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 هويت فرهنگي و اسطوره هاي آن و آئين شاهنامه خواني در فردوسي جايگاه شاهنامه

 لر  عشاير

 مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان مركزي)كارشناس ارشد  كتابداري و اطالع رساني رضا تاج آ بادي ( پژوهشگرو

  09188601964تماس 

 اراك) محمد رحيمي( كارشناس ارشد مركز آموزش عالي شهيد بابايي

 )كارشناس اداره دادگستري شهرستان اراك(  سميه شعباني

 چكيده :

 در يخوان شاهنامه نيآئ و آن يها اسطوره و يفردوس شاهنامههدف از ارائه اين مقاله تبيين جايگاه و اهميت 
  مي باشد.  لر ريعشا يفرهنگ تيهو

رشته نظم كشـيده اسـت ، جامعـه عشـايري بـين      فردوسي در شاهنامه كليه جلوه هاي زندگي اقوام ايراني را به 
ارزشهاي زندگي خود و اشعار شاهنامه تشابه زيادي مي بينند به همين دليل ايـن كتـاب  تـاثير و كـاربرد هـاي      

  شاهنامه  بيشتر داستانهاي  كه  جايي  از آن بسياري در نظم و نثر ، گفتار و رفتار ، رزم و بزم و..... آنها داشه است .
انـد، و   كرده مي  امرار معاش  ـ دامداري   كشاورزي  و از راه  داشته  سنتي  تشكيالت  ايرانيان  كه  است  زماني  به  مربوط

آنهـا    بـراي   بودنـد، گفتـار شـاهنامه     داده  ادامه  پيش  را تا چندي  زندگي  شيوه  و عشاير همين  ايالت  كه  از آنجايي
  بـه   اشـكانيان   زمـان   باستاني  عشايري  همانند جامعة  و دارد. جامعة  داشته  نيفراوا  و گيرندگي  بوده  كامال مأنوس

،  نـوازي   ، مهمـان  ، گذشـت  بـاكي  و بـي   فرازي  ، گردن و تيراندازي  ، سواري جسمي  ، نيروي شجاعت  چون  ارزشهايي
عشـاير و    رادمردان  در وصف  گويي امهشاهن  از گفتارهاي  ، بسياري نهند. بنابراين مي  ارج  قومي  و تعصب  جوانمردي

در   همـواره   آيد كه شمار مي  به  از خنياگري  نوعي  خواني  شاهنامه باشد. مي  عشايري  جامعه  ارزشها و فرهنگ  بيان
سادگي، رواني و حماسـي بـودن زبـان     . است  بوده  سرگرمي  قرنها مايه  در طول  عشاير لُر زبان  عشاير به ويژه  ميان

هـاي مبـارزه، غلبـه و     هاي رزم، دودمان، نسب، خلق و خـوي و شـيوه   شاهنامه همراه با بيان شيواي آن از صحنه
هاي زيستي، فرهنگي و ديگر مناسبات اجتماعي عشاير لر قرابـت   شكست پهلوانان در مصاف با دشمنان، با ويژگي

خـواني در ميـان عشـاير لـر بـه       شاهنامهروايت گري شاهنامه فردوسي  ودليل زيادي ايجاد كرده است. به همين 
شكل يك سنت پايدار درآمده و در طول زمان، كاركردهاي مختلف آموزشـي و تربيتـي، گـذران اوقـات فراغـت،      

معـي و  درماني ج ها و رسوم، برقراري ارتباط با اقوام ديگر، روان تهييج رزمندگان به هنگام نبرد، حفظ زبان، سنت
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هويـت  ايرانـي و   اين مقاله به بررسـي وجـوه مختلـف تاثيرگـذاري شـاهنامه بـر         گذاري يافته است. سرانجام نام
 اجتماعي لرها اختصاص دارد.   فرهنگي و

،  روايت گري ،خواني ، عشاير لر ، اسطوره ، شاهنامه و شاهنامه هويت ايرانيلرستان، :  كليد واژه ها

 ادبيات لري

 مقدمه

شاهنامه ، اثر جاويدان فردوسي ، بي شك از منابع اصلي شناسـنامه و هويـت فرهنگـي مـا ايرانيـان اسـت . اگـر        
بگوييم : بدون وجود شاهنامه ، هويت برجسته ي ايراني با چالش مواجه مي شد ، گرچه ممكن است اين گفتـه ،  

، ملت هايي بـيش از مـا و پـيش از مـا      تعصب آميز تلقي شود ، با اين حال سخني دور از واقعيت نيست  چرا كه
قدمت داشته و مي زيسته اند ، اما به واسطه ي نداشتن ستون استواري چون شاهنامه  ، يا از هم فرو پاشيده اند 
يا چنان دچار تحول شده اند ، كه بارها زبان و فرهنگ و آيين زندگي شان دسـتخوش تغييـر و دگرگـوني شـده     

عميق و زبان شيواي فردوسي ، كه ابعاد مختلف زندگي اجتماعي به تمـام معنـا در    است . نظم اثر همراه با درك
آن جاري است در اقصي نقاط ايران با محدوده ي بزرگ فرهنگي خـود گسـترش يافتـه و تـا قبـل از اوج گيـري       

ي ايرانـي  استفاده از وسايل ارتباطات جمعي ، در زمره ي مطرح ترين و پرطرفدارترين كتب ، در بين خانواده هـا 
عشاير كشور به ويژه عشاير لُر بنا به داليلي ، بيش از جوامع ديگر بدان انس و الفت و حتي دلبستگي  بوده است .

داشته اند ، تاثير ژرف شاهنامه ، حتي بين عشاير بسيار كم سـواد لرسـتان ، شـگفت انگيـز اسـت و نمـي تـوان        
ديده به جهان مي گشايد ، در آن هنگام كه در گهواره آرميده كودك لُر ، زماني كه  همتايي براي آن ارايه نمود .

است ، به شيوه اي ناخودآگاه و ناخواسته با جهان شاهنامه آشنايي مي يابد ، مادر لُـر بيـت هـايي از شـاهنامه را     
ا نام براي خسبانيدن كودك به الاليي براي او مي خواند ، كودك پيش از آنكه ، با نام خويشان خود آشنا شود ، ب

هاي شاهنامه آشنايي جسته است . پس ؛ لُر نيازي ندارد براي شناخت شاهنامه به دبستان برود ، دانش بيـاموزد  
 ) .15:  1380يا شاهنامه شناس بشود . شاهنامه در اوست ، با اوست ، از اوست ( كزازي ، 

ه اسـت هـر گـاه ناجوانمردانـه رفتـار      هر گاه رفتاري شجاعانه و غيرتمندانه از او سر زده است به رستم تشبيه شد
نموده است ، به شغاد و هر گاه رفتار او از روي سياست و همراه با موذي گري بوده است ، به پيران بن ويسـه . او  

را بارها شنيده است و گريه ي بدون » نوش داروي بعد از مرگ سهراب « از ماد بزرگ بي سوادش ، ضرب المثل 
سهراب در شب شاهنامه خواني به كراّت شاهد بـوده اسـت و نـدامت پـدر ، و دهـان      شيون مادرش را براي مرگ 

مي داند و » رخش « خشك او را پس از شنيدن اين تراژدي ، به دفعات حس كرده است . او بهترين اسب رمه را 
مـاجراي   بزرگترين افعي كوهستان ، تداعي كننده اژدهاي خوان سوم رستم است . او وارونگـي حـرف ديـو را ، از   
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رستم و اكوان ديو ياد گرفته است . بنابراين ، مي توان گفت در گذشته اي نه چنـدان دور ، آن گـاه كـه وسـايل     
 ».شاهنامه مي زيسته اند « ارتباطات جمعي حاكميت نيافته بودند ، عشاير لُر در 

 تعريف مفاهيم       

ان و انديشـه ورزان ايرانـي و خـارجي انجـام     پژوهش هاي فراواني در باب شاهنامه ي فردوسي ، توسط پژوهشگر
گرفته است و توجهات ارزنده اي به تاثير و بازتاب اين اثر پر نفوذ و مانـدگار ، در تـاريخ ، ادبيـات ، اجتماعـات و     

به عنوان زير » جامعه بشري« فرهنگ ايراني مبذول داشته اند ؛ اما به طور اخص ، چگونگي اين تاثير و تاثر ، در 
اي از جامعه ي بزرگ ايران كم تر مورد توجه قرار گرفته است . شايد علت اين امر را در اين بدانيم كـه  مجموعه 

و آشنايي كم تري داشته اند . استناد اين فرض را در اين » هم زيستي « شاهنامه پژوهان ؛ با جامعه ي عشايري 
قه اي نشان داده اند ، الاقل خاستگاه و پايگاه مي دانم كه معدود انديشه ورزاني كه در اين وادي تفكر كرده و عال

در نـوع خـود پـيش     مقالهاجتماعي اوليه زندگي آنها ، عشاير و جوامع قرين عشاير بوده است   . با اين حال اين 
درآمدي براي پژوهش در اين عرصه باشد . در ابتدا الزم است مفاهيم ؛ تعاريف اسمي و مورد قبـول ايـن نوشـته    

 :ارايه شوند 

 عشاير

به جماعتي اطالق مي شود كه محور ارتباطات اجتماعي آنها بر اساس خويشاوندي نسبي يا سـببي ؛ حقيقـي يـا    
آرماني ، سازمان يافته است . اعضاي اين جماعت ، به بستگي هاي قومي خودآگاه بوده و نسبت به حفظ و اعتبار 

ان مبتني بر دامداري متكي به مراتع طبيعي است بخشي به آن عصبيت منالي دارند . شيوه ي معاش بخشي از آن
 كه كوچندگي يكي از تبعات آن است .

 عشاير كوچنده و نيمه كوچنده

مي نمايند . برخي از آنـان در تمـام طـول سـال از سـرپناه موقـت و چـادر        » كوچ « بخشي از عشاير هستند كه 
محل ، چـون روسـتاييان ، قسـمتي از سـال را در     استفاده مي كنند و برخي از آنان در ييالق يا قشالق يا هر دو 

 ساختمان و در روستا زيست مي نمايند . به دسته ي اخير اصطالحاً عشاير نيمه كوچنده گفته مي شود .

 عشاير اسكان يافته

بخشي از عشاير هستند كه از كوچندگي دست كشيده و در مراكز روستايي با شهري اسـتقرار يافتـه انـد . غالبـا     
و سپس دامداري ، محور اصلي زندگي اقتصادي آنها را تشكيل مي دهد . روستاهايي كه اكثريت اهالي كشاورزي 

 آنها را عشاير با حفظ ساختار اجتماعي خود تشكيل داده اند ؛ روستاهاي قبيله اي يا عشايري مي گويند .

 كوچ
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هوا و تطابق با شرايط اقليمي مناسب  رفت و برگشت ساليانه خانوار عشاير ، به منظور دست يابي به مرتع ، آب و
تر است كه غالباً همراه با دام و ساير دارايي هاي منقول ، به صورت جمعي و سازمان يافته در قلمرو معيني انجام 
مي گيرد . اين رفت و برگشت عالوه بر جهات اكولوژيكي ، ممكن است داراي جنبـه هـاي سياسـي ، اقتصـادي ،     

، فرهنگي و رواني هم باشد كه از ايلي به ايلي يا از طايفه اي به طايفه اي ، ميزان تاثير  حقوقي ، نظامي ، امنيتي
 گذاري و اهميت آنها متفاوت است و طول مسير كوچ ، تغييري در مفهوم كوچ نمي دهد .

تصاصـي  كوچ برحسب مدت ، جغرافياي قلمرو ، فصل انجام ، ابزار و وسايل حمل و نقل و ... داراي صفات ويژه اخ
 ). 1375است ( موسوي نژاد ، 

0Fدودمان

1 

دودمان ، شامل گروهي از افراد است كه خود را از تبار ( پدري يا مـادري ) يـك نيـاي مشـترك مـي داننـد ... (       
در » تيـره  « و » طايفـه  « ) اين مفهوم كه در شاهنامه به كار رفتـه اسـت بـا مفهـوم      417:  1376گلدكلب ، 

 ك است . عشاير ، گاه به جاي طايفه كلمه دودمان را نيز به كار مي برند .عشاير لُر ، بسيار نزدي

 هم ساختاري ؛ هم آييني

منظور شباهت ها و وجوه مشتركي است كه بين زندگي عشاير لُر و زندگي قهرمان شـاهنامه از جهـات زبـان بـه     
و نوع رفتار در مراسم و آيـين   مفهوم عام ، شيوه هاي رزمي ، نحوه ي كوچ و جابجايي چگونگي ساختار اجتماعي

 هاي اصلي زندگي و ... وجود داشته است .

 شاهنامه در ميان عشاير

در مكتب خانه هاي قديم، ملّاهاي عشايري كتابهاي بوستان و گلستان سعدي و شاهنامه فردوسـي را بـه عنـوان    
شاهنامه در ميان عشاير از جايگاه  متن درس مورد استفاده قرار داده به فرزندان عشاير مي آموختند. در اين ميان

ويژه اي برخوردار بود. محقق و عشاير پژوه ارجمند، آقاي دكتر جواد صفي نـژاد، در اثـر ارزشـمند خـود، عشـاير      
مركزي ايران شرح مبسوطي از پيوند مـاهوي و عاشـقانه عشـاير بويراحمـد و بختيـاري و قشـقايي و لرسـتان بـا         

كه  1362ه خود شاهد آن بود، ذكر كرده است. ايشان نقل مي كنند: در تير ماه شاهنامه را آورده و مواردي را ك
به مناسبتي جـواني ابيـاتي از شـاهنامه را قرائـت كـرد.      » مالي«در منطقه سفيدار در طايفه قايد گيويها بودم در 

هنامه خـوان از  نگارنده هم در همان زمينه به جواب پرداخت، كار شاهنامه خواني باال گرفـت، ناگهـان جـوان شـا    
نفر در آن حضور داشتند بيرون رفته و داخـل يكـي از چادرهـا شـد پـس از زمـان        12تا  10مجلس كه حدود 

كوتاهي به مجلس بازگشت، مشاهده گرديد كه نامبرده چقه جنگ پوشيده و تفنـگ برنـو لولـه بلنـدي بـه دوش      
يك دست تفنگ را نگه داشته، دسـت ديگـري   انداخته در مقابل ما نشست، تفنگ را در كنار خود ستون نمود، با 

                                                            
1  - Lineage 
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را روي گوش خود گذارده با صداي بلند و سوزناكي خواندن مجدد شاهنامه را آغاز نمود و از ايـن خوانـدن همـه    
مـيالدي   1842-1839سر اوستن هنري اليارد، ديپلمات انگليسي، كه در سالهاي   حاضرين متأثر شده بودند.

ركت در يكي از مراسم شعرخواني در ايل بختيـاري، تحـت تـأثير قـرار گرفتـه و      به ايران مسافرت كرد، پس از ش
مشاهدات خود را اين گونه ذكر كرده است: من بارها در قرارگاه محمد تقي خان شاهد و ناظر مراسم شعر خواني 

ري بـه  بودم و متوجه شدم كه خواندن اشعار و سرودهاي رزمي چه تأثير عميقي بر روي مردم كوه نشـين بختيـا  
جاي مي گذارد ... آنان تا پاسي از شب در اطراف محمد تقي خان كه بر روي فرشي در كنـار شـعله هـاي آتـش     
نشسته بود جمع مي شدند و به آواز شفيع خان كه با صداي بلند مشغول خوانـدن شـاهنامه يـا داسـتان خسـرو      

. محمد تقـي خـان نيـز ماننـد ديگـران      شيرين و ساير شعراي ايراني مانند حافظ و سعدي بود گوش مي دادند ..
تحت تأثير اين گونه صحنه ها قرار مي گرفت. من يك شـب در انـدرون شـاهد بـودم كـه هنگـامي كـه يكـي از         
داستانهاي مورد عالقه اش خوانده مي شد مانند يك طفل شروع به گريه نمود. وقتي من در نهايت تعجـب بـه او   

دشمنان فراواني را به دسـت خـود بـه قتـل رسـانديد، چگونـه از        گفتم شما در جنگهاي بسيار شركت جستيد و
شنيدن چند بيت شعر اين چنين منقلب مي شويد؟ در پاسخ گفت: صاحب، نمي توانم جلـو اشـكهايم را بگيـرم،    

 اين اشعار قلب مرا مي سوزاند.

 عشاير    خواني شاهنامه  آئين

قرنهـا    در طـول   عشاير لُر زبان  عشاير بويژه  در ميان  همواره  هآيد ك شمار مي  به  از خنياگري  نوعي  خواني  شاهنامه
. امـا   گرفـت  مـي   افراد با سواد انجام  بعضي  بوسيله  لرستان  ايالت  در بين  خواني  . شاهنامه است  بوده  سرگرمي  مايه

كننـد.   نمـي   امرار معـاش   خواني  مهشاهنا  از راه  شهري  و نقاالن  سنتي  خنياگران  برخالف  ايلياتي  خوانان  شاهنامه
  بـه   و رزم  بزم  هنگام  به  داشتند كه مي  خود نگه  را در دستگاه  خوانان شاهنامه  همواره  ايالت  از سران  هرچند بعضي

تند، داشـ   را حفظ  اشعار شاهنامه  سواد كه افراد بي  ، هر فرد باسواد و حتي حال  پرداختند. بااين مي  خواني  شاهنامه
  بـه   را بـا توجـه    اشـعار شـاهنامه    بودند كـه   افراد تيزهوشي  خوانان  خواندند. شاهنامه گيرا مي  را با صداي  شاهنامه
 كردند. مي  انتخاب  و مكان  زمان  شرايط

  و از راه  داشـته   سـنتي   تشـكيالت   ايرانيـان   كـه   است  زماني  به  مربوط  شاهنامه  بيشتر داستانهاي  كه  جايي  از آن 
  را تـا چنـدي    زنـدگي   شـيوه   و عشاير همـين   ايالت  كه  اند، و از آنجايي كرده مي  امرار معاش  ـ دامداري   كشاورزي

  و دارد. جامعـة   داشـته   فراوانـي   و گيرنـدگي   بـوده   آنها كامال مـأنوس   براي  بودند، گفتار شاهنامه  داده  ادامه  پيش
و   ، سـواري  جسـمي   ، نيـروي  شـجاعت   چـون   ارزشهايي  به  اشكانيان  زمان  باستاني  امعةهمانند ج  لرستان  عشايري

،  نهنـد. بنـابراين   مـي   ارج  قـومي   و تعصـب   ، جـوانمردي  نـوازي   ، مهمان ، گذشت باكي و بي  فرازي  ، گردن تيراندازي
 باشد. مي  عشايري  جامعه  ارزشها و فرهنگ  عشاير و بيان  رادمردان  در وصف  گويي شاهنامه  از گفتارهاي  بسياري

  هر دو جامعه  در زندگي  اسب  ، اهميت عشايري  و جامعة  باستان  جامعة  ارزشهاي  بين  مشترك  ديگر از وجوه  يكي 
  يدهكشـ   ميـان   نيز به  از رخش  ، سخن است  در ميان  ايران  ملي  ، قهرمان و گو از رستم  گفت  هرگاه  كه  . چنان است
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و كوههـا و دشـتها را در     و علـف   آب بي  شود و بيابانهاي نبرد ظاهر مي  در ميدانهاي  رخش  بر گردة  شود. رستم مي
،  نداشـت   جـاده   عشايري  بيشتر مناطق  كه  پيش  پردازد. تاچندي مي  استراحت  سارها به نوردد و در كنار چشمه مي

يـار و يـاور     بلكـه   و نقـل   حمـل   تنهـا وسـيلة    نـه   آمد. امـا اسـب   شمار مي  به  و نقل  حمل  وسيلة  ترين عمده  اسب
 بود.  اعتبار اجتماعي  نبرد و ماية  در ميدانهاي  نشينان كوچ

 . است  شده  ستوده  ايلياتي  رادمردان  به  مربوط  هاي و ترانه  در مداحي  برخوردار بود كه  ارزشي  از چنان  اسب 

 لرستان در خواني شاهنامه

 جاويـدان  اثـر  اين. است پارسي زبان از يي گرانبها ي گنجينه و جهان ادبي شاهكارهاي از يكي فردوسي شاهنامه
 هـاي  حماسـه  روايتگـر  كـه  اسـت  باسـتان  ايـران  و ايـران  باسـتاني  هاي اسطوره و فرهنگ هاي بنمايه از ميراثي

 و نيكرفتـاري  و بـاوري  خـرد  آيينـه  شـاهنامه .   باشـد  مي ايرانيان پهلواني ي مرامنامه و جوانمردي ، سلحشوري
 ها ،افسانه ايران كهن ،اساطير تاريخ ي پايه بر و راستي خرد و دانش محور بر كه بوده باستان ايرانيان نيكونهادي

)  هـا  نامه شاه(  شاهنامه.  است پذيرفته صورت ايراني هنرمندانه طبع با پارسي زبان لطف به و قديم هاي متل و
 يـا  هـا  نامه ي نامه كه است باستان گفتار راست و كيش راست مردم هاي آئين و ها سنت و آداب از اي مجموعه

 . شود مي خوانده ايرانيان ملي نامه

 مطالـب  از زيادي قسمت كه است»  ها نامك خداي«  از برگرفته آن روايي سبك و شاهنامه گفتار شود مي گفته
 است شده نقل سينه به سينه بودند)  رو كوچ و نشين كوچ(  عشاير مردمي كه اشكانيان يا»  پارتيان«  توسط آن
 در.  بودند زرتشتي موبدان آنها ي كننده تنظيم كه است باستان پهلوي ادبيات ها نامه خداي يا ها نامك خداي. 

 مي شكل ها شاهنامه و كند مي رشد بزرگ خراسان در غنايي داستانهاي سرودن و سرايي حماسه اشكانيان دوره
 بسـياري  و»  زريـران  يادگـار  «منظومـه   »اسـفنديار  و رسـتم « ، »ورامـين  ويـس :«  چـون  داسـتانهايي  و گيرند

 از پـيش  و نبـوده  ايرانيـان  مخـتص  ادبي شيوه اين و سنت اين هرچند.  آيند مي بوجود پهلواني ديگر داستانهاي
 گيـل «  پهلـواني  حماسـه  النهرين بين ادبيات در مثال بعنوان است داشته اي ويژه جايگاه ملل ساير نزد شاهنامه

  3200 سـال  در خط كه آيد برمي چنين شناسان ديرينه يكاوشها از.  شود مي آفريده سومري خط به»  گمش
 حماسـي  ادبيـات  نخسـتين  تـوان  مـي  را گمش گيل حماسه بنابراين شد آفريده سومريان بوسيله ميالد از پيش

 مـي  اسـاطيري  – باستاني تمدنهاي در را شيوه اين و گرديده تمدنها ديگر براي الگويي كه دانست جهان مكتوب
 يونـان  برجسـته  سـخنور »  هـومر «  از گرانسـنگ  اثـر  دو نيز»  اوديسه«  و»  ايلياد « . كرد مشاهده بوضوح توان

 هـاي  حماسـه  بزرگترين توان مي را آثار اين.  است التين سخنسراي»  ويرژيل«  سروده نيز»  ايد انه«  و باستان
 سومر تاريخ باستاني دوران در.  گردد مي محسوب ديار آن ادبيات تاريخ براي الگويي كه آورد بشمار اروپا ادبيات

 نقـل  ي دوره ضيافتهايشـان  در ، منـاطق  فرمانروايـان  و هـا  دسـته  رؤسـاي  شادماني براي) م.ق 3000 حدود( 
 و خـواني  شـاهنامه  سـنت  در تـوان  مـي  آنرا ادامه و يافت گسترش مرور به كه شد برگزارمي حماسي داستانهاي

 . نمود مشاهده ايرانيان نزد در نقالي
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   خواني شاهنامه

 اي واژه كوسان يا»  گوسان. « دانند مي»  ها گوسان«  جانشينان را نقاالن و خوانان شاهنامه ، شناسان موسيقي
 اسـالم  از پـس  هـاي  گوسان از.  خواندند مي ساز با را خود اشعار كه شد مي اطالق خوانندگاني به و است پهلوي

 متكي عمدتاً ها گوسان سنت.  خوانده مي چنگ با را خود اشعار كه برد نام را» دري شعر پدر«  رودكي توان مي
 بهمراه شعر رادرقالب آنها و بيفزايد روايات اين زيبايي بر بود قادر اي برجسته هرگوسان و بوده شفاهي روايات بر

 رفتـه  كه داشتند بعده را باستان ايران در گري مغني و خنياگري اصلي وظيفه ها گوسان.  بسرايد آواز و موسيقي
 ــ   خنيـاگر  هاي واژه باستان پارسي در.  گرديدند معروف»  رامشگران«  يا»  خنياگران«  بنام قرنها از پس رفته
 يـا  مسـرت  ، خوشـحالي  ، خوشـي  بمعنـي  خنيـا  يا رامش  رسانند مي را مفهوم يك سرا چامه و رامشگر ـ نواگر

 برمـي  دينـي  فـرايض  جملـه  از را شادماني و نيكي و رامش به زندگي گذران باستان ايرانيان كه آمده خوشبختي
 هـاي  پرده يا دستان نواختن با را آنها خواندن و اشعار سرائيدن كه بودند دستانسرايان همان خنياگران . شمردند

 و رسـد  مي فردوسي به كه است بزرگ خراسان و ايران شرق در ها گوسان سنت همين.  كردند مي همراهي ساز
 از مقـداري  پيشـتر  كـه  را شفاهي سنت اين گردد مي قادر خويش سخنوري آور شگفت دانش و هنري نبوغ با او

 پيش گويا پهلواني داستانهاي اين.   نهد رابنا شاهنامه عظيم بناي آن از و درآورده نظم به بود گرديده مكتوب آن
 بـراي  الگويي و است دست در»  منصوري ابو شاهنامه« عنوان با آن منثور نمونه كه بوده رايج مردم ميان در او از

 : كند مي اشاره نكته اين به شاهنامه در فردوسي كه اي گونه به گردد مي محسوب شاهنامه سرايش

 راستان برمنش آن هاي سخن                                 داســتان پراز ديدم نامه يكي

   بود دور او پيـــوند ز طبايـع                                   بود منثور و بود كهن فسانه

 مهلـتش  اجـل  كـه  كوشـيده  شاهنامه نظم به سامانيان روزگار بزرگ شاعر »دقيقي« ، فردوسي شاهنامه از پيش
.  بخشـد  مـي  جاودانه نقشي و جهاني اي چهره بدان دستي چيره با و دهد مي ادامه اورا راه فردوسي و دهد نمي

 «سـنت  و نقـاالن  و خوانان شاهنامه تالش مرهون توان مي را زمان اين به تا شاهنامه ي جاودانه تداوم و استمرار
 خـود  قـوم  سـرافرازيهاي  و پيروزمنـديها  خـوان  حماسه طوس حكيم با همزبان و همدست كه دانست »زبرخواني

 جامعه فرهنگ و زندگي ي شيوه كننده منعكس شاهنامه كه آيد برمي اينگونه شناسان مردم تحقيقات از.  بودند
 دامـدار (  نشين كوچ جامعه بين مشتركي هاي ويژگي اينرو از.  است دامداري و كشاورزي براقتصاد مبتني سنتي

 عشايري ي جامعه بافت با شاهنامه گفتار كه باشد دليل همين به شايد . شود مي ديده باستان جامعه با امروزه) 
 كوچندگي آمادگي ، تيراندازي ، سواركاري ، دليري ، شجاعت هاي ويژگي بيانگر و دارد همخواني و بوده همگون

 . است جوامع اين ديگر هاي خصلت و نوازي مهمان ، جوانمردي ،

 خواني شاهنامه و شاهنامه جايگاه
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 اسـت  ايـران  وعشـاير  اقـوام  زندگي و انديشه ينفك ال جزء و جهان مسلمانان مقدس كتاب كه كريم قرآن دركنار
 ايالت ميان در ديگر مشابه كتابهاي و فلكناز ـ اشعارنظامي ـ باباطاهر ، سعدي ، حافظ ديوان ـ فردوسي شاهنامه
 صـاحب  افـراد  ي بوسـيله  ويژه مناسبتي و مختلف مجالس در فراخور به اشعار اين. دارند اي ويژه جايگاه وعشاير

 ايرانيـان  وسـاير  عشـاير  نـزد  در قـرآن  از پس شاهنامه.  ميشد بودندخوانده خوش صداي و سواد داراي كه ذوقي
 را اهميـت  اين.  ميگردد محسوب آنان وهستي ايل ي وبنه بار جزء كه است بلندي ي ومرتبه رفيع جايگاه داراي

)     روسـتايي  هـاي  خانـه  يا چادر سياه كنار آتشگاه(  تژگاه آتش گرماي و زمستان شبهاي مجالست و همنشيني
 آثـار  كـه  بـوده  عشـاير  و ايـالت  فرهنگـي  هاي جلوه و ها جنبه از يكي خواني شاهنامه. است ميكرده چندان صد

 امـروزه .  ميشـد  شـنيده  و ديـده  شهرنشينان همچنين و عشاير زندگي در پيش ي دهه چند تا آن شمار انگشت
 تحـوالت  در ميبايسـت  آنـرا  اصـلي  علـت  كه رفته ميان از آن راويان آخرين ناپذير جبران كوچ با خواني شاهنامه

 خـواني  شاهنامه اجتماعي نقش و كاركرد تضعيف آن تبع وبه معاصر انسان اجتماعي رويكردهاي و صنعتي جهان
 .                                                كرد جستجو امروز زندگي در مشابه سنتهاي ديگر و

   خواني شاهنامه و شاهنامه كاركردهاي

 ــ  ادبي ـ فرهنگي ـ ملي ـ مذهبي ـ تربيتي ـ اخالقي ـ اجتماعي مهم نقشهاي داراي گذشته در خواني شاهنامه
 نيـروي  اسـتيالي  و بـدي  بر نيكي پيروزي ي حماسه ، شاهنامه داستانهاي اصلي موضوع.  بود سرگرمي و هنري

 و نمـوده  تقويـت  را پهلـواني  و سلحشـوري  ، پاكـدامني  خصـلتهاي  داسـتانها  اين روايت.  است شر نيروي بر خير
 پيـدايش  موجـب  عشـاير  و ايـالت  ميـان  در شاهنامه خواندن.  آمد مي بشمار اخالقي الگويي پيران پند همچون
 و  ايـل  ميـان  در بـرادري  و وحـدت  ايجـاد  در مهمـي  نقـش  خود اين كه ميگشت عياري و جوانمردي ي روحيه

.  اسـت  ملـي  همبسـتگي  ايجـاد  خـواني  شـاهنامه  و شـاهنامه  ديگر نقش.  داشت خود قوم ارزشهاي  از پاسداري
 مختلـف  هـاي  لهجه و گويشها ، زبانها گوناگوني و فرهنگي تفاوتهاي و زيستي تنوع وجود با ايران پهناور سرزمين
 ملـي  يكپـارچگي  و قومي وحدت بقاي و داده ادامه خود ملي حيات به واحد جغرافياي يك عنوان تحت همچنان

 نمـاد  و فرهنگنامـه  بعنـوان  وشـاهنامه  رسـمي  زبان بعنوان فارسي زبان.  است فارسي زبان وجود مرهون را خود
 ملـي  وحدت و جهان زبانان فارسي تمامي همبستگي موجب است رفته بنگاله تا آن قند كه زبان اين ي برجسته

 و انتقـال  موجـب  خـواني  شـاهنامه  و شـاهنامه .  اسـت  گرديـده  ايران فالت پهناور ي گستره در ايراني هموطنان
 اسـامي  قالـب  در آنـرا  نمـود  ميتـوان  كه گرديده مناطق ترين افتاده دور تا ايراني فرهنگ و فارسي زبان گسترش
 در شـاهنامه .  كـرد  مشـاهده  نيز نشينان كوه و نشينان كوچ فرزندان بر پارسي اصيل نامهاي و شاهنامه قهرمانان

 سـنجي  سـخن  و سـخنوري  بوطيقـاي  بـدان  ميتـوان  كه بوده ادبي نقش داراي نيز گان پيشه شعر و شاعران نزد
 . .گرديد مي محسوب اصيل فارسي لغات از عظيمي منبع و شاعري براي معياري كه نمود اطالق
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 مـتن  در باسـتان  ايرانيـان  هنـري  نگارهـاي  و نقـش  تصـوير  وهمچنين پوشش نوع چگونگي و زندگي آداب بيان
 در.  سـازد  مـي  روشـن  ما بر شناسي مردم مطالعات براي هنري منبع مهمترين بعنوان آنرا هنري نقش  شاهنامه

 در.   نمـود  اشـاره  وعشاير ايالت ميان در خصوصأ خواني شاهنامه تفريحي نقش به توان مي مذكور نقشهاي كنار
 مهمي نقش خواني شاهنامه ، نبود خبري امروز صنعتي جهان وعلمي تكنولوژي دستاوردهاي وجود از كه گذشته

.  داشـت  عهـده  بـر  ديگـر  فراغـت  ايـام  يا فرسا وطاقت طوالني زمستانهاي سركردن و مردم اين كردن سرگرم در
 بهتـرين  خـواني  شاهنامه ، خواندن سواد حتي ونه داشتند... و كامپيوتر و سينما و كتاب از اي بهره نه كه مردمي
 بـا  و كـرد  مـي  ايفـا  را نقـش  چنـدين  تنهايي به خوان شاهنامه ، چه شد مي محسوب آنان سرگرمي براي وسيله

 موجـب  نمايشـي  هـاي  جلـوه  همـين  وجود و بوده قصه قهرمانان آفرين نقش صورت سرو و بدن و دست حركات
 تـرين  عـادي  حتـي  كـه  بوده اين باستاني مردمان و باستان ايرانيان امتياز مهمترين.  شد مي آن بيشتر جذابيت

 بـا  مـردم  اين سرگرمي يا جديت وبعبارتي.  كردند مي سر خود سرزمين هنر و ادبيات رفيعترين با را خود اوقات
 شـاهنامه .  گرديد مي محسوب سرگرمي ترين ملي و تفريح سالمترين كه گرفت مي صورت فرهنگي مهم عناصر
 خـوش  صـدايي  وداراي داشـته  مكتبـي  سواد كه افراد از بعضي ي بوسيله ايالت بين در)  خوني نومه شه( خواني
 مخصوصـي  آواز و آهنگ خواني شاهنامه.  نبود معاش تأمين براي نشين شهر نقاالن وبرخالف شد مي اجرا بودند
 آن ي وادامـه  چهارگـاه  دستگاه شبيه تقريبأ آن شروع و است همراه كمانچه نواختن با مناطق بعضي در كه دارد

 دو از شناسـي  موسـيقي  نظـر  از.   اسـت  ايـران )  سنتي(  دستگاهي موسيقي  ي مجموعه ماهوراز دستگاه شبيه
 يموسـيق  يمقامهـا  اكثـر  كـه  يافته تشكيل نابرابر) است يافته تشكيل نت چهار از كه موسيقايي  ي فاصه( دانگ

 موسـيقي  بـويژه  و زمـين  مشـرق  هـاي  موسـيقي  اكثـر  كه است ذكر به الزم.   شوند مي اجرا فواصل دراين يلر
 بـه  دانـگ  ترتيـب  بـه  آنها نغمات گردش يا شده ساخته دانگ ياازيك آن محلي هاي موسيقي و ايران دستگاهي

 و دانـگ  يـك  از عليدوسـتي  ماننـد  لـري  موسـيقي  مقامهـاي  صوتي ارتفاع مثال بعنوان.  پذيرد مي صورت دانگ
  مهـم  خصلتهاي از سادگي اين و شده ساخته موسيقيايي دانگ سه از خسرو شيرين و دانگ دو از خواني شاهنامه

 ي فاصـله  چهـار  از اصـوات  زيرتـرين  تـا  نـت  بمتـرين  از آنهـا  صـوتي  ي دامنه كه ست ا كهن جوامع موسيقايي
 .   است شده تشكيل موسيقايي

 آن اعالمـي  ــ  رزمـي  ويژگـي  بيانگر موسيقايي ي فاصله اين كه شده تشكيل ينت چهار ي فاصله يك از آن آغاز
 سـيم  اصـطالحأ (   دوم سيم از حركت با زهي سازهاي ديگر يا كمانچه ساز با ميتوان را صوتي نسبت اين.  است

la  سيم اصطالحأ  اول سيم به re بيشـتر  كـه  ميشـود  اجـرا  نيـز  خواني نظامي در صوتي فاصله اين.  نمود اجرا 
 آن عروضـي  بحر اساس بر شاهنامه شعر ضرباهنگ.  است معروف خسرو شيرين به و بوده ماهور دستگاه به شبيه
 خوانـده »  فعـل  فعـولن  فعـولن  فعـولن «  وزن طبـق  بر كه است معروف»  متقارب بحر «به ادبي نظر از كه است

 شـكل  بـه  و بـوده  ايـل  بزرگـان  و اشـراف  مجلس در يكي كه شده مي اجرا شيوه دو در خواني شاهنامه.  ميشود
 مرسـوم  نشـينان  روسـتا  همچنين و عشاير و ايالت ميان در بيشتر خواني شاهنامه نوع اين ميشد خوانده نشسته

 بيشـتر  كه گرديد مي اجرا نقال توسط و ايستاده بصورت ها خانه قهوه در و مردم ي عامه مجلس در ديگري.  بود
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 بهـره  بـود  شـده  ترسـيم  هايي پرده روي بر كه تصاويري از نقال شيوه اين در.  بود مرسوم نشينان شهر ميان در
 كـه  بـود  يافتـه  تشـكيل  عاميانـه  نقوش هاو طرح از تصاوير اين.  مينمود نصب خانه قهوه ي گوشه در آنرا و برده

 اطـالق  »خـواني  پـرده  «آن بـه  اصطالحأ و ميكرد آسانتر مردم ي عامه براي را شاهنامه داستانهاي موضوع درك
 بازمانـدگان  ميتـوان  آنهـارا  كـه  ميدادنـد  تشكيل »زورخانه مرشدهاي «را خوانان وشاهنامه نقاالن بيشتر.  ميشد
 آبـاد  خـرم  شـهر  معـروف  نقـاالن  از. دانسـت  خواني شاهنامه و خواني پهلواني سنت ي شايسته فرزندان و اصيل

 خوانان شاهنامه واز»   نقي مرشد«  و»  رمي مرشد«  به معروف چگني خدا رحم مرشد»   غمزه مرشد«  ميتوان
 از كـه )  جـاجيم (  ماشته ي بافنده بمعناي جيال» ( جيال يسوز«  به معروف درويشيان يشهرسبزعل ي برجسته

 بـه  لـري  گـويش  در  بود بافي جاجيم ياد زنده  شغل وچون شده گرفته جوالهه ويا  جواله ـ جوال فارسي ي واژه
 . برد نام را)  بود شده معروف عنوان اين

 لرستان و ايران ي برجسته خوانان وشاهنامه راويان ازآخرين يكي»   سوزي عامو«  به معروف درويشيان سبزعلي
 و اسـت  آبـاد  خرم شهر يها خانواده ترين اصيل از درويشيان.   بست فرو جهان از ديده آباد خرم شهر در كه بود
 در تبحـرش .   خانـه  قهـوه  نقـاالن  نـه  ميشـد  محسـوب  اول دسته خوانان جزوشاهنامه يخوان شاهنامه سبك در

 را دستي چيره اين.  بود بفرد منحصر آن بومي ـ ملي حاالت و كيفيت بيان و)  خوني نومه شه(  خواني شاهنامه
 مقامهـاي  وديگـر  عزيزبگـي  ــ  عليدوسـتي  ــ  ساريخاني:  مانند لري موسيقي هاي ترانه آوازهاو ارائه در توان مي

 موسـيقي  اعتقـاد  بـه .  باشـند  جداگانـه  پژوهشـي  موضـوع  توانند مي كدام هر كه كرد مشاهده لرستان موسيقي
 بازمانـده  آخـرين  جزو و كرده حفظ هنوز را آواز در حماسي ي شيوه كه بود خوانندگاني نادر از او ايراني شناسان
 و غـم  كه اساطيري جهان از اي بازمانده گرديد مي محسوب زمين ايران شفاهي فرهنگ وراويان خوانان شاهنامه

 كرده اثر لري موسيقي هاي ترانه و آوازها لحن بيان در آن به تسلط و شاهنامه به عشق.  است حماسي شاديشان
 كرد مشاهده ميتوان ايشان خواني شاهنامه لحن در نيز را  متقابل تأثير اين.  بود بخشيده حماسي. رنگي آنها وبه
 وآشـنايش  صميمي ي چهره. بود داده وبومي ويژه شخصيتي آن به و كرده وارد آن در را آبادي خرم ي لهجه كه
.   بـود  ناپذير تكرار حال وزبان لري گويش به آنهم آنها به بخشيدن عينيت و شاهنامه داستانهاي وقايع ترسيم در
 شكسـتها  پهلواني بياني وبا داشت اي مردانه ،اندوه بود مردم ي شكسته دلهاي زخم بر مرهمي اش ساريخاني غم
 غـم  كه است دلتنگي عاشق سرفرازي نواي عاموسوزي هاي عليدوستي.  آورد مي تاب و موييد مي گونه رستم را

 دريغـي  بي.   بود آورده بدست شاهنامه با همدمي بركت از را واينهمه سراييد مي سرو همچون قامتي با را عشق
 كوچـه  خم در را آبادي خرم لري بويژه لري موسيقي هاي نغمه كهنترين و اصيلترين كه ميشد باعث سوزي عامو
 مي شهر هاي محله و ها كوچه در سينه به سينه و دست به دست كه نواهايي.  بشنوي زنده اجراي وبا شهر هاي

 و سـرود  و شـعر  همـدلي  ي سـفره  ، آرزومنـدي  شـام  تـا  اميد صبح از و سوگ تا حماسه از.  پيچيد مي و گشت
 ميرنـوروز «  ،»  عليدوست«  همچون»   جيال سوزي« نام.   بود ديار اين مردم ي شده قسمت ودلتنگي شادماني

 عجين و خورده گره لرستان مردم هستي و وشادي باغم ديار اين وهنرمندان شاعران ، راويان وديگر»  عليرضا» «
 همـوارتر  را ضـرباهنگ  و ارتباط اين)  بافي جاجيم» (    jilaiy:   جياليي« يعني سوزي عامو شغل.   است شده
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 مـردم  قلـب  در وچـه  كشور هنري وفستيوالهاي خيابان و كوچه در چه بافي جاجيم ماشين پشت در چه.  ميكرد
 حماسـه  اينكـه  وبـا  داد مـي  سر را ها لحضه ي نغمه و بود پيشاهنگ اجتماعي ارتباط در.  بود جاري و تپيد مي

 كـرده  مبـدل  سكوتي به ناپذيرش جبران فقدان را خاموشي اين و زيست خاموش اما بود مردم شادي و غم خوان
 حاضـر  نسل براي كه است شاهنامه از رستم سفر و ها هزاره فرزند كوچ و ايران شفاهي فرهنگ سوگ هشدار كه
 : توس حكيم بفرموده هرچند ، گذاشت نخواهد جاي بر حسرتي و زيان جز

 » ام پراكنده را سخن تخم كه                           ام زنده من كه پس اين از نميرم «

 از جمله:  است   داشته  در بر  متفاوتي  كاركردهاي  خواني شاهنامه

  سرگرمي  وسيلة -

  بـه   دسـتيابي   و امكـان   سوادآموزي  و نيز گسترش  صوت  ، ضبط از ورود راديو، تلويزيون  تا پيش  دانيم مي  چنانچه 
  زنـدگي   و گـو دربـارة    و نيـز گفـت    و دوسـتان   ديدار اقوام  مردم  هاي توده  و سينما، تنها سرگرمي  و روزنامه  كتاب

بـا    و در مـواردي   قصه  را با گفتن  زمستان  طوالني  ، آنها شبهاي بر اين  زونبود. اف  و حال  گذشته  و حوادث  روزمره
  خنياگري  نوعي  خواني شاهنامه  رساندند. بنابراين مي  پايان  به  و شاهنامه  فلكناز، حيدربيك  چون  كتابهايي  خواندن
 بود.  مردم  سرگرمي  و ماية

  ملي  همبستگي -

  در لرسـتان   كـه   چنان  است  يافته  گسترش  تاجيكستان  تا قلب  از لرستان  و رخش  رستم  و داستان  نفوذ شاهنامه 
 . ، اسفنديار و... است ، سهراب رستم  همچون  شاهنامه  قهرمانان  از نام  و نيز مكانها برگرفته  مردان  از اسامي  بسياري

  رزمي  احساسات  برانگيختن -

و رشـد    بـرانگيختن   مايـة   همـواره   پهلوانان  و دليري  نبرد و مردانگي  ميدانهاي  يفمخصوصاً توص  خواني  شاهنامه 
  به  درگيريها از اشعار شاهنامه  هنگام  و عشاير به  ايالت  كه  . چنان است  بوده  ايليات  و گردنفرازي  جنگي  احساسات

 كردند. مي  استفاده  جنگي  روحيه  منظور تقويت

 هنامه با عشاير لُرهم پيوندي هاي شا

به راستي چرا شاهنامه بيش از كتب ديگر در بين عشاير لُر ، رايج شده و محبوبيت يافته ، و اشعار فردوسي بيش 
از شاعران ديگر ، ورد زبان مردم ايلي بوده است ؟ چرا آنان رستم و سهراب و ديگر شخصيت هاي شاهنامه را ، به 

ز آنها ، با همان تعصب و عالقه اي كه به اجداد و نياكان خـود دارنـد ، از   خوبي مي شناسند و هنگام گفت و گو ا
آنها ياد مي كنند ؟ و چرا برخي اين قدر پيش رفته اند كه خود را واقعاً از فرزندان آنان مي دانند و سرزمين خود 

! مگـر گردنـه ي بيـژن بـر     شاهنامه اي نمي دانند ؟» گودرز « را زادگاه آنها ؟ مگر اليگودرزي ها خود را فرزندان 
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كهگيلويه و بوير احمد ، رخدادهاي شاهنامه را زنده نمي كند ؟ و به عبارتي ديگـر ، عشـاير   » رسي سخت « فراز 
شاهنامه را از دودمان و ايل خود مي دانند  . اين دروني شدن شاهنامه در بين عشاير لُر ، عوامـل  » خوبان « لُر ، 

 به برخي از آنها اشاره مي شود.   متعددي دارد كه به طور اجمال 

 هم زباني : سادگي و پيوند آن با زبان عامه

بيان فردوسي در شاهنامه ، در بسياري از زمينه ها ، به حدي ساده ، و قابل فهم است كه عامه ي مردم عـادي و  
موجب شده ، كـه  بي سواد ، بدون واسطه آن را مي فهمند و عميقاً درك مي كنند . همين سادگي زبان شاهنامه 

عامه ي مردم عشاير ، كوچك و بزرگ ، شخصيت هاي شاهنامه را به خوبي بشناسند و بر حسـب موقعيـت هـاي    
مختلف ، براي طعنه و تشويق ، معاشران خود را بدان ها تشبيه نمايند و به خوبي در ضرب المثل ها و محـاورات  

 روزانه آنها را به كار گيرند .

 پر بسامدترين ، ضرب المثل در بين عشاير لُر است .» گ سهراب نوش داروي بعد از مر« 

بخش هايي از شاهنامه يا تعابير و الفاطي كه مهجور بوده و مردم در فهم آن مشكل داشته اند ، شاهنامه خوانـان  
ـ  ر يـا  و شيوه ي خواندن آنها ، تا حد زيادي آنها را به ذهن عامه ي مردم نزديك مي كرده است . شاهان خوانان لُ

افراد مطلعي كه در مجلس آنها بوده اند غالبا كالنتران يا افراد با سواد اشعار را به زبان محلي توضيح مي داده اند 
و صحنه ها را تشريح و تفسير مي كرده اند . اين روش موجب ساده تر شدن فهم داسـتان هـا و اشـعار فردوسـي     

 ) 110:1383مي شده است .(موسوي نژاد ،

جه ي لُري ، ذخاير قابل توجه و گرانبهايي از فارسي دري و واژه هاي كهن را در خود نهفته دارد ، كه از طرفي له
چنين پشتوانه اي ، وجوه مشتركي با زبان شاهنامه را فراهم نموده است . ايـن خويشـاوندي زبـاني و قابـل درك     

، گـاه بـه صـورت بـاور نكردنـي ،       بودن شاهنامه ، موجب آن شده است كه بسياري از زنـان و مـردان بـي سـواد    
قسمتهاي زيادي از اشعار شاهنامه را حفظ بوده اند ، حتي به سياق شاهنامه هم شعر مـي گفتـه انـد ؛ و ايـن در     

 جامعه ي ايلي براي آنها يك امتياز و اعتبار محسوب مي شده است   .

انگيـز خـود را از قهرمانـان شـاهنامه     كم نيستند اشعاري كه در فرهنگ عامه و فهلويات لُري ، تشبيهات هيجان 
 گرفته اند :

  زال كو ؟ رستم كو ؟ كوون پاوه مير 

Zal ku rustam ku kuaan powermir 

 كو پهلوانان گور و كمن گير 

 Ku oahlevana gur va Kaman gir 
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 200:  1382كو پهلوانان گور با كمندگير ؟ ( عسگري عالم ،  –زال كو ؟ رستم كجاست ؟ و كجايند پيران قوم 
افراد بي سواد ، عالقه ي وافر و آرزوي زيادي داشتند كه فرصتي پيش آيد ، و جلسه ي شاهنامه خواني برقـرار   ).

گردد ، تا دست از كار بكشند و با تمام وجود غرق صحنه هاي آن شوند . بازتاب چنين صحنه هـايي در داسـتان   
پير زن بـي سـواد داسـتان ايـن      –) از زبان نقره  140 – 149:  1381اقع گرايانه ي پژاره ( عسگري عالم ، و

 گونه آمده است :

حرير گيانَكَم   سواد كه ياد گرفت شاهنامه مياره واسه ي ننه ش مي خونه ، داستان رستم و سهراب را مثل بابـا  
اش چند تا كتاب داشت ... شاهنامه ، گلستان سعدي ، ... هـر وقـت    نريمان ... در خانه.  نريمان با همان صوت ...

فرصتي پيش مي آمد و مردهاي ايل دست از كار و تالش مي كشـيدند ، مـي آمدنـد و دور هـم مـي نشسـتند و       
نريمان براي شان شاهنامه مي خواند . ننه نقره هم خيلي دوست داشت بنشيند و بشـنود . مـثال آخـر و عاقبـت     

تم به كجا كشيد ؟ روزي كه داستان رستم و سهراب به آخر رسيده بود ؛ زار زار زده بودند زير گريه سهراب و رس
... و هميشه به رستم ، به خاطر آن جنايت هولناك ، كه پهلواني چون سهراب را كشته بود نفرين كرد و بدوبيراه 

ز زبان تهمينه مادر سـهراب بـراي سـهراب    خانه ات خراب ... آخه اين چه كاري بود كه كردي ... بعد ا مي گفت :
مويه مي كرد ... خيلي هم از كاووس شاه بدش مي آمد ... مي گفت : ملعون اگر يه ذره نوش دارو مي داد سهراب 

را » نريمـان  « را نريمان از روي شاهنامه بر پسرش گذاشته بود . و خـود  » سهراب « جوان خوب مي شد .  اسم 
شاهنامه در آورده بود و روي پسر ننه نقره گذاشته بود . دست ننه نقـره نبـود ، واال مـانع     هم مالصيفور (قبالً) از

مي شد و نمي گذاشت اسم سهراب جوان مرگ را روي نوه اش بگذارند ... همين طور به دلش برات شده بود كـه  
تر و زيباتر از سهراب  همه ي سهراب ها ، آدم هاي خوشبختي نيستند ؛ اما نريمان گفته بود ، هيچ اسمي قشنگ

 ). 201:  1382نيست . هم پهلوان بود و هم ايراني و هم جوان مرد ... ( عسگري عالم ، 

 چنين گفت و گوهايي فرد به فرد ، سينه به سينه ، سالهاي متمادي در بين عشاير رواج داشته است .

اجتماعي عشاير لُر ، تفاوت هايي داشته بدون شك ، ميزان رواج شاهنامه و شاهنامه خواني در بين اقشار مختلف 
است . ايل خانان ، كالنتران و به طور كلي بزرگان قوم ، هم امكان بيشتري براي شاهنامه خـواني داشـتند و هـم    
فراتر از مردم عادي از آن بهره مي جسته اند  . معدود آثار قلمي كه از اين قشر اجتماعي به جا مانده است . تاثير 

نوشـته ي اسـكندر خـان    » تـاريخ ايـل بختيـاري    «  كيم طوس را در آنها مي توان مالحظه نمود :وسيع اشعار ح
عكاشه ( ضيغم الدوله ) كه بيش تر شرح انساب و خاطرات شخصي را در بر دارد ، به خوبي گويـاي ايـن مطلـب    

صـحابه ، و از   است اسكندر خان كه مردي فاضل و فرهيخته و از لحاظ وابسـتگي تبـاري ، خـود را منتسـب بـه     
بـاطن  « همراهان حضرت امام رضا (ع) مي داند ، فردي است متدين و مردم ايل بختياري ، دودمان عكاشه را به 

در اثر با ارزش و از جهاتي كـم نظيـر وي ، تـاثير و نفـوذ شـاهنامه در بـين        و اهل كرامت مي شناسند .» داري 
شاير به خـوبي مشـهود اسـت . گـويي تمـام شـاهنامه را در       فرهنگ مداران عشاير و به تبع آن در بين توده ي ع

حافظه داشته است و رفتار و گفتار خود را بر موازين آن سازگار نموده است . در هر حركت خوب يا بـد ، خـود و   
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در هـر   ديگران را با مصداق هاي شاهنامه محك مي زند و سـند و حجـت اسـتدالل او ، اشـعار شـاهنامه اسـت .      
تماعي ، فرهنگي ، رزمي و اقتصادي ، كوشـش دارد خـود را بـا مـوازين رفتـاري در شـاهنامه       حركت فردي و اج

تطبيق دهد . چنان از قهرمانان و شخصيت هاي شاهنامه مثال مي آورد كه گويي از اقـوام و خـانواده ي خـود او    
 ايشان نقل خواهم نمود.هستند . در بحث بعدي نمونه هاي بيش تري از كاربرد اشعار و تفكر شاهنامه را از قول 

 هم رزمي : زندگي عشاير پر از حماسه است و شاهنامه كتاب حماسه ها

آنان كه حتي يك روز با عشاير كوچيده اند ، مي دانند ؛ اين زندگي ، يك زندگي اردويي و آماده براي هـر گونـه   
در بين ايالت و عشاير ؛ يعني  حادثه و سانحه است . قبل از برقراري انتظام نسبي و گسترش خدمات نوين دولتي

، دوره هاي خودسري عشاير ، اين زندگي اردويي ، به يك اردوي نظامي شباهت پيش تري داشت . مردان و زنان 
عشاير در چنين دوره هايي ، همواره در حال آماده باش بوده اند ؛ آماده براي هجوم يا آماده براي دفاع . آنچه در 

ه ي اول داشت : ابزار ، فنون ، شـيوه و تـدارك جنـگ و گريـز بـود . و شـاهنامه       متن چنين زندگي اهميت درج
فردوسي ، ادبيات اين چنين زندگي رزمي را با شيوايي و تاثير گذاري بسيار زياد ، در اختيار عشاير لُـر قـرار مـي    

هـاي نبـرد را در    فردوسي ، بهترين توصيف ها را از گرز ، شمشير و اسب ارايـه داده و زنـده تـرين صـحنه     داد .
حماسه هايش تجسم بخشيده است . زندگي اردويي عشاير كوچنده ، به همين ترتيب بعـدها بـا كمـي تغييـر در     
شيوه ها و ابزار جنگي كه در شاهنامه است به حيات خود ادامه داده است . مقايسـه ي ادبيـات عاميانـه ، اشـعار     

محتوي ، شباهت و قرابـت زيـادي بـا اشـعار شـاهنامه را       حماسي و رجزخواني هاي عشاير لُر ، از نظر مضمون و
  نشان مي دهد . 

 هم سفري : هفت خوان كوچ

سفر پرماجرا و حماسي رستم به مازندران   براي رهانيدن كاووس شاه از اسارت ديوان ، بسيار شـباهت بـه كـوچ    
سالي دوبار با تمام زندگي و  عشاير داشت است . كوچ حركت فصلي عشاير از ييالق به قشالق و بالعكس است كه

دار و ندارشان ، براي دسترسي به آب و علف و هواي مساعد ، صورت مي گيرد . عشاير در طول كوچ ، به ويژه در 
دشواري هاي ايـن زنـدگي    دوره هاي بي نظمي و خود سري ، با مخاطرات و دشواري هاي فراواني مواجه بودند .

 هفت خوان عشاير را با هفت خوان رستم مقايسه و مرور مي كنيم . با ماجراهاي رستم و هفت خوان او ،

خوان اول : كشته شدن شير به وسيله رخش ، هنگامي كه رستم از فرط خستگي سفر ، به خواب رفته ، و مـورد  
حمله ي شير قرار گرفته بود .يكي از دل مشغولي هاي عمده ي عشاير در طول كوچ ، خطرات ناشي از حيوانـات  

چون : گرگ ، خرس ، پلنگ و در گذشته شير ، بوده است . اين حيوانات ، در كوه و بيابان ، هم به جـان  وحشي 
 خود عشاير لطمه مي زده اند و هم تهديد عمده اي براي دام ها ، سرمايه اي اصلي زندگي آنها ، بوده اند .

ا پلنگي بـر بـدن نداشـته باشـد و     كمتر مرد يا زن عشيره اي كهن سالي را مي توان يافت كه جاي زخم خرس ي
كمتر شبي را مي توان يافت كه عشاير از ترس اين حيوانات يا دزد خواب راحت به چشم شان رفته باشد . منتهـا  
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، اگر رخش براي حفاظت از رستم ، شير را كشت ، محافظت عشاير را سگان فداكار و وفادار بر عهده گرفته انـد ،  
با لگد سهمگين خود ، حيوانات درنده را از پاي در آورده اند ، نيز كـم نبـوده   اگر چه اسب هاي رخش صفتي كه 

 )114:1383اند . (موسوي نژاد،

داستان هاي اغراق آميز عشاير از حيوانات ، آنها را چون نبرد رخش و شير به مرز افسانه مـي كشـاند . در ميـان    
ين حيوان با زنان وجود دارد ، كه بيشـتر شـبيه بـه    عشاير لُر باورداشت هاي عجيبي و غريبي ، از خرس و رفتار ا
 افسانه است . مانند آنچه هفت خوان رستم بيان شده است .

 خوان دوم : فشار گرما و تشنگي مفرط رستم و هدايت وي به راهنمايي ميشي شاخ دار به سوي چشمه اي گوارا

اطراق گاه طوالني باشد و باران هم به موقـع  كوچ پاييزه ، در زمان خشكسالي به ويژه در منازلي كه فاصله ي دو 
نبارد ، وضع عشاير از وضع رستم در خوان دوم بهتر نيست ؛ كه البته رستم به راهنمـايي ميشـي كـه از گلـه اي     
جدا افتاده بود از مهلكه ي تنشگي نجات يافت . توصيف زنده اي را كه فردوسي از تشنگي و خسـتگي رسـتم در   

 دو بيت زير مي دهد:

 كه از تشنگي سست و آشفته شد    پيل وارش چنان تفته شد تن

 زبان گشته از تشنگي چاك چاك    بيفتاد رستم بر آن گرم خاك

 بارها عشاير در كوچ لمس كرده اند .

زنان دليل عشاير كه پاي به پاي كوچندگان خسته و كوفته ، تازه از راه رسيده اند ، گاه چندين كيلومتر بـا پـاي   
را »   مـال  « ه همراه چند حيوان ، با مشك سنگيني ، به دنبـال آب مـي رونـد و رسـتم هـاي خسـته       پياده يا ب

 سيراب مي نمايند . اصوال يكي از اهداف و منظورهاي كوچ عشاير ، دست يابي به آب و علوفه است .

و كشته شـدن   خوان سوم : آشكار و پنهان شدن اژدهاي بزرگ براي بلعيدن رستم ، و آگاه شدن او توسط رخش
در كشتن اژدها ، هر عضو فعال خانوار كوچنده چه زن چه مرد در نوع خود يك رستم اسـت . در مسـير   .   اژدها

كوچ ، مارهاي ريز و درشت فراواني وجود دارد . شايد عشاير از هيچ حيواني به اندازه ي مار نمي ترسـند و چهـار   
براي اين كه روي مـاري پـا نگذارنـد ، مـي پاينـد . سـالي        چشمي راه پر سنگ و الخ مسيرهاي طوالني خود را ،

نيست كه چند نفر از عشاير را مار نگزيده باشد ، و چه بسا برخي از آنها ، قبل از درمـان جـا داده انـد . داسـتان     
از مار   ، براي عشاير پركشش و جذاب است . آيا حكايـت  » مهره « هاي مربوط به مار ، خصوصا نحوه ي گرفتن 

آب و تاب و با جاذبه ي كشتن مار توسط عشاير و افسانه هاي فراوان مربوط به اين جانور سـنخيت و پيونـدي   پر 
 فرهنگي با حكايت هاي شاهنامه ندارد؟

 خوان چهارم : قرار گرفتن يك پيرزن جادوگري به صورت پري چهره اي به قصد انحراف و فريب رستم
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سازي دارند ، به طوري كه هيچ كوچنده اي بـدون حضـور زن نمـي     زنان لُر ، در زندگي شباني ، نقش سرنوشت
 تواند به زندگي خود ادامه بدهد . با اين وجود در نزاع هاي قبيله اي مكر و تحريك زنان ، بي تاثير نيست .

 در بيغولـه هـا بـه   » وبـا  « ) توهم ديدار پيرزن بدقواره 1320سالي كه وبا در بين لُرها افتاده است (حدود سال 
بسياري از مردم ساده دل دست داده بود ، و به هر صورت پير زنان عجوزه را چون خـوان چهـارم رسـتم ، عامـل     

 )116:1383حيله گري و مايه ي شر به حساب مي آورند . .(موسوي نژاد،

خوان پنجم : مواجهه ي رستم با كشت زارهاي بي كران ، و تاريكي شب و دشواري گـذر از آن وادي و برخـورد    
 وي با دشت بان.

كشـت  « شباهت اين خوان رستم با زندگي عشاير ، واقعي تر و بسيار مملوس تر است . كوچنـدگان دام دار ، بـا   
يكجانشين همواره اختالف داشته اند . مصادره ي دام هاي يله شده در مزارع ، و گـاه مثلـه كـردن ايـن     » ورزان 

دگان ، ضرب و شتم دشت بانان ، يـادآور تعـرض رسـتم بـه     دامها ، توسط يكجانشينان و هنگام قدرتمندي كوچن
   .تاس» اوالد « دشت بان 

خوان ششم و هفتم : مواجهه و درگيري مستقيم رستم با ديوان ( ارژنگ و ديـو سـفيد) كـه سـبب اصـلي سـفر       
 طوالني رستم است .

مـدام بـا ديـو سـفيد ( حكومـت      عشاير كوچنده ي لُر را با برخورد ماموران حكومتي و در نهايت ، درگيري هـاي  
مركزي ) بايد قياس كرد كه در نهايت بر خالف شاهنامه ، ابن ديو سفيد بود كه عشـاير را بـه وادي اضـمحالل و    

 دگرگوني كشانيده است :

 كسي كو ندارد به يزدان سپاس    تو مر ديو را مردم بدشناس

 ز ديوان شمر ، مشمرش زآدمي   هر آن كو گذشت از ره مردمي

دين ترتيب مالحظه مي شود ، بخش اسطوره اي شاهنامه ، تا چه اندازه به حكايت واقعي زندگي عشاير نزديـك  ب
است ! گويي رستنگاه هفت خوان رستم ، در زيست بوم يك قبيله اي لُر ، روي داده كه به آنها اجازه داده انـد بـا   

 داشته باشند .» هم ذات پنداري« شاهنامه تا اين حد 

 ري اجتماعي : نظام دودماني در شاهنامه و در قوم لُرهم ساختا

از عناصر اصلي براي تعريف ايالت و عشاير ، آگاهي و شناخت آنها به ساختار دودماني و ايلي ، و حفـظ ارزشـها و   
هويت و همبستگي عشاير ، از هم نژادي و هم خوني آنها ، قوام  پاسداري از شرافت ، منزلت و افتخارات آن است.

وام مي يابد . عشاير براي معرفي خود ، ابتدا از ايل و طايفه و تيره و دودمان ياد مي كننـد ، و اگـر دقيـق تـر     و د
پشت و بيش تر پدر و آبا و اجداد خود را نام مـي برنـد ، تـا     15خود را بيان كنند ، گاه تا » كيستي « بخواهند 
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يند . و به طور كلي ، ساختار ايلي به گروه هـاي دودمـاني   آنها را به نياي اسطوره اي و قابل احترام عامه وصل نما
 با هويت و پيشينه هاي مشخص تقسيم مي گردد:

در نظام دودماني ، انسان ها در دودمان ها متشكل مي شوند . هـر انسـان جزيـي از دودمـان خـودش و بـه نـام        
و معنوي اعضاي دودمان خويش  دودمانش ناميده مي شود و در مالكيت دودمان شريك است . از پشتيباني مادي

برخوردار بوده و به نوبه ي خويش از ساير هم دودمانان حمايت مي كند ، بدون اين كه تفـاوتي ميـان وظـايف و    
حقوق خويش قايل باشد . اگر او را بكشند ، همه ي دودمان به خـون خـواهي اش برخواهنـد خاسـت . اگـر هـم       

زمـاني كـه در   » . ماسـت «او ، همـواره ،  » مـن «ت خواهد كرد ... دودمانش كشته شود ، او در خوان خواهي شرك
ميدان نبرد روياروي همواردانش مي ايستد ، از دودمانش ياد مي كند تا بدانند كه با يك تن ناچيز سروكار ندارند 

وانشـير  از دودماني كه بدان وابسته است دفاع مي كند (ج» ما « با دودماني طرفند ... و به بهاي جان خويش ، از 
 ،1380  ،260.( 

در عهد پهلواني شاهنامه ، جامعه به طور عمده به صورت نظام دوماني تصوير مي شود . چنين نظامي ، قرن ها از 
عناصر مهم تشكيل و سازمان يابي اقوام ايراني بوده ، تا جايي كه آثار آن هنوز در ميان عشاير ايران باقي اسـت (  

 ).261:  1380جوانشير ، 

 كه كيخسرو براي مقابله با افراسياب مي فرستد ، درست داراي نظام دودماني است: لشكري

 كه گويند نام كهان و مهان    بفرمود موبد ، به روز دهان

 صدوده سپهبد فكندند پي   نخستين زخويشان كاووس كي

......................... 

 يهمه گرز دار ، و همه لشكر    گزين كرد هشتاد تن ، نوذري

 كه بردي به هر كار ، تيمارشان    ز اسب سپهبد ، نگهدارشان

 خداوند شمشير و كوپال و كوس          كه تاج كيان بود و فرزند توس

 كه لشكر براي وي آباد بود   سه ديگر چوگودرز كشواد بود

 دليران كوه و ، سواران دشت   نبيره پسر داشت ، هفتاد و هشت

 فرزانده ي اختر كاويان    فرزونده ي تاج و تخت كيان

  بزرگان و ساالرشان ، گستهم   چو شصت و سه از تخمه ي گژدهم
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 چو گرگين پيروز گرمايه دار    زخويشان ميالد بد صد سوار

 سواران رزم و نگهبان پنج    ز تخم لواده چو هشتاد و پنج

 كه رويين بدي شاه شان روز جنگ   چو سي و سه مهتر زتخم پشنگ

 نگهبان گردان و داماد توس   برد او بدي پيش كوس  به گاه ن

 كه بودند گردان روز نبرد    ز خويشان شيروي هفتاد مرد

 گه رزم سندان پوالد بود    گزين گوان شهره فرهاد بود

 ) 262:  1380نگهبان ايشان هم او را سپرد( جوانشير ،    زتخم گرازه صد و پنچ گُرد

رستم و اسفنديار از معرفـي دودمـان و طايفـه ي خـود بـراي خـالي كـردن دل        حتي هماوردهاي معروفي چون 
 يكديگر ، بي نياز نيستند :

 چو گويي سخن هاي دل ناپذير    بدو گفت رستم كه آرام گير 

 بزرگ است و با دانش و نيك نام    جهان دار داند كه دستان سام

 دستنريمان گرد از كريمان ب    همان سام پور نريمان بدست  

 به گيتي بدي خسرو تاجور   بزرگ است و گرشاسب بودش پدر

 كزو كشور هند شاداب بود    همان مادرم دخت مهراب بود

 ز شاهان گيتي برآورد سر   كه ضحاك بودش به پنجم پدر

 خردمند گردن نپيچد زر است.    نژادي از اين نامورتر كراست

له ، امروز هم بين عشاير لُر ، مانند عصر اساطيري شـاهنامه وجـود   اين نوع رجز خواني و افتخار به دودمان و قبي
دارد و داراي كاركرد نيز هست . عشاير لُر در هيچ كتاب ديگري به اين خوبي ساختار دودماني كه بـا آن انـس و   

 الفت ديرينه داشته اند ، پيدا نمي كنند.

 لراهميت شاهنامه و اسطوره هاي آن درميان عشاير 

گرچه اين اساطير و داستانها و افسانه ها سنديت تاريخي ندارند و از لحاظ تاريخي بي اعتبارند اما هـر افسـانه يـا    
اسطوره ، گوياي يك واقعه ي تاريخي مجهول است كه بايد آنها را ضبط كنند و تحقيق شوند چـون مكـن اسـت    
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از نظر لغوي به معناي افسانه ، قصه و حكايـت   بتواند يك واقعه ي تاريخي را بيان كند .اساطير جمع اسطوره كه
مي باشد، از ديدگاه ادبي ، تاريخي و فلسفي به اشكال گوناگون بررسي مي شود : آنها داسـتان سـنتي راجـع بـه     
خدايان ، شاهان و قهرمانان مي باشد و مجموعه اي از قصص ، برخي واقعي و برخي خيالي مي باشند كه بشر بـه  

را به عنوان بازتابهاي معناي دروني جهان و حيات بشري مـي انگـارد و بطـور گسـترده اي بـا      داليل مختلف آنها 
جنبه هاي  وجود بشري و ما فوق بشري سرو كار دارد ، آنها بازتاب نمادين اميدها ، ترسها و انگيزه هاي يك قوم 

پيمـوده اسـت ، كـه از جملـه      اصوال بشر در طول دوران تكامل خود دورانهاي متفاوت فكري را بشمار مي روند .
قديميترين شكل اين فكر به صورت معرفت اساطيري مي باشد كه ثمره ي برخورد ذهن انسان ابتدايي با واقعيت 
مي باشد كه بازتاب جهان طبيعت و ضمير انسان متعلق به جماعت نخستين مي باشد . شكل نظام يافته ي ايـن  

ر تحليل باقي نهاده است و در بين اكثر اقوام و ملـل رواج داشـته ولـي    معرفت ديرينه بين اقوام و ملل آثار در خو
بعضي از آنها در اين زمينه داراي آثار غني بصورت شعر حماسي مي باشند ، مانند ايران و يونان  كه در يونان دو 

مت اعظـم آن  اثر معروف ايلياد و اديسه اثر هومر مي باشند و در ايران نيز شاهنامه ي فردوسي مي باشد كه قسـ 
 راجع به اساطير ايران است .

 به طور كلي مي توانيم سه شكل اسطوره هاي شاهنامه را در ميان اين مردم پيدا كنيم :

 اساطير مربوط به نامها -1

 اساطير مربوط به مكانها -2

 اسطوره ي اسمي نمادي -3

دارد ، اما به نفوذ وسايل ارتباطي ايـن   اين اعتقادات در ميان نسل مسن و باالي پنجاه سال هنوز كم و بيش رواج
اعتقادات ديگر به فراموشي سپرده مي شود ( گرچه هنوز اسامي شاهنامه اي در اين مناطق زياد اسـت و مكانهـا   

اسم قديمي خود را حفظ كرده اند ) از نظـر تـاريخي و در كتـب گذشـته نيـز در مـورد شـاهنامه و         اننيز همچن
اشاراتي شده است . به عنوان نمونه ميرزا فتاح خان گرمرودي كه در زمان محمـد   شاهنامه خواني در اين مناطق

شاه قاجار به عنوان حاكم اين مناطق براي جمع آوري ماليات به اين مناطق آمده بود در سفر نامه اش در مـورد  
الق و سردسير شاهنامه و شاهنامه خواني چنين مي نويسد : (( جميع طوايف ممسني هم در گرمسير و هم در يي

قليل زراعتي دارند . هميشه زراعت گرمسير را برمي دارند و به ييالق مي روند . آنها در گرمسير و سرحد زراعـت  
نمي كنند كه آذوقه ي ساليانه خان را كافي باشد و اكثر اوقات با بلوط و علف صحرا گذران مي كنند و شغل آنها 

الشان بعد از ختم قرآن شروع به خواندن شاهنامه مي نمايند و از ايـن  از اعلي تا ادني شهنامه خواندن است . اطف
 راه است كه اغلب آنها جنگجو و جنگ آور بوده و به قتل و خونريزي مايل مي باشند . )).

ضا شـاه داشـتن شـاهنامه و خوانـدن آن را قـدغن      ربه حدي بوده كه  لرعالقه به شاهنامه خواني در ميان عشاير 
ر اين مورد در كتاب عشاير مركزي ايران تاليف جواد صفي نژاد  چنين مـي خـوانيم (( در زمـان    نموده است  و د
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رضا شاه دستور تفتيش خانه ها به امنيه ي منطقه داده شد تا هر كجا شـاهنامه يافتنـد بـا خـود ببرنـد و حتـي       
طيري شـاهنامه مربـوط بـه    بر طبق منابع تاريخي داستانهاي اسا بعضي از بخاطر شاهنامه خواني كشته شدند.)).

سلسله ي كيانيان و پيشداديان متعلق به دوران بسيار قديم مي باشد و مربوط به زماني است كه اقوام آريـايي از  
سرزمينهاي اوليه ي خود به نواحي خوارزم ، افغانستان ، رود هيرمند و نيشابور كوچ كرده اند. لياكونف با اتكا بـه  

مين آريايي را فاصله ي اورگنج چارجو و متعاقب آن مرو ، هرات ، دشـت هـامون   نوشته هاي اوستا نخستين سرز
تجن ، سبزوار ، قندهار و نيشابور دانسته است  و ي سكونت آرياييان را در اين سرزمينها حـدود هـزاره ي سـوم    

كيانيان در  پيش از ميالد تخمين زده است . با وجودي كه داستانهاي اساطيري مربوط به سلسله ي پيشداديان و
نواحي ذكر شده بايستي واقع شده باشد ، اما اين اقوالم بعد از كوچ از آن نواحي و سكونت در جاهـاي ديگـري از   
ايران آن فرهنگ و اسامي را با خود داشته اند و بعد از سكونت در مكانهـاي جديـد نـام ايـل و قبايـل و نيـز نـام        

ه نواحي جديد داده انـد . بـه عنـوان نمونـه خـود قبيلـه پـارس ،        مناطقي را كه قبال در آن سكونت داشته اند ، ب
پاسارگاد ، كرمانيه و يارادكانه و نيز مكانهاي گل ، سپيد و استخر و گزين ، كه قلعه گل در منطقه ي كهكيلويه و 

ي نيز سپيد و سپيد دژ يا قلعه سفيد كه در منطقه ي ممسني واقع مي باشد و قلعه استخر و گزين كـه در نـواح  
مرودشت مي باشد . مي توان گفت كه اينها نامهاي قديمي و نامهاي مربوط بـه اسـاطيري ايـران بـوده و بعـد از      
سكونت اقوام آريايي به اين مناطق به خاطر داشتن تعلق خاطر و مقدس بـودن آن مكانهـا و طوايـف آنهـا را بـه      

 نها عبارتند از :مناطق جديد سكونتي خود داده اند اشعار شاهنامه راجع به اين مكا

 دژي بود كش خواندندي سپيد                          بدان دژبر ايرانيان را اميد

 پناه  دليران  ايران  زمين                            گل است سپيد و ستخر و گزين

 شناخت : همانطور كه ذكر شد حداقل سه شكل اسطوره اي مربوط به اساطير ايران در اين نواحي مي توان

 اسطوره ي مربوط به نامها ، اسطوره ي مربوط به مكانها و قبايل و اسطوره ي اسمي ، نمادي .

اسطوره ي مربوط به نامها : در اين نواحي اسامي شاهنامه اي به وفور يافت مـي شـود كـه عبارتنـد از : رسـتم ،       
و هچنـين اسـامي شـاهنامه اي زن ماننـد :     سهراب ، جمشيد ، كيومرث ، بيژن ، فريدون ، فرود ، زرير ، و غيـره  

رودابه ، سودابه ، تهمينه ، فرنگيس ، كتايون ، گردآفرين ... و نيز اسامي شاهنامه اي كه نماد خير و شر و قـدرت  
و غيرت مي باشد كه به آن اشاره خواهد شد . همه ي اين اسامي به علت عالقه ي والدين به شاهنامه و همچنين 

ه اي است كه مرد قدرت و شخصيت آن قهرمان را در خود حس مي كند و تجلي آن اسـم  شخصيت هاي شاهنام
را از نظر رواني در فرزند خود مي بيند . و بنابراين آن اسم را بر فرزند خود مي گذارد گرچه اسامي زيـاد ديگـري   

 وجود دارد كه از اسامي مذهبي ، طبيعت و جانوران گرفته مي شود .

نمادي : اسامي شاهنامه اي به وفور در اين مناطق يافت مي شود . برخي از ايـن اسـامي    اسطوره هاي اسمي -2
عالوه بر اسم خود سمبل چيز ديگري مانند : خير و شر و قدرت و غيرت مي باشد . مانند نـام رسـتم كـه مظهـر     
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لش مث رسـتمه )) يـا   نيرو و قدرت مي باشد و در ضربالمثل ها از اسم رستم زياد استفاده مي شود مانند (( هيك
(( طرف رستمه )) و غيره . البته استفاده از كلمه ي رستم همانطور كه در همه ي نقاط ايران رايج است استفاده 
مي شود . اما نام گريسوز در اين مناطق بسيار رواج داشته و دارد . گريسوز نشان شيطاني و شيطان صـفتي مـي   

داده مي شود مثال مي گويند((طرف گريسوزه يا اي گريسوز بـد نهـاد    باشد و به آدمهاي شرير و بد ذات اين لقب
)) . نام ديگر نام سياوش مي باشد كه با خون سياوش همراه است مثال مي گويند (( طـرف مثـل خـون سـياوش     
جوش مي كند )) كه كنايه از عصبانيت و غيرت مي باشد و نيز نام گردآفرين كه بصورت ضـرب المثـل در مـورد    

ته مي شود كه (( آن زن مث گرد آفرينه )) كه كنايه از دليري و شجاعت زن مي باشد و بيشتر در مـورد  زنان گف
 زنهايي بكار مي رود كه به آساني تسليم زور گويي نمي شوند .

اساطير مربوط به مكانها و قبايل : مناطق زيادي در اين مناطق به نامها ي شاهنامه اي و اساطير شاهنامه اي  -3
داده مي شوند مناطقي مانند دژ سپيد يا قلعه سفيد و دشت رزم و بهلو، پرين و كـوه طـوس و فهليـان در     نسبت

منطقه ي ممسني . تل خسرو ، سي سخت ، چشمه شبو و ... در منطقه ي بوير احمد و كوه الوزر بـه نحـوي بـه    
 داستانها و اساطير شاهنامه نسبت داده مي شود . 

سفيد باور اهالي بخصوص نسل هي گذشته بر اين بوده و مي باشـد كـه ايـن همـان دژ      در مورد دژ سپيد يا قلعه
سپيدي است كه در شاهنامه ذكر شده است و آن را مربوط به دوره ي كيانيان مي دانند . كه محل سـكني ديـو   

ر اين است كه ايـن  سپيد بوده و نيز در زير و مجاور اين كوه مكانهايي بنام دشت رزم و بهلو وجود دارد و اعتقاد ب
دشت رزم محل نبرد رستم وسهراب بوده و بهلو و فهليان و پرين را به اين اشعار سروده شده بر اسـاس شـاهنامه   

 نسبت مي دهند :

 زفهلو به پهلو كشيده طناب                  سراپرده شاه افراسياب

 كخ رستم به تنگ پرين اندر است          فرامرز از تنگ باالتر است

شمسي مركز منطقه ي ممسني بوده است و  1340ظاهرا فهلو همين فهليان فعلي مي باشد كه تا اوايل دهه ي 
فاصله ي آن تا قلعه سفيد سه فرسنگ مي باشد . بهلو روستايي است تقريبا در پاي قلعه سپيد. ايـن دو مكـان را   

ه اي است در پشت كوه رستم ممسني كه در جايي ميدانند كه اردوي افراسياب در آن اردو زده بود و پرين منطق
تنگي واقع شده و رستم در اين منطقه سراپرده زده بود و اعتقاد بر اين بود كه اين نبرد در اطراف كوه طـوس در  
منطقه ي رستم اتفاق افتاده است . مي توان گفت كه اسامي مكاني كه در باال ذكر شده مانند دژ سپيد يـا قلعـه   

ط به مهاجرت اوليه ي پارسيان اين مناطق بوده است و مناطق جديد را بر اسـاس ذهنيـت از   سفيد و غيره  مربو
گذشته و فرهنگ گذشته ي خود كه بعد از مهاجرتهاي اوليه به مناطق خوارزم ، خراسان و افغانستان و سـكونت  

سامي را بعلت دلبستگي به در آن نواحي ، بسياري از نامها را با خود داشته و بعد از سكونت در مناطق جديد آن ا
 گذشته ي خود به اين مناطق جديد داده اند و آنها را بدين گونه نامگذاري كرده اند .
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اساطيري در مورد سي سخت و تل خسروي در نواحي بوير احمد به روايت اهالي بدين شكل است . پيرامون تـل  
ساطيري آمده است كه : كيخسـرو پادشـاه   خسروني يا خسروي و انتساب نام خسرو به تل در شاهنامه در بخش ا

حماسي ايران بر تل بلندي كه اكنون تل خسرويي نام دارد در كاخي بسياري از سران ايران را بخواند و لهراسـب  
را به جانشيني خود تعيين كرد و آنگاه با تني چند از ياران نزديك خود  به سوي قلعهي دنا شـتافت و در گردنـه   

يد شدند و به قولي پس از شتشوي خود  در چشمه ي ((بشو )) كه در آن مرتفعات واقع اي سخت و پر برف ناپد
است ، درون غاري انداخت و در حال نيايش يزدان به انتظـار فرمـان او بـه جهـان بـاز مـي گـردد. و ايـران را از         

هنامه فردوسـي  اهريمنان مي رهاند . و نيز در مورد سي سخت روايت اهالي به اسـتناد داسـتان اسـطوره اي شـا    
چنين است : ((سي پهلوان از پهلوانان شاهنامه كه يكي از آنها بيژن بود در پـي يـافتن كيخسـرو پـس از يـافتن      
لهراسب به جانشيني خود از تل خسرويي به سوي قلعه ي دنا شتافته بودنـد و مـي خواسـتند بـدانجا رونـد و در      

رانند  و اتراق مي كنند ، شب هنگام دچار برف گراني گردنه اي كه به گردنه ي بيژن معروف است چادر مي گست
مي شوند كه چادرهاي آنها را مي پوشاند و همگي مي ميرند و سي سخت خود كنايه اي از سخت مـردن و سـي   
مرد و سي گرد مي باشد .)) . و نيز در آثار تاريخي گذشته نيز در مورد اسـاطير مربـوط بـه ايـن ناحيـه اشـاراتي       

وان نمونه حمداله مستوفي مي نويسد كه (( گروهي گويند كيخسرو در دمه بمرد و و در كوه دنـا  وجود دارد . بعن
به كهكيلويه در ميان عراق و فارس كوهي است كه آنرا اكوشيد خوانند و در آن عهد بر آن كوه  اژدهـايي عظـيم   

بكشت و بر آن كوه آتشخانه ساخت  پيدا گشت چنانچه از بيم آن آباديها را باز گذاشتند . كيخسرو بفرستاد و آنرا
 آنرا دير كوشيد خوانند .)) 

همچنين حمزه ي اصفهاني مي نويسد :(( در اخبار ايرانيان آمده است كـه كيخسـرو را گفتنـد كـه در ميانـه ي      
انتهاي فارس و اصفهان  ( كهكيلويه ) كوه سرخي بنام كوشيد است و در آن اژدهايي اسـت كـه بـر كشـتزارها و     

تسلط يافته  وي با مردان خود به آنجا رفت و اژدها را كشت و آتشكده اي بر كوه بنياد نهاد كه بـه آتـش   آدميان 
 كوشيد معروف شد. )) همچنين تپه اي بنام تل زالي در ياسو ج وجود دارد كه آنرا به زال منسوب مي كنند . 

دهند . كوهي بنـام الورزكـوه كـه مـرز      در منطقه ي كهكيلويه نيز چندين مكان را به اساطير شاهنامه نسبت مي
بين بوير احمد بابويي ( كهكيلويه ) مي باشد و در اين كوه غاري بنام اشكفت شاه وجود دارد و داستان اساطيري 
از شاهنامه دربارهي الورز و غار اشكفت شاه  وجود دارد ، اعتقاد ساكنين نواحي بر اين است كه : كيقبـاد كيـاني   

زيده بود و رستم او را به ميان سپاهيان و مردم مي آورد و وي را پادشـاه مـي كنـد . و نيـز در     در اين كوه ماوا گ
همين منطقه ( كهكيلويه ) از توابه طيبي و بهمئي در راه بين سوق و لنده روستاي كوچكي بنام بي بي زليخـائي   

ت و آبشاري روبه روي آباد زليخـائي  وجود دارد و روبه روي آن قلعه اي است و در پايين اين قلعه آبادي چنگا اس
از ارتفاعات معروف به از كه فرو مي ريزد و طوس خيمه شهرت دارد . داستان و روايتي بر زبان مـردم اسـت كـه    
گويند در جنگ ايرانيان با تورانيان در شكست آغازين ، ايرانيان پس از شكست از افراسياب بدين دژ آمدنـد و در  

در اين نبردها خيمه ي لشكريان طوس سردار ايراني در زير اين آبشار ((طوس )) بـر پـا   مله جنگا نبرد باز شد و 
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شده بود . همچنين قلعه گل يا قلعه گلو كه در اين منطقه قرار دارد همانطور كه قبال ذكر شد آن را به قلعه گـل  
 شاهنامه نسبت مي دهند و شعر آن چنين است:

 ستخر و گزين –سپيد  –گل است                    پناه دليران ايران زمين             

و همچنين مناطق و روستاهايي در چرام ياسوج بنام دلي پيچو  و جلب گير وجود دارد كه آن را به مكانهاي ذكر 
شده در شاهنامه نسبت مي دهند و آن هم مربوط به نبرد رستم بـا تورانيـان بـوده اسـت . مكـان ديگـري بنـام        

دارد كه آن را به قولون پسر ويسه نسبت مي دهند كه در اين مكان رستم ، قولون توراني را بـا  چارقوولنگ وجود 
عالوه بر نسبت دادن اين مكانها به اساطير شـاهنامه بسـياري از تيـره هـا و طوايـف ايـن        ضرب نيزه كشته است.

نامهـاي شـاهنامه مربـوط مـي     نواحي نيز نامهاي خود را به اساطير شاهنامه نسبت مي دهند و اكثرا خـود را بـه   
كنند. مانند : گيو ، گودرز ، بهمن و غيره . بعنـوان نمونـه طايفـه ي كـي گيـوي بـوير احمـد كـه در منطقـه ي          
بويراحمد و ممسني سكونت دارند ، خود را از نژاد گيو پسر گودرز مي دانند . تيره ي منگودرز رسـتم ممسـني و   

ممسني و بويراحمد خود را به گودرز شاهنامه نسبت مي دهند و نيز طايفه ي گودرزي ها (گورزي ها) در مناطق 
تيره ي بهمنياري رستم ممسني  خود را به بهمن پسر اسفنديار مربوط مي كنند و حتي كل منطقه ي رسـتم را  

عالوه بر طوايف و تيره هاي ذكرشده اساطيري در مورد منطقه ي ايل اسكان  به رستم شاهنامه نسبت مي دهند.
ش ممسني وجود دارد كه بدينگونه است يافت كـروزي جمشيد پادشاه اساطيري پيشدادي جهت تفـريح و  ":ه ي ب

شكار از تخت جمشيد به منطقه ي جاويد ممسـني مـي آيـد و بـر فـراز كـوهي بنـام كـوه شـاهون (شـاهان ) و           
وزيـر و همراهـانش    گوسنگان ( در منطقه ي جاويد ) دشت وسيع بكش را مي نگرد و با حالت حزن و حيرت بـه 

.  سپس بيان مي كند كه در اين دشت وسـيع خونهـاي   "چنين مي گويد : طشتي پر از خون ، دشتي پر از نون  
كُـش گرفته شد ، و  ش از همان بـك زيادي ريخته خواهد شد و جدال و كشمكش تا سالها ادامه دارد و كلمه ي پـ

كش تغيير پيدا كرده است . همچنين در آثار تاريخي گذشته نيـز در مـورد نـام ايـن طوايـف و      به مروز زمان به بـ
نسبت دادن آنها به اساطير و تاريخ كهن ايران اشاراتي شده است. مثال در كتاب سفرنامه ي خوزستان و لرسـتان  
تاليف بارون دوبد در مورد قديمي بودن اسم ممسني و طايفه اي به اين نـام در نزديكـي سـمرقند كـه بـا سـپاه       

كنيتوس كورنيوس از مردمي بنام ممسني ياد مي كنـد كـه مـدتي بـا     "در به نبرد پرداخته اند مي نويسد : اسكن
شجاعت در برابر حمله ي لشكريان اسكندر به باختر در نزديك مركند ( سمرقند امروز ) ايستادگي كردنـد و هـر   

د ، بـه هـيچ وجـه بعيـد نيسـت      چند مسافت زيادي ميان قوم باال و طايفه ي ممسني مـورد نظـر مـا وجـود دار    
ممسنيهاي فعلي در زمانهاي دور جزيي از اين اقوام بوده اند و در جاي ديگر مي نويسد : اگر جريان نـژاد( آريـا )   
را در نظر بگيريم كه از شمال خاور ، به جنوب باختر ، يعني از آسياي ميانه به ساحل خليج فارس آمده اند . پس 

ني ها به اين مهاجرت عمومي پيوسته باشند . در همان حال تنـه ي اصـلي قـوم    محتمل است كه بخشي از ممس
در چراگاههاي بنين باقي مانده و يا پشت ديوار شهرهاي اين ناحيه سكني گزيده اند . به همين شيوه اسـت كـه   

ود در ي ديگري از ايرانيان عهد كهن در طول خط ارتباطي ميان مهد نخستين خـ  مي بينيم آرتي يا آردي شعبه
آسياي ميانه و اقليم پارس يا پريسس گسترده شدند و پس از استقرار ، نام خود را به اين سرزمين نهادند . و نيـز  
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در مورد بويراحمدي ها نيز در كتاب مشكوك منم تيمور جهانگشا ترجمه ي ذبيح اله منصوري  ، نوشته شده كه 
ي آنها تحقيق كرد . وي مي گويد كـه بـوير هـا خـود را از     تيمور هنگامي كه مي خواست با آنها نبرد كند درباره 

نژاد جمشيد جم مي دانند . در اين مورد در اين اثر چنين مي خوانيم (( شاه منصور سلطان مظفري بـه زودي از  
ورود من آگاه شد و هزاران تن از عشاير بوير را براي مقابله با من فرستاد ، طبق معمول قبل از جنـگ بـا عشـاير    

درباره ي آنها تحقيق كردم و دريافتم كه قبايل بوير از فرزندان جمشيدند كه به روايـت شـاهنامه هرگـز در     بوير
 "جنگ عقب نشيني نكرده اند.

اين اساطير و داستانها و افسانه ها سند يت تاريخي ندارند و از لحاظ تاريخي بي اعتبارند اما هر افسانه يا اسطوره 
مجهول است كه بايد آنها را ضبط كنند و تحقيق شوند چون مكن است بتواند يك  ، گوياي يك واقعه ي تاريخي

واقعه ي تاريخي را بيان كند . بطور كلي مي توان گفت كه اكثر اين اسامي يا مربوط به دوران باستان و مهاجرت 
شاهنامه اين نامها را به قوم پارس و اقوام آريايي به اين مناطق و يا اينكه در طول دوران به علت عالقه داشتن به 

اين مكانها و طوايف نسبت داده اند  نشاندهنده ي وابستگي و عالقه ي اين قوم به گذشته ي باستاني خـود مـي   
باشد . با توجه به اين اساطير و زبانشناسي مكانها و اسامي ياد شده مي توان مسير اقوامي را كـه بـه ايـن نـواحي     

اسايي كرد بعنوان نمونه قلعه گل در كهكيلويه ، دژ سپيد  يا قلعه سـفيد در  آمده اند ، بخصوص قوم پارس را شن
ممسني و نيز استخر و گزين در نواحي مرودشت ، مي توتن اين نواحي را به صورت يك خط در مسير قوم پارس 

آن كـَوِي مي شناسايي كرد .عالوه بر اساطير لقب ( كي ) كه از قديميترين القاب خانوادگي آريايي مي باشد و به 
گفتند  و در شاهنامه لقب بسياري از شاهان كي بوده و هنوز در اين مناطق رواج دارد و تا اواخز دوره ي صـفويه  
اكثر روساي ايلي و طايفه اي اين مناطق لقب كي داشتند و البته لقب كي عالوه بر روسا و كالنتران بـه آدمهـاي   

طايفه ي با طولي بويراحمد كه در زمـان زضـا شـاه ودر پـي نبـرد      سلحشور نيز داده مي شد  ماند كي لهراس از 
شورشهاي  عشايري  فارس رشادتهاي زيادي به خرج داد .عالوه بر اينها آتش نيز در بين اين مردم بخصوص زنها 
مقدس بوده است بطوريكه آب در آتش ريختن را گناه مي دانستند  و اگر كسي آب در آتش مـي ريخـت بسـيار    

شدند و خصوصا زنها با حالت ترس و لرز به زبان لري مي گفتند ( پرير نوم خدا ) و به اين معنا بـوده   ناراحت مي
كه نبايد آب را در آتش ريخت  و اگر كسي هم بخواهد آتشي را خاموش كند بايد آن را با خاكستر خاموش كنـد  

بسم اهللا را بكار برد . بايد اضافه كرد نه آب ، و اگر كسي هم خواست كه آتش زا با آب خاموش كند بايد كلمه ي 
كه ضرب المثل نوش داروي بعد از مرگ سهراب نيز همانند ساير نقاط ايران در اين مناطق رواج دارد.پس بطـور  
كلي ما حداقل  سه شكل اسطوره اي در اين مناطق كه در ارتباط با شاهنامه و فرهنگ باسـتاني مـي باشـد مـي     

نمادي . سوم اسـطوره ي مربـوط    –سطوره ي مربوط به نامها و دوم اسطوره ي اسمي توانيم شناسايي كنيم ا.ل ا
اسطوره ي اسمي نمادي عالوه بر بيان خير و شر بطور ضرب المثـل   به مكانها و قبايل كه بطور خالصه ذكر شد .

اطق را نيز بكار برده مي شود همانطور كه در صفحات گذشتهنيز ذكر شد وقتي كـه مـا فرهنـگ مـردم ايـن منـ      
بررسي مي كنيم مي بينيم كه بطور وسيعي اعتقادات، باورها و آداب و رسوم آنها ريشـه در فرهنـگ اسـاطيري و    

و با وجودي كه مانند ساير مناطق ايران مورد تهاجم دشمنان و فرهنگ خـارجي قـرار گرفتـه امـا      باستاني دارد .
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كه متاثر از فرهنگ زردشتي مي باشد بر طبـق  همچنان فرهنگ كهن خود را حفظ كرده اند . مقدس بودن آتش 
منابع تاريخي و بررسي فرهنگ مردم اين منطقه ها تا زمان صفوي فرهنگ و اعتقادات زردشتي مخلوط با اسـالم  

عالوه بر اينها به مظاهر طبيعت نيز اعتقاد داشته اند مانند مقدس بودن آب و درختـان كـه از    رواج داشته است .
مك مي خواسته اند مثال به زبان لري چنين دعا مي كردند (( يا آب رون )) و يـا (( يـا درخـت    آنها در تنگناها ك

بيان كردن قدرت و نيرو و خوبي و زشتي نريان اسـاطير و ضـرب     سوزن )) كه يعني يا آب روان يا درخت سبز .
شـاهنامه ( كـي ) رواج دارد كـه اقـوام     المثل ، حفظ القابي قديمي شاهنامه اي و اقوام آريايي كه به همان شكل 

آريايي آن را كوي مي گفتند و نسبت دادن نام مكانها و قبايل به اسـامي شـاهنامه اي از مصـاديق تـاثير عميـق      
 فرهنگ باستاني و اساطيري در اين مناطق مي باشد.

 شاهنامه فردوسي در باور ايالت و عشاير لرستان

زمان اشـكانيان و پـس از آن ويژگيهـايي چـون شـجاعت،نيروي جسـمي       جامعه عشايري همانند جامعه باستاني 
،سواري و نيراندازي،گردن فرازي ،بي باكي ،گذشت ،مهمـان نوازي،تعصـب قومي،جـوانمردي و غيـره را ارج مـي      
نهد.بنابراين بسياري از گفتار شاهنامه ،گويي در وصف رادمردان عشاير و بيان ارزشها و فرهنگ جامعـه عشـايري   

 ص ايالت و عشاير لرستان است.به خصو

در واقع توصيف رابطه رستم و رخش در زندگي روزمره عشاير و مردم لرستان قابل لمس اسـت زيـرا تـا چنـدي     
پيش كه يشتر مناطق عشايري فاقد جاده بود ،اسب نه تنها عمده ترين وسيله حمل و نقل بلكه يار و يـاور كـوچ   

اجتماعي آنها بود. در پاي اين همساني و تشـابه را بـه عنـوان نمـو نـه در       نشينان در ميدانهاي نبرد و مايه اعتبار
اشعار اهللا مراد شاعر لرستاني ،وقتي كه به توصيف نعيمان (نهيمان) اسب سردار اكرم (نظرعلي خان) رئـيس ايـل   

 طرهان در مالقات با امير مفخم بختياري و مرتضي قلي خان صمصام السلطنه پرداخت مالحظه مي كنيم:

 خبر  چون بيامد به نزد امير                              كه آمد سپاهي زگردان شير

 به اطراف شهر است آن رزم خواه                    بدانيم در سر چه دارد هواهللا

 بر مرتضي  خان بيامد امير                              بدو گفت اي پردل شيرگير...

 آنجا چه كرد                          تعجب دليران يالن  نبردببين تا نعيمان در 

 ببينيد از غيرت اسب او                                    خجل چون نمايد به ميدان عدو

 چه سردار باشد دو به دو                                كشيده يكي شيهه اي باشكوه

 چو تندر خرو شد به فصي بهار...                نه يك بود نه دو نه سه بد چهار    
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شاهنامه خواني در بين ايالت و عشاير لرستان ،به وسيله برخي افراد كه سواد مكتبي داشتند صورت مـي گرفـت   
اما اين افراد بر خالف نقاالن شهري ، زندگي  خود را  از راه شاهنامه خواني تامين نمي كردند. شاهنامه خوان لـر  

ر چيز بايد خوش صدا باشد چرا كه شاهنامه خواني ،خنياگري است كه سابقه آن به زمان اشكانيان مي پيش از ه
 )135:1378رسد.(روستايي، 

برخي از سران ايالت و عشاير، همواره  شخص شاهنامه خواني را در دستگاه خود  داشتند كه به هنگام بزم و رزم 
ن در مجالس بزم و ميدانهاي رزم ،همواره مايه بـرانگيختن روح  شركت شاهنامه خوانا در جمع حضور مي يافتند.

سلحشوري ، شجاعت و احساسات غرور آميز مي شد.سردار اكرم در جنگهاي عشـايري از دو شـيوه خـاص بهـره     
مبرده است كه گـزينش هريـك از آن دو در شـرايط مناسـب ،عامـل موفقيتهـاي وي در برخوردهـاي سـخت و         

اينكه با حمالت شبانه كه به نام شبيخونهاي نظر در منطقه شهرت تام داشت ؛  نـا  سهمناك بوده است . نخست 
به هنگام و چون صاعقه بر ير دشمنان خود فرود مي آمده است  و دوم براي تقويت و تحريـك شـجاعت سـواران    

هش خود توسط شخصي به نام احمد يادگار معروف به احمد شاهنامه خوان كه در سفرهاي جنگي هميشه همـرا 
 بوده با روشي خاص و آوايي بلند از اشعار رزمي حماسي شاهنامه استفاده مي كرده است .

 شاهنامه خوانان  ،افراد تيزهوشي بودند كه اشعار شاهنامه را با توجه به شرايط زمان و مكان مي خواندند.   

از عناصر فرهنگ بـي بـديل    از اينرو شاهنامه خواني به سبك دلنشين و قصه گويي از ماجراهاي شيرين شاهنامه
عشاير لرستان با ويژگيهاي خاص خود به شمار مي آيد. آنان بيشتر به داسـتان مناجـات زال بـا خداونـد و تولـد      
رستم ، كشته شدن كهزاد به دست رستم ، تراژدي رستم وسهراب ، جنگ رستم و اسفنديار ، ماجراهاي بيـژن و  

دكتر سكندر امـان اللهـي اشـاره دارد كـه       )136:1378(روستايي، منيژه و ... دلبستگي وصف ناپذيري دارند. 
كاركرد و عملكرد شاهامه خواني در فرهنگ عامه و بين عشاير لرستاني داراي اهميت بـه سـزايي اسـت از جملـه     
اينكه ؛ شاهنامه خواني وسيله اي  براي سرگرمي است ،شاهنامه خواني در همبستگي ملـي و انتقـال  آن بسـيار    

ست ،شاهنامه خواني در برانگيختن احساسات رزمي، نقش آفريني دارد، شاهنامه خواني در گشترش روحيه موثر ا
جوانمردي و پهلواني بسيار موثر است ، شاهنامه خواني درگسترش زبان فارسـي حـائز اهميـت اسـت ، شـاهنامه      

ين علـت سـبك شـاهنامه الگـوي     خواني مي تواند روح شعر و شاعري را به جان ايالت و عشاير و... بدمد. به همـ 
اساسي سرودن شعر در بين ايالت و عشاير لرستان بوده است . لرها چه در سرودن شعر و چه در نامـه نوشـتن و   
تهديدات جنگي ،هميشه به نحوي از اشعار شاهنامه اقتباس و يا نقل كرده يا مي كنند كه در اين ميان ديوان اهللا 

 نام هشيارنامه يا شاهنامه مختصر گواهي بر اين ادعاست. مراد شاعر باال گريوه لرستاني با

 خواني در ايل بختياري شاهنامه 

ايل بختياري يكي از ايالت كهن و اصيل ايران زمين است كـه بـه اقتضـاي روحيـات سلحشـوري و جنگـاوري و       
ست. در واقع در هـر سـياه   اش، از ديرباز با شاهنامه واساساً مقوله حماسه، انس و الفتي ازلي داشته ا خواهي آرمان
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كنيد. اين سنت گويا در ايل ما رسم بوده كه مادران در خورجين جهيـز   چادري شما به نوعي شاهنامه را پيدا مي
اند. اين رسم فرهنگ ماست و اميدواريم اين سنت كه بـار ديگـر در    گذاشته دختران، شاهنامه را نيز به وديعت مي
خواني، اگرچـه در حـوزه فـرارود اسـت و فـرارود بـه        ادامه پيدا كند.شاهنامهجهيز دختران ما براي تداوم فرهنگ 

النهر، اما شگفتا كه اين حماسه در ايل بختياري و در فرهنگ زاگرس،  لحاظ جغرافيايي در خراسان بزرگ و ماوراء
غـرور و  خوانـان كـه مبتنـي بـر      خصوصاً زاگرس مياني، منزلت و اهميت بسياري دارد و همواره صـداي شـاهنامه  

به دو مورد تاريخي هـم اشـاره كـنم. در هنگـام فـتح قنـدهار         آيد. حماسه و بالندگي است از سياه چادرها برمي
ها صبحگاهان حملـه كردنـد و    كه نادر در خواب بود، بختياري توسط سپاهيان بختياري در زمان افشاريه، هنگامي

هـاي تـاريخي آمـده،     نيز در خاطرات مشروطه و يادداشت با شاهنامه و هلهله و گاله قلعه قندهار را فتح كردند و
انـد. شـاهنامه همـواره     خوانـده  ها شاهنامه مـي  آيند، اين كنند و به سمت تهران مي كه اصفهان را فتح مي هنگامي

 كند. كنم در هر ايراني بيدار مي بالندگي و غرور و عزت و افتخار را در بختياري و گمان مي

ها اصوال پيـرو نيازهـا،    ها به شكلي نيست كه تاريخ دقيقي برايش تعين شود. سنت حماسهاساسا بايد گفت زمينه 
آيند. اگرچه شاهنامه در قرن سه و چهار توسط حكيم  وجود مي روحيات و خلقيات يك جامعه و آحاد يك ملت به

هـا فقـط از    كه ايرانـي فرزانه طوس، فردوسي تدوين، گردآوري و در واقع بازآفريني شده، اين به منزله آن نيست 
بـه گفتاردهگـان   «اند، بلكه خود فردوسي نيـز اشـاره دارد كـه:     هزار سال پيش فرهنگ حماسي و شاهنامه داشته

آيد كه فرهنگ اعصـار كهـن پهلـواني كـه بعضـي       نظر مي بنابراين به» ي باستان. كنون داستان، به پيوندم ازگفته
اما اساسـا فـرم و     در شاهنامه متجلي شده است.  ه اشكاني است،كنند كه گويا فرهنگ دور مورخين هم اشاره مي

شكل خوانش طبيعتا بايد با نحوه اوزان هجايي و بعد موسيقي قوافي، اشـعار هيروئيـك و يـا پهلـواني هماهنـگ      
نوعي ضرباهنگ بيداركننـده و  » فعولن فعولن فعولن فعول«باشد. وزني كه فردوسي انتخاب كرده، يعني اين بحر 

انـد كـه همـواره در     ها هماهنگ است كـه قـومي بـوده    ختياريريتم كوبنده دارد كه خيلي با روحيات و خلقيات ب
اند كه از فرهنگ و كيان و  اند و همواره جزء كساني بوده ها بوده اند و همواره در جنگ كرده ها زندگي مي كوهستان

 انـد و  آنها تنها قومي هستند كه شايد هيچگونـه تعلقـات فرامـرزي هرگـز نداشـته      اند. مام ميهن ايران دفاع كرده
اند. در نتيجه اين سنت در ايـن قـوم تـداوم     فشاني كرده و جان  زمين زندگي كرده همواره براي ايران و براي ايران

پيدا كرده و نسل به نسل و سينه به سينه و روايت به روايت از پدران به فرزندان تداوم پيدا كرده و قـومي اسـت   
هـاي آن بـوده اسـت. در     خـواني يكـي از سـنت    نامهكه من از دوران كودكي به يـاد دارم، همـواره مجلـس شـاه    

شـود كـه در واقـع     هايي كه اخيرا در مراسم سوگواري خوانـده مـي   ها خصوصا مردان هرگز اين سوگينه سوگواري
خواندنـد و   سرودند و مـي  خواندند. اين را زنان مي خواني كهن است، نمي گاگريوهائي  هستند كه به نوعي سوگينه

 اند. خوانده مردان، شهيدان، قهرمانان و پهلوانان در واقع شاهنامه مي مردان در سوگ بزرگ

اند يا سوگ اسفنديار يا ايرج را. بنابراين اين روحيـه و ايـن لحـن و خـوانش در      خوانده مثال سوگ سياوش را مي 
هـر  « هاي ديرين و رايج است كه همواره بر اين اصـل اسـتوار بـوده كـه     فرهنگ حماسه و بختياري يكي از سنت

اشعار نظامي در خسرو شـيرين خصوصـا، شـكل     ».خواني كند، چه مرد و چه زن پهلواني كند كس كه شهنامه آن
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هـا هـم از آن بهـره     اي از ادبيات ليريك يا ادبيات غنايي در فرهنگ ايراني اسـت كـه بختيـاري    بزمي دارد و گونه
 ايم و هم مردان رزم.  ا هم مردان بزم داشتهاش همين شاهنامه است. م برند. اما در بعد حماسي و يا اپيك مي

كنـد. در روح و فرهنـگ    شود و تداوم پيدا مي خوشبختانه اين جريان اخيرا دوباره توسط نسل جوان دارد احيا مي
 ايراني هرگز شاهنامه نخواهد مرد. بقول حكيم فرزانه طوس، كاخي را برآورده است كه از باد و باران نبيند گزند. 

 از نظم كاخي بلندبنا كردم 

 كه از باد و باران نبيند گزند

 بناهاي آباد گردد خراب

 ز باران و از تابش آفتاب 

حقيقتا اين بنا و اين شكلي كه فردوسي در شاهنامه ايجاد كرده است، براي هميشه با هويت و با كارنامه فرهنگ 
بود. شاهنامه مقوم فرهنگ ايراني است. ايـن   ايراني چنان آميخته كه تا ايران زنده است شاهنامه نيز زنده خواهد

ها  نشين، مثل كردها، لرها و لك سنت در ايل ما و در فرهنگ ايران زمين و اقوام مختلف، خصوصا در اقوام زاگرس
نشـين ايـن سـنت تـداوم      ها هم شاهنامه را داريم ولي در اقوام زاگـرس  هاي مختلف بوده است. در آذري در شكل

اش بـه   اي هويت حقيقـي  اين سنت خوشبختانه در اين شرايطي كه نسل جوان ما تا اندازه  بيشتري داشته است.
اش دو چندان شده است. بايد تالش بيشتري شود تا مـا   رود، ضرورت ها مي مخاطره افتاده و كمتر به سراغ اصالت

كـه مـا از ايـن سـبقه و     با شناسنامه و هويت فرهنگي خودمان به دهكده جهاني وارد شويم. هيچ منافاتي نـدارد  
هاي فرهنگ جهاني و جغرافياي جهـان و افكـار    رغم احترامي كه به همه ارزش سابقه و رنگ و بوي خودمان، علي
 آزاد جهان داريم، استفاده كنيم. 

دانـيم. اينهـا    به قول جواهر لعل نهرو، براي جهاني شدن نخست بايد بومي بود. ما اين تعاريف را نشناختيم و نمي
اش در شاهنامه هسـت. نـه تنهـا     شناسي ايراني ماست كه بخش عمده ل تجربه ذائقه، تفكر و نگره و هستيماحص

 حماسه، بلكه شاهنامه منظر حكمت و تعليم و تربيت و دين و آيين و رفتار و سلوك و هنجارهاست.

هـاي   ، داسـتان هـاي حماسـي   هـاي مختلـف، داسـتان    حقيقتا شاهنامه يك اثر گران سنگي است سرشار از جنبه 
با اين اوصـاف كـه هـم     ها در شاهنامه مستتر است. هاي پهلواني، ياس و اميد و... همه اين جنبه عاشقانه وداستان
هـايي   خـواني يكـي از گونـه    كند، شاهنامه دار مي هاي متنوعي دارد ذهن موسيقي ايراني را خدشه اكنون موسيقي

رو شـده و قـوم بختيـاري بـه دليـل آن سـبقه و        بـال مـردم روبـه   است كه خوشبختانه اخيرا با اقبال جوانان و اق
خواني در سي ميلي، شهري كـه در سـي مـايلي     اما در خصوص شاهنامه بخشد. اش، دارد اينكار را تداوم مي سابقه

شهر مسجدسليمان، يكي از شهرهاي بختياري نشين، اين سنت خوشبختانه در حال حاضر بـه اهتمـام مـردان و    
هاي خيلي پيش اين يك سنت خانوادگي بوده و معمـوال در   كند. در دوره قوم دارد تداوم پيدا مي فرهيختگان اين
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خواندند. اين سنت خوشبختانه امروزه از محفـل   نشستند، شاهنامه مي نوروز كه مردان و زنان در كنار يكديگر مي
ا پنج هزار نفر از عالقمنـدان و  كنيد كه حداقل چهار ت خانوادگي به يك محفل عمومي تبديل شده و مشاهده مي

 خوانند. آيند و شاهنامه مي شيفتگان فرهنگ ايران زمين، خصوصا جوانان و زنان و مردان بختياري، گرد هم مي

 خواني درايل بختياري و ساير نقاط ايران تفاوت بين سبك شاهنامه 

، اقوام،  هاي مختلف است و ذائقه اقليماي است كه بشدت تحت تاثير اكولوژي ديار و  موسيقي اساسا عنصر و مقوله
هاي مختلف ايران با هم تفـاوت   اي در اين امر موثرند كه طبيعتا موسيقي اقليم لهجه، انواع سازها و عوامل عديده

بنابراين شاهنامه نيز اگرچه عنصر واحدي است و يك منبعي به نام شاهنامه فردوسـي وجـود دارد،    داشته باشند.
خورد،  ها) هم گاهي به هم مي شوند، قوافي (قافيه شان بعضي از ابيات گاهي پس و پيش مي انشاما طبيعتا در خو

اگر هم به هم نخورد و رعايت شود، نحوه خواندن، لحن خوانش و اوزان خوانش كامال بر حسب ذائقه و موسـيقي  
فارسي هستند و به شـاهنامه كـامال   آوران حوزه ادب  اي كه نام به اقرار اساتيد فرزانه كند. جاري هر قوم تغيير مي

تـرين   تـرين و دقيـق   خوانند يكـي از اصـيل   اشراف دارند،   نحوه خوانش شاهنامه بختياري با همين لحني كه مي
هاي كهن براي ما باقي مانده است. دليلـي هـم بـراين امـر وجـود دارد، چـرا كـه         شكل خوانشي است كه از دوره

انـد و اقـوام مهـاجر     العبور زنـدگي كـرده   هاي صعب جغرافيايي در كوهستانها قومي هستند كه به لحاظ  بختياري
اند به آنها دسترسي پيدا كنند. زندگي كوچ نشيني نيزكمك كرده است كه اينها وارگه به وارگه اين  كمتر توانسته

 هايشان داشته باشند. شان به همراه ببرند و در ياد و سينه سنت و آيين و موسيقي را درخورجين

هاي نمايشي و  شناسي ديگر مراسم موسيقي، آيين نابراين نه تنها در لحن و خوانش شاهنامه، بلكه در ابعاد مردمب
هـا يكـي از دسـت     حتي نيايشي كه در سطوح مختلف سنتي و آيينـي موجـود اسـت، بـه گمـان مـن بختيـاري       

ند، در مرزها نبودنـد و كمتـر مـورد    هاي مركزي نبود ترين اقوام ايراني هستند زيرا كه در صحراها و دشت نخورده
خـواني شـان لحـن بسـيار      كنم اين لحن شاهنامه اند و به اقرار همان اساتيد عرض مي تهاجم بيگانگان قرار گرفته

خـواني اسـت كـه بـا      توان نام برد؛ يكي حماسه خواني بختياري مي تقريبا دو نوع لحن را در شاهنامه  خوبي است.
خوانند و همواره هم شاهنامه را به دليل آن  است كه معموال مردان در مجلس ميلحن كوبشي و سنگين و سخت 

هـاي   تري است كه بخـش  خواني است كه لحن مترنم و لطيف كنند و بخش ديگر آن نازك روحيه پهلواني اجرا مي
قي بختيـاري بـه   ام. اما هميشه در ايقائـات موسـي   تر ديده مثال بيژن و منيژه و زال و رودابه است كه البته من كم

آيـد حسـرت بيـداد و داد     نظر مي كنند كه به را خوانندگان شاهنامه ملحوظ مي» اي داد، اي داد، اي بيداد«نوعي 
دقيقا رسـم و   خوانند و بسيار هم كوبشي و چكشي است. است كه از دست رفته، همواره با يك حالت حسرت مي

است كه در مجلس و يا در يك ده و آبادي، مردان بر يك سكو خواني در بختياري به اين گونه بوده  آيين شاهنامه
شد، مـردان هنگـام     گذاشتند. هنگامي كه شاهنامه باز مي هاي گرد كنارشان مي اند و چند متكا يا بالش نشسته مي

آنچنـان  » ايـران و تـوران  «و » رستم و اشـكبوس «خواندن شاهنامه، بر اثر غرور مستتر در فرهنگ شاهنامه مثال 
زدند كه پرها  شد كه آنها با اين گرزها بر آن متكاها مي شدند و اين انرژي در درون آنها متراكم مي ر غرور ميدچا
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شـد و بـه نـوعي يـك فراافكنـي از ايـن انـرژي         شد و يك فضايي ايجاد مي شدند و پراكنده مي به هوا انباشته مي
شد. اين به لحاظ دراماتيكي  ي شنونده ايجاد ميمتراكمي كه براثر خوانش اصوات شاهنامه در ذهن خواننده و حت

هاي مختلفي، پيرمردهاي مختلفي كه در جشنواره طـوس   خواني بختياري بود. آدم جزو ملزومات مجلس شاهنامه
شـان از دسـت رفتـه اسـت. بـه نـدرت ديگـر         خوان بختياري بسـياري  نيز شركت كرده بودند. البته نسل شاهنامه

كنيم كه اينها را به ياد داشته باشند. اين حركات، حتي اين  و نواحي بختياري پيدا مي پيرمردهايي را در روستاها
اي  تواند به اعتبار بخشي اين سنت ايلي كمك بكند و اميدوارم زمينـه  توجه و لطفي كه برنامه شما نشان داده مي

تكرار شود و جوانان ايراني و  دار و كهن و ارزشمند است، دوباره بشود كه اين سنتي كه در فرهنگ بختياري ريشه
 جوانان بختياري بار ديگر يكي از الحان موسيقي خودش را كه مبتني بر غرور و بالندگي و آزادگي است، بازيابد.

 كرد. براي اولين بار يك نقال زن، گردآفريد، برنامه اجرا مي

، بلكـه در  »نشينند و زايند شيران نر«زنان بختياري شيرزناني هستند كه دست كمي از مردان ندارند. نه تنها كه 
اي  و همه زنان شاهنامه كـه اصـال مقولـه ويـژه    » گردآفريد«عرصه حماسه ما شاهد زنان پهلواني هستيم از جمله 

است. زنان شاهنامه هر يك منزلتي دارند. اين سنت خوشبختانه در فرهنـگ بختيـاري بـوده يعنـي مـا زنـاني را       
كـه در  » شـيوند «اند. در دوران كودكي خود من بياد دارم در يـك روسـتاي    دهداشتيم در بختياري كه كدخدا بو

، يك زن كدخـدا بـود. يعنـي بحـث     »دهدز«و » ايذه«زاگرس مياني است، در شمال شرقي خوزستان، در نواحي 
ساالري، بزرگي، تدبير، تدبر و مديريت است، نه بحث جنسيت. يعني درست زماني كه اقـوام ديگـر شـايد     شايسته

چنان به منصب شـاهي  » پوراندخت«و » آذرميدخت«كردند. ما در شاهنامه هم داريم كه  نان را زنده به گور ميز
خـواني هـم    رسيدند كه منزلت وااليي داشتند. بنابراين زنان دست كمي از مردان نداشتند. اين سنت شاهنامه مي

انـد و در   خوانـده  اند و مي ه را به خوبي از بر بودهاند كه شاهنام در ميان زنان بختياري بوده است. يعني زناني بوده
اند. اين سـنت غريبـي نيسـت. البتـه شـكل جديـدي كـه دارد اجـرا          خوانده ها شاهنامه را مي ها و كوچ راه ايل راه

خـواني بـا    اي است. براي ما هم جالب است. بايد تالش كرد كه براي نقل و روايـت و شـاهنامه   شود، شكل تازه مي
اي كه در ايل بختياري دارد اعتبار بيشتري قائل شد. زنان نيـز بايـد بـه نقـل و روايـت و حماسـه و        قهرنگ و ساب

سـاز انـد. مـادري كـه      خواني را همت كنند چرا كه اين الحان نوعي القاء فرهنگي است و مـادران فرهنـگ   حماسه
ج مادرانه را، آن حكمت مادرانه را كـه  هايش، آن رن اش، در الاليي داند، داستان شاهنامه را در خوانش شاهنامه مي

 دهد. منبعث از فرهنگ شاهنامه است به كودكش انتقال مي

خصوص مردان بختياري از شاهنامه گرفته شده است. شايد  ها، به به همين دليل است كه نام بسياري از بختياري 
ها با شاهنامه آشـنا   ست. اصال خانوادهساز بوده ا اي از شمار اينها به دليل همان زنان و مادران فرهنگ بخش عمده

 اند. تهماسب، لهراسب، گشتاسب، سياوش، فريبرز، كيكاووس اسامي متداول در فرهنگ بختياري هستند. بوده

 هم آييني : شباهت هاي فرهنگي بين قوم لُر و بخش اساطيري و پهلواني شاهنامه
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، عصر اساطيري و پهلواني شاهنامه و اقوام لُر ، بـه  مشتركات فرهنگي فراواني را مي توان بين جامعه ي دودماني 
 ويژه عشاير كوچنده ي اين قوم پيدا نمود كه به طور گذرا به برخي از اين مشتركات اشاره مي شود :

مرز بين عشق و هوس در عشاير ، تقريبا همان است كه در شاهنامه به تصوير كشيده مـي شـود . چنـان كـه در     
ديده » .... بيژن و منيژه » « رستم و تهمينه « ، » زال و رودابه « مناسبات عشقي بين  شاهنامه مي خوانيم و در

مي شود ، شرم و آزرم و ستر عفاف ؛ حضور قابل درگي دارد . بوالهوسي و سبك سري ، جز در رفتار غير متعارف 
؛ در بين قوم لُر نيز ، ايـن  و عير اخالقي سودابه ي انيراني كه بدان سبب رسواي خاص و عام بود ديده نمي شود 

گونه عشق و عاطفه عمدتاً ارزش و اعتبار دارد . متانت و خويشتن داري زنان لُر در قبال هوس هاي شبه عاشقانه 
كه در اشـعار شـاعران و ترانـه سـرايان     »   نازار ص ميي « و »  قدم خير قني « ، از آنها ، اسطوره ساخته است . 

 ي از اين قبيل هستند .ماندگار شده اند ، نمونه ا

و ديگر زايمان هاي شـاهنامه اي رويـدادي   » سهراب « ، » رستم « والدت پسر ، در بين عشاير لُر ، همانند تولد 
مهم و شادي آور است . پرورش كودك هم كمابيش به همان شيوه است . مادر لُر ، همان آرزوهـا و آرمـان هـاي    

سياوش « دارد ، و به همين جهت است كه زاري مادران لُر ، براي مرگ مادر سهراب و همان بيم واميدهاي او را 
 از يك هم دردي و احساس واقعي سرچشمه مي گيرد و نوعي فرافكني است.» سهراب « و » 

شيوه هاي رفتاري زنان و مردان لُر در سوگ عزيزان ، مويه سـرايي و نوحـه خـواني شخصـيت هـاي شـاهنامه را       
خاك و گل بر سر « ، » خراشيدن صورت » , « چاك كردن پيراهن « ، » گيسو بريدن  «تداعي مي نمايد . رسم 

كه تا چندي پيش در بـين عشـاير لُـر موسـوم بـود و امـروزه هـم در        » ... يال و دوم اسبان بريدن « ، » ماليدن 
 مواردي اجرا مي شود ، از رسوم شناخته شده ي شاهنامه است :

 د :رستم در مرگ سهراب چنين مي كن

 همه جامه بر خويشتن بردريد   ...............................................

 سرش پر زخاك و پر از آب روي   همي ريخت خون و همي كند موي

فرنگيس ، دختر افراسياب و همسر سياوش ، پس از قتل ناجوانمردانه ي شوهرش به فرمـان پـدرش چنـين مـي     
 كند :

 فرنگيس مشكين كمند دراز   ند باز.... همه بندگان موي كرد

 به ناخن گل ارغوان را بخست   بريد و ميان را به گيسو بيست

 همي كرد نفرين همي ريخت آب    كه دور از برجان افراسياب
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 و دور از فرنگيس ، رستم در جاي ديگري براي مرگ سياوش چنين مي كند:

 بر سر كاله همه جامه چاك و نه  اسب سياه» دم « و »  فش « بريده 

 همه خاك بر سر به جاي كاله   ... همه جامه كرده كبود سياه

و اين رفتارهاي سوگواره اي ، نه تنها با گوشت و پوست و تمام وجود توسط مردم لُر احسـاس مـي شـود ، بلكـه     
نامه ، عالوه بر اين ، بسياري از آيين ها و رسوم مـورد پسـند شخصـيت هـاي شـاه     .خود بدان التزام عملي دارند 

چون بستگي دودماني ، سادگي ، مهمـان نـوازي ، غيرتمنـدي ، پـاي بنـدي بـه دوسـتي ، شـجاعت ، دليـري ،          
شباهت بين  بخشندگي ، دادگستري و ظلم ستيزي و باوردهاي مذهبي ، از ويژگي هاي برجسته ي قوم لُر است .

ت كه مي توان به قرينـه ي آن و بـا   فرهنگ معرفي شده توسط حكيم توس و قوم لُر ، به حدي زياد و نزديك اس
اقتباس از زندگي فعلي عشاير لُر ، رسوم ناگفته ي عصري اساطيري ايـران را بازسـازي نمـود . شـايد دليـل ايـن       

 نظريه را در اين جست و جو نمود كه به طور كلي ؛

رهنـگ و سـنن ايرانيـان    عشاير ( كوچ نشينان ) ايران ، بسياري از سنت هاي باستاني را كه هم خواني زيادي با ف
باستان از جمله اشكانيان كوچ نشين دارد ، پاسداري كرده اند ، و از اين جهت ، گفتار شاهنامه براي عشاير كامال 
مانوس و گيرندگي فراوان دارد . جامعه ي عشاير همانند جامعه ي باستاني زمان اشكانيان و پس از آن ، ويژگـي  

واري و تير اندازي ، گردن فرازي ، بي باكي ، گذشـت ، مهمـان نـوازي ،    هايي چون شجاعت ، نيروي جسمي ، س
تعصب قومي ، جوانمردي و غيره را ارج مي نهد . بنابراين ، بسياري از گفته شاهنامه ، گويي در وصـف رادمـردان   

 ). 290:  1376عشاير و بيان ارزشها و فرهنگ جامعه ي عشايري است ( امان اللهي ، 

« و حضور نوعي » فرهنگ داد« آييني بين عشاير لُر و پهلوانان شاهنامه ، مي توان به ارجمندي در زمينه ي هم 
و آزادگي و استقالل فـردي اشـاره نمـود كـه پـژوهش ارزشـمند آقـاي جوانشـير مـا را از          » دموكراسي دودماني 

ر ديگري بين عشاير لُـر  هم خواني ها و همساني هاي بسيا ).1380پرداختن بدان بي نياز كرده است (جوانشير ،
مي توان گفت : عنايت و عالقه ي عشاير لُر به شاهنامه ، از ذات و ماهيت زنـدگي  .و محتواي شاهنامه وجود دارد

 آنها ، و تشابه آن با مجموعه فضاي حاكم بر بخش هايي از شاهنامه ، سرچشمه مي گيرد .

 كاربردهاي شاهنامه در عشاير لُر  

شاهنامه و استفاده ي مستمر از آن در طول ساليان و در مراحل مختلف زنـدگي ، عـالوه بـر    انس و الفت لُرها به 
سـاده تـرين و   « ؛ نقـش و كاركردهـاي مسـتعدي بـراي ايـن       شـد تقويت هم پيوندي هايي كه به اختصار مرور 

ديگر ، مردم در  : ده ) در جامعه ايجاد نموده است . به عبارت 1369رضا ، »( دلپذيرترين اثر هنري زبان پارسي
زندگي روزمره خود ، بر حسب موقعيت و شرايط ، به گونه هاي مختلف از اشعار اين كتاب گرانسـنگ ، بـه طـور    
موثر بهره گيري مي نموده اند : شاهنامه براي مـردم لُـر در ايـام فراغـت ، بـه عنـوان تنهـا و بهتـرين وسـيله ي          
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؛ بسان ابزاري محكم و استوار و چون مالط همبستگي ملـي ؛   سرگرمي به هنگام احتمال يا وقوع تهاجم بيگانگان
براي برانگيختن احساسات رزمي و گسترش روحيه ي جوان مردي و پهلواني عمل مي كرده است و در عرصـه ي  
فراگير تاريخ ، نقش انتقال فرهنگ ملي ، گسترش زبان شير فارسي و سرمشقي براي شعر و شاعري بوده اسـت (  

 ). 292 – 297:  1376امان اللهي ، 

 كاركرد رزمي شاهنامه

در دوره ي استبداد پهلوي ، يك حماسه بود و حماسه مي آفريد ، » دايه ، دايه وقتي جنگه « اشعار معروف ترانه 
ادبيات قوم لُر ، موسيقي قوم لُر ، كل فرهنگ اين قوم ؛ زير سـيطره ي  « و به صورت يك سرد ملي درآمده بود . 

تقريبا وقتي شعرهاي غنايي و لُري را مطالعه مي كنيم ، مي بينيم باز دست مايه هـاي حماسـي   شاهنامه است . 
دارد . تشبيهاتي كه از تن معشوق صورت مي گيرد باز مرتبط است با جنگ افزارها . حاال آن بخش هاي حماسي 

 و صرفاً حماسي اين ادبيات به جاي خودش ، مثال فرش مي كنيم :

سرهنگ دل كاغذي چادر تا كرد    كُو صدا كردتا تفنگ يد اهللا د 

 صد و سي سوارنه ، نيا و بافه      اسب سوز يداله دم كرد كالفه

... تمام مردم اين ناحيه از ايران زمين ، بيش از بقيه ي نواحي ديگر نسبت به شاهنامه شيفتگي دارند ... چرا اين 
شاهنامه بيش تر شد ؟ براي اين كه اين بخش از مردم ايران ، طور است ؟ چرا تعلق خاطر اين قسمت از ايران به 

شبيه فضاي شاهنامه را بيش تر در زندگي خودشان دارند . مردي و مردانگي و جنگ آوري ايـن ناحيـه از ايـران    
 ).30و  29:  1379ضرب امثل است ( سرامي ، 

فرهنگـي عمـومي عشـاير ، آن چنـان      تاثير دالوري هاي رستم و ساير قهرمانان شاهنامه ،  در وجـود شخصـي و  
 تاثيري داشته است كه مايل بوده اند ، قهرمان محلي و عشيره اي خود را در قالب آنها بازسازي نمايند .

اهللا مراد ، شاعر و تاريخ دان لرستاني كه به پيروي از فردوسي ، تاريخ ايران را نگاشته است ، سـرداران و خـوانين   
گفته مي شود ، رضاشاه دستور داده بود كتاب .« ي قهرمان شاهنامه توصيف كرده است لرستان را در قد و قواره 

شاهنامه را از بين ايالت و عشاير لرستان جمع آوري كنند ؛ زيرا ، به وي خبر داده بودند كه ايالت و عشاير ، پس 
امان اللهي » ( رتش مي جنگنداز شنيدن اشعار شاهنامه و آشاميدن دوغ ! اسلحه بر مي دارند و با شدت تمام با ا

اسكندر خان عكاشه ، كه قبالً بدان اشاره شد ، هم رزمي عشاير و قهرمانـان شـاهنامه را بـه      ). 297:  1376، 
 خوبي نشان مي دهد . به چند مورد از آنها ، نمونه وار اشاره مي شود :

جنگ هاي ظـاهراً فرامـرزي    اسكندر خان از قول والد ماجدش ، مرحوم محمدرضا خان ، حكايت يكي از -1
 را ، كه اقوام مختلف من جمله لُرهاي بختياري در آن شركت داشته اند ، چنين توصيف مي كند :
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فتح اله خان ( يكي از سرداران ايل بابادي ) رو به تابعين خود نمود كه فردا بـه يـاري خداونـد و بـه همـت شـاه       
 اد .خراسان ، نبرد او را پذيره مي شوم ، هر چه باداب

 برزم آن آيم چه شير شكار  چو فردا برآيد خور از كوهسار

 برو مي كنم رزو روشن سياه  به شمشير هندي در اين رزم گاه

جعفرقلي خان ، كه جواني ناآزموده و بي تجربه بود ، با شنيدن اين مطلب دنيا در نظري تيره گرديد ، و از فـراق  
ا گرفته و او را با عجز و الحاح از اين مخاطره هولناك منع مـي  عموي خويش ترسناك بود ، و دامن عموي خود ر

نمود . همراهان نيز با جعفرقلي خان هم داستان شدند شايد او را از اين حركت بـاز دارنـد ، فـتح الـه خـان كـه       
طبعش به اين كار راغب بود و غيرت فطري و شجاعت ذاتي كه در نهاد همه ي جوانان غيور ايل جليل بختيـاري  

 ت ، در مغزش به هيجان در آمد و شمشير را از غالف كشيده هر دم خود را نويد مي داد:اس

 همان ناپديد آيد از مرد مرد    همي گفت فردا به دشت نبرد 

همين كه خورشيد جهان تاب در زواياي مغرب متواري شد ، فتح اهللا خـان روانـه ي حضـور غالمحسـين خـان ،      
فت و مطالب خود را تمنا نمود . سردار ، نظري بـر او انـداخت و او را پـيش طلـب     سردار كل ، گرديد . اذن بار يا

نمود و رويش را بوسيد . پس از تحسين و آفرين ، فرمود : حيف مي دانم كه يك نفر سردار نجيب خود را كه در 
خمي برسـد ،  شمشير راني مهارت ندارد ، به جنگ اين زندگي بي نام و ننگ فرستم ، خداي نخواسته اگر چشم ز

يالن جملگي دل شكسته شوند . عاقبت اذن حاصل كرده و چند شعري از اشعار آبدار حكيم توسي به آوازه لُـري  
برخواند و روانه ي منزل شد ، و شب دو سه ساعتي مشغول وارسي و ترتيب اسلحه و شمشير شـد و در آن شـب   

كوه سر برزد ، دليران ايـران و دالوران رومـي از دو    طبل جنگ را به نام فتح اهللا خان زدند . سحرگه كه آفتاب از
رويه صف راست كردند . سوار جنگ آزماي رومي ، جوالن كنان به ميدان درآمد و به پرخـاش و هيـاهو همـاورد    
طلب كرد . از اين طرف فتح اهللا خان كه مهياي جنگ بود ، اسب خود را به جوالن در آورد ، مانند بالي ناگهان ، 

 ن با رومي روبرو شد و بدين شعر مترنم گرديد :گواژه زنا

 هماوردت آمد نرو بازجاي   بدو گفت كاي مرد رزم آزماي

 عنان را گران كرد و او را بخواند   كساني نگه كرد و خيره بماند

بهادر رومي كه مردي سپاهي و اهل نظام بود ،نهيب داد چيست چـپ راسـت ؟ فـتح اهللا خـان كـه از مقامـات (       
) چپ و راست خبر نداشت ، شمشير را كشيده امان نداد كه چه مي گويد ، سرركاب راست شد چنان به مقررات 

زير كتفش زد كه سردستش مانند خيار تر به يك طـرف افتـاد ... دالوران بختيـاري و قشـون ايـران كـه ايـن را        
لـه سـپاه رومـي را از جـاي     مشاهده نمودند ، يك باره صداي آفرين را به چرخ برين رسـانيدند و ... بـه يـك حم   

 ). 78و  77:  1365برداشته و از كشته پشته ساختند ( عكاشه ، 
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درگيري كه بين غارتگران قشقايي و طايفه ي اسكندرخان روي مي دهد ، توسط وي چنين گزارش مي  -2
 شود :

جلوگيري و راه بندان بروم ... دستور دادم .... دور و نزديك ايشان ( قشقايي ها ) مشغول كرده تا من با سوار براي 
: 

 نوازد كه را ، خوار سازد كه را    ببينم تا مهر و كين و قضا 

عبد اله خان اخوي ، بعضي مال انديشي كرد كه ما در سرحد قشقايي و اقليم ، اگر كشت و قضا شد بعدها نگراني 
 دارد . جسارت كرده گفتم :

 جنگي مگرد !برو ، گرد مردان     نداري اگر همچه مردان نبرد

ركاب زنان تاختيم با پنج سوار براي گردنه ، ... به آواز بلند همديگر را همي بر شـمردندي ، يـك نفـر بـه ايشـان      
 چنين گفت :

 كه اينك به چنگال شير آمديد    گمانم كه از جان سير آمديد

 فالن فالن شده ها بختياري ها را بيضايي تصور كرده ايد :

 اگر بشنود نام افراسياب   ه آبشود زهره ي شير در بيش

 ترك در جواب همي گفت :

 صدام سم اسب نشنيده اي    همانا كه تو جنگ ناديده اي  

 كجا خورده اي ضرب گرز گران؟   كجا ديده اي جنگ جنگ آوران ؟

... گفتم خدا خير به شما بدهد رهام گورز   شده اي همه در امورات الزمه سد مي شويد ... چون خيلـي   -3
 نعت كرده بود ، اين شعر را خواندم :مما

 ز مردان جنگي كه را خسته اي ؟   مرا اين تيغ كاندر ميان بسته اي

 ).327صعكاشه،تند شدند ، كم و زياد بسيار گفت و از مجلس بيرون رفت ( 

 ... به آواز بلند سردار جنگ را خواند و اين اشعار را بيان فرمود : -4
 كه با قلب گه جست بايد نبرد   چنين گفت هومان به فرشيد رود

 گريزان بپويد به پشت سياه    فريبرز بايد كه از قلب گاه

 به چنگ اندر آريم يك سربنه    پس آسان بود جنگ با ميمنه
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... امان اهللا خان : گفت خان مي خواهي با تفنگچي مـوري و قنـدعلي درگيـري بكنيـد : مگـر شـاهنامه        -5
 نخوانده ايد كه فرمايد :

 دليران زخفتان بريده كفن    ددل گريزان زتندل مرد ب

    نهيب داد يا اهللا معطل نشويد!

 من اكنون پياده كنم كارزار    تو قلب سپه معطل نشويد !

آنچه بيان شد ، نشان دهنده ي نمونه حضور و حكومت فرهنگ شاهنامه در گفتار ، رفتار و انديشه ي عشـاير لُـر   
يكي از عناصر اصلي نيروهاي رزمي بوده اسـت . وي  » شاهنامه خوان « فرامحلي ، در جنگ هاي محلي و  است .

كه فردي با سواد ، شجاع ... و با صدايي رسا و گيرا بوده ، در كنار رزمندگان پيش آهنگ ، با خواندن اشعار رزمي 
ثـر ارزشـمند عكاشـه    شاهنامه ، آنها را تهييج ، تحريك و تشويق به دالوري مي نمـوده اسـت   ؛ چنـان كـه در ا    

كهن ساالن لُر ، كه در ايام جواني دستي در جنگ هاي قبيله اي داشته انـد ، خـاطرات بسـياري از     مالحظه شد.
شاهنامه خوانان اردو دارند . يكي از فرهيختگان اين قـوم ، چگـونگي برگشـتن ورق را ، در يكـي از جنـگ هـاي       

پايان دوره ي قاجاريـه ، احتمـاالً حـدود سـالهاي      حكايت كرد :محلي ، تحت تاثير يكي از اشعار شاهنامه چنين 
جنگ » گريت « بين ايل پاپي و سگوند از اياالت لرستان بر سر تصرف منطقه ي معروف و تاريخي  98-1295

سختي روي داد ، كه طي آن ابتدا سگوندها به سركردگي مرحوم شيخ محمدخان و محمد حسين خان شكسـت  
فرار از منطقه ، شاهنامه خوان آنها به نام ميرزا بونَلي ( باباعلي) كه حتـي در حـين عقـب     مي خورند ، و در حال

نشيني دست از هشياري و تهييج رزمندگان برنداشته بود ؛ با ديدن گردي از عقبه ي طـرف مقابـل و بـه تصـور     
 ند :رسيدن امداد و گروه تازه نفس با صداي رسا ، اين شعر منتسب به شاهنامه را مي خوا

 سر سركشان رستم نامدار    چو گردي برآمد چه گرد سوار

و با غيرت دهي و خواندن اشعار ديگر ، شكست خورندگان را به مقاومت دعوت مي كـرد و در ضـد حملـه ، ايـل     
پاپي ، برخالف انتظار به كلي شكست مي خورد و منطقه را در اين مقطع ترك مي نمايد . باور همگان و نـاظرين  

 شاهنامه خوان بوده است .» ميرزا بونَليِ « ر اين بوده كه محرك و عامل اصلي پيروزي ، واقعه ب

 نتيجه گيري

ضمير » آالم « و » آمال «جهان بيني ژرف و حكمت واالي فردوسي ، قرن ها اثر جاويدان شاهنامه را پاسخ گوي 
تـاريخي خـود    –حوزه ي بزرگ فرهنگـي   آگاه و نااگاه ، و منادي عزت و اصل و نسب فردي و جمعي ايرانيان در

نظم و ابداع بايسته ترين موضوع و مطلب ، با شايسته ترين شيوه ي بيان و برخورداري از موهبت « نموده است . 
لُرها ، بـه عنـوان   . اقبال عموم و خواص ، در مدت يك هزاره ، سه امتياز منحصر به فرد اين شاهكار جهاني است 

اث دارترين اقوام ايراني ، اين اثر گران قدر را به عنوان راهنماي زندگي فرهنگي ، اخالقي يكي از كهن ترين و مير
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و اجتماعي ، طي قرن هاي متمادي صميمانه پاس داشته اند . هـم نـوايي زنـدگي ايـن قـوم در شـرايط سـخت        
مـاني قهرمانـان   جغرافايي و دشواري شيوه هاي گذران زندگي با نوع زندگي ساده ، بـي آاليـش ، حماسـي و دود   

شاهنامه ، از يك طرف دستور العمل و آيين نامـه ي زنـدگي واقعـي آنهـا در بـزم و رزم ، در فراغـت و كـار ، در        
 فرهنگ و رسوم و ... بوده و از طرف ديگر ، كانال و بستر ارتباطي اين قوم با ساير اقوام ايراني بوده است .

 مختلـف  ابعـاد  و خـو  و خلـق  فردوسـي . اسـت  ايراني فرهنگ اصلي منابع از يكي شك، بي فردوسي، ي شاهنامه
 ميـان  در همـواره  دليـل  همـين  بـه . اسـت  نمـوده  منعكس شاهنامه در شيوا بياني به را ايرانيان اجتماعي زندگي
 و رواني سادگي،. است ناپذير وصف شاهنامه به لرها عشق و عالقه ميان اين در اما است، بوده توجه مورد ايرانيان
 شـيوه  و خـوي  و خلـق  نسـب،  دودمان، رزم، هاي صحنه از آن شيواي بيان با همراه شاهنامه زبان بودن حماسي

 مناسـبات  ديگـر  و فرهنگـي  زيسـتي،  هـاي  ويژگي با دشمنان، با مصاف در پهلوانان شكست و غلبه مبارزه، هاي
 يـك  شـكل  بـه  لـر  عشـاير  ميان در خواني شاهنامه دليل همين به. است كرده ايجاد زيادي قرابت لرها اجتماعي

 تهيـيج  فراغـت،  اوقـات  گـذران  تربيتـي،  و آموزشـي  مختلـف  كاركردهـاي  زمـان  طـول  در و درآمده پايدار سنت
 و جمعـي  درمـاني  روان ديگـر،  اقـوام  بـا  ارتبـاط  برقراري رسوم، و ها سنت زبان، حفظ نبرد، هنگام به رزمندگان

 ) 105 ص :  1383،  نژاد موسوي ( .است يافته گذاري نام سرانجام

 كـه يطور بـه  اسـت  بـوده  هـا  ياريـ بخت انيم در جيرا رسوم و نيآئ از تاكنون دور يها گذشته از يخوان شاهنامه
 در جوانـان  همواره و است شده يم خوانده خانواده بزرگ دست به انيپا در و ليا بزرگ دست به معموال شاهنامه

 محسوب قوم نيا انيم در يبزرگ اريبس افتخار رايز داشتند آن كردن بر از و يريادگي در يسع ياريبخت يها ليا
 كالمها، هيتك خاص، انيب طرز با نقاالن كه بود آن در يخوان شاهنامه دنيشن تيجذاب ياصل ليدل .است شده يم

 .كردند يم چندان صد را داستان ريتاث كردن، يباز را قهرمانان نقش يحدود تا و حركات

 خصـوص  بـه  ژهيـ و يهـا  شب در يخوان شاهنامه كه هستند ياقوام نيتر يميقد از ها ياريبختقوم لر از جمله ، 
 ها زمستان در كهن يكوين ييها ادماني بر بنا "چله شب" در كهيطور به است داشته رواج آنها انيم در لداي شب

 ينقشـها  با يبزرگ يسنت لحاف و گرفتند يم بهره داشت قرار داغ زغال آن ريز در كه يچوب يسنت يها يكرس از
 را سـنجد  بـادام،  كشمش، گردو، مانند تنقالت انواع "مجمع" نام به يبزرگ ينيس در و انداختند يم آن يرو ترنج

 از يبرخـ  در هم هنوز نيريد سنت نيا حال هر به  .نشستند يم ليا بزرگان يخوان شاهنامه يپا و گذاشتند يم
 نيـ ا كـه  اسـت  آن شـود  توجه آن به ديبا آنچه يول دارد استمرار لرستان نينش ياريبخت يها شهرستان مناطق
 لرهـا  كهنـه  سـنت  نيا اياح ديبا و ندارد را گذشته رونق گريد فعال خوانان شاهنامه از يبرخ حضور رغم به سنت
به بيان ديگر ، شاهنامه ي فردوسي ، عشاير و طوايف لُر را از سويي بـا تـاريخ ، فرهنـگ و      .رديگ قرار توجه مورد

سنت هاي ارزشمند نياكان شان آشنا كرده و از سوي ديگر ، زبـان و درك مشـتركي را ميـان آنهـا و سـاير هـم       
ي بـوده انـد گرچـه    ميهنان و حتي ملل مجاور ، فراهم ساخته است ؛ در حالي كه آثار ديگر فاقد چنين عملكـرد 

اقتصادي و تنـوع ابـزار و فـن آوري هـاي نـوين ، كاركردهـاي        –امروزه بر اثر رخدادهاي دگرگون ساز اجتماعي 
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شاهنامه تقريبا رها و تعطيل شده اند ، ولي هيچ كدام از آنها به اندازه ي شاهنامه قدرت هويت بخشي به نسلهاي 
 فعلي و آينده را ندارند .  

 منابع و مآخذ:

  22و  21) آئين شاهنامه خواني عشاير ، نشريه فرهنگ مردم ، ش 1386آقايي، سيما ؛آقايي، حميد رضا  ( -
 )   155تا  148(ص 

 احمدي ،نصر( بي تا) مرفولوژي كرانه گمنام .بي نا : تهران. -

 اقتداري ،احمد (بي تا ) خوزستان  و كهكيلويه و ممسني .بي نا :تهران. -

 . 4و3) شاهنامه خواني . نشريه لرستان شناسي شقايق .ش1376كندر (امان اللهي ، س -

 .  آگاه انتشارات:  تهران ،.  لري فرهنگ) 1363(حميد ،   پناه ايزد -

 .  مركز نشر:  تهران ستاري جالل ي ترجمه.  گمش گيل ناگزيري در پژوهشي )1372(يانيك ، بالن  -

 . روز فكر انتشارات:  تهران  . ايران فرهنگ در چند جستاري )1376(مهرداد ، بهار  -

 . هنري حوزه:  تهران  جلدي 1 المعارف دايرة.  ايران كهن موسيقي )1379(مهران ، مندان پور -

 )منم تيمور جهانگشا. ترجمه ذبيح اهللا منصوري .تهران :بهزاد.1385بريون ،مارسل ( -

 تاريخ .شيراز :نويد شيراز.). ممسني در گذرگاه 1371حبيبي فهلياني ،حسن ( -

 ) شاهنامه خواني .تهران :نشر گستره.1380حميدي ،بهمن ( -

 ) .حماسه داد.تهران :جامي .1380جوانشير ،ف .م ( -

 . تهران :  وشاهنامه ها نامه خداي.  9 كلك ماهنامه  )1369(محمد ، روشن -

 :انتشارات علمي و فرهنگي ،جلد دوم )پژوهشي در انديشه هاي فردوسي . تهران1369رضا ، فضل اهللا ( -

) شاهنامه فردوسي در باور ايالت و عشاير لرستان .فصـلنامه عشـايري ذخـائر    1378روستايي ، محسن ( -
 140-133.ص 2انقالب .ش

 . هنري حوزه:  تهران.  آواز و آيينه )1376(رضا محمد ، درويشي -

 . آگه نشر:  تهران.  ها هزاره فراسوي از يادماني ايران ي حماسه )1380(جليل ، دوستخواه  -
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) سفرنامه لرستان و خوزستان .ترجمه محمد حسين آريا .تهران :شـركت  1384دوبد ، كلمنت اوگاستس ( -
 انتشارات علمي و فرهنگي.

)سومين همايش فردوسي و شاهنامه .اليگـودرز : اداره كـل فرهنـگ و ارشـاد     1379سرامي ، قدم علي ( -
 اسالمي لرستان .

 . حروفيه انتشارات:  تهران  . 1 لرستان كتاب )1378( فريد ، قاسمي -

 ) عشاير مركزي ايران .تهران :اميركبير.1368صفي نژاد ،جواد( -

، مجموعـه مقـاالت سـومين     1) مازندران فردوسي كجااست ؟ شاهنامه شناسـي  1379ضياءپور ، جليل ( -
 همايش  فردوسي و شاهنامه ،اليگودرز.

 ).پژاره .خرم آباد :افالك . 1381،علي مردان ( عسگري عالم -

) .فهلويات (تك بيتيهاي كهن سور و سوك به زبان لكي ) .خـرم آبـاد   1382عسگري عالم ، علي مردان ( -
 :افالك .

 ).تاريخ ايل بختياري.تهران: انتشارات فرهنگسرا.1365عكاشه ، اسكندرخان (ضيغم الدوله )( -

فرهنگ ايران .مجموعه مقاالت سومين همايش فردوسي و   ).شاهنامه ،نامه1379(كزازي ، مير جالل الدين  -
 شاهنامه.اليگودرز:اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي لرستان.

 . مركز نشر:  تهران.  اسطوره حماسه رؤيا ) 1372(الدين جالل مير ، كزازي  -

 ).سفرنامه ممسني .تهران:مستوفي.1370گرمرودي ،ميرزافتاخان ( -

).فرهنگ علوم اجتماعي .ترجمه بـاقر پرهـام و ديگـران .تهـران     1376گولد، جوليوس ول ؛ كولب ويليام( -
 :انتشارات مازيار.

 ).فردوسي و شاهنامه .تهران :پژوهشگاه علوم انساني مطالعات فرهنگي .1372مرتضوي ،منوچهر( -

 .777 ،ص كبير امير نشر : تهران.  قاطع برهان ) 13(     محمد ، معين -

هاي اصلي در توسعه جامعه عشايري كوچنده .تهران : سازمان امور  ) گفتمان1375موسوي نژاد ،ابراهيم ( -
 عشاير ايران.

) شاهنامه و شاهنامه خواني در عشابر لر.فصلنامه مطالعات ملي . 1383موسوي نژاد ، ابراهيم ( -
 130  -105ص1ش
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:  تهران دانشور مهين ـ كلباسي محمد ي ترجمه.  كالسيك سنتهاي و ادبيات  )1376( گيلبرت،  هايت -
  ، آگه نشر
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