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 گريزي قوم لربررسي برخي علل هويت

 سجاد ميرزاپور رشنو

 دانشجوي رشته حقوق

09370364835 

 چكيده

لرستان به معني سرزميني كه قوم لر در آن سكونت دارد، داراي قدمت و فرهنگ وااليي است كه به گواهي تاريخ، 

وي تفكيك ناپذير از خانواده بزرگ ضعه رو هنر ايران تاثير گذار بوده و هموا اين سرزمين همواره بر سياست، فرهنگ

هاي قومي در بين برخي دلبستگي به ادبيات و داشتهرسد كه . اما خصوصا در قرن اخير به نظر مييران بوده استا

افراد كاهش يافته كه در اين پژوهش به برخي از عوامل گريز از هويت قومي پرداخته شده است. روش تحقيق حاضر 

باشد. نتايج تحقيق نيز حاكي از اين است كه: اي ميمبتني بر مطالعات اسنادي و كتابخانه توصيفي و تحليلي و

عدم توسعه اقتصادي كه موجب دلزدگي افراد ازشهر و سركوبهاي قومي گذشته، تحقير قوميتها، عواملي از فبيل 

و ... موجب تضعيف تاني قطعه قطعه شدن سرزمينهاي لر نشين و يكپارچه نبودن تقسيمات اسشود، ديارشان مي

 هويت قومي افراد شده است.

 گريزي، قوميت، قوم لر: هويتواژگان كليدي

 

 مقدمه

رسد. اين سرزمين از درخشان دارد كه قدمت آن به چهل هزار سال مي اي كهن ولرستان پيشينه

مرحله معدود نقاطي است كه پيش از جاهاي ديگر وارد دوره نوسنگي شده است. دوره نوسنگي آن 

از تكامل فرهنگ است كه انسان حيوانات و نباتات را اهلي ساخت و يا به ديگر سخن وارد مرحله 

دامداري گرديد. همچنين لرستان از معدود نقاطي از جهان است كه ابتدا  -نشيني، و كشاورزيده

يتها گواه بر اين وارد مرحله شهرنشيني و يا تمدن گرديد. آثار باستاني به جامانده از عيالميان و كاس

توان به از ساكنان باستاني سرزمين هاي لر نشين مي .)1، 1376الهي بهاروند، (امانگفتار است

كهكيلويه و  -بختياري -خوزستان -پشتكوه -ق.م) كه در نواحي لرستان 559-3000عيالميان(
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انتشارات  هاي فرهنگي موسسهكردند نام برد(مركز پژوهشبويراحمد و فارس كنوني زندگي مي

 ).12، 1385اميركبير، 

شود، قسمت كوچكي از سرزمين وسيعي سرزميني كه امروزه از آن تحت عنوان لرستان نام برده مي 

گريزي قوم لر، حيطه تر علل هويتاست كه قوم لر در آن سكونت دارد. به منظور بررسي دقيق

گريزي قوم لر به طور ي علل هويتفرا استاني بوده و سعي شده كه در اين پژوهش به بررس پژوهش

 كلي پرداخته شود. 

رود كه مردمان لر هاي لرنشين، انتظار آن ميهاي فرهنگي و تاريخي سرزمينبا توجه به داشته

رسد كه دلبستگي به در قرن اخير به نظر مي اما خصوصا. داراي هويت قومي قوي و منسجمي باشند

افراد كاهش يافته كه در اين پژوهش به برخي از عوامل  هاي قومي در بين برخيادبيات و داشته

 گريز از هويت قومي پرداخته شده است. 

 

 هاي لرنشين گستره سرزمين

لرها از بزرگترين گروهاي قومي ايران به شمار مي آيد كه در منطقه ي گسترده اي از ايران پراكنده 

هاي فرهنگي موسسه انتشارات ژوهش(مركز پكيلو متر مربع وسعت دارد 123000قلمرو لرها اند.

  .)15، 1385اميركبير، 

نيز در خارج ازمرزهاي   قومكنند، بخشي از اين ن زندگي ميالرها در محدوده وسيعي از كشور اير

اند. تمامي مردماني كه به هاي مرزي همجوار با ايران اسكان يافته ايران و در كشور عراق در قسمت

هستند كه از منطقه بدره،  قومي آنانتكلم مي كنند را لر مي نامند،  يكي از گويش هاي زبان لري

 تهاي غربي استان بوشهر(در ايران) راممندلي و خانقين(در عراق) تا ممسني (در استان فارس) و قس

ها در يك محدوده مشخص در اسكان خود دارند، در قسمت غرب و جنوب سرزمين لرها، عرب

عراق و ايران مي باشند. در شمال غرب منطقه لر نشين سرزمين  ساكن هستند كه شامل عرب هاي
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(مسعود تقي نجات  كردستان واقع شده، در شمال و شرق منطقه لرها نيز فارس ها ساكن هستند

 .)61،ص1385بختيار، 

هاي هايي است كه به طور عمده در نواحي غرب ايران در بين كوهپايه نشينلري يكي از زبان

بيشتر مردم لر در استانهاي لرستان، چهارمهال بختياري، همدان، كهكيلويه و  زاگرس رايج است.

كنند اما در ساير شهرها و بوير احمد، كرمانشاه، ايالم، فارس، خوزستان و استان مركزي زندگي مي

اي از لرها وجود دارد. شهركهاي اطراف تهران و كرج نيز روستاهاي كشور نيز، جمعيت پراكنده

اند اما متاسفانه آمار دقيقي از جمعيت قوم لر در كشور ي از لرهاي مهاجر را پذيرفتهجمعيت زياد

كند و هركدام لهجه خاص خود مردم، شهر به شهر و ده به ده با هم فرق ميهاي اين نداريم. لهجه

هاي مختلف زبانشناسي درخور تحقيق هستند ولي متعسفانه تحقيقات دقيق و را دارند كه از جنبه

 ).41، 1382هاي آن انجام نشده است(جعفرپور، معي درباره اين زبان و گويشجا

 

 هاي لرنشينپيشينه تاريخي سرزمين

بدون ترديد بعد از امپراتوري عيالم بايد دولت كاسيان را بزرگترين امپراتوري قوم ايراني در غرب 

منشي در نيمه هزاره اول پيش هاي ماد و هخاآسيا به شمار آورد. آثار فرهنگ و تمدن آنان به دولت

هاي اخير وارث بالفصل فرهنگ كاسيتها شدند و از آن تاثيرات از ميالد منتقل گرديد و دولت

عميقي را پذيرفتند. با وجود اين امروزه متاسفانه تمدن و فرهنگ قوم كاسي به فراموشي سپرده 

مهري قرار گرفته  برخالف نقش مهم آنان در تاريخ ايران و جهان مورد بيشده است و 

). تاريخ و فرهنگ كهن لرها در شكوه تمدن باستاني ايران سهم 8و  7، 1376است(سهرابي، 

بسزايي داشته است. سرزمين لرها را به عنوان يكي از نخستين پايگاههاي زيستي  و توسعه فرهنگ 

اين تمدن، گوياي آثار معماري باستاني، نقوش حجاري هاي بازمانده از  بشري به شمار آورده اند.

شكوه و عظمت فرهنگ آنهاست. باستانشناسان،شناخته شده ترين صنايع ساكنان كهن ايران را 

اشياء مفرغي و برنزي به دست آمده از سرزمين لرها دانسته اند. از اين رو برخي لرها را منشا و 
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امدار بوده اند اما اند. گرچه اكثريت لرها همواره كوچنده و دمحور تحول صنعت عصر مفرغ دانسته

در دوره هايي مقارن با حكومت كاسي ها و عيالميان با روي آوردن به كشاورزي و زندگي شهر 

هاي فرهنگي موسسه انتشارات نشيني بر قوام نظام زندگي اجتماعي بشر كوشيدند (مركز پژوهش

 ).15، 1385اميركبير، 

يك وسيله  تندرو، مالرو وباركش استفاده  كاسيت ها از نخستين اقوامي بودند كه از اسب به عنوان

تنها از االغ  استفاده  يكردند. چيزي كه تا آن زمان متداول نبود چرا كه ساكنين بين النهرين سفل

هاي باستاني ايران تاليف كردند و حيوان ديگري نمي شناختند و اين امر به صراحت در كتاب راهمي

 ).12و  11، 1380دكتر بهمن كريمي آمده است(كاظمي، 

 

 برخي داليل هويت گريزي قوم لر

هاي لرنشين، انتظار آن و تاريخي سرزمين هاي فرهنگيهمانگونه كه گفته شد، با توجه به داشته

رود كه مردمان لر داراي هويت قومي قوي و منسجمي باشند. اما خصوصا در قرن اخير به نظر مي

مي در بين برخي افراد كاهش يافته كه در اين هاي قورسد كه دلبستگي به ادبيات و داشتهمي

از جمله داليلي كه در تضعيف پژوهش به برخي از عوامل گريز از هويت قومي پرداخته شده است. 

 توان به موارد زير اشاره كرد:هويت قومي مردمان لر، مي

 هاي گذشتهنحوه تقسيمات استاني سياسي در حكومت -1

ر نظام حكومتي سابق، تقسيمات سياسي بوده و نه الزاما اداري.اكثر تقسيمات سرزمين لرستان د  

كوچك بودن محدوده استانهاي لر(در نظام شاهنشاهي عمدتا فرمانداري كل) - 1  

دروي مراكز استان(فرمانداري كل) و ناهمواري راههاي ارتباطي با مراكز استان(فرمانداري كل) -2  

ل) گزينش فرماندار نظامي(براي فرمانداري ك-3  

وابستگي و تحت قيوميت برخي مراكز، ادارات، موسسات و نهادهاي دولتي به استان همجوار-4  
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قرار دادن قسمت يا بخشي از سرزمين يا مردم لر در استاني ديگر(به جهت كاهش قدرت سياسي -5

 يا روابط اجتماعي فرهنگي و يا رو يا رويي با ملتي ديگر) همواره مد نظر بوده است.

ه مختصر گفته شده ي باال، الگوي تقسيم بندي استانهاي لر نشين نه به يك تقسيم بندي باتوجه ب

نامه ريزي شده با اهداف الزلمي اداري بلكه يك تقسيم بندي كامال سياسي جهت دار و از پيش بر

 م شاهنشاهي آن چنين بود:ااهداف نظ و كه هنوز هم متاسفانه برقرار است خاص بوده

 لر قومتگي تفرق و كاهش همبس -1

 قوميسي و آگاهي اعدم رشد سي -2

 عدم رشد فرهنگ و زبان لري -3

 عدم رشد اقتصادي متناسب با منابع ملي -4

 بهره برداري از منابع ملي به سود مركز -5

 ايجاد بحران هويت لر يا فارس؟ -6

و تبعيض در اعطاي امكانات  قوميايجاد احساس حقارت به دليل تفاوت در زبان و سركوب  -7

 ادي و ...اجتماعي، اقتص

 لرها يهاي قومعدم انگيزه و كنترل حركتايجاد  -8

 گاها داشتن نيروي سركوب لري(براي ساير لرها و بعضا مناطق ديگر) -9

 عدم مشاركت لرها در سرنوشت خود و سرزمينشان -10

 )85،16عدم گزينش مسئولين لر از منطقه خود(نجات بختيار،  -11

 

 هاي قومي خصوصاً در دوره پهلوي اولسركوب  -2

علل ضعف و رنگ باختن فرهنگ قومي لر و اعاد و اشكال آن، چون زبان، ادبيات، شعر، موسيقي، 

گردد به گذشته پرفراز و نشيب اين قوم. اعمال فشار و قتل عام و تضعيف رقص، لباس و ... باز مي

در زمامداران از صفويه به بعد(كه حكومت ملي تاسيس يافت) و از بين رفتن حكام محلي به ويژه 
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اند، از علل مهم عهد قاجار كه به سبب عداوتشان با كريم خان لر تبار، دشمني ويژه با لرها داشته

 ).45، 1382فرهنگي اين قوم است(بئوار اليما، انقراض، اضمحالل و نخ نما شدن نمادهاي 

-قسمتها توانست تا مدتهايي كه در زمان رضاشاه در لرستان اتفاق افتاده، سركوبها و قوم كشي

هايي از سرزمينهاي لرنشين، خصوصا پشتكوه لرستان( ايالم كنوني) را خالي از سكنه نمايد. تبعيدها 

ها و نيز تبعيد اجباري فرزندان كوچكتر خانواده به منظور و مهاجرتهاي اجباري پس از آن قوم كشي

، همه شدن ارائه ميهاي فارس نشين به اين كودكادر استان اين تعليمات تعليم اجباري كه عموماً

ها به سرزمين خود باز كودكان تعليم ديده كه پس از سالباعث تحليل هويت قومي اين قوم گرديد. 

 گشتند.گشتند. با فرهنگ مادري بيگانه و مبلغ فرهنگ مسلط ميمي

 

 تحقيرهاي قومي -3

-تحقير قوميتتواند موجب اضمحالل هويت يك قوم گردد. سركوب و فشار فيزيكي به تنهايي نمي

ها، كم هزينه ترين و در عين حال شايد پر اثر ترين اقدامي باشد كه موجب گريز از هويت قومي 

-كشي ها شروع و تا كنون به شكلاين نحوه سركوب از زمان همان قوم گردد.اقوام مورد هجوم مي

 هاي ديگر ادامه دارد. 

 يك مثال تاريخي

راي بهار، نامش براي ما آشناست اما همه ما او را به عنوان شاعري ضد عگو ملك الششاعر پارسي

-ها به نفع او نوشتهشناسيم. اما او شاعري درباري و مديحه سرا بوده و قلمشاهنشاهي و پهلوي مي

هايي كه در زمان پهلوي اول و توسط قصاب لرستان(سپهبد امير احمدي)انجام اند. پس از قوم كشي

اي به رضا شاه، شاعر درباري، آن قوم كشي و همه فجايع را در مديحهعراي بهار، گرفت، مالك الش

  ).23، 1382دهد(امين، وقيحانه وارونه جلوه مي

 

 بخت                       كه بادش دولت اقبال همراهبه عهد پهلوي شاه جوان
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 ن سازد آگاهبه آداب تمدتا قوم لر را                             لشكريبيامد 

 كشد تا خاك خوزستان به دلخواه راهي                         هم از مرز لرستان شه

 سر راه فرط نادانيگرف از                       به ره در پافشاري كرد اين كوه

 و از آن پيدا شد اين عالي گذرگاه                    به امر خسروش در هم شكستند

 از حق مدد خواست                بگفتندش زنام شه مدد خواه به تاريخش بها

 چو شد ز امر رضاشه كنده اين كوه                 بجو تاريخش از لطف رضاشاه

 شمسي 1307

هاي نوين و با استفاده از ها(خصوصا قوم لر) امروزه نيز همچنان ادامه دارد و به شكلتحقير قوميت

ها همچنان ادامه دارد. نشريات، اينترنت و مدل جديدتر آن اس ام اسها، هايي چون، فيلمرسانه

تري اند كه در مقام ضعيفهاي قومي مختلف به اين باور رسيدهشايد برخي افراد مربود به گروه

 ها قرار دارند.نسبت به ديگر قوميت

 

 عدم توسعه اقتصادي مناطق لر نشين

وشيده نيست، اين توسعه نايافتگي خود موجب كمبود عدم توسعه اقتصادي مناطق لر نشين بر ما پ

. اينگونه مناطق معموال مهاجرفرست هستند و گرددامكانات و خدمات مختلف در اين مناطق مي

هويت قومي آنان هميشه در خطر رنگ باختن و  تضعيف وجود دارد. از طرفي كمبود امكانات و 

و خودكمتربيني افراد ساكن در مناطق  وجود مشكالت زياد در اين مناطق، موجب خودباختگي

ها و مناطق مرفه همواره موجب به وجود آمدن حس افتخار در گردد، همانگونه كه استانمحروم مي

 گردد.بين ساكنين آن مي

 

  گذشته قروندر  آثار  عدم نگارش -4
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بار فرا گرفته هاي گذشته، تاريخ، انديشه و هويت اين مردم را غدر سايه تاريك عدم نگارش در سده

اي بر آن توان دريچههاي پراكنده ديگران مياست و تنها با ژرف نگري و تحمل و تعمق در نوشته

بايست در مناطق مختلف گشود، اگر امروز به دليل عدم آگاهي از همبستگي فرهنگي و ملي لرها مي

از سهم ملي آنان از  آن، در جستجوي تشابهات زباني و قومي باشيم و يا در صدد آگاه كردن ملتي

نانگاشته، آنان به دليل فقدان آگاهي از تاريخ يا درآمد ملي خود برآييم، نيست به جز فقر فرهنگ 

فرهنگ خود به دنبال يافتن فرهنگي غير خودي هستند تا تحقير و حقارتهاي فرهنگ مسلط را به 

، 1385د(راكي، م، فراموشي بسپارند. همانا نيست جز ضعف در مكتوب نمودن فرهنگ ملي خو

59.( 

  

 هاهاي لرنشين با ساير قوميتهمجواري سرزمين -5

تواند موجب تضعيف هويت و يا فرهنگ قومي يك منطقه گردد. ها به تنهايي نميهمجواري فرهنگ

اما هنگامي كه اين همجواري در كنار تحقيرها و ساير موارد قرار گيرد. هموار موجب تضعيف هويت 

هاي خصوصا اگر فرهنگ مقابل از وسايل تبليغي و رسانه گردد.حواشي منطقه) ميقومي(خصوصا در 

 بيشتري برخوردار باشد.

 

 و محيط طبيعي قدمت تاريخي باالي قوم لر -6

ترين ساكنين كشور ايران هستند كه قبل از ورود ساير آرياييها همانطور كه گفته شد. لرها از قديمي

، از طرفي بايد موجب تقويت هويت قدمت تاريخي زياد قوم لر. داندر اين سرزمين سكونت داشته

و ارتباط ها و محصور بودن اكثر نقاط لرنشين گردد، اما اين قدمت و در كنار آن شكل ناهمواري

موجب تفاوت گويش و لهجه در بين مناطق مختلف گرديده است. ضعيف نقاط مختلف با هم، 

هاي هرچند اندكي با هم داشته نيز ممكن است تفاوتبطوريكه حتي گويش چند روستاي همجوار 

هايي كه قدمت و وسعت سرزميني زيادي باشد. البته اين تفاوت گويش و لهجه در ساير قوميت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 9 

سها به خورد. مثال ممكن است كه گويش سمناني يا سبزواري را ساير فاردارند نيز به چشم مي

اين در  باشد.در گذشته، وسعت سرزمين و ... ميدرستي متوجه نشوند كه دليل آن ارتباط  اندك 

هاي ايراني با زباني بسيار شبيه به صورتي است كه اگر به گذشته خيلي دور برگرديم شايد اكثر قوم

 هم صحبت نمايند.

 

 نقش صدا و سيماي استاني -7

ني هستند ها و كساني كه داراي لهجه غير تهرادر حالي كه در صدا و سيماي ملي، معموالً قوميت

هايي رسانهدر مناطق لرنشين، متاسفانه عموماً سمبل انسانهاي غير متمدن و غير مدرن هستند، 

اي داشته باشد و برنامه اين مردمهويت  شود كه در مورد اصالت ومانند صداوسيما به ندرت ديده مي

بخش در مورد ترويج ترين ؟ مهممده ايمآوري كند كه ما كيستيم و از كجا آبه مردم اين ديار ياد

هايي كه براي اينان فرهنگ و ادبيات قومي مسئله زبان و آموزش آن به كودكان است و برنامه

-شود. لزوم صحبت كردن مجريان به زبان فارسي براي كودكان چيست؟ آيا بودجه بيتساخته مي

دا و سيماي ما به ها نيز بهتر از صالمال بايد صرف كارهاي تكراري گردد؟ كارهايي كه ديگر شبكه

پردازد. رسالت مراكز استاني صدا و سيما چيز ديگري است و آن پرداختن به مسائل فرهنگي ان مي

رسد جزء در مواردي شود. به نظر ميهاي ملي كمتر به آن پرداخته ميو ادبي قومي كه در رسانه

سيماهاي استاني  اندك(هرشب حدود يك ساعت) در شبكه افالك، ساير ساعات شبانه روز صدا و

 نمايند.هايي غير مرتبط با فرهنگ و ادبيات قومي مردم لر پخش ميمراكز لرنشين عموماٌ برنامه

كنند، ها  و در استاني با دو يا چند قوميت زندگي ميدر مواردي نيز كه قوم لر در كنار ديگر قوميت

رفتن فرهنگ، پوشش و زبان قوم صدا و سيماي آن استانها معموالً به عمد يا غير عمد، به سخره گ

 لر روي آورده است.

 

 انكار هويت قومي
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بي شك انكار هويت قومي به معني بردگي و بندگي نه دست آوردي است و نه موجب افتخار كسي 

كند، معني آن چيزي جزء بي شخصيتي و اسارت نيست. واضح است كه هويت خود را انكار مي

شوند. آنان هايي پسيو و در عين حال متجاوز تبديل ميانسان اينان كه بنده و بي شخصيت شوند به

باشند؟ در برابر ستم و تجاوز استعمارگران مطيع و سر بفرمانند اما در برابر چه كساني متجاوز مي

راستي انسان چگونه و چرا تا اين حد وحشتناك تحقير بدون شك در برابر اقوام و همتباران خود. به 

 ).6، 1385(بئوار اليما، تي گرفتار آيد تا به خويشتن خويش خيانت كند؟شده است كه به وضعي

 

 نتيجه گيري 

 كردند.از االغ استفاده مي النهريندر لرستان اهلي گشت مناطق بينزماني اسب با وجود اينكه 

تجلي فرهنگ و هنر قوم  ،دشويونان پيدا مي TEBEوقتي كه اشيا مفرغي و هنر لرها در شهر تب 

د كه نشان از تمدن و فرهنگ باالي ما دارد. اين اشيا تمدن و فرهنگ عالي دوره گردايان ميلر نم

اند داشته طلسكه نه فقط قريب به پانصد سال بر بين النهرين تنمايد، اثبات ميبابل را  كاسي در

را بزرگترين بعد از امپراطوري ايالم دولت كاسيان  اند.بلكه سرزمينهاي فراواني را نيز در بر داشته

 ثار فرهنگ و تمدن ما به دولتهاي ماد وآشمارند و امپراطوري قوم ايراني در غرب اسيا مي

ن آشدند و از  (ما)كند و دولتهاي اخير وارث بالفاصل فرهنگ كاسيتهاهخامنشي انتقال پيدا مي

طفعلي ، لكريم خان آريو برزن، ما در سرزمينمان فرزنداني پر افتخار مانند تاثيرات عميقي پذيرفتند.

 شايسته افتخار هستند.خان و شير زني مانند قدم خير را داريم كه 

 موزيم آان نميآنزبان مادري خود را به  كنيم وفارسي صحبت ميبا كودكانمان امروزه  با اين وجود

يا او آآموزد؟ ميرگ شود به فرزندان خود لري اند وقتي بزن فارسي ياد دادهآايا فرزند لري كه به 

 كند؟ هاي فرهنگي منطقه افتخار ميهم به هويت، زبان و داشته

 ، از جمله:گريزي افراد بي تقصير نيستندكه در هويت البته عواملي هم وجود دارند

 شود.عدم توسعه اقتصادي كه موجب دلزدگي افراد ازشهر و ديارشان مي .1
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 رس و كرد و عرب .وجود نزديكي قوم لر در بين اقوام ديگر از قبيل فا .2

قطعه قطعه شدن سرزمينهاي لر نشين و يكپارچه نبودن تقسيمات استاني در سرزمينهاي لر  .3

نشين مبني بر فرهنگ و زبان و مشتركات قومي نيست و صداوسيماهاي استانهايي كه لرها در انها 

 هستند عمدتا به اداب و فرهنگ و رسوم اين قوم نمي پردازند.

اي جمعي مثل صداوسيما/روزنامه ها/مجالت و...وتوهيناتي كه در فيلمها و مجالت هجمه رسانه ه .4

به لرها مي شود و همچنين به تمسخرگرفتن لهجه ها و گويشهاي لري به طورعام موجب تضعيف 

 هويت اين قوم درميان مردم شده است.

 د اثار مكتوب زباني لري .كمبو .5

 .كمبود نشريات لري .6

اي گذشته مانند رضاشاه كه با تعبيدها/كشتنها/قتل عام كردنها و شكنجه ها نقش .اقدامات دولته7

 مهمي در ضعيف و بي هوده نشان دادن قوم لر داشت.
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