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گاودَم
از زابن گوراین ات زابن چیین


آرش اکربی مفاخر

چکیده
غریب ایراین نو است که در ایران پس از اسالم به
زابن گوراین از گروه زابنهای شامل ِ
عنوان زابن معیار ادیب ایران ابخرتی مورد اس تفاده بوده و از سدۀ سوم جهری اتکنون
آاثر ادیب بس یاری به این زابن ابیق مانده است .این زابن در روزگار هخامنش یان در حال
شلکگریی و گسرتۀ آن بس یار فراگریتر از امروز بوده است .یکی از واژگان این زابن،
گاودَم  /gâw-dam/در کنار گاودُم ( /gâw-dum/انم دو ساز جنگی) است که در
دو شاخه به ایران خاوری (گاودَم در شاهنامه) و کشور چنی (جادَم در سلسةل التوارخی)
راه ایفته است .این مقاهل پس از توصیف و معریف زابن و ادبیات گوراین و پیوند این
زابن و ادبیات اب گاو و اساطری مرتبط اب آن ،اکربردهای واژۀ گاودَم و واژههای مهپوشان
آن را در زابنهای گوراین ،فاریس و چیین برریس میکند.
لکیدواژهها :گوران ،گوراین ،گاودُم ،گاودَم ،جادَم ،گاوس.
 مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی

mafakher2001@gmail.com
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 .1مقدمه
 .1-1گوران اصطالیح اترخیی برای خبشی از ساکنان غرب ایران است که گوراین منسوب به آن
است (Strabo, 1961: 1XI/ 14/14؛ مجمل التوارخی و القصص399 :1318 ،؛ 309 :2002؛ ابن
فضلهللا معری2260 /3 :1424 ،؛ بدلییس 83 ،54 ،13 :1377 ،و

...؛ Oberling, 1955:

 .)12/ 400-401.گورانها زابن خود را گوراین میانمند:
منت ای کتــاب ،دقــایق اخبــار
یح ســـــ بحاین
ار بدوم توفیقّ ،

متامی حد یث ،رســـــول خم تار
ترمجــهش کردن ،من بــه گوراین

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

منت این کتاب دقایق الاخبار را ــ متامی داس تان رسول خمتار ــ ،
یح س بحان به من توفیق دهد ،به زابن گوراین ترمجه میکمن.
اگر ّ
(دقایق الاخبار ،گ  5الف /ب )6-5
گذش ته از آن ترانهها و اشعار راجی در غرب ایران را نزی گوراین 3و خوانندگان آهنا را به آواز
گوراینبژی 4و گوراینچر 5میخوانند (نکـ  :رشفکندی704 :1385 ،؛ مکری1329 ،؛ اکربی
مفاخر.)128 :1397 ،
 .1-2زابن گوراین
 .1-2-1زابن گوراین از زابنهای گروه شاملغریب ایران نو است (بلو)555 /2 :1383 ،
 1اسرتابو (د 24 .م) گوراینها را قومی مهسایه اب مادها به شامر آوردهاست« :مهچننی میگویند :مجعی معلوم از مردم
تراکیه به ساپری شهرت داشتند ،در آن سوی ارمنیه نزدیک گوراینها ) (Guraniiو مادها سکین گزیدند( ».اسرتابو،
.)480 ،60 :1382
 2طائفة به جبال مهذان و شهرزور یقال هلم الکورانیة منهم جند و دعیة.
gu:(o:)râni
خواننده ،ترانهخوان gu:(o:)râni-be:ž:

خواننده ،ترانهخوان

gu:(o:)râni-čɛr:

3
4
5
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که حتت تأثری کردی ،فاریس و عریب قرار گرفته و اب لری و لکی نزی آمیخته است ،اما واجش نایس
آن مامتیز از کردی و فاریس و به واجش نایس زابن پاریت ابس تان نزدیک است ( Mackenzie,
 .)2005: 401-40گوراین زابین مس تقل است و اب زابن کردی نسبیت ندارد (بلو/2 :1383 ،
 )555و به اندرست کردی خوانده میشود (رضایی ابغبیدی.)181 :2009 ،
مینورسکی در مقاهلای عاملانه زابن و ادبیات گوراین را معریف کرده ) (Minorsky, 1943و دمحم
مکری بهدرس یت خبشهایی از ادبیات آییین اهل حق از مجهل دورۀ هبلول؛ دورۀ دیوانه گوره؛ دورۀ
وزاور؛ دورۀ دامیاری؛ پنجاه و دو الکم ش یخ امری؛ راز مگو؛ الکم بیا و بست و  ....و مهچننی
بژین و منیجه (روایت مناطق غریب ایران) را به زابن گوراین توصیف ،معریف و چاپ کرده است
(نکـ  :کتابنامه .)Mokri ،اما بس یاری از پژوهشگران ،آاثر و شاعران زابن گوراین را زیر انمهای
کردی (لطفینیا1388 ،؛ مچنآرا ، )1390 ،کردی گوراین (هبرامی ، )1389 ،اورامی (امیین،
 ،)1385لری (غضنفری امرایئ ، )1378 ،لکی (ایزدپناه1384 ،؛ گجری شاهو )1380 ،و
گوراین ـ لکی (مهزهای )1393 ،معریف کردهاند.
 .1-2-2این زابن اب ادبیایت دیرینه (نکـ  Minorsky, 1943: 89-103 :؛ صفیزاده:1375 ،
 )20-22در غرب ایران بهویژه در اس تان کرمانشاه راجی است و کرانههای مرزی کرمانشاه و
کشور عراق را در برمیگرید .بیشرت گویشوران گوراین در شامل کرمانشاه ــ انحیهای از دامان
کوه شاهو ات مرز عراق ــ ساکن هستند و هممترین شهر این انحیه گهواره است (نکـ :
 .)Mahmoudveysi, 2012شامری از آهنا نزی در شامل رشیق کرمانشاه؛ کندوهل در نزدیکی دینور
زندگی میکنند .اوراماینها که از نظر زابین به گوراینها نزدیک و در انحیۀ جنویب زاگرس در
غرب سنندج هستند ،به دو دس تۀ اورامان لُهون ،اب حموریت شهرس تان نوسود (نک:
 )Mackenzie, 1966و اورامان َختت ،اب حموریت شهرس تان پاوه (نکـ  :دبریمقدم/2 :1392 ،
خبش )10تقس می میشوند .ابجالینها نزی که به گویشهای نزدیک به گوراین خسن میگویند در
قرصشریین ،سپل ذهاب ،شامل خانقنی و رشق موصل در عراق ساکنند (بلو/2 :1383 ،
 .)555-556از اینرو زابن گوراین را میتوان به چهار شاخۀ گویشی گهوارهای ،کندوهلای،
اورامی و ابجالین تقس می کرد (نزی ،نکـ  :رضایی181 :2009 ،؛ حسندوست /1 :1389 ،نوزده).
 .1-2-3زابن گوراین از سدههای خنس تنی جهری بهگونۀ یک زابن ادیب در غرب کشور
راجی بوده و پوستنوش تهای به زابن گوراین و خط هپلوی منسوب به سدۀ خنست جهری از
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سلامینیۀ عراق به دست آمده است (نکـ  :اکربی مفاخر .)1389 ،هممترین ابزاتب زابن گوراین
در متون آییین فرقۀ اهل حق دیده میشود که اشعاری منسوب به اوایل سدۀ  3جهری از هبلول
ماهی (د .ح190 .ق) و ایران وی در دست است (نک :نیکنژاد ،یبات57-54 ،؛ Mokri,
 .)1974الکمهای دیگر بزرگان اهلحق از سدۀ  4و  5مقری ات به امروز برجای مانده است که
به دوره انمربدارند ،ازمجهل :اشعار مبارکشاه لرس تاین معروف به شاه خوشنی معارص ابابطاهر
و اشعار ابابانوس (سدۀ  5ق) که به «دورۀ شاه خوشنی» و «دورۀ ابابانوس» انمورند (نیکنژاد،
یبات .)76-58 :دو مجموعه الکم به انم دورۀ برزجنه و دورۀ پردیوری نزی از سدۀ  8ق برجای
مانده است (نکـ  :شاه ابراهمیی .)1373 ،زابن دوبییتهای ابابطاهر نزی اگرچه به انم فهلوی ــ
ابزماندۀ زابن پاریت در مناطق غریب ایران ــ ش ناخته میشود ،پیوند اس تواری اب زابن گوراین
دارد.
 .1-2-4مجموعۀ الکمهای بزرگان اهل حق به زابن گوراین در مجموعهای به انم ساجنام (نکـ :
صفیزاده1375 ،؛ طاهری 1)2007 ،از دیرابز ات اکنون گردآوری شدهاند .مهچننی دو کتاب
مصحف رش و کتاب جلوه 2از آاثر یزیداین که بس یار کهن هستند و به خطی رمزی نگارش
ایفتهاند ،به زابن گوراین هستند (نکـ  :مرادی /جلیلیان .)22-21 :1394 ،این آاثر ،گفتاری و
سینه به سینه منتقل شده و در سدههای نزدیک ،بهگونه نوش تاری درآمدهاند.
 .1-2-5زابن گوراین زابن معیار ادیب و اس تاندارد مناطق غریب ایران بوده و مردمان کرد،
لر و لک و گویشوران مناطق غریب ایران و کردنشنی ،آن را به عنوان زابن ادیب خود برگزیدهاند.
حامیت حکومتهای حمیل و هبرهگریی پریوان اهل حق از زابن گوراین ،آن را به عنوان زابن
س یایس ،ادیب و آییین غرب کشور درآورده و رویکرد آییین ابعث حفظ و گسرتش آن شده
است .گسرتۀ رویکرد زابن ادیب گوراین از مرزهای ایران گذش ته و به عراق و ترکیه نزی رس یده
است .شاعران بزرگ چون َج َگرخوین شاعر کرد عرایقَ ،مالی َجزیری و امحد خاین ،شاعران
 1نزی ،نکـ  :نیکنژاد ،یبات .وی مجموعهای از این الکمها را به شلک دستنویس اب انم «گنجینۀ ایری» گردآوری کرده
و مهچننی افضیل شاهابراهمیی و حسیین مجموعهای از این الکمها را به ترتیب ،به انم دفرت رموز ایرس تان و دیوان گوره
به چاپ رساندهاند.
 2مصحف رش و کتاب جلوه دو منت آییین ایزداین /یزیدیه به زابن گوراین است که منت اصیل و ترمجۀ اکمل آهنا به
عریب و فاریس در این کتابها آمده است :التوجنی221-205 :1999 ،؛ العزاوی194-183 :1935 ،؛ غضبان،
86-58 :1341؛ گیست.454-447 :2006 ،
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کرد ترکیه اشعار خود را به این زابن سودهاند .مهچننی شاعر معروف؛ مولوی کرد 1نزی اشعار
خود را به زابن گوراین سوده است (نک :مرادی /جلیلیان.)22-21 :1394 ،
 .1-3ادبیات گوراین
 .1-3-1ادبیات گوراین را میتوان در شاخهها و انواع آییین ،حامیس ،غنایی ،عرفاین و ...
دس تهبندی کرد .کهنترین آاثر ادیب گوراین در شاخۀ آییین و فراگریترین آن در شاخۀ حامیس
است .ادب آییین به آاثر و تعلامیت بزرگان اهل حق مربوط است .این نوع ادیب از اوایل سدۀ
 3جهری آغاز شده ،در سدۀ  7و  8به اوج رس یده و ات امروز ادامه ایفته است .آاثر اهل حق
معمو ًال دوره ای دفرت انم دارد و هریک ،شامل اشعار تین چند از بزرگان این آینی است .بس یاری
از این دورهها در مجموعههای ساجنام ،دیوان گوره و  ...گردآوری شده و ای جداگانه در
دستنویسها موجود است2.
 .1-3-2ادب حامیس دربردارندۀ دورۀ اکمیل از مجموعۀ اترخی اساطریی – داس تاین ایران
ابس تان در س پهر زماین کیومرث ات هبمن است .اگرچه مجموعۀ یکسان و هامهنگ از این نوع ادب
حامیس و ای شاهنامهسایی در دست نیست ،اما اب کنار مه گذاشنت آاثر به جای مانده و ابزسازی
آهنا میتوان به این س پهر زماین دست ایفت .احامت ًال این آاثر حامیس در تبارش نایس خود به
شاهنامهای منثور به زابن گوراین –ایدشده در حامسههای منظوم گوراین (هفتلشکر میل ،گ
167؛ جواهرپوش ملک ،ص 186؛ جواهرپوش هتران ،گ  70الف؛ هفتلشکر الفت ،گ 275
ب3؛ هفتلشکر س یدهبا ،گ 70؛ داس تان کودیک رس مت ،گ  ،)4شاهنامۀ پریوزان و شاهنامۀ رس مت
 1نـکـ  :مهوهلوی.1378 ،
 2نک :دورۀ هبلول؛ دورۀ دیوانه گوره؛ برزجنه؛ دورۀ دامیاری؛ ساجنام؛ انمۀ ساجنام؛ دیوان گوره؛ دفرت رموز
ایرس تان؛ گنجینۀ ایری؛ جنگ اشعار اهل حق← کتابنامه.
3
مــعــلــوم بــو ژ الی ،عـــاقــالن دیــن
بشــــ نوین به گوش ،داســــ تان شــــریین
نه روی شـــــهنامه ،فتحنامۀ رســـــ مت
نــــــه اترخی دا ،دیــــــمن و م
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-r̊üy Šahnâma, fathnâma-y R̊ ustam

این داس تان شریین [= هفتلشکر] را به گوش بش نوید و در نزد عاقالن دین آشاکر شود:
در (کتاب) اترخی به چشم خود دیدهام و از روی شاهنامه ،خبش فتحنامۀ رس مت (خواندهام).
شاهنامۀ ایدشده در ابیات ابال به هیچروی ارتباطی به شاهنامۀ فردویس ندارد؛ زیرا داس تان ایدشده در شاهنامه نیامده
است و در حامسههای فاریس و متون درپیوند اب شاهنامه نزی از آن اید نشده است.
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الرجاین (نکـ  :شهمردان344-317 :1362 ،؛ خالقی 1390 ،الف؛ 1390ب)– در غرب کشور
میرس ند .این آاثر حامیس ابتوجه به تفاوتهای معده ،وجود داس تانهای ویژه چون رزمنامۀ
کنزیک ،1رس مت و ابلیسدیو ،2رس مت و زردهنگ 3و رس مت و زنون 4و حفظ اصالتهای
اساطریی ،مس تقل از شاهنامۀ فردویس و مربوط به شاخۀ غریب حامسهسایی ایران هستند که
سچشمههای آن را ابید در روزگار پاریت و بهپریو آن در روزگار هخامنشی جست.
رزمنامۀ کنزیک درواقع رواییت گوراین از حامسۀ ایدگار زریران پاریت است که نسبت به
روایتهای فاریس و عریب آن ،بنیادهای اصیلتری را در ساختار ،زیرساختهای اساطریی و
رویکردهای واژگاین در خود حفظ کرده است 5.البته در دورۀ اکمل س پهر زماین ایران ابس تان ــ
کیومرث ات یزدگرد سوم ــ نزی سودهای کواته حامیس وجود دارد که دارجنگه از س ید نوشاد
ابوالوفایی منونۀ برجس تهای از آهناست 6.روند ادب حامیس در شاخۀ حامسههای مذهیب و اترخیی
ادامه میایبد .در شاخۀ مذهیب آاثری هامنند شاه مغربزمنی ،بدر و حننی ،ملکخمتار و  7...و
در شاخۀ اترخیی آاثری چون جنگنامۀ اندر (اندرانمه) 8و جنگنامۀ دمحمعیلمریزا 9از حمبوبیت
خاّص برخوردارند.
کندوهل ،خاس تگاه متون حامیس است .بیشرت متون حامیس گوراین را به منطقه کندوهل و
شاعر سش ناس آن ،مریزا املاسخان کندوهلای ــ معارص اندرشاه افشار (حکـ -1148 :
1160ق) ــ منسوب میکنند ،اما بیشرت این انتسابها بهسبب شهرت اوست .تنها اثری که
بهطور قطع و یقنی میتوان به وی نسبت داد جنگنامۀ اندر /شاهنامۀ اندر است (نکـ  :املاخسان
کندوهلای← کتابنامه؛ حسیین اشکوری /1 :1384 ،مشــ  .)231در لک ،متام آاثر حامیس غرب
 1نکـ  :رزمنامۀ کنزیک ← کتابنامه؛ اکربی مفاخر.50-21 :1397 ،
 2مهو 1395 ،ب.499 -497 :
 3مهو 1395 ،ج.501-499 :
 4مهو 1395 ،د.503-501 :
 5مهو.130-90 ،90-51 :1397 ،
 6نک :مهو 1395 ،الف202-200 :؛ .447-436 :1397
 7برای کتابش نایس ← کتابنامه.
 8نک :املاخسان کندوهلای ← کتابنامه.
 9نک :هبرامی :1389 ،ج .3
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ایران که به رزمنامه ،جنگنامه و شاهنامۀ کردی معروف هستند به زابن گوراین سوده شدهاند.
 .1-3-3آاثر برجس تۀ دیگری چون خرسو و شریین خاانی قبادی ،فرهاد و شریین املاخسان
کندوهلای ،بدیع امجلال و بدیع امللک 1و ...در شاخۀ غنایی ،و آاثری هامنند ش یخ صنعان 2در شاخۀ
عرفاین وجود دارد .از شاعران گوراینزابن بس یار تواان میتوان به مالپریشان (زنده در 801ق)،
خاانی قبادی (زنده در  1135ق) ،مریزا شفیع لکیایی (د 1206 .ق) ،املاخسان کندوهلای ،امحد
کومایس ،غالمرضا ارکوازی و  ...اشاره کرد 3.مهچننی مجموعههای خطی بس یار ارزمشندی به زابن
گوراین در کتاخبانههای ایران :میل ،دانشگاه هتران ،جملس ،ملک ،آس تان قدس ،مرکز دائرةاملعارف
بزرگ اسالمی و در کتاخبانههای برلنی ،لندن ،پاریس و  ...نگهداری میشود.
 .2پیوند ریشهش ناخیت گوراین و واژۀ گاو
 .2-1گهواره (گاواره ،گاابره) 4انمی است که شاید بتوان سچشمۀ واژۀ گوراین را در آن جس تجو
کرد .مینورسکی در پژوهشی ،صورتهای خوانشی  Gūrān/Gōrānرا برگرفته از
)« *gā(v)bāra(kگاوسواران» میداند 5.وی ( Gahvāraگهواره) را خوانش عامیانۀ برگرفته از
فاریس و صورت اصیل آن را  *Gāvāraمیداند) . (Minorsky, 1943: 75, 77, 86وجود تلفظ
*
گهوران  *gâw-rân[ Ga:wrân6گاوران] و ساختار واژۀ گالوانgâ-rawân > gâ-lawân 7
(گاوروان > گاوران > گاوان = 8گاوچران) در کنار ( Gu:rânگوران) ریشهش نایس این واژه را
 1نک  ←Heldenepos in Gorani. :کتابنامه.
 2برای کتابش نایس ← کتابنامه.
 3نک :غضنفری امرایئ1378 ،؛ سلطاین ،1386-1364 ،زیر هریک از انمها.
Gâ-wâra, Gâ-bâra

4

انم روس تای مرکزی خبش گوران اس تان کرمانشاه در گذش ته که امروزه انم شهرس تاین در این اس تان است.
 5قس :که خر شد که خواهد ز گاوان سوی /به گاابره [گوابره] گم کرد گوش و بروی (فردویس/35 /8 :1386 ،
 ،445پیینویس  ،)37نزی ،نک  :خالقی.16 /4 ،1389 ،
 6رشفکندی.737 :1385 ،
 7این واژه ترکییب از گا (= گاو) و مصدر لوان (= حرکتکردن ،رفنت) است .مصدر لوان از مصدرهای پراکربرد متون
Mokri, 1966: 78; 1977a: 233-234.
گوراین است ،نکـ :
8
گـــاو یبگـــاوان ،یبگـــاوان گـــاوی
گــــــــــــاوی
یبگــــــــــــاوان
ات حق نش نایس ،دور نه گشت ابوی
ات س نســـــ پــاری ،کرده و الوی
be:-gâwân gâw-e:/ gâw-e be:-gâwân, be:-gâwân gâw-e:
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به نظر مینورسکی نزدیک میکند.
 .2-2شغل مردمان این نوایح بر انم نژادی و زابین آانن تأثریگذار بوده است و آانن را به
معرف زابن و نژادشان شده است .ازسوی دیگر ،این
انم شغلشان میش ناختهاند و شغل آهنا ّ
شغل در دیدگاه مردمان این منطقه شغیل ارمجند بوده و برای بیان مراتب عرفاین از این واژه
هبره بردهاند و برترین گاوداران خداوند است:
گـــــــــاوداری هـــــــــیهـــــــــو
ای نرکهداران ،قدمی کوی شــــــاهو

هــوهــو گـــاواین ،مــیــو ژ هــیهــو
پیشــــخانۀ ســــویل ،داش نه برزهکو

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:

گاوداری خداوند ،هوهوی گاوراین 1از ابرگاه الهیی میآید،
ای کهنآوازداران (گاوراانن) کوی شاهو ،پیشخانۀ س تارۀ سهیل از کوه بلند منااین شد.
(ش یخ امری :1374 ،بند

2)98

از سوی دیگر پیوندی انب بنی اسطورۀ آفرینش گاهاین گاو یکتاآفریده و متثیل فراید گاو مغاین
در حامسههای گوراین دیده میشود:
چوین گای مغاین ،قوران به قنی

واتش :هپلوان ،جوایی هجد دین

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

چون گاو مغاین از روی قهر و كنی فراید كش ید و گفت :ای هپلوان جوایی هجادی دین!
(جواهرپوش ،ص 3337؛ رس مت و زردهنگ :جملس ،برگ ،14كتاخبانه رازی ،ص)456
tâ sar na-spâr-i, kɛrda wa lâw-i / tâ Haq na-šnâs-i, dür na gɛst bâw-i

بدون گاوران گاوی ،گاو بدون گاوراین ،بدون گاوران گاوی
ات س نس پاری سگردان هس یت و ات حق را نش نایس از مهه بزرگیها دور هس یت.
الکم بیا و بست ،نک :سوری115-113 :1344 ،؛ حسیینMokri, 1977b: 253-256; 907 :1382 ،
 1در معنای حاصل مصدر :گاوراین کردن به اکر رفته است.
 2نکـ  :شاهابراهمیی114 :1374 ،
 3نزی ،نکـ  :هبرامی.254 /1 :1383 ،
4
وات :رواتن ســـ یاه ،آین بمی فاین
قوراین ملعون ،وک گای موغاین
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این متثیل به فراید و انلۀ روان گاو 1یكتاآفریده در گاهتا (خبش ،29بند:1
 2)Ichaporia, 1994: 26-27; Duchesne Guillmin, 1952: 56-57اشاره دارد .پس از
Humbach-

کش تهشدن گاو یکتاآفریده ،اتریکی هجان را دربرمیگرید .پس از این یبنظمی و چریگی اهرمین و
دیوان بر گییت ،کیومرث به دست اهرمین کش ته میشود .روان گاو یکتاآفریده از تن گاو بریون
میآید؛ پیش گاو میایس تد و اب فراید و انهلای بلند ،چوانن یكهزار مرد /چون هزارها س پاهی،
از چریگی اهرمین و دیوان و از بنی رفنت نظم اهورایی فراید میکشد( .نزی ،نکـ  :بندهش،چ هبار،
53 :1375؛  ed. Pakzad, 2005: 4a.1-2؛ گزیدههاي زادسپرم ed. Anklesaria, 1964: 2.13؛
چ راشد حمصل.)38 :1385 ،

 .2-3از نگاه اساطریی ،پیوند خاندان پادشاهی فریدون به پایتخیت آمل و متیشه در طربس تان
بنابر روایت شاهنامه ( )40-45 /91 /1و پیوند گسرتده این خاندان اب گاو که در انمها3
(Madan, 1911: II/ 613/ 15-22=7/ 2/ 70؛ راشدحمصل )375 ،218 ،38 :1389 ،و
داس تانهای آانن ازمجهل داس تان نربد فریدون و گاو برمایون اب مازندراینها در دینکرد هنم دیده
میشود (Madan, 1911: II/ 814-815=9/ 20؛ تفضیل84 :1344 ،؛ مزداپور-644 :1376 ،
 ،)645بیانگر پیوند خاندانهای شامیل و غریب ایران اب گاو و پرورش گاو است ات آجنا که
فریدون اب شری گاو بزرگ شده و بر گاو سوار میشده است .بنابر داس تاین به زابن گوراین که
در مناطق غریب ایران راجی است ،فریدون سوار بر گاو از دجهل میگذرد و به نربد حضاک میرود
و سوار بر پشت گاو حضاک را به دماوند میبرد و به بند میکشد (نکـ  :اکربی مفاخر:1397 ،
 .)233-246لقب گاوسوار فریدون (مرعشی )107 :1345 ،بهخویب گوایی این نگرش است.
qu:râne: mal’ün, wak gây mu:γâni / wât r̊ü-tân sɛyâ, âni bi-m fâni

ملعون چون گاو مغاین فراید کش ید و گفت :رویتان س یاه! اکنون فاین شدم.
( gə̄uš urvan 1روان گاو).
 2به شام [یعین اهوره مزدا و امشاسپندان] روان گاو گهل کرد:
برای چه مرا آفریدید؟
که مرا آفرید؟
به من خشم و خشونت آزار رساندهاست ،و بدرفتاری و آزار.
ین مرا ش باین [است] جز از شام،
پس مرا شاد کنید اب ش باین خوب (ابوالقامسی13-10 :1383 ،؛ نزی ،نکـ  :پورداود.)443-442 :1378 ،
Bartholomae, 1963: 323; Justi, 1963: 49-50; Mayrhofer, 1979: I/ 30.

3
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روایت این داس تان در مناطق غریب ایران چنان پررنگ بوده است که نگارگران شاهنامههای
ایلخاین (دموت) در تربیز و ابراهمی سلطان در شریاز بدون توجه به داس تان گذر فریدون از
دجهل اب اسب در شاهنامه ،گذر فریدون از دجهل را اب گاو جایگزین کردهاند (نکـ  :اکربی مفاخر،
.)229 -227 :1397
 .2-4پیوند اترخیی و زابین گوراین اب گاوابره را میتوان در دوران ساساین و هخامنشی
پییگرفت .احامت ًال این زابن اب گاوابره ای گاوبره (لقب گیل پرس گیالنشاه پرس فریوز از نوادگان
جاماسب ساساین ،فرمانروای گیالن ،رواین و طربس تان) 1در روزگار ساساین و اب خاندان
گئوبرووه 2پاریس در روزگار هخامنشی و گئوماته3مادی که خبش خنست انم آانن  gauگاو
است ،در پیوند ابشد4.از سوی دیگر ساختار گوراین ،ایدآور انمگذاری زابن زردشتیان یعین
گوروین ( 5)gavruniاست که این دو واژه را در ریشۀ  ga:wrو  gavrبه معنای «زردش یت»
مشرتک میسازد .مهچننی گور در گوراین بهمعنای «بزرگ» و در زردش یت بهمعنای «مرد
زردش یت» اکربرد دارد ،اما در عنی حال اکربرد منفی و توهنیآمزی «اکفر» را نزی در خود دارند.
این ش باهت ریشهش ناخیت و معنایی این دو را در انمگذاری به یکدیگر نزدیک میکند.
 .2-5در دورۀ ابس تان هیچ شاهد و مدریک از زابن گوراین در دست نیست ،اما احامت ًال
در روزگار هخامنشی این زابن نزی مانند زابنهای کردی و زازا در حال شلکگریی بوده است.
در گذش ته ،دامنۀ زابن گوراین بس یار گسرتدهتر از امروز بوده است .اگر بتوان به بریخ
اطالعات درابرۀ انمهای جغرافیایی اعامتد کرد ،گورانها از سواحل درایی اکس پنی به غرب کشور

1

ابن اسفندایر58-57 :1320 ،؛ مرعشی.8 :1345 ،
Gaubaruva

2

ساخت اکدی این انم  gu-ba-ruامروزه در زابن لری در واژههایی چون گارون « /gâ-run/گاوران» ،گابر /gâ-
« bar/گاوبر» و گاروا « /gâ-r̊uwâ/گاوراب» قابل تداعی است (برای واژههای لری ،نکـ  :خواجه-289 :1394 ،
290؛ عسکری عامل.)630-629 :1388 ،
3

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

اب معین انمعلوم» و لوکوک ( ،1997: 294ترمجۀ فاریس )342 ،آهنا را به «بلعندۀ گاوها (؟)»«،مامتیز از روی
گلوهایش(؟)» معین کردهاند.
 5مزداپور.6-5/1 :1385 ،
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رانده شدهاند ،1اما دادههای زابنش نایس این فرضیه را تأیید منیکند و به نظر میرسد آانن بومیان
سزمنی خود بودهاند (لوکوک.)160 ،36 :1382 ،
ابتوجه به پیشینۀ کهن قومی گورانها در مهسایگی مادها ) (Strabo, 1961: XI/ 14/ 14و
انمهای خانوادگی و خانداین درپیوند اب واژۀ گاو ــ که احامت ًال ریشهگرفته از شغل آانن و ای رویکرد
آییین آانن به گاو در غرب ایران است ــ احامتل هماجرت این خاندان گاوران از سوی غرب به
شامل غریب و کرانههای درایی اکس پنی قوت بیشرتی میگرید .سلسهلهای حمیل غرب و شاملغرب
ایران از سالهای پاایین ساسانیان ،ادامهدهندگان و انتقالدهندگان سنتهای ایران ابس تان (از
مجهل پاریت و ساساین) ات سدۀ  7ق به پس از اسالم هستند؛ که زابن گوراین میتواند یکی از
این مریاثها ابشد ،یبآنکه این ارتباط به وس یلۀ اعراب قطع شده ابشد .آل زرهمر ،سوخراییان
(قارنونداین) ،آل دابویه (گاوابره) و ابونداین( 2کیوس یان ،اس پهبدیه و داوخوازاین )3از این منونهها
هستند 4.گذش ته از آن گوراین زابن شاعران درابر خاندان اردالن ( 564-1286ق) و ات اوایل
سدۀ گذش ته زابن خاندان ابابن در سلامینیه بوده است (آکوپف81 :1376 ،؛ بلو/2 :1383 ،
556؛ مردوخ روحاین478-459 ،300-231 /3 :1364 ،؛ اردالن.)66-19 :1387 ،

گسرتۀ انمهای جغرافیایی درپیوند اب گوران و گوراین ازمجهل گوران 5در مجهوری آذرابجیان،
گورون 6در ترکیه ،اگوران 7در ارمنس تان ،گوری 8در گرجس تان ،گوران در افغانس تان 9و انم
گیالن در خبش غریب حاش یۀ درایی اکس پنی ،گیالنغرب در اس تان کرمانشاه ،جیالنپینار در
ترکیه و خاندانهای گیالین در افغانس تان و پاکس تان 10نشاین از گسرتۀ زابن گوراین است.

 1در این نگرش ،هماجرت گویشوران زازا از نوایح جنوب درایی اکس پنی نزی مطرح شده است .از آجنا که این
گویشوران خود را دمیهل میانمند ،احامت ًال این انمگذاری اب انم دیمل در شامل ایران درپیوند ابشد .نک :بلو:1383 ،
559-558؛ حسندوست/1:1389 ،بیست.
 2نک :جسادی116-67 /7 :1393 ،؛ همرآابدی 23 :1387 ،ببـ .
 3داوخواز  /dâw-xwāz/دقیق ًا واژهای گوراین و به معنای «جنگجو» است.
 4نک :رابینو182-178 :1336 ،؛ مشکور.334-332 :1393 ،
Gori

8

Aghveran

7

 9آکوپف.48-47 :1376 ،
 10برای انمهای جغرافیایی ،نکـ www.maps.google.com :

Gürün

6

Goran

5
6
7
8
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 .3گاودُم و گاودَم
 .3-1گاودُم و گاودَم در متون فاریس
در متون ادب فاریس بنابر قافیههای بهاکر رفته اب واژۀ گاودم میتوان آن را به دو گونۀ گاودُم
(صورت مشهور) و گاودَم (صورت اندر) خواند.
 .3-1-1گاودُم:
خوانش گاودُم در متون هپلوی (ایدگار زریران ،بند  1)26بهگونۀ 2g’p̄ dwmb /gāw-dumb/
آمدهاست:
… tumbag zanēnd ud nāy pazdēnd ud gāwdumb wāng kunēnd.
درآمدند3.

 ...متبکها زده شدند و انیها به صدا درآمدند و گاودُمبها به ابنگ
و بهصورت گاودُم به زابن فاریس راه ایفته و اب ُـ م قافیه شدهاست:
برآمد خروشـــــ یدن گاودم
برانگیخت پس رخش رویینهمس

(فردویس)31 /347 /1 :1386 ،

برآ مد خروشـــــ یدن گاودم

دم انی سغنی و رویینــهمخ
(هامن)83 /384 /2 :

 .3-1-2گاودَم:
کهنترین اکربرد گاودَم در زابن فاریس ابتوجه به قافیۀ به اکر رفته برای آن در شاهنامه آمده که
یکی از ابیات پیچیده در تصحیح منت شاهنامه است؛ زیرا در شاهنامه تنها مهنی یک مورد
گاودم اب ـَ م قافیه شدهاست:

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

نیربگ این واژه را به گونۀ

g’cdwmb' /gāž-dumb/

1
2

حرفنوییس و آوانوییس کرده است.
Nyberg, 1964-1974: I/ 149, II/ 82.

3

نکـ  :ایدگار زریران :آموزگار20 :1392 ،؛ ماهیار نوایب 87 ،26 :1374 ،ایدداشت 49؛ غییب:1396 ،

.183 ،141
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بــــدریــــد کــــوه از دم گــــاودم

مس اس پان (هبم/بحم/خبمُ /جبم)
زمنی آمد از ّ
(فردویس 54 /71 /2 :1386 ،و پیینویس )7

در شاهنامه چاپهای مااکن ( ،)3 /279/1فولرس ( ،)53 /382/1مول ( )53 /5/2و
مسکو ( ،53 /130/2ویرایش دوم  )54 /111/2خبم /به مخ آمده است .در چاپهای کزازی
( )1807 /91 /2و جنیدی ( )5940 /387 /1گاودُم به ترتیب اب به َمه و به خَم قافیه شده
است .آانن حرکت توجیه را در دو واژۀ قافیه گاودُم و َمه انمهسان دانس تهاند که در اصطالح
خسنداانن از عیوب قافیه است و اقوا انمیده میشود و گهگاه در شاهنامه و دیگر سودههای
کهن خراسان دیده میشود (کزازی ← فردویس 494-493 /2 :1381؛ جنیدی ← فردویس،
 .)387 /1 :1387در چاپهای جیحوین ( ،)54 /291 /1هبفر ( )54 /267 /4به ُجم و در
چاپ جویین (ُ )52 /358 /3مه آمده است .ولف ) (Wolff, 1965: 682, 326→ 12b 53و نوشنی
( )375 :1386به رضورت قافیه به ترتیب  xum / gāvdumو گاودَم  /خَم آوردهاند.
خالقی مطلق اب توجه به دستنویس لندن  675ق (گ  41الف :خبم) ،به مخ را در منت
آوردهاست:1
مس اســـ پان به مخ
بـــدریـــد کـــوه از دم گـــاودم
زمنی آمد از ّ
(فردویس)54 /71 /2 :1386 ،

البته وی در پریایش دوم خود ابتوجه به نویسۀ دستنویس سنژوزف ،سدۀ  8-7ق (ص:111
ُجبم به ُجم) به جای خَمُ ،جم را برگزیده و در مرصع خنست گاودُم آوردهاست:

1

مهچننی برای نویسههای دیگر دستنویسهای شاهنامه ،نکـ  :فردویس ،71 /2 :1386 ،پیینویس .7
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بـــدریـــد کـــوه از دم گـــاودُم

مس اســــ پان به ُجم
زمنی آمد از ّ

(فردویس)54 /237 /1 :1392 ،
اکتب کهنترین دستنویس شاهنامه؛ فلورانس  614ق (ص  )137نویسۀ گاودَم را اب فتحه

آورده و اب هبم = به مه قافیه کرده است که بیانگر ش ناخت وی از واژۀ گاودَم است:

جویین (← فردویس ،)359-358 /3 :1388 ،چرمگی معراین ( )144-140 :1389و
آیدنلو ( )89 :1394 ،163 :1390مه را ُمه؛ واژهای گویشی و امس صوت به معنای «ابنگ
هولناک» دانس ته و صورت درست آن را در منت شاهنامه ُمه به شامر آوردهاند .خالقی مطلق
( )32 :1395در رد نویسۀ ُمه بر آن است که ُمه لفظی انمهوار و انهنجار است که در هیچ
دستنوییس به اکر نرفته و این در حایل است که شاعر مضمون مرصاع دوم را ابرها و ابرها در
شاهنامه به اکر برده است.
پیلسم و َعمل به عنوان
غری از این بیت شاهنامه ،گاودَم در ادب فاریس اب واژگاین چون َ
قافیه به اکر رفته است:
یکی نشـــــ نود انلـــۀ گـــاودم
کجا شــد سافراز یل پیلســم
(کوجس /226 :1387 ،ب )1109

نشــســت از بر ســینۀ پیلســم

برآمد خروش یدن

گاودم1

(هامن /235 :ب )1282

برافروختند از دو رویه عمل

هجــاین پر از انلــۀ گــاودم

(خمتاری1397 ،؛  /389ب 4116؛ خمتاری غزنوی)148 :1377 ،
پیلسم خوانده ابشدَ :مه (،635 /48
پیلسم را ُ
 1اب توجه به قافیههای به اکر رفته برای پیلسم بعید است که شاعر َ
 ،)1236 /234 ،1230 /233مغ ( ،)1217 /232 ،480 /192 ،67 /164بیش و َک (/167 ،36 /160
 ،)1343 /239 ،797 /209 ،574 /197 ،102من ( )1152 /228و مخ ( .)1185 /230گفتین است که
گاودم تنها مهنی دو ابر در این چاپ از برزوانمه به اکر رفته است.
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 .3-2گاودُم و گاودَم در متون گوراین
در متون حامیس گوراین نزی بنابر قافیههای بهاکر رفته اب واژۀ گاودم میتوان آن را به دو گونۀ
گاودُم و گاودَم خواند:
 .3-2-1گاودُم
مــــنــــادی كــــراتُ ،روبــــیــــنــــهمخ

خاموش بو نه جنگ ،صـــــدای گاودُم

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

ندا دادند :آوای رویینهمخ و گاودم در جنگ خاموش شوند.
(رزمنامۀ کنزیک ،1ب )477

بلند یب نه اوج ،صـــــدای
فرما ات داشان ،نه روبینهمخ
گــــــــــــــــــــــــــــــــــاودُم
farmâ tâ dâ-šân,
na r̊übina-xum / buland bi na awǰ, sεdâ-y gâwadum
سپس فرمود ات بر رویینهمخ کوفتند .صدای گاودم به اوج برخاست.
(هامن ،ب )919

طوس فرما داشان ،نه روبینهمخ

وایرا ژ اوج ،صــــــدای گاودم

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

طوس فرمود ات بر رویینه مخ نواختند .صدای گاودم از اوج گذشت.
(جنگنامۀ رس مت و زنون ،2ب )1246
عنقا ژ آسامن ،راگه کردش ُگم
ژ مس اســـــ بان ،انلۀ گاودُم
[ 136ب]
ža süm-e asb-ân, nâła-y gâwadum / ’anqâ ža âsmân, r̊âga kɛrd-ɛš gum

عنقا از ابنگ مس اس بان و خروش گاودُم در آسامن راه گم میکرد.
(هامن ،ب )508

فرما ات داشان ،نهروی طبل [و] مخ

وایرا نــه چرخ ،صـــــــدای گــاودم

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

1
2

دستنویس هفتلشکر گوراین الفت ،گ  8الف –  45ب.
دستنویس هفتلشکر گوراین ،گ  121ب –  206ب.
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فرمود ات بر طبل و مخ کوبیدند .خروش گاودم از آسامن گذشت.
(هامن ،ب )1185

در دستنویس مثنوی شاهنامه واژۀ گاودُم (گ  34ب )10 /نشانهگذاری شده است:

 .3-2-2گاودَم
بُلند یب نه َاوج ،صــــــدای
ن َه شابكتیبه ،انزل بنی َو َمه
گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاودَم
na Šâbak-te:ba,
َ nâzεl bin wa ham / buland bi na a:wǰ, sεdâ-y gâwadam
دو س پاه در شابکتپه به یکدیگر آوخیتند و صدای گاودم ات اوج آسامن برخاست.
(رزمنامۀ کنزیک ،ب )45
گاودَم
دُو ُرو بداشان ،نهروی سینۀ َمه
بلند یب نه اوج ،صــــدای َ
do: r̊ü ba-dâšân, na r̊üy sina-y ham / buland bi na a:wǰ, sεdâ-y gâwadam

س پاه در دو رویِ اکرزار بر سینۀ مه میکوفتند و صدای گاودم به اوج برمیخاست.
(هامن ،ب )381

نه هرجا بدن ،س و ســـــینۀ َمه

گاودَم
بلند بو نه اوج ،صـــــدای َ

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.
(هامن ،ب )390
تالطم1
درفشان پیی جنگ ،هانه َ

1

بلند یب نه اوج ،صـــــدای گاودَم

ابتوجه به آنکه تالطم اب عَ َمل قافیه شده ،این واژه در زابن گوراین اب فتحه خوانده میشده است:
جوایر رزمن ،دم وینۀ عمل
دامی نه شهنه ،هر نه تالطم
dâyɛm na šahna, har na talâtüm / ǰu:yâr-e r̊azm-ɛn, düm we:na-y ’alam

مهواره در حال ش هیه و تالطم (جوش و خروش) است و برای رزم دم برافراش ته است.
(جنگنامۀ رس مت و زنون ،ب )2307
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dɛrafš-ân pe: ǰaŋ, hâ-n-a talâtam / bɛłand bi na a:wǰ, sɛdâ-y gâwadam

درفشها برای نربد در جنب و جوش بودند .خروش گاودم به اوج رس ید.
(جنگنامۀ رس مت و زنون ،ب )1246
پوســـــــت یب پـــاره ،کوس مننـــد ژ َمه کفــت نــهروی میــدان ،حلقــۀ گــاودَم
pust bi pâra, ku:sɛpâ na-mand ža ham / kaft na-r̊üy me:dân, hałqa-y
gâwadam

پوست پاره شد؛ کوس از مه پاش ید و حلقۀ گاودم بر روی میدان افتاد.
(هامن ،ب )2244

در دستنویس مثنوی شاهنامه واژۀ گاودَم (گ 12ب )6 /نشانهگذاری شدهاست:

 .3-3در تأیید وجود دو ساز به انمهای گاودُم و گاودَم میتوان به ساخت سازهای شیپوری
ابتدایی توسط انسان از اندامهای حیواانت اشاره کرد؛ مث ًال ساخنت ساز از شاخهای حیواانت
و عاج فیل در منونههای کوچک و بزرگ ای س بک و س نگنی ّ
(مالح )433 :1376 ،و ای اس تفاده
از دُم ،پوست و مهچننی شلک ظاهری س حیواانت (دائرة املعارف سازهای هجان-60 :1394 ،
)67 -66 ،61؛ بنابراین احامت ًال خنس تنی منونههای ساز گاودُم از پوست دُم گاو و گاودَم از
پوست س گاو پدید آمده و این ش یوۀ ساخت در روند تاکمل خود به سازهای فلزی اب مهنی
انم و شلک دگرگون شدهاند.
 .4گاودَم و جادَم
 .4-1خوانش گاودَم به گونۀ جادَم خنس تنی ابر در کتاب سلسةل التوارخی ای اخبار الصنی و الهند
(تألیف 237ق ،گ  )14a-bاثر سلامین اتجر سریایف 1آمدهاست:
 1درابره این کتاب و نویس ندۀ آن ،عالوه بر مقدمۀ چاپهای آن ،نکـ  :سلمی.157-156 /7 :1375 ،
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و انّام تسمى مدینة اذا اکن لها اجلادَم .و اجلادَم مثل البوق ینفخ فیه و هو طویل و غلظة
ما جیمع الكفنی مجیعا ،و هو مطيل بدواء الصینیات و طوهل ثالث آو آربع آذرع ،و رآسه
دقیق بقدر ما یلتقمه الرجل ،و یذهب صوته حنوا من میل ،و للک مدینة آربعة ،فعیل
لک ابب منها من اجلادَم ُخسة تنفخ يف آوقات 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
آوقات اللیل و النهار ،و هلم عالمات و وزن للساعات (السریایف1.)18 :2014 ،
در چنی به جایی شهر میگویند که جادَم داش ته ابشد .جادَم بوق لکفت و درازی است
که در آن میدمند .درازی آن  3ای  4ذراع 2است؛ لکفیت آن چنان است که کف هر
دو دست (بس ته) را پر میکند و س آن چنان ابریک است که در دهان مردی جای
میگرید .این بوق را اب دوای چیین میآالیند ،صدای آن ات حدود یک میل میرسد.
هر شهر (چنی) چهار دروازه دارد ،بر ابالی هر دروازهای پنج جادم است که در
وقتهایی از شب و روز در آهنا میدمند .دروازه هر شهری ده طبل دارد که مهراه
جادمها میزنند .این معل را به منظور اعالم اطاعت از پادشاه (چنی) اجنام میدهند
و اب این (وس یهل) نزی اوقات شب و روز را میش ناس ند (سریایف3.)68 :1381 ،
 .4-2واژۀ جادَم صوریت از گادَم و آن نزی گونهای از گاودَم استgâwdam > gâdam :

 .> jâdamدر گویشهای شاملغریب ،جنوبغریب ،کنارۀ درایی اکس پنی ،کردی ،گوراین و
زازا صورت اکهشایفتۀ گاو بهصورت گا اکربردی عام دارد 4و گا به جای گاو در زابنهای پاریت،
هپلوی و فاریس اکربرد ندارد 5.از این رو جادم از راه زابنهای غرب ایران خواه مس تقمی ای
ابواسطۀ زابن عریب اب تبدیل گ به ج  g > jبه زابن چیین راه ایفته است.
 .4-3دهخدا درزیر مدخل گاودم در لغتانمه آورده است که امروزه در چنی واژۀ گودونگ
نزی در معنای گاودُم به اکر میرود؛ ازاینرو بنابر گفتۀ سریایف و دهخدا برای ساز شیپوری ایراین
عبداّلل احلبشی،
 1از این کتاب چاپهای هممی صورت گرفته است ،از مجهل نکـ ed. de Feu Lamolès, 1811:؛ چ ّ
1999م؛ چ تمی ماکنتوش ـ مسیت 2014 ،م؛ چ ابراهمی خوری1411 ،ق؛ چ س یف شاهنی املرخیی 1426 ،ق.
 2واحدی برای اندازهگریی طول از نوک انگش تان ات آرجن.
 3این کتاب مهواره مورد توجه پژوهشگران بوده و ترمجههای چند از آن به زابنهای خمتلف صورت گرفته است ،نکـ :
ed. M. Renaud, paris, 1845; ed. Gabriel Ferrand, Paris, 1922; ed. Jean Sauvaget, paris, 1948.

نزی ترمجه فاریس ،دمحم دمحمی لویعبایس ،طهران.1335 ،
 4نکـ  :حسندوست285 -281 /1 :1389 ،؛ کیا677-672 :1390،؛ رشفکندی682-681 :1385 ،؛
ابراهمیپور574-573 :1373 ،؛ پاینده.596-595 :1375 ،
 5حسندوست ،2338-2336 /4 :1395 ،مشــ .4315
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در چنی از دو اصطالح جادَم و گودونگ هبره میبردهاند .جادَم که هامن واژۀ گادم و صوریت از
گاودَم است ،اما گودونگ ترکییب از دو واژۀ َگو  =( /gaw | ga:w/گاو)  +دونگ | /dung
 duŋ/است .دونگ نزی صوریت از واژۀ گوراین ،کردی ،لری و لکی دَنگ « /daŋ/دَم ،صدا،
آواز» است که البته در گویش کهنساالن و در بریخ مناطق روس تایی بهگونۀ دُنگ  /duŋ/مه
به اکر میرود .بنابراین واژۀ گودونگ چیین صوریت از گاودنگ  /gâw-daŋ/ای گاودنگ gâw-/
 /duŋگودنگ  /gâw-daŋ | duŋ/در زابنها و گویشهای غرب ایران و مهمعنا اب واژۀ گاودَم
است.
 .4-4ابزرگاانن چیین که در دوران ابس تان ،اشاکین ،ساساین و سدههای خنست جهری و
پس از آن از راه جادۀ ابریشم به مناطق شاملغریب و غرب ایران و از راه خلیج فارس به مناطق
جنوبغریب و غرب ایران (نکـ  :ایرشاطر)71-70 :1389 ،؛ یعین مناطق گوراینزابن ایران
رفت و آمد داش تهاند ،ساز شیپوری مناطق غریب ایران را اب انمهای گاودَم و گاودُنگ به چنی
بردهاند .این دو واژه در زابن چیین به گادَم (صورت عریبشدۀ آن ،جادَم) و گودونگ دگرگون
شدهاند .این نکته تأییدی است بر اینکه دست َک در مناطق غریب ایران دو اصطالح گاودَم و
گاودُنگ برای ساز شیپوری ایراین اب صدایی بلند چون صدای گاو وجود داش تهاست.
 .5این دادههای متین بیانگر آن است که در متون حامیس غرب ایران از دو ساز مس تقل انم
برده شده است؛ یکی گاودُم؛ سازی شیپوری که به شلک و اندازۀ دُم گاو (تقریب ًا 1مرت) بوده
است و دیگری ،سازی شیپوری به انم گاودَم اب صدایی بس یار بلند هامنند صدای گاو که ظاهر
آن نزی چون دَم (= دهان و چهره) گاو بوده است؛ سازی س نگنی که برای محل و نقل آن از
گردونه اس تفاده میشده ،حدود 2مرت طول داش ته و در عنی حال دارای سی ابریک بوده و اب
دهان نواخته میشده است .بنابراین اب توجه به نشانهگذاری دستنویس فلورانس از گاودَم و
مهچننی دستنویس سلسةل التوارخی از جادَم و ساختار قافیهمند آن اب َمه در زابن گوراین
مناسبترین گزینه در بیت شاهنامه ،نویسۀ دستنویس فلورانس یعین گاودَم و َمه میابشد .مهچننی
ابتوجه به اکربرد اندر گاودَم در زابن فاریس ،سکوت فرهنگهای فاریس درابرۀ آن و عدم
ش ناخت فاریسزابانن از این زابن و متون آن به نظر میرسد واژۀ گاودَم از زابنها و گویشهای
ایران ابخرتی به زابن فاریس در رشق ایران راه ایفته است.
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 .6گاودَم و گاوس
 .6-1از آجنا که ساز گاودَم ایدآور س و چهرۀ گاو مه بوده ،این ساز اب انم گاوس نزی ش ناخته
میشده و گاوس به جای گاودَم ابرها در متون گوراین به اکر رفته است:
گــاودَم
ن َـــه شــــــــابـــكتــیــبـــه ،انزل بــنی َو مه
بُلنــد یب نــه َاوج ،صـــــــدای َ
زمنی یب گــلگون ،ســـــام اتر [و] تنــگ
آمــــان َو َمهــــدا ،سدار ِان جــــنــــگ
ـــاودَمَ ،ژ گــــردون ویــــرد
ُون روی میــدان ،جوشــــــاجوش آ ِورد
ه ِ
انلــــۀ گـ َ
َمپچیـ ـا نه چـ ـرخ ،كیـ ـو ِان اخـ ـضـــر
گـاوس
شـــــورشــــــت شـــــریان ،انلـۀ َ
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 r̊üy 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

دو س پاه در شابکتپه به یکدیگر آوخیتند و صدای گاودم ات اوج آسامن برخاست.
سداران جنگ بهیکباره آمدند .زمنی گلگون و آسامن اتر و تنگ شد.
خون بر روی میدان جوشان شد و انلۀ گاودم از گردون گذشت.
شور شریان و انلۀ گاوس در آسامن و کیوان سزبرنگ میپیچید.
(رزمنامۀ کنزیک ،ب )48-45
صــــــدای گاوس ،ویرد نه افالک
هر ات و خرطوم ،فیلش چی نه خاک
har tâ wa xo:r̊tüm, fil-ɛš či na xâk / sɛdâ-y gâwasar, wɛyard na aflâk

بهراس یت فیلش ات خرطوم در خاک نشست .صدای گاوس از آسامنها گذشت.
(جنگنامۀ رس مت و زنون ،ب )302
صـــــــداش نــه هبرام ،کیواین گــذشـــــــت
ـون دشــــــــت
نــعــرۀ گـــاوس ،نـــه هـــامـ ِ
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.
(هامن ،ب )1227

 .6-2در بریخ منونهها ،برای آن از فعلهایی چون کش یدن (اشاره به وزن س نگنی و
نگهداری آن بر روی گردونه) اس تفاده شده است:
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ــاودم كـــیشــــــــان ،پـــري َاکرزار
گـ َ

یُرشــــــت آوردن ،دو هنصــــــد هزار

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

گاودم را برای رزم پیش کش یدند و دو هنصدهزار س پاهی یورش آوردند.
(رزمنامۀ کنزیک ،ب )533
شــاد بنی و روی مه ،نبریان زال
گاودَم کیشان ،چنی و ا س تقبال
َ
gâwadam kišâ-n, či-n wa ɛsrɛqbâl / šâd bi-n wa r̊üy ham, nabe:rân-e Zâł

گاودم کش یدند و به پیشواز رفتند .نوادگان زال از دیدن مه شادمان شدند.
(جنگنامۀ رس مت و زنون ،ب )1971
 .6-3مهچننی گرز گاوس فریدوین اب چهرۀ گاو و پیکری بزرگرت از معمول که اکرکرد
موس یقایی و صدایی بلند نزی داش ته ،تأییدی دیگر بر این مطلب است .در رواییت گفتاری از
شهرس تان مالیر در اس تان مهدان (اجنوی شریازی )38-35 :1357 ،آمده است:
اکوۀ آهنگر در مدت دو سال گرزی گاوس میسازد که فریدون اب آن حضاک را
شکست می دهد .این گرز از فریدون به گرشاسپ و در فرجام به رس مت و نوادگان
وی ازمجهل آذربرزین میرسد .اکوه این گرز را از فلزی خمصوص و س گرز را شبیه
س گاو اما توخایل میسازد ،درحایل که دو شاخ ،دو گوش ،دو چشم و دهاین ابز
دارد و در وسط پیشاین آن طلسمی اب حروف و اشاکل طرایح میکند ات برای دارندۀ
گرز پریوزی به مهراه بیاورد .این گرز برخالف روایت مشهور هنصد من نبوده و
بهخاطر توخایل بودن وزین س بک و مناسب داش ته است ،اما اس تفاده از آن شگرد
و روش ویژهای داش ته و برای مهه قابل اس تفاده نبوده است.
این گرز را اب آینیهای ویژهای به میدان میآوردند :گاوس را میان ارابهای خمصوص
که روپویش گرانبها و سخ بر روی آن بوده ،جای میدادند ات چند سدار برجس ته آن
را پیشاپیش س پاه بکش ند .آنگاه ارابه را مهراه اب نواخنت سودی نظامی از چادری
خمصوص در کنار چادر شاه بریون آورده و در کنار درفش اکوایین و شاه قرار میدادند.
رس مت ،تنها زماین از این گرز اس تفاده میکرد که حریفش هپلواین سخست و
شکستانپذیر بود .رس مت ،خنست سوار بر رخش بدون گاوس به میدان میرفت و
اب حریف میجنگید .اگر هپلوان دمشن را مهتای خود میدید ،اب نزیه بهسوی س پاه ایران
ابزمیگشت و دس تور میداد ات گاوس را برایش بربند .اب دس تور شاه ارابۀ گاوس را
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اب گاو ای اسرتی میبردند و نوازندگان مینواختند .نوازندگان بعد از رس یدن گاوس به
میدان ابزمیگشتند و دو تن از سداران در دو طرف ارابه میایس تادند .آنگاه رس مت
روایروی س پاه دمشن جوالن میداد؛ دست بر پیشاین س پاه دمشن را برانداز کرده،
بهش تاب میگذشت و پیش روی س پاه ایران اب چهرهای شاد و خندان دس یت تاکن
میداد .شاه مه دس تور میداد درفش اکوایین و دیگر درفشها را به پاس احرتام
هجانهپلوان تاکن دهند و مخ و راست کنند .پس از آن رس مت اب عبور از جلوی س پاه
بهسوی ارابه میرفت.
در این هنگام سداران روپوش از روی گاوس برداش ته و دس تۀ آن را بر لبۀ ارابه
قرار میدادند .رس مت دس تۀ گرز را میگرفت؛ س گاوس را روی ران راست خود قرار
داده و دست راستش را اب دس تۀ گرز بهسوی ایل اسب میبرد؛ گاوس را به جلو و
عقب حرکت داده و به دمشن نشان میداد .آنگاه روبهروی س پاه ایران میایس تاد و
گاوس را بلند میکرد .شاه دس تور نواخنت و تاکن دادن پرمچها را میداد ات آنکه رس مت
روایروی س پاه دمشن قرار میگرفت .رس مت گرز گاوس را به آسامن پراتب میکرد .گرز
پس از چند ابر چرخیدن ابر دیگر در دس تان وی جای میگرفت .رس مت برای ابر
سوم بهسوی س پاه ایران ابزگش ته و گاوس را تاکن میداد .اب این حرکت ابد در
سوراخهای بیین ،دهان و گوش گاوس پیچیده و خرویش شگفت از آن بریون میآمد.
در این زمان رس مت به دمشن جهوم میبرد .دمشن که قصد سپرداری داشت ،اب شنیدن
صدای سهمگنی گاوس خود را میابخت .رس مت به نزدیک حریف رس یده ،گاوس را
بر سش میکوبید و اگر احیا ًان حریف پابرجا میماند ،اب رضبههای دوم و سوم او را
از پا درمیآورد .پس از آن رس مت گاوس را به میان ارابه ابزگردانده و دس تور ابزگرداندن
آن را میداد .به دس تور شاه اب حرکت ارابه به پیشواز گاوس میرفتند و آن را در
چادر خمصوص قرار میدادند.

 .6-4در حامسههای گوراین از این نوع گرز ویژه که در دو ساختار رزمابزار و ساز اکربرد
داش ته ،اید شده است:
نه زور شـــریان ،اژدهای اژدر
زمــنی ژ انهل ،گــرز گـــاوس
zame:n ža nâła, gurz-e gâwasar / na zu:r-e še:r-ân, aždahâ-y aždar

زمنی از انلۀ گرز گاوس و نریوی شریان و اژدهااین اژدر (میلرزید).
(جنگنامۀ رس مت و زنون ،ب )2678
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در یک مورد نزی از این گرز ویژه اب انم گرز گاودَم؛ یعین گرزگاوسی که عالوه بر اکرکرد جنگی
اکرکرد موس یقایی نزی چون ساز گاودَم دارد ،اید شدهاست:
بلنــد کرد بــه اوج ،گرز گــاودم
نرکنا چون بور ،رو کرد و رس مت
nɛrkanâ čün ba:wr, r̊ü kɛrd wa R̊ ustam / bɛłand kɛ̊dɛłe:r ba a:wǰ, gurz-e
gâwa-dam

چون برب خروش ید و به رس مت روی آورد و گرز گاودم را به اوج برافراشت.
(دستنویس گوراین مشــ  ،9844گ  ،17ب )8

 .7درایفت
گوراین زابن قوم گوران است .از آجنا که گورانها اب شغل گاوداری زندگی خود را میگذرانده
و گاوسواران برجس تهای نزی بودهاند ،به گوران (= گاوران) انمربدار شدهاند .پیشینۀ این انم به
سزمنیهای غریب ایران ازمجهل ماد و پارس در دوران مادها و هخامنش یان ابزمیگردد و اب
حکومت خاندان گاوابره در کرانههای درایی اکس پنی گسرتش میایبد .اب توجه به این پیشینه،
هماجرت قوم گوران از غرب به شامل ایران منطقیتر به نظر میرسد .امروزه مرکز قوم گوران و
زابن گوراین کرمانشاه است .خاس تگاه این زابن را نزی ابیس یت مهنی منطقه به شامر آورد که به
دلیل رویکرد آییین و قداست زابن گوراین در متون اهل حق و پریوان آن و مهچننی پش تیباین
حکومتهای حمیل از این زابن به عنوان زابن رمسی و هممترین زابن برای حامسهسایی ،آن را
زابن معیار ادیب غرب ایران ساخته و سبب به وجود آمدن آاثر جاوداین به زابن گوراین
شدهاست .گسرتش این زابن به دیگر مناطق ایران بر زابنهای دیگر تأثری گذاش ته و از آهنا
تأثری پذیرفته است .پیوند قوم گوران اب گاو سبب به وجود آمدن مضامنی بس یار گسرتدۀ
اساطریی ،حامیس ،عرفاین ،منادین ،داس تاین و  ...در ادبیات این قوم شده و بنیادهای اصیل
ایراین را در خود حفظ کردهاست.
یکی از اکربردهای همم در این زابن اس تفاده از واژۀ گاودَم و گاودُم (انم دو ساز جنگی) در
متون حامیس گوراین است .در زابن فاریس ،خنس تنی ابر واژۀ گاودَم در شاهنامه آمده و اب َمه
و خَم قافیه شدهاست .بریخ از مصححان و پژوهشگران بیت را دارای عیب قافیه پنداش تهاند
ای در کنار گاودم نویسههای ُمه و ُجم را درست پنداش ته و عیب قافیه را رفع کردهاند ،اما اکربرد
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پیلسم در زابن فاریس گوایی خوانش درست گاودَم است،
این واژه اب قافیههایی چون عَ َمل و َ
بهویژه آنکه در کهنترین دستنویس شاهنامه؛ فلورانس  614ق گاودم اب فتحه آمده و اب واژۀ َمه
قافیه شدهاست .این قافیههای به اکر رفته و نزی دادههای متین نشان میدهد که در متون گوراین
دو ساز مس تقل به انهمای گاودَم و گاودُم وجود داش تهاست.
گاودَم سازی شیپوری ،بلند و س نگنی اب صدای بس یار بلند اب سی به شلک س گاو بوده
و گاوس مه خوانده میشده است .این ساز عالوه بر اکرکرد موس یقایی اکربرد جنگی داش ته و به
گرز گاوس فریدوین و گرز گاودَم نزی مشهور بوده است .اس تفاده از این ساز و گرز بس یار
س نگنی آینی خاّص داش ته و برای محل و نقل آن از ارابه اس تفاده میشده است .این ساز اب
ساخت گوراین واژۀ گاودَم یعین گادَم از مناطق غرب ایران به چنی راه ایفته و در آجنا به جادَم
مشهور شده که سازی شیپوری اب صدای بلند و در حدود دو مرت بوده است .در کنار گاودَم
در متون حامیس گوراین ساز گاودُم نزی مهراه اب قافیههای خمتوم به ُـ م هامنند مخ ،گم و  ...به اکر
رفته که سازی شیپوری و کوچک به شلک دم گاو بودهاست؛ بنابراین در متون حامیس ایراین
از دو ساز مس تقل اب ویژگیهای متفاوت به انمهای گاودَم و گاودُم خسن گفته شده است.
کتابنامه
– آکوپف (هاکوپیان)  ،گ ،.ب /.حصارف ،م .ا ،)1376( .کردان گوران و مسألۀ کرد در ترکیه،
ترمجۀ سریوس ایزدی ،هتران :هریمند.
– آموزگار ،ژاهل ( ،)1392ایدگار زریران ،هتران :معنی.
– آیدنلو ،جساد (« ،)1394معریف و برریس دو تصحیح اتزۀ شاهنامه» ،آینۀ مریاث ،س ،13مضمیۀ .40
– ــــــــــــــــــــ ( ،)1390دفرت خرسوان (برگزیدۀ شاهنامۀ فردویس) هتران :خسن.
– ابراهمیپور ،دمحمتقی ( ،)1373واژهانمۀ کردی ـ فاریس ،هتران :ققنوس.
– ابن اسفندایر ،هباءادلین دمحم ( ،)1320اترخی طربس تان ،تصحیح عباس اقبال آشتیاین ،هتران :الکهل
خاور.
– ابن فضلهللا معری ،شهابادلین امحد بن حییی (1424ق) ،مسالک البصار یف ممالک المصار،
حتقیق امحد عبدالقادر الشاذیل ،ابوظیب :اجملمع الثقایف.
– ابوالقامسی ،حمسن ( ،)1374شعر در ایران پیش از اسالم ،هتران :بنیاد اندیشه اسالمی.
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– اردالن ،شریین ( ،)1387خاندان کرد اردالن ،ترمجۀ مرتیض اردالن ،هتران :اترخی ایران.
– اسرتابو ( ،)1382جغرافیا (سزمنیهای زیر فرمان هخامنش یان) ،ترمجۀ هامیون صنعیتزاده ،هتران:
موقوفات دکرت محمود افشار.
– افضیل شاهابراهمیی ،س یدقامس (یبات) ،دفرت رموز ایرس تان ،هتران :یبان.
– اكربی مفاخر ،آرش (« ،)1389سود ورمزگان ،شعری به زابن گوراین از سدۀ خنست جهری به
خط هپلوی» ،جملۀ مطالعات ایراین ،شم .17
– ــــــــــــــــــــ ( ،)1397در کوی آرشان ،هتران :موقوفات دکرت محمود افشار.
– ـــــــــــــــــــــ (1395الف)« ،دارجنگه» ،دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران (ج ،)4هتران :مرکز
دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
– ـــــــــــــــــــــ (1395ب)« ،رس مت و ابلیسدیو» ،دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران (ج ،)4هتران :مرکز
دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
– ـــــــــــــــــــــ (1395ج)« ،رس مت و زردهنگ» ،دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران (ج ،)4هتران :مرکز
دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
– ـــــــــــــــــــــ (1395د)« ،رس مت و زنون» ،دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران (ج ،)4هتران :مرکز
دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
– التوجنی ،د .دمحم (1999م) ،الزییدیون ،واقعهم ،اترخیهم ،معتقداهتم ،بریوت :املکتبة الثقافیة.
– السریایف ،ابوزید حسن (1811م) ،سلسةل التوارخی ،ed. De Feu Lamolès ،پاریس.
عبداّلل احلبشی ،ابوظیب :اجملمع الثقایف.
– السریایف ،ابوزید (1999م) ،رحةل السریایف ،حتقیق ّ
– السریایف ،آیب زید (2014م)« ،کتاب آخبار الصنی و الهند» ،رحالت ،کتاب آخبار الصنی و الهند،
حتقیق تمی ماکنتوش ـ مسیت ،املکتبة العربیة.
– العزاوی ،عباس (1935م) ،اترخی الزییدیه و اصل عقیدهتم ،بغداد :مکتبات العامصة.
مورخ
– املاخسان کندوهلای ،جنگنامۀ اندر ،دستنویس شمـ  12874کتاخبانۀ جملس شورای اسالمیّ ،
1277ق.
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1373شریین و فرهاد ،به کوشش امنی گجری شاهو ،مق :سینا
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ،شریین و فرهاد ،دستنویس شمـ  14960کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی ،سدۀ
13ق.
– امیین ،دمحمرش ید ( ،)1385شاهنامۀ کوردی (ههورامی) ،ئهملاسخان کهنوهلیی ،عراق :کوردونیا.
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– اجنوی شریازی ،ابوالقامس ( ،)1357مردم و قهرماانن شاهنامه ،هتران :سوش.
– ایزدپناه ،محید ( ،)1384شاهنامۀ لکی ،هتران :اساطری.
– بدر و حننی (غزوات) ،دستنویس شمـ  ،86407کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی.
– بدلییس ،رشفخان ( ،)1377رشفنامه (اترخی كردها) ،تصحیح والدمیری ولییامینوف ،هتران :اساطری.
– بلو ،جویس (« ،)1383گوراین و زازا» ،راهامنی زابنهای ایراین (ج ،)1ویراس تار :رودیگر
امشیت ،ترمجۀ حسن رضایی ابغبیدی و مهاکران ،هتران :ققنوس.
– بندهش ( ،)1380گردآوری فرنبغ دادگی ،ترمجۀ همرداد هبار ،هتران :توس.
– هبرامی ،ایرج ( ،)1383شاهنامۀ كردی ،هتران :هریمند.
– بژین و منیجه به زابن گوراین← Mokri
– پاینده (لنگرودی) ،محمود ( ،)1375فرهنگ گیل و دیمل (فاریس به گیلکی) هتران :امریکبری.
– پنجاه و دو الکم ش یخ امری← Mokri
– پورداود ،ابراهمی ( ،)1378گاهتا ،هتران.
– تفضیل ،امحد (« ،)1344تصحیح و ترمجۀ سوتکرنسک و ورشت مانرسنسک از دینکرد ،»9
پااینانمۀ دکرتی زابنش نایس و زابنهای ابس تاین ایران ،دانشگاه هتران ،دانشکدۀ ادبیات.
– جنگ اشعار اهل حق ،دستنویس شمـ  17450کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی.
– جنگنامۀ رس مت و زنون (به زابن گوراین) ،به کوشش آرش اکربی مفاخر (زیر چاپ).
– جواهرپوش ،دستنویس شمـ  ،3541کتاخبانۀ مرکزی دانشگاه هتران.
– جواهرپوش ،روایت مصطفی بن محمود گوراین ،دستنویس شمـ  ،4616كتاخبانه و موزه ّمیل مكل،
 1307ق.
– چرمگی معراین ،مرتیض (« ،)1389ابزخواین مرصاعی از شاهنامه َ(مه ای ُمه)» ،جس تارهای ادیب،
س  ،43شمـ .146-135 :168
– مچنآرا ،هبروز (« ،)1390درآمدی بر ادب حامیس و هپلواین کردی اب تکیه بر شاهنامۀ کردی»،
جس تارهای ادیب ،شمـ .149-119 :172
– حسندوست ،دمحم ( ،)1389فرهنگ تطبیقی ـ موضوعی زابنها و گویشهای ایراین نو ،هتران:
فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.
– ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1393فرهنگ ریشهش ناخیت زابن فاریس ،هتران :فرهنگس تان زابن و ادب
فاریس.
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– حسیین اشکوری ،امحد ( ،)1384فهرست نسخههای خطی کتاخبانه خشیص میبدی کرمانشاه ،مق:
مجمع ذخائر اسالمی.
– حسیین ،دمحم ( ،)1382دیوا َن َگو َره ،کرمانشاه :ابغ ین.
– خالقیمطلق ،جالل (1390الف)« ،شاهنامۀ پریوزان» ،فردویس و شاهنامهسایی ،هتران:
فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.
– ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1390ب)« ،شاهنامۀ رس مت الرجاین» ،فردویس و شاهنامهسایی ،هتران:
فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.
– ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (« ،)1395نقدی در ترازوی نقد» ،مضمیۀ گزارش مریاث ،شمـ .5
– ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1389ایدداشتهای شاهنامه ،هتران :مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
– خاانی قبادی ( ،)1348خرسو و شریین ،بهکوشش صفیزاده و م .اورنگ ،هتران :یبان.
– خواجه ،فریدون ( ،)1394لغتانمۀ لری (فرهنگ مفصل خبتیاری) اصفهان :دارخوین.
– داس تان كودكی رس مت و كشنت برب بیان (بهزابن گوراین) ،دستنویس شمـ  ،9773كتاخبانۀ جملس
شورای اسالمی.
– دائرةاملعارف سازهای هجان ( ،)1394به کوشش روت میدگیل و مهاکران ،ترمجۀ حسن زندابف،
هتران :روزنه.
– دبریمقدم ،دمحم ( ،)1392ردهش نایس زابنهای ایراین ،هتران :مست.
– دستنویس گوراین مشـ  ،9844کتاخبانه مرکزی دانشگاه هتران.
– دفرت رموز ایرس تان ← افضیل شاهابراهمیی
– دقایق الاخبار ،دستنویس شمـ  ،17010کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی.
– دهخدا ،عيلاكرب ( ،)1377لغتانمه ،هتران :دانشگاه هتران.
– دورۀ برزجنه ← شاهابراهمیی
– دورۀ هبلول ← Mokri
– دورۀ دامیاری← Mokri
– دورۀ دیوانهگوره← Mokri
– دورۀ وزاور← Mokri
– دیوان ش یخ امری ← شاهابراهمیی
– دیوا َن َگو َره ← حسیین
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– رابینو ،ایسنت لویی ( ،)1336مازندران و اسرتآابد ،ترمجۀ غالمعیل وحید مازندراین ،هتران :بنگاه
ترمجه و نرش کتاب.
– راز مگو← Mokri
– راشد حمصل ،دمحمتقی ( ،)1389دینكرد هفمت ،هتران :پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی.
– ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1385گزیدههای زادسپرم ،هتران :پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات
فرهنگی.
– رزمنامۀ کنزیک (حامسهای به زابن گوراین و رواییت از ایدگار زریران) ( ،)1395به کوشش آرش
اکربی مفاخر ،هتران :مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
– رس مت و زردهنگ (به زابن گوراین) ،دستنویس شمـ  ،9776کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی،
1349ش.
– رس مت و زردهنگ (به زابن گوراین) ،رونوشت اسدهللا صفری ،كتاخبانۀ دانشگاه رازی
كرمانشاه 1379،ش.
– رس مت و زنون (به زابن گوراین) ← هفتلشکر گوراین الفت ،گ  122ب ـ گ  207الف.
– رضایی ابغبیدی ،حسن (2009م) ،اترخی زابنهای ایراین ،ژاپن.
– جسادی ،صادق (« ،)1393ابونداین» ،اترخی جامع ایران ( ج ،)7هتران :مرکز دائرةاملعارف بزرگ
اسالمی.
– ساجنام (سهرئهجنام) ← طاهری
– سلطاین ،دمحمعیل ( ،)1386 -1364حدیقۀ سلطاین ،کرمانشاه :سها.
– سلمی ,عبدالامری (« ،)1375اخبار الصنی و الهند» ،دائرةاملعارف بزرگ اسالمی ( ج ،)7هتران:
مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
– سلامین التاجر و ایبزید الصریایف (1411ق) ،اخبار الصنی و الهند ،حتقیق ابراهمی خوری ،بریوت:
داراملومس.
– سلامین التاجر (1426ق) ،جعایب ادلنیا و قیاس البدلان ،حتقیق س یف شاهنی املرخیی ،االإمارات
العربیة املتحدة :مرکز زاید للرتاث و التارخی.
– سوری ،ماشاءهللا ( ،)1344سودهای دیین ایرسان ،هتران :امریکبری.
– سریایف ،سلامین اتجر ( ،)1381سلسةل التوارخی ای اخبار الصنی و الهند ،ترمجۀ حسنی قرچانلو،
هتران :اساطری.
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– سریایف ،سلامین ( ،)1335شگفیتهای هجان ابس تان ،ترمجۀ دمحم دمحمی لویعبایس ،طهران :گومتربگ.
– شاه مغربزمنی ،دستنویس شمـ  ،5-9495کتاخبانۀ ّمیل.
– شاهابراهمیی ،س ید امرهللا ( ،)1373برزجنه ،دورۀ برزجنه و ابتدای دورۀ پردیور ،كرمانشاه :حصنه.
– ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1374دیوان س یدفریض ،ش یخامری و  ،...كرمانشاه :حصنه.
– رشفكندی (ههژار) ،عبدالرمحن ( ،)1385فرهنگ كردی -فاریس ههژار ،هتران :سوش.
– شهمردانبن ایباخلری ( ،)1362نزهتانمۀ عالیئ ،تصحیح فرهنگ هجانپور ،هتران :مؤسسه مطالعات
و حتقیقات فرهنگی.
– ش یخ صنعان (به زابن گوراین) ،دستنویس شمـ  ،14976کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی.
– صفیزاده ،صدیق ( ،)1375انمۀ ساجنام ،هتران :هریمند.
– طاهری ،ط ّیب ،ساجنام (سهرئهجنام) (2007م) ،مجموعۀ الکمهای ایرسان ،سلامینیه :انس تیتوی
فرهنگی کرد.
– عسکری عامل ،علمیردان ( ،)1388ادبیات شفاهی قوم لر ،هتران :آرون.
– غضبان ،جعفر ( ،)1341یزیدیها و ش یطانپرستها ،هتران :عطایی.
– غضنفری امرایئ ( ،)1378اسفندایر گلزار ادب لرس تان ،هتران :مفاهمی.
– غییب ،بژین ( ،)1395دوازده منت ابس تاین ،هتران :موقوفات دکرت محمود افشار.
– فردویس ،ابوالقامس الطویس (1877م) ،شاهنامه ،به سعی یوحنا اغوس توس ولرس ،لیدن.
– فردویس ،ابوالقامس طویس (1829م) ،شاهنامه ،به سعی ترنر ماکن ،لککته.
– ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1388شاهنامه از دستنویس موزۀ فلورانس حمرم  614ق ،بهقمل عزیزهللا
جویين ،هتران :دانشگاه هتران.
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1393شاهنامه ،به کوشش جالل خالقیمطلق (پریایش دوم) ،هتران :خسن.
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1386شاهنامه (ج 6و ،)7به کوشش جالل خالقیمطلق و مهاکران ،هتران:
مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1376شاهنامه ،تصحیح ژول مول ،هتران :کتابهای جییب.
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1379شاهنامه ،تصحیح مصطفی جیحوین ،اصفهان :شاهنامهپژوهی.
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1388شاهنامه ،تصحیح عزیزهللا جویین ،هتران :دانشگاه هتران.
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1394شاهنامه ،تصحیح و رشح همری هبفر ،هتران :نرش نو.
– ـــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1384شاهنامه ،چاپ عكیس از روی نسخۀ كتاخبانۀ بریتانیا مشهور به
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شاهنامۀ لندن  675ق ،به كوشش ایرج افشار و محمود امیدساالر ،هتران :طالیه.
– ـــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1369شاهنامه ،چاپ عكیس از روی نسخۀ كتاخبانۀ میل فلورانس ،مورخ
 614ق ،اب مقدمۀ عیل روایق ،هتران :بنیاد دایرةاملعارف بزرگ اسالمی /مرکز انتشار نسخ خطی
دانشگاه هتران.
– ـــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1374شاهنامه ،چاپ مسکو ،بهكوشش سعید محیداین ،هتران :نرش داد.
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1391شاهنامه ،چاپ مسکو ،ویرایش دوم ،به کوشش دمحم نوری عامثنوف
و رس مت مویس عیلاف ،زیر نظر همدی قریب ،هتران :سوش.
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1389شاهنامه ،نسخهبرگردان ازروی نسخۀ كتابت اواخر سدۀ  7و اوایل
سدۀ  8جهری (كتاخبانۀ رشیق وابس ته به دانشگاه سنژوزف بریوت ،شمـ  ،)Nc. 43بهكوشش
ایرج افشار ،محمود امیدساالر و اندر مطلیب اکشاین ،اب مقدمۀ جالل خالقی مطلق ،هتران :طالیه.
– ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1387شاهنامه ،ویرایش فریدون جنیدی ،هتران :بنیاد نیشابور /نرش بلخ.
– ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1381انمۀ ابس تان ،ویرایش و گزارش مریجاللادلین کزازی ،هتران :مست.
– الکم بیا و بست← Mokri
– کنت ،روالند ،ج ،)1379( .فاریس ابس تان ،ترمجه و حتقیق سعید عراین ،هتران :سوره همر.
– کوجس ،مشسادلین دمحم ( ،)1387برزوانمه ،به کوشش اکرب حنوی ،هتران :مریاث مکتوب.
– کیا ،صادق ( ،)1390واژهانمۀ شصتوهفت گویش ایراین ،هتران :پژوهشگاه علوم انساین و
مطالعات فرهنگی.
– گجری شاهو ،امنی ( ،)1378از بیس تون ات دالاهو ،هتران :مه.
– گنجینۀ ایری ← نیكنژاد
– گیست ،جون س2006( .م) ،اترخی الزییدینی ،ترمجه عامد مجیل مزوری ،بریوت :ادلار العربیة
.
للموسوعات.
.
– لطفینیا ،حیدر ( ،)1388حامسههای قوم كرد ،هتران :مسریا.
– لوکوک ،پیییر ( ،)1382کتیبههای هخامنشی ،ترمجۀ انزیال خلخایل ،هتران :فروزانروز.
– ماهیار نوایب ،حییی ( ،)1374ایدگار زریران ،هتران :اساطری.
– مثنوی شاهنامه اب لهجهای انش ناس ،دستنویس شمـ  ،16559کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی،
1288ق.
– مجملالتوارخی و القصص (2002م) ،دمحم پرس شادی ،تصحیح جنمادلین س یفآابدی ،آملان.
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– مجملالتوارخی و القصص ( ،)1318تصحیح دمحمتقی هبار ،هتران :الکهل خاور.
– خمتاری غزنوی ،عامثن ( ،)1377شهرایرانمه ،بهاهامتم غالحمسنی بیگدیل ،هتران :پیک فرهنگ.
– خمتاری ( ،)1397شهرایرانمه ،به کوشش رضا غفوری ،هتران :موقوفات دکرت محمود افشار.
– مرادی ،دمحمرئوف /جلیلیان ،آکو ( ،)1394گنجینۀ گویشهای ایراین (اس تان کرمانشاه) ،هتران:
فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.
– مردوخ روحاین ،اباب ( ،)1364اترخی مشاهری کرد ،عرفا ،علام ،اداب ،شعرا ،هتران :سوش.
– مرعشی ،س یدظهریادلین ( ،)1345اترخی طربس تان ،رواین و مازندران ،تصحیح دمحمحسنی تسبیحی،
هتران :مؤسسه مطبوعایت رشق.
– مزداپور ،كتایون ( ،)1385واژهانمۀ گویش هبدینان شهر یزد ،هتران :پژوهشگاه علوم انساین و
مطالعات فرهنگی.
– ــــــــــــــــــــــــــ (« ،)1376حضاك و فریدون» ،خسنواره (پنجاه و پنج گفتار پژوهشی بهاید دكرت
پرویز انتل خانلری) ،به كوشش ایرج افشار و هانس روبرت رومیر ،هتران :توس.
– مشکور ،دمحمجواد ( ،)1393جغرافیای اترخیی ایران ابس تان ،هتران :دنیای کتاب.
– مکری ،دمحم ( ،)1329گوراین ای ترانههای کردی ،هتران :یبان.
– مالح ،حسینعیل ( ،)1376فرهنگ سازها ،هتران :کتابرسا.
– ملک خمتار ،دستنویس شمـ  ،86510کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی.
– همرآابدی ،میرتا ( ،)1387اترخی سلسهلهای حمیل ایران ،هتران :دنیای کتاب.
– مهوهلوی ،عبدالرحمی بن سعید معدوم کرد ( ،)1378دیوان ،سنندج :انتشارات کردس تان.
– انمۀ ساجنام ← صفیزاده
– نوشنی ،عبداحلسنی ( ،)1386واژهانمک ،هتران :معنی.
– نیكنژاد ،اکظم (یبات) ،گنجینۀ ایری ،نسخۀ عكیس مشــ  ،118574مركز دائرةاملعارف بزرگ
اسالمی.
– هفتلشكر (به زابن گوراین) ،دستنویس شمـ  2422874کتاخبانه و موزه ّمیل ملک 1295 ،ق.
– هفتلشكر (به زابن گوراین) ،روایت س ید هباءادلین قطبیاین ،دستنویس شمـ  ،13689كتاخبانۀ
جملس شورای اسالمی1359 ،ق.
– هفتلشكر (به زابن گوراین) ،روایت منسوب به الفت ،دستنویس شمـ  ،11937كتاخبانۀ آس تان
قدس رضوی مشهد1349 ،ق.
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Gâv-dam– From Gurani Language to Chinese
Arash Akbari-Mafakher
Center for the Great Islamic Encyclopaedia

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 gâwdam گاودَم/gâw-dum ( گاودُمthe name of two weapons) which has reached
Eastern Iran (gâw-dam in Šāhnāmeh) and China (jâ-dam in Silsilat alTawārīx) 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  گاودَمand its overlapping words in Gurani, Persian, and
Chinese languages.
Keywords: Guran, Gurani, Gâw-dam, Gâw-dum, Jādam, Gāvsar.

