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 لري بازيابي هويتلزوم 

 سمانه غالمي  

samane.ghollami@gmail.com 

 

 قوميت، مساله بر شدن جهاني پديده تاثير با ارتباط در: چكيده
 رشد به توجه با كه باورند اين بر برخي. است شده ارائه مختلفي نظريات

 جهاني واحد فرهنگ در ناگزير قومي خُرد هاي هويت پديده، اين روزافزون
 باعث تنها نه شدن جهاني كه معتقدند ديگر گروهي اما. شد خواهند مستحيل

 مي قرار آنها اختيار در كه ابزاري با بلكه شد، نخواهد ها قوميت رفتن بين از
 جنبش تقويت به منجر و آورده فراهم را قومي آگاهي خود رشد موجبات دهد،

 فرهنگي و سياسي اجتماعي، شرايط مقتضاي به جامعه هر. شود مي قومي يها
 لذا. دهد ارايه گوناگون هاي زمان در قوميت از متفاوتي تعاريف تواند مي خود
 .شود بررسي قومي هويت هاي مولفه بايستي شدن جهاني تاثير بررسي براي
 و نيست قومي هويت اضمحالل معناي به لزوما اقوام رسوم آداب و زبان افول
. دهند ارايه خويش قومي هويت از جديدي تعاريف توانند مي قوم آن افراد

 مي احساس دشت به جامعه هر قومي و بومي هاي فرهنگ احياي به نياز امروزه
 به و گرايي شهر گرايي، منطقه در بايد را لر قوم روي پيش مسائل از يكي. شود

 از شماري امروزه. دانست قوم ينا افراد از برخي گرايي تفرق ديگر عبارت
 تعلق امروزه كه ميرسد نظر به دانستند، مي لر را خود مردمانش كه مناطقي
 نمي شامل را زيادي تعداد افراد اينگونه كه هرچند. ندارند لر واژه به خاطري

 و تفرقه جزء سازد همراه خود با را اندكي افراد اگر حتي تفكري چنين اما شوند
 .ندارد دنبال به گريدي چيز اختالف

 .رسوم و آداب زبان، شدن، جهانيهويت، قوميت، بازيابي هويت قومي،  كلمات كليدي:

 مقدمه .1

 تعريف تاريخي پيشينه و رسوم و آداب مذهب، زبان، نظير فرهنگي هاي شناسه بنياد بر را قومي هويت
 علوم پژوهشگران. يابند مي پيوند وهگر يك هويتي هاي جنبه برخي يا تمام با افراد آن واسطه به كه كنند مي

 و گرايي واپس نوعي اغلب را زباني و قومي نژادي، هاي هويت و عاليق بيستم قرن اوايل در اجتماعي
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 ليبرال نهادهاي چارچوب در يا و نابود و تسليم كمونيسم برابر در كه كردند مي قلمداد تاريخي نابهنجاري
 يا دير كه آمد مي شمار به انساني جامعه تحول اوليه مراحل زماندهبا قوميت. شود مي حل و ادغام دموكرات

 افزايش ملي، هاي دولت استقرار داري، سرمايه نظام گسترش با كه شد مي پنداشته .رفت خواهد ميان از زود
 هويت پذيري، جامعه فرآيند و آموزش و سواد سطح افزايش شهرنشيني، رشد اطالعات، و مراودات سطح

 شدن، جهاني به مربوط هاي نظريه طرح با مدعا اين. شد خواهد سپرده تاريخ بايگاني به قومي هاي خواهي
 به فرهنگ شدن جهاني ويژه به و شدن جهاني فرآيند كه رفت مي گمان. يافت تري قوي تئوريك پشتوانه
 خرده زيست شيوه و بومي هاي فرهنگ و شود منجر گيتي گسترة بر فرهنگ يك حاكميت و استقرار
 هستيم آن شاهد كه يافته تحقق واقعيت اما. شود سپرده فراموشي به آنها زبان حتي و قومي هاي فرهنگ

 حتي و نيست؛ اي منطقه و قومي بومي، هاي فرهنگ فراموشي معناي به شدن جهاني روند كه دهد مي نشان
 آنها رينمهمت كه گرديده غيرملي جمعي هاي هويت هاي چارچوب ظهور تقويت موجب شدن جهاني
 وارد و گذاشت سر پشت را دوم هزاره هاي سال واپسين حالي در جهاني جامعه. هستند قومي هاي هويت
 كه گفت توان مي جرات به و يافتند چندان دو اهميت زباني و نژادي قومي، هاي هويت كه شد سوم هزاره
 قوم 8000 دنيا در امروزه. هستند نگريبا به دست قومي هاي ستيزه و ها جنبش با دنيا كشورهاي اكثر تقريباً

 . هستند ملل سازمان عضو دولت 192 تنها حال اين با كنند مي زندگي مختلف زبان 6700 با

 
 تعريف هويت .2

هاي مهم جوامع امروزي است كه براي شناسايي خود و ديگران در تقويت و  هويت قومي، يكي از دغدغه 
 .دانند مي  افراد و گروههاي پراكنده جامعه تحكيم آن همت گماشته و آن را عامل همبستگي

گويي آگاهانة هر فرد يا قوم يا ملت به  واقع فرايند پاسخ درو لغت يعني هستي  در  (Identity)هويت  
پرسشهايي از چيستي و كيستي خويش است. از گذشته و اينكه چه كسي بوده و متعلق به كدام گروه قومي، 

ي چه فرهنگ و تمدني بوده و در فرايند توسعه جهاني چه سهم و نقشي ملي، مذهبي و نژادي است؟ دارا
 داشته و امروز صاحب چه جايگاه و منزلت فرهنگي، سياسي و اقتصادي در نظام جهاني است. 

هويت، عبارت است از مجموعه خصوصيات و مشخصات اساسي اجتماعي، «نويسد:  الطايي مي علي
يخي همسان كه به رسايي و روايي بر ماهيت يا ذات گروه، به معناي فرهنگي، رواني، فلسفي، زيستي و تار

يگانگي يا همانندي اعضاي آن با يكديگر، داللت كند و آنان را در يك ظرف زماني و مكاني معين به طور 
  .»مشخص و قابل قبول و آگاهانه از ساير گروهها و افراد متعلق به آنها متمايز سازد

هويت ، هويت اجتماعي، هويت جنسي، هويت فرديوجود دارد كه عبارتند از : در انواع مختلفي  هويت
 .هويت دينيو  هويت فرهنگي، ملي

 
 ضرورت پرداختن به هويت قومي .3

mailto:samane.ghollami@gmail.com


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

 )باد كله( لرستان بومي ادبيات همايش

                  نويسنده مقاله: سمانه غالمي  لزوم بازيابي هويت لري،                        
samane.ghollami@gmail.com 

 
آشوبناك كنوني و در عرصة تحوالت سريع سياسي، فرهنگي، صنعتي و اقتصادي امروز، هويت  در عصر

ند گروههاي مختلف يك جامعه را حول يك محور جمع توا ترين مفاهيمي است كه مي قومي، از ضروري-ملي
سو،  بنابراين، بحث از هويت ملي يا قومي، از يك نموده و به سوي اهداف مشخص و فرداي بهتر هدايت نمايد.

ي ملي است. »ما«است كه از مقدمات انسان بودن است، و از سوي ديگر، شناسايي »خود«داشتن تعريفي از 
در ميان يك گروه يا يك ملت معلوم باشد و در بارة حدود و ثغور آن اجماع نظر » ما«چنانچه تكليف اين 

 :گردد دارد كه به برخي از آنها اشاره مي كلي حاصل شود، ضمن احساس اعتماد به نفس، آثاري در پي
 تواند جلو تر باشد، بهتر مي هرچه در ميان افراد جامعه، قوي» ما«احساس اين هويت و دلبستگي به اين  

تواند  قومي مي-احساس هويت ملي  .نفوذ فرهنگ بيگانه و استحاله شدن افراد جامعه در آن فرهنگ را بگيرد
 .شود قومي-سبب همبستگي و وحدت ملي

 
 تعريف قوميت  .4

ترين خصوصيات يك قوم را نياكان مشترك، سرزمين مشترك، زبان مشترك، فضاهاي مشترك  مهم
نمايد  گروه واحد معرفي مياي مشترك، احساس تعلق به يك ه زيستي، رسوم و آداب مشترك، ارزش

طور كلي با استناد به تعاريف و نظريات مختلف  به . )1388؛فكوهي و عياري، 1380ترجمه فكوهي،  ،(برتون
در مقابل » خود«دهي و معنابخشي به  هاي سازمان توان گفت كه قوميت يكي از صورت از واژه قوميت مي

ها،  اي كه بر مبناي قواعد يا رمزهايي همچون سنت ت بشري است. سازماندهيدر اجتماعا» ديگري«
نوعي به آن مقيد و متعهد بوده يا  هنجارها، باورهاي مشترك و ساير معيارهايي كه تمامي اعضاي آن گروه به

ون گروه توانند در در هاي پيوند دهنده ايستا نبوده و مي گيرد و اين قواعد و چارچوب بايد باشند صورت مي
آنكه الزاما موجبات تضعيف يا تخريب حس يكپارچگي، تعلق و هويت جمعي گروه پديد  دچار تغيير گردند بي

 .آيد
 

 [12] انواع هويت هاي قومي .5
به طور عمده هويت را بر اساس مولفه هايي چون تبار، تاريخ، خويشاوندي، سرزمين، حافظه تاريخي، 

) به عنوان مثال عنصر تبار را در نظر مي گيريم. 74: 1384ن زاده، مذهب، زبان و... تعريف مي كنند.(حسي
بر اساس اين عنصر در ايران سه نوع هويت قومي وجود دارد: هويت ايلي، هويت پدري، هويت والديني. در 
هويت ايلي كه عمدتا در ميان عشاير و اقوام روستا نشين وجود دارد هويت قومي از كل ايل به فرد منتقل 

د. اگر چه اين هويت از طريق پدر منتقل مي شود اما پدر نيز خود جزيي از ايل است كه از استقالل مي گرد
كافي برخوردار نيست و در بسياري موارد ناگزير است منافع ايل را بر منافع فردي خود ترجيح دهد. هويت 

حال گذار از حالت ايلي پدري هويت در حال گذار است كه عمدتا درخانوارهاي ايلي كه شهرنشين شده و در
عبارتند  مولفه هاي تشكيل دهنده هويت هاي قوميبه صورت خانواده هسته اي هستند، مشاهده مي شود. 
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بررسي به تفكيك مولفه هاي شكل با اگرچه  .آداب و رسومو  زبان، حافظه تاريخي، مذهب، سرزمين ،تبار :از

فه ها ميل به افول دارند اما اين اصال به اين معنا نشان داد كه اكثر اين مولمي توان دهنده هويت قومي 
نيست كه هويت قومي نيز ميل به افول دارد. هر يك از اقوام مي تواند با تمسك به مولفه هاي ديگر يا زنده 
كردن برخي از اين مولفه ها هويت قومي خود را البته با تعريف و تركيب جديدي در عصر جهاني شدن زنده 

 نگه دارد. 
 [11-8] م از خودبيگانگىمفهو .6
در فلسفه غرب سابقه  ترجمه شده است، »از خودبيگانگى«غالبا به  پارسيكه در زبان  «alienation» واژه

در زبان التينى  en است. پسوند» ديگر«به معناى  «alius» طوالنى دارد. ريشه اين اصطالح كلمه التينى
ساخته  alienate فعلalien ب به ديگرى است. از صفتبه معناى منسو «alien» صفت ساز است. بنابراين، 

سپس از اين كلمه، ». انتقال به غير«يا به عبارت واضح تر، » از آنِ شخص ديگر كردن«شده است، به معناى 
(اليناسيون) ساخته شده است. مورد استعمال اصلى آن » انتقال به غير«به معناى alienation اسم فعل

عناى سلب حقى از يك شخص و انتقال آن به شخصى ديگر. اما با گذشت زمان، مناسبات حقوقى است به م
اين مفهوم آن قدر توسعه پيدا كرده، كه در جامعه شناسى، روان شناسى، فلسفه و حتى روان پزشكى كاربرد 

گ داند. يعني اينكه وقتي فرهن مي مهمترين نوع از خود بيگانگي را اليناسيون فرهنگي  دكترشريعتيد. دار
هاي در درون جامعه ديگر وارد شود تحميل يا جذب شود به آن الينا سيون فرهنگي مي گويند به  جامعه 

 .عبارتي حلول فرهنگ بيگانه در درون فرهنگ داخلي
را  و آندكتر شريعتي معتقد است كه راه حل از خود بيگانگي، بازگشت به خويشتن و خود باوري است 

 .»ايمان به خويش« و »شنايي با خويشآ: «مبتني بر دو اصل مي داند
بازگشت به خويش به اين معني نيست كه از زمان حال رو برگردانيم، به آينده پشت كنيم، و از هر جه « 

اين بازگشت به خويش احياي سنتهاي بومي و محلي و بدوي و جمع آوري و  نوا ست متعصبانه بگذريم.
رافي و متحجر و عقب مانده ارتجاعي نيست . دعوت بازگشت تظاهر به خرافات عمومي و سنتهاي پوسيده انح

به خويش از اصالت انسان يا اومانيست به بومي گري قومي و خود پرستش تنگ نظرانه و متعصبانه نژادي 
نيست يك حركت ارتجاعي نيست بلكه، يك نهضت پيشرو و مترقي و آگاهي بخش 

  )281شريعتي،ص».(ماست
از خود بيگانگي گفته اند: انسان پس از توجه به  از معضلراي نجات انسان دانشمندان علوم اجتماعي ب 

اينكه دچار از خود بيگانگي شده، بايد گذشته ي خويش را بازنگري و بازسازي كند. او نمي تواند با تصميم بر 
 .توجه به خويش از هم اكنون، بدون توجه به گذشته، معضل خويش را حل كند

 :در ابيات زير با كالم وي مطابقت داردتشبيه و تفسير مولوي  
      در زمين ديگران خانه مكن 

 كار خود كن كار بيگانه مكن
   كيست بيگانه، تن خاكي تو
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 كز براي اوست غمناكي تو 

 تا تو تن را چرب و شيرين مي دهي
 گوهرجان را نيابي فربهي گرمي  
         ن مشك، تن را جا شودآ
 ودوقت مردن گند آن پيدا ش 

     ممال مشك را بر جان بزن بر تن
 مشك چه بود نام پاك ذوالجالل

 
 [7-1] از ديرباز تا كنونبرخي از علل بحران هويتي در بين قوم لر  .7

اشاره مي  4و  3همداهللا مستوفي در تاريخ گزيده به جدايي دو منطقه لر بزرگ و كوچكدر سده هاي 
). بر اساس اين تقسيم بندي، مرز بين دو منطقه لر بزرگ و لر كوچك 18، ص1385كند(ابراهيمي و متين، 

 بود. لر كوچك در اين تقسيم بندي شامل لرستان كنوني، ايالم و قسمتهايي از استان همدان "دز"درو
نيز شامل مناطق بختياري نشين كنوني، قسمتهاي بزرگي از   بود و لر بزرگ (نهاوند، مالير، تويسركان و..)

 ).18ه است(همان منبع صاستان خوزستان، اصفهان، فارس، بوشهر واستان كهگيلويه و بويراحمد كنوني بود
تقسيم بندي سرزميني تنها از نظر اداري، براي سرزمين واحد معنا و مفهوم پيدا مي كند. اما تقسيم بندي 
سرزمين واحدي با در نظر گرفتن تدابيري از قبيل كاهش قدرت همبستگي ملي يا اختالت و تغيير بافت 

سيم بنديهاي سياسي غرض داريست كه براي حصول جمعيتي و حتي تقليل توان انقالبي ملتها از جمله تق
 تقسيمات سرزميني لرستان در نظام به اهداف ذكر شده صورت مي گيرفت، چرا كه در اكثر

 .شاهنشاهي تقسيمات اداري بوده و نه الزاماً اداري ومتيحك
 كوچك بودن محدوده استانهاي لر(در نظام شاهنشاهي عمدتاً فرمانداري كل)  -1
 تان(فرمانداري كل)و ناهمواريراههاي ارتباطي با مركز استان(فرمانداري كل)دوري مراكز اس -2
 گزينش فرماندار نظامي(براي فرمانداري كل) -3
 وابستگي وتحت قيوميت برخي مراكز، ادارات، موسسات ونهادهاي دولتي استان به استان همجوار -4
جهت كاهش قدرت سياسي يا قرار دادن قسمت يا بخشي از سرزمين يا مردم لر در استاني ديگر(به  -5

روابط اجتماعي فرهنگي و يا رويارويي با قوميتي ديگر) همواره مد نظر بوده است(نجات 
 ).1385بختيار،

 بنا بر تحليل جناب آقاي مسعود تقي نجات بختيار اهداف نظام شاهنشاهي چنين بود:
 تفرق و كاهش همبستگي لر -1    
 عدم رشد سياسي وآگاهي ملي -2    
 عدم رشد فرهنگ و زبان لري -3    

 عدم رشد اقتصادي متناسب با منابع ملي -4    
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 بهره برداري از منابع ملي به سود مركز -5    
 ايجاد بحران هويت لر يا فارس؟(با بهره گيري از تبليغات شوونيسمي) -6   
طاي امكانات اجتماعي، ايجاد احساس حقارت به دليل تفاوت در زبان و سركوب ملي و تبعيض در اع -7   

 اقتصادي و...
 ايجاد عدم انگيزه و كنترل حركت هاي ملي لرها -8   
 گاهاً داشتن نيروي سركوب لري(براي ساير لرها و بعضاً مناطق ديگر) -9   
 عدم مشاركت لرها در سرنوشت خودو سرزمينشان -10   
 لر از منطقه خود و...گزينش مسئولين  عدم -11   

ن مسائل مي توان به تبعيد مردم لر به نقاط دور و نزديك كشور در طول تاريخ اشاره كرد كه جداي از اي
  البته در اين مجال نمي گنجد. 

 
 اقدامات ديگر .8

و سركوب قوميت ها در ايران  ه را شايد بتوانيم نقطه آغازين آزار، تحقيرشاحكومت شاهنشاهي رضا
ه اقدامات چندي زد، از جمله بحث يك پارچه سازي قومي رضاه شاه به تقليد از اتاترك دست ب. دانست

 در دوره بعدي پهلوي اقدامات زيادي در اين راستا انجام گرفت.و كشور كه آن را با سركوبهاي زيادي شروع 
به جاي تالش  و(محمدرضاشاه)، دولت مردان به جاي تحريف و تغيير فرهنگي اقوام و حذف فيزيكي آنها، 

حذف اقوام، زمينه را براي كم رنگ كردن و بي اهميت جلوه دادن مسائل  نابودي ومستقيم در راستاي 
قومي(البته به جزء قوم فارس) فراهم كردند و چنان شد كه بسياري از ايرانيان نه تنها در راستاي حفظ 

ر مي واشاعه ارزشهاي قومي خويش قدم برندارند بلكه از آنجا كه اعتبار خويش را در انتساب به قوم برت
 ).1382يافتند، فرار از خويشتن خويش را پيشه ساخته و بدينسان تيشه در ريشه خويش زدند(مرادي، 

دوران پهلوي آغاز  تحقير قوميتهاي مختلف از جمله قوم لر به عناوين مختلف و در قالب جك، فيلم و.... در
م وجود دارد و هرزگاهي نشريات ما گشت، به طوريكه امروزه هنوز آثار آن تبليغات و بدگويي ها در ذهن مرد

نيز ادامه دهنده همان افكار مي شوند، همانند روزنامه ايران و توهين به قوم ترك و نيزاهانت مجله سپاس و 
 نيز كيهان كاريكاتور به قوم لر كه در چندسال اخير صورت گرفته است.

 
 عوامل تشديد كننده بحران هويتي در بين مرم لر .9
مله تاثيرات فرهنگي و زباني اقوام گوناگون بر فرهنگ و مردم قوم لر، بطوريكه در ج علل تاريخي از  -

قرار دارد. در قسمت هاي ديگر مناطق لر  شمال مناطق لرنشين مناطق كردنشين(شمال كرمانشاه)
نشين خصوصا مناطق لر بزرگ مردم لر به شدت بيشتري از زبان وفرهنگ مردم فارس تاثير پذيرفته 

        اند.
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مناطق و بعضاً در  شكل كنوني تقسيم بندي هاي استاني كه هركدام از مناطق لرنشين جدا از ديگر  -

 استانهاي غيرلر نشين قرار گرفته اند كه اين تقسيم بندي ها همه يادگار حكومت پهلوي است
 پهلوي و ديگر حكومت هاي پيش از آن ونيز تبعيدها ي بيشماري كه اقدامات سركوبگرانه حكومت -

 در طول تاريخ انجام شده
 تحقير قوم لر به روش هاي گوناگون كه از زمان پهلوي آغاز و اثرات آن تا به امروز مشهود است. -
وضعيت كنوني مناطق و شهر هاي لرنشين كه با وجود منابع غني آب، نفت، گاز و معادن زياد،اكثراً  -

اد به خود و نوعي خودباختگي در جزء مناطق محروم از لحاظ اقتصادي مي باشند، باعث عدم اعتم
 بين مردم لر شده است.

 نبود پژوهشكده و يا مركزي كه خاص زبان مردم لر باشد. -
ژوهش، تحقيقات و كتب كافي در زمينه هاي قوم لر، كتابهاي كمي در مورد مطالعه كلي  كمبود پ -

اب هايي كه در مورد قوم لر وجوددارد كه يكجا به كل مناطق لرنشين پرداخته باشد، بسياري از كت
قوم لر نگاشته شده است از حد يك طايفه و يا يك استان فراتر نرفته اند كه اين خود بر شكاف 

 هرچه بيشتر ميان مردم لر دامن مي زند.
 اصال نبود رسانه و يا نشريه اي با دامنه توزيع كل مناطق لر نشين. كمبود و يا -
ناهمواريها و نيز در دوري مردم لر ازهم بايد اشاره كرد  البته به عوامل طبيعي و جغرافيايي از قبيل -

 كه در طول تاريخ موجب تغيراتي در گويش ها و بعضي سنن شده است.
 

 يكي از مولفه هاي مهم هويت فرهنگي هر قوم [13]زبان .10
فرهنگ يكي از مهمترين مؤلفه هاي هويت هر قوم است. يكي از مهمترين بخش هاي نظام فرهنگي هر 

زبان آن ملت است. موضوع از بين رفتن زبان ها امري جهاني و يك چالش بين المللي است كه زبان ملتي، 
شناسان را نگران مي كند. زبان لري بدون شك در زمره ي اين زبان هاي در معرض خطر نابودي قرار دارد. 

گويش ها نقش دارد كه  عوامل فراواني در از بين رفتن كه روز به روز فاصله ي مردم با آن بيشتر مي شود.
مي توان آنها را در دو عنوان كلي دروني و بيروني تقسيم بندي كرد. ايران از جمله كشورهايي بوده و هست 

تاريخ پر فراز و نشيب خود   كه همواره مورد هجوم ساير فرهنگ ها قرار گرفته و زبان فارسي چندين بار در
ايرانيان و بزرگ مرداني از اين خطه پر گهر تمام اين آفات دفع در خطر انقراض قرار گرفته است. كه با تالش 

شده، هر چند كه ردپايي از اين حضور بيگانگان در فرهنگ و زبان ايراني رسوخ كرد اما كليت فرهنگ ايراني 
همچنان محفوظ مانده است و ما نه به زبان عربي سخن مي گويم نه تركي و نه هيچ زبان ديگري. دومين 

بستگي دارد و معلول فرهنگ عمومي جامعه و عدم سياست گذاري   ملكرد و نگرش خود اشخاصعامل به ع
صحيح است. مردمان سرزميني كه زماني در معرض يك فرهنگ يا زبان جديد قرار مي گيرند اعتماد به 

 نفس حمايت از زبان آبا و اجداديشان را نداشته باشند محكوم به نابودي فرهنگ و زبان خود هستند.
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گام اول براي حفظ ارزشها خودباوري است. زماني كه ما به گويش خود ارج ننهيم و به آن باور نداشته 

 تهاجم بدل مي شويم و روند جابجايي فرهنگي را تندتر مي كنيم. باشيم خود به ابزاري در خدمت جبهه 
مگر نمي توان با وجود مدرن تاثير پيشرفت علم و تكنولوژي بر زبان كشورها امري اجتناب ناپذير است. ولي 

بودن و زندگي بر مبناي پيشرفت هاي بشري به زبان مادري خود تكلم كرد؟ زبان لري با آن همه قصه و 
ر تجاي تأسف بيش مثل و حماسه در البه الي تجدد گرائي و از خود بيگانگي جوانان در حال فراموشي است.

تو «، ذشتگان و زبان مادري به طور كامل كنار گذاشته شدهاينكه در نزد برخي از لرستاني ها آداب و رسوم گ
 !»گوئي كه او خود ز مادر نزاد

 
 [14] لر موضوع مضحكه نيست  .11

شده است، گرچه اين  "استهزاء و مضحكه"همنشين  "لر"در زندگي روزمره جامعه امروز ايراني واژه 
اينكه كمابيش مردم  مي باشد. غير فارسمساله درد مشترك اقوام و ندارد  "لر"مساله انحصار به نام قوم 

ترك، لر، رشت و قزوين و.. چنان در معرض كاريكاتورهايي موهن از جنس كلمات قرار گيرند نه مساله اي 
طبيعي و نه اتفاقي كم اهميت است، اين مصيبت همگاني نبايد به خاطر همگاني بودنش رنگ طبيعي بودن 

كاريكاتور دانست كه به جاي قلم و كاغذ و چهره از زبان، واژه و  جوك را مي توان نوعي .به خويشتن بگيرد
الغه آميز به لهجه استفاده مي كند، همان طور كه در كاريكاتور هميشه عضو يا اعضايي از بدن به گونه اي مب

به همين شكل در جوكهاي قوميتي نيز اغلب صفتي كه در قوميت مورد نظر وجود ، تصوير كشيده مي شود
اما بسياري از اين مساله جوك هاي قوميتي  ا قوميت مذكور بدان متهم مي شود برجسته مي گردد.دارد، ي

ميان قوميت ها تعبير مي كنند و يا ميان جوك هاي خوب و شوخي با جوك هاي بد و  "شوخي"به عنوان 
 موهن تفاوت مي گذارند.

ز ويژگي هاي منفي مردم مورد در اين گروه از جوك ها يكي ا الف) جوك هاي منفي و توهين آميز:
نظر برجسته مي شود، در مورد مردم لر جوك هاي موهن بيشتر ايشان را مردمي احمق، غير بهداشتي، رام 

 نشدني، خشن، بي مالحظه و... نشان مي دهند.
در اين گروه از جوك ها سخن از ويژگي هاي مثبت و خوب قوم  ب) جوك هاي  مثبت و شوخي آميز:

اما به گونه اي مبالغه آميز تا اسباب خنده را فراهم آورد، در مورد قوم لر چنين جوك هايي  مذكور مي شود
 دست روي: صداقت و صميميت، زورمندي، آزادگي، غرور و... گذارند.

دسته اي از جوك هاي شوخي آميز و مثبت لري كه در سال هاي اخير رواج زيادي مخصوصا ميان خود 
است كه يك واژه اصيل و اغلب ترجمه ناپذير به فارسي را توضيح مي دهد و لرها داشته است جوك هائي 

نشان مي دهد چگونه اين واژه ايده ها و احساساتي را بر مي انگيزد كه با هيچ ترجماني نمي شود آن را به 
مي توان يك موضع ثابت و هميشگي دربرابر تنوع و رنگارنگي جوك ها و لطيفه هاي ن زبان ديگري گفت.

 به همين دليل دو راهكار زير پيشنهاد مي شود:ي داشت، لر
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 الف) راهكارهاي منفعالنه (واكنشي): 

در روش منفعالنه الزم است همواره آمادگي و سرزندگي الزم براي برخورد با چنان مضحكه هايي داشته 
ا و مخصوصا موضع گيري ها و اعتراض هايي نسبت به برخي كاراكترهاي طنز كه در رسانه همثل باشيم. 

سازماندهي شده و پيگيرانه و  كه بايد ادامه يابد و دامنه دار گردد، سريال هاي تلويزيوني، صورت گرفته است
 .باشد

 ب) راهكارهاي فعال (كنشي): 
بر نهادها، تشكل ها، سايت ها، خبرگزاري ها، شركت، كاالها ها و.. يكي از چنان » لُر«گذاشتن نام 

الش و دغدغه اي كه بيشتر اهل قلم لُر در زمينه رسم الخط لري دارند نيز يك عمل راهكارهاي فعال است. ت
 كنشي نسبت به وضع موجود است. 

 
 [15]چه چيزي هويت قوم لر را زير سوال برده است؟  .12

  .تالش براي تغيير لهجه خود و فرزندان خردسال و تشويق آنان براي فارسي صحبت كردن -1
 .فتن لهجه لري ديگران هنگامي كه فارسي صحبت مي كنندبه تمسخر و استهزا گر -2
 .تالش براي فارسي صحبت كردن در خانواده - 3
 .كمرنگ شدن استفاده از لباس هاي بومي و محلي -4
 .منسوخ شدن بسياري از غذاهاي محلي -5
 .ن هاات و ورود سازهاي غربي به جشحذف تدريجي ساز و نقاره اصيل قوم لر از جشن ها و مراسم -6
 .خود زني هاي قوم لر -7
 .تقليد هاي كوركورانه از هر مرجع غير لر و الگو گرفتن از الفاظ و كلمات ناپسند سايرين -8
 .تعبير كردن بي سليقه گي به سليقه لري  -9

 .احترام به ساليق برخي افراد خود اصيل خوانده -10
 .ادن وجه لرها مي شودخود زني ها و زيراب زني ها كه منجر به كريه نشان د -11
 .تعبير كردن حركت بي فرهنگي به لر بودن فرد مورد نظر -12
انكار كردن لر بودنشان در خيلي از محافل خارج از استان مخصوصا دانشگاهها و منتسب كردن خود به  -13

 .يكي از استان هاي همجوار
 

 [16] راهكارهاي تقويت فرهنگ بومي محلي .13
خود  بعديآن است كه اين دستاوردها را حفظ كنند و به نسل هاي  آيندهما و نسل هاي وظيفه نسل 

 الزم و ضروري جلوگيري از رسوخ فرهنگ بيگانه در فرهنگ بومي و محلي هر منطقه. اين امر براي برسانند
البته  است و اين امر را از طريق آموزش و به كار گيري روش هاي سازنده و مفيد بايد پي جويي نمود.
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ن گام در اين راه شناختن كامل فرهنگ بومي و محلي توسط افراد جامعه است ، اما اين آشنا سازي مهمتري

 نياز به فرآيندها و راهكارهايي دارد كه برخي از اين راهكارها در پي خواهد آمد.
 :نقش صداو سيما ي استان در ترويج و تقويت فرهنگ بومي 

تقويت فرهنگ بومي بحث هاي تخصصي در حوزه هاي  ي استان در ترويج وندر خصوص نقش صداو سيما
دراين راه بسيار مهم و امري اجتناب ناپذير است. صدا وسيما با  رسالت صدا وسيما مختلف مطرح مي شود.

فيلم هاي مختلف از تاريخچه فرهنگ بومي محلي و همچنين فيلم هايي كه در آن آداب و توليد و پخش 
و لباس هاي محلي در آن مورد استفاده قرار مي گيرد مي تواند در  رسوم محلي به كار گرفته مي شود

تقويت فرهنگ بومي بسيار مؤثر عمل كند. خصوصاً در زمينه پوشش محلي و گويش محلي اين رسالت را به 
خوبي مي تواند بر عهده بگيرد. پخش مسابقات محلي در برنامه هاي صدا وسيما، بيشتر شدن استفاده از 

برنامه هاي صدا و سيما توسط مجريان، استفاده از لباس هاي سنتي در برنامه ها توسط  گويش محلي در
 مجريان صدا و سيما. 

 لباس هاي محلي و عرضه رواج  -
 برگزاري جشن ها و مراسم امروزي به سبك سنتي  -
 آشنا كردن دانش آموزان با هنرهاي دستي محلي و غذاهاي سنتي  -
 ميكتابي در خصوص فرهنگ بو -
 مطبوعات محلي و تقويت فرهنگ بومي  -
 ميراث فرهنگي و راه اندازي موزه هاي تخصصي  -
 ترويج صنايع دستي -
 توسعه گردشگري روستايي  -
 

 نتيجه گيري .14
عواملي كه باعث شده است فرزندان امروز قوم لر به دنبال هويتي جديد در خارج از مرزهاي قوم لر و حتي 

ند چيست و چرا امروز قوم لر در بسيار مورد هتك حرمت قرار مي گيرند و كسي در داخل آن براي خود باش
يكي از مهم ترين  .پاسخ اين سواالت را بايد در خود جستجو كرد هم نمي خواهد از هويت خود دفاع كند؟

سخت  ه بايد باشد؟ نلرهاست و براستي چرا اينگو كم كاري خود ماداليل كمرنگي اين هويت غني قومي 
اعتراف كنيم عليرغم داشتن سابقه غني فرهنگي و تاريخي امروزه بسياري از مردم از هويت و ت اما بايد اس

با تغيير و  د.نوعي تظاهر به لر نبودن خو مي كنريشه خود يعني نژاد و زبان لري فراري اند و هر كسي به 
ندگي و فرهنگ زندگي انسان پيشرفت تكنولوژي و به وجود آمدن ابزارهاي جديد در زندگي انسان سطح ز

باعث مي شود فرهنگ هاي گذشته تعديل شده و  و همين مساله مي شود و دگرگوني نيز دچار تغيير
فراموش شوند. فرهنگ ها و آداب و رسومي كه بسيار غني بوده و بار معنوي زيادي داشته است. اما آنچه 
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اعتالي فرهنگي لري كوشا باشيم اگر تك  همگي دست به دست هم دهيم و در راهضرورت دارد آن است كه 

 تك ما اين را وظيفه خطير خود بداند قطعا نتايج پر ثري به بار خوهد آمد. 
اول  ي كه در اين مسير مي تواند نتايج بسيار پر باري داشته باشد در درجهيكي از اساسي ترين راه هاي

آموزان مي باشد. بايد به خانواده  شبراي دان آموزش خانواده و در درجه دوم برنامه ريزي مناسبي در مدارس
رق قومي ه قومي هستند و چه پشتوانه غني فرهنگي دارند، بايد با آموزش هاي مناسب عچيادآوري كرد كه 

چه بسا نسل جوان هم از  شودبيدار كرد و اگر اين احساس مسئوليت خانواده بيدار و بومي خانواده ها را 
بومي و قومي خود بازمي گردند و براي آن ارزش قائل بوده و افتخار مي كنند. طريق خانواده ها به هويت 

بايد هر كدام از ما به عنوان يك شهروند لر در برابر هر گونه توهين و پيام و برخوردها و تحقيرهاي توهين 
و زنده اين فرهنگ و زبان را ارج نهاده از خود واكنش مناسب نشان دهيم و هر كدام به نوبه خود  آميز

ضروري به نظر مي رسد. به طوريكه  ر. لزوم آموزش فرهنگ هر قوم در مدارس در اين دوره بسيانگهداريم
به نحو مناسبي بايد  موزان با فرهنگ غني خودكتب مناسبي در جهت آشنايي دانش آ برنامه ها و حتي

كتابي در خصوص فرهنگ  ،هنرهاي دستي محلي و غذاهاي سنتي آشنا كردن دانش آموزان باتدوين گردد. 
آشنا كردن دانش ، ن ها و مراسم امروزي به سبك سنتيبرگزاري جش، لباس هاي محليو عرضه رواج ، بومي

راه ، توسعه گردشگري روستايي، ترويج صنايع دستي، هنرهاي دستي محلي و غذاهاي سنتي آموزان با
 روري است.امروزه در جوامع ما بسيار الزم و ض ، اندازي موزه هاي تخصصي

به عبارت ديگر تفرق گرايي برخي  مسائل پيش روي قوم لر را بايد در منطقه گرايي، شهر گرايي و يكي از
افراد اين قوم دانست. امروزه شماري از مناطقي كه مردمانش خود را لر مي دانستند، به نظر ميرسد كه  از

راد تعداد زيادي را شامل نمي شوند اما چنين امروزه تعلق خاطري به واژه لر ندارند. هرچند كه اينگونه اف
شايد  .تفكري حتي اگر افراد اندكي را با خود همراه سازد جزء تفرقه و اختالف چيز ديگري به دنبال ندارد

امروز زمان آن رسيده است تا قشر فرهيخته و اهل قلم با همت رسانه ها تالش كنند تا از فروپاشي هويت پر 
وري دالوري مردان و پاكدامني زبانزد زنان غيور لر دين خود را به نژاد پر افتخار خود افتخار قوم لر و يادآ

اكنون نياز به همدلي و تحكيم وحدت بين قوم لر بيش از بيش احساس مي شود و انسجام هم  .عطا كنند
 .جانبه اقوام لر باعث سربلندي و افتخار خواهد بود
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