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آن ( با تاکيد بر  اهميت واژه گزينی دراحياء، حفظ و گسترشو  لُری زبان همگرايی و تغيير زبانی در
 )فئيلیگويش 

 

 دکتر کيانوش زهراکار(عضو هيات علمی دانشگاه خوارزمی تهران)

 دانشگاه خوارزمی-ميدان دانشگاه-خ شهيد بهشتی-کرج-آدرس:البرز

 09123589538تلفن:

 dr_zahrakar@yahoo.comايميل:

 چکيده:

در کشور ما  زبان گهواره تمدن انسان ،شجره نامه هر قوم و مقوله ای است که اولين شيوه خود ابرازی را شامل ميگردد.
ايران نيز مثل همه کشورها تنوع زبان،گويش و لهجه وجود دارد و عالوه بر فارسی به عنوان زبان رسمی ،زبانها و 

وجود دارد که در ابعاد مختلف و نيز از حيث تعداد گويشوران و نزديکی به زبان رسمی باهم  گويشهای ديگری هم
متفاوتند.هر يک از اين گويشها و زبانها به عنوان زبان مادری يکی از اقوام ايرانی بخش مهمی از فرهنگ و هويت قومی 

اند امری بديهی و مهم  رهٴ کشور ايران پراکندههای گوناگونی که در گست انان به حساب می آيد.ضرورت پرداختن به گويش
ای شفاف  های گرانقدری هستند که همانند آينه ها سرمايه شناسی نيز اهميت به سزايی دارد. اين گويش است که از ديدگاه زبان

يکی   ول زبانهااصوأل تغيير و تح شود. در گذر زمان زبانی دچار تغيير می نمايانند. مان را می های گوناگون سرزمين فرهنگ
زبان لُری يکی از  از ويژگی های ذاتی زبانها است که تحت تأثير عوامل درون زبانی و عوامل برون زبانی انجام می گيرد.

غربی ايران است که در گستره وسيعی از جنوب غرب کشور از استان ايالم،همدان و مرکزی تا استان فارس  زبانهای شاخه
زبان لُری، زبان بسياری از مردمان   گويش فئيلی ناوه و دشتستان) به آن تکلم می کنند.و سواحل خليج فارس(ديلم ،گ

لُرستان(خرم آباد،چگنی،پلدختر،درود و قسمتهايی از کوهدشت و بروجرد)،ايالم( دره شهر، آبدانان،دهلران و قسمتهايی از 
و   ریلُ و گيالن(لوشان) است.  ، قزوينمهران و ملکشاهی)،خوزستان(انديمشک،نيمی از شوش و قسمتهايی از دزفول)

به سمت زبان   در همه سطوح نحوی،آوايی و واژه گانی گويش فئيلی آن مثل بسياری از زبانها و گويشها در حال تغيير زبان
معيار و ملی يعنی فارسی است .سرعت اين تغيير زبانی متأسفانه بسيار زياد بوده و روز به روز ما شاهد خاموشی واژه ها 

در اين نوشتار ابتدا به آنها هستيم.  اصيل لُری فئيلی و جايگزينی واژه ها ،افعال و آواهای زبان معيار به جا  ،افعال و آواهای
بررسی علل همگرايی،شيوه های همگرايی و شواهد همگرايی گويش فئيلی زبان لُری با زبان معيار پرداخته شده است و در 

ابل استفاده آن در مورد گويش فئيلی زبان لُری جهت احيای واژه گان اصيل اين گويش نهايت واژه گزينی و شيوه های ق
 مورد بحث قرار گرفته است.

 زبان لُری،گويش فئيلی،همگرايی زبانی،واژه گزينیواژه گان کليدی:

 

 تغيير و همگرايی زبانی

خود ابرازی را شامل ميگردد.زبان در واقع زبان گهواره تمدن انسان ،شجره نامه هر قوم و مقوله ای است که اولين شيوه 
شناسنامه و کارت شناسايی هر قوم و ملتی است،لذا پرداختن به آن از ضروريات است.در کشور ما ايران نيز مثل همه 
کشورها تنوع زبان،گويش و لهجه وجود دارد و عالوه بر فارسی به عنوان زبان رسمی ،زبانها و گويشهای ديگری نظير 

،آذری،بلوچی،تاتی،گيلکی،طبری،عربی و ترکمنی هم وجود دارد که در ابعاد مختلف و نيز از حيث تعداد لُری،کردی
گويشوران و نزديکی به زبان رسمی باهم متفاوتند.هر يک از اين گويشها و زبانها به عنوان زبان مادری يکی از اقوام 

 ايرانی بخش مهمی از فرهنگ و هويت قومی انان به حساب می آيد.
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اند امری بديهی و مهم است که از ديدگاه  های گوناگونی که در گسترهٴ کشور ايران پراکنده ضرورت پرداختن به گويش
های  ای شفاف فرهنگ های گرانقدری هستند که همانند آينه ها سرمايه شناسی نيز اهميت به سزايی دارد. اين گويش زبان

ای از تاريخ اجتماعی و فرهنگی ملت ما است. از  های يک گويش گوشه واژه نمايانند. هر يک از مان را می گوناگون سرزمين
هايی از زايايی و پويايی زبان فارسی را  توانيم جلوه های مختلف می های ساختاری گويش سوی ديگر با شناخت ظرافت

ای بيگانه و قرضی، از آنها ه يابی برای واژه سازی و معادل دريابيم و برای حل مشکالت کنونی زبان فارسی، از جمله واژه
های مختلف به دليل عوامل سياسی، اجتماعی، جغرافيايی با هم تفاوت دارند. گاه در گذر زمان  ها و گويش بهره جوييم. زبان

است. بر اساس اين اصل، هيچ زبان يا » ديالکتيک زبانی«آيد  شود. زمانی يک زبان جديد بوجود می زبانی دچار تغيير می
 ).1378شود(ارانسکی،ترجمه کشاورز، رود، بلکه از صورتی به صورت ديگر تبديل می لی از بين نمیگويشی به ک

زبان به عنوان يک نهاد اجتماعی از يک سو برای ايفای نقش ارتباطی خود به ثبات نياز دارد و از سوی ديگر به موازات 
گردد و خود را با نيازهای اساسی منطبق  یآيد، ناگزير دچار تغيير م هايی که در سطح جامعه پديد می دگرگونی

).1368سازد(مدرسی، می   

امروزه تعامل اقوام و ملل به شکل بسيار تعامالت بين قومی و بين المللی  يکی از عوامل مولد و تسريع کننده تغيير زبانی است.
وی يکديگر در همه عرصه ها شده است اين امر موجب تاثير گذاری بيش از پيش اقوام و ملل بر ر  عجيبی گسترش يافته است و 

.در اين خصوص تاثير زبانها بر يکديگر برای بعضی از اقوام و ملل به فرصت و برای برخی ديگر به تهديدی جدی تبديل گشته 
 است.

ی يکی از ويژگی های ذاتی زبانها است که تحت تأثير عوامل درون زبانی و عوامل برون زبان  اصوأل تغيير و تحول زبانها
انجام می گيرد.تحت تأثير پديده های فرهنگی و اجتماعی شاهد دو نوع تغيير زبانی هستيم:الف)تغيير تدريجی ب)تغيير 

 ناگهانی، که معموأل نوع اول رواج بيشتری دارد.

ر اصطالح توضيح داده شود که عبارتند از :همگرايی زبانی،تغيي  جهت پرداختن به بحث تغيير زبانی ناگزير بايد چند
 زبان،مرگ زبان،بقاء زبان،زبان مرده، زبان رو به زوال و زبان در معرض خطر.

):در حوزه زبانشناسی اجتماعی،اصطالح همگرايی زبانی به فرايند شببه Language convergenceهمگرايی زبانی(
ن محلی و غير معيار به شدن گويشها به يکديگر اطالق ميگردد.فرايند شبيه شدن معموأل يک سويه بوده و جهت آن از زبا

 )1381سمت گويش ملی و معيار است(عمو زاده،

:اين اصطالح در واقع اصطالح ديگری برای توضيحات اصطالح همگرايی زبانی ) Language shift(تغيير زبان
زبانی ديگر است.در تعريف، تغيير زبان حالتی است که در آن مردم يک جامعه دو يا چند زبانه از زبان بومی خود به نفع 

 دست می کشند.

:حالتی از تغيير زبانی است.مرگ زبان وقتی اتفاق می افتد که اعضای جامعه زبانی که  )Language death( مرگ زبان
دچار تغيير زبانی شده است ،تنها گويشوران آن زبان در دنيا باشند.بديهی است مرگ يک زبان با مرگ آخرين گويشور آن 

 زبان اتفاق می افتد.

:بقاء زبان نقطه مقابل مرگ زبان است و وقتی اتفاق می افتد که اعضای يک Language maintainous((قاء زبانب
 جامعه زبانی در يک جامعه دو يا چند زبانی تصميم می گيرند به استفاده از زبان آبا و اجدادی خود ادامه دهند.

 که هيچ گويشور بومی ندارد.):زبانی است Language daed or extinct(زبان مرده يا خاموش

):زبانی است که در ميان نسل جوان و خردساالن هيچ Language moribund(زبان رو به زوال يا در حال احتضار
 گويشور بومی ندارد.

 )1383زبانی که گويشوران آن بسيار اندک باشند(بشير نژاد،):Language  endangeredزبان در معرض خطر( 
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دانست که از تغييرزبانی شروع می شود و در صورت گسترش ،تغير زبانی  يک فرايند تدريجی مرگ زبان را می توان 
گردد.البته  و در مرحله بعد زبان در معرض خطر و در نهايت خاموشی و نيستی زبان  ممکن است موجب زبان رو به زوال

 زوال و مرگ منجر نمی شود.  بايد دانست که همه تغيير زبانها به

 بر همگرايی زبانی عوامل موثر

سه عامل اصلی ميزان رشد مدنيت، سطح رشد کاربران و اراده سياسی اجتماعی کاربران و آگاهی ايشان بر نقش حفظ و 
های بيانی هر زبان،  های هويتی، عوامل اصلی رشد و گسترش يک زبان هستند و ظرفيت گسترش زبان در حفظ ارزش

 کند. ز آن پيروی میرابطه مستقيم با اين سه عامل داشته و ا

در مورد ميزان رشد مدنيت بايد گفت که گسترش و سطح پيچيدگی رابطه اقتصادی، علمی، فرهنگی و...به طور مستقيم  
کند. اين سطح پيشرفت، سطح انديشه ورزی را نيز به دنبال خود  دهد و آن را پيچيده و کامل می زبان را تحت تأثير قرار می

سطح انديشه ورزی منجر به تکامل روابط انسانی و ارتقای سطح دانش اجتماعی و علوم در  دارد و متقابال، ارتقای
شود.از ديدگاه نظری، ظرفيت بيانی تقريبا همه زبانها، در بيان عاطفی و حاالت انسانی، يکسان  های گوناگون می عرصه

ت برخی نسبت به برخی ديگر از عمق است. هر چند در شکل بيان، طبيعتا با توجه به شکل گيری روابط نو، ممکن اس
مستقيم و  بيشتر برخوردار باشند، اما اين قضيه (ظرفيت بيانی) در حوزه علوم، صادق نيست! دليل آن هم وجود رابطه 

تأثيرگذار بين وجود معرفت علمی و سطح بيان اين معرفت (زبان) می باشد که در دگرديسی مدنی، همواره در حال روی 
اين نکته بسيار مهم است، چرا که بدون دريافتن اين رابطه، قادر به درک يکی از مهمترين علل پسرفت دادن است. درک 

هايی که به تدريج از بين  های گوناگون و يا نابودی آنها نخواهيم بود. اگر دقت کنيم، درخواهيم يافت که بيشتر زبان زبان
اند، به دليل ناهماهنگی  رخی ديگر نيز که دارای زبان نوشتار بودهاند، سطح تکامل آنها محدود به گويش بوده است و ب رفته

بين بستر رشد زبان (جامعه) با سطح عمومی تکامل علوم و مدنيت، به تدريج عقب نشسته، کمتر به کار گرفته شده و زمانی 
 اند. اند، از دور خارج شده که ديگر توان پاسخ به نيازهای روز را نداشته

ر رشد زبان، سطح رشد کاربران آن است. به بيان ديگر، رشد زبان، رابطه مستقيمی دارد با سطح رشد يکی از عوامل ديگ
کنند؛ بنابراين، شمار افراد باسواد يک جامعه، ميزان  علمی و معرفتی و اجتماعی افرادی که از يک زبان خاص استفاده می

هايی هستند که در  ی فضای کاربری زبان، از جمله مؤلفههای جمعی و همچنين، آزاد سواد ايشان، سطح استفاده از رسانه
 کنند. تکامل يک زبان نقش بازی می

های هويتی، حفظ و  اراده اجتماعی کاربران و همچنين آگاهی بر ارزش عامل مهم ديگر رشد زبان، ترکيبی از اراده سياسی، 
 گسترش زبان است.

مدنيت، رشد کاربران و اراده و وقوف بر قضيه توجه به   عوامل سه گانهبايد دقت شود که توجه همزمان به ابعاد گوناگون و 
های پسرفت و  تواند به حفظ و گسترش يک زبان ياری رساند و غفلت از هر کدام از عوامل، زمينه حفظ و گسترش زبان، می

 ).1390کند(عرفانی، يا عقب ماندگی زبانی و به تدريج محو آن را فراهم می

 

جهانی شدن ،ملی گرايی  عبارتنداز: نندمی داهستند را زبان موثر   در بقائ يا خاموشی يککه  یعواملر ساي زبانشناسان 
مهاجرت،صنعتی شدن،شهرنشينی،محدوديتهای ، )1390،نقل از مسکينی ،1982؛فيشمن، 1380فکوهی،  (برتون ،ترجمهافراطی

ها(برخورداری از پشتوانه سياسی،اجتماعی،نظامی،علمی اعمال شده از سوی دولتها،تعداد گويشوران ،اعتبار اجتماعی زبان
در نظام آموزشی   زبان آموزش، محل کار،رسانه ها،تجارت و مذهب) و ادبی)حوزه های کاربرد(کاربرد آن در خانه،

 کشور و باليای طبيعی.

  دليل از دست دادن بديهی است زبان محلی و غير معياری که فاقد نظام نوشتاری وآثار ادبی و علمی درخور باشد به
بسياری از عوامل باال از جمله اعتبار اجتماعی و حوزه های کاربرد ،ازتوانايی مقابله ای مناسبی برای حفظ و بقاء خود در 

 مقابل زبان معيار و ملی برخوردار نيست.
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ن بين تغيير نحوی کندتر تغيير زبان شامل تغييرات سطوح ساختاری سه گانه يعنی نحوی،واژه گانی و آوايی است که در اي 
 از تغيير واژه گانی و آوايی انجام می گيرد. 

 گويش فئيلی با زبان معيارعلل همگرايی 

غربی ايران است که در گستره وسيعی از جنوب غرب کشور از استان ايالم،همدان و  زبان لُری يکی از زبانهای شاخه 
مرکزی تا استان فارس و سواحل خليج فارس(ديلم ،گناوه و دشتستان) به آن تکلم می کنند.زبان لُری دارای زيرمجموعه های 

ی ترين زبان قوم لُر می دانند)،فئيلی،ثالثی،بختياری،ممسنی،کهکيلويه زير است:لکی(بعضی يک زبان مستقل و بعضی شمال
   و بوير احمدی.به عقيده بسياری از زبانشناسان زبان لُری بازمانده زبان پارسی باستان يا مشتق از پارسی ميانه است.

قسمتهايی از کوهدشت و زبان لُری، زبان بسياری از مردمان لُرستان(خرم آباد،چگنی،پلدختر،درود و   گويش فئيلی
بروجرد)،ايالم( دره شهر، آبدانان،دهلران و قسمتهايی از مهران و ملکشاهی)،خوزستان(انديمشک،نيمی از شوش و 

 و گيالن(لوشان) است.  قسمتهايی از دزفول)، قزوين

به   وايی و واژه گانیدر همه سطوح نحوی،آ و گويش فئيلی آن مثل بسياری از زبانها و گويشها در حال تغيير زبان  لُری
سمت زبان معيار و ملی يعنی فارسی است .سرعت اين تغيير زبانی متأسفانه بسيار زياد بوده و روز به روز ما شاهد 

آنها   اصيل لُری فئيلی و جايگزينی واژه ها ،افعال و آواهای زبان معيار به جا  خاموشی واژه ها ،افعال و آواهای
  به نظر نگارنده(هرچند ممکن است  لُری فئيلی در حال تجربه کردنش است به حدی است که  ههستيم.ميزان تغيير زبانی ک

بعشی از خوانندگان با آن موافق نبوده و آن را اغراق بدانند) می توان از آن بعنوان "زبان در معرض خطر" ياد کرد دليل 
لُری فئيلی تکلم می کنند بسيار بسيار اندک است و هر  اين ادعا هم ان است که تعداد کسانی که به گويش اصيل و آبا اجدادی

ما با فرايندی مواجه هستيم که  روز نيز از شمار آنها کاسته می شود.در خصوص تغيير زبانی و مرگ واژه ها و افعال فئيلی
يت به مرگ آنها و در نها از محدود شدن کاربرد افعال و واژه ها شروع شده ،حلقه محدوديت کار برد آن به تدريج بيشتر 

می انجامد.در اين خصوص می توان به فعل امری"دئی" به معنی "بزن" و "دئيت" به معنای "بزنيد"اشاره کرد که فرايند 
شروع سپس حلقه کاربرد آن به فقط دوم شخص   از محدود شدن کاربرد آن به دوم شخص مفرد و جمع مرگ و نيستيش

      مرگ و نيستی است. واژه تغيير يافته فارسی آن يعنی"بَزه"،در حال  یمفرد محدودتر شد و در نهايت با جايگزين

همگرايی و تغيير شديد گويش لُری فئيلی به سمت زبان معيار( در کنار ساير علل) را می توان عوامل زير   مهمترين عوامل
 دانست:

بعنوان پايگاه اصلی انتقال زبان مادری  در خانه و خانوادهمحدود شدن روز افزون آن  محدود بودن حوزه های کاربرد:-۱
  عدم استفاده از آن در رسانه های جمعی،

 در اين خصوص می توان به عدم برخورداری از پشتوانه های ذکر شده در باال خصوصأ پشتوانه اعتبار کم اجتماعی:-۲
 ادبی و علمی اشاره کرد.های 

 عدم نوشتاری بودن آن-3

 عدم اراده سياسی برای حفظ زبان لُری -4

 پايين بودن سطح اراده اجتماعی گويشوران لُر برای حفظ زبان مادری-6

 بر ارزش بسيار باالی هويتی زبان لُری لرزبانانعدم آگاهی  -7
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 شيوه های همگرايی گويش فئيلی با زبان معيار

 

و افعال فارسی عيناً و بدون تغيير جايگزين  بسياری از واژه ها   به سمت زبان معيار  در جريان تغيير گويش لُری فئيلی
اصيل شده و در بسياری از موارد واژه ها و افعال فارسی با تجربه تغييرات مختصر آوايی جايگزين   واژه ها و افعال لُری

ها و افعال فارسی و گويشوران لُر در واژه   واژه ها و افعال لری شده و در بعضی موارد ما شاهد دخل و تصرف جدی
 سپس جايگزين کردن آنها هستيم.

را به سه نوع وسطح تقسيم   اصيل  لذا می توان انواع جايگزينی افعال و واژه های فارسی به جای افعال و واژه های لُری
 بندی کرد :

 جايگزينی آوايی، نظير:-1

 فارسی آوانگاری لُری رايج امروزی آوانگاری لُری رايج در گذشته
 فراموش کردن   Ferămoš kerde فِراموش کردِ  Rate de vir رئته ده وير

 شلخته šelaxta ِشلخته penjel پنجئل

 جايگزينی کامل و بدون دخل و تصرف،نظير:-۲

  
 فارسی آوانگاری لُری رايج امروزی آوانگاری لُری رايج در گذشته

 پا pă پا ghoăl قُل
 مغز  maqz مغز mazg َمزگ

 سر sar سر kapo َکپو
  

 جايگزينی همراه با دخل و تصرف،نظير:-۳
  

 فارسی آوانگاری لُری رايج امروزی آوانگاری لُری رايج در گذشته
 پيشانی pešni پشنی toăl تُئول

 تخم مرغ termoq ترمغ Xăa،xăya خئا،خايه
  

نظير گويش شمالی قوم   رايج در گذشته فئيلیديگر از تغييرات زبانی در گويش فئيلی اين است که در گويش اصيل و   يکی
لُر(لکی) و گويشهای جنوبی لُرتباران(بختياری،ممسنی،کهکيلويه و بوير احمدی) برای جمع بستن از "ال"يا"ئل" استفاده می 

مروزی شده است مثل َزنئل(زنها)،پيائل(مردها)،ُدخترئل(دخترها)،ُکرئل(پسرها) و گائل(گاوها) ولی در گويش فئيلی رايج ا
اين نحوه جمع بستن از طريق "يا"و "اُو" انجام ميگيرد مثل "َزنيا" يا"َزنئو"(زنها)،پيايا(مردها)،"ُدخترئو" يا 

 "ُدختريا"(دخترها) "ُکرئو" يا ُکريا"(پسرها) و گاويا(گاوها).

جمع يعنی "ئل" نظير  می آيد منهای عالمت  به نظر در مورد واژه "گائل" که بيشتر در گويش چگنی ها رواج داشته است
 "گاو"استفاده می شده است. برای ناميدن گويش لکی قبأل از واژه "گا" در اين گويش فئيلی

 

 شواهد همگرايی زبانی گويش فئيلی با زبان معيار

 گردد:تغيير زبانی گويش لُری فئيلی اعم از افعال و واژه ها ذکر می  همگرايی و شواهد بسيار زياد  از در ادامه تعداد کمی
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لُری رايج در 
 گذشته

لُری رايج  آوانگاری
 امروزی

 فارسی آوانگاری

 گردن garde گردِ   mel ِمل
 خبر کردن Xavar kerde َخَور کردِ   vărasane واَرَسنه

 يخه yaăqa يَعغه  yălga يالگه
 مثل Mes مثِ  Či،jor چی ،جور

 خار qăr غار derek ِدِرک
 هُلو helo ِهلو mero ِمرو

 حاضر جواب hăzerjevo حاضر جئواو korjevo ُکر جئواو
 نوشتن nevešte نِوشته nisane نيسه نه

 دفعه Daf َدف gel ِگل
 تند ton تُن  hetăd هی تاد

 سريع sariă سريع ăze آزه
 توان tăo توو ăz آذ

 برادر berăr برار Gaga،kăka گه گه،کاکه
 خاله hăla حاله mimi می می

 عمو ămo عامو tăta تاته
 خواهر xoăr خوئر dada َددَ 
 قهر ghaăr قئر mer ِمر

 نور چشم nireČaš نير چش somă سوما
 باز văz واز tăgh تاق

 ديدن diye دئيه Săel kerde سيل کردِ 
 پريدن perese پرسه Văz gerete واز گِرته
 حرف زدن harfzaye حرف زيه Ghesa kerde قسه کردِ 
 عصبانی شدن Asabăni biye عصبانی بيه zeropane ِزروپنه
 فرستادن fersane فرَسنه Keăl kerde ِکل کردِ 

 برداشتن verdăšte ورداشته Hăiz daie هيز دئيه
 ذهن zehn ذهن vir وير
 تپه tapa تپه măz ماز
  leăž ليژ

  

 سرازيری serăziri سرازيری

 سربااليی sarvălăi سروااليی benăr بنار
 کفش kafš کفش Oresi،ăkla اورسی،کاله

 اندازه andăzah اندازه bao بئو
  keăš ِکش

  

 ساکت săket ساکت

 کنار kenăr کنار roăna ُرؤنه
 طرف teraf طرف lă ال
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 تالش teălš تالش halg هَلگ
 دويدن doese دئوسه jeăste جئيسته

 جيغ jeiq جيغ ghiža قيژه
 بيمارشدن Beimăr beie بيمار بييه Ve gis nevye ِو گئيس نويه

 سنگ saăn سئن bard بَرد
 خانه hona حونه măl مال

 عروسی arosi عروسی doăt ُدوئت
 نامزدی nămzadi نامزدی dasgironi دئس گيرونی

 عزادار azadăr عزادار ăzyati آذيتی
 هيکل hekel هيکل doăl دئول

 خواستگاری xăstegări خواستگاری kixăi کيخائی
 فکر کردن Feker kerde فکر کردِ  derese ِدِرسه

 شنا کردن šenăkerde شنا کردِ  mala َمئله
 عطسه ădse عطسه kerČa ِکرچه
 سرفه sorfa سرفه ghota قُوته
 درد زايمان dardezăyimo درد زايمو žo ژوُ 

 جوش(آّب جوش) još جوش(او جوش) ghol قُوئل(او قُوئل)
 بخار boxšr بخار hap َحپ

 پارچه فروش părČa feroš پارچه فِروش enjelăsi اِنجالسی
 معطل moatal معطل anelăt اَنئالت،انگالت

 ابرو abro ابرو berm برم
 آغوش ăqoš آغوش băloš بالُوش

 پوشيدن pošeye پوشيه Devar kerde ِد ُور کردِ 
 پارچه کهنه părČakona پارچه کونه paăro پُئرو
 گرد و خاک Garo xăk گرد و خاک tăoz توز

 متقلب moteghaleb متقلب mozeškar موزش کار
 سيلی sili سيلی Čapăla چپاله
 جوان jevo ِجوو jehăl ِجهال
 خشک hošk حوشک răgh راق

 زهر zahr زهر Žaăr،žeghelta ژئر،ِژقِلته
 به خاطر Ve xăter ِو خاطر  sona سوئنه

 تپق tepogh تپق šep ِشپ
 چنگال Čanăl چنئال ghăpăl قپال

 تهديد tahdid تهديد samse سم سی
 قاشق ghăšogh قاشوق kamČa َکمچه

 چاقو Čăqo چاغو kărČo کارچو
 کمر kamar کمر ghi قئی

 شکمو šekamo شکمو Lamo،giadăr لَئمو،کيه دار
 تحمل کردن Tahamol kerde تحمل کردِ  komese کومسه

 پر por پُر negh نِق
 گدايی gedăi گدائی hăs هاس
 سرحال sarehăl سرحال gorj ُگرج
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 پشت pošt پشت gorda ُگرده
 کج kaj کج hal حئل

 خانه تکانی honatekoni حونه تکونی gardila َگرديله 
 زنبور zanbor زنبور gonj ُگنج
 بد bad بد gaăn گئن
 شايعه šăieăa شايعه roă رئُو

 مژه moža مژه meržin ِمرژئين
 عقب ăghab عقب demă ِدما

 ُجلو jelo ِجلو Nehă،nohă نُوها،نِها
 يک yedafa يه دفه nohalmona نوهلمونه

 دفعه،ناگهانی
 نفس nafas نفس henăsa ِحناسه

کئر ئو پی،کئر ئو 
 دی

Karo pi،karodi مه meh مه 

 رقيب raghib رقيب homăl هُمال
 گردباد gerdbăd گردباد băygheža بای گيژه

 فشار دادن Fešăr daie فشار ديه roghane ُرقه نه
 کم kam کم tika تيکه

 خيلی کم Xeili kam خيلی کم tikelonjela تيکه لونِجله
 زياد ziăd زياد fera فره

 باال bălă باال Văro،roă واُرو،روء
 ِجفت joft ُجفت lof لُوف

 دو قلو dogholo دوقلو lofona لُوفونه
 صدا زدن sedăzaye صدا زئيه henăkerde ِهنا کردِ 

 چاق Čăgh چاق mas َمس
 الغر lăqar الغر laăr لَئر

 سرخ soărx سرخ soăr سوئور
 لحظه gaza لئظه ger ِگر

 تعارف tăref تارف mekes ِمکس
 وجب vajab وجب beges بِِگس
 دانه dona دونه gela ِگله 
 خميازه xamyăza خميازه Damderki،keškevăr دّرکی،ِکشِکوارَدم 

 اينطور eytor ايطور Čeni ِچنی
 عينأ ăynan عينأ kotemot ُکِت ُمت
 يکسره،مداوم Yesara،medăm يه سره،مدام yemejo يه ِمُجو

 له کردن Leh kerde له کردِ  telghane ِطلقَنه
 صدا sedă صدا daăn دئن

 ديوانه divona ديوونه liva لئيوه
 سهم saăm َسئم baăr بئر

 سفيد sefid سفيد espi ئسپی
 آبی ăoei آوئی kio کئيوو
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 قهوه ای ghahvei قهوه ای heil هئيل
 لرزيدن larzese لَرِزسه rekese ِرِکسه

 تابوت toăit تائويت tarm تَرم
 همسن homsen هوم سن  homdă هوم دا
 پرنده paranda پرندَ  bălena بالئنه
 پنجه panja پنجه ghapăl قپال

 بدتر badtar بدتر elălka اِاللکه
 برگشتن vergašte ورگشته Gel oerde ِگل ئاورده

 آشفته شدن Ăšofta byie آشفته بيه derăorate ِد روء رئته
 معطل moštel معطل laăn لئن

 ُکشتی košti ُکشتی zoro زوئروء
 هيکل haikal هيکل doăl دئول

 دعا došă دعا neză نذا
 کوتاه kotă کوتا koăl کوئل
 دراز dedăz دراز doăr ُدوئر

 التماس کردن Eltemăs kerde التماس کردِ  lălkese اللکسه
 مقداری،بعضی Meghdări،baăzi مقداری،بعضی gheri قئری

 

 احيا ،حفظ و گسترش  گويش فئيلی زبان لُری

برخورداری از عوامل رشد زبان که بيشتر درون قومی است دارای فرصت و برخی ديگر به دليل برخی از زبانها به دليل 
عدم برخورداری از اين عوامل مورد تهديد روز افزون و خطر از دور خارج شدن هستند.به نظر می رسد زبان لُری در 

 يعنی زبانهای مورد تهديد قرار ميگيرد.  زمره زبانهای دسته دوم

به دليل محدوديت کاربرد آن فقط به  خصوصا گويش فئيلی آن با کمی دقت ميتوان پی برد که زبان لُریذکر شد همانطور که 
حوزه بيان و عدم نوشتاری بودن آن،عدم استفاده از آن در رسانه های جمعی، عدم اراده سياسی برای حفظ زبان لُری،پايين 

ن مادری و عدم آگاهی آنان بر ارزش بسيار باالی هويتی زبان بودن سطح اراده اجتماعی گويشوران لُر برای حفظ زبا
واژه های زبانهای ديگر(فارسی)به حوزه   لُری،روز به روز در حال فاصله گيری از اصالت خود، ورود روزافزون

 کاربردی آن و همزمان سالخی شدن واژه های اصيل است.

ظ زبان لُری يک نياز مبرم می باشد و در اين خصوص شکی نيست که در اين وضعيت تالش جمعی غير دولتی برای حف
و مکتوب کردن اين گويش و احيای واژه های اصيل است. واژه گزينی می تواند در احيای زبان نقش   اساس کار،نوشتاری
ط بيانی و همانطور که ذکر شدبا کمی تامل ميتوان پی برد که گويشوران زبانهايی که کاربرد آنها فق بنيادی ايفا کند.البته 

خصوصأ   است؛قادر به برقراری يک رابطه و تعامل مناسب با زبانهای تأثير گزار جهانی،زبانهای اقوام مجاور و  شفاهی
نيستند و به مرور اصالت و توانمندی خود را از دست می دهند. اين زبانها خود را درگير پيمودن راه از   زبان معيار و ملی

ند که در اين مسير فقط يا بسيار بيشتر، واژه های زبانهای ديگر وارد آن زبان شده و طريق يک مسير يک طرفه می کن
حالت عکس آن وجود ندارد.زبان لُری را می توان يکی از بهترين مثالها برای اينگونه زبانها و شايد تنهاترين قوم ايرانی در 

وشتاری کردن آن پرداخت سپس جهت غنی کردن آن اين خصوص دانست لذا برای احيا و گسترش زبان لُری ابتدا بايد به ن
 به فکر واژه گزينی افتاد. 

 تعريف واژه گزينی 

واژه گزينی فرايندی است که طی آن برای يک مفهوم مشخص علمی ،فنی،حرفه ای يا هنری معموأل يک و در مواردی بيش 
 ).1388فارسی،لفظ برگزيده يا ساخته می شود(فرهنگستان زبان و ادب   از يک
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گرايانه يا قوم گرايانه نيز  سازی ضرورتا تصميمی در چهارچوب يک مشرب ملی گزينی تفنن يا فنی خاص نيست. واژه واژه
گزينی اقدامی است در پاسخ به نيازهای کالمی سخنگويی که در لحظه معينی از زمان در حال توليد پيامی زبانی  نيست. واژه

ن پيام خواهان کاربرد مفهومی است که برچسب صوری، يا لفظ مناسب آن، را در اختيار است و در موضعی معين از اي
ندارد ــ مفهومی که يا از رهگذر برخورد با فرهنگ، جامعه يا زبانی ديگر به انديشه او راه يافته است و يا بداهتا از طريق 

گزينی ضرورتا  طبيعی و ناگزير است. واژه نظرپردازی در جهان ذهنی او جوانه زده است. واژه گزينی در زبان امری
ريزِی زبانی و به صورتی آگاهانه و عمدی پديد آمده باشد، بلکه بخشی است از توانايِی  ای نيست که در نتيجه برنامه پديده

اقع ). واژه گزينی در و1376تازه به زبان(سامعی، ای است طبيعی برای ورود مفاهيم زبانِی سخنگوياِن يک زبان و طريقه
 راهی است برای حفظ خلوص و نيز توانمند نگاه داشتن زبان.

 شيوه های واژه گزينی

واژه گزينی به چند شيوه انجام می گيرد که عبارتند ازبرگزينش،نوگزينش،ساختن اصطالح و وام گيری(فرهنگستان زبان و 
 ).1388ادب فارسی،

ارت های موجود در زبان.در اين نوع واژه گزينی،واژه گزين :انتخاب يک واژه يا عبارت از ميان واژه ها و عببرگزينش-1
را   مادری به جستجو پرداخته و ازبين واژه های موجود در گنجينه زبانی ولی کم کاربرد، واژه مناسبی  در گنجينه زبان

يوه ها استفاده کرد برمی گزيند.به نظر می رسد برای احيا ،حفظ و گسترش زبان لُری از اين شيوه می توان بيشتر از ساير ش
اصيل ولی کم کاربرد يا بال  چون زبان لُری رايج و مورد استفاده گويشوران معاصر لُر واقعأ به گنجينه ای از واژه های 

به معنی کج  ،"حئل"به معنی بيننده ،"سيل که"استفاده تبديل شده است.واژه های "بالئنه"به معنی پرنده،"گئی"به معنی نوبت
 وسيع از شيوه نوگزينش در زبان لُری است. سالم مثالهايی برای استفاده  به معنی" آذا"و

انتخاب يک واژه موجود در زبان و دادن مفهومی جديد به آن به طوری که با مفهوم اوليه بی ارتباط نباشد.اين نوگزينش:-2
ی معنی جديدی هم بر آن بار شيوه در واقع گسترش معنايی آگاهانه است.در گسترش معنايی، معنی سابق حفظ می شود ول

"لئرئنه"  که به معنی پرنده است برای استفاده به جای "هواپيما" ،گسترش واژه "بالئنه"می گردد.گسترش و استفاده از واژه  
به معنای "برگرداندن" برای استفاده به جای"ترجمه" و گسترش واژه "نوئه دار"که بيشتر به معنای نگهبانی از بيمار است 

 ستفاده به جای"نگهبانی" مثالهايی از استفاده از شيوه نوگزينش در زبان لُری است.برای ا

به دو روش   واژه سازی فرايندی است که به دستگاه صرف زبان مربوط می شود وساختن اصطالح و واژه سازی:-3
ايی نظير "هنرمند"که در صورت می گيرد:اشتقاق و ترکيب.اشتقاق عبارت است از ساختن يک واژه جديد از طريق وند افز

  زبان فارسی با افزودن پسوند"مند"به اسم"هنر"ساخته شده است.ترکيب عبارت است از به هم پيوستن دست کم دو واژه و
 ساختن يک واژه مرکب نظير "دندان پزشک" در زبان فارسی که از ترکيب دو واژه "دندان"و "پزشک"ساخته شده است.

افزودن پسوند"دار" به "عيوت"به معنای "نگهداری" برای ساختن واژه معادل "پرستار" در در زبان لری با  "عيوت دار"
در زبان لری که ترکيب "دئن"به معنی"آواز خواندن" و "که" است برای ساختن واژه معادل "دئن که"زبان فارسی ، 

" به معنی"کج" برای ساختن واژه در زبان لُری با افزودن پسوند"رو"به "حئل"حئل رو" و  "خواننده" در زبان فارسی 
 معادل "مجرم"در زبان فارسی می تواند مثالهايی از استفاده از شيوه واژه سازی در زبان لُری باشد.

اخذ يک واژه از زبانهای ديگر به همان مفهومی که در زبان مبدأ دارد.وام گيری يکی از شيوه های گسترش وام گيری:-4
به صورت محدود،سنجيده و براساس ضوابط مشخصی صورت گيرد نه تنها به زبان آسيب  واژگان زبانهاست.اگر وام گيری

نمی رساند بلکه غنای واژگانی آن را افزايش می دهد.وام گيری در شرايط برخوردهای زبانی آسانترين شيوه است ولی اگر 
 د.و سنجيده نباشد خلوص و توانمندی زبان را کاهش داده و به آن آسيب می زن  محدود

معيار به يکی از عوامل آسيب زننده به زبان  استفاده نامناسب،ناسنجيده و وافر از وام گيری بخصوص از زبان  متأسفانه
لُری تبديل شده و خلوص و هويت آن را به ميزان زيادی دچار خدشه کرده است.وام گيری و ورود روز افزون واژه 

زياد زبان لری رايج و معاصر با زبان لُری دهه های پيش شده است .وام به زبان لُری موجب فاصله گيری  زبان معيار های
گيری نسنجيده از زبان معيار در حال حاضر، هويت زبانی و گويشی لُری را به خطر انداخته و ترس از اين است که در 
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اجتماعی و  مهمترين بنيان اين هويت تبديل به هويت لهجه ای گردد و بدين سان ما شاهد ازبين رفتن   آينده نه چندان دور
 شناسه ای مردمان لُر و نابودی يکی از زبانهای اصيل ايرانی باشيم.

 نتيجه گيری

زبان لُری يکی از زبانهايی است که حياتش به داليل مختلف درون و برون قومی در معرض تهديد است و می توان استفاده 
هبرد برای برون رفت از اين وضعيت دانست و آن را يک نياز آنی از واژه گزينی را بعد از نوشتاری کردن آن مهمترين را
گيری واژه گزينی،اين شيوه به مهمترين عامل آسيب رسان به زبان   تلقی کرد.با توجه به استفاده وافر و نسنجيده از شيوه وام

مسير   صطالح و واژه سازیلُری تبديل شده و می بايست با استفاده از ساير شيوه ها يعنی برگزينش،نوگزينش و ساختن ا
بدين وسيله عالوه بر ارتقائ خلوص و توانمند سازی زبان لُری آن را به   تعاملی اين زبان را با ساير زبانها تغيير داد و

عنوان يکی از پشتيبانان اصلی زبان فارسی و ملی معرفی کرد چون واژه های زبان لُری می توانند در واژه گزينی فارسی 
يادی داشته باشد. با توجه به شرايط موجود در اين خصوص فقط می توان به فعاليتهای غير دولتی و وا ژه هم کاربرد ز

گزينی غير رسمی چشم دوخت هرچند اين نوع واژه گزينی در مقايسه با واژه گزينی رسمی نواقص وخطرات زياد و 
ه کرد ولی با انديشيدن تدابيری مثل تشکيل يک گروه کارآمدی کمتری دارد ولی چون تنها گزينه است می بايست از آن استفاد

واژه گزينی متشکل از واژه گزين های متخصص و راه اندازی وب سايت رسمی برای اين گروه و حتی انتشار نتايج آن در 
 رسانه ها ،از خطرات و نواقص آن کاست و بر کار آمديش افزود.
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