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ویژگی های فرهنگی استان

کنندٔه  تعیین  فرهنگ  دانست.  جامعه  یک  اعضای  اعتقادی  ویژگی های  و  اکتسابی  رفتارهای  را   می توان     مجموعه  فرهنگ 
چگونگی تفکر و احساس اعضای جامعه است. با توّجه به گستردگی فرهنگ قسمتی از آن را با عنوان »فرهنگ عامه« مورد بررسی 
قرار می دهیم. به مجموعه ای از آداب و رسوم، عقاید، افسانه ها، ترانه ها و شیوه های لباس پوشیدن، غذا خوردن ، برگزاری جشن ها و 

سوگواری ها، صنایع دستی، زبان  ،  گویش و... که توسط مردم یک سرزمین استفاده می شود، فرهنگ عامه می گویند.   
فرهنگ هر جامعه ای ویژگی منحصر به فرد آن جامعه است که آن را از بقیٔه جوامع جدا می کند و با انتقال آن به نسل های آینده 

باعث حفظ و دوام آن می گردد. 

زبان و گویش 
اولین گروه ساکن در منطقٔه کهگیلویه و بویراحمد عیالمیانی بودند که زبانشان انزانی بود. اّما با تسلط اقوام آریایی پارسی در این 
منطقه ، پارسی قدیم زبان رسمی آن شد. در دورٔه ساسانی زبان پهلوی رایج شد و با گذشت چندین هزار سال، هنوز مردم این استان 
به زبان قدیم پارسی پهلوی وفادار مانده و به گویش لری تکلم می کنند. البته درصد اندکی از مردم استان که عموماً هم در شهرستان 

گچساران ساکن اند به زبان ترکی صحبت می کنند.

آداب و رسوم مردم استان  درس9

دنا: گویش لری
بویراحمد: گویش لری

دهدشت: گویش لری
لیکک: گویش لری

گچساران:گویش لری و ترکی
شکل ١ــ٣ــ نقشه پراکندگی گویش استان کهگیلویه و بویراحمد
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ادبیات قومی
شعرها: شعرهای حماسی مهم در ایالت قدیم وجود داشت و شاعران دربارٔه جنگ هایی که میان طوایف روی می داد، اشعاری 
بودند  آوازی رسا  و  نیکو  افراد محلی که دارای صوتی  آنان،  یا در حیات  و  ایلی  دلیران  یا کشته شدن  از مرگ  می سرودند که پس 
آنها را می خواندند. در میان مردم کهگیلویه و بویراحمد اشعار حماسی شاهنامٔه فردوسی از جایگاه خاصی برخوردار است و افراد 
شاهنامه    خوان تمامی ابیات و صحنه های نبرد را از حفظ می خوانند. به نظر می رسد زندگی عشایری همواره با همٔه سختی های آن و 
تالش افراد باسواد برای حفظ هویت ملی از مهم ترین انگیزه های قومی برای حفظ ادبیات شفاهی در قالب اشعار شاهنامه به صورت 
شفاهی و شنیداری بوده است. زیرا بسیاری از شاهنامه خوانان کنونی فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند. از دیگر ادب شفاهی در 

استان باید از تک بیتی ها و یا دو بیتی ها یاد کرد.
از دیگر جلوه های فرهنگ شفاهی، قصه ها و ضرب المثل هاست.

بیشتر بدانیم  

ضرب المثل ها
ضرب المثل ها جمالت عامیانه ای هستند که در درون خود رویدادهای تاریخی، تجارب، هنجارها و ارزش های 
جامعه را در بر می گیرند و به طور غیر مستقیم مطالب آموزنده ای را به مخاطبان خود انتقال می دهند. ضرب المثل ها 

جمالتی کوتاه اند که با کنایه و طنز آمیخته اند. در زیر به نمونه ای از این ضرب المثل ها اشاره می شود.
 َعَجَل کار شیطون: عجله کار شیطان است. 

هر کوری جلو پاش بهتر ایبینه: هر فرد نابینایی جلوی پایش را بهتر از دیگران می بیند. 
در تُونَه  ای گُم تو دیوار تو گوش ِبگر: به در اشاره می کنم دیوار تو بشنو. کنایه برای اشخاص دیر فهم است.

گدا َاریشش سهیه اّما ُترَبش پره: گدا اگر رویش سیاه است، اّما توبره اش پر است. در مورد قانع بودن به کار 
می رود.

هر کس سی هر کس چَه واکَند ُخش ای یَفته ِمن چَه: هر کس برای کسی چاه بکند خودش در چاه می افتد. 
ِدرو َو دیر ای َشِله : دروغ از دور می لنگد. در مورد رسوایی و آشکاری دروغ استفاده می شود. 

ُسوار غم پیاده نی َخَره: سوار به فکر پیاده نیست.
تو کَه ُشوم نداری سی چه ِمهمون اِی گری: تو که شام نداری چرا مهمان می گیری. کنایه در مورد افراد پر 

ادعا است.
َمی کاَل نه کالیه: مگر کالغ نه کالغ است. کنایه در مورد شاخ و برگ دادن و پرحرفی کردن.

دندون درد درمونش کشیدنه: دندانی که درد می کند، درمانش کشیدن است.در مورد دست شستن از کاری 
که دیگر ثمری ندارد. 
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فعالیت 
تعدادی از ضرب المثل هایی را که در شهر شما رایج است، جمع آوری کنید و در کالس ارائه دهید. 

بیشتر بدانیم  

الالیی ها 
نواز  آنها دل نشین و روح  الالیی ها بخشی از ادبیات شفاهی هستند که هم مفهوم زیبایی دارند و هم آهنگ 
است که مادران مهربان و دلسوز برای کودکانشان در گهواره زمزمه می کنند. الالیی ها در گذشته از اعتبار و ارزش 
بسیار باالیی برخوردار بودند و هرگاه کودکی با گریه های خود اظهار بی تابی می کرد، مادر دلسوز در کنار گهوارٔه او 

می نشست و با سر دادن ترانه های الالیی،کودک دلبند خود را به آرامش دعوت می کرد. 

بازی های محلی 
به  با تهیٔه انواع وسایل ورزشی و پرداختن  از زمان های بسیار دور نوجوانان و جوانان و حّتی افراد مسن تر 
ورزش های گوناگون، به صورت گروهی و دسته جمعی به رقابت و زورآزمایی می پرداختند، تا هم خود را سرگرم کنند 
و هم روحیٔه غیرت، شجاعت و سلحشوری را در نهاد خود زنده و تقویت نمایند تا جسمی ورزیده، روحی پر نشاط و 

فکری سالم داشته باشند. 
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با  مبارزه  برای  فرهنگی  عامل  یک  عنوان  به  بازی 
خصلت های ناپسند انسانی است و در برابر مفاسد اجتماعی و 
عادات مضّر برای نوجوانان نقش بازدارنده دارد. دین اسالم 
از عادات زشت  تنبلی، خمودگی و کم کاری را  افسردگی، 

برشمرده است.

بازی های محلی جزئی از سنن و آداب و رسوم اند و در شالودٔه نظام اجتماعی فرهنگی جایگاه ویژه ای دارند و 
اغلب متناسب با فرهنگ و شرایط محیطی جوامع شهری و روستایی مورد توّجه قرار می گیرند. در این استان بیش از 
60 نوع بازی محلی وجود دارد. نمونه هایی از این بازی ها عبارت اند از: بازی الختر، چوگو، گُورنا، بندو پا، ِکل ِکلَه 

بَرد، دوزگو، چندانی، سوارکاری، گُوشِته ری و غیره. 

شکل ٣ــ٣ــ نمونه هایی از بازی های محلی

صنایع دستی 
صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قالی، قالیچه، گلیم، گبه، خورجین، جاجیم و ... 

از محصوالت صنایع دستی استان محسوب می شوند. 
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پوشش سنتی مردم استان 
پوشاک هر قومی معرف هویت آن قوم است. در کهگیلویه و بویراحمد بنا به فرهنگ و اعتقادات و باورهای مذهبی و ملی و تحت 

تأثیر آب و هوای استان از لباس های ویژه ای استفاده می کنند. 

بیشتر بدانیم  
پوشاک زنانه: شامل سه بخش اصلی: سرپوش، باال تنه و پایین تنه است که مجموع این سه بخش پوشش 

کاملی را برای زنان به همراه دارد. 
پوشاک مردانه: جبه که در گویش محلی ِجقه نامیده می شود بسیار نازک و کرم رنگ و تا زانو می آید و به 
وسیلٔه نخ ابریشمی به نام زناره)Zonare( به صورت ضربدر، به دور سینه بجای دکمه پیچیده می شود. جبه دارای آستین 

گشاد و کوتاه بوده و اغلب در جنگ ها مورد استفاده مردان قرار می گرفته است. 
دلک مردانه: به شکل جقه کوتاه از جنس پارچه اطلسی ، دارای آستر ، بلند و فاقد دگمه بوده، یقه ندارد و 

جلوی آن سرتاسر باز است که روی آن شال بسته می شد. 
کمر  به دور  »دلک«  برروی  آن را  و  داشته  درازا  متر   2 تا  که  است  بوده  رنگ  کرم  یا  سفید  پارچه ای  شال: 

می بسته اند. 
کاله: کاله مردان این دیار به شکل کاسه و سفت و محکم و از جنس پشم گوسفند بوده است. 

شکل ٤ــ٣ــ لباس محلی مردان بویراحمد
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دین 
دین یکی از عوامل مهم همبستگی جامعه است. در این استان اعتقادات مذهبی عنصر جدا نشدنی از زندگی اجتماعی و فردی 
مردم است؛ به طوری که بدون در نظر گرفتن عنصر مذهب تعریف و تبیین فرهنگ این مردم و زندگی جمعی آنان تقریباً غیر ممکن است. 
با توّجه به آمارهای موجود 99/86 درصد جمعیت استان مسلمان و شیعٔه اثنی عشری هستند و به طور عمده تحت تأثیر جاذبه های دین 

جان بخش اسالم قرار گرفته اند.
بر حرمت ویژهٔ  به هر حال رفتار دینی مردم استان در گرامی داشت اعیاد اسالمی، عزاداری ساالر شهیدان)ع( تکیٔه اساسی 
روزهای وفات ائمه، نامگذاری فرزندان خود به نام بزرگان دین و ائمه اطهار )ع( همه نشانگر عمق تعصب و ارادت خاص این مردم به 

اسالم و شعائر و آئین ها و دستورات آن است. 

شکل ٥ــ٣ــ مراسم عاشورای حسینی

اعتقادات و باورها 
زندگی اجتماعی در هر جامعه ای آمیخته به باورهای عمیقی است که به زندگی مردم جهت می دهد. از قدیم االیام تاکنون مردم 

استان دارای باورهای خاص خود بوده اند و به آن عمیقاً اعتقاد داشته اند و هنوز هم به بسیاری از آنها عمل می کنند. 
آب ریختن پشت سر مسافر: به اعتقاد زنان کسی که به سفر می رود، برای تسریع در بازگشت او باید پشت سرش آب پاشید  و 

همین طور می گویند اگر در کفش مسافر مقداری جو، بدون اینکه مسافر بفهمد پنهان کنند، او زود به خانه برمی گردد. 
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فعالیت 
با پرس وجو و مصاحبه با افراد مطلع چند مورد دیگر از باورها و اعتقادات عامیانٔه مردم شهر یا روستای خود 

را جمع آوری و در کالس ارائه کنید. 

جشن ها و آئین ها 
1ــ عید نوروز: سال نو بنابر اعتقادات قومی منطقه سرآغازی است برای از میان بردن کینه ها و گرایش به صلح و آشتی. عید 
نوروز از جشن های بسیار پر اهّمّیت است که مراسم خاص خود را دارد، از جمله چند روز قبل از سال نو خانم ها با خانه تکانی و تمیز 
کردن خانه های خود به استقبال بهار می روند و از چند هفته قبل از نوروز گندم، عدس یا ماش می کارند تا از آن به عنوان سبزٔه سفرٔه 
هفت سین استفاده کنند. خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده اند، چند روز قبل از آغاز سال نو، غذایی محلی به نام شیر برنج 
)تهیه شده از شیر،  برنج   ، رازیانه یا سیاهدانه( تهیه می کنند و به نام عیدی مردگان برای شادی روح امواتشان خیرات می کنند. در موقع 
تحویل سال نو اعضای خانواده کنار همدیگر و بر روی سفرٔه هفت سین می نشینند و سال نو را آغاز می کنند. در اولین روز سال نو مردم 
به دیدار بزرگان فامیل خود می روند و سال نو را به آنها تبریک می گویند. همین طور در این روز مردم به دیدار ماتم زدگان و سوگواران 

قوم خود می روند و جامٔه سیاه را از تن آنها به در می آورند و اصطالحاً آنان را از عزا درمی آورند و ادای احترام می کنند.
2ــ عید فطر: یکی از عیدهای بزرگ اسالمی است که در روز اول ماه شوال برگزار می شود. مراسم عید فطر با دادن فطریه و 

خواندن نماز عید فطر آغاز می شود و بعد از نماز عید فطر مردم برای تبریک گفتن به خانه های همدیگر و بزرگان می روند. 

بیشتر بدانیم  
موسیقی 

بویراحمد جایگاه خاصی  و  موسیقی در کهگیلویه 
در زندگی روزمره دارد. به هنگام شادی و غم و همچنین 
در هنگام کوچ چرای گوسفندان هر کدام نوع خاصی از 
موسیقی به کار می رود. چوپانان در صحرا و نوازندگان 
حرفه ای در مجالس و شب نشینی ها از نی استفاده می کنند. 
ادوات  دیگر  از  ویلن  و  وکرنا  نقاره  و  دهل  نی،  بر  عالوه 

نوازندگی است. 
شکل ٦ ــ٣ــ موسیقی محلی


