
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1 

          

          

 جايگاه دين و آداب و رسوم مذهبي در بين لرهاي لرستان           

 
 

 1دكترفريدون طهماسبي

 2مينا عطارزاده   

 

 

 چكيده: 

 
كنند . لرها از جمله اقوام اصيل و ريشه داري هاي فراواني زندگي ميدركشور پهناور ايران اقوام و گروه

 ها اهميت خاصي دارد.را پذيرفتند و دين و مذهب در ميان آن هستند كه خالصانه دين اسالم
مردم اين سرزمين تحت تأثير اين باورها شكل گرفته چنين آداب و رسوم وهمباورها واعتقادو

تا  مذهبي را بررسي كند. ياي از اين اعتقادو باورهاي مذكور درصدداست گوشهاست . مقاله

بين لرهاي لرستان جايگاه خاصي دارد و اين مردم اثبات كند كه باورهاي مذهب تشيع در 

 اند. شريف مذهب شيعه را پذيرفته

 

 

 

 لرستان، قوم لر،تشيع،آداب و رسوم و اعتقادات. واژگان كليدي: 

 
  
   استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحدشوشتر-1
 واحد شوشتر-دانشگاه آزاد اسالمي كارشناسي ارشددانشجوي -2
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ها پيرو مذهب تشيع هستند. مسلم اسـت كـه   كنند ،بيشتر آنرسرزمين لرستان زندگي ميقوم لركه د
د گيرد و آداب و رسوم و اعتقاد و باورهاي خـو رهاي خود تاثير مياي از اعتقاد و باوهرقوم و دسته

 نمايد.ريزي ميرا با توجه به آن دين ومذهب پي
ي و فردي اين قـوم كـامالًملموس اسـت . پيشـينه     تأثيرديني و مذهبي مذكور درزندگي اجتماع     

كارآمدن دولت شـيعي آل بويـه    مذهب تشيع در قلمرو لرستان ، به آغاز قرن چهارم هجري و روي
. روي كار آمدن اين دولت شيعي عـاملي بـراي تقويـت باورهـاي     )239ص 1371( جعفريان،گردد برمي

هـاي صـوفيانه   ب تسنن وهمچنين گـرايش شيعي در سرزمين لرستان شد. دركنار مذهب تشيع ،مذه
زندگي مردمان اين ديار كهن را تحت تأثير قرار داد. همجواري لرسـتان بـا شـهرهاي شـيعه نشـين      
عراق بويژه شهر كوچه كه محل تجمع شيعيان بود يكي ديگراز عوامل گسترش اعتقاد شيعي در اين 

 سرزمين شد.
ي، گذر بزرگان و سادات بويژه حضرت امـام هشـتم   از ديگرعوامل نفوذ و استقرار اعتقادات شيع   

(ع) از سرزمين لرستان است كه تـأثيرات فراواني برآشنايي مردم اين ديار بـا مـذهب تشـيع داشـته     
است. اين مذهب كه اعتقادات و باورها و همچنين آداب و رسوم مردمان اين منطقه را تحـت تـأثير   

ين تأثير پذيري نشان داده اي از است . در ادامه به گوشهعجين شده اها قرار داده ،با جان و روح آن
 .شودمي

ي جغرافيايي لرستان زاگروس،زاكرني ،(ماد)وجبال(ناميده شده درعصر طبق مشخص شدن محدوده
ي اين منطقه بلكه درمركزآن بوده است وطبق اين اسامي تا دوره معاصر اسالمي)هركدام درمحدوده

است.   "فهلي پهلي وپهلوي "يدگرگون شده واژه "فيلي"ي گفتند.واژهبه سرزمين لرستان (فيلي)مي
ي مشهور متداول شده جز نامي است كه در قرون اوليه پس از عرب جمله "لور "يا"لر "اگر چه

اند كه ناميده "فهلويات"يا  "فهلوي"هاي لري را هاو ترانهبوده وبدين جهت گويش "پهلو اشكاني"
 )1-10،صص1379(ايزدپناه ،وي اشكاني يا فارسي ميانه است. هاي آن جزء پهلگويش

ازقرن چهارم وپنجم به سرزمين كنوني و مردمان لرستان اطالق گرديد.ظاهراً اين واژه را  "لر"يواژه
كه درشمال انديمشك كنوني واقع است، پس ازويراني اين شهر،باخود به  "لور"بايدساكنان شهر

  )15ص1384(عالي پورخرم آبادي ،اشند.سرزمين كنوني لرستان آورده ب
آمده است؛ قومي است كه ازاقوام چادرنشين ايران، ساكن  "لر"ي درفرهنگ معين ذيل واژه

برد. نام مي "لريه"ي از قبيله "كرد"هاي جنوب غربي ايران ،مسعودي درفهرست قبايل كوهستان
كردي كه در كوهستان بين خوزستان  يرا به قبيله "لر"، "لور"در قرن هفتم هجري ،نام  "ياقوت"

يا  "بالداهللا"كردند به نام اي راكه آنان زندگي ميكنند ،اطالق كرده و ناحيهو اصفهان زندگي مي
 (معين ذيل لر)برد. لرستان نام مي
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ي اطهار درفرهنگ اين ديار ديده به مذهب تشيع و ائمه "لر "هاي فراوان از اعتقاد پاك مردمنشانه
 شود. مي
چهارده معصوم ،دوازده امام،پنج تن آل عبا، پشتيبان وگواه مدعاي مردمان مسلمان اين سرزمين   

اي كه درنزد خداوند دارند شاهدي است . هريك از معصومين با مشخصات خاص خود و با وجهه
د امام نيست اما جايگاه باالئي دارن "حضرت ابوالفضل"گيرند . اگر چه برحق بودن مردم قرار مي

را مير  "حضرت ابوالفضل "دارند. به عنوان مثال مردم بروجرد"لر "دردل مسلمانان بويژه مردم 
 دانند واعتقاد دارند كه غضب و خشم ايشان در حق ظالمان بسيار گيرا ست. غضب امام علي(ع) مي

روجرد آورند . مردم ببه همين دليل به سادگي نام مبارك ايشان را به عنوان سوگند برزبان نمي
دانند و بركت خداوند را به حضرت علي (ع) و حضرت امام حسين (ع) راولي نعمت خود مي

 دانند. ي وجود اين عزيزان ميواسطه
 شود:به عنوان مثال چند نمونه از قسم هاي آنها ذكر مي

 واي بركت مرتضي علي قسم .
 واي سفره مرتضي علي قسم 

 ) 218ص1388دي،( كرزبرياراحمواي شروت مرتضي علي قسم 
 هاوجود دارد .-توان به اين عبارت زيبا اشاره كرد كه درميان بروجرديازديگر قسم ها مي

واي گردش مرتضي علي قسم ، كه در اين عبارت منظور از گردش مرتضي علي آسياب                           
 ).220(همان صباشدمي

برنـد كـه نشـان از    هايي به كار مـي نين عبارتمردمان اين سرزمين براي سپاسگزاري از اشخاص چ
 است .   "بي بي دوعالم فاطمه زهرا (س) "ها به خاندان رسالت واعتقاد خاص آن

 )223.(همان،در پيش حضرت فاطمه رو سفيد باش "طي حضرت فاطمه ري ابي بوئي"
اشـترنيان    از "عليرضا احمـدي  ") نويسنده از قول51دركتاب ارزشمند فرهنگ مردم بروجرد . (ص

حكايتي نقل كـرده اسـت كـه نشـان از       "قسم حضرت عباسته باوركنم يا دم خروسته "درباره مثل
هايي كه و قسم خوردن به آن مقام بزرگ دارد. از ديگر مثل "آقا عباس "اعتقاد مردم اين سرزمين به

سـين مـوئم تـود    مـه د امـام ح   "دهـد مثـل  را نشان مي "امام حسين "اعتقاد راسخ مردم اين ديار به
شـود كـه   گويم تواز حرشهيد.كه اين مثل در جواب كسي گفتـه مـي  من از مام حسين مي "حرشهيد

 )102.( همان،صحرفي را متوجه نشود و جواب مخالف بدهد
 توان آثار فراواني از ارادت مردم لر به ائمه پيدا كرد.:هاي اين منطقه هم ميدرچيستان

 ؟.  "دله ،كمي درخته بي گلهآسموگرته زلزله ،علي سوار دل "
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تازد وآن كدام درخت آسمان را زلزله گرفته ،انگار حضرت علي (ع) سوار براسب دل دل خود مي
 )206(همان،صاست كه بي گل است ؟

دهد كه مادراز همان ابتداي اي نشان ميزند . چنين مسألهها هم چنين اعتقادي موج ميدرالالئي
است عشق و ياد ائمه را دروجود او بكارد تا ثمر شيريني درزندگي زندگي فرزند دلبندش در صدد 

 او به بارآورد. :
 "كنم تا تو نميري و دادم برسي دوخت پيري ال ال ئيت مي"

 )213(همان،ص"كنم تا زنده بوئي ،غالم حضرت معصومه بوئيالال ئيت مي"
را با  "بسك يال دار شاهزاده احمد و"ي هاي لري، قصهداريوش رحمانيان دركتاب افسانه

نقل كرده ،  "الوارگرمسيري"اش دركه ايشان هم از مادر بزرگ هفتاد ساله "مهدي پاپي"روايتگري 
 )62-69(رحمانيان،صصبه ائمه واوالدشريف آنان دارند.  "لر "آورده است كه نشان از اعتقادا پاك قوم

 "آبنگاني "ن امام در روستاياست .آرامگاه اي "امام موسي كاظم "از نسل "امام زاده احمد"
بدكار و  "بسك يال دار "انديمشك قرار دارد. دراين افسانه چگونگي مسلمان شدن و ايمان آوردن

شود و نشان از اعتقاد راسخ مردم نقل مي "شاهزاده احمد "مردم آزار به خاطر قدرت روخاني
 به خاندان رسالت دارد."لر"

و اعتقادات وباورهاي مردم لرستان كه نشان از اعتقاد راسخ اي از آداب و رسوم درادامه به گوشه
 شود.آنان به تشيع است اشاره مي

 
 سقاخانه:

 
ترين نذرهاي مردم لرستان به پا كردن سقاخانه است كه به صـورت مـوروثي تـداوم    مهميكي از     

 كند.پيدا مي
م،معموالً نزديك ترين اتاق بـه  اي است كه نذركنندگان چندروز قبل از شروع محرسقاخانه تكيه    

كننـد كـه رو بـه    مي د. درباالي سقاخانه منبري به پاكننسياه پوش مي درورودي حياط خانه را كامالً
هاي اين آرايند . چراغهاي نفتي و گلدان ميقبله است و بيشتر از سه پله دارد و اين منبر را با چراغ

هـاي قرمـز و سـياه بـه     دوطـرف منبـر را بـا پارچـه    شود به جز شام غريبان . منبرهرشب روشن مي
را به شكل نمادين  "حضرت علي اصغر"پوشانند. گاهي نيز قنداق و گهواره مي"حضرت قاسم "ياد

 گذارند.ساخته وجلوي منبرمي

گذارنـد و بـا پخـش    يكنند ازاول شب در حيـاط خانـه را بـازم   هايي كه سقاخانه برپا ميخانواده   
دارند كه دراين خانه،سقاخانه برپا است. اتاق كناري سـقاخانه  و مداحي اعالم مي هاي سينه زنينوار
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كند. اين مراسـم  مي محل تجمع زنان است. صاحب خانه هم با خرما، گالب و چاي ازآنان پذيرايي
 كند.هاي شب ادامه پيدا ميدر ده شب اول محرم از مغرب تا نيمه

 
 علم بندان :

    
              هـاي چنـد پـر اسـتفاده    گيرد. درشـهر از عالمـت  ان رسم علم بندان انجام ميي لرستهادرروستا    

 بندند.ها را آذين ميو آنكنندمي
شود. علم بندان معمـوآل دراول مـاه محـرم يـا     متر است كه از چوب بيد تهيه مي 4يا 3طول علم    

دهند بعـداز بسـتن علـم بـه     شش ميهاي سبز پوگيرد. كه علم را با پارچهيروز ششم محرم انجام م
ويـا جوانـان    هاي دختران دم بختهاي نو خود و يا لباسدهند و آنان نيز لباسمحل خبر مياهالي 

 دهند.ناكام خودراتحويل مي
ت حضـرت عبـاس   ها را  باالي علم قرار داده و يك دست فلزي را به نشان دسـ سپس اين لباس   

بندند تا در موقـع حركـت، كبـوتر بـه     كبوتري را ميدهند و گاهي برباالي علم برباالي علم قرار مي
 آورند.ميپرواز درآيد . پس ازآماده كردن علم آن را در روز تا سوعاي حسيني بيرون  

 

 :چهل منبر

 
شود.زيرا بايد بـراي پـذيرايي نـذرچهل منبـر     ها در عصر تاسوعا كمي زودتر گشوده ميسقاخانه    

اي بـزرگ و پـراز   در كنار منبري كه درست كرده اند مجمعهها د .دراين روزبانيان سقاخانهآماده باش
كننـد. بـراي اينكـه    مـي درسـت   "گالب اسـت خـاك رس وآب وگاهـاً  "كه اين خَره شامل : "خَره 

اي نذركنندگان هايشان را در آن روشن كنند همچنين ظرفي را پراز خرما يا نقل برنذركنندگان شمع
زننـد و  د به چهل منبر در چهل  خانه سرميدهد. نذركنندگان كه بيشتر خانم هستنبر قرار ميكنار من

طلبند و گاهي افرادي كه به حاجت خـود رسـيده انـد بـراي     زنند و حاجت مينار منبر زانو ميدر ك
فرستند و از حضرت ابوالفضـل اسـتدعا    هفت صلوات ميكنند. اي نذر دركنار منبرحضور پيدا مياد
كساني كه حاجت دارند نقلي يا خرمايي را برمي دارند كنند كه وسيله شفاعت و حاجتشان شود.  يم

هـاي بعـدي بـه    در سـال كننـد   تعهد ميو همچنين يك شمع را ، هنگامي كه حاجتشان برآورده شد 
   گرفتن نقل چهل شمع در چهل سقاخانه روشن كنند.جاي 
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 سينه زني :

ها  است . در صـبح روز  لرستان عزاداري صبح روز عاشورا در حمام از جمله مراسم عزاداري در   
ها سطل بزرگي ها باز هستند . حماميعاشورا از سپيده ي آفتاب تا چندي پس از طلوع آفتاب حمام

دهنـد .  كننـد و در كنـار در ورودي حمـام قـرار مـي     از خَره ( گالب ، آب ، خاك رس) درست مي
كننـد و وارد  مراسم شركت كنند سروبدن خود را به خَـره آغشـته مـي   خواهند دراين افرادي كه مي

كنند. اين مراسم بـدون وقفـه تـا طلـوع آفتـاب ادامـه پيـدا                    شوندو شروع به سينه زني ميحمام مي
شـوند افـراد   كند، چرا كه به جاي عزاداراني كه سروصورتشان را شسته و از حمـام خـارج  مـي   مي

دهنـد . پـس از ايـن مراسـم سروصـورت خـود را                     ند و اين مراسم را ادامه مـي شوديگري وارد مي
شود. خـوردن  ها به صرف صبحانه پذيرايي ميشويند و ازحمام گرم وارد حمام سرد شده واز آنمي

 وصلوات براي عزاداران وروح در گذشتگان همراه است ."يا حسين "اين صبحانه  باذكر
 زنند:اين اذكار سينه ميدراين مراسم با 

 روزــــعزيزان قتل شاهان است امروز                            حسين تا چاشت مهمان است ام
 گلوي نازك بي شير اصــــــغر                             نشان تير عدوان است امـــــــــروز

 
 هاي عزاداري:ها و دستههيئت

 
كننـد وبـه   شوند تابلويي را درمحل تجمعشان نصب مييئت خوانده ميها كه سرهمسئوالن هيئت   

كننـد و بـا شـروع محـرم بـه عـزاداري                     آماده كردن وسايل عزاداري و جمع كردن نذرها اقـدام مـي  
كنند،درمقابل منزل آن شخص سينه زنـي  پردازند. افرادي هم هيئت را به خانه هايشان دعوت ميمي

از جلـوي منـزل    "يـا حسـين و صـلوات   "كنند و بعدازروضه ي كوتاهي با ذكـر ميو نوحه خواني 
اند با منقل و اسـپند  حركت كرده ذكر جديد را شروع مي كنند . كساني هم كه فقط براي تماشا آمده

آيند .هركس عزاداران را به منزل خود دعوت مي كند از عـزاداران نيـز   براي اداي نذر خود جلو مي
 د.كنپذيرايي مي

و يارانش است. ولي  "امام حسين "شود در ذكر مصيبتي محرم خوانده ميهايي كه در دههنوحه  
ــه  ــتم نوح ــب هش ــهادت و دالوري  در ش ــب در ش ــا اغل ــر "ه ــي اكب ــرت عل ــب                "حض ، و در ش

 است . "امام حسين"،و شب عاشورا در ذكر "حضرت عباس"تاسوعا در ذكر

زنند . مردها هم براي كنند و با يك دست سينه ميمراسم ها شركت مي دختران وزنان نيز در اين
 خوانند :آورند، چنين ميهايشان را از تن بيرون ميسينه زني جامه

 هركه دارد عشق شاه كربال عريان شود                  برسر و سينه زند تا خوارجي بيرون رود 
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 شام غريبان:
 

رسد . در غروب روز عاشورا مردم با مراسم شام غريبان به اتمام مي ي اول محرم، بامراسم دهه    
پاي برهنه ،سياهپوش با فانوس وشمع، مردان درجلو وجماعت زنان شمع به دست از عقب به راه 

 ريزد.اي پراز كاه به همراه دارد كه برسرعزاداران مييك نفر سفرهافتند .مي
هـا عبـور              افتنـد . از خرابـه  هايي روشن ، به راه  مـي وشمع هايي از خرما و نانخيل عزاداران باطبق

روند . ولي داخل سـقاخانه  بودند ميين ده شب سقاخانه به راه انداختههايي كه در اكنندوبه خانهمي
  مي سرايند.                      رمصيبت طفالن حسين نوحهنندودخوارحيات خانه ذكرشام غريبان ميروندفقط دنمي

شود اين مراسم ها همراه ميدهد و با آنها قرار مياگر صاحب خانه نذري داشته باشد در اين طبق
 يابد.در مسجد يا منزل سرهيئت خاتمه مي

 
 معتقدات عاشورا:

 
ي كربال به صورت سگي در آمده و همواره در صحراي كربال بعد از واقعه "شمر "مردم معتقدند  

 تشنه وسرگردان است.
درروز عاشورا زنان دوخت ودوز نمي كنند . مردم كشـاورز هيچگونـه كـار كشـاورزي انجـام            

ها را آب نمي دهند زيرا معتقدند كه آب بستن به زمـين در چنـين   دهند و در روز عاشورا زميننمي
 روزي ناروا وگناه است و با اين كار ممكن است زمين زراعي شان خشك شود.

دهند . خوردن تـنقالت و آدامـس در   دوشند و به فقرا ميهايشان را مير دامكساني كه دام دارند شي
(خـاك رس   كنند كه دراين روزخَـره ها نذر ميدانند . بعضين روز كراهت دارد و دوراز ادب مياي

               دراختيار عزاداران قرار دهنـد. خَـره گيـران بعـد از عـزاداري بـه حمـام        ،گالب ،آب) درست كنندو
امـام   "ها نيز در اين روز مجاني است. مردم معتقدند خَره را از لباس سياهي كه برايروند. حماميم

 تهيه شده نبايد جدا كرد و بايد منتظر ماند تا خودش به مرور از آن جدا شود."حسين 
 

 ماه صفر:
 

 شود:ر استان لرستان سه آنين برگزارميدرروزهاي پاياني ماه صفر د    
ــي درروز ب ــت يك ــات   يس ــا وف ــت ب ــادف اس ــه مص ــفر ك ــتم ص ــامبراكرم  "و هش ــت                  و ر"پي حل

 وآنين ديگر برگزاري چهارشنبه سوري، در چهارشنبه آخر ماه صفراست."امام حسن"
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        كننـد و روي  مقداري پارچـه سـبز تهيـه مـي     روندها ميصفر مردم استان لرستان به امام زاده 28در
ها بـه  بندند تا مريض نشوند . ودرامام زادهها ميند مقداري از آن را نيز به دست بچهاندازها ميبقعه

 پردازند.    عزاداري مي
 

 فال چهارشنبه سوري:
 

اين فال در روستاهاي استان لرستان در چهارشنبه آخرماه صفر برگزار مي شود. اين فـال را زنـان      
و خوش اقبالي و بـد اقبـالي خـود را در سـالي كـه      دبخت و اقبال خود را امتحان كنن به نيت اينكه

  گيرد.درشب چهارشنبه آخرماه صـفر زنـان دور هـم جمـع    پيش رو دارند مشخص كنند انجام ميدر
انـدازد و بعـد كـوزه را بـه نـاودان      شاني از او دارد را درون كوزه مياي كه نو هريك مهرهشوندمي

مـان شـب،يعني صـبح روز چهارشـنبه، سـاعت      كنـد . فـرداي ه  ي يكي از زنـان آويـزان مـي   خانه
آورد . دارد و به خانه مياش آويزان شده آن را برميحدوداًهشت صبح ،زني كه كوزه به ناودان خانه

نشـيند و بـا   اي كنـار كـوزه مـي   نشينند و دختر بچـه شوند و دايره وار ميزنان همه دورهم جمع مي
كنند . براي گرفتن فال هريك ني ودو بيتي خواني ميپوشاند بعد دو نفر غزل خواپارچه كوزه را مي

ا ز كـوزه   اي راخوانند و دختر بچه مهرهاز دو تن  زن خوش قريحه بيتي از حافظ  و يا فايز و... مي
شـود  گيرد و خوشـحال مـي  آورد. اگر دو بيتي يا شعر خوشي بود كه آن را به فال نيك ميبيرون مي

 دهند .ديگران اورا دلداري ميدرغير اين صورت ،غمگين شده و 
 

 جمعه آخر ماه صفر:
 
كنند و به اين ترتيب پزند و خيرات ميي آخر ماه صفر ترحلوا ميمردم استان لرستان، درجمعه  

 آورند.به تن كرده بودند از تن بيرون مي "امام حسين"لباس سياهي راكه براي 
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 گيري:نتيجه
 

كنند از هاي همجوار لرستان زندگي ميو به طور پراكنده در استان رستانكه در استان ل "لر"قوم 
اعتقاد مردم شريف اين نواحي هرچند بسياري به نادرست در پيروان راستين مذهب تشيع هستند .

زنند اما اين قوم دلير اعتقادي كامالً و حتي درپيامك ها به آن دامن مي كنندهايي مطرح ميصحبت
دهد كه در اليه ها نشان ميند و بررسي باورها و اعتقادات آندين و مذهب دارپايدار و راستين به 

شود. شايد اهل ريا وظاهر نبودن يش به تشيع اعتقادي راسخ ديده ميي فرهنگي اين قوم گرااليه
ها ها ،چيستانها، الالئيها،مثلباشد . درافسانههاي نادرست ين قوم دليل بر برخي از اين صحبتا

 .شودآنها به تشيع  ناب علوي ديده مي م مذهبي كامالً اعتقادومراس
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