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 به تاریخ ایران زَنید این رَغَم 

 بزرگی ز مردان ما گشته کم

 اگر سال گردد فزون از هزار

 همین است راه و همین است کار

ترین کتاب شعری است که توسط یک نفر سروده شده طوالنی 1ی ابوالقاسم حسن فردوسینوشته "کتاب شاهان"شاهنامه یا 

 روزگار آغازین دراش را رواییکیومرث که فرمانیعنی تاریخ ایران )پارس( از زمان نخستین پادشاه، در مورد  اشحماسه است.

میالدی زاده شد و  539سی در سال وکند. فردمیالدی، روایت می 7تا شکست ایرانیان از اعراب مسلمان در اوایل قرن  بنیاد نهاد

و آمدن قرن پس از فروپاشی شاهنشاهی باستانی ساسانی  4میالدی از دنیا رفت. بنابراین او کار نوشتن کتابش را  1121در سال 

 (. Davis 1992اسالم به ایران، آغاز کرد )

 ها و نمودهای بیی حماسی است که جنبهعر زندهتبلیغات است و شهنر و اسطوره، تاریخ، ادبیات، ای از هشاهنامه فردوسی آمیز

                                                 
  

 ای است از:این مقاله ترجمه1

 
 The Shāhnāmeh in Bakhtiāri Nomadic Society: Anthropological Aspects of Hero and Heroism.  
 Author: Pedram Khosronejad, Iran, Vol. 44 (2006), pp. 321 – 326.   
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هزار بیت دارد که از این نظر بیشتر  21باب و در حدود  551داستان،  22 ،این کتاب سازد.شمار فرهنگی ایرانی را بیان و انتشار می

 (.Melville pers. Comm. Sept. 2005برابر کتاب ایلیاد هومر حجم دارد ) 7از 

که در راه احیای زبان پارسی و فرهنگ ایرانی کمک  اسالمی ترین نوشته ادبی در قرون میانیو با نفوذ بنابراین سودمندترین

شایانی کرد، حماسه فردوسی است که به ویژه از نظر زنده نگه داشتن میراث باستانی ارزشمند ایران، به درون جامعه ایرانی نفود 

هایی سرزمینمردمان و شود، بلکه به محدوده جغرافیایی ایران کنونی نمیرویدادهای حماسی شاهنامه تنها مربوط  کرده است.

 گیرد.و قرقیزها را نیز دربرمی هاها، ازبکها، تاجیکچون افغان

های شفاهی و نوشتاری نهفته در این باید نسبت به سنتبه منظور درک آنچه شاهنامه به ارث برده و آنچه خود ایجاد کرده است، 

در حالی که سنت نوشتاری و مکتوب   های ملی، نیز آگاهی داشته باشیم.ها و افسانهان بخشی از فرایند انتقال داستانکتاب، به عنو

 Davis) نشده است کنکاش بررسی وشاهنامه به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما سنت شفاهی به معنای واقعی 

شرط الزم بودن این نوع سنت مانند آنچه در کتاب فردوسی موجود  گاه مخالفاهیت سنت شفاهی هیچم (.57 – 48 :1996

شاهنامه غیر قابل حل باقی  أتواند مسلم انگاشته شود و ابهام منشباشد، اما از طرف دیگر چنین فرضی به طور حتم نمیاست، نمی

 ماند.می

ها و های مختلف داستانآوری و پیوند الیها جمعبهای شفاهی سازد که سنت( خاطر نشان می45 – 10 :1957ماری بویس )

های پارسی و تأثیر آنها بر شکل و وضعیت حماسه کنندهای ملی ایفا میها و حماسهها، نقش مهمی را در انتقال افسانهروایت

هی ایران قدیم را به ارث با این استدالل که فردوسی نه تنها سنت شفا( 2000اولگا داویدسون ) سازد.باستان و میانه را آشکار می

برد، بلکه او اشعار شفاهی پارسی جدید را از نو و در قالب شاعر شفاهی، ایجاد کرد، معتقد است که شاهنامه دارای بافتی شفاهی 

ه و ای شفاهی بحث کنیم، هر چند این اثر متنی نوشتاست. البته در این مقاله ما قصد نداریم تا در مورد شاهنامه به عنوان حماسه

هر چند حدود ده قرن از سرایش  های شفاهی بوده است.رسد به صورت غیر مستقیم متأثر از سنتمکتوب است، ولی به نظر می

های شاهنامه هنوز منبع اصلی های پهلوانی و داستانگذرد، اما حماسهاین اثر ارزشمند و یادمانی به جا مانده از فردوسی می

ی دست اول از یک سنت های عملکردی شاهنامه خوانی به عنوان تجربهتمرکز بر جنبه 2آید.می گویی در ایران به حسابداستان

شود. به عنوان مطالعه موردی، شاهنامه خوانی در میان قوم بختیاری در این مقاله مورد بررسی خواهد شفاهی زنده محسوب می

  3گرفت.

 عشایر و کوچروهای بختیاری: 

های کوچرو بیشتر قابل مالحظه بود. این ایران دچار تغییرات بنیادی گردید که به ویژه در میان گروه سال قبل جامعه 71در حدود 

و به روش زندگی کوچروی توجه  شداعمال می های مرکزی ایرانکه توسط دولت بود هاییی سیاستتغییرات بیشتر در نتیجه

تسریع این فرایند دخالت داشت، جریان مدرنیزه کردن ایران در طول  عالوه بر آن به نظر عامل مهم دیگری که در دادند.نشان می

قرن گذشته بود. به همین دلیل هرگونه پژوهش و تحقیقی که در راه به دست آوردن اطالعات و محافظت از تاریخ جوامع 

 (.Khosronejad, 2006: 23زه از اهمیت فراونی برخوردار است )عشایری و کوچروی ایران کمک کند، امرو

اسی کشور ثیر زیادی بر حیات سیأو ت اندبا هم بوده ارتباطات طوالنی مدت دارای مهم ایران هستند که ایالتها یکی از بختیاری

(. با این وجود، در تاریخ ایران همیشه به تعدادی شخصیت Garthwaite 1983: 17 – 46اند )داشتهایران در سه قرن گذشته 



 Khosronejad، سردار مظفر توجه شده است و نه به خود اقوام کوچرو و عشایر ) 4سردار اسعد برجسته در میان بختیاری چون

2006.) 

کنند که در سال دوبار بین مراتع زمستانی و تابستانی زندگی می 9بخشی از مردمان کوچروی بختیاری در جنوب غرب زاگرس

-کنند و پاییز دوباره به آن بازمیبهار آنجا را ترک می(، در واقع در Garthwaite 1983: 17 – 46خود در حرکت هستند )

 (.Brooks, 2002: 91 – 11ی دوازده امامی هستند )ها مسلمان و شیعهگردند. بختیاری

بخش بزرگی  در استان چهار محال و بختیاری متمرکز شده است. 2بر مناطق جنوب غربی در جلگه مرتفع اللی نگارندهپژوهش 

ها، کوهستان (.Digard 2002: 49 – 89شود: لر کوچک  و لر بزرگ )ریخی به دو قسمت تقسیم میاز زاگرس از نظر تا

 در فهم روند تکاملی و پیشرفت فرایند کشاورزی ایران بسیار حائز اهمیت است. ،متشکل از مرز شمال و شمال شرقی خوزستان

منابع آبی  نیافراو و های بسیار حاصلخیزها با دامنهاست. درهآل منطقه از نظر اقتصاد ترکیبی با تمرکز بر دامداری بسیار ایده

 Zagarellشرایط بسیار مساعدی را برای ترکیبی از فعالیت کشاورزی گسترده به همراه شبانی و کوچروی فراهم نموده است )

1982.) 

 بختیاری و شاهنامه:

بریتانیایی، از معدود مسافرانی است که اطالعات درستی را در شناس ( دیپلمات و باستان94 – 1817اوستن هنری الیارد )سر 

(. او همچنین Layard 1894: 1 0 105دهد )ها و عقاید آنها در اختیار قرار میمورد عشایر بختیاری، سبک زندگی، سنت

ر داده است. تاکنون ما ها در دسترس قراتنها فردی است که جزئیات دقیقی را در مورد شاهنامه و خواندن آن در میان بختیاری

-منظم در زندگی روزانه صورت ری و کوچروی دیگر در ایران که از شاهنامه بهیهیچ اطالعات و شواهدی در مورد جوامع عشا

 کردند، نداریم.هایشان استفاده میطول جنگشان و به ویژه 

 گوید:کردن و گویش محلی بختیاری میی صحبتالیارد در مورد شیوه

باستان است که  اصیل ای از پارسیکنند. در واقع شاخهزبان فارسی که عموماً با نام لری شناخته شده است، صحبت می هآنها ب "

اند. زبان آنها بیشترین واژگان جدید عربی و ترکی به آن راه نیافته است. آنها فارسی قدیم و یا زبان پارسی باستان را حفظ کرده

  .7(Layard 1894: 162) ".تا آثار شاعران پارسی متأخرتر و ادبیات پارسی جدید و معاصر شباهت را به زبان شاهنامه دارد

 نویسد:او می ،اش در مورد شاهنامههای روزانهدر بخش دیگری از دفتر یادداشت

شاهنامه و دیگر توانست، بخواند و بنویسد. او بخش قابل توجهی از اش بود که میایلشفیع خان یکی از معدود افراد عضو "

هم در حال سواری بودیم، ابیاتی  ای شاد و انبساط خاطر در حالی که ببا روحیه خواند وان بزرگ پارسی را از بر میاشعار شاعر

 (.Layard 1894: 132) "خواندرا می

 :سازدخاطر نشان میخوانی قبل و در جریان جنگ در مورد اهمیت شاهنامهو در بخش دیگر 

هزار مرد را جمع کرده بود که شامل  0111او نیروی در حدود  گرفت.ی بزرگی را دربرمید تقی خان منطقهاردوی محم "

برای شلیک کردن آماده  دائماً هایشانو تفنگ دادندرا در موقعیت جنگی قرار میآنها همیشه خود  شد.نظام مینظام و پیادهسواره

 ها و فریادهایشان، چون آوازهای جنگی بود.های حماسی و بانگهایشان،رقصدیدند و رقصخظر را نزدیک می هموارهو  بود.



دادند و کامالً ر بر مردانی بودم که در میدان جنگ هیچ ترحمی نشان نمیعمن بارها در طول اردوی محمد تقی خان شاهد تأثیر ش

ای را دایرهوقت سرپا و ایستاده بودند و شب هنگام رآنها تا دی آماده بودند تا جان انسانی را با کمترین انگیزه و محرکی بگیرند.

ور و دادند. این آتش شعلهور قرار داشت، تشکیل میاش نشسته بود و در مقابل او آتش شعلهدور محمد تقی خان که روی قالی

آنها با اشتیاق تمام  ود.ای بخشیده بآنها بیش از آنکه حالت انسانی بدهد، حالت خدایی و اسطوره یباکانهبی همگین به سیمایس

های رستم، پهلوان هایی از شاهنامه در وصف کردار و قهرمانیبخش به شفیع خان که در کنار خان نشسته بود و در حال خواندن

 (.Layard, 1894: 211) "دادندبود، گوش می با صدای بلند و به صورت آهنگین ای ایران،اسطوره

است و چگونگی فرماندهان، نبرد تن به تن و فرزانگی و حکمت  شاهنامه که در موردهای خاصی از الیارد همچنین صحنه

  : سازدها خاطر نشان میبرای بختیاریاهمیت آن 

گاهی اوقات یکی از شاعران و یا آوازخوانانی که مدام از اردوگاهی به اردوگاه دیگر سرگردان هستند، در میان قبایل با صدای  "

اشعاری را در ارتباط با اینکه چگونه او دشمنانش را در میدان نبرد و جنگ تن  ایلو به افتخار خان و رئیس  خوانندبلند آواز می

اش نسبت به او برخاست تا با دالوری، فرزانگی، عدالت و خیرخواهیخواند. ای اندیشه میبه تن شکست داده، آنی و بدون لحظه

شناسد. باک هیچ حد و مرزی را نمیگم شده است؟[ باشد. هیجان این مردان بی]کلمه  خانبیچارگان، رهبری به عنوان رئیس و 

کند و یا چگونه تنهایی ی شمشیرش اسب و سوارکار را به دونیم میانگیز رستم که چگونه با یک ضربهوقتی که کارهای شگفت

گردد. آنها بانگ و تر میباکانهآنها، جسورانه و بی مصممهای شود، چهرهدهد، توصیف میلشکری از دشمن را شکست می

 (.Layard 1894: 211) "کنندکشند و با دشمنان خیالی مبارزه میزنند و شمشیرهایشان را بیرون میفریاد می

 سازد: مهم برای این مبحث خاطر نشان می اینکتهو در نهایت به عنوان 

-هایشان ضربه میکنند و به سینهکند، آنها شروع به گریه و زاری مییشان صحبت میوقتی شاعر از مرگ پهلوان مورد عالقه "

 :Layard 1894) "فرستنددهند و بر کسی که باعث و بانی این کار بوده لعنت و نفرین میی سوزناکی سر میزنند و ناله

211.) 

 مرگ و بختیاری:

مرگ یکی از اعضای خانواده و یا ایل تنها یک  برخوردار است. ها از اهمیت زیادیمرگ و مراسم تدفین در میان بختیاری

آید، بلکه وظایف اخالقی و اجتماعی که از نظر نمی برویداد زیستی مربوط به سوگواری در میان بستگان محروم به حسا

 (. ه چاپآماد، Khosronrjad 2006) شود، را شامل میدهدمی خود را نشانفرهنگی در قالب مراسم تدفین و ترحیم 

گردد و ممکن است برای چندین هفته و حتی یک سال به میرد، در واقع مراسم از همان لحظه مرگ او آغاز میوقتی شخص می

همچنان طوالنی و  خواهند این ارتباط. بستگان زنده از یک سو در پی دل کندن از مرده هستند و از سوی دیگر میدرازا بکشد

ای دارند و قبل از به خاکسپاری یک مرده در طول مراسم نسبت به میهمانان و حضار احترام ویژهبستگان نزدوجود داشته باشد. 

سوگواران برای خود تعهد و الزام اجتماعی و مقام دهند.این بستگان همچنین نسبت به جایگاه مرده به جسد توجه زیادی نشان می

های فولکلور بختیاری، بنابراین در بسیاری از بخش دارند.ل هستند و ناراحتی و سوگواری خود را در جمع ابراز میقائ

 Vahmanکند )ها در آن وجود دارد، منعکس میای را که این سوگواریهای جامعهزندگی مردم و واقعیتها، سوگواری

and Asatarian 1991; 1995: 26 – 27)0. 



ران از بین رفته های قدیمی را که در مناطق دیگر ایسنتتوان برخی بختیاری، هنوز میایل در مراسم مردان و خوانین بزرگ 

های خود را گیسزن مورد عالقه، همسر، دختر، خواهر و مادرش،  (.Khosronejad 2001: 56 – 75است، مشاهده کرد )

(. Khosronejad 3005دهند )سر می است ریو که نوعی سوگواری سنتیکنند و گاگِبرند، صورت خود را زخمی میمی

تُشمال  کنند.آورند و به احترام و یاد بزرگ و خان خود تیراندازی میهای خود را بیرون میمردان نیز با لباس سنتی، تفنگ

شروع  یمرد مجرب و متخصص ؛نوازدموسیقی سنتی بختیاری در مراسم تدفین مییا )نوازندگان سنتی( چپی )موسیقی ساز چپ(، 

مردی که به مرده نزدیک است، به صورت سنتی  5(.Khosronejad 2001: 60کند )میخوانی و شاهنامه سرایی ثیهبه مر

تا  ،کندهای متوفی را با خود حمل میو سالح هاپوشد و مادیان سفیدی را که مزین به نوارهای رنگی است و تفنگلباس می

کنند که تا صبح اش روشن میآتشی را بر مقبره در شب اول قبر، آنها آورد.( میمشخص بنای یادبود مکعبی )ه گَ –ه کی مافِینزد

 (.Khosronejad 2001: 59سوزد )می

 خوانی:شاهنامه

ای به منظور عزاداری برای خوانی )خواندن کتاب شاهان( نام آوازهایی هستند که توسط خوانندگان حرفهسرودخوانی و شاهنامه

هایی که با مردم بختیاری ترتیب داده شد و مصاحبه(. Khosronejad 2001: 61شوند )خان و مرد محبوب ایل خوانده می

شود، داللت بر این نکته دارند که این آوازها منحصراً خوانان مجرب انتخاب میهایی که توسط آوازهنیز تجزیه و تحلیل داستان

از پایگاه اجتماعی مهمی برخوردار  برای مردان بزرگ ایل، کسانی که شجاعت و دالوری زیادی را از خود نشان داده بودند و یا

  11شد.بودند، خوانده می

ها مشخص توان منشأ پیدایی آن در میان بختیاریکه نمی است ایخوانی به عنوان ابزاری برای مرثیه و سوگواری، پدیدهشاهنامه

میان خوانی در شاهنامهتوان استدالل کرد که شاهنامه و بر اساس اظهارات الیارد، می (.Khosronejad 2005ساخت )

-خوانی یا موسیقی جنگ )سرود( به سوگواری )شاهنامهای داشته است که امروزه از تککارکرد اجتماعی بسیار ویژه هابختیاری

ی آن آواز مربوط به بر پایهها ی شاهنامه که بختیاری(. نسخهLayard 1894: 211 – 13خوانی( تغییر شکل داده است )

هایی از خوانان سنتی تنها قسمتآوازه ی موجود شاهنامه فردوسی متفاوت است.کنند به طور کلی با نسخهیم میسوگواری را تنظ

. کنندکنند و ابیات جدیدی را به اول، وسط و آخر اشعار و آوازشان اضافه میمتن اصلی شاهنامه فردوسی را انتخاب می

اند و در میان خودشان آن ابیات یی از شاهنامه را در آن یادداشت کردههاای که آنها بخشخوانندگان به صورت کلی، دفترچه

های شخصی ابیات جدیدی را بر اساس شکل و سبک شاهنامه در وصف خصلت خوانندگانسپس  11رایج است، با خود دارند.

از این اشعار جدید به  12کنند.دهد، تنظیم میآنها میمتوفی، ایل و طایفه، دین و اعتقادش و یا اطالعاتی که خانواده متوفی به 

توان همیشه اثری از ها میدر این نوع از سوگواری توان مفهوم پهلوان و پهلوانی را ادراک و استنباط نمود.سبک شاهنامه می

 تشخیص داد.شاهنامه فردوسی را 

باید خاطر  کنند.هستند، توصیف میهایی را که از نظر سنت مهم اشعار مربوط به سوگواری در شاهنامه بختیاری، اکثراً صحنه

های مشخصی چون رسیدگی به امور ایل، دفاع از زن و بچه در برابر نشینی ناچاراً مسئولیتنشان ساخت که سبک زندگی کوچ

 که در اندیشه این جامعه ماندگار و تثبیت شده کند، وظایفیایجاب می حیوانات و دزدان و مراقبت از احشام را برای مردان ایل

در هایی را در اشعار شاهنامه که به صورت سوگواری و مرثیه توان چنین صحنهامروزه می (.Brooks 2002: 91 – 97) است

  شود، شناسایی کرد.بازگو میها میان بختیاری



مربوط به ترین موضوعات و ایالت با دشمنان، حیوانات وحشی و طبیعت، از رایج هاجنگی چون، نبرد پهلوانان، خانهای صحنه

داریم و چیزی که باید های مربوط به تدفین قرار بنابراین ما در بافتی از آدب و رسوم و سنت شوند.خوانی محسوب میشاهنامه

شوند و در مورد آنها ها( شروع میبا متوفی )پهلوانان، خان ،اشعار پهلوان ما خواهد مرد. ،انتظار داشت این است که در پایان

 آید.گاهی اوقات دیالوگ و گفتگویی بسیار گیرا و احساسی میان خواننده و متوفی به وجود میو  کنندصحبت می

 برآمد : 

؛ به همان اندازه که یاد و آیداندیشه تدفین و رستاخیز نمادین، موضوعی قدیمی و مشخص در جامعه بختیاری به حساب می

 گیرد.کایت و روایت قرار میخوانی بر تغییر شکل حافظه به سوی حشاهنامهکیه تأکید و ت شود.داشته میهای فرد زنده نگهخاطره

شناختی که نیازمند رعایت ساختاری روایی است، حساس شناختی، ما باید نسبت به ارتباطات رواییبنابراین با تحقیقات مردم

در واقع، تبدیل خاطره به روایت، شیم. توانایی الزم برای تفسیر تجاربی چون تصورات الگویی و شماتیک را داشته باشویم و 

که اطالعات مستقل و در دسترس را از الهام اولیه است و درست مانند متون نوشتاری  کندارتباطات تجربه اصلی را سست می

ین و ا خوانی هستنداز طریق شاهنامه "مردانگی"های دالوری و ها در صدد ادامه دادن سنتبختیاری سازد.تفکیک می نویسنده

 اند که دیگر زنده نیستند.نوادگان همان جنگجویان بزرگی ،سازد تا تصدیق کنند که مردان ایل بختیاریدیگران را تشویق می

بختیاری گذشته خود را جامعه هستند که با استفاده از آن، ای های شفاهی به عنوان وسیلهتاریخ نوشتاری و مکتوب، سنت نبوددر 

های تدفین اهمیت بیشتری در ثبت رویدادهای تاریخی دارند و به بازسازی اشعار و آداب و رسوم مرتبط با سنت دهد.سامان می

ای اجتماعی است که در ای شخصی نیست، بلکه وظیفهبرای آنها مرگ تنها پدیده کنند.هایی از هویت بختیاری کمک میبخش

 دهند.مانند و مراسم مرتبط با تدفین و تشییع را انجام میتا صبح بیدار میشوند، آن خانواده و اجتماع در بستر کرده حاضر می

بر استمرار و انسجام اجتماعی تأکید  مجدداًسازد و بازسازی و محکم میدوباره بنابراین این مراسمات، ارتباطات از هم گسسته را 

 مرگ به همراه تشریفات خاصی است و اهمیت زیادی دارد. همچنین کند.می

تر گردند و تقویت گروه اجتماعی را در پی ها به هم نزدیکها و طایفهشود که خانوادهبختیاری باعث می جامعهخوانی دراهنامهش

های فرهنگی، سطح باالیی از هیجانات و شود، و این تجربهخوانی تنها به مرگ افراد محدود نمیکارکرد اجتماعی شاهنامه دارد.

بخشند و در بختیاری حس خوشایندی از نامیرایی میجامعه آنها در  آورد.پیوندهای اجتماعی را به وجود میاحساس و استحکام 

 شود.ته شده بود، دوباره برقرار میپیوند که به صورت موقت از هم گسس عین حال با مرگ یکی از اعضای ایل، این

شناختی نگاری و مردمتوان به شواهد زیاد قومنونی بختیاری میجامعه کسوگواری  هایمراسمی روند تحقیقات در مورد با ادامه

این  مند به زندگی جوامع کوچرو و عشایری در ایران بسیار مفید است.شناسان عالقهدست یافت که این مدارک برای انسان

یچ اغماضی در مورد تشریفات و ها نیست، بلکه بدون هشواهد تنها اطالعاتی در مورد دارایی، جایگاه و اعتبار اجتماعی بختیاری

اطالعاتی  پردازند، نیزبه سوگواری میعقاید و حتی در مورد اشخاص و به خصوص افرادی که های مذهبی، باوره، مراسم

 سودمندی را در بردارند.

 خوانیبرخی از اشعار مرتبط با شاهنامه

 .2114دی، مسجد سلیمان، مسراینده: استاد بهروز اح

 ی دردناکسُرایند یکی قصه



 که شیران جنگی بخفتند به خاک

 زِ شیران اگر من حکایت کنم

  به دفتر دِویست سَر روایت کنَم

 چو بیشه تهی گشت از نره شیر

 شغاالن درآیند به بیشه دلیر

 که ای پهلوان زاده بچه شیر

 نزاید دگر چو تو شیرمرد و دلیر

 زِ دست تهی بر نیاید هنر 

 اگر بشکند گردن شیر نر

 وه، شیر لرزد زِ نامت هنوزبه ک

 چه فرقست که پیشت شب است یا که روز

 کنم جستجو رد اسبانشان

 ندهد بوی غیرت جای اطراقشا

 

 ها: نوشتپی

                                                 
 اهل توس خراسان در شمال شرق ایران بود. ،فردوسی  1
خوانی به صورت کلی در های نقالی و نیز شاهنامههای این شاهکار ادبی و برتری و استیالی فارسی در منطقه، سنتبه دلیل مزیت  2

های گفتاری و شکل بههای حماسی و مذهبی روایتدر آن گویی ایرانی است که )نقالی نوعی سنت داستان شکل گرفتفارسی جدید 

. Dustkhah 1966: 73 – 88; Kazem 1975: 142 : 48, Page 1977است(. در مورد نقالی، بنگرید  شدهنوشتاری منتقل می

 .Page 1979: 195 – 215گویی در ایران بنگرید .  و در مورد داستانLesan 1975: 2 – 16خوانی بنگرید در مورد شاهنامه
آوری اطالعات در جمع نگارنده رادر کنار تحقیقات میدانی در ایران، افراد و مؤسسات دانشگاهی زیادی در زمانی بیشتر از چهار سال  3

و بخش   Henry T.  Wrightدانم قدردانی خودم را از این افراد داشته باشم: دکتر الزم می در این مقاله کمک کردند.برای استفاده 

و در ارتباط با  (Dartmouthو بخش تاریخ کالج دارتموس ) Gene R. Garthwaiteشناسی دانشگاه میشیگان، پروفسور ممرد

شگاهی ات آزمایقو سرانجام مرکز تحقی نگارندهی انامه دکتراستاد راهنمای پایان، J. P. Digardمطالعه جوامع ایرانی، دکتر 

CNRS/Monde Iranien, Paris . 
ترین سران ایل بختیاری است. برای اطالعات بیشتر در مورد او و دیگر سران یکی از برجسته ،سردار اسعدقلی خان حاجی علی   4

 .Digard and Sadidi Sirjani 1935: 543 – 51بزرگ بختیاری، بنگرید: 
5
 .Ehlers 1935: 551 – 52; Zagarell 1982های زاگرس، بنگرید: های زاگرس. در مورد کوهبخش مرکزی کوه  



 
ثانیه شرقی و ارتفاع از سطح  33دقیقه و  5درجه و  41و طول جغرافیایی  ثانیه شمالی 44ه و دقیق 11درجه و  32عرض جغرافیایی   6

 33درجه و  32ای که نواحی شمال خوزستان در نزدیکی مسجد سلیمان و کوهرنگ ]عرض جغرافیایی متر. منطقه 331دریا در حدود 

متر ارتفاع از سطح آبهای آزاد.[ را در  2232د ثانیه شرقی و حدو 13دقیقه و  3درجه و  54ثانیه شمالی و طول جغرافیایی  5دقیقه و 

 گیرد.بر می
7
 .Lorimer 1954: 542 – 55; 1955: 92 – 110; 1963: 55 – 68در مورد گویش بختیاری بنگرید:   
8

نوازی در مدت اقامت نگارنده در ( به خاطر مهمانF. Vahmanدکتر وَهمن )آقای شمارم تا از در اینجا فرصت را غنیمت می  

 اری کنم.زگاش سپاساش در دانمارک و نیز ابراز لطف او در بخشیدن دو کتاب از کتابخانه شخصیآموزشی موسسه
توان به سرود و ترانه اشاره داشت. سرود نوعی دارد که از آن میان میفردوسی ترکیبات موسیقایی زیادی را در شاهنامه بیان می  1

ندارد و شامل انواع مشخصی مانند موسیقی درباری، موسیقی نظامی، موسیقی اجرا شده در موسیقی است که معنا و مفهوم مذهبی 

شود. موضوعات چنین ترکیباتی شود. موسیقی نواخته شده در دربار با نام خسروانی شناخته میها اشراف میمحاکم ابتدایی و در خانه

   منحصراً بر زندگی شاهان تمرکز دارند.
   های شخصی و تحقیق میدانی انجام گرفت.مده از طریق مصاحبهاطالعات به دست آ  14
خوانان به نام ترین شاهنامهترین و محبوبیکی از شناخته شده مطالعاتی کار شخصی و میدانی و این بخش به واسطه اطالعات  11

به خاطر لطف و صبری که در طول مدت اری خود را از او زگدانم سپاسالزم می .استاد بهروز احمدی در مسجد سلیمان به دست آمد

 ابراز دارم.  ،های سنتی قوم بختیارینیز اطالعات ارزشمند و مهم او در مورد شاهنامه و سوگواریاش و اقامت نگارنده در خانه
 ها صورت پذیرفت.شخصی و تجزیه و تحلیل اشعار مرتبط با سوگواریبه روش مطالعه میدانی،  این بخشاطالعات   12
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