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Abstract:
The research focuses on the Lors and presents the definition and explanation of the concept of
national identity, the elements of Iranian national identity and the attachment of the Lors to the
Persian language component in the Pahlavi era(1921 -1979). There are living the various
language groups in Iran, these groups have a constructive and prominent role in solidarity and
strengthening national identity.
The Lors are very similar to Persian in terms of language and dialects, and in terms of
population dispersion and residence in more than eight provinces of the country, and
historically and culturally consider themselves Iranian.The existence of Iranian views of Lors,
the identifying elements of Islam and Shiism, Persian language, history and land of Iran caused
them to play an active and influential role in various issues of Iran. Lors with the most efficient
Persian language tools; Among the lasting masterpieces of Ferdowsi, Saadi, Hafez, Nezami
and Rumi in the richness and the spread of Persian as a supra-dialectical language in Iran and
the language of communication and interaction of Iranians played a great role in national
solidarity. In the Pahlavi era, the Persian language was considered as a stable component of
identity building and consciously for conducting administrative, official and scientific
correspondence.
The study examines the role of Lors in strengthening national unity in Iran, in the form of the
hypothesis "Lors along with local Lori dialects using Persian as the official language of
correspondence, administrative system, education, national and colloquial written works and
sources, a fixed role "They have had national unity in strength."; Therefore, according to the
nature of the subject, the research is descriptive-analytical and the method of data collection is
library, documentary and Internet.
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چكيده

پژوهش با تمرکز بر لُرها و ارائه تعریف و تبیین مفهوم همیوت ملو ،ناارور همیوت ملو،
ایران و دلبستگ ،لُرها نسبت به مؤلفه زبان فارس ،در نصر پهلمی ( 1299و  1357ه.ش)
است .در ایران گروههای زبان ،گمناگمن ،زندگ ،مو،کااود ایون گروههوا نشوش سوازنده و
برجستهای در همبستگ ،و تشمیت همیت مل ،دارند .لُرهوا هوا ازن ور زبوان ،و گمیشهوای
زبان ،شباهت زیادی با زبان فارس ،دارند و هوا ازن ور تواریخ ،و فرهاگو ،ومدشوان را
ایران ،م،داناد .وجمد دیدگاههای ،مبا ،بر ایرانو ،بومدن لُرهوا ناارور همیوتبخش دیون
اسال و مذهب تشیع زبان فارس ،تاریخ و سرزمین ایران بانث شود لُرهوا نشوش فعوال و
تأثیرگذاری در مسایل گمناگمن ایران داشته باشاد .لُرهوا بوا کاردمودترین ابزارهوای زبوان
فارس،؛ ازجمله شاهکارهای ماندگار فردوس ،سعدی حافظ ن وام ،و مملومی در ااوا و
گسترش زبان فارس ،بعامان زبان ،فراگمیش ،و تعامل ،نشوش زیوادی در همبسوتگ ،ملو،
داشتاد .در نصر پهلمی زبان فارس ،بهنامان مؤلفه پایدار همیتساز و بهرمرت دگاهانوه
برای انجا مکاتبات اداری رسم ،و نلم ،ممردتمجه قرار گرفت..پژوهش به بررس ،نشش
لُرها در استحکا بخش ،به وحدت مل ،در ایران م ،پردازد که در قالب فرضوی «لُرهوا در
کاار گمیشهای محل ،زبان لُری با بکارگیری زبان فراگمیش ،فارس ،بعامان زبان رسوم،
مکاتبات ن ا اداری دممزش ،زبان دثار و ماابع مکتمب مل ،و محاوره ای نشش موؤثری
در استحکا وحدت مل ،داشته اند ».باابراین با تمجه بوه ماهیوت ممضوم تحشیو از نوم
تمریف ،و تحلیل ،و روش گرددوری اطالنات کتابخانه ای اساادی و ایاترنت ،است.

كليدواژهها :لُرها همیت همیت مل ،زبان فارس ،نصر پهلمی.

* دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد ،واحد علووم و حققیقوات
حهران ،ایران.
** استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورحهران (نویسنده مسئول).
*** استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه حهران.
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مقدمه و طرح مسئله

ایران باوجود حنوع زیستی (عشایری ،روستایی و شهری) و حفاوتهای عناصر فرهنگوی
(مذهبی ،زبان ،گویش و لهجههای مختلو ) همچنوان حقوت عنووان سورزمین ایوران و
جغرافیای واحد پویایی و حداوم هویت ملی را در پی دارد و مردم ایران زبان فارسوی را
یکی از عوامل اصلی یکپارچگی ملی خویش میداننود بورای اینکوه حیرههوا و حبارهوای
ایرانی را به یکدیگر پیوند میدهد.
«لُرها یکی از چند گوروه عموده حشوکیلدهنوده جمعیوت ایوران هسوتند کوه خوود را
ایرانیاالصل میدانند ،بررسیهای زبانشناسی و فرهنگوی نشواندهنده پیوسوتگی لُرهوا بوا
دیگر اقوام ایرانی و بهویژه شعبه پارسی است و با پیودایش واژه لُور در قورن چهوارم ه.ق،
هویت کنونی آنان شکل گرفت .وجوه مشترک لُرها و دیگر مردم ایران؛ شامل دیون اسومم
و مذهب حشیع ،ملیت ،حاریخ مشوترک ،اعیواد ملوی ،ادبیوات و فرهنو ملوی  -موذهبی و
احساس همبستگی ملی است» (اماناللهی بهاروند .)153 :1384 ،دغدغوه زنوده کوردن زبوان
پارسی ،نهحنها در میان روشنفکران و ایرانیان اصیل دیده میشد ،بلکه در میان دیگر اقوام و
نژادهای ایرانی هم به عیان خود را مینمایاند .این شورونشاط چشمگیر بهصورت جهادی
مقدس و پیکاری سپید و فرهنگی در همهجا به چشم میخورد (فمح.)131 :1386 ،
پاسداری از زبان فارسی بهمثابه زبان ملی و ابزار اصلی ارحباط میان همه ایرانیوان کوه
به لقاظ آفرینش آثار مکتوب شعری و نوشوتههای علموی ،دینوی ،هنوری و حواریخی از
برجستهحرین زبانهای حاریخ بشری است و نیز فراهمکننوده زمینوههای حقویوت هویوت
اجتماعی و ملی بوده است ،یکی از وظوای اصولی دولتهوا ،نخبگوان و پژوهشوگران
ایرانی مقسوب میشود (احمدی.)20 :1382 ،
این پژوهش ،باوجود نوسازیها و دگرگونیهای عصر پهلووی ،بوه دنبوال دسوتیابی
شناخت زمینهها و عوامل حأثیرگذار بر نقش لُرها با حأکیود بور زبوان فارسوی در حقکویم
وحدت و حقویت هویت ملی ایران در عصور پهلووی اسوت .وقتوی صوقبت از ملوت و
هویت ملی میشود ،وجود یک زبان رسمی ملی با ویژگیهوای خوا بهتورین عنصور
است ،اما برای شکل دادن به ملت و حس ملی نمویحوانود ،حنهوا عنصور باشود؛ معمووال
عموه بر فولکلور ،اسطوره ،دین و مذهب ،هنر ،عوامل اجتماعی و فرهنگی دیگر هم آن
را همراهی میکنند حا همبستگی ملی ارحقوا یابود .درواقوع زبوان فارسوی هموواره چوون
حلقهای ،هویت ملی ایرانیان و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و یکی از عوامل اصولی
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وحدت ملی ایرانیان است .در این مقاله نیز به نقوش شواعران و نویسوندگان لُرزبوان در
پاسداری و پاسبانی از این میراث پرارج و ماندگار و حمش آنان برای پاسداشت هویوت
ملی و زبان فارسی اشاراحی خواهیم نمود.
روش پژوهش

این پژوهش با بهرهگیری از روش کیفی (حوصیفی و حقلیلی) ،دادههای موردنظر از منابع
کتابخانهای ،مقالهی اینترنتی فارسی و انگلیسی استخراج و گردآوری شد.
پيشينهی پژوهش

کتابها و مقالههای زیادی درباره هویت قومی و ملی منتشر گردیود ،اموا هیچکودام بوه
نقش عینی و عملی لُرها در حقویت هویت ملی ایران نپرداخته اسوت و جایگواه لُرهوا از
منظر دیگری بررسی شده است .با جستجو در منابع و حققیقات گوناگون مشخص شود
که درزمینه موضوع مقالهی حاضر باوجود مطالب گسترده و پراکنده در منابع اصولی یوا
بعضی از حققیقات اخیر ،پژوهشی منسجم و مستقل انجام نشوده اسوت؛ بنوابراین مقالوه
حاضر برای رفع این کمبود انجام شده است.
سؤال و فرضيه پژوهش

سؤال :لُرها با بهکارگیری زبان فارسی چه نقشی در استقکام وحدت ملی داشتهاند؟
فرضیه :لُرها در کنار گویشهای مقلوی لُوری بوا بوهکارگیری زبوان فراگویشوی فارسوی
بهعنوان زبان رسمی مکاحبات ،نظام اداری ،آموزشی ،زبان آثار و منوابع مکتووب ملوی و
مقاوره مردم ،نقش مؤثری در استقکام وحدت ملی داشتهاند.
چهارچوب نظری و مفهومی
لُر

واژه «لُر» را برای نخستین بوار در نوشوتههای برخوی از مورخوان و جغرافیدانوان قورن
چهارم ه.ق ،بهصورت اللّریه ،الریه ،بمد اللور و لوریه آموده اسوت( .امواناللهی بهارونود،
 .)15 :1393حدود  6درصد مردم ایران را لُرها حشکیل مویدهنود .اکثریوت قاععشوان در
درون مرزهای ایران حمرکز دارند ،در امتداد رشتهکوه زاگرس در غرب کشور گستردگی
داشته و از جنوب استان همدان حا خوزستان و فارس به دو شیوه ساکن و ایمت حضور
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دارند (افشار .)215 :1397 ،آرحور دو بوا آنان را از نژاد ایرانی میداند که نیمه هوزاره اول
پیش از میمد از ناحیه شرقی دریای خزر به این منطقه مهاجرت کردند .مینورسکی موی
نویسد ،لُرها حیرهای ایرانی هستند که در جنوب غربی ایران به سر میبرنود و بوه چهوار
شعبه؛ لُرهای خا (ساکنان لرستان فعلی و پشت کوه) ،ممسنی ،کهگیلویه و بختیواری
حقسیم میشوند؛ مانند کُردها وجه مشترک بین لُرها ،زبان آنهاست .صوفت اختصاصوی
گویش لرُی بیانگر آن است که این منطقه ،اصوال حقت حأثیر ایرانیان پارسی قورار گرفتوه
است (عبیبی .)317 :1394 ،وجود پیشوندهای (آ ،کَی و کا) پیش از نام کوچک مردان لُور
بهویژه لُرهوای کهگیلویوه ،بویراحمود ،ممسونی و بختیواری میحوانود بوهعنوان یکوی از
مستندات حاریخی و کهن بودن لُرها و ایرانی بودن آنها باشد (صفینژاد.)12 :1381 ،
هویت

هویت یا الهویه واژهای عربی است .حقیقوت شویء یوا شوخص کوه مشوتمل بور صوفات
جوهری او باشد ،ازلقاظ لغوی به معنای شخصیت ،ذات ،هسوتی ،وجوود و منسووب بوه
«هو» است (عمیود )2513 :1375 ،که از دو جزء ضمیر غایوب «هوو» و ونود «یوت» مصودر
جعلوی اسووت .در اصووطمح مجموعووهای از مشخصووات فووردی ،اجتموواعی ،احساسووات و
اندیشههای مربوط به آنهاست که فرد آنها را از عریق کنش متقابل با جامعه و بوا یوافتن
حصوراحی از خود به دست میآورد؛ و در برابر سؤال «من کیستم؟» ارائوه مویدهود .انسوان
حمایل دارد که هویت خود را آگاهانه در گروههایی خا جستجو کند .هویت را نخسوت
به دو سطح فردی و جمعی یوا اجتمواعی حقسویم مویکننود (سوینایی .)157 :1392 ،حمیود
احمدی هویت را به سه سوطح؛ شخصوی ،اجتمواعی و ملوی دسوتهبندی میکنود .هویوت
شخصی؛ بنیادیحرین و نخستین آگاهی هویتی انسان ،شناخت خویش بر اساس معیارهوای
شخصی و مقیط کوچک؛ مانند خانواده ،جنسیت ،سن و...است .هویوت اجتمواعی؛ دارای
گوناگونی بسیار ،گستردهحر و شامل چندین الیوه و چنودین گونوه اسوت .در ایون سوطح،
انسان با الیههای دیگر هویتی نظیر مقله ،شهر ،مکانهوای آموزشوی و گونوههای هویوت
ایلی ،حباری ،قومی ،شغلی ،حرفهای ،سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی و...آشنا میشود.
بسیاری از انسانها همزمان دارای هویتهای اجتماعی گوناگون هستند که برحسب
حعلق آنها به مقل ،مذهب ،زبان ،مرکز آموزشی ،رشته حقصیلی ،گروه ایلوی عایفوه یوا
قوم خاصی حعری میشود .برخی از گونههای هویتی موجود در الیوه اجتمواعی جنبوه
موقتی و برخی دائمی هستند .هویت دینی ،زبانی یوا عایفوهای و گواه قوومی از عناصور
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هویتی اجتماعی دائموی مقسووب میشووند و حعلوق بوه باشوگاه ورزشوی ،دانشوگاه و
دبیرستان جنبه موقتی دارند .در سطح سوم هویت ملی است که عالیحرین سطح هوویتی
برای هر فرد بشری است که رابطه انسان بوا کشوورش را نشوان مویدهود و از ویژگوی
منقصربهفردی برخوردار است؛ یعنی ،هر سرزمینی در سطح کمن خود یک هویت ملی
دارد و این هویت ملی متکثر نیست .هویت ملی از حعلق فرد بوه یوک سورزمین ،دولوت
ملی و یا کشور خاصی سرچشمه میگیرد و معموال افراد دارای یک هویت ملوی بیشوتر
نیستند (احمدی.)8 :1382 ،
هویت ملی

برای شناخت هویت ملی ،باید چیستی ملت روشن گوردد .بورای فهوم بیشوتر موضووع
ملت ،باید بین ملت و دولت حفاوت قائل بود .ملت ،به اجتماعی از افراد با آرمانی ازنظر
سیاسی اشاره میکند و دولت ،مجموعهای از نهادهای سیاسی اسوت کوه ممکون اسوت،
آنها بخواهند برای خودشان حأسیس نمایند .یا به حعبیر ماکس وِبور ،دولوت ،دسوتگاهی
است کوه خواسوتار انقصوار موفقیوتآمیز زور مشوروع در یوک قلمورو خوا اسوت
(میلر .)26 :1383،به نظر اِرنِست رِنان عامل حکوین هویت ملی ،داشتن حاریخ مشوترکی از
دردها ،رنجهای همگانی و خاعرات مشترک حاریخی است .پس هویت ملوی صورفا بور
اساس زبان ،سرزمین مشترک و سازمان سیاسی دولت به وجود نمیآید .از سوی دیگور
شرط عمده حکوین هویت ملی پیدایش اراده باهم زیستن است .در صورت وجود چنان
حاریخ و خاعرات عمومی و چنین اراده مشترکی مردم بهرغم حفاوتهای فرهنگی ،قومی
و زبانی ،ملت واحدی را حشکیل میدهند (بشیریه.)33 :1387 ،
هویت ملی مانند هویت فردی ،جمعی در کشاکش حصور ما از دیگوران شوکل میگیورد،
ایرانیان در برابر انیران ،یونان در برابر بربر ،ایران در برابر حوران و روم ،عجم در برابور عورب،
حرک در برابر حاجیک ،بنابراین خودآگاهی از هستی ما بوا آگواهی از هسوتی دیگوران هموراه
اسووت (حاجیوک .)161 :1379 ،در برداشووت اسوومیت از اجتماعووات قووومی و ملتهووا وجووود
خاعرات ،اسطورهها و حاریخ مشترک شرط وجود هویتهای ملی یوا قوومی مقسووب موی
شوند (اسمیت.)24 :1968 ،
هویت ملی ایران و عناصر آن

موضوع آگاهی ملی نزد ایرانیان؛ مانند سایر مردم خاورمیانوه ،پیشوینهای بوس کهنحور از
دوران مدرن داشته؛ هرچند عبعا نقوه حبیوین و حبیینکننودگان آن متفواوت بووده اسوت
(آبراهامیان .)17 :1397 ،درباره منشأ هویت ملی در ایران دیدگاههای گوناگونی بیان شوده
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است؛ حمید احمدی بر عناصر حاریخ (اساعیری و حاریخ) ،میراث سیاسی و نهاد دولوت،
دین اسمم و مذهب حشیع ،میراث فرهنگی ،زبان فارسی ،سرزمین و جغرافیوا ،جامعوه و
مردم ایران حأکید دارد (احمدی.)15 :1382 ،
فرهن رجایی چهار منبع و آبشخور هوویتی؛ ایوران ،دیون ،سونت و حجودد را بیوان
میکند .ازآنچه ایران خوانده میشود ،دو مقوله فردیت عارفانه ،حساهل و باز بوودن؛ و از
آیین و دین اسمم ،دو مقوله وحدانیت و برابری در قبال قانون؛ از میراثی که در میان موا
سنت شده است ،دو مقوله اعتدال ،معرفوت و جووانمردی؛ و از حقوول مهوم و کارسواز
بشری در قرنهای اخیر که با واژه حجدد حعری میشوود ،دو مقولوه فردیوت مسوئول و
آزادی معقول را مهم و بزرگ دانسته است .این هشت مؤلفه ،یک ایرانی راسوخ را بورای
بازیگری و نقشآفرینی شکل میدهد و به نظر وی ،این چهار مؤلفه متضواد و متنواق
نیستند ،بلکه با نگرشی حرکیبی بهسادگی میحوان فردیت عارفانوه را بوا فردیوت مسوئول
پیوند زد .اگر صادق باشیم ،میحوان اعتدال و برابری در قبال قانون را با آزادی معقول و
فردیت مسئول درآمیخت (رجایی .)15 :1397 ،علی بیگدلی الیههای هویتی ایران را زبان
فارسی ،نژاد ،دین ،حکومت ،جغرافیا ،آدابورسوم ،حربیت و فرهن در نظر میگیرد که
در دورههای مختل ایران متفاوت بوده است (بیگدلی.)181 :1383 ،
داود هرمیداس باوند میگوید« :از زمان ورود اسمم به ایران حا به امروز سه گورایش
عمده پیرامون هویت ملی ایران؛ ایرانی بودن ،اسممیت و مدرنیسم مطرح میشود .ملوت
ما در عول حاریخ دارای یک بستر واحد ایرانی است کوه مواورای قومیوت مطورح بووده
است .حمام اقوامی که در این سرزمین میزیستند ،خود را وابسته و منتسب به این بسوتر
فرهنگی میدانستند .مؤلفههای این بستر فرهنگی که از دوران باسوتان حوا اموروز پایودار
مانده و رمز بقای موجودیت ایران هم منوط به آن است ،مبتنی بر سه عنصور همزیسوتی
فرهنگی ،حساهل و سازگاری نژادی و زبانی و در مقاععی ،البته بسیار مقدود ،مذهبی و
جوهره خمقیت و آفرینندگی فرهن ایران است کوه در حواروپود ایون فرهنو وجوود
دارد» (هرمیداس باوند.)245 :1383 ،
زبان فارسی

یکی از ارکان هویت یک ملت ،زبان مشترک و سرمایه ادبی آنهاست .این سرمایه ادبی؛
شامل زبان مشترک ،مشاهیر ،نامآوران ادبی و میراث ادبی بهجامانده است .بورای نمونوه،
در ایران ،زبان فارسی ،میراث مشترک و حاریخی هموه ایرانیوان ،بلکوه میوراث فرهنگوی
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حوزه حمدن ایرانی در منطقه بشمار میرود .چنانکه فردوسی ،سوعدی ،حواف ،،نظوامی،
خیام ،مولوی و ،...قلههای رفیع مشاهیر ادبی جای گرفته در میراث مشترک همه فارسوی
زبانان مقسوب میشوند .از سوی دیگر ،سورمایههای ادبوی؛ چوون شواهنامه ،گلسوتان،
مثنووی معنووی ،حواریخ بیهقوی ،حوواریخ جووینی ،دیوانهوای شواعران نوامبرده و آثوواری
ازایندست ،سرمایههای ادبی ایرانیان هستند (گودرزی .)128 :1383 ،زبان فارسی یکی از
ارکان استقمل ایران ،معرف سیمای معنوی و عامل حفاهم ،حعاون و مظهور دسوتاوردهای
متراکم اندیشه پیشینیان ،واسطه القعود بقوا ،سوند هویوت ،مایوه سورافرازی و مهمحورین
پشتوانه فرهنگی است (مقصودی .)215 :1394 ،گرچه هیچگواه نمیحووان ادعوا کورد کوه
مردمان این سرزمین به شکل یکپارچه به زبان فارسی سوخن گفتوه باشوند؛ اموا شوواهد
حاریخی بسیاری این ادعا را حأیید میکند که همگی از حورک ،کُورد ،بلوو ،،عورب ،لُور و
غیره ،زبان فارسی را زبان ملی میشناختند و بهعنوان زبان مشترک و ادبی بوا آن سوخن
میگفتند و به آن مینوشتند (سینایی .)161 :1392 ،در دوره اسممی ،حنها در دو چیوز موا
بهعنوان ایرانی ،از مسلمانهای دیگر جدا میشدیم؛ در حواریخ و زبوان؛ و بور هموین دو
عامل ،هویت ملی یا قومی خودموان را بنوا کوردیم .ابتودا حواریخ ،پشوتوانه ،حوشوه راه و
حکیهگاهمان بود و دیگری زبان ،شالوده ،پایگاه و جانپناه ،حصاری که در آن ایستادهایم
(مسکوب.)19 :1385 ،
زبان لُرها

حمداهلل مستوفی در قرن هشتم ه.ق ،ضومن بیوان علوت نامگوذاری لُور ،حقسویم والیوت
لُرستان به کوچک و بزرگ و برشمردن عوای و ایمت لُر ،بهعور خمصه به زبان لُوری
اشاره نموده و یادآور شده است که در زبان لُری الفاظ عربی بسویار اسوت؛ اموا ایون ده
حرف در زبان لُری نمویآیود؛ (ح ،خ ،ش ، ،ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ق) وی موا را بورای
اولین بار از وجود زبان لُری آگاه میسازد (مستوفی .)538 :1363 ،باآنکه زبان لُری قرنها
در بین قوم لُر رایج بوده بااینحال لُرهوا کمتور بوه زبوان خوود مطلوب نوشوتهاند ،بلکوه
نوشتههای آنها به زبان فارسی است (امواناللهی بهارونود .)54 :1393 ،عوموه بور حواریخ
گزیده ،میحوان به سه سند از استادان معاصر زبان و ادبیات فارسوی دربواره زبوان لُوری
استناد نمود :عممه جملالدین همایی ،پرویز ناحل خانلری و میر جملالدین کزازی کوه
نظر ایشان را به قراین زیر خواهیم آورد:
بعد از اسمم همان شعب زبوان فارسوی کوه در مقواورات بوه اخوتمف نوواحی در
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مملکت ایران وجود داشته است ،معمول بوده نهایت امر آنکه زبان پهلوی از همه بیشتر
رواج داشته و حقریبا زبان رسمی فارسیان مقسوب میشد .این حال حوا قورن سووم ه.ق،
امتداد داشته و از آن حاریخ به بعد زبان اهالی خراسوان و مواوراءالنهر (فورارود)؛ یعنوی،
زبان سغدی که نزدیک به زبان دری است ،جانشین زبان پهلوی و بهحدریج حمام شوعب
فارسی را زیردست ساخته و باالخره از عمومیت انداخته اسوت و حنهوا آثوار آنهوا (بوه
اختمفی که الزمهی مرور زمان و حبودالت در اموور حیواحی ،علموی ،صونعتی ،سیاسوی،
حجاری و غیره است)؛ در برخی بمد ،قرا ،قصبات ،ایمت و عشایر بواقیمانوده اسوت و
شعب زبان فارسی امروز که در نواحی مختل متوداول اسوت؛ از قبیول لُوری ،گیلکوی،
بلوچی ،گزی ،کاش ،گبری ،کُردی ،ایرانوی ،الری ،حواحی ،حالشوی ،پشوتو در افغانسوتان،
بخاری یا حاجیکی در آسیای میانه ،زبانهای یغنوبی ،وخان ،هروی ،شغنان که در پوامیر،
حرکستان ،افغانستان و روس پراکنده است و دو زبان حخواری و ختنوی (ایرانوی شورقی)
یکی به زبانهای اروپایی و دیگری به زبانهای ایرانوی نزدیوک اسوت و غیوره (هموایی،
.)455 :1366
پرویز ناحل خانلری رئیس فرهنگستان ایوران دوره پهلووی میگویود :در کنوار زبوان
فارسی چندین زبان مقلی وجود دارد؛ ازجمله :کُردی ،لُری ،بلوچی ،مازندرانی ،حالشی،
حاحی ،دزفولی ،سمنانی ،حرکی آذری ،گیلکی و مانند آنها که اینگونوه زبانهوا را لهجوه
میخوانیم .بعضی از این لهجهها هریک در زموانی دارای آثوار ادبوی بووده اسوت؛ از آن
جمله ،به زبان عبری (مازندرانی) حا قرن پنجم ه.ق ،شعر میگفته و کتواب موینوشوتند.
دوبیتیهای باباعاهر نمونه شعر یکی از لهجههای مقلوی اسوت کوه در حودود همودان
متداول بوده است؛ اما بعدها در مقابل رواج زبان فارسی دری که زبان رسمی و مشترک
همه ایرانیان گردیده ،این لهجهها حنزل کرده و دیگر در نوشتن بکار نرفته است.
در ذهن عامه ،میان زبانها از جهت اهمیت فورق گذاشوته میشوود؛ سومنانی لهجوه
است؛ زیرا قلمرو آن بسیار کوچک و مقدود است؛ و فارسی ،زبان است ،به دلیل آنکوه
نووزد گروهووی بزرگحوور در سوورزمینی وس ویعحر رواج دارد .البتووه ای ون حصووویر مقبووول
زبانشناسان نیست و ازلقاظ علمی اعتبار ندارد .ایجاد ارحباط میان موردم شهرسوتانها و
روستاییان موجب نزدیک شدن لهجهها و وحودت زبوان مویگوردد .پدیود آمودن زبوان
مشترک همیشه زمینه این وحدت است (ناحل خانلری.)141 :1347 ،
استاد کزازی در یک فیلم درباره زبان لُری میگوید« :از من میپرسوند کوه آیوا لُوری
زبان است یا گویش است؟ پاسخ من به این پرسش که پرسشی اسوت ،باریوک در ایون
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روزگار هم بسیار فراپیش نهاده میشود؛ این است که زبانهوایی؛ ماننود لُوری ،کوردی و
بلوچی ،زباناند ،گویش نیستند .مرزی که زبان را از گویش جدا مویدارد ،مورزی اسوت
که ما میحوانیم ،به یاری آن ،این دو را به شیوهای غُورا از هوم بازبشناسویم کوه دیگوران
سخن ما را دریابند یا درنیابند .اگر دریافتند ،آن سخن گویش است .اگر درنیافتند ،زبوان
است .لُری را دیگران درنمییابند؛ لُری خود شاخههای گونواگونی دارد؛ گویشهوایی از
آن برآمده است؛ این گویشها هرچه دریافتنیحر باشند ،نشانه آن است که از زبوان موادر
از زبان نخستین بیشحر دوری جستند» (.)dezfoolnews.ir
پيوند زبان لُری با زبان فارسی ازلحاظ كاربرد واژگانی

در اینجا اختمف و مشترکات بهعور اجمال بیان میشود:
ال ) واژههای همگون که بوا حغییور سواخت واژه ،کموزیواد آوا و واجهوای آنهوا،
متفاوت و ازلقاظ معنایی در زبان فارسی و لُری بواهم برابرنود؛ مثول «بونفش» در لُوری
«بنوش»« ،کفش» در لُری «کَوش»« ،آب» در لُری «اَو» ،شوب در لُوری « َشوو»« ،رفوتم» در
لُری «رَحُم» :و «بستم» در لُری «بَسُم»« ،دست» در لُری «دس»« ،ما» در لُری «ایموا»« ،ببور»
در لُری «بِوَر»« ،ببخش» در لُری «بِوَخش»« ،گلوو» در «گِلویم»« ،ماننود و چوون» در لُوری
«چِی»« ،هنوز» در لُری «هَنِی»« ،دانا» در لُری «دونا»« ،یقه» در لُوری «یخَوه»« ،چووب» در
لُری «چو»« ،دوغ» در لری «دو» (ظفری.)434 :1383 ،
ب) واژههای ناهمگون که اثری از آنها در زبان فارسی امروز وجود ندارد و ویژهی
زبان لری هستند؛ مثول « ِسورُ» در فارسوی «شواخ»« ،بَورد» در فارسوی «سون »« ،وصوله»
(اصمح) در لُری «پَرو»« ،نگاه» در لری «سیل»« ،مادر» در لُری «دا»« ،جلو» در لُری «نَها»،
«اینجا» در لُری «ایرُ»« ،اکنون» در لُری «ایسُ»« ،ابرو» در لوری «بُورگگ»« ،گیسوو» در لُوری
«پَل» و غیره (قنبری عدیو.)57 :1383 ،
ج) واژههایی که از زبانهای اوستایی ،پهلوی و زبانهای بیگانه در زبان فارسی و لُوری
یکسان ،بدون حفاوت آوایی و معنایی میشوند؛ مثل «زر»« ،نقره»« ،آرد»« ،داس» و غیره.
د) ازلقاظ دستوری حفاوتها هم کم است؛
و عممت «را» در زبان فارسی نشانه مفعول است ولی در زبان لُری مصوت «وَ» است.
فارسی :میز را شکست /خدا را فراموش نکن لُری :میزَ اِشکنا /خدانَ فراموش نکُ
و عممت جمع مختص زبان فارسی «ها و ان» ولی در لُوری «ا» و «ل» اسوت کوه در
آخر اسم میآیند .فارسی :پسران یا پسرها لری :کِرَل (کُرَل  /کُرگَل).
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جایگاه آثار زبان فارسی در ميان لُرها

در کنار قرآن کریم که جزء جداناشدنی اندیشه و زندگی لُرهوای ایوران اسوت ،شواهنامه
حکیم فردوسی ،غزلیوات لسوانالغیب ،حواف ،،کلیوات سوعدی ،اشوعار خمسوه نظوامی
گنجوی ،مثنوی معنوی مولوی ،خیام نیشابوری ،دوبیتیهای باباعاهر عریان ،سورودههای
فایز دشتی ،فلکناز و  ...در میان لُرها جایگاه ویژهای دارنود .ایون اشوعار بوه فراخوور در
مجالس مختل و مناسبتی ویژه بهوسیله افراد صاحب ذوق ،دارای سواد یوا کمسوواد و
صدای خوش خوانده میشوند .شاهنامه فردوسی پس از قرآن کریم در نزد لُرها و سوایر
ایرانیان دارای جایگاه رفیع و مرحبه بلندی اسوت کوه جوزء باروبنوه ایول و هسوتی آنوان
مقسوب میگردد (موسوینژاد.)106 :1383،
بختیاریها و دیگر عوای لُر ،بر اسواس یوک سونت دیورین ایرانوی در سووگواری
بزرگان خویش شاهنامه میخواننود و بوا سووزوگداز یواد ایشوان را از عریوق پهلوانوان
اسطورهای ایران با شکوه حمام گرامی میدارند.بر اساس این سنت که حا زمان ما استمرار
یافته است؛ خواننده شاهنامه در میان ابیاحی که بهصورت آهنگین و گاه با نواختوه شودن
ساز و دهل میخواند ،به شرح سوزناک دالوریهای پهلوانان بوه گوویش بختیواری موی
پردازد و از این عریق مردمان روزگار خویش را به پیشوینه حواریخی و اسوطورهایشوان
پیوند میدهد و چنانکه فردوسی میخواست ،با نمایش گذشته شکوهمند ایران احساس
ایرانی بودن را در دلهایشان برمیافروزد (خطیبی .)69 :1385 ،شاهنامه فردوسوی عشوایر
و عوای لُر را از سویی ،با حاریخ ،فرهن و سنتهای ارزشمند نیاکانشان آشنا کورده و
از سوی دیگر ،زبان و درک مشترکی را میان آنها و سایر هممیهنان فراهم ساخته است؛
درحالیکه آثار دیگر فاقد چنین عملکردی بودهاند و هیچکدام از آنها بهانودازه شواهنامه
قدرت هویت بخشی به نسلهای کنونی و آینده را ندارد .اشعار معروف حرانه «دایه دایوه
وقت جنگه» در دوره پهلوی ،یک حماسه بوود و حماسوه مویآفریود و بهصوورت یوک
سرود ملی درآمده بود (موسوینژاد.)122 :1383 ،
شاهنامه و شاهنامهخوانی موجب گسترش زبان فارسی و فرهن ایرانی حا دورافتوادهحرین
مناعق گردیده است که میحوان نموود آن را در قالوب اسوامی قهرمانوان شواهنامه و نامهوای
اصیل پارسی بر فرزندان کو،نشینان و کوهنشینان کشور بخصو لُرها مشاهده کرد.
شاهنامهخوانی آهن و آواز مخصوصی دارد که در بعضی مناعق بوا نوواختن کمانچوه و
نی همراه است و شروع آن حقریبا شبیه دستگاه چهارگاه و اداموه آن شوبیه دسوتگاه مواهور از
100

نشش لُرها در تشمیت همیت مل ،در نصر پهلمی...

مجموعه موسیقی دستگاهی سنتی ایران است .ازنظور موسویقیشناسوی از دو دانو (فاصوله
موسیقایی که از چهار نت حشکیل یافته است) نابرابر حشکیل یافته که اکثر مقامهوای موسویقی
لُری در این فواصل اجرا میشوند .از نقاالن معروف شهر خرمآبواد میحووان «مرشود غموزه»
مرشد رحم خدا چگنی معروف به «مرشد رمی» و «مرشد نقی» و از شاهنامهخوانان برجسوته
لُر سبزعلی درویشیان معروف به «سَوزی جیم» را نام برد (.)lorestan.farhang.gov.ir
عباس قنبری عودیوی دربواره اهمیوت شواهنامه فردوسوی میگویود« :شواهنامه در بوین
بختیاریها بهعنوان «هفت لشوگر» معوروف اسوت و نقوالی و شواهنامهخوانی بوهعنوان یوک
فرهن بومی در این منطقه درآمده اسوت .بوه گفتوه وی ،نوام برخوی از منواعق جغرافیوایی
سرزمین بختیاری؛ ازجمله ،رستمآباد ،کوه رستم و دژسفید ،برگرفته از مفاهیم شاهنامه اسوت
و شاهنامه فردوسی ،برای مردم این خطه حنها قصوه و داسوتان نبورد نیسوت ،بلکوه یوک اثور
ستایشگری خداوند است» ( .)irna.irاین کتاب گورانسون بورای موردم لُور در ایوام فراغوت
بهعنوان حنها و بهترین وسیله سرگرمی و به هنگام احتمال یوا وقووع حهواجم بیگانگوان بسوان
ابزاری مقکم و استوار و چون خمیرمایه همبستگی ملی برای برانگیختن احساسوات رزموی
و گسترش روحیه جوانمردی و پهلوانی عمل کرده است و در عرصوه فراگیور حواریخ ،نقوش
انتقال فرهن ملی ،گسترش زبان نغز فارسی و سرمشقی برای شوعر و شواعری بووده اسوت
(موسوینژاد.)121 :1383 ،
شاعران و نویسندگان لُرزبان ،بهنوبه خود یکی از بزرگحرین مایوههوای افتخوار و
سربلندی ایران را زبان فارسی و مشاهیر بلندآوازه آن می دانند که روزگاری از نیل حوا
آنسوی سیقون و جیقون و از دریای سیاه حا کنارههای اقیانوس آرام را زیور سویطره
خود داشت .آنها حرویج زبان فارسی ،حوانمندبخشی بوه آن و ایجواد غنوای فرهنگوی
برای مردم ایران را وجهه همت خودشان قرار دادهانود ،چنانکوه از حصوقیح و چوا
کتب ارزشمند ادب فارسی دریغ نکردهاند؛ مثم ،حسین پژمان بختیاری در حصوقیح و
حنقیح متون ادب فارسی؛ ازجمله ،دیوان حاف ،،دیوان جوامی کوه نخسوتین چوا در
ایران بود ،حرانهها یا رباعیات خیام ،خمسه نظامی حمش درخور حمجید کرده است .او
در سبک شعری خود که راهی میانه سبک قدیم و نو است به اینجوا مویرسود کوه حوا
حدی می حوان به مرز ادب فارسی حجاوز کرد و در چه جایی باید حوق نمود .آنگواه
سخن را به جایگاه زبان و ادب فارسی در معرفوی هویوت ملوی ایوران برمویگردانود
(گودرزی.)128 :1383 ،
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در ادامه به نام چند حن از شاعران و نویسندگان مشهور لُرزبان کوه دلوداده و شویفته
زبان فارسی بودهاند ،اشاره میکنیم و نمونوهای از اهتموام و آثوار آنوان را کوه حواکی از
دلبستگی و عشق آنان به زبان فارسی که بخشی از هویت ملی ایران است را نشان موی
دهیم و نقش آنها را در استقکام وحدت و یکپارچگی مردم ایران یادآوری میکنیم.
 -1حسین پژمان بختیاری( 1297 -1353( )1ه.ش) :پژمان در حوزههای مختلو دانوش،
ادب ،حاریخ ،فرهن ایرانزمین و حرجمه از زبان فرانسه به زبان فارسی حسولط فوراوان داشوت.
پژمان در عول حیات پربار خود حدود چهل اثر در قالب حألی  ،حرجموه و حصوقیح بوه زبوان
فارسی به جای گذاشت .از آثار چا شده پژمان در زمینه زبان و ادبیوات فارسوی میحووان بوه
حاریخ پست و حلگراف در ایران و حصقیح و حنقویح متوون :لسوانالغیب دیووان حواف ،،دیووان
جامی ،حرانه یا رباعیات خیام ،خمسه نظامی و دیوان ژاله قائممقامی و غیره اشواره کورد (پژموان
بختیاری .)8 :1372،پژمان در شعر ،به سبک و شیوه شاعران پیشین زبان فارسی را مویپسوندید
و از آنان پیروی میکرد (یاحقی .)178 :1376،او با مفاهیم دلپذیر ،سعدیوار شعر مویسورود و
به آن میبالید و افتخار میکرد:
از اشعاری که پژمان درباره ایران سرود ،قطعهای با نام «ایورانزمین» وجوود دارد کوه
شاعر در مهر ایران میسراید:
گر ایران بهجز ویـران سـرا نیست من این ویران سـرا را دوست دارم
اگر تـاریخ مـا افسـانه رنگ است من ایـن افسانهها را دوست دارم
نوای نـای مـا گـر جانگداز است من این نای و نـوا را دوست دارم
اگر آبوهوایش دلنشین نیست من این آبوهوا را دوست دارم
به شوق خـار صحراهـای خشکش من این فرسوده پـا را دوست دارم
من این دلکش زمین را خواهم از جان من این روشن سما را دوست دارم
اگـر بـر مـن ز ایـراني رود زور من این زورآزما را دوست دارم
اگر آلوده دامـانیـد ،اگـر پاک من ای مردم! شما را دوست دارم (گودرزی)119 :1383 ،

 -2سید جعفر شهیدی ( 1297 -1386ه.ش) :از دانشمندان و مفواخر بوزرگ ادبوی
ایران بهشمار مویرود .در سوال  1342ه.ش ،پوس از حشوکیل سوازمان لغتناموه دهخودا،
معاونت آن را بر عهده گرفت و بعد از درگذشت دکتور مقمود معوین ،رئویس مؤسسوه
لغتنامه دهخدا شد ،رئیس مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی بوود و درزمینوه آمووزش
زبان فارسی کوششهایی کرد و مقالههای مختلفی را در این زمینه و حوزههای مختلو
ادبیات نوشت .مهمحرین آثار شهیدی در حوزه ادبیات و زبان فارسی را بایود اهتموام او
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به کامل کردن لغتنامه دهخدا ،همکاری با دکتر مقمد معین در حودوین فرهنو فارسوی
معین و شرح مثنوی ،از جزء دوم دفتر اول حوا پایوان دفتور ششوم دانسوت .او در زمینوه
حصقیح متون و کتابهای قدیمی همدستی حوانا داشت و چند اثر مهم ادبی را حصوقیح
کرده است که میحوان حصقیح و حاشیه بر کتواب دُرّه نوادره میورزا مقمدمهودی خوان
استرآبادی ( 1180ه.ق) که از نثرهای مصنوع متکل است و حعلیقات دکتر شوهیدی بور
آن و بررسی دقایق و مشکمت حنها با خامه قدرحمند ایشان حوانسته است ،مقبولیت عامه
پیدا کند و نیز شرح لغات و مشکمت دیوان انوری که انجمون آثوار ملوی آن را منتشور
کرده است (.)irna.ir
از بارزحرین آثار ماندگار دکتر شهیدی ،حرجموه ادیبانوه بوا نثور مسوجع و آهنگوین و
حفسیر نهجالبمغه به زبان فارسی است .نوشتن زندگیناموه اماموان معصووم (ع) بوه زبوان
فارسی از دیگر آثار ایشان است .او فارسی دانی و فارسوی دوسوتی خوود را در حرجموه
کتاب نهجالبمغه به اوج رسانده است ،برای نمونوه فرازهوایی از بخوش پایوانی حرجموه
خطبه  27مشهور به «خطبه جهاد» بیانگر این ادعا است:
« يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَالَ ،حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ ،لَوَدِدْتُ أَ نِّي لَمْْ
أَرَكُْْ وَ لَْْ أَعْرِفْكُْْ مَعْرِفَةٌ وَ اللَّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ سَدَماً .قَاتَ لَكُُْ اللَّهُ لَقَدْ مَلَأْتُْْ
قَلْبِي قَيْحاً .وَ شَحَنْتُْْ صَدْرِي غَيْظاً .وَ جَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاسماً .وَ أَفْسمَدْتُْْ
عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَ الْخِذْلَانِ حَتَّى لَقَدْ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ
وَ لَكِنْ لَا عِلَْْ لَهُ بِالْحَرْبِ .لِلَّهِ أَبُوهُْْ! وَ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُْْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً وَ أَقْدَمُ فِيهَا
مَقَاماً مِنِّي؟ لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ ،وَ هَا أَنَا ذَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ؛
وَ لَكِنْ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاع».

مترجمان زیادی نهجالبمغه را به زبان فارسی برگردانیدند ،اما میبینیم ،حرجموه دکتور
شهیدی چقدر زیبا است .حعبیرهایی بسیار زیبا و نو درباره زبان فارسوی هنگوام حرجموه
نهجالبمغه بهکار برده است مثم:
اى نه مردانِ بهصورت مرد! ای کمخردان نازپرورد! کاش شما را ندیده بودم و نموی
شناختم ! که به خدا ،پایان ایون آشونایی نودامت بوود و دسوتاورد آن انودوه و حسورت.
خدایتان بمیراناد! که دلم از دست شما پرخون است و سینهام ماالمال خشوم شوما موردم
دون که پیاپی جرعه اندوه به کامم میریزید و با نافرمانی و فروگذاری جانبم ،کار را بوه
هم درمیآمیزید حا آنجا که قریش میگوید :پسر ابوعالب دلیر است ،اما عِلم جن نموی
داند ...خدا پدرشان را مزد دهد! کدامیک از آنان بیشتر از مون در میودان جنو بووده و
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بیشتر از من نبرد دلیران را آزموده؟ هنوز بیست سال نداشتم که پا در معرکوه گذاشوتم و
اکنون سالیان عمرم از شصت فزون است؛ اما آن را کوه فرموان نبرنود ،سررشوته کوار از
دستش برون است (شهیدی :1376 ،خطبه .)27
 -3عبدالحسین زرینکوب ( 1301 -1378ه.ش) :نخستین کتاب او بوه نوام فلسوفه،
شعر یا حاریخ حطور شعر و شاعری در ایران در سال  1319ه.ش در بروجورد منتشور شود.
زرینکوب سال  1347ه.ش به دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا دعوت میشوود و در آنجوا حوا
سال  1349ه.ش ،حاریخ ایران ،حاریخ حصووف و ادبیوات فارسوی را درس مویدهود .دکتور
زرینکوب ادیب ،مورخ ،اسممشناس و ایرانشناسی مقسوب میشوود کوه مفواهیم واالی
آثار بزرگان ادبیات؛ مثل حاف ،،موالنا ،نظامی گنجوی ،خاقانی و ...را در آثار متعودد خوود
در حوزه نقد ادبی حفسیر و حشریح میکرد و نگاهی منتقدانوه و عالمانوه بوه میوراث ادبوی
ایرانزمین داشت .عظیم زرینکوب (برادر زرینکوب) میگوید« :از بچگی عشق به ایوران
در وجود او بود» و خودش میگفت« :از عریق شاهنامه فردوسی به عشق حاریخ رسویدم و
از عریق حاریخ عاشق ایران و سرزمین ایران شدم» .زرینکوب عمورش را بورای فرهنو ،
ادب و حاریخ ایران گذاشت و عاشق ایران و ایرانی بود ( .)hamshahrionline.irبه این سبب
شرحنویسیها و حرجمههایشان در بین فارس زبانها و مردم ایوران ارزش بسویاری دارد و
همیشه موردحوجه همگان بوده است .زمینه اصلی کار او نقود ادبوی و مطالعوه در فرهنو
اسممی است .او با حبقر در زبان فارسی و حسلط بر زبان و ادبیات عرب و آشنایی به چند
زبان زنده اروپایی ،آثار پرارزشی؛ چوون نقود ادبوی ( ،)1338حواریخ ایوران بعود از اسومم
( ،)1342ارزش میراث صوفیه ( ،)1344باموداد اسومم و شوعر بویدروغ ،شوعر بوینقواب
( ،)1346با کاروان حله ( ،)1347کارنامه اسمم ( ،)1348نه شرقی ،نوه غربوی و انسوانی و
حاریخ در حرازو ( )1354و غیره منتشر ساخته است (زرینکوب.)9 :1374،
 -4عبدالمحمد آیتي ( 1305 -1392ه.ش) :آیتی در سوه حووزه ادبیوات ،حواریخ و
مووذهب حرجمووههای متنوووعی دارد (حوودود  47کتوواب و  26حرجمووه) .حرجم وه قوورآن،
نهجالبمغه و صقیفه سجادیه او در اختیار جامعه فارسیزبان قرار گرفوت و بوا اسوتقبال
آنان مواجه شده است .او آثار متعددی را از زبانهای مختل بهخصو زبان عربی بوه
فارسی حرجمه نمود که از مشهورحرین آنها میحوان به مجموعه پنججلودی حواریخ ابون
خلدون و نیز معلقات سبع اشاره کرد .حاریخ العبر ابون خلودون را شواهکار حرجموههای
آیتی در حوزه حاریخ میدانند ،حقریور حواریخ وصواف ( 1344ه.ش) ،شوکوه سوعدی در
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غزل ،شکوه قصیده ،شرح  48قصیده از سی شاعر قرن چهارم ،پنجم و ششوم ،گزیوده و
شرح خمسه نظامی ،گزیده و شرح حعدادی از غزلهای سعدی ،پیر نیشوابور ،گزیودهای
از آثار عطار نیشابوری از دیگر آثار او است (.)mashregh news.ir
 -5محمدرضا رحماني (مهرداد اوستا) شاعر ملي لُرزبـان ( 1308 -1370ه.ش):
اوستا در همان ابتدای جوانی با حصقیح دیوان سلمان سواوجی ( 1332ه.ش) ،نخسوتین
مجموعه شعر خود را با عنوان از کاروان رفته ( 1339ه.ش) منتشور کورد .اثور دیگور او،
روش حققیق در دستور زبان و شیوه نگارش فارسی ( 1348ه.ش) است .میحوان وی را
جزء شاعران ملی دانست؛ او به حمایت از مردم ،دولت ملی و هواداری از نهضت ملوی
به مناسبتهای گوناگون شعر گفت .مخالفت خود را با سورودن شوعر علیوه حاکموان و
سلطه استبداد نشان میداد .در شهریور  1332ه.ش ،به جرم مخالفت با رژیم پهلووی بوه
زندان افتاد .وی اشعاری در مبارزه با رژیم مقمدرضاشاه داشت که میحوان به شعری با
بیت زیر که در سال  1335ه.ش ،سروده بود ،اشاره کرد :خانهها ویران ،پی آبادی کاخی
چراست؟ /حا سزد خودکامهای را دستگاه خودسری؟
از امروز حا هرگز ،نام مجموعه دیگری از نثرها و داستانوارههای مهرداد اوستا اسوت کوه
به سال  1345ه.ش ،منتشر شده بود .نثر باشکوه و خیالانگیز ،آهنگین و سرشوار از لقظوات
شاعرانه او در این اثر سبب غنی شدن فرهن و زبان فاخر فارسی شده است (.)irna.ir
اوستا به لقاظ خو کردن با قالب قصیده و نیز به لقاظ زبان شعری ،مسوتقیما حقوت
حأثیر اشعار سبک خراسانی؛ ازجمله ناصرخسرو ،سنایی ،مسعود سعد و خاقانی شوروانی
قرار گرفته است و گاه به استقبال اشعار آنان رفته و گواه بیتوی یوا مصورعی از آنوان در
دیوان خود آورده است .چنانکه خود نیز میگوید:
که نیامد به سخن هیچکست ثاني
تو واین درد روانکـاه مـرا مـاني
«بنیـاد ایـن مبـارک بنیـان کنـم»

ای یگانه هنر این ناصـربنخسرو
من و این طبـع گهربار تو را مانم
با یاد این نظم ناصـرشاید که من

بههرحال اوستا با شیوه نو در احیای سبک خراسانی کوشید و با زبان و بیوانی شویوا
این شیوه را جانی حازه بخشید .او این شیوه را که یادگار شاعران سبک خراسوانی اسوت
از موزه باستانی ادبیات بیرون کشید و با معماری جدیود کلموات بوه مرموت دیوارهوا و
ستونهای ریخته آن پرداخت .در همین خصو قصواید او دریچوه جدیودی در ذهون
ادب دوستان و شاعران عصر خویش گشود و میراثدار ادبیات گذشته است.
 -6فریدون مشیری ( 1305 -1379ه.ش) :اصلش از بختیاری است ،پرچمدار شعر
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حغزلی معاصر و به همین لقاظ یکی از ارکان شعر نو فارسی بهشمار میرود .او همچون
شاعران همحراز خود زبان را در خدمت پیامهای شاعرانهاش میگیرد و بیش از هر چیوز
مخاعب را برای این پیامها سردرگم نمیسازد .یکی از ویژگیهوای مهوم شوعر مشویری
اسطوره گرایی است .پیوند شعر مشیری با زبان و ادبیات کهون ایورانزمین و اسوتفاده از
واژهها ،حرکیبات و عبارات آن زبان که در اغلب اشعار او به چشوم مویخوورد ،یکوی از
حمهیدات شاعرانه اوست که به زبان شعری شکل و نمایی حماسی و بهحبع آن انتقادی با
صمبت داده است ( )irna.irعشق به میهن و خاک ایران در وجود مشیری با شوعر ریشوه
در خاک او حبلور یافته است:
من اینجا ریشه در خاکم.
من اینجا عاشق این خاک ،اگر آلوده یا پاکم.
من اینجا تا نفس باقي است ميمانم.
من ازاینجا چه ميخواهم ،نميدانم!
امید روشنایي گرچه در این شمارها نیست،
من اینجا باز در این دشتِ خشکِ تشنه ميرانم.
من اینجا روزی آخر از دل این خاک ،با دستِ تهي گُل برميافشانم.
من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه ،چون خورشید.
سرود فتح ميخوانم و ميدانم تو روزی بازخواهي گشت! ()isna.ir

ناگفته نماند ،مردم سراسر ایران ،از هر نژاد و حیره و قبیلهای ،نقشوی مهوم و اساسوی
در گسترش و ظرفیتسازی ،شیرینی و عذوبت زبان فارسوی ،فرهنو و حمودن ایرانوی
داشتهاند .همه ایرانیان در بستر حاریخ پرفرازونشیب خویش ،چنین میوراث مانودگاری را
آفریدهاند؛ میراثی که سرچشمههای هویت ملی ما را رقم زده اسوت و حیوات فکوری و
فرهنگی همه ایرانیان با آن پیوند دیرین و ماندگار و گسست ناپذیر داشته و دارد.
امیدواریم همانگونه که حاکنون به حجربه ثابت شده است ،حیغ حیز هیچ نژاد و حباری،
نتواند این رشته مقکم دیرینه را از هم بگسلد؛ چنانکوه حیوغ بورّای چنگیوز و همکوو و
حیمور و دیگر حبارهای خونریز هم نتوانست این رشته پیونود دیرینوه را ببورد و از هوم
واگسلد.
خمصه ،برای ایرانیان ،از هر قوم ،نژاد ،مذهب و مسلک ،آنچوه مهوم اسوت ،ایرانوی
بودن و ایرانی ماندن و حف ،و حراست از زبان شویرین فارسوی اسوت .بوه گفتوه رهوی
معیری:
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حرکوی و پوووارسووی نکند فرق پیش ما /از هرکجا که زادهای ایرانپرست بواش (فومح،
.)164 :1386
نتيجهگيری

زبان فارسی از کارآمدحرین رکن یکپارچگی و هویت ملی ایرانیان به دلیل وسعت خاک
و قدمت حاریخی سرزمین ایران ،برحسب زمان و مکان گویشهای متفاوحی داشته است.
این زبان بین مردم ایران که به زبانها ،گویشها و لهجههای گوناگون سخن مویگوینود،
نقش غالب را بازی میکند؛ بنابراین با زبان فارسی میحوان ،همودلی و همبسوتگی میوان
گروههای اجتماعی فراهم آورد ،زبان فارسی ،زبان رسمی ایرانیان است ،از دیدگاه هموه
ایران دوستان ،زبان فارسی پدیدهای حاریخی و در خدمت ملیت ایرانی است که کوارکرد
ملی آن حا حدی است که برای پیوند ایرانیان با یکدیگر کفایت میکند.
لُرهووا یکووی از کهنحوورین اقوووام ایرانووی از میوان آثووار زبووان فارسوی بویش از همووه،
شاهکارهای فردوسی ،مولوی ،سعدی ،حاف ،و نظامی را با حاریخ ،فرهن و سونتهای
نیاکانشان آشنا دیدهاند و این آثار بیش از سایرین موردحوجه لُرزبانها واقوع گردیدنود و
پیونددهنده دیگر هممیهنان بودهاند .بسیاری از شاعران و دانشومندان لُرزبوان ،آثواری از
زبانهای بیگانه به زبان فارسی حرجمه کردهاند و معروفحرین شرح نویسان و مترجموان
لُرزبان در عصر پهلوی ازجمله؛ حسین پژمان بختیاری ،سیدجعفر شوهیدی ،عبدالقسوین
زرینکوب ،عبدالمقمد آیتی ،مهرداد اوستا و فریودون مشویری هسوتند کوه بسویاری از
کتابهای اروپایی و عربی را به فارسوی حرجموه کردنود و آثوار شواعران و نویسوندگان
پیشین ایرانزمین را شرح ،حفسیر نمودند که مورد استقبال فوارس زبانوان و دیگور اقووام
ایران قرار گرفت .در پرحو حمش و همت این مردان ادبدوست که عمر خود را با شرح
و حفسیر متون فارسی در راه شناساندن ادب و فرهن ایرانی بوه هموعنوان و همزبانوان
خویش و عمقه به زبوان فارسوی گذراندنود؛ حوانسوتند مووجبوات حقویوت ،یکپوارچگی و
همبستگی ملی را نیز فراهم گردانند.
یادداشت
 .1حسین پژمان بختیاری از شاعران و نویسندگان معروف اواخر دوره قاجار و عصور پهلووی ،متولود سوال 1279
ه.ش اندکی قبل از انقمب مشروعیت ( 1286ه.ش) و متوفای  1353ه.ش ،پدرش علیمرادخان میورپنج از بزرگوان
مشروعهعلب لُر بختیاری بوده است .مادر او عالمحاج قائممقامی از نوادگان میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی ،شاعر
و نویسنده صاحب سبک و وزیر معروف عهد قاجار از شاعران نامآور عصر پهلوی و دارای دیوان چا شده با نام
دیوان ژاله قائممقامی است (گودرزی.)114 :1383 ،
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