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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

  
  
  

  روند فارسي گرايي در اشعار بختياري
  

  هومان كرائي  عليايي  
  دانشجوي كارشناسي ارشد انسان شناسي دانشگاه تهران

 @gmail.comHouman.oliaei: پست الكترونيك 

  
ادبيات مكتوب ايراني كه از زبان فارسي دري يا زبان كالسيك ايراني بهره مي گيرد، سه دوره مهم زبان شناسانه 

در كنار گسترش و همه گيري زبان فارسي به  .فارسي كهن، فارسي ميانه و فارسي نوين را پشت سر نهاده است
وهويت بنيادي ايرانيان، گويش هاي اقوام ايراني هركدام در قلمرو فرهنگي خود  مثابه نماد برجسته زبان شناسانه

گويش هاي گوناگوني مانند لري، تاتي، بختياري، . و تحت شرائط معيني مسير گويشي خود را طي نموده اند
دگي شهميرزادي، بيرجندي، بلوچي، اصطهباناتي، گيلكي، بوشهري و چندين گويش ديگر همه حكايت از پراكن

و استقالل هويت فرهنگي و سخن وري خود را دارند كه به راه هاي متفاوت با زبان فارسي ارتباط دروني خود 
با اين كه گستره زبان فارسي از غرب چين در فالت پامير تا افغانستان و تاجيكستان و اياالت  .را نگاه داشته اند

ش هاي زبان فارسي پژوهش هاي سازمان يافته اي غرب ايران پراكنده شده، اما تا كنون بر رده بندي گوي
بسياري از آنان به . صورت نگرفته و به دقت از تعداد و ارتباط زبان شناسانه آنان آگاهي چنداني در دست نيست

  . مبدل شده اند)  proto languages( مرور زمان به زبان هاي مرده 
ي قومي در پهنه فرهنگ ايران در برش خاصي از آنچه در خور توجه است اين است كه هر كدام از گويش ها

امروز با تسلط زبان . قلمرو اقليمي خود قرار گرفته اند و هركدام ساختارهاي فونولوژيكي ويژه خود را دارند
فارسي، كه نقش عمده اي در يكپارچگي هويت زبان شناسانه و گفتاري ملت ايران دارد، كاربرد ادبيات 

كشور، موجب شده تا به گونه هاي متفاوت گويش هاي قومي پاره هايي از ساختار نوشتاري در مدارس سراسر 
مزيد بر گسترش زبان فارسي از طريق مدارس و مراودات دوجانبه بين . فونولوژيكي خود را از دست بدهند

  . شهر و روستا، به نقش راديو و تلوزيون هم در اين ميانه مي توان اشاره كرد
قابل توجهي بر روي زبان فارسي صورت گرفته، اما تا كنون مطالعات چندان چشم با اين كه پژوهش هاي 

به طور نمونه ما هنوز نمي دانيم كه در . گيري بر روي گويش هاي متفاوت اقوام ايراني صورت نگرفته است
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گونه و چند ) م و ي و غيره –مانند تركيب الف و ي (گويش بختياري چند گونه واك يا هزوارش يا ديفتانگ 
بي شك فرسايش اين گونه واك  0حروف تعديل يافته مانند واو در خواهر و خويشتن و خوش باقي مانده است

و تغير آنان به صورت هاي ديگر در گويش ها، چه به مرور زمان در مسير ) ديفتانگ(ها و هزوارش ها 
فارسي خود نكته اي است در  دگرگوني دروني اين گويش ها و چه از تاثير پذيري گويش هاي همجوار و زبان

  . خور تامل
پيش . هدف اين نوشتار اشاره به پاره هايي از تغيراتي است كه در سده اخير در گويش بختياري روي داده است

شاخه زبان فارسي را نمي  هاي زم مي دانم به اين نكته اشاره كنم كه تمامي و يا بسياري از گويشاز هرچيز ال
يكي از مهمترين اختالفي كه بين زبان  .نوشت) كه ما زبان فارسي را با آن مي نگاريم (توان با الفباي زبان 
و گويش هاي اقوام ايراني ) كه ادبيات كهن ايران از رودكي تا كنون از آن بهره گرفته( فارسي نوشتاري كه 

  . وجود دارد، اختالف تعداد و اختالف در تلفظ واك هاي گويش هاي قومي است
، يكي از اقوام كوچرو ايران است كه در كنار اقوام جنوبي تر خود، كه تا جنوب ايالت فارسي و  بختياري ها

قلمرو سكونت آنها دربرگيرنده سرزمين هايي از . كرانه هاي خليج فارس ادامه دارد به لر بزرگ مشهور هستند
قوم لر را به دسته لر  فرهنگ شناسان. استان هاي خوزستان، لرستان، اصفهان و چهارمحال بختياري است

كوچك و لر بزرگ تقسيم نموده اند كه پهنه كنوني استان لرستان بخشي عظيمي از لر كوچك را در بر مي گيرد 
و سراسر نواحي جنوب آن از بختياري تا جنوب فارس را لر بزرگ نام نهاده اند و از اين جهت است كه گويش 

اين همان گويشي است كه باباطاهر لر در هزار . حساب آورده اندبختياري را شاخه اي از گويش بزرگتر لري به 
سال پيش دو بيتي هاي خود را بر پايه آن ساخته و سعدي و حافظ هم نمونه هايي از واژگان آنرا در ابيات و 

  .  20غزليات خود به كار برده اند
كه  استالبته بديهي  استيكي از راههاي بررسي تحوالت زباني ، بررسي ادبيات شفاهي و مكتوب يك قوم 

تحوالتي كه در زمينه ادبيات رخ ميدهند بسيار كندتر از تحوالت زباني رخ مي دهند ولي با اين حال به خوبي 
يكي از زمينه هايي كه ميتواند در بررسي تحوالت زباني مورد استفاده قرار . بازنمايانگر تحوالت زباني هستند

در اين مقاله براي بررسي تحوالتي كه در زمينه گويش . وده شده اند كه به آن زبان سر استگيرد، اشعاري 
اشعار به گويش بختياري، روند گسترش نفوذ زبان فارسي را بر  با انتخاب و مقايسه استبختياري روي داده 

كه بخشي از اشعاري كه به گويش بختياري سروده شده اند  استبديهي .  گويش بختياري نشان خواهيم داد
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البته در بين بختياريها، .  استده مشخصي ندارند و بخش ديگري از اشعار نيز مربوط به ترانه هاي محلي سراين
ولي در نحوه خواندن اشعار هيچگونه تغييري داده نمي  استخواندن شاهنامه با گويش بختياري، امري متداول 

نشان مي دهد ، البته ضرورتا در  شود بلكه اين تغيير خود را در موسيقي كه همراه اشعار خوانده مي شود
خواندن بعضي از كلمات شاهنامه با گويش بختياري ، تغييري جزئي در تلفظ كلمه ايجاد مي شود كه البته آن 
  . نيز از نوعي واك رفتگي فراتر نمي رود و در نهايت در ساختار كلي شعر هيچگونه دخل و تصرفي نمي شود 

در مقاله .را مي توان از جهات مختلفي مورد بررسي قرار داد استه تحولي كه شعر بختياري پشت سر نهاد
حاضر سعي بر اين دارد تا تحول شعر بختياري را از دو جنبه استفاده از اوزان عروضي شعر فارسي و استفاده از 

ر البته بديهي است كه تحوالت ادبي خود نشانگر نوعي پويايي د. واژگان زبان فارسي مورد بررسي قرار دهد
زمينه ادبيات هر قومي است و د راين نوشتار نيز سعي بر اين است تا با نگاهي عيني به بررسي تحوالت شعر 

  . بختياري پرداخته شود و اين موضوع فارغ از هر گونه ارزش گذاري مورد بررسي قرار گيرد
ان رخ داد ، بسياري از جنبه بعد از مشروطه و به همراه تغييرات زيادي كه در مناسبات اجتماعي و سياسي ايراني

در حقيقت با حركت كشور به سمت استفاده از تكنولوژي جديد ، . هاي زندگي بختياري ها نيز دگرگون شد
از . ايجاد راههاي مواصالني ، ايجاد تلگراف  جنبه هاي مهمي از زندگي بختياري ها تحت شعاع قرار گرفت

تخراج منابع نفتي كه بسياري از آنها در حوزه سكونت ايل طرف ديگر هجوم غارتگرايانه  خارجيان براي اس
بختياري واقع شده بود، موجب گشت كه بختياريها تقريبا اولين ايرانياني باشند كه به طور مستقيم با فرهنگ 

اين مساله ردپاي خود را در تغيير و فراموشي بسياري از كلمات زبان بختياري و . غرب تماس داشته باشند
همچنين بعد از مشروطه، بختياري ها كه .  استآن با واژه هاي عموما انگليسي به خوبي نشان داده جايگزيني 

نقش مهمي در به پيروزي رسيدن جنبش مشروطه داشتند بيش از پيش وارد سيستم سياسي كشور شدند كه البته 
تا حد زيادي از نفوذ بعد از به قدرت رسيدن رضاخان و يكجانشين كردن اجباري عشاير و خلع سالح آنها 

اين تحوالت به موازات تحوالتي كه در ساختارهاي درون ايل بختياري رخ مي داد باعث . بختياريها كاسته شد
بعد از انقالب اسالمي نيز به موازات . دگرگوني زيادي در بسياري از جنبه هاي زندگي ايل بختياري گرديد

اين موضوع خود رادر عرصه . ه دست فراموشي سپرده شدتحوالت گوناگون، برخي ديگر از اين ساختارها ب
گويش بختياري نيز به شدت نشان مي دهد به عنوان مثال نزديك شدن دو گويش متفاوت بين طايفه چهار لنگ 

در بين طايفه چهارلنگ .  استو هفت لنگ از تاثيرات رشد سريع وسايل ارتباط جمعي و تسهيل ارتباطات 
تلفظ  "سور"به صورت  "شور "مثال واژه . استفاده مي شد » س«و به جاي آن از  رايج نبود» ش«تلفظ حرف 

ولي در دهه . داده نمي شد  "شور"مي شد، در حالي كه در بين طايفه هفت لنگ هيچگونه تغييري در تلظ كلمه 
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مي كنند  استفاده "ش"و امروزه هر دو طايفه از حرف  استهاي اخير اين تمايز به دست فراموشي سپرده شده 
.  

اشعار بختياري را بر  21لريمر. بخش مهمي از اشعار گويش بختياري ، مربوط به ادبيات شفاهي اين قوم مي شود
دسته اول اشعار تاريخي را شامل مي شوند كه به حادثه ) 1: طبق مضمون آنها به شش دسته تقسيم مي كند

هستند كه معموال در مدح يك شخصيت دسته دوم اشعار سوگواري )  2تاريخي مشخصي مربوط مي شوند 
اشعار عاشقانه در دسته سوم جاي مي گيرند كه از نظر لريمر تعداد آنها به نسبت مابقي ) 3مهم سروده شده اند 

اشعار بختياري ناچيز است چرا كه اصوال عشق و دوست داشتن از نظر بختياري ها مربوط به زندگي خصوصي 
اشعار هزل كه از نظر لريمر بسيار متهورانه سروده شده اند ) 4. ن قوم ندارداست و جايي در زندگي اجتماعي اي

اشعاري كه ) 5. چرا كه گاهي اين اشعار، اشخاص مهمي همچون شاه و خوانين را مورد خطاب قرار مي دهند
) 6.ي شودلريمر آنها را اشعار خانوادگي مي نامد مانند الاليي ها و يا اشعاري كه در مراسمات شادي خوانده م

اين دسته بندي لريمر اشعاري را .در نهايت هم اشعار متفرقه كه لريمر به چند نمونه از اين اشعار اشاره مي كند
شامل مي شود كه عموما مربوط به فرهنگ شفاهي هستند و عموما تاريخ سروده شدن و سراينده اشعار 

هرچند . ان از قديمي بودن اين اشعار دارند ولي استفاده از واژه هاي بسيار اصيل بختياري نش 22مشخص نيست
با توجه به اشاره به برخي از حوادث تاريخي در بين اشعار مي توان تا حدودي به زمان تقريبي سروده شدن 

در مقاله حاضر اشعار . اشعار پي برد ولي با اين حال نمي توان از سراينده اين اشعار اطالعاتي به دست آورد
دسته اول اشعاري هستند كه مربوط به فرهنگ شفاهي . دو دسته كلي تقسيم مي كنيم گويش بختياري را به 

هستند و دسته دوم اشعاري را شامل مي شوند كه مربوط به فرهنگ مكتوب قوم بختياري هستند؛ اين دسته از 
بر اساس زمان اشعار سراينده مشخصي دارند و با توجه به دوره اي كه شاعر در آن مي زيسته مي توان اشعار را 

در  واقع رويكرد اصلي در اين مقاله مقايسه اي بين اشعار فرهنگ شفاهي و . نيز مورد طبقه بندي قرار داد
  . فرهنگ مكتوب است كه در بررسي اشعار مكتوب نيز عامل زمان در اين مقايسه دخيل مي باشد

وزن شعر يكي از اولين مولفه هايي . تاولين موضوعي كه در بررسي اين اشعار مهم به نظر مي رسد وزن آنهاس 
نكته اي كه در تقطيع آن دسته از اشعاري كه مربوط . است كه در برسي اشعار هر قوم مورد توجه قرار مي گيرد

به فرهنگ شفاهي هستند جلب توجه مي كند اين است كه  وزن اكثر  اين اشعار  همانند برخي اشعار سروده 
دكتر خانلري در اين مورد با اشاره به يك دوبيتي از . زان عروضي نيستشده به لهجه هاي محلي تابع او

                                        
21 Lorimer  

  . تاريخ اشعار تنها در اشعار دسته اول آن هم به صورت تقريبي قابل حدس زدن است.  22
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اين . باباطاهر نشان مي دهد كه چگونه تحت تاثير اوزان عروضي به كلي صورت شعر دستخوش تغيير مي شود 
  : دوبيتي كه يك بار توسط شمس قيس رازي روايت شده به شكل زير است 

  شي مون باري اج كه ترسيور ك/ ار كري مون خواري اج كه ترسي 
  اي گهان دل ته داري اج كه ترسي / ازينيمه دلي اج كيح 

و اين دو بيتي بعد از گذشت زمان با تاثير از وزن عروضي شعر فارسي دستخوش تغيير گشته و به اين شكل 
  : درآمده است 

  بروني گر بخواري از كه ترسي / كشيمان گر بزاري از كه ترسي 
  دو عالم دل ته داري از كه ترسي/ ز كس مو نترسم به اين نيمه دل ا

بعضي از اين اشعار وزن خود . اكثر اشعار گويش بختياري را نيز نمي توان به طور مشخص مورد تقطيع قرار داد
را از موسيقي كه به همراه آن خوانده مي شوند به عاريت مي گيرند و برخي ديگر نيز نظامي به غير از نظام 

  به عنوان مثال قطعه شعر زير كه . ي بر آنها حكمفرماستعروض شعر فارس
 يه گَوويي مثل خوت گيرُم نَياي / اَر پلُم ببرم پل خوم اياي  

  و قَهرِ مي خُدا كه يونه برد وِ روزم / جومم قُوا كُنُم د هرگز نَدوزم 
  ) 46ص  1380جونقاني (دراري دس بِكُن گوشه دلم تيرِن / دا كه اُمي بيو سرُم اَر كه زهله دري 

  : و يا بيت زير 
  اسبونتونه زين كنين خوتونه يراق پوش/ حالوزال خو ايگوهه زس بگرين گوش

اگر شعر فوق را بخواهيم منطبق با عروض شعر فارسي فصيح تقطيع كنيم مجبور خواهيم بود كه كمي در بلندي 
ك به .ر. (يگاه تكيه هاي هجاها دستخوش تغيير مي شوندو كوتاهي هجاها تغيير ايجاد كنيم و در نهايت نيز جا

  ) .وزن شعر در لهجه هاي محلي و عاميانه":  1373خانلري 
هر چند از اشخاص . يكي از اولين شاعراني كه به گويش بختياري اشعاري را سروده مالزلفعلي كراني است

عماد لر نام برد ولي اكثر پژوهشگران  ديگري كه به طور مشخص اشعاري به گويش بختياري دارند مي توان از
مالزلفعلي از اديبان . مالزلفعلي را به علت انسجام ديوان وي، به عنوان اولين شاعر بختياري معرفي مي كنند

آشنايي . اواخر قاجاريه بود و با زبان فارسي و عربي نيز آشنا بود، وي بر صرف  و نحو نيز تسلط كافي داشت
به طور نمونه وي . ارسي به خوبي تاثيرات خود را در اشعار مالزلفعلي نشان مي دهدوي با زبان و ادبيات ف
  :اين گونه آغاز مي كند "حديث كسا"قطعه اي را با عنوان 

ت ستاريپرده ي عيب مكن پاره ، كه خُ                    ر خت دارياي كه از اصل بد و نيك ، خَو  
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رودن اين قطعه از وزن عروضي شعر فارسي استفاده كرده است به خوبي مشخص است كه مال زلفعلي در س
ولي با اين حال در بعضي از ابيات از رعايت وزن عدول كرده و رعايت ساختار واكي را بر وزن شعر ترجيح 

  : داده است 
    بده اونه تو ورايمه و مدار هيچ كاري/ راست ايگي كه بدي واس و تو ني خوايس ديه؟ 

اوزان اشعار فارسي در اشعار شاعران دوره هاي بعدي وجهه مشخص تري به خود مي گيرد روند استفاده از 
  :مثال در اين بيت از داراب افسر وزن شعر كامال منطبق با اوزان متداول شعري است 

  پيش از يو كه با زلف ببنديم به زنجير  / پيش از يو كه از چشم سياهت بخورم تير 
ي متداول شعر فارسي در بين شاعران بختياري موجب گشته است در بسياري از در حقيقت استفاده از وزن ها

اين اشعار ، شاعران مقيد به استفاده از ساختار واكي زبان فارسي بشوند كه البته اين موضوع از آن جهت مورد 
ستفاده از هر چند ا. اهميت است كه شاعر براي رعايت وزن گاهي مجبور مي شود از واژگان فارسي بهره بجويد

كلمات با گويش فارسي فصيح در اشعار بختياري را نمي توان با توجه به تغيير و تحوالت ايجاد شده در وزن 
اشعار تبيين كرد ولي با اين حال اين موضوع خود مي تواند از ديدگاه واج شناسي گويش بختياري مورد توجه 

  . قرار گيرد
يگري نيز مورد بررسي قرار داد و آن تحولي است كه در زمينه تحوالت شعر بختياري را مي توان از زاويه د

در واقع روند فارسي گرايي در اشعار بختياري موضوعي . استفاده از واژگان زبان فارسي صورت گرفته است
زندگي اجتماعي بختياري ها بعد از ورود انگليسي ها . است كه رابطه تنگاتنگي با زندگي اجتماعي اين قوم دارد

ش تغيير و تحول شد و اين موضوع تاثيرات زيادي در عرصه مناسبات اجتماعي اين قوم داشته است و دستخو
اما شروع روند فارسي گرايي را . همانگونه كه در باال اشاره شداين موضوع باعث نوعي تحول زباني نيز گرديد

تقريبا از اواخر دوره . بود مي توان از زماني دانست كه نقش قوم بختياري در تحوالت كشور رو به افزايش
اكثر اين شعرا . قاجاريه شاهد ظهور شاعراني هستيم كه تمايل زيادي به سرودن شعر به گويش بختياري داشتند

آشنايي خوبي با زبان فارسي داشتند و همين مساله باعث نوعي تحول و دگرگوني در ساختار شعر بختياري 
فرد ديگري كه . ست كه پيش از آن نمونه اي از اشعار وي ذكر شدگرديد، مال زلفعلي از جمله اين شاعران ا

و از اولين اشعار وي  "استداراب افسر بختياري "اشعار وي از نظر تاريخ ادبيات بختياري حائز اهميت است 
. كه به صورت نمايش نامه اي به زبان لري نوشته شده بود اشاره كرد "رستاخيز مسجد سليمان"مي توان به 

از قطعه اشعار ديگر .  استاصلي اين نمايشنامه ماجراي آمدن انگليسيها به ايران و استثمار منابع نفتي موضوع 
.  استي بين يك پسر لر و دختري شهري ارا ذكر كرد كه مناظره  "هميال"وي مي توان ، قطعه شعري به نام 

و دختر به زبان  استتياري  به گويش بخ  استدر اين قطعه شعر بخش هايي كه از زبان پسر سروده شده 
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گذشته از ارزش ادبي اين قطعه در ادبيات مكتوب قوم بختياري نكته اي . فارسي جواب او را به شعر مي دهد 
در حقيقت . استكه از زاويه فرهنگ شناسي قوم بختياري جلب توجه مي كند مطرح شدن تعارضات فرهنگي 

چنين  تمركز دولت وقت بر اين منطقه، بختياريها بيش از پيش با بعد از ورود انگليسيها به مناطق بختياري و هم
فرهنگ شهري ايران روبرو مي شدند و اين يكي از عواملي بود كه موجب تغييرات مهمي در فرهنگ عشايري 

را از منظر نوعي تعارض فرهنگي رو به  "مناظره دختر شهري و پسر لر  "مي توان قطعه شعر . اين قوم گرديد
بررسي قرار داد كه از طرفي موجب تغييرات فراوان در زندگي فرهنگ قوم بختياري و به تبع آن  رشد مورد

هر چند داراب افسر سعي بر اين دارد كه اشعار سروده شده توسط . موجب تحول در گويش اين قوم گرديد 
ن عروضي مجبور به پسر بختياري به گويش اصيل بختياري باشد ولي در بسياري از بيت ها به  علت رعايت وز

، از طرف ديگر  مي توان اين سوال را مطرح كرد كه آيا  استفاده از واژگان  استاستفاده از واژگان فارسي شده 
از اين دوره  آميختگي گويش فارسي معيار با گويش  و يا اينكه استفارسي تنها به دليل رعايت وزن شعر بوده 

در چند بيت زير شاعر براي رعايت وزن مجبور به استفاده از واژگان ؟ به عنوان نمونه  استبختياري آغاز شده 
شده در صورتي كه اين واژگان معادل هاي خود را در گويش  "ماه ، ستاره ، سرگشته   "فارسي همچون
  ...) : مه ، آستاره ، (بختياري دارند 

   مشكل چو هميال دي يه فرزند بياره/ گر عقد بوندن به فلك ماه وستاره 
  )1373ديوان  (سرگشته و حيرونه كه دي چاره نداره / افتو هنه ديده اروه از پي چاره 

  : و يا در بيت زير كه تاثير زبان فارسي به خوبي مشهود است
  بنگر كه چطو حق وفانه هو ادا كرد/ لر بچه ورستاد به پا عزم وفا كرد

  ار ستمگر به خدا كردگويا گله از ي/ سيلي هو به معشوقه و سيلي به هوا كرد
بعد از داراب افسر افراد زيادي همچون يوسف خان امير جاهد ، پژمان بختياري ، ابوالفتح اوژن ، مهراب افسر 

  . بختياري ، خانباباخان اسعد و جمشيد امير بختياري به سرودن شعر به گويش بختياري پرداختند 
وي .  استو اشعارش به دو زبان فارسي و لري  استپژمان بختياري از شاعران بسيار معروف بختياري 

نكته اي  استدر اشعار بختياري كه وي سروده . تحقيقات زيادي در مورد زبان لري و گويش بختياري انجام داد
واژگان استفاده شده توسط . كه به شدت جلب توجه مي كند وزن مشخص و ساختار منسجم اشعار اوست 

مثال در شعر زير سطح . گان داراب افسر بيشتر به زبان فارسي نزديك هستندپژمان بختياري در مقايسه با واژ
  :  استاستفاده از واژگان لري تا حد زيادي تنزل پيدا كرده 

  ار كف پاته نبوسم مو دهون سي چِنُمه / اي به قربون تو بي عشق تو جون سي چِنُمه 
  ) 1368ديوان (و نبوي وام ديه جون سي چنومه  جون توئي ار ت/ مو نَمنُم تو بِمني كه مو خارم تو گُلي 
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ز اروند تاثير زبان فارسي يا به عبارت ديگر نزديك شدن گويش بختياري به فارسي معيار در سالهاي بعد 
از نمونه هاي . انقالب به شدت رو به گسترش نهاد و اين موضوع خود را در شعر بختياري نيز آشكار كرد

مي  "روزگار بختياري "در قطعه شعر زير به نام . اشاره كرد  "داراب رئيسي "شعار اينگونه اشعار مي توان به ا
  : توان به خوبي اين تاثير را مشاهده كرد 

  ز عزم استواربختياري / ز جنگ شاه قاجار واسد خون 
  ز رزم آشكار بختياري / ز استبداد و ز محمد علي شاه 
  خار بختياري هميشه افت/ بگن جون دادن در راه دين هد 

در خور توجه است كه شرائط معيشتي در ساختن واژگان ويژه مورد نياز اين قوم نقش خود را ايفا نموده 
كه به تبع زندگي عشايري خود شغل اصلي آنها  استبه هر روي، گويش بختياري ، گويش مردمي  0است

ن دامداري آنها به خوبي ردپاي خود اين دو موضوع يعني كوچرو بودن ايل بختياري و همچني.  استدامپروري 
نام مختلف وجود دارد كه در  6به عنوان مثال در اين زبان براي بز .  استرا در زبان بختياري بر جاي نهاده 

  : واقع نشان دهنده اهميت دام در زندگي اجتماعي قوم بختياري است 
 بيگ : تا شش ماه  )1

 تيش تَر: بعد از شش ماه  )2

 تير بز : دو سالگي  )3

 بز : ز ماده در اول سه سالگي ب )4

 بعد : بز نر در اول سه سالگي  )5

 )481ص 1366افشار، ايرج (سه ايس : بز نر جلوي گله  )6

به خوبي  استكه اشاره به مراسم هاي خاصي قبل از آغاز سفر  "مال كنون"همچنين وجود لغتهايي مانند 
طرف ديگر اشعار محلي گويش بختياري نيز از .  استبازتابي از زندگي عشايري و دامپروري ايل بختياري 

كَن كَنِ ماال دلُم رهد . (مملو از اصطالحاتي است كه به نوعي بازتابي از زندگي ايلي و عشايري اين قوم است
  ) .بيو بِريم زال بِزنيم جا وارگَه هاسون/ واباسون 

ع ادبي شعر فارسي، بهره گيري از بررسي موضوعاتي چون  استفاده از مفاهيم شعر فارسي ، استفاده از صناي
صور خيال شعر فارسي و غيره نيز مي تواند در مطالعات ادبيات قوم بختياري موضوعي باشد كه بسياري از 

در واقع شعر به مفهومي فرهنگ شناسانه پديده . جنبه هاي تحوالت شعر بختياري را براي ما آشكار مي سازد
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استفاده از شعر و موسيقي در كنار رقص در مراسم . ن نمايانگر استاي است كه بازتاب انديشه هر قوم در آ
  .هاي آييني به نوعي زاويه اي از زندگي اجتماعي قوم بختياري را براي ما آشكار مي كند

در واقع بايستي به اين موضوع توجه كرد كه گويش هاي مختلف اقوام ايران، هر كدام داراي ساختار واكي و  
خود هستند ولي با اين حال تبادالتي كه در سطوح مختلف بين اين گويش ها انجام مي  مجموعه واژگان خاص

همبستگي و پراكندگي گويش هاي اقوام . گيرد موجبات تغيير و تحول گويش هاي مختلف را فراهم مي كند
و در حالي  23دايران مي تواند زواياي پنهان بسياري را از روابط فرهنگي اقوام مختلف ايران براي ما آشكار كن

كه گويش هاي مختلف تحت تاثير زبان فارسي معيار به سرعت در حال تغيير هستند يكي از راه هاي بررسي 
ادبيات شفاهي و مكتوب قوم بختياري نيز مي . اين تحوالت مطالعه ادبيات شفاهي و مكتوب اقوام مختلف است

و بررسي اين تغييرات زباني نيز خود مي تواند از  تواند از زاويه بررسي تحوالت زباني مورد بررسي قرار گيرد
 25و مطالعات به صورت هم زمان) كه به مطالعه تغييرات زبان در طول زمان متمركز است( 24دو جنبه در زماني

بديهي است كه يكي از راه هاي . مورد توجه قرار گيرد)  كه به بررسي زبان در يك برش تاريخي مي پردازد(
تاريخ بررسي ادبيات مكتوب است؛ ولي همانگونه كه در باال اشاره شد به علت عدم  بررسي زبان در طول

وجود رسم الخط براي ثبت گويش هاي مختلف مشكالت زيادي براي پژوهش هاي فونولوژيكي گويش هاي 
  .مختلف وجود دارد

م الخط زبان عربي بررسي تاثيرات رسانه هاي جمعي بر تغيير ساختار واجي گويش هاي مختلف ، تاثيرات رس 
كه امروزه براي ثبت گويش هاي مختلف به كار مي رود ، تاسيس مدارس و دانشگاه هاي مختلف و تاثير آن بر 
گسترش استفاده از زبان فارسي ، رشد فرهنگ شهر نشيني در  بين اقوام مختلف ايران در واقع موضوعاتي است 

متر مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشي وسيع در كه از زاويه فرهنگ شناسي گويش هاي مختلف ايران ك
  .زمينه هاي فوق براي بررسي تحوالت زباني ضروري به نظر مي رسد

  
  
  
  
  

                                        
  :براي نمونه مي توانيم به مقاله اريك جان انوبي اشاره كنيم كه به بررسي رابطه گويش كردي و لكي پرداخته است. 23

Erik john Anoby,” Kurdish or Luri? Laki’s disputed in the Luristan province of iran”  
24 Diachronically 
25 Synchronically 
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