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بررسیمفاهیمسوگدرقومبختیاریباتأکیدبرتحلیلمحتوای
موسیقیگاگریو 
سوده مقصودی  1و پژمان شیرمردی
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چکیده 
موسیقی پدیدهای اجتماعی -فرهنگی و بازتابی از احساسات ،عادات ،سلیقهها ،تمایالت و در مجموع
نشاندهندة نظام فرهنگی یک قوم یا ملت خاص است .از این نظر موسیقی محلی در کشور ما ،با اقوام و
در نتیجه آداب و رسوم محلی مختص به خود ،از اهمیت ویژهای برخوردار است ،زیرا میتوان از ورای
بررسی آن ،به عقاید ،تفکرات و بینش مردمان یک قوم خاص دست پیدا کرد .قوم بختیاری ،یکی از اقوام
بزرگ ایرانی ،دارای نوع خاصی موسیقی محلی (گاگریو) است که در مراسم سوگواری و عزاداری
ازدسترفتگان این قوم ،اجرا میشود .هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی مفاهیم مورد استفاده در این نوع
موسیقی محلی با استفاده از تکنیک تحلیل محتواست .یافتههای تحقیق نشان میدهد که مفاهیم به کار
رفته در موسیقی سوگِ گاگریو عمدتاً در وصف خانواده ،نزدیکان و بزرگان طایفۀ متوفی ،بهخصوص در
باب ویژگیهای ظاهری ،اخالقی و جایگاه شخص متوفی در ایل و طایفهاش سروده میشود .همچنین بر
مبنای شاخصهایی مانند سن و جنسیت فرد متوفی تفاوتهایی در مفاهیم استفاده شده در موسیقی
گاگریو وجود دارد؛ بدین معنا که مفاهیمی چون دالوری ،شجاعت و جنگاوری در مدح و ستایش
سوگنامههای مردان و مفاهیمی چون غمخواری ،دلسوزی مادرانه و خانهداری در سوگنامههای زنان به
کار برده میشود .البته ،بسیاری از مقولههای کلی مانند بزرگمنشی ،ویژگیهای اخالقی و مفاهیمی که
در رابطه با وصیت شخص متوفی است از کاربست نسبتاً یکسانی برخوردارند ،اگرچه در بسیاری از موارد
مفاهیمی که زیرمجموعۀ این مقوالت قرارمیگیرند به لحاظ محتوایی و متناسب با جنسیت و سن
متوفی نیز متفاوتاند.

واژههایکلیدی :تحلیل محتوا ،قوم بختیاری ،موسیقی سوگ گاگریو.
دریافت1392/9/1 :

پذیرش1393/6/29 :

 .1استادیارگروهعلوم اجتماعی،دانشگاه شهید باهنرکرمان،کرمان ،ایران maghsoodi299@yahoo.com

 .2کارشناسیارشد مطالعاتزناندانشگاهشهید باهنرکرمان،کرمان ،ایران (نویسندۀ مسئول)
Shirmardi.ko68@gmail.com
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مقدمه
هیچ کس از روزگار باستان تاکنون ارجاع عناصرر هنرری بره عناصرری از واقعیرت اجتمراعی یرا
آگاهی مشترک ملت یا گروه اجتماعی خاص را منکر نیست (گلدمن و همکاران .)69 :1391 ،از
آنرو که هنر همواره ،بهخصوص در آغاز ،با همۀ فعالیتهای زندگی انسانی همرراه بروده اسرت،
هیچگاه نمیتوان پویشهای هنری را برکنار از سایر جلوههای زندگی بررسری کررد (آریرانپرور،
 .)11 :1331به اتکای دستاوردهای علوم اجتماعی ،باید گفرت کره شرعر و موسریقی و رقرص و
پیکرنگاری و پیکرتراشی و دیگر فعالیتهایی که امروزه مدلول لفظ هنر بره شرمار مریرونرد ،برا
زندگی انسانی آغاز شرده اسرت (همران .)16-11 :هنرر زبران روح بشرر و موسریقی زبران دل و
عالیترین تجلی قریحۀ انسانی است .موسیقی وسیلهای است بررای بیران یرا انتقرال احسرا و
ادراک به وسیلۀ اصوات که این احسا و ادراک در میان ملودیهرا ،ریرتمهرا یرا سرایر عناصرر
موسیقی مستتر است (فرخنیا و محمدی.)29 :1339 ،
جامعهشناسی موسیقی ،به عنوان شاخهای از جامعهشناسی هنرر ،بره دنبرال یرافتن روابر
متقابل بین موسیقی و ساخت اجتماعی است .مطالعۀ موسیقی و بررسی ارتبرا متقابرل آن برا
جامعه ،ما را به سوی مطالعۀ همزمان شررای اجتمراعی و موسریقی و ترثيیر متقابرل آنهرا برر
یکدیگر ،به ویژه تثيیر شرای اجتماعی بر موسیقی ،سوق مریدهرد .جامعرهشرنا موسریقی را
پدیدهای فرهنگی مینگرد که در درون نظام فرهنگی با سایر عناصر فرهنگی در ارتبا اسرت و
در شبکۀ تثيیرگذاری متقابل قرار دارد ( قاسمی و میزایی .)99 :1331 ،لذا ،موسیقی محلری بره
منزلۀ موضوع مورد مطالعه ابزار مناسبی برای دستیابی به این نوع از همتثيیریهاست.
از آنجا که در ایران اقوام مختلفی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی وجود دارد ،هرر یرک از ایرن
اقوام آیینهای مخصوص به خود و در نتیجه موسریقی خراص خرود را نیرز داراسرت .موسریقی
محلی و قومی در حکم بستر اولیۀ موسیقی ملی کشورها و بخشی از فرهنگ فولکلور 1و میررا
بر جای مانده از گذشتۀ تاریخی هر ملت است که زمینۀ دستیابی به اطالعاتی ناب و متنروع از
سایر تحقیقات ،در جهت شناخت وضعیت بومی اهالی یک منطقه یا قوم خاص تلقی میشود .از
جمله اقوامی که همواره در پویۀ تاریخ به لحاظ جمعیتی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در ایران
 .1فولکلور بر گرفته از واژة  folkبه معنی توده و  loreبه معنی دانرش اسرت .فرهنرگ عامره ،مجموعره
عقاید ،اندیشهها ،قصهها ،آداب و رسروم ،ترانرههرا و هنرهرای سراده و ابتردایی یرک ملرت را فولکلرور
میگویند.
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حضور داشته است ،قوم بختیاری است که در گذشتهای نره چنردان دور بره روش کرو نشرینی
زندگی و امرار معاش میکردهاند.
قلمرو قوم بختیاری در ناحیهای بین استانهای اصفهان و خوزستان واقع شده و از شمال به
لرستان ،از مشرق به اصفهان ،از جنوب به قلمرو ایرالت لرر زبران کهگیلویره و بویراحمرد و ایرل
ترکزبان قشقایی و از غرب به دشت خوزستان محدود است (دیگار.)17-16 :1362 ،
موسیقی نزد قوم بختیاری از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار است ،به طوری که در تمرام
لحظات زندگی با آنان همراه است؛ آواهرا و نواهرایی کره طنرین پرشکوهشران در لحظرهلحظرۀ
زندگی ،یاریدهندة تنهای خسته است .از تولد تا سوگ در فراق و وصرال بهتررینهرای ایرل و
تبار ،زیباترین واژهها را سرودهانرد یرا هنگرام کرار و ترالش ،در مشرکزنری ،درو ،خررمنکروبی،
شیردوشی و حتی به گاه خواب و آرمیدن ،نغمههای زیبای شبانه را فراموش نکردهاند (منظمی،
.)121 :1337
موسیقی مقامی بختیاری ملهم از نای چوپانان ،الالیی مادران ،ترانرههرای عاشرقانه ،مظراهر
طبیعت ،نوای کار و فعالیت ،حواد و اتفاقات زندگی پرمشقت ایلری اسرت .ایرن نروع موسریقی
پابهپای شکلگیری اجتماعات ،در گذر زمان و در بستر حواد تلخ و شیرین به تکوین و تکامرل
رسیده است (کیانی هفت لنگ .)113 :1339 ،مضرمون موسریقی بختیراری بره لحراظ جنرگ،
درگیریها و مهاجرتها اغلرب حرزنانگیرز اسرت .حماسرهخروانی ،هجررانخروانی ،برزگرری 1و
غمنامهخوانی شکل غمانگیز موسیقی ایل است (مددی .)31 :1379 ،با این ویژگیهرا ،موسریقی
محلی دارای ریشۀ اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است که مخاطبان آن ،از جنبۀ محتواپرذیری و
ايربخشی ،اغلب افرادی خاصاند (کیانی هفت لنگ.)113 :1339 ،

موسیقیگاگِریوْ2یاگوگِریوِه(دوندالْ،3سُرُو،ساگْسُرُو) 
گاگریوه کلمهای مرکب از دو مصدر گودِن و گِریوِستن و معادل گفتن و گریستن فارسری اسرت
(غفاری .)173 :1333 ،شاید گاگریو از «گا» گرفته شده باشد کره ریشره در زبران کهرن ایرران
باستان دارد .اصل آن «گات» به معنی سرود و «گراگریو» بره معنرای سررودههرای گریرهآور یرا
 .1نوعی موسیقی و آوازهایی است که مردمان قوم بختیاری در هنگام کشاورزی و درو کردن میخوانند.
 .2موسقی محلی بختیاری است که هنگام فوت یکی از اهالی ایل و با مضامین خاصی به همراه ابزارآالت
موسیقی مانند نی و ساز و دهل سروده میشود.
 .3به معنای صدای دل است :دُن یا دُنگ (صدا)  +دال (دل) (مددی.)13 :1373 ،
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سرودههایی است که به هنگام گریه و حزن خوانده میشود؛ اما در واقع گاگریو به مفهوم «گرو»
(گوی – بگوی) و «گِریوِه» یا «گِریوْ» (گریه کن) در معنای کلی «بگوی و گریه کن» است .این
نوع از موسیقی سوگ در قوم بختیاری به دو شکل متفاوت اجرا میشود:
 .1گاگریو زنانه .در مجالس سوگ ،رسم بر این است که یکی از زنان سرشنا  ،بیت گاگریو
میخواند .سپس ،همۀ زنان با او همنوا میشوند و آن بیت را ،پس از چند بیت ،مجدداً همۀ زنان
بازخوانی میکنند .پس از بیت همخوانی و ترجیعی ،مجدداً تکخوان ،بیت یرا ابیرات دیگرری را
میخواند و همخوانی ادامه مییابد .شایان ذکر است که حین خواندنِ گراگریو ،زنران برهصرورت
هماهنگ و دستهجمعی گریه و زاری سر میدهند و بر این اسا میگویند گوی و گریو ،یعنری
هم میگویند و هم گریه میکنند (آسرمند .)11 :1331 ،در مراسرم عرزاداری ،توشرمالهرا 1برا
سازهای خود آهنگهای غمانگیزی مینوازند و زنان نیز با آنها هماهنگ میشوند و نوحهسرایی
2
و «گاگریوخوانی» میکنند و ناله و زاری سرمیدهند (افشار.)193 :1366 ،
 .2گاگریو مردانه .در گذشته ایرن قبیرل گاگریوهرا را کره مرردان «خونردهگرر» (خواننرده)
مرررریخواندنرررد ،در مقایسرررره بررررا گرررراگریوخوانی زنانرررره عمومیررررت کمتررررری داشررررت
( ،)www.azadmardan.com،1392/2/22ولی هماکنون ایرن نروع گراگریوخوانی در میران قروم
بختیاری رواج پیدا کرده است .در واقع ،هنگامی که یکی از اهالی ایل و طایفرۀ بختیراری فروت
میکند ،در ابتدا یک گاگریوخوانِ مرد به مراسم عزاداری دعوت مریشرود ترا در وصرف متروفی
بخواند .محتوای این سوگنامه بر اسا ویژگیهای متروفی (سرن ،جرنس ،موقعیرت اجتمراعی،
ویژگیهای اخالقی ،ظاهری و ،)...وصیت متوفی در باب چگونگی برگزاری مراسرم عرزاداریاش،
جنگهایی که در آنها شرکت کرده و ...مشخص میشود .این نوع گاگریوخوانی با گویش محلی
3
و در قالب اشعار و ابیاتی است که دارای وزن و قافیۀ مشخصی نیسرت و بره صرورت ترکبیرت
خوانده میشود .ابیاتی که خواننده در مراسم عزاداری میخواند ،معموالً از زبان اعضای خرانواده،
فامیل و نزدیکان متوفی یا حتی از زبان خود متوفی گفته میشود .خواننردگان مررد ،عمردتاً در
 .1به نوازندگان ایل بختیاری که کرنا ،سرنا و دهل مینوازند ،توشمال میگویند.
 .2شکل اولیه و رایج گاگریوخوانی در ایل بختیاری را زنران انجرام مریدادهانرد کره عمردتاً بره صرورت
تکخوانی و بر اسا تقدم سنی خوانده میشد (مددی.)13 :1373 ،
 .3بدین معنا که لزوماً ابیات بر اسا یک زنجیرة معنایی نیست و هر بیت به تنهایی بیانکنندة معنایی
خاص در وصف متوفی یا ایل و طایفۀ وی است.
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مراسم تشیع جنازه ،سومین ،هفتمین ،چهلمین روز و سالگرد گاگریوخوانی مریکننرد (غفراری،
 .)172 :1333گاگریوخوانی مردان را خوانندگان محلی انجام میدهند و معموالً با موسیقی نیرز
همراه است.

پیشینةتحقیق 
بررسی مقاالت و تحقیقات انجامشده در خارج از ایرران نشران مریدهرد کره در زمینرۀ تحلیرل
محتوای موسیقیهای محلی و فولکلور پژوهشی انجام نشده است اما مقاالتی یافت میشوند کره
به نوعی به موضوع پژوهش حاضرر نزدیرکانرد .بره طرور م رال ،گرابرر و دیگرران ()31 :2111
پژوهشی را روی  319ویدئو کلیپ موسیقی به انجام رساندند .یافتههای آن نشان داد که شریوع
بوالهوسی در اجراکنندگان این ویدئوها  2/1برابر استفاده از دخانیات و مواد مخدر توس آنهرا
بود.
این در حالی است که پایاننامۀ شانتال فیمی ( ،)7 :2112در خصروص چهرل آهنرگ برترر
سال در فاصلۀ سالهای  2111تا  2111نشان داد که شیوع استفاده از مواد مخدر برهخصروص
ماریجوانا و الکل در ژانر خاصی از موسیقی جوانان (رپ و هیپ هاپ) به وضوح دیده میشود.
ژانک ،دیکسون و کوالند ( )2111هم ویدئوکلیپهرای موسریقی رپ را در ایراالت متحرده
تجزیه و تحلیل کردند .تحلیلها در مورد  213زن سریاه ،سرفید و سرایر نژادهرا نشران داد کره
موضوعات ،اغلب جنسی ،هولناک و خشونتبار بودند .همچنین ،زنان الغر بیشرتر در ویردئوهایی
با موضوعات جنسی -سکسی و زنان دارای ج ههای درشتتر در ویدئوهایی با مضامین سیاسری
به نمایش درآمده بودند (.)737 :2111
والز ( )2111اجراکنندگان زن و مرد ویردئوکلیپهرای موسریقی در شربکههرای تلویزیرونی
آمریکا را تجزیه و تحلیل و در این زمینه از چارچوب نظری گافمن استفاده کردنرد .یافترههرای
پژوهش وی نیز نشان داد که کلیشههرای جنسریتی بره نمرایش درآمرده ،زنران را موجرودات و
اشیایی جنسی ،کمارزش و فرمانبردار مردان و برعکس مرردان را پرخاشرگر و سرلطهجرو نشران
میدهد (.)161 :2111
مشابه این تحقیق ،پایاننامۀ کارشناسیارشدی بود که مکشری ( )7 :1927در سرال 1967
تا  1971انجام داد و به نتایجی شبیه پژوهش والز رسرید؛ بره طروری کره زنران در فاصرلۀ ایرن
سالها به عنوان موجوداتی ضعیف ،زیبا ،دلفریب و مطیع امیال مردان به نمایش درآمده بودند.
از جمله تحقیقات مرتب صورت گرفته در ایران میتوان به تحقیقی اشاره کرد که فرخنیرا و
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محمدی ( )1339:27در زمینۀ موضوعات محوری در موسیقی قومی کردهای ایران انجام دادند.
یافتههای این پژوهش نشان داد که نظام موسیقیایی ایرن مرردم تحرت ترثيیر عوامرل محیطری،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است .غفاری ( )171 :1333تحقیقی را در زمینۀ موسیقی سروگ
در ایل بختیاری در جهت شناسایی نتنگاری سوگ آوازههای مردانه و زنانه و ساز چپری( 1سراز
وارونه) انجام داد .منظمی ( )1337در تحقیق خود با عنروان مقدمرهای برر گونرهشناسری انرواع
موسیقی در لرستان به بررسی موسیقی در دوران تاریخی و نوعشناسی موسقی محلری لرسرتان
پرداخت .صحت ( )1333تحقیقی را در زمینۀ انواع مختلف موسریقی محلری در اسرتان فرار
انجام داد .کويری ( )116 ،1333در زمینۀ موسیقی زیرزمینی در ایرران بره بررسری گرروههرای
زیرزمینی راک و رپ پرداخته است .یافتههای تحقیق نمایانگر این است که مضمون عمردة ایرن
نوع موسیقیها مسائل مبتالبه جوانان است.

مبانینظری 
محققان حوزة جامعهشناسی هنر به طور کلی قائل به نوعی تثيیر و کنش متقابل بین آيار هنری
و شرای اجتماعی و در شکل کلی آن ،اجتماعاند.
جورج لوکا  2معتقد است که آيار هنری هر عصرر ،مترثير از شررای اقتصرادی و اجتمراعی
همان عصر است؛ اما این تثيیر به طور غیرمستقیم و از طریق جهانبینیها اعمرال مریشرود .در
نتیجه اگرچه شرای اجتماعی و اقتصادی هنرمند یا به عبارت دیگر طبقۀ اقتصادی و اجتمراعی
وی تعیینکنندة سبک و مضمون انتخابیاش است ،اما باید توجه داشت که این رابطه مسرتقیم
نیست و به واسطۀ جهانبینی و ایدئولوژی برقرار میشود .پس ،یک اير هنرری تنهرا در شررای
اجتماعی که در آن به وجود آمرده قابرل فهرم اسرت و وجره مشخصرۀ ایرن شررای اجتمراعی،
جهانبینی غالب در آن است (راودراد.)113 :1332 ،
شلر ،3برخالف لوکا  ،معتقد است کره شررای اقتصرادی و اجتمراعی عامرل تعیرینکننرده
نیست ،بلکه شر وقوع هنر است و آن را از حالت بالقوه بره حالرت بالفعرل درمریآورد؛ یعنری،
شرای اجتماعی خاص ،شر بروز و ظهرور هنرر اسرت نره بره وجرود آورنردة آن (همران.)11 :
بنابراین ،در رویکرد شلری معرفت و هنر وجودهای ناباند ،از قبل در حوزة ذهن وجود دارنرد و
 .1نامی است برای گونهای موسیقی که هنگام عزا در ایل بختیاری با دهل و سرنا نواخته میشود.
2. George Lukacs
3. Max Scheler
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جامعه فق شرای محقق شدن آنها را فراهم میکند یا اینکه مانع تحقق آنها میشود (همان:
.)162
1
تیا دینورا موسیقی را بیشتر «تکنولوژی خود» میداند .منظور از تکنولوژی خود ،موسیقی
به م ابۀ منبعی برای معانی زندگی روزمره و مدیریت خرود اسرت .بره عقیردة دینرورا مرردم از
موسیقی برای هماهنگ ساختن زندگی روزمرة خود استفاده میکنند .موسیقی آمرادگی ذهنری
برای کار روزانه ،تمرکز برای انجام وظایف دشوار ،آرامش و حرذف اسرتر  ،سرازمانی بررای بره
خاطر آوردن لحظات رمانتیک زندگی و  ...فراهم میآورد (فاضلی.)3 :1331 ،
آرنولد هاوزر2معتقد است که با جدا کردن هنر از زمینۀ احسا  ،ارزش و نفری نقرش آن در
زندگی فرد که همان کارکرد آن است ،هنر تبدیل به چیزی بیمعنا و بیفایده میشود و معنرای
انسانی خود را از دست میدهد ،صرفنظر از اینکه چقدر جرذاب باشرد .لرذا ،اسرتدالل وی ایرن
است که هنر تنها در ارتبا با شرای اجتماعی معاصررش مریتوانرد تامیرت داشرته باشرد .وی
معتقد است که هنر وابسته به زمان باقی میماند ،بنابراین ویژگی اصالت ،بیهمترایی و غیرقابرل
تکرار بودن خود را حفظ میکند و این به گفتۀ وی ،عامترین ویژگی معتبر هنرر اسرت (راودراد،
.)16 :1332
با توجه به نظریات این جامعهشناسان میتوان گاگریو (موسیقی سوگ بختیراری) را در ایرن
قالب قرار داد و محتوای آن را در شرای اقتصادی ،اجتمراعی و فرهنگریاش بررسری و تحلیرل
کرد.

روششناسیتحقیق 

هدف پژوهش حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل مفاهیم به کار رفتره در سروگنامههرای گراگریو و
پاسخ به این پرسش است که مفاهیم استخراج شده ،از حیث معنایی و محتوایی ،از چه تنروع و
گستردگی برخوردارند و اینکه علرت ایرن تفراوتهرای معنرایی در چیسرتز از ایرن رو در ایرن
پژوهش ،از روش توصیفی و تکنیک تحلیل محتوا جهت دسرتیابی بره اهرداف تحقیرق اسرتفاده
شده است .تحلیل محتوا شامل هرگونه فن نظاممند و عینی بررای اسرتخراج ویژگریهرای پیرام
است (خواستار و همکاران .)111 :1391 ،همچنین ،روش تحلیل محتوا به کارگیری روشهرای
علمی برای بررسی محتوای مدارک اسرنادی اسرت .بره عبرارت دیگرر ،تحلیرل محتروا یکری از
1. Tia Denora
2. Arnold Hauser
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روشهای کالسیک تحلیل دادههای متنی است بیآنکه به این توجره داشرته باشرد کره از کجرا
آمدهاند (حسینی و دشتی.)39 :1391 ،
1
به منظور تحلیل محتوای موسیقی محلی گاگریو ،تعدادی از آهنگهرای گراگریو انتخراب
شد که طی سالهای  1337تا  1392خوانندگان مرد و با گویش بختیاری خوانده بودند .از آنجا
که آهنگهای مورد بررسی با گویش بختیاری خوانده شرده بودنرد ،در ابتردا مرتن آهنرگهرا و
اصطالحات به کار رفته در آن به صورت تحتالفظی به زبان فارسی ترجمه شد .پس از انتخراب
واحدهای تحلیل (کلمات ،اصطالحات و جمالت به کار رفته در این نوع موسیقی) ،به اسرتخراج
مفاهیم به کار رفته در موسیقی گراگریو پرداختره شرد؛ لرذا ،برا اسرتخراج مفراهیم مرورد نظرر،
مقولههایی کلی بر اسا مفاهیم به دست آمده انتخاب شد ،بره گونرهای کره هرر کردام از ایرن
مقوالت کلی ،در بر گیرندة مفراهیم مخرتص بره خرود اسرت .فراینرد دسرتهبنردی مفراهیم در
زیرمجموعۀ مقوالت با توافق کارشناسان علوم اجتماعی انجام گرفت و در نهایت به گونهای برود
که هر کدام از مفاهیم در زیرمجموعۀ مقوالت کلی جای داده شد و آن دسرته از مفراهیمی هرم
که در دستهبندیها جای نمیگرفت در دستۀ جداگانهای با عنوان «سایر مفاهیم» قررار گرفرت.
فراوانی آهنگهای انتخاب شده به صورت جدول  1است.
سن
بزرگسال
جوان

جدول.9فراوانیآهنگها 
تعداد آهنگ
جنسیت
6
زن
3
مرد
1
پسر

زمان کل (دقیقه)
316
132
217

یافتههایتحقیق 

سوگ و عزاداری مهمترین ،عمومیترین و پرهزینرهتررین رسرم و سرنت در میران بختیراریهرا
قلمداد میشود ،زیرا تجلیل و نکوداشت مقام درگذشتگان در میان بختیراریهرا اهمیرت بسریار
 .1این دسته از سوگآوازها عمدتاً برای مردان و به میزان کمتری برای زنان ایل سروده میشرود .البتره،
این گونه آهنگها برای جوانان پسر نیز سروده میشود و مختص به بزرگساالن نیست (عمدتاً این گونه
آهنگها در قوم بختیاری برای دختران جوان سروده نمیشود) .به همین دلیل نمونۀ مورد مطالعۀ مرا
آن دسته از آهنگهایی است که در وصف زنان ،مردان و پسران جوان ایل است.
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دارد .در راستای تحقق این امر مهم ،رسوم و آیینهای گوناگونی در بین آنان متداول شده است.
یکی از این رسوم و سنتها «گاگریوخوانی» در مراسم عزاداری و سوگواری است.
یافتههای به دست آمده در این پژوهش نشاندهندة آن است که مفراهیم بره کرار رفتره در
موسیقی سوگِ گاگریو عمدتاً در وصف خانواده ،نزدیکان ،خوانین و بزرگان طایفۀ متوفی یا کرل
ایل بختیاری ،منطقه و سرزمینی که متوفی در آن زندگی میکند ،دلتنگی و داغدار شدن آنران
در از دست دادن متوفی ،بهخصوص در براب ویژگریهرای ظراهری ،اخالقری ،منزلرت و جایگراه
شخص متوفی در ایل و طایفهاش سروده میشود .مفاهیم مرورد اسرتفاده در ایرن سروگنامههرا
عمدتاً بر اسا یک سری شاخصهها متفاوت است؛ بدین معنا که اساساً این مسئله کره متروفی
چه جنسیتی (زن یا مرد) دارد یا در چه سنی فوت کرده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
به همین دلیل در استخراج و دستهبندی مفاهیم سعی شرده اسرت ایرن تمرایزات مفهرومی (از
لحاظ سنی و جنسیتی) به دقت شناسایی و تجزیه و تحلیل شود.
یافتههای زیر بر اسا جنسیت و سن متوفی به صورت مجزا آورده شده است.

محتوایسوگنامههایمردان 

هایاستخراجشدهازسوگنامههایمردان 

جدول.2مقوله
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
مقولۀ ویژگیهای اخالقی متوفی و
مؤلفههای آن
اتاق پذیرایی دائم به کار است و مهماننوازی همچون درویش علی،
دستودلباز ،مهماننواز ،بزرگمرد و
کسی ندیده است.
نامدار بودن
نام تو و پدرت در کل دوران و در ایل بر جای مانده است.
تعصب و غیرت مردم ایل
خوش سخن و استاد حرف ،دارای عقل و شعور واال و یک مرد تمام و
متعصب ،مورد احترام بودن ،بااخالق،
کمال هستی و کسی به مانند تو نیست.
خوشسخنی ،نیکنامی و مردانگی
متوفی
مجلسنشین بودن و تشبیه متوفی به
کبک خوشآواز و خوشخوان
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
مقولۀ حزن و اندوه و مؤلفههای آن
اینکه در ایل بختیاری کسی به مانند متوفی نبوده است.
در سوگ و ماتم نشستن مردم ایل
با مردن متوفی کمر ایل شکسته است.
(خوانین و بزرگان)
تقدیر و تشکر متوفی از شرکتکنندگان
در مراسم
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اظهار بیکسی و درماندگی بعد از رفتن
متوفی
مقولۀ شکایت فرد متوفی از روزگار
شکایت از روزگار به خاطر ناسازگاری با
آنها
مقولۀ دلتنگی و فراق و مؤلفهها
دلتنگی خانواده متوفی (برادران ،فرزندان
و )...
دلتنگی مردم طایفه
دلتنگی طبیعت (کوه ،چشمهساران ،گل
الله ،حیوانات وحشی) از نبودن متوفی

دلتنگی متوفی از جدایی (برای ایل و
طایفهاش ،کوه ،شکار کردن و )...
مقولۀ وصیت متوفی در باب مراسم
عزاداری و مؤلفههای آن
چگونگی برگزاری مراسم توس برادران
و نزدیکانش
خاکسپاری
گاگریو خواندن و کِل زدن 2برای متوفی
مقولۀ مدح و بزرگمنشی فرد متوفی و
مؤلفههای آن

ای برادران دستهایتان را به من بدهید؛ چه فایده که شما رفتهاید و
من بدون برادر شدهام.
با رفتن مردان بزرگ ،ایل دیگر خالی شده و دیگر کسی را ندارد.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
ای دنیا دیگر چه از من میخواهی و کمتر خون به دل پر درد من کن.
من که دارم میسوزم ،دیگر چه از ما و دودمان ما میخواهیز
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
پسرش میگوید :با من بگو بخند نکنید ،لبانم به خنده باز نمیشود
چون که پدرم از من دور است.
از داغ دو خان بزرگ ،ایل دلسرد شده است؛ آداریوش و آسیرو که
هر دو سبیلشان زرد است.
بلبل کوه از غم دوریات دلش به درد آمده است.
زردکوه خطاب به کوه منار میگوید که چه شده که یَل روزگار نیامده
است.کوه منار جواب میدهد که اجل این خان بزرگ را با خود برده
است.
من تشنۀ دیدن دوبارة کهسار و ایلم.
من بدون چشمهساران چکار کنمز
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
به برادرزادههایم بگویید برای مراسم عزداری من همه جمع شوند و
ای خان بزرگ ،اینقدر برای من گریه و زاری نکن.
همۀ برادرانِ همطایفهام را برای مراسم عزاداریام خبر کنید تا برایم
گریه و زاری کنند.
در روز خاکسپاری تفنگچی بیاورید و برایم تیراندازی 1کنید.
به خواهرم بگویید هنگامی که مردم میخواهند مرا در مزار بگذارند،
برایم کِل بزند.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو

 .1در میان مردمان قوم بختیاری رسم بر این است که هنگامی که یکی از بزرگان و خوانین آنهرا فروت
میکند برای نکوداشت یاد و خاطرة متوفی ،در مراسم عزاداری وی تیراندازی میکنند.
 .2صدایی است که زنان بختیاری در فراخوان مردم ایل و طایفه به جشرن و شرادی ،خوشرامدگویی بره
مردم در مجالس شادی ،تهییج جنگاوران در میدان نبرد و در مراسم سوگواری بررای برزرگمرردان و
جوانان ناکام سرمیدهند.
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شکارچی (صیاد ماهر)
شجاعت در میدان جنگ
دالوری
جنگاوری
تیراندازی
سوارکاری
کالنتر ،خان ،کدخدا ،بزرگمرد
تشبیه متوفی به کوه (نشان از استواری)،
شیر جنگل ،پلنگ نر ،شیر زرد ،شیر
جنگی ،شیر نر ،شیر ژیان
بزرگی خوانین بختیاری (عالم ،باتدبیر،
حالل مشکالت) و نزدیکان متوفی
تشبیه متوفی به شخصیتهای شاهنامه
مانند رستم
عظمت و بزرگی ایل متوفی
وصف مناطقی که متوفی در آن زندگی
یا شکار میکرده
مقولۀ شرح جنگاوری ایل متوفی
وقایع تاریخی مشروطه
جنگهای ایل
بختیاری

جنگ با محمود افغان

مقولۀ ویژگیهای حماسی فرد متوفی و
مؤلفههای آن

درویش علی در حالی که تفنگی در دستش و در زردکوه بود دو بز
کوهی شکار کرده.
یاد کنید از آفرهاد که در جنگ بسیار شجاع است و نام نیکش همیشه
در خاطر میماند.
تو ای پهلوانزادة بچه شیر ،که هیچ مادری همچون تو زورمند و دلیر
نزاییده است.
با لبا هایم که به رنگ کوه است و تفنگ برنوی که در دست دارم با
هر تیرش دو تا قو میزنم.
در میدان جنگ چنان حماسه میکنی که سوارکاری مانند تو نیست.
تا زمانی که در میان مردم ایل بودی کسی به برادرانت زور نمیگفت و
طوایف دیگر هم برای حل کردن مشکلشان از تو کمک میگرفتند.
در روز جنگ آسیرو به مانند یک نر پلنگ مبارزه میکند.
سنگری در پشت سنگی درست میکنم و دشمنانم را به مانند شیر
زرد میکشم.
حسین خان به مانند شاه قاجار دربارة حکمهایی که در قلمرو
بختیاری وجود دارد تصمیم میگیرد.
ای آاحمدِ تفنگچی و ای شیر دوران ،از طرف شاه حکمی برایت آمده
و باید بروی.
در فصل بهار که هنگام کو عشایر است ،دیگر آناصر که همانند رستم
زال است در بین ما نیست.
خان و بزرگی مُرده که از طایفه و قوم بااصالتی است و برادران زیادی
دارد.
کوه قیصری یادت بخیر ،که هیچ کوهی به مانند تو شکار در آن نبود.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
حسین خان را یاد کنید که کالنتر بزرگی بود و تخت و تاج را به زور
از شاه کشور گرفت.
در روز جنگ ،ایل من با خبر بود و به حدی از دشمنان کشتیم که
الشخورها هم نمیتوانستند آنها را بخورند.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
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بیان وقایع زندگی ،جنگ ،شکار و نوع
شکار متوفی (پلنگ نر ،1آهو ،پازن و)...
ابزارآالت جنگاوری متوفی و نوع آن
(تفنگ ،قطار فشنگ ،فشنگ ،شمشیر،
گرز ،دوربین ،کلت کمری)

ای مردم در شب مهتاب ،در منطقۀ مُنار جنگی رخ داده است ،ای
برادران آناصر 2کجاست تا با گرزش به میدان برود.
درویش علی میگوید که روی برنویِ من شکل گل ،کندهکاری شده
است و چاقویم بسیار تیز است.
3
دوربینت حاج رئیسی و تفنگت هم خودکار است.

یافتههای به دسرت آمرده نشران مری دهرد کره از جملره مفراهیم مهرم مرورد اسرتفاده در
سوگنامههای مردان در ارتبا با شرح یا توصیف بزرگی و سردیار بودن متوفی در میان مردمران
قوم بختیاری است .این نوع ویژگی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح میشرود .لرذا ،در
بعضی موارد به صورت مستقیم از متوفی به عنوان فردی برزرگ ،خران و خرانزاده ،کدخردا ،برا
تدبیر ،مجلسنشین ،صاحبسخن و  ...یاد میشود ،یا متوفی به رستم زال ،کوه ،شیر و پلنگ نر،
شیر ژیان تشبیه میشود .در بعضی موارد نیز بزرگی فرد متوفی به صرورت غیرمسرتقیم مطررح
میشود ،زمانی که متوفی به عنوان فردی شکارچی ،جنگجرو ،تیرانرداز مراهر ،شرجاع ،دالور و ...
معرفی می شود و یا زمانی که از نوع وسایل ،ادوات جنگاوری و نوع حیواناتی کره متروفی شرکار
میکرده (مانند شیر ،پلنگ نر و آهو) و یا چگونگی شکار کردن آنها یراد مریشرود ،بره صرورت
غیرمستقیم سعی در نشان دادن بزرگی و ویژگیهای خاصِ مقبولی است کره متروفی دارا بروده
است.
چنین مفاهیم و ویژگیهایی در جامعۀ ایلی و عشرایری شاخصرههرایی بررای بزرگری افرراد
قلمداد میشود ،چنانکه افراد بزرگ و مورد احترام در قوم بختیراری کسرانیانرد کره عمردتاً در
مراسم و مجالس ایل (عزاداری ،عروسی یا رفع نزاع و دشمنی بین افراد ایل) ،جنگهرا ،شرکار و
 ...شرکت میکنند ،هنگام رفع مشکالت طایفهای و گرفتن تصمیمهای مهم ،حالل مشکالتانرد
و تصمیم آنها مورد احترام افراد ایل و طایفهشان واقع میشود .بدین ترتیب ویژگریهرای ذکرر
 .1در بیان نوع حیواناتی که متوفی شکار میکرده ،سعی در نشران دادن ایرن ویژگری خراص اسرت کره
متوفی شکارچی ماهر و زبردستی بوده که توانسته است پلنگ یا شیر نر را شکار کند.
 .2در میان مردم قوم بختیاری حرف «آ» در اول اسم کسانی استفاده میشرود کره از بزرگری و احتررام
زیادی برخوردارند؛ این نوع احترام ممکن است اکتسابی یا انتساب از پدر آن شخص باشد .به عبرارتی
«آ» برای کسانی استفاده میشود که به لحاظ بزرگمنشی ،عدالت و ویژگیهای جنگراوری مقبولیرت
اجتماعی زیادی در میان مردمان ایل دارند.
 .3اشاره به اعال بودن وسایل شکار متوفی.
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شده تا اندازة بسیار زیادی در پری وصرف شاخصرههرایی اسرت کره در نظرام عشرایری اهمیرت
بهخصوصی دارد .مفاهیم استخراج شده نه تنها در پی نمایان ساختن بزرگی متوفی بلکه در پری
مشخص کردن اهمیت ،ارج و منزلت اعضای خانوادة متوفی ،نزدیکان ،خوانین و بزرگان پیشرین
ایل بختیاری و نیز روایت وقایع و جنگهایی است که قوم بختیاری در پویۀ تراریخ برا موفقیرت
پشت سر گذاشته است.
در بسیاری از موارد مفاهیم مورد استفاده شامل بیان دلتنگی متقابل متوفی و افرراد طایفره
(اعضای خانواده ،نزدیکان یا خوانین بزرگ بختیراری) و دلتنگری طبیعرت از جردایی ایجادشرده
است .بیان دلتنگی نشاندهندة غم و اندوه فراوانی است که هم برای خرود متروفی و هرم بررای
طایفۀ وی حاصل شده است .همچنین ،قسمتی از مفاهیم در بر گیرندة خواسرتههرا و اقرداماتی
است که متوفی خواهان انجام آنها بعد از مرگش است؛ بدینگونه که متروفی در مرورد چگونره
برگزاری مراسم عزاداریاش و کسانی که دوست دارد در مراسم وی شررکت کننرد صرحبت بره
میان میآورد.

محتوایسوگنامههایزنان 

هایاستخراجشدهازسوگنامههایزنان

جدول.3مقوله
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
مقولۀ فراق و دوری و مؤلفههای آن
با رفتنت بچههایت به جای اشک از چشمانشان خون جاری خواهد
شد.
وابسته بودن فرزندان به مادر
نه دختر بیمادر خوب است و نه درخت بدون سایه.
بیبی ماهبیگم به خاطر دوری از دخترانش آرام و قرار ندارد.
دلتنگی مادر نسبت به فرزندانش
بچههایت در انتظار تو هستند و آرام و قرار ندارند.
چشمانتظاری فرزندان به برگشتن مادر
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
مقولۀ حزن و اندوه و مؤلفههای آن
این سه روز است که مادرم در زیر خاک است و دل من از داغ
غم فرزندان و شوهر
دوریاش چاکچاک شده است.
ای خدا ،دل ما غم فراوانی دارد و میخواهد از شدت غمی که برای
غم و اندوه مردم ایل
ایلمان حاصل شده است بگوید و گریه کند (گاگریو بخواند).
ای روزگار به کسی وفا نکردهای و مرا از دخترانم جدا کردی و
شکواییۀ مادر در دور شدنش از فرزندان
همینطور همۀ دخترانم را نیز از هم جدا کردهای.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
مقولۀ مدح و بزرگمنشی فرد متوفی و
مؤلفههای آن
بیبی ،از خاک بلندشو و بشقابهای چینیات را آماده کن که امیر
مهماننوازی
حسین خان با صد تفنگچی به مراسم عزاداریت آمدهاند.
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خانهداری
بزرگ دانستن نزدیکان متوفی

1

مقولۀ وصیت و خواستههای متوفی و
مؤلفههای آن
خاکسپاری
جنگاور بودن برادرانش
مقولۀ ویژگیهای اخالقی فرد متوفی و
مؤلفههای آن
غمخوار ،اهل درد و دل بودن و مهر و
وفا داشتن مادر
حس دلسوزی مادرانه
بانوی نمونه بودن
مقولۀ ویژگیهای ظاهری متوفی
مو و لبا

متوفی

امیری که مادر نداشته باشد ،آن خانه بیسر و سامان خواهد بود.
ای پدر ،برادرم با آن تفنگش که از جنس نقره است به هنگام اتفاقات
ناگوار ،بسیار رشید و دلیر است.
آپرویز گرزش همواره با اوست و در جنگها ،کسی حریف او نمیشود.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
به برادرانم بگویید که به سر خاکم بیایند چون که چشمانتظارشان
هستم.
ای برادران جنگ کنید و از جنگ نترسید و پشت هم را داشته باشید.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
ای مادر آمدهایم تا تو را ببینیم و با تو درد دل کنیم چون که تنها
مرحم دل ما تو هستی.
فرزندانم بعد از من دیگر غمخواری ندارند.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
با آن موهای نازک و زیبا و آن لبا مخملی که داری ،هر چه نگاه
میکنم تو را در بین زنان نمیبینم.

مفاهیم سوگنامۀ زنان ویژگیها و خصیصههای است که در ارتبا با زنان معنا پیدا میکنرد.
بدین گونه که مفاهیم استفاده شده غالباً در خصوص ارتباطی اسرت کره متروفی زن برا اعضرای
خانواده شوهر و فرزندان) و نزدیکان دارد .مفاهیم مورد نظر عمدتاً در رابطه با اظهرار دلتنگری و
دلبستگیهای متقابلی است که میران فرزنردان و مادرشران بره وجرود مریآیرد .لرذا ،ایرن نروع
وابستگیها نشثتگرفته از احساسات و عواطف مادرانه است .اگرچه در بسیاری موارد از کلیشهها
و ویژگیهایی مانند خانهداری و بانوی نمونره برودن ،حرس غرمخرواری و مهرر و وفرای مادرانره
استفاده میشود که عمدتاً خاص زنان پنداشته میشود .به طور معمول این چنین مفراهیمی در
ارتبا با متوفی مرد به کار برده نمیشود.
بسیاری از مفاهیم استخراج شده در سوگنامۀ زنان از لحراظ مقولرۀ کلری تشرابه زیرادی برا
 . 1برای بیان بزرگی و مورد احترام بودن متوفی ،از بزرگی و صالبت نزدیکان متوفی (پدر ،برادر) صحبت
به میان می آورند .به عبارتی مرورد احتررام برودن متروفی زن را منتسرب بره بزرگران و نزدیکران وی
میدانند.
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مقوالت کلی استخراج شده برای مردان دارد ،اما به لحاظ نوع مفاهیمی که در زیرمجموعۀ ایرن
مقوالت استفاده میشود تفاتهای زیادی مشاهده میشود .برای م ال ،برای بیان بزرگی و مرورد
احترام بودن زنان از مفاهیم استفاده شده برای مردان استفاده نمیشود ،بدین گونره کره عمردتاً
بزرگی مردان با ویژگیهایی مانند جنگجو ،خان و کدخدا ،شکارچی ماهر ،مجلسنشین برودن و
نیز تشبیه کردن متوفی به حیواناتی که در طبیعت نماد قدرت و صالبتاند نشان داده میشرود،
در صورتی که بزرگی زنان عمدتاً در ارتبا با مفاهیم و واژههایی مانند مهماننوازی و خانهداری
نشان داده میشود ،کما اینکه در بعضی موارد برای شرح بزرگی متوفی زن به ذکر بزرگی بررادر،
پدر یا خوانین طایفه متوفی اشاره میکنند .این نوع بزرگی منتسب به خود متوفی نیسرت بلکره
از بزرگی برادر و پدر وی حاصل میشود.

محتوایسوگنامههایجوانان

هایاستخراجشدهازسوگنامههایجوانان

جدول.3مقوله
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
مقولۀ حزن و اندوه و نمونهای از
مؤلفههای آن
من چقدر دلم میخواست عروسیات را ببینم و برایت شادی کنم و
مراسم ازدواج و عروسی برای متوفی
کنار تو و همسرت بنشینم.
با رفتنت درخت بارور پدرت را بیيمر کردی و از رفتنت قامت
غم و اندوه فراوان اعضای خانواده
برادرانت خمیده شد.
تو نوجوان و ناکام ماندی و از این دنیا رفتی و چاقویی به شکم مادرت
جوانی و ناکام ماندن متوفی
بخورد.
آسمان سیاه شده و ابرها درحال گریه کردناند برای اینکه میدانند
سوگ طبیعت
اتفاق ناگواری میخواهد رخ دهد.
فرامرز را قانون کشته است و میرزاوند (نام طایفۀ پدری) ،همچنین
سیاهبختی و عزاداری فامیل
کل ایل بساکی (نام طایفۀ مادری) را غم گرفته است.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
مقولۀ ویژگیهای ظاهری متوفی
ابروهای متوفی به مانند خنجر است و از لحاظ تیپ و هیکل و
چشم و ابرو ،رنگ و نوع مو ،تیپ و قد و
جنگاوری بیمانند است.
قامت
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
مقولۀ شرح چگونگی مرگ متوفی
جنگ من در خوزستان اتفاق افتاده است و سرهنگ و سرگرد من را
محل حاديه منجر به مرگ متوفی
به نامردی کشتهاند.
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اتفاقات روز حاديه
مقولۀ ویژگیهای اخالقی متوفی و
مؤلفههای آن
تعصب و غیرت
محبت و عاطفه
مقولۀ بزرگمنشی فرد متوفی و
مؤلفههای آن
تشبیه متوفی به پلنگ نر ،شیر ،شیر نر،
شیر قندهار 1و ...
تشبیه متوفی به شخصیتهای شاهنامه
(رستم ،سهراب و اسفندیار)
اصالت نژاد بختیاری و خانزاده بودن
متوفی ،تعصب قوم بختیاری
پهلوان ،شجاع ،دالور ،بیمانند و قدرتمند
بودن متوفی در جنگاوری
مقولۀ وصیت متوفی در باب مراسم
عزاداری و مؤلفههای آن
به نزدیکان در مورد گریه و زاری نکردن
تربیت فرزندان متوفی
توس همسر یا پدرش
به اعضای
خانواده

گارد زرهپوش مرا به نامردی کشتهاند .به خاطر غیرت و تعصب در
سنگر با آنها جنگیدم و مرا به نامردی کشتهاند.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
چشم بصیرت و فهم و کمال واالیی داشتی و اکنون در کنار ما نیستی
و دیگر کسی به غیرت و بزرگی تو نیست.
از زور و قدرتی که داشتهام صحبت کنید و بیشتر از آن ،از محبت و از
اخالق و معرفتی که داشتهام.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
ای پلنگ زردکوه و ای ببر کوهسار ،عروسیات برای ایل و طایفهات
تبدیل به عزا شده است.
اگر بگویم اسفندیار افسانه بوده ،فرامرز رستمتبار بوده است.
مانند اسفندیار ،فرامرز است که همچون سهراب پسر رستم،
قویهیکل بود.
پهلوان میرزاوند ،چه حیف که مردهای .تو از خواهرزادههای خوانین و
ایل تاجمیری بودهای.
هم بادل و جرأت هستی و هم بامحبت ،و کل نیروهای حفاظت تو را
تعقیب میکنند.
نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
ای پدر غم نخور من دیگر مردهام و تنها کاری که میتوانی برایم انجام
دهی این است که از فرزند کوچکم مراقبت کنی.

دل تنگ نشدن برای
متوفی

به مادرم بگویید برای من دلتنگ نباشد و گریه و زاری سر ندهد و
چشمانتظارم نباشد چون دیگر من را نمیبیند و اگر اینگونه باشد،
نمیتواند از من دل بکند.

برایش کفن دوختن
برایش گاگریو خواندن

-

 .1اشاره به جنگجویان ایل بختیاری دارد که در فتح قلعۀ قندهار به دست نادرشاه افشار نقرش بسرزایی
داشتند.
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مقولۀ شرح جنگاوری ایل متوفی و
مؤلفههای آن
فتح قندهار
شکست چنگیزخان
جنگهای
ایل
بختیاری
واقعۀ مشروطه
جنگ با دولت قاجار و
پهلوی
نقش بسزای بختیاریها در کشور

نمونهای از مفاهیم در موسیقی گاگریو
در کارزار شاه افشار بود که ایل بختیاری ارگ قندهار را فتح کرد.
مغول میترسید به سرزمینم نزدیک شود و دشمن نتوانست در جنگ
با ما کاری از پیش ببرد.
در زمان استبداد قاجار ،شما بودید که مشروطه را ایجاد کردید.
در میدان جنگ با دولت پهلوی با همیاری مردمان ایل ،پهلوی را در
دشت اللی شکست دادید و  1111تفنگ به غنیمت گرفتید.
ای ایران اگر بختیاری نداشتی چه کسی در تو مرزداری میکردز
اگر ایران بختیاری نداشت چه کسی برای حفظ میهن با دست خالی
مبارزه میکردز

یافتههای استخراجشده از سوگنامۀ جوانان نشان میدهد کره غرم از دسرت دادن جروان در
میان مردمان قوم بختیاری از شدت زیادی برخوردار است .غالباً سوگنامۀ جوانان برا سروز و غرم
زیادی سروده میشود و نوع مفاهیم استفاده شده در این زمینه نیز بیشتر مربو بره غرم ناکرام
ماندن متوفی و عدم توفیق وی به کام گرفتن از زندگی بوده است .در بیان غم و اندوه از دسرت
دادن متوفی عالوه بر اعضای خانواده و نزدیکان ،طبیعت نیز در سوگ و ماتم فرو میرود که این
خود نشاندهندة همهگیر بودن اندوهی است که در از دست دادن متوفیِ جوان حاصل میشود.
بسیاری از مفاهیم استخراجشده در بیان بزرگی متوفی به م ابۀ مفاهیم و واژههایی است که
در مدح و بزرگمنشی مردان سروده شده است .غالباً در جهت بیان صالبت و بزرگی ،متروفی را
به شخصیتهای اساطیری شاهنامه (رستم ،سهراب و اسفندیار) و شیر و پلنرگ نرر و  ...تشربیه
میکنند و به رزمآوری ،قدرتمندی و دالور بودن متوفی در میدان نبرد اشاره میشود .چه بسرا
اینکه در بسیاری از موارد اصالت قوم و طایفۀ متوفی را دلیلی بر وجود این نروع ویژگریهرا نرزد
متوفی عنوان میکنند و بزرگی متوفی را منتسب به قوم و طایفهای میدانند کره متروفی در آن
عضویت دارد .در سوگنامۀ جوانران نیرز هماننرد مفراهیمی کره در سروگنامۀ مرردان در زمینرۀ
جنگهای ایل بختیاری در طول تاریخ رخ داده است تا اندازة بسیار زیرادی بره بیران ایرن نروع
جنگها پرداخته شده است.
با توجه به آنکه جوانان برخالف بزرگساالن به دالیل خاصری (بیمراری ،تصرادف ،نرزاع و )...
فوت میکنند ،در سوگنامۀ جوانان معموالً به اتفاق و یا علت خاصی اشاره میشود که منجرر بره
فوت متوفی شده است .همچنین ،به مفاهیمی دربارة وصیت متوفی و چگونگی برگزاری مراسرم
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عزاداریاش اشاره میشود .از آنجا که غم از دست دادن جوانان بسیار سرنگین اسرت ،متروفی از
اعضای خانواده و نزدیکانش درخواست میکند که برایش گریه و زاری نکنند.

بحثونتیجهگیری 

اقوام مختلف با توجه به شرای محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خود ،اشکال متفراوتی از
موسیقی را ابداع کردهاند .با این وصف موسیقی را بایرد از مقروالت پیچیردة نظرام فرهنگری بره
حساب آورد ،همانگونه که به عقیدة لوکا هنر و موسیقی تحت تثيیر شرای حاکم برر جامعره
شکل میگیرد و رشد میکند .از این قبیل موسیقی ،میتوان موسیقی محلری سروگِ گراگریو را
برشمرد ،که در میان قوم بختیاری رواج دارد .محتوای این نوع موسیقی ،در وصف ایل ،طایفره و
منطقهای است که متوفی در آنجا زندگی میکند ،بهخصوص ویژگیهای خرود متروفی .مفراهیم
استخراجشده مملو از اصطالحات و اشعاری در باب دلتنگی ،فراق ،غم و اندوه خانواده و مردمران
ایل و مظاهر طبیعت در از دست دادن متوفی ،بزرگی و شخصیت واالی متوفی اسرت .مضرامین
دیگر کارهایی است که متوفی در طول زندگیاش انجام داده و یا در وصف جنگهایی است کره
در آنها شرکت کرده یا جنگهایی که ایل بختیاری در طول تاریخ انجام داده است.
سوگآوازها و آنچه مردمان ایل« ،گاگریو» میگویند عمدتاً بر اسا ویژگیهای فرد متروفی
متفاوت است .بدین منظور ،بر اسا اینکه متوفی زن یا مرد و پیر یا جوان بوده و اینکره از چره
جایگاه و منزلتی در ایل و طایفهاش برخوردار بوده است نوع مفاهیم به کار رفته متفراوت اسرت.
برای م ال ،مفاهیم استفاده شده در سوگنامۀ یک زن بسیار متفراوت از مفراهیم مرورد اسرتفاده
برای یک مرد است؛ اگرچه ممکن است به صرورت مشرترک ،مفراهیم اسرتفاده شرده ،در بیران
بزرگی و شخصیت واالی شخص متوفی باشد ،اما نوع مفاهیم استفاده شده برای بیان ایرن گونره
ویژگیها بسته به اینکه متوفی مرد باشد یا زن متفاوت است.
مردم قوم بختیاری به فراخور مواجهۀ مسرتمر برا دشرواریهرای طبیعرت و شررای سرخت
زندگی ،افرادی قوی ،پرطاقت ،به شدت جنگجو ،ستیزهگر و پا به رکاب تربیت میشروند .شریوة
تولید و تقسیم کار اجتماعی در بین قوم بختیاری به گونهای است کره عمردتاً زنران در خانره و
عرصۀ خصوصی به سر میبرند و وظایف معیشتی را برعهده دارند ،در حالی که مردان از فراغرت
و فرصت بیشتری برای انجام دادن امور نظامی و شکار برخوردارند .به همرین دلیرل یافترههرای
تحقیق نشاندهندة این است که غالب مفاهیمی که در وصرف متروفی مررد اسرتفاده مریشرود،
ویژگیهایی از قبیل شجاعت و جنگاوری و نیز خان ،کدخدا و مجلسنشین برودن و بیران نحروة
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استفاده از ابزار و آالت جنگی (گرز ،تفنگ ،شمشیر) است .مفاهیم اسرتفاده شرده بررای مرردان
مملو از ابیاتی است که متوفی را به شخصیتهای شاهنامه (مانند رسرتم ،سرهراب و اسرفندیار)
شیر نر ،پلنگ نر و  ...تشبیه کرده است .در وصف بزرگی و دلیر برودن متروفی ،از بزرگری خرود
شخص صحبت به میان میآید و در بعضی موارد وی را در جایگاهی همسان با بزرگان قوم قررار
میدهند .اما ،در مورد زنان اینگونه نیست .عمده مفاهیم استفاده شده برای متوفی زن ،مفاهیم
و کلیشههای جنسیتی است؛ بردین معنرا کره در وصرف واالیری زن از کردبانوی نمونره برودن،
خانهداری ،غمخواری ،با مهر و محبت بودن ،اهل درد و دل بودن ،حس دلسوزی مادرانه داشتن،
فرزندپروری و دلبستگی به فرزندانش صحبت میشود و این در حرالی اسرت کره بزرگری و واال
بودن چنین بازنمایی میشود که با رفتن متوفی خانه دیگر بیسر و سامان شده است و حتی در
بسیاری از موارد بزرگی متوفی زن را در بزرگ بودن پدر و برادر وی میدانند.
عالوه بر تفاوت هایی که در رابطه با جنسریت متروفی وجرود دارد ،سرن متروفی نیرز عامرل
تثيیرگذاری است و بسته به اینکه متوفی بزرگسال یا جوان باشد و نیز اینکه بره مررگ طبیعری
فوت کرده باشد یا در نتیجۀ بیماری یا واقعهای خاص ،نوع مفاهیم اسرتفاده شرده بررای متروفی
متفاوت خواهد بود .محور اصلی مفاهیم در رابطه با سوگنامههرای جوانران ،غرم و انردوه بسریار
فراوانی است که برای خانواده ،نزدیکان و مردم ایل به وجود میآید و بیان این غم و اندوه بسیار
پررنگتر از غم و اندوهی است که در سوگنامههای متوفیِ بزرگسال ابراز میشود .بزرگی متروفی
را بیشتر در اصالت و بزرگی خاندان و طایفۀ وی میدانند و ویژگریهرای ظراهری متروفی را بره
صورت مشهودتری وصف میکنند .از آنجا که داغ از دست دادن یک جروان بررای مردمران ایرل
بسیار غمانگیز است ،تثکید زیادی بر گفتههای متوفی در براب مراسرم عرزاداری یرا نگهرداری از
فرزندانش (فرزندان خردسالش) میکنند.
به همین دلیل این مريیهها شرح گفتههرا ،فضرایل ،رشرادتهرا و دالوریهرای عزیرزان و از
دست رفتگان است و در جهت پاسداشرت مقرام و منزلرت متروفی و تسرلی بازمانردگان سرروده
میشود .همانگونه که گفته شد مردمان قوم بختیاری در سوگ هر مُردهای ،با توجه به موقعیت
اجتماعی ،جنسیت ،سن و سال ،حرفه ،ویژگیهای اخالقی و علت مرگ متوفی ،سروگآوازهرای
ویژهای دارند.
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