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هاي ساکنان سواحل خلیج فارسزبان، ادبیات و گویش

1فریبرز فریبرزي

چکیده
ستگاه، پیشینه، و شناخت دقیق خاهاي مناطق مختلف ایرانآشنایی با زبان، ادبیات و گویش

هاي حفظ همبستگی ترین و مهمترین ابزارها و شیوهتحوالت و وضعیت کنونی آنها، یکی از اصلی
سترش عالئق و استعدادهاي ایرانیان است. در این خصوص صاحبنظران و ملّی و اسالمی و گ

اند. این مقاله نیز کوشیده هاي فراوانی انجام دادهزبان و ادبیات، تاکنون پژوهشۀاستادان فرهیخت
هاي خوزستان، هاي ساکنان سه استان ساحلی خلیج فارس شامل استاناست زبان، ادبیات و گویش

ا بررسی کند. بوشهر و هرمزگان ر
گویش و فرهنگ عامه(فولکلور) ذکر هاي زبان، ادبیات،بدین منظور، ابتدا برخی تعاریف از واژه

ها، ادبیات عامه و ادبیات رسمی شامل ادبیات . سپس این مقاله به بررسی زبان یا زباناندشده
ها و نواحی استانقدیمی و معاصر این ۀ کالسیک و معاصر، معرفی نویسندگان و شعراي برجست

هایی هاي رایج در این مناطق پرداخته است. همچنین نمونهساحلی خلیج فارس و نیز گویش
هاي رایج در مناطق مذکور را به صورت مختصر و در ها، ادبیات و گویشهرچند اندك از واژه

غات بیگانه در مقایسه با زبان معیار بررسی و تحلیل کرده و ریشه و علل ورود و وفور نسبی برخی ل
هاي این مناطق را مورد بررسی قرار داده است.زبان و گویش

امید آن است که این کوشش، در حفظ و گسترش زبان، فرهنگ و ادب این مناطق و صیانت نسل 
ها و تمامی مناطق ایران از هجوم فرهنگ بیگانه، مؤثر واقع شود این استانةهاي آیندکنونی و نسل
ها، چنانکه خداي علیم در قرآن کریم فرموده و خواسته است، به جاي آنکه و گویشها و تفاوت زبان

موجب و موجد تفاخرها و تعصبات زبانی و قومی و سرزمینی شود، به شناخت متقابل و بیشتر 
هاي متفاوت ایرانی منجر گردد.ها و گویشصاحبان زبان

شهر، خوزستان، هرمزگانزبان، ادبیات، گویش، خلیج فارس، بوکلیدي:هايهواژ

دانشگاهیت علمی جهادعضو هیئ-1
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مقدمه
هاي دور اهمیت منطقۀ خلیج فارس به لحاظ موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی آن، از گذشته

فراوانی داشته است. این منطقه حلقۀ ارتباطی میان شرق و غرب است و از سوي دیگر، به دلیل 
اي دارد. در واقع موقعیت ویژه،تهاي جهان استرین تنگهوجود تنگۀ هرمز که یکی از استراتژیک

شرقی است و از نظر استراتژیک، محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیاي جنوبی و جنوب،خلیج فارس
در منطقۀ خاورمیانه به عنوان بزرگترین و مهمترین مرکز ارتباطی بین سه قاره است و بخشی از 

و اقیانوس هند و اطلس را به هم یک سیستم ارتباطی را که دو دریاي مدیترانه و سرخ و د
ان گذشته مورد توجه دهد. به همین دلیل، موقعیت این خلیج از روزگاریوندد تشکیل میپمی

اي خلیج اکنون نیز هست. افزون بر این، ارزش منطقهوتجار و بازرگانان بودههاي جهانی، قدرت
و اسالمی که بخش بزرگی از میراثمنطقۀ راهبردي جهان و گاهوارة فرهنگ ایرانی فارس به عنوان 

هاي برجسته است. بدین لحاظ، حفاظت از منابع و میراثد، راارزشمند فرهنگ بشري را در خود د
ضروري و در خور توجه است، ريویژه میراث غنی فرهنگی و ادبی آن، امهگوناگون این منطقه ب

اسالم، از دیرباز تاکنون، استقالل و نظامی دشمنان ایران و و خصوصاً آنکه تهاجم فرهنگی و سیاسی 
این خلیج با اهمیت را نشانه گرفته است.و اسالمیهویت پارسی

هاي تواند سیاستپژوهشی دانشگاهیان متعهد و صاحبنظران در این زمینه، میویقیناً تالش علمی
کنان سواحل دشمنان را خنثی کند و در رشد و توسعۀ فرهنگ و ادب این منطقه و ساکارانۀتجاوز 

و اسالمی آنان بیفزاید.ملیاین خلیج مؤثر افتد و بر همبستگی 
مجاور ساحل هاياین مقاله حاصل پژوهشی مختصر درخصوص وضعیت جغرافیایی و تاریخی استان

ادبیات رسمی اعم از ادبیات کالسیک و معاصر ،، ادبیات عامههاگویشها، فارس و وضعیت زبانخلیج
هاست. در مرحلۀ نخست، این استانادبی رفی مختصري از مشاهیر و تحوالت این مناطق و مع

فرهنگ و ادب عامه (فولکور) ارائه شده و سپس به مباحث وگویش،تعریفی مختصر از زبان، ادبیات
ي این مناطقهاگویشزبان و راست. همچنین برخی عوامل مهمتر تأثیرگذار بشده بعدي پرداخته 

.اندشدهررسیب

تعریف زبان، ادبیات، گویش
. در این مقاله به یکی از این انداز زبان و ادبیات، تعاریف زیادي از طرف صاحبنظران مطرح شده

:پردازیمتعاریف که به مباحث آتی نزدیکتر است می
اي هماهنگ از اصوات، حروف، کلمات، جمالت و ساختهاي دستوري زبان عبارت است از مجموعه

اند. کار زبان و وظیفۀ اصلی آن، ي به نام دستور زبان، ارتباطی معنادار با یکدیگر یافتهاکه با شیرازه
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انتقال پیام و ایجاد ارتباط بین انسانهاست.
و آمیختن زبان با هنرهاي بیانی و نوشتاري است تا به زیبایی، خلق هنر، ماندگاري ادبیات،

بینجامد. بنابراین ادبیات، از مقولۀ هنرهاست.ننده تأثیرگذاري بیشتر سخن و نوشتار در شنونده یا خوا
.شودگفته میاي یک زبان هاي قومی و منطقهتنّوع و تفاوتبه گویش، 

ه)تعریف فولکلور (فرهنگ عام
به معنی فرهنگ و دانش lorبه معنی مردم و عامه و Folkاي انگلیسی است که از فولکلور واژه

ه فرهنگ عامه، فرهنگ مردم، دانش عوام، فرهنگ توده و تشکیل شده و در زبان فارسی ب
شناسی ترجمه شده است.توده

فولکلور یا فرهنگ و ادب عامه، مجموعۀ عقاید، «نویسد: دکتر حسین رزمجو در تعریف فولکلور می
ها و اشعار ساده و ابتدایی یک ملت است که با فرهنگ خواصها، ترانهها، آداب و رسوم، قصهاندیشه

تواند به عنوان نوعی مستقل، در هایی دارد و خود میو ادبیات یا شعر و نثر رسمی آن ملت تفاوت
.1»ردیف دیگر انواع ادبی یک زبان مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد

شفاهی اغلبۀهاي فولکلور، ادبیات عامیکی از شاخهتوانیم دریابیم که با تأملی در تعریف فوق می
ها و ها، الالییها، چیستانها، مثلالمثلها، ضربها، افسانهها، تصنیفل ترانهاست که شام

ر یا از نسلی به نسلی دیگر منتقل گهایی است که به طور شفاهی از فردي به فرد دیسرودهسوگ
هاي د. ادبیات عامیانه، نقش مهمی در پدید آوردن آثار ادبیات کالسیک داشته است و جلوهنشومی

توانیم ون این ادبیات را در آثار شاعران بزرگی مثل فردوسی، خاقانی، عطار، مولوي و... میگوناگ
آبشخور اساسی ادب رسمی، گنجینۀ عوام « نویسد: ببینیم. آقاي پناهی سمنانی در این زمینه می

فاهیم ها و اطالعات فولکلوریک، درك مها، افسانهاست و بدون آشنایی با اشارات و مبناهاي داستان
هاي هاي مربوط به حماسههاي ادبی دشوار خواهد بود. داستانها و کنایهها و مثالبسیاري از نشانه

هاي ادبی، فرهنگ عامه است. ادب رسمی بسیاري از منظومهقصص پیامبران و مبانی زایشوملی
سازد و چراغی فرا میهاي مربوط به آداب و رسوم عوام را متجلّی گاهیدر اشارات خود، بسیاري از آ

.2»روزدافمیراه بازجستن یادگارهاي فراموش شدة ملی بر 

136، ص 1374، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سوم، »انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی«رزمجو، حسین، -1
13-12، صص 1376، انتشارات سروش، »ترانه و ترانه سرایی در ایران«پناهی سمنانی، محمداحمد، -2
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فارس (خوزستان، بوشهر، هرمزگان)هاي ساحلی خلیجي استانهاگویشزبان، ادبیات و 
استان خوزستان- الف

موقعیت جغرافیایی و تاریخی استان خوزستان
هاي اصفهان و چهارمحال و شرق به استانشرقی وخوزستان از شمال به استان لرستان، از شمال

بختیاري، از شمال غربی به استان ایالم، از شرق و جنوب شرقی به استان کهگیلویه و بویراحمد، از 
4،521،000شود. این استان با جمعیت جنوب به خلیج فارس، و از غرب به کشور عراق محدود می

خانوار شهري 289/793ت که این تعداد شامل خانوار اس1،083،341) داراي 1390نفر(سرشماري 
درجه 50دقیقه تا 42درجه و 47ةخانوار روستایی است. استان خوزستان در محدود052/290و 
ۀدقیق58درجه و 32دقیقه تا 58درجه و 29النهار گرینویچ و طول شرقی از نصفۀدقیق39و 

.شمالی از خط استوا قراردارد

زبان خوزي
که در روایات حمزه استگویش مردم خوزستان. یمی خوزستان را زبان خوزي گویندزبان قد

هاي متداول در ایران ساسانی شمرده شده است. اصطخري الندیم نیز از جمله زباناصفهانی و ابن
گویند، جز آنکه زبان ایشان به فارسی و عربی سخن میۀعام«نویسد: گویش این ناحیه میةدربار

مرادش گویش ایرانی آن اًو ظاهر» د که نه عبرانی و نه سریانی و نه فارسی استدیگري دارن
.سرزمین است

کند که گویا مربوط به فارسی متداول نکاتی را ذکر می،گویش مردم خوزستانةمقدسی نیز دربار
.در خوزستان است ، نه گویش خاص محلی

بنا به اقرار صریح اهل آن «نویسد: میداند ومیي برتولد اشپولر زبان رایج استان خوزستان را زبان خوز
حتی الفباي عربی براي تلفظ و تحریر آن ؛است نه به زبان پارسیعصر، نه به زبان عربی ارتباطی داشته
».از آخرین بقایاي زبان عیالمی به حساب آوریمراویژهۀکافی نبوده و خطا نیست که این لهج

تا چند ،زبان خوزيو ،انداز نسل عیالمیان بودهها احتماالًخوزي،مینورسکی و سوجکۀبنابرگفت
ۀاست. سوجک گفتزبان محلی مردم خوزستان بوده،قرن بعد از فتح خوزستان توسط مسلمانان

خري(قرن دهم میالدي) در مورد مردم خوزستان در کتاب مسالک الممالک را به عنوان نمونه صطا
ولی آنها زبان ،توانند فارسی و عربی صحبت کنندبیشتر آنها می«است: که نوشتهکندنقل می

».خودشان را دارند(لسان خوزیان) که نه عبري است و نه سریانی و نه فارسی
النهرینی است که در جنوب عربی بینۀگویشی از زبان عربی و بسیار نزدیک به لهج،عربی خوزستانی

.شودتوسط مردم عرب بدان تکلم می،جنوبی استان ایالمغرب ایران بویژه استان خوزستان و نواحی 
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هاپراکندگی جغرافیایی و لهجه
است. در سایر نقاط بخوبی پراکنده،استثناي نواحی کوهستانی شرقی استان خوزستانزبان عربی به

هب،و شادگانمناطق بسیاري از اراضی روستایی و شهري استان خوزستان مانند سوسنگرد و هویزه
، آبادان،باشند. همچنین در سایر شهرهاي استان خوزستان مانند اهواززبان میطور کلی عرب

اي رایج هزبان،زبان عربی در کنار فارسی،شوش دانیال و امیدیه و چند شهر اصلی دیگر، خرمشهر
مسجدبهبهان و ،ملکباغ،رو بجز چند شهر خوزستان مانند ایذهدهند. از اینشهر را تشکیل می

جنوب استان ایالم در دررایج است. همچنیناین گویش از عربی کامالً،در سایر مناطق،سلیمان
نقاط مختلف زبان عربی رواج دارد. گویش عربی مردم،شت عباسدموسیان و ،مناطق دهلران

ترین ترین و اصلیعربی خرمشهر را فصیحۀد و لهجنهایی نیز با یکدیگر دارتفاوت،خوزستاناستان
.داننداین گویش میۀلهج

هاي زبانیویژگی
دلیل شفاهی بودن و نیز افزایش سواد و تحصیالت میان مردم عرب و نیز ه زبان عربی خوزستان ب

ۀهاي زیادي با گویش عربی رایج در منطقتفاوت،گسترش استفاده از رسانه و مدارس فارسی زبان
و (v)فعل، (s)که ترتیب فاعلانددر ساختار جمله،ثیراتأهمترین این تم.استعراق یافته

و دو ؛هاي این زبان استشها و گویمتفاوت با سایر لهجه،در زبان عربی خوزستانی(o)مفعول
،هااما عربی خوزستانی بر خالف این،هاي عربی رایج استدر تمام لهجه(VSO)و(SVO)سبک

هاي عربی دیده در سایر لهجه،ر ازبکستانهم دارد که بجز زبان عربی د(SOV)یک الگوي
.استثیر زبان فارسی تاجیکی در ازبکستان رقم خوردهأشود و این تحت تنمی

آواشناسی
ها در آن وجود و تمایل به حذف همخواناستعربی خوزستان سریع ۀلهج،از نظر آواشناسی

دارد.در این لهجه براي مثال واژه أنت('ant-a)ّه در گفتار بصورت إت(e-tt-e)یا در دیگر نمونه،
تلفظ (GI-T-LI)لیصورت گیته در میان مردم خوزستان ب،به من گفتی)(قلت لی به معنی 

صورت ه گاهی ب"ك"و صامت "گ"صورت ه ب"ق"صامت ،عربی این منطقهۀدر لهجشود.می
ها و یا تشود.این تفاویادا م"ي"صورته نیز بیشتر اوقات ب"ج"همچنین حرفشود.تلفظ می"چ"

.ندهاي عربی مانند مصري و لبنانی نیز موجوددر تمام لهجه،نظایر آن
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گویش آبادانی
زبان مردم .گویشزبان است و همزبان و گویش را اگر دو واحد مستقل از هم بدانیم ، آبادانی هم

فارسی است ، لیکن لهجه خط و الفباي چرا که خط و الفباي نوشتن آن هم،ه فارسی استاین خطّ
، معیار یک لهجه و گویش منحصر به فرد است که صرفاً در آبادان بر این زبانو گویش مسلط

.آبادان استۀشود و آن گویشی بومی از زبان فارسی خاص منطقمیشنیده 

نظیر هاي دیگر آبادان به تعبیري شهر هفتاد و دو ملت است از این رو وام گیري این زبان از زبان
را با تغییر رو به رو ساخته ی که ساختار آنیتا جااست،، لري و ... زیاد هندي، انگلیسی، کردي

، بوشهر مردم دشتستانۀ. زبان و گویش آبادانی اساساً همان زبان فارسی است به گویش و لهجاست
.یران که به شکل خاصی درآمده استاو دیگر نقاط جنوب غربی 

هاي زبان فارسی یکی از لهجه،گویندآبادانی نیز میۀوبی که به آن لهجخوزستانی یا جنجۀله
هاي نفتی در آبادان و مهاجرت اقوام دنبال آغاز فعالیتسخن گفتن فارسی بهةاست. این شیو

نخست قرن بیستم میالدي ۀدر دهها)ها و رانگونیها، هنديایرانی و غیر ایرانی(مانند انگلیسی
،نام آبادان وجود نداشت. بنا به گزارش یرواند آبراهامیانه ش از آن شهري بتا پیشکل گرفت.
هاي بوشهر و فارس و از مناطق صنعتی شمال خوزستان و استان،ن به آبادانابیشتر مهاجر

از تمامی مناطق ایران در آبادان هیئت یا مسجد و حسینیه یافت چهارمحال بختیاري بودند. تقریباً
اصلی ۀسکنةوسعت برخورد اقوام با یکدیگر است که از آنجا که عمدةشان دهندشود که این نمی

ۀکه آهنگی نزدیک به لهجراآبادانیۀلهج،از استان بوشهر و فارس به آبادان مهاجرت کرده بودند
ها و ترکیبی از لهجهتوانیممیهاي شیرازي و کازرونی دارد بوشهري و سبک بیانی شبیه به لهجه

،اي مردم آبادانمحاورهۀثیر کلمات بیگانه در لهجأنیز توبدانیمي مردم مناطق یادشده هاگویش
در ،این لهجه بجز آبادان که در آن رواج عمومی دارداندکی بیشتر از مردم سایر مناطق است.

ۀرایج است. گاهی از آن به عنوان لهجشهرهاي بندر ماهشهر، سربندر، امیدیه و بوشهر نیز کامالً
.جایگاهی خاص دارد،شود و در میان خوانندگان و ارباب ترانهجنوبی نیز یاد می
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هاي لهجۀ آبادانیویژگی
بیشتر مبتنی بر کسره گرایی است و ،اي معیار تفاوت چندانی نداردکه با فارسی محاوره،این لهجه

ین خود تغییر ممکن است بر حسب آواي پیشین یا پس،چه در کلمه چه در ترکیب،آواي حروف
ً:کند. مثال

bošur<--بشوي

bopuš <--بپوش
peser'e moštebâ <--پسر ِ مجتبیpesar <--پسر

becâ <--هابچهbece <--بچه

.شودبیان می» آ«صورت ه آبادانی بۀجمع در لهجۀنشان

:هاي آوایی عربی خوزستانی و عربی فصیحاي از تفاوتنمونه

فارسیعربی فصیحگویش عربی خوزستان
غیر عربعجمعیِم

مرغدجاجهدیایه
بنشینإقعدإگعد
)نثؤپدر تو(مأباكاُبوچ

گویندمییقولونییگولون
بزرگکبیرچِبیر

.)ندارم, نزد من نیست(ما عنديعديما
بودم کنتچنیت

شرایط اقلیمی و جغرافیایی است. ادبیات اقلیمی ةیدیادبیات است که زااي از گونه،ادبیات اقلیمی
از جمله ادبیات اقلیمی جنوب(مکتب خوزستان)، ادبیات ؛اساسی استۀدر ایران داراي چند شاخ

اقلیمی شمال ایران(مکتب گیالن)، ادبیات اقلیمی اصفهان(مکتب اصفهان) و ادبیات اقلیمی 
ها مکتباینات روستایی. یادآوري این نکته ضروري است که غالباًخراسان(مکتب خراسان) و ادبی

.یابندادبیات داستانی معنا میةدر حوز

ویژه بخش صنعتی آن، که تضادهاي جهان معاصر را یکجا کنار هم هغربی ایران، بمحیط جنوب
ی و ایرانی دارد، بهترین آزمایشگاه براي آزمون سبک نویسندگان رئالیست آمریکایی در شکل بوم

تا مکتب خوزستان را به وجود بیاورند. دادهبوده است که به برخی از نویسندگان معاصر فرصت 
از: احمد محمود، منیرو نداسبک آفریده است. نمایندگان این مکتب عبارت،توان گفت جغرافیامی
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حسین ساعدي، محمدرضا صفدري و...پور، غالمروانی
هایی مثل است با مجموعه داستان» احمد محمود«لیم جنوب، از جمله نویسندگان فعال اق

ها و رسوم جنوب، به فضا و ها و پسرك بومی و... . توجه به آیینها، مدار صفر درجه، غریبههمسایه
اي از هاي احمد محمود، نوعی هویت و رنگ بومی بخشیده است و طیف گستردهآدمهاي داستان

کنند.هاي وي ایفاي نقش میدر داستان،هر و روستایی جنوبهاي اقلیمی شها با زمینهشخصیت
از هر جاي دیگر بیشتر است، تا آنجا که ،حاکمیت جغرافیاي خوزستان در ادبیات داستانی ایران

اي از آثار متعلق به نویسندگان مکتب خوزستان توانسته است اصول کلی خود را بر پاره
.غیرخوزستانی اعمال کند

هکراندوتواند پلی میان شک ادبیات عرب خوزستان میبدون«: گویدمییس عرب نویک داستان
توان ساخت که ادبیات ادبیات جهان عرب. این پل را وقتی میۀادبیات فارسی و کرانۀباشد؛ کران

.»جایگاه و موقعیت طبیعی خود را بازیابد،واسطه
: گویدمیویان ایران(ایسنا) در خوزستان وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجدر گفتاحمد عادل ساکی

ادبیات عرب خوزستان تاکنون بیشتر به موضوعات سنتی و فولکلور پرداخته است. موضوعاتی «
نوازي، لباس و پوشش محلی و جنگجویی... موضوعاتی اي ازدواج، مهمانچون آداب و رسوم قبیله

اي از دبیات عرب خوزستان تاکنون در هالههستند که این ادبیات به آنها توجه کرده است. در واقع ا
،اند که موجب شده این ادبیاتعواملی دست به دست هم داده«سفانه أبرده و متانزوا به سر می

.اي باشدادبیات بسته

الن به آن وئواي، دید منفی برخی از مساي قبیلهعواملی چون فرهنگ بسته و کلیشه«وي افزود: 
ادبیات پویایی ،یات جهان عرب(ادبیات مادر) موجب شده است که این ادبیاتنبود ارتباط زنده با ادب

باشد و هر شاعري بیت(ع) مینباشد. شعر عامیانه هم بیشتر مذهبی است و در مدح و رثاي اهل
،ولی به دلیل عشق و عالقه به مذهب و اهل بیت،اگرچه در ابواب دیگر هم شعرهایی سروده باشد

دیده است که شعر بسراید. در واقع آن پویایی وي آن بزرگواران خود را ملزم میحتماً در مدح و ثنا
خورد. ادبیات در ادبیات عرب خوزستان به چشم نمی،بینیمنوگرایی که در ادبیات جهان عرب می

».ادبیات کالسیک محض است،شدگفتهعرب خوزستان به همان دالیلی که 
از این قافله عقب ،ارتباطی با ادبیات مادران به دلیل آن بیادبیات عرب خوزست«کید کرد: أساکی ت

مان با داستان به معنی تماند و نتوانست خود را با دگرگونی ادبی عربی همگام سازد. البته ما در ادبیا
آشنا هستیم. نوعی داستان در ادبیات ما وجود داشت که شفاهی بود و به روش گفتمقدیمش که 

نام داشت. اما سخن این است که به "سوالف"شد که ه نسل منتقل میسینه به سینه و نسل ب
برخی از ،اخیرۀدو دهدر یکی شکل نوین ما با آن آشنایی نداشته و نداریم. ناگفته نماند که
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اند که نویسی انجام دادهداستانۀهایی در زمینفعالیت،فرهیختگان و اهل قلم عرب خوزستانی
هاي جوان اکنون قلمدر این جا یاد شود. همطرف و عدنان غریفی و...یبجاست از یوسف عزیزي بن

شک نشان از اند که بیهاي کوتاهی نوشتهمندي نشان داده و داستاننویسی عالقهداستانۀدر زمین
دستانی کنم که قلم بهبینی مینویسی است. من پیشداستانۀاستعداد و هوش سرشار آنها در زمین

ۀشاءاهللا در زمینما باشند و انةنویسان خوب آیندداستان،ري، سالم باوي و...چون احمد حید
».حرفی براي گفتن داشته باشیم،نویسیداستان

هاي هاي درخشانی چون نویسنده و محقق گرانقدر عبدالنبی قیم که فرهنگچهره«داد: ادامهوي 
و در داخل و خارج کشور استقبال اندهفارسی و فارسی به عربی او چند بار تجدید چاپ شدبهعربی 

هاي مختلف از او دعوت مناسبتبه"البابطین"ها شده و محافل ادبی عربی مثل ننظیري از آبی
سسه ؤسال پیش م2تاریخ خوزستان فعالیت دارد و ۀیا استاد موسی سیادت که در زمین؛اندکرده

ها اثر ارزشمند از به او تقدیم کرد. ایشان دهرا "عیالم"ةمراسمی جایزطی،ادبی فرهنگی المعلم
مهدي و اشخاصی چون حمزه کوتی، سیدمحمد آلاز ،عالوه بر اینهستند. انددادهئهخود ارا

به عنوان مترجمانی زبردست یمتوانن در ذهن ندارم میعبدالقادر سواري و اشخاص دیگري را که اآل
چون محمد عابد الجابري و... را به نثر و جهانعربهاي بزرگ هایی از شخصیتکه کتابنیمیاد ک

».اندفارسی روان ترجمه کرده
هاي و چون تار و پودش را گرایش. ادبیاتی بسته و غیرپویاست،ادبیات عرب خوزستان«وي افزود: 

ظهور دلیل ما تاکنون شاهداین شرایط ظهور این نوع شعر را ندارد. به ،دندهاي تشکیل میقبیله
بسته بودن جامعه، انزواي آن و ،ايقبیلههايو گرایشتحزّب. یکی از آثار ایمنو نبودهشعر 

هایی در این باره صورت گرفته گرایی است. البته تاکنون تالشد و نوینحساسیت نسبت به تجد
دکتر عباس پورعباسی (عباس العباسی الطایی) که از شاعران سرشناس عرب خوزستانی و .است

د. نکنند در این زمینه شعر بسرایکه تالش میهستندیکی از شاعرانی ،باشندانشگاه میاستاد د
».اندایشان تاکنون چند مجموعه شعر منتشر کرده

هاي عامیانه، ها، افسانهالمثلهاي عروسی، ضربها و ترانهادبیات عامۀ استان بوشهر، شامل تصنیف
هاي عروسی، اشعاري هستند که به صورت جمعی در د. تصنیفشونها میخوانیها و چاووشالالیی

خواند و شوند، به این صورت که یک نفر به عنوان تک خوان شعري میمجالس عروسی خوانده می
پردازند. برخی افشانی میدیگران نیز با تکرار همان مصراع یا تکرار مصراعی ثابت، به شادي و دست

.اشاءاهللا، رباب رباب، یارگُلی، بشکن بشکن و آوا لیلیاند از مها عبارتاز این تصنیف
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موقعیت جغرافیایی و تاریخی استان بوشهر
از استانهاي جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که ،ستان بوشهرا

.استبندر بوشهر ،خلیج فارس قرار دارد. مرکز این استانۀدر حاشی

ل به قسمتی از استان خوزستان و استان کهگیلویه و بویراحمد، از شرق به استان بوشهر از شما
استان فارس، از جنوب و غرب به خلیج فارس و از جنوب شرق به قسمتی از استان هرمزگان 

707بیش از ع، با خلیج فارسبکیلومتر مر27،653محدود است. این استان با مساحتی حدود 
عرض ۀدقیق16درجه و 30دقیقه تا 19درجه و 27ن بوشهر بین دارد. استاکیلومتر مرز دریایی

.النهار گرینویچ قرار دارددقیقه طول شرقی از نصف59درجه و 52دقیقه تا 1درجه و 50شمالی و 

علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت این استان به
و گاز (پارس جنوبی و شمالی)، کشاورزي و نخلداري و وجود نیروگاه صیادي، وجود ذخایر نفت 

اي که پایتخت انرژي ایران ؛ به گونهبرخوردار استزیاديراهبردي و اقتصادياهمیتاز ،ايهسته
است.لقب گرفته

ست.هاي مهم تاریخی این استان ااز شاخص،مبارزه مردم بوشهر علیه نیروهاي خارجی در یکصد سال اخیر

استان بوشهرو زبانیهاي فرهنگیویژگی
ها در روستاها بیشتر از کنند. لهجهمردم استان بوشهر به زبان فارسی با گویش محلی صحبت می

عسلویه نیز به زبان عربی صحبت و بنادر کنگان و» شیفةجزیر«شهرها تنوع دارد. برخی از اهالی 
کازرونی نیز دراستان بوشهر ، دشتی، تنگستانی وهاي فارسی به گویش بردستانیکنند. لهجهمی

هاي لري، فارسی و هاي شمال سرزمین فارس مانند لهجهبا لهجهها کامالًاین لهجه.دنرواج دار
هاي گویشبازمانده،هاي مردم سواحل خلیج فارس وجزایر آن. زبانندسیوندي ارتباط دار

الی، هندي، عربی و غي، پرتهاي انگلیسی، هلندواژهاي، بلوچی، کردي، ترکمنی و برخی از شبانکاره
نشین فارسی است. به سبب ارتباط با مناطق عربهاآنۀبندي و ریشولی استخوانند،اترکمنی

هاي عربی، هندي، زنگباري، حبشی لغت،سواحل جنوبی خلیج فارس و هندوستان و سواحل آفریقا
هاي . از دیگر مشخصهشودر این استان دیده میساکنان سواحل و جزایۀو آفریقایی نیز در لهج

مت زبان این خطّه دارد. واژگانی مثل گویش بوشهري، وجود کلمات پهلوي است که حکایت از قد
شتو (شتاب)، دوش(دیشب)، پِاروا(فال)، چاس (ناهار) و... سین(عصر)، دخت (ختر)، گت (بزرگ)، م

اند.رفتهند، در زبان پهلوي نیز به کار میروکه در گویش امروزي مردم بوشهر به کار می
- میفارسی براي مکاتبات خود استفادهاز خطّ،مردم استان بوشهر مانند دیگر نقاط کشور ایران

نداز ادبیات غنی و متنوع برخوردار،کنند. مناطق ساحلی و بندري جنوب؛ بخصوص استان بوشهر
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ها، ضرب رود. انواع اشعار و دوبیتیبوشهر به شمار میهاي استان از مهمترین جاذبه،خودۀکه به نوب
د که خود نریشه در فرهنگ و آداب و رسوم این دیار دار،ها و بعضی باورهاي دیگرها، داستانالمثل

هاي محلی و . شروه از جمله دوبیتیاندثر از اوضاع جغرافیایی و طبیعی حاکم بر این منطقهأمت
ولی گریه به دنبال ندارد و داراي ،داردهنگی حزین و مرثیه گونه معروف در این منطقه است که آ

،گردد. در این مناطق به شروهمیقدمت تاریخی است و اصل آن به مناطق دشتی و تنگستان بر
يهاشود. از مهمترین شاعران محلی بوشهر که امروزه متن ترانهاي نیز گفته میحاجیانی و یا شنبه
توان به محمدعلی معروف به فایز دشتستانی و سید برمنیار می،ثر شدهأمتهامحلی بوشهر از آن

.معروف به مفتون اشاره کرد

:ند ازاها و اصطالحات رایج در استان بوشهر عبارتبرخی از ضرب المثل
کنی؟میآش دهنت سوزانده هف(فوت) ماس -

آري؟میاز دل ما در ،سرت رفتههیعنی جاي دیگر کال
.وز آمدیم رخت بشوییم، باران آمدبعد چهل ر-
.رودسیاه: در مورد افراد زرنگ در کار کردن و یا دختر زرنگ و نترس به کار میجنّ-
به طوري که ،یعنی دستبرد بسیار به مال کسی زده شده، اش روي خار تر نهاده استخانه-

.ورشکست شده است
)او پنبه بودن: (آب پنبه بودن-

.شودرود؛ گفته میمریض که امید به بهبودي آنان نمیدر مورد افراد
.تخی تخی راه رفتن: لنگان لنگان راه رفتن و کج کج رفتن-
.جا گیر شدن: اقامت کردن در جایی-
.گویند هوا مسلمان شدهمی،شودمسلمان بودن: هنگامی که از شدت گرما کاسته می-
.زندگیهاي آخر نفس کول کشیدن: اشاره به روز-

هاي ادبی این استان برخی شخصیت
سراي جنوبدوبیتی:فایز دشتی

هاي بومیشاعر نوسروده:منوچهر آتشی
سیاسی و نویسنده:علی دشتی
داستان نویس:احمد آرام

رمان تنگسیرةنویسند:صادق چوبک
شاعر دوبیتی سراي جنوب:مفتون بردخونی
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ادیب و شاعر:فاضل جمی
)راز قتل امیرکبیرةنویسنده(فاش کنند:خان حقایق نگارمیرزا محمد جعفر
شاعر مشهور به نیماي جنوب:زادهمحمدرضا نعمتی

شاعر:مدام دیري
شاعر:علی باباچاهی

داستان نویس:منیرو روانی پور
داستان نویس:محمدرضا صفدري

نویسنده:رسول پرویزي
نویسنده:محسن شریف

سرا و استاد ادبیات دانشگاهومیشاعر، ب:دکتر سید جعفر حمیدي
سراشاعر و بومی:محمد بیابانی
سراشاعر و بومی:زادهایرج شمسی
، شاعر و نویسندهمورخ:رضا طاهري

در سرتاسر استان هاي زبان فارسی هستند که تقریباًاي از لهجهمجموعه،بوشهريهايگویش
المرد و تراکمه و کنارتخته و خشت و هایی از مناطق غربی استان فارس مانند بوشهر و بخش

. این اندمناطق جنوب غرب خوزستان مانند هندیجان و بندرماهشهر و نیز در کشور بحرین رایج
آبادانی ۀکازرونی و لهجۀبندري، و نیز لري و بختیاري و لهجۀهاي زیادي با لهجها شباهتلهجه

اي، آبدانی(مربوط در شهرستان بوشهر)، تراکمهند از بوشهري مرکزي(رایجاها عبارتد. این لهجهندار
-اي و ماهشهريآبدان)، کنگانی، جمی، تنگستانی، دشتی، دشتستانی، دیلمی، گناوهۀبه منطق

باشند.ها در روستاها بیشتر از شهرها متنوع میهندیجانی. لهجه
تان دشتی و دشتی شهرسۀبوشهري در شهرستان بوشهر، گویش دشتی یا دشتیاتی در منطقۀلهج
ۀدر بخش ساحلی تنگستان است. گویش دشتستانی لهج،گویش تنگستانی یا تنگسیريودیر

است. گویش آمیختهغربی استان(گناوه و دیلم) است که با زبان لري کامالًمردم دشتستان و شمال
ه صر بهم در شهرستان دیر است و داراي قدمت منح،دشتیاتیةعالوه بردستانی و آبدانی ب-دیري

هاينمتفرد است. گویش دیري به فارسی فصیح نزدیک است و گویش کنگانی و جمی هم در 
به فارسی فصیح و معیار نزدیکترند. ،جمی)ۀخصوص لهجه که(بندجنوبی استان بوشهر
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آواهاي نمونه 
بود: بید

دود: دید
زانو: زونی
شب: شُو

خواب: خُو
فوت کردن: فیت کردن

کوچه: کیچه
د. در برخی نباشواژگان خاص خود میۀگویش دیگري داراي خزینها مانند هرها و گویشهجهاین ل
واژگان با مصادر و اصطالحات خاص خود را دارند. بویژه در ،هاي مختلف این استانلهجه،موارد

جر زندگی ساحلی و تجارت و دریانوردي و حضور اقوام مهاۀواسطه اي مانند استان بوشهر که بمنطقه
،هاي آنگویشاست. در بسیاري ازهاي دیگر نیز قرض گرفتهکلمات متعددي را از زبان،گوناگون

:شوند. مثال تهل (تلخ) یا پهل (پل) یا اشناو (شنا). براي نمونهکلمات پارسی میانه دیده می

شناور شدن(qows kerdan): غوص کردن
حرکت کردن(row kerdan): رو کردن

)بوا buâ):بابا، پدر
مادر(dey):دي
برادر(kokâ):کاکا

شوهر(shuy):شوي
پارسال(pâr):پار

دایی(xâlu): خالو
زبان(zovân):زوان

پافشاري کودکان(pâjingerak):پاجنگرك
نگیدنت:(tengidan)پریدن، نشستن

باران(bâru):بارو
دهان(kap):کپ
شکم(kom):کم

ستادنای(veysidan):ویسیدن
دهان(puz):پوز
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پسر(posar):پوسر
ریاد:(deryâ)دریا

خاك(xahk):خهک
دیروز(dig):دیگ

عصر(pesin):سینپِ
فردا(soba):صبا

بوشهري ۀشعري به لهج
تو صحراي دلم باد خزوننبخون خالو بخون دردم گرونن

حصیر مدح و خو توي رهروچه خوش بید بال خیس باد بر رو
تنور و بوي نون وسوز گرزمخوش بید وقت واگشتن ز جیلمچه

برد از دهغبار گله غم میبست پردهپسین تنگی که شو می
درنگه شروه نودون میومهشوا تو شانشین مهمون میومه
صداي دیر وقت مرغ شو خیزدرازي شو و طرفی دل انگیز

سر داشتوالت از ابر جاجیمی به میون کوچه شو سنگین گذرداشت
صداي میل خلخاال میومهصداي زنگل الال میومه
سیاه مستی جاشو یاد داريحنابندان ماشو یاد داري

جوونی و بهار ناتمومیبخون خالو بخون شو بی و شومی

جغرافیایی و تاریخی استان هرمزگانموقعیت
بر ،هاي این استان در شرقههرمز قرار دارد. کرانۀدر جنوب ایران و در شمال تنگهرمزگان استان 

بر خلیج فارس قرار دارند.،دریاي عمان و در غرب
سیري.واند از قشم، کیش، ابوموسی، الوان، هرمز، الركهاي مهم هرمزگان عبارتبعضی از جزیره

آبادي داراي 2170دهستان و 71بخش و 33شهر، 23شهرستان، 13استان هرمزگان داراي 
.استسکنه

57درجه و 28دقیقه تا 24درجه و 25فاصل بین مختصات جغرافیایی هرمزگان در حداستان 
طول شرقی از نصف النهار ۀدقیق15درجه و 59دقیقه تا 41درجه و 53عرض شمالی و ۀدقیق

هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که از این نظر 000/68است.این استان حدودگرینویچ واقع شده
باشد. هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقی با استان کرمان، غرب و کشور میهشتمین استان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


443هاي ساکنان سواحل خلیج فارسزبان، ادبیات و گویش

و جنوب آن استاز شرق با سیستان و بلوچستان همسایه وهاي فارس و بوشهرشمال غربی با استان
است. برگرفتهکیلومتر در900را آبهاي گرم خلیج فارس و دریاي عمان در نواري به طول تقریبی 

فرهنگی کهن و مرکز آبادي بوده و ةو گاهواراجتماعاتان از دیرباز محل نخستین استان هرمزگ
هاي ها و جزیره. در کرانهاندهاي آن به وجود آمدههاي با فرهنگ، در کرانهنخستین حکومت

اي ویژهکه در اثر آمیختن، نژادبرندهاي آمیخته به سر میو تیرههاها، عربها، بلوچپارسهرمزگان،
اند. ساکنان محلی بعضی اند که در شهرستان میناب، به مینابی، ... سرشناس شدهرا به وجود آورده

هاي استان هرمزگان، عرب زبان هستند که از دیگر نقاط ایران به این منطقه از بندرها و جزیره
اي جسمانی هویژگیکهباشندان محلی مستقر در ایران میاند. اینان فرزند عرب زبانمهاجرت کرده

اند. ها همسانی ندارد و ایرانی شدهآنان با عرب
اي از فارس، بلوچ، عرب و سیاه هستند مردم بندرعباس و برخی از نواحی استان هرمزگان، آمیخته

بندرها و ،ها که در شهرستان الر استان فارسشوند. الرينامیده می» عباسی«یا» بندري«که
هاي جنوبی دریاي پارس زندگی از جمله هرمزگان و سرزمینهاي ایرانی دریاي پارس جزیره

آالیش و چنانکه هنوز هم با زبان بی،روندهاي نژاد آریایی به شمار میترین تیرهکنند، از نجیبمی
کران، خلیج فارس،هاي دریاي مگویند. بلوچها در کرانهدري سخن میۀشیرین پارسی و لهج

کنند. نام این تیره در آثار فارسی جمله استان هرمزگان زندگی میها و بندرهاي ایران، ازجزیره
کران مۀها، بیشتر در ناحیها یا مکینگاشته شده است. مکرانی» بلوش«،و در آثار عربی» بلوچ«

ۀویژه ناحیههاي دریاي پارس، از جمله استان هرمزگان، باستان سیستان و بلوچستان و کرانه
اي از نژاد هندو، آسوري، افغان و سیاه پوست هستند. زبان مردم و آمیختهکنند جاسک زندگی می

هاي هاي گوناگون گویش بندري(فارسی دري تغییر یافته در اثر ورود زبانلهجههرمزگان عموماً
هاي زبان فارسی است که داراي پیوندهایی با زبان مردم است که از زیر شاخهگوناگون به منطقه)

زبان عربی نیز رایج ،جزایر ایرانی خلیج فارسنیز در نواحی غربی وباشد وفارس میالرستان استان 
زبان بلوچی رواج دارد. همچنین در برخی روستاهاي ،است، همچنین در نواحی شرقی مانند جاسک

طور مثال: ه ب.زبان عربی کالً رایج است،دریاۀحاشی
گویند. این مناطق کالً به زبان عربی سخن میساکنان اصلی ،در روستاي شناس و دهستان مغویه

که شامل الري، باشندمیهاي الرستانی گویش،هاي جنوب شرقی ایرانگویشهاي دیگر شاخهاز 
.انداوزي، بستکی، گراشی، فارغانی، خنجی و غیره

طور ه کنند. بگویش بندري گویشی از زبان فارسی است که در استان هرمزگان به آن تکلم می
.شودمومی به گویش جنوب ایران نیز بندري گفته میع
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ها داراي گویش هستند نه زبانهرمزگانی
اند به توافق واحدي نرسیدهاینکه بندرعباسی زبان یا گویش استدر،نوز اهالی علم و ادب استانه

داد. توان پاسخاالت دیگر نیز نمیؤبدون شک به بسیاري از س،ال مشخص نشودؤو تا تکلیف این س
خارج از ،این استانحققانمبسیاري از دهد و ظاهراًال پاسخ میؤشناسی براحتی به این سعلم زبان
در جستجوي پاسخی مطمئن براي ،شناسیزبانةهاي به یقین رسیدهاي علمی و تئوريچارچوب

.ال هستندؤاین س
شود که بندرعباسی شخص میشناسی، مهاي علم زبانبا دقت بیشتر در تعریف زبان و گویش و داده

زبان نیست و گویش است.
بندي گویشی، رسد که در تقسیمنوع گویش در زبان پارسی در کشورمان به صدها گویش میت

ۀهاي جنوب شرقی ایران شاخهاي رایج معروف به گویشجزئی از گویش،گویش مردم هرمزگان
و است، رودانی ، هرمزي، کمزاري و ... این شاخه شامل بندرعباسی، مینابیباشد که ردي میبشاکَ

هاي زبان کنند. بندري یکی از گویشبه گویش بندري صحبت می،حتی برخی بومیان بندرعباس
،روابط بازرگانیدلیلبه ،است. از سوي دیگرهاي فارسی کهن را حفظ کردهفارسی است که ویژگی

فرنگی، انگلیسی تُماته: گوجه،که (انگلیسی میانه)پینه، ت،پچ: وصلهمثلهاي اروپایی واژهشماري از 
لیسی: ،) جیک: تاب (دادن) جنبش (انگلیسی)جوتی: کفش (هندي اردو،(اسپانیایی، مکزیکی)

دهند/ انگلیسی (فرانسوي باستان) و عربی نیز در نوعی روسري یا دستمال که زنان روي سر قرار می
شود. آن دیده می

گویش بندري ی از واژگانیهانمونه
فارسی معیارگویش بندري

در قدیمپیشترون
دختردخت

شوهرشو
پدربپ
مادرمم

تادافکفت
پدر بزرگبایی

مادر بزرگبی بی
بچهچوك
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اي؟اهل کدام منطقهمال کام حدي؟
براي چه ایستادي؟چه ووستادي؟بِی

خوبخاش
خوبی ؟خاشی ؟

ي؟پیش ما میااتاي پهلو ما؟

گیري و پیشنهادنتیجه
ي سه استان ساحلی خلیج همیشه هاگویشدر پایان این مقاله که طی آن مختصراً زبان، ادبیات و 

نماید:اند، یادآوري نکات زیر ضروري میفارس بررسی و تحلیل شده
ي رایج در میان اغلب ساکنان سواحل هاگویشمشترك بیشتر اءکه دیدیم، ریشه و منشچنان-1

با رنگ و بو و واژگانی از فارس، زبان فارسی، در مناطقی نسبتاً وسیع، محدود، زبان فارسیخلیج
زبان عربی و در برخی مناطق، دیگر، زبان عربی است. بنابراین و با عنایت به اینکه زبان فارسی، زبان 

ت، رسمی کشور و زبان عربی، مهمترین زبان غیررسمی آن و زبان دین رسمی این سرزمین اس
تر متولیان آموزش رسمی کشور و همۀ صاحبنظران حوزة تالش و کوشش بسیار بیشتر و عمیق

ها شود. زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب، باید صرف حفظ و گسترش مناسب آن
هایی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شوراي گسترش آموزش زبان همچنین نقش تشکل
ی و کیفی آموزش زبان فارسی به عنوان زبان اي توسعه و بهبود کمابه برفارسی و نهادهاي مش

هایی از رسمی اداري و آموزشی کشور و زبان عربی، به عنوان زبان دین مردم این دیار و زبان بخش
هاي جنوبی آن بسیار مهم است.جمعیت ساکن در سرزمین

قول یکی از صاحبنظران آوردیم، که در بررسی وضعیت ادبیات عرب در خوزستان، از نیز چنان-2
بسته بودن و انزواي ادبیات عرب در این استان و مشکل نبود ارتباط زنده و روزآمد آن با ادبیات 
جهان عرب به عنوان ادبیات مادر، باید به همت صاحبنظران و استادان این حوزه مرتفع شود تا 

پویایی آن برقرار بماند.
عربی به سایر مناطق ایران به عنوان مهمترین زبان پس از تالش براي گسترش زبان و ادبیات-3

ي در ویژه تحولی جده زبان فارسی و زبان دین مردم ایران، باید افزایش چشمگیري بیاید و ب
گیري زبان و خط فارسی از واژگان(حدود اي و رسمی این زبان صورت گیرد. وامآموزش مدرسه

هاي دیگري ا ریشۀ عربی دارند) و الفبا و خط عربی، واقعیتاند و ینیمی از واژگان فارسی، یا عربی
هستند که در این مسیر باید به آنها توجه شود. 

ها که ایم، این تالش و کوششهاي دیگر این مقاله آوردهباز چنانکه در مقدمه و در بخش-4
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ونی و خواسته شد، یقیناً در حفظ و گسترش زبان، فرهنگ و ادب این مناطق و صیانت نسل کن
ها به صورت خاص و تمامی ایران به صورت عام از هجوم فرهنگ بیگانه، نسلهاي آیندة این استان

مؤثر خواهند بود؛ همچنانکه یک رفتار علمی و منطقی در برابر تضادها و اختالفات احتمالی ناشی از 
اي خواهند بود و هي در برابر و برخی تعصبات غیرعلمی و قومی و قبیل، سدهاگویشها و تفاوت زبان

اي از عظمت الهی و وسیلۀ آشنایی متقابل و انگیزي، نشانهاختالف رنگها و زبانها، به جاي تفرقه
همبستگی ملی خواهند شد. چنین باد.
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Language, Literature and dialects of Persian Gulf Coast Dwellers

Fariborz Fariborzi1

Abstract
Knowing the language, literature and dialects of the dwellers of different areas
of Iran and obtaining an exact understanding of their origin, history, interactions
and current situation is one of the major tools and methods for maintaining the
national and religious integrity in the country and expanding the interests and
talents of the Iranian nation. Language and literature experts have performed
many research works in this field. This paper aims to review language, literature
and dialects in the Persian Gulf coast region in Iran, expanding through
Khuzestan, Bushehr and Hormozgan provinces.
For this purpose, first we introduce some definitions for the terms language,
literature, dialect, and folklore. Then, this paper reviews the language or
languages, popular literature and formal literature including classic and
contemporary literature. It introduces prominent authors and poets in old and
recent times in the region. Additionally, a few examples of words, literary
works, and common dialects in the area are compared against standard language
and the reason behind the relative prevalence of foreign vocabulary in the
languages and dialects of this region are reviewed.
We hope this study to help preserve and expand the language, culture and
literature in the area and save the current and future generations of these
provinces and other regions of Iran from the influence of foreign cultures. We
also hope that the differences in languages and dialects, as God has mentioned it
in the Quran, results in mutual understanding between speakers of various
Iranian languages and dialects rather than causing negative rivalries and tribal
and linguistic hostilities.

Keywords: Language, Persian Gulf, dialects, literature.
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