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 فولکلور  ادبیات شفاهی و مولفه های اخالقی التزام و تعهد در 

 استان خوزستان مبتنی بر جنگ  
 

 2ینی، دکتر منصوره تد2، دکتر مسعود پاکدل2*یمنصور مای، دکتر س1یرضازاده کاور رهیمن

 رامهرمز، ایران دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسالمی،  .1

 و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسالمی، رامهرمز، ایران زبان گروه  .2

 ( 1400/ 10/ 22، تاریخ پذیرش: 1400/ 8/ 24تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

اشااررم،  ،هریاساانر  ،هرافساارن  یمبمگیمناا   1فولکلااوم یاار باار م دمیداا 

بر مهری  هزلیرت ،هرالمثلضمب ،2شفره   ترمیخ ،دوسیق   ۀیمبرمدمید   ، 

هار، ، آیینپاریکوب  باود  ،الالی  داریما  بخت   شگو    چشم زخم،
بر اسنب ای   سیره     ست   هموام  دملو از م ح سنیزهر  هر   سنّتشیو 

 پری امی یم بمابم ظلم است. 
بخا  دا ای  نرپا یم از فمهنام باود    دمیدا  ما   3هری بود تمان  

  منا    شاریی یای تیام    تبارم   سرزن . آنهر یریآ م ان      ادیا  د 
شاریر  یاریکمی گ مانن .  بوم زن گ  د گم ه  هسنن  ک  یم یی زیست

هری کهن   سماین گر  نیردوخن  تنهر ب  تمان   هری دمید است ک  تمان 
هری  شوی. شرعما  بزمگ نیز گاره  تمانا   آدوزش ن ی   دمزبن ی نم 
 . (2  1)  سماین کوچ  برزامی د  هری دمید   دمیم پسن    بر یم   دری 

 
 
 
 
 

 
 هاری یژگا اسنر  خوزسنر  حردل  ،    ی ما  طوالن  دنم هشت سرل 

  . استکم نظیمی بوی 
 یژگ  هری کم نظیم دمیم این اسانر  با  خاوب  یم اشاررم فولکلاوم   

یک  از اناوا  ایبا  کا  یم ی م  درردام یم شارم   ، ک   4ایبیرت پری امی
قر دات دفرهیم اعناما    د   اشررم. یم این د  شوییی     است،  فرمس 
گاما  دنم یم دقربل تجر زگما    انقابب یم دقربال سال    5ادنمرع 
دسلمر برزترب ایبیرت دقر دت   پری امی یم ی ما  هشات .  (3)غلب  یامی  

شارم دلنازم   دنرها    سرل یفر  دق س دنوب حر ی دضردین  بکام از
  ییگم دنربع   ادنمرع   هری  س   دولفک  ب   ا،  ای استشمولیت یرفن 
-ن گ  دمیم این خ    ترثیم  یاشن ،   بر نق ز بم زاز ییم برد مح ش    

هاری ی ما  یفار  دقا س ا   آفمین  تمرم دمیم ایما  یم حمرس  سرزی
شکوفری  ترمیخ  خاوی ما یم ارلاش شارم دنرها    آزداو  پیم زدن انا   

    .(4)کمی  استدت ب  دهرنیر  عمض  پری امی   دقر 
 

 چکیده

 ۀمبارم، بر مهاری دمیدا  یهزلیرت ،هرالمثلضمب ،ترمیخ شفره  ،دوسیق اشررم،   ،هریاسنر  ،هرافسرن  یمبمگیمن    فولکلوم یر بر م دمید زمینه:  
ست   هموام  دملو از م ح سنیز بار اسانب ای   سایره    هر هر   سنّتهر، شیو ، آیینپریکوب  بود  ،الالی  دریما  زخم،  چشم     شگو      بخت

  غمافیار د ،ترمیخ ، فمهنم  ،ایبیرت شفره  پیشین  بیرنگم  یمبرم  دنم خوزسنر  اشررم فولکلومدضردین دودوی یم   پری امی یم بمابم ظلم است.  
این پاژ ه  یارفنن  ه ف. دهمنمین  نشر  د  یه  دنمیم ی ما  ما دمیم این خ     دقر دت   پری امیشرم دنره    دلنزد  است ک     زای 
  است.خوزسنر   اسنر  دمتبط بر دنم فولکلوم  ایبیرت شفره     چو  النزام   تره  یم اخبا  هری دولف 

آ  یم پیون  بر دحیط دنحصم ب  فمی آ  امام یامی. شرم این دن ق  بار تودا  با  ترلقارت االایم گمایرنا    شرم خوزسنر    ایبیرت  نتیجه گیری:
تاوا  بار عنردام باود  شرعما ، یامای عنردم بود  زیریی است ک  در ما بر نو  خرد  از شرم م بم  د  کن  ک  بر بممس  آ  از یی ساو دا  

امی دمیر    شیو  ی شرعمی خرد  د  شویم ک  هم شرعم بم اسرس م حیارت خاوی با  سام ی  خوزسنر  بیشنم آشنر گمیی    از سوی ییگم  
  دها   ا اش با  عناوا  ، خوزسانر اسانر   بر تود  ب  اینک   .اشررمی پمیاخن    عنردم االیم  ما بر ظمافت خرد   امی شرم خوی کمی  است

از دنم   یفر  دق س ترثیم گمفن    بر نگره  ب  ایان یبیرت عرد  این اسنر  است ب  شی اشررم   ا یم ی ما  دنم تحمیل   پری امی   دقر دت
 .د  برشن دملو از دولف  هری اخبا  چو  النزام   تره  اشررم یم د  یربیم ک   

 
 ، اشررم فولکلوم، دنمایبیرت پری امی ،لنزام   تره دولف  هری اخبا ، ا  :گانکلیدواژ

 

 simamansouri45@gmail.comک :  نویسن ۀ دسئول: نشرن  الکنم نی 
 

mailto:simamansouri45@gmail.com
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تجار ز   اشاغرلگمی    پری امی حمکن  است بمای دقربل  بر سانم هار ،»
ایبیرت پری امی نیز ایبیرت  است دنره  کا  آینا  تمارم نماری پریا امی 

 (. 4).« گمی است اهمدرنرن  یی دلت یم بمابم سنم   اشغرل
یم ، دامیم خوزسانر سامزدین    بر تودّ  ب  دریگر    نق  تریین کنن    

 ی یا  طاوالضح است ک  دمیم این خ   پم  اهشت سرل یفر  دق س  
یم این پژ ه  دسنقلّ  .ان یاشن   یفر  از  طن یمدقربل  بر ظلم سنیزی  

دبننا  بام دنام فولکلاوم    اشاررمهری بمدسان   یم امتبرط بر  یژگ   ک 
االیما    ، ادنمارع دابغ هری  تارثیم ، اساتخوزسنر  ، انجرم پ یمفن 

ایبیارت از طمیا  تصار یم شارمی دخصودار   بر نمریهری  کا   فمهنگ 
شنرسا    بیار  م شن  برز  است ب ی زن گ  م زان  دمیم ش  شفره   ام

چاو    اخباا   هاری یرفنن دولف بنربماین ه ف این پژ ه   .  استش  
 فولکلاوم دامتبط بار دنام اسانر   ایبیارت شافره     النزام   ترها  یم

  است.خوزسنر  

 

 جنگ خوزستان و
از چنا  گاره  داومی تهاردم ترمیخ پم فماز   نشیش خوزسنر  ک  هام    

دمیم این اسنر   یه   ، نشر  د د  گمفت  میشمنر  یاخل    خرمد  اما
هر از دز یم دنم  ب  بشون بر ابزام دنگ  ب  خوب  آشنر  یهن   تمدیح د 

تیام   . دنا  گمین ناادنیرزات این ابزامهر  بمای شکرم   ادنیت نیاز بهام 
ابزامهری دنگ  یم دیار  ابریال ییگم اسش سوامی   اسنفری  از ان ازی،  

افنخرمات دحسوب   دزی  ازخوزسنر  دخصودر عشریم عمب   بخنیرمی  
  آدوزش   اننقرل تجمبا  از بزمگار  طوایاب، با  نسال د یا    شوید 

   است.هموام  دومی توده  بوی 

 بری  بمای دنم»

 از لول  تفنم بخوانم

   (.5) «اژ  اشنم  بر
هر   دضاردین دامتبط یم آثارم شارعما  نظم ب  اهمیت این دوضو   اژ 

شارم بار از  ایان ناو   یربا .  دخصودر شرم شرعما  دحل  سما ظهوم د 
شاوی با    .... تبا یل دا  فشانم،      تفنم،پم مش م ح  اژگرن  چو   
دات   برزتارب آ  یم دقر  شارم دنرها    دلنازمفمهنگ  ترثیم گا ام یم  

یم ی ما    گونا  ایبا خواسنگره  اینیک  ییگم از امکر   توانسن  است  
 هشت سرل یفر  دق س ما شکل یه .

 

 استان خوزستان ادبیات شفاهیفولکلور، باور مردمی و 
  عرداهاری ایبیرت شفره    ت ا م یرفنن بخ  بزمگ  از زبر    گوی 
حمرسا  یم  ااشرم دخنلب دمیم، نمریی است شافرف از برزیارب  م حیا 

ود  سم ی با  اشاررمی گفنا  »بیم سم یهری بود  است.   یفر  از  طن
شار  یم م سنری   شوی ک  شرعما  دحلّ  ب  گوی  باود    بار ق  د 
سماین . بود  هری  چو  اصی  ، غزل، دثنوی   یر حن  ی بین  د ارلش

فولکلوم دهم بشمی   ایبیرت شافره  اسات کا  اغلاش سم ی بخش  از  
شارمای دحلا  دامیم   (.  6)  «  آ  م سنرییر    عشریم هسنن .دخرطبر

    ان  یم احیار ایان آثارمسمای این خ   از گ شن  تر کنو  دوفا  شا  

چنر  آ  هری دؤثمی بم یامن گرم هری آین  هری آ  ب  نسلاننقرل امزش
هر ابل از شم   دنم شرم   شرعمی یم کشوم ک  اشررم این اسنر   سرل

هری  درنن  دود  نرمنج  بار تمان .  یم خوی خوی امام یای  استما تحت ترث
لهج  دحل  شوشنمی   لش کرم   از دملا  آثارمی اسات کا  پا  از 

هر   هار نغما آ چنر  دومی تود  هم  فرمس  زبرنار  اسات. هر همسرل
  ه ی  یاین  ک  سرلیر  سرل است دون  آ اهر   نواهری  ما ب  دمیدرنشر

 ای غن اشررمی بر پشنوان .  هری این سمزدین استغم  هر   هم مشریی
 هر ما ب  ینبرل یاشن  است. از تم   ک  پم مان   فمهنم   سنت

آ  یم پیون  بر دحیط دنحصم ب  فمی آ   شفره    ایبیرت  6شرم خوزسنر 
بیرنگم  اشررم فولکلوم خوزسنر  یمبرم  دنمامام یامی. دضردین دودوی یم  

دغمافیر   زای  شرم دنرها     ،، ترمیخ فمهنم    ،ه   ایبیرت شفرپیشین   
یم ی ما  دنام ما  دقر دت   پری امی دمیم این خ ا   دلنزد  است ک   

مین دولف  هاری داوثم بام فولکلاوم، بار م نشر  د  یه . یم ایاد  دهم ت
 اسنر  خوزسنر  امای  د  شوی: ایبیرت شفره دمید    

 زبان و گویش  •
لاب   با  تنرساش رت زیری یامای ااوام دخناسنر  خوزسنر  ب  علت  س

اا دت   ادارلت چنا  هازام سارل  ایبیرت عردیرن     زیبر بر    هریگوی 
 غرلبارً   ساوایکم  یار  ساوایب   دمیدارن   اثام  عردیرن   »اَیَبیّرتِ   برش  .د 

 دکناوب  سانّن   ایبیّرت  بر  دحنوا،     سرخنرم  دهت  از  ک   برش ، د شفره 
 حرالت ،عردیرن  لحن ،سری  زبر  چ  دسلم استآ  .است دنفر ت  فرمس 

هری بنر بم پژ ه (. 7).« است نمریر   ایبیّرت  این  یم  عوام  هریان یش    
هری دخنلب اسانر   ما  شهمسنر ش   از دمر  از گوی شفره  انجرم

ایام کا  ب  ایان ننیجا  مسای   هر زبر    گوی یم خصوص غنری این 
سملوح  ب   اس   پشنوان  غن  چن  هزام سرل   خوزسنر     عردیرن   ایبیرت

اا دت   ادارلت بجاز    اسات.باوی   یفار  دقا س  شرم دنره    دلنزم  
هری بخنیرمی   زبر  عمبا  بامای نمونا  »زبار  دامیم شوشانم گوی 

غ ی  برزدرن   از زبر  خوزی است، زبرن  هم پری  زبر  ا سنری ، یمی، ساغ
ک  یم ی ما  هخردنشا ، اشاکرن    سرسارن  بام     فرمس  ا یم؛ زبرن 

  زبر  دمیم این خ   درمی بوی    اکثم الواح تخت دمشی  با  آ  زبار
هری این پژ ه  ااوام عامب ، بم اسرس یرفن   (.  8)نگرمش یرفن  است.«

تمین تماکم دمرین  از نظام   لمهری اسنر  ب  تمتیش بی  دحل   بودیر 
سنر  ما یامن . امتقرء دریگار  یم اسنر  خوز  هری مای گوی زبر        انوا

با    7یم ی ما  یفار  دقا س  دنرها شرم  دضردین  پم مش  دلنزم    شرم  
 است.هری مای  بوی  تنرسش بم عه ۀ  این زبر    گوی 

 موسیقی •
دوسایقیری  گم  غنری  نگره  ب  ترمیخچ  دوسیق  اسنر  خوزسنر  بیر 

از نسل  ب  نسل ییگام ا  مدن   هننواهری  است ک  ب   سیل  دمیم   یم  
    سنن  ایان اسانر  هری دردر  بود   اننقرل یهن   امزشدننقل ش    

بر آغرز دنم تحمیل    آغرز نبمیی نربمابم نق  دوسیق  توادر  بر   است.
 دومی تود  امام گمفت . یم خوزسنر  بخ  شرم ب  عنوا  عردل  م حی 

ینا  یم شارم دنرها    ن  ییمبر اا د  چ  ک  از این هنم بود    دحل آ 
آفمینا  کامی، بار دلنزم دنوب ی ما  یفر  دق س کرمبمی یاشت   نقا 
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-هاری  هامآئین آغرز ش . این نو  از دوسیق  یمهر دوسیق  شری  دشن
دمیم ما همماه  کمی. از خوان    ...،  دولویی  هر  دشن  ،هرچو  عم س 

ناا    کاا  یم دوساایق  حااز    اتااوا  باا  ییگاام انااوا  دوساایق  داا 
چ  ک  بواسا   آ  فضار اشرم  کمی آ   خوان ،هر، ترزی    دوی وامیسوگ

بر تود   احسرس    آالم دمیم  تسکین یای  د  ش . این نو  از دوسیق 
هر   شهریت غیم نظردیار  یمحمابت ب  شمایط دنم   افزای   یمان 

ز ییگام تام شا . انردوانممیان  ب  شهمهر یم ی ما  یفر  دق س گسانمی 
 ، شاردل نوحااسات کا  دا هب   ایان خ ا  دوسایق   دوسایق   نوا   ا

هری د هب    تبش بامای آیینخوان    ...، نواهری  ک  ب  هنگرم  دمثی 
ای ش    یم ی ما  یفار  دقا س با  شایو د کرم زدزد   ادمام دررش    

بمای نخسنین برم بار ابا ا    ک   ، شچنر  کرمبمیی   ترثیمگ ام  د ی  آ 
،  فاولیز  عمب  ،  هری دحل ،  دلویی   هر  آهنمانوا   الگوبمیامی از  گر   

نمون   اضاح . ش   ادماخوزسنر   هری نبمی  بخنیرمی یم دبه ی    شوشنم
ب  یمسن  بمگمفن  از است ک   نوح  »ای در  نثرما  حسین یرمتر «  آ   

دامیم کا     باوی یی تمان  شری بخنیرمی ب  نرم »چل چل  باری شامرل«  
ما خرطم  یاشانن    آ  آ   هر ابل از آغرز دنم تحمیل  برلخوزسنر  سر

  عم ساادشاان  هاار، دولاویی   دماساام شااریی دخصوداریمدشان یم
 ن .  خواند 

 قصه ها و افسانه ها •

ترمیخ هشت سرل  یفر  دق س ایبیرت یاسنرن  یم کنارم شارم برزتارب  از 
هاری زبار  . نگره  گا ما با  میشا  اریع دنم هشت سرل  بوی  است

ایان دخنلاب  اااوام  دیر   هری نهریین  ش   یم  خوزی   آشنری  بر  اص 
  دلنزد  درنن  یعوت ب  دقر دت   8گم دضردین دنره بوضوح بیر اسنر   

دن ی از الگوهر برش . بهم د   هراسنوم   هری بمگمفن  از  تودیب حمرس 
 لا    اهمدرنر  د  10اعنقریی   یین ، اسرطیم شرهنرد   9  بر مهری د هب 
هار یم اصا   موام  دضردین شرم دنرها    دلنازم ماهبجزء الگو پ یمی،  

ای هری  اهمدارن   بمگمفنا  از اسا وم یاسنر .  اسنحکرم بخشی   است
هاری هار بار زنا گ  نردا دلموس دل    د هب    ان بر  ایان یاسانر 

گم شهی ان  درنن  دحم  »دهر  آما«   نق  ا  یم یفر  از خمدشهم بیر 
اسانر  خوزسانر  بواسا     11باود   هاریت کا  یاسانر نکن  اسااین  

-توانسن  است بنیری این  شرمبر    هم ماسنراز دضردین  دنره     بمخومیامی
تم سرخن    یم ترمیخ ایبیرت پری امی کشوم نق  امزن   غن   گون  ایب  ما

 (. 9)ای  یاشن  برشن 

 ترانه ها •
م خوزسانر  اسات کا  بخش  از زن گ  دامیهر چ  دسلم است تمان آ  

ما،  فرمس  زبر  ب  درمی بوی  است. »اشررم عردیرن   هرآ هموام  بم زبر   
(. 10)« .گوین نیز د     تصنیب  ، تمان است  درمی  دمیم  عرّد   بم زبر   ک 

حمرسا  درنا گرم کا  بامای بسایرمی از دامیم ایاما    هریتمان یک  از  
یایا  یایا   اات » آ می هار دا آ   انگیز است   دنم ما ب  یاریخرطم 
هری پای  از انقابب یم دیار  د  برش . این تمان  ک  یم سارل  «دنگ 
هری دنم، ب  عنوا  یک  از یم سرل،  دن  ال بوی   خوزسنر  بسیرم  دمیم

بام اسارس  ایفاری نقا  نماوی. ب  نیک مدوز دقر دت   پری امی دمیم 

خواها  شارم یفار  هری انجرم ش   یم این عمد  کس  ک  د پژ ه 
کا  از  خوزسنر رز از شنرخت شرم دنره    دلنزم نیدق س ما بشنرس ، ب 

 دری  گمفن  نیست .  دحل  تمان  هری بود   
مغرم / » حب  المدغل الصرحش یشَ  حِزام /   بکلغ الماوم یکغاو  اشاَ  ضاَ

  تمدم(. 11) .«یِحضًم برلقَضریر   یشف  االالم / الصَرحش یغو گَب حی  دغ 
داوامی   ری امی ببن ی   یم همادلو  دمی ب  آ  است ک  کمم همت   پ:  
چو  شیم دقر دت کن . / ا  بری  یم دحن  برش    اضاریر ما یمیربا    هم

   ش .ماهگشر برش . ا  بری  سپم ببی یرم بر
گام هویات تمردیات هری  ک  بیار چ  دسلم است نهریین  ش   تمان آ 

است یم زن گ  ادنمارع    اانصاریی دامیم امض  دمیم خوزسنر  بوی 
زدر  بار هم  این اشررمکرمکمی دهم این ییرم ابل از آغرز یفر  دق س، ب  

یشمن ارلب  نو یای     اژگر  شرم دلنزم   دنره  دنوب ما   حمبتآغرز  
تر دشم ، دغامب   حنا  شامرل کشاوم گسانمیگ  بخشای     شارم   

  .  هشرعمی ما یم کشوم تحت ترثیم امام ی

 ها کنایه یاها ضرب المثل •
، بخا  دمیم این خ    12هریالمثلدر ک  ادثرل   حکم   یر ضمباز آ 

ما یم بمگمفن    بمآدا   از آیاب   ما      دمیم خوزسنر   دهم  از ایبیرت  
آیاب   مسوم اد ایی     توا  گفتد   است،  دمیم بوی این  مسم زن گ   

گیامی، ایان دمابت ر  ما یم بم دا هری پیشینیدرنق ات   حن  افسرن 
شاوی، دیامام درنا گرم یا ام د پ لام دمیدا   کوتر  کا  از ان یشا    ع

.  بر استنسل ب  در اننقرل یای  ب سین    نسلب هری پیشین ما سین نسل
هاری شانرخت هنامین ما هر، یکا  از بالمثلتود  ب  این نکن  ک  ضمب

ب  یم ننیجا ،  سایل  دنرسا شاون یی دلت دحسوب د   ایبیرت شفره 
بمای شنرخت یک  ییگم از امکر  تره    النازام یم شارم دنظاوم دامیم 

 ک  دصم  این « اهلل بسم بب   کمب هوس یامی ک  »هم  است.دنوب 
   خوانا هارمزدن گر  عرزم ب  خاط دقا م دبها   هریخوان   چر  ش  یم
. است ش   فن گمبم دک  از خم   هنگرم(  )  حسین ادرم خ ب   از  ش ،د 

 دار ما  یم ما خوی خو   خواه د   ک   هم: »فمدوی  دواریت  آ   یم  حضمت
 ایان «.نها  گارم کاو  دسیم یم در همما  است،  حمکت  آدری      کن   نثرم

گمفنا    المثل ک  از اشررم دنره  عرشومای  یم ی ما  یفر  دقا سضمب
قر دات   بمای شاهریت، د  آدریگ      درنبرزی  ایثرم،  زیرمت،  ب   ش   است

 .یامی می یم بمابم یشمن اشرم پری ا
 کا   است  هری المثلضمب    عردیرن   از ایبیّرت  تودّ   اربل  سلمرً »بخش د 

 آهنگین هری یر دمل  هر دنظوماز آ    بسیرمی است درمی عوام بم زبر 
-آ  ) خوام ش  «لق  قَلّ َدن برلت علی  الثررلشغ»(.  12)«  .است    دسجّع
 سمش م بهر  ایمام کنن  کنری  از حقرمت   تحقیم یم بمابم ظلام(ک  بم 

هاری اسانر ، دحناوا   دسلمرً بر تودا  با  غناری تارمیخ  ضامبرلمثل.
ن  دیار  هری  ک  دنأثم از گ شن  غن  ایبیرت   ترردال نرگسسانان یش 

   شرعما  دومت گمفن  است از، دنظوم ایب     هریدردر ، دمیم، عردیرن 
م بخ  دحنوای شرم دلنزم   دنرها  باوی  چنر  نظرگ شن  تر کنو  هم

 است. 
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 هاالالیی •
هار   دنره  دمیم خوزسانر  یم ناوای الالی   13بخش  از ایبیرت دنظوم

میم این خ   بارا  خواها  د   درمی است آنچ  ک  یریگرم ایبیرت عردیرن
، بم ز خبایت کرمگیمی حرفظ هر تقویت   ب ه ف هم  این تمان »درن .  

آ می دمااع(. 6).« ساات  پاام مش عواطااب   ِاحسرساارت کااوی  ا
فمزن ا  اسنر  آشنرست   هری  ک  بر دوسیق  خرص ب  گوش همالالی 

-ای  هسنیم ک  کویکرنمار  هام  این ما د یو  طنین دقر دت در یان 
  ن .گیمچنر  از این نواهر گمفن    د 

  همماش« خ ا( ن فم) مَت  بربرت /خشخرش الالگل »الال
زدارن  دشاخ  یم شرم دلنزم   دنره  ابرری درن گرمی   ترثیم این نواهر  

خوزسانر  ی هرم سانریک  از یشمن  امی دنم،  زدر  بر آغرزهمش  ک  
م سانر  ایانشاون . هری شهم سوسنگمی دا ابوحمیظ  یم نزییک   ب  نرم
 م شرم دلنزم  هری خوزسنر  بای دشهوی دزءاز کل   ترثیم الالی نمون 
گم دقر دات ات برا  درن   بیر دسنن است.  ی ما  دنم تحمیل     دنره 

 م ح زن گ  ما یم کرلبا    از الالی  دریما زدرن  است ک  آ  رم سنرییر  ت
خر  یکسار  شا    ناوی یمدا  دامیان    یدی . این م سنر برم سنر د 

واه  ادر بر گ شت بی  از س  سارل از پریار  دنام شاعرم ش ن ؛  انل
هر   نواهری درن گرم یم ی ما  دنم هشت سرل  درجز ام ترثیمات الالی 

  دسنن  سرزا  است.گما    چنر  دومی تود   پژ ه هم
 الالالال ،«یرید  بربرش  هری(کغوشو )کف   د ا/یرید  الالش الالالال»
 ا ارم ا دا  بربرت/پسان  گال  الالالال»اغ دا   سفم  از  بربرت  ک /اغ د   خبم
 بمش  زنگرمی  زمی  ابری  /بسن   (گ امن د   آ   ما  هرفشنم  ک   ای  ل  سی)

 الالالال» ،«بااو کااول  داام امی لولاا  تفناام/بااو ) باام تاان کاامی  ( 
 کامین  ما بربارت/انجیم گال  الالالال»  ،«ینیاری   دبم  از  ادر /الالالی 

 گال الالالال» ،«هماما خا ا مفنا  آاارت/نرنر گال الالالال».« زنجیم
 ،«بلنا برالت یایا  از  ن /بربرت  از  ن   تو  یاغ  ن /همگز  تو  یاغ  نبینم/نمگ 

 تار  ک /یرساین  ساوم   بخونم/بیربون   تو  بربرت  ک /ی ن   سیر   الالی  الال»
 دهار   از  داریم  کا   اسات  بینشا   نخسنین  خون  . » الالی   بیری  بربرت
 یم  توانا د   گاما پژ ه   نظم  ب      یه د   کوی   نرخویآگر   ب   اطماف 
 یم زبارن   هاریآدوزش  چنینهم     زن گ   کیفیت  ف،اطما  دهر   شنرخت
عَا غ   عَلیالغ    /یِللول یلوَلَا  یبنا  یِللاول برش .   اثمگ ام  کوی   قهن

الالالیا  فمزنا م الالیا   / )از خ ا نا  دا  خاواهم (   سرکِن الچاول
 .یشمنت بیمرم   آ ام  دحما ) ب    برزگشت بشوی ( 

 فرهنگ و آداب و رسوم  •
هار، چو : عمب زبرنر ، بخنیرمیتر ی ااوام دخنلف  هم تنو  فمهنگ     

هر   بن منشاینر  حرشای  خلای  فارمس، هر، شوشنمییزفول هر،  بهبهرن 
، گاوی ، آیاب   14فمهنم  ازگو   رحرل گونای دنح    یم عیندجموع 

بار  ،ک  یم داوم گونارگو است  دوی آ می   بما سنن، دنرسی   دماسم  
. بار اسات بممسا    تود  اربل  خوزسنر   هنگ ،فم  –هری بود    یژگ 

هری آیب حمیل    پیرد هری آ  یک  از دنب نگره  ب  ی م  دنم تنیم
  مسوم دن ا ل دیر  دمیم این خ   ک  بر ترثیم دسنقیم  یم شرم دنرها  

ما ت ا م  ، ما فماهم   شرم دنره    دلنزم   دلنزم دودبرت حمرس  سرزی

هر   هر ، شِکو هر   درتمیم دشن»است.     بوی خوزسنر   گمدمیم    یرمی
هر این شرم بوی  کا  هر   هجما هر،  درل  حسمتهر  هر، حمرس تق ی

  آیاب  گا  فمهن تسایم تحاوال(. 13)« .ب  یرمی دمیم شانرفن  اسات
یم شرم خوزسنر  یک  ییگماز امکار  النازام شارم درمی   سرمی    مسوم

م دوفا  عمال کابفمهنام با   یل ادن ای تبیفر  دق س است ک  یم  
- طن ه فمن  بوی    امتقری دریاز  یفر   یم    همین  اس     ب  نموی     

گره  یم شرم دلنزم   دنره  دنوب یم کنرم هویت بخش  با  تمردیات 
  .است امض  اثبرت ش  

در تِخلَ  المبعش ِدن اهرلیهر / نغفجوم   کلغ   کِت یم الل  ضار یهر / » 
هار گر دی ا (. 13) .«لزغلِم تحمِیهر / دن وم  ثیرت الِلرشدرموم  االهل   ا

. سانرمگر  همیشا  دار  ما یم کنارم  گمیناز دی ا  یاما  ته  نم   همگز
 ،کننا خوی  یامن  این سمزدین آبری است   یلیم دمیا  پرسا امی  دا 

   . شویچهرم گوش  دی ا  حفرظت د 

 های محلیبازی •
گیمی م   یمخشر    ییمین  خوی یم شکلاسنر  خوزسنر  ب   اس   ت  

کویکر  بسایرمی از "هری سنن  ا دن  طوالن  یامی.  یاشت برزی  نگ 
  ادنمرع  درنن  از خوی گ شانگ ، کمای با   15اغدول امزشمن  اخبا 

معریت حقو  ییگما ، تفرهم، همکرمی، اتحری،   دبم   دقر دت،  ی سنر ،
فمزنا ا  شامر یم بارزی بار  » بنربمای. (14) «آدوزن .   ... ما از برزی د  

گیامی کا  هری  ما بم عه   د بمی نق افز   بم ل ت  ک  د همسرال   
هاری باود    برزی (14)  .«یم زن گ  آین   با  ا  کمای خواها  کامی
ای از بر مهاری فمهنگا  اااوام دحل  اسنر  خوزسنر  ب  عنوا  گنجین 

هاری دخنلاب د  بار گاوی این خ   هسنن  ک  بیشنم یم ارلش شرم بو
این  هر یزل  است.این برزی   از دمل  شون .ن  د مای  یم این اسنر  شنرخ

-برزى نمریشى دنب  حمرسى   پهلوانى یامی ک  بصومت گم ه  ادما د 
شاوی خوانا   دا  «هوسا »هری  ک  یم یزلا  یار  گمیی. اشررم   حمرس 

م دنب  حمرسا  درموال توسط شرمای دحل  سمای دن ق  سم ی    بیشن
 یامی. 

 طرهری ادین دلوات بفمست خرن ا بم  /دَل  على ط ِ اَالدین 

 ا ارت اکنو    یم تمرم  /ف  کغل  َات   حیِن 

 الش دن ما سمشرم از بر م   یقین بگمیا  /اِدبء اَلب  بِرلیقین 

 کرمی کن ک  دن تر اب  بم این یین برا  بمرنم /ثَبِنن  عَلى ه ا ال ین 

گام ایان خوزسنر  بیر هری بود    دحل  اسنر       ا دت برزیبممس  
گیامی  یم شاکل  ایهار نقا  تراین کننا  برش  ک  این بارزیدهم د 

گ امی شرم دنره    بنیر یم نهریت دقر دت   پری امی یم یفر  دق س   
شاهی ا  یانا   ابرری فمهنگ  زن گ  . د رلر  ن ادلنزم دنوب ایفر کمی 

نرز بچرمی ل ، فمحاین خ   درنن  بهنرم دحم ی سیزی  سرآدوز   نودوا   
گم این ایعر یم اثبرت   درمفا   یکا  ی  سرل    یوسب بمتینر   ..... بیر 
 برش . ییگم از امکر  شرم دلنزم دنوب د 

 هاآیین •
هری اسنر  خوزسنر  دمهو  نق  پم منام ب    شی حمرس  سرزی   
دیار  دامیم دنا ا ل باوی    یم هری  اسات کا  سارلیر  سارل یم آیین
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تاوا  ننیجا  گمفات هری دخنلب ادما ش   است.  بنربماین دا دنرسبت
هار برزتارب  از م ح پم مش دضردین درن گرم اشررم بم گمفن  از ایان آیاین

شرم دنره    دلنزم دنوب بوی ک  یم هشت سرل یفر  دق س ب  زیباری  
تامین لف  است ک  دهمخوزسنر  یامای ااوام دخناست.  خوینمری  کمی 

هار یم هر هسنن  ک  همک ام از ایانهری بخنیرمی، لم،   عمبم  هر گآ 
هار شاردل سماسم اسنر  پماکنا   شا   انا    از لحارد خامی  فمهنام

، مبرش . بودیر  خوزسنر  دمیم باود  شوشاندنکثمتمین اسنر  کشوم د 
سامبن م       زیا ،یزفول، بهبهر ، درهشهم، مادهمدز، هن یجر ، مادشیم

  (. 15).«برشن دمیم شهمنشین اسنر  خوزسنر  د از برزدرن گر  
هاری  درننا  عرشاوم   فمهنم نهریینا  شا   یم آیاب   مساوم   آیاین

  چیازی نیسات دازء پام مش ایسانریگ ،یمخوزسانر   شرهنرد  خاوان   
عزّت نف ، دبرمز  بر ظلم  سنمگمی   آداوخنن   طلب ، آزایگ ،  شهریت
شرم دنره    دلنزم هوی ا دضردین  دقربل  بر تهردم ک  یم ارلش  دواده   
اسنر  خوزسنر  ما خواسنگر  شرم دنره  یفار  دقا س درمفا    گشن   
 . است نموی 

هری االیرم توسط هیئتسرل  از ا یمبمپری  عزایامی ادرم حسین) ( هم 
ین  از بمگزام   دضرد   ای از عزایامی سنن  ما یم این اسنر د هب  دلو 

-با  نماری  دا النزام  تره  اشررم بود    دحل  ما یم ارلش عزایامی 
گونا  توا  از تنهر اسانر  دامزی شایر  ایانبم همین اسرس د    گ امی.

هری اسابد  با  تفکم ایمان  بر ان یش   آنر  بر تلفی» ننیج  گمفت ک   
قل بامای دنام هری عرشومای  هوین  دسان یژ  فمهنم شیر    نمری

-هری حمرس  ک  نق  تریین کننا  آییندمل  از » (. 16).«  کمین خل
شرهنرد    شرهنرد  خاوان  بار ،  ای یم شرم دنره  خوزسنر  یاشن  است

 ا دت برسنرن     گوی  شیمین  حمرس    تغزل  است.

) نموناا   …باامین بمنهریناا    بمخرساانن  /ز بهاام شاابیخو   بیرماساانن 
( بسیرمی از زنر    دامیا    دیر  اسنر هری بوم دماسمشرهنرد  خوان  ی

شمرل خوزسنر  حن  کسرن  ک   یان  خوان     نوشانن نیاز دحام م 
هسنن ، حرفظ شرهنرد  بوی    م ح یال می   حمرس  ما بردضاردین بکام 

 ما تر ب  ادم ز زن   نگ  یاشن  ان . آدیخن    آ  شرم دنره    دلنزم 

    ک  نردم بمآی  ب  ننمم سنم /از آ  بدما سم نهر  گم شوی زی
حمرس  هری خونبرم دمیم عزیز خوزسانر  ب    شی نق  آیین هر یم »

گر  از حرفظا  ، آبریا ، سوسنگمی، شوش، یزفول   اهواز هیچمیم خمدشه 
 23000هری  کا  بار تقا یم ترمیخ  دلت ایما  پر  نخواه  ش  حمرس 

کم نظیم خواها  م ب  نظم حنمر است اگم نگوییشهی  یم ترمیخ ثبت ش  
اسانر  دبننا  بام دنام    عوادل داوثم ایبیارت شافره     (.  17)«درن  .

 .ب  تصویم کشی   ش   است 1یم شکل  خوزسنر 
 

 
 

 استان خوزستانمبتنی بر جنگ  عوامل موثر ادبیات شفاهی : 1 نگاره

 

 گیرینتیجه
»طابی  ،نفات (ی سیر « )  سمزدین »طبتوا   د ن  تنهر  خوزسنر  ما  

  ) دازام   طبی سفی  )م یخرن  هر   ترالب هار (  « ) کشر مزی (،  سبز

  یلیال باما بلک  این نق   از کشوم درمف  نموی .    نیشکم   شکمسنر  (
یم ی ما  هشت سرل  یفار  دخصودر دقر دت   پری امی پیشین  غن  یم 
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دولفا  خواسانگر     ب  همین  اس    سمزدین طبی سمخ    بری   ،دق س

 . نردی ی ما  یفر  دق س  تره    النزام یم هری اخبا  چو  
 دنم شفره دوف  ش  یم ایبیرت  یلیل عم      اسنر  خوزسنر  ب  چهرم 

  :نق  اسرس  ایفر نمری 
مهنم ف  طبیر    شمایط االیم ، هریگ  یژ،  پیشین  ترمیخ :  یلیل ا ل
دخنلف  کا  یم ایان خ ا  م ااواتر ی  چنینهم   ایبیرت شفره      هنم

گاوی ،  ازگو  ردنح    یم عین حرل گوناکنن ، دجموع  ای  زن گ  د 
ک  یم عاین   سرخن دنجل     ما  هری زبر ، آیاب   سنن، دنرسی   دماسم

 است. نموی پی ا کمی  یم ایبیرت شفره    فولکلوم  زیبری ،

  است کا  یهردنب یک  از خوزسنر  دبنن  بم دنم فولکلوم  :یلیل ی م
فمهنام، تارمیخ   دغمافیار   ،هری  نظیم ایبیارت شافره  اس   دولف  ب

  یقیاین بار آغارم تهاردم ا ع ب    .شوید هویت تمردیت امض     دشمول
میم ب  این نق   دشانم  د   یشمن ب  خر  اسنر  خوزسنر   هم  درنب 
مر پ  دسال  ،ش   است ااع    تجر ز    دومی ته ی   شر   هوین،  مسی ن  ک 

 بمای زن   نگ  یاشنن آ  پری امی   دقر دت نمرین .  بری 
    هویاتبرزتارب  د رلر  پیشین  ترمیخ  خوزسانر  نشارنگم  :  یلیل سوم
دامیم خوزسانر  یم ایبیارت شافره  در یانا   ترها    النازام  نمریهری  
 آنهرست. 

، یاری یار یم شکل، ارلشایبیرت شفره   سمت   سوی تمرم  :  چهرمم  یلیل
  است. خوزسنر نمری 

ایبیارت  شاین  غنا سرخنرم پیهر   دسنن ات این پژ ه  بم اسرس یرفن 
از هویت   اسنقبل  اسات   نهفن    ریهظمفیت  گمیر ب  خوزسنر   شفره 

هاری دامیم کال کشاوم خو  هویت   غیمت یم مگدودش ش   ک     ک 
با  هماما  دامیم باود    ایثرمگما    آزایگار خیل عظیم  از  بجوش     
ایبیارت   یفر  کنن     هویت خویم شون    از کیر  هر مهسپرسوی دبه 

شفره    فولکلوم اسنر  ما ب  دولف  هری اخبا  النزام   ترها  آماسان  
  سرزن . 

 

 مالحظه های اخالقی
دوضوعرت اخباا  همچاو ؛ سامات ایبا ، مضاریت آگرهرنا ؛ اننشارم 

 .ان امامگمفن   دومیتود چن گرن    ... یم پژ ه  حرضم 
 

 همنا اژهو
 Folkor .1 فولکوم 

 Oral history .2 ترمیخ شفره  

 Native songs .3 تمان  هری بود  

 Resistance literature .4 ایبیرت پری امی 

 Social resistance .5 دقر دت ادنمرع  

 Poetry of Khuzestan .6 شرم خوزسنر  

 Holy Defense .7 یفر  دق س 

 Committed themes .8 دضردین دنره  

 Religious beliefs .9 بر مهری د هب  

 Myths of Shahnameh .10 اسرطیم شرهنرد  

 Indigenous stories .11 یاسنرنهری بود  

 Proverbs .12 ضمب المثل هر 

 Poetic literature .13 ایبیرت دنظوم 

 Culture .14 فمهنم 

 Valuable moral principles .15 ادول امزشمن  اخبا  
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