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دري لري منطقه بررسي چند واژه و بويراحمد  فردوسيي شاهنامهي كهگيلويه

∗روز دكتر نيك

 ياسوج دانشگاه

 چكيده

و واژهي شاهنامهنگارنده در جريان تدريس هـاي فردوسي با برخـي ابيـات مـبهم

و نامفهومي كه به درستي ريشه  اين امر سـبب.رو گرديده روب، نشده است معنايابي

و  و واژه با دقت بيش شد تا با نگاهي تازه  مورد بررسـي،هاي اين اثر مهم تر، ابيات

در.قرار گيرد  بـسياري فردوسي كه گنجينـهي شاهنامهدستاورد بررسي اين شد كه

و پربار زبان فارسي است كه هايي به لهجه واژه،غني هاي مختلف محلي وجود دارد

و تخصصي در اغلب فرهنگ  و نه به دقت ريشه،شاهنامههاي عمومي شناسي شـده

ها داده شده است كه اين امـر باعـث نه معناي درستي متناسب با مفهوم بيت از آن 

گ  و دشواري در فهم برخي ابيات  سـعي،بنابراين در اين پژوهش. رديده است ابهام

وي لـري منطقـه هاي محلي مربوط به لهجـه شده است برخي از واژه ي كهگيلويـه

و متناسـب بـا ريـشه، فردوسي به كار رفته استي شاهنامهبويراحمد كه در يـابي

و مغلق  زيرا نگارنده سخت بر اين بـاور؛ به درستي معني شود،مفهوم ابيات مشكل

ك  و،ي ياد شـدهي لري منطقه هاي مختلف ايران، لهجهه در ميان لهجه است  قرابـت

و فارسي امروزي دارد در. پيوندي بسيار نزديك با فارسي ميانه بخشي از اين پيوند

ي لـري بـاي همين پيوند لهجـه در سايه شايد.ي حاضر نشان داده شده است مقاله

و جايگـاه، كتاب قرآن كريم است كه اين اثر بزرگ بعد از شاهنامهزبان ي پايگـاه

و بوير احمد منحصر به فرد در ميان اقوام لر به خصوص قوم لر منطقه ،ي كهگيلويه

.استداشته

و بويراحمد، قوم لر، لهجه شاهنامهزبان فارسي،: هاي كليدي واژه .ي لري، كهگيلويه

و ادبيات فارسي∗  ynikrouz@mail.yu.ac.ir استاديار زبان

23/5/90:تاريخ پذيرش مقاله830/1/90: تاريخ دريافت مقاله



)10پياپي(90، زمستان4ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــ 188

 مقدمه.1

)بيان مسئله(تعريف موضوع.1.1

اليو ابياتها، واژه شاهنامهو پرحجم شك در اثر سترگ بي و بعضا  وجـود،ينحل دشوار

ايـن مـشكالت بـراي. آيـد دارد كه البته به نسبت گستردگي آن بسيار ناچيز به نظر مـي

و اشـكالي بـه وجـودو شـود خيلي با اهميت تلقي نمـي، عاديي خواننده هـيچ ابهـام

و تـك رستي واژه چون اين خواننده توجهي به درستي يا ناد آورد؛ نمي آن ها تـك ابيـات

و  و ارزشمند استآن ندارد و،چه براي او مهم و هنرنمـايي و جريانات داستان  حوادث

و شخصيت در طبيعي است واژه. هاي آن است رجزخواني قهرمانان و ابيـات دشـوار هـا

مي،بافت كلي داستان  و گم و خواننده با اين كه معنـي واژه به چشم نمي شود  را هـا آيد

مي،داند نمي وي اما از ديد خواننده برد؛ از حوادث آن لذت  آگاه متخصص كه بـا دقـت

و بررسي واژه انديشي خاصي به مطالعه ژرف ميي بيت بيت  يـك بيـت،پـردازد هاي آن

و و الينحل امري بزرگ مي دشوار .آيد نماياند كه پيوسته به دنبال حل آن برمي مهم

و ميانهطويلهجه لري داراي قدمت و با زبان فارسي باستان . ارتبـاط دارد،الني است

ي بـين زبـان لـري بـا از رابطـه، اولين كسي است كه به طور دقيـق،»هنري راولنيسون«

و بدين سان متوجه پيوستگي و لرهـا فارسي باستان پرده برداشت قومي پارسيان باستان

ديريـابوابيـات دشـوار برخـي نگارنـده معتقـد اسـت) 155: 1360راولنيسون،(.شد

آنو واژه شاهنامه كه،هاي مشكل  مشخص،ها از واژه تعداديي ريشه به اين دليل است

و حال آن كه و بويراحمـدي لغات عاميانهو گويش محليو جز نيست، منطقه كهگيلويه

و به دليل دست  و درسـت كاري شدن باقي مانده و در واژه نامـه هـاآنشكل صحيح هـا

و ضبط نشده اسـت،شاهنامهي خاصها فرهنگ براين ضـرورت داشـت ايـن بنـا. ثبت

و معنا شود كـه ايـن مهـم ها استخراج، ريشه واژه ي بـه وسـيله، در ايـن پـزوهش،يابي

. شده استانجامنگارنده

 هاي اصلي پرسش.1.2

؟ به درستي معني شده استشاهنامهي ابيات آيا همه.1

و كلمي واژه آيا همه.2 و معني شده است به درستي ريشهشاهنامهات ها ؟يابي

در.3 و بوير احمد به كار رفته است واژهشاهنامه آيا ؟هاي لري منطقه كهگيلويه
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 فرضيه.1.3

، همچنان ابيات دشوار حل ناشده در شاهنامهي هاي تخصصي درباره با وجود فرهنگ.1

. آن وجود دارد

و بويراحمـد بـهيي لري منطقـه از لهجه هايي فردوسي، واژه شاهنامهدر.2  كهگيلويـه

. دليل پيوستگي عميقي كه با زبان فارسي دارد، به كار رفته است

و ديرياب.3 مي، شاهنامه برخي از ابيات دشوار و اصـطالت واژهتوان بـه كمـك را هـا

و بويراحمد معني كردي لري منطقه . كهگيلويه

و رويكرد تحقيق.1.4  روش كار

پ با ابتـدا در چنـدين نوبـت،. وهش، روش انجـام آن تحليلـي اسـتژ توجه به موضوع

و واژه، فردوسي به دقتي شاهنامه هايي كـه بـه نظـر نگارنـده مورد مطالعه قرار گرفت

و بويراحمـد بـوده اسـت،يي لري منطقـه جزء لهجه) كه خود لرنژاد است(  كهگيلويـه

و از جهت ريشه و كشف معني استخراج . صحيح متناسب با ابيات، بررسـي شـد شناسي

تـري پيـدا كنـد، بـه هاي مورد نظر اطمينان بـيش براي اين كه نگارنده به لري بودن واژه

و فرهنگ نامه واژه .مراجعه كرده استنيز هاي محلي هاي ساير لهجه ها

و بويراحمد.2  كهگيلويه

ر است سعي شده،در اين مبحث وشـن از تـاريخ با بررسـي منـابع مختلـف، تـصويري

و بوير احمد منطقه قوم لر گذشته آثار مورخـان قـروندر. نشان داده شود،ي كهگيلويه

از،نويسان جغرافي. شود نخستين اسالمي اشاره صريحي به لرها ديده نمي  » اكـراد« مكرر

آن؛اند نام برده ميكي اقوام چادرنشين ايراني ها به همه زيرا .گفتند رد

به»زم جيلويه«به، فارسي گانه پنچ»زموم« بيان ابن حوقل در »زم رميجان« معروف

معـروف بـه رميجـان در پـشت اصـفهان) كوه گيلويه( زم جيلويهاما«: است اشاره كرده

و قسمتي  بر از واليت است و شاپور را در يكميهاي اصطخر و از و گيرد سو بـه بيـضا

و به حدود اصفها،از سوي ديگر  و از ديگـرن  بـه،از سوي ديگر بـه حـدود خوزسـتان

ميي ناحيه منطقه )36-1366:35 ابن حوقل،(».رسدي شاپور



)10پياپي(90، زمستان4ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــ 190

از«: اصطخري معتقد است،)كوه گيلويه(» زم جيلويه«ي در مورد وجه تسميه يكـي

مي آن زموم،  و او قـديم زم زميجان است كه به زم جيلويه المهرجان معروف و باشد تـر

او او بيش لشكر  و بـرادر وي، سـلمه بـن روزبـه،تر از جيلويه بود و اهـل بعـد از بـود

و او سـلمه را خـدمت تر از كوره جيلويه از خمايجان زير  ي اصطخر منتقل شـده بودنـد

آن. كرد مي و قـوي، چون سلمه بمرد،بعد از و كار او عظـيم  جيلويه برين زم غالب شد

ميآ،گشت تا چنان شد كه الي يومنا هذا و شـوكتن زم را به وي نسبت و قـوت برند

و مرتبه  و معقل بـن،اي رسيده بود كه با فرزندان ابي دلف او به مقام  محاربت آغاز نهاد

)134: 1373اصطخري،(». بود بكشت،عيسي را كه برادر ابي دلف

و هم شـامل سـرزمين)زم(رم، در گذشتهاصوال«الزم به توضيح است  هم نام قبيله

 مـسوول،ي خاصي قرار داشـته كـه رياسـت آن قبيلـه بوده كه در اختيار قبيلهي مشخص

و پاسداري از راه جمع مي. ها در داخل آن محدوده بوده است آوري ماليات توان بنابراين

دريافت كه گيلو يا گيلويه نام يكي از روسـاي قبايـل لـر بـوده كـه پـس از تـصرف رم 

و  :1370الهـي، امـان(».نيز سرزمين وسيع آن نهاده است زميگان، نام خود را بر آن قبيله

112(

لرستان، يعني«:گويدمي،ي قلمرو قوم لر به خصوص لر بزرگ بارهاقبال آشتياني در

و لـر:شـد به دو قـسمت تقـسيم مـي،نشين، مقارن استيالي مغول اراضي لر   لـر بـزرگ

و بختيـ،به جاي لر بزرگ امروز..كوچك و لـر كوچـك كوه كهگيلويـه اري قـرار دارد

و امـراي ايـشان. گوييم همان است كه حاليه هم آن را لرستان مي  ذكر طوايف لر بـزرگ

مي بيش )1386:696اقبال آشتياني،(».آيد تا لر كوچك تر در تاريخ به ميان

و:انـدهو بايد دانست كه نواحي كوه گيلويه را به دو قسمت نمود«  قـسمت شـرقي

ك و بيشه وسيع شمالي آن را و كوهستان است تر و پشت،تر آن سردسير كوه كوه گيلويه

و بهبهـان  و مغربي آن را زيـر كـوه و قسمت جنوبي :1378فـسايي، حـسيني(».گويند

1469(

تل منطقه. بندي مذكور به هم خورد تقسيم،در زمان قاجار« ي كهگيلويه به مركزيت

امـا در ايـن. تابع استان فـارس درآمـد.ش.ـه 1322خسروي در زمان رضاخان تا سال

و تا سال  سرانجام در سـال.ي استان خوزستان گرديد ضميمه،1343سال از فارس جدا

 شهرستان كهگيلويه به صـورت فرمانـداري كـل مـستقل تحـت فرمانـداري كـل،1343
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و مركز آن به و بوير احمد در آمد و باال)چياسي=( ياسوج كهگيلويه در منتقل گرديد خره

شد1356سال  و بوير احمد به استان تبديل )1370:116الهي، امان(». كهگيلويه

اين استان از غرب به استان خوزستان، از جنوب به استان فارس، از شـرق اكنون هم

و بختيـاري  و از شمال به استان چهار محـال و داراي،به استان اصفهان  محـدود اسـت

و باشت بهمئي،، گچساران، كهگيلويه بويراحمد، دنا:شهرستانهفت .، است، چرام

و گويش لري منطقه.3  بويراحمدي كهگيلويه

و ادبيات مكتوب نبوده و خط فارسي بـراي نوشـتن اند گرچه لرها داراي خط و از زبان

لر كنند، همه استفاده مي و گـستردهغ داراي ادبيات شفاهي،ي طوايف  كـه اي هـستند ني

و عميـق كنون متاسفانه تا و جمـع،به صورت دقيق شـكي«. آوري نـشده اسـت بررسـي

و محلــي در فرهنــگ  يكــي از نقــايص،هــا نيــست كــه ضــبط نبــودن كلمــات عوامانــه

 داراي معـاني، به خصوص كه بـسياري از ايـن كلمـات؛هاي زبان فارسي است فرهنگ

و صريح مخصوصي است كه براي آن مفهوم مترادفي توان نمي،زبان ادبي در بين،ثابت

)67: 1382،زاده جمال(».پيدا كرد

تـرين رابطـه را بـا فارسـي زبان لري نزديك،هاي جنوب غربي ايراني در بين زبان«

)53: 1370الهي، امان(».ي پارسي ميانه است ها دنباله دارد كه هر دوي آن

:توان تقسيم كردمي به سه گروه عمده،هاي داخلي گويش لري را با توجه به تفاوت

و بوير احمدي)ج؛ لري بختياري)ب؛ لري لرستان)الف . لري كهگيلويه

سهها از ميان گروه و بـوير احمـد گانه، گويش لري منطقهي  بـه دليـلي كهگيلويـه

و آوايي مشترك داشتن ذخيره و ساخت نحوي و فارسيي واژگاني  با زبان فارسي ميانه

نز،امروزي آن پيوندي بسيار  به طوري كه خيلي از كساني كه لـر نيـستند،ها دارد ديك با

را شوند تا ساير لهجه اين لهجه را بهتر متوجه مي .هاي لري مناطق لرنشين

را بسياري از واژگان زبان،اين گويش كـه هاي كهن ايراني به خصوص فارسي ميانه

خ  ،وانـدن متـون پهلـوي بعضا به فارسي امروزي نرسيده است، حفظ كرده كه براي بهتر

و گـويش لـري فارسـي ميانـه تعدادي از واژگان مـشترك زبـان،در زير. سودمند است

مي منطقه و بوير احمد را ذكر ،تر به اين ارتبـاط بـسيار نزديـك كنيم تا دقيقي كهگيلويه

:پي ببريم
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 هاي فارسي ميانهواژه

)پهلوي(

ي هاي لري منطقهواژه

 كهگيلويه وبويراحمد

 فارسي معادل

 امروزي

 آبگير)barm(برم)varm(ورم

 ادرار)mesisa(ميسه)mesak(ميسك

 ديروز)dig(ديگ)dig(ديگ

خط)kish(كيش)kish(كيش

نر)varza(ورزا)varzak(ورزاك  گاو

 ملخ)kulo(كله)kulak(كلك

 گنجشك)benjisk(شتجِبن)vinjisk(وينگشت

 مغز)mazg(مزگ)mazg(مزگ

 ابرو)borg(برگ)bruk(برك

 افروختن)boraz(براز)varaz(وراز

و بويراحمـد بـه دهد گويش لري منطقه اين مقايسه به خوبي نشان مي ي كهگيلويـه

و نزديك با فارسي ميانه دارد،هاي لري نسبت ساير لهجه يـادآوري ايـن. پيوندي عميق

لر نكته الزم است كه ريشه  وي،شناسي واژگان و كـشف ارتبـاط ايـن تحـول تطـور آن

و جداگانهي خود مبحث،هاي كهن ايراني لهجه با زبان  ي اسـت كـه نيـاز بـه پژوهـش تازه

و كامل .تر دارد مستقل

و بويراحمد در ميان قوم لر منطقهشاهنامهجايگاه.4 ي كهگيلويه

به كهگيلوي باعث توجه خاص قوم لر منطقه،رسد عوامل زير به نظر مي و بوير احمد يه

:ي فردوسي شده است شاهنامه

و شهرسـتان ممـسني مكان)الف و بويراحمد و مناطق زيادي در استان كهگيلويه ها

مي،شاهنامههاي يكي از شخصيت وجود دارد كه به  و»تل زالـي«: مانند؛شود نسبت داده

 يـا» سـفيددژ«سـخت، در سـي»بيـژن«العبـوري صـعب در ياسوج، گردنه»تل خسرو«

.ي ممسني در منطقه»كوه طوس«و»دشت رزم«و»ي سفيد قلعه«

 بر تـل بلنـدي،ي اهالي كوه گيلويه مشهور است كه شاه كي خسرو كياني در ميانه«

و شاه لهراسـب را وليعهـد سـلطنت خـود و اهالي ايران را بخواست در صحرا بنشست



دري لري منطقه بررسي چند واژه و بويراحمد 193 ـــــــــــــي فردوسي شاهنامهي كهگيلويه

و در شمال گنجه در(فرمود  به مـسافت،) كيلومتري ياسوج5 هم اكنون روستايي است

را چشمه،دو فرسخ از»ي بـشو چشمه«اي است كه آن و ايـن كلمـه فعـل امـر  گوينـد

خسرو رسيد كه در اين چشمه تـن شستن باشد يعني از جانب خداي تعالي وحي به كي

و در ميانه  و غسل را به ميان بياور و مشرق گنجه به مـسافت دو فرسـخ،ي شوي  شمال

و عقبهديعني گر كتلي است  گوينـد»ي بيژن مله«اي است كه آن را به زبان كوه گيلويه نه

و همراهان كي و برفو در اين كتل، بيژن شد،خسرو از باد و تا كنون در اين انده هالك

بي برف.ي بيژن مله مي هاي و باد اندازه مي بارد : 1378فسايي، حسيني(».وزد هاي سخت

1472(

و وجود)ب و مشهور تيره طوايف از خـود را بـه اين منطقـه كـه هاي بزرگ يكـي

ي طايفـه منسوب به گيـو،»كي گيوي«ي طايفه: مانند؛كنند منسوب مي شاهنامهپهلوانان 

و طايفـه»گـشتاسبي«ي منسوب به گودرز، طايفه»گودرزي« ي منـسوب بـه گـشتاسب

. فرزند اسفنديار، منسوب به بهمن»بهمن ياري«

ب از، پــس از قــرآن كــريمي فردوســي شــاهنامهاعــث شــد كــه ايــن عوامــل  يكــي

 كه به مناسبت باشد ترين كتب در ميان مناطق لرنشين به خصوص اين منطقه سنگ گران

و كثـرت داسـتان حجم گسترده را هـاي پهلـوانيي مطالب »هفـت لـشكر« بـه نـام، آن

،م ايـن منـاطق بـود حـاك،شاه قاجار زا فتاح گرمرودي كه در زمان محمد مير. شناسند مي

و ادني،هاآنشغل«:گويد مي اطفالشان بعد از ختم قـرآن. استخواندن شاهنامه از اعال

و مـي شـاهنامه شروع به خواندن  و از ايـن راه اسـت كـه اغلـب آنـان جنگجـو نماينـد

مي جنگ از. باشند آور  با خواست عـشاير در ارتبـاط،شد كه خوانده مي شاهنامهمباحثي

م. بود به،كشي وقع قشون در  مـثال هنگـام جنـگ، داسـتان؛خواني داشتند شاهنامه عادت

و براي نجات كسي جنگ رستم با افراسياب مي و نجـات،خواندند و منيژه  داستان بيژن

مي.بيژن به دست رستم را و سهراب را دوسـت داشـتند كيكاوس را نفي و رستم كردند

) 146: 1370رودي،مگر(».دار رستم بودندو طرف

و جايگاهي نژاد درباره جواد صفي در«:گويـد در ميـان عـشاير مـي شـاهنامه ارزش

و بويراحمد جهت دست يافتن به هـا گـاه ديـده خوانـان، در غـارت شـاهنامه كهگيلويه

مي شد كه آدم مي و شاهنامهها دزديدند تا برايشان در جنگ هاي با سوادي را  خواني كنند

و دارايي و مال  شـاهنامه اما در زمان رضاشاه كه عـشاير بـا سـالح. اندهداد مي به او زن
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و عـشاير راشـاهنامه دسـتور منـع.ش.ـ هـ 1312 در سال،مسلح شده بودند  در ايـالت

و امنيه و خانه ها به تفتيش چادر صادر كردند و هر خانه ها كه ها پرداختند  در شاهنامهاي

زد ها محاصره مـي آن بود توسط امنيه و وو خـورد آغـاز مـي گرديـد در صـورت شـد

و اين كـار تـا شـهريور را مي شاهنامه،پيروزي آن. ادامـه داشـت.ش.ه1320بردند در

.1 بردنـدوي بويراحمـد عليـا گرفتنـد در منطقـه، را بـه شـرح زيـر شاهنامهسه،زمان

ي مـال شـاهنامه.3ي سـيد كرامـت زمـاني شـاهنامه.2ي شيرزاد نگـين تـاجي شاهنامه

كهمنبه نـژاد، صـفي(».ها كـشته شـد در جنگ با امنيه شاهنامه جهت بردن دشت رومي

1368:577 -578(

و قرابتي)ج و زبان كه ميان لهجه نزديكي ،پيش از ايـن. وجود داردشاهنامهي لري

و بـويري لـري منطقـهي هاي مختلف لري، لهجـه بيان شد كه در ميان لهجه  كهگيلويـه

پي احمد نزديك مي. دارد شاهنامهوند را با زبان ترين  اين لهجـه«:گويد اليارد در اين باره

و عربي بدون اين)لهجه لري( ي گونـه لهجـهكيـ، وارد آن شده باشـد،كه لغات تركي

هم. اند تحريف شده فارسي قديم است كه الوار آن را حفظ كرده سان اين لهجه كه واقعا

ب بيش،زبان مردم ايران باستان است  : 1367اليـارد،(». نزديـك اسـت شـاهنامهه زبان تر

105(

كه لري هايي از واژهد تعدا،در اين پژوهش و بويراحمد  مربوط به استان كهگيلويه

الزم بـه توضـيح. گيـرد مورد بررسي قرار مـي،ي فردوسي به كار رفته است شاهنامهدر

 به درسـتي،و بعضي ديگرها نيامده اصال در فرهنگ،ها موكد است كه برخي از اين واژه 

ابيـات بـر اسـاس. شده است شاهنامهمعني نشده كه باعث دشواري در فهم دقيق ابيات

هـا بـر واژه تنظيم.ي چاپ مسكو به كوشش سعيد حميديان انتخاب شده است شاهنامه

.بوده استاساس حروف الفبا 

)(blangبلنگ.4.1
و منيژه آمده است :در داستان بيژن

 غم پور گم بوده با وي برانددـدل پيش دستان بران همه درد

)؟(بلنگز خون مژه پشت پايم همي گفت رويم نبيني به رنگ

ج1385فردوسي،( ،5:47(
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مي.ها از مبهمات است شاهنامهبيت دوم در اغلب در به نظر ايـن بيـت در آيد ابهام

و واژه در فرهنگ اين واژه.است»بلنگ«ي واژه هـاي معتبـر موجـود از جملـه نامـه ها

، فرهنگ جهـانگيري، برهان قاطع اثر پرويز اتابك، شاهنامهي نامه واژه نوشين، نامك واژه

و همچنـين فرهنـگي نامه لغت فرهنـگ گـويش، فرهنـگ زرقـان:هـاي محلـي دهخدا
ب واژه فرهنگ، خراسان بزرگ  و فرهنـگ مـردم و اصـطالحات رايـج در شـيراز ،يـضا ها

. نيامده است،ابوالحسن نجفياثر فرهنگ فارسي عاميانهو زادهي جمال فرهنگ عاميانه

در« و نوعي لباس، واژگان لكي اين واژه  معني شده است، به زمين بلند، آدم قد بلند

)28: 1384عسكري عالم،(». ناسازگار است،كه با سياق بيت

و«ي واژه و بويراحمد در گويش منطقه»بلنگه بلنگ  بـه معنـي برچـه،ي كهگيلويه

و و زدن، درخشندگي ك درخشش . متناسب با معني بيت اسـته سوسوكردن آمده است

و به پشت پـايم رسـيد مقصود اين است كه خون از مژه بـه طـوري كـه؛ام سرازير شد

در مـضافا ايـن. بـود دگي خاصي پيدا كـردهو درخشنزد پشت پايم از دور، برق مي  كـه

مي،فرهنگ بومي منطقه، در مراسم عروسي  و پشت پاي عروس را حنا بـستند تـا تاللـو

و مـستقال،ي البنـداري شاهنامهي اين بيت در ترجمه. درخشندگي داشته باشد   مـستقيما

اي كههشاهنام به خصوص شاهنامههاي همچنين در بعضي از نسخه. ترجمه نشده است

و محمد علي بهبودي تنظيم شده به ويراستار  »بلنـگ«ي به جـاي كلمـه،ي مهدي قريب

.دپلنگ آمده است كه معناي درستي ندار

)jola(جوله.4.2

و اسفنديار، پس از كشته شدن اسفنديار به دسـت رسـتم  چنـين آمـده،در داستان رستم

:است

و دم اسب سي سپپشوتن همي برداهـــ بريده بش اهــپيش

زيـبرو برنهاده نگونس كيآز زين اندرنــــار نـويخته گرز

و خفتان اوي و مغفر جنگجوي همان نامور خود  همان جوله

ج1385فردوسي،( ،6:313(

ي لندن آمـده تنها در نسخه،جوله«: آمده،شاهنامهي در باره گزارشي چند در كتاب

ري اسـت كـه چـون نـسخه هـاي بـسيار اين هم يكي از واژه. است ا بـرداران معنـي آن
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ميهدانست نمي و يا آن دانسته اند و به خصوص براي و دور اند كه براي خواننـده نـامفهوم

 به جـاي جولـه،،ي قاهره در نسخه. اندهي ديگري گذارد از ذهن نباشد به جاي آن كلمه 

و،نيزه مغ،ي ديگـر در دو نسخه در يك نسخه جوشن و و(فـر بـه جـاي جولـه مغفـر

در چنين برمي. ضبط است)حربه  بـه جـاي،ي ولـف هاي مورد اسـتفاده شاهنامهآيد كه

)101: 1361نوشين،(».ي ديگري است كلمه،جوله

و«:آمـده اسـت يادشده،ي ابياتي البنداري در ترجمه شاهنامهدر مقطـوع العـرف

و مغفره  و جوشنه و خنجره )364: 1970البنداري،(»الذنب، منكس السرج، معلقا عموده

. مده استآ جوشن به جاي جوله البنداري شاهنامه در بنا براين

و متناسـب واژه،آن چه در اين باره نگارنده در پي كشف آن است ي معني درسـت

در اغلـب ايـن واژه.انـد به آن اشاره نكرده،هاي موجود كه متاسفانه فرهنگ استجوله

نامـك واژه برهـان قـاطع،ي دهخـدا، نامـه انگيري، لغـت فرهنگ جه ها از جمله فرهنگ
و اسفندياري رزم نامهو نوشين و تركش معني شده است ... رستم در. تير دان  ايـن واژه

وشــاهنامهي نامــه واژهي فردوســي، شــاهنامهتركيــب در ي نامــه لغــت، فهرســت ولــف
ف: از قبيـل،هـاي محلـيو اغلب فرهنـگي عبدالقادر شهنامه ي ارسـي عاميانـه فرهنـگ

و زرقان ابوالحسن نجفي، فرهنگ واژگـانو فرهنگ خراسان بزرگ، فرهنگ مردم بيضا
و لكـي  و بويراحمـد در گـويش منطقـه. نيامـده اسـت،لري لرستان  واژه،ي كهگيلويـه

و جوجه به معني خار)جيله(»جوله« خارپشت جانوري اسـت كـه بـر. تيغي است پشت

 بـه،سيار تيزي قرار دارد كه به هنگام مواجه شدن با دشـمنب تيغ مانند هاي پشت او تير 

به همـين)cula(»چوله« تاليف حميد ايزدپناه،فرهنگ لريدر.دكن سوي او پرتاب مي

از مـصرحهيي جولـه، اسـتعاره واژه، بنـابراين)1381:86پنـاه، ايزد(.معني آمده است 

و حقيقي آن تير تي؛ دان است نه به معني واقعي پريعني جوجـه( مانند جولـه،از تير ردان

.است)تيغي

) dar v bard( دارو برد.4.3

و برد بپوشيد رستم سليح نبرد  به آورد گه رفت با دار

ج1385فردوسي،( ،4:202(
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برهان قاطع، فرهنگ جهانگيري، واژه نامـك، ها از جمله در اغلب فرهنگ:دارو برد
و فـر به معني،شاهنامهي نامه واژه و عظمـت، كـر و بـروو شكوه در. آمـده اسـت بيـا

،هـا البته در اغلب فرهنگ. به معني مطلق سالح آمده است،ي البنداري شاهنامهي ترجمه

ذكـر»سـنگ« به معني»برد«ي اما كلمه؛مستقال به معني درخت آمده است» دار«ي واژه

كه. نشده است  م در حالي و بويراحمدي نطقهدر گويش لري از، كهگيلويه ايـن تركيـب

و چوب آن است،دار. ساخته شده است»برد«و»دار«ي دو واژه   به معني مطلق درخت

 به معني چـوب،مثال براي سوختن. معني خاصي دارد،كه با توجه به نوع استفاده از آن

و دفاع از خود)هيزم(خشك درخت كه،و در هنگام جنگ آن بـر به معني چماق سـر

مي ميخ و هاي آهني نصب .رود بـه كـار مـي،ي تدافعي بسيار مهمـي بـوده وسيله كردند

رورو به معني سنگ است كه به هنگام جنگ،ه هم در گويش منطق»برد« تـرين مهم،در

ي بـاره در فرهنـگ زرقـاندر.اسـت در ميان عشايرو ابزار جنگي ترين وسيلهو متداول 

آم،»برد«ي كلمه و يكي از واژه،برد«:ده است چنين ي لري در گـويشها به معني سنگ

در،بنـابراين)29: 1380زاده، ملـك(».زرقان است و بـرد ي فردوسـي بـه شـاهنامه دار

 در اغلـب،و سـنگ بـوده اسـت كـه بـه ايـن معنـي)گـرز=( به معني چمـاق،ترتيب

و جمالي فرهنگ لغات عاميانه نظير هاي عمومي فرهنگ از نگ فارسي عاميانـه فرهزاده

 بـه جـز در كتـاب،شاهنامهي تخصصي درباره هاي همچنين فرهنگو ابوالحسن نجفي

و سـنگ آمـده، ذكـر اين واژه در آن،كه، شاهنامهتركيب در و چـوب به معني اسـلحه

)399: 1387 طاووسي،(.نشده است

kond(كندآور، كنداور، گنداور.4.4 –avar وgond-avar(

و ساختمان اين واژه ارهدرب  اخـتالف نظـر جـدي وجـود،نويـسان ميان فرهنگ،ي معني

نويـسان در عربـي يـا هـاي فرهنـگ چون گفته«: آمده است، دهخداي نامه لغتدر. دارد

و مضموم يا مفتوح بودن كاف  آن مضطرب است،،فارسي  ظـاهر،معني مجموع مركـب

راونيست، چه گاهي جز و گاهي گرفته»كندا« اول كلمه  جنـدي اصـل كلمـه»گنـد«اند

و از اين رو كندآور عربي دانسته و فيلسوف معني كرده،اند و حكيم  را بـه»گنـدآور«اند

و سپهساالر داده  چـون؛نمايـد آور درسـت نمـي معني فيلسوف براي كنـد. اند معني قائد

مي،نويسان خود كندا را فرهنگ و فيلسوف و در اين صورت معني حكيم  كنـدآور،دهند
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و از»گندآور«ي اگر كلمه معني معمولي ندارد  معنـي، به معني جنـد باشـد»گند« مركب

و دلير و يا تسامحهآدر،شجاع ون توسيع و بيـضه نيـز»گند«اي است به معني خـصي

از،دار است مردي خايه فالن،و امروز در تداول عامه آمده است   تعبير مثلـي اسـت كـه

م،آن و از)1377:19300، دهخـدا(».قـتحم بـودن او را اراده كننـد اقتحام مـرد بعـضي

آن.است» گندآور«اصل اين واژه«: معتقدند،شناسان زبان  بـه، جند است، گند كه معرب

و دارندگي است كه روي هم رفته بـه پسوند آور+معني لشكر،گروه كه پسوند اتصاف

)1371:53 باقري،(. باشد معني مردانه، دالور مي

ها بـه صـورت اين لغت در فرهنگ«:نويسد مي برهان قاطع محمد معين در حواشي

و. انـدهبعضي فضال صورت اخير را صحيح دانست. آمده است»گندآور« و هـرن نولدكـه

در. انده نقل كرد،به معني شجاع» كند«ي هوبشمان آن را با كاف تازي از ريشه  ولف نيز

با» كندآوري«و»كندآور«فهرست  بايـد» كنـدآور«بنـابراين. كاف تـازي آورده اسـت را

از)پسوند اتصاف(»ور«+)شجاعت(»كندا«مركب از  ،»آور«+)شـجاع(»كند« باشد نه

چه»آورنده« خلـف(».آور، تنـاور، دالور رزم:آيـد در كلمات مركب از اسـم مـي»آور«،

)1704: 1380تبريزي، 

ور پـسوند بـه+ت از كندا به معنـي دليـري كنداور آمده اس واژه نامك در اين وژاه

) 1386:366نوشـين،(.هم يعني صـاحب دليـري، دالورويرو دارندهو معني خداوند 

. اسـت پهلـوان دليـر آمـدهو كنـداور بـه معنـي مبـارز،شاهنامهي نامه واژههمچنين در

)1371:171اتابكي،(

ا،ي فردوسي شاهنامهتركيب در در كتاب و: كند«:ست كنداور آمده آور شجاع، دلير

، بـه معنـي بـه صـورت بطـل، البنـداري شاهنامهدر)1387:651طاووسي،(».از آوردن 

)1970:9البنداري،(.ترجمه شده است

 بر اين باور است كه اصل ايـناو.، نادرست است معتقد است موارد فوقه نگارند

و مركب از دو واژه»آور كنده«،كلمه در»كنـده«. از آوردن اسـت»آور«و»كنده«ي بوده

:1387نجفـي( ابوالحـسن نجفـيي فرهنگ فارسي عاميانه ها به خصوص اغلب فرهنگ

و به معني ريـشه،)1382:444 زاده، جمال(زاده جمالي فرهنگ لغات عاميانهو) 1186

ي لـري ايـن واژه در لهجـه. پنهان است،زمين كه در زير استدرخت كهني ستبر تنه

konda(، كنـده لـوك)tong(، تنـگ)koteli(ي كتلـ،كه مترادفات ديگـر آن look(
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و هيـزم سـتبر اسـت كـه افـرادي درخـت تنومنـد هيمه، ريشه به معنيِ است، جنگلـي

و زورآور بومي منطقه  مي آن را با زحمت فراوان،قدرتمند و آورنـد، از زير زمين بيرون

زم براي استفاده،ها تا منزل فرسنگ .كردنـد خـود حمـل مـي)كتـف(ستانشان بر كولي

ي سـتبر كسي است كه بـا قـدرت فـراوان خـود، ريـشه» آور كنده«بنابراين معني لغوي

و)ي كنده آورنده(كند درخت تنومند را با خود حمل مي زورمنـديو كنايه از شـجاعت

. زورآوري استو

)mol(مل.4.5

و منيژه آمده است : در داستان بيژن

آنبه شـــه بفرمــگ گرسيوز گاهـــود وـــكه بند  تاريك چاه ران ساز

و گردن به غل بن دو دستش به زنجير )؟( ملد رومي به كردارــيكي

ج1385فردوسي،( ،5:32(

 بـه جـاي مـل، بـل آمـده اسـت،خاورشناسي يـكو هاي قاهره، لنينگراد در نسخه

ج( مي. سازگار استنا،كه با سياق بيت)5:32همان،  بـه،رسد ابهام در اين بيـت به نظر

برهـان قـاطع، هاي لغت فـرس، در فرهنگ،اين واژه با ضم ميم.ي مل است خاطر كلمه
به معني شـراب انگـوري فرهنگ جهانگيريواالطبا اللغات، ناظم غياث فرهنگ رشيدي، 

و جمالي فرهنگ لغات عاميانهو در  م،فرهنگ محلي زرقـان زاده عنـي گـردن آمـده بـه

در.معناست است كه بي   بـه معنـي، با كـسر مـيم فرهنگ جهانگيريو برهان قاطع البته

و حيوان،مطلق مو و اعضاي ديگر و ريش ي ترجمـه. ذكر شده اسـت، اعم از موي سر

و«: چنين آمـده، البنداريي شاهنامهبيت مورد نظر در و القيـود و اثقـل بيـژن بـاالغالل

اي بـه ايـن اشاره جا نيز در اينكه)1970:242البنداري،(»س الي القدم السالسل من الرا

كـه در ايـن( به معني گردن آمـده اسـت، با كسر ميم،در فرهنگ لري.واژه نشده است 

و كـامال بـي بدين صورت خوانده نمـي،بيت و 1381:188ايزدپنـاه،(). معناسـت شـود

در)1384:249عسكري عالم، ن اين كلمه  فرهنـگو شـاهنامهي نامـه واژهو امكواژه

وي فارسي عاميانه در گـويش لـري. نيامده است،فرهنگ گويشي خراسان بزرگ نجفي

و بوير احمد منطقه و دراز،ي كهگيلويه » مـل«،مـردان به موي ضخيم، كلفت، پرپـشت

مي)با ضم ميم( و بـه كـسي كـه ايـن مـوي را داشـته باشـد، mol( مـل ملـو،گوينـد
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moloo(مي  ايـن معنـي در هـيچ.)گفتنـدمي)me(مي،به موي نازك زنان(.شود گفته

:شـود از اين رو با توجه به اين معني، مفهوم بيت روشن مـي. فرهنگي ضبط نشده است

و دراز بوده است آن بند رومي مانند دسته موي كلفت، .پيچ در پيچ

 گيرينتيجه.5

م از آن ي تخصـصي هـا گرچه با تدوين فرهنگ:گيريميچه تاكنون گفته شد چنين نتيجه

و تركيبات دشـواري واژه ارهمختلف درب ،، كارهـاي بـا ارزشـي انجـام شـده شـاهنامه ها

و كاستي و تركيبات كه بـه هايي در زمينه همچنان كم ي مغفول ماندن تعدادي از واژگان

ي ابيـات هاي مختلف محلـي باشـد، وجـود دارد كـه باعـث دشـوار از لهجه آيد نظر مي

و هـم بـراي دوسـت شاهنامه هم براي،شاهنامه در ايـن. داران آن شـده اسـت شناسـان

 به اين نتيجه رسيده است كه تعدادي از واژگان)كه خود لرنژاد است( نگارنده،پژوهش

و بوير احمدي لري منطقه لهجه ي فردوسي به كار رفتـه اسـت شاهنامهدر،ي كهگيلويه

و ياب ريشه،كه به درستي كـه ناپـذير دارد بنابراين ضرورت اجتنـاب. معني نشده استي

و سـنجيده ژوهندگان با تامل بيشپ و كـشف واژه،تـر تر هـاي هـاي گـويش بـه بررسـي

تـرين پيونـد را بـاي لـري كـه نزديـك مختلف اين سرزمين گسترده به خصوص لهجـه 

و فارسي ميانه دارد، در متون ادبي به ويژه   كه نگارنده به پردازندبهشاهنامفارسي باستان

.بخشي از اين مهم پرداخته است

 فهرست منابع

(آشتياني، عباس اقبال .گهبد: تهران.تاريخ ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه). 1386.

.) تطبيقـي بيـضاي فـارسي نامه گويش(فرهنگ مردم بيضا.)1384(. ابراهيمي، قربانعلي
 نيك خرد:تهران

و توضـيح.)ايـران در صـوره االرض(سفرنامه ابن حوقـل).1366(.ابن حوقل  ترجمـه

.كبير امير:جعفر شعار، تهران

. نشر پژوهشي فروزان: تهران.شاهنامهي نامه واژه).1379(.اتابكي، پرويز

و ). 1373(. اصطخري، ابواسحاق ابراهيم  محمـدبن اسـعد بـني ترجمه. مسالك ممالك

.افشار، موقوفات محمود افشاربه كوشش ايرج عبداهللا تستري،
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و.شاهنامهال). 1970(. الفتح بن علي البنداري، ،مقدمـه عبـدالوهاب المـدرس با تصحيح

.من مكتبه االسدي بطهران بالجامعه المصريه

.آگاه: تهران.قوم لر).1370(. الهي بهاروند، اسكندر امان

. اساطير:تهران. فرهنگ لري). 1381(. ايزدپناه، حميد

). طـرح تحقيقـي( بررسي تحوالت تاريخي اصوات زبان فارسـي ). 1371(. باقري، مهري

.دانشگاه تبريز: تبريز

جعفر محجـوب، به كوشش محمد . فرهنگ لغات عاميانه ). 1382(. زاده، محمدعلي جمال

.سخن: تهران

(حسيني بويراحمدي، ابوالحسن .فاطميه: ياسوج.فرهنگ گويش بوير احمدي).1381.

و تحـشيه. ناصريي نامه فارس).1378(.ي فسايي، ميرزا حسن حسين  منـصوري تصحيح

. اميركبير:رستگار فسايي، تهران

.نيما:تهران.برهان قاطع).1380(. خلف تبريزي، محمدحسين

و جعفـر شـهيدي، تهـران.نامه لغت).1377(. اكبر دهخدا، علي : زيـر نظـر محمـد معـين

. دهخداي نامه لغتي مؤسسه

يه، ترجمـ گذر از زهاب به خوزستان:راولنيسوني سفرنامه). 1360(. راولنيسون، هنري

. آگاه:تهران سكندر امان اللهي بهاروند،

.آثار: تهران. گويشي بختياريي نامه واژه). 1381(. رضا سرلك،

. مركز:تهران.فرهنگ گويشي خراسان بزرگ).1370(. امير شالجي،

.كبيرامير: تهران.عشاير مركزي ايران).1361(. جواد صفي نژاد،

. نويد:زشيرا. فردوسيي شاهنامهتركيب در).1387(. طاووسي، محمود

و زيـر نظـر.)اساس چاپ مسكوبر( شاهنامه).1385(. بوالقاسمافردوسي،  بـه كوشـش

. قطره:سعيد حميديان، تهران

و.)1384(. مردان عسكري عالم، علي . افالك:آباد خرم. لريفرهنگ واژگان لكي

و( ممسنيي سفرنامه.)1347(. خان گرمرودي، ميرزا فتاح شرح جريان حكومت طوايف
و ايالت كهگيلويه در سال  و كوشـش).1260-1261شولستانات ممسني  به سـعي

. مستوفي:الدين فتاحي، تهران فتح
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ي ترجمـه.اوليـه در ايـران اليارد يا ماجراهايي سفرنامه).1367(. اليارد، اوستين هنري

. وحيد:تهران مهراب اميري،

).ي مردم زرقـان فـارس لهجهي نامه واژه(فرهنگ زرقان).1380(. زاده، محمدجعفر ملك
و ادب فارسي: تهران .فرهنگستان زبان

. نيلوفر: تهران.فرهنگ فارسي عاميانه).1387(. نجفي، ابوالحسن

.معين: تهران).شاهنامههاي دشوار فرهنگ واژه(نامك واژه).1386(. نوشين، عبدالحسين

و اصطالحات رايج در شيراز فرهنگ واژه).1370(. نير، حسين . قلم: تهران.ها


