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٤٢

به شکل ۱ ــ۶ نقشٔه تقسيمات سياسی استان لرستان توجه کنيد. بر اساس آخرين تقسيمات کشوری استان لرستان دارای ۱۰ 
شهرستان، ۲۵ شهر، ۲۷ بخش،۸۴ دهستان و۳۲۹۷ روستاست.

تقسيمات سياسی استان  درس ششم

شکل ١ــ٦ــ نقشۀ تقسيمات سياسی استان لرستان

   مرز استان    
مرز شهرستان    
مرکز استان    
مرکز شهرستان    
شهر 

فعاليت 
به نظر شما چرا استان را به واحدهای سياسی کوچک تر تقسيم می کنند؟



جغرافيای انسانی استان

٤٣

ی برای مطالعه 
که  بود  شده  تقسيم  استان   ۶ به  کشور  کل  هـ .ش   ۱۳۱۶ سال  ماه  آبان  مصّوب  کشوری  تقسيمات  قانون  در 
همدان،  لرستان،  کرمانشاه،  فعلی  استان  های  شامل  کشور  غرب  استان  از  بخشی  فعلی،  لرستان  استان  آن  براساس 
سال  همان  ماه  دی  که  کشوری  تقسيمات  جديد  قانون  استناد  به  بود.  کردستان  و  بويراحمد  و  کهکيلويه  خوزستان، 
تصويب شد، کشور به ده استان تقسيم و نام هر استان با شماره  ای از يک تا ده مشخص گرديد. در اين تقسيمات که 
تا دهٔه ۴۰ برقرار بود، استان لرستان فعلی بخشی از استان پنجم بود که حدود آن با استان غرب قبلی تفاوت چندانی 
در  قانون  اختيارات  از  استفاده  با  بود.  تقسيمات  آن  در  لرستان  منطقه،  شهرستان  تنها  خرم آباد  شهرستان  و  نداشت 
تقسيمات جديد در سال ۱۳۴۵، کشور به ۱۳ استان و ۸ فرمانداری  کل و ۱۴۵ شهرستان تقسيم شد، که در اين قانون، 

لرستان با عنوان فرمانداری  کل و با سه شهرستان (خرم آباد، اليگودرز و بروجرد) اداره می شد.
براسا س تقسيمات   کشوری مصوب سال ۱۳۵۰، کشور دارای ۱۴ استان و ۹ فرمانداری  کل و ۱۵۱ شهرستان 
بود که لرستان فرمانداری  کل به شمار می رفت. در سال ۱۳۵۲ شش فرمانداری  کل شامل همدان، لرستان، زنجان، 
بوشهر، چهارمحال بختياری و يزد به استان تبديل شدند و بر اين اساس استان لرستان دارای ۳ شهرستان، ۱۰ شهر، 

۱۷ بخش و ۶۳ دهستان با مرکزيت خرم آباد اداره می شد.      

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:



٤٤

باتوجه به شکل های زير، سه شيؤه زندگی مردم لرستان را نام ببريد .
 شما در کدام يک از اين سکونتگاه  ها زندگی می کنيد؟

شيوه های زندگی در استان  درس هفتم

شکل ١ــ٧ــ شيوه های مختلف سکونت در استان

زندگی عشايری 
بستر  يکديگر،  با  (ييالق)  سردسير  و  (قشالق)  گرمسير  مناطق  مجاورت  و  و هوايی  آب  تنوع  علت  به  دير باز  از  لرستان  طبيعت   
مناسبی برای شکل  گيری زندگی کوچ  نشينی فراهم کرده است. در واقع مردم اين سرزمين برای بهره  گيری از امکانات محيط طبيعی ، با 
کوچ متناوب خود در طول سال، که بر اساس تغيير فصل استوار است، يکی از کهن  ترين معيشت  های اقتصادی بشر يعنی کوچ  نشينی 

را به وجود آورده  اند . 

  شکل ٢ــ٧ــ دامداری عشايری در لرستان 
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٤٥

فعاليت 

بيشتر بدانيم  
آيا می دانيد چرا هوای داخل سياه چادرها در زمستان گرم و در تابستان خنک است ؟ 

مسکن کوچ نشينان لرستان چادر (داوار) است که از موی بز تهيه می شود . در فصل زمستان با ريزش باران 
ناپذير  نفوذ  و  کوچک  آن ها  منافذ  علت  همين  به  می يابد.  کاهش  می رود،  کار  به  چادرها  اين  بافت  در  که  اليافی  طول 
می شوند. اين امر نه تنها از نفوذ باران به داخل چادر جلوگيری می کند، بلکه سبب نگهداری گرمای داخل چادر نيز 
می شود . برعکس در فصل تابستان به علت خشکی هوا طول الياف چادر افزايش می يابد و موجب افزايش قطر منافذ 
آن ها می شود. اين امر باعث افزايش جريان هوا به داخل چادر و خنک شدن هوای داخل چادر می شود. بنابر اين يکی 

از ويژگی  های اين نوع مساکن هماهنگی با شرايط محيط طبيعی است. 

عشاير لرستان را می توان بر اساس شيوه کوچ به دو دسته اصلی تقسيم نمود:
الف) عشاير کوچ  نشين : همراه دام هايشان کوچ می کنند و درآمد آنها مبتنی بر دامپروری است.

ب) عشاير نيمه  کوچ نشين : اغلب خودشان ساکن اند، ولی دام  هايشان را کوچ می دهند. اين دسته از عشاير عالوه بر دامپروری 
به کشاورزی نيز می پردازند.

به نظر شما يک جا نشين کردن عشاير، چه آثار مثبت و منفی دارد؟

شکل ٣ــ٧ــ بافت سياه چادر توسط زنان عشاير لرستان 



٤٦

فعاليت 

سکونتگاه  های روستايی 
بر  عالوه  لرستان  روستاهای  پيدايش  در  دارند .  سکونت  روستاها  در  استان  جمعيت  درصد   ۴۰ حدود   ۱۳۸۵ سال  آمار  طبق 
عوامل طبيعی همچون؛ منابع آب و زمين کشاورزی، عوامل انسانی مانند ضرورت  های دفاعی و امنيتی، عوامل قومی و فرهنگی نيز 

مؤثر بوده است . 
از نظر شکل، روستاهای لرستان از نوع متمرکزند .

شکل ٤ــ٧ــ نمايی از يک روستای متمرکز در استان لرستان

بنياد  اخير  سال های  در  است .  جغرافيايی  محيط  تأثير  تحت  لرستان  روستاهای  قديمی  خانه های  در  شده  انتخاب  مصالح  نوع 
مسکن انقالب اسالمی در زمينٔه بهسازی و توسعٔه روستاهای استان گام  های اساسی برداشته است و تالش می شود خانه  های روستاييان 

با مصالح جديد و با رعايت اصول مقاوم سازی در برابر زلزله ساخته شود.

از مقايسٔه دو نقشٔه پراکندگی روستاهای لرستان و منابع آب  های سطحی استان چه نتايجی می توان گرفت؟

شکل ٥ــ٧ــ نقشۀ پراکندگی جمعيت و منابع آب های سطحی استان
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٤٧

فعاليت 
روستاييان لرستان در گذشته به کمبود زمين کشاورزی در اين استان توجه کرده   اند ؛ مانند استقرار روستا در 

زمين  هايی که استعداد کشاورزی ندارند. آيا نمونه های ديگری را می توانيد مثال بزنيد؟

سکونتگاه  های شهری
شهرهای لرستان در نتيجٔه توسعه و تحول روستاها به  وجود آمده  اند. در شکل  گيری اين شهرها عواملی مانند دسترسی به منابع 
آب، ضرورت های دفاعی و امنيتی، ارتباطات و جنبه های سياسی مؤثر بوده است . در چند دهٔه گذشته به علت مهاجرت روستاييان به 

شهرها جمعيت شهری استان به سرعت افزايش يافته است. 

شکل ٦ــ٧ــ نمايی از شهر بروجرد



٤٨

فعاليت 
با توجه به جدول ٧ــ٧ 

به سؤاالت پاسخ دهيد . 
و  روستايی  جمعيت 
 ۱۳۵۵ سال  از  لرستان  شهری 
کرده  تغييری  چه   ۱۳۸۵ تا 

است ؟
نسبت جمعيت روستايی 
به جمعيت شهری استان تا سال 

۱۳۹۵ چگونه خواهد بود؟

جدول ٧ــ٧

سال
جمعّيت

روستايی(درصد)شهری(درصد)کل استان به نفر
۱۳۵۵۹۳۳،۹۳۹۳۱/۵۶۸/۵
۱۳۶۵۱،۳۶۷،۰۲۹۴۶/۷۵۳/۳
۱۳۷۵۱،۵۸۴،۴۳۴۵۳/۶۴۶/۴
۱۳۸۵۱،۷۱۶،۵۲۷۵۹/۴۴۰/۶

شکل ٨ــ٧ــ چشم اندازهايی از شهرهای استان

بيشتر شهرهای لرستان زير ساخت  های الزم  را برای افزايش سريع جمعيت نداشته  اند و اين امر باعث بروز مشکالت فراوانی در 
اين شهرها شده است . 

ساخت شهرهای لرستان تا حدود زيادی ، متأثر از شرايط جغرافيايی به  ويژه ناهمواری  هاست . اين تأثير را در بيشتر شهرهای 
لرستان می توان مشاهده کرد . 
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٤٩

فعاليت 

شهرهای استان معموالً از دو بافت جديد و قديم تشکيل شده اند . 
در بافت قديم به شرايط طبيعی بيشتر توجه شده و معماری اين بخش تا حدودی متأثر از شرايط طبيعی است . اما بافت جديد بر 

اصول شهرسازی نوين منطبق است که متأثر از نيازهای جديد شهری است .

۱ ــ دربارٔه تأثير ناهمواری ها در ساخت شهر يا روستای محل زندگی در کالس گفت وگو کنيد .
نظر  از  جديد،  خانه  های  معماری  با  را  خود  سکونت  محل  روستای  يا  شهر  قديمی  خانه  های  معماری  ــ   ۲

هماهنگی با شرايط محيط طبيعی مقايسه کنيد .

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:
شکل ٩ــ٧ــ نمايی از شهر خرم آباد



٥٠

فعاليت 

پراکندگی جمعيت در استان چگونه است؟
نسبی  تراکم  می کنند.  زندگی  لرستان  استان  در  کشور  جمعيت  کل  درصد   ۲۶/۶۵ حدود   ،۱۳۸ ۵ سال  سرشماری  براساس 

جمعيت در اين استان ۶۲ نفر در هر کيلومتر مربع است.

به نقشٔه پراکندگی جمعيت استان توجه کنيد.
آيا جمعيت در تمام مناطق به صورت همسان توزيع شده است؟

ويژگی های جمعيتی استان       درس   هشتم

چگونه هر يک از عوامل زير در پراکندگی جمعيت استان  ما مؤثرند؟

  چگونه؟عوامل مؤثر
آب و هوا

راه  های ارتباطی
فرصت  های شغلی

منابع آب

شکل ١ــ ٨ ــ نقشه پراکندگی جمعيت استان

٥٠٠ خانوار و بيشتر    
٤٩٩ــ١٠٠خانوار      
٩٩ــ٥٠خانوار

مرز استان         
مرز شهرستان  

راکندگی جمعيت استان توجه کنيد.
ت در تمام مناطق به صورت همسان توزيع شده است؟

ر و بيشتر    
١٠خانوار      
٥٠خانوار

رز استان         
شهرستان  
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٥١

فعاليت 

چنان که می  دانيد؛ عوامل جغرافيايی، نظير آب و هوا، ارتفاع و ناهمواری  ها، منابع آب، کيفيت خاک، پوشش گياهی و موقعيت 
جمعيت  کرده،  فراهم  زيستن  برای  را  بهتری  امکانات  طبيعت  هرجا  دارند.  لرستان  استان  جمعيت  پراکندگی  در  مهمی  نقش  نسبی 

انبوه تری در آن استقرار يافته است.
مکان  ها  اين  در  جمعيت  تراکم  و  جذب  سبب  شهری،  مکان  های  در  ويژه  جاذبه  های  ايجاد  با  نيز  انسان  عوامل،  اين  بر  عالوه 

می شود. در حال حاضر، بيش از نيمی از جمعيت استان لرستان در شهرها تمرکز يافته  اند. 

با توجه به جدول ٢ــ ٨ به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهيد . 
بيشترين و کم ترين ميزان رشد جمعيت مربوط به چه سال  هايی است؟

رشد جمعيت استان در سال ۱۳۷۵ نسبت به ۱۳۸۵ چه تغييری پيدا کرده است؟ چرا؟
از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵ درصد جمعيت شهری چه تغييری پيدا کرده است؟ چرا؟

جدول ٢ــ ٨

سال
متوسط رشد ساليانه(درصد)جمعيت

روستايیشهریکل استانروستايی(درصد)شهری(درصد)کل استان (نفر)
 ــ  ــ  ــ ۱۳۵۵۹۳۳۹۳۹۳۱/۵۶۸/۵
۱۳۶۵۱۳۶۷۰۲۹۴۶/۷۵۳/۳۳/۸۸۸/۰۵۱/۳۱
۱۳۷۵۱۵۸۴۴۳۴۵۳/۶۴۶/۴۱/۴۹۲/۹۰۰/۰۹
۱۳۸۵۱۷۱۶۵۲۷۵۹/۴۴۰/۶۰/۸۱/۸۴۰/۵۳

شکل ٤ــ ٨شکل ٣ــ ٨ ــ نمودار ساختمان سنی جمعيت استان

 ٥ ــ١ 
 ٪۷/۵۹

١٠ــ٦  
٪۸/۰۵

١٤ــ ١١  
٪۱۹/۱۱

کمتر از يک سال 
 ٪۱/۵۸

بيشتر از ٦٥ سال 
٪۵/۰۱

 ۶۴ ــ ۲۵  
٪۴۱/۳۳

٢٤ــ ١٥   
 ٪۲۷/۳۳



٥٢

فعاليت 

ساختمان سنی جمعيت استان 
براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ از کل جمعيت لرستان ۲۶/۳ درصد کمتر از ۱۵ سال سن داشته  اند. بنابراين مهم ترين ويژگی 
ساختار سنی جمعيت استان لرستان جوان بودن آن است. مهاجرت گروه های سنی فعال به ساير مناطق کشور يکی از داليل جوانی 
جمعيت در استان ماست. جمعيت گروه بزرگساالن در استان ۶۸/۷ درصد است. هم چنين ۵ درصد جمعيت، باال تر از ۶۵ سال سن 

دارند.

 
مقايسه  هم  با  را  کهنساالن  و  بزرگساالن  نوجوانان،  و  کودکان  گروه  سه  استان،  جمعيت  سنی  هرم  به  توجه  با 

کنيد. 

     ٨٥+
٨٤ ــ٨٠      
٧٩ ــ ٧٥     

٧٤ ــ٧٠          
۶٩ ــ ۶٥     

۶٤ ــ۶٠        
۵٩ ــ ۵٥     

۵٤ ــ۵٠        
۴٩ ــ ۴٥     

۴٤ ــ۴٠          
۳٩ ــ ۳٥     

۳٤ ــ۳٠          
۲٩ ــ ۲٥     

۲٤ ــ٢٠        
١٩ ــ ١٥     

١٤ ــ١٠   
٩ــ ٥      

٤ ــ٠
٠           ٥٠٠٠٠          ١٠٠٠٠٠          ١٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠        ١٠٠٠٠٠           ٥٠٠٠٠                      ٠          

شکل ٥ــ ٨ ــ نمودار هرم سنی استان در سال ١٣٨٥

زن مرد
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٥٣

تحقيق کنيد  

مهاجرت 
پديدٔه مهاجرت در استان لرستان بيش تر به داليل اقتصادی صورت می  گيرد و به شکل  های زير مشاهده می شود.

آن  شکل  عمده  ترين  و  می شود  شامل  استان  داخل  در  را  مردم  جايی  جابه  مهاجرت  نوع  اين  استانی:  درون  مهاجرت  ۱ــ 
مهاجرت از روستا به شهر است . در چند دهه     ٔ  گذشته، مهاجرت از مناطق روستايی به شهرها در حال گسترش بوده ولی با اقدامات 

انجام گرفته اين روند در حال کاهش است.
۲ــ مهاجرت برون استانی: منظور مهاجرت  هايی است که از استان لرستان به استان  های ديگر يا از ساير استان  ها به استان ما 
صورت می گيرد. انگيزٔه اصلی اين مهاجرت  ها پيدا کردن شغل با درآمد کافی و تحصيل است و بيش تر به استان  های تهران، خوزستان، 

اصفهان و کرمانشاه صورت گرفته است.

دربارٔه تأثير مهاجرت از روستا به شهرهای لرستان تحقيق کنيد و نتيجٔه تحقيق را در جدول ٦ــ ٨ بنويسيد.

جدول ٦ــ ٨

تأثير مهاجرت بر شهرها

تأثير مهاجرت بر روستاها

شکل ٧ــ ٨ ــ نمايی از شيوه های سکونت در لرستان



فصل سومفصل سوم
ويژگي هاي فرهنگي استان لرستانويژگي هاي فرهنگي استان لرستان
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ای مردم همٔه شما را از يک مرد و زن آفريديم و آن  گاه شعبه  های بسيار و فرقه  های مختلف گر دانيديم 
تا يکديگر را بشناسيد. به درستی  که، بزرگوار ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست، و خدا از حال شما 

کامالً آگاه است.
سورۀ حجرات، آيه ۱۳

تعريف فرهنگ 
فرهنگ در لغت به معنای پيش  بردن است و در جامعه  شناسی عبارت است از: مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر که 

از نسلی به نسل ديگر منتقل می شود.

فرهنگ عامه
گذشتٔه تاريخی، حماسه  های آبا و اجدادی، سرزمين نياکان، زبان مادری، باورها و سنت  های بومی، مفاخر و قهرمانان، اسطوره  های 
دينی و ميراث ادبی و هنری در مجموع فرهنگ عامٔه يک اجتماع را تشکيل می دهند. در واقع فرهنگ عامٔه هر قومی در حکم شناسنامه 
و هويت آن قوم محسوب می شود و تعيين کنندٔه خصلت  ها، نشان دهندٔه عادات گذشتگان و بهترين عاملی است که اقوام و ملت  ها را به 

هم پيوند می دهد. اين نزديکی موجب صلح و دوستی و از بين رفتن کينه  ها و دشمنی  ها می شود.

آداب و رسوم مردم استان   درس نهم

شکل ١ــ٩ــ جلوه هايی از زندگی مردم لرستان
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فعاليت 

فعاليت 
به نظر شما آشنايی با فرهنگ عامه چه تأثيری در شکل  گيری هويت جوانان دارد؟

فرهنگ قوم لر بخشی از فرهنگ ايرانی
اقوام و طوايفی که در ايران زندگی می کنند، در عين تنوع آداب و رسوم، دارای وحدت، انسجام و يکپارچگی هستند. هر يک 
از اين اقوام ضمن متجلّی کردن هنر، فرهنگ و تمدن اين سرزمين، ويژگی  های خاص خود را دارند که آنها را از ديگران متمايز کرده و 
به آنان هويت خاصی بخشيده است. فرهنگ قوم لر يکی از بارزترين و اصيل  ترين بخش  ها از گنجينٔه فرهنگ ايرانی به شمار می رود. 
مردم لرستان در مناطق مختلف به لحاظ گويش، شرايط جغرافيايی و ديگر شرايط، خصوصيات فرهنگی خاص خود را يافته  اند. لرستان 
از نظر ديرينه  شناسی و پژوهش  های باستان  شناسی، يکی از کهن  ترين پايگاه  های زيستی و آفرينش    های فرهنگی در جهان است و آثاری 

که از عصر پارينه  سنگی تا دورٔه نوسنگی به دست آمده است. گواه اين امر می باشد.

شکل ٢ــ٩ــ جلوه هايی از زندگی مردم لرستان

دربارٔه وي ژگی  های فرهنگی (آداب و رسوم، ارزش  ها، باورها، آثار باستانی و....) محل سکونت خود اطالعاتی 
جمع  آوری کنيد و نتيجٔه کار را در کالس ارائه دهيد.

 زبان و گويش در لرستان
زبان مهم ترين وسيلٔه ارتباط اجتماعی انسان  ها، عامل مهم انتقال فرهنگ و يکی از مرزهايی است که در درون آن، يک هويت 
گروهی شکل می گيرد. هم چنين زبان، بارزترين ويژگی هويّت قومی و فرهنگی در ميان جوامع انسانی است. هر زبان دارای گويش  های 
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تحقيق کنيد  

مختلف است و هر گويش نيز می تواند دارای لهجه  های گوناگون باشد. البته اين تقسيم بندی  ها گاه از حوزٔه جغرافيايی فراتر می رود و 
تا حد يک فرهنگ و قوم گسترش می يابد. 

لرستان را از نظر گويش به چهار منطقٔه مجّزا می توان تقسيم کرد: 
الف) منطقۀ لر نشين: شامل خرم آباد، پاپی، ويسيان، پلدختر، باال گريوه، منطقٔه سگوند، گريت، زاغه، رازان، چگنی و مناطقی 

از کوهدشت.
 ب) منطقۀ لک  نشين: شامل چغلوندی، الشتر، نورآباد، سر طرهان، قسمتی از کوهدشت و بخشی از دشت سيالخور.

ج) منطقۀ بختياری: شامل اليگودرز، شول  آباد، َبزنويد، ززو ماهرو، بخش  هايی از دورود و ازنا. 
د) منطقۀ بروجردی  نشين: شامل بروجرد، اشترينان، قسمت  هايی از دشت سيالخور و قسمت  هايی از دورود و ازنا. 

انبوهی از واژه  هايی که در فرهنگ لری موجوداست، چنان غنی و پر مفهوم  اند که برای برگردان آن ها به زبان فارسی، بايد آن ها را 
تعريف کرد؛ زيرا معادل اين واژه  ها در زبان فارسی وجود ندارد. 

الف) به نظر شما چه تفاوتی بين زبان، لهجه و گويش وجود دارد؟
ب) با راهنمايی دبير خود چند واژه بيابيد که مختص فرهنگ خودتان باشد.

شکل ٣ــ٩ــ جلوه ای از زبان نوشتاری در استان

ضرب  المثل  ها 
بدين  قوم  اند؛  يک  فرهنگ  نشان  دهندٔه  نوعی   ريشٔه آن ها، به  واژگانی و  ساختار  بر  عالوه  اصطالحات  کنايه  ها و  ضرب  المثل  ها، 
مفهوم که با تجزيه و تحليل آن ها (در هر زمانی ) می توان فرهنگ و تفکر آن قوم را ( در برهه) بررسی کرد. ضرب  المثل  ها گذشته  های دور 



٥٨

فعاليت 

را با امروز پيوند می دهند و کارکرد اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی دارند.
و  اجتماعی  جغرافيايی،  فرهنگی،  موقعيت  به  توجه  با  می کنند،  تکلم  بدان  ها  که  قوميت  هايی  اساس  بر  گوناگون،  گويش  های 
طبيعی شان، ضرب  المثل  های خاص خود را دارند، که براساس پيش  زمينه  ها، داستان  ها، موقعيت  ها و اتّفاقات خاص پديد آمده  اند، 
معنای واقعی آن ها دست  به گونه  ای که اگر پيش  زمينٔه بعضی از ضرب  المثل  ها درست تشخيص داده نشود، نمی توان به عمق و کنه 

يافت. 

ضرب  المثل  های رايج محل سکونت خود را به کمک بزرگ ترها جمع  آوری و جدول ۴ــ ۹ را کامل کنيد.

جدول ۴ــ۹

مفهوم ضرب  المثل
َد گپونه، بازی بچون ِکر

چيزی در چنته ندارد.
بارو و برگ درسه می واره

زمانی که کار به موقع انجام نگيرد.

جلوه  های ياری  گری در لرستان
ياری  گری، کنش  متقابل  اجتماعی بين دو يا چند نفر برای رسيدن به هدف يا اهداف معينی است. همکاری و ياری  گری، جزئی 
جدايی  ناپذير از زندگی اجتماعی و مقتضای آن است و نشانه  ای از عزم انسان  ها و ارادٔه جمعی آنان در برخورد با مسايل و مشکالت 
است.  شده  پديدار  مختلفی  شکل  های  به  فرهنگی  و  اجتماعی  محيطی،  عوامل  تأثير  تحت  مختلف،  اقوام  ميان  در  که  است  زندگی 
همکاری  ها در استان بيشتر به صورت مستقيم، اختياری، سنتی و خود انگيخته  اند و محور اصلی آنها يا خود ياری است، يا همياری 

و يا دگر ياری.
محورهای همکاری در استان عبارت اند از: 

الف) همکاری فيزيکی ؛ که از طريق توانايی  های بدنی امکان  پذير است «گَل درو، جو رو» 
ب) همکاری پولی و مالی؛ کمک برای تأمين هزينٔه زندگی «عروسی، عزا، تاسو» 

ج) همکاری فکری ؛ «مشورت»
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تحقيق کنيد  
تحليل کنيد

بنی  آدم اعضای يک پيکرند                            که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار                   دگر عضوها را نماند قرار

يکی از مصاديق ياری  گری در محل سکونت خود را انتخاب کنيد و مراحل، اهداف، و کارکردهای آن را در 
قالب يک گزارش در کالس ارائه دهيد.             

واره 
نوعی تعاون سنتی کهن و زنانه بر پايه مبادلٔه شير با شير است. محور اصلی همکاری در واره همياری از طريق 
يک کاسه کردن امکانات (توليدات شيری) است. هر واره دارای يک «سر واره» و تعدادی «هم  واره» يا اعضای واره 
است با حقوق و وظايف مشخص که يکديگر را حداقل برای يک دورٔه شير دهی گوسفندی و يک سال برای واره  های 
گاوی بر می گزينند. اندازه  گيری شير در بين اعضا با روش  «ِلـلَه گذاری» و به شيوه  های مختلف صورت می گيرد. واره 
عالوه بر کارکردهای اقتصادی، کارکردهای غير اقتصادی از قبيل: پذيرش  اجتماعی، آرامش روانی، مبادلٔه اطالعات، 

استقالل اقتصادی زنان و گذران اوقات فراغت را به دنبال دارد. 

 مشارکت در امور سوگ و سوگواری 
مراسم سوگ و سوگواری را در استان 
پُرس يا چَمر می نامند. واژٔه پرس ريشٔه اوستايی 
را  سوگ  مراسم  ايران  زرتشتيان  زيرا  دارد؛ 
پُرسه می گويند. مردم استان در مراحل مختلف 
سوگواری خويشاوندان، همسايگان و آشنايان، 
اين  دارند.  و  داشته  فّعاالنه  حضور  و  شرکت 
اجتماعی  و  روانی  کارکرد  دارای  مشارکت 
است. دلجويی و احساس همدردی با بازماندگان 
موجب کاهش رنج و مصيبت آنان می گردد. از 
شکل ٥ ــ ٩ــ مراسم سوگواری در لرستانطرفی نيز موجب همبستگی و يکپارچگی هر چه 



٦٠

بيشتر واحدهای اجتماع محلی می شود و دارای کارکرد اقتصادی نيز  است؛ چرا که افراد با کمک  های مالی خود «پرسونه» به صورت 
نقدی و غير نقدی، به بازماندگان کمک می کنند تا به روال عادی زندگی برگردند.

آيين  های نوروزی
چند جشن باستانی در لرستان برگزار می شود که يکی از آن ها جشن نوروز است. از نخستين روز های اسفند مردم آماده برگزاری 
نوروز می شوند. خانه  تکانی، سفيد کاری و رنگ  آميزی خانه، شست وشوی فرش و وسايل زندگی و تهئه لباس نو حرکت پر شوری است 
برات،  َالَفه،  سال،  آخر  جمعٔه  سبزٔه   نوروزی،  از:  عبارتند  لرستان  در  نوروزی  آيين  های  از  برخی  می دهد.  نويد  را  نوروز  رسيدن  که 

چهار شنبه سوری، سفرٔه هفت  سين، ديد و بازديد نوروزی، نوعيد و سيزده به در .

شکل ٦ ــ ٩ــ مراسم سيزده بدر (روز طبيعت) در لرستان 

فعاليت 
دربارٔه نحؤه برگزاری آيين  های نوروزی در محل زندگی خود تحقيق کنيد و نتيجه را در کالس ارائه دهيد.

به نظر شما مردم در روز سيزده  به  در و به هنگام گشت و گذار در صحرا چه نکاتی را بايد رعايت کنند؟
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شب يلدا (ُشو ِچله)
مردم لرستان هرسال طوالنی  ترين شب سال را با آداب و رسوم ويژه ای سپری می کنند. بعضی از غذا های مخصوص مردم در اين 
شب کباب بوقلمون و گوسفند، سبزی  پلو با ماهی و خورش سبزی است. آجيل مخصوص اين شب، «گَنم  شير» می باشد. ترکيب آن، گندمی 
است که قبال ً در شير خيسانده، زردچوبه و نمک به آن اضافه شده، روی تابه برشته و با مغز گردو، پسته، کنجد، شاه دانه و کشمش مخلوط 
شده است. مردم در اين شب در خانٔه بزرگان جمع می شوند و به خواندن ديوان حافظ و تفأل به آن، خواندن فال   «ِچل  ِسرو» و شاهنامه    
می پردازند. شاهنامه  خوانی از رسوم قديمی است که عالوه بر شب يلدا در تمام طول سال اجرا می شود. مهم ترين کارکردهای اجتماعی 
شاهنامه  خوانی عبارت اند از: سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت، ايجاد همبستگی ملی، انتقال فرهنگ ملی، برانگيختن احساسات رزمی 

و همچنين روحئه شعر و شاعری، تأثير مهم آن در گسترش روحئه پهلوانی و جوان مردی و گسترش زبان فارسی است.

شکل ٧ــ ٩  

دين و مذهب 
بر اساس بررسی  های انجام شده، لرستان يکی از کهن  ديارانی است که در بستر تاريخ، مردمانش باورهای آيينی متفاوتی داشته  اند. 
پژوهش گران عقيده دارند که نوعی تداوم و پيوستگی دينی و اعتقادی در ميان ساکنان لرستان در طول تاريخ وجود دارد، که اين امر، 
بسيار مهم و در خور توّجه است. مردم لرستان قبل از ورود اسالم به ايران به دين زرتشتی گرايش داشتند و با ورود اسالم، دين اسالم 

و مذهب تشيع را پذيرفتند. مذهب مردم لرستان شيعه دوازده امامی است.
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 برای مطالعه 
نان و انواع آن

گوناگونی، انگيزه  و شيوه  های پخت و مصرف نان در لرستان از گذشته  های دور معمول بوده که به تدريج تهئه 
برخی از آن ها فراموش شده است. در اين جا گزارش کوتاهی دربارٔه انواع آن می آوريم. 

جدول ٨ ــ٩

شرايط و شيوۀ پخت نوع نان

نانی است که در مواقع ضروری و فوری پخته می شود. خمير اين نان از آرد گندم است و بدون مائه خمير درست می شود .َفتيره

کَلگ
نانی است که از بلوط فراهم می شود. در گذشته در بعضی از مناطق به دليل نداشتن گندم، جو و ذرت و فقر مادی، از اين 

نان استفاده می کردند. خاصيت اين نان سيری دراز مدت و مقوی بودن آن است.

نان   توه ای
(ساجی) 

خمير آن از آرد گندم است و با مائه خمير درست می شود. پس از آماده شدن خمير، به وسيلٔه تووه دو رويه نان را می پزند و 
سپس برای خشک کردن يا بيشتر پختن، جلوی شعله يا « ورتوه » قرار می دهند .اين نوع نان دارای سبوس نرم است و امروزه 

در مناطق روستايی پخته می شود. گر چه بيشتر نان ها با تووه يا ساج درست می شوند، اما اين نان به اين نام مشهور است.

خمير آن از آرد جو تهيه می شود، پختن آن تابه ای است و سبوس آن کمی بيشتر است.نان جو 

گرَده
از آرد گندم و بدون مايه خمير تهيه می شود و اغلب در آسياب  ها و يا برای توشٔه سفر پخته می شود. خمير گرده سفت 
است و مقداری پياز نيز به آن اضافه می کنند. قطر گرده معموال ً ۷ تا ۸ سانتی  متر است و بر گردٔه مسافرتی، زردچوبه، زيره 

و رازيانه هم اضافه می کنند.
نانی است که از ذرت درست می شود. خمير آن بدون مايه است و معموالً با کره خورده می شود. ُقرَصه

ِچزنَک
اضافه  هم  زردچوبه  و  رازيانه  زيره،  آن  به  که  می شود  درست  معمولی  خمير  از  شل  تر  و  مايه  بدون  خميری  گندم  آرد  از 
می شود، چزنک را گرم  تکه  تکه می کنند و در داخل ظرفی می ريزند و روی آن روغن حيوانی، عسل يا شيره انگور اضافه 

کرده، می خورند.

نان تيری
 اين نان در آيين سوگ مردگان پخته می شود و خمير آن از آرد گندم است و وجه تسمئه آن اين بود که چونه  های خمير، به 

وسيلٔه چوبی به نام « تير» پهن نازک می شد و سپس آن را روی تووه يا ساج می انداختند تا پخته شود.

ُبرساق
 نانی است که خمير آن از آرد گندم و شير با اضافه کردن زردچوبه، زيره و رازيانه درست می شود و خمير آن سفت تر از 

خمير معمولی است، خمير را به شکل و اندازه تخم  مرغ در می آورند و در روغن حيوانی سرخ می کنند.

کلوا
 خمير آن شبيه به برساق است. ولی به هنگام پختن خمير آن  را به صورت قرص  های گرد، پهن می کنند و يا در تنور می پزند 

و يا به گودی ساج می چسبانند و بر روی آتش گل  انداخته بدون شعله می گذارند تا پخته شود.
 نانی است که خمير آن با شربت شکر، آرد گندم و کمی گالب و بدون مائه خمير درست می شود. کاک
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موسيقی 
موسيقی پديده  ای جهان  شمول است، به  طوری که هيچ قوم و جامعه  ای بدون موسيقی وجود ندارد. بدون ترديد موسيقی 
عناصر فرهنگی جزيی  ديگر  زبان و  همانند  پديده  تشکيل می دهد. و از اين رو می توان گفت؛ اين  جزيی از فرهنگ هر جامعه را 
در  پود  و  تار  چون  سازی  و  آوازی  موسيقی  يعنی  آن،  ابعاد  به  توجه  با  موسيقی  می آيد.  شمار  به  انسان  زندگی  از  جداناپذير 
در  نوحه  خوانی  دينی،  مراسم  در  تنبور  نوای  عروسی،  جشن  در  شاد  نغمه  های  و  موسيقی  نوای  است.  شده  تنيده  مردم  زندگی 
عزيزان، همه حاکی از نقش موسيقی در ابعاد  مادران، مويه  سرايی هنگام مرگ  مراسم تاسوعا و عاشورا، سرودن الاليی توسط 
آن  مهم  بخش  که  است  رديف نوازی  و  رديف  موسيقی  سرچشمه  های  از  لرستان  موسيقی  است.  لرستان  مردم  زندگی  گوناگون 
ناشناخته  لرستان چندان  تأثير گذاشته است. موسيقی محلی  کمانچه  نوازی محلی بر موسيقی رسمی ايران نيز  کمانچه و  از طريق 
ماهور  دستگاه  در  معموالًَ  و  است  محدود  مقامات  حيث  از  ايران،  ديگر  نواحی  موسيقی  های  از  بسياری  برخالف  ولی  نيست؛ 
سلحشوری  معموال ًجنبه  و  داشته  وااليی  مفهومی  غنای  است،  پيچيده  و  ظريف  اجرايی  لحاظ  از  لری  موسيقی  می شود.  اجرا 

و حماسی دارد. 
کارکردهای اجتماعی موسيقی در لرستان 

۱ ــ استفاده در جشن  ها و مراسم سوگواری  ۲ــ استفاده در مراسم دينی  ۳ــ تقويت روحئه رزمی ـ دفاعی  ۴ــ جلوگيری 
از کج  رفتاری ۵ ــ استفاده به هنگام کار و فعاليت  های روزانه «ترانه  های شير دوشی، خرمن  کوبی، الاليی، مشک زنی و ...»

شکل ۹ــ ٩ــ نمايی از بازی های محلی استان لرستان 
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 برای مطالعه 
موسيقی لرستان از نظر محتوايی و موضوعی به هفت نوع تقسيم می شود که عبارت اند از:

 موسيقی و ترانه  های حماسی و رزمی؛ که بيانگر ارزش  های حماسی و رزمی اند (دايه دايه، کرمی) و يا   مقام  های 
موسيقی بدون کالمی که در رزم گاه و مسابقه به کار می رفته است. 

موسيقی و ترانه  های سوگواری؛ بيشتر جنبه آيينی داشته و در مراسم عزاداری از روزگار کهن تا کنون کاربرد 
فراوانی داشته است. ( چمرونه ــ پاکتلی و ... ) 

موسيقی و ترانه  های فصول؛ که مناسب فصول مختلف سال بوده است. 
موسيقی و ترانه  های کار؛ به منظور سهولت و تسريع در کار به صورت فردی و دسته  جمعی خوانده  می شد. مثل 

ترانه  های گل درو، هوله، مشک زنی و ... 
موسيقی و ترانه های عاشقانه؛ در وصال يا فراق معشوق (اليسونه ــ ساری خانی و ...) 

سروده  مکانی  يا  موضوع  يا  شخص  هجو  قالب  در  و  فی  البداهه  صورت  به  اغلب  طنز؛  ترانه  های  و  موسيقی 
می شده. 

موسيقی و سروده های مذهبی؛ جنبٔه عرفانی و اعتقادی داشته و در مراسم مذهبی استفاده می شده است.

پوشش سنتی مردم لرستان 
پوشش سنتی ُمعّرف کار، انديشه، سليقه، محيط و زندگی مردم است. يکی از 
جلوه  های بارز فرهنگ مادی در ميان مردم لرستان پوشش سنتی با وقار متناسب با 

آب و هوای استان است که تنوع رنگ  ها از مهم ترين ويژگی  های آن می باشد. 

شکل ١٠ــ٩ــ پوشش سنتی مردم استان
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پوشش مردان:
۱ ــ شال، پارچٔه بلند سفيدی از جنس چلوار است که به 

دور کمر می پيچند. 
۲ ــ ستره، قبايی مخصوص است. 

۳ ــ کاله نمدی 
۴ ــ کَپنَک يا فرجی، يک نوع قبای پشمی محکم است. 
آن  زير  و  تابيده  نخ  از  شده  بافته  آن  روی  گيوه،  ــ   ۵
الستيک ضخيم و محکم است و بعضی مواقع از چرم هم استفاده     

می کرده  اند. نوع خاصی از آن به آژيه معروف است. 
در مناطق شرقی استان يک نوع قبا که معروف به «چوخا» است، می پوشند، که لباسی زيبا و موقر است. شلوار سنتی اين مناطق 

مانند بختياری  ها ست اما کاله  نمدی آنان با ساير مناطق استان فرق دارد. 
پوشش زنان: ۱ــ پيراهن آزاد و بلند بدون  يقه ۲ ــ کلنجه؛ جليقٔه يراق  دوزی شده که در بسياری از موارد آن را سکه دوزی و 
تزيين می کرده اند  ۳ــ تره؛ پارچٔه ابريشمين مخصوص که به سر می بندند. نوع خاصی از آن با نام «گُل  ونی» معروف است. ۴ ــ کفش، 

زنان معموال ً مثل مردان از گيوه يا آژيه استفاده می کرده  اند.

سرگرمی  ها و بازی  های محلی 
بازی  های محلی، مجموعه ای از باورهای فرهنگی يک قوم را در دل خود به امانت دارد. احيای اين بازی  ها عالوه بر سرگرمی 
سالم و بدون هزينه، احيای رفتارهای دسته  جمعی و تمرين زندگی جمعی است. نزديک به صد نوع بازی ورزشی سنتی در محدودٔه وسيعی 
از استان در بين مردم وجود دارد و موجب تهذيب نفس، ايجاد روحئه سالم و پر نشاط، ايجاد صميميت، همبستگی، و خلق و خوی 

شکل ١١ــ٩ــ پوشش سنتی عشاير لرستان

شکل ١٢ــ٩ــ پوشش سنتی لرستان
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دالوری و پهلوانی در منطقه شده است. بعضی از اين بازی ها عبارت اند از: دال پلو، کالورونکی، کمربند بازی، قالپر، دادا  گُسنمه، گرگ 
بازی، قاوو، چال  پشکلی، دارو دارو، قاچو، تنور، ِققاچ و .... 

فعاليت 
دست  به  که  اطالعاتی  طبق  سپس  کرده،  انتخاب  را  محلی  بازی  يک  مطلع  افراد  با  مصاحبه  و  جو  و  پرس  با 

آورده ايد جدول۱۳ــ ۹ را کامل کنيد.

جدول ١٣ــ٩

نام بازی
نحوۀ بازی
هدف بازی

تعداد شرکت کنندگان
ابزار و وسايل مورد نياز
اصطالحات يا اشعار بازی

 صنايع دستی لرستان
صنايع دستی به آن دسته از صنايع اطالق می شود که تمام يا قسمتی از مراحل ساخت فراورده  های آن با دست انجام می گيرد و 
در چارچوب فرهنگ و بينش  های فلسفی، ذوق و هنر انسان  های هر منطقه، با توجه به  ميراث  های قومی آن ساخته و پرداخته می شود. 
قسمت قابل مالحظه  ای از صنايع دستی استان از قبيل قالی، انواع گليم، گبه و زيلو، هنری کاربردی است که بيش تر توسط زنان و در 

مناطق روستايی و عشايری توليد می شود.
مهم ترين صنايع  دستی استان عبارت اند از: 

۱ ــ بافته  های داری؛ قالی، گبه، گليم
 ۲ ــ دست  بافته  های دستگاهی؛ جاجيم، ماشته، انواع پارچه

۳ ــ هنرهای فلزی؛ ورشو سازی، قلم  زنی، مسگری، قفل  سازی، جواهر سازی
۴ ــ هنرهای مرتبط با چوب؛ خراطی، مشبک  کاری، درودگری، سازهای سنتی، معرق  کاری 

۵ ــ هنرهای مرتبط با سنگ؛ حجاری سنگ، حکاکی روی سنگ
 ۶ ــ نمد مالی 
 ۷ ــ آبگينه
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ورشوکاری که به دو صورت قلم   زنی و حکاکی انجام می شود، يکی از صنايع دستی شهر بروجرد است که با  ورشوسازی: 
استفاده از قلم و چکش خطوط و نقش  های گوناگونی روی ورشو ثبت و حک می شود. سماور، گالب  پاش، ظروف غذاخوری، سينی 

و قوری از جمله مهم ترين آثار ورشويی می باشند، که توسط هنرمندان اين ديار ساخته می شوند.

شکل ١٤ــ٩ــ صنايع دستی

    شکل ١٥ــ٩ــ ورشوسازی نمونه ای از صنايع دستی 
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گليم  بافی: گليم  بافی از جمله دست بافته  هايی است، که با استفاده از پشم  های رنگارنگ به صورت تخت و بدون پُرز و اغلب به 
صورت زيرانداز توليد می شود. نقش  های مورد استفاده در بافت گليم با الهام از فرهنگ، اعتقادات و باورها و محيط پيرامون بافنده 

(طبيعت و زيبايی  های آن)، به صورت ذهنی و به علت تکنيک بافت به شکل هندسی بافته می شود. 

شکل ١٦ــ٩ــ ورشوسازی و گليم بافی از صنايع دستی استان 

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:
 فرهنگ در لغت به معنای پيش بردن است.


