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مضمنن ها متتلفي را در خند جا داد است كه هرخي از

آاتا همچنن هسمار از متلها مناطق ديگر فقط هارا سارورمي و خنشااينا
كندكان و آهنگ دلنشمن آاتا همان ميشناا امها اغلب متلها آممز ا از مطالاب
آمنزاا اخه ي و سرورمي هستنا ترمااان متالهاا لار همشاتر حمناااا
هستنا امها وا ااسانها اباتا

و حتّي اشاما هاه اقاشآفريناي در ايان متالهاا

ميپردازاا متلها لر عهو هر اقش زهاانآمانز از طرياق تكارار و كاهم
آهنگمن مطالبي چنن معرّفي مشاغل و حرفهها آمانزش را و رسا زاااوي
اشان دادن راهطه ممان اشما و عناار طبمعت و تمثملها اخه ي را امز در خند
جا داد ااا
کلیدواژهها :متل متلها لر

ترماااان متال مضامنن در متال وزن در

متل
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مقدمه
متلها هتشي از ادهمها

عامه و ادهمها

عامه يكي از شاخهها مت فرهناگ

عامه است هر چنا اغلب كندكان اماروز اياران هاا ايان واژ آشانايي عممقاي
اااراا و شايا آن را در تكرار شعروار «اتل متل تنتنله» شانما اااا امهاا متال
واژ ا است كه اغلب كندكان ديروز و ممااساتن اماروز اياران هاا آن آشانايي
كامل داراا متل ون منها است كه سنا مضامننهاا هاه ظااهر سااد آن
كارهردها متمي در زااوي متاطبان خند ايفا كرد است و ميتناااا هاا ارائاه
هنرمناااه در الب فمل ها و امايشها جذّاب اقش پمشامن خاند را هااز هاه
اا ام هرسااا
هر چنا در فرهنگ و ادهمها

عامه متل اغلب هه اشاعار كندكاااها اطاهق

ميشند كه وا دچار آشفتگي منضنعي و دروامايها است ايان اااطهح در
فحنا كهم لرها عهو هر اين هه صههها كندكااه منثنر امز اطهق ميشاند
در متلها لر

اشما و حمنااا

و محمط جغرافمايي لرستان ااعكاس ميياها و

در كنار ااعكاس عناار طبمعي وا درسهاا زاااوي اماز هاه متاطباان داد
ميشند جالب اين است كه ها وجند چتاار وانيش ااالي در لرساتان يعناي
لكي هتتمار

لر و هروجرد

اغلب متلها ها ونيشاي سااد و ازدياک هاه

زهان فارسي و ها تلفمقي از واژوان محلّي روايت ميشناا اين در حاالي اسات
كه در همان ديگر وجن ادهمها

عامه يعني زهاازدها و ضربالمثلها افسااهها و

صههها و منرها (منيهها) پايه ااالي در روايات وانيش منطقاه مانرد ااار
است
متلها لر عهو هر ازديكي زهااي ها متلهاا منااطق مركاز اياران از
شباهت معنايي و ساختار امز هرخنرداراا هه طانر كاه هاا اا اام تغممراتاي
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اااك در اين متلها ميتنان اغلب آاتا را هه متلهايي اهال فتا هارا اغلاب
در اين مقاله ضمن ارائه هرخي متلها لر

مضمننهاا آاتاا هررساي و

ويژويها اين متلها دستههنا شا است

مفهوم متل در لرستان
در لرستان مراد از متل حرف همتند و متمل اسات و تاي كساي حرّافاي
ميكنا يا ستن همتند و پنچي هر زهان ميرااا كه خاارج از حنااله شانناا
آن است در ااطهح ميونينا« :فهاي دارد متل ميونيا» يا هه او مايونيناا:
«متل ميونيي » در اين منا ع متل در مفتنمي غمر از مفتانم ادهاي آن هاه كاار
مي رود و اقطه مقاهل ستن اغز محسنب ميشند اتفا اً ايان تلقاي از متال هاا
تعريف آن در فرهنگ هاا ادهاي راهات خاااي دارد زيارا در ايان ديااوا
هسمار از متلها فا ا هار معنايي خااي هستنا و همشتر هر خنشآهنگي آاتا از
اگا كندك تأكما شا اسات متال در مفتانم ادهاي آن هاه اشاعار آهنگامن و
صههها كنتا عاممااه كندكااه و منانم اطهق ميشند اين واژ در دو فرهنگ
لر و لكي هه انر

مشاهه تعريف شا است فرهنگ لار متال را صهاه و

افسااه (ايزدپنا  )133:1363تعريف كرد و اين در حاالي اسات كاه فرهناگ
لكي (همان )125 :امز د مقاً هممن معادل را در تعريف از متل ارائاه داد اسات
امها ها مقايسه مفتنم متل در فرهنگها ديگر اقاط اشاتراك و افتاراق تعرياف
فنق ها مفتنم االي آن همشتر روشن ميشند
دهتاا ذيل كلمه متل چنمن انشته است :صهه ها كنچاک خانش آيناا و
حكايتها خرافي داستانها غمر وا عي كه همشتر ترمانها آن جااانران
دينان و پريان هستنا و هرا سرورمي و خنشآينا كندكان وفته يا انشته شند
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(دهتاا  )27213:1300شاها مثال عهمه دهتاا 1هه همان مفتنمي اشار دارد
كه عامه لرها از آن سند ميجنينا (حرف متمال) تعريفاي اماز كاه در كتااب
«متلها و افسااهها ايرااي» (وكملمان  )9:1308از متل ارائه شا عبار

اسات

از« :متل داستان كنتاهي است كه ها مضااممن لطماف و سارورمكنناا واا هاه
انر

شعر و زمااي ها اثر منزون هرا كندكان و انجنااان خنااا ميشند

شتصمهت متلها همشتر حمنااا

و ماااهر طبمعات و در هرخاي مانارد ااساان

است متلها ضمن سرورم ساختن كندك دارا مضااممن ترهمتاي و اجتمااعي
هستنا كندك ها شنمان متل ها طبمعت اطراف خنيش ااا ميومرد و از هماان
اهتاا ها سرزممن مادر و آيمن و عرف محمط خنيش آشنا ميشند
فرهنگ ااطهحا

ادهي در زهان ااگلمساي از اااطهح nursery rhymes

هرا مفتنم متال اساتفاد كارد اسات در ايان فرهناگ متال معاادل اشاعار
متصنص كندكان هه كار رفته و چنمن تعريفي هارا آن آماا اسات« :اشاعار
اغلب متمل و ساد ا كه مادران هرا كندكااشان ميخناانا و هتشي از اشعار
شفاهي كه همشتر آاتا ايمي است يكي از مشتنرترين آاتا رينگ ا ا ا ريناگ
ا روزس 2است كه هه مصمبتي كه در رن شاازده اروپا را درهرورفات اشاار
دارد :ول ها سرخ (لكه ها) و عطسه كاردن اشاااههاا آن همماار هنلنااك
هنداا (ور

)226:1382

مضمون متلهاي لري
از ايميترين و معروفترين متلها لر مايتانان هاه متال «افتان افتان»
( )aftow – aftowاشار كرد در اين شعر منانم كندكااه كاه هاا وانيش لار

 1لمک پمش اهل حل و عقا عصر ما كننن  /جمله تحقمقاتشان افسااه ورديا و متل

2. ring- a –ring –o- roses
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خرمآهاد خنااا مي شند تصنير از سرزدن آفتااب هاا كهماي كندكاااه و
ميشند و البته اين تصنير زيبا هه اين دلمل كه هرا پمارزن سابب غصهاه شاا
است اكنهش ميشند:
افتن افتن ولسن

aftow aftow golesu

ا آفتاب ا آفتاب كه ها تاهماات همه جا ولستان ميشند
سايه هز برسن
سايها

sâya baze qabresu

هه برستان هرود

ونشتنه ورو هرد

guštene gorva borda

ونشتها را ورهه هرد است
دايا ا غصه مرد

dâyâ a qosa morda

پمرزن از غصهه مرد است (حنمف )143 :1305
متل «اتل متل تنتنله» امز از چنمن مضمناي هرخنردار است اين متل امز در
لرستان رواج دارد و كندكان معمنتً چنمن ميخنااناا :اتال متال تنتنلاه وااو
حسن چه جنر و الي آخر كه هه اار ميرسا اين متل از زهان فارسي هه داما
كندكان لر را يافته است
متل «يه ملمچها داشت » از ديگر اشعار كندكااه لر اسات كاه هاا وانيش
هروجرد خنااا ميشند در ايان متال اماز هار چناا اهتااا صهاها روايات
ميشند امها اين صهه در اهما

پايااي هه وناها خت ميشند كاه همشاتر جنباه

سرورمكنناوي دارد
يه ملمچها داشت
يک ون شكي داشت

ye maličei dâštem
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خن خن اماش داشت

xu xu niyâš dâštem

خنب اگتش ميداشت
ورو آما هردش

gorva âmâ bordeš

ورهه آما و آن را هرد
چتلي اشا خنردش

čoteli nešeso xordeš

چمباته اشست و خنردش
خمنش رختا د چاله

xineš rextes de čâla

خناش در وندال ريتته شا
چاله و مه وما دا

čâla ve ma giyâ dâ

وندال هه من وما داد
ومااه دام هزغاله

giyâne dâm bozqâla

وما را هه هزغاله دادم… (همان)142 :
در اين متل ها زهان ساد و در الب اشعار خنشآهنگ ارتباط ممان اشاما
و حمنااا

شرح داد ميشند راو مي ونيا كه ون شاكي داشاته اسات كاه

ورهه آن را هرد و خنرد است خنن ون شک در وندالي ريتتاه و ومااهي از
آن رويما ميشند در اين ا تلممحي هه داستان سماوش زد ميشاند؛ فردوساي
در داستان سماوش روايت مي كنا كه پا از آاكه افراسماب هه تحريک اامنران
تنران و از جمله ورسمنز خنن ساماووش را ريتات هاه سااعتي هعاا از آن
وماهي رويما كه آن را «خنن سماوشان» ياا «دم اتخانين» ماياامناا (يااحقي
)490:1386
به ساعت گیاهي از آن خون برست

جز ايزد که دانّ که او چون برست

گیااا را دهاام ماان ک وناات نوااان

که خواني هماي خاون سیاوشاان
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بسااي فايااّه خلااق را هساات ازو

که هست آن گیا اصلب از خون او

داستااي هزرگ آماد كنا؛ از خنن ون شک هيونا وماهي ميرويا كه اين وما
در اتايت هه حما

و زادن هفت پسر مياا اما در اين ممان ارتباط ااساان هاا

طبقه هاسناد و ارتباط و ها آفرياوار هستي امز روايت مايشاند و در اتايات
هسان هرخي متلها اين متل امز از ااسا ام معناايي فاااله ورفتاه و هاا هااف
سرورم كنناوي شكل آهنگمن آن حفظ شا است اين امر در متال ديگار هاه
اام «متل كنسه» ها ونيش روستايمان شمال هروجرد هه چش ميخنرد:
متلي هي متلي ائي

matali bi, matali neyi

متلي هند متلي ابند
حال و احنال كنسه هي

hâl o ahvâl, kusa bi

حال و احنال كنسه هند
كنسه مرد كفن ائي

kusa mord, kafan neyi

كنسه مرد كفن ابند
كفن و دس ورو هي

kafan ve dase gorva bi

كفن در دست ورهه هند
ورو وت :مئن مئن

gorva got mau mau

ورهه وفت :مئن مئن
شمر وت :چرخه چئن

šir got: čarxa čau

شمر وفت :چي هند چي شا
خرس اما و تماشا
خرس آما هه تماشا

xers omâ ve tamâšâ
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لنگش سرس افتا د چا

lengeš sores oftâ de čâ

پايش سر خنرد و هه داخل چا افتاد
افتا و داناش اشكا

eftâ o denuneš eškes

افتاد و دااااش شكست
پاش هرد و هرد سرش اشكا

pâš hard ve bard, sareš eškes

پايش هه سنگ خنرد سرش شكست
انه ممش داير مز

nena miš dâyera meza

منش مادر داير  1ميزد
هچه ممش چغناه مز

bača miš čaquna meza

هچهه منش از شاد هشكن ميزد
هنئه ممش جفتک مز

bua miš joftak meza

منش پار از خنشحالي جفتک ميزد
هزيا وما متردن

boziyâ giyâ meharden

هزها علف ميخنرداا
beiyâ šir meharden

ههايا شمر متردن
هزغالهها شمر ميخنرداا
ديا مه ديا مه ديا مه
هزغاله هزغاله هزغاله (كرزهريار احما
همان عبار

didima didima didima

)184 :1388

«ديا مه» هه معنا هزغاله معمنتً هه اانر

كشامان «ماه» و

همرا ها درآوردن ااا هزغاله است از اين رو چنمن متلاي سانا مضامنن
جالبش هرا كندكان خردسال هسمار خنشاينا اسات و دياا شاا اسات كاه
 .1انعي وسمله منسمقي شبمه طبل و تنبک
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كندكان هعا از شنمان اين متل تنتا هه خااطر وانش دادن دوهاار هاه اااا
كنار ه و هاون ارتباط منطقي ممان آاتا در كهم منزون ون ااا شا است هه
اار ميرسا كه اين متل هاا اساتفاد از تصنيرسااز هاا هنرمنااااه و سانا
جنبهها سرورمكنناوي آن ار

تتمل كندك را تقنيت ميكنا متل «اسان»

(( )nasuخاله سنسكه) امز دارا چنمن ويژوي است در اين متل خناستگاران
خاله اسن ها همان اين شعر هه خناستگار ميرواا« :خاله اسان چاادر صانر
منز هه پا خش خش كُنَک پِش پِش كُنَک زن من ميشي »
در اين ممان يكي از خناستگاران پرو پا رص خاله سنسكه يا هماان اسان
آ ا منشه است اسن هه همه خناستگاران و از جمله هاه آ اا منشاه جاناب رد
ميدها ها اين حال آ ا منشه ااامما اميشند روز هه آ ا منشه پمغام ميدهنا
كه چه اشستها كه خاله اسن افتاد است در جاا پاا اتغ و اوار هاه دادش
ارسي هر لحاه ممكن است كه غرق شند هممرد و البته دادن اين پمغام ها هاا
شعر اا ام ميشند« :آ ا منشه دُم دروشه سنزن و سن اق فروشه خالاه اسان
افتاد در آب و ول ومسش خما شا هرو درآرش»
آ ا منشه خندش را هات سر اسن ميرسااا و هه او مايونياا :خالاه اسان
دستت را ها هه من!
خاله اسن جناب ميدها :دست من لطمف است اور تن آن را هكشي كناا
ميشند
آ ا منشه ميونيا :پايت را ها هه من! خاله اسن جناب ميدهاا :پاا مان
اازك و ترد است كنا ميشند
آ ا منشه ميونيا :منهايت را ها هه من!
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خاله اسن جناب ميدهاا :منهااي را تااز شساتهام هاا دسات تان كثماف
ميشناا
آ ا منشه ه هاا شانمان ايان حارف ااراحات مايشاند و هاا پاا مايزااا
خالهسنسكه را مياااازد تن آب و خندش را ميافتا و هه زاااوياش اداماه
مي دها متل فنق عهو هر خاامت سرورمكنناوي درهرومراا دو اكتاه اماز
هست؛ يكي ارائه اين پمام هه كندك هيت رهه كه در زااوي هايا هارا ااتتااب
درست تناسب را ها در ااار هگمارد و دوم آاكاه غارور هم اا كارهاا را هاا
دشنار همرا ميكنا ممكن است كندك در ذهن خند علّات ا اا

اماافتن

خاله اسن را تحلمل كنا و هه اين اتم ه هرسا كه جز از طريق هرخنرد منطقي و
احترام متقاهل امي تنااا در زااوي هه خناستههايش هرسا و همامنزد كاه غارور
هم ا ميتنااا سرانشت ااسان را هه متاطر همناازد
در روايت ديگر از اين متل اين وناه ميخناام :
خاله اسر اسر

xâla nasar nasar

خاله سنسكه خاله سنسكه
چادر و سر

čâdor ve sar

چادر هه سر
كنش انك پا زن پادشا

kowš noke pâ zane pâdešâ

ا كه كفش هايت را انك پايات ااااختاها و لما ات همسار پادشاا را
دار
آغنر و خمر

âqor ve xeyr

هه سهمتي عازم ك ا هستي
ماخام هرم هه هماو
ميخناه هه هماان سفر كن

mâxâm barem be hamedu
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šiyar konem âmu ramezu

شيير كن عامن رمضن

qeylune šisa bakašem

ملنن شمشه هكش
لمان شمشه هكش
منت همشكه اكش

menate hiška nakašem

منت همچ كا را اكش
در ادامه اين متل افراد متتلفي همچنن صاب و ااحبان مشاغل ديگر هاه
خناستگار خاله اسر ميرواا و خاله اسر از آاتاا مايپرساا كاه در اانر
دعنا ها چه چمز او را تنبمه ميكننا و آاتا پاسخهايي ميدهناا كاه هااب ممال
خاله اسر امست در اين ممان تنتا آ ا منشه است كه پاستش هه دل خاله اسار
مياشمنا و هه خناستگار او پاسخ مثبات مايدهاا آ اا منشاه مايونياا در
انر

دعنا خاله اسر را ها دم ارم و ورمش ميزاا و در وا اع او را اانازش

ميكنا اين مضمنن ضمن اي اد سرورمي هرا كندك هه او عشق ورزياان و
مترهااي و لطافت را ياد ميدها
«راگ و راگ و راگ» ( )reng o reng o rengعننان متل ديگر است كاه
ها ونيش هروجرد خنااا ميشند:
رفت و ارا

راگ و راگ و راگ

raftem ve sarâ

هه احرا رفت
خار رف د پام

راگ و راگ و راگ

xâri raf de pâm

در آا ا خار هه پاي رفت
خار دام و ان

راگ و راگ و راگ

خار را ها اااي عنض كردم

xâre dâm ve nu
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راگ و راگ و راگ

انن دام مه

nune dâm mollâ

اان را هه مه دادم
مه دا كتاب

راگ و راگ و راگ

mollâ dâ ketâb

مه هه من كتاب داد (حنمف )150:1389
هه اار مي رسا كه اين متل اا ش هتشي تحريف شا از متال پامشوفتاه
«يه ملمچها داشت » هاشا و «رااگ و رااگ و رااگ» تنتاا اااناتي خنشااينا
هستنا كه هرا آهنگ دادن همشتر هه كهم صههون هه متل اضافه شا ااا
هرخي متلها هر چنا اال استناراا :آهنگ سرورمي ارائه تصااوير زيباا و
كندكااه و اشان دادن ارتباط مماان اشاما اباتاا

و حمناااا

از جملاه چنامن

متلهايي ميتنان هه متل «علي رته و همشه» كاه هاه وانيش روساتايمان جنانب
هروجرد خنااا ميشند اشار كرد:
علي رته و همشه

ali rata ve biša

علي هه همشه رفته است
هريه تل و تمشه

boriya tal ve tiša

چنب را ها تمشه هريا است
اسي زير حلمسه

osi zire halisa

هرا وذاشتن در زير حلم اذر
حلمسه اممه پتته

halisa nima poxta

حلم اممهپتت است
دس حسمر ستته

dasa hosira soxta

دست مادرزن را سنزااا است
حسمر االه كرد
مادرزن االه كرد است

hosira nâla kerda
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او د پماله كرد

ow de piyâla kerda

شمشمر حناله كرد

šamšir havâla kerda

شمشمر را حناله كرد است
دادا ور مار اما

dâdâ vori mâr omâ

پمرزن از جايت هلنا شن كه مار آما
مار زاگنلهدار اما

mâre zangoladâr omâ

مار زاگنلهدار آما
وا آتش ملن اما

vâ âteše qeylu omâ

ها آتش لمان آما
وا سفرۀ ان اما

vâ sefreye nu omâ

ها يک سفر اان آما
علي اما كنزم كنزم

ali omâ kuzem kuzem

علي نز كرد و خمما امت از را رسما
د كنلش هار همزم

de kuleš bâri hizem

رو شااهاش هار همزم رار دارد
همزم چنئه اناله

hizem čue sandale

همزم از چنب انال است
سي تشه ممن منقله

si taše mine manqala

هرا استفاد در آتش منقل است
همزم هردم سي چنپن
همزم هرا چنپان هردم

hizeme bordem si čupu
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چنپن واش د تنمر

čupu vaneš de tanir

چنپان همزم را در تننر ااااخت
د وم الن پنمر

da vem qâlevi panir

هه من البي پنمر داد
پنمر هردم سي ملّا

panir bordem si mollâ

پنمر را هرا مه (فرد ها سناد) هردم
ملّا و مه دفتر دا

mollâ ve ma daftar dâ

ملّا هه من دفتر داد
دفتر اا سي ورق

daftar sade si varaq

دفتر يک اا و سي ورق
انشت دش انم حق

neveštem deš nume haq

در آن اام اهلل را انشت
حق هممشه يار تن

haq hamiša yare tu

اهلل هممشه يار شما هاشا
خاا اگتاار تن
خاا اگتاارتان هاشا (كرزهر ياراحما

xodâ negahdâre tu

)180 :1388

متل هات از اار مضامنن شابمه متال «ملمچاه و ياخ» (هماان )191 :اسات
مضمنن اين متل كه ها ونيشها متتلف لرستان روايت شاا چنامن اسات:
روز از روزها زمستان ون شكي سر يتي مياشمنا و تكه يخ زيار دماش
ميشكنا ون شک رو هه يخ ميكنا و از او ميپرسا :ا يخ! ا يخ! چرا ايان
همه زور دار
يخ ه پاسخ ميدها :اور من زور داشت آفتاب مرا آب اميكرد
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اين هار ون شک ازد آفتاب ميرود و از او ميپرساا :ا آفتااب چارا ايان
آفتاب ه در پاسخ ون شک ميونيا :اور من زور داشت اهر جلن تاهش
را اميورفت
ون شک ازد اهر ميرود و از اهر ميپرسا :ا اهر! ا اهر! چرا اين همه زور
دار
اهر پاسخ ميدها :اور زور داشت هاد مرا پراكنا اميكرد
ون شک خند را ازد هاد ميرسااا و از هاد ميپرسا :ا هاد! ا هاد! تن چارا
اين همه زور دار
هاد ه پاسخ ميدها :اور من زور داشت كن جلن مرا اميورفت
ون شک اين هار ازد كن ميرود و از او ميپرسا :ا كن ! ا كن ! تن چارا
اين همه زور دار
كن ه پاسخ ميدها :اور من زور داشت كه علف روي سبز اميشا
ون شک از علفهايي كه رو كن رويما هنداا ميپرساا :ا علاف! ا
علف! تن چرا اين همه زور دار
علف پاسخ ميدها :اور من زور داشت هز مرا اميخنرد
ون شک اين هار از هز ميپرسا :ا هز! ا هز! چرا اين همه زور دار
هز جناب ميدها :اور من زور داشت ورگ مرا اميخنرد
ون شک خندش را ازد ورگ ميرساااا و از او مايپرساا :ا وارگ! ا
ورگ! چرا اين همه زور دار
ورگ ه جناب ميدها :اور من زور داشت سگ دابال اميكرد
ون شک اين هار خندش را ازد سگ ميرسااا و از او ميپرساا :ا ساگ!
ا سگ! چرا اين همه زور دار
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سگ جناب ميدها :اور من زور داشت كه جاي پا دينار ابند
ون شک ازد دينار ميرود و از دينار ميپرسا :ا دينار! ا دينار! تن چرا
اين همه زور دار
دينار پاسخ ميدها :اور من زور داشت كه منش سنراخ اميكرد
ون شک ازد منش ميرود و از او ميپرسا :ا منش! ا منش! چارا ايان
همه زور دار
منش ه جناب ميدها :اور من زور داشت كه ورهه مرا دابال اميكرد
ون شک ازد ورهه ميرود و از او ميپرسا :ا ورهاه! ا ورهاه! چارا ايان
همه زور دار
ورهه جناب ميدها« :زور دارم و زور هچهاه مايياارم ساالي هفات هچهاه »
(همان)191 :
شمريني شنمان ايان متال را ماادران هاا تكارار اساامي اشاماا حمناااا
جمادا

و

و همچنمن هاا كشامان اااا هاه هنگاام هماان واژ «زور» دو چنااان

ميكننا اين متل آهنگمن است و هه ونيشهاا متتلاف اساتان لرساتان هماان
ميشند مضمنن اين متل ضمن سرورمي و تقنيت انه خماال كاندك ارتبااط
ممان اجزا طبمعت را هه كندك ميآمنزد همچنامن اقااط ان
اقاط ضعف حمنااا

كاركردهاا و

وماهان و اشما در الب صهر همان ميشاناا و كاندك هاا

داما پمرامنن خند همشتر آشنا ميكننا
متل «ملمچه اشي مشي» از متلها معروفي است كه كماهمش ها تغممراتي در
ديگر اقاط ايران امز روايت ميشند اين متل كه در هروجرد ضبط شا از ايان
رار است:
ملمچه اشي مشي
ون شک اشي مشي

maliča eši meši
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لن هنا انمشي

loe bunem naniši

هارو مييا تر مشي

bâru miyâ tar meši

هارون ميياد خما ممشي
هرف مييا ونله مشي

barf miyâ gonela meši

هرف ميياد ونله ممشي
مفتي د حنض اقاشي

mefti de howze naqâši

ميافتي داخل حنض اقاشي
درمييا مشي فراش هاشي

dermiyây meši farâš bâši

همرون ميآيي و فراشهاشي ميشن
moie nena nena ma âš mâxâm

منيي انه انه مه آش ماخنام
ميوي مادر مادر من آش ميخنام

âš o magâš mâxâm

آش و مقاش ماخنام
آش و اابر ميخنام
زن زلباش ماخنام

zane qezelbâš mâxâm

زن زلهاش ميخنام
هرو سر حنض تنتما سر

هشنر و ز هما

baro sare howze tutiyâ sarete bašur o zi biyâ

هرو هه حنض تنتما سر

را هشنر و زود هما

از ديگر متل ها لر مايتانان هاه متال «ون شاک و غانز » (خسارو
هروجاارد  )1392اشااار كاارد در اياان متاال ون شااكي خمالباااف از دسااته
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ون شکها جاا ميشند و ميرود سر خاكروهها و غنز ا پنبه پماا ميكنا و
آن را ازد عمن غنز درآر ميهرد و هه او ميونيا:
عمن غنز درآر اين را درآر اون را درآر
اصفهاش ز من اصفهاش ز تن
پنلش ز من كارش ز تن

عمنغنز درآر كارش را اا ام ميدها ولي و تاي كاارش تماام مايشاند
ون شااک پنبااههااا آماااد شااا را هرماايدارد و هاااون دادن دسااتمزد هااه
عمن غنز درآر پرواز ميكنا و مايرود آن واا ون شاک پامش عمان لنكان
ميرود و هه او ميونيا:
عمن لنكن اين را هلنك اون را هلنك
اصفهاش ز من اصفهاش ز تن
پنلش ز من كارش ز تن
 1كسي كه پنبهها را تممز ميكنا

1
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ون شک هممنطنر از عمن لنكن امز كار ميكشا و هاون دادن دستمزد هاه
همان اهما

از او ميخناها تا پنبههايش را واهزاا و تممز كنا سپا ازد پمرزن

اخريا ميرود و ها همان همان اهما

از او ميخناها تا پنبهها آماد را هرايش

اخ كنا و و تي سر پمرزن را امز كه ميوذارد هه سراغ پمرمرد راگارز مايرود
و او را امز ونل ميزاا و پا از آن ازد خماط ميرود و از او امز ميخناها تاا
با زيبايي هرايش هاوزد با كه آمااد مايشاند ون شاک هااون پارداختن
دستمزد خماط پر ميزاا و در حالي كه با را پنشما است سر هام پسر پادشا
ميرود و با خندش را هه رخ پسر پادشا ميكشا ون شک هعاا از آن هار
روز هات

صر پسر پادشا ميرود و هه او ميونيا :پسر پادشا غصه هتنر كه

من با جيجيميجي 1دارم تن ااار
ون شک ايان كاار را چناا روز تكارار مايكناا تاا هااتخر پسار پادشاا
حنالهاش از دست ون شک سر ميرود و دستنر ميدها تاا رو پشات هاام
مر هريزاا و اين طانر ون شاک را دساتگمر مايكناا و باايش را هرمايدارد
ون شک ه ميونيا :يا باي را هاهما يا اين ور ميپارم و اون ور مايپارم و
اانهايتان را ميهرم
كسي هه حرف ون شک ونش امي دها تا اينكه ون شک دسته ااانهاا را
هرميدارد و ميپرد و ازد چنپااان ميرود اين هار چنپااان او را ونل ميزانا و
اانهايش را مي خنراا امها ون شک هه تهفي اين كار نچ سر وله چنپااان را
ميهرد و آن را ه در را هه دستها از ماردم كاه عروساي را هاه خاااه دامااد
ميهراا ميدها ولي آاتا در عنض چمز هه او اميدهناا او ها در عانض
 1راگاراگ
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عروس را ميدزدد داماد حاضر ميشند كه ساز و دهل را هاها و عروساش را
پا هگمرد در اين است كه ون شک خاندش را سار تپاها مايرساااا و در
حالي كه ساز و دهل ميزاا يک ياک چمزهاايي را كاه از دسات داد اسات
ميخنااا و در پي آن دهلش را هه ااا درميآورد:
با جيجيميجيمه ك ا رفت دراگ دراگ گ گ گ گ

1

دسته اان تاز ام ك ا رفت دراگ دراگ گ گ گ گ
و اين طنر در الب يک متل جذّاب هه كاندكي كاه متاطاب ارار ورفتاه
است چنا اكته ياد داد ميشند؛ اتست ارتباط ممان اشماا و رواا تنلما؛ هرا
مثال رواا تنلما لباس از غنز پنبه تا تبايل شان هه پارچه اشان داد ميشاند
از سنيي هه كندك وفته ميشند كه دست هات دست زياد است و اينكه هاه او
ونشزد ميشند كه عا بت كارها خهف و خنردن مال مردم شكست و جااا
شان از ااسانها ديگر است همان آهنگمن و تكرار ويژواي ديگار ايان متال
است كندكي كه چنا هاار واژ ا مثال عمان لنكان را هشانند هامچواا آن را
فرامنش اميكنا و هاتخر اينكاه ايان هماه در الاب تصااوير تتمهلاي اا اام
ميومرد؛ ون شكي كه ميتنااا حرف هزاا يا نچي ن را از زممن هلنا كناا
همه هه معنا را يافتن راو هه داما ذهني كندك است

ويژگيهاي متلهاي لري
اغلب متلها لر حاو ويژويها خاص منطقه اسامي افاراد و امااكن
متصنص هستنا و در حقمقت هر يک پشتنااها هرا وانيشهاا متفااو
لرستان هه شمار ميرواا ترمان متلها لر هه حمنااا
هلكه اشما اباتا
 1هه معني طنمن دهل

محاود امايشاناا

و ااسانها را امز درهرميومراا ها ايان حاال حمناااا

مانرد
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عه ه كندكان در اين متلهاا هماانطانر كاه حنماف در پژوهشاي هاا عنانان
اين ممان ون شک سنسک ورگ و روها همشتر از هار حمانان ديگار مانرد
تنجه رار ورفته است ون شاک ترماان متالهاا «ياه ملمچاها داشات »
«ون شک و غنز » و «ملمچه اشيمشي»؛ سنسک ترمان متل «خاله سنساكه»
و «هيهي ااف»؛ و هز و ورگ ه

ترمانها متل معروف «شنگنل و منگنل»

هستنا روها امز در هسمار از متلهاا همچانن هممشاه هااهنش و زيارك و
فريبدهنا و ورگ اادان است وا هر يک از اين حمنااا

هه وناها پر رمز

و راز در الب استعار و تمثمل پرداخت ميشاناا در متال «هايهاي اااف»
سنسک تنتا همام پمرزن ريسنا ميشند و در اتايت امز تغممر ماهمت ميدها
تا پمرزن را از تنتايي درآورد در متل خاله سنسكه سنسک سما اازك اارا ي
از هنيت خند فرار ميكنا ولي هاتخر ميپذيرد كه هتتر است سنساک هاا ي
همااا
هه طنر كلي مضاممن متلها لر

آمنزشي اخه اي و تمثملاي هساتنا و

البته وا هيمضمننااا همچنمن وزن افمه تكرار و وا مطاهقه در اغلب اشعار
عاممااه لر مشتند است اغلب وفتگنها اين متلها حاو منسمقي و آهنگ
جالب و درخنر تنجهتيااا
خاله اسر

xâla nasar nasar

چادر هه سر

čâdor be sar

كفش انك پا

kafš noke pâ

زن پادشا

zane pâdešâh

اوغنر هه خمر

oqor be xeyr
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متلها لر (حنمف  )5:1305مي ونيا از جايگا خاااي هرخنردارااا و در
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ترجمعهنا «خاله سنسكه» كه لطمف و دلنشمن است هه هتاااههاا متتلاف
در طنل متل تكرار ميشند همچنمن متل «يه ملمچها داشت » هر وزن مفااعلن
فاعلن است
يه ملمچها داشت

مفاعلن فاعلن

ye maličeyi dâštem

خنخن اماش داشت

مفاعلن فاعلن

xu xu niyâš dâštem

هشتمش زير تا ي

مفاعلن فاعلن

haštemeš zire lânji

يا:
يه ملمچها داشت

مفتعلن فاعلن

ye maličeyi dâštem

خن اگرش اااشت

مفتعلن فاعلن

xu negareš nadâštem

يا
اتل متل متنله

مفاعلن فاعلن

atal matal matula

واو حسن كتنله

مفاعلن فاعلن

gâve hasan katula

در اين اشعار افمه مت امست هلكه وزن اقش اساساي را ايفاا مايكناا و
كندكان ضرهاهنگ اين متلها را هه خنهي درميياهنا هه اار هااايت در كتااب
«فرهنگ عاممااه مردم ايران» متلها از اار مضمنن سبک و منسمقي از ديگار
آثار متمايزاا ساختمان فنقالعاد ساد ا داراا از ااار منسامقي فقاط هارا
آواز يكصاايي هه كار مي رواا وزن آاتا متتلاف اسات هرخاي از آاتاا دارا
وزن معمن و هرخي اا ش هستنا و هنا هه ممل خناانا ميتنااناا كنتاا و هلناا
خنااا شناا (هاايت )277 :1380

جمعبندي
متل ها لر دارا مضمننها متتلفي هستنا هرخي از آاتاا هاه رواهاط
ممان اشما حمنااا

اباتا

و ااسانها مايپردازااا و هرخاي تلفمقاي از رواهاط

مضمونها و ويژگيهاي متلهاي لري 011

عناار اامبرد را در خند جا داد ااا متلها لر

هر چنا همچانن اغلاب

ميشناا امها وا درس زااوي امز هه كندكان ميدهنا عاهو هار ايان هرخاي
متلها جنبه آمنزشي امز داراا متلها لر ويژويهايي اامر ساختمان سااد
آهنگمن هندن استفاد از تكرار اهمهمهت اااچمز افماه و هااهمهمهات هاندن وزن و
استفاد از تمثمل در الب متل همچنمن زهانآمنز داراا؛ هه وناها كه شامن
تكرار و استفاد هافمنا از واژ ها مرتبط در متلها مثل استفاد از غنز پنبه
پنبهزن اخريا خمهاط و با ميتنااا در ذهن كندك ها اامي منطقاي در كناار
ه رديف شند و ون منه واژوااي كندك را تقنيت كناا در م مانع هاه ااار
مي رسا ها اگاهي دوهار هه اين ونار ادب شفاهي ميتنان آاتا را هرا ا تبااس
در الب امايشها و پنياامايي كندكان هازانيسي كرد
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متل ها ديگر مناطق وا فقط هارا خنشااينا و سارورمي كندكاان خناااا
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