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 2222/82/52                                            صالح گردش محمد

 ۱ۀ لفراییکلمدر معنی 

ر سممناق لفرا  بهاسمممک یکی از هممماخه ها  کو ا موق ایماک اسمممت که در یکی از بلند  ها  سمممرزمین فاریا  به« لفرایی»

معنی پناه دادن و رامش بخشمممیدن و یار  در اوسمممتا به« رپ»ه از ریشمممه م مممدر کلمنظر این ملک جزء اول این برند. بهمی

آمده اسممت که در اوسممتا   1بند  28اسممت که در ها  « رفذر  »ه ها  دیگر  از این ریشممه در اوسممتا کلمکردن خواهد بود. 

از  12و در بند  33از ها   13،در بند  28ها   3در بند « رفذرائی» ۀ کلم نان ت. هکپورداود، رامش معنی گردیده اسمم

 به معنی پناه و یار  و رامش آمده است. 64ها  

سمت که در سمر تا سمر دیوار اااک نزدیا سم   که در زبان پارسمی باار  از اامۀۀ باریکی«  رف»ۀ کلمنظر این ملک به

ۀ لمکا  گذاهمتن و محفو  داهمتن  روف و اهمیا  همکننده اسمتفاده نمایند، از همین ریشمه با گچ و یا  و  درسمت کنند و بر

گردد. ابدال می« ف»و «  »به « پ»که در السمممنه مردق این ۀوزر فرهنگی ۀرف رپ )رف( در اوسمممتا خواهد بود  نان

 رست نیست.نظر من دۀ رف را از ریشۀ زبان بر  دانسته اند، بهکلمکه در فرهنگ ها  فارسی این

د. مرار بوده باه« رفراهی»لفرایی، منتسب به لفرا  که یا هاخۀ کو کی از موق بزرگ ایماک است، هاید اصل پارسی آن  

ا با هالعاور زیست آنبرند و منط ۀ صعبسر میهنود من، لفرایی ها در یکی از ن اا بلند کوهستانا  والیت فاریا  به
اق که این راه دهوار و صعب گردد. هنیدهتوسط یا راهِ دهوار گذر و صعب، مت ل میمنااق نساتاً پست اراضی فاریا  

گذرد، در کنار کوه بلند  مرار دارد. برایک معلوق نیست که این راه صعب سختی از آن میکه بسیار باریا است و یا نفر به
اد باهنده ها  والیت فاریا  در نخستین دستکار بشر  و یا  اایعی بوده باهد؟ به هر صور ، اۀتمال دارد که یا تعد

که بلد و آهنا  اراضی زیست هان بودند با استفاده از همین راهِ بز رو به سرزمین فاریا  از اینۀمال  و یورش ابرا  به

دریج تبلند  ها متوار  گردیده باهند و برا  مد  کک و یا زیاد خود را از دق همشیر ابرا  م ئون نگه داهته و بعد ها به
و هاید بدون جنگ و خون ریز  با هروا خاص، اسالق را پذیرفته باهند. بنابراین اسک این موق ممکن است از اسک همین 

 (لفراه-راهِ صعب و دهوار)لفرا 
 گردد، گرفته هده باهد.از آن استنااا می« پناه راه»که معنی  

 پایان
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