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دکتر معصومه ابراهیمی
چكيده

لکها يكي از ورو ها ايلي پراكنا در ممان اساتانهاا لرساتان اياهم
كرمااشا هماان و كردستان هستنا آاتا در طنل تاريخ ها كردها و لرها راهات
و همزيستي داشتهااا ههطنر كه هازشناسي آاتا از كردها و لرها دشنار اسات
ونيش لكي طبق اار متتصصان شاخها از ونيش كرد اسات و از وانيش
لر متفاو

است از اار فرهنگي حضنر لکها در مماان دو انم كارد و لار

مشاهتتهايي را ممان آاتا ر

زد است كه از آن جملاه مايتانان هاه ادهماا

شفاهي رايج در ممان آاان اشار كرد ادهما

شفاهي لکها پرهار و كتن است و

آن را هازمااا فارسي كتن دااستهااا اين پژوهش تاهش مايكناا از تهاهت
اسناد و مناهع مكتنب نم لک را ههعننان يكي از ورو ها ايرااي مناطق غارب
كشنر هازشناسا
کلیدواژهها :لک خاستگا لکها تاريخ لکها ونيش لكي فتلنيا
 دكتر ااسان شناسي فرهنگي از دااشگا دولتي ايروان مار

دااشاگا و مااير مؤسساه پژوهشاي

فرهنگ و فنلكلنر فرهامه
farhameh@gmail.com

11فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره / 73تابستان 9717

مقدمه
شناخت ايه

و عشاير از جمله منضنعا

تحقمق پژوهشگران حنز ها

مردمشناسي و نمشناسي است كه هاا روشهاا و رويكردهاا وياژ ا اا اام
مي ومرد هاف از اين پژوهشها ههدست آوردن اطهعا
هر يک از ورو ها

جامع و همهجاابه از

نمي است تحلمل و تبممن و هتر هردار پژوهشي از ايان

داد ها ميتنااا هه تكممل هتشي از اقشه اجتماعي هر كشنر همن اما استفاد
از روشها مماااي در وردآور داد ها ههعننان تكنمكي ممتاز در حانز هاا
مردم شناسي و انمشناساي هاهشامار ماي رود ايان روش هاه جتات حضانر
پژوهشگر در مماان تحقمق ازديک هه وا عمات اسات و اسابت هاه روشهاا
ديگر خطا كمتر دارد لازوم هتار ومار از پاژوهش ممااااي در مطالعاا
مرهنط هه ا نام از اهممت همشتر هرخنردار است زيرا اطهعاا

متناا ض در

اين زممنه تصنير مبت از سمما ا نام ارائه ميكنا در پاژوهش حاضار هاه
هرخااي از چااالشهااا و تنا ضااا
نماگارااه و اطهعا

منااارج در متاانن متتلااف و پااژوهشهااا

مضبنط درهاار شاناخت لاکهاا  -هاهعنانان يكاي از

ورو ها ايرااي پراكنا در مناطق غرب كشنر  -پرداخته مايشاند و هاا هماان
جنبهها متتلف زااوي اجتماعي لکها از وجه تسممه زيساتگا و خاساتگا
ورفته تا معمشت ونيش و ساختار سماساي و ادهماا

شافاهي و غمار تاهش

ميشند از تههت متنن و اسناد متقن و د مق تصانير ااحمح از آاتاا ارائاه
شند
اياان مقالااه هااا روش تنااامفي و وااردآور داد هااا مماااااي اسااناد و
كتاهتااها تاوين شا است
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جايا و در فرهنگ ها فارسي درهار معنا لک و وجه تسممه آن دياوا ها
ونااوناي آما است :اسا طنسي در «لغات فار » ( )97 :1336لاک را هاا
واژ ها «تك» و «لكا» يكي دااسته و آن را هه معنا راگي سارخ كاه اقاشاان
ههكار هراا آورد اسات فرهناگ «ااحاحالفار » و « انا » لُاک و لَاک را
ماد ا مقاوم هرا اتصال تمغه كارد هه دسته آن و خام درا معنا كرد ااا (ااك :
ذيل واژ ) معمناي اطناز ( )53 :1336در  816ا در «منتتابالتاناريخ» زيار
عننان شعب لر كنچک و اوضاع و احنال آاتا هه ورو ها متتلف لر كنچاک
اشار ميكنا و لکها را امز از جمله شاخهها لر كنچک مايداااا كاه ااام
آاتا از سرزممني كاه در آن اساتقرار داشاتنا ورفتاه شاا اسات شامروااي در
«هستانالسماحه» لک را هه معني اا هزار عننان كرد و آورد اسات كاه چانن
شمار جمعمت لکها در وذشته اا هزار افر هند هاه ايان ااام مشاتنر شاااا
(1348ا525 :ب امز هرا امناه لک هه معنا ااا هازار در ديگار متانن ااک:
هرهان اطع ذيل واژ ب مردوخ  )179 :1351هراسا

اطهعا

متتلف مناارج

در مناهع ونااونن خاستگا لکها را ميتنان هه چتار دسته تقسم كارد :دساته
اول لکها را كرد ميداانا و ها ذكر منااهع و مساتناا

تااريتي زهاانشاناختي

ادعا خند را ثاهت ميكننا هارا مثاال هالمساي در «شارفنامه» ()424 :1343
لکها را از جمله طنايف كرد دااسته است كاه همانار در مهزمات امارا و
سهطمن هنداا (مناهع ديگر كه هه خاستگا كرد لکها اشار كارد اااا هارا

امناه اك  :چريكاف  /220 :1805كارزن  /2/204 :1966امامن زكاي :1357
 /31وديعي  /25 :1349حصانر  /23 :1350ااما  /25 :1381سالطااي
 )884/3 :1381هرخااي زهااانشناسااان ماانااا اُ مااان ( 110 :1974و  )24و
ايرانشناسااي چنن ممننرسكي ها استناد هه شباهتها زهاااي لاکهاا هاا زهاان
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كردها لکها را هه كردها منتصب كرد ااا هه اار ميرسا ممننرسكي و هرخاي
شراشناسان ديگر فقط ها هاف كرد خنااان لکها از منااهع و اساناد تااريتي
هتر هرد ااا هرا مثال يكي از مناهعي كه ممنانرساكي هارا مشاتص كاردن
وجااهتسااممه پراكناااوي و زيرشاااخههااا لااکهااا از آن اااام هاارد اساات
«هستانالسماحه» شمروااي است (اك  :همانجا) اما ممننرسكي هه هم وجه هه لار
هندن لکها كه هه طنر اريح در «هستانالسماحه» آما اسات اشاار امايكناا
(اك  :شمروااي  :1348همانجا) در هر حال دستها ديگر از مناهع لکها را از
شاخهها و ورو ها االي نم لر معرفي ميكننا و تفاو

االي آاتا ها لرها را

در ويژوي ها عناار زهانشناختي لکها ميداانا (در ايان هاار ااك  :معمناي
53 :1336ب كرزن همانب هلک ممشن 22 :1986ب ادمنااز )192 42 2 :1950
هسمار از پژوهشگران معاار عرااه انماگاار اياران در چناا ساال اخمار
پژوهشها چنا هرا اثبا

خاستگا لر لکها اا ام داد ااا (در اين هاار

هاارا امناااه اااك  :اياازدپنااا شاااهنامه

9-8ب هماان  1360ه ااا ااانزد /

اماناللتي  )51 :1307سراا ام ورو ديگر از پژوهشگران معاار ها هررساي
عناار فرهنگي اجتماعي و زهانشناختي لکها هه اين اتم ه رسما ااا كه لکها
وروهي مستقل از كردها و لرها هستنا كه هه دلمل ازديكي ها ورو هاا كارد و
لر در دور ها طنتاي ها آاتا امتزاج يافته و هسمار از عناار فرهنگي ا زهااي
آاتا را فراورفتهااا
ازديكي و امتزاج لکها ها كردها و لرها سبب شا است هازشناسي هنيات
االي آاتا هرا خند و ديگران دشنار جلن كنا از اينرو در منااهع وناااونن
لک ها كُرد و وا لر و وا تركمبي از هر دو نم اامما مايشاناا (عااليپانر
10 :1383ب عسكر عاال
)82

9-8 :1382ب والايزاد 54 :1341ب وراوااا :1387
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شمال استان لرستان و هتش هاايي از اساتان هاا همااان كرمااشاا اياهم و
كردستان را درهرمي ومرد جلگه هرو در منطقاه پمشاكن لرساتان در دو هتاش
چغلناا و زاغه شترستان خرم آهااد جلگاه طرهاان در غارب لرساتان مماان
رودخااهها سممر و كشكان و هتش كنهاشت شترساتان خارمآهااد منطقاه
دلفان در هتش شمالي استان لرستان هتش سلسله ياا الشاتر و هتاش چگناي
شترستان خرمآهاد از جمله سكناتگا ها متا اياه
لرستان است (ايزدپنا فرهنگ

و طناياف لاک اساتان

هفا همست و ياک /عااليپانر )10 :1383

ورو هايي از لکها امز در شترها پاو هرسمن سنقر اسهمآهاد كرمااشاا و
احنه استان كرمااشا و هم ار و اورامان استان كردستان اساآهاد و ااالحآهااد
اسااتان هماااان و مناااطق زردتن و هلاامهن اسااتان ايااهم سااكنات داراااا
(عسكر عال

 /9 :1382ايزد پناا  /9 :1360امااناللتاي  )56 :1307لاکهاا

ههطنر پراكنا در هرخي شترها استان ها ديگر كشنر اماز ساكنات دارااا
هسمار از آاتا از طريق حكنمتها سا ها پمشمن هه مناطق متتلاف اياران
كنچااا شا ااا هرا مثال ورو هاايي از اياه

و طناياف لاک اماروز در

مناطق كهردشت و انشتر استان مازااران و در مناطق متتلف استان زوين هه
سر ميهراا كه در زمان افنيه از طرف حكنمت هه اين مناطق كنچااا شاااا
(اطهعااا

همشااتر درهااار كاانچ ايااه

لااک و لاار هااه مناااطق مزهاانر را اااك :

ااام السلطنه  /9 :1361منسن اامي  /207 :1363فملا  )271:1939همچنامن
چناين ايل و طايفه از لکها در هافت كرمان انرآهاد فاار
دلم ان و محه

و شترساتانهاا

استان مركز و هرخي شترهاا و منااطق اساتان ا هاه سار

مي هراا اين دسته ازورو ها لک در زمان آ ا محماخان اجار هه اين ااناحي

شماره  / 73تابستان 9717

پراکندگی و زيستگاه های جغرافیايی :لمرو لکهاا منااطق وسامعي از

11فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره / 73تابستان 9717

كنچااا شااا (افضلالملک كرماااي  /86-94 88 :1356امااناللتاي :1307
 /253 256 329م ما  /65 :1354ورو هاا لاک كنچماا هاه سالما

و

آذرهاي ان را امز اك  :رياحي «:1307سنا فرمان شا عبا » )23-24
تقسیمبندی ايلی :اماناللتي محاود پراكناوي لاکهاا را منطقاه وسامعي
ميدااا كه از تلمبهخااه شركت افت رازان در شمالشر ي خارم آهااد شاروع و
مناطق هرو الشتر خاو يا دلفان و همچنمن مناطقي از اساتان كرمااشاا مااناا
هرسمن و دهستان ها درود فرامان عثمانوااا و جاهلوااا را فرامايومارد
ايلها و طنايف لکزهاان همچنامن در هتاش هاايي از اساتان اياهم محااود
دهستان زردتن و دهستان هلمهن پراكناا شاا اااا (امااناللتاي )56 :1307
ايلها و طنايف زاگنه كلتر زاا احماواا كاكاواا ليعليواا جاهلوااا
جلملواا مااي هتتنيي خلملواا خناجهواا زهمر واا هاتوااا عثماانوااا
زردتن هرسمني (ولستااه  /158 :1318اماناللتاي  )50-56 :1307و طناياف
همرااناا سلسله دلفاان سانر

حسانوااا ينسافوااا كنلمنااا ممرهاک

اينتناا فلک الاين كرمعلي چنوار و سن اهي از مت ترين ايلها و طناياف
لکزهان ههشمار ميآينا (اماناللتي پمشمن288 :ب ايزدپنا همان هفاا همسات
و دوب امز ديگر ورو ها و شاخهها لک زهاان را كاه هاه اقااط متتلاف اياران
كنچما ااا اك  :همن همست و سه و همست و چتار) انيسناوان و پژوهشگران
مناهع متتلف همااطنر كه درهار خاستگا نمي لاکهاا اخاتهفااار دارااا
درهار هرخي از ايلها و طنايفي كه ذكر شاا اخاتهفااار دارااا هارا مثاال
كسااااي اياال هاااجهن (هاجلناااا) را از شاااخههااا اااالي لااک دااسااتهااااا
(شاامروااي  /523 :1348مااردوخ  /1 :1351پاار

 /10 :1909ايزدپنااا :1360

 /184/2اماناللتي  )108 :1307وروهي ديگر هاجهنها را اااهً از كاردهاا
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ممانرودان

 /473-470 :1912مكنز

 /418 :1956تنحا

)63/2 :1364

جمعیت و کوچ :از كل جمعمت لاک هاا پراكناا در منااطق وناااونن
ايران اطهع د مقي در دست امست در مناهع متتلف امز فقط درهاار جمعمات
هرخي ورو هاا و اياه

و

طنايف لاک اطهعااتي در
دساات اساات ويلساان در
 1291هااااا ش تعااااااد
حسااانواااااهاااا را 3777
خاانار عنانان كارد اسات
(فملاااا  )213 :1939هاااه
وااازارش آماااار حااانز
حكاانمتي هروجاارد لرسااتان در  1376هااا ش شامار اياال حساانواااا 5777ب
ينسفواا 1577ب كنلمناا 1577ب كرمعلي  1777و فلاکالااين  877خااانار
هرآورد شا است (روستايي  )34-33 :1306و شمار تقريباي خااانارهاا
كاكاواا را  4777دالناا 1577ب همراانااها را  1277خاانار تتممن زد اسات
هنر فملا امز در 1934م 1313/ها ش شمار هرخي خاانار ها لاک كنچناا
هه خارج از منطقه لرستان ماانا خناجهواا ها پراكنا در تنكاهن كهردشت و
ك نر را  1577و كاكا وااها ساكن زوين را  357و شمار تقريبي ايال ماافي
زوين و تتران را  67خاانار دااسته است (فملاا  )271 278 279 :1939و
وروهي از لکها ساكن در منطقاه كتگملنياه و هانيراحماا را  2777خااانار
عننان ميكنا (همان )279 :هنا هه وازارش اشاريه يناساكن در  1342هاا ش
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شمار طنايف لک كنلمناا و ينسفواا هه ترتمب  1277و  977خاانار هرآورد
شا ( ايرااشتر  )142/1 :1342و شمار خاانارها ايل همرااناا در سال 1342
 325خاانار اعهم شا است
تا يک اا سال پمش زااوي همشتر ايلها و طنايف ايران مبتناي هار شامن
كنچناوي هند اما از آن زمان هه هعاا اغلاب وارو هاا كانچرو هاه زاااوي
يك ااشمني در روستاها يا حاشمهها شترها رو آورد اااا وارو هاا ايلاي
عشاير لک امز در وذشته در دستهها هزرگ هه محلهاا يامها و شاها
خند در درون استان يا خارج از استان محل ا امت خند ميرفتنا (كنچ هرخي
از ايه

لک در سالها 1839م1255/ا تا 1939م1318/ش هرا امناه ااك:

راولمنسن  /176 :1836دوها  /288/2 :1950تياارد  /98-175 :1846كارزن
 /209/2 :1966ادمنااااز  )343-4 :1950امااا امااروز همشااتر طنايااف لااک
يك ااشمن شا ااا و ههعننان كشاورز و هاغاار يا كارور در روستاهاا و حاشامه
شترها زااوي مي كننا امروز هننز چناين ورو ايلي عشاير لک هه منااطق
يمها و شها كنچ ميكننا هنا هه وزارش سرشمار عشااير كنچناا 1300
ها ش ايل هاتواا زردتن ها  492خااانار كنچناا مماان اساتانهاا اياهم و
كرمااشا كنچ ميكننا ( )12 :1308هممن منباع شامار خااانار هاا كنچناا
همراانااها را  859خااانار تتمامن زد كاه در ساه اساتان خنزساتان اياهم و
لرستان پراكنا ااا (همان )14 :ايل حسنواا اماز هاا  888خااانار كنچناا در
محل ها يمها و شها استان ها هماان لرستان و خنزستان استقرار دارااا
(همان )15 :شمار خاانارها كنچنا هرخي ديگر از ايه

و طنايف لاک در

سال  1300عبار ااا از :دلفان شامل دلفان چگني اانرآهااد و دلفاان طرهاان
كنهاشت  1922خاانار كه محل هاا يامها و شاها آاتاا در اساتانهاا
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در محل ها يمها و شها در استان هاا كرمااشاا و اياهم اساتقرار دارااا
(همان )10 :ايل كلتر ها  2076خاانار كنچنا در استانها كرمااشا و اياهم
پراكنا ااا (همان )27 :طايفه چگمناي هاا  80خااانار كنچناا در اساتانهاا
زوين و ومهن استقرار داراا (همان )32 :و طايفه عثمانواا امز هاا  92خااانار
كنچنا در استانها كرمااشا و ايهم پراكنا ااا (همان)44 :
زبان :اُمان ونيش لكي را از شاخههاا وانيش كارد دااساته و وجاند
راهطه ها ونيش لر را افي كرد است (اُماان  )1103-1194 :1974چريكاف
امز ونيش لكي را از لر متفاو

دااسته است ( /200 :1805اماز ااک فملاا

 /279 :1939ادمنااز  )192 :1950هرخي ديگر از انيسناوان ونيش لكاي را
هه ونيش كرد كرمااشاهي هسمار ازديک دااستهااا و ممان ونيش كرمااشااهي
و ونرااي ها لكي همبستگي ائلنا (فملبرگ  /9 :1369امااناللتاي )50 :1307
حصنر امز ونيش لكي را از اختصااا
كرد عننان كرد است (حصنر

ونيشها شمالي اياران و از اانع

 )18-10 :1350در چنا سال اخمر وروهي

از پژوهشگران ها در دست داشتن پار ا استنادها زهانشناختي ونيش لكاي
را هه هم وجه هه ونيش لر و كرد واهسته ااااستهااا و آن را ونيش مستقل
و هازمااا ا از زهان پتلان كتان عنانان كارد اااا (ااك  :سااكي /48 :1343
ايزدپنا 8 :1360ب عسكر عال  /0 :1382عاليپنر  )10 :1383اين در حاالي
است كه پمشتر در سال  1336احسانيار شاطر زهان لر اع از لر هتتماار
و لكي را از ونيش هاا فارساي مماااه پتلان عنانان كارد هاند از ايانرو
سرود ها و انشتهها مردم لكي هه پتلنيا

يا فتلنيا

مشاتنر شاا اسات
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(اك  :عسكر عال همان هتشي از سرود ها لكي هه همارا شارح و تفسامر
آن اك :زيندار )179 :1306
مذهب :مذهب غالب طنايف لکزهان مذهب تشمع است همچنمن لرهاا و
لکها حرمت هسمار زياد هرا پمرها و اولما محلي ائلناا لاکهاا پمرهاا و
اولما محلي را افراد هركتزا ميداانا و هارا رفاتن هاه هقااع آاتاا شانر و
اشتماا فراوان داراا هقعه هاهاهزرگ در منطقه لکاشمن خااو و هقعاه شااهزاد
احما در منطقه پاپي ها و هقعه شاهزاد محما در در هلامهن ارار دارد كاه از
مت ترين هقاع لرها و لکها ههشمار ميرواا احترام هه امامزاد ها و زيار
از اعتقادا

بنر

مردم لُر و لک ههشمار ميرود

مسکن :ايه

و طنايف كنچنا لر و لک در چنا انع سرپنا كنت زمگه

( )zemagahو سما چادر زااوي ميكننا هرخي از اياه

و طناياف كنچناا

لک در طنل ما ها وارم
تاهسااااتان در ياااامها
سرپنااهي هاا شااخههاا
درخت درست ماي كنناا
كه هه آن «كنت» ميونينا
هر كنت دارا  12تاا 16
تماااارك دو شاااااخه در
رديفها مناز است كه سقف را محك اگه مي دارد معمنتً كنتها در  3يا
 4طرف دينار داراا كه ههوسمله پارد هاايي از جانا مان هاز كاه هاا آاتاا
سما چادرها را امز درست ميكننا جاا ميشناا خااههاا زمساتااي طناياف
زمگه يا زمستااگا اامما ميشند هر زمگه دو اتاا هزرگ هاا ساقف شامبدار
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دهااها هه عر 0 ،تا  17متر دارد اميپنشااا ساكنان لر و لک در هلمهن و
كنهاشت از اوايل آهان ها شروع فصل هارش از سما چادرها يا كنتهاا خاند
هه زمگه اقل مكان ميكننا وا زمگهها دينار ها كنتاهي داراا كاه هاا وال و
سنگ چما شا است
اقتصاد معیشتی :تا پمش از تحانت

دهاههاا وذشاته در اياران همشاتر

طنايف لک هه داماار اشتغال داشتنا ونسفنا و هاز از اااليتارين دامهاا
طنايف لک است آاتا شمار واو ونساله واوممش استر و خر اماز در كناار
ونساله و هز اگه ميداراا (هرا آمار دامهاا طناياف لاک ااك  :سارشامار
اجتماعي ا تصاد عشاير كنچنا  )1300ايلها و طنايف لک ونسافنا و هاز
را همشتر هرا شمر و پش و من آاتا اگه ميداراا از مان هاز ساما چاادر
ريسمان خنرجمن (خنر جک) و از پش ونسفنا الي وبه جُل واو و اساب
كمسه امک و جا ادويه (خناامه امكاو) و ميهافنا
از پنست سال هز مشک آب يا مشک دوغ يا خمک ماست درست ميكننا
از پنست كنچکتر خمک روغن ميسازاا امروز از كنز و ظاروف فلاز و
پهسااتمكي هاارا اگااهدار آب و مااناد غااذايي اسااتفاد ماايشااند از ديگاار
دستهافتها هنرمناااه زاان عشاير لر و لک هافت كمسههايي است كه هارا
اگهدار

اشق استفاد ميشند جزئماا

هنارمنااااه و اقاشهاا هاايع ايان

كمسه ها كه ماانا دستكش اشقها را درون خند جاا مايدهناا اهال تنجاه
است راگرز پش ها هز و ونسفنا و پش ريساي و هافات االي و فارش و
امامالي از ديگر كارها زاان عشاير و لک است كه كمک شاايااي هاه ا تصااد
خااناد ميكنا طنايف يك ااشمن در روستاها غمر از داماار هه كشااورز و
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هاغاار امز ميپردازاا كشت ونام و جن اامفيجاا

و ديگار محصانت

هاغي از ديگر مشاغل لکها ههشمار ميرود لکها مستقر در شترها هازرگ
امز هه مشاغل ونااوناي رو آورد ااا
خوراک :زاان لر و لاک هاا وناام و هلانط ااان مايپزااا و آن را همارا
محصنت

لبناي چانن شامر

روغن حمانااي ماسات و دوغ
مصرف مي كننا مصرف چاا
هاااا ناااا در هااار زماااااي از
شبااه روز رايج اسات هاراج و
تت مرغ امز از غذا ها ااالي
مردم لک و لر ههشمار مي رود
زاان لر و لک ماست را درون مشک دوغ ميريزاا و از آن كر و دوغ درسات
ميكننا مشک دوغ ظرفي از جنا پنست هز است كه هه ايها آويتته ميشند
و زاان ها حركات دادن آن هاه جلان و عقاب از آن كارۀ دوغ مايومرااا و هاا
حرار

دادن و ورفتن آب آن روغن درست ميكننا و در ظرفي هه ااام خماک

اگه ميداراا آاتا هرا پتت و پز و تتمه پلن از روغن حمنااي استفاد ميكننا
امروز استفاد از روغن حمنااي در ممان لرها و لکها روستايي كاهش يافتاه
است زاان عشاير لک از جنشاااۀ دوغ كشک درست ميكننا آاتا تكهها
كشک را در آفتاب خشک ميكننا و هه آن «كسملک» ( )kasilakمايونيناا در
زمستان لرها و لکها كشک خشک را در «سمركن » ميكنهنا و ها آب متلانط
ميكننا و هه جا دوغ ميانشنا معمنتً عشاير لر و لک ها پروردن شمر و تتمر
محصنت

ديگر آن را مصرف ميكننا پنمار هانيژ پنمار كاه در پنسات هاز
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تتمهشا تنسط زاان عشاير لر و لک است پمشتر خنراكها ونشتي فقاط در
مناسبتها ويژ مراس عروسي و عزا پتته ميشا
هنر و ادبیات شفاهی :لکها از اار فرهنگ و منش هاا لارهاا شاباهت و
هماانا داراا و در تمام وجن ا تصااد و كانشهاا فرهنگاي و هانمي هاا
يكايگر همسان و ه رفتاراا (ايزدپنا  )26 :1360اما عنصر زهان وجاه ممماز
لرها و لک هاست همچنمن جنامع شتر

روستايي و ايلاي عشااير لاک از

ويژوي ها فرهنگي خااي هرخنرداراا كه هر عراه ها ا تصاد و اجتماعي
ا سماسي جامعه آاتا تأثمر وذاشته اسات ادهماا

شافاهي و فنلكلانر لاکهاا

ازجمله هارزترين وجن فرهنگي زااوي آاتاسات كاه مارور واذرا هار آاتاا
خناها شا:
 .1شاهنامهخوانی :سنت شاهنامه خنااي در ممان ايه

و عشاير لُار و لاک

هسمار رايج هند است اماناللتي خنااان شاهنامه را هرا عشاير كامهً ماأان
و پرجاذهه ميدااا چراكه ويژويها و س ايا اخه ي ا اجتمااعي منجاند در
شاهنامه را ها روحما

مردم ايه

 )29ش اعت سناركار

تمرااااز

و عشاير لر و لک همسن ميدااا (اماناللتي:
متماناناز

تعصب نمي و جناامرد

ازجمله مضاممن اجتماعي ا اخه ي ترمااان شاهنامه است اين ويژوايهاا در
رفتار و منش لرها و لکها ديا ميشند از اين رو آاان ها هازونيي داستانها
شاهنامه هه انعي داستان زااوي خاند را هاازون ماي كنناا در وذشاته ساران
ايلها و عشاير لر و لاک در دساتگا خاند شااهنامهخناااااي را اماز هاهكاار
مي ورفتنا كه در مراس هزم و رزم آاتا حضنر مييافتنا و هاا شااهنامهخانااي
احساسا

و غرور ملي آاان را تحريک ميكرداا معمنتً شاهنامهخنااان افاراد
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هاسناد هنداا كه ااا خنشي امز داشتنا آاان اشعار هسمار از شااهنامه را
حفظ كرد هنداا كتاب شاهنامه در وذشته هه آسااي يافات امايشاا و اغلاب
سران ايه

و عشاير شاهنامه در اختمار داشتنا شاهنامهخنااان وا جزواتي از

آن را روانيسي ميكرداا و ها خاند همارا داشاتنا ساروارم شاان ماردم در
شب ها طنتاي زمستان زمااي كه هم اهزار ارتبااطي ديگار مااناا كتااب
رادين تلنيزينن م لاه و غمار وجاند اااشات از جملاه كااركرد هاا متا
شاهنامه خنااي هاند شااهنامه خانااي هاا تحرياک احساساا
جانفشااي در را آب و خاك سبب همبستگي و وحا

وطانپرساتي و

جنامع عشاير شا

است (همان )292-295 :همچنمن هسمار از عناار فرهنگي كتن ايرااماان از
را شاهنامهخنااي ههطنر شفاهي سمنه هه سمنه هه اسلها هعا منتقل ميشند
و اسل ها جايا ها فرهنگ و آداب و سنن ايراامان آشنا ميشناا اماناللتي هه
چنا امناه از آثار مكتنب لرها كه ا تباسي از شاهنامه هند است اشار ميكنا
اشعار «اهللمراد هاداوي» يا «لرستااي» كه تاريخ ايران از آغااز اساهم تاا ااقاهب
مشروطمت را هه اا كشما اسات ازجملاه امنااههاا تاأثمر سابک شاعر
شاهنامه هر ادهما

مكتنب و شفاهي عشاير لر و لک ايران اسات (هماان290 :

 )296وسترش روحمه جناامرد و پتلنااي و وسترش زهان فارساي از ديگار
كاركردها اجتماعي ا فرهنگي شاهنامهخنااي در ممان عشاير لر و لک ههشمار
ميرود (همان)
 .2چهل سرو يا «سروچهل» يا چهلسرود :چتالسارو از جملاه مراسامي
است كه در وذشته همن طنايف لار و لاک رواج داشات اورچاه اماروز ايان
مراس كمتر هروزار ميشند اما هننز در هرخي از اقاط اجرا مايشاند اساا
فال چتلسرو هر مضاممن اشعار كه ههاانر

تاکهمات خناااا مايشاند
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و تصنير ور ها شاعرااه  -كه در اتايت اي از ادا مايشاند  -و درهرداشاتن
روحما

و خلق و خن افراد از ارزش هسمار هرخانردار اسات از تهاهت

تکهمتها اشعار چتلسرود ميتانان هاه هسامار از ويژوايهاا فرهنگاي
ا تصاد و اجتماعي آن نم پي هرد زيار

هقاع متبركه فاراا و ه اران ياار

اشار هه و ايع تاريتي ااناع معمشت كنچ يمها و شها طبمعت هاورهاا
هتت و ا بال و اااير آن ازجمله مت ترين مضاممن اجتماعي اشعار چتالسارو
است (هرخي اشعار چتلسرو را هرا امنااه ااك  :زياندار /116-179 :1306
اسايان خرمآهاد و ديگران )197-189 :1358
 .7فهلويات (پهلويات ينا پهلوياننه) :از اايمي تارين آثاار اسات كاه
واژ ها لر و لكي در آن هه كار رفته است اشعار هاهاا طااهر و دوهمتايهاا
طران تبريز از جمله اين آثار ههشمار ميرواا (ايزدپنا فرهناگ

همسات و

هفت) دينان مه پريشان لكي امز از ديگار آثاار متا اسات كاه سارود هاا
فراوااي هه ونيش لكي درهردارد (عساكر عاال  )8 :1382لاک هاا خناااان
تکهمتها لكي را «چران» ( )čeronenمياامنا هار ياک از اياه

لاک هاه

سبک و شمن ا خاص چران ميخناانا كه هرا لکها اهل هازشناساي اسات
آاتا سبک چران را ها اام ايل و طايفها كه چران ميخنااا ها ه مايآورااا
هرا مثال «دلفناي چمر» يا «المشتر چمر» يعني چرانخنااي هه سبک لکهاا
سرزممن دلفان يا لکها منطقه الشتر اشعار لكي در مقامهايي هه اام هانرَ ياا
ومرواي كه در واف دتور ها و جنگاور ها مردان لک يا در مقام «وضان»
يا «پنوَ منر » كه شكايت از روزوار و اااو اياام اسات خناااا مايشاند
(همان11-17 :ب امز امناهها فراوان تکهمتها و اشعار لكاي ياا فتلنياا
اک  :همان سراسر كتاب)

را
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 .4موسیقی :منسامقي در هماه عرااههاا متتلاف زاااوي اجتمااعي و
ا تصاد مردم آن مناطق حضانر دارد مراسا عروساي و عازا در لرساتان هاا
منسمقي همرا است از كارهردها منسمقي در لرساتان مايتانان هاه تحرياک
احساسا

وروهي و اي اد روحمه همبستگي و همالي در ممان مردم اشار كرد

(خلملمان  )90 :1301در وذشته عشاير كنچنا لک هنگام هرچماان اساباب و
اهزار خند هرا رفتن هاه شاها آهنگاي ماياناختناا كاه هاه «مالاه ژيار »
( )mâla žiriيا «سرازير شان ههسن ورمسمر» معروف هند تنبنراانازان لاک
هنگام وداع كنچروها ها آاان كاه در «هناهواه» ( )bone gahياا ا امتگاا ااالي
ميمااااا آهنگي حزنآلند مياناختنا كه منجب تحريک احساساا
ميشا كنچ سفر دور و دراز هند و تر

همگاان

از دشنار ها سفر يا هازاگشاتن

از كنچ همگان را اگران ميكارد ازايانرو لحااه خاااحافاي كانچروهاا هاا
هازماااوان در هنهوه هسمار غ ااگمز هند ايلهاا و طناياف لاک هنگاام هتاار از
ورمسمر هه هنهوه هازميورداا ازاينرو آهنگها شادمااها هه اام «هرز كان »
( )barzeh kuyيا هات كن اناخته ميشند كه در وا ع آهنگ جشن هازوشات
هه سر زممن االي است (ايزدپنا  :1360سي و يک سي و دو) سانگآوازهاا
امز در لرستان و مناطق لکاشمن پمشمنه كتني دارد انازااوان ساراا و دهال در
مراس سن ونار آهنگها غ ااگمز هه ااام «چمار » ( )čamriمايانازااا
انا چمر انا غمبار است كه در سنگ از دست رفاتن و مارگ عزيازان
درمي آيا (همان90 :ب وديعي  )25 :1349مراس چمر انعي مراس ويژ سانتي
و امايشي تصنير از آيمن مرثمها و عزادار محلي در سرزممنها لرساتان
ايهم و كرمااشا است پاكُتلي شمناي ساحر
ياار داو

هايراهاي را ()hey râhi râ

( )yâr dâvatو هااااا ممااهماک ( )hânây mamdbeykاز ديگار

سنگآوازها آيمني در منطقه لرستان هانيژ سارزمامنهاا لاکاشامن اسات
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منطقه لرستان است منيهخنااي همشتر كار زاان است آاتا در م الا عازادار
زاااه حاضر ميشناا و اشعار اااوهناك در واف متنفي ميخناانا چنا تن
از زاان و دختران امز وروهي منيه سار ماي دهناا منضانعاتي مااناا دلمار
هتشش جناامرد

متار

در اسبسنار

هنارور

خاااهدار و هافنااوي

زاان مضاممن منيهها را تشكمل ميدهاا (هماان )119 :اغلاب آوازهاا لكاي
مضمناي عاشقااه دارد (همان)93-94 :
جمعبندي
در اين مقاله تهش شا ها ارائه اساناد و مااارك فاراوان كاه هاه زاااوي و
معمشت و تاريخ لکها اشار داشاتنا ضامن شاناخت د ماقتار آاتاا هاه هماان
تنا ضا

و اهتاما

اين مقاله هراسا

داد ها مرهنط هه ا نام اشار شند هناهراين اساناد متعااد
ايميترين و منثقترين آاتا تصنير از سمما لاکهاا در

ايران ارائه ميكنا كه تاريخ و خاستگا و وجه تسممه آاتاا را معرفاي مايكناا
ساا هه ويژويها زهانشناختي و وانيش آاتاا مايپاردازد ماذهب لاکهاا
شاخصي مت در شناخت حما

اجتماعي آاتاا هاهشامار مايرود هتاشهاا

مرهنط هه مسكن و ا تصاد معمشتي اين مقالاه اماز حااو داد هااياي از شامن
زيست و معمشت آاتاست كه اغلب ها اسناد دساتاول و معتبار مساتنا شاا
است هنر و ادهما

شفاهي لکها از شاخصههاا متا در شاناخت تااريخ و

فرهنگ شان ههشمار ميرودب هنيژ فتلنيا
روحما

و خلقما

و شااهنامهخانااي كاه هماانكنناا

آاتا ههعننان يكي از ورو ها كتن ايرااي است و پمنااا و

همبستگيشان را ها تاريخ و فرهناگ ديگار ا انام و وارو هاا ايراااي هاازون
ميكنا
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(اماناللتي  )118 :1307منيهخنااي امز از ديگر ونااههاا منسامقي عازا در
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