
  

  

  

  

  

  ؛ يادمان بزرگان ايل بختياري»گه مافه«

  

   كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي-عباس قنبري عديوي

  بختياري شناسي شعبه استان چهارمحال و يس بنياد ايرانئمدرس دانشگاه و ر

  

  

  مقدمه
شناسي جايگاه پژوهشي  ين سوگواري در مرگ عزيزان در ايالت و عشاير ايران براي مردمئآ

اي از مراسم كتُل و  گونه ها به همراه نمايش در بختياري اشعار و سوگ سروده. ي استمناسب
شود بخشي از  انگيزي كه دارد و با موسيقي عزا آميخته مي ثير حزنأ تعالوه بر ١گه برپاكردن مافه

  ٢.زند فرهنگ اين قوم بزرگ را رقم مي
ل ئتر مسا ياري را با بيان دقيق برآنيم كه بخشي از مراسم سوگواري در بخت،در اين مقاله  

گه يادمان خاصي است كه در زادگاه يا محل  مافه .ه كنيمئگه ارا مربوط به برپا كردن و ساخت مافه
هاي سرشناس ايل را در اذهان زنده   بزرگان و چهرهةشود تا ياد و خاطر سكونت فرد ساخته مي

لي ئباشد كه بيان چنين مسا. رار گيردمندان ق  عالقهةاميد است مورد توجه و استفاد. دارد نگه
  .كندي ايراني مطرح ها در اصالت اقوام و معرفي فرهنگرا گفته  ي ناگفته يا كمها حرفبعضي از 

  وامونه سنگينه غم كس نيزنه حرف    زمستون ِاوي رسي كُه نه ِگره برف
  ...ناشُرِگ خدا بيدم، زيدس به تيگُم     دمــو بيـت اول مــل باغ بهشــبلب
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  ٣و كَالكُمـم بس ارسه نه چــنه دست    مــاور سر داغُــون داغي نهــسمآ
 تلخ و -داشتني است  بسيار دوستها  كه براي انسان-حيات اي ضد هستي و  پديده٤مرگ  

شود احساسات، عواطف  انسان خاكي به دل خاك سپرده مي ور و اگوار است آنجا كه مرگ حملهن
نظيري را خلق  كم تصاوير شگرف و ها و  صحنه وشكفد  ميانسانو خيال سرشار از زيبايي 

ي ها  در مناطق وسيعي از استان-استرو كشور   ايل كوچترين  كه بزرگ-ايل بختياري. كند مي
) سردسير و گرمسير(بختياري در كوچ ييالق و قشالق  چهارمحال و اصفهان، لرستان، خوزستان و

  .ندا  يكجانشين شدهها  سختيد، يا به جبر زندگي و تحميلنگذران زندگي مي
ي ها كوه .اند شيريني است كه ايالت و عشاير با آنها زاده شده زندگي تلخ و اي از كوچ نمونه  
 صحراها در فرهنگ و  وها زارهاي انبوه يا دشت  و بيشهها رودهاي خروشان، جنگل گذر، سخت

كار رفته در  سات و واژگان بهجالب اينكه احسا. ه استهايي ماندگار آفريد ناموس اين مردم واژه
شناسي و   چنان زيبا و عاطفي است كه تابلويي از جامعه،ن مردم ايلايمعزا در  سوگ و

  ٥.استشناسي اين قوم  روان
قدري ) پس از انقالب اسالمي(امروز اوضاع ين و رسم كهن با ئدر سوگواري بختياري آ  

 ساز(زنان، نواختن موسيقي سوگينه  پوش شدن مردان و متفاوت است عزاداري طوالني، سياه
هاي عزاداري  مساعدت در هزينه روح تعاون و ،٦)مدالدگاگريو يا (سرايي زنان  ، نوحه)چپ

  .ها است ي بارز در عزاداري بختياريها از ويژگي) سرباره(
طلبد، آنچه در اين مختصر بيشتر مطمح  برگزاري مراسم عزاداري خود پژوهشي جداگانه مي  

  .گه است كه در نوع خود قابل توجه است مراسم مافه ساخت ونظر است 
 و ٧در بين مردم بختياري و طوايف مختلف مرگ عزيزان، جوانان غيور و دالور، كالنترها  

وجود  .بخش اين درد است مابزرگان چنان دردآور است كه انجام برخي كارها يا بيان اشعار التي
ردان ايل رگمشكوه و عظمت بز تاييان بختياري ازي عشاير و روسها قبرستان  سنگي در٨شير

 بر ...ي مختلف و با نقوش تفنگ، اسب و ها  شيرهاي سنگي را با اندازه و شكل.گويد سخن مي
  ٩.گذارند نام مي آور، جوانان دلير و پيران صاحب نوجوانان نام) مزار(آرامگاه 



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم488

از تاريخ پرفراز و   وشيرهاي سنگي نماد رشادت، سرافرازي و شكوه مردمان ايل است  
ها نشان هيبت و عظمت مرداني  گويند، هيبت و شكوه شير در قبرستان نشيب اين خطه سخن مي

شيرهاي سنگي را پس . اند اكنون در دل خاك سرد خفته اند و نام خود آراسته است كه تاريخ را به
  .ايم از انقالب بر مزار شهيدان دفاع مقدس نيز ديده

  
  گه معرفي مافه

اي فارسي باشد يا شايد   مافه بايد كلمه؛گه+ ي است از مافه ئي دوجزا گه واژه  نظر واژگاني مافهاز
گاه آنچه جاي   يعني مدفن؛گه مخفف گاه پسوند مكان است .است مدفن عربي ةصورت تغييريافت

از دفن  تركيبي ةاگر واژ. شود به خاك سپرده نمي» گه مافه«ترديد دارد اين است كه هيچ پيكري در 
  .مل كردأنيز بايد بيشتر تآن عربي و گاه فارسي باشد در عمر اين مراسم يا مكان 

هرگاه . گه نيز چون شير سنگي نمادي ديگر از شكوه، هيبت و عظمت مردم ايل است مافه  
گه  جواني يا كالنتر و بزرگ خانداني فوت كند براي يادمان او در زادگاه يا محل سكونتش مافه

كياني .  يا حتي بيشتراهميت دارد قبر به اندازةاي مكعبي توپر است كه  گه ديواره مافه. سازند مي
سطح زمين  صورت مكعب يا مدور از هاست كه ب  سكويي بوده» گه مافه« :گويد گه مي  مافهبارةدر

 عنوان يادمان  به كه قبر فرد نيست،يگه در يك مكان  در اصل مافه١٠.است  شده برجسته ساخته مي
  .شود شود به اين معنا كه اگر قبر شخص در قشالق باشد در ييالق اين يادمان بنا مي اخته ميس
  

  مكان، شكل و مصالح) الف

گه در زمين  مكان مافه.  استيگه در ييالق يا قشالق متوف گونه كه گفته شد مكان اصلي مافه همان
 اول درگذشت شخص ةآن در هفتشود و بناي آغازين   درگذشته انتخاب مي فرِدةمتعلق به خانواد

گه مكعب مستطيل يا مربع است كه عموماً ارتفاع و  مرسوم مافه شكل اصلي و .شود گذاشته مي
  . متر است٥/١عرض آن يك تا . شود سطح زمين بلندتر بنا مي  متر از٢تا  ٥/١طول آن 
 در بناهاي قديمي )ِگل(ند از سنگ، سيمان يا گچ، خاك ا كار رفته در اين بنا عبارت همصالح ب  
ها  نوشته   از اين سنگ،شد ولي در حال حاضر  مشخصات متوفي استفاده نميةنوشت سنگ گه از مافه
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 .خوبي ديد هتوان ب در ساخت و بناي اين يادبود روح همياري و تعاون ايلي را مي. شود استفاده مي
هاي  راي كاهش هزينه متقابل بعملياطرافيان و آشنايان در نيز اگرچه در مراسم سوگواري 

  ١١.گويند  مي(sarbare)كنند كه به آن سرباره   كمك مي...عزا پول، گوسفند و  صاحب
 كه در دوران ،هايي براي جوانان رشيد كشور گه اخيراً در مناطق عشايري يا روستايي مافه  

ت كه اس  اند، بنا شده سربلندي ميهن اسالمي فدا كرده دفاع مقدس جان خود را براي عزت و
بناي . اند هاي انقالب انتقال داده سلحشوري به نسل  ايثار و شهادت را با فرهنگ بسيج وةروحي
فقط محل آن در ابتدا شود چون  در اصل پس از مراسم هفتم يا چهلم تكميل مي) مافگه(گه  مافه

پوشانند   سياه ميةكنند و روي آن را با پارچ حدود يك متري از آن را آماده مي شود و مشخص مي
  .دهند مراسم كتل را انجام مي چينند و وسايل مهم فرد را روي آن ميو 
  

  )اسب كتل شده(كتل ) ب

 مشكي يگذارند، پارچه يا چادر  در حقيقت ماديان يا اسبي است كه زين بر آن مي(Kotal)كتل 
 ،است  كنند كه نماد مركبي است كه سوار خود را از دست داده  عزا روي آن پهن ميةبه نشان
شخص را بر روي اسب قرار ) قطار فشنگ( كمر ةكيس ، دوربين، حمايل و)شمشير(تفنگ 

گه  سپارند تا دور مافه دست يكي از جوانان يا افراد ميانسال نزديك به متوفي مي دهند و آن را به مي
 بر پيشاني اسب يا ماديان يك پارچه يا دستمال سياه و بر گردن آن چهار .از سمت چپ بچرخد

  .عواطف مردم اثرگذارتر باشد كنند كه بر احساسات و  رنگي آويزان ميةيا پنج تكه پارچ
اندوه بيشتر است چون با نواي  اگر اسب يا ماديان از آن خود شخص باشد اين حزن و  

 شود و همراه مي) بنگ بوو(ومردان ) گاگريو يا سرو( زنان ةگري  سرود وگموسيقي آرام و سو
اين  ١٢.افتد  حتي اسب يا ماديان هم به گريه مي، گاهي بنا به روايت افراد،ت كهآنقدر سوزناك اس

اي را به پيشاني اسب  گاهي نيز آيينه. گويند مي» كُتل«شده يا به اختصار  اسب را اسب كتل
  ١٣.بندند مي
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  نماد پيكر متوفي) پ

 ساخت مجسمه استي آن گه از اجزا و عناصر اصل لي كه در مراسم كتل و مافهئيكي ديگر از مسا
 اصلي ةجان شخص متوفي است كه از دو يا چند قطعه چوب كه تن يا ماكت فرد يا نماد پيكر بي

هاي شخصي  سازي اين پيكر با قامت معمولي افراد لباس براي شبيه. شود تنديس است ساخته مي
كاله،  ،كنند  را پر مياه دهند و با پشم يا پارچه لباس ها قرار مي فرد درگذشته را به دور اين چوب

ساير وسايل شخصي مرحوم را به اين  دبيت، چوقا، شال، كيسه كمر، تفنگ، دوربين و شلوار
  .افزايند تا كامالً شبيه او شود مجسمه مي

گاهي نيز در  شود و گه قرار داده مي صورت ايستاده در كنار مافه هجان گاهي ب اين پيكر بي  
شود و پتويي روي آن   يا سياه چادر تكيه داده مي(bohoon)ن حالت درازكشيده به خيمه و بهو

برند و  كار مي همين طلسم را براي زنان نيز به ١٤.گويند  مي(telesm)به اين پيكره طلسم . اندازند مي
خانه يا سياه چادر و دور از چشم نامحرمان قرار  تمام وسايل شخصي زن درگذشته را در درون

ي ها دليل پوشيدن لباس ماكت به قامت اصلي فرد به ين صحنه ونزديك شدن ا ١٥.دهند مي
  .زنده نگه داشتن حضور دائمي فرد در خانواده و فاميل است شخصي ميداني از

  
  تشمال ساز چپ و) ت

(toshmal)تشمال 
 عموماً .كند  ايل را همراهي مي،شيون  ايل است كه در مراسم شادي وة نوازند١٦

در . كنند ها نيز خانوادگي در كنار ايل زندگي مي  خود تشمال.شود م مياين نوازندگي دونفره انجا
 نوازد كه به او  مي(Karna)يك نفر ساز يا كرنا . دانند شادي و عزا خود را ملزم به همكاري مي

  .شود هلي يا دهل كُو گفته ميدكوبد كه به آن  هل ميدديگري  گويند و مي» ميشكال«
با و آالت  همان ابزار و ها با انگيزي است كه تشمال اي حزن نو،ساز چپ يا موسيقي چپ  
شود كه همين وسيله  چپي به اين سبب به آن اطالق مي«. نوازند آن را ميانگيز  لمأثر و تأهاي ت نغمه

اثري كه اين موسيقي غمناك بر افراد صاحب عزا، نزديكان يا  ١٧.»رود كار مي در عروسي نيز به
(kel)ِكل   متنفذ است كه با ناله و زاري وگذارد آنقدر حاضران مي

 زنان و فريادهاي مردان همراه ١٨
  .شود مي
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صدا با  خواني زني خوش صورت گروهي يا با تك در مراسم سوگواري بختياريان زنان به  
»  يا گاگريودندال، دمدال« انگيز شوند كه به اين صوت حزن موسيقي چپ تشمال همنوا مي

 البته اين گاگريو در تمام ؛شود هم گفته مي» واويال«ن همخواني و سوگينه  گاهي اي١٩.گويند مي
در بيان نيكويي، و شود كه اشعار آن متفاوت است  مرد خوانده مي  براي پير و جوان، زن وهاعزا

 از. گردد شود كه در ذيل مواردي از آن ذكر مي شايستگي و لياقت زن يا مرد متوفي سروده مي
  .گويند نيز مي» Soru «ورو به آن سر اين
  : در مرگ جوانان-١

  ٢٠آرمون داشتم عروسي بگُرم سيت    دا ز قا و تشنيتــماشاال نُم خ
  ).نام ايزد و آفرين بر خلقت خدا از گلوي سفيد تو، آرزو داشتم برايت عروسي بگيرم ماشاهللا، به(
  : در مرگ بانوان-٢

  ٢١نيدت به زنگلاي همه سيل اكنم      نازُكت، نيم تني مخملپلسرو 
  .)نگرم در ميان زنان حضور نداري گيسوان زيبا و ظريف تو، لباس مخمل داري، هرچه مي(

متوفي، همسر و فرزندان، نزديك زنان  زبان مردان و ها از سروده  اشعار و سوگاين البته   
در  شوند و ته مينام گف شود كه گاهي با ذكر نام يا بي  بيان مي ...مادر و برادران، پدر و خواهران و

ترك فاميل، پشيماني از اقبال بد و روزگار  حالت عاطفي، حماسي و با مضامين خداحافظي و
اندرز به بازماندگان و  برادرشدن، شاد شدن دشمنان و پند و بي نامساعد، يتيم شدن فرزندان و

 و ندلوم نيستشود و شاعران اين اشعار هم مع  سروده مي...عنايت به اعضاي خانواده و  توجه و
ها بخش بسيار قابل  سوگ سروده ٢٢.شوند بيان مي عموماً نسل به نسل و با اندك تغييراتي منتقل و
  .روند شمار مي توجه و از عناصر اصلي سوگواري بختياري به

  
  ٢٣)تش تفنگ(شليك گلوله ) ث

هميشگي و تفنگ يكي از اركان و عناصر اصلي زندگي ايلي در بين عشاير و اقوام است و يار 
 كننده و عزا تهييج جداناشدني مردان سلحشور و غيرتمند ايل است و صداي تفنگ در عروسي و

 در مرگ جوانان و بزرگان خانواده همراه با نواي چپ نوازندگان، .داردمتناسب   متفاوت وياثر
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زنان و اشك گرم بستگان صداي تفنگ است كه سوزناكي واقعه را  سرايي مردان و نوحه و سوگينه
 نيز يكي از اركان سوگواري در بين (tashetofang)شليك گلوله يا تش تفنگ . كند بيشتر بيان مي

  .رسيدن بوي باروت به مشام متوفي است  تفنگ وةست كه يادگار گرم ماندن لولها بختياري
 تفنگ و شليك گلوله ةنال شود و ان ايل خوانده مياشعاري كه در سوگ بزرگان و شكارچي  

جان و آراسته به لباس فرد متوفي در   بيةگه يا پيكر يا حتي حضور تفنگ در مراسم كتل و مافه
  .دهد نشان ميرا جايگاه فرهنگ بختياري 

  :كنيم مي بختياري اشاره ٢٤)سركُهي(ها يا صيادي  هايي از اشعار و سوگ سروده به نمونه
  ٢٥ سپردممتفنگُم واكيس كمر و كُر    مدهوس مكُن مگو كه مرپازني 

  ) كمرم را به پسرم سپردمةكيس شاد مباش كه من مردم، بلكه، تفنگ و) آهو(اي پازن (
  ٢٦كاردم چه تيزه ل ِازَنه،تفنگم گَ    بيوريم به كُهرنگ ميش به كُريزه

زند و  نگم هدف را خوب ميبيا بريم كوهرنگ ميش كوهي به رديف و به كثرت وجود دارد، تف(
  .)كاردم خيلي تيز است

  ٢٧تفنگُم خال ايزنه شاه چپس نداره    بيا بريم به بال رو ميش به گُداره
زند  تفنگ من خوب هدف مي. بيا به كنار رودخانه برويم، چون ميش كوهي در حال گذر است(

  .)پادشاه هم چون آن ندارد
  ٢٨ه تنه زيد امروز به خاكاو صياد ك    ر كه روِز پاكــپازني وري ِبچ

كرد امروز در خاك  است، صيادي كه تو را شكار مي  اي پازن بلند شو چرا كن، روز روشن شده(
  ).است

  
  گه شرح مراسم كتل و مافه) ج

در مكاني كه زمين محل سكونت ) شهيد، جوان دالور، بزرگ خاندان( اول مرگ عزيز ةدر هفت
كنند، قدري آن بنا   انتخاب ميي راپاك ها باشد زمين مسطح وصاحبان عزا يا نزديك به زيستگاه آن

اندازند، وسايل شخصي ميت  اي سياه روي آن مي آورند و قالي يا پارچه را از زمين باالتر مي
آورند و افسار آن را  اسب كتل شده را مي. كنند ين ميئ را روي آن تز...تفنگ، دوربين و : ازجمله
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نوازند و  گه ساز چپ مي ها در مكاني نزديك به مافه تشمال. دهند به يكي از بستگان متوفي مي
 طلسم و(خوانند، تمثال  مي ٢٩)دمدال وگاگريو(وار سوگ سروده  صورت گروهي و حلقه زنان به
  .گذارند گه يا درون خانه مي نزديكي مافه در را) هاي شخص مرده اي نمادين آراسته به لباس پيكره
زنند و اشك  پوش حلقه مي گه سياه نسبي و سببي در اطراف مافه دها يا ساير افرا فاميل  
آيند   سپس افراد نزديك ميت يا بستگان درجه يك وي مي.زنند ريزند و بر سر و روي خود مي مي

 و آنها را -صورت زدن هم دارد  كه خود نشان جلوگيري از بر سر و-گيرند و دست افراد را مي
 سرايي زنان، شليك گلوله، دور  همنوايي موسيقي ساز چپ، نوحه.دبرند تا در محل عزا بنشينن مي

كه احساس همگان بر كفايت  يابد تا جايي گه از سمت چپ ادامه مي زدن اسب كتل به دور مافه
 اگر از مرده عكسي موجود باشد در مقابل .كشد مراسم باشد و اين حركت چند ساعت طول مي

و زنان با خراشيدن صورت و ) bavumey(ومي وب صداي ومردان با گريه  .شود گه نصب مي مافه
)  ديگريةخانه يا هر محوط(وارد محل عزاداري ) زاري  ناله و،keikecer ،كيك چر(كندن موها 

شوند و با استقبال از آنها به  اي به رسم تشكر و قدرداني مانع اين كارها مي گاه عده آن. شوند مي
  .كنند درون خانه دعوتشان مي

  
  پايان مراسم كتل و طلسم) چ

گريه و  آيند و پس از ماند پس از آن چند نفر داوطلبانه مي  مرده ميةكتل و پيكره براي هفت
  كتل و،گيرند و طي مراسمي همراه با نواخت ساز چپ خواندن فاتحه از صاحبان عزا اجازه مي

 عزاداري رسمي را دهند و در حقيقت دارند از جيب خودشان پولي به تشمال مي طلسم را برمي
  ). داردادامه تا سالگرد متوفي ها گرچه عزاداريا(چينند  برمي
تر از سياه چادر صاحب عزا و در حالت  را پايين) پيكر نمادين( طلسم ،سپس آن افراد  
اين افراد خود را محرم . دهند زنند و در بقچه قرار مي ها را تا مي كنند و لباس باز مي ٣٠مخفيانه

گاهي نيز اين طلسم براي نماد . دهند نند و به دور از چشم ديگران اين كار را انجام ميدا متوفي مي
شود و مراسم گريه و فاتحه همراه با  داري مي عزاداري تا چهلم يا بيشتر در منزل صاحبان عزا نگه

  .شود  اجرا مي(Soru)سرو 
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خوانند  وردن غذا، فاتحه مي پس از خكنند و پذيرايي مي غذا از آنها پختنصاحبان عزا نيز با   
انجام مراسم مذهبي را ) گويند مكتبي هم مي فرد باسواد ده يا عشاير كه به آن مال(عموماً فرد مال 

 چادرها يا سياه چادرهايي را كه براي عزاداري برپا ٣١پس از آن خيمه و پيشه .گيرد برعهده مي
ي ها ان عزاداري رسمي و آغاز فعاليتاين پاي نشانند و را مي كشند و چادرها كرده بودند، مي
 افراد خود را عزادار متوفي حتي تا سالگرد ها اگرچه در بين بختياري. رايج است زندگي مرسوم و

 ها  زن مثال٣٢ً.دانند  انجام برخي كارهاي مشروع را از ديدگاه عرف براي خود ناپسند ميودانند  مي
  .كنند  ميگذارند و لباس تيره بر تن  حنا نميها تا مدت
طور كامل خود   كارهاي مربوط را بهةپس از اينكه كار كشيدن خيمه و چادرها انجام شد، بقي  

  ٣٣.دهند صاحب عزا يا نزديكان انجام مي
  

  تراشي ريش) ج

 ممنوع بودن تراشيدن ريش شود مي توجه به آن ها هايي كه در سوگواري بختياري يكي از شيوه
فرساي عزاداري   طاقت پس از هفته و انجام مراسم سخت و .تنزديكان متوفي توسط خودشان اس

 ،آيند  صاحب عزا ميةاي از بستگان يا بزرگان فاميل و طوايف نسبي و سببي به خان  عده...و 
اين كار نيز چون  .تراشند  مراسمي ريش مردان و جوانان صاحب عزا را ميدردهند و  فاتحه مي

نشيني عزا و كوششي است   پايان بخشي به عزلت و گوشه قبلي تالشي است برايةمراسم ياد شد
  .چنان ادامه دارد هاي زندگي كه هم براي آغاز زندگي دوباره و گرديدن چرخ

  
 (Kolavi kanun) ٣٤كُلَوي كَنُون) خ

گذارند و  حنا نمي. كنند  زنان در مرگ بستگان و نزديكان خود گاهي سر تا پا لباس سياه بر تن مي
پس از انجام  .دانند ناپسند مي ي عادي را براي خود زشت وها اري برخي از فعاليت عزادةبه نشان
، وندر  فاميل مية يا خان(mal)صاحبان عزا به مال ) چهلم يا گذشته نه چندان دور سالگرد(مراسم 
   ٣٥.رندگذا آورند و بر موهايشان حنا مي را از سرشان درمي) روسري شَده سياه رنگ زنان(كلوي 
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  گه اخت مافهس) د

تراشي  هاي عزاداري و ريش هاي هفته و انجام مراسم تشريفاتي كشيدن خيمه پس از عزاداري
 تعاون كساني كه از بنايي و كار ساختماني مطلع هستند نسبت به ةمردان نزديك متوفي با روحي

 بشر  سنگي دستةگه اگرچه يك بناي مكعبي و ساخت مافه. كنند گه اقدام مي تكميل بناي مافه
  . آداب و رسوم و فرهنگ ايلي بزرگ را با خود داردزاست ولي بخش وسيعي ا

گه كار ناپسند و غيراخالقي است و حتي اعتقاد فاميل به اين بنا چنان است كه  توهين به مافه  
 به قور/ ...خورند، اين سوگند چنان است كه در كنار سوگندهايي چون به مزارگه  به آن قسم مي

  .داردنشان ديكان آنها ز از اعتقاد و باور قلبي صاحبان و ن ...٣٦گه به مافه/ ...به خاك / ...بخت / ...
  
 (cadir- bohun- kanun)كنون ) بهون(چادر ) ذ

كه خبر  است هنگامي) چادركنان(ين سوگواري چادر كنون ئها در آ يكي ديگر از رسوم بختياري
 چادر را ةكنند و پيش  عزا چادرها را ميةبه نشانآورند  يعني پيام مرگ كسي را مي) خَوريا هور(

حتي سالگرد  تا چهلم و) mal -مال(هاي عشايري  كشند و گاهي در يك مجموعه از خانواده مي
 تر و  البته به مرور اين آداب و رسوم نيز كمرنگافراشند؛ نميچادر خود را  صاحب عزا خيمه و

اما . زدند روي خود مي و مردان بر سر و) يسو بريدنگ(بريدند  پل مين زنا. اند هتر شد قدري ساده
  .شود ميويژه بين جوانان كمتر انجام  ل تا حدودي بهئاين مسا
ها و شيرهاي سنگي مردان بزرگي برپاست كه  گه امروز در گوشه و كنار خاك بختياري مافه  

ور مردان را مردانگي آن دال  شهامت، شجاعت، ايمان و،اند و تاريخ سر در نقاب خاك كشيده
ايمان مردم را به بناهاي سنتي بيان  خوبي نتوانسته باشد اوج اعتقاد و هاين مختصر شايد ب. ستايد مي

ام  ه شده انس داشتهئل ارائام و از نزديك با شرح مسا كند ولي چون خود در تمام اين مراسم بوده
 تاريخ بهين ئ شايد اين آ.ام كنم گامي هرچند كوچك در معرفي اين ايل بزرگ برداشته گمان مي

چون بر اين باورم كه اين ايل بزرگ قدمتي ديرين و در آداب، . گردد بازميپيشينيان اين مردم 
  . با گذشتگان ايران زمين پيوندي ناگسستني دارد...رسوم، گفتار، واژگان و پوشاك و 
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  ها نوشت پي
Kotal-mafegah. 1.  

  . در فرهنگ اسالمي داردهاي بسياري با تعزيه اين مراسم شباهت. ۲
من ابتدا بلبل . زند  اما كسي با من كه غم سنگيني دارم حرف نمي-كوه پوشيده از برف شد رسيد و زمستان آمد و. ۳

 نه دستم به - آسمان داغي بر داغ من گذاشت...م زد ا را بر پيشاني  ناشكر خداوند شدم، خدا نيز آن-باغ بهشت بودم
 انتشارات شهسواري، اصفهان، هاي مردمي بختياري،  اشعار و ترانهحسيني، بيژن،: نك ،رسد نه چوب عصايم او مي
  .۱۲۵، ص ۱۳۷۶

قرآن، : ، نكسوي ما خواهند آمد همگان طعم مرگ را خواهند چشيد و به: كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. ۴
  .۵۷عنكبوت، 

  . بازشناسي اسالم و ايرانشناسي ادبيات، مركز كوثري، مسعود، تأمالتي در جامعه. ۵
6. gageriv-domdal (dondal). 

  .دارند ها ن بختياريايمبزرگ طوايف كه جايگاه و اعتبار خاصي در  نام و مردان متنفذ، صاحب. ۷
  .barde seir ،د شيربر. ۸
) ... ستيزي و روح سلحشوري، شكار، دشمن(تفنگ ) نشان شجاعت و قهرماني(پيوند عناصري چون سنگ، شير . ۹

فرهنگ مردم   بخشي ازها  در سوگواري بختياري...شمشير دوربين و ) نشان سواركاري، شهامت و ساالري(اسب 
  .است
  .۲۷، ص سوگواري در بختياريكياني، ايوب، . ۱۰
كارهاي  روح تعاون ايلي را در مراسم عروسي، سوگ يا كارهاي عادي چون پرورش دام و هايي از جلوه. ۱۱

  .گويند مي» uzy«در مراسم عروسي به اين كمك اوزي . ن ديدتوا كشاورزي مي
 نگارنده خود حضور داشت كه حاضران شاهد اشك ، شهيد يوسف قنبري۱۳۶۵كتل سال  گه و در مراسم مافه. ۱۲

  .ريختن ماديان كتل بودند
  .۲۷ص همان، ، سوگواري در بختياريرجوع فرماييد به . ۱۳
  .گويند  هم مي(temsal)ل برخي افراد به اين پيكره تمثا. ۱۴
  .گويند مي) rax vor yek vanden(يك وندن  ين رخت ورئبه اين آ. ۱۵
  .(Meiskal)ميشگال . ۱۶
  .۲۵ص همان، سوگواري در بختياري، . ۱۷
  .گذار باشدتأثيردهند و بسيار  نوايي كه زنان در شادي و شيون بستگان و يا جنگ سر مي صدا و: ِكل. ۱۸
  .)كنند ديگران گريه مي خوانند و خود و سرايي كه زنان مي سرايي پرگينه نوحه(گريستن  وگفتن : گاگريو. ۱۹
  .۶۹ص همان، سوگواري در بختياري، . ۲۰
  .۷۱همان، ص . ۲۱
سوگواري در  كياني، ايوب،: ؛ نيز نكهاي مردمي بختياري ترانه اشعار و حسيني، بيژن،رجوع فرماييد به آثار . ۲۲

  .۱۳۷۲ فردا، اصفهان، ةسسؤ، مهاي بختياري مثل ها و ترانه داللهي، احمد،عب: ؛ نيز نكبختياري
  .آتش تفنگ. ۲۳
   (Sarkohi).  سركوهي،سركهي. ۲۴
  .۸۱، ص سوگواري در بختياري. ۲۵
  .۸۴، ص سوگواري در بختياري. ۲۶
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  .۱۶۱ص همان، هاي مردمي بختياري،  ترانه اشعار و. ۲۷
  .۱۱۹ص ان، هم، هاي بختياري مثل ها و ترانه. ۲۸
  .(Soru)سرو . ۲۹
دهند تا صاحبان عزا شاهد  اند انجام مي كه مثالً ملحفه يا چادر مشكي به دور آنها گرفته اين مراسم را درحالي. ۳۰

  . نمادين عزيز خود نباشندةمتالشي كردن پيكر
  .(peise) ،زند چوب پيش سياه چادر كه جلوي سياه چادر را باال مي. ۳۱
  .مثل عروسي. ۳۲
  .دهند مي زنان ادامه راويژه خواندن اشعار سوگواري  عزاداري به خواني و البته در تمام اين مراحل سوگينه. ۳۳
  ).روسري(كندن كلوي . ۳۴
علت پخش رقص و آواز صاحبان عزا از روشن كردن راديو و تلويزيون هم خودداري  قبل از انقالب اسالمي به. ۳۵
  .كردند مي
 يعني به قبر پدرم سوگند bemazagah bavam بوم به مزارگه آيد مثالً نام يا عنوان متوفي ميها  چين جاي نقطه. ۳۶
  .ها تمام سوگند به قبر و خاك و مرده است كه بسيار جدي و مستحكم است  اين قسم...
  


