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

  

  

  

                                                                

 پاره اي از واژگان و عبارات بدون معادل گويش لكي هرسيني

  
  46دكتر صفيه مرادخاني 

  47مريم پرتوي 

  : چكيده 

  

گويش مردم . كيلومتري كرمانشاه واقع شده است 45ن يكي از شهرستان هاي استان كرمانشاه است كه در هرسي

از نظر ريشه و تبار شناسي، اين گويش، با زبان اوستايي و پهلوي مشتركات فراواني . اين شهرستان لكي است

اند، بدون تغيير در اين گويش به كار مي بسياري از واژه هاي اوستايي و پهلوي كه به فارسي دري راه نيافته . دارد

گويش لكي . كه در لكي نيز به اين صورت تلفظ مي شود "برداشتن"به معني   /hIz/ هيزواژه اوستايي : روند مانند

را مردم  "بخور"براي مثال فعل . تفاوت هايي دارد... هرسيني با لكي نورآبادي، الشتري، كوهدشتي، كنگاوري و 

 بربه كار مي برند ولي گويشوران شهرستان هاي مجاور اين واژه را به صورت   /boxa/ خهبهرسين به صورت 

/bar/  به كار مي برند.  

در اين مقاله كه داده هاي آن به صورت ميداني گردآوري شده است؛ تعدادي از واژه ها، نام آوا و كنايه هاي      

رند و براي تفهيم آن ها به فارسي زبانان نياز به توضيح و كه در گويش لكي كاربرد دارند ولي معادل فارسي ندا

يا    "چوبي است كه به سمت هدفي پرتاب مي شود"  /berg/بِرگبراي مثال . تفسير فراوان است؛ بيان مي شود

 خش بريه يا عبارت . به كار مي رود "صداي رعد و برق"نام آوايي است براي   / šeriq pUq/شريق پوق

                                        
0����ن 46 
�� ��� ه��ت ���� دا�
47 !
دا����'�
 	زاد وا��  ���  �ر+-��� ار+� ز��ن و اد���ت ��ر�� دا�� 
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xeš beriya/ /  داره خش بريهدر جمله ي dara  xeš beriya/ /   از ميوه دادن بسيار زياد درخت"كنايه" 

  . است

نتيجه اينكه در گويش غني لكي هرسيني واژه هاي زيادي وجود دارد كه معادل فارسي ندارند و براي      

ا گويشوران حفظ اين ذخاير غني، برگرداندن آن ها به فارسي بايد از يك جمله يا  عبارت استفاده كنيم و وظيفة م

  . ريشه دار و در حال انقراض است

  

 گويش، لكي، هرسين، واژه ، نام آوا، كنايه: واژه هاي كليدي 
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  . جهاني شدن زبان انگليسي سبب شده است كه هر ماه به طور متوسط دو زبان محلي از بين برود     

هرسين به آن  به اندازه بشريت دارد و مردم شهرستان هاي محلي است كه قدمتي گويش لكي يكي از گويش 

  . كنند  صحبت مي

  . ها و نام آواها و اصطالحات لكي دارد  مقاله حاضر نگاهي كوتاه به برخي واژه

  مقدمه

اين رودخانه در « . دهد  ترين و بلندترين دره پرآب غرب كشور را رودخانه بزرگ سيمره تشكيل مي ژرف     

ي  درة سيمره. دهد كه از قرنها پيش محل سكونت ايرانيان باستان بوده است وسيعي را تشكيل مي مسير خود دلتاي

دره « شود در گذشته به  هاي همدان، كرمانشاه ، ايالم و لرستان را شامل مي هايي از خاك استان امروزي كه قسمت

ها به  بزرگ جهان كه در اطراف رودخانه اشتهار داشته و اولين تمدن در آن هم زمان با چهار تمدن» مهرگان كده 

ي سيمره امروزي داراي قدمت هزاران ساله است و قومي اصيل و ايراني  ناحيه. اند شكل گرفته است وجود آمده

رحيمي ( » كنند  روند ، در آن زندگي مي   زمين به شمار مي كه از اولين ساكنين و بوميان ايران) لك ( تبار به نام 

هاي بسيار دور در درة مهرگان زندگي  تبار هستند و از قرن پس قوم لك قومي ايران)  7: 1379عثمانوندي، 

  . آثار باستاني فراواني در اين منطقه وجود دارد كه نشان از قدمت و ديرينگي آن است.  اند كرده

، بيستون ، ) هليالن ( هاي نخستين و غارنشين در اطراف منطقه  ترين آثار باستاني انسان ترين و كهن قديمي«     

در حقيقت بايد خاستگاه هنر برنز ايالم را در لرستان «)  11: همان( » آباد ، كنگاور و هرسين پيدا شده است  خرم

دهد كه  اين موارد و موارد مشابه آن نشان مي)  74:  1387رجبي، ( » ، شايد در نهاوند و هرسين امروزي جست

  .نطقه ساكن بوده و داراي تمدني كهن هستندهاي پيش در اين م قوم لك از قرن
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از آن جا كه انسان ها موجوداتي هستند كه به صورت اجتماعي زندگي مي كنند؛ در زندگي اجتماعي برقراري      

كنند و زبان مهمترين  ها به وسيله زبان با هم ارتباط برقرار مي انسان. ارتباط بايسته ترين نياز انسان است

آيد؛ اما در قرن حاضر بنا  زبان شاخصه هويت يك ملت به حساب مي. ز ديگر موجودات استي انسان ا مشخصه

به داليل مختلف، بسياري از زبان ها در حال انقراضند؛ به صورتي كه به طور متوسط هر دم هفته يك زبان 

ان هرسين گويش لكي يكي از گويش هاي محلي است كه مردم شهرست) 72: 1385كريستال، . (منقرض مي گردد

ي صدا و سيما و ماهواره بر اين زبان كهن تأثير سوء داشته و  ها گذشته توسعه در دهه. با آن تكلم       مي كنند

دار و غني و سرشار از  گويش لكي گويشي ريشه. هاي ناب و اصيل اين گويش فراموش شده است بسياري از واژه

هاي موجود در زبان پهلوي به  از اصطالحات و واژه در گويش لكي بسياري. ها و اصطالحات كهن است واژه

پهلوي كه اين واژه به همين صورت هنوز در لكي به » )جان(= /gyan/ گيان«مانند . همان شكل اوليه رايج است

بوده كه گويشوران لك زبان هنوز » )خشك(= /huSkih/ هوشكيه«رود يا خشك در پهلوي به صورت  كار مي

البته گويش لكي هرسيني با ) .  168: 1386كزازي ، . ( برند به كار مي هوشكيعني  خشك را به صورت كهن آن

  . هايي دارد كنند تفاوت مناطق ديگري كه به لكي صحبت مي

در اين تحقيق، به اميد كوششي ناچيز در مورد احيا، تحليل و حفظ گويش لكي هرسيني پاره اي از واژگان،      

اس مي شود در فارسي معيار معادل ندارند و براي تفهيم آن ها به غير گويشوران نام آوا و كنايه هايي كه احس

  . هركدام نيازمند توضيحي به ميزان يك عبارت يا جمله دارند به روش ميداني جمع آوري و آوانگاري شده اند

  بخش واژگان ): 1(جدول شمارة 
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  معادل فارسي  نگاري آوا  واژگان لكي

  ند پرواز مثل عقاب پرنده بل /bālena/  بالنه

بارد و در عقيده عوام اين  ريزي كه بعد از برف مي برف /barf xwoarka/  برف خوركه

  برد  هاي قبلي را از بين مي برف برف

كنند مثالً  چوبي كوتاه كه به سمت هدفي پرتاب مي /berga/  بِرْگَه

  براي پايين انداختن گردو از درخت 

  وسط پيشاني /beryān/  بِرْيان

  كودكي كه بعد از پدر به دنيا بيايد  /paša pedar/  پاشه پدر 

  فرزند شوهر  /pešazā/  پِشَزا

  جرقه نوري در تاريكي  /toruska/  تُروسكه

  تگرگ دانه ريز  /torzilka/  توزيلكه

  بز ماده tušk/  توشك

  باران همراه باد  /tuf/  توف

  ردو از درختچوبي بلند براي پايين انداختن گ /jald/  جلْد

  سرازير شدن مايع  /joryāyn/  جرياين

  باقي مانده چوب خشكيده بر درخت /ček/  چِك

  مانده شاخه خشك درخت  باقي /čel/  چِل

  چوب يك طرف سوخته  /čolesk/  چلوسك
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قطرات آب كه در روزهاي سرد زمستان به صورت  /čuyazna/  چويزْنه

  مي بندد  شكل  بام برفك برروي شاخه درختان و لب

  لرزش بدن به خاطر سرماي زياد /dāwiča/  داويچه

  سگ ماده /dal/  دل

  چوب بلند /rāja/  راجه

  بز چند ساله /sāveryn/  ساوِرين

  دزدكي نگاه كردن  /saratātki/  سرَتاتْكي

  ساقه گندم  /surut/  سوروت

  چيزي را نجويده بلعيدن  /sola ja kerden/  سلَ جا كرْدن

نجه داين قَلْپ  /qalpanja dāyn/  گره كردن انگشتان دو دست در يكديگر  

  ي خاكي رود  ديواره /kān/  كان

  هاي اوليه تخم در بدن ماهي و ماكيان سلول /gerā/  گرا

  پرنده آوازخوان /mal/  مل

  گاو ماده /mengā/  منگا

  آميز براي فرزندان عنواني محبت /vāya merāy/  واي مراي 

 

 

  بخش نام آواها): 2(ل شمارة جدو
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نام آواهاي لكي

    

  معادل فارسي  نگاري آوا

  صداي موتورسيكلت و ماشين /burra burr/  بوره بور

  ها  سر و صداي روده /puqa puq/  پوقَ پوق 

  صداي خشن دو جسم سخت /puqa/  پوقَه

  صداي افتادن چيزي در آب /telpa/  تلْپه

  و بسته شدن در  صداي باز  /jira jir/  جِيرَ جير

  صداي باز و بسته شدن در /jirra/  جيره

  صداي كوبيدن دو سنگ يا دو جسم فلزي به هم /aqo puq/č  چق و پوق

  صداي كوبيدن دو سنگ يا دو جسم فلزي به هم /aqa/č  چقه

  شود صدايي كه از بريدن هندوانه ايجاد مي /xeza/  خزه

  گلو هنگام سرماخوردگي  صداي ناخوشايند  /xeza xez/  خزه خز

  غرولند و لند كردن  /xweta xwet/  خوته خوت

  نفس كشيدن سخت و تند حيوانات هنگام گرما   /defnāk/  دفناك

  نوعي وزوز بلند در گوش /zernga/  زِرنگه

  صداي فرياد زير /zika/  زيكه

  گزگز و مور مور شدن  /ava žāv/ž  ژاو ژاو

  ي االغصدا /sara sar/  سره سر 
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  صداي وزش باد سرد /suza suz/  سوزه سوز

  صداي باران و ريختن آب /šora/  شُره

  صداي افتادن چيزي در آب /elpa/š  شلپه

صداي برخورد يك جسم با جسم ديگر مثل شالق به  /aqa/š  شَقه

  تن ، سيلي به صورت 

  صداي سوت /fika fik/  فيكه فيك

  رغصداي م /qorta qort/  قُرْت قُرْت

  صداي صرفه /quta qot/  قوته قوت

  صداي روده در اثر گرسنگي /qura qure/  قوره قور 

  صداي گاو /qura/  قوره

  صداي خروس /qula/  قوله 

  صداي بلند و گرفته  qira qir  قيرَ قير 

  صداي جيغ و فرياد /qalo qu/  قال و قو

  صداي بلند و گرفته  /qira/  قيره 

  زير مثل شكستن شاخه درخت صداي /qerča/  قرْچه

صدايي كه از قرار دادن آهن گداخته در آب ايجاد  /kefa/  كفَه

  شود  مي

  واضح مثل صداي خرس صداي مبهم و درهم و غير /gorma/  گُرْمه 
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  واضح مثل صداي خرس صداي مبهم و درهم و غير /gorma gorm/  گُرْم گُرْم

  صداي كبك /gāla/  گاله

  صداي كبك gāla gāl//   گاله گال

  صداي باد /geža/  گژه

  حالت تكان عضو يا شيي آويزان /lara lar/  لَره لر

  صدايي از روي ضعف و ناتواني  /nuza/  نوزه

  صداي سگ /vala val/  وله ول

  صداي خنده /hika hik/  هيكه هيك

  صداي خزيدن خزندگان /hoša/  هوشه 

 

 

  

  بخش كنايه ها): 3(جدول شمارة 

  معادل فارسي  نگاري آوا  ه هاي لكيكناي

  كنايه از شخص بسيار بلند /bi ya sa – dāre/  بي يسه داره

  كنايه از باربر بودن /pešt mel taxt/  پِشت مل تخت

  كنايه از اخم كردن  /pete nace ban sare/  پِته ناسه بان سره

جنجال به پا  كنايه از شلوغ كردن جار و /tapo tuz-kerden/  تپ و توز كردن 
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  نمودن

كنايه از شخصي كه موهايش پف كرده و  /teyja sar/  تيجه سر

  سرش مثل سبد شده باشد 

  كنايه از شخصي كه سرش دراز باشد /tavar sar/  تَور سر

  كنايه از كم حوصله بودن /jegul dān nāšten/  جِقيل دان ناشتن

 čame kateyasa bān/  چمه كَتيسه بان سره

sare/  

  كنايه از الغر شدن

  كنايه از مكان بسيار تاريك و پر گرد و خاك /čam čam nemone/  چم چم نمونه

كنايه از آهسته و محرمانه كاري را انجام  /xoza xoz kerden/  خُزَه خُز كردن

  دادن

  كنايه از ميوه دادن بسيار زياد درخت /xeš beriya/  خش بِريه 

  كنايه از كتك زدن بسيار  /xeše beri/  خشه بري

  كنايه از هوايي شدن   /dom bal garden/  دم بلْ گرْدن

  كنايه از توانايي گذشته را ندارم di namanma//   دي نَمنمه

  كنايه از شخصي كه سرش دراز باشد  /do sar/  دو سر 

  كنايه از معادل دست دست كردن  /sanga sang kerden/  سنگ سنگ كرْدن

  كنايه از بسيار شور  /qey qeya mure/  قي قيه موره

  برداري كردن از كسي به نفع خود بهره /kateyasa kave/  كَتيسه كاوِه
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  كنايه از مطيع بودن /guša mešt bin/  گوشَه مشْت بين

  كنايه از به دقت گوش دادن  /guš takanen/  گوش تَكانن

  كنايه از آدم بسيار زرنگ  /mana zarbe zang/  مانه ذربه زنگ

  كنايه از ترساندن  /va perek berden/  و پِرِك بردن

اسب پادشا موشه   و

  يابو

/va asb pādešā muše 

yābo/ 

  بزرگ بيني كنايه از مغرور بودن ، خود

كنايه از كسي كه موقعيت را به نفع خود  /ham gol kerdeya/  هم گُل كرْديه

جايز نيست شروع به  ببيند و در جايي كه

زدن كند يا كودكي كه به شيطنت  حرف

  بپردازد 

  كنايه از شخص بسيار الغر  /hoškeyā berdeya/  هوشكيا بِرْديه

  

  نتيجه

گويش لكي هرسيني واژه هاي مشترك زيادي با زبان پهلوي دارد كه در طول تاريخ كوچكترين تفاوتي با واژگان 

شايد بدان دليل كه گويش ها كمتر مورد هجوم سياست، حوادث و . ه استاصيل پهلوي در آن ها ايجاد نشد

در اين گويش واژگان زيادي هستند كه  معادل فارسي ندارند و همين امر نشان . دگرگوني هاي زباني بوده اند

چنين هم. غناي فراوان اين گويش است؛ به صورتي كه براي برگرداندن آن به فارسي به عبارت يا جمله نيازمنديم

نام آواهاي اين گويش گاهي به صورت تك واژه و گاهي دو واژه اي بدون ميانوند و گاهي دو واژه اي با ميانوند 
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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

پاره اي از كنايات هم، معادل واژگاني يا مفهومي در زبان فارسي ندارند و منحصرأ به اين گويش . به كار مي روند

  . گيري صرفأ بر اساس كلمات و عبارات تحقيق بنا شده استاين نتيجه . مي باشند كه در نوع خود بي نظير است
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