
 مقاله پژوهشی

 تأثیرگذاری آن بر اقوام لر و بختیاریآیین ازدواج در شاهنامۀ فردوسی و 
 

 مختار ابراهیمی، *محمد رضا صالحی مازندرانی، امراهلل آخوندنژاد
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

 

 
 211-202 صص ،61 پیاپي شماره ،21 دوره ،2041 تیر

DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.6919 
 

 شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی سبک

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
همسانیهای فراوانی میان فرهنگ عامّج امروزی و آیینهای كهن ایرانی دیده زمینه و هدف: 

آنها پایدار  اند، در میانهای اساطیری و حماسی از فرهنگ عامّه برخاستهمیشود. از آنجا كه بنمایه

میمانند. تاكنون نیز یکسانیهای فراوانی میان مضامین شاهنامج فردوسی و فرهنگ عامّج مردم این 

روزدار دیده میشود. هدف این پژوهش اثبات همسانی میان آیین باستانی ازدواج، در شاهنامه 

معنایی این  فردوسی، با شکل كنونی آن در فرهنگ عامج اقوام لر و بختیاری است. سطح فکری و

شناسی است در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار های اساسی سبکاشتراكات كه از پایه

 میگیرد.

دیری از شیوۀ توصیفی با بهره-بررسی و مطالعه در این پژوهش تحلیلی روشروش مطالعه: 

نظران حوزۀ مندی از نظریات صاحبای و همچنین جستجوی میدانی و بهرهكتابخانه

 پژوهی و مصاحبه با آداهان حوزۀ فرهنگ عامه است.نامهشاه

با كاوش در شاهنامج میبینیم از مباحث آیینی و كهنی سخن رفته است كه امروز نیز ها: یافته

مشاهده است. با بررسی آداب اقوام لر و بختیاری، همسانیهای فراوان میان در فرهنگ عامه قابل

میگردد. بسیاری از این آداب، همچنان در میان مردم آیین كهن و شکل كنونی آنها مشاهده 

بردزار میشوند كه هم نشان از پویایی آنها در روزدار كنونی دارد و هم دویای پاسداشت مردم از 

هایی كه متناسب با شرایط زمان به نیازهای فرهنگی هر دوره های كهن میباشد؛ داشتهاین داشته

 پاسخ میگویند.

ینهای شاهنامج فردوسی و فرهنگ عامج مردمان لر و بختیاری، همانندیهای میان آی گیری:نتیجه

فراوانی وجود دارد. این مردم در درازنای روزدار، در آیین خویش از شاهنامه الگو پذیرفته و این 

اند. پژوهش حاضر به اثبات همانندیهای آیینی میان ازدواج در میان این یگانگی را حفظ نموده

 مه فردوسی، از جهت فکری و معنایی میپردازد.مردمان و شاهنا

 

 4154خرداد  65 :دریافت تاریخ   

 4154تیر  65:  داوری تاریخ   

 4154مرداد  45: اصالح تاریخ   

 4154شهریور  63: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 عامّه،آیینها، ازدواج، شاهنامه، فرهنگ 

 لر و بختیاری. 
 

 :مسئول نویسنده * 

    mo.salehi@scu.ac.ir

 33333455 (44 49)+  

 



JSPPP, (16)86: 125-147, July 2023 
Journal of the stylistic of Persian poem and prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
The marriage ritual in Ferdowsi's Shahnameh and its influence on the lor and Bakhtiari 
tribes 
 
A. Akhundnezhad, M.R. Salehi Mazandarani*, M. Ebrahimi 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran University 
of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

 

 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: There are many similarities between modern 
popular culture and ancient Iranian rituals. Since the mythological and epic elements 
originated from popular culture, they remain stable among them. Until now, many 
similarities can be seen between the themes of Ferdowsi's Shahnameh and the 
popular culture of the people of this time. The purpose of this research is to prove 
the similarity between the ancient ritual of marriage, in Ferdowsi's Shahnameh, with 
its current form in the popular culture of Lor and Bakhtiari peoples. The intellectual 
and semantic level of these commonalities, which is one of the basic foundations of 
stylistics, is examined and analyzed in this research. 
METHODOLOGY: The method of investigation and study in this research is analytical-
descriptive using the library method as well as field research and benefiting from the 
opinions of experts in the field of Shahnameh research and interviews with experts 
in the field of popular culture. 
FINDINGS: By exploring the Shahnameh, we can see that ritual and ancient topics 
have been discussed, which can still be seen in popular culture today. By examining 
the customs of the people of Lero Bakhtiari, many similarities between the ancient 
religion and their current form can be seen. Many of these customs are still held 
among the people, which both shows their dynamism in the present day and also 
speaks of people's preservation of these ancient assets, which respond to the 
cultural needs of each period according to the conditions of the time. In this 
research, examples of these traditions are examined in marriage rituals. 
CONCLUSION:  The investigations reveal that there are many similarities between 
the rituals of Ferdowsi's Shahnameh and the popular culture of Ler and Bakhtiari 
people. Throughout the ages, these people have adopted the example of 
Shahnameh in their religion and have preserved this unity. The present study proves 
the religious similarities between marriage among these people and Ferdowsi's 
Shahnameh, intellectually and semantically. 
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 مقدمه

های اندیشگانی و معنایی و اشکال نحوی و... است كه های زبانی و درونمایهای از واههای حاوی مجموعههر نوشته 

با تکرار آنها میتوان به شیوۀ خای نوشته یا سرودۀ آفرینندۀ آن پی برد؛ البتُّه كه نوع بیان نویسنددان یا شاعران 

یکی »اشند، نمیتوان عنوان سبکی واحد را بر آنان اطالق نمود. كافی نداشته ب تا بلحاظ محتوای اندیشگی همسانی

دیهای یک اثر و به دست آوردن معیاری از روش هنری یک هنرمند، تحلیل های پی بردن به ویژاز شیوه

(. هر تفکُّر و اندیشج 77: 4349)یوسفی و حکیم آذر، « شناسی او براساس زبان و ویژدیهای ادبی فکری استسبک

میان هر شاهکار ادبی و »هایی خای و متناسب با اندیشج تازۀ خود نیز پدید آورد. باید زبان، لغات و واههای تازه

روح و اندیشج خالق آن اثر، پیوند نادسستنی وجود دارد؛ زیرا روح قدرتمند و متعالی و پهناور، آثاری متعالی 

رحالیکه روح سطحینگر، آثار و افکار متناسب با آفریند كه افکار و عواطف آن اثر كهنه و فرسوده نمیشود، دمی

(. در این میان باید پذیرفت كه هرچند لفظ در تعیین 434: 4394)مشهدی و دیگران، « خویش بازتاب میدهد

ها حائز اهمیت است؛ امّا برتری معنا و محتوا و اندیشه بر لفظ در تعیین سبک شعر و نثر در نگاه سبک نوشته

وهر اند كه اصل و جبعضی محققان منجمله فیشر و هِگِل دربارۀ شعر دفته»ان دیده میشود. نظربسیاری از صاحب

آن، جنبج نفسانی محض دارد و وقتی شعر در مخیلج شاعر صورت معین خود را یافت، خواه در قالب لفظ ریخته 

ر میان وجدان و ضمیر شود خواه نه، تمام است. بنابراین وجود و حیات شعر در خالل الفاظ و عبارات نیست، د

شاعر است و لفظ و عبارت كاری جز این ندارد كه شعری را كه در روح و وجدان شاعر، صورت و هیئت مشخص 

(. هر موضوع و فکری، شکل و قالبی 463: 4395كوب، )زرین« خود را درفته است به سایر مردم القا و تلقین نماید

شج خویش جهت بیان اثر خود، زبان واهدانی متناسب با خواست و برای تعبیر الزم دارد و براساس محتوای اندی

 ارادۀ همان تفکُّر و بینش را به كار میگیرد. 

شناسی در سطح اندیشگی و مضمونی میتواند پژوهنددان را در راه شناخت و بررسی و تحلیل اندیشج صاحب سبک 

و محتوای درون نوشته و احساسات و عواطف و  اثر قرار دهد. این نوع بررسی میتواند خواننده را به هرفساختها

شارل بالی واحد فکری را طرح كرد كه براساس آن »های صاحب آن راهنمایی نماید. از این رو است كه اندیشه

همواره طیفی از عاطفه و احساس به واحد اندیشگی افزوده میشود كه خود موجب اختالف سبک میگردد و 

 (.314و  317: 4394)شمیسا، « مضامین عاطفی آثار ادبی را بررسی میکند شناسی ازجهتی همین چگونگیسبک

ای برای بیان ای اسلوب ویژهاز مهمترین سبکهای موجود در ادبیات فارسی، سبک حماسی است و هر سراینده 

سبک حماسی سبکی فاخر »ترین دونج آن است. مفاهیم حماسی دارد و شیوۀ فردوسی در بیان شاهنامه برجسته

و جزیل است كه باید در آن عظمت، هم از نظر لفظ و هم از نظر معنی، چشمگیر باشد. سبک حماسی، ساده و 

بدوی است، جنبج مادّی و ملموس دارد. مثالً به جای شجاعت، شجاع را وصف میکند یا امور انتزاعی را هم بصورت 

ق و غلو است و در اینجا اغراق و غلو، عینی و مادّی توضیح میدهد. از مختصات دیگر سبک حماسی، كثرت اغرا

 (.454-445: 4394)شمیسا، « یک صنعت بدیعی نیست، بلکه از ذاتیات حماسه است

 ای از شاهنامه فردوسی بویژه بخشهای اساطیری و پهلوانی آن برخاسته از فرهنگ و ادبیات عامّه است.بخش عمده 

مند به دانستن و دل سپردن به خوانش و درک محتویات علُّت حقیقی اینکه ایرانیان با چنین اشتیاقی عالقه

انها در این داست»شاهنامه و روایات پرجاذبج آن هستند نیز، بردرفته از همین آمیختگی و یگانگی است. از آنجا كه 

و میان مردم پدید آمده، ذهن و ذوق مردم سادۀ شهر و روستا ناسازیها و بی اندامیهای آن را به اصالح آورده، شور 

مندی همان مردم به آنان كسوت جاویدانی و ماندداری پوشانیده است. سراپای داستان مال مردم و شوق و عالقه
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(. راز ماندداری شاهنامه در ذهن و اندیشج 655: 4344)محجوب، « پنجج آن، مخلوق مردم استقهرمانان قوی

فرهنگ عامّج مردمان اقوام لر و بختیاری و بویژه ایرانیان نیز همین تعلُّق و پیوند است. این آمیختگی را در میان 

اكنون در آیینهای مختلف رایج كنونی میان آنها آشکارتر میتوان دریافت. با نگرشی هرفتر به شاهنامه، آنچه را كه هم

بررسی و شناخت جشنها » نیز در فرهنگ و ادبیات و زبان این مردم جاری است، میتوان به آسانی مشاهده نمود.

های كهن و شناسی است. كتابها، نوشتههای پژوهش مردمینها، كه در شمار فرهنگ عامّه است، یکی از زمینهو آی

بردزاری جشنهای قومی كه همچون بیشتر میراثهای فرهنگی برجای مانده، زمینج پژوهش و بحث و نظر را دربارۀ 

س همیشگی با شاهنامه و آثار حماسی، (. ان45: 4374)روح االمینی، « این پدیدۀ فرهنگی فراهم ساخته است

موجب خلق رمانسهایی در میان فرهنگ عامه میگردد كه در اقوام لر و بختیاری نیز حکایاتی از اینگونه ساخته 

 میشود.

در آیینهای باستانی و امروزی مردم به پیروی از شاهنامه و باورهای برخاسته از فرهنگ و تمدن ایران باستان و  

م شناخت فرهنگ مرد»آید. بنابراین ستیز پیوستج میان مظاهر اهریمنی و اهورایی به تصویر درمیخلق رمانسها، 

با سیری در سطور شاهنامه ما را با بسیاری از حقایق، آشنا مینماید. پیوستگی فرهنگی علیرغم دسستهای تاریخی 

خواهی ازجمله مواردی است کو جغرافیایی، تداوم باور به راستی و درستی و كوشش درجهت حصول نیکی و نی

 (.11: 4343)اعالبیگی، « آیدكه به چشم می

های ایزدی است و آنچه مردم از آن بیم های اهریمنی و جایگزین نمودن نشانهدر خالل آیینها، هدف دفع جلوه 

نهای ایرانیان و دارند، خروج از راه خیر و راستی و افتادن در بیراهج ناراستی است. ستیز ناسازها در تاروپود آیی

بویژه آیینهای مربوط به فرهنگ عامّه پایا و پویا باقی مانده است. در این ستیز داه غلبه با كردارهای اهریمنی بوده 

است كه برای رفع و دفع آنها باید تمامی نیروها و مظاهر اهورایی را به كار بست تا سرانجام پیروزی نصیب آنها 

 دردد:

 ن نهان دشت كردار فرزانگا

 هنر خوار شد جادویی ارجمند 

 شده بر بدی دست دیوان دراز 
o 

 پراكنده شد كام دیوانگان 

 نهان راستی آشکارا دزند

 به نیکی نبودی سخن جز به راز

                  o  (55)شاهنامه، دفتر اول، ی 

آرامش و پرهیز از ظلم و ستم است  و درنهایت باید پیروزی و سلطه ازآنِ دستیاران اهورامزدا دردد كه در آن رفاه و

 و پیروزی راستی بر ناراستی كه این غایت آرمان بشری است:

 فریدون ز كاری كه كرد ایزدی 

 یکی پیشتر بند ضحاک بود 

 و دیگر كه دیتی ز نابخردان 
o 

 نخستین جهان را بشست از بدی 

oكه بیداددر بود و ناپاک بود 

 بپردخت و بستد ز دست بدان 

 (95)همان، ی                                      

ایرانیان همه یا اغلب رفتارهای پسندیده و نیک را از مقولج نیایشهای دفتاری، به آیینهای نمایشی و عینی تبدیل 

های بسیار دور در آیینها مرسوم بوده است و آنچه اند. مشابهتهای فکری فراوانی میان آنچه در دذشتهمینموده

 ن نیز در میان فرهنگ عامّج اقوام لر و بختیاری جاری است، دیده میشود.اكنوهم

ترین آیینهای شاهنامه فردوسی است كه در میان از مهمترین و پردامنه« خویشی كردن»آیین ازدواج موسوم به  

 نی فرهنگی آنهافرهنگ عامّج مردمان اقوام لر و بختیاری و بویژه روستاییان و عشایر پایدار مانده است؛ زیرا مبا
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كمتر دستخوش ددونیهای حاصل از مهاجرت و تأثیرات شهرنشینی و تکنولوهی شده است. این آیین، دارای آداب 

و رسوم و مراحل ویژه بوده كه در جزئیات آنها نیایشهای مربوط به طلب خیر و نیکی و غلبج عناصر اهورایی بر 

 د مطالبه میگردد.اهریمنی از طریق آیینهای نیایشی از درداه خداون

مشتركات لفظی، از مشابهتهای میان شاهنامه فردوسی و فرهنگ عامّج اقوام لر و بختیاری است. از جمله مشتركات  

هایی مانند ویر، تَش، بورگ، خورجین، نوند، بید، )بود( فراوان لفظی كه در میان این اقوام كاربرد امروزی دارند واهه

)بند زین(، خویشی، كدخدایی، كِفت، هنیز، پِست، دز )واحد( و نامهای اسبان مانند  دوال، جهاز، تاو، خایه، تَنگ

سمند، بور، دیزه، نیله، كَهَر، و كمیت نامهای فراوان افراد چون لهراسب، دشتاسب، توس، دیو، رستم، سهراب، 

 ه و.... بنابراین بدلیل دسترددیارهنگ، پیران، هومان، افراسیاب، بیژن، قباد، شهرناز، ارنواز، رودابه، سودابه تهمین

موضوعات سبکی و مجال این مقاله، پژوهش حاضر صرفاً به بررسی سطح فکری و معنایی و مضامین مشترک میان 

 شاهنامه و فرهنگ عامّج اقوام لر و بختیاری در آیین ازدواج اختصای مییابد.

یی میان آیین ازدواج در شاهنامج پرسش پژوهش این است كه چه همسانیهای سبکی از جهت فکری و محتوا

 فردوسی و آیینهای مربوط به آن، در فرهنگ عامّج اقوام لر و بختیاری دیده میشود؟

 

 روش مطالعه

توصیفی، و میدانی است؛ زیرا در مواردی از تجربیات افراد -شیوۀ منتخب در پژوهش این مقاله، روشهای تحلیلی 

پژوهان و سالخورددان و صاحبنظران بخش فرهنگ عامّه نیز نامههای فرهنگ بومی و شاهنظر در حوزهصاحب

بر سویج روستایی و  های كسانی بهره برده میشود كه عالوهها و تجربهاستفاده شده است. در این نوشته، از دانسته

ت كافی عشایری و آشنایی با سنُّتها و آداب و آیین فرهنگ عامّه، دارای تحصیالت عالی نیز بوده و از اطالعا

 درخصوی محتویات شاهنامه و فرهنگ عامّه برخوردار باشند.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
بر اثبات پیوند فکری و فرهنگی آداهی از منابع و مبانی فرهنگی ادوار دذشته و آیین و آداب موجود در آنها، عالوه 

میان مردمان دذشته و امروزی، در بازیابی هویّت قومی و ملُّی نیز نقش بسزایی دارد. در بخشی از دورۀ جدید، 

 هایید معطوف دشت و تحت تأثیر ددردونی شیوههای فرهنگ سنتی بسوی مظاهر تمدّن جدنگاهها از ریشه

زنددی، به آنچه از دذشتگان برجای مانده بود، به دیدۀ كهنگی و عدم كارایی امروزی نگریسته شده بود؛ امّا 

فرهیختگان و عموم مردم با احساس نیاز تازه به بازیابی هویت ملُّی و قومی خویش، فراخور توانمندی، در احیای 

د تالش مینمایند. در این راستا كوششهای مؤثری صورت پذیرفت و افراد به پیروی از نخستین فرهنگ جامعج خو

اند كه به جای خویش نیکو بوده است؛ امّا پرداختن به ها و آثار هنری این مسیر را دنبال نمودهها و سرودهنوشته

ازه نماید كه با نگاهی عمیقتر، به نکات تهای فرهنگی و هنری، اقتضا میهای عمیقتر و نکات ظریفتر این داشتهالیه

و باریکی پرداخت كه ممکن است در مطالعات و نگاههای سطحیتر از دید پژوهشگران پنهان مانده باشد. لذا هدف 

های دور تمدن ایرانی، ازجمله هایی از مشابهتها و همسانیهای فرهنگی میان دذشتهاین پژوهش آن است كه به تازه

ر شاهنامج فردوسی و آیینهای رایج كنونی، در میان عامّج مردمان اقوام لر و بختیاری پرداخته آیینهای موجود د

 شود.

در دورۀ اخیر تمایل جمعی به بازیابی فرهنگ ملُّی و قومی و درایش به بازدشت به هویت دذشته در میان آحاد 



 465-417 صص ،94 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 435

ی مختلف فرهنگی فراخور فرصت و هامردم بویژه در میان اقشار فرهیخته فراهم آمده است. فرهیختگان حوزه

های مختلف تاریخ، ادبیات، هنر )موسیقی، نمایش، شعر و خنیادری و...( درصدد ظرفیت علمی خویش در حوزه

بازیابی فرهنگ عامّج خویش كه برخاسته از اساطیر، تاریخ، ادبیات و مجموعج فرهنگ دیرینج ایرانی نیز هست، 

ای هرفساختی این بنیانهای كهن و كنونی نیازمند واكاوی عمیقتر میباشد. در اند؛ امّا احساس دردید بخشهبرآمده

مشابهت میان آیینهای موجود در شاهنامج فردوسی و فرهنگ عامّه بویژه بخش آیینی آن، صاحبنظرانی با تعلُّق 

گردد ا تقدیر میاند كه از زحمات آنهخاطر به فرهنگ ملُّی و قومی خویش به بررسیها و پژوهشهایی شایسته پرداخته

 دیری خواهد شد.از حاصل تالشهای ایشان بهره و فراخور ظرفیت این نوشته

نوشتج عباس حیدری نوروزی به آداب و رسوم موجود در میان اقوام لر و بختیاری  كهن آیینهای ایرانیدر كتاب  

نامج قرار درفته است. در پایاناشاره شده است. در این كتاب، آیین عروسی با ذكر برخی جزئیات آن مورد واكاوی 

 نیز باختصار دربارۀ آداب« بررسی بازتاب شاهنامج فردوسی در فرهنگ عامج بختیاری»سلیمانی كرتالیی با نام 

عروسی نکات و اشاراتی صورت پذیرفته است؛ اما دربارۀ ابعاد و اجزای دونادون آن توضیح كاملی ارائه نشده است. 

 فرهنگمنتشر در فصلنامج « بهیگ آوردن در بختیاری»و حیدری نوروزی تحت نام در مقالج مشترک حکیم آذر 
، به عروسی در میان بختیاریها و جزئیات و مشابهتهای آن با آنچه در شاهنامه فردوسی است، اشاره دردید؛ مردم

 و منابع در اختیار، بهاما ابعاد دونادون این آیین به تمامی در آن بیان نشده است. هریک از اهل قلم فراخور توان 

هایی از این آیینها نیازی است كه در این نوشته به اند؛ اما بررسی جزئیات و تازهبررسی و تحلیل ازدواج پرداخته

تنها به برخی موارد جزئی از « باورهای عامه در بختیاری»آن پرداخته میشود. آقای قدمعلی نوروزی در كتاب 

اشاره نموده است. سایر كتابها و مقاالت موجود كه در دسترس قرار درفت نیز  باورهای موجود در آیینهای عامّه

مندی از كوششهای اغلب به مباحث مشترک و یکنواختی اختصای یافته است. این مقاله بنا دارد ضمن بهره

 رار دهد.قبول پژوهنددان درامی، ابعاد تازه و نکات بدیعی از این آیینها را نیز مورد بررسی و تحلیل ققابل

 

 بحث و بررسی

آنچه در فرهنگ كهن و اصیل ایرانی و در شاهنامه فردوسی موجود است، در رفتار و كردار عنصر ایرانی در طول  

تاریخ بازتاب یافته و در جزئیات زنددی و باورهای مردم نیز مشهود است. ایرانیان نیایشهای دفتاری خویش را، به 

اند. آیینها برخی محدود و برخی دسترده و دارای مراحل و آداب متنوّع ودهآیینهای نمایشی و عینی تبدیل نم

هستند. در میان اقوام لر و بختیاری آیینهای ازدواج از جمله طوالنیترین آیینهایی هستند كه با تشریفات و آداب 

ین نایی میان آیخای و ترتیب و ظرافت ویژه به پیروی از رسوم كهن بردزار میگردد. مفاهیم مشترک فکری و مع

شناسی نیز بدان پرداخته و آداب موجود در شاهنامج فردوسی و فرهنگ عامه موجب دردیده كه از منظر سبک

شود؛ این اقوام ازطریق مؤانست مدام با شاهنامه، و به پیروی از آن، آداب و آیین خود را شکل داده و دائماً آن را 

این مردمان، ضرورت داشتن روحیج سلحشوری، رشادت، داشتن نیروی اجرا مینمایند. مکان ویژۀ جغرافیای زنددی 

كافی جهت رویارویی با انواع حوادث، مقابله با حیوانات درنده و خطرناک، عبور از راههای صعب العبور و میانبر در 

ماورایی و  های خروشان، آداب میهمانی و میزبانی، شکار، خورد و خوراک، باور به نیروهایكوچ، عبور از رودخانه

راه مقابله با آنها، و... از نمودهای یکسان سبک فکری و معنایی است كه آداب و آیین و فرهنگ میان این مردم را 

با شاهنامه شبیه و داه همسان نموده است. به همین دلیل میتوان سبک شاهنامه را در كنار سایر شباهتها از جهت 

نست. از آنجا كه بنیان زنددی و تداوم نسلهای بشری برپایج آیین سطح فکری به فرهنگ این مردمان نزدیکتر دا



 434/ آیین ازدواج در شاهنامج فردوسی و تأثیردذاری آن بر اقوام لر و بختیاری

 

ای را به خود اختصای داده است. ازدواج استوار است، این آداب نسبت به سایر آیینها در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه

و دقُّت و  ریزی و اقدامات خای خود دنبال میشودای كه هر مرحله از مراحل متعدد آن با آداب و برنامهبگونه

ظرافت و تداركات مخصوی خود را نیز طلب مینماید. این مراحل چنددانه در كنار جزئیات آن، موضوع مفصلی 

 ای از آنها پرداخته میشود.است كه در این پژوهش به بخشهای تازه

 

 ازدواج )خویشی كردن( و آداب و آیین آن

، در شاهنامه و فرهنگ عامج لر و بختیاری مرسوم ازدواج )خویشی كردن( با همان اصطالح كهن و رایج كنونی 

بوده است. با باورمندی انسان به ادیان، این سنُّت تقدّس یافته و جنبج پیوند انسان با خدا نیز به خود درفته است. 

های الهی در آنها دیده میشود. بدینگونه است كه ازدواج نشانج وصلت عاشقانج مرد و زن است. اصلهایی كه نشانه»

كه نقل و انتقال زنددی را مراقبت میکند، بعنوان حیثیت و اعتبار یک آیینِ طالب بکارت است. زدواج، این رسمی ا

: 4: ج 4391)شوالیه، دربران، « ازدواج نماد اصلی الهی زنددی است. ازدواج موجد آیینهای تقدّس در زنددی است

463.) 

تداوم نسلهای بشری دارد، میان انسانها جنبج تقدّس نیز یافته است و ای كه این پیوند در العادهبدلیل اهمیّت فوق 

تقدّسی را كه در آداب مربوط به پیوند میان خدایان لحاظ میکردند در ازدواج میان انسانها نیز به نمایش 

د مردم های بسیار دور همچنان در باور و اعتقاآوردند. تشریفات ازدواج با تفاوتهای اندكی نسبت به دورهدرمی

 تازدی دارد و متناسب با شرایط و ابزار روز، نسبت به بردزاری این آیین اقدام مینمایند.

 

 انواع ازدواج 

های دونادونی است كه براساس شرایط جغرافیایی، باورها و اعتقادات و مالحظات محلُّی و بومی ازدواج شامل نمونه 

ر هر ازدواجی، مردمان باورهای قابل قبول جامعج خویش ای صورت میپذیرفته است. بدین منظور ددر هر منطقه

را شیوۀ معمول و مورد پسند دانسته و مالحظه و مراعات مینمودند. برخی ازدواجها تا چندی پیش براساس بافت 

زنددی مردمان روستایی و عشایری صورت میپذیرفت كه ممکن است با نگاه امروزی حاوی معایبی باشد؛ امّا با 

 نددی ادوار پیش از این همخوان و هماهنگ بوده است كه در ذیل بدانها پرداخته میشود.ضرورتهای ز

افراد و قبایل بدلیل عالقمندی به پیوندهای سببی و نسبی با وابستگان و همسایگان بُران: ازدواج موسوم به ناف 

لیت یافتن دختری از زمان طفویا ضرورت خویشاوندی با قبایل دیگر، براساس نیت و باور خویش، داهی، تصمیم به 

برای پسر كوچک خود بودند و برای پسر خردسال خود نیت میکردند كه ادر فرزند زن بارداری، دختر باشد نافش 

آمد. دویا به را به نیت نامزدی او برای پسرشان ببرند و بدینوسیله نوزاد دختر از بدو تولد به نامزدی پسرشان درمی

 ت كه موالنا آورده است:استناد همین سنت بوده اس

 اند ناف ما بر مهر او ببریده
o 

 اند عشق او در جان ما كاریده 

 (454)مثنوی، دفتر دوم، ی                     

های انتخاب همسر یا شاید ازدواج میان بستگان میباشد. به همین علت نوزادان دختر را یکی از شیوه»این رسم  

برای پسران در نظر میگرفتند و موقع بریدن ناف بیان میکردند كه ناف این دختر برای فالن پسر بریده میشود. 

(. كریستین 659-654: ی 4341)حیدری نوروزی، « دیعنی همه بدانید كه آنها در بزردی با هم ازدواج خواهند كر

آمد و ازدواج در جوانی صورت مراسم نامزدی غالباً در سن طفولیت به عمل می»میگوید:  دینکردسن براساس 
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(. شاید بتوان دفت در شاهنامه 36:  4397)كریستین سن، « سالگی دختر باید شوهردار باشدمیگرفت. در پانزده

 كردن، همان نامزد شدن دختر برای پسری از زمان خردسالی بوده باشد:منظور از نام 

 مرآن هر سه را نوز ناكرده نام 
o 

 چو بشنید این، شد دلم شادكام  

 (45)شاهنامه، دفتر اول، ی                     

ر ایالت راجستان این رسم شبیه عقد و ازدواج سنُّتی د»این نوع ازدواج در فرهنگ سایر ملل نیز دیده میشود:  

كشور هند میباشد، كه راهب با افروختن آتش مقدّس در اولین و دومین شب قری كامل ماه، مراسم عقد را برای 

(. چون مراسم عقد نیز زمان كوتاهی قبل 31: 4379)رسولی، « دخترهای دوساله و پسران چهارساله انجام میدهند

و مقررات سختی را برای ارتباط آن دو در نظر داشتند و حجب از عروسی صورت میگرفت، خانوادۀ دختر مالحظات 

 آمد كه تا مدتی بعد از عروسی نیز در حضور دیگران رعایت میگردید.و حیایی شدید میان آن دو به وجود می

یز نآمدند كه آنها ای دیگر از ازدواج، معموالً دختران نابالغ به عقد پسرانی درمیدر دونهازدواج دختران نابالغ: 

های كهن بدلیل شرایط آموختند. در شیوهسن و سال نوجوانی داشتند و در خانوادۀ همسری آداب و رفتار می

زنددی و وضعیت اقلیمی و نوع شغل و همچنین نیاز به كار و تالش جمعی، ازدواجها در سنین كوچکی به وقوع 

تران و پسران بدون اینکه همدیگر را ببینند میپیوست، كه دارای محاسن و معایبی بوده است. در مواردی حتُّی دخ

آمدند. حیای شدید در میان دختران و پسران و صرفاً به توصیج پدر و مادر و انتخاب آنها، به نامزدی یکدیگر درمی

تا بدان میزان بوده است كه دختران به نامزدی درآمده، تا هنگام عروسی خود را از چشم همسر آیندۀ خویش 

ود ایرانیان عادت دارند اطفال خ»روی بودند. بر همین اساس دفته شده است و به تعبیری پوشیده پنهان مینمودند

را خیلی زود نامزد میکنند، یعنی از هشت نه سالگی و داهی زودتر... زن و شوهر قبل از ازدواج هردز یکدیگر را 

مج اولویتها به ازدواج ختم میگردید و با (. در دذشته برای دختران ه163: 4334)تاورنیه، « ندیده و نباید ببینند

 های بلوغفرهنگ رایج، معموالً شرایط آماددی برای ازدواج زود هنگام فراهم میگردید؛ زیرا با پدیدار شدن نشانه

دختران باید به خانج بخت میرفتند؛ چون بر این باور بودند كه دختر باید بخش مهم تربیت و رفتار الزم را در 

توجهی در ازدواجهای قبل از سن بلوغ در میان اقوام لر و بختیاری ی بیاموزد. نکتج ظریف و قابلخانوادۀ همسر

مرسوم بوده و آن این است كه وقتی دختربچج نابالغی را به خانج همسر آینده میبردند تا نزد آنان آداب بیاموزد، 

رابطج زناشویی برقرار نمیکردند. این آیین  همسران آنها حداقل تا رسیدن به بلوغ شرعی با عروس نابالغ، هیچ نوع

های باستان رواج داشت، تا سنوات اخیر نیز در میان مردمان روستایی و عشایری رواج داشته است و كه در دوره

 اكنون نیز در مواردی نادر شاهد این نوع ازدواج هستیم.هم

 یکی دختری نارسیده به جای 
o 

 كنم چون پرستار پیشت به پای 

 (665)شاهنامه، دفتر دوم، ی                  

 نخواهم من او را به پیمان كنم 

 كه تا او نگردد به باالی من 
o 

 ان بیش با تو درودان كنمبز 

o نیاید به دیگر كسی رای من 

                              o  (666)همان، ی 

اش آداب و فرهنگ و رسم و همسر برود تا نزد او و خانوادهباور بر این بوده است كه دختر باید در سن كم به خانج 

راه آنها را بیاموزد و با رفتار خانواده تازه تربیت شود كه تأثیر مهمی در پرورش او و سازداری برای زنددی آینده 

گ عامج هایی از این نوع در فرهنگ باستانی ایران و در شاهنامه وجود دارد و نشان همخوانی فرهنداشت كه نمونه

 امروزی با پیشینج كهن است:
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 فرستادم اكنون جهانبین خویش 

 وار ام تا بود بندهبفرموده
o 

 سوی شاه كسری به آیین خویش 

oچو شاید پسِ پردۀ شهریار 

            o  (676)شاهنامه، دفتر هفتم، ی 

 خِرد دیرد از فرُّ و فرهنگ اوی 
 

 بیاموزد آیین و آهنگ اوی  

 (673)همان، ی                                   

در فرهنگ عامّه و در در فرهنگ عامّه(: « خون بس)»ازدواج جهت ترک مخاصمه و پرهیز از خونریزی 

مندی عمومی از طبیعت، میان مردمان روستایی و عشایری، بدلیل شرایط ویژۀ زنددی، ضرورت كوچ و بهره

ناپذیر مینمود. یکی از عواملی كه میتوانست این زدوخوردها و خونریزیها را كاهش برخوردها و دردیریها اجتناب

دهد یا قطع نماید، برقراری پیوندهای خونی طرفین دردیر ازطریق ازدواج بوده است. ترس از حملج پادشاهی به 

موجب برقراری این پیوندها ها و ترس از انتقام، سرزمینی و یا وقوع قتلهای مکرر و خونریزی، میان اقوام و خانواده

های ازدواج میان اقوام لر است. بدینگونه كه دراثر دردیری خون بس یکی دیگر از شیوه»با یکدیگر بوده است. 

ای شخصی كشته میشد. بزردان جهت تسامح و رفع كدورت آینده تصمیم میگرفتند همراه طایفهای یا درونطایفه

 )حیدری« آوردنداز خانوادۀ قاتل را به عقد یکی از نزدیکان مقتول درمی اند، دختریخونبهایی كه تعیین كرده

« پاخونی»(. هرچند رفتن دختران به خانج دشمن خونی، كاری تلخ بوده است و عروس را 645: 4341نوروزی، 

ه جان مینامیدند، امّا جهت دستیابی به صلح و پرهیز از انتقام و ادامج خونریزی، دختران این دشواریها را ب

داه ازدواج برای پدید آمدن آرامش و آشتی در میان دو دشمن انجام میگرفت. چنانکه افراسیاب »میپذیرفتند. 

اندرز پیران را كار بسته، دخترخود فرنگیس را به زنی به سیاوش میدهد تا جنگهای خونین ایران و توران پایان 

(. این شیوه از مضامین فکری مشترک 641: 4355ویل، )آبادی با« پذیرفته و آرامش برای همیشه فرمانروا دردد

 میان شاهنامه و فرهنگ لر و بختیاری است. در ازدواج سیاوش و فرنگیس، پیران به افراسیاب میگوید:

 كزین دو نژاده یکی نامور 

 به ایران و توران بوَد شهریار 
o 

 بیاید برآرد ز خورشید پر 

o دو كشور برآساید از كارزار 

             o (354)شاهنامه، دفتر دوم، ی 

 و در موارد دیگر نیز در شاهنامه برای پرهیز از جنگ و خونریزی میان دو كشور بدان اشاره رفته است: 

 به اندیشه در كار پیشی كنیم 

 پس پردۀ ما بسی دختر است 

 یکی را به نام شهنشه كنیم 

 چو پیوند سازیم با او به خون 

 بدو نازش و سرفرازی بوَد 
o 

 كنیم« خویشی»بسازیم و با شاه  

 كه بر تارک بانوان افسر است

 ز كار وی اندیشه كوته كنیم

 نباشد كس او را به بد رهنمون 

 و بگذری جنگْ بازی بود زو 

 (659-654)شاهنامه، دفتر هفتم، صص      

حلی بازدارنده عمل مینماید با این هدف بعنوان راه "خویشی كردن"با امید ترک مخاصمج میان ایران و روم نیز 

كه این خویشاوندی به كینج حاصل از كشتن ایرج بوسیلج سلم و تور پایان دهد كه خود به نوعی ازدواج به قصد 

های فکری یکسان میان آنها با بس در سنُّت رایج در میان فرهنگ عامج اقوام لر و بختیاری است كه از زمینهخون

 ه میباشد:شاهنام
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 بدین آرزو نیز بیشی كنید 
o 

 بسازید با ما و خویشی كنید  

 (49ی  4)شاهنامه، ج                           

 ادامه نیز آمده است: در و 
 پس پردۀ ما یکی دختر است 

 بخواهید بر پایج دین ما 

 بدان تا چو فرزند قیصرنژاد 

 از آشوب و از جنگ روی زمین 
o 

 در خرد بهتر است كه از مهتران 

 چنان چون بود راه و آیین ما

 بود، كین ایرج نیارد به یاد

 بیاساید و راه جوید به دین

     o  ،(44: ی 4394)شاهنامه، دفتر هشتم 

اكنون از ازدواجهای میان همسر مرد متوفا با برادر یا های فراوانی همنمونهبیوۀ برادر را به زنی خواستن: 

های متوفا به وقوع میپیوندد، بویژه اینکه بیوۀ برادر، فرزند یا فرزندانی نیز داشته باشد. به رسم دیرینه برادرزاده

دۀ همسر اول عیب و سرشکستگی ای بعد از فوت همسر اول با فردی بیگانه، برای خانواازدواج مجدد عروس خانواده

دانسته میشد. به همین دلیل رسم بوده است كه همسر مرد متوفا در خانوادۀ پدری همسر اول بماند و با یکی از 

برادران یا وابستگان مجرد و نزدیک همسر اول ازدواج نماید و در صورت نبود فرد مجرد، حتی به ازدواج فردی 

یکی از رسومات باستانی كه در بختیاری پایدار مانده، ازدواج زن »رده میشد. متأهل از خانوادۀ همسر اول درآو

شوهرمرده با برادرشوهر است. داهی پس از مرگ مردی كه دارای زن و فرزند بوده، بخاطر حفظ و پرورش فرزندان 

(. در اتفاقات ناشی از 645: 4341)حیدری نوروزی، « و یا دارایی او، همسر مرده را به برادر یا برادرزادۀ او میدادند

جنگ میان ایران و عراق و شهادت جمع وسیعی از شهدای متأهل، در بسیاری موارد، همسران آنها به ازدواج 

اكنون نیز رواج دارد، در اند. مشابه آنچه در فرهنگ عامج این مردمان همبرادران یا وابستگان نزدیک شهدا درآمده

 ز با فرنگیس و در داستان دو و طلخند و... آمده است:شاهنامه فردوسی و در ازدواج فریبر

 فریبرز دفت ای یل تاجبخش 

 یکی آرزو دارم اندر نهان 

 سیاوش یل را برادر منم 

 زنی كز سیاوش بمانده است باز 
o 

 خداوند خفتان و دوپال و رخش 

 نیارم به كس دفتن اندر جهان

 ز یک تخم و بنیاد و دوهر منم

 دنفراز مرا زیبد ای دُرد در

 (395ی  6)شاهنامه، ج                              

 مای نیز پس از مرگ جمهور، زن برادر را به همسری برمیگزیند:

 كجا نام او نامور مای بود 

 چو با ساز شد مامِ دَو را بخواست 
o 

 به دُنبَر نشسته دالرای بود  

oبپرورد و با جان همی داشت راست 

 (364)شاهنامه، دفتر هفتم ی                      

 مرا خواست همباز دشتیم و جفت 
o 

 بدان تا نماند سخن در نهفت  

 (364)شاهنامه، دفتر هفتم، ی                     

های كهن در ایران و همچنین شاید در دیگر جوامع نوعی دیگر از ازدواج از دورهازدواج به نیت نذر و ثواب: 

آورد بشری مرسوم بوده است كه طی آن كسی دختر خویش را صرفاً به راه ثواب دینی و اخروی به عقد دیگری درمی

ها و موارد آن تا همین اواخر نیز در میان اقوام لر و بختیاری مشهود بوده است و از مشتركات آیینی و كه نشانه

ست. در این ازدواج برخی افراد در راه ثواب به درداه فکری میان شاهنامج فردوسی و فرهنگ عامج این مردم نیز ه
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خداوند، نذر پیامبر یا امامزاده، یا هر مناسبت اعتقادی و مذهبی دیگری به قصد پذیرش نذر و نیاز، دختر خود را 

ت هیدسبه عقد فردی با اعتقادات و باورهای مذهبی یا فرد نیازمند و درمانده یا خادم معبد یا امامزاده یا درویشان ت

آوردند. این سنُّت در افراد باورمند به آیین و اعتقادات دینی و اخروی بیشتر رواج داشت و داهی درد درمیو دوره

 در میان بزردان نیز این كار صورت میپذیرفت. در داستان خسروپرویز آمده است:

 به دستهم دفت ای یل نامدار 

 ببالید و آمدْش هنگام شوی 

 مش به راه مسیحا بدو داد
o 

 یکی دختری داشتم چون نگار 

 یکی خویش بُد مر مرا نامجوی

 ز بی دانشی روی بگشادمش 

                 o  (454)شاهنامه، دفتر هشتم، ی 

در میان اقوام لر و بختیاری رسمی وجود دارد كه در آن افراد دامدار و صاحب دختر به چوپان خویش دادن: 

دامهای خویش، چوپان یا چوپانانی را به خدمت میگرفتند؛ امّا از آنجا كه نزد ایرانیان مکنت و مال برای نگهداری از 

حفظ حریم خانواده همیشه در اولویت كارها قرار داشت، صاحب دام جهت احساس محرمیت و یگانگی میان چوپان 

ود فراهم مینمود تا بدین آورد وكلیج لوازم زنددی او را نیز خو خانوادۀ خود، دختر خود را به عقد چوپان درمی

وسیله هم زنددی او را سامان بخشد و هم او را به حریم خانوادۀ خویش محرم سازد. مردم قدیم با درک این 

احساسات و موقعیت، با به دامادی پذیرفتن چوپان، وی را شریک حرمت خانوادۀ خود میساختند. این آیین از دورۀ 

ا كنون برقرار مانده است. ازدواج چوپان با دختر ارباب خود در داستان بابک و باستان بعنوان آیین و سنُّتی پایدار ت

 ساسان نیز دیده میشود.

 یکی كاخ پرمایه او را بساخت 

 به هر آلتی سرفرازیش داد

 بدو داد پس دختر خویش را 

o 

 ازآن سرشبانان سرش برفراخت  

 هم از خواسته بینیازیش داد

 پسندیده و افسر خویش را 

              o  (416)شاهنامه، دفتر ششم، ی 

انگیزترین داستانهای عاشقانه است كه میان چوپان و دختر داستان دل دیس در میان اقوام لر و بختیاری از دل 

ارباب به وقوع میپیوندد و دل به همدیگر میبازندو وقتی كه ارباب، عشق و دلداددی چوپان و دختر خویش را 

 فقت مینماید و آنها را راهی خانج بخت مینماید.درمییابد، با وجود نابرابری پایگاه اجتماعی با وصلت آنها موا

 

 ازدواج، مراتب و مراحل آن
ازدواج امری مقدّس است كه مراحل و فرایندی به هم پیوسته دارد كه مبانی آن برخاسته از فرهنگ دیرین ایرانی  

و بویژه آیینهایی است كه بسیاری از آنها در شاهنامه فردوسی به تصویر درآمده است. در فرهنگ عامّج اقوام مستقر 

برخی تغییرات جزئی نسبت به سابق، كماكان ادامه دارد.  در پهنج زادرس این سنُّت با همج تشریفات آن هرچند با

این آیین، وجوه اشتراک میان آداب كهن شاهنامه و آداب امروزی لر و بختیاری دارد كه دارای مراحل و مراتبی 

 بدینگونه است:

ی نزد دام نخست در امر ازدواج، شناسایی همسر دلخواه و فرستادن فرد بزرگ و مورد اعتمادكدخدایی كردن: 

 معروف بوده و هست.« كدخدایی كردن»خانوادۀ او جهت ارائج پیشنهاد و جلب نظر دختر و خانوادۀ اوست كه به 
این رسم و راه تاكنون نیز با همین اصطالح باستانی میان مردمان لر و بختیاری بویژه در میان مردمان روستایی و 

 پیمان"ای است كه عنوان آن به زبان پهلوی است، نوشتهكه  "زند خرده اوستا"در كتاب »عشایری روایی دارد. 
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است، مراد از پیمان كدخدایی، پیمان دامادی یا به اصطالح زناشویی است كه زرتشتیان ایران، آن را  "كدخدایی

 (.374: 4393)عفیفی، « پیمان و اندرز دواهگیران مینامند

 پدر باش و این كدخدایی بساز 
o 

 ز به رازمگو این سخن با زمین ج 

 (649)شاهنامه، دفتر دوم، ی                      

برای جلب موافقت پدر و خانوادۀ دختر، فرد بزرگ و مورد وثوقی را با پیشنهاد رسمی، نزد آنها میفرستادند. برای  

سخن نیز بود به كدخدایی این امر فرد پخته و معتمدی را كه معموالً در این زمینه كاردان و باتجربه و خوش

 میفرستادند:

 فریدون از آن نامداران خویش 

 ود و پاكیزه مغز كه بیداردل ب
o 

 تر خواند پیشیکی را درانمایه 

oزبان چرب و شایستج كار نغز 

 (46-43)شاهنامه، دفتر اول، ی                 

های دیگر آن را در فرهنگ كهن ایرانی و بویژه در شاهنامج فردوسی میتوان مشاهده نمود. بدینگونه كه نمونه 

ای شایستج منزلت خانوادۀ دختر، جهت پیشنهاد اولیه به فردی كاردان و شایسته را برمیگزیدند و همراه با هدیه

 یار آمده است:نزد پدر دختر دسیل میداشتند. در پیوند بهرام با دختر ماه

 بمان تا برآرد سپهر آفتاب 

 بیاریم پیران داننده را 
o 

 سر نامداران برآید ز خواب 

oشکیبادل و چیز خواننده را 

 (357)شاهنامه، دفتر ششم، ی                  

 مشابه آنچه اكنون "كدخدایی كردن"در دفتر دوم شاهنامه و ضمن داستان سیاوش و خواستگاری از فرنگیس، 

 است:نیز در میان اقوام لر و بختیاری رواج دارد آمده 

 كنون همچنین كدخدایی تو ساز 

o 

 بینیاز به نیک و بد از تو نیّم 

 (644)شاهنامه، دفتر دوم، ی                     

این آیین، آداب و مناسک خای خود را داشته و با تشریفات  -بعنوان یکی از كهنترین مراكز تمدنی جهان-درایران  

و تمهیدات ویژه بردزار میگردید و تاكنون نیز با تفاوتهایی در جزئیات و حفظ ماهیت پیشین استمرار یافته است. 

سنت دورۀ باستان در شاهنامج فردوسی ذخیره دشته و در این سنُّت دیرپای آداب و مراحلی دارد كه به پیروی از 

میان فرهنگ عامّج اقوام لر و بختیاری نیز، كماكان برقرار است كه به اثبات این مشابهتها و ظرایف آن پرداخته 

میشود. در میان این اقوام به پیروی از فرهنگ دیرینه، آیین ازدواج تاكنون نیز با همان آداب باستانی صورت 

و بهیگی كردن به جای عروس و عروسی كاربرد دارد. این آیین "بهیگ"ذیرد كه در برخی جاها تحت نام میپ

 براساس سنُّتی دینی و نیایشی به پیروی از فرهنگ دذشته ادامه دارد.

با توجه به اینکه پیوند و ازدواج، ضامن تداوم نسلها بوده است و زبانگشا دادن جهت كسب رضایت پدر دختر: 

ازدواجی آفرینشی تازه به وقوع میپیوست، حرمت این امر مقدّس و پایگاه اجتماعی و سطح زنددی افراد در  با هر

ای تهیج نوع هدیج زبانگشا مؤثر بوده است. در قدیم و تا همین اواخر در میان اقوام لر و بختیاری هم بعنوان هدیه

ا آفرید بعنوان منشأ اساطیری آفرینش، خانوادۀ داماد نفیس و هم تحت تأثیر باور كهن و اساطیری، جایگاه داو یکت

)داو نر( را جهت زبانگشا به خانوادۀ دختر پیشکش مینمودند كه ارجمندترین نوع زبانگشا بوده  "ورزا"یک رأس 

این موجود عجیب اولیه كه با قربانی شدنش، موجودات زندۀ هستی خلق میشوند، همان داو نخستین در »است. 

: 4: ج 4344)بهرامی، « داو نر استان باستان است. ریشج واهۀ داو در اوستا، دَو است و واهۀ دَوَ به معنیباور ایرانی
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(. به نظر میرسد این باور مردم و پایداری این سنت در فرهنگ عامّه را بتوان مرتبط با پیشینج آفرینش از 174

و داو مهمترین موجودات طبیعی هستند و از های زرتشت، انسان در سروده»وجود ورزای نخستین نیز دانست. 

طریق فرهنگ كشاورزی كه آن را در اوستای متأخُّر مییابیم، داو نقش مهمّ خود را در زنددی روزانه و هم در آیینها 

(. در سنوات اخیر كه نگهداری 53: 4: ج 4394)كریستین سن، « ای مقدّس استحفظ میکند. مواظبت از آن وظیفه

 حداقل رسیده است، بعنوان زبانگشا تفنگ به پدر عروس هدیه میگردید كه چندان تداوم نیافت. و داشت ورزا به

ها و میزان آنها متفاوت در پیوندهای اشرافی متناسب با جایگاه شاهان، شاهزاددان و امیران و وزیران و... نوع هدیه 

 بوده است:

 

 به زرین عماری و دیبا جُلیل 

 بیاورد بانو ز بهر نثار 

 به نزد فریگیس بردند چیز 
o 

 برفتند با خواسته خیل خیل 

 ز دینار با خویشتن ده هزار

 زبانشان پر از آفرین بود نیز 

 (353)شاهنامه، دفتر دوم، ی                     

امروزه هنگام رفتن به خواستگاری بطور رسمی با حضور جمعی از معتمدان، با موافقت پدر عهد و پیمان بستن: 

مجلسی تنظیم میگردد كه در آن میزان مهریه و شروط دختر و خانواده براساس عرف هر دختر و وابستگان، صورت

مجلس ابتدا با تأیید شخص دختر و ولی او و شهادت معتمدان حاضر در مجلس منطقه تعیین میگردد. این صورت

ن ازدواج است كه در مرحلج اصلی رسمیت مییابد. به نظر میرسد بند بستن در شاهنامه همان عهد و پیما

 خواستگاری در مجلس با حضور جمعی به امضای دختر و پدر او و معتمدان شاهد در مجلس میرسد:

 بفرمود تا رفت مهراب پیش 
o 

 ببستند بندی به آیین و كیش  

 (646)شاهنامه، دفتراول، ی                     

 ببستند كاوین بر آیین خویش 

 الر هاماوران به یک هفته سا
o 

 بر آنسان كه بود آن زمان دین خویش  

 همی ساخت آن كار با مهتران

                      o  (75)شاهنامه، دفتر دوم، ی 

مجلس و تعییت میزان مهریه و شیربها و سیاهج جهیزیج نشینی برای خواستگاری و تنظیم صورتسنُّت مجلس 

 اكنون نیز تداوم دارد.عروس هم

تهیج جهیزیج عروس از مفصّلترین آدابی است كه در امر ازدواج باید تدارک دیده شود و تهیۀ جهیزیۀ عروس: 

جنبج عام نیز دارد و این سنُّتی است كه در فرهنگ باستانی ایرانی ریشه دارد. رسم بر این بوده است كه در مجلس 

ه است و داماد و خانوادۀ او ملزم به مهیّا كردن عمومی خواستگاری لیستی از ضروریات یک زنددی نوپا تهیه میشد

آنان بودند. در قرارداد فی مابین این صورتمجلس آماده و به تأیید معتمدان حاضر در مجلس نیز میرسید و آن بر 

 شده در شاهنامج فردوسی باشد:عهدۀ داماد بوده است كه به نظر میرسد همان دفتر خواستج آورده

  بیاورد پس دفتر خواسته

 بر او خواند از دنجها هرچه بود 
o 

 همه نسخت دنج آراسته 

 كه دوش آن نیارست دفتن شنود 

                 o  (633)شاهنامه، دفتر اول، ی 

اكنون نیز در میان اقوام لر و بختیاری از ضروریات تهیّج فرش و قالی از اولویّتهای جهیزیج عروس بوده است و هم

 لوازم است:
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 دستردنیها شتروار شستز 

 

 ز زربفت پوشیدنیها سه دست 

 (356)شاهنامه، دفتر دوم، ی                         

در میان اقوام لر و بختیاری، نکتج ظریف دیگری نیز از دذشته به یاددار مانده است كه ممکن است برای خواننده 

هایی از آن آشکار است و آن حرمت كلیج اقالم و ارقام با رنگ سفید است و از تازه به نظر برسد و تاكنون نیز نشانه

اریک شدن هوا اشیای سفیدرنگ مانند آرد، تخم مرغ، شیر و تقدس ویژه نیز برخوردار است تا جایی كه هردز با ت

ای شدیداً نیازمند شیء سفیدی بود، مشتقات سفید آن، نمک، و... را از خانج خویش بیرون نمیبرند و ادر همسایه

وازم لضرورتاً باید وسیلج سفیدی با خود بیاورد تا در مقابل شیء سفیدی به او تحویل شود و لوازم سفید را هردز با 

غیرسفید معاوضه نمینمایند. هنگام عروسی و انتقال جهیزیج عروس به خانج نو، مردم تحت هیچ شرایطی اشیای 

و سیاه را در كنار لوازم عروس در ماشین حامل جهیزیه قرار نمیدهند و ادر الزم به انتقال لوازمی به رنگ تیره  تیره

ای متفاوت آنها را حمل مینمایند. زیرا همراه بردن سیاهی و با وسیلهمانند ذغال، سیاه چادر و... باشد، زمانی دیگر 

را با جهیزیج عروس ناخجسته میدانند و بر این باور هستند كه برای آیندۀ زنددی این زوج جوان ناشگونی به همراه 

یز در میان های اهریمنی است كه تاكنون نآورد. این آیین نشان پاسداشت مظاهر اهورایی در مقابل نشانهمی

فرهنگ عامّج این مردم تداوم یافته است. یکی از ظریفترین نکات در تهیّج جهیزیه، قرار دادن یک جلد شاهنامج 

فردوسی در كنار قرآن در میان جهیزیج عروس نیز بود كه در باور مردمان اقوام لر و بختیاری موجبات خیر و بركت 

ید و نشان انس این مردم با شاهنامه بعنوان میراث كهن فرهنگی این بیشتر برای خانواده نوبنیاد را فراهم مینما

 سرزمین نیز میباشد.

در جای جای شاهنامه درخصوی آوردن تأكید بر آوردن رختهای نابریده برای خانوادۀ عروس و وابستگان: 

یه ه است. این توصنشده تأكید رفتنشده و دوختههای بریدهرخت و لباس جهت هدیج عروس و وابستگان، بر پارچه

كه با بسامد زیاد در شاهنامه ذكر شده است، نشان میدهد در سنت و آیین ایرانیان نوعی مزیت بوده است كه تا 

این میزان بر آن اصرار شده است. تا همین اواخر و در میان فرهنگ عامج مردمان بختیاری و لرها هدیه دادن 

نشده را نوعی احترام به خود و های نابریده و اندازهراه بردن پارچهشده را ناپسند میدانستند. هملباسهای دوخته

حرمتی یا توهین به خویش و ناخجستگی تلقُّی مینمودند. موضوعی كه در شاهنامه به آن كمپرهیز از آن را نوعی 

 توصیج مکرر شده و در فرهنگ عامّه نیز همچنان متداول بوده است؛

 به دنجی كه بُد جامج نابرید 

 بر جان و بر خواسته كدخدای  كه
o 

 فرستاد نزد سیاوش كلید  

o تویی، ساز كن تا چه آیدْت رای 

                  o  (16)شاهنامه، دفتر سوم، ی 

 همان دست زرجامج نابرید 
o 

 كه اندر جهان پیش از آن كس ندید 

 (45)شاهنامه، دفتر سوم، ی                      

ها و تداركات مفصّل با بر زمینهجشنهای مربوط به عروسی عالوهروز: )بیوگانی( هفت شبانهجشن عروسی 

روز كه تمامی همراه با ساز و سُرنا روز بردزار میگردید. در این هفت شبانهجزئیات آن، پیش از این طی هفت شبانه

 نواز بردزار میگردید و با پذیراییو توشمال و رقصهای مختلط با پوشیدن تركیبی از لباسهای رنگارنگ و چشم

 مفصّل نیز همراه بوده است، میهمانان و اهالی محل همگی حضور مییافتند و در این مراسم شادی شركت میجستند.

روزه به یُمن عدد مقدّس در برخی دیگر از منابع نیز، به طوالنی بودن مراسم عروسی و پذیرایی و شادمانی هفت

مراسم عروسی، با شکوه و جاللی بسیار و اغلب هفت تا هشت »ت، اشاره شده است. هفت كه عدد كمال نیز هس
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های عروس و داماد مهمانیها و جشنهای مفصّلی بپا میشده است. در یافته و طی آن در خانهروز ادامه میشبانه

های ثروتمند و اعیان، خانوادههای فقیر و تنگدست، عروس در شب بعد به خانج شوهر برده میشود؛ ولی در خانواده

روز پایکوبی و شادمانی و سورهای متفاوت با نوای نقاره و تمبک و معموالً عروس بعد از هفت تا هشت شبانه

 (.414-419: 4349)پوالک، « چراغانی مفصّل به خانج داماد راهی میشود

روز اجرا میشده است كه ی هفت شبانهدر میان اقوام لر و بختیاری تا دو سه دهج قبل مراسم و آیین عروسی ط 

روزی عهد كهن بوده است. در تمامی این هفت برخاسته از همان آداب و آیین شادمانی و جشن و رقص هفت شبانه

ازی ببازی جریان داشت. بخش چوببازی و دستمالبازی یا تركهروز سرنا و توشمال نوازی در دو شکل چوبشبانه

ای هفتهبازی مشترک میان زنان و مردان بردزار میگردد. در شاهنامه به زمان یکلویژۀ مردان و قسمت دستما

 جشن و شادمانی اشاره شده است كه مشترک میان آداب كهن ایرانی و فرهنگ عامج مردمان لر و بختیاری است:

 همی هفت روزش بیاراستند 

 بیامد فریگیس چون ماه نو 

 به یک هفته مرغان و ماهی نخفت 

 باغ دشت از كران تا كران زمین 
o 

 سر مشک بر دل بپیراستند 

  به نزدیک آن تاجور شاه نو
 نیامد سر یک تن اندر نهفت

 ز شادی و آواز رامشگران 

 (351)شاهنامه، دفتردوم، ی                        

در رقص مشترک زنانه و مردانه میان عشایر و روستاهای سرزمین لر و بختیاری رموزی از عشق، پیوند، همبستگی  

ای از و هماهنگی نهفته است. صفهای مرتب، فشرده و هماهنگی كامل میان دستها و پاها در هنگام رقص، نشانه

نوّع و جذاب رنگارنگ، با شیوۀ رقصی واحد این حركت یکنواخت یا كوچ هماهنگ است. توجّه به لباسهای زیبا و مت

یگانگی را به اثبات میرساند. از سویی دیگر حركت رقصنددان نیز بطور كامل از سمت راست صورت میگیرید و 

 خالف آن هیچگاه مشاهده نشده است. باشد كه نشان حركت درجهت راستی و پرهیز از ناراستی بوده باشد.

از دذشته تا امروز هنگام رفتن عروس )بهیگ( به و...:  حاوی نُقْل و شیرینی ای به كمر عروس،بستن بقچه

ای حاوی برخی نمادها مانند قرآن كوچک، نان، نمک، شیرینی، نبات، نُقْل و... بر كمر عروس خانج همسر، بقچه

 میبستند كه نشان شیرینکامی، بركت، باروری و تندرستی از چشم حسودان و... بوده است.

 ز باال بر ایشان دهر ریختند 

 همه یال اسبان پر از مشک و می 
o 

 به پی زعفران و درم ریختند 

o شکر با درم ریخته زیر پی 

 (671)شاهنامه، دفتر هفتم، ی:                     

انی، ن هنگام وداع عروس با خانج پدری كه دویا تركیبی خای از غم و شادی، بغض و شوق در آن نهفته است، تکج 

مقداری نمک، چند حبه قند یا نُقل و نبات و شیرینی و قرآنی كوچک را در دستمالی زیبا میپیچند و برادر عروس 

آن را بر كمر او میبندد. جالب این است كه ادر عروس برادر بالغ نداشته باشد، پسرعمویش این وظیفه را به انجام 

های قند و نبات را به نیّت ی ایمن داشتن از چشم زخم )نظر(، حبّهمیرساند. نان را نماد روزی و بركت، نمک را برا

یل این آیین در ا»شیرینکامی و شادكامی در زنددی، و قرآن را جهت تبرُّک این میمنت بر كمر عروس میبستند. 

 گما رسم بوده است كه مادران در خورجین جهیز دختران، شاهنامه را نیز به ودیعت میگذاشتند. این رسم فرهن

شاید بتوان پذیرفت كه در بستن كمر عروس، نگاهی نیز به كشتی (. 47: 4344)سلیمانی كرتالیی، « دیرین ماست

 بستن زرتشتیان هنگام بلوغ و عادات تطهیر و تکلیف وجود دارد.

 در اثنای مراسم عروسی، از دیگر آیینهایی كه به ضرورتآذین یا پل بستن و عبور عروس و داماد از میان آن: 
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های برخی درختان مقدّس نزد عامّه بود كه عروس و داماد به میمنت و مباركی انجام میپذیرفت، بستن پلی از شاخه

های انار، آبنوس، فلوس، كُنار و موْرد ازجمله درختانی و به نیت باروری و بركت از میان آن عبور میکردند. شاخه

ین دعاهایی بختی از مهمتری باروری، بركت و شیرینکامی و نیکبودند كه این پل بوسیلج آنها آذین بسته میشد. دعا

 بود كه در این آیین در عبور از میان پل نثار عروس و داماد میشده است.

 جهانی به آذین بیارستند 

 نهادند آذین به شهر و به راه 

 چهل مهد دیگر پر از آبنوس 
o 

 می و رود و رامشگران خواستند  

 رداههمه برزن و كوی و بازا

 ز دوهر درفشان چو چشم خروس 

 (444)شاهنامه، دفتر هشتم، ی                   

شده برای داماد و های بسیار دور، عبور از میان پل بستهدر میان مراسم عروسی اقوام لر و بختیاری، از دذشته 

عروسی، به برخی درختان  ای نیز همراه بوده است. در سرودهای محلیعروس مرسوم بوده و با خواندن شادمانه

 مقدّس اشاره شده است.

 پُل بندیدّ پُل بندید چو انار تركج فلوس 
o 

 تا بیایه بگذره آقا داماد با عروس  
o 

اند، قطعاً پیش از این در مناطق لر و بختیاری موجود بوده كه بر آنها آبنوس و فلوس كه از درختان مقدّسی بوده 

آبنوس كه در فارسی شیز هم دفته میشود درختی است بزرگ شبیه دردو كه چوب سیاه و »تأكید شده است. 

 (.1: 4395)زنجانی، « شبیه انگور و شیرین استاش سنگینی دارد و در مناطق درمسیر آسیا و آفریقا میروید. میوه

یکی از مراحل اصلی انجام پیوند خجستج ازدواج، بردن بردن عروس به خانۀ همسر )صرفاً سوار بر مادیان(: 

عروس به خانج تازه و نزد همسر اوست. تا دورۀ كنونی وسیلج بردن عروس به خانج بخت، سوار كردن او بر چهارپایان 

ج ظریفی كه در این مرحله وجود دارد و كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار درفته است، انتخاب نوع بوده است. نکت

تأمّلی كه در آیین عروسی ایرانیان خاصه میان اقوام لر و  چهارپا برای انتقال عروس است. از نکات باریک و قابل

كردن عروس صرفاً بر مادیان بعنوان نماد  یک از پژوهشها بدان اشاره نگردید، سواربختیاری باقی است و در هیچ

جنس مادینه و بارور بوده است. در این باور ویژه، عروس قطعاً باید سوار بر مادیان كه زائو بوده است به خانج داماد 

برود نه هیچ چهارپای دیگری. انتخاب مادیان برای حمل عروس كه واالترین دعای ایرانیان از دورۀ باستان است، 

ت كه در آن باروری برای عروس و داماد در قالب آیین سوار شدن بر مادیان از خداوند طلب میشود. برای رسمی اس

این كار هردز چهارپای نرینه یا نازا انتخاب نمیگردید. بنابراین از اسب و استر نرینه و حتی استر ماده كه نازا است، 

است. مادیان مادر همج اسبهای نامی در جهان است، كه  استفاده نمیشود؛ زیرا در باور عموم شوم و ناخجسته بوده

 اسبهای معروفی مانند رخش، شبدیز، شبرنگ بهزاد و... از جملج آنهاست.

 یکی مادیان تیز بگذشت خنگ 

 یکی كُره از پی به باالی او 
o 

 برش چون بَرِ شیر و كوتاه لِنگ 

 سرین و برش هم به پهنای او 

 (56-53دفتر اول، ی  )شاهنامه،                  

نازایی و نداشتن فرزند تلخترین اتفاق در زنددی ایرانیان بوده است. به همین منظور در آیینها همج نیایشها در  

راستای دعای باروری و فرزندآوری بوده است. برای بردن عروس به جاهای دوردست نیز دردونج عروس صرفاً 

 نیامده است. بوسیلج مادیانها حمل میشد؛ هرچند این نکته بصراحت در شاهنامه
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 فراوان عماری بیاراستند 

 فریگیس را در عماری نشاند 
o 

 پس پرده خوبان بپیراستند  

 بنه برنهاد و سپه را براند  

 (354)شاهنامه، دفتر دوم، ی                      

 عماری و پاالن و هودج بساخت 

 چو سیندخت و مهراب و پیوند خویش 
o 

 یکی مهد تا ماه را درنشاخت  

o سوی سیستان ره درفتند پیش 

 (641)شاهنامه، دفتر اول، ی                      

 یکی مهد با چتر و با خادمان 
o 

 نشست اندر او روشنک شادمان  

 (45)شاهنامه، دفتر ششم، ی                      

و فرزند بوده است كه دعای فرزندزایی عروس به زیبایی در  مادیان حامل عروس و كرۀ همراه او، نمادی از مادر 

محتوای این آیین به تصویر كشیده شده است و از مضامین مشترک میان فرهنگ كهن ایرانی و اقوام لر و بختیاری 

 میباشد.

متعاقب انتخاب مادیان با كرۀ همراه، ای پشت سر عروس هنگام رفتن به خانۀ بخت: سوار كردن پسربچه

شکل دیگری از همین آیین و با هدف و دعای فرزندآوری با اولویت داشتن فرزند پسر، در پشت سر عروس و بر در 

ای كوچک نیز سوار مینمودند كه همراه عروس به خانج بخت برده میشد كه این نیز روی مادیان حامل او، پسربچه

اشتن و ند "اجاق كوری"فرزند پسر را برابر با دعای باروری با اولویت داشتن فرزند پسر بوده است؛ زیرا نداشتن 

اوالد و تباهی خانواده برمیشمردند. چون تداوم نسل و سلسلج خانواددی و دودمان خود را در درو داشتن فرزند 

پسر میدانستند، هرچند بطور كلی نداشتن فرزند اعم از دختر یا پسر شومترین اتفاق در میان ایرانیان بوده است؛ 

ادشاهی های پفرزند پسر بجهت جایگزینی اهمیتی بیشتر برای آنها داشت. بویژه پادشاهان و سلسلهولی داشتن 

كه جهت جایگزینی خویش و حفظ قدرت و تداوم سلطنت، نیاز مبرم به داشتن فرزند پسر داشتند. فریدون در 

 تعلق به پسرانش میگوید:

 نخواهم همی خویشتن را كاله 

 سه فرزند را خواهم آرام و ناز 
o 

 نه آكنده دنج و نه تاج و نه داه 

o از آن پس كه دیدیم رنج دراز 

 (455)شاهنامه، دفتر اول، ی                      

هنگام عروسی كردن و به عروس ازطرف پدر، هنگام رفتن به خانۀ بخت:  و گوساله هدیه دادن گاو ماده

ای با دختر خویش و با آرزوی فرزندآوری، پدر عروس همراه با جهیزیه، داو ماده و دوسالهرفتن دختر به خانج بخت 

بر كمک به معیشت خانواده، زائو بودن و همچنین آرزوی نعمت و بركت برای  همراه مینمود. این هدیه عالوه

یان اقوام لر و بختیاری اجرا خانواده را نیز با خویش به همراه داشت. این سنُّت باستانی كه تا همین اواخر نیز م

میشده است، اكنون نیز در میان مردمان روستایی و عشایری این اقوام به تمامی از میان نرفته است. این باور 

برخاسته از اهمیّت و خجستگی داو بلحاظ آیینی و همچنین جایگاه اقتصادی آن در میان ایرانیان بوده است. 

و نماد زمین روزیبخش است. در مصر باستان نماد داو اصل ظهور بود و مادر بطور كلی داو ماده تولیددر شیر »

اده به شکل سر یک م "هات مور"خورشید. زنان قبایل اولیج درۀ نیل تعویذی به دردن میبستند كه خدای بانوی 

این تعویذ،  .داو و یا به شکل زنی با دوشهای بلند و پهن شبیه به دوشهای پایین افتادۀ داو بر آن نقش شده بود

(. ارزش و جایگاه داو در فرهنگ كهن ایرانی، در 47: 4: ج 4394)كریستن سن، « زاد و ولد آنها را تضمین میکرد

فکر و اندیشج مردم پایدار مانده است. براساس شواهدی كه تاكنون نیز حضور داو را در آداب و آیینهایی مانند 
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مّه تأیید مینماید، میتوان به عمق باور مردم درخصوی ارزش و جایگاه ازدواج در میان ایرانیان بویژه در فرهنگ عا

آن پی برد. اینکه در فرهنگ كنونی پیوسته داو در زنددی همراه انسان دیده میشود، خود بیانگر ارزش آیینی آن 

او در كنار ، ددر اسطورۀ باستانی»است. این پیوند برخاسته از باورهای پیشین ایرانیان نسبت به اهمیّت داو است. 

انسان ظاهر میشود؛ زیرا داو مهمترین حیوان اهلی بوده است. كاوشهای دورۀ نوسنگی بهترین شاهد مدعاست. داو 

معیار مشترک ارزشگذاری است. زبان هندی باستان كه آریایی است، بر اهمیّت عمدۀ داو در زنددی ملتها دواهی 

هفتم و سی روزۀ دوم( داو با صفتهای یک داو ماده مشخص شده میدهد. در بخشهای اوستایی نسبتاً متأخر )یشت 

اهمیّت و حضور داو در (. 53)همان: « نیز این داو، ماده به شمار رفته است 4است. در زادسپرم فصل دوم بند، 

فرهنگ ایرانی تا بدانجاست كه در ازدواجی كه طی آن، دو نفر خواهران یکدیگر را به زنی میگیرند و مهریه و 

داو به داو )پایاپای( معروف و متداول بوده و هنوز  "دا به دا"ربها و... از همدیگر نمیستانند، تحت عنوان ازدواج شی

 هم داهی صورت میگیرد.

بردن حیوانات شیرده همراه جهیزیج دختر نیز از آداب و آیین كهن بوده كه تا دورۀ كنونی نیز باقی مانده است.  

همان است كه در ریخت « دخ»اند. ستاک واهۀ با همین ریخت در پهلوی به كار برده میشده« دخت»و « دختر»

ر را؛ در بنیاد و ریشه، به معنی دوشنده كه نامی دیگر است دخت« دوشیزه»دوش در دوشیدن مانده است و در 

است و این نام از آن روی بر وی نهاده شده است كه در خانمانهای كهن آریایی، كار دختران دوشیدن دامها بوده 

 (.335: 4، ج 4395)كزازی، « است

  بز و شیروَر میش بُد همچنین
o 

 به دوشنددان داده بُد پاک دین 

 (14)شاهنامه، دفتر اول، ی                         

 حیوانات ماده و دوشیدنی جزو جهیزیج عروس برشمرده میشدند:

 ددر چهارپایان دوشیدنی 

o 

 ز دستردنی هم ز پوشیدنی 

                   o (611)شاهنامه، دفتراول ی 

در آیین زرتشت داو بدفعات مورد ستایش قرار درفته است. جایگاه داو هم در آیینهای مقدّس و هم در تأمین  

های زرتشت انسان و داو مهمترین موجودات طبیعی هستند و ازطریق در سروده»معیشت انسان حیاتی است. 

ا در زنددی روزانه و هم در آیینها، فرهنگ كشاورزی كه آن را در اوستای متأخُّر مییابیم، داو نقش مهم خود ر

در آیین مهری نیز منشأ بركت و (. 53: 4)كریستین سن، ج « ای مقدّس استحفظ میکند. مواظبت از آن وظیفه

از »آبادی و همج دیاهان و جانوران روی زمین از قربانی كردن داو و ریختن خون او بر زمین دانسته شده است. 

ن، در باور مهریان، بر بركت و سرسبزی افزوده میشود یا به روایت دیگر، انواع دیاهان جریان ریختن خون داو بر زمی

 (.369: 4397)رجبی، « و جانوران از جریان خون داو بر زمین هستی مییابند

 

 گیرینتیجه 

ل نها را تشکیدر میان آداب و فرهنگ ایرانیان، رویارویی عوامل راستی و ناراستی، هستج اوّلیج باورها و اعتقادات آ 

میداده است. در كاركردهای دونادون رفتاری و تالش درجهت رفع نیازهای متعارف، یاری خواستن از نیروهای 

ایزدی بعنوان سرچشمج همج نیکیها نمودی پیوسته داشته است. به همین منظور در آدابی مانند ازدواج حضور 

أ همج خوبیها مشهود است. دذشت زمان و ددردونیهای های نیکخواهی و طلب یاری از خداوند بعنوان منشبنمایه

د نماید. اثر و یا تهدی ناشی از آن نتوانسته است این اندیشج باستانی را كه با ذات عنصر ایرانی در پیوند است كم
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تر هزدارتری با تاریخ و فرهنگ كهن ایرانی دارند، پویاتر و تااین دلبستگی در میان مردمی كه پیوند عمیقتر و ریشه

باقی مانده است. فرهنگ اقوام لر و بختیاری ساكن در عرصج پهناور زادرس، بدلیل شرایط خای اقلیمی از 

ددردونیهای سریع ناشی از تهاجمات دونادون بیشتر از سایر نقاط در امان مانده است. این پاسداری از فرهنگ به 

نیهای فراوانی میان آداب و فرهنگ و آیین كنونی میزانی است كه در خالل بررسی آنها شاهد همانندیها و همسا

 اندیشی در شاهنامج فردوسی بعنوان سند ملُّیاین مردم با پیشینج تاریخی و باستانی آنها میباشیم. با دقت و هرف

و شناسنامج فرهنگ ایرانی و آداب و آیین موجود در آن و تعمّق در آیین كنونی رایج در فرهنگ عامج مردمان لر و 

اری، به همانندی و داه یگانگی موجود میان آنها دست مییابیم. این اشتراكات، داه بطور كامالً همسان، و بختی

های اصیل همچنان تداوم یافته و به شیوۀ كهن در میان این مردم داهی نیز با تغییرات جزئی اما با حفظ بنمایه

یعتری نسبت به سایر آیین ایرانی نیز دارد، میان حضور و قابلیت اجرا دارند. در امر مقدّس ازدواج كه دامنج وس

آنچه در متن شاهنامج فردوسی است و آنچه در فرهنگ عامج اقوام لر و بختیاری دیده میشود، پیوستگی، مشابهت 

و همسانی وجود دارد. این همانندی نشان پیوند عمیق فرهنگی میان روزداران كهن ایرانی و آداب امروزی است 

كار میگیرند و آن را برای نسلهای آینده نیز ند در حفظ و پاسداشت آن تمامی مساعی خویش را به كه مردم باورم

 به ودیعه باقی میگذارند.

 

  نویسندگان مشاركت

شهید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 و داشته برعهده را رساله این راهنماییمحمدرضا صالحی مازندرانی آقای دكتر   است.شده استخراج چمران اهواز

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانامراهلل آخوندنژاد اند. آقای بوده مطالعه این اصلی طراح

ی ها و راهنماییهابه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده مختار ابراهیمیاند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  ادبیات و  دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه شهید چمران اهوازدانشگاه 
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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