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 نقش فرهنگ بومي لرستان در ايجاد ادبيات مقاومت

0Fالهام شرفي                                                                                         

1 
 رسي                       فاكارشناسي ارشد ادبيات                                                                                    

 دانشگاه اراك                                                                                              

 چكيده:                                         

پاي به عرصه   »فولكلور« با نام ،فرهنگ كهن بودهبه مبحث تاريخ و فرهنگ بومي از ديرباز مورد توجه عالقمندان 
خورد نشان دهنده افكار و ان به چشم ميهاين آداب و رسوم بومي كه در اقصي نقاط ج فرهنگ نو نهاده است.

كه قدمت فرهنگ آن به قبل از ميالد ، لرستان نيز از آن جمله استسرزمين احساسات اقوام مختلف است؛ 
در اين جستار سعي بر اين است خورد. هاي آن امروزه نيز به چشم مينشانهفرهنگي كه آثار و  ،گرددمسيح برمي

در  -اي داشته استلرستان جايگاه ويژهكه در ادوار كهن در فرهنگ -نقش فرهنگ جنگ و ستيز با دشمن را كه 
ي چون وسايلدر گذشته  دهد كههاي اين پژوهش نشان مييافته .يات مقاومت مورد بررسي قرار دهيمايجاد ادب

اي براي  دفاع از حريم شخصي زيرا وسيله اندخاصي بوده تفنگ، اسب، شمشير، تبر و... در لرستان داراي تقدس
ر فرهنگ لرستان با اين وسايل مأنوس به همين منظو؛ رفتندبه شمار ميو جلوگيري از ورود دشمن به مرزوبوم 

جاي اين سرزمين اين تقدس در جايهاي آن راه پيدا كرده است. امروزه نيز افسانهها و ، در اشعار، داستانشده
تنها در فرهنگ سرزمين لرستان بلكه در  نه به وجود آمدن ادبيات مقاومتو همين باعث خورد به چشم مي

 .ادبيات ايران نيز شده است

 ادبيات مقاومت، ستيز، فرهنگ بومي، فولكلور، لرستان. كليدواژه:
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 مقدمه

در همه عصرها انسان نسبت به قرون گذشته اش حركتي تصاعدي داشته كه باعث پيشرفت در همه جوانب شده 
گذشته بر پيشرفتش ، تكلم، ارتباط اجتماعي و... و هر روز كه ميزندگي ازجمله ساخت وسايل مورد نياز ؛است

هستيم نتيجه تالش گذشتگانمان براي بهتر شاهد آن ها در همه زمينهشده است. پيشرفتي كه امروزه افزوده مي
و ميراثي  رسانيمشدن زندگي و رفاه بيشتر است و ما نيز براي آيندگانمان همين تالشها را به سطح باالتر مي

امروز كه در سراسر دنيا وجود دارد نتيجه و محصول فرهنگ فرهنگ و ادبيات  گذاريم.ارزشمند از خود بجاي مي
به ادبيات و فرهنگ را بنيان نهادند و  خشت اول ها و اشعار بوميبا خلق داستان ردو گذشتگان .است كهن

ها و با خلق داستاني از داستان ديگر بر غناي نيز با افزودن شاخ و برگ به داستان فرزندانفرزندانشان واگذاردند، 
است كه سينه محصوالت اول م نضج همان شناسيبا نام فرهنگ بومي ميما اين فرهنگ افزودند آنچه كه امروزه 

اي كه فرضيه درخشد.بر تارك فرهنگ مدرن مي» فولكور«به سينه به ما رسيده است، همان فرهنگي كه با نام 
آيا فرهنگ و آداب و رسوم اقوام لر در ايجاد حماسه و فرهنگ مقاومت «شود اين است كه در اينجا مطرح مي

ابتدا به بررسي مفهوم كلي فولكلور و ادبيات براي پاسخگويي به اين سوال،  در اين مقاله» است؟تأثير داشته
 ايم.هرا مورد بررسي قرار دادنقش فرهنگ بومي در ايجاد ادبيات مقاومت سپس  ايمپرداختهفولكلور لرستان 

 تحقيقپيشينه 

هاي مقاالتي حاوي سخنرانيها و مقاالت بسياري به چاپ رسيده است ازجمله زمينه ادبيات فولكلور كتابدر 
همچنين علي اكبر دهخدا كه  .دكتر ابوالمقاسم انجوي شيرازي كه مفهوم فولكلور را به زيبايي بيان كرده است

عالوه بر  اواست.  به تعبيرهاي عاميانه و اصطالحات عوام توجه داشته» چرند و پرند«در مقاالتش تحت عنوان 
كم نيز اعتقادات عامه مردم را به تصوير كشيده است. امير قلي اميني امثال الحسلسله مقاالت در گردآوري 

همچنين محمدعلي  .در اين عرصه قدم نهاد »هاي امثالنداستا«و » هزار و يك سخن«اصفهاني كه با كتابهاي
اين افراد بسياري در  .به نوعي ادبيات عامه را به تصوير كشيده است» يكي بود يكي نبود«جمالزاده با كتاب 
در زمينه تاريخ و آداب . كنيمخودداري مي شانبراي جلوگيري از اطاله كالم از ذكر نام اند؛ امامقوله تالش كرده

آثار متأسفانه در زمينه ادبيات بومي لرستان  وليهاي زيادي به چاپ رسيده است؛ كتابنيز  و رسوم لرستان
لرستان در «نوشته عليمردان عسكري عالم و يا » روچل س«توان از كتاب از اين دست مي زيادي در دست نيست

به «. همچنين در زمينه ادبيات مقاومت مجموعه شعربه كوشش دكتر فتح اهللا شفيع زاده نام برد »شعر شاعران
 .با موضوع دفاع مقدس به كوشش عبدالرضا شهبازي منتشر شده است» وسعت درخت سيب
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 اهداف تحقيق

 اهداف اين تحقيق عبارتند از :

 قوم لر (كاسيت)بررسي جايگاه و خاستگاه  -

 در فرهنگ لرستان ي فولكلورهافولكلور و زير مجموعهتبيين معنا و مفهوم  - 

 تبيين مفهوم كلي حماسه -

 بررسي فرهنگ لرستان در ايجاد ادبيات مقاومت -

 جلوه ادبيات مقاومت در موسيقي لرستان -

 لر) ( قوم كاسيت -1

زيستند. بسياري از سال قبل در رشته كوههاي زاگرس مي4000قومي باستانيست كه در حدود كاسيت 
ها به ايران يها قبل از اينكه آريايبوميان ايران را دادند چراكه مدتباستانشناسان به آنها لقب بوميان زاگرس يا 

ها را شمال اسيان يا كاسيتدر كتب تاريخي متعددي ناحيه سكونت ك. مهاجرت كنند در زاگرس حضور داشتند
از اين رو به احتمال زياد بايستي به نژاد خالص قوم كاسيت  ؛دانند(خوزستان) و لرستان فعلي مي دشت سوزيانا

را در ميان لرهاي لرستان فعلي جست. بر پايه كاوش هاي صورت گرفته و كشف آثار به جاي مانده از اين قوم 
.آداب و رسوم لرهاي فعلي لرستان به كاسيت بسيار نزديك است  

ل بر بابل حكومت سا 576اين قوم  ،يا معروف هستندشان در سراسر دن سازي قوم كاسيت به خاطر هنر مفرغ
نخوردند  شكستگاه هيچكاسيان  به زير سلطه خويش درآوردند. ،كردند و اين شهر بزرگ و باستاني آن زمان را

دست دولت ايالم كه توانست كاسيان را از بابل بيرون براند. و اين باعث شد كه كاسيان به موطن اصلي   مگر به
از بابل و بين النهرين بيكار ننشستند و توانستند هنر  كاسيان پس از بازگشت .بازگردند» لرستان «خود يعني

كه اوج هنر  معتقد بودمفرغ سازي را به اوج خود برسانند به طوري كه رومن گيرشمن باستانشناس معروف 
 داند. گان اشياي مفرغي را كيمريان مي باشد البته او سازنده ايرانيان باستان در هنر برنزهاي لرستان مي

 )76: ص1386(گريشمن، 
هاي پس از خود نيز تاثيرات به سزايي گذاشتند از جمله اينكه در طرز كوچك نمودن  ها بر حكومت كاسيت

 )120(همان: ص ر نگار عهد هخامنشي بوده اند.تصاوير، آنان پيشواي هنرمندان جانو
ايي كه امروزه در ميان  به عقيده محمد سهرابي (نويسنده كتاب لرستان و تاريخ قوم كاسيت) لباس شال و ستره

به طوري  )120: ص1376(سهرابي،  اند. پوشيده مردمان لرستان رايج است همان لباسي است كه كاسيان مي
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در » دالور زاگرس«در كتاب  باشند. كه مردم امروز لرستان از نسل قوم كاسيت ميكه مينورسكي عقيده دارد 
اند لرها بنيانگذار اصلي امپراطوري عيالم در روزگار قديم و قبل از مادها بوده« توصيف اين قوم نوشته شده است:

هاي لرستان دارد. مفرغ هايي كه در لرستان به دست آمده حكايت از تاريخ پرشور و باستاني اين سرزمينو مفرغ
كشف فلز مفرغ در هزاره سوم پيش از ميالد، اغازگر عصر )«102: ص 1387(لشني، » نظير است.در دنيا بي

-ترين مراكز ساخت اشياي مفرغي در ايران دانست. از مهمديگري در زندگي بشر بود. لرستان را بايد يكي از مهم
چون دهانه و لگام، اشياي زينتي چون دستبند و سنجاق سر، ابزار  ترين آثار مفرغي لرستان، ادوات اسب سواري

 )15: ص1388محمدپناه، »(اي(توتم) است.كار چون تبر و خنجر و نمادهاي مذهبي قبيله
لرستان پيش از اسالم در عهد حكومت عيالميان، مادها، هخامنشيان، سلوكيان، اشكانيان و ساسانيان يكي از « 

، »خايدالو«، »سيماش«است. شهرهايي چون هاي ارتباطي آن دوران بودهزمين و از شاهراه ترين نقاط ايرانمهم
اند. آثار به جاي شدهو... در آن زمان از شهرهاي آباد، بزرگ و مهم ايران محسوب مي» ماداكتو«، »شاپورخواست«

هاي باستاني و غيره، نده شهرها و تپهها، معابد، مقابر، باقيماها، پلمانده از دوران پيش از اسالم به خصوص قلعه
 )14: ص 1387جمشيدي »( شرح دهنده تاريخ درخشان اين مرز و بوم است.

 فولكلور -2

هاي بسياري در مورد اين تعريف« ها شده است.ايست كه در همين قرن اخير وارد فرهنگواژه )Folklor(فولكلور
اي نسبتاٌ بعيد از هم دارند اين اختالفات بيش از و گاه فاصله ها گاه به هم نزديكنداين تعريف ،واژه وجود دارد

در ميان پژوهشگران وجود  شود كه نسبت به دو جزء اين اصطالحهاي متفاوتي مربوط ميهرچيز به استنباط
  lore (مردم يا عامه) و  folkدر حقيقت، مفهوم اين اصطالح ارتباطي مستقيم با تعريفي دارد كه از دارد

اگر بخواهيم معني صحيح و مطابق با مفهوم «) 102: ص1384قنواتي، جعفري »(گيرد.) صورت مي(فرهنگ
درست آن را در فارسي بيان كنيم بايد بگوييم فولكلور يعني مجموعه دانش مردم، فرهنگ مردم، سواد توده 

يات عوامانه نيز داريم مردم، معلومات عامه و معلومات عوامانه، زيرا همانطور كه ما ادبيات رسمي داريم ادب
همانطور كه طب و حكمت رسمي داريم طب عوامانه هم داريم. مجموعه اينها را در اصطالح بين ملل فولكلور 

همين افكار عوام باعث  )22: ص1371(انجوي شيرازي، ».شودگويند و در ايران فرهنگ توده مردم گفته ميمي
ادبيات عامه يا ادبيات توده يا فرهنگ عوام يا فولكلور در مقابل «.ها شده استاعتقادات و خرافهبه وجود آمدن 

هاي ها و قصهاي است از ترانهسواد و تحصيل كرده است و مجموعه ادبيات رسمي است كه مخلوق ذهن مردم با
واج دارد. سواد ر، سحر و جادو و طب عاميانه كه در ميان مردم ابتدايي و بيهاها، ضرب المثلعاميانه، نمايش نامه

ها و تعاريف، جوامعي كه اكثريت مردم آنها قادر به نوشتن و خواندن باشند، فاقد فولكلور براساس اين استنباط
ن و نوشتن عموميت پيدا توان گفت در جوامعي نيز كه سواد خواندهستند. بر اساس اين تعاريف، همچنين مي
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: 1384، قنواتيجعفري »(د، فاقد فولكلور هستند.هايي كه از نعمت سواد برخوردارنآن گروهنكرده است، 
هاي مشتركي هستند كه با سابقه چندين هزار ساله زيرا صورتكهن الگوها نيز در اين مقوله قرار دارند )103ص

ها براي رسيدن به اند. اين صورتاز اجداد بشر نسل به نسل منتقل شده و در گوشه ضمير ناخودآگاه جاي گرفته
دارد كه دربر. ناخود آگاه جمعي انسان، مضاميني شوندگر ميدر نمادهاي گوناگون طبيعي جلوهمرز خودآگاهي 

هاي گوناگون داند. كهن الگوها گرايشهاي ارثي مشتركي هستند كه انسان در موقعيتتايپ مييونگ آنها را آركي
توان گفت كه مختصه بارز مشترك بين گروهي از تايپ يك ايده انتزاعي است و ميآركي«دهد.از خود نشان مي

يعني صور بدوي و اوليه گفته است كه  (primordial images)امور و اشياء و موجودات است و يونگ به آن 
جهاني و همه زماني و همه . اين صور، آورندطرح و الگوي كلي و باستاني رفتارها و پندارهاي ما را به وجود مي

شوند. اين صور از كنند و پديدار ميها و در همه جا  به يك شكل عمل ميدر همه زمانمكاني هستند، يعني 
ها هستيم. لذا به قول كادن مسائل بنيادي و فطري حيات اند و ما همه در سيطره آناجداد ما به ما منتقل شده

رادر جنبه كهن الگويي چون تولد، رشد، عشق، خانواده، مرگ، تضاد بين فرزندان و والدين، رقابت دو ب بشري
كنند از اين رو ها در ادبيات معموال به صورت سمبل نمود پيدا ميتايپآركي )242: ص1378شميسا، »(دارند

-ها مورد مطالعه قرار ميها در يك متن ادبي بپردازد معموالً سمبلخواهد به مطالعه آركي تايپدر آثاري كه مي

  گيرد.

 فولكلور در لرستان -2-1

ها، ها و آيينرقص بهادبيات فولكلور شامل دو بخش آداب و رسوم و ادبيات شفاهي است كه ادبيات شفاهي 
اش بوميدي برخوردار است متأسفانه ادبيات سرزمين لرستان با اينكه از قدمت زيا پردازدها ميها و قصهالاليي

ت. ادبيات بومي لرستان  بيشتر به صورت در زمينه فولكلور اسو اين ناشي از كم توجهي محققان  ضعيف است
و  باشدشفاهي وجود دارد و آثار مكتوب آن نادر است. و اين ادبيات شفاهي نيز در اختيار افراد مسن و قديمي مي

ها به صورت مكتوب ثبت تر اين ادبيات و فرهنگتنها راهكار حفظ اين ارزشهاي محلي اين است كه هرچه سريع
  بهره خواهيم شد.از اين فرهنگ و ادبيات بي از ميان رفتن اين افراد ما نيز  و ضبط شوند زيرا با

 (چل سرو) چهل سرود -2-1-1

جغرافياي كوهستاني، ساكنان خود را عميقاٌ به شعر، اين هنر ديرمان بومي گرايش موقعيت لرستان به واسطه 
توان لرستان است؛ لرستاني كه به جرأت ميترين هنر طول تاريخ ، درخشان»مفرغ«شعر بعد از «. داده است

شعر در بطن زندگي جريان دارد و زندگي در بطن شعر تكوين  ،در اين فرهنگ هاست.»ترانه«گفت سرزمين 
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در كار و تالش، در عشق و اندوه، در شيون و شور، در جنگ حضور دارد؛ » لُر«در همه جاي زندگي  يابد. شعرمي
 )96: ص1376زيودار، »(و حتي هنگام سرگرمي... ذهبيو دالوري، در اوج باورهاي م

چل سرو به معني چهل سرود، يا چهل تك بيت است كه همچون فال حافظ براي پي بردن به قصد كاري يا «
» فال چل سرو«گيرد. اين شيوه كار در لرستان و غرب كشور به انجام مي نيتي كه فال گيرنده در دل دارد

عسكري عالم، »(برند.كه پي به نيك يا بد بودن موضوع ميمعروف است. زيرا از تعبير و تفسير اين ابيات است 
 در زير به چند نمونه از اين ابيات اشاره خواهيم داشت: )7:ص1390

»واره شُژپه ساكت بي ژَم دل     طلوم و م شكري رسيملَ داخُ«  

هاي شبانه رهايي يافت. ام رسيدم و دلم از خواب و پريشانيمعني: خدا را شكر ميكنم كه به مطلوب و خواسته 
 )11: ص1390(عسكري عالم، 

 »ل يكي كم كرديلَل كش ژه ككَ             كردي رمه رم كردي  َ هل پيرّكَ«

 )66ص همان:(رم داد، اما شكارچي ماهر يكي را شكار كرد.شكار را » گله«معني: صداي كل كوهي رمه

 »م بووسل پم ئو كَشكُهل به كَم   مي تا سردوسم بو  مه دوسِ مه«

 )101معني: من به دوستي نياز دارم كه هميشگي باشد، رفيق شكار و شكارگاه من هم باشد.(همان: ص

 هاي محليداستان -2-1-2

. تي بزرگساالن تأثير بسياري داشتگيري افكار كودكان و حهاي محلي در شكلداستاندر ادوار و قرون گذشته 
شد ، ديو و انسان و يا همانند كليله و دمنه از زبان حيوانات نقل ميخير و شر ها كه اغلب درباره نبرداين داستان

نبرد و  محتوايشان هايي كها منفي بود. در داستانهاي حيوانات براساس نوعشان مثبت يكه در آن نيز شخصيت
شد و اين افكار باعث مي كردتصور ميشنونده خود را در جايگاه شخصيت قوي و مثبت  ،ستيز عليه دشمن بود

دانه «، »ملك جمشيد و چهل گيسو«هايكه در امور مشابه احساس شجاعت و دليري از خود نشان دهد. داستان
و هفت  دانه انار«در داستان مثالٌ اند. از اين قبيل» ماديان و چهل كرّه«، »شهر حاكم كش«، »و هفت برادر انار

ولي پس از چند  ؛يابدآنها را مي ، عاقبتيست كه پس از چند سال دوري از برادرانشنام دختر» دانه انار«، »برادر
خواهر خود را  ،و كشتن ديو تشكسروند و پس از هفت برادر او به جنگ ديو مي ،شودروز توسط ديو ربوده مي

شد، و اين العاده پيروز ميكارهاي خارق ها هميشه شخصيت مثبت به وسيلهدر اين داستان گردانند.به خانه برمي
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ها و پيروزي خير بر شر نمادي از خوي و خصلت مهربان مردم اين سرزمين است كه همواره خواهان خوشي
 عاقبت به خيري هستند.

 

 نه چنه(چيستان)چ -1-3- 2

چيستان كه در گويش لري آن را به نام «چنه چنه» ميشناسند؛ نوعي سرگرمي و بازي هوش سنجي  محسوب 
ميشود كه در گذشته در شبهاي دراز زمستان افرادي كه خانه هايشان يا همان سياه چادرها كه با محبت و 

صميميت در كنار هم بنا شده بود با نشستن در اطراف آتش گرم هيزم و با گفتن چيستان  يا همان چنه چنه و 
قصه؛ شب هاي طوالني زمستان را سپري ميكردند و اين چيستان ها و قصه ها را سينه به سينه و نسل به نسل 

 منتقل ميكردند. در زير به چند نمونه از اين چيستانهاي محلي اشاره ميكنيم:

  «چادرِ يه تيلَكي پرده هزاريِ   بي طناف كَشيه بي د مرغزاري»
آن چيست: چادر (خيمه) يك پايهاي كه داراي پردههاي بسياري است بدون طناب در دشتي برافراشته 

 بود؟
 جواب: قارچ

*** 
 «دنُو تيز و دم باريك    مي كَه وِدر شُو تاريك»

 آن چيست: دندان تيز دم باريك/مياد بيرون شب تاريك؟
 جواب: موش

*** 
 «شهرش  سر و سرخاوي، مردمش سي نوم آوي»

 آن چيست: شهرش سرخ و سرخابي است، مردمش سياه در آبي است؟
 جواب: هندوانه (ر.ك. عسكري عالم، 1390: ص261)

 حماسه -3

ر حماسي اشعا نيز جاعت نمودن و، شعبارت است از دليري كردنحماسه اند كه در لغت نامه دهخدا اينگونه گفته
ارات و بزرگي هاي قومي و فردي اي از متون است كه به توصيف اعمال پهلواني و افتخگونهحماسه  .سرودن است
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 كه ملي و طبيعي حماسي هاي منظومه: اند كرده تقسيم نوع دو به را حماسي هاي منظومه محققان .پردازدمي
 حماسي هاي منظومه و شاهنامه از اي عمده قسمت مانند پهلواني و اساطيري هاي حماسه گونه دو به خود

اثر باذل » حمله حيدري:«همچون مصنوع حماسي هاي منظومه و شود مي بخش اسكندرنامه مانند تاريخي
اند كه عبارتست از نوعي داستان كه شخصيت اصلي اينگونه معني كرده حماسه را شناسان هماسطوره   .مشهدي

ي بسياري از حماسه وجود هادر ايران نمونه .ميدهند با پهلوانان و قهرماناني است كه كارهاي خارق العاده انجام
سرزمين كهن و ديرسال ما ايران، تاريخ خونين و شگفتي دارد. « .ستابزرگترين آن شاهنامه فردوسي  دارد كه

اند. سه هزار سال پيش ي مردمي است كه همواره بر راستي و نيكي استوار بودههاها و شكوهوهآسمانش شاهد شكْ
ستودند. ايرانيان ملّتي كردند و عدل و داد و مهر و پاكي را ميملك، سرود نيايش يزدان را زمزمه مي معابد اين

ماند حماسه است و روشنايي و عشق و نچه ميآهستند كه عمري به درازاي تاريخ دارند و در صفحات حياتشان، 
 )6: ص1373(جمالي، ».ديگر هيچ

 منشأ حماسه ملي -3-1

بينيم هيچ ملتي به وجود نيامده و به تحصيل استقالل و ادوار حيات ملل نظر كنيم ميچون به نخستين «
هاي خطر را گذرانده و به اعمال پهلواني دست زده مگر آنكه اعصار و دوره ،استتحكيم مباني مليت توفيق نيافته

باشند كه در ذهن وي اثري بزرگ برجاي گذارند. اين خاطرات مايه  و بزرگان و پهلواناني از او پديد آمده باشد
تاريخ ملل قديمه و اولي پديد ظهور رواياتي گشت كه دهان به دهان و سينه به سينه نقل شد و از مجموع آنها 

به هر هاي مدون گشت  و احياناٌ بر آنها افزوده شد؛ اما آمد. روايات و حكايات مذكور آخر كار منتهي به تاريخ
حال رواياتي پراكنده و بي نظم بود كه هر قسمتي از آن را كسي به ياد داشت و براي گردآوري آنها نهضتي و 
اقدامي الزم بود. اين كار بزرگ اغلب و نزديك به تمام موارد به همت كساني صورت گرفت كه به ذكر مفاخر ملي 

شتند. به عقيده گروهي از محققان شعر حماسي از شعر هاي نياكان خويش عالقه داها و قهرمانيو بيان پهلواني
نكه به وصف آآيد آدمي زودتر از غنائي متأخر و حتي نتيجه و دنباله آن است زيرا بنابر آنچه از ظواهر امر برمي

حوادث خارجي و اجتماعي و يا ساير امور بپردازد خود را با سرودهاي مذهبي يا عشقي و يا اساطيري كه بيشتر 
 )14 -13صص: 1384كرد.(ر.ك. صفا، غنائي داشت سرگرم ميجنبه 

 حماسه در لرستان -3-2

هايي است كه در دفاع از حيثيت و شرف انساني به ماند، حماسهميآنچه در حافظه تاريخي ملتي براي هميشه 
فريده باشند. حماسه آ ايداران جور، حماسهاست. تاريخ به ياد ندارد كه پيشقراوالن ستم و طاليهوجود آمده 
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كنند و شرافت انساني را مرداني كه پاي اعتقاداتشان را با خون سرشان امضاء ميمولود مظلوميت و درستي است. 
نيز يكي از شاهزادگان هخامنشي كه از سرزمين ماد (لرستان) عبور  »زاگرسدالور «در داستان دارند.پاس مي

ها را لر گويند. آنها در تاريخ ايران مردم اين قسمت«كند: يف ميكند مردمان اين سرزمين را اينگونه توصمي
اند. لرها هرگز در طول تاريخ ايران زمين، مردماني سلحشور و تعيين كننده در نظام لشكري و كشوري بوده

» باشد.اند و تاريخ هرگز به ياد ندارد كه قوم لر، به مملكت ايران خيانت كرده زمين، باهيچ دشمني سازگار نبوده
 )101: ص 1387(لشني، 

 اند. در زير به چند نمونه اشارهدر ديار كهن لرستان افراد بسياري در راه وطن و حفظ اين مرزوبوم تالش نموده
 خواهيم داشت:

 تاريخ تارك بر ، و نام اوشود مي ديده او در لر زن از كامل تصويري كه لر زن مشهورترين عنوان به »خير قدم«
 پيدا بسيار اي آوازه خود شجاعت با كه باالگريوه منطقه ونديرك ايل ،قالوند طايفه از زني درخشدمي لرستان

 دوره ابتداي در. است جاويدان لرستان فرهنگ در سلحشور زن يك از اياسطوره عنوان به او نام اينك و كرده
 و سربازان ميان بودند، آمده گرمسيري الوار منطقه و لرستان به ارتش و نظامي نيروهاي تازه كه زماني پهلوي
 با خير قدم و شدند خود منطقه به نظاميان ورود مانع هاقالوندي. گرفت در جنگ و مبارزه خير قدم برادران
 و آب بدون پهلوي نظاميان محاصره در برادرانش كه نيز يكبار. بود رزم هم و همراه جنگ اين در خود برادران
 به را فشنگ قطار و آب مشك ترسي هيچ بدن و اسب بر سوار كه بود خير قدم اين بودند، گرفته قرار فشنگ
 ضربي چهار كه است لري موسيقي از حماسي مقامي نام خير قدم. داد نجات را وآنان رسانده خود برادران سنگر

زيادي در اشعار  .است خير قدم بنام زني شير آن اصلي قهرمان زيرا. است اي قبيله هاي حماسي جمله از و
 وصف دالوري قدم خير سروده شده است.در زير به يك نمونه اشاره خواهيم كرد:

  «قدم خير!
 برنوي كهنه ات كجاست؟

 سربازان اجنبي دارند به ايل مي رسند

  قطار و فشنگت را
 تمام غيرت زمين و دشت را بردار

 چقدر "تنگ فني" به طنين گامها و غرش برنوي تو نياز دارد»!

")لرستان كوچك قزوين"به نقل از وبسايت  شعر از احد چگني(  
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درخشان تأللوئي نيز از حماسه سازان اين مرزو بوم است كه نامش همچون نگيني  »هوشنگ اعظمي«دكتر 
وي بود  ي شدن صنعت نفتلنهضت م در جريان ،و از فعاالن لرستاني او پزشك استبخشيده اين ديار ابدي به

وي در  دستگير شد. ساواك بارها توسط سازمان حكومت پهلوي مخالفت با و گرايانه به دليل عقايد ملي
 .در جريان درگيري مسلحانه با ماموران ساواك كشته شد 1355 سال

در جنگي كه رضاخان با نيروهاي  .كردندميدر برابر حمالت دشمنان ايستادگي همواره اكثر طوايف لرستان 
. از آنجا كه حمله كرد طوايف لر بيكار ننشستند بلكه با همبستگي و اتحاد به مقابله برخاستندمسلح به لرستان 

ها تحت هاي قديمي بود. همه لشكركشيها از نوع جنگها در كوهستان بود لذا اكثر جنگبيشتر درگيري
با اين اتحاد «و مدند آقطاران نزديك رضاخان به حساب ميشد كه از همفرماندهي مستقيم افسراني انجام مي

آباد يورش برده، در نبردي سخت از هر سوي به خرم 1303ارديبهشت  18انسجام بيشتري يافته در تارخ 
كه همواره در عرصه سياست  يطوايفديگر  از )39: 1373جمالي،»(شهر را به محاصره خود درآوردند. پادگان

اي از تاريخ خاندان بزرگ چگني اين است كه در هر دورهيكي از خصوصيات بارز  ؛حضور داشته قوم چگني است
شان سعي در گشودن راهي براي نظيراند و با روشنفكري بيها سكوت نكرده، بپاي خواستهدر برابر ناماليمتي

هاي بسياري از تاريخ ازجمله دوره شاه عباس صفوي(اولين دوره) و دوره رضاشاه ازينرو در دوره .اندنجات بوده
 اند.گيالن و... تبعيد نمودهشيراز، قزوين، همدان، مركزي،  :طق ديگر ازجملهاي اكثر اين روشنفكران را به منپهلو

توانيد به كتاب تاريخ معاصر چگني از بهمن آزادي چگني مراجعه براي اطالعات بيشتر در مورد اين قوم مي
 كنيد.

دارد. در زير به ابياتي چند از اين سروده ارزشمند  شعر تبعيدي از شاعر معاصر احد چگني اشاره به اين وقايع
 كنيم:اكتفا مي

 سالم شاپور خواست!«

 آوري؟مرا به ياد مي

 آيممن از ييالقي ابدي مي

 از دوردستي هميشگي

 از جايي كه نام كوچكم قنديل بسته است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B5
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 )81: ص1383(شفيع پور،  »...سال تنهايي و غربت 360از پشت 

بسياري در جنگ تحميلي عليه دشمن قيام نمودند از جمله ميرزا حسين احمدي چگني، همچنين روحانيون 
 )1384قاسم محمودي، علي كوشكي و... (ر.ك. دريكوند، 

 ادبيات مقاومت -4

شود. هنگامي كه يك ها ديده ميهاي ظالم، در تاريخ همه ملتها و جامعهها و نظامايستادگي در برابر بيدادگري
-ها و نوشتهخيزد، از سرودهبه مبارزه با عوامل استبداد داخلي يا خارجي برمي ملّت يا جامعه

. ها دعوت به مبارزه و پايداري در برابر بيدادگران استگيرد كه موضوع اصلي آنهايي بهره مي
گويند.مي» ادبيات مقاومت«يا » ادبيات پايداري« ها راها و نوشتهاين نوع سروده  

اند از:ترين مسائل عبارتاصليدر ادبيات پايداري   

ها و مشكالت آندعوت به مبارزه و تحمل سختي-1  

ها و تصوير چهره بيدادگرانبيان بيدادگري-2  

ستايش آزادي و ازادگي-3  

آورد تالش، وحدت، همدلي و مبارزه مستمر است.نشان دادن افق روشن پيروزي كه ره-4  

ترسيم مظلوميت مردم-5  

مردم مبارز و شهداي راه آزادي بزرگداشت و ستايش-6  

هاي شورانگيزي كه در طول تاريخ، ها و نوشتهتر به ادبيات پايداري بنگريم، همه سرودهاگر با ديدي وسيع
، جزء ادبيات پايداري انداند و آزادگي و آزادگان را ستودهبيدادگري و بيدادگران را محكوم كرده

.خواهند بود  

هاي اند. پس شاعر، شعر را چون سالحي آتشين در خدمت آرمانهاي مردمتودهدر شعر مقاومت مخاطب، «
گيرد. به همين خاطر شعر كم بهره از نمادهاي پيچيده و روشنفكرانه، به بياني تند اجتماعي و مردمي به كار مي

 )97-96: ص1381روزبه، »( آفرين باشد.گرايد تا بيدارگر، برانگيزاننده و هيجانو كوبنده مي
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 ادبيات مقاومت لرستان -4-1

و   هاي ملي كه معموال عنصر تخيلابل توجه هستند البته خالف حماسهو ق  بسيار زياد ،اشعار حماسي لري
و عنصر   واقعيت دارند  اشعارحماسي لري  مهمترين ويژگي آنهاست  و شكل داستاني  وجود قدرت هاي ماورايي

در اشعار  "تفنگ دردت به جونم "، "ترانه دايه دايه وقت جنگ "لرستانتخيل در آنها كمتر ديده مي شود. در 
اشعار مربوط به دالوري هاي شير علي مردان خان  "ترك جنگ سي م ننگه  جنگ جنگه"بختياري ترانه ي 

 "مر جنگ مر جنگه خدا دونه جنگ تفنگه"همچنين تصنيف  "صيدال"بختياري و ديگر دالوران بختياري مانند 
و مير غالم مي توان اشاره   مربوط به دالوري هاي كي لهراسب  ار حماسي بوير احمد مي توان به اشعارو در اشع

  .كرد

اي است كه در اين هاي منتشر شدهكتابأ ري در لرستان وجود دارد بعضآنچه امروزه به عنوان ادبيات پايدا«
حوزه به خوبي نتواسته تمام ظرفيت رزمندگان دوران دفاع مقدس لرستان را در هشت سال دفاع مقدس به 

در حتي درستي نمايش دهد. عوامل معتددي در اين زمينه باعث شده كه اين مهم به سرانجام نرسد و لرستان 
دان نتواسته توفيقاتي حاصل نكند. اگر عواملي را كه ، كرمانشاه و همتان هاي هم جوار خود مانند ايالمميان اس

لث كه دو ضلع آن نويسندگان و ثباعث خروج و چاپ آثار رزمندگان لرستان مي شود را به سه ضلع يك م
نسته در رزمندگان و ضلع ديگر آن مديران فرهنگي باشند تقسيم كنيم در لرستان اين سه ضلع به درستي نتوا

كه مهمترين ضلع اين مثلث مديران فرهنگي هستند كه بايد ارتباط دهنده بين د.كنار يكديگر قرار گيرن
تا كنون اين نقش نتوانسته توسط مديران فرهنگي ايفا شود.  ؛ اماهنرمندان و رزمندگان دوران دفاع مقدس باشند

ست كه شايد توان خود رزمندگان دوران دفاع مقدس دانمياست كه باعث كندي اين روند شده را  يديگر عامل
دهند و همين باعث مي شود كه خيلي از خاطرات آن دوران به علت مواقع تن به مصاحبه و گفتگو نمي در بيشتر

ا باعث شود كه بخشي از هويت فرهنگي و تاريخ دفاع مقدس م ياد و خاطره خود رزمنده برود و گذشت زمان از
بسيار هستند، ، نويسندگان و روزنامه نگاران كه به عنوان ثبت كننده اين لحظات اما نقش هنرمندان. از بين برود
صحنه را ترك كند چرا  ،نبايد هنرمند ما به علت بي ميلي و يا كم توجهي مدير و يا مسئول فرهنگي ؛مهم است

اقع بيالن كار و سود و زيان به برنامه هست و در بيشتر مو يكه در بيشتر مواقع نگاه مديران فرهنگي ما نگاه
براي مدير سود دارد. نسل امروز ما ديگر نگاه سياه و سپيد  ،عدد و ارقام مهمتر از چاپ نگاه منتقدانه يك رزمنده

در كنار بيان  .وندي خاكستري وجود داشته كه بايد بيان شيهارا نمي پسندد در اين ميان رفتار به موضوع جنگ
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مان رزمندگان اسالم را ثبت و ضبط كرد و اين براي نسل امروز كه أتو ها و پيروزهايتوان شكستاين موضوع مي
تر خواهد بود. و اين مهم بايد توسط هنرمندان كه يزي از آن به ياد ندارد قابل فهميا چ ،از جنگ دركي نداشته

هاي دوران اميما نبايد از گفتن بعضي از ناكامروز در خاكريز اول جنگ نرم وجود دارند به سرانجام برسد. امروز 
و دفاع آغاز شد تهاجم از طرف دشمن بلكه جنگ ترس داشته باشيم چرا كه اين جنگ از سوي ما آغاز نشده بود 

به ارمغان ن مارزمندگان ما در آن دوران خود بزرگترين دستاورد و پيروزي را در آن هشت سال براي
 شهبازي، به نقل از وبسايت شاعران پارسي زبان)(»آورد.

 شاعران مقاومت سرا -4-1-1

اند اما براي جلوگيري از اطاله كالم به ذكر نام چند تن در لرستان شاعران زيادي در زمينه مقاومت شعر سروده
 از اين بزرگواران بسنده خواهيم كرد.

گرايانه كه هيچ گونه ستيزي با مظاهر پيرامون خود ندارد. به  ي طبيعت عبدالرضا شهبازي، شاعري است با روحيه
شود. فقدان عناصر ستيز، جداي از چند شعر  ها ديده نمي اي سروده عناصر ستيز جز در پاره اشعارشتعبيري در 

ها، زباني  موجب شده، تا زبان شعر اين مجموعه و دوران دفاع –جنگ هشت ساله  –و البته اشعار دوران مقاومت 
اي اشعار، كمتر مفاهيم و مضاميني چون؛ فرهنگ،  نرم، لطيف، ساده و منعطف باشد. در شعر شهبازي، به جز پاره

شود. هرچند جهانِ شعرِ شهبازي، جهاني است كه در بطن و متن آن نوعي  دين، مذهب و ايدئولوژي ديده مي
كه در شعر او ردپايي از اين  جهان كيهاني و انسان عصر اساطير است، بي آنمخصوصِ  آرامش وجود دارد كه

 چرا« ،»حيرت و صاعقه مدار بر«هاي: تأليفات اين هنرمند بزرگ كتاب د.شوديده  -اساطيري –جهان كيهاني 
 ،»كنند مي سالم تو به ها آيينه« ،»ببيند مرا هاي خواب كسي خواهم نمي«  ،»بري مي لذت من هاي گريه از اينقدر

 هاي ارديبهشت ي همه«  ،»سيب درخت وسعت به« ،»غربت كوفه يك« ،»ايران دانشجويان شعر ي گزيده حضور«
 دو اي مجموعه كه »كلمات ي سايه در« ،»بياور غدير كمي« ،» ياس عطر « ،»فرشتگان گذرگاه در« ،»جهان
 تو وقتي«  نام با شعر مجموعه آخرين كه اين ديگر و است لرستان پژوهشگران و هنرمندان با گو و گفت جلدي
 شعر مجموعه .است كنون تا 1373 سال از شاعر هاي تجربه حاصل كه كرد اشاره توان مي »بودم مرده من آمدي

اين  توسط كه لرستاني شاعران مقدس دفاع اشعار گزيده »به وسعت درخت سيب«و  »خون و آتش تبار از«
 .تأليف شده استبزرگوار 

شود و نه نگرشي كيهاني! اما گويي شعرش  هاي انسانِ كهنِ تاريخي ديده مي در شعر شهبازي، نه ردي از اسطوره
 .ي انسان پيش از تاريخ را كند كه در آن، شاعرش، ميلي كيهاني دارد و آرامش و طمانينه در بطن جهاني سير مي
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 هواي و حال در با مضمون جنگ و حماسه، شعر چندنيز  و است عاشورايي شعري يك ،"مهربان ذوالفقار" شعر
از ديگر شاعران شعرمقاومت لرستان  .دهد مي نشان ها ارزش اين به را شاعر تعلقات، اند شده سروده پايداري شعر
ابراهيم «، »اهللا مسعودينصرت«، »محمدرضا روزبه«، »عبدالرضا فريدزاده«، »محمدكاظم عليپور«توان از مي

 ... نام برد.و» يوسفعلي ميرشكاك«، »بولحسني

و عشق و حب وطن را با خاطرات  نهندمينيز پا به عرصه ادبيات و ادبيات مقاومت  بسياري امروزه شاعران جوان
شاعر جوان امروز جنگ تحميلي را تمام شده . دارندآميزند و معجوني از پايداري را عرضه مينشان در هم ميراپد

ها و پيامدهاي شخصي،  عنوان نسلي كه جنگ را از نزديك حس نكرده است، برداشتكوشد به  داند و مي مي
شاعران از  .به تصوير بكشد و با زبان شعر درآميزد 80اجتماعي و حتي سياسي آن را در زندگي امروز در دهه 

، »ميثم جعفري« ،»ايرج زنگنه«توان از دس و ادبيات پايداري را ترسيم نمودند ميهاي دفاع مقكه صحنهجواني 
سروده يوسفعلي ميرشكاك » تفنگ«هاي مقاومت به نام در زير به يكي از سروده و... نام برد. »فاطمه بيرانوند«

 اي خواهيم داشت:اشاره

 اي دل اي تفنگ شعله ور ! چرا«

 بوي خون نمي دهد تپيدنت

 لك لكي نمي پرد ز غرّشت

 آهويي نمي رمد ز ديدنت

*** 
  !پدر اي دل اي تفنگ برنوي

 زير سقف سينه ي سياه من

 همچو آبگينه اي شكسته اي

 ماندي و شكسته تر نگاه من

*** 
 در تو ماند و بال وا نمي كند

 چون كبوتري بريده بال و پر

 او نمي پرد ، تو پر نمي شوي

  !از هراي مرگ ، برنوي پدر

*** 
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 اليق نگاه مرده ي مني

 نه نگاه گرم ماده آهوان

 اين نگاه خو نمي كني چرا به

 چون سگ گري به مشت استخوان

*** 
 كهنه اي تو و پسند خاطر

 هيچ كس به جز پدر نمي شوي

 او دگر نمي شود چنان كه تو

 تو چنان كه او ، دگر نمي شوي

*** 
 چون تنور سرد مادرم تهي

 از حضور شعله هاي آتشي

 بس كن اي دل ، اي دل تباه من

 خنده آور است از تو سركشي

*** 
 غزال وحشي جنوبديدي آن 

 از تو گرگ پير وحشتي نكرد ؟

 ديدي آن پلنگ جنگل شمال

 حرمت ترا رعايتي نكرد

*** 
 هيچكس ترا زمن نمي خرد

 اي دل من اي تفنگ دير سال

 بر جدار دنده هاي خسته ام

 )116: ص1376( عليپور، » سر بنه ز درد خويشتن بنال

 موسيقي و ترانه مقاومت -4-1-2

انگيز حماسي با اند به صورت تصنيف درآمده، با ريتم دلوصف وطن و جنگاوري سروده شده اكثر اشعاري كه در
مشهور لرستان كه با حنجره دردمند خود غم و شادي مردم اين  يانسرااز ترانه اند.روح و خون مردم آميخته شده
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 ادبيات، شعر، موسيقي، از رحمانپور عميق شناختاست. ديار را بر تارك سپيدكوه نشانده است ايرج رحمانپور 
 و سرشار ذوق حاصل كه شده فراموش هاينغمه و هاچكامه به مانندش بي يابيدست بومي، فرهنگ و زبان
 صاحب هنرمندي او ازو  است روستايي و شهري اجتماع مختلف طبقات با فروتنانه نشيني هم و مطالعه هاسال

بر شعر بي مانند اين شاعر نشان دهنده تسلط هاي موزون و پرمغز رحمانپور ترانه است ساخته بديل بي و سبك
 هنرمند اين آثار اعتبار و وزن و شودمي سروده موسيقي با همنشيني قصد بهاو  موزون كالم .باشدمي و موسيقي

 از داندمي او .گيرد مي نشات موسيقي، و ترانه عرصه، دو هر بر او تسلط يعني جا همين از دقيقا لر، برجسته
 بنشاند توانمندش حنجره بر سرانجام و هانت آغوش در چگونه و برگزيند را هاييواژه چه واژگانش، گسترده دايره

 كهن هاينغمه و هامويه بازخواني نه و بازنويسي در ميزان همين به او .نرود بين از اثر موسيقايي نظم و وحدت تا
 كمتر.برد نام معاصر سرايان ترانه تريناجتماعي از يكي عنوان به رحمانپور از توانمي اغراق بدون است موفق

 اين از .باشد نگذاشته جاي بر پايي رد او هايترانه در كه آورد خاطر به توان مي را اجتماعي پديده يا رويداد
 مسائل دهنده انعكاس ديگر زمان هر از بيش كه خواهي، مشروطه دوره هايترانه با توانمي را او هايترانه منظر

 .كرد مقايسه است، اجتماعي و سياسي

خوانندگان بزرگي كه اشعار دليرانه را در سرزمين نُت به منصه ظهور رسانده استاد بزرگ رضا ديگر از 
عشق ايراني و غيرت ملّي را به جوش آورد » دايه دايه وقت جنگه«باشد. او كه با شعر مي )1386(متوفي سقايي

جنگ ايران و  وي در اواخر است.درخشد رسيدهپرستي مياي از وطناش به هرجايي كه رگهسرودهو آوازه 
در  .بر اثر اصابت تركش يك بمب مجروح شد و تا پايان عمر به خاطر عوارض آن بيمار بود ازنا شهر در عراق

 اي خواهيم داشت:اين سروده ماندگار اشاره زير به ابياتي از

  
 زينَُ برگم بونيت واو ماديونم«

 زين و برگم را به ماديانم ببنديد
 خَورِم بوريتو سي هالوونم

 خبر مرا براي دايي هايم ببريد
 *** 

 دايه دايه وقت جنگه
 اي مادر، اي مادر هنگام جنگ است

 دايه دايه وقت جنگه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7
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  مادر هنگام جنگ استاي مادر، اي 
 قطار كه باال سرم پورش ز شَنگه

 قطار باالي سرم پر از فشنگ است
*** 

 د قال كرده و در شمشير و دسش
 از قلعه بيرون زده و شمشير به دست اوست

 چيو طال برق مي زنه لقام اسبش
 لگام اسبش مانند طال برق مي زنه

 *** 
 دايه دايه وقت جنگه

 هنگام جنگ استاي مادر، اي مادر 
 دايه دايه وقت جنگه

 اي مادر، اي مادر هنگام جنگ است
 قطار كه باال سرم پورش ز شَنگه

 قطار باالي سرم پر از فشنگ است
*** 

  نازيه ته سي بكو جومه برته
   تن كن نازي، جامه سياه بر

  دور كردن تو قورسو شير نرته
 شير مرد تو را در گورستان آويزان كرده اند

 *** 
 دايه دايه وقت جنگه

 اي مادر، اي مادر هنگام جنگ است
 دايه دايه وقت جنگه

 اي مادر، اي مادر هنگام جنگ است
 قطار كه باال سرم پورش ز شَنگه

 پديا، ذيل نام رضا سقايي)به نقل از ويكي(»قطار باالي سرم پر از فشنگ است
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 )1385متوفي (علي سالم همتتوان از ادبيات مقاومت لرستان نقش داشتند مي موسيقي كه در ديگر كسانياز 
هاي مردم هاي سرشناس موسيقي لري، اشعاري را دروصف دالورينوازنده كمانچه و يكي از چهرهنام برد. او 

علي سالم با باشد. همت هاي موسيقي لري مياست. خدمت بزرگ او ارائه و انتقال بسياري از مقاملرستان سروده
اشعار هاي حماسي را به شكل منظوم درآورده، به يادگار گذاشت. ي خود سرودهگيري از طبع شاعرانهبهره

از اين دست حماسي كوه شيشه در جنگ لرها (طايفه بيرانوند) با قواي نظامي رضاخان در چغلوندي لرستان 
 ت: خواهيم داش اشاره آن باشد كه در زير به ابياتي چند ازمي

 قوميل امشو زيتر بورن گرد بون چي هميشه«
 »اُردي حمله مكي صو شو اره كوه شيشه

 اي قوم امشب زودتر جمع بشيد دورهم مثل هميشه
 اردوي نظامي حمله ميكن صبح زود بسوي كوه شيشه

*** 
 ايمه كل بيرانون كه هرگز حاشا ديريم«

 »همه مون دشمني و گرد رضا شا ديريم

 ها كي هرگز حاشا داريمهمه ما بيرانوند 

 (كه) همه مون دشمني با رضا شاه داريم

*** 

 هر وِ قسم درو مردم خيال خام كردي«
 »كل خونيل يكه تاز رضا خان اعدام كردي

 با قسم دروغ فكر مردم رو خام كرده
 .همه خان هاي يكه تاز رو رضا خان اعدام كرده

 و حساسيت و اشعار اين حكومتي ضد محتواي بدليل ،فوق حماسي اشعار سرودن از پس سالم علي همت
 براي تصنيف بشكل و مخفيانه بصورت را آنها كوتاهي مدت آن، آشكار طرح و اجرا از خان رضا حكومت ممانعت

 از( »كرمي« تصنيف آهنگ، اين دادن قرار مبنا با  سالم علي همت استاد. كرد مي قرائت طوايف بين در و لرها
 را) بود شده درگير لرستان هنگ ماموران با الوار از گروهي با كبيركوه در كه لرستان دلفان منطقه مبارزان
 .ساخت و طراحي
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ت كه افراد بسياري در وصفش شعر نمادي از دالوري زنان لرستان اس  ،اشاره شد او قدم خير كه پيش ازين به

 مقام اين نام اند،سروده او هايدالوري توصيف در را خير قدم شعر و آهنگ كه باالگريوه بومي نوازندگان ؛سرودند
 بومي نوازندگان و هنرمندان بوسيله كه مقامي هايآهنگ اصوال. اند نهاده خير قدم او بنام نيز را لري موسيقي

 و آرام ضربي داراي بلكه نيستند، نواخت يك هجايي اشعار مانند اند،شده ساخته باالگريوه و كوه ميان منطقه
 شنونده متغييرش، هاي جاذبه بعلت كه هستند قوي احساسي بار با موسيقيايي و آوايي بلند و كوتاه هايكشش

 ميان موسيقي هاي ويژگي از حالت اين. باشند توصيف و توجيه به نيازي آنكه بي دهند مي قرار تاثير تحت را
). خان مرشد و دايه دايه( است تند و خشمگين طنيني داراي لرستان نقاط ديگر حماسي هايمقام زيرا است كوه
 از. ايترانه توصيفي و موضوعي هم و است موسيقيايي حسي هاي جاذبه داراي هم خير قدم ترانه و آهنگ لذا
اند. ازميان كساني كه برده نام لر تبار و ايل از اياسطوره بعنوان لرستان موسيقي در خير قدم از گاه جهت اين

تر از بقيه است. طنين دلكش اند صداي ماندگار رضا سقايي، اسطوره آواز لرستان معروفترانه قدم خير را خوانده
-آهنگ صداي استاد سقايي، و تركيب آن با ضرب آرام و پر كشش آهنگ اين ترانه و نيز ابيات خاطرهو خوش

 دهد.اي را تحت تأثير قرار ميانگيز حماسي و در عين حال عاشقانه آن هر شنونده

 رسم بوده بازي خان و خان كه قديم زمان در بزرگان گفته اي در وصف تفنگ دارد كه طبقي نيز ترانهرضا سقاي
 از يكي بدهند، در هاعروس به را) گشون ري( هديه اولين و باشند داشته شركت هاخان هاعروسي در كه بوده

 دزديدن از بعد بدزدند را عروس ميده دستور و آيدمي خوشش عروس از خان هديه دادن موقع هاعروسي همين
 كه تفنگش با دل درد كندمي شروع و بگيرد پس را عروس كه ميرود و داردبرمي را تفنگ بيچاره داماد عروس

 لرستان صداي سلطان دلنشين صداي با و درآمد ترانه بصورت بعدها كه است جوان آن دل درد همان اثر اين
اي خواهيم داشت:ابياتي از اين شعر اشاره.در زير به درآمد اجرا به سقايي رضا  

 تفنگ بي تو نمونم                            تفنگ دردت به جونم«

 رقيق روز روشن شو تارم        تفنگ تا تونه دارم غم ندارم اي برارم  

هاي شفيق شبتفنگ برادر وفادر و رفيق شاعر درد تفنگ را به جان مي خرد و نمي خواهد بدون آن زنده باشد 
در شعر لري عاشق همه چيز را فداي معشوق مي كند به جز تفنگ و اينجاست كه عشق مغلوب  تار اوست.

 مي شود. حماسه

 يه امشو مهمونتم سحر وجنگم       هر چي دارم قربونت غير تفنگم
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اشعار لري هر  اوج اين پيوند است. در »تيه كال برنو«  چشم يار تفنگ است گيسوي او كمند است و تصنيف 
 جا سخن از يار است اسب و تفنگ هم به كار است.

 بزني كوك و تهي ري خدمت گل       چه خش اسب كهر دولول ته پر

و اسب كهر به شكار كبك و تيهو بپردازي و بعد بخدمت يار   برگردان: چه خوشايند است كه با تفنگ دولول
 بروي.

 كوك من بال سي يار تازه          وردارم پنج تير پرون برم ومازه بزنم

تازه وصال شكار   برگردان: تفگ پنج تيرم را بردارم و بر فراز تپه ها بروم و كبك در حال پرواز را براي محبوب
 كنم.

براي عاشق و حماسه ساز لر بسي خوشايند است اگر ابزاز جنگش را معشوقه به دستش دهد كه از ديد 
 روانشناسي قابل توجه است.

 »مردن بند تشي ننگه وبارم        بيا زنارمه شال و قطارم گل

 .برگردان: مردن در بستر و كنار آتش بر اي من ننگ آور است اي يار تفنگ و قطار فشنگ من را برايم بياور

 

 نتيجه:

با نام  ورسد به قبل از مادها مي هاقدمت آن كه اندقوم لر قومي اصيل بودهدهد: اين پژوهش نشان مي هاييافته
توان هاي كشف شده مي. از مفرغاستشان مفرغ سازي بودهكردند هنر اصليكاسيت در اين سرزمين زندگي مي

آالتي جنگي همچون همين روحيه باعث ساختن ابزار .انداي جنگجو و سلحشور داشتهروحيه اين قوم دريافت كه
شان ن اين قوم نيز تأثير زيادي بر خصوصيات رفتاريمناطق جغرافيايي اسكا است.تبر، نيزه، شمشيرو... شده

نتيجه بارز  دارد، زندگي در كوهستان باعث شده كه رفتار و افكار مردم لرستان به سوي قدرت سوق پيدا كند.
است در اين اين است كه افكار بومي، عقايد قومي و فرهنگ مردم لرستان از گذشته تا به امروز يكنواخت بوده

 كشتار ناجوانمردانه،اي براي تزئين و يا و رشادت در رأس قرار دارد، تفنگ و شمشير نه وسيله فرهنگ شجاعت
در خون اين مردم ، كوهستان، مفرغ و ... طبيعتشكار، بلكه ابزاري براي رسيدن به عدالت است. عناصري چون 

لر به وجود  و زنان در مردان. تمام اين عناصر با يكديگر گره خورده، خوي جوانمردي و رشادت را موج ميزند
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ن مانع تسلط دشمن بر شازيرا روحيه جگنجويانه انداي زير بار سلطه دشمنان نرفتهآنها در هيچ دوره آورده است.
اين در قرون اخير  .استشده بومي هاي حماسيا نيز باعث خلق داستا. افكار سلحشورانه آنهاستشدهآنها مي

با شروع جنگ تحميلي و فداكاري مردم لرستان در جنگ فرهنگ بومي به تدريج به فرهنگ نوشتاري وارد شد و 
به اشعاري دال بر دفاع از وطن و فداكاري بي حدوحصر مردم اين ديار سروده شد كه ، ساله دفاع مقدسهشت

به استان  ترين منطقهلرستان نزديك استانهم از لحاظ جغرافيايي ، زيرا ادبيات مقاومت رونقي چشمگير داد
باعث شد كه مردم اين منطقه بانهايت تالش و  ،شجاعت و دليري لرستانفرهنگ  هم اينكهخوزستان است و 

پس از استان خوزستان بيشترين سرزمين دليران زاگرس كوشش به دفاع از سرزمين ايران بپردازند و اين بود كه 
سروده  "دايه دايه وقت جنگه"شعر ريخ حماسه دفاع مقدس به يادگار گذاشت. آمار شهيد و مجروح را در تا

نبايد از يادها فراموش شود كه  ، واستاد ارجمند رضا سقايي نمونه بارزي از تالش براي حفظ سرزمينمان است
 است.پرستانه مردم سلحشور اين مرزوبوم ادبيات مقاومت ايران مديون احساسات وطن
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