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

  
  

 گويش لري و قرابت آن با ساير گويشها:عنوان مقاله 

  
  26سعيده نيازي 

  27افسانه حسين زاده 

  :  چكيده

وي چهره اصيل گويش هاي متداول ايران ،داراي سرچشمه يگانه اي هستند وبيان اين گويشها مارا به س

وتاريخي آنها هدايت ميكند ، كه مي تواند رمز و راز ها و گره هاي واژگاني و دستوري زبان فارسي را 

در ميان گويشهاي گوناگون و فراواني كه در پهنه ايران پراكنده اند ، گويش لري از جايگاهي . بگشايد 

چار دگرگوني شده است و بيش از ديگر ويژه برخوردار است ، زيرا اين گويش از درازاي تاريخ كمتر د

گويشهاي لرستان به دو گويش لري و . گويشهاي بومي ايران ، ساختار كهن خويش را پاس داشته است 

توضيح . گويش ساكنان بخش هاي شمالي و شمال غربي لك و بقيه لري مي باشد. لكي تقسيم مي شوند

اين گويشها، داراي . از لحاظ تلفظ وجود دارد اينكه در اين دو لهجه بين ايل هاي مختلف ويژگيهايي

ضوابط دستوري ويژه اي هستند و از واژه هاي بسياري برخوردارند كه اغلب هنگام برگرداندن كلمات 

. آنها به فارسي، چون قالب كلمه و يا مشابه آنها در فارسي نيست، ناچار بايستي آن واژه ها را توجيه كرد

دن استان لرستان با مناطقي از خوزستان به ويژه دزفول و انديمشك ، گويش لري به دليل همجوار بو
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داراي واژه هاي مشترك فراواني هستند چنانچه يك فرد لر به راحتي مي تواند با يك فرد دزفولي ارتباط 

واژه هايي در گويش لري . گفتاري برقرار كند بدون آنكه مشكل چنداني بين آنها وجود داشته باشد 

شود كه ريشه در زبان اوستايي و پهلوي دارد و اين مطلب مويد اين است كه لري گويشي مشاهده مي 

. است اصيل و داراي ويژگي و تاريخچه اي غني و ريشه در چندين هزار سال تمدن اين خطه دارد 

گويش لري اكنون در منطقه وسيعي از ايران رايج است و ميليونها نفر به آن تكلم مي كنند اصوال اين 

ويش را ميتوان به شعبه ي باختري و خاوري تقسيم كرد مرز اين دو همان رودخانه دز است كه لرستان گ

باختري و ( و بختياري را جدا مي كند در اين مقاله به دنبال آنيم كه ضمن بررسي محدوده گويش لري 

گويش را نيز  و لكي و نيز قرابت و نزديكي آن با ساير گويشها ، دليل محفوظ ماندن اين) خاوري 

بررسي قرار دهيم و نيز بافت آن بپردازيم كه براي مشخص تر شدن اين موضوع ، دخل و تصرف انجام 

  .بررسي كنيم ) تصرف معنايي ( و ) تصرف گويشي ( شده در واژگان لري را دو نوع 

يش ، زبان گويش لري ، واژه ، تصزف گويشي ، تصزف معنايي ، محدوده گويش ، بافت گو: واژگان كليدي 

  پهلوي ، زبان اوستايي 
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  :گويش لري 

گويش به شكل هايي از يك زبان گفته مي شود كه عالوه بر تلفظ در انتخاب كلمات و قواعد 

. گويشهاي لرستان به دو گويش لري و لكي تقسيم مي شوند. دستوري نيز با هم فرق داشته باشند

توضيح اينكه در اين دو . لك و بقيه لري مي باشد گويش ساكنان بخش هاي شمالي و شمال غربي

اين گويشها، داراي ضوابط . لهجه بين ايل هاي مختلف ويژگيهايي از لحاظ تلفظ وجود دارد

دستوري ويژه اي هستند و از واژه هاي بسياري برخوردارند كه اغلب هنگام برگرداندن كلمات آنها 

. ر فارسي نيست، ناچار بايستي آن واژه ها را توجيه كردبه فارسي، چون قالب كلمه و يا مشابه آنها د

ديگر اينكه در اين دو گويش قاعده ابدال جاري است و بيشتر كلماتي كه به آنها وارد مي شوند ابتدا 

كه اين خود . يكي از حروف و يا تلفظ آنها دگرگون مي شود سپس مورد استفاده قرار مي گيرد

است با توجه به اينكه بررسي هاي تطبيقي و همه جانبه اي از  نوعي استقالل براي اين دو گويش

زبانهاي ايراني و ارتباط آنها با هم و زبانهاي باستاني به عمل نيامده است و از سوي ديگر فاقد خط 

بايد اشاره داشت كه . و آثار نوشتاري از گذشته هستند پيشينه اين زبانها به درستي مشخص نيست

استاني ساكن در كوههاي زاگرس كه شامل لرها مي باشد، زبان عيالمي ، گويش متداول اقوام ب

كاسپي بوده است كه بعدها پارسها و مادها جاي آن را گرفته اند و زبان آنها به پارسي تبديل شده 

. بنابراين گويش لري و پارسي هر دو ريشه در زبانهاي كهن عيالمي، كاسپي يا باستاني دارند. است
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ته شد بر اساس مطالعات زبان شناسي، گويشهاي لري و لكي جزو زبانهاي هندو همانطور كه گف

  اروپايي به شمار

شباهتهاي فراوان زبان فارسي و گويش لري از يك سو و همانندي برخي از واژه هاي . مي آيند  

كردي و لري از سوي ديگر باعث شده است كه بعضي از محقيقن داخلي و خارجي از لري به 

نكته قابل توجه اينكه با از بين رفتن بخش عظيمي از . جه اي از فارسي يا كردي نام ببرندعنوان له

اجتماعي عميق ناشي از آن و بعدها  –متون پهلوي از فروپاشي دولت ساساني و تحوالت سياسي 

نابودي آثار فرهنگي بر اثر يورش هاي مهاجمان ترك و مغول باعث شده است كه به علت نبودن 

مدارك كافي قسمت مهمي از تاريخ گذشته اين سرزمين همچنان ناشناخته بماند به نحوي  اسناد و

بسيار اندك .... كه امروز اطالعات تاريخي و زبان شناسي در مورد اقوام لر، كرد، بلوچ، گيلكي و 

ر د. است حتي در مورد پيشينه زبان فارسي كه قرنها زبان رسمي ايرانيان بوده ابهاماتي وجود دارد

  :تاريخ زبان فارسي دكتر خانلري آمده است

چند نفر از مورخان اسالمي از سه زبان فارسي، دري و پهلوي ياد كرده اند و جمعي از پژوهشگران 

معاصر به داليلي وجود سه زبان نامبرده را به طور همزمان رد مي كنند و واژه دري را صفت زبان 

در مقابل ) 1374ناتل خانلري ، .(زبان پهلوي جنوبي مي دانندفارسي دانسته اند و فارسي را تحول يافته 

  :اين نظر، نظر ديگري در مقدمه برهان قاطع آمده است

فارسي زباني است كه قبل از اسالم همزمان با پهلوي وجود داشته است و تحول زبان فارسي از 

ن مشترك فارسي و لري در بين گويش هاي ايراني ذخيره واژگا) 1362تبريزي ، .(پهلوي رد شده است
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از همه بيشتر است، به همين علت عده اي لري را گويشي از فارسي مي پندارند در حاليكه هر يك 

از گويشهاي لري، ويژگيهاي صوتي، معنايي، صرفي و واژگاني خاص خود را دارد كه اگر 

از هزار سال اختالفهاي گويش لري با فارسي را در نظر بگيريم مي بينيم انشعاب در گويش لري 

اگر پيوستگي تاريخي و نژادي در نظر گرفته شود بايد گفت سرزمينهاي لرنشين . پيش فراتر است

امروزي در دوران باستان محل سكونت اقوام پارسي بوده است در نتيجه گويش لري از همان زمان 

  .همراه با زبان پارسي وجود داشته يا با اختالف واژگان كمي از آن جدا شده است

  محدوده گويش لري

گويش لري اكنون . لري گويشي است كه برگرفته از گونه ي جديد زبان پهلوي ساساني است 

اصوال اين گويش را مي . در منطقه وسيعي از ايران رايج است و ميليونها نفر به آنها تكلم مي كنند

ه دز است كه لرستان توان به دو شعبه باختري و خاوري تقسيم كرد كه مرز بين اين دو همان رودخان

  .و بختياري را از هم جدا مي كند

  :محدوده لري باختري از اين قرار است 

شهرستان خرم آباد ، سيالخور، (منطقه نهاوند، بروجرد، قسمتي از مالير و تويسركان، لرستان 

نان، دورود، اشتري). اليگودرز،  طوايف باالگريوه، طايفه سگوند، برخي از طوايف طرهان و رومشكان

، )دهلران، دشت عباس، سردشت و سيمره(برخي از نواحي استان ايالم ... زاغه، ازنا، چگني و 

فزون بر اين ، چگني هاي منجيل و نواحي قزوين و ) انديمشك و نواحي آن(خوزستان شمالي 

  .هداوند هاي مقيم خاور ورامين نيز به اين گويش گفتگو مي كنند
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  :محدوده خاوري از اين قرار است

شهرميان، ممسني، كهمره نودان، بخشي از دهات (استانهاي بختياري، بويراحمد، كهكيلويه، فارس 

دهستان حيات داوودي، ميراوي، دشتستان، (استان بوشهر ) بيضا، رامجرد، رامگرد، طشك، لشني ها

تان شهرستان ايذه، بهبهان، قسمتي از شهرس(استان خوزستان ) دهستان انگالي، دهستان شبانكاره

استان اصفهان ) دزفول، قسمتي از شهرستان رامهرمز، قسمتي از شهرستان شوشتر و مسجدسليمان

  ).فريدن، نواحي بين بويين و اليگودرز(

  :دليل محفوظ ماندن گويش لري

لرستان سرزميني كوهستاني است كه رشته كوههاي موازي آن داراي جهتي از شمال غربي به 

حدود بودن و محصور بودن در كوهها باعث شده كه عناصر خارجي جنوب غربي مي باشند و اين م

لرها از نظر جسمي و فرهنگي با اقوامي چون عيالميها، كاسيها، . كمتر در گويش لري نفوذ پيدا كنند

اعراب و تركان آميخته اند اما با اين حال توانستند اصالت خود و بسياري از آداب و سنن باستاني را 

ميزش گويش لري با گويشهاي ترك و عرب يا مغول جلوگيري نمايند و نيز به رغم نگه دارند و از آ

تمام تهاجمات دشمنان توانستند هويت فرهنگي و تماميت ارضي خود را حفظ و مهاجمان را در 

  .درون خود جذب كنند

  :محدوده گويش لكي. 

يكي با گويش لري طبق نظر گرنات ويندفوز لكي از گويشهاي كردي جنوبي است كه ارتباط نزد

دارد و در بين بعضي از طوايف لرستان چون دلفان، سلسله، بيرانوند و برخي از طوايف طرهان رايج 
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عالوه بر اين گسترش اين گويش در خارج از مرزهاي لرستان در مناطق وسيعي از استان . است

يف كه هم اكنون كرمانشاه مانند هرسين، دهستانهاي عثمانوند و جاللوند و برخي ديگر از طوا

  .محدوده آنها در بخش مركزي اين استان واقع شده است رايج است

به طور كلي محدوده گويش لكي از تلمبه خانه شركت نفت رازان واقع در شمال شرقي خرم آباد 

 ،(hwro)و منطقه هرو . شروع و از آنجا به صورت نيم دايره اي به جانب غرب ادامه يافته است

را در برگرفته است و سپس مناطقي را از كرمانشاه چون هرسين، قسمت جنوبي ) فاندل(الشتر، خاوه 

به طور كلي در . دهستانهاي دورود، خرامان و نيز دهستانهاي عثمانوند و جاللوند را فرا مي گيرد

سالهاي اخير كساني كه به لري و لكي گويش مي كنند در فهم سخن يكديگر دشواري ندارند مهم 

اين گويش در مناطق وسيعي از . يم در اكثر حاالت هر يك خود ديگري را لر مي داننداست كه بدان

بيشتر اهالي منطقه سيمره به گويش لكي صحبت مي كنند هر چند لري . استان ايالم نيز رايج است

با گويشي از ) ايالمي(به طور كلي اغلب اهالي پشت كوه . باالگريوه در اين منطقه رواج بيشتري دارد

و ما در اين مجموعه واژه . ع لكي گفت و گو مي كنند كه اين موضوع از بحث ما خارج استنو

و يا مناطقي كه به اين گويش گفت و گو مي ) لري خرم آبادي(هاي مربوط به مركز استان لرستان 

  .كنند را مورد بررسي قرار خواهيم داد

  :اختالف برخي از واژه هاي لري و لكي

استفاده مي شود و نيز در » خ«وجود ندارد و به جاي آن از حرف  »غ«در گويش لكي حرف 

  :استفاده مي شود» خ«از حرف » ق«برخي موارد به جاي حرف 
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  عرخ –خيرت         عرق  –خم         غيرت  –باخ          غم  –باغ 

  :به كار برده مي شود» ك«حرف » ق«در برخي نقاط ديگر براي برخي واژه ها به جاي حرف 

  كسم –چكو                      قسم  –چاقو 

  :تبديل مي شود» واو«در گويش لري گاهي در گويش لكي به » ب«حرف 

  وارو –ولگ           بارو  –ورف           بلگ  –وهار         برف  –بهار 

  واو در اين واژه لكي صورت كهنتر و نزديكتر به زبان پهلوي دارد

  :تبديل مي شود» ژ«هي به در گويش لكي گا» ز«حرف 

  ژن –زن 

  :تبديل مي شود» گ«نيز در گويش لكي گاهي به » ج«حرف 

  گان –جان 

در ميان گويشهاي لري پاپي و دريكوند و ساكنان باختر و ايالم كنوني نيز اختالفات آوايي و گاه 

يكي ولي معنايشان واژه ها و كلماتي از اين دو گروه هستند كه شكل اماليي آنها . معنايي وجود دارد

در ضماير اشاره و برخي از ادوات تلفظ هاي آوايي هم تفاوتهايي وجود دارد كه . متفاوت است

  .پرداختن به آنها در حيطه ي كار ما نيست

  :گويش لري و قرابت آن با ديگر گويشها

ند، استان لرستان از سوي شمال به شهرستان اراك از استان مركزي و شهرستانهاي مالير، نهاو

تويسركان از استان همدان، از سوي جنوب به شهرهاي دزفول و انديمشك از استان خوزستان و از 
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ناحيه شرق به شهرهاي فريدن، فريدون شهر، خمين، گلپايگان از استان اصفهان و از جانب غرب به 

يت با توجه به موقع. محدود است) پشتكوه(شهرهاي هرسين از استان كرمانشاه و استان ايالم 

جغرافيايي اين استان، گويش مردم آن بي ترديد متاثر از گويش مردم استانها يا شهرستانهاي همجوار 

لذا شمار زيادي از واژه ها و اصطالحات لري و دزفولي يا . مي باشد و عكس آن نيز صادق است

  .لري و بختياري و يا لري و كردي مشترك هستند

  .كنند - به گويش لري يا بختياري گفت و گو ميحتي روستاهاي شمال وشمال شرقي دزفول 

به ... يا ايالم و ) در دوران جنگ تحميلي (در گذ شته افرادي از استانهاي نزديك مثل خوزستان 

لرستان امده ودراين استان ساكن شد ه اند وامروزه لهجه ي آبا واجدادي خود را فراموش كرده 

  .وكامال به لهجه لري صحبت مي كنند 

ي به دليل همجوار بودن استان لرستان با مناطقي از خوزستان به ويژه دزفول وانديمشك ، گويش لر

از گويش آنها تاثير و تاثيرپذيرفته است و واژه هاي مشترك وفراواني با آن گويش ها دارد چنانچه 

شكل يك فرد لر به راحتي مي تواند با يك فرد دزفولي ارتباط گفتاري برقرار مي كند بدون اينكه م

  .چنداني بين آنها به وجود آيد

  :بافت گويش لري 

گويش لري مانند ساير گويش ها ي محلي ايران از بافت هاي زباني مختلفي تشكيل شده است 

  كه مي توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد 

  .واژه هاي خاص گويش لري : الف 
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  ....ليسي و عربي وواژه هاي مشترك بين اين گويش وگويش معيار ورايج در انگ: ب 

  ) .فرس(واژه هاي فارسي به جا مانده از زبان هاي پيشين : ج 

هر گاه واژه ايي از يك گويش به گويشي ديگر منتقل شود ، ممكن است دخل وتصرف هايي در آن 

البته زمان تصرف در واژه ها .صورت گيرد كه اين دخل وتصرف در حوزه ي گويش با معنا باشد 

مانند تصرف .ه ممكن است سال ها بگذرد تا در يك واژه تصرف هايي روي دهد يكسان نيست ، گا

هاي گويشي كه در واژه هاي به جا مانده از روزگاران كهن اتفاق افتاده است وگاه به محض انتقال 

كه )پول : (مانند. يك واژه از گويشي به گويشي ديگر دخل وتصرف هايي در آن صورت مي گيرد

  .تلفظ مي شوند ) تنير (كه )تنور (ونيز ) پيل(كه )پل(ويا اينكه )تم(كه )تخم (و )پيل (در گويش لري

تصرف (براي مشخص تر شدن موضوع ،دخل وتصرف هاي انجام شده ي واژگان لري را دردو نوع 

  .تصرف معنايي بررسي  مي كنيم(و) گويشي 

  تصرف گويشي : الف

كساني كه آن واژه ها .ي ديگر مي شوند به اين معني كه وقتي واژه هاي يك گويش وارد گويش

را اقتباس مي كنند طبق عادات گفتاري خود درنوع تلفظ آن واژه ها ، دخل وتصرف هايي انجام مي 

  .دهند 

  : در گويش لري واژه هايي كه دچار تصرف گويشي شده اند سه نوع هستند 

  ) عربي ،انگليسي وايتاليايي(واژه هاي دخيل از زبان هاي ديگر : الف

  واژه هاي مشترك در گويش لري و زبان فارسي : ب
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  .به جا مانده اند) پهلوي ، اوستايي ، باستاني (واژه هايي كه از فارسي قديم : ج

  از گل ، بتيل ، گيالس ، كچ ، كله شير ،فيت ، اورسي،گز: مثال  

  :تصرف گويشي در واژه هاي غير فارسي مثال 

  فارسي  انگليسي  آوانگار  لري

  ستاره āsāra stār  آساره

  تلفن telifan telephone  تليفان

 tur turro  تور

رمنده ، قهر 

  كرده

  برگشتن tur tour  تور

  شعله آتش beliz belez  بليز

  

  : تصرف گويشي در واژه هاي فارسي كهن مثال

  فارسي اوستايي پهلوي آوانگار  لري

  چكش  čakoš  čākōc  cākuš  چكش

  نزبا zevvō huzvān hīzvā  زوو

  سرود serū srūr sror  سرو

  نام nom nām naman  نوم
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  :تصرف معنايي) ب

نوع ديگر از تغييراتي كه در هنگام انتقال واژه ها از يك گويش به گويش ديگر رخ مي دهد 

تصرفهايي است كه در حوزه ي معني و مفهوم آن واژه اتفاق مي افتد، به اين معني كه گاه معني و 

در گويش لري به واژه هايي . ن گويندگان يك زبان با زبان ديگر متفاوت استمفهوم يك واژه در بي

هستند اما معني و مفهوم ) معيار(برمي خوريم كه به همان شكل و تلفظ و ساختمان گويش فارسي 

  .آنها متفاوت است

  :مثال

معني در   آوانگار  لري

  گويش لري

  فارسي

  دسگير

  جا

  سختي

  حاجت

  مال

  سم

  زيره

dasgir 

jā 

 

saxti 

hajat 

mal 

sam 

 

zīrra 

  آگاه كردن

رختخواب، 

  مكان

  سفارش

وسيله (ظرف 

  )نياز

  خانه

  ترس

  گرفتن كسي

  مكان محل

دشوار بودن كار 

  يا عملي

  مراد مطلب

  دارايي، سرمايه

  سم ، زهر

نوعي گياه و 
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  داروي محلي  فرياد و ضجه

  

اينگونه واژه ها با اندك  .تلفط برخي از واژه هاي لري در بين مردم طوايف مختلف متفاوت است

تفاوت و گاه با تفاوت زياد در محله هاي مختلف، حتي گاه در خانواده هاي يك محله تلفظ مي 

مثال لر زباناني كه در انديمشك و دزفول قرار دارند به يك گويش صحبت مي كنند و لر . گردد

  :مثال. ندزباناني كه نزديك دورود يا بروجرد هستند به گويش ديگري صحبت مي كن

گويش لري   آوانگار  لري

  يك منطقه

گويش لري 

  منطقه ديگر

  فارسي

  بييه

  هنه

biya 

hana 

  بيده 

  ونه

  ويده

  خونده

  بودن

  خواندن

  .اينگونه تفاوتها را در تلفظ ها ميتوان گونه هاي گويش لري ناميد 

  :تحول در گويش لري. 

اين استان با مردم نواحي ديگر امروزه به سبب گسترش مراكز آموزشي و همچنين روابط مردم 

كشور، گويش اين استان دچار تغييراتي شده است و بسياري از مردم از واژه هاي قديم لري كمتر 

» تيه«از ساختمان استفاده مي كنند يا به جاي واژه » لير«استفاده مي كنند مثال به جاي واژه قديمي 

ن امروز به كلي از واژه ها و اصطالحات حتي برخي از نوجوانان و جوانا. چشم به كار مي برند

اجداد خود بي خبرند و اين امر به دليل صحبت كردن به زبان رسمي، هم در مدرسيه و هم در خانه 
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علت . مي باشد، كه بسياري از كودكان و نوجوانان را از گويش آبا و اجداد خود دور ساخته است

رزندانشان از زبان فارسي دور بمانند و زبان اين است كه بسياري از خانواده ها از ترس اينكه ف

فارسي را درست ياد نگيرند از بدو تولد با آنان به زبان فارسي گفت و گو مي كنند حتي پدر و مادر 

در برابر فرزندان به گويش لري صحبت نمي كنند اين امر موجب مي شود كه گاهي كودكان لري را 

  . يا بزرگترها به طور نادرستي بياموزنددر خارج از خانه و در ميان كودكان ديگر 

فرزندان اين گونه . در مقابل خانواده هايي وجود دارند كه تنها به لهجه محلي گفت و گو مي كنند

خانواده ها نيز در خارج از منزل نمي توانند به درستي فارسي صحبت كنند يا در صحبت دچار 

راد در كالس درس با معلم خود نيز به لهجه مشكل مي شوند و بسيار ديده مي شود كه اينگونه اف

حال آنكه برخي خانواده ها كودكان خود را از آغاز تولد هم با لهجه . محلي گفت و گو مي نمايند

محلي و هم با زبان فارسي به طور صحيح آشنا مي كنند در آينده نيز  براي ايشان مشكل پيش 

كاري بسيار شايسته و پسنديده است اما بايد توجه البته ناگفته نماند كه حفظ اصالت ،. نخواهد آمد

داشت كه ما در كشوري پهناور و با گويشهاي فراوان و گوناگون زندگي مي كنيم اگر همه مردم 

ايران بخواهند در همه جا و با همه كس به گويش مخصوص خود صحبت كنند در ارتباطهاي 

  .گفتاري  دچار مشكل خواهند شد

  : نتيجه گيري

ي فراوان زبان فارسي و گويش لري از يك سو و همانندي برخي از واژه هاي كردي و لري شباهتها

از سوي ديگر باعث شده است كه بعضي از محقيقن داخلي و خارجي از لري به عنوان لهجه اي از 
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نكته قابل توجه اينكه با از بين رفتن بخش عظيمي از متون پهلوي از . فارسي يا كردي نام ببرند

ي دولت ساساني و تحوالت سياسي  اجتماعي عميق ناشي از آن و بعدها نابودي آثار فروپاش

فرهنگي بر اثر يورش هاي مهاجمان ترك و مغول باعث شده است كه به علت نبودن اسناد و مدارك 

كافي قسمت مهمي از تاريخ گذشته اين سرزمين همچنان ناشناخته بماند به نحوي كه امروز 

بسيار اندك است حتي .... زبان شناسي در مورد اقوام لر، كرد، بلوچ، گيلكي و اطالعات تاريخي و 

همچنانكه در . در مورد پيشينه زبان فارسي كه قرنها زبان رسمي ايرانيان بوده ابهاماتي وجود دارد

  :تاريخ زبان فارسي دكتر خانلري آمده است

ياد كرده اند و جمعي از پژوهشگران  چند نفر از مورخان اسالمي از سه زبان فارسي، دري و پهلوي

معاصر به داليلي وجود سه زبان نامبرده را به طور همزمان رد مي كنند و واژه دري را صفت زبان 

در مقابل اين نظر، نظر . فارسي دانسته اند و فارسي را تحول يافته زبان پهلوي جنوبي مي دانند

  :ديگري در مقدمه برهان قاطع آمده است

ي است كه قبل از اسالم همزمان با پهلوي وجود داشته است و تحول زبان فارسي از فارسي زبان

  پهلوي رد شده است 

گويش لري به دليل همجوار بودن استان لرستان با مناطقي از خوزستان به ويژه دزفول وانديمشك از 

دارد چنانچه يك گويش آنها تاثير و تاثيرپذيرفته است و واژه هاي مشترك وفراواني با آن گويش ها 

فرد لر به راحتي مي تواند با يك فرد دزفولي ارتباط زباني برقرار مي كند بدون اينكه مشكل چنداني 

  بين آنها به وجود آيد
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