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1. Introduction 

During the course of history, music has always occupied an 

extraordinary position among different cultures and nations. Plato 

regards music learning as one of children’s educational principles 

(Plato, Book III, 2004, p. 399). Furthermore, the role of music in 

humans’ every-day lives is quite clear. Whether in ancient times or 

today, humans have always paid special attention to music, attempting 

to convey their messages to God through music and rhythmic words. 

Despite today’s progress in technology, there are still traditions alive 

among the people of Zagros which are deeply rooted in mythologies; 

they are connected to a universe beyond the material world and are 

mostly accompanied by the sound of Sornā musical instrument. 

Various functions of this instrument in the culture of the people of 

Zagros include martial arts, festivities, providing comfort in grief, 

conveying messages, promising hope, and mythical and mystical 

functions such as asking for rain, asking for a male offspring, driving 

the moon out of the hands of evil forces, and helping to find lost 

corpses in rivers. The present study seeks to provide answers to the 

following questions: What are the functions of Sornā musical 

instrument in the culture of the people of Zagros? What are the origins 

and philosophies behind those functions? 
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2.Methodology 

The present study was conducted using the descriptive-analytical 

method. Data were collected using library studies, field research and 

references to the comments of philosophers including Aristotle, Plato, 

Schopenhauer, Nietzsche, and Durant.  

 
3.Discussion 

The nature of music is complex and mystical. During the course of 

history, man has always had an exceptional outlook towards music. 

Particularly in the spiritual culture and folkloric and mythological 

beliefs of Iranian ethnicities, music has always occupied a special 

position. Sublime instances of music are manifested through different 

religions, faiths, and ethnicities. Various rituals and ceremonies of all 

religions are somehow accompanied by a specific type of music. As 

two ethnicities that safeguard the Iranian culture, Lurs and Kurds have 

always had a special place for music in their hearts. In this study, 

seven cases of the religious functions of Sornā musical instrument in 

the culture of the people of Zagros is examined; these people play 

Sornā musical instrument in martial arts, festivities, funerals, wedding 

ceremonies, and other folkloric traditions.     

In Lorestan and Bakhtiari, Sornā musical instrument is used to 

induce excitement and a sense of epic feeling into warriors. Albeit, 

this type of music is deeply rooted in the Iranian ancient history; in 

Ferdowsi’s Shahnameh, there has been many instances of trumpet 

playing to announce the commencement of wars. In funerals, Sornā 

musical instrument would be played in a sorrowful tone which also 

stems from Iranian ancient history and mythology. What makes music 

in Zagros region a unique genre are the mystical and mythological 

functions of this musical instrument in the modern world. People of 

Zagros would seek help from this instrument in order to ask for rain, 

ask for male offspring, find lost corpses drowned underwater, and 

seek shelter from natural disasters such as lunar eclipse. Subsequently, 

it can be expressed that Sornā musical instrument is an inseparable 

part of the lives of people who live in Zagros region.  

 
4.Conclusion 

Music occupies an exceptional position in the hearts of all ethnicities 

and nations throughout the globe. Ancient civilization and humans 
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from past historical periods have had an extraterrestrial perspective 

towards music; they would attempt to convey their messages to gods 

through music and rhythm. In ancient times, there has been an 

inseparable bond between music and temples. Music has retained its 

special position in the modern world as well. Though Sornā is an 

international musical instrument with a variety of functions, it has a 

special bond with souls and minds of the people of Zagros. This 

instrument has always accompanied these people in battles, festivities, 

sickness and health. In addition, the instrument serve mystical and 

mythological functions in the culture of the people of Zagros which is 

worth reflecting upon in terms of mythological point of view. One of 

the functions of this instrument involves conveying terrestrial and 

extraterrestrial messages. In the past where modern messaging 

services were non-existent, Lurs and Kurds would convey their 

messages of happiness or sorrow to distant lands using the instrument. 

Moreover, they would also convey their wishes and requests to God 

through the magical sound of Sornā musical instrument; a subject also 

reflected upon by Nietzsche. The majority of common traditions in the 

culture of the people of Zagros are deeply rooted in myths and 

incredibly reflect mythological beliefs, all of which are performed 

using this instrument. One of these rituals is a ceremony held to ask 

for a male offspring. In this ceremony where Sornā musical 

instrument is played, a woman who desires to bear a male child would 

climb a mountain with a group of instrument players and would ask 

the sun for a male offspring through beautiful poems pertaining to the 

greatness and fairness of the sun. The song in this ceremony is very 

similar to a pray written in Mehryasht. She would also bestow upon 

the sun a piece of bread; according to Iranian and Greek mythological 

beliefs, the Sun was the god of music and growth and people would 

bread and flour upon the Sun as well.  

Additionally, in ceremonies held to ask for rain which is a common 

affair among almost all faiths and religions, Lurs and Kurds would 

play Sornā to convey their wishes to God; a subject that is discussed 

clearly in Tiryasht. Moreover, the people of Zagros believed that lunar 

eclipses occur as a result of a battle between evil and godly forces. 

According to their beliefs, the Jinn intended to curse the moon as a 

force of God; a subject that is mentioned in Avesta and advocated by 

Al-Biruni. Therefore, people would attempt to curse the Jinn using 

music (Sornā) which was considered as a godly weapon. Similar to the 
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people from the South and North of Iran, these people would also use 

the magical force of Sornā to find corpses lost in rivers.  

 

Keywords: Sornā musical instrument, Culture, Zagros, Religious 

functions  
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 مجلّة مطالعات ايرانی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 باهنر کرماندانشگاه شهید 

 1744و هشتم، پاییز و زمستان  ، شمارۀ سینوزدهم سال
 

 زاگر  مردم فرهنگِ در سُرنا ساز ینيآئ یکارکردها بر یتأمل
 1)نویسندۀ مسئول(الدين گيالنینجم                                                                           

 2مختار فيلی                                                              

                                                  

چکيده

 ،یرزم) یگوناگون یکارکردها و بوده جیرا جهان یهاتمدن و اقوام از یاریبس نیب در سُرنا سازِ
 سازِ اصوالی. دارد یترتمتفاو و شتریب یکارکردها زاگرُا مردم نزد در اما ،دارد ،(ینیآئ و یبزم

 و جان با و بوده برخوردار یاژهیو گاهیجا از کُرد، و لُر مردم ژهیوبه زاگرا، مردم انیم در سُرنا،
 به توانیم زاگرا، مردمِ فرهنگِ در ساز نیا یکارکردها جمله از. است وندیپ در آنها دلِ

 و یریاساط یکارکرها و یدبخشیام ،یرسانامیپ سوگ، در یبخشیتسلّ ،یبزم ،یرزم کارکردِ
 داشدنیپ در کمک ،یمنیاهر یروهاین دست از ماه رهاننده پسر، طلبِ باران، طلبِ: مانند رازگونه
 و کهن منابع استناد با است نیا بر تال  مقاله نیا در. کرد اشاره رودخانه در شده مفقود جسدِ

 سؤاالت نیا به دورانتلیو و چهین نهاور،شوپ افالطون، ارسطو، مانند یافالسفه اتینظر از استمداد
 نیا فلسفۀ و شهیر و دارد ییکارکردها چه زاگرا مردم فرهنگ در سُرنا سازِ که شود داده پاسخ

 ست؟یچ در کارکردها
 
 .ینییآ یکارکردها زاگرا، فرهنگ، سُرنا، ساز :کليدی هایهواژ
 
 
 
 
 

                                                           

 13/14/1748 :مقاله نهایی یر په تاریخ                 13/11/1748: مقاله دریافت تاریخ 
Doi: 10.22103/jis.2019.13982.1934     

gilani@ferdowsi.um.ac.ir .رانيا ،مشهد یفردوس دانشگاه خيتار گروه ارياداست .3

 mfili@gmail.com .ايران ،لرستان دانشگاه ،یفارس اتيادب و زبان یدکترا یدانشجو. 2
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 مهمقدّ. 1
ای برخوردار ل مختلف از جایگاه ویژهموسیقی در طول تاریخ در فرهنگ اقوام و مل

داند که افالطون یکی از اصول تربیتیِ کودکان را آموختن موسیقی میطوریبوده است. به
(. جایگاه موسیقی در زندگی روزمرۀ انسانها بر همگان 744: 1787)افالطون، کتاب سوم، 

خاصی به موسیقی  های دور باستانی، چه امروزه توجهروشن است. انسانها چه در گهشته
داشتند و از طریق موسیقی و کالمِ موزون سعی در رساندن پیام خود به پروردگار داشتند. 

هایی وجود امروزه نیز با وجود پیشرفت تکنولوژی، در میان اقوام زاگرا آداب و سُنت
آنها دارد که ریشه در اساطیر داشته و با دنیایی، ورای جهان مادی در پیوند هستند که بیشتر 

ناپهیر توان گفت سازِ سُرنا، جزء جداییبا نواختن سازِ سُرنا همراه هستند. درواقع می
های مردمان لُر و کُرد است. در این مقاله با های سوگ، سور، رزم، بزم و دیگر سنتآیین

هایی که ساز سُرنا در آنها کارکرد استناد به منابع و رو  میدانی، هفت مورد از آئین
 شود. دارد، بررسی می ایویژه
 
 . بحث و بررسی2
 های باستان. جايگاه موسيقی در تفکرِ تمدن2-3

بیان ماهیت »گوید: ای که ارسطو میگونهموسیقی ماهیتی رازگونه و پیچیده دارد، به
(. آوای سُرنا از 991: 1789)ارسطو، « موسیقی و شرح ضرورت آگاهی بر آن آسان نیست

ز تست آنک »داند: رخوردار است که مولوی آن را آوایی خدایی میچنان جایگاه باالیی ب
بدون موسیقی »( و نیچه معتقد است که: 187: 1787)مولوی، « دمیدن نه ز سُرناست خدایا

است که موسیقی و ساز  ، حاکی از آنها(. این نوع نگاه37: 1786)نیچه، « زندگی خطاست
یخ، بشر نگاهی خاص و متفاوت به موسیقی از ضروریات زندگی بشر بوده و در طول تار

باورهای فولکلوریک و اساطیری اقوام ایران،  ،در فرهنگ معنوی ویژهداشته است؛ به
 . دارد ایموسیقی جایگاه ویژه

ها و های متعالی از موسیقی هستند. آیینگاه نمونهمختلف، تجلی و اقوام مهاهب ،ادیان
ای از موسیقی ههبی، هر یک به نوعی، با گونهمراسم گوناگون موجود در هر کیش و م

روحانی  ۀاساسای موسیقی انسانهای نخستین، به هر شکل و صورتی که بوده، جنبد. انهمراه
که روحانیون طوریت؛ بهداشته و در قالب ستایش و نیایش خدایان و مناسک دینی بوده اس

و در آن دادند ز آینده خبر میرازوارانه ا های عجیب و اسرائیل تحت ت ثیر موسیقیِبنی
دیگری  کردند به آنان وحی و الهام شده و روحگفتند که مردم خیال میحال سخنانی می

(. در کتاب تورات دربارۀ 161و 83: 1738است )ن.ك: دورانت،  در آنان نفوذ کرده
 عبادت خداوند از طریق موسیقی آمده است که: 
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جها و بربطها و عودها به طرف مشر  مهبح ایستاده جمیع الویانی که مغنی بودند...با سن
نواختند. پس واقع شد که چون بودند و با ایشان صد و بیست کاهن بودند که کرنا می

کرنانوازان و مغنّیان مثل یک نفر به یک آواز در حمد و تسبیح خداوند به صدا آمدند و 
خواندند و خداوند را حمد چون با کرناها و سنجها و سایر آالت موسیقی به آواز بلند 
 ( 698گفتند... .)کتاب مقدا، کتاب دوم تواریخ ایام، فصل چهارم: 

داوود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آالت چوب سرو و بربح و رباب و »همچنین 
)تورات، کتاب دوم سموئیل، « کردنددف و دهل و سنجها به حضور خداوند بازی می

برای خدای یعقوب آواز شادمانی دهید! »ر نیز آمده است که: (. در مزامی968فصل پنجم: 
سرود را بلند کنید و دف را بیاورید و بربح دلنواز را با رباب! کرنا بنوازید در اول ماه، در 

ای است در اسرائیل و حکمی از خدای ماه تمام و در روز عید ما؛ زیراکه این فریضه
(. در هند باستان نیز از موسیقی و 861و نه: )تورات، سفر مزامیر، فصل هفتاد « یعقوب

: 1738شد )دورانت، پایکوبی و حرکت و وزن برای تعظیم و تکریم خدایان استفاده می
(. موسیقی چینی نیز مستقل از مههب نبود و همواره تشریفات مههبی با موسیقی همراه 991

و  971بود )همان:  بخش معابد و دربار چینیبوده است. در واقع موسیقی و رقد زینت
از طرف خدایان به قوم ژاپنی  معتقد بودند که موسیقی، مانند زندگی،»(. ژاپنیان نیز 943

)همان: « خواندندارزانی شده است. ایزاناگی و ایزانامی، به هنگام آفرینش زمین، سرود می
طون، ؛ افال131/ 1: 1768باستان خدای شعر و موسیقی داشتند )هرودوت، یونانیان (. 671

در دنیای باستان از جایگاه مقدسی برخوردار بود  موسیقی(. درواقع 191: 1787کتاب سوم، 
 و بیشتر کارکرد مههبی داشته است.

 هُو(.کارکرد رزمیِ سازِ سُرنا )مقامِ سُوارَه .2-2
ای داشته است. موسیقی رزمی در ایران و به تبع از آن در نزدِ مردمِ زاگرا، جایگاه ویژه

است که به گفتۀ  سلحشور کهنِ کنندۀ مشخصات یک جامعۀنوع از موسیقی، بیان این
( و برای مردانِ جنگی سودمند است؛ 991: 1789)ارسطو، « انگیزدشور برمی»ارسطو 

خرج دهند و در معرض آسیب شود جنگاوران در کارزار، شجاعت بهچراکه باعث می
شود که جنگاوران موسیقی رزمی، باعث میبدنی و خطر مرگ قرار گیرند. عالوه بر این، 

حال پایداری به خرج داده و با شهامتی تزلزل ناپهیر ضرباتِ روزگار را تحمل کنند در همه
گونه هو در موسیقی مردمِ لُر )بختیاری و لرستان(، این(. مقامِ سواره131: 1787)افالطون، 

مانی، به موسیقی آلمان دارد و است. این مقام، برخالف نقدی که نیچه، فیلسوف شهیر آل
: 1741)نیچه، « انگیزداین موسیقی شور و شوقی در نگاهِ سلحشوران برنمی»گوید: می
هو، در انگیزد. مقامِ سوارهزدنی در میان سلحشوران و سواران برمی(؛ شور و شوقی مثال168

جنگی را به نظم و  دار و بسیار بلند، سوارانِزیرمجموعه دستگاه ماهور و با صدای دنباله
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کنندۀ سواران است. خواند. درواقع یک فراخوان تهییجبرگشتن به جایگاه اصلی فرامی
نواخته، مقام ها برای ایجاد روحیه و نشاط برای سربازان جنگجو میسُرناچی که در جنگ

 کردند، ولینشینی مینواخته است: اول اینکه اگر سواران عقبرا دو مورد می« هوسواره»
که طوالنی و کوبنده  دادنشینی ناخرسند بود، به سُرناچی دستور میفرمانده از این عقب

ی فردوسی بارها به کارکردِ رزمیِ سواران را فراخواند تا لشکر پراکنده نشود. در شاهنامه
نای که منوچهر برای جنگ با سلم و تور از شیپور و کرهنای اشاره شده است. چنانسازِ کره
 کند:ه میاستفاد

 همرران پرریش پرریالن تبیررره زنرران 
 

 خروشان و جوشان و پریالن دمران   
 

 یکی بزمگاهست گفتی به جرای 
 

 نرررای...ز شررریپور و نالیررردن کررررّه 
 

 بیامرررد برررزین انررردر آورد پرررای
 

 نرررایبرآمرررد خروشررریدن کررررّه   
 

 (.1/66: 1747)فردوسی،                                                                                   
 در داستان فریدون نیز آمده است: 

 زنرران پرریش پرریالن بپررایتبیررره
            ج       

 نرای ز هر سرو خروشریدن کررّه    
 

 (.1/66: 1747)فردوسی،                                               
 سپه را ز دریا به هامون کشرید 

 

 ز هامون سوی آفریردون کشرید   
 ج

 نرررایبرآمرررد ز در نالرررۀ کررررّه
 ج

 سراسررر بجنبیررد لشررکر ز جررای   
 ج

 (.1/39: 1747)فردوسی، 

 کند:اسدی توسی نیز به نواختن سازِ سُرنا در کشاکش جنگ لشکریان یاد می

 دو لشکر برآمیخرت از چرپ و راسرت   
            ج 

 جویررران بخاسرررتده و گیرررر پرخرررا  
 

 ز هررر سررو همرری کرروا زرّیررن زدنررد  
                      جج

 دو سُررررنای رویرررین و سررررغین زدنرررد 
  

 (49: 1749)اسدی توسی،  

البته مهیّج کردن سپاهیان با موسیقی، فقح خاص فرهنگ ایران نبوده و هرودوت 
ترین ، که مهم«سیرنکس»دهد که آلیات پادشاه لیدی، سپاهیان را با آهنگ گزار  می

(. 1/37: 1768آورد )هرودوت، درمی آلتِ موسیقی چوپانان باستان بوده، به حرکت
(. آنها برای 371: 1738ی نظامی داشت )دورانت، موسیقی در اسپارت نیز بیشتر جنبه

آتنیان به که طلبیدند؛ به طوریپیروزی در جنگ از نیروی سحرآمیز ساز استمداد می
لم بودند، مع گفتند که چون اسپارتیان در دومین جنگ مسنیا در حال شکستشوخی می
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لنگی از اهالی آتیک، با سرودهای جنگی خود، اسپارتیان دلمرده را برانگیخت و به 
توانست خواند، و به این شیوه میوی در مجامع عمومی به نوای نی آواز مید. پیروزی کشان

 (.377: 1738)دورانت،  انگیز تبدیل کندغبطه مرگ نظامی اسپارت را به ظفری
شد، برای تر از مورد اول نواخته می، که کمی متفاوت«وهسواره»مورد دوم از مقامِ 

شد. که البته در دوران اخیر و تا پیش از نظام نواخته میتشویق و ایجاد نظم در بخش سواره
ی داماد، از سواران تازنده و جای اسب، برای آوردنِ عروا به خانهجایگزینی ماشین به
شدند، واران از گرداگرد عروا پراکنده میشد. در مسیر راه، وقتی سچابک استفاده می

نواخت. جالب اینکه در شاهنامۀ را می« هوسواره»سُرناچی برای فراخوان سواران، مقامِ 
شده است، هم از سازِ فردوسی نیز برای آوردن عروا هم از گروه سواران استفاده می

 سراید: یی بخت چنین منای؛ فردوسی در داستان آوردن رودابه به خانهکرّه
 بررزد نررای مهررراب و بربسررت کرروا

             ج        ج
 بیاراست لشرکر چرو چشرم خرروا     

 

 پرررریالن و رامشررررگرانابررررا ژنررررده
                          

 

 زمین شد بهشرت از کرران ترا کرران     
  

 درفرش گون شد پرنیرانی ز بس گونه
   

 چه سرخ و سپید و چه زرد و برنفش  
 

 خروشررریدن برررو  و آوای زنرررگ    وای چنگ         چه آوای نای و چه آ
 

 تو گفتری مگرر روز انجرامش اسرت    
                ج   

 یکی رستخیز است گر رامش اسرت  
 

 همی رفت ازین گونه ترا پریش سرام   
        ج         

 فرود آمد از اسپ و بگرهارد گرام...   
 

 درایهمررره شرررهر ز آوای هنررردی  
                   جج

 برررربح و چنرررگ و نرررایز نالیررردن  
 

 ترررو گفتررری دد و دام رامشگرسرررت
             ج        

 زمانرررره برررره آرایشرررری دیگرسررررت 
 

 بررش و یررال اسرربان کررران تررا کررران 
              ج     

 بررر انرردوده پررر مشررک و زعفررران    
 ججججج

 (.118 -1/111: 1747) فردوسی،  
 کارکردِ سُرنا در سوگواری .2-1

کند، که بندی میود، الحان موسیقی را به چند گونه تقسیمارسطو در کتاب سیاست خ
برخی از الحان شنوندگان »نویسد: هریک از آنها در شنوندگان اثری جداگانه دارد. او می

کنند، برخی از الحان شنوندگان را وادار کند، برخی شنوندگان را شاد میرا اندوهگین می
ای عواطف عامیانه را بیان انگیزند، پارهمیکنند؛ برخی شور بربه ت مل و اندیشیدن می

(. هدف از بیان این 991و 999: 1789)ارسطو، « بخش هستندکنند و برخی دیگر نیز الهاممی
مطلب آن است که سازِ سورنا، برای مردمانِ زاگرا، کارکردهایی بیشتر از آنچه ارسطو 

 کند در دل خود نهفته دارد.بیان می
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است.  1سُرنا در نزد مردم لُر و کُرد، استفاده از مقامِ چمری یکی از کاربردهای سازِ
شود، در سوگ و عزا نیز های شادی و جشن استفاده میهمانگونه که از سازِ سُرنا در مراسم

ویژه اگر فردِ درگهشته، جوانی ناکام یا شخصیتی برجسته باشد، نیز این ساز کاربرد دارد؛ به
کنندگان، گاهی دو سُرناچی و دو نازه، همراه با مشایعتصاحبانِ عزا، هنگامِ تشییع ج

کنند تا در مراسم چمر نواز و گاهی از هفت سُرناچی و هفت دُهل نواز دعوت میدُهل
ریزان، روی کنان و اشککنان، ویلهشدنِ سازِ چمری، زنان شیونبنوازد. همزمان با نواخته

؛ 16: 1746)گیالنی و دیگران، خراشند که فضایی سخت غم انگیز است خود را می
 (.111 -111: 1738حصوری، 

باشد که قدمتی کهن دارد و در بین اقوام هایی میالبته، این سنّت نیز از آن دسته سنّت 
که در مصر باستان این سنت وجود داشته است. هرودوت جهان مشترك بوده است، چنان

کند و رزندِ پادشاه مصر یاد میفانگیزی که مصریان به مناسبت مرگِ تکاز آهنگ غم
(. یونانیان 131: 1776)هرودت، « انگیز را بیاد او خواندندمصریان این آواز غم»گوید: می

 (.873: 1738نیز آهنگهایی برای سوگواری و خاکسپاری داشتند )دورانت، 
 رسانیِ سازِ سُرنا. کارکردِ پيام2-4

نتقال پیام خود به نقاط دوردست استفاده های مختلفی برای ابشر در طول تاریخ از رو 
ها که اتفاقای ریشه در تاریخِ ایران نیز دارد، انتقال پیام از کرده است. یکی از این رو می

رسانی ترین اشکال ممکن در پیامباشد که جزء سریعهای صوتی یا بصری میطریق عالمت
که سرزمین پارا که به دلیل اینکند بوده است. بریان به نقل از دیودور سیسیلی بیان می

های اندك از یکدیگر های مراقبت به فاصلهیک مملکت پر از دره و کوهپایه است، پست
ها افراد بومی را که صدایی پرقدرت دارند ها استقرار دارند، در این پستبر فراز بلندی

یگری برسد، اند که صدا از هریک به دصورتی تنظیم شدهها بهگمارند؛ این جایگاهمی
کند و دارد آن را به دیگران منتقل میکه شخصی فرمان دریافت میایگونهبه

دهد و به همین ترتیب کننده به نوبت خود فرمان را با صدای بلند به دیگری نقل میدریافت
به نقل از کتاب نوزدهم  1/333: 1738شود )بریان، الیه ساتراپی رسانده میتا منتهی
 دیودور(. 
بودن منطقه، در زمانهای گهشته که مناطقی از زاگرا نیز، به دلیل کوهستانیدر 

هایی که مردم دیگران را از حال خود خبردار رسانی محدود بود، یکی از راهامکانات اطالع
ای به استفاده از اند؛ استفاده از ساز سُرنا بوده است. گرچه در منابع تاریخی، اشارهکردهمی

ی انتقال پیام نشده است، ولی باتوجه به رایج بودن آن در لرستان، بختیاری، سازِ سُرنا برا
توان حدا زد که در می 1یاسوج، کردستان، ایالم و کرمانشاه تا پیش از اختراع بلندگو

ها، هر پیامی را با رسانیسابقه نبوده است. در این نوع از پیامتاریخ ایران نیز این امر بی
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ند. مثالی اگر برای شرکت در جشن و عروسی بود، سُرناچی بر باالی نواختمقامی خاص می
نواخت و از این طریق پیام خود را به ساکنانِ پشتکوهی های شاد را میکوهی رفته و مقام

رساند. برعکس، اگر برای شرکت در سوگ بود، ساز غمگین و به اصطالح محلی، می
باشد که در امروزه نیز ورد زبانِ ی ذیل میهنواخت. مدلول این رسم، شعر عامیانچَمَری می
 خوانند:ها نیز میباشد و در عروسیمردم لر می

 تا زن و مردِ کُلِ عالم همه بوون با خَوَر  ساز زنه پُف کو دِ سازت تا بشینه دُ کَمَر             
Sâzena pof ko de sazet tâ bašina do kamar// tâ zan-o mard-e kwel âłam hama 

buwen bâxawar. 

ها بپیچد، تا زن و مردِ تمام عالم خبردار شوند : ای ساز نواز! بنواز تا صدای سازت در کوهستانترجمه
 .که جشنِ عروسی برپاست

 . کارکردهای اساطيری و سحرآميزِ سازِ سُرنا با تکيه بر نظريه نيچه2-5
گردد که بیشتر جنبۀ لُر بیان می ی مردمهایی در باور عامهبا توجه به اینکه در ذیل آیین

اساطیری و استمداد از نیروی سحرآمیزِ موسیقی برای برآورده شدنِ نیاز، آرزو و یا خواسته 
باشد، بیان ی نیچه را که مصدا  خوبی برای این کارکردها میدارند، الزم است ابتدا نظریه

 گردد. 
ی و نظامِ طبیعت داشتند.آنها های دورانِ کهن، درك و تصورات متفاوتی از هستانسان
انداز توانند تا مسافت دورتری طنینکردند که صدای خود را با آهنگی موزون میتصور می

کنند... آنها قبل از هرچیز قصد داشتند از تسخیر ابتدایی روح انسان به دست موسیقی سود 
ند. کایست که میلی سرکش در همصدایی و همآهنگی ایجاد میجویند. وزن سلطه
گفتند که نه فقح جسم، بلکه روح و احتماالی روح خدایان، از وزن و درنتیجه، آنها می
کند؛ بنابراین سعی کردند بر خدایان مسلح شوند و خود را از طریق آهنگ تبعیت می

 (197: 1741آهنگ بر آنها تحمیل کنند. )نیچه، 
 گرفتگیسُرنا و ماه . 2-5-3

که هرودوت ایرانیان جایگاه خاصی داشتند؛ به گونهعناصر مفید طبیعت در تفکر ای
کنند. ماه نیز دهد که ایرانیان برای آفتاب، ماه، خاك، آب و آتش قربانی میگزار  می

که عنوان یکی از عناصر مفید طبعیت در فرهنگِ ایرانِ باستان  جایگاه باالیی داشت؛ چنانبه
(. در این یشت 719/ 1: 1789وستخواه، است )د« یشتماه»های اوستا بنام یکی از یشت
چهر و بالندۀ نژاد ستوران و آن ایزد ستاییم... ماه گویچهر را میماه گوی»آمده است که 

دهندۀ گیاهان درمانگر باشکوه و فرّ و فروغمند و برخواسته و چاالك و سودمند و افزایش
کی از ایزدان مورد ستایش قرار (؛ بنابراین، ماه به عنوان ی761: 1788)رضی، « ستاییمرا می
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تری از نگاهِ گرفته است. این نوع نگاه حکایت از آن دارد که بشرِ قدیم نگاه متفاوتمی
 امروزین ما به عناصرِ طبیعت داشته است.

دانند های رایج طبیعی میگرفتگی را یکی از پدیدهی ماهتردید امروزه همگان پدیدهبی 
گونه به ی آنها نخواهد شد، اما در دنیای کهن، اینرهکه چندان مایۀ شگفتی و دله

عنوان یکی از شد. در تفکرِ پیشازرتشتی و حتی پس از آن، ماه بههای طبیعی نگاه نمیپدیده
کردند، وادار به ت مل و تفکر آمد که وقتی به او نگاه میبخش به شمار میایزدانِ روشنایی

گون را امشاسپندان چون فرّی آن روشنی و انوار نقره»شدند. به گمان آنها، روشنایی ماه می
کنند و از اثر آن انوار است که در بهاران گیاهان ی این زمین اهورا آفریده پخش میبه پهنه

 (.761: 1788)رضی، « شوندبه سبزی و فزاینده می
روهای در تفکرِ ایرانیان باستان، در تقابل با ایزدان و نیروهای اهورایی، اهریمن و نی

کردند و یا تاختند و آنها را طلسم میاهریمنی بودند که گاهی بر نیروهای اهورایی می
دادند. یکی از این نیروهای اهریمنی که در اوستا بارها از آن یاد شده است، شکست می

باشند. این پَئیریکاها که  در تقابل با نیروهای کننده میها( یا دیوان افسونپَئیریکاها )پری
اندازند؛ مثالی از باریدن باران یا از هورایی هستند، گاهی آنها را طلسم کرده و از کار میا

 (.766: 1788آورند )رضی، پرتوافکنی نور ماه جلوگیری به عمل می
ی طبیعی خسوف روی پنداشتند و وقتی پدیدهای زیبا میمردمان لُر و کُرد نیز ماه را الهه

اند تا برای بردن ماه به آن که اجنه پا بر روی دو  هم نهادهداد، بر این باور بودند می
کردن دسترسی پیدا کنند؛ بنابراین تاریکی نور ماه بر اثر هجوم اجنه است. برای پراکنده

گرفتگی، سُرناچی دهانه جستند. در زمان ماهاجنّه، از نیروی سحرآمیزِ موسیقی استمداد می
ها به راه با دُهُل در مجموعه دستگاه ماهور، ساعتگرفت و همطرف ماه میسُرنا را به

داد. آنها اعتقاد داشتند که صدای سُرنا و دُهُل اجنه و کافران را مجبور نواختن ادامه می
رسد، با توجه به اینکه موسیقی و ساز جزء نیروهای . به نظر می7کند تا ماه را رها کنندمی

در رهایی ماه از دست نیروهای اهریمنی داشتند.  اهورایی بودند، آنها با سالح موسیقی سعی
شدن آنها به گرد هم و کمتر شدن ترا و استرا آنها نیز ضمن اینکه موسیقی عامل جمع

 شد.می
ها و شیاطین و نقش دهد که ایرانیان به جندر این راستا ابوریحان بیرونی گزار  می

 :زدن به نیروهای اهریمنی اعتقاد داشتندآنها در ضربه
کند که بر اشخاصی که برای ابطال این امور و تکهیب آن جز حزم و احتیاط اقتضا می 

ریشخند و سخریه و چانه باالکشیدن دلیلی دیگر ندارند وقعی نگهاریم و گفته آنها را 
که ارسطو جن و گو  ندهیم و جمعی زیاد از فالسفه به جن و شیاطین معتقد بودند؛ چنان

 (719و  713: 1791ی و ناری توصیف کرده است. )بیرونی، شیاطین را حیوان هوای
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 . کارکرد سُرنا در مراسمِ طلبِ باران2-5-2

باشد که با کمی اختالف در سبک هایی میآیین طلب باران، از آن دسته آیین
اجرا  برگزاری، در بین تمام اقوام مشترك هستند؛ چنانکه در مصر باستان نیز، این آیین

هخامنشیان نیز یکی از مشهورترین دعاهای داریو ، رهایی از خشکسالی شد. در عهد می
(. در این راستا، ابوریحان بیرونی از آیین باران 81: 1796باشد )شارپ، و آمدن باران می

 (. 719: 1797خواهی در طبرستان سخن به میان آورده است )بیرونی، 
 سعدی شیرازی نیز به آئین طلب باران اشاره می کند:

 روهی سوی کوهساران شدندگ
     ج       

 به فریاد خواهان باران شدند 
 

 : باب چهارم(.1711)سعدی شیرازی، 
ویژه مردمانِ زاگرا رایج است، با این این آیین امروزه در بین بسیاری از اقوام ایرانی، به

شد. از آنجا که باتفاوت که آیین طلب بارانِ مردمِ زاگرا با استمداد از ناله سازِ سُرنا می
ی زیبای آبهای روان بود، در قحح باران که حتی ابرهای سیاه هم گاهی از آناهیتا الهه

زا به احترام آناهیتا، ورزیدند، مردمان زاگرا با دیدن ابرهای بارانباریدن امساك می
مراه رفتند و سورناچی هگزیدند و بر بلندایی میای زیبا را برمیایزدبانوی آبها، دو شیزه

که دستهایش را کرد. دوشیزۀ زیبا نیز درحالیدُهُل رو به ابرهای سیاه شروع به نواختن می
مردم به کرد. البته در یونان باستان نیز، طرف ابرها دراز کرده بود، شروع به رقصیدن میبه

های گروهی گوناگون اشتغال اجتماعی، به رقد مناسبت حوادث مهم طبیعی و
 (.873: 1738انت، )دور ورزیدندمی
های آمد که یکی از یشتدر تفکر ایرانیان، تیشتر به عنوان ایزد باران به حساب می 

های (. تیریشت یکی از زیباترین یشت1/714: 1789نام اوست )دوستخواه، اوستا به
ی ی آن است. در اندیشهاوستاست که ستیزه و جنگ میان دیو خشکسالی و ایزد باران زمینه

بندند؛ درمقابل کننده، راه را بر باران میان علت خشکسالی این بود که دیوانِ افسونایرانی
رساند. در تیریشت آمده است انگیزد و آب را به هفت کشور میتیشتر امواج آب را برمی

که علت خشکسالی و شکست ایزد باران از دیو خشکی این است که دین مزدیسنا در 
ستایند. هرگاه ایزد باران، همانند دیگر ایزدان زد باران را نمیکاستی است و مردمان دیگر ای

(. 767 -766: 1788ستوده شود، نیروی او افزون خواهد شد و باران خواهد بارید )رضی، 
باشد، توان گفت آیین طلبِ باران که معموالی در تمام کشور رایج میبر این اساا می

توانستند صدایشان را به بته با آوای ساز، بهتر میی همین تفکر باستانی باشد که البازمانده
 آسمانها برسانند.
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 . کارکرد سُرنا در مراسمِ طلبِ پسر )کُرطلو(2-5-1

در بسیاری از جوامع کهن، ارز  نوزاد پسر بسی باالتر از نوزاد دختر بود. دلیل آن نیز 
ر چین باستان نیز که دخاطر نقش پسران در جنگ، کار و کشاورزی بود؛ چنانبیشتر به

ماندند، همواره شرمگین بودند، زیرا پسر میکردند و اگر بیمادران آرزوی پسرزایی می
جنگیدند؛ بنابراین کردند و در میدانها میپسران بهتر از دختران در کشتزارها کار می

(. عالوه بر 931: 1738کردند )دورانت، دختران همچون بار، بر دو  خانواده سنگینی می
رسید که اتفاقای هنوز در فرهنگ اقوام این، دلیل دیگر توجه به پسر به دوران نیاپرستی می

ها، باور بر این است که اگر مردی بدون داشتن ایران رایج است؛ چراکه در این فرهنگ
دورانت به خوبی به این تفکر اشاره دارد و باشد. ویلمی« اجا  کور»فرزند پسر از دنیا رود، 

بایست صاحب افزود: مرد مینیاپرستی از دو جهت بر اهمیت تولیدمثل می»د: نویسمی
پسران بسیار شود تا پس از مرگش برای او قربانی کنند و هم مراسم بزرگداشت نیاکان را 

 (.931: 1738)دورانت، « همچنان برپا دارند
د اناث بود، ای فقح صاحب اوالکه اگر خانوادهاین تفکر در ژاپن نیز رایج بود؛ چنان

 (.617: 1738گزید )دورانت، پدر، برای حفظ نام و میراث خود، پسری به فرزندی برمی
های خاصی برای جلوگیری شد و سنّتدر ایران باستان نیز توجه خاصی به فرزندِ پسر می

 کند:از اجا  کور شدن داشتند. چنانکه ابوریحان بیرونی اشاره می
ه نداشته باشد، باید دید اگر زنى دارد، او را بو پسرى  یعنى اگر مردى بمیرد

ترین بستگان بدهند و اگر زن ندارد، دختر یا نزدیکد ى بایترین خویشاوندان متوفّنزدیک
ولى اگر هیچ زنى از بستگان او موجود نباشد، از ، او را با اقرب خویشان باید نکاح ببندند

 .ت بدهندکى از مردان خویشاوند میّیه داده، ب ى باید زنى را جهیزیهمال شخصى متوفّ
ت محسوب میشود. کسى که از مرد میّ پسرى که از این ازدواج حاصل شود، فرزند آن
ت را قطع بیشمار شده است، زیراکه نسل میّ اداى این تکلیف غفلت ورزد، سبب قتل نفوا

 (999: 1771سن، . )بیرونی، به  نقل از کریستنو نام او را تا آخر دنیا خامو  نموده است
ای برخوردار درهرحال، فرزند پسر در فرهنگ تمامی اقوام و ملل باستانی از جایگاه ویژه

زدند. در فرهنگِ النسل نشدن دست به اقداماتی میبوده است و برای پسردار شدن و مقطوع
؛ ای داشتای آنها، داشتنِ پسر جایگاه ویژهها و بافت قبیلهمردمِ زاگرا نیز به دلیل جنگ

شد و نعمت داشتن پسر را ای صاحب چندین فرزندِ دختر میکه اگر خانوادهطوریبه
نظر کردند که بهنامِ کُرطلو )طلبیدنِ پسر(،  برگزار مینداشت، مراسمی خاص و نمادین به

رسد، ریشه در اساطیر داشته باشد؛ چراکه کامالی با دعا و استغاثه به درگاه ایزدِ مهر قابل می
 باشد. میتطبیق 
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شود که زنی که از نعمتِ فرزندِ پسر برخوردار گونه برگزار میمراسم طلبِ پسر بدین
زن نیز در بین آنها هستند، هنگام غروب نیست، همراه با گروهی که سُرناچی و دُهُل

شدند، زنی که طلبِ پسر خورشید، قرصِ نانی در دست گرفته، جملگی بر بلندایی می
گرفت و آوازِ موزون عنوان هدیه به سمت خورشید میتازه بلوط را به داشت، نانِ معطر و

 خواند:ذیل را می
 یا افتو هِنای دِ دُخدِر بَسَ 

             ج 
 مال و میُونم بی پُشت و کَسَ 

 

Yâ aftâw henaê daê doxder basa // mâł-o meêonem bê posht-o kas 

 دختر بس است، خانواده و دودمانم بی پشت و کس است. ای آفتاب دادرَا، دیگه فرزند ترجمه: 
 ای لیسک افتو وِ دادم بَرَا

 

 ای گِل کُری با دِ دخترم بَس 
 

Aê lisk-e aftâw ve dâdem baŕas// eê gel kweŕem bâ daê doxterem bas 

 ای اشعه )=لیسک( خورشید به دادم برا، این بار پسری باشه، دیگه دختر کافیست. ترجمه: 
ی سُرنا را به سمت خورشید گرفته، محزون و سپس سورناچی در زمانِ غروب، دهانه

نوازد. این دار همراه دُهُل میصدا با نالۀ زنِ طالب پسر، در ماهور بلند و دنبالهنگیز و هماغم
 .9یافتآئین حدود چهل غروب ادامه می

ی نان به پیشگاهِ خورشید ه با هدیهاینکه مراسمِ کُرطلو، با آوای سازِ سُرنا و بر باالیِ کو
شود، قابل ت مل است. واقعیت این است که و همراه با سرود و دعا و نیایش برگزار می

(. در ایران 197: 1741رساندند )نیچه، ها از طریق موسیقی کالمِ خود را به ایزدان میانسان
(، که در عصر 1/717: 1789شد )دوستخواه، باستان از خورشید به عنوان ایزد مهر یاد می

کردند )بریان، هخامنشیان با طلوع خورشید در صبحگاهان با صدای شیپور او را نیایش می
اهورامزدا »(. جایگاه خورشید بر فراز کوهستان بود. در اوستا آمده است که: 1/979: 1786

ها را ساخته ن جایگاهتی بَرزَ )کوهِ هرا(، زیباتریاز برای مهر، بر آن قلۀ بلند و درخشان هَرَئی
(. به همین خاطر 738: 1788)رضی، « که مهر ناظر و نگرانِ مردمان استجاییاست. در آن

 شود.مراسمِ طلبِ پسر بر باالی کوهستان برگزار می
نکته قابل توجه اینکه ایزدِ مهر به هنگامِ ناپدید شدنِ خورشید، از آن جایگاهِ 

گهرد آگاه شود )رضی، تا از آنچه در زمین می نگردا ، سراسر زمین را میآسمانی
دهد، نیز قابل ت مل است؛ (. اینکه زنِ طالب پسر، نان به درگاه خورشید هدیه می787: 1788

 آمد.نیز به شمار میخدای رویش چراکه ایزد مهر که معادل آپولون در یونان باستان بود، 
دادند )دورانت، میاو تخصید به همین دلیل، در روزهای درو، ده یک محصول را به 

که وقتی (. البته نان و آرد گندم، نثارکردن، در تاریخ ایران سابقه دارد؛ چنان86 -83: 1738
کورو  هخامنشی از آستیاگ پادشاه ماد شکست خورد و بر فرازِ یک کوهستان به 
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کرد. او آرد محاصره افتاد، به خانۀ یک بزچران رفت و در حیاط خانه به قربانی کردن اقدام 
 (.1/916: 1786گندم را برای قربانی نثار کرد )بریان، 

سراید. در این سرود باشد که زنِ طالب پسر میتر در سرودی میت ملنکتۀ آخر و قابل 
چیزی که در پناهان یاد شده که دادرا است؛ هماناز آفتاب به عنوان پشت و پناهِ بی

گاهِ همۀ پیروان و مؤمنان به پناه»عنوان و از او به مهریشتِ اوستا در وصفِ ایزد مهر آمده
(. همچنین در اوستا آمده است که ایزد مهر به 738: 1788، یاد شده است )رضی، «وی

بخشد و برای سرزمین کسی که در پیمان خود استوار باشد، فرزندانِ نیرومند و هوشیار می
سازد و هرگاه ها را چاره میآورد. دشواریایران آرامش، بخشش و برکت به وجود می

شان را شتابد و درخواستشان میمعتقدانِ به مهر، نیازی به یاری داشته باشند، به یاری
(. از توجه اوست که نظامِ خانواده و روستا و شهر برقرار است و 737 -736شنود )همان: می

است و به همین جهت است در روستا و خانواده زنان زیبای بلند باال و فرزندانِ دلیر برقرار 
(. 733شوند )همان: که گروه پیروان همواره و به هنگام، در مراسم ستایش وی حاضر می

که فدیه دادن برای ایزدِ مهر همراه با یسناخوانی و سرودخوانی با آوایی دلپهیر و همچنان
ای خورشید دادن بر(، در فرهنگ عامه مردم لُر، فدیه781 -787آمد )همان: جا میرسا به

 آید.انگیز زنی به جا میجهت طلبِ پسر همراه با سرودخوانی، ساز و آوایِ رسا و غم
کنند تا حدودی محتوای سرود و دعایی که زنانِ طالب پسر به پیشگاه خورشید نثار می

سرایند. هر سه بیتی که در فو  آمد با باشد که ستایندگان مهر برای او میمشابه سرودی می
خواهند اند که از او میای آفتاب دادرا، ای لیسک )=شعاع( آفتاب شروع شده دعاهای:

به دادشان برسد و کامِ آنها را برآورده کند. در مراسم  ستایش ایزدِ مهر، گروه ستایندگانِ 
 پردازند: مهر به دعاخوانی و همسُرایی و سرودخواندن می

ما را بپهیر. کام ما را روا کن. فدیه ای مهر، این سرودهای ما را بشنو، ستایش و عبادت 
و نیازمان را بپهیر و میان این جمعِ دوستدار فرود آی، چون پیمانت برای شادی پیروانت 

هایمان را برآر. آنچه را خواستاریم. پیروزی، کامرانی، بخشش، استوار است. اینک کام
 (733نیک نامی، آسایش وجدان، درك دانش و علم... )همان: 

 شدگان در آباستمداد از نيروی سحرآميز ساز برای پيداشدن جسد غرق. 2-5-6

یکی از کارکردهای موسیقی این است که همواره حسِ برآورده شدنِ امیال و 
طوری که گویی تمامی هیجانات و عواطفِ بشری، از لهت دهد؛ بهآرزوهایمان را به ما می

گویند از طریق موسیقی سخن می و اندوه و عشق و نفرت گرفته تا بیم و امید و غیره
(. هدف از استناد به این کالم شوپنهاور این است که بیان 411و  419: 1788)شوپنهاور، 

دهد. یکی از رسد و به آنها امید میگردد، سازِ سُرنا در اوجِ ناامیدی مردم نیز به دادشان می
امِ وحشت و ناامیدی و غم کارکردهای سازِ سُرنا در نزد اقوامِ زاگرا، این است که در ای
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برند. در نزد بسیاری از اقوامِ ایرانی ازجمله در شمال و جنوب کشور و نیز به آن پناه می
ی آن در دل امواج خروشان مردم زاگرا، وقتی کسی در رودخانه غر  شود، اگر جنازه

میز سازِ رود ناپدید شود و مردم از پیدا کردن آن ناامید شوند، دست به دامن نیروی سحرآ
شوند. در این سنت، سُرنانوازان در طول مسیری که شخد در آب غر  شده، سُرنا می

شود تا جنازه غریق بر روی نوازند و این کار سبب میحرکت کرده و چندین ساعت می
آورد. با توجه به کند و جسد را بر روی آب میآب ظاهر شود. به باور آنها ساز معجزه می

رسد، آوای ساز که با ریتمِ اند، به نظر میخود این سنت را به چشم دیدهاینکه نگارندگان 
شود، نقش زیادی در امیدوار شدنِ جویندگانِ جسد دارد و با شور و امید خاصی نواخته می

 شود. پردازند که در نهایت به پیدا شدنِ جسد منتج میبیشتری به جستجو می
باورهای اساطیری تحلیل کرد. ایرانیان باستان برای  توان این مورد را نیز از لحا البته می

عنوان ایزدبانوی آبها یاد که از آناهیتا بهطوریآب احترام و تقدا خاصی قائل بودند؛ به
(؛ همچنین بنا بر 611-619/ 1: 1789شد و در اوستا بارها ستایش شده است )دوستخواه، می

ندۀ استغاثه که هر آنگاه وی را بستایند، نیکو کنعنوان اجابتاوستا، از ایزدبانوی آبها به
(، یاد شده است. 791: 1976؛ پورداود، 611/ 1: 1789بشنود و به یاری برسد )دوستخواه، 

که شوند؛ چناندر تفکر مزدایی اعتقاد بر این بود که با استمداد از آب آرزوها برآورده می
(. بنابراین تفکر و نظریه نیچه 191: 1976خسرو کامروا شد )پورداود، با استمداد از آب کی

رساندند و از این راه، ریسمانِ که انسانها از طریق موسیقی پیام خود را به خدایان می
رسد، اقوامِ ایرانی که به نظر می(، به197: 1741انداختند )نیچه، جادویی بر گردن آنها می

خود به ایزدبانوی آبها دارند. این سنّت باور دارند، از طریق موسیقی قصد رساندن پیام 
 ایزدی که یکی از کارکردهایش، اجابت کردن دعای مردم است.

 

 گيری. نتيجه1
های باستانی ای دارد. تمدنموسیقی و ساز در میانِ تمامی اقوام و مللِ جهان جایگاه ویژه

های کهنِ تاریخی، دیدگاهی فرازمینی نسبت به موسیقی داشتند؛ و انسانهای دوران
رساندند. در که آنها از طریق موسیقی و کالمِ موزون، پیامِ خود را به خدایان میایگونهبه

دنیای کهن، موسیقی و معابد پیوندی ناگسستنی داشتند. امروزه نیز موسیقی و ساز همچنان 
المللی با کارکردهای گوناگون ی خود را دارد. گرچه سازِ سُرنا، سازی بینجایگاهِ ویژه

که این طورید، اما این ساز با روح و روان و جانِ مردمِ زاگرا در پیوند است؛ بهباشمی
باشد. عالوه بر این، ساز سُرنا، کارکردهای ساز، در رزم و بزم، سوگ و سور همدم آنها می

شناختی قابل ای در فرهنگ مردمِ زاگرا دارد که به لحا  اسطورهاساطیری و رازگونه
های زمینی و فرازمینی است. مردمِ از کارکردهای سازِ سُرنا، انتقالِ پیامباشند. یکی ت مل می
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لُر و کُرد در گهشته که امکانات پیام رسانِ مدرن وجود نداشت، از طریقِ ساز پیامِ شاد یا 
دادند. عالوه بر این، آنها از طریق آوای ها آنسوتر انتقال میغمگینِ خود را به فرسخ

رساندند. پیام و درخواست و آرزوهای خود را به پروردگار میسحرآمیز سازِ سُرنا، 
هایی ، در آن ت مل و تفکر کرده است. در فرهنگِ مردمِ زاگرا، سنّت«نیچه»موضوعی که 

ی باورهای اساطیری ای شگفت قرینهگونهرایج است که اکثرای ریشه در اساطیر دارند و یا به
ها، مراسم طلبِ پسر شوند. از جملۀ این سنّتا میهستند که همگی با آوای سازِ سُرنا اجر
شدنِ سازِ سُرنا در پیوند است، زنی که خواهانِ است. در مراسمِ طلبِ پسر که با نواخته

ای نوازنده بر باالی کوهی رفته، با اشعاری زیبا که همه حکایت باشد، با دستهفرزندِ پسر می
شود کند. سرودی که خوانده میبِ پسر میاز دادرا بودن خورشید دارند، از خورشید طل

با دعایی که در مهریشت آمده بسیار تشابه دارد. ضمن اینکه نان به درگاه خورشید نثار 
کند که در باورهای اساطیری ایرانیان و یونانیانِ باستان، خورشید ایزدِ موسیقی و رویش می

 کردند.هم بود و به درگاه او نان و آرد نثار می
باشد، در مراسمِ طلبِ باران که تقریباَ امری رایج در تمامی باورها و مهاهب میهمچنین 

رسانند، مردمِ لُر و کُرد با سازِ سُرنا، دعا و درخواستِ خود را به درگاه پروردگار می
وضوح آمده است. عالوه بر این، مردمِ زاگرا بر این باور موضوعی که در تیریشت به

افتد. ، به دلیل نبردِ نیروهای اهریمنی و اهورایی اتفا  می«خسوف» ی طبیعیبودند که پدیده
عنوان یکی از نیروهای اهورایی کردنِ ماه که بهها قصد طلسمکردند که جنآنها تصور می

را دارند. همان موضوعی که در اوستا به آن اشاره شده و ابوریحان بیرونی نیز از آن دفاع 
کردند که یقی )سازِ سُرنا(، که سالحِ اهورایی بود، سعی میکند؛ درنتیجه از طریق موسمی
ها را طلسم کنند. درنهایت مردم زاگرا، همانند مردمِ شمال و جنوبِ کشور، وقتی جن

شود، با استمداد از نیروی سحرآمیزِ سازِ سُرنا، جسد مفقود کسی در آبِ رودخانه مفقود می
 کنند.شده را پیدا می
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