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 سرآغاز
 

ري باخت گويش لكي يكي از گويش هاي كردي جنوبي است كه داراي گويشوران پرشماري در چندين استان

انشاه، در ستان كرمختر اايران است. زيستگاه ايشان در گستره ي بسيار بزرگي در شمال خاوري استان ايالم، در با

راوان مار فشت. ولي با وجود جنوب باختري استان همدان و در شمال باختري استان لرستان جا گرفته اس

آنها  ي فرهنگ باره گويشوران لكي و فرهنگ پربارشان تا كنون اين مردم ناشناخته مانده و پژوهشي روشمند در

توان بژوهش پكه بخشي از فرهنگ ايران بزرگ است، انجام نگرفته است. بهمين جهت اميد است كه با اين 

 ود.از نمو راه را براي پژوهش هاي آينده، كم و بيش ب گامي هر چند كوچك در اين راستا بر داشته

 اين پژوهش در دو ميدان اصلي انجام پذبرفته است: 

هاي فرهنگي و تاريخي قوم لك گيي ويژهنخستين ميداني كه اين پژوهش تالش در بررسي آن دارد، در باره

ت اي ااز ادبيااست كه همانا، چشمه فاهي مردم لكي بخشي از فرهنگ شخواهد بود. ميدان دوم، در برگيرنده

 شفاهي ايشان خواهد بود.  

آوري شود كه بجز يك معرفي كوتاه كه والديمير ي قوم لك، بايد يادهاي انجام شده در بارهي پژوهشدر باره

هاي روشمند علمي ديگري كه تاكنون در اين است، نوشتهبه چاپ رسانده 1ي اسالميمينورسكي در دانشنامه

ي ي كارهايي بيان نمود كه براي درجهتوان حتي در بارهستا انتشار يافته باشند، بسيار كمياب هستند.  اين را ميرا

هاي چندي نيز وجود دارند كه از سوي نوشتهاند. هاي اصلي ايران پيشكش گرديدهكارشناسي ارشد، در دانشگاه

هاي اجتماعي هستند. ي روش شناختي در پژوهشينهاند، كه بدون  پيشي شخصي نگاشته شدهكساني، با عالقه

هاي انگيزند، ولي به جهت بكارنبردن روشها ستايشهاي پژوهشي گسترده، اين تالشاگر چه در نبود پروژه

توانند ها، حتي ميپژوهشي در دانش اجتماعي و در دست نداشتن ابزارها و ميزان هاي علمي، برخي از اين نوشته

هاي گسترده و در دراز مدت گردند. بهمين جهت نمي توان پذيرفت كه پس از چند كژروي  سبب كژانديشي و

دهه بنيادگزاري دانشگاه هاي كوچك و بزرگ در استان هاي باختر كشور، هنوز از دانشكده اي براي رشته 

شايد وجود هاي دانش اجتماعي و فرهنگي، باستانشناسي و هنر در همه ي اين گستره ي پهناور خبري نيست. 

همين پژوهش ها سبب شده اند كه بسياري از دست اندركاران سياسي و فرهنگي ما نيز، نيازي به در نظرگرفتن 

بودجه ي مورد نياز نمي بينند. بگونه اي كه امروزه كشورما يكي از پايين ترين هزينه ها را براي پژوهش هاي 

ديگر آن ديدگاه سنتي كه فرهنگ را رو بنا مي شمرد و  فرهنگي و اجتماعي در جهان را دارد. در حاليكه اكنون

بهمين جهت اقتصاد و فناوري را در كانون همه ي فعاليت هاي اجتماعي و ملي قرار مي داد به پايان رسيده است. 

از زبان هنري كسينجر گفته مي شود كه در دهه هاي گذشته، كشور آمريكا چنان برنامه ريزي كرد كه دانشگاه 
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ون هاي علمي خود را به گونه اي سازمان دهد تا اين كشور، بيشتر پژوهش هاي اجتماعي را خود انجام ها و كان

داده و بخش مهمي از پژوهش هاي ديگر را به كشورهاي جهان سومي داد. نتيجه اينكه، امروزه هر آنچه در آن 

راوان، در دست كشورهاي صنعتي كشورها در ميدان دانش طبيعي و پايه انجام مي گردد، دو دستي و با سپاس ف

گذاشته مي شود. بهمين دليل مي توان دريافت كه چرا دانشگاهيان ما، براي انتشار مقاله اي در نشريه هاي 

به همه گونه تالش و خواهش دست مي زنند، تا يافته هاي ايشان را كه به هزينه ي اين مردم به  (ISI)آمريكايي 

ون پرداخت حتي يك دالر، كارخانه هاي ايشان را بهره مند سازند. دست آمده است را، چاپ كرده و بد

بيگمان چيزي با اين نام و در آمريكا و در دانش هاي پايه مي تواند وجود داشته باشد؛ در حاليكه در دانش 

انساني، نگارنده در اروپا حتي يك پژوهشگر را، پس از بيشتر دو دهه زندگي در آن ديار نديده است كه سخني 

در اين باره گفته و يا گرايشي در اين راستا داشته باشد؛ چرا كه اين بازي را گويا براي ما جهان سومي ها ساخته 

 اند. افزون بر اين امروزه پيشرفت يك دانشگاه را در راستاي دور شدنش از دانش هاي پايه مي دانند.  

را براي بيان انديشه هاي انساني خود به كار مي اكنون دير زماني است كه انديشمنداني كه بلندگوي سازمان ملل 

برند، به اين نتبجه رسيده اند كه در ميدان هاي بسيار همانند توسعه، عامل فرهنگ مانند مروريدي بر پيشاني همه 

ي عامل هاي ديگر مي باشد. چيزي كه مردم زيرک ما سال هاي سال است كه شناخته اند و چه بسيار جلوتر 

 ن ما پيش مي روند.ازدست اند كارا

بايست با هاي يادشده بهره برد،  باز هم چنين كاري ميها در نوشتهدر نتيجه، اگر بتوان از برخي از گزارش

بايست با ريزبيني انجام بپذيرد، بلكه بايد با وسواس هر وسواس و ريزبيني انجام گيرد. خود گزينش، نه تنها مي

ا به كار بست؛ همانگونه كه در گردآوري و بررسي فرهنگ شفاهي بهر هاي بازبيني و آزمايش رچه بيشتر روش

هاي بازبيني حال هميشه مورد نياز است. اين وسواس از آن جهت واجب است، تا  بتوان كمبود بكارگيري روش

شود، در هنگام گردآوري را جبران نمود. در غير اين صورت، نه تنها كژروي و كژانديشي گسترش داده مي

 هاي روشمند بپردازند. خواهند، در آينده به پژوهشاه را نيز بر جواناني خواهد بست كه ميبلكه ر

است، با آنهايي كه امروزه در جهان زير پرچم هايي كه نگارنده در اين پژوهش به كار بردهبرخي از روش

Grounded Theory  هاي پژوهشي اند همسويي دارند. راهبردشناخته شدهGrounded Theory  امروزه

ها سازمان پژوهشي در سراسر هاي پژوهشي گرديده اند و  در راه گسترش آن، دهيكي از پرطرفدارترين روش

 پردازند. جهان به كار مي

ها خود، پيش از جهانگير شدن اين استراتژي هاي اين هميستاد پژوهشي، كه نگارنده سالگييكي از ويژه

و توان پذيري كافي  پژوهنده بايد آمادگي داشته باشد، تا انعطاف برده، اين است كهپژوهشي بكار مي

را بويژه در زماني داشته باشد كه روند پژوهش در جريان است. بايد به ياد داشت  البداههفيبكارگيري در جا يا 

ي شرقي وجود دارند كه اكنون عنصرهاي مهمي در سرشت هايي از رفتارهاي اجتماعي در جامعهكه گونه

هاي يشود. چنين ويژه گاند و بيشتر، به صورت ناخودآگاه از آنها پيروي ميهيستگاه فرهنگي شرقيان گرديدز



 

 

ي آموزند. روستاييان ايراني، پاسخ آمارگران را نه بر پايهرفتاري را، اروپاييان به سختي درک كرده و يا مي

دهند و فروشندگان، بهاي اند، ميرزيابي كردهي آنچه كه درجا در مورد نيت پرسشگر اواقعيت، بلكه بر پايه

 كنند. ي ارزيابي خودشان از آمادگي خريدار و توان خريدش تعيين ميكاالي خود را، بر پايه

را  Exploratoryي اكتشافي يا در كل بايد در ديدگاه خود نگاهداشت كه اين طرح پژوهشي، بيشتر جنبه

داوري و يا در گير ي باال،  بايد از هر گونه پيشژي پژوهشي يادشدهدارد و بهمين جهت، در پيروي از استرات

است، پرهيز نمود. گاهي نياز است كه ي تحليل آغاز نگرديدهاي، تا زماني كه مرحلههاي گمانهساختن هميستاد

ي، جابجايي  و هاي ميداني، به بهبود يا دگرگوني يافتههايي، در روند گردآوري پرداخته شود و بر پايهبه تحليل

 هاي تحليلي و حتي شكل گردآوري ميداني كتابخانه اي، دست زده شود. ها و يا روشيا جايگزيني گمانه

ي گردآوري و بررسي ادبيات شفاهي گويشوران لك هايي كه تا كنون در بارهانديشيها و همي انديشهبرپايه

مانه و استراتژي موقت، به شكل زير انجام شده انجام گرفته است، پيگيري پژوهش با يك طرح كلي و چند گ

 است:

هاي تاريخي و اي كه تا كنون انجام گرفته اند، به گردآوري هر چه بيشتر گزارشهاي كتابخانهدر پي پژوهش

هاي لك، به زيستگاه كنوني و مهاجرت ايل"هاي شفاهي پرداخته شده است. پرسش اصلي نيز، پيرامون روايت

 . گردد، مي"مردمي كه  پيشتر اين سرزمين را زيستگاه خود نموده بودند آميختن ايشان با

 روند:هاي زير به كار ميادبيات شفاهي گويشوران لك، معموال به صورت

 هاي استخاره و فال  به كار مي روند.كه در آيين "چل سرو"شعرهاي  -1

 شوند.موسيقي ويژه، خوانده مي گونهيك   بهمراه Mur "مور "هاي عزا، با نامشعرهايي كه در آيين -2

 شوند.ها و به ويژه در جشن ازدواج خوانده ميشعرهايي كه در جشن -3

 شوند.خوانده مي "هوره "يا  "گوراني"اي آواز، به نام شعرهايي كه در گونه -4

 شوند.خوانده مي "الوه الوه"ها، با نام شعرهايي كه براي خواب كردن بچه -5

 هاست.هاي محلي بچهي بازيكه ويژهشعرهايي  -6

 شعرهاي آييني كه بيشتر به گويش گوراني آميخته است. -7

 شعرهاي رزمي و يا اساتيري كه زماني نيز از سوي كساني بر كاغذ نوشته شده اند. -8

 دوم  است.  هاي يكم وتاكيد اصلي پژوهش، بر روي شعرهاي رديف -1

ي آخر زماني نگاشته شده اند كه با آنها اين گويش داراي يكي از كهن  آور شد كه   شعرهاي دو دستهبايد ياد

 ترين ادبيات نوشتاري كردي گرديده است.

 

يا اكتشافي است كه به صورت    Exploratoryي همانگونه كه يادآور شد، اين پژوهش بيشتر جنبه

Descriptive  هاي چندي در پيوند به تحليل . با وجود اين، تالش شده است تاگردد ييا توصيفي  پيشكش م



 

 

اند. هايي نيز زده شدهها و پيش گمانهبا فرهنگ و هويت گويشوران لكي پرداخته شود و در اين ميدان، گمانه

اند. در يك بخش افزون بر آوانگاري ي تعبيري آورده شدهشعرهاي چل سروو در چند بخش و به دو گونه

 زده شده است.  التين به برگردان انگليسي شعرها نيزدست

 اند:هاي آغازين پژوهش، سه بخش جداگانه پيشكش گرديدهبه طور كلي در گام

هايي كه بخش نخست تالش خواهد نمود تا يك بررسي، از هويت قومي مردم لك را داشته باشد و براي پرسش

يش از اين يادآور هاي علمي نيز دست يافته شود. همانگونه كه پدر اين مورد پديدار خواهند شد، به پاسخ

هاي فراواني ي اين مردم، خواه نا خواه پرسشهاي روشمند در بارهگرديد، به جهت وجود نداشتن پژوهش

 وجود دارند كه نياز به پاسخ خواهند داشت. 

 هاي اصلي كه در اين مرحله وجود دارند، از اين گونه اند:از جمله پرسش

 شوند، از چه قرار است؟نام لك شناخته ميهويت تاريخي و قومي مردمي كه امروزه به  -1

 توان تعريف نمود؟هويت فرهنگي قوم لك را چگونه مي  -2

 Ethnicityاي موجود در ميدان روند تشكيل هويت مردم لك از ديدگاه هميستادهاي گمانه -3

Theories از چه قرار است؟ 

هايي كه در پيوند با ييني گويشوران لك و آدر بخش دوم تالش خواهد شد تا شعرهاي گردآوري شده

آنها وجود دارند، آورده شوند .  در پايان  نيز  بخش تجزيه و تحليل شعرهاي شفاهي خواهد آمد. به ويژه 

تالش خواهد شد تا در تجزيه و تحليل شعرهاي لكي، از محتواي آنها در جهت شناخت برخي از بعدهاي 

هاي هاي بدست آمده در ادبيات شفاهي قومشود. تجربهي فرهنگي و تاريخي اين مردم بهره گرفته ناشناخته

بيني گروهي اند كه اين گونه شعرهاي شفاهي نشانگر بسياري از بعدهاي جهانديگر جهان، نشان داده

ي هويت فرهنگي و تاريخي پاسخ هايي در بارهتوانند به پرسشآنها همچنين ميگويندگان آنها هستند. 

 كه در اين مرحله مطرح هستند عبارتند از: هاييدهند.  برخي از پرسش

 هايي است؟گياز ديدگاه فرهنگي، قوم مورد پژوهش داراي چه ويژه -1

 توانند معرفي نمايند؟بيني اين مردم را ميشعرهاي عاميانه كه بخشي از جهان -2

 چه باورهايي پيرامون اين شعرها وجود دارند؟ -3

 شوند، كدامند؟خوانده مي هاي چل سروونقش اجتماعي شعرهايي كه در آيين -4

 نشين كدام است؟نقش شعر در خالقيت هنري مردم كوچ -5

افزون بر بخش هاي باال كه به زبان فارسي هستند، چكيده اي از آنها به زبان انگليسي آورده شده است.  -6

در اين راستا در يك بخش از عرضه ي شعرهاي چل سرو و موور به برگردان انگيسي آنها پرداخته 

 ا پژوهشگراني كه به زبان فارسي آشنايي ندارند، از محتواي كلي اينگونه شعرها آگاهي يابند. شده ت

 



 

 

و  د كه اين پژوهش با پشتيباني مادي و معنوي اداره ي كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ايالمشو در پايان يادآور مي

بدينوسيله از همگي ايشان سپاسگزاري همكاري صميمانه ي آقاي اكبر اميدي انجام گرفته است كه كه با بويژه 

شمار زيادي از دانشجويان گروه ترويج و توسعه ي كشاورزي دانشگاه رازي در  ،مي گردد. افزون بر آن

گردآوري ميداني شركت داشته اند كه بويژه از دوشيزگان فرزانه مسگره، طيبه السادات مهدوي و خديجه 

 قادري مي توان نام برد. 
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 .Error! Bookmark not defined _____________ ( ويژه گي هاي گويش لکي2-2

 .Error! Bookmark not defined ____________________ ( بهشت زبانشناسان2-3

 .Error! Bookmark not defined _______________ تگاه گويشوران لکي( زيس2-4

 .Error! Bookmark not defined ___________ ( پيشينه ي تاريخي باختر ايران2-5

 .Error! Bookmark not definedهاهاي پيش از تاريخ تا دوران تمدن كاسيهاي زاگرس از دوران( بلندي2-5-1

 .Error! Bookmark not definedهاي جهاني: ماد، اشكاني و ساسانيامپراتوري ( ايران باختري كانون2-5-2

 .Error! Bookmark not defined ______________ لکي در تاريخ( گويشوران 2-6

 .Error! Bookmark not defined ( هويت قومي در ميدان جامعه شناسي فرهنگي3



 

 

 .Error! Bookmark not defined _______________ ( همستيزي و روش توليد3-1

 .Error! Bookmark not defined ________________________ نشيني( کوچ3-2

 .Error! Bookmark not defined _____________________ ( همستيزي آغازين3-2-1

 .Error! Bookmark not defined _________ ( همستيزي آغازين در زندگي كشاورزي3-2-2

 .Error! Bookmark not defined _______ داري و همستيزي آغازين(كوچ نشيني و گله3-2-3

 .Error! Bookmark not defined __________ ( شهر و شهرنشيني و همستيزي آغازين3-2-4

 .Error! Bookmark not defined _____________________ (پيامدهاي همستيزي3-2-5

 .Error! Bookmark not defined _ ( رخدادهاي تاريخي بدشگون و زيستگاه كالن كردان3-2-6

 .Error! Bookmark not defined __________ ( فرهنگ شفاهي و دانش بومي4

 .Error! Bookmark not defined __________ ( اهميت فرهنگ شفاهي و دانش بومي4-1-1

 .Error! Bookmark not defined _________ ( ارزش فرهنگ شفاهي گويشوران لكي4-1-2

 .Error! Bookmark not defined ______________________ “موور„( آيين 4-2

 .Error! Bookmark not defined _______________________ هاي موور( شعر4-2-1

 .Error! Bookmark not defined ___________________ الف( موور در هرسين-4-2-1

 .Error! Bookmark not defined ___________________ ب( موور در  عثمانوند-4-2-1

 .Error! Bookmark not defined ______________________ ( آيين چل سروو:4-3-1

 .Error! Bookmark not defined __________________________ ( چل سروو4-3-2

 .Error! Bookmark not defined ___ (تعبير و تفسير ظاهر و باطن در چل سروو )عثماوند(4-3-1

 .Error! Bookmark not defined _______________________ ( کتابشناسي5

 .Error! Bookmark not defined ___________________ ( کتابنامه به فارسي:5-1

 .Error! Bookmark not defined ____________ کتابنامه به زبان هاي اروپايي(5-2

 

 


