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 غریِب ایراین نو است که در ایران پس از اسالم بههای شاملاز گروه زابن گوراینزابن 
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 . مقدمه1

منسوب به آ ن  گورایناصطالیح اترخیی برای خبشی از ساکنان غرب ایران است که  گوران. 1-1

؛ ابن 309: 2002 ؛399: 1318، القصص مجمل التوارخی و ؛ ,14/14XI/ 1: 1961Strabo)است 

 ,1955Oberling :و ...؛ 83، 54، 13: 1377؛ بدلییس، 2602 /3: 1424هللا معری، فضل

 انمند:زابن خود را گوراین می ها(. گوران .400-401 /12
 

ــار  منت ای کتــاب، دقــایق اخب

ـــــ بحاین  ار بدوم توفیق، یّح س
 

تار ـــــول خم یث، رس حد  متامی 

 من بــه گوراینش کردن، ترمجــه
 

matn-e i kɛtâb, Daqâyɛq-axbâr / tamâm-i hadis, Rasüł-e mo:xtâr 

ar ba-dad-o:-m ta:wfiq, Hay-ye So:bhân-i / tarǰɛma-š kɛrdɛn, mɛn ba 

Gu:râni 
 

 را ــ متامی داس تان رسول خمتار ــ ، دقایق الاخبارمنت این کتاب 

 کمن.گوراین ترمجه میاگر یّح س بحان به من توفیق دهد، به زابن 

 (6-5 الف/ ب 5، گ دقایق الاخبار)
     

و خوانندگان آ هنا را به آ واز  3گورایناشعار راجی در غرب ایران را نزی ها و گذش ته از آ ن ترانه

؛ اکربی 1329؛ مکری، 704: 1385: رشفکندی، ـ )نکخوانند می 5چرگوراینو  4بژیگوراین

 .(128: 1397مفاخر، 

 

 زابن گوراین. 1-2

 (555 /2: 1383)بلو، غریب ایران نو است های گروه شامل. زابن گوراین از زابن1-2-1

                                                                        
گویند: مجعی معلوم از مردم مهچننی می»است: ها به شامر آ وردهمادها را قومی مهسایه اب گوراینم(  24 د.اسرتابو )  1

اسرتابو، )« ها سکین گزیدند.مادو (Guranii)   هاگورایننزدیک  ارمنیهشهرت داشتند، در آ ن سوی  ساپریبه  تراکیه

1382: 60 ،480.) 
 منهم جند و دعیة. الکورانیةیقال هلم  شهرزورو  مهذانطائفة به جبال   2

3 gu:(o:)râni 
4 gu:(o:)râni-be:ž: خواننده، ترانهخوان 
5 gu:(o:)râni-čɛr: خواننده، ترانهخوان   
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ش نایس است، اما واج آ میختهکه حتت تأ ثری کردی، فاریس و عریب قرار گرفته و اب لری و لکی نزی 

 ,Mackenzie)ش نایس زابن پاریت ابس تان نزدیک است آ ن مامتیز از کردی و فاریس و به واج

 /2: 1383)بلو، . گوراین زابین مس تقل است و اب زابن کردی نسبیت ندارد (401-40 :2005

 . (181: 2009، بیدییی ابغ)رضاشود می و به اندرست کردی خوانده (555

 و دمحم (Minorsky, 1943)ای عاملانه زابن و ادبیات گوراین را معریف کرده مینورسکی در مقاهل

رۀ دو ؛ دورۀ دیوانه گوره؛ دورۀ هبلول مجهل هایی از ادبیات آ ییین اهل حق ازدرس یت خبشمکری به

چننی و مه و ....  الکم بیا و بست؛ راز مگو؛ پنجاه و دو الکم ش یخ امری؛ دورۀ دامیاری؛ وزاور

است  چاپ کرده را به زابن گوراین توصیف، معریف و  )روایت مناطق غریب ایران( بژین و منیجه

های مآ اثر و شاعران زابن گوراین را زیر ان ،اما بس یاری از پژوهشگران .(Mokri ،کتابنامه: ـ )نک

امیین، )، اورامی ( 1389هبرامی، )، کردی گوراین  (1390آ را، مچن؛ 1388نیا، یلطف)کردی 

و  (1380شاهو، ؛ گجری 1384ایزدپناه، )، لکی  (1378غضنفری امرایئ، )، لری (1385

 اند. معریف کرده( 1393ای، مهزه)گوراین ـ لکی 

: 1375زاده، ی؛ صف Minorsky, 1943: 89-103 :ـ )نک. این زابن اب ادبیایت دیرینه 1-2-2

های مرزی کرمانشاه و ویژه در اس تان کرمانشاه راجی است و کرانهدر غرب ایران به (20-22

ای از دامان گرید. بیشرت گویشوران گوراین در شامل کرمانشاه ــ انحیهکشور عراق را در برمی

 :ـ )نکترین شهر این انحیه گهواره است کوه شاهو ات مرز عراق ــ ساکن هستند و همم

Mahmoudveysi, 2012) ر . شامری از آ هنا نزی در شامل رشیق کرمانشاه؛ کندوهل در نزدیکی دینو

ر دها نزدیک و در انحیۀ جنویب زاگرس ها که از نظر زابین به گورایناوراماینکنند. زندگی می

)نک:  نوسود، اب حموریت شهرس تان اورامان لُهونبه دو دس تۀ  ،غرب سنندج هستند

Mackenzie, 1966 2: 1392: دبریمقدم، ـ )نک پاوه، اب حموریت شهرس تان اورامان خَتت( و/ 

گویند در های نزدیک به گوراین خسن میها نزی که به گویشابجالینشوند. تقس می می (10خبش

 /2: 1383)بلو، در عراق ساکنند  موصلو رشق  خانقنی، شامل سپل ذهاب، شریینقرص

، ایکندوهل، ایگهوارهتوان به چهار شاخۀ گویشی را می گوراین رو زابناز این .(555-556

 . نوزده( /1: 1389دوست، ؛ حسن181:  2009: رضایی، ـ نک ،)نزیتقس می کرد  ابجالینو  اورامی

گونۀ یک زابن ادیب در غرب کشور های خنس تنی جهری به. زابن گوراین از سده1-2-3

ن گوراین و خط هپلوی منسوب به سدۀ خنست جهری از ای به زابنوش تهو پوست راجی بوده
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ترین ابزاتب زابن گوراین . همم(1389اکربی مفاخر، نکـ : )است  سلامینیۀ عراق به دست آ مده

جهری از هبلول  3شود که اشعاری منسوب به اوایل سدۀ در متون آ ییین فرقۀ اهل حق دیده می

 ,Mokri ؛57-54ات، نژاد، یب)نک: نیکق( و ایران وی در دست است 190 .ح .ماهی )د

است که  مقری ات به امروز برجای مانده 5و  4 حق از سدۀدیگر بزرگان اهل هایالکم. (1974

خوشنی معارص ابابطاهر  شاه لرس تاین معروف به شاهاشعار مبارک :انمربدارند، ازمجهل دورهبه 

نژاد، )نیک مورندان «دورۀ ابابانوس»و  «خوشنی دورۀ شاه»ق( که به  5دۀ و اشعار ابابانوس )س

ق برجای  8از سدۀ نزی مجموعه الکم به انم دورۀ برزجنه و دورۀ پردیوری  دو. (76-58ات: یب

های ابابطاهر نزی اگرچه به انم فهلوی ــ . زابن دوبییت(1373، یابراهمی: شاه ـ )نکاست  مانده

پیوند اس تواری اب زابن گوراین  ،شودزابن پاریت در مناطق غریب ایران ــ ش ناخته میابزماندۀ 

 دارد.

:  ـ)نک ساجنامای به انم اهل حق به زابن گوراین در مجموعهبزرگان  هایمجموعۀ الکم .1-2-4

اند. مهچننی دو کتاب از دیرابز ات اکنون گردآ وری شده 1(2007؛ طاهری، 1375زاده، صفی

داین که بس یار کهن هستند و به خطی رمزی نگارش ییز  از آ اثر 2جلوهو کتاب  رش مصحف

. این آ اثر، گفتاری و (22-21: 1394جلیلیان،  /: مرادیـ )نکاند، به زابن گوراین هستند ایفته

 اند. نوش تاری درآ مده گونه  به ،های نزدیکسینه به سینه منتقل شده و در سده

زابن معیار ادیب و اس تاندارد مناطق غریب ایران بوده و مردمان کرد،  . زابن گوراین1-2-5

اند. لر و لک و گویشوران مناطق غریب ایران و کردنشنی، آ ن را به عنوان زابن ادیب خود برگزیده

گریی پریوان اهل حق از زابن گوراین، آ ن را به عنوان زابن های حمیل و هبرهحامیت حکومت

 و رویکرد آ ییین ابعث حفظ و گسرتش آ ن شده غرب کشور درآ ورده س یایس، ادیب و آ ییین

 است. گسرتۀ رویکرد زابن ادیب گوراین از مرزهای ایران گذش ته و به عراق و ترکیه نزی رس یده

شاعران  ،است. شاعران بزرگ چون َجَگرخوین شاعر کرد عرایق، َمالی َجزیری و امحد خاین

                                                                        
گردآ وری کرده  «گنجینۀ ایری»ها را به شلک دستنویس اب انم ای از این الکمات. وی مجموعهنژاد، یب: نیکـ نک ،نزی  1

دیوان گوره  ودفرت رموز ایرس تان به انم  ،ها را به ترتیباین الکمای از ابراهمیی و حسیین مجموعهافضیل شاهو مهچننی 

 اند.به چاپ رسانده
صیل و ترمجۀ اکمل آ هنا به  ایزداین/ یزیدیهدو منت آ ییین کتاب جلوه و  مصحف رش 2 به زابن گوراین است که منت ا

؛ غضبان، 194-183: 1935؛ العزاوی، 221-205: 1999التوجنی،  :است آ مده هاکتاباین عریب و فاریس در 

 .454-447: 2006؛ گیست، 58-86: 1341
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نزی اشعار  1شاعر معروف؛ مولوی کرد اند. مهچننیابن سودهکرد ترکیه اشعار خود را به این ز

 .(22-21: 1394جلیلیان،  /)نک: مرادیاست  خود را به زابن گوراین سوده

 

 . ادبیات گوراین1-3

...  حامیس، غنایی، عرفاین وها و انواع آ ییین، توان در شاخه. ادبیات گوراین را می1-3-1

ترین آ اثر ادیب گوراین در شاخۀ آ ییین و فراگریترین آ ن در شاخۀ حامیس بندی کرد. کهندس ته

است. ادب آ ییین به آ اثر و تعلامیت بزرگان اهل حق مربوط است. این نوع ادیب از اوایل سدۀ 

است. آ اثر اهل حق  به اوج رس یده و ات امروز ادامه ایفته 8و  7جهری آ غاز شده، در سدۀ  3

شامل اشعار تین چند از بزرگان این آ ینی است. بس یاری  ،انم دارد و هریک دفرتای  دورهمعموالً 

و ... گردآ وری شده و ای جداگانه در  دیوان گوره، ساجنامهای ها در مجموعهاز این دوره

 2ها موجود است.دستنویس

داس تاین ایران  –. ادب حامیس دربردارندۀ دورۀ اکمیل از مجموعۀ اترخی اساطریی 1-3-2

ابس تان در س پهر زماین کیومرث ات هبمن است. اگرچه مجموعۀ یکسان و هامهنگ از این نوع ادب 

سایی در دست نیست، اما اب کنار مه گذاشنت آ اثر به جای مانده و ابزسازی حامیس و ای شاهنامه

تبارش نایس خود به  توان به این س پهر زماین دست ایفت. احامتاًل این آ اثر حامیس درآ هنا می

میل، گ  لشکرهفت)های منظوم گوراین ایدشده در حامسه–ای منثور به زابن گوراین شاهنامه

 275الفت، گ  لشکرهفتالف؛  70هتران، گ  جواهرپوش؛ 186ملک، ص  جواهرپوش؛ 167

شاهنامۀ رس مت و  شاهنامۀ پریوزان، (4، گ داس تان کودیک رس مت؛ 70س یدهبا، گ  لشکرهفت؛ 3ب

                                                                        
 .1378وی، وهلمه: ـکـ ن 1
دورۀ هبلول؛ دورۀ دیوانه گوره؛ برزجنه؛ دورۀ دامیاری؛ ساجنام؛ انمۀ ساجنام؛ دیوان گوره؛ دفرت رموز نک:  2

 کتابنامه. ←حقایرس تان؛ گنجینۀ ایری؛ جنگ اشعار اهل 
 بشــــ نوین به گوش، داســــ تان شــــریین  3

ــــــه اترخی دا، دیــــــمن و م  ن
 

ــن ــالن دی ــو ژ الی، عـــاق ــوم ب ــل ــع  م
ـــــ مت مۀ رس نا مه، فتح نا ـــــه  نه روی ش

 

bɛšnaw-in ba gu:š, dâstân-e šir-e:n / ma’lüm bu: ža lâ-y ’âqɛlân-e di:n 
na Târixa dâ, diyɛn-ɛm wa čam / na-rü̊y Šahnâma, fathnâma-y R̊ustam 

 لشکر[ را به گوش بش نوید و در نزد عاقالن دین آ شاکر شود:این داس تان شریین ]= هفت
 ام(.، خبش فتحنامۀ رس مت )خواندهشاهنامهام و از روی در )کتاب( اترخی به چشم خود دیده

 نیامده مهشاهناا داس تان ایدشده در فردویس ندارد؛ زیر شاهنامۀ روی ارتباطی به ایدشده در ابیات ابال به هیچ شاهنامۀ
 است. نزی از آ ن اید نشده شاهنامههای فاریس و متون درپیوند اب است و در حامسه
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در غرب کشور  –ب(1390 ؛الف 1390خالقی،  ؛344-317: 1362: شهمردان، ـ )نک الرجاین

های ویژه چون رزمنامۀ ده، وجود داس تانمعهای رس ند. این آ اثر حامیس ابتوجه به تفاوتمی

ای هو حفظ اصالت 4و رس مت و زنون 3، رس مت و زردهنگ2دیو، رس مت و ابلیس1کنزیک

سایی ایران هستند که فردویس و مربوط به شاخۀ غریب حامسه شاهنامۀمس تقل از  ،اساطریی

 پریو آ ن در روزگار هخامنشی جست. های آ ن را ابید در روزگار پاریت و بهسچشمه

پاریت است که نسبت به  ایدگار زریراندرواقع رواییت گوراین از حامسۀ  رزمنامۀ کنزیک

های اساطریی و تری را در ساختار، زیرساختبنیادهای اصیل های فاریس و عریب آ ن،روایت

البته در دورۀ اکمل س پهر زماین ایران ابس تان ــ  5است. رویکردهای واژگاین در خود حفظ کرده

کیومرث ات یزدگرد سوم ــ نزی سودهای کواته حامیس وجود دارد که دارجنگه از س ید نوشاد 

های مذهیب و اترخیی روند ادب حامیس در شاخۀ حامسه 6هناست.ای از آ  ابوالوفایی منونۀ برجس ته

و  7و ... خمتارملک، بدر و حننی، زمنیشاه مغربایبد. در شاخۀ مذهیب آ اثری هامنند ادامه می

از حمبوبیت  9مریزاجنگنامۀ دمحمعیلو  8(اندرانمه) جنگنامۀ اندردر شاخۀ اترخیی آ اثری چون 

 خاّص برخوردارند.

خاس تگاه متون حامیس است. بیشرت متون حامیس گوراین را به منطقه کندوهل و  ،هلکندو

-1148: کـ ر )حای ــ معارص اندرشاه افشاخان کندوهلشاعر سش ناس آ ن، مریزا املاس

سبب شهرت اوست. تنها اثری که ها بهکنند، اما بیشرت این انتسابــ منسوب می ق(1160

: املاخسان ـ )نکاست  شاهنامۀ اندر /جنگنامۀ اندرتوان به وی نسبت داد طور قطع و یقنی میبه

متام آ اثر حامیس غرب  ،. در لک(231ــ مش /1: 1384کتابنامه؛ حسیین اشکوری،  ←ایکندوهل

                                                                        
 .50-21: 1397کتابنامه؛ اکربی مفاخر،  ←: رزمنامۀ کنزیک کـ ن  1
 .499 -497ب:  1395مهو،   2
 .501-499ج:  1395مهو،   3
 .503-501د:  1395مهو،   4
 .130-90، 90-51: 1397مهو،   5
 .447-436: 1397؛ 202-200الف:  1395نک: مهو،   6
 کتابنامه. ←ش نایس برای کتاب 7
 کتابنامه. ←ای نک: املاخسان کندوهل  8
  .3: ج 1389نک: هبرامی،  9
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 اند.شده ایران که به رزمنامه، جنگنامه و شاهنامۀ کردی معروف هستند به زابن گوراین سوده

املاخسان  فرهاد و شریینخاانی قبادی،  خرسو و شریین. آ اثر برجس تۀ دیگری چون 1-3-3

در شاخۀ  2ش یخ صنعانو آ اثری هامنند  ،و... در شاخۀ غنایی 1امللکبدیع و  امجلالبدیع ای، کندوهل

 ق(،801توان به مالپریشان )زنده در زابن بس یار تواان میعرفاین وجود دارد. از شاعران گوراین

ای، امحد ق(، املاخسان کندوهل 1206 .ق(، مریزا شفیع لکیایی )د 1135خاانی قبادی )زنده در 

های خطی بس یار ارزمشندی به زابن مهچننی مجموعه 3کومایس، غالمرضا ارکوازی و ... اشاره کرد.

املعارف ئرةهتران، جملس، ملک، آ س تان قدس، مرکز دادانشگاه های ایران: میل، گوراین در کتاخبانه

 شود.های برلنی، لندن، پاریس و ... نگهداری میبزرگ اسالمی و در کتاخبانه

 

 ش ناخیت گوراین و واژۀ گاو. پیوند ریشه2

را در آ ن جس تجو  گوراینانمی است که شاید بتوان سچشمۀ واژۀ  4(گاابره ،گاواره) گهواره. 1-2

را برگرفته از  Gūrān/Gōrān های خوانشیصورت ،مینورسکی در پژوهشی کرد.

)gā(v)bāra(k* «وی  5داند.می« گاوسوارانGahvāra  را خوانش عامیانۀ برگرفته از )گهواره(

. وجود تلفظ  ) ,1943Minorsky :75 ,77 ,86(داندمی *Gāvāraفاریس و صورت اصیل آ ن را 

 *lawân-rawân > gâ-gâ 7گالوان[ و ساختار واژۀ گاوران *rân-gâw] 6Ga:wrân ورانگه

ش نایس این واژه را )گوران( ریشه Gu:rân= گاوچران( در کنار  8)گاوروان < گاوران < گاوان

                                                                        
 کتابنامه. ←Heldenepos in Gorani. نک : 1
 کتابنامه. ←ش نایس برای کتاب 2
 ها.، زیر هریک از انم1386-1364سلطاین،   ؛1378نک: غضنفری امرایئ،  3

4 Gâ-wâra, Gâ-bâra 

 انم روس تای مرکزی خبش گوران اس تان کرمانشاه در گذش ته که امروزه انم شهرس تاین در این اس تان است.
 /35 /8 :1386 ،فردویس]گوابره[ گم کرد گوش و بروی )گاابره قس: که خر شد که خواهد ز گاوان سوی/ به  5

 .16 /4، 1389خالقی، نک :  ،(، نزی37نویس ، پیی445
 .737 :1385رشفکندی،  6
کردن، رفنت( است. مصدر لوان از مصدرهای پراکربرد متون )= حرکت لوان)= گاو( و مصدر  گااین واژه ترکییب از  7

 .Mokri, 1966: 78; 1977a: 233-234 :ـ گوراین است، نک
 گــــــــــــاوان گــــــــــــاوییب   8

ــاری، کرده و الوی ـــــ پ  ات س نس
 

 گـــاوان گـــاویگـــاوان، یبگـــاو یب

 ات حق نش نایس، دور نه گشت ابوی
 

be:-gâwân gâw-e:/ gâw-e be:-gâwân, be:-gâwân gâw-e: 
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 کند.  به نظر مینورسکی نزدیک می

به  و آ انن رااست . شغل مردمان این نوایح بر انم نژادی و زابین آ انن تأ ثریگذار بوده 2-2

این  ،است. ازسوی دیگر شده شانف زابن و نژادمعرّ شغل آ هنا و  اندش ناختهمیانم شغلشان 

اژه شغل در دیدگاه مردمان این منطقه شغیل ارمجند بوده و برای بیان مراتب عرفاین از این و 

 اند و برترین گاوداران خداوند است:هبره برده
 

ـــــــــی ـــــــــوگـــــــــاوداری ه  ه
 

ــو ژ هــی ــی  هــوهــوهــو گـــاواین، م
 

قدمی کوی شــــــاهوای نرکه  داران، 
 

ــــویل، داش نه برزه ــــخانۀ س  کوپیش
 

 

gâwdâri Hay-Hu: / hu:-hu: Gâwâni, ma-y-o: ža Hay-Hu: 

ɛy nɛrka-dârân, qadi:m küy Šâhu: / pišxâna-y Süł, dâš na barza-ku: 
 

 آ ید،از ابرگاه الهیی می 1گاوداری خداوند، هوهوی گاوراین

 .س تارۀ سهیل از کوه بلند منااین شدآ وازداران )گاوراانن( کوی شاهو، پیشخانۀ ای کهن

  2(98: بند 1374ش یخ امری، )
 

 غاینمو متثیل فراید گاو  از سوی دیگر پیوندی انب بنی اسطورۀ آ فرینش گاهاین گاو یکتاآ فریده

 شود:های گوراین دیده میدر حامسه
 

 ، قوران به قنیمغاین یچوین گا
 

 واتش: هپلوان، جوایی هجد دین
 

 

čo:n gâ-y muγânī qu:ranâ ba qâr / wât-ɛš pahlawân, ǰu:yâ-y ǰahd-e din 
 

 !قهر و كنی فراید كش ید و گفت: ای هپلوان جوایی هجادی دین یاز رو چون گاو مغاین

 (564ص ،ی، كتاخبانه راز14: جملس، برگرس مت و زردهنگ؛ 3373، ص جواهرپوش)

                                                                        
tâ sar na-spâr-i, kɛrda wa lâw-i / tâ Haq na-šnâs-i, dür na gɛst bâw-i 

 گاوراین، بدون گاوران گاویبدون گاوران گاوی، گاو بدون 

 ها  دور هس یت.ات س نس پاری سگردان هس یت و ات حق را نش نایس از مهه بزرگی

 :Mokri, 1977b  ;256-907253: 1382؛ حسیین، 115-113: 1344، ی، نک: سوربیا و بستالکم 

 است. در معنای حاصل مصدر: گاوراین کردن به اکر رفته 1
 114: 1374، یابراهمی: شاهـ نک  2
 .254 /1: 1383، ی: هبرامـ نک ،نزی  3
 قوراین ملعون، وک گای موغاین 4

 

 وات: رواتن ســـ یاه، آ ین بمی فاین
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Humbach- :1، بند29)خبش گاهتایكتاآ فریده در  1این متثیل به فراید و انلۀ روان گاو

57-56: 1952Duchesne Guillmin, ; 27-26: 1994Ichaporia, )2  اشاره دارد. پس از

نظمی و چریگی اهرمین و گرید. پس از این یبمیبراتریکی هجان را در ،شدن گاو یکتاآ فریدهکش ته

گاو یکتاآ فریده از تن گاو بریون شود. روان میکیومرث به دست اهرمین کش ته  ،دیوان بر گییت

، یهزار مرد/ چون هزارها س پاهن یكای بلند، چوانایس تد و اب فراید و انهلآ ید؛ پیش گاو میمی

، ،چ هباربندهش: ـ نک ،)نزیکشد. از چریگی اهرمین و دیوان و از بنی رفنت نظم اهورایی فراید می

؛ ed. Anklesaria, 1964: 2.13م هاي زادسپر گزیده ؛ed. Pakzad, 2005: 4a.1-2  ؛53: 1375

 (.38: 1385، چ راشد حمصل

 طربس تاندر  متیشهو  آ ملبه پایتخیت  فریدونپیوند خاندان پادشاهی  ،. از نگاه اساطریی2-3

 3هاکه در انم گاوو پیوند گسرتده این خاندان اب  (40-45 /91 /1) شاهنامهبنابر روایت 

(Madan, 1911: II/ 613/ 15-22=7/ 2/ 70375، 218، 38: 1389راشدحمصل،  ؛)  و

ها در دینکرد هنم دیده ازمجهل داس تان نربد فریدون و گاو برمایون اب مازندراین های آ اننداس تان

-644: 1376؛ مزداپور، 84: 1344، ؛ تفضیلMadan, 1911: II/ 814-815=9/ 20)شود می

غریب ایران اب گاو و پرورش گاو است ات آ جنا که های شامیل و بیانگر پیوند خاندان ،(645

است. بنابر داس تاین به زابن گوراین که  شدهفریدون اب شری گاو بزرگ شده و بر گاو سوار می

رود گذرد و به نربد حضاک میدر مناطق غریب ایران راجی است، فریدون سوار بر گاو از دجهل می

: 1397: اکربی مفاخر، ـ )نککشد و به بند می بردمیر پشت گاو حضاک را به دماوند و سوار ب

خویب گوایی این نگرش است. به (107: 1345، یمرعش)فریدون  گاوسوارلقب . (233-246

                                                                        
qu:râne: mal’ün, wak gây mu:γâni / wât rü̊-tân sɛyâ, âni bi-m fâni 

 ملعون چون گاو مغاین فراید کش ید و گفت: رویتان س یاه! اکنون فاین شدم.
1  urvan ušə̄g .)روان گاو( 

 مزدا و امشاسپندان[ روان گاو گهل کرد: به شام ]یعین اهوره  2

 برای چه مرا آ فریدید؟   

 که مرا آ فرید؟    

 است، و بدرفتاری و آ زار.به من خشم و خشونت آ زار رسانده    

 ین مرا ش باین ]است[ جز از شام،    

 (.443-442: 1378: پورداود، ـ نک ،؛ نزی13-10: 1383پس مرا شاد کنید اب ش باین خوب )ابوالقامسی،    
3 Bartholomae, 1963: 323; Justi, 1963: 49-50; Mayrhofer, 1979: I/ 30. 
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های است که نگارگران شاهنامه روایت این داس تان در مناطق غریب ایران چنان پررنگ بوده

ون توجه به داس تان گذر فریدون از ایلخاین )دموت( در تربیز و ابراهمی سلطان در شریاز بد

: اکربی مفاخر، ـ )نکاند ، گذر فریدون از دجهل را اب گاو جایگزین کردهشاهنامهدجهل اب اسب در 

1397 :227- 229). 

ساساین و هخامنشی  توان در دوراناب گاوابره را می. پیوند اترخیی و زابین گوراین 2-4

شاه پرس فریوز از نوادگان )لقب گیل پرس گیالن گاوبرهای  گاوابرهاحامتاًل این زابن اب  گرفت.پیی

در روزگار ساساین و اب خاندان  1روای گیالن، رواین و طربس تان(جاماسب ساساین، فرمان

 گاو gauمادی که خبش خنست انم آ انن 3گئوماتهپاریس در روزگار هخامنشی و  2گئوبرووه

گذاری زابن زردشتیان یعین انم ایدآ ور ،ار گوراینسوی دیگر ساخت از4است، در پیوند ابشد.

« زردش یت»به معنای  gavrو  ga:wrاست که این دو واژه را در ریشۀ  5(gavruni) گوروین

مرد »معنای و در زردش یت به« بزرگ»معنای در گوراین به گورسازد. مهچننی مشرتک می

را نزی در خود دارند. « اکفر»آ مزی و توهنیاکربرد دارد، اما در عنی حال اکربرد منفی « زردش یت

 کند. گذاری به یکدیگر نزدیک میاین دو را در انم ش ناخیت و معناییاین ش باهت ریشه

. در دورۀ ابس تان هیچ شاهد و مدریک از زابن گوراین در دست نیست، اما احامتاًل 2-5

است.  گریی بودهزازا در حال شلکهای کردی و در روزگار هخامنشی این زابن نزی مانند زابن

است. اگر بتوان به بریخ  تر از امروز بودهدامنۀ زابن گوراین بس یار گسرتده ،در گذش ته

به غرب کشور  اکس پنیها از سواحل درایی گورانهای جغرافیایی اعامتد کرد، اطالعات درابرۀ انم

                                                                        
 .8: 1345؛ مرعشی، 58-57: 1320ابن اسفندایر،   1

2 Gaubaruva  

-gâ/، گابر «گاوران» /gâ-run/هایی چون گارون امروزه در زابن لری در واژه  gu-ba-ruساخت اکدی این انم 

bar/ «و گاروا « گاوبر/gâ-růwâ/ «289: 1394: خواجه، ـ نک ،های لریقابل تداعی است )برای واژه« گاوراب-

 (. 630-629: 1388؛ عسکری عامل، 290
3 Gaumāta 

 mātaگلۀ گاو + »، «دارندۀ گلۀ گاو»( این دو انم را به ترتیب به 589-588، ترمجۀ فاریس، 1953 :182کنت )  4

مامتیز از روی »،«بلعندۀ گاوها )؟(»آ هنا را به  (342، ترمجۀ فاریس، 294 :1997و لوکوک )« اب معین انمعلوم

 اند. معین کرده« گلوهایش)؟(
 .6-1/5 :1385مزداپور،  5
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رسد آ انن بومیان کند و به نظر مییه را تأ یید منیش نایس این فرض های زابن، اما داده1اندرانده شده

 (. 160، 36: 1382اند )لوکوک، سزمنی خود بوده

و  (Strabo, 1961: XI/ 14/ 14)ها مادها در مهسایگی گورانابتوجه به پیشینۀ کهن قومی 

گرفته از شغل آ انن و ای رویکرد خانوادگی و خانداین درپیوند اب واژۀ گاو ــ که احامتاًل ریشه هایانم

آ ییین آ انن به گاو در غرب ایران است ــ احامتل هماجرت این خاندان گاوران از سوی غرب به 

غرب های حمیل غرب و شاملگرید. سلسهلقوت بیشرتی می اکس پنی های دراییشامل غریب و کرانه

های ایران ابس تان )از دهندگان سنتدهندگان و انتقالادامه ،های پاایین ساسانیانایران از سال

تواند یکی از ق به پس از اسالم هستند؛ که زابن گوراین می 7مجهل پاریت و ساساین( ات سدۀ 

سوخراییان  آ نکه این ارتباط به وس یلۀ اعراب قطع شده ابشد. آ ل زرهمر،ها ابشد، یباین مریاث

ها ( از این منونه3)کیوس یان، اس پهبدیه و داوخوازاین 2ونداین(، آ ل دابویه )گاوابره( و ابونداین)قارن

ق( و ات اوایل  564-1286گذش ته از آ ن گوراین زابن شاعران درابر خاندان اردالن ) 4هستند.

 /2: 1383؛ بلو، 81: 1376)آ کوپف، است  سدۀ گذش ته زابن خاندان ابابن در سلامینیه بوده

 (.66-19: 1387؛ اردالن، 478-459، 300-231 /3: 1364؛ مردوخ روحاین، 556

در مجهوری آ ذرابجیان،  5گورانهای جغرافیایی درپیوند اب گوران و گوراین ازمجهل گسرتۀ انم

و انم  9در افغانس تان گوراندر گرجس تان،  8گوریدر ارمنس تان،  7اگوراندر ترکیه،  6گورون

در  پینارجیالندر اس تان کرمانشاه،  غربگیالن ،اکس پنی در خبش غریب حاش یۀ درایی گیالن

 نشاین از گسرتۀ زابن گوراین است. 10های گیالین در افغانس تان و پاکس تانترکیه و خاندان

 

                                                                        
که این است. از آ جنا  نزی مطرح شده اکس پنیاز نوایح جنوب درایی هماجرت گویشوران زازا  ،در این نگرش  1

: 1383نک: بلو، در شامل ایران درپیوند ابشد.  دیملگذاری اب انم انمند، احامتاًل این انممی دمیهلگویشوران خود را 

 بیست./1389:1دوست، ؛ حسن558-559

 .  ـبب 23: 1387؛ همرآ ابدی، 116-67 /7: 1393نک: جسادی،   2
 است. « جنگجو»ای گوراین و به معنای دقیقًا واژه /xwāz-dâw/  داوخواز  3
 .334-332: 1393؛ مشکور، 182-178: 1336نک: رابینو،   4

5 Goran 6 Gürün 7 Aghveran 8 Gori  
6 

7  

8  

 .48-47: 1376آ کوپف،   9
 www.maps.google.com : ـ های جغرافیایی، نکبرای انم  10
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 . گاوُدم و گاوَدم 3

 . گاوُدم و گاوَدم در متون فاریس3-1

 گاوُدم توان آ ن را به دو گونۀمی گاودماکر رفته اب واژۀ بههای قافیه بردر متون ادب فاریس بنا

 )صورت اندر( خواند.  گاوَدم)صورت مشهور( و 

 

  . گاوُدم:3-1-1

 dumb-gāw/ dwmbp̄g’2گونۀ /به 1(26، بند ایدگار زریران)در متون هپلوی  گاوُدمخوانش 

 است:آ مده

… tumbag zanēnd ud nāy pazdēnd ud gāwdumb wāng kunēnd. 

  3ها به ابنگ درآ مدند.ها به صدا درآ مدند و گاوُدمبها زده شدند و انی... متبک

 است:قافیه شده مـُ به زابن فاریس راه ایفته و اب  گاوُدمصورت و به 
 

 مسبرانگیخت پس رخش رویینه
 

ـــــ یدن    گاودم  برآ مد   خروش
 

 (31 /347 /1: 1386فردویس، )

یدن ـــــ   گاودم برآ مد خروش
 

 مخدم انی سغنی و رویینــه
 

 (83 /384 /2 هامن:)

 

  . گاوَدم:3-1-2

آ مده که  شاهنامهدر زابن فاریس ابتوجه به قافیۀ به اکر رفته برای آ ن در  گاوَدمترین اکربرد کهن

تنها مهنی یک مورد  شاهنامهاست؛ زیرا در  شاهنامهیکی از ابیات پیچیده در تصحیح منت 

 است:قافیه شده مـَ اب  گاودم
 

                                                                        
1 Jamasp Asana, 1897-1913: 13. 
2 Mackenzie, 1971: 36. 

 است. نوییس و آ وانوییس کردهحرف /g’cdwmb' /gāž-dumb نیربگ این واژه را به گونۀ

Nyberg, 1964-1974: I/ 149, II/ 82.    
 :1396؛ غییب، 49ایدداشت  87، 26: 1374ماهیار نوایب، ؛ 20: 1392: آ موزگار، ایدگار زریران: ـ نک  3

141 ،183. 
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 بــــدریــــد کــــوه از دم گــــاودم
 

س پان )هبم/  (جُبمخبم/ /بحمزمنی آ مد از مّس ا
 

 (7 نویسو پیی 54 /71 /2 :1386فردویس، )
 

و  (53 /2/5)، مول (53 /1/382)، فولرس (3 /1/279)های مااکن چاپ شاهنامه  در 

های کزازی در چاپ است. آ مده به مخ /خبم (54 /2/111، ویرایش دوم 53 /2/130)مسکو 

 قافیه شده َخم بهو  به مهَ به ترتیب اب  گاوُدم (5940 /387 /1)و جنیدی  (1807 /91 /2)

ح اند که در اصطالانمهسان دانس ته مهَ و  گاوُدمرا در دو واژۀ قافیه  توجیهاست. آ انن حرکت 

های شود و گهگاه در شاهنامه و دیگر سودهانمیده می اقواخسنداانن از عیوب قافیه است و 

فردویس،  ←؛ جنیدی 494-493 /2: 1381فردویس  ←)کزازی شود کهن خراسان دیده می

و در  به ُجم (54 /267 /4)، هبفر (54 /291 /1)های جیحوین . در چاپ(387 /1: 1387

 و نوشنی (Wolff, 1965: 682, 326→ 12b 53)است. ولف  آ مده مُه  (52 /358 /3)چاپ جویین 

 اند.آ ورده َخم/  گاوَدم و gāvdum / xumبه رضورت قافیه به ترتیب  (375: 1386)

را در منت  به مخ، (خبمالف:  41)گ ق  675دستنویس لندن  خالقی مطلق اب توجه به

 :1استآ ورده

ـــاودم ـــوه از دم گ ـــد ک ـــدری  ب
 

 زمنی آ مد از مّس اســـ پان به مخ
 

  (54 /71 /2: 1386فردویس، )
 

 
 

: 111)صق  8-7ژوزف، سدۀ البته وی در پریایش دوم خود ابتوجه به نویسۀ دستنویس سن

 است:آ ورده گاوُدمرا برگزیده و در مرصع خنست  ُجم، َخمبه جای  (به ُجم  جُبم

 
                                                                        

 .7نویس ، پیی71 /2: 1386: فردویس، ـ ، نکشاهنامههای های دیگر دستنویسمهچننی برای نویسه  1
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ـــاوُدم ـــوه از دم گ ـــد ک ـــدری  ب
 

 زمنی آ مد از مّس اســــ پان به ُجم
 

 (54 /237 /1: 1392فردویس، )
 

را اب فتحه  گاوَدمنویسۀ  (137)ص ق  614؛ فلورانس شاهنامهترین دستنویس اکتب کهن

 است: گاوَدماست که بیانگر ش ناخت وی از واژۀ  قافیه کرده به مه=  هبمآ ورده و اب 
 

 
 

و  (144-140: 1389)، چرمگی معراین (359-358 /3: 1388فردویس،  ←)جویین 

ابنگ »معنای  ای گویشی و امس صوت به؛ واژهمُه را  مه (89: 1394، 163: 1390)آ یدنلو 

اند. خالقی مطلق به شامر آ ورده مُه  شاهنامهدانس ته و صورت درست آ ن را در منت « هولناک

لفظی انمهوار و انهنجار است که در هیچ  مُه آ ن است که  بر مُه در رد نویسۀ  (32: 1395)

ر دکه شاعر مضمون مرصاع دوم را ابرها و ابرها و این در حایل است  دستنوییس به اکر نرفته

 است.  به اکر برده شاهنامه

عنوان به  عملَ و  پیلَسمدر ادب فاریس اب واژگاین چون  گاوَدم، شاهنامهغری از این بیت 

 است: قافیه به اکر رفته
 

 کجا شــد سافراز یل پیلســم
 

ـــــ نود انلـــۀ گـــاودم  یکی نش
 

 (1109ب  /226: 1387کوجس، )

 نشــســت از بر ســینۀ پیلســم
 

 1برآ مد    خروش یدن    گاودم
 

 (1282ب  /235 هامن:)

 برافروختند از دو رویه عمل
 

ــاودم ــۀ گ  هجــاین پر از انل
 

 (148: 1377؛ خمتاری غزنوی، 4116ب  /389؛ 1397خمتاری، )
 

                                                                        
، 635 /48) مهَ خوانده ابشد:  پیلُسمرا  پیلَسمبعید است که شاعر  پیلسمهای به اکر رفته برای اب توجه به قافیه  1

 /167، 36 /160) َک(، بیش و 1217 /232، 480 /192، 67 /164) مغ(، 1236 /234، 1230 /233
(. گفتین است که 1185 /230) مخ( و 1152 /228) من(، 1343 /239، 797 /209، 574 /197، 102
 است. به اکر رفته برزوانمهتنها مهنی دو ابر در این چاپ از  گاودم
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 . گاوُدم و گاوَدم در متون گوراین3-2

توان آ ن را به دو گونۀ می گاودماکر رفته اب واژۀ بههای قافیه در متون حامیس گوراین نزی بنابر

 خواند:  گاوَدمو   گاوُدم
 

 . گاوُدم3-2-1

ــــاد ــــن ــــه   یم ــــن ــــی ــــرات، ُروب  مخك

 

ـــــدا نه جنگ، ص  گاوُدم یخاموش بو 

 munâdi kεrtâ, rů:bina-xum / xâmu:š bu: na ǰaŋ, sεdâ-y gâwadum 

 خاموش شوند.مخ و گاودم در جنگ ندا دادند: آ وای رویینه

 (477، ب 1رزمنامۀ کنزیک)

 مخفرما ات داشان، نه روبینه

 

 ینه اوج، صـــــدا بلند یب

 گــــــــــــــــــــــــــــــــــاوُدم

 

farmâ tâ dâ-šân, na rü̊bina-xum / buland bi na awǰ, sεdâ-y gâwadum 

 مخ کوفتند. صدای گاودم به اوج برخاست.سپس فرمود ات بر رویینه

 (919هامن، ب )

 مخروبینه طوس فرما داشان، نه
 

گاودمصــــــوایرا ژ اوج،   دای 
 

Tu:s farmâ dâ-šân, na rü̊bina-xüm / wɛyârâ ža a:wǰ, sɛdâ-y gâwadüm 

 طوس فرمود ات بر رویینه مخ نواختند. صدای گاودم از اوج گذشت.

 (1246، ب 2جنگنامۀ رس مت و زنون)

گاوُدم لۀ  بان، ان ـــــ   ژ مس اس
 

 عنقا ژ آ سامن، راگه کردش ُگم
 

 ب[ 136]

ža süm-e asb-ân, nâła-y gâwadum / ’anqâ ža âsmân, râ̊ga kɛrd-ɛš gum 

 کرد.عنقا از ابنگ مس اس بان و خروش گاوُدم در آ سامن راه گم می

 (508هامن، ب )

 روی طبل ]و[ مخفرما ات داشان، نه
 

 وایرا نــه چرخ، صـــــــدای گــاودم
 

farmâ tâ dâ-šân, na-rü̊y tabl u xüm / wɛyârâ na čarx, sɛdâ-y gâwadüm 

                                                                        
 ب. 45 –الف  8گوراین الفت، گ  لشکرهفتدستنویس   1
 ب. 206 –ب  121گوراین، گ  لشکرهفتدستنویس   2
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 فرمود ات بر طبل و مخ کوبیدند. خروش گاودم از آ سامن گذشت.

 (1185هامن، ب )

 است: گذاری شدهنشانه (10ب/  34)گ  گاوُدمواژۀ  شاهنامهدر دستنویس مثنوی 
 

 
 

 

 گاوَدم .3-2-2

 تیبه، انزل بنی َو مهَ نَه شابك

 

ند یب  ینه َاوج، صــــــدا بُل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوَدم  گ

 

na Šâbak-te:ba, nâzεl bin wa ham / buland bi na a:wǰ, sεdâ-y gâwadam 

 دم ات اوج آ سامن برخاست.آ وخیتند و صدای گاوتپه به یکدیگر دو س پاه در شابک

 (45، ب رزمنامۀ کنزیک)

 سینۀ مهَ  یروُدو ُرو بداشان، نه

 

 گاَوَدم ینه اوج، صــــدا بلند یب

 do: rü̊ ba-dâšân, na rü̊y sina-y ham / buland bi na a:wǰ, sεdâ-y gâwadam 

 خاست.کوفتند و صدای گاودم به اوج برمیس پاه در دو روِی اکرزار بر سینۀ مه می

 (381هامن، ب )

ـــــینۀ مهَ   نه هرجا بدن، س و س

 

ـــــدا  گاَوَدم یبلند بو نه اوج، ص

 na har ǰâ ba-dan, sar u sina-y ham / buland bu: na a:wǰ, sεdâ-y gâwadam 

 در هر جا بر س و سینه بکوبند و صدای گاودم به اوج بلند شود.

 (390هامن، ب )

 1درفشان پیی جنگ، هانه تالَطم
 

ـــــدای گاوَدم  بلند یب نه اوج، ص
 

                                                                        
 است: شدهقافیه شده، این واژه در زابن گوراین اب فتحه خوانده می عمَلَ اب  تالطمابتوجه به آ نکه   1

 دامی نه شهنه، هر نه تالطم
 

 جوایر رزمن، دم وینۀ عمل
 

dâyɛm na šahna, har na talâtüm / ǰu:yâr-e råzm-ɛn, düm we:na-y ’alam 

 است. مهواره در حال ش هیه و تالطم )جوش و خروش( است و برای رزم دم برافراش ته

 (2307، ب جنگنامۀ رس مت و زنون)



 گاوَدم: از زابن گوراین ات زابن چیین 43
 ام جغ

dɛrafš-ân pe: ǰaŋ, hâ-n-a talâtam / bɛłand bi na a:wǰ, sɛdâ-y gâwadam 

 خروش گاودم به اوج رس ید.ها برای نربد در جنب و جوش بودند. درفش

 (1246، ب جنگنامۀ رس مت و زنون)

ـــــــت یب پـــاره، کوس مننـــد ژ مهَ   پوس

 

 روی میــدان، حلقــۀ گــاوَدمکفــت نــه

 pust bi pâra, ku:sɛpâ na-mand ža ham / kaft na-rü̊y me:dân, hałqa-y 

gâwadam 

 پوست پاره شد؛ کوس از مه پاش ید و حلقۀ گاودم بر روی میدان افتاد.

 (2244هامن، ب )

 است:گذاری شدهنشانه (6ب/ 12)گ  گاوَدمواژۀ  شاهنامهدر دستنویس مثنوی 
 

 
 

ی توان به ساخت سازهای شیپورمی گاوَدمو  گاوُدمهای در تأ یید وجود دو ساز به انم .3-3

حیواانت های های حیواانت اشاره کرد؛ مثاًل ساخنت ساز از شاخابتدایی توسط انسان از اندام

و ای اس تفاده  (433: 1376ح، )ماّل های کوچک و بزرگ ای س بک و س نگنی و عاج فیل در منونه

 -60: 1394، املعارف سازهای هجان ةرئدا)از ُدم، پوست و مهچننی شلک ظاهری س حیواانت 

ز اگاوَدم های ساز گاوُدم از پوست ُدم گاو و ؛ بنابراین احامتاًل خنس تنی منونه(67 -66، 61

پوست س گاو پدید آ مده و این ش یوۀ ساخت در روند تاکمل خود به سازهای فلزی اب مهنی 

 اند.انم و شلک دگرگون شده

 

 . گاوَدم و جاَدم4

 اخبار الصنی و الهندای  سلسةل التوارخیخنس تنی ابر در کتاب  جاَدمگونۀ به  گاوَدمخوانش  .4-1

 است:آ مده 1سلامین اتجر سریایف( اثر b-a14ق، گ 237)تأ لیف 

                                                                        
 .157-156 /7: 1375: سلمی، ـ های آ ن، نکعالوه بر مقدمۀ چاپ ،این کتاب و نویس ندۀ آ ن درابره   1
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و اناّم تسمى مدینة اذا اکن لها اجلاَدم. و اجلاَدم مثل البوق ینفخ فیه و هو طویل و غلظة 

ما جیمع الكفنی مجیعا، و هو مطيل بدواء الصینیات و طوهل ثالث آ و آ ربع آ ذرع، و رآ سه 

للک مدینة آ ربعة، فعیل دقیق بقدر ما یلتقمه الرجل، و یذهب صوته حنوا من میل، و 

لک ابب منها من اجلاَدم ُخسة تنفخ يف آ وقات من اللیل و النهار، و عیل لک ]ابب[ 
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مدینة عرشة طبول ترضب معه، و امنا یفعل ذكل لتعمل طاعتهم للمكل، و به یعرفون 

 1(.18: 2014آ وقات اللیل و النهار، و هلم عالمات و وزن للساعات )السریایف، 

 

بوق لکفت و درازی است  جاَدمداش ته ابشد.  جاَدمگویند که به جایی شهر می چنیدر 

است؛ لکفیت آ ن چنان است که کف هر  2ذراع 4ای  3دمند. درازی آ ن که در آ ن می

کند و س آ ن چنان ابریک است که در دهان مردی جای دو دست )بس ته( را پر می

رسد. د، صدای آ ن ات حدود یک میل میآ الینگرید. این بوق را اب دوای چیین میمی

ای پنج جادم است که در هر شهر )چنی( چهار دروازه دارد، بر ابالی هر دروازه

دمند. دروازه هر شهری ده طبل دارد که مهراه هایی از شب و روز در آ هنا میوقت

ند ده زنند. این معل را به منظور اعالم اطاعت از پادشاه )چنی( اجنام میها میجادم

 3(.68 :1381ش ناس ند )سریایف، و اب این )وس یهل( نزی اوقات شب و روز را می

 

 gâwdam > gâdamاست: گاوَدمای از و آ ن نزی گونه گاَدمصوریت از  جاَدم. واژۀ 4-2

> jâdam کردی، گوراین و اکس پنیغریب، کنارۀ درایی غریب، جنوبهای شامل. در گویش ،

های پاریت، در زابن گاوبه جای  گاو  4اکربردی عام دارد گاصورت به گاوایفتۀ زازا صورت اکهش

های غرب ایران خواه مس تقمی ای از راه زابن جادماز این رو  5هپلوی و فاریس اکربرد ندارد.

 است. راه ایفته چیینبه زابن  g > j  جبه  گابواسطۀ زابن عریب اب تبدیل 

 گودونگاست که امروزه در چنی واژۀ  آ ورده انمهلغتدر  گاودم. دهخدا درزیر مدخل 4-3 

بر گفتۀ سریایف و دهخدا برای ساز شیپوری ایراین رو بنااینرود؛ ازبه اکر می گاوُدمنزی در معنای 

                                                                        
؛ چ عبداّلّل احلبشی،  .de Feu Lamolèsed ,1811:ـ است، از مجهل نک های هممی صورت گرفتهاز این کتاب چاپ  1

 ق.  1426ق؛ چ س یف شاهنی املرخیی، 1411م؛  چ ابراهمی خوری،  2014م؛ چ تمی ماکنتوش ـ مسیت، 1999
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و صوریت از  گادمکه هامن واژۀ  جاَدماند. بردههبره می گودونگو  جاَدمدر چنی از دو اصطالح 

 | dung/دونگ)= گاو( +  /gaw | ga:w/ َگو ترکییب از دو واژۀ گگودوناست، اما  گاوَدم

duŋ/   .َدنگنزی صوریت از واژۀ گوراین، کردی، لری و لکی  دونگاست /daŋ/ « ،َدم، صدا

مه  /duŋ/ ُدنگگونۀ است که البته در گویش کهنساالن و در بریخ مناطق روس تایی به« آ واز

-gâw/ گاودنگای  /gâw-daŋ/ گاودنگچیین صوریت از  گودونگرود. بنابراین واژۀ به اکر می

duŋ/ گودنگ /gâw-daŋ | duŋ/ گاوَدممعنا اب واژۀ های غرب ایران و مهها و گویشدر زابن 

 است.

های خنست جهری و . ابزرگاانن چیین که در دوران ابس تان، اشاکین، ساساین و سده4-4

ناطق از راه خلیج فارس به م  غریب و غرب ایران وق شاملز راه جادۀ ابریشم به مناطپس از آ ن ا

زابن ایران ؛ یعین مناطق گوراین(71-70: 1389: ایرشاطر، ـ )نکغریب و غرب ایران جنوب

 به چنی گاوُدنگو  گاوَدمهای اند، ساز شیپوری مناطق غریب ایران را اب انمرفت و آ مد داش ته

 دگرگون گودونگ( و جاَدمشدۀ آ ن، )صورت عریب گاَدمبه  اند. این دو واژه در زابن چیینبرده

 واند. این نکته تأ ییدی است بر اینکه دست َک در مناطق غریب ایران دو اصطالح گاوَدم شده

 است. گاوُدنگ برای ساز شیپوری ایراین اب صدایی بلند چون صدای گاو وجود داش ته

 

انم  متون حامیس غرب ایران از دو ساز مس تقل های متین بیانگر آ ن است که دراین داده .5

 دهمرت( بو 1شلک و اندازۀ ُدم گاو )تقریبًا ؛ سازی شیپوری که به گاوُدم برده شده است؛ یکی

ر اب صدایی بس یار بلند هامنند صدای گاو که ظاه گاوَدمسازی شیپوری به انم  ی،است و دیگر

ست؛ سازی س نگنی که برای محل و نقل آ ن از ا آ ن نزی چون َدم )= دهان و چهره(  گاو بوده

و در عنی حال دارای سی ابریک بوده و اب  مرت طول داش ته2حدود شده، گردونه اس تفاده می

و  گاوَدمگذاری دستنویس فلورانس از است. بنابراین اب توجه به نشانه شدهدهان نواخته می

در زابن گوراین  مهَ مند آ ن اب و ساختار قافیه جاَدماز  سلسةل التوارخیمهچننی دستنویس 

ابشد. مهچننی می مهَ و  گاوَدم، نویسۀ دستنویس فلورانس یعین شاهنامهترین گزینه در بیت مناسب

های فاریس درابرۀ آ ن و عدم ابتوجه به اکربرد اندر گاوَدم در زابن فاریس، سکوت فرهنگ

های ها و گویشرسد واژۀ گاوَدم از زابنبه نظر میزابانن از این زابن و متون آ ن ش ناخت فاریس

 است. ایران ابخرتی به زابن فاریس در رشق ایران راه ایفته
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 . گاوَدم و گاوس6

ناخته نزی ش   گاوسایدآ ور س و چهرۀ گاو مه بوده، این ساز اب انم  گاوَدم. از آ جنا که ساز 6-1

 :است گوراین به اکر رفته در متون و گاوس به جای گاوَدم ابرها شدهمی

ـــك ه شــــــــاب ـــَ ـــه، انزل بــنی َو مهن  تــیــب

 

ـــــــدا بُلنــد یب  گــاَوَدم ینــه َاوج، ص

دا، سداراِن جــــنــــگ   آ مــــان َو مهــــَ

 

 گون، ســـــام اتر ]و[ تنــگگــل زمنی یب

ــــــاجوش آ ِورد یُهوِن رو  ــدان، جوش  می

 

ــــرد ــــردون وی ــــاَوَدم، َژ گ ــــۀ گ  انل

ـــــریان، انلـۀ گـاَوس  ــــــت ش ـــــورش  ش

 

ــَمپچی ــچ  نه ا ـ ــكی رخ، ـ ــاخ  وانِ ـ ــرضـ  ـ

 na Šâbak-te:ba, nâzεl bin wa ham / buland bi na a:wǰ, sεdâ-y gawadam 

âmân wa hamdâ, sardâran-e ǰaŋ / zame:n bi goł-gün, samâ târ u taŋ 

hün-e rü̊y me:dân, ǰu:šâ-ǰu:š âwεrd / nâła-y gâwadam, ža gardün wεyard 

šu:rεšt-e še:rân, nâła-y gâwasar / ma-pεčyâ na čarx, ke:wân-e axzar 

 دم ات اوج آ سامن برخاست.آ وخیتند و صدای گاوتپه به یکدیگر دو س پاه در شابک

 یکباره آ مدند. زمنی گلگون و آ سامن اتر و تنگ شد.سداران جنگ به

 گذشت.شد و انلۀ گاودم از گردون خون بر روی میدان جوشان 

 پیچید.ان و انلۀ گاوس در آ سامن و کیوان سزبرنگ میشور شری 

 (48-45، ب رزمنامۀ کنزیک)

 هر ات و خرطوم، فیلش چی نه خاک
 

نه افالک گاوس،  ویرد   صــــــدای 
 

har tâ wa xo:rt̊üm, fil-ɛš či na xâk / sɛdâ-y gâwasar, wɛyard na aflâk  
 ها گذشت.از آ سامنراس یت فیلش ات خرطوم در خاک نشست. صدای گاوس به

 (302، ب جنگنامۀ رس مت و زنون)

ـــه هـــامــوِن دشــــــــت  نــعــرۀ گـــاوس، ن
 

ــذشـــــــت ــه هبرام، کیواین گ  صـــــــداش ن
 

na’ra-y gâwasar, na Hâmün-e dašt / sɛdâ-š na Bahrâm, Ke:wân-i guzašt 

 نعرۀ گاوس در دشت و هامون پیچید و از هبرام و کیوان گذشت.

 (1227هامن، ب )

هایی چون کش یدن )اشاره به وزن س نگنی و برای آ ن از فعل ،هادر بریخ منونه .6-2

 است: نگهداری آ ن بر روی گردونه( اس تفاده شده
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ـــري اکَرزار ـــیشــــــــان، پ ـــاَودم ك  گ

 

 یُرشــــــت آ وردن، دو هنصــــــد هزار

 gâwadam kišân, pεrɛ̊y kârazâr / yurεšt âwεrdεn, do: no:h-sad hazâr 

 پیش کش یدند و دو هنصدهزار س پاهی یورش آ وردند. گاودم را برای رزم

 (533ب   ،رزمنامۀ کنزیک)

س تقبال شان، چنی و ا  گاَوَدم کی
 

 شــاد بنی و روی مه، نبریان زال
 

gâwadam kišâ-n, či-n wa ɛsrɛqbâl / šâd bi-n wa rü̊y ham, nabe:rân-e Zâł 

 شادمان شدند. گاودم کش یدند و به پیشواز رفتند. نوادگان زال از دیدن مه

 (1971، ب جنگنامۀ رس مت و زنون)

مهچننی گرز گاوس  فریدوین اب چهرۀ گاو و پیکری بزرگرت از معمول که اکرکرد  .6-3 

 موس یقایی و صدایی بلند نزی داش ته، تأ ییدی دیگر بر این مطلب است. در رواییت گفتاری از

 است: آ مده (38-35: 1357)اجنوی شریازی، شهرس تان مالیر در اس تان مهدان 
 

سازد که فریدون اب آ ن حضاک را اکوۀ آ هنگر در مدت دو سال گرزی گاوس می

دهد. این گرز از فریدون به گرشاسپ و در فرجام به رس مت و نوادگان شکست می

رسد. اکوه این گرز را از فلزی خمصوص و س گرز را شبیه وی ازمجهل آ ذربرزین می

سازد، درحایل که دو شاخ، دو گوش، دو چشم و دهاین ابز س گاو اما توخایل می

کند ات برای دارندۀ دارد و در وسط پیشاین آ ن طلسمی اب حروف و اشاکل طرایح می

گرز پریوزی به مهراه بیاورد. این گرز برخالف روایت مشهور هنصد من نبوده و 

س تفاده از آ ن شگرد است، اما ا بودن وزین س بک و مناسب داش تهخاطر توخایل به

 است. ای داش ته و برای مهه قابل اس تفاده نبودهو روش ویژه

ای خمصوص آ وردند: گاوس را میان ارابهای به میدان میهای ویژهاین گرز را اب آ ینی

دادند ات چند سدار برجس ته آ ن که روپویش گرانبها و سخ بر روی آ ن بوده، جای می

بکش ند. آ نگاه ارابه را مهراه اب نواخنت سودی نظامی از چادری را پیشاپیش س پاه 

 دادند. خمصوص در کنار چادر شاه بریون آ ورده و در کنار درفش اکوایین و شاه قرار می

کرد که حریفش هپلواین سخست و تنها زماین از این گرز اس تفاده می ،رس مت

رفت و وس به میدان میخنست سوار بر رخش بدون گا ،انپذیر بود. رس متشکست

سوی س پاه ایران دید، اب نزیه بهجنگید. اگر هپلوان دمشن را مهتای خود میاب حریف می

داد ات گاوس را برایش بربند. اب دس تور شاه ارابۀ گاوس را گشت و دس تور میابزمی
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س یدن گاوس به نواختند. نوازندگان بعد از ر بردند و نوازندگان میاب گاو ای اسرتی می

ایس تادند. آ نگاه رس مت گشتند و دو تن از سداران در دو طرف ارابه میمیدان ابزمی

؛ دست بر پیشاین س پاه دمشن را برانداز کرده، دادروایروی س پاه دمشن جوالن می

ای شاد و خندان دس یت تاکن گذشت و پیش روی س پاه ایران اب چهرهش تاب میبه

ها را به پاس احرتام داد درفش اکوایین و دیگر درفشدس تور می داد. شاه مهمی

هپلوان تاکن دهند و مخ و  راست کنند. پس از آ ن رس مت اب عبور از جلوی س پاه هجان

 رفت.سوی ارابه میبه

ه  در این هنگام سداران روپوش از روی گاوس برداش ته و دس تۀ آ ن را بر لبۀ اراب

گرفت؛ س گاوس را روی ران راست خود قرار دس تۀ گرز را میدادند. رس مت قرار می

برد؛ گاوس را به جلو و سوی ایل اسب میداده و دست راستش را اب دس تۀ گرز به

ایس تاد و روی س پاه ایران میداد. آ نگاه روبهعقب حرکت داده و به دمشن نشان می

س مت داد ات آ نکه ر دادن پرمچها را میکرد. شاه دس تور نواخنت و تاکن گاوس را بلند می

کرد. گرز گرفت. رس مت گرز گاوس را به آ سامن پراتب میروایروی س پاه دمشن قرار می

گرفت. رس مت برای ابر پس از چند ابر چرخیدن ابر دیگر در دس تان وی جای می

در  داد. اب این حرکت ابدسوی س پاه ایران ابزگش ته و گاوس را تاکن میسوم به

آ مد. های بیین، دهان و گوش گاوس پیچیده و خرویش شگفت از آ ن بریون میسوراخ

برد. دمشن که قصد سپرداری داشت، اب شنیدن در این زمان رس مت به دمشن جهوم می

ابخت. رس مت به نزدیک حریف رس یده، گاوس را صدای سهمگنی گاوس خود را می

 های دوم و سوم او راماند، اب رضبهف پابرجا میکوبید و اگر احیااًن حریبر سش می

گرداندن آ ورد. پس از آ ن رس مت گاوس را به میان ارابه ابزگردانده و دس تور ابز از پا درمی

رفتند و آ ن را در داد. به دس تور شاه اب حرکت ارابه به پیشواز گاوس میآ ن را می

 دادند.چادر خمصوص قرار می

رد ابزار و ساز اکربگوراین از این نوع گرز ویژه که در دو ساختار رزم های. در حامسه6-4

 است:  اید شده داش ته،

 زمــنی ژ انهل، گــرز گـــاوس
 

 نه زور شـــریان، اژدهای اژدر
 

zame:n ža nâła, gurz-e gâwasar / na zu:r-e še:r-ân, aždahâ-y aždar 

 لرزید(.اژدر )می زمنی از انلۀ گرز گاوس و نریوی شریان و اژدهااین

 (2678، ب جنگنامۀ رس مت و زنون)
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د جنگی ؛ یعین گرزگاوسی که عالوه بر اکرکر گرز گاوَدم ورد نزی از این گرز ویژه اب انمدر یک م

 است:اکرکرد موس یقایی نزی چون ساز گاوَدم دارد، اید شده

 نرکنا چون بور، رو کرد و رس مت
 

ــه اوج، گرز گــاودم ــد کرد ب  بلن
 

nɛrkanâ čün ba:wr, rü̊ kɛrd wa R̊ustam / bɛłand kɛd̊ɛłe:r ba a:wǰ, gurz-e   

gâwa-dam 

 چون برب خروش ید و به رس مت روی آ ورد و گرز گاودم را به اوج برافراشت.

 (8، ب 17، گ 9844 ــدستنویس گوراین مش)

 

 . درایفت7

گذرانده زندگی خود را می گاوداریها اب شغل است. از آ جنا که گوران گورانزابن قوم  گوراین

انم به  اند. پیشینۀ این( انمربدار شدهگاوراناند، به گوران )= ای نزی بودهو گاوسواران برجس ته

گردد و اب در دوران مادها و هخامنش یان ابزمی پارسو  مادهای غریب ایران ازمجهل سزمنی

 ایبد. اب توجه به این پیشینه،گسرتش می نیاکس پ های دراییدر کرانه گاوابرهن حکومت خاندا

و  رسد. امروزه مرکز قوم گورانتر به نظر میهماجرت قوم گوران از غرب به شامل ایران منطقی

ه به است. خاس تگاه این زابن را نزی ابیس یت مهنی منطقه به شامر آ ورد ک کرمانشاهزابن گوراین 

 ر متون اهل حق و پریوان آ ن و مهچننی پش تیبایندلیل رویکرد آ ییین و قداست زابن گوراین د

سایی، آ ن را ترین زابن برای حامسههای حمیل از این زابن به عنوان زابن رمسی و هممحکومت

زابن معیار ادیب غرب ایران ساخته و سبب به وجود آ مدن آ اثر جاوداین به زابن گوراین 

 گذاش ته و از آ هنا های دیگر تأ ثریزابن است. گسرتش این زابن به دیگر مناطق ایران برشده

است. پیوند قوم گوران اب گاو سبب به وجود آ مدن مضامنی بس یار گسرتدۀ  تأ ثری پذیرفته

یل اساطریی، حامیس، عرفاین، منادین، داس تاین و ... در ادبیات این قوم شده و بنیادهای اص 

 است.ایراین را در خود حفظ کرده

)انم دو ساز جنگی( در  گاوُدمو  گاوَدمیکی از اکربردهای همم در این زابن اس تفاده از واژۀ 

 مهَ آ مده و اب  شاهنامهدر  گاوَدمخنس تنی ابر واژۀ  ،متون حامیس گوراین است. در زابن فاریس

 انداست. بریخ از مصححان و پژوهشگران بیت را دارای عیب قافیه پنداش تهقافیه شده َخمو 

اند، اما اکربرد را درست پنداش ته و عیب قافیه را رفع کرده ُجمهای مُه و ای در کنار گاودم نویسه
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است،  گاوَدمدر زابن فاریس گوایی خوانش درست  پیلَسمو  عمَلَ هایی چون این واژه اب قافیه

 مهَ ه و اب واژۀ ق گاودم اب فتحه آ مد 614؛ فلورانس شاهنامهترین دستنویس ویژه آ نکه در کهنبه

دهد که در متون گوراین های متین نشان میهای به اکر رفته و نزی دادهاست. این قافیهقافیه شده

 است. دو ساز مس تقل به انهمای گاوَدم و گاوُدم وجود داش ته

سازی شیپوری، بلند و س نگنی اب صدای بس یار بلند اب سی به شلک س گاو بوده  گاوَدم

به  است. این ساز عالوه بر اکرکرد موس یقایی اکربرد جنگی داش ته و شدهخوانده می مه گاوسو 

 است. اس تفاده از این ساز و گرز بس یار گرز گاوس فریدوین و گرز گاوَدم نزی مشهور بوده

است. این ساز اب  شدهس نگنی آ ینی خاّص داش ته و برای محل و نقل آ ن از ارابه اس تفاده می

 جاَدمه راه ایفته و در آ جنا ب چنیاز مناطق غرب ایران به  گاَدم گوراین واژۀ گاوَدم یعینساخت 

است. در کنار گاوَدم  مشهور شده که سازی شیپوری اب صدای بلند و در حدود دو مرت بوده

به اکر  ... و گم، مخهامنند  ـُ مهای خمتوم به نزی مهراه اب قافیه گاوُدمدر متون حامیس گوراین ساز 

است؛ بنابراین در متون حامیس ایراین که سازی شیپوری و کوچک به شلک دم گاو بوده رفته

 است. های گاوَدم و گاوُدم خسن گفته شدههای متفاوت به انماز دو ساز مس تقل اب ویژگی

 

 کتابنامه

، کردان گوران و مسأ لۀ کرد در ترکیه ،(1376)م. ا.  حصارف، /، گ.، ب. آ کوپف )هاکوپیان( –

 : هریمند.رمجۀ سریوس ایزدی، هترانت

 : معنی.، هترانایدگار زریران، (1392) هلاآ موزگار، ژ  –

 .40،مضمیۀ 13، س آ ینۀ مریاث، «معریف و برریس دو تصحیح اتزۀ شاهنامه»، (1394) آ یدنلو، جساد –

 : خسن.هتران (برگزیدۀ شاهنامۀ فردویس)دفرت خرسوان ، (1390ــــــــــــــــــــ ) –

 : ققنوس.، هترانانمۀ کردی ـ فاریسواژه، (1373) پور، دمحمتقیابراهمی –

 هل  الک: تصحیح عباس اقبال آ شتیاین، هتران، اترخی طربس تان، (1320) ادلین دمحمابن اسفندایر، هباء –

 خاور.

بصار یف ممالک ال مصار، ق(1424) ادلین امحد بن حیییهللا معری، شهابابن فضل – ، مسالک ال 

 : اجملمع الثقایف.امحد عبدالقادر الشاذیل، ابوظیب حتقیق

 اسالمی. : بنیاد اندیشه  ، هترانشعر در ایران پیش از اسالم، (1374) ابوالقامسی، حمسن –
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 ایران.: اترخی ، ترمجۀ مرتیض اردالن، هترانخاندان کرد اردالن، (1387) اردالن، شریین –

: زاده، هترانترمجۀ هامیون صنعیت ،(های زیر فرمان هخامنش یانسزمنی) جغرافیا ،(1382) اسرتابو –

  موقوفات دکرت محمود افشار.

 ان.: یب، هتراندفرت رموز ایرس تان، ات()یب ابراهمیی، س یدقامسافضیل شاه –

به  یاز سدۀ خنست جهر به زابن گوراین یسود ورمزگان، شعر»، (1389) مفاخر، آ رش یاكرب –

 .17شم ، جملۀ مطالعات ایراین، «یخط هپلو

 : موقوفات دکرت محمود افشار.، هتراندر کوی آ رشان، (1397ــــــــــــــــــــ ) –

کز هتران: مر ، (4ج) دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران، «دارجنگه»، الف(1395ـــــــــــــــــــــ ) –

 بزرگ اسالمی. املعارفدائرة

: مرکز انهتر  (،4)ج دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران، «دیورس مت و ابلیس»، ب(1395ـــــــــــــــــــــ ) –

 املعارف بزرگ اسالمی.دائرة

: مرکز هتران(، 4)ج دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران، «رس مت و زردهنگ»، ج(1395ـــــــــــــــــــــ ) –

 می.املعارف بزرگ اسالدائرة

رکز م: هتران(، 4)ج دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران، «رس مت و زنون»، د(1395ـــــــــــــــــــــ ) –

 املعارف بزرگ اسالمی.دائرة

 .افیةاملکتبة الثق: ، بریوتالزییدیون، واقعهم، اترخیهم، معتقداهتم، م(1999) التوجنی، د. دمحم –

 ، پاریس. ed. De Feu Lamolès، التوارخیسلسةل ، م(1811) ، ابوزید حسنالسریایف –

  یف.، ابوظیب: اجملمع الثقا، حتقیق عبداّلّل احلبشیرحةل السریایف، م(1999) السریایف، ابوزید –

، ندرحالت، کتاب آ خبار الصنی و اله ، «کتاب آ خبار الصنی و الهند»، م(2014) السریایف، آ یب زید –

 ربیة. حتقیق تمی ماکنتوش ـ مسیت، املکتبة الع

 : مکتبات العامصة.، بغداداترخی الزییدیه و اصل عقیدهتم، م(1935) العزاوی، عباس –

 موّرخ ،شورای اسالمی کتاخبانۀ جملس 12874 ـشم، دستنویس جنگنامۀ اندرای، املاخسان کندوهل –

 .ق1277

 ا: سینشاهو، مقکوشش امنی گجری  ، بهشریین و فرهاد، (1373ــــــــــــــــــــــــــــــ ) –

، سدۀ سالمیاشورای  کتاخبانۀ جملس 14960 ـشم، دستنویس شریین و فرهاد، ــــــــــــــــــــــــــــــ –

 .ق13

 : کوردونیا.یی، عراقنوهلخان کهملاسهورامی(، ئ)هه شاهنامۀ کوردی، (1385) امیین، دمحمرش ید –
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 : سوش.، هترانقهرماانن شاهنامه مردم و، (1357) اجنوی شریازی، ابوالقامس –

 : اساطری.، هترانشاهنامۀ لکی، (1384) ایزدپناه، محید –

 .شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس86407 ـشم(، دستنویس غزوات) بدر و حننی –

 .: اساطریصحیح والدمیری ولییامینوف، هتران(، ت اترخی كردها) رشفنامه، (1377) خان، رشفبدلییس –

، ویراس تار: رودیگر (1)ج ایراین یهازابن یراهامن، «و زازا گوراین»، (1383) بلو، جویس –

  : ققنوس.هتران و مهاکران، یبیدابغ حسن رضایی یت، ترمجۀمش ا

 : توس.ترمجۀ همرداد هبار، هتران، فرنبغ دادگیگردآ وری ، (1380) بندهش –

 هریمند.: ، هترانیشاهنامۀ كرد، (1383) ، ایرجیهبرام –

 Mokri ←به زابن گوراین بژین و منیجه –

 : امریکبری.هتران (فاریس به گیلکی) فرهنگ گیل و دیمل، (1375) پاینده )لنگرودی(، محمود –

 Mokri ←پنجاه و دو الکم ش یخ امری –

 ، هتران.گاهتا، (1378) پورداود، ابراهمی –

، «9مانرسنسک از دینکرد ورشت تصحیح و ترمجۀ سوتکرنسک و »، (1344) ، امحدتفضیل –

 .اه هتران، دانشکدۀ ادبیاتهای ابس تاین ایران، دانشگش نایس و زابنانمۀ دکرتی زابنپااین

 کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی. 17450 ـشم، دستنویس جنگ اشعار اهل حق –

 )زیر چاپ(. (، به کوشش آ رش اکربی مفاخر)به زابن گوراین جنگنامۀ رس مت و زنون –

 دانشگاه هتران.مرکزی ، کتاخبانۀ 3541 ـشم، دستنویس جواهرپوش –

 ،مكلمیّل  ه و موزه  ، كتاخبان4616 ـشم، دستنویس وراینبن محمود گ ی، روایت مصطفجواهرپوش –

 .ق 1307

، جس تارهای ادیب، «ابزخواین مرصاعی از شاهنامه )مَه ای مُه(»، (1389) چرمگی معراین، مرتیض –

 .146-135: 168 ـشم، 43س 

، «درآ مدی بر ادب حامیس و هپلواین کردی اب تکیه بر شاهنامۀ کردی»، (1390) آ را، هبروزمچن –

 .149-119: 172 ـشم، جس تارهای ادیب

: ، هترانهای ایراین نوها و گویشفرهنگ تطبیقی ـ موضوعی زابن، (1389) دوست، دمحمحسن –

 فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.

ـ ) – ن زابن و ادب : فرهنگس تا، هترانزابن فاریس ش ناخیتفرهنگ ریشه، (1393ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 فاریس.
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: ، مقخشیص میبدی کرمانشاه های خطی کتاخبانه  رست نسخهفه، (1384) حسیین اشکوری، امحد –

 مجمع ذخائر اسالمی.

 : ابغ ین.کرمانشاه، دیواَن َگوَره، (1382) حسیین، دمحم –

: هتران ،ساییفردویس و شاهنامه، «شاهنامۀ پریوزان» ،الف(1390) مطلق، جاللیخالق –

 فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.

: هتران ،ساییفردویس و شاهنامه، «شاهنامۀ رس مت الرجاین» ،ب(1390ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ) –

 فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.

 .5 ـشم، گزارش مریاثمضمیۀ ، «نقدی در ترازوی نقد» (،1395ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ) –

 ف بزرگ اسالمی.: مرکز دائرةاملعار هتران، های شاهنامهایدداشت، (1389ــــــــــــــــــــــــــــــــ ) –

 ان.: یباورنگ، هترانزاده و م. کوشش صفی، بهخرسو و شریین، (1348) خاانی قبادی –

  : دارخوین.اصفهان (فرهنگ مفصل خبتیاری) انمۀ لریلغت، (1394) خواجه، فریدون –

 ، كتاخبانۀ جملس9773 ـشم(، دستنویس زابن گوراین)به رس مت و كشنت برب بیان یداس تان كودك –

 .شورای اسالمی

ن، ترمجۀ حسن زندابف، ابه کوشش روت میدگیل و مهاکر  (،1394) املعارف سازهای هجاندائرة –

 : روزنه.هتران

 : مست.، هترانهای ایراینش نایس زابنرده، (1392) دبریمقدم، دمحم –

 دانشگاه هتران.مرکزی  کتاخبانه  ، 9844 ـمش گورایندستنویس  –

 ابراهمییافضیل شاه ← دفرت رموز ایرس تان –

 .شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس17010 ـشم، دستنویس دقایق الاخبار –

 : دانشگاه هتران.، هترانانمهلغت، (1377) اكربدهخدا، عيل –

  یابراهمیشاه ← برزجنهدورۀ  –

    Mokri ← هبلولدورۀ  –

 Mokri ←دامیاریدورۀ  –

 Mokri ←گورهدیوانهدورۀ  –

 Mokri ←وزاوردورۀ  –

 ابراهمییشاه ← امریدیوان ش یخ  –

 حسیین ←  دیواَن َگوَره –
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نگاه ب : ۀ غالمعیل وحید مازندراین، هتران، ترمجمازندران و اسرتآ ابد، (1336) رابینو، ایسنت لویی –

 ترمجه و نرش کتاب.

 Mokri ←راز مگو –

 . : پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگیهتران، دینكرد هفمت، (1389ی )تقراشد حمصل، دمحم –

: پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات هترانزادسپرم،  یها، گزیده(1385ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) –

 فرهنگی.

 به کوشش آ رش ،(1395) ای به زابن گوراین و رواییت از ایدگار زریران()حامسه رزمنامۀ کنزیک –

 املعارف بزرگ اسالمی.: مرکز دائرةاکربی مفاخر، هتران

 ،شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس9776 ـشم)به زابن گوراین(، دستنویس  و زردهنگ رس مت –

 .ش1349

 ی، كتاخبانۀ دانشگاه رازیهللا صفر(، رونوشت اسدزابن گوراین )به و زردهنگ رس مت –

 .ش 1379،كرمانشاه

 الف.  207ب ـ گ  122گ گوراین الفت،  لشکرهفت ←( )به زابن گوراین رس مت و زنون –

 .ژاپن، ایراین یها، اترخی زابنم(2009) ، حسنیبیدابغ ییرضا –

املعارف بزرگ دائرة: مرکز هتران، (7ج ) اترخی جامع ایران، «ابونداین»، (1393) جسادی، صادق –

 .اسالمی

 طاهری ←( جنامرئهسه) ساجنام –

 : سها.، کرمانشاهسلطاینحدیقۀ ، (1386 -1364) سلطاین، دمحمعیل –

 :هتران، (7ج ) املعارف بزرگ اسالمیدائرة، «اخبار الصنی و الهند»، (1375) سلمی, عبدالامری –

 .املعارف بزرگ اسالمیدائرةمرکز 

وت: ، بری ابراهمی خوری، حتقیق اخبار الصنی و الهند، ق(1411) زید الصریایفسلامین التاجر و ایب –

 داراملومس.

مارات، حتقیق س یف شاهنی املرخیی، جعایب ادلنیا و قیاس البدلان، ق(1426) سلامین التاجر –  االإ

 .مرکز زاید للرتاث و التارخی: العربیة املتحدة

 : امریکبری.، هترانایرسان دیین یسودها، (1344) ، ماشاءهللایسور –

و، ، ترمجۀ حسنی قرچانلو الهندسلسةل التوارخی ای اخبار الصنی ، (1381) سریایف، سلامین اتجر –

 : اساطری.هتران
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 گ.: گومتربعبایس، طهرانمجۀ دمحم دمحمی لوی، تر های هجان ابس تانشگفیت، (1335) سریایف، سلامین –

 .، کتاخبانۀ میّل 5-9495 ـشم، دستنویس زمنیشاه مغرب –

 نه.حص : ، كرمانشاهدورۀ پردیور یبرزجنه، دورۀ برزجنه و ابتدا، (1373) ، س ید امرهللایابراهمیشاه –

 : حصنه.انشاه، كرمامری و ...، ش یخدیوان س یدفریض، (1374ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) –

 : سوش.، هترانژارهه فاریس -یفرهنگ كرد، (1385) ژار(، عبدالرمحن)هه یرشفكند –

 مطالعات : مؤسسه  فرهنگ هجانپور، هتران، تصحیح عالیئانمۀ نزهت، (1362) اخلریبن ایبشهمردان –

 و حتقیقات فرهنگی.

 .شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس14976 ـشم)به زابن گوراین(، دستنویس  ش یخ صنعان –

 : هریمند.، هترانانمۀ ساجنام، (1375) زاده، صدیقصفی –

سلامینیه: انس تیتوی  ،های ایرسانمالکمجموعۀ ، م(2007) (جنامرئهسه) ساجنامطاهری، طّیب،  –

 فرهنگی کرد.

 : آ رون.، هترانادبیات شفاهی قوم لر، (1388) عسکری عامل، علمیردان –

 : عطایی.، هترانهاپرستها و ش یطانییزید، (1341) غضبان، جعفر –

 : مفاهمی.، هتراناسفندایر گلزار ادب لرس تان، (1378) غضنفری امرایئ –

 : موقوفات دکرت محمود افشار.، هتراندوازده منت ابس تاین، (1395) غییب، بژین –

 ، به سعی یوحنا اغوس توس ولرس، لیدن. شاهنامه، م(1877) فردویس، ابوالقامس الطویس –

 ، به سعی ترنر ماکن، لککته. شاهنامه، م(1829) فردویس، ابوالقامس طویس –

قمل عزیزهللا ، بهق 614از دستنویس موزۀ فلورانس حمرم  شاهنامه، (1388) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ –

 : دانشگاه هتران.جویين، هتران

 : خسن.هتران مطلق )پریایش دوم(،کوشش جالل خالقی ، بهشاهنامه، (1393)ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ –

: هتران ،مطلق و مهاکرانکوشش جالل خالقی به، (7و6ج ) شاهنامه، (1386) ــــــــــــــــــــــــــــــ –

 .املعارف بزرگ اسالمیمرکز دائرة

 های جییب.: کتابل مول، هتران، تصحیح ژوشاهنامه، (1376)ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ –

 پژوهی.: شاهنامه، اصفهانجیحوین ی، تصحیح مصطفشاهنامه، (1379) ــــــــــــــــــــــــــــــ –

 ران.هت: دانشگاه ، تصحیح عزیزهللا جویین، هترانشاهنامه، (1388) ــــــــــــــــــــــــــــــ –

  : نرش نو.، تصحیح و رشح همری هبفر، هترانشاهنامه، (1394) ــــــــــــــــــــــــــــــ –

نسخۀ كتاخبانۀ بریتانیا مشهور به  یاز رو ، چاپ عكیسشاهنامه، (1384) ـــــــــــــــــــــــــــــ –
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 : طالیه.افشار و محمود امیدساالر، هتران كوشش ایرج ق، به 675لندن  شاهنامۀ

س، مورخ لورانف كتاخبانۀ میل نسخۀ یاز رو ، چاپ عكیسشاهنامه، (1369ـــــــــــــــــــــــــــ ) –

طی بزرگ اسالمی/ مرکز انتشار نسخ خاملعارف : بنیاد دایرة، هترانروایق ق، اب مقدمۀ عیل 614

 دانشگاه هتران.

 رش داد.ن : كوشش سعید محیداین، هترانکو، به، چاپ مسشاهنامه، (1374ـــــــــــــــــــــــــــــ ) –

ری عامثنوف نو ، چاپ مسکو، ویرایش دوم، به کوشش دمحم شاهنامه، (1391ــــــــــــــــــــــــــــــ ) –

 : سوش.همدی قریب، هتراناف، زیر نظر عیلو رس مت مویس 

و اوایل  7ۀ ر سدنسخۀ كتابت اواخ یبرگردان ازرو، نسخهشاهنامه، (1389ــــــــــــــــــــــــــــــ ) –

كوشش (، بهNc. 43 ـشمژوزف بریوت، وابس ته به دانشگاه سن )كتاخبانۀ رشیق یجهر 8سدۀ 

 یه.: طالمطلق، هتران ی، اب مقدمۀ جالل خالقاکشاین مطلیب ار، محمود امیدساالر و اندرایرج افش

 شابور/ نرش بلخ.: بنیاد نی ، هترانی، ویرایش فریدون جنیدشاهنامه، (1387ـــــــــــــــــــــــــــــــ ) –

 مست. :ادلین کزازی، هترانارش مریجالل، ویرایش و گز انمۀ ابس تان، (1381) ـــــــــــــــــــــــــــــــ –

 Mokri ←الکم بیا و بست –

 همر. : سوره  ، ترمجه و حتقیق سعید عراین، هترانفاریس ابس تان، (1379) کنت، روالند، ج. –

 : مریاث مکتوب.، به کوشش اکرب حنوی، هترانبرزوانمه، (1387) ادلین دمحمکوجس، مشس –

پژوهشگاه علوم انساین و : ، هترانوهفت گویش ایراینانمۀ شصتواژه، (1390) کیا، صادق –

 مطالعات فرهنگی.

 : مه.، هتراناز بیس تون ات دالاهو، (1378) گجری شاهو، امنی –

 نژادنیك ← یگنجینۀ ایر –

 ةعامد مجیل مزوری، بریوت: ادلار العربی ، ترمجه  اترخی الزییدینی م(،2006) .س گیست، جون –

 للموسوعات.

 : مسریا.، هترانقوم كرد یهاحامسه، (1388) نیا، حیدریلطف –

 روز.: فروزان، ترمجۀ انزیال خلخایل، هترانهای هخامنشیکتیبه ،(1382) یرلوکوک، پیی –

 : اساطری.، هترانایدگار زریران، (1374 )حییی ،ماهیار نوایب –

، شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس16559 ـشم، دستنویس ای انش ناسمثنوی شاهنامه اب لهجه –

 .ق1288

 آ ابدی، آ ملان.ادلین س یفدمحم پرس شادی، تصحیح جنم م(،2002) التوارخی و القصصمجمل –

 
.
. 
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 خاور. : الکهل  ، هتران، تصحیح دمحمتقی هبار(1318) التوارخی و القصصمجمل –

 پیک فرهنگ. :، هتراناهامتم غالحمسنی بیگدیل، بهشهرایرانمه، (1377) ، عامثنیخمتاری غزنو –

 : موقوفات دکرت محمود افشار.، به کوشش رضا غفوری، هترانشهرایرانمه، (1397) تاریخم  –

: هتران )اس تان کرمانشاه(، های ایراینگنجینۀ گویش (،1394آ کو ) جلیلیان، /مرادی، دمحمرئوف –

 فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.

 : سوش.، هترانعرفا، علام، اداب، شعرا اترخی مشاهری کرد،، (1364) مردوخ روحاین، اباب –

، تصحیح دمحمحسنی تسبیحی، اترخی طربس تان، رواین و مازندران، (1345) مرعشی، س یدظهریادلین –

 مطبوعایت رشق. : مؤسسه  هتران

 : پژوهشگاه علوم انساین و، هترانانمۀ گویش هبدینان شهر یزدواژه، (1385) مزداپور، كتایون –

 مطالعات فرهنگی.

اید دكرت به یشپنجاه و پنج گفتار پژوه ) خسنواره، «حضاك و فریدون»، (1376ــــــــــــــــــــــــــ  ) –

 : توس.افشار و هانس روبرت رومیر، هترانكوشش ایرج  ، بهی(پرویز انتل خانلر

 : دنیای کتاب.، هترانجغرافیای اترخیی ایران ابس تان، (1393) مشکور، دمحمجواد –

 ان.: یب، هترانهای کردیگوراین ای ترانه ،(1329) مکری، دمحم –

 : کتابرسا.، هترانفرهنگ سازها، (1376) مالح، حسینعیل –

 .شورای اسالمی ، کتاخبانۀ جملس86510 ـشم، دستنویس ملک خمتار –

 : دنیای کتاب.، هترانهای حمیل ایراناترخی سلسهل، (1387) همرآ ابدی، میرتا –

 : انتشارات کردس تان.، سنندجدیوان، (1378) وی، عبدالرحمی بن سعید معدوم کردوهلمه –

 زادهصفی ← انمۀ ساجنام –

 : معنی.، هترانانمکواژه، (1386) نوشنی، عبداحلسنی –

املعارف بزرگ ةدائر مركز ، 118574 ــمش ، نسخۀ عكیسیگنجینۀ ایر، ات()یب نژاد، اکظمنیك –

 .یاسالم

 ق. 1295 ،ملک میّل  ه و موزه  کتاخبان 2422874 ـشم(، دستنویس ابن گوراین)به ز لشكرهفت –

، كتاخبانۀ 13689 ـشم، دستنویس (، روایت س ید هباءادلین قطبیاین)به زابن گوراین لشكرهفت –

 ق.1359 ،شورای اسالمی جملس

، كتاخبانۀ آ س تان 11937 ـشم(، روایت منسوب به الفت، دستنویس )به زابن گوراین لشكرهفت –

 ق.1349 مشهد، یقدس رضو
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 ، کرمانشاه.های کهن زاگرسرزمنامه: اسطوره، (1393) ای، دمحمرضا )فریربز(مهزه –

: رانهت، ترمجۀ تمیور قادری، (3/1ج ) : سلوکیان اترخی ایران مکربجی، (1389) ایرشاطر، احسان –
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Gâv-dam– From Gurani Language to Chinese 
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Abstract 

The Gurani language belongs to the group of modern northwestern 

Iranian languages. This language has been used in post-Islamic Iran as 

the standard literary language of western Iran and many literary works 

have remained in this language since the 3rd century AH. This language 

was being formed in the Achaemenes era and covered a much wider 

area than today. One of the words in the lexicon of this language is gâw-

dam گاوَدم/gâw-dum گاوُدم (the name of two weapons) which has reached 

Eastern Iran (gâw-dam in Šāhnāmeh) and China (jâ-dam in Silsilat al-

Tawārīx) in two branches. After describing and introducing the Gurani 

language and literature, and looking at the association of this language 

with gâw and its related myths, this article examines the uses of the 

word gâw-dam گاوَدم and its overlapping words in Gurani, Persian, and 

Chinese languages. 

 

Keywords: Guran, Gurani, Gâw-dam, Gâw-dum, Jādam, Gāvsar.




