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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
ملو،  ناارور همیوت ملو،  تیومفهوم  هم تعریف و تبیین هارائپژوهش با تمرکز بر لُرها و 

.ش( ه 1357و  1299) یپهلمزبان فارس، در نصر  هنسبت به مؤلف ، لُرهابستگدلایران و 
هوا نشوش سوازنده و گروه نیو  اکااود،موگمناگمن، زندگ،  زبان، یهاگروه رانیدر ا .است

ی هواشیو گم ،مل، دارند. لُرهوا هوا ازن ور زبوان تیهم تیدر همبستگ، و تشم یابرجسته
و فرهاگو، ومدشوان را  خ،یازن ور توارهوا  ودارند  ،با زبان فارس یادیشباهت ز زبان،

 نیود بخشتیوناارور هم  لُرهوابومدن  رانو،یا ی، مبا، براهدگاهیوجمد د. داناد،م ران،یا
نشوش فعوال و  لُرهوا شود بانث رانیا نیو سرزم خیتار  ،زبان فارس ع یاسال  و مذهب تش

داشته باشاد. لُرهوا بوا کاردمودترین ابزارهوای زبوان  رانیل گمناگمن ایدر مسا تأثیرگذاری
فظ  ن وام، و مملومی در ااوا و فارس،؛ ازجمله شاهکارهای ماندگار فردوس،  سعدی  حا

در همبسوتگ، ملو،  ادییونشوش ز، فراگمیش، و تعامل، زبان بعامانگسترش زبان فارس، 
رمرت دگاهانوه هبو  سازتیهم داریپا هنامان مؤلفبه ،زبان فارس در نصر پهلمی .داشتاد

شش پژوهش به بررس، ن.ممردتمجه قرار گرفت.و نلم،  ،رسم ی انجا  مکاتبات ادار یبرا
رهوا در لُ»لُرها در استحکا  بخش، به وحدت مل، در ایران  م، پردازد که در قالب فرضوی  

 ،بعامان زبان رسوم ،فارس ،شیزبان فراگم یریبا بکارگی لُر ، زبانمحل یهاشیکاار گم
 ی  نشش موؤثره ایو محاور ،زبان دثار و ماابع مکتمب مل  ،دممزش  یمکاتبات  ن ا  ادار
   تحشیو  از نوم ممضوم  تیوبا تمجه بوه ماه باابراین« داشته اند. ،ت ملدر استحکا  وحد

 است. اترنت،یاساادی و ا و روش گرددوری اطالنات  کتابخانه ای  ل،یتحل و ف،یتمر
 

 .ینصر پهلم  زبان فارس،  ،مل تیهمهمیت  لُرها   :هاواژهكليد

                                                           
، حقوق، الهیات و علوم سیاسی هدانشکد الملل،، گروه علوم سیاسی و روابط بینیاسیعلوم س یدکترا یدانشجو *

 .، ایرانتهرانالمی، سازاد آدانشگاه  ،قاتیواحد علوم و تحق
 .(مسئول نویسنده) یران، اتهران، غرب نور امیدانشگاه پت علمی و عضو هیئ یاسیعلوم س اریاستاد **

 .، ایراندانشگاه تهران ،یاسیعلوم س حقوق و هعلوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشکد استاد ***
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 مسئلهو طرح  مقدمه
 یفرهنگ  ی عناصرهاو تفاوت (ستایی و شهریعشایری، رو) یستیباوجود تنوع ز رانیا
و  رانی ا نیهمچن ان تح ت عن وان س رزم (مختل   یهاو لهجه زبان، گویش مذهبی،)

مردم ایران زبان فارس ی را و  را در پی دارد یمل تیو تداوم هو ییایواحد پو یایجغراف
 یاره او تب ه ایرهت ب رای اینک هدانن د یمیش خو یمل یکپارچگمل اصلی یواعیکی از 

 .دهدیم وندیپ گریکدیرا به  یرانیا
ک ه خ ود را  هس تند رانی ا تی جمع دهن دهیلتش ک هاز چند گ روه عم د یکی لُرها»
پیوس تگی لُره ا ب ا  هدهندنش انشناسی و فرهنگ ی های زبانبررسی ،دانندمی االصلیرانیا

ق رن چه ارم ه.ق، لُ ر در  هواژ شیدای با پ پارسی است و هیژه شعبوبهدیگر اقوام ایرانی و 
اس الم  نی شامل د ران؛یمردم ا گریوجوه مشترک لُرها و د آنان شکل گرفت. یکنون تیهو

و  یم ذهب - یو فرهن   مل  اتی ادب ،یمل  ادی مش ترک، اع خیتار ت،یمل ع،یو مذهب تش
دغدغ ه زن ده ک ردن زب ان  .(153 :1384 بهاروند، یاللهامان) «است یمل یاحساس همبستگ

اقوام و  گرید انیبلکه در م شد،یم دهید لیاص انیرانیروشنفکران و ا انیدر متنها نه ،یپارس
 یصورت جهادبه ریشورونشاط چشمگ نی. ااندینمایخود را م انیهم به ع یرانیا ینژادها

 .(131 :1386)فالح،  خوردیجا به چشم مدر همه یو فرهنگ دیسپ یکاریمقدس و پ
ک ه  انی رانیا ههم انیارتباط م یو ابزار اصل یان ملزب همثاببه یاز زبان فارس یپاسدار
از  یخیو ت ار یهن ر ،ین ید ،یعلم  یهانوش تهو  یآثار مکتوب شعر نشیآفر به لحاظ
 تی هو تی تقو یهان هیزم هکنن دفراهم زیاست و ن یبشر خیتار یهازبان نیتربرجسته
ژوهش گران ، نخبگ ان و په ادولت یاص ل  یاز وظ ا یکیبوده است،  یو مل یاجتماع

 .(20 :1382 ،ید)احم شودیممحسوب  یرانیا
 یابیب ه دنب ال دس ت ،یعصر پهل و یهایو دگرگون هایپژوهش، باوجود نوساز نیا

 میتحک  در زب ان فارس یب ر  دی نقش لُرها با تأک بر رگذاریو عوامل تأث هانهیشناخت زم
ل ت و ص حبت از م یوقت . اس ت یدر عص ر پهل و رانیا یمل تیهو تیوحدت و تقو

 عنص ر نیخ ا  بهت ر یه ایژگیبا و یمل یرسم زبان کی، وجود شودیم یمل تیهو
باش د؛ معم وال   عنص ر ، تنه اتوان دینم  یشکل دادن به ملت و حس مل یاست، اما برا
هم آن  گرید یو فرهنگ یو مذهب، هنر، عوامل اجتماع نیفولکلور، اسطوره، دعالوه بر 
چ ون واره هم  یدرواق ع زب ان فارس . اب دی ارتق ا یمل همبستگیتا  کنندیم یرا همراه
 ییکی از عوامل اص ل و داده وندیپ گریکدیو اقوام آن را به  انیرانیا یمل تیهو ،یاحلقه
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در ش اعران و نویس ندگان لُرزب ان به نق ش نیز مقاله  نیاست. در ا انیرانیا یوحدت مل
 تی پاسداشت هو یآنان برا پرارج و ماندگار و تالش راثیم نیاز ا پاسبانیو  پاسداری
 نمود. میخواه یاشارات یو زبان فارس ملی

 
 پژوهش روش

 منابعی موردنظر از هادادهتوصیفی   تحلیلی(، ) یفیکی از روش ریگبهرهاین پژوهش با 
 ی شد.استخراج و گردآوراینترنتی فارسی و انگلیسی  یی، مقالهاکتابخانه

 
 پژوهش یهپيشين

ب ه  ک دامچیه، ام ا دی منتشر گردهویت قومی و ملی  هزیادی دربار یهامقالهو  هاکتاب
نقش عینی و عملی لُرها در تقویت هویت ملی ایران نپرداخته اس ت و جایگ اه لُره ا از 

گوناگون مشخص ش د  قاتیبا جستجو در منابع و تحقمنظر دیگری بررسی شده است. 
 ای  یو پراکنده در منابع اص لباوجود مطالب گسترده  حاضری هموضوع مقال هنیکه درزم
 همقال  نینش ده اس ت؛ بن ابرا منسجم و مستقل انجام یپژوهش ر،یاخ قاتیاز تحق یبعض

 انجام شده است. کمبود نیرفع ا یحاضر برا
 

 پژوهش هيسؤال و فرض
 اند؟داشته یدر استحکام وحدت مل یچه نقش یزبان فارس یریکارگرها با به: لُسؤال
 یفارس  یش یزب ان فراگو یریکارگب ا ب هی لُ ری محل  یهاشیر گورها در کنا: لُهیفرض
و  یزبان آثار و من ابع مکت وب مل  ،یآموزش ،یمکاتبات، نظام ادار یعنوان زبان رسمبه

 اند.داشته یدر استحکام وحدت مل یمردم، نقش مؤثر همحاور
 

 مفهومیو  یچهارچوب نظر

 لُر
ق رن چه ارم دانان خی از مورخان و جغرافیی برهانوشتهبرای نخستین بار در « لُر» هواژ
 .(15 :1393 بهاروند، یالله)امان اللّریه، الریه، بالد اللور و لوریه آمده است صورتبهه.ق، 
. اکثریت قاطعشان در درون مرزه ای دهندیممردم ایران را لُرها تشکیل  درصد 6حدود 

ش ور گس تردگی داش ته و از زاگرس در غ رب ک کوهرشتهایران تمرکز دارند، در امتداد 
دارن د س اکن و ای الت حض ور  هجنوب استان همدان تا خوزستان و فارس به دو ش یو
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اول پ یش  هه زار هکه نیم داندیم. آرتور دو بوا آنان را از نژاد ایرانی (215: 1397 افشار،)
، سدینویممینورسکی  .شرقی دریای خزر به این منطقه مهاجرت کردند هاز میالد از ناحی

و ب ه چه ار ش عبه؛  برن دیم  به سری ایران جنوب غربی ایرانی هستند که در ارهیتلُرها 
(، ممسنی، کهگیلویه و بختیاری تقس یم پشت کوهلُرهای خا  )ساکنان لرستان فعلی و 

ست. صفت اختصاص ی گ ویش هاآن؛ مانند کُردها وجه مشترک بین لُرها، زبان شوندیم
منطقه، اصوال  تحت تأثیر ایرانیان پارسی ق رار گرفت ه اس ت لرُی بیانگر آن است که این 

و ک ا( پ یش از ن ام کوچ ک م ردان لُ ر  آ، کَی) یشوندهایپوجود  (.317: 1394 )طبیبی،
عنوان یک ی از توان د ب هلُره ای کهگیلوی ه، بویراحم د، ممس نی و بختی اری می ژهیوبه

 .(12 :1381 نژاد،ی)صفباشد  هابودن آنمستندات تاریخی و کهن بودن لُرها و ایرانی 
 تیهو
ش خص ک ه مش تمل ب ر ص فات  ای  ءیش  ق تیاست. حق یعرب یاواژه هیالهو ای تیهو

وج ود و منس وب ب ه  ،یذات، هس ت ت،یشخص یبه معنا یاو باشد، ازلحاظ لغو یجوهر
 مص در «تی »ون د  و «ه و» بی غا ریکه از دو جزء ضم (2513 :1375 د،ی )عم است« هو»

احساس  ات و  ی،اجتم  اعی، ای از مشخص  ات ف  ردمجموع  هص  طالح در ا اس  ت. یجعل  
 افتنی کنش متقابل با جامعه و ب ا  قیها را از طرهاست که فرد آنهای مربوط به آناندیشه
. انس ان ده دیارائ ه م « ؟ستمیمن ک»؛ و در برابر سؤال آوردیاز خود به دست م یتصورات
را نخس ت  تیکند. هو تجوخا  جس ییاهخود را آگاهانه در گروه تیدارد که هو لیتما

 حمی د .(157 :1392 ،یینایس ) کنن دیم  میتقس  یاجتم اع ای  یو جمع یبه دو سطح فرد
 تی کن د. هومی یبنددس ته یو مل  یاجتم اع ،یرا به سه س طح؛ شخص  تیهو یاحمد
 یاره ایبر اساس مع شیانسان، شناخت خو یتیهو یآگاه نیترین و نخستبنیادی ؛یشخص
 یدارا ؛یاجتم اع تی ، سن و...است. هوتیکوچک؛ مانند خانواده، جنس طیو مح یشخص
س طح،  نی گون ه اس ت. در ا نیو چن د هی ال نیتر و شامل چندگسترده ار،یبس یگوناگون

 تی های هوو گون ه یآموزش ه ای مکان، شهر، همحل رینظ یتیهو گریهای دانسان با الیه
 شود.و...آشنا می یمذهب ،یرهنگف ،یاسیس ،ایحرفه ،یشغل ،یقوم ،یتبار ،یلیا

گوناگون هستند که برحسب  یهای اجتماعهویت یزمان داراها هماز انسان یاریبس
 ای  ف هیطا یل یگروه ا ،یلیتحص هرشت ،یها به محل، مذهب، زبان، مرکز آموزشتعلق آن
 هجنب  یاجتم اع هی موجود در ال یتیهای هواز گونه یبرخ .شودمی  یتعر یقوم خاص
از عناص ر  یای و گ اه ق ومطایف ه ای  یزبان ،ینید تیهستند. هو یدائم یو برخ یموقت
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و  دانش گاه ،یش وند و تعل ق ب ه باش گاه ورزش دائم ی محس وب می یاجتماع یتیهو
 یتیسطح ه و نیتریاست که عال یمل تیدارند. در سطح سوم هو یموقت هجنب رستانیدب
 یژگ یو از و ده دیش را نش ان م انسان ب ا کش ور هاست که رابط یهر فرد بشر یبرا

 یمل تیهو کیدر سطح کالن خود  ینیهر سرزم ،یعنیبرخوردار است؛  یفردمنحصربه
دول ت  ن،یس رزم کی از تعلق فرد ب ه  یمل تی. هوستین رمتکث یمل تیهو نیدارد و ا

 ش تریب یمل  تیهو کی یو معموال  افراد دارا ردیگیسرچشمه م یکشور خاص ایو  یمل
 .(8 :1382 ،یمد)اح ستندین

 یمل تیهو
موض وع  ش تریفه م ب یملت روشن گ ردد. ب را یستیچ دیبا ،یمل تیشناخت هو یبرا

ازنظر  یاز افراد با آرمان یملت و دولت تفاوت قائل بود. ملت، به اجتماع نیب دیملت، با
اس ت ک ه ممک ن اس ت،  یاسیس یای از نهادهاکند و دولت، مجموعهاشاره می یاسیس
 یماکس وِب ر، دول ت، دس تگاه ریبه تعب ای. ندینما سیتأس خودشان یند براها بخواهآن

قلم رو خ ا  اس ت  کی زور مش روع در  زیآمتی است ک ه خواس تار انحص ار موفق
از  یمش ترک خیداشتن تار ،یمل تیهو نیعامل تکو نانست رِرنِبه نظر اِ .(26 :1383لر،ی)م

ص رفا  ب ر  یمل  تیست. پس هوا یخیو خاطرات مشترک تار یهمگان یهادردها، رنج
 گ رید ی. از سودیآینم دولت به وجود یاسیمشترک و سازمان س نیاساس زبان، سرزم

است. در صورت وجود چنان  ستنیباهم ز هرادا شیدایپ یمل تیهو نیتکو هشرط عمد
 یقوم ،یفرهنگ یهارغم تفاوتمردم به یمشترک هاراد نیو چن یو خاطرات عموم خیتار
 .(33 :1387، هیری)بش دهندیم لیرا تشک یت واحدمل ،یو زبان
 ،گی ردش کل می گ رانیدر کشاکش تصور ما از د یجمع ،یفرد تیمانند هو یمل تیهو

براب ر ع رب،  برابر توران و روم، عجم در در رانیبرابر بربر، ا در ونانی ران،یبرابر ان در یانرانیا
هم راه  گ رانید یاز هس ت یا ب ا آگ اهم یاز هست یخودآگاه نیبنابرا ک،یبرابر تاج ترک در
ه  ا وج  ود در برداش  ت اس  میت از اجتماع  ات ق  ومی و ملت .(161 :1379 ک،ی  )تاجاس  ت 

یملی ی ا ق ومی محس وب م  یهاتیها و تاریخ مشترک شرط وجود هوخاطرات، اسطوره
 .(24: 1968 اسمیت،) شوند

 عناصر آنو  رانیا یمل تیهو
ت ر از ب س کهن یانهیش یپ ان ه،یمردم خاورم رینند ساما ان؛یرانینزد ا یمل یموضوع آگاه

آن متف اوت ب وده اس ت  کنن دگاننییو تب نی یتب هدوران مدرن داشته؛ هرچند طبعا  نحو
ش ده  انیبی گوناگون یهادگاهید رانیدر ا یمل تیمنشأ هو هدربار .(17 :1397 ان،ی)آبراهام
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میراث سیاسی و نهاد دول ت،  اساطیری و تاریخ(،) خیتاری بر عناصر احمد دیحم ؛است
دین اسالم و مذهب تشیع، میراث فرهنگی، زبان فارسی، سرزمین و جغرافی ا، جامع ه و 

 (.15: 1382 )احمدی،مردم ایران تأکید دارد 
 انی ب فرهن  رجایی چهار منبع و آبشخور ه ویتی؛ ای ران، دی ن، س نت و تج دد را

ب ودن؛ و از  عارفانه، تساهل و باز تیفرد هشود، دو مقولمیخوانده  رانیا . ازآنچهکندمی
م ا  انیکه در م یراثیدر قبال قانون؛ از م یو برابر تیوحدان هاسالم، دو مقول نیو د نییآ

و از تح ول مه م و کارس از  ؛یمعرف ت و ج وانمرداعتدال،  هسنت شده است، دو مقول
مس ئول و  تی فرد هش ود، دو مقول می  یتجدد تعر هبا واژکه  ریاخ هایدر قرن یبشر
 یراس خ را ب را یرانیا کیهشت مؤلفه،  نیمعقول را مهم و بزرگ دانسته است. ا یآزاد
چهار مؤلفه متض اد و متن اق   نیا ،یو به نظر و دهدمیشکل  آفرینینقشو  یگریباز
مس ئول  تی عارفان ه را ب ا فرد تیفرد توانمی سادگیبه یبیترک یبلکه با نگرش ستند،ین
معقول و  یدر قبال قانون را با آزاد یاعتدال و برابر توانمی م،یق باشزد. اگر صاد وندیپ
هویتی ایران را زبان  هایالیهعلی بیگدلی  .(15 :1397 )رجایی، درآمیختمسئول  تیفرد

که  گیردمی ، تربیت و فرهن  در نظرورسومآدابفارسی، نژاد، دین، حکومت، جغرافیا، 
 .(181 :1383 ،یگدلیب) وده استمختل  ایران متفاوت ب یهادورهدر 

 شیتا به امروز سه گ را رانیاز زمان ورود اسالم به ا»گوید: باوند می داسیداود هرم
شود. مل ت مطرح می سمیو مدرن تیبودن، اسالم یرانیا ران؛یا یمل تیهو رامونیعمده پ

مط رح ب وده  تی قوم یاست ک ه م اورا یرانیبستر واحد ا کی یدارا خیما در طول تار
بس تر  نیخود را وابسته و منتسب به ا ستند،یزیم نیزمسر نیکه در ا یاست. تمام اقوام

 داری که از دوران باس تان ت ا ام روز پا یبستر فرهنگ نیهای ا. مؤلفهدانستندیم یفرهنگ
 یس تیبر سه عنص ر همز یهم منوط به آن است، مبتن رانیا تیموجود یو رمز بقا مانده
و  یمحدود، مذهب اریبس لبتها ،یو در مقاطع یو زبان ینژاد یتساهل و سازگار ،یفرهنگ
 فرهن   وج ود نی است ک ه در ت اروپود ا رانیفرهن  ا ینندگیآفرو  تیخالق هجوهر
 .(245 :1383 باوند، داسی)هرم «دارد

 زبان فارسی
 ؛یادب هیسرما نیهاست. اآن یادب هیملت، زبان مشترک و سرما کی تیاز ارکان هو یکی

نمون ه،  یجامانده است. ب رابه یادب راثیو م یآوران ادب، نامرین مشترک، مشاهشامل زبا
 یفرهنگ  راثی بلک ه م ان،ی رانیا ههم  یخیمشترک و تار راثیم ،یزبان فارس ران،یدر ا
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 ،یح اف،، نظ ام ،یس عد ،ی. چنانکه فردوسرودیدر منطقه بشمار م یرانیتمدن ا هحوز
یفارس  همشترک هم راثیگرفته در م یجا یادب ریهمشا عیرف یهاقله ،...و یمولو ام،یخ

 ،گلس تان ،هچ ون ش اهنام ؛یادب  یهاهیس رما گر،ید یشوند. از سومحسوب می زبانان
 یبرده و آث  ارش اعران ن ام یه اوانید ،ینیج و خیت  ار ،یهق یب خیت ار ،یمعن و یمثن و
از  یکی ین فارسزبا. (128 :1383ی، گودرز) هستند انیرانیا یادب یهاهیسرما ،دستنیازا

 یتعاون و مظه ر دس تاوردها ،و عامل تفاهم یمعنو یمایمعرف س ران،یارکان استقالل ا
 نیت رو مهم یس رافراز هی ما ،تی س ند هو ،واسطه القع د بق ا، انینیشیپ هشیمتراکم اند
ادع ا ک رد ک ه  ت وانمین گ اهچیگرچه ه .(215 :1394 ،ی)مقصوداست  یفرهنگ هپشتوان
ش واهد  ؛ ام اس خن گفت ه باش ند یبه زبان فارس کپارچهیبه شکل  نیسرزم نیمردمان ا
ر و لُ رد، بل و،، ع رب، از ت رک، کُ  یکند که همگمی دییادعا را تأ نیا یاریبس یخیتار
ب ا آن س خن  یعنوان زبان مشترک و ادبو به شناختندیم یرا زبان مل یزبان فارس ره،یغ
م ا  زی تنها در دو چ ،یاسالم هدر دور .(161 :1392 ،یینای)س نوشتندیو به آن م گفتندیم
دو  نیو زب ان؛ و ب ر هم  خیدر ت ار م؛یشدیجدا م گرید یهااز مسلمان ،یرانیعنوان ابه

راه و  هپش توانه، توش  خ،یت ارابت دا . میخودم ان را بن ا ک رد یقوم ای یمل تیعامل، هو
 میاستادهیکه در آن ا یارپناه، حصو جان گاهیزبان، شالوده، پا یگریبود و د گاهمانهیتک

 .(19 :1385 )مسکوب،
 زبان لُرها
 تی وال میلُ ر، تقس  یگ ذارعل ت نام انی در قرن هشتم ه.ق، ض من ب یمستوف حمداهلل

 یبه زبان لُ ر خالصه طورلُر، به التیو ا  یلُرستان به کوچک و بزرگ و برشمردن طوا
ده  نی اس ت؛ ام ا ا اریبس  یعربالفاظ  یشده است که در زبان لُر ادآوریاشاره نموده و 
 یب رام ا را  ( ویق ،خ، ش،  ، ض، ط، ظ، ع، غ ح،) د؛ی آینم  یحرف در زبان لُر

ها قرن یرباآنکه زبان لُ .(538 :1363 ،ی)مستوف سازدیآگاه م یبار از وجود زبان لُر نیاول
، بلک ه اندره ا کمت ر ب ه زب ان خ ود مطل ب نوش تهلُ حالنیبوده باا جیر راقوم لُ نیدر ب
ب ر ت اریخ  ع الوه .(54 :1393 بهارون د، یالله)ام اناست  یها به زبان فارسآن یهانوشته
 زب ان لُ ری هی درب ارفارس  اتیزبان و ادب معاصر توان به سه سند از استادان، میگزیده

ک ه  یکزاز نیالدجالل ریو م یناتل خانلر زیپرو ،ییهما نیالدجالل عالمهاستناد نمود: 
 م آورد:یخواه ریز نیرا به قرا نشایا نظر

در  یک ه در مح اورات ب ه اخ تالف ن واح یبعد از اسالم همان شعب زب ان فارس 
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تر شیاز همه ب یامر آنکه زبان پهلو تیوجود داشته است، معمول بوده نها رانیمملکت ا
 ه.ق،حال ت ا ق رن س وم  نی. اشدیمحسوب م انیفارس یزبان رسم با یرواج داشته و تقر

 ،یعن یخراس ان و م اوراءالنهر )ف رارود(؛  یبه بعد زبان اهال خید داشته و از آن تارامتدا
تمام ش عب  جیتدرو به یزبان پهلو نیاست، جانش یبه زبان در کیکه نزد یزبان سغد
ب ه )ه ا انداخته اس ت و تنه ا آث ار آن تیدست ساخته و باالخره از عمومریرا ز یفارس
 ،یاس یس ،یص نعت ،یعلم  ،یاتی و تب دالت در ام ور حزمان  ورمر یهکه الزم یاختالف
اس ت و  مان دهیب اق ریو عشا التیبالد، قرا، قصبات، ا یدر برخ (؛است رهیو غ یتجار

 ،یلک ی، گیلُ ر لی قب مختل  مت داول اس ت؛ از یامروز که در نواح یشعب زبان فارس
ر افغانس تان، پش تو د ،یتالش  ،یتت ا ،یالر ،یران یا ،یکُرد ،ی، گبریکاش ،یگز ،یبلوچ
 ر،یشغنان که در پ ام ،یوخان، هرو ،یغنوبی یهازبان انه،یم یایدر آس یکیتاج ای یبخار

( یش رق یران ی)ا یو ختن  یترکستان، افغانستان و روس پراکنده است و دو زبان تخ ار
 ،یی)هم ا رهی غ اس ت و کی نزد یران یا یهابه زبان یگریو د ییاروپا یهابه زبان یکی

1366: 455). 
در کن ار زب ان گوی د: ی میپهل و هدور رانی فرهنگستان ا سیرئ یناتل خانلر زیروپ
 ،یتالش ،یمازندران ،یبلوچ ،یلُر ،یوجود دارد؛ ازجمله: کُرد یزبان محل نیچند یفارس
ه ا را لهج ه زبان گون هنیها که او مانند آن یلکیگ ،یآذر یترک ،یسمنان ،یدزفول ،یتات
از آن  ؛ب وده اس ت یادب  ث ارآ یدارا یدر زم ان کیها هرجهله نیاز ا ی. بعضمیخوانیم

. نوش تندیو کت اب م  گفتهیشعر م ه.ق، ( تا قرن پنجمی)مازندران یبه زبان طبر ،جمله
اس ت ک ه در ح دود هم دان  یمحل  یهااز لهجه یکیشعر  هباباطاهر نمون یهایتیدوب

و مشترک  یکه زبان رسم یدر یمتداول بوده است؛ اما بعدها در مقابل رواج زبان فارس
 در نوشتن بکار نرفته است. گریها تنزل کرده و دلهجه نیا ده،یگرد انیرانیا ههم

لهج ه  یش ود؛ س منانف رق گذاش ته می تیها از جهت اهمزبان انیدر ذهن عامه، م
آنک ه  لیزبان است، به دل ،یکوچک و محدود است؛ و فارس اریقلمرو آن بس رایاست؛ ز

مقب  ول  ریتص  و نی  رواج دارد. البت  ه ا ترعیوس   ینیت  ر در س  رزمگبزر ین  زد گروه  
ها و م ردم شهرس تان انیارتباط م جادیاعتبار ندارد. ا یو ازلحاظ علم ستیشناسان نزبان
آم دن زب ان  دی . پدگ رددیوح دت زب ان م  ها وشدن لهجه کیموجب نزد انییروستا

 .(141 :1347 ،یناتل خانلر) وحدت است نیا هنیزم شهیمشترک هم
 یلُ ر ای ک ه آ پرس ندیاز من م»گوید: می یزبان لُر هدربار لمیف کیدر  یکزاز استاد
 نی در ا کی اس ت، بار یپرسش که پرسش نیپاسخ من به ا ؟است شیگو ایزبان است 
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و  یک رد ،یمانن د لُ ر ؛ییه ااست که زبان نیشود؛ انهاده می شیفراپ اریروزگار هم بس
اس ت  ی، م رزداردیجدا م  شیزبان را از گو هک ی. مرزستندنی شیاند، گوزبان ،یبلوچ

 گ رانیک ه د میبازبشناس ه م غُ را از  یاوهیدو را به ش نیآن، ا یاریبه  م،یتوانکه ما می
زب ان  افتند،یاست. اگر درن شیآن سخن گو افتند،ی. اگر درابندیدرن ای ابندیسخن ما را در

از  ییه اشیدارد؛ گو یاگونگون  یهاد شاخهخو یلُر ابند؛ییدرنم گرانیرا د یاست. لُر
آن است که از زب ان م ادر  هتر باشند، نشانها هرچه دریافتنیگویش نیآن برآمده است؛ ا
 .(dezfoolnews.ir) «جستند یدور ترشیب نیاز زبان نخست

 
 یازلحاظ كاربرد واژگان یبا زبان فارس یرزبان لُ ونديپ
 شود:می انیاجمال ب طوراختالف و مشترکات به نجایا رد

ه ا، آن یه اآوا و واج ادی وزواژه، کم س اخت ریی های همگون که ب ا تغ( واژهال 
 یدر لُ ر «ب نفش»ب اهم برابرن د؛ مث ل  یو لُر یدر زبان فارس ییمتفاوت و ازلحاظ معنا

و» ی، ش ب در لُ ر«اَو» یدر لُر «آب»، «کَوش» یدر لُر «کفش»، «بنوش» در  «رف تم»، «ش َ
 «بب ر» ،«م ایا» یدر لُر «ما» ،«دس» یدر لُر «دست»، «بَسُم» یدر لُر «بستم»و  «:تُمرَ» یلُر

 یدر لُر «و چون مانند» ،«یگِل» لری در «گلو»، «بِوَخش» یدر لُر «ببخش»، «بِوَر» یدر لُر
در  «چ وب» ،«خَ هی» یدر لُ ر «قهی»، «دونا» یدر لُر «دانا» ،«یهَنِ» یدر لُر «هنوز» ،«یچِ»
 .(434 :1383 ،ی)ظفر «دو» یدر لر «دوغ»، «چو» یلُر

 یهژیامروز وجود ندارد و و یها در زبان فارساز آن یهای ناهمگون که اثرواژه (ب
رُ»هستند؛ مث ل  یزبان لر  «وص له»، «س ن » یدر فارس  «بَ رد» ،«ش اخ» یدر فارس  «س ِ

، «نَها» یدر لُر «جلو»، «دا» یدر لُر «مادر» ،«لیس» یدر لر «نگاه»، «پَرو» یدر لُر (اصالح)
 یدر لُ ر «س ویگ»، «بُ رگگ» یدر ل ر «ابرو»، «سُیا» یدر لُر «اکنون» ،«رُیا» یدر لُر «نجایا»
 .(57 :1383 ،یویعد ی)قنبر رهیغو « پَل»

 یرو لُ  یدر زبان فارس گانهیب یهاو زبان یپهلو ،ییاوستا یهاکه از زبان ییها( واژهج
 .رهیو غ« داس»، «آرد»، «نقره»، «زر»شوند؛ مثل می ییمعناو  ییبدون تفاوت آوا کسان،ی

 ها هم کم است؛تفاوت ی( ازلحاظ دستورد
 است.«  َ»مصوت  یدر زبان لُر ینشانه مفعول است ول یدر زبان فارس« را»عالمت   

 اِشکنا /خدانَ فراموش نکُ زَی: میرا شکست/ خدا را فراموش نکن لُر زی: میفارس
اس ت ک ه در « ل»و « ا» یدر لُ ر یول« و ان ها» یص زبان فارسعالمت جمع مخت  

 .کُرگَل( /: کِرَل )کُرَل یپسرها لر ای: پسران ی. فارسندیآیآخر اسم م
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 هالُر انيدر م یآثار زبان فارس گاهیجا
 هاس ت، ش اهنام رانی ا یره الُ یو زندگ شهیاند یجزء جداناشدن که میکنار قرآن کر در
 ینظ ام هاش عار خمس  ،یس عد اتی ح اف،، کل ب،یالغلس ان اتی غزل ،یفردوس میحک
 یهاس روده ان،یباباطاهر عر یهایتیدوب ،یشابورین امیخ ،یمولو یمعنو یمثنو ،یگنجو
اش عار ب ه فراخ ور در  نی دارن د. ا یاژهیو گاهیلُرها جا انیفلکناز و ... در م ،یدشت زیفا

س واد و کم ای سواد  یذوق، دارا افراد صاحب هلیوسبه ژهیو یمجالس مختل  و مناسبت
 ریدر نزد لُرها و س ا میپس از قرآن کر یفردوس هشوند. شاهنامخوش خوانده می یصدا
آن ان  یو هس ت لی ا هاس ت ک ه ج زء باروبن  یبلند هو مرتب عیرف گاهیجا یدارا انیرانیا

 .(106 :1383نژاد،یموسو) گرددیمحسوب م
 یدر س وگوار یران یا نیری س نت د کی لُر، بر اس اس   یطوا گریو د هایاریبخت

پهلوان ان  قی را از طر ش انیا ادی و ب ا س وزوگداز  خوانن دیشاهنامه م شیبزرگان خو
که تا زمان ما استمرار  تسن نیبر اساس ا.دارندیم یبا شکوه تمام گرام رانیا یااسطوره

نواخت ه ش دن و گاه با  نیصورت آهنگکه به یاتیاب انیشاهنامه در م هاست؛ خوانند افتهی
یم  یاری بخت شیپهلوانان ب ه گ و یهای، به شرح سوزناک دالورخواندیساز و دهل م

ش ان یاو اس طوره یخیت ار هنیش یرا به پ شیمردمان روزگار خو قیطر نیو از ا پردازد
احساس  رانیشکوهمند ا هگذشت شی، با نماخواستیم یدهد و چنانکه فردوسمی وندیپ
 ریعش ا یفردوس  هشاهنام .(69 :1385 ،یبی)خط افروزدیبرم شانیاهبودن را در دل یرانیا

آشنا ک رده و  اکانشانیارزشمند ن یهافرهن  و سنت خ،یبا تار ،ییلُر را از سو  یو طوا
فراهم ساخته است؛  هنانیمهم ریها و ساآن انیرا م یزبان و درک مشترک گر،ید یاز سو
ش اهنامه  هان دازها بهاز آن کدامچیاند و هبوده یعملکرد نیفاقد چن گریآثار د کهیدرحال

 هی دا هیدا» هرا ندارد. اشعار معروف تران ندهیو آ یکنون یهابه نسل یبخش تیقدرت هو
ک ی ص ورت و به دی آفریحماسه ب ود و حماس ه م  کی ،یپهلو هدر دور« وقت جنگه
 .(122 :1383 نژاد،ی)موسوبود درآمده  یسرود مل
 نیترتا دورافت اده یرانیو فرهن  ا یگسترش زبان فارس موجب یخوانهو شاهنام هشاهنام
 یه اقهرمان ان ش اهنامه و نام یتوان نم ود آن را در قال ب اس اماست که می دهیمناطق گرد

 کشور بخصو  لُرها مشاهده کرد. نانینشو کوه نانینشبر فرزندان کو، یپارس لیاص
مناطق ب ا ن واختن کمانچ ه و  یکه در بعضدارد  یو آواز مخصوص ن آه یخوانشاهنامه

از  دس تگاه م اهور هیآن ش ب هدستگاه چهارگاه و ادام  هیشب با یهمراه است و شروع آن تقر ین
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 هاز دو دان   )فاص ل یشناس یقیاست. ازنظ ر موس  رانیای سنتی دستگاه یقیموس همجموع
 یقیموس  یه ااکثر مقام که افتهی لیتشک ابرابراست( ن افتهی لیکه از چهار نت تشک ییقایموس
« مرش د غم زه»ت وان آب اد میشوند. از نقاالن معروف شهر خرمفواصل اجرا می نیا در یلُر

 هخوانان برجس تو از شاهنامه «یمرشد نق»و  «یمرشد رم»معروف به  یمرشد رحم خدا چگن
 .(lorestan.farhang.gov.ir)را نام برد « الیج یسَوز»معروف به  انیشیدرو یلُر سبزعل

 نیش اهنامه در ب »گوی د: می یفردوس  هش اهنام تی اهم هدرب ار یویع د یعباس قنبر
 کی عنوان ب ه یخوانو ش اهنامه یمع روف اس ت و نق ال« هفت لش گر»عنوان به هایاریبخت

 ییای جغراف قاز من اط ین ام برخ  ،یو همنطقه درآمده اس ت. ب ه گفت  نیدر ا یفرهن  بوم
شاهنامه اس ت  میبرگرفته از مفاه د،یآباد، کوه رستم و دژسفازجمله، رستم ؛یاریبخت نیسرزم

اث ر  کی بلک ه  س ت،یخطه تنها قص ه و داس تان نب رد ن نیمردم ا یبرا ،یفردوس هو شاهنام
فراغ ت  امی م ردم لُ ر در ا یس ن  ب راکتاب گ ران نیا .(irna.ir) «خداوند است یشگریستا
بس ان  گانگ انیوق وع ته اجم ب ای م احتمال به هنگاو  یسرگرم هلیوس نیعنوان تنها و بهتربه
 یاحساس ات رزم  ختنیبرانگ یبرا یمل یهمبستگ هیرمایمحکم و استوار و چون خم یابزار

نق ش  خ،یت ار ری فراگ هدر عرص  وعمل کرده است  یو پهلوان یجوانمرد هیو گسترش روح
اس ت  ب وده یش عر و ش اعر یبرا یو سرمشق یفارس نغز گسترش زبان ،یانتقال فرهن  مل

 .(121 :1383 نژاد،ی)موسو
افتخ ار و ه ای ی هما نیتربزرگیکی از   خود هنوببه رزبان،لُ سندگانیشاعران و نو

ت ا  لیاز ن یدانند که روزگارآن می هبلندآواز ریو مشاه یرا زبان فارس رانیا یسربلند
 هطریس  ری آرام را ز انوسیاق یهاتا کناره اهیس یایو از در حونیو ج حونیس یسوآن

 یفرهنگ  یغن ا ج ادیب ه آن و ا یبخشتوانمند ،یزبان فارس جیترو هاخود داشت. آن
و چ ا   حیچنانک ه از تص ح ،ان درا وجهه همت خودشان قرار داده رانیمردم ا یبرا

و  حیدر تص ح یاریپژمان بخت نیاند؛ مثال ، حسنکرده غیدر یکتب ارزشمند ادب فارس
چ ا  در  نیک ه نخس ت یج ام وانیحاف،، د وانیدازجمله،  ؛یمتون ادب فارس حیتنق
کرده است. او  دیتالش درخور تمج ینظام هخمس ام،یخ اتیرباع ایها بود، ترانه رانیا

ک ه ت ا  رس دیج ا م نیاست به ا وو ن میقد سبک هانیم یخود که راه یدر سبک شعر
آنگ اه توق  نمود.  دیبا ییتجاوز کرد و در چه جا یتوان به مرز ادب فارسمی یحد

 گردان دیبرم  رانی ا یمل  تی هو یدر معرف  یزبان و ادب فارس گاهیسخن را به جا
 .(128 :1383 ،ی)گودرز
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 هش یفتک ه دل داده و لُرزبان مشهور  و نویسندگان نام چند تن از شاعران در ادامه به
از  یآن ان را ک ه ح اکآث ار  اهتم ام و از یاو نمون ه میکنیاند، اشاره مبوده یزبان فارس

ینشان م  را است ی که بخشی از هویت ملی ایرانو عشق آنان به زبان فارس یبستگدل
 .میکنیمیادآوری  رانیمردم ا یکپارچگیها را در استحکام وحدت و و نقش آن میده
مختل   دان ش،  یهاهپژمان در حوز ه.ش(: 1297 -1353) (1)یاریپژمان بخت نیحس -1

تس لط ف راوان داش ت.  یجمه از زبان فرانسه به زبان فارسو تر نیزمرانیفرهن  ا خ،یادب، تار
ب ه زب ان  حیترجم ه و تص ح  ،یپربار خود حدود چهل اثر در قالب تأل اتیپژمان در طول ح

ت وان ب ه می یفارس  اتی زبان و ادب هنیزم درپژمان  هگذاشت. از آثار چا  شد یبه جا یفارس
 وانی ح اف،، د وانی د بیالغت ون: لس انم حیو تنق  حیو تصح رانیپست و تلگراف در ا خیتار
اش اره ک رد )پژم ان  رهیو غ یمقامژاله قائم وانیو د ینظام هخمس ام،یخ اتیرباع ایترانه  ،یجام
 دیپس ندیرا م  یزبان فارس نیشیشاعران پ هویپژمان در شعر، به سبک و ش .(8 :1372،یاریبخت

و  س رودیوار شعر م یسعد ر،یدلپذ میهاو با مفا .(178 :1376،یاحقی) کردیم یرویو از آنان پ
 :درکیو افتخار م دیبالیبه آن م

وج ود دارد ک ه « نیزمرانی ا»ی با نام اقطعهایران سرود،  هاز اشعاری که پژمان دربار
 :دیسرایمشاعر در مهر ایران 

 سـرا را دوست دارم رانیو نیمن ا ستیسـرا ن ـرانیجز وبه رانیگر ا
 ها را دوست دارمافسانه ـنیانه رنگ است من امـا افسـ خیاگر تـار

ا ینوا وا را دوست دارم ینا نیگداز است من امـا گـر جان یـن  و ـن
 وهوا را دوست دارمآب نیمن ا ستین نینشدل شیوهواآب اگر
 فرسوده پـا را دوست دارم نیخشکش من ا یشوق خـار صحراهـا به

 روشن سما را دوست دارم نیرا خواهم از جان من ا نیدلکش زم نیا من
ر مـن ز ا اگـر  زورآزما را دوست دارم نیرود زور من ا يـرانیـب

 (119 :1383ی، )گودرز شما را دوست دارم !مردم یا اگـر پاک من ـد،یاگر آلوده دامـان
 
از دانشمندان و مف اخر ب زرگ ادب ی  :ه.ش( 1297 -1386شهیدی ) جعفر سید -2
دهخ دا،  هس ازمان لغتنام  لیه.ش، پ س از تش ک 1342ل . در س ارودیشمار م هایران ب

 همؤسس  سیرئ  ن،یمعاونت آن را بر عهده گرفت و بعد از درگذشت دکت ر محم د مع 
آم وزش  هن یب ود و درزم یآموزش زبان فارس یالمللنیمرکز ب سیدهخدا شد، رئ هلغتنام

مختل    یهاهو حوز نهیزم نیرا در ا یمختلف یهاکرد و مقاله ییهاکوشش یزبان فارس
اهتم ام او  دی را با یو زبان فارس اتیادب هزدر حو یدیآثار شه نیترنوشت. مهم اتیادب
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 یفرهن   فارس  نیدر ت دو نیبا دکتر محمد مع یدهخدا، همکار هبه کامل کردن لغتنام
 هن یاو در زم .دفت ر شش م دانس ت انی از جزء دوم دفتر اول ت ا پا ،یثنوو شرح م نیمع
 حیرا تص ح یتوانا داشت و چند اثر مهم ادب یدستهمی میهای قدبمتون و کتا حیتصح

خ ان  یمحمدمه د می رزا هن ادر هرّتوان تصحیح و حاشیه بر کت اب دُکرده است که می
ب ر  یدیه.ق( که از نثرهای مصنوع متکل  است و تعلیقات دکتر ش ه 1180استرآبادی )

ان توانسته است، مقبولیت عامه قدرتمند ایش هو مشکالت تنها با خام قیآن و بررسی دقا
آن را منتش ر  یکه انجم ن آث ار مل  یانور وانیشرح لغات و مشکالت د زیپیدا کند و ن
 .(irna.ir)کرده است 

و  نیادیبان ه ب ا نث ر مس جع و آهنگ  هترجم  ،یدیاز بارزترین آثار ماندگار دکتر شه
ن معص وم )ع( ب ه زب ان امام ا هنام یاست. نوشتن زندگ یالبالغه به زبان فارسنهج ریتفس
 هترجم را در و فارس ی دوس تی خ ود  یدان فارسیاو  از دیگر آثار ایشان است. یفارس
 ه، برای نمون ه فرازه ایی از بخ ش پای انی ترجم است به اوج رساندهالبالغه نهجکتاب 
 بیانگر این ادعا است:« جهاد هخطب»مشهور به  27 هخطب

نِّي لَمْْ الَ، حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ، لَوَدِدْتُ أَيَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَ»
وَ اللَّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ سَدَماً. قَاتَلَكُُْ اللَّهُ لَقَدْ مَلَأْتُْْ  أَرَكُْْ وَ لَْْ أَعْرِفْكُْْ مَعْرِفَةٌ

نْتُْْ صَدْرِي غَيْظاً .قَلْبِي قَيْحاً نْفَاسماً .وَ شَحَ وَ أَفْسمَدْتُْْ  .وَ جَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَامِ أَ
حَتَّى لَقَدْ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ  عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَ الْخِذْلَانِ

حَدٌ مِنْهُْْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً وَ أَقْدَمُ فِيهَا وَ لَكِنْ لَا عِلَْْ لَهُ بِالْحَرْبِ. لِلَّهِ أَبُوهُْْ! وَ هَلْ أَ
وَ هَا أَنَا ذَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ؛  ،مَقَاماً مِنِّي؟ لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ

 .«وَ لَكِنْ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاع
دکت ر  هترجم  ،مینیبیاما م فارسی برگردانیدند،را به زبان  البالغهنهجمترجمان زیادی 

 ههنگ ام ترجم  یدرباره زبان فارس  نوو  بایز اریبس ییرهایتعب است. بایچقدر ز یدیشه
 :مثال  استکار برده هالبالغه بنهج

یدیده بودم و نم نکاش شما را نازپرورد!  خردانکمای  !صورت مردبهمردانِ ه ناى 
ن ای ن آش نایی ن دامت ب ود و دس تاورد آن ان دوه و حس رت. ! که به خدا، پایاشناختم

ماالمال خش م ش ما م ردم  امنهیسدلم از دست شما پرخون است و  کهخدایتان بمیراناد! 
ب ه و با نافرمانی و فروگذاری جانبم، کار را  دیزیریم اندوه به کامم هکه پیاپی جرع دون
ینم عِلم جن   ، اماوطالب دلیر است: پسر ابگویدمیتا آنجا که قریش  دیزیآمیدرم هم
و ده ب ومی دان جن    دراز م ن از آنان بیشتر  کی! کداممزد دهدخدا پدرشان را  ...داند
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نداشتم که پا در معرک ه گذاش تم و  هنوز بیست سال بیشتر از من نبرد دلیران را آزموده؟
ک ار از  هش ت، سررفرم ان نبرن د اما آن را ک ه؛ اکنون سالیان عمرم از شصت فزون است

 .(27 هخطب: 1376 )شهیدی،دستش برون است 
کتاب او ب ه ن ام فلس فه،  نینخست ه.ش(: 1301 -1378کوب )نیزر نیعبدالحس -3
ه.ش در بروج رد منتش ر ش د.  1319در سال  رانیدر ا یتطور شعر و شاعر خیتار ایشعر 
و در آنج ا ت ا  ش ودیدعوت م کایآمر یایلوانیه.ش به دانشگاه پنس 1347سال  کوبنیزر
. دکت ر ده دیرا درس م  یفارس  اتی تص وف و ادب خیتار ران،یا خیه.ش، تار 1349سال 
 یواال میک ه مف اه ش ودیمحسوب م یشناسرانیشناس و امورخ، اسالم ب،یاد کوبنیزر

و... را در آثار متع دد خ ود  یخاقان ،یگنجو یمثل حاف،، موالنا، نظام ات؛یآثار بزرگان ادب
 یادب  راثی منتقدان ه و عالمان ه ب ه م یکرد و نگاهمی حیو تشر ریتفس ید ادبنق هدر حوز

 رانی عشق به ا یاز بچگ»گوید: می (کوبنیکوب )برادر زرنیزر میداشت. عظ نیزمرانیا
و  دمیرس  خیبه عشق تار یفردوس هشاهنام قیاز طر: »گفتیو خودش م« در وجود او بود

فرهن  ،  یعم رش را ب را کوبنیزر .«شدم رانیا نیو سرزم رانیعاشق ا خیتار قیاز طر
سبب  نیبه ا .(hamshahrionline.ir) بود یرانیو ا رانیگذاشت و عاشق ا رانیا خیادب و تار
دارد و  یاریارزش بس  رانی ها و مردم افارس زبان نیدر ب شانیهاها و ترجمهیسینوشرح
و مطالع ه در فرهن    یق د ادب کار او ن یاصل هنیبوده است. زم نموردتوجه همگا شهیهم
به چند  ییعرب و آشنا اتیو تسلط بر زبان و ادب یاست. او با تبحر در زبان فارس یاسالم

بع د از اس الم  رانی ا خیت ار(، 1338) ینق د ادب چ ون  ؛یآثار پرارزش ،ییاروپا هزبان زند
اب نق ی، ش عر ب دروغیش عر ب  و بام داد اس الم(، 1344) هیصوف راثیارزش م(، 1342)
 ی و  انس ان ین ه غرب  ،ینه شرق(، 1348اسالم ) هکارنام(، 1347با کاروان حله )(، 1346)
 .(9 :1374،کوبنی)زرمنتشر ساخته است  رهی( و غ1354) در ترازو خیتار

و  خیت ار ات،ی ادب هدر س ه ح وز یتی: آه.ش( 1305 -1392) يتیآ دحممعبدال -4
 ،ق  رآن هترجم  ه(. ترجم   26و  کت  اب 47دارد )ح  دود  یمتن  وع یهام  ذهب ترجم  ه

ب ا اس تقبال  و قرار گرف ت زبانیفارس هجامع اریدر اخت او هسجادی هو صحیف البالغهنهج
ب ه  یخصو  زبان عربهمختل  ب یهارا از زبان یمواجه شده است. او آثار متعددآنان 
ب ن ا خیت ار یجل دپنج هبه مجموع توانیها مآن نیترجمه نمود که از مشهورتر یفارس
 یهااب ن خل دون را ش اهکار ترجم ه العبر خیتار. رداشاره ک معلقات سبع زیو ن خلدون

در  یش کوه س عده.ش(،  1344وص اف ) خیت ار ری تحر دانند،یم خیتار هدر حوز یتیآ
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و  دهی گز ،شاعر قرن چهارم، پنجم و شش م یاز س دهیقص 48شرح  ،دهیشکوه قص، غزل
 یادهی گز ،ش ابورین ریپ ،یسعد یهااز غزل یو شرح تعداد دهیگز ،ینظام هشرح خمس
 .(mashregh news.ir)آثار او است  گریاز د یشابوریاز آثار عطار ن

 ه.ش(: 1308 -1370لُرزبـان ) ي)مهرداد اوستا( شاعر مل يحمدرضا رحمانم -5
 نیه.ش(، نخس ت 1332) یسلمان س اوج وانید حیبا تصح یجوان یاوستا در همان ابتدا

او،  گ ریاث ر د. ه.ش( منتش ر ک رد 1339از کاروان رفته )د را با عنوان شعر خو همجموع
را  یتوان واست. میه.ش(  1348) ینگارش فارس هویشدر دستور زبان و  قیروش تحق

 یاز نهضت مل  یو هوادار یاز مردم، دولت مل تیو به حماا ؛دانست یجزء شاعران مل
حاکم ان و  هی با س رودن ش عر علگوناگون شعر گفت. مخالفت خود را  یهابه مناسبت

ب ه  یپهل و میه.ش، به جرم مخالفت با رژ 1332 وری. در شهردادیاستبداد نشان م هسلط
ی با به شعر توانیمحمدرضاشاه داشت که م میدر مبارزه با رژ یاشعار یزندان افتاد. و

 یکاخ یآباد یپ ران،یو هاخانهه.ش، سروده بود، اشاره کرد:  1335که در سال  ریز بیت
 ؟یرا دستگاه خودسر یاچراست؟/ تا سزد خودکامه

مهرداد اوستا اس ت ک ه  یهاوارهاز نثرها و داستان یگرید ه، نام مجموعزرگا هاز امروز ت
و سرش ار از لحظ ات  نیآهنگ ز،یانگالیه.ش، منتشر شده بود. نثر باشکوه و خ 1345به سال 
 .(irna.ir)شده است  یو زبان فاخر فارسشدن فرهن   یاثر سبب غن نیدر ا او هشاعران
وستا به لحاظ خو کردن با قالب قصیده و نیز به لحاظ زبان شعری، مس تقیما  تح ت ا
ازجمله ناصرخسرو، سنایی، مسعود سعد و خاقانی ش روانی  ؛ثیر اشعار سبک خراسانیأت

آن ان در  قرار گرفته است و گاه به استقبال اشعار آنان رفته و گ اه بیت ی ی ا مص رعی از
 :دیگویدیوان خود آورده است. چنانکه خود نیز م

 ثاني کستچیکه نیامد به سخن ه    خسروربنـای یگانه هنر این ناص
 انيـرا مـاه مـکتو واین درد روان   ع گهربار تو را مانمـمن و این طب

 «مـان کنـارک بنیـن مبـاد ایـبنی»    رشاید که منـبا یاد این نظم ناص
نو در احیای سبک خراسانی کوشید و با زبان و بی انی ش یوا  هال اوستا با شیوهرحبه

این شیوه را جانی تازه بخشید. او این شیوه را که یادگار شاعران سبک خراس انی اس ت 
باستانی ادبیات بیرون کشید و با معماری جدی د کلم ات ب ه مرم ت دیواره ا و  هاز موز
جدی دی در ذه ن  هخصو  قص اید او دریچ ریخته آن پرداخت. در همین  یهاستون

 دار ادبیات گذشته است.راثیادب دوستان و شاعران عصر خویش گشود و م
دار شعر پرچماز بختیاری است،  اصلش :.ش(ه 1305 -1379) یریمش دونیفر -6
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. او همچون رودیشمار مهب یاز ارکان شعر نو فارس یکیلحاظ  نیمعاصر و به هم یتغزل
 زی از هر چ شیگیرد و باش میشاعرانه یهاامیز خود زبان را در خدمت پتراشاعران هم
 یریمه م ش عر مش  یه ایژگیاز و یکی. سازدیسردرگم نم هاامیپ نیا یمخاطب را برا
و اس تفاده از  نیزمرانی که ن ا اتیبا زبان و ادب یریشعر مش وندیاست. پ ییاسطوره گرا

از  یک ی خ ورد،یدر اغلب اشعار او به چش م م و عبارات آن زبان که  باتیها، ترکواژه
با  یتبع آن انتقادو به یحماس ییشکل و نما یشاعرانه اوست که به زبان شعر داتیتمه

به میهن و خاک ایران در وجود مشیری با ش عر ریش ه  عشق (irna.ir) صالبت داده است
 در خاک او تبلور یافته است:

 در خاکم. شهیر نجایمن ا
 پاکم. ه یاآلود، اگر خاک نیا عاشق نجایا من
 .مانمياست م يتا نفس باق نجایا من
 !دانمينم خواهم،يچه م نجایازا من
 ست،یشمارها ن نیگرچه در ا یيروشنا دیام

 .رانميدشتِ خشکِ تشنه م نیباز در ا نجایا من
 .افشانميبرم گُل يخاک، با دستِ ته نیآخر از دل ا یروز نجایا من

 .دیکوه، چون خورش غیخر از ستآ یروز نجایمن ا
 (isna.ir) گشت! يبازخواه یروز تو دانميو م خوانميفتح م سرود

 یمه م و اساس  ینقش  ،یالهیو قب رهینژاد و تاز هر  ران،یناگفته نماند، مردم سراسر ا
 یران یفرهن   و تم دن ای، و عذوبت زبان فارس  ینیریشی، سازتیدر گسترش و ظرف

را  یمان دگار راثی م نیچن ش،یخو بیپرفرازونش خیدر بستر تار انینرایا هاند. همداشته
و  یفک ر اتی ما را رقم زده اس ت و ح یمل تیهو یهاچشمهکه سر یراثیم اند؛دهیآفر
 داشته و دارد. ریو ماندگار و گسست ناپذ نیرید وندیبا آن پ انیرانیا ههم یفرهنگ
 ،ین ژاد و تب ار چیه زیت غیه است، تگونه که تاکنون به تجربه ثابت شدهمان میدواریام
 م وریو هالکو و ت زیچنگ یبرّا غیکه ترا از هم بگسلد؛ چنان نهیریمحکم د هرشت نینتواند ا
 را ببرد و از هم واگسلد. نهیرید وندیپ هرشت نیهم نتوانست ا زیرخون یتبارها گریو د

ب ودن  یرانیم است، امذهب و مسلک، آنچه مه ،نژاد ،از هر قوم ان،یرانیا یبرا ،خالصه
 :یریمع یاست. به گفته ره یفارس نیریماندن و حف، و حراست از زبان ش یرانیو ا
 )ف الح، ب اش پرسترانیا یاهرکجا که زاده از/ ما شینکند فرق پ یو پ   ارس   یترک 
1386 :164). 
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 یريگجهينت
وسعت خاک  لیلبه د انیرانیا یمل تیو هو یکپارچگیرکن  ارآمدترینک از یزبان فارس
ه است. داشت یمتفاوت یهاشیبرحسب زمان و مکان گو ،ایران نیسرزم یخیو قدمت تار
 ن د،یگویگوناگون سخن م  یهاها و لهجهها، گویشکه به زبان رانیمردم ا نیب این زبان

 انی م یو همبس تگ یهم دل توان،یم یبا زبان فارسبنابراین  ؛دنکیم ینقش غالب را باز
از دیدگاه هم ه است،  انیرانیا یزبان رسم ،یفراهم آورد، زبان فارس یتماعاج یهاگروه

ک ارکرد  که است یرانیا تیو در خدمت مل یخیتار یادهیپد ی، زبان فارسایران دوستان
 کند.می تیکفا گریکدیبا  انیرانیا پیوند یاست که برا یتا حدآن  یمل

 ،از هم  ه شیب   یر زب  ان فارس  آث  ا انی  از ماق  وام ایران  ی  نیت  رکهنلُره  ا یک  ی از 
ی هاس نتی را با تاریخ، فرهن  و نظامو  حاف، ،یسعد ،یمولو ،یفردوس یشاهکارها

واق ع گردیدن د و  هالُرزبان موردتوجهو این آثار بیش از سایرین  اندنیاکانشان آشنا دیده
از  یآث اراز شاعران و دانش مندان لُرزب ان،  یاریبس .اندبوده هنانیمهمدیگر  هونددهندیپ

و مترجم ان  سانیشرح نو نیترمعروفو  اندترجمه کرده یبه زبان فارس گانهیب یهازبان
 نیعبدالحس  ،یدیش ه دجعفریس ،یاریپژمان بخت نیحس ی ازجمله؛در عصر پهلو لُرزبان
از  یاریهس تند ک ه بس  و فری دون مش یری مهرداد اوستا ی،تیآ دحمم، عبدالکوبنیزر
 س ندگانیو آث ار ش اعران و نو ی ترجم ه کردن دفارس  ی را بهبعر یی وهای اروپاکتاب
اق وام  گ ریو د انکه مورد استقبال ف ارس زبان  نمودند ریرا شرح، تفس نیزمرانیا نیشیپ
شرح  بادوست که عمر خود را ادب ردانم نیا همت و در پرتو تالش .قرار گرفت رانیا

زبان ان وطن ان و همب ه هم یرانیدر راه شناساندن ادب و فرهن  ا یمتون فارس ریو تفس
و  یکپ ارچگی ،تی تقو جب اتگذراندن د؛ توانس تند م و یعالقه به زب ان فارس  و شیخو

 انند.گردرا نیز فراهم  یمل همبستگی
 

 یادداشت
 1279متول د س ال  ،یقاجار و عص ر پهل و همعروف اواخر دور سندگانیاز شاعران و نو یاریپژمان بخت نیحس .1

از بزرگ ان  رپنجی م مرادخانیه.ش، پدرش عل 1353 یه.ش( و متوفا 1286) تیانقالب مشروط قبل از یه.ش اندک
شاعر  ،یمقام فراهانابوالقاسم قائم رزایماز نوادگان  یمقامتاج قائمبوده است. مادر او عالم یاریطلب لُر بختمشروطه
شده با نام چا  وانید یو دارا یهلوآور عصر پمعروف عهد قاجار از شاعران نام ریصاحب سبک و وز هسندیو نو
 .(114 :1383 ،یاست )گودرز یمقامژاله قائم وانید
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 منابع
 .چا  هجدهم ی.نشر نمحمدابراهیم فتّاحی ولیالیی، تهران:  ه، ترجمتاریخ ایران مدرن(؛ 1397) رواندآبراهامیان، ی -
س ال  ،يپژوهش فرهنگ یهفصلنام، «اهس تهیها، باچالش ادها،ی: بنیرانیا یمل تیهو» ؛(1382) دیحم ،یاحمد -

 .5 51، صص 6 یهشمار د،یجد یههفتم، دور
 توس. ه، تهران: نشر جوانهویت ایراني(؛ 1397هلن )افشار،  -

 پیوستگي قومي و پراکندگي جغرافیایي لُرها یهقوم لر، پژوهشي دربار(؛ 1393) سکندری بهاروند، اللهامان -
 .مچا  پنج .آگه نشرتهران:  ،در ایران

ــار ،«یش  ناختجامعهلُره  ا؛ تحلیل  ی ت  اریخی   »(؛ 1384) س  کندری بهارون  د، اللهام  ان - ــایي درب  هگفتاره
 به کوشش حسین گودرزی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی. ،ي هویت در ایرانشناسجامعه

 نگ اه نش رته ران:  ،آموزش دانش سیاسي، مباني علم سیاست نظـری و تسسیسـي(؛ 1387) نیحسبشیریه،  -
 .چا  نهم معاصر.

در  یمل  تی هو یهدرب ار ییگفتاره ا ،«رانیـدر ا يمل تیهو نیتحول و تکو ریس» ؛(1383) یعل ،یگدلیب -
 .یرانیانتشارات تمدن ا :تهران ،یرمحمدیداود م نیو تدو یگردآور ،رانیا

 نشر پارسا. :تهران ،هشیاند ریکو ؛(1372) نیحس ،یاریبخت پژمان -
، 5 یهش مار، مطالعات ملي یهفصلنام ،«وشنفکر ایرانی و معمای هویت ملیر»(؛ 1379) محمدرضاتاجیک،  -

 .159 176 صصسال دوم، پاییز، 
 .32 یه، شمارفرهنگستان یهنام، «در شاهنامه یرانیا تیهو» ؛(1385ابوالفضل ) ،یبیخط -
 .چا  نهم .ین نشر :، تهرانامروز انیرانیا تیهو همشکل ؛(1397) فرهن  ،ییرجا -
، تهران: انتش ارات س خن، از کوچه رندان؛ درباره زندگي و اندیشه حافظ(؛ 1374عبدالحسین ) کوب،زرین -

 چا  نهم.
 یهفصـلنام، «خاطره، اس طوره و هوی ت ایران ی در می ان ای الت و طوای  »(؛ 1392عطاءاهلل ) دیس، سینایی -

 .155 174صص ، بهار، 1 هشمار، 43 هدور، حقوق و علوم سیاسي هدانشکد هسیاست، مجل
 .چا  یازدهم تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.، البالغهنهج هترجم(؛ 1376جعفر )شهیدی،  -
 ، تهران: نشر آتیه.لُرهای ایران، لُر بزرگ و لُر کوچک(؛ 1381جواد )نژاد، صفی -
 شیهمـا نیمجموعه مقاالت نخسـت، «ینهاوند شیگو یورتو دس ییمختصات آوا» ؛(1383اهلل )یول ،یظفر -

 ی.شناسرانیا ادیبن :جلد اول، تهران ،1381خردادماه  30   27 ،يشناسنرایا يمل
 .چا  پنجم ، تهران: انتشارات امیرکبیر.فرهنگ عمید(؛ 1375) حسنعمید،  -
 يعرفـانادب  یهـاپژوهش ،«رانیا یو وحدت مل یکپارچگیدر  ینقش زبان فارس»(؛ 1386) یمرتضفالح،  -

 .131 164 صص اییز و زمستان،، پ4 یهشمار، 1 یهدور ،(ای)گوهر گو
مجموع ه مق االت ، «يرانـیهای سـره ااز واژه یانهیگنج ،یاریبخت شیگو» ؛(1383) عب اس ،یویعد یقنبر -

 ی.شناسرانیا ادیبن :، جلد دوم، تهران1381 خرداد 30   27 یشناسرانیا یمل شیهما نینخست
س ال پ نجم،  ،يمطالعـات ملـ یهصـلنامف ،«یاری در شعر پژمان بخت یمل تیهو» ؛(1383) نیحس ،یگودرز -

 .111 131 صص، زمستان، 4 هشمار
 ، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.تاریخ گزیده(؛ 1363) حمداهللمستوفی،  -
 .چا  سوم پژوهش فرزان روز. و نشر :تهران ،يو زبان فارس يرانیا تیهو ؛(1385) شاهرخمسکوب،  -
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 .232   209صص ، 23و  22 ،پژوهش هنام ،«رانیا یفرهنگ تیو هو هاتیقوم» ؛(1394) یمجتب ،یمقصود -
، 17 هدور ،يمطالعات ملـ یهفصلنام، «لر ریدر عشا یخوانشاهنامه و شاهنامه»؛ (1383) مینژاد، ابراه یموسو -

 .105 130صص ، کمیی هسال پنجم، شمار
 .یرانیانتشارات تمدن ا :زندی، تهران اقیداوود غرا :یترجمه ت،یمل ؛(1383) دیوید لر،یم -
 .چا  سوم .رانیفرهن  ا ادیبن :تهران ،يو زبان فارس يشناسزبان ؛(1347) زیپرو ،یناتل خانلر -
 .چا  چهارم .یانتشارات جام :تهران ،يمعاصر فارس اتیادب ،تشنه یچون سبو ؛(1376) محمدجعفر ،یاحقی -

 Smith.Anthony,D (1986); The Ethnic Origin of Nations, NewYork: Basil Blackwell, pp 24-25. 
 http://www.dezfoolnews.ir. 
 https://www.irna.ir. 
 https://www.isna.ir. 
 https://lorestan.farhang.gov.ir. 
 https:// neginzagros.com. 
 http://mashahirlor.blogfa.com. 
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