ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻟ اﯾﻼم
ﻟﻫﺎ ﺟﻨﻮﺑﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻃﻮاﯾﻒ ﮐﺮد اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن در آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾ و ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮد ﺣﺪودأ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را
»ﻟ«؛ ﯾﻌﻨ» ،ﺻﺪ ﻫﺰار« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﮔﻮﯾﺶ ﻟﺮی در ﯾ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻟﺮ و ﻟ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻬﺠﻪ ،ﺳﻨﻦ ،آداب و رﺳﻮم و ﺑﺮﺧ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺬﻫﺒ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﮐ دارﻧﺪ .اﯾﻼت و ﻃﻮاﯾﻒ ﻟ در
ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨ در درهﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪی ﺳﯿﻤﺮه ﻣﯿﺎن
ﺑﺮوﺟﺮد ،ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﺧﺮم آﺑﺎد ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﯾﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻟﻫﺎ ﺑﻪ »ﻃﻮاﯾﻒ وﻧﺪ« و ﻟﺮﻫﺎ ﺑﻪ »ﻓﯿﻠ «ﺷﻬﺮت
داﺷﺘﻨﺪ .ﻟﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌ در اﯾﺮان در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺸ از اﯾﻼم ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻣﺮﮐﺰی،
ﮐﻬﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و ﺑﺨﺸ از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺑﻮﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻣﺎن و ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻃﻮاﯾﻒ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻟﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧ ﻟ را در ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﮐﺮدی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧ آﻧﻬﺎ را ﻗﻮﻣ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻫﺎ و
ﻟﺮﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧ ﻟﻫﺎ را ﯾ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻗﻮام اﯾﺮاﻧ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﮐﺮدی ﯾﺎ )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻈﯿﺮ )ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ ،ﮐﻠﻬﺮی ،ﺳﻨﺠﺎﺑ ،ﻟ ﻓﯿﻠ (در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،اﯾﻼم و
ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﻏﺮب اﯾﺮان ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻼت ﻟ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﯾﻞ ﮐﻠﻬﺮ ،اﯾﻞ زﻧﻨﻪ ،اﯾﻞ ﻣﺎﻓ و اﯾﻞ ﺑﺎﺟﻼن ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣ اﯾﻼم و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎوا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻃﻮاﯾﻒ ﻟ ﮐﻪ در ﻟﺮﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻏﯿﺮ از ﻃﻮاﯾﻒ ﻟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول در دورۀ
ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻟﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و درآﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ داد و ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺎﯾﺪﺷﺘﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد و
ﻃﺎﯾﻔﮥ دﻟﻔﺎن در ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﯿﻮﻟ در ﺷﻤﺎل ﻟﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﺎﺟﻼن از ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮﺻﻞ آﻣﺪهاﺳﺖ .در زﻣﺎن ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﺨﺸ
از ﺳﭙﺎه ﻧﺎدر را ﻟﻫﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﻣدادﻧﺪ .در دوره ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی از زﻧﺪﯾﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻮاﯾﻒ ﻟ ،ﻣﻨﻘﺮض و ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻫﻢ ﻟﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ ﻧﻘﺸ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﺴﺮوی،
ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﯾ از ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮده .و در ﻧﻬﻀﺖ ﺟﻨﻞ ﻫﻢ ﻟﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ
روﻧﺪ اﺧﺬ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺮدی ﮐﻪ از ﺳﺪهﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﮔﻮران ﻣﻨﺎﻃﻖ اردﻻن )ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﻨﻨﺪج( و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻧﺸﯿﻦ ﺗﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻮﻣﯿﺘ ﻟﻫﺎ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﻟ از ﻫﺮ
دو زﺑﺎن ﮐﺮدیﺗﺒﺎر و ﻟﺮیﺗﺒﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮی داراﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ در آن ﻣﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮐﺮدی ﮐﻠﻬﺮی دارد.
 ۷۰درﺻﺪ واژﮔﺎن ﻟ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ۷۸ .درﺻﺪ ﺑﺎ ﻟﺮی ﺧﺮمآﺑﺎدی و  ۶۹درﺻﺪ ﺑﺎ ﻟﺮی ﺷﻤﺎﻟ .ﻟﻫﺎی ﭘﯿﺸﻮه
ﻗﻮﯾﺎً ﺧﻮد را ﻟﺮ ﻣداﻧﻨﺪ و ﻟﻫﺎی ﭘﺸﺘﻮه ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻗﻮی ﻓﺮﻫﻨ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﺮﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺮدﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻟ ﺑﺎ
دﯾﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ :ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﻢ‐ درزﺑﺎن ﻟﺮی :ﺑﻪﺟﻪ رهﯾﻢ ﻫﻮﻧﻪ‐ در زﺑﺎن ﮐﺮدی :ﺑﻮ ﺑﭽﯿﻤﻪ ﻣﺎل‐
در زﺑﺎن ﻟ :ﺑﻮری ﺑﭽﯿﻤﻪ ﻣﺎل .ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟ را درﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺗﺪرﯾﺠ ﻓﺎرﺳ‐ﻟﺮی‐ﮐﺮدی در ﻣﯿﺎن ﻟﺮی و ﮔﻮراﻧ ﻗﺮار داده وﻟ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪیﻫﺎی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﺮی ﻣداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻢ ﻟ را ﮐﺎﻣﻼ در دﺳﺘﮥ ﻟﺮی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ .از
وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻟﻫﺎ ،داﺷﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨ ﻏﻨ ﻣﺘﻮب اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ آﺛﺎر ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻟ در ﺗﺬﮐﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﻔﻨﺪﯾﺎرﺧﺎن ﻏﻀﻨﻔﺮی
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮔﻠﺰار ادب ﻟﺮﺳﺘﺎن« ﮔﺮدآوری ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از ﺣﻮزه ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ )اﻟﺸﺘﺮ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼ ﭘﺮﯾﺸﺎن ،ﻣﻼ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ و ﻣﻼ ﺣﻒﻋﻠ و اﺧﯿﺮاً رﺿﺎ ﺣﺴﻨﻮﻧﺪ و ﻋﺰﯾﺰ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ )ﺧﻢ ﮔﺮﯾﻦ( و ﮐﯿﻮﻣﺮث اﻣﯿﺮی ﮐﻠﻪ ﺟﻮﯾ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻟ اﻣﯿﺮ
ﺷﻌﺮﻫﺎﯾ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺳﺮودهاﻧﺪ .از دﯾﺮ آﺛﺎر ﻣﺘﻮب ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮودهﻫﺎی اﻫﻞ ﺣﻖ ﻧﻈﯿﺮ :ﮐﻼم ﺧﺎن اﻟﻤﺎس ،ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
ﻫﻔﺘﻮاﻧﻪ ﭘﻬﻠﻮﯾﺎﻧﻪ ﻋﺴﺮی ﻋﺎﻟﻢ و ﺧﻢ ﮔﺮﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .دﯾﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً اﻧﺘﺸﺎرات
اﺳﺎﻃﯿﺮ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

