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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

  
  
  

 ادبيات بومي و بررسي هاي زباني: عنوان مقاله 

  
  32سعيده نيازي 

  33افسانه حسين زاده 

  :  چكيده

ادبيات غني پارسي درياي بيكراني است كه درهاي گرانبهايي را درون خود نهفته دارد فرهنگ و ادبيات بومي ما 
  .بزرگترين گنجينه ي ارزشمندي است كه از نياكان ما به جا مانده است 

در ميان اين فرهنگها گويش . گ و زباني كه از هزاران سال پيش در عرصه گيتي خود نمايي كرده است فرهن
  لري يكي از گويشهاي غرب كشور ايران مي باشد ، وجود دارد 

در ميان گويشهاي گوناگون و فراوان كه در پهنه ايران پراكنده مي باشد ، اين گويش از جايگاه ويژه اي 
ا كمتر دچار دگرگوني زباني شده و ساختار كهن خويش را بيش از ديگر گويشهاي بومي برخوردار است زير

ايران پاس داشته است و هنجارها و كاربردهاي كهن موجود در پارسي دري و دوره هاي باستاني را هنوز در 
  .واژه هاي دست نخورده ي دوران كهن ، گواه قدمت اين گويش است . خود نهفته دارد 

اژه هاي مرسوم در گويش لري ، واژه هاي پهلوي و اوستايي وجود دارند كه با تغييرات كمتري نسبت در ميان و
  .به فارسي ، به زبان لري تغيير يافته و يا به گويش لري تلفظ مي گردند 

واژگاني كه گواه قدمت اين گويش مي باشند و با . در اين مقاله به بررسي برخي از آنها پرداخته مي شود 
  .كوچكترين دگرگوني ، واژگان اصيل پهلوي و اوستايي را به ياد مي آورند 

گويش را با با بررسي زبان شناسي و ريشه يابي اين واژگان ميتوان به ريشه باستاني آنها پي برد و پيوستگي اين 
اين واژگان هم اكنون نيز بر زبان قوم كهن لر جاري است در حالي كه در زبان . زبانهاي ايران باستاني تاييد كرد 

  .فارسي براي بسياري از آنها معادلي يافت نشده است 
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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

از ديدگاه علم زبان شناسي ، پژوهش و كاوش در واژگان و گويشهاي مختلف سرزمين ايران ، ارزشمند و 
ضروري مي باشد چون در گويشهاي پهنه ايران زمين ، روزانه واژگان اصيلي كه زبان ريشه دار اين مرز و بوم 

هستند به موازات حركت و پيشرفتهاي علمي ، اجتماعي ، فرهنگي تغيير و دگرگوني مي يابند و اصالت خود را 
لمي جايگزين واژگان بومي شوند و آنها از دست داده و مي دهند و باعث مي گردند واژه هاي رايج فارسي و ع

  .را به فراموشي بسپارند 
با زبان كهن و اصيل ) لري خرم آبادي ( در اين مقاله به دنبال آنيم تا به تشابهات يكي از گويشهاي غرب ايران 

كهن و پهلوي و اوستا كه قرابت با واژه هاي كنوني لرستان داشته است بپردازيم در ضمن در حد توان از متون 
  .فرهنگهاي مختلف جهت جمع آوري اين تشابهات استفاده شده است 

  .اينجاست كه ارزش و اهميت گردآوري گويشهاي اين سرزمين پهناور آشكار مي گردد 
ادبيات بومي ، بررسيهاي زباني ، ريشه يابي ، زبان شناسي ، گويش لري ، واژگان : واژگان كليدي 

  پهلوي و اوستايي
 
 

  :مقدمه 
شهاي متداول ايران ، داراي سرچشمه ي يگانه اي هستند و بيان اين گويشها ما را به سوي چهره ي اصيل و گوي

. تاريخي آنها هدايت مي كند ، كه اين مي تواند رمز رازها و گره هاي واژگان و دستور زبان فارسي را بگشايد 
از جايگاه ويژه اي برخوردار است زيرا كمتر  در ميان گويشهاي فراوان كه در پهنه ايران پزاكنده اند گويش لري

بر اهل قلم پوشيده نيست كه گويشهاي . دچار دگرگوني شده است و ساختار كهن خويش را پاس داشته است 
در . لرستان با زبانهاي كهن آريايي و شعب آن در مناطق ايران و نقاطي از جهان قرابتي ديرين و نزديك دارند 

اي متداول گويشهايي كه امروزه در لرستان كاربرد دارند كاري در خور اهميت است ، اين ميان بررسي واژه ه
اما تحقيق و تفحص در مورد واژه هاي كه امروزه كاربرد ندارند و به مرور زمان به دست فراموشي سپرده شده 

  .اند كاري بس قابل تامل است
در انتقال علوم و معارف فرهنگي نسلهاي ل مهم  زبان مهمترين وسيله ارتباطي انسانهاست و عام: تعريف زبان 

زبان آينه  تمام نماي  . متوالي و بارزترين شاخصه ها و هويت قومي و فرهنگي در ميان جوامع انساني مي باشد
  .  فرهنگ هر جامعه است كه مي توان  ابعاد مختلف زندگي اجتماعي مردم آن جامعه را در آن تماشا كرد

در مورد پيدايش زبان بسيار دشوار است زيرا كسي نمي داند زبان از چه موقعي پيدا شده بحث  : پيدايش زبان 
است يا انسان به چه موقعي سخن گفتن را آغاز كرده و گفتار نخستين او چه صورتي داشته است و اين موضوع 
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او همراه بوده و و سيله  زبان از بدو پيدايش بشر با « : نيز از بحث ما خارج است اما به طور كلي مي توان گفت
  ». و ابزاري است براي ايجاد ارتباط بين افراد

بين زبان امروز و زبان ادوار گذشته ، عالوه بر اشتراك واژه ها ، از جهات ديگر نيز وجوه مشترك فراواني 
زبان مي  ول بوده و هستند لغات تازه اي واردـهمة زبانها در گذشته و حال ، پيوسته در حال تح. موجود است 

گردد و واژه هايي به دست فراموشي سپرده مي شود ، تلفظ ها تحت تأثير عوامل و علل گوناگوني دگرگون مي 
بايد دانست زبان از نسلي به نسل ديگر و از  . شوند ، ساختمان جمله نيز پا به پاي اين تحوالت تغيير مي يابد

فه ارتباطي خود را انجام مي دهد ، يعني تجارب به سده و حتي هزاره اي و هزاره ديگر نيز وظي سده اي
. نسلهاي پيشين را به نسلهاي پسين مي رساند و پيوند مستمري ميان حال و گذشته و آينده بشر برقرار مي كند 

اين انتقال لزوماً به صورت مكتوب ، يعني در كتاب ها و الواح و سنگ نوشته ها نيست بلكه به صورت شفاهي 
اگر زبان نباشد به تدريج ميراث نياكان به فراموشي سپرده مي شود و  انجام پذيرفته و مي پذيرد يا سينه به سينه

سان با گذشته اش بريده مي شود و چون چنين شود ، به زودي به دوران جاهليت و چه بسا آرشته هاي پيوند 
ر اصطالح زبان شناسي همه د.  به مرحله حيوانيت باز خواهد گشت از اين نظر بايد گفت كه زبان تاريخ است

زبانهايي كه از اصل واحدي آمده ودر يك كشور رواج دارد لهجه خوانده ميشود، فراواني گويندگان يا اهميت 
ادبي و سياسي در اين نامگذاري شرط نيست و به اين اعتبار فارسي ، مازندراني، سمناني ، لري وچندين زبان 

لهجه (ر زمانهاي پيشين معمول بوده واكنون متروك شده است همه ديگركه امروز در ايران متداول است يا د
  .امادر ذهنعامه ميان گويش ها از جهت اهميت فرق گذاشته ميشود.خوانده ميشود)هاي ايراني 

لهجه است زيرا  كه قلمرو آن بسيار كوچك ومحدود است  ...سمناني گيلكي و:لري يا هر گويش ديگر مثل  
هر گاه كسي كه به  .» ين دليل كه نزد گروهي  بزگتر  ودر سرزمين وسيعتر  رواج داردوفارسي، زبان است كه ا

بخواهد به گويش ديگري يا به گويش معيار سرزمين خود صحبت  » لري« گويش خاصي تكلم مي كند ، مثالً 
ت كه گفته كند ، ممكن است برخي واژه ها يا حروف را به نحوي كه گويش مادري اوست ، ادا نمايد و اينجاس

زماني مي گوييم فالني به لهجة لري صحبت مي كند كه آن فرد در بين قوم خود با  . مي شود او لهجه لري دارد
گويش لري تكلم نمايد ، اين فرد هر گاه كه بخواهد با كسي كه گويش ديگري دارد حرف بزند برخي واژه ها 

د كرد كه گفته مي شود آن فرد فارسي را به لهجه يا واج ها را به نوعي كه خاص گويش مادري اوست ادا خواه
. پس با عنايت به آنچه كه گفته شد لهجه نوعي خاص از تلفظ و تكلم يك گويش است .لري حرف مي زند 

   .لهجه ها شكل هايي از زبان هستند كه تنها در تلفظ با هم فرق دارند 
  .و اوستايي را ميتوان نام برد پارسي باستان  ، فارسي از زبان ها ي  ايراني كهن ،دو زبان
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ر مي رفته است وقديم ترين آنها به آريامنه اكه زباني است كه در كتيبه شاهان هخامنشي ب:  فارسي باستان- الف
  .تعلق دارند) م.ق 358-338(و جديد ترين آنها به اردشير سوم )م.ق 610-580(پدر نياي داريوش بزرگ

شرقي ايران بوده است ولي بدرستي  معلوم نيست در كدام ناحيه بوده  زبان يكي از نواحي:  زبان اوستايي - ب
  .ودر چه زماني از رواج افتاده است 

اصطالح ايراني ميانه به زبان هاي اطالق مي شود كه از پايان شهنشاهي هخامنشي تا  :زبان هاي ايراني ميانه - ج
ره ميانه به دو گروه شرقي وغربي تقسيم مي آغاز اسالم در سرزمين ايران به كار مي رفته است زبان هاي دو

  شوند
  . زبانهاي ايراني ميانه غربي را مي توان به طور كلي پهلوي نيز مي خوانند

زبانهاي ايراني ميانه غربي شمالي ، زبان پهلوي اشكاني است و زبان هاي ايراني غربي جنوبي پهلوي ساساني 
هايي كه در ايران پيش از اسالم رواج داشته پهلوي و فارسي  برخي از مورخان اسالمي در ذكر زبان.  مي باشد

  . و دري را سه زبان يا گويش متفاوت شمرده اند
زباني بوده كه موبدان و كساني كه با ايشان سروكار داشتند بدان سخن مي گفتند و آن زبان شهرهاي :  فارسي« 

  . فارس است
شاه بودند به آن گفتگو مي كردند و اين لفظ نسبت است  زبان شهرهاي مدائن است و كساني كه در بار:  دري

ناطل خانلري ص (»  . به دربار و در اين زبان از ميان لغات شهر هاي مشرق ، لغت اهل بلخ غلبه داشته است
14 ،1374(  

يالن زبان پهلوي مادر زبان هاي مردم ايران از كردستان و بلوچستان ، ديلم مازندران ، گ:  )زبان پهلوي(فهلوي 
خوزستان ، خراسان پارت ، آذربايجان و اراك و پارس و بلخ ، سند و خوارزم و سمرقند ، لرستان و بختياري و 

  . سپاهان و مركزي و يزد است
يا خرم  كه تا چند دهه پيش از اين در اسناد ومكاتبات به دنبال نام لرستان و » فيلي« واژه  : فهلويات يا پهلويانه
هنوز نام خانوادگي شماري از مردم لرستان است اضافه نسبت كه لرستان و خرم آباد وخانواده آباد مي آمده ويا 
پادشاهي خود را  نسبت مي دهد وپهلو نام سرزميني در باختر ايران بود كه اشكانيان، » پهلو«  اي را به پهله يا

 » پهلوي « تازي شدة واژه»  يليف«  واژه . لرستان نيز بخشي از آنجا بوده است.  نخست در آنجا آغاز كردند
 . نسبت درمورد زبان نيز كارا است » ي« يا پهله را هم فهلوي مي گفتند در نتيجه »  پهلو«  زبان مردم است ،

وبا )آذربايجان ماه نهاوند ، همدان، ري ، ، اصفهان(پهلوي منسوب است به پهله كه نام پنج شهرستان است 
اشكاني بوده واز اين جهت  گويشها وسروده هاي لرستان را فهلوي يا فهلويات توجه به اينكه لرستان جزءپهله 

در بين زبان هاي جنوب غربي  . نوشته اند كه گويش هايي از زبان پهلوي اشكاني وفارسي ميانه است گفته و
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از قرن سوم ( زبان لري داراي رابطه اي نزديك با زبان فارسي است كه هردوي آنها دنباله پارسي ميانه ، ايران
دانيم پارسي ميانه زبان پارتيان - مي هستند همان گونه كه  )پيش ازميالد تا قرن هشتم ونهم بعد از ميالد

وساسانيان بوده كه بتدريج تغير شكل داده و به صورت  زبان فارسي درآمده وگويش هاي مختلف چون لري از 
  . آن بر جاي مانده است

به معني مراد و طلب معني شده است كه هر انساني نيز آرزويي جز ) ه ضم المب(در فارسي لر :   مفهوم واژه لر
دانش و فرهنگ و خرد نمي تواند داشته باشد و چنانچه هيچ رابطه اي بين اين واژه و معني آن در زبانهاي 

باشد  هر چه» لر« قرن تاريخي و هنري و تمدن، ساكنين لرستان  60مختلف نباشد نتيجتا با توجه به بيش از 
  ) 16ص 1377شادابي . (يعني فرهنگ ، دانش ، هنر و در اين مورد جاي هيچ گونه شك و ترديد نيست 

بنا به گفته اي پارسي ميانه آن چنان از ميان نرفته كه هيچ گونه نام و نشاني از خود :  ريشه باستاني لهجه لري 
در تاييد اين گفتار )  101ص  1371ونوف ، دياك. (در پارسي نو كه زبان كنوني است به جاي نگذاشته باشد 

در سرزميني كه  محل » لر« بايد يادآور شد كه امروز مردماني سلحشور و دلير و خردمنداني سترگ به نام 
) پهلوي(سكونت اجداد باستاني آنان بوده ، زيست مي كنند و هنوز كه هنوز است با زبان و لهجه پارسي ميانه 

زباني كه پشتيبان با همين زبان تاريخي با . نيان و ساسانيان با هم گفت و گو مي كنند يعني زبان دورانهاي اشكا
هم به توافق رسيده اند و در كنار هم اين همه آثار گرانبها و پرارزش تاريخي، هنري را به جاي گذاشته اند كه 

ز لغاتي از اين لهجه ي بدانند كه امروز ما به آنها افتخار داريم و شايد سندي از اين بهتر نمي شود ارائه كرد ج
  .از كدام تاريخي تا جوانان اين قوم بزرگ و سرزمين باستان نسل و تباري ريشه دارند 

زبان لري متداول امروزي شاخه اي از زبان پارسي باستان است كه آن هم خود : مختصري در مورد زبان لري . 
برخي زبان لري امروزه را دنباله پهلوي ساساني مي . است شاخه اي از زبانهاي هند و ايراني و اروپايي و هند 

. دانسته اند ) پارتي(دانند همان طور كه زبانهاي محلي شمال و شمال غربي ايران را دنباله زبان پهلوي اشكاني 
 در بين زبانهاي جنوب غربي ايران ، زبان لري نزديكترين رابطه را با زبان فارسي دارد كه هر دو آنها دنباله

هستند و همانگونه كه مي دانيم ) از قرن سوم پيش از ميالد تا قرن هشتم و نهم بعد از ميالد(پارسي ميانه از 
پارسي ميانه زبان پارتيان و ساسانيان بود كه به تدريج تغيير شكل داده و به صورت زبان فارسي و گويش لري و 

بان فارسي نزديك است كه برخي معتقدند اين زبان اما با اين حال زبان لري به حدي به ز. غيره درآمده است 
  در گذشته نه چندان دور از فارسي منشعب شده است 

  :زبان شناسي در گويش لري 
   >>فرآيندهاي واجي است  <<يكي از موارد گويش شناسي لري 
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توليد مي  >>تكواژ <<كوچكترين واحد صوتي ، مستقل و تجزيه ناپذير است كه از تركيب آنها : تعريف واج 
در زبان شناسي سنتي واج را يك حرف ناميده اند و تعداد . شود تكواژ كوچكترين عنصز معنادار زبان مي باشد 

  .عنصر دانسته اند  33آن را 
  )واكه(مصوت  >ب )    هم خوان (صامت  >الف : همانطور كه مي دانيم حروف بر دو نوعند 

ت پشت سز هم قرار گيرند از صامت ميانجي استفاده اگر در تركيب دو واژه دو مصو: صامت ميانجي 
به عنوان مثال در زبان عربي از صامت . استفاده از اين صامت در زبان هاي ديگر نيز معمول است . مي شود 

ضمير متكلم (  –ي + يذهب : مثال .  مي گويند ) نون وقايه (به عنوان ميانجي استفاده مي شود كه به ان ) ن(
  يذهبني)وحده 

  ج ، ي ، ه به عنوان صامت ميانجي بكار مي رود / ي ،  ن ، گ : در زبان فارسي معموال  
  ي                بندگي    +بنده )  گ(ي   جدايي                        + جدا  )ي( : مثال 

سبزيجات ، ات               +سبزي ) ج(ان                      )و(ان                زنو +زانو ) و(
  كارخانجات      

نحوه قرار گرفتن اين . در اين گويش نيز صامتها ميا نجي وجود دارد كه در موارد لزوم به كار مي روند 
صامتها مانند زبان فارسي است ، يعني هنگامي كه يك كلمه مختوم  به مصوت، به مصو ت ديگري بچسبد از 

  .استفاده مي شود )صامتهاي ميانجي(
به هنگام اضافه شدن نشانه ) الف(و صامت ) ن(صامت : يانجي در گويش لري عبارتند از صامتهاي م

  )چوپانان(چوپونيا )        نشانه جمع(يا ) + ميانجي) (. ن+ (چوپو : مثال. به اسم بكار مي رود ) يا(جمع 
  :مصوتها در گويش لري

  رد كشيده تر از حد معمول ادا مي شود،  كه در پاره اي از موا« ُ» ،« ِ» ،« َ»  :مصوت كوتاه –الف 
   دانه  :   (do)نگاه            دو :   (seyl)چشم       سيل : (tiya)تيه   

مصوت مركب به مصوتي گفته مي شود كه در حين اداي آن :  (ow)و  (āw)مصوت مركب  -ب 
د چنانكه مي توان آن را وضع اعضاي گفتار تغيير مي پذيرد و صدا از يك مصوت به سوي مصوت ديگر مي لغز

مصوت مركب بسيط نيست، اما يك . در حكم مصوت شمرد كه با هم آميخته و به صوت واحدي درآمده باشند
  :مثال .بسيار متداول و رايج است ( āw )در گويش لري استفاده از مصوت مركب . واج شمرده مي شود

  فارسي  فونتيك  لري  فارسي  فونتيك  لري
  خواب (xāw)  خو  آب (āw)  او
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هم چنانكه مي دانيم در فارسي باستان، تقريبا اكثر كلمه ها به يك مصوت : ختم واژه ها به فتحه – ج
(a)با گذشت زمان امروزه مي بينيم كه تنها يك كلمه وجود دارد كه به فتحه ختم مي شود و ) 1.(ختم مي شدند

خانه، : شده اند كه نمونه آن كلماتي از قبيلاست و ساير واژه ها به كسره متمايل » (na)نَه «آن هم حرف نفي 
  :مثال. اما در گويش لري در بيشتر موارد فتحه پاياني حفظ شده است و تلفظ مي گردد. است... النه، نامه و 

  )دايه(مادر  (dāya)  دايه
  ناو (now)گاو    نو  (qaw)گو: مثال) : الف و واو(حذف الف در كلمات مختوم به  –د 

اين فرآيندها . گفته شد يكي از موارد گويش شناسي لري فرآيندهاي واجي است  همان  طور كه
  : عبارتند از 

افزايش يك يا چند واج به اول، وسط يا پايان يك واژه هنگام انتقال از يك گويش به : افزايش ) الف
  .گويش يا زبان ديگر

  تغييرات  آوانگاري  فارسي  آوانگاري  لري

  در اول واژه» الف«فزايش ا Sepid  سپيد espee  اسپي

كاسته شدن يا حذف صامت يا مصوتي از يك واژه در مسير انتقال از گويش به گويش يا : كاهش) ب
  .زبان ديگر را كاهش مي گويند

  تغييرات  آوانگاري  فارسي  آوانگاري  لري
  »ن« حذف  zamin  زمين zemi  زمي
  :امتها تقسيم مي شود ابدال كه به دو بخش ابدال در مصوتها و ابدال در ص) ج

در صورتي كه گويش لري را با گويش فارسي مقايسه كنيم و اصل را بر گويش : ابدال در مصوتها –الف 
   .صورت گرفته است  (Ū)و  (ā)،  (a)فارسي قرار دهيم مي توان گفت بيشترين ابدال در مصوتهاي 

بــــه مصــــوت كوتــــاه ) ā(بلنـــد  در مـــــوارد زيــــادي مصـــوت) : ā(ابدال در مصوت  بلنـد 
(o) مي شود تبديل:     a  → o    
  آوانگاري  فارسي  آوانگاري  لري
مام  māmo  قابله(ماما(  māmā 

 :تبديل مي شود (i)به ) Ū(در برخي موارد مصوت بلند ): Ū(ابدال در مصوت بلند 
  آوانگاري  فارسي  آوانگاري  لري
 dūk  دوك dik  ديك
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 zālū  زالو zālī  زالي

به مصوت  (b)قبل از صامت  (a)معموال در واژه هاي تك هجايي ، مصوت كوتاه :  (a)ابدال در مصوت كوتاه 
  :تبديل مي شود  (ow)مركب 

  آوانگاري  فارسي  آوانگاري  لري
 šab  شب šow  شو

  :د تبديل مي شو (i)به مصوت بلند (Ū)  در مواردي نيز مصوت بلند :  (Ū)  ابدال مصوت بلند
  

  فارسي  آوانگاري  لري
  بود bi  بي

به  (i)در برخي موارد عكس عمل فوق تلفظ مي شود و مصوت بلند : در بسياري از واژگان ديگر 
  : مانند . تبديل مي شود  (Ū)مصوت بلند 

  فارسي  آوانگاري  لري
  ج      →ژ     :            ابدال در صامتها  –ب 

  فارسي  آوانگاري  لري
  جكا kāž  كاژ

                                             b   ---->    f  
  طناب  tenāf  طناف

                                          b    ----- >    v     
  باز vāz  واز

                                                  d    ---- >   y                                            
  قدم  geyam  قيم

                                                  r  ---- >   l  
  مردار mordāl  مردال

                                               d   ---- >   t  
  سدر setr  ستر

                                    :مي شود مانند تبديل مي گردد و تلفظ) ح(شروع مي شوند در گويش لري به ) خ(بعضي كلمات كه با 
x ---- >   h 

  فارسي آوانگاري  لري
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  خشكي hoški  حشكي
                                             d  ---- >  l  

  كليد kelil  كليل
gh ---- > q   

  دق deq  دغ
 q  ---- >   gh:   و بر عكس 

  بالغ bālegh  بالق  
                                               b   ---- >   m            

  نجيب najim  نجيم
                                              a   ---- >  y              

  اسير yasīr  يسير
                                                gh  ---- >   x         

  وقت vaxt  وخت
                                             r   ---- >   l             

  برگ balg  بلگ
                                             z  ---- >   s  

  تميز tamis  تميس
                                              f   ---- >  m  

  نصف nesm  نسم
                                            z   ---- >   ž  

  زن žan  ژن
فرآينده هاي ادغام بيشتر در مصدرها رخ مي دهد، برخي از مصدرهايي كه از تاثير اين قاعده تغيير :  ادغام –د 

  : شكل يافته اند عبارتند از
گرفته است به در گويش لري بيشتر موارد در آنها ادغام صورت : ختم مي شوند ) تن(مصدرهايي كه به  – 1

  .حذف مي گردد)  n نون(باقي مي ماند و  (s)حذف مي شود و صامت  (t)اين صورت، ابتدا صامت 
  فارسي  آوانگاري  لري

  دانستن donesa  دونسه
به صورن مشدد  > sس  <دو واج » يدن«در گويش لري  به جاي: ختم مي شوند) يدن(مصدرهايي كه به  – 2

  :مثال. غام شده اندمي شود كه در يكديگر ادظاهر 
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  فارسي  آوانگاري  لري
  بريدن boresa  برسه
منظور از قلب در فرآينده هاي واجي آن است كه به جهت سهولت در تلفظ دو واج پشت سر هم را : قلب -هـ 

  عكس –عسك : مثال. جا به جا تلفظ كنند
  فارسي  آوانگاري  لري

  magzمغز     mazg  )مزگ(
به اين معني . فرآيندهاي واجي كه در گويش لري كاربرد دارد فرآيند حذف استيكي از مهمترين : حذف –و 

  .حذف مي شود) پايانيآغازين، مياني، (كه گاه يك يا چند واج 
  :حذف صامتهاي آغازين در واژه مانند

  فارسي  آوانگاري  لري
 آتش taš  تش

  :حذف صامتهاي مياني در واژه مانند -
  فارسي  آوانگاري  لري
  )حذف ي(زمين  zemi  زمي
  )حذف گ(مگر  mar  مر

اينك به بررسي برخي از واژگان پهلوي و اوستايي و پارسي باستان در واژگان گويش لري مي پردازيم واژگاني 
كه داراي ريشه ي كهن هستند و تنها در گويش لري تداول دارند و شايد در زبان فارسي كاربرد چنداني ندارند 

  .نشده است و معادلي براي آنها يافت 
  دانستن نكات دستوري زير براي شناختن كلمات لري الزم است 

» واو«بيايد و ساكن باشد در گويش لري به » الف«كه در آخر كلمات چند حرفي بعد از » ب«حرف ) 1
 .تبديل مي شوند

 ketāwكتاب                   xāwخواب                           āwآب    

  . تبديل مي شود» واو«آخر كلمات فارسي نيز در گويش لري به » ونالف و ن«غالبا )2
      jōجو : جان.      denōدنو    : دندان.        faqōفغو      : فغان 

  . مي شود»  ضمه«آنها تبديل به » الف«در گويش لري » الف و ميم«كلمات فارسي مختوم به )3
  gom،   گوم paygom ،  پيغومdomدام  ، پيغام، گام ــــــــــ دوم 
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  :مانند. مبدل مي شود» هـ«آنها به » خ«شروع مي شوند در گويش لري » خا«برخي كلمات كه با )4
  .hāla،  حاله hāli،  هالي  hardaخوردن، خالي، خاله ــــــــــــــــ  هرده 

  .مي آيد» واو«الف حذف و به جاي آن » انه«در كلمات مختوم به )5
  .dona،  دونه šona،  شونه honaانه ــــــــــــــــــ هونه خانه، شانه، د     

  qowگاو ـــــــــــ گو :           الف آنها حذف مي گردد » الف و واو«كلمات مختوم به )6
  :تلفظ مي شوند » غنه«كه در گويش لري با » نگ«كلمات مختوم به )7

  . pelannپلن ،  jannجن : » ن«و تشديد » گ«به صورت حذف . جنگ، پلنگ 
  : تلفظ مي شوند » د«اين اعداد در گويش لري بدون حرف ....در اعدادي مانند پانزده ، يازده، شانزده و )8
  .šonza، شونزه yāza، يازه ponzaپونزه 
 :مثال در واژه هايي مثل. در گويش لري ابدال و حذف بسيار بكار رفته است)9

پمه . حذف شده است» ب«و . شده است» م«تبديل به » ن«، tamal تنبل، پنبه، شنبه ـــــــــــــــــ تمل
pama شمه ،šama . حذف شده است و يا تنباكو ـــــــــ تماكو » ب«تبديل شده و » م«به » ن«كه باز

tamāko  
  :تبديل شده است » Ī«به »tanūr« ، تنور» tūla«در واژه هايي مانند توله » ū«در گويش لري حرف )10

 tĪn،  تين    tanĪr، تنير    tĪllaتيله    

 .مي شود» ف«در واژه هايي مانند سيب، طناب، تبديل به » ب«در گويش لري حرف )11

  سيب ــــــــــــ سيف               طناب ــــــــــ طناف
  :مي شود مانند» واو«در برخي واژه ها تبديل به » ب«حرف )12

  تبر ـــــــــــــــــ تور  غريب ــــــــــــــ غريو               
  :مانند. تبديل مي شود» خ«به » ق«در گويش لري در برخي واژه ها حرف )13

  yaxaيقه ــــــــــــــــــ يخه    naxšنقش ــــــــــــــــ نخش      farxفرق ــــــــــــــــ فرخ 
  :مانند. مي شود» ژ«در برخي از واژه ها تبديل به » ج«حرف )14
  ـــــــــــــــــ كاژ       هيجده ـــــــــــــــ هژده      سجده ـــــــــــــــ سژدهكاج ـ

  ژاژك ــــــــــــــ جاجك: مانند. و در برخي موارد بالعكس عمل مي كند
  :مانند. تلفظ نمي گردد» هـ«در برخي واژه ها حرف ) 15

  ،  zar،    زهر ــــــــــــــــــ زر  sav،  سهو ـــــــــــــــــ سو samسهم ـــــــــــــ سم 
  :مانند. بسياري از اسامي در گويش لري داراي دو معناي متفاوت مي باشند)16
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  مرد:  piyāپيدا             پيا :  piyāپيا )    عقاب(پرنده اي شكاري :  alōشعله آتش       الو :  alōالو 
  .پل، معبري كه به روي رودخانه يا جوي آب مي زنند:  pillپيل )         اسكناس(پول رايج : pillپيل 
  مرحله، دفعه:  dālپرنده اي است الشخور      دال :  dālدال 
  به طرف خانه» وير هونه«به سوي، به طرف :  virوير .     از يادم رفت» د ويرم رت«حافظه، ياد :  virوير 
  .ندبسياري از واژه هاي گويش لري داراي جناس مي باش)17
باقيمانده شاخه شكسته كه به تنه درخت :  bečبچ /       بچه    :  bačبچ /     ابر    :  orاُر /    اگر   :  arاَر 

  .مانده است
  به معني برجسته و تپه: telتل /    تلخ    :  talتل /   فرصت، مهلت   :  patپت /   دماغ  :  petپت 
  جان، روان:  joجو /     جوي آب     :  jōجو )    /    وباتحب(جو :  jowجو /   پيشاني  : tōlتل 
  جمع:  jamجم /     حركت، جنبش    :  jemجم /      كاسه يا جام مسي   :  jomجم 
  :به كار مي روند» ف«فعلهاي گرفتن، گفتن، رفتن در گويش لري بدون حرف ) 18

                                                        rataرته /             gotaگته /         geretaگرته 
        neveštaنوشتن  ـــــ  نوشته  : مثال . حركت پاياني بسياري از افعال فتحه است) 19
  :مثال.  تبديل مي شود» ta«در گويش لري به » tan«نشانه مصدري ) 20
ta  ـــــــــــــšosta )شسته ( ــــــــــــــــšostan )ستنش(  
  :مي باشد در كلماتي مانند« ِ » و » اي«در گويش لري صدايي بين » ي«حرف ) 21

  »در مقابل گرسنه«  seyrسير ــــــــــ سير 
  ........و  peysāپيشه ـــــــــــ                                beydبيد ـــــــــــــ بيد 

از آن ) پهلوي، اوستايي، پارسي باستان(است كه ريشه واژه  منعبي كه در مقابل واژه نوشته شده است منبعي) 22
  .برداشته شده است

تالش و كوشش براي زندگي ، معادل اين واژه در زبان ) امص(} āzu، است āzuپهـ {ــــــــــ  āzآز * 
 )1362فرهنگ برهان قاطع ،. (اين واژه داراي ريشه پهلوي و اوستايي مي باشد. فارسي وجود ندارد

واژه اي است لري كه براي تقدس و مظلوم نمايي جنس مونث بكار مي رود و نيز صفتي است  āferatت آفر*
  )1389،  يافته نو(» كنايه از دختر«براي زنان بيوه و تهيدست 

  به معني بي ياور و مظلوم afrahatقابل مقايسه با واژه پهلوي 
  )1389،  يافته نو(} ātar  ،āsar  تـ ، اس ātr ، پبـ   aturپهـ {   ātašآتش       āqerآگر *
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اين واژه داراي سه ريشه پارسي باستان و اوستايي مي باشد كه طي تغيير و تحوالتي به صورت واژه آگر به 
  ) 1377فرهنگ پارسي واژگان ، (،  aqerگويش لري رسيده است 

 :اين تحوالت عبارتند از     

  .» g«به صامت » t«تبديل صامت  )1
 . در گويش لري » e«در پهلوي به مصوت كوتاه » u«در اوستايي و مصوت » a«تبديل مصوت  )2

 .در انتقال اين واژه ازپارسي باستان به لري » e«افزايش مصوت كوتاه  )3

  )1389،  يافته نو. (نوعي درخت است) امر(}  awenosآونوس  āwānosپهـ {  ābnusآبنوس     
  .مي باشد»  e «به مصوت كوتاه » a «و آن تبديل مصوت كوتاه تنها يك ابدال در اين واژه صورت گرفته است 

پهـ { eraارز . در انتقال اين واژه به گويش لري نسبت به انتقال آن به فارسي تغيير كمتري صورت گرفته است
era { :ارزش و آبرو  

  رفت آبرويم:  erzem ratارزم رت : مانند. اين واژه در لري به معني ارزش و آبرو بكار مي رود
  .به همين معني eraقابل مقايسه با واژه پهلوي ارز 

  حمله، يورش: } erest. پهـ {    ereštارشت *
 .اين واژه بدون هيچ تغييري از پهلوي به لري آمده است و همين معنا و تلفظ بكار رفته است

  )1374تاريخ زبان فارسي ،ذ ) (ااَ(} aškamb. پهـ {   šekamشكم      eškamاشكم *

  :تغييرات واژه فوق از پهلوي به لري به قرار ذيل است
  »e«در آغاز واژه به مصوت كوتاه » a«ابدال مصوت كوتاه  )1
 »b«حذف صامت پاياني  )2

  . تلفظ مي گردد» اشكم«در فرهنگ الرستان فارس نيز 
امروز  جلوي اين واژه مشاهده مي گردد در حالي كه در فارسي) الف(در فرهنگ واژه هاي كهن پهلوي حرف 

. گويش لري هنوز با فرم باستاني بكار مي روند. از بين رفته است در واژه  بعدي نيز اين مسئله صادق است
  :مانند

 به همين معني ašnaxtanشناختن قابل مقايسه با واژه پهلوي : ešnaxteاشناخته *

فرهنگ (  از پهلوي به لري   عقاب، شاهين  تغيير و تحوالت اين واژه} alahپهـ {  alohآله         aloالو 

  ) 1375فارسي معين ، 
  » o«به مصوت كوتاه » u«ابدال مصوت كشيده ي  )1
 »h«حذف صامت پاياني  )2
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  )1381يافته نو ، . (براي اين واژه معادل فارسي يافت نمي شود enosانوس *

معني نااستوار،  به enostاين واژه در لري به معني خواب موقت است قابل مقايسه با واژه پهلوي انوست 
  .ناثابت

به همين معني   berzاين واژه در لري به معني بلند ، باال بكار مي رود ، قابل مقايسه با واژه پهلوي  barzبرز * 
.  

  . مي باشد » a«به مصوت كوتاه » e«تنها ابدالي كه صورت گرفته تبديل مصوت كوتاه 
به معني  benjekاست با واژه پهلوي بنجك  قطعه چوب باريك اين واژه قابل مقايسه benjekبنجك *

  . بندانگشت 
  ) 1375فرهنگ فارسي معين ،( patesah]. پهـ  [ padesahپادشاه  patesahپاتشاه *

  . اين واژه بدون تغيير از زبان پهلوي به گويش لري آمده است 
  .ديگ مسي بزرگ ) اآ ، مد( patola]پب  [  patilپاتيل  patilپاتيل *

  .: به نقل از فرهنگ معين واژه اي سنسكريت است اين واژه 
  به همين معني  parakگوشه ، طرف ، كنار  قابل مقايسه با واژه پهلوي پرك  parپر *

  . حذف شده است تا به گويش لري رسيده است )ak(اين واژه تحت تأثير فرايند حذف قرار گرفته و گروه 
  )1375فرهنگ فارسي معين ،(عزاداري ] porsaت ، اس parsa. پهـ  [ parsa(e)پرسه  porsپرس *

به معناي محل اجراي مراسم  )دورانهاي كهن(پرس در گويش لري به معناي مراسم عزاداري است و در گذشته 
  . اين واژه طي تغييرات زير به گويش لري رسيده است و هنوز هم متداول است . دفن ميت بوده است 

  » o«وي به مصوت كوتاه در شكل پهل» a«ابدال مصوت كوتاه  -1
 در هر دو ريشه اوستايي و پهلوي » a«حذف مصوت پاياني 

  خاتم فلزي يا سه گوش كه به گردن مي آويزند   parrak]. پهـ  [ parreپره  parekپرك *
  . در انتقال اين واژه از پهلوي به لري هيچ نوع تغييري صورت نگرفته است 

  ده ايكه قدرت پرواز را دارد معني كنايي جواني كه سر بهوا مي شود پرن –ليني بلوغ :  pernaykiپرناكي *
  به معني جواني ) اپرناييك( apernayikمقايسه است با واژه پهلوي 

  : اين واژه تحت تأثير فرايند حذف و قلب قرار گرفته و به گويش لري درآمده است 
  در گويش لري  ) PA(حذف مصوت آغازين  -1
  . در گويش لري» K« و صامت» I«قلب در مصوت  -2
  )فرهنگ رشيدي ( pellita]. پهـ  [ fetileفتيله  pellitaپليته *
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اين واژه بدون تغيير از پهلوي به لري رسيده است در حالي كه براي رسيدن به زبان فارسي در آن ابدالهايي 
  .صورت گرفته است 

  )1369نگ واژه هاي اوستايي ، فره(ساق پا ، از زانو تا پاشنه پا ) اآ( paizi]است  [ – pizپيز *

اين واژه معادل فارسي ندارد و داراي ريشه اوستايي مي باشد تنها تغييري كه در انتقال اين واژه از زبان اوستا 
  . مي باشد » I«و حذف مصوت پاياني » a«به گويش لري صورت گرفته حذف مصوت 

  )1375فرهنگ فارسي معين ،(رارت ، تاب و توان گرمي ، ح) اس( tap]. پهـ  [  taw(tab)) تاب(تاو  tawتاو *
  . گرديده است كه اين ابدال در گويش لري رواج فراواني دارد » aw«تبديل به گروه )  ap(در اين واژه گروه 

   )1374تاريخ زبان فارسي ، ( tasana]، پب  atas / ataxs. پهـ  [ atasآتش  tasتش *
ه پارسي باستان است كه در انتقال آن به گويش لري تغييراتي يافته اين واژه داراي دو شكل پهلوي و يك ريش

  : است به اين شكل 
  » x«از آغاز واژه هاي پهلوي و صامت » a«حذف مصوت كشيده ي  -1
  از واژه ي پارسي باستان » ana«حذف گروه پاياني  -2

فرهنگ برهان قاطع ، ( .همراه با ريزش كم باران  ظغليه م) اس( ] temah، است   tum. پهـ  [-  tamتم *
1362(  

اين واژه معادل فارسي ندارد و داراي دو ريشه اصيل پهلوي و اوستايي است كه طي تغييراتي به گويش لري 
  : رسيده است 

  »a«به مصوت » e«و مصوت » u«ابدال مصوت  -1
  از واژه اوستايي » ah«حذف گروه پاياني  -2

  )لغت فورس اسدي (ه پيشاني ، گيجگا) اآ(  toyl]. پهـ  [  towlتول *

و داراي ريشه پهلوي است كه تنها )معادلي كه با اين واكه ها متناسب باشد (اين واژه معادل فارسي ندارد 
  . مي باشد » w«به » y«تغييري كه در آن صورت گرفته ابدال 

  )141لرستان نامه ، ص(به همين معني  ]، جمش  jemis. پهـ  [حركت ، تكان خوردن   jemجم *
  . مي باشد » is«ييرات واژه فوق تنها حذف گروه تغ

  )1375فرهنگ فارسي معين ،(روان ، روح ) امع(  geyan]. پهـ  [  janجان  juجو *
و ديگر حذف صامت » j«به » y«رايج است در واژه فوق ابدال صامت » o«به » an«در گويش لري تبديل ، 

  .» g«آغازي 
  .بدون هيچ تغييري تلفظ مي شود   gyanه پهلوي آن در گويش لكي واژه جان را همانند واژ
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بزغاله يك ساله اين اين واژه بدون تغيير از پهلوي به لري رسيده است ) ـاح capes]. پهـ  [ – capesجپش *
  )1375فرهنگ فارسي معين ،. (و چنانچه معادل فارسي ندارد 

فرهنگ . (نان و بزرگان مي پوشند جامه پشمي ضخيمي كه چوپا cugga]است  [ cuxaچوخا  cugaچوغا *

  . است »  q«در واژه فوق تنها يك تغيير رخ داده است و آن حذف يكي از صامت هاي  )1375فارسي معين ،
  )1375فرهنگ فارسي معين ،. (دانه اي كه براي مرغان مي ريزند ] cinak. پهـ  [ cina(e)چينه   cinaينه چ*

 . حذف شده است »  k«در واژه فوق تنها صامت پاياني 

فرهنگ واژه هاي اوستايي ، (پنهان شدن ]زير زمين نهادن ، پوشانيدن (  xumpاست  [             xepخپ *
1369(  

به   »um«اين واژه چنان كه پيداست معادل فارسي ندارد قابل مقايسه با واژه اوستايي به همين معناست ،گروه
  . تبديل شده است » e«مصوت كوتاه 

دهد  - ر گويش لري به معني مادر است در نوشته هاي پارسي باستان آفريدن و آفريننده معني ميد dāدا *
  )1381يافته نو ، (. به معني آفريننده و آفرينندگي است »   dātārin ,dātār«واژه هاي پهلوي 

  . حذف شده است » tar«در واژه پهلوي به گويش لري گروه 
  )1362فرهنگ برهان قاطع ، ( درخت dāura]، است  dār. پهـ  [ dārدار      dārدار *

» a«و » u«ه فوق بدون تغيير به گويش لري رسيده است و در شكل اوستايي آن دو مصوت اژشكل پهلوي و 
  . اين واژه در لري كاربرد دارد . حذف گرديده اند 

  )1362فرهنگ برهان قاطع ، (عقاب   dalman]. پهـ  [  dālدال   dālدال *
  حذف شده است»   man«ل پهلوي واژه فوق گروه پاياني از شك
   ] dušxvar. پهـ  [ došvarدشوار  došxvar     دشخوار *

  .اين واژه بدون تغيير از پهلوي به گويش لري آمده است 
فرهنگ فارسي . (به معني چسبناك اين واژه در پهلوي به همين شكل و تلفظ به كار مي رفته است  disديس *

  )1375معين ،
وشي آن را  هكه دكتر فر  razarدرخت بلوط را در لرستان گويند قابل مقايسه با واژه ي پهلوي   razuرزو *

  . جنگل ترجمه كرده است 
  . مي گويند  ژرا رو روز در پهلوي كهن روژ تلفظ مي شده است لك هاي لرستان روز     rož ژرو*
 .به همين معني  zamikزمين  قابل مقايسه با واژه پهلوي   zemiزمي *

  )1375فرهنگ فارسي معين ،(  jani]، است ،   zahn / žan. پهـ  [  zanزن         zaزه *
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ولي در انتقال اين واژه به لري چند تغيير صورت گرفته . ريشه ي پهلوي اين واژه در زبان لكي متداول است 
  : است 
  . در گويش لري » z« ه صامت از اوستايي ب» š« از پهلوي و صامت » ž« ابدال صامت  -1
  . از هر دو واژه »  nī« گروه پاياني »  n« حذف صامت پاياني  -2
در لري افراد تهيدست و بي نوا را گويند اين واژه كهن در پهلوي به همين شكل و تلفظ بكار مي   žarژار *

  . رفته است 
  اژه پهلوي سيكگوشه ، كنار ، كنج  اين واژه لري قابل مقايسه است با و  sikسيك *
 sik  به همين معني.  
   sakar]. پهـ  [  sekarشكر  sakarشكر *

  .واژه فوق تنها به خاطر تلفظ آن آورده شده چرا كه در پهلوي همين گونه تلفظ مي شده است 
  )1369فرهنگ واژه هاي اوستايي ، (ل بغ رپهلو ، زي kaša]، است  kaš. پهـ  [كش         kašكش *

لرستان به معناي زير بغل ، سينه ، پهلو است جالب اينكه با همين تلفظ و معنا در پهلوي در بكار  اين واژه در
در گويش لري هنگامي بكار مي رود كه حالت خواباندن به پهلو را  kašaمي رفته است معادل اوستايي آن 

با اين تفاوت كه مصوت . د خواباندن كسي يا چيزي را به پهلو نشان مي ده �»  re kaša« بيان كنيم مثالً 
  . تلفظ كنيم » ā« را به » a« كوتاه 

  آلت هم زدن غذا ، مالقه ) اآ( kapčak]. پهـ  [        kamčaكمچه *
  . حذف شده است » k« تبديل شده است و صامت پاياني » m« به صامت » p«در واژه فوق صامت 

  . ان نصف ن  kotenoكتي نو : نيم مثل  –نصف        kotكت *
  . اين واژه لري در پهلوي نيز با همين تلفظ و معني كاربرد داشته است 

  )1381يافته نو ، (گرد و غبار   gart]. پهـ  [ gardگرد        gartگرت *

  . واژه فوق بدون تغيير با همين تلفظ و معني به گويش لري رسيده است 
  )1381يافته نو ، (. از گردن به پايين  كمر ،) اآ( gordak]. پهـ  [  gordeگرده  gordaگرده *

حذف شده » k«تبديل شده و صامت پاياني » o« به مصوت » u« در انتقال اين واژه به گويش لري مصوت 
  . است 

  )1369فرهنگ واژه هاي اوستايي ، (موي سر =  ges]. پهـ  [ gisگيس       gesگيس *

  .رسيده است  اين واژه بدون تغيير از زبان پهلوي به گويش لري
  شكم :  Gia]. پهـ  [        giaگيه *
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واژه فوق به همين شكل و تلفظ در پهلوي بكار مي رفته است و بدون تغيير در گويش لري بكاربرده مي شود 
  . واژه فوق كنايه از برادر نيز مي باشد 

  )1362 فرهنگ برهان قاطع ،(  low]، است  lapپب    lap. پهـ  [  labلب       lowلو *
  واژه فوق بدون تغيير از شكل اوستايي به گويش لري رسيده

  )1374تاريخ زبان فارسي ، (. مخ  mazga]، است ،  mazy. پهـ  [ magzمغز         mazgمزگ *

» a« مصوت كوتاه . شكل پهلوي اين واژه تغييري پيدا نكرده است و بدون تغيير به گويش لري رسيده است 
  . تايي  حذف شده است از پايان واژه اوس

  )1381يافته نو ، (چاق ، فربه  mas]. پهـ  [          masمس *

اين واژه در گويش لري چاق و فربه معني ميدهد و در زبان پهلوي نيز با همين تلفظ و معني بكار ميرفته است 
 .  
پوست مخصوص  )1374تاريخ زبان فارسي ، ( maškā]، پب  mašk. پهـ  [ maškمشك     maškaمشكه *

از پايان » ā« شكل پهلوي واژه بدون تغيير به گويش لري رسيده است و مصوت كشيده ي . جاي آب يا دوغ 
  . واژه ي پارسي باستان حذف گرديده است 

  )1381يافته نو ، (تعارف :  mekes]است  [          mekesس يمك*

  . اين واژه بدون تغيير از اوستا به گويش لري آمده است 
  )79لرستان نامه  ص(. شوهر ، همسر زن ). امر( maīrya]. ، است  mērak. پهـ  [            meraميره *

  : شوهر را گويند تغييرات ريشه اي اين واژه » ميره « در گويش لري 
  » ey« از واژه ي اوستايي به » ī«از واژه ي پهلوي و » ē« ابدال مصوت  -1
  . وي از واژه پهل» k« حذف صامت پاياني  -2
  از واژه ي اوستايي » y«و صامت » a«حذف مصوت مياني  -3
  ناتوان ، بي استعداد ، بي قدرت :  anatav]. پهـ   [                 nātāwناتاو *

  اين واژه در گويش لري كنايه از چيز بد قلق و به درد نخور است ،
  . از تغييرات واژه فوق است » w« به» v«در ابتداي واژه و نيز ابدال صامت » a«حذف مصوت كوتاه     
  )1362فرهنگ برهان قاطع ، (. سوراخ وسط شكم ) اآ( nāfa]است  nāf. پهـ  [نافه     nāfaنافه *

  . افزوده شده است » o«شكل اوستايي واژه تغييري پيدا نكرده ولي به آخر واژه ي پهلوي مصوت كوتاه 
  نهاد  –ت ، گذاش nihat]. پهـ [ nahadنهاد      niaنيا *

  . صورت گرفته تا به گويش لري رسيده است » t«و » h«در واژه فوق حذف صامت 
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  .پرش ، جنبش:  vāz]. پهـ  [      vāzواز *
  . واژه فوق در پهلوي به همين معنا بكار مي رفته است و همان گونه بدون تغيير به گويش لري رسيده است 

   veraz]. پهـ  [ Gorazگراز      varazاز رو*
 [  varور       varور . اين واژه نيز بدون تغيير به گويش لري رسيده است در پهلوي گراز را وراز گويند 

  وربغل : كنار ، پهلو ، برسينه مثال )امك ( vara]، است   var. پهـ 
پايان  از» a«است كه تغييري در آن به وجود نيامده است ولي مصونيت كوتاه » var«ريشه ي پهلوي واژه نيز 

  . واژه ي اوستايي حذف گرديده است 
لرستان نامه (. ياد ، هوش ، خاطر ، فهم ، حافظه ، ادراك ) امع( vīra]. ، است  vīrپهـ  [        vīr روي*

  )78ص
اين واژه نيز معادل فارسي ندارد و داراي ريشه ي تغيير نيافته است و از آخر ريشه ي اوستايي مصوت كوتاه 

»a «اين واژه كهن پهلوي با اينكه امروزه در فارسي از بين رفته است هنوز در گويش لري . ه است حذف گرديد
  . . ازيادم رفت :   deviremratدومرم رت : مثال . بكار ميرود 

  )1362فرهنگ برهان قاطع ، (هفتاد :  hafttat]. پهـ  [ haftadهفتاد        haftatهفتات *

به لري رسيده است در زبان پهلوي هفتاد را هفتات و هشتاد را هشتات مي گفته  از پهلوي تغيير واژه فوق بدون
  اند 
  )1362فرهنگ برهان قاطع ، ( he]پهـ   [هست ، موجود ، هستي        heهه *

به معني  hesaواژه فوق از زبان پهلوي به لري آمده است و همه چنين واژگان لري مشابه اي ديگر مانند هسا 
  . موجود است 

  )1362فرهنگ برهان قاطع ، (. هيزم ، چوب خشك ) امر( himak]. پهـ  [ himeهيمه   himaهيمه *

  . است » k«تنها تغييري كه در اين ريشه رخ داده حذف صامت پاياني 
  : نتيجه گيري

مردن و فراموش شدن واژه هاي هر گويش كه گاهي با شتاب همراه است ، موجب از دست دادن بخشي  
و ادبيات بومي مي گردد اين قاعده مشمول سرزمين ايران مي شود ايراني كه به آن عشق مي  از فرهنگ

سرزمين ايران در دل خود تبارهاي گوناگون با گويشها و منشها و كنشهاي متفاوت پرورانده است . ورزيم 
  بداريم  كه گنجينه هايي از ميراث فرهنگي را به ارث گذاشته و ما ميراث داران بايستي آنرا پاس

گردآوري و نگهداري اين واژگان كه دستمايه نخستين زبان ماست وبه كاربردن آنها در گفتگوهاي روزمره 
از فراموش شدن بخشي از گنجينه عظيم فرهنگي كه با گسترش رسانه ها و ضرورتهاي اجتماعي رنگ مي 
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ش لري بررسي جامع و كاملتري اميد است كه ساير عالقمندان و دوستداران گوي. بازد ، جلوگيري مي كند 
 از گويش به عمل آورند و اين ميراث گرانبها را به نسلهاي آينده بسپارند 
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