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  چکیده

از فراز و نشیب تاریخ عبـور   که ،باشند اي از عشایر ایران می    قوم کهن لُر شاخه   
 امـروزه  ریخی آنها به مراتب کاسته شده با وجود ایننموده، از وسعت قلمرو تا 

 کیلومتر مربع، در غرب، مرکز و مناطقی        000/123  حدود اي به وسعت    در پهنه 
اند، اینان به دو شـاخه لـر بـزرگ و لـر            از سواحل شمالی خلیج فارس پراکنده     

سکونت گاه این دو شـاخه      قلمرو   مرز بین    ،گردند و رود دز     کوچک تقسیم می  
اي در  هـاي ایـن قـوم داراي زنـدگی بـسته      دارد، هر یـک از رده  ص می را مشخ 

تنـی  هاي شگرف مب    که فرهنگ کهنی با پدیده     بوده،هاي مرکزي ایران      کوهستان

                                                
   jsafinejad@yahoo.com                       . دانشگاه تهرانشناسی استادیار مردم *
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هاي درونی  عات درونی بر آن حکم فرما است و هنوز این پدیدهابر قوانین و ابد
  . کنیم ه میهاي مختلف را در زندگی روزمره تاریخی آنها حدوداً مشاهد رده

هـاي کهـن تـاریخی، پدیـده ارتبـاطی اسـت جهـت                یکی از این پدیـده    
 زیستی آنها ارتبـاط تنگـاتنگی       ا که با شیوه حیاتِ    ه  گیري فرماندهی رده    تصمیم

هاي کوهـستانی   ها و دره تپه ماهورهاي گسترده و پراکنده آنها در  دارد چون رده  
 در رابطـه بـا رویـدادهاي         نیازهاي خود را   کهبایستی از مرکزي حمایت شوند      

  . مرکز خواستار گردندآن طبیعی و انسانی از 
اطالع رسانی گفتاري صوتی سنتی یکی از ایـن نیازهـا اسـت کـه داراي             

داراي مفـاهیم  در بردارنده محتوایی و هر کدام که انواع مختلفی است    قوانین و   
ضوي، محلـی،  گردند و همگان وظیفه ع      اي بیان می    باشند و به شیوه     اي می   ویژه

ي سنتی مشارکت نموده و به    هااي دارند که در انتقال این گفتار        و تابعیت عرفی  
  . دنمایناي خود عمل  وظایف رده

 سـنتی را  هايهایی از این رویـداد  در این مقاله سعی بر آن بوده که گوشه   
رده و کـ در پهنه لر بزرگ به ویژه لرهاي بختیـاري، بویراحمـد و بهمئـی بیـان              

  . ن را بازگو نموده باشدشرحی از آ
  اطالع رسانی، قوم لر، گفتارهاي  صوتی سنتی، کوهستان عشایر،:  کلیديهاي ه واژ

*     *     *  
   

در میان عشایر ایران به ویژه لران، به هنگـام رخـدادهاي قابـل توجـه، مراسـمی انجـام          
ود، مـثالً  شـ  شود، که در بین جوامع شهري و روستایی به ندرت همانند آن دیده مـی        می

ساز چپ براي رویدادهاي عزا و ساز راست براي پیامدهاي شادمانی که هـر کـدام بـا                  
  . شود نوعی آهنگ ویژه توسط نوازندگان محلی نواخته می

یـا  » مِهتَـر » «لُرهاي بویراحمدي«اي از لُر بزرگ   نوازندگان عشایري را در بین شاخه     
آنهـا بـه کـار بـرده        افراد مذکر   ام کوچک   ها در پیشوند ن     نامند، و این واژه     می» توشمال«

، اگر چه در کهگیلویـه      )حسن توشمال (» توشمال حسن «و یا   » مهترنسیم«شود مانند     می
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لرهـاي  : (برند ولی در لر کوچـک، لرهـاي فِیلـی       توشمال را با مفهوم نوازنده به کار می       
، توشـمال را  )به مرکزیت ایالم) پشتکوه(آباد و لرهاي زیر کوه        پیشکوه به مرکزیت خرم   

 1193 – 1163دوران حکومـت    (برند مانند کریم خـان زنـد          به کار می  » خان«با مفهوم   
سرسلسله زندیه که زادگاهش در روسـتایی در حومـه مالیـر بـود و بـه هنگـام                    ) ق.هـ

  . نامیدند می» کریم توشمال«رسیدن به مقام خانی در منطقه مالیر، او را 
ط ، حضوري است که سکنه در محلی تجمـع         رخدادهاي نوازندگی در مراسم مربو    

پیونـدد کـه آگـاهی از درون آن بایـستی بـه               نمایند ولی گاهی رویدادي به وقوع می        می
 هم برسد و اطـالع از محتـواي آن بایـستی از             يعشایرهاي    سکونتگاهمناطق دوردست   

 مرزهاي   تیره و طایفه و امثال آن، گذشته و تا          تش،: هاي همانند   ه  محدوده جغرافیایی رد  
رخدادها در پهنه صوتی جا شدن مفاهیم  طوایف مختلف یک ایل رسانده شود، این جابه
» اطالع رسانی گفتـاري سـنتی صـوتی       «جغرافیایی ابواب جمعی یک رده یا یک ایل را          

هـاي مختلـف ایلـی، عـشایر ایـران         نماییم که هنوز هم کم و بیش در رده          نامگذاري می 
  . داراي کاربرد است

سانی صوتی در بین لرهاي عشایري منطقه بدین گونـه بودکـه در صـورت               اطالع ر 
هاي دور، به خط مـستقیم از مبـدأ بـه طـرف         لزوم مفاهیم نیازي مورد نظر را در فاصله       

مقصد به شیوه گفتاري ویژه، با صداي بلند بیان نموده و با زدن انگشتان دست چپ بـه    
اي از آن اسـتنباط   اي که مفاهیم رمزگونـه   آهنگ صدا را تغییر داده به شیوه  جلوي دهان، 

  . گردید می
وظیفه اعتقادي، عرفی و عضو بودن هر فرد عشایري در هر رده ایلـی آن بدینگونـه       
است که با شنیدن چنین صدایی، پس از گوش دادن بـدان و درك مفـاهیم صـوتی آن،                

چنـین  . و نمایـد فوراً در همان راستا به طرف مقصد، مفاهیم شنیده شده را تکرار و بازگ     
صداهایی تا حدود دو کیلومتر واضح و روشن است و بیش از آن نیاز به تکـرار مجـدد      

نمایند و چون  این شنیده را عیناً تکرار می... دارد که بر همین پایه نفرات سوم، چهارم و        
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شناسند، مبدأ و مقصد براي آنها روشن  هاي هر طایفه یا تیره یکدیگر را به خوبی می رده
  : ، این شیوه اطالع رسانی و مفاهیم مربوطه از وظایف اعتقادي لرها استاست
ها، تا حدود آغاز انقـالب        بویراحمدي» کِل زدن «عموماً، یا   ) بنگ زدن (» بانگ زدن «

، در مناطق سردسیري و گرمسیري عشایري، که مکالمات تلفنی در پهنه زیستی    اسالمی  
به » بانگ زدن«مورد نیاز را در دوردست با و هر گونه اطالع . عشایري عمومیت نداشت

رسانیدند و به همین شیوه پاسخ آن برگشت نمـوده و آگـاهی الزم را     اطالع یکدیگر می  
  . داشت نیز بانگ زننده دریافت می

اي وجود داشت  هاي صوتی گفتاري رمزگونه هاي سنتی، آهنگ در این اطالع رسانی   
ا هم پیمانان آنهـا از رمـوز آن آگـاهی کـافی     هاي مختلف ایلی، خویشاوندان و ی    که رده 

هاي صوتی حاصـله در بانـگ زدن،     با تغییري در رگه   داشتند و نسبت به نوع رویدادها،     
توان آنها را  نوع و آهنگ صدا تغییر یافته و این شیوه تغییري براي محلیان آشنا بود و می

  : بندي نمود چنین دسته

 ). مع شدنج(بانگ زدن براي آمدن به محل مشخص  -1

 ). بیان می گردیدنوع کمک(بانگ زدن براي کمک  -2

 ).زد و خوردهاي محلی(بانگ زدن در وقوع نزاع  -3

 ). اطالع دادن موضوع(بانگ زدن در وقوع حوادث طبیعی  -4

 ).آماده شدن براي حمله متقابل(بانگ زدن به هنگام حمله دشمن  -5

 ).پرسش و دریافت پاسخ(بانگ زدن پرسشی  -6

 .طالع از رویدادهاي محلیبانگ زدن جهت ا -7

 ...ي گُم شده از گله وها دامبانگ زدن جهت یافتن دام و یا  -8

توانست هر فردي از اعـضاء رده ایلـی باشـد،             در این رویدادها گزارش دهنده می     
 پس از بانگ زدن در راستاي مشخصی، هر فردي از اعضاء ایل در هر مکانی از ابـواب               
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هت آن را تشخیص داده، در همان جهـت، همـان       شنید، ج   جمعی آن ایل که صدا را می      
کرد زیـرا همـه افـراد ایـل از رمـوز و درك مفـاهیم صـوتی                 آهنگ و صدا را تکرار می     

نیـز  ... ها آگاهی داشتند، طبیعی است که این صدا به گوش افراد سـوم، چهـارم و       آهنگ
، در هرسـید  یافت تا سرانجام، صدا به محل مـورد نظـر    رسید و این تکرارها ادامه می     می

شـد تـا      گیـري شـده، مجـدداً پاسـخ آن در همـان راسـتا، بانـگ زده مـی                    آنجا تـصمیم  
معمـوالً  . گردید آغازکنندگان صدا در جایگاه اولیه از آن مطلع و تصمیم قطعی اتخاذ می         

ها در فضاي کوهستان منعکس گردیده و تمامی افراد وظیفه عرفی داشـتند کـه                 این پیام 
  : اد ذینفع را نیز در جریان بگذارند، مثالًبدان پاسخ گویند و افر

معمـوالً در پهنــه پراکنــده، خانوارهــاي کوچنــده از ســرپناه ســیاه چــادر اســتفاده  
نـد نـسبت بـه    نز د، در نظام عشایري چندین سیاه چادر را که در کنـار هـم مـی     نماین می

اسـطه  نامند، گاهی ممکن بـود بـه و   می» مال«فرهنگ سنتی خود این تجمع سرپناهی را     
خست طبیعت تعداد این سیاه چادرها به دو حتی بـه یـک سـیاه چـادر برسـد در ایـن            

رخدادهاي خود را مرتب به مرکز     با بانگ زدن،    صورت این خانوارهاي محدود بایستی      
 و در صورت لزوم تقاضـاي کمـک نماینـد کـه بالفاصـله از      گزارش دادهمال و سرمال   

  . رسانیدند خود را به محل رخداد میاطراف این محل نیروهاي کمکی به سرعت 
نامند، بنـگ زدن،   می) Bong(» بنگ«اطالع رسانی کهن و سنتی را لرهاي بختیاري    

بنگ کردن، جار زدن، فریاد کشیدن، صدا کردن و هوار نمودن از مفاهیم دیگر آن است                
  . باشد تر می تر و شناخته از همه متداول) بانگ زدن(» بنگ زدن«ولی 

هاي بسیار دور و قرون کهن رسم بر این بود که هر اطالعیه عمومی را که             ناز زما 
 اغلـب سـعی    شنیدن و دانستن آن براي سکنه الزم بود که به اطالع عموم رسانده شود،       

فرمـا بـود و سـکنه هـم دسـت از کـار        کردند شب هنگام که سکوتی بر محیط حکم  می
یشتري بود، فردي که داراي صدایی رسا کشیده و در منزل بودند و صدا هم داراي برد ب         

بود بر روي پشت بام و یا هر بلندي دیگري رفته، موضوع مورد نظـر را بـا      و بلندي می  
 در   ،»جـارچی «را در شـهرها     » بلندگو«رسانید و این فرد       صداي بلند به گوش سکنه می     
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بنـگ   «هـاي لُـر   و در کوچنده» جیغون«روستاها اغلب جارچی و در برخی از روستاها      
  . نامیدند می» زن

هـا و     باشند ولی جیغـون     هاي شهرها داراي سوابق تاریخی مکتوب نیز می         جارچی
هـاي حکومـت    ها اغلـب خواسـته   » جارچی«. باشند ها داراي چنین سوابقی نمی    بنگ زن 

زدند، در روستاها هم چنین فـردي وجـود داشـت کـه               محلی را در سطح شهر جار می      
  : ی مختلفی باشند مثالًممکن است داراي اسام

*     *     *  
هـاي آبیـار روسـتا را     در روستاي شمسی رستاق بخش اشـکذر یـزد یکـی از رده          

نامند که در مجمع عمومی روستا براي مدت یـک سـال زراعـی انتخـاب                 می 1»جیغون«
وظیفه عرفی جیغون این بود که بایستی از مدت زمان حقابـه تمـامی حقابـه                . گردید  می

ول مدار گردش آب با اطالع بوده و هر شب بر روي بام رفته و با فریاد جیغ       بران در ط  
مانند ساعت آبیاري فرداي آن روز را به اطالع حقابه بران برساند و اگر حقابه بري بـه                   
مناسبتی در روز و ساعت مقرر براي آبیاري محصول زیرکشت خـود نتوانـست حاضـر      

هاي حقابه بر را آبیاري نمایـد و در مقابـل    گردد، جیغون وظیفه داشت به جاي او زمین 
  . گرفت  عرفاً به او تعلق می ،)یازده دقیقه(جیغون روزانه یک سبو آب 

*     *     *  
تـري     این اطالع رسـانی سـنتی دامنـه گـسترده           در سکنه کوچنده لرهاي بختیاري،    

نزدیـک  زدند و این بنگ زدن ممکن بود در محیط اطراف  داشت که موضوع را بنگ می     
  : هاي دور نیز رسانده شود مثالً و صدا رِس باشد و یا به محل سکونت کوچنده

                                                
-مجموعه «مندرج در . 91-71آبیاري در روستاي شمسی رستاق بخش اشکذر یزد، صص : نژاد جواد  صفی

نامه دکتر محمدحسن گنجی، تهران، سازمان جغرافیائی و کارتوگرافی، گیتاشناسی،  ، ویژه جشن»مقاالت جغرافیایی
. 1371تابستان 
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داد با صداي بلنـد شـیون      اي که عزیزي از اعضاء خود را از دست می           گاه خانواده 
شـنیدند و اطالعـی از    طلبید، افـرادي کـه شـیون را مـی     کرد و کسانی را به یاري می    می

  : گفتند موضوع نداشتند می

 »بنگ و رو چِنَه، سی چه بنگ رو اِکُنهاین «  -

 ). زنه این شیون و زاري از کیست و براي چه بنگ می( -

کردنـد، او را دلـداري داده و    رفتند و با او همـدردي مـی         نزد او می  پس از آگاهی    
  . دادند هاي الزم را براي او انجام می کمک

*     *     *  
بردنـد، در   حملـه مـی  ) مال(یرنشینان از عشاگاهی دشمنان و یا دزدان به روستایی   

شد در هر کجا کـه بـود بـا بنـگ و       این صورت اولین فردي که از موضوع با اطالع می         
شـنید   رسانید، هر یک از اهالی کـه ایـن صـدا را مـی     هوار رویداد را به اطالع اهالی می      

ي دورتر ها وظیفه داشت تکرار صدا را با صداي بلند به اطراف بازگو نماید و در فاصله         
  : گفت زد و می هاي دورتري بنگ می شنید به پهنه هم هر فردي این صدا را می

نشانه کمک فوري و   » هوار« واژه    را به غارت بردند،   » مال«احشام فالن   » آي هوار «
باشد، بالفاصله هر کس در هر کجا که بود به سالح سرد و یا گرم مـسلح        اضطراري می 

ا وظیفه عرفی داشتند که دقیقاً بدین گونه صداها گوش فرا     شتافتند زیر   شده به کمک می   
 یکـی از ایـن افـراد کوچنـده در     ،پردازنـد ببه جنـگ  یا دهند و اعتقاداً به زد و خورد و    

  : کرد که بویراحمد کهگیلویه براي نگارنده تعریف می

 را در مـان  خوابیدیم و تفنگ    ها با لباس می     در اوایل حکومت پهلوي اول، ما شب      «
هاي شب به ما حمله شد و یـا بـه مـا بنـگ زدنـد        گذاردیم تا اگر در نیمه      ر بالش می  زی

  .»یم و یا به کمک برویمیبتوانیم از خود دفاع نما
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گذشته در تاریخ شفاهی، کهن و سینه به سینه » بنگ زدن«عشایر بختیاري راجع به 
  : گویند خود چنین می

   مبین اسالم در منطقه رواج یافـت، هنگامی که اعراب بر ایران مسلط شدند و دین        
ي زاگرس سکونت داشتند و     ها  کوهالعبور    هاي صعب    لرستان که در دامنه    سکنه عشایري 

سـحرگاه شـبی، نومـسلمانی بـر بـام خانـه            . اطالعاتشان از دین نوپاي اسالم اندك بود      
دهد، سکنه  سر می» بانگ اهللا اکبر«و براي اولین بار با صداي بلند که اذان بگوید رود  می

روستا بر اساس عادت قومی، عرفی و شیوه اطالع رسانی بومی خود، هراسان برخاسته              
زننـد تـا    می» بانگ«کنند که اتفاقی براي رده قومی آنها پدید آمده و جریان را         و فکر می  

  . همگان از موضوع مطلع گردند
 چـه اتفـاقی   دهد که رود و گوش فرا می     فردي از ساکنین بالفاصله بر بام خانه می       

  . زنند رخ داده که بانگ می
رساند  شنود او هم سریعاً خود را به بام خانه می فرد دیگري که صداي بانگ را می      

  پرسد؟  می. بیند تا او هم از چگونگی بانگ مطلع گردد، رفیق خود را بر باالي بام می

 .»اي بنگ سی چِنَه؟، غارت وسه به دِه؟« -

 ). اند؟ اي را در ده غارت کرده آیا خانهاین فریاد براي چیست؟، ( -

  : دهد رفیقش جواب می

 . »نَه، نَتَرس، اي بنگِ اَذونَ -

 .؟» مو ضرر ناره1اَذون چِنَه، اي اَذون سی گو، و بز« -

 ؟)ضرري ندارد] ي ماها دام[گوید براي بزما  اذان چیست، این اذانی که می( -

 . »نَه، ضرر ناره« -

                                                
-دارند زیرا در  العبور چراگاه و در آنجا سکونت دارند بیشتر بز نگه می هاي صعب هایی که در دامنه کوه  کوچنده

  . کوهستان حرکت میش دشوار استهاي دامنه سنگالخ
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 ).نه ضرري ندارد( -

 .؟» آ، مو که نَونُم چی اِگَه  تا جونس در1قارنپه ب« -

خواهد فریاد بکشد تا جانش بـه در آیـد، مـن کـه       هرچه می   اگر چنین است،  ( -
 ). گوید دانم چه می نمی

*     *     *  
 :هاي فراوانی در این مورد در مناطق مختلف عشایري زبانزد است مثالً دوبیتی

  2»الم«مردم جم کُن و درِ » علی بک«
   5»صیدال« یا که 4»ممِد« وِ 3»بنگی«بِزَن 
      کُشتَن7 که آمِرداس6ِاَوِردِن چِو   
   9 بِخونِن بیت دندال8بگو زن گل      

*  *   *  
  
  جمع کن» مال«مردم را به جلوي » علی بک«

   صدا بزنهممحمد یا صیدال را 

                                                
-هداد فریاد،:  قار.  
-ه خانوار جمعیتمال یک واحد سکونتی است در کنار مرتع با حدود د  .  
-با صداي بلند فریاد زدن.  بانگ زدن .  
-همِد یعنی محمدمِد یا مم  .  
-شود نامی است براي افراد مذکر ولی به مردان شکارچی هم گفته می:  صیدال.  
- خبر: چو  
- پیشوندي است در جلوي نام کوچک مردانی از گروه فرماندهان بومی حاکم در بختیاري: آ.  
-ن گلها زن:  ز  
- ندالنواي غَم عشایري معروف به دندال: د .  
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   را کشتند1»آمرداس«خبر آوردند که : زیرا      
   که بیت دندال را بخوانند ها بگو به زن      

*  *   *  
  

  گِرِّ جم کِرده غَم وِیده به جنگُم
   ایکنِه دِل اِمشو تَنگُم2پِرِّپیت

   کَنُم کِه بگروسم زِ ورِس3جم جیال      
  پازِنی وسه به پنگال پلنگُم      

   هِی جار–هِی جار 
*  *   *  

  
  اند هایم جمع شده و به جنگم آمده انبوه غم

  نماید قراري می  تنگم سخت بیامشب دل
  کنم تا از کنارش بگریزم خود را جمع و جور می: به همین خاطر    
  ام چون گوزنی هستم که به چنگال پلنگی گرفتار شده: زیرا    

   فریاد–فریاد 
*  *   *  

  
   کُنم، نَه خوت اِیایی4بنگِت«نَه تَرم 

   نیایی1مو  تِی5بی وفایی از تونَه

                                                
- "باشد هاي مردان حاکم بر ایل می  واژه فرماندهی و بزرگی رده"آ" نام شخص و "مرداس. 

- وسوسه: پِرپیت  
- م وجیالآماده شدن: ج.  
-نگ زدنبانگ زدن، جار زدن، صدا زدن:  ب .  
-از شما است:  از تونَه.  
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  توانم صدایت کنم  ی و نه میآی نه خودت می      
  آیی وفایی از تو است که نزد من نمی بی      

*  *   *  
  
  

  : دریافت اطالعات
 سومین سرشماري رسمی کشور از عشایر ایران توسط مرکـز آمـار             1387در سال   

ها قبل از شـروع سرشـماري و مـدتی پـس از اتمـام آن، بـراي                   ایران انجام گرفت، ماه   
 جلـساتی در مرکـز آمـار ایـران در            رفع موانع و اشکاالت،   هماهنگی، شیوه سرشماري،    

ها را در این مورد، بررسـی و   هاي رسیده از شهرستان گردید و گزارش    تهران تشکیل می  
ها که نگارنده هم حضور  آمد، در یکی از این گزارش گیري به عمل می   درباره آن تصمیم  

  : داشت چنین رویدادي مطرح گردید

ختیاري، در یک جایگاه سرشـماري کـه مـأموران سرشـمار            در پهنه چهار محال ب    
مشغول گرفتن اطالعاتی از عشایر محلی بودند، سرپرسـت خـانواري در مقابـل مـأمور          

گفت و مأمور سرشمار از نـام اعـضاء خـانوار،          سرشمار نشسته به سؤاالت او پاسخ می      
  : جا رسید که کرد تا بدین هایی می پرسش... سن و سال، سواد و

 چند فرزند داري؟: رسرشما -

 . هشت فرزند، با خود و همسرم جمعاً ده نفریم -

 نام، سن و دیگر مشخصات خود، همسر و فرزندانت را بگو؟ -

                                                                                                              
-و  تیبه پیش من، به نزد من: م.  



 
 
 
 
  
   
  1393تابستان بهار و  1شماره  ، بومی ایرانهاي دانشدو فصلنامه       30      

  

فرد عشایري نام، سن و مشخصات خود و همسرش را بیان نموده سـپس نـام           -
فرزندان را بر حسب تقدم سن بیان نموده تا رسید به فرزند هـشتم، هـر چـه            

 . ن خود فشار آورد، نام آخرین فرزندش را به یاد نیاوردفکر کرد و به ذه

 . آورم آقاي مهندس نام آخرین فرزندم را به یاد نمی -

تـان کجـا      ماند، فرزندت کجا است؟ خانه      ات ناقص می    پرسشنامه: سرشمار -
 است؟ 

 ).دهد یی را با دست نشان میها کوه (ها کوهآقا، پشت آن  -

 ر راه است؟ از اینجا تا محل سیاه چادرتان چقد -

 . آقا، دو روز و نصفی پیاده -

 کنی؟ حال چه می -

 . کنم پرسم و خدمت شما عرض می آقا همین حاال می -

پرسـی   ید که دو روز و نیم راه است پس چگونه همین حاال می    یگو  شما می  -
 گویی؟  و می

 ...پرسم آقاي مهندس می -

 و در بیـرون    رود   از جایگاه پرسش و پاسخ مأمور سرشمار بیرون می         فرد عشایري 
 قرار ها کوهاز آن محل در روي یک بلندي ایستاده رو به محل سیاه چادر خود در پشت  

گرفته، شروع به بانگ زدن نموده و از همسرش نام و مشخـصات آخـرین فرزنـدش را         
هاي او در مـسیر کـه      اي  در همین راستا شنوندگان عشایري و هم طایفه       . نماید  سؤال می 

هاي نهفته در بانگ را  د، جهت را تشخیص داده، آنها هم پرسششنون صداي بانگ را می
نمایند تا صدا به سیاه چادر رسیده و همـسرش از درخواسـت         در همان راستا بازگو می    

  . گردد شوهرش آگاه می
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 نام و مشخصات آخرین فرزندش را بازگو نموده    همسر رو به جهت صدا ایستاده،     
این مشخصات در همـان راسـتا برگـشت         . گردد  میمتذکر  ) فاطمه(» فاطول«و نام او را     

رسد، فرد عشایري که منتظر جواب بوده، صـدا را            نموده تا این که به محل سرشمار می       
هنـوز  . گویـد  گردیده، رسید صدا را پاسخ مـی      شنیده و از نام آخرین فرزندش با اطالع         

  . یدنما مأمور سرشمار مشغول کار بود که فرد عشایري وارد شده و سالم می
  خوب چه کردي؟ :سرشمار -

 . آقاي مهندس پرسیدم -

  چگونه؟ :سرشمار -

 . بانگ زدم -

 اسم فرزندت چه بود؟  -

  1...آقاي مهندس و) فاطمه(فاطول  -

مأمور سرشمار که تا به حال از بانگ زدن عشایري هیچ اطالعی نداشت و حاال از     
 خود موضوع را جزء چگونگی و شیوه بانگ زدن مطلع گردیده، پس از اتمام کار روزانه

دهد و موضـوع در جلـسه اطـاق سرشـماري تهـران               رویداد مهمی به مرکز گزارش می     
  . باشد گردد که نگارنده در آنجا حضور داشت و منبع اطالعات مذکور می مطرح می

*  *   *  
 ،شهر یاسـوج در پهنه بویراحمد در ترین فرد عشایري  نگارنده در این مورد به آگاه 

سـنتی را از  » بنگ زدن «شیوه و قوانینتلفن زده و   ) عطا  کی(له طاهري   آقاي حاج عطاءا  
چنـد  ه تقاضاي راهنمـایی نمـودم،   بیان داشتدر این باره  او سؤال نموده و قصد خود را        

                                                
 ایـن  65 در طایفـه بابااحمـدي در سـال    گـرد  چله آقاي غالمعلی خیري مسئول گروه آمارگیري عشایري در       -1

اي این موضوع را از ایشان شنیده   در جلسه1387نژاد در سال  فیاما آقاي دکتر ص. موضوع را گزارش کرده است
  .است
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از آگاهان ویژه پهنه بویراحمد، بنگ زدن و انـواع     ) کی عطا (طاهري  عطا  روز بعد آقاي    
  1):شرح زیر(اي براي نگارنده ارسال داشتند  مهآن را به رشته تحریر در آورده و طی نا

*  *   *  
  
  »لیکَه«

جیغ مانند زنان ایل است، که در زمان بـروز  ،  لیکه آواي رسا و بلند و نازك و زیر        
اي خطرناك، ترسناك، خوفناك و دردنـاك چـون هجـوم دشـمن، نـزاع، جنـگ،                حادثه

ر تـاریکی، روبـرو شـدن بـا     اي، برخورد ناگهانی با شبحی د کشتار، یا خبر مرگ وابسته   
  . آید ، پیش میمانند آندرنده و مار و حیوان 

 به مانند آتش سوزي، سیل، در معـرض خطـر           ههمچنین گاهی رخدادي غیرمنتظر   
زدن زنـان،  ) لیکه(افتادن فرزندي، خویشاوندي، یا وقوع کاري عملی دلهره آور موجب       

  . شود واکنش و فریاد شناخته شده خبري مردان می
رفتاري و آدابی به ) زنان و مردان(جمعی  هاي دسته ها و سوگواري راسم شیوندر م

ا زیـن و تـزیین      ی ر اسـب : گونـه  شـود، بـدین     ترتیـب داده مـی    ) تَول چپ (و  ) کُتَل(نام  
 بـانواي سـاز و کرنـا و      کنند،  اسب آویزان می  آن  لباس و سالح شخص را بر       . دنماین می

هـاي سـرانداز    هـا گوشـه   زن. دارنـد  ون قدم بر میوار به حرکات موز طبل و نقاره، دایره  
و شـروه سـر   ) سرود(زنند، سرو  می) لیکَه(برند  با دو دست باال و پایین می   ] را[) چادر(

نمایند، بـا بـردن نـام و وصـف از دسـت رفتـه فغـان بـر             مردان تیراندازي می  . دهند  می
  . آورند می

                                                
-        هـاي   کوشـش  تقدیم به استاد دانشمند، پژوهشگر و عشایرشناس و ایل دوست، کـه بـراي شناسـاندن ایـالت

هـاي کهگیلویـه و بویراحمـد همـواره سپاسـگزار           مردم عشایر بخـصوص ایـل     و همچنین   ... دریغی ایفا نمود    بی
عطـا طـاهري   . (باشـند  آقاي دکتر نادر افشار نادري و یاران و همکـارانش مـی      ] مرحوم[ بزرگ ایران    شناس  مردم

 ).، یاسوج1391بیستم مهرماه . بویراحمدي
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م دشمن، براي آماده باش دفاع از سویی مردان با شنیدن خبر ناگهانی جنگ و هجو
یا هجوم و مقابله و اطالع رساندن و ترغیب و تهییج جنگجویان، با سر دادن صدایی بم   
همزمان با فریاد کف دست را مکرر بر دهان، فریادهاي تند و بلند و مقطـع بـه گـوش                    

  . گویند» گالَه«آن صدا را . رسانند می
دي پسر، شکست دشمن و غارت آنها، ها، عروسی، ختنه کنان، تولد فرزن    در جشن 

  . نمایند را آغاز می) سرود(لی و سرو  کِله) کِل(ورود مسافران از زیارت، زنان 
بود و گالَه و لُرکَه، شاهنامه خـوانی بـا      پس، سرو، لیکَه و شَروه مربوط به زنان می        

  .  در مواقع رزم و بزم و ستودن قوم و قبیله، پیشه مردان آهنگ،
داي بلند چهچه واري است که با برآمدن بانگ همزمان، چانه را با دست ص» لُرکه«

  . جنبانند تکان داده و می
گاهی به جا و نابجا در روندي نه چـون   . اکنون اینگونه مراسم در هم ریخته است      

  . پردازند گذشته به آن می
هـل و سـاز و      یا بانگ اطالع رسانی یـا آواز د       » گاله، لُرکَه «یا  » لیکَه«فاصله شنود     

. بـستگی بـه ارتفـاع و پـستی محـل دارد     . نقاره بر حسب موقعیت مکانی متفاوت است   
انعکاس صدا در کوه و دره و جنگل با بازتاب صـدا در دشـت یـا در جهـت موافـق و        

دهـد و   مخالف باد، همچنین در سکوت شب و هیاهو در روز، فاصله شنود را تغییر می           
کِل و سرو   ها،  ت از یک تا سه چهار کیلومتر صداها، بانگ        توان گف   می. کند  کم و زیاد می   

ولـی  . و لیکه و گاله و لُرکه و پارس سگ، بر حسب موقعیت مکانی رسـا خواهـد بـود     
  . صداي دهل از مسافت بیشتر برد شنیدن دارد

اي بر افروختن با قرار از پیش تعیین شده،  گاه صداي تیر تفنگ آتش بر فراز قله گه
  . از دستور یا خبري مهم بوده استاي  نشانه

هـا    بـراي حفـظ امنیـت آبـادي       » بانگ رس «اي به نام      ها همواره در فاصله     کوچنده
محلی مناسب براي دفاع از آبادي به هنگام تهـاجم دشـمن        : جا[. گرفتند   می جا،)ها  مال(

  ]. بود
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  : رساند هایی که لیکه زدن زنان را می بیت
*  *   *  

  
  » دز برده پشَیِ گُلُه، لیکه ایزَنه گُل–بِی، بِهسِه پیِ تُل مالِ گُل بار کرده «

 دزد –اي بـار انـداخت     تپـه  در دامنـه  و  کوچیـد   ) دلبر، عـروس  (آبادي گُل   : معنی
  . زند  میلیکهرا برده است و گُل ) عروس(جهیزیه گُل ) شبانه(

  » ارم گُل، بِیو لیکه زنون، واکُن قط–گِله دشمن مون وردخته الرم «
 زنان بیا بـاز     لیکه)! دلبرم( گُل   –مان بدنم را به هم در دوخت          گلوله دشمنِ : معنی
  ]20/7/1391[عطا طاهري بویراحمدي ).        فشنگم را از کَمرم(کن قطار 

*  *   *  
  شیوه اطالع رسانی در بهمئی

  : گرفت میشیوه اطالع رسانی در ایل بهمئی به دو صورت انجام 

  . هاي مکانی نزدیک ع رسانی در فاصله اطال–اول 
  . هاي مکانی دور  اطالع رسانی در فاصله–دوم 

هاي نزدیک را با صـداي بلنـد فریـاد ماننـد انجـام               اطالع رسانی در فاصله    –اول  
  : نامیدند مانند می» بنگ زدن«گردید و آن را  می

لـه خـود   چوپانان گله در مقاطعی از روز به کنتـرل گوسـفندان گ         : بنگ جستجو  -1
هاي نامـشخص مـشغول    هایی با فاصله پردازند، هنگامی که در پهنه مرتع، گله  می

 گاهی گوسفند و یا گوسفندانی از یـک گلـه   ،باشند، به واسطه پراکندگی     چرا می 
گردند، چوپانان ایلی اغلب با یکدیگر دوسـت و    وارد حریم چراي گله دیگر می     

ـ  . باشند آشنا می  شـود کـه چنـد     ه خـود متوجـه مـی   چوپانی که هنگام کنتـرل گل
شـوند و هـر گوسـفند هـم بـه مناسـبت وضـع          گوسفندش در گلـه دیـده نمـی       
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زند که چنـد   اش داراي نامی است، چوپان با صداي رسا و بلند فریاد می         ظاهري
اند، بنابر طول مسافت بین       راس از گوسفندان گله من با این مشخصات گم شده         

سطه چوپانان دیگر از موضوع با خبر شده و به          هاي مرتع، مستقیماً و یا با وا        گله
رسـد کـه، بلـی،     دهند و در نتیجه از طرفی بـانگی بـه گـوش مـی              هم اطالع می  

 .دارد گوسفندانی از گله شما در گله من است و نام خود را نیز بیان می

 
 روزي نگارنده به همراه آقاي خلیفه صفائی از   1357 در بهار    :بنگ میهمان شدن   -2

 بهمئی در اطراف لیکک مشغول مشاهده و پژوهش بودیم، زمانی از         خان زادگان 
 گرسنگی را به آقاي صفائی بیـان داشـتم،         م،ه بود ظهر گذشت، بسیار گرسنه شد    

 : آقاي صفائی گفت

 . همین اآلن به شما غذا خواهم داد -

دهی، مگر توبره حضرت سـلیمان داري کـه هـر             وسط بیابان چطوري غذا می     -
 اشی، نیت کرده دست در توبره نموده آن را بیرون آوري؟ غذایی که خواسته ب

 . بینی گفت حاال می -

آقاي صـفائی شـروع کـرد بـه بنـگ زدن و مرتـب سـر خـود را بـه اطـراف                         -
فهمیدم، پس از اتمام بنگ،       گفت که من نمی     چرخانید و مطالبی به لُري می       می

ان سـو دعـوت   اي دور از ما، به بنگ، جواب داده و بنگ زننده بد از پشت تپه 
 . شد

وقتی بدان محل رسیدیم، متوجه شدم که آقاي صفائی بنگ میهمان شـدن زده               -
است، زن تنهایی در سیاه چادر خود ما را دعوت کـرده بـود، در درون سـیاه              

اي انداخته شده بود و خوراکی معمول، آنچه در توان میزبـان بـود    چادر سفره 
 . در سفره نهاده بود

 : کرده گفتآقاي صفائی رو به من  -

 . دهم، این هم غذا دیدي من به شما گفتم، همین اآلن به شما غذا می -
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میهمـان شـدن و پـذیرایی از میهمـان از رسـوم دیرینـه         : سیاه چادرهاي سر راه    -3
نمایند، روزي نزدیـک غـروب        عشایري است و از جان میهمان نیز محافظت می        

یم کـه تنهـا و      ي غرب دهدشـت دیـد     ها  کوهیک جوان محصل دبیرستانی را در       
کرد، ماشین را نگهداشته از او  پیاده، چوب بدست در جاده کوهستانی حرکت می

 پرسیدم؟ 

 روي؟  جوان کجا می -

روم که هم پدر و مادرم را ببینم و هم مقدار پولی از آنها بگیرم            مان می   به خانه  -
 . که دبیرستان از من خواسته است

 تان کجا است و چقدر راه است؟  خانه -

 .  روز راه است5/2 و تا اینجا ها کوهن پشت آ -

 خوابی؟  شب کجا می -

 . به هر سیاه چادري که رسیدم -

 شناسند؟  مگر اعضاء همه سیاه چادرها ترا می -

خـورم   کنند، شام می نشناسند، به هر سیاه چادري که رسیدم از من پذیرایی می         -
ند کـه بـا     ده  خوابم، صبح هم قدري نان و پنیر به میهمان می           و در همانجا می   
 . خود داشته باشد

 کنی؟  اگر سر راه سیاه چادر نبود چه می -

شناسم،  کنم، من این منطقه را می زنم و سیاه چادري در اطراف پیدا می بنگ می -
کنیم، این رسم عشایري  اگر اینها هم به بهمئی بیایند ما هم از آنها پذیرایی می       

 . است
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نمایـد در   ده خـانوار تجـاوز نمـی    کـه حـداکثر از    1»مـالی « هر   :بنگِ همکاري  -4
هاي خشک و بدون علـف، سـیاه چادرهـاي            اي از پهنه مرتع، در زمین       گوشه

اي در نزدیـک یکـدیگر سـکونت     هـا بـا فاصـله       دارنـد، مـال     خود را بر پا می    
ع و چـراي مرتـع تغییـر جـا     ها موقتی و با محل مرت     گزینند، این سکونتگاه    می
خیزند و نیازهاي خـود   اري یکدیگر بر میدهند و در موقع نیاز سخت به ی    می

 : مثالً. رسانند را به اطالع هم می

ها با نیروي مال خود انجام کاري را موفق نگردد و یا انجام     اگر یکی از مال    - اول
کار به نیروي زیادتري نیاز داشت، جهت کمک طلبیدن به همکاري و نیروي بیـشتر بـا             

از بـا بانـگ زدن   ه بین دو مال دور باشد با واسـطه  پیام بنگ، با صداي بلند و اگر فاصل       
طلبند، افراد مال همسایه در اسرع وقت به نداي آنها جـواب              هاي همسایه کمک می     مال

این رسم هنوز هم . گردند ی، شاد و خندان رهسپار همکاري کردن می   همگمثبت داده و    
  2.هاي مختلف عشایري مرسوم و فراموش ناشدنی است در بین رده
هـاي بـا    هاي مکانی دور که با فریاد و کمک طلبـی    اطالع رسانی در فاصله    – دوم

) هِیبلِـه (» هِـی بلـه   «همراه بود، در بهمئی بدین شیوه اطالع رسانی         ) رِلِه کردن ( 3واسطه
  : رسید چنین بود ، آنچه از این هیبله به گوش می... هیبله جنگ و  هیبله کمک، گفتند، می

  ... يها يها ي هیبله،ها ياه ي هیبله،ها يها ...  
شنید آن فرد هم در قلمرو سکونت بـه   در این رویداد هر فردي که این صدا را می       
ي هیبله را سر داده تـا آنجـا کـه        ها  يها  هر طرفی که ممکن بود با فریاد و هیاهو کردن،         

                                                
- ه خانوار که سیاه چادرهاي خود را اغلب بیضیزنند،  وار در کنار یکدیگر می در عشایر لر بزرگ از دو تا د

» سرمال«نامند و به نام  می» آبادي«ها را  خوانند، این یورت می» وورد«یا » یورت«صحن وسط سیاه چادرها را 
. گردد که بستگی به میزان پهنه چرا در پهنه مرتع دارد شود و محل آن هر چندگاهی تعویض می نامگذاري می

- بازنویسی شده24/7/1391هاي حاج خلیفه صفائی، لیکک بهمئی احمدي،  از یادداشت ،.
- اي به   جهت انتقال صدا به نقاط دوردست و موظف بودن هر شنونده،اي طول راه هاي صدا در میانه دنرِِله کر

.تکرار آن مطالب رله شده در امتداد مورد نظر
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کردنـد تـا آنجـا کـه      ي، هیبلـه گفـتن را تکـرار مـی    هـا   هاي  هاي ایلی،   تمامی اعضاء رده  
  . شد رسید و قیامتی برپا می ي هیبله از تمامی اطراف به گوش میها يها يصدا

هاي تابعه در هر کجا که بودند با اسلحه  با شنیدن صداي هیبله، اعضاء طایفه و رده
شدند و در طـول   سرد و گرمی که در اختیار داشتند سریعاً به محل درگیري رهسپار می           

  . دادند خود، رویداد را اطالع میاي  هاي هم طایفه راه هم مرتب به رده
هایی بود با طـول      چوبدستی   و  دِشنه ، قَمه، خنجر، کارد   : از عبارت بود اسلحه سرد   

حدود دو متر که با چرم دست و یا پاي بز چون غالفی به سر چوب کـشیده و گـاهی                     
گیـري   نمودنـد کـه چـون گُـرزي آمـاده بهـره       شش پري از آهن به سر چوب وصل می       

د ش انتخاب می) بادام کوهی(از درخت ارژن » ارژن«این چوب انتخابی به نام گردید،  می
باشـد، البتـه مـردان ایـل      هاي راست و بسیار محکمی مـی     داراي شاخه این درخت   زیرا  

باشند و چنین چوبی را همیشه همراه دارند، در اصطالح  اغلب چوب بازان زبردستی می
نامند یعنـی مهـاجمین چـوب         می» چوبکی«عشایر لر بزرگ، این افراد چوب بدست را         

ـ د صی را تشکیل میومخصدسته ها به هنگام غارت و یا جنگ  بدست، چوبکی  د و از ادن
  . گرفت غنائم جنگی رسماً سهمی بدانها تعلق می

*  *   *  
  

  در جنگ کیکاووسهیبله 
اي که در منطقه بهمئی زبـانزد         ترین هیبله    از آقاي خلیفه صفائی پرسیدم معروف      -

  ست کدام است؟ ا
مرکـز ایـل طیبـی      [ جنگ در بهبهان و محاصره لنـده         1،»جنگ کیکاووس « گفت   -

  ]. گرمسیري
   رویداد از چه قرار بود؟ -

                                                
- کیکاووس نام روستایی است گرمسیري واقع در شمال غربی حومه شهر بهبهان، سوق و لنده در شمال شرقی 

 .اند شهر مذکور واقع شده
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 پیرکهن سالی به نام مالمحمد کـاظم قاسـمی دربـاره ایـن جنـگ چنـین گفـت          -
، امالك حومه بهبهان اغلـب متعلـق بـه امیـر مجاهـد بختیـاري              ) شمسی 30/10/1391(

کالنتـر ایـل بهمئـی    ) جد آقاي خلیفه صـفائی (، امیر مجاهد با محمدحسین خان       بود  می
نسبت خویشاوندي داشت و روستاهایی را در اطراف بهبهان، جهـت امـرار معـاش در                

  . اختیار خویشاوندان محمدحسین خان قرار داده بود
ها از این بخشش دل خوشی نداشتند و پیاپی به ساکنین این روستاها حملـه              طیبی

هـا   کردنـد، نیروهـاي ارتـش هـم از طیبـی      کرده، دستبرد زده و اموال آنها را غارت مـی     
ها رسماً به جنگ کشید، در این جنگ   ها و طیبی    نمودند، سرانجام کار بهمئی     حمایت می 

 سنگر گرفته بود مورد حمله ارتـش قـرار گرفتـه،    1زکی خان بهمئی که در برجی گِلین،      
و همراهانش در برج کشته شـدند، ایـن بـرج چـون در         برج هدف قرار گرفت و زکی خان        

  . وس شهرت یافتوواقع شده بود این جنگ هم به نام جنگ کیکا» وسوکیکا«محلی به نام 
بـه سراسـر   » هِیبلِـه «توسـط  )  شمـسی 1310قبـل از سـال     (کشته شدن زکی خان     

زدند و  له میي هیبها يها هاي پراکنده بهمئی به هم، ها اطالع داده شد، سراسر رده    بهمئی
تـرین    خواستند سراسر بهمئی به جنبش در آمده بـود، ایـن نیروهـا از شـمالی                 کمک می 

ترین به سوي لنده در حرکت بودند و از دورتـرین نقطـه تالنـده          منطقه بهمئی تا جنوبی   
تفنگچـی، کـاردکی، چـوبکی و    : وي بهمئـی از جهاي جنگ بیست روز در راه بودند، رده     

دار بودند  اي را عهده شد که هر رده در جنگ وظیفه    شکیل می ت) دست خالی (دست پِتی   
  . دادند و اینان در مسیر حرکت پیاپی هیبله جنگ را سر می

                                                
-اي شکل با دیوارهاي قطور که  برج ساختمانی بود بلند و استوانه): برج ساخته شده از گِل و خشت(ج گلین  بر

گشت، افراد مسلح  درون آن به دو تا سه طبقه تقسیم گردیده و هر طبقه با دریچه کوچکی به طبقه دیگر مرتبط می
هاي کوچکی بود کـه از    برج داراي سوراخدیوارهاي مدور. کردند جنگجو در هر طبقه به شدت از برج دفاع می       

  . شد تا دشمن به برج نزدیک نشود درون به بیرون برج تیراندازي می
گشت، درون برج  روستاهاي نسبتاً بزرگ عشایري اکثراً داراي برج تیر بودند که سنگر دفاعی روستا محسوب می

شد، اگر برج به  نگ کافی در برج نگهداري میهمانند اطاقی بود که تفنگچیان در آن سکونت داشتند، آذوقه و فش
 . آمد روستا سنگر دفاعی خود را از دست داده بود تصرف دشمن در می
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هـا کـه اسـلحه آنهـا          کردند، چوبکی   ها براي ترساندن سکنه تیراندازي می       تفنگچی
ها که مجهز به کـارد، شمـشیر،    پرداختند و کاردکی چوبدستی بود به جنگ تن به تن می      

هـا در ایـن رویـدادها      پتـی  کردند و دسـت  ها را حمایت می خنجر و قمه بودند چوبکی   
  . مأمور غارت بودند

شـدند، محمدحـسین خـان کالنتـر       وارد کارزار مـی ،ها  پیاپی نیروهاي پیاده بهمئی   
هـا درگرفـت،      ها، لنده را محاصره کرد، جنگ تمام عیار بین ایل طیبـی و بهمئـی                بهمئی

 47ها و   نفر از بهمئی12ها بود، در این جنگ     ده در محاصره بهمئی   حدود بیست روز لن   
را سخت تحـت  محاصره شده آبی سکنه لنده   ها کشته شدند، گرسنگی و بی    نفر از طیبی  

  .تأثیر قرار داده بود
 که از  1اي از سادات ده سوق و اطراف طیبی گرمسیري           عده ،براي رفع این رویداد   

 بودند به لنـده آمـده نـزد خـوانین و جنگجویـان بهمئـی          اه  اي  خویشاوندان نزدیک لنده  
هـاي مـذهبی، تمنـا و       هـاي خـود را از سـر برداشـته و بـا خـواهش                رونـد، عمامـه     می

 به جنـگ خاتمـه دادنـد زیـرا کـالً، عـشایر بـه        ،هایی جهت برقراري صلح    گري  میانجی
ه پایـان  اي دارند و بـدین وسـیله بـه محاصـره لنـد      هاي مختلف سادات ارادت ویژه  رده
  .پذیرد دهند و مشکالت رخ داده پایان می می

*  *   *  
  

                                                
-د، معروفترین شاخصه طیبی گرمسیري رود مارون است که از ر طیبی گرمسیري در جنوب شرقی بهمئی قرار دا

سیري عبور نمـوده از تنـگ تکـاب بهبهـان     هاي طیبی سردسیري سرچشمه گرفته و از حدود میانه طیبی گرم   کوه
این «اي به نام  سوق در شرق رود مارون در پهنه. یابد گذشته با نام رود جراحی به سمت خلیج فارس جریان می        

طایفـه سـادات طیبـی    . قـرار دارنـد  » آن ورِ رود«اي به نـام   و لِندِه در حدود شمالی رود مارون در پهنه       » ورِ رود 
از کل جمعیت خانوارهـاي طیبـی   % 21 شمسی حدود 1346و اطراف آن ساکنند در سال گرمسیري که در سوق   
  .شدند دادند و خود به چهار شاخه تقسیم می گرمسیري را تشکیل می

 و ص 367 : 1347مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، : جمعیت و شناسنامه ایالت کهگیلویه(
417.(
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  تاریخ شفاهی رویدادها: منابع
پاسخ گفته و اطالعـاتی  در این باره  که به نداي نگارنده    آگاهی شناختی از محلیان  

ها   سالخود که هاي عشایري  از ردهها در بین عشایر سابقه دارد،      که قرن از بنگ زدن را     
قابل سـتایش  این بزرگواران مکتوب و ارسال نمودند، الطاف   ورزیدند،    میبدان مبادرت   

  . است
  
  :  کی عطا طاهري بویراحمدي-

» طاس احمـدي  « شمسی فرزند کی مکّی از طایفه        1307عطا طاهري، متولد    » کی«
ایل بویراحمد، پشت دهم کی محمد طاهر طاس احمدي         » دشت موري «سرپرست تیره   

بـی ماهتـاب،    مادرش بی. رسد دود اوایل دوران صفویه میدشت موري که حیاتش به ح  
دختر کریم خان بهادرالسلطنه ایلخان پهنه بویراحمد کهگیلویه، مؤلـف کتـاب گرانقـدر              

 شمسی از منطقـه بویراحمـد و        1332که خاطراتی است از کودکی تا سال        » کوچ کوچ «
ی، تاریخ سیاسی ها و زندگی سرپرستان محل   ها، غارت   اطراف که ضمن رویدادها، جنگ    

که در مجموع بیانگر فرهنگ کهـن عـشایر منطقـه          . گردد  و اجتماعی منطقه را شامل می     
بیان داشته در نوشته با ارزش خود را ) بانگ زدن(» کِل زدن«نام برده اطالعاتی از . است

اي از   در پیوست نمونـه    (1.گردیده است   اش در اینجا مکتوب       هاي ارسالی   متن نوشته که  
  ) باشد قاي کی عطا طاهري موجود میدستخط آ

  
  :  رضا سرلَک-

شـاخه  » سـرلک « شمـسی از رده عـشایر اسـکان یافتـه            1313رضا سرلک متولـد     
بـی زري اسـت، هـم     چهارلنگ ایل بختیاري، فرزند مهدي قلی خان سرلک، مادرش بی    

                                                
- ،کوچ کوچ، تجربه نیم قرن زندگی در کهگیلویه و بویراحمد، تهران، سخن، :  خاطراتطاهري بویراحمدي عطا

. ص، اسناد، تصویر، فهرست انتشارات سخن635+ مصور، شانزده  وزیري، ،1388
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 1037-974حیـات  (هـاي جهانگیرخـان بختیـاري     پدر و هم مادر رضا سرلک از نـواده    
 فرمان رواي پهنه بختیاري از زمان شاه طهماسب تا شاه عباس بزرگ صفوي بوده )ق.هـ

که یکی از نظریه دهندگان تقسیم بختیاري به دو شاخه چهار لنگ و هفت لنـگ، بـراي         
  1.آوري مالیات حکومتی بوده است سهولت در جمع

  
  : صفائیخلیفه  -

بـی    بـی «درش   شمسی، پدرش علی محمـد خـان و مـا          1314خلیفه صفائی متولد    
» مال حیدر «، پشت یازدهم    )نورالدین موسی (» نَري موسا «زادگان طایفه     از خان » ماهتاب

بهمئـی  « در شـمال شـرقی   2»دیـشموك « سـال قبـل در   300مالحیدر، بیش از   . باشد  می
زیـسته کـه شـجره     ي بهمئی می  )چهار روستا (» چاروسا«در  ) بهمئی محمدي  (3»مهمدي

  . آنها در دست است
در باشـند،     در همین منطقه سـاکن مـی      ) نورالدین موسی ( طایفه نري موسا   - اول

  : ند شمسی که یک سرشماري ایلی از آنها به عمل آمد داراي دو شاخه بود1346سال 
قلعـه  «کوچنـده و در  % 100 خـانوار کـه   60شاخه تاج محمد خان بهمئـی بـا      -

 . در مرکز منطقه دیشموك سکونت داشتند» دیشموك

                                                
-اي کهن از ایل بختیاري، تهران،  طایفه سرلک، شاخه. رضا سرلک:  براي اطالع بیشتر رجوع شود به کتاب

. ص536هاي مربوط،   بزرگ، عکس، اسناد به همراه فهرست، وزیري1389 طهوري،
- همدي  دیشموك منطقههاي بهمئی در این  که نیاکان تاریخی خان) محمدي(اي است در شمال شرقی بهمئی م

 نیمه شرقی یا بخش 1346در سال  شهرت دارد،) چهار روستا(» چاروسا«این منطقه به  منطقه سکونت داشتند،
 1079از کل % 5/23ها بود که   به ایل طیبی و بخش کوچکتر یا نیمه غربی آن متعلق به بهمئیبزرگتر آن متعلق

  . شد کیلومتر مربع وسعت چاروسا را شامل می
).172 : 1347اطلس ایالت کهگیلویه، گروه عشایري مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، : نژاد جواد صفی(
- گردد، بین  در شمال تقسیم می) محمدي( در جنوب و بهمئی مهمدي پهنه بهمئی به دو قسمت بهمئی احمدي

هاي ما بین  دو منطقه کوه سیاه در شمال بهمئی احمدي و کوه سفید در جنوب بهمئی مهمدي واقع شده است، دره
. این دو کوه مرز بین این دو بهمئی است
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آنها کوچنده و مرکز سکونتگاه آنها      % 46 خانوار که    63لی خان با    شاخه عباسق  -
 .  در غرب بهمئی محمدي بود1قلعه عالء

اي  هر دو شاخه مذکور از خویشاوندان خلیفـه صـفائی بودنـد و روابـط دوسـتانه              
شـهرت  داراي  کردنـد و       خطاب می  2شش پشت اولیه اجداد خلیفه، همه را مال       . داشتند

ند، پشت هفتم آنها به نام خلیل خان به واسطه قدرت، شجاعت و    ودبفراوانی در منطقه    
، پس استگردد که جد خوانین بهمئی  محبوبیت در بین سکنه، به مقام خانی انتخاب می

 مرکز ،اي  در سراسر بهمئی به دو قسمت تقسیم شده، شاخه  ويجمعی   از نامبرده ابواب  
 آمدنـد و تـاکنون در آنجـا    3»لیکـک قلعه «حکومت خود را قلعه عالء و شاخه دیگر به        

  .سکونت دارند

                                                
-  رود عالء در این پهنه قرار داردمنطقه عالء در غرب بهمئی مهمدي واقع شده و قلعه عالء در جنوب.
- خان  گردیدند، پشت هفتم آنها به نام خلیل خطاب می» مال«هاي بهمئی بودند  شش پشت اولیه که اجداد خان

 در عشایر کهگیلویه مال بودن مقام  گردد، داري و رضایت سکنه از او به خانی منطقه انتخاب می به واسطه مردم
کردند،  خطاب می» مال اسفندیار«بود و مالّ هم بود نامبرده را » کِی اسفندیار«نامش شامخی است مثالً اگر خانی 

. بودن به مراتب فزونی داشت» کی«و مال بودن بر واژه » مال«واژه 

- اي است در جنوب بهمئی احمدي، شهر لیکک کنونی در این قسمت در قلمرو طایفه  منطقه) لی کک: (لیکک
هاي تاریخی کهن چندي وجود دارد که اطالعات چندانی درباره آنها   در این پهنه جایگاه.ها واقع شده است جاللی

  : ها عبارتند از تا به حال منتشر نشده است، مشهورترین این جایگاه
شوند، محدوده تنگ  هاي سرو کهن و تنومندي که در این تنگ دیده می به مناسبت درخت): سولگ(تَنگِ سِروك 

هاي  ها و حجاري افته است، این تنگ در شمال شرقی شهر لیکک واقع شده و داراي کتیبهبدین نام شهرت ی
  . هاي دوران اشکانی است نقوش برجسته الیمائی

لرهاي «ها از  ها از لرهاي بزرگ و الیمائی بختیاري«نمایند که  شناس غربی تصور می برخی از دانشمندان باستان... 
لویی واندنبرگ و کالوس شیپمن، (» دانند هاي هزاره سوم قبل از میالد یکی می  لولوییهستند و نام لُر را با» باستان

خو، تهران، سمت،  فر و آزاده محبت ي نقوش برجسته منطقه الیمائی در دوران اشکانی، ترجمه دکتر یعقوب محمد«
 است، قطع کتاب تصویرهاي فراوانی با مختصر شرحی از نقوش تنگ سروك در این کتاب آمده). (13 : 1386

.).باشد  صفحه می169+ وزیري و داراي نُه 
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رسد  به نظر می«: در این باره چنین مکتوب شده است» هاي الیمائی سکه«در کتاب  
که نام الیمائیان براي نخستین بار در گزارش نئارخوس دریا ساالر اسکندر مقدونی آمده    

اي زاگرس آمده کـه  ه کوهستان] کوچنده[نشین  هاي کوچ که آنان به عنوان یکی از گروه      
. »انـد  نشین بـوده  با مردم شوش و پارسیان مرز مشترك داشته و مردمانی غیرسامی و کوه 

  )7 : 1386: هاي الیمائی، تهران سکه: حسن پاکزادیان مهندس(
در شمال غربی شهر لیکک، سر راه لیکک بـه کَـت در دامنـه            :  گُدار تختی  –دوم  

ختی، در کنار جاده واقع شده است در باالي کـوه        کوه قلعه نادر، در کنار ده کوه گدار ت        
  : اي بدین مضمون بر پیکره کوه نقر شده است کتیبه

  »ن ماهِ صفَر سنِه سِت و خَمسینَ ثَمانِمائَهدر عشری«  
   1»بِخَطِ ملکشاهِ بیراحمد«  

  )ق. هـ856در بیستم ماه صفر سنه (    
  )به خط ملکشاه بویراحمدي(    
  

  منابع مکتوب
  .، تهرانهاي الیمائی سکه، )1386. (دیان، حسنپاکزا -

                                                
-در دو کتاب از این کتیبه نام برده شده است  :  

اي در گُدار تختی  تصویر سنگ نبشته« سانتیمتر که در ذیل آن نوشته شده، 12×6 تصویر کتیبه در ابعاد –اول 
یم قرن زندگی در کهگیلویه و بویراحمد، تهران، خاطرات عطا طاهري، کوچ کوچ، تجربه ن: کتاب. بهمئی کهگیلویه

  . 586 : 1388سخن، 
آقاي . 213-212صص  ،1368عشایر مرکزي ایران، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، : نژاد  جواد صفی–دوم 

تصویر مربوط فقط به همت آقاي طاهري تهیه . طاهري از روي لطف تصویر فوق را نیز براي نگارنده ارسال نمود
  .ده بودش
 .]بیراحمد در کتیبه همان منطقه و ایل بویراحمد است که در شرق کهگیلویه واقع شده است[
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، مؤسسه مطالعات و تحقیقـات  )1347. (جمعیت و شناسنامه ایالت کهگیلویه  -
 .اجتماعی، دانشگاه تهران، ماشین شده، تکثیري

طایفه سرلک، شاخه کهنی از ایـل بختیـاري، چهـار           ،  )1389. (سرلک، رضا  -
 .طهوري، اسناد محلی: ، تهرانلنگ

خاطرات، کوچ کوچ، تجربـه نـیم قـرن،    ، )1388. (مدي، عطاطاهري بویراح  -
 . سخن: ، تهرانزندگی در کهگیلویه و بویراحمد

هـا    نقوش برجسته منطقه الیمائی   ،  )1386(. لوئی و اندنبرگ و کالوس شیپمن      -
فـر و آزاده محبـت خـو،      دکتـر یعقـوب محمـدي   :، ترجمه در دوران اشکانی  

 . سمت: تهران

، گـروه عـشایري مؤسـسه     اطلس ایالت کهگیلویـه   ،  )1347. (نژاد، جواد   صفی -
 . مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران

مؤسـسه انتـشارات    : ، تهـران  عشایر مرکـزي ایـران    ،  )1368. (نژاد، جواد   صفی -
 .امیرکبیر

زد، ویژه  یآبیاري در روستاي شمسی بخش اشکذر    ،  )1371. (نژاد، جواد   صفی -
سازمان جغرافیایی و کـارتوگرافی     : انجشن نامه دکتر محمدحسن گنجی، تهر     

  . گیتاشناسی
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   نمونه دستخط آقاي کی عطا طاهري: پیوست
  


