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گیرد، رار میات قهمچنان که زبان و ادبیات هر قومی با گذشت روزگار و با تحوالت در معرض تغییر

ي فراموشی گام تانهر آسادبیات بومی لرستان نیز تحت تأثیر تحوالت، نه تنها دچار تغییرات شده بلکه د
زمین ازین سراموسیقی اصیل نهاده است. از سوي دیگر با تحت تأثیر قرار گرفتن و آسیب پذیري 

ذهان فرو رفتهاموشی ار فرموسیقی بیگانه، ادبیات بومی نیز به دلیل داشتن ارتباط تنگاتنگ با آن در غبا
طلبد.ي پژوهشگران را میاست. بنابراین گردآوري و ثبت ادبیات کهن لرستان یاري صمیمانه

، رافیاییا اوضاع جغی جداگانه مخاطبان را بپژوهشگر کوشیده است در این پژوهش ابتدا با فصل
اب و ه به آداگاندر دو فصل جدر آشنا کند. سپس ـتاریخ و همچنین گویش هاي لرستان و وجه تسمیه ل

را که لی سونهعات ابیآیین هاي سوگ و سور و همچنین ثبت ابیات آن دو پرداخته است. عالوه بر آن،
ایه هاي ررسی آرببه جداگانه گردآورده و در پایانینه می توان آن را سوگ و نه سور دانست، در فصل
ادبی ابیات سور، سوگ و علی سونه پرداخته است. 

ري این ا گردآوبلکه تان کوشیده بسپژوهشگر براین باور است که نه تنها در حفظ ادبیات کهن لر
انده ممصونابودينبسیاري از واژه هاي اصیل و کهن لرستان و در نهایت ایران زمین از خطر ابیات 

ین ابیات ه هاي اواژاست. عالوه بر آن بسیاري از باورها و فرهنگ قوم اصیل و نژاده ي لر که در پس
ت.اسشدهثبتپنهان مانده و ممکن است با فراموشی ابیات به دست فراموشی سپرده شود،  حفظ و
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سیزده

پیشگفتار
دبیاتی اداراي وبشر سرزمینی است باستانی و داراي تاریخی کهن شاید به درازاي عمر آرزوهايلرستان

ست. ایچانده پیستی به همان قدمت که امروزه به تدریج رو به دیار فراموشی نهاده و روي در غبار ن
ساس ادب این دیار شده است. بر همین لسوزان فرهنگ و ادهاي اخیر سبب نگرانی اي که در سالگونهبه

ا گردآوري اینده تا بشر آن بنیز نگارنده با آگاهی از غنا و پر بار بودن ادبیات منظوم سور و سوگ لرستان 
ی بوده ب دلتنگشدي و که همدم و همدل وي به روزگار شاابیات اندکی از دین خود را نسبت به ادبیاتی

اري از آثار و پاسدگرانیندر رفع این _هر چند نارسا_انسته باشد گامی است ادا کند. با این امید که تو
به اي از ایران زمین و همچنین شناساندن ادبیات و فرهنگ پر بار این دیاري گوشهفرهنگ دیرینه

اشد.شناختی برداشته بشناسی و جامعههاي مردمکارگیري آن در پژوهشناآشنایان با آن و به
، ي گردآوري و ضبط ادبیات و فرهنگ لرستان برداشته شده استهایی در زمینهاکنون گامهر چند ت

ات و فرهنگ لرستان مرهون ط ادبیها در جهت ثبت و ضبین گامتوان گفت نخستاما به جرأت می
هاي وي سرمشق و پیشرو ه تالشاست کحمید ایزدپناههاي پژوهشگر ارجمند، آقايتالش

شی نکه پژوهباشد. با این توضیح که نگارنده هرگز مدعی ایز جمله این پژوهش میهاي بعدي اپژوهش
ایی ها خود را نیازمند راهنمباشد بلکه ضمن پوزش از کاستیخالی از کم و کاستی انجام داده نمی

داند.هاي آن میي پژوهشگران و یاري دوستان در رفع کاستیدلسوزانه
را ي استان لرستاندو گویش عمدهلکی و لري، نگارنده در این پژوهش ابیات کهن سور و سوگ 

آداب از رسوم ووط بهبر اساس روش میدانی گردآوري کرده است. با این توضیح که ابیات و اطالعات مرب
عات ز اطالابرخیوبا کهنساالن و مطربان محلی ثبت شده و عالوه بر آن کلیات پژوهش طریق مصاحبه

است.اي به دست آمدهها آمده براساس روش کتابخانهکه در درآمد فصل
هاي طوالنی گرفته تا تنگی وقت و همچنین هاي موجود در این راه از طی مسافتهر چند سختی

آمد، اماشمار میگاهی انگیزه نداشتن کهنساالن در نقل ابیات موانعی اساسی براي نگارنده به
تاد ، اسجناب دکتر رادفرمچنین ه، استاد راهنما و دريفجناب دکتر نجي هاي سازندهییراهنما

سوي دیگر بود. ازي شوق نگارنده در این راهمشاور این پژوهش و یاري و همکاري دوستان بر انگیزاننده
خود جانب بوده است. پس بر ي خانواده و خویشان راهگشاي پژوهش اینهمفکري و همدلی دوستانه

امتان و آنان که به عشقشان زندهوسددریغ اساتید ارجمند، و کوشش بیبینم که از تالشواجب می
شان را فروتنانه ببوسم.گزاري کنم و دست همهسپاس



:فصل اول
کلیات
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لبخش او
اوضاع جغرافیایی لرستان



16

موقعیت سرزمین کوهستانی لرستان
هـاي سـر بـه فلـک     سرزمینی است کوهستانی در جنوب غربی ایران، محصـور در میـان کـوه   لرستان
، از شـمال بـه اسـتان    ایـالم ه استان اصفهان، از غـرب بـه اسـتان   بي زاگرس. از سمت مشرق کشیده
ان ، از جنـوب بـه اسـت   مرکـزي ، از شمال شـرق بـه اسـتان    کرمانشاهب به استان ، از شمال غرهمدان

شود.متصل میچهارمحال و بختیاريو از جنوب شرقی به استان خوزستان
تـا مرتفعـات   رمانشـاهان کي وسیعی را از جنوب هر چند که سرزمین لرستان در گذشته گستره

درصد مسـاحت  7/1کیلومتر مربع، 28064ا وسعت ب«اما امروزه 1گرفت،در بر میشیرازو بندرعباس
) بـه دو بخـش   erokیـا kavar( لرستان با2».کل کشور را به خود اختصاص داده است

کوه تقسیم شده است.کوه و پشتپیش
و جنـوبی تقسـیم   به دو بخـش شـمالی  ) okisb(4کؤاسبث با 3کوه (لرستان کنونی)بخش پیش

5یر است.ارتفاع و گرمسشود که بخش شمالی، کوهستانی و سردسیر و بخش جنوبی، کممی

)Garinهاي متعددي دارد که از جنوب نهاونـد  ي شمالی، شاخهترین کوه منطقه)، بزرگ
6شروع شده و تا نزدیکی بروجرد ادامه دارد.

آبـاد، مرکـز ایـن    یدکوه) در جنوب غربـی خـرم  (سفؤکاسبث هاي مرکزي لرستان ترین کوهمهم
از دیگـر  7شـود. یمجدا کؤاسبثآباد از ) است که در نزدیکی خرمyaftaاستان و دیگري کوه یافته (

) Taf(کوه تافآباد و ) در جنوب خرمpali(8يپصتوان به هشتاد هاي معروف بخش مرکزي میکوه
) که حاصل rahaG(گهري زیبا و معروف دریاچه9.) اشاره نمودkelaok(کؤ کالي معروف با قله

ها در میان گودالی طبیعی است، بر فراز این کوه قرار دارد.جمع شدن برفاب

رودها
)rasem∂همدان، کرمانشاه و ایـالم  هاي هاي استانترین رود لرستان است که از کوه) مهم

گـذاري شـده اسـت و بعـد از     بدین نام، نامسمرهبه دلیل گذشتن از شهر باستانی سرچشمه گرفته و
10دهد.را تشکیل میکرخهي دیگر، ) یا کشکان و چند شاخهkashko(کشکو دریافت
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و بعـد از گذشـتن از بخـش    11گیـرد ي مـی سرچشـمه گرین، هرو و زاغـه هاي از بلنديکشکو
کند و پس از آباد برخورد میي خرمبا رودخانهآبادخرمتري کیلوم30در الیشتري و ناحیهچغلوندي

ز پیوندد کـه بعـد ا  به سیمره میپلدخترتر از ، پایینچولهول در افرینهطی چند مسیر، با دریافت رود 
12شود.نامیده میکرخهآن 

ه تیـره و مـاربر  هاي از به هم پیوستن شاخه«) است که sezar(سزار از دیگر رودهاي مهم، رود 
هـاي  اسـت. کـه بـا عبـور از تنگـه     لرسـتان و بختیاري در این رود حد فاصل میان13».شودتشکیل می

14گویند.میدزشود که از آن پس به آن روان میخوزستاناي و کوهستانی به سوي صخره

ه رچشـم ) سkorki(هـاي ) از دیگر رودهاي سرزمین لرستان است که از کـوه zal(زال
15برد.) سمره را میmshaoD(دمشامحلی به نام گیرد و در می
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بخش دوم
ي تاریخلرستان در آینه
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لرستان پیش از تاریخ
قرن پیش از مـیالد  (بیش از چهارصد 16موستريي از دورهلرستانشناسان بر آنند که بسیاري از باستان

هـاي  هاي مثلثـی شـکل و تیغـه   به سرنیزهتوان وره میاز مشخصات این دمسکونی بوده است. مسیح)
17جانبی اشاره کرد.

ي آب هـاي اطـراف آن، منبـع طبیعـی ذخیـره     آباد و اینکه کـوه به دلیل موقعیت طبیعی دره خرم
از 18انـد. هـاي پـیش از تـاریخ در ایـن دره کشـف شـده      باشد، بیشترین آثار مربوط به زندگی انسانمی

19را نام برد.کُنجیو پاسنگر،یافتهتوان غارهاي ي این غارها میجمله

ي تاریخیلرستان در دوره
هاعیالمیان و کاسی

انـد.  بـوده عیالمیـان  بر لرستان حکومت کرده است،ترین قومی کهبنابر پژوهش پژوهشگران، قدیمی
در «کنـد و  متون آسوري مطابقت میدالويخايآباد با ي جنوب خرمدومورگان معتقد است که جلگه

ـ    آنجاست که محتالً شاه ایالم به هنگام حمله اه ي فاتحین شمال و اشغال مـاداکتو بـه آن گریختـه و پن
به معنـی کوهسـتان و یـا کشـور طلـوع      االمتویا االمها سرزمین عیالم را همچنین بابل20»جسته است.
بـوده  سیماشـکی ي سلسـله آباد در عهد عیالمیان پایتخـت برخی بر آنند که خرم21گفتند.خورشید می

22است.

ها در ناحیه مذکور به قدرت رسیدند و جانشینان عیالم در لرستاندر اواسط هزاره سوم، کاسی«
اند، متون مربوط به قرن بیست و چهـارم ق.م  ها از کاسیان نام بردهترین منابعی که در آنقبلی23»شدند.

24رسد.اینشوشیناك می_است که به عهد پوزور

کونف معتقـد اسـت  دانند  دیاد کاسیان را آریایی میشناسان که نژاف باور برخی از باستانبرخال
ندان آنـان،  گونـه کـه خویشـاو   همـان کردنـد.  ناحیـه زنـدگی مـی   کاسیان در روزگاران دیرین در این 

25اند.زیستهها، در سرزمین خود میعیالمی
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ختلـف کـه   و مفـرغ را در سـاخت اشـیاء م   اندمتمدن بوده که اسب را رام کردهمردمانیکاسیان 
26»تزئینات پیچ در پیچی است که به سحر و خدایان اساطیري مربوط است.«ها ترین آنجالب

لرستان در روزگاران ماد، هخامنشیان، سلوکیان و اشکانیان 
در دوران تسلط ماد همچنـان اسـتقالل خـویش را حفـظ کـرده و شـاهان هخامنشـی        «گویی کاسیان 

خواستند جهت لشکرکشی به سایر ممالک، سپاهی را از ایـن حـدود عبـور دهنـد، بـه      ی که میهنگام
انـد و  گـري کـرده  ها ستیزههمواره علیه اقتدار مادها و ایرانی«و 27»پرداختندرؤساي این طایفه خراج می

ـ      نی در غایت خاوري و بعدها هـم آنتی اسکندر مقدو ع گونـوس در مرزهـاي بـاختري بـا دژهـا و موان
28»اند.نامنتظر و دشمنی سخت این اقوام کوهستانی مواجه شده

کـه  اما آثاري به دست مـا رسـید  اگرچه از لرستان آن روزگاران آگاهی چندانی در دست نیست 
اي عهـد  ن اهمیت این سرزمین در آن روزگاران است. آثـاري همچـون اشـیا و ظـروف نقـره     همه مبی

هاي یافته شـده در  ) و سکهgook(کؤاي دژ صخره) و kalmokara(كلموكرههخامنشیان در 
ي معبد مهرپرستی در درهتر همه مهم) و ازRaki(ركيهاي حجاري شده بر باالي کوه آن، سر ستون

29آباد، که یادگار روزگاران اشکانی است.در جنوب غربی خرم) saBow(بوواس 

زگار ساسانیانلرستان در رو
بـر  30بـود. از تقسـیمات کشـوري آن روز  » پهلَـو «یا » پهله«لرستان در روزگار ساسانیان جزو سرزمین 

» لرسـتان  «ایـن خطّـه را   و روایـات تـاریخی  ي صفوي به بعد در اسناد از دوره«همین اساس 
]feyliیـا  » پهلـه «دگرگـون شـده   شـود، اند. این عنوان که هنوز هم از پیران شنیده می] گفته و نوشته
31»گویندمیوهجایی این سامان را فهلویات گفته هاي است. به همین سبب زبان و دو بیتی» پهلوي«

_یعنـی لرسـتان فعلـی   _هـر جانـدك  کوه یا ایالم و مماسبذان یعنی پشت«در روزگار ساسانیان 

32»کوه بوده است.پیش

یـن قسـمت کـه باعـث آبـادانی آن      ان ایران بـر ا تسلط واقعی شاه«آید که از تاریخ چنین بر می
ف شـاه  گشته... در عهد اردشیر بابکان، سر سلسله ساسانیان، انجام گرفته اسـت، حـاکمی کـه از طـر    

خوزستان را گشت که ساسانی به این ناحیه فرمانروایی داشت، از خاندان معروف فیروزان انتخاب می
33»ن و لرستان هجوم آوردند، باقی بود.اب به خوزستاکرد. این وضع تا زمانی که اعرنیز اداره می
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همچنـان از پـس   ،انیان اسـت ي شـاهکارهاي معمـاري ساسـ   هاي فراوانی که نمونهاکنون پلهم
اند.دژهاي بلند تاریخ سر برافراشته

لرستان بعد از اسالم (از ورود اسالم تا پایان عهد سلجوقیان)
.34شدسوم، سرزمین لرستان زیر نظر خلفا اداره میاز نیمه نخست قرن اول تا پایان قرن 

که در حسنویه بن حسین برزیکانی درآمدلرستان به قلمرو حکومت » آل بویه«با روي کار آمدن 
ي ایـن دوره در لرسـتان   از آثار به جا مانده.35نامندمیآل حسنویهاریخ عهد وي و جانشینانش را عهد ت

از دینـور تـا اهـواز و    «.  وي 36حسـنویه بدر بـن سمره یادگار هاي بزرگی است بر رودهاي کشکورپل
.»37خوزستان و بروجرد و اسدآباد و نهاوند از قالع و جبال و صحاري آنجا را در تصرف داشت

در جریـان  .38ه.ق منقـرض گردیـد  406به سالآل بویهسرانجام به دست » آل حسنویه«ي هسلسل
ینـال ابـراهیم . ق به تصرف برادر طغرل سـلجوقی،  ه354تاخت و تازهاي سلجوقیان لرستان به سال 

درآمد که برْسقیانهاي ترك به نام ي یکی از دودمانروي کار آمدن ترکان، لرستان زیر سطرهبا.39درآمد
.40تا روي کار آمدن اتابکان لر کوچک بر این سرزمین حکمرانی کردند

آباد اي است در جنوب شرقی خرمتهاز یادگارهاي حکومت سالجقه در این سرزمین، سنگ نوش
.41رسده.ق می513که قدمت آن به سال 

اتابکان لر کوچک
لرستان بـود  جنگرويي خورشید که از سرکردگان طایفهالدینهمزمان با فروپاشی سلجوقیان، شجاع

دار شـده بـود،   الدین شوهلی، یکی از امراي سلجوقیان، حکومـت لرسـتان را عهـده   و از طرف حسام
حکومـت اتابکـان لـر بـیش از     .42کیل دهدي اتابکان لر کوچک را تشتوانست با مرگ شوهلی، سلسله

عباس صـفوي  ه.ق به دست شاه1006پانصد سال در این سرزمین به طول انجامید و سرانجام به سال 
. 43برانداخته شد

مـا  اار گرفـت  ش مغول به ایران، اگرچه قلمرو اتابکان لر کوچک مورد تعرّض قـر رودر جریان ی
ـ    مستقیماً زیر نفوذ خلفاي عباسی قرار داشت، تا اینکه دوره ا ي حکومت ایلخانان بـه دلیـل اخـتالف ب

گـزار مغـوالن   ي عباسـی، خـراج  خلیفه، دست یاري به سوي مغول دراز کردند و با سرنگونی خلیفـه 
.44شدند
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الدین محمود به دست تیمور لنگ، دو بـار ه روزگار اتابک عزالدین حسین فرزند شجاعلرستان ب
.45به تاراج رفت

والیان لرستان
خـان فرزنـد   شخصی را به نام حسـین 1006صفوي با براندازي حکومت اتابکان به سال شاه عباس 

.46فتپهلوي ادامه یامنصور بیک سلیورزي به عنوان والی لرستان گماشت که حکومت آنان تا عهد 

لرستان در روزگاران قاجار و پهلوي
یـان رو بـه  لرستان پیش از حکومت قاجاریان، ایالتی آبادان بود که با بیدادگري و خودکـامگی قاجار 

.47ناامنی و هرج و مرج گذاشت
اي کـه به گونـه ها کوشید دیدند، در ناتوانی آنشاهان قاجار که والیان را براي خود خطرناك می

کوه (استان ایالم) تجزیه نمود. بـا  (لرستان کنونی) و پشتکوه شاه لرستان را به دو بخش پیشفتحعلی
کوه (لرسـتان) مسـتقیماً زیـر نظـر     کوه مرکز حکومت والیان قرار گرفت و پیشي لرستان، پشتتجزیه

.48شدشاهزادگان و مأموران قاجار اداره می
ام گرفتبراي ایجاد امنیت انجحکومت پهلوي، اقداماتی با سرنگونی قاجاریان و روي کار آمدن

بله اي که عشایر لرستان به شدت مقاکه منجر به درگیري بین قواي دولتی و عشایر لرستان شد به گونه
هـاي  یبا دادن تلفات سنگین و با سـخت سرکردگی سپهبد احمدي، کردند. اما سرانجام لشکر غرب به 

آباد دست یافت اگرچه باروري کـار  به خرم1402شت و در آذرماه سال از تنگ زاهد شیر گذ49فراوان
الطوایفی تا حدودي کاستی گرفت امـا بـه   آمدن حکومت پهلوي هرج و مرج ناشی از حکومت ملوك

هاي فرهنگی و اقتصـادي  دلیل تمرکز امکانات در شهرهاي بزرگ، وضعیت بسیار نامساعدي در زمینه
.50به وجود آمد


