
  

  

  

  

  

  ادب لرستان تأثير ادب فارسي بر شعر و

  )فردوسية با تأكيد بر شاهنام(

 

  محمود مرادي

  

  

  مقدمه

 احساسات و  افكار وةبازگوكنند  ارتباط اجتماعي انسان وةترين وسيل عنوان اصلي ادبيات به زبان و
ه به سهم خود  ك،رود شمار مي هاي اصلي فرهنگ به در مقام يكي از پايه  هر قوم وةژرفاي انديش

ها  هويت مردم يك سرزمين را در قالب واژه شود و همدلي را باعث مي همبستگي اجتماعي و
 هيجانات دروني و ها و كه ادبيات مردم لرستان بازتاب انديشه همچنان. سازد منعكس مي

در اين مقاله سعي بر آن است كه . شخصيت فرهنگي مردم لر است  خالقيت ذهن ودهندة شانن
  .شود فردوسي بر شعر لرستان بررسي ةنفوذ شاهنام ر وتأثي

هوا در مجاورت هم،  وجود سه نوع آب و تنوع اقليم و. لرستان را بايد ايران كوچك ناميد  
  .، از ويژگيهاي ممتاز لرستان است زيست مردمةهايي از شيو ها، دشتها، وگونه كوهها، دره

 گسترده، ژرف، متنوع، شيرين، شادمانه ادب فارسي ادب لرستان نيز همچون شعر و شعر و  
 ،در شعر شاعران لرستان شاهد اوج عرفان، تصوف، عشق، تاريخ، پندواندرز. غمگينانه است و

شاعران قديم لرستان با تأثير از  .نشيبهاي زندگي مردم هستيم  فراز ووذم، بهاريه، سوگنامه  مدح و
نبوغ خود ميان مردمان و اجتماع، تشار آن در ان فرهنگ محلي و تلفيق آن با زبان و شعر فارسي و



 

  

679   ) فردوسيةبا تأكيد بر شاهنام( ادب لرستان تأثير ادب فارسي بر شعر و

تر مردم  پيوستگي مستحكم موجبات پايداري آن و اند و كرده» بومي« آن را ورا آشكار ساخته 
  . اند لرستان با هويت ملي شده

 تمام ابعاد اين موضوع از مجال اين مقاله خارج است لذا ما از ميان آثار ةارائ بررسي و  
  . لرستان پرداختيمو ادب به تأثير شاهنامه بر شعر  تنهاشاعران ايراني 

. است   فردوسي بودهة شاهنام، تا همين اواخر،ترين كتاب در لرستان پرخواننده مشهورترين و  
خوبي تأثير   ه مردم بةعام هاي اجتماعي و اديبان بلكه در ميان اليه شاهنامه نه تنها در بين شاعران و

اين تأثير تا جايي است . ند برازاني كه داستانهاي زيادي از شاهنامه را سواد كم نيستند بي گذاشته و
اشعار شاهنامه  پهلوانان و شخصيتها و است و  سرودهآن را به گويش محلّي كه يكي از شاعران لر 

  . آميخته به زبان مردم استنيز 
از  ران افشاريه و از شاعر دو،تأثير شاهنامه بر شعر مرحوم سيد نوشاد ابولوفااز نمونه محض   

  . ايم انتخاب كردهمواردي را  ،ياران سلطان اسحق صاحب كرم پيشواي معروف اهل حق
يا » نگهدارج«اي با نام   منظومه،تأثير از آن  شاهنامه وهبا آشنايي عميق بابوالوفاء سيد نوشاد   

  را در قالب تاريخي مردم ايرانو حماسي -دارد كه دقيقاً دوران اساطيري» درخت جنگ ديده«
عصر (حكومت نادرشاه   بيت از زبان يك درخت كهنسال سروده كه از عهد كيومرث تا١١٧
  .است   را نيز به نظم آورده»فرامرز بهمن و«همين شاعر داستان . گيرد را دربرمي) شاعر
زيرا در اين قطعه . حكايت از آشنايي عميق شاعر با شاهنامه دارد» دارجنگه«تعمق در شعر   
هر شخصيت  خصوصيات هر دوره و  وكردهشخصيتهاي شاهنامه را بيان  ر حوادث مهم وسراس

 كه ،تنومند نوشاد سرگذشت ايرانيان را از زبان يك درخت كهنسال و. است شده را نيز متذكر 
 درخت در پاسخ يك رهگذر كه سن و. كند  بيان مي،پيكر دارد نيافته بر التيام زخمي كاري و

 جويا ، كه در اين سرزمين به چشم ديدهحوادثي ز زخمي كه بر تن دارد وسالش را همچنين ا
ه را ب) اولين انسان در اساطير ايراني(گويد كه من عهد كيومرث  مي گشايد و  زبان مي.شود مي
  . خوبي به ياد دارم 

  : اي از اين منظومه اينك خالصه
   وقتيقتان وژَ روژان روژه ژَ    ها مدالن وقتي ها مدالن وقتي -١



 

  

  ادبيات ايران680

   درختييفت او پاي عالمكَرا گم     ختيلپوس ر ژكَدچي قيس پوشاي -٢
   ه وواو دار زده تير خار     ون واو دارآمام تكيه دام ِم -٣
  ن زان حساو تاريخ سال چكس م    رزو برومندم اي درخت بواِت -٤
٥- مِرزعت چن ِپن سال چت وي دياركَكي دست نشوِن   نشت ويردن رد  
٦- نگي آما ژَديم دالي دارو      ژ او دار فرتوت محنت بارو   
٧- جنگ ناِمِهه دار ِمند سالَچ مه    ه مه حال وسرانجاِمتا ايساي  
  نمانيم نه دور كيومرث كي    رويبزان اي درين گفته وي اَ -٨
٩- م ِدنگ سيامك وديواِنجاو ساِنوهوشنگ وسپا    ني ن م دي  
١٠- بزم شاجمشيد جِنم بِناو را مشگران راز فَ    نم دين م دي  
١١- اِكحه دوش ضَفتي مارلَجنم دي    ن جا بوسه شيطان ناپاكم دي  
  ن م ديم كاوه حداِدلَع    نبنيادم دي بيخ و فريدون و -١٢
١٣- م ِد وسام وسواِرنريمانني    ن خون خواِرفيروز وقارن م دي  
  ن پيران وهومان جنگجويم دي    نب خوم ديضَشاه افراسياب غَ -١٤
  برد تهمتن دين او روز هام نَ    اسفنديارم واو جوشن دين -١٥
  الم ويارا ك وسپاه وي ك وي    ن داران بهمن دارا ِبهماي ِب -١٦
  ن ژاوجور هم ژاي ور ردتماشام كَ     دا ورزم دارا وسكندرداِو -١٧
  ن و ضايف يم ديم زور موچاه ِو    پانصدوسي سال ملوك طوايف -١٨
  ايسا اردوان ژا وبي هراسان      رزم اردشير نواده ساسان -١٩
  هرمز هرمزان گي ژ دشمن سن      شيراوژنشاپور شاپوران شيِر -٢٠
  ن ردتماشاي شيرين وشود يزم كَ    نردسير سروتاج پرويزم كَ -٢١
  هزاران ژايوار استادم دين     رنج كه تيشي فرهادم دين -٢٢
  شت نيشت اي جا پدرخسرو دانه كُ    تمگرشوم ستا ناگاه شيرو  -٢٣
  ه شاهي  بي وِيهر كدخداِي    شاهيش نكيشا ونيمه ماهي -٢٤
٢٥- جهان پرآشوب دنيا دم بيره    ژاران آسايش كم بي خاطر پ  



 

  

681   ) فردوسيةبا تأكيد بر شاهنام( ادب لرستان تأثير ادب فارسي بر شعر و

  گيانن ش بيزار ژَجوِرمردم ژَ    نلطانَايسيا يه دور نادر س تا -٢٦
  : فارسيةترجم

  ،وزها روزي از ر،دوستان يكرنگ -١
سر در بيابان نهاده كه گذارم به درخت تنومند  وار لباسي پوستين پوشيده بودم و مجنون -٢

  .وكهنسالي افتاد
  .كاري را بر پيكرش ديدم  برآن درخت تكيه دادم، درختي كه زخمي عميق و-٣
   ؟عمر تو را به ياد ندارد  كسي سال و، گفتم اي درخت كهنسال-٤
   ؟است  چه كسي تو را در اين مكان كاشته  است و عمر تو چند سال، راستي-٥
  .زبان آمده  ديدم كه درخت ب-٦
  .نامند مي» درخت جنگ ديده« چندين سال است كه مرا : گفت-٧
  .ام  كه من عهد كيومرث را ديده، بدان-٨
  .ام سان ديدن هوشنگ از سپاه بوده ديوان و  شاهد نبرد سيامك و-٩
   .ام درباري را ديدهرامشگران   بزم جمشيد جم و-١٠
   .ام هايش ديده هاي شيطان ناپاك را بر شانه جاي بوسه ضحاك ماردوش و -١١
   .ام  آهنگر را ديدهةدرفش كاو  فريدون فرخ و-١٢
   .ام ام، من فيروز وقارن را نيز ديده سوران را ديده سام و  نريمان و-١٣
   .ما هومان جنگاور را ديده پيران و خو و  افراسياب غضب-١٤
   .ام نبرد او را با تهمتن ديده تن و اسفنديار روئين -١٥
   .اند  من آسودهةام كه در ساي دوم را ديده داراي اول و  و، پسر بهمن،هما -١٦
   .نيز جنگهاي قبل از آن را به ياد دارم  نبرد اسكندر و دارا و-١٧
   .ام الطوايفي اشكانيان را ديده   سال حكومت ملوك٥٣٠ -١٨
   .ارودان را به ياد دارم  ساسان وةرد اردشير نونب -١٩
   .ام  را ديده،دوم، آن مردان شيرافكن  شاهپور اول و-٢٠
   .خوبي به ياد دارم ه  من هرمزان را ب-٢١



 

  

  ادبيات ايران682

  .ام كشتن پدر را ديده پرويز و بر خسرو وو  شورش شير -٢٢
   .ام و آشفتگي اواخر ساسانيان را ديدهة شير  حكومت چند روز-٢٣
   .ام آشفته را ديده مردمان پريشان حال و  كشور پرآشوب و-٢٤

دارد كه در نبرد دو پهلوان يكي از آنان   درخت داستان زخمي شدن خود را بيان مي،در اينجا  
نيافته  اين زخم التيام بر من اصابت كرد و تيري كه او را نشانه رفته بود در پناه من جاي گرفت و

اوضاع  پردازد و مي) عصر شاعر(س شاعر به حكومت نادرشاه سپ مربوط به آن دوران است و
  : سرايد كشور را در حكومت وي چنين مي

  مردم ژجورش بيزار ژگيانن    تا ايسا يه دور نادر سلطان 
  :  فارسيةترجم

   .اند  مردم بيزار از زندگي،اكنون كه عهد نادر است
 ، در فرهنگ شفاهيبلكهشود  ان نميادبيات مكتوب لرست تأثير شعر فردوسي محدود به شاعران و

  :  استآشكارهاي مردم لرستان » مويه«ويژه در  هب
  : مويه لكي

   دنيا چيه خسروپرويز ِا    م زلفان الل وديزين بوِر بوِر-١
   ه وكوكو اوريشم وپا ترم    موررد شوين وشَِك شوين من شيري-٢

  :  فارسيةترجم
   .پرويز ببريم ر مرگ كسي چون خسرو ورا د جوان گيسوان خود و يد پيريبيا -١
 خسرو ةهاي ابريشم بر جناز انبوه گيسوان چون كومه كند با وقار تمام و شيرين شيون مي -٢

  .است  انداخته
  : يا و
  منگير كَ پهلوانل شير و كو    ميرن با وزال كو رستم؟ كوي كو -١
   نيه برزو پر زور دياِر       دنيا چيه  سهراب ثاني ِا-٢
  ه نادر وسپاه او هم نمِن    نهس فرامرز ِسدلك زور اَ ف-٣

  :  فارسيةترجم



 

  

683   ) فردوسيةبا تأكيد بر شاهنام( ادب لرستان تأثير ادب فارسي بر شعر و

  ؟بزرگان؟ كجايند پهلوانان شير در كمندآور رستم؟ كجايند اميران و كجايند زال و -١
  . قوي بود  نيرومند وزو او كه همچون بر،است  سهراب ثاني از دنيا رفته -٢
  .است  سپاهش از ميان رفته كه نادر و چناناست هم   روزگار عرصه را بر فرامرز تنگ كرده-٣
  

  منابع
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