
1 
 

 سر دبیر محترم مجلھ ھفتھ
 با سالم و عرض ادب

دع777وت دانش777گاه الماناس777وف مس777کو ب777ودم ب777رای ،  94س777ال  تدر اردیبھش777
سخنرانی درباره " تاریخ ، فرھنگ ، ھنر و زبان " مازندران باستان از آغاز 

در دپارتم77ان زب77ان ھ77ای  متا ھزاره دوم پیش از میالد... پس از سخنرانی دوم77
ب77انو ، زب77ان ھ77ای ایران77ی از ریاس77ت دپارتم77ان ، ، وم روسیھ ایرانی آکادمی عل

در ای77ن  ضمن داشتن کرسی مازندران شناس77یخواستم ،  پرفسور النا مالچانوا
بس777یار محترمان777ھ ایش777ان و  ... داش777تھ باش777یم  یفص777لنامھ مش777ترک ،دپارتم777ان

ک777ھ ب777ا ش777رح  اس777تقبال کردن777دھ777م مجموع777ھ اعض777ای فرھنگس777تان پذیرفتن777د . 
ارش77اد مازن77دران و برخ77ی ،  وقت77ی برگش77تم  .مقدم77ھ آم77ده اس77ت مختص77ر در 

دس77تاوردھای س77فر اقب77ال نش77ان  نسبت ب77ھ در نشستی مازندران دانشگاه ھا ...
، اس77تان ب77ھ ش77وخی گف77ت :" طی77ار فرھنگ77ی و ...و حت77ی ریاس77ت می77راث  دادند

دانش77گاھی تقب77ل انتش77ار  مس77کو "  خالص77ھ آن ک77ھ آخ77ر روس ھ77ا ت77را ب77ردن
ک77رد و حت77ی در آن ج77ا پای77ھ گ77ذاری دانش77گاه مازن77دران شناس77ی را  فصلنامھ را

وزارت  نام77ھ دروس را ت77دوین ک77ردیم و حت77یگذاش77تم و ب77ھ م77دت ی77ک س77ال بر
 علوم موافقت کرد . تا این کھ یک روز گفتند ما باید سر دبی77ر فص77لنامھ باش77یم

ای ( ب77ر باید ج77ز ھی77ات تحریری77ھ باش77ندما نفر دکتر از وابستگان  10الی  6و 
گفتم در توافق کتبی چنین چیزی نداش77تیم . تل77ویحی  تفاخر در داشتن رزومھ )

 گفتند دستور است . نپذیرفتم . فص77لنامھ را ج77ای دیگ77ر ب77رای انتش77ار ب77ردم ک77ھ
 س77ر ک77ارم " گذاش77تند.م77اه "  ام77ا پ77س از س77ھ روی خ77وش نش77ان دادن77دبس77یار 
ند :" مال ، چرا ای77ن می دانید کھ روزی بھ اوگفترا قطعامال نصرالدین داستان 

ھمھ س77رت ک77اله م77ی گذارن77د تجرب77ھ نم77ی کن77ی ؟ " پاس77خ داد :" آخ77ھ ھ77ر دفع77ھ 
  جوری کاله می گذارند کھ با دفعھ پیش فرق می کند "

ت77اکنون ( ت77ا چ77اپ  2012از س77ال  از آن ج77ایی ک77ھ مقال77ھ ھ77ایمترتی77ب ، ھ77ر بھ 
ان لومون77د ) در س77ایت دوس77ت2017مقالھ ی " بھار عربی ، تقب77یح ی77ا تحس77ین 

بخ77ش  منتشر شده ، مھم تر آن ک77ھ ،) لوموند ( مجلھ ھفتھدیپلوماتیک و شما 
م ب77رای نش77ر ب77رای ش77ما بفرس77تم ک77ھ امی77دوارم فرھنگ77ی ھ77م داری77د . ص77الح دی77د
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بھ ویژه آن کھ ما عادت نکردیم بھ قول شما "وس77ط دوص77ندلی  م نگذاریدیتنھا
 .بشینیم "

و ت77اریخ ... کران77ھ ، فرھن77گ زب77ان  ب77ھفصلنامھ بھ طور کلی آکادمی77ک مرب77وط 
. نویس777ندگان از دانش777مندان و پژوھش777گران جن777وبی دری777ای مازن777دران اس777ت 
امی77دوارم ص77فحھ آرای ،در ص77ورت تص77ویب نام77دار روس77ی و ایران77ی ھس77تند . 

 بدان خ77اطر ک77ھ،  تا بھ صورت استاندارد در آیددستی بھ ترکیبش بکشد، شما 
حض77ور دارن77د و نی77ز ی معتبردانش77گاھھا  برخ77ی نویس77ندگان آن در اروپ77ا و در

نکت77ھ دیگ77ر آن  اساتید پروازند . ، نویسندگان برخی  ضمن آن کھ  ، در ایران
ان77ب ش77ما ذک77ر ش77ود از جمح77ل نش77ر ، ت77اریخ انتش77ار وحت77ی م77دیر مس77ئول : ک77ھ

 با سپاس فراوان                                             است نھایت امتنان 
 طی77ار ی77زدان پن77اه لم77وکی                                                            

20/11/96 
                                       

              1شماره          فصلنامھ مشترک
 

 دریای کاسپین پژوھش ھا یی در باره کرانھ جنوبی 
 

 تاریخ ، فرھنگ ، ھنر و زبان       
 

 : با آثاری از
 

                    دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور 
                               پرفسور النا مالچانوا
                            دکتر کتایون مزداپور

                        پرفسور والدیمیر ایوانف
 دکتر لیلی داد یخودویوا

 دکتر زھره زرشناس
 گیتی شکری
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 آقا گل زادهدکتر فردوس 
 مسعود پورھادی

 دکتر علی علیزاده ُجوبنی
 طیار یزدان پناه لموکی

 فالح نادعلی
 میر عبدهللا سیار

 احمد باوند سواد کوھی
 عادل جھان آرا

 سیده زینب تقوی
 معصومھ رشید ثانی

 حسین علمباز
 محمد عالمی –بھمنیار شریفی 

 مسئول ترجمھ متون روسی : مھدی مھر آرا 
           

 فصلنامھ مشترک
 

پژوھش ھایی درباره کرانھ جنوبی                                              
 دریای کاسپین

 
 تاریخ ، فرھنگ ، ھنر و زبان        

 1شماره               
                   

 مدیر مسئول :   
 طیار یزدان پناه لموکی سر دبیر :   

 tayyar.lamoki@yahoo.comایمیل : 
 09192991382شماره تماس : 
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از دپارتمان زبان ھای ایرانی آکادمی علوم روسیھ و :  اعضای ھیات تحریریھ
پرفسور والدیمیر دانشگاه دولتی مسکو " الماناسوف " : پرفسور النا مالچانوا ، 

، دکتر . از ایران : ، دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ، ایوانف ، دکتر لیالدادیخودویوا 
، دکتر کتایون مزدا گیتی شکری دکتر سیده مھنا سید آقایی رضایی ،  زھره زرشناس ،

 ،  طیار یزدان پناه لموکی ،دکتر مجتبی منشی زاده ،  پور 
  

 سیاھھ
   

 سر سخن
 بررسی چند واژه طبری

 ر ، براساس یک افسانھ مازندرانیپس -نوع شناسی ( تیپولوژی ) روابط پدر
 سپید مازندران و دیو

 و مازندرانی ویژگی ھای نوای گفتاری در زبان گیلکی
 شیوه ھای سنتی دامداری گالش ھای حاشیھ دریای کاسپین

 بقایای باور ھای کھن در مازندران
 برخی تغییرات آوایی و فرایند ھای واجی فعال در گویش مازندرانی

 رود بار زیتون ، گونھ ُجوبنی توصیف گویش تاتی
 کی لیفعل مرکب گ

 ماضی نقلی در گویش ھای مازندران و گیالن 
 مختصری در باره تاریخ زبان و برخی واژگان مازندرانی
 افسانھ ھا و منظومھ ھای عاشقانھ غیر بومی مازندران 

 افسانھ ببر مازندران
 افسانھ چلیک

 نیما از باستان گرایی تا طبیعت گرایی
 در ساریمنبر کشی ینھ رسم پیش

 زنگ چمر
 باورھا و آیین ھا درفرھنگ مردم سنگده ساری

 ) ایران مازندران - پیوند وارتباط موسیقی ردیف دستگاھی با موسیقی نواحی ( محلی
 

 
 سر سخن
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/ آوریل 9تاریخ (رسمی نامھ دعوت  با 1394اردیبھشت  26تا  16تاریخ از       
دانشگاه آن   مھمان،  جھت سخنرانی ، کو " الماناسوف "دانشگاه دولتی مس)  2015

دم . در روز ھای پایانی این سفر ، پس از سخنرانی دردانشگاه و دپارتمان زبان ھای بو
کرسی   -1فرھنگستان در خواست کردم :" از ریاست  ، ایرانی آکادمی علوم روسیھ

فصلنامھ مشترکی  -2اری شود پایھ گذ... زبان ھای ایرانی  مازندران شناسی در دپارتمان
طرفین بھ مراکزپژوھشگاھی و دانشگاھی ،  دانشمندان و اندیشمندان -3داشتھ باشیم 

 . نددر آمد و شد باش ، پژوھشی بھ صورت مھمان -ھمکاری ھای علمی جھت 
در خواستم نخست از جانب دکتر اسماعیل پور کھ از طرف وزرات علوم برای      

آن جا تشریف داشتند مورد حمایت   بھ مدت دوسالھای ایرانی  تدریس ادبیات و زبان
آشنایی دیداری "و این در حالی رخ داد کھ  کھ تاثیر تعیین کننده ای داشت ، قرار گرفت

  با فروتنیریاست فرھنگستان و دیگر دانشمندان  سھ ساعت بود . ازکم تریکدیگر با  " ما
از نیز خواھان اعزام دانشجو  کھ افزوده  پذیرفتند با اینرا ما مورد ھای مطرح شده 

 جانب  ما شدند . 
فرھنگ و ارشاد پس از باز گشت ، اداره کل   . نیک بود، سوغات سفر علمی ما          

 موسسھ آموزش ھای فرھنگ و ھنر  ،استانمازندران ، جھاد دانشگاھی استان  اسالمی 
با  نشست چندپس ازکھ  - ربردیکا –دانشگاه جامع علمی  تحت نظارت ، آمل 5 مارهش

نامھ رنسبت بھ پایھ گذاری آن ب ،نشکده مازندران شناسی دا آگاھی بھ ضرورت داشتن 
تید اسازمان میراث فرھنگی استان و برخی از اس -ند ریزی و نیز صورت اجرایی  داده ا

،   کھ آنضمن . برخوردی در خورو شایستھ ای داشتھ اندنسبت بھ نتایج سفر دانشگاھی 
انجام شد وباز تاب آن در سایت مازند نومھ  ... گفتگوھایی با ھمشھری استان ھا و ایسنا

 گسترده شد ، پردامنھ  بھ طور، رادیو و تلویزیون استان ...مازندران
مورد ، تھران  –ایران پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی  ، درعالوه بر این 

زھره زرشناس ، دکترفرزانھ گشتاسب ... قرار گرفت دکترکتایون مزداپور ، دکتر توجھ 
سخنرانی ام در باره : " تاریخ ، فرھنگ ، زبان و ھنرمازندران باستان پیش کامل . متن 

بھار  469و  468از ورود آریایی ھا " کھ در دانشگاه دولتی مسکوایراد شد د رشماره 
ب از اعضای ھیات سگشتاکھ دکتر مزداپور و دکتر فروھرماھنامھ  در  94و تابستان 

بخش ، مازندران  ھمشھریروز نامھ،  پس از آن بھ چاپ رسید .  تحریریھ آن ھستند ،
روی آوری  ، آن کھشایستھ اشاره منتشر کرد  94شھریور  8ھایی از آن را در تاریخ 

کرانھ جنوبی دریای  ...پژوھشی و نیز اھل فرھنگ و ھنر –مراکز علمی حمایت و
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 تا آن اندازه  سرزمین ما ، و زبان  دوستداران تاریخ و فرھنگطور کلی  بھو ... کاسپین 
کھ با ھر یک از دانشمندان و اندیشمندان تماس گرفتھ شد ، با گشاده رویی و گسترده بود 
 نخسین گامِ این گونھ شد کھ مارا در پذیزفتند . دعوت حضور در فصلنامھ را طیب خاطر 

  نامشان بلند .ند . شد ھمراهکار و یار  میدانِ 
نھایت فنی کامپیوتری   کار ھایانجام در پایان جا دارد از آرمان سلیمانی بھ خاطر   

 سپاس را داشتھ باشم .
      

 سر دبیر                                                                             
 

 بررسی چند واژهء تبری
پورابوالقاسم اسماعیلدکتر  
نشگاه شھید بھشتیدا  

 
 چکیده
زیستند. از آریایی بودند کھ در مازندران یا تبرستان میھا مردمانی پیشھا یا تپوریتبری

نی اسدهء ھفتم ھجری، مازندران بھ جای تبرستان بھ کار رفت. زبان تبری یا مازندر
سی ده ھای پارتی و فارسی میانھ است. در این مقالھ بھ ریشھ شنادنبالھء طبیعی زبان

پردازیم کھ عبارتند از: آِبس (آبستن، کم تحرک)، آجیر (آگاه)، آراویرا واژهء تبری می
(آرایش)، آِرش (واحد اندازه گیری از آرنج تا سر انگشتان)، آرنھ / آرینھ (آینھ)، آزنده 
(سازنده)، آسونک (داستان، افسانھ)، اَچ / جا / جیر (از)، اجیگ (کرم خاکی) و ِار 

 (جنبش).
 

 ھا، زبان تبری/مازندرانی، آبس، آرش، آرنھھا/تپوری: تبریھاکلیدواژه
 مقدمھ
ھyyا ردھا در کوھسyyتانمَ قومی باستانی و پیش آریایی بودند کھ در کنار اَ  ھاھا یا تپوریتبری

رو، در قyyدیم سyyرزمین آنyyان را انyyد. از ایyyنزیسyyتھھyyای جنyyوبی دریyyای خyyزر مyyیو کرانyyھ
)، 394: 1364بyyھ نوشyyتھء لسyyترنج ( انyyد. بنyyازبyyان تبyyری خوانyyدهن را اشyyنتبرسyyتان و زبا

ھyyا، نyyام تبرسyyتان جyyایش را بyyھ ری، تقریبا ھمزمان با تyyازش مغyyولجتم ھھفظاھرا از سدهء 
مازندران داد. اما از سدهء پنجم نیyyز واژهء مازنyyدران، بyyھ ویyyژه در شyyاھنامھء فردوسyyی بyyھ 

 .دارداساطیری  جنبھء  شترشاھنامھ بی کار رفتھ است، ھرچند مازندرانِ 
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زبان تبری (مازنyyدرانی) دنبالyyھء طبیعyyی زبyyان پyyارتی و فارسyyی میانyyھ اسyyت و حyyوزهء      
آبرود و از سوی جنوب، رشتھ کوه البyyرز، حyyدود زبانی آن از سوی باختر، تنکابن و نمک

از  ھyyای امyyامزاده داوود و طالقyyان وشھمیرزاد، سنگسر، فیروزکوه، لواسyyانات، شyyمال کyyوه
-ھyyای خyyزر اسyyت (اسyyماعیلسوی خاور، حدود گرگان و استرآباد و از سوی شمال، کرانھ

 ).205: 1379پور، 
ھyyای نخسyyتین زبyyان تبyyری در غyyرب مازنyyدران در روزگyyار ساسyyانی و بعyyدھا در سyyده     

سyyyر (رامسyyyر رسyyyتمدار، تنکyyyابن، سyyyختدورهء اسyyyالمی در نyyyواحی کالردشyyyت، رویyyyان، 
آبyyاد و کالردشyyت تقریبyyا لقyyان رواج تyyام داشyyت. ایyyن زبyyان در عبyyاسکنyyونی)، اشyyکور و طا

ھyyای دیلمyyی و گیلکyyی اسyyت و ھyyر چyyھ درصyyد واژه 40ھای تبری و درصد واژه 60شامل 
-ھای تبری نسبت بyyھ واژهرویم، درصد واژهاز چالوس بھ سوی تنکابن و رامسر پیش می

 ).2459: 1381نیا، یابد (یوسفیھای دیلمی و گیلکی کاھش می
-رسyyد کyyھ بیشyyتر گyyویشبھ گرگان و استرآباد مyyی ،زبان تبری از سمت شرق مازندران    

کyyھ ھyyر چyyھ بyyھ غyyرب مازنyyدران نزدیyyک دھد، درحyyالیھایش تاثیر زبان پارتی را نشان می
 میانھ است.ھای آن زیر تاثیر فارسیشویم، گویشمی
را بyyھ یyyک زبyyان مسyyتقل بyyا  ھyyای سyyاختاری و نحyyوی زبyyان تبyyری، ایyyن زبyyانویژگyyی     

تبyyدیل کyyرده اسyyت. از ایyyن گذشyyتھ، ادبیyyات نوشyyتاری و شyyفاھی تبyyری  شyyماربyyیھyyای گyyویش
نخست بھ زبان تبری تالیف شyyد و آنگyyاه از  نامھمرزبان میراثی ماندگار از این زبان است.

ی را زبان تبری بھ فارسی برگردانده شد. برگردان پارسی آن نیز تا حدی تاثیر گویش تبر
ھای کھن تبرسyyتان تyyالیف شyyده اسyyت. ر سنت خاندانیزیر تاث نامھقابوسنمایاند. ھمچنین می
ه) اشعاری بھ زبان تبری قدیم بازمانyyده  7و آغاز  6اسفندیار (سدهء ابن تاریخ تبرستانِ در 

ریم، اثyyری بyyھ بyyن شyyروین پyyبyyن رسyyتمسپھبد مرزبان(نیکی نامھ) از ا نومھنیکیاست. کتاب 
بyyھ زبyyان تبyyری نیyyز  مقامyyات حریyyریتبری و دستور شyyعر تبyyری بyyوده اسyyت. ترجمyyھء نظم 

 شود.دردست است کھ نسخھء خطی آن در کتابخانھء موزهء ملی ملک نگھداری می
ز)، علyyی شامل اشعار مستھ مرد (دیyyواروَ  ،ھایی از آن بازماندهآثار کھن تبری کھ پاره     

 بوزگyyار عضyyدالدولھ دیلمyyی)، اشyyعار کیافراسyyیاگyyوی رپیyyروزه (دو تyyن از شyyاعران تبyyری
تیری، قطب رویانی، ابyyراھیم معینyyی و قاضyyی الوی)، آثار خورشیدبن مھدی مامَ چچالبی (

 ).13-12: 1337یم است (گلباباپور، جھ
مyyیالدی توسyyط  1860عر روزگyyار صyyفوی، در اھyyای تبyyری امیرپyyازواری، شyyترانyyھ     

در دو جلyyyyد در  1866وری شyyyyد و تyyyyا سyyyyال برنھyyyyارد درن، خاورشyyyyناس روسyyyyی، گyyyyردآ
بyyھ چyyاپ رسyyیده  العجyyم مازنyyدرانی در پطرزبyyورگاز شyyیخ کنزاالسyyرارای بyyھ نyyام مجموعھ
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در  1842را در  ای ایyyرانھای شyyعر تyyودهنمونھاست. پیش از آن الکساندر خوچکو کتاب 
 .ھایی از امیرپازواری نقل کرده استو در آن ترانھ لندن بھ چاپ رسانده است

سyyرای دورهء قاجyyار بسیاری از اشعار رضا خراتyyی، شyyاعر تبyyری ،ھادر این مجموعھ     
ھای امیرپyyازواری آمیختyyھ شyyده اسyyت. اینجانyyب در دھyyھء پنجyyاه شمسyyی، نیز آمده و با ترانھ

ام کyyھ ھمyyراه بyyا واژگyyان تبyyری دردسyyت ترانھء تبری را ثبت و آوانویسی کyyرده 250حدود 
 انتشار است.

اشyyرفی بyyا ھمکyyاری  نصyyری در پyyنج جلyyد بyyھ کوشyyش جھyyانگیر نyyگ واژگyyان تبyyریفرھ     
در برگیرنyyدهء واژگyyان ھمyyھء  ومنتشyyر شyyده اسyyت  1381چنyyدین پژوھشyyگر تyyدوین و در 

 ھای شرقی، مرکز و غرب مازندران است.گویش
ھyyای انجyyام ھای کھن تبyyری بyyھ شyyیوهء علمyyی ھنyyوز در شyyمار پyyژوھششناسی واژهریشھ    

 jirəx ھyyای کھyyن ایyyن زبyyان خجیyyرست کھ بایyyد جyyدی گرفتyyھ شyyود. از جملyyھ واژها یا نیافتھ
، " بyyyاد"بyyyھ معنyyyی  āw ، وا" زیبyyyارو"بyyyھ معنyyyی    hu.čiθraیyyyا hučihr برابرنھyyyادِ 

و  "مyyyyyار" aži- اوسyyyyyتاییِ  برابرنھyyyyyادِ  "کyyyyyرم خyyyyyاکی " ajig، " گyyyyyرگ"  vərkورک
aži.dahāka  "از ھمین واژه و کش"اژدھا kaš "برابرِ  "لو، کمرپھ kaš  ،کفتن پھلوی

اوسyyتایی و صyyدھا  mərəzuča- ، مyyازو" ، ازاستخوان پشت" marzə ، مرزه" افتادن"
 واژهء کھن دیگر است.

ایyyم و بyyھ در ایyyن جسyyتار، مyyا ده واژهء تبyyری از حyyرف الyyف واژگyyان تبyyری برگزیyyده     
 .پردازیمبررسی و تحلیل آنھا می

 
 بررسی و تحلیل واژگان

 . معنی کنایی: کم تحرکبآبستن، باردار؛  : الف. ăbes آبس .1
 )6، 1(فرھنگ واژگان تبری ، ج 

  :zenā  amsāl ābes baiyye  yattə) باردار شده است) امسال زناین 
 apuθra. tanu*از  ،است "باردار و آبستن"" بھ معنای این واژه بدون جزء مرکب "تن

 ،  -putrá :، سنسyyکریت putlo*- :پاییتyyن" . ھنyyدوارو در اصyyل بyyھ معنyyی "پسyyر در 
 -: پھلyyyوی،  pəsamuدر ترکیyyyب  pəsو  pəsər :، تبyyyری -puça :فارسyyyی باسyyyتان

puhr  ،pus  ین   واژءyyyھمچن .-tanū  یyyyھ معنyyyتان بyyyی باسyyyتایی و فارسyyyن"اوسyyyت " ،
 . (Reichelt, 1968:231) است اسم خنثی  -tanu، اسم مونث   -tanǚ :سنسکریت

ن ھyyیِ ن / بَ یِ ن بyyَِسyyو فعyyل مرکyyب آبِ  ābəssənن ِسyy: آبِ این واژه در تبری دیگرھای گونھ    
ābəssən bayyən / bahiyə .(آبستن شدن) 
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، "فرزند زایyyی" pwsyh' [abusīh]، " زنی کھ تازه زاییده" pws' [abus]پھلوی:     
[ābus] 'pws   و'pwstn [ābustan] ھyyyyyyyyی میانyyyyyyyyانوی  ء، فارسyyyyyyyyم'bwws 

MacKenzie)  , 971: 4 .( ھyyی میانyyون فارسyyین  ءدر متyyانوی ھمچنyyم(abestan) 
'bystn   بھ کار رفتھ  "تاخیر"بھ معنی(Boyce, 1977: 7)   ایی واژهءyyی کنyyکھ با معن

 (کم تحرک) مطابقت دارد.  ābesتبری 
 : آگاه، ھوشیار، زیرکājirآجیر  .2

 )11، 1(فرھنگ واژگان تبری، ج 
   əYattə vačə čannə ājir!   این بچھ چقدر زرنگ است!

  zyrdr" ، خyyرد" zyryy [zīrī]، " بyyاھوش، خردمنyyد" zyr  [zīr]  :مانوی ءفارسی میانھ
[zīrdar] "دترyyخردمن " ،zyr"n  [zīrān]  "انyyزیرک" ، ) Durkin-Meisterernst, 

2004: 388  ،()   .( Boyce, 1977: 106پھلوی: [zīrak] zylk'   ، یyyر فارسyyبراب
آژیر با تحول معانی: زنyyگ خطyyر  ). فارسی:MacKenzie, 1971: 99زیرک (دری: 

 و زنگ آگاه کننده.
  -Jīra). 34: 1385زیyyرک (رضyyایی بyyاغ بیyyدی،  -žīr، پyyارتی:   -jīra: اوسyyتایی   

بھ معنی "تند، ھوشمند، ھنرمند  -jīrá، سنسکریت:  -gayاوستایی صفت است از ریشھء 
)Reichelt, 1968: 230.( 

 : آرایش، آراستن āravirāآرا ویرا  .3
 )13 ،1ج واژگان تبری،فرھنگ (

Yattə kijā čannə ārā virā dārnə    آراید!این دختر چقدر خود را می 
،  wī- rād- tanaiy *و   ā- rād- tanaiy*برگرفتھ از دو واژهء آراستن و ویراسyyتن: 

 "، دره کyyردنآمyyاد"  *-rē.dhاز ھنyyدو اروپyyایی  "، آمyyاده کyyردن" rād-اوسyyتایی ریشyyھء 
، فارسyyی باسyyتان: " موفyyق شyyدن، آمyyاده سyyاختن" rádh  (rādhnóti)-سنسyyکریت ریشyyھء 

rād*  "ردنyyاده کyyدر  "آمrādiy   یyyھ معنyyواژه بyyل"پسyyھ دلیyyرای، بyyب" (Kent, 1953: 
آراسyyتن، "   -r'y:، خyyوارزمی" رھا کردن" ) -rādaya-) ttráy- *ati :سکایی،  (205

 .)44: 1384(منصوری،   "زینت دادن
 wīrāy     < :عستاک مضار است.  -rāsصورت اصلی   rād-ویراستن از ریشھء    
-      *wī-rād-aya- ستاک ماضی ،: wīrāst   از-*wī-rās-ta ارتیyyپ ،: wirāz  و

wirāštan* ریشھ  ازraz/ rāz "با پیشوند " راست کردن ،wi   یyyاختن "بھ معنyyاده سyyآم
، ھyyدایت "راسyyت کyyردن، جھyyت دادن rēĝ ءایی از ریشyyھھنyyدواروپ .است "و برقرار کردن

(ھمyyان،  "آراسyyتن"  raz-ریشyyھء از  :، اوسyyتایی" راست کyyردن" *regō :، التینی" کردن
474-475.( 
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آرا برابyyر آرای / آرایyyش و ویyyرا برابyyر ویyyرای / ویyyرایش در یyyک سyyاخت  ،در شکل تبری
 سد.رتاکید بر عمل کسی است کھ زیاد بھ ظاھرش می ،ترکیبی

 انگشتان گیری از آرنج تا سر: واحد اندازه ārəšآرش  .4
 .)14 ،1، جواژگان تبریفرھنگ (

 vənə zəvun attə ārəš dərāzəزبانش بھ اندازه یک ارش دراز است 
بyyyایی جمyyyع مyyyذکر:  ، arašan-فارسyyyی باسyyyتان:  ،شِلyyy، گyyyویش بyyyابلی: اَ  araš :پھلyyyوی 

arašniš " َشرَ ا" (Kent, 1953: 170) ، ر راع، واحد اندازهیا ذyyول برابyy45گیری ط  
. "بyyھ ایyyران"اسyyم مثنyyی  arəθnā ) ، اوسyyتایی: 343، 1381شناس سانتیمتر (حق 56تا 

 .aršin-، اسالوی  aratni- :، سنسکریت -aratan ،araθn-ستاک 
 .باشyyد aləš / arašتوانyyد از مyyی "آرنyyج"، بyyھ معنyyی (alaskin)سکین لَ اَ گونھء تبرِی     

 ، گyyویش کردکyyوی/ اسyyتراباد غربyyی: (arəskin,  araskin)رسyyکین ی دیگyyر: اَ ھyyاگونھ
arəskini  :ساروی ، arəzkinشھری ، قائمaləskin  ،رفیyyو  64: 1381(نصری اش

 ). 91: 1368زاده بارفروش، فج، ن127
 آینھ ārinə/ آرینھ  ārenəآرنھ  .5

 )195، 15، 1ج  ،واژگان تبریفرھنگ (
tu ārenə dələ ešəni, šə xəd rə vinni کنی، خودت را ، تو درون آینھ نگاه می

 بینی. می
 ، آرینyyھ دار ādinə، آدینyyھ  aynədārدار ، آینyyھ aynəینyyھ اَ ھyyای دیگyyر تبyyری: شیگyyو

ārinədār  "کند.کھ پیشاپیش عروس حرکت می "دارآینھ 
) ، آذیyyن 10و  9(وندیyyداد بنyyدھای  بyyھ معنyyی "راه و روش، ایyyین) -aðvanاوسyyتایی:      

 ,dwynk'  (MacKenzie' [ēwēnag]پھلyyوی:  نیyyز بازمانyyدهء ھمyyین واژه اسyyت.
-dyng / 'dyng [ādēnag] (Durkin'' پyyyyارتی مyyyyانوی،. (31 :1971

Meisterernst, 2004: 26) ابلیyyویش بyyھ :، گyyآدین ādinə  دهءyyبازمانāðēnag 
در تحyyول   rdباشyyد کyyھ  *ārdēnagاز پyyارتی  برگرفتھتواند پارتی است. آرنھء تبری می

 تبدیل شده است.  rو  l خود بھ
 : سازنده āzandəآزنده   .6

 )19-18، 1(فرھنگ واژگان تبری ج 
شده اسyyت. ق میالبرخی مناطق ایران، سانده بھ نغمھ پردازان و نوازندگان اطدر فرھنگ 

-فتyyھ مyyیھنرمندان تعزیھ نیز بھ کyyار گربرای  ،بر نوازندگان افزوندر گیالن واژهء آزنده 
خyyوان گیالنyyی، شyyد (برداشyyت از گفyyت وگyyوی حضyyوری بyyا میراحمyyد میراحمyyدی، تعزیyyھ

 ).18(ھمان،  )1376زمستان 
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، داسyyتان یyyلتمث znd,  ''zynd ,  'zynd' , [āzend]فارسی میانھ و پyyارتی مyyانوی:     
(Durkin- Meisterernst, 2004: 85) این واژه از .ā-zantay-*  .استā  پیشوند

 , –zān- :، ستاک مضyyارعjānāti -سنسکریت ،  "دانستن" ،-2zan از   -zantayو 
zanā  ،zaya- صفت مفعولی ،zanta-  "دنyyاه شyyوند "دانستن، آگyyا پیشyyب ،-ava " اهyyآگ
 "شyyyناختھ شyyyده، آگyyyاه" zd' [azd]پھلyyyوی   .(Reichelt, 1968: 272) "شyyyدن

(Mackenzie, 1971, 16) ھyyی میانyyارتی و فارسyyانوی  ء، پyyم'zd [azd] " ،اهyyآگ
 ,Durkin – Meinsterernst) "دانسyyتگی، آگyyاھی"   zd'g' [azdāg]، "عمyyومی

2004: 85) . 
باشyyد بyyھ معنyyی تمثیyyل سyyاز و   āzandāg/ āzandag از آزنyyدهء تبyyری در اصyyل بایyyد

پyyارتی کyyھ ھyyم  gōsānānھماننyyد پیشyyھء گوسyyانان  ،پyyرداز و در عyyین حyyال نوازنyyدهداستان
 پرداز.م داستاننوازنده بودند و ھ

 : داستان، افسانھāsunakآسونک  .7
 )21، 1واژگان تبری، ج فرھنگ (

کردکyyوی و اسyyتاراباد  ، āsni: افسyyانھ و داسyyتان، آسyyنی axsəخسyyھ اَ گونyyھ ھyyای دیگyyر: 
، afsone، گیلyyی: āsəniآسyyنی  ، نوشyyھری: osānəاسyyانھ  ):غربyyی (برابyyر خراسyyانی

 ).57و  20(ھمان،  osniبابلی: 
 "افسyyون کyyردن" afsāy- / afsūdan، فارسی: افسون،  'pswn'  [afsōn]ی: پھلو    

(Mackenzie, 1971: 5)  ویyyل واژهء پھلyyرگ ذیyyنیب .[apa-sūtak] 'pswtk'  
وسyyون (افسyyون)، بسyyنجید بyyا فارسyyی دری افسyyون، اَ  .معانی گوناگون آن را شرح داده است

. دن / سyyای / فرسyyودن / فرسyyایبyyا سyyو افسyyا (جyyادوگر)، افسyyاییدن (جyyادو کyyردن)، مyyرتبط
  فyyمتیyyز،   ,-śita(تیyyز کyyردن،   -śāھندی باستان در  ، sā / sūو ریشھء  fra– پیشوند

ham-sūta-> hswd گyyتان (ریyyدی باسyyر ھنyyده، برابyyز شyyودا) (شمشیر) تی-saṃ-śā 
رو کyyھ نyyرا "تیز شyyده" معنyyا کyyرده اسyyت، از آ apa- sūtak (تیز کردن).  بنابراین نیبرگ

 . (Nyberg, 1974: 25)اند کردهای جادو میتیز کردن یا سودن شمشیر بھ گونھبا 
 -sawریشھء ضyyعیف  sū-است.  -abi–sū-taاما افسودن / افسای از ایران باستان     

ریشyyyyھء  abi-sāw-aya .sāw*از ایرانyyyyی باسyyyyتان  afsāy :اسyyyyت. سyyyyتاک مضyyyyارع
د کyyyردن" از طریyyyق کyyyالم یyyyا اسyyyت بyyyھ معنyyyی "تقویyyyت کyyyردن و نیرومنsaw yyyباالنyyyدهء 

-ھمچنین می . )22  : 1384بھ نقل از منصوری، ،    (Bailey Ir.st. lll, 148سالح،
" سyyخن گفyyتن"فارسyyی باسyyتان بyyھ معنyyای  θah واوسyyتایی  -sahتوان افسانھ را از ریشھء 

 ،یyyابیدر این ریشھ تبدیل شده است. xبھ  hاست کھ  sąh-vanسخن خود از  ھم دانست.
نیyyز باشyyد و در ایyyن  "جyyادو کyyردن از طریyyق سyyخن و کyyالم"توانyyد بyyھ معنyyای مyyی افسyyون
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در زبyyان تبyyری ایyyن تفyyاوت را  āsunakقابل توجیyyھ اسyyت.  axsəگونھء تبری  ،صورت
پسوند اسyyم سyyاز را حفyyظ  ag /akحذف یا ادغام کرده و  پھلوی را  afsōnدر  fدارد کھ 

 کرده است.
 jir. جیر ji ،2. جی 1نکابنی: / ت jā، آملی: جا " از"  ajچ اَ  .8

 )53، 1(فرھنگ واژگان تبری، ج 
hačči kašəmə aj dassə tuə / hačči kašəmə te jā kašəmə 

 کشم.کشم از دست تو میھر چھ می
aj صرف ازی  و بازماندهء فھحرف اضا(abl.)  تانyyی باسyyت. فارسyyتانی اسyyباسhačā- ،

، حالyyت مفyyرد " بyyا" sáčāسنسyyکریت  ،-hača، اوسyyتایی متyyاخر hačāاوسyyتای گاھyyانی 
 . (Kent, 1953: 212) "نبال کردن"د *sequبایی از ریشھء ستاک ھندواروپایی ̣

 [az]مانوی  ء، فارسی میانھMN ; hc [az] (Mackenzie, 1971: 15)پھلوی:     
'z / 'c " ،یلھراز، یکی ازyyب "وی، بھ خاطر، بوسyyدر ترکی ،az…hammis " اyyراه بyyھم

(Durkin-(Meisterernst, 2004: 21 . 
اگر بyyھ خyyاطر تyyو نبyyود، مyyن "  te jā naybu, mən šimə ārusiدر این جملھء تبری 

در گویش تنکابنی برابر   jirو     jiدر گویش آملی / بابلی و     jā، " رفتمبھ عروسی می
 یکی از معانی فارسی میانھء مانوی (بھ خاطِر) است.

 (کرم خاکی)  ajig. اجیگ 9
 )56، 1ھنگ واژگان تبری، ج (فر

bur bāq-e dələ ajigā rə dar biyār 
 ھای خاکی را (از زیر خاک) در بیار.برو داخل باغ، کرم

،  ajikاسyyتراباد غربyyی، بyyابلی، سyyاروی، آملyyی و نوشyyھری: اجیyyک  -ھyyای کردکyyویگyyویش
 ).77(ھمان،   jik ، تنکابنی: جیکanjikعباس آبادی: انجیک 

در یکyyی از  ھمچنین .)56حالت صفت بھ معنی مردنی، الغر (ھمان،  در ajikاجیک     
پسyyر بچyyھ،  : آلyyت تناسyyلیِ  ajeyakیyyَک ای شبیھ سوسک است. اجِ ھا بھ معنی حشرهگویش

 . jikو   čik  ،čuk :ھای دیگرویشگبھ ھمین معنی در 
  zdh'g')، فارسyyی میانyyھء مyyانوی: 16(مکنyyزی،  cydh'k'  ] [Azdahāg'پھلyyوی:    

[azdahāg]  /'wzdh'g   وdh'g (Durkin-Miesterernst, 2004: 85)  ،
مyyار، " -ahayاسyyم مyyذکر، سنسyyکریت:   -ažayیyyا  -ažiاز  Aži.dahā-kaاوسyyتایی: 

 ."اژدھا
 . کاردان ، خبره.  ب. جنبش، حرکت: الف ərاِر  .10

 )60، 1(فرھنگ واژگان تبری، ج 
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،  -ar-  ،-ərə  ،iyar-  ،īr :اک مضyyارع، سyyت" حرکyyت کyyردن" 1arاز ریشھء اوستایِی 
،   -aoi-  ،us- ،avi، بyyا پیشyyوندھای  -ərəta :صyyفت مفعyyولی ، -āraya :سببیستاک 

vī- تارهyyتِن (سyyوند بھ معنی برخاسyyا پیشyyا)، بyyھ-ā "دنyyک شyyوند  "نزدیyyا پیشyyب ،nī- " رودyyف
 ,Reilchelt) سyyازد بyyھ معنyyی "دور رانyyدن"فعل سببی مyyی -vī، با پیشوند "آمدن، لغزیدن

1968: 218) . 
،  -rasa :، سyyتاک مضyyارع آغyyازی"حرکت کyyردن، رفyyتن، آمyyدن" -arفارسی باستان:     

 رسیدن. -فارسی: رس
، ھنyyyyدو " خیyyyyزدبرمyyyyی" oritur، التyyyyین: "رسyyyyیدن"   ŗccháti در  -ŗسنسyyyyکریت:     

 .ŗskˆe (Kent, 1953: 169)*و  re-skˆe*اروپایی: 
توانyyد مyyیتبری در حالت صفت است بھ معنی "کyyاردان، خبyyره" کyyھ  ərاما کاربرد دوم     
اوستایی باشد بھ معنyyی "سلحشyyور و جنگجyyو" و بyyا یyyک تحyyول معنyyایی در تبyyری بyyھ  rēاز 

 .معنی "کاردان و خبره" شده است
 گیرینتیجھ

دھد کھ زبان تبری بررسی و تحلیل ریشھ شناختِی ده واژهء تبری / مازندرانی نشان می
ھای آوایی و ھای پارتی و فارسِی میانھ وابستھ است و بسیاری از ویژگیھ زبانسخت ب

ھای آوایی و گذارد. در برخی موارد حتی ویژگیمعنای این دو زبان را بھ نمایش می
(آگاه، ھشیار) کھ در فارسی  Ājirخورد مانند واژهء بھ چشم میریشھ شناختِی اوستایی 

است. در موارد دیگری چون کاربرد دوگانھء واژهء  -jīraاما در اوستایی   zīrمیانھ 
بینیم کھ کاربرد دوم آن در حالت صفت است کھ (الف. جنبش، ب. کاردان) می rəتبری 

اوستایی (سلحشور، جنگجو) گرفتھ شده و با یک تخول معنایی در تبری بھ معنی  rəاز 
 "کاردان و خبره" شده است.

 کتابنامھ
-: دسyyتور و واژه2، ج ھyyای باسyyتانی ایyyرانراھنمyyای زبyyان)، 1374ابوالقاسyyمی، محسyyن (

 نامھ، تھران: 
 سمت.   

 .6، تھران: سمت، چ تاریخ زبان فارسی)، 1384( -------------
 ، تھران: ققنوس.لوژی)اتیموشناسی (ریشھ)، 1374(-------------

مکyyاری ، بyyا ھفارسyyی-فرھنyyگ معاصyyر ھyyزارهء انگلیسyyی)، 1381محمyyد (شناس، علyyیحق
 حسین 

 .2سامعی، نرگس انتخابی، تھران: فرھنگ معاصر، چ    
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، تھyyyران: راھنمyyyای زبyyyان پyyyارتی (پھلyyyوی اشyyyکانی))، 1385بیyyyدی، حسyyyن (رضyyyایی بyyyاغ
 ققنوس.

 ، ناشر: مولف.صد ترانھء امیر پازواری)، 1369روجا، م.م. (
مyyyود ، ترجمyyyھء محھyyyای خالفyyyت شyyyرقیجغرافیyyyای تyyyاریخی سyyyرزمین)، 1364لسyyyترنج (
 عرفان، 

 .2تھران: علمی و فرھنگی، چ    
، تھران: پژوھشyyگاه علyyوم 1، ج نامھء گویش بھدینان یزدواژه)، 1374مزداپور، کتایون (

 انسانی 
 و مطالعات فرھنگی.   

ھyyای زبyyان پھلyyوی (فارسyyی میانyyھء شناسyyی فعyyلبررسyyی ریشyyھ)، 1384منصyyوری، یدالyyھ (
 ، زردشتی)

 دب فارسی.تھران: فرھنگ زبان و ا   
 ، تھران: بنیاد نیشابور.نامھء مازندرانیواژه)، 1368بارفروش، محمدباقر (زادهنجف

ران: احیyyاء ھyy، تفرھنyyگ واژگyyان تبyyری)، 1381اشرفی، جھانگیر و گروه مولفان (نصری
 کتاب.

-)، پژوھشyyی در زبyyان تبyyری (مازنyyدرانی) ھمyyراه بyyا عالئyyم زبyyان1369ھومن، نصyyرالھ (
  شناسی و

 ، تھران: دانش.عاری از رضا خراتیاش   
Bailey, H (1979), Dictionary of Khotan Saka, Cambridge. 
Bartholomae, Chr. (1979), Altiranisches wörterbuch, Berlin. 
Boyce, Mary (1977), A Word-List of Manichaean Middle Persian 
and  
   Parthian, Acta Iranica 9a, Teheran-Liege, Leiden. 
Durkin-Meisterernst, Desmond (2004), Dictionary of 
Manichaean  
   Texts, Vol. lll, Dictionary of Manichaean Middle Persian and  
   Parthian, Turnhout: Brepols. 
Jackson, Williams, A.V. (1892), An Avesta Grammar in 
Comparison  
   with Sanskrit, Stuttgart: W. Kohlhammer. 
Kellens, J. (1995), Liste du verbe Avestique, Wiesbaden. 
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Kent, Ronald G. (1953), Old Persia, Grammar, Texts, Lexicon, 
New  
   Haven, Connecticut: American Oriental Society, 2nd edn. 
MacKenzie, D. N. (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, 
London:  
   Oxford University Press. 
Nyberg, Henrik Samuel (1974), A Manual of Pahlavi, Part ll:  
   Glossary, Wiesbaden: Otto Harrasso witz. 
Pokorny, J. (1959), Indogeomanisches Etymologisches 
Wörterbuch, I  
   -, Berlin- Stuttgart. 
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 تینوونا مالچانووااکاترینا کنستان
 ن زبان ھای ایرانی آکادمی علوم روسیھ اریاست دپارتممسکو، 

پسر بر اساس یک  -نوع شناسی (تیپولوژی) روابط پدر
 مازندرانیافسانھ ی 

در تاریخ اقوام مختلف، تغییر جایگاه و نقش پدر برای پسر جایگاه ویژه ای داشتھ است؛ 
اوری گرفتھ تا سر بار بودن پدر بھ علت پیری و از الگو قرار گرفتن پدر در دفاع و جنگ

عدم توانایی وی برای شرکت در نبردھا و مبارزات با دشمن یعنی در  آشوب ھای 
اجتماعی. در چنین شرایطی افراد سالخورده را از میان قبیلھ جدا کرده و آنان را بدون 

کشتار افراد تغذیھ رھا میکردند تا مرگشان فرا رسد. نمونھ بارز این سنت یعنی 
کھ از کوچ نشینان صحراگرد باستان  1سالخورده قوم را میتوان در میان اقوام ماساگت

 بودند یافت.
ماساگت ھای قبایل کوچ نشین آسیای میانھ از قرن ششم قبل از -اتحاد و ائتالف سکاھا

میالد شناختھ شده است. نام ماساگت ھا اولین بار در نوشتھ ھای ھرودوت بھ چشم 
د و در لغت بھ گروه بزرگی از قوم سکاھا اشاره میکند. از این منظر میتوان میخور

نتیجھ گرفت کھ مقصود ھرودوت از قوم ماساگت ھمان اتحاد سیاسی قبایل سکاھا است 
کھ جزء گروه شرقی قبایل کوچ نشین شمال ایران است کھ از قرن دوم پیش از میالد بوده 

 اشتند.و در قزاقستان امروزی ساکن سکونت د
ھمچنین ھرودوت برای ماساگت ھا محدوده ای از سواحل شرقی دریای خزر تا سیر دریا 
(سیحون) قائل شده است. از سنن رایج در میان ماساگت ھا، ھرودوت بھ ازدواج گروھی 

 و کشتار کھنساالن اشاره کرده است.
اعتقادات  فرھنگ ودر نگارش این مقالھ از یک فولکولور مازندرانی و نیز از بخش "

مردم مازندران باستان از آغاز تا ھزاره دوم قبل از میالد" از کتاب "تاریخ مازندران 
(بھ زبان 46-41، ص. 1393باستان" بھ نوشتھ طیار یزدان پناه لموکی، تھران، 

مازندران (استان مازندران) در کرانھ جنوبی دریای خزر  فارسی) استفاده شده است.
 واقع شده است.

فوق الذکر از سنت کشتار کھنساالن بیش از ھفتاد سال و نیز از تدفین مردگانی  در کتاب
کھ پیش از ورود بھ این سن فوت می شدند سخن آمده است. این تشریفات عمدتا برای 

                                                
یکی از  )Μασσαγέται، Massagetai یونانی بهیا ماساژت ( اگتماس1 

 .بودند آسیای میانه صحراگرد دری نیمهو یک تیرٔه سکایتبارایرانی اقوام
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ادای احترام و نیز ضمانتی برای حیات پس از مرگ فرد انجام می شدند. ماساگت ھای 
کشتار آنان جمع شده، گاوھای نر و گوسفندانی خویشاوند با افراد کھنسال در مراسم 

قربانی می کردند و میخوردند. کاسی ھا(یا ھمان کاسپی ھا، کاسپین ھا) کھ در دوره 
ماقبل تاریخ و قبل از ورود آریاییان در کرانھ جنوبی دریای خزر زندگی میکردند 

(بھ  105.، ص1390(توضیح ھمان نویسنده در کتاب افسانھ ھای مازندرانی، تھران، 
کھنساالن باالی ھفتاد را بھ روش گرسنھ نگھ داشتن می کشتند سپس  زبان فارسی))

اجساد آنان را در بیایان رھا میکردند و منتظر میماندند تا چھ سرنوشتی برای جسد رقم 
میخورد. اگر جسد توسط کرکس یا شاھین برده میشد این واقعھ نشانھ برکت و نیکی برای 

د. اگر جسد طعمھ درندگان و سگھا میشد خیر و برکت بھ مراتب متوفی قلمداد میش
کمتری شامل حال جسد میشد. اما اگر جسد دست نخورده باقی میماند این امر را نشانھ 
شر و سرنوشت شوم برای جسد میدانستند. ھمچنین اشاره شده است کھ بمنظور اینکھ 

دند. پیش از دفن جسد، آن را آلودگی جسد بھ محیط اطراف سرایت نکند آن را دفن میکر
 با گل اخرا و  یا اکسید آھن می پوشاندند تا روح پلید(شیطان) از آن خارج گردد.

اینک بھ فولکولور باز میگردیم. در میان حکایت ھای مازندرانی (بھ باال رجوع شود) کھ 
 بر اساس موضوع دستھ بندی شده اند بخشی تحت عنوان "حکایت ھای" قبایل "کاسپین و

سکایی" آمده است کھ تنھا شامل یک حکایت تحت عنوان "معبد قدیمی" است. (ص. 
) گردآوری کننده مجموعھ آقای طیار یزدان پناه لموکی کھ خود از اھالی 105-111

مازندران است در پاسخ بھ سوال بنده در خصوص منبع پیدایش این حکایت میگوید کھ 
ود شنیده است و اینکھ این حکایت بھ ھمین خود وی این حکایت را بارھا از پدربزرگ خ

 شکل داستانی در تمام مازندران وجود دارد.
سوژه داستان اینچنین است: پسر و پدری سوار بر اسب بسوی مکانی کھ می بایست سنت 
قبیلھ در آنجا اجرا شود می تازند. پسر صورت پر از چین و چروک و بدن نحیف پدر را 

م پدر کھ بیانگر حاالت درونی اوست نگاه میکند: غم و نظاره میکند. بھ چشمان مصم
اندوه ناشی از حوادثی کھ بر پدر و خانواده اش رفتھ آن ھنگام کھ آنان را بھ زور از 
زادگاھشان در حاشیھ دریای خزر بیرون راندند. پدر بارھا در مورد این کوچ اجباری، 

ھ حکومت بھ قبایل مختلف از شجاعت اجدادش و نیز از خونریز بودن و نگاه ظالمان
تعریف کرده بود. در جریان نبردھای سھمگین خانواده پدر و اجدادش مجبور بودند بھ 
زندگی سخت در تاخت و تازھای روی اسبھا و عرابھ ھا، بھ کوچیدن ھای پی در پی و 
حرکت از یک نقطھ بھ نقطھ دیگر عادت کنند. در چنین شرایطی، بیان احساسات 

انوادگی جایگاھی نداشت. اولویت اصلی بقای قبیلھ بود. از دست شخصی و عواطف خ
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دادن کھنساالن، کودکان و بیماران تنھا درد موجود بود و این اندوه را بدون آشکار 
 ساختن در ظاھر، در درون خود پنھان نگاه میداشتند.

ر را پسر در حالیکھ با عشق بھ پدر خویش نگاه میکرد تمامی حوادث بازگو شده توسط پد
بھ خاطر می آورد. آن دو بھ راه خود بسوی معبد قدیمی ادامھ دادند. ھنگامیکھ بھ معبد 
رسیدند از اسب پیاده شدند. پدر بھ اطراف نگاھی انداخت و سپس روی خود را بھ سمت 
پسر برگرداند. آن دو خیره بھ یکدیگر نگاه کردند. پدر پوزخندی زد و بھ سوی معبد بھ 

 راه افتاد.
نت، پسر می بایست پدر را در گرسنگی رھا کند تا اینکھ مرگش فرا رسد. باید طبق س

منتظر می ماند و میدید کھ چھ بر سر جسد پدر می آید. اگر جسد پدر، طعمھ پرندگان 
شود او سرنوشت یک انسان رستگار را خواھد داشت، اگر طعمھ درندگان شود باز ھم 

رده باقی بماند نگون بختی یار پدر خواھد جای شکرش باقی است اما اگر جسد دست نخو
 بود. ھمھ این وقایع می بایست بھ اطالع افراد قبیلھ برسد.

شب ھنگام پسر چشم بر ھم نگذاشت. چھره پدر در لحظھ آخر را کھ گویی بھ او لبخند 
میزد بخاطر می آورد. با خود گفت: پدرم و امثال او دلیرانھ با دشمنان جنگیدند اما اکنون 

د در برابر مرگ زانو بزنند. چقدر غیر منطقی است! چنین پایانی برای پسر قابل بای
درک نبود. از سوی دیگر تغییر سنت نیز کار آسانی نبود. چرا کھ نسل ھای پی در پی 
از جملھ اجداد خود او یکی پس از دیگری این سنت را پذیرفتھ و بی چون و چرا اجرا 

ا گرفت. وارد معبد شد. سایھ پسر پیر مرد را وادار میکردند. سرانجام او تصمیم خود ر
کرد تا با چوبدستی کھ در دست داشت بھ استقابل خطر برود. پسر گفت: تمام شب بھ این 
فکر میکردم کھ لبخند شما در لحظھ آخر چھ معنایی میتواند داشتھ باشد؟ پدر با چھره ای 

در خود را بھ ھمین معبد و زیر آرام گفت: لبخن من از آنجا بود کھ من نیز روزگاری پ
ھمین درخت اندوه بار آوردم. یاد آن روز موجب شد تا لبخن بزنم. پسر گفت: ھنگامی کھ 
من وارد معبد شدم متوجھ شدم کھ تو نمیخواھی بھ سادگی تسلیم مرگ شوی زیرا کھ با 

اشد: چوبدستی تصمیم بھ مقابلھ با خطر گرفتی. این موضوع باید درس بزرگی برای ما ب
باید سنت کشتار کھنساالن را در قبیلھ خود ریشھ کن کنیم و بھ این کار ناشایست پایان 
دھیم. پدر روح بلند پدربزرگش را در وجود پسرش و در خالل سخنانش حس کرد. (در 
حکایت تاریخچھ زندگی پدربزرگ آورده شده است. اکاترینا مالچانووا) پسر لبخندی زد و 

 ھا را زین کنیم.گفت: پس برویم و اسب
بدین ترتیب، این حکایت مازندرانی میتواند مبین تغییر و دگرگونی جھان بینی اجداد 
ساکنین امروزی مازندران باشد و بھ نوعی گام نخست تغییر سنت ھای باستانی مربوط 

 بھ کھنساالن این سرزمین باشد.
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انھ ھای دیگری با ھمین نکتھ ای از نویسنده مقالھ: برای من جالب بود کھ بدانم آیا افس
موضوع در میان اقوام دیگر وجود دارد یا خیر. گویا در میان مردم تاجیک و پامیر چنین 
افسانھ ھایی وجود دارد اما من نتوانستم اثری مکتوب را بیایم. در اینترنت چنین وقایعی 

وام یافتم. در میان این اق 3و مردم آسی 2در میان مردم قفقاز: آدیگی ھا/چرکسی ھا
وجود دارد کھ دربردارنده افسانھ ھای باستانی است.   4رزمنامھ میھنی بھ نام حماسھ نرت

یک فرد چچنی تبار نیز از وجود چنین افسانھ ای در میان ملت خود بھ من گفت اما 
 تاکنون منبع و سندی برای من نفرستاده است.

لین مطلب یوری خائنکو از در اینجا نوشتھ ھایی از اینترنت آورده شده است. نویسنده او
میالدی) ھر آن کس کھ حتی یکبار با  2004ایالت کراسنودار روسیھ است.(کراسنودار، 

سفر کرده باشد بی شک اسامی زیبای  5خودروی شخصی یا با اتوبوس بھ سوچی
رودخانھ ھا و مناطق دارای سکنھ توجھ او را بھ خود جلب کرده است. تمامی این اسامی 

یا چرکسی دارند. بعنوان مثال دھکده و رودخانھ "آشھ" در زبان آدیگی بھ ریشھ ترکی و 
زندگی  6شاپسوگی-معنای سالح است. از گذشتھ بسیار دور در این منطقھ اقوام آدیگی

میکردند. آنان بھ کشت درختان میوه و پرورش دام مشغول بودند. (باغھای ایجاد شده 
 شامل درختان گالبی وحشی و سیب است.) توسط آنھا ھم اینک نیز محل زراعت بوده و

جنگجویان شجاع بھ لحاظ قدرت و شجاعت متمایز بودند اما در میان آنان فرد کھنسالی 
بھ چشم نمیخورد. قوانین سختگیرانھ قبیلھ بر این اصل استوار بود کھ تمامی افراد 

ل کھ مانعی در فرتوت، سالخورده و ناتوان را از صخره بھ رودخانھ بیاندازند با این دلی
برابر فعالیت افراد دیگر قبیلھ نباشند. کھنساالن نیز  برای  این سنت حکمت خاصی قائل 
بودند و مرگ بھ این شیوه را با فروتنی می پذیرفتند. طبق افسانھ در والیت آدیگی ھا 

سالھ بھ نام تاکیر زندگی میکرد. روزی از روزگاران تاکیر دریافتھ بود کھ  90پیرمردی 
سم اجرای سنت فرا رسیده لذا از فرزند خود مراد خواست تا وی را بھ صخره ببرد. مو

مراد مدت زمان زیادی این سنت را بھ تاخیر انداخت تا اینکھ دیگر بھانھ ای برای تعویق 
اجرای سنت باقی نمانده بود.جنگ بی وقفھ با دشمنان در حال انجام بود و افراد سالخورده 

این میان بودند. پسر وفادار آھی کشید و پیرمرد را بھ صخره برد.  و بیمار مانع جدی در
چشمان مراد از اشک پر شده بود. در حال رفتن ناگھان مراد بھ زمین میخورد و پدر کھ 
بر دستانش بود بھ زمین می افتد. وحشت او را فرا میگیرد. اما پس از اینکھ مراد 

                                                
 .ھستند ساکن ترکیھ و روسیھ آدیغھ جمھوری در کھ ھاست گرجی با ریشھھم قفقازی قومی نام چـِرِکس2	
 .ھستند قفقاز منطقھٔ  مردم از گروھی ھاآس یا ھاسیآ3	
 .است اوستیا تبارایرانی مردم میھنی رزمنامھ	кадджытæ	Нарты)آسی زبان بھ( نَرت حماسھٔ 4	
 .است کشور این غربی مرز در کراسنودار سرزمین در واقع روسیھ گردشگری شھر 5	
 و ایالت کراسنودار زندگی میکنند. از قبایل بزرگ قوم آدیگ کھ درمنطقھ آدیغیھ ی روسیھ6	
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ود. تاکیر برای مراد داستان خود را چشمانش را باز میکند صدای خنده پدر را میشن
تعریف میکند و میگوید کھ چطور تاکیر پدر خود را بھ ھمین صخره آورد و بھ پایین 

 پرت کرد.
مراد در می یابد کھ این تشابھ واقعھ داللت بر نشانھ ای عظیم دارد. در نتیجھ از انداختن 

تی و پوست گوسفند نزد پدر بھ دره صرف نظر میکند. پدر را بھ غاری میبرد. چوب دس
 پدر باقی میگذارد و زین پس بھ طور مرتب بھ غار رفتھ و برای پدر خوراک میبرد.

مدت زیادی از جنگ میگذشت و مردم قبیلھ دیگر امیدی بھ پیروزی نداشتند. در این 
ھنگام بود کھ تاکیر از غار خارج میشود و بھ مردم خود این نوید را میدھد کھ آنان را بھ 

زی خواھد رساند. سپس دستور داد تا از زیرزمین ھا بشکھ ھای پر از "عسل مست پیرو
کننده" بیاورند و در مسیر حرکت دشمن قرار دھند. پس از آن افراد قبیلھ را بھ نقطھ امنی 

 برد تا بتوانند در برابر حملھ دشمن از خود دفاع کنند.
کردند غافل از آنکھ این  سربازان دشمن با دیدن بشکھ ھای عسل شروع بھ خوردن آن

عسل یک عسل طبیعی نبود.ابتدا آنان دچار ناتوانی شدند و با خوردن مقدار بیشتری از 
عسل سربازان دشمن توانایی مقاومت در برابر مردم ده را از دست دادند. مردم ده ابتدا 

ور دشمن را خلع سالح کردند، زره را از آنان کندند، سوار کشتی کردند و بھ آبھای د
 دست فرستادند.

از آن زمان این غار بھ غار نجات معروف شد و صخره نیز بھ صخره کھنساالن شھرت 
یافت. مردم آدیگ نیز از آن پس افراد کھنسال را محترم شمرده و از نصایح آنان پیروی 

 کردند.
را ھنگامیکھ بھ این منطقھ سفر کردید از مکانھای دیدنی آن دیدن کرده و این افسانھ زیبا 

بھ یاد آورید. اما فراموش نکنید کھ ھرگز عسل مست کننده را امتحان نکنید. بلھ! این 
عسل وجود دارد! زنبورھای عسل از گل ھای خرزه ھندی قفقازی برای تھیھ عسل 

 استفاده میکنند. عسل خالص تھیھ شده از این گلھا بھ شدت خواب آور است.
نید و از زیبایی طبیعت بکر و افسانھ ھای برای حفظ سالمتی از عسل طبیعی استفاده ک

 بیشمار این مناطق لذت ببرید.
 مطالبی از اینترنت (بدون ذکر نویسنده)

افسانھ باستانی کشتار افراد سالخورده قبیلھ و بھ پایین انداختن آنان از صخره و نیز اینکھ 
وط میشود. چرا و چگونھ این سنت کنار گذاشتھ شد تماما بھ ھمین صخره کھنساالن مرب

طبق افسانھ یکی از ساکنین روستاھای اطراف این صخره فرمان "خاسھ" (شورای 
بزرگان. اکاترینا مالچانووا) را اجرا نکرده و پدر سالخورده خود را از صخره بھ پایین 
پرت نکرد. بلکھ پدرش را در غاری مخفی کرد. مرتب بھ مالقات پدر رفتھ و در تمامی 
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کرد و اینچنین بود کھ پسر بھ فرد حکیمی در قبیلھ بدل شد. امور با وی مشورت می 
زمانی کھ با راھنمایی پدر تمامی مردم روستا از نابودی حتمی نجات یافتند مرد جوان 
راز خود را آشکار ساخت. از آن زمان بود کھ مردم روستا سنت کشتار افراد سالخورده 

حماسھ نرت بھ کشتار بیرحمانھ افراد  را برچیدند و آنان را محترم شماردند. در رزمنامھ
سالخورده قبیلھ اشاره شده است. اما آیسا یونسوویچ آچمیزوف متخصص افسانھ ھای 
آدیگی و آداب و سنن این قوم و بنیانگذار گردشگری نژادشناسی از ایالت کراسنودار 

تانی روسیھ تاکید میکند کھ ارتباط صخره کھنساالن با این سنت بعدھا در افسانھ باس
گنجانده شده است. در داستان دیگر، افسانھ صخره کھنساالن بھ گونھ دیگر بیان شده 

 است: 
در زمان قحطی شدید تصمیم بر آن شد تا برای خدایان قربانی پیشکش شود. کودک یتیمی 
کھ سرپرستی نداشت تا از او مراقبت کرده، خوراک او را تامین کند و کودک را از 

کند بعنوان قربانی برگزیده شد. اما ھنگامیکھ پسر را برای سرنوشت شوم محافظت 
قربانی کردن بسوی صخره میبردند تا او را از صخره بھ پایین بیاندازند پیرمردی کھ نزد 
تمامی افراد قوم محترم بود در برابر آنان شروع بھ صحبت کرد. او گفت کھ مدت زمان 

واند بزرگ شود و بھ جنگجوی خوب و اش باقی مانده است اما پسرک میتکمی از زندگی
مدافع محکمی برای قبیلھ بدل شود. او از مردم خواست تا از کودک مراقبت کنند و در 
این ھنگام خود را از صخره بھ پایین انداخت. پس از این ماجرا در میان مردم آدیگ 

از آنان سنت بر آن شد تا یتمان و فرزند دیگران را چون فرزند خویش محترم بشمارند و 
 مراقبت کنند. اینگونھ است کھ در سرزمین آدیگ ھیچ یتیم بی سرپرستی وجود ندارد.

 
 

 از اینترنت:
 سفری بھ پھنھ رودخانھ آشھ

یکی از اعجاب انگیزترین و جالب ترین گردش ھا، سفر بھ پھنھ رودخانھ آشھ است. اما 
ویید. و نشان دھید کھ نکتھ جالب توجھ در مورد یک رودخانھ چھ میتواند باشد؟ شما بگ

این موضوع صحیح است. رودخانھ آشھ یک رودخانھ کوھستانی نھ چندان بزررگ است. 
باید گفت کھ از این دست رودخانھ ھا در منطقھ کراسنودار کم نیست. اما فراموش نکنیم 

 کھ ھر رودخانھ ای نیز دارای چنین تاریخچھ و افسانھ غنی نیست.
ک است اما در دوران گذشتھ در این مکان بندری وجود امروزه آشھ یک رودخانھ کوچ

داشت کھ کشتی ھای تجاری در آن پھلو میگرفتند تا منبع ذخیره آب شیرین خود را پر 
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نمایند. اما تمام کشتی ھایی کھ در این بندر =ھلو میگرفتند صلح طلب نبودند، بلکھ گاھی 
 اوقات کشتی راھزنان بھ این منطقھ حملھ میکردند.

            

 
دشت آشھ از دیرباز مکان مورد عالقھ یکی از بزرگترین اقوام منطقھ قفقاز یعنی قوم 
آدیگ یا چرکس بوده است. آشھ در زبان آدیگی بھ معنای تجارت و اسلحھ است. 
نامگذاری رودخانھ نیز بر حسب اتفاق نبوده است. چرا کھ مردم آدیگ انسانھایی بسیار 

 جنگجو، شجاع و میھمان نواز بودند.
برای اینکھ بھ دشت رودخانھ آشھ برسید باید مسیر پر پیچ و خم کوھستانی را بھ مدت نیم 

ساعت بھ طول می انجامد. ابتدای این سفر  5ساعت طی کنید. سفر شما بھ طور کل 
 تفریحی از مشاھده بلندترین نقطھ در این پھنھ یعنی از صخره کھنساالن آغاز میشود.

نھ ھای جالبی ھمراه است. بر ھیچکس پوشیده نیست کھ نامگذاری این صخره با افسا
افراد سالخورده در تمامی منطقھ قفقاز بسیار مورد احترام ھستند. اما ھمیشھ اینگونھ نبوده 
است. در زمانھای بسیار دور آن ھنگام کھ مردم آدیگ بت پرست بودند سنت بسیار 

پیری پا می نھاد و توانایی خشنی در میان آنان رواج داشت. ھنگامیکھ فردی بھ سنین 
مراقبت از خود نداشت و نمیتوانست در برابر تھاجم دشمنان از خود محافظت کند فرزند 
کوچک او مامور می شد تا پدر را بھ بزرگترین نقطھ منطقھ یعنی صخره کھنساالن برده 

سنت را و او را بھ پایین بیاندازد. مردم قوم نیز در پھنھ رودخانھ جمع میشدند و اجرای 
 تماشا میکردند.
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اما زمان آن رسید کھ این سنت کنار گذاشتھ شود. یکی از افراد قبیلھ بھ نام مرداد 
نتوانست پدر خود تاکیر را از صخره بیاندازد. مراد پدر را در غاری کھ غار نجات نام 

 داشت مخفی کرد.
تاکیر حکمت ھای مختلفی را بھ فرزند خود آموخت تا جاییکھ مراد داناترین فرد قوم شد. 

از روزگاران ھنگامیکھ در ده ھیچ مردی جز مرداد حضور نداشت دشمن حملھ روزی 
میکند. مراد بھ لطف نصایح پدر زنان و کودکان را از دشمن مخفی کرده و عسل گیاه 
خرزه ھندی را کھ دارای خواص عجیبی است بھ دشمن میخوراند. اگر یک قاشق از این 

ر بیشتر آن موجب میشود کھ فرد عسل خورده شود فرد مست میشود اما مصرف مقدا
بیھوش گردد. خاصیت این عسل تاکنون توسط کھنساالن قوم آدیگ سینھ بھ سینھ و نسل 

 بھ نسل منتقل شده است.
از آن زمان بود کھ مردم قوم از انداختن کھنساالن از صخره دست کشیدند و در سایھ 

 حکمت آنان ، کھنساالن را محترم شماردند.
آشھ دو آبشار زیبا وجود دارد: "پسیداخ" بھ معنای آب زیبا یا پادشاه و  در پھنھ رودخانھ

 "شاپسوگ" بھ معنای فرد کمر باریک.
 از اینترنت

قسمتی از مقالھ واسیلی ایوانوویچ آبایف تحت عنوان "رزمنامھ میھنی حماسھ نرت مردم 
خصصین آستین" (خاطر نشان میشود آبایف کھ ملیتی آسی دارد یکی از بزرگترین مت

مقابلھ ای در جھان است. سالھای زندگی وی  -زبانھای ایرانی و زبان شناسی تاریخی 
میالدی بوده است. او در انیستیتوی زبان شناسی فرھنگستان علوم روسیھ  1900-2001

 اکاترینا مالچانووا). –فعالیت می نمود. 
ی کھ دنیای نرت در ھای مختلف توجھ نکنیم و  بر تأثیردر بخش اگر بھ نکات پراکنده

شک در برابر ما اجتماعی گاه بیکند، متمرکز شویم، آنترین بخش حماسھ ایجاد میکھن
قومی با یادگارھای روشنی از نظام مادرساالری قرار گرفتھ است. مردم این قوم یک 
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دادند کھ در آن سلسلھ مراتبی مبتنی بر ارشدیت و تجربۀ نظامی ساختار نظامی تشکیل 
 ست.حاکم ا

گرفت، خوار ھا سرچشمھ میھای قوم نرت کھ از ساختار نظامی آنیکی دیگر از ویژگی
 شمردن سالمندان فرتوتی بود کھ دیگر قادر بھ شرکت در نبرد نبودند.

نگاه تحقیرآمیز بھ افراد سالخورده ناشی از این عقیده بود کھ مرگ معقول برای یک 
 مرد، مرگ در میدان جنگ است.
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 و دیو سپید مازندران
 کتایون مزداپوردکتر 

منطقۀ جغرافیایی اوستا اصوالً شرقی است و نامھایی جغرافیایی کھ در کتاب اوستا آمده 
گردد کھ در شرق ایران کنونی و در بیرون است، کمابیش ھمگی بھ سرزمینھایی باز می

بلخ و از مرزھای سیاسی امروزی کشور ایران قرار دارد، ماننِد ھرات و خوارزم و 
وشنود در بارۀ سغد. اما نامھایی را کھ از این حکم باید مستثنی دانست، اغلب جای گفت

، کھ »ری«شھر ». ری«است و دیگری » البرز«ماند. یکی از این نامھا، آنھا باز می
، ص 1907: 16آید (بند می وندیدادترین نام در فھرستی است کھ در فرگرد یکم غربی

در کتیبۀ بیستون بھ سھ صورت فارسی باستان و ایالمی و  ragā). نام ری بصورت 15
). اّما شاید 205، ص 1953(کنت،  7اندای در ماد دانستھاکدی آمده است و آن را ناحیھ

اوستایی ھمین ری کنونی و مّحل امروزی تھران ما نباشد، زیرا آن صورت » ری«آن 
(ترجمھ بھار،  بندھشا بر قول گردد، بنکھ بھ دوران میانۀ زبان باز می» ری«واژۀ 

) در آذربایجان است و جایگاه زادن زرتشت. نیز شاید بیش از یک 134، ص 1369
در الواح ایالمی ھمانند باشد (اطالع شفاھی از دکتر  8rakkanداشتھ باشیم و با » ری«

نھ در متن اوستایی، بلکھ فقط در » فارس«عبدالمجید ارفعی). ھمچنین از سرزمینی چون 
 ). 12، س 19، ص 1953ند، یعنی تفسیر اوستا بھ زبان پھلوی، ذکری ھست (کاپادیا، ز

بدین شمار است کھ ھنگام گفتگو در بارۀ اسامی جغرافیایی در آن دنیای کھن، با      
جھانی از الفاظ و مفاھیم سروکار داریم کھ بھ دورانھایی مختلف و زمانی دراز از تاریخ 

کھ برخی وجھی واقعی و واقعیتی عینی دارند، اّما در مواردی گردند و ھر چند باز می
افتد؛ این اسامی جغرافیایی گاھی بھ جایی و بسیار، میان آن نامھا و مدلول آنھا فاصلھ می

اند یا داستانی. در بارۀ شرقی یا غربی، مکانی واقعی اشاره دارند و گاھی نیز اساطیری 
 مانَد. اھی ابھام باقی میو یا شمالی و جنوبی بودن آنھا نیز گ

، شرح وندیدادبھ ھمین روال، در جغرافیای اساطیری اوستایی، چون فرگرد نخستین      
نماید، آفرینش شھرھای جھان را از ایرانویج، مرکز اساطیری اقوام آریایی، آغاز می

کھ ھر  آید. فزونتر آناسامی مکانھایی غربی کھ در ایران کنونی جای دارند، بھ میان نمی
چند در جغرافیای اوستایی، البتھ نامھایی از شھرھا و اماکنی واقعی ھم ھست، اما دقایقی 

خورد کھ  وجھ و جنبۀ اساطیری و مطلقاً ذھنی آن بارز است. در نیز در آن بھ چشم می
و نور افشاندن » از فراز (کوه) زیبا«این اوصاف، ھنگامی کھ از دمیدن و سرزدن آفتاب 

                                                
 با سپاس از دکتر عبدالمجید ارفعی. 7	
، ص 1392در الواح ایالمی (ارفعی،  rakkanنیز بسنجید با کاربرد نام  8	

29.( 
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» بسوی مرِو ھرات بسوی سغد (َگَو) و خوارزم«و » نزلگاھان آریاییتمام م«بر 
) 430-429، جلد یکم. صص 1347: ترجمۀ پورداود، 14و  13، بندھای مھریشت(

-رود، در آمیختگی اساطیر را با نام سرزمینھا و اسامی جغرافیایی خاص میسخن می
آید: یکی نامھایی پدیدار میبینیم. در این آمیختگی و اختالط، چند گونھ آگاھی متفاوت 

است از دیار شرقی نسبت بھ جغرافیای ایران کنونی، و دیگری مفاھیمی است کھ دینی 
-است و واجد قداست است و بھ حوزۀ باورھای کھن اقوام آریایی در دوران اوستا باز می

 گردد. 
یصۀ شرقی آید، قدمتی بیشتر دارد. ھر دو خصنامھایی جغرافیایی کھ در اوستا می     

-ماند و دیگرگونی میبودن و نیز قداست مفاھیم در این باب، در ادوار بعدی ثابت نمی
تر اطالق پذیرد. با گذر از قرون و اعصار، نخست نامھایی را کھ بھ مکانھایی غربی

بینیم. دیگر این کھ نامھایی با کاربردی داستانی شود نیز در میان اسامی جغرافیایی میمی
افزاید کھ گاھی محض قّصھ است و گاھی نیز در بیان داستانی فھرست می ھم بر این

دینی و مقدس و اساطیری بھ کار رفتھ است. سوم این کھ گرچھ نامھایی اوستایی چون 
خوارزم و بلخ معادلھایی جغرافیایی و واقعی دارند، اما پس از آن دوران است کھ یافتن 

کوشد تا روشن شود و با توضیحی بیشتر مییمصداق آن نامھا با شرحی بیشتر ھمراه م
کند کھ ھر نامی بر کدامین پدیدۀ جغرافیایی و بر چھ کوه و دشتی و شھری و مکانی 

گردد. اما این بحثی دیگر است کھ آیا چنین نامی و اطالق آن بر چنین جایی اطالق می
تالط ھمۀ اینھا ھنوز باقی است، و یا این کھ دستخوش دگرگونی و تغییری گشتھ است. اخ

سازد کھ در نھایت در تصویر ملّیت تاریخچۀ بلندی از تحول باورھایی را نمایان می
 پذیرد. ایرانی نقشی بنیادین می

آید، بسنجیم، ھای اوستایی را با آنچھ در متون پھلوی میھنگامی کھ این َرستھ واژه     
ندگانی زرتشت و روایاتی از خورد. در داستان زدگرگونی چندی در این باب بھ چشم می

مندرج است، نامھایی از  ھای زاِدسپَرمگزیدهو  بندھشآن کھ در متون پھلوی، مانند 
) در کار 260و ص  248الف، ص  -1376دیاری غربی چون آذربایجان (مثالً، بھار، 

است کھ طبعاً بھ ادوار و اعصاری جدیدتر باید متعلق باشد. بھ ھمین روال است آمدن نام 
آذربایجان بعنوان جایگاه آذرگشسب و یکی از سھ آتشکدۀ بزرگ در ایران قدیم (مثالً، 

 ). 136و ص  128ھمان کتاب، ص 
) را جایگاه آتشکدۀ 128(ص » کوه اَسنََوند در آذربایجان«در ھمین جا است کھ      

دوران حملۀ  دانیم کھ پیشینۀ نامیده شدن این استان با این نام بھخوانند و میآذرگشسب می
رسد. چنین است کھ اختالط تاریخ با اساطیر و اسکندر و سپس بھ عھد اشکانیان می
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ھایی داستانھای مقدس، و سپس با نامھای جغرافیایی در ّطِی اعصار و قرون، و با شیوه
 بندد. مختلف صورت می

موسوم بھ  دھد کھ قبائلدانیم، و اسناد و مدارک باستانشناختی گواھی میاینک می     
آریایی، کھ شعبۀ شرقی از اقوام ھندواروپایی ھستند، در چند موج پیاپی بھ این خّطھ 

اند و در آخرین آنھا، کھ فقط حدوداً یکی دو قرن قبل و پس از آغاز ھزارۀ مھاجرت کرده
نخستین پیش از میالد مسیح رخ داد، از طریق مناطق شرقی بھ سرزمین کنونی ایران 

-را، کھ ریشۀ اوستایی آن واژه را می» البرز«چنین است کھ اطالق نام  اند.وارد شده
شناسیم، بر این سلسلھ جبال باید بھ ھمان روزگاران و یا زمانی پس از آن معطوف 

 esharra-apal-Tukulti(9دانیم کھ آشوریان در زمان تیگالت پیلَسر (دانست. می
ان در داخل این سرزمین نفوذ کردند ق م) نیرو گرفتند و چند 727تا  745(حدود  10سوم

پیش رفتند و از سران ماد، کھ در آن خّطھ پراکنده بودند، توانستند » کوه بیکنی«کھ تا 
نام کدام کوه است، بحث بسیار در گرفتھ » بیکنی«باج و خراج بستانند. در بارۀ این کھ 

شمارند و اما، میاست و برخی از پژوھندگان آن را با دماوند، در البرز کنونی، یکتا 
شاید بھتر باشد کھ آن را با الوند در نزدیکی ھمدان، و یا قلّۀ دیگری از کوه زاگرس یکی 

 ). 112، ص 1380بپنداریم (فرای، 
ماند و این گونھ اقوال چنین است کھ آگاھی ما در این مقولھ اندک است و مبھم می     

-آید، نمیی کھ از اوستا بھ دست میتاریخی و دقیقتر نیز پرتوی چندان بر آن اطالعات
ھای ایرانی بر جای مانده است، سھ تصویر را از افکند. اما از آن اخباری کھ در نوشتھ

توان بھ دست آورد: یکی از سھ، اوستایی است و دیگری متعلق البرز در این جریان می
مروزه با ھمین جبالی کھ آن را ابھ متون پھلوی، و سّومی اطالق این نام است بر سلسلھ

شناسیم. نکتھ در این است کھ در ھیچیک از این سھ، نام البرز با مازندران و نام می
گردند و دیوان مازندرانی ھمراھی و نزدیکی ندارد و ھمواره ایزدان در البرز پدیدار می

پذیرد، و نھ آن کھ بھ تصریح با نھ دیوان، و نیز البرز با ھند و خّطۀ شرقی یکتایی می
 می از مناطق غربی پیوند خورد. نا

در دوران مقدم و شکل اوستایی، تصویری کھ از البرز در دست است، وجھی دینی      
و قداستی محرز دارد. این تصویر محاط در مفاھیمی اوستایی و متعلق بھ آن دنیای 

آید، و آمده است کھ دیرینھ است. مثالً، در آنجا، ایزد سروش کھ نامش در گاھان می
)، 543، جلد یکم، ص 1347: پورداود، 7، بند 57 یسننخستین سرایندۀ گاھان است (

                                                
9 Georges Roux, Ancient Iraq, 1966, Great Britain, p. 252.     

 با سپاس از دکتر عبدالمجید ارفعی. 10	
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 18، بندھای یسنآورد (ھمان بر فراز بلندترین ستیغ البرز خانھ دارد و در آنجا فدیھ می
 ). 547: ھمان کتاب، ص 20و 

 یشِت سرشبسروش، کھ نام دیگرش 57 یسندر این تصویر، نخست فاصلۀ میان      
در تقابل با گاھان یا گاتھا، سرودھای زرتشت پیامبر پدیدار است، و در آن، تفاوت  است،

استعاره است از قدرت روحانِی » سروش«کنیم کھ در یکی، میان مفاھیم را مشاھده می
ادراک پیامبر برای دریافت پیام آسمانی و خدایی؛ در دیگری، سروش نام ایزدی است 

پردازد. بھ ھمین روال، تفاوت بارزی میان این ایش میچون فرشتگان کھ بھ ستایش و نی
 شود، آشکار است. منظر از البرز با آنچھ در متون بعدی دیده می

در مرحلۀ دوم و در متون پھلوی، مفاھیم دیرینھ پیرامون البرز را در روند انطباق      
ان، بنیان اساطیری بینیم. در این جرییافتن با جغرافیای محلّی و بومی در این سرزمین می

اند و در واقع، گیرد کھ مھاجران در آن ساکن شدهکھن با جغرافیای سرزمینی انطباق می
ھای جغرافیایی محیط یکتایی کوشند تا با پدیدهنامھای قدیمی اساطیری خویش را می

است و در جغرافیای اساطیری » کوه بلند«را، کھ اصالً بھ معنای » البرز«بخشند. پس 
کند وھی است بر گرداگرد زمین، کھ خورشید از آن طلوع و در آن غروب مینام ک

جباِل اندک در کار بخشیدن نام خود بھ سلسلھ)، اندک102الف، ص -1376(بھار، 
 یابیم. شمالی در سرزمین کنونی ایران می

تصویری  بندھشتر، و صورت کھنتری از این تصورات اساطیری، در شکل قدیمی     
کوه البرز پیرامون جھان، کوِه تیرگ میان «سازد کھ چنین است: آفتاب می از گردش

جھان است. خورشید را (در) پیرامون جھان چون افسر(ی)، گردش است (کھ) بھ پاکی، 
(ھمانجا). نظر استاد مھرداد بھار بر » (بر) زبِر کوه البرز و پیرامون تیرگ باز گردد

جبال یکتایی یافتھ است (ھمان، دا با این سلسلھاست کھ ابت» تیرگ البرز«این است کھ 
تیرگ «) و نخست 19-18، و نیز صص 22ب، ص -1376؛ بھار، 143-138صص 

اساطیری نامش را بھ این رشتھ کوه بلند در شمال ایران کنونی داده است، و سپس » البرزِ 
ی بخشنده مزدا داده (و) رفاھیت راست«این تسمیھ وجھی مطلق یافتھ است تا آن کوھھای 

، ھات یسنا» (و ھمۀ کوھھای رفاھیت راستی بخشنده (و) بسیار رفاھیت بخشندۀ مزداداده
گذشت تا ) را کھ قبائل مھاجر از آن می121، و جز آن: ترجمۀ پورداود، ص 14، بند 1

 بخوانیم. » البرز«بھ ناحیۀ کنونی و سرزمین فعلی ایران برسد، 
البرز «در ادب فارسی، ھنوز یادگارھایی متعدد از  اما بھ رغم این رشتھ تغییرات،     

ای ، زندان ھزارسالۀ ضحاک، فاصلھ»دماوند«و دور دست بر جای است کھ با » شرقی
دور و دراز دارد و ارتباطی میان آنھا نیست. مثالی از شرقی بودن البرز را در شعر 

 ): 921، بیت 63، ص 1356یابیم (منوچھری دامغانی می
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آلوده دزدی سر ز بر زد قرص خورشید                               چون خونسر از البر
 ز مکمن

شده است، اما جبال اطالق میالبتھ در روزگار منوچھری، نام البرز بر ھمین سلسلھ
و روایت آن از داستانھایی کھن چون پرورش فریدون و زال در  شاھنامھھنگامی کھ بھ 
) و نیز بازگشت 146-140؛ صص 59، ص 1966، رسیم (جلد یکمالبرز کوه می

ای دور )، منطقھ59و ص  56، ص 1966کیقباد، نیای کیانیان از کوه البرز (جلد دوم، 
توان بھ آن راه یافت، و مثالً بینیم کھ فقط با امدادی ایزدی میاز دسترس مردم را می

گرداند. آن کوه بر میبرد و یا او را در جوانی از سیمرغ است کھ زال را بھ البرز می
آیند، نھ آن کھ بھ دشت می» البرز کوه«نیز فرھمندانی چون فریدون و کیقباد، خود از 

، فضایی شاھنامھکسی دیگر از مردم عادی آنھا را از کوه فرود آورد. ھنر شاعر در 
بخشد و تلفیقی را از اساطیر و روایات کھن اساطیری را با داستان و تاریخ یکتایی می

اندازد و بر ای از قداستی دیرپای جا میدھد کھ تاریخ داستانی را در ھالھان شکل میچن
زند. در این اثر آن، مفاھیمی باستانی را بھ دورانھای جدیدی از حکایات پیوند می

ھای جغرافیای سرزمین ھایی کھ داللت بر پدیدهسازد با واژهبازآفرینی، جھانی را می
خورد، و از سویی دیگر ز یک جھت با باورھایی کھن پیوند میکند و اایران بزرگ می

 گشاید. راه را برای وحدتی ملّی و میھنی در کشور می
 māzainyaدر چنین روند درازدامنی از تغییر و تحول است کھ نام دیوان اوستایِی      

، ص 1949(دابار،   māzanīg dēwān) بدل بھ1169، ستون 1383(بارتلمھ، 
(ھمانھا، و » دیواِن مازندران«و » دیواِن مازنی«) یا 420، ص 1953دیا، ؛ کاپا53

) در زند و 245و ص  519، جلد اول، ص 1347، گزارش پورداود، ھایشتنیز: 
)، و 149، ص 1367(بھار، » دیوان مزندر«شود. صورتھایی چون تفسیر اوستا می
از این نام است کھ  ھای  دیگری) ضبطmazanīg) و َمَزنی (mazanھمچنین مزن (

؛ و نیز 207، ص 205، ص 193، ص 95، ص 88(ھمان، ص  دینکردو  بندھشدر 
) و دیگر متون آمده است. یکی از این چند صورِت واژه در پھلوی 90ص 

، 57، ص 1355/2535( دادستان دینی(مازندران) است در کتاب  māzandarānنیز
دانیم: قرن سوم ھجری. نیز را می ) کھ تاریخ نگارش آن31/44، بند 36: پرسش 8س 

نیز بھ ضبط » بزرگترین دیو و سرکردۀ دیوان«بھ معنای   mazantomخواھد آمد کھ 
 ، کھ نشانۀ صفت عالی است.  tom-رسیده است با پسوند

و » مازندران«بھ » مزندر«، و نیز »مزن«و » مزنی«و » دیوان مازنی«چگونھ      
و چگونھ اطالق چنین نامی بر سرزمین باستانی و اند بدل شده» دیوان مازندران«

خیز طبرستان در ذھنیت مردم بھ غلط جا افتاده است، بحثی است کھ در بارۀ آن پھلوان



30 
 

اند. در اینجا بھ دو نکتۀ اصلی باید اشاره داشت: یکی تحول معنایی واژه است بسیار گفتھ
سوم ھجری، ھمچنان کھ واژۀ  دھد، و مثالً در قرنکھ در ّطِی تاریخ در زبان روی می

دیگر معنای دیرین خود را درباختھ است، و دیری است کھ زبان دیگر آن را بھ » دیو«
نیز نقشی دیگر  دادستان دینیدر » دیوان مازندران«شناسد، نمی» خداوند«معنای 
اوت و آید، تفاوتی جدّی دارد. ھمین شکل از تفمی شاھنامھاند، کھ البتھ با آنچھ در پذیرفتھ

ای است کھ از آن سخن بھ میان آمد و منظور از آن، کارَرفِت اختالف اخیر، دّومین نکتھ
شود، بھ چھ مقولھ، واژه در گفتار است و این کھ آیا آن گفتاری کھ واژه در آن پدیدار می

گوید یا روایتی اساطیری و گردد و آیا مثالً قصھ میبھ چھ زمینھ و بافتی از سخن باز می
 آورد. س را بھ شرح در میمقد

یابد، معنای واژه، و ھمچنان کھ در گذاِر تاریخ، اصوات و واجھای زبانی تغییر می     
در این مبحث، مدلول نامھای جغرافیایی نیز دستخوش دگرگونی شده است. در اینجا، 

ً اسناد و مدارکی در دست ھست و ھم تغییرات تاریخِی شکل واژه ت ھا و ھم منزلاتفاقا
کند، در طّی ِ تاریخ اقوال و نوع گفتارھایی کھ این َرستھ معانی و مفاھیم را نقل می

ھایی چند بھ یادگار مانده است. در این ماجرای دیریاز، و در گذر دیرپای خود، در نمونھ
بینیم کھ دگرسانی در جایگاه و ارج معانی، کھ البتھ با دگرگونی اعصار و قرون، می

شده توأم است، معنای آن واژۀ باستانی را کھ بر ذاتی الھی اطالق میآوایی واژه نیز 
، در حدود »دیوان«و » دیو«است، بھ ھیوالیی داستانی بدل کرده است. سپس، حکایات 

-قرن سوم ھجری، آماده بوده است تا در شرح قصھ و داستان بھ کار رود. آنگاه اندک
ً جدید، کاندک، این افسانھ ھ بر طبرستان و مناطقی در آن خّطھ نھاده ھا با نامی نسبتا
آمیزد. پس، باورھای اساطیری و مقدس قدیمی یابد و با آن در ھم میبودند، شباھت می

نیز بھ صورت داستان و مفاھیمی داستانی در آمده و چنین جریانی بھ آن انجامیده است 
 بھ جنگ رستم و دیوان مازندران ابدال یابد. » ھفتخوان«کھ داستان 

و در داستان جنگیدن رستم با دیوان مازندران و رفتنش بھ  شاھنامھآنچھ در      
در معنای اوستایِی خود، وجود » دیو«آید، داستان و قصھ است، حال آن کھ مازندران می

، اصالً خود، ذاتی الھی است و مقدس است. ودااھریمنی در تقابل با خداوند است، و در 
، در وداھا) و آنچھ در 1386(آموزگار، » در آغاز دیو نبودند دیوان«دانیم کھ اینک می

در دیگر » دیو«ھای ھمریشھ با واژۀ بارۀ دیوان ضبط است، قدمتی بیشتر دارد و واژه
شود و نھ بر آن کھ با ذات الھی معارض زبانھای ھندواروپایی بر خداوند اطالق می

در ایران) از » اھورا(« asuraو » دیو«است. در جنگی کھ میان » اھریمنی«است، و 
و منظور » اندرکار«دیرباز درگیر بوده است، مفاھیمی دینی و ذاتھایی با اعتبار مذھبی 
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نماید و است و نھ شرحی داستانی، چنان کھ در جنگ رستم با دیوان مازندران رخ می
 وجھی داستانی، با اعتبار حادثھ و قھرمان، در آن حکایات بارز است. 

آشکار در بارۀ جایگاه جغرافیایی مازندران در داستان جنگ با دیوان و ارتباط نکتۀ      
رستِم «آن با دیوان، غربی بودن آن منطقھ است. بھ بیان دیگر، آن مازندرانی کھ 

ای است غربی، کھ آفتاب در شود، منطقھبرای قلع و قمع دیوان بھ آنجا گسیل می» داستان
) 84، ص 1966، 2، ج شاھنامھ» (اسپروز«وه رود. کغروب خود، در آن فرو می

غرق در تاریکی است و رستم نیز برای رسیدن بھ دیار مازندران باید از تاریکی مطلق 
). بھ جھت ھمین فراگیری و غلظت تاریکی است و بھ موجب فرو 99بگذرد (ھمان، ص 

ود کوه رفتن خورشید در دیار غربی مازندران است کھ شادروان استاد ابراھیم پوردا
نامیم، را با آن رشتھ جبال غربی، کھ امروزه آن را زاگرس می شاھنامھ» اسپروز«

 ). 190، ص 1347، جلد یکم، ھایشتشمارد (پورداود، در گاھی یکی می
، 14(دِر  شکنگزارش گمانبھ ھمین روال است کھ متنی پھلوی یا پازند، چون کتاب      
» اسرائیلیان«را در مجاورت » دلیر مازندرانسپاه ) «27، ص 1943: ھدایت، 29بند 

کند کھ بھ قول صادق ھدایت، آن سپاه را آورد و در شرایطی از آنھا ذکر میبھ شمار می
 توان یکی دانست. می» آشوریان«با 

پیش از داستان رفتن پھلوان  شاھنامھداستان رفتن رستم بھ مازندران و ھفتخوان، در      
دھد: آید. در این ھر دو سفر داستانی، پھلوان کاوس را نجات میبھ ھاماروان و یمن می

یکبار از دام شاه ھاماوران کھ پدر سودابھ است، و بار دیگر از چنگال دیو سپید. اما در 
گروه دیگری از منابع کھن تاریخ داستانی ایران، این ھر دو جنگ و حادثھ یکی است 

دھد کھ این دو واھد متعددی نشان می). ش80-68، صص 1386صدیقیان، -(میرعابدینی
اند و فقط در گذاِر نقل و بازگوییھای متعدد و مکرر است داستان در آغاز وحدت داشتھ

اند. از آن جملھ است قول کھ از یکدیگر جدا گشتھ و بھ صورت دو داستان مجزا در آمده
گوید: د و میکن، کھ حضور سودابھ را در این داستان نقل میاالخبارزینگردیزی در 

(چاپ عکسی، » گویند یمناز راه دریا بمازندران آمدند کھ او را «برای نجات کاوس 
). بھ بیان دیگر، این ھر دو حکایت در اصل یکی بوده است و ماجراِی 10، ص 1347

دھد کھ در حوادثی دشوار، سرانجام سفِر پھلوانی شرقی را بھ دیار غربی شرح می
 رھانَد. را از بند می» اسیری با اعتباری بارز«

حکایتی کھ رفتن پھلوان یگانھ را در جستجویی متعالی بسوی مغرب خورشید و      
ً توصیف می کند و در این سفر پُرجدال، قھرمان را تا مکانی تاریک و تیره مشروحا

بخشد، داستان گیگمش پایگاھی فلسفی، و گاه تا مدارجی از رمزھای عرفانی، عروج می
). گیلگمش در طلب جاودانگی بود کھ 70-66، صص 1384ست (مثالً، ھایلند، پادشاه ا
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از مرزھای شب و تاریکیھای جھان دیگر گذشت و خّطۀ غروب آفتاب را در نوردید و 
عبور از سرزمینھای تاریکی محض را آزمود تا بھ دیاری از روشنایی پایندۀ بھشتی 

محکومیت آدمی بھ آزمودن آن،  برسد. در این داستان، جز حکایت ناگزیری مرگ و
بینیم (نیز بنگرید ھمان کتاب ھایی از گذاری عرفانی و سلوک درویشانھ را نیز میپرده
و » مسافر«رسد کھ در حکایت ھمین ). بھ نظر می498-491، صص »راه آفتاب«را: 

بھ مغرب، و سپس بازگشِت مقدر او است کھ در گذاری تاریخی و » سالک شرقی«
در ھفت خط جام و ھفت مرحلۀ » ھفت«اطیری عرفانی، بویژه با عدد قدسی نجومی، اس

-گیرد و در ھفتخوان رستم بسوی مازندران، بھ تجلّی در میسلوک عارفان نیز پیوند می
 آید. 
ای از توان دنبال کرد و نمونھسفری چنین اساطیری را البتھ تا مصر باستان ھم می     

غروب آمون رع، خدای خورشید باز یافت کھ ھر شب بھ آن گذار شبانھ و غربی را در 
رود تا بامدادان با قایقی کیھانی باز بھ سپھر روشن بازگردد، و در این دیار تاریکی می

کھ خود نمادی است ازیریس سیر تاریکی، در مراحل شبانھ و در عبور از دیار مرگ، 
 از مرگ و باززایِی عرفانِی حیات ھم با او ھمسفر است. 

این سان سفرھای اساطیری، کھ وجھی طبیعی و کیھانی در گردش اجرام سماوی را      
برد. از آن جملھ این کھ عبوِر گیلگمش زند، رمزی عرفانی را نیز با خود میرقم می

پھلوان از مغرب آفتاب و دیار تاریکی محض، و ستیزه و پایداری وی جنگھای مثالی 
از تیرگی محض شب دیرپای، و آنگاه رسیدنش است در آن معبر خطر؛ و سپس گذرش 

سرود «نیز وجھی عرفانی را حائز است کھ با داستان » سرچشمۀ خورشید درخشان«بھ 
شیخ اشراق ھمتَکی دارد و تمثیِل  غربِت غربیۀ) و 1389(مثالً، زعفرانچی، » مروارید

ت؛ و چنین رفتن بھ غرب را با ھبوط آدمی از عالم علوی بھ این جھان خاکی متضمن اس
اند، کھ البتھ نسبتی را دانستھو مغربی را روزگاری جھان غربی مازندران می» مصر«

 با طبرستان متضمن نیست! 
بیگمان آوردن تمثیلی داستانی در سلوک عرفانی کھ اشاره بھ داستانی پھلوانی داشتھ      

ر بیان و ای و ابزاری دباشد، امری غریب نیست و بسیار سھل است کھ چنین شیوه
استعاره اتخاذ شود. اما بھره گرفتن از نام مازندران در این سیر و سلوک، بویژه غربی 

دھد کھ کند و گواھی میبودِن چنین سرزمینی، و چنین نامی، رمزین بودن آن را تأکید می
در ّطِی قرون و اعصاری چند، و در روزگاری دراز، مکان دیوان مازندران را با 

اند و در مکان جغرافیایی امروزی ایران، منطقۀ گرفتھتمثیل یکی میمغرب آفتاب در 
سپاه دلیران «را در غرب، با مازندران و محّل ِ » اسرائیل«سکونت و سرزمین قوم 

 اند. شمردهمجاور، و یا حتّی یکی می» مازندران
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در ، »سپاھیانی دلیر«بطرزی کھ بتواند صفت باشد برای » مازندران«اطالق نام      
بھ دست  بندھشآگاھی فزونتری در باب این واژه باز از متون اساطیری پھلوی، چون 

-بینیم کھ چون آدم و حّوای ایرانی، یعنی َمشی و َمشیانھ از زمین گیاهآید و در آنجا میمی
ھا و وار ُرستند و سپس پیکر جاندار آدمیان یافتند، با گذشت سالیان دراز، از آنان گونھ

بود در ردیف ایرانیان و تازیان » مازندران«دم پدید آمد و یکی از آنان نژادھای مر
دانیم کھ آیا افزون بر شباھات لفظی، چھ ). ما نمی179الف، ص -1376(بھار، 

ایشان را بلندی (چنان) است کھ «زند کھ را با آنانی پیوند می» مازندران«اساطیری این 
 بندھش). 90(ھمان، ص » د کھ تا ناف ... دریای فراخکرد تا میاِن ران (رسد) و باش

) ھنگامی کھ از سروری و ریاست بر 193، و نیز ص 127، ص 1369(ترجمۀ بھار، 
فروردین  121کند کھ نام آنھا در بند گوید، از دو برادر یاد میھفت اقلیم جھان سخن می

ھمانجا) ؛ نیز بنگرید یادداشت پورداود را در 96، ص 1347، جلد دوم، ھایشت( یشت
و ») سفید«، یعنی spitiبر جای مانده است. شکل اوستایِی نام یکی از این دو، سپیتی (

 دینکرداست. در ») روندهدارندۀ اسِب راست«، یعنی erezrāspaدیگری ِارزراسپ (
بینیم کھ این دو از مازندرانیان ھستند. خواھد نھم (بنگرید ھمان یادداشت پورداود را) می

، پس از آن کھ فریدون دیوان مازندران را قلع و قمع کرد و دینکردر قول آمد کھ بنا ب
جھان آرامش یافت، این دو برادر از کوھھای بلند بھ دشت روانھ شدند و بھ نزد 

بینیم کھ دیوانی از فرشوشتر، آموزگار دینی شتافتند تا از او دین بیاموزند. در اینجا می
اند، یا بھ بیانی دیگر، مردمانی بیگانھ جامۀ آموزی روی آوردهمازندران بھ فرھنگ

 اند. خودی پوشیده
، »مزنی«و » مزن«و » مازنی«چنین است کھ در فرایند وحدت پذیرفتن نام دیوان      

، سیری دراز را از اختالط »مازندران«، و آنگاه »مازندر«و » مزندر«و سپس 
ایی اساطیری و داستانی و خرافی شود مشاھده کرد کھ گاھی بندرت از باورھواژگانی می

نیز کھ با آنھا ھمراه بوده است و موجوداتی در حدّ ِ فاصل آدمیان و دیوان را بھ تصویر 
دھد. بیگمان این چند صورت از نام دیوان مازنی و آورد، آثاری را بھ دست میدرمی
آمده بھ ضبط ھای آنان کھ در اینجا یاد شد، باید شماری معدود باشد از صورتھای درقصھ

ھایی اندک و بازمانده در آثار مکتوب، و خود ھمان آثار مکتوب ھم فقط نمونھ» آیان«و 
ھستند از آنچھ در اعصار و قرون، در ذھن و ضمیر مردمان گذشتھ است و نیز بر سر 

 زبان کسان بوده است. 
توان با یقین بر سان یادگارھا اغلب پراکنده و ناچیز است و در موارد بسیاری نمیاین     

ھای نامھآنھا نگریست. مثالً باید پرسید کھ آیا این قول کھ در کتاب پھلوی، موسوم بھ 
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آید، بقایایی از عقایدی را کھ ) می47، ص 9، بند 10، فصل 1912(دابار:  منوچھر
 گوید، و یا فقط تشبیھی و تعریضی است: یادبود روزگار قداست دیوان است باز می

، تا) چنان، استنباط پس برای دستوران مغ بدین گونھ حاصل tāمانا آنگاه (=نیز ھ«     
اند کھ نخستین بار ھنگامی ) چونان کھ در بارۀ سپیتمان زرتشت گفتھayābīhistآمد (=

کھ زرتشت امشاسپندان را دید، پس پنداشت کھ ھستند اَندر وساوول و ناگھیس و تاورز و 
 » ) از دیوان!mazantom زیریز، کھ ھستند بزرگترین (متن:

توان ای محو از واقعیتی تاریخی در کار است کھ بر اثر آن، آسان نمیدر اینجا، سایھ     
پذیرفت یا انکار کرد کھ جلوه گرفتن امشاسپندان بھ شکل دیوان در معراج و دیدار پیامبر 

و یا این کھ آیا این کند را نیز بازگو می» دیو«با آسمانیان، آیا یادبودی از قداست دیرینۀ 
 تصویر فقط بیانی است تشبیھی و استعاری. 

چنین است کھ البتھ کلمات و الفاظ راھبر و راھگشا ھستند و در سیر تحول معنایی      
سازند؛ نیز اّما در چنین سیری، در اینجا، باید از تصوراتی ھا، شواھد اصلی را میواژه

-ای از ایناند و دارند. نمونھو تأثیر داشتھ جمعی سخن گفت کھ در این تحول، نقشمندی
بینیم، کھ سان تصورات جمعی را در انتساب دلیری و شجاعت بھ مردم آذربایجان می

، آتش نیایش( زند خرده اوستاھنوز ھم اینک بنوعی رواج دارد و زنده است، و مثالً در 
ی و ارتشتارِی آید و توجیھ چنین دالور) می589-588، صص 1390: مزداپور، 5بند 

دھد. گذشت کھ وحدتی کھ از دلیران آن را بھ وجود آتش آذرگشسب در آن خّطھ نسبت می
برای ساختن مفاھیمی کھ » اندرکار است«شود، در واقع، این راه بھ ذھن متبادر می

 کند. وحدتی را در ملّیت ایرانی خلق می
تانھا و ھم از شباھات میان در این رشتھ از خلق تصورات جمعی است کھ ھم از داس     

الفاظ نیز در پردازش نامھا و مفاھیم و معانی استفاده شده است. چنین است کھ گاھی 
آید و یا نسبتھایی شکل ھا، مفاھیمی ذھنی پدید میبواسطۀ مشابھت شکل ظاھری واژه

 ای از چنینآمیختگِی صورتھای الفاظ است. مجموعھگیرد کھ زادۀ نوعی خلط و درھممی
ای اساطیری و داستانی و رمزین را بھ جغرافیا خلط و درآمیختگی لفظی است کھ پدیده

پیوند داده و نام مازندران کنونی ایران را پدید آورده است و ھمانندی آن را با نام دیوان 
، اطالق نام مازندران را بر این تاریخ طبرستانمازندران نقش زده است. ابن اسفندیار در 

را بھ » موز«گوید و می» موز اندرون«خواند و آن را برگرفتھ از می »حدیث«خّطھ 
فزونتر آن کھ نسبتی را میان ». سرزمینی محصور در کوه«داند، یعنی می» کوه«معنای 
توان پیدا اطالق شده است، می» دیلمان«اوستایی، کھ سپس بر گیالن و » َوِرنۀ«آن با 

 یوان مشابھتی تلفظی یافتھ است. کرد کھ از دیرباز با نامی و صفتی از د
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جبال البرز و دیوانی معاند را سرآغاز درآمیختگِی نامھای جغرافیایی در شمال سلسلھ     
ورنۀ چھار «شاید باید بھ داستان فریدون پیشدادی نخست منسوب داشت کھ او را در 

ارت :  193، جلد دوم، ص ھایشت» (در (مملکت) چھارگوشۀ َوِرنَ «بینیم: می» گوشھ
-یشترا؛ و جلد نخست  33، بند آبان یشت، گزارش پورداود؛ نیز بنگرید، 33، بند یشت

  varǝnaرسد کھ دو واژۀ اوستایی، یکی منسوب بھ). بھ نظر می195-191، صص ھا
ای جغرافیایی است، ) کھ نام منطقھ1372-1371، ستونھای 1383: بارتلمھ، 2(شمارۀ 

شمارۀ یک، با   varǝna) کھ منسوب است بھ1373(ھمان، ستون   varǝniyaبا
(= کام، کامھ)، نخست در دورانھای جدید در ھم آمیختھ است.  kāmagترجمۀ پھلوی 

، کھ نام »)آرزو، شھوت: «1379پھلوی (مکنزی،  waranدیگر این کھ این دومی با
و ص  36، و نیز ص 94و  96الف، ص -1376دیو شھوت و شھوت جنسی (بھار، 

اختالط یافتھ و بتدریج وجھی منفی و در انتساب بھ دیوان بھ خود گرفتھ است. ) است، 41
دیوھای مازندران و «آید و در آن، می 22، بند آبان یشتپس، مثالً مضمون آنچھ در 

: گزارش پورداود) با منسوبان بھ 245، جلد نخست، ص ھایشت» (پرستان َوِرنَھدروغ
شود برای آن اختالطی بعدی کھ د، سرآغازی میکننمشابھتی پیدا می» ورنھ«سرزمین 

 داستان ھفتخوان را بھ مازندران انتقال داد و دیوان مازندران را بھ طبرستان. 
و خاندان » فریدون آبتین«مسکن و مأوای » مملکت ورنۀ چھارگوشھ«آمده است کھ      

اساطیری  قرارگاه«او است. بھ ھر علت و موجبی کھ باشد، ما شاھد خلط گشتن این 
) و 132-131، صص 1966، جلد یکم، شاھنامھو آمل ھستیم (» گیالن«با » فریدون

 بینیم کھ منوچھر: می
 سپھ را ز دریا بھ ھامون کشید
 چو آمد بھ نزدیک تمیشھ باز
 ز دریای گیالن چو ابر سیاه
 چو آمد بھ نزدیک شاه آن سپاه
 ھمھ گیل مردان چو شیر یلھ
 نپس پشت شاه اندر ایرانیا

 

 ز ھامون سوی آفریدون کشید 
 نیا را بھ دیدار او بُد نیاز
 دمادم بھ ساری رسید آن سپاه
 فریدون پذیره بیامد بھ راه
 ابا طوق زرین و مشکین کلھ
 دلیران و ھر یک چو شیر ژیان

 
و مفاھیم وابستھ با آن را باید بھ فضایی فرھنگی منسوب » مملکت ورنۀ چھارگوشھ«اما 

نگارش و نوشتن داستان و کتاب در کار پروردِن تاریخ داستانی ایران  داشت کھ در آن،
دستنویس م. او بوده است. نمونۀ بازمانده از این شیوۀ پردازش داستانھای مقدس را در 

ای است اغلب مشتمل بر داستان و حکایات. چنین شود دید، کھ مجموعھ) می1378( 29
انتقال آن را بھ دورانھای بعدی، و رسیدن آن پیدا است کھ آثاری از چنین سنتی، و سپس 
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ھایی در شعر متعالی وی روایات بصورت مکتوب را بھ دست فردوسی از روی نشانھ
بر » گوش«ھایی را کھ در اطالق نام ای از چنین نشانھتوان بازیابی کرد. نمونھمی

یھ، مشاھده اطالعی شاعر از آن نام و وجھ تسم، با اظھار بی»آمل«سرزمینی پیرامون 
کنیم، گواھی است بر سنتی در داستانپردازی کھ با متون دینی کھن در ارتباط مستقیم می

، 1966کرده و با کتاب و نوشتارھای کھن نسبتی مستقیم داشتھ است (جلد یکم، عمل می
 ): 81ص 

 و ز آن پس فریدون بھ گرد جھان
 بیاراست گیتی بسان بھشت
 از آمل گذر سوی تمیشھ کرد

خوانی » گوش«کز جھان  کجا
 ھمی

 

 بگردید و دید آشکار و نھان 
 بھ جای گیا سرو و گلبن بکشت
 نشست اندر آن نامور بیشھ کرد
 جز این نیز نامش ندانی ھمی

 

ھای مشابھ دیگر بخوبی بازماندۀ صفت یا ضبط» کوس«یا « گوش«پیدا است کھ 
فتھ بوده است. نیز سپس کھ دیگر از یاد ر» ورنھ«تواند باشد برای می» چھارگوش«

است کھ در اصطالحاتی در خّطۀ شمال ایران، » گوش«توان پرسید کھ آیا ھمین لفظ می
یابیم؟ بھ ھر ھنوز ھم آن را باز می» محلّۀ سادات«بھ معنای » سادات گوشھ«مثل 

» ورنھ«دوامی روشن پیدا نکرد، خود واژۀ » چھارگوش«صورت، خالف آن کھ صفت 
دستخوش استحالھ گشت » گیلھ مردان«و نام » گیالن«دال واجی بنوعی بھ باز بھ تأثیر اب

اوستایی، کھ شرح   varəniyaو  varənaو در کنار آن اما، بر اثر تشابھ میان دو واژۀ
ھستند، بھ سرزمین » حرص و شھوت«، کھ اصالً نماد   waranīgآن گذشت، دیوان

نیز راھی خّطۀ شمالی » دیوان مازنی« گیالن و دیلمان انتساب یافتند تا بھ دنبال آنھا
، جلد یکم، ھایشت( آبان یشت، از 22طبرستان شوند و ھمراھی این دو گروه را در بند 

 بینیم. ) می245، ص 1347
کند کھ در کار در اینجا، باورھایی اساطیری و مقدس در داستان خودنمایی می     

ا از نفوذ این رستھ معانی در پردازش مفاھیم جمعی و گروھی است. نشانی دیگر ر
یابیم کھ صفت است برای آن قصری کھ ضحاک بھ می» دُژھوخت«شاھنامھ، در واژۀ 

، بیت 68، ص 1966جادویی تا بھ آسمان بر آورده بود: َکنِگ دُژھوخت (جلد یکم، 
). فردوسی باز در اینجا ھم استناد بھ قول و اعتقادی معروف و مشھور، اما نامعین 201
 جوید: کند و از افزودن شرحی از جانب خویش بر آن، تبّرا میوشن را نقل میو نار

 جز این نیز نامش ندانی ھمی
 جویبھ خشکی رسیدند پس کینھ

بھ آب اندرون غرقھ کردند  
 زین
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 چو بر پھلوانی سخن راندند
 بھ تازی کنون خانۀ پاک دان

 

 المقدس نھادند رویبھ بیت
 ھمی کنگ دژھوختش خواندند

 آورده ایوان ضّحاک دان بر
 

 
گیری این روایات در اعصاری در این شواھد، تأثیر کتابت و سنتی نوشتاری در شکل

گردد. در کنار آن، البتھ باید بھ سنتی شفاھی در داستانسرایی ھم اشاره پدیدار می» میانھ«
ت کھ آمده است. ھمین سنت اسکرد کھ در آن دوران بیشتر بھ کار سرگرمی و تفریح می

بویژه در عمل، ھمان معانی و مفاھیم نوشتاری و اساطیری را با روشھای داستانپردازی 
ھا و ھای مکرر، واژهبھ کار گرفتھ است و در طّی ِ بازسرایی» نقل زدن«شفاھی و 

معانی آنھا تحولی بارز را بھ سوی شکل دادن بھ داستانھای تازه در صورت کنونی در 
 نوردیده است. 

سان پردازش داستان، ناگزیر در دورانی جدیدتر، از گروه دیگری از ایندر      
) 72، ترجمۀ بھار، ص 1369( بندھششود کھ نام کوھی است و پدشخوارگر یاد می

) از جنگی 139(ص  بندھشآورد کھ در طبرستان و گیالن و آن نواحی است. باز می
ارگر در محاصره انداخت و در گوید کھ در آن، افراسیاب منوچھر را در پدشخوسخن می

). نیز 155آن دوران، فاتح تورانی دوازده سال بر ایران فرمانروایی کرد (ھمان، ص 
آید کھ ) میفروردین یشت، 121نھم (بنگرید ھمان یادداشت پورداود را بر بند  دینکرددر 

ھ بیدرنگ پس از آن کھ فریدون ضحاک را در دماوند بھ بند انداخت، مازندرانیان ب
یورش بردند، زیرا کھ » ما«خونیرس، یعنی اقلیم مرکزی جھان و محّل ِ زندگانِی 

ضحاک دیوان را در بند نگاه داشتھ بود و با نابودی قدرت او، دیوان آزاد گشتند و بھ 
ھجوم آوردند. صحنۀ جنگ در پدشخوارگر را با دیو و در جنگل، باز در » دنیای ما«

) کھ در آنجا از جنگ گشتاسب 142، ص 1336سن، نبینیم (کریستیمی نامھجاماسپ
رود. پدشخوارگر و پتشخوارگر سخن می» جنگل سپید«در » اخوان سپید«شاِه کیانی با 

، جلد 1356است (فرھنگ فارسی معین، » جبال جنوبی طبرستانسلسلھ«دانیم کھ را می
) نام 11سطر متن پھلوی،  7، ص 1903از این جنگ ( نامھجاماسپپنجم). در روایت 

 ». پدشخوارگر دیو«خواند و ھم » پدشخوارگر شاه«توان ھماورد گشتاسب را ھم می
، بندھشنام پدشخوارگر، بھ قول شادروان استاد مھرداد بھار در اوستا نیامده است (     

) و در کنار ھم نھادن این روایتھای مختلف نشان 16، یادداشت شمارۀ 172، ص 1369
باید دستارود یک رشتۀ درازی از تحول در نامگذاری طبرستان را میدھد کھ تغییر می

آمیزی لغات صورت بستھ است. واژگانی دانست کھ در آن، چند گونھ تلفیق و درھم
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ایم تا بر دو منطقۀ جغرافیایی، نخست دو واژه را با شکلھایی نزدیک بھ ھم خلق کرده
دد. آنگاه زمینھ فراھم آمده است تا یکی اساطیری و داستانی، و دیگری واقعی اطالق گر

این دو نام در ھم بیامیزد و یکتایی یابد، و در پِی آن، اساطیر و داستان بھ آن منطقۀ 
جغرافیایی نیز منسوب شده است. در چنین اختالطی کھ بویژه در روایِت جنگ رستم و 

فر رستم را رسد، سپس حتی مسیر سگیری آن بھ اوجی متعالی میدیواِن مازندران، شکل
اند و گذاری کردهدر دنیای جغرافیایی و واقعی، بر روی زمین، و در کوه و دشت نشانھ

مثالً در حدود پنجاه سال پیش، در آب گرم الریجان، جایگاھی با ساختمان و چاھی 
دانستند، و شھرت داشت کھ رستم رخش را در آنجا بستھ است تا بھ باستانی را مسلم می

. در این پیوند گرفتن افسانھ با واقعیت است کھ حکایات و روایات جنگ دیوان برود
آید و اشیا و بناھا و یادگاران کھن بسیاری را با داستان گفتن و قصھ و بسیاری پدید می

 زند.اوصاف آن گره می
با ھمین سازوکار است کھ اسطورۀ متمایز و مشخصی در بارۀ آموختن خط از دیوان      

نیز دامن  شاھنامھسازند کھ تا بھ داستانھای و حکایتی را پیرامون آن میآید ھم پدید می
آورد کھ طھمورث دیوبند، ) می38-37، جلد یکم، صص 1966( شاھنامھگسترد. می

، دیوان سرکش شدند و روی بھ جنگ »برفت اھرمن را بھ افسون ببست«چون 
ھ یافت و دیوان را بھ بند طھمورث نھادند. شاه با افسون و با نیروی گرز بر آنان غلب

کشید. آنگاه شد کھ دیوان ھنر نوشتن را بھ طھمورث آموختند و در برابر آن، آزادی خود 
، از 23، بند 26را خریدند. از آموختن طھمورث خط و نگارش را از دیوان در پرسش 

شود، ) نیز یاد می121-120و نیز صص  43، ص 1364(ترجمۀ تفضلی،  مینوی خرد
این شاه فقط دیوبند است و  اوستاسیاری دیگر از متون پھلوی و ھمچنین در اما در ب

 گیرد. اھریمن را چون اسبی بھ بارگی می
و نیز دفتر و » نوشتن«، بھ معنای قدیمی »دیوان«توان از شباھت واژۀ نھ می     

و  چشم پوشید») دیوان«را، ذیل  فرھنگ فارسی معیندفترخانھ و اداره و دولت (بنگرید 
نھ از این حقیقت تاریخی کھ ایرانیان ھم دیار غربی آشور و کلده را فتح کردند و نیز خط 

». دیو«و نوشتن را از آنان آموختند و ھمچنین ھمانندی این واژه را با صورت جمع نام 
» سپاه دلیر مازندران«غربی بودن مازندران باستانی و بھ قول صادق ھدایت، یکتا بودن 

و این کھ در عھد شھریاران مادی و ھخامنشی ھم آن دیار را فتح کردیم و » آشوریان«با 
ھا را در پردازش اساطیر بھ ھم آن کھ دبیری و خط را از آنان آموختیم، باز نقش واژه

 کشد. رخ می
اما غربی بودن آن مازندران کھ کاوس کیانی و سپاه ایران در آن زندانی ھستند و      

مندرج است و دیوان مازندران  شاھنامھم دستان است، در خود مقصد سفر ھفتخوان رست
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، ص 1966، جلد دوم، شاھنامھ» (جایی کھ پنھان شود آفتاب«و » کوه اسپروز«در 
 ) خانھ دارند: 84

دگر روز برخاست آوای 
 کوس

ھمی رفت کاوس لشکر 
 فروز

 بھ جایی کھ پنھان شود آفتاب
 کجا جای دیوان دژخیم بود

 

ند گودرز و سپھ را ھمی را 
 طوس

 بزد گاه بر پیش کوه اسپروز
بدان جایگھ ساخت آرام و 

 خواب
 بدان جایگھ پیل را بیم بود

 
چون قول بندھش را در بارۀ محیط بودن البرز کوه بر گرداگرد زمین منظور داریم،      

را در ھمین داستان شاید بتوان با ھمان البرز قدیمی و باستانی یکی » برز کوه«آنگاه 
) کھ بویژه این اھر دو، دو صورت متفاوت، و دو برگردان 87مرد (ھمان، ص ش
) اوستایی است. در پایان واقعۀ افتادن 97، ص 1381(نیبرگ،   harā bərəzaitīاز

آید کھ ارژنگ دیو بر آن خانھ داشت؛ و نیز شاید بھ کاوس و سپاه ایران بھ اسارت، می
 باشد: » بلندی و بر فراز کوه«معنای 

 ارژنگ بشنید گفتار اوی چو
 ھمی رفت با لکشر و خواستھ

سپرد او بھ شاه و سبک 
 بازگشت

 

 سوی شاه مازندران کرد روی 
 اسیران و اسبان آراستھ
 بدان برزکوه آمد از پھن دشت

 

 
) و 514، بیت 103(ھمان، ص » دَِر شھر مازندران است«و این جایگاه ارژنگ دیو، 

کند و ھمھ با اینھا غربی بودن مازندران را گواھی میدیار مازندران. ھمۀ » دروازۀ«
جای داشتن مازندران در شمال کوه کنونی البرز در ایران در تضاد است و ھمھ حکایت 

 از خلط و اشتباھی روشن در این باب دارد. 
مجموع اینھا تأییدی است بر قول استادان بزرگواری چون روانشاد دکتر صادق کیا      

) کھ نام مازندران را 26نامۀ صادق کیا، ص ارج»: امھ و مازندرانشاھن«، 1353(
اند. بیگمان چنین اشتباه و خلطی را در دانند و در این باره نوشتھبرای طبرستان جدید می

، تاریخ طبرستاننامگذاری استان مازندران باید اذعان داشت کھ بھ قول ابن اسفندیار در 
» مازندران«سان توجیھ سھوی در اطالق نام د. ایناست و بالنسبھ تازگی دار» حدیث«

گردد و بنا بر این ھای مجاور آن بھ ھمان زماِن نسبتاً متأخر باز میبر طبرستان و خّطھ
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بوده است. چنین نامیدنی » حدیث«، تازگی داشتھ و تاریخ طبرستانقول، بھنگام نگارش 
تم در مقام نخستین پھلوان شکل با قھرمانی رس شاھنامھبیگمان از زمانی کھ داستانھای 

گذرد. زیرا کھ مازندران در گرفت و با کالم فردوسی بھ اوج رسید نیز چندان در نمی
 ھنوز ھم مغرب آفتاب است و مکان غربی است.  شاھنامھ

رود کھ اگر اما ھمین دورانھا با عھد اوستایی فاصلۀ درازی دارد و انتظار می     
ھای انی بر جغرافیای سرزمین جدید مھاجران و پدیدهنامھایی از آن دوران باست

جغرافیایی آن اطالق گشتھ است، در خالل این اعصار چنین امری صورت گرفتھ باشد. 
و انطباق آن با سرزمین ایران  شاھنامھبا وجود این، پرسش مھمی دربارۀ جغرافیای 

احی طوس و کنونی، و یا در حوزۀ فرھنگی نوروز در کار است. جز جغرافیای نو
طبیعی است و شاعر احتمال بسیار  شاھنامھاطراف آن، کھ بازتاب نامھای آن در حوداث 

ھست کھ آنھا را در کالم خویش آورده باشد، نواحی بسیاری را، از آن جملھ در غرب 
دھند کھ محّل ِ حوادثی چون جنگ فرود و یا فتح بزرگ ایران، و نیز فارس نشان می

، یعنی »زنده شاه«باشد کھ متعلق است بھ » زندکوه شاه«رین اینھا رستم است. شاید مھمت
کیخسرو، و نیز غاری کھ جایگاه اقامت او است در ھمان نواحی، با اساطیر و داستانھای 
محلِّی فراوان. پرسش آن است کھ آیا این داستانھا و نامھای داستانی را باید متأخر دانست 

بھ دورانی پیش از مھاجرت اقوام آریایی بھ این خّطھ  و یا بومی در این منطقھ و متعلق
). روشن است کھ فرضیّھ دوم مستلزم پذیرفتن فرض دیگری 1387از عالم (مزداپور، 

 است.  شاھنامھاست و آن انیرانی و غیر آریایی بودن بنیان داستانِی اصیل و قدیم 
ھست، دگرگونی و بھ ھر سان، از روزگاری کھ سند و مدرک نزدیکتری در دست      

توان بسیار برشمرد. از آن جملھ این کھ بنا می شاھنامھتغییراتی فراوان را در داستانھای 
باید بر نظر پژوھندگان، قھرمان اصلی داستان ھفتخوان را در داستانھای ملِّی ایران می
دھد نخست اسفندیار دانست، و نھ رستم. بررسی ھمین اسناد و مدارک موجود نشان می

گشتھ است، بلکھ قھرمان این ماجرای تر بھ رستم باز نمیھ ھفتخوان در روایتھای قدیمیک
داستانی بزرگ و سفر جنگِی پھلوان منجی در آغاز، اسفندیار، و یا حتی گشتاسب کیانی 
بوده است. گواھی بر این قوِل پژوھندگان را در انتساب این داستان بھ اسفندیار، در خود 

توان بازیافت کھ ھمین مضمون را در داستان بھرام چوبین م میفردوسی ھ شاھنامۀ
آورد کھ بھرام از گفتگو با خواھرش کھ او را از قیام بر ضد خسرو پرویز زمانی می

، جلد ھشتم، شاھنامھکوشد تا مانع شود، رنجیده است و نیاز بھ تشجیع و ترغیب دارد (می
 ): 417، ص 1970
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 چو بھرام را آن نیامد پسند
 ل تیره و اندیشۀ دیریابد

 چنین گفت پس کاین سرای سپنج
 بفرمود تا خوان بیاراستند
 بھ رامشگری گفت کامروز رود
 نخوانیم جز نامۀ ھفتخوان

کھ چون شد بھ رویین دژ 
 اسفندیار

 

 ھمی بود ز آواز خواھر نژند 
ھمی تخت شاھی نمودش بھ 

 خواب
 نیابند جویندگان جز بھ رنج

 خواستند می و رود و رامشگران
 بیارای با پھلوانی سرود

 گساریم لختی بھ خوانبر این می
 چھ بازی نمود اندر آن، روزگار

 
 

بینیم کھ آن داستان نماید و میدر اینجا، باز ھمان نکتھ کھ بھ آن اشارت رفت، رخ می     
خوانده است، نھ می» پھلوانی سرود«ھفتخوان را کھ در عصر بھرام چوبین، رامشگر با 

» رویین دژ«قّصۀ ھفتخوان رستم، بلکھ ماجرای ھفتخوان اسفندیار است و اسفندیار بھ 
رود تا خواھران خود را از زندان ارجاسب تورانی نجات دھد، نھ آن کھ برای می

رھانیدن کاوس و سپاه ایران از چنگال دیوان بھ مازندران بشتابد. در این قیاس، در جنگ 
آید، کھ این آخری را شاید نتوان یوان و دیو سپید بھ میان میرستم با دیوان، بویژه نام د

اصالً بھ رنگ آن ھیوالی خیالی باز شناخت و توصیف کرد، بلکھ شاید کھ معنای این 
را » نابودگر«کند، و معنای افکند و گناھی کھ نابود مینام، دیوی باشد کھ از پای می

. با این اوصاف، 11»)د غندی و دیو سپیدپوال«شاید بھتر بتوان بھ آن نسبت داد (مقالۀ 
گیرد و خودنمایی وجھی عرفانی و رمزین بویژه در این ھفتخوان رستمی بیشتر شکل می

 کند. می
چنین است کھ در فرایندی دیرپای و دراز آھنگ، حکایات و داستانھای تاریخی      

نگ از سر گذرانیده ایرانی در ّطِی چندین ھزاره، تغییرات بسیاری را با ابعادی رنگار
است تا پیوند آن، افزون بر تاریخ و حوادث آن، با جغرافیای بومی کشور نیز صورت 

فردوسی، و نیز روایات موازی با  شاھنامۀپذیرد. تاریخ داستانی ایران، بصورتی کھ در 
نمایاند. یکی از این دو وجھ و روند، آن بھ ضبط رسیده است، دو وجھ متفاوت را باز می

شفاھی روایات داستانی و تاریخ داستانی است، کھ سابقۀ دیرینھ دارد و ھنوز ھم نقل 

                                                
نگارنده بھ مناسبت فراھم آوردن یادنامۀ شادروان این مقالھ از  11 

استاد احمدعلی رجائی بخارائی نوشتھ شد و چون زمان گذشت و از دست 
رود کھ با یاد آن بزرگوار، رفت، کار ناتمام مانده است و امید می

 بزودی در مجلۀ پازند انتشار یابد. 
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گیرِی معرکھ«و » نقل زدن«و » نقالی«آثاری اندک از آن تداوم است کھ مثالً در سنّت 
رسد کھ بھ محاذات آن، در آوردن چنین قصص و بر جای مانده است. بھ نظر می» نقاالن

ھای مرسوم بوده است و نشانھایی از چنین سنتی را در نوشتھداستانھایی را بھ کتابت نیز 
 توان باز یافت. قدیمی بخوبی می

، ص 1314، ویس و رامین» (گوسان نواگر«دانیم کھ در چنین فرایندی، نخست می     
) در پردازش حکایات و سراییدن روایت کھن داستانی، بر مبنای دو 12، بیت 293

و » انیرانی«کی بومی و متعلق بھ فرھنگ دیرینۀ نیاکان َرستھ اساطیر و افسانھ، ی
النھرینی و حتی مصری، و نیز بومیانی ما، کھ با خصائص و ویژگیھای بین» نیرانی«

ھا و در ھمین خّطھ از جھان، در ایالم، و ھمچنین بویژه در مشرق این سرزمین رگھ
و نیز  اوستاآنھا را در ھای کھن خطوطی مشترک داشتھ است؛ و دّوم باورھایی کھ ریشھ

کرده است. البتھ در سخنوری و توان بازیافت، سخنوری میوداھای کھن ھندی می
سال و سخت سرایِی دیرینھپرورش کالم و ھنر خویش تکیھ بر پیشینۀ ھنری و سنِّت سخن

توان بنیان آن را دینی و مذھبی دانست و زند کھ بخوبی میای تکیھ میرایج و گسترده
آورد کھ مبنایی مقدس داشتھ است. بھ ھر تقدیری، روشن آن است کھ ھمواره، در یقین 

بھ نزد «اند تا آوردهھر بار سرایش داستانھای کھن، تغییراتی را در سخن چنان پدید می
) آن کالم پسند افتد و زیباتر بنماید. 73، ص 1390(مزداپور، » سنج فّرخ مھانسخن

طباقی، ھر بار روایت و اجزای آن با ذھنیات و باورھای گمانی نیست کھ در سیر چنین ان
 گرفتھ است. زمانھ ھماھنگی و انطباق می

پرورانده و بھ بیان دیگر، سنتی ھنری، بازسرایی این رستھ داستانھای باستانی را می     
کرده است. پس طبعاً در این راھبری و آن را اغلب با ھدفی معیّن راھبری و ھدایت می

ھای سخنوری و طرزھای روایت کردن است کھ آشنایی با محیط ری، و شیوهھدایتگ
پیرامون و نامھای مشھور و شناختھ در سرزمین نزدیک، و خّطھ و دیاری کھ در آن 

شده است. در وھلۀ دیگر ھمین اند، موجب وارد گشتن آن اسامی در روایت میزیستھمی
ساختھ و در نھایت سبب آن بوده است ن میھای بازسرایی باز ھم داستانھا را دگرگوشیوه

تا با در آمدن آن حکایتھای شفاھی بھ کتابت، ھمان نامھا و اَعالم جغرافیاِی محلّی در 
 سخن تثبیت گردد و بھ یادگار باز بماند. 

آمده است و بنا بر باورھای زمانھ چنین بوده است کھ بنا بر شواھدی کھ بھ چشم می     
پدیدار بوده است و بنا بر شرایط محیطی و اجتماعی، و نیز مجموعۀ  و آنچھ در پیرامون

ذھنیات مردم و باورھای رایج در روزگار، ھر بار در بازسرایی ھر داستانی، انطباقی 
آفرینی گشتھ است. در چنین روندی از تغییر و تبدیل است کھ ھر بار سخنتازه نمایان می

گذشتھ است و نیز میر شنوندگان و مخاطبان میدر تناسب و انطباق با آنچھ در ذھن و ض
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ھای ھنری در نزد صاحبان فن داستانپردازی، ھمۀ داستانھای کھن یکبار ھماھنگ با شیوه
شده است و این روال از َخلق تازه در نزد دیگر، از سر نو بازآرایی و پرداخت می

ادابِی ھنری، و صاحبان فّن و ھنر، کالم را زندگانی جوشان و سرشار از طراوت و ش
 بخشیده است. نیز ملّی و میھنی می

از مقام الوھیت فرو افتاد و بھ خیل اھریمنان پیوست، » دیو«پس، دورانی را کھ      
شناسیم، و این زمانۀ اشو زرتشت و پیامبری او است. تداوم چنین مقامی را برای می

وان دید. سپس در ت) می170-166، صص 1376(بھار،  بندھشدیوان در متونی چون 
وھلۀ دیگر، دیوان نقش و کنش دینی خود را باختند و از حیطۀ معانی مذھبی و روحانی 

گویاِن زمانھ حکایات ھا گام نھادند. آنگاه شد کھ نقاالن و داستانبھ حوزۀ داستانی و قصھ
و با طرزھا و ابزارھای رایج روزگار، و » نقل زدند«ھای گوناگونی آنان را با شیوه

کرد و رسید و اعتقاداِت دوران، آن را تأیید میبک و صورتی کھ عقالئی بھ نظر میس
ھای کھن را انتظامی و بیانی نوین بخشیدند و بھ شکل ھای قدیمی و افسانھستود، قصھمی

و صورتی روزآمد در آوردند. روشن است کھ قدرت ھنری در پردازش کالم است کھ 
 است با حیاتی منتشر و سرزنده!برخی را شھرتی جھانگیر بخشیده 

آن نظامی در سخن را کھ فردوسی پدید آورد، آنگاه ستون اقتدار رستم را بر      
یابد و ِسحر الفاظ در آن، افراشت. در این کالم مقتدر، کھ شعر بھ اوجی بیھمتا ارتقاء می

پُرتنوع در نماید، بویژه وحدت ملّی ایرانی و فراھم آمدن اقوام و گروھھایی اعجاز می
درخشان است کھ » معرکۀ«پذیرد. در این لوای درفش و پرچمی واحد انسجام می

داستانھای کھن نیز بھ جغرافیایی زنده و حاضر در میھن ما، احتماالً باز دوباره، پیوند 
گیرند. در خورد و مناطق و نامھای جغرافیایی نیز نقشی را در داستان بر عھده میمی

دیگر مفاھیم و الفاظ باستانی و میانھ و جدید در کاربردی تازه و زنده بھ  این التقاط، باری
پردازند. پس دیو سپید، کھ شاید اصالً نامش رمزی عرفانی باشد، در نقش عمل می

بندد تا چیرگی یابد و کاوس ھماوردی جادویی و خطرناک، قدرتی اھریمنی را بھ کار می
د کھ بھ غلط افتد و اسارت در دیار غربی مازندران گرایپیشھ بھ آن میعقل و ھوسشاه کم

را بھ خیال غلبھ بر دشمن فریبنده، بھ جان بخرد. چون در این ماجرا، کھ وجھی ایرانی و 
گذارد، پیروزی مطلق و مطلق پیروزی و جھانی دارد، رستم دستان پای بھ میدان می

کھ وی نماد پیروزی ایرانی فتح، برخِی گامھای اقتدار و فتوحات یکتای او است؛ ازیرا 
 است بر دشمن: خواه پھلوان دشمن و بدخواه باشد، و خواه اژدھا و دَد و دیو!

اند، آیند و چگونھ فراھم گشتھبررسی این کھ داستانھا و حادثھ و قھرمان از کجا می     
ر کاری است دیگر، و آن اقتداری را کھ شکوه پھلوانی را در آفرینش فتح بزرگ ایرانی د

سرایی و زند، بازبینی کردن، متمایز است از آن. حاصل چنین سخنرقم می شاھنامھ
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مازندران و «دھد، در داستان را در عظمتی یگانھ شکل می شاھنامھخلقت شکوھمندی کھ 
رسد. در این بازسرایِی داستان پیروزی رستم، ما نھ با مفاھیم بھ اوج برتر می» دیو سپید

کند و بھ آن، معنایی بارز و معنویتی ترسیم  تقادات مذھبی قدیمیدینی کھ دیو را در اع
ایمانی ببخشد، بلکھ با وجودھایی داستانی سروکار داریم کھ وجھی در حادثھ و پردازش 

رود و با پیشینۀ داستان و تاریخ اند. پھلوان بھ جنگ دیوان جادو میداستان بھ خود گرفتھ
 آورد مگر پیروزی درخشان داستانی! روی نمی قھرمانان آن بیگانھ است و بھ چیزی

از جانبی دیگر، پدیدار آمدن چنین عظمتی بویژه بھ موجب داشتن وجھی عمومی و      
گذارد و در فرایند چنین کشاکشی و تعلق ملّی، بر نامھای جغرافیایی نیز حتی تأثیر می

گ رستم، کھ بھ تعبیری ھای مختلف ایران بزرگ، در ھمین فتح بزریافتن داستان بھ خّطھ
آمیختن کلماتی کھ ھا و درھمھم ھست، نقشمندی خلط واژه شاھنامھاوج داستانھای 

آید کھ ھر چند مصداقھای کھن و جدید آنھا یکسان نیست، بارز است. این پرسش پیش می
مازندران امروزی برای خراسان و طوس و محل سکونت فردوسی نیز غربی است، اما 

وسی از اطالق نام مازندران بر خّطۀ طبرستان آگاه بوده است و آیا ھرگز آیا اصالً فرد
شناختھ است تا رستم را در آن ناحیھ بھ جنگ با دیوان آن سرزمین را با چنین نامی می

بفرستد. آنچھ در این باب روشن است، آن است کھ واژه ابزار در بیان داستان است؛ پس 
 کند. در روایت، نقش اصلی را بازی میگونھ دگرگونی ھمان است کھ در ھمھ

پس، آشکارا ھمین ابزار تغییر در روایات، در شکل دادن بھ جغرافیای داستانی نیز      
گردد. در این راستا است کھ اسامی جغرافیایی در حیطۀ داستانی جایی در عمل ظاھر می
ھا و استانھا و کوھھا نماید و در فرایند چنین کشاکشی است کھ نام مکانویژه را اشغال می

شود. پدیدار آمدن این نامھا و این جایگاھھا بھ مناسبت پایشان بھ میان کشیده می
فھم بودن برای شنوندۀ داستان، سازوکاری کھ ذکر آن رفت، یعنی لزوم سادگی و آسان

و » مازنی«ترین و روشنترین شکل و موقعیت است. پس چنین است کھ نام دیوان ساده
» موز اندرون«با واژۀ » دیوان مازندران«و » مزندر«و نیز » مزن«و » مزنی«

دھد و در آمیزد و سرزمین اساطیری غربی مازندران نیز تغییر جای میطبری در ھم می
یابد. در این رھگذر نباشد، بھ طبرستان انتقال می شاھنامھزمانی کھ شاید قبل از سرودن 

و عارف بھ روحانیتی الھی را در نبرد با است کھ سرانجام جنگی کھ قھرمان روحانی 
، 1394آورد (مثالً، مزداپور، گناه و ھوس در مالزمات جسمانی بھ تصویر در می

دیوان پرقدرتی )، بھ پیروزی پھلوان جنگاور بر دیوان جادومند و نّره144-138صص 
عر، داستانھای کشاند کھ دشمنان دانا و فریبکار اند. در نھایت، در پرتو اقتدار کالم شامی

کھن با جانی تازه و جاودانھ، در سراسر کشور و در منطقۀ استیالی زبان فارسی، 
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کنند و حوادث داستانی را با مناطق جغرافیایی و گردانی میقھرمان و حادثھ را زنده
 دھند. ھای چشمگیر محیط زندگانی پیوندی استوار و داستانی میپدیده
اص دیگری ھم ھست کھ چنین اختالطی را بیشتر رنگ در این گیرودار، نکتۀ خ     
زند و تصّوِر داستانِی دیو را بیشتر در زمینۀ جغرافیایی مازندران حضور واژگانی و می

) است کھ 1385(زرشناس، » مفھوم دوگانۀ دیو«کالمی بخشد. در اینجا، سخن بر سر 
ایرانی ھرگز در نباختھ و ھایی چند از زبانھای آن وجھ نیکو و خدایی عتیق را در نمونھ

آن معنای پُرحرمت و عزت نام دیو در آنھا ھیچگاه از میان نرفتھ است. این بقا در گروه 
بینیم کھ در آنھا ھنوز بقایایی از آید و میشرقی این زبانھا، مانند زبان سغدی بھ چشم می

ای کھ شاھزاده، »دیوِاشتیج«توان باز یافت و مثالً در نام آن قداست کھن را گاھی می
باز » دیو«کنیم کھ ھنوز بار مثبت معنایِی واژۀ سغدی بوده است، بروشنی مشاھده می
توان را بویژه در خّطۀ شمال ایران ھم می» دیو«مانده است. چنین است کھ کاربرد واژۀ 

کند (مثالً، فرای، دید کھ گاھی با ھمان بار معنایی مثبت و عتیق ھنوز خودنمایی می
با بار » دیو«پرسند کھ چرا در نام کسان، واژۀ ) و مردم با شگفتی می83 ، ص1380

دیوان «معنایی مثبت بھ کار رفتھ است و نھانی، در ضمیر خود، جانبداری از 
سان نامھا با ھماوردان پذیرند کھ دارندگان اینزنند و ناخودآگاه میرا رقم می» مازندران

اند! در این قضیھ شاید باید پرسید کھ آیا اه بودهرستم دستان در ھفتخوان، ھمدست و ھمر
روزگاری گروھی با زبانی از گروه شرقی زبانھای ایرانی و با آیین بودا بھ این خّطھ 

 اند تا چنین اثری را بر جای گذارند یا مسألھ چیزی دیگر است. مھاجرت کرده
لطۀ اقتدار خویش از سر سرایی ایران، نامھا را در سبدین شمار است کھ سنت داستان     

دواند و ھمچنان کھ باورھای مردمان بر اسامی جغرافیایی نو با معنایی تازه بھ میدان می
ھا بخشند، حوادث داستانی نیز واژهگذارند و آنھا را دگرگونی یا ثبات میتأثیر پایدار می
آراید. دثھ میسازد و آنھا را گاھی با شکل و شمایلی سزاوار قھرمان و حارا دگرگون می

رستم دستان، کھ افراسیاب، و کوالدغندی و اکوان دیو ھماوردان فرودَست او بھ شمار 
کُشد و شاھی مازندران را بھ اوالد روند، دیو سپید و ارژنگ دیو را در مازندران میمی

سپارد. در چنین کشاگیری است کھ دیوان و دشمنان با اقتداری برتر در کار دیو می
یابد کھ از تاریکی مطلق افرازند، و رستِم داستان آن اقتدار را میزی قدم بر میساپھلوان

جادوان بگذرد و سرانجام، خّطۀ غربی مازندران را بھ تصرف درآورد و آن را از 
 مغرب خورشید و اقلیم غرب جھان بردارد و بھ شمال کشور ایران انتقال دھد! 

فرھنگی نوروز، و بویژه سرزمینھایی کھ این جابجایی بیگمان در سراسر حوزۀ      
-دھد و اثری سنگین و پایدار میسرایند، پرتوی رخشان میرا عاشقانھ می شاھنامھ

گستراند و از تخت رستم در افغانستان گرفتھ تا سرزمین سیاوش در بخارا را سرشار از 
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نھایی از آن ما嗳نماید کھ آنھا را در َمثَل یادگارھای رستم و بازنمادھا و مظاھری می
سرایند و خوانند و حکایاتش را با دف و چنگ مینبرد داستانی با دیوان و اھریمنان می

 زنند!نقل می
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 ویژگی ھای نوای گفتار در زبان گیلکی
 پرفسور ایوانف ، استاد دانشگاه دولتی مسکو "الماناسوف " 

 و عضو دایمی فرھنگستان آکادمی علوم روسیھ
ھای ایرانی تعلق دارند. (یعنی گروه شمال غربی زبانھای آن بھ زیرزبان گیلکی و لھجھ

ن این زبان در استان گیالن کھ در این زبان خویشاوند دور زبان مادی است). گویشورا
-اند. در میان ایراناست  و نواحی اطرف آن پراکنده شدهحاشیھ دریای کاسپین واقع شده

این زبان بھ نام زبان گیالنی معروف است حال آنکھ بھ عقیده ما این  داخلیشناسان 
یعنی زبانی شود کھ صفت جای نام "گیالنی" آید. پیشنھاد مینامگذاری چندان صحیح نمی

کھ مربوط بھ پھنھ جغرافیایی گیالن است را از صفت مربوط بھ قومیت یعنی زبان 
مربوط بھ قوم گیلک کھ ساکن منطقھ گیالن ھستند تمایز داده شود. در متون ایران شناسان 

)، 1999وا، رگویِ عنوان زبان گیلکی استفاده میشود (رجوع شود بھ (راستُ خارجی 
یح تر است. ساکنین گیالن صرفنظر از ملیتشان(گیلکی، ) کھ بمراتب صحی112ص.

 فارسی، تالشی) بطور کلی گیالنی نامیده میشوند.
زبان گیلکی مانند دیگر زبانھای حاشیھ دریای کاسپین (مازندرانی ، تالشی) بھ دو گروه 
زبان دشت و زبان کوه تقسیم می شود. در گروه اول لھجھ ھای رشتی( بھ عنوان لھجھ 

الھیجانی، لنگرودی و دیلمان قرار میگیرند. نام دیگر زبان گروه دوم زبان غالب)، 
گالشی است (از کلمھ گالش بھ معنای چوپان). در عصر حاضر استفاده از خط الفبای 
عربی در نگاشتھ ھای فرھنگی ادبی بسیار گسترش یافتھ است. مجلھ ھا، نثر ادبی، شعر، 

از دنیای چاپ منتشر میشوند. در الفبای  فرھنگ لغت ھای امثال و حکم بطور مرتب
باال خط وجود دارد. این نشانھ بجای } ˇ{گیلکی اعراب (نشانھ حرکت گذاری) بھ شکل 

و در زبان فارسی این مصوت وجود ندارد. در عین حال  ) استفاده میشودǝمصوت شوا (
 این مصوت نشانگر نقش نمای اضافھ است. 

) 1971موجود در کتاب (راستُرگوِیوا و دیگران،  خواندن مکرر جمالت گیلکی حیندر 
مشخص شد کھ سیستم مصوت ھا در زبان گیلکی بھ زبان تاجیکی  ر،توسط دو گویشو

} مصوت еدر اکثر کلمات بجای { شده بودند).ثبت شباھت دارد. (جمالت با الفبای التین 
}i} و بجای {о} مصوت {u نوشتھ شده بود. بھ عنوان مثال جملھ {    Či Kår Kuni? 

Či Kuni?  مشغول چھ کاری ھستی؟ گویشوران بدین صورت تلفظ  چھ کار میکنی؟
یعنی بر اساس اسلوب فارسی تلفظ صورت  ?Če Kår Koni? Če Koni      میکنند:

گرفتھ است. اما الگوی فارسی ھمیشھ بکار گرفتھ نمیشود. بھ عنوان مثال کلمھ کاله بر 
و نھ با اسلوب فارسی و  Kulåhد یعنی بصورت اساس اسلوب تاجیکی تلفظ مشو

. عالوه بر این، گویشوران اغلب در خصوص ساختار واژگانی متن Kolåhبصورت 
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شویم، نکتھ ھایی عنوان می کردند. مثال می گفتند: ما این جمالت را بھ زحمت متوجھ می
نی دقیق و شود. نتیجھ: متون گیلکی ثبت شده نیازمند بازبیامروزه اینطور گفتھ نمی

 باشند.تصحیح می
برای مشخص نمودن نوع تکیھ در زبان گیلکی صدای سھ گویشور مرد و یک گویشور 

کلمھ دو ھجایی ھم با جایگاه تکیھ در ھجای  41زن ضبط شد. از میان موارد ضبط شده 
ھجا مورد  82آغازین و ھم با جایگاه تکیھ در ھجای پایانی انتخاب شدند. بدین ترتیب 

 Praatقرار گرفت. برای ھر مصوت بھ کمک نرم افزار  برررسی
)www.praat.org پنج پارامتر اندازه گیری شد (کشش، زیر و بمی (F0  مساحت ،

)، مساحت منحنی اشتداد). مفاھیم بدست آمده از ھر پارامتر با عدد Iمنحنی صدا، اشتداد(
بر معیار قرار گرفتھ موارد در ھجای تکیھ %100ارامترھا در پ مفھوم( .بیان شده اند

 است).
و بر اساس مدل  SPSS12جدول بدست آمده از پارامترھا بھ کمک نرم افزار آماری 

چند بعدی تحت تحلیل واریانس قرار گرفت. تکیھ با زیر و بمی ارتباط مستقیم دارد. 
)p<0.001افزایش می  %9.4زیر و بمی تا ر با آھنگ جملھ متوسط، بَ ) در ھجای تکیھ

ثانیھ) پارامتر اشتداد نیز ھر چند در سطح ضعیف تر اما از چند یابد. (بھ مدت 
-) چرا کھ در ھجای تکیھp<0.006پارامترھایی است کھ ارتباط مستقیمی با تکیھ دارد (

افزایش پیدا کرد. کشش مصوت بھ ھیچ وجھ با  %2.3ر شاخص آن بطور متوسط تا بَ 
). دیگر پارامترھا نیز بر نوای گفتار تاثیری p=0.947بودن آن ارتباطی ندارد ( برتکیھ

 )p>0.05ندارند (
طبق ارزیابی ھای بھ عمل آمده از صداھای ضبط شده، تکیھ در زبان گیلکی تنھا با یک 

، 115)ص.1999، راستُرگوِیواپارامتر ارتباط مستقیم دارد و این پارامتر اشتداد است (
 ُ . با بررسی ھای مجدد خاطر نشان می کنیم کھ تکیھ در 27) ص.1971وا، رگویِ (راست

زبان گیلکی مبتنی بر دو پارامتر زیر و بمی و اشتداد است. پارامتر اصلی تن صدا یا 
ھمان زیر و بمی است و پارامتر بعدی اشتداد است. نقش پارامتر اشتداد در ایجاد تفاوت 

در زبان ھای ایرانی اولین بار توسط ما بیان شد. تا بر بر و غیر تکیھمیان ھجاھای تکیھ
 13پیش از این تنھا در یک زبان غیر ایرانی (زبان تک خانواده) یعنی زبان بروشسکی

). در دیگر زبان ھای ایرانی تکیھ تنھا 2013چنین پدیده ای مشاھده شده است (ایوانوف، 

                                                
 ھایتحلیل برای کھ است ایرایانھ افزارنرم خانواده یک نام		science	social	for	package	Statisticalمخفف12	

	.است »اجتماعی علوم برای آماری بستھٔ « مخفف »اساسپیاس. «رودمی کار بھ آماری
 ساختار. شودمی تکلم بُروشو قوم توسط پاکستان شمال در قراقروم، ـ ھُنَزه ناحیة در کھ است خانوادهتک زبان یک13	

 .دارد اتصالی گسترده نظام ویژه بھ زبان، این در فعل و است غنی آن صرفی
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( مانند زبان فارسی و تاجیکی)  با یک پارامتر ارتباط دارد: یا مبتنی بر زیر و بمی است
برای توضیحات بیشتر رجوع شود (. )دری، پشتوزبان و یا مبتنی بر کشش است ( مانند 

 )2012بھ ایوانوف، 
 منابع:

Иванов В. Б. Гласные и многокомпонентное ударение языка 
бурушаски [Конференция] // Ломоносовские чтения. Востоковедение. 
Тезисы докладов научной конференции. - Москва : ИД-Ключ, 2013. - 

ISBN 978-5-93136-196-3. 
Иванов В. Б. Ударение в иранских языках [Конференция] // 
Ломоносовские чтения. Востоковедение. Тезисы докладов научной 
конференции / ред. Мейер М. С. и Гевелинг Л. В.. - Москва : ИД 

«Ключ-С», 2012. - стр. 49–51. - ISBN 978-5-93136-173-4. 
Расторгуева В. С. [и др.] Гилянский язык [Книга] / ред. Расторгуева В. 

С.. - Москва : Наука, 1971. - стр. 1-321. 
Расторгуева В. С. Гилянский язык [Раздел книги] // Языки мира. 
Иранские языки. II. Северо-западные иранские языки. - Москва : 

Индрик, 1999. - Т. II : 3. - ISBN 5-85759-099-X. 
 
 

 نوای گفتار در زبان مازندرانی
 والدیمیر باریسوویچ ایوانوف

ھای مربوط بھ آن بھ زیرگروه شمال غربی زبان ھای ایرانی تعلق زبان مازندرانی و لھجھ
زبان در استان مازندران یا ھمان تبرستان قدیم و نواحی اطراف آن کھ در  دارند. گویشوران این

ھای این زبان میتوان بھ گونھ دشتی اند. از گونھسواحل دریای کاسپین واقع شده است، پراکنده
، نصرآباد،  14اشاره کرد کھ در مناطقی مانند ساری، بابل (بندپی)، بابلسر، آمل، گرگان، زیارت

پی، پروار، حصاربن، دیزین، رستم رود، رودبارک، سلیمان آباد، سوادکوه، سرخ، بند چشمھ
) گونھ 779، ص.1388قائمشھر، کردان، کاش، الزوار، واسواکاال رواج دارد. (کلباسی، 

دیگر این زبان گونھ کوھستانی یا گونھ گالشی آن است کھ از کلمھ گالش بھ معنای چوپان گرفتھ 
نیز گونھ ای از زبان مازندرانی است گرچھ گویشوران آن عقیده  شده است. بھ واقع شھمیرزادی

ای خالف این دارند. در متون ایران شناسی لھجھ ای مشابھ بھ زبان مازندرانی بھ نام لھجھ 
میالدی با  1930). آخرین بار آ. المبتون بھ سالھای 1999، وارگویِ راستُ والت رو وجود دارد (

  گویشوران آن مالقات داشتھ است.

                                                
 .است گلستان استان در گرگان شھرستان مرکزی بخش روستاھای از کیی14	
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است کھ ما در  15ای کھ بصورت واضح این لھجھ در آن تکلم می شود منطقھ والیت رودمنطقھ
میالدی تحقیقاتی در آن بھ انجام رساندیم. در واقع زبان مورد تکلم در این منطقھ بھ  2014سال 

سیستم جدیدی از خویشاوندی زبانی تعلق دارد. در حاشیھ این روستا مجموعھ کاملی برای انجام 
رزش اسکی کوھستانی و مجموعھ ھای مرتبط با این فعالیت ورزشی ساختھ شده است. وجود و

چنین امکاناتی موجب شده است تا توریست ھای بسیاری بھ ویژه از خارج از کشور و از جملھ 
روسیھ بھ این منطقھ جذب شوند. برای توریست ھا ھتل ھای چند طبقھ، مغازه ھا و کافھ ھایی 

پدیده مھاجرت دستھ جمعی در این منطقھ مشھود است: مردم این منطقھ  ساختھ شده است.
بمنظور کسب درآمد رھسپار تھران می شوند و از سویی دیگر، مردمی از روستاھای دور 
دست تِر دیگر نواحی ایران بھ این منطقھ می آیند. والدینی کھ خود بھ زبان محلی سخن می 

زبان حتی در زندگی روزمره منع می کنند و آنان را  گویند، کودکان خود را از تکلم بھ این
مجبور می کنند کھ بھ زبان فارسی صحبت کنند تا بھ ھنگام مھاجرت و کار در تھران لھجھ 
محلی در کالمشان آشکار نباشد و موجب تحقیر و استھزا در محیط کاری قرار نگیرند. این 

د وجود دارد و میتوان پیش بینی نمود کھ رویکرد در تمام مناطقی کھ بھ این لھجھ تکلم می کنن
 طی یک یا دو نسل آینده زبان مازندرانی در این منطقھ بطور کامل از میان برود

ُ میان آنچھ کھ ما بدان اشراف یافتیم و توصیفات پذیرفتھ شده از زبان مازندرانی ( ، وارگویِ راست
ان مازندرانی زبانی بدون ) بویژه در حوزه فونتیک تناقض ھایی وجود دارد. گرچھ زب1999

خط و نوشتار بشمار می آید اما کتابھایی بھ خط عربی و با آوانگاری التین بھ زبان مازندرانی 
وجود دارد. (از قبیل فرھنگ لغت، مجموعھ امثال و حکم). تلفظ واقعی و سیستم واج ھا در 

و نیز در درجھ دوم  درجھ اول از این نقطھ نظر کھ چگونھ در کتب ایران شناسی ثبت شده اند
از این نقطھ نظر کھ خود گویشوران تحصیل کرده این زبان بھ لحاظ زبان شناسی چطور می 

ُ نویسند، متفاوت ھستند. بھ عنوان مثال، عدد یک در نوشتھ ھای وییرا سرگییونا   وارگویِ راست
و  attā) ثبت شده است. اما گویشوران ما این عدد را بھ دو صورت 131(ص. attoبصورت 

 تلفظ کرده اند (حرف بولد نشانگر تکیھ است). attəھم 
ُ در تحقیق  نمودار سیستم مصوت ھای زبان مازندرانی شکلی نامتقارن دارد (از  وارگویِ راست
 سمت چپ):

 
بھ آسانی مشخص  ]ā[و  ]ə[در زبان مازندرانی یافتھ نشد اما مصوت ھای عمیق  ]Ɛ[مصوت 

رح سیستم مصوت ھای زبان مازندرانی شکل بھ مراتب شدند. با احتساب این اصالحات، ط
طبیعی تر و متقارن تری بھ خود میگیرد (نمودار سمت راست). بعالوه، در صداھای ضبط 

                                                
 .است البرز استان در کرج شھرستان آسارا بخش توابع از روستایی رودوالیت15	
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بھ شیوه خمیدگی انتھای زبان بھ سخت  ]r[شده، ما اغلب شاھد تلفظ صامت ھای رسا بھ ویژه 
 د.ایم. چیزی کھ در تحقیقات پیشین بیان نشده بوکام بوده

از نقطھ نظر زبان شناسی اجتماعی، زبان مازندرانی زبانی با نفوذ بھ شمار نمی آید. گویشوران 
این زبان کھ با یکدیگر آشنایی ندارند بھ ھنگام معاشرت اغلب از زبان فارسی استفاده میکنند. 

وزنامھ چنین صحنھ ھایی برای ما بھنگام سفر بھ این استان اتفاق افتاده است. رھگذری کھ از ر
فروش در حال خریدن روزنامھ است از زبان فارسی برای ارتباط استفاده میکند، زن گویشور 
زبان با وکیل بومی ھمین استان بھنگام مکالمھ در خصوص روند جدا شدن از ھمسر، منحصرا 

 از زبان فارسی برای برقراری ارتباط بھره می برد و ....
ی سخن سھ گویشور مرد کھ در شھر بابل و اطراف  برای توصف نوع تکیھ در زبان مازندران

کلمھ دو ھجایی ھم با جایگاه تکیھ  34از میان کلمات ضبط شده  آن زندگی می کردند ضبط شد.
ھجا مورد بررسی قرار  68در ھجای آغازین و ھم در ھجای پایانی انتخاب شدند. بنا بر این 

ھشت پارامتر تعیین ) praat )www.praat.orgگرفتند. برای ھر مصوت بھ کمک برنامھ 
)، مساحت منحنی اشتداد، I، مساحت منحنی زیر و بمی، اشتداد(f0(کشش، زیر و بمی شد 

انحراف زیر و بمی از حد متوسط آن بھ ھنگام تلفظ مصوت، انحراف اشتداد از حد متوسط، 
موارد، مفھوم  %100رامتر با عدد بیان شده اند. (در مفاھیم بھ دست آمده از ھر پا رسایی).

 پارامترھا در ھجای تکیھ بر معیار قرار گرفتھ است.)
و بر اساس مدل چند  SPSS16بھ کمک نرم افزار آماری  ،جدول بدست آمده از پارامترھا

) p<0.001بعدی تحت تحلیل واریانس قرار گرفت. تکیھ با زیر و بمی ارتباط مستقیم دارد. (
از  ثانیھ)چند افزایش می یابد. (بھ مدت  %13 تا صدار با آھنگ جملھ متوسط، بَ در ھجای تکیھ

دیگر  )p=0.029. (میان پارامترھای موثر بھ مساحت منحنی زیر و بمی نیز باید اشاره کرد
 .)p>0.05پارامترھا نیز بر نوای گفتار تاثیری ندارند (
ھمانند آنچھ در فارسی است  آھنگ جملھ ناتماموان در زبان مازندرانی آھنگ جملھ ای تحت عن

وجود دارد. این آھنگ جملھ بصورت کشیدگی قوی تر و افزایش آھنگ کالم در ھجای پایانی 
ی نھاد و گذاره است، قابل توضیح است.این آھنگ جملھ قوی تر کلمھ پیش از مکثی کھ جداکننده

می دھد. بھ ویژه این آھنگ کالم تاثیر از تکیھ پارامترھای نوای گفتار در ھجا را تغییر 
قدرتمندی بر پارامتر کشیدگی دارد. حتی در ھجای بدون تکیھ نیز در این موقعیت بھ اندازه چند 
برابر کشیدگی اتفاق می افتد. تحت تاثیر تکیھ تراز شدت مصوت بیشتر می شود. اگر ما ترکیب 

دادار بگذاریم، شدت ھمانطور ھجا را تغییر دھیم یعنی بھ جای صامت بی صدا، صامت ص
 افزایش می یاید.

بنابر این، تکیھ در زبان مازندرانی مبتنی بر زیر و بمی است. (در زبان ھای جنوب غربی 
تکیھ  127در صفحھ  1999ایران و زبان تاجیکی نیز اینچنین است؛ در نوشتھ راستُرگوِیوا، 

، این زبان از دیگر زبان ھای شمال مبتنی بر اشتداد قلمداد شده است). بھ لحاظ این ویژگی

                                                
 ھایتحلیل برای کھ است ایھرایان افزارنرم مجموعھ یک نام		science	social	for	package	Statisticalمخفف16	

	.است »اجتماعی علوم برای آماری بستھٔ « مخفف »اساسپیاس. «رودمی کار بھ آماری
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(دری زرتشتی) و ابیانھ ای کھ در آن تکیھ مبتنی بر غربی ایران مانند زبان گبری یا َگورونی 
 کشش است متمایز می شود.

 منابع:

Расторгуева В. С. Мазандеранский язык // Языки мира. Иранские 
языки. т. 2. Северо-западные иранские языки. Москва, Индрик, 

1999. 

تھران: پژوھشگاه علوم انسانی  -.]کتاب[کلباسی ایران، فرھنگ توصیفی گونھ ھای زبان ایران 
 1388و مطالعات فرھنگی، 
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ی دریای کاسپین(برپایۀ ھای حاشیھھای سنتی دامداری گالششیوه
 ھای مازندرانی و گیلکی)زبان

 ارتمان زبان ھای ایرانی آکادمی علوم روسیھدکتر لیال دادیخودویوا ، عضو دایمی دپ 
 

 چکیده
ی دامداری، طراحی خانھ ھا ، باورھا ، عادت ھا ورسم ھای ساکنان سواحل جنوبی شیوه

ی مشترکات زبانی و نژادی مردمان این منطقھ دریای کاسپین ، بھ طور کلی نشان دھنده
کاسپین ، کشاورزی ی دریای ای حاشیھی اصلی مردمان نواحی جلگھاست. پیشھ

ی اصلی باشندگان مناطق (شالیکاری، چایکاری ، جالیزکاری و کشت زیتون ...) و حرفھ
 ، گوسفند و بز ...) است. گاوای نیز دامپروری (کوھستانی و کوھپایھ

ھایی مانند گوسفند و بز در سراسر ایران ھمواره از اھمیت روشن است ، پروررش دام
ی دریای کاسپین پرورش گاو در اولویت نخست منتھادر حاشیھباالیی برخوردار بوده، 

ی ھای اجتماعی و فرھنگی مختلف ساکن در حاشیھقرار داشتھ است.  ضمن آن کھ گروه
 ھای دامداری مختص بھ خود را دارا می باشند.دریای کاسپین ، شیوه

ھای خود نتی دامھا) بھ طور سنکتھ قابل اشاره آن کھ تا چندی پیش گاوداران (گالش    
دادند و در آنجا محصوالت لبنی خود را ھای تابستانی ( ییالق ) کوچ میرا بھ چراگاه

آمد. آنان ھا بھ حساب میکردند، محصوالتی کھ غذای عمدۀ آنمیبرای زمستان تھیھ 
 کنند.ھای مختلفی استفاده میبرای فراوری شیر و تولید انواع محصوالت لبنی از روش

ھای مازندرانی ی دریای کاسپین(برپایۀ زبانھای حاشیھای سنتی دامداری گالشھشیوه
 1)و گیلکی

ی ی دریای کاسپین بھ صورت یک زنجیرهھای رایج در حاشیھشایستھ اشاره آن کھ زبان
ھای مازندرانی، گیلکی، تالشی و تاتی می شود . گویشوران زبانی بوده کھ  شامل زبان

غربی دریای مازندران و گویشوران زبان تاتی در سواحل جنوب  زبان تالشی درسواحل
ھای زبان گیلکی کھ در بخش جنوب کنند. گویشغربی آن (مانند رودبار) زندگی می

ی سفیدرود بھ دو بخش غربی و غربی سواحل جنوبی دریای کاسپین مستقرند ، بواسطھ
زبان مازندرانی رواج دارد  شوند. در شرق گیالنشرقی ( بیھ پس و بیھ پیش ) تقسیم می

ھای آملی، ساروی، بابلی، شود. مانند گویشھای مختلفی تقسیم میکھ خود بھ گویش
قائمشھری ... در استان گلستان گویش گرگانی یا ھمان استرآبادی متداول است. در 
شھرھای کالردشت و تنکابن استان مازندران کھ در مرزھای شرقی استان گیالن واقع 

 گیلکی ) وجود دارد.  –دو گویش متغیر( مازندرانی  اندشده

Kommentiert [N1]: !پاورقی را ترجمھ نکردید؟	
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ھای البرز است و رود (فیروزکوه)کھ درۀ نھ چندان بزرگی در سلسلھ کوهدر والیت
ی این مناطق ھمچنین در مناطقی مانند شھمیرزاد، سنگسر، افتر، السگرد، سرخھ و حومھ

 ھم سخن می گویند. ھای بسیار مشابھ(در سمنان) بھ زبان
ی دامداری، طراحی نین سواحل جنوبی دریای کاسپین در ھر منطقھ با توجھ بھ شیوهساک

ی نژادی فراوانی ھستند. پیشھ-ھای شان دارای مشترکات قومیھا و سنتخانھ ھا، آیین
ی دریای کاسپین کشاورزی (شالیکاری، چایکاری ، ای حاشیھاصلی مردمان نواحی جلگھ

برخی مناطق بھ پرورش کرم ابریشم مشغولند) و جالیز کاری و کشت زیتون و در 
ای دامپروری ست (پرورش گاو و ی اصلی ساکنین مناطق کوھستانی و کوھپایھحرفھ

ھایی مانند گوسفند و بز در سراسر ایران تاحدی ھم گوسفند و بز) است. پروررش دام
ی جنوبی شیھھای حاھمواره از اھمیت بسیاری باالیی برخوردار بوده، منتھادر سرزمین

دریای کاسپین ، پرورش گاو در اولویت نخست  قرارداشتھ است.کھ با توجھ بھ مکانیزه 
 شدن کشاورزی و دامداری در شرایط کنونی ، تا حد قابل توجھی ،رونق گذشتھ را ندارد

اجتماعی متفاوتی -ھای فرھنگیشایستھ اشاره آن کھ ھنوز در این کرانھ اقوامی با شاخصھ
ھا ریشھ در اصل و نند کھ نام مخصوص بھ خود را داشتھ و معموالً این نامکزندگی می

ی ویژه ی خود را دارا می در دامداری نیز شیوه ھا دارد. ھریک از این اقوامنسب آن
 باشند.

گفتنی ست در کتاب " ریشھ یابی واژه ھای گیلکی " اثر جھانگیر سرتیپ پور،در شرح 
ن بازاریان را " شھری " و برزگران را " گیل " نامند" واژه خان آمده است :" در گیال

مولف در ادامھ می افزاید ھر ده خانوار را دیھی [ ده خانواری ] و ھر ده دیھ را سده[ 
صد خانوار ] و ھر ده سده[ صد خانواری ] را خانی می نامند . این واژه در اعالم 

،  1372سال  59ست...( صمنجملھ  نام پس خان نزدیک رشت و پیش خان ھنوز باقی 
 نشر گیلکان )    

بوده کھ نام » گیل / گالن «بھ نظر می رسد منظور نویسنده مربوط بھ محدوده ارضی 
قومی از اقوام غیر آریایی دوره باستان است کھ بھ سبب تفوقی کھ بر دیگر اقوام ساکن 

ھ ماندگار شده در محدوده ارضی یاد شده داشتھ اند نام شان بر روی صفحھ ی این منطق
 نامند)می» گیالنی«است (کھ بھ فارسی این مردم را  

و  چوپانبھ ھر ترتیب دامدارانی کھ بھ کار پرورش دام (گوسفند و بز) مشغول ھستند، 
گویند و بھ آن دستھ از دامدارانی کھ بھ گاوداری می کورد(کرد )ھا در برخی از استان

ی بھ گاوچران نامبر دارند. طبق یک فرضیھ می نامندکھ در زبان فارس گالشمشغولند 
بھ  gāwa-raxša(ka) ی گاو و اصطالح باستانی ایرانیاین نام (گالش) ریشھ در واژه

کھ در بعضی از مناطق کھ زبان . ضمن آن]82، 11؛ 6[دارد » محافظ گاوھا«معنی 
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دارندگان تر است یعنی عالوه بر گسترده گالشی متفاوتی دارند، ظرفیت معنایی کلمھ
ھا این نام زبانگاو، بھ صاحبان گوسفند و بز نیز اطالق می شود. درحالی کھ بین تالشی

ی مقابل کشاورزی است کھ بھ فعالیت در است و نقطھ» پروردام«بھ طور کلی بھ معنای 
ھایی کھ بھ کاِر چرای دام پردازد. چوپانکشتزار و پرورش محصول ھای کشاورزی می

تا چندی پیش برای افرادی کھ بھ ھنگام چرای فصلی دام، وظایف مشخصی اشتغال دارند 
ای برای شان قائل بودند . این اسامی عبارتند از: ھای ویژهرا بر عھده داشتند، نام

  moxtābad(رئیس دامداران و حتی، مالک دام ھا)؛ مختاباد sargālešسرگالش 
ن) و ھمچنین اصطالح جدید (دستیار سرگالش و در برخی مناطق مسئول رمھ دارا

ی شیر از صاحبان دام را گویند). در اینجا آوری کننده(خریدار و جمع  širkašشیرکش
کنیم: چوبان فردی استفاده می dušānda» دوشنده«برای مقایسھ از اصطالح فارسی 

دھد و شیردوش کسی است کھ تنھا مسئول است کھ چند نوع فعالیت را با ھم انجام می
-شیر است (شیردوش می تواند زن یا مرد باشد). امروزه فرایند تعیین مجدد نقش دوشیدن

قومیتی" سرعت یافتھ است. بعضی از افراد یک ھای اجتماعی و دگرگونی ساختار "بین
گیری و تجارت. ای غیر از شغل آبا و اجدادی خود مشغول شدند، مانند ماھیقوم بھ حرفھ

ھا ساکن شدند. نکتھ داماد سرخانھ (خان داماد) در جلگھھا نیز بھ عنوان برخی از گالش
دیگر آن کھ مجموعھ یی از دھقانان و گالش ھا در پی تحوالت اقتصادی و بھ صرفھ 
نبودن کار کشاورزی و دامداری جذب شھر ھا شدند و بھ دو صورت کارگر محض و یا 

 دھقان بھ زندگی تازه یی دست یافتند –کارگر 
تھ در این منطقھ، ساختاری سنتی از زندگی گالشان وجود داشتھ کھ ھمچنین در قرن گذش

فارسی، مازندرانی و ی مشترک از منابع و زمین ھا بنا شده بود. (بھی استفادهبرپایھ
ھای ھا بھ کوچ فصلی با گلھھا گالش). در آن زمانمی گویند šarikافتری: شریک  

ھایشان را از مناطق تابستان مردھا گلھ طور کھ مرسوم بود درگاوشان شھره بودند. آن
ھا در زمستان بود (بھ فارسی: قشالق، بھ مازندرانی: کم ارتفاعی کھ محل زندگی آن

یشالق) بھ مناطق کوھستانی کھ پوشیده از مرتع و جنگل بود (بھ فارسی : ییالق، بھ 
ی فصل زمستان ھای لبنی را برا) کوچ داده و در آنجا فراوردهyelāγ مازندرانی: یالق 
 کردند. تھیھ و ذخیره می

ھای این حرفھ و در پی آن ساختار امروزه دامداری شکل انفرادی بھ خود گرفتھ و روش
-ھا تغییر کرده است. در حال حاضر دامدارانی کھ این شغل را ادامھ میزندگی گالش

دام  دھند، خود صاحب زمینی شخصی برای چرای دام و ھمچنین مکانی برای نگھداری
؛ بھ مازندرانی: طویلھ tavilaھای بزرگ (بھ گیلکی: طویلھ در زمستان ھستند. این آغل
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tavilə  یا تالرtelār معموال در ملک شخص و کمی دورتر از منزل مسکونی ساختھ (
 شوند. می

 بینی زبانیجھان
رسوم  دھیم با دامداری، رسم وھا در زیر ارائھ میبینی زبانی گالشبخشی کھ از جھان

ھای این بخش انعکاس ھا مرتبط است. کلیدواژهھای آنھای روزانھ و آیینگالشی، فعالیت
بندی مفھومی حقایق توسط اقوام، معرف مفاھیم فرھنگی مھمی در زبان و ی طبقھدھنده

دھند کھ ھا این امکان را بھ ما میھای اجتماعی و فرھنگی است. آنپاسخگوی مؤلفھ
ھا و ھمچنین ارتباطشان با ملل ھمسایھ را کشف وام مختلف، ساختار آنتاریخچۀ زندگی اق
ھا ھمچنین بھ کشف سیستم دانش بشری پیرامون جھان کمک کرده و کنیم. این کلیدواژه

 دھد. تجارب شناختی او را انعکاس می
ھا چراندن احشامی چون گاو ماده، گاو نر و گوسالھ بود ( بھ گالش مرکز ثقل فعالیت

؛ »گوسالھ« gusåle, gudar؛ »ماده گوسالھ« mandə؛ »گاو ماده« gåv/bکی: گیل
årzəv »؛ »گاونر« ،»اختھ نر گاو«، »ماده گوسالۀ چھارسالھšvmiåg »؛ »گاومیش

vāg/gu ؛ »ی شیردهگاو ماده«  madeguو بھ مازندرانی» گاو نر اختھ« کالشتر
deām/nar »؛ »گاو نر/ ماده ājunek »؛ »گوسالۀ مادهāz)g(go, gog, leāges 

ھای گیلکی، فارسی و در زبان». گاو نر، گاو نر اختھ«va/erzā ؛ »گوسالھ«
شود و در دماوند ھم  گوسالھ ی شیرده اطالق میبھ گاو ماده» شیرده«ی مازندرانی واژه

 نامند). می  goluرا 
-ظت و نگھداری میچرانند و از آنھا محفامردھا گلھ را بھ مراتع کوچ داده و آنھا را می

ھای مختلفی را برعھده داردند نیز کنند. آن طور کھ مرسوم است مردان جوانی کھ فعالیت
ی دامداری کل خانواده بھ گیرند. امروزه با تغییر شیوهدر ساختار این مجموعھ جای می

ای در کنند، جایی کھ زنان نیز تا اندازهھمراه تمامی لوازم کار بھ منازل تابستانی کوچ می
بینی این دستھ کنند. در جھانھای لبنی و نگھداری از دام مشارکت میکار تولید فراورده

شان وابستھ بھ دامپروری است، حتی امروزه نیز نقش مرداِن چوپان از افراد کھ زندگی
در مرکزیت قرار دارد. در نقاط مختلف ایران معموال این زنان ھستند کھ بھ تھیۀ لبنیات 

ای آن پرداختن بھ این امور رند، اما در سواحل دریای کاسپین و نقاط کوھپایھاشتغال دا
ھای خاص خود را دارد. در کرانھ ی دریای کاسپین این مردھای منطقھ ھستند کھ ویژگی

دوشند. فعالیت در بخشھای چرانند و گاوھا (و ھمچنین گوسفندھا و بزھا) را میرا می دام
نان است.کھ بھ طور تطبیقی تقسیم کار جنسیتی مشابھی را ی زدیگر بطور خاص برعھده

نیز بین زنان و مردان نورستانِی افغانستان نیز شاھد ھستیم. جایی کھ دامپروری و بھ 
 ی مردان است.طور اعم پرورش بز طبق سنت برعھده
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 ھای لبنیفراورده
-تولید ماست بھ ترکھا و سنت تولید کره بھ ایرانی 17ر. برمبرگربھ نقل از م. بازن و خ

گردد. در فرھنگ ایرانی بطور کل سھ روش برای فراوری محصوالت شیری ھا برمی
ھای خاص خود را ھای لبنی ویژگیشناختھ شده است، اما در ھر منطقھ تولید فراورده

-ی پنیر اضافھ میدارد. در روش اول برای تولید پنیر، شیر را گرم کرده و بھ آن مایھ
تا سفت شود و بھ کنند خشک میبرد و سپس شیر بریده شده را یجھ شیر میکنند کھ در نت

شود و این . در دو روش دیگر ابتدا شیر تبدیل بھ ماست میآیداین ترتیب پنیر بدست می
کنند و آن بندد. سپس تودۀ حاصل شده را جدا کرده، صاف میماست با حرارت دیدن می

   .کنند تا آبش خارج شودرا آویزان می
؛ در širدر سواحل جنوبی دریای کاسپین از شیر (بھ زبان فارسی، مازندرانی و گیلکی 

ھایی کھ جزء کنند، فراوردهھای لبنی متنوعی تھیھ می) فراوردهšətتالشی و افتری 
ای معموال شیر را در مناطق جلگھاصلی و جدانشدنی سبد غذایی ساکنین محلی است. 

.  در مناطق آیدکنند و بھ این ترتیب کره بھ دست میمی ترش کرده، روغن آن را جدا
کنند، ای از ھمان ابتدا تمامی انواع محصوالت لبنی را از شیر ترش تھیھ میکوھپایھ

در زبان   māsدر مازندرانی،  māssدر زبان گیلکی،  måstمحصوالتی مانند: 
-bеčekaste-måst ،måstتالشی (شیر ترشی کھ مایع اضافی آن خارج شده است)؛ 

ə čakidə ی ماست در زبان گیلکی (شیرترش غلیظ شده). در ایران معموال برای تھیھ
ً بھ استفاده می» širmāyeشیرمایھ «یا » māstmāye مایھ ماست«از  کنند کھ سابقا

کردند، بھ این معنا کھ مقداری از ماستی کھ بار قبل تھیھ ساز آن را تھیھ میصورت دست
کردند. درحال حاضر از ی ماست استفاده میھ داشتھ و از آن بھ عنوان مایھشده بود را نگ

گویند (در زبان فارسی می» باکتری بلغاری«کنند کھ اصطالحاً بھ آن مخمری استفاده می
 انگلیسی یز واژهنام دارد کھ برگرفتھ ا»  estārterاستارتر«و مازندرانی 

starter .(است 
بھ  ؛kəreکنند (بھ گیلکی ی حیوانی نیز تھیھ میهاز شیر عالوه بر ماست، کر

؛ بھ مازندرانی səršir). در این صورت، اغلب سرشیر (بھ گیلکی  karеمازندرانی
səršir, širsarگیرند. از مایعی کھ پس از ) را از شیر جدا کرده و از آن کره می

و  duγ (åb-ə)، در گیلکی duγ (āb-e)شود (در فارسی بھ آن گرفتن کره حاصل می
کنند کھ در ای تھیھ میمزه)، نوشیدنی خنکی و ترش]407. 8[گویند می du  18در تالشی

                                                
17 Bromberger 
18		

Kommentiert [N2]:  ممکن است بھ این صورت ھم باشد: شیر
	بریده شده را حرارت می دھند تا مایع و رطوبت آن تبخیر شود؟!

Kommentiert [N3]: ترجمھ نشد	
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(= نوشیدنی حاصل از  teltašو در تالشی  (= دوغ)  duγ (åb-ə)تالشی بھ آن 
 گویند.می ماست)

تری نشین برای آنکھ حاصل دسترنج خود را برای مدت زمان طوالنیدامداران کوه
کردند. بھ این ترتیب، بخش اعظم کرۀ ھای دیگری ھم تولید مید، فراوردهذخیره کنن

 roγənحیوانی را داغ کرده تا در زمستان از آن برای طبخ غذا استفاده کنند (بھ گیلکی 
بر روغن حیوانی، در برخی از مناطق شود). عالوهنامیده می rāγ(u)nو بھ مازندرانی 

-کردند. یکی از این فراوردهلبنی دیگری نیز تھیھ می ھایحاشیۀ دریای کاسپین، فراورده
کردند و با شعلۀ ھا کشک است. بھ دوغی کھ از گرفتن کره بھ جای مانده، شیر اضافھ می

جوشاندند تا بھ شکل خمیر درآید و بعد آن را از آرام و برای مدت زمان درازی آن را می
 šur(e) šowraو بھ تالشی šurəداشتند (این محصول را بھ گیلکی روی حرارت برمی

کردند (آن را بھ فارسی و مانند تھیھ میھای گلولھنامند). سپس از این ماده کشکمی
نامند). در زبان فارسی معاصر اصطالحی بھ نام میkəšk ؛ بھ گیلکی kaškمازندرانی 

» qorut  « وجود دارد کھ از خانوادۀ شیر ترش خشک شده و یا ھمان کشک است و در
کشک یا   qurtھای ترکی شمال شرق ایران، ترکمنستان و ازبکستان رایج است. زبان

ھای کوچک زیر نور خورشید خشک شده باشد. بھ نظر پنیری است کھ بھ شکل گلولھ
» خشک، خشکیده«بھ معنی   qoroی ترکی ) ریشھ در کلمھqurtرسد کھ این اسم (می

شناسی گیری این نام بر پایۀ ریشھمده، شکلھای عدارد. در این مورد بر اساس نشانھ
. نگاه کنید بھ مالحظاتی کھ در خصوص 19عامیانھ و تغییر معنایی آن استوار است

ھای ترکی وجود دارد و ریشھ ھای ھندوآریایی توسط زبانوامگیری این واژه از زبان
 . ]3[داشتن آن در مناطق پامیر و ھندوکش 

العاده ترشی جوشانند و بھ این ترتیب مادۀ فوقولید کشک را میمایع باقی مانده از فرایند ت
ھای کنند و گلولھآید. سپس آن را زیر نور آفتاب یا درون تنور خشک میبھ دست می

شدۀ اصیل ماند. این محصول خشکآید کھ مدت درازی باقی میای رنگی بدست میقھوه
آن بعنوان ادویھ یا چاشنِی  ھای معطر محلی، آرد و نمک ترکیب و ازرا با سبزی

یا » کشک سیاه«شوریجات و ترشیجات استفاده می کنند. بھ این فراورده در فارسی 
(= از  siyāh mazgi (panir)و در تالشی  qarāqorut؛ در مازندرانی »قروتقره«

خانوادۀ شیرترش خشک شده و دوغ بھ شدت ترش شده و مخلوطی از شیر گاو و گوسفند 
                                                

ھای ایرانی (= خشک) کھ توسط گویشوران زبان kšxoبرای نامیدن واژۀ  19	
 (رجوع شود بھ: kška رود و واژۀ فارسی بھ کار می

http://en.wikipedia.org/wiki/Kashk ،26  نیز ھمین اصل صادق است. ) 2015آوریب
شود، وقتی کھ اصطالح پدیدۀ مشابھی نیز در زبان ارمنی مشاھده می

čortan  شود. مرتبط می» خشک شده«با مفھوم 
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ای است کھ این یند. نام این محصول در زبان تالشی برگرفتھ از نام منطقھگوو بز) می
 شود. محصول در آن تولید می

عالوه بر محصولی کھ در باال از آن یاد شد، دامداران از شیر ترش و یا دوغ جوشیده 
-ای کھ آب اضافی آن  خارج شده باشد، نوعی پنیر خانگی نرم تھیھ میشده و صاف شده

گویند.  p/fanirو در دماوندی   pandir؛ در مازندرانی pinirبھ آن در گیلکی کنند کھ 
انواع روش  ھای تولید این فراورده کھ برحسب میزان شوری و یا خشکی از یکدیگر 
متمایز می شوند, با توجھ بھ سنت ھای ھر منطقھ متفاوت است. اساسا پنیر از مخلوط 

مایع پنیر یا قطعھ کوچکی پنیرو ترشی(مثال  شیر گاو و گوسفند ( یا بز) و بوسیلھ ی
آبلیمو) تھیھ می شود. در این روش شیر گرم را با مایھ ی پنیر مخلوط کرده و مایھ را 
گرم نگھ می دارند تا شیر ببرد ( بھ این ماده ی بدست امده در زبان گیلکی "دالمھ "و بھ 

شار می آویزند تا پنیر شکل ) سپس این مایھ بدست امده را تحت ففارسی "دلمھ می گویند.
گیرد. پنیر بھ دست امده را در اب نمک نگھداری می کنند. محصول ثانویھ ی این فرایند 
آب پنیر (بھ مازندرانی : پنیر او) است کھ بھ وسیلھ ی ان یک نوع نوشیدنی بھ نام 

نی پنیرآب یا دالمک ساختھ می شود. در شھمیرزاد, سرخھ,السگرد و سمنان بھ این نوشید
دالمھ ( شیر بھ ھمراه آب پنیر) گفتھ می شود. با حرارت دادن بھ اب پنیر بجای مانده بعد 
از تھیھ ی پنیر, فراورده ای تولید می شود کھ بھ زبانھای مازندرانی, گیلکی و تالشی لور 
نامیده می شود. این فراورده در دماوند ھم شناختھ شده است, جایی کھ لور یا ھمان اب 

یظ شده کھ در فرایند تولید پنیر تھیھ می شود را با نان و شیر مصرف می کنند. پنیر تلغ
این محصول در فارسی  "پنیرلور" نام داشتھ و کردھا  نیز ان را "لورک" می نامند. در 
بین دامداران مازندران نوعی پنیر بھ نام "پنیرخیک یا پنیرخیکی" بسیار مشھور است. از 

ر پوست (خیک) عمل اورده و نگھداری می کنند ان را انجایی کھ این پنیر را د
پنیرخیکی نامیده اند. عالوه بر این یک نوع کره ھم بواسطھ ی عمل اوری شدن و ذخیره 

 شدن در خیک, "خیک روغن" نامیده می شود.
 اسباب و اثاثیھ

ھ در رسوم ھای ایرانی چند شیوه برای تولید کره و ابزارھای مورد نیاز کره گیری شناخت
شده ھستند.  در برخی موارد نام فرایند تولید کره در اولین مرحلھ بھ حصول محصول 
نھایی منتھی می شود. بھ فارسی: کره سازی, روغن سازی/روغن کشی. اصطالحات 
دیگر نیز بھ محصوالت اولیھ یعنی دوغ یا شیر, و یا بھ روش مرسوم تولید کره اشاره 

وغ زدن/کشیدن: "گرفتن کره از ماست" , یا واژه ی دارند.  دوغ کشی: "گرفتن کره" , د
شیرزن: "ظرفی برای ھم زدن شیر".  در زبان مازندرانی فعل "شاندن" بھ معنی: 

وجود دارد . "شان" در زبان آشتیانب بھ معنی "ریختن کره » گرفتن کره , بھ ھم زدن«
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دران بھ حساب در خیک" می باشد. در شھر بابل کھ یکی از شھرھای مرکزی استان مازن
می اید, ظرف مخصوص کره گیری "دوگیر" نام دارد کھ یک اصطالح تشریحی می 
باشد. (دوگیر: ظرفی کھ در ان دوغ می ریزند). عالوه بر این در ایران ابزارھای کره 
گیری ای وجود دارند کھ نامشان از روش گرفتن کره آمده است. برای مثال: چرخ : 

یلھ ی یک اھرم یا چرخاندن خود ظرف"  , کاویش : "گرفتن کره با زدن دوغ بوس
"دستگاه کره گیری".  مشک ھا و خیک ھایی از جنس پوست و ھمچنین تنھ ھای استوانھ 

 telemای شکل درخت کھ در ان یک اھرم برای زدن شیر وصل می شود ( تلم پر  
parی ), از ابزارھای مخصوص کره گیری بھ حساب می ایند. این استوانھ ی چوب

مخصوص کره گیری در البرز مرکزی با نام " تلم" و در شرق مازندران با نام "تلم" و 
در گرگان و زیارت (یکی از روستاھای بخش مرکزی شھرستان گرگان) با نام "کندل" 
شناختھ شده ھستند. ظرف کره گیری مشابھ دیگری ھم با نام "دوور" وجود دارد کھ 

 ر می رود.اساسا برای گرفتن کره از شیر بکا
امروزه در حاشیھ ی دریای کاسپین ظروف کره گیری سفالی دارای شھرت بیشتری بوده 
کھ در ھر منطقھ نام بخصوصی دارند. بدین صورت کھ در غرب گیالن در منطقھ ی 
فومن کوزه ھای گلی گرد دستھ داری با نام " نرخ, نح یا نحر" وجود دارند کھ برای کره 

کرده و بصورت مدور روی زمین می چرخانند و یا اینکھ گیری ان را با ماست پر 
بصورت اویختھ این عمل را انجام می دھند. در شرق گیالن نیز از کوزه ای با دو دستھ 
بھ ھمین منظور استفاده می شود کھ ان را "دشون" می نامند. در غرب مازندران و در 

امند. در شھر بابل نیز برای منطقھ ی دماوند نیزاین کوزه ھای دو دستھ را "دوشن" می ن
کرفتن کره از کوزه ھای گلی مخصوصی کھ " تیلھ یا کال " نام دارند, استفاده می شود. 
تا ھمین چندی پیش فراورده ھای لبنی را در فصل ھای تابستان و پاییز تولید و در تمام 

ه و زمستان ان را نگھداری می کردند. در ھمین راستا ماست ھای تھیھ شده را ذخیر
سپس بھ خیک مخصوصی برای کره گیری انتقال می دادند. بھ فارسی: ماست دان 
(خیکی برای ماست). در گیالن نیز برای جابجایی ماست از ظرفی بھ نام " ماست تار" 
کھ کوزه ای بزرگ می باشد , استفاده می کردند. در گذشتھ ظروف مخصوص نگھداری 

مطابقت داشتند, (کارکردھایی مثل: جلوگیری از  فراورده ھای لبنی دقیقا با کارکرد خود
ترش شدن شیر و کارکردھای خاص دیگری کھ ریشھ در اعتقادات دامداران داشتھ اند) و 

 بھ ھمین خاطر نیز دارای نامھای بخصوصی بوده اند.
در گیالن ظرف مخصوص شیردوشی را "گاودوش" , و ظرف ویژه ای کھ برای رقیق  

ب استفاده می شده را " دوغ گاماج/ دو گاماج" می نامیدند. در کردن ماست چکیده در ا
مازندران نیز اصطالحات گذشتھ حفظ شده اند. اصطالحاتی ھمانند: پیلھ کا( کوزه ی 
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ماست) , جولھ( ظرفی برای شیر دوشی کھ در گذشتھ از چوب ساختھ می شده), این واژه 
ی ماست گفتھ می شود. یکی (جولھ) در گیالن بھ کوزه ھای سرگشاد مخصوص نگھدار

از واژگان اقتباس شده از زبان روسی کھ در گیالن بجای مانده است, "ودر" بھ معنی 
سطل می باشد. معادل فارسی این واژه نیز " دلو "  است.( دلو : سطلی از جنس پوست 

, کھ برای کشیدن اب از چاه استفاده می شده). دامداران در کنار تولید فراورده ھای لبنی
ظروفی ھم برای نگھداری و استفاده از انھا تدارک می دیدند. برای مثال در گیالن: 
روغن دان(ظرف روغن) , شیرپراچ(یک نوع صافی سفالی جھت صاف کردن شیر), 
روغن داغ کن( این ظرف کھ در مازندران , گرگان و دامغان با نام "القلی" شناختھ شده 

نوعی ماھی تابھ) , چلوکش( ظرفی برای  است, ظرفی است برای داغ کردن روغن,
صافی کردن شیر).  در ھمسایگی مازندران  , در منطقھ ی دماوند بھ ظرف مخصوص 
نگھداری روغن " دبھ " گفتھ می شود. ھمین ظرف در گویش ھای سرخھ ای, سنگسری 
و السگردی " دبھ" نام دارد. ھنگام شیردوشی و اندازه گیری شیر برای تولید فراورده 
ھای لبن یاز پیمانھ ی مخصوصی استفاده می شده کھ در گیالن و مازندران " پیمانھ" نام 

 دارد. ( پیمانھ: ظرفی برای اندازه گیری شیر). 
 اتا پیمونھ  شیر ( یک پیمانھ شیر)

 ویژگی ھای فرھنگی اجتماعی منطقھ
است کھ نوعی در فرھنگ مازندران و گیالن احشام نقش مھمی را ایفا می کنند. قابل ذکر 

گوسفند  در گویش ھا و زبانھای موجود در ایران , بھ خصوص زبان فارسی و زبانھای 
موجود در حاشیھ ی دریای کاسپین بھ قوچ تلقی می شود. ( گوسفند بھ گیلکی: "گوسبند" , 
و بھ مازندرانی: " گسپن" ) . لغت گوسفند برگرفتھ از واژه ی " گااوسپنتا" بھ معنی  دام 

ست. واژھی گوشت نیز در زبان ھای فارسی, مازندرانی و گیلکی بھ یک مقدس ا
صورت تلفظ می شود. این لغت (گوشت) نیز از واژه ی " گااوشھادا" بھ معنی گاو 
سودمند , برگرفتھ شده است.  اقتباس واژه ی گوشت از "گااوشھادا" بھ این خاطر بوده 

عنی حیوانی بوده برای قربانی کردن ( کھ در گذشتھ  اصطالح گاو در نزد زرتشتیان بھ م
قربانی کردن نیز در مناسک مذھبی , امری ثابت بھ شمار می امد) کھ بعدترھا گوشت 

 قربانی را ھم بھ ھمین نام می نامیدند. 
گاو نر, گاو نراختھ و گاوھای ماده, بخصوص ماده ھای شیرده جایگاه ویژه ای در 

اند. دامداران بھ ھمراه گلھ ھاشان ھمواره  فولکلور ایران و در نزد گالشان داشتھ
قھرمانان اثار فولک بھ حساب می امدند. از ابیات دوبیتی گرفتھ تا اشعار بلند حماسی, در 
ھمھ ی انھا نشانی از دامداران پیدا بوده است. در مازندران در روزھایی کھ باران شدید 
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می کرد, عبارت زیر را بھ باریدن می گرفت و بھ زمین ھای کشاورزی خسارت وارد 
 در دعایشان بھ کار می بردند.

 فردا افتاب بتابھ, تیم جار تیم بپیسھ, گالش چرم بپیسھ.
 الھی فردا افتاب بتابد, نشاھای خزانھ پوسیدند, کفش ھای گالشان پوسیدند.

در چنین عبارات فولک و آیینی , گوشھ ھایی از چرخھ ی  دامداری در ھر فصل, در 
الشان معرفی می شوند. گالشان در اشعار شاعران نیز یاد می شدند. شاعر تقویم سنتی گ

معروف مازندرانی , امیر پازواری با بیان سرگردانی انسان در این دنیای بزرگ, 
 حفاظت از گاوھای غیرشیرده توسط  گالشان را بھ این امر تشبیھ می کند. 

 امیر گتھ کھ خنھ بساتمھ او
 گو ھفت سال گالشی کردمھ فرام

 امیر می گفت: خانھ ای بر اب بنا کردم
 و ھفت سال از گاوھای بی شیر پاسبانی می کردم ( بیھوده کاری / کوشش بی ثمر )

از گذشتھ در نزد دامداران باور بھ یک حامی و نگھبان برای دامھا وجود داشتھ است. او 
. او دامھای حامی گالشان است, خوبی ھا را اجر نھاده و بدی ھا را مجازات می کند

سرکش را رام, سودمند ھا را تشویق و بیمارھا را معالجھ می کند. گالشان او را 
"سیوگالش" می نامند(شاید بھ لحاظ تحت الفظی معنای این واژه "گالش سیاه" بھ نظر آید 
اما اینان نیمھ ایزدو نیمھ انسانندکھ در مازندران آنان را " نظر کرده" می گویند ). 

حفاظت از دامداران دربرابر ریزش کوه ھا, بارندگی ھا و گرسنگی, شگفتی سیوگالش با 
می افریند و با نیکی برای گالشان صدقھ می دھد. انطور کھ مشھود است در بسیاری از 
مناطق ایران , دامدران حضرت خضر را بانی دام ھا و محصوالت خود می دانند. بر 

در شرق, حضرت خضر ھمان سیوگالش  اساس بعضی از گفتھ ھا در مناطق تالشی زبان
است. در مازندران افسانھ ای وجود دارد کھ طبق ان موجودات ماوراءالطبیعھ ای کھ 
اغلب بھ شکل مارمولک ( وزغھ ) ظاھر می شوند, شیر گاوھا را می مکیده و انھا را 

 می کشند ,کھ در نتیجھ بھ دامداران خسارت وارد می کنند. 
یی کھ تا بھ امروز حفظ شده اند, خود گواھی بر تاثیر عمیق ضرب المثل ھا و مثل ھا

فرھنگ دامداران در زندگی مردم منطقھ است.  این ضرب المثل ھا و مثل ھا بازتاب 
دھنده ی روح ملی و اصالت ان بھ شمار می ایند. مازندرانی ھا برای انسانھای پرچونھ 

رند کھ این بیھوده گویی ان ھا را ای کھ بسیار حرف می زنند ولی عمل نمی کنند, مثلی دا
 بھ یک غذای محلی تشبیھ می کند:

ارمون شیش انداز: پرپر راغون و کم کم پیاز(آرزوی خوردن شیش انداز پر روغن با 
 پیاز کم را دارد).
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 معادل فارسی این مثل: "سخن بسیار می گوید, عمل ھیچ".
 معادل روسی: "تا شب سخن گفت, اما ھیچ نشنید". 

ل ھا خود انعکاس دھنده ی روح ملی وعظمت ان ھستند. بسیاری از مثل ھای این مث
مازندرانی بھ طور مستقیم در ارتباط با کار گالشان می باشد. بھ طور مثال برای بیان 

 عدم اعتماد بھ دانش و تجربھ ی فرد مقابل از اصطالح زیر استفاده می کنند:
چھ میدانی کھ از یک من ماست, می  تھ چھ دونی یک من ماس, چنھ راغون داینھ( تو

 شود چقدر کره برداشت کرد). 
این مثل از نظر معنایی بھ اصطالح " الفبا بلد نیست, اما می خواھد بخواند" در زبان 
روسی نزدیک است و معنی نزدیک ان ھم این است کھ برای تخمین زدن میزان کره ی 

راوانی در امر دامپروری و تولید قابل برداشت از یک من ماست, نیاز بھ تجربھ ھای ف
فراورده ھای لبنی وجو دارد. در این مناطق دام ھا و فراورده ھای لبنی اھمیت واالیی 
در امرارمعاش و تامین نیازھای زندگی مردم دارند و فقط بھ توفیق زندگی کردن در 
کنار دام ھا(احشام) و کسب مھارت دامپروری از کودکی است کھ می توان بھ طور 
حقیقی قدردان محصوالت گاوی بود. بقول گالشان: "گو ماس و شیر, گسپن کشک 
نوونھ"(شیر و ماست گاو در مقام و ارزش کشک گوسفندی نیست). معادل روسی این 

 عبارت نیز اصطالح  "قاطر ھیچ وقت بھتر از اسب نمی شود". 
نی را درمورد اگر کسی بھ نقص ھای خود اعتراف نمی کند, این عبارت مشھور مازندرا

 او بھ کار می برند:
 "کدوم گالش گنھ مھ دو ترشھ" (ھیچ گالشی نمی گوید کھ دوغم ترش است).

 این اصطالح بھ زبان فارسی ھم وارد شده: " کسی نمی گوید کھ دوغم ترش است".
معادل تقریبی این مثل در زبان روسی ھم " ھر کروان مرداب خود را می ستاید" می 

 باشد.
ل ھایی کھ در ادامھ اورده می شود کامال توصیف کننده ی زندگی روزانھ ی نمونھ مث

 دامداران و ویژگی ھای ان می باشد.
"آرزوی دو دارمھ, امھ سگ کره خینھ" (آرزوی خوردن دوغ بھ دلم مانده, اما سگ مان 

 کره می خورد) 
دھد.  , یا "شھ دو خرنھ, شھ سگ کره دنھ" (خودش دوغ می خورد و بھ سگش کره می

یعنی تظاھربھ دارندگی می کند ). در این مثل ھا زندگی نامساعد دامداران کامال توصیف 
می شود.  معادل روسی این اصطالح : " یکی سوپش تماما آب است و دیگری الماس 

 برایش پول خورد). 
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در رویارویی با شرایط نامطلوب و غیرمنتظره ضرب المثل زیر در مازندران بھ کار 
 می رود:

" آمل او ھمیشھ پنیر خیک نیارنھ, اش ھم ایارنھ" ( اب رودخانھ ی آمل ھمیشھ با خود 
 خیکی از پنیر نمی اورد, خرس ھم می اورد).

معادل دقیق روسی این ضرب المثل ھم عبارت" برای گربھ ھمیشھ جشن ماسلنیتسا 
 نخواھد بود" , می باشد.

د ایرانیان از ارزش مقدسی ھمانطور کھ مشھود است, شیر بھ صورت سنتی در نز
برخوردار بوده و ریشھ ی این واژه ھم بھ دین و فرھنگ زرتشتی برمی گردد, جایی کھ 
شیر و کره با اھدافی مقدس استفاده می شدند. تقدس فراورده ھای لبنی و فرایند تولید انھا 

 تا بھ امروز نیز حفظ شده است.
ھ کارانھ ی بسیاری وجود دارد. انھا بر دربین دامداران اعتقادات و عملکرد ھای محافظ

این عقیده اند کھ نباید بھ افراد غریبھ اجازه ی ورود بھ اغل را داد. بھ خصوص در زمان 
ورود افراد غریبھ گوسالھ ھا, ماده گاو ھای آبستن یا انھایی کھ برای اولین بار زاییده و 

م نخورند. در زبان شروع بھ شیردھی کرده اند را از نظر محفوظ می کرده تا چش
مازندرانی مثلی وجود دارد کھ دقیقا بھ ھمین امر, یعنی رفتار محافظھ کارانھ ی دامداران 
نسبت بھ دام ھایی کھ درشرایط خاصی قرار دارند و تحت ھیچ شرایطی دامدار حاضر 

 بھ ازدست دادن انھا نمی باشد,داللت می کند. 
آبستن را باید در آغل خاص و جداگانھ ای " آبستن گو ر طویلھ جا یور کندنھ" ( گاو 

 نگھداری کرد).
فراورده ھای لبنی و محل نگھداری انھا ھم بھ شدت در برابر چشم غریبھ ھا حفظ می 
شدند, اگر شیر بر زمین می ریخت, باور داشتند کھ نباید از روی ان گام برداشت و 

 بھ ھمراه داشت.  ھمچنین بیرون بردن شیر در ھوای گرگ و میش ھم نشانھ ی بدی
اگر اتفاق بدی متوجھ دامداران شود انھا نذری انجام داده و حیوانی را برای مشکل 
گشایی قربانی می کنند.( بھ متن ضمیمھ ی شماره یک کھ در ارتباط با نطر یک دامدار 
برای پیدا شدن گوسالھ اش بھ یک مکان مقدس(تکیھ فیل بند در مازندران) می باشد, 

 ایید). مشاھده بفرم
تمام گفتھ ھا حاکی برآنند کھ امروزه ایران بھ سرعت بھ سمت جھانی شدن و دگرگونی 
جامعھ و فرھنگ پیش می رود. مھاجرت و صنعت گردشگری سبب بروز عالقھ مندی 
بھ ریشھ ھای فرھنگ این مرز و بوم , عالقھ بھ اقوام خاص در ھر منطقھ و بھ ویژه 

, شیوه ھای سنتی دامداری  انھا و استفاده از فراورده دامداران حاشیھ ی دریای کاسپین
ھای لبنی شده , کھ با فرھنگ انھا عجین بوده و بھ نوبھ ی خود توجھ مردم بومی را ھم 
بھ فرھنگ دامداران جلب می کند. ھمھ ی این موارد موجب فعال شدن مراودات بین 



67 
 

ن تخصصی دامداران بھ قومیتی , تبادل اطالعات و ھمچنین شروع فرایند ورود واژگا
 زبان فارسی , زبان ملی ایران شده است.

تمامی این بیانات باری دیگر ثابت می کنند کھ زندگی روزانھ, یک ارزش فرھنگی 
محسوب شده و درک آن , یعنی درک شیوه ھای خاص زندگی انسان , انگیزه برای 

گ, قومیت و توسعھ ی گرایش ھا و خط مشی ھای پژوھشی با محوریت جامعھ, فرھن
 زبان را برمی انگیزد.
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 بقایای باوری کھن در مازندران                                               
 دکتر زھره زرشناس

 استاد پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی
 

 با کھ شود مي مشاھده ، دیو تركیبي جزء با ، خاص نام تعدادي گیالن و مازندران در
برای  .رسد می بنطر عجیب ، ایران مردم امروز فرھنگ در دیو منفی معنای بھ توجھ

  : مثال از موارد زیر می توان یاد کرد
)  جویبار متري كیلو 8 در(  جویبار بھ شھر قائم راه سر بر اي دھكده نام ، كُال دیو -

  . مازندران استان در
 . مازندران در بزرگ طایفة یك نام نیز و خانوادگي نام ، ساالر دیو -

  . گیالن استان در لنگرود شھر نزدیك اي دھكده نام نیز و خانوادگي نام ، َشلي دیو -      
، در میان نوشتھ ھای تاریخی  دیو تركیبي جزء با افزون بر این ، برخی اسامی خاص ،

 ً  برای نمونھ بھ ، باشد داشتھ منفي معناي توانستھ نمي و ادبی یافت می شود، کھ مسلما
 : موارد زیر می توان اشاره کرد  

سغد پیش از فتح کامل منطقھ فرارودان بھ  آخرین فرمانرواي  ، نام 20دیواشتیج      -
دست مسلمانان کھ اسناد بسیاری بھ زبان سغدی از کاخ او در منطقھ کوه مغ بھ دست آمده 

 ).Mugh . Doc .i, ii,iiiاست (
 حدود در خلیفھ سپاه در كھ اوسروشنھ شاھزادة ، تدس دیو بن 21داد دیو ابوالساج       - 

 دیو نیز ، افشین محمد فرزند او نوادة و كرد مي خدمت.) م نھم( ھجري سوم سدة اواخر
 (Henning 1965 : 253) . داشت نام داد

 . . (Justi 1895 : → Dīw) صفوي اسماعیل شاه سپاه سردار ، دیو سلطان  -       
 .   . (Justi 1895 : → Dīw)طبس اھالي از شاعري ، دیو موالنا  -        

                                                  ●●● 
 

 معناي بھ سنسكریت زبان در  -deváواژة و »دیو« معناي بھ -daēuua اوستایي واژة
 ینا.  اند متضادي كامالً  معاني داراي گرچھ ،) 1( یكسانند اي ریشھ داراي »خدا ، ایزد«

 ومفروضي دیني دستگي دو بھ كلي طور بھ ایراني و ھندي اصطالحات میان مستقیم تقابل
 دو این اما ؛ گردد مي باز ایراني و ھند جامعة شاخة دو میان تاریخي – پیش دوران در

 . )2. (كرد تعبیر توان نمي قاطعیت با را اصطالح
                                                

 »دیواشتیج ، سغد فرمانرواي نام/ «čδēwāštī/ تلفظ با    				δyw’štyc  در زبا ن سغدی :  20	.
 .) 3805:  1374 قریب(
 مشاھده ایراني زردشتي محافل در ، است بوده مثبتي معناي داراي رسد مي نظر بھ كھ داد دیو مانند خاصي اسامي .21	

 بودند رویدهگ بودا آئین بھ كھ داند مي جوامعي بھ مربوط را اسامي این) 		Molė		:7-19635	( مولھ نماریا.  شود نمي
.. 
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) 3( ھا اھوَره.  اند شده بخش  23َوهدَئ و 22 اھوَره گروه دو بھ خدایان ھند مانند ایران در
 بھ ھا دئوه و اند آمده گرد مزدا اھوَره ذات در و نمایانند مي باز را نیك رفتار ایران در

 در آنكھ حال.  دھند مي نشان را زشت و ناپسند رفتار و اند یافتھ تنزل اھریمنان ردیف
 .) 44 ص:  1374 بویس. ( است افتاده اتفاق این دقیقاًخالف ھند

 دروغین خدایان چشم بھ را آنان زردشت كھ بودند ایزداني در واقع بنظر بنونیست دیوان
 . (Benveniste 1967 : 144 – 147)           نگریست مي

پیامبرایران  مطرود كھ ایران می دانست شرقي جوامع از یكي کریستن سن آنھا را خدایان
 . (Christensen, 1941 :4) بودند ،زردشت ،

 زردشتي دیوان است، مذكر دستوري جنس داراي -daēuua اوستایي واژة كھ نجاآ از
 »دروج« كھ دارند نیز وجود بانو -دیو كثیري گروه اما.  آیند مي شمار بھ مذكر معموالً 

 مي نامیده) مونث دستوري جنس با اوستایي زبان در -druj معناي اسم از مشتق نامي(
 »دروغ و فریب« معناي بھ دروج واژة.  ) Bartholomae 1904:667,778شوند(
 بھ باستان فارسي ھاي سنگنوشتھ در  -drauga واژة با آنرا و است پلیدي و فژي جوھر
 توان مي ) Kent 1953 : 192()خنثي دستوري جنس با» ( نادرستي و دروغ« معناي
  . سنجید
 در اوستا وجود  فژي و پلیدي مونث مظاھر بسیاري شمار ، بانوان – دیو این بر افزون
 یسنا(24برای نمونھ بھ گاھان  . اند گناه اصلي ركن شان مذكر ھمكاران ھمانند كھ دارند
را  لشکر دیوان می توان اشاره کرد کھ ,  ←Humbach ,1991) 3  بند ، 32

  . می داند » گستاخي و فریب اھریمنيِ  ي اندیشھ از زده جوانھ بذري«بیشمار و آنان را 
 ھایي دستھ و ھا گروه در توان مي دشواري بھ را زیانكار و پلید رواحا عظیم خیل این

 روح و تاریكي ي شاھزاده ، اھریمن كھ گفت توان مي مجموع در اما.  داد جاي منظم
 ناميِ  فرماندھان كھ ، بزرگ و اصلي دیو شش و دیوان گروه رأس در ،) 4( مخرب

 شیطاني ارواح شمار بي فوج اینان بالدن بھ و بعدي ي مرتبھ در ،) 5( اند گناه لشكریان
 . دارند قرار ، آورند مي پدید جھان در را فژي و پلشتي كھ

 از یكي و نمود خنثي مختلفي طرق بھ توان مي را اھریمن كارگزاران این بار زیان آثار
 العمل دستور و ابزار بھ اختصاص كامل طور بھ ،25  وندیداد ، اوستا گانھ پنج ھاي بخش
 . باشد مجّھز آنھا بھ باید دیوان كاري تباه ازنیروي رھایي براي انسان كھ ددار ھایي

                                                
 -asura:  سنسكریت زبان در ؛ -ahura:  اوستایي زبان در .22	
 dėva:  سنسكریت زبان در ؛ -daēuua:  اوستایي زبان در. 23	
 17) قرار دارد و مشتمل بر اوستا پنجگانھ ھای بخش از یکی نام.  کھ در میان یسن ھا (اوستا  . نام قدیم ترین بخش24	

 ) .24 -23:  1389زرشناس   ←بیشتر سرود است ( برای توضیح 
نام یکی از   . »، قانون جدایی و دوری از دیواندیو ضد قانون« معناي بھ dāta	Vidaēva:  اوستایي زبان . در25	

- 26:  1389  زرشناس←  بیشتر توضیح برایکھ در واقع رسالھ عملی دین زردشتی است ( اوستاپنجگانھ  بخش ھای
27  ( 
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 نواحي دیگر از بیش دیوان تعداد مازندران مانند خاصي نواحي در كھ رفتھ مي گمان
.  است اوستا قدمت بھ مازندران سرزمین با دیوان اي افسانھ پیوند این ي پیشینھ.  باشد

 در.  اند آمده نیز  28 شاھنامھ در و 27 پھلوي ھاي متن   در اوستایي  26 مازني دیوان
 سپید دیو شاھنامھ در دیو آورترین نام.  است شده یاد متعددي دیوان از فردوسي شاھنامة

 دیوان معمول تجسم با سپید دیو ي تسمیھ وجھ) . 6( است ، مازندران دیوان ي سركرده ،
 نكتھ این نشانگر و دارد تعارض ، تیره الاقل یا سیاه رنگ با موجوداتي صورت بھ ،

 نبرد این وراي در و ھستیم روبرو مازندران مردم ایزدان از یكي با احتماالً  كھ است
 داده رخ دور ھاي زمان در كھ ، را دیویسنان و مزداپرستان میان نبرد مبھم ي خاطره

  . ) 3 پانوشت ، 95 ص:  1355/2535 سن كریستین( كرد جستجو توان مي ، است
ً  فارسي زبان ي عامیانھ ھاي داستان در اسالم از پس  است شده دیو جانشین »جن« غالبا
 . دھد مي ادامھ خود حیات بھ »جن« كنار در نیز) 7( »دیو« اما

                                                          ●●● 
 اھریمن نام.  اند ھداشت اساسي نقشي سغدي دین در ، اھریمن ھمھ از پیش ، دیوان گروه

 و) 8( 32سغدی مسیحي و 31مانوي ،سغدی 30بودایي 29سغدي ھاي متن درھر سھ گروه 
 ھاي نوشتھ در فعال حضوري دیوان.  شود مي دیده سغدي دیني غیر ھاي متن در نیز
 سغدي داستان در نمونھ براي.  اند داشتھ سغد مردم حماسي روایات در نیز و سغدي دیني
 و ماران ، سگان ، روباھان ، خوكان ، فیالن بر سوار یواند كھ ھنگامي رستم

 مي عرضھ را انگیزي شگفت نمایش ، رسند مي رستم با جنگ آغاز براي سوسماران
 فرستند مي را باران و ابر ، رعد ، رانند مي فرمان نیز طبیعت نیروھاي بر آنان.  دارند

ً  مطلب این شاید.    93- 1384:95(زرشناس . دارد اشاره ، دیوان ایزدي نقش بھ تلویحا
(  

                                                
  	Māzainiiadaēuua:  ایياوست زبان .  در26	
 dēwān	Māzanīgān:  پھلوي زبان در .27	
 مازندران دیوان:  فارسي زبان در. 28	

 زبانھاي مھمترین از زبان این. بود) امروزي تاجیكستان در( زرافشان درة و سمرقند نواحي مردم زبان سغدي.  .10  
 و) قمري چھارم( میالدي دھم تا ششم ھاي سده در یشمابر جادة) Franca	Lingua( میانگان زبان شرقي، میانة ایراني
 از كھ زبان این. است بوده شرقي تركستان در تُرفان ھاي واحھ مانند مناطقي در فرھنگي و تجاري اداري، زبان

 از فارسي زبان رواج با است، بوده آسیا غربي و شرقي ھاي سرزمین ھاي فرھنگ پیوند و ارتباط ابزار دیرزمان
 زبان نفوذ و سو، یك از ،)ماوراءالنھر و خراسان در زبان فارسي امراي روایي بافرمان( قمري چھارم سدة حدود
 محاوره زبان مثابھ بھ) میالدي سیزدھم( قمري ھفتم سدة تا اما. افتاد اھمیت از تدریج بھ سو، دیگر از تركي، و عربي

 جمھوري در( یغناب كوه شمال در زرافشان رودخانة رةد در زبان این از اي بازمانده امروز. داد ادامھ خود حیات بھ
آثار برجای مانده از این زبان بر حسب موضوع بھ دو گروه غیر دینی . دارد رواج »یغنابي گویش« نام بھ) تاجیكستان

حی ( نظیر سکھ ، سنگ نوشتھ و اسناد و مدارک دیوانی) و دینی  ( مشتمل بر آثار پیروان ادیان بودایی ، مانوی ومسی
 ).88 -79 ص ص: 1389 زرشناس ←بیشتر آگاھي براي () تقسیم می شود 

 سیزده .  – ده صص مقدمھ،: 1380 زرشناس ← 	بودایي سغدي آثار از آگاھي . براي 11
 .نھ -ھشت صص مقدمھ،: 1380 زرشناس  ← مانوي سغدي آثار از آگاھي براي. 12
 .ده – نھ صص مقدمھ،: 0138 زرشناس ←  مسیحي سغدي آثار از آگاھي براي. 13
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زیر و بیشتر در معنای  ھاي صورت سغدي بھ ھاي ھر سھ گروه متن در دیو ي واژه
 : شود مي دیده منفی آن

 براي ،) 3798:  1374 قریب(  »دیو« معناي بھ /δēw/ تلفظ با δyw ي واژه  -
 :نمونھ

BBB 761 (=Henning 1937); Cosm . 114 ,123,312 (=Henning 
1948) 

 آفریده اھرمن ، اھریمني« معناي بھ /δēw-δāt/ تلفظ با δyywδ’t مركب صفت  -
  : نمونھ براي ،) 3824:  1374 قریب) » (داد دیو(

BBB 665 (=Henning 1937); STii , p.582 (=Müller and Lentz 
1934) 

 
-  δywy’kh   تلفظ با /δēwyāk/ سري خیره ، دیوانگي ، دیومنشي« معناي بھ  ) «

  : نمونھ براي ،) 3816:  1374 قریب
Mugh Doc. ii , B-18, 12 (=Livšic 1962). 

                                                          ●●●                     
در برخی متن ھای سغدی   نیز زیر معاني با أن تركیبات و δyw واژة دیگر سوي از

  : شوند مشاھده مي
- δyw’kk  تلفظ با /δēwāk/ نمونھ براي ،) 3803:  1374 قریب» (  آسماني« معناي بھ 

:     

  . سغدي ُمھر یك روي
- δywγwn  با تلفظ /δēwγōn/ براي ،) 3809:  1374 قریب( »آسماني« معناي بھ 

 نمونھ:

Mugh Doc . ii ,A9 V28 (=Livšic 1962) . 
 

- δyw’štyc    با تلفظ /δēwāštīč/ «1374 قریب( »دیواشتیج ، سغد وايفرمانر نام  :
 : نمونھ براي ، )3805

Mugh Doc iii, 120 (=Bogoliubov – Smirnova 1963); Mugh Doc ii, 
217 (=Livšic 1962). 

- δyw- n’m تلفظ با /δēw-nām/ «نمونھ براي ،»  نام دیو ، خاص نام : 

Sims – Williams 1992 : 574 . 
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) بھ ھر دو اصظالح 9ھ در متن ھای سغدی بودایی(ک دارد وجود چیني اي واژه اما
  .متضاد ترجمھ شده است

 Mathews 1972 : nr) « خدا ، ایزد ، شبح ، روح« معناي بھ /shen/   چیني واژة
  « الھي ، خدا ، ایزد ، آسماني« معناي بھ -devá سنسكریت واژة با برابر ، (5716 .

(Monier –Williams : 492) است شده ترجمھ زیر ادمتض واژة دو بھ : 
 1  (βγ   شاه ، سرور ، خدا ، بغ« بھ معناي ) «براي ،) 2543:  1374 قریب) (10 

 : نمونھ در دو عبارت زیر
SCE 248 (Mackenzie 1970) : ’t βγw ’yzty 

 و " كند  ستایش(=  یَزد را) خداوند(= بغ«  معناي بھ
SCE 257 : … cnn mz’yγk’ βγ’ zkw y’n γwyz’nt 

 . خواھند" مي را) احسان و لطف(= یان بزرگ) خداي(=  بغ از« معناي بھ
2  ( δyw نمونھ در عبارت زیر براي ،»  اھریمن ، دیو« معناي بھ :   

TSP. p6, 160 (=Benveniste 1940 ) : ZK nzt’’k ykšt’ ZY δyw cyt’yt 
prw w’tδ’rt ’wγ’m L’ βyr’nt 

 ". دھند نمي عذاب را جانداران ھریمنيا اشباح و وحشي ھاي اجنّھ« معناي بھ
 

                                                           ●●●   
 حاصل سخن   

 است بوده رایج ایران نقاط از بسیاري در كھ زردشتي فرھنگ و دین كھ رسد مي نظر بھ
 این نفيم مفھوم . شده است δyw واژة براي»  اھریمن و دیو« ، موجب رواج مفھوم

 باور ھمین تأثیر تحت بسیار احتمال بھ نیز ماني آیین پیرو سغدیان ھاي نوشتھ در واژه
  . است بوده ایراني – زردشتي

   ھنینگ نظر این توان مي سغدي خاص اسامي و δyw واژة مثبت مفھوم دربارة اما
)Henning 1965:  204 (طنقا در باستاني ي ھا باور و ھا واژه: « پذیرفت را 

 . اند" مانده باقي و شده حفظ بھتر ،) پنجكنت(=  پنج و اوسروشنھ افتادة دور و كوھستاني
 واژة یك ترجمة براي ، مترجمان یا مترجم سغدي ھاي متن برخي مشاھده شد کھ در

 توان مي . اند جستھ سود ، منفي و مثبت مفھوم دو ھر در ، δyw واژة از خاص، چیني
) آن غیر یا زردشتي خواه( اند ده بو ایراني چون مترجمان یا مترجم این كھ كرد فرض
 ھسایگي در ھندي باورھاي تأثیر تحت اما اند شناختھ مي خوبي بھ را واژه منفي مفھوم
 ، دیگر عبارت بھ.  اند برده كار بھ آنرا و بوده بوده آگاه نیز واژه مثبت مفھوم از ، خود
 كاربرد و بوده رایج ھنوز δyw واژة فھومم دو ھر آنان زندگي محل در ، دوران آن در

 .   است داشتھ
 : نمود پیشنھاد را زیر فرض دو توان مي ساالر دیو مانند امروزي خاص اسامي دربارة
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ً  دوران تا ایران افتادة دور نقاط برخي در دیو پرستش )(1  بوده مرسوم متأخري نسبتا
  (Nöldeke 1915 : 597) «خدا یك عنوان بھ سفید دیو« با بسنجید.  است

 را نیرومندي و تنومند شخص ایران امروز فرھنگ و زبان در دیو واژة كھ آنجا از )(2
  . است شده اطالق اشخاصي چنین بھ خاص اسامي این شاید ، آورد مي خاطر بھ
 

 ھا نوشت پي
 

 «دیاوس. « است »خدایي ، الھي« و »خدا« معناي بھ dīvus التیني زبان در واژه این .1
(Dyaus) ، ھا واژه این با اشتقاقي نظر از ، اروپایي و ھند خدایان ترین كھن از یكي 
 را باز (-dėiuo*)  مشترك اروپایي و ھند میراث ھا واژه این تمامي و دارد خویشاوندي

 (Pokorny 1959 : 185) . نمایانند مي
 دیو زردشتي آئین در كھ  Nāsatya ناستیھَ  و Indra ایندَره یعني ھندي ایزد دو اسامي .2

 از پیش چھاردھم ي (سده Hittite ھتي پادشاھان ھاي سنگنوشتھ در.  شوند ي محسوب
           وینكلر توسط صغیر آسیاي در Boghaz-keui كوي بغاز در كھ ،) میالد

(Winckler, H, in Mitteilungen der deut . orientgesell- schaft , 
1907 , no.35) ناستیھَ .  شود مي مشاھده ، است شده كشف Nāsatya وجود دلیل بھ 

s نانگھیثیھ ایراني صورت با تقابل در و است ھندي صورت داراي Nāoŋhaiθ ya با 
h گیرد مي قرار .  

3. ahura  و asura ي ریشھ از»  سرور ، موال« معناي بھ √ásu اند شده مشتق . 
(Pokorny 1959 : 48) 

 . 51 – 42 ص:  1379 زرشناس ← اھریمن ي واژه براي .4
           : اوستایي زبان در(  امشاسپند ھفت مقابل در ، اھریمن شامل ، اصلي دیو ھفت  .5

 Aməša spənta  دوزخي انجمن و دارند قرار»  مقدس نامیرایان« معناي ) بھ 
 Aka) اكومن:  از است عبارت آنان اسامي.  آورند مي پدید را) 96 بند ، 19 یشت(

Manah) ، ایندَره (Indra) سئورو (saura) ، نانگھیثیھ (Nāoŋhaiθya) ، 
 و) كشنده و مھلك گرسنگي و ( = تشنگي (zairiča) زئیریچھ و (Taurvī) تئوروي

 )43 بند ، 19 فرگرد وندیداد و بعد بھ 9 بند ، 10 فرگرد ، ( وندیداد  (Aēšma) خشم
. 

 ، سپید دیو افسونگري راث در آنكھ از پس و رود مي دیو این مصاف بھ پروا بي شاه كاوس    .6
 مي یاري بھ را رستم ، دھند مي دست از را خود بنیایي سپاھش سوم     دو و كیكاوس
 را بنیایي ، لشكریانش و كاوس چشمان در او خون چكاندن  و دیو كشتن با رستم و خوانند
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 كي پادشاھي – بعد بھ 84 ص ، 2 ج:  1962فردوسي (    گرداند مي باز آنان بھ
   ). مازندران بھ او رفتن و كاوس

 بھ كھ برد مي نام)  كرمان استان در(  جیرفت در اي رودخانھ از قزویني مستوفي حمدهللا .7
 ص ص:  1331/1913 مستوفي. ( شود مي نامیده »رود دیو« آب تند جریان سبب
 ).225 و140

  .51 – 42 ص:  1379 زرشناس ← سغدي زبان در واژه این گوناگون ھاي صورت براي .8
 آیین احكام و فلسفي اصطالحات از مشحون و اي ترجمھ ادبیات نوعي دایي بو سغدي ادبیات .9

ً  كھ است چیني بودایي ادبیات نمودار آن اعظم بخش و بوداست  شده ترجمھ آن از غالبا
 مقدمھ).:  1380 .  ( زرشناس  است

  . بودند كرده ظحف را»  خداوند ، بغ« معناي بھ -baγa از مشتق -βaγ كھن واژة سغدیان    .10

 كتابنامھ
 
. 1 ج.  زاده صنعتي ھمایون ترجمة.  زرتشت كیش تاریخ) : 1374( مري ، بویس -

  توس. انتشارات:  تھران
 
 نامة» .  بودایي سغدي ادبیات در اھریمن واژة) : 1379( زھره ، زرشناس -

 . 51-42 ، 16 مسلسل ، چھارم شمارة ، چھارم سال ، فرھنگستان
 و انساني علوم پژوھشگاه:  تھران.  سغدي متن شش) : 1380___ (_____     

 . فرھنگي مطالعات
). 1382: زبان و ادبیات ایران باستان . چ سوم (چ اول )1389( —-——        -

 تھران : دفتر پژوھش ھای فرھنگی.
 دفتر:  تھران ) .میراث ادبی روایی در ایران باستان.1384(________         -
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 .  مسكو چاپ.  جلد 9.  شاھنامھ) : 1960/1971( ابوالقاسم ، فردوسي -
 .  فرھنگان انتشارات:  تھران.  سغدي فرھنگ) : 1374( الزان بدر ، قریب -
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 ماضی نقلی در گویش ھای مازندران و گیالن
 گیتی شکری (پژوھشگاه علوم انسانی)

 
ران و گyyیالن (حاشyyیۀ دریyyای این مقالھ، کھ بھ بحyyث دربyyارۀ ماضyyی نقلyyی در گyyویش ھyyای مازنyyد

خزر) اختصاص دارد، بر اسyyاس گونyyۀ سyyاروی گyyویش مازنyyدرانی و مقایسyyۀ آن بyyا رامسyyری و 
 رشتی تنظیم شده است.

پیش از ورود در بحث اصلی، بھ اجمال ساختمان فعل ماضی در گyyویش ھyyای مازنyyدرانی و 
 گیالنی بیان می کنیم.

 شناسۀ فعلی ساختھ می شود:ماضی مطلق، از پیشوند فعلی و بُن ماضی و  .1
 me-e-merd-ba) 33(سا      ُمردم
 m-ket-ba•) 2(را      افتادم

 m-xand-ba•) 2(ر      خواندم
، در مازنyyدرانی، از بyyُن ماضyyی و شناسyyۀ فعلyyی 34صیغھ ھای ماضی استمراری ساده و ترکیبyyی .2

 ساختھ می شود:
 merd-e-me(سا)      می مردم

 âbâ'an نشyyyانۀ اسyyyتمرار و صyyyیغۀ فعyyyل ماضyyyی  en–و و، در رامسyyyری، از بyyyُن ماضyyyی 
 ساختھ می شود:» بودن«

kat-en-âbâ-m                                                               مي افتادم 
                                                

 ) سا=ساروی؛ را= رامسری؛ ر= رشتی33	
) برای توضیح بیشتر دربارۀ ساخت انواع ماضی در 34

 .113-104، ص 1374شکری  ←ساروی
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 و شناسۀ فعلی ساختھ می شود: -i–و، در گیلکی رشتی، از بُن ماضی و نشانۀ استمرار 
goft-i-m (i)                                                   مي گفتم 

 ساختھ می شود:» بودن«ماضی بعید، از صفت مفعولی و صیغۀ ماضی مطلق  .3
 ba-merde-bi-me(سا)        مرده بودم
 bâ-borde-baꞌ m(را)        برده بودم

 m-bu-xurde-35bu(را)       خورده بودم
 ساختھ می شود:» بودن«تزامِی فعل ماضی التزامی، از صفت مفعولی و صیغۀ مضارع ال .4

 da-či (ye)-bu(‘e)m(سا)         چیده باشم
 by-goft-•-bim(ر)          گفتھ باشم

در رامسری، صیغۀ خاصی بھ دست نیامد. بھ نظر می رسد کھ از صyyیغۀ ماضyyی بعیyyد اسyyتفاده 
 می شود:

 sâyadbo-gut•-bâm       شاید گفتھ باشم
  »بyyودن« bayyenازنyyدرانی، از صyyفت مفعyyولی و ماضyyی بعیyyب ماضyyی التزامyyی بعیyyد، در م .5

 ساختھ می شود:
 ba-sut (e)-bi-bum(سا)       ساختھ بوده باشم

 در گیلکی رشتی و رامسری صیغۀ خاصی بھ نظر نرسید.
در... بyyودن، بyyودن در «   dayyenماضِی در حال انجام، در ساروی، از ماضی مطلyyِق فعyyل  .6

 فعل اصلی ساختھ می شود: و ماضی استمراریِ   ...»
 day-me-či-me       داشتم می چیدم

(در... بyyودن، بyyودن در ...) سyyاختھ  dabă’anو، در رامسری، از بُن ماضی و ماضی مطلق 
 می شود: 

 gud-da-bâ-m       داشتم می گفتم
 (در ... بودن، بودن در ...) ساختھ می شود: du-bu’nدر گیلکی رشتی، از ماضی مطلق 

 če’n-du-bum(ر)     تم می چیدم (در چیدن بودم)داش
کyyم کyyاربردتر اسyyت شرقي  مازندراني در کھ دارد وجود نیز دیگر مورد دو غیر از موارد باال، .7

 ھyyایي نمونyyھ ،حyyال  و ھر چھ بھ طرف مغرب پیش مي رویم بیشتر بھ گوش مي رسد. در عyyین
 .شود يم مالحظھ مازندراني گویش از موجود ھاي نوشتھ در آن از

سyyاختھ مyyی » داشyyتن«الف. نوعی ماضی نقلی از صفت مفعولِی فعِل اصyyلی و زمyyان حyyاِل فعyyل 
 36شود:

                                                
 پیدا می کند. ba ،bu ،bi) این پیشوند فعلی بھ قاعدۀ ھم آھنگی مصَوت ھا گونھ ھای 35	
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 ba-zu â-edâr-me(سا)       زده دارم (زده ام)
 bo-rut-• dâr-me(را)      فروختھ دارم (فروختھ ام)

 b•-xând-• dar-am(ر)      خوانده دارم (خوانده ام)
 عل متعدی دارای این ساخت است:باید توجھ داشت کھ فقط ف

 in ketâb re ba-xundess-e dârne-ni'این کتاب را خوانده دارید(خوانده اید)  (سا) 
 در شعر:

 کس ونھ کھ مھ پیغوم باوه او ره
 من نقره دکرد دارمھ تھ یاسھ مو ره

kas vene ke me peyqum bâvve 'u re 
men noqre dakârde dârme te yâse mu re 

 باید پیغام مرا بھ او بگوید کس مي«
 »من موي چون یاس تو را نقره گرفتھ ام

 )6ب  188، ص 2، ج 1866(پازواری 
 شایان توجھ است کھ در جملھ ھایی مانندِ 

men in ketâb re sahhâfi hâ-kord dâr-me 
 »من این کتاب را صحافی کرده [شده] دارم«

 یا در شعر
 

te ke sorx-e gol-e valg re jume dâri تھ کھ سرخھ گل ولگ ره جومھ داري 
verâzene me del re seyd kard-e dâri ورازنھ مھ دل ره صید کر د ه داري 

 )6، ب 251، ص 2، ج1866(پازواری 
 

 تو کھ از برگ گِل سرخ جامھ داری«
 37»می برازد کھ دِل مرا صید کرده داری

بلکyyھ صyyیغھ ھyyای مضyyارع  صیغھ ھای ماضyyی نقلyyی نیسyyتند،  dâriو  dârmeدر این شواھد، 
) بyyھ عنyyوان فعyyل کمکyyی در 1در مازنyyدرانی دو کyyاربرد دارد: » داشyyتن«انyyد. در واقyyع، فعyyل 

) بyyھ عنyyوان فعyyل اصyyلی از جملyyھ در مثyyال ھyyای 2سyyاخت نyyوعی ماضyyی نقلyyی و ماضyyی بعیyyد؛ 
 (seyd karde dâri; sahhâfi hâkord dârme)مذکور 

ی مازندرانی وجود دارد کھ از صفت مفعولِی ب. نوع دیگری از ماضی بعید در گویش ھا
 ساختھ می شود:» داشتن«فعل اصلی و ماضی مطلِق فعل 

                                                                                                                           
 دارد تا صورت صیغھ و ساخت صرفی. idiomaticر جنبۀ اصطالحی باید توجھ داشت این نوع ماضی نقلی، بیشت	) 36
 معنی شده است.» داشتھ باشی«) در ماًخذ، 37	
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 ba-di-y-e- dâšt-e-me(سا)    دیده بودم (دیده داشتم)
 bišt-e da:št-•m (be)(را)   سرخ کرده بودم (سرخ کرده داشتم)

 bi-nivišt-• dâšt-im(ر)    نوشتھ بودم (نوشتھ داشتم)
 ،گیالنyyي  و مازنyyدراني ھyyاي گyyویش در ماضي فعل ساختمان مطالعھ در ،ي شود کھ مالحظھ م
ایرانyyي اشyyاره  ابتدا بھ نظر پژوھشگران ، باب این در. ندارد جداگانھ مستقل صیغھ نقلي ماضي

 .مي کنیم
 :نویسد مي)  ٢٧٨ ص ١٣٣٠،کیا ( 

 سyyت و بایyyد بیشyyتر ازبازشناختن گذشتھ نقلي از گذشتھ ساده جز در صورت ھاي ذیyyل دشyyوار ا
 معني جملھ یا گاھي از فعل ھاي فارسي کھ در عبارت یا جملھ بھکار رفتھ دریافت کھ فعل در

 .گذشتھ نقلي یا ساده است
 ):50، ص 1350پورریاحی (

 .رود مي کار بھ تکیھ تفاوت با،ساده گذشتھ زمان مانند،ماضي نقلي ساختمان خاص ندارد و
 :نویسد يم)  ٥٠ ص ١٣٦٩،سرتیپ پور ( 

 [بھ کار می رود]: داشتن براي ساختن ماضي نقلي
 38b•. xânde dâr•m; b•. xând• dâštim بخوانده دارم، بخوانده داشتیم

 و نیز
 صیغھ ھاي ماضي نقلي [داراي] الگوي ساختاري صفت مفعولي+صیغھ زمان حال فعل

 :داشتن+شناسھ
 b•.xând•+dâr•m      بخوانده+دارم

 b•.xând•+dâri      بخوانده+داری
 b•.xând•+dare      بخوانده+داره

 ):٥٥ص (و در بحث از صیغھ ھاي ماضي اَْبعَد مي نویسد 
 :شود مي ساختھ داشتن فعل کمک بھ ،در گیلکي 

bi.nvišt•-dâštim39 
)، ھمyyyھ جyyyا ماضyyyی مطلyyyق و 72، 70، 67، 56، ص 1374مyyyؤمنی، در پایyyyان نامyyyۀ خyyyود (

 ماضی نقلی را یکسان می شمارد:
 .تو مگر نمي بیني من چقدر خستھ شده ام

 to mag• ne-yni mon tf•ndi vak•t•m (xass• babâm)) 115(ص 
اسyyت. سyyمایی » خسyyتھ شyyدم«فعلی کھ در این جا بھ کار رفتھ ماضyyی مطلyyق و معنyyی اصyyلی آن 

) از ھمان ساخت صفت مفعولی مرخم یا غیر مyyرخم ، مضyyارع فعyyل داشyyتن  99، ص 1370(
 ھ ماضی نقلی یاد می کند و از ساخت دیگری سخن بھ میان نمی آورد :بھ عنوان صیغ

 do ta kijâ šu bada dârǝ    دوتا دختر شوھر داده است      
                                                

 ) در نقل قول، آوا نویسی مأخذ حفظ شده است.38	
	(اول شخص مفرد)» نوشتھ داشتم«بھ معنی  	)39	
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 xošǝ xâna borut dârǝ    خانھ اش را فروختھ است       
 )در باره ساختمان فعل در کالردشتی می نویسد : 1367نمره ( 

گویش وجود ندارد و. از این رو ، ساختمانی جدا از گذشتۀ ساده  مفھوم گذشتھ نقلی در این     
 در آن دیده نمی شود.

 ) نیز می گوید:1350کشاورز (
 ماضی نقلی در گویش گیلکی وجود ندارد و، بھ جای آن، ماضی مطلق بھ کار می رود.

 ) بھ تفاوت تکیھ در این دو ساخت معتقد است.1373درگاھی (
ش رامسyyری، صyyیغۀ ماضyyی نقلyyی بyyھ سyyیاق معمyyول فارسyyی مالحظyyھ نگارنyyده، در مطالعyyۀ گyyوی

نکرده است و گویشوراِن این گویش برای بیان مفھوم آن از دو صورت استفاده می کننyyد: یکyyی 
صیغۀ ماضی مطلق؛ دیگری صورتی کھ سمایی داده است، یعنی صفت مفعyyولِی فعyyل اصyyلی و 

 »:داشتن«مضارع فعل 
 •borut dâr      فروختھ است (فروختھ دارد)

ی مرکزِی خنثی در می آید. البتھ -•کھ در آن، نشانۀ صفت مفعولی گاه حذف و گاه بھ صورت 
 می گوید: 40ایلمیلیصورت اول رایج تر است، چنان کھ شاعر در شعر 

 »ایلمیلی، باز بھار راه افتاده است«
ز بyyھ کyyار ) صیغۀ ماضی مطلق است کھ در معنی گذشyyتۀ نقلyyی نیdakat•yy» (دکتھ«و صورت 
 رفتھ است. 

گyyیالن  و غربyyي مازنyyدران در ،امyyا صyyورت دوم از صyyورت اول کyyم کyyاربردتر اسyyت؛ ولyyي 
سyyاختھ متعyyدي  فعyyل بyyا فقyyط ، شyyدم متذکر تر پیش کھ چنان ،کاربرد بیشتري دارد. این صورت 

 .مي شود
بyyھ  ،از جمyyع دانشyyمندان و زبyyان شناسyyان و ایyyر ان شناسyyان خyyارجي کyyھ بyyھ مطالعyyات گویشyyي 

آنyyان  .تر کسي وارد ایyyن جزئیyyات شyyده اسyyتکم اند پرداختھ ،خصوص گویش ھاي شمال ایران 
 :است ) نوشتھ ١٣٧٤اغلب بھ معرفي کلّي و رئوس مطالب پرداختھ اند و تنھا کریستنسن ( 

براي ماضي نقلي صیغھ خاصي وجود نyyدارد و ھمyyان صyyیغھ ماضyyي مطلyyق نقyyش آن را ایفyyامي 
 )45(ص کند. 

 )، می گوید:46جای دیگر (ص او، در 
 صیغھ ماضي استمراري بي گمان در اصل ھمان ماضي نقلي ترکیبي قدیم اسyyت کyyھ از ترکیyyب

 ساختھ می شود.» بودن«اسم مفعول با مضارع اخباری فعل معین 
، 11، ص Yoshie 1996در سال ھyyای اخیyyر، سyyاتوکو یوشyyی، محقyyق ژاپنyyی، در اثyyر خyyود (

 او تبyyع بyyھ ،نقلي در گویش ھاي مازندراني اظھارنظر کyyرده و  وجود ماضي ) دربارۀ15، 13
صاحب نظراِن منطقھ نیyyز بyyھ طyyور شyyفاھي آرائyyي اظھyyار داشyyتھ انyyد. بyyھ نظyyر مyyي از  اي عده ،

                                                
 دوگاه رامسر است.) این شعر را مرحوم سید مرتضی روحانی سروده و ایلمیلی نام کوھی بر فراز ار40	
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واژي ویyyژه اي نyyاظر باشyyد کyyھ در ھنگyyام اتصyyال واژه ھyyاي -بyyر بافyyِت آوایyyي رسyyد کyyھ ایyyن آراء
 (اسنادی یا ربطی) فراھم می آید. 41ایبھ فعل ھای پی واژه  /e/ مختوم بھ مصّوتِ 

 توجھ کنید:» خانھ«  sereبھ واژۀ 
 .intâ me ser-u`e'     این خانۀ من است

 »:عّمھ« amme'یا واژۀ 
      او عّمھ من است

 مسند واقع می گردد نیز چنین تغییری ایجاد می شود؛ /e/ھنگامی کھ صفِت مختوم بھ 
 »:تازه« tâzeماننِد 
 in tâ tâzu-'e'      .این تازه است 

 unâ tâzu-ne'       آنھا تازه اند.
bad-maze »بد مزه:« 

 in se bad-mezu-'e'     این سیب بد مزه است.
bihosle »بی حوصلھ:« 

 ?šemâ če bi-hoslu-ni     شما چرا بی حوصلھ اید؟
zende  »زنده:« 

 emâ zendu-mi       زنده ایم.
davesse  »بستھ:« 

 dar da-vessu-'e      تدر بستھ اس
delāppe »دو نیمھ:« 

 se: delâppu-'e      سیب دو نیمھ است.
/dele be dele »تو در تو:« 

 in sere dele-be-delu-'e'     این خانھ تو در تو است.
del beškesse »دل شکستھ:« 

 vene del be-škessu-'e     دل او شکستھ است.
deresse »دُُرستھ:« 

 pertexâl deressu-'e     است. پرتقال درستھ
 خاتمھ یابد، چنین صورتی حاصل نمی شود:  /âیا / /i/اما اگر واژه، بھ 

dânâ »دانا:« 
 ve dânâ-'e      او داناست 

bistâ »بی صدا:« 
 .emâ bistâ-mi      ما ساکتیم. 

'ayneki »عینکی:« 

                                                
41	)	enclitic	
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 .ve 'ayneki-y-e      او عینکی است. 
 ،صyyفت مفعyyولي  ھ صفت مفعولي مسند واقع مي شود. مسند واقع شدنھم چنین است ھنگامي ک

ناآشنایان بھ گyyویش ھyyاي  براي ، مازندراني ھاي گویش در ، آن واژي واج تغییرات بھ توجھ با
روشyyن شyyدن پyyاره اي از ایyyن ابھyyام  مذکور و مسائل زبان شناختي ابھاماتي پدید مي آورد. براي

صyyورت اسyyنادي آنھyyا ارائyyھ مyyي  و مفعyyولي صyyفت بyyا رويسyyا گونyyھ در مصادر از شماري ،ھا 
 :شود

 صورت اسنادی صفت مفعولی نوع فعل مصدر مازندرانی 
 da-ket-e da-ketu-'e الزم da-ket-ǝn افتادن

 essâ – 'essâ -'e' الزم essâ -'-en' ایستادن
 ba-vreš t-e ba-vreš tu-'e متعدي ba-vreš t-en برشتن

 ba-vri(-ye) ba-vriyu-'e متعدي ba-vri-y-en بریدن
 da-vess-e da-vessu-'e متعدي da-vess-en بستن

 boss-e bossu-'e الزم boss-en پاره شدن
 bapet-e ba-petu-'e متعدي bapet-en پختن

 de-mā ss-e de-mā ssu-'e الزم de-mâ ss-en چسبیدن
 baxot-e baxotu-'e الزم ba-xot-en خفتن

 be-xâss-e be-xâssu-'e متعدي be-xâss-en خواستن
 burd-e burdu-'e الزم burd-en رفتن

 be-sâ te be-sâ tu-'e متعدي be-sâ t-en ساختن
 ba-šoss-e ba-šossu-'e متعدي ba-šoss-en شستن

 be-hešt-e be-heštu-'e متعدي be-hešt-en گذاشتن
  b-aut-e b-autu-'e متعدي b-aut-en گفتن

 ba-merd-e ba-merdu-'e الزم ba-merd-en مردن
 he-ništ-e he-ništu-'e الزم he-ništ-en نشستن

 
)، شyyاعر لنگyyرودی، توجyyھ کنyyیم. 3، ص 1356بyyھ شyyعر نوغyyان داری از مرحyyوم مظفyyّری (

شاعر، ھرچند لنگرودی است، در سراسر گیالن اشعار او را می خواننyyد و لyyذّت مyyی برنyyد. در 
 می شود:رامسر ھم شعر او خوانده 

 َشَرم داِر َچَکْل ِنْشتَھ م   ھوا سرده ھیسھَ م دامان
 هَ -ه اي خال-رفیق اي دارَ   الفنده 42 رفیق مي داره

 ) می نویسد:33کھ خود شاعر در توضیحات (ص 

                                                
 ھم بھ معنی درخت است ھم بھ معنی داِر چادر شب بافی. در این جا بھ معنی درخت است.» دار) «42	
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غیر ملفوظ می » ھا» «حرکت« وقتي کسي در مکاني یا جایي وجود داشتھ یا ھست یا مانده با
مyyی » حرکتی«جود داشتھ و یا چیزی دربدن کسی مانده تنھا با نویسیم. وقتی صفتی در کسی و

نویسیم کھ تلفظ این دو صامت با ھم فرق دارد. امید است در نواری اغلب کلمyyات ھyyم شyyکل را 
 نمایم.» فونتیک«کھ معنی جداگانھ دارند 

 بیyyان مالحظھ مي شود کھ شاعر متوجھ تفاوت ھا و ابھام ھا شده است ولي گنگ و غیر فني بھ
حالyyت ھyyاي اسyyم تغییyyر  بyyھ ، سازه شدن واقع مسند بیانِ  ضمن ،این تفاوت ھا مي پردازد؛ یعني 

معنyyی شyyده، امyyا » نشسyyتھ ام« ništǝm نیز در گیلکي اشyyاره مyyي کنyyد. بyyدین معنyyي کyyھ اگyyر چyyھ
است، یعنی صفت مفعولی و پی واژۀ ِاسنادی. این اشتباه بyyرای » نشستھ ھستم«معنی اصلی آن 

 گر نیز ممکن است رخ دھد.چند فعل دی
سyyاروي  در گونyyھ ھyyاي دیگyyِر ایyyن گyyویش نیyyز تغییyyرات آوایyyي صyyفت در مقyyام مسyyند ماننyyد گونyyھ

 :نیست
 •-sard     سرد است  
 •'-me-r• vašnâ     گرسنھ ام  
-simâ simin-e polu ba  سیما پھلوی سیمین نشستھ است/نشست  

ništ-e 
 ?t• allan '•n• be:de   آیا تا حاال او را دیده ای/دیدی؟  

be:de113و  100، ص 1374(مؤمنی  43، از نظر ساخت، ماضی مطلق است( 
-مي دھyyد واج در گونھ ساروي رخ کھ اي پدیده کھ شود مي مالحظھ ،بر اساس شواھد مذکور 

 صyyیغھ ،مyyي شyyود  مشyyاھده فارسyyي زبyyان در آنچyyھ بyyرخالف ،تکواژي است نھ نحوي. بنyyابراین 
دیگyyري فعyyل ماضyyي نقلyyي  و ، اسyyنادي فعyyل و) مسyyند( صyyفت یکyyي: دارد دلولم دو نقلي ماضي

بھصyyورت صyyفت و فعyyل اسyyنادي  تنھyyا ، مازندراني در ،). این ساخت  ١٣٧١(وحیدیان کامیار 
 صyyفت جyyا ایyyن ،مyyي دھyyد. در حقیقyyت  تکواژي خاصي رخ-وجود دارد کھ در شرایط بافت واج

ۀ افعyyال صyyرف نمyyی شyyود، بلکyyھ تنھyyا در ر ھمyyد ، رو ایyyن از ، و شyyود مyyي واقyyع مسyyند مفعولي
ختم می شود. از نظر شّم زبانی نیyyز، ایyyن  e–افعالی صرف می شود کھ صفت مفعولی آنھا بھ 

نyyھ فعلyyي کyyھ در گذشyyتھ رخ داده و اثyyرش تyyا  مyyی شyyودصورت، در نزد سارویان مضارع تلقyyی 
رنyyگ مشyyخص تyyر مyyي بyyود صyyفت و فعyyل اسyyنادي د زمان حال ادامھ داشتھ است. شاید اگر بyyین

 منفyyي صyyورت ،چنyyان کyyھ در زبyyان فارسyyي  ھyyم ،مازنyyدراني  این ابھام برطرف مي شد؛ اما در
 شyyود مyyي منفي اصلي فعل نقلي ماضي در کھ دانیم مي ،است ابھام  رافعِ  و تمایز وجھ کھ است

 ). حال بھ صورِت منفی این جملھ ھا توجھ کنید:1371معین (وحیدیان کامیار  فعل نھ
 a) šemâ če le     شما چرا دراز کشیده اید (ھستید)

burdu-'i? 

                                                
 be:d'e» دید«؛  b'e:de) باید متذکر شویم کھ تمایز معنایی با تکیھ حاصل می شود:  دیدی؟43	
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 b) men le burde       من دراز کشیده نیستم
nime  

-c) 'un mardi dâr-e ben ba   آن مرد زیر درخت خوابیده است
xotu-'e 

-d) 'un mardi dâr-e ben ba   آن مرد زیر درخت خوابیده نیست
xote niye 

-a) me 'angus bavri-y-u     تانگشت من بریده اس
'e 

 b) me 'angus bavri-y-e     انگشت من بریده نیست
niye 

-a) taš ba        آتش خاموش است
kuštu-'e 

 b) taš ba-kušt-e niye      آتش خاموش نیست
-a) raxt-â ba       رخت ھا شستھ اند

šossu-'e 
 b) raxt-â ba-šoss-e niye     رخت ھا شستھ نیستند

-a) gušt-â ba-petu       گوشت ھا پختھ اند
ne 

 b) gušt-â ba-pet-e      گوشت ھا پختھ نیستند
ni-ne 

تشyyخیص  درسyyت ، فارسyyي زبyyان بyyھ محyyاوره ھنگyyام در ،مالحظھ مي شود کھ بیشتِر شمالي ھا 
ممیyyزه حتyyي  نمي دھند کھ در کجا ماضي نقلي باید بھ کار برد و در کجا ماضyyي مطلyyق. از ایyyن
مyyادري مyyي  مyyي تyyوان تعلyyّق گویشyyي گوینyyده را بyyاز شyyناخت. زیyyرا گوینyyده بyyا انگyyاره ھyyاي زبyyان

  .اندیشد و ناخودآگاه آنھا را بھ زبان دیگر بر مي گرداند
 ھyyاي گyyویش مطالعyyھ در ، فارسyyي زبyyان الگyyوي اسyyاس بyyر ،بھ نظر مyyي رسyyد کyyھ محققyyان نیyyز 

 .اني ربط پیدا مي کندایراني چھ بسا دچار خطاھایي شوند کھ با شّم زب
 
 

 مآخذ فارسی
ج، بھ کوشش برنھارد دارن و بھ امداد 2): کنزاالسرار مازندرانی، 1866پازواری، امیر (

 میرزا شفیع مازندرانی، پطرزبورغ.
 زبyyان دکتyyري نامyyھ پایyyان( رشyyت گیلکي گویش دستور بررسي):  ١٣٥٠(  مسعود ،پورریاحي 
 .دانشگاه تھران،) ھمگاني شناسي
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) :"تحلیل ساختاری فعل در گویش گیلکyyی کyyالر دشyyت " ، مجلyyھ دانشyyکده  1367ه ، یدهللا (ثمر
 . 187 -169ص  4، ش  26ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تھران ، سال 

) :" سyyyاخت ھyyyای نحyyyوی، ترجمyyyھ : احمyyyد سyyyمیعی ( گیالنyyyی ) ،  1362چومسyyyکی ، نyyyوآم ( 
 خوارزمی ، تھران . 

) ، بررسyyی دیyyدگاه ھyyا در مyyورد فعyyل گذشyyتھ سyyاده نقلyyی در  1372( درگyyاھی ، زیyyن العابyyدین 
  90_ --84، ص  2دستور مازندرانی ، در قلمرو مازندران، ج

)ویژگی دستوری و فرھنگ واژه ھای گیلکی ، نشر گیلکyyان ،  1369سرتیپ پور ،جھانگیر ( 
 رشت 

ات فرھنگyyی ، ) گyyویش سyyاری ، پژوھشyyگاه علyyوم انسyyانی و مطالعyy 1374شyyکری ، گیتyyی ( 
 تھران

) ، گyyویش گیلکyyی رشyyت ، ترجمyyھ و تحشyyیھ : جعفyyر خمyyامی  1374کریستین سن ، آرتyyور ، ( 
 زاده ، سروش ، تھران

) ، " برخyyی ویژگyyی ھyyای صyyرف و نحyyو گیلکyyی ، مجموعyyھ خطابyyھ  1350کشyyاورز ، کyyریم ( 
 248_ 237ص  1ھای نخستین کنگره تحقیقات ایرانی ، بھ کوشش : مظفر بختیار ، ج

 ) واژه نامھ گرگانی ، دانشگاه تھران  1330کیا ، محمد صادق ، ( 
) ، دسyyتور زبyyان فارسyyی میانyyھ ، ترجمyyھ : ولyyی هللا شyyادان ،  1347راسyyتار گویyyوا ، و ، س ( 
 بنیاد فرھنگ ایران ، تھران

 ) نوغاندار ، کتاب فروشی میر فطروس ، لنگرود 1358مظفری محمد ولی ، ( 
 

) بررسyyی زبyyان شyyناختی گyyویش ھyyای دامنyyھ شyyمالی البyyرز  1374_  1373مومنی ، فرشyyتھ ( 
مرکزی با ارائھ اطلس زبانی و مقایسھ آن با گویش ھای ھمسایھ ( پایان نامyyھ کارشناسyyی ارشyyد 

 زبان شناسی ھمگانی ، دانشگاه تھران 
 تھران) ، واژه نامھ مازندرانی ، بنیاد نیشابور ،  1368نجف زاده بارفروش ، محمد باقر ( 

 ) دستور زبان عامیانھ فارسی باستان ، مشھد  1343وحیدیان ، کامیار ، (  
) " بررسی صفت مفعولی و اھمیت آن در زبان فارسyyی ، مجلyyھ زبyyان شناسyyی  1371ھمو ، ( 

 62_  61، ص  2، ش  9، ( مرکز نشر دانشگاھی ) سال 
اسی ، مرکز نشر دانشگاھی ) ، فعل ھای لحظھ ای _ تداومی ، مجلھ زبان شن 1371ھمو ، ( 

 75_ 70، ص  2، ش  9) سال 
Brunner, Christopher J. (1997): A Syntax of Western Middle 

Iranian, Caravan Books, New York. 
Geiger, Y. F, Wilhelm Kuhn (1898-1901): "Die Kaspisehen 

Dialekte", Grundriss der Iranischen Philologie, I Band. 2Ab., 
Strassburg. 



87 
 

Le Coq, P. (1989): "Les dialectes Caspiens et les dialectes du 
nord-ouest de l' Iran", in Schmitt, R. (ed), Compendium Linguarum 

Iranicarum, (Wiesbadan), pp. 296-312. 
Mackenzie, D. (1969): "Iranian Languages", in Sebeok, Thomas A. 

(ed), Trends in linguistics (Netherland), Vol.5, pp. 450-477. 
Nawata, T. (1984): Mazandarani , (Asian and African Grammatical 

Manual , No17), Tokyo, ILCAA. 
Rastorgueva, V.S. Kerimova, et al. (1971): Gilyanskii Yazik, Nauk, 

Moskva. 
Redard, Georges: "Other Iranian Languages in Sebok", Thomas, A. 

(ed). Current Trends in Linguistics, Vol.6, pp.97-135 
Yoshie satoko (1996): Sâri Dialect. (Iranian Studies, No 10), 

ILCAA, Tokyo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 برخي تغییرات آوایي و فرایندھاي واجي فعال در گویش مازندراني
 ه مدرس دانشگاه تربیت معلمدکتر فردوس آقا گل زاد

تحقیق حاضر با اتخاذ روش تحلیلي_ توصیفي بھ توصیف و تبیین برخي از ویژگیھاي فعال آوایي و 

فرایندھاي  واج شناختي گویش  مازندراني  میپردازد. منظور از فرایندھاي فعّال ، فرایندھاي واجي از 

 است .  ٤ا ن_رم ش_دگي ی ٣و تضعیف  ٢،  ھمگوني ١قبیل فرایند  تشدید  عارضي 

 گویش  مازندراني در حاشیة  سواحل  جنوبي و جنوب  غربي دریاي خزر رایج  است  

). از دیگر گویشھاي خزري  میتوان  گیلکي،  تالشي، تاتي و  سمناني را نام ٢٣:  ١٣٧٧(یارشاطر  

اي زبان پھلوي از ). در گردآوري  داده ھاي این تحقیق ،  داده ھ٤: ١٣٨°برد (رضائي باغ بیدي  

)، و داده ١٣٧٩نوشتة دیوید نیل مکنزي و ترجمة مھشید میرفخرایي  (  فرھنگ کوچک زبان پھلوي

) است کھ خود ٩٩-٩٢: ١٩٩٤ھاي زبان مازندراني  مبتني بر تحقیق  میداني  نگارنده (آقاگلزاده  

 گویشور این گویش  است . 

 ختيطبقھ بندي  داده ھا، توصیف و تحلیل  واج شنا
بھ  نظر  میرسد کھ در گویش  م_ازندران_ي ف_راي_ندھاي واج_ي  م_تنوعي از ق_بیل تش_دید 

عارضي،  ھمگوني، اعم از کامل و ناقص ، نرم شدگي یا تضعیف و برخي از تغییرات آوایي  از قبیل  

طبقھ بندیشدة  ]   فارسي  بسیار ف_عال  است . ب_ه  داده ه_ايr]  در مازندراني در مقابل [ lکاربرد [

ذیل در گویش  مازندراني توجھ کنید. ھمان طور کھ  مشاھده  میشود، در داده ھاي گروه  (الف ) و 

 گروه (ب )  شاھد فرایند  ھمگوني، و تش_دید  ع_ارضي  ھس_تیم . 

شایان ذ کر است کھ صورت واجي در فھرست  داده ھاي زیر،  بیشتر، در لھجھ ھاي مناطق غربي  

، ھمچون ر امسر، تنکابن و  کالردشت ،  استفاده  م_یشود، در ح_الي ک_ه مازندرانیھاي  مازندران 

سا کن  نواحي  مرکزي  اس_تان ، ه_مچون  ب_ابل ،  ب_لکنار،  ب_ندپي،  ق_ائم شھر، سوادکوه و  

 ساري، غالبا از صورتھاي  آوایي  موجود در ستون صورتھاي  آوایي  استفاده میکنند. 



89 
 

 

ه ھاي زباني  موجود در گروه (الف ) و (ب ) این گونھ  استنباط  میشود کھ ھر دو  گروه از  از  داد

داده ھا تحت فرایند  تشدید  عارضي کھ  حاصل  عملکرد  نوعي فرایند  ھمگوني است قرار گرفتھ اند. 

 ) در تعریف تشدید  عارضي  میگوید:٢°°: ١٣٧٩کامبوزیا  (

محل اتصال دو تکواژ و یا بین دو کلمة مستقل میآید کھ بھ آن تشدید  گاھي تشدید در زبان عربي در 

 » ِ َک ْم من «عارضي میگویند. در این نوع تشدید یا دو ھمخوان در ابتدا یکي ھستند مانند 

 و یا این کھ در اثر ھمگوني کامل این نوع تشدید بھ وجود میآید.

مّصوتھاي  کشیده  معتقد است کھ برخي از   ) در باب  صامتھاي مشدّ د و٤٨: ١٩٩°( ٥گلداسمیت  

پدیده ھاي واجي  داراي  ویژگیھایي  ھستند کھ  نظریھ ھاي  سنتي  نمیتوان_ند ب_ه طور دقیق آنھا را 

تحلیل  کنند.  مصوتھاي  کشیده و  صامتھاي  مشدّ د دو پدیده از این نوع ھستند.  گلداسمیت با  دیدگاه  
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ناصر را نھ واج  کش_یده ، ن_ه توالي دو واحد واجي یکسان و نھ یک این  ع ٦واج شناسي خود واحد

واحد واجي بھ حساب  میآورد. تحلیل خود واحد با خطوط پیوندي  چندگانھ ، راه حلي براي این  مشکل 

پیشنھاد  میکند و آن عبارت از این است کھ  مصوتھاي  کشیده و  صامتھاي  مشدّ د داراي یک مصوت 

الیة واجي  ھستند کھ بھ دو جایگاه در الیة  مبنا  متصل  م_یشوند.  ک_امبوزیا   یا یک  صامت در

]  kو صامت  مشدّ د [ بام  ]  در کلمةa)، در توضیح گفتة  گلداسمیت ،  مصوت  کشیدة [١٩°:  ١٣٧٩(

 در کلمة 

 را در طرح ذیل نشان  میدھد: سّکھ

  

ج  بنیادیتر است و مصوت و ص_امت ب_ه آن متصل  در بازنماییھاي فوق ، الیة  مبنا کھ از الیة وا

میشوند، کشش واحدھاي واجي را نشان  میدھد.  ھنگامي کھ یک مصوت یا یک صامت بھ دو جایگاه 

مبنا متصل  میشود، در این حالت مصوت  کشیده یا  صامت  مشدّ د تولید  میشود. در واقع ھر مصوت  

 _بنا و س_ایر صامتھا بھ یک جایگاه متصل  میشوند. کشیده یا  صامت  مشدّ د بھ دو ج_ایگاه م

بھ نظر  میرسد  آنچھ کھ در  داده ھاي  (الف ) و (ب ) گویش  مازندران_ي  آم_ده ت_حت فرایند 

 تشدید یا  ھمگوني قابل انطباق و تحلیل  است . 

 ]  در مشخصة  خیشومي  ھستیم کھ  نوعيn]  بھ [dدر گروه  (الف ):  شاھد  ھمگوني [

 تشدید  عارضي محسوب  میشود. یعني در طي این فرایند،  خوشھ :
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عالوه بر ھمگوني یا تشدید  عارضي در تحلیل  ») ب «بھ چنین فرایند واجي (فرایند از نوع گروه 

نظریة  واج شناسي  خودآوا فرایند نرم شدگي ي_ا  ت_ضعیف ن_یز  م_یگویند. ف_راي_ند نرم 

ست کھ  طي آن  انسدادیھا ب_ه  س_ایشي ي_ا  پ_یوستھ ب_دل شدگي یا  تضعیف فرایندي  ا

) فرایند  تضعیف را  نوعي  ھمگوني  توصیف  م_یکند ک_ه از ١٢°:  ١٣٧٣میشوند. آرالتو  (

دگرگوني  صامتھا  ھنگامي کھ در میان دو مصوت واقع  شوند، حاصل  میشود کھ بر اثر آن صامتھاي  

یشوند.  شبیھ ھمان تغییرات در گروه (ب ) را، کھ بھ نوعي  انسدادي بھ  صامت  پیوستھ بدل  م

 دستخوش فرایند نرم شدگي یا تضعیف  شده اند، در دیگر  داده ھاي زیر از 

 ):٣°٩: ١٣٨١گویش مازندراني نیز شاھد  ھستیم (شکري   

  
 براي تحلیل پدیدة تضعیف یا نرم شدگي  داده ھاي فوق بھ طرح درختي  مشخصھ ھاي دو

 / /  بھ شرح زیر  میپردازیم :b/v/ واج
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 تحلیل :

با  مقایسة دو طرح  فوق ، این دو واج فقط در ارزش  مشخصة  شیوة  تولید  پیوستھ ب_ا یکدیگر 

متفاوت  ھستند. با توجھ بھ این کھ تولید  سایشیھا ا ز تولید  انسدادیھا  آس_ان تر است و با  عنایت بھ  

/  v/ فرض کرد کھ واج /bزیرساختي ب_ین اي_ن دو واج را / اصل  کم کوشي  میتوان صورت 

 صورت  روساختي آن  است . 

/ حداقل بایک مصوت در کنار ھم قرار گرفتھ اند و از آنجا  کھ  bدر  داده ھاي فوق صامت /

مشخصة  شیوة  تولید [ + پیوستھ ]  در ھمة  مصوتھا  ذاتي  است ،  لذا این  مش_خصھ در قالب خود  

/ بسط و گسترش  bد درآمده و در الیھ اي  مستقل جاي  میگیرد و از مصوت ب_ه  ص_امت /واح

/ بدل  میکند و بھ ھمین v/  را بھ  صامت نرم و  س_ایشي /bمییابد.  درنتیجھ ،  صامت  انسدادي /

 /  بدل  میشود. s/  بھ صامت  سایشي /tصورت صامت  انسدادي /

 یرساخت تا مرحلة روساخت در شرایطي کھ  صامت ا گر بخواھیم مراحلي را کھ از ز

/b بین دو مصوت یا پس از مصوت قرار گیرد نشان  دھیم ، الزم  است  سھ  مرح_لة زي_ر تحقق  /

 یابد. 

 مرحلة بازنمایي  (زیرساختي):	.１

２.	 
 . مرحلة  دوم : بسط و گسترش  مشخصة  شیوة تولید از منبع بھ  ھدف و قطع  ش_دن ٢

 تولید بھ  شکل زیر:ھمزمان  مشخصة 
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 مرحلة  سوم : بازنمایي  روساختي:	.３

４.	 
 ]vaa، [برف    ]varf]  ھاي موجود در واژه ھایي ھمچون [vشایان ذ کر است کھ برخي از [

، قبل از آن کھ متأثر از فرایند تضعیف  باشند، ریشة تاریخي  دارند. بھ سخن   بانگ   ]vangو[ باد

ن  واژه ھا در زبانھاي  اوستائي و م_یانھ ب_ه  شک_ل امروزي  دیگر، صورت اولیة  (قدیمي) ای

بوده و در برخي از گویشھا، و از آن جملھ در گویش  مازندراني،  ھمچنان حفظ شده  است .  بنابراین ، 

صحیح  نیست کھ  ھمة این گونھ تغییرات را در م_قایسھ ب_ا  ف_ارسي معیار حاصل  عملکرد فرایند  

یرا فرایند  تضعیف از لح_اظ  واج ش_ناسي غالبا در موقعیت پایاني و میان  مصوتي تضعیف  بدانیم ز

 رخ  میدھد، در ح_الي ک_ه در واژه ه_ایي چ_ون 

]varf]  ،vaa] یا  [ ]vaang فرایند ت_بدیل واج در م_وقعیت آغ_ازین واژه  است و در چ_نین  [

ده ھاي زیر، تنھا زبان  فارسي ت_حت تأثیر عمل  میکند. در  دا ٧موقعیتي  معموال فرایند تقویت 

 /  فارسي بدل  شده است b/ پھلوي) بھ /w/ (از/vفرایند تقویت قرار گرفتھ و طي آن /

 ):١٣٧٩؛ مکنزي  ١٩٩٤(آقاگلزاده  
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 تغییرات  آوایي

 برخي از تغییرات آوایي در گویش  مازندراني کھ در طیف  گسترده اي رایج  است بھ شرح 

 زیراند:

 /  فارسي، در موضع  میاني و پایاني  واژه ھا:r/  در مازندراني در مقابل /l. کاربرد /١

 فارسي  مازندراني 
 [m¡rdaªl]  [mordar]   مردار 

 [ßanj§il]  [ßanj§ir]   انجیر 

 [zanj§il]  [zanj§ir]   زنجیر 

 [§c¡lk]  [§cerk]    چرک 

 [sulªax]  [suraªx]    سوراخ 

 [zahle]  [zahre]    زھره 

 [valg]  [barg]    برگ 

 [§calb]  [§carb]    چرب 

 [kaftaªl]  [kaftaªr]   کفتار 
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.  ھمگوني کھ در مشخصة محل تولید (لبي) در گویش  مازندراني،  ھمانند  فارسي، بسیار فعّال  ٢

و فرایند واجي است ، با این تفاوت کھ در گویش  مازندراني  منجر بھ تشدید  شده کھ حاصل عملکرد د

متوالي است . ھمگوني یک قاعدة واجي است کھ در آن آواھاي  کنار  یکدیگر شبیھ ھم  م_یشوند  

 ). ب_ه ع_نوان  ن_مونھ اي از ف_راي_ند ٢°٩:  ٢°°° ٨(ه_ادسون 

 ھمگوني در گویش مازندراني میتوان بھ  داده ھاي زیر توجھ کرد:

 فارسي  مازندراني 
 [zammil]  [zambil]    زنبیل 

 [tammal]  [tambal]    تنبل 

 [ßammor]  [ßambor]   انبر 

 [§samm¡]  [§sambe]   

 شنبھ 

 [ßammaªr]  [ßambaªr]   

 انبار

 [d¡mmaªl]  [dumbaªl]   

 دنبال 

 [pamme]  [pambe]    پنبھ 

 ھمان طور کھ  مشاھده  میشود، در فرایند  ھمگوني  مشخصة  محل  تولید (لب_ي) در

 ویش مازندراني، دو فرایند واجي  متوالي تحقق  مییابد:گ 

 الف )  ھمگوني در مشخصة  تولید (لبي)

/  قرار دارد کھ داراي b/   انسدادي /nبر اساس این  ھمگوني، در کلیة  داده ھا، بعد از  خیشومي /

ھمگون   /  در این  مشخصھ ، در فارسي و مازندراني، با صامت پس از خودnمشخصة لبي است . /

 شده است و، در نتیجھ ، در مرحلة اول تغییر خواھیم  داشت . 
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/ بیاید،  مشخصة تولید لبي را b/  قبل از  انسدادي لبي /nقاعدة فوق نشان  میدھد کھ ھرگاه  خیشومي /

 /  میشود. mاز آن  گرفتھ ، تبدیل بھ /

 ب )  ھمگوني  کامل 
مل در گویش  مازندراني  ھستیم ،  یعني  مشخصة خیشومي در این  مرحلھ  شاھد فرایند  ھمگوني  کا

/m/ بھ صامت مجاور خود، یعني /b گسترش  مییابد. در واقع ، این دو صامت در تنھا  مشخصھ اي  /

کھ  عامل ایجاد تمایز بین  آنھاست با  یکدیگر ھمگون  میشوند و در روساخت  شاھد دو صامت  

صامت  مشابھ را تش_دید  گویند. ا گر تشدید حاصل  ھمگوني کامل   پیوستة  متوالي  ھستیم و توالي دو

 باشد، آن تشدید را  عارضي  میگویند  (کامبوزیا 

 )، لذا خواھیم  داشت :٢°°: ١٣٧٩

 

بھ نظر میرسد کھ در آینده باید بر اساس اصل  کم کوشي  شاھد تحول روساختي این گونھ  کلمات در 

 ھمگوني کامل ھمچون گویش مازندراني  باشیم . زبان  فارسي معیار در قالب  

 نتیجھ 
تغییرات  آوایي و  واج شناختي در گویش  م_ازندران_ي در چ_ارچ_وب ن_ظریة  واج ش_ناسي 

خودواحد و خطي قابل توصیف و تبیین  ھستند. در این تحقیق  داده ھا نشان  داده اند کھ از میان 

فرایند  تضعیف و  ھمگوني بیش از فرایند تقویت در گویش  فرایندھاي  تضعیف ، تقویت و  ھمگوني، 

 مازندراني فّع ال اند. در گویش  مازندران_ي، 

 

مرکزي و شرقي مازندران ، واژه ھا  دستخوش فرایند  ھمگوني کامل  شده اند، در حالي کھ در مناطق  

 رسیده ان_د. غربي  مازندران این گونھ  واژه ھا ھنوز بھ فرایند  ه_مگوني  ک_امل  ن_
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شواھد  موجود در  داده ھاي گروه  (الف ) و (ب )  مؤید این گفتھ  است . در زب_ان  ف_ارسي 

معیار نیز،  مانند  مناطق  غربي  مازندران ، ھنوز فرایند  ھمگوني  کامل در م_ورد  واژه ه_اي مورد 

زبان ، تغییر صورت  نظر محقق  نشده  است . بھ نظر  میرسد کھ بر مبناي اصل  کم کوشي در 

روساختي  (صورت  آوایي) این گونھ  واژه ھا در  آینده بھ  سوي  ه_مگوني  ک_امل باشد. از لحاظ  

روش شناختي، برخي از تفاوتھاي  آوایي را در جایگاه آغازین  واژه ھا در  گویش مازندراني نباید در 

ح و سپس بھ وسیلة فرایند واجي تقویت بھ تحقیقات  گویش شناختي در مقایسھ با معادل  فارسي آنھا طر

تبیین آنھا  مبادرت کرد، زیرا این  دستھ از واژه ھا بھ لحاظ تاریخي  صورت قدیم خود را حفظ  کرده 

 اند، و شکل  تغییریافتة زب_ان  ف_ارسي معیار نیستند. 

 مآخذ

م_درسي، ت_ھران ،   ، ترجمة  یحیي درآمدي بر  زبان شناسي  تاریخي  )،١٣٧٣آرالتو، آنتوني  (

 پ_ژوھشگاه  ع_لوم انساني و مطالعات  فرھنگي؛ 

، تھران ، فرھنگستان زبان و معرفي  زبانھا و  گویشھاي ایران   ،)١٣٨°رضائي باغ بیدي، حسن  (

واج شناسي  خودواحد و  کاربرد  آن در فر   )،١٣٧٩ادب فارسي؛  کامبوزیا،  عالیھ کرد زعفرانلو  (
 ، پایان نامة دکتري، دانشگاه تھران ؛ ي  زب_ان  ف_ارسياي_ندھاي  واج_

  ،»بررسي برخي  ستاکھاي  گذشتھ و حال در افعال گویشھاي کرانة خ_زر«)، ١٣٨١شکري،  گیتي  (
، بھ کوشش حسن رضائي باغ بیدي، تھران ،  م_جموعھ مقاالت نخستین  ھم اندیشي گویش شناسي ایران 

  ؛٣٤٨-٣°١ص  فرھنگستان زبان و ادب فارسي، 

، تھران ، ٢، ترجمة مھشید میرفخرایي، چ فرھنگ کوچک  زبان پھلوي )،١٣٧٩مکنزي، دیوید نیل  (

 پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات  فرھنگي؛ 

-٩، تھران ،  ص لغت نامة دھخدا  ، مقدمة»زبانھا و لھجھ ھاي ایراني«)، ١٣٣٧یارشاطر، احسان  (

 ؛٢٥

Aghagolzadeh, F. (1994), Verb Phrase in Eastern Mazandarani Dialect, M. 

A. Thesis in Linguistics, 

Tarbiat Modarres University; 

Goldsmith, J. (1990),Autosegmental and Metrical Phonology, Oxford, Basil 

Blackwell; 
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Hudson, G. (2000),Essential Introductory Linguistics, London, Blackwell. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 فعل مرکب گیلکی

 
 مسعود پورھادی محقق زبان و فرھنگ گیالن

در ارتباط با فعل مرکب گیلکی کھ از اسم و فعل، یا صفت و فعل، یا قید و فعل، یا جز 
گردد، کھ برخی از گویش شود، عنصر دیگری مابین دوجز مالحظھ میآن تشکیل می

 اند.شناسان آن را پیشوند محسوب داشتھ
یسنده بر آن است با ذکر دالیلی بھ نقش ساختاری این عنصر در ارتباط با در این مقالھ نو

 جز غیر فعلی بھ رد نظرات ارائھ شده بپردازد.
فعل مرکب یک واحد معنایی است و جزِء فعلی آن از محتوای معنایی خود تھی شده 

یی. کند. (طباطباو بخش اعظم معنا را جزِء غیر فعلی(اسم، صفت یا قید) حمل می  است
1384( 

دھد. تا شناسان در فعل مرکب جزِء فعلی معنی قاموسی خود را از دست میاز نظر زبان
 دھد.خبر می» بھ وقوع پیوستن عمل و یا حالتی«ای بیاید. این مفھوم عمدتاً از مفھوم تازه

ھای ایرانی نو افعالی در گیلکی مانند فارسی و دیگر زبان
یا buon،»کردن« kudən ،»گرفتن« giftən ،»دادن« da:n ،»زدن« ze:n مانند:

 bostən »شوند و فعل مرکب و ... با اسم، صفت، قید یا جز آن ترکیب می» شدن
 سازند:می

شوقی و کراھت دچار بھ بی
»گرفتن«                                             شدن

 mərâq.â    giftən  →            
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لیزاندن، کاله 
»دادن«                                                             گذاشتن

tâš.â      dəan  →             
سر و گوش آب 

 dâk.      zəen »زدن«                                                             دادن
→             

تاب برداشتن، 
 pita      buon »شدن«                                                         نمودشدن

→            
خوشھ 
 »کردن«                                                                          زدن.

urəzâ    kudən →           
فعل مرکب حاصل پیوند دو سازه (عمدتاً) مستقل است (یک سازه غیرفعلی ھمچون اسم، 

، قید و جز آن با یک سازه فعلی) کھ ماحصل آن یک واژه مرکب است. (مقدم صفت
 )150: ص 1384

آید کھ در /) میâدر افعال مرکب گیلکی گاه پس از جزء اول عنصر دیگری (مصوت /
 گیرد:میان دو جزء قرار می

از خاطر 
بردن

jəxtər.â.da:n                                                                                  
                         

 .tur.âدیوانھ شدن
bo:n                                                                                               

                 
 .avir.â       گم کردن

kudən                                                                                                
                

در آغوش 
                                                                                             گرفتن

    kəš.â.giftən 
بھ کز کز افتادن دست و 

                                                                                    پا
 zərx.â.šo:n 
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ساکت 
                                                                                                 شدن

   tâm.â. ze:n 
اگر جز اول بھ صامت منتھی شود و با مصدری ترکیب شود کھ با صامت شروع 

 گیرد:/ میâبیشتر موارد مصوت /شود، در می
پر 

                                                                                               کردن
         pur.â kudən 

گُم 
                                                                                                 شدن
     avir.â bostən 

بازیچھ قرار 
                                                                                              دادن

titâl.â giftən 
اگر جزء اول بھ مصوت ختم شود، یا مصدر با مصوت آغاز شود، عمدتاً دو جزء بدون 

 آیند:/، پی در پی میâمیانوند /
 koردنتوده ک

kudən                                                                                            
زیر قول خود زدن، پشیمانی               

                                                                            vâtâ ardənآوردن
روانھ 
                                                                                                      کردن

         use. kudən 
 šiعرق کردن

zəen                                                                                              
                

کنار 
آمدن

râ amo:n                                                                                       
                    

باردار شدن خوشھ 
 orzâ                                                                                       برنج

kudən 
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/ با میانجی واکھ âشود ولی مصوت /ختم میدر مواردی نیز اگر چھ جز اول بھ مصوت 
/yشود:/ بھ آن متصل می 

 kutâ/y/âکوتاه کردن
kudən                                                                                            

             
سیاه 
                                                                                                    شدن

   siyâ/y/â bo:n        
روانھ 
                                                                                               کردن

 use/y/â kudən 
پُر رو 

                                                                                            کردن
puɣru/y/â kudən 

ً بدون مصوت / / âدر این ساخت جزء اول در ترکیب با مصدرھای پیشوندی عمدتا
 آیند:می

 dilدل بستن
dəvəstən                                                                                       

                           
 təkبھ پھلو فرو کردن (خالی بستن)

jəze:n                                                                                        
 dâquləدغل در انداختن، نیرنگ بھ میان آوردن

dəgâdən                                                               مبتنی ولی در مواردی
  / مابین دو جز استâبرقرار گرفتن مصوت /

 . sərâاز روی چیزی پریدن
voštən                                                                                         بھ

ھوس 
انداختن

təm.âdəgâdən                                                                               
           

در ارتباط با تبین نقش این عنصر در فعل مرکب گبلکی در میان پژوھشگران دیدگاھھای 
، این صورت آوایی را باقیمانده یک 1371در سال » کلباسی«متفاوتی وجود دارد؛ 

ھای گیلکی بین بعضی از صفات یا قیود و نویسد: "در لھجھداند و میپیشوند قدیمی می
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آیند، این صورت آوایی قراری گیرد کھ شاید کھ بھ دنبال آنھا می[1]از افعالبعضی 
 .)279باقیمانده یک پیشوند قدیمی باشد." (ص

کند کھ مابین دو جزء / معرفی میhâای از پیشوند فعلی // را گونھâ/ 1386در سال 
 )17آید. (صفعل مرکب می

تواند تاییدی بر گیرد و دلیلی را می"شکری" نیز این عنصر را پیشوند فعلی در نظر می
داند کھ بعد از این ی نفی میپیشوند فعلی بودن این عنصر باشد را، قرار گرفتن نشانھ

 آید، مانند:عنصر می
لوس 
کردن

lus.â.kudən                                                                                   
                             

لوس 
نکن

lus.â.nukun                                                                                   
                               

ی نفی بر سر جای ن نشانھگوید: این عنصر پیشوند اشتقاقی است کھ با آمدو در ادامھ می
گیرد: کھ در افعال مرکب شود و بر ھمین اساس نتیجھ میماند و حذف نمیخود باقی می

آید کھ باز مانده یک / قبل از فعل میe/ و یا /â/ یا /aگویش گیلکی، گاه یک عنصر /
/ hâ/ ،/heھای // با گونھha/ [2]تر مواردپیشوند بوده و این پیشوند بھ احتمال در بیش

و ... بوده است کھ امروز واج ھمخوانی آن بھ علت قرار گرفتن در شرایط آوایی خاص 
حذف شده است، در حالی کھ در گویش مجاور خود، مازندرانی یا مازندرانی شرقی 

 )164مانده است. (ص ھنوز باقی
داند کھ بھ قسمت عنصر را جزء ادات مجزا کننده در فعل مرکب می "راستارگویوا" این

 نویسد:شود و میاسمی فعل مرکب متصل می
ی دور از پیشوند در افعال مرکب و بھ ھنگام ساختن افعال امری، افعال تام و گذشتھ

/bu/ ،/bi/ و /baتواند توسط ادات شود کھ در مواردی این پیشوندھا می/ استفاده می
 مانند: [3]شوند تغییر یابد/ کھ بھ قسمت اسمی فعل مرکب متصل می-aا کننده /مجز

قالی را پھن 
 qâle                                                                                           کن

pân.â kun 
از فعل 

                                                                                                  امر
 pa (h)nbukun 



103 
 

 midil                                                                       یا دلم خنک شده بود
xunək-â-bostə bu 

ی دور "خنک شده از فعل گذشتھ
 xunək bubostə bu                                                          ود"ب

 )161ص  1380(بھ نقل از شکری 
نویسد: پیشوند داند میاین عنصر را پیشوند اشتقاقی (قاموسی) گیلکی می» پورسبز علی«
/âوندی شان پیش/ در گیلکی رشتی و در تعدادی از افعال مرکب گیلکی کھ جزء فعلی

، âbostən، (شدن)âkudən ، (کردن)âgiftən، (گرفتن)âdânاست، مانند: (دادن)
رود، چون رود، فقط با افعال مرکب بھ کار میمانده است. با فعل ساده بھ کار نمیباقی
دھند. ھای مرکب بسیار محافظھ کارند و دیرتر از بقیھ شکل خود را از دست میفعل

رفتھ است. بسیار فعال بوده و با افعال ساده نیز بھ کار می/ در گیلکی âزمانی پیشوند /
اما امروز معنای اصلی خود را تقریبا از دست داده اما ھمچنان نقش و عملکرد پیشوندی 
خود را از دست نداده و بسیط نشده و پیشوندی باقی مانده است و دلیل آن، ھم شکل نفی 

د فعلھای پیشوندی، وند منفی بعد از آنھا و ھم شکل امری پیشوندھای فعلی است. کھ ھمانن
/ در گیلکی، این است کھ در افعالی کھ âشود. دلیل دیگر برای پیشوند بودن /ظاھر می

روند، در گویش تاتی و تالشی نیز با در این گویش با پیشوندھای مورد نظر بھ کار می
 )227 – 226/ بھ کار میروند. (ص âھمان پیشوند /

/ در ساختار فعل مرکب گیلکی اظھارنظر âارتباط با عنصر / پژوھشگرانی کھ در
 اند و آن را "پیشوند" تلقی کردند بر سھ استدالل تکیھ دارند:کرده

 آید؛نفی پس از آن میھنگام نفی، نشانھ – 1
مازندرانی) این عنصر بھ صورت پیشوند  – تالشی – در گویشھای ھمجوار (تاتی – 2

 رود.بھ کار می
 التزامی./ در شکل امر و مضارعbv» /ب«امدن پیشوند در نی – 3

/ تاتی و تالشی و یا âبھ نظر نگارنده، این عنصر در ساختار فعل مرکب گیلکی پیشوند /
 / مازندانی نیست. چون:hâکوتاه شده /

بھ معنای برداشتن)، یا  usâdən در u اند (ماننددر گیلکی پیشوندھای فعلی، یا یک واکھ
پیوندند، )، وقتی بھ ماده فعل میdə، ji، fu،vâ اند (مانند:ت) ختم شدهبھ واکھ (مصو

"پوشیدن"). ولی  du.ku.dən دھند (مانند:ی ماده فعل تشکیل چند ھجا میھمراه واکھ
/، در â/ یا بھ زعم پژوھشگران یاد شده پیشوند فعلی /âدر فعل مرکب گیلکی مصوت /

ای دھد. حضورش در بین دو جزء بھ گونھنمی ھیچیک از موارد با ماده فعل تشکیل ھجا
ی پایانی جزِء اول را دستخوش دھد و خوشھاست کھ ھمیشھ با جزِء اول تشکیل ھجا می

 کند:تغییر می
پر 
رو
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puru                                                                                              
                                     

 pu.ru.yâپر رو کردن
ku.dən                                                                                           

            
/ در اینجا حرف میانجی است برای سھولت تلفظ، چون بنا بھ دالیل yخوان (صامت) /ھم

/ در انضمام âکند. /م دشواریھای تلفظی ایجاد میدر کنار ھ âوu ینشینی واکھآوایی ھم
ی نشینی دو واکھ و تغییر خوشھبھ ھجای پایانی جزِء اول است کھ برای پرھیز از ھم

پایانی جزِء اول از یک ھجا بھ دو ھجا نیاز بھ میانجی دارد. چون در گیلکی در مرز 
 یر است، مانند:پذواکھ بدون میانجی امکان 2زمان دوھجای جداگانھ، حضور ھم

 râ کنارآمدن
amo:n                                                                                            

                       
گونھ کھ در مثال / منضم بھ جزِء اول است، حتی در مرز دوھجا ھم، آنâاز این نظر /
 شود قرار ندارد.باال دیده می

/â/  در انضمام بھ جزِء اول در مواردی منجر بھ تغییرات آوایی (کاھش یا افزایش) جزِء
/ در پیوستن بھ â(بزرگ) در ترکیب با / pile شود، مانند تغییراتاول می

 (شدن): bostən (کردن) یا  kudən فعل
                                                                                              بزرگ

                         pile 
بزرگ 

                                                                                                  کردن
         pil.lâ ku.dən 

 pil.lâبزرگ شدن
bos.tən                                                                                          

          
بھ  pâk شود. و یا در ترکیب،/ دیگر بھ جزء اول افزوده میLدر این ترکیب، یک /

شود و بھ / از جزء اول میk/، منجر بھ حذف /kudənبا /» پاک«معنای 
 آید.در می» پاک کردن« pâ kudən صورت:

ی اسم را بھ صفت و یا صفت را بھ اسم قولھو در مواردی منجر بھ تغییرات نحوی (م
 شود، مانند:کند) و یا تغییرات معنایی جزِء اول میتبدیل می
محکم، 
استوار
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qâyəm                                                                                           
                           

 qâyəmâ پنھان کردن
kudən                                                                                            

سر    
ser                                                                                                 

                            
 sərâرھاکردن، روانھ کردن، فرستادن

da:n                                                                                          
حلقھ دور کردن، 

 .                                                                                                    toq  طوق
 toqâعاشق بودن

dâštən                                                                                           
   

/ منضم بھ جزِء اول است؛ زیرا، در صورت حذف آن، یا âی /ھای باال واکھدر مثال
 sərâ شودیا ترکیبی با معنایی متفاوت. مثالً در ترکیبترکیبی بد ساخت حاصل می

da:n / در صورت حذفâاز /sər  ترکیب ترکیب sərda:n آید کھ معنای بدست می
شود. کلیت معنایی کھ (آغاز کردن، در پوش بھ روی چیزی گذاشتن) از آن حاصل می

 است.da:n در ترکیب با فعل sərو â ایجاد شده حاصل انضمام sərâ da:n در
برخالف تصور دکتر سبز علیپور فلسفھ وجودی فعل مرکب،پاسخ دادن بھ ناکافی بودن 

ھای میانی زبان فارسی بوده است کھ در فلسفی دوره – ھای اصلی در فعالیت علمیفعل
ھای مھم زبان شناختی و یکی ھای نو ایرانی نیز سرایت کرد و از پدیدهتداوم آن بھ زبان

 از عناصر مھم زایایی و نوآوری زبان است.
ینی با اسم و صفت و نشھای اصلی بعلت بسامد باالی پیشوندی بودنشان مناسب ھمفعلی

ھای جدید و گسترش معنایی نیستند، چون: پیشوندھا قیدھایی جز آن برای ترکیب سازه
بندی معنایی کنند و تغییرات معنایی فعل را در دستھھستند کھ محدوده عمل فعل را کم می

ھای اصلی ھستند کھ قدمتی بسیار کار فعلکنند. محافظھرایج ھمان فعل خالصھ می
ھای مرکب دارند و در ھیچ یک از افعال اصلی گیلکی و مشتقات آن تر از فعلیطوالن

 شود./ بھ عنوان پیشوند دیده نمیâمانند صفت مفعولی و فاعلی و غیره... نشانی از /
/ در افعال مرکب در شکل امر و مضارع bv» /ب«چنین باید گفت حذف پیشوند ھم

ھای دیگر ایرانی نیز دیده نیست، در زبان گیلکیالتزامی پدیده منحصر بھ فرد زبان
بھ کار » ب«ھای مرکب پیشوند. در فارسی میانھ و در فارسی دری در فعل[4]شودمی
ای را بھ دست می دھد کھ رفت. بھ ھمین دلیل ساخت مزبور صورت متمایز و ویژهنمی

 ای زبانی دیگر، بھ راحتی قابل تشخیص است.ھبین صورت
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آید و یا در افعال این درست است کھ وند نفی بعد از پیشوند فعلی (پیشوند قاموسی) می
رسد، شود و در ھمین جا است کھ مسئلھ مبھم بھ نظر می/ میbvساده جانشین پیشوند /

 ت./ پیشوند قاموسی اسâای است کھ گویا /چون ترتیب کلمات بھ گونھ
 jextər. âفراموش کن

dən                                                                                                
 jextər. âفراموش مکن    

nədən                                                                                            
در گویش گیلکی، تفاوت پیشوند اشتقاقی (قاموس) و صرفی (پیشوند  گوید:شکری می 

ی شود. بدین صورت کھ پیشوند اشتقاقی با آمدن نشانھدر نفی بھ خوبی اشکار می») ب«
: 1380شود (ی نفی حذف میماند، ولی پیشوند صرفی با آمدن نشانھنفی باقی می

159 – 167( 
 نفی فعل دست یافت. توان بھدر زبان گیلکی بھ دو صورت می

ھای ساده، و /، کھ در ابتدای ماده فعلnvھای ایرانی با پیشوند نفی /الف: مانند سایر زبان
  کند.ھا را منفی میآید و آنھای پیشوندی میپس از پیشوند در فعل

  
                                                                                                               نکن
                  nu. kun 

بازمکن
vâ.nu.kun                                                                                      

                                 
ی یب نشانھ/ بھ معنی نباید، کھ از ترکnəbâ/ یا /nəvâی منحصر بھ فرد /ب: و نشانھ

"باید" بھ معنی "بایستھ نیست"، "نباید" تشکیل شده و قبل از   vâ + فعل وجھی nə نفی
نشیند. فعل اصلی در این ھا میگیرد و بھ نفی آنماده فعل ساده یا فعل پیشوندی قرار می

 آید:ساخت بھ صورت مصدر می
 nəvâنباید خورد، نخور

xurdən                                                                                           
            

 nəvâنباید دور ریخت، دور نریز
fišâdən                                                                                  جایگاه

/ در افعال مرکب âای /این نشانھ در فعل مرکب گیلکی نشان دھنده این امر است کھ واکھ
/ پیشوند این افعال نیستند، چون در این âباشند، بھ سخنی دیگر/مربوط بھ فعل نمی
ً باید پس از جزِء اول و پیش از /nəvâصورت فعل نھی / / قرار بگیرد، در â/ الزاما

 گونھ نیست:صورتی کھ این
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 gərm.â. nəvâگرم مکن
kudən                                                                                            

 mi harf.â jextər.â nəvâحرفم را فراموش مکن
da:n                                                              ھای ترتیب کلمات اگر سازه

ری نشوند، باز جا کنیم، بھ طوری کھ غیردستونشینی و یا جانشینی جابھرا در محور ھم
 / بھ سازه غیر فعلی تعلق دارد، نھ بھ سازه فعلی:âای /خواھیم دید کھ واکھ

 mi harfâ jextərâ nədâyiحرفم را فراموش نکردی کھ؟ – 1
ki?                                                 2 –  فراموش نکردی حرفم را

این                                                  ?jextərâ mi harfâ nədâyi ki کھ؟
ای وارد صورت با تاکید بیشتری ھمراه است، بدون اینکھ بھ اصل تفھیم و تفاھم خدشھ

 شود و پیام ھنوز ھمان است کھ در جملھ باال بوده است و بھ ھمان میزان دستوری است.
 mi harfâ jextərâ nəvâحرفم را فراموش مکن – 3

da:n                                                                
 mi harfâ jextərâ bədâ ای؟حرفم را فراموش کرده – 4

dari?                                                        
 miharfâ jextərâ tâni توانی فراموش کنیحرفم را می – 5

bədi                                                   ی /در مثال، واکھâی / در کنار نشانھ
 کند کھ گویا پیشوند است.نشیند و این شبھ را ایجاد می/ میnəنفی /

نفی نشانھ 3افتد. در مثال / فاصلھ میnəی نفی // و نشانھâمابین واکھ / 2ولی در مثال 
/nəvâی // پس از واکھâآید، در صورتی کھ اگر// میâمحسوب شود باید پس  / پیشوند

گیرد و / قرار میbə/ در کنار پیشوند تصریفی /âی /واکھ 4/ بیاید. در مثال nəvâاز/
 / دارد.bəافتد و فعل پیشوند تصریفی /در میانشان فاصلھ می 5در مثال 

تواند در یک جملھ زبان گیلکی فاقد ساختار دو پیشوندی است. یعنی بھ طور ھم زمان نمی
/ باز مانده âریفی بیاید و ھم پیشوند قاموسی، اگر قرار باشد بپذیریم کھ /ھم پیشوند تص

است در آن صورت باید  "کردن" /akərdən"شدن"، / /abostənپیشوند افعالی مانند /
 و یا در جمالتی مانند 5و  4ھای ھایی مانند مثالبپذیریم کھ در حالت

 agər avir.â buboاگر گم شده باشد
bi                                                                                 

/ و ھم پیشوند âپیشوند داشتھ باشد، یعنی ھم پیشوند قاموسی / 2تواند یک فعل می
/ bv/ با پیشوند /âپذیرنیست. حضور ھم زمان // کھ این در گیلکی امکانb(v)تصریفی /

و تعلق آن بھ سازه غیر فعلی دارد. از طرف دیگر / âنشان از غیر پیشوندی بودن واکھ /
تواند مابین فعل یا مصدر و پیشوند فاصلھ بیافتد، پیشوندھا ھمیشھ در در گیلکی نمی

 گیرند.گیلکی بدون فاصلھ در جایگاه آغازین فعل قرار می
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/âھای غیربسیط تواند "صورت ساز" باشد، صورت ساز عنصری است کھ در واژه/ می
کند. صورت ساز ممکن ھا را تسھیل میگیرد و ترکیب آنو تکواژ قرار میدر بین د

ھای است معنایی نداشتھ باشد و فقط برای سھولت تلفظ بھ کار رود، چنان کھ در واژه
 )136 – 130: 1387شود. (طباطبایی، پساچین و پیشا صنتعی، دمادم، سراسر دیده می

/âخوان منتھی کند کھ جزء اول بھ ھمھور می/ در فعل مرکب گیلکی در شرایط آوایی ظ
نشینی دو ھمخوان خوان آغاز شود. برای راحتی تلفظ در ھمشود و جزء دوم نیز با ھم

 گیرد./ قرار میâی /ھا واکھکنار ھم و شکستن ھجای بلند بھ ھجای کوتاه، میان آن
عمیق کردن، ژرف 

کردن
jul.fâ.ku.dən                                                                                  

  
دیوانھ 

شدن
tu.râ.bu.on                                                                                    

                 
این تغییرات گاه مبھم می نماید و در تشخیص مرز بین جزِء اول و فعل پژوھشگران 

 شناسند.کند، ولی گویشوران بومی بھ خونی مرز آن را میرا دچار اشتباه می غیربومی
ساز است و احتمال دارد در / در مواردی مقولھâھای باال آمده /ھمانطوریکھ در مثال

ھا جواری با زبان تالشی، تاتی و مازندرانی باشد کھ در این زبانتاثیر ھممواردی تحت
ھایی است کھ یک ختار کنونی زبان گیلکی فاقد داللتنقش پیشوندی دارد ولی در سا
کند. در برخی از مصدرھای گیلکی بدون نقش و معنایی پیشوند در سرشت فعل ایجاد می

ی نفی پس از آن بھ جزیی از ساختار غیر فعلی سازه فعل مرکب تبدیل شده است و نشانھ
 یابد.تظاھر می

ھنوز دارای ابھاماتی است کھ نیازمند / در فعل مرکب گیلکی âبھرحال تبیین نقش /
/ âتری است ولی آنچھ از اجزای ساختار افعال مرکب در رابطھ با /پژوھش گسترده

شود، ارتباط این عنصر با جزِء غیرفعلی است نھ با برای گویشوران گیلکی معناپذیر می
 جزِء فعلی بھ مثابھ پیشوند.

  
 فعل مرکب اسنادی و سببی گیلکی

" نیز buon " بیانگر تغییر از حالتی بھ حالت دیگر است، فعل "بودنbostənفعل "شدن
" با فعل kudən مبین حالت ایستایی و وضعیت موجود است. فعل "کردن

 " متناظر است، بھ این معنا کھ مانندbostən "شدن
" bostən رساند." تغییر از حالتی دیگر را می 
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 titâl.âمشغول کردن
kudən                                                                                            

                
 jamjâl.âسرگرم کردن

kudən                                                                                            
             

 .fətərât                     غارت کردن، دعوا راه انداختن
kudən                                                       

 pur.âپُر کردن
kudən                                                                                            

                       
اند فعل مرکب نیستند. در این ترکیبات / تشکیل شدهkudənکھ از صفت و فعل (کردن) /

/kudənساز است و صفت قبل از آن مسند است. در جمالت اسنادی / فعل ربطی سبب
ی گردد، اما پس از اعمال فرآیند سببی، فاعل جملھمسند ھمواره بھ فاعل جملھ باز می

باز ل جملھشود، در این حالت مسند ھمواره بھ مفعواسنادی مبدل بھ مفعول جملھ سببی می
 )80 – 79زاده مھر گردد (طبیبمی

ای بھ نتیجھ رسیده را میان مفعول و مسند بیان اند و رابطھای"شدن" و "کردن" فعل نتیجھ
 کنند. (ھمانجا)می

 vârəš hâvâ.yâ                  (ساخت سببی دارد)        باران ھوا را خنک کرد
hɣunək.â kud              

 hâvâ hunək.â(ساخت اسنادی دارد)                 دھوا خنک ش
bo                                                   

ھای "اسم /صفت + شدن/ بودن" کھ قابل تبدیل بھ ساخت سببی ھستند ساخت کلیھ زنجیره
 .[5]شوند نھ فعل مرکباسنادی محسوب می

 qâli pân.âقالی پھن شد
bo                                                                                                  

         
 qâli pânقالی پھن بود

bu                                                                                                  
            

 qâle pân.âقالی را پھن کرد
kud                                                                                                
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 منابع:

) "بررسی برخی تغییرات در افعال مرکب و اسنادی گویش 1380شکری، گیتی، (
 38 – 37ش پیاپی  14پژوھشی، سال  – علمی یگیلکی" فصلنامھ
 ). گویش رامسری. تھران: پژوھشگاه علوم انسانی1385شکری، گیتی، (

ی )ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تھران: موسسھ1371کلباسی، ایران. (
 مطالعات و تحقیقات فرھنگی.

ی ادبیات و انشکدهی دھا در گویش گیلکی"، مجلھ) "تنوع لحجھ1371کلباسی، ایران. (
 976 – 934ص ص 25، س 4علوم دانشگاه فردوسی مشھد، ش 

ھای ایرانی. گویش ھا و گویشی استمرار در لھجھ) "نشانھ1382کلباسی، ایران. (
 شناسی. جلد اول. ش اول.

 ھای زبان شناختی فارسی. تھران. نشر دانشگاھی.) "پژوھش1384دبیر مقدم، محمد. (
 ) "ظرفیت فعل و ... تھران. نشر مرکز.1385زاده. امید (طبیب

ی دکتری زبان و ادبیات فارسی". بررسی نامھ) پایان1388دوست. (پور. جھانسبز علی
 ھای: تاتی، تالشی و گیلکی. دانشگاه گیالن.تطبیقی ساخت فعل در گویش

.  38" نامھ فرھنگستان. ش  3) "ترکیب در زبان فارسی 1387الدین: (طباطبائی. عالءِ 
 136- 130ص ص 

 
 

 
در فعل مرکب گیلکی عالوه بر بعضی از صفات و قیود، اسم و » کلباسی«برخالف تصور خانم  - [1]

 ای نیز در ساخت افعال مرکب شرکت دارند، مانند:اسم حرف اضافھ
                                                                  azât.â.kudənآزاد کردن

                                                                          jəxtər.â da:nاز خاطر بردن
تاثیر شود ولی در شرق گیالن تحتگیالن بھ کار برده نمی/ در گیلکی غرب hâ/ یا /haپیشوند / - [2]

/ hپذیرند تبدیل بھ // میfھم جواری با مازندرانی در مواردی محدود افعالی کھ در غرب پیشوند /
 شوند.می
/ و bھ نیاز بھ استفاده از پیشوند غیر ثابت /ھایی کدر ساخت» راستارگویوا«برخالف نظر  - [3]

 گیرد، مانند:/ ھمچنان در ترکیب ما بین دو جزء قرار میâھای آن نیست، /گونھ
 hamišək mərâ jəxtər.âرفتھمیشھ از خاطرم می

šoyi                                              
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 mərâ fərâmuš.âشود)مرا فراموش نخواھد شد (فراموشم نمی
nibe                                      

، مجلھ علوم اجتماعی و؟ دانشگاه ""ساختار فعل در گویش گزی :1386نک: دکتر احمد فاضلی،  - [4]
 53شیراز، ش 

رات گوناگونی مطرح است کھ در میان آنھا، در ارتباط با ساختار فعل مرکب در فارسی نیز نظ - 5
تواند برای ) می1385زاده (نک: ) و دکتر امید طبیب1384دیدگاھھای دکتر محمد دبیر مقدم (نک: 

 گسترش بحث فعل مرکب گیلکی مفید واقع شوند.
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 توصیف گویش تاتی رودبار زیتون، گونھ جوبُنی
 ی، دانشگاه گیالنعلی علیزاده جوبُنی، دکتری زبان و ادبیات فارس

 
 چکیده

رودبار زیتون، با جمعیت تقریبی یکصدھزار نفر، جنوبی ترین شھر در استان گیالن 
است کھ در مرز استان ھای گیالن و قزوین واقع است. تنوع قومی و زبانی در این شھر 
چشمگیر است و در آن زبان ھا و گونھ ھای گویشی متنوعی چون تاتی، ترکی، کُردی 

لُری، تالشی و گالشی دیده می شود. گویش غالب در رودبار، تاتی است کھ کرمانج، 
ھزار گویشور دارد و در بخشھای نزدیک بھ رشت، بھ گویش گیلکی  50نزدیک بھ 

نزدیک می شود. رودبار در مرز میان رشت و آبادی ھای تات نشین استان ھای زنجان 
ر نیز حالتی بینابینی دارد، در پاره ای و قزوین قرار دارد، ھم از این رو زبان تاتی رودبا

ویژگیھا بھ گیلکی نزدیک می شود و در پاره ای دیگر بھ تاتی وفادار می ماند. وسعت 
رودبار و پراکندگی آبادی ھای آن موجب تفاوت ھای فاحش در گونھ ھای تاتی شده است 

زبان تاتی رودبار  بھ گونھ ای کھ  نمی توان ھیچیک از گونھ ھا را بھ عنوان نماینده کامل
در نظر گرفت.  این مقالھ بھ توصیف برخی ویژگیھای مھم از گونھ جوبُنی بھ عنوان 

 1500یکی از گونھ ھای تاتی رودبار می پردازد. روستای جوبُن با جمعیتی افزون بر 
نفر از بزرگترین روستاھا در شھرستان رودبار است. گونھ جوبُنی بھ دلیل فقدان جنس 

دان ارگتیو و برخی ویژگیھای صرفی از جملھ شناسھ ھای فعل، ضمایر و دستوری، فق
صفات ملکی، از عمده گونھ ھای تاتی فاصلھ می گیرد و بھ فارسی رسمی و گیلکی 

ساخت نزدیک می شود، ولی در پاره ای از ویژگیھا از جملھ واژگان، پیشوندھای فعلی، 
 با تاتی قرابت بیشتری دارد. مجھول و...

 مقدمھ
ودبار زیتون، رودبار محمد زمان خانی، خشِک رودبار، یا پیلده رودبار با وسعت ر

کیلومتر، پھناورترین و مرتفع ترین شھر در استان گیالن است. (فاختھ،  2331
مرکز آمار ایران بالغ بر  1395) جمعیت آن طبق سرشماری سال 167:1387

تن در  36365ا و تن در شھرھ 58354تن می باشد کھ از این میان،  94720
روستاھا سکونت دارند. این شھرستان از شمال بھ رشت، سیاھکل و شفت، از جنوب بھ 
استان قزوین، از غرب بھ شفت و استان زنجان و از شرق بھ سیاھکل محدود می شود. 
رودبار دارای چھار بخش با نام ھای مرکزی، خورگام، عمارلو و  "رحمت آباد و 

نام ھای رودبار، رستم آباد، توتکابن، منجیل، لوشان، جیرنده و بلوکات" و ھفت شھر با 
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بره سر و ده دھستان با نام ھای رستم آباد شمالی، رستم آباد جنوبی، بلوکات، رحمت آباد،  
) 1109:1387خورگام، دلفک، دشتویل، جیرنده، کلیشم، کلشتر می باشد. (اصالح، 

کھ بھ مثابھ یک مانع طبیعی میان  وسعت و بافت کوھستانی رودبار و وجود سپیدرود
ضلع غربی و شرقی رودبار جدایی افکنده است، موجب شده است در طول زمان، ارتباط 
زبانی چندانی میان بیشتر آبادی ھای تات نشین رودبار وجود نداشتھ باشد. این امر بھ 

ھا در شکل گیری  گونھ ھای متفاوتی از تاتی رودبار انجامیده است کھ تفاوت میان آن
نظام آوایی و شاخص ھای دستوری و گاه واژگان، بیش از ھر جای دیگری جلب توجھ 
می کند. در این میان ھمچنین نمی توان تأثیر فارسی معیار را بر مرز و بومی کھ گذرگاه 
مسافران بھ مرکز استان گیالن است از نظر دور داشت. ھر یک از گونھ ھای تاتی 

دارا است کھ بھ ھمان ویژگیھا از گونھ ھای دیگر رودبار، ویژگی ھای خود را 
بازشناختھ می شود. از این رو نمی توان ھیچیک از گونھ ھا را بھ عنوان نماینده کامل 

 زبان تاتی رودبار در نظر گرفت. 
صرف نظر از زبان ھای اقوام مھاجر بھ رودبار کھ شامل ترکی، لری و کردی کرمانج 

زبان غالب جمعیت بومی رودبار را چھ نامید و آن را در و... می شود، در اینکھ باید 
کدام رستھ زبانی جای داد، از دغدغھ ھا و چالش ھای زبانشناسان، گویش پژوھان و 
فعاالن عرصھ فرھنگ بوده است. ھنوز برخی پژوھشگران و جویندگان، گویش رودبار 

کنان اصلی و بومی را تاتی، برخی گیلکی و برخی دیلمی می خوانند. یارشاطر زبان سا
رودبار را تاتی دانستھ است کھ اندکی با تاتی شاھرود دھستان شاھرود در خلخال متفاوت 

) حسن دوست در فرھنگ تطبیقی موضوعی زبان 14و13:  1939است. (یارشاطر، 
ھا و گویش ھای ایرانی نو آورده است کھ گویش رودبار گیالن "ظاھراً" از گروه گویش 

: بیست و شش) او اصطالح زبان 1389خزر است. (حسن دوست، ھای کناره دریای 
تاتی را منحصراً در توصیف جمھوری آذربایجان و بخشی از داغستان بھ کار برده و آن 
را در کنار تالشی و آذری، از گویش ھای شاخھ شمال غربی زبان ھای ایرانی دانستھ و 

گاه زبان آذری را ھم  ) خاطرنشان کرده است کھ489:1383ھمچون اشمیت (اشمیت، 
تاتی می گویند. (ھمان: ھفده) اشمیت گویش ھای رودبار در دره سفیدرود را در مجموعھ 
تاتی و تالشی و از گونھ ھای شمال و شمال غربی ذکر کرده است و آنھا را حلقھ انتقال 

) این تقسیم بندی 486:1383بھ گویشھای حاشیھ دریای خزر دانستھ است. (اشمیت، 
سرتیپ  )137-187: 1981خود مبتنی بر طبقھ بندی استیلو است. (استیلو،  اشمیت،

پور در مقدمھ کتاب ویژگیھای دستوری، واژگانی از گونھ تاتی کلشتری رودبار را در 
: چھارده 1369چند صفحھ ذکر کرده و آن را در زمره تاتی دانستھ است. (سرتیپ پور، 

گویش تاتی رودبار کھ بھ بررسی گونھ تا نوزده) سبزعلیپور نیز در کتاب توصیف 
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روستای انبوه اختصاص دارد، با بررسی علمی ویژگیھای این گونھ و با نگاھی اجمالی 
بھ گونھ ھای مجاور آن در ضلع جنوب شرقی دره سپیدرود، آنھا را در زمره تاتی بھ 

) پورھادی زبان حومھ رودبار، پیرکوه، 19:1389شمار آورده است. (سبزعلیپور
رگام، رحمت آباد، رستم آباد و فاراب را ھمچون زبان بخشھای غربی گیالن در مرز خو

) ھاشمی تکلیمی در تبارشناسی 15:1387خلخال و تارم، تاتی دانستھ است. (پورھادی، 
و رستھ بندی زبانشناسی بحث نکرده و از این گویش ، بھ اعتبار جغرافیای آن بھ نام 

ولی در مقدمھ کتاب خود، آن را شاخھ ای از گیلکی "گویش رودباری" نام برده است، 
) علیزاده جوبنی نیز در مقدمھ نخستین فرھنگ 8:1391دانستھ است. (ھاشمی تکلیمی، 

 )9:1389تاتی رودبار، گویش رودبار را تاتی دانستھ است. (علیزاده جوبُنی، 
را باید  جدا از اینکھ گویش رودبار در چھ رستھ ای طبقھ بندی شود، گویش رودبار

گویشی بینابینی دانست کھ از یک سو ھمبستگی و پیوستگی ھای بسیار با تاتی شاھرود 
خلخال اردبیل، تاتی بخشھای شمال شرقی زنجان و تاتی بخشھای غربی گیالن 

) و بخشھای شمال شرقی قزوین و از سوی دیگر با گیلکی رشت 15:1387(پورھادی، 
ود شھرستان، در مرز میان استان ھای گیالن، ھموندی ھای بسیار دارد. ھمچنانکھ خ

قزوین و زنجان قرار دارد، زبان آن ھم وجھ و شاخص ھایی بینابینی دارد، اما حرکت 
گویش رودبار بھ سمت فارسی رسمی و گیلکی است و بھ نظر می رسد رفتھ رفتھ این 

این وجھ زبان در حال فروپاشی و ھضم شدن در فارسی معیار و گویش گیلکی می باشد. 
فرھنگی موجب شده است شوقی، در توصیف گویش جیرنده رودبار، دست -بینابینی زبانی

) 39:1395تات را بھ کار ببرد. (شوقی،  -بھ واژه سازی بزند و اصطالح آمیغی گیل
بی گمان گونھ ھای گویشی رودبار زیتون ھنوز در مرحلھ گردآوری واژگان و ثبت و 

با یکدیگر و طبقھ بندی و رستھ بندی آنھا، در مراحل توصیف ھستند و سنجش گونھ ھا 
 پسیِن پژوھشھای گویشی دقیق تر و علمی تر خواھد بود. 

در سنجش با دیگر گونھ ھای تاتی، بویژه تاتی دره شاھرود، گونھ ھای تاتی رودبار 
تاکنون کمتر مورد توجھ پژوھشگران گویش شناسی قرار گرفتھ اند. تاکنون دو واژه نامھ 

گویش رودبار زیتون منتشر شده است. نخستین فرھنگ گویش تاتی رودبار زیتون  از
سرواژه بھ انضمام توصیف دستوری بسیار  3500) مشتمل بر 1389(علیزاده جوبنی، 

ضرب المثل و اصطالح از گویش رودباری است  200صفحھ) و نزدیک بھ 9مختصر (
اب "پژوھشی در گویش رودباری" کھ با تمرکز بر گونھ جوبُنی نگاشتھ شده است.  کت

) مشتمل بر فرھنگ واژگان گونھ مرکزی رودبار بھ انضمام 1391(ھاشمی تکلیمی، 
بررسی شاخص ھای دستوری آن است. چنانکھ گفتیم کتاب توصیف گویش تاتی رودبار 

) بھ بررسی علمی گونھ تاتی روستای انبوه از گویش تاتی رودبار 1389(سبزعلیپور، 
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) در رسالھ کارشناسی ارشد خود با عنوان "فرھنگ 1393آقاجانی لیاولی ( تمرکز دارد.
و گویش تاتی در بخش خورگام دھستان درفک"، برخی ویژگیھای زبانشناسیک این گونھ 

کارشناسی ارشد خود با عنوان ) نیز در پایان نامھ 1395را بررسی نموده است. شوقی (
دبار را بررسی کرده است. اللھ قربانی عمارلوی رو "گیلتات"، زبان و فرھنگ منطقھ

) نیز در پایان نامھ کارشناسی ارشد خود با عنوان "مطالعھ مردم 1395نوجوکامبری (
شناسی پوشاک سنتی شھرستان رودبار"، واژگان وابستھ بھ لباس و پوشش را در 

 شھرستان رودبار گردآوری و بررسی نموده است.
ت ھای پژوھشی بسیار اندک است. حاجی زاده جوبنی اما در باره گونھ تاتی جوبنی فعالی

) در پایان نامھ کارشناسی ارشد خود، ساختار واجی و صرفی گونھ تاتی جوبنی 1390(
را بررسی نموده است. علیزاده جوبنی در مقالھ فعلھای پیشوندی در گویش تاتی رودیار 

جوبنی پرداختھ ) بھ معرفی و بررسی معناشناختی پیشوندھای فعلی در گونھ 1394(
) در رسالھ دکتری خود نظام انطباق را در تاتی جوبنی 1394است. راحلھ ایزدی فر (

تاکستانی، ھزاررودی  در مقایسھ با چھار گونھ دیگر از زبان تاتی شامل تاتی اشتھاردی،
 بررسی کرده است.  و کرینی

ان رودبار در این پژوھش، گویش روستای جوبن از دھستان رستم آباد جنوبی شھرست
زیتون بررسی می شود. اختصار ایجاب می کند بھ ذکر مھمترین ویژگیھای گونھ، بویژه 
آنھا کھ کمتر مورد توجھ پژوھشگران قرار گرفتھ است، بسنده شود. روستای جوبن در 
ضلع غربی سپیدرود و در شیار میان کوه ھای کلورز و کوه ھای گنجھ قرار دارد و از 

یابد. این روستا در حال حاضر مشتمل بر پنج محلھ با نام  شرق بھ غرب گسترش می
ھای بازار، مرِزَکش، بابون، اُدَم، اُسراُمرز و َجکین است. گندم و جو مھمترین فرآورده 
ھای کشاورزی روستا است، ضمن آنکھ از دیرباز در زمینھای محدود حاشیھ سپیدرود، 

باز در جوبن رواج دارد و دامداران کشت برنج رواج داشتھ و دارد. دامداری ھم از دیر
گوسفندان خود را در دشت ھا و دامنھ ھای پھناور روستا و در چراگاه ھای منطقھ ییالقی 

تن  1600خانوار و  520بالغ بر  1390جکین می گردانند. جمعیت جوبن در سال 
 گزارش شده است. مھم ترین فرآورده ھای باغی روستا، زیتون، انار، گردو، انگور و

 انجیر است.
 

 ) 1( توصیف گونھ جوبُنی
 . ساخت آوایی1

 . ھمخوان ھا1.1
، /b/ ،/p/ ،/t/ ،/s/ ،/j/ ،/č/ ،/š/است کھ شامل  22شمار ھمخوان ھای گونھ جوبنی 
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/h/ ،/x/ ،/d/ ،/z/ ،/r/ ،/l/ ،/q/ ،/f/ ،/v/ ،/k/ ،/g/ ،/m/ ،/n/ ،/y/  می باشد.  /?/و
ً با ھمخوان ھای فارسی معیار این ھمخوان ھا بھ لحاظ خاستگاه  و شیوه تولید، عینا

وجود ندارد و بھ جای آن در  /ž/مطابقت دارند، جز آنکھ در این گونھ ھمخوان ژ 
وامواژه ھایی کھ از زبان فارسی معیار و زبان ھای غربی بھ این گویش راه یافتھ اند، 

گویش تاتی ستگاه واجی ددر  /ž/اساساً ھمخوان بھ کار می رود.  /j/معموالً ھمخوان ج 
 ) 12:1390و  27:1389. (سبزعلیپور، وجود ندارد

  /mənije/  منیژه 
/bijan/  بیژن 

  /jiyân/  خودروی ژیان 
 را بھ کار می برند. مانند:  /šھمخوان / در فارسی معیار، /ž/گاه ھم بھ جای 

/šender/  ژنده 
 ھمواره واکدار است.   با شکل ھای "ق" و "غ" در این گونھ /q/ھمخوان مالزی 

در گونھ جوبنی ھمخوان بدون واکھ در جایگاه آغازین و بھ عبارتی خوشھ صامت 
کھ اسم صوت است و برای راندن گوسفندان بھ کار  sčآغازین، یافت نیامد جز در واژه 

بدون واکھ در  /s/می رود. اما در برخی گونھ ھای تاتی رودبار مانند گونھ کفتھ ای 
 آستین) بسامد دارد.  /skif/سگ و  /spa/تین (مانند جایگاه نخس

کھ  /?/خواھد بود چون ھمخوان  21اگر آغاز بھ واکھ را روا بدانیم، شمار ھمخوان ھا 
بھ شکل ھای "ھمزه" و "عین" نشان داده می شود، در این گونھ بر خالف فارسی معیار، 

 تنھا پیش از واکھ در جایگاه آغازین بھ کار می رود.
/?avru/      ،ابرو/?eskif/     ، آرنج/?usbitan/ مکیدن 

کھ در فارسی معیار، افزون بر جایگاه آغازین، در  /?/و  /h/ھمخوان ھای چاکنایی 
جایگاه میانی و پسین ھم تلفظ می شوند، در گونھ جوبُنی در جایگاه میانی و پسین حذف 

با کشش جبرانی واکھ پیشین  می شوند. در جایگاه میانی، حذف این ھمخوان ھا معموالً 
 ھمراه است:

/ ma:mud /  محمود 
/ ta:til /  تعطیل 

 این کشش در صورتی کھ تمایز معنایی ایجاد کند، ضروری است: 
/ša:r/  کھ سنجیدنی است با        شھر/šar/  ّشر 

 تبدیل می شود: /â/در بسیاری موارد، واکھ پیش از ھمخوان حذف شده، بھ واکھ 
/ mâtarom /  محترم     ،/ qâr /  قھر     ،/ tâlim /  تعلیم  ، / mâlom /  معلوم 
 مؤاخذه /mâqze/(در نقش قید)  
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گاه در جایگاه میانی در صورتی کھ میان دو واکھ باشد تلفظ  /h/ھمخوان  /?/بر خالف 
 می شود:
/bâhâr/    بھار/nâhâr/    ، ناھار/čâhâr/    ،چھار/čâher/ م ھا) چاِھر (از جاینا

 ،/?âhân/     ،بلھ/?aham/    ،می آییم/?âhu/  آھو 
 . واکھ ھا2.1

می باشد. مصوت  /ə/و  /â/  ،/i/  ،/u/ ،/a/ ،/e/  ،/o/آرایش واکی گونھ جوبنی شامل 
کمتری  (length)کھ در گویش گیلکی، بھ طور عمومی، کشش  /u/و  /â/ ،/i/ھای 

ھمچون فارسی معیار، بلند تلفظ می شوند ) در گونھ جوبنی 26:1387دارند (پورھادی، 
 و این از وجوه تمایز نظام آوایی گویش رودباری با گویش ھمجوار گیلکی است.

واکھ ھای میانی کھ بھ لحاظ خاستگاه، میان واکھ ھای پیشین و پسین قرار دارند ھمچون 
کھ در  / ö /) دیده می شود، و واکھ 30:1389کھ در گونھ انبوه (سبزعلیپور،   /ü/واکھ 

برخی گونھ ھای تاتی رودبار از جملھ گویش کفتھ دیده می شود، در گونھ جوبنی بھ کار 
  نمی روند.

ترکیبی از دو واکھ ھستند کھ  (diphthongs). واکھ ھای مرکب یا آواگروه ھا 1.2.1
ھمھ ویژگیھای تولید واکھ را دارند یعنی اوالً تولید آنھا بدون ھر گونھ گرفتگی و سایش 
ً تولید آنھا با ارتعاش تارھای صوتی ھمراه  در دستگاه گفتار صورت می گیرد و ثانیا

 ) مھمترین واکھ ھای مرکب در این گونھ عبارتند از:97:1386است. (ثمره: 
/âu/     kâu    کبود 
/uâ/  duâ          دعا   وsuâr     سوار 
/uə/   ruəy     فرزند (اسم مصغر ازru    ( 
/ua/  guəy   بخشی از استخوان نشیمنگاه 
/ow/     dowr    ،(پیرامون) دورhowle  ھولھ 

ار، معموالً در جایگاه میانی دیده می شود. در سنجش با فارسی معی /ow/واکھ ترکیبی 
 /:o/در جایگاه نخستین باشد معموالً بھ واکھ کشدار  /ow/در این گونھ اگر واکھ مرکب 

 تبدیل می شود:
/?o:lâd/      ،اوالد/o:liyâ/  اولیا 

 بھ جای آن می نشیند: /av/و در جایگاه پایانی و گاه میانی 
/navruz/   نوروز 
/xosrav/    خسرو 

/havsele/  یا/hafsele/    حوصلھ 
Jav   (از بنشن ھا) جو 
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. در گونھ جوبنی در برخی واژگان، ھم آیی دو واکھ ھمنام و ناھمنام بدون میانجی 2.2.1
دیده می شود کھ در چنین مواردی ھجای دوم ھمواره تکیھ بر است و در مواردی کھ دو 

 واکھ ھمنام باشند، این تکیھ در ایجاد تمایز معنایی مھم است.  
/to'or/    تبر 

 توالی بویژه در تقابل واژگان زیر آشکار است: این
/mâr/          :مار      سنجیدنی است با  /m â'âr/   مادر 
/šâl/           :شال  کھ سنجیدنی است با/šâ'âl/     شغال 

 /i/زبان پھلوی کھ در فارسی معیار بھ صورت  /:e/. در برخی واژگان، واکھ 3.2.1
تلفظ می  /e/و گاه با تخفیف بھ صورت  /:e/ھ ھمان صورت درآمده است، در این گونھ ب

 شود. 
/de:r/  ،148:1386دیر، دور و دراز  (فره وشی  ( 
/de:v/ :150دیو  (ھمان( 

 /ser/ :502سیر و مشبع  (ھمان ( 
 /teq/  :553تیغ  (ھمان( 

و . اسم ھایی کھ واکھ پایانی آنھا در عمده گونھ ھای بخش مرکزی، جنوب غربی 4.2.1
جنوب شرقی رودبار، از جملھ کفتھ، علی آباد، آلیزه، دارستان، تکلیم، لویھ و کلشتر 

ختم می   e/əمی باشد، در گونھ جوبُنی بھ واکھ   /a/ھمچون گونھ ھای غالب تاتی، 
شوند کھ بھ فارسی معیار و گویش گیلکی نزدیک تر است. ھمچنین گردانش ھایی از فعل 

ختم می شوند، در گونھ جوبنی ھمچون گیلکی معموالً بھ  /a/ کھ در این گونھ ھا بھ واکھ
e/ə .ختم می شوند 
 گونھ تکلیم رودبار گونھ گیلکی رشت گونھ جوبنی واژه
(علیزاده   /xone/ خانھ

 )131جوبنی، 
  /xâne/   

 )  195(نوزاد:
  /xona/   ھاشمی)

 )121تکلیمی:
 

 /pâbərənde/ پابرھنھ
 )   72(علیزاده جوبنی:

/pâbrandə/ 
 )73(نوزاد:

   /pâbrana/ 
 )54(ھاشمی تکلیمی:

 
(علیزاده   /gole/ کوزه سفالی

 )234جوبنی:
/go:lə/  :408نوزاد( /gola/   ھاشمی)

 )235تکلیمی:
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 . برخی ویژگیھای تاریخی ھمخوان ھا2
کھ   /â/  ،/i/  ،/a/ ،/e/آغازین اوستایی و پھلوی پیش از واکھ ھای   /v/. ھمخوان 1.2

تبدیل شده است، در این گونھ در برخی واژگان بھ جای مانده  /b/در فارسی امروز بھ 
 است:

در   vâگونھ جوبنی      bâdفارسی معیار       vâtفارسی میانھ       -vâtaاوستایی  
(سوتی کھ با غنچھ کردن لبھا  vâvezone(تبخال)  vâganešاسم ھای مرکبی چون   

 (طبق زدن و دمیدن در حبوبات ھنگام پاک کردن آنھا) vâ ziyanنواختھ شود) و 
گونھ جوبنی      barfفارسی معیار      vafrفارسی میانھ     -vafraاوستایی  
var/varf     varef  (از جاینام ھا بھ معنای انباشتگاه برف) 
 varگونھ جوبنی       barفارسی معیار    varفارسی میانھ      -varahاوستایی  

 veگونھ جوبنی      bidفارسی معیار   ve:tفارسی میانھ    -vae:tayایی  اوست
 vanگونھ جوبنی    binفارسی معیار   -ve:nفارسی میانھ   -vainaاوستایی   

ھندواروپایی است، و در  * -ks-فارسی باستان کھ بازمانده   -xš-. گروه صوتی 2.2
در می آید،   /š/سی معیار بھ صورت تحول تاریخی با حذف ھمخوان پیشین در زبان فار
 در این گونھ در معدودی واژه بر جای مانده است:

   /daxšag/    ،63:1388نشان، ویژگی، یاد (مکنزی   ( 
     /daxše/  )  137صدا ( 

تبدیل می  /g/آغازین فارسی باستان و پھلوی کھ در فارسی معیار، بھ  /v/. واج 3.2
 واژگان برجای است:شود، در این گویش در برخی 

      
 گونھ جوبنی فارسی معیار فارسی میانھ اوستایی

varəɈa vard        gol         val   در ترکیب فعلی)val 
kordan  و صفتvalvalešâ 

 برای آتش)
 

  vareɈ vaštan    gaštan    vaštan  بھ عنوان جزء فعلی از)
فعلھای پیشوندی و نیز در 

vaštom  (رقص: 
 

ً  بھ   /t/. در برخی واژگان، واج 4.2 و در   /Ɉ/اوستایی و فارسی میانھ کھ متعاقبا
 تلفظ می شود: /d/تبدیل شده است، بھ صورت  /z/فارسی معیار بھ 
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 گونھ جوبنی فارسی معیار فارسی میانھ اوستایی
vitâr vitârtan        gozâštan        dâštan   در معنای اجازه دادن)

 تن)و روا داش
 

 
ایرانی باستان است و در فارسی میانھ بھ  /s/فارسی باستان کھ مشتق از  /θ/. واج 5.2

تبدیل می شود در برخی واژگان بھ  /h/دیده می شود و در فارسی نو بھ  /s/صورت 
 بھ جا مانده است: /s/صورت 
 گونھ جوبنی فارسی معیار فارسی میانھ اوستایی
ayah 

 
âsen        âhan       ?âsen   نام درختی با چوبی)

 سخت)
?astom  ابزاری آھنی برای)

 گرفتن نان از تنور)
 

 مھمترین فرایندھای واجی گونھ جوبُنی. 3
ً آرایش واجی واژگان گونھ جوبنی با فارسی معیار  شایان ذکر است کھ در اینجا صرفا

 سنجیده شده و  این سنجش بھ معنای تحوالت درزمانی واج ھا نیست.
 . فرایند واجی ابدال1.3

 . ابدال واکھ ھا1.1.3
. یکی از پربسامدترین ابدال ھای واکھ ای در این گونھ در سنجش با فارسی 1.1.1.3

 می باشد.  /i/بھ   /u/معیار، ابدال واکھ 
/mi/           ،مو/tit/          ،توت/?əngir/        ، انگور/tənir/          ،تنور

/kiče/      ،کوچھ/həni/        ،(دوباره) ھنوز 
 /di/      ،دود/čəlkit/       شلتوک /liš/(لجن) لوش 

یا  cvcvc. بویژه در واژگان اصلی یا وامواژه ھایی کھ الگوی ھجایی آنھا 2.1.1.3
cvcvcvc  یاcvccvvcvc  است، اگر واکھ ھجای پایانی/a/  یا/e/   باشد، معموالً بھ

/o/  .تبدیل می شود 
/qâsom/    ،قاسم/?âšoq/   ،عاشق/zâlom/   ،ظالم/kâqoz/    ،کاغذ   

/sanom/   ،  صنم/qalom/   قلم/moškol/    ،مشکل/motâvoq/   ،مطابق
/čengâvor/    چنگاور 
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تحول می  /o/معموالً بھ  /n/و  /m/پیش از ھمخوان ھای خیشومی  /â/. واکھ 3.1.1.3
 تبدیل می شوند: /om/بھ  /ân/و  /âm/یابد. بھ عبارت دیگر خوشھ ھای 

/teyron/    ،تھران/nərimon/     ،نریمان/qandon/       قندان/xandon/   خندان
/qolom/    غالم/kalom/   ،کالم/zomâ/   ،داماد/no:me/    ،نامھ/šo:ne/ شانھ 

این ویژگی در بسیاری گونھ ھای تاتی دیده می شود و آل احمد ھم در بررسی گونھ ھای 
 ) 167:1370آبادی و ابراھیم آبادی بھ آن اشاره کرده است. (آل احمد، سگز

 . ابدال ھمخوان ھا2.1.3
در پایان واژه معموالً با گردش مصوتی بھ  /ân/. چنانکھ گفتیم در این گونھ، 1.2.1.3

/on/  تحول می یابد، در این حالت گاه ھمخوان/n/  در پایان واژه بھ/m/   ابدال می
پس از واکھ و در پایان واژه، در جایگاه ضعف است و از جفت  /n/مخوان زیرا ھیابد، 

نشانھ جمع  on–چندان تمیز داده نمی شود. اگر  /m/خود یعنی ھمخوان خیشومی واکدار 
، بھ دلیل آگاھی بھ ساخت دستوری واژه، /xandon/یا افزونھ قید حال باشد مانند 
 معموالً این ابدال رخ نمی دھد.

/Ɂâzom/      ،اذان/Ɂestekom/     ،استکان  /vaštom/  ،(رقص) وشتن
/tekom/   ،تکان/?astom/  آھن (ابزاری آھنی برای گرفتن نان از تنور کھ بھ عالقھ

 جنس، مجازاً بھ نام آھن نامگذاری شده است)
) است کھ در ھمھ اسم ھای مصغر در (ak–در این گونھ، نشانھ تصغیر . 2.2.1.3

-)ابدال می یابد. گاه اسمھای مختوم بھ  (ay/əy-)بھ  الت غیراضافیحالت مفرد و در ح
ak)  نیز توسعاً مشمول این ابدال می کھ ساخت تصغیر ندارند، جز اسم ھای تک ھجایی

 شوند.
 /dastay/      (نرده ھای افقی پیشگاه تاالر در خانھ ھای سنتی گیالن) دستک 

/marday/      ،مردک /movâray/  ،مبارک       /qollay/ قلّک،      /nemay/  
 نمک

ً معنای ُخردی یا خوارداشت یا دوست داشتن  وند تصغیر در گویش رودباری صرفا
(تحبیب) را نمی رساند بلکھ بھ عنوان یک وند در پایانھ بسیاری از اسم ھا بویژه نام 

 کسان، جاینام ھا، نام گیاھان و غذاھا افزوده می شود.
جمع  (on-)یا با نشانھ جمع تاتی یعنی ر، نقش اضافی داشتھ باشد، ھنگامی کھ اسم مصغ

 بستھ شود، این ابدال رخ نمی دھد. 
  hasanak e dīkon   دکاِن حسنک 

/mardakon/  مردان 
این افزونھ در حالت اضافی یا در ساخت جمع را بھ اعتباری می توان میانجی گرفت. 
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 )39:1380و صادقی، 145 -147: 1383(نگ ک. باقری: 
 /j/در صورتی کھ در پایان واژه و پس از واکھ واقع شود معموالً بھ  /z/واج . 3.2.1.3

 مانند: تحول می یابد.
/tīj/      ،تیز/mavīj/  مویز        ،/suj/       ،سوز/pâlonduj/  پاالن دوز 

 و ھمچنین گاه در جایگاه ھمخوان آغازین مانند:
/jer/   زیر 

/jâ/   ز (از)حرف اضافھ 
 ابدال می شود.    /l/پس از واکھ گاه بھ ھمخوان   /r/ھمخوان . 4.2.1.3

/mordâl/     ،مردار/Ɂanjīl/       ،انجیر/čelk/   چرک     ،kolk/   ،کُرک  /
pelârsâl/  ،پیرارسال / 

/kalm/      ِکرم/telâš/   تراش (تکھ ھایی کھ از چوب در حال تراشیدن یا رنده کردن
 شود)جدا می 

چنانچھ پس از واکھ بیاید، گاه بھ ھمخوان مالزی  /x/ ھمخوان مالزی . 5.2.1.3
 ابدال می شود. (q)ھمجوار و واکدارش 

/šoqī/  ،شوخی/sulâq/     سوراخ     ، /šâq/شاخ       ،/došâqe/     ،دوشاخھ
/seq/  سیخ   ،/šeq/ 

 می شود.    تبدیل /x/در جایگاه آغازین گاه بھ  /h/. واج 6.2.1.3
 /xiz/      ،ھیز/xaštan/         ،ھشتن /xəsil/    ،(حصیل) جو 

 /xâjati/ .حاجتی، فرزندی کھ حاصل حاجت و نیایش و نذر باشد 
 .  فرایند واجی حذف2.3

 در جایگاه پایانی حذف می شود: /h/. واج 1.2.3
/mâ/    ،ماه  /siyâ/     ،سیاه/kutâ/   کوتاه/hamrâ/ ھمراه 

اگر در پایان واژه و پس از واکھ بیاید، گاه حذف می شود. گاه  /d/. ھمخوان 2.2.3
 حذف ھمخوان، با دگرگونی یا تخفیف واکی ھمراه است.

/ru/  (چھ در معنای نھر و چھ در معنای فرزند) رود 
/xo/       ،خود/sabe/       ،سبد /keli/     ،کلید/pu/ پود 

غازین حذف می گردد. از آنجا کھ ھجای پسین در اسم . در برخی اسم ھا ھجای آ3.2.3
ھا تکیھ بر است و ھمواره بھ شدت تلفظ می شود، معموالً در معرض حذف قرار نمی 

 گیرد. از این ھجای حذف شده معموالً ھجای پسین نخواھد بود.
/zu/  (ساقھ تره ھا و گیاھان جالیزی) بازو 
/yâl/   بھ کار می رود)عیال (مجازاً تنھا در باره فرزند 
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فارسی میانھ کھ در فارسی  /:o/یا  /u/پس از واکھ  /x/و  /f/. ھمخوان ھای 4.2.3
تخفیف یافتھ است در این گونھ معموالً بدون تخفیف واکھ ای، حذف  /o/معیار عمدتاً بھ 

 می شوند: 
ایرانی باستان (ص 

 مف)
 گونھ جوبنی فارسی معیار فارسی میانھ

*gufta- guftan 
 

goftan gutan 

*hupta- xuftan xoftan xotan 
*raupa- ruftan roftan rutan 
*sauxta- so:xtan suxtan sutan 
*dauxta- do:xtan duxtan dutan 

 
 . فرایند واجی افزایش3.3

 /t/بیاید، گاھی پس از آن ھمخوان  /â/یا  /a/اگر پس از واکھ ھای  /s/. ھمخوان 1.3.3
 افزوده می شود:

/?astom/ آھن، ابزاری آھنی برای بیرون کشیدن نان از تنور 
/qastom/       ، قَسم/mâste/       ،ماسھ /vâsteyi/  ِواسھ، برای 

ختم می شوند، ھمخوان   iš-یا    əš-یا    eš–. گاه در پایان اسم ھایی کھ بھ 2.3.3
/k/ :افزوده می شود 

/tišk/         ،(تَش) روشن و آینھ گون/serišk/  سریش 
 افزوده می شود: /r/ھمخوان   /o/و  /a/. گاه پس از واکھ، بویژه واکھ ھای 3.3.3

/garč/     ،گچ /mors/      ،مس/šender/    ،ژنده/porte/   صدای ِپت ِپت فانوس
 و...

/nert/         (خطای تور در بازی والیبال) ِنت/?ersâl/ اسھال 
السیک بھ این نتیجھ رسیده است کھ ھمخوان در متون ک /r/صادقی با بررسی افزونھ 

ھای پیشین این افزونھ بستھ بھ گویش ھا و لھجھ ھا، متفاوت است ولی معموالً این 
 )3:1384افزایش پس از یک واکھ کوتاه یا بلند دیده می شود. (صادقی،

 افزوده می شود: /n/ھمخوان  /i/یا  /a/یا  /e/. گاه پس از واکھ ھای 4.3.3
/garn/  ر (کچل)، گ 

 /menjir/  ِمجی (عدس) کھ مجازاً بھ صورت صفت و در معنای ھر چیز خرد و
 کوچک بھ کار می رود.
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/golenje/  در معنای "یقھ" کھ اصل آنgole  (گلو) بعالوه پسوند نسبت(-eje)   می
 باشد.

کھ معادل "از" مالکیت در زبان   šeحرف اضافھ پسیِن ھمچنین پس از  /n/ھمخوان 
 است، ھمواره افزوده می شود: فارسی

o ketâv me šen (e)  .آن کتاب از من است 
 še  حرف اضافھ پسین در گویش گیلکی نیز ھمواره با افزونھ/n/  و پس از اسم یا

ضمیر ھمواره بھ یک شکل بھ کار می رود و از این رو برخی آن را در شمار ضمایر 
د. (برای نمونھ نگ. کنید بھ پورھادی، ملکی ترکیبی آورده اند کھ بھ نظر درست نمی آی

38:1387 ( 
 فرایند واجی قلب یا جابھ جایی . 4.3

برخی از مھمترین شواھد جابھ جایی واج ھا در گونھ جوبنی در زیر آورده می شود. 
تحول جابھ جایی چنانکھ در شواھد دیده می شود گاه با گردش مصوتی، ھمگونی واجی 

الی چندان متنوع ھستند کھ دشوار بتوان از آنھا قاعده ای و... ھمراه است. واج ھای ابد
  šxیا     sxبھ دست داد، ولی یکی از بارزترین موارد، ھنگامی است کھ گروه صوتی 

در  /l/و  /n/قرار می گیرند. دیگر، جابھ جایی ھمخوان ھای  a/oپس از واکھ ھای 
 می باشد. cvcvcالگوی ھجایی 

/mejâs/   ،مزاج/maxsare/    ،مسخره/noxse/   ،نسخھ/noxšâr/     ،نشخوار
/?ask/     ،عکس/bandom/   ،بدنام/?exš/   ،  عشق/qeryat/  غیرت/felite/  

(کھ اصل آن ِچلَن بھ معنای  /čenal/لعنت ،  /nalat/شلتوک،    /čəlkit/فتیلھ ،   
 نوزاد تا چھل روز بوده است.)  

-پس از پیشوند فعلی  na/noمواردی کھ وند نفی در  /r/و  /n/جابھ جایی ھمخوان ھای 
bar  قرار گیرد نیز بسامد دارد. بدین ترتیب پیشوند فعلی بھ دونیم می شود تا گفتار را

 آسان کند و ھزینھ زبانی را کاھش دھد. 
/barneše/  ←/banerše/ بیرون نرفت 

/barnokord/ ← /banorkord/ بیرون نکرد 
 . ھمخوان ھای میانجی4

عبارت از ان ھای میانجی گونھ جوبنی کھ ھنگام ھمنشینی دو واکھ بھ کار می روند ھمخو
-y- ،-n- ،-k-  ،-h-  ،-g-  ،-j-  و-r-   می باشند کھ از میان آنھا میانجی ھای-j-  و-
r-   در فاصلھ دو واکھ در ھم آیی پیشوندھای فعلی بھ کار می روند. باید در نظر داشت

 غازین ارزش واجی ندارد.جز در جایگاه آ /?/کھ 
?umiyan   (آمدن) ← u-r-umiyan  ) (ور آمدن و باال آمدن خمیر)51( 
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?âšiyan   (قرار گرفتن/ قرار دادن) ← u-r-âšiyan  )  (ھم زدن مایعات)51( 
?ordan   (آوردن) ← â-j-ordan   حالتی را در انسان، حیوان یا چیزی ایجاد)
 ) 28کردن) (

 . نشان جمع5
 ) 14:1389می باشد. (علیزاده،   on-مع در گونھ جوبنینشان ج

ختم می شوند،   /u/و  /i/در این گونھ، در ساخت جمع از واژگانی کھ بھ واکھ ھای 
در فاصلھ واکھ پایانی و نشان جمع آورده می شود. در اسم ھای ختم شده بھ   -y-میانجی 

است کھ در این صورت،  uo یک وجھ دیگر ھم روا است و آن توالی دو واکھ  /u/واکھ 
ختم شود، در  /â/و  /e/واکھ دوم ھمواره تکیھ بر است. اما اگر اسم، بھ واکھ ھای 

تبدیل می شود و سپس نشانھ جمع بھ عنوان  /o/ساخت جمع، آن واکھ با گردش واکی بھ 
 ھجای تکیھ بر، بھ آن افزوده می شود. مانند:

 /xone/  (خانھ) ←/xono'on/   (خانھ ھا)  
/xurde/  (بچھ) ←/xurdo'on/    (بچھ ھا) 

/kote/  (پسر) ←/koto'on/  (پسران) 
/Pâ/  (پا)  ←/po'on/ (پاھا) 

/kelkâ/  (دختر) ←/kelko'on/ (دختران) 
/k/  ساخت مصغر کھ بھ/y/  ابدال می شود، در ساخت جمع از این اسم ھای مصغر بھ

 جای خود باز می گردد. 
mard ←/marday/ ← /mardakon/ مردھا    
kote ←/kotây/  ←/kotâkon/ پسربچھ ھا 

 نشانھ ھای معرفھ و نکره. 6
 آمدن صفت شمارشی پیش از اسم، موجب نکره شدن آن می شود. 

کھ نشانھ نکره است، پس از اسم در گونھ جوبنی نمی آید و بھ نظر می رسد   /i-/افزونھ 
 ونھ است. این ساخت در حال ورود از فارسی معیار بھ این گ

(ھمان) پیش  /ho/(ھمین) و   /ha/(آن)،    /o/(این)،    /i/آمدن صفات اشاره ھمچون 
 بھ پایان اسم، آن را معرفھ می سازد.   ay–از اسم و ھمچنین افزوده شدن وند  

maray bome   (معرفھ) مرد آمد 
ye te ketâv bexiyom   (نکره) یک کتاب (کتابی) خریدم 

o ketâv me šen e   (معرفھ) آن کتاب از من است 
 . ضمایر7

 . ضمایر گسستھ فاعلی این گونھ عبارتند از: 1.7
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mo  (من) ?âmâ  (ما) 
to  (تو) šomâ  (شما) 

?on  (او) ?ošon/?išon  (ایشان) 
 

 . ضمایر گسستھ مفعولی در گونھ جوبنی عبارتند از: 2.7
me  (من) ame (ما) 

te  (تو) šeme  (شما) 
?on  (او) ?ošon/?išon  (ایشان) 

 
می باشد کھ چنانچھ پس از ضمایر گسستھ مفعولی   /â/نشانھ مفعول در گونھ جوبنی 

نشانھ مفعول، در این   /â/استفاده می شود.  /r/قرار گیرد، در توالی دو واکھ از میانجی 
نھ جوبنی، تخفیف می یابد. از آنجا کھ تقریباً ھمھ حروف اضافھ در گو e/əحالت گاه بھ 

پسین ھستند، ضمایر مفعولی ھمچون اسم، در جایگاه متمم پیش از حروف اضافھ نیز بھ 
 کار می روند.

tâ te jâ âneporsiyâm gav maze  
 )100تا از تو نپرسیده ام حرف نزن (

صفات ملکی گونھ جوبنی عیتاً ھمان ضمایر گسستھ مفعولی ھستند. بyyھ عبyyارت دیگyyر اگyyر 
ز ضمایر گسستھ مفعولی بیاید، آنھا صyyفات ملکyyی خواھنyyد بyyود. صyyفات وابستھ اسمی پس ا

کyyھ بyyھ ھمخyyوان    išon/ošonملکی مختوم بھ واکھ، نیاز بھ کسره ندارنyyد، ولyyی در پایyyان
 افزوده می شود. /e/ختم می شوند، 

me piyar  پدر من 
?ošon e xone  خانھ آنھا 

yyار و برخyyی معیyyھ در فارسyyاعلی کyyتھ غیرفyyمایر پیوسyyھ ضyyھ گونyyاتی از جملyyای تyyھ ھyyی گون
در   šân-و    at–)  بyyھ انتھyyای اسyyم مyyی چسyyبند، ماننyyد 52:1389انبyyوه (سyyبزعلیپور، 

 گونھ جوبنی بھ کار نمی روند. 
 . ضمایر مشترک عبارتند از:3.7

xodeš  (خودم) - 
xodeš  (خودت) xodešon  (خودتان) 
xodeš  (خودش) Xodešon (خودشان) 

 
to xodeš boguti  تو خودت گفتی 
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بھ معنای "برای" بھ کار می روند و بھ  reگاه ضمایر مفعولی، پیش از حرف اضافھ 
فعل، معنای قید را می افزایند. در این حالت، بھ جای ضمیر گسستھ مفعولی سوم شخص 

و بھ جای ضمیر گسستھ مفعولی سوم شخص جمع، ضمیر  xoمفرد، ضمیر مشترک 
 رود:بھ کار می xošon مشترک 

mo me re âhâm   من خودم می آیم. (بھ خودی خود و بدون کمک کسی و تک و
 تنھا می آیم)

to te re ahay  تو خودت می آیی 
on xo re âhây  او خودش می آید 

ošon xošon e re âhân  آنھا خودشان می آیند 
 . ضمیر اشاره 4.7

 ha(آن) و وجھ تأکیدی آنھا: o  (این)  iمھمترین ضمایر اشاره در این گونھ عبارتند از 
 hašon(آنھا)، و وجھ تأکیدی آنھا:  ošon?(اینھا)،  išon?(ھمان)،  ho(ھمین)، 

(ھمان ھا)کھ چھار ضمیر اشاره نخست، گاه بھ صورت صفت  hošon(ھمین ھا) و 
اشاره و پیش از اسم ھم بھ کار می روند، حال آنکھ چھار ضمیر اشاره دیگر، تنھا ضمیر 

ھرگز با اسم بھ کار نمی روند. وقتی پس از ضمایر اشاره ای کھ بھ واکھ پایان ھستند و 
 میان واکھ ھا فاصل می شود. /n/بیاید، میانجی  /â/می یابند، نشانھ مفعول 

 . صفت 8
 . نشانھ صفت1.8

در این گونھ، چینش صفت و موصوف ھمچون مضاف و مضاف الیھ در ترکیبات اضافی 
می باشد کھ بھ  /e/ار است. نشانھ ترکیب وصفی و اضافی و وصفی، عکس فارسی معی

پایان واژه پیشین افزوده می شود.. در ترکیب وصفی، اگر واژه پیشین یعنی صفت، بھ 
 واکھ ختم شود، واکھ نشانھ، حذف می شود.

kač e mol   ،آنکھ گردنش کج استsiyâ kalâč   ،کالغِ سیاه?espi kalâ   دشت
 سپید (بی آب و علف)

Kalfu kelkâ دختری کھ یک یا چند دندان از دندان ھای پیشینش افتاده باشد 
می آید، جز  -y-اما در ترکیب اضافی، معموالً میان واکھ پایانی و نشان اضافھ، میانجی 

 باشد کھ در اینصورت نشان اضافھ حذف می شود. /e/آنکھ واکھ پایانی 
 Kəlu ye šâq     ،شاخ گاو نر جوانPəri ye veyi   ،عروِس پریmərziye 

pesar   ،پسِر مرضیھme pâ ye ton  کف پای من 
 . انواع صفت2.8

 . صفت بیانی ساده1.2.8
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 صفت بیانی ساده، فاقد ھر گونھ ویژگی صرفی است. 
/til/     ناروشن و گل آلود/peleyi/    ،بزرگ/tesg/     ،تنگ/xast/  غلیظ 

 . صفت فاعلی2.2.8
 ستاک حال  افزوده می شود و صفت فاعلی می سازد: بھ پایان  âr–گاه وند 

/ven-âr/     بیننده (این واژه از معنای اصلی دور شده و امروزه بیشتر در معنای چرت
 زننده و آنکھ چشمش نیم باز است بھ کار می رود.) 

بھ آغاز ستاک حال می پیوندد و صفت فاعلی می سازد. برای  bo–یا  be–گاه وند 
بھ آغاز ستاک افزوده می شود. این صفت بواسطھ  ma/mə ی، وند ساخت صفت منف

تکیھ از فعل امر مفرد بازشناختھ می شود، چرا کھ در فعل امر و نھی، تکیھ ھمواره بر 
 ھجای وند است.

/be'zen/     ،زننده/'bezen/  (فعل امر) بزن 
/bo'xor/    ،خورنده/'boxor/ (فعل امر)  بخور 

بھ انتھای فعل امر، مصدر یا صفت مفعولی افزوده می شوند  kasا  ی   gelگاه اسم ھای 
 و صفت فاعلی می سازند. 

boxor e gel    ،(خورنده)bešiye kas     ،روندهšiyan e gel    ،روندهšiyan 
e kas  رونده 

 این صفت ھا معموالً در عبارات منفی بھ کار می روند.
agar šiyan e kas bay tâ ?alon bišiyabi 

 اگر رونده (رفتنی) بودی تاکنون رفتھ بودی
 بھ پایان اسم افزوده می شود و صفت فاعلی می سازد: jar–ھمچنین گاه افزونھ 

/?eybejar/ (معیوب) دارنده عیب 
(دردمند) در گویش تاتی لرد خلخال (معراجی لرد،  dardajarکھ بھ لحاظ ساخت، با 

 ) سنجیدنی است.75:1388
خت صفت فاعلی، اسم بعالوه ستاک حال از فعلھای ساده یا ولی وجھ غالب در سا

 پیشوندی است:
/xun dagan/ آنکھ میان دیگران خون بھ راه می اندازد، فتنھ گر 
/?âvru bar/  آبروبَر، آنکھ آبروی دیگران را می برد 

/ze ru/  روبنده ی زیتون، آنکھ زیتون را از درخت فرو می تکاند 
/zen bar/   ،پسری کھ زمان زن گرفتنش باشدزن گیرنده 

/gâv âgerdon/ آنکھ گاو را از مسیری برمی گرداند 
 . صفت مفعولی3.2.8
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بھ پایان آن  e-بھ ستاک گذشتھ و افزودن   be-صفت مفعولی از افزودن وند تکیھ بر 
بھ کار می رود و اگر ستاک بھ  bo-باشد،  oساختھ می شود. اگر واکھ نخست ستاک، 

این امر معموالً با استفاده می شود و  -y-از میانجی   e-پیش از وند  واکھ ختم شود،
 اشباع مصوتی ھمراه است.

xordan   (خوردن)←  boxord   (خورد) ←bo.xord.e  (خورده شده) 
ziyan  (زدن) ←be.ze   (زد) ←be.zi.ye  (زده شده) 

 بھ کار نمی رود. be–در فعل ھای پیشوندی، وند 
/?âxašte/  ،رھا کرده شده ھشتھ 

/dəbiye/  بریده شده 
ساختھ می شود. در  be–بھ جای  ne/no–صفت مفعولی منفی از افزودن وند نفی 

 فعھای پیشوندی وند نفی پس از پیشوند می آید.
/noxorde/  نخورده 

/?ânevazoniye/  رھاکرده نشده 
 . صفت لیاقت4.2.8

 بھ پایان مصدر ساختھ می شود: in– و گاه -iدر گونھ جوبنی صفت لیاقت از افزودن وند 
gutan  ←gutəni   گفتنی 

xordan  ←xordənin   خوردنی 
(ستاک حال از مصدر شاستن  šâیک روش دیگر برای ساخت صفت نسبی، افزودن 

 :شایستگی داشتن) بھ مصدر است:
/xordan šâ/  خوردنی، شایای خوردن 

 . صفت نسبی5.2.8
بھ پایان اسم ساختھ می شود.  e–س باشد، از افزودن صفت نسبی بویژه وقتی بیانگر جن

 حذف می شود. e–در صورتی کھ اسم بھ واکھ پایان یابد، 
mors e pâtil  ،پاتیل مسیru boxšâv    ،بشقاب روییču qâšoâ   ،قاشق چوبی

noqre tâs  کاسھ نقره ای 
boz e mi lâfond    ،طناب ساختھ شده از موی بزpašm e res  ،نخ پشمی gel 

e xone   ،خانھ گلی?orus e bel   ،بیل روسی?âv e ziyârom    ،گیاه زیارم آبی
gel e ziyârom  گیاه زیارم ِگلی 

بھ پایان جاینام ساختھ می شود. وقتی جاینام بھ  i–صفت نسبی از جاینام ھا، با افزودن 
 قرار می گیرد.میان واکھ پایانی و افزونھ نسبت  -j-پایان یابد، گاه میانجی  i-واکھ 

teyron  ←teyroni  تھرانی 
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nesbi  ←nesbiji  (اھل روستای نسبی) 
piri  ←piriji (اھل روستای پیری) 

بھ کار می رود و گاه دو واکھ  -y-اگر جاینام بھ واکھ دیگری پایان یابد معموالً میانجی 
تکیھ بر بدون میانجی در کنار ھم قرار می گیرند کھ در اینصورت ھمواره واکھ دوم 

 است. 
lâke  ←lâkeyi /lâkei  (اھل روستای الکھ) 

 . صفت تفضیلی و عالی6.2.8
بھ پایان صفت ساختھ می  tar-صفت تفضیلی در گونھ جوبنی ھمچون فارسی از افزودن 

(َکم) افزونھ   kem(بیش) و  višشود. وابستھ ھای صفت، پیش از آن می آیند. در باره 
–te ات تفضیلی آنھا عبارت از ھم بھ کار می رود و صفvištar/vište  و

kemtar/kemte  .می باشد 
در گونھ جوبنی صفت عالی معموالً بھ کار نمی رود و بھ جای آن از صفت تفضیلی 
استفاده می شود. معموالً با استفاده از صفت مبھم "ھمھ" ، صفت را از ھمھ افراد سلب 

 کنند.کرده و معنای صفت عالی را در یک کس تثبیت می 
mo hame tâ ye peleytar om 

 من از ھمھ بزرگتر ھستم
یک ویژگی صفت سنجشی در گونھ جوبنی آن است کھ ضمیر یا اسمی کھ صفت بر او 

بھ صفت سنجشی اضافھ می شود.  e-تفضیل داده می شود (مفضل علیھ)، با واکھ اضافھ 
 /u/یا  /â/لی اگر ختم شود، نشانھ اضافھ حذف می شود، و /e/اگر این اسم بھ واکھ 

 میان دو واکھ استفاده می شود.  -y-بیاید، ھمچون ترکیب اضافی، از میانجی 
mo hasan e peleytar om  من از حسن بزرگتر ھستم 

mo ali ye peleytar om    من از علی بزرگتر ھستم 
 (از) ھم پس از نشانھ اضافھ بیاید.  jâگاه ممکن است حرف اضافھ پسیِن 

mo hasan e jâ peleytar om  من از حسن بزرگتر ھستم 
mo hame tâ ye jâ peleytar om  من از ھمھ بزرگتر ھستم 

 . ممیزھای شمارشی9
 مھمترین ممیزھای شمارشی در این گونھ عبارتند از

gele  ...(دانھ) برای شمارش انار، گردو و 
xâl  ...برای برگ سیر و پیاز و تره ھا و 

Čenge  ه و...برای سبزی و تر 
bone  ...(بنھ) برای شمارش سیر، پیاز، گردوبن، زیتون بن و 
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reste (ریسھ) برای شمارش ریسھ ھای واش (علف) درو شده 
yeme   برای بستھ ھایی کھ از روی ھم گذاشتن و بستن ساقھ ھای درو شده گندم، جو و

 برنج فراھم کنند
pošte  ھ خار برای انبوھی از ھیمھ، شاخھ و برگ درختان، بوت 
kaše  ...یک بغل از علف، ھیمھ و 

qollâv  معادل دو کف دست بھ ھم پیوستھ از غالت یا حبوبات 
mošt معادل یک مشت از غالت یا حبوبات 

 . قید10
می باشد کھ بھ پایانھ اسم یا صفت می پیوندد  â–یکی از افزونھ ھای قیدساز در این گونھ 

در قیدھای تک ھجایی، تکرار ھجا دیده می  و قید می سازد. در برخی قیدھا و معموالً 
 شود. این افزونھ گاه بھ قید ھم افزوده می شود.

/Sâq sâqâ/  بصورت درستھ و سالم 
/kač kačâ/ بھ حالت کج 

/sar jurâ/  بھ حالت سرباالیی 
/jerâ/ بھ سمت پایین 

sar sib dam-â  دم صبح 
/bon bonâ/ زیرزیرکی 

te čam â xučiyabi vəli bonbonâ me re niyâ kordəye  
 )67چشمت را بستھ بودی ولی از زیر بھ من نگاه می کردی (

 
گاه بھ قید ھم  reبھ صفت مکرر نیز از دیگر روش ھای ساخت قید است.  reافزودن 

 افزوده می شود.
tond tond e re   بھ تندی 

tij tij e re  بھ حالت تیز و ایستاده 
است کھ بھ اسم یا مصدر افزوده می شود و قید می  darâدیگر از افزونھ ھای قیدساز، 

 سازد:
?umiyan darâ  در راِه آمدن، در مسیِر برگشت، ھنگام برگشت 

sardarâ از سمت باال 
bon darâ  از سمت پایین 

vardarâ از سمت کنار، از پھلو، بتدریج 
 . حروف اضافھ11
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 مھم ترین حروف اضافھ در گونھ جوبنی عبارتند از:
Jâ ز)، (ا?amrâ/marâ  ،(از، با)vâsteyi  (برای، بھ خاطِر) وre  ،(برای)pəsi 

 (تا) dâ/tâ(آن سوِی، فراِز)،  verâz(دنباِل)،  dombâl(پس از، در پِی)، 
کھ در این گونھ بھ معنای "برای" بھ  reھمگی آنھا پسین ھستند. حرف اضافھ  tâکھ بجز 

ایرانی باستان کھ  râɈسنجیدنی است با کار می رود و در فارسی معیار وجود ندارد، 
برای نشان دادن کس یا چیزی بھ کار می رود کھ کار برای او انجام یافتھ است و در 

درآمده، در متون متأخر فارسی میانھ بھ عنوان نشانھ  râyفارسی میانھ بھ صورت 
لقاسمی،  بھ فارسی دری رسیده است. (ابوا râمفعول ھم بھ کار رفتھ و نھایتاً بھ صورت 

 )290تا  287:1387
te re ye jof juraf bexiyâm 

 )162برای تو یک جفت جوراب خریده ام (
ً با کارکرد حرف اضافھ  ھمچنین مھمترین اسم ھای برگرفتھ از اندام ھای بدن کھ توسعا

 sar(کناِر)،  lav(کناِر)،  dam(کناِر)،  pəli(کناِر)،  varبھ کار می روند عبارتند از 
 (بھ خاطِر)  xâteri(میاِن، در دِل)،  dale، (روِی)

یکی از ویژگیھای بارز این گونھ، بسامد حذف حروف اضافھ است. بسیاری از فعل ھای 
مرکب در این گونھ گویشی از حذف حرف اضافھ از عبارت ھای فعلی بھ وجود آمده اند 

 مانند:
xom dakatan   کھ اصل آنxom e miyon dakatan  گیر کردن)  (در میان ُخم

 بوده است.
Jâ baršiyan    کھ اصل آنjâ ye jâ baršiyan   (از جا درآمدن مفاصل) بوده

 است.
 در پایان اسم می آید: i–گاه حرف اضافھ حذف می شود و بھ جای آن افزونھ 

xejâləti bomordom  (از خجالت ُمردم) 
xo zen e tarsi niyâre gav bezene  د حرف از ترس زن خود جرأت ندار

 بزند.
بھ کار می رود کھ حکم نشانھ  /e/میان متمم و حرف اضافھ کھ پس از آن می آید، واکھ 

ختم شود، دیگر بھ آن واکھ نیاز نخواھد بود، ولی  /e/اضافھ را دارد.. اگر متمم بھ واکھ 
 بھ کار می رود. /y/اگر بھ واکھ دیگری ختم شود، معموالً میان دو واکھ، میانجی 

 
 ف ربط. حرو12

(تا، ھمینکھ، زیرا) ،    dâ/tâ(کھ)  ge(و)،  o?مھمترین حروف ربط، عبارتند از 
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ham  ، (ھم)?agar  ،(اگر)yâ  ،(یا)nâ   ،(نھ)neveylâ    (وگرنھ)hate   ھمین)
 (چھ)  če(زیرا)،  axe?کھ)، 

 . ساخت مصدر13
 تھ می شود.بھ ستاک گذشتھ ساخ an–در گونھ جوبنی مصدر معموالً از افزودن وند 

bekat  ←katan (افتادن) 
bebard  ←bardan (بردن) 
?âvašt  ←?âvaštan (رھا شدن) 

بھ کار  -y-اگر ستاک بھ واکھ ختم شود، معموالً میان ستاک و نشانھ مصدری، میانجی  
 می رود. 

beči  ←čiyan (چیدن) 
âporsi  ←âporsiyan  (پرسیدن) 

ختم می شوند نیز وند  est/st–آنھا بھ وند در باره فعل ھای جعلی کھ ستاک گذشتھ 
 بھ ستاک گذشتھ افزوده می گردد. an–مصدری 

učendest  ←učendestan (جھیدن از ترس یا اکراه) 
belarzest ← larzestan  (لرزیدن) 

bokust  ←kustan کوبیدن 
 . فعل14

 . پیشوندھای فعلی1.14
شوندھای فعلی است. بیشتر فعل ھا یکی از وجوه تمایز گونھ جوبنی از گویش گیلکی، پی

پیشوندھای در بررسی علیزاده جوبنی در این گونھ، پیشوندی یا پیشوندی مرکب ھستند. 
 â.git.an?مانند  â?-با تمرکز بر گونھ جوبنی، پیشوندھای  فعلی گویش تاتی رودبار

 bar. kord.anمانند  bar-(فراھم کردن)،  e.git.an?مانند  e?-(باز گرفتن) ، 
(فرو  je.git.anمانند  je- (داخل کردن)، da.gand.anمانند  da-(بیرون کردن)، 

(فرو فشردن) و  xu.čâld.anمانند  xu-(فرو خفتن)،  jo.xot.anمانند  jo-گرفتن)، 
؟ u.sbit.anمانند  u?-(فرو ریختن)،  xo.kord.anمانند  xo-شکل تخفیف یافتھ آن 

(برگرفتن) را ذکر کرده  o.gut.an?مانند  o?-(برمکیدن) و شکل تخفیف یافتھ آن 
)کھ با استناد بھ شواھد نخستین فرھنگ واژگان تاتی 162:1394(علیزاده جوبنی، است. 

مانند  dâ-(درآمدن)،   dar.omi.yanمانند   dar-رودبار، باید پیشوندھای 
dâ.xond.an  (کسی را صدا کردن) و–?i   مانند?i.yâft.an  (یافتن) و-bâ مانند 
bâ.šond.an  ،(جنباندن گھواره) را ھم بھ آنھا افزود. در میان این پیشوندھا-je  /-jə 

 dâ-و  da-(زیر) و پیشوندھای   -jirصورت ھای متفاوتی از پیشوند فعلی   jo-و 
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ھستند کھ در شرایط متفاوت آوایی دچار تخفیف و  dar-صورت ھایی از پیشوند فعلی 
 دگرگونی واکی شده اند. 

از این پیشوندھا در آغازه اسم ھا ھم دیده می شوند و پیشوند اسمی ھم ھستند.  برخی
 مانند:

-â   در?âleng  (پشت پا، لگد) 
-vâ   کھ ھمان–bâ   می باشد درvâgirâ  پارچھ ای کھ با آن ظروف داغ را می)

 گیرند) 
-xu     مانندxugan   می شود)  (درب عمودی مانند درب باالی پلکان کھ بھ تاالر باز 
-o   مانند?orus  (روس، روسی) 

Ve    مانندvečom  (ُچرت) 
چنانکھ می بینیم، برخی از این اسم ھای مرکب، فاقد بن فعل ھستند و تنھا ترکیبی از 

 پیشوند و اسم ھستند.
 

 . فعل مجھول2.14
بھ پایان ستاک مضارع از فعل متعدی  ist–در گونھ جوبنی فعل مجھول از افزودن وند 

 اختھ می شود:س
daxs ←daxsist  (خیس شد) 
dəgir  ←dəgirist  (دچار گرفتگی شد) 

dâxon  ←daxunist (صدا پژواک یافت) 
?âgir  ←?âgirist (آتش یا چراغ روشن شد) 

?âzar  ←?âzərist (دریده شد) 
ves  ←befsist   (پاره شد) 
kan  ←bekənist  (کنده شد) 

(بودن) نیز گاه در ساخت  (biyan)وجھی از فعلی ھمچنین استفاده از صفت مفعولی + 
 فعل مجھول دیده می شود کھ شاید متأثر از فارسی معیار یا گیلکی باشد.

košte bebe  کشتھ شد 
کھ پس از  on–بھ وند واداری  ist–در ساخت مجھول از فعل ھای واداری نیز وند 

رای مطابقت واکی با وند ستاک مضارع می آید، افزوده می شود. معموالً وند واداری ب
 تبدیل می شود. in–مجھول، بھ 

dakaš  ←dakašon  ←dakəšinist (از نظر زمانی بھ درازا کشید) 
?eškâj    ←?eškâjon beškâjenist ← (دچار شکاف شد) 
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dapič  ←dəpičon  ←dəpičinist (دچار پیچیدگی شد) 
ناد دادن فعل بھ فاعل است و روی ھم رفتھ گرایش گویشوران گونھ، بھ ساخت معلوم و اس

را برای ساخت مجھول از ھمھ فعل ھای متعدی بھ کار  ist–از این رو نمی توان وند 
برد. وقتی فاعل نامشخص باشد، معموالً بھ جای بھ کار بردن ساخت مجھول، ساخت 

 معلوم را با فاعل محذوف و فعل جمع بھ کار می برند.
 ame gosendonâ bediziyân   ان ما را دزدیده اندگوسفند 
 

 . فعل امر3.14
–و فعل امر منفی (نھی) از افزودن وند  be/-bo-در این گونھ، فعل امر، از افزودن 

ma   ،بھ آغاز ستاک مضارع ساختھ می شود. شناسھ فعل امر و نھی جمع-an  می
ید. باشد. در فعلھای پیشوندی، وند امر بھ کار نمی رود و وند نھی، پس از پیشوند می آ

از آن حذف  /n/ختم شود، ممکن است ھمخوان  en-در فعل امر و نھی، اگر ستاک بھ 
 افزوده می شود. /n/پایان یابد، ھمخوان  e–شود. گاه ھم بھ ستاکی کھ بھ واکھ 

ziyan  (زدن) ←bezen   وmazen /maze 
šiyan  (رفتن) ←beše/bešen  وmaše/mašen 

?âdiyan  (باز دادن) ←?âde/?âden  و?âmade/?âmaden 
?usbitan  (مکیدن) ←?usbij  و?uməsbij  

 . فعل گذشتھ 4.14
مھم ترین وجوه فعل گذشتھ در این گونھ، گذشتھ ساده، گذشتھ استمراری، گذشتھ التزامی، 

 گذشتھ نقلی و گذشتھ بعید است. 
بھ ستاک گذشتھ و افزودن شناسھ ھای  be/-bo-گذشتھ ساده از افزودن وند تصریفی 

بھ آغاز ستاک  ne/–no–ساختھ و با افزودن وند نفی  om/i/Ø/am/an/onعلی ف
 گذشتھ، منفی می شود و البتھ شناسھ ھا، زمان و شخص فعل را مشخص می کنند.

 (گفتن) gutanصرف گذشتھ ساده از فعل 
bogutom  (گفتم) bogutam  (گفتیم) 

boguti  (گفتی) bogutan (گفتید) 
bogut  (گفت) boguton (گفتند) 

 
و وند گذشتھ  am/ay/Ø/am/an/anگذشتھ استمراری از افزودن شناسھ ھای 

در اینجا معادل وند  e–بھ پایان ستاک گذشتھ ساختھ می شود. وند پسین  e–استمراری 
در فارسی معیار است و معنای استمرار را می رساند. شناسھ گردانش ھای  mi-آغازین 
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با ششم یکسان است و بھ قرینھ از یکدیگر باز شناختھ  نخست با چھارم و ھمچنین پنجم
بھ آغاز ستاک  ne/–no–می شوند. برای منفی کردن فعل گذشتھ استمراری، وند نفی 

 گذشتھ افزوده می شود.
ھم گذشتھ التزامی و ھم گذشتھ بعید، از صفت مفعولی بعالوه گردانش ھای گذشتھ ساده از 

دو زمان بھ قرینھ از یکدیگر بازشناختھ می  (بودن) ساختھ می شوند و biyanفعل 
شوند. در اینجا نیز برخی گردانش ھا با گردش مصوت ھا ھمراه است. واکھ پایانی 

است. تکیھ  /a/می باشد، در اینجا بیشتر  /e/صفت مفعولی کھ در گونھ جوبنی معموالً 
بعید، وند  گردانش ھا ھمواره بر ھجای پسیِن صفت مفعولی است. گاه در ساخت گذشتھ

 از صفت مفعولی برخی از فعل ھا ممکن است حذف شود.  -bo be–/تصریفی 
 (گفتن)  gutanصرف زمان گذشتھ التزامی و گذشتھ بعید از فعل 

bogu'ta bom (گفتھ باشم، گفتھ بودم) 
 

bogu'ta bam (گفتھ باشم، گفتھ بودم) 
 

bogu'tə bi (گفتھ باشم، گفتھ بودم) 
 

bogu'ta ban ھ باشم، گفتھ بودم)(گفت 
 

bogu'ta be (گفتھ باشم، گفتھ بودم) 
 

bogu'ta bon (گفتھ باشم، گفتھ بودم) 
 

 
ساختھ   (âm, ay, e, am, an, ân)گذشتھ نقلی از صفت مفعولی بعالوه شناسھ ھای 

می آید   -bo be–/می شود. در برخی فعل ھا، صفت مفعولی ھمواره با وند تصریفی 
)  xotanو  katan) و در برخی دیگر (مانند šiyanو   koštanو  xordan(مانند 

ھر دو وجھ روا است. از آنجا کھ ھمھ شناسھ ھا با واکھ آغاز می شوند، واکھ پایانی 
 صفت مفعولی حذف می شود. تکیھ ھمواره بر ھجای پایانی است.

kat'âm/beka'tâm (افتاده ام) 
 

ka'tam/beka'tam (افتاده ایم) 
 

kat'ay/beka'tay (افتاده ای) 
 

ka'tan (افتاده اید) 
 

ka'te/beka'te (افتاده است) 
 

ka'tân (افتاده اند) 
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) بعالوه گردانش ھای  -dar(مخفف  da-گذشتھ مستمر از مصدر بعالوه پیشوند فعلی 
 ne–(بودن) ساختھ می شود. برای منفی کردن آن، وند نفی  biyanفعل گذشتھ ساده از 

 بھ کار می رود. تکیھ ھمواره بر ھجای پسین از فعل اصلی است. biyanپیش از فعل 
 . فعل مضارع 5.14

 فعل مضارع شامل مضارع اخباری، التزامی و مضارع مستمرمی باشد. 
در مضارع اخباری گونھ جوبنی بر خالف برخی گونھ ھای دیگر چون گونھ کفتھ و 

 ,om)صرفاً شناسھ ھای مضارع بھ کار نمی رود و در آنھا  mi–جیرنده، وند تصریفی 
i, e, am, an, on)  ،بھ ستاک حال افزوده می شود. برای منفی کردن مضارع اخباری

بھ آغاز ستاک افزوده می شود. این شناسھ ھا در حقیقت "شناسھ فعل"  ne/–no–وند 
) کھ معنای بودن و 32:1387ھستند (منصوری و حسن زاده،  (ah)ھایی از ریشھ 
 ا می رسانند. حضور داشتن ر

بھ آغاز ستاک مضارع و شناسھ ھای مضارع بھ  be/-bo-در مضارع التزامی، وند 
بھ آغاز  ma-پایان آن افزوده می شوند. برای منفی کردن مضارع التزامی نیز، وند 

است. در فعلھای پیشوندی کھ فاقد  be/-bo-ستاک افزوده می شود. تکیھ ھمواره بر وند 
ستند، تکیھ ھمواره بر پیشوند است و ھمین ویژگی، آن را از وند مضارع التزامی ھ

 مضارع اخباری کھ در آن تکیھ بر ھجای پایانی است، جدا می کند. 
 ,om)بعالوه شناسھ ھای مضارع ( -darمضارع مستمر از مصدر بعالوه پیشوند فعلی 

i, e, am, an, on ل ھستند ساختھ می شود. این شناسھ ھا چنانکھ گفتھ شد در اصل فع
و از این رو پیشوند فعلی بھ آغاز آنھا افزوده می شود. ساخت مضارع مستمر منفی در 

 گونھ جوبنی معمول نیست.
در این گونھ، ساخت آینده وجود ندارد و فعل مضارع اخباری بھ کمک قیود زمانی آینده 

 یا قزاین فرازبانی، برای زمان آینده نیز بھ کار می رود. 
sâlom diyar te pəli âhâm 

 سال دیگر نزد تو می آیم (خواھم آمد)
farad xâm bešom teyron 

 می خواھم فردا بھ تھران بروم (خواھم رفت)
 

 پانوشت ھا
شواھد این پژوھش ھمگی از نخستین فرھنگ گویش تاتی رودبار (علیزاده جوبنی،  )1(

رھیز از ) استخراج شده اند کھ در متن مقالھ ھرجا بھ آن استناد شده، برای پ1389
تکرار، معموالً بھ ذکر شماره صفحھ مربوطھ اکتفا شده است. شواھد فاقد ارجاع، ھمگی 
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حاصل پژوھش ھای میدانی و گپ و گفت بسیار با گویشوران این گویش بویژه 
 گویشوران ارجمند زیر می باشد: 

 سالھ، کشاورز 103آقای آقاعلی انصاری، 
 زسالھ، کشاور83آقای نعمت قدیمی جوبُنی، 

 سالھ، شغل آزاد 54آقای مسلم غالمی، 
 سالھ، خانھ دار  75خانم محبوبھ ساالری جوبُنی 

 سالھ، آموزگار 57آقای بھزاد مھربان جوبُنی 
 

 نتیجھ
وسعت رودبار، بافت کوھستانی آن و پراکندگی آبادی ھای آن موجب شده است در 

پدید آید کھ گاه فراتر از درازای زمان تفاوت ھای بسیاری میان گونھ ھای تاتی رودبار 
لھجھ ھستند. گویش جوبنی یکی از گونھ ھای گویشی شھرستان رودبار زیتون در استان 
گیالن است کھ در پاره ای زمینھ ھا ھمچون فقدان ارگتیو، فقدان جنس دستوری، نوع 
شناسھ ھای فعلی، ضمایر و صفات ملکی از عمده گونھ ھای تاتی فاصلھ می گیرد و بھ 

رسمی و گیلکی نزدیک می شود، ولی در پاره ای از ویژگیھا از جملھ بسیاری از فارسی 
با تاتی قرابت بیشتری  شیوه ساخت مجھول و...واژگان بنیادی، انواع پیشوندھای فعلی، 
جز در  /?/و  /h/بطور کلی و فقدان واج  /ž/دارد. فقدان واکھ ھای میانی، فقدان واج 

در این  /u/و  /â/  ،/i/آوایی این گونھ است. واکھ ھای جایگاه آغازین، از ویژگیھای 
گونھ نسبت بھ گونھ گیلکی، با کشیدگی بیشتر و ھمچون فارسی معیار تلفظ می شوند. در 
این گونھ، چینش ارکاِن ترکیب در ترکیبات وصفی و اضافی، عکِس فارسی معیار است. 

ده ھم ندارد. مضارع گونھ جوبنی فاقد صفت سنجشی "ترین" است و ساخت فعل آین
 می باشد. e–است و وند گذشتھ استمراری در آن  mi–اخباری آن فاقد وند تصریفی 

 
 

 منابع
 )، تات نشین ھای بلوک زھرا، چاپ پنجم، تھران: امیرکبیر1370آل احمد، جالل (

 )، دستور تاریخی زبان فارسی، چاپ ششم، تھران: سمت1387ابوالقاسمی، محسن (
)، راھنمای زبان ھای ایرانی، مترجمان: بختیاری، بھرامی، باغ 1383(اشمیت، رودیگر 

 بیدی، صالحی نیا)، جلد دوم، تھران: ققنوس
، جلد پنجم، چاپ اول، تھران: گروه کتاب گیالن)، 1387اصالح عربانی، ابراھیم (

 پژوھشگران ایران
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 )، تاریخ زبان فارسی، چاپ نھم، تھران: قطره1383باقری، مھری (
 ، چاپ نخست، رشت: ایلیا)، زبان گیلکی1387(دی، مسعود پورھا

 )، آواشناسی زبان فارسی، چاپ ھفتم، مرکز نشر دانشگاھی1386ثمره، یدهللا (
)، فرھنگ تطبیقی موضوعی زبان ھا و گویش ھای ایرانی 1389حسن دوست، محمد (

 نو، جلد دوم، تھران: فرھنگستان زبان و ادب فارسی
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 مختصری در باره ی تاریخ زبان و برخی واژگان مازندرانی        
 زدان پناه لموکی طیار ی                                                             

         
در باره سر چشمھ زبان مازندرانی دو نظریھ مطرح است . نگاھی کھ زبان     

مازندرانی را شاخھ ای از زبان ایرانی می داند و دیگر ، از جملھ نگارنده ، بنا بھ 
مستندات آورده شده درکتاب " تاریخ مازندران باستان " ونیز رسالھ ی " تاریخ ، فرھنگ 

نر و زبان مازندران باستان " کھ بھ آن پرداختھ ، بر این باوراست ، زبان مازندرانی  ، ھ
با توجھ بھ پروسھ ی تکاملی جامعھ انسانی در مازندران باستان ، بخصوص از ھزاره 
ھشتم ، تا ھزاره دوم پیش از میالد  کھ بھ آن دست یافت ، نھ در سیری چندان سیال بلکھ 

بر خورداری ازجا بھ جایی ، حضور و گذراقوام ، کھ  با بھره مند  پیچیده ، بھ و یژه با
مصداقی کھ بھ نسبت قابل تعمیم برای  –ی ھای فرھنگی ، علمی و صنعتی ھمراه بود   

پیش از پذیرش زبان  نورسیدگان آریایی از یک  -غالب اقوام  کوچنده و باشنده  است 
تدریج با گذر از یک مرحلھ دو زبانگی با قشر زیرین زبانی برخور دار بوده  بعد ھا بھ 

حفظ تمام دستاوردھای زبانی بھ ویژه واژگانی و بھ احتمال قریب بھ یقین ساختاری ، 
 1جذب زبان اقوام ایرانی شد . این نگاه ، بھ طور مبسوط در دو ماخذ یاد شده  آمده است

در صنایع کوزه  . شایستھ ی یاد آوری ست کھ مازندران در ھزاره سوم پیش از میالد
گری ، آجر پزی ، سفالگری ، فلز کاری ، رنگرزی ، قالب ریزی ، پیکر نگاری و کنده 

، ضمن آن کھ در ھزاره دوم بنا بھ یافتھ ھای باستان شناختی در  2کاری فعال بوده است 
منطقھ گوھر تپھ بھشھر ، کوره ھای سفال ، بقایای چرخ کوزه گری ، کوره ذوب فلز ، 

فیھ ذوب و بقایای معماری در این منطقھ ، وجود داشتھ است کھ بھ طور  کامل جایگاه تص
بیان کننده ی یک فضای صنعتی پر رونقی ست . مھم تر آن کھ  مرکزھای  صنعتی  در 
بخش شرقی گوھرتپھ بھشھر ، در خارج از فضای مسکونی قرار داشت . بھ تعبیری می 

یش از میالد دارای " شھرک صنعتی " بھ توان گفت مازندران باستان در ھزاره دوم پ
مفھوم آن روز بوده است کھ خود بیانگروجود " جامعھ یی مرکب و پیچیده اجتماعی ست 

اجتماعی طی ھزاره ھا در سکوت  -گمان این کھ  ھمھ این شکوفایی ھایی اقتصادی  3" 
کھ پنداشتھ شود  انجام می گرفتھ ، نگاه قابل احتیاطی بھ نظر نمی رسد . نکتھ پر تردید آن

چنین جامعھ یی ، زبان گفتاری خود را ازقوم ھای آریایی آموختھ باشد کھ ازنیمھ دوم 
ھزاره دوم تا اوائل ھزاره اول پیش از میالد ، بنا بھ شواھد باستان شناختی در مازندران 

 ، نھ تفوق قومی و نھ حتی نشان پر رنگی از آنان گزارش نشده است 
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چھ در ذیل بھ آن اشاره می شود توجھ بھ واژگانی ست کھ منشا  بھ ھر ترتیب آن    
ایرانی ندارند و یا در صورت شباھت واژگانی ویا حتی آوایی ، دارای تفاوت معنایی 
ھستند . منتھا پیش از پرداختن بھ آن ، الزم بھ نظر می رسد بھ دستھ بندی برخی 

ورده توجھ داده شود کھ برای واژگانی کھ صادق کیا در کتاب واژنامھ نصاب طبری " آ
آن ھا منشا زبان ھای اقوام ایرانی قائل نشده بلکھ عنوان واژگان طبری را بھ آن ھا داده 

 است ، اشاره شود .
مولف کتاب " واژه نامھ نصاب طبری" کھ شرحی... برواژگان  و بررسی در ریشھ     

رھنگ نویسی ، بھ نشانھ ھا " ی آن ھا دارد ، پیش از پرداختن بھ متن، طبق معمول ف
ھای اختصاری زبان ھای ایرانی آمده در نصاب پرداختھ کھ ظاھرا این طور افاده می 
گردد کھ زیر ساخت زبان مازندرانی (آوایی ، واژگانی و دستوری )  بھ طور اعم بر 
آمده از زبان ھای اقوام ایرانی ست . البتھ  در پیشگفتار، بھ طور خفیف اشاره دارد بھ 

کھ :" با در نظر گرفتن چگونگی صرف و نحو و بدل شدن صداھا در گویش ھای  این
ایرانی بسیاری از نکتھ ھای تاریک و دشوار زبان شناسی و ھم چنین رابطھ ی زبان 

،  کھ زیر نفوذ زبان ھای ایرانی بوده اندھای آریایی با یکدیگر و با زبان ھای دیگری 
   4روشن می شود . " 

، بھ کار گیری " گویش طبری " در جدول نشانھ ھا ست ، کھ بھ نظرمی  نکتھ دیگر     
رسد از جملھ نکات قابل تاملی است کھ در این کتاب بھ آن اشاره رفتھ است ، زیرا قوم 
تپور از جملھ اقوام غیر ایرانی مازندران باستان بوده اند کھ پیش از ورود آریایی ھا  در 

ان تا آمل باشنده بودند یعنی حد فاصل بین دو قوم محدوده ارضی مشخص بین تمیشھ گرگ
"آماردھا" و "وھرگانی ھا "، بنا براین ، دانشمندان و پژوھشگرانی کھ زبان یا گویش 

ست زیرا ،  فی نفسھ ادعا ی گرانیمازندرانی را " گویش طبری " می نامند باید گفت 
را بھ لحاظ قوم شناسی   بھ جانبداران این اندیشھ تا کنون مستندات  علمی متقن تاریخی 

صورت مقالھ ، رسالھ و یا کتابی با تحلیل علمی زبان شناسی قومی ارائھ نکرده اند تا بر 
مبنای آن این استدالل مطرح شود.کھ  زبان قوم تپوری ھا بھ لحاظ تفوق قومی زبان 

و وھرکانی مسلط بردیگر اقوام باستانی از " کاس ھا ، ھوریانی ھا ، آمارد ھا ، ماز ھا ، 
ھا ... پیش ازورود آریایی در مازندران باستان بوده است و دیگر آن کھ ، اگر زبان 
مازندرانی را شاخھ ای از زبان ایرانی بدانیم ، بھ قاعده نمی توانیم آن را "گویش طبری 
" یعنی زبان تپوری ھا  بنامیم زیرا بھ لحاظ علمی قابل تامل است مگر آن کھ گویش 

نی مستقل پیش از آریایی ھا دانستھ کھ جذب زبان ایرانی شده باشد  . این طبری را زبا
نگاه  درست نقطھ روبرو دانشمندانی مانند دیا کونوف ... است کھ برتری یا تفوق قومی 
را بھ طور مستند  در میان اقوام باستانی مازندران طی ھزاره ھا با کاس ھا ( کاسپی و 
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ھر ترتیب این نکتھ انکار نا پذیر است کھ زبان کا س سی ) می دانستھ اند . بھ 
مازندرانی پس از ورود آریایی ھا طی سده ھا تحت تاثیر و سیطره عمیق زبان ھای اقوام 
ایرانی قرارداشتھ است   ،  ضمن  آن کھ بھ نظر می رسد  می توان این نگاه را بیان 

ندرانی را نمی توان ، داشت کھ ھیچ یک از زبان ھای اقوام ایرانی مطرح در زبان ماز
زبان  مادر بھ حساب آورد . اما می توان روی این مھم تاکید داشت کھ یکی از زبان ھای  
اقوام ایرانی بیش از دیگر زبان ھای نام برده از جانب مولف کتاب واژه نامھ طبری ، 
زبان مازندرانی را تحت تاثیر و جاذبھ عمیق خود قرار داده است  کھ بھ نسبت دیگر 
زبان ھای اقوام ایرانی حضورش در زبان مازندرانی برجستھ تر و پر رنگ تر می نماید 

)  400اما قدمت تاریخ مازندران باستان کھ انسان ھای ابزار ساز از ھزاره چھارصد ( 
پیش از میالد در آن می زیستھ اند یعنی از دوره آشل ، تا آن اندازه کھن است کھ بھ 

خر را زبان مادر مازندران محسوب داشت بلکھ می توان آن را  قاعده نمی توان زبان متا
زبان تاثیر گذاری بھ حساب آورد کھ بھ عللی نا روشن ، زبان مازندرانی جذب آن شده 
است یا بسیار متاثر از آن است  زیرا باشندگان ھزاران سالھ اقوام غیر ایرانی ساکن در 

ھوریانی ھا ، تپور ھا ، ماز ھا و آماردھا کرانھ جنوبی دریای مازندران مانند کاس ھا ، 
... در این باریکھ ی کم پھنا، بھ ویژه از اواخر ھزاره ھششم تا ھزاره دوم پیش از میالد  
کھ نشانی از آریایی ھا  در این کرانھ نبود ، بھ لحاظ دامداری ، کشاورزی و صنعت بھ 

رار داشتھ اند  . با این گواھی مستندات تاریخی و باستان شناسی  در اوج شکوفایی ق
چگونگی  گمان این کھ زبان مازندرانی شاخھ ای از زبان ایرانی باشد قابل تردید است . 
با این ھمھ این نکتھ را نمی توان فرو گذار کردکھ بستھ بھ موقعیت اقوام ایرانی پیش از 

ھ زبان اسالم و بر حسب حضور پر رنگ قومی  از قوم دیگر،  تنوع تاثیر پذیری نسبت ب
ھای ایرانی درزبان مازندرانی  ، بیش تر مشاھده می شود   بھ این معنا کھ زبان 
مازندرانی در یک تاثیر متقابل  جذب فرھنگ و زبان قوم ھا ی مختلف ایرانی قرار 

 گرفتھ است . بدون آن کھ بنیھ باستانی آن بھ طور کامل از ھم پاشیده شده باشد .
ان ھای اقوام ایرانی آمده درشرح واژگان کتاب نصاب ...  حال بنا بھ فھرست زب       

از :" زبان پھلوی ، اوستایی ، سغدی ، سنسکریت ، فارسی ، فارسی باستان "  .  بھ نظر 
می رسد برای ھر کدام می توان تاریخی و ترتیبی قائل شد کھ بھ طور بدیھی خود مبحث 

 توان بھ حساب می آید . تحقیقی مستقل برای پژوھشگران رشتھ زبان شناسی می
در واژه  5نکتھ قابل توجھ در فھرست " نشانھ ھای کھ بھ جای زبان ھا [ ی ایرانی ]  

نامھ بھ کار رفتھ ، ھمان طور کھ گفتھ آمد نام " زبان طبری " است کھ در کنار دیگر 
لف زبان ھا ی اقوام ایرانی ، آمده است . این طور بھ نگاه می آید کھ " صادق کیا ، مو

کتاب  برای واژگان " زبان طبری " مرتبھ مستقلی قائل شده ، تا آن اندازه کھ واژگان 
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قابل توجھی در متن نصاب بھ کار گرفتھ شده کھ ریشھ زبان ھای ایرانی در آن گزارش 
نشده است  و نیزبھ برخی واژگان " طبری " . می پردازد کھ برگردان  زبان فارسی  

" ھامیس /  6ھا اشاره می شود . مانند :" آکس :نی مرداب ". دارد کھ بھ تعدادی از آن
: نوعی گیاه آبی [حد اکثربلندی آن بھ اندازه یک بند انگشت ، سبزرنگ و مانند 7آمیس 

فرش کرک دارکھ در کف رود گسترده است و با موج مالیم آب  رقص خوشی دارد] . " 
ر در شالیزار و جای نمور  می : علفی ست برای حیوانات "[ این گیاه بیش ت8اردالھ 

: نام گیاھی ست ، اسکلم تلی : تیغ گیاه اسکلم  [ کھ سفت و سیاه ست 9روید ] . " اسکلم 
: 10. تیغش سوزشی تندی دارد کھ پوست را می سوزاند و ملتھب می کند ] . " بکوسن 

[  : جای تشی13: آبدزدک " .  " پور12: کرک آتش " . "پشول 11خاریدن " . " بلم 
پور بھ حفره تھ دیواره رود رانیز گویند کھ ماھی ھا بستھ بھ اندازه حفره در آن جای می 

" بھ معنای شکاف ھم می گویند کھ با " الب " بھ معنای 14گیرند کھ بھ آن " الب  
: نوعی ماھیست "[ ماھی 15نصف کردن در زبان مازندرانی فرق دارد ] . " تپھ زا 

بیشتر در آبندان ھاست ، در اصطالح بھ فرد بسیار قد کوتاه  کوچک و پھن مانند کپورکھ
" کھ بھ ھمین معناست ] . "  16و خپل گفتھ می شود " تپھ زا " مانند واژه ی "ِکِپک 

: سوزش " [ درد پر آزار استخوان . وقتی گفتھ شود " مھ تن تراکنش کنده ، 17تراکنش 
قع معنای سوزش ناشی از سوختن یا یعنی تمام استخوان ھای تنم درد می کند . در وا

" کھ 18بریده شدن ، نیست . برخی بھ درد عضالنی ھم می گویند کھ بھ آن " ِچنگ بین 
" یعنی معده ام از 19بھ معنای گرفتگی عضلھ است . البتھ با " مھ دل َچنگ چینده 

 : شباھنگ " . 20گرسنگی درد می کند فرق دارد ] . "چوک 
" می آورد :" خال : شاخھ " [ شاخ و برگ تر و تازه 21ه " خال مولف در باره واژ     

و  22را گویند ]..." در ادامھ می آورد " در طبری این واژه در جزء اول خالنگ 
بھ معنای شاخھ افکن و آن چوب بلندی ست کھ سر آن  24و ھلنگ  23خالنگی و ِخلَنگ 

از دو جز تشکیل 25یا ھی لنگ برگشتھ است ... " [ را گویند ] این کھ  واژه ی ھلنگ 
" دَرئیت 26شده باشد ھیچ  دلیل زبان شناسی ارائھ نکردند .  یا در باره واژه " درایتھ  

منظور بوده  29[ احتمال قریب بھ یقین ھرئیت 28": آویختھ در طبری نیز ھراپیت 27
نیست دو کھ "پ " بھ جای "ئ " آمده است  بھ معنی آویختھ " یا  آویزان است]. پوشیده 

واژه " خال "و" درایتھ / درائیت " دو واژه مازندرانی ھستند کھ مولف صورت ھای 
 دیگر این دوواژه را نیزبا بر گردان فارسی  آورده است

کتاب واژه نامھ  نصاب طبری از جملھ منابع ذی قیمتی ست کھ نزدیک بھ ھفت دھھ       
ن پرداخت نشده است . بھ نظر می از چاپ آن می گذرد و تاکنون بھ مباحث آمده در آ
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رسد ،  شایستھ است پژو ھشگران رشتھ زبان شناسی بھ طور آکادمیک در تعلیق و 
 تحشیھ ی آن ، کھ جای کار بسیار دارد ، اھتمام ورزند و نگاه تازه تری را ملحوظ دارند

فت می بنا بھ این درآمد  ، گفتنی ست ، در زبان مازندرانی واژگانی دیگری نیز یا     
شوند کھ بر حسب موقعیت شان در جملھ ، معنای متفاوتی دارند کھ  از جملھ ی آن ھا 

است کھ در شرح ،  بھ واژگان دیگر نیزاشاره شده است  و ھم چنین  30واژه " تاش " 
در عین مشابھت با واژه ھای فارسی ، ترکی ... دارای معنای دیگری ھست کھ در 

داختھ شد . اھمیت موضوع در این سخن  آن است ، کسانی ارتباط بھ واژگان دیگر ھم پر
کھ درکار ترجمھ و یا انشاء متن ھای مازندرانی و نیز بھ پژوھش ھای زبان مازندرانی 
می پردازند دانستن فرھنگ واژگان از امھات است . گفتار ذیل گوشھ ای از عرصھ ی 

دیده ھا و اشیاء ... نام و گسترده ی زبانی ست کھ برای لحظھ لحظھ ی حاالت ، کردار، پ
 نشانی خاص قائل است و دارای ظرفیت زبانی قابل توجھی می باشد

آمده کھ :" 32در برھان قاطع  31تاش ، در زبان فارسی بھ معنای کک و مک است .   
"خوانند و صاحب  33کلفی باشد بر روی و اندام مردم پدید آید و آن را عوام " ماه گرفت 

از  34شریک و انباز ھم آمده است . در کتاب " فرھنگ لغات فرس " و خداوند خانھ و 
ھجری ) بھ معنای "  یارو خانھ " آمده مانند "خواجھ تاش یعنی  8بدرالدین ابراھیم (سده 

خواجھ خانھ است " دھخدا بھ نقل از فرھنگ آنندراج آورده است کھ : قریھ ای بوده کھ 
شده و شش ھزار خانھ خوب آباد در آن است و از سنگ ساختھ اند و بتدریج شھری آباد 

آن را تاشکند نیز گویند " در فرھنگ سخن آن را "عنوانی برای امیران ترک آورده " اند                                          
" تاش از ریشھ ی تاشیتن" کھ " با فعل امر بتاش" بھ معنای 35درفرھنگ واژگان پھلوی 

مده کھ وجھ مشترکی با یکی از معانی واژه ی تاش بھ زبان درو کن و بتراش  آ
مازندرانی دارد ، ھم بھ لحاظ  شباھت و نیز تلفظ یکی ا ست . توضیح آن کھ واژه ی 

، برای شبدر" 36تاش ، بھ معنای ترا شیدن در مورد شالی " بینج تاش / بینج تاشی " 
یعنی علف  37، دره کفنھ " تاش اول و تاش دوم " و برای علف ، واژه ی " تاش بیمو

بزرگ شد باداس می توان آن را تراشید ، آمده است . . بنا بھ این قرینھ ونزدیکی، می 
نیز اشاره کرد یعنی "لبھ تراشی دھنھ ی خندق " ، کھ بھ  38توان بھ واژه " لوتاش "

مفھوم تعریض آن است . نکتھ قابل توجھ آن کھ ریزه برداری کف خندق کھ حین کندن 
( یک بیل ) تھ ی کار باقی می ماند را" تاش " می گویند . ضمن آن 39در ھر" بیلون " ،

کھ کناره کنی ھای کف خندق ... برای یکدست کردن  دیواره ی آن ، کھ با "گرواز " 
می نامند کھ با  41( نوعی راست بیل کشاورزی ) صورت می گیرد  " لوتاش "40

 تفاوت معنایی دارد .  معنای اولی کھ  تعریض دھنھ خندق است
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اگر چھ واژه تاش در زبان مازندرانی ،بھ لحاظ شباھت و تلفظ با تاش در زبان فارسی    
و ترکی ...بھ ظاھر ھمانند ی ھایی دارند، منتھا دارای معنا ی واحدی  نیستند ، گفتنی 

ز زبان است این گونھ ھمانندی ھای یاد شده نھ تنھا با زبان فارسی بلکھ با برخی دیگر ا
انگلیسی بھ معنای اتصال با " لینک "  42ھا نیز مصداق دارد مانند واژه ی " لینک "

" انگلیسی بھ معنای پادشاه با " کینک "   43مازندرانی بھ معنای " پا "  و یا " کینک 
مازندرانی بھ معنای باسن را می توان اشاره کرد . در نمونھ واژه ھای زبان ایرانی از 

کھ در فرھنگ دھخدا ، نیش کژدم و عقرب و یا  39ن بھ واژه ی " موک "جملھ می توا
ھر جانور گزنده ، آمده و در زبان پھلوی بھ معنای کفش و موزه است .  در زبان 

کھ بھ فارسی  44مازندرانی ، کود حیوانی و گیاھی را گویند. . ھمچنین  کلمھ" کتھ " 
معنای " ھست " است منتھا این واژه در  برنج دمپخت را گویند . در زبان مازندرانی بھ

معنای دیگری دارد یعنی " او دیگر زمین گیر" : شد ه   45جملھ ی " ِو اتا جا کتھ بیھ "
است ."اگر بھ تنھایی جملھ ی " اتا جا کتھ "  بیان شود ھمان معنای "ھست " را می دھد 

ھم اشاره 46یم " ، یعنی : یک جایی ھست " بھ ھمین  ترتیب می توان بھ واژه ی "ب
داشت کھ در زبان پھلوی و فارسی بھ معنای : ھراس ، ترس و واھمھ ... آمده منتھا در 

یعنی : "  47زبان مازندرانی بھ معنای " مھ " است . وقتی گفتھ شود " ھوا ره بیم بیتھ "
ھ ھوا مھ آلود است " بھ این نمایھ می توان ده ھا و یا صدھا  واژه بھ لحاظ تطبیقی اضاف

کرد کھ بھ رغم داشتن شباھت ،  بھ لحاظ معنا متفاوت اند و ھم این کھ بنا بھ نقشی کھ در 
 جملھ می یابند معنایی دیگری می گیرند . 

با این شرح کوتاه، باید گفت واژه " تاش" نیز از چنین صبغھ ای برخوردار است . نکتھ  
ن واژه در زبان مازندرانی قابل اذعان آن کھ چرایی تفاوت معنایی و حضور پرتنوع ای

روشن نیست ،ممکن است بیانگر آمدن اقوام متعدد ی باشد کھ ازگذشتھ ھای بسیار دور 
در پی آمد و شدھایی کھ بھ منطقھ داشتھ اند ، جا مانده باشد، مانند اشاره ای کھ بھ 
ھمانندی تاش با زبان پھلوی شد . یا بیانگر حد و اندازه ی زبان مازندرانی ست کھ 
احسان  طبری بھ آن اشاره دارد کھ :" در آستانھ ی سیطره ی اعراب ... زبان تبری پس 
از تسلط اعراب می خواست جانشین خط و زبان متروک شده ی پھلوی شود ، در قبال 
اعتالی سلسلھ ھای شرقی ( صفاری ، سامانی و غزنوی ) کھ حامالن زبان دری بودند 

  48عقب نشست "
متن باال ، بھ کار گیری این  جملھ است کھ " زبان تبری می خواست  شایستھ توجھ در    

جانشین خط و زبان متروک شده ی پھلوی شود "  نکتھ یی کھ جای امعان نظردارد ، آن 
است کھ احسان طبری روشن نکردند کھ آیا در نخستین سده ھای اسالمی ، مازندران از 

ایشان تنھا پایگاه زبانی بوده کھ نسبت بھ خط ویژه ای ھم برخودار بوده ؟ یا منظور نظر 
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دیگر زبان ھای رایج  آن دوره در ایران مطرح بود . بھ نظر می رسد می توان ھر دو 
نظررا قابل احتمال دانست زیرا در کتاب " التدوین فی جبال شروین " از اعتماد اسلطنھ 

در  دوران حکومتی ضمن پرداختن بھ واژه " فرشواد گر" بھ ظن ایشان ھمان سوادکوه ، 
زبان بوم " ماه گشنسب شاه " ، از سکھ ھای یاد می کند کھ " بھ خط و قلم پھلوی و 

ایگناتی یولیانویج   49اھالی ضرب شده ،[ کھ ] معدودی نزد نگارنده است " زادی 
کراچکوفسکی در باره اعتبارنوشتھ ھای اعتماد السلطنھ در کتاب " تاریخ نوشتھ ھای 

 1311میالدی /  1894جھان اسالم " می آورد:" کتاب التدوین در تاریخ جغرافیایی در 
ھجری قمری با چاپ سنگی انتشار یافت مولفات معتبر وی بر مطالبی تکیھ دارد کھ بھ 
دست دانشوران اروپایی نرسیده و از مدارکی استفاده کرده کھ بھ کمک مقام دولتی بدان 

ید ، موثق انگاشتھ شود این معنای مستفاد می اگر این تای 50دسترسی یافتھ است ... " 
شود کھ در کنار خط پھلوی ، " خط بوم زادی مازندرانی " در دوران ساسانی تا اواخر 

 سال ھای حکومتی ماه گشنسب شاه نیز بر روی سکھ ھا رایج بوده است
بھ ھرترتیب  ، معنای دیگر واژه ی تاش در زبان مازندرانی " ھمتا و حریف "       

(اوھماورد  51است کھ در اصطالح مازندرانی نیز کاربرد دارد ، مثل" ِو ، ونھ تاشھ " 
(ھماورد ھم اند .)  بھ کار گیری این اصطالح ، بیان 52ش ست ) یا "ھئیھ تاش ھسنھ" 

اجتماعی ھم دارد  . چھ در یک مناظره ، یا فعالیت ھای انتخاباتی ویاغیره ،کھ معنای 
یعنی درمبارزه ،  53نند جملھ ی " تاش بھ تاش پیش شونھ "رقابت را می رساند. ما

رقابتی تنگا تنگ دارند" منتھا اگربھ مفھوم:" سینھ بھ سینھ و یا یقھ بھ یقھ " معنا شوددر 
آن صورت رجز خوانی پیش ازدعوا را می رساند.  در کشتی نیز، فنی از فنون ، بھ 

 ا شده است. معنای زیر گرفتن حریف و بھ روی شانھ آوردن، معن
تاش بھ معنای گذر گاھی تنگ یا سر گذرعبور مال ( اسب ، گاو ، گوسفند ... ) بھ کنار 

یعنی دیواره ی مشرف بھ رود کھ بھ طور غالب تنیده از دارو  54رود کھ " رف "
) اند ،  بھ گونھ ای کھ راه رسیدن بھ 55درخت وگیاھانی گشن بھ ویژه تمشک وحشی (لم

" با 56ابل گذرمی کند . نامبردار است .  قابل ذکر آن کھ " تاشھ سر کناره رود راغیر ق
" معنای شان فرق دارد ." تاشھ سر" یعنی سر گذر بھ سوی رود خانھ " ، 57" چاکھ سر 

" چاکھ سر " یعنی حاشیھ ی کنار رودخانھ . وقتی گفتھ می شود " سل بیمو چاکھ  ره  
رفت .  نکتھ قابل اشاره آن کھ واژه " سر " بھ یعنی سیل آمد حاشیھ رودخانھ راگ 58بیتھ 

صورت پسوند در واژه ھای   "تاش + سر" و" چاک+ سر " ھمان طور کھ شرح داده 
شد ھم معنا نیستند. بھ طور کلی واژه "سر " ھم بھ صورت تک واژه ، پر معناست و ھم 

متفاوتی بھ بھ صورت پیشوند و یا پسوند برسر اسم ، فعل و مصدر ... می آید معنای 
خود می گیرد ، مانند نقشی کھ واژه ی "ستان " ( زابلستان ، تابستان ... ) بھ لحاظ زمانی 
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و مکانی در زبان ھای ایرانی دارد مانند :" ماه سر(سرماه ) ویا" منزل سر (گوسفند سرا 
بھ معنای گاوسرا فرق می کند) حالت دیگر صورت پیشوند ی آن   59کھ با "گالش بنھ "

"  یعنی : "از کوره در رفت " کھ برگردان دیگر آن " 60مانند واژه " سر ھوشتھ است 
از جا در رفتن" است کھ افاده معنایی آن بھ تلھ یا دامی برای گرفتن پرندگان است " نکتھ 
قابل اشاره آن کھ معنای"ھوشتھ "  بھ تنھایی یعنی بستھ شدن راه تنفس است کھ ھنگام 

ذا بھ آدمی دست می دھد کھ با سرفھ و یا عطسھ ھای پیاپی نوشیدن آب و یا خوردن غ
ھمراه ست، کھ خود بحث جداگانھ ای دارد. نقش دیگر " ھوشتھ " در جملھ ، وقتی است 

" یعنی : ناگھان دلم ھوای ترا کرد ." گاھی 61کھ گفتھ شود " مھ دل تسھ سر ھوشتھ 
د مانند " سرسِررک ھاکردن واژه "سر" در پیشوند دوبار در بیان معنایی گفتھ می شو

                        / سرسر سو ھاکردن "  یعنی "رومالی کردن / رو سابی کردن "                                                                       62
درادامھ ی بحِث واژه ی " سر" اشاره بھ این مھم نیز الزم بھ نظر می رسد، کھ بھ طور 

لی کلمھ ی سر از"سر گذر ( تاشھ سر) " تا داخل آب ،بھ صورت پسوند  تعریف قابل ک
توجھی دارد  کھ بھ ترتیب عبارت است از : تاشھ سر(سرگذر ) ، چاکھ سر( حاشیھ رود 

( جای شیب دار رود) . در مورد واژه ی " تجھ " گفتنی خواھد بود کھ  63) و تجھ سر
آن طور کھ دراوستا و زبان فارسی آمده است . می " 64بھ معنای " تج و تجن و تیز 

باشد ، یعنی جایی کھ آب در روان بودن شتاب می گیرد . بااین توضیح کھ تَجھ با ِتجھ 
دارای دو معنا متفاوتند  اولی بھ معنای شیب آب، دومی بھ معنای تیز است، منتھا  65

ه را در ذھن متبادر می " ، یعنی جای کم آب روند66درمحاوره با حذف واژه ی "تسک  
کند . البتھ واژه تسک مربوط بھ آب ، معنای"کم " را می دھد کھ می تواند نزدیک تجھ 

" می گویند . ھم واژه " تسک "و 67باشد ویا دردیگر جاھای آرام رود ، کھ بھ آن "مر 
ھم واژه "مر " در فرھنگ مردم جایگاه ویژه ای دارند . در باره ی مناقب " تسکھ زنا 

" (خانم ھای قد کوتاه ) در زبانزد یا مثل ھا آمده " مونگ دکتی دایم سوائھ / تسک 68
( رخسارگان ماه گون ، مانند صبح سحر اند /کوتاه قدان خانم ،  69زنا دایم کیجائھ 

 پیوستھ دختر اند ) 
مورد دیگربھ کارگیری واژه تسک در فرھنگ اصطالح ست کھ صورت تحقیر دارد 

" ( کوتولھ ) بنا بر این ھم بھ معنای آدم قدکوتاه ست و نیز ، جای 70تجھ  مانند  " تسکھ 
" می  71کم آب رود ، کھ در شیب  جریان دارد ، در مقابل ، جای پر آب رود را"جول 

" یا گودال ھای پر آب 72گویند . "جول جا" یعنی قلزم کھ بھ زبان مازندرانی " غرزم  
ژه "جول "  درفرھنگ  اصطالح ھم بھ کار گرفتھ می رودخانھ را گویند . گفتنی است وا

" کھ بھ طورعمده  در جدل ھای چانی زنی ،  73شود . چنان کھ گفتھ شود " جول نزن 
برای خریدو فروش ... بھ کارمی رود ، یعنی :" گران نفروش " برابر نھادش در فارسی 
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ن " واژه ھای جول و می شود " زمینھ را کھ شل دیدی کارد یا بیل را تا دستھ فرو نک
تسک در شیار کردن زمین ھم کار برد دارند . وقتی در اصطالح گفتھ می شود : جول 

" یعنی :"کار دست خود نده "، منتھا برگردان این جملھ 74نزن ازال ره ولیک دینی  
                                یا                                            75چنین است " عمیق شخم نزن کھ " لوات کھ " 

تیغھ ی شیارکننده خیش  بھ ریشھ درخت "ولیک " گیر می کند . اصطالح دیگر ، " جول 
"ھست . یعنی پر پریدن ، اشاره  بھ کسی ست کھ زیاد روداری می کند ، یا 76پرنھ  

بسیار پر روست . در مورد واژه "مر " در اصطالح مردمی چنین است کھ :" و ، مر 
 " یعنی کسی کھ ُخلقی آرام دارد " 77آدمھ 

شایستھ اشاره است در پیوست معانی واژه  ی" تاش " ، دو معنای دیگررا می توان  
اضافھ کرد . نخست : در آوردن پوستھ یا رویھ بسیار سطحی برنج  را گویند  . در جملھ 

ا بر داشتم "  " بھ معنی:" پوستھ رویی برنج را گرفتم ی 78ی " دونھ ره تاش بزومھ 
علتش ھم بھ خاطر ماندن خوشھ ھای شالی در آب و یا زیر باران است کھ بھ مرورتیره 
می شود . برای این کار، وقتی شالی را آسیاب می کردند ، دنگچی ، بسیار نازک و 
ظریف ،ھم زمان برنج را روکش گیری می کرد تا رنگ تیره اش روشن شود این کار 

ی ھا با ھمین نام انجام می دھند . مورد دیگر ، در باره ی کره را حاال ھم در شالیکوب
" ( رام 79اسب است کھ اگر بین سنین دو تا سھ سال باشد کھ بھ این دوره " ِال/تور  

" یعنی ھنوز رام نشده است ، بھ کار می 80نشده ) می گویند جملھ ی" تاش کره ھسھ  
نباید فرو گذار کرد کھ " ِال " کوتاه شده گیرند . در باره ی واژه " ِال " این نکتھ را 

ایلخی  ترکی بھ معنای گلھ اسب و استر نیست بلکھ  بھ کره اسبی گفتھ می شود کھ در 
عین آن کھ با اسبان اھلی است ، خود رام نشده است . پس با اسبان وحشی تفاوت معنایی 

ر زبان مازندرانی دارد بنا بھ نمونھ ھای اشاره شده در باره ی نقش و رقص واژگان د
گفتنی ست ، زبان مازندرانی ، زبانی پردامنھ و حاشیھ ای است بھ ویژه در کاربرد 
اسامی ، حالت ھا ، جاینام ھا ، گونھ ھای گیاھی و جانوری . کوتاه سخن آن کھ وجب بھ 
وجب مازندران از کوه تا دریا با تمامی پدیده ھای موجود در آن دارای نام و نشانھ اند بنا 
براین مترجم این زبان باید در برگردان مطالب بھ ویژه فلکلوریک بسیاردقیق ، آگاه و 
دست بھ عصا باشد زیرا با زبانی پیچیده ای روبروست کھ بسیار گسترده ، پر دامنھ و 

 چند سویھ است
-------------------------- 

شر چشمھ ، چاپ پنجم ، طیار یزدان پناه لموکی ، تاریخ مازندران باستان ، ناشر : ن – 1
1393  . 
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طیار یزدان پناه لموکی رسالھ " تاریخ ، فرھنگ ، ھنرو زبان مازندرانی " ماھنامھ  -
. متن سخنرانی در دانشگاه دولتی مسکو  1349سال  469و468ش  49فروھر ، س 

  1393"الماناسوف " اردیبھشت 
  31طیاریزدان پناه لموکی ، تاریخ مازندران باستان  ، ص  -2
 طیار یزدان پناه لموکی ، متن سخنرانی مورد اشاره باال -3

  7، ص  1316صادق کیا ، واژه نامھ طبری ، ناشر : ایرانویچ ، 
  48صادق کیا ، ھمان ماخذ ، ص 

6- akkes  
7- hamis 
8- erdale 

9- eskelm 
10- bakusen 
11 – balem  

12- peshul 
13 pour 
14- lab 

15- tapeza 
16- kepek 

17 – terakenesh 
18- cheng bayyen 

19- me del chang chinde 
20 – chuk 
21 – khal 

22- khaleng 
23 – khalang 

24- helang 
25- hilang 

26- derayte 
27- deraeit 
28- herapit 
29- heraeit 
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30 – tash 
  1377دھخدا ، فرھنگ دھخدا  ، ناشر : موسسھ لغت نامھ دھخدا ،  -31
جلدی ، بھ اھتمام : دکتر محمد معین ،  5سن خلف تبریزی ، برھان قاطع محمد ح -32

 1362ناشر : موسسھ انتشارات امیر کبیر ، 
 بھ مازندرانی می شود " برجی دیم "  – 33
بدرالدین ابراھیم ، فرھنگ لغت فرس ، بھ کوشش دکتر حبیب هللا طالبی ، ناشر :  -34

  1381موسسھ فرھنگی پازینھ ، 
بھرام فره وشی ، مکنزی ، انکیل دوپرون ، ژالھ آموزگار ، احمد تفضلی ،  دکتر -35

 جلدی ، ویکی پدیا3بھرام روشن ، چینش بر پایھ ی حروف الفبای فارسی ، 
36-Binj – e tash / tashi 

 
 37- dare kafene 

38-Lutash 
39-Bilon 

40-Gervaz 
41- lutash   

42-Ling 
43-king 

44- kate 
45-V atta ja kate bayye 

46- Bim 
47-Bim bayte 

  22، ص  2احسان طبری ، نوشتھ ھای فلسفی ج -48
اعتماد السلطنھ ، محمد حسن خان ، التدوین فی جبال الشروین ، نشر فکر روز  -49

1373  
ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی ، تاریخ نوشتھ ھای جغرافیایی در جھان اسالم ،   -50

 434، ص  1379ینده ، انتشارات علمی و فرھنگی ، مترجم ، ابوالقاسم پا
51-V  ،Vene tase  

52-He ei ye tash sene 
53- tash be tash pish shoune 

54-Raf 
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55--Lam 
56-Tashe sar 
57-Chake sar 

58- sel bimou chke re bayte 
59- gha lesh beneh 

60-Sar houshte 
61-Me del tesse sar houshte 

62- sar sar re rek hakerden 
63- taje sar 

64-Tej -  tejen – tiz 
65- taje - teje 

66-Task 
67-Mer 

68-Taske zena 
69-Mong daketi daem sevae / taske zena daem kijae 

70-Taske taje 
71-Jol  

72-Qerzem 
73- jul nazen 

74-Jol nazen ezal re valik dini 
75-levatke 

76-Jol perne 
77- mer ademe 

78-Dune re tashbazune  
79-El /tur  

80-Tash kere hasse 
 منابع

احسان بھرامی ، فرھنگ واژه نامھ اوستا ، ناشر  : بلخ وابستھ بھ بنیاد نیشابور، -1
1369  

  1360، ناشر :حزب توده ایران ،  2احسان طبری ، نوشتھ ھای فلسفی ج  -2
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خ نوشتھ ھای جغرافیایی در جھان اسالم ، ایگناتی یولیانویچ کراچکوفسکی ، تاری -3
  1379مترجم ابوالقاسم پاینده ، انتشاراتی علمی و فرھنگی ، 

بدرالدین ابراھیم ، فرھنگ لغت فرس ، بھ کوشش : دکتر حبیب هللا طالبی ، ناشر ،  -4
  1381موسسھ فرھنگی پازینھ ، 

 1370ران ، جمشید سروش سروشیان ، فرھنگ بھدینان ، ناشر دانشگاه تھ -5
  1377دھخدا ، لغت نامھ ، ناشر : موسسھ لغت نامھ دھخدا ،  -6
دیوید نیل منکنزی ، فرھنگ کوچک زبان پھلوی ، برگردان : مھشید میر فخرایی ،  -6

  1373پژوھشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرھنگی ، 
ناشر : پژوھشگاه پازند ( فرھنگ پھلوی ) ،  –سعید عریان ، واژه نامھ پھلوی  -5

  1377فرھنگ و علوم انسانی ، 
  1316صادق کیا ، واژه نامھ طبری ، ناشر ایرانویچ ،  -7
گویش ایرانی ، ناشر :پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات  67صادق کیا ، واژنامھ  -8

  1390فرھنگی ، 
  1393،  طیار یزدان پناه لموکی ، تاریخ مازندران باستان  چاپ پنجم، نشر چشمھ -9

طیار یزدان پناه لموکی ، رسالھ " تاریخ ، فرھنگ ، ھنر و زبان مازندرانی " متن  -10
، ش  49سخنرانی در دانشگاه دولتی مسکو "الماناسوف " چاپ در ماھنامھ فروھر ، س 

  1394، سال  469و  468
محمد حسن خان اعتماد السلطنھ ، التدوین فی جبال شروین ، نشر فکر روز  – 11

1373  
محمد حسن خلف تبریزی ، برھان قاطع  ، بھ اھتمام دکتر محمد معین ، موسسھ  -12

  1362انتشارات امیر کبیر ، 
ویکی پی دیا : فرھنگ زبان پھلوی ، چینش بر پایھ الفبای فارسی ، بر پایھ کتاب  -13

، احمد انکیل دو پرون ، ژالھ آموزگار  -3دیود مکنزی  -2دکتر بھرام فره وشی  -1ھای 
 1395تفضلی و بھرام روشن . 

    
 

 ھای عاشقانھ غیر بومی مازندرانھا و منظومھافسانھ
 نادعلی فالح

 
 مقدمھ:
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از اھمیت ی عاشقانھ و منظومھعاشقانھ  یافسانھبھ خصوص در ایران در مشرق زمین 
ھای ترین گونھمنظومھ عاشقانھ یکی از شایع« ای برخوردار است،خاصی و جایگاه ویژه

دھد؛ شعر غنایی است کھ بقیھ موضوعات و محتویات شعر غنایی را در خود جای می
توان توحید، معراج، تغزل، توصیف، مرثیھ، شکوائیھ، یعنی در یک داستان عاشقانھ می

حتی از بعد تعلیمی و حماسی ھم خالی  ،نامھ، سوگند و دیگر موضوعات را دیدساقی
ھا و موضوعات ادبی با تلفیقی دلپذیر و بدیع در یک نیست. در این صورت انواع، گونھ

 ).19: 1392(ذولفقاری،  »شوندجا جمع می
ھایی است کھ با موضوعات یکی از زیباترین شعرھا در ادبیات شفاھی مازندران منظومھ

کھ بعضی شود خوانده می ھای مختلف با آواز و موسیقیمختلف در مجالس یا در مناسبت
ترند، بھ عبارتی ا از اھمیت بیشتری برخوردارند و بعضی کم اھمیتھاز این منظومھ

ھا از ھا بسیار پرتاثیرتر و در الیھ الیھ جامعھ نفوذ دارند و بعضیبعضی از این منظومھ
از  ، نجما . رعناافسانھ امیر و گوھر و طالب و زھره این جنبھ اھمیت کمتری دارند. مثالً 

-شوند اما افسانھو ھمھ جای مازندران روایت می ،دارندای بین مردم برخورجایگاه ویژه
شوند. ھایی چون حیدربیگ و صنمبر، عزیز و نگار و.... در بعضی مناطق روایت می

البتھ موسیقی و اشعاری کھ با شعر و آواز ھمراه است، ھر چھ از غرب بھ سمت شرق 
تری زندران وجود متنوعمازندران پیش برویم بر تعداد آن افزوده شده بھ عبارتی شرق ما

خوریم کھ نشان دھنده فرھنگ آداب، زندگی مردمانی ستمدیده ھا برمیبا شعر و منظومھ
ی خاصی رونق دارد و مردمان مناطق ھا فقط بھ محدودهاست. کھ در این بین بعضی
 دیگر از آن اطالع ندارند.   

 :ھای تبریانواع شعر و منظومھ
  .شوندیم میتقس غیر روایی و ییستھ روابھ دو د ،یتبر شفاھی شعرھای

 و ھاسروده نوع نیوجود ندارد، ا یداستان ریو س سرگذشتدر آن  یعنیی: یروا ریغالف: 
 یفیشان توصیاصل یصبغھ کھاند ان کننده احساسات و عواطف انسانیبی ھا بیشترترانھ

 ،یتیدوب ایھا انھتر شوند؛ مثلیمختلف خوانده م یھاتیھا و موقعاست و در مناسبت
 ..و.. یھا)، مور يی(امیري)، گھره سري (الالیتبر

 یدارا یعنھای روایی بازگو کننده زندگی نامھ اشخاص است؛ یمھمنظوشعرھا و روایی: 
 ای ییروا یمنظومھ ھا ،ندگوییبھ آن سرگذشت م عامھ مردمافسانھ و داستان است کھ  

 عاشقانھ  ریغ -2عاشقانھ  -1شوند: یم میمجزا تقس دستھ کامالً  دو سرگذشت بھ
 شود:یم میبھ دو دستھ تقسھم عاشقانھ  یھامنظومھ ھای عاشقانھ: منظومھ

 رده بندیرا بھ دو گونھ عاشقانھ  یھاافسانھتوان با تسامح می: یبوم یھامنظومھ -1
 یھاتھا سرگذشدستھ افسانھ نیا ھمھ جای مازندران رواج ندارد،کھ  ھاییافسانھ -1رد:ک

ً زمان  دھند،یافسانھ را بھ طور کامل بازتاب نم یھایگژیھستند کھ و یاعاشقانھ غالبا
دترجان،  ی، عامیو عبدهللا، شاباج مھیاست. مثل منور طال، حل کیاتفاق آن بھ ما نزد

در حقیقت این نوع ژانر ادبی موضوع و اتفاق آن بھ ما نزدیک است و این ُخلَّر و... 
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نام و نشان برای آن مولودی بسازند و بخوانند بھ ھمین ند کھ خنیاگران بیاقبال را داشت
سبب بین مردم رواج یافت و ماندگار شد. چون یک حادثھ تاریخی است کھ در تقسیم 

 -2شناسی و دیگر نثرھای شفاھی حکایت نام گذاری شده است.بندی افسانھ و علم افسانھ
توان ھای افسانھ را دارند و میویژگی کھ کامالً  ای ھستندھای عاشقانھگروه دوم منظومھ

ساختار و  با بعضی از افسانھ عاشقانھ مشرق زمین و فارسی مقایسھ کرد، در حقیقت
از  یشتریکھ ذکرشان گذشت، جمع ب ییھاعاشقانھ دارند و برخالف منظومھ ییمحتوا

از حدود  و  شھرت و کارکردشان آن پرداختھمخاطبان و محققان فرھنگ مردم بھ 
 .و گوھر ریام، طالب و زھره یھامنظومھ رفتھ است. مثل ترتبرستان فرا یمرزھا

 یھاکھ از استان یمنظوم یعاشقانھ یھاداستان :یبوم ریغ ی عاشقانھھامنظومھ -2
از  یاریوارد فرھنگ و زبان مازندران شده است، بس رانینقاط ا گریاز د ایھمجوار 

 ،یمازندران انیحال راو نیاند و در عاز مبدا با خود آورده شان رانیادیبن یھایژگیو
 رییمنظومھ را تغ یفیو توص ییروا یھاھیاز سو یاخود، پاره تیو ذھن تیبستھ بھ موقع

جا خوش منظومھ  یالمازندران در البھ یفرھنگ یھایژگیو یبرخدلیل  بھ ھمیناند. داده
توان بھ نجما یھا ممنظومھ نیا یاز جملھ د.دھنیم لین را تشکآاز  یاکرده و بخش عمده

 ن،یریو صنمبر، فرھاد و ش گیب دریح ،یو نبات نایخان، حس یو نگار، پر زیو رعنا، عز
 و... اشاره نمود. وسفیحضرت 
توان این منظومھ را نیز بھ دو دستھ جنگی و البتھ می: جنگی ایعاشقانھ  ریغ یھامنظومھ

 د.غیر جنگی یا مذھبی تقسیم کر
 یھاھا، نسبت بھ منظومھدستھ از منظومھ نیاھای غیرعاشقانھ یا جنگی: منظومھ-1

اند و افتھیشکل و رواج  ریاخ یدر سده ایبرخوردارند و غال یعاشقانھ از قدمت کمتر
سروده  یقیحق ینکوداشت افراد یدھند. چرا کھ برایرا بازتاب م یخیتار یتیروا شتریب

 ،یخیتار از منظرھستند کھ گاه  یو مبارزان انیاغی ،ھامنظومھ نیاند. قھرمانان اشده
ار مردم ھم زو آ تیھا بھ اذاز آن یاریبس یدارند و حت یو کارکرد مبھم تیشخص

 یقیھا شعر سرودند و موسنام و نشان، در وصف آنیوجود، شاعران ب نیبا ااند. پرداختھ
توان با یشان کردند. در مجموع مدانھجاو و ختندسا یھا مولودآن یدانان گمنام ھم برا

بتھ با توجھ بھ ال کرد، میتقس یمردم ریو غ یتسامح، آن ھا را بھ دو گروه مردم یاندک
توان این گونھ تقسیم کرد اما برای عامھ مردم شاید چنین تقسیم ھا میسرگذشت تاریخی آن

باس شجاع خان عرب، ع نیچون ھژبر سلطون، حس ییھاتیشخص بندی ناروا باشد.
 گویند.شناسی بھ این نوع ژانر ادبی حکایت میبھ ھر صورت از نظر علم افسانھ و....

بندی علمی از نظر تقسیم اندھا کھ بسیار اندکھای مذھبی: این دستھ منظومھمنظومھ-2
ھای طتگی پیامبران و ، موضوع آن سرگذشت و داستانگویندھا قصھ میجھانی بھ آن
ا بین خنیاگران و راویان مازندران بھ سرگذشت معروف است. مانند منتھ امامان است

ھای نوروزخوانی کھ بھ قصھ قصھ طبیب یا امام رضا و آھو. یا بعضی از قسمت
 پردازد.حضرت یوسف، صحرای کربال، قصھ امام حسن و اسما می
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 ی عاسقانھ غیر بومی:بررسی چند منظومھ
 : و رعنانجما -1

کند، با دیدن و رعنا یکی در شیراز و دیگری در لرستان زندگی میخالصھ افسانھ: نجما 
شوند، بار اول نجما بھ کمک اسب آبی کھ از دریا صید کردند بھ خواب عاشق ھم می

گردد و ھنگام اش برمیخوابد و بھ خانھرود و شش ماه در بغل او میمالقات رعنا می
کھ رعنا برای شود تا اینا مریض میکند، نجمبرگشت مجدد پدرش اسب آبی را پنھان می
کند و انگشترش فرستد و آش بیمار درست میبدست آوردن او چند نفر را بھ شھرش می

شود و روانھ شھر رعنا گذارد او با دیدن انگشتر بیماریش خوب میرا داخل آش نجما می
بار بدتش  کند تا مجددا بھ مالقات رعنا برود، اینشود در این بین حضرت کمکش میمی

جنگد و سر خود را کھ ھمان کمربند نامزد رعنا بھ کمک پدر و مادر رعنا با نجما می
 شود.  کند و در نھایت بھ دست بدتش کشتھ میعلی بود برای زنش افشا می

مردم آن سینھ بھ سینھ بین  ماجرایند كھ ھستاي دو دلدادهھای افسانھ: سرگذشت ویژگی
مختلفی بین مردم روایت ھم  مازندران در ،ل و مجالس استافحو نقل مرواج دارد ایران 

. چند تن از پژوھشگراني كھ درباره موسیقي نجما(نجما خواني)پژوھش كردند وجود دارد
)، ( 38:1381)،(فاطمي101:1388فارسي است(پھلوان  : اشعار نجما كامالً دھمھ گفتن

 ده انجام داد بھ خصوص در) در حالي كھ تحقیق میداني كھ نگارن31:1379قلي نژاد 
 شعر را بھ سھ شكل متفاوت ضبط و ثبت نموده است: الف: اصوالً  نورآمل و  مناطقی از

ھاي فارسي است و در جاھاي دیگر ایران بین سي در نجما دوبیتيبسیاري از اشعار فار
 مردم سینھ بھ سینھ نقل محافل است:

 ست و كاغذ مي نوشتیمروزي كھ با ھم مي نشستیم         قلم بر د خوشا
 بر دست و كاغذ بر ھوا شد           مگر خط جدایي مي نوشتیم قلم

 شام غریبي رو  بھ من كرد              دلم جوالن زد و یاد وطن كرد نماز
پدر بود یا برادر                      سالمت باشد ھر كس یاد من كرد.(قلي نژاد  ندانستم

33:1379   ( 
نند و روایت خوازبان مازندراني و فارسي توام مي راویان شعر را بھ دو : بعضي ازب
 كنند:مي

 سر راه تو را قرآن گذارم                              ارمیھرس (=صبر کن)نجما گل الوون برعنا: 
 دارم         یخواھر ھیمن  یگفت (خودت)حق من سپارم                 خدش ایبھ دست  ترا

خر  یپ یکرد یانداز ریت  من (خواھر)اخروخ یاسم گرفت یغلط کرد رآخریم :نجما
 من  ام )(میان دو شانھ

 مجنون  شود)(میاخر از درد من گا ونھومن              خ کریتا پ یخر را زد یپ
 خوانند: اویان شعر را كامال مازندراني مي:  بعضي از رپ

 من دامھ تو  نیزر یگھواره  تره    وکردمھ دشت و کو  تمھیدوش گ تره
  مھ کلھ کا ره یزن یکشن ریتو شمش امروز    تشت طال من تره دامھ او ونیزمان م اون
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 سر در بوره مھ کف پاره  مھ
 /دادمیزرین تکانت م یتوي گھواره /بردمیم شالقیو  القییگرفتم ی: تو را کول ممعني

از سر تا  /بھ فرق سرم یزنیم یکشیم ریامروز تو شمش /دادمیتشت طال آبت م یتو
 .عبور کند میپا
   عالم بسوزه تره ورمھ                 اگر خدا نكوشھ تره ورمھ اگر«

 زندون جھ در امبھ باز تره ورمھ   بورد بینھ بیشھر زندون  مره
كنم مرا ر خدا مرا نكشد، با تو ازدواج ميي دنیا بسوزد با تو ازدواج مي كنم، اگھمھ اگر
: 1388پھلوان»(كنمآیم و با تو ازدواج مين بھشر بردند، از زندان بیرون ميزندا بھ

409(. 
 ھايدوبیتيھاي ژگيوی ھر صورت شعرھایي كھ بھ فارسي روایت مي شود كامالً  بھ

 شود، بعضي جاھا تفاوت دارد؛اشعاري كھ بھ مازندراني روایت ميدارد اما  را محلي
شود و طریقھ و تا سیزده چھارده ھجایي ختم مي شودع ميیعني اشعار از ده ھجایي شرو

ھاي وزني را احساس نكنیم. راوي در ما كمبود یا سكتھ ،شودخواندن راوي باعث مي
كند تا با كشش و تكیھ و كندخواني و تندخواني روایت ميمواقع ضروري شعر را  

  اشكاالت وزني بھ گوش نیاید.
ھا ی زبان در داستان برخی از اوسانھھای تبروانرفتھ رفتھ شعرخ«...بھ ھر صورت 

اند تا از این طریق بھ القا حس مبر و نجما تغییراتی ایجاد نمودهھمچون حیدربیگ و صن
بومی در این نقل کمک نمایند. ھر چند تغییرات یاد شده بیشتر در ابعادی کوچک و 

ی بیان نقاالن این وهی اشعار و نحی حاالت موسیقی و تغییر در لھجھجزیی و بھ برخ
مناطق محدود بوده ولی ھمین مقدار ھم جھت ایجاد حس نزدیکی در مخاطبان مازندرانی 

  .)431، 1383نصری اشرفی: »(نسبت بھ این نقل کفایت نموده استو گلستانی 
قھرمان افسانھ: نجما، رعنا، میرآخور، پدر و مادر نجما، خواھر نجما، چند نامادری 

در رعنا، کنیز رعنا، نامزد رعنا یا بدتش، حضرت علی، پیرزن، چند نجما، پدر و ما
 آشپز، لشکریان پدر رعنا 

نند؛ یعنی با خواب داستان بینقش مثبت: رعنا و نجما ھمدیگر را در خواب میافراد با 
ھا ھا شاھزاده است و در بعضی روایتضی روایتشود. نجما در بعھا آغاز میعشق آن

ی کھ پدرش بت پرست است، نجما بھ شرط ایزاده، رعنا شاھزادهسلمانفرزند تاجر اما م
نا بدون اطالع خانواده مسلمان دھد. رعھایش تن میکھ رعنا مسلمان شود، بھ خواستھ

نخست این کھ تک  :مردم عادی فرق دارد جما آدم عجیب و غریب است. باشود. نمی
چ کدام از آن پنج زن بچھ رد کھ ھیپدرش غیر از مادر او پنج زن دیگر دا فرزند است،

ورد و خوراک او را از دیگر شوند. دوم این کھ طرز پوشش و راه رفتن و خدار نمی
وی آب گام پوشد، از روی جد مثالً ھیچ وقت آستین کتش را نمیکنھا متمایز میانسان
نمناک یا  جای خورد،کند، غذای داغ نمیگذارد و عبور میدارد، پا  را توی آب میبرنمی

ترسد، آدمی حاضر .. اھل خطر است و از ھیچ چیز نمینشیند و.زمین بدون فرش نمی
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قدر عاشق است کھ ھیچ چیز  جواب است و بر سر دین و ایمانش سخت پای بند است. آن
 . ور است، در عین حال مغروربیند در حقیقت کرا نمی

 در حقیقت ھر دو ھم عاشقند و رعنا: رعنا ھم مثل نجما در خواب معشوقش را می بیند؛
د، نجما را از راه پنجره بھ شودھد و مسلمان میھم معشوق. او بھ شرط نجما تن می

خوابند در خورند و میدھد و بھ مدت شش ماه توی یک اتاق با ھم میاش راه میخانھ
حالی کھ رعنا نامزدی بھ نام بدتش دارد. ھیچ گونھ عشق و عالقھ ای بھ پسرعمویش؛ 

ز شش ماه نجما از او بدتش ندارد و تمام آرزویش رسیدن بھ نجما است. وقتی بعد ا
نجما مانع رفتن  درش برمی گردد و بھ نوعی خانوادهکند و نزد پدر وماخداحافظی می

مین نجما نجما مریض می شود او پختن آش بیمار در سرز شوند،یش رعنا میپ مجدد او
ما در جنگ بین نجما و بدتش و پدر رعنا او در نھایت آورد، ااو را دوباره بھ دست می

تش نجما را کند و بدن لشکریان پدرش بھ نجما ناخواستھ خیانت میاز ترس کشتھ شد
کند. البتھ در بعضی ھ نوعی بھ معشوقش خیانت می. در حقیقت بکشدکند و میدستگیر می

این کھ  گردد تادنبال رعنا می و شھر بھ شھر نجمارسند ھا این دو ھرگز بھ ھم نمیافسانھ
حل دفن آن دو، دو سپارند و از مرسند، با ھمدیگر جان میدر نھایت زمانی بھ ھم می

ند و صاف شوتماس پیدا کنند بالنده میروید و بدون این کھ با ھمدیگر درخت کنار ھم می
 د.رسناین دو درخت ھم بھ ھم نمیند. حتی گردتر میو موازی ھم بزرگ و بزرگ
برای رسیدن نجما بھ رعنا  ھای افسانھ است کھ کمک شایانیاسب آبی: یکی از شخصیت

کند، این اسب ھم بادی و ھم آبی ھم خاکی است، چون از دریا گرفتھ شد، بھ اندازه می
 کند تا زودتر بھ مقصود برسد.  فھمد، نجما را در خطرات و مشکالت کمک میانسان می

جما بھ شھر رعنا کھ بدون اسب آبی روانھ شد بین راه در سفر دوم نحضرت علی: 
آید و مثل بسیاری از شود، حضرت علی بھ کمکش میدرمانده و گرفتار صحرا می

بندد زند و کمربندش را بھ کمر او میھای عاشقانھ پنجھ مبارکش را بر کمرش میافسانھ
 ھا از او محافظت نمایند.تا در برابر مشکالت و سختی

خواھد مانع رفتن برادرش ن نقش پررنگی ندارد و بھ نوعی میخواھر نجما چنداخواھر: 
کاری خاصی از او سر  گریھ و زاری جزگردد برای ھمین ھمیشھ نگران برادر است 

 زند. سر نمی
. دن اسب آبیخواھر نجما چندان نقشی ندارد مگر خری مادر یا مادران: مادر نجما ھم مثل

کار دیگری ندارند و  نجما اصلی ت داشتن و حسادت با مادرم جز دوسمادرھای دیگر ھ
ا بخرند اما افسوس کھ بھترین ھر کدام از حسادت اسب آبی سعی می کنند بھترین اسب ر

 ھای روی زمین در برابر اسب آبی پشیزی ارزش ندارند. اسب
خریدند ، بعد از این کھ اسب آبی را ھای پدر نجما استمیر آخور:  او مسئول تمام اسب

کند، نجما بھ آبی نرسد اما نجما بھ ھر اش را میشود، تمام سعیاو فقط مسئول آبی می
الدین میرآخور کند اما در سفر دوم بھ دستور میرنجمحیلھ و ترفندی بر آبی دست پیدا می

 ماند. کند و دست نجما از رسیدن بھ آبی کوتاه میاسب آبی را پنھان می
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اش را از الدین از شدت ناراحتی بینایینجمدر سفر اول نجما میر ا:پدر نجم میرنجم الدین
نی کھ نجما گردد. زماگردد و او دوباره بینا میدھد تا زمانی کھ نجما برمیدست می

نرسد مگر از آن بھ آبی را پنھان کنند تا دست نجما  دھد اسبگردد، او دستور میبرمی
  شد.خیال خام و عاقبت بد آن دست بک

ای بھ او ندارد، غیر از رعنا گونھ عالقھرعنا ھیچنامزد رعنا است،  پسر عمو ودتش: ب
رحمی معروف است. مانع و گره اصلی داستان بدتش ترسند چون بھ بیھمھ از او می

 کشد. است، در نھایت نجما را می
ھد و دارد این مادر است کھ بھ بدتش دلداری میپدر و مادر رعنا: پدر چندان نقشی ند

 کند دوباره او بھ رعنا برسد.سعی می
کنند بقیھ آید، با ھم برخورد میکنیز رعنا: جز در آغاز افسانھ کھ نجما بھ شھر رعنا می

 موارد پشت پرده است و رازدار رعنا.
بقیھ گروھا و افراد نقش چندان ندارند مگر در لحظاتی در افسانھ حضور دارندو البتھ 

 کنند. بھ بدتش کمک شایانی می لشکریان در آخر افسانھ
 : پری خان
ی افسانھ: حاجی پسر یک تاجر بود و پدر برایش زن زشتی گرفت، او زنش را خالصھ

خانھ کلبی قربان کھ  ،طالق داد و سر بھ بیابان زد تا این کھ مکانی بھ نام السون رسید
ی بیش از زرنگ ھنر و ادر پیمانی پدرش بود. کارگر خانھ او شد و بھ دلیلدوست و بر

شود، مراسم شود. عاشق پری خان، خواھر کلبی قربان میحد ھمھ کاره کلبی قربان می
بھ کمک یک پیر زن خواھد میرد، میگیرند از آن طرف زن قراخان پادشاه میعقد می

آید، کند و شاه درصدد از بین بردن حاجی برمیبگیرد، کلبی قربان قبول نمیپری خان را 
شود، آن رود، ناخواستھ با یک زن فاسقھ ھمبستر میحاجی بھ سربازی میھمین زمان 

شود، او بر اثر بیماری حریف شاه نیرویی کھ حضرت علی بھ او داد، پس گرفتھ می
کند دوباره حضرت علی بھ کند، حاجی توبھ میشود. شاه با پری خان ازدواج مینمی

جنگد و با پری خان بھ با قراخان می شود، در نھایتاش قبول میآید و توبھکمکش می
میرد و بعد حاجی و فرزندان او بھ مازندران نزد دایی رود، ابتدا پری خان میشیراز می

 گردند. خود کلبی قربان برمی
افراد مثبت: حاجی، کلبی قربان، دو خواھر کلبی قربان؛ حوری خان و پری خان، مرد 

 اجی، حضرت علی، اسب حاجیمسگر استاد حاجی، پدر حاجی، سھ فرزند ح
افراد منفی یا گره افسانھ، قراخان پادشاه، پیرزن، زن آن کاره، چند گالش پادشاه، 

 لشکریان پادشاه
 کلبی قربان:

م نیرو و توانش کمربستھ حضرت علی است و تمااو قھرمان اصلی افسانھ حاجی است، 
د، حتی یک خیانت نکن گیرد بھ شرطی کھ آدم پاک و سالمی باشد ورا از آن حضرت می

زند تمام نیرویی کھ آن حضرت بھ او داده بود ازش سلب شد و بار از او خیانت سر می
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خداوند نیرویی دوباره  آن قدر زجر کشید تا دم مرگ رفت اما با توبھ و استغاثھ بھ درگاه
شود، او مثل بسیاری و موفق ھم می کندمیآورد و باز حضرت علی کمکش بھ دست می

 شود. کند و موفق میی عاشقانھ نیروی فوق بشری دارد و با ظالم مبارز میافسانھاز 
پری خان: کربالیی قربان دو خواھر مانند ماه دارد و یک حوری خان و دیگری پری 

کند اما مانع اصلی او قراخان پادشاه است و در خان. حاجی با پری خان ازدواج می
شود و بھ آید با بھانھ گیری با او ھمبستر نمیرمیکھ بھ عقد قراخان دنھایت ضمن این

 رسد. حاجی می
کلبی قربان: مرد ثروتمندی کھ دارای اموال و حشم و زمین زراعی زیادی است، برای 

شود کند اما در برابر قراخان خان پادشاه تسلیم میرسیدن خواھرش با حاجی تالش می
ش با حاجی است و ھمیشھ حاجی را مورد چون توان مبارزه با او را ندارد. اما تھ دل

 دھد.حمایت قرار می
: در مرد مسگر استاد حاجی، پدر حاجی، سھ فرزند حاجی، حضرت علی، اسب حاجی 

بین این چند قھرمان نقش حضرت علی ویژه است، اگر کمک آن حضرت نبود او ھرگز 
 ند. شد بھ معشوقش برسد، اما قھرمانان دیگر نقش کم رنگی دارموفق نمی

میرد او قراخان پادشاه: او کھ پادشاه شھ کوه است عاشق زنش است، وقتی زنش می
رسد. مانع اصلی این کھ با راھنمایی یک پیرزن بھ پری خان میکند تا اینازدواج نمی

کند تا حاجی را بکشد و بھ پری ی کارشکنی کھ میافسانھ قراخان پادشاه است. او با ھمھ
 سود.گردد و در نھایت بھ دست حاجی کشتھ میکام نمیخان برسد، موفق بھ 

پیرزن: مثل بسیاری از افسانھ عاشقانھ نقش داللھ را دارد او با تالش زیاد قراخان خان 
رساند اما در این کار موقیت کامل بدست نیاورد و در نھایت حاجی پادشاه را بھ آرزویش می

 گیرد.کشد و انتقامش را میاو را می
: زن آن کاره ناخواستھ حاجی را گرفتار اره، چند گالش پادشاه، لشکریان پادشاهزن آن ک

ھا و کند تا قراخان پادشاه بھ پری خان برسد. گالشکند و راه را تسھیل میخویش می
دھند تا قراخان پادشاه بھ آرزویش برسد بھ دلیل ی تالشی کھ انجام میلشکریان با ھمھ

برد. مملکت از شر ظلم و ستم داد ھمھ را از بین می قدرتی کھ حضرت علی بھ حاجی
 کند.   آزاد می

 لحن و زبان شعر پری خان:
ھایش و شعر شبیھ نجماخوانی است. شعرش زبان ،کالماین افسانھ تقریبا از نظر لحن، 

شود؛ بعضی ابیات بھ زبان فارسی بعضی بھ زبان مثل نجما بھ سھ شکل بیان می
. منتھا نگارنده فقط دو روایت از آن را در منطقھ نور زبانھر دو مازندرانی و بعضی بھ 

ندیدم. بھ ھر صورت تمام  ھای میدانیپژوھش یاضبط نموده است و در ھیچ کتاب 
ھای افسانھ شیراز و مازندران است؛ یعنی ی عاشقانھ را دارد، مکانھای افسانھویژگی
 . محل تولد راویان ی نورمنطقھ
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یا دیگر قھرمانان را بھ  بیان افسانھ گفتگوی بین حاجی و پری خانراوی ضمن شرح و 
 خواند.آواز می

  آخ  السون و السون و السوننمونھ شعر: 
 د تا ھمشیره دارنھ كلبي قربون    دو تا خواھر كلبي قربان دارد

  یكي پري ھسھ(ھست )یكي حوري خان
 یكي را بوریم(بگیریم ) بھر قراخان

 ان پري خانمن بھ قربان دو زلف
 بیا بالین من در وفت مردن (خوردن)    سیو  چشمون بده یك آب خردن 

 آسون بگذرد جون كندن من               بھ من ده (شربت)بیا بالین من شروت 

 : حسین و نباتی
عاشق نباتی . استی بروار ترکمن صحرا زرگانی از منطقھحسینا پسر باخالصھ افسانھ: 

رقیبان . ست و مال و منال زیادی دارد، نباتی خاطرخواه زیاد داردکھ بازرگان ا شودمی
یک نفر بھ دروغ لب باالی نباتی را گاز کشند: برای نرسیدن حسینا بھ معشوق نقشھ می

حسینا متوجھ  وقتیکھ دو دلداده  قرار گذاشتند در بروار عروسی کنند، گیرد، در حالیمی
شود در نتیجھ ھر چھ خیانت در ذھن او زیاد میشود، ظن گازگرفتن لب باالی نباتی می

رود نباتی بھ کند و در حالی کھ قھر کرده و دارد میخورد حسینا قبول نمینباتی قسم می
 رسند.کند این دو بھ ھم نمیزند تیر بھ گوش او اصابت میاو تیر می

 قھرمانان:  
خورد ل دیگران را میباور است و زود گوپسر بازرگان است، آدم ساده و زودحسینا: 

 رسد.تا بھ نباتی ن شودمین ھم نقشھ دشمنانش زود کارساز برای ھمی
یلی سریع گول نباتی: مالدار و بازرگان است، او ھم مثل حسینا زود باور است و خ

نان از ھمین خورد و از آن جایی کھ حسینا را دوست دارد، دشمدشمنان حسینا را می
گیرند تا حسینا زنند و لب باالی او را گاز میو گولش میکنند نکتھ سوء استفاده می

شود کھ این دو ھرگز انت کرد. زودباوری ھر دو باعث میباورش شود کھ نباتی بھ او خی
 بھ ھم نرسند.

 دشمنان حسینا: 
دھند و با گزیدن لب او حسینا را کشند، نباتی را فریب میای کھ میرقیبان: رقیبان با نقشھ

در حقیقت گره اصلی افسانھ خاطرخواھان نباتی ھستند  کنند.قابت بیرون میاز میدان ر
حیلھ و  ،نقشھبا نصیب حسینا شود برای ھمین ھم  ،خواھند نباتی تاجر و پولدارزیرا نمی

 کنند تا بھ ھم نرسند.یسھ این دو جوان را از ھم جدا میدس
 از ترس ننگ خواھدنباتی میشود کھ ، وقتی متوجھ مینوکر نباتی: او آدم دلسوزی است

 دھد تا مھلکھ فرار کند.شود و بھ حسینا اطالع میسینا را بکشد پنھانی سوار لوک میح
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روایتگران بخشی شرقی و مرکزی  ،این منظومھ در بسیاری از مناطق ایران رواج دارد
از بھ گفتھ راوای  خوانند و  در مناطق غربی مازندران روایتی از آن وجود ندارد.می

 زبان:وارد مازندران شده است.  ترکمن صحراگومش 
 ھای عامیانھدوبیتی خوانند. اشعار آنراویان ضمن بیان افسانھ اشعار آن را بھ فارسی می

کھ در بسیاری از جاھای ایران بین مردم رواج دارد، منتھا راویان در  فارسی است زبان 
 کنند.بیان می حین بیان اشعار بعضی از واژگان را بھ مازندرانی

    یقاط ریقند و شکر ش لبت                 ینبات یا ینبات یا ینبات
  یگرفت اریھفتھ نشد  ھنور           گرید اری رمینگ یگفت خودت

 نیو لور  فراوان است و بنش ریپن      نیگلھ در آرام است و بنش نایحس
  نیھمان است و بنششام م یبرا              سردار گلھ  اهیتا قوچ س دو

 زیو لور فراوان است و بگر ریپن     زیگلھ در آرام است و بگر نایحس
  زیقتل مھمان است و بگر یبرا             دهیخدنگ زھر د ریتا ت دو

  یرضا اسحاق محمد
 :شیرین و فرھاد

ی ادب فارسی است و نظامی آن ھای عاشقانھمنظومھ فرھاد و شیرین کھ یکی ازداستان 
ای بین خنیاگران و بھ رشتھ نظم کشید. در مازندران ھم جایگاه ویژها بھ شیواترین شکل ر

ھای دیگری کھ از ھنام و نشان دارد. اما تفاوت اصلی این منظومھ با منظومخوانندگان بی
ھمان طور کھ مالحظھ شد وارد مازندرانی شده است در نوع شعر آن است.  زبان فارسی

و... شعر از فارسی وارد زبان مازندرانی شد رعنا، حسینا و نباتی و  ھای نجمادر افسانھ
س موازین شعر و بعد تغییر شکل داد و در بعضی از مواقع راوی شعر را بر اسا

دھد. منتھا در فرھاد و شیرین شعر بھ کلی مازندرانی است و ھمان مازندرانی تغییر می
یھ ای و اشعار یازده ھجا تا پانزده ھجا ویژگی شعر را بھ ھمراه دارد؛ یعنی ھجایی و تک

 ھایقالبھا ده ھجایی آمده است. در ن است. بھ ندرت در بعضی از مصرعدر نوسا
. ھر دوبیت دوبیت با ھم قافیھ و ردیف دارند. در حالی کھ در شعری فارسی سروده نشده

این  ھای کھرین مثنوی است. بسیاری از دوبیتیزبان فارسی قالب شعر فرھاد و شی
 شود. غیر روایی ھم خوانده می منظومھھایدر دیگر  شودمیھا خوانده منظومھ

 کنم)ن را من با تیشھ و کلنگ میکوه بیستون من زمبھ تیشھ شیرین جان(کوه بیستو
 خواھم)دنیا برای تو من فقط شیرین را میھمھ دنیا تنھ شیرین منشھ شیرین جان(ھمھ ی 

 (کلنگ و تیشھ تیزی بیاورید و بھ من بدھید)تج تیشھ بیارین ھادیم من دست
نقش از شیرین را حک کند  خواھدمیش شیرین بکشھ شیرین جان(فرھاد خوانھ فرھاد نق

 شیرین جان)
 شیرین جان ھای شیرین جان ھای شیرین جان

 برو امشو ھستھ فرھاد تھ مھمون(بیا کھ امشب فرھاد مھمان توست)
 تو مریض و دلتنگ شدم)تھ وست بھیمھ بیمار و دلتنگ(برای 
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 تھ وست بھیمھ زرد گل رنگ(برای تو رنگ رخسارم مانند گل زرد شده است)
 شوم)ان(تو شیرین من و من فرھاد تو میتھ مھ شیرین من تھ فرھاد کوه کن شیرین ج

-میرین با کلنگ فوالدی بر سر سنگ عشق شیرین زمبھ فوالد دم سنگ(از عشق شی
 .)204-1388،103(پھلوان: )کوبم

 :حضرت یوسف
ر متون دینی و داستان حضرت یوسف و عشق و عالقھ زلیخا بھ این پیامبر نھ تنھا د

رد زبان عام و ب فارسی ھم اثری جاودانھ است و وای دارد در ادقرآنی جایگاه ویژه
ای و ھاد و شیرین بھ مازندرانی و تکیھ. اما اشعار این داستان ھم مثل فراستخاص 

ھر دو بیت دو بیت با ھم قافیھ و ردیف زند، در یازده ھجایی دور می ست. بیشترھجایی ا
. ترجیع بند یا پیوری آن بقیھ ابیات استو اشعار آن دوبیتی ھای محلی یا فھلویات  دارند

 متفاوت است 
خوشا آن چاھی کھ یوسف دارنھ منزل وای(خوشا بھ حال آن چاھی کھ یوسف در آن 

 منزل گرفت)
ده شنھ دل وای(حضرت یوسف از داغ یوسف بھ سر و روی خود یعقوب ھجر یوسف زن

 می زند)
 کاروان در انھ منزل بھ منزل وای(کاروانی از دور می آید)

 بھیر یوسف تنگ ونھ دل وای( یوسف را نجات بدھد کھ دل یوسف خیلی تنگ است)
 ونھ تن جومھ بردگون دپوشن( بھ تن او پیراھن بردگان می پوشند)

 زون بروشن( یوسف را بھ قیمت کمی می خواھند بفروشند)یوسف خوانّھ ار
 زلیخا بیھ بھلھ قیمت (زلیخا بیاید و قیمت بگذارد)

 مشتری وه ھسھ ارزون نروشین(او مشتری است ارزان نفروشید)
 )205، 1388ھی زلیخا من غریبم وای(پھلوان:

   :و صنمبر گیب دریح
ی بھ شکار رفت و صنمبر را روز است،از سرداران شاه عباس  گیب دری: حخالصھ

-گذارد، دختر زخمیسرش میسربھ، حیدربیگ بیندمیحین جمع آوری داروھای گیاھی 
کند. اما صنمبر نامزد پسر وزیر بھ نام حسن گنده کند و بعد زخمش را درمان میاش می

اش بھ دست دختر کشمیری زخمی شود سردارجنگیدھان است. شاه عباس متوجھ می
کند، حیدربیگ برای بدست لھ بھ کشمیر را دارد کھ حیدربیگ مخالفت میشد، قصد حم

شود عروسی دختر است و در نھایت بھ رود، متوجھ میآوردن صنمبر بھ کشمیر می
کشد با حیدربیگ بھ رسد و صنمبر داماد را میکمک و ھمدستی پیرزن بھ صنمبر می

 کند.  ایران فرار می
 شخصیت ھا: 

 ، نامزد صنمبر، پیرزنشاه عباس حیدر بیگ، صنمبر،
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گیرد اما در حیدربیگ و صنمبر: عاشق و معشوقند، صنمبر ابتدا از او زھر چشم می
دھد او ھم طبق سنت شرقی شود، حیدربیک پیشنھاد ازدواج مینھایت بھ او عالقمند می

داند، حیدر بیگ بھ سرزمین شرط رسیدن بھ معشوق را سفر بھ سرزمین معشوق می
-داند و موفق ھم میرود اما نھ بھ روش سنت بلکھ راه رسیدن را فرار میمی معشوق

 شود.
کند بلکھ بھ او پیشنھاد شاه عباس: یرای رسیدن حیدربیگ بھ صنمبر نھ تنھا تشویقش می

 کند. دھد کھ حیدربیگ قبول نمینیرو می
در نھایت نامزد صنمبر: از موضوع عشق و عاشقی نامزدش با حیدربیگ خبر ندارد و 

 شود.بھ دست نامزدش کشتھ می
ی عاشق نقش داللھ را دارد و با گرفتن پول بھ کمک خواھر ی افسانھپیرزن: مثل ھمھ

کند. در حقیقت او از یک طرف بھ ارباش خودش صنمبر را از آمدن حیدربیگ باخبر می
 کند و بھ نامزدش خیانت.صنمبر خوش خدمتی می

 ھای افسانھ:ویژگی
ھای دیگر انخنیاگران و خوانندگان محلی از است کھ ایست ی عاشقانھافسانھاز جملھ 

گلستان بین بیشتر در شرق مازندران و استان  ،اقتباس کردند. شعرش بھ فارسی است
اش حیدربیگ و صنمبر اند است. قھرمان اصلی محافل و مجالس مردم سینھ بھ سینھ نقل

 .یر استکشمکھ اولی ایرانی و دومی دختر پادشاه 
 گرینام د است، یرباع بعضی شعر ورسی یا فھلویات ھای عامیانھ فادوبیتی اشعار شتریب

دو از نظر  نی. اندیگویم زین یبھ صنم حقان یدر مازندران گاھ« است یآن حقان
را با  یھستند و تنھا خواننده صنم را با کلمھ صنم و حقان یکیبا ھم  ییقایموس صیخصا

درھم  انیعیش یمذھب ثیو احاد تیبا روا شتریمنظومھ ب نیکند. شعر ایواژه هللا آغاز م
، 1388پھلوان: »(شور است. ھینوع بود و در ما کیفرم و  کی یدارا ی. حقانزدیآمیم

133 ( 
. مثال در مینیبیمنظومھ نم نیدر ا میھست لیافسانھ قا کی یکھ برا ییھایزگیاز و یبعض 

عاشق است و قھرمان  اوریو  اری یحضرت عل یععاشقانھ بھ نو یھاافسانھ یھمھ
گونھ اینمنظومھ  نیکھ در ا یدر حال داند.یم یداستان خود را کمر بستھ حضرت عل

افتد اما فرا یاتفاق م لیو بدون دل یھا ناگھانافسانھ یثل ھمھم ث. ھر چند حوادنیست
کھ در  رزنی. اما پشودینم دهیدر آن د بیاز غ یھاو کمک ییجادو ییروین ای تیواقع
-یعاشق و معشوق دردسر درست م یبرا ایگره گشاست و  ایعاشقانھ  یھاافسانھ یھمھ

شود وجود دارد با گرفتن پول عاشق را بھ یآن دو بھ ھم م دنیمانع رس یکند و بھ نوع
ھایی کھ در افسانھ عاشقانھ ھا و ناز و کرشمھبھ ھر صورت آن کشمشرساند. یمعشوق م
آید و قھرمان بدون کمترین درد سر بھ مقصود رد در این افسانھ زیاد بھ پشم نمیوجود دا

 رسد.خویش می
  نمیسامان نب نیدر ا گیب دریح کھ              نمیھفتھ سال سردران بب دو
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 عشق مارو دچار گشتھ بھ              گشتھ ماریکھ او ب دستمیشن
 کھ دشمن خواب ناز است  یدم صبح آ آخ     کھ شب دراز است ایقلندر وار ب یآ

 تو شبانھ ییایب دارمیبھ د آخ              بود در پشت خانھ یگذرگاھ
 در دست دشمن تو بھانھ.  یدھ آخ         من تو در شبانھ دارید ییاین آخ
 ییترک ختا ایب دارمیبھ د آخ           ییکجا گیب دریمرد ح یا اال

 ی)رضا اسحاق محمدیی (وفا یشھ تھ ب یم معلوم        ییایمن امشب ن داریبھ د اگر
 منابع: 

 »ناھید رشیدی«بھ ھمسر عزیزم 
 شود کھ بھ با احترام، تقدیم می

  گوید.زبان تبری خوب سخن می
 ی افسانھ

 »ببر مازندران«
 ناظم: میر عبدهللا سیّار 

 شناسی)آوانگار: ستاره سیّار (کارشناس ارشد زبان
 ادات خاتمی تایپیست: سمیرا س
١٣٩۵  

 مازندران، ساری 
 
 

 درآمدپیش
و  45، عرفyyyyان44ھا، در قyyyyرن میانyyyyھ ھyyyyم پیونyyyyد بyyyyا اسyyyyطورهبینی انسyyyyاناندیشyyyyھ و جھyyyyان

 است.  46افسانھ
بینyyyyyyدو آن را حقیقyyyyyyت زنyyyyyyدگی طبیعyyyyyyت میرا مyyyyyyرتبط بyyyyyyا ماوراء» اسyyyyyyطوره«بشyyyyyyر 

ز رازی ای نیسyyyyyت کyyyyyھ حجyyyyyاب ااسyyyyyطوره»: «میرجyyyyyا الیyyyyyاده«شyyyyyمارد. بyyyyyھ قyyyyyوِل می
انسyyyان، » ناخودآگyyyاه«اسyyyت کyyyھ بyyyا » رویyyyای بیyyyداری«اسyyyطوره یyyyک نyyyوع » برنyyyدارد

شyyyود، بyyyھ حکایyyyت، تمثیyyyل، تبyyyدیل می 47»نمyyyاد«مyyyرتبط اسyyyت. آنگyyyاه کyyyھ اسyyyطوره بyyyھ 
 یابد. افسانھ، تغییر شکل می

                                                
 (=بینش قومی) mythـ 44	

 mysticismـ 45
	fableـ 46
 symbolـ 47
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 48بینی یyyا مyyتِن قyyدیم اسyyت و ھyyر شyyعر نمyyادین، تyyأویلیھyyر مyyتن ھنyyری نقyyدی بyyر جھyyان
) کyyyھ از شyyyور عملyyyی سرشyyyار 49ھای کھyyyن. ھنyyyر عاّمyyyھ (فولکyyyوردیشyyyھاسyyyت بyyyر مyyyتن ان

سyyyازد. زبyyyان نمyyyادین، اسyyyت، ذھنیyyyِت شyyyکوفای انسyyyان را بyyyا تحyyyول زنyyyدگی، مyyyرتبط می
 داند. می» ی معناییافزونھ«آن را » ریکور«آورد کھ چیزی را با خود می

فسyyyyyون و بھانyyyyyھ تyyyyyو ایyyyyyن را دروغ و فسyyyyyانھ مyyyyyدان                           بyyyyyھ رنyyyyyگ «
 مدان 

از و ھyyyyر چyyyyھ انyyyyدر خyyyyورد بyyyyا خyyyyرد                          دگyyyyر بyyyyر ره رمyyyyز، معنyyyyا 
 » برد

 فردوسی      
ای اسyyyyت کyyyyھ مyyyyردم، سyyyyینھ بyyyyھ سyyyyینھ آن را نقyyyyل و بیyyyyان ، افسyyyyانھ»ببyyyyر مازنyyyyدران«

 کردند. نویسنده خواستھ است کھ آن را بھ نظم درآورد. 
گyyyذارد و جھyyyان ز نظyyyام قانونمنyyyد و ثابyyyت، پyyyا را فراتyyyر میشyyyعر و ھنyyyر، بyyyھ مثابyyyھ مyyyتن ا

و بyyyازی » از خyyyود بyyyھ در شyyyدگی«، »گyyyادامر«آفرینyyyد. و بyyyھ زعyyyم مسyyyتقل خyyyود را می
 کند. جلوه می» نماد«راستین خیال است کھ در 

 ١٣٩۵میرعبدهللا سیّار، اردیبھشت 
 ببر مازندرون

 ھوا چند خشھ، باھار بویّھ -١
 بویّھ  قرارخجیر وا چھ بی

havâ čande xɐše, bâhâr baviӯyə 
xoǰire vâ če biqerâr baviӯyə  

سyyyyر مشyyyyک بyyyyو ـyyyy شyyyyو بیyyyyھ چشمھ٢
 کانده 

 لمپای خنھ از دور سوسو کانده

šo baӯyə češmesar meške bū 
kɐnde 

lampâye xɐne az dūr sūsū kɐnde 
 ـ آفتاب ماه بورده، ماه دیار بویّھ ٣

 مخمل آسمون، گلدار بویّھ
oftâb mâr būrde, mâh diyâr 

baviӯyə 
maxmale âsemūn, gɐldâr baviӯyə 

 ـ آسمون دلھ استاره مشتھ ۴
 تی داریھ زنگی بھشتھما تی

âsemūne dələ αstâre mašte  
mâ titi dârye zangiӯyə behešte 

 ـ پاپلی دور بزو زرزم کلی ره۵
 زرزم دل ھدائھ شھ پاپلی ره

pâp̄peli: dor bazū zerzem kɐli: rə  
zerzem del hedâɁə še pâp̄peli: rə 

                                                
ـ ھرمنوتیک، یا تأویل متن، برگرداندن متن بھ معنی درست و اّول 48

	tics	hermeneuواصل آن است 
 folkloreـ 49
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 ـ کتین سر نیشتبیھ ببر بیابون۶
 مث ارژنِگ ِدو، گت و پھلوون

katinsar ništbiye babre biyâbūn  
messe aržange dev, gato palevon  

 ـ ونوشھ در بیارده پیرھن ره٧
 بشستھ چشمھ ور شھ سر و تن ره

vanūšeh dar biyârdə pirehan rə 
bašeste češme var še saro tan rə 

 بازه ـ ِروا کھ چرب زبون و حقّھ٨
 کمر ره خم کانده ون دم درازه

revâ ke čarb zabūn o hoq̄qe 
bâze, 

kamer rə xam kɐndə, ven dem 
derâze 

 ـ بشستھ چش بمو کھ دارمھ َخور٩
 تراز ببر پروار ھستھ گت» آدم«

bašeste češ bemo ke dârmə 
xavar 

 az babre parvâr hastə 
gat̄tar»Ɂâdam« 

 ـ حیوون دنیھ ونھ قت ره داره ١٠
 شھ پھ کاپ دم دنھ صد اژدھا ره

hevon daniye vene qet rə darə 
še pekâϷ dem denə sad Ɂeždehâ 

rə 
 ـ مّث پندیر خیکھ ونھ بتیم ١١

 با کلھ جار دلھ شندنھ وه تیم
mes̄sə pandire xikə venə betim 
bakleǰâre dele šandenə və tim 

ـyyyyyy ِورازخyyyyyyی، پلنyyyyyyگ و ورگ و ١٢
 کفتار

 بورن لتکا دلھ بونّھ تارو مار 

verâze xi: , palengo vergo keftâr 
būren letkâ dele būӣne târo mâr 

ـyyyyyy َزوون گوشyyyyyyتھ، المیyyyyyyره کyyyyyyل ١٣
 پوستھ

 چشی بَّوم ِو با ِدو گِت دوستھ

zavūn gūšte, lâmize kɐle pūste 
češi: bav̄vem və bâ dev gate 

dūstə 
 ـ چلچالی کلی ِر َمر دکتھ ١۴

 فتنھ بر پا بیّھ، َشر در دکتھ 
čelčelâye kɐli: rə mar dakətə 

fetne barpâ baӯyə , šar dar 
dakətə 

ـyyyy لyyyyَِو الغلyyyyی ر گونyyyyھ تyyyyھ کینyyyyگ ١۵
 سیاھھ

 آدم خر دَِوستن روبراھھ

lavə lâqlir gūnə tə king siyâhə 
Ɂâdame xar davestan rūberâhe 

 ـ تھ ره بّوم امان از دست آدم!١۶
 ھر چی تھ ره بّوم بازم ھستھ کم

tere bav̄vəm Ɂamân az daste 
Ɂâdam! 
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harči: tere bav̄vəm bâzam hastə 
kam 

 ـ غُرنش ھاکرده ببر مازدرونی ١٧
 آدم جھ ترس نده مره عیونی 

qorneš hâkerdə babre mâzderūni: 
Ɂâdam ǰe tars nade mərə Ɂayūni: 

ـyyyy خامبyyyyھ مyyyyن ونyyyyھ دیyyyyم ِر خyyyyب ١٨
 بوینم
 ره بچینم سر، ِون بنیچھبنی

xâmbe men vənə dim rə xob 
bavinəm 

benisar ven beničə rə bačinəm 
ـyyyy روا باوتyyyyھ تyyyyھ پوسyyyyت ِر کندنyyyyھ ١٩

 وِ 
 پوست کُال از اونھا سازنھ وِ 

revâ bowtə tə pūst rə kandenə və 
pūstekolâ Ɂaz Ɂūnhâ sâzenə və 

ـyy پیyyت کلyyھ، پyyر زنyyده بyyا ون ونyyگ ٢٠
 و وا 

 دل ِر تش زنده ِون ِسروش و صدا 

pitkɐlə parzandə bâ ven vango vâ 
del rə taš zandə ven serošo sedâ 

 بلند ھاکرده سر ببر پھلوون  ـ٢١
 خامبھ بوینم آدم ِر ھم اآلن 

belend hâkərdə sar babre 
pahlevon  

xâmbe bavinəm Ɂâdem rə ham 
ɁalɁon 

ـyyyyy چچکyyyyyل ِر پyyyyyیش نyyyyyده نخامبyyyyyھ ٢٢
 دیگھ 

 تش سر اُو بزن نتومبھ دیگھ 

čačkal rə piš nadə naxâmbe dige 
taše sar Ɂō bazən natūmbə dige 

 ـ ببر بنگال نیمھ ون جم بترسم٢٣
 ھل ھایرم، حال و کار وه بپرسم 

babre bangâl nimə ven ǰəm 
batersəm 

hol hâyrəm, hâlo kâre və 
bapersəm 

 ـ آفریقای دلھ ببری دنیّھ ٢۴
 یھِمھ قّوت ِر داره، این آسنی

Ɂâfriqâye delə babri: daniӯyə 
mə qov̄vət rə dârə, Ɂin Ɂâsniӯyə 

 ـ من آن ببر تنومند جھون مھ ٢۵
 ی مازندرون مھ حیوون بیشھ

man Ɂon babre tanūmande ǰəhon 
mə 

hevonə bišeyə mâzenderon mə 
 ـ بورده یواش یواش کنار خنّا ٢۶

 از دور پیدا بویھ گت ورزا
būrdə yâvâš yâvâš kenârə xeӣnâ 

az dur pedâ baviӯyə gate verzâ 
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ـyyyy پشyyyyت کyyyyل مجسyyyyتھ شyyyyاخ دائyyyyھ ٢٧
 تکون 

 گت دندون پلنگ دماغ و گت

pešte kel maǰeste, šâx dâɁə 
tekon 

palenge demâqo gat gate dandon 
٢٨yyyyyش yyyyyتھ ـyyyyyم ھسyyyyyو ھyyyyyیاھھ، گyyyyyو س

 سیاتو 
 از ترس ببر ونھ زھلھ بیھ او 

šo siyâhe, go ham hastə siyato 
az tarse babr venə zahlə baӯyə 

Ɂo 
 ـ ببر بپرسیھ تھ آدم ھستی؟ ٢٩

مyyyyyن و تyyyyyھ جنyyyyyگ دارمyyyyyی، در مyyyyyھ 
 وستیتھ

baber bapersiyə tə Ɂâdam hasti:? 
meno tə ǰang dârmi: darmə tə 

vesti: 
٣٠yyyدرون  ـyyyر مازنyyyن ببyyyدی مyyyھ دونyyyت
 مھ

 اش ِر کشمبھ ضد آدمون مھ 

tə dūndi: mən babre mâzendəron 
mə 

Ɂaš rə košəmbə, zed̄de Ɂâdemon 
mə 

 ـ جواب ھدائھ کھ من نیمھ آدم ٣١
 نمک نزن مھ زخم بھل مرھم

ǰavâb hedâɁe kə man nimə 
Ɂâdam 

nemek nazen mə zaxm rə, be hel 
marham 

 اونھ کھ دنیا ِر بئیتھ ـ آدم ٣٢
 تموم دشت و صحرا ِر بئیتھ

Ɂâdam Ɂūnə kə donyâ rə baɁitə 
temūme dašto sahrâ rə baɁitə 

 ـ دائماً ِاماره ازال وندنھ٣٣
 کوِه بھ این گتس ِر ِو کندنھ 

dâɁeman Ɂemâ rə Ɂezâl vandenə 
kūhe be Ɂin gati: rə və kandenə 

ـyyyyyy چyyyyyyوی سyyyyyyر وزوزک بومبyyyyyyھ ٣۴
 وننماش

 مھ پوست ِر کندنھ ندارمھ امون

čūye sar vezvezek būmbə 
nemâšūn 

mə pūst rə kandenə nedârə 
Ɂamūn 

 ـ خالی ھستکا ِر سگ بو نکنده ٣۵
 خراب اسیو دلھ عوعو نکنده

xâli: hestekâ rə sag bū nakondə 
xerâb Ɂas̄siyū delə ɁūɁū nakondə 

 ـ مھ پنمھ شلھ، مھ تک درازه ٣۶
 دستھ دازه ین بھ بعد بیدیگھ از

mə penəmə šele, mə tek drâze 
digə Ɂazin be baɁd bidaste dâzə 

 ـ امھ شیر و کره ِر خورنھ دائم ٣٧
 ونھ قوت زیاده ھستھ آدم

Ɂame širo karə rə xþrnə dâɁem 
vene qov̄vət ziyâdə, hastə Ɂâdəm 
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 ـ سر آخر با چقو مره کشنھ ٣٨
 وشنھی مھ ِر جایی رھر تّکھ

sarâxar bâ čaqū merə kɐšənə 
har tek̄keye merə ǰâyi: rūšenə 

حیyyyyyyا ون چyyyyyyش دنیyyyyyyھ، خشyyyyyyک  -٣٩
 خیکھ

 تمشک تلی و خون ولیکھ

hayâ ven češ daniyə xþške xikə 
tameške taliyo xūne valikə 

ـyyyy شyyyyھ جیyyyyب زنyyyyده صyyyyد تyyyyا ِمنyyyyھ ۴٠
 ووری رِ 

 کَُشنَھ با دعا جّن و پری رِ 

še ǰib zandə sat̄tâ menə vori: re 
kþšənə bâ doɁâ ǰeӣno pari: rə 

 ـ رستم پھلوون کھ آدم ھستھ ۴١
 با جربزه ِدِو دستھ دَِوستھ 

rostame pahlevūn ke Ɂâdam 
hastə 

bâ ǰorboze deve daste davestə 
 ـ پوست ببر بیان شھ تن دکرده ۴٢

 گوشت صد تا اشکارگو ِر بخرده
pūste babre bayân šə tan 

dakɐrdə 
gūšte sat̄tâ Ɂeškargū rə baxɐrdə 

 ـ شاخ گوزن و آھو ِر بیتھ ۴٣
 ناِل سر تش بزو ون بو دَپیتھ

šâxe gavazno Ɂâhū rə baɁite 
nâle sar taš bazū ven bū dapitə 

ـyyyyy وراِز خyyyyyی ِو نyyyyyھ دسyyyyyت نالyyyyyھ ۴۴
 کنده 

 پلنگ بیابون جھ پیلھ کنده 

verâze xi: venə das nâle kɐndə 
palenge biyâbūn ǰə pilə kɐndə 

 ـ علف صحرا ِر شبنم بئیتھ ۴۵
 ببر مازندرون ِر غم بئیتھ 

Ɂalefe sahrâ rə šabnam baɁitə  
babre mâzenderūn rə qam baɁitə  

 ـ بھ فتوای روا آدم بکوشین ۴۶
 آدمیت ر بورین بازار بروشین

be fetvâye revâ Ɂâdam bakūšin  
Ɂâdamiyat rə bavrin bâzâr 

barūšin  
 ـ جلوتر بیمو ببر پھلوون ۴٧

 جار میون نزدیک ملھ پنبھ
ǰelotər biyamū babre palevūn 

nazdike malə pambeǰâre miyūn 
 ـ اتا حیوون دیّھ با یال و کوپال ۴٨

 سر ِر بلند ھاکرده شیر مثال
Ɂat̄tâ hevon daӯyə bâ yâlo kūpâl 
sar rə belend hakɐrdə šire mesâl 

 بلند باال، تنومند  ـ کھریابو،۴٩
 علف دھون دلھ خرده مثل قند

kahar yabū, belan bâlâ tanūmand 
Ɂalef dehūn delə xorde mes̄sə 

qand 
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 ـ بپرسیھ بازم تھ آدم ھستی؟ ۵٠
 شھ قوت ِر بیار مھ جھ کم ھستی

bapersiye bazam tə Ɂâdam hasti: 
? 

šə qov̄vat rə biyâr, mə ǰə kam 
hasti: 

دم؟! بائوتyyyyyyyھ اسyyyyyyyب ـyyyyyyy مyyyyyyyن و آ۵١
 ھوشیار

 آدم من و تھ ِر ورنھ زیر بار 

meno Ɂâdam?! bâɁūtə Ɂasbe 
hošyâr 

Ɂâdam meno tə rə varne zire bâr 
 ـ ِاشکار گِت بز ِر ِو کُشنھ ۵٢

 کلّھ ِر کنِدنھ، شاخ ِر روِشنھ 
Ɂeškâre gate bez rə və kɐšenə 
kal̄le rə kandenə, šâx rə rūšenə 

ِو مyyyyyyyyھ ِر زنجیyyyyyyyyر ـyyyyyyyy نَوینyyyyyyyyدی ۵٣
 ھاکرده 

 از بس کار بکشیھ پیر ھاکرده 

navindi: və merə zanǰir hâkerdə? 
Ɂaz bas kâr bakešiӯə pir hâkerdə 

ـyyyyy تyyyyyوی بنyyyyyد و کُتyyyyyل راه شyyyyyومبھ ۵۴
 آسون

 دَِوستھ سر شومبھ دشت و بیابون 

tūye bando kotal râh šūmbe 
Ɂâsūn 

daveste sar šūmbe dašto biyâbūn 
 بدبخت ِو ِر دمبھ سواری ـ َمنِ ۵۵

 مره وندنھ بھ یک گِت گاری
mane badbaxt verə dembe 

sevâri:  
merə vandenə be yek gate gâri:  

ـ7777 ی7777ک م7777ن ماس7777ت چن7777ِد ِرغ7777ُن ۵۶
 دارنھ دوندی؟

اُ ِر م77777777یس ب77777777زو ارم77777777ون دارن77777777ھ 
 دوندی

yek man mâst čande rəqon dârnə 
dondi:? 

Ɂo rə mis bazū Ɂarmūn darnə 
dondi:? 

ـyyy اگyyyر دریyyyو بyyyورم خشyyyک بونyyyھ ۵٧
 دریو

 ِمِره دره دلھ شال خرنھ امشو 

Ɂagar daryū būrəm xošk būne 
daryū 

merə dare delə šâl xɐrnə Ɂamšū 
 ـ اَِم پیستھ کُال ھم بو ندارنھ ۵٨

 اَِم چش تا صواحی خو ندارنھ 
Ɂame piste kolâ ham bū nedârnə 
Ɂame češ tâ sevahi: xū nedârnə 

ـyyyy اللyyyyھ سyyyyرخھ، مyyyyھ دل سyyyyر دو ۵٩
 کھوئھ

 شھ دل ِر تش زمبھ، ِکلیم بووئھ

lale serxə, mə del sardo kahūɁə 
šə del rə taš zambə kəlim bavūɁə 

 baber dad bazū tə gap ǰəـyyyyy ببyyyyyر داد بyyyyyزو تyyyyyھ گyyyyyپ جyyyyyھ ۶٠
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 بخندم؟ 
 مگھ خانی تھ کلھ ِر بکندم 

baxendem? 
mage xâni: tə kal̄lə rə bakendem?  

 ـ اسب بوتھ خانی آدم ِر بوینی؟ ۶١
 نشون دمبھ تھ ِر، تھ ِمھ امینی

Ɂasb boɁūtə xâni: Ɂâdam 
rəbavini:? 

nešūn dembe terə , tə mə Ɂamini: 
 ـ مشتلق ھاده چنگل بن ھاکرده ۶٢

 آدم اینجھ ِر شھ وطن ھاکرده 
mešteleq hâde čangɐl ben 

hakərdə 
Ɂâdam Ɂinǰə rə šə vaten hakərdə 

 ـ اگھ خانی کھ تھ بوینی ِو ره ۶٣
 تش پلی نیشتھ، گرم کانده شھ رِ 

Ɂage xâni: ke tə bavini: verə 
taše pali: ništə, garm kândə šə rə 

 ـ ِروا بوتھ پمبھ گلیچ نوونھ ۶۴
 مازدرون انگیر ممیج نوونھ 

revâ bowtə pambe gelič navūnə 
mâzderūne Ɂangir mamiǰ navūnə 

 ھوا سرد ھستھ و شو بئیتھ پر  ـ۶۵
 آفتاب تغ بزوئھ تو کوه و کمر 

havâ sard haste Ɂo šo baɁitə par 
Ɂoftâb teq bazūɁe tū kūho kamar 

ـyyy زرد گyyyل او بyyyزو شyyyھ سyyyرو رو ۶۶
 ِر 

 ی او دارنھ گلبرگ بو ِر چشمھ

zarde gþl Ɂo bazū še saro rū rə  
češmeye Ɂo dârnə golbarge bū rə 

 و پر بئیتھ، ستاره پر بئیتھـ ش۶٧
 آتش دی ھمھ جاِر دپیتھ

šo par bayte, setâre par baɁitə 
Ɂâtaše di: hameǰâ rə dapitə 

 ـ ببر مازندرون از دور ھارشا ۶٨
 الغر چو بدیھ پوّس و استکا

babre mazenderūn Ɂaz dūr 
hârešâ 

lâqar čū badiye pūs̄so Ɂestekâ 
 َرندا ـ انده ھاکرده ِو اندا وَ ۶٩

 ندیھ جز ھمان یک درب و کندا
Ɂande hâkerdə və Ɂendâ varandâ 

nadiye ǰoz hamân yek darbo 
kondâ 

 ـ جلو برده کھ تا ون جھ بپرسھ ٧٠
 آ آیا آدم ھستھ یا کھ خرسھ

ǰelo bþrde ke tâ venǰe baperse 
ke Ɂâyâ Ɂâdam haste yâ ke xerse 

 ـ اگر تھ آدمی کو ِتِنھ قدرت؟ ٧١
 ھ ِر نشون ھاده آدم نکبتمِ 

Ɂgar te Ɂâdami: kū tenə qodret?  
merə nešūn hade Ɂâdame nekbet  

ـyyyyyy لسyyyyyyکم مyyyyyyھ وسyyyyyyتی شyyyyyyاخدار ٧٢
 بویھ؟! 

lesekam mə vəstə šâxdâr 
baviye?! 



173 
 

 !?hame hevūnâre sevâr baviye ھمھ حیوونا ِر سوار بویھ؟!
 ـ انده سنگ و ترازی بنھ نزن ٧٣

 مج چونھ نزن  تسبیح ِر او نکش،
Ɂande sango terâzi: bene nazen 

tasbi: rə Ɂo nakeš, meǰ čūne 
nazen 

ـyyyyy سyyyyyر راسyyyyyت ھyyyyyاکرده سyyyyyردار ٧۴
 واری

 یِل مازندرون و مرد ساری 

sar rə râst hakerde sordâre vâri: 
yale mâzenderūno marde sari:  

 وای صدا ِر سر ھدائھ ـ �٧۵
 شور و غوغا ھمش ازین صدائھ

lale vâye sedâ rə sar hedâɁe 
šūro qoqâ hamaš Ɂazin sedâɁe 

 ـ ببر مدھوش دار سر ھنیشتھ٧۶
 صدای خش ون دل سر ھنیشتھ

babre madhūš, dâre sar heni:štə 
sedâye xþš venə del sar heni:štə 

 ـ نَُجنبستھ دیگھ تا بّوه تموم ٧٧
 آدم خوندستھ شعر با رنگ و مقوم

naǰonbeste dige tâ bav̄və temūm 
Ɂâdam xūndeste šer bâ rengo 

meqūm 
ـyyyyy کyyyyyھ مyyyyyن شyyyyyھ قyyyyyوت و زور ِر ٧٨

 نیاردمھ
 کفن آماده، کافور ِر نیاردمھ 

ke man še qov̄veto zūr rə 
niyârdmə 

kafan Ɂâmâde, kâfūr rə niyârdmə 
 ـ اگر بورم بیارم گِت قت ِر ٧٩

 اُ تیلن بونھ و فرار کاندی تھ 
Ɂger būrem biyârəm gate qet rə 
Ɂo tilen būnə Ɂo ferâr kândi: tə 

 ـ بھل تا من تنھ دست ِر دوندم ٨٠
 شھ قت ِر بیارم با تھ بجنگم 

behel tâ men tene das rə 
davendem 

šə qet rə biyârəm bâ tə baǰengəm 
 ـ آسمون دلھ میا دکتھ ٨١

 بینجستون ورمز و چکا دکتھ 
Ɂâsemūne delə miyâ dakete 

binǰestūn varməzo čekâ daketə 
 ـ ببر جوون بائوتھ جان آدم ٨٢

 تھ صدای بالره، ھستھ مرھم 
babre ǰavūn bâɁūtə ǰâne Ɂâdam 
te sedâye belâre, haste marham 

 ـ مھ ِر دوند و بازم تھ بزن نی ٨٣
 کتولی و امیری ِر بخون ھی 

merə davendo bâzam tə bazen 
ney 

katūliyo Ɂamiri: rə baxūn hey 
ـyyy بyyyورین بyyyازار ھyyyایرین دسyyyتمال ٨۴

 کتون 
būrin bâzâr hâyrin dasmâle katūn 
davendin hame hevonâye dehūn 
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 دوندین ھمھ حیوونای دھون
ش7777ون ای7777ن ھ7777ادن ھمھـ7777 گ7777وش ٨۵

 صدا رِ خوش
 وا رِ ھمگی بشنوئن تھ ¯

gūš hâden hamešūn Ɂin xoš sedâ 
rə 

hamegi: bešnūɁen te lalevâ rə 
ـyyyy امyyyyھ خشyyyyک کلyyyyّھ جyyyyھ او سyyyyر ٨۶

 ھاکنھ
مyyyyyyھ کyyyyyyوِر چyyyyyyش جyyyyyyھ ھyyyyyyم اَسyyyyyyری 

 درھاکنھ 

Ɂame xþške kal̄lə ǰə Ɂo sar hâknə 
mə kūrə češ ǰe ham Ɂasri: dar 

hâknə 

ـyyyy ببyyyyر از ونyyyyگ و وای نyyyyی بیyyyyھ ٨٧
 مست 

 دیگھ آجیر نیّھ دوستنھ ِون دست 

baber Ɂaz vango vâye ney baӯye 
mast 

dige Ɂâǰir naӯyə davestnə ven 
dast 

ـyyyyy دوسyyyyyتھ بyyyyyا رسyyyyyن ون دسyyyyyت ٨٨
 ولینگ ِر 

 بیارده با شتاب سازه کتینگ ِر 

davestə bâ rasan ven dasto ling 
rə 

biyârde bâ šetâb sazekating rə 
ـyyyyy تyyyyyو رو ھوکyyyyyا بلyyyyyو و بیyyyyyل و ٨٩

 کلنگ 
 نشون ِو ھدا قنداق تفنگ

toro hūkâ , balu vo bilo kþləng 
nešūne və head qþndâqe tifəng 

 ـ قت آدم ھمین دومبھ ندومبھ ٩٠
 فرو شونھ تو دریا ھر چی گومبھ 

gete Ɂâdam hamin dūmbe 
nadūmbe 

ferū šūne tū daryâ harči: gūmbe 
٩١ yyyyyوز و «ـyyyyyم در سyyyyyھ دایyyyyyآدم دارم

 سازه 
 50»آدم دارمھ بند پی ورازه

Ɂâdam dârmə dâyem dar sūzo 
sâze «  

» Ɂâdam dârmə bande peye 
verâze 

ـyyyyy قyyyyyایم سyyyyyازه کتینyyyyyگ جyyyyyھ ور ٩٢
 بزوئھ 

 ھر کی ندونده ِو شاِل بئوئھ 

qâyəm sâze kating ǰə ver bazūɁə 
harki: nadūnde və šâle baɁūɁə 

 baber bowtə vâ hâken dasto lingـyyyyy ببyyyyyر بوتyyyyyھ وا ھyyyyyاکن دسyyyyyت و ٩٣

                                                
 ـ این بیت شعر از امیر پازواری است ر ج بھ کنزاالسرار امیر50	
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 لینگ رِ 
 دَوستھ ِر نزن سازه کتینگ ِر 

rə 
davestə rə nazen sâze kating rə 

 ـ جواب سر باال این ھستھ قّوت ٩۴
 ولی ایندفعھ تھ ِر دمبھ مھلت 

ǰavâbe sar bâlâ Ɂin hastə qov̄vet 
vali: Ɂin dafe terə dembe mohlet 

ـyyy بyyyھ شyyyرطی کyyyھ دونyyyدیم عھyyyد و ٩۵
 پیمون 

 کھ با ھم نووئیم دندون بھ دندون 

be šarti: kə davendim Ɂahdo 
peymūn 

ke bâ ham navūɁim dandūn be 
dandūn 

ـyyyy میyyyyا جyyyyر بمyyyyو ون دیyyyyم ِر خyyyyش ٩۶
 ھدا 

برمyyyyyyyھ از شyyyyyyyوق بشسyyyyyyyتھ دشyyyyyyyت و 
 صحرا 

miyâ ǰer bemo ven dim rə xþš 
head 

berme Ɂaz šoq bašestə dašto 
sahrâ 

ـyyyyyyy برمyyyyyyyھ از اشyyyyyyyتیاق دل خنyyyyyyyده ٩٧
 دارنھ 

 نشا و اُو بینجا ِر زنده دارنھ 

berme Ɂaz Ɂeštiyâq del xande 
dârnə 

nešâ vo Ɂo binǰârə zende dârnə 
 ـ کھر یابو شھ شیھھ ِر سر ِھدا ٩٨

 از سوی دیگھ ماغ ھاکرده ورزا 
kahar yâbū šə šeyhe rə sar hadâ 
Ɂaz sūye dige mâq hakerde verzâ 

 ـ غرنش ببر و ونگ و وای � ٩٩
 کلّھ ونگ بزوئھ اورتکوی کلھ 

qorneše babro vango vâye lale  
kal̄le vang bazūɁə Ɂortkūye kale 

 ـ دپیتھ این چمر تموم دنیا ١٠٠
 عشق و انسانیت بوئھ پابرجا

dapite Ɂin čemer temūme donyâ  
Ɂešqo Ɂensâniyat buɁə pâbarǰâ  

 » ببر مازندران«ی نظم ترجمھ
قyyyرار و ـyyy چقyyyدر ھyyyوا خyyyوب اسyyyت بھyyyار شyyyد          بyyyاد خyyyوش (بھyyyاری) چقyyyدر بی١

 ناآرام شد 
٢yyyش yyyام میـyyyھ مشyyyک بyyyوش مشyyyوی خyyyمھ، بyyyد، در سرچشyyyراغ از ب شyyyوی چyyyرسد/سوس

 رسد اش بھ چشم میدور و روشنایی
 ـ آفتاب غروب کرد ماه پدیدار شد / آسمان مثل مخمل گلدار، زیبا شد ٣
ـyyyy در دل آسyyyyمان، سyyyyتارگان پُرنyyyyد/ مyyyyاه زیبyyyyا مثyyyyل دف و دایyyyyرة زنگyyyyی اسyyyyت کyyyyھ از ۴

 رسد می بھشت فرستاده شده، و زیبا بھ نظر
ی زنبyyyور چرخیyyyد / زنبyyyور زرد، عاشyyyق پروانyyyھ شyyyد و بyyyھ او ـyyy پروانyyyھ بyyyھ دور النyyyھ۵

 دل داد. 
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کyyyھ  51ـyyy ببyyyر بیابyyyان، بyyyر سyyyر کُنyyyده چyyyوبی بyyyزرگ نشسyyyتھ بyyyود/ مثyyyل ارژنyyyگ دیyyyو۶
 بزرگ و پھلوان و تنومند بود. 

ـyyyyyy بنفشyyyyyyھ، پیyyyyyyرھن را از تyyyyyyنش درآورد / و سyyyyyyر و تyyyyyyن خyyyyyyود را بyyyyyyا آب چشyyyyyyمھ ٧
 داد وشو شست
کنyyyد باز اسyyyت/، کمyyyرش را خyyyم میای دارد و حقyyyّھـyyy روبyyyاه کyyyھ زبyyyان چyyyرب و فریبنyyyده٨

 و دمش دراز است، 
حیاسyyyت، آمyyyد کyyyھ خبyyyر دارم/ انسyyyان از کyyyھ پyyyررو و بی» شسyyyتھچشم«شyyyرم ـyyy آن بی٩

 ببر پرورش یافتھ، بزرگتر است 
را مغلyyyوب  ـyyy حیyyyوانی نیسyyyت کyyyھ قyyyدرت و توانمنyyyدی او را داشyyyتھ باشyyyد/ صyyyد اژدھyyyا١٠
 اندازد کند و پشت پایش میمی
ی چرمyyyی پنیyyyر بyyyرای غyyyذا خyyyوردن آمyyyاده اسyyyت/در کشyyyتزار ـyyy شyyyکمش ماننyyyد کیسyyyھ١١

 افشاند. باقال اوست کھ تخم می
ی پیرامyyyyون ـyyyy خyyyyوک نyyyyِر ورزیyyyyده، پلنyyyyگ، گyyyyرگ و کفتyyyyار/ اگyyyyر داخyyyyل باغچyyyyھ١٢

 شونداش بروند، تارومار، پراکنده و فراری میخانھ
ام ماننyyyyد پوسyyyyت خyyyyالی داسyyyyتانش را بیyyyyان کyyyyنم، زبyyyyان مثyyyyل گوشyyyyت و چانyyyyھـyyyy اگyyyyر ١٣

گyyyویم چyyyھ بگyyyویم کyyyھ او بyyyا دیyyyو بyyyزرگ [دیyyyو سyyyپید اسyyyت و بیھyyyوده و یyyyاوه سyyyخن می
 مازندران] دوست است، دوست بزرگ و مھم اوست. 

ی پرسyyyyتو، مyyyyار نفyyyyوذ کyyyyرد و موقعیyyyyت خطرنyyyyاکی پyyyyیش آمyyyyد/ آشyyyyوبی ـyyyy در النyyyyھ١۴
 ایجاد شد برپاست شر و فتنھ 

گویyyد کyyھ پyyایین پyyای تyyو سyyیاه اسyyت، بyyا ایyyن کyyھ خyyودش از تابyyھ میـyy دیyyک بyyھ ماھی١۵
کنyyyد/ انسyyyان در کyyyار خyyyود بyyyرد، دیگyyyران را بyyyھ عیyyyوبی مyyyتھم میعیyyyب زیyyyادی رنyyyج می

 بنددآزاد است ھر جا کھ دلش بخواھد، خرش را می
 م کم است. ـ بھ تو بگویم، امان از دست آدم/ ھر چھ از او بگویم باز ھ١۶
ـyyy ببyyyر مازنyyyدران، صyyyدایش بلنyyyد شyyyد و غرشyyyی کyyyرد/ و گفyyyت: آشyyyکارا مyyyرا از آدم ١٧

 نترسان 
اش را خyyyyوب ببیyyyyنم / سyyyyحرگاه، او را از اصyyyyل و نyyyyژاد بyyyyردارم خyyyyواھم چھyyyyرهـyyyy می١٨

 و نابودش کنم 
 سازد کند/ و از آنھا کاله پوستی میـ روباه گفت: پوست تن تو را می١٩

                                                
 ـ دیوی کھ با رستم جنگید 51	
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٢٠yyyyدا و فریyyyyا صyyyyب yyyyر میـyyyyد پyyyyد و میاد او، جغyyyyھزنyyyyزد / آواز و نالyyyyی او دل را گری
 زند آتش می
 خواھم آدم را ببینم اکنون میـ ببر پھلوان سرش را بلند کرد / کھ ھم٢١
طلبی را دوسyyyت سyyyوختھ را جلyyyو نyyyده؛ دیگyyyر جنyyyگافyyyروزی نکyyyن و ھیyyyزم نیمـyyy آتش٢٢

خyyyyyاموش کyyyyyن، کyyyyyھ دیگyyyyyر خyyyyyواھم / بyyyyyر آتyyyyyش آب بریyyyyyز و آن را نyyyyyدارم، ایyyyyyن را نمی
 توانایی شنیدن آن را ندارم. 

نیسyyyتم کyyyھ از آدم بترسyyyم؛/ ھyyyول زده شyyyوم و از حyyyال و کyyyار او » بنگyyyال«ـyyy مyyyن ببyyyر ٢٣
 بپرسم 
ـyyy در آفریقyyyا ببyyyری وجyyyود نyyyدارد / کyyyھ قyyyدرت و توانمنyyyدی مyyyرا داشyyyتھ باشyyyد. ایyyyن ٢۴

 افسانھ است. 
 ی مازندران ھستم شھـ من آن ببر قدرتمند و توانای جھانم/ حیوان بی٢۵
 ی جوشان آمد / از دور گاو نری بزرگ پیدا شد ـ آھستھ آھستھ کنار چشمھ٢۶
داد. بینyyyی او ماننyyyد کyyyرد و شyyyاخش را تکyyyان مyyyیجنبیyyyد و حرکyyyت میسyyyر میـyyy پشت٢٧

 ھای بزرگی داشت بینی پلنگ بود و دندان
بyyyyدبخت و ـyyyy شyyyyب، سyyyyیاه و تاریyyyyک اسyyyyت و گyyyyاو ھyyyyم بyyyyھ رنyyyyگ سyyyyیاه تمایyyyyل دارد (٢٨
 اش آب شد روز است) از ترس ببر زھرهتیره
ـyyy ببyyyر پرسyyyید آیyyyا تyyyو آدم ھسyyyتی؟ مyyyن بyyyا تyyyو جنyyyگ دارم و بyyyرای کشyyyتن و نyyyابود ٢٩

 ام. کردن تو آمده
ھyyyyا کشyyyyم و ضyyyyد آدمدانyyyyی کyyyyھ مyyyyن ببyyyyر مازنyyyyدران ھسyyyyتم / خyyyyرس را میـyyyy تyyyyو می٣٠

 ھستم. 
مپyyyاش بلکyyyھ بyyyر آن مyyyرھم  ـyyy گyyyاو پاسyyyخ داد کyyyھ مyyyن آدم نیسyyyتم/ بyyyر زخyyyم مyyyن نمyyyک٣١

 بگذار
ـyyyy آدم آن کسyyyyی اسyyyyت کyyyyھ دنیyyyyا را در اختیyyyyار گرفyyyyت / تمyyyyام دشyyyyت و صyyyyحرا را ٣٢

 تصرف کرد 
بنyyدد / او کسyyی اسyyت کyyھ کyyوه بyyھ ایyyن بزرگyyی ـyy اوسyyت کyyھ ھمیشyyھ مyyا را بyyھ یyyوغ می٣٣

 کندرا می
کنyyyyد، گوشyyyyِت کبyyyyاب ای کyyyyھ وزوز میھنگام بyyyyر سyyyyر چyyyyوب، مثyyyyل حشyyyyرهـyyyy شyyyyب٣۴
 کشد. من امان ندارم. کند و مرا می/ اوست کھ پوست مرا می شویممی
کنyyyد و سyyyگ در آسyyyیاب ویyyyران شyyyده پyyyارس ـyyy اسyyyتخوان خyyyالی را سyyyگ ھyyyم بyyyو نمی٣۵

 کندندارد بھ بیچاره و فقیر کسی توجھ نمی
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ـyyy قyyyدرت و نیرویyyyی بyyyرای مyyyن نمانyyyده، پyyyر و پyyyای مyyyن شyyyل اسyyyت ولyyyی زبyyyان مyyyن ٣۶
تم، از ایyyyن پyyyس مثyyyل داسyyyی کyyyھ دسyyyتھ نyyyدارد بyyyھ گو ھسyyyدراز اسyyyت، پرحyyyرف و یyyyاوه

 خورمدرد کسی نمی
خyyyyورد / قyyyyدرتش زیyyyyاد اسyyyyت و او ھمyyyyان کسyyyyی ـyyyy شyyyyیر و کyyyyره، مyyyyا را ھمیشyyyyھ می٣٧

 است کھ آدم است 
 فروشد کشد / و ھر تکھ از گوشت مرا جایی میـ سرانجام با چاقو مرا می٣٨
ای بyyyیش نیسyyyت/ ـyyy شyyyرم و حیyyyا در چشyyyمش نیسyyyت کyyyھ مثyyyل خیyyyک خشyyyک، پوسyyyتھ٣٩

 رسد. خاِر درخِت تمشک و خون سیاه ولیک است کھ فقط آزارش بھ حیوانات می
دھyyyد و تyyyابع و مطیyyyع خyyyود ـyyy صyyyدھا نفyyyر مثyyyل مyyyن را تyyyوی جیyyyب خyyyویش قyyyرار می۴٠
 کشد. سازد./ او کسی است کھ با دعا کردن جن و پری را میمی
ی رین ایyyyران در شyyyاھنامھھای دیyyyـyyy رسyyyتم پھلyyyوان [قھرمyyyان ملyyyی مyyyردم، در افسyyyانھ۴١

فردوسyyyی] کyyyھ آدم اسyyyت،/ بyyyا شyyyھامت و شyyyجاعت خyyyود دسyyyت دیyyyو را بسyyyت [و آنھyyyا را 
 مغلوب ساخت] 

انگیز بyyyود] کنyyyد و پوششyyyی ناک و ھyyyولـyyy پوسyyyت ببyyyر بیyyyان را [کyyyھ ترسyyyناک، خشyyyم۴٢
 برای تن خویش ساخت./ گوشت صد تا گاومیش تنومند را کباب کرد و خورد. 

ھyyyو را گرفyyyت / و بyyyاالی تyyyراس بyyyھ آتyyyش کشyyyید کyyyھ بyyyوی آن در ـyyy شyyyاخ گyyyوزن و آ۴٣
 جا پیچید. ھمھ
کنyyyد/ و ایyyyن آدم، پلنyyyِگ بیابyyyان را بyyyا سyyyماجت ـyyy خyyyوِک گyyyراز، از دسyyyت او نالyyyھ می۴۴

 رساند آزار می
 ھای صحرا نشستھ است و غم بر دل ببر مازندران ـ شبنم روی علف۴۵
گویyyyد: آدمیyyyّت را ببریyyyد و کشyyyت. او میـyyy بنyyyا بyyyھ حکyyyم شyyyرعِی روبyyyاه، آدم را بایyyyد ۴۶

 در بازار بفروشید. 
 ـ ببر پھلوان جلوتر آمد. نزدیک محلّھ، در کشتزار پنبھ قرار گرفت. ۴٧
ی جنyyyگ دیyyyد] کyyyھ ـyyy یyyyک حیyyyوان دارای یyyyال و کوپyyyال، دیyyyد [حیyyyوانی تنومنyyyد و آمyyyاده۴٨

 سرش را مانند شیر بلند کرده بود. 
زنyyyyد، بلنyyyyد بyyyyاال و قدرتمنyyyyد نyyyyگ سyyyyیاھی میـyyyy اسyyyyب نyyyyر قرمyyyyز رنyyyyگ را کyyyyھ بyyyyھ ر۴٩

 جوید. است، دید. علف در دھانش کھ در حال خوردن بود و آن را مثل قند می
ـyyy ببyyyر از او پرسyyyید آیyyyا تyyyو آدم ھسyyyتی، اگyyyر تyyyو آدمyyyی قyyyدرتت را بyyyھ مyyyن نشyyyان بyyyده. ۵٠

 دانم قدرت تو کمتر از من است ام و میمن برای جنگ با تو آماده
گفyyyت: مyyyن و آدم؟! قابyyyل مقایسyyyھ بyyyا ھyyyم نیسyyyتیم/ آدم مyyyن و تyyyو را ـyyy اسyyyب ھوشyyyیار ۵١

 کشد برد و از من و تو کار میزیر بار خودش می
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کشyyد / ـyy او کسyyی اسyyت کyyھ بyyز کyyوھی پyyر قyyدرت را کyyھ بyyزرگ و تنومنyyد اسyyت، می۵٢
 فروشد. کند و شاخ آن را میسرش را قطع می

بyyyس از مyyyن کyyyار کشyyyید، مyyyرا پیyyyر  بینyyyی کyyyھ او مyyyرا بyyyھ زنجیyyyر کشyyyید / ازـyyy آیyyyا نمی۵٣
 کرد. 
کنم / ھای مرتفyyyع و بنyyyد و سyyyدّ عبyyyور مyyyیھyyyای نyyyاھموار و پشyyyتھـyyy بyyyھ آسyyyانی از راه۵۴

 روم. کنم و میدر حالیکھ سرم بستھ است در دشت و بیابان حرکت می
نشyyyیند./ و مyyyرا بyyyھ یyyyک دھم. او بyyyھ پشyyyت مyyyن میـyyy َمyyyن بyyyدبخت بyyyھ او سyyyواری مyyyی۵۵

 بندد. ی سنگین میابھگاری بزرگ و ارّ 
دانyyyی کyyyھ یyyyک مyyyن ماسyyyت چقyyyدر کyyyره دارد؟ و نتیجyyyھ کارھyyyا چyyyھ خواھyyyد ـyyy آیyyyا می۵۶

شyyyyد. دسyyyyت بyyyyھ کyyyyار بیھyyyyوده زدن و مشyyyyت کوبیyyyyدن بyyyyھ آب و آرزوی رھyyyyایی داشyyyyتن 
 فایده است چقدر بی

ھyyyا شyyyغال شyyyود در دل دّرهـyyy شانسyyyی نyyyدارم، اگyyyر دریyyyا بyyyروم، آب دریyyyا خشyyyک می۵٧
 خورد. میارزش مرا بی
 رود ی ما بویی ندارد و چشم ما تا صبح بھ خواب نمیـ کاله پوسیده۵٨
زنم تyyا بyyھ ـyy گyyل اللyyھ سyyرخ اسyyت امyyا دل مyyن سyyرد و کبyyود اسyyت./ دلyyم را آتyyش مyyی۵٩

 خاکستر تبدیل شود. 
ات را بکyyنم و خyyواھی کلyyھـyy ببyyر فریyyاد زد آیyyا بایyyد از حyyرف تyyو بخنyyدم/ یyyا مگyyر می۶٠

 نابودت کنم 
۶١yyyر می ـyyyت: اگyyyب گفyyyیاسyyyان مyyyو نشyyyھ تyyyی / او را بyyyواھی آدم راببینyyyین خyyyو امyyyدھم و ت

 من ھستی [نگذار کھ امنیت من بھ خطر افتد] 
جyyا را وطyyن ـyy مyyژده بyyده، چغنyyدر ریشyyھ کyyرد امیyyد موفقیyyت بyyرای تyyو اسyyت،/ آدم این۶٢

 و محل سکونت خود انتخاب کرد. 
شسyyyتھ اسyyyت و خyyyودش را بyyyا گرمyyyای خyyyواھی او را ببینyyyی / پھلyyyوی آتyyyش نـyyy اگyyyر می۶٣

 کند. آن گرم می
طور کyyyھ انگyyyور مازنyyyدران تyyyوان جyyyاجیم سyyyاخت. ھمyyyانـyyy روبyyyاه گفyyyت از پنبyyyھ، نمی۶۴

گویyyyyد: ھyyyyر المثلی معyyyyروف کyyyyھ میتyyyyوان درآورد (ضyyyyربرا بyyyyھ مyyyyویز و کشyyyyمش نمی
 کسی را بھر کاری ساختند.) 

۶۵yyyان گ ـyyyاریکی پایyyyرد و تyyyرواز کyyyب پyyyت و شyyyرد اسyyyوا سyyyد و ھyyyاال آمyyyاب بyyyت / آفتyyyرف
 جا را روشن کرد. کوه و کمر و ھمھ

 ـ گل زرد، سر و صورتش را آب زد. آب چشمھ بوی گلبرگ را دارد. ۶۶
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جا ھا ناپدیyyyد شyyyدند دود آتyyyش در ھمyyyھـyyy شyyyب پایyyyان گرفyyyت و پyyyرواز کyyyرد و سyyyتاره۶٧
 پیچید. 
مردنyyyyی و  ـyyyy ببyyyyر مازنyyyyدران از دور بyyyyھ آدم، نگyyyyاه کyyyyرد/ او را مثyyyyل چyyyyوب الغyyyyر۶٨

 پوست و استخوان دید. 
قyyyدر او را برانyyyداز کyyyرد و بyyyھ قyyyد و قامyyyت او نظyyyر انyyyداخت، جyyyز ھمyyyان یyyyک ـyyy آن۶٩

 دروازه کھ بر روی پاشنھ خویش قرار دارد، جز ھمان آدم ضعیف، چیزی ندید. 
 ـ جلو رفت تا از آدم بپرسد/ کھ آیا آدم است یا خرس ٧٠
انسyyyان بyyyدبخت قyyyدرت خyyyودت را بyyyھ مyyyن  ـyyy اگyyyر آدم ھسyyyتی، قyyyدرت تyyyو کجاسyyyت/ ای٧١

 نشان بده. 
ی حیوانyyyات سyyyوار گشyyyت آدم دار شyyyد و بyyyر پشyyyت ھمyyyھـyyy حلyyyزون ھyyyم بyyyرای مyyyن شyyyاخ٧٢

 ضعیف و ناتوان، خودش را قوی و زورمند نشان داد. 
خواھی و نیرومنyyyyدی ـyyyy آنقyyyyدر سyyyyنگ و تyyyyرازو را زمyyyyین نyyyyزن و تظyyyyاھر بyyyyھ عyyyyدالت٧٣

 مده و با من چانھ نزن و ادّعا نداشتھ باش نکن/ خودت را پارسا و صادق جلوه
ـyyyy آدم، ماننyyyyد درخyyyyت سyyyyرو سyyyyرش را بلنyyyyد کyyyyرد/ او کyyyyھ پھلyyyyوان مازنyyyyدران و مyyyyرد ٧۴

 ساری بود. خودش را بھ طرف ببر انداخت.
ـyyy صyyyدای نyyyی خyyyویش را سyyyر داد/ زیyyyرا کyyyھ شyyyور و غوغyyyا و سyyyر و صyyyدای جھyyyان ٧۵ 

 شود اش از این صدای خوش ایجاد میھمھ
اش را از دسyyyyyت داده بyyyyyود، بyyyyyاالی کنyyyyyده درخyyyyyت در حyyyyyالی کyyyyyھ ھوشyyyyyیاری ـyyyyy ببyyyyyر٧۶

 تأثیر موسیقی واقع شد. نشست/ صدای خوش در قلب  او نشست و تحت
ھyyyا و ـyyy از جyyyای خyyyودش دیگyyyر نجنبیyyyد تyyyا صyyyدا پایyyyان گیyyyرد/ آدم شyyyعرش را بyyyا پرده٧٧

 خواند. ھای موسیقی میگوشھ
را بyyyا خyyyودم نیyyyاوردم/ کفyyyن را آمyyyاده  گفyyyت: کyyyھ مyyyن قyyyدرت و زورمنyyyدی خyyyودـyyy و می٧٨

 کردم اّما کافور را نیاوردم تا مرده را بشویم. 
آلود ـyyy اگyyyر بyyyروم و قyyyدرت بyyyزرگ و بااھمیyyyت خyyyود را بyyyا خyyyودم بیyyyاورم/ آب کyyyھ گyyyل٧٩

 شود از ترس سیل تو پا بھ فرار خواھی گذاشت. 
 تو بجنگم  ـ بگذار تا دست تو را ببندم / و بروم قدرت خود را بیاورم و با٨٠
ھyyyyایی کyyyyھ آفyyyyت ـyyyy در دل آسyyyyمان ابyyyyر تیyyyyره متyyyyراکم شyyyyد و در کشyyyyتزار بyyyyرنج، علف٨١

 برنج است بھ وجود آمد. [فتنھ برپا شد و جنگ آدم با حیوانات شروع شد] 
ـyyy ببyyyر جyyyوان گفyyyت: ای آدم جyyyان، فyyyدای صyyyدای تyyyو شyyyوم کyyyھ مرھمyyyی بyyyرای آرامyyyش ٨٢

 ھای درون من است. التیام زخم
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را بyyyھ » امیyyyری«و » کتyyyولی«و بyyyاز ھyyyم نyyyی بyyyزن/ بyyyرای مyyyن آھنyyyگ ـyyy مyyyرا ببنyyyد ٨٣
 تکرار بخوان 

 ی حیوانات را ببندید. ـ بھ بازار بروید و دستمال کتان بخرید تا دھن ھمھ٨۴
 شان این صدای خوش را بشنوند و صدای نی تو را گوش کنند، یـ تا ھمھ٨۵
 کور من ھم اشک بریزد  ی خشک ما آب بھ پایین روان شود / و چشمـ از کلّھ٨۶
ـyy ببyyر از بانyyگ و آواز نyyی مسyyت شyyده بyyود / دیگyyر ھوشyyیار نبyyود، وقتyyی کyyھ دسyyتش ٨٧

 بستندرا می
ـyyy بyyyا طنyyyاب، آدم دسyyyت و پyyyای ببyyyر را بسyyyت و بyyyا شyyyتاب جyyyارو را برداشyyyت و بyyyا ٨٨

 اش برای کوبیدن ببر آماده کرد. دستھ
آدم را بyyyyھ ببyyyyر نشyyyyان داد و ـyyyy تبyyyyر و ھوکyyyyاو و بلyyyyو، بیyyyyل و کلنyyyyگ ابزارھyyyyای کyyyyار ٨٩

 قنداق تفنگ خویش را پیش چشمانش آورد، تا قدرت آدمی را دریابد. 
٩٠yyyyین  ـyyyyی ھمyyyyدرت آدمyyyyرو و قyyyyی«نیyyyyی«و » دانممyyyyھ » دانمنمyyyyر چyyyyھ ھyyyyت/ و گرنyyyyاس

 رود و بیھودگی محض است. بگویم در آب دریا فرو می
٩١ yyyاختن«ـyyyوختن و سyyyال سyyyاً در حyyyھ دائمyyyم کyyyره  اند و ازآدم داریyyyان بھyyyار و تدبیرشyyyک
تر اسyyyyyت و مثyyyyyل گyyyyyراز وحشyyyyyی گیرنyyyyyد/ انسyyyyyانی ھyyyyyم داریyyyyyم کyyyyyھ از حیyyyyyوان پسyyyyyتمی
 فھمد. چیزی نمی» 52بندپی«
ی جyyyارو را بyyyر پشyyyت و پھلyyyوی ببyyyر کوبیyyyد و گفyyyت: ھyyyر کyyyس کyyyھ ـyyy محکyyyم دسyyyتھ٩٢

 ارزش است. نادان و نفھم است، مثل شغال نادان دشت، بی
٩٣yyyرا بyyyای مyyyت و پyyyت: دسyyyر گفyyyبب yyyتھ ـyyyا دسyyyتھ را بyyyاده و بسyyyد افتyyyھ بنyyyوان بyyyن / حیyyyاز ک

 جارو نزن 
ـyyy آدم گفyyyت: ایyyyن پاسyyyخ شyyyما و جyyyواب سyyyرباالیی اسyyyت کyyyھ بyyyھ تyyyو دادم ولyyyی ایyyyن ٩۴

 دھم کھ مرا بشناسی. ی اول بھ تو مھلت میدفعھ
ـyy بyyا ایyyن شyyرط کyyھ بyyا ھyyم عھyyد و پیمyyان ببنyyدیم و دوسyyتان ھyyم باشyyیم و بyyا ھyyم نجنگyyیم ٩۵

 دندان در پی خشونت و قصاص نباشیم] [ دندان بھ 
ی ی انسyyyان را بوسyyyھ داد/ گریyyyھـyyy ابyyyر متyyyراکم از بyyyاالی آسyyyمان پyyyایین آمyyyد و چھyyyره٩۶

 شوق، دشت و صحرا را شست و شو داد. 
سyyyازد. درسyyyت مثyyyل نشyyyا ای کyyyھ از سyyyر شyyyوق باشyyyد، دل آدمyyyی را خنyyyدان میـyyy گریyyyھ٩٧

 داردا زنده نگھ میھای نارس برنج رکردن و آب دادن زمین کھ دانھ

                                                
 ـ این بیت تضمینی از شعر امیر پازواری است52	
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اش را بلنyyyد کyyyرد و از طyyyرف دیگyyyر گyyyاو تنومنyyyد، ـyyy اسyyyب نyyyر َکَھyyyر، صyyyدای شyyyیھھ٩٨
 خود را سرداد. » ماق«صدای 
ی ـyyy صyyyدای غyyyرش ببyyyر و آواز و آھنyyyگ نyyyی آدمyyyی در فضyyyا پیچیyyyد. تyyyا آنجyyyا کyyyھ قلyyyّھ٩٩
 صدای بلند شادی سرداد. » 53آورتکوه«بلند 
و » عشyyyyق«و بyyyyھ گyyyyوش ھمگyyyyان رسyyyyید کyyyyھ/ ـyyyy ایyyyyن صyyyyدا در تمyyyyام دنیyyyyا پیچیyyyyد ١٠٠

 در تمام جھان پابرجا و برقرار باشد. » انسانیت«
 

 ی مازندرانیواژه معادل فارسی موقعیت کلمھ یا جملھ آوانگاری
xþše  ارع ازyyyyyyyyyyyل مضyyyyyyyyyyyفع

 بینمصدر ُخش
 ُخشھ خوش است 

bâhâr  باھار بھار  اسم 
baviyyə  ی ازyyyyyyyyyyyyyل ماضyyyyyyyyyyyyyفع

 مصدر بَِوین یا بَیّن
 یا بیھ بویھ شد

xoǰire vâ خجیروا باد خوش ترکیب وصفی 
šo  شو شب  اسم 

češme sar  سرچشمھ سِرچشمھ ترکیب اضافی 
meške bū  بومشک بوی مشک ترکیب اضافی 

kαnde  ارع ازyyyyyyyyyyyل مضyyyyyyyyyyyفع
 مصدر کاندن

 کانده دھد)کند(میمی

lampâye xɐne خنھلمپای خانھچراغ ترکیب اضافی 
sūsū kαnde اyyyyyyyyyyyل مضyyyyyyyyyyyرع از فع

 مصدر سوسو کردن
 سوسو کانده دھدروشنایی می

oftâb mâr 
būrde 

آفت777اب ن777زد م777ادر رف777ت 
کنای777ھ از اینک777ھ آفت777اب 

 غروب کرد

آفتyyyyyاب غyyyyyروب کyyyyyرد مyyyyyار 
یعنyyyی مyyyادر یعنyyyی خورشyyyید 

 در آغوش مادر رفت

 اُفتاب ماربورده

mâh diyâr 
baviyye 

کنایyyyyھ از ایyyyyن کyyyyھ مyyyyاه 
 طلوع کرد 

 ربویّھماه دیا ماه پیدا شد 

maxmale افھyyyyyyyyyyyب اضyyyyyyyyyyyمخمل آسمون آسمان مخملی ترکی 

                                                
» کاورد«وه بلندی است در کنار روستای ـ آورتکوه: دشتِ سرسبز و ک53	

 (زادگاه نگارنده این سطور)
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âsemūn (تشبیھ) تشبیھی 
goldar  گُلدار ی گلدارنده صفت مرّکب 

âsemūne dələ  تعاره ازyyyyمان اسyyyyدِل آس
 ی آسمان درون خانھ

 دلھآسمون در دِل آسمان

αstâre  استاره ستاره اسم 
mašte ارع از فعلyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyمض

 مصدرمشتن
 ھَمشت پر است 

mâtiti تیماتی ماِه زیبا ترکیب وصفی 
dârye zangiyye  تyyyyفی اسyyyyب وصyyyyترکی

و مyyyاه بyyyھ دایyyyره تشyyyبیھ 
 شد

 داریھ زنگی ی زنگی یا دفدایره

behešte  ھyyyا بyyyاه زیبyyyا مyyyدر اینج
دایyyyyyره زنگyyyyyی بھشyyyyyت 

 تشبیھ شد

 بھشتھ بھشت است 

pap̄pli  ت وyyyyyم اسyyyyyھ اسyyyyyپروان
 ای استنام حشره

 پاپلی پروانھ

dor bazū  در دورyyyyyyyل از مصyyyyyyyفع
 زدن

 دُور بَزو  دور زد 

zerzem kþli ھ ترکیب اضافیyyyyyyھ النyyyyyyی بyyyyyyور کلyyyyyyی زنب
 معنی النھ

 زرزم کلی

zerzem زرزم زنبور اسم 
del hedâɁə ِدل ھدائھ دل داد (عاشق شد)  کنایھ از عاشق شدن 

še ِشھ خودش ضمیر مشترک 
rə ِره را عالمت مفعول 

katin sar سرکتین ی چوب باالی کنده یترکیب اضاف 
ništbiye  د ازyyyyyی بعیyyyyyل ماضyyyyyفع

 مصدر ھنیشتن
 نیشتبیھ نشستھ بود

messe ِمثِ  مانندِ  حرف اضافھ 
aržange dev اھنامھ ترکیب اضافیyyyو شyyyگ دیyyyِو ارژنyyyدی 

فردوسyyyyی کyyyyھ رسyyyyتم بyyyyا او 
 ارژنگ ِدو
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 جنگید
gato palevon  بyyyyyyyyا ترکیyyyyyyyyفت بyyyyyyyyص

 عطفی
 وون َگت و پھل بزرگ و پھلوان 

vanūšeh  َو نوشھ بنفشھ با آرایھ تشخیص اسم 
dar biârdə در بیارده درآورد  فعل پیشوندی 

bašeste بشستھ بشست فعل پیشوندی 
češme var  َورچشمھ کناِر چشمھ ترکیب اضافی 

revâ  ِروا روباه  اسم حیوان 
čarb zabūno ھyyyyyyyyyyھ ازحیلyyyyyyyyyyگری کنای

 روباه
 وزبونچرب دارای زبان چرب و نرم 

ven dem   افی درازyyyyyyب اضyyyyyyترکی
بyyyyyyyyyyودن دم کنایyyyyyyyyyyھ از 

گر باز و حیلyyyyyyyyyھحقyyyyyyyyyھ
 بودن است 

دُمyyyyyyyyyyyyyش ون یعنyyyyyyyyyyyyyی اش 
ضyyyyyyyمیر ملکyyyyyyyی و تعلقyyyyyyyی 

 است

 َون ِدم

kamer ra xam 
kɐndə 

کنایyyyyyyyyyyyyyyyyyھ ازایyyyyyyyyyyyyyyyyyن 
مخفیانyyyyyyyyyyyyyyھ وبyyyyyyyyyyyyyyا کھ

بازی کyyyyyyyارش را حقyyyyyyyھ
 دھدانجام می

کمyyyyyyyyyر ره خyyyyyyyyyم  کندکمرش را خم می
 کانده

bašeste češ  ھyyyyyyyھ کنایyyyyyyyی کyyyyyyyازکس
 حیاستپررو و بی

 چشبشستھ چشم شستھ

bemo ِبموُ  آمد فعل ماضی مطلق 
darmə xavar دارمھ َخَور خبر دارم  فعل مرّکب مضارع 

Ɂadam  آدم« انسان  اسم« 
parvâr پروار  چاق و فربھ  اسم 
gat̄tar ترگت تربزرگ صفت تفضیلی 
hevon ِحوون حیوان  اسم 
daniye  دنیّھ  وجود ندارد فعل مضارع 

vene qet  َوِن ِقت  قوت و نیروی او  ترکیب اضافی 
darə  داره دارد (داشتھ باشد) فعل مضارع 

pekâp  ھ پشت پا  ترکیب اضافیyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyِکاپ پ
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 کاپ)(بی
dem denə ارع فعلyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyمض

 ھدائنازمصدردم
 ِدم دنھ اندازدمی

pekâp dem 
hadâen 

کنایyyyyھ از پیyyyyروز شyyyyدن 
دادن و شکسyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyت

 شمن،مصدر مرکبد

شکسyyyyyyyyyyت دادن، مغلyyyyyyyyyyوب 
 کردن

پyyyyyyyyyyyھ کyyyyyyyyyyyاب دم 
 ھدائن

mes̄sə pandire 
xik 

تشyyyبیھ شyyyکم انسyyyان بyyyھ 
 کیسھ چرمی پنیر

 ِمِث پَندیِرخیک مانند کیسھ و خیک پنیر 

betim  بتیم شکم  اسم 
bakle ǰâre dele  مyyyافی و اسyyyب اضyyyترکی

 با پسوند جار
درون زمینyyyyyyyی کyyyyyyyھ بyyyyyyyاقال 

 کارند باقالزارمی
 لھ جاِرِدلھباکِ 

šandenə َشندنھ ریزد می فعل مضارع اخباری 
tim  تیم تخم (دانھ) اسم 

və  لyyyyyyyyyyyyyمیر منفصyyyyyyyyyyyyyض
 شخصی

 وِ  او 

verâze xi: ورازخی خوک گراز ترکیب وصفی 
verg  ورگ گرگ  اسم 

būren بورن  بروند فعل مضارع 
letkâ dele ھ ترکیب اضافیyyyyyyھ درون باغچyyyyyyا بyyyyyyی لتک

امyyyyyون ی پیرمعنyyyyyی باغچyyyyyھ
 خانھ است

 لتکا دلھ 

būnne بونھ شوندمی فعل مضارع 
târo mâr  تyyyyyyyyyyyھ از شکسyyyyyyyyyyyکنای

 خوردن
 تار ومار پراکنده و فراری

zavūn  زوون زبان  اسم 
lâmize  ،تھyyyyyyم، زوون گوشyyyyyyاس

 المیزه 
 المیزه چانھ

kɐle pūste  تھyyyyyyyyyyyyyyyyyyyل پوسyyyyyyyyyyyyyyyyyyyک
المثل ضyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyرب

مازنyyyyyدرانی اسyyyyyت کyyyyyھ 

 کِل پوستھ پوست کنده شده
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گی اجتنyyyyyاب از بیھyyyyyوده
کنyyyyyyyyد. را توصyyyyyyyyیھ می

یعنyyyyyی نبایyyyyyد بیھyyyyyودگی 
کyyyyyرد. ھyyyyyر حرفyyyyyی را 

 نباید زد.
češi?  ؤال وyyyyyyyyyyyام سyyyyyyyyyyyدر مق

 پرسش
 ِچشی؟ چھ چیزی 

bav̄vem  ارع ازyyyyyyyyyyyل مضyyyyyyyyyyyفع
 مصدر بون

 بَوم بگویم 

dev ِدب (ِدو) دیو  اسم 
čelčelâ  چلچال پرستو  اسم 

kɐli  کلی النھ (آشیانھ) اسم 
mar  ر مَ  مار  اسم 

dakətə دَکتھ افتاد فعل ماضی 
کنایyyyyyyyyھ از خطرنyyyyyyyyاک  

 بودن موقعیت 
ی پرسyyyyyyyتو مyyyyyyyار در النyyyyyyyھ
 نفوذ کرد

چلچyyyالی کلyyyی ره 
 مر دکتھ

šar dar dakətə  رyyyyyyھ شyyyyyyھ از اینکyyyyyyکنای
 آشکار شد 

 شر در دکتھ شر بیرون افتاد 

lavə  لَوِ  دیک  اسم 
lâqli الغلی تابھماھی اسم 
king  کینگ باسن اسم 

نظیyyyyر: سyyyyیر یyyyyک روز 
طعنyyyyھ زد بyyyyھ پیyyyyاز کyyyyھ 
تyyyyyyyyو مسyyyyyyyyکین چقyyyyyyyyدر 

 بدبویی

تابyyyyyyھ دیyyyyyyگ بyyyyyyھ ماھی
گویyyyyyyyد کyyyyyyyھ پyyyyyyyایین می

 پایت سیاه است 

کنایyyyyھ ایyyyyن کyyyyھ کسyyyyی کyyyyھ 
خyyyyyودش از عیyyyyyب و ایyyyyyراد 
سرشyyyار اسyyyت بyyyھ دیگyyyران 

 کندعیب و ایراد وارد می

لyyyyyyyyyَو الغلyyyyyyyyyی ر 
گونyyyyھ تyyyyھ کینyyyyگ 
سyyyyyyyyyyیاھھ یyyyyyyyyyyک 

المثل ضyyyyyyyyyyyyyyyyyرب
 مازندرانی

davestan ھ  درمصyyyyyyن کyyyyyyھ ازایyyyyyyتن کنایyyyyyyبس
 درکار خود آزاد است

دوسyyyyyyyyyyتن خyyyyyyyyyyر 
دوسyyyyyyتن رو بyyyyyyھ 

 راھھ
bav̄vəm بَوم  بگویم  فعل مضارع 
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qornəš  غرنش غرش ببر اسم 
Ɂayūni  عیونی آشکارا اسم 
xâmbe خوامبھ  خواھم می فعل مضارع اخباری 

dim  دیم چھره  اسم 
benisar  بنی سر  سحرگاه اسم 
beničə اسم yyyyyار نyyyyyن کyyyyyل، بyyyyyژاد و اص

کنایyyyھ از ایyyyن کyyyھ سyyyحرگاه 
اصyyyyyyyyyyyyyyل و نyyyyyyyyyyyyyyژادش را 

 براندازم

 بنیچھ 
سyyyyyyyyyyyyyyyyyر، ون بنی

 ره بچینمبنیچھ

bowtə  بائوتھ گفت  فعل ماضی 
kandenə َکندنھ  کندمی فعل مضارع 

pūste kolâ پوست کاله کاله پوستی اسم مرکب 
sâzenə سازنھ  سازد می فعل مضارع اخباری 
pitkɐlə پیت کلھ جغد   اسم 

par zandə در فعلyyyyارع ازمصyyyyمض
 پربزوئن

 پر زنده  کندزند پرواز میپر می

vangovâ  ونگ ووا سروصدا، فریاد  اسم 
taš  تش  آتش  اسم 

seroš  ِسروش بانگ و آواز  اسم 
čačkal  لyyyیش دادن چچکyyyم پyyyاس

افyyyyyروزی کنایyyyyyھ از آتش
 طلبیکردن و جنگ

 چکلچ سوختھ و مشتعلھیزم نیم

natūmə نتومبھ  توانمنمی فعل مضارع 
Ɂō  آب اسم  ُ  ا

nimə  نیمھ  نیستم فعل 
venǰəm  افھ وyyyyyyyyyyyyرف اضyyyyyyyyyyyyح

 ضمیر
 ون جم  از او 

hol hayrəm ھُل ھایرم زده شوموحشت فعل مضارع 
mə ِمھ  من  ضمیر ملکی و تعلقی 

Ɂâsniyyə  یھ آسنی افسانھ است  اسم و فعل 
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xeӣnâ  خنا چشمھ  اسم  
pedâ baviyyə پدا بویھ  پیدا شد  فعل ربطی و مسند 

verzâ  ورزا گاو نر ورزیده اسم 
peštekel  پشت کل سر عقب ترکیب اضافی 
maǰeste مجستھ  کرد حرکت می فعل مضارع 

go   گو  گاو  اسم 
siyato  سیاتو سیاه چرده صفت مرکب 
zahlə  زھلھ زھره اسم 

darmə  درمھ ھستم  فعل 
tə vesti  افھ وyyyyyyyyyyyyرف اضyyyyyyyyyyyyح

 ترکیب اضافھ
 تھ وستی بخاطر تو

tə dūndi  لyyyش فاعyyyمیر در نقyyyض
 و فعل مضارع

 تھ دوندی دانیتو می

Ɂaš  اَش خرس  اسم 
košmbə کشمبھ کشم می فعل مضارع 

nimə  نیمھ نیستم  فعل ربطی 
behel ِبِھل بگذار فعل امر 

baɁitə بئیتھ گرفت  فعل ماضی 
Ɂezâl ازال  یوغ  اسم 

vandenə وندنھ بندد می فعل مضارع 
kandenə کندنھ کنددمی فعل مضارع 

vez vezek  ره اسمyyyyyyدا حشyyyyyyھ سروصyyyyyyای ک
 کندکند یا وزوز میمی

 وزوزک

čuye sar  ُچوی سر سِر چوب ترکیب اضافی 
nemâšūn نماشون شب ھنگام  اسم 

المثل ضyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyرباین 
اش ایyyن اسyyت کyyھ معنyyی

وکبyyyyyyاب  کشyyyyyyندمارامی
شyyyyyyویم وجyyyyyyز جyyyyyyز می

گوشyyyyyyyyyyyyyyyyyت مثyyyyyyyyyyyyyyyyyل 

شyyyب ھنگyyyام بyyyر سyyyر چyyyوب 
شyyyyyyyوم و مثyyyyyyyل وزوزک می

 شود گوشتم کباب می

المثل: ضyyyyyyyyyyyyyyyرب
سyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyر چوی

نماشyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyون 
 وزوزک بومبھ 
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 وزوزحشره است
būmbə بومبھ  شوممی فعل ربطی 

nedârmə ندارمھ  ندارم فعل منفی مضارع 
hestekâ  ھستکا استخوان اسم 

Ɂas̄siyū delə  اسیو دلھ درون آسیاب اضافی ترکیب 
کنایyyyھ اینکyyyھ بyyyھ بیچyyyاره  

 کسی اعتنایی ندارد
اسyyyyyتخوان خyyyyyالی را سyyyyyگ 

 کندبو نمی
خyyyyالی ھسyyyyتکا ره 
سyyyگ بyyyو نکانyyyده 

 المثلضرب
مفھyyyyyyyyyyyyyyyyوم کنyyyyyyyyyyyyyyyyایی  

المثل عyyyyyyyyyyyدم ضyyyyyyyyyyyرب
توجyyyyyyھ بyyyyyyھ بیچارگyyyyyyان 

 است 

المثل ھمyyyyyyyان ایyyyyyyyن ضyyyyyyyرب
معنyyyyyyyyی را دارد کyyyyyyyyھ بyyyyyyyyھ 
بیچyyyاره و فقیyyyر کسyyyی توجyyyھ 

 کند نمی

اسyyyیو دلyyyھ عوعyyyو 
نکانyyyyyyyyyده سyyyyyyyyyگ 
بyyyyyyyyرای آسyyyyyyyyیاب 
ویرانyyyyyyھ عوعyyyyyyو 

 کندنمی
penəmə  پنمھ  خشتک اسم 

šele  شلھ  سفت نیست  فعل 
اینکyyyyyyyھ قyyyyyyyدرت و کنایھ 

نیرویyyyyyyyی بyyyyyyyرای مyyyyyyyن 
 نمانده است 

خشyyyyyyتک شyyyyyyلوارم سسyyyyyyت 
اسyyت پyyر و پyyای مyyن سسyyت 

 و ضعیف است 

مyyyyyyھ پنمyyyyyyھ شyyyyyyلھ  
 المثلضرب

tek  تک  لب، دھان  اسم 
اینکyyyyyyyھ خیلyyyyyyyی کنایyyyyyyyھ  

گو پرحyyyyyyyyyرف و یyyyyyyyyyاوه
 ھستم

مyyyyyyھ تyyyyyyک درازه  دھان من دراز است
 المثلضرب

کنایyyھ ایyyن کyyھ دیگyyر بyyھ  
 خورمدرد کسی نمی

مثyyyyyل تبyyyyyر یyyyyyا داس بyyyyyدون 
 دستھ است

دسyyyyyyyyyyتھ درازه بی
 المثلضرب

xþrnə خرنھ خورد می فعل مضارع 
sarâxar  سرآخر  سرانجام  قید 

čaqū چغو  چاقو، کارد اسم 
rūšenə روشنھ فروشد می فعل مضارع 
daniyə  دنیھ  نیست  فعل ربطی منفی 

xþške xikə  اyyyyyyyyبیھ بyyyyyyyyھ و تشyyyyyyyyخشک خیکھ  کیسھ چرمی خشک کنای 
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ترکیyyyyyب وصyyyyyفی مثyyyyyل 
حیyyyyا خیyyyyک خشyyyyک بی

 شرم استو بی
tali  تلی  خار اسم 

hayâ ven češ 
daniyə 

کنایyyyyyyyھ اینکyyyyyyyھ وقyyyyyyyیح 
 شرم استوبی

شyyyyyyرم و حیyyyyyyا در چشyyyyyyمش 
 نیست

yyyyyyyyش حیyyyyyyyyا ون چ
 دنیھ

تشyyyyyyyyyyyyyyyyبیھ آدم بyyyyyyyyyyyyyyyyھ  
خyyyyyاردار تمشyyyyyک و گیاه

گیyyاه ولیyyک جنگلyyی کyyھ 
خyyyون سyyyیاه دارد. کنایyyyھ 
اسyyyyyyyت از آدمyyyyyyyی کyyyyyyyھ 

ی حیوانyyyyات آزاردھنyyyyده
 است 

خyyyار گیyyyاه تمشyyyک و خyyyون 
سyyyyyyyیاه ولیyyyyyyyک کyyyyyyyھ گیyyyyyyyاه 

 جنگلی است

تمشyyyyyyyک تلyyyyyyyی و 
 خون ولیکھ

menə vori  منھ ووری مثِل من  حرف اضافھ و متمم 
ǰorboze  جربزه جرأت و شھامت اسم 

dakþrde  دکرده  کرد  فعل ماضی 
جملھ،کنایyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyھ از  

پھلyyyyyyyyوانی و قyyyyyyyyدرت و 
 شھامت انسان دارد

رسyyyyyyyتم ببyyyyyyyر را کشyyyyyyyت و 
پوسyyت ببyyر بیyyان را بyyر تyyن 

 خود پوشاند

پوسyyyِت ببyyyر بیyyyان 
 شھ تن دکرده

Ɂeškargū  اشکارگو گاومیش اسم مرکب 
nâle sar  ھ، ا ترکیب اضافیyyyراس خانyyyاالی تyyyوان بyyyی

 اتاق
 ناِل سر

dapitə  دپیتھ  پیچید فعل ماضی 
pilə kþndə  ھ ازyyyyyردن کنایyyyyyھ کyyyyyپیل

بyyyyyyyyyyyھ سyyyyyyyyyyyماجت آزار 
 رساندن، اذیت کردن

کنyyyyyyد. دور و بyyyyyyر پیلyyyyyyھ می
 کند.اوست و آزارش می

 پیلھ کانده

bavrin  بورین  ببرید فعل امر 
barūšin  بروشین  بفروشید  فعل امر 
biyamū  و بیم آمد فعل ماضی 

malə َملھ محلّھ، آبادی اسم 
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pambe ǰâr جارپمبھ زار، کشتزار پنبھ پنبھ اسم با پسوند 
Ɂattâ اَتّا یکی اسم مبھم 
kahar  ھ  اسمyyyبی کyyyر، اسyyyر کھyyyب نyyyاس

ای بyyھ رنyyگ قرمyyز یyyا قھyyوه
 است

 کھر یابو

varnə ورنھ برد می فعل مضارع 
navindi نویندی بینی نمی فعل مضارع منفی 

kotel کتل ی مرتفع، تل بلند پشتھ اسم 
rahšūmbe راه شومبھ روم راه می فعل 

šūmbe شومبھ روم می فعل 
dembe  دمبھ  دھم می فعل 

vandenə وندنھ بنددمی فعل مضارع 
dârnə دارنھ دارد  فعل مضارع 
dondi  دندی؟ دانیآیا می فعل مضارع 

کنایyyyھ از ایyyyن کyyyھ آخyyyر  
ا و سyyyyyyyyرانجام کyyyyyyyyار ر

 سنجیدی؟ 

دانyyyyyyyی یyyyyyyyک مyyyyyyyن آیyyyyyyyا می
 ماست چقدر کره دارد؟

المثل ضyyyyyyyyyyyyyyyyyرب
یyyyک مyyyن ماسyyyت 
چنyyyyyyyyyyyyد رغyyyyyyyyyyyyن 

 دارنھ؟
mis  میس مشت  اسم 

کنایyyyyyyyyھ از ایyyyyyyyyن کyyyyyyyyھ  
خواھyyyyyyyyyyد بیھyyyyyyyyyyوده می

کارھyyyyyyا آسyyyyyyان انجyyyyyyام 
شyyyود و مشyyyکل نداشyyyتھ 

 باشد

زنyyyyyyyyyد و آب را مشyyyyyyyyyت می
 آرزو دارد

اوره مyyyyیس زنyyyyده 
 ارمون دارنھ

Ɂarmon  ارمون و آرمان، آرز اسم 
dar dalə دھره دلھ دروِن دّره  ترکیب اضافی 

šâl  شال شغال  اسم 
Ɂamšū  امشو ِامشب  قیدزمان 

کنایyyyyyyھ ایyyyyyyن کyyyyyyھ مyyyyyyن  
شyyyyyyyyyyyyyانس نyyyyyyyyyyyyyدارم و 

اگyyyyyر بyyyyyھ دریyyyyyا بyyyyyروم، آب 
 شوددریا خشک می

اگyyر دریyyو بyyورم، 
خشyyyyyyyyyک بونyyyyyyyyyھ 
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 دریو بدبختم 
pistekolâ  ھyyyفی، کنایyyyب وصyyyترکی

از بyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyدبختی و 
 بدشانسی

 پیستھ کال ه پوسیدهکال

sevahi: صواحی  صبح  اسم 
xū خو خواب  اسم 

kahūɁə کھوئھ کبود است مسند و فعل ربطی 
taš zambə تش زمبھ زنمآتش می فعل مرکب 

kəlim bavūɁə کلیم بووئھ خاکستر شود مسند و فعل ربطی 
gap  گپ سخن، حرف اسم 

xâni:  خوانی خواھیمی فعل مضارع 
dembe دمبھ  دھممی ل مضارع اخباریفع 

mešteleq مشتلق مژده، نوید اسم 
čangɐl (نھاد) چنگل چغندر  اسم 

ben hakərdə بن ھاکرده ریشھ کرد فعل مرکب 
کنایyyyyyھ از اینکyyyyyھ امیyyyyyد  

 موفقیت است
چنگyyyyyyyyyyyyل بyyyyyyyyyyyyن  چغندر ریشھ کرد

 ھاکرده
taše pali ništə  ل آنyyyyل (فاعyyyyد و فعyyyyقی

 آدم است)
شسyyyyتھ پھلyyyyو و کنyyyyار آتyyyyش ن

 است
 تش پلی نیشتھ

šə rə  ترکyyyyyyyyyyyyمیر مشyyyyyyyyyyyyض
مفعyyyyyyول بyyyyyyا را نشyyyyyyانھ 

 مفعول

 شھ ره  خودش را 

gelič گلیج جاجیم،روانداز پشمی اسم 
Ɂangir انگیر انگور اسم 
mamiǰ ممیج مویز، کشمش  اسم 

teq bazūɁe د  فعل ماضیyyyyyyyyاال آمyyyyyyyyاب بyyyyyyyyغ آفتyyyyyyyyتی
خورشyyyyید بyyyyاال آمyyyyد و ھمyyyyھ 

 جا را روشن کرد

 ِتغ بزوئھ

bazū بزو زد فعل ماضی 
di: دی دود اسم 
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hâreša ھارشا نگاه کرد  فعل ماضی 
کنایyyyyھ از ایyyyyن کyyyyھ بyyyyھ  

 آمدنظر ناتوان می
آدم را مثyyyyyل چyyyyyوب الغyyyyyر، 
فقyyyyyyط پوسyyyyyyت و اسyyyyyyتخوان 

 دید

الغyyyyر چyyyyو بدیyyyyھ 
 پوس و ھسکا

Ɂande  انده آن قدر قید 
Ɂendâ varandâ  ِاندا ورندا برانداز کردن مصدر 

nadiye ندیھ ندید ل ماضی منفیفع 
darbo kondâ  انyyھ ھمyyن کyyھ از ایyyکنای

آدم الغyyyyyyyyر و مردنyyyyyyyyی 
 در نظر است 

 درب و کندا ی در دروازه و پاشنھ

fetvâ ت  فتوا، حکم شرعی اسمyyyyyyyyyyyوا (لغyyyyyyyyyyyفت
 عربی است)

lesek  لسک حلزون اسم 
me vəstə مھ وستھ برای من  حرف اضافھ و متمم 

baviye  بویّھ شد فعل 
lesekam šxdâr 

baviye 
کنایyyyyyyھ از اینکyyyyyyھ فyyyyyyرد 
ضyyyyyyyyعیف خyyyyyyyyودش را 

 کندقوی تصور می

حلyyyyyyزون ھyyyyyyم دارای شyyyyyyاخ 
 شد

لسyyyyyyyyyyyyک ھyyyyyyyyyyyyم 
 شاخدار بویھ

Ɂande  انده قدر آن قید 
terâzi ترازی ترازو اسم 

bene nazen بنھ نزن زمین نزن فعل مرکب 
sango terazi 

bene nazen 
کنایyyyھ از اینکyyyھ تظyyyاھر 
بyyyyyyyyyyھ عyyyyyyyyyyدالتخواھی و 

 داقت نکنص

سyyyyyyyنگ و تyyyyyyyرازو را بyyyyyyyھ 
 زمین نزن

سyyyyyنگ وتyyyyyرازی 
 بنھ نزن 

tasbi: rə Ɂo 
nakeš 

کنایyyyھ اینکyyyھ تظyyyاھر بyyyھ 
خyyyyyyyyyyوبی و پارسyyyyyyyyyyایی 

 نکن

تسyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyبیح ره  تسبیح را آب نکش
 اونکش

maǰ čūne 
nazen 

کنایyyyyyھ اینکyyyyyھ اصyyyyyرار 
بyyyyyyyyyر قبyyyyyyyyyول کyyyyyyyyyردن 

 کاالھای خود نکن

 مج چونھ نزن با من چونھ نزن 
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sor dâre vâri: 777777777بیھ آدم777777777ی ب777777777ھ تش
 درخت سرو

 سُردار ووری مانند درخت سرو

yal یل پھلوان، دلیر اسم 
lale vâ وا ساِز نی اسم � 

sar hedâɁe  دا راyyyھ صyyyن کyyyھ ایyyyکنای
 بلند کرد و خواند

 سر ھدائھ سرداد 

dâre sar داِرسر سِر درخت ترکیب اضافی 
heni:štə ھنیشتھ نشست فعل ماضی 
del sar  دل سر روی دل متمم حرف اضافھ و 

naǰonbeste نجنبستھ نجنبید فعل ماضی 
bav̄və temūm بوه تموم تمام شود  فعل 

xūndeste خوندستھ  خواند می فعل ماضی 
rengo maqūm رنگ و مقوم آھنگ و مقام موسیقی اسم 

nyârdmə نیاردمھ  نیاوردم فعل 
būrem بورم  بروم  فعل 

biyârəm بیارم بیاورم  فعل  
tilan تیلن  آلودگل مسند 

tə تھ  تو ضمیر 
davendem دوندم ببندم فعل 

Ɂo tilem būnə  ھ آب راyyyyyھ از اینکyyyyyکنای
کننyyyyyyyد تyyyyyyyا آلود میگyyyyyyyل

مyyyyاھی مقصودشyyyyان بyyyyھ 
دسyyyyyyت آورنyyyyyyد بyyyyyyرای 
رسyyyیدن بyyyھ یyyyک ھyyyدف 
از مقyyyyدمات آن اسyyyyتفاده 

 کنند. می

 او تیلن بونھ شود آلود میآب، گل

behel ِھلبِ  بگذار فعل 
miyâ ِمیا ابر  اسم 

dakete دکتھ افتاد فعل 
binǰestūn بینجستون کشتزار برنج، شالیزار اسم 
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varməz ھ اسمyyyyا دانyyyyف بyyyyوعی علyyyyھای ن
سyyyیاه کyyyھ در کشyyyتزار بyyyرنج 

ھای کنyyyد و بyyyا دانyyyھرشyyyد می
آیyyyyyد کyyyyyھ بyyyyyرنج بدسyyyyyت می
 افتدبرنج از استفاده می

 ورمز

čekâ ت  اسمyyyyرز، آفyyyyف ھyyyyوعی علyyyyن
yyyyرنج نyyyyرت بyyyyر آن چyyyyام دیگ

 است

 چکا

جملyyyyھ کنایyyyyھ از اینکyyyyھ  
چیز درھyyyyyyyyyyyم و ھمyyyyyyyyyyyھ

آشyyyyyyفتھ شyyyyyyد و آفyyyyyyت و 
 فتنھ ایجاد شد 

ھای در کشyyyتزار بyyyرنج دانyyyھ
سyyyyyyyyyیاه و آفyyyyyyyyyت افتyyyyyyyyyاددر 

المثل مازنyyyyyyyyدرانی ضyyyyyyyyرب
اسyyت بyyھ پشyyتی بیyyنج ورمyyز 

 او خرنھ

بینجسyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyتون 
 ورمز چکادکتھ

belarə  امyyyyyyھ در مقyyyyyyن جملyyyyyyای
عشyyyyyyyyyyyyق و دوسyyyyyyyyyyyyتی 

 . شوداظھار می

 بالره فدای تو شوم

davand دوند ببند  فعل امر 
 

katūliy گ  اسمyyyyyyوع آواز و آھنyyyyyyک نyyyyyyی
در موسyyyyyyyyyyیقی مازنyyyyyyyyyyدران 

ی کتyyyول و اسyyyت در منطقyyyھ
 سرتاسر مازندران

 کتولی

Ɂamiri: یقی  اسمyyyگ موسyyyوع آھنyyyک نyyyی
در مازنyyyyyyyyyدران بyyyyyyyyyھ نyyyyyyyyyام 

 امیری از امیر پازواری

 امیری

hey ھی دائم قید 
hâyrin  ھایرین  بگیرید  فعل امر 

ǰe جھ  از حرف اضافھ 
Ɂasri: اَسری اشک اسم 

dar hâknə در ھاکنھ بیرون ریزد فعل پیشوندی 
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vango vây ونگ ووا صدا و آواز خوش  اسم 
baӯye بیھ بود  فعل ربطی 
Ɂâǰir  آجیر ھشیار اسم 

naӯyə نی777ھ (فع777ل منف777ی  نبود  فعل منفی
 بیھ)

davestə دوستھ بست  فعل 
rasan رسن ریسمان، طناب اسم 

ling لینگ پا اسم 
saze kating ساز کتینگ ی جارودستھ ترکیب اضافی 

tor تور تبر اسم ابزار 
hūkâ ار  اسم ابزارyyyyyyای کyyyyyyا از ابزارھyyyyyyھوک

 کشاورزی
 ھوکا

balu ار  اسم ابزارyyyyyyyای کyyyyyyyو از ابزارھyyyyyyyبل
 کشاورزی

 بَلو

qondâqe tifəng اق تیفنگقند قنداق تفنگ ترکیب اضافی 
nešūne ve 

head 
 نشون ھدا بھ او نشان داد فعل با متمم

qet  قت توانایی، قدرت زور اسم 
dūmbe  دومبھ دانم می فعل مضارع 

nadūmbe ندومبھ دانم نمی فعل مضارع منفی 
ferū šūne فروشونھ رود فرو می فعل پیشوندی 

gumbe  گومبھ گویم می فعل مضارع 
توانyyyyyایی کنایyyyyyھ اینکyyyyyھ  

 در دانستن است
توانyyyyyایی انسyyyyyان ھمyyyyyین در 

 دانم است دانم و نمیمی
قyyyyyyyت آدم ھمyyyyyyyین 

 دومبھ ندومبھ 
bande pey بندپی بندپی اسم جایی است 

qâyəm قایم  محکم  قید 
ve re  ی درyyyyyyyمیر شخصyyyyyyyض

 نقش مفعولی
 ِورَ  او را 

nadūnde ندونده داند نمی فعل مضارع 
šâle baɁue ھyyyن کyyyھ ایyyyت  کنایyyyیاھمیyyyyادان بyyyyغال نyyyyشال بئوئھارزش او ش 
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 و ضعیف است و ارزشی ندارد
dandūn be 

dandūn 
کنایyyyyyyyyyyyyyyھ از اینکyyyyyyyyyyyyyyھ 
قصyyyyyyyاص و جنyyyyyyyگ و 

 مخالفت باشد

 دندون بھ دندون دندان در مقابل دندان 

ǰer ِجر پایین قید 
van dim rə  افھ وyyyyyyyyyyyب اضyyyyyyyyyyyترکی

 مفعول
 ون دیم ر اش راچھره

xþš heda خش ھدا دبوسھ دا فعل مرکب 
berme برمھ گریھ  اسم 
dârnə دارنھ دارد فعل 

nešâ vo Ɂo نشا کردن و آب دادن مصدر مرکب  ُ  نشا و ا
binǰâ ھابینج ھای نارسیده برنجدانھ اسم 
maq ماق (ماق) (صدای گاو) اسم 

kal̄le vang  کلّھ ونگ شاباش و صدای بلند شاد اسم 
Ɂortkū ye kale ترکیب اضافی yyyھ کyyyار قلyyyو در کنyyyوه آورتک

روسyyyyyyyyyyyyyyyyyyتای کyyyyyyyyyyyyyyyyyyاورد 
 شھمیرزاد

 اورتکوه کلھ

būɁə بوئھ باشد  فعل 
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 گراییگرایی تا طبیعتنیما از باستان

 آرایعادل جھان
 نگارروزنامھ

ھای توان از دریچھی نیما بی تردید یکی از بھترین آثاری است کھ می»روجا«جستارگشایی: دیوان 
دھھ  43ھای نیما آشنا شد. آشنایی من با اشعار تبری نیما بھ حداقل ھا و اندیشھاش، با دیدگاهشعری تبری

شماره ھر روز بھ صورتی پاورقی اشعار 500روز و  500سال و در  3گردد، اما بھ مدت قبل بر می
ھای زدم. دوبیتیھای آن مینوشتم و گاه شرحی ھم بر دوبیتیھمشھری می تبری نیما را در روزنامھ

ھم بخشی از آن کار است. با این حال اعتقاد دارم کھ اشعار تبری نیما را باید از منظرھای مختلف زیر 
بررسی کرد و بایستھ است کھ سخنوران مازنی کھ آشنایی بھتر و بیشتری با زبان و فرھنگ این مرز و 

 بوم و خاصھ زادگاه نیما یوشیج دارند، در این زمینھ گام بردارند. 
 شعر اول

 جا نپُرْس درازُ  یسُخْن م وِ ید
Dyve sokhan ne ja napors derazo 

 ھای زیادی دارمحرفاز من مپرس کھ  ویباره د در
 سُخِن آغازُ  یبوِاْم م یچ َھرْ 

Har chy boemme sokhane aghazo  
 ابتدای سخنم استکھ  یپندار م،یچھ بگو ھر
 ھرازُ  یتُو گُن گُُم کوُ  یاَن

Any gomo ku to gony herazo  
 شودیسخنان مثل ھراز تمام نم یکھ فکر کن میگویم آنقدر

 آوازُ  یْ خُوُم کُو پنداْرن یاَن
Any khomo  ku to pendarny avazo 

 خوانمیدارم آواز م یکنیفکر م خوانمیم آنقدر
 خوانش

 ییگراھبازگشت بھ کھن ای ییواپسگرا یگذشتھ نوع ریو اساط خیگمان کنند کھ نگاه بھ تار یاریبس دیشا
بر آن متصور است،  یمنطق یلیدرست باشد و نھ آنکھ دل تواندینوع برداشت نھ م نیکھ ا یاست، درحال

 یکھ اگر آنھا بھ درست تاس ییھاحامل ارزش یافھیھر قوم و طا اکانین یخیتار یھاو داشتھ خیتار رایز
گذشتھ و  نیب یو محکم یقو چھ بسا بتواند پل رد،یصورت گ یو علم یاصول یشوند و بازشناس نییتب
راه  نیما گذاشت، چون ا اتیادب یپا شیراه نو را پ یدر شعر فارس ماین مییگویکھ م یباشد. وقت ندهیآ
 گرید یو زبان وهیاو بھ ش  یدر شعر تبر تفاقاکرد. ا یآن را نف توانینم یبھ راحت و مشخص است، دایپ

. ما در دھدیخود نشان م یھایھا و ھمشھرزبانھم راه را بھ نیگرفتھ است و ا شیراه نو را در پ
از مسائل  ریغ یکھ آنھا بھ مسائل و موضوعات میندار ینشان مایقبل از ن یسرایاشعار شاعران تبر

 یو اجتماع کیرمانتدارم،  اغلب عاشقانھ، کردند،یرا انتخاب م ییاگر ژانرھا ایخود بپردازند  یرامونیپ
چھ رسد بھ آنکھ بخواھند بھ  شود،ینم دهیآنھا د یدر شعرھا یخینگاه تار ای ییگراخیتار یبود. رد پا

در  یگاھن نیاقدام و چن نیچن یاست کھ برا یعیزادبوم و فرھنگ خود نقب بزنند. طب ریاساط یایدن
 ای یو سپس باور بھ آن مولفھ را در ذھن خود پرورش داده باشند، تا سخن یدانش کاف دیوھلھ اول با

بھ او  یارادت خاص مایکھ اتفاقا ن-یرپازواریام یر باره آن موضوع گفتھ باشند. مثال در شعرھاد یشعر
و  ھاتیاست و شخص ینید ای یعرفان یحامل معان شتریبھ گذشتھ وجود دارد، ب یاگر نگاھ -دارد

 و استعاره از آنھا سخن گفتھ ھیگاه تشب ایگاه بھ صورت اول شخص مفرد  ینیمقبول د یھاچھره
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 یاز شاعران بوم کیھر  نیسرزم ایمازندران  خیکھ بھ تار دیدر اشعار او د یزیچ توانینم یولشد،یم
 لیدل نیاست. بھ ھم یموضوع بوم انیدر ب یساختارشکن ینوع مایشعر ن نیاستان اشاره شده باشد. ا

شعر  یخیارت ای یریمرسوم تصو یھم ساختارھا اشیتبر ینوگرا در شعرھا یماین معتقدماست کھ 
 یموضوعات نیچن انیسخن گفتن از آن و ب دیپرداخت کھ شا یموضوعات انیداد و بھ ب رییرا تغ یبوم
عالقھ او بھ  بتوان در توجھ و دیرا شا ماین ییگرا. اسطورهدیرسینامحتمل بھ نظر م یو حت بیغر اریبس
در و دشت و زادبوم خود عشق  و گذشتھ مازندران مرتبط دانست. او بھ ھمان نسبت کھ بھ کوه و خیتار

 ماین کھنی. استیمازندران کمتر از آن ن یریو اساط یفرھنگ یھااش بھ داشتھعشق و عالقھ د،یورزیم
موجود  نیاز ا یبس طوالن یتیاو حکا ییدارد، گو یسر دراز کھرا از من نپرس  ویداستان د دیگویم

از  یموجود را بخش نیا مایداشتھ است. ن یجا و مکان نیسرزم نیدر ا خیدارد کھ بھ نوشتھ تار یاافسانھ
گوید کھ من از دیو ھر چھ در این شعر نیما می .آوردیبھ شمار م نجایفرھنگ و باور منطقھ و تعلقات ا

حرف بزنم، انگار کھ ابتدای سخن من است. او شأنی ویژه و جایگاھی درست و زمینی برای دیو در 
کند کھ نیما چھ عالقھ و ارادتی بھ بیتی خواننده بھ راحتی درک میمازندران قائل است. در این دو

 دیوھایی دارد کھ از آنھا حتی در شاھنامھ فردوسی سخن گفتھ شده است. 
اش بارھا از آن سخن گفتھ است. حتی یک جا او عالقھ خاصی بھ این موضوع دارد و در اشعار تبری 

یکی دیگر از  گویند ھمھ نادرست بوده است. در میھم ابا ندارد کھ بگوید آنچھ در باره دیوھا 
 ھایش گفت:دوبیتی

بد نام » سوات«کھ  میدار یوید)div darmy ko ve  bad name sevato(کُو ِو بَِدنُوْم ِسواتُ  یدارم وْ ید 
 /است
ساخت و رستم رفت و با او  شیپ/Rosteme var bordo ba ve besato /ِبسا تُ  یَوْر بُوْردُ با وِ  ُرْستَمِ 

 پاخت کرد(ھمدست شد)
کھ او کوه آرارات را  میدار یوید) div darmy ko bayto ve ararato(آراراتُ  یوِ  تُ یْ کُو با یداْرم وْ ید

 فتح کرد
 وید نی) ھممیقد یھایو تبار تات(تپور شھیر/In ryshye divo ve tebare tato تَباِر تاتُ  و وُ ید ِشھِ یر نْ یا

 است
. گاه از دید یمختلف یرا از منظرھا ییگراباستان یھادغدغھ توانیم ماین یرتب یبا خواندن شعرھا

مد نظر شاعر  شتری. بھ نظرم وجھ دوم بیبوم ریشناس و گاه از منظر دوستدار اساطهاسطور کیمنظر 
ھ ک شودیسخن گفتھ م وانیو د ویاز د ی. در شاھنامھ فردوسکندیرا پنھان نم یمندعالقھ نیا مایاست و ن

 یااسطوره ای یعصر فردوس ییایفنسبت بھ مازندران جغرا یبرخ دیخاستگاه آنھا مازندران است، شا
دارد،  اتیکھ در شاھنامھ حضور و ح یویاز افراد د یاریبس یحال حداقل برا نیشبھھ داشتھ باشند، با ا

منظر  نیھم از ا ماین نکھ،ی. چھ اشودیم دهیباشد کھ امروز مازندران نام ینیسرزم نیدر ھم توانستیم
 . انگاردیم شیبروبوم خو خیاز تار یرا بخش وید مانند یریو موجود اساط کندیبھ شاھنامھ نگاه م

 یآن را بھ صورت بیشاکلھ و ترک پردازد،یآن م فیو بھ توص رسدیم ویبھ د یوقت یشاھنامھ فردوس
 ییو گاه با رفتارھا یقو یبلند، دستان یاندام: کھ از چند منظر با انسان تفاوت داشتھ باشد دیآرایم
 ایدر مقابل رستم  شوند،ینمودار م اهیسخت و خشن کھ چون ابر س یدھاو عملکر یرمنطقیغ

 الشیمر او را بھ تن/ برو کتف و  یابیکوه  یکی«ھستند.  زیناچ اریشاه از نظر عقل و خرد بسکاووس
کھ  یاندام نیا »یاو یان  پر زباال  و پھنا/جھ یرمویوچون ش یبھ رنگ شبھ رو«  ای» بود ده رسن

باشد  یلیتخ ای یاافسانھ تواندیموجود م نیکھ ا ستیمھم ن یلیخ ماین یبرا کند،یم میترس ویاز د یفردوس
و  دیگویسخن م وی. او از دو دپردازدیاز آن م ینظر دارد و بھ طرفدار وید یاو بھ وجھ و شکل انسان

شھره  »سوات«را بست و بھ نام  شیھادست لھیکھ رستم با مکر وح یوید د،کنیم یبندمیآنھا را تقس
و  است ارید نیداشتھ باشد و چھ بسا متعلق بھ قوم ساکن ا یمازن یخاستگاھ تواندیم مایاست، از نظر ن
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منشأ و جد و تبار خود  مایرا ن وید نیکھ آرارات را فتح کرد. جالب است کھ ا بردیرا نام م یگرید وید
و  تیکھ از مرز روا یزمان لگوھااکھن نی. اکندیو از آن دفاع م پنداردیم شیمردم منطقھ خو و

عمل  وهیکھ رفتار و ش رودیانتظار م ابند،یراه  یو جامعھ بشر یانسان یاسطوره عبور کنند و بھ فضا
 نیزادبوم خود دارد، ا یخیتار یھاکھ بھ گذشتھ یاعالقھ لیبھ دل مایحال ن نیباشد، با ا یآنھا ھم انسان

کھ آرارات را فتح کرده است، بداند و بھ  یویتات را از د بارو ت شھیکھ ر دھدیتعصب را ھم بھ خرج م
 یبھ زبان تبر زین یگرید یشعرھا نھیزم نیدر ا ی. ودیجویم یتبر» سوات«بھ نام  یویاز د ینوع

 دارد.  
 
 شعر دوم 

 ُ  نماشوم َسر ِکھ ِافتاْب َرنْگ دا ا
Nemashum sar ke eftab rang da o 

 دھدھنگام غروب کھ آفتاب رنگش را از دست می
 ُ  بَاْیِت دیِم سُرخاْب ِکردُ َرنْگ دا ا

Bayte dime sorkhab kerdo rang da o 
 کندروی خود را با سرخاب نقش و نگار می 

ُ وِیِشھ  ی ِدِلھ اَتا، اَتا َکِس َونْگ دا ا
Vysheye dele eta eta kase vang da o 

 زد(اما) درون جنگل کسی، شخصی را صدا می
 ُ  ِم نازنیْن، ِگْل دیِم ُمِن َچنْگ دا ا

Me nazanin gele dyme mone chang da o   
 نازنینم کھ صورتی چون گل داشت، مرا بھ چنگش آورد

 خوانش
یکی از  -تبریچھ فارسی و چھ  -ھای ادبی در شعرھای نیماکارگیری آرایھنظیر و بھتصویرپردازی بی

نظیر طبیعی شاعر ناپذیر شعرھای نیماست. زندگی در محیطی سرشار از مناظر بدیع و بیوجوه جدایی
مو یا ابزار نقاشی بردارد و بر بومی ھر چیزی را کھ آورد و او بھ جای آنکھ قلممازنی را بھ وجد می

ور خیالش او را بھ مسیری چرخاند و صبیند، بھ تصویر درآورد، قلمش را بھ سوی دیگری میمی
اش حیفم نظیر تصویرگریکند کھ ھمْھ زیبایی و شکوه است. این دوبیتی را بھ دلیل ویژگی بیھدایت می

آفتاب انس و الفتی مثال زدنی دارد کھ گویی ذاتی وجود  آمد در ضیافت نگاھتان نیاورم. نیما با رنگ
در جای خود بیشتر  -اشصھ اشعار تبریخا –خود اوست. در باره نقش خورشید در شعرھای او 

بدیل ای بیصحبت خواھم کرد. اما اینجا نماشون یا غروبی ھم است کھ  شاید برای ھر شاعری لحظھ
ھای خود را بر پھنھ زمین ناامیدی. اما در این نماشون با وجودی کھ خورشید رنگ باشد و گاه لحظھ

تا جای خود را بھ شب بدھد، ولی کاری کھ خورشید انجام کند کند و دارد مقدماتی را فراھم میرھا می
کند،  ولی شاعر چیز دیگری را بھ دست زند و رنگی میدھد، بھ قول نیما صورتش را سرخاب میمی
آورد و آن یکی شدن او با یارش است. خورشیدی کھ در این شعر حضور دارد، دست نیافتنی نیست. می

آن ھم جنس مونث کھ پر بیراه  –آید و چون یک انسان زمین می خورشید با وجود آسمانی بودنش بھ
پردازد. خورشید در این فضا گرچھ رنگ خود بھ آرایش خود می -نیست آن را نیمھ دیگر نیما تلقی کرد

ھاست و نیما این موجود را حس دھد، ولی باز مشغول انجام کاری است کھ مختص انسانرا از دست می
چھره و نقش و نگار اوست. اما در ھمان حال کھ خورشید مشغول دلبری و  کند و شاھد آرایشمی

رسد. آرایی خود است، در سوی دیگر، در جنگل یا بھ قول نیما در بیشھ صدایی بھ گوش شاعر میهچھر
خواند. این صدا اگر چھ در ابتدا گنگ و ناشناس است، اما در فرصتی صدایی کھ گویا نام کسی را می
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کھ تواند در آن باشد، اما اینشود. بیشھ، سرشار از رازھاست، ھر چیزی میصدا شناختھ می اندک منبع
آید کھ آن صدا برای شاعر آشناست، خوِد این موضوع شاید از ی خیال شاعر چرا صدایی میدر بیشھ

رد و آوھای نیما حکایت دارد. اگر صدای معشوقی است کھ خیال نیما را بھ وجد میرازناکی اندیشھ
انگیز باشد، اما رازناک و در عین حال بھ مکانی امن برای شاعر تبدیل تواند وھمای کھ میبیشھ
خواھد این عناصر زمینی را با وجود خود یکی سازد و بخش وھمناکی آن را شود، بھ نظر نیما میمی

شود. ا ھم دیده میھای دیگری بر آن بیفزاید. صداھای رازناک در شعر فارسی نیمپاک کرده و زیبایی
دھد کھ صدای اند، شاید آوای کسی را صدا میھای زیادی زدهرا کھ بسیاری بر آن شرحمثل صدای ری

آید را، صدا میری«توانند بھ درستی آن را بشناسند. کنند و نھ ھمھ میاو را نھ ھمھ کس درک می
ست  یکس ایگو/کشاند یچشم م رد/از خراب یریتابش تصو اهیس برق/کھ بندآب»کاچ«پشت  از امشب،

ای کھ ھای طبیعی یا شاعرانھاساساً بسیاری از المان...»  ستین نیا یآدم یصدا اما/خواند... یکھ م
کنند، بافتاری گیرد، برخالف شاعران دیگر کھ آنھا را دست نیافتنی تصویر مینیما از آنھا بھره می

بندد، دھد. اگر عشقی ھم در ذھن نیما نقش میمی گیرند و شاعر در این فضا بھ آنھا جانزمینی می
دارد یا بھ باوجود شاعرانھ بودن آن، ولی این عشق برای نیما زمینی است. نمادھایی را کھ دوست می

گوید من عاشق چیزی ھستم کھ رونده است. اند. وی خود میجھانیورزد، زمینی و اینآنھا عشق می
است کھ با شاعر حشر و نشر دارد. در اینجا ھم شاعر، مثل رونده بودن در واقع بھ معنی کسی 

گیرد تا احساس کند کھ صدای معشوق او در میان خورشید، بیشھ و غروب را برای آن بھ خدمت می
تردید ھمھ کسانی ھستندکھ بیشھ بخشی از زندگی آنھا را تأمین جنگل پراکنده است. نازنین نیما، بی

 ھایی کھ با بیشھ الفتی دارند، یگانھ است.   کند و خورشید ھم با انسانمی
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 ِچلیک
 راوی: خانم بزرگ راک 

 ثبت: احمد باوند سوادکوھی
 فونتیک: لیال علیپور واوسری

جا راس بیِیھ شیِیھ کلوم اَتّا گو ِره ِخرِده. بو َگھِره ِدِلھاَتّا ِچلیک بیِیھ َگھره دَیِّھ. شو بَھی
 ّ ِیر ا شو بورِده ِکلوِم ِدِلھ گو ِره بَِخرِده، ُصب ِبمو َگھِره. روز بَیِّھ. پیِصواحی ِامو َگھِره ِدِلھ. اَت

َور ِره ھارشیِنھ، بَدیِنھ َور اونمار بَدیِنھ اَتّا گو ِکلوم ِدِلھ دَنیِیھ. بَِتِنھ کی بَِوردبو؟ ِدز بَِزبو! این
ھ. بَِتِنھ نَِکِنھ ِدب ِمب کار باِشھ. دل  ِھزارجا کار ِکرده. ِفردا شو بَیِّھ. کلوم ِدِلھ خون آشی َھّسِ

ِیر چلیک َگھِره ِدِلھ جا دَر بورِده، اَتّا گوک ِره بَِخرِده. اَئی ُصب ِبمو َگھِره ِدِلھ. روز بَیِّھ. پی
ِیر! ِاما شو ِشھ اَنگوس ِره مار بَدیِنھ اَتّا گوک دَنیِیھ. َخِلھ نارات بَیِنھ. َگھِتر ریکا بَِتھ جاِن پی

ِنھ ِدِلھ ِنِمک دَِکنیم، تا ُصب ِھنیشیم، َکشیک بَِکشیم، شاِید این آِدم ِره پیدا ھاِکنیم. ِمھ بَورینیم، وِ 
ھ کھ َگھِره دَِره. پی ِیر مار بَِتِنھ: َوِچھ! این ِچھ َحرفیِیھ؟! نَِکِنھ ِتھ بی نَِظر کاِر اَِمھ خاِخر َھّسِ

ِمن ِنصِف شو ویمِبھ کھ این َوِچھ َگھِره بوئی؟! پیشھ ِچھ ِگنی؟! ریکا بَِتھ جاِن مار َوختی بَھی
ِیر جا دَرِانھ شوِنھ ِھِمند. وقتی راس بوِنھ ِتماِم دَر و دیفار و پَلِور ِصدا ِاِنھ. ِشما ھوش نینی. پی

بَِتھ ِاما شو ِوِنھ کشیک ِھنیشیم. اَمشو ِمن ِشھ دَس ِره کارِدجا ِوریمِبھ، ِوِنھ َسر ِره ِنِمک 
 ای ِره ِکھ ِتھ ِگنی ِمن بَویِنم. تا ُصب ِھنیِشم، شاید اینتا صحنھ َشندمِبھ، تو بَِکِنھ

ِیر اَمشو ِشھ دَس ِره کارِدجا بَورِیھ، زخم َسِر ِنِمک ِھِشندیِیھ. ِنصِف شو بَھیت نَھیت ِوِره پی
َگھِره ِدِلھ.  خو بَیِتھ. ِچلیک راس بَیِّھ، َگھِره جا دَر بورِده، اَتّا دیِگھ گو ِره بَِخرِده. ُصب دَِگِرّسھ

روز ِکھ بَیِّھ، بَدیِنھ اَتّا دیِگھ گو دَنیِیھ. ِفرداشو مار ھمین کار ِره ھاِکرِده. ِشھ اَنگوس ِره 
بَورِیھ، ِوِنھ َسِرِنِمک دَِکرِده تو ھاکنھ تا ِوِره خو نَیِره. ِنصِف شو ِوِره خو بَیِتھ. بَِخِتھ. ِچلیک 

تّا ِتشک ِره کول ھاِکرِده، بَِخرِده ِبمو. روز بَیِّھ. بَدیِنھ ِتشک َگھِره ِدِلھ جا دَر ِبمو، بورِده کلوم اَ 
دَنیِیھ. خون کلوم ِدِلھ ِره سر بَیِتھ. ِبرار بَِتھ اَمشو ِمن َکشیک نیشِتِمھ. شاِید نَِخِتِمھ، پیدا 

ی ِشھ ِخد ِره جا بَیِّھ، ِشھ اَنگوس ِره بَوریِیھ. دَرِون َچرخ گیِتھ، اَت 12ھاِکرِدِمھ. دَیِّھ دیِّھ ساِعت 
دا، ِخِنھ ِدِلھ ِنمو. بَدیِیھ خاِخر َگِھره جا دَرِبمو، َسمِت کلوم بورِده، دَر ِره ِپھ ھاِکرِده، ِوه َھم 
ِوِنھ ِپشِت َسر راه دَِکِتھ بورِده. بَدیِیھ گوئھ ِپھ کول ِره ِسوار بَیِّھ، دَِره گو ِره ِخرِنھ. ِیواش 

ئھ جا راس ھاِکرِده. بَِتھ ِاسا ِبھین ھارشینین. بَِتھ جاِن مار! ِیر و مار ِره خودَرِبمو. ِبمو پی
َگھِره َسر ال ِره بَھیر، ھاِرش َوِچھ دَِره یا نا؟ مار َگھِره َسِر ال ِره ِکنار ِبداء بَدیئھ َوِچھ دَنیِیھ. 

بَِترسیِنھ، ِبموِنھ بورِدِنھ کلوِم ِدِلھ، بَدیِنھ ِچلیک گوئھ َسر ِسوار بَیِّھ. دَِره گو ِره ِخرِنھ. ِوشون 
 ِخِنۀ ِدِلھ َسر ِره ال دَِکشیِنھ، بَِخِتِنھ. 

ِیر مار ِاسا بَدینی ِچلیِک کار بیِیھ؟ ِبھین اَتّا کار ھاِکنیم. اَتّا ِممِلِکِت ِفردا بَیِّھ. ریکا بَِتھ جاِن پی
ھ، ِتھ جوری پیش شوِنھ، ِاما ِره ھم ِخرِنھ. مار بَِتھ َوِچھ وِ َور دَربوریم. ِوه کھ این ه ِمھ َوِچھ َھّسِ

ِیر ِچھ اینتی َگپ َزندی، ِمھ دل تو ِاِنھ. ریکا اَِتا اَسب گیرِنھ، ِشھ شوِنھ اَتّا ِممِلِکِت دیِگھ. پی
ِیر ِره ِخرِنھ. ُصب بوِنھ مار راس مار ِسِره مونِدنِّھ. گو کھ ِتموم بَیِّھ، ِچلیک ِفردا ِشو ِشھ پی

تّا شوِی دیِگھ ِچلیِک مار ِره ِخرِنھ. ِدتا ِسھ تا َھفِتھ بَیَّھ، ریکا بَِتھ ِمن بوِنھ، بَدیِیھ َمردی دَنیِیھ. اَ 
ِیر مار ِزنِده َھّسِنھ یا نا؟ راه دَِکِتھ ِبمو ِسِره، بَدیِیھ ِیر مار ِره َسر بَِزِنم، ھارشیِنم پیِشھ پی
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ھ: ِبرار ِبموئی. بَِتھ اَِره. بَِتھ اسب بیِیھ غول اَتّا َوِل ویاز بَِکشیِیھ. بَتِ خاِخره اَتّا َسنِگ َسر نیشت
ِره بَِور کلوم، ِمن چایی بار ِکمِبھ ِبرو. ِبرار بورده کلوم اسب ِره دَِوّسھ ِبمو.برار بورده 

تا لینِگ دستاب. خاِخر ِبمو بورِده کلوم اَسِب اَتّا رون ِره بَِخرِده، ِبمو. بَِتھ: ِبرار! ِتھ اَسب ِسھ
 ھ؟ بَِتھ اَِره. کُنِ َسر ِگروک ِگروک می

چای دَم ِبمو. اَتّا چایی دَِکرده ِبرار تا بورده بَِخره، بورده کلوم اسِب اَتّا دّسِ ره بَِخرده، بمو. 
کُِنھ؟ بَِتھ اَره. اَتّا دیگھ چایی دَِکرِده تا برار بَِتھ ِبرار ِتھ اَسب ِدتا دَِس َسر ِگروک ِگروک می

-رِده ِبمو. بَِتھ ِبرار! ِتھ اسب اَتّا دَّسِ َسر گروک ِگروک میبَِخره. بورِده کلوم اَتّا دَس ِره بَخِ 
کُنھ؟ بَِتھ اَره. اَئی بورده کلوم اَتّا دَس دیِگھ ِره بَِخرِده، ِبمو بَِتھ ِبرار! ِتھ اَسب سینھ َسرجا 

. بورِده بَِخِسھ، کُِنھ؟ بَِتھ اَِره. اَنِده بورِده اسب ِره بَِخرِده، ِبمو ِلھ بورِده. بَِخِتھِگروک ِگروک می
بَِتھ ِبرار ِمن او خامِبھ. ِبرار ره حالی بَیِّھ خاِنھ ِوره بَِخره. ِبرار آبَکش ِره بَِورِده او بیاِره 
او َبِشندیھ بھیئھ، بعداً اَفتو َره بَیِتھ بَورِده بَزو ِبشِکندیِیھ. بَِتھ: خاِخر ِتفنگ ِره ھاِده ِمن ِوِنھ لوِلھ 

بَیِتھ، ِوِنھ ِتک ِره او آشی ھاِکرِده، بمو بَِتھ خاِخر دھون ِره وا ھاِکن.  جا او بیاِرم. ِتفنگ ِره
 دھون کھ وا بَیّھ تیر ِصدا بَِکرده، بَزو خاِخر ِره بکوشِتھ کھ ِاما ِبمومی.

attāčəlikbiyəgahrədayyə. 

šubahibugahrədələjārāsbiyəšiyəkəlumattāgurəxərdə. 

səvāhiʼəmugahrədələ. attāšuburdəkəlumdələgurəbaxərdə. 

sobbəmugahrə. 

ruzbayyəpiyərmārbadinəattāgukəlumdələdaniyə, 

batənəkibavərdəbu? dəzbazəbu?! invarʼunvarrəhāršinə, 

badinəkəlumdələxunāšihassə. batənənakənə deb 

mebkārbāšə. dəlhəzārjākārkərdə. fərdāšubayyə. 

čəlikgahrədələjādarburdə, attāgukrəbaxərdə. aʼi sob 

bəmugahrədələ. ruzbayyəpiyərmārbadinəattāgukdaniyə. 

xalenārātbaynəgahtərrikābatəjānepiyər! 

ʼəmāšušeangusrəbavrinimvənedələnəməkdakənimtā sob 
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hənišim, kašikbakšimšāyəd in ādəmrəpidāhākənim. 

menazərkāreamexāxərhassəkəgahrədarə. piyərmārbatənə:  

vačə! inčəharfiyə?! nakənətəbe vaxtibahibuʼi? 

pešəčegəni? rikābatəjānemārmənnəsfešuvimbəkə in 

vačəgahrəjādarʼenəšunəhəmənd. 

vaqtirāsbunətəmāmedarodifār o palvərsədāʼenə. 

šəmāhušnini. piyərbatə: ʼemāšuvənekašikhənišim. 

amšumənše das rəkārdejāvərimbə, 

vənesarrənəməkšandəmbə, tubakənetā sob hənišəm. 

šāyədintākətəgənimənbavinəm. 

piyəramšuše das 

rəkārdejābavriyəzaxmesarnəməkhəšəndiyə. 

nəsfešubahitnahitverəxubaytə. 

čəlikrāsbayyəgahrəjādarburdəattādigəgurəbaxərdə. 

sobdagərəssəgahrədələ. 

ruzkəbayyəbadinəattādigəgudaniyə. 

fərdāšumārhaminkārrəhākərdəše angus 

rəbavriyəvənesarnəməkdakərdətuhākənetāverəxunayrə. 

nəsfešuverəxubaytə, baxətə. 

čəlikgahrədələjādarbəmuburdəkəlumattātəškrəkulhākərdə, 

baxərdəbəmu. ruzbayyəbadinətəškdaniy. 



205 
 

xunkəlumdələrəsarbaytə. bərārbatəamšumənkašikništəmə. 

šāyədnaxətəmə, pidāhākərdəmə. dattədayyəsāʼət 12 

bayyə. šeangusrəbavriyədarvənčarxgitə, 

atišexədrəjādāxənədələnəmu, 

badiyəxāxərgahrəjādarbəmusamtekəlumburdə, 

darrəpehākərdə. ve ham vənepəštesarrādakətəburdə. 

badiyəguʼəpekulrəsəvārbayyə dare gurəxərnə. 

yəvāšdarbəmu. bəmupiyərmārrəxuʼəjārāshākərdəbatə: 

ʼəsābəhinhāršinin. batə: jānemār! gahrəsarlārəbahir, 

hārəšvačədarəyānā? 

mārgahrəsarlārəkənārbədābadiʼəvačədaniyə. 

burdənəkəlumdələbadinəčəlikguèsarsəvārbayyədarəgurəx

ərnə. 

vəšunbatərsinəbəmunəxənəʼədələsarrəlādakəšinə, 

baxətənə. 

fərdābayyərikābatəjānepiyərmārʼəsābadiničəlikekārbiyə? 

bəhinattākārhākənim. attāmamlekətvardarburim. 

vekəinjuripiššunəʼəmārə ham xərnə. 

mārbatə: vačəve me vačəhassə, təče inti gap zandi me 

dəltuʼənə. rikāattāasbgirnəšešunəattāmamlekətedigə. 

piyərmārsəremundənnə. 
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gukətəmumbayyəčəlikfərdāšušepiyərrəxərnə. 

sobbunəmārrāsbunəbadiyəmardidaniyə. 

attāšuyədigəčəlikmārrəxərnə. dətāsətāhaftəbayyə, 

rikābatəmən e piyərmārrəsarbazənəm, 

hāršinəmpiyərmārzəndəhassənəyānā?  

rādakətəbəmusərebadiyəxāxərəattāsangesarništbiyə. 

qulattāvalviyāzbakšiyəbatə: bərārbəmuʼi? batə: are. batə: 

asbrəbavərkəlum, mənčāʼibārkəmbəbəru. 

bərārburdəkəlumasbrədavəssəbəmu. bərārburdədastāb, 

xāxərbəmuburdəkəlumasbeattātunrəbaxərdə, bəmubatə: 

bərār! teasbsətā ling sargərukgərukmikonə? batə: are. 

čāʼi dam bəmuattāčāʼidakərdə, bərārtāburdəbaxəre, 

burdəkəlumasbeattādassərəbaxərdəbəmubatə: bərār! 

teasbdetādassesargərukgərukmikonə? batə: are. 

attādigəčāʼidakərdətābərārbaxəreburdəkəlumattā das 

rəbaxərdəbəmu. batə: bərār! 

teasbattādassesargərukgərukmikonə? bate: are. 

aʼiburdəkəlumattā das digərəbaxərdəbəmubatə: bərār! 

teasbsinəsarjāgərukgərukmikonə? bate: are. 

andeburdəasbrəbaxərdəbəmu le burdəbaxətə. 

burdəbaxəsebatə: bərār! mənʼuxāmbə. bərār re 
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hālibayyəxānəverəbaxəre. bərārābkaš re 

baverdəʼubiyārəʼubašəndəyəbahiyə. 

bəmuafturəbaytəbavərdəbazubeškəndiy. batə: xāxər! 

tefəngrəhāde, mənvəneluləjāʼubiyārəm. 

tefəngrəbaytəvənetək re ʼuāšihākərdə, bəmubatə: 

xāxərdəhunrəvāhākən. 

dəhunkəvābayyətirsədābakərdə. 

bazuxaxərrəbakuštəkeʼəmābəmumi. 

 نوزاد

شد و آمد و وارد طویلھ میھا از گھواره بیرون مینوزادی در گھواره بود. شب

خورد. یک شب بھ طویلھ رفت و گاوی را خورد و بھ گھواره گاوی را می

برگشت. روز شد. پدر و مادر متوجھ شدند یک گاو تو طویلھ کم شد. گفتند کی 

جو پرداختند. دیدند در طویلھ خون ریختھ  برده باشد؟ دزد برده باشد!. بھ جست و

شد. گفتند: نکند کار دیو باشد. ھزار فکر و خیال بھ سراغشان آمد. فردا شب شد. 

نوزاد از گھواره بیرون رفت. گاوی را خورد و بھ گھواره برگشت. روز شد پدر و 

 تر گفت:مادر متوجھ شدند دوباره یک گاو کم شد. خیلی ناراحت شدند. پسر بزرگ

پدر جان، ما شب یک انگشت خود را ببریم و روی آن نمک بریزیم و خوابمان 

نبرد تا صبح بیدار بمانیم و کشیک بکشیم. شاید این دزد را پیدا کنیم. بھ نظرم کار، 

کار خواھرمان ھست کھ تو گھواره ھست. پدر و مادر گفتند: پسرجان این چھ 

گویی؟ پسر گفت: مادرجان! من میحرفی است! نکند آل زده شده باشی. چرا ھذیان 

آید. وقتی شوم خواھر نوزدامان از گھواره بیرون بھ حیاط مینیمھ شبھا متوجھ می
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آید. شما در خوابید. کند تمام در و دیوار بھ صدا در میشود و حرکت میبیدار می

برم و روی آن پدر گفت ما شب باید کشیک بکشیم. امشب من دستانم را با کارد می

-ای را کھ تو تعریف میپاشم تا سوزش آن نگذارد بخوابم. شاید این صحنھک مینم

 کنی من ببینم.

شب شد و پدر با کارد دستش را برید و روی زخم نمک ریخت. نصف شب 

نشده بود کھ خوابش برد. نوزاد از گھواره بیرون زد. گاوی دیگر را خورد. صبح 

ی دیگر نیست. فردا شب مادر ھمین بھ گھواره برگشت. روز کھ شد دیدند کھ گاو

کار را کرد. با کارد دستش را برید و روی زخم نمک ریخت. نصف شب نشده بود 

کھ خوابش برد. نوزاد از گھواره بیرون زد. گاوی نر جوان را زمین زد و خورد. 

صبح بھ گھواره برگشت. روز کھ شد دیدند کھ گاوی نر جوان نیست و خون تو 

 طویلھ پر شد.

کشم شاید خوابم نبرد و دزد را پیدا کنم. تا ر گفت: امشب من کشیک میبراد

ایستاد و بعد آن انگشت خود را برید و روی آن نمک پاشید. در ایوان  12ساعت 

زد. دید خواھر نوزاد از گھواره بیرون آمده بھ سمت طویلھ رفت. خانھ قدم می

ھر نوزاد کوھان گاو را سوار برادر آرام آارام، پشت سر او بھ راه افتاد. دید خوا

شد و مشغول خوردن گاو است. آرام بیرون آمد و پدر و مادر را از خواب بیدار 

 کرد. گفت: مادر جان! از روی گھواره لحاف را بگیر ببین بچھ ھست یا نھ؟

مادر لحاف روی گھواره را کنار زد متوجھ شد نوزاد در گھواره نیست. 

نوزاد سوار بر گاو و مشغول خوردن گاو بود. آنھا خودشان را بھ طویلھ رساندند. 

ترسیدند و آمدند داخل خانھ بر سرشان الف گذاشتند. روز شد پسر گفت: ای جان 

پدر و مادر! حاال دیدید کھ کار چھ کسی بود؟ بیایید کاری کنیم از خانھ برویم. 
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ند من خورد. مادر گفت: پسرم! این دختر فرزرود ما را میاینجوری کھ پیش می

آید. پسر اسبی گرفت بھ سزمین کنی دلم درد میھست. این جوری صحبت می

دیگری رفت. پدر و مادر ماندگار شدند. گاو کھ تمام شد. نوزاد شب بعد پدرش را 

خورد. صبح شد مادر از خواب بیدار شد متوجھ شد شوھرش نیست. شب بعد نوزاد 

من بھ پدر و مادرم سری بزنم. ای گذشت پسر گفت: مادرش را خورد. دو سھ ھفتھ

 اند یا مرده.زنده

بھ سوی خانھ آمد. خواھرش را دید کھ روی سنگ نشستھ است و اندازۀ غول 

 ای کشید و بھ برادرش گفت آمدی؟جواب شنید آری.شده است. خمیازه

آیم. بردار اسب را بھ طویلھ برد. خواھر بھ گفت اسب را بھ طویلھ ببر من می

ان اسب را خورد و آمد. گفت برادر جان! اسب تو روی دست طویلھ آمد یک ر

 کند. گفت: آری.گروک گروک می

خواھر چایی دم داد و برای برادرش آورد. برادررفت تا چایی را بخورد خواھر 

رفت طویلھ یک دست دیگر اسب را خورد و آمد. گفت ای برادر! اسب تو بر روی 

 کند. گفت: آری.دو دست گروک گروک می

یی دیگر ریخت بھ برادر داد تا بخورد. خودش بھ طویلھ رفت و ... آمد و چا

کنھ؟ گفت:آره. دوباره بھ گفت برادر جان اسبت روی یک دست گروک گروک می

طویلھ رفت سینھ اسب را خورد و آمد. گفت اسب تو بر روی سینھ گروک گروک 

فت بخوابد  از کنھ؟ گفت:آری. آنقدر رفت تا اسب را خورد. آمد خوابید. رمی

خواھد او را بخورد. برادر با آبکش برادرش آب خواست. برادر متوجھ شد کھ می

شد. آمد آفتابھ را زمین زد و شکست. گفت: گرفت تا آب بیاورد آب ریختھ می

خواھر! تفنگ را بده من از لول آن آب بیاورم. تفنگ را گرفت و نوک آن را نم 
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ا باز کن برایت آب آوردم. دھان کھ باز شد تیر داد. آمد و گفت: خواھرم! دھانت ر

 صدا کرد. خواھرش را کشت کھ ما آمدیم.  
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 فرھنگ مردم منطقھ ی سنگده
 ... باور ھا ،چیستان ھا ، بازی ھا و ترانھ ھا      

                                                   
 یدانشگاھھیات علمی جھاد  ،  تقوی زینب سیده                                    

 1350رضا مبرز بر اساس گزارش : علی                                                      
 
 

شب جمعھ دھان  -1باور ھا :                                                                 
 گرگ بستھ است

اس بشویند و آن را روی " رج بند" بیاویزند چون ماه در شب اول یا دوم ماه اگر لب – 2
 .ھالل است ( نوک دوسوی آن تیز است ) رخت ھا را سوراخ سوراخ می کند

کسی کھ بھ نیت بذر افشانی از خانھ بھ در می آید اگر ستاره روبروی در خانھ ی  -3
 .صاحب زمین قرار گیرد آن سال محصول دست نخواھد داد

 ھ بھ حمام بروند جنی ( جن زده ) می شونداگر شب چھار شنب -4
" ماه درمھ" روز اول و دوم ماه را گویند . در این روزھا کسی نباید بھ خانھ کسی -5

برود جز اعضای آن خانواده یا کسی کھ شب قبل در آن خانھ بود ، برای آن کھ در این 
ند تا صبح ، آن روز ھا کسی بھ خانھ نیاید چوبی را بھ طور مورب جلویی درب می گذار

گاه اھل خانھ کسی را کھ پیش تر خوش قدمی او رانیت کرده اند کھ وردش برای آن ھا 
 شگون دارد بھ خانھ می آورند و "ماه درمھ" با آمدن و شدن او پایان می یابد

 شانزدھم ماه برای ھر کاری نحس است -6
 ر افشانی نیک استشنبھ ، یکشنبھ ، سھ شنبھ و پنجشنبھ برای رفتن بھ سفر و بذ -7
 دوشنبھ ،چھارشنبھ و جمعھ برای سفر و بذر افشانی سنگین است -8

 چیستان
 نام -این چھ چیز است کھ بر ھمھ چیز واجب است . ج -س 
 خربزه -خودش مرده دو نام زنده دارد . ج  -س
 قاطر -کاشتم درخت آلبالو ، پیوند زدم شافت آلو . ثمرش نھ آلبالو نھ شافت آلو. ج -س
سھ نفر بھ پلی رسیدند ، اولی دید و پا گذاشت و از پل گذشت . دومی دید و پا -س

مادری کھ بچھ  -نگذاشت از پل گذشت . سومی نھ دید و نھ پا گذاشت از پل گذشت . ج 
 ای روی کول داشت و دیگری در شکم 
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دست است کھ  –آن چھ چیز است کھ یک باشد نمی رسد اما دوال شود می رسد . ج  -س
 ا دو ال نشود بھ دھان نمی رسدت

 دو ، ھفده رکعت نماز است -از پنج اگر پانزده تا بر داریم چقدر می ماند . ج –س 
 شلوار -یک سر دو پا ، می پرد تو پا . ج -س
 خروس –آن چھ چیز است کھ شب ذاکراست و روز زنا کند . ج  -س

 خدا –کدام یک است کھ دو نمی شود . ج  –س 
 شب و روز –کھ سھ نمی شود . ج  کدام دو است -س
 

 بازی ھا
 

بھ تقریب بازی ھا درمازندران ، چھ دشت ، دامنھ و کوه ، بھ ھم نزدیک اند بنا بر     
این جای شگفتی نیست مشابھ بازی ھای آمده در زیررا در شرق یا غرب ویا دیگر اقصا 

شوروسرزندگی  مردمی نقاط این منطقھ بیابید. با این ھمھ تنوع بازی ھای آمده بیانگر 
است کھ اوقات فراغت را بھ طور غالب با انواع ورزش پر می کردند . الزم بھ ذکر 

است پس آوردن سیاھھ بازی ھا تنھا بھ شرح یک بازی پرداختھ خواھد شد کھ بھ نسبت 
 قدیمی ھست و یا این طور بھ نظر می رسد

 
 نمایھ

 سنگ سنگ رو، بیر و برو -1
  16باز باز یکی شد تا  -2
 رنگ بھ رنگ -3
 تب چو -4
 وسط کا -5
 چش بیتھ کا -6
 گو بزن باکلھ د کار -7
 گرگ ما تنبل بود ، سر کالس ھمیشھ او اول بود  -8
 ھفت سنگ -9

 پاپلی منگو ر بدوش -10
 تب مرره -11
 لینگ پا -12
 تب چال -13
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 چوب بنھ -14
 علی زو -15
 پلنگ پرش -16
 سر بپرس کا -17
 سھ کل کا -18
 مرده -19
 لینگ کشتی -20
 سرکتل -21
 ارمھ جی -22
 ببو قار داش -23
 سیت کا -24
 کاب بنھ -25
 وزخرک جرز ب -26

 بازی رنگ بھ رنگ             
نفر باشد. محل بازی در ھوای باز . اول شاه و وزیر را  5تعداد بازیکنان نباید کم تر از 

از میان خود انتخاب می کنند بعد بازی بدین ترتیب آغاز می شود. شاه و وزیر در گوشھ 
را بھ دست اولین  ای می نشینند نام شیئ را انتخاب می کنند ، پس از آن وزیر کمر بند

نفر می دھد و سر دیگر را خودش نگاه می دارد . این نفر باید فقط با یک سوال و جواب 
پاسخ درست را بدھد در غیر این صورت وزیر کمر بند را بھ دست دیگری می دھد و 

 بازی شروع می شود
 زمینی ؟ درختی؟ اسبی؟ –بازیکن 

 درختی –وزیر 
 رنگ بھ رنگ -
 اسب ما چھ رنگ -
 ما انار اسب -

اگر پاسخ بازیکن درست بود وزیر کمربند را در اختیارش می گذارد و می گوید " 
بتراش " بازیکن پس از دریافت این حکم بقیھ بازیکن ھا را دنبال می کند و با کمر بند بھ 
آن ھا حملھ می کند . بازیکنانباید از دست او فرار کنند پس ازچند دقیقھ وزیر دستور می 

یعنی آن بازیکن را دستگیر کنید.بازیکنان کتک زیادی می خورند تا آن کھ  دھد " چر "
او را دستگیرمی کنند پس از دستگیری اول چشم او را می بندند و بعد کمر بند را از 

دست او و کالھش را از سروی بر می دارند . اگر کاله نداشت دستی بھ سرش می کشند 
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رند وزیر آن را زیر پای خود یا در زیر بغل . کمربند و کاله را بھ نزد وزیر می آو
پنھان می کند و دستور می دھد آن بازیکن را آزاد کنید و چشمش را باز کنید در این 

موقع بازیکن بھ طرف وزیر می آید پس از ادای احترام شکایت می کند کھ افراد شما مرا 
کمر بند و کالھت  کتک زدند ، کمربند و کالھم را ربودند. وزیر می پرسد :" چھ کسی

را دزدیده و حاال روی زمین است یا زیر زمین ؟"اگر پاسخ درست بود آزاد می شود در 
غیر این صورت بھ ازای ھر اشتباه کتکی از وزیر می خورد و بعد کمربند را بھ دست 

بازیکن می دھد و می گوید:" مجلس را پاک کن " بازیکن بقیھ افراد را با کتک از آن جا 
کند بعد شاه و وزیر شور می کنند و پرسش دیگری را انتخاب می کنند و بازی دور می 

 از نوع شروع می شود 
 

 دو بیتی ھا
 

              سیو چش کیجای بھنمیری                                                    
 تھ خبر گوتنھ تھ خانی بوری

 انار اشرف و لیموساری
 ریھاده من دارم تھ یادگا

        *** 
 ازاون سر در بمو مھ یار صدا 

 مھ یار گھر زلف ِ دکتھ وا
 مھ یارگھر زلف انگور خوشھ 
 میون سرخھ ِگل کنار ونوشھ 

       *** 
      *** 

 نماشون صحرا پر بزو کوتر
 بمونھ بورن مھ عمو دتر

 جان عمو دتر ، اسب نیھ غزل
 وره سوار بواش ، عوض غزل
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 ھا آوا نویسی ترانھ
Siyu chesh e kijaye banemiri 
Te khaver gutene te khani bori 
Enare ashref u limoye sari 
Hade men darem te yadegari 

 
Az un sar dare bemo me yar- e seda 
Meyar guhere zelfe dakete va  
Me yar guhere zelf angore goshe 
Miyun-e ser gel kenar vanoshe 

 
Nemashun sara par bazo kuter 
Bemone baveren me amo deter 
Jane amo deter asb niye gazel 
Vere sevar bavash avez gazel 
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 پژوھشگر: معصومھ رشیدثانی

 
 پیشینھ ی رسم منبرکشی

منبر کشی آیینی است کھ مراسم آن در نھم محرم ، روز تاسوعا انجام می شود پایھ ی این 
مراسم بر وجود یک منبر قدیمی است . واژه ی منبر برگرفتھ اززبان عربی اسyyت کyyھ در 
لغت بھ معنyyی کرسyyی (صyyندلی خyyاص خطیب)اسyyت ، دارای پلyyھ کyyھ واعyyظ ویyyا خطیyyب بyyر 

ند و موعظھ می کنyyد . چنyyین احتمyyال مyyی رود کyyھ ایyyن باالی آن می نشیند و خطبھ می خوا
مراسم ابتدا بھ شکل عزاداری زنانھ بھ صورت روضھ خوانی بوده کھ درمحلھ ھای سنتی 
برگyyزار مyyی شyyد اکثرروضyyھ خوانھyyا ، مالھyyای زن بودنyyد کyyھ اعتبyyار ویyyژه ای بyyین زنyyان 

نyyان بyyرای ادای داشyyتند ایyyن عyyزاداری ھyyا سyyخت مyyورد توجyyھ و اعتقyyاد زنyyان بyyود زیyyرا ز
حاجات خود بھ مناسبتھای مختلف نذر می کردند بyyھ تyyدریج و بyyھ تبyyع ایyyن حرکyyت مالھyyا و 
سادات بزرگ در منازل بھ ایجاد منبر خانھ اقدام کردند بھ طوری کھ در ھر محلھ یyyک یyyا 
چند منبر خانھ بوجود آمده بود و این منبر خانھ ھا از تقدس خاصی برخوردارشده بودند تا 

 کھ زنان حاجات خود را در منبر خانھ ھا طلب می کردند.  جایی

  
 زمان اجرای مراسم 

راوی سالخورده جناب آقای سید محمد علمدار اظھار می دارد حدود پنج نسل است کھ این 
مراسم  ھر سالھ در روز تاسوعا در منزل مرحوم حاج سید مرتضyyی علمyyدار( درمحلyyھ ی  

برگزار می گردد این مراسم بھ صyyورت ارثyyی ازپyyدر بyyھ  سیزده پیچ پشت امامزاده یحیی )
پسر رسیده و ازچگونگی شکل گیری آن اطالعyyی در دسyyت نیسyyت امyyا بyyھ مyyرور زمyyان بyyا 
فرھنگ وسنن مردم این منطقھ در آمیختھ است . خانم سیده رقیھ علمدار نقل می کند طبyyق 
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yyرم تyyدای محyyھ از ابتyyھ یک رسم و سنت دیرینھ ،  خرجی این مراسم کyyرم ادامyyازدھم محyyا ی
دارد از نذورات مردم است،کھ ھمھ سالھ کسانی کھ نyyذری دارنyyد چنyyد روز قبyyل از اجyyرای 
مراسم نyyذورات خyyود را بyyھ منyyزل مyyا آورده تyyا در روز تاسyyوعا آمyyاده و در بyyین عyyزاداران 
پخش گردد.از اول محرم تا ھفتم محرم عصرھا مراسyyم روضyyھ خyyوانی انجyyام مyyی گیyyرد و 

فyyتم آش رشyyتھ ی نyyذری پختyyھ مyyی شyyود و در بyyین عyyزادارا حسyyینی بyyرای تبyyرک در روز ھ
 توزیع می گردد. 

در روز نھم ھم مراسم منبر کشی صورت می گیرد . ودر روز یازدھم، روزبعyyد عاشyyورا 
 ، ناھار پختھ  و عزاداران بھ منزل می برند 

 
 جناب آقای سید  محمد  علمدار 
 
 
 

 ط بھ آن منبرکشی و آداب و رسوم مریو
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خادمان منبراز صبح تاسوعا منبر را بھ ھمراه دو علم در اتاق قرار داده سپس یyyک مجمyyھ 
بزرگ و یا یyyک تشyyت پyyر از گyyل را روی منبyyر گذاشyyتھ ،  افyyرادی کyyھ وارد ایyyن خانyyھ مyyی 
شوند برای بyyرآورده شyyدن حاجyyت و شyyفای مریضشyyان نyyذر مyyی کننyyد شyyمع خyyود را روشyyن 

چون معتقدند کھ در این شب خیمھ ی ابا عبدهللا تاریک است و  کرده و داخل سینی گزارده
باید شمع روشن کyyرد البتyyھ گفتنyyی اسyyت در گذشyyتھ زنyyان بyyرای سyyالمتی فرزندانشyyان  شyyمع 
ھای قدی سفارش میدادند این شمع ھا کھ بyyھ انyyدازه ی قyyد فرزندشyyان بyyود بyyھ عنyyوان نyyذری 

چند سالی اسyyت کyyھ منسyyوخ شyyده بعyyد می آوردند و این شمع تا صبح می سوخت اما اکنون 
از شمع روشن کردن صاحبان نذر نذورات خود را بھ خادم منبرمی دھند و از خداوند می 

 خواھند تا مرادش بر آورده شود .
آن وقyyت پارچyyھ ی سyyبزی را بyyھ عنyyوان نyyذری بyyھ دسyyتھ ی منبyyر دخیyyل بسyyتھ  و بyyا نیyyت و 

yyطالح منبyyرنج صلوات از زیر منبر رد می شوند و بھ اصyyداری بyyپس مقyyد سyyی میکننyyر کش
کyyھ نyyذری امyyام حسyyین اسyyت لقمyyھ ای برمyyی دارنyyد  زیyyرا معتقدنyyد کyyھ نyyذری سyyید الشyyھدا و 
یارانش درمان ھر دردی است .  شبیھ این مراسم در دیگر شھرھای ایران ھم بھ چشم می 

 خوردکھ با توجھ بھ فرھنگ مردم آن منطقھ این رسم جلوه ی خاصی دارد.

 
 غروب تاسوعا -کردن  شمع روشن
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این مراسم در عصر روز تاسوعا بھ اوج خود می رسد بھ طyyوری کyyھ  در گذشyyتھ شyyرکت 
کنندگان فقyyط زنyyان و دختyyران  بودنyyد امyyا اکنyyون چنyyد سyyالی اسyyت کyyھ مyyردان و جوانyyان ھyyم 

 کسب و کار خود را تعطیل کرده و در این مراسم معنوی شرکت می کنند.
 قدمت منبر و علم

اریخ ساخت و قدمت منبرموجود در منزل خانyyدان علمyyدار اطyyالع دقیyyق و سyyندی درمورد ت
موجودنیست اما با تحقیقات میدانی و مطالعھ و بررسyyی نقشyyمایھ ھyyای علyyم مyyی تyyوان گفyyت 
سyyبک سyyاخت ایyyن علyyم موجyyود مربyyوط بyyھ دوران صyyفوی اسyyت و پیشyyینھ ی ایyyن علyyم را 

کyyرد . البتھ.گفتyyھ شyyده کyyھ در شyyمال  میتوان در زمان صyyفویھ دوره ی شyyاه عبyyاس  جسyyتجو
کشور عالمت ھای قدیمی وجود دارد چرا کھ بیانگر توجھ خاصی است کھ از دیر بyyاز بyyھ 

 این گونھ مراسم برده می شده است.
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 45علم  موجود در منyyزل  حyyاج آقyyا علمyyدار          علyyم  مربyyوط بyyھ دوران  صyyفوی ص 

 ، منتخب صبا کتاب دائره المعارف ھنر ھای سنتی ایران
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عالمyyت ھyyای قyyدیمی مربyyوط بyyھ دوران صyyفوی از صyyفحھ ای آھyyن بyyھ صyyورت تیغyyھ ای 
باریyyک و بلنyyد سyyاختھ مyyی شyyد در راس آن عالمyyت نشyyان سyyنتی و قyyومی قبیلyyھ و بyyر علyyم 
شیعیان نام هللا ،محمد و علی و یا نام هللا و پyyنج تyyن نقyyره کyyاری و یyyا کنyyده کyyاری مyyی شyyد . 

د آھنین با صفحھ ی مدور و بزرگ تر در انتھای تیغھ کھ دارای قyyابی تیغھ ی باریک و بلن
از فلyyز بyyود خاتمyyھ مyyی یافyyت دور ایyyن قyyاب را بyyا سyyرھای اژدھyyا کyyھ از ھنyyر ھyyای چینyyی و 
ژاپنی اقتباس شده بود می آراستند و این علم ھا را روی دستھ ی چوبی یا فلزی بھ ارتفyyاع 

وران زندیھ و قاجاریھ تزیینات دیگyyری بyyھ علyyم ھyyا مترقرار می دادند بعد ھا در د 5الی  4
گفتنyyی اسyyت .اضافھ شد و عyyزاداران مyyذھبی در ایyyام سyyوگواری آن ھyyا را بکyyار مyyی بردنyyد 

 قدیمی ترین علم ھای ایرانی در موزه ی توپکایی استانبول نگھداری می شود. 
ت مyyی کنyyد کyyھ .سید محمد علمدار بزرگ خاندان علمدار و برادرش سید سعید علمدار روای

در گذشتھ این علم را بھ جویبار و دھات اطراف برای علم گردانی می بردند و نزدیک بھ 
سyyانت کyyھ ارتفyyاع  30الyyی 20چھل سال پیش پدرشان سید آقا علمدار چوبی داشت بھ قطر 

متر بود کھ این علم را روی چوب قرار می داد و عالمyyت را روی پیشyyانی و  5الی  4آن 
روی دست نگھ می داشyyت و در ھمyyین مکyyان  تعزیyyھ مyyی گرفyyت و معمyyوال روی دندان  و 

روز ھفتم محرم این مراسم ا انجام می شد بعد از فوت ایشان دیگر کسی نتوانست این کار 
 را انجام دھد 

 
 نقش اژدھا روی علم  و ارزش نمادین آن

نیyyروی اژدھyyا ، موجyyود افسyyانھ ای و اسyyطوره ای اسyyت کyyھ درخyyاور دور (چyyین)  نمyyاد 
ماوراء الطبیعی ، خرد ، قدرت ، و نیروی آبھای حیات بخش است ، آنھyyا از ایyyن نقyyش در  
مصyyنوعات ھنyyری خyyود اسyyتفاده  مyyی کردنyyد ، امyyا در ادیyyان توحیyyدی اژدھyyا بyyھ مفھyyوم شyyر 
است . در ایران قرن  ھفتم ھجری ھنرمندان ایرانyyی در زمyyان ایلخانyyان مغyyول تحyyت تyyاثیر 

ند بھ ویزه بھ نگارش شکل جyyانوران اقبyyال نشyyان دادنyyد ، ھyyر چنyyد در ھنر چینی قرار گرفت
روزگyyاران پیشyyین ھنرمنyyدان چینyyی فلزکyyاری ،کاشyyی سyyازی و مینyyا سyyازی را از ایرانیyyان 
آموختند .در دوره ھyyای بعyyد ، دوره ی تیموریyyان بyyھ ویyyژه  در دوره ی صyyفویھ ایyyن نقyyوش 

ر نقyyوش تمثیلyyی ، ظyyروف و اشyyیاء ،  بتyyدریج شyyکل ایرانyyی و اسyyالمی بyyھ خyyود گرفyyت  و د
قالی ، بافتھ ھا ، بکار برده شyyد و ھمچنyyین در پyyرده ھyyای مصyyیبت و نقyyوش بکyyار رفتyyھ در 
عالمتھا از نقش این حیوان بھ عنوان نماد عقوبت و سر انجام کار فرعون و یزید زمانھ و 

 آتش جھنم دانستھ شده است
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 علمدارنقش اژدھا  بر روی عالمت موجود در منزل  

.در مازندران نقش ازدھا را می توان در سر ستون ھا ی سقا نفار ھا کyyھ یyyک بنyyای آیینyyی 
و مذھبی است بصورت نقاشی و کنده کاری روی چوب بھ عنوان عنصر تزیینyyی مشyyاھده 
کرد سقا نفار وقف حضرت ابوالفضل بوده و بھ ابوالفضyyلی مشyyھور اسyyت در روسyyتا ھyyای 

 دھھ ی محرم محل برگزاری مراسم سوگواری امام حسین استمازندران سقا نفار ھا در 
 تقسیم نذورات 

در ایام محرم مردم برای رسیدن بھ نیات و خواستھ ھای خyyود و ھمچنyyین خیyyرات مردگyyان 
 شان نذرھای فراوانی می کنند کھ از تنوع بسیاری برخوردار است.

ات اسyyت. شyyاید بتyyوان گفyyت اما مھمترین مسئلھ ای کھ در این روز اھمیت دارد تقسیم نذور
کھ بیشترین نذورات از قبیل باقال ، شلھ زرد ، آش رشتھ ، شربت ، نان و ماست  ، خرمyyا 
در این روز پخش می شود چرا کھ اکثر خانوادھھا سعی می کنند چنانچyyھ نyyذری دارنyyد در 

سyyوم این روز ادا کنند . ھمان طور کھ می دانید نذر نان و ماست در اغلب نقyyاط ایyyران مر
است. نذر نان و ماست برای مادرانی است، کھ بچyyھ ی مyyریض دارنyyد و ایyyن نyyذررا بyyرای 
شyyفای وی مyyی کنyyد و آنyyرا بyyین بچyyھ ھyyای ھyyم سyyن و سyyال فرزنyyد خyyویش تقسyyیم مyyی کننyyد . 
عزاداران پس از منبر کشی کو چھ ھای این محلyyھ سyyیزده پyyیچ را مyyی گردنyyد و بyyا حضyyور 

جمع آوری خیرات مyyی پردازنyyد و بyyدین ترتیyyب عشyyق و  در منازلی کھ خیرات می کنند بھ
عالقھ ی خود را بyyھ آقyyا ابyyا عبyyدهللا الحسyyین (ع ) نشyyان میدھنyyد و از آن سyyرور مظلyyوم مyyی 

 خواھند، تا در سال آینده زنده باشند و در این مراسم معنوی شرکت نمایند.
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 تقسیم نذورات بعد از ظھر تاسوعا در کوچھ سیزده پیچ

در  91/ 9/ 22بھ عنوان  آثار معنyyوی میyyراث فرھنگyyی  مازنyyدران در  تyyاریخ  این مراسم
 فھرست آثار ملی کشور بھ ثبت رسید .

 
 منابع و مآخذ

پزوھشکده مردم شناسyyی [، مجموعyyھ مقyyاالت نخسyyتین ھمyyایش محyyرم و فرھنyyگ مyyردم  .1
ایyyران  ، تھyyران ، سyyازمان میyyراث فرھنگyyی کشyyور ( پزوھشyyگاه ) ، معاونyyت معرفyyی و 

  1378آموزش ، 
شyyریعت زاده ، سyyید علyyی اصyyغر ؛ مجموعyyھ مقyyاالت مyyردم شناسyyی ایyyران  دفتyyر اول،  .2

 1379تھران ، پازینھ ، 
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رحyyیم زاده ، معصyyومھ؛ سyyقاتاالرھای مازنyyدران ، تھyyران ، سyyازمان میyyراث فرھنگyyی  .3
 1382کشور ، اداره کل میراث فرھنگی استان مازندران ، 

ر سyyال ھنyyر فلyyز کyyاری در ایyyران ، تھyyران ، شyyرکت احسانی ، محمد تقyyی ؛ ھفyyت ھyyزا  .4
 1382انتشارات علمی و فرھنگی ، 

پرایس ، کریستین ؛ تاریخ ھنر اسyyالمی ، متyyرجم مسyyعود رجyyب نیyyا ، تھyyران ، شyyرکت  .5
 1356انتشارات علمی و فرھنگی ، 

کوپر ، جی سی ؛ فرھنگ مصور نمادھای سنتی ، مترجم ملیحھ کر باسیان ، تھران ،  .6
 1379د ، نشر فرھا

وزیyyری ، علینقyyی ؛ کتyyاب تyyاریخ عمyyومی و ھنyyر ھyyای مصyyور قبyyل از تyyاریخ اسyyالم ،   .7
 1369تھران انتشارات ھیرمند ، 

 1381ژولھ ، تورج ؛ پزوھشی در فرش ایران ، تھران ، انتشارات یساولی ،  .8
صبا ، منتخب ؛ بررسی نقوش نمادین یا سمبولیک در آثار ھنر ھای سyyنتی ایyyران جلyyد  .9

 1381تھران ، نور حکمت ، سوم ، 
 نفیسی ،  علی اکبر ، فرھنگ نفیسی : ذیل مدخل  .10

 
 
 

 

 زنگ ھا برای چھ بھ صدا در می آیند؟
 
 

 Zange cemerزنگ چمر 
 
 Ring bellصدای زنگ 
 

 مؤلف حسین علمباز نمار
 
 1394زمستان 
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 اه بھ پیشینھ ی ھنر در ایران نگاھی کوت

بعد از کشف آتش، انسان توانست فلز را از خاک جدا کرده و با تغییرشکل بر روی آن 
 آالت و ادوات و تزئینات مناسبی بسازد و از آن در زندگی خود بکار برد.

سھ ھزار و پانصد سال پیش از میالد، مردم کشور "عور" حوالی بین النھرین، کاله 
رھا و جام ھایی از طال و نقره می ساختند کھ این مطلب بھ پیشینھ استفاده از خودھا، خنج

 فلزات جھت تزئینات در گذر تاریخ اشاره دارد.

از آثار و نشانھ ھای طرح تزئینات با صور جانوران در قدیم ترین محل سکونت بشری ، 
از میان تمدن ) نزدیک کاشان امروزی می توان دریافت کھ ایرانیان Sialkیعنی سیلک (

 ھای بشری ، پیشینھ ی دیرگاھی در ھنر دارند. 

آنان حیواناتی را کھ نیاز انسانی را بھ جای می آورد، عزیز می شمردند و او را با آالت 
و وسایل ھنری ، چون زنگ و  زنگولھ زینت می دادند. در فرھنگ ھای فارسی ، 

 ی آمده دیده نشد. گزارشی از ترتیب نام ھا آن طور کھ در زبان مازندران

مردم ایران زنگی  را کھ برای تزئین و زینت و زیبایی حیوان استفاده می کردند و می 
 می نامند.» زنگولھ«یا » زنگ«کنند با اندک تفاوت در لھجھ و گویش ، تنھا 
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پژوھش و تحقیقات این مقالھ و این گفتار بیشتر از فرھنگ بومی و سنتی مازندران می 
ن می رود تا در چاپ ھای بعدی کھ از نگارنده در دسترس دوستداران باشد کھ امید آ

 قرار خواھد گرفت گسترده تر و دامنھ دارتر گردد.
بھ نسبت کوچکی، بزرگی، جثھ، حیوان و ... زنگھ و زنگولھ را با نخ ھای ضخیم، 
پوست خام، سیم ھای نرم و مفتولی، حلقھ ھای کوچک و یا بزرگ زنجیر آھنی و ... بھ 

 ردن، پا، پیشانی و ... حیوانات و پرندگان قرار می دادند.گ
 

 چرائی نام ھا 

 چنین آمده است: » تاریخ زبان فارسی ، نوشتھ ی پرویز خانلری «در کتاب 

» صفیر«(از اقسام صامت ھای انقباضی یک دستھ ھست کھ در ادای آنھا آوازی مانند 
 » . ز«و » س«بھ گوش می رسد. مانند : واک ھای 

ر ادای صامت ز، گذرگاه ھوا از نای گلو با فشار می گذرد و از سائیده شدن ھوا بھ د
» زنگ«کناره ھای تنگ مخرج ، آوازی بر می خیزد کھ آوائی است. بنابراین کلمھ ی 

دارای سھ حرف آوائی است و چون در ادای آنھا فشار عضالنی کمتر است، تار آواھا 
در زمانی امتداد دارندکھ « ند و بھ قول ابوعلی سینا زمان بیشتری از نفس را با خود دار

پس نام گذاری وسیلھ ای بھ نام » حبس و رھا کردن ھوا ، ھر دو با ھم روی می دھد.
 با توجھ بھ صدا ، پژواک و طنین آوائی زمان دارش بوده است. » زنگ«

 

 د؟ وزنگ یا زنگولھ چگونھ بھ گردن حیوان آویختھ می ش

چک ، کم جثھ و کم سن و سال بود ، از نخ و پوست ھای نرم و برای حیوانی کھ کو
) نام Jaggنازک استفاده می کردند. البتھ در نزدیکی انتھای دو سر پوست کھ جک (

دارد، دو سوراخ ایجاد می کردند ، سپس با نخی آن را  بھ گردن حیوان می آویختند. 
) می Jaggم حیوان ، جک (گالشان و چوپانان ، بھ قسمت ھای بالاستفاده ی پوست خا

 گویند.

) نام Taresحلقھ ای کھ از پوست خام ، برای دور گردن حیوان استفاده می شود، ترش (
 دارد. مانند تصویر .
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با بزرگتر شدن حیوان ، از زنجیر ھای نرم و بتدریج  محکمتر استفاده می شود برای 
زنجیر بھ کار می رود.  حیوانات بسیار بزرگ و تنومند، از زنجیرھای محکم و تسمھ

 ذیلمانند تصویر 

برای آن کھ حیوان ، مورد آزار و اذیت زنجیرھای قوی و تسمھ زنجیر قرار نگیرد، 
 جک ھای قوی تر برای پوشش دادن دور حلقھ ھای زنجیر آھنی استفاده می شد. 

منظور از جک ھای قوی تر و محکم تر ، انتخاب پوست ھای خام از حیوانات بزرگ 
 است کھ بھ صورت ترش می گرفتند و بھ کار می بردند. سال 

تسمھ زنجیر ھا را بھ زنگ یا زنگولھ ھایی متصل می کردند و در گردن حیواناتی قرار 
 می دادند کھ آن حیوان برای صاحبش بسیار عزیز و با ارزش و تاثیر گذار بود. 

 

 جنس زنگ ھا از چیست ؟ 

زمان ، متناسب با فلزات و آلیاژھای موجود  مواد فراھم شده در زنگ ھا در پروسھ ی
آن عصر بودند و ھستند. در سیر تاریخی تمدن ھا ، گل پختھ و حتی خام ، استخوان ، 

 چوب ھای نرم ، مفرغ، مس و طال، مواد تشکیل دھنده ی لوازم تزئینی بودند. 

ت می در تحقیقات میدانی، راویان، جنس زنگ ھا را از حلب، آھن، چدن و برنز روای
کنند. آنھا می گویند کھ انتخاب جنس، وزن و حجم زنگ ھا، با کوچکی و بزرگی حیوان 

 بستگی دارد. 

 ) تلفظ می کنند. Baranjدر گویش عامیانھ و گالشان و چوپانان، برنز را (

 رنگ زنگ ھا چگونھ است ؟ 

 بیشتر رنگ ھا بھ رنگ طالئی اند و کمتر بھ رنگ چدن و نقره ای 

 ز عمر رنگ ھا می گذرد، از شفافیت رنگ آنھا کم و کمتر می شود. بتدریج کھ ا
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 شکل زنگ ھا 

زنگ ھا بھ شکل ھای: دایره ، بیضی ، استوانھ ای ، مخروطی یا کلھ قندی و جامی و ... 
 ھستند. 

چنانچھ زنگھا نقشی از پرنده ، حیوان ، گیاه ، اجرام آسمانی و یا ... در روی خود داشتھ 
 تصویر ذیل: ،نام آن موجود، نامیده می شوندباشند ، بھ 

 

 تال کبوتری                          تال شتری                         دو لب شیر نشان

 

 یادآوری : عالمت ھا ، نشانھ ھا و اشکال تزئینی بر روی زنگ ھا دارای چند معناست. 
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سپری شده ی آن زنگ است . مثال ھر نقطھ از زنگ دو لب ، رساننده ده سال از عمر 
 پس اگر زنگی پنج نقطھ دارد، پنجاه سالھ است. 

یا اگر بر روی زنگی سھ نشانھ ی : گندم و ماه و ستاره است ھر نقش آن یعنی صد سال 
 از عمرش گذشتھ پس چنین زنگی ، سیصد سالھ است. مانند تصویر 

 

 
 صدای زنگ ھا چگونھ اند ؟ 

 دھند: زنگ ھا بر اساس زیر صدا می 

 جنس (حلبی ، برنزی و ...)  –الف 

 ضخامت ( نازکی ، چاقی ، یا کلفتی )  –ب 

 پوشش و محفظھ ( کوچکی و بزرگی )  -ج

 تک زبانھ یا دو زبانھ بودن.  -د

راویان میدانی (چوپانان و گالشان ) می گویند: صدای زنگ باید با حیوان و فیزیک 
زی است کھ با تجربھ ، بھ دست آوردند. آقای جسمی آن ، مناسب و سازگار باشد. این چی

 جعفر کلوانی در اھمیت صدای زنگ گردن حیوان می گویند: 
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ارزش و قیمت زنگ ، از خود حیوان بیشتر و باالتر است. کھ منظور ھمان نقش صدای 
 زنگ ، برای حیوان و صاحب آن است. 

 در فرھنگ مازندران » زنگ«واژه ی 

یل سفر ھای طوالنی در شغل چارپاداری کم تر و دیر تر موفق معموالً چارپاداران بھ دل
 بھ دیدار خانواده می شدند. 

 

 

در این میان معشوقھ ھای جوان کھ طاقت این دوری را نداشتند گاه در سر راه 
چارپاداران و کاروانیان قرار می گرفتند و از آنھا می خواستند تا آنھا ار از حال و ھوای 

تاده شان با خبر کنند از این روی از صدای زنگ چارپا، دلتنگی ھا و یار و عاشق دور اف
ناگفتھ ھای درون را کھ در مورد یارشان بود بھ صورت دو بیتی و یا بھ نثر روان 

 گویشی خود ادا می کردند . 

 محلی : راه ھراز پھ تنگھ بھ تنگھ            چار بیدار در شونھ صدای زنگھ 

 بئیرم                  دم بھ دم خور شھ یار بئیرم  کدوم چاربیدار ره برار

 فارسی : 

 مسیر رود ھراز از ھر دو سو تنگ و باریک است.

 صدای زنگ چاربیدار کھ در حال رفتن است بھ گوش می رسد.  
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 کدام چاربیدار را برادر و ھمراز خود انتخاب کنم ؟     

 تا دمادم یا پیاپی از یارم خبر گیرم 

خصوص نمونھ ھایی در منظومھ ھای مازندرانی وجود دارد. زھره معشوقھ یا در این 
طالب، آنگاه کھ طالب بر اثر رنجش از رقیب عشقی و مادر ناتنی ، متواری می شود. 
بعد از چندی کھ زھره در پی طالب خویش سرگردان بود، صدای زنگ چارپایان را می 

 رایش بیاورد. شنود و از مرد چاربیدار می خواھد تا طالبش را ب

 زنگ چمر ھاکرده راه چارھزار       چاربیدار برارتھ چار پھ ره ھوآر 

 صدای زنگ در منطقھ:  چار ھزار بھ گوش رسید . برادر چاودارم ! اسبت را نگھ دار  

در آخرین مصراع از این مثنوی کوتاه، زھره می گوید: اگر طالبم را نیاوردی الاقل خبر 
 رسان. سالمتی اش را بھ من ب

 می گذارند؟ » زنگ«چرا در گردن و یا اعضای دیگر حیوانات 

 بھ دالیل زیر : 

 زینت و زیبایی  -1

 میل و عالقھ ی حیوان بھ انجام کار و خورد و خوراک  -2

 صدای زنگ یعنی حضور و خاموشی زنگ یعنی عدم حضور  -3

ن مورد حملھ قرار با خبر شدن صاحب مال ، بھ ھنگام خطر و نابودی (چنانچھ حیوا -4
 گیرد، ریتم و آھنگ زنگ او تند و نامنظم می شود). 

 خستھ نشدن در مسیر ھای طوالنی  -5

 جلودار بودن -6

 ایجاد تحرک و جنبش  -7

 راویان: حیوانات بھ وسیلھ ی صدای زنگ، ھمدیگر را می شناسند.  -8
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 در نتیجھ باعث آرامش و سالمتی حیوان می شود.  -9

ع بال و چشم زخم ، بھ دور گردن بند ھا در فاصلھ ھای معین چند دانھ گاھی برای رف
کات کبود(خرمھره) قرار می دادند. در زبان محلی مازندرانی، بھ ویژه آمل ، بھ کات 

 ) می گویند . Mirekaکبود، ( میرکا 

 

یاد آوری می کنم کھ زنگولھ و زنگ را در اندازه ھا و شکل ھای مناسب ،  .1
ن و پای خروس، کبوتر و تولھ سگ ھا نیز می گذاشتند. در گھواره، گرد
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 یاد آوری : 

تعدادی از زنگ ھا، بھ مرور زمان، نامشان عوض شد. مثالً حلوی (تالچھ  .1
گوش دار) نام گرفت. این نام بھ خاطر گوشھ ھای اضافی کھ در دو طرف باالی این 

 خوانده شد. » گوش دار«زنگ مشاھده می شود 

 (میشی) نامیده شد.  kƏrkƏriکرکری 

 خیارک، بھ ( بار فروشی) تبدیل شد. 

زنگ ھا بھ سھ دستھ ی: کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شود این  .1
 موضوع با کوچکی ، میانسالی و بزرگسال بودن حیوان نیز تناسب دارد. 

 راویان میدانی (واو) و (ی) در کلمات: دو لب و ریز را حذف می کنند. و دو .1
 ) ادا می کنند.Rez) و ریز را رز (DƏlab» (دلَب«لب را 

 ) می گویند.mƏrsو نیز مس را مرس ( .2

 ) تلفظ می کنند.bƏrƏnjدر گویش عامیانھ و گالشان و چوپانان، برنز را برنج (

 

 

 

 

 منابع 

ترجمھ ی دکتر » رومن گیرشمن«تاریخ ایران از آغاز اسالم ، نوشتھ ی  .1
 محمد معین 

 رسی ، پرویز خانلری تاریخ زبان فا .1
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 داستانی کوتاه از یک دو بیتی فولکور مازندرانی در توصیف زنگ  .1

 مثنوی طالب و زھره (طالب طالب) گردآوری فرامرز گودرزی  .1

 تحقیق و پژوھش ھای میدانی  .1

 لف ؤآرشیو شخصی م .1

تاریخ، تالیف: ژنرال سرپرسی سایکس ترجمھ: سید محمد تقی فخرداعی  .2
 گیالنی

 

 

 
 
 
 
 
 

 و ارتباط موسیقی ردیف دستگاھی  پیوند
 با موسیقی نواحی (محلی) ایران

 
 
 

 بھ کوشش:
 یار شریفی اسدیبھمن

 محمدابراھیم عالمی
 

1395 
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در مورد پیوند و ارتباط موسیقِی دستگاھی ایران و نوع محلی یا نواحی آن نظریات و 

قِی محلِی ایران برگرفتھ ای بیان نشده است. برخی بر این باورند کھ موسیھای یگانھدیدگاه
از موسیقی سنتی ایران است و برخی موافِق این نظر نیستند و موسیقِی بعضی از نقاط را 

 دانند.تر میتر و اصیلنسبت بھ موسیقی دستگاھی، قدیمی
ھای ترکیب شده دیگر مانند تصنیف بھ میان در این بحث موسقی فولکلوریک و موسیقی«

وع ریشھ و اساس را از ردیف سنتی موسیقی ایران نیامده است. چھ این دو ن
 54»اند.گرفتھ

ردیف سنتی نیز با موسیقی برخی از نقاط ایران ھمبستگی دارد. این ھمبستگی در «
خورد. اصوالً عنوان دشتی و یا ی اول بین موسیقی بوشھر و آواز دشتی بھ چشم میدرجھ

ی آواز تستانی و حاجیانی خود رابطھھایی مثل گیلکی، بیدکانی، چوپانی، دشعناوین گوشھ
دھد. عناوین دشتی، بیدکانی، دشتستانی و دشتی را با موسیقی سایر نقاط ایران نشان می

ھای آواز دشتی ردیف سنتی در موسیقی دھند کھ بتوان ادعا کرد ریشھحاجیانی امکان می
 55»منطقھ دشتستان قابل جستجو است.

ھای گوناگون ھا از محلارد. بعضی از این نامھر گوشھ ناِم مخصوص بھ خود را د«
 56»اند. مانند: گیلکی، بختیاری و شوشتری.سرزمین ایران گرفتھ شده

تر بین بعضی از موسیقی نواحی با ردیف سنتی ایران بھ دلیل داشتن وجود پیوند نزدیک«
کمتر  تشابھات بیشتر بین این دو است و دوری بعضی از آنھا با ردیف بھ دلیل تشابھات

تواند باشد. با وجود این الزم بھ یادآوری است کھ مقابلھ ردیف حاضر با موسیقی می
ھا کند کھ چگونھ خصوصیات ملودی و توالی اصوات اکثر گوشھمحلی ایران روشن می

ھای برخی از نقاط ایران ھمبستگی دارند. تنھا بر اساس آوانویسی دقیق مکاتب با ترانھ
ران، موسیقی محلی ایران و موسیقی مذھبی و مقابلھ و بررسی مختلف موسیقی سنتی ای

توان تا حدود زیادی مراحل ابتدایی تکامل ردیف حاضر را روشن ی آنھا با ھم میھمھ
 57»نمود.

                                                
. شرح ردیyyف موسyyیقی ایyyران بyyھ قلyyم: دکتyyر مھyyدی برکشyyلی از کتyyاب ھفyyت دسyyتگاه موسyyیقی ایyyران. گردآورنyyده: موسyyی 1

	.55معروفی ص 
	.31دکتر مسعودیھ، ص  -. موسیقی تربت جام2
	.50. ھفت دستگاه موسیقی ایران. مجید کیانی، ص 3
. ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران بھ روایت محمود کریمی، آوانویسی و تجزیھ و تحلیل از دکتر محمدتقی مسعودیھ، 1

	.8ص 
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موسیقی مناطق مختلف ایران بر اساس سطح تحقیقات کنونی پیوستھ تابع متن است. «
ول بر اساس تشابھ خاتمھ پریود و ھای مناطق مختلف ایران در درجھ ارابطھ ملودی

 گیرد.جمالت آنھا شکل می
ھای نقاط مختلف ایران چشمگیر بھ تشابھ خاتمھ پریود و جمالت در ردیف سنتی و ملودی

 58»رسد.نظر می
ای از قطعات موسیقی نواحی مختلف ایران است کھ از دیدگاھی دیگر، ردیف، منظومھ«

 59»گی ایران را داراست.ھای فرھنترین ویژگیای از عامپاره
شاید بتوان پیوند و ارتباط این دو نوع موسیقی (موسیقی نواحی و ردیف دستگاھی) را بر 

 اساِس زبان مورد بررسی قرار داد.
ھای محلی (مانند ھا و گویشاگرچھ زباِن فارسی در طول زمان نسبت بھ لھجھ

تری شده و و دگرگونی بیشمازندرانی، گیلکی، لری، بختیاری و ...) دستخوش تغییرات 
ھا، چھ در زبان فارسی و چھ ی برخی واژهبھ شکِل امروزی بھ دست ما رسیده، اما ریشھ

ھا ی لھجھی کلمات است کھ کلیھھای محلی یکی ھستند. این، یکی بودِن ریشھدر گویش
ه سر«در زباِن مازندرانی » سرای«ی گنجاند. مثالً واژهرا در قالب زبان فارسی می

səre «دھد، نوعی شود. این واژه ضمن این کھ ریشھ و زبان را بھ ما نشان میگفتھ می
شود کھ معادل آن ی مازندرانی دیده میی میان خنثی) در لھجھی بدون تاکید (واکھکسره

خورد. حال اگر ھمین موضوع را بھ موسیقی تعمیم دھیم در زبان فارسی بھ چشم نمی
ردیف دستگاھی، مانند زبان فارسی جزو موسیقی رسمی، مدون  توان گفت کھ موسیقیمی

بیند و زبان و ی مردم در سراسر کشور آموزش میو نگارشی کشور است کھ ھمھ
ای ھای محلی، موسیقِی رسمیموسیقِی یگانھ است اما موسیقی نواحی مانند لھجھ و گویش

 ی مردِم کشور آموزش ببینند و فرا بگیرند، نیست.کھ ھمھ
تر است و یا این کھ کدامیک تاثیر بیشتری بر تیجھ این کھ کدامیک از دیگری مقدمن

رسد. ولی تاثیر متقابل آنھا بر یکدیگر ھمانند تاثیر دیگری دارد، غیرضروری بھ نظر می
 ھای آن است.ھا و گویشزباِن فارسی با لھجھ

را بر اساِس گرامر خواھد دستور زبان فارسی اما اشکال مکتب جدید این است کھ می«
ھای اروپایی تدوین و تدریس شود. چیزی کھ اساساً ناممکن است مگر آن کھ جوھر زبان

 60»و ذاِت زبان تحریف شود.

                                                
	.68. موسیقی بلوچستان، محمدتقی مسعودیھ، ص  58
	.12. ھفت دستگاه موسیقی ایران، مجید کیانی، ص  59
	.126. ھفت دستگاه موسیقی ایران، مجید کیانی، ص  60
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پس، ھمانگونھ کھ از نظر قواعد دستوری، بین زبان فارسی و محلی تفاوت وجود دارد 
د تاکیدھا، تزیین گردد، وجوھای متفاوت میکھ ھمین موضوع، موجِب بوجود آمدِن لھجھ

ی موسیقیایی خاص منطقھ، سبِب تفاوت بین موسیقی نواحی و ردیف و تحریرھای ویژه
 شود.دستگاھی می

ھای زبان فارسی، خاصھ زبان ھای موسیقی در ارتباط با یکدیگرند. ھمچون واژهواژه«
 61»غزل کھ وزن در آن روان و پویاست.

واحی با ردیف دستگاھی، باید ابعاد مختلف و ی موسیقی نبرای بررسی پیوندھا و مقایسھ
ھای تجزیھ و تحلیل آن شامل: آوانویسی دقیق، گوناگونی را در نظر گرفت. شاخص

بررسی تغییرات ملودی در متن ھر ترانھ یا گوشھ، پیدا کردن ارتباط فیگورھا از نظر 
غرافیا بر ریتم و فواصل، چگونگی توالی اصوات، بررسی فرم و متر، بررسی و تأثیر ج

ی آن با موسیقی موسیقی، بررسی فرم و وزن شعر در موسیقی نواحی و آنگاه مقابلھ
 ردیف دستگاھی ایران کھ راھنمای خوبی برای پیدا کردِن این پیوندھا خواھد بود.

ی نقاط ایران ی تمام مکاتب ردیف موسیقی سنتی با موسیقی ھمھتنھا بر اساس مقابلھ«
مت ردیف و از جانب دیگر تاثیر متقابل این دو را تا حدود توان از یک طرف قدمی

زیادی روشن نمود. این مقایسھ جز بر اساس آوانگاری و تجزیھ و تحلیل دقیق آنھا 
 62»پذیر نیست.امکان

خصایصی کھ ردیف سنتی ایران را با موسیقی نواحی بعضی از مناطق ایران مربوط 
 کند، بھ قرار زیر است:می
 الی اصوات و یا بھ عبارتی تشابھ در مد.تشابھ در تو-1
ی جمالتی ھا توالِی تغییر یافتھی طرح پریودی. گو این کھ فرم برخی از گوشھاحاطھ-2

 63بیش نیست.
 64ھای اصلی مورد تحرک ملودی (استروکتور)ی چھارم و پنجم بھ عنوان قطبفاصلھ-3
 اشباع استروکتور از اصوات، تزئینات و یا تحریرھا.-4
در برخی از قطعات ردیف و آوازھای محلی، بھ علت تغییرات  65رح موزاییکیط-5

 ھا.ی فیگورھا و یا موتیففشرده

                                                
	.145ھفت دستگاه موسیقی ایران، مجید کیانی، ص .  61
	.62بیست ترانھ محلی فارس، گردآورنده و تألیف محمدرضا درویشی، ص  . 62
پریyyود عبyyارت اسyyت از طyyرح بyyھ اتمyyام رسyyیده و جریyyان مyyداری یyyک تکامyyل مyyنظم و متنyyاوب در موسyyیقی، مبyyانی .  63

 .143اتنوموزیکولوژی، محمدتقی مسعودیھ، ص 
دھنyyد. ھyyر ی بین دو صدای اصلی است کھ نقاط اتکyyا یyyا عطyyف ملyyودی را تشyyکیل میی استروکتوری، فاصلھفاصلھ . 64

ی اسyyyتروکتوری برداشyyyت گyyyردد. مبyyyانی توانyyyد بyyyھ عنyyyوان نyyyت فوقyyyانی یyyyا تحتyyyانی فاصyyyلھیyyyک از ایyyyن دو صyyyدا می
	.152اتنوموزیکولوژی، محمدتقی مسعودیھ، ص 
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  66ھا، پریودھا و یا جمالت.ھای گوشھشباھت برخی از خاتمھ-6
ی قطعاِت مازندرانی با ردیف با این ھمھ، در این بخش، آوانویسی، مقایسھ و مقابلھ

ی ردیف، در ذیِل آن آورده شده ی مورد استفادهی گوشھمونھدستگاھی، انجام پذیرفت. ن
ھا، از دو ی آھنگکھ بر اساس ردیِف استاد میرزا عبدالھ است. در آوانویسی و مقایسھ

ی مقایسھ حامل استفاده شد کھ حامِل باالیی، آھنِگ محلی مازندرانی و حامِل پایینی، گوشھ
ی نوع خط استفاده شد کھ خط              نشانھ باشد. در آوانویسی قطعات از سھشده، می

ی مطلب یا مطلبی کھ از قبل بوده و بعد از خط مزبور مورد مقایسھ قرار گرفتھ ادامھ
 ی حرکِت نغمات است.نشانھ  gاست. و خط ـــــــ نشانھ اشتراِک اصوات و  

 گیرینتیجھ
نھا تحرک دارند، پنج قطعھ تا ھایی کھ نغمات در آی آوانویسی شده، نتاز دوازده قطعھ

یابند. ی پنجم درست و سھ قطعھ تا دو دانگ گسترش مییک دانگ، چھار قطعھ تا فاصلھ
از این تعداد، شش آھنگ در شور، دو آھنگ در دشتی و چھار آھنگ در ابوعطا 

ھایی کھ بین ردیف و موسیقی مازندران عالوه بر وجوه اشتراک در باشد. در مقایسھمی
شود بعضی عناصر موسیقی ، گسترش و گاھی وزِن نغمات وجود دارد، میفواصل

 مازندران و ردیِف دستگاھِی را از ھم متمایز دانست.
بیشتر تحریرھا در موسیقی مازندران، متصل و بدون انقطاع است و تحریرھایی کھ از  -

 انتھای حنجره و سینھ مانند موسیقی ردیف باشد، کمتر وجود دارد.
ی کتولی، امیری و طالبا کھ از قطعات اصلی موسیقی مازندران ھستند، از نقطھشروعِ  -

کند) بھ پایین تحرک ی پایین بھ اوج حرکت میاوج (بر عکِس ردیف کھ بتدریج از نقطھ
 دارد.

ی ای است کھ با عبور از نِت ماقبل خاتمھ و پرش بھ فاصلھھا بھ گونھفرود این آھنگ -
باشد و این یکی از خصوصیات بسیار مھم سوی نت خاتمھ میچھارم و سپس حرکت بھ 

فقط سھ نوع فیگور کادانسی «کادانسی موسیقی مازندرانی است. اما در ردیف معموالً 
 وجود دارد:

در نوع اول صدای خاتمھ با عبور از نِت ما قبل خاتمھ و در نوع دوم با عبور از صدای 
 67»شود.سوم خنثی اخذ میی ما بعد و در نوع سوم با جھش در فاصلھ

                                                                                                                           
شود ھمھ با ھم ارتباط داشتھ و مکمل یکدیگرند و کھ در اشکال مختلف ظاھر میی فیگورھایی است . ترادف و تشابھ65

کننyyد. بyyھ نقyyل از محمyyدتقی مسyyعودیھ زیرنyyویس بیسyyت ترانyyھ ھمانند طyyرح (بافyyت) مyyوزاییکی، طyyرح کلyyی را مشyyخص می
	.62محلی فارس، گردآوری و تالیف محمدرضا درویشی ص 

	.62یف محمدرضا درویشی ص بیست ترانھ محلی فارس، گردآوری و تال . 66
	.183مبانی اتنوموزیکولوژی، دکتر محمدتقی مسعودیھ، ص  . 67
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کند و پس از آن شعِر در موسیقی ردیف معموالً خواننده درآمدھا را با تحریر آغاز می -
خواند. اما در موسیقی مازندران تحریر، در ابتدای آوازھا وجود ندارد و مربوطھ را می

 شود.ی جمالت استفاده میاز تحریرھا بین ھجاھای شعری و خاتمھ
و ... کھ » دل«، »حبیبم«، »امان«ف دستگاھی، استفاده از کلماتی مانند در موسیقی ردی

شود، نقش تکمیلی رونِد نغمات را دارند، معموالً در اول، وسط و آخر بھ کار برده می
و ...  68»ای جانا«، »آخ«، »گتھ جان«ھایی مثل حال آنکھ در موسیقی مازندرانی، واژه

 د.شودر اول و آخِر جمالت استفاده می
ھا در موسیقی مازندران با موسیقِی ی آخر این کھ تاکید و ایست بعضی از نتنکتھ -

 69باشد.ردیف، متفاوت می
 سازھای متداول در موسیقی مازندران

 سازھای سنتی یا بومی -
توان بھ اند را میسازھای اقوام و یا ملل دیگر کھ بھ نوعی وارد موسیقی مازندران شده -

 ھا نام برد.اجر از آنعنوان سازھای مھ
 گروه اول

 وا، سٌرنا، دٌه َسر کُوتٌن (نقاره) و تَشِت الک.َ� 
 گروه دوم

دوتار، کمانچھ، ویلن، َکش دَمبک (تنبک)، دس دایره و در چند سال اخیر دف، نی، 
 سنتور، تار و غرنھ.

است، بھ با ورود رادیو در زندگی مردم، موسیقی دیاِر مازندران دستخوش تغییراتی شده 
شود موسیقی مازندرانی را بھ سھ گروه قابل تفکیک (بھ لحاظ بھ ای کھ امروزه میگونھ

کارگیری سازھا] تقسیم بندی کرد. از آن جا کھ نوع صدادھی سازھا بخشی از محتوای 
بندی موسیقی مازندران، بھ نوع برخورداری از کند برای تقسیمموسیقی را تعیین می

 ود.شسازھا پرداختھ می
وا، ی سازھایی چون َ� گروه اول، موسیقی، کمابیش دست نخورده است کھ بھ وسیلھ

 شود.سرنا، دٌه َسرکوتن و تَشِت الک نواختھ می

                                                
آیند و بھ عنواِن کلمات مسyyتقل در آھنِگ طالبا و طالبک جزو پسوند آوای کلمات بھ حساب می» وا«، »یا«، »ای« . 68

	آیند.کھ نقش تکمیلی را داشتھ باشند، بھ شمار نمی
تأکیyyد خyyاص دارد. در حyyالی » ال«ی چھار کyyھ روی نyyِت اول، آھنِگ کتولی، حامِل شماره ر.ک. بھ آوانویسی فصل . 69

	تر از (کرن) نِت محوری و قابل تاکید نیست.بیش» بملال «کھ در آواز دشتی نت 
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گروه دوم، موسیقی، تلفیق شده است کھ عناصر موسیقی نواحی، موسیقی ایرانی و 
ھا از گروه اده آناند کھ سازھای مورد استفموسیقی بومی مازندرانی با ھم ترکیب شده

 باشد.اول و دوم می
 گروه سوم کھ تحت تاثیر موسیقی غیر ایرانی یا بھ عبارت دیگر موسیقی غربی است.

 laləvāوا ²َ 
ترین ساِز موسیقی مازندران است. زیباترین، بکرترین و یکی از سازھای بادی و اصلی

 شود.ھ میھای مازندرانی با این ساز نواختترین نواھا و نغمھاصیل
بھ » َ� «تشکیل شده است کھ » vāوا «و » laləَ� «ی از دو واژه» laləvāوا َ� «ناِم 

 است.» باد«بھ معنی » وا«و » نی«معنای 
بھ کار گرفتھ  70ی کوھستانی شرق، تماِم مناطِق مرکزی و غرباین ساز در منطقھ

ندگی دامداری مردِم این دیار سازی است چوپانی و گالشی کھ بیانگر ز» واَ� «شود. می
معرف و نشاِن موسیقی مازندران » واَ� «است. شاید اغراق نباشد کھ گفتھ شود، صدای 

ترین نغمات و تحریرھای مازندرانی مندِی خاص، پیچیدهاست. این ساز با قدرت و توان
مانند تواند فضای مورد نظر را کند. سازھایی مانند کمانچھ و غیره نمیرا اجرا می

ی مازندران است. این ساز برای ویژه» واَ� «بھ وجود آورند. لھجھ و صدادھی » واَ� «
 باشند.ی مردِم مازندران آشناست و با آن مأنوس میھمھ

 دھند.را افراِد بومی، بھ ویژه چوپانان و گالشان تشکیل می» واَ� «نوازندگاِن 
 »وا²َ «ساختماِن 

کرفون «باشد کھ در گویش مازندرانی بھ آن می» نی«ی جنِس این ساز از نوع
karfun «گویند و از ھفت بند و شش گره تشکیل شده است.می 

ی تراشند کھ بھ راحتی روی لب (معموالً در گوشھای میوا را از بیرون بھ گونھَسِر َ� 
 گیرد.سمِت راست لب) قرار 

شود. بھ طوری کھ پنج لف ساختھ میبا طول و قطرھای مخت» واَ� «در حاِل حاضر، 
ھای معین بر روی آن و یک سوراخ برای انگشِت شست در پشِت آن سوراخ با نسبت

ھایی از این ساز بھ دست آمده کھ چھار سوراخ در روی ساز گردد. البتھ، نمونھایجاد می
رم کھ یک وای نوعِ اول این است کھ سوراخ چھاوا و َ� تعبیھ شده است. فرِق این َ� 

بھ -باشد را ندارد. بھ ھمین خاطر است کھ در دستگاه ھمایون ای میی نیم پردهفاصلھ
 ای مختِص این ساز وجود ندارد.قطعھ -باشداستثنای کرچال کھ بھ نظر نو می

                                                
 گویند.می» әnنھ «در غرِب استان، بھ آن  . 70
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معتقد ھستند کھ کرچال را قبالً شنیده است و صدای مورد  71بر این پایھ، حسین طیبی
ً ھمان صد ی »ال«ی پاییِن حامل تا نِت »دو«ای اصلی این ساز از نِت نظر باید حتما

چنین دارای صدای قیس کھ بھ وسط حامل باشد کھ دارای دو صدای بَم و اوج است. ھم
 ابتکار حسین طیبی، صدای پس قیس ھم بھ آن اضافھ شده است.

 باشد:ی صوتی زیر میوا، دارای چھار منطقھَ� 
 »ال«تا » دو«ی صدای بم از محدوده
 »ال«تا » دو«ی صدای اوج (یک اکتا و باالتر)، از محدوده
 »می«تا » سل«ی صدای قیس از محدوده
 »فا«تا » دو«ی صدای پس قیس از محدوده

 
و » داریکوک«آید. در اجرای انتقاِل صوتی این چھار منطقھ با شدت دمیدن بھ دست می

ی این ساز، تولیِد نغمات بھ وسیلھ شود.ی مناطق صوتی استفاده میاز ھمھ» کمرسری«
گیری پذیرد. اگر کمی دقت شود، صدای نفسی نفس بر گردان انجام میپیوستھ و بھ شیوه

 نوازنده در ھنگاِم اجرای نغمات، بھ خوبی قابل شنیدن است.
ی مش وا: کرچال، عباس خونی، گلھ ره بردن، غریبی حال، مش حال، دنبالھرپرتوآر َ� 
سری یا تک سری، کوک داری، زاری حال، سما حال، پرجایی، خارک جان حال، کمر 

 خارک و [کشتی مقوم و وچاک وچاک (غرب مازندران)].
 

 سٌرنا
بھ دلیل حجم صدای دھِی سرنا، معموالً در مراسِم عروسی و ورزشی مانند کُشتی لوچو 

مھم در موسیقی  شود. دومین سازِ استفاده می» dəsar kutənدٌه َسر کوتٌن «بھ ھمراھی 
باشد. منشاء پیدایش آن بھ روشنی معلوم نیست اما در اغلب نقاط ایران و مازندران می

ھای مختلف و قطعات مخصوِص منطقھ، وجود دارد. نوازندگاِن این جھان، در اندازه
ی گودارھا ھستند. سرنا، حدود یک اکتاو وسعت ساز، ھم مردِم بومی و ھم از طایفھ

 دارد.
ھای مختلفی تشکیل شده کھ ساخت آن بھ نّجاری، خراطی، و کمی از قسمت این ساز

 آھنگری نیاز دارد.
 ساختماِن سرنا

 شود:قمیش کھ از سھ قسمت زیر تشکیل می-1
                                                

ی نوازنyyدگاِن کنyyونی باشد کھ ھمھختص این ساز میو راوی قطعاِت م» واَ� «ی ترین نوازندهحسین طیبی، برجستھ . 71
	باشند.تحت تاثیر وی می
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کھ بھ گویش » نی«ی نازک و نرم و خشِک از ساقھ fəsiیا فٌسی  pəsiپٌسی -الف
س «مازندرانی  سِر آن را از دو پھلو، برِش  شود، تھیھ گشتھ و یکگفتھ می» ākəsآکٌ
دھند. سپس آن را در آب خیس کرده و با فشار لب بھ صورِت دو زبانھ در کوچکی می

» سرنا میل«گیرد و سِر دیگر آن بھ آورند. یک سِر آن میاِن دو لِب نوازنده قرار میمی
 شود.وصل می

آن بھ فسی و سِر  ای مخروطی شکل و از جنس برنج است. سِر باریکِ سرنا میل: لولھ-ب
 گردد.وصل می» سرنا ماشھ«دیگرش بھ 

زیر لبی تکھ فلزی است مدور و در وسط آن سوراخی ایجاد شده کھ فسی از آن -پ
 باشد.ی زنجیری بھ قنداق وصل میگذرد و بھ وسیلھمی
انبرک یا سرنا ماشھ: جنس آن از چوب و دارای شیاری است کھ این شایر دو -2

بر است. برای ساخِت آن نیاز بھ خراطی است و در دروِن ساز قرار ای، شبیھ انشاخھ
 گیرد.می
ای مخروطی شکل کھ شش سوراخ بر رو و یک سوراخ در پشت آن ایجاد لولھ -قنداق-3

شود کھ انتھای ای انبرک باید طوری در داخِل قنداق جاسازی شده است. قسمِت دو شاخھ
 ای شیار در مقابِل پشت سوراخِ ساز قرار بگیرد.دو شاخھ در برابر سومین سوراخ و ابتد

 ی صوتی:گستره
  
 

ھای داخل پرانتز با فشار دمیدن بھ شود و نتنِت سِی پایین حامل، در چھارگاه استفاده می
 آید.دست می

 رپرتوآر سرنا و نقاره:
سھ پیش نوازی یا پیش نمازی، یک چوبھ، ترکمونی یا ریزه مالی، دو چوبھ لیال، روونی، 

 چوبھ، جلوداری یا سنگین، شر و شور.
 (نقاره) dəsar kutən 72سر کوتندٌه

شود. این ساز، قادر بھ اجرای تماِم اشکال ای است کھ بھ ھمراه سرنا نواختھ میساز کوبھ
 ریتمیْک متریِک مازندران است.

 ی سفالی و نقاره چوب (مضراب) تشکیل شده است. پوستِ نقاره، از پوسِت گاو، کاسھ
 گیرد.ی گاو ھم مورد استفاده قرار مینقاره معموالً از زیر غبغب اما از بدنھ

                                                
سyyر کyyوتن= بyyر َسyyِر دو چیyyز = کوبیدن. دهnәkut= دو، َسر= ُرو، سر. کُوتن әdالفظی ناِم این ساز: ده معنی تحت . 72

 کوبیدن.
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ی شود. بھ طوری کھ کاسھی متفاوت درست میی سفالی با دو اندازهنقاره، دو کاسھ
تر دارای صدای ی کوچکتر و در سمت راسِت نوازنده و کاسھتر دارای صدای بمبزرگ

گیرد. روی ھر کاسھ از پوسِت گاو پوشیده ار میزیرتر و در سمِت چپ نوازنده قر
ای منظم سوراخ کرده و با پوستی کھ بھ شکل شود. دور تا دوِر پوست را با فاصلھمی

 دھند.ھا عبور میطناب درآمده، از سوراخ
باشد. کنند. چون سنگین و محکم میمضراِب نقاره را معموالً از چوب ازگیل انتخاب می

متر و تھ با ھم برابر نیست. قطِر سِر دو مضراب حدود دوازده میلی ی مضراب ھااندازه
گیرد حدوِد سی متر اما طوِل آن مضرابی کھ در دست راست قرار میآنھا ھفده میلی

 تر است.متر کوتاهگیرد، نیم سانتیمتر و یکی دیگر کھ در دست چپ قرار میسانتی
 از این رو، رپرتوآر ھر دو یکی است.شود، چون نقاره، معموالً با سرنا نواختھ می

 کمانچھ
ی کمانچھ کھ جزو رپرتوآر آن بھ حساب آید، در مازندران وجود ندارد. قطعاِت ویژه
ای کھ از کمانچھ در مازندران وجود دارد، نوازندگی قدر کتولی (اتولی)، منابع صوتی

 حسن دیان و مصطفی علیزاده است.
اند و در شرق ھا بودهھا و جوکیی گودارھا، فیوجفھتر از طاینوازندگان کمانچھ، بیش

ھا ھمراه با تنبک (َکش دَمبٌک تری داشتھ است. این ساز در جشنمازندران رواجِ بیش
kas dambək.کاربرد زیادی دارد ( 

ی سھ سیم و تھ باز، ی بھشھر بوده، با کمانچھقدر اُتُولی یا َکتُولی کھ ساکن گرجی محلھ
ی ی کمانچھرد، اما، امروزه در مازندران، این ساز با چھار سیم و بھ شیوهکنوازندگی می

 شود.موسیقی ردیف دستگاھی ایران (فارسی) نواختھ می
 

 تَشِت الک یا تَشِت لَگن
گذارند و اختصاصاً در تشتی از جنس مس است کھ بر روی آن دو پیش دستِی برنجی می

کنند. دو نفر را با آن اجرا می» səmāسما «اِم مراسم شادی، ریتِم رقِص مازندرانی بھ ن
نشینند، یک نفر با دو دوسِت خود، ریتم اصلی را روی تشت زن، روبروی ھم می

کوبد. ھا، میھا را بر پیش دستنوازد و نفر روبرو، ھماھنگ و منظم، سر ضربمی
 شود.تقریباً در تماِم مازندران بھ ویژه در منطقھ مرکزی استفاده می

 ت دایرهدس
 (The frame drum)» ایطبل طوقھ«گویند. در مازندران بھ دایره، دست دایره می«

ھای در ایران با نام (Handheld drum)شود؛ و یا طبلی کھ در دست نگاه داشتھ می
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بسیار متفاوتی چون غربال، دایره، عربونھ، داریھ، دیره، دف، دپ و ... در مازندران 
 73»دست دایره وجود دارد.

ی آن نسبت بھ در مازندران بھ خاطر وجود رطوبت، و شل شدِن پوست دایره، استفاده
تری تر بوده است، از این رو، تشت الک یا تشک لگن، کاربرِد بیشھای خشک، کماستان

کنند کھ در برابر داشت. البتھ، فعالً در مازندران، بھ جای پوست، از طلق استفاده می
 رطوبت مقاوم است.

 ر:دوتا
ی گودارھا تر نوازندگاِن آن طایفھخواستگاه اصلِی دو تار شرق مازندران است و بیش

رود. بر مبنای منابعِ ی خواننده بھ کار میھستند. این ساز معموالً بھ عنوان ھمراھی کننده
 یاد نظام شکارچیان بوده است.ی این ساز زندهموجود، بزرگترین نوازنده

ی مازندران فاقد ساز زھی بوده است و سازھای بادی و یانھرسد موسیقی مبھ نظر می
 اند.تر کاربرد داشتھای بیشکوبھ

ی میانھ مازندران نیستند چرا کھ دار و با سابقھکمانچھ و دوتار، جزو موسیقی ریشھ
ای است؛ و این در حالی است کھ حتی ی شرق قسمت جلگھھا منطقھخاستگاه اصلی آن

برند. در میان ھا بھره میی غرب و میانھ بسیار اندک از آننطقھدر حال حاضر، در م
این سازھا دوتار کمترین استفاده را در این دو منطقھ دارد. در گذشتھ بھ دلیل نبود 

تری گستردگی ارتباطات، ورود سازھا بھ فرھنگ موسیقیایی یک منطقھ با سرعت کند
زه، پیوند اقوام مختلف بسیار شتابان است ھا، امروپذیرفت. با گسترش انواع راهانجام می

و ھمین امر موجب گشتھ کھ خاستگاه اصلی دو ساز مذکور را در منطقھ شرق مازندران 
ھای مختلف از جملھ بدانیم. چرا کھ، بخش شرقی مازندران محل برخورد فرھنگ

ی منطقھھا در ترین آنھا (بیشھا، بلوچکردھای تبعیدی دوره صفویھ و قاجاریھ، ترکمن
دانیم کھ دوتار از سازھای اصلی گرگان) و استان پھناور خراسان است و از سویی می

 باشد.خراسان می
شوند. ھا محسوب میافزون بر این، دوتار و کمانچھ نیز از سازھای مھم و اساسی ترکمن

 ترین نوازندگان منطقھ شرق ھستند کمتر دیدهترین و مھمکھ بھ عنوان اصلی 74گودارھا
ھای اصلی مازندرانی (مثل: امیری، کتولی، طالبا و ...) اجرا کنند. شده کھ آھنگ

رسد مجموعھ ھرایی شود کھ بھ نظر میھا جزو رپرتوآر اصلی آنان محسوب میھرایی

                                                
	537کیوان پھلون، موسیقی مازندران، ص  .73
ھyyا میرشyyکاری، آھنگyyری و ھyyا اطyyراف بھشyyھر اسyyت. کyyار اصyyلی آنتجمyyع آنتyyرین گودارھyyا قyyومی ھسyyتند کyyھ بیش. 74

االصyyل ھyyا ھندیای عقیده دارنyyد کyyھ آنھا است و عدهتر از مازندرانیشان تیرهموسیقی است. از نظر نژادی رنگ پوست
	ھستند.
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تر از دوتار و در مرحلھ بعد ی کماز موسیقی خراسان وام گرفتھ شده است. استفاده
تر بر اثر انتشار نوارھای چند سال اخیر بیش کمانچھ در منطقھ مرکزی و غرب در

باشد. از نوازندگی ھای تازه تأسیس بعد از انقالب میای گروهکاست و اجراھای صحنھ
اصغر جویباری در دست است کھ خوانندگی دوتار قسمت مرکزی مازندران اثر سید علی

 ی ماھر.اای توانا بود، تا نوازندهاو گواه آن است کھ وی بیشتر خواننده
 غرنھ

ھای ھزار جریب و گرگان تا نور و چالوس جھت ضبط در تحقیقات میدانی کھ از کوه
رسد این ساز در موسیقی صورت گرفتھ، از این ساز اثری دیده نشده و بھ نظر می

ی موسیقی معرفی شده بھ جامعھ 136975موسیقی مازندران نوظھور بوده و از زمستان 
 است.

اھل موسیقی مازندران تا قبل از این تاریخ ناآشنا بوده است. بھ  شاید برای بسیاری از
وا، سرنا، نقاره، تشت الک باشد کھ ھر رسد سازھای اصیل مازندران شامل َ� نظر می

 ای دارند.یک از سازھای فوق، در فرھنگ موسیقِی مازندران کاربرد ویژه
ی میدانی مثل کشتی لوچو و ھابھ عنوان مثال سرنا و نقاره در مراسم عروسی و آیین

ھای شبانھ خلوت یاران وا ساز چوپانان و ھمچنین در دوره نشینیغیره کاربرد دارند، َ� 
شود کھ حس خاص خود را دارد و تشت الک برای رقص و شادمانی است. بھ نواختھ می
 د.ھای یاد شده در مازندران دارای سابقھ باشرسد غرنھ در ھیچ یک از مراسمنظر نمی

آید، در فرھنگ آن منطقھ باید ی خاص بھ میان میوقتی سخن از سازی مختِص ناحیھ
ً سازھا در فرھنگبرای عموم مردم آشنا و جنبھ ھای این ی کاربردی داشتھ باشد. اساسا

چنینی دارای کارکرد اجتماعی ھستند و موسیقی آن صرفا برای کسب لذت شنیداری 
 نیست.

ی ھای تلویزیونی خارجی (حاشیھساخِت غرنھ در یکی از برنامھ یاز آنجا کھ فیلِم نحوه
ی جھانی (اینترنت)، سازی با ھمین مشخصات دریای خزر) دیده شد، با جستجو در شبکھ

پیدا » zhaleykāژالیکا «کھ فقط تعداد سوراخ تعبیھ شده فرق داشت در اکراین بھ نام 
 گردید.

م با ورود ارتش سرخ، وارد مازندران شد و بھ احتماال این ساز در زماِن جنگ جھانی دو
 ی نیروھای ارتش سرخ بھ مازندران مھاجرت کرد.وسیلھ

ای مختص غرنھ، با این ھمھ، بھ دلیل عدِم آشنایی پیراِن مازنی با این ساز و نبوِد قطعھ
این ساز، بومی و اصیِل مازندران نیست، اما، چون ھم اکنون بجز استان مازندران، در 

                                                
75 .yyد و پyyتفاده شyyاس (واشyyروه شyyر گyyاث) الyyازرونی حyyِت مyyوار کاسyyار در نyyین بyyاز اولyyن سyyا و از ایyyس از آن در اجراھ

	ھای موسیقی عمومیت یافتضبط
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شود و فقط در موسیقی مازندران کاربرد دارد، از این رو، ھا نواختھ نمیاستان دیگر
توان مانند دوتار و کمانچھ بھ عنواِن سازھای مھاجر، در موسیقی مازندران، آن را می

 پذیرفت.
 گستره صوتی غرنھ

 ساختمان:
 شاخِ گاو.-3بدنھ -2َسری یا قمیش -1غرنھ از سھ قسمت تشکیل شده است: 

ھای مختلف (مانند نی و شود کھ بر حسِب کوکو بدنھ از نی (بدون بند) درست میقمیش 
کوک، چھار » دو«و » ر«ی کوتاِه کند بھ طوری کھ غرنھی ساز تغییر میوا)، اندازهَ� 

متر است و در سوراخ در جلو و یک سوراخ در پشت دارد و طول آن دوازده سانتی
 متر است.، و طول آن سھ الی چھار سانتیضمن، قمیش آن خیلی نازک و کوتاه

کوک است. » سل«ی تر در موسیقی مازندران، معمول است، غرنھای کھ بیشاما، غرنھ
گیری و تشریح می کوک، اندازه» سل«ھای مختلف آن بر اساِس ساِز از این رو، قسمت

 شود: (ساز، متعلق بھ آقای پرویز عبداللھی ولیک چالی است)
 مترسانتی 5طوِل قمیش: 
 مترمیلی 7قطر قمیش: 

 مترسانتی 16ی اصلی: طوِل بدنھ
 مترسانتی 1ی اصلی: قطر بدنھ

 مترسانتی 5/7از سِر بدنھ تا اولین سوراخ (آکس): 
 مترسانتی 5/9از سِر بدنھ تا دومین سوراخ (آکس): 
 مترسانتی 5/10از سِر بدنھ تا سومین سوراخ (آکس): 

 مترسانتی 5/12مین سوراخ (آکس): از سِر بدنھ تا چھار
 مترسانتی 5/15از سِر بدنھ تا پنجمین سوراخ (آکس): 

 مترسانتی 5/4از سِر بدنھ تا سوراخ پشت (آکس): 
 مترسانتی 10طول شاخ: 

 مترسانتی 4ی شیپوری: دھنھ
 سیکاتٌک

بھ معنی نوک است. » təkتٌک «در گویش مازندرانی، بھ معنی اردک و » سیکا«
تر بھ عنوان گویند. این ساز، بیشبھ چیزی کھ شبیھ نوِک اردک باشد را می» کاتکسی«

سرگرمی و بازی کودکان کاربرد دارد و نقشی در رپرتوار موسیقی مازندرانی ندارد. 
 اگر چھ شاید بھ نوعی در آموزِش ابتدایی کودکان نقشی داشتھ است.
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بیھ فلوت ریکوردر و دارای شش ی آن از جنِس نی و قمیش آن از چوب است و شبدنھ
 باشد.سوراخ در رو می

 
 kərnā کٌرنا

کرنا، سازی جدی نیست. فقط در ھنگام بھار برای سرگرمی جوانان و نوجوانان کاربرد 
، 5(بھ قطر » َکْلُھو«دارد. بھ طوری کھ در بھار، ھنگاِم آب گیرِی درختان، پوست نھاِل 

 کنند.داده و آن را جدا می) را بھ صورت مورب، با تبر برش 15، 10
ی ریز ھمان درخت تھیھ شده را ای کھ از شاخھ»فسی«سپس آن را لولھ کرده و قمیش یا 

 دھند.شود، قرار میبر باالی کھ جمع و باریک می
 Fəs Fəsiفٌس فٌسی 

شود و فقط برای بازی و سرگرمی ی جوی نرسیده درست میقمیشی است کھ از ساقھ
 کودکان است.

 


