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مقدمه

	زبان	آسی	یا	اوِستی	از	خانوادۀ	زبان	های	هندو	اروپایی	و	وابسته	به	شاخة	سکایی	از	زبان	های	ایرانی	
شمال	شرقی	است	که	امروز	در	آسه	تیا	یا	قفقاز	در	بخش	هایی	از	فدراسیون	روسیه	و	گرجستان	رایج	
است.	این	زبان	از	بخش	های	خاوری	ایران	به	قفقاز	رفته	و	با	زبان	سغدی	که	آثارش	در	آسیای	میانه	
و	استان	شین	جیانگ	چین	به	دست	آمده	و	با	زبان	یغنایی	که	امروزه	در	نواحی	شرقی	سمرقند	رواج	

دارد	و	نیز	با	زبان	خوارزمی	پیوند	دارد.
بخشی	از	گویندگان	این	زبان	در	جمهوری	اوستیای	شمالی	آالنیا	و	بخشی	در	جمهوری	گرجستان	
که	ناحیة	خودمختار	اوستیای	جنوبی	خوانده	می	شود،	زندگی	می	کنند.	گویشی	که	بیشتر	جنبة	ادبی	
دارد	»	ایُرنی«	یا	به	لفظ	رایج	تر	»	ایرونی«	است.	زبان	آسی	را	دنبالة	زبان	سکایی	باستان	می	شمارند.	
دو	گویش	اصلی	زبان	آسی،	گویش	ایرونی	در	خاور	اوستیا	و	دیگوری	یا	دیغوری	در	باختر	است.	
بیشتر	آس	ها	به	گویش	ایرونی	سخن	می	گویند	که	گویش	ادبی	نیز	به	شمار	می	آید.	تعداد	گویشوران	
آسی	زباِن	گویش	ایرونی	بیشتر	از	گویش	دیگوری	است.	از	این	رو،	گویش	ایرونی	گویِش	معیار	آسی	

نیز	به	شمار	می	آید.	
گویش	دیگوری	از	نظر	تحول	زبانی	نسبت	به	همتای	خود	تا	اندازه	ای	قدیمی	تر	و	کهن	تر	است.	تفاوت	ها	
حتی	در	نظام	شمارشی	بیست	گانة	دیگوری	در	مقایسه	نظام	دهگانی	ایرونی	وجود	دارد	و	اختالف	هایی	در	

صرف	و	نحو	افعال	نیز	دارند.	به	هر	رو	هردو،	گویش	هایی	از	یک	زبان	واحد	شمرده	می	شوند.
رَمت«	نامیده	اند.	این	نیاکان	آس	ها	را	در	قرون	وسطی	»	آالن«	و	»	اآلن«	و	در	دوران	باستان	»	س َ

زبان	اکنون	زبان	آس	های	اوستیای	شمالی	در	فدراسیون	روسیه	و	اوستیای	جنوبی	در	گرجستان	است.	
سرزمین	آسی	زبان	ها	در	دو	سوی	سلسله	جبال	قفقاز	قرار	دارد.	زبان	آسی	در	اصل	یک	زبان	ایرانی	
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است،	اما	زبان	مردم	قفقاز	باعث	تحوالتی	در	آن	شده	است	و	از	این	جهت،	آن	را	یک	زبان	دو	جنبه	ای	
و	شامل	عناصر	ایرانی	و	غیر	ایرانی	می	دانند.	

از	زبان	آسی	در	دورۀ	باستان	اثری	در	دست	نیست؛	در	دوره	های	باستان	و	میانه	از	زبان	سکایی	
غربی	جدا	می	شود.	نزدیکی	این	زبان	با	زبان	های	پشتو	و	یغنایی	این	را	اثبات	می	کند.	نخستین	اثِر	به	
جای	مانده	از	این	زبان	در	دوران	کهن،	نوشتار	سنگ	گوری	در	قفقاز	است	که	به	خط	یونانی	نوشته	
شده	است.	این	زبان	تنها	زبان	ایرانی	جدید	است	که	از	زبان	فارسی	تأثیر	نپذیرفته	است.	آسی	زبانان	
نماینده	امروزی	زبان	کهن	سکاها	به	شمار	می	آیند.	زبان	آسی	که	از	زبان	های	ایرانی	شرقی	به	شمار	
می	رود	با	زبان	های	پامیری	و	زبان	پشتو	نزدیکی	فراوان	دارد.	زبان	آسی	به	همراه	زبان	های	آذری،	تاتی،	
تالشی	و	کردی،	زبان	های	ایرانی	رایج	در	قفقاز	به	شمار	می	آیند.	آسی	ها	را	بازماندگان	ماساژت	ها	و	
سرمتی	ها	نیز	دانسته	اند	که	همگی	تیره	های	سکایی	بوده	اند.	در	دوره	های	متأخر	آثاری	از	زبان	آسِی	
میانه	به	خط	التین	یا	یونانی	به	دست	آمده		که	همگی	زیر	تأثیر	زبان	یونانی	بوده	اند.	همچنین	مطالعة	
آثار	آسِی	میانه	نشان	می	دهد	که	این	زبان	دچار	دگرگونی	آواشناختی	شده			است	و	آواهای	این	زبان	
تحت	تأثیر	زبان	های	قفقازی	تا	حد	زیادی	تغییر	یافته	اند.	همچنین	آسی	های	مهاجر	در	مجارستان	نیز	

آثاری	به	این	زبان	خلق	کرده	و	گویشی	ویژه	برای	خود	داشتند.
زبان	آسی	در	عین	حال	که	از	تأثیر	زبان	فارسی	به	دور	مانده،	ولی	بسیاری	از	ویژگی	های	زبان	های	
باستانی	ایران	مانند	صرف	اسم	در	حاالت	چندگانه	و	کاربرد	پیش	وندهای	متعدد	برای	افعال	و	غیره	

را		نگه	داشته	است.
به	نظر	آبایف،	زبان	شناس	روسی،	شباهت	های	موجود	میان	زبان	آسی	با	زبان	های	قفقازی	در	
گذر	تاریخ	باعث	شده	است	که	زبان	آسی	ویژگی	خود	را	به	عنوان	یک	زبان	ایرانی	نگاه	دارد	و	این	در	

ریشه	یابی	واژه	ها	و	ساخت	دستوری	دیده	می	شود.	
وام	واژه	های	زبانی	دیگر	و	تغییرات	آوایی	به	دلیل	همجواری	با	زبان	های	غیرایرانی	در	واژه	شناسی	
آسی	دخیل	بوده	است؛	اما	از	نظر	واژگان	همچنان	ویژگی	ایرانی	خود	را	حفظ	کرده	اند.	زبان	آسی	مانند	
زبان	فارسی	فاقد	جنس	و	تثنیه	است.	ضمایر	ملکی	مانند	گویش	های	کنارۀ	دریای	خزر	در	ایران	پیش	

از	اسم	و	مضافٌ	الیه	پیش	از	مضاف	می	ایستد.	گاهی	جمالت	با	گروه	های	اسمی	همراه	می	شود.
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ن،	پ.	لِرخ	و	ک.	زالمان	در	نیمة	سدۀ	 پژوهش	در	زبان	آسی	را	ایران	شناسان	روس	مانند	آ.	ِشگِر
نوزدهم	آغاز	کردند؛	اما	بزرگ	ترین	افتخار	در	این	زمینه	نصیب	آکادمیسین	و.	ف.	میلِر	شد	که	یک	
سلسله	تحقیقات	بسیار	مهم	دربارۀ	آسی	از	خود	به	جا	گذاشته	و	به	طور	قطع	نشان	داده	که	این	زبان،	
	Grundriss	کتاب	در	را	آسی	زبان	تاریخی	دستور	او	است.	باستان	روزگار	سکایی	های	گویش	دنبالة
تدوین	کرد	و	نیز	یک	فرهنگ	آسی-روسی-آلمانی	تألیف	کرد	که	پس	از	مرگش	به	چاپ	رسید.	آنگاه	
الکساندر	فریمان	و	واسیلی	آبایف	به	پژوهش	دربارۀ	ریشه	های	زبان	آسی	ادامه	دادند.	در	دهه	های	اخیر	
آثار	زیادی	منتشر	شده	اند	که	جنبه	های	آواشناختی،	دستور،	واژگان	و	تاریخ	زبان	آسی	را	بیش	از	

پیش	مشخص	کرده	اند.	

بررسی و تحلیل واژه ها

در	اینجا	ده	واژۀ	آسی	را	بررسِی	ریشه	شناختی	کرده	ایم	و	برابرنهادهای	فارسی،	فارسی	میانه،	
اوستایی	و	سنسکریت	آنها	را	آورده	ایم.	واژه	های	آسِی	بررسی	شده	عبارتند	از:	آسی:	xost « ضربه	
زدن،	برخورد	کردن»	برابر	فارسی:	َخست	» آسیب	دیدن،	آسیب	رساندن«،	آسی:	art	» آتش«	فارسی:	
»آذر،	آتور«	آسی:	raemun	» ایستادن،	آرام	بودن«	فارسی:	آرمیدن،	آسی:	aerin	» واحد	اندازه	گیری،	
ذراع«	فارسی:	آرنج،	آسی:	faezmd	» تقلید	کردن«	فارسی:	» آزمـودن«	آسی:	saejun	» آسـودن«	
فارسی:	» آسودن«	آسی:	axsgiag	» دوست	داشتنی«	فارسی:	» آشتی«،	آسی:	urd	» رسن،	طناب«	
	faesm	:آسـی	پای«	»پاییـدن،	فارسـی:	چوپان«	بان،	گله «	faejjaw	:آسـی	باف«	» بافتن،	فارسـی:

» پشم«	فارسی:	»پشم«.
آسی )ایرونی(:	xojyn	xost:،	)دیگوری(:	xwast:xwajun	» ضربه	زدن،	برخورد	کردن«	از	ستاک	  .1

بازسازی	شدۀ -uz-hvāhaya* ؛	ایرونی:	ysxojyn؛	دیگوری:	sxwajun(ae)	» تکان	دادن،	هل	

.*fra-hvah-	ستاک	از	کردن«	سوراخ «	raexwajun	:دیگوری	،raexojyn	:ایرونی	،	دادن«

واژۀ	معادل	آن	به	فارسی	در	ترکیباتی	چون	پای	َخست	و	پای	خوست	» هرچیزی	که	زیر	پا	کوفته	و	مالیده	

شده	باشد،	اعم	از	زمین	و	چیزهای	دیگر«	)برهان	قاطع(؛	َخست	از	مصدر	َخستن	به	معنی	» آسیب	

دیدن	و	آسیب	زدن«؛	آبخوست	/ābxwast	/	» خشکی	و	جزیرۀ	میان	دریا«.	معادل	اوستایی	واژۀ	آسی	
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را	می	توان	از	ریشة -xvah	به	معنی	» فشردن«	دانست،	با	پیشوند -avi	به	معنی	»	پیش	راندن،	به	

پیش	هل	دادن«،	با	پیشوند	-paiti	» پس	راندن،	به	پس	هل	دادن«	که	خود	از	ریشة	-hvah	از	

هندواروپایی	sues*	از	ریشة	seu*	» کوفتن،	فشردن«	است؛	ریشة	اوستایی	آن	-hav	به	معنی	

»فشاردادن،	فشردن«	است	(Bartholomae, 1961: 1781)	)حسن	دوست،	1393:	6-5(.

از	سویی،	معادل	فارسی	میانة	این	واژه	xwastan: xwāh-	» کوفتن،	لگدکوب	کردن،	خرمن	کوفتن«،	

(MacKenzie, 1971: 94, 96)	.است	کردن«	مجروح «	xastan	:میانه	فارسی	همچنین

واژۀ آسی art: » آتش«،	art-3aest	» اجاق،	آتشدان«	از	art	و	caest	» چشم«،	aert- در	گویش	  .2

ایرونی:	aertyskaen	» آتش	کاو«	از	āθr-us-kana*.	این	واژه	در	فارسی	آذر	» آتش«؛	فارسی	میانه	

(Bartholomae, 1961:312) ātar-, ātǝrǝ-, āθr-, ātr-:اوستایی		،*ātr-	:باستان	ایرانی	،turā،	ādur

)حسن	دوست،	1393:	29-28(.

واژۀ آسی )دیگوری(:	raemun	»	ایستادن،	آرام	بودن«؛	)گویش	ایرونی(:	ūromyn،	)دیگوری(:	  .3

	rombael	:دیگوری	،romyl	:ایرونی	،*ava-rāmaya-	ستاک	از	کردن«	آرام	ایستاندن،	«	oramun

»	مالیم،	معتدل،	آرام«.

معادل	فارسِی	این	واژه:	آرمیدن،	فارسی	میانه:	ārām »	آسایش«	از	ریشة -ram »	آسودن،	آرامش	

	ram- (rámate)	ریشة	از	سنسکریت	؛( Bartholomae, 1961: , 70) -ā*	پیشوند	با	داشتن«

»استراحت	کردن،	آسودن«،	-ráti	»	آرامش«،  -ā-rāmd »	شادی،	سرگرمی«؛	معادل	اوستایی	این	

.(Ibid., 1511)	است	کردن«	آرام	»	معنی	به	ā–	پیشوند	با	آرامیدن«،	«	ram -	نیز	واژه

اندازه	گیری،	ذراع«؛	 واژۀ آسی )ایرونی(: aerin-	در	ترکیب	aelm-aerin, aerm-aerin»	واحد	  .4

)دیگوری(:	 aerinae- در	ترکیب	caeng-aerīnae	»	واحد	اندازه	گیری،	اََرش«.	معادل	فارسی	این	

واژه	»	آرنج«،	فارسی	میانه	āranj	که	مشتق	از	ایرانی	باستان	 āraθnači* است.	سنسکریت	این	واژه	 

در	  *fra-araθni- از	  *frārāθni- اوستایی:	 	.(Pokorny,1994: 307) اََرش«	 »	آرنج،	  aratní-

(Bartholomae, 1961: 1021) »آرنج			«	arǝθna-	،»آرنج	یک	درازای	به	«	frārāθni-drājah- ترکیِب
،	فارسی	باستان:	arašni-	»	واحد	طول،	اََرش«،	فارسی	میانة	تورفانی:’’	ryšnwg	ārišnūg][	»	آرنج« 

.(Durkin-Meisterernst, 2004: 5)
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از  کردن«	 »	تقلید	 	faenzt: faenzun )دیگوری(:	 faezmd: faezmyn؛	 )ایرونی(:  آسی  واژۀ   .5

	azmūdan, azmāy-	میانه	فارسی	آزمون«؛	»	آزمای«،	»	آزمودن«،	»	واژه	این	فارسی	؛*pati-mā-

از	گـونـة	اصـلــی	uzmūdan, uzmāy- (MacKenzie, 1971: 16, 85) ؛	ایـرانــی	بـاســتـان:	

-uz-māya > uzmāy*	از	پیشوند *uz-	و	ستاک	مضارع  -māya* و	ریشة	-mā(y) »	اندازه	گرفتن،	

سنجیدن«؛	در	سنسکریت	از	ریشة	-mā	در	واژۀ	mímāti	»	سنجیدن،	اندازه	گرفتن«؛	اوستایی: 

 Bartholomae, 1961: 1165,) سنجنده«	 »	اندازه	گیر،	 	mātar- و	 گرفتن«	 »	اندازه	 	mā(y)- 

1167)؛	فارسی	باستان:	-mā	در	واژه	های	framāna	»	فرمان«	و	framātar	»	فرماندار«	)حسن	دوست،	

.)50-49	:1393

واژۀ آسی )ایرونی(:	saehjyn،	)دیگوری(:	saejun	»	آسودن«؛	معادل	فارسی	آن	»	آسودن،	آسای«	  .6

است؛	ایرانی	باستان:  -ā-sāya*	از	ریشة	-sāy »	دراز	کشیدن،	لمیدن«	با	پیشوند –ā یعنی	آسودن؛	

	*vi-sāya- 	باستانی	ستاک	از	آسودن«	«	wisāy-	:میانه	فارسی	،śay-, śī-, śáye	:سنسکریت

(MacKenzie, 1971: 91؛ حسن	دوست،	1393:	65-64(.

واژۀ آسی )ایرونی(:	axsģiag،	)دیگوری(:	axsgiag	»	عزیز،	دوست	داشتنی«؛	فارسی:	»	آشتی«؛	  .7

 -āxšta	و	صـلح«	آرامش،	«	xšti-ā	اوسـتایی	های	واژه	از	احتماالً	آشـتی«،	«	-āštīh	:میانه	فارسی

»	آرامش	یافته،	آرام«	مشتق	شده	است	(Bartholomae, 1961: 311).	همچنین	در	اوستایی	واژۀ	

aiwy-āxštar	»	مراقب،	ناظر«	از	-āxš	با	پیشوند	-aiwi	به	معنی	»	دیدن،	نگریستن«	)همان،	310(.

واژۀ آسی:	urd	»	رسن،	طناب«	از	-ubdra*؛	)ایرونی(:	wafyn	،	)دیگوری(:	wafun	»	رشتن،	  .8

بافتن«؛	)ایرونی(:	waved،	)دیگوری(:	waevdae	»	پود	)در	ترکیب	تار	و	پود(؛	فارسی:	»	بافتن،	

 *ubda- از	منسوج«،	بافته،	« ubdaēna-	:اوستایی	پوشاندن«؛	بستن،	«	vabh	:سنسکریت	باف«؛

 Durkin-Meisterernst, 2004: 340,)	»بافتن	« waf-	:پارتی	و	میانه	فارسی	401(؛	همان،(

(MacKenzie, 1971: 86

	« پای-	 پاییدن،	 فارسی:	 برابر	نهاِد	 	،*payavan- از	 چوپان«،	 »	گله	بان،	 	faejjaw آسی:	 واژۀ   .9

نگهبانی	کردن«؛	فارسی	میانه:	-pāy	از	مصدر	-pādan	»	پاییدن«	از	ایرانی	باستان	-pāya*	و	ریشة	

-pā(y)،	سنسکریت	)pā´ti(	»	محافظت	کردن«،	pātár	»	محافظ«	،	-pāyù	»	محافظ«.
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10.  واژۀ آسی )ایرونی(:	faesm،	)دیگـوری(:	fans	»	پـشـم«	از	ســتاک	-pašman*	،	)ایـرونـی(:	

	faesbun	:)دیـگـوری(	،faesmun	:)ایـرونـی(	،»کـردن	شـانـه	«	fasun	:)دیگـوری(	،fasyn

»	پشمی«؛	)ایرونی(:	fist	،	)دیگوری(:	fest	»	پشم«	از	ستاک	-paīti*.	برابرنهادۀ	فارسی	این	واژه	
*pašma(n)- »	پشم«	در	فارسـی	میانه	نیز	pašm (MacKenzie, 1971: 66)	از	ایرانـی	باسـتان 
	pašna-	اوسـتایی	مـژگان«؛	« pákșman-	:سنسـکریت	اسـت؛	*paš	ریشة	از	خود	که	پشم«	«

»	پلک«	(Bartholomae, 1961: 885 ؛	حسن	دوست،	1393:	705-704(.
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 در خصوص معناشناسی )معنا و مفهوم( اصطالحات سنتی 
زرتشتی

کادمی علوم روسیه    پروفسور النا مالچانوا / ریاست دپارتمان زبان های ایرانی آ

مقاله	به	معناشناسی	واژگانی	)و	پویایی	شناسی(	برخی	اصطالحات	سنتی	مقدس	زرتشت	اختصاص	
دارد.	آنها	به	دلیل	انعکاسشان	در	فرهنگ	قومی	و	قوم	شناسی	)روانشناسی	قومی(	زرتشتیان	ایران،	
توجهات	را	به	سمت	خود	جلب	می	کنند.	بازنمودها	و	انگاره			های	زرتشتیان	و	اصطالحات	مرتبط	در	
دوران	باستان	)براساس	نوشته	های	اوستایی(،	در	عصر	نوشته	های	پهلوی	)در	عصر	ایران	ساسانی(	و	
در	عصر	حاضر	)بر	نوشتجات	به	زبان	زرتشتی	دری(	نشان	داده	شده	است	)بر	اساس	منابع(.	در	منابع	

استفاده	شده،	رونویسی	و	نسخه	برداری	از	نویسندگان	حفظ	شده	است.
مفهوم	« روح»	در	نزد	ایرانیان	باسـتان.	کلمه	باسـتانی	vrun	» روح«	جایگاه	ویژه	ای	در	واژگان	
زرتشتیان	ایران	دارد.	در	این	معنا	و	مفهوم	در	متون	اوستایی	نیز	به	ثبت	رسیده	و	نگاشته	شده	است،	
رجوع	کنید	به	اثر	urvan	» روح«.	عالوه	بر	این،	مفهوم	نه	تنها	در	مورد	انسان،	بلکه	در	مورد	سایر	
آفرینش			ها	و	مخلوقات	اهورا	مزدا	نیز	صدق	می	کند.	نظیر	چنین	عبارتی	اثر	Gəuš Urvan	»روح	گاو«.	
بیشتر	متن	این	پاراگراف	عصاره	و	اقتباسی	از	کتاب	»زرتشتیان«	اثر	م.بویس	می	باشد	] بویس	1988[.	
او	به	صورت	ویژه	می	نویسد:	» پیشکش	کردن	به	آتش	و	آب	پایه	و	اساس	پرستش	روزانه	را	تشکیل	
می	داد	که	از	سوی	ایرانی	ها	یسنه	)تابناک	و	روشن(	نامیده	می	شود	) از	ریشه	یاز	-	» قربانی	کردن،	
تعظیم	کردن«(.	در	این	پرستش	ها،	پیشکش	و	هدیه	برای	آتش	از	قربانی	های	خونین	)خونریزی(	

ترجمه مهدی جهان آرا
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ستانده	می	شد	که	ظاهراً	به	صورت	مرتب	صورت	می	گرفت.	هندو-ایرانی	ها	احساس	ترس	و	وحشت	
تقدیس	گونه	ای	می	کردند	و	با	تیراندازی	به	حیوانات،	آن	ها	را	می	کشتند.	آنها	هیچ	گاه	بدون	دعا	و	نماز،	
ذبح	نمی	کردند	) نمی	کشتند(	و	به	همین	دلیل،	بر	اساس	عقایدشان،	روح	حیوان	به	زندگی	خود	ادامه	
می	داد.	آگاهی	از	هم			خونی	بین	انسان	و	حیوان	در	بخش	های	باستانی	پرستش	منعکس	شده	است	-	
یسنه:	» ما	برای	ارواحمان	و	برای	ارواح	حیوانات	اهلی	که	ما	را	تغذیه	می	کنند	دعا	می	کنیم...	و	برای	
ارواح	حیوانات	وحشی	مفید«	)یسنه	39(.	ایرانیان	بر	این	عقیده	و	تصور	بوده	اند	که	ارواح	حیواناتی	که	
 Gəuš	عنوان	به	را	او	ها	آن	که	خورند(	می	پیوند	او	با	)یا	شوند	می	خدایی	جذب	شوند،	می	کشته	دعا	با
Urvan	)» روح	گاو«(	می	پرستیدند.	ایرانیان	باور	داشتند	که	قربانی	های	خونین	)خونریزی(	موجب	

تقویت	این	خدا	می	شود	و	او	به	نوبه	خود	از	همه	حیوانات	مفید	بر	روی	زمین	مراقبت	و	به	فراوانی	آنها	
کمک	می	کند.	] بویس	،1988	Gəuš Urvan.]11	)» روح	گاو«(	تمثیلی	شاعرانه	و	شخصیت	بخشی	

به	گاو	است	]راک	2006،	21[.
در	کتاب	اشاره	شده	» زرتشتیان«،	در	فصل	اختصاص	داده	شده	به	مرگ	و	زندگی	پس	از	مرگ	در	
میان	ایرانیان،	م.بویس	می	نویسد:	» ایمان	به	زندگی	فرد	پس	از	مرگ	وجود	داشت،	و	بر	اساس	عقاید	
و	تصورات	نخستین،	روح	-	urvan	که	از	بدن	جدا	می	شده	است،	پیش	از	رفتن	به	دنیای	اموات	که	در	
آن	ییما	)الما(	حکومت	می	کرد،	به	مدت	سه	روز	بر	روی	زمین	باقی	می	ماند.	در	پادشاهی	)حکومت(	
ییما،	ارواح	مانند	سایه	ها	زندگی	می	کردند	و	به	فرزندان	خود	که	به	زندگی	خود	در	زمین	ادامه	می	دادند	
وابسته	بودند.	فرزندان	می	بایست	گرسنگی	آنها	را	برطرف	نموده	و	بر	تن	آنها	لباس	می	پوشاندند.	
پیشکش	و	هدیه	برای	این	اهداف	در	یک	زمان	خاص	انجام	می	شد،	به	طوری	که	این	هدایا	می	توانستند	
بر	موانع	مادی	غلبه	کنند.	در	بیشتر	اوقات،	هدیه	و	پیشکش	به	مردگان	در	سال	اول	پس	از	مرگ	انجام	
می	شد.	اعتقاد	بر	این	بود	که	ارواح	مردگان	همچنان	تنها	است	و	به	صورت	کامل	وارد	جامعه	مردگان	
نشده	است.	تعهد	و	التزام	برای	اعطای	هدیه	و	پیشکش	بر	عهده	وارثین	مرده،	معموالً	پسر	بزرگتر	بوده	
است	که	می	بایست	آنها	را	برای	سی	سال	-	سه	دهه	-	یعنی	تقریباً	در	طول	زندگی	یک	نسل	انجام	
دهد.	مراسم	)تشریفات	مذهبی(	سه	روز	اوِل	پس	از	مرگ	بسیار	مهم	و	حیاتی	تلقی	می	شده	است،	برای	
آن	که	از	روح	در	برابر	نیروهای	شر	تا	زمانی	که	بدن	را	ترک	می	کند	محافظت	و	به	آن	برای	رسیدن	
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به	دنیای	دیگر	کمک	نماید.	تصور	بسیار	کهنی	در	مورد	مکان	خطرناک	وجود	داشت،	احتماالً	عبور	از	
رودخانه			ای	تاریک	که	روح	باید	در	مسیر	خود	از	آن	عبور	می	کرده	است...	به	منظور	ارائه	هرچه	بیشتر	
کمک	به	مرده،	خانواده	می	بایست	به	مدت	سه	روز	عزاداری	می	کرده	و	روزه	می	گرفت	و	روحانی	دعاها	
و	نمازهای	زیادی	می	خواند.	پس	از	آن،	قربانی	خونین	و	پیشکش	و	هدیه	آیینی-تشریفاتی	به	آتش	
صورت	می	گرفت.	گوشت	قربانی	و	لباس	آن	مرحوم	در	شب	سوم	به	وقف	گذاشته	می	شد	تا	روح	بتواند	
در	سپیده	دم	روز	بعد،	با	شکمی	سیر	و	پوشیده	از	لباس	به	تنهایی	سفر	کند.	با	قضاوت	در	مورد	آداب	و	
رسوم	پیشتر	زرتشتی،	روزانه	غذای	مخصوص	به	مدت	30	روز	به	احترام	آن	مرحوم	تهیه	می	شد.	در	روز	
سی	ام	دومین	قربانی	خونین	صورت	می	گرفت.	پس	از	آن،	این	پیشکش	ماهانه	یک	بار	تا	پایان	سال	اول	
از	زمان	مرگ	انجام	می	شد.	یک	سال	پس	از	مرگ،	سومین	و	آخرین	قربانی	خونین	صورت	می	گرفت.	
اعتقاد	بر	این	بود	که	پس	از	این،	روح	به	مراقبت	مادی	کمتری	نیاز	دارد	و	در	طی	سی	سال	در	
سالگرد	درگذشت،	تنها	پیشکش	های	ساالنه	ای	به	او	اختصاص	داده	می	شد.	در	آن	زمان	روح	با	تقسیم	
پیشکش	های	مشترِک	هر	خانواده	در	طول	» برگزاری	جشن	همه	روح	ها«	که	در	اوستا	هاماسپاتمائدای	
نامیده	می	شد،	کامالً	با	جامعه	مردگان	در	ارتباط	بوده	و	حمایت	و	پشتیبانی	می	شد.	این	جشن	در	
آخرین	شب	سال	قدیمی	انجام	می	گرفت،	هنگامی	که	ارواح	به	خانه	های	سابق	خود	باز	می	گشتند،	
همانطور	که	باور	داشتند،	در	غروب	آفتاب	و	در	سپیده	دم	روز	اول	سال	جدید	با	طلوع	آفتاب،	آنها	دوباره	

پرواز	کرده	و	به	جای	اول	خود	باز	می	گشتند	]بویس	1988،	21-22[.
مفهوم	باستانی	َفرَوشی	]فروهر[	و	ارتباط	آن	با	مفهوم	urvan	]اوروان[

م.بویس	می	نویسد:	» بررسی	عقاید	ایرانیان	بت	پرست	در	مورد	زندگی	پس	از	مرگ	با	وجود	
َرَوشی	)فروشی	اوستا(	پیچیده	می	شود.	نام	و	نشان	دیگری	برای	روح	متوفی،	غیر	از	اوروان،	یعنی	ف

اصطالح	شناسی	] ریشه	جویی[	این	کلمه	)همچون	کلمه	urvan(	جای	تردید	دارد...	به	نظر	می	رسید	
َرَوشی	چیزی	شبیه	به	والکیری	است	–	موجودی	دارای	ماهیت	زنانه،	بالدار،	ساکن	در	هوا.	اگر	که	ف

آنها	از	قربانی	ها	راضی	بودند،	به	سرعت	برای	کمک	به	مردم	به	پرواز	در	می	آمدند.	آنها	سعی	می	کردند	
هر	سال	باران	هایی	را	برای	خانواده	های	خود	فراهم	آورند،	اطمینان	حاصل	می	کردند	که	فرزندان	در	

خانواده	هایشان	به	دنیا	می	آیند	و	در	طول	جنگ	به	طور	نامرئی	در	کنار	فرزندانشان	می	جنگیدند.
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از	زمان	های	بسیار	قدیم،	احتماالً	شباهتی	بین	آئین	ویژه	فروشی	و	پرستش	روح	وجود	داشته	است	
و	این	امر	موجب	می	شده	است	که	اعتقادات	و	باورها	پیرامون	آنها	تا	حدودی	مختلط	و	مبهم	گردند.	
رشد	و	توسعه	انگاره	ها	و	تصورات	درباره	زندگی	پس	از	مرگ	در	بهشت،	سردرگمی	و	ابهام	را	بیشتر	
کرد.	به	نظر	می	رسید	همانا	این	فروشی	های	قدرتمند	خدایانی	تصور	می	شده	اند	که	در	جایی	بلند	مرتبه	
در	آسمان	به	همراه	خدایان	زندگی	می	کنند،	اما	در	واقعیت	در	این	خصوص،	بیشتر	اوقات	روح - اوروان	

ذکر	می	شود.
احتماالً	ایمان	و	باور	دیرینه	به	فروشی	به	عنوان	یاوران	و	محافظاِن	حاضر	در	همه	جا	مانع	این	
می	شده	است	که	تصور	کنیم	آنها	در	دور	دست	زندگی	می	کنند.	شاید	ارتباط	این	ارواح	بالدار	با	ایده	
احیای	بدن	]تن[	نیز	دشوار	بوده	است.	در	هر	صورت،	در	دوران	بت	پرستی	تصورات	و	انگاره	ها	در	مورد	
فروشی	توانا	و	روح - اوروان	درمانده	تا	حد	زیادی	ادغام	شدند.	در	حمـد	و	سـتایش	] سـرود[	اوسـتا	برای	
فروشـی	)یشت	13(	که	حاوی	بخش	های	باستانی	است،	آنها	در	حال	بازگشت	به	خانه	های	خود	به	جشن	
هاماسپاتمائدا	و	در	جستجوی	پیشکش	ها	و	هدایا	-	گوشت	و	لباس	به	تصویر	کشیده	می	شوند.	اما	در	
دیگر	اشعار	همین	سرود،	آنها	به	فروشی	همچون	ارواح	الهی	قدرتمند	خود	متوسل	می	شوند.	در	متون	
زرتشتی	پرستش،	هویِت	فروشی	و	روح-اوروان	گاه	به	گاهی	کامل	است،	همانگونه	که	در	کلمات	زیر	بیان	
شده	است:	»  ما	روح	) اوروان (	مردگان	را	که	فراوشی	صالح	و	نیکوکار	هستند	می	پرستیم.«	با	وجود	این،	
تفاوت	بین	این	دو	روح	تا	امروز	نیز	بدون	توجیه	و	استدالل	قاعده	مندی	باقی	است	و	این	واقعیت	را	شامل	
می	شود	که	با	دعا	و	نماز	به	فروشی	متوسل	می	شوند،	اما	برای	روح - اوروان«	] بویس	1988،	24-25[.

مفهوم	» روح«	در	نوشته	های	پهلوی	) زبان	فارسی	میانه(.	در	تکواژه	فارسی	میانه،	»روح«	به	عنوان	
اوروان	نشان	داده	شده	است.	به	نظر	می	رسد	وسعت	مفهوم	در	اینجا	تا	اندازه	ای	محدود	است،	اگرچه	در	این	
تألیفات	ما	به	اشاراتی	در	خصوص	روِح	نه	تنها	افراد	متوفی،	بلکه	روح	برخی	حیوانات	نیز	برخورد	می	کنیم.
اثر	ادبی	پهلوی	» Viraz Namag	Arda «	که	به	صورت	نویسه	گردانی	] نقل	عین	تلفظ	کلمه	
یا	عبارتی	از	زبانی	به	زبان	دیگر[	با	ترجمه	و	توضیحات	اُ.م.چوناکووا	] چوناکووا	2001[	تحت	عنوان	
» کمدی	الهی	پهلوی«	به	چاپ	رسید	برای	موضوع	ما	بسیار	جذاب	است.	مضمون	این	اثر	تاریخی	
سرنوشت	های	مختلف	روح	مردگان	در	جهنم	و	بهشت	است.	روح	زرتشت	عادل	آردا	ویراز	که	پیش	از	
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این	خود	را	پاک	کرده	و	از	شراب	مقدس	نوشیده	بود،	بدن	او	را	رها	می	کند	و	همراه	با	خدایان	اسروش	
و	آدور	در	دنیای	پس	از	مرگ	سرگردان	می	شود،	به	تماشای	مجازات	گناهکاران	در	جهنم	و	سعادت	
صالحان،	پادشاهان	پرهیزگار	و	حاکمان	در	بهشت	می	پردازد.	سفر	او	با	تصمیم	روحانیون	انجام	شد	تا	از	
آینده	زرتشتیان	عادل	پس	از	مرگشان	مطلع	گردد.	یکی	از	احساسات	و	ادراکات	ویراز	این	چنین	است:	
»ارواح	گناهکاران	در	جهنم	به	اندازه	موهای	یال	اسب	هستند	و	اگرچه	گناهکاران	به	اندازه	ای	که	گوش	
به	چشم	نزدیک	است،	به	یکدیگر	نزدیک	هستند،	اما	یکدیگر	را	نمی	بینند	و	نمی	شنوند	و	هر	کدام	فکر	

می	کنند	که	او	در	جهنم	تنها	است...«.
ضمناً	در	یکی	از	سطوح	پایین	تر	بهشت،	در	توقفگاه	و	منزلگاه	ستارگان،	به	همراه	ارواح	افرادی	که	
به	صورت	تمام	و	کمال	صالح	نیستند،	ارواح	سگ	هایی	قرار	می	گیرند	که	از	گله	گاو	محافظت	می	کنند	
] چوناکووا	2004،	181	بر	اساس	کتابی	به	پهلوی	تحت	عنوان	Bundahišn««،	یعنی،	» آفرینش	

آغازین «[.
در	همین	تألیف	صحبت	از	روح	یک	گاو	است.	گاو	نر	در	اساطیر	ایرانی	اولین	حیوانی	است	که	
توسط	اهورامزدا	خلق	شده	است.	نیروهای	شر	به	رهبری	اهریمن	که	به	مخلوقات	اهورامزدا	حمله	
	)»Bundahišn «(	»زن	شخم	نر	گاو	و	صالح	» انسان	بر	شر	تحمیل	پی	در	ویژه	صورت	به	اند،	کرده	می
بوده		اند....	قبل	از	حمله	اهریمن	به	گاو	نر،	اهورامزدا	چشمان	گاو	را	با	بذرالبنج	]بنگ	دانه	یا	بذرالبنگ[	
به	همراه	کمی	آب	آغشته	می	کرد	تا	رنج	ها	و	عذاب	های	ناشی	از	ضربات	و	حمالت	کاهش	یابد،	اما	با	این	
وجود	نیز	گاو	نر	» تضعیف	و	بیمار	می	شد«	و	از	اهورامزدا	درخواست	می	کرد	گاوی	را	بیافریند	و	برای	او	
تجارت،	پیشه	و	قیمومت	تعیین	نماید.	پس	از	مرگ	گاو	نر،	روح	گاو	-	گوشوروان	)در	همان	جا(	از	تن	
و	جسم	او	خارج	می	شده	است،	نقل	شده	در	] چوناکووا	54/2004[.	می	توان	مشاهده	کرد	که	عبارت	

اوستایی	Gəuš Urvan	در	فارسی	میانه	ترکیب	شده	است	]به	عبارتی	ترکیبی	تبدیل	شده	است[.
بنابراین،	گوشوروان	–	به	پهلوی	gōšurvan،	به	اوستایی	Gəuš Urvan	به	معنای»روح	گاو«است.	
در	»اوستا«	این	یک	اولوهیت	] اله[	زن	است	که	از	گاو،	پادشاهان	و	قهرمانان	محافظت	می	کند...	در	
متـون	پهـلوی	با	روح	گاو	نری	که	به	صـورت	تک	آفریده	شده	و	توسـط	اهـریمن	کشته	شده	است	
)» Bundahišn «(	برابر	و	یکی	دانسته	می	شود.	» گوشوروان	همچون	روح	یک	گاو	نر	تک	آفریده	شده	
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از	بدن	او	خارج	می	شد،	در	مقابل	گاو	نر	می	ایستاد«	و	با	صدایی	بلند،	»گویی	هزار	نفر	به	یکباره	فریاد	
زده	اند«،	از	اهورامزدا	در	مورد	شخصی	می	پرسید	که	او	قول	داده	بود	آن	شخص	را	برای	مراقبت	از	گاوها	
بیافریند...	گوشوروان	»خدای	همه	حیوانات«	نامیده	می	شود	که	به	هنگام	تکریم	و	بزرگداشت	او،	از	شیر	

بز	برای	تهیه	نوشیدنی	آیینی	استفاده	می	شود.	] چوناکووا،	2004،	88[.
اولین	ماه	تقویم	زرتشتی	و	نوزدهمین	روز	از	هر	ماه	) فراواردین(	به	فراوشیان	)به	فارسی	میانه	
fravahr،	به	اوستایی	Fravaša (	اختصاص	داشت.	فراوشی	ها	در	نوشته	های	پهلوی	روح	های	جاودانه	ای	

هستند	که	قبل	از	تولد	انسان	ها	وجود	دارند	و	پس	از	مرگ	آنها	زنده	می	مانند،	به	نوعی	فرشتگان	نگهبان	
هستند.	»بدیهی	است،	در	عصر	هند	و	ایرانی	این	گونه	تصور	می	شده	است	که	ارواح	اجدادی	که	به	
زندگی	پس	از	مرگ	ادامه	می	دهند،	و	ده	روز	قبل	از	اعتدالین	بهاری	)پنج	روز	آخر	سال	و	پنج	روز	
دیگر(	که	به	آنها	اختصاص	داده	می	شده	است	و	نام	اولین	ماه	تقویم	زرتشتی	) فراواردین(	بیانگر	ارتباط	
آئین	دینی	و	فکری	اجداد	با	آئین	دینی	و	فکری	مردگان	و	طبیعت	حیات		بخش	می	باشد.	در	» اوستا«	
فراوشی	ها	به	عنوان	موجوداتی	بالدار	به	همراه	زره	و	سالح	توصیف	می	شوند،	همه	موجودات	از	جمله	
اهورامزدا	و	همه	آن	چه	که	در	طبیعت	است	دارای	فراوشی	هستند.»	فراوشی	های	جنگاوران	به	همراه	
ارواح	قهرمانان،	»سوار	بر	اسبها	و	با	نیزه	هایی	در	دست «،	آسمان	را	محاصره	کرده	و	از	او	در	مقابل	روح	
شر	محافظت	می	کردند	)» Bundahišn «(.	وجود	روح	جاودانه	در	شخص	او	را	وادار	می	سازد	که	بیشتر	

نگران	سرنوشت	جهان	باشد،	به	نقل	از:	] چوناکووا،	2004،	47-49[.
در	نوشته	های	پهلوی	نام	شش	تعطیالت	گاهنبار	] گاهبار	یا	َگَهنبار[	–	جشن	های	فصلی	کشاورزی	
و	گله	داری	-	در	شکل	اوستایی	حفظ	شده	است.	برای	موضوع	ما	نام	ششم	گاهنبار	جشن	سپندارمذگان	
اوستایی	 به	  ( داشت	 اختصاص	 فراوشی	ها	 از	 مهمان	نوازی	 و	 پذیرایی	 به	 که	 –	جشنی	 است	 مهم	
hamaspaϑmaēdaya(،	به	]چوناکووا،	2004،	84[	و	در	باال	به	اثر	مری	بویس	پیرامون	» جشن	همه	

ارواح«	مراجعه	کنید.	» در	تعطیالت	Hamaspadadmaidim	یعنی	در	پنج	روز	دیگر	در	پایان	ماه	
سپندارمذگان،	روز	و	شب	بار	دیگر	برابر	هستند»	)Bundahišn««(،	به	نقل	از	]چوناکووا،	2004،	237[.
» کمدی	الهی	پهلوی«	به	سرنوشت	مختلف	ارواح	مردگان	در	جهنم	و	بهشت	اختصاص	دارد،	برای	
این	متن	به	]چوناکووا،	2001[	مراجعه	کنید.	روح	زرتشتی	صالح	آردا	ویراز	که	خود	را	پاک	کرده	و	از	
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شراب	مقدس	نوشیده	است،	بدنش	را	رها	کرده	و	همراه	با	خدایان	اسروش	و	آدور	در	زندگی	پس	از	
مرگ	سرگردان	است	و	به	تماشای	مجازات	گناهکاران	در	جهنم	و	سعادت	و	برکت	صالحان،	پادشاهان	
پارسا	و	حاکمان	در	بهشت	می			پردازد.	سفر	او	با	تصمیم	روحانیون	انجام	گردید	تا	از	آینده	و	سرنوشت	
زرتشتیان	عادل	پس	از	مرگشان	مطلع	گردد.	یکی	از	احساسات	و	ادراکات	ویراز	این	چنین	است:	»ارواح	
گناهکاران	در	جهنم	به	اندازه	موهای	یال	اسب	هستند	و	اگرچه	گناهکاران	به	اندازه	ای	که	گوش	به	
چشم	نزدیک	است،	به	یکدیگر	نزدیک	هستند،	اما	یکدیگر	را	نمی	بینند	و	نمی	شنوند	و	هر	کدام	فکر	

می	کنند	که	او	در	جهنم	تنها	است...«.
ضمناً	در	یکی	از	سطوح	پایین	تر	بهشت،	در	توقفگاه	و	منزلگاه	ستارگان،	به	همراه	ارواح	افرادی	که	
به	صورت	تمام	و	کمال	صالح	نیستند،	ارواح	سگ	هایی	قرار	می	گیرند	که	از	گله	گاو	محافظت	می	کنند	

] چوناکووا	2004،	181[.
مفهوم	» روح«	در	نزد	زرتشتیان	مدرن	ایران.	نشانه	بارز	اندیشه	و	رویه	اعتراف	به	گناه	زرتشتیان	مدرن	
ایران،	آئین	دینی	و	فکری	پیرامون	مردگان	و	اجداد-نیکوکاران	است.	زرتشتیان	بر	این	باورند	که	ارواح	
مردگان	با	جهان	زندگان	دارای	پیوند	و	ارتباط	پایداری	است	و	فرشتگان	آنها	)مردگان(	–	فراوشی	ها	-	در	
زمان	مقرر	از	بهشت	]عرش	هفت	اسمان[	فرود	می	آیند	تا	از	خوشحالی	و	خرسندی	عزیزان	و	نزدیکانشان	
اطمینان	حاصل	کنند.	عزیزان	و	نزدیکان	برای	چنین	بازدیدهایی	و	برای	پذیرایی	از	فراوشی	ها	مهیا	می	شوند.
در	زبان	دری	زرتشتی	مفهوم	»روح«	توسط	تکواژه	vrun	بیان	شده	است.	این	یک	تحول	آوایی	
طبیعی	از	urvan	به	زبان	اوستایی	و	ruvān	به	زبان	فارسی	میانه	است:	دگرگونی	طبیعی	*ā > u )برای	
نمونه	در	فارسی	محاوره	نیز	این	روند	واضح	است:	تهرون	» تهران«(؛	و	همچنین	استحاله	و	جایگشت	
صامت	ها	)حروف	بی	صدا(	در	دری	زرتشتی،	به	عنوان	مثال،	در	گویش	های	روستاهای	زرتشتی	در	

حومه	شهر	یزد:	vzin < zvin < zamin	» زمین«	و	...
همچنین	به	دگرگونی	و	تحول	متنوع	این	کلمه	در	آثار	نویسندگان	مختلف	قرن	بیستم	نگاه	
کنیـد: vorun (Sorushiyān); rewun (Ivanow)  » روح«،	مقایسـه	کنیـد،	در	گـویش	کـرمانـی	
rovun،	در	گویش	یزدی-یهودی	ravun،	در	زبان	اوستایی	urvan،	در	فارسی	میانه	ruwān	در	

(кл. перс) ravān id.	فارسی؟
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ظاهراً	دری	زرتشتی	vrun	به	شخص	) متوفی (	و	به	احتمال	خیلی	کم	تری	به	حیوانات	اشاره	دارد.
 vrun : mε di vrun-me gal-e vrun a: mo-se ge	زرتشتی	دری	کارگیری	به	های			نمونه	از	یکی
bud-o-brεng e krεn, mordegun vōri ge bud e kešεn, mε di pō-m e šol e but!	)م.(	» و	روح	

من	همراه	با	ارواح	)مردگان(:	هنگامی	که	آنها	) غذای	آیینی(	bud-o-brεng	را	آماده	می	کنند،	مردگان	
) این(	بو	را	استشمام	می	کنند،	پاهای	من	ضعیف	) و	قلب	افسرده	و	پژمرده	می	شود(«.

در	این	عبارت	همچنین	از	تکواژه	mordegun (persism))به	صورت	جمع(	» ) ارواح(	مردگان«،	
فعل	دری	زرتشتی	martvun	» مردن«	)در	فارسی	مردن(	استفاده	می	شود.

در	این	جا	آوردن	اصطالحاتی	که	تکواژه	vrun	در	ترکیب	آنها	قرار	می	گیرد	به	هنگام	و	به	موقع	است.
1-	اصطالح	متدوال	و	معمول	دری	زرتشتی	vrun-o-tεn	» روح	/	ارواح	مردگان«،	به	صورت	واژه	به	واژه	

 vaǰεn tεng-e šav, vaxt-e parseš on o vrun-o-tεn e parsεn ge čera mo	:»بدن	و	روح «

kōr-e-d kart o o kōr-e-d nakart...	)م.	آی،	492(	» می	گویند،	در	غروب	آفتاب	زمان	پرسیدن	)به	

صورت	واژه	به	واژه	parseš 'پرسیدن'(	] فرا	می	رسد[،	و	از	ارواح	مردگان	می	پرسند:	به	چه	دلیل	این	

 yaki trin-e nun abεni ge bud-e nun e	ندادی...؛	انجام	را	کار	این	دلیل	چه	به	و	دادی	انجام	را	کار

xda bar šu vo vrun-o-tεn ya:na bod-oš vekešεn!	)م.(	» یک	تنور	برای	پخت	نان	ترتیب	دهید	

 har-či brō sōl o gombōr	کنند. «؛	استشمام	را	آن	مردگان	ارواح	و	شود	بلند	خانه	از	نان	بوی	تا

 e pešim o drest e krim xo xa-mo xrim; faqat mo bud-e-š on ge mordegun e rasa o

vrun-o-tεn budoš e kešεn!	)م.(	»هر	آن	چه	را	برای	بزرگداشت	و	یادبود	)sōl(	آماده	می	کنیم	

،	خودمان	می	خوریم.	تنها	بوی	)غذا (	به	مردگان	می	رسد	و	ارواح	آنها	این	بو	را	استشمام	می	کنند!«

2-	اصطالح	دری	زرتشتی	vrun-behešti،behešti	دارای	معنای	مشابهی	است	)م(.	متوفی،	ساکن	

بهشت،	به	صورت	واژه	به	واژه؛	» روح	بهشتی«.	توجه	داشته	باشیم	که	از	نظر	آوایی	و	صوت	شناسی،	

صفت	behešti	یک	پرسیسم	آشکار	است:

حرف	صامت	اولیه	تاریخی	v-	در	دری	زرتشتی	) در	زبان	گروه	شمال	غربی (	به	طور	طبیعی	صدای	
 vrun-behešti ne	:پردازی	عبارت	مثال	و	نمونه	.) beh	فارسی	زبان	در	اما	بهتر« «	veh(	دهد	می	-v
in tu ōv o savzi-ye behešt a	xo	)م.(	» او	اکنون	ساکن	بهشت	است	و	در	باغ	های	بهشتی	زندگی	
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می	کند؛	mεmu behešti yon...	)م.(	»مادر	من	)اکنون(	در	بهشت	زندگی	می	کند	...«.
3-	عبارت	شناسی	homārovānān	.	در	روزنامه	سال	نو	زرتشتیان	» Amordād«	یادداشتی	)به	
زبان	فارسی(	تحت	عنوان	» Jāye homārovānān dar sāle now sabz bād «	منتشر	گردید	که	در	
آن	تکواژه	homārovānān	توجهات	را	به	سمت	خود	جلب	می	کند.	عنوان	را	می	توان	تقریباً	این	گونه	

ترجمه	کرد:
ما	در	سال	جدید	مردگان	را	به	یاد	خواهیم	آورد	)و	متاسف	خواهیم	شد	که	آنها	با	ما	نیستند(.	
در	فرهنگ	لغت	]سروشیان،	184[	تنها	واریانت	کرمانی	تکواژه	hamārovunun	ارائه	شده	است	)بر	
اساس	آهنگ	صدای	» k.«(	)این	به	واسطه	تحول	و	تغییر	در	حرف	الف	همچون	ā	و	در	دری	زرتشتی	
میانه	ō	نیز	تایید	می	شود(.	واریانتی	از	یزد	در	سروشیان	نیست.	تعبیر	و	تفسیر	تکواژه	این	چنین	است:	
این	همان	جایی	است	که	ارواح	مردگان	پس	از	پایان	سی	سال	و	پس	از	فراقت	و	عزیمت	از	بدنشان	
به	آن	جا	می	روند.	آنها	به	هنگام	اجتماع	و	تقارب	فرشتگان-فراوشی	ها	برای	جشن	ها	و	َگَهنبارها	به	

زمین	بازمی	گردند.
در	زمان	مشابه،	در	فرهنگ	لغت	ک.	مزداپور	در	ترکیب	عبارات	)اصطالحات(-تصاویر	)مثال	ها(	
برخورد	می	کنیم	 تکواژه	 این	 با	 احتماالً	 ما	 زرتشتی   ōmorzidvun (v) بخشیدن»  فعل	دری	 برای	
)رونویسی	و	امالء	ک.	مزداپور	را	حفظ	می	کنیم(:	xdō šo biyāmorzā, hamā-vrunun!.	ترجمه	
فارسی	این	عبارت	این	چنین	است:	» خداوندا	همه	اوراح	)و	مردگان(	را	ببخش!«	یعنی	اولین	مؤلفه	و	

بخش	ترکیب	به	عنوان	ضمیر	» همه«	عمل	می	کند.
4-	عبارات	) اصطالحات(-تصاویر	) مثال	ها (	دری	زرتشتی	genza-i vrun	)به	صـورت	واژه	به	
واژه	»  اتاق	روح «(	اتاقی	است	که	به	بستگان	درگذشته	خانواده	اختصاص	می	یابد.	معموالً	هر	شب	
شمع	هایی	را	در	آن	روشن	می	کنند.	این	اتاق	شامل	عکس	هایی	از	درگذشتگان،	کتاب	» اوستا«	و	سایر	
نمادهای	سنتی	همچون	آینه،	گالب،	شاخه	های	درختان	همیشه	سبزی	نظیر	چوب	شمشاد،	مورد،	

سرو	و	چند	گل	سرخ	می	باشد.
عبارت	sofr-i var-i vrun	)ک.(	به	صورت	واژه	به	واژه	» سفره/	پذیرایی	از	روح «.	در	هر	آیین	و	
تشریفات	مذهبی	که	برای	روح	آن	مرحوم	] درگذشته[	ترتیب	می	دهند،	لورک	)مخلوطی	از	میوه	های	
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 ǰεnāza, vrun (= ravān), :است	شده	آورده	زرتشتی	دری	از	زیر	های	معادل	جسد«	-ǰanāze	«
 hεmiša mo nevōta ǰasat :دارد	وجود	نیز	دهنده	توضیح	عبارت	یک	جا	آن	در	همچنین .ǰasad̸̸̸ ̸t

 o ǰnāza o šo vōta vrun o xiyōl de rasa ge vrun e dōdgah e brεn o ǰasat o ǰnāza e

.!sart-xuna e nεn

» پیش	از	این	ما	نمی	گفتیم	ǰasat	یا	ǰnāza،	اما	می	گفتیم	vrun (ravān)،	شما	فکر	می	کردید	که	
ravān	را	به	دادگاه	)دخمه	یا	برج	خاموشان(	می	برند،	اما	ǰasat	یا	ǰnāza	را	در	sard-xāne	قرار	

می	دهند.	در	همان	جا	به	دری	زرتشتی	sart-xuna	با	ترجمه	فارسی	sard-xāne	نگاه	کنید	)م.2،	
202(	)در	زبان	فارسی	مدرن	» یخچال،	یخچال	فریزر«،	و	همچنین	» مرده	خانه «	-	در	یکی	از	آخرین	

لغت	نامه	های	انوری(.
 mo di ge vrun šo šted o vi kasn-o-kina šo ...	:)202	،2.)م	منبع	همان	در	دیگری	عبارت
bart e yōgi-y haqq o šo nōd yōge-y xa »	...	ما	دیدیم	که	جسد	او	را	باال	بردند	و	آن	را	بدون	

دردسر	و	زحمت	به	مکان	شایسته	ای	بردند	و	آن	را	در	جای	خود	قرار	دادند	)=	در	دخمه	یا	قبر(.«
در	جلد	اول	همین	فرهنگ	لغت	ک.	مزداپور	)که	11	سال	زودتر	از	جلد	دوم	منتشر	شده	بود(	
 ya yōgih-y ge tōq dōra o	:کنیم	می	پیدا	مرده«	» بدن	مفهوم	و	معنا	در	vrun	تکواژه	با	را	عبارتی
vrun tu rah-ye dōdgah šo zvin e nōd o vestō šo xεn, di šo parseš e vōt…	)م	1،	492(	

» یک	مکان	دارای	قوس	)و	در	آن	جا(	بدن	مرده	را	در	مسیر	دخمه	پایین	می	آوردند	)به	صورت	
تحت	اللفظی.	بر	روی	زمین	قرار	می	دادند(	و	اوستا	را	می	خواندند،	parseš	نیز	می	نامیدند... «

داده	های	ارائه	شده	حاکی	از	تغییر	تدریجی	در	معناشناسی	اصطالحات	زرتشتی	باستان	است	
)صرف	نظر	از	کاهش	آنها(،	آنها	همچنین	بیانگر	دو	زبانگی	شناخته	شده	زرتشتیان	مدرن	هستند.
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 شمال ایران

کلمبیا-آمریکا    دکتر حبیب برجیان / استاد زبانشناسی دانشگاه 

حاشیة	شمالی	ایران	جهتی	بود	که	جمعیت	ساکن	فالت	ایران	پیش	از	حملة	اعراب	در	آنجا	
گسترش	و	افزایش	پیدا	کرد.	در	طول	کوهستان،	سواحل	دریا،	صحرا	و	رودخانه	هایی	که	مرزهای	
نفوذپذیری	را	شکل	می	دادند،	مردمی	ایرانی	زبان	و	غیرایرانی،	یکجانشین	و	چادرنشین	سکونت	داشتند.
	خارجی	هایی	)مانند	سکاها(	که	در	مرز	مناطق	همسایه	ای	زندگی	می	کردند	که	از	نظر	کنترل	
سیاسی	اهمیت	زیادی	داشت،	برخی	اوقات	اقتدار	نمایندگان	پادشاهانی	را	که	با	فاصلة	زیادی	از	
آنها	حکومت	می	کردند	می	پذیرفتند؛	ولی	در	بیشتر	موارد	تالش	می	کردند	به	عنوان	موجودیت	های	

مستقل	از	دولتی	که	با	آن	درگیر	نبودند	منفعت	کسب	کنند.	
ساحل غربی دریای کاسپی:	ساحل	دریا	و	کوهستان	های	مرزی	کنار	دریا	شمال	ایران	را	به	

قسمت	های	مختلف	تقسیم	می	کردند	که	به	دریا	می	پیوست	و	کاسپی	یا	Hircanii	خوانده	می	شدند	
	(q.v.; Ptol., 6.2.5)	بودند	ناشناخته	مردمی	که	کاسپی	مردم	هرودوت	.(Str., 11.6.1; Ptol., 5.12.1)	
را	جزو	خراجگزاران	داریوش	اول	آورده	است.	حوزۀ	مالیاتی	یازدهم (Hdt., 3.92) از	کاسپی	و	سایر	
قبایل	)به	نام	های	Pantimathi	Pausicae،	و	Daritae(	تشکیل	می	شد.	منطقة	تحت	پوشش	این	
حوزه،	بر	اساس	منابع	کالسیک،	شامل	ساحل	جنوب	غربی،	شمال	به	آن	سوی	Caspiana-	جلگة	
پایین	ترین	قسمت	های	رودهای	سایروس	/	کورا1	 (mod. Kur)	و	آراخس2	/	ارس	می	شد	که	ارمنی	ها	

1. Cyrus River
2. Araxes
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آن	را	از	ماد	جدا	کردند	(Str., 11.14.5).	این	حوزه	به	شرقی	ترین	نقطة	کوه	های	قفقاز	گسترش	
 .(Str., 11.2.15; Ptol., 5.13.3-6) می	یابد	که	اراتوستنس1	آنها	را	کوه	های	»کاسپی«	می	خواند	
قبایل	آلبانی2	که	به	زبان	قفقازی	سخن	می	گفتند	در	طول	کوه	ها	جایگزین	کاسپی	ها	شدند.	گفته	
می	شود	که	کاسپی	ها	در	دوران	روم	از	صحنة	روزگار	محو	شدند	(Str., 11.4.5)،	اگرچه	نویسنده	ای	
به	نام	آلیان3	)قرن	دوم	میالدی(	منبعی	متعلق	به	زمانی	نامشخص	داشت	که	حاوی	توصیف	فروش	
 De natura animalium)	است	ماهی	از	محصوالتی	ساخت	نیز	و	اکباتان	در	ها	کاسپی	سوی	از	ماهی
17.32). ممکن	است	کاسپی	ها	در	دوران	اشکانیان،	در	طول	ساحل،	توسط	سکاهای		Gelae	محصور	

شده	باشند.	بر	اساس	آنچه	به	رومی	ها	گفته	شده	بود،	این	مردم	در	شمال	Albani	سکونت	داشتند،	
ولی	احتماالً	در	همان	دوران	به	سمت	خانة	تاریخی	خود	در	ساحل	جنوب	غربی	دریای	کاسپی	حرکت	
کردند.	احتماالً	Sacalbina		در	ساحل (Ptol., 5.13.11)	در	بطلیموس	ارمنستان	شهری	Gelae	بود.	
ساسانیان	اولیه	Gelae	ساحلی	را	تحت	کنترل	درآوردند.	این	موضوع	از	وجود	گیالنشاه	مشخص	است	
	،)47/20/25	ŠKZ	کرد	حکومت	276-273	های	سال	بین	و	شد	شناخته	Wahrām I	نام	به	بعدها	او	(
ولی	به	نظر	می	رسد	که	در	قرن	چهارم	شاپور	دوم	خودمختاری	آنها	را	به	رسمیت	شناخت.	او	در	سال	
357	با	آنها	و	خیونان4	اتحادی	ایجاد	کرد  Gelae (Amm. Marc., 17.5.1) که	مانند	کادوسی	های	

سابق	جنگجویان	شناخته	شده			ای	بودند	)همان(.	
آیا	در	دوران	هخامنشی	ها،	کاسپی	ها	مردمی	چندپاره	بودند	که	اصالتاً	به	سواحل	شمالی	و	شرقی	
بود	 ساکاها	 و	 کاسپی	ها	 اشغال	 در	 که	 	– هرودوت	 مالیاتی	15	 حوزۀ	 کردند؟	 پیدا	 توسعه	 دریا	
(Hdt., 3.93)،	ممکن	است	به	حوزه	ای	اشاره	داشته	باشد	که	همسایة	حوزۀ	16	)بنابراین	سکاهای	

شرقی	)سمت	چپ() Str., 11.6.2 (	بود	یا	در	کنار	حوزۀ	13	در	غرب	قرار	داشت.	در	مورد	اخیر،	برخی	
از	»	شاید	سایرین	تا	سکاها«5	(Str., 11.8.8)			که	باالی	کاسپی	و	جنوب	»	دشت	های	سرمتیان«6	

1. Eratosthenes
2. Albani tribes
3. Aelian
4. Chionites
5. Scythians
6. Sarmatians
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سکونت	داشتند (Str., 11.2.15).	در	سمت	غرب	بخشی	قرار	داشت	که	ادعا	می	شد	مسکن	ترکیبی	
از	سرمتی	های	چادرنشین	و	یکجانشین	و	سایر	سکایی	ها	بود	)مانند	Sacani people	سرمتی	های	
 Str., 11.2.1,)	بودند	قفقاز	طرف	به	جنوب	سمت	به	گرایش	حال	در	که	5.9.20(	آسیا	بطلیموس
11.5.8) و	نیز	کسانی	که	در	طول	ساحل	کاسپی	در	حرکت	بودند.	این	جابجایی	می	توانست	با	خدمات	

تجاری	قبایل	تسهیل	شود	)برای	نمونه	ن.ک:	the Sarmatians, Tacitus, Annales 11.10(.	این	
	Saka	dahyu	اعضای	ترین	مهم	بنابراین،	و	ترین	دسترس	در	احتماالً	غربی	مردم	که	دارد	وجود	فرض
	»پشت	دریا«	)Paradraya(	بودند.	ولی،	بر	اساس	گفته	های	هرودوت	)3,97(	مردم	قفقاز	در	مرز	
حکومت	ایرانی	قرار	داشتند	و	مردم	شمالی	آنها	این	حاکمیت	را	نپذیرفته	بودند.	بنابراین،	گروه	

»کاسپی«	شرقی	به	جای	آنها	مورد	تعقیب	قرار	گرفت.	
 Hdt.,)	شود	می	دیده	خشایار	ارتش	نظام	سواره	و	نظام	پیاده	سربازان	فهرست	بین	در	کاسپی	نام
86 ,7.67) آنها	مانند	هندی	ها	مسلح	به	کمان	های	نئی	بودند	(Hdt., 7.65)	و	هر	دو	بار	جزو	مردم	

شرقی	به	شمار	آمدند.	در	دفعة	دوم	آنها	با	یکی	از	دو	گروه	از	مردم	Paricanii	جفت	شدند	که	در	حوزۀ	
مالیاتی	17	در	مرز	هند	قرار	داشت	(Hdt., 3.94).	این	کاسپی	ها	شاید	با	حوزۀ	Caspira		بطلیموس	یا	
مردم Caspiraei  (Ptol., 7.1.49, 7.1.47) شرق	Gandāra	یکی	باشند	که	در	شرق	Gandāra			قرار	
داشت	و	تا	شمال	و	حداقل	تا	کشمیر	توسعه	یافته	بود؛	در	نتیجه	همسایة	Daradrae	به	شمار	می	آمدند	
	Dadicae	با	اخیر	مورد	)پاکستان(،	فدرال	حکومت	تحت	قومی	مناطق	خزاره،	بخش	در	همان(.(
	Sattagydae,	:شامل	کابل	رود	و	سند	رود	باالدست	با	مرتبط	مردم	سایر	کنار	در	که	شود	می	مقایسه
Aparytae	and	Gandarii			حوزۀ	مالیاتی	هفتم	را	شکل	می	دادند	(Hdt., 3.91).	سکاهایی	که	این	

Caspi[rae]i		در	کنارشان	گروهی	را	تشکیل	می	دادند،	باید	در	شمال	شرق	افغانستان،	استان	بدخشان	

غد1	در	تاجیکستان	امروزی	بوده	باشد.	و	در	پامیر	واقع	در	شرق	س ُ
سكاهای غربی و قفقازی ها:	در	شمال	غرب،	مستقل	از	سلطة	ایرانیان،	اگر	چه	شاید	نه	دور	از	

دسترس	موقت	لشکرکشی	داریوش	اول (Hdt., 4.122)،	فضای	گسترده	ای	برای	سکونت	گروه	های	
مختلفی	از	مردم	یکجانشین	و	چادرنشین	وجود	داشت	که	تحت	نام	کلّی	ساکاها	شناخته	می	شدند	

1. Sogdiana
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آنها	به	سمت	شرق	حرکت	کرده	و	 	.(Ir. “Saka”; Str., 11.2.1-2, 11.6.2; cf. Hdt., 7.64)

دریای	کاسپی	را	پشت	سر	گذاشتند،	از	طریق	قزاقستان	امروز		به	کوه	های	آلتای	رفتند	و	از	راه	
روسیه	مسیر	خود	را	به	سمت	غرب	ادامه	دادند.	سکاها	از	تهاجم	کریمه	ای	ها	)q.v.(	که	در	قرون	
8	تا	7	پیش	از	میالد	از	مسیر	قفقاز	به	شرق	نزدیک	و	آناتولی	انجام	شد،	نیز	بخشی	از	مجموعه	
مردم	ساکن	قفقاز	بودند.	عبور	یا	سکونت	مردم	قبیله	نشین	ایرانی	در	دوران	تاریخی	از	نام	منطقة	
 Xen.,) سیاه	دریای	ساحل	نزدیکی	در	Scythini	و (Str., 11.7.2 and 8.4)	ارمنستان	Sacasene

An. 4.7.18) مشخص	است.	سرمتی	ها (Hdt.: Sauromatae)	مردم	سکایی	ساکن	رود	ُدن	و	

دریای	آزوف	به	سمت	شرق (Hdt., 4.21) به	حرکت	به	سمت	غرب	و	اروپا	ادامه	دادند	و	سرزمین	
آنها	که	مجاور	قفقاز	بود	از	قرن	نخست	میالدی	تا	تصرف	این	مناطق	به			دست	هون	ها (q.v.)			به	

قلمروی	Alan	های	ایرانی (.q.v) تبدیل	شد.
کوه نشینان قفقاز،	حتی	بیشتر	از	اهالی	زاگرس،	از	نظر	اجتماعی	به	واحدهای	قبیله	ای	کوچک	

het-)	داشت	توجهی	قابل	تنوع	آنها	های	لهجه	و (amíktōs oikeîn, Str., 11.2.16) شدن	می	دتقسیم
eróglōtta, ibid) ،	چه	کسانی	که	به	زبان	قفقازی	سخن	می	گفتند	یا	سرمتی	های	ایرانی	زبان.	اگرچه	

آنها	به	استقالل	آنها	رشک	می	بردند،	ترکیب	سیاسی	ممکن	بود،	مانند	آنچه	در	مورد	Albani	رخ	داد	
(Str., 11.4.6).	نه	پیامدهای	اجتماعی	و	نه	پیامدهای	زبانی	انزوا	را	نباید	بزرگنمایی	کرد،	حتی	برای	

دوران	پیش	از	گسترش	کنترل	سیاسی	ایرانی	و	توسعة	نفوذ	سیاسی	ایران	به	سمت	غرب	در	ارمنستان،	
Cappadocia	و Pontus (q.v.) .	استرابو1			برای	اشکانیان/	رومی	ها،	تصویر	فوق	را	در	برابر	این	اظهار	

	.OPers	،باال	ن.ک	;súnengus(	بودند	آمده	گرد	محل	یک	در	مردم«	از	گروه	هفتاد	»	که	داد	قرار
هگمتانه	»]محّل[	گردهمایی«	نام	پایتخت	مادها(	که	شهر	بازاری	Dioscurias	در	Colchis	در	ساحل	
دریای	سیاه	واقع	در	سمت	جنوبی	قفقاز	بود	Pliny (6.5.15) .(Str., 11.2.16)  از	سیصد	قبیله	و	از	
بازرگانان	رومی	یاد	کرده	که	یکصد	و	پنجاه	مترجم	استخدام	کرده	بودند.	بنابراین،	می	توان	احتمال	وقوع	
ارتباطات،	تجارت	و	روابط	اجتماعی	مانند	ازدواج	را	پذیرفت؛	نشانه	ای	از	این	موضوع،	توصیف	استرابو	از	

1. Strabo
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ایبریایی	های1	کوه	نشین	جنگجو	)proto-Georgians	های	مفروض(	است	که	در	جنوب	قفقاز	و	غرب	
Colchis،	به	عنوان	همسایگان	و	خویشاوندان (Str., 11.3.3) سکایی	ها	و	سرمتی	ها	زندگی	می	کردند.	

گفته	می	شود	که	ایبریایی	های	یکجانشیِن	صلح	طلِب	ساکن	مناطق	کم	ارتفاع،	مانند	سایر	همسایگان	
خود،	»به	سبک	ارمنی	و	مادها«	لباس	می	پوشیدند	و	احتماالً	اشتراک	فرهنگی	بیشتری	با	آنها	داشتند.	
این	فرآیند	با	اتحادهای	راهبردی	آنها	)مثل	Str., 11.4.5(	و	منافع	مشترک	دو	طرف	در	حفظ	استقالل	

.(Plut., Pompey 34.5) شد	تسریع	اسکندر	و	ها	فارس	مادها،	از	خود
	Parachoathras	ســاحلی	کوه	رشــته	و	جنـــوبی	سـاحل	کاســپی،	دریای	جنـوبـی	ســـاحل
(mod. Alborz; Mid. Pers. Pādišxwar-gar در	دوران	ســاســانیان	]باال	را	ببینـید[(	قلمــروی	

Cadusii, Anariacae, (Str., 11.8.8, 11.13.3)  ،	آماردی/	مردی	ها2	و	نیز	گروه	های	کوچک	تری	از	

مردم	بود.	این	فرضیه	وجود	دارد	که	آخرین	گروه	که	نام	یکسانی	با	Persian Mardi	که	پیش	تر	آمد	
ایرانی	بوده	و	پیش	از	رسیدن	Gelae،	ساحل	شرقی	سفیدرود	(Ptol., 6.2.5) در	گیالن	امروز	را	در	

اختیار	داشتند.	
فرهاد	اّول	اشکانی	)حکومت	171-176	پیش	از	میالد(،	همزمان	با	توسعة	غلبة	پارتی	ها	بر	البرز	
	Hyrcania	الحاق	با	موفقیت	این	؛(Just., 41.5.10)	کرد	تصرف	را	Amardi	،غرب	شرق-	جادۀ	و
	به	پادشاهی	او	ممکن	شد	(Just., 41.6.7).	گفته	می	شود	که	فرهاد،	Mardi	را	در	پایگاه	اصلی	خود	
در	Charax،	در	نزدیکی	دروازه	های	کاسپی	که	ماد	را	به	پارت	متصل	می	کرد	مستقر	نمود.	این	
	Anariacae	نام	.(Isid. Char., 6) بود	ها	راه	امنیت	حفظ	مهاجران	این	وظیفة	که	دارد	وجود	فرض
	(Ptol., 6.2.5; Pliny, 6.18.46; Polybius, 5.44.9) سایرین	و	استرابو	است.	تر	مبهم	ها«	غیرآریایی«
 Str.,) کردند	زندگی	آنها	بین	در	و	پیوستند	آنها	به	هم	دیگری	گروه	که	دانند	می	خاص	قومی	را	آنها
11.7.1).	با	این	وجود،	این	نام	لقبی	است	که	می	توانست	به	طور	مشترک	استفاده	شود	و	توسط	

ایرانیان	دست	به	دست	شد،	به	خصوص	توسط	ساکاهای	مهاجم	)با	نام	های	قبیله	ای	آریایی	شان	مانند	
»آالن«	و « Ariacae « Ptol., 6.14.9, 14). آنها	ممکن	است	از	این	نام	برای	مردمی	استفاده	کرده	

1. Iberians
2. Amardi/Mardi
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باشند	که	به	وسیلة	حمالتی	آواره	شده	بودند	و	در	انزوای	خشن	و			بی	حاصل	Parachoathras	پناه	
 Diod.)	نکرد	استفاده	منطقه	مردم	فهرست	در	آن	از	دلیل	یک	به	کتزیاس	.(Str., 11.7.1) گرفتند
Sic., 2.2.3).	به	هر	حال	مردم	ساحل	مرکزی	مناطقی	که	بعدها	مازندران	خوانده	شد	)افراد	اهل	

دریای	کاسپی، Curt., 3.2.8(	نسبت	به	Hircanii	ایرانی	یا	تپوری	های	شرق،	نیروهای	بیشتری	را	
برای	آخرین	نبرد	داریوش	سوم	در	سال	331	پیش	از	میالد	تأمین	کردند.	

کادوسیان1:		گروهی	از	مردم	ساحلی	که	بیشتر	از	سایرین	مورد	اشاره	قرار	گرفتند	کادوسیان	بودند 

(q.v.; Str., 11.7.1) که	قسمتی	از	کوه	های	Parachoathras	را	در	غرب	رود	Amardus	در	اختیار	

داشتند			(Ptol., 6.2.1-2; cf. 6.2.5) و	به	این	ترتیب	با	کاسپی	هم	پوشانی	داشتند.	کادوسیان	جزو	
مردمی	هستند	که	استرابو	آنها	را	غارتگر	و	چرگشت	به	حساب	می	آورد (Str., 11.13.3).	آنها	دقیقاً	
در	شمال	مادها	(Str., 11.8.8) سکونت	داشتند	و	در	برابر	آنها	از	استقالل	خود	دفاع	می	کردند.	به	نظر	
	Gelae	تاریخ	با	که	ای	گونه	به	کردند،	حفظ	هخامنشیان	برابر	در	را	موضع	همین	آنها	که	رسید	می
در	دوران	ساسانیان	و	مردم	البرز	در	دوران	وسطای	اسالمی	همخوانی	داشت.	بر	اساس	منابع	موجود،	
نمی	توان	گفت	که	در	کدام	دوران	کادوسیان	خراجگزار	شاه	بودند،	چه	زمانی	به	پادشاه	هدیه	می	دادند	
یا	چه	زمانی	مستقل	بودند	و	به	عنوان	مزدوران	شاه	استخدام	می	شدند.	در	سال	405	پیش	از	میالد،	
داریوش	دوم	بیمار	شد	و	پس	از	لشکرکشی	بر	علیه	کادوسیان	درگذشت.	احتماالً	روابط	بازیابی	شد،	
چون	در	نبرد	Cunaxa	در	سال	401	رهبر	آنها	فرماندهی	بخش	مرکزی	ارتش	شاه	جدید،	اردشیر	
 Plut., Artoxerxes 9; for the king’s position at Cunaxa: Xen., An.)	داشت	عهده	بر	را	دوم
 Diod. Sic., 15.8.5;) خورد	شکست	و	جنگید	آنها	با	میالدی	385	سال	در	شاه	همین	1.8.12)

Trogus Pompeius, Prologus 10) و	به	صلح	با	آنها	تن	داد (Plut., Artox. 24.5).	اردشیر	سوم	

موفقیت	بیشتری	در	جنگ	داشت	(Diod. Sic., 17.6.1-2; Just., 10.3.2-3).	کادوسیان	در	کنار	
	(Arr, An. 3.8.4)	کردند	خدمت	سوم	داریوش	ارتش	در	ارمنستان	Sacesinae	و	ها	آلبانیایی	و	مادها
آنها	در	Cunaxa	هم	در	خط	مقدم	و	در	قسمت	چپ	مرکز	ارتش	جنگیدند	(5-3.11.3).	یک	سال	
 súmmachoi, Arr, An.)	شنید	را	پادشاه	به	تقویت	سکاها	و	کادوسیان	پیوستن	خبر	اسکندر	بعد،

1. Cadusii
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3.19.3) ولی	این	خبر	به	واقعیت	نپیوست.	خدمات	نظامی	آنها	یکبار	دیگر	در	دوران	آنتوخیوس	سّوم	

)حکومت	223-187(	مشاهده	شد.	کادوسیان	در	کنار	مادها،	,Carmanii	Cissii,	تحت	فرماندهی	
یک	فرمانده	ماد	جنگیدند	(Polyb., 5.79.7; Livy, 35.48).	استرابو	از	مهارت	آنها	در	استفاده	از	
زوبین	سخن	گفته	است	که	احتماالً	در	جنگ	بر	علیه	نیروهای	مهاجم	مارک	آنتونی	به	ارمنستان	در	

.(Str., 11.13.4)			شد	دیده	میالد	از	پیش	35	سال
)Hyrcanii(. در	گوشة	جنوب	شرق	کاسپی،	سرزمین	Hyrcanii  (NPers. Gorgān, q.v.) با	

زمین	های	پر	آب	و	کاشته	شده	و	جنگل	هایش (Str., 11.7.2)	از	کوه	ها	و	ساحل	تا	اترک	و	در	طول	
آن	گسترده	شده	بود	).q.v.(	سکونت	ایرانی	زبانان	در	این	منطقه	در	خالصة	جغرافیایی	اوستا	آمده	
است.	در	این	اثر	از	آنها	با	نام	کهن	تری	یاد	شده	است	و	آنها	»Xnənta»		خوانده	شده	اند	که	در	
Vəhrkāna	سکونت	دارند	(Vd. 1.11).	نام	قدیمی	در	بین	مردم	Chrēndi	بخش	داخلی	این	منطقه	

 Ptol., 6.9.5,)	ماند	باقی	خود	قوت	به	ساحل	طول	در	غربی	دورتر	قسمت	در	Charinda	رود	شاید	و
cf. the Chindrum river, Pliny, 6.18.48 ;6.2.2) نام	قبیلة	Vṛkāna	از	این	جهت	متمایز	است	

که	شاید	شاهدی	بر	وجود	توتم	گرگ،	به	عنوان	میراثی	از	آسیای	مرکزی،	در	بین	این	مردم	باشد.	

(Cf. the Buryat Mongols; see refs. s.v. börī “wolf,” for lore of the wolf as “guide, 

ancestor, or nurse,” in G. Doerfer, Türkische und Mongolische Elemente im 

Neupersischen II, Wiesbaden, 1965, p. 333; for *vṛkaand the problematic name of 

the Old Persian eighth month, see Schmitt, 2003b, pp. 44-47.)

گزنفون،	Hyrcanii	را	مانند	مادها	از	رعایای			آشوری	ها	می	داند (Cyr. 4.2.1) و	معتقد	است	که	
آنها	به	طور	داوطلبانه	از	کوروش	دوم	تبعیت	کردند (Cyr. 1.1.4)؛	این	فرض	وجود	دارد	که	آنها	به	
خاطر	باور	به	مشروعیت	شاه	جدید،	این	کار	را	انجام	می	داده	اند.	کتزیاس	در	مورد	اهالی	باختر1			هم	
چنین	نظری	داشت.	ممکن	است	تجربة	سیاسی	آنها	Hyrcanii			را	به	خدمت	هخامنشی	ها	راضی	
کرده	باشد.	در	سال	465	پیش	از	میالد	یک	»	Hyrcanii	مادرزاد«	به	نام	آرتابانوس2	به	عنوان	

1. Bactrians
2.  Artabanus
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فرماندۀ	محافظان	سلطنتی،	نقشة	قتل	خشایار	اول	را	ریخت	(Diod. Sic., 11.69.1).	بر	اساس	نوشتة	
	Hyrcania	ساتراپی	میالد	از	پیش	425	سال	در	رسید،	پادشاهی	به	بعدها	که	دوم	داریوش	کاتزیاس،
	را	در	اختیار	گرفت	(Photius, Bibl. 72.47; Jacoby, IIIC, 688 F15).	این	اقدام،	شباهت	زیادی	

به	انتصاب	شاهزادگان	به	ساتراپی	باختر	داشت.
ممکن	است	رابطة	قبیله	ای	و	یا	اقتصادی	نزدیک	و	البته	نیاز	مشترک	به	ایستادگی	در	برابر	فشار	
گروه	های	»	مهاجم	و	چادرنشین«	(Str., 11.7.2) منطقه،	پیوند	نزدیکی	را	بین	Hyrcanii		و	پارت	های	
ساکن	جنوب	شرق	ایجاد	کرده	باشد.	تا	جایی	که	آنها	در	کنار	یکدیگر	یک	dahyuی	واحد	تابع	ماد	
را	شکل	دادند.	ممکن	است	که	این	دو	گروه	از	مردم	با	همدیگر	به	اتباع	مادها	تبدیل	شده	باشند.	
	»Varkāna and Parthava	با	همدیگر	شورش	کردند«	(DB 2.92-93) و	ادعای	داریوش	اول	برای	
 (Str., 11.9.1) دادند	شکل	را	مشترک	مالیاتی	حوزۀ	یک	دو	این	کشیدند.	چالش	به	را	قدرت	کسب
که	اصالتاً	بخشی	از	حوزۀ	بزرگ	شانزدهم	شمال	شرق	بود (Hdt., 3.93).	آنها	در	انتهای	دوران	
	Arr., An. 3.23.4; Str., 11.9.1) پرداختند	می	خراج		همدیگر	با	اسکندر	دوران	در	و	هخامنشی
Hyrcania	(			به	زودی	به	بخشی	از	قلمروی	اشکانیان	تبدیل	شد	)تحت	حکومت	ارشک	یکم،	ن.ک:	

ref. to Phraates I, above)	و	Hyrcanii			ممکن	است	به	خاطر	پیوندهای	طایفه	ای	جایگاه	ویژه	ای	

داشتند.	در	سال	127	پیش	ازمیالد،	هیمروس1	که	»	اصل	و	نصب	Hyrcanian			داشت«	و	محبوب	
 Diod.)			خورد	شکست	سکاها	با	جنگ	در	دوم	فرهاد	ولی	کرد.	می	حکومت	بابل	در	بود	دوم	فرهاد
Sic., 34/35.21.1; Just., 42.1.3).	اردوان	دوم	(d. ca. 38 C.E.)	ممکن	است	از	Hyrcania			آمده	

)او	در	بین	Scythians	رشد	کرده	بود،	Tac., Ann. 6.41(	و	پیوندهای	سببی	در	آنجا	داشته	باشد	
)همچنین	در Carmania, Tac., Ann., 6.36)؛	بنابراین،	وقتی	که	او	را	از	تاج	و	تخت	کنار	زدند،	با	

 .(Tac.,Ann., 6.43; see also below, on the Dahae) شد	پناهنده	شمال	به	اش	خانواده
دربیک ها:	یکی	از	مردمی	که	در	دوران	هخامنشیان	به	Hyrcania		فشار	می	آورد	دربیک	ها	بودند.	

اراتوستن2			محل	سکونت	آنها	را	منطقة	خشک	شمال	اترک	می	داند	(Str., 11.8.8).	به	نظر	می	رسد	

1. Himerus
2. Eratosthenes
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که	آنها	که	جمعیت	قابل	توجهی	داشتند،	به	طور	مستقل	یا	اشتراکی	قلمروی	بین	ساحل	کاسپی	تا	
جیحـون	که	تحـت	اشغـال	Dahae	بود	را	در	اختیـار	داشتند.	پلینی	(6.18.48) معتقـد	است	که	
	(Jacoby, IIIC, 688 F11) 	1بیزانتیوس	استفانوی			و	داشتند	حضور	آزادانه	جیحون	در	ها«	دربیک	«	
از	حضور	آنها	را	تا	باختر	و	باالتر	تا	هندوستان	سخن	گفته	است.	در	گزارش	کتزیاس	آمده	است	که	
کوروش	آخرین	لشکرکشی	موفق	خود	را	)با	کمک	ساکاها(			بر	علیه	دربیک	ها	انجام	داد	و	آنها	را	به	
 .(Photius, Bibl. 72.7-8; Jacoby, IIIC, 688 F9)	کرد	تبدیل	خود	قلمروی	های	ساتراپ	از	یکی
تعدادی	از	دربیک	ها	به	حرکت	به	سمت	جنوب	غرب	در	طول	ساحل	دریای	کاسپی	ادامه	دادند	و	
با	گذر	از	hircanii			به	مرکز	مازندران	رفتند (the Dribyces, Ptol., 6.2.5).	بر	اساس	آمار	ثبت	شدۀ	
نیروهای	ارتش	داریوش	سوم	در	گوگمل،	تعداد	سرابازان	دربیک	)40	هزار	تن(	از	مجموع	نیروهای	
سایر	مردم	ساکن	ساحل	دریای	کاسپی	بیشتر	بود	(Curt., 3.2.7).	برخی	دیگر	از	آنها	راه	خود	را	به	
سمت	جنوب	غرب	ادامه	دادند	و	به	مرگوش2	رفتند.	الگوی	مهاجرتی	آنها	با	الگوی	گروه	بعدی،	یعنی	

.(Ptol., 6.10.2) 	داشت	همخوانی	ها	تپوری
تپوری ها:	کوهستان	های	داخلی	ساحل	Hircanian			»کوه	های	تپوری«	خوانده	می	شوند.	این	به	

 Str., 11.9.1,) داشتند	 Hircanii	سکونت	 و	 دربیک	ها	 بین	 کوه	های	 در	 که	 است	 مردمی	 خاطر	
11.11.8).	آنها	به	سمت	دروازه	های	کاسپی	و	رِی3			در	ماد	رانده	شدند (Ptol., 6.2.6 ).	ممکن	است	

این	تپوری	های	غربی	حاصل	نوعی	انشقاق	قبیله	ای	رخ	داده،	در	شمال	رود	اترک/	سارینوس4	باشند.	
	بطلیموس،	یک	گروه	آبا	و	اجدادی	احتمالی	دیگر	یعنی	تپورِی5			را	در	سکائستان6	ثبت	کرده	است.	
 Arii، Str., 11.8.8;	و	hircanii	)بین	مرگوش	و	شرق	و	جنوب	سمت	به	آنها	باقیماندگان	6,14,12(.(
 Aria (cf. Polyb., 10.49) به 	(mod. Tejen/Hari-rud) جیحون	رود	طول	در	(Ptol., 6.10.2

حرکت	کردند.	تپوری	های	کاسپی	مـی	توانستند	به	جای	این	کار،	به	سـمت	غرب	در	طول	بزرگـراه	

1. Stephanus Byzantinus
2. Margiana
3. Rhaga 
4. Sarnius/Atrak river
5. Tapurei
6. Scythia
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اصلی	شـرقی	-	غربی	که	از	مـرگـوش	آغاز	می	شـد،	مهاجـرت	کنند.	این	تپوری	ها	هـزار	سـواره	نظام	
همــراه	 به	 آنهــا	 بعدهــا	 ظاهــراً	 	.(Curt., 3.2.7) کــردند.	 تامیــن	 گوگمـل	 نبـرد	 بـرای	 را	
 Arr., An. 3.23.1-2;)	درآمدند	اسکندر	سلطة	زیر	Hircanii (the “Topeiri,” Arr., An. 3.8.4) 

Polyb., 5.44.5; Curt., 6.4.24-25).	هنگام	رسیدن	اسکندر،	یک	ساتراپ	جداً	مدیریت	آنها	را	در	

 Arr., An. 3.22.7,)	شد	گماشته	هم	Caspian Mardi	مقام	به	رسمی	مقام	همین	داشت.	اختیار
4.18.2 ;24.3).			استرابو	تعدادی	از	آداب	و	رسوم	این	منطقه	را	که	شنیده	بود	ثبت	کرد	و	برای	نمونه	

نوشت	که:	تپوری	ها	چندهمسری	را	پذیرفته	بودند	)Str., 11.9.1(.	دربیک	ها	خوردن	حیوانات	ماده	را	
تابو	می	دانستند.	(Str., 11.11.8).	در	بین	تپوری	ها،	دربیک	ها	و	کاسپی	ها	پیرکشی	گزارش	شده	است.	
در	بین	هپتالی	های	دوران	ساسانی،	عمل	تغییر	شکل	دادن	جمجمه (Str., 11.11.8)		دیده	شده	است	

).q.v(	البته	این	عمل	به	طور	مستقیم	به	مردم	یا	طایفة	خاصی	منتصب	نشده	است.
شمال رود اترك:	در	فاصلة	نزدیکی	در	شمال			Hyrcania			مرز	بیابانی	قرار	داشت	و	آن	سوی	مرز،	

ترکیبی	از	قبایل	در	مسیر	شرق	از	ساحل	تا	رود	جیحون	سکونت	داشتند	که	در	مجموع	داهان1		خوانده	
می	شدند.	به	نظر	می	رسید	که	آنها	با	خانوادۀ	بزرگ	طایفه	های	ایرانی	ساکا2			که	در	آن	سوی	جیحون	
و	همین	طور	غرب	دریای	آرال	سکونت	داشتند،	همجوار	بودند	و			رابطة	نامشخصی	داشتند.	ظاهراً	آنها	
منطقة	پایین	دست	را	در	اختیار	داشتند،	با	اینکه	سایر	گروه	ها	)یا	گروه	های	مرتبط؟(	مانند	دربیک	ها	
و	تپوری	ها	از	داخل	یا	اطراف	آن	عبور	می	کردند.	مانند	مورد	آمارد3	،	نام	»	داهان«	با	نام	یک	طایفة	
فارسی	چادرنشین	به	نام	دای4،			شباهت	آوایی	دارد			(in Hdt. 1.125).	تنها	در	یکی	از	فهرست	های	
	dahyus			هخامنشی	(XPh 26-27)	به	طور	مشخص	به	آنها	اشاره	شده	است.	در	آنجا	نام	آنها	دقیقاً	
قبل	از	گروه	های	ساکا	آمده	است.	داهان	های	مختلفی	برای	زندگی	به	مرگوش	آمدند.	شناخته	شده	ترین	
قبیلة	عضو	آنها،	پرنی5	در	طول	رود	هریرود	/	Ochus	سکونت	داشت	(Str., 11.9.2) سپس	به	پارت	

سرازیر	شدند	و	در	آنجا	پایه	ای	را	برای	توسعة	قلمروی	سلسلة	اشکانی (.q.v) ایجاد	کردند.	

1. Dahae
2. Saka
3. Amardi
4. Dai
5. Parni/Aparni
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استرابو	هم	پرنی	ها	را	هم	جزو	کسانی	ثبت	کرده	است	که	در	نزدیکی	ساحل	کاسپی	و	رو	به	
Hyrcania		سکونت	داشتند.	در	حالیکه	سایر	قبیله	های	داهان	به	نام	(Xanthi and Pissuri) در	شرق	

و	رو	به	Aria	سکونت	داشتند (Str., 11.8.2)	بنابراین،	ممکن	است	پرنی	ها	نخستین	بار	به	سمت	شرق	
به	قلمروی	خانوادگی	خود	مهاجرت	کرده	باشند.	به	عنوان	اتباع	هخامنشیان	یا	به	عنوان	متحد	آنها	در	
	.(Arr., An.3.11.3) جنگیدند	گوگمل	در			ُرَخج1	و	باختر	اهل	رعایای	کنار	در	سوم	داریوش	ارتش
 Arr., An. 5.12.2, with) هند	سمت	به	او	لشکرکشی	در	اسکندر،	به	تسلیم	از	پس	شمال	مردم
Sogdians, Bactrians, and Scythians) 	و	در	جنگ	های	بعدی	بین	جانشینان	مقدونیه	ای	)بیان	

شده	در Livy, 35.48 ;5.79.3(	مانند	درگیری	های	اشکانیان	)مثالً	به	عنوان	نیروهای	گودرز	دوم	
همراه	با	hircanii [Tac., Ann. 11.8] (	حضور	داشتند.	

در	نقاط	دورتر	شمالی،	اطراف	دریای	آرال	و	بین	رودهای	جیحون	و	سیحون2			مردمی	سکونت	
داشتند	که	از	ماساگت3			و	ساکاها	تشکیل	می	شدند	)Str., 11.8.8,	به	نقل	از	ارتوستن(؛	قبیله	های	
تشکیل	دهندۀ	آنها	)در	دوران	تاریخی(	شامل	Chorasmii	)همان(	و	احتماالً			آپاسیاک4	می	شد	که	
(q.v.)	بین	دریاهای	آرال	و	کاسپی	سکونت	داشتند	(Polyb., 10.48.1,).	آنها	منطقة	سیالی	را	اشغال	

می	کردند	که	محل	تعامل	مردم	یکجانشین	و	چادرنشینی	بود	که	هم	کوروش	و	هم	اسکندر	تالش	
کردند	تا	آن	را	به	عنوان	منطقة	مرزی	خود	آرام	کنند.	نابودی	کوروش	توسط	ماساگت	ها	)در	رابطه	با	
Hdt., 1.201-14(	گام	نخست	درگیری	مدوام	رژیم	های	مرکزی،	برای	مدیریت	جمعیت	یکجانشین	

فرارود	و	کنترل	ورود	مردم	جدیدی	بود	که	از	شمال	به	این	سمت	می	آمدند.	در	منطقة	حائل	از	
دریای	کاسپی	به	سمت	شرق	تا	سیحون5			دو	خانواده	از	ساکاهای	شمالی	سکونت	داشتند	که	در	
فهرست	های	dahyu	نامی	از	آنها	رفته	است	و	در	نقش	رستم،	تصویر	آنها	به	عنوان	حمل	کنندگان	تاج	
آمده	است Haumavargā (Hdt., 7.64) : (DNe 15; A3Pb 14-15)	در	شرقی	ترین	نقطة	اتصال	
	Tigraxaudā	،تر	غرب	کمی	و	اسکندر	دسترسی	نقطة	ترین	شمالی	مرکزی،	آسیای	به	هخامنشیان

1. Arachosians
2. Jaxartes 
3. Massagetae
4. Apasiacae
5. Jaxartes
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»کاله	نوک	دارها«	بودند.	مورد	اخیر	باید	به	داهان	پیوسته	باشد،	البته	اگر	آنها	بخشی	از	یک	ملت	
بزرگ	تر	نبوده	باشند.	

ساکاها	احتماالً	منافع	اقتصادی	مشترک	قابل	توجهی	با	باختر،	سغد	و	خوارزم1			داشتند.	آنها	
نتوانستند	قلمروهای	گسترده	تر	و	تقریباً	کوهستانی	را،	مانند	خوارزم	باستانی،	محاصره	و	در	خود	
جذب	کنند،	ولی	توانستند	از	آنجا	سربازانی	برای			خود	پیدا	کنند.	ماساگت،	داهان	و	سایر	ساکاها	
وقتی	به	سمت	مرگوش،		یا	Hyrcania		مهاجرت	نمی	کردند،	می	توانستند	به	عنوان	نیروهای	نظامی	در	
خدمت	پادشاه	یا	ساتراپ	به	فالت	ایران	وارد	شوند.	این	کار	از	طریق	نقاط	جمع	آوری	سرباز	در	باختر	
انجام	می	شد.	ساکاها	به	عنوان	متحد (Arr., An. 3.8.3)،	مزدور	و	احتماالً	گروگان	برای	هخامنشیان،	
اسکندر		و	اشکانیان	خدمت	کردند	)مثل	افراد	ساکن	سلوکیه	Strabo 16.1.16,		یا	کسانی	که	توسط	
فرهاد	دوم	در	سال	139	پیش	از	میالد	به	کار	گرفته	شدند	ولی	گول	خورده	و	به	پاداش	عمل	خود	

	.)Just., 42.1.2		نرسیدند
خوارزمی	ها	مردم	ثابت	و	یکجانشینی	بودندکه	پیش	از	هخامنشیان	در	مناطق	پایین	دست	
جیحون	سکونت	داشتند.	نام	آنها	بارها	در	فهرست	های	dahyu	آمده	است،	این	نشانة	ادعای	مداوم	
هخامنشیان	در	مورد			این	منطقه	است.	ولی	آنها	باید	که	با	مردم	چادرنشین	همسایة	خود	به	توافق	
می	رسیدند.	این	فرضیه	وجود	دارد	که،	با	وجود	افزایش	جنبة	سکایی	جمعیت	منطقه،	پیوندهای	
اقتصادی	با	باختر	و	سغد	ادامه	پیدا	کرد.	در	اواخر	دوران	هخامنشیان	در	گزارش	Arrian	از	آنها	به	
عنوان	مردمی	خودمختار	یاد	شده	است	(4.15.4)	که	پادشاه	آنها	به	همراه	1500	سوارکار	داوطلب	
به	اسکندر	پیوست.	کورتیوس2		(8.1.8) از	ساتراپی	یاد	کرده	است	که	به	تنهایی	یا	به	همراه	داهان	

.(Just., 12.6.18)	فرستاد	را	نمایندگانی

1. Chorasmia
2. Curtius
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 بررسی ویژگی های زبان مخفی یغنابی

کادمی علوم تاجیکستان     دکتر سیف الدین میرزایف / استاد انستیتو زبان و ادبیات به نام ابوعبداهلل رودکی آ

	یک	بخش	مهم	و	جالب	و	ارزشمند	واژگان	ترکیبی	زبان	یغنابی	را	کلمه	و	اصطالحات	مخفی	
	)Klimchitskiy(	کلیمچیتسکی	ایی.	س.	روس	دانشمند	مسئله	این	به	نخست	بار	دهد.	می	تشکیل
توّجه	ظاهر	نموده،	موارد	فراوان	و	جالب	جمع	آوری	کرده	است.	او	بیش	از	چهل	کلمه	و	اصطالح	
مخفی	یغنابی	را	مشاهده	کرده	است،	که	دارای	ویژگی	های	خود	می	باشند.	س.	ایی.	کلیمچیتسکی	
سال	1934	به	یغناب	سفر	کرده،	برابر	کارهای	علمی	دیگر	به	جمع	آوری	کلمه	و	اصطالحات	مخفی	
Se-) یزغالمی	و	یغنابی	در	مخفی	»زبان	)(	عنوان	به	ای	مقاله	بعداً	و	شود	می	مشغول	نیز	یغنابیان»

kretniy yazik u yagnobcev i yazgulamcev)	را	نشر	کرده	است.1	

	س.	ایی.	کلیمچیتسکی	کلمه	و	اصطالحات	مخفی	یغنابی	را	» زبان	مخفی«	عنوان	کرده	است.	
همچنین	اشاره		می	کند،	که	معلومات	نخست	راجع	به	زبان	مخفی	یغنابیان	در	خاطرات	سفر	ر.	
گاتیو)Gotyo(	به	یغـناب	نیز	به	چشم	مـی	رسد.2	مثاًل	او	چنین	کلمـه	ها	را	به	قید	گرفتـه	است:	خر	

» ane «	)شکل	درستش	arna	ارنب	س.م(؛	اسپ	evalš	برنج	و	غیره.	
	باید	ذکر	کرد،	که	واژۀ	evalš	امروز	در	زبان	یغنابی	استفاده	نمی	شود	و	معنای	آن	هم	معلوم	نیست.	
	همچنین	گ.	یونکر	) Yunker(	یکی	از	دانشمندان	یغناب	شناس	آلمانی	همراه	ر.	گاتیا	به	یغناب	
سفر	کرده	بودند،	از	چند	اصطالح	مخفی	یغنابی	یاد	می	کند:	arv	arna,	» خر«؛	vanγuša	» خر«؛3	
1. ...
2. ...
3. ...
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که	این	واژه	نیز	به	معنای	» خر«	می	باشد.	گونة	درست	این	واژه	در	یغنابی	vanγuša	) از	van » دراز«،	
γuš	» گوش«	و	پسوند a-(	است.	

	گ.	یونکر	واژۀ	γordarijona -	را	نیز	مشاهده	کرده،	به	معنای	» برنج	تازه	شده«	ذکر	کرده	
است.	شکل	درست	این	کلمه	در	یغنابی	γordarežᾱna	بوده،	از	γorda	» چشم«،	اساس	زمان	
حاضرۀ	فعل	rež	» ریزاندن«	و	پسوند	a-	ترکیب	یافته	است.	یونکر	چنین	می	شمارد،	که	گویا	واژۀ	
تاجیکی	birinj	جایی	کلمة	یغنابی	γordarežᾱna	را	گرفته	باشد.	البّته	ما	به	این	اندیشة	او	راضی	
شده	نمی	توانیم.	چونکه	birinj	واژۀ	عمومی	تاجیکی	بوده	اصطالح	γordarežᾱna	همچون	کلمة	

مخفی	قبول	گردیده	است.	
	همچنین		دربارۀ	معنی	birinj	و	شکل	یغنابی	آن	دانشمندان	فکر	و	اندیشه	های	مختلف	را	بیان	
کرده	اند.	مثاًل:	اکیم	بتو	)Akimbetov(	به	معنای	»برنج	تازه	شده«	gorda ridža, gorda ridžanat1؛	
)Uyfalvi diete; paridjonne du grain(	و	مواد	متن	های	ا.	کون	)Kun(2	به	معنای	برنج	تازه	واژۀ	

birinj	به	قید	گرفته	شده	است.	

	این	جا	سؤال	پیدا	می	شود،	که	اصطالح	مخفی	γordarežᾱna	به	معنای	birinj	از	کجا	پیدا	شده	
است؟	

	الزم	به	ذکر	است،	که	یک	نوع	بیماری	با	نام	gol	یا	goli vāwak	وجود	دارد.	چنین	بیماری	در	
داخل	چشم	پیدا	شده،	سیخ	می	زند.	این	بیماری	در	زبان	یغنابی	با	نام	γord-i xāl-i vāwak	» به	

	مردمی	توسط	režānak	režunak,،	چشم	خال	آمدن«	نیز	کاربرد	دارد.	یو	این	نوع	بیماری	را	در	طب ّ
معالجه	می	کنند.	خال	چشم	دو	نوع	است:	سرخ	و	سفید	.	režānak	یا	režunak	یعنی	ریزاندن	خال	
چشم	به	واسطة	دعاخوانی.	اگر	خال	چشم	سرخ	باشد	با	دانه	های	گندم،	اگر	سفید	باشد،	با	دانه	های	

برنج	ریزانیده	می	شود.	
	شخصی	که	به	چنین	بیماری	گرفتار	می	شود	یک	مقدار	برنج	یا	گندم	در	پیاله	ای	آب	گرفته	به	
نزد	داماّل	)روحانی	مذهبی(	می	رود.	داماّل	دعای	زیر	را	هفت	دفعه	خوانده	و	در	هر	یک	مراتبه	خواندن	

1. ...
2. ...
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دو	سه	دانه	برنج	یا	گندم	را	به	آب	پیاله	پرتافته	)گذارده(،	به	چشم	بیمار	کوف	می	کند.	اّول	سورۀ	
فاتحه،	سپس	دعای	خال	چشم:	

	یا	ستار،	یا	ستار،	
	یا	ستار	امانت	دار،	

	عنکبوت	پرده	بردار،	
	این	پرده	را	از	این	چشم	بنده	بردار.	

	این	عمل	سه	مراتبه	صبح،	بیگاه	و	صبح	دیگر	دوام	می	کند.	پس	از	هر	مراتبه	به	جا	آوردن	این	
عمل	بیمار	پیالة	آب	و	برنج	را	اگر	صبح	باشد،	پشت	به	جانب	آفتاب	برا،	اگر	بیگاه	باشد،	پشت	به	طرف	
آفتاب	نشین	ایستاده،	آب	پیاله	را	از	طرف	چشم	خال	داشته	به	عقب	پرتافته	و	به	عقب	نگاه	نکرده،	به	

خانه	می	رود.	این	عمل	صبح	در	وقت	زردی	آفتاب	و	بیگاه	وقت	غروب	آفتاب	اجرا	می	گردد.	
	به	این	وجه	می	توان	گفت،	که	بنیاد	پیداش	واژۀ	مخفی	γordarežᾱna	از	این	منشأ	گرفته	است،	

نه	از	جایی	دیگر.	
	همچنین	از	مواد	ضبط	کردۀ	اکیم	بتو	چنین	اصطالحات	مخفی	به	مشاهده	رسید،	که	شرح	برخی	
	rubč	های	واژه	از	که	،)rubčduma	درستش	گونة(	robžduma	االغ«؛ «	arna	:نیست	صحیح	آنها	از
	)fik-i xašna	درستش	شکل(	fixašna	اسب؛	معنای	به	است	یافته	ترکیب	a-	پسوند	و	دم	dum	،جاروب
که	از	fik	کتف،	بندک	اضافی	i– ،	اساس	زمان	حاضرۀ	فعل	xaš	کشیدن	و	پسوند na-	ساخته	شده	است،	
به	معنای	»برنج	تازه	شده«؛	xšāyna	نان؛xašna pāda	پای	افزار؛	avnaž	خوردنی؛	paxxa	بیست	تنگه.	
	از	این	اصطالح	ذکرشده	واژۀ	fixašna	را	اکیم	بتو	برنج	تازه	شده	معنی	کرده	است	که	این	غلط	
	xaš	فعل	حاضرۀ	زمان	اساس	کتف«،«	fik	از	بوده،	fik-i xašna	اصطالح	این	درست	شکل	است.
»کشیدن«	و	پسوند	-na	،	ترکیب	یافته،	معنایی	جامه،	چکمن،	جلک	را	دارد،	نه	به	معنای	برنج	تازه	
شده.	شکل	درست	دیگر	کلمه	های	pādi xašna	xišāyna,	بعد	avnaž	از	فعل	آشامیدن،	نوشیدن	

است	و	تنها	به	معنای	چیزهای	مایع	مثل	آب،	چای	و	مانند	اینها	به	کار	می	رود.	
	همچنین	ا.	کون	برخی	از	اصطالحات	مخفی	را	ضبط	کرده	است،	که	در	زبان	مخفی	معاصر	زبان	
یغنابی	از	استعمال	برآمده	اند:	sepit	)برنج	تازه		نشده(؛	γurda ridža	)برنج	تازه	شده(؛	kmir	)شکل	
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درست	ترش	kimer (	طالیی.	واژۀ	kimer	امروز	نه	تنها	در	نامهای	جغرافیایی	باقی	مانده	است،	بلکه	
معنای	زرد	هم	دارد.

	،)Pešereva(	پیشروا	م.	ای.	،)Andreev (	او	اندری	س.	م.	شناس	یغناب	محّققان	مسئله	این	به	بعداً
م.	ن.	باگالیوباو	) Bogolyubov (	و	ا.	ل.	خراماو	) Xromov (	توّجه	نموده،	این	بخش	لغات	یغنابی	را	

تکمیل	کردند.	
	مثاًل،	ا.ل.	خراماو	هفت	اصطالح	مخفی	را	در	کتاب	خود	قید	کرده	است،	که	عبارتند	از:	

	niγama-niγamna; nuva nakun	نکن	گویی	بیهوده
xišāyna nuči paštiš ( pačči) )پزد	می	)بد	تواند	نمی	پختن	نان	او	

puškara kunim, ke hāžir	بعد	بخوریم،	حاال
deh unxāy piyāla	بیاور	را	پیاله	بشکن،	را	پیاله	

 vesimišt hāāra vin (viim)	خوابید	فرایم	می	
	1.harra nhavu	نگوی	دروغ	

	باید	تذّکر	داد،	که	از	این	مثال	ها	واژۀ	niγama	گونة	دیگر	آن	naγama	به	معنای	ناهار،	خوراک	نصف	
	piyolai unxāvak همچنین	 نمی	شود.	 داخل	 مخفی	 ا	 اصطالحات	 گروه	 به	 بوده،	 رایج	 روزی،	
 (čāyniki uxāwak)	و	امثال	اینها	عبارت	های	ریخته	اند	نه	اصطالح	مخفی.	بعداً	عبارت	xarra nhavu	شکل	

درستش	در	یغنابی	harra nakon (harri karak) 	غالندن،	غالن	کردن	به	معنای	دروغ	گفتن	می	شود.
	در	سال	های	هشتادم	عصر	بیستم	صاحبان	زبان	خود	وارد	عمل	گردیدند؛	به	جمع	آوری	و	بررسی	
اصطالحات	زبان	مخفی	نیز	مشغولند.	راجع	به	این	بخش	موضوع	مؤلف	این	سطرها	و	گ.	نعمت	او	

توّجه	ظاهر	نموده،	مواد	جالب	و	فراوان	جمع	آوری	کردند.2	
	شاید	سؤالی	به	میان	آید،	که	به	خاطر	چه	یغنابی	ها	از	زبان	مخفی	خود	استفاده	می	برند؟	

	دانشمندان	پیشین	قید	کرده	اند،	که	زبان	مخفی	بیشتر	به	خاطر	نگاه	داشتن	سّر	از	زن	ها	و	مردم	
غیر	در	اصطالحات	مربوط	تجارت	استفاده	می	شود.

1. Хромов А.Л. Ягнобский язык. –М., 1972
2. Мирзозода С. Яѓноби зивок -4. –Душанбе, 1998, С. 86-93; Мирзозода С.; Неъматов Г. Забони 
махфии яѓнобї//Номаи пажўњишгоњ. 2006. №11-12. –С. 63-70
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عالوه	بر	این	یغنابی	ها	از	این	زبان	برای	آن	استفاده	می	نمایند،	که	مردم	غیر،	مخصوصاً	تاجیکان	
از	هدف	ایشان	پی	نبرند.	چنان	که	خود	آنها	می	گویند:	

it zivākipi xwatmāx bāzāri yā ani jāgahti gap dehimišt, čuki wā ani ādamt naγirifant, 

ki māx čāy bāray gap ast.

با	این	زبان	خودمان	در	بازار	یا	جاهای	دیگر	گپ	می	زنیم،	به	خاطر	آنکه	دیگر	آدمان	نفهمند،	که	
ما		دربارۀ	چی	گپ	داریم.	

	مثاًل:	xārčaksara; vankama; naxna; lexna; vanšāxa; duduka	و	غیره	ها	
	بیشـتر	اصطالحات	مخفی	از	دو	جزء	و	پسوند	ترکیب	یافته	اند:	van + γuš + a	)دراز + گوش(
āw + āp + a š	)سـیاه + آب(؛	rupč + dum + a	)جـاروب + دم(؛	sar + san + ka	)باال + سـنگ(؛	

qurs + dum + a	)گرد + دمبه(	و	مانند	اینها.	

	از	روی	ساخت	می	توان	اصطالحات	مخفی	زبان	یغنابی	را	به	گروه	های	ذیل	دسته	بندی	کرد:	
اصطالحات	مخفی	که	از	اسم	و	اسم	و	پسوند	a	ترکیب	یافته	اند 	.1

rupčduma	از	واژه	های	rupč	)جاروب(،	rupč	)دم(	و	پسوند	-a ساخته	شده،	معنای	تحت	اللفظی	

آن	»جاروب	دم«	می	شود.	یغنابیان	rupčduma	گفته	،	»اسب«	را	در	نظر	دارند.

Agar rupčdumit pirās, xirināmišitiš.

اگر	جاروب	دمت	را	)اسب(	فروشی	من	می	خرمش.	
در	مواد	موجود	بوده،	تنها	یک	واژه	به	مشاهده	رسید،	که	عاید	به	این	بخش	است.	

واژۀ	مخفی	که	از	صفت	و	اسم	و	پسوند	a	ترکیب	یافته	است	 			.2
	در	ساختن	اصطالحات	مخفی،	ترکیب	هایی	که	از	صفت	و	اسم	عبارتند،	فعال	بوده،	بیشتر	مواد	
ما	منصوب	به	این	بخش	است.	شمارۀ	این	بخش	اصطالحات	نظر	به	گروه	های	دیگر	زیاد	بوده،	بیشتر	

آنها	از	واژۀ	van	)دراز(	به	وجود	آمده	اند،	که	می	توان	آنها	را	در	نقشه	چنین	تصویر	کرد:	
kama darāzgardon
pāda darāzpāy

van sāxa darāzāx
duma darāzdum
γuša darāzguš
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	واژه	های	ذکر	یافته	دارای	چنین	معناهای	سّری	می	باشند:	
vankama	شیشة	عرق،	عرق؛	

	vanpāda	کس	یا	حیوانی	که	پاهای	دراز	دارد؛	
	āxašvan	گاو؛	

	vanduma	روباه؛	
	ušaγvan	خر،	مرکب،	االغ.	

	به	این	بخش	می	توان	کلمه	های	āw + āp + ašqurs + dum + a,	را	نیز	وارد	ساخت.	āwāpaš	نیز	
از	جزءهای	āw š	)سیاه(	،	āp )آب(	،	و	پسوند	ترکیب	یافته،	معنای	اصلی	اش	)سیاه	آب(	است.	واژۀ	
	qurs	جزءهای	از	نیز	qursduma	کلمة	است.	رایج	)پنبه(	پخته	روغن	معنای	به	مخفی	زبان	در	مذکور
)گرد،	کلوله(،	duma )ُدم،	دومبه(	و	پسوند	a ساخته	شده،	معنای	)گرد	دمبه(	را	دارد	و	معنای	سّری	

آن	)گوفند	دمبه	کالن(	می	باشد.	مثال	ها:	

āpi daruni i vankama muntam, naxah ur žavim.

در	درون	آب	یک	درازگردن	)عرق(	مانده	ام،	همان	را	بیار	نوشیم.	

ax vanšāxai yāta naxārči. 

	او	گشت	درازشاخ	)گاو(	نمی	خورد.	

vanγušāti vāra vis, tirimišt.

به	درازگوشها	)خرها(	سوار	شوید،	می	رویم.	

sarai qursdumaiš āy, iyiš māx baxša akuš.

سه	گرددمبه	)گوسفند	دمبه	کالن(	داشت،	یکی	اش	را	برای	ما	ُکشت.

či katt šaw šāwāra ur. 

	از	خانه	ات	رو	سیاه	آب	)روغن(	بیار.	

man baxša i vandumai pust vir.

	برای	من	پوست	یک	درازدم	)روباه(	پیدا	کن.	
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اصطالحات	مخفی	که	از	اسم	و	اساس	زمان	حاضرۀ	فعل	ها	و	پسوند -na	ساخته	شده	است.	 	.3

به	این	گروه	می	توان	اصطالحات	ذیل	را	شامل	ساخت:	

rātšawna, pādi vantna, pādi nuγuntna, pādi xašna, fiki xašna.

واژۀ	rātšavna	از	جزءهای	rāt	شکل	دیگر	آن	rās	)در	گویش	شرقی(	rāh	،	اساس	زمان	حاضرۀ	
فعل	aw (šawak)š	» رو	)رفتن( «	و	پسوند	na- ترکیب	یافته	است	و	معنای	تحت	اللفظی	اش	»راه	

رونده«	بوده،	معنای	سّری	آن	» پا «	است:

rāt-šāwnātiš ani ark nakunāšt. 

	راه	رونده	هایش	)پاهایش(	دیگر	کار	نمی	کنند.	
pādi vanta	معنی	اصلی	این	عبارت	» پای	بندنده«	بوده،	معنای	سّری	آن	» پای	تابه «	است.	

یا	این	که	عبارت	های	pādi nuγunta	و	pādi xašna	معنای	» پای	افزار،	موزه «	را	داشته،	معنی	
اصلی	شان	» پای	پوشنده،	پای	کشنده «	است،	که	این	اصطالحات	را	می	توان	چنین	تصویر	کرد:	

vant  
pād-i nuqunt na

xaš  

	این	عبارت	ها	از	جزءهای	؟؟	» پا «	pāda	بندک	اضافی،	فعل	های	vant	)بند(،	nuqunt	)پوش(،	
xaš	)کش (	و	پسوند	؟؟	) انده(	ساخته	شده	اند.	

	عبارت	fiki	نیز	در	شکل	اصطالحات	یاد	شده	ساخته	شده،	به	معنای	» به	کتف	کشنده «	و	معنای	
 xaš (xašak) فعل	حاضرۀ	زمان	اساس	اضافی،	بندک	کتف «، «	fik	از	که	است،	» جامه «	اش	مخفی

» کش	)کشیدن(«	ترکیب	یافته	است.	مثال	ها:	

Awāim, i fiki xašna xirinām naaras.

گفتم	یک	به	کتف	کشنده	)جامه(	بخرم،	ناخنم	)پولم(	نرسید؛	

Pādi vantātit inur man vantām, xepikim tan ār. 

پای	می	بستگی	هایت	را	)پی	تابه	هایت(	امروز	من	بندم،	از	آن	خودم	ترند	)خیسند(؛	

Pādi xašnātit afurtānim.
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	پای	می	کشیدگی	هایش	را	)موزه	هایش(	کشیدم	)=	فروختم(.	
	به	این	بخش	اصطالحات	bidāni xašna, sari vanta	را	نیز	می	توان	شامل	کرد.	

bidāni xašna	» به	میان	کشنده «،	یعنی	» کارد	میان«؛	sari vanta	» به	سر	بندنده «	معنای	

سّری	اش	» رویمال «.	مثال:	

Urātebakašawi man baxša i bidāni xašna ur. 

اوراتّپه	که	رفتی	برای	من	یک	میان	کشنده	)کارد(	بیار؛	

Na čid sari vantāti i inči baxšat nās.

	از	همین	به	سربندنده	ها	) رویمال	ها (	یک	تا	برای	همسرت	گیر.	
اصطالحات	مخفی،	که	از	اساس	زمان	حاضرۀ	فعلها	و	پسوند	-na	ساخته	شده	است	 	.4

به	این	گروه	می	توان	واژه	های	زیرین	را	داخل	کرد:	

žawna, dehna, rawja, ranta, xišāyna. 

žawra	» نوشنده «،	)چای،	آب(؛	dehna	» زننده «	)میلتیق=تفنگ(؛	rawja	» جکنده «	)سگ(؛	

ranta	» روبنده«	)1.	جاروب؛	2.	دزد(؛	xišāyna	» گزنده «	)نان(.	مثال	ها:	

aw, i čāynoki žawra ur, tašnam avi.š

رو	یک	چای	نک	)=	ُقوری(	نوشنده	)چای(	بیار،	تشنه	م	شد؛	

katiš du dehna ist, iš nas.

در	خانه	اش	دو	تا	زننده	)میلتیق=تفنگ(	دارد،	یک	تایش	را	بگیر؛	

Avi kati rawja naast, načker.

	در	خانة	او	جکنده	)=	سگ(	نیست،	نترس؛	

Bāzārik ašawi, i rantna xirin.

	بازار	که	رفتی،	یک	روبنده	)جاروب(	بخر؛	

i γurdātiš γirifišt, ki ranta xast.č

	از	چشمانش	می	فهمی،	که	روبنده	)دزد(	است؛	
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aw či ktt i du xišāynay ur, xwarm, davazmāx avi.š

	رو	از	خانه	ات	یک	-	دو	گزنده	)نان(	بیار،	خوریم،	گرسنه	مان	شد.	
واژه	های	مخفی	که	از	کلمه	های	ساده	عبارتند	 	.5

	یک	تعداد	اصطالحات	مخفی	زبان	یغنابی	را	کلمه	های	ساده	تشکیل	می	دهد،	که	از	اینها	عبارت	
اند:	

lexna, naxna, nuča, nuči, seči, sinčin, fasak, 

	واژۀ	lexna	بیشتر	در	شکل	مخفی	اش	استفاده	می	شود،	که	معنای	دختر	و	یا	زن	و	یا	زن	زیبا	و	
صاحب	جمال	را	دارد.	

	این	کلمه	از	ریشة	lexān (lexānak) بوده،	دارای	معنای	لغژانک،	سفته	و	هموار	می	باشد.	واژۀ	
lexna	بیشتر	به	معنای	مخفی	اش	رایج	است:	

iranka lexna γayki naxke avenim.

	این	چنین	دختر	زیبا	را	اکنون	دیدم.	
	sičin	معنای	اصلی	این	کلمه	» سوزن«	است.	در	زبان	مخفی	واژۀ	sičin	دارای	چند	معنی	

می	باشد،	که	ما	معنای	آن	را	از	متن	یا	جمله	معّین	کرده	می	توانیم:	
1(	اشاره		به	کودکان	خردسال	است،	برای	آن	که	خردساالن	از	مقصد	کالنساالن	پی	نبرند:	

sičin ufsāt, ki jaximišt tirim.

سوزن	)کودک(	خواب	کند،	بعد	می	خیزیم	و	رفت	)می	رویم(؛	

sičini makši urki varak ast. 

	گوسالة	سوزن	را	گرگ	بردن	دارد	)خواب	کودک	بردن	»=برابر	در	حال	خوابیدن	است«	دارد(.	
	البّته	اگر	کسی	به	نازکی	های	کلمه	های	مخفی	زبان	سرفهم	نرود،	معنای	اصلی	جمله	نمی	فهمد	

و	پی	نمی	برد،	که	سخن		دربارۀ	چیست.	
	2(	اشاره		به	شخص	ناشناس:	

sičin nebuzānim	سوزن	را	نشناختم	)	این	کس	را	نشناختم(؛	
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sičin māx zivāk naγirifči	سوزن	)	این	کس	(	زبان	ما	را	نمی	داند؛	

	3(	به	معنای	کالن	شونده،	راهبر	یگان	تشکیالت،	اداره،	مؤسسه،	کارخانه...	رایج	است:	

ax meni sičin xast	او	سوزن	روستا	است	)	او	کالن	روستا	است(.	

seči	به	معنای	باال،	بلند	است:	jax či seči nid	خیز	از	باال	نشین.	در	زبان	مخفی	واژۀ	seči	به	

	Awi xālak seči	arki gudartax	:کند	می	داللت	شخص	داشتن	بلند	مقام	و	زیبا	نغز،	معناهای
طغای	او	به	کار	بلند	)	نغز(	گذشته	است؛	

iš γayk seči γayk viči 

این	دختر	بلند	دختر	می	شود	)این	دختر،	دختر	زیبا	می	شود(.
برعکس	کلمة	seči	واژۀ	nuči	به	معنای	منفی،	یعنی	بد	رایج	است.	در	اصل	معنای	nuči	»	پایین،	
پست	«	بوده،	معنای	آن	هم	از	اینجا	منشأ	گرفته	است:	piravi nučix	او	پست	است	)	او	آدم	بد	است(.	

naxta	این	کلمه	معنای	»	ناخن«	داشته،	در	زبان	مخفی	به	معنای	»	پول«	رایج	است:	

inur naxta viči	امروز	ناخن	می	شود	)	امروز	پول	می	شود(.	

واژۀ	ruča	»	روزن«	بوده	در	زبان	مخفی	به	معنای	»	چشم	«	استفاده	می	شود:	

i ručātiš γirifāmišt, ki furtāna xast.č

از	روزنه	هایش	می	دانم،	که	کشنده	است	)	از	چشمانش	می	فهمم	که	دزد	است(.	

اصطالحات	مخفی	که	به	نام	مردم	بعضی	روستاها	مربوط	است	 	.6

چند	کلمه	موجود	است،	که	به	نام	روستاها	مربوط	بوده،	در	برابر	این	به	معناهای	سّری	صاحب	
شده	اند.	مثالً،	در	یغناب	روستاای	با	نام	چوکت	موجود	است،	که	در	جایی	بلند	جایگیر	می	باشد	و	
موضع	پرباد	است.	به	این	خاطر،	واژۀ	سّری	ukkatič	یعنی	کسی	که	از	روستای	چوکت	است،	پیدا	
شده	است	و	معنای	آن	»	زکام،	سرما	خورده	«	است.	چون	بیماری	زکام	از	سرما	خوردن	است،	به	این	
وسیله	نام	این	بیماری	را	به	نام	این	روستا	مناسب	دانسته	اند.	یا	این	که	xišārtavi	کسی	از	روستای	

خشارتاب	بوده،	معنای	سّری	آن	»	ابزار	زنانه	«	است.	مثل	ها:	
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Wāšt, ki čukkatii čak dartax.

می	گویند	که	چوکتی	دستگیر	کرده	است	)می	گویند	که	بیمار،	زکام	شده	است(.	

Xišārtāvit čawāka nās, kām navenāt.

	خیشارتاوی	ات	را	از	آن	جا	گیر،	کسی	)	یگان	کس(	نبیند	)	ازارت	را	از	آن	جا	گیر،	یگان	کس	نبیند(.	
اصطالحات	مخفی	که	از	ظرف	مکان	و	اسم	و	پسوند	-a ساخته	شده	است	 	.7

است.	 رایج	 یغنابی	 زبان	مخفی	 در	 	taksanka	و 	sarsanka	اصطالح دو	 این	گروه	 به	 راجع	 	
اصطالحات	مذکور	از	sar	»	باال«	tak	»	پایین«،	sank	»	سنگ«	و	پسوند	-a	ترکیب	یافته	اند.	این	
اصطالح	به	دو	سنگ	آسیاب،	سنگ	باال	و	سنگ	زیر	مربوط	بوده،	در	زبان	یغنابی	برابر	داشتن	معنای	

اصلی،	معنای	سّری	نیز	پیدا	کرده	اند.	
یعنی	sarsanka	»	باال	سنگ	«	گفته	یغنابیان	»	شوهر«	و	taksana	گفته	»	زن«	را	می	فهماند.	

مثال	ها:	

it inčaki či māx men xast. 

این	زن	را	باالسنگش	)شوهرش(	از	روستای	ما	است؛	

Awi taksana naast, i taksankaš vir.

او	زیرسنگ	)زن(	ندارد،	یک	زیرسنگش	یاب	)پیدا	کن(.	
اصطالحات	مخفی	که	از	شماره	و	حصه	های	گوناگون	نطق	ساخته	شده	است	 	.8

	به	اصطالحات	بخش	مذکور	می	توان	چنین	واژه	ها	را	شامل	کرد،	که	بیشتر	آنها	با	پول	ارتباط	دارند:	
duduka:	دو	سوراخه	در	مجاز	به	معنای	»زن«	رایج	است؛	

du raski:	دویی	راست	)چهل	سامانی(؛	

i paxayi:	یک	انگشت	)ده	سامانی(؛	

i naxna:	یک	ناخن	)یک	سامانی(؛	

i raska:	یکی	راست	)صد	سامانی(؛	

tiray raski:	سة	راست	)شصت	سامانی(؛	

tufār raski:	چهاری	راست	)هشتاد	سامانی(.	
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مثال	ها:
iš duduka lexna vitax	این	دو	سوراخه	سفته	بوده	است	)این	زن	زیبا	شده	است(؛	

sančskim du raski akunār	بزغاله	چه	ام	را	دویی	راست	)چهل	سامانی(	کردند؛	

i paxayipi ark bud naviči	با	یک	انگشت	)ده	سامانی(	کار	بود	نمی	شود	»انجام	نمی	شود«؛	

i naxnam tim naast	یک	ناخن	)یک	سامانی(	هم	ندارم؛

niheš čapān i raskai axirinim	همین	جامه	را	یکی	راست	)صد	سامانی(	خریدم؛

yig māhi ark kunāmišt, ki tirai raski nāsām	یک	ماه	کار	می	کنم،	بعد	سة	راست	)شصت	

سامانی(	می	گیرم؛	
tufār raski tu tifar, tufār raski man	چهاری	راست	تو	ده،	چهاری	راست	من	)هشتاد	سامانی	

تو	بده،	هشتاد	سامانی	من(.	
اصطالحات	مخفی	که	مربوط	غذاها	می	باشند	 	.9

	بیشتر	اصطالحات	مخفی	که	به	نام	نوع	های	غذا	رابطه	دارد،	از	جانب	دانشمندان	پیشین	به	
قید	گرفته	نشده	است.	بنابر	همین	جمع	آوری	مواد	این	بخش	و	تحقیق	این	گروه	اصطالحات	در	
یغناب	شناسی	بار	نخست	از	جانب	صاحبان	زبان	صورت	گرفته،	مورد	بررسی	قرار	می	گیرد.	استفادۀ	
این	بخش	اصطالحات	یکی	از	سّنتهای	مردم	یغناب	بوده،	به	سّنت	خوراک	پزی	این	مردم	وابستگی	

دارد.	به	بخش	مذکور	می	توان	اصطالحات	مذکور	را	داخل	کرد:	

buq-buqi bālāpar, inj-vinj, tepai sargardān, kululafart, xašuparxaš, dangalšap,… 

	برخی	از	این	اصطالحات	واژه	های	تقلیدی-	آوازی	بوده،	طرز	جوشیدن	و	پختن	آن	غذا	را	انعکاس	
می	کند.	مثاًل:	buq-buqi bālāpar	غذایی	که	در	حالت	به	جوش	آمدن	صدای	»	بوق-بوق	«	برآورده،	
آب	های	آن	باال	پریدن	می	گیرد.	یغنابیان	buq-buqi bālāpar	گفته،	»	شوربا	«	)=	سوپ	(	را	در	نظر	دارند.	
یا	این	که	اصطالح	inj-vinj	»شیربرنج«	بوده،	طرز	با	برنج	جوشیدن	آن	را	به	نظر	گرفته،	چنان	

عنوان	داده	اند.	
آش	پلو	tepai sargardan	نام	گرفته	است،	که	طرز	پختن	و	دم	پرتافتن	آن	را	انعکاس	می	کند.	
یعنی	پیش	از	دم	پرتافتن	به	کفگیر	آش	را	در	شکل	تپه	کرده،	بعد	باالی	آن	را	می	پوشند.	اصطالح	
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kululafart	نیز	معادل	تپه	سرگردان	بوده،	شکل	با	انگشتان	لونده	کرده	خردن	آش	در	نظر	است.

	دربارۀ	غذاهای	ذکریافته	نقل	جالبی	هم	موجود	است،	که	بین	مردم	یغناب	و	حّتی	تاجیکان	گرد	
و	اطراف	یغناب	رایج	است.	

Mehmānat mehmāndar

I sālāti i yaγnābii kat mehmān sanči. Mehmān yaγnābi navitax. Yagnābi zivak tim 

naγirifnavitax. Yagnābiti tik i bajāi zivak ni ast. Gāhi čaw zivāki tim istifāda varāst.

Mehmāni kati nidānāst, čāy dam konāšt ritiš monār, ki xawtišint falvāri nižāšt 

maslahat konār.

Vir inčisas wāči:

- Mehmāni baxša čā konim?

Inč-š wāči:

- Mehmāni baxša buq-buqi bālāpar kunim viči yā na?

Virš wāči:

-na, nazarim inj-vinj beh xast.

Inč-š wāči:

-či hami beh xašu parxaš.

Virš wāči:

- Mehmān či dur rāt vāwtax, či hami beh tik dangalšap xast.

Inč-š wāči:

-Na iš, na ax tepai sargardān-š kunimišt.

Mehmān virat inči gapt duγušči. Xepipiš fikr kunči, ki awtiti maslahat ast, ki viyāra 

mehmāni čuti tuxāim, kumāta varim takiš kunim.
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Mehmān fikr kunči, ki aval belipi dehāštim tuxāyār (=dangalšar). Ki yagānāka 

zamin kāvāšt čuqur kunar, man murtai nahavāka partāvār, ki či sarim γirek partāvār 

(=tepai sargārdān).

Mehmān čikerči. ipti baxša jaxči āstahak, davari buhānai nižči pirežt, ani men šawt.

مهمان و مهماندار     

	یک	سال	هایی	به	خانة	یک	یغنابی	مهمان	می	آید.	مهمان	یغنابی	نبوده	است.	زبان	یغنابی	را	هم	
نمی	دانسته	است.	یغنابی	ها	باز	یک	زبان	مخفی	دیگر	نیز	دارند.	در	بعضی	موردها	از	آن	استفاده	می	برند.	
	مهمان	را	در	خانه	می	نشانند،	چای	دم	کرده	در	پیشش	می	گذارند،	بعد	خودشان	به	فلوار	)=	جایی	

تابستانه،	خانة	تابستانه،	پیش	ایوان(	برآمده	مشورت	می	کنند.	
	شوهر	به	همسرش	می	گوید:	

-	برای	مهمان	چی	کنیم؟	
	همسرش	می	گوید:	

-	برای	مهمان	بوق-بوق	باالپر	)=	کلمة	تقلیدی	از	جوشیدن،	بوق-بوق	کرده	به	باال	پریدن	بوده،	
به	معنای	»شوربا«	است(	کنیم	می	شود	یا	نه؟	

	شوهرش	می	گوید:	
-	نه،	به	نظرم	اینچ-وینچ	)=	شیربرنج(	بهتر	است.	

	همسرش	می	گوید:	
-	از	همه	نغز	خش	و	پرخش	)=	قروتاب(.	

	شوهرش	می	گوید:	
-	مهمان	از	راه	دور	آمده	است،	از	همه	نغزتر	باز	»دنگلشپ«	)=	چنگالی(	است.	

	همسرش	می	گوید:	
-	نه	انش،	نه	آنش،	تپة	سرگردانش	)=	آش	پلو(	می	کنیم.	
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	مهمان	سخن	های	زن	و	شوهر	را	می	شنود.	با	خودش	فکر	می	کند،	آنها	مصلحت	کرده	ایستاده	اند،	
که	شب	مهمان	را	چگونه	ُکشیم،	در	کجا	برده	گورش	کنیم.	

	مهمان	فکر	می	کند،	که	آنها	اّول	مرا	با	بیل	زده	می	کشند	)=	دنگلشپ	را	چنین	می	فهمد(.	بعد	
در	یگان	جا	زمین	را	می	کاوند،	مردۀ	مرا	در	همان	جا	می	پرتایند،	پس	از	باالیم	خاک	می	ریزند	)=	تپة	

سرگردان	را	چنین	می	فهمد(.	
	مهمان	می	ترسد.	برای	همین	می	خیزد	آهستکک،	با	بهانة	بیرون	برآمدن	می	گریزد.	به	روستای	

دیگر	می	رود.	
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 بامیان یکی از سرزمین های کهن و تاریخی افغانستان  

       محمدعوض نبی زاده / حقوقدان، پژوهشگر تاریخ اقوام و قبایل

بامیان	در	هزاره	جات	مرکزی،	تقریباً	با	فاصیله	231	کیلومتر	در	شمال	غرب	کابل	و	در	قلب	کوه	
هندوکش،	به	ارتفاع	2500	متر	موقعیت	دارد.	بامیان	در	بنداهش	بنام« بامیکان» و	در	قرن	پنجم	
قبل	از	میالد	به	نام	»	فان–یانگ» و	در	سال632	میالدی« فان–ین–نا» یاد	شده	است.	واژۀ	بامیان	
به	معنی»	سرزمیِن	نور«	یا	»	سرزمیِن	مهِرتابان«	است؛	در	عهد	سلوکیان	بامیان	از «پامی	ین» به	»پامی	
زوس»یا	پامیزار	تغییر	نام	داد	و	مناطق	آن	سوی	بامیان-	بهسود،	غزنی	و	دایزنگی	-	پاراپامیزوس	خوانده	
می	شدند.	بعد	از	سلوکیان	در	اوایل	قرن	اول	میالدی	آشوکا،	سومین	پادشاه	موریایی	دین	بودایی	نفوذ	
یافت	و	بامیان	مرکزیت	دین	بودایی	را	پیدا	نمود	که	تندیس	های	بودا،	برجسته	کاری	های	مرمری	آثار	
سنگی	بودایی	ماقبل	تاریخ،	برنزهای	رومی،	مسکوکات،	مجسمه	های	قبل	ازمیالد،	نشان	دهنده	نماد	
تاریخی	آئین	بودایی	در	بامیان	بوده	است.	دو	بت	بزرگ	و	بلند	در	بامیان	درتنة	کوه	کنده	شده،که	
درتمامی	لغتنامه	ها	و	آثار	جغرافیایی	و	تاریخی	یکی	ازآنها	را	سرخ	بُد	و	دیگری	را	خنگ	بُد	خوانند	
این	دو	محبوب	افسانه	ای	سال	هاست	که	در	اساطیرخنگ	بت،	نماد	ایزد	آناهیتا	و	سرخ	بت،	نماد	ایزد	
بهرام	یادشده	است.	ساختن	بودای	بامیان	چند	قرن	زمان	برده	است	و	هزاران	استاد	و	معمار	بر	روی	
آن	کار	کردند	که	مجسمة	38متری	بودا	در	قرن	دوم	و	مجسمة	53	متری	بودا	در	بین	قرن	دوم	و	
سوم	میالدی	ساخته	شده	است.	در	این	وقت	معابد	و	طاق	های	مجسمه	های	بزرگ	بودا	در	بامیان	با	
بهترین	پارچه	های	ابریشمی	و	پرده	های	زربفت	مزین	شده	بود	و	قسمت	های	برهنة	هیکل53	متری	
مثل	دست	و	پا	و	صورت	به	طورکامل	از	ورق	طال	پوشیده	شده	بود	که	در	روز	چشم	هر	بیننده	ای	را	
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خیره	می	کرد،	طوری	که	هیوان	تسانگ	-	سیاح	چینی	-	آن	را	مجسمة	فلزی	از	برنج	تصورکرده	بود.
در	مدت2500سال	می	توان	مذهب	را	در	نگارگری	ها	و	پیکرتراشی	های	آیین	بودایی	مشاهده	کردکه	
این	نمادهای	طبیعت	گرایانه	ریشه	در	سنت	های	بومی	کهن	هندی	داشت	که	به	پیش	تر	از	1500ق.م	
بازمی	گردد.	نتیجه	لشگرکشی	ها	و	فتوحات	اسکندر	در	ممالک	شرق،	آن	بودکه	دروازه	های	دو	تمدن	
شرق	و	غرب	را	به	روی	هم	بازکردکه	با	یکپارچه	شدن	سرزمین	های	متصرفی	اسکندر	از	هند	تا	یونان	و	
روم	امکان	آمد	و	رفت	فراهم	آمد.	با	عبور	اسکندر	از	افغانستان	و	رفتنش	به	سوی	سرزمین	هندکه	پس	
از	اسکندر،	بلخ		مقر	یکی	از	سرداران	اسکندرگردید	و	حکومت	یونان	باختری	و	پس	از	آن	حکومت	
کوشانیان	روابط	سیاسی،	اقتصادی،	تجاری	و	فرهنگی	خود	را	با	یونانی	ها	و	رومی	ها	حفظ	کردند.	
یک	هزار	و	هشتصد	سال	قبل،کاروان	های	تجارتی	پارچه	های	ابریشمی،	آلیاژ	مس،	آهن،	سنگ	آهن،	
کاغذ،	چینی	باب،	افزار	جنگی،	از	آسیا	و	اروپا	به	قصد	چین	از	طریق	بامیان	عبور	می	نمودند	و	شماری	از	
زائرین	چینی	نیز	از	این	راه	به	هندکه	بودا	دو	هزار	سال	قبل	در	آنجا	متولد	گردیده	بود،	سفر	می	کردند.
با	توجه	به	سکه	های	قدیمی،	نقاشی	های	روی	دیوارهای	معابد	اطراف	تندیس	های	بودا،	در	بامیان	که	
ساکنان	این	منطقه	از	2300	سال	پیش	دارای	همان	قیافه	و	ترکیب	فیزیکی	چهره	بودندکه	هزاره	های	
امروز	هستند،	که	مدت	ها	پیش	از	ظهور	مغول	ها،	ساکنان	هزاره	جات	امروز	در	معرض	تاثیرات	اقوام	
قدیمی	مغول	ها	وترک	ها	با	ویژگی	های	فیزیکی	شبیه	مغول	ها	و	ترک	ها	قرار	گرفتند.	سکه	های	طالیی	
ضرب	شده	توسط	ویما	کدفیسس	شبیه	به	سکه	های	طالی	رومی	نشان	دهندۀ	پیوندهای	فرهنگی	
و	تجاری	بین	امپراطوران	کوشانی	و	روم	هستند،	شاهان	کوشانی	قدرت	شاهی	خود	را	از	حمایت	
خداوندان	حامی	خود	می	دانستند	و	شاهان	عطیه	الهی	و	دارای	قدرت	ایزدی	بودندکه	به	صورت	انسان	
ظاهر	شده	اند.	تاسیس	نمازگاه	های	سلطنتی	در	سرخ	کوتل	ومات	درمتورا	در	زمان	ویماکدفیسس	
آغاز	و	پس	از	اوکانیشکای	اول	توانست	ساختمان	معبد	سرخ	کوتل	را	به	اتمام	برساند،	آیین	بودایی	
همواره	با	نام	کانیشکای	کبیر	همراه	بوده،که	درآیین	بودا	از	مقام	خاصی	چون	آشوکا	برخورداراست.	
یاقوت	حموی	درمعجم	البلدان	می	نویسد	بامیان	شهر	و	خوره	ای	درکوهستان	میان	بلخ	و	هرات	و	غزنه	
که	دژی	استوار	و	شهری	کوچک	در	سرزمینی	پهناورکه	از	بلخ	ده	مرحله	و	از	غزنه	هشت	مرحله	
دور	است.	تیم	محققان	بین	الملی	ایکوموس	در	ماه	جوالی2006	م.بخشی	از	احکام	شرعی	سوترا	را	
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در	خرابه	های	بوداهای	تخریب	شده	پیدا	کردندکه	مربوط	به	یک	حکم	شرعی	سوترا	است	و	در	مورد	
عقاید	بودیسم	بوده	که	می	گوید	همه	چیز	فانی	است	و	این	قوانین	بر	روی	تکه	های	پوست	درختی	
موسوم	به	قان	نوشته	و	همراه	با	گلوله	های	گلی	که	احتماالً	سمبل	استخوان	های	بودا	است	در	بین	
پارچه	ای	پیدا	شده	است.	یک	باستان	شناس	افغانی	می	گویدکه	مجسمه	بودای	خوابیده	در	والیت	
بامیان	مزین	با	طال	عبارت	از	همان	نیروانا	و	پیکرۀ	زنی	به	نام	»	نسرم«	می	باشد	که	در	لغتنامه	دهخدا	
و	چند	منبع	دیگر،	نسرم	نام	بتی	است	به	صورت	زنی	از	بتخانة	بامیان	نزدیک	سرخ	بت	و	خنگ	بت	که	
ازکوه	تراشیده	اند.	این	دو	نام،	عاشق	و	معشوق	نماد	از	فرهنگ	دوره	های	میترایی،	ودایی	و	اهورایی	
سرزمین	ما	می	باشد.	در	سال	109	هجری/727میالدی	یک	زائر	چینی	دیگر	به	نام	هوی-	تچاو		از	راه	
سی–	یو	)کابل(	وارد	فان–ین	)بامیان(	گردید،	در	این	وقت	یک	نفر	هو	در	این	شهر	با	استقالل	حکم	
می	راند.	مسلمانان	عرب	اولین	بار	در	زمان	حجاج	بن	یوسف	بر	بامیان	تسلط	یافته	و	تعداد	زیادی	از	
معابد	و	مجسمه	های	آنها	را	منهدم	نموده	و	زیورآالت	و	اشیای	قدیمی	را	به	غنیمت	بردند	و	معبد	
طالیی	بیت	الذهب	و	روکش	طالیی	صورت	مجسمه	های	بامیان	را	از	باالی	پیشانی	به	طرف	پایین	
تراشیدند	تا	از	حالت	بت	بودن	خارج	شود.	محمد	جهانگیر،	امپراطور	بابری	هند	در	بهار1016هجری	
درخاطرات	سفرش	به	بامیان	می	نویسد:»	باالی	کوهی	در	بامیان	غاری	است	به	نام	خواجه	تابوت	که	
در	داخل	آن	جسدی	است	که	قرن	ها	از	مرگ	آن	گذشته	و	جسد	میت	در	آن	به	آیین	اسالم	رو	به	
قبله	خوابیده	است،	دست	چپ	را	بر	روی	عورت	ستر	نموده	و	نیم	ذرع	کرباس	هم	باالی	ستر	مانده	و	
از	اعضایش	آنچه	بر	زمین	بوده	پوسیده،	بقیه	کم	و	بیش	سالم	اند«.	برخی	ازمورخین	می	گویند	راهبان	
بودایی	به	وسیله	ابزار	و	موادخشک	کننده	اجساد	راهبان	بزرگ	را	خشک	کرده،	درغارهای	مرتفع	
نگهداری	می	کردند						.	زین	العابدین	بن	شیروانی	می	نویسد	که	درسال1221هجری	همراه	با	حاکم	و	
مالزمان	در	داخل	غاری	شهرک	زیرزمینی	را	در	بامیان	مشاهده	نمودیم.	قریب	دوازده	هزار	خانه	و	
هزار	باب	دکان	مشتمل	بر	چندین	چهار	سوق	های	رفیع	و	صفه	های	منیع	بود	و	نا-کا-آتوشی	ژاپنی	
می	گوید	بوداییان	برای	آرامش	ارواح	نیاکان	خود	بهشت	های	زیرزمینی	می	ساختند.	احتماالً	شهرکی	
که	شیروانی	توصیف	کرده	بهشت	شرقی	بوداییان	بوده	اند.	طبق	روایت	هیوان	سانک	زائر	چینی	در	
حصه	پهلوی،	معبد	شرقی	بودای	خوابیده	وجود	داردکه	اگر	این	بودا	به	صورت	اولی	خود	کشف	گردد،	
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این	بودای	خوابیده		300	متر	)هزار	پا(		30	متر	برجستگی	و	40	متر	عرض	داشته	و	با	سکه	های	نذری	
زائرین	بودایی	مزین	با	تزئینات	خاصی،	خواهد	بود.	همچنان	هیواد	سهنگ	یک	جهانگرد	دیگر	در	سال	
632	میالدی،	تذکر	داده	است	که	مجسمه	ای	با	قامت150	پا	)55متر(	و	یک	مجسمه	دیگر	با	قامت	
100	پا	)38	متر(	و	یک	مجسمه	خوابیده	بودا	را	نشان	می	دهد	که	در	ساحات	باستانی	بامیان	وجود	
دارد،که	در	زمان	یعقوب	صفاری،	بُت	های	کوچک	زیادی	که	با	زیورات	طال	آراسته	بوده،	و	توسط	وی	
برای	خلیفه	عباسی	به	بغداد	فرستاده	شد.	شهر	بامیان	در	دوره	های	اسالمی	غوری	ها	و	غزنوی	ها؛	به	
شهر	سلطنتی	نصف	البالد	شهرت	داشت.	زمریالی	طرزی،	هفتمین	سال	دورکاویش	باستان	شناسی	را	
در	رأس	گروه	یازده	نفره	از	باستان	شناسان	افغانستان	و	فرانسه،	در	بامیان	انجام	می	دهدکه	تا	حال	باال	
حصار	پایتخت	دوره	غوریان	را	در	تپه	الماس	شرق	چونی	و	بیست	مجسمه	و	پنج	سکه	طالیی	مربوط	
به	دوره	کوشانی	های	خورد،	معبد	شاهی	و	شهر	شاهی	مجسمه	های	گلی	را	کشف	کرده	است	و	تالش	

دارد	تا	مجسمه	بزرگ	بودای	خوابیده	را	کشف	کند	که	تا	هنوز	به	این	کار	موفق	نگردیده	است.		
پس	از	دوره	کوشانی	ها	و	یفتلی	ها؛	تنی	چند	از	خانواده	شیران	بامیان	به	گمان	اغلب	از	بازمانده	های	
کوشانی	ها	و	یفتلی	ها	هستند،	در	بامیان	حکم	می	راندند	و	کلمه	شیرکه	از	اثر	شجاعت	این	فرمانروایان	
بوده	و	اما	از	دیدگاه	باستان	شناسان	کلمه	شیر	یا	شار	با	شاه	و	شهر	هم	ریشه	است.	شیران	بامیان	توسط	
غزنویان	ساقط	ساخته	شد.	تاراِج	این	شهر	به	دسِت	سپاهِ	اسالم	که	تمدِن»	بامیان«	را	نابود	و	دارایی	هاِی	
آنان	را	به	یغما	بردند	و	باشکوه	ترین	شهر	تاریخی	را	به	ویرانه	های	متروکی	بدل	کرد.	بامیان	برای	بیش	
از	هفت	قرن	تا	دخول	لشکر	اسالمی	در	آن،	محل	تالقی	تمدن	های	ایرانی،	یونانی،	بودایی،	هندو	و	
اسالمی	واقع	شده	و	میراث	فرهنگی	آن	آمیزه	ای	ارزشمند	از	تاثیر	این	تمدن	ها	و	فرهنگ	ها	بوده	است؛	
اما	در	سال	618	هجری	چنگیزخان	به	بامیان	حمله	کرد	که	در	آن	زمان	امیرعمر	باوردی	در	بامیان	
حاکم	بود	با	شکست	خوارزمشاه	شهر	غلغله	توسط	لشکر	چنگیزخان	تخر	یب	و	به	بامیان	آسیب	زیادی	
وارد	گشت.	بعد	از	کوشانی	ها	چندین	دودمان	های	دیگری	نیز	در	بامیان	حکومت	نمودند:	دودمان	
لویکان؛	این	دودمان	در	غزنه	و	گردیز	و	اراضی	مربوط	آن	سلطنت	داشته	اند	و	لویکان	در	آن	زمان	
خاقان	نام	داشت	که	معاصر	باخنجل	کابل	شاه	در	164	هجری	می	باشد	عبدالحی	بن	ضحاک	گردیزی	
در	مورد	فتوحات	یعقوب	لیس	صفاری	و	نبرد	او	با	رتبیل	شاهان	که	از	سالله	همین	خاندان	است	
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می	نویسد.پیکار	این	دودمان	با	صفاریان	و	لشکر	اعراب	سالیان	سال	دوام	داشت.	شیز	و	گرگ	پدر	لویک	
بوسر	است.	لویک	بوسر:	شای-بگ–پوهر	یا-لویخ	بوسر،	شاه	فغفور)خداوند	زاده(	لویک	بوسر	نام	دارد.	
لویک	وجویر	)هجویر(	صاحب	بتخانه	بزرگ	بود	که	اکنون	این	اسم	کمی	تغییرکرده،	به	اجرستان	
مسمی	است	و	در	شمال	غربی	والیت	غزنی	واقع	اند.	حبیبی	جویر	یا	هجویر	یا	هجیر	و	هژیر	را	به		معنی	
نیکو	روی	و	هوشیار	هم	ریشه	می	داند،	لویک	خاقان	یکی	دیگر	از	امرای	لویک	غزنی	پسر	و	جوهویرونواسه	
خانان	افلح	به	حکمرانی	رسید	بتخانه	لویک	دروازه	بامیان	غزنی	را	برکند	که	این	مسجد	به	نام	مفلح	
شهرت	دارد.در	سال256	هجری	بلخ	و	بامیان	و	کابل	و	سیستان	تحت	قیادت	لویک	افلح	هم	از	جمله	
خراج	گذاران	حکومت	صفاری	بود.	بعد	از	افلح،	منصور	افلح	و	ابوسهل	مرسل	بن	منصورآخرین	دودمان	
این	خانواده	بود.که	حکومت	آنها	در365	هجری	به	دست	سبکتگین	منحل	شد.	درسال30	هجری	
دودمان	رتبیالن	زابلی	که	اضافه	تر	از	دو	صد	سال	حوالی	سال	های	)86/65هجری(	دربست	با	اعراب	
در	نبرد	بوده	است	که	به	دست	سپاه	اسالم	منهزم	می	گردد	و	کابل	شاه	مسلمانان	را	از	کابل	برون	راندند،	
رتبیل	تا	زابلستان	و	رخج	دست	یافت	و	ربیع	بن	زیاد	او	را	در	بست	هزیمت	داد	و	بعد	از	آنکه	در	رخج	
)قندهار	کنونی(	با	او	جنگ	کرد،	بالد	او	را	بگرفت.	در	زمان	خالفت	عبداهلل	بن	زبیر)73/64هجری(	
لشکر	عرب	به	زرنج	آمدند	و	با	رتبیل	که	در	زمان	مرگ	یزید	بن	معاویه	سیستان	را	جزء	قلمرو	خود	
گردانیده	بود	جنگیدند	و	رتبیل	را	به	قتل	رسانیدند	و	پسر	رتبیل	با	قبول	باج	با	سپاه	اسالم	صلح	کرد	
و	زمانیکه	عبدالرحمن	بن	محمد	بن	اشهث	به	مخالفت	خلیفه	عبدالملک	بن	مروان	و	حجاج	بن	یوسف	
خروج	کرد	و	از	قوای	خالفت	شکست	خورد	به	رتبیل	پناه	آورد	ولی	رتبیل	او	را	به	گماشتگان	خلیفه	
سپرد	و	با	پرداخت	ساالنه	هزار	درهم	با	حجاج	صلح	کرد	که	جمله	ملوک	آن	هشت	نفر	بود	و	آخرین	
آن	به	نام	رتبیل	گبر	توسط	یعقوب	لیس	صفاری	از	بین	رفت.	این	دودمان	که	مدت	دو	صد	و	پنجاه	و	
پنج	سال	در	موازات	اسالم	حکمرانی	کردند	همیشه	تمام	عمر	خود	را	در	جنگ	های	مدهش	علیه	
اعراب	گذراندند.	از	این	سبب	اکثر	تاریخ	نویسان	اسالمی	در	مورد	شجاعت	این	دودمان	که	جدا	از	
کابل	شاهان	بوده	است	داد	سخن	داده	اند.	کابل	شاهان	به	اعتبار	کیش	و	مذهبی	که	مورد	پرستش	شان	
بود،	بعضاً	شناخته	شده	اند؛.	از	قبیل	هندو	شاهان،	شاهان	بودایی	که	مورخین	آنها	را	از	بقایای	کوشانی	
یفتلی	و	یا	ترک	می	دانند؛	چون	اکثر	این	خاندان	در	حوالی	کابل	حکمرانی	داشته	اند	به	نام	کابل	شاه	
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یاد	شده	اند	که	بعد	از	استیالی	صفاریان	این	خاندان	پایتخت	خود	را	از	حوالی	کابل	به	ویهندکنار	
اباسین	انتقال	دادند	و	نخستین	شاه	کابل	را	برهتگین	می	شناسد	که	تا	استیالی	اعراب	به	شصت	نفر	
می	رسد.	یکی	از	این	شاهان	کنگ	است	که	آخرین	شاه	شان	لکتورمان	نام	داشته	است.	خنجل،	
لکتورمان،	کلر،	سامنته،	کملو،	بهیم،	جیپال،	آنندپال،	تریلوجنپال-تروجنپال،	بهیم	پال	نیز	از	جمله	
شاهان	سلسله	کابل	شاهان	بوده	اند.کابل	شاهان	دارای	شهرت	عالی	اخالقی	و	اجتماعی	در	دنیای	
اسالمی	معاصر	بودند	که	خلیفه	المقتدر	باهلل	خلیفه	عباسی	در295هجری	مسکوکی	را	به	تقلید	و	
شکل	سکه	کابل	شاهان	ضرب	نموده	بود.	در	نزد	حکمرانان	خراسان-افغانستان	شهر	کابل	نیز	مرکز	
اقتدار	پنداشته	می	شد،	تا	وقتی	که	حکمرانی	ایشان	در	کابل	به	رسمیت	شناخته	نمی	شد،	نمی	توانستند	
این	مقام	را		احراز	دارند،	ابواسحق	بن	محمداصطخری	می	نویسد:»	تا	وقتی	که	شاه	به	کابل	نیاید	مستحق	
شاهی	نباشد«.	در	نصف	اول	قرن	هفتم	میالدی	خاندان	نپکیان	در	خراسان	حاکمیت	داشتند.	چون	
تگینان	باالی	سکه	های	نپکیان	مجدداً	ضرب	زده	اند.	قیافه	های	که	به	این	سکه	ها	نشان	داده	شده	است	
بیشتر	به	شاهان	یفتلی	شباهت	بهم	می	رساند	که	باالی	تاج	شاهان	سرگاو	شاخدار	است	که	شاید	
تجسمی	از	پرورش	و	دامداری	و	کشاورزی	را	تمثیل	کند	و	در	پشت	این	سکه	ها	آتشکده	فروزان	با	
شکل	دو	فرشته	به	طرف	راست	و	چپ	آتش	نقش	شده	است	و	شاید	ممثل	کیش	زردشتی	بوده	باشد.	
از	بقایای	کوشانی	و	یفتلی	از	نژاد	توه	کیو	امرای	شمال	هندوکش	که	مرکزشان	قندوز	بود	نیز	در	این	
مناطق	حکومت	داشتند	که	نظر	به	یادداشت	های	هوانگ	تسونگ	-	جهانگرد	چینی	-	دارای	27	والیت	
بودکه	در	هر	جا	حکمرانی	وجود	داشت	که	حوالی	630	میالدی	9	سال	قبل	از	تولد	پیامبر	اسالم	
حضرت	محمد)ص(	فرزند	کالن	تونگ	یبنغو	به	نام	تاردو	شاد	حکمرانی	داشت	و	وی	داماد	خانطورفان	
پادشاه	دین	پرور	و	مهمان	نوازی	بود	که	پسرش	او	را	زهر	داد	و	به	جایش	نشست.	در	سه	قرن	اول	تاریخ	
اسالمی،	از	شاهان	خاندان	تگینان	نام	برده	می	شود	که	در	اخیر	اسم	شان	کلمه	تگین	اضافه	می	شود.	
سلسله	شاهان	این	سالله	از	یک	خانواده	نبوده،	ولی	از	عناصرکوشانی	یفتلی	خالی	بوده	نمی	تواند.	این	ها	
به	سرزمین	های	شمال	کوه	های	هندوکش	مستقر	و	مسکون	شدند	و	در	ظرف	هزاران	سال	توانستند	
فرهنگ	تمدنی	و	اعتقادات	این	ساحات	را	پذیرا	و	حفظ	نمایند.	موجودیت	شهر	تگین	آباد	در	فالت	
ارغنداب	قندهار	و	هلمند	این	را	می	رساند	که	این	سلسله	در	زمان	غزنویان	دارای	مراتب	عالی	از	تمدن	
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در	آن	منطقه	بوده	اند.	یکی	از	جهانگردان	چینی	به	نام	ووکونگ	که	کاردار	چینی	در	حدود	134	هجری	
که	از	کندهارا	و	تخارستان	دیدن	کرده	بود	از	تحن	یا	تجن	در	حوالی	کندهار	که	همین	تگین	باشد	
خبر	می	دهد.	حبیبی	از	مهاجرت	این	خاندان	از	حوالی	شمال	هندوکش	تخارستان	و	قندوز	که	از	اثر	
فشار	امپراطوری	تانگ	های	چینی	به	جنوب	هندوکش	منتقل	و	سلطنتی	را	در	نیمه	دوم	قرن	هشتم	
میالدی	درحوالی	وادی	ارغنداب	و	کندهار	تشکیل	داده	اند	که	این	خاندان	در	زمان	خالفت	حضرت	
عثمان	بن	عفان	توسط	عبداهلل	بن	عامر	والی	خراسان	به	دین	اسالم	مشرف	گردیدند.	این	خاندان	بر	
عالوه	مناطق	جنوب	هندوکش)تگین	آباد(	در	شمال	هندوکش	از	سمنگان	تا	میمنه	حکمرانی	داشتند.	
شایدکه	بولکاتگین	و	الپتگین	موسس	سلسله	غزنویان	نیز	از	همین	خاندان	باشند.	در	اوایل	فتوحات	
اسالمی	خروج	تیزک	خان	و	یا	تیزک	طرخان	از	تشکیل	اتحادیه	بر	ضد	جیغویه	کهنسال	تخارستان	و	
در	بند	کشیدن	آن	باعث	تقویت	قدرت	او	بوده	است	و	تمام	قوای	ملی	را	در	مقابل	اعراب	متحد	و	مجهز	
کرد،	در	دره	خلم	تاشقرغان	]55	کیلومتری	شهر	مزار	شریف[	مرکزگرفت	و	بلخ؛	بازام	دهقان	مرورود،	
مهرک	دهقان	طالقان،	ترسل	دهقان	فاریاب،	دهقان	جوزجان	را	به	شمول	کابل	شاه	که	در	آن	طرف	
هندوکش	حکمرانی	داشت	او	را	نیز	در	این	اتحادیه	ملی	برضد	قتیبه	فرمانده	عرب	فراخواند	و	کابل	شاه	
موافقت	کرد	که	در	صورت	پیشروی	عرب	لشکریان	تیزک	را	پناه	دهد.	و	یک	دژ	مستحکم	از	نیروهای	
ملی	خراسانی	را	در	برابر	قتیبه	به	راه	انداختند	که	کابل	شاه	تمام	شرایط	تیزک	خان	را	پذیرفته	بود؛	
تیزک	خان	اموال	گرانبار	خود	را	به	کابل	فرستاد	و	قتیبه	از	این	آگهی	یافت.	زمستان	سخت	و	سرد	
رسیده	بود،	تمام	کار	را	به	بهار	آینده	گذاشت	و	عبدالرحمن	برادر	خود	را	با	12	هزار	لشکر	در	بروقان	
دو	فرسخی	لخ	تمرکز	داد	و	خود	وی	در	سال	90	هجری	با	ملک	طالقان	که	وعده	شمول	اتحادیه	
عسکری	تیزک	را	داده	بود	درآویخت	و	کشتار	عظیم	بکرد،	و	در	طول	چهار	فرسخ	اجساد	مصلوبین	را	
بیاویخت.	چون	موسم	سرما	بگذشت،	قتیبه	در91	هجری	با	قوای	فراوان	روی	به	بلخ	نهاد	و	قوای	بلخ	
هم	مقاومت	کرده،	نتوانست.	جنگ	سختی	میان	تیزک	خان	و	قوای	قتیبه	به	وقوع	پیوست	که	سرانجام	
از	اثرخیانت	یکی	از	خانان	که	در	روب	و	سمنگان	حکمرانی	داشت	بعد	از	ایمنی	خواست	خود	
گذرگاهی	که	قتیبه	بتواند	لشکر	خویش	را	از	آنجا	عبور	دهد	نخستین	سنگر	دفاعی	تیزک	خان	در	دره	
خلم	را	در	هم	شکست	و	قوای	عرب	بر	سمنگان	تاختند	و	تیزک	در	پنج	چاه	بغالن	مقاومت	می	کرد.	
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چون	ضعف	خود	را	در	برابر	حریف	حس	کرد،	اثقال	احمال	خود	را	به	کابل	شاه	فرستاد	و	خودش	
درکهسار	کرز	پناه	برد	و	چون	درۀ	کرز	به	جز	یک	راه	دیگر	مدخلی	نداشت،	مدت	دو	ماه	جنگاوران	
عرب	را	یارای	فتح	آن	نبود.،	قتیبه	حیلتی	اندیشید	که	در	این	وقت	قرارگاه	قتیبه	در	دو	فرسخی	از	
لشکر	گاه	برادرش	عبدالرحمن	دور	بود	و	سلیم	ناصح	با	سفارش	قتیبه	نزد	عبدالرحمن	رفت	و	از	آنجا	
نان	و	حلوای	فراوان	برداشت	وگماشتگان	عبدالرحمن	را	در	مرکز	دره	کرز	گماشت	و	گفت:	هرگاه	
تیزک	را	یک	جا	با	من	ببینید،	فوراً	بین	ما	و	مدخل	دره	حایل	آیید،	و	لشکریان	را	به	نان	و	حلوا	مشغول	
گردانید.	سلیم	با	چنین	نقشه	نزد	تیزک	رفت	و	او	را	به	امید	امان	و	حفظ	جان	به	اطاعت	قتیبه	خواند،	
تیزک	تسلیم	شد	و	تیزک	با	تمام	سرداران	از	دره	بیرون	شدند	و	چون	به	مقر	عبدالرحمن	رسیدند،	
تمام	ایشان	را	در	غل	و	زنجیر	کشیدند،	قتیبه،	نامه	ای	را	به	حجاج	نوشت	که	بعد	از	چهل	روز	پاسخ	آن	
با	امر	قتل	تیزک	بود.	قتیبه	با	وجود	وعده	های	امان	و	پیمانی	که	با	تیزک	داده	بود،	این	تیزکیان	را	در	
حدود	دوازده	هزار	نفر	بکشت	و	تیزک	را	با	دو	برادرزاده	اش	در	چشمه	و	خش	خاشان	اشکمش	به	دار	
آویخته	و	سر	تیزک	خان	به	دربار	حجاج	فرستاده	شد	و	گرانبهاترین	نگینی	که	در	موزه	تیزک	نگهداری	
می	شد	به	دست	قتیبه	افتاد.	قتیبه	یبیغور	پیر	را	در	شام	به	دربار	ولید	فرستادند.	به	این	ترتیب	طومار	
یکی	از	فاتح	ترین	سرداران	نامی	سرزمین	خراسان	در	اثر	خدعه	که	از	طرف	قتیبه	صورت	گرفته	بود،	
در	یک	صفحة	از	مبارزات	مردم	خراسان	به	پایان	رسید.	درسال	9	میالدی	زائر	و	جهانگرد	چینی	
هیونگ	تسنگ	از	بامیان	دیدار	می	کند،	و	می	نویسد:	»پادشاه	اینجا	برکیش	خود	سخت	استوار	بود	و	
در	مجلس	کبیر	دینی	موکشامهپرشاد،که	بعد	از	هر	پنج	سال	انعقاد	می	یافت،	)شاه(کلیه	دارایی	خود	
و	زنان	و	فرزندان	حتی	خزانه	دولتی	را	انفاق	می	نمود«.	فضل	بن	یحیی	برمکی	در	عهد	هارون	الرشید	
درسال	176هجری	بر	خراسان	والی	شد	و	ابراهیم	بن	جبریل	را	با	لشکریان	زیاد	بر	کابل	سوق	داد،	و	
با	او	ملوک	و	دهاقین	تخارستان	را	نیز	فرستاد.	سوریان	غور	یا	زور	رب	النوعی	است	که	این	سالله	در	
دره	های	بین	تیوره	و	پسابند	و	پر	چمن	و	ساغر	و	فرسی،	زندگی	و	حکمروایی	داشته	اند	که	اکنون	به	
نام	والیت	غور	یاد	می	گردد.	ماهویه	بن	مافنا	بن	فید	مرزبان	مرو	بود.	او	در	کوفه	به	حضورحضرت	
علی	بن	ابیطالب)رض(رفت	و	مامور	پرداخت	مالیات	از	طرف	آن	حضرت	در	مربوطات	خراسان	مقرر	
شد.	قسمی	که	طبری	و	ابن	خلدون	می	نویسند	که	ماهویه	-یزدگرد	شاه	ساسانی	را	در	حالیکه	او	را	از	
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اثر	دسیسه	از	براز	دهقان	مرو	جدا	می	سازد	و	درحالتی	قرار	می	دهدکه	خود،	را	ندانسته	و	بنا	بر	اعتمادی	
که	به	ماهوی	سوری	می	کند	با	قبول	حرف	های	او	خودش	را	عاری	از	سالح	و	نفر	می	کند.	زمانی	که	
یزدگرد	می	فهمدکه	او	قصد	جان	وی	را	دارد	با	کمال	نومیدی	در	آسیاب	خانة	پنهان	می	شود	که	توسط	
عاملین	ماهوی	سوری	در	آسیاب	با	بیرحمی	به	قتل	می	رسد	و	ماهوی	سوری	به	دست	بیژن	با	سه	
پسرش	کشته	شد.	دودمانی	سوریان	غوروشنسبیان	از	اسالف	شهنشاهان	غوراند.	طبری	سور	و	سام	را	
دو	برادر	ضحاک	)ماران(	افسانوی	می	شناسد	که	سور	مهتر	بود	و	فرمانروایی	داشت	و	سام	سپه	ساالر	
بود	و	اعقاب	و	اسالف	ایشان،	قرن	ها	پیش	از	اسالم	در	مندیش	غورحکومت	داشتند	و	شخص	دیگری	
از	همین	دودمان	که	بسطام	بن	مهشاد	نام	داشت	بر	جبال	شغنان	و	بامیان	و	تخارستان	حکومت	
داشتند،	که	نسب	آنان	را	به	رستم	پسر	زال	و	نواسه	سام	نریمان	می	رساند	که	زال	پدر	رستم،	سین	
دخت	-	دختر	مهراب	شاه	کابلی	-	را	به	زنی	گرفته	بود.	حکمران	این	دودمان	در	عهد	اسالم	ملک	
شنسب	بن	خرنک	می	شمارند	که	اخالف	او	را	شنسپاییان	خوانند	و	در	عهد	علی)رض(	به	دست	وی	
ایمان	آورده	است	و	از	وی	عهد	و	لوای	بست،	و	هرکه	از	آن	خاندان	بر	تخت	نشستی	آن	عهد	و	لوای	
علی	بدو	دادند.	امیر	فوالد	شنسبی	غوری؛	یکی	از	فرزندان	ملک	شنسب	بن	خرنک	بود،	و	ابومسلم	
مروزی	که	خروج	کرد	و	امرای	بنی	امیه	را	از	ممالک	خراسان		اخراج	کرد،	امیر	فوالد	حشم	غمر	را	به	
مدد	ابومسلم	برد	و	در	تصرف	آل	عباس	و	اهل	بیت	نبی)ص(،	آثار	بسیار	نمود	و	مدت	ها		امارت	مندیش	
و	فرماندهی	بالد	جبال	و	غور	مصاف	بدو	بود،	او	درگذشت	و	امارت	به	فرزندان	برادر	او	بماند.	امیر	بنجی	
نهاران	شنسبی	امیر	بزرگ	بود	و	او	را	از	کبار	ملوک	غور	دانند	و	جمله	سالطین	از	فرزندان	او	بودند	و	
دیگر	از	امرای	سوریان	امیر	سوری	بن	محمد	ملک	بود	و	ممالک	غور	بیشتر	در	ضبط	او	بود.	صفاریان	
چون	از	بالد	نیمروز،	به	طرف	بست	و	بالد	زمین	داور	آمدند،	یعقوب	لیس،	لک	لک	-	امیر	تگین	آباد	-	را	
که	بالد	رخج	است	بزد	و	طوایف	غوریان	به	سرحدهای	هند	تحسن	جستند.	ابو	علی	بن	محمد	سوری:	
در	جبال	مندیش	ملک	و	فرمانروا	بود	و	در	بالد	غور	مساجد	و	مدارس	ایجاد	کرد	که	از	طرف	
برادرزاده	اش	عباس	پسر	شیش	بن	محمد	خلع	گردید.	امیر	عباس	بن	شیش	بی	باک	دلیر	و	بی	رحم	
بود.	او		رسدخانه	ای	که	سیر	آفتاب	را	تعیین	می	کرد	ساخت	و	در	علم	نجوم	ماهر	بود	و	به	دست	سلطان	
ابراهیم	غزنوی	به	کمک	خویشاوندان	و	اهالی	غور،	منهزم	و	خلع	قدرت	گردید	و	سلطنت	را	به	پسرش	
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د	بن	عباس	و	سپس	قطب	الدین	حسن	عباس؛	ملک	عزالدین	الحسین	امیر	محمد	دادند.		امیر	محم ّ
بن	الحسن؛	قطب	الدین	محمد	بن	حسین؛	بهاءالدین	بن	حسین؛	شهاب	الدین	محمد	بن	حسین	غوری؛	
شجاع	الدین	علی	بن	حسین؛	و	سلطان	عالءالدین	حسین	بن	حسین	بن	سام؛	مشهور	به	جهان	سوز	
که	به	غزنین	لشکر	می	برد	تا	انتقام	سلطان	سوری	بکشد	او	به	تخت	مملکت	غور	و	فیروزکوه	بنشست	
و	لشکرهای	غور	و	غرستان	جمع	و	عزیمت	غزنین	مصمم	کرد.چون	سلطان	یمین	الدوله	بهرامشاه	از	
آنحال	و	عزیمت	معلوم	شد	لشکر	غزنین	و	هندوستان	مهیا	و	مرتب	گردانید	و	به	بالد	گرم	سیر	از	رخج	
و	تگناباد	روی	به	طرف	زمین	داور	آورد	و	چون	سلطان	عالءالدین	با	لشکر	خود	به	زمین	داور	رسیده	
بود،	سلطان	بهرامشاه،	رسوالن	به	نزدیک	عالءالدین	فرستاد	که	بازگردد	به	جانب	غور	که	تو	را	طاقت	
مقاومت	حشم	من	نباشد،	که	من	پیل	می	آورم.	سلطان	عالءالدین	جواب	داد:	که	اگرتو	پیل	می	آوری،	
من	خرمیل	می	آورم،	مگر	تو	را	غلط	می	افتدکه	برادران	مرا	هالک	کرده	ای	هر	دو	لشکر	استعداد	مصاف	
و	قتال	مهیا	گردانیدند.	سلطان	عالءالدین	دو	پهلوان	خود	را	بخواند	که	سران	لشکر	و	مبارزان	مملکت	
غور	بودند،	هر	دو	خرمیل	نام،	یکی	خرمیل	سام	حسین،	دوم	خرمیل	سام	بنجی	و	هر	دو	تن	در	
شجاعت	داستان	عصر	خویش	بودند.	سلطان	به	آنها	گفت	شما	هر	یک	را،	یک	پیل	می	باید	که	بر	زمین	
زنید	و	هر	دو	لشکر	را	مصاف	شد.	چون	پیالن	بهرام	شاهی	حمله	آوردند	هر	یک	از	پهلوانان	بر	یک	پیل	
درآمدند.	خرمیل	سام	بنجی	در	زیر	پای	پیل	بماند	و	پیل	بر	وی	افتاد	و	هالک	شد	و	خرمیل	سام	
حسین	پیل	را	بیانداخت	و	به	سالمت	بیرون	آمد.	بهرام	شاه	لباس	اطلس	پوشید.	در	این	مصاف	لشکر	
بهرام	شاه	به	غزنین	به	هزیمت	شدند.	عالءالدین	غزنه	را	به	قهر	گرفت	و	هفت	شبانه	روز	بر	آن	آتش	
زد	که	دست	کشاد	غارت	و	کشتن	و	مکابره	بود.	هر	که	را	از	مردان	یافتند	بکشتند	و	عورات	و	اطفال	
را	اسیر	کردند	و	در	این	هفت	شبانه	روز	در	قصور	سلطانان	غزنین	عالءالدین	مصروف	عیاشی	و	

باده	گساری	بود.	
 درنیمه اول سال روان میالدی کنفرانس، پیشینه تاریخی و حفظ میراث های فرهنگی بامیان به 
همت کشورهای جاپان، آلمان و فرانسه در شهر کابل برگزار شده بود که در این کنفرانس. بامیان، 
از لحاظ اهمیت باستانی و مدنی با داشتن آثارتاریخی بی همتا و مناظر طبیعی زیبا، نزد یونسكو 
عضویت )سازمان حفظ میراث های فرهنگی ملل متحد( و عضو دائمی صندوق اعانه جهانی را 
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کسب کرد که ساالنه، از این طریق کمک مالی صورت خواهد  گرفت و از چندین آثار باستانی و 
مناظر طبیعی  و تاریخی بامیان  یادآوری می شوند.

شهرضحاك:	ویرانه			های	وسیعی	باالی	تپة	سرخ	رنگ	به	ارتفاع	100تا	150متر	واقع	در	دهانة	پای	

موری	در	جنوب	غرب	شش	پل	که	قدامت	آن	به	قبل	از	اسالم	می	رسد.	از	باقیمانده	های	شهر	تصاویر	
انسان	های	با	چهره	های	ترکی	مشاهده	شده	و	عوام	معتقدند	که	پایتخت	ضحاک	ماردوش	بوده،	از	آثار	
دیدنی	شهر	ضحاک	تونل	پلکانی	«آب	دزدک»	است؛	تونلی	خمیده	مارپیچ	و	پله	پله	که	از	وسط	شهر	
به	سوی	زیرزمینی	حفر	شده	و	به	حوض	آبی	که	حاال	خشک	شده	می	ریزد.	اهالی	شهر	توسط	دشمن	
محاصره	می	شده،	برای	تامین	آب	استفاده	می	کردند	و	این	شهر	تقریباً	دارای	دو	هزار	سال	قدامت	

باستانی	داشته	که	در	پانزده	کیلومتری	شرق	شهر	بامیان	موقیعیت	دارد.
شهر غلغله:	از	شهرهای	تاریخی	بامیان	بوده	که	به	دلیل	برف	و	باران	و	عدم	توجه،	فقط	مخروبه	هایش	

باقی	مانده	است.	مغاره	هایی	که	به	دست	انسان	در	جدار	کوه	در	اطراف	مجسمه	های	مخروبة	بودا	وجود	
دارد،	که	این	مغاره	ها	در	زمان	بودیزم	مورد	استفادۀ	پیروان	بودا	بوده	است؛که	هزاران	سموج	به	اشکال	
مربع،	مستطیل،	شش	ضلعی	بزرگ	وکوچک،	سال	ها	محل	تعلیم	و	تربیت	و	عبادت	و	ریاضت	رهبانان	
بودایی	در	بامیان	بوده	که	متأسفانه	تزئینات،	نقاشی	و	گچ	بری	های	داخل	آن	در	طول	زمان	تخریب	

شده،	بعضی	از	سموج	ها	طول	100متر	و	عرض	4متر	دارند.
ا ژدهای صخره ای	در	فاصله	هشت	کیلومتری	قریه	شهیدان،	دره	ای	به	نام	درۀ	اژدر،	یک	دیواره	

بلند	طبیعی	سفیدرنگ	مشاهده	می	شود	که	به	شکل	اژدهای	خوابیده	به	ارتفاع	12متر	و	قطر	ده	متر	
و	طول	حدود	240متر	قرار	دارد	و	عوام	معتقدندکه	این	دیواره	اژدهایی	بوده،	مخوف	و	عظیم	الجثه	که	
هر	زنده	جانی	را	سر	راه	خود	می	بلعیده	تا	اینکه	امام	علی	)ع(	به	بامیان	آمده،	با	یک	ضربه	اژدها	را	که	
تازه	از	غار	برآمده	و	هنوز	نیمی	از	پیکرش	زیر	کوه	بوده	به	سنگ	تبدیل	کرده	و	از	فرق	سرتا	دم	آن	را	
تسمه	ای	کشیده	و	به	نزد	شاه	بربر	برده	و	هم	وزن	خود	طال	گرفته	و	آن	را	به	سائلی	بخشیده	است.	

		منطقه	امن	و	زیبا،	بند	امیر	که	دارای	شش	دریاچه	زنجیرهء	به	نام	های	بندامیر، بند  هیبت، بند 
چلمه، بندبربر، بند پنیر و بندحیدر	است	که	در	قلب	افغانستان	در	دامنة	کوه	های	سر	به	فلک	کشیده	

موقعیت	داشته	که	شاهکار	دست	توانای	طبیعت	بوده	و	در،	زیر	آسمانی	صاف	بر	ارتفاعی	بلند،	در	میان	
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کوه	های	آهکی،	چند	دریاچه	مملو	از	آب	زالل	و	گوارا	با	ماهی	ها	و	آبشارهای	زیبا،	کشیده		شده	است؛	به	
آب	بندها	رنگ.	آبِی	داده،	به	قرینه	ی	دریای	مدیترانه	می	باشد.	اکنون،	بند	امیر	به	عنوان	اولین	پارک	ملی	

افغانستان		از	جانب		یونسکو	مسمی	گردیده	است.
یکی	دیگر	از	مناظر	طبیعی	بامیان،	حوض های بزرگ آبی	است	که،	این	حوض	های	آبی	در	
بلندترین	قلة	»	شاه	فوالدی«	سلسله	کوه	های	بابا	بزرگ	ترین	کوه	های	مناطق	هزاره	جات	مرکزی	
افغانستان	که	5200	متر	از	سطح	بحر	ارتفاع	دارد	به	فاصیله	ده	کیلومتر	از	مرکز	بامیان	به	سمت	
جنوب	غرب	آن،	در	قریه	علی	بیگ		دره	فوالدی	واقع	است.	این	چندین	حوض	آبی	در	وسط	قلة	کوه	
شاه	فوالدی	قرارگرفته	که	در	اطراف	حوض	ها	سنگ	های	سیاه	و	براق	به	احتمال	زیاد	غنی	از	آهن	بوده،	
در	پرتو	نور	آفتاب	می	درخشند.	قله	شاه	فوالدی	زیر	انبوه	سفید	برف	که	از		زمستان	سال	گذشته	بر	

فراز	آن،	همچو	اژدهای	پرخط	و	خال	و	هول	انگیز	به	چشم	می	خورد.
در دنیای کنونی، توریزم به صنعتی پررونق تبدیل شده که گردش مالی آن به ششصد میلیارد 
دالر در سال می رسد. این صنعت،  در برخی کشور ها، چنان توسعه یافته است که بخش بزرگی از 
بودجه ی آنها از طریق توریزم تأمین می شود؛ اما در کشور ما افغانستان سیاحت و توریزم  صنعتی، 
جوان است، ولی از نگاه  داشتن؛ طبیعت بكر، کوه های سربه فلک کشیده، دریاهای خروشان، تنوع 
اقوام و زبان ،سنت ها، آثارتاریخی به جای مانده از دوره های یونانی-باختری،کوشانی و اسالمی و 
همه ظرفیت های پُرکششی برای ایجاد انگیزه  برای سیاحان جاذبه های گردشگری، مقامی ممتاز 
و برجسته دارد و سرزمین باستانی بامیان، یكی از مناطق با اهمیت توریستی  کشور است  که با 
وجود داشتن آثار تاریخی و باستانی و مناظر طبیعی زیبا بی همتا، دراین مدت هشت سال گذشته   
از طرف حكومت کنونی هیچگونه بازسازی در این سرزمین بالکشیده و مردم فقر زده آن انجام 

نشده است.



 تحلیل ساختاری فعل در گویش گیلکی کالردشت  
        دکتر یداهلل ثمره1

مقدمه

گیلکی	مازندرانی	یکی	از	شاخه	های	گویش	گیلکی	است	که	بیش	از	پنجاه	هزار	تن	از	مردم	
مازندران	بدان	سخن	می	گویند.	گسترۀ	جغرافیایی	این	گویش	محدود	است	از	شمال	به	شهرستان	
چالوس،	از	جنوب	به	روستای	سیاه	بیشه	واقع	در	کیلومتر	110	جاده	تهران-چالوس،	از	مشرق	به	
رویان	واقع	در	کیلومتر	40	جاده	کناره	دریای	خزر	به	طرف	بابل	و	از	مغرب	به	تنکابن	واقع	در	کیلومتر	
55	جاده	چالوس	-	رشت؛	مردم	این	ناحیه	زبان	خود	را	گیلکی	می	نامند،	ولی	باید	دانست	که	اینگونه	
از	گیلکی	با	گیلکی	گیالن	چنان	متفاوتست	که	سخنگویان	دوگونه	ی	مذکور	زبان	یکدیگر	را	با	اشکال	
می	فهمند.	این	دو	گویش	صرفنظر	از	تفاوت	های	واژگانی	و	آوایی،	از	لحاظ	دستوری	نیز	تفاوت	هایی	

چشمگیر	دارند.	از	جمله	دستگاه	فعل	است	که	مورد	بررسی	این	مقاله	قرار	دارد.
ناحیه	ای	که	مواد	مورد	مطالعه	در	آن	گردآوری	گردیده،	روستای	رودبارک	است	که	در	منتهی	الیه	

1.	استاد	زنده	یاد	دکتر	یداهلل	ثمره	)1311-1397(	در	کرمان	دیده	به	جهان	گشود.	در	سال	1336	در	رشته	کارشناسی	ادبیات	دانشگاه	تهران	
پدیرفته	شد	و	پس	از	کسب	رتبه	نخست	فارغ	التحصیل	گردید	و	وارد	مقطع	دکترای	ادبیات	در	همان	دانشگاه	شد.	سپس	عازم	انگلستان	
گردید	و	پس	از	اخذ	دکترای	زبان	شناسی	و	تخصص	در	رشته	آواشناسی	در	سال	1347	خورشیدی	به	ایران	بازگشت.	ایشان	عالوه	بر	کسوت	
استادی	دانشکده	ادبیات	دانشگاه	تهران	از	همکاران	لغت	نامه	دهخدا	و	معین	و	عضو	بنیاد	ایرانشناسی	و	فرهنگستان	نیز	بودند	و	در	راه	اندازی	
آزمایشگاه	زبان	در	فرهنگستان	دوم	نقشی	چشمگیر	داشتند.	از	آثار	ایشان	می	توان	به	تألیف	15	عنوان	کتاب	و	بیش	از	40	مقاله	به	فارسی	
و	انگلیسی	اشاره	نمود	که	اغلب	آنها	دربارۀ	آواشناسی	و	آموزش	زبان	فارسی	است.	استاد	در	سال	1397	خورشیدی	دیده	از	جهان	فروبستند.	
گفتار	فوق،	بنا	به	اهمیت	موضوع،	به	عنوان	یکی	از	منابع	مورد	بحث	در	مطلب	“	فرآیند	جامعه	انسانی	و	قومی...	هوریان	ها	“با	اجازه	خانم	
دکتر	ایران	کلباسی	)	استاد	گرانقدر	و	همسر	استاد	فقید	زنده	یاد	دکتر	یداهلل	ثمره(،	از	مأخذ	:	دانشکده	ادبیات	علوم	انشانی	داشگاه	تهران،	

منتشر	شده	در	سال	1367	آورده	شده	است.	)ناشر(
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غرب	منطقه	ی	کالردشت	در	دامنه	ی	علم	کوه	قرار	دارد.	مرکز	بخش	کالردشت،	حسن	کیف	نامیده	می	شود	
که	تا	رودبارک	حدود	5	کیلومتر	فاصله	دارد.	هرچند	که	این	منطقه	به	سبب	برخورداری	از	طبیعت	غنی	و	
سرشار	از	زیبایی	در	سال	های	اخیر	به	صورت	تفرجگاه	مردم	شهرستان	های	دیگر	به	ویژه	تهران	درآمد	و	در	
نتیجه	گویش	آن	شروع	به	تأثیرپذیری	از	زبان	فارسی	کرده	است	و	به	خصوص	رادیو	و	تلویزیون	آهنگ	این	
تأثیرپذیری	را	شدت	بخشیده،	با	این	حال	گیلکی	رودبارک	هنوز	به	نسبت	دیگر	گونه	های	گیلکی	خالص	تر	
مانده	است.	جمعیت	رودبارک،	به	موجب	سهمیه	جیره	بندی	مواد	غذایی،	از	320	خانوار	و	حدود	1500	
تن	تشکیل	شده	و	متشکل	از	سه	گروه	رودبارکی،	کرد	و	طالقانی	است.	دو	گروه	اخیر	خود	دارای	گویش	
ویژه،	یعنی	کردی	و	طالقانی	می	باشند؛	ولی	گویش	عمومی	همان	گیلکی	کالردشتی	است.	عالوه	بر	گویش	

محلی،	زبان	فارسی	نیز	به	عنوان	زبان	ارتباط	با	مردم	غیر	بومی	بکار	گرفته	می	شود.	1

1- ساختمان مصدر:

مصدر	از	چهار	جزء	یا	واژک	ساخته	می	شود:	پیشوند،	ماده	ی	فعلی،	عنصر	زمانی،	پسوند	مصدری	
بدین	قرار:

ـــــــــــــــــ	پسوند	مصدری	+	عنصر	زمانی	+	ماده	ی	فعلی	+	پیشوند2 مصدرـ	

1-1- پیشوند 

عبارت	از	واژکیست	که	بر	سر	ماده	ی	فعلی	می	آید	و	دارای	انواع	زیر	است:

	/	ba	/	1-1-1- واژک

که	دارای	واژگونه	های	)bi	bo,	be,	ba,(	می	باشد،	مثال:
baberdan	بردن

besâtan	ساختن

الف-	واکه	ی	این	پیشوند	بر	طبق	قانون	هم	آهنگی	واکه	ای3		در	بعضی	از	مصادر	به	)o(	تغییر	
1.	در	اینجا	الزم	می	داند	از	آقایان	صفرعلی	نقوی	)65	ساله	و	بی	سواد(،	فیرزو	نقوی،	)18	ساله	و	دارای	تحصیالت	سال	دوم	نظری(	و	فرزانه	

همتی	)22	ساله	و	دارای	دیپلم	متوسطه(	که	به	عنوان	گویشور	بومی	با	پژوهنده	همکاری	داشته	اند،	سپاسگزاری	نماید.
2.	این	پیشوند	همیشه	حامل	تکیه	است.

3. harmony
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می	یابد،	مانند:
xordan  / → [boxordan]be +{ ba }/  	خوردن 	

ب-	اگر	در	آغاز	ماده	ی	فعلی	واکه	قرار	داشته	باشد،	بین	این	واکه	و	واکه	ی	پایان	پیشوند	همخوان	
	)i(	به	،)e(	یعنی	پیشوند،	ی	واکه		پسگرا1	همگونی	ی	قاعده	طبق	بر	سپس	و	گشته	حایل	)y(	میانجی

که	واجگاهش	با	واجگاه	)y(	یکسانست	تبدیل	می	شود.
مثال:

ârdan	+	be	/	biyârdan	/		آوردن

:2/	da	/	1-1-2- واژک

مثال:
daketan	3	افتادن

davestan 	بستن

		4	/	hâ	/	واژک	1-1-3-

مانند:
hâkordan		کردن

hâdan		دادن

 	ɸواژک	1-1-4-

که	به	معنی	صفر	یا	عدم	حضور	پیشوند	است.	مانند:
dâštan		داشتن

dangetan		انداختن

1-2- ماده ی فعلی 

واژکیست	که	در	ساختمان	تمام	افعال	به	چشم	می	خورد	و	با	حذف	عنصر	زمانی	از	ستاک	گذشته،	
به	دست	می	آید	مانند:

1. Regressive assimilation
2.	کاربرد	این	پیشوند	بسیار	محدود	است	و	به	ندرت	می	توان	مواردی	غیر	از	انچه	که	در	این	مقاله	آمده	است،	یافت.

.)baketan(	یعنی	شود،	می	دیده	نیز	)ba	-(	پیشوند	با	مصدر	این	3.
4.	کاربرد	این	پیشوند	بسیار	محدود	است	و	به	ندرت	می	توان	مواردی	غیر	از	انچه	که	در	این	مقاله	آمده	است،	یافت.
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kord → kor

berd → ber

1-3- عنصر زمانی 

عبارتست	از	واژک	زیرساختی	/	D	/	که	به	دنبال	ماده	ی	فعلی	می	چسبد	و	ستاک	گذشته	ی	فعل	
d[ t ]	است. را	می	سازد.	واژک	مذکور	دارای	دو	واژگونه	یا	به	سخن	دیگر	دو	صورت	روساختی	

مثال:
بردن baberdan نشستن banistan

	]t[ی	واژگونه	صورت	به	غالباً	زمانی	عنصر	باشد،	بیواک	همخوان	یک	به	مختوم	فعلی	ی	ماده	اگر	الف-
ظاهر	می	شود،	ولی	اگر	ماده	ی	فعلی	با	یک	همخوان	واگذار	و	یا	واکه	پایان	پذیرد،	عنصر	زمانی	به	

شکل	]d[	درمی	آید،	فرمول	این	قاعده	چنین	است:

/ D / [ t ]d    / ] 
+	واک[	-	واک ــــــــــــــ   ـ 

ب-	اگر	ماده	ی	فعلی	با	واکه	ی	]i[	پایان	پذیرد	عنصر	زمانی	]d[	بر	طبق	قاعده	ی	همگونی	پیشگرا1	
به	واجگاهش	با	]i[	یکیست	تبدیل	می	شود،	فرمول	آن	از	این	قرار	است:

مثال:
/  d  /  →  [y]   /  i - 

dabidan / → [ dabiyan ] /		بودن

bakišidan / → [ bakisiyan ] / 	کشیدن

barisidan / → [ barisiyan ] / 	رسیدن

bakutenidan / → [ bakuteniyan ] /	کوبیدن

badidan / → [ badiyan ] /  دیدن

ج-	ماده	ی	فعلی	گاهی	فقط	از	یک	همخوان	تشکیل	می	شود	که	در	این	حالت	عنصر		زمانی		برای	
	یا	صفر	درمی	آید. 	ɸصورت	به	همخوانی	دو	ی	خوشه	از	اجتناب

فرمول	آن	چنین	است:
1. Progressive assimilation
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  1/ b /   →   [ᶲ]   /     #   C   #   ـ  ــــ

مثال:	
hâddan / → [ hâdan ] /  دادن

beštan / → [ be(y)šan ] / 	رفتن

bezdan / → [ benzân ] / 	زدن

د-	اگر	ماده	ی	فعلی	با	خوشه	ی	دوهمخوانی	پایان	یابد،	عنصر	زمانی	برای	جلوگیری	از	تشکیل	
خوشه	ی	سه	همخوانی	به	صورت	صفر	درمی	آید.	یعنی:

مثال:
/  b   /   [ᶲ]   →   /  CC   #   ــــ

bexâystan / →  [ bexâysan ] /  خواستن

beyttan / →  [ beytan ] / 	گرفتن

hayttan / →  [ hâytan] / گرفتن

  / an / 1-4-  مصدر واژک

آخرین	جزء	ساختاری	است،	که	در	تمام	مصادر	باال	به	چشم	می	خورد.
این	پسوند	بسیار	به	ندرت	به	شکل	]ân[	درمی	آید	که	با	]an[	در	حالت	گونه	ی	آزاد2		است.

مانند:
bezân = bezan		زدن

hâdân = hâdan		دادن

1-5- مصدرهای بی قاعده:

تعداد	بسیار	اندکی	از	مصادر	هستند	که	در	قالب	ساختاری	فوق	نمی	گنجند؛	بدین	معنی	که	
ماده	ی	فعلی	بدون	پیشوند	و	عنصر	زمانی	و	پسوند	مصدری	نقش	مصدر	را	به	عهده	دارد	مانند:

برخاستن 	peres 	 	 	 	

1.	نشانة	مرز	درون	واژه	ای	است
2. Free variation
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1-6- مصادر مرکب

	hâkordan,	biyârdan, boxordan,[	مصادر	از	یکی	و	اسمی	گروه	یک	از	معموالً	مرکب	مصدر
babiyan, dâštan[	تشکیل	می	شود.

مثال:
بیدار	کردن pe dâštan دویدن tâxt hâkordan

بیدار	شدن bidâr babiyan سرفه	کردن kolkol hakordan

زمین	خوردن bene boxordan عطسه	کردن sabr biyârdan

2- ساختمان فعل

2-1- مالحظات کلی

2-1-1- افعال	به	دو	دسته	گذشته	و	حال	تقسیم	می	شوند.

گذشته	مشتمل	است	بر	گذشته	ی	ساده،	گذشته	ی	استمراری	کامل،	گذشته	ی	استمراری	ناتمام،	
گذشته	ی	دور.

مفهوم	گذشته	ی	نقلی	در	این	گویش	وجود	ندارد	و	از	این	رو	ساختمانی	جدا	از	گذشته	ی	ساده	ی	
برای	آن	دیده	نمی	شود.

حال	مشتمل	است	بر	حال	اخباری	کامل،	حال	اخباری	ناتمام،	حال	التزامی	و	امر.
حال	اخباری	کامل	برای	آینده	نیز	به	کار	می	رود	و	بدین	جهت	ساختمانی	جداگانه	برای	آینده	

وجود	ندارد.
2-1-2- افعال	معموالً	دارای	دو	ستاک	گذشته	و	حال	هستند،	اغلب	می	توان	یک	بن	اصلی	

مشترک	تصور	نمود	که	بر	اثر	تغییرات	آوایی	به	دو	ستاک	گذشته	و	حال	تبدیل	شده	باشد.	مانند:

افتادن  ke 	 	 	 b      بردن   

kef          ket      bar   ber   
														ستاک	گذشته												ستاک	حال 	 				ستاک	گذشته									ستاک	حال	

	 	berd
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اما	در	بعضی	افعال	دو	ستاک	از	دو	بن	جداگانه	مشتق	می	شوند،	مانند:
ستاک	گذشته ستاک	حال

آمدن ]mâ[ ]	e	یا	i ]
بودن ]bi[ ]dar[
دیدن 	]di[ ]vi[

2-1-3-	با	حذف	پیشوند	و	پسوند	مصدری	از	ابتدا	و	انتهای	مصدر،	ستاک	گذشته	ی	فعل	به	

دست	می	آید	که	بخش	اصلی	افعال	گذشته	است.	ستاک	حال	در	بعضی	افعال	فقط	با	حذف	عنصر	
زمانی	از	پایان	ستاک	گذشته	به	دست	می	آید،	مانند:

ništ → niš نشستن

ârd → âr آوردن

xord → xor خوردن

و	در	بعضی	دیگر،	عالوه	بر	حذف	عنصر	زمانی،	اجزای	دیگری	نیز	حذف	می	شوند،	مانند:
vest → v 	بستن

kutini → kut	کوبیدن

kord → ko کردن

ستاک	حال	پاره	ای	از	افعال	از	طریق	تغییرات	آوایی	در	ستاک	گذشته	همراه	با	حذف	عنصر	زمانی	
حاصل	می	شود،	مانند:

dâšt → dâr داشتن

berd → bar بردن

pât → pâš	پاشیدن

در	بعضی	افعال	هم	شکل	آوایی	دو	ستاک	یکسانست،	مانند:
š → š رفتن

d → d دادن
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2-1-4-	شناسه	های	صرفی	که	به	دنبال	ستاک	می	چسبند	تعیین	کننده	ی	شخص	و	شمار	فعل	

بوده،	دارای	رابطه	ی	مستقیم	با	فاعل	فعل	می	باشند.	به	سخن	دیگر،	این	شناسه	ها	ضمایر	متصل	فاعلی	
محسوب	می	شوند.

2-1-5-	دستگاه	فعل	از	سه	شخص	)متکلم،	مخاطب،	غایب(	و	دو	شمار	)مفرد،	جمع(	تشکیل	

شده	و	بدین	ترتیب	شش	صیغه	به	وجود	می	آید.
2-1-6-	فعل	»	بودن«	دارای	دو	کاربرد	متفاوتست:

الف-	به	عنوان	یک	فعل	مستقل	و	به	مفهوم	وجود	در	زمان	و	مکان	که	در	این	صورت	همانند	افعال	
دیگر	دارای	پیشوند	است،	مانند:

dabiyame	بودم

ب-	به	عنوان	یک	فعل	کمکی	که	در	ساختمان	صیغه	های	مرکب	به	کار	می	رود	و	در	این	حال	اگر	
بعد	از	فعل	اصلی	باشد	بدون	پیشوند	است،	مانند:

نشسته	بودم	و	اگر	قبل	از	فعل	اصلی	قرار	داشته	باشد،	همراه	با	پیشوند	خواهد	بود	مانند:
dabiyame    vimiyame	داشتم	)=	بودم(	می	دیدم

2-1-7-	اسم	مفعول	که	فقط	در	ساخت	صیغه	های	مرکب	از	قبیل	گذشته	دور	بکار	می	رود	با	

اضافه	کردن	پسوند	/a -/		به	مصدر	مرخم	)=	مصدور	بدون	پسوند	مصدری(	به	دست	می	آید،	مانند:

baberdan → baberde

boxordan → boxords

2-2- شناسه های صرفی

2-2-1- شناسة	اول	شخص	مفرد	واژک	زیرساختی	/	m	-	/	که	آن	را	به	صورت	/	m1	/	نمایش	

می	دهیم.	واژک	مذکور	بسته	به	بافت	های	آوایی	مختلف	دارای	واگونه	های	زیر	است:
]eme, -me, -ame, -am, -m-]

الف-	اگر	ستاک	با	همخوان	پایان	پذیرد	]eme-[	به	دنبال	آن	می	آید	و	چنانچه	مختوم	به	واکه	
باشد،	واکه	ی	آغازین	شناسه	حذف	گردیده،	به	صورت	]me-[	ظاهر	می	شود.	
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ب-	در	صورتی	که	فعل	مختوم	به	واکه	ی	]i[	باشد	شناسه	ی	]ame-[	به	آن	می	چسبد.	فرمول	
این	دو	قاعده	بدین	قرار	است:

  1 / M / → ] ame ]
ame
me   /  ] +c        ]

    i     
 +v )بجز( ـ  #   ـــ

مثال:
بودم baberdeme آمدم bimâme

می	برم bareme می	آیم eme

می	ایستم esseme خریدم baxiriyame

می	نشینم nišeme بودم dabiyame

نشستم baništeme دیدم badiyame

می	آورم ârimiyame

ج	-	شناسه	ی	]am-[	مخصوص	وجه	التزامی	است	و	اگر	ستاک	فعل	با	همخوان	ختم	شود	
به	صورت	]am-[	و	در	غیر	این	صورت	به	شکل	]m-[	ظاهر	می	شود2.	فرمول	آن	چنین	است:	

   / M1 / → ] ame ]
ame
me   /  ] +c        ]

    i     
 +v )بجز( ـ  #    ـــ

خواستم	بروم xâyseme bašom بنشینم banišam

باشم dabum بایستم bessam

	/	E1	/	صورت	به	را			آن	که	باشد	می	/	-e	/	زیرساختی	واژک	مفرد	شخص	دوم	ی	2-2-2- شناسه

نمایش	می	دهیم.	این	واژک	بسته	به	بافت	های	آوایی	گوناگون	به	شکل	های	آوایی	زیر	ظاهر	می	شود:
[ -e,  -i,  -ne,  ɸ ]

الف-	اگر	ستاک	مختوم	به	همخوان	باشد،	شناسه	ی	| e- |	به	دنبال	آن	می	آید.	
ب-	در	صورتی	که	ستاک	با	واکه	ای	به	جز	]	i-	[	پایان	پذیرد،	شناسه	ی	آن	]	i-	[	خواهد	بود،	ولی	

.1	C	و	V	به	ترتیب	نشانه	ی	مشخصه	های	همخوانی	)consonantal(	و	واکه	های	)vocalic(	هستند.
2.	ظاهراً	این	پسوند	از	فارسی	وارد	گیلکی	شده	است.
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اگر	آخرین	واکه	ی	قبل	از	شناسه	]	i-	[	باشد،	شناسه	به	صورت	صفر	درمی	آید.
صورت	بندی	قواعد	باال	چنین	است:

  / E1 / → ] 
e ]
ᶲ
i  / ] +c        ]

    i     
 +v )بجز(

مثال:
خوردی boxorde آمدی bimâi

نشستی banište باشی dabui

آوردی biyârde بودی dabi

ج-	]	i-	[	هم	چنین	برای	وجه	التزامی	به	کار	می	رود؛	خواه	ستاک	با	همخوان	پایان	پذیرد	و	خواه	
با	واکه.	

د-	]	ne-	[	مخصوص	حال	اخباری	است؛	خواه	ستاک	مختوم	به	واکه	باشد	و	خواه	مختوم	به	
همخوان.

فرمول	دو	قاعده	ی	فوق	چنین	است:

   / E1 /  →  ]  i  ]ne ____  #             v+      حال اخباری[{ c+ }    التزامی    ] / 

مثال:	
بخری baxiri می	خوری xorne

ببینی bareme میایی ene

باشی esseme می	بینی vine

بروی nišeme می	نشینی nišene

	/	E2	/	صورت	به	را	آن	که	باشد	می	/	e-	/	زیرساختی	واژک	مفرد	شخص	سوم	ی	2-2-3- شناسه

نمایش	می	دهیم.
واژگونه	های	این	واژک	عبارتند	از:

] -e,  -ne,  -a,  -i,  ɸ ]
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توزیع	این	واژگونه	ها	بر	طبق	قواعد	زیر	است:
الف-	اگر	ستاک	مختوم	به	همخوان	باشد،	شناسه	ی	]e-[	به	دنبال	آن	می	آید.

ب-	در	صورتی	که	ستاک	با	واکه	)به	جز	a	و	i(	پایان	پذیرد،	شناسه	ی	آن	]-i[	خواهد	بود	که	تلفظ	
آن	معموالً	گرایش	به	]y[	دارد.

ج-	اگر	جزء	فعلی	مختوم	به	واکه	ی	]i[	باشد	شناسه	ی	آن	]a-[	خواهد	بود.
	است،	یعنی	بدون	شناسه. 	ɸآن	ی	شناسه	یابد	پایان	]â[	ی	واکه	با	ستاک	که	صورتی	در	د-

چهار	قاعده	ی	باال	را	می	توان	به	صورت	فرمول	زیر	بیان	کرد:

  / E2 / → [ 
e ]a
i

  ᶲ
 / ] 

+c                 ]
    i
 +v )i, a بجز(
 a

او	داشت dâšte بیاید biyei

او	بود baberde باشد dabui

او	هست dare بود dabiya

)اگر(	بایستد besse می	بُرد baberdemiya

آمد bimâ آورده	بود biyârde biya

ایستاد bessâ

هـ	-	شناسه	ی	]ne-[	ویژه	ی	حال	اخباری	است،	چه	ستاک	مختوم	به	همخوان	باشد	و	چه	مختوم	
به	واکه،	فرمول	این	قاعده	چنین	است:

   / E2 /  → ne / {  +c  }+v  #  ____

می	برد barne

می	آید ene

می	خرد xarine
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	/	 E2	/	شکل	به	را	آن	که	است	/	-mi	/	زیرساختی	واژک	جمع	شخص	اول	ی	2-2-4- شناسه

نمایش	می	دهیم.	این	واژک	بسته	به	محیط	های	آوایی	مختلف	دارای	واژگونه	های	زیر	است:
]	-ami,		-emi,		-mi,		-im		[

کاربرد	صورت	های	آوایی	باال	تابع	قواعد	زیر	است:
الف-	هنگامی	که	ستاک	با	واکه	ی	]i[	پایان	می	پذیرد،	شناسه	ی	]ami-[	به	آن	می	چسبد.

ب-	اگر	ستاک	مختوم	به	واکه	ای	جز	]i[	باشد،	شناسه	ی	]mi-[	به	دنبال	آن	می	آید.
ج-	در	صورتی	که	ستاک	به	همخوان	ختم	شود،	شناسه	ی	آن	]emi-[	خواهد	بود.

سه	قاعده	ی	باال	به	صورت	فرمول	زیر	بیان	می	گردد:

  / E2 / → [ ami ]
emi
mi / [ 

i              ] 
   +c
 +v ) i بجز( # _____

مثال:
می	آئیم emi بودیم dabiyami *

داشتیم dâštemi دیدیم badiyami

داریم dâremi آمدیم bimâmi

*		-y-	همخوان	میانجی	است. 	

د-	شناسه	ی	]-im[	ویژه	ی	وجه	التزامی	فعل	است،	خواه	ستاک	مختوم	به	همخوان	باشد	و	خواه	
مختوم	به	واکه	فرمول	آن	چنین	است:

   / E2 /  → im / {  +c  }+v  #  ____

مثال:	
بنشینیم banišim

باشیم dabuim

بیاوریم biyârim

2-2-5- شناسه	های	دوم	شخص	و	سوم	شخص	جمع:	بین	دوم	و	سوم	شخص	جمع	از	لحاظ	

شناسه	تمایزی	وجود	ندارد،	به	جز	وجه	التزامی	و	معموالً	حضور	ضمائر	منفعل	فاعلی	تمایز	معنایی	این	
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دو	صیغه	را	به	وجود	می	آورد.	شناسه	ی	دو	صیغه	ی	مذکور	واژک	زیرساختی	/en-/	است	که	آن	را	به	
شکل	/E3/	نمایش	می	دهیم.	واژک	مزبور	تحت	تأثیر	محیط	های	آوایی	گوناگون	به	صورت	واژگونه	های	

]-nne	-anne,	enne,-[	در	می	آید	از	این	قرار:
الف-	هرگاه	ستاک	با	همخوان	ختم	شود،	شناسه	ی	)enne-(	به	آن	می	چسبد.

ب-	اگر	ستاک	مختوم	به	واکه	باشد	شناسه	ی	)anne-(	به	دنبال	آن	می	آید	و	در	این	حال	چنانچه	
واکه	ی	ستاک	a	یا	e	باشد،	واکه	ی	آغازین	شناسه	حذف	گردیده	به	صورت	nne-	درمی	آید.	فرمول	دو	

قاعده	ی	باال	بدین	قرار	است:

  / E3 / → [ 
anne ]nne
anne  / [               ] 

+c +v ) e â بجز( 
âe{   }

 # _____

خریدیم،	خریدند baxiriyanne می	خوردیم،	می	خورند xorenne

آمدیم،	آمدند bimânne داشتیم،	داشتند dâštenne

می	آئیم،	می	آیند enne داریم،	دارند dârenne

بودیم،	بودند dabiyanne

ج-	شناسه	های	/	in-	/	و	/	an-	/	به	ترتیب	مخصوص	دوم	شخص	و	سوم	شخص	جمع	در	وجه	
التزامی	هستند1.	

مثال:
باشند dabuan )اگر(	بنشینید banišin

بیائید biyein بنشینند banišan

بیایند biyan باشید dabuin

			 	

1.	تقریباً	همة	شناسه	های	وجه	التزامی	با	فارسی	یکسانند.	به	احتمال	قوی،	وجه	التزامی	فعل	همراه	با	شناسه	های	آن	از	فارسی	این	گویش	
شده	است.
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3- زمان ها
3-1- گذشته ی ساده

شناسه	های	صرفی	+	مصدر	مرخم
من	بردم (men) baberdeme ما	بردیم (amâ) baberdemi

تو	بردی (to) baberde شما	بردید (soma) baberdenne

او	برد (un) baberde ایشان	بردند (ušon) baberdenne

3-2- گذشته ی دور:

شناسه	های	صرفی	+	ستاک	گذشته	ی	فعل	"بودن"	+	اسم	مفعول
برده	بودیم baberde biyami برده	بودم biyame baberde

برده	بودید aberde biyanne برده	بودی baberde  bi

برده	بودند baberde biyanne برده	بود baberde biya

3-3- گذشته ی استمراری کامل:

نشانه	ی	استمراری	واژک	/	mi	/	است	که	به	صورت	پسوند	به	اسم	مفعول	می	چسبد.
شناسه	های	صرفی	+	mi	+	اسم	مفعول

می	بردیم baberdemiyami می	بردم baberdemiyame

می	بردید baberdemiyanne می	بردی baberdemi

می	بردند baberdemiyanne می	برد baberdemiya

3-4- گذشته ی استمراری ناتمام:
حال	التزامی	+	شناسه	های	صرفی	+	مصدر	مرخم	فعل	"بودن"

داشتیم	می	بردیم dabiyami baberim داشتم	می	بردم dabiyame baberam

داشتید	می	بردید dabiyanne baberin داشتی	می	بردی dabi  baberi

داشتند	می	بردند dabiyanne baberan داشت	می	برد dabiya babere
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3-5- حال اخباری کامل:

شناسه	های	صرفی	+	ستاک	حال
می	برم bareme می	بریم baremi

می	بری barne می	برید barenne

می	برد barne می	برند barenne

3-6- حال اخباری ناتمام:

حال	اخباری	کامل	فعل	اصلی	+	شناسه	های	صرفی	+	ستاک	حال	فعل	"بودن"
داریم	می	بریم daremi baremi دارم	می	برم dareme bareme

دارید	می	برید darenne barenne داری	می	بری dare barne

دارند	می	برند darenne barenne دارد	می	برد dare barne

3-7- حال التزامی:

شناسه	های	صرفی	+	ماده	فعلی	+	پیشوند
ببریم baberim ببرم babaram

ببرید baberin ببری baberi

ببرند baberan ببرد babere

3-8- امر:

فعل	امر	دارای	دو	صیغه	ی	مفرد	مخاطب	و	جمع	مخاطب	است	که	شناسه	های	آنها	به	ترتیب	
ᶲ و	/	in	/	می	باشد.	ساختمان	آن	چنین	است:
شناسه	های	صرفی	+	ماده	فعلی	+	پیشوند

بُرو bašo ببر baber

بروید bašoin ببرید baberin
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3-9- روش منفی ساختن فعل:

واژک	تهیه	بر	/	na	/	برای	منفی	ساختن	فعل	به	کار	می	رود.	این	واژک	دارای	واژگونه	های	
]na,ne,ni[	می	باشد	که	کاربرد	آنها	به	قرار	زیر	است:

	]na[	یا	]ni[	های	واژگونه	آن	جای	به	گردیده،	حذف	آن	پیشوند	باشد	پیشوند	دارای	فعل	اگر	الف-
بسته	به	نوع	واکه	ی	پیشوند،	قرار	می	گیرد.	مانند:

ننشست nanište نشست banište

نبر naber ببر baber

نبرم naberdeme بردم baberdeme

نیایم niyam بیایم biyam

نیامدم nimâme آمدم bimâme

فعل	babiyan	"بودن"	از	این	قاعده	مستثنی	است،	زیرا	اوالً	پیشوند	آن	حذف	نمی	شود	و	ثانیاً	
واژگونه	ی	ni	به	صورت	میانوند	بین	پیشوند	و	ماده	ی	فعلی	قرار	می	گیرد.

مثال:
نبود danibiya بود dabiya

نبودم danibiyame بودم dabiyame

نباشم danibum باشم dabum

ب-	افعالی	که	دارای	پیشوند	نیستند،	واژگونه	ی	]ne[	به	صورت	پیشوند	به	آغاز	آنها	اضافه	می	شود.	
مثال:

نخواستم nexayseme خواستم xâyseme

ندارم nedâreme دارم dâreme

نداشتم nedâšteme داشتم dâšteme
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3-10- تعریف فعل dabiyan بودن به عنوان یک فعل مستقل:

گذشته	ی	ساده:
بودیم dabiyami بودم dabiyame

بودید dabiyanne بودی dabi

بودند dabiyanne بود dabiya

حال	اخباری:
هستم daremi هستیم dareme

هستید darenne هستی dare

هستند darenne هست dare

حال	التزامی:
باشیم dabuim باشم dabum

باشید dabuin باشی dabui

باشند dabun باشد dabui





 نژاد و ملیت های افغانستان، بخش اول )نژاد افغان ها(

   کریم پوپل

نژادی	ملت	افغانستان	عبارتند	از:	آریایی	سفید	شامل	ترک،	هزاره،	سکهه،	پشتون،	تاجیک،	ازبیک،	
ترکمن	و	غیره	و	از	نژاد	زرد	مغل	از	نژاد	سامی	شامل	عرب	و	از	چندین	ژنه	قزاق	می	باشد.	از	اینکه	
افغانستان	سر	را	تمدن	چین	و	هند	قرار	دارد،	بدین	منظور	همیشه	اقوام	آسیای	مرکزی	به	این	کشور	
تهاجم	نموده،	باالخره	در	هندوستان	برای	مدت	حکومت	نموده،	توسط	اقوام	تازه	وارد	تمدن	آنها	سقوط	
نموده	است.	هر	قوم	و	نژاد	که	داخل	این	خاک	شده	با	باشندگان	قبلی	در	آمیزش	درآمده	نسل	های	

جدید	را	به	میان	آورده	اند.

ملیت های افغانستان

در	مجموع	تا	اکنون	بیشتر	از	55	ملیت	ساکن	افغانستان	می	باشند.	طور	عموم	پنج	ملیت	در	اکثریت	
قرار	داشته،	سایر	ملیت	ها	را	تحت	تأثیر	خود	درآورده	اند.	ملیت	های	که	تعداد	نفوس	آنها	زیادند	عبارتند	
از	پشتون	ها،	تاجیک	ها،	ترک	تبار	)هزاره،	ازبک،	ترکمن،	قزاق	اویماق(	می	باشند.	تعداد	از	ملیت	های	که	
شناسایی	شده	اند	عبارتند	از:	1-	پشتون،	2-	تاجیک،	3-	اُزبک،	4-	هزاره،	5-	ترکمن	ها،	6-	شادی	باز،	
7-	گوارباتی،	8-	طاهری،	9-	عرب،	10-	قزلباش،	11-	جوگی،	12-	تایمنی،	13-	براهوایی،	14-	گوجار	
اسماری	)گجر(،	15-	تیرابی،	16-	سیگ،	17-	موری،	18-	مغول،	19-	مونجانی،	20-	شیخ	محمدی،	
21-	زوری،	22-	قرقیز،	23-	اشـکاشـمی،	24-	شـیغنانی،	25-	یهـودی،	26-	جـت،	27-	قپچاق،	



کاسپین / دفتر سوم152 کرانه های دریای  پژوهش هایی درباره ی 

			نگلیچی،	29-	قارلیق،	30-	تیموری،	31-	پیکراغ،	32-	روشانی،	33-	فارسی،	34-	فیروز	کوهی،	 -28
35-	میش	مست،	36-	قزاق،	37-	واخی،	38-	جمشیدی،	39-	غوربت،	40-	پاراچی،	41-	نورستانی،	
42-	ایماق،	43-	ملیکی،	44-	وانگ	واال،	45-	ارموری،	46-	بلوچ،	47-	جاللی،	48-	تاتار،	49-	کوتانا،	
50-	هندو	می	باشد.	51-پشه	ای،	52-	قزلباش	ها،	53	-	عرب	)سامی(،	54	-	فارسی،	55-	... افشاری،	
می	باشد.	عالوه	براین	افغان	ها	خانم	های	روسی،	آمریکایی،	آلمانی،	ترکی،	هالندی	و	غیره	نموده،	در	

افغانستان	زندگی	دارند.

	تاجیک	ها	بیشتر	در	نیمه	شمالی	کشور	و	در	تمام	کشور	پراکنده	اند	و	هزاره	ها	در	مناطق	مرکزی	
کشور	زندگی	می	کنند،	همچنین	پشتون	ها	در	نیمه	جنوبی	غربی	و	جنوب	شرقی	کشور	زندگی	
می	کنند.	قوم	بلوچ	درجنوب	باختری،	قوم	های	ازبک	و	ترکمن	در	شمال،	و	اقوام	نورستانی	و	پشه	یی	در	
مناطق	مرکزی	و	شرقی	کشور	به	سر	می	برد.	طی	بررسی	هایی	که	در	سال	های	2004-2012	صورت	

گرفت	چنین	وانمود	گردیده	که	نفوس	افغانستان	از	چنین	ترکیب	ساخته	شده	است:
1.	پشتون	ها	52	فیصد	حدود	16	میلون

2.	تاجیک	ها	2	فیصد	7	میلون

9	فیصد 3.	هزاره	

4.	ازبک	9	فیصد

5.	ایماق	4	فیصد
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6.	ترکمن	3	فیصد

7.	بلوچ	2	فیصد

8.	دیگر	اقوام	4	فیصد	شامل	پشه	ای	نورستانی،	پامیری	مغل	عرب	پامیری،	برائ	گجاری،	هندو	سگ	

وغیره	می	باشد.

	Homo	بنام	که	است	یافته	تکامل	آفریقا	شرقی	قسمت	در	انسان	قبل	سال	میلون	دو	حدود
habilis	یاد	می	گردد.	حدود	1.8	میلون	سال	قبل	نوع	انسان	دیگر	به	نام	Homo erectus	یاد	می	گردد	

که	ابروی	پیش	برآمده	و	روی	بزرگ	داشت	به	تکامل	می	رسد.	و	1/5	میلون	سال	قبل	این	انسان	ها	در	
اروپا	و	آسیا	هجرت	نمودند.	پس	از	آن	طبیعت	و	مواد	غذایی	که	در	آن	نواحی	پیدا	می	شد	به	آنها	رنگ	
جلد	شکل	قد	داده	است.	در	هر	محل	که	آفتاب	زیاد	داشته	مردم	آن	مو	سیاه	و	جلد	سیاه	را	به	خود	
گرفته	است.	در	محالت	که	مقدار	ویتامین	دی	ای	را	کم	به	دست	آورده	اند	مو	زرد	چشمان	سبز	جلد	
سفید	را	به	خود	گرفته	است.	در	این	صورت	منشأ	مردم	موی	زرد	چشم	سبز	کشورهای	سکننداوی	
روسیه	سفید	منشأ	مردمان	چشم	سیاه	موی	سیاه	قفقاز	و	آسیای	مرکزی	نژاد	سیاه	پوست	آفریقا	نژاد	
 Archaic Homo	های	انسان	باشد.	می	آمریکا	پوست	سرخ	نژاد	شرقی	آسیای	و	منگولیا	چین	زرد
 (H. heidelgergensis, H. rhodesiensis and H. neanderthalensis)	شامل	که	sapiens

می	باشد	از	انسان	های	هومو	ارکتوس	ارفریقا	تکامل	یافته	است.	اولین	انسان	ها	در	افغانستان	نئیادرتال	
بوده	است.	در	چند	تصویر	دیده	می	شود.
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پس	از	این	مردم	ممکن	دراویدها	سرازیر	شدند	و	پس	از	آن	آریایی	ها.	البته	آریایی	ها	کنار	چین	
ترک	ها،	قزاق	ها،	ازبک	ها،	هزاره	در	کنارغربی	و	جنوب	غربی	آسیای	میانه،	ایماق	ها،	پشتون	ها،	تاجکان،	
بلوچ	ها،	سک	ها	و	مادها	زندگی	داشتند	که	به	افغانستان	هجوم	بردند.	پس	از	چندی	نسل	یونانیان،	
اعراب	و	مغل	نیز	عالوه	گردید	و	از	این	انسان	ها	نسل	های	جدید	به	میان	آمد	که	در	نفوس	کنونی	
دیده	می	شود.	قابل	ذکر	است	غذا	مناسب	و	خوب	صدفیصد	باالی	زیبایی	تاثیر	دارد	که	ارثی	نیست	
کسبی	است.	هر	قوم	که	در	ناز	نعمت	زندگی	کند	زیبا	بار	می	آید.	در	طبیعت	انسان	یک	خاصیت	را	
کسب	نموده،	در	هفت	نسل	به	ارث	تبدیل	می	شود.	انسان	طبیعتاً	می	تواند	50	فیصد	خاصیت	ها	را	از	

محیط	کسب	کند.
مردم	جهان	از	پنج	نژاد	ساخته	شده	است.

1.	نژاد	سفید:	حامی	سامی	و	آریایی.
2.	نژاد	سیاه	نگریتو	مالنزی	خوی	خوی	و	سیاه	آسترلیا	می	باشد.

3.	نژاد	زرد	مغول	چین	و	هندو	چین	جاپانی	کره	ای	تبتی	ماالئی	پلی	نزی	مائوری	اسکمیو
4.	نژآد	سرخ	پوست	یا	اندیانا

5.	نژاد	هندی	یا	دراویدی

تاریخچه ملیت های افغانستان

کاوش	و	حفاری	های	که	توسط	لویی	دوبری	و	دیگران	در	سال	1966	در	دره	کر	صورت	گرفت.	
توانستند	در	آن	800	ادوات	سنگی	همراه	با	یک	قطعه	استخوان	تمپورال	راست	نئاندرتال	کشف	
نمایند،	این	استخوان	ها	و	سنگ	ها	نشان	می	دهد	که	انسان	های	اولیه	حداقل	از	50000	سال	پیش	در	
آنچه	در	حدود	اربعه	افغانستان	حاضر	زندگی	می	کردند.	این	انسان	ها	به	کشاورزی	آشنا	بودند.	یعنی	
اولین	کشاورزان	و	دامداران	بودند	که	با	ابزار	ساده	کشاورزی	می	نمودند.	طبق	حفریات	در	چندین	محل	
آثار	و	سنگ	های	از	انسان	های	اندو	گونس	دیده	شده	است.	طبق	کاوش	های	فرانسویان	در	کناره	های	
دریای	آمو	بیشتر	از	20000	سال	قبل	انسان	ها	زندگی	داشتند.	بدین	معنی	که	با	زراعت	آشنا	بودند.	
زیرا	پس	از	اینکه	انسان	ها	زراعت	را	شناختند	در	کنار	دریا	می	زیستند.	هکذا	نظریات	وجود	دارد	که	
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آریایی	ها	در	مراحل	ابتدایی	در	دامنه	های	هندوکش	زندگی	داشتند	و	پس	از	آشنایی	با	کشاورزی	در	
کنار	رودها	می	زیستند	پس	از	اینکه	نفوش	شان	ازدیاد	یافت	به	شهرسازی	آغاز	نمودند.	اولین	شهر	

پرنفوس	افغانستان	شهر	بلخ	یا	بخدی	است	که	توسط	آریایی	ها	اعمار	گردیده	بود.

الف. مردم بومی یا اصلی افغانستان

اینکه	قبل	از	آریایی	ها	عالوه	بر	نئیادرتال	و	اندوگونس،	کی	ها	در	افغانستان	زندگی	داشتند	تا	اکنون	
دقیق	نیست.	ولی	پس	از	نئیادرتال	تعدادی	به	شکل	عایله	و	قبیله	در	کناره	های	رود	کابل،	ارغنداب	
و	آمو	دریا	از	بدخشان	الی	جهیل	اورال	زندگی	داشتند.	دانشمندان	هند	عقیده	دارند	که	دراویدی	ها	
6000	سال	قبل	از	شمال	آسیا	به	هند	مهاجرت	نموده	است.	بدین	معنی	که	این	اقوام	مدت	زیادی	
در	افغانستان	زندگی	داشته	اند	پس	از	آن	توسط	اقوام	آریایی	ها	و	سایر	اقوام	تحت	فشار	گرفته	شده	
به	جنوب	هندوستان	پناه	برده،	ساکنین	اصلی	هند	گردیدند.	دراویدی	ها	دارای	مذاهب	مختلف	از	
جمله	ویدی	بودند.	دراویدی	ها	کنون	1بر4	حصه	نفوس	هند	را	تشکیل	می	دهد	که	مردم	اصلی	
نژاد	هندی	شمرده	می	شوند.	پس	از	حمله	یا	ورود	آریایی	ها	این	مردم	به	آنها	آمیزش	نموده،	نفوس	
کنونی	هندوستان	را	تشکل	داده	اند.	شواهد	مایتوکاندریائی	نشان	می	دهند	که	انسان	های	سرزمین	های	
آسیای	میانه	شمال	هندوستان،	افغانستان،	ایران	الی	ترکیه	یا	اناتولی	قدیم	)آسیای	صغیر(	در	غرب	
الی	ولگاه	بشمول	گرجستان	دارای	شباهت	خیلی	نزدیک	مایتوکاندریا	بوده،	از	یک	نژاد	هستند.	
درکشور	ما	افغانستان	در	جریان	تاریخ	یک	تعداد	از	اقوام	چینائی،	آروپائی،	مغول	و	سامی	هجوم	آورده،	
نسل	های	جدید	را	به	میان	آوردند.	که	امروز	به	چهره	های	مختلف	دیده	می	شوند.	طور	مثال	پس	از	
یک	قوم	آریایی	ها	اقوام	دیگر	آریایی	ها	مانند	مادها،	سک	ها،	یفتلیان،	اشکانیان،	هخامنشیان،	کوشانیان،	
سامانیان،	ساسانیان،	شیبانیان	تیموریان،	بابریان	و	از	نژاد	زرد	مغلیان	و	از	سامی	اعراب	و	از	اروپائیان	
یونانیان	داخل	افغانستان	شده،	پس	از	تصرف	کابل	به	هند	حمله	نموده	اند.	در	اخیر	سلطنت	را	در	
شمال	و	شمال	غربی	هندوستان	بنا	نموده	اند.	مهم	این	است	که	قوم	حمله	کننده	قوم	مغلوب	را	از	
کشورشان	رانده	با	بقایای	آن	قوم	ازدواج	یا	در	آمیزش	در	آمده	نسل	جدید	را	بمان	آورده	اند.	بناعاً	زبان	
پشتون	ها،	تخارستانی	ها،	ازبیک	ها	و	ترکمن	ها،	بلوچ	ها،	بدخش	ها	و	تعداد	دیگر	از	اقوام	که	در	میان	

کوه	های	صعب	العبور	زندگی	دارند،	از	گزند	زبان	مغالن	و	عربی	به	دور	مانده	است.
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نژاد آریایی ها کی بودند و از کجا آمده اند؟

آریا	معنای	آزاده،	شریف	و	بزرگوار	را	می	دهد.	آریا	به	قومی	از	نژاد	هندواروپائی	گفته	می	شد	که	
نیاکان	باشندگان	سرزمین	های	افغانستان	ایران	بخش	هایی	از	شبه	قارۀ	هند	کشورهای	آسیای	میانه	و	
قسمت	های	از	اروپا	را	تشکیل	می	دهند.	آریایی	ها	در	نوشته	های	کهن	اوستا	به	نام	ایرانویچ	نام	برده	شده	
	است.	آریاییان	ساکن	سرزمین	هایی	هستند	که	از	دورترین	مرزهای	شرقی	هندوستان	تا	اروپا	امتداد	
دارد.	به	همین	جهت	به	آنان	نژاد	هندو-اروپایی	گفته	می	شود.	هندواروپاییان	زادگاه	خود	را	که	اغلب	
دشت	های	اوراسی	واقع	در	جنوب	روسیه	می	شناسند.	هندوآریایی	شاخه	از	اقوام	هندواروپائی	زبان	
بودند.	این	گروه	به	نسبت	داشتن	زبان	معین	تقریبا	دین	هماهنگ	داشتند.	آریایی	ها	مدت	زمان	دراز	
در	جنوب	شرقی	اقامتگاه	هند	و	اروپائیان	در	ناحیه	ای	که	از	شرق	به	دریاچه	بالخاش	و	از	غرب	به	نواحی	
غربی	ولگا	گسترش	داشته	در	کنار	یکدیگر	می	زیستند.	دارای	دین	و	آئینی	ساده	زبان	و	آداب	و	رسوم	
مشترکی	بودند.	آریاییان	حدود	چند	هزار	سال	قبل	المیالد	به	شکل	قبیله	های	کوچک	در	بلوچستان	
و	در	غرب	دامنه	های	پامیر	و	در	شمال	کوه	های	هندوکش	و	یا	در	شمال	اطراف	بحیره	ارال	می	زیستند.

	در	دوران	باستان،	اقوام	هندی	و	آریایی	به	زبان	های	هندوآریایی	سخن	گفته،	خود	را	آریایی	
می	نامیدند.	نمونة	این	اشاره	ها	را	می	توان	در	اوستا،	و	متن	های	کهن	هندو	مانند	ریگ	ویدا	دید.	این	
قبایل	با	افزایش	تعداد	اعضا،	دشوار	شدن	شرایط	اقلیمی	و	کمبود	چراگاه	ها	ناچار	به	مهاجرت	شدند	
و	به	نواحی	شرق	و	غرب	و	جنوب	کوچ	کردند.	مهاجرت	آریاییان	به	شمال	و	جنوب	افغانستان	یک	
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مهاجرت	تدریجی	بوده	و	در	دوره	های	مختلف	از	تاریخ	صورت	گرفته		است.	این	گروه	ها	به	شکل	
دسته	دسته	به	طرف	افغانستان	مهاجرت	نمودند.	به	گمان	اغلب	با	آشنا	شدن	با	زراعت	و	مالداری	در	
کناره	های	آمو	دریا	زندگی	نوین	را	آغاز	نمودند.	سلسله	این	مهاجرت	های	طبیعی	از	هزاران	سال	پیش	
از	میالد	آغاز	شده	و	تا	قرن	17	ادامه	داشت.	مهاجرت	های	این	اقوام	تمدن	باختر	را	در	افغانستان،	تمدن	

متانی	را	در	بین	النهرین	و	در	ایران	تمدن	پارت	ها	مادها	و	پارس	ها	را	بنا	نمودند.

زبان های آریایی

زبان	های	آریایی	یکی	از	شاخه	های	زبان	های	هندوآریایی	از	خانواده	بزرگ	زبان	های	هندواروپایی	
را	تشکیل	می	دهد.	زبان	های	آریایی	یک	ریشه	مشترک	باستانی	دارد	و	که	تکلم	کنند	گان	زیاد	دارد.	
آریایی	ها	در	مراحل	اول	در	کنار	سر	دریا	و	رود	اکسوس	و	اراضی	نزدیک	به	این	رودها	زندگی	داشتند			
و	به	یک	زبان	صحبت	می	کردند؛	پس	از	جدا	شدن	از	هم	دیگر	گویش	و	لهجه	های	جدید	به	میان	
آمده،	زبان	های	جدید	را	اختراع	نمودند.	که	عموماً	به	عنوان	زبان	هندو	اروپایی	ذکرگردیده	است.	
خانواده	بزرگ	هندو	اروپایان	شامل	خانواده	های	زبان	های	التین,	اسالو	و	یونانی	در	اروپا،	خانواده	بزرگ	

زبان	های	هندو	آریایی	در	آسیا	و	سایر	مناطق	جهان	می	باشد.
زبانشناسان،	زبان	این	خانواده	بزرگ	را	»	آریایی«	یا	»	هندو	آریایی«	یا	»	باختری«	نامیده	اند.	
باختری	در	مراحل	اول	به	زبان	اطالق	می	شد،	بعداً	در	اثر	مهاجرت	های	بعدی	و	تقسیم	شدن	این	
کتله	به	شاخه	های	دیگر	و	مهاجرت	بسیاری	از	قبایل	بطرف	خاک	های	وسیع	هندی	و	پارس	)فارس(	
شاخه	های	دیگری	به	وجود	آوردند	که	شامل	زبان	های	هندی،	مادی،	سغدی،	فارسی،	ازبکی،	ترکی،	
فارسی	یا	پارسی،	دری،	تاجیکی،	کردی،	پشتو،	بلوچی،	لری،	زازاکی،	مازنی،	گیلکی،	تالشی،	تاتی	
آسی	و...	می	باشند.	خانواده	های	مهاجر	اراضی	هندی	و	پارسی،	از	مدیا	تا	پنجاب،	سغدیان	و	دیگر	نقاط	
نزدیک	به	آنها	تا	دیر	زمان	به	همان	زبان	مادری	که	از	سرزمین	اول	»	باختر«	با	خود	برده	بودند،	تکلم	
می	کردند.	زبان	اولی	و	مادری	این	کوچ	نشین	ها	در	اسناد	معتبر،	زبان	»	ودا«	وزبان	اوستا	»	زند«	ذکر	
گردیده	است	که	دارای	همان	ادبیات	پخته	و	مکمل	حوزه	علیای	سر	دریا	و	اکسوس	و	اراضی	متصل	
آن	بوده	است.	سرودهای	ویدی	در	شکل	ثانوی	و	بعد	از	تغییر	و	تحوالت	زیاد	به	دست	ما	رسیده	است.	
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شاید	فارم	اولی	و	ابتدایی	آن	عامیانه	بوده	باشد.	این	گفته	ما	را	به	این	متوجه	می	سازد	که	قدیمی	ترین	
سرودهای	ویدی	که	در	خاک	آریانا	و	درجنوب	هندوکش	به	وجود	آمده	و	از	همان	جا	به	قسمت	های	
جنوب	شرقی	حرکت	کرده،	انشعاب	لهجه	ها	و	تحوالت	اخیر	زبان	را	به	نام	سانسکریت	به	وجود	آورده	

است.	پس	ادبیات	ویدی	مخصوصاً	قسمت	سرود	ریگویدا	اولین	نمونه	زبان	ویدی	آریایی	می	باشد.	
	

مسیر مهاجرت آریاییان در افغانستان

در	مهاجرت	آریایی	ها	در	افغانستان	نظریات	زیادند	ولی	اگر	از	لحاظ	فیزیو	گنومی	یا	چهره	شناسی	
زبان	شناسی	فرهنگ	و	شواهد	تاریخی	تحت	غور	قرار	دهیم	دو	نظر	را	می	یابیم:

1.	زمانی	که	انسـان	ها	به	کشـت	و	مالداری	آشـنا	شدند	زیسـتن	در	کنـار	دریاها	را	انتخـاب	نمودند.	در	

دامنه	های	هندوکش	قطعات	زمین	کشت	شده	وجود	دارد	که	قدمت	تاریخی	آن	از	25	هزار	سال	

قبل	است.	در	کنار	رود	آمو	20000	سال	ق.م	انسان	ها	زندگی	داشتند	وهکذا	تمدن	آریایی	ها	در	

کشت	زراعت	و	مالداری	است.	بدین	لحاظ	معلوم	می	شود	آریایی	های	افغانستان	از	خیلی	ها	قدیم	

درین	خاک	زیسته	اند	که	زبان	مشترک	و	نزدیک	با	هم	دیگر	داشتند.	شما	می	بینید	که	از	بدخشان	

افغانستان	و	تاجکستان	الی	سمرقند	بخارا	تا	ایران	همه	به	فارسی	یا	دری	صحبت	می	نمایند.	یعنی	

مرکز	تمدن	آریایی	ها	بلخ	یا	بخدی	بوده	است.	بخدی	اولین	شهر	بزرگ	آریایی	ها	است	که	با	تاسیس	

18	نهر	و	باغ	های	فراوان	به	شهرت	ثروت	و	تمدن	رسید.	با	ظهور	زردشت	این	قوم	مالک	قانون	و	

مذهب	شدند	سپس	با	تاسیس	راه	ابریشم	ثروتمند	شدند	و	با	ازدیاد	تعداد	جمعیت	از	بلخ	به	مرو	

و	از	مرو	به	هرات	سپس	به	هلمند	گروه	به	غزنی	کابل	و	گروه	وارد	مناطق	سیستان	ایران	شدند.	

و	ساتراپی	فارسهاها	را	تشکیل	دادند.	قوی	ترین	امپراطوری	فارس	ها	همانا	هخامنشیان	است	که	

دارای	دین	زردشتی	بودند.	گروه	که	در	بلخ	بود	از	دست	سکندر	شکست	خوردند.	سپس	با	یونانیان	

حکومت	باختر	را	ساخته	به	جنوب	راه	یافتند.	با	کشف	راه	های	هندوکش	از	راه	بلخ	و	بامیان	سالنگ	ها	

بدخشان	نورستان	اقوام	دیگر	آریایی	ها	به	جنوب	سرازیر	شده	تا	شمال	هندوستان	رسیدند.

2.	نظر	دوم	در	مورد	مهاجرت	آریایی	ها:	حدود	2000-2500	سال	قبل	قومی	از	جمله	اقوام	هند	و	

اروپائیان	زادگاه	خود	را	که	به	گمان	اغلب	دشت	های	اوراسی	واقع	در	جنوب	پیش	روسیه	بود	احتماالً	
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بر	اثر	فشار	اقوام	دیگر	ترک	گفتند	و	به	دو	دسته	تقسیم	شدند.	دسته	اول	بحیره	سیاه	را	دور	زده	

پس	از	عبور	از	بالکان	و	بسفور	به	ترکیه	شرقی	یا	آسیای	صغیر	هجرت	نمودند.	این	گروه	مناطق	را	

در	تصرفات	خویش	در	آورده،	اتحادیة	هیتان	را	به	وجود	آوردند.

	دسته	دوم.	هندوآریایی	یعنی	اقوام	که	در	مناطق	بین	روسیه	چین	الی	هندوستان	زندگانی	نموده	
باشد.	گفته	می	شود.	این	اقوام	جنگجو	بوده،	دسته	ازین	اقوام	از	حصه	شرقی	بحیره	خزر	حرکت	نموده	
از	راه	قفقازتا	انحنای	رود	فرات	پیش	رانده	و	با	هوریان	بومی	ممزوج	گردید	و	پادشاهی	میتان	را	تشکیل	

دادند.	آثار	که	از	آن	زمان	باقی	مانده	است،	سنگ	نوشته	یا	سنگ	میتانی	است.
دسته	از	هندو	آریایی	که	در	نواحی	شرقی	هندواروپائیان	زندگی	می	نمودند	به	گمان	اغلب	اولین	
آریایی	ها	است	که	به	خوارزم	یا	سغد	هجرت	نموده	اند.	گروه	از	این	گروپ	ممکن	به	اثر	فشار	از	دریای	
آمو	گذشته	در	کناره	های	جنوبی	دریای	آمو	در	نواحی	حیرتان	و	کلدار	زندگی	را	آغاز	نموده	اند.	این	
گروه	باالثر	اذیت	حشرات	)پشه(	و	امراض	و	تابستان	و	سردی	شدید	هوا	در	زمستان	از	کناره	های	
دریای	آمو	به	کناره	های	دریای	بلخاب	که	محل	مناسب	بود	کوچ	نمودند.	دریای	آمو	در	آن	زمان	
دارای	ماهی	های	لقه	یا	بدون	خار	داشت	و	هکذا	تعداد	زیادی	از	حیوانات	درنده	و	چرنده	وجود	
داشت.	آریایی	ها	پس	از	آشنایی	به	زراعت	مالداری	و	باغداری	و	اختراح	ابزار	آهنی	به	ساختن	نهرها	
و	حوض	های	ذخیره	گا	آب	و	ساختن	باغ	ها	در	بلخ	آغاز	نمودند.	بدین	ترتیب	شهر	بخدی	را	که	به	
نام	18	نهر	مشهور	است	بنا	نمودند.	ساختن	جوی	از	دریای	آمو	به	طرف	افغانستان	در	فاصله	چند	
کیلومتر	ناممکن	است؛	زیرا	ارتفاع	خاک	افغانستان	از	دریای	آمو	بلند	است.	ضرورت	است	آب	را	از	
فاصله	30-20	کیلومتر	قبلی	به	محل	آورد.	که	در	آن	زمان	ناممکن	بود.	بدین	ملحوظ،	زیستن	در	کنار	
دریای	بلخاب	را	انتخاب	نمودند.	پس	از	ساختن	شهر	نفوس	شان	زیاد	شد،	صاحب	مذهب،	فرهنگ	و	
هنر	شدند.	با	اختیار	مذهب	زردشتی	مالک	ثروت،	فرهنگ	و	قوانین	شدند.	سپس	این	گروه	به	کشف	
راه	بامیان	و	راه	مرو	ایران	موفق	شدند.	شاخه	از	این	قوم	به	مرو	و	ایران	مهاجرت	نمودند	که	پارس	ها	
گفته	می	شدند.	در	چنین	زمان	اقوام	دیگر	از	آریایی	ها	به	نام	پارت	ها	و	مادها	از	شمال	به	ایران	هجوم	
آوردند.	سک	ها،	پشتون	ها	و	بلوچ	ها	که	شاخه	از	اقوام	هندواروپایی	بودند	به	عوض	ایران	باال	افغانستان	

هجوم	آوردند.	این	سه	قوم	شباهت	چهره	و	زبان	دارند.
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کلباسی/ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     دکتر ایران 

مقدمه

مقالة	حاضر	بر	اساس	داده	های	دو	منبع	زیر	نوشته	شده	است:
از	آقای	فریدون	جنیدی	در	36	صفحه	به	چاپ	رسیده	و	 با	پیشگفتاری	 		»	نامة	رومانو«	که	

دربردارندۀ	حدود	700	واژه	از	رومانوهای	مشهد	و	قوچان	و	نیز	از	روستای	زرگر	است.2

1.	این	مقاله	برای	نخستین	بار	در	سال	1372	خورشیدی	در	مجلة	پژوهشی	دانشگاه	اصفهان،	ج5،	صفحات	58ـ37	چاپ	شده	است.
2.	از	شیرعلی	تهرانی	زاده	قوچانی	)1370(.

-1
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2ـ		گزارشی	دستنویس	شامل	8	صفحه	که	به	وسیلة	آقای	پرویز	البرزی	ورکی،	اهل	قزوین	و	دانشجوی	

زبان	شناسی	دانشگاه	تهران	در	تابستان	سال	1371،	از	روستای	»زرگر«	تهیه	شده	است.

	گویا	در	اروپا	نیز	هم	اکنون	گروه	هایی	از	قوم	»	رومانو«	 آن	گونه	که	از	»	واژه	نامة	رومانو«	برمی	آیدـ	
زندگی	می	کنند	که	در	آلمان	به	نام	»روما«	معروف	اند.	از	طرفی	در	منبع	مذکور	این	قوم	با	اقوامی	که	

به	نام	»کولی«1معروف	اند	مرتبط	دانسته	شده	اند.2
در	گزارش	البرزی	چنین	آمده	است:

»روستای	فعلی	زرگر	در	کنار	ویرانه	های	روستای	قدیمی	آن	بنا	شده	و	در	حوالی	40	کیلومتری	مشرق	

شهرستان	قزوین	قرار	دارد.	در	این	روستا	حدود	صد	خانوار	سکونت	دارند	و	جمعیت	آن	800	نفر	تخمین	

زده	می	شود.			روستای	زرگر	دارای	مدرسه	است	و	کمتر	خانواده	ای	وجود	دارد	که	فرزندی	باسواد	نداشته	

باشد.	بعضی	از	خانواده	ها	پسران	خود	را	به	دانشگاه	فرستاده	اند.	مردم	غالباً	به	کشاورزی	و	دامداری	اشتغال	

دارند	و	تعداد	قلیلی	هم	جذب	کارخانه	های	اطراف	شده	اند.	در	این	روستا	سه	طایفه	سکونت	دارند:	

»پاساالیره«	)pāsālāyra(	یا	طایفة	زرگر	که	زبان	اصلی	دهکده	به	آنها	نسبت	داده	شده	است،	»ساالتن	

لیدس«	)sālātenlides(	یا	طایفة	احمدی	و	»چوقورلیدس«	)uqurlidesč(	یا	طایفة	گودنشین.

در	ادامة	گزارش	چنین	آمده	است:
»طبق	گفتة	یکی	از	پیرمردان	محل	در	روزگار	باستان،	دولت	روم	به	دالیلی	280	نفر	زن	و	مرد	را	به	

پرجّثه	 ایران	می	فرستد	تا	حکمرانان	ایران	آنان	را	اعدام	کنند.	اما	اینان	که	مردمانی	بسیار	بلندقامت	و	

بودند	مورد	عنایت	و	محّبت	پادشاه	وقت	قرار	می	گیرند	و	در	ایران	ساکن	می	شوند3	و	اعقاب	آنها	

همین	طایفة	»	زرگر«	یا	»	رومانو«	اند	که	مانند	پدران	خود	غالب	آنها	قامتی	بلند	داشته	و	قدشان	

در	حدود	200	سانتیمتر	است«.

چنانکه	از	گزارش	مذکور	برمی	آید	این	قوم	زبان	خود	را	رومانو	چیپ	)romāno čip(	یا	»	زرگری«	
می	نامند	و	معتقدند	که	زبانشان	به	دلیل	نفوذ	فارسی	و	ترکی	در	حال	نابودی	است.

1.	پانوشت	ص9
2.	برای	اطالع	از	برخی	ویژگی	های	زبان	کولی	ها	نظر	خوانندگان	این	مقاله	را	به	کتاب	»	راهنمای	گردآوری	زبان	ها«	)صادق	کیان،	ص	سیزده(	

جلب	می	نمایم.
3.	در	صّحت	این	گفته	می	توان	تردید	روا	داشت	ولی	گفته	هایی	که	جنبة	اسطوره	ای	یافته	اند	و	در	طول	زمان	سینه	به	سینه	نقل			شده	اند	

می	توانند	گاهی	مورد	استفاده	قرار	گیرند.
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همانطوری	که	قبالً	گفته	شد،	این	مقاله	براساس	داده	های	دو	منبع	فوق	الذکر	نوشته	شده	و	اگر	
نقصی	در	آن	دیده	می	شود	به	دلیل	کمبود	داده	هاست.	مثال	هایی	که	با	عالمت	]+[	مشخص	شده	اند	

به	گزارش	دستنویس	تعلق	دارند	و	بقّیه	از	واژه	نامة	رومانو	برگرفته	شده	اند.
در	این	مقاله	مطالب	زیر	راجع	به	زبان	مذکور	آمده	است:	آواها،	انواع	واژه	ها	در	مقایسه	با	فارسی	
امروز،	نشانة	جمع،	نشانة	ندا،	جنس،	حروف	اضافه،	ضمایر	شخصی،	ضمایر	اشاره،	مضاف	و	مضاف	الیه،	
صفت	و	موصوف،	مصدر	و	نشانة	آن،	ستاک	حال	و	ستاک	گذشتة	فعل،	شناسه	های	فعلی،	افعال	

مرکب،	فعل	بودن،	نشانة	نفی	فعل،	کلمات	مشتق،	کلمات	مرّکب.

الف ـ آواها

تا	جایی	که	از	منابع	مورد	مطالعه	برمی	آید،	آواهای	زیر	در	این	زبان	وجود	دارند:
همخوان ها )صامت(:

نشانه آوانویسی خط  در  نشانه 
فارسی

مثال

]t] ت، ط tom تپه

]d] د dād پدر

]p] پ pāpo پدربزرگ

]b] ب bār سنگ

]č] چ čār خاکستر

]ĵ] ج ĵān بروید

]x] خ xār غار

]z] ز، ذ، ض، ظ zār مو

]r] ر rom شوهر

]f] ف fom مهمان

]q] ق، غ qānimo کچل

]k] ک kān بو

]g] گ gi دل
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]l] ل lāčo خوب

]m] م māčo ماهی
]n] ن nā نه، چیز
]v] و vāst دست
]h] هـ ، ح hāzār هزار
]s] س، ص، ث sāres زرد
]š] ش šolo ریسمان
]y] ی yāg آتش

 	 واکه ها )مصّوت(:
]ā] َا āmāl دوست

]a] َا amin ما

]e] ِا eftā هفت

]o] ُا oxto هشت

]u] او ulā آنها

]i] ایـ isās بود

 	 واکه های مرّکب:
]ow] ُاو tow بشور

]āw] ُاو tāw نخ

]āy] َای teripāy داشتن

]ay] َای čay دختر

]ey] ِای eyna ُنه )عدد(

]uy] اوی duy دو )عدد(

]oy] ُای toypāy شستن

در	هر	دو	منبع	مورد	بررسی	برای	همخوان	ها	و	واکه	های	فوق،	گونه	هایی	شناخته	شده	است	ولی	
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تا	هنگامی	که	یک	مطالعة	آواشناختی	دقیق	در	این	باره	انجام	نگیرد	نمی	توان	راجع	به	صداهای	این	
زبان	و	خصوصیات	واجی	آنها	اظهارنظر	قطعی	نمود.

ب ـ انواع واژه در مقایسه با فارسی امروز

واژه	های	این	زبان	را	در	مقایسه	با	فارسی	معیار	امروز	می	توان	به	سه	گروه	تقسیم	کرد:
	har	،)نماز(	namāz	،)شام(	šām	:است	کم	بسیار	تعدادشان	ولی	یکسانند	کاماًل	فارسی	با	که	گروهی		1ـ

)هر(.	کلمة	اخیر	را	می	توان	در	واژه	ای	مانند	har-tipdā	)هر	چیز،	هر	شیء(	مشاهده	کرد.

	čay	،)شوهر	مرد،(	rom	،)کوه(	vešk	،)کاغذ(	lil	،)آتش(	yāg	:متفاوتند	کاماًل	فارسی	با	که	گروهی	2ـ

)دختر(،	čā	)پسر(	]+[.

3ـ		گروهی	که	با	فارسی	تفاوت	آوایی	دارند.	این	تفاوت	شامل	اختالفات	واکه	ای،	همخوانی	یا	تفاوت	در	

تعداد	واکه	ها	و	همخوان	هاست:

 	 تفاوت های واکه ای و همخوانی:

رومانو فارسی

hāzār hezār هزار

hāsār hesār حصار

xemer xamir خمیر

nā na َنه

pānĵ panĵ پنج

dār dar در )ب(

min [+] man من

dayi dāyi دایی

duy do دو )عدد(

tu to تو

du [+] to تو
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xār qār غار

šow šeš شش

deš dah ده

vāst dast دست

تفاوت در تعداد صداها )عالوه بر تفاوت های واکه ای و همخوانی(: 	 
čanas čāne چانه

čoxas čuxă چوخا

čopānis čupān چوپان

čelčelas čelčele چلچله

poštas pošte پشته

dalas dale دله )شکمو(

hālvās halvā حلوا

čomākā čomāq چماق )چوبدستی(

māsik māh ماه

čānis čāy چای

bahrāmes[+] bahrām بهرام

pošom pašm پشم

xolāy xodā خدا )صاحب(

xodās[+] xodā خدا

xālāna xāle خاله

nefti naft نفت

koro kur کور

kirmo kerm کرم

persi pārsāl پارسال

dānda dandān دندان

xorči xorĵin خورجین
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پ ـ نشانة جمع

نشانة	جمع	در	این	زبان	دارای	انواع	زیر	است:
1ـ	واژک	ā	یا	aـ	که	در	پایان	غالب	اسامی	مفرد	اضافه	می	شود:

Poyb)ابرو(،	poyb-ā	)ابروها(،	 ip-ā[+]č	)زبان	ها(	]+[،	trax	)کفش(	]+[،	trax-ā	)کفش	ها(	

]+[،	pābāy	)سیب	]+[،	pābāy-a	)سیب	ها(	]+[،	puy	)زمین	زراعی	]+[،	puy-a	)زمین	های	
زراعی(	]+[.

اسم	های	مفردی	که	به	واکه	ختم	می	شوند،	با	اضافه	شدن	نشانة	جمع	فوق،	واکة	پایانی	آنها	حذف	
می	گردد:	čerqine	)ستاره(	]+[،	čerqin-a	)ستاره	ها(	]+[،	bizni	)بز(	]+[،	bizn-a	)بزها(	]+[.

مالحظه	می	گردد	که	نشانة	aـ	تنها	با	کلماتی	آمده	است	که	با	عالمت	]+[	همراهند	)برگرفته	از	
گزارش	دستنویس(.

2ـ		واژک	voـ	که	معموالً	با	کلمات	مختوم	به	واکة	|ā|	می	آید:	cā	)پسر(	]+[ ،[čā-vo[	)پسرها(	]+[،	

dinčā )بّچه(	]+[،	dinčā-vo	)بّچه	ها(	]+[.

[v[	در	voـ	همخوانی	میانجی	است	که	بین	دو	واکه	آمده	است.

3ـ		واژک	engeـ	که	همراه	با	کلمة	زیر	دیده	می	شود:	mānuš	)اَدم(	]+[،	mānuš-enge	)آدم	ها(	]+[.

	davlas	:گردند	می	مختوم	همخوان	این	به	که	گیرد	می	قرار	کلماتی	پایانی [s]	از	قبل	که	ـde	واژک		4ـ

)طویله(	]+[،	davla-de-s	)طویله	ها(	]+[،	sāmvāres	)سماور(	]+[،	sāmvāre-de-s	)سماورها(	]+[.

5ـ		گاهی	عوض	شدن	یکی	از	صداهای	درونی	کلمه	آن	را	تبدیل	به	جمع	می	کند:

āvā	)این(،	ālā	)اینها(،	uvā	)آن(،	ulā	)آنها(،	kāvā	)این(	]+[،	kālā)اینها(	]+[،	kovā	)آن(	]+[،	

kolā	)آنها(	]+[.

 gor(mosu)	،]+[	)ها	گربه(	pišige	،]+[	)گربه(	pišekā	:آیند	می	قاعده	بی	نظر	به	که	هایی	جمع		6ـ

)موش(	]+[،	gorme	)موش	ها(	]+[.
ت ـ نشانة ندا

نشانة	ندا	واژک	āـ	یا	eـ	است	که	به	پایان	اسم	اضافه	می	شود:	dād	)پدر(	dād-e/-ā	)پدر	منادا(.
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ث ـ جنس

»جنس«	در	این	زبان	به	سه	صورت	مشاهده	می	گردد:
1ـ	تغییر	صدای	پایانی	کلمه:	puro	)پیرمرد(،	puri	)پیرزن(.

	goru-ni	،)نر	گاو(	goru	،)زن(	rom-ni	،)شوهر	مرد،(	rom	:کلمه	پایان	به	 n(i)ـ	واژک	شدن	اضافه		2ـ

)گاو	ماده(،	goru-n	)گاو	ماده(	]+[.

3ـ		اضافه	شدن	واژک	iـ	به	پایان	کلمه:	gerāst	)اسب	نر(،	gerāst-i	)اسب	ماده(.

4ـ		تغییر	صدای	درونی	کلمه:	kovā	)او	مذکر(	]+[،	koyā	)او	مؤنث(	]+[.

ج ـ حروف اضافه

در	این	زبان	حروف	اضافه	به	صورت	واژک	های	وابسته	در	پایان	اسم	یا	ضمیر	قرار	می	گیرند:	
	qom-i	،)را	همه(	serf-en	،)باغ	با(	bāqi-s	،)خانه	از(	ker-āl	،)اینجا	از(	āt-ār	،)خانه	در(	ker-e

)به	قم(.

چ ـ ضمایر شخصی

	min	:از	عبارتند	اند	شده	دیده	مطالعه	مورد	های	داده	در	ملکی	یا	آزاد	صورت	به	که	شخصی	ضمایر
)من(	]+[،	du	)تو(	]+[،	tu	)تو(،	kovā	)او	مذکر(	]+[،	koyā	)او	مؤنث(	]+[،	amin	)ما(،	amon	)ما(	
]+[،	dimen	)شما(	]+[،	ulā	)آنها(،	kolā	)آنها(	]+[،	me-dād	)پدر	من(،	mo-dād	)پدر	من(	]+[،	
mo-čā	)پسر	من(	]+[،	ti-ro )مال	تو(،	āmā-ro	)مال	ما(،	temā-ro	)مال	شما(،	les-dād	)پدر	او(،	

les-day	)مادر	او(،	les-čay	)دختر	او(.

ح ـ ضمایر اشاره

	ulā	،]+[	،)آن(	kovā 	،)آن(	uvā	،]+[	)این( kāvā	،)این(	āvā	:از	عبارتند	زبان	این	در	اشاره	ضمایر
)آنها(،	]+[،	kolā	)آنها،	اشاره	به	نزدیک(	]+[،	olā	)آنها،	اشاره	به	دور(	]+[،	alā	)اینها(،	kālā	)اینها(	]+[.
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ضمایر	فوق	همراه	با	اسم	مفرد	به	صورت	مفرد	و	همراه	با	اسم	جمع	به	صورت	جمع	می	آیند:
kovā-dinčā	]+[	بّچه	آن
kolā-dinčā-vo	]+[	)ها	بّچه	)آن	آنها
kāvā-dinčā	]+[	بّچه	این
kālā-dinčā-vo	]+[	ها	بّچه	)این(	اینها

خ ـ مضاف و مضاف الیه

در	این	زبان	مضاف	الیه	هم	قبل	از	مضاف	و	هم	بعد	از	آن	قرار	می	گیرد:
dinčā	)بّچه(	-s-trax	]+[	بچه	کفش
nāser	)ناصر(	-es-trax	]+[	ناصر	کفش
در	مثال	های	فوق	که	مضاف	بعد	از	مضاف	الیه	قرار	گرفته،	جزء	آوایی  [s(e)]	به	آخر	مضاف	الیه	

اضافه	شده	است.
ولی	در	مثال	های	زیر	 [s(e)]		دیده	نمی	شود:

segiti	)بید(	-ruk	بید	درخت
mās	)گوسفند(	-kārāvānis	گوسفند	چوپان

ترکیب	زیر	مثالی	از	قرار	گرفتن	مضاف	قبل	از	مضاف	الیه	است:
vāwnro	)	تخم(	-kāqini	مرغ	تخم

د ـ صف و موصوف

در	این	زبان،	صفت	هم	قبل	از	موصوف	قرار	می	گیرد	و	هم	بعد	از	آن:
lāčo	)خوب(		-čā ]+[خوب	پسر
	lāčo - dinčā	]+[خوب	بّچه
		lāčo - dinčā-vo	]+[خوب	های	بّچه
lolo	)قرمز(	-gād ]+[قرمز	پیراهن
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pāwnro	)سپید(	-ruk	سپید	درخت
uǰǰo	)بلند( -grāsmān	بلند	آسمان
tongoro		)کوچک(	-lombārt کوچک	اسلحه
tevro	)بزرگ(	-lombārt	بزرگ	اسلحه

موارد	فوق	نمونه	هایی	از	قرار	گرفتن	صفت	قبل	از	موصوف	در	این	زبان	بود.
مثال	های	زیر	کاربرد	صفت	را	بعد	از	موصوف	نیز	نشان	می	دهد:

kermisto	)موش(	-tevro	بزرگ	موش
	soro	)سر( -nango	)پوشش	)بدون	لخت	سِر

ذ ـ مصدر و نشانة آن

نشانة	مصدر	در	این	زبان	pāy(i)-	است	که	به	ریشة	فعل	اضافه	می	شود.
واکة	آغازی	این	نشانه (i) در	بعضی	از	مصادر	حذف	می	گردد	و	در	بعضی	باقی	می	ماند:

1ـ		پس	از	ریشه	های	فعلی	مختوم	به	همخوان	معموالً	[i[	وجود	دارد:

pek-i pāy پختن
dik-i pāy دیدن
ārāk-i pāy پیدا	کردن
mer-i pāy مردن
pang-i pāy شکستن

این	نشانه	در	»واژنامة	رومانو«	گاهی	به	صورت	bāy-	آمده	است	که	احتماالً	اشتباه	چاپی	است،	
مانند	ārākăw-bāy	)نگاه	کردن(.

2ـ		پس	از	ریشه	های	فعلی	مختوم	به	واکه	یا	واکه	مرکب [i] حذف	می	گردد:
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exit-pāy برخاستن
āvi-pāy آمدن
toy-pāy شستن
ley-pāy گرفتن
dey-pāy دادن
xāy-pāy خوردن
ĵāy-pāy رفتن
gārāw-pāy پنهان	کردن،	نگهداشتن
bāšāw-pāy نواختن

3ـ	گاهی	در	مصادری	که	ریشة	آنها	به	همخوان	پایان	می	پذیرد	نیز	[i[	دیده	نمی	شود	که	البته	تعدادشان	

محدود	است:
pānd-pāy بستن
ker-pāy انجام	دادن،	کردن

بعضی	از	مصادر	از	اسم	یا	صفت	به	اضافة	نشانة	مصدری pāy(i)– ساخته	می	شوند:

kel رقص kel-i pāy رقصیدن
āmāl دوست āmāl-i pāy دوست	شدن
zomāy فهم zomāy-pāy فهمیدن
denglo دیوانه denglo-pāy دیوانه	شدن

ر ـ ستاک حال و ستاک گذشته فعل

در	این	زبان	ستاک	حال	فعل	با	ریشة	فعل	یکسان	است	و	این	موضوع	را	می	توان	در	افعال	امر	
صفحه	بعد	مشاهده	کرد:

pāng-i pāy شکستن pāng بشکن
exti-pāy برخاستن exti برخیز
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āvi-pāy آمدن āvi بیا
māng-i pāy خواستن māng بخواه
ārāk-i pāy پیدا	کردن ārāk پیدا	کن
mer-i pāy مردن mer بمیر
pānd-pāy بستن pānd ببند
ĵāy-pāy رفتن Ĵā(y) برو
xāy-pāy خوردن xā(y) بخور

ستاک	گذشته	از	ریشة	فعل	به	اضافة	یکی	از	واژک	های	–-n	-d,	t,	یا	-l	ساخته	می	شود	)به	دلیل	
کمبود	داده	ها	نمی	توان	در	این	مورد	قانون	آوایی	ارائه	کرد(:

exit -n-om برخاستم

pāng-d-ās شکست

ārāk-t-ān پیدا کردی

āvi-l-e آمدند

زـ شناسه های فعلی

	)aspect(	نمود	و	وجه	زمان،	به	بسته	فعلی	های	شناسه	آید	برمی	بررسی	مورد	های	داده	از	چنانکه
فعل	متفاوتند	ولی	در	این	مورد	نیز	به	دلیل	کمبود	داده	ها	نمی	توان	یک	قانون	کلّی	داد.	تنها	برای	هر	

شخص	چند	مثال	آورده	می	شود:

1ـ اّول شخص مفرد:
pāngd-om شکستم

bešd-om نشستم

āvil-om آمدم

extim-om برخاستم

pānd-āw ببندم
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pen-āw بگویم
mer-āw بمیرم
pāng-āni می	شکنم

ـ  دوم شخص مفرد: 2

extin-ān برخاستی
ārākt-ān پیدا	کردی
avil-ān آمدی
exti-s برخیزی
exti-sā برمی	خیزی
āvi-sā می	آیی

ـ  سّوم شخص مفرد: 3

pend-ās گفت
pānd-ās بست
pāngd-ās شکست
extin-ās برخاست
pānd-el ببندد
exit-l برخیزد
pen-el بگوید
ter-el دارد
pen-elā می	گوید

ـ  اّول شخص جمع: 4

āvil-ām آمدیم
extin-ām برخاستیم
ker-ās انجام	بدهیم
ĵā-s برویم

ـ  دّوم شخص جمع: 5
extin-en برخاستید
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ĵā-n بروید
pen-en بگوئید
āvil-en آمدید

ـ  سوم شخص جمع: 6
extin-e برخاستند
āvil-e آمدند
geld-e بردند
āvi-nā می	آیند
ĵā-nā می	روند

ـ  افعال مرکب ژ

افعال	مرکب	از	یک	اسم،	صفت	یا	قید	همراه	با	یک	فعل	ساده	ساخته	می	شوند:
pāni-čidipāy آب	کشیدن
šāmi-xāypāy شام	خوردن
gi-pāngipāy دل	شکستن
pāni-kerpāy آب	کردن
pāni-deypāy آب	دادن	)آبیاری	کردن(
čimi-deypāy بوسه	دادن	)بوسیدن(
rizi-pekipāy برنج	پختن
mušti-āvipāy خوش	آمدن
čilālo-penipāy بد	گفتن
federi-bāšāwpāy خوب	نواختن
federi-oypāy خوب	بودن
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س ـ فعل »بودن«

مصدر	این	فعل	به	صورت oy-pāy	است	و	صورت	ها	و	ترکیبات	زیر	از	آن	در	داده	های	مورد	بررسی	
دیده	شده	است:

sān هستی
federi-sān خوب	هستی
sāsto-sān سالمت	هستی
sori-sān چطور	هستی
(i)si هست،	است
rom-isi مرد	است
so-si چه	هست	)چیست(
pāto-si سنگین	است

	les	)او(	-čay	)دختر(	-si	)است(		 دختر	او	است

	tevro	)بزرگ(	 -si	)است(	-del	)خدا( بزرگ	است	خدا
(i)sās بود
federi-sās خوب	بود
sānās بودی
federi-sānās خوب	بودی
nānāy نیست
pāro-nānāy سنگین	نیست

ش ـ نشانه نفی فعل

نشانة	نفی	فعل	mā	یا	-nā	است	که	در	افعال	ساده	قبل	از	فعل	قرار	می	گیرد	و	در	افعال	مرکب	
بین	جزء	غیرفعلی	و	فعلی	می	آید:

xā(y) بخور mā-xā(y) نخور

ke(r) بکن mā-ke(r) نکن



کاسپین / دفتر سوم176 کرانه های دریای  پژوهش هایی درباره ی 

māng بخواه mā-māng نخواه

ārākāw نگاه کن mā-(ā)rākāw نگاه نکن

gi-terel دل دارد gi-nā-terel دل ندارد

صورت	مثبت	و	منفی	فعل	»بودن«		متفاوت	است:
(i)si هست، است nānāy نیست

pāro-si سنگین است pāro-nānāy سنگین نیست

ص ـ کلمات مشتق

کلمة	مشتق	به	کلمه	ای	گفته	می	شود	که	در	آن	یک	یا	چند	ونداشتقاقی1	وجود	داشته	باشد.
در	این	زبان	پسوندهای	اشتقاقی	زیر	دیده	می	شوند:

ān-:	این	وند	با	اسم	و	ستاک	حال	فعل	ترکیب	می	شود	و	صفت	می	سازد:

صفت → ān + ستاک	حال	فعل + اسم
xoxāype )دروغ( -pen-ān دروغگو
pāni )آب( -pek-ān آب	پز
pāni-dik-ān آبدیده

āni-:	با	اسم	و	ستاک	حال	فعل	ترکیب	می	شود	و	صفت	می	سازد:

صفت	→ āni	+	ستاک	حال	فعل	+	اسم
kānā	)گوش( -dey-āni گوش	دهنده
māniš )آدم( -xāy-āni آدمخوار

1.	جهت	اطالع	از	وند	اشتقاقی	رک.	ایران	کلباسی	)1371(	ص23.
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ānis-:	با	اسم	و	ستاک	حال	فعل	ترکیب	می	شود	و	اسم	یا	صفت	می	سازد:

صفت/	اسم	→ ānis	+	ستاک	حال	فعل	+	)اسم(
pāni )آب( -dey-ānis آب	دهنده	)آبیار(
pāni-čid-ānis آبکش
tārd-ānis راننده
bāšaw-ānis نوازنده
pey-ānis نوشیدنی

o-:	با	اسم	و	ستاک	حال	یا	ستاک	گذشته	ترکیب	می	شود	و	صفت	مفعولی	می	سازد:

صفت	مفعولی → o	+	ستاک	حال/	ستاک	گذشته	+	)اسم(
gi )دل( ـpāng )حال	ستاک( -o شکسته	دل
porčik )دم( ـčind )گذشته	ستاک( -o بریده	دم
rest	)گذشته	ستاک(	-o رسیده

āno-:	با	اسم	ترکیب	می	شود	و	صفت	می	سازد:

صفت	→ āno+	اسم
 rom )مرد( -āno رومانو

ـ:	با	اسم	ترکیب	می	شود	و	صفت	می	سازد:  ālo

صفت	→ ālo+	اسم
 pošom )مرد( -ālo پشمالو
pāyn )آب( -ālo آبدار

zor )زور( -ālo زوردار، مقاوم
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māloـ:	با	ستاک	حال	فعل	ترکیب	می	شود	و	صفت	می	سازد:

صفت	→ mālo+	ستاک	حال	فعل
  xāy-mālo خوردنی
ĵāy-mālo رفتنی

ـ:	با	اسم	ترکیب	می	شود	و	صفت	می	سازد: lo

صفت	→ lo+	اسم
 kānā )گوش( -lo )درازگوش )خر

ـ:	با	اسم	و	ستاک	حال	فعل	ترکیب	می	شود	و	صفت	می	سازد: do

صفت	→ do+	ستاک	حال	+	اسم
 šoro )سر( ـpiter )»کردن	»باز	حال	ستاک( -do سرباز )بدون پوشش(
gi )دل( -piter -do دلباز

lon	)نمک( -do پرنمک

ـ:	با	اسم	ترکیب	می	شود	و	اسم	می	سازد: i

صفت	→ i	+	اسم
 mezqān )ساز( -i ویلن

ـ:	با	عدد	و	اسم	ترکیب	می	شود	و	صفت	می	سازد: ingi

صفت	→ ingi	+	اسم	+	عدد
 eftā )هفت( ـmāsik )ماه( ingi- هفت ماهه

ـ:	با	اسم	و	ستاک	حال	فعل	ترکیب	می	شود	و	اسم	می	سازد: es
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اسم	→ es	+	ستاک	حال	فعل	+	اسم
 gow )ـ )گاوduš ـes ظرف دوشیدن گاو

ـ:	با	اسم	ترکیب	می	شود	و	اسم	می	سازد: vāy

اسم	→ vāy	+	اسم
 lil )ـ )کاغذvāy کتاب

ض ـ کلمات مرکب

واژه	های	مرکبی	را	که	به	جز	فعل	در	این	زبان	دیده	شده	اند	و	شامل	اسم،	صفت،	قید،	ضمیر	و	
عددند،	می	توان	از	نظر	نوع	ترکیب	به	انواع	زیر	تقسیم	کرد:

1ـ	اضافه ای:	که	از	ترکیب	دو	اسم	یا	یک	اسم	و	صفت	ساخته	می	شود:

1ـ1ـ		دو	اسم:

 čel )ـ )آبلهkāqinā آبله مرغان
čel-muy آبله رو

1ـ2ـ	اسم	و	صفت

 lolidi	))گل	ـpāwnro گل سفید

 čor )ـ )ریشpāwnro ریش سفید

ـ  اضافه مقلوبی:	که	از	ترکیب	دو	اسم	یا	یک	اسم	و	صفت	به	صورت	اضافة	مقلوب	ساخته	می	شود: 2

2ـ1ـ	دو	اسم:

 yākāk )ـ )چشمpāni چشم	آب
mus )ـ )دهانpāni آب	دهان
xālānak	)ـ )خالهčay دخترخاله
bāšino )ـ )خروس māniš مانند	خروس	آدم
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2ـ2ـ	صفت	و	اسم:

 čilālo	)ـ )بدmānis بد	آدم
tāto )ـ )گرمpāni آب	گرم
lolo )ـ )قرمزlolidi گل	قرمز
pāro )ـ )سنگینburi بار	سنگین

در	ترکیب	دو	اسم	به	صورت	اضافه	مقلوبی	گاهی	آوایی	به	صورت [s] )پس	از	واکه(	یا	[es[	)پس	
از	همخوان(	به	پایان	اولین	اسم	)مضاف	الیه(	اضافه	می	شود.

pāni )ـ )آبs-tān آب	ظرف
pāni-s-tini بهای	آب
pāni-s-dorom راه	آب
devel )ـ )خداes-dorom راه	خدا
dayi	)ـ )داییs-romni زن دایی

در	ترکیبات	اضافه	ای	یا	اضافه	مقلوبی	گاهی	بیش	از	دو	کلمه	به	دنبال	یکدیگر	قرار	می	گیرند:
	pāni	)آب(	–čor	)»»ریختن	حال	ستاک(	–āni )وند(	–māsik	))ماه	آبریزان:	ماه

	pāni	)آب(	–pus	)کاه(	–es )وند(	–telāl ))زیر	زیرکاه:	آب

3ـ پیش وابسته ای:	که	وابسته	ای	به	صورت	صفت	مبهم،	صفت	تأکیدی،	صفت	اشاره،	صفت	عددی	و	

جز	آن	قبل	از	هسته	قرار	می	گیرد:

3ـ1ـ		صفت	مبهم:
har-kon کس	هر
har-tipdā هر	شیء،	هر	چیز
heš-kon هیچکس
heš-tā هیچ	چیز
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3ـ2ـ		صفت	تأکیدی:
 ham-ka طور	همین

3ـ3ـ		صفت	اشاره:
āvā-berš ))امسال	سال	این

3ـ4ـ		صفت	عددی:
šow-šel ششصد
pānĵ-šel پنج	صد	)پانصد(
duy-šel دو	صد	)دویست(
pānĵ-čāngā پنج	چنگ	)خرچنگ(
pāš-koro نصف	من	)نیم	من(
pāš-berš نصف	سال
pāš-rāti نصف	شب

ـ  حرف اضافه ای:	که	حرف	اضافه	ای	در	آغاز	این	قبیل	کلمات	قرار	می	گیرد: 4
bi-xolāy بی	خدا	)بی	صاحب(

ـ  مكّرر:	که	کلمه	ای	عیناً	تکرار	می	شود	یا	تکرار	همراه	با	اضافه	شده	صدایی	)معموالً	یک	واکه(	صورت	 5

می	گیرد:
šow	)ـ )شبšow خرگوش
gāw	)ـ )روستاa-gāw روستا	به	روستا

ـ  اتباع:	که	تکرار	کلمه	ای	با	تغییر	یک	یا	چند	صدای	آن	صورت	می	گیرد: 6
 bāngo ـbungo مج	و	کج
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  )بررسی در تاریخ فرش و بافندگی در طبرستان( طبري فرش

  شناس، سردبیر سابق پژوهشکده موسسه آسیایی محقق و زبان/ علی حصوري 

  استاد گیتی شکري: ویراستار

  پیشگفتار

ایران و  )فرش (پوشن مطالب آن بخشی از تاریخ. ناگزیر نوشته شده است جستاراین 

 تاراضی نشدم دلیل است که  همین کند و به یم بافندگی ما را گزارشهاي  سنت

بویژه از آن رو که مسائلی را هم از نظر تاریخی،  ،آن را کنار بگذارمهاي  یادداشت

 متاسفانه. کند می روشنو تاریخ بافندگی در ایران طبرستان  ي دربارهجغرافیائی و فرهنگی 

ه یا از میان رفت هز من دور افتادتصویرها و اسالیدهائی که داشتم یا ا ها، ها، کتاب یادداشت

  .بخشی از این کار دوباره کاري ناخواسته است .است

یاد و سپاسگزاري کنم که همهء  باز هم باید از دوست گرامی مهندس احمد منصوري

است که در انتشارات فرهنگان، به اي  هگونه کارهاي من حاصل کارها و اندوخت این

  .سپاسگزارم یشاناز او به این جهت باز هم ام  هن، فراهم آوردمدیریت ایشا

 ،امید است پس از انتشار آن .به دالئلی که گفته شد، نقص این کار کم نیست

دانشمندان و آشنایان به این زمینه یا کسانی که هرگونه آگاهی دارند، براي بهبود چاپ 

کند که به دیدن چاپ دویم آن  می ائیه نگارنده این کار را در سال. دویم آن یاري رسانند

  .اي بسا آرزو که خاك شده مردیم عذر ما بپذیرب ورامیدوار نیست، پس، 

  1397-استکهلم



  درآمد

 ،باید آن را از نظر تاریخی تعریف کردطبرستان  ي دربارهبراي هرگونه بررسی تاریخی 

و باز هم گویا  رود می طبرستان به کاربجاي  و گیالنزیرا از آنجا که امروزه مازندران 

 حد اکثر و بسیاري را گمان این است که آهنگ از طبرستان هم همین مازندران ،نیست

( کهن گیالن و مازندران تا استرآبادي  همدرحالی که در گذشته ه. امروزي است گیالن

 ، مانندآنبویژه بخش کوهستانی جنوب  ،از جنوب البرزهائی  و بخش) امروز گرگان

و  ، دماوند، حتی ورامین و گرمسار، ري ، شهمیرزادسنگسر، سمنان) قومس /کومش(دامغان

 و ابهر) زنجان(زنگان، طارم، قزوینو سر انجام  نسا و کرج، برغان، طالقان،ناگزیر تهران، 

رود که  می در آثار جغرافیائی ایران از این نواحی چنان سخن. جزو طبرستان بوده است

ها  و سرزمینها  بویژه که گویش کهن این آبادي ،1گوئی بخشی طبیعی از طبرستان است

طبري در زبان هاي  در بارهء نشانهاي  هده مقالنگارن .بري بوده استطگویش ي  هاز گون

ي طبري از گویش در این مقاله بیش از دویست و پنجاه واژه .2دارد زنگانزبان کنونی 

  .زنگان گردآوري شده است

ابن اثیر، بالذري،  خانی مانند طبري، مسعودي، دینوري، ثعالبی،رهنگامی که مو

و دیگران از فتوحات ایران به دست تاریخ سیستان ي  هنویسند مجمل التواریخ،ي  هنویسند

است ، زیرا چه بسا که فرمانرواي  جزو طبرستان ی ريگویند، گوئ می مسلمانان سخن

در ماجراي مالقات یزدگرد سیوم  از جمله( برده است می طبرستان در ري کارها را از پیش

خبر «و » قومسو دماوند و گشادن ريخبر« 4طبريي  هدر تاریخنام ،3با اصفهبد طبرستان

آن نواحی ي  ههم، به این معنی که پشت سر هم آمده است »نو طبرستا گرگانگشادن 

  .یک واحد جغرافیائی شمرده شده است

از جمله منابعی که کمتر به چنین مطالبی پرداخته، مجمل التواریخ والقصص است، اما 

: است و طبرستان گرگاني  هو آنجا درواز بینیم که ري محل اسپهبدان می در آن از جمله

و  ...هبدي بود از فرزندان بهرام چوبینپبه جانب ري رفت و آنجا س) ... بن مقرن( و نعیم«

                                                
  به بعد 168.براي نمونه در مسالک و ممالک اصطخري، ص -1
   )1398.( علی حصوري -2
  .ص  4. طبري، ج -3
  524 -527، ص1.ج -4
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 1»...نعیم سوید بن مقرن، برادرش، را به دیگر جاها فرستاد با سپاه و تا گرگان و طبرستان

دفع را به ري فرستاد تا  و باز هادي« :خوانیم می نیز در حوادث سال صد و شصت و دو

گرگان و ي  هشود که ري درواز می مالحظه. 2»...خوارج کرد از گرگان و طبرستان

صاحب ) اهل نساي کرج( سخنان مهمتر سخن نسوي گونه ایني  هاز هم. طبرستان است

  3 »...و در این دیار ما که دیار ري و طبرستان خوانند« : بازنامه است که گوید

  .شود می دیگر تائیدهاي  این سخن از خانی

اصفهانی در سنی ملوك االرض واالنبیاء مطلبی را آورده است ي  هاز سوي دیگر حمز

است و آن در خبري است به نقل از قاسم بن معاذ  که نشان پیوستگی قومس به طبرستان

نیشابوري که معاذ بن مسلم براي او روایت کرده است که هنگامی که منصور از نیشابور از 

 سفاح آنجا را به او سپرد سروي برگرداند و برادرش ابوالعبا ،سلم صاحب دولت در مروابوم

رسید و به  بیعت گرفته شود، و به جاي خود میان اجرین و سمنان تا علیه او و همراهان او

اي معاذ اینها کدام : که میان قومس و طبرستان است نگریست و به من گفتهائی  کوه

  ت؟کوه هاس

به این ترتیب وابستگی قومس . طبرستان.....4هاي  خدا امیر را گرامی دارد، کوه: گفتم

از جمله در  .شود که جاي جاي در آثار جغرافیائی هم هست می هم به طبرستان روشن

خري در مورد پادشاهی امیر اسماعیل سامانی و در برشمردن صطمسالک و ممالک ا

را به دنبال هم ...و وگرگان و طبرستان و قومس و ري و قزوین...اسانخر« متصرفات او

جنوبی والیت « :گوید می »ذکر دیار طبرستان و دیلم« در  6در جاي دیگري .5آورده است

هاي  و شرقی کوه ..و بهري از آذربایگان و بهري از ري دیلمان قزوین است و طارم

  .قارن و گرگانهاي  ان و کوهروبست و پادوسپ

 است که براي شناسائی طبرستانهائی  داراي آگاهی) مسالک و ممالک ( این کتاب

  :گذاریم می آید به گفتگو می ار ماباارزش است، به همین دلیل نکاتی را که به ک

                                                
   221. ص1378مجمل  -1
   263. ص. همان -2
3

   ام متاسفانه اصل این یادداشت را گم کرده و از حافظه نوشته -
   238. ص -4
   125ص  -5
   168. ص -6

)بررسی در تاریخ فرش و بافندگی در طبرستان(فرش طبري 
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ي  هپس از اسالم، واژاي ه نخست باید دانست که در تاریخ ما و بویژه در نخستین صده

رفته است، به این معنی که  می به کارها  و هم گستردنیها  جامه به معنی هم پوشیدنی

و قالی و نمد را ) گلیج/ گلیم( ازپیراهن کرباس تا ابریشم و تنپوش چوخا و تا محفوري

دند تا افزو میها  پوشیدنی و گستردنی را به آنهاي  نامیدند و براي تمایز، واژه می جامه

برد خواهیم ردر نقل مطالب تاریخی شاهد این کا. تمایز میان فرش و لباس روشن شود

  .بود

، به دلیل ارتباطی که با قم یافته، سنت بافت سمنان البته از میان همه نواحی طبرستان

  .تغییر کرده است

بوده  جزو طبرستان کرج و نسا ،ريبه این شکل روشن است که از نظر جغرافیائی هم 

 و غربی جنوبیي  هشمال البرز و دامنهاي  شهرها و آباديي  هبنابر این طبرستان هم .است

  .گیرد می آن را دربر

، )کومش/ قومش( میان دامغاناي  هاینک باید به این پرسش بپردازیم که چه رابط

شهر کنونی دامغان و کومش قدیم بیگمان در . بوده است انطبرست با و زنگان قزوین

رابطه با  در مازندران. روزگاران پیشتر جزو طبرستان بوده، گرچه اکنون جزو خراسان است

 دامغانیان فراوان با مردم مازندران. شود می مردم بومی دیدههاي  کومش در زبانزد

ي  هدامغان به طبرستان بسیار نزدیک است، یعنی از راه در. کردند می صلتآمیختند و و می

از جمله ( شهرهاي جنوبی البرزي  هدر شمال غربی بسیار راحت تر از هم) دربار(/دروار

 )میان ایشان بلند تر استهاي  که بسیار دورترند و کوه و ري تهران ،گرمسار  ،ورامین 

دامغان از این راه و به ي  هفاصل. از همه به بهشهر رسیدتوان به مازندران و نزدیک تر  می

تا سنگسر که از روستاهاي دارد  قرار فوالد محله که در جنوب ساري برسر راه سمنان

جمله تقویم طبري را  و از کهن–هاي  اصیل طبرستان بوده و هنوز زبان و برخی رسم

   .حفظ کرده است،کمتر است 

، واقع در جنوب غربی اند هشهر باستانی که آن را هکاتم پولیس نام داد ،گذشته از این

 1دینوري در اخبار الطوال. نزدیک بوده است دامغان کنونی بیش از کومش به طبرستان

یگر خود د دائی... خسرو پرویز« :دهد می و طبرستان در یک ردیف قرار کومش را با گرگان

                                                
  127ص-1
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  »...را به فرماروائی خراسان و کومش و گرگان و طبرستان گماشت بسطام

که  اند هبودهائی  این نواحی و از جمله تهران قدیم داراي بافتهي  هاز سوي دیگر هم

با . یکسانند -داوري علمی تري در این زمینه استي  هکه پای -دست کم از نطر فنون 

یا جنوب ري، به این معنی که در شمال از قالی قدیم طباي  هتوجه به این که هیچ نمون

 ،کالردشت سال اخیرتا صد و پنجاه صد هاي  البرز بافته شده باشد، مگر قالیهاي  کوه

ی طبري را در ت نیست، ناگزیر باید سنت قالی بافدر دس ورامین و گرمسار ،، تهرانطالقان

این نواحی آگاهی هیچ یک از کهن هاي  الگوي فنی این نواحی تعریف کرد، زیرا از نقشه

هاي  توان به برخی از اصالت می رایج در دورهء پهلويهاي  حلیل نقشهتگرچه با  ،نداریم

یکی از شواهد یگانگی، از جمله میان طالقان و کالردشت این است که  ..رسیدها  نقشه

تا ها  این سنت .در هردو منطقه یکی استها  و حتی نام نقش اصطالحات این کار

 و فوالد محله در شمال شرقی شهمیرزاد و شمال غربی دامغان در شمال سمنان شهمیرزاد

  1.کشیده شده است) جرجان( قدیم  و گرگان و بیش از آن تا استرآباد

خود بیرون رفته است، کهن با مهاجرت اقوام از شکل اصیل  بخشی از آن طبرستان

مانند ورامین که کرد و لر و شاهسون به آنجا مهاجرت کرده و فرش آن را تحت تاثیر 

از آن سنت غرب ایران است، در فنون بافندگی ها  ایني  هاما از آنجا که فنون هم .اند هنهاد

صد گرمسار نیز تا حدي چنین است و گروهی ترکزبان در حدود سی. اند هی نگذاشتمهم اثر

پیران آن نه از وطن اصلی خویش  1370، اما در سال اند هسال اخیر به آنجا مهاجرت کرد

  .اند هدانستند که بومی این سرزمین نبود می خبر داشتند و نه علت مهاجرت، تنها

و  را که یادآور شدیم، بویژه قزوینهائی  آینده، پیوستگی دیگر بخشهاي  در بخش 

  .نشان خواهیم داد به طبرستانزنگان را هم 

اصالت آن باقی هاي  البته ما به آن بخش از فرش طبري خواهیم پرداخت که نشانه

و نقشه ها، ها  بومی، چه در فنون بافت و چه در نقشهاي  باشد یا دست کم با سنت

و  به گیالن اخیرهاي  دیگري که در سالهاي  سازگاري داشته باشد، وگرنه باید از فرش

این . کردند هم سخن بگوئیم و البته چنین نیست می آوردند و بافت آن را ترویج مازندران

خوشبختی من در این  .فرهنگ است و دور از کارها اشتباه و تنها در جهت تجارت محض

                                                
1. Shokri et al    کتابشناسی 
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از جمله تولیدکنندگان رضاشاه، ي  هبود که یکی از خویشان دور من در تهران و در دور

ایشان به ي  ههوشیار و فهمید خوبی را از دخترهاي  من آگاهی قالی تهران بوده است و

   .خواهم پرداختها  که به نقل آن 1ام دست آورده
  

  بافندگی در ایرانهاي  سنت

) فرزند(فرعیهاي  سنت و شماري) مادر( گویاي دو سنت اصلی تاریخ بافندگی در ایران

اصلی دو سنت باقی مانده هاي  آن از میان رفته و تنها تمایزي  هاست که البته آثار گسترد

آن دو هم من ي  هاز آنجا که این دو سنت با جغرافیاي ایران مربوط است و یابند. است

ن هم در و تاکنوام  هنام نهاد )خاورانی( و غربی )خراسانی( شرقیهاي  را سنتها  هستم آن

شده بخشی از آن در سفرنامهء حاجی مهندس منتشر که ام  هیکی دو جا از آن سخن گفت

، چرا کهن داردي  هظاهرا ریش -شود می که امروز دیده چنان -جغرافیاي این دو سنت. است

ي  همحتاج کارهاي بزرگ و عمیقی است که گذشته از جنبها  سنت گونه اینکه تغییر 

اقتصادي هم باشد، در حالی که این دو سنت ي  ه، داراي جاذبسنتبا  فرهنگی و سازگار

فرش بیجار به همان اندازه با ارزش بوده است که فرش . کارکرد اقتصادي یکسانی دارند

  .و هرات بیشتر مبتذل شد است، چنان که امروزه هر دو به یک اندازه هرات

پی در هاي  مهاجرت این دو سنت داراي جغرافیاي مشخص هستند که البته به دلیل

در عین حال . اند هپی در کشور ما گاه در هم رفته و ویژگی آشکار کهن خود را از دست داد

                                                
مسائل را  گونه اینزنده بود، من در سنی نبودم که ) 1328( تا دوازده سالگی من) احمد علی امین فرهادیان( اگرچه این مرد  -1

بسیار بزرگ وجود داشت که  در آن سالهاي کودکی و هاي  اجاق) در گذر مستوفی تهران( اوي  هدر بیرونی خان. از او بپرسم

من . مرغ و خروس و کبک تبدیل کرده بودي  هرا به النها  طاق زده و آنها  نوجوانی من و پیري و از کار افتادگی او، بر فراز آن

عاصمی، ایشان در ( دختر بزرگ ایشان، خانم زهرا امین فرهادیان ها  بعد. کردیم می بازيها  کودکی جلو این اجاقاو در ي  هو نو

بزرگ، محل هاي  خوبی به من دادند، از جمله این که آن اجاقهاي  آگاهی) فاطمه عاصمی( و مادر من) درگذشتند 1377سال 

کرده  می اطرات کودکی خود و شیطنتی که در میان دست و بال رنگرزخانم امین فرهادیان از خ. رنگرزي خامه بوده است

حکایت کرد و یادآور شد که تک و توکی از تولیدات پدرش که در خانواده یا در میان خویشان بوده، از میان یا از دست رفته 

ي  هاین قالیچه نقش. ن نیستداشت که متاسفانه قابل چاپ کردها  ایشان تنها تصویري بسیار ابتدائی از یکی از قالی. است

خود ي  هداشته و به نو می را بسیار گرامیها  فرش داشته که آني  هخود هم مقداري نقشي  هپدر ایشان در گنج. تصویري دارد

گذشته از ایشان، چند تنی از تهرانیان قدیم و برخی از اهالی روستاهاي قدیم تهران، . نزدیک شودها  اجازه نمی داده که به آن

امروزه نام برخی باز مانده است، مانند روستائیان زرگنده، نیاوران، ونک، یافت آباد، گلدسته و جاهاي دیگر روایاتی براي من  که

و طول و تفصیل روایات از آوردن نام آنان و خود روایات ها  را نقل کرده و به دلیل فراوانی نامها  آني  هکه خالص اند هباز گفت

  .خواهم می پوزش

کاسپین / دفتر سوم188 کرانه های دریای  پژوهش هایی درباره ی 



این جغرافیا با تمدن و فرهنگ ایران باستان ارتباط دارد و در مورد کشورهاي افغانستان، 

ن، تاجیکستان، ازبکستا :پاکستان، هندوستان، کشورهاي عضو اتحاد جماهیر شوروي سابق

، ارمنستان و نیز ترکیه و )با نام جعلی آذربایجان( قفقاز و اران قزاقستان، ترکمنستان، 

این حدود بیرونی این دو سنت است اما مرز . عراق تا سوریه و مصر درست و گویا است

  .کجاست میان آن دو

و قالی بافی، یعنی نوع گره، پود  )و نه تاریخی(  موجود با بررسی سه مشخصهء مهم

شود که در ایران دوسنت مستقل در قالی  می ، روشنفرهنگیایران ردر سراسدار اختمان س

نخستین سنت . اصلی آن هنوز قابل شناسائی استهاي  بافی وجود داشته که اکنون نشانه

  :نیازمند گزارش دیگري هم باشد شاید که از آن شرق ایران و در واقع خراسانی است

گذشته، همیشه شرق ایران بوده است و من ي  هیش ازصدمنظور از خراسان، بویژه تا پ

، شامل کشورهاي ماوراءالنهر(  برم، از ورارود می را در همین معنی به کار هم آن

کشورهائی است ي  هتا کنار دریاي هند و شامل هم) تاجیکستان، اوزبکستان و ترکمنستان

نامهائی که هنوز زنده است،  فغانستان امروز باا .نام بردیم نکه در شرق دریاي مازندرا

و بلوچستانی که ) هلمند( سرانجام سیستان.... بلخ، بامیان، بدخشان، کابل، غزنی وهرات، 

یکپارچگی فرهنگی این هاي  نشانه. افغانستان و پاکستان دارد هم درهائی  اکنون بخش

یکی از مهمترین این . است سرزمین پهناور کم نیست، اما در درازناي تاریخ کمرنگ شده

و با دو انگشت شصت روش ریسیدن است که در شرق ایران با دوکی که از ته در ها  نشانه

در این مورد و در غرب  .شود می داده دیده می به دست زد بشده و تا می گرداندهو سبابه 

 ه دستکه تاب اس باند  گردانده می ایران دوك را از باال و با انگشتان شصت و سبابه

بافندگی و از جمله در قالیبافی بازمانده و آن بافت قالی  دیگري که در سنت. 1داده است می

دو پود نازك و در  گاه .شهري خراسان بوده و هستهاي  فرشي  هسه پود است، که ویژ

به همین . نازك دو پودآن بر روي  و کلفت و گاه پودي پودي اندکی کلفتها  میان آن

ویژگی دیگر که اساسی تر و معرف سنت . ن منعطف و منظمتر بوده استدلیل قالی خراسا

  .شرق ایران است، گره فارسی یا گره نامتقارن است

                                                
  .هر دو مورد استثنا وجود داشته و آن هنگامی بوده است که ریسنده چپدست بوده است در -1
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) ترکی(متقارن  و)فارسی(نامتقارنهاي  البته باید توجه داشت که از نظر تاریخی گره

شبیه حرف  نمونه گره معروف به یو کهبراي متقارن است، نامتقارن یا یادگار هرگونه بافت 

و یو یا  1»کمان شیب«و در اصطالح کرمانی » بیگره«یو در خط انگلیسی است، یعنی 
همه از یک ) رد کردن خامه از زیر و روي تارها به شکلی که بافته پرز بیابد( بیگره پیوسته 

همچنین  .الگوي کهن مادر آغاز شده و دگرگون شده و به وضع گره کامل رسیده است

هن، پیچیدن خامه به دور یک تار و آزادانه گذشتن از زیر تار دویم، پیچیدن گره نامتقارن ک

  .الی آخر است...به دور تار سیوم و آزاد گذشتن از زیر تار چهارم

 جالب این که در مغرب زمین گره فارسی یا نامتقارن را به نام گره سنه

)Senneh\Seneh( آشنا هم آن را به که گاه هموطنان  شناسند می و به معنی گره سنندج

که خواهیم دید، گره غرب ایران و بویژه کردي، و در  حالی که چنان، در برند  می کار

همگی داراي ها  چرا چنین شده است؟ البته این فرش. است) ترکی( نتیجه سنندج، متقارن

  .است) فارسی( گره نامتقارن

پیش از جنگ دویم در غرب از مدتی پیش که نمی دانیم آغاز آن کجاست اما پایانش 

قالیچه گردآمده است که به نام سنه معروف ي  هقالی و بویژه در اندازاي  هجهانی است، عد

هاي  کیفیتی عالی دارد و با پشم کردي، رنگهاي شاد گیاهی و نقشهها  این قالیچه. است

واقعا کار سنندج ها  در صد سال اخیر به خیال این که این قالیچه. شود می زیبا مشخص

را در شهرسنندج تقلید کرده و در بافت، ناگزیر با گره سنتی سنندج، ها  آني  هست، نقشا

را محصول سنندج دانستن، چندان ها  و هم اینها  هم آن فرش. اند هیعنی گره متقارن بافت

مشکل گره فارسی را در قالی معروف به سنه که بسیار مهم است، حل . پذیرفتنی نیست

  . اند هنکرد

یا بافندگان را از جاي دیگر و به احتمال بسیار از : من از دو حال بیرون نیستبه نظر  

که گره فارسی دارند و بافندگان خوبی هم هستند، یا  اند هصحنه در شرق کرمانشاه آورد

اساسا در جاي دیگري بجز سنندج بافته شده است که شاید بازهم خود شهرك صحنه 

نندج است، گویاي این مدعا است و صحنه راحت تر گویند بجاي س می تلفظ سنه که. باشد

                                                
 .باشد) شیب(رود که کمان نه در حالت باال که در حالت پائین می در کرمان که دارها کماندار است، بیگره در زمانی به کار -1

   .گویند می به همین دلیل بیگره بافی را در کرمان کمان شیب
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الزم به یادآوري است که در غرب ایران . شود می اروپائی تبدیل به سنههاي  در زبان

  .دارد) فارسی( صحنه از نادر جاهائی است که گره نامتقارن

کماندار بوده که اکنون در کرمان و در میان  دار بافندگی سنتی شرق ایران هم

بدون ( شود و در بقیهء جاها به دار غربی می سیستانی االصل خراسان دیده هاي بهلوري

در غرب ایران اقلیتی از قشقائیان، آن هم در بافت جاجیم، مانند . تغییر یافته است) کمان

این سرزمین و بویژه در هاي  در جنگل .بهلوریان خراسان دار کماندار زمینی داشتند

و انگل این  1درخت انجیر وحشی فراوان بوده بایجانو نیز در آذر کویرشرق پیرامون 

شود و  می است که به زبان پهلوي کرمیز و به فارسی قرمز نامیدهاي  هحشرها  درخت

ي  هاز کشته و خشک شد. گویند می Cochineal و به زبان انگلیسی امروزه به آن قرمزدانه

هاي  زیبا و از مشخصهشود که بسیار  می گرفته بنفشی این حشره رنگ سرخ متمایل به

است، زیرا در غرب ایران و ) قفقاز(کهن ایرانی در خراسان و آذربایجان و ارانهاي  فرش

بوده فراوان آذربایجان و قفقاز هم ) ي و در واقع درگذشته( ي گذشتههاي  بویژه جنگل

از زنان خراسان بدگوئی شده است زیرا ) شایست نشایست( در یک متن پهلوي. است

شرقی که در ي  هاما قرمز بر دو گونه است، گون. اند هآراست می خود را با کرمیز ي هچهر

غربی آن که به قرمز لهستانی ي  هروئیده و گون می خراسان تا سیستان و در آسیاي مرکزي

رفتار بد ما با محیط . روئیده می معروف است که در قفقاز و آذربایجان و بخشی از اروپا

شرقی آن به ي  هبر روي قالی پازیریک گون. را از میان برده است انجیرهاي  زیست، جنگل

کار رفته اما از آنجا که گره این قالی از نوع گره سنت غرب ایران است، این قالی بایستی 

سنت غرب ایران در همین . ( قدیم بافته شده باشد در غرب ایران و حد اکثر در طبرستان

  ).شود یم مقاله توضیح داده

هرات، مشهد ( دریاي عمان و بویژه بخش شمالی آنهاي  قالی خراسان قدیم تا کناره

همین قرمز ها  داراي چند شناسنامه است که یکی از آن) و دیگر شهرهاي خراسان امروز

صفوي به ي  هشرق از دورهاي  است، به همین دلیل است که با وجود از میان رفتن جنگل

استفاده از این رنگ در شرق و بویژه کرمان حفظ شده و تا روزگار  بعد، هنوز دلبستگی به

  . ما ادامه یافته است

                                                
صفوي ي  همعدن سرب انارك یزد و تولید سالح آتشین در دوري  هبراي تامین سوخت و از جمله فداي توسعها  نگلاین ج -1

  .کهنساالن طبس و خوسف  در غرب بیرجند از این موضوع آگاهی داشتند1370در سال . به بعد شد
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در خراسان به علت . کنیم می قرمز یا کرمیز را از خارج وارد در حدود صد سال است که

دوري از بازار وارداتی رنگهاي دیگري بر فرش غلبه یافته است که از جمله، نیلی، آبی و 

  . سرخ است

نمونه . خراسان کهن سه پود بافی بوده است فنون بافندگیبسیار مهم در ي  هیدیک پد

صفوي چه بافت هرات و چه مشهد و چه کرمان داراي سه پود است، دو پود هاي  را قالی

قالی سه پود منعطفتر و منسجمتر از قالی دو پود . نازك و یک پود کلفت تر در میان آن دو

سه پود بافی تا جنوب . است و به آن خواهیم پرداخت غرب ایران) جدید( است که سنت

من به . خراسان باستان ادامه داشته و به همین دلیل فرش اصیل کرمان هم سه پود است

  .این سنت باز خواهم گشت

قالی خراسان از عهد تیموري به بعد شناخته شده است و پیش از آن آگاهی ما بسیار 

شاهان پس از تیمور، هرات ي  هدر دور. کف نمی آید اندك است و چیز دندانگیري از آن به

خط، تذهیب، نقاشی، ( خراسان به مرکز تولید آثار هنري و صنعتی هاي  و دیگر شهر

اما . تبدیل شد و با برآمدن صفویان این هنر به اصفهان منتقل شد...) قالیبافی، فلزکاري و

باز مانده بود و از زمانی که این پیشرفت در شهرهاي خراسان و بویژه هرات هاي  نشانه

  .افغانستان از ایران جدا شد، رو به انحطاط رفت

آن سه پود بافی و داشتن گره هاي  در بخش خراسان به سنت شرقی ایران که ویژگی

نامتقارن یا فارسی و دار کماندار است، اشاره کردم و چنان که دیدیم تمام شرق ایران را تا 

تنها گره ...) ، قم، کاشان، اصفهان وسمنان( ، گرچه در غربدگیر می غرب کویرها را در بر

نامتقارن باقی مانده، دارها عمودي و کوجی دار شده و سه پود جاي خود را به دوپود که از 

مرز غربی این سنت در ایران امروز سمنان،  .سنت غربی است، داده استهاي  مشخصه

این سنت به میان . اصفهان و یزد تا کرمان است پایگانفراهان خوانسار و گل قم، کاشان،

. و نادر بافندگان ترك در شهرهاي باستانی ایران، سمرقند و بخارا هم رفته بودها  ترکمن

 .از قشقائیان به فارس هم رفته استاي  هدستي  ههمچنین بوسیل

د نشان شواهي  هغرب ایران داراي سنتی جدا از شرق است و چنان که اشاره کردم هم

هزار و  سنت غرب ایران، تاریخی دست کم دو. داردها  از کهن و تاریخی بودن این سنت

 شاهد آن قالی پازیریک و به دست آمده از زیر یخهائی است که چهار صد ساله دارد که

این قالی با . کرد می را در گوري نگهداري) از تیرهء ماساژت ها؟( تن پادشاهی سکائی

ان بافته شده است، اما سنت غرب نسبت به پازیریک تغییرهائی روش و سنت غرب ایر
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ولی براي رسیدن به چنان مهارت فنی، بایستی تاریخی دراز در . کرده است که مهم است

آید که پازیریک دو  می به نظر. استاي  هبسیار کهني  هقالی واژ. پشت سر بوده باشد

  .تکاملی داشته باشدي  ههزارسالی پیشین

بی گمان و (  ایران در جهان باستان با سه پود ولی از تاریخی که نمی دانیمقالی غرب 

در شهرهاي غرب ایران با دو پود نازك و کلفت و در ) مغولي  هدست کم پس از دور

به . شود می بافته) معروف به ترکی( روستاها با یک پود کلفت مواج و هر دو با گره متقارن

 ن ندارد، اگر داشت بایستی بیشتر در شرق ایران به کارهمین دلیل این گره ربطی به ترکا

( کمی از ترکمناني  هترکان شرق گره فارسی و تنها عدي  هرفت، در حالی که عمد می

برند که آن را از قالی طبري  می گره ترکی به کار )بیشتر از ایل تکه و کمتر از یموت

گیرند،  می سنت غربی جايحتی در کاشان و اصفهان هم که در جغرافیاي . اند هگرفت

  .اگرچه گره شرق نگهداري شده اما پود سیوم قالی از میان رفته است

سنت غربی اکنون بر تمام غرب ایران فرهنگی یعنی از ماوراء قفقاز گرفته تا 

هائی  و بخشامروز  قدیم وبخشی از آن یعنی مازندران آذربایجان، گوشه و کنار طبرستان

، لرستان، همدان،کردستان، چهارمحال، بختیاري، قزوینجنوبی البرز، زنگان، هاي  در دامنه

از سنت هائی  البته جزیره. و فارس تا کنار خلیج فارس تسلط دارد کهگیلویه و بویر احمدي

ره خواهیم که به آنها اشا )کرمانشاه که گفتیمي  همانند صحن(  شرقی در غرب هم هست

کهن، بهلوریان و کردان در خراسان که هاي  کرد، درست مانند بافندگی سیستانی

  .سنت غربی در شرق هستندهاي  جزیره

البته این دو سنت تنها محدود به بافت نیست، به شکل دار بافندگی، نوع و شکل چاقو، 

ریس یا راست  چپ( و دیگر ابزارها و سرانجام شکل نخ ریسی ) هوه/دفه/ کرکیت( شانه 

داشته است که کم کم هائی  هم مربوط است و در رنگرزي هم دو سنت باهم تفاوت) ریس

ي  هدر غرب و اسپرك در شرق، دندان، از گندل بیشتري  هاز میان رفته است، مانند استفاد

، قرمز آسیاي مرکزي در شرق و قرمز قفقازي در زاج سفید در غرب و زاج سیاه در شرق 

  .ظریف دیگري که هنوز به دقت بررسی و نوشته نشده است نکات غرب و

دار سنت غرب هنوز به شکل پیش از تاریخ و ساده بازمانده و آن مرکب از راست رو و 

است که به سه و هاف  کوجی ، )باالدار و پائین دار یا پادار( چپ رو و تیرهاي باال و پائین

  :شکل دیده شده است
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  افقی و بر روي زمین -1

  عمودي با تکیه بر دیوار -2

که من اي  هداروکول و به شکل آویخته از بام که در کرمانشاه و خرقان تا دور -3

  .هنوز وجود داشت )1377آخرین بار سال ( کردم می بررسی

 شمار و نوع پود در غرب با شرق ایران تفاوت دارد و، به این ترتیب دار، نوع گره

  .غرب است شرق یا سنّتهاي  مشخصههریک گویاي 

به قالی طبري هم بکنیم، زیرا بخشی از جغرافیاي سنت غرب اي  هدر اینجا باید اشار

ده و دابافی خود را تقریبا از دست  بافی و گلیم قالی باید دانست که طبرستان .ایران است

 در منابع قدیم مانند تاریخ بیهقی، در فهرست. تنها در چند نقطه حفظ کرده است

طبري  )ظاهرا گلیم(و محفوري بزرگان و شاهان، پس از سیم و زر از قالیهاي  دارائی

آن در چند روستا، هاي  قالی طبري در روزگار ما زوال یافته و تنها نشانه. سخن رفته است

بازمانده بود که  برخی دیگر از روستاهاي ري و، تهران مانند روستاهاي کالردشت، طالقان 

هم در ) 1375تا  1367(بررسی منهاي  در سال. کشد می خود راهاي  اکنون آخرین نفس

همان شکل سنت غربی ایران با  روستاهاي کالردشت و هم طالقان هنوز قالی طبري و به

. و بیشتر اصطالحات آن یکسان بود شد می دارهاي زمینی و گره متقارن و دو پود بافته

شده که از بین رفته و  می بافته و استرآباد نالبته در روزگار قدیم بیشتر در پیرامون گرگا

گره متقارن و ایل یموت بیشتر  ایل تکه بیشتر با. بافت آن به ترکمنان واگذار شده است

روي هم رفته از نظر فنی . اند هغرب و شرق گرفتهاي  بافد که به ترتیب از سنت می نامتقارن

  .1آن بسیار استهاي  رانی است و اصطالحات فارسی بویژه در نقشقالی ترکمن فرشی ای

هم باقی  جاجیم و البرز، بافت گلیجهاي  در آن سوي کوه از بافندگی کهن طبرستان

یا به شکل شود می کوچک بافته و بیشتر براي پادري از آن استفادههاي  مانده که در پاره

  .آید می در) چمتا/چنتا(توبره یا چنته

و اینک براي  در آثار مربوط به فرش ایران متاسفانه هیچ توجهی به این مسائل نشده

در مورد فنون بسیاري  2اما کار آقاي تورج ژوله شود، می نخستین بار با این تفصیل نوشته

  .از مناطق ایران دقیق است

                                                
  .قالی ترکمن و اقوام همسایههاي  نقش  1371حصوري  -1
2- 1381  
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بی ایران کهن ایران قالی سیستان به دلیل مهاجرت سکاها از شمال غرهاي  از فرش

  .1به سیستان گره متقارن داشته که به مرور بر افتاده است

از شمال قفقاز و اران و قالی . جغرافیاي سنت غربی هم مانند سنت شرق گسترده است

شاهسون، طالش، تات، هاي  آید قالی می شود، به ارمنستان و آذربایجان می قزاق آغاز

ي  ه، تقریبا هم)فریدن( کردي، لري، بختیاري، ارمنی بافهمدان،  ،قزوینطبري، زنجان 

از شرق فارس تا . گیرد می فارس و بخش مهمی از ایل قشقائی را در بري  هخمسهاي  ایل

  .پذیرد می رود و به قالی افشار پایان می جنوب کرمان پیش

نهاده  را تحت تاثیر الیک مصراین سنت به ترکیه ، سوریه و مصر رفته و بویژه قالی مم

  .است

شود، مانند قالی صحنۀ  می از هر دو سنت در دو سوي ایران دیدههائی  البته جزیره

کرمانشاه که داراي گره فارسی است و قالی کردهاي خراسان که داراي گره متقارن و 

 در زمان نادر شاهرا دانیم که کردهاي خراسان  می .اساسا متعلق به سنت غرب ایران است

  .اند هدکربه شرق  توادار به مهاجر

براي . شوید می که ضمیمه است، با جغرافیاي این دو سنت بیشتر آشنااي  هدر نقش 

این نقشه، انتشارات فرهنگان مخارج هنگفت متحمل شده و حاصل پژوهش من ي  هتهی

  .در روزهاي خوش کار در آن انتشارات است

                                                
  .11ص.فرش سیستان . 1371حصوري  -1
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  تـّدو سـن ي هنقش

  
  

ست که نشانهء مهاجرت است و با دایره نشان هائی از هر سنت در دیگري ه جزیره

  .داده شده است

  

  طبري فرشو تاریخ  سنت بافندگی در طبرستان

که به نظر نویسنده در ارتباط باهم و با  سه دسته آگاهی است داراي بافندگی طبرستان

است، تاریخ فرش طبري را تا  که در پنجاه سال گذشته ضبط شدهاي  هشواهد موجود و زند

  :کند می حدي روشن
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  .باستانشناختیهاي  آگاهی -الف

  تاریخی، وهاي  آگاهی -ب

دیگر صد سال اخیر در هاي  و آگاهیها  همزمان که آهنگ از آن بافتههاي  آگاهی -ج

  .سنت بافندگی ایران جاي داردغربی طبرستانی است که در الگوي 

  

  تیباستان شناخهاي  آگاهی -الف

دانیم از چند  می آنچه. کهن از قالی طبري بازنمانده استاي  همتاسفانه هیچ نمون

بزرگان و هاي  از ثروتها  ست که در آنها  اسالمی و در تاریخي  هنخست دوري  هصد

نماید  می شاهان و خلفا سخن رفته و از فرش طبري پس از زر و سیم گفتگو شده و چنین

اینک کاري که باید کرد این است که . این دو بوده است که گرانبها ترین کاال پس از

سنت بافندگی در این سرزمین بکوشیم بار هاي  تاریخی و بازماندههاي  باآوردن آن نشانه

  .و تاریخ ایران ارزیابی کنیم فرهنگی و فنی این پدیده را در خاك طبرستان

. ستا آمدهساسانی به دست ي  هپیش از دور مستقیمی از پوشن طبريي  هنشان کمتر

 .توان سخن گفت می غیرمستقیمهاي  و قرینهها  ساسانی هم با نشانهي  هحتی در مورد دور

دامغان ( ومش کاز گورهاي شهر  نمدیناي  هتنها چند پاره پوشن و یک تکه از جلیق

پیش از این روشن کردیم که . مپردازی میها  به دست آمده است که به معرفی آن) باستانی

  .شده است می ارتباط داشته و بخشی از طبرستان شمرده کومش باستانی با طبرستان

بچگانه از جنس نمد است اي  هکهن ترین کاالي پشمی که از قومس کشف شده جلیق 

منظورنخی و به همین  اند هگذرانداي  هاز آن نخ پنبها  در جاي دگمه که براي بستن،

1.ابریشمین در گردن دارد
 

اشکانی است و از ي  هدیگري که معرفی خواهیم کرد، همه از دورهاي  این نمد و پاره

  .پیش از میالدي  هنخست صدي  هنیم

از قومس باستان به دست هائی  ساسانی است براي نمونه پارهي  هکه از دورهائی  بافته

تاریخی دانست، با اطمینان بیشتري از این  ستانآمده که اگر بتوان آنجا را بخشی از طبر

الزاما ها  که باید در نطر داشت که هیچ کدام آن پاره توان سخن گفت، ضمن این میها  پاره

بافت خود قومس نیست، اما از آنجا که چنین کاالهائی در دنیاي باستان معموال بومی بوده 

                                                
1- Hali, No.59, October 1991. Forum, P. 97.   
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. استیا کوهستان طبرستان  بومی کومشهاي  بافتها ه است، به احتمال بسیار این پاره

  .کنیم می گفتگو را دنبالها  ضمن معرفی آن

هاي  کوچک از یک قالی و پارهي  هکوچک عبارت است از یک تکهاي  این پاره

  .زیلو یا گلیمی دورو و زیلوئی از نخ و پشم و چند رنگ کوچکی از

هر دو پود، ي  هپشمی که در فاصل) پرز تار و پود و( قالی دو پود سراسر ازاي  هتک -1

و به این شکل قالی دوپود پرزداري مانند ) قالب شده( به دور پود باالئی گره خورده خامه

قاجار پدید آمده که تفاوتش پیچیدن گره به دور یک تار بجاي ي  هروستائی دورهاي  قالی

  .قاجار استي  هدو تار در دور

ي  هموزهاي  متصدي بافته) Kajitani Nobuko(انیکاجیت کوبررسی خانم نوبو دقت در

بوده  )چپ تاب Z(دهدکه تار قالی دوالیه و داراي تاب زد می متروپولیتن نیویورك نشان

 پود دارد 33است و در هر سانتیمتر ) راست تاب S(پود قالی یک ال و داراي تاب اس. است

 ). 99.ص. همانجا( 

ر و پود این تکه قالی ریسش یک نفر نبوده و گیرم که تا می من از این گزارش نتیجه

رشته نشده، زیرا معموال اهالی یک روستا یا یک ) یک روستا یا یک شهر( حتی در یک جا

یک ) دست نبوده باشد به شرطی که مهاجر نداشته باشد یا یکی از ریسندگان چپ( شهر

  .نوع ریسش دارند

ششم میالدي، یعنی ي  هاز صدکربن نگاري روشن شده که این قالی هاي  با بررسی

ده سالی پادشاهی قباد تا دوازدهمین سال ، از پیش از هجرتي  هصد(ساسانیي  هدوراواخر 

آشکار است که ساخت آن بکلی آسیب دیده و . است) پادشاهی خسرو پرویزمانده به پایان 

  .تنها در چند جا پرز مانده است

که فن بافت ) سفید و قهوه اي( و رنگسه پاره از گلیم یا زیلوئی است دو رو و د -2

به انگلیسی  ( آن را در غرب بافت دوگانه 

double- weave( گویند می )مانند بسیاري از فنون ( این فن بافت ). 95ص . همان

ي  هدر گزارشی که منبع ماست، گون. در ایران از میان رفته است و بر چند نوع است)دیگر

ها  من تنها با دقت و نگاه کردن با ذره بین در تصویر بافته مشخص نشده و به همین دلیل

  . رو باشد زیر وي  هکنم که فن بافت آن دوگان می گمان

کنند و از هر دسته با پهناي معین پودي به  می تارها را یک در میان به دو دسته تقسیم

 -مسایهدر سر مرز رنگ، آن را به پود ه گذرانند و می یک رنگ دو تا از رو و یکی از زیر
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 متقابال پود پشت را دو تا از پشت و یکی از رو. کنند می که رنگ دیگري دارد، قالب

این بافته معموال . کنند می گذرانند و به پود همسایه که رنگ دیگري دارد، قالب می

پود به تارهاي کناري ي  هتوان با تاباندن چند بار می شیرازه ندارد و کنارش ساده است اما

  . ه دادبه آن شیراز

که درست با فن زیلو بافته شده و ) زرد، آبی، سرخ(چهار پاره از زیلوئی چند رنگ -3

: پاچال، زیارت: رامسري( دهم که بر روي دستگاه بافندگی طبري می من احتمال

kačkāl(1 بافته شده باشد.  

اشکانی از ي  هاین آثار در بخشی از شهر قومش به دست آمده است که در پایان دور 

نگهبان خاك از آلودگی به تن ها  شده است و این بافته می نجا همچون گورستان استفادهآ

با الیه شناسی، چند سکه که از همین محل به دست آمده ها  تاریخ این. انسان بوده است

  .تاریخی دیگر به دست آمده استهاي  و نشانه

  

  تاریخیهاي  آگاهی -ب 

 ابریشم طبري سخنهاي  تاریخ طبري از بافتهد مانن اسالمی،ي  هدر برخی از آثار دور

از ) نخست هجريي  هصد( یزید بن مهلب به طبرستاني  هرود، نمونه را در حمل می

هاي  جامهها  که جزو آن دادهرود که اسپهبد طبرستان به یزید  می سخنهائی  و باجها  خراج

 دیده مم ابوعلی مسکویه رازيهمین مطلب در تجارب اال. 2ابریشم هم آمده است

هاي  و محفوريها  از قالی )رومی(ابریشمهاي  گذشته از جامه تاریخ بیهقیاما در .3شود می

ن و در بارهء طغیان اهل سخن رفته است که براي نمونه یک مورد آ ستانگرانبهاي طبر

  : چنین است طبرستان

. فتح و مبشرانهاي  نامه و بونصر بازگشت که سخت بسیار رنجیده بود از گسیل کردن

فراشش آمد و مرا بخواند با دوات و کاغذ . بود به دیوان رسالت مقام کردم و مرا نوبت

باید از آمل و  می آنچه: گفت بنویس. اشارت کرد نشستن، بنشستم. پیش رفتم پیش تخت

 هزار هزار دینار زر نشابوري: حاصل شود و آن را بو سهل اسمعیل حاصل گرداند طبرستان

                                                
1- shokri et al. p.299  

  1229ص . 9. طبري، ج -2

   361. ص. 2. جهمان ،  -3
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   1...ومی و دیگر اجناس هزار تا، و محفوري و قالی هزار دست، ورهاي  و جامه

فرمانبرداریم آنچه به طاقت ما باشد که این نواحی تنگ است و مردمانی : گفتند

درمی صد هزار بوده  درویش و نثار ما که از قدیم باز رسم رفته است از آمل و طبرستان

ست و فراخور این تائی چند محفوري و قالی ، که اگر زیادت از این خواسته آید رعایا را ا

  2....رنج بسیار رسد

 تولید) چاکدار گلیم(قالی و محفوري شود که نه تنها در طبرستان می این ترتیب روشن

  .شده، یکی از مراکز تولید آن آمل بوده است می

در ردیف کاالهاي بسیار گرانبها  م از محفوري و قالی طبرستاندر دیگر منابع کهن ه

آن . اما من تاکنون تعریف دقیقی از محفوري ندیده ام. اند هو پس از زر و سیم سخن گفت

واژه بایستی به ي  هکنم که با توجه به ریش می من فکر. اند هرا تنها نوعی پوشن معرفی کرد

این نوع گلیم را که مشهورترین و فراوانترین هاي  شد، زیرا تنها چاكمعنی گلیم چاکدار با

در اینجا . ن را محفور شمردتوان مانند حفره دانست و خود آ می نوع گلیم در ایران است،

ي به احتمال بسیار نه براي نسبت که به آهنگ ساخت اسمی براي کاال یا حتی نوع پسوند

شکستنی، بافتنی، بستنی و ها  ود که مشهورترین آنش می کاال، در موارد دیگري هم دیده

منسوب گرفت، زیرا نخست هاي  یا صفتها  را از نوع نامها  پادري است و نمی توان این

چند تا شکستنی ( روند می دیگر به کارهاي  صفت نیستند و نام کاالیند و مانند اسمها  این

را نمی توان مطلقا ها  برخی از آن و دیگر این که بویژه...) خریدم، یک بافتنی پوشیدم و

چند تا بستنی دارم، یعنی چند چیز دارم : همچون صفت به کار برد، مثال نمی توان گفت

  . که باید بسته بندي شود

) ره دارحف( اما این پسوند از آنجا به محفور افزوده شده که به تنهائی معنی گود یا کنده

  .افزوده شده است... فتن و دهد، درست چنان که به شکستن و با می شده

 ي دربارهبا ارزش هاي  همچنان که در درآمد این کتاب یادآور شدیم یکی از خانی

  : در این کتاب از جمله آمده است. ، مسالک و ممالک اصطخري استطبرستانهاي  بافته

                                                
   .597.تاریخ بیهقی ، ص -1

   .598و  597. همانجا، ص -2
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اي  هو در نسخ 1»نرم خیزد که به آفاق از آنجا برندهاي  کرباسها  از متاع) در ري(  «

ي  هدر همین بخش هم. هم آمده است 2»پاکیزههاي  و گلیم« از کتاب عالوه بر کرباس ها

ري دانسته است

روستاهاي پیرامون ري تا ورامین، دماوند ، روستاهاي شمال تهران تا فساي کرج را جزو 
و از ري « : ري این بخش استهاي  بافته ي دربارهاما مهمترین نکته . 3

  . 4».نرم منیر خیزدي  هه بغداد آرند و به آذربایگان برند و جامپنبه ب

اشته است، کشت پنبه تولید داز آنجا که هرجا تولید پنبه و پشم داشته، بافندگی هم 

منیر، قالی است و این را در برخی از ي  هکند، اما آهنگ از جام می کرباس را تائید

ه ویراستار کتاب هم به آن اشاره کرده فارسی و از جمله فرهنگ نفیسی کهاي  فرهنگ

  . قالی بافی تهران سخن خواهیم گفت ي درباره) بخش( در پایان کتاب. توان دید می ،5است

شده  می و ابهر هم )زنجان( ، زنگاندر بخش غربی شامل قزوین اما سرزمین طبرستان

ها  آید که از آن می هم به دست کهن یائیگر جغرافیاین آگاهی از منابع د. 6است

هاي  بافندگی این مناطق را هم با سنتهاي  نویسنده سنتهاي  بررسی .ذریمگ می

اما به دالیل فراوان تاریخی و بویژه با مهاجرت پنج ایل . دهد می طبرستان همسان نشان

جا پیدا شده که نام خمسه براي این ناحیه از آن( بزرگ از شاهسونان به پیرامون زنگان

طبري خود و از جمله زبان خود را از دست داده و گذشته از هاي  ، این ناحیه ویژگی)است

آذربایجان را که مربوط به هاي  گوید، برخی دیگر از ویژگی می این که به ترکی سخن

به . ندگی است به خود گرفته و بیگمان از شکل کهن خود درآمده استبافهاي  سنت

ي  هاین مناطق خواهیم پرداخت که داراي ریشهاي  همین دلیل تنها به آن بخش از ویژگی

  .طبري بوده باشد

  

  

                                                
   171. ص.. اصطخري، المسالک و  -1

   5ي  هحاشی 171. صهمان،  -2

   171.صهمان،  -3

   .همانجا همان ص -4

   15ي  هحاشی. ص.همان -5

   172 - 174اصطخري  -6
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  همزمانهاي  آگاهی -ج

یکی بافت . داراي دو پدیده است که گویاي سنت بافندگی آن در تاریخ است طبرستان

بافت گلیم و هاي  و جاجیم که با دستگاهی چوبی و نسبتا پیچیده تر از دستگاه) گلیم(گلیج 

شود و متاسفانه رو به زوال است و دیگري بافت قالی  می جاجیم در دیگر نقاط ایران بافته

 هاي و دیگر شهرها و آبادي گرمسار ،ورامین  و پیشتر در تهران تا در کالردشت و طالقان

ي  هکه آشکارا دنبال البرزهاي  جنوب و غرب کوههاي  شهرها و آباديي  ههمطبرستان در 

 سیمائی مبهم از قالی کهن طبري را در ذهن روشن و یک سنت تنها و تاریخی است

دانم، متاسفانه دیگر  می تا آنجا که ولی .البته باید از شواهد دیگر هم کمک گرفت. کند می

  .1شود قالی طالقان تولید نمی

 ، نخست بحثی ریشه شناختی را پیشبراي ورود به بررسی سنت بافندگی طبرستان

  :آید می سخت به کار ما خود مشغول داشته بود و اینک هذهن مرا بها  کشیم که سال می
  

   گلیم و جاجیم

تاریخ پی قالی کوشیدم این واژه را در ي  هواژي  هبا نام ریشاي  هپیش در مقالها  سال

قالین هم دارد و در زبان پهلوي /روشن شد که واژه در فارسی شکل غالین. گیري کنم

2. بوده است شده و احتماال در اوستا می تلفظkālēn) ( کالین
 (kārayaena)  

با توجه به این که . آن چیستي  هگلیم مانده بودم و نمی دانستم که ریشي  هاما در واژ

از زمانی ناشناخته به کار رفته » کردند رنگ گلیم ما به گیالن این«در فارسی ضرب المثل 

ظاهري گلیم و گیالن که باعث جناس  هماننديبیش از کردم که بایستی  می است، گمان

اما بویژه تصور . میان گلیم و گیالن بوده باشداي  هرابطزیبائی در این مصراع شده است، 

، به واژة 3برایم دشوار بود تا در جستجوهاي خود و شکريیم –پسوند اسم سازي به شکل 

جنوب ( من واژه را در روستاهاي کوهستانی. رسیدم ) به معنی گلیم( در مازندرانی گلیج

 4آن را در بر رسی گویش روستاي زیارت گرگان اودیده بودم و ساري  (gelij) بابل و آمل،

  .به دست آورد 4گرگان

                                                
   .میرد می با مرگ فرش هرگوشه از ایران، بخشی از فرهنگ ما -1

  1367 . حصوري -2

  . که در شهر ساري به کار رفته است اند هگلیم را آوردي  هتنها واژ)  1374( شکري در گویش ساري -3

4- Shokri et al  
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نامند و خود را  می مردم بومی زبان خود را گلکی بویژه در مازندران باید توجه داشت که

این سرزمین بوده  معنی نام (gelaki) پس بایستی در روزگاري واژة گل به. دانند می گلک

آن در آثار تاریخی و فراوان به صورت سرزمین گیل یا گیل و دیلم باز ي  هباشد که نشان

امروزي نشان از یک یاء مجهول در تلفظ کهنتر دارد، یعنی تلفظ کهن  تلفظ .مانده است

  . بوده باشد )gēlak(بایستی گیلک

ي که طبربیش از گلیم راهنما است و بی گمان به معنی گیلی یا  1اینک واژة گلیج

نام داشت، زیرا  طبرستان ،و مازندران تفاوتشان فرعی است و گرنه در روزگار قدیم گیالن

که شواهد آن را در یوشیج،  رفته می براي رساندن نسبت به کار 2یج–در مازندرانی پسوند

کلیج در جنوب  ،)منتسب به محلی در جنوب شرق ساري(به معنی اهل یوش، سورتیج 

رق آمل و شمال ش( ، مریج محله3)در جنوب زیراب(، کنیج کال)شاهی پیشین(قائم شهر

 سه روستا با نام دلیجان در اشکور باال،، الریجان در شرق الر دماوند، )جنوب غرب بابلسر

چینیجان در بخش مرکزي شهرستان  بازکیاي گوراب الهیجان، و شاندرمن ماسال تالش،

 و نام الهیجی 4الهیجانرودسر، چایجان در سیاکلرود رودسر، تمیجان در املش رودسر، 

، قوهیجان در جنوب )وفی معروف، شارح گلشن راز و منسوب به الهیجانصعبدالرزاق، (

  .بازمانده است دیگريهاي  غرب ماسوله و نام

 با پسوند /به این ترتیب گلیج منسوب به قوم گل 

دیگري، اما گلیم از آن روي با گلیج تفاوت کرده است که کاالي دیگري است

گیل است و شکل دیگري از واژه و
 همزمان. 5

                                                
جنس . کنند می مازندرانی نازکتر از گلیم و ستبرتر از جاجیم است، اما مانند گلیم از آن بجاي فرش هم استفادهگلیج در  -1

 .ي مازندرانی هم گلیج است) چنتا( چنته/ توبره

–افزودن پسوند با هائی  از زمانی که روشن نیست، مرده است و به همین دلیل در نمونه یج در مازندرن و گیالن–پسوند  -2

هاي  ، مانند سورتیجی در ساري ،  ولیجی محله در جنوب نکا و نمونهاند هیج دارد، نام ساختکه خود پسوند –اي  هي به واژ

  .دیگر

  kaini- caو البته نام کنیز در فارسی از  -3
4

در . ان است جداکرد- +یج –سوندشان اند، از این شمار که پ یجان شده–را که با تعریب داراي پسوند هائی  گمان باید نام بی -

آید که  می البته به نظر. الي/کوهیجان، جمع منسوب به کوه است و الهیجان جمع منسوب به اله/ باال قوهیجانهاي  نمونه

خود چیزي مانند اشتمال، دربرگیري یا چنان که در روزگار قدیم بوده است، نسبت را برساند، ها  ان در بسیاري از نام-پسوند

  .جمع عربی پدید آمده استي  ههمین قیاس با نشان شاید هزارجات و اصطهبانات هم به ...هان وان که در کوزکانان، کرمانشاچن

 )گُرد  و پائی/داراي ماکو، ماسوره،شانه، ورد( گلیج نازکتر است و آن را با دستگاهی همانند دستگاه شال بافی یا عبابافی -5

  .شود می با دار قالی و با دست  بافته بافند و گلیم کلفت تر است و می
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دیگري با ي  هنماید که واژ می باید جاجیم را هم در نظر داشت، چنینیم براي پسوند –و 

به این ترتیب، دو واژة گلیم و گلیج بایستی معنائی نزدیک به هم . یم باشد–همان پسوند 

از آنجا که  .داشته باشند و ناگزیر جاجیم منسوب به جائی یا چیزي) گیل(و منسوب به گل

آید که جاجیم به معنی  می نامند، به نطر می هنوز پشم در همرفته را جاج در مازندران

  .است) نخی؟هاي  هبافتمنسوب به پشم، در برابر (  یا پشمینه پشمی

  

  گلیم/ بافت گلیج

بسیار هوشیارانه طراحی ) رامسري، پاچالطبري و از جمله در ( دستگاه بافندگی طبري 

نازك نخی تا شال، چوخا، جاجیم و سرانجام گلیج و ي  هپارچ شده است، به طوري که از

و به آلمانی ) flat weave انگلیسی( تختي  ه، یعنی آنچه را که در جهان بافتگلیم

Flachgewebe یا کچکار) رامسر( ارککج ،و در محل )سوماخ و ورنی حتی(نامند  می /

این دستگاه داراي  .توان با آن بافت می ند،نام می )روستاي زیارت ،جنوب گرگان(کچکال

هاي (و تکیه گاه گردان ) تیر یا چوب عمودي( سردار و زیر دار، دو بازو یا راست رو

اشار پ( و پائی)  ورد، دستگیر،(/ ، ماکو و ماسوره، دستی)گُردبراي بجا نگهداشتن  احتمالی

وجود داشت و کم ) کهن طبرستان( زندرانو ما گیالني  هاین دستگاه در هم.است) تخته

تا گرگان، بویژه  .)ري  هبانشان( اما هنوز در رامسر ،کم در برخی از نقاط از میان رفته است

نام  .شود می دیده .)زي  هاز جمله در روستاي زیارت با نشان( شمالی البرزي  هروستاهاي دامن

ابریشمی در ایران با هاي  دهد که در روزگار رونق بافت پارچه می اننش کچکار/ کجکار

نیز چنین است نام کجدوك که اکنون در رامسر نام  .اند هبافت می )کج( این دستگاه ابریشم

  .دوك است) ابریشم(همگانی دوك است، اما بی گمان کج

  1.)کتابشناسی: نک( گرفته ازکارهاي شکريبه طور  -

  احرامی

 ahrāmi )از جمله در کندلوس( یج سیاه و سفید ، بقچه، سفره حرمی، گل 

  ابریشُم،ابریشم ، برشَم

کج: ابریشم، نیز نک  ?abrišom/?abrišem/ ?brešam  

                                                
من کوشیدم آن را با . کسی که آشنا به بافندگی باشد، پرسش نشده استي  هالبته این فهرست کامل نیست، زیرا بوسیل -1

  .کمک شکري اندکی کاملتر کنم
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  .).ز(مکی / متی .)ر (ارج
 -mati/ maki - araĴ  
، دو سر، دوتکه، با دو سر و به ندرت فلزي  چوبیبیشتر کوسند، پهنازن، ابزاري  

  .دارد می رود و پهنا را ثابت نگه می در دو پهلوي بافته فرو کهاي  هشان

  ). ز(ارقمچی
arγamči  

بسته شده و به دور قالبی یا چوبی افتاده و به کنار دست ) چله(تنابی که به سر تارها 

بافنده شل و سفت کردن . بسته شده است) اغلب یک تیرك( بافنده رسیده و به جائی

  .هدد می تارها را با آن انجام

  اندازه ( endaze) اندازه

  .)ز( باال
bālā  

وسط کار، وسط بافته 

  پا

 pā سانتیمتر 30گیري بافته به طول تقریبی  پا، واحد اندازه 

  .)ز(پاچال

 pāčāl  دستگاه بافندگی/ دستگاه بافندگیمحل 

  )ز(پاشار
pāšār  

افنده که با فشار در پشت باي  هو به پای )پاشار تختهي  هبوسیل( چوبی بسته به گرد. پائی

  .آید می دادن آن گرد و یک دسته از تارها پائین

  )ز(پاشار تخته
pāšār taxte  

تخته که یک سر آن به بندي متصل به گرد و سر دیگر آن به پاشار متصل اي  هتک

 ).پاگَرد: در گرگان.(کند می استوارتر است و بند را کوتاهتر و

پاکتلی 

 pa kateli  اپائی، پدال ، جاپ 

  .پاشار تخته: نک. پاگرد
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  پشمِ الج

شانهء حالجی پشم  pašme lāĴ 

  پشمی شانه

شانهء حالجی  pašmi šāne 

  پالس

)کندلوس(چادرشب پشمی/ پالس  palās 

 )شرق مازندران( پلم.) ر(پلم

palem / pelam 
برگ آن رنگ زرد شادابی به زاج سفید، از ي  هکه با دندان) آقطی( پلهم، گیاهی خودرو

  . آید می دست

 (pleym)  یم:کندلوسپل

  پمبه

 pombe پنبه 

   .)ز(وافه .) ر( پو

پود  wāfe/ pu 

   پیله

.)ز(تان.  tān  .)ر( تا  tā ار، نیز در کندلوست  . 

  1تاوشان، تافشان

 tāvešān/tāfšān کشی، چله  

ت است با این توضیح که تا باشد و حدس ایشان درس tā- fšān  که شاید اند هحدس زد

   تار است،ي  هکوتاه شد

  .تا: نک .تار افشاندن

  )ز(تخته
taxte  

سانتیمتر و کلفتی یک تا دو سانتیمتر و به طول عرض بافته که  15به پهناي اي  هتخت

 . گیرد می میان دو دسته تار قرار

                                                
  222 274.ص 1374شکري  -1
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دوك، دوك پشم یا نخ ریسی  taši  تشی  

  تلیک

   نمد در کندلوس 

  توره

 ture tallik pile ه در کندلوستوبر 

  جانته

Ĵānte . .)ز(چنتا/جمتا. چنته در کندلوس 

camta/canta  
   )ز(جغجغانو

 Jeγ jeγānu 
  .سردر جو محور قرقره در

برگرد ) ورد(متصل به دو گرد در میان دارد و دو بنداي  هچوبی دو شاخه که قرقر

  . کند می ممکن) پاشار( پائیي  هبوسیلا ئین و باال رفتن دو گرد را پافتد و  می آني  هقرقر

  

  جوال

بافنده  Ĵulā 

 .زمبره: زمبره ، نک/ جومبره

jumbore= zombore 

چرخک 

چرخک، چرخ پشم ریسی  čarxak 

  چارخانه

.چهارخانه، طرح چادر شب  čārxāne 

  چر
. čer  

  .)ز(چر. چرخ ابریشم کشی/ چرخ ریسندگی 
. čar  

 چل

  . چرخ دستی براي ریسیدن پشم 

  .)čel(چل: در مازندرانی کهن) čeleme( چِلمه: در کندلوس
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غرب مازندران ) čoqā/ čoxā(  چخا، چغا

cuxa  چوخا: زیارت

جلیقه و  پشمی ظریف، کمی کلفت تر از فاستونی که براي دوختن قبا، شوال،ي  هپارچ

   .رود و باران به خود نمی گیرد می شلوار به کار

. له پشتی بافته با دستچنته، کو  (camta)     چمتا 

  خرگل

 xargel گذارند، اصال خرگاله، می که روي اسپاي  هدر کندلوس، اکنون زنب 

  جینبزرگ یا خري  هگال

بافتن)  debaftan ( دبافتن 

  .دستور، راهنماي بافت) ز(دستور

  درز ( darz)درز  

دارد می پاره چوبی که نورد را کشیده نگه ) daskeš ( دسکش   

 

dasgā دستگاه بافندگی ) ( دسگا  
 duk دوک 

   

دندانه دار، موجی، خیزابی)  divār dimi ( دیوار دیمی   

  

)دارت: کندلوس(زنی قیچی پشم/دوکارد  do?ārd/doyārd/dō.rd) (دوآرد، دویارد، دورد   

  

rārā راهراه ) ( رارا   

  

رشته، ریسیده)  rešte ( رشته  
 

rou زه، روده، زه چرخ ریسندگی)   ( ورئ   
  

(rouneki ( رئونکی   

   دارد می رانکی، نوار پهن و نیرومندي که زین یا پاالن را از پشت نگه 

رنگرز ) rangerez   ( رنگرِز
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  روفو

رفو  rufu 

  روناس
runās  

ضد ( گیرند و برگ آن مصرف داروئی می روناس، گیاهی که از ریشه اش رنگ سرخ 

  دارد ) اسهال

زمبره، جومبره 

)تا سیاهاي  هقهو( رنگ پوست گردو -2 پوست گردو - 1  zombore/ jumbore 

  زیرانداز

زیرانداز، فرش، پوشن  zir andāz

سرِچین 

پایان کار، انتهاي بافت  sar e čin 

  سردار

.به آن بسته است) تارها(سردار دستگاه بافندگی که یک سر چله  sardār 

  .)ز(سر در جو
 sardarju  

برگرد ) ورد(دارد و دو بند متصل به دو گرد در میاناي  هچوبی دو شاخه که قرقر

  . کند می ممکن) پاشار(پائیي  هافتد و با ئین و باال رفتن دو گرد را بوسیل می آني  هقرقر

 شوال= سرال

serlā= šulā  
  شَفر

 šafr شال

شانه، پشمی شانه 

.).ر(  šānə  
/pašmi šānə  

  .دستگاه بافندگیي  هشانتنها شانه، .در ز. از هم بازکردن و صاف کردن پشمي  هشان

  شُده

šode دیگري  دو چوب به هم کوبیده چون چلیپا که یکی در باال و /چوب کالف پیچ

کند یک پایه  می از زه آنها را به هم مهارهائی  در پائین محور چرخ ریسندگی است و رشته
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  .پیچند می )ها دورزه( کالف را به آن/دارد و رشته

 شوال

šulā  ،ند تا پا، پشمی و بیشتر از چوخا که کار بستر خواب را همبلاي  هجام شوال 

  .کند، نیز در کندلوس می

   غنچه

 )(fars فرش

  قالی. قالی

. قیچی)  Qecci ( قیچی /قچی

  قرقره

 کَج

 kaĴ ابریشم خام 

  کج پیله

  ابریشم ي  هپیل 

  کجدوك

دوك، دوك ابریشم ریسی  kaĴduk 

 کار

بافته، محصول بافندگی  kār 
  

ketile rešte   کتیل رشته 

kackal) دستگاه بافندگی در زیارت ( کچکل  

  . میان ورد و پاکتیلی در دستگاه بافتي  هرشت 

  کرباس kerbās/karbās  کرباس/  

  حصیر/کوب

.کب: شود، کندلوس می بافته) دوخ/ جگن(حصیري که از لی   kub/ hasir 
  

  کیک

.پشم نامرغوب در کندلوس   kik kaĴpile  

(gāli ( گالی   

   )حصیر(مرداب، جگن مرداب براي بافت کوبنی  
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 گره (gere)گره

) گُل  

گلدوزي)   gelduz i ( گلدوزي   

گلیم  (gelij/gelic گلیچ / گلیج)

  گنکا

.در کندلوس گلولهء نخ  genekā 

.نیز گال در کندلوس. خرگل: ، نیز نکجوال، گاله  gol 

  گلدوز/ گل دوج

  .ورد: گورد نک
  gol duz/ gol duĴ/ goul duĴ  

 )ز(شانه.) ر( الج

šāne / lāĴ 

  شانه. در ز .دستگاه بافندگیي  هبافندگی، شاني  هشان

  الخُند
lāxond  

   )گیلکی و روستاي کندلوس، الفَن(کلفت که از آن تناب بافنداي  هبند تناب، الفَن، رشت

  الودن واف

چادرشبي  هبافند  lāvdan-vāf 

  الوند

   چادرشب  

  لونگ

lung روسري یا سفره که براي ي  هازاند هپشمی بي  هپشمی، بافتي  هُلنگ، حوله، حول  

  . رود می سفره یا بستن کودك به پشت هم به کار 
lāvand/lāband/čāderšab/kamer daves  

  لی

جگن براي بافت کوب  li 

متقال 

متقال  metqāl 

  .ارج: مکی نک/ متی
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  .) ر( مکو

)ز (و ، مکوماک  moku 

maku 

مسره / مسوره

 mosure/mosre ماسوره 

میلدار 

راهراه   mildār  

 نمد

نمد  namad 

 نخ

نخ  nax 

  .)ز(نورد
navard  

 .گردد می شود و مهار می تیري در پشت بافنده که بافته به دور آن پیچیده

  نوغان
noqān  

نوغان   

  واتن

   vātenبافتن 

  وچه 

   .)ز( ورد
vard  

 دستگاه( اچالهاي پ ي مشخصی از رشته که به دستههائی  یک یا هریک از چوب

 آید و می به پائین) په کتلی(گذرد و با فشار دادن پائی می وصل است یا از زیر آن) بافندگی

  .)ز(گورد.گرد .شود می با پود مانع درگیري
gurd  

  ویریس

.شود می بندي که به شکل نوار و نه تناب بافته. وریس، بند، بند بافته  viris 

***  
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شده و  می با همین دستگاه بافته محلی طبرستاني ها بافتهي  هچنان که گفته شد، هم

مهمترین اکنون، . هنوز به کار است و گیالن هم اکنون هم در برخی از نقاط مازندران

شود، گلیج است، زیرا از تاریخی که نمیدانیم بافت گلیم  می فرشی که با این دستگاه بافته

قالی بافی هاي  ین خطه هم برافتاده و هم اگر در نقاط کوهستانی بازمانده، به دستگاهدر ا

ورد  /نورد / ، کوجی)تیرك عمودي(منتقل شده است که داراي سردار، زیردار، دو راست رو

و  شده  می همین دار استفادهشود، نیز از می شد و می لی بافتهدر نقاطی که قا.یا گرد است

  .شود می بافند هم از همین دار استفاده می نوزدر کالردشت که ه
  

  سمنان

که گره نا متقارن اصل ( بوده، با پذیرفتن سنت شرقی این شهر اگرچه جزو طبرستان

سنت ي  هاز حیط صفوي،ي  هال بسیار پس از دوراحتم به  در زمانی نامشخص و) آن است

  .رق پیوستطبري بیرون رفت و به سنت ش

  
  

  ورامین و گرمسارهاي  بافته

ورامین داراي انواع بافت . این دو ناحیه در شرق تهران قابل مقایسه با هم نیست

  .پیشرفته بود و گرمسار تنها قالی و گلیمی ساده داشت

هاي  کردها به آنجا و ساکن شدن  شاهسون و گروهی از لرها تبعیدورامین به علت 

اصیل ورامین هاي  از بافته. ده، از شکل اصیل خود در آمده استبغدادي که ییالقشان بو

آن بومی نبود و کار هاي  بود و دیگر بافته نها قالی بافی آن باز ماندهت1366در سال 

  .بودها  کردان، لرها و شاهسون

بود که کم و بیش در ایران عمومی است، مانند هائی  قالی اصیل ورامین داراي نقشه

  .تکراري دیگرهاي  جقه یا نقش هنقشهء تکراري بت

  

  تهرانپوشن 

جاجیم بافی و  ،به دست آمده گویاي آن است که در تهران گلیم بافیهاي  آگاهی  

برافتاده و  گلیم بافی و جاجیم بافی آن  قاجاري  هدر اوائل دور .بافت قالی رواج داشته است

فشار، زند و بیش از اوي، صفهاي  قالی بافی سنتی آن هم تحت تاثیر تولیدکنندگان دوره

 بر بوده،و ورامین قاجار تا پهلوي اول از شکل بومی خود، که همانند تولید طالقان همه 
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شده و  می گلیم تهران با دستگاه و مانند گلیج مازندرانی بافته. دگرگون گشته است افتاده و

  .1ستقاجار بوده اي  هتا اواخر دورها  آن در برخی از خانههاي  آخرین نمونه

و ها  صفوي مورد توجه قرار گرفت و آنان قلعهي  هتهران و روستاهاي شمال آن در دور

به این ترتیب از آن دوره پاي درباریان به آنجا . براي ییالق خود در آنجا ساختندهائی  باغ

گشود شد و در ذوق و هنر بومی موءثر افتاد تا آغامحمدخان قاجار آنجا را پایتخت کرد و از 

بویژه رجال قاجار  )هجدهمي  هپایان صد/ سیزدهم هجريي  هآغاز صد( اریخ به بعداین ت

  .در بافندگی آن اثر گذاشتند

بومی تهران چیزي بازنمانده و چه بسا اگر مانده، امروزه به نام طالقان هاي  از بافته

از  پس. رود، زیرا قالی قدیم تهران تفاوت چندانی با قالی طالقان نداشته است می فروش

کامال از شکل سنتی در با گذشت زمان دگرگون شد و قالی آن به پایتخت، ل تهران تبدی

رش دهندگان و امجبور به پیروي از ذوق سفبومیان که ها  نقشهانتخاب آمد، بویژه در 

  .حامیان بودند

شماري از داراي سرگذشتی جالب است که در آن قالی تهران به این ترتیب 

دولتی هاي  تهران به ثروت و قدرت دست یافتند یا کارگزار دستگاهکه در هائی  خانواده

به تهران مهاجرت کرده بودند و به وزارت  ، کهبسیاري از فراهانهاي  بودند، بویژه خانواده

مردمی فرهیخته بودند، کوشیدند بیشتر ایشان از آنجا که . اند هدموءثر بو و وکالت رسیدند،

همچنین  .به میل خود تولید کنند یا سفارش دهندائی ه دلخواه خود و قالیهاي  نقشه

و یزد به تهران مهاجرت کردند  ، کاشانهم از تبریزو شمار اندکی از بازرگانان هائی  گروه

تند هاي  براي نمونه، تولیدات یزدیان در تهران داراي رنگ. که در قالی تهران اثر گذاشتند

هاي  بیشتر داشت، اما تولید تبریزیان رنگ) هگرفته از قرمزدان( بود و بویژه سرخ ارغوانی

در واقع قالی یزد بیشتر رنگ  .روشن داشت و ظاهرا تحت تاثیر قالی حاج جلیلی تبریز بود

  .یزد و کرمان را داشتهاي  بندي خطه

 ، نیز به بافت قالیشمار اندکی از اهالی قم که به تهران مهاجرت کرده بودند

که اثري از خود در قالی تهران بگذارند، بویژه که سنت بومی پرداختند اما چنان نبودند  می

   .اند هداشتنرا نداشته و به سنت غربی وابستگی 

                                                
  .اند روایت کرده) اند که پدرانش ساکن سنگلج بوده(حمد ي امین فرهادیان و استاد م این اطالعات را بازماندگان خانواده -1
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هاي  باید از خاندان اند هتهرانی که روي تولید قالی تهران اثر داشتهاي  از خانواده  

ل فراهانی و ي بیات اصخانواده. 1کارگزاران ایشان نام برد ...و غفاريمستوفی، معیر، بیات، 

  .خانوادهی غفاري داراي اصل کاشانی بوده است

قالی تهران اثرگذاشته است، شناخت قالی ي  هگوناگونی بر نقشهاي  از آنجا که ذوق

و  و تکپود بوده) معروف به ترکی(سنت بومی داراي گره متقارن. تهران اندکی دشوار است

، گره تهران هم همین سنت راداشتند و روستائیان پیرامون کرد و لر ،مهاجران آذربایجانی

تا فرشی شهري  اما آن را دو پود کردند. بود و رسمیت یافتترکی بر قالی تهران غالب 

به این ترتیب اگر قالی بافت تهران گره فارسی داشته باشد، که کمیاب است،  .شود

یا کاشان  ن، سمنافراهان، قمهاي  یرا تمایز آن با قالیزشود،  می تشخیص آن بسیار دشوار

تهران، هاي  در میان قالیچه. از راه نقشه اش شناخته خواهد شد و بیشتر رود می از میان

یا تابلوهاي ها  چه بسیار که از کارت پستالها  این نقشه .تصویري فراوان استي  هنقش

  .معروف و کالسیک گرفته شده است

هاي  تازه از قالیچههاي  ، اما قالی2تشکناره و قالیچه داي  ههران اندازقالی کهن ت

میان شش تا دوازده  معموالبزرگ، هاي  شد و تا قالی می بیشتر تزئینی و تصویري آغاز

دهد که قالی  می این وضع نشان .یافت می ، ادامهبودها  که مخصوص پوشاندن خانه -متر

. ان بوده استسفارش دهنده یا پشتیبهاي  بافی تهران بویژه محل ذوق آزمائی خاندان

  .است که مضامینی از شعر حافظ، خیام یا دیگران داردهائی  نشان دیگر آن وجود کتیبه

که از هائی  تولیدکنندگان قالی تهران، خانوادهي  هنماید که از میان هم می چنین  

که  اند همستوفی، بیات و دیگران، بیش از همه کوشیدهاي  آمدند، مانند خانواده می فراهان

که از آدربایجان، یزد و هائی  خانواده. قالی تهران مستقل باشد و نه تقلید فراهانهاي  نقشه

کردند یا از طراحان بومی  می بومی خود را در تهران تقلیدهاي  احتماال کاشان آمدند، نقشه

                                                
باید یادآوري کرد که احمد علی امین فرهادیان که از تولید کنندگان فرش تهران برشمردیم خود کارگزار خاندان مستوفی  -1

  .بوده است

ست سانتیمتر و درازاي چهار تا سنتی روستاهاي ایران است و پهناي تقریبی هشتاد سانتیمتر تا یک و بیي  هکناره، انداز -2

ي  هازاند هقالیچ. شد می پر) معموال بین چهار و پنج( اطاق روستائی با چند کناره . شش متر و به طور استثنا تا هشت متر دارد

ردن دویم و فرعی روستاهاي ایران بود و بیشتر فرشی بهتر و تزئینی و براي مصارف غیر عادي و استثنائی، نمونه را براي گست

  .شد تا اطاقی شش متري را بپوشاند می بسیار کوچک بود و در این مورد حتما جفت بافتههاي  در باغ، حیاط، ایوان یا اطاق

)بررسی در تاریخ فرش و بافندگی در طبرستان(فرش طبري 
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و قالی آنان به نام تهران به فروش نمی رفته و قالی کاشان و قم  اند هکرد می خود استفاده

  .شده است می آن شمرده و مانند

  

  تهرانهاي  نقشه

را چنین دسته ها  توان آن می شناخته شده است کهي  هقالی تهران داراي چند نقش  

  :بندي کرد

است هائی  گرفته از نقش کارت پستالها  تصویري که شماري از آنهاي  نقشه -1  

چنین تصویري و بویژه  در پیرامون. داد می که نقش زن، منظره، باغ یا کاخی زیبا را نشان

گاه تصویر . شد می خیام یا غزلی از حافظ یا سعدي بافتههاي  اصلی آن رباعیي  هدر حاشی

دادند و به شکل زنی اروپائی  می شد ولی به آن حالت واقعی می زنی از مینیاتور گرفته

 ي هکه الگوي اصلی این نقشه هاست در اواسط دورهائی  کارت پستال .کردند می تصویر

  .قاجار از اروپا به تهران آورده شده است

نامیدند  می آن را ناظمها  شد و قشقائی می که معموال حاج خانومی نامیدهاي  هنقش -2  

ي  هکه گلدانی بزرگ هماي  هاست با باغ گل یا ایوانی است در برابر پنجراي  هو آن پنجر

این . شود می دهاال و دو طرف دیایوان در بي  هچشم انداز روبرو را گرفته است و تنها کنار

   .نامند می )Mille Fleures ( هزار گل نقشه را در اروپا

طراحان کاشانی ولی براي تهران و در ي  هلچک ترنج که معموال بوسیلي  هنقش  -3

اشراف  و ي  هکاشان و بویژه با رنگ بندي مورد عالقهاي  کی متفاوت از نقشهاند هنتیج

در قالی ( مهم آن رنگ بندي روشن تر  استي  هشد که مشخص می بازرگانان تهران تهیه

  ).قالی غلبه داشتي  هسرخ و سرمه اي، بویژه در زمینهاي  بومی کاشان رنگ

ي  هکه خود از هرات و در دور( اصفهانهاي  که از نقشه) هراتی( افشان ي  هنقش -4

  . گرفته شده است) صفوي تقلید شده بود

میانه را شرکت فرش شهرت بخشید و گرنه در هر جاي ایران این نام عا. قابقابی -5

شود، در زنگان بهشت و جهنم و در  می در کردستان گل میرزاعلی نامیده. نامی زیبا دارد

 40در  30کوچکی حد اکثر هاي  فرش را به بخشي  هاین نقشه، زمین. بختیاري، خشتی

) اي سرخ و سرمه( زنجان رنگ زمینهدر  .آراست می تقسیم و هر یک را با انواع گل و جانور

  .ي نام استتعیین کننده
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مانند ماهی ( دیگريهاي  تهران است، به ندرت نقشههاي  اصلی ترین نقشهها  این 

ررسی دقیق و جامعی هم در تهران بافته شده ولی تاکنون ب) ...یزد و هاي  ، نقشهدرهم

  .یرون رفته استو در واقع از حیطهء تحقیق ب صورت نگرفتهآن  ي درباره

دیگر روستاهاي تهران نشانی به دست نیامد، مگر یکی دو قالی پوسیده در هاي  از بافته

کپود با گره تهر دو . دانستند می خودکهن روستا ي هاي  بافته راها  یافت آباد و گلدسته که آن

چیذر از بافت کهن و ، تجریش در روستاهاي زرگنده، ونک . روستائی لچک ترنج بودهاي  متقارن و نقشه

  .اندکی وجود داشتهاي  آگاهی 1366در سال ها  روستا

  

  قالی کالردشت

غربی چالوس و از نقاط مستعد براي بافندگی  کوهستانی در جنوبي  هکالردشت ناحی

مرزون آباد و  چند روستاي آن و از جمله ) 1366(در تاریخی که من بررسی کردم. 1است

که در همسایگی کالردشت و  -گفتند که اهالی طالقان می .رودبارك داراي قالی بافی بود

کنند و زبانشان قبال با زبان کالردشت یکی و از نوع  می و کرج زندگی به سوي قزوین

بافت  تن دلیل اصطالحایبه هم ،اند هقالی بافی خود را به کالردشت هم آورد - طبري بود

شد و  می کمتر بافته من دیدم، قالی طالقان بسیار اما در هنگامی که  .و نقش یکسان است

  .قالی طالقان در زیر عنوان آن آشنا خواهیم شدهاي  با ویژگی. قالی کالردشت همگانی بود

 . شد می قالی کالردشت با گره متقارن و به طور عمده تکپود و به ندرت دو پود بافته

به ندرت پشم بومی . شد می استفادهکاربرد پشم محلی از میان رفته بود و از پشم بازاري 

ها  اندازه. از میان رفته بودها  شناختند اما کاربرد آن می گیاهان رنگی را. رفت می به کار

تصویر ( ، درویشی )ترنجدار( حوضیها  نقشه. قالیچه و حد اکثر شش متر مربع بود

زیبائی چهره صفوي در کرمان که به علت ي  هنورعلیشاه از صوفیان اواخر دوري  هنشست

  .دیگر بودي  هو یکی دو نقش) شهرت یافته و بسیار بر روي فرش بافته شده است

  

  

  

                                                
که ( ، وقت فراوان )و یا دیگر مواد بویژه مواد رنگزا...پشم یا پنبه ، نی، دوخ و( براي رونق بافندگی وجود مواد اولیه  -1

   .الزم است) بود فعالیت کشاورزي استسرد و نهاي  زمستاني  هنتیح
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  پوشن طالقان

  ي ویژههاي  شد که نقشه می بافتهاي  هدر طالقان قالی و قالیچ

  

  ).زنجان(و زنگان قزوینهاي  بافته

بیرون است و  مقالهنجایش این از گها  این دو شهر و پیرامون آنهاي  پرداختن به بافته

این دو بخش خواهیم هاي  بنا بر این تنها به برخی از ویژگی. نیازمند کتابی مستقل

  .سازگار است که کامال با الگوي بافت در طبرستان پرداخت

 چنان که پیشتر اشاره شد، این دو شهر و بویژه زنگان با پذیرفتن فنون بافت آذربایجان

، البته در مورد قزوین. اند هطبري خود را از دست دادهاي  ، بسیاري از ویژگیردستانو ک

محلی قزوین و هاي  بافتههاي  ما ناگزیر در اینجا به آن ویژگی. این کمتر اتفاق افتاده است

  .یکسان است طبرستانهاي  طبري است یا با سنتي  هپردازیم که داراي ریش می زنگان

از بنیاد یگانه و بخشی  و طبرستان ، کردستان، همداناز آنجا که سنت بافت آذربایجان

 ،براي نمونه. تفاوت بزرگی در بخشی از فنون دیده نمی شود ،از سنت غرب ایران است

دو  یک پود کلفت یا و و زنگان هم مانند قالی طبري با گره متقارن قزوینهاي  شهرقالی 

این ویژگی بیگمان تا . شد می بافته) یکی کلفت و کشیده و دیگري نازك و مواج( پود

برگزیده شد،  که قزوین بجاي تبریز به پایتختی) 930 - 984(شاه طهماسپ صفويي  هدور

و  شد همه دوپود آن انتخاب، بافت شهري و درباري به آن راه یافت و با  ادامه داشت، اما

  .آن را تحت تاثیر نهادهاي  بویژه نقشه و دازه هاتغییر یافت و بزرگ شدان

از دیدگاه ساختار طبري  آید که قالی بافی شهر قزوین می از این لحاظ چنین به نظر

تحت تاثیر قالی بافی مکتب دهم هجري ي  هدر صدتزئین، ازه و اند هیدگادبازماند اما از 

تیموري به بعد تحت تاثیر نهاده ي  هایران را از دورهاي  قالیي  ههمهرات قرار گرفت که 

معروف ( اما بافت روستائی قزوین تغییري نکرد جز این که با مهاجرت ترکان اینالو  .است

این بخش سنت ) خرقاني  هبه طور عمده منطق( به غرب آن) بغداديهاي  به شاهسون

و بویژه روستاي هرآئین نگاه داشت، اما ها  کهن خود را با دشواري در شماري از روستا

کوچ نشین براي سکونت و زندگی هاي  اینالوي  هروستاهائی که در صد سال اخیر بوسیل

تفاوت ساختاري ها  گرچه بافت اینالو( ساکن انتخاب شد، سنت کهن خود را از دست دادند

  ).شتو رنگ آمیزي تفاوت داها  با بافت منطقه نداشت و تنها از جهت نقش
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بوده است که در شمار ) محفوري( و روستاهاي آن گلیم دیگر قزوینهاي  از بافته

 بافته) از جمله در دو روستا بانام زاکان(بسیاري روستا  و بویژه در روستاهاي کوهستانی

  .شده و در صد سال گذشته و از میان رفتن مصرف آن رو به زوال رفته است می

ي  هدر هم) به طور عمده هندسی و شطرنجی( مشخص و ثابتهاي  هگلیم داراي نقش

  .  ایران بوده و به ندرت استثنا پذیرفته است

دار . شده است می و پیرامون آن بافته ایران در قزوینهاي  یکی از ظریفترین جاجیم

وهستان بافندگی آن بسیار ساده و مانند دیگر نقاط چه در روستاهاي جنوب و غرب ک

 سر تارها به یک درخت یا در خانه با جائی بسته. و آذربایجان بود و چه در طارم طبرستان

در زمین یا دو جا در اي  هو به پای شد می چوبی که زیردار بافته شمرده بهها  شد و ته آن می

ته با چوب و بندي قابل مهار و شد و هر دس می تارها دسته بندي. شد می پشت بافنده مهار

 کوبیده) قلیج: ترکی( شد و با شمشیرك می جابجائی بود و پود با دست یا ماسوره رد

این هنر زیبا در هفتاد سال گذشته زوال یافته است و تنها در یکی دو روستاي . شد می

ي  هورکه از نظر جغرافیائی مستقل بوده و از د شد می بافته) 1375 در تابستان(  طارم

  .پهلوي به بعد جزو زنگان شده است

روستائی آن متفاوت بوده است، گرچه هر دو در هاي  شهر زنگان با بافتههاي  بافته

مگر ( روستاهاي  هدر شهر زنگان قالی دو پود بود و در هم. گرفت می سنت طبري جاي

راوانی از جمله شمار این روستاها از صد بیشتر بود و شامل مناطق ف .تکپود) روستا ی دویک

و مناطق ارمغانخانه بویژه )  ماهنشان( زنگانرود، ابهر رود، خرارود، سهرورد، انگوران، اوریاد

تا ها  اندازه ،  سلطانیه، بافت می ایران راهاي  هرین که یکی از بهترین گلیمبا روستاي س

قالب قالی قم و بود تا پس از ان )قالیچه یا کناره( سنتیهاي  زوال این قالی همان اندازه

هاي  قاب( بهشت و جهنمها  نیز بومی بود و معروفترین آنها  نقشه. تبریز به آنجا راه یافت

، ماهی درهم سراسري، )سنتی منطقههاي  از گل و نقشمایههائی  مکرر آبی و سرخ با نقش

  ...و)که عناصر تزئینی ماهی درهم داشت( لچک ترنج 

اجیم، گیوه، دستکش و جوراب پشمی و حتی در خود شهر زنگان هم بافت گلیم، ج

از معدن نمک روستاي . کرباس و شال رواج داشته و در صد سال گذشته زوال یافته است

، اند ههخامنشی به بعد با آوار معدن کشته شدي  هچهر آباد زنگان پیکر چند مرد که از دور

. باقی ماندهه برتن دارند، کهائی  نمک بر پیکر آنان، بافتهي  هبه دست آمده که در اثر احاط
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ساسانی است، آزمایش کنم که شال ي  هرا که از دورها  یکی از آني  همن موفق شدم جام

  .ریسندگی و شالبافی منطقههاي  ویژگیي  هبود و داراي هم

را  که باید طارم)نیستها  آني  هوالبته هم( مناطقی که در پیرامون زنگان برشمردیم 

در  طارم .که در مورد شهر زنگان باز شمردیم اند هافزود، داراي انواع بافندگی بود هم به آن

 چند و شرق زنگان از شمال تاجنوب در دوسوي سفید رود قرار دارد و داراي غرب گیالن

سنتی هاي  انواع بافته طارمدر روستاهاي آباد  .نوع آب و هوا از معتدل تا بسیار سرد است

روستاي  قالیي  هزمین شد که در  می لیم و قالی بافتهرباس و شال و جاجیم گرفته تا گاز ک

بیشتر روستاها  .شهرت داشتو پاورود ي آب بر هاهندي کندي و در مورد گلیم روستا

جاجیم باف بودند که امروز تنها در یکی دو روستاي شمال آن جاجیم ابریشم ولی با 

  .دشو می ناپایدار بافتههاي  رنگ

هاي  شود که به علت طوالنی شدن مقاله بخش ساختار و کارکرد دستگاه می یادآوري

  .بافندگی مازندران از این نوشته حذف شده است
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 نگاهی به سیمای گیالن در ادبیات روسیه 
گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا)س(        زینب صادقی سهل آباد / استادیار 

در	نوشتار	حاضر	سعی	شده	است	به	طور	اجمالی	و	گذرا	به	سیمای	گیالن	در	ادبیات	روسیه	
پرداخته	شود؛	اینکه	نخستین	توصیفات	از	سرزمین	گیالن	در	ادبیات	روسیه	از	چه	زمانی	آغاز	شد	و	

دربارۀ	چه	بود	و	چگونه	ادامه	یافت.
در	گذشته،	موقعیت	گیالن	به	عنوان	»دروازۀ	اروپا«	زمینة	ایجاد	ارتباطات	فرهنگی،	سیاسی	و	
اقتصادی	با	اروپا،	از	جمله	سرزمین	روسیه	بود.	جهانگردان	بسیاری	از	گیالن	گذرکرده	و	یا	مدتی	
در	آن	سکنی	گزیده	اند	و	تصورات	و	برداشت	های	شخصی	خویش	را	از	این	منطقه	در	سفرنامه	های	
خود	شرح	داده	اند.	سیمای	گیالن	در	برهه	های	مختلف	توسط	جهانگردان،	نویسندگان	و	شاعران	
در	آثار	و	ادبیات	روسیه	به		صورت	های	گوناگون	توصیف	شده	است.	در	بسیاری	آثار	روسی،	انگیزۀ	
دیدار	سرزمینی	متفاوت	از	روسیه	دیده	می	شود.	می	توان	گفت	سیمای	گیالن	در	ادبیات	روسیه	برای	
نخستین	بار	در	سدۀ	پانزدهم	در	»سفر	به	آن	سوی	سه	دریا	/	گذر	از	سه	دریا«	اثر	آفاناسی	نیکیتین،	

ترسیم	شده	است.	
تِِور	بود.	در	سال	1466میالدی	به	دستور	ایوان	سوم	همراه	با	 نیکیتین	بازرگانی	از	اهالی	شهر	
گروهی	به	سرپرستی	واسیلی	پانین	به	شروان	رفت.	از	شروان	به	دربند،	و	از	آنجا	از	راه	دریای	مازندران	
ابتدا	به	بادکوبه	و	سپس	به	مازندران،	ری،	کاشان،	یزد،	و	سواحل	خلیج	فارس	سفر	کرد.	سپس	با	
کشتی	عازم	هند	شد.	پس	از	شش	سال	از	گذشت	سفر،	از	راه	ایران	و	دریای	سیاه	به	روسیه	بازگشت.	

وی	ماجراهای	سیاحت	خود	را	در	کتابی	به	نام	»	سفر	به	آن	سوی	سه	دریا«	آورده	است.	
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مسیر	نیکیتین	از	سواحل	دریای	کاسپین	و	سپس	از	گیالن	و	مازندران	می	گذشت.	در	طی	دو	سالی	
که	نیکیتین	در	ایران	به	سر	برد،	بیشتر	آن	را	در	گیالن	و	مناطق	همجوار	آن	سپری	کرد.	»	من	شش	ماه	
را	در	چابکسر	سپری	کردم،	یک	ماه	را	در	ساری	زندگی	کردم	و	از	آنجا	به	آمل	رفتم	و	یک	ماه	را	هم	در	
آنجا	بودم	و	سپس	از	آنجا	به	دماوند	رفته	و	از	دماوند	به	سوی	ری	رهسپار	شدم«	)تینیانوف،	1929:	29(.	
توصیفات	نیکیتین	از	آن	جذبه	های	اگزوتیکی	که	اغلب	در	آثار	غربی	از	آرینتالیزم	به	صورت	
کلیشه	های	رایج	شرقی	دیده	می	شود،	متفاوت	بود	و	از	آن	ماهیت	سطحی	و	شناخت	صوری	به	دور	
بود.	گیالن	در	نگاه	او	»	سرزمینی	است	که	ساحل	آن	را	جلگه	های	حاصلخیز	و	کوه	های	بی	انتها	احاطه	
کرده	است.	دریا	نسبت	به	مردمان	مهربان	نیست	و	برای	آنها	مرگ	به	همراه	می	آورد	و	منبع	تمام	
بدبختی	هاست.	کوه	ها	همچنین	خطر	به	همراه	دارند.	در	بین	آنها	قبایلی	به	راهزنی	مشغول	اند.	آسمان	
بر	فراز	گیالن	مانند	تمام	ایران	آبی،	روشن	و	بلند	است.	گرمای	خورشید	زیاد	است	و	آدم	می	سوزد.	هوا	
سرشار	از	بخار	مرطوب	است.	هوای	گیالن	خیلی	خفه	و	رطوبت	شدید	است«	)نیکیتین،	1990:	267(.	
طبیعت	گیالن	در	دیگر	سفرنامه	های	روسی	از	جمله	سفرنامة	تاجر	کوتف	نیز	مورد	توجه	قرار	
گرفته	است.	کوتف	آب	و	هوای	گیالن	را	چنین	توصیف	می	کند:	»گیالن	زمین	که	نزدیک	دریاست	
گرم	تر	از	شهرهای	دیگر	است.	در	آنجا	گل	های	گوناگونی	می	شکفد.	گندم	در	گیالن	و	فرح	آباد	زود	
می	رسد،	ولی	خوردن	آن	زیان	آور	است.	در	گیالن	نزدیک	دریا	جنگل	های	انبوه	زیادی	است	و	همچنین	
ماهی	هایی	از	قبیل	ازون	برون،	بلوک	و	گوشت	سگ	ماهی	فراوان	است.	در	هیچ	منطقه	ای	از	ایران	جز	
گیالن	چنین	جنگل	هایی	وجود	ندارد.	فقط	کوهستان	است	و	چنین	رودخانه	هایی	به	هیچ	وجه	دیده	
نشده	است.	آب	از	هر	سوی	کوه	ها	سرازیر	است	و	با	آن	مردمان،	دشت	ها	و	مزارع	را	آبیاری	می	کنند.	

جز	گیالن	و	شماخی	در	هیچ	جای	دیگر	این	قدر	بارندگی	نیست«	)کوتف،	1958:	83(.	
چنان	که	پیش	تر	نیز	ذکر	شد،	تمرکز	نیکیتین	بیشتر	بر	روی	طبیعت	گیالن	بوده	است	و	اطالعات	
تاریخی	در	آن	اندک	است.	برای	مثال	به	طور	مختصر	می	نویسد:	»در	آنجا	شاه	حسین	از	فرزندان	علی،	

نوۀ	محّمد	را	کشتند	و	لعنت	محّمد	بر	قاتالن		هفتاد	شهر	را	نابود	کردند«	)کوتف،	1958:	260(.	
نیکیتین	نسبت	به	آداب	و	رسوم	مذهبی	و	خلق	و	خوی	ایرانیان	از	پذیرش	نسبتاً	خوبی	برخوردار	
است.	وی	در	نتیجة	معاشرت	با	ایرانیان،	بسیاری	از	رسوم	مذهبی	آنان	را	به	رسمیت	می	شناسد،	
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به	طوری	که	لیخاچف	در	این	باره	می	نویسد:	»	نیکیتین	در	سفر	طوالنی	خود،	تقویم	کلیسا	را	اشتباه	
می	گیرد.	او	روزۀ	عید	پاک	را	همراه	با	روزۀ	مسلمانان	مردم	بومی	می	گیرد.	او	دین	آنها	را	به	رسمیت	
شناخته	و	حتی	به	زبان	آنها	دعا	می	کرد«	)لیخاچف	1987:	139(.	سخنان	نیکیتین	سرشار	از	عبارت	های	
قرآنی	بود.	در	دعاهای	او	عباراتی	مانند	»	اهلل	پروردگار«،	»	اهلل	کریم«،	»	اهلل	رحیم«	و	»	الحمدهلل«	وجود	
دارد.	نیکیتین	حتی	برای	خود	نام	»	حاج	یوسف	خراسانی«	را	برمی	گزیند.	او	به	دین	اسالم	تشرف	
نمی	یابد،	اما	در	سخنان	او	احترام	عمیقی	نسبت	به	اسالم	دیده	می	شود	که	در	قرون	وسطی	این	سطح	

پذیرش	از	دینی	دیگر،	بسیار	شگفت	انگیز	است.	
در	نیمة	دوم	سدۀ	هفده	میالدی	توصیف	گیالن	در	آثار	روسی	افزایش	یافت.	در	سال	های	
1668-1669	استپان	رازین،	سرکردۀ	شورش	دهقانان	روسیه،	به	شمال	ایران	حمله	می	کند.	او	از	
طریق	رشت	به	فرح	آباد،	استرآباد	و	میانکاله	رفته	و	نیروهای	خود	را	در	آنجا	مستقر	می	کند.	ترانه	ها	و	
افسانه	های	تاریخی	بسیاری	دربارۀ	وی	ساخته	شد.	بسیاری	از	شاعران	و	نویسندگان	سدۀ	19	و	20	

به	موضوع	عشق	رازین	و	شاهزادۀ	ایرانی	پرداخته	اند.	
در	سدۀ	18	فقط	در	اثر	سوماروکف	با	نام	»	داستان	کوتاه	استنکا	رازین«	)1774(	به	موضوع	
گیالن	پرداخته	شده	است؛	اما	در	سدۀ	19	با	افزایش	عالقه	نسبت	به	توصیف	گیالن	در	آثار	ادبی	
روسی	مواجه	هستیم	که	بیشتر	توصیف	رئال	آن	است.	توصیف	گیالن	همراه	با	تصورات	اسطوره	ای	
در	آثار	گریبایدوف،	مارداوتسف	و	چاپیگین	و...	ادامه	یافت.	به	عنوان	نمونه	گریبایدوف	دربارۀ	گویش	
متفاوت	و	موقعیت	جغرافیایی	گیالن	سخن	می	گوید.	گریبایدوف	با	شش	سال	زندگی	در	ایران	به	

اهمیت	روابط	گیالن	و	آستاراخان	پی	برده	و	در	یادداشت	ها	و	نامه	هایش	به	آن	پرداخته	است.
مارداوتسف	دربارۀ		زیبایی	حیرت		انگیز	گیالن	که	در	هیچ	کجا	پیدا	نمی	شود	نوشته	است.	توصیف	
ترحم	انگیز	ساکنان	گیالن	به	هنگام	تهاجم	روسیه	بیشترین	انعکاس	را	در	اثر	شیخماتوف	با	نام	
»پترکبیر«	داشته	است.	اّما	توصیف	گیالن	در	آثار	سدۀ	20	به	صورت	فزاینده	ای	ادامه	یافت.	در	آغاز	
این	سده	بیشترین	موضوع	در	ارتباط	با	گیالن،	مجدداً	به	قیام	استپان	رازین	مربوط	می	شود.	رمان	های	
»	ضیافت	خونین«	و	»	شورش	استنکا	رازین«	)1901(	اثر	زورین،	و	رمان	»	استپان	رازین«	کامنسکی	
از	آن	جمله	اند.	کامنسکی	که	خود	در	سال	1906	میالدی	در	گیالن	بسر	می	برد،	تأثیرات	شگفت	انگیز	
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ایران	بر	خود	را	اینگونه	توصیف	می	کند:	»	گویا	میان	هزار	و	یک	شب	زندگی	می	کردم«	)مارداوتسف	
1990:	149(.	او	عالوه	بر	رشت،	در	تهران	و	تبریز	هم	زندگی	کرده	بود.	او	در	ایران	شیفتة	همه	چیز	از	
جمله	زبان	فارسی	شده	بود:	»	آن	قدر	به	زبان	فارسی	عالقمند	شده	بودم	که	بدون	یادگرفتن	کلمات	
جداگانه	ناگهان	به	طور	مستقیم	و	با	حدس	زدن	موفق	به	درک	مفهوم	کلمات	شدم.	احساس	می	کردم	
اگر	یک	هفتة	دیگر	در	ایران	زندگی	کنم،	به	فارسی	صحبت	خواهم	کرد«	)همان:	507(.	موسیقی	
شوکه	اش	کرده	بود:	»موسیقی	ایرانی	را	گوش	می	کردم	و	ترانه	های	شگفت	انگیز	را	که	در	آن	اصوات	
مرتعش	بم	با	دردی	غیرقابل	توصیف	از	قرون	دور،	ریخته	می	شد،	گویی	گریة	روحی	رقت	انگیز	و	
خارق	العاده	بود«	)همان:	508(.	کامنسکی	روایت	خود	را	از	حضور	رازین	در	گیالن	بیان	می	کند	و	ایران	
را	مانند	یک	رویا	در	هنگام	ورود	رازین	توصیف	می	کند.	»گویی	در	مقابلش	باغ	عدن	با	درختانی	سر	به	
فلک	کشیده	پدیدار	شدند	و	تمام	سرزمین	ایران	در	پیرامونش.	گویی	پرندگان	رنگارنگ	بر	شاخه	های	
شکننده	و	بارور	از	عشق	فریاد	برمی	آوردند.	گویی	شاهزاده	خانم	ایرانی	بر	روی	چمن	های	زمردین	قدم	
برمی	دارد.	به	نظر	می	رسد	که	استپان	طاقت	از	کف	داده،	همواره	به	دوردست	ها	خیره	می	شد	)همان:	
81(.	در	اثر	کامنسکی	گیالن	سرسبز	که	نماد	باغ	عدن	است	با	پرتقال	هایی	که	سمبل	عشق	و	وفور	
نعمت	هستند	و	رنگ	نارنجی	آنها	که		بیانگر	آتش	و	شکوه	و	عظمت	است	به	تصویر	کشیده	شده	است.	
رازین	که	از	سرزمین	خود	ناراضی	است	به	سواحل	اسطوره	ای	جنوبی	خزر	که	سمبل	زندگی	ایده	آل	
و	سعادتمند	است،	گرایش	می	یابد.	در	این	اثر،	گیالن	دقیقاً	مانند	بهشت	توصیف	می	شود.	با	پرندگانی	
که	در	آن	آواز	سرمی	دهند	و	شاهزاده	ایرانی	قاجار	که	در	آن	قدم	می	زند،	اما	رازین	در	گیالن	هم	با	
همان	بی	عدالتی	های	کرانة	ولگا	مواجه	می	شود.	بدین	ترتیب	کامنسکی	داستانی	اسطوره	ای	از	گیالن	
به	رشتة	تحریر	می	کشد	و	آن	را	سرزمین	جذاب	و	مطلوب	قلمداد	می	کند.	نویسنده	در	این	اثر	شاهزادۀ	
ایرانی	را	میران	نام	نهاده	است	و	به	او	القابی	مانند	میرانک،	قوی	سیاه،	معشوق	شجاع،	ساحره،	شاهزادۀ	

فارسی،	پرنسس	و...	داده	است.	
ولیمیرخلبنیکوف	و	ریسنر	نیز	در	دوران	قیام	جنگل	در	گیالن	حضور	داشتند.

	ریسنر	قیام	جنگل	را	در	یکی	از	سروده	های	خود	چنین	توصیف	می	کند:
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»چه	نزدیک	است	به	ما	این	سرزمین	شگفت	انگیز
این	مردمان	شگفت	خویشاوند.

سیمایی	بس	شاد	و	رخشان
چون	دندان	هایشان	به	گاه	لبخند.

...	آنها	کاری	عظیم	و	مهم	انجام	دادند:
با	مشِت	زره	ای،	ضربه	کوفتند

بر	قفِل	گوِش	بستة	درِب	شرق«.	
خلبنیکوف	نیز	سفری	به	کرانه	های	کاسپین	داشته	است	که	یکی	از	بهترین	دوره	های	زندگی	وی	
محسوب	می	شود.	وی	در	زمان	قیام	میرزا	کوچک	خان	همراه	با	نیروهای	ارتش	سرخ	که	به	بهانة	کمک	
به	جنگلی	ها	وارد	گیالن	شده	بودند	به	عنوان	سخنگوی	ارتش	سرخ	حضور	یافت	و	توانست	از	نزدیک	
با	ایران	آشنا	شود.	اشعار	بسیاری	به	این	دوره	تعلق	دارد	که	از	آن	جمله	شعر	»	شبی	در	ایران«	است:

»ساحل	دریا
آسمان.	ستارگان.	من	آرامم.	خوابیده	ام.

و	بالشم	سنگ	نیست،	پر	نیست –
چکمه	های	سوراخ	دریانوردی	است.

در	آنها	خودساختگان	در	روزهای	سرخ	
در	دریا	شورش	به	پا	کرده	اند

و	سپیدها،	کشتی	را	به	کراسناودسک	برده	اند
به	آبهای	سرخ.	

تاریک	می	شود.	تاریک	است.
ایرانی،	آفتاب	سوخته	و	چدنی	رنگ،	

در	حالی	که	گوش	فیل	ها	را	از	زمین	برمی	دارد
ندا	می	دهد:	»رفیق	بیا	کمک	کن!«	

من	بند	را	می	کشم	و
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کمک	می	کنم	که	بدوش	بکشد.
»ساقول!«1

و	در	تاریکی	محو	می	شود...
جیرجیرک	که	مستقیم	از	دریای	سیاهِ	متالطم	پریده	بود

مسیرش	را	سوی	من	کرد،
دو	بار	روی	سرم	چرخید،

بال	هایش	را	جمع	کرد،	و	روی	موهایم	نشست.
آرام	بود	و	بعد	ناگهان	جیرجیر	کرد،

و	واضح	کلمه	ای	آشنا	گفت.
به	زبانی	قابل	فهم	برای	هردویمان،

او	لطیف	و	محکم	کالم	خود	را	گفت.
کافیست!	ما	یکدیگر	را	فهمیدیم!

قرارداد	تاریک	شبانگاهی	را
جیرجیرک	با	صدای	خود		امضا	کرد.

بال	گشود،	چون	بادبان،
دریا	پاک	کرد	هم	جیرجیر	را	و	هم	بوسه	بر	شن	ها	را.

آری	چنین	بود.
یکسره	راست	بود!«	)خلبنیکوف،	ج	2:	214(.

خلبنیکوف	در	شعر	»	آن	جوان	را	دیدم«،	به	زینب	-شاهزاده	ایرانی-	اشاره	می	کند	که	توسط	رازین	
به	دریا	افکنده	می	شود:

»	به	زیر	امواج	سپید،	
راهبی	برهنه	پا		فرا	سوی	دریا	پی	چیزی	می	گشت.

او	به	رازین	سوگند	یاد	کرده	بود،	مخالف	باشد.
1.		به	زبان	ترکی	یعنی	متشکرم.	خلبنیکوف	برخی	از	کلمات	ترکی	را	که	در	ایران	شنیده	است	بدون	ترجمه	در	اشعار	خود	به	کار	برده	است.	

ظاهراً	این	کلمه	را	در	تالش	یا	خلخال	آموخته	است.	وی	در	هر	دو	مکان	حضور	داشته	است.	
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آیا	دیگربار	شاهدخت	را	به	دریا	خواهند	افکند؟
در	برابر،	رازین	تهدید	می	کند.

نه!	نه!	درختان	بلندقامت	شاهد!
با	زمهریر	امواج،	خود	را	پوشانده

زبان	و	عقل،	شناخته	سردی	زنده	را
لطافت	بدن	یخ	زده؛	جهانی	دیگر

جوان	ما	آواز	سر	می	دهد:
»	با	پری	دریایی	ضرغام1		تا	ابد	پیوستم

با	موج	روح	یافته.
آن	گاه	با	امواج	دختر	را	ساختم«.	

درختان	گفتار	قرون	را	زمزمه	می	کردند«	)خلبنیکوف،	ج	2:	1928(.
استپان	رازین	ملوان	و	سرکردۀ	شورشیان	قزاق	و	کشاورزان	دن	و	ولگا	بود	که	در	نیمة	دوم	سدۀ	
هفدهم	علیه	تزار	روسیه	قیام	کرد.	وی	به	کرانه	های	شمالی	ایران	از	جمله	گیالن	و	مازندران	تاخت،	
اما	پس	از	جنگ	با	سواره	نظاِم	شاه	سلیمان،	از	ایران	گریخت.	در	یکی	از	این	حمالت،	دختر	و	پسر	
میندی	خان2	حاکم	آستارا	به	اسارت	رازین	درآمدند.	چگونگی	این	ماجرا	در	یکی	از	منابع	روسی	
بدین	صورت	ذکر	شده	است:	»	تابستان	سال	1668	م.	قزاق	ها	فرح	آباد	را	غارت	کردند	و	در	جزیرۀ	
اِسوینوی	3	در	دریای	کاسپی4		مستقر	شدند.	در	اینجا	به	فرماندهی	میندی	خان	به	آنها	حمله	شد.	
ایرانیان	خوش	شانس	نبودند	و	شکست	خوردند؛	میندی	خان	گریخت،	دختر	و	پسرش	اسیر	شدند«	
)ساالویف،	1990:	41(.	زینب	نام	این	شاهدخت	پانزده	سالة	ایرانی	بود	که	به	اسارت	رازین	درآمد،	
همراهان	رازین	به	عشق	وی	نسبت	به	این	دختر	اعتراض	کردند	و	رازین	برای	جلب	اعتماد	آنها،	زینب	را	
در	رود	ولگا	به	آب	انداخت.	سرنوشت	وی	دست	مایة	بسیاری	از	اشعار	و	فولکلورهای	روسی	قرار	گرفته	

1.	»منطقه	ای	در	شمال	ایران،	قریه	ای	در	خلخال	که	خلبنیکوف	در	ژوئن	سال	1921	چند	روزی	را	نزد	خان	محلی	به	عنوان	معلم	سرخانة	
دختر	خردسال	او	در	آنجا	سپری	کرد«	)خلبنیکوف	ج	2،	2001:	551(.

2.	در	برخی	منابع	روسی	نام	این	حاکم	آستارایی	میندی	خان	و	در	برخی	ممدخان	نوشته	شده	است.
3.	جزیره	ای	در	دریای	خزر،	در	جنوب	باکو

4.	نام	دیگر	دریای	خزر
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است.	خلبنیکوف	در	داستان	کوتاه	»	اسیر«1		بار	دیگر	به	این	ماجرا	اشاره	می	کند.	
در	منابع	دیگر	غیر	روسی	شرح	غارت	رازین	بدین	صورت	ذکر	شده	است:	»در	سال	1668	میالدی،	
6000	کازاک2		روس	با	40	کشتی	توپدار،	ابتدا	شهر	رشت	را	چپاول	نمودند	و	سپس	به	فرح	آباد	آمدند.	
ابتدا	به	مدت	شش	روز	نقش	تجار	را	بازی	کردند	و	پول	و	طالی	فراوان	در	شهر	خرج	کردند	و	پس	
از	آنکه	اعتماد	مردم	شهر	را	به	دست	آوردند	و	در	شهر	پخش	شدند،	ناگهان	دست	به	شمشیر	برده	و	
هرکس	را	که	سر	راه	دیدند	از	دم	تیغ	گذراندند.	حداقل	500	نفر	را	کشتند،	خانه	ها	را	غارت	کردند	و	
با	کشتی	های	خود	از	ساحل	دور	شدند.	مهم	ترین	خسارت	این	حمله،	نابودی	کامل	قصر	شاه	عباس	
بوده	است.	اهالی	باقیمانده	فردای	آن	روز	به	خیال	اینکه	کازاک	ها	رفته	اند	به	شهر	بازگشتند	و	مشغول	
جمع	آوری	اثاثیه	خود	و	اجساد	کشته	شدگانشان	شدند؛	ولی	کازاک	ها	مجدداً	حمله	کرده	و	این	بار	700	
نفر	دیگر	را	کشتند.	گنجینه	نفیس	چینی	های	عتیقه	و	اشیاء	مرجانی	و	ظروف	کریستال	باقیمانده	در	
قصر	را	سرقت	کرده	و	حوض	زیبای	یشم	طالکوب	آن	را	شکستند«	)مکنزی،	1359:	68(.	رازین	در	
نهایت	از	نیروهای	دولتی	روسیه	تزاری	شکست	خورد	و	در	ژوئن	1671م.	در	مسکو	گردن	زده	شد.	

خلبنیکوف	هنگام	حضور	در	ایران،	ساعت	ها	در	کنار	ساحل	پرسه	می	زد	و	اشعار	خود	را	بر	روی	
کاغذ	می	نوشت،	شعر	»	ترانة	ایرانی«	از	آن	دسته	است:

»چون	رودخانه	ای	در	ایران
بر	بستر	جریان	سبز	آن،

بر	تیرپایه	های	عمیق	رودخانه،
نزدیک	آب	شیرین

دو	آدم	عجیب	راه	می	روند
و	سوف	ماهیان	را	صید	می	کنند.

آنها	پیشانی	ماهیان	را	نشانه	می	روند،
بایست	جانم،	بایست!

آنها	صحبت	کنان	می	روند
1.	شاعر	واژۀ	اسیر	را	به	همین	صورت	فارسی	و	تنها	با	خط	سیریلیک	به	کار	برده	است.

2.	تلفظی	دیگر	از	همان	قزاق	است	که	در	زبان	روسی	بدین	گونه	است.
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یقین	دارم	و	حافظه	ام	اشتباه	نمی	کند.
...	از	پیش،	افسانه	ها	را	باور	دارم:

پیش	از	افسانه	ها
آن	گاه	که	نوبت	من	فرا	رسد

تن	من	غبار	می	شود
آن	گاه	بیرق	ها	راشادمانه	به	دوش	خواهند	کشید

با	جمجمه	ای	پر	از	غبار	حسرت
	در	زمین	لجن	مال	شده	بیدار	خواهم	شد

یا	تمام	حق	خویش	را	
به	کوره	راه	آینده	پرتاب	می	کنم

های!	چمن	های	سیاه	شده!
قرون	سنگی،	ای	رودخانه!«	)خلبنیکوف،	ج	2:	199(.

در	این	دوران،	موضوعات	اصلی	دربارۀ	گیالن	در	آثار	روسی	به	وقایع	قیام	جنگل	مربوط	می	شد.	
ریسنر	و	خلبنیکوف	نیز	همان	شاخصة	ادبیات	روسی	در	دهة	1920	را	در	آثار	خود	منعکس	کردند.	
قهرمان	آثار	آنها	نیز	تودۀ	مردم	انقالبی	بود	که	خشم	و	اعتراض	مردم	در	آثار	آنها	دیده	می	شود.	آنها	

به	وضوح	حمایت	خود	از	قیام	جنگل	را	بیان	می	کنند.	
در	رمان	چاپیگین	با	نام	»	استپان	رازین«	)1925(	بار	دیگر	وضعیت	گیالن	در	سدۀ	17	به	تصویر	
کشیده	می	شود.	رمان	چاپیگین	یکی	از	آثاری	است	که	به	موضوع	گیالن	و	هجوم	رازین	پرداخته	است.	
در	نوشتار	حاضر	به	طور	مختصر	به	سیمای	گیالن	در	ادبیات	روسیه	پرداخته	شد.	چنان	که	گذشت،	
توصیف	گیالن	به	دلیل	منطقة	خاص	جغرافیایی	آن،	در	ادبیات	روسیه	با	سفرنامة	»	گذر	از	سه	دریا«	
آغاز	و	با	توصیف	گیالن	در	زمان	قیام	جنگل	به	رهبری	میرزا	کوچک	خان	ادامه	یافت.	این	توصیفات	

اغلب	به	شرح	طبیعت	گیالن،	شورش	استپان	رازین	و	قیام	جنگل	مربوط	می	شود.	
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  )، طوایف و جمعیتپراکندگی جغرافیایی ،تاریخ(هاي ایران ترکمن

  پژوهش گر تاریخاستاد دانشگاه و /  دکتر اراز محمد سارلی

 

  به طور عمومها  ترکمندرباره  -الف

» زاُغو«و یا » غوذ«، »غُز«شوند قبالً  می نامیده» ترکمن«گروههایی که هم اکنون 

ینکه در ا. استگرفته شده » خانزاُغو«از نام جد مشترك آنها یعنی  این عنوان. اند هگفت

در کتب  از جمله. توان ذکر نمود می دالیل متعددي را. ندشو می چرا آنها ترکمن نامیده

ترك «گفتند  می »توکی هستی؟«خوریم که ترکمنها در جواب  قدیمی به این مطلب برمی

اطالق ترك  سایر ترکمن براي تمایز آنها ازلفظ نیز گفته شده  و. ما یعنی من ترك» من

بوده و » ترك مانند«به معنی خست ترکمن نلفظ از طرفی گفته شده که . گردیده است

اما در منابع . تغییر شکل یافته است» ترکمن«در اثر کاربرد درطی زمان و به مرور به 

تفسیر » ایمان+كتر«به صورت  فیروزآبادي،ي  نامه لغتآن منقول از  اسالمی وجه تسمیه

از بین ترك زبانان آسیاي مرکزي پیش قــدم در ایمـان آوردن به گشته بدین معنی که 

  . اند دین مبین اسالم بوده

 اند هاند که احتماالً در مغولستان سکونت داشت ترکمنها گروهی زردپوست ،ورتبه هر ص

ترکمنهاي : ك. ر(. اند هآمدکنونی ترکمنستان سپس کم و بیش به طرف غرب و منطقه 

نخست در مغولستان  ،)ترکمنها(ها زآمده است که اُغو» برهان قاطع«در. )لوگاشوا/ ایران



 ،کتیبه اورخان که متعلق به قرن هشتم است از آنها ذکر شده است در. کردند می زندگی

در دایرة المعارف چینی قرن . اند هبه حساب آورد ،ولی مورخان آنها را ترك و نه ترکمن

-to(» مونگ-کو - تو«گفته شده است که ترکمنها در غرب زندگی کرده و درآنجا  هشتم

ko-mong (نام دیگر کشور » مونگ-توکو«توان گفت که از طرفی می. شدندخوانده می

  . کردنددر قرن دهم در آنجا زندگی می» زاُغو«است که مردم » آالن«

ظهور سلجوقیان در ماوراءالنهر  ق با. هـ 5لفظ ترکمن براي اغوزها اولین بار در قرن 

معمول مینورسکی معتقد است این واژه را سلجوقیان براي پیروان خود انتخاب کردند تا از 

  . اوغوزهاي مخالف باز شناخته شوند

مروزي پزشک درباره ملک شاه سلجوقی در کتاب خود واژه ترکمن را مربوط به اواخر 

ق نخست به شکل جمع فارسی ترکمانان . هـ 5داند این نام در قرن  ق می. ـه 5قرن 

  1. بوسیله نویسندگان ایرانی مانند گردیزدي، بیهقی بکار رفته است) ان+ترکمن(

ي ترك  را به این دلیل بر واژه) من(اوغوز، پسوندهاي  یز معتقدند که تركگروهی ن

: اند هشناسند بدین جهت گفت خود را ترك اصیل و با فرهنگی خاص میکه  اند هافزود

  . »ترك اصیل و واقعی من هستم«ترکمن 

که اوغوزها  به اعتبار این اند هدل گرفت معنی شجاع و ساده دیگر واژه ترك را بهاي  هدست

 از) من(در این صورت پسوند. اند همردمانی شجاع و در عین حال، ساده دل و صمیمی بود

دل پدید آورده  شجاع و سادهه ترکمن را در معنی روي مبالغه با ترك ترکیب شده واژ

ق نظریه ترکمن مانند و شبیه ترك، گسترش یافت و در . هـ 5میالدي 11در قرن . است

  2. میالدي این مورد تأیید بیشتري قرار گرفت 14قرن 

تاجیکها به اغوزهاي ساکن ماوراءالنهر که از « :گوید می ابوالغازي در تأیید نظریه فوق

هره در نتیجه تغییر آب و هوا، شکل و صورت، حالت و رنگ چجاهاي دیگر آمده بودند و 

کسی که ترك « یعنی اند هلفظ ترکمن را بکار برد آنها از حالت اولیه نژادي تغییر یافته،

                                                             
 . فرهنگ معین، ذیل ترکمان - ١
 . 26ص  - جامع التواریخ –خواجه رشید الدین فضل اهللا  - ٢
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همان  1. خواجه رشیدالدین نظریه فوق را تأکید کرده است» نیست بلکه شبیه ترك است

کنند یعنی  می مفهوم ترك ایمان را ارادهواژه ترکمن از دیگر اي  هعدطوریکه اشاره شده، 

  2. اند همسلمان شد ،هایی که به اسالم ایمان آورده ترك

مسلمان، لفظ ترکمن را به کار بردند  ياز اغوزهااي  هدست مسلمانان ماوراءالنهر براي

این . ي مسلمان از اوغوزهاي غیر مسلمانتشخیص اوغوزها. که موجب تشخیص شود

مسلمان شده، اولین دسته از اقوام ترك بودند که در آسیاي مرکزي اسالم را  ياغوزها

در میان مسلمانان ماوراءالنهر . پذیرفته در مناطقی بین بالساغون و میرکی سکونت داشتند

بدین ترتیب که به . به تدریج مفهوم ویژه پیدا کرد» ترك من«لفظ ترکمن به شکل 

  3. اغوزهاي مسلمان شده اطالق شد

کنند بعضی و ترکمن صحراي ایران زندگی می درحال حاضر ترکمنها در ترکمنستان

کما اینکه در . از گروههاي ترکمن مانند سالور و ارساري و تکه نیز در افغانستان ساکنند

، تاجیکستان، استاوراپل روسیه، قزاقستان نیز )منطقه خود مختار قارا قالپاقستان(ازبکستان

 ،گروهی از ترکمنها از دیر باز در ترکیه. دهند می اي را تشکیلپراکنده هاي  جمعیت

امپراتوري عثمانی را بنا هاي  آنان پایه. برندسوریه، عراق،اردن، لبنان و فلسطین به سرمی

  . اند هنهاد

هر ترکمن باید در : مطابق تحقیقات به عمل آمده، ترکمن بودن سه شرط اساسی دارد

ترکمن باشد و ) قول(ا اینکه از نوادگان فرزندان دست دومشجره ترکمنها جاي داشته و ی

  4. باید بتواند به لهجه ترکمنی صحبت کند و سرانجام مسلمان سنی حنفی باشد

ترین گروههاي ساکن ایران هستند و ما در این توجه  به هرصورت ترکمنها از جالب

  . خواهیم پرداخت نوشتار تا آنجایی که امکان داشته باشد درباره آنان

  

                                                             
 . 213ص  - جامع التواریخ –خواجه رشید الدین فضل اهللا  - ١
 . لغت نامه دهخدا، طاهر مروزي- ٢
 . 209ص  ،المجاهیر فی معرفه الجواهر - ٣
  . 30و  31ص .  1374تهران    ،اصغر عسگري خانقاه و محمد شریف کمالی، ایرانیان ترکمن، چاپ اول، انتشارات اساطیر - ٤
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  ترکمـن صحراي ایران کجاست ؟- ب

از جنوب به رود  از شمال به رود اترك و ترکمنستان،» ترکمن صحرا«ی بطور کل

رز گرگان، از غرب به سواحل شرقی دریاي خزر و از شرق به گنبدقابوس تا مراوه تپه و م

این قسمت در شمال ایران . اند ههم گفت »دشت گرگان«را آن شود،  می خراسان محدود

است اي  هن صحرا جلگترکم. قرار گرفته است) جرجانایالت تاریخی ( در استان  گلستان 

د تهاي شرقی آن بلندیهایی وجود دارکه داراي برآمدگیهاي زیادي نیست، فقط در قسم

جلگه ي وسیعی در میان . کنند می که کوههاي خراسان را به رشته کوههاي البرز متصل

شوند که ترکمان صحرا از بادهاي  می این کوهها باعث. خوردچشم میه کوهها باین 

. خشک و غربی در امان باشد، در نتیجه این جلگه بسیار سرسبز و حاصلخیز است

اند که در دوران بوجود آمدههایی  دهند، از رسوبکه به این منطقه شکل میهایی  الیه

  . اند هچهارم زمین شناسی ذخیره شد

توان به سه بخش دشتی، دامنه ي کوهها و کوهستانی  می کلی ترکمان صحرا را بطور

  :تقسیم کرد

  

  بخش دشتی

سو قرار  بین رودهاي اترك و قره که عمده ساکنان آن ترکمن هستند، بخش دشتی

طول آن از دامنه . تپه و تخماق تپه است تپه، قزلرتپه، آلتین چون قرههایی  دارد و شامل تپه

تا   50کیلومتر و عرض آن بین  150شرق تا دریاي خزر در مغرب در حدود  ي کوهها در

  . توان به دو زیر بخش شرقی و غربی تقسیم کرد می این بخش را. باشد می کیلومتر  70

  

  اي بخش دامنه

و بلندهاي ها  این بخش شامل تپه. این بخش بین رود قره سو و کوهها قرار دارد

این مناطق . باشد می رودها بوجود آمده و بسیار حاصلخیزخاك آن از رسوب . زیادي است

  . نیز غالبا ترکمن نشین هستند
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  بخش کوهستانی 

کوههاي این بخش  با یکدیگر در . شامل قسمتهاي کوهستانی جنوبی و شرقی است

این کوهها ادامه ي رشته کوههاي البرز و مازندران . غربی موازي هستند -مسیر شرقی

این کوهها ترکمن . شود می شاه کوه مهمترین کوه این منطقه محسوب. آیند می بحساب

  1. کنند می صحرا را از فالت مرکزي ایران جدا

  

  ترکمنها و جمعیت ،طوایفیپراکندگی جغرافیای - ج

هاي  لیکن در استان. نمایند می ایران عمدتا در استان گلستان زندگیهاي  ترکمن

 تعداد قابل توجهی از طوایف ترکمن ساکنخراسان شمالی،جنوبی و رضوي به ترتیب 

  . باشد می
  

  تقسیمات قبایل و طوایف ترکمن

 ،، نخور»تکه«و گروههایی از » یموت«،»گوکالن«در حال حاضر در ایران قبایل 

  :سازمان اجتماعی ترکمنها به شرح زیر است. کنند می ارساري و سالور زندگی

یا ) Taypa(تایپا ←تیره)←زیر تیره( ←)Lakam(یا الکام) Oroq(اورغ←)Oy(اوي

  . ایل ←طایفه

. یموت ←جعفربايیارعلی ←←)tumacz(توماچ ←)iry(ایري←آنه مراد:مثال

گروههایی . نام دارد) Halq(»حلق«شود می تشکیل» تایپا«معموالً گروه بزرگتر که از چند 

 خوانده» تایپا«و زیرگروههاي آنها » حلق«اغلب » گوکالن«و » تکه»،»یموت«مانند

  . شوند می

  :باشد می ایران به شرح ذیلهاي  طوایف عمده ترکمن

  گوکالن -1

اغلب . شوند می با نام جد مشترکشان شناخته» گوکالن«تمام قبایل ترکمن به جز

در حقیقت ها  ولی گوکالن. گویند می »اُغوزخان«نوه ي ) Qai(» قایی«راها  گوکالن
                                                             

   1298و 1299 ص383انتشارات دانشگاه تهران   -جلد اول -تاریخ، فرهنگ و هنر ترکمان –معطوفی، اسداهللا  - ١
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. اند همنشعب شد» اُغوزخان«فرزند سه پسر بزرگ  دوازده گروه هستند که از دوازده گروه

  . شوند می که هر کدام به چندین زیر طایفه و زیر گروه تقسیم
  

  یموت -2

» اغورجیک«،فرزند)Berdi(»بردي«،فرزند»قلمی«فرزند » یموت«از نسل ها  یموت

جد مشترك )QutliTemor(» قتلی تمور«داراي سه پسر به نامهاي » یموت«. هستند

خیوه و هاي  جد مشترك یموت) UtliTmor(»اوتلی تمور«گرگان،هاي  یموت

گرگان هاي  کنند از یموت میکه در ایران زندگی هایی  یموت. بود) Usaq(»اوساق«

. گرگان استهاي  مربرط به یموت» یموت ها«یی  تقسیمات عشیره ،بنابراین. هستند

1. نداریمخیوه اطّالع چندانی هاي  ازتقسیمات عشیره یی یموت
 

) Serdar(»سردار«نیز داراي چهار فرزند که فقط یکی از فرزندان او به نام » شرپ«

  . است که خود به چندین گروه و زیر گروه تقسیم شده است» جعفرباي«جد مشترك 
  

  تکه-3

و » خیوههاي  تکه«نیز مانند یموتها گروه گسترده یی هستند و به دو بخش ها  تکه

. هستند» آخالهاي  تکه«ساکن ایران از هاي  تکه. شوند می تقسیم» آخالهاي  تکه«

،فرزند )QaraEthlam(»قره اسالم«فرزند ،)Ebuke(»ابوکه«فرزند » تکه«

توغتا «داراي دو فرزند به نامهاي » تکه«. است» اغورجیک«،فرزند )Btqa(»بوقا«

آنها به طوایف بوده که هر کدام از ) Uta Mush(»اوتا موش«و ) Toghtha Mush(»موش

  . شوند می و زیر طوایف متعدد تقسیم
  

  ساریق -4

گرچه از ترکمنهاي ایران نیستند ولی چون در شجره موجود تقسیمات ها  ساریق

بوده و به پنج » تکه«برادر » ساري«. پردازیم می عشیره یی آنها وجود دارد به آنها نیز

  . شود می گروه و هر گروه نیز به زیر گروههاي متعدد تقسیم

                                                             
 . 1362 و میراث فرهنگی، تهران آیرونز ویلیام، ترکمنان یموت، سازمان گردشگري - ١
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ارساري  -5

» ارساري«. کنند می از ترکمنهایی هستند که در ترکمنستان و ایران زندگیها  ارساري

است » یموت«پدر،»قلمی«برادر ،)Qul Haji(»قل حاجی«، فرزند )Sari(» ساري«فرزند 

 شود  می که خود به چند طایفه و زیر طایفه تقسیم

  سالور -6

. کنند گروهی از سالورها در خراسان نیز ساکنند می سالورها نیز در ترکمنستان زندگی

سالور خود به چند . است » اغور جیک«فرزند  ،»بوقا« فرزند  ،»آق خان«فرزند » سالور«

 . شود می طایفه و زیرطایفه تقسیم 

قبایل مقدس   -7

آنها روحانیون ترکمن هستند و احترام آنها . قبایل مقدس در شجره ترکمنها جاي ندارد

قبایل . براي تمام ترکمنها واجب است و شیخوخیت  آنها مورد قبول عامه ترکمن است

 ،)Khoje(»خوجه«دانند و به چهار گروه می )رض(مقدس خود را فرزندان خلفاي راشدین

شوند و هر کدام خود  می تقسیم) Mekhtum(» مختوم«و ) Sheikh(» شیخ«، )Ata(»آتا«

  . دانند می وابسته )رض(را به یکی از خلفاي راشدین

  :در استان گلستان، عمده مناطق ترکمن نشین عبارتند از

از . دومین شهر استان بعد از گرگان استگنبد گاووس : شهرستان گنبد کاووس .1

 تشکیلها  لحاظ اقتصادي رتبه اول را حائز بوده، عمده ساکنان این شهرستان را ترکمن

آق آباد، : هاي مرکزي شامل دهستان: شهرستان گنبدکاووس دو بخش دارد. دهند می

با مرکزیت اینچه برون شامل کرند : باغلی ماراما، فجر و سلطانعلی و بخش داشلی برون

 . باشد می و اترك

این شهرستان در مجاورت گرگان در بخش شمالی استان : شهرستان آق قال .2

این . کنند می ترکمنان یموت تیره آتاباي و جعفرباي در این شهرستان زندگی. قرار دارد

آق آلتین، شیخ هاي  به مرکزیت آق قال و دهستان: مرکزي: شهرستان دو بخش دارد

مزرعه جنوبی و : بخش وشمگیر به مرکزیت انبار الوم شامل. موسی و گرگان بوي

  . شمالی است
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باشد و در قسمت غربی  می بندر ترکمن مرکز این شهرستان: شهرستان ترکمن .3

جزیره آشوراده و مصب رودخانه قره سو در این . خزر استاستان و متصل به دریاي 

ان جعفرباي به مرکزیت ترکمن دهستبخش مرکزي این . شهرستان واقع است

 است)سیجوال(جنوبی

شهر گمیش تپه مرکز شهرستان و در قسمت شمال غربی : شهرستان گمیشان .4

و ) شهرسیمین (دهستان شرقی. :آن به شرح ذیل استهاي  بخش. استان واقع است

 . )خواجه نفس(غربی

به مرکزیت مراوه تپه در شمال شرقی استان و هم مرز با : شهرستان مراوه تپه .5

در این » مختومقلی فراغی«آرامگاه شاعر شهیر ترکمن . ترکمنستان واقع است

 . باشد می شامل بخش مرکزي و گلیداغ. شهرستان قرار دارد

ترکمنان گوکالن در شهر و به مرکزیت این شهرعمدتا : شهرستان کالله .6

آق هاي  بخش مرکزي به مرکزیت کالله شامل دهستان. کنند می روستاهاي آن زندگی

و کنگور است ) تمرقره قوزي و پیشکمر(تمران ،)اجن سنگرلی( سو

به مرکزیت این شهر در شهر و روستاهاي آن ترکمنان یموت : شهرستان رامیان .7

 . کنند می زندگی

شهر و روستاهاي این شهرستان ترکمنانی از مناطق در : شهرستان گرگان .8

 . مختلف ساکن اند

غالبا در شهر و روستاهاي این شهرستان ترکمنان ساکن : شهرستان علی آباد .9

 . ازجمله روستاهاي قره بالغ و عرفان آباد در این منطقه واقع است. اند

لجه آق در این شهرستان روستاهاي ترکمن نشین مانند قز: شهرستان آزادشهر .10

 . امام واقع است

نیز ترکمنان به ها  در این دو شهرستان: گالیکش و مینودشتهاي  شهرستان .11

  . دهند می روستایی را تشکیلهاي  تناوب جمعیت

و یا از ارائه آمار  مورد توجه قرار نگرفته هاي ایرانی در سرشماریهاجمعیت ترکمن

جمعیت کلّ ترکمن صحرا،بدون  1358ولی در سال . نفوس آنان امساك گشته است
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ابوس که بیشتر جمعیت حداقل گنبد کاووس را احتساب شهرهاي گرگان و گنبد ق

ها  یموت. طبعا این آمار دقیق نمی باشد. نفر بوده است 324870دهند، می ترکمنها تشکیل

کمترین جمعیت  5446با ها  نفر بیشترین جمعیت ترکمنهاي ایــرانی و تکــه 221792با 

 54009که یموت نشین است با » آق قلعه«ناحیه . دهند می ترکمــنهاي ایرانی را تشکیل

نفر از  41773با » گوکالن«نفر بیشترین جمعیت را در خود جاي داده و پس از آن ناحیه 

نفر  5446که تکه نشین است با » حصارچه«منطقه . مناطق پر جمعیت ترکمنهاست

  . نهاي ایرانی در خود جاي داده استکمترین جمعیت ترکم

نفر 331/609/1خانوار و 379774با  1385استان گلستان طبق سرشماري سال 

درصد در 44از کل جمعیت استان . جمعیت، پانزدهمین استان پر جمعیت کشور است

وسعت مناطق ترکمن نشین حدودا دو . نمایند می درصد در روستاها زندگی56شهرها و 

استان بوده، و تراکم کمتري نسبت به مناطق کوهستانی و جنوبی را سوم کل مساحت 

  . داراست

 شود می تخمین زده. ان نزدیک دو میلیون جمعیت دارددر حال حاضر استان گلست

  . دهند می تشکیلها  نصف آن را ترکمن

  

  ها تاریخ معاصر ترکمن: د

و قتل عام وغارت )م1881(ترکمن نشین پس از نبرد گوگ تپههاي  ال سرزمیناشغ

باعث مرزبندي رسمی بین دو اموال ترکمان توسط قشون روس به فرماندهی اسکوبلف، 

بنابراین، از حرکت ترکمنها بین ایران و روسیه جلوگیري به . کشور ایران و روسیه شد

و بقیه در ترکمن  ماندگار شدند بیشتر ترکمنها در ترکمنستان روسیه ،در نتیجه. عمل آمد

داد رسمی مرزبندي بین ایران و قرارپس از . به سر بردند صحراي ایران و نیز افغانستان

مرزهاي بین دو کشور به وسیله ي عوامل جغرافیایی تعیین  ،م 1881روسیه در دسامبر 

داختند، پر می زندگی ترکمنها که به کوچ بین ترکمنستان و ترکمن صحرا ،در نتیجه. شد

به هر صورت این مرزبندي سرزمین ترکمنها را به دو بخش روسی و ایرانی . به خطر افتاد

در اواخر قرن نوزدهم ترکمنها در  ،بنابراین. تقسیم کرد که بعداً باعث مسایل فراوان شد
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ترکمن صحراي ایران و نیز افغانستان ساکن شدند،هرچند که در  ،ترکمنستان شوروي

معلوم ،بعد از امضاي قرارداد رسمی مرزي. دادند می ه کوچندگی ادامهمحدوده ي خود ب

 ،از این رو. شد که چنین مرزبندي با نظام اقتصادي و سنّتی ترکمنها سازگاري ندارد

در نتیجه بسیاري از . کردند می تابعیت اعطاء» یموت«مأموران روسی به ترکمنهاي 

بعد از ها  این بود که یموت،پیش آمد مسئله دیگري که. به ترکمنستان رفتندها  یموت

در این حال دولت . گرفتن تابعیت روسی بین ترکمنستان و ترکمن صحرا در کوچ بودند

به دو ها  یموت ،بنابراین. گرفت  می ایران آنها را ایرانی به حساب آورده و از آنها مالیات

  . پرداختند  می دولت ایران و روسیه مالیات

را در اختیار  یالدي،خانهاي ترکمن حدود یکهزار سوار ترکمندر آغاز قرن بیستم م

بنابراین،خانهاي ترکمن در هنگام گرفتن مالیات،مقداري از آن . گذاشتند حکمران استرآباد 

در نتیجه گرفتن . دادند می را به عنوان هزینه ي خود برداشته و نصف آن را به حکمران

  . کردند ج از حکومت ایران اطاعترکمن به تدریمالیات از ترکمنها آسانتر شده و خانهاي ت

قمري در ایران به ثمر رسید و مظفّرالدین شاه قاجار  1324انقالب مشروطیت در سال 

فرمان آن را و محمد علی شاه پسر او نیز متمم قانون اساسی را امضاء کرد ولی بعداًً 

محمد علی  ن هنگام عواملدر ای. بنابراین، وضع ایران بحرانی شد. مجلس را منحل نمود

ساي ؤمحمدعلی شاه دوتن از ر. ترکمنها را تشویق به شورش کردند ،)شاه مخلوع( شاه

در آنجا آنها موافقت خود را در کمک به او . را به روسیه دعوت کرد» جعفرباي«طایفه 

بین  آنها پس از بازگشت پولهایی را که از محمد علی شاه گرفته بودند،. اعالم کردند

سپس نمایندگان شاه مخلوع به ترکمن صحرا آمدند و ترکمنها  1. ترکمنها تقسیم کردند

محمد علی شاه نیز به . در. طوماري را براي بازگشت شاه مخلوع امضاء کردند

خواست که با او ها  و نیز گوکالنها  از بقیه یموت. در ترکمن صحرا آمد» پهد گومیش«

  . همکاري کنند

. ترکمنها استرآباد را تصرف کردند و محمد علی شاه به آنجا آمددر نتیجه گروهی از 

                                                             
  . 1359. بی بی رابعه لوگاشوا - ١
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در نتیجه محمد علی شاه مجبور شد که . مردم استرآباد از دست ترکمنها به تنگ آمدند

خود او با گروهی از ترکمنها به بخشهاي دیگر استان . ترکمنها را از استرآباد خارج کند

 سلّح دیگري نیز به محمد علی شاه کمکبه غیر از ترکمنها، گروه م. مازندران رفت

 کردستان، ،از آذربایجانمام ترکمن صحرا و مازندران،قسمتی در اندك زمانی ت. کرد می

تهران و سایر  ،این خبر چون به تبریز. همدان و لرستان به تصرّف آنها درآمد کرمانشاهان،

را آماده کرده و به مردم خود قواي مسلّح . مردم را خشمگین کرد مناطق ایران رسید،

مع هذا وي شکست  با اینکه قواي شاه مخلوع ده برابر بود،. ي شاه مخلوع شتافتند مقابله

بعضی از گروههاي . فرار کرد و از آنجا به روسیه رفت» گومیش تپه«خورد و به ناچار به 

  . ترکمن به جنگ علیه قواي دولتی ادامه دادند ولی نتیجه نگرفتند
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سخن	می	گویند،	در	طول	چند	سال	به	کمک	گویش	پژوهان	و	گویشوران	بومی	گردآوری	نموده	است،	
سپس	این	جاینام	ها	را	بر	پایة	ساخت	واژگانی	دسته	بندی	کرده	و	معنای	عناصر	ترکیب	از	جمله	
	ها	و	وصف	ها	را	در	آنها	کاویده	است.	بدین	ترتیب	مهم	ترین	قواعد	ساخت	این	جاینام	ها	و	اسم	ها	
اسم
بررسی	ساختواژی	و	ریشه	شناسی	جاینام	های	مناطق	همجوار	و	همزبان	استفاده	کرد.	

 بررسی واژگان کلیدی در جاینام های رودبار

1. alializadehjuboni@gmail.com

گیالن1    علی علیزاده جوُبنی / دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

چکیده

رودبار	زیتون،	پیله	روبار	یا	رودبار	بزرگ،	پهناورترین	و	به	لحاظ	آب	و	هوا،	قومیت	و	زبان،	متنوع	ترین	
شهرستان	در	استان	گیالن	است	که	در	آن	زبان	ها	و	گویش	های	متنوعی	همچون	ترکی،	لری،	لکی،	
ُکردی	ُکرمانجی،	گالشی،	تالشی	و	تاتی	گویشورانی	دارند.	گویش	بومی	شهرستان	که	در	زبان	رودباری	ها	
به	نام	»گویش	رودباری«	خوانده	می	شود،	فراگیرترین	گونة	گویشی	در	این	شهرستان	است	که	هرچند	
آمار	دقیقی	از	شمار	گویشوران	آن	در	دست	نیست،	ولی	کمابیش	می	توان	گفت	که	نزدیک	به	نیمی	از	
باشندگان	شهرستان،	به	این	گویش	سخن	می	گویند.	رودبار	دربردارندۀ	افزون	بر	دویست	پارچه	آبادی	
است.	آبادی	ها،	محله	ها،	کوه	ها	و	تپه	ها،	رودخانه	ها	و	رودها	و	چشمه	ها،	دشت	ها،	باغ	ها	و	دیگر	عناصر	
جغرافیایی	رودبار	بزرگ،	در	منطقه	ای	که	در	آن	واقع	هستند،	در	گویش	بومی	نام	هایی	دارند	که	بیشتر	
این	نام	ها	در	حال	فراموشی	هستند.	مشکل	وقتی	جدی	تر	می	شود	که	بدانیم	بسیاری	از	این	جاینام	ها	
که	پیشینه	ای	تاریخمند	دارند،	به	ویژه	نام	آبادی	ها،	در	منابع	رسمی،	فارسی	سازی	و	تحریف	شده	اند.	
تابلوهای	راهداری	هم	که	در	دهه	های	اخیر	در	جاده	ها	و	راه	های	شهری	و	روستایی	نصب	شده	اند،	این	
نام	های	نادرست	را	تثبیت	و	فراگیرتر	کرده	و	می	کنند.	نگارنده	در	این	پژوهش	نام	های	بومی	بیش	از	
1500	جاینام	به	ویژه	از	پانزده	آبادی	از	شهرستان	رودبار	را	که	به	گویش	بومی		رودبار	)گویش	رودباری(	

�����  



منطقه	وابسته	است؛	مثالً	در	شهرستان	رودبار	که	بافتی	کوهستانی	دارد،	واژگانی	همچون	سنگ،	کو،	
کوله،	کندال،	َکت،	َکتله،	لنگه،	کمر،	یال،	ِچک،	تاش،	الس،	چت	و	...	فراوان	است.	از	آنجا	که	زندگی	
در	جوامع	انسانی	با	محوریت	آب	شکل	می	گیرد	و	به	دلیل	فراوانی	و	اهمیت	چشمه	و	نهر	و	رود	در	
رودبار،	واژگان	وابسته	به	آب	همچون	آو	)آب(،	رو	)رود(،	چیمه	)چشمه(،	نَر	)نهر(،	روخون	)رودخانه(،	
ز	)کاریز	و	قنات(،	گرداو	)گرداب(،	گیجاو	)گرداب(،	تیالو	)آب	گل	آلود(،	ِسل	)آبگیر	 مونداو	)مانداب(،	کِر
و	استخر	طبیعی(	و	...	در	آن	بسامد	باالیی	دارند.	تره	ها	و	گیاهان	فصلی	چون	پایایی	ندارند	و	نشانه	های	
ماندگاری	نیستند	کمتر	مورد	توجه	قرار	گرفته	اند	و	بیشتر	در	نامگذاری	چند	چشمه	و	جو	مورد	
استفاده	قرار	گرفته	اند،	اما	نام	درختان	و	درختچه	های	بومی	همچون	مازو	)بلوط(،	چنار،	انجیل	)انجیر(،	
ن،	لِمب	)بوتة	 زه	)زیتون(،	شیش/	وِه	)بید(،	فق	)اولس،	ممرز(،	انار،	مورد	)شمشاد(،	تا	)داغداغان(،	گِو
رگ	)بوتة	تمشک(،	بِر	)تیغ	کوهی(،	پالخور،	لـله	)گیاه	 خار	و	بوته	های	گشن	برخی	میوه	های	خودرو(،	لَ

لَف	)گیاه	نی(،	َرز،	زیِرسک	)زرشک(	و	...	در	جاینام	ها	پربسامد	هستند.	نام	جانورانی	چون	گرگ،	نی(،	گ َ

پلنگ،	کتال	)کفتار(،	گاو،	خروش	)خرگوش(،	دال/	آل	)عقاب(،	خورکه	)جوجه	تیغی(،	کفتر،	بلبل،	شال	
)شغال(،	بز،	خو/	خی	)خوک(	و	...	در	بسیاری	از	جاینام	ها	دیده	می	شود.	در	حقیقت	جاینام	ها	هم	نام	و	

هم	نشانی	هستند	و	حاوی	اطالعات	سودمندی	دربارۀ	محیط	می	باشند.	

اهمیت جاینام ها و فایدۀ گردآوری و ثبت آن ها

الف.	جاینام	ها	بر	خالف	دیگر	داده	های	زبانی	و	گویشی	منطقه	که	بسیار	از	فارسی	رسمی	و	زبان	های	مهاجم	

به	ویژه	عربی	و	ترکی	تأثیر	پذیرفته	اند،	به	دلیل	تاریخمندی	و	پربسامد	بودن،	کمتر	دستخوش	دگرگونی	

شده	اند	و	شاخص	های	بومی	در	آنها	به	خوبی	حفظ	شده	است،	از	این	رو	بررسی	و	سنجش	آنها	با	یکدیگر	

در	یک	بافت	جغرافیایی	به	شناخت	عناصر	اصیل	زبانی	یاری	می	رساند.	به	جز	نام	های	غیربومی	و	عمدتاً	

عربی	اشخاص	که	در	ترکیبات	نسبی	مانند	حیدر	قرق،	حسن	یورت،	نجف			سرا	و	...	به	کار	رفته	اند،	قریب	

به	اتفاق	عناصر	زبانی	در	ساخت	واژگانی	جاینام	ها	بومی	هستند	و	واژگان	ترکی،	تازی	و	...	در	آنها	دیده	

نمی	شود.	اهمیت	جاینام	ها	در	پژوهش	های	زبان	شناسی،	آنجا	برجسته	می	شود	که	برخی	از	عناصر	زبانی	

که	در	جاینام	ها	به	کار	رفته	اند،	اساساً	امروزه	فراموش	شده	اند	و	از	این	رو	جاینام	ها	برای	زبان	شناسان	
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و	گویش	پژوهان،	از	اهمیت	بسیار	برخوردارند.	برای	مثال	امروزه	در	بیشتر	گونه	های	گویش	رودباری،	

ز	و	واِگَنه	کول	حکایت	 جریان	هوا	را	»	باد«	می	گویند،	اما	بسامد	واژۀ	»	وا«	در	جاینام	هایی	همچون	واَو

از	آن	دارد	که	که	واژۀ	بومی	رودبار	همان	»	وا«	است	و	»	باد«	قدمت	چندانی	در	گویش	رودباری	ندارد	

و	از	فارسی	معیار	وارد	گویش	رودباری	شده	است.	به	عنوان	نمونه	ای	دیگر	می	توان	واژۀ	اسپی	را	نام	برد	

که	امروزه	در	گویش	رودبار	منسوخ	شده	است	و	واژۀ	سِود	یا	سفید	از	زبان	رسمی	جایگزین	آن	شده	

است،	درحالیکه	در	جاینام	های	رودبار	به	فراوانی	در	ترکیباتی	چون	اسپی	َکال،	اسپی	سر،	اسپیه	چال،	

اِسِب	سی،	اسپرو	)سفیدرود(	و...	بر	جای	مانده	است.	مثال	دیگر،	واژۀ	زمی	 اسپه	کند،	اسپلون	دره،	

است	که	در	فارسی	امروز	به	شکل	زمین	درآمده	است،	ولی	شکل	واجی	کهن	آن	بدون	)n(	است	که	

	تِک	)علی	آباد(	و	اسِب	زِما	)علی	آباد(	به	جا	مانده	است	که	با	 در	برخی	جاینام	های	رودبار	مانند	اسِب	زِم

زمیگ	zamig	در	زبان	پهلوی	سنجیدنی	است.	بی	تردید	ثبت	جاینام	ها	و	شناخت	عناصر	زبانی	آنها	به	

شناخت	گویش	ها	و	نیز	به	شناخت	زبان	معیار	یاری	می	رساند،	چرا	که	بسیاری	از	واژگان	فارسی	معیار	

از	گویش	های	ایرانی	وام	گرفته	شده	اند.	قدر	مسلّم	آنکه	ریشه	شناسی	جاینام	ها	باید	زمانمند،	جامع	و	به	

صورت	تطبیقی	در	جغرافیایی	پنهاورتر	انجام	گیرد	و	گویش	ها	و	فرهنگ	های	نزدیک	هم	در	آن	لحاظ	

شود	تا	بتوان	به	حصول	نتایج	قابل	اتکا	در	آن	امید	بست؛	چرا	که	هر	نام،	قطعه	ای	از	یک	پازل	است	که	

باید	با	دقت	و	وسواس	در	کنار	قطعات	دیگر	قرار	گیرد	تا	حقیقتی	را	از	گذشتة	زبانی	یا	تاریخی	بازآوری	

کند.	برای	مثال	در	خود	رودبار	ارتباط	میان	جاینام	های	دگاسر،	دگامیون	و	دوگاهه،	ازبره،	دوبره	و	سوبره،	

سرارو	و	آروئه	سر،	زونگا	و	بلبل	دینگار،	کرکاودل	و	کرکاور	باید	لحاظ	شود.

ب.	جاینام	ها	اطالعـاتی	ارزشمـند	از	جغرافیـای	طبیعـی،	بافت	گیاهـی	و	جـانوری،	تاریخ،	فرهنگ	و	

شیوۀ	زندگی	گذشتگان	و	...	را	به	صورت	کدهایی	در	خود	پنهان	کرده	اند.	ثبت	جاینام	ها	توسط	

گویش	پژوهان	می	تواند	به	عنوان	گام	نخست،	زمینه	ساز	رازگشایی	این	کدها	توسط	زبان	شناسان،	

تاریخ	پژوهان،	باستان	شناسان،	مردم	شناسان	و	...	در	آینده	شود.	برای	مثال	در	برخی	آبادی	های	رودبار	

س،	ِکمین	گا	به	نام	ها	و	اصطالحات	نظامی	همچون	لشکرگا،	ِدزبره،	دزکو،	سندس	)سنگ	دژ؟(،	ق َلَه	پَ

و...	برمی	خوریم	که	امروزه	چندان	آثاری	از	آنها	برجای	نیست،	ولی	چه	بسا	این	نام	ها	روزی	بتواند	

دریچه	هایی	به	گذشته	های	دور	و	رازآمیز	بگشاید.	واکاوی	جاینام	هایی	همچون	اِسکابن	و	اسکولک	
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ممکـن	است	نشـانه	ای	از	حضـور	سکاها	در	منطقـه	انگاشـته	شود.	جاینام	هایـی	همچـون	گرگ	دره،	

پلنگ	دره،	پلنِگ	ایوون،	پلنگ	سی،	پلنگ	دشت	و	...	به	فراوانی	جانوران	درنده	در	برخی	مناطق	ییالیی	

رودبار	داللت	می	کند،	درحالیکه	امروزه	از	این	جانوران	در	رودبار	کمتر	نشانه	ای	یافت	می	شود.	

ج.	یک	تهدید	بزرگ	که	در	دهه	های	اخیر	متوجه	جاینام	ها	است،	تحریف	آنها	در	نتیجة	روند	رو	به	گسترش	

فارسی	سازی	جاینام	ها	در	اقصی	نقاط	ایران	است.	به	نظر	می	رسد	جریانی	دانسته	یا	نادانسته	در	صدد	

است	همه	عناصر	بومی	را	به	مثابة	خرده	فرهنگ	ها	در	یک	فرهنگ	زبانی	کالن	که	فارسی	معیار	باشد	

محو	و	مضمحل	کند.	جاینام	های	رودبار	نیز	در	منابع	رسمی	بیش	از	آنکه	به	گویش	بومی	وفادار	باشند،	

به	لحاظ	نظام	آوایی،	واژگان	و	قواعد	دستوری،	از	فارسی	معیار	تأثیر	گرفته	اند.	در	دهه	های	اخیر	شاهد	

تحریفاتی	گسترده	از	این	دست	هستیم	و	می	بینیم	که	»	َفت	کو» به	»	فتحکوه«،	»	راجون«	به	»	راجعون«	

ِدگا«	که	به	تقارن	جاینام	های	»	دگاسر«	و	»	دگامیون«	 و	»	ُمغ	شهر«	به	»	ُمخ	شهر«	تبدیل	شده	اند	و	»	

نامگذاری	شده	است	به	دوگاهه	تبدیل	شده	است	و	این	فرآیند	فارسی	سازی	با	شتاب	روزافزون	همچنان	

ادامه	دارد.	حتی	نام	رودبار	در	گویش	رودباری	ها	»	روبار«	تلفظ	می	شود.	بدین	ترتیب	متصدیان	امر،	هر	

واژه	را	که	برای	آنان	نامأنوس	باشد	بدون	اطالع	از	پیشینة	آن	و	بدون	توجه	به	تلفظ	بومی،	به	عناصر	

شناخته	شدۀ	واژگانی	از	زبان	معیار	تحویل	و	تبدیل	می	کنند.	چون	در	فتکو،	َفت	را	نامفهوم	می	دانند،	آن	

را	به	فتح	عربی	تبدیل	می	کنند	و	همچون	فارسی	واج	)h(	را	هم	به	پایان	واژه	می	افزایند	بی	آنکه	توجه	

کنند	که	اساساً	در	گویش	رودبار،	واج	)h(	پس	از	مصوت	و	در	جایگاه	پایانی	ناملفوظ	است.

مهم ترین وجوه نامگذاری جاینام ها

اینکه	کدام	ویژگی	ظاهری،	طبیعی،	تاریخی	و	...	در	هنگام	وضع	جاینام	ها	مورد	توجه	قرار	گرفته	است،	
بحث	دامنه	داری	است.	می	توان	حدس	زد	که	بارزترین	وجوه	یک	مکان	که	بتواند	آن	را	در	کمترین	زمان	به	
ساکنان	یک	حوزۀ	جغرافیایی	شناساند،	در	قرارداد	کردن	جاینام	ها	لحاظ	شده	باشد.	شاخص	های	نامگذاری	

بسیارند؛	اما	می	توان	گفت	که	مهم	ترین	وجوه	نامگذاری	جاینام	ها	در	جغرافیای	مورد	بررسی	عبارتند	از:	
1.	نامگذاری	شباهت	بنیاد،	مانند	الکه	lâke	)نام	آبادی(	احتماالً	به	دلیل	شباهت	به	الِک	« الک	پشت«	

یا	الوک	خمیرگیری	که	در	رودبار	به	آن	الک	می	گویند،	ُخمبک	xombak	به	دلیل	شباهت	به	
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ُخمب	)ُخم(،	میَل	ُسنگ	mil a song )جیرنده(	یعنی	کوهی	که	مانند	میل،	تیز	است،	پیشیلی	

	do berârakon	دوبرارکون	است،	مانند	گربه	به	که	سنگی	کوهی	یعنی	آلیزه((	pišili seng	ِسنگ

)جوبُن(	نام	دو	کوه	سنگی	که	همچون	دو	برادر	کنار	هم	ایستاده	اند.

2.	نامگذاری	مبتنی	بر	توصیف	شکل	ظاهری،	مانند	کیاوا	تخت	kiyâvâ taxt	)جزء	دوم	آن	بر	تخت	و	

	gerd e	kula	کولَه	ِ ِگردهموار	بودن	منطقه	داللت	دارد(،	نالوس 	هموار	nâlus e hamvâr	)جوبُن(،	 ِ
گرِد	ویشه	)علی	آباد(.	 )کلورز(،	

 nârenj	e kul	کول	نارنِج	مانند	توصیفی،	نامگذاری	از	شاخه	یک	عنوان	به	رنگ	بر	مبتنی	نامگذاری	3.

ِر	کولَی	(دارستان(	به	اعتبار	رنگ	نارنجی،	سیارو	siyâ ru	)به	اعتبار	تیره	رنگ	لحاظ	کردن	رود(،	س ُ
	Kâyi	kamar	کمر	کایی	کالس(،(	zard a ker	ِکر sor e kulay	)علی	آباد(	به	معنای	کوه	سرخ،	زرَد

)جوبُن(	به	اعتبار	کبود	بودن	دامنة	کوه،	اسپه	کند	espe kand	)جوبُن(	به	اعتبار	سپید	بودن	تپه،	

ساِگل	sā gel	)الکه(	به	اعتبار	تیره	رنگ	بودن	خاک،	سرِخ	باج	sorx e bāj	یعنی	بخش	و	تکه	ای	که	

خاک	آن	سرخ	است،	کاکول	kâ kul	)علی	آباد(	به	معنای	کوه	کبود.

4.	نامگذاری	به	اعتبار	آفتابگیر	یا	سایه	گاه	بودن	جاینام	مانند	خورتاو	xortâv	)لویه(،	نسار	nesâr	)لویه،	

	)جیرنده(،	نَسارِسر	nasâr e sar	)علی	آباد(،	نسارِمرز	 sâya sar	َسر	سایَه	...(،	و	جیرنده	و	کالس

nesâr e marz	)کالس(.

	5.	نامگذاری	به	اعتبار	وجود	یا	فراوانی	یک	گیاه،	درخت،	یک	جانور	یا	یک	شاخص	طبیعی	یا	ساختگی	

مانند	ناو،	َسل،	اَر،	وانه	و	...	که	در	این	حالت،	جاینام	به	یک	عنصر	جغرافیایِی	شناخته	شده	تر	نسبت	

بِن	yuzdar a ben	)کلشتر(	که	به	یک	درخت	گردو	نسبت	داده	داده	شده	است؛	مانند	یوزد َر َ
ال	čenârdâr kalâ	)کلورز(،	انارکول	anâr kul	)نام	آبادی(،	َونشک	vanešk شده	است،	چناردار	ک َ

	gorg e	dašt	دشت	ُگرِگ	کلشتر(،(	nâva dara	َدره ناَوه	 )کالس(،	موسر	mowsar	)جوبُن(،	

)جوبُن(،	ِسالن	سر	selân sar	)کلورز(.	

	6.	نامگذاری	به	اعتبار	اَعالم:	در	مواردی	جاینام	به	یک	فرد	شناخته	شده	نسبت	داده	شده	است.	معموالً	

له	و	خونی،	یک	اسم	خاص	 ُ ُُرق،	یورت،	باغ،	چاله،	خپیش	از	واژگان	چشمه،	سرا،	زمین،	ِملک،	ق

می	آید	تا	نسبت	مالکیت	یا	همجواری	را	برساند.	مانند	نجف	سرا	najaf sarâ	)جوبُن(،	آقاَسنی	
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ن	یورت	hason yort چمه	âqâ sani čema	)کفته(	که	به	آقاحسن	نسبت	داده	شده	است،	حس ُ
)جیرنده(،	حیدرقرق	heydar qoroq	)جوبُن(،	میرزه	ُخلَه	mirze xola	گودالی	که	به	میرزا	نسبت	

داده	شده	است،	کیاوا	kiyâ vâ	)نام	آبادی(،	جافِر	دار	Jâfar e dâr	)کفته(	که	به	جعفر	نامی	نسبت	

 bābā َدَره	ِجماِل	بابا	است،	منسوب	ُمراد	به	ظاهراً	که	فیلده((	morâdare	ُمراَدره	است،	شده	داده

jemāl e dara	)الکه(،	َمنتقی	کول	mantaqi kul	)لویه(	که	به	محمدتقی	نامی	منسوب	است.

	7.	نامگذاری	به	اعتبار	جنس	خاک	و	نوع	بافت	زمین	مانند	فیجار	fijâr	)گلیان(	یعنی	زمین	آکنده	از	

فیش	به	معنای	ماسه،	جوراِلت	jur e lât	)کلورز(	که	الت	به	معنای	زمین	ماسه	ای	نرم	کنار	رود	

یا	نهر	است،	تاش	دَرک	tâšdarak )کفته(	که	تاش	به	معنای	سنگ	صاف	یکدست	و	تخت	است.

8.	به	اعتبار	یک	رویداد	تاریخی	که	روزگاری	در	آن	رخ	داده	و	در	چشم	باشندگان	منطقه	مهم	بوده	

 pul	bekande	تخت	بکنده	پول	مانند	است،	شده	رویداد	آن	ماندگاری	موجب	نامگذاری	این	و	است

taxt	)جوبُن(	که	مشهور	است	در	این	منطقه	روزگاری	طالی	بسیار	یافت	شده	است،	َحَسن	بُُکشَته	

ََوی	الت	davay lât	hasan bokošta	)الکه(	یعنی	جایی	که	حسن	نامی	در	آن	کشته	شده	است،	د
)جوبُن(	به	اعتبار	دعوا	و	نزاعی	که	روزگاری	در	این	منطقه	بر	سر	مالکیت	شالیزارها	رخ	داده	است.	

9.	با	توجه	به	حضور	برخی	اقلیت	های	قومی	یا	زبانی	به	ویژه	کردهای	کرمانج	که	از	دیرباز	در	رودبار	

رِدَور	kord e var	)علی	آباد(،	 سکونت	داشته	اند،	برخی	جاینام	ها	به	آنها	نسبت	داده	شده	است	مانند	ُک

رِد	الر	kord e lâr	)کلورز(،	کردوِن	چمه	kordon e čema	)کفته(. ُک

عناصر ساختواژی جاینام های رودبار

بررسی	شواهد	نشان	می	دهد	قواعد	ساختواژی	زیر	در	جاینام	های	رودبار	بیشتر	مورد	توجه	بوده	اند:
الف.	اسم	+	وند	مانند	الکه	)نام	آبادی(،	لویه	)نام	آبادی(،	آلشجار	)جوبُن(،	ونشک	)کالس(،	مالگا	)شمام(.

زرِد	ِکر	)کالس(،	سفیدسر	)کالس(،	سیارو	)نام	آبادی(.	 ب.	صفت+	اسم	)+	وند(	مانند	

ج.	اسم	+	اسم	)+	وند(	مانند	دره	باغ	)آلیزه(،	به	ویژه	وقتی	یکی	از	اسم	ها	در	معنای	حرف	اضافه	باشد	و	

کین	)جوبُن(،	اسپرو	لَو	جهت	و	موقعیت	را	برساند	مانند	آغوزبن	)نام	آبادی(،	الله	کش	)جوبن(،	ج َ
شت	ِکر	)آلیزه(.	 )آلیزه(،	پِ
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معموالً	میان	دو	جزء	در	ترکیب	اسمی	یا	وصفی	کسره	می	آید	مگر	آنکه	واژۀ	نخست	به	برخی	
واکه	ها	ختم	شود	که	البته	نوع	واکه	در	گونه	ها	متفاوت	است.	گاهی	هم	کسره	حذف	می	شود	و	جاینام	

همچون	اسم	مرکب	به	کار	می	رود	مانند	سفیدگاهه	sefid gâhe	)کفته(.
برای	بررسی	ساخت	واژگانی	جاینام	ها،	نخست	به	بررسی	جزءهای	اسمی	و	وصفی	می	پردازیم	که	در	
ساخت	جاینام	ها	در	رودبار	پربسامد	هستند	و	باید	به	عنوان	جزئی	معنادار	از	ترکیبات	اسمی	یا	وصفی	
و	در	مقابل	وندها	بررسی	شوند.	همچنین	باید	نام	اندام	های	بدن	را	که	با	توسعة	معنایی،	بر	سمت	و	سو	

ر،	لَو،	کمر،	پا،	کین،	َور	)بر،	پهلو(،	که	گاه	جزء	نخست	و	داللت	می	کنند	به	این	اسم	ها	افزود،	مانند:	س َ
گاه	جزء	دوم	ترکیبات	اسمی	یا	وصفی	را	تشکیل	می	دهند	و	موقعیت	جاینام	را	مشخص	می	کنند.	طبعاً	
ذکر	همة	اسم	ها	و	وصف	ها	که	در	جاینام	های	رودبار	به	کار	رفته	اند	در	این	گفتار	نمی	گنجد	و	تنها	به	

معرفی	برخی	از	پربسامدترین	آنها	با	ذکر	شواهدی	بسنده	می	کنیم.	
در	اینجا	ذکر	چند	نکته	ضروری	است:	

نخست	اینکه،	با	توجه	به	تفاوت	میان	گونه	های	گویش	رودباری	در	نظام	آوایی،	قواعد	صرفی	و	...	
در	تلفظ	برخی	جاینام	ها	تفاوت	هایی	وجود	دارد؛.	مثالً	ممکن	است	برای	کوهی	که	در	باالی	دو	روستا	

قرار	دارد،	دو	تلفظ	وجود	داشته	باشد	که	این	تفاوت	ها	طبیعی	است.	
دوم	اینکه،	این	نوشتار	یک	پژوهش	زبانشناختی	است	و	فقط	بر	واژگان	تمرکز	دارد	و	اِسناد	و	
انتساب	جاینام	ها	به	یک	آبادی	به	معنای	تأیید	مالکیت	حقوقی	آنها	نیست؛	به	عبارت	دیگر	ما	تنها	

جاینام	را	به	جغرافیایی	که	جاینام	در	آنجا	شنیده	و	ثبت	شده	است	منتسب	کرده	ایم.	
سوم	اینکه،	شادروان	جهانگیر	سرتیپ	پور	در	کتاب	ریشه	یابی	واژه	های	گیلکی	و	وجه	تسمیه	شهرها	
و	روستاهای	گیالن	)1372(	و	جعفری	دوآبسری	در	کتاب	فرهنگ	عامه	رودبار	)1388(،	شماری	از	
جاینام	های	رودبار	را	ذکر	کرده،	در	وجه	تسمیة	آنها	نکات	ارزشمندی	را	بیان	کرده	اند	که	در	تدوین	
این	مقاله	از	دریافت	های	هر	دو	عزیز	بهره	برده	و	به	این	منابع	ارزشمند	ارجاع	داده	ام.	طبیعی	است	
که	برداشت	های	اینجانب	در	ریشه	شناسی	جاینام	ها	در	پاره	ای	موارد	با	دیدگاه	های	آن	دو	موافق	و	در	

پاره	ای	موارد	متفاوت	است.	
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واژگان کلیدی در جاینام های رودبار

 âv آو ،âb آب

آب	یا	آو	بیشتر	در	جزء	پسین	جاینام	ها	دیده	می	شود.	
پساوی	pas âvi	)لویه(،	چِرناَوی	čer e nâvay	)علی	آباد(	که	به	معنای	آب	اندک	و	قطره	ای	است،	

راب	sar âb	)کلشتر(،	الالو	lâlâv	)کفته	و	دارستان(	به	معنای	آبی	که	جریان	خیاب	xiyâb	)گلیان(،	س َ
آن	صدای	چندانی	ایجاد	نمی	کند،	مانده	آوان	mânde âvân	)کلورز(،	مونداو	mondāv	)الکه(	به	

معنای	جایی	که	آب	در	آن	راکد	و	ایستا	است.

âru آرو

آرو	در	جاینام	های	رودبار	بیشتر	به	بلندی	کوه	ها	و	تپه	ها	نسبت	داده	شده	است.
آران	دیمان	ârân dimân	)پاکده(	که	جزء	نخست	آن	احتماالً	جمع	آرو	است،	آرو	âru	)الکه(،	
	âru ye	par	پر	آروی	و	فلده((	sar âru	سرآرو	،)آباد	علی(	âru sar	آروسر	،)پاکده(	âru a sar	سر	آروئَه

)علی	آباد(.

 âvâ  آوا

آوا	همان	آباد	است	و	در	جاینام	های	رودبار،	بیشتر	به	دنبال	اسم	های	خاص	می	آید	و	معنای	نسبت	و	
وابستگی	را	می	رساند	و	گاه	هم	پس	از	نام	گیاهان	و	درختان	و	...	می	آید	و	بر	فراوانی	آنها	داللت	می	کند.
کیاوا	)نام	آبادی(،	َرمَتوا	)نام	آبادی(،	تاج	آوا	tâj âvâ	)آلیزه(،	الله	وا	lâle vâ	)انبوه	و	توتکابن(،	دولتاوا	
	)نام	آبادی(،	ِمیچَنوا	meyčnavâ	)جوبُن(	که	به	نظر	می			رسد	 alyâvâ	َعلیاوا	آبادی(،	نام(	dult âvâ

همان	منوچ	آباد	یا	منوچهرآباد	باشد.

ar اَر

اَر	عبارت	از	دیواری	دایره	شکل	است	که	از	چیدن	سنگ	ها	بر	روی	هم	بدون	به	کار	گیری	مالت	
می	سازند	و	محصول	گندم	و	جو	را	پس	از	درو	به	طور	موقت	در	این	سازۀ	محصور	نگهداری	می	کنند	تا	
از	دستبرد	خوک	و	...	در	امان	باشد.	اَر	در	جاینام	های	رودبار	بیشتر	پس	از	اَعالم	دیده	می	شود،	چرا	که	
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این	سازه	ها	ساختة	دست	بشر	هستند	و	نه	طبیعت	و	هر	کدام	به	سازندگان	خود	بازشناخته	می	شوند.	
قمبری	اَر	qambari ar	)جیرنده(،	میرنصیِر	اَرور	mir nasir e ar var	)ُسرن(.	

vâr وار ،bâr بار

از	نظر	هورن،	بار	به	معنای	کرانه	و	کناره،	مشتق	از	par-	به	معنای	گذرکردن	است	)هورن،	
158:1893(	که	در	این	صورت	باید	آن	را	از	بَر	به	معنای	پهلو	)ایرانی	باستان	*varah-(	متمایز	
دانست.	»	بار«	و	« بر»	در	جاینام	های	رودبار	معموالً	پس	از	اسم،	به	ویژه	اسم	چشمه	و	رود	می	آیند	
 osla bâr	بار	اُسلَه	رودبار(،	شهرستان	بومی	نام(	ru bâr	روبار	مانند	رسانند،	می	را	مجاورت	معنای	و
)جیرنده(،	اِِسلَه	وار	esela vâr	)گلیان(،	چماوار	čemâ vâr	)کفته(،	خانیوار	xâni vâr	)کالس(،	خونی	
 lâr	الرِبار	فلده(،(	karez e bâr	کرزِبار	،)جیرنده(	kod a xâni vâr	خانیوار	ُکرَد	،)الکه(	xuni bâr	بار

e bâr	)کفته(،	الله	وار	lâle vâr	)گلیان(.

 var َور ،bar بَر

فرشیدورد	»	بر«	را	از	پسوندهای	امکنه	به	شمار	آورده	که	در	فارسی	امروز	غیرفعال	شده	است	و	
»	گیله	بر«	و	»	پشته	بر«	را	به	عنوان	مثال	ذکر	کرده	است	)فرشیدورد،	149:1384(.	به	نظر	می	رسد	
کاربرد	»	بر«	به	عنوان	جزء	پسین	جاینام	ها،	به	فک	اضافة	ترکیبات	اضافی	بوده	باشد،	چرا	که	»	بر«	
اصالتاً	اسم	به	معنای	پهلو	است	و	در	این	ترکیبات	اسمی،	معنای	حرف	اضافی	یافته	است.	به	نظر	
نگارنده،	در	گویش	رودباری	»	بر«	بیشتر	به	معنای	کنار	و	»	بره«	بیشتر	به	معنای	دریچه	و	مدخل	
به	کار	می	رود.	»	بر«	در	جاینام	های	رودبار	پربسامد	است	و	معموالً	جزء	پایانی	جاینام	ها	را	تشکیل	

می	دهد	ولی	گاه	هم	در	آغاز	جاینام	ها	دیده	می	شود،	مانند	براگور	و	بِردشت.
 čelle	بر	چلّه	لویه(،(	čeftâvar	چفتاور	،)آلیزه(	ben e var	ور	بِِن	،)لویه(	 asyâ bar	اَسیابر
 šâl	خوناور	شاِل	کالس(،(	salme var	ور	سلمه	،)لویه(	hamom var	ور	حموم	،)آبادی	نام(	bar

	kark â var	کرکاور	ردها، ُ رِدَور	kord e var	)علی	آباد(	یعنی	منطقة	مجاور	کxonâvar	e	)فلده(،	ک ُ

)جوبُن(	به	معنای	جایی	که	در	مجاورت	مرغان	جنگلی	قرار	دارد،	کمِرَور	kamar e var		)کالس(،	
نُقله	بر	noql e bar	)نام	آبادی(	که	زمانی	ایستگاه	دریافت	عوارض	حمل	و	نقل	بوده	و	ظاهراً	اصل	
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آن	نَقِل	بَر	است.	گلوبر	bar	galu	)لویه(	که	معادل	ُگلبره	است،	گورَِور	gur e var	)فلده(،	لیشاوَرکه	
lišâ varake	)کفته(.

به	نظر	می	رسد	â	در	چفتاور،	کرکاور	و	مانند	آنها	حاصل	گردش	مصوتی	و	اصل	واژگان	چفِت	ور	
	َور	باشد.	و	کرک ِ

 bare بَره

در	گویش	رودباری،	»در«	را	»بر«	می	گویند.	»بره«	که	تنها	از	افزودن	یک	وند	به	»بر«	ساخته	شده	
است	به	معنای	دریچه،	گذرگاه	و	درگاه	است.	بره	در	برخی	ترکیبات	اسمی	در	گویش	رودبار	دیده	می	شود	
از	جمله	پابره	به	معنای	دمپای	شلوار	و	ُگلبره	که	اصل	آن	گوله	بره	یا	گلوبره	به	معنای	دریچه	و	گذرگاه	

تنگ	و	باریک	است.	گاه	»بره«	به	وند	گا	gâ–	می	چسبد،	مانند	انارِک	برگا	anârak e bargâ	)جوبُن(.
بَُز	بَِره	boz a bare )جیرنده(،	پیله	بََره	pile bara	)دارستان(،	تاِش	بِره	tâš ǝ bare )جیرنده(،	تیالب	
ن(،	ِدزبَره	dez bere	)جوبُن(	یعنی	ورودِی	دژ،	 بََره	tilâb bara	)دارستان(،	چمبره	čam bare	)جوبُ
	galu	َگلوبره	راهی،	سه	معنای	به	جوبُن((	so bare	سوبره	دوراهی،	معنای	به	)جوبُن(	do bare	دوبَره

بره	mollâ bare	)جوبُن(	یعنی	گذرگاهی	که	به	نام	یک	آموزگار	مکتبخانه	نامیده	bara	)علی	آباد(،	مال ّ

شده	است	و	اَزبره	az bare	)تکلیم(.	

 bon بُن

با	توجه	به	تفاوت	گونه	ها	در	رودبار،	این	واژه	به	صورت	بِن	ben	و	bën	هم	تلفظ	می	شود.	در	
پاره	ای	موارد	»	بن«	و	»	سر«	قرینة	یکدیگرند،	یعنی	در	مقابل	جاینام	مختوم	به	بُن،	جاینام	دیگری	
سر	از	جاینام	های	کلورز	که	به	قرینة	یکدیگر	 ِ بُن	و	کندقرار	دارد	که	به	»	سر«	ختم	می	شود،	مانند	کند ِ

نامگذاری	شده	اند.
آسکابِن	âskâ ben	)پاکده(،	آغوزبن	âquz bon	)نام	آبادی(،	اَنجیل	دار	بُن	anjildâr bon	)کلورز(،	
بابُن	bâbon	)جوبُن(	که	به	نظر	نگارنده	اصل	آن	»	باِغ	بُن»	می	باشد،	بَلَس	بُن	balas bon	)جیرنده(	که	
	ćet e bon بُن	چِت	آبادی(،	نام(	jubon	جوبُن	،)آبادی	نام(	tuagben	توئگبن	است،	افرا	درخت	بلس
	بِن	ker e ben	)الکه(،	کنِد	بُن	kand e bon	)کلورز(،	کوئه	 	بِن	seq a ben	)گلیان(،	کِر ن(،	ِسَغ )جوبُ
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	)کلشتر(،	وی	بَِنک	 yuz dar a ben	بِن	 بِن	ku a ben	)انبوه(،	وزنه	بن	vazan a ben	)کالس(،	یوز	َدَر
vi benak	)کالس(	که	اشاره	به	زیر	درخت	بید	دارد.	

	)کالس(	و	بِنگاسر	 bon e duš	دوش	بِن	مانند	است،	جاینام	آغازین	جزء	بُن«	»	محدود	مواردی	در
bengâ sar	)الکه(.

 pâ پا

معادل	بُن	است	اما	در	جاینام	های	رودبار	بسامد	آن	را	ندارد	و	بر	خالف	بُن	معموالً	در	آغاز	جاینام	
دیده	می	شود.	

پاچنار	pâ čenâr	)نام	آبادی(،	پاربار	pârbâr	)نام	آبادی(.

 pare پاره

پاره	کومه	ای	است	که	از	گل	یا	سنگ	بلوک	در	کشتزار	برای	محافظت	از	محصول	و	نیز	برای	
استراحت	سازند	)علیزاده،	1389:	73(.	این	سازه	مختص	به	شالیزار	نیست	و	به	کتام	و	کومه	های	چوبی	

یا	گلی	که	در	باغ	و	مزرعه	می	سازند	هم	اطالق	می	شود	)برهانی	نیا،	1396:	66	و	269(.
پاره	َور	Pâre var	)جوبُن(،	گلستان	پاره	golestân pâre	)کلورز(،	نایه	پاَره	nâye pâra	)کلورز(

par پَر

به	معنای	دامنه	و	کناره	است	و	با	»	َکش«،	»	بَر«،	»	کنار«،	»	لَو«	و	»	َدم«	قرابت	معنایی	دارد.
	پَر	valg e par	)الکه(. ِ 	پر	ganj e par	)کلورز(،	َولگگنج ِ

 pord پُرد

واژۀ	پُرد	برگرفته	از	pərətu	زبان	اوستایی	)نیبرگ،	1974	:162(	است	که	در	زبان	پهلوی	به	
	bridge	با	و	127(	1373:	مکنزی،	و	467	1386:	وشی،	)فره	است	درآمده	puhr	و	puhl	صورت
در	زبان	انگلیسی	هم			ریشه	است.	در	تالشی	پَرد	pard	می	گویند.	)مسرور،	1386:	62(.	در	رودبار	به	
پاره	تخته	هایی	که	هنگام	سربندی	ساختمان،	فاصله	میان	تیرها	را	با	آنها	پر	می	کنند	پَردو	pardu	یا	

پُردو	pordu	می	گویند	که	از	همین	ریشه	است.
پُرِد	سر	pord e sar	)جوبُن(،	پُرد	سرون	pord e saron	)لویه(.	
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pas پس

»پس«	اسمی	است	که	در	جاینام	ها	اگر	پیش	از	اسم	بیاید،	معنای	وصفی	)پسین،	پُشتی(	و	اگر	
َلَه	پس	به	 	جو	به	معنای	نهِر	پُشتی	است	و	قبعد	از	اسم	بیاید،	معنای	حرف	اضافه	می	دهد.	چنانکه	پس ِ
معنای	ورای	قلعه	یا	زمین	های	آن	سوی	قلعه	است.	البته	پس	و	پیش	و	مانند	آنها	گرچه	معنای	حرف	

اضافه	دارند،	حرف	اضافه	نیستند	و	بهتر	است	آنها	را	اسم	مضاف	بدانیم	)فرشیدورد،	1384:	454(.	
پساوی	pas âvi	)لویه(،	پِس	باغ	pas e bâq	)علی	آباد(،	پِس	جو	pas e jū	)الکه(،	پَِس	َخرناَوه	
	pason	پَسون	کلشتر(،(	pas kalâ	َکال	پس	،)آباد	علی(	pas e dare	َدرِه	پِس	،)الکه(	pas e xar nāva

نگا	)ریِین	گاه(	ظاهراً	مکانی	بوده	که	به	عنوان	دستشویی	عمومی	 )آلیزه(،	رِنگاپَس	rengā pas	)الکه(	ِر
مورد	استفاده	بوده	است،	َقلَه	پَس	qala pas )جیرنده(،	کوِل	پس	kul e pas	)دارستان(.

pošt پشت

پشت	به	معنای	پس	است	و	مانند	آن،	در	جاینام	ها	قبل	و	بعد	از	اسم	به	کار	می	رود.
پِشت	کر	peš t e ker	)آلیزه(،	پشت	باغ	pošt e bâq	)جوبُن(،	پُشتون	pošton	)جوبُن(،	پشتوِن	

لیش	pošton e liš	)جوبُن(،	چِت	پشت	čet e pëšt	)کفته(،	دوزی	پشت	duz i pëšt	)پاکده(.	

piš پیش

«پیش«	در	مقابل	»پس«	و	»پشت«	است	و	به	معنای	جلو	و	آستانه	و	کناره	است	و	بسامد	آن	در	
جاینام	های	رودبار	پایین	است.

	باغ	mas piš e bâq	)آلیزه(. ِ 	پیش	kel e piš	)آلیزه(	َمس	پیشِکل ِ

 tâq تاق

در	اصل	به	معنای	حیاط	است	ولی	توسعاً	به	معنای	محوطة	خانه،	کویگاه	و	محله	هم	به	کار	می	رود	
)علیزاده	جوبُنی،	1389:	194(.	بسیاری	آبادی	های	رودبار	محله	هایی	با	نام	جِرتاق	و	جورِ	تاق	دارند.

ِماّلتاق	mellâ tâq	)کلشتر(. پیالتاق	pilâ tâq	)آلیزه(،	تاق	درین	tâq dərin	)جوبُن(،	
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taxt تخت

»تخت«	بیشتر	به	عنوان	صفت	جانشین	موصوف	در	جزء	پسین	جاینام	های	رودبار	دیده	می	شود	و	
معنای	هموار	بودن	بافت	جغرافیایی	را	می	رساند.	

پول	بکنده	تخت	pul bekande taxt	)جوبُن(،	کیاوا	تخت	kiyâvâ taxt	)کیاوا(.	

tike تیکه

تیکه	به	معنای	برش	و	تکه	ای	از	زمین	است	و	در	جاینام	ها	معموالً	پس	از	اَعالم	می	آید،	مانند	ببری	
mollâ	mammada-	تیکه	مّمدعلِی	ُماّل	جوبُن(،(	halime tike	تیکه	حلیمه	،)کلورز(	babri tikəتیکه	
li ye tikə	)کلورز(،	به	نظر	می	رسد	تَیه	tiya	از	جاینام	های	جیرنده	هم	یک	وجه	گویشی	از	تیکه	باشد	

که	با	دیِه	diye	)شوقی،	1396:	93(	سنجیدنی	است.	

jur جور ،jer ِجر

طبیعی	است	که	جر	به	معنای	پایین	و	جور	به	معنای	باال	در	جاینام	ها	پربسامد	باشد.	
	je:r e	gerdāv	گرداو	ِجِر	آباد(،	علی(	 jir e kâguon	کاگون	جیِر	و	jur e kâguon	کاگون	جور	مانند
ن(	ِجر	ملّه	 	ِگرداو	jur e gerdāv	)الکه(،	جِر	مازو	چال	jer e mâzu ćâl	و	jur e mâzu ćâl	)جوبُ و	جوِر

ر	َملّه	jor mallə	)کلورز(	و	...	jer mallə	و	ج ُ

 ju جو

جو	به	معنای	نهر	آب	است.	
	kâ ju	کاجو	فلده(،(	šâmalak e ju	جو	شاَملَک	،)الکه(	pas e ju	جو	پِس	،)آبادی	نام(	ju bon	جوبُن
 nu	نوجو	سرخن(،(	ker e ju	کِرجو	است،	کبود	معنای	به	»کائو«	نگارنده	باور	به	آن	نخست	جزء	که	)فلده(

ju	)نام	آبادی(.

 čâk چاک

چاک	در	جاینام	های	رودبار	بیشتر	به	معنای	علفزار	به	کار	می	رود.	معموالً	مراتع	منطقه	میان	
دامداران	تقسیم	شده	و	هر	یک	از	آنها	دام	های	خود	را	در	چاک	های	مخصوص	به	خود	می	چرانند.	

شوقی	»	چاک«	را	به	معنای	علفزار	ییالقی	آورده	است	)1396:	61(.	
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ُچیک	 َر	چاک	čor a čâk)جیرنده(،	کپیلَه	چاک	pila čâk	)داماش(،	چاکون	čâkon	)کلشتر(،	چ ُ
چاک	kočik čâk	)داماش(،	َکفَتر	چاک	kaftar čâk)پاکده(،	گرُزنه	چاک	garzona čâk	)داماش(.	

 čâle چاله ،čâl چال

چال	و	چاله	به	معنای	تورفتگی	طبیعی	و	جای	پست	و	گود	است.	از	آنجا	که	بسیاری	چشمه	ها	در	
گودال	ها	و	دره	ها	می	جوشند،	این	جزء	اسمی	در	نام	چشمه	ها	فراوان	به	چشم	می	خورد.	چال	و	چاله	

در	جاینام	های	رودبار	عمدتاً	به	چشمه	ها،	درختان	و	گیاهان	و	جانوران	نسبت	داده	شده	اند.
	anâr	انارچال	لویه(،(	espiye ćâl	چال	اسپیه	،)کلورز(	əlu čâle	اَلوچاله	،)انبوه(	âv a čâl	آَوچال
	bozon	چال	بُُزن	است،	قورباغه	معنای	به	بزغاز	که	سورِن((	bezqâz e čâl	چال	بزغازِ	،)لویه(	ćal

	čâlân	چاالن	است،	گیاه	یک	نام	پرند،	یا	پیارند	که	سر(	ُخله(	piyârend čâl	چال	پیارند	،)الکه(	čāl

	xorke	چالَه	خورکه	آلیزه(،(	xešt e čâl	چال	ِخشِت	،)سورن(	čâl e melk	ِملک	 )توتکابن(،	چاِل
 sem	ِسمچالَه	فلده(،(	zeqâl e čâl	چال	زِغاِل	است،	خارپشت	معنای	به	خورکه	که	)کفته(	čâla

	karaf čâl	کرفچال	فلده(،(	kâfar e čâl	کافِرچال	،)فلده(	seng e čâl	چال	سنِگ	،)کفته(	čâla

)خورگام(	که	کرف	نام	بومی	گیاه	سرخس	است،	َکماچال	kamâ čâl	)کفته(	و	َکما	نام	گیاهی	است،	
	)جیرنده(	که	اصل	آن	باید	گاوچال	باشد،	ِگل gâčâl	گاچال	ِچال	مادیون	ن(، 	چال	gel e ćâl	)جوبُ ِ

mâdiyun e čâl	)کلشتر(،	مازوچال	mâzu čâl	)کلورز(،	مرّوزی	چال	moravvazi čâl	)پاکده(،	

مونداچال	mondâ čâl	)کفته(.

čet ِچت

چت	زمینی	است	که	پوشیده	از	سنگ	های	پوک،	سست	و	شکننده	باشد،	در	مقابِل	تاش	که	به	
سنگ	محکم	و	صاف	و	یکدست	گفته	می	شود.	برهانی	نیا	ِچت	را	در	معنای	کوه	شیب	دار	سنگی	و	
زمینی	که	از	سنگ	سست	تشکیل	شده	آورده	است	)1396:	128(	و	جعفری	آن	را	الیه	هایی	از	سنگ	

نرم	معنا	کرده	است	)1388:	78(.
	پشت	čet e pöšt	)کفته(،	داالریِن	ِچت	dâlârin e čet	)کفته(،	 ِ 	بُن	ćet e bon	)جوبُن(،	چتچت ِ

َکماچاِل	ِچت	kamâčâl e čet	)کفته(.

کاسپین / دفتر دوم258 کرانه های دریای  پژوهش هایی درباره ی 



ّره čerra چ ِ

در	لغت	به	معنای	آب	اندک	و	قطره	چکانی	از	مصدر	ِچِرستن	به	معنای	چکیدن	است	و	در	جاینام	ها	
بیشتر	در	نامگذاری	چشمه	های	کم	آب	به	کار	رفته	است.	جعفری	دوآبسری	چَره	čera	را	به	معنای	
رستن	معادل	تِِکنه	 چشمة	جوشان	از	زمین	با	آب	مختصر	ذکر	کرده	است	)1390:	25(.	ِچِرنه	از	ِچ
از	تِکستن	)چکیدن(	است.	آوِ	چِرنه	و	آو	تِکنه	در	گویش	رودبار	به	آب	اندک	گفته	می	شود	که	ریزش	
قطره	ای	دارد.	چون	حجم	آب	در	چره	کم	است،	معموالً	آب	در	اطراف	خاستگاه	پراکنده	می	شود	و	
زمین	را	به	صورت	لیش	)لجن(	درمی	آورد	که	فرصتی	برای	رشد	گیاهانی	چون	پینه	)نعناع(	و	لی	و	...		

َره	را	به	معنای	علفزار	باتالقی	آورده	است	)1396:	62(.	را	فراهم	می	کند.	شوقی	چ ُ
	čer e nâvay	چرناَوی	جوبُن(،(	âv e ćerenây	چِرنای	آوِ	،)آباد	علی(	âzdâr e čerra	ِچرَّه	آزدارِ

)علی	آباد(،	َریِم	ِچّره	raym e čerre	)کفته(	ظاهراً	چشمه	ای	که	به	رحیم	منسوب	است.	

čafte چفته ،čaft چفت

راهِ	بسته	و	بن	بست	و	نقب	و	شکاف	طبیعی	در	دل	کوه	و	تپه	است	 چفت	و	چفته	ظاهراً	به	معنای	
که	ممکن	است	به	عنوان	زاغه	یا	...	مورد	استفاده	قرار	گیرد.

چفته	čafta	)کالس(،	چفتاور	čaftâvar	)لویه(،	َچفَته	َورز	čafta varz	)پاکده(.	

xâle خاله ،xâl خال

در	گویش	رودبار،	خال	و	خاله	به	شاخة	درخت،	شاخة	رود،	لنگة	در،	تار	مو،	هر	یک	از	انگشتان	دست	
و	پا	و	معانی	مانند	آن	که	متضمن	تقسیم	یک	کل	به	چند	شعبه	و	شاخة	فرعی	باشد	اطالق	می	شود.	در	
گویش	گیلکی،	چمخاله	به	معنای	شاخة	نهری	است	که	از	یک	چشمه	جدا	شده	باشد،	نوخاله	به	معنای	
شاخة	تازه	جداشده	از	یک	رود	است	و	کرِدخاله	به	معنای	شاخة	»کرده«	)بریده	شده(	از	درخت	است.	

در	گویش	رودباری	نیز	دوخاله	بلنگ،	بِرخاله	)لنگة	در(	و	...	بر	همین	سیاق	ساخته	شده	اند.	
	hezâr xâl	خال	هزار	کالس(،(	do xâle kul	کول	دوخاِل	،)خرشک(panj e xâle	خاله	پنِج	

)کالس(.	

259 کلیدی در جاینام های رودبار گان  بررسی واژ



 xuni خونی ،xâni خانی

خانی	و	خونی	در	رودبار	به	معنای	چشمه	است.	در	متون	پهلوی	خان	به	معنای	چشمه	است	
)مکنزی،	1373:	163(.	نظامی	»	خانی«	را	در	معنای	چشمه	فراوان	به	کار	برده	است:	ز	شرم	آب	
آن	رخشنده	خانی،	به	ظلمت	رفته	آب	زندگانی	)نظامی،	1335:	176(.	خونی	xuni	در	تالشی	به	
معنای	چشمه	به	کار	می	رود	)رفیعی	جیرده،	1386:	124(.	در	فرهنگ	آنندراج	»خان«	به	معنای	
حوض	کوچک	و	چاه	ُخرد	ذکر	شده	است.	خان	در	جاینام	های	گیالن	پربسامد	است	مانند	پسیخان.	
حسندوست،	جزء	نخست	خوانسار	و	جزء	دوم	گازرخان	و	گاوخونی	را	خان	به	معنای	چشمه	دانسته	
است	)حسندوست،	1393:	1095(.	واژه	های	خانی	و	خونی	در	جاینام	های	رودبار	معموالً	در	جزء	دوم	
ترکیبات	وصفی	یا	اضافی	دیده	می	شوند.	جعفری»خونی«	را	به	معنای	چشمه	ای	آورده	است	که	آب	

آن	به	وفور	از	دل	زمین	می	جوشد،	ولی	به	گوارایی	چشمة	ریزشی	نیست	)1390:	25(.
پیالخونی	pilâ xuni	)کلشتر(،	جیِرخونی	jir e xuni	)کالس(،	دال	خانی	dâl xâni	)کلورز(،	زرِج	خونی	
	)علی	آباد(	که	زرج	به	معنای	کبک	است،	سرِدخونی	sard e xuni	)دارستان(،	کرسو	خونی	 zerej e xuni

karsu xuni	)کفته(	که	جزء	نخست	آن	به	معنای	الک	پشت	است،	َکفَتر	خانی	kaftar xâni )جیرنده(،	

لِش	خانی	koleš xâni	)پاکده(،	گورِخونی	gur e xuni	)فلده(،	مار	خانی	mâr xâni	)پاکده(. ُک

xole ُخله ،xol ُخل

ُخل	و	ُخله	در	بسیاری	از	گویش	های	ایرانی	نو	به	معنای	حفره	و	سوراخ	است.	در	گویش	قاین،	
خول	xul	به	معنای	دریچة	هواکش	و	نورگیر	است	)زمردیان،	1385:	89(	در	گویش	آمره	ای،	ُخله	
	)حسندوست،	1393:	1145(،	در	تالشی	ِخل	xəl	)رفیعی،	1386:	122(	و	در	گیلکی	خوله	 xola

	patə xulə	ُخوله	پته	دوم	جزء	گیلکی،	در	رود.	می	کار	به	سوراخ	معنای	به	208:1381(	نوزاد،(	xule

به	معنای	»	آبله	رو«	همین	واژه	است	)تائب،	1388:	38(.	در	گویش	رودبار	هم	ُخله	به	معنای	سوراخ	و	
وینی	ُخله	به	معنای	سوراخ	بینی	است	)برهانی	نیا،	1396:	251	و	جعفری،	1388:	75(.	ُخل	و	ُخله	در	
جاینام	های	رودبار	بیشتر	به	معنای	گودال	های	طبیعی	و	حفره	هایی	است	که	النة	برخی	جانوران	درنده	

است.	این	حفره	های	طبیعی	گاه	به	اعالم	نسبت	داده	شده	است.	
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تاُخلَه	tâ xola	)علی	آباد(	که	»	تا«	درخت	داغداغان	است،	خرُخل	xar xol	)علی	آباد(	به	معنای	
	xole sar	سر	ُخله	آباد(،	علی(	xers e xol	ُخل	خرِس	،)پاکده(	xol xolek	لِک گودال	بزرگ،	ُخل	ُخ
	gel	ُخله	ِگِل	است،	شغاالن	النة	که	هایی	حفره	معنای	به	لویه((	 šâl e xolon	ُخلون	شاِل	آبادی(،	نام(

e xole	)کفته(،	ماساُخل	mâsâ xol	)علی	آباد(،	میرزه	ُخلَه	mirze xola	)علی	آباد(.

xar خر

یکی	از	معانی	خر،	بزرگ	است	که	در	ترکیباتی	چون	خرچنگ،	خرپا،	خرمگس،	خرمهره	و	...	دیده	
می	شود	)انقطاع،	1391:	294(.	در	گویش	رودبار	این	واژه	بیشتر	در	جزء	نخست	ترکیبات	واژگانی	دیده	
می	شود،	مانند:	خرُخل	xar xol	)علی	آباد(	به	معنای	گودال	بزرگ	و	َخرناَوه	xar nāva	)الکه(	به	معنای	
ناو	بزرگ.	سرتیپ	پور	هم	در	ریشه	شناسی	جاینام	َخرارود	سیاهکل،	خر	را	به	معنای	بزرگ	دانسته	است	

)سرتیپ	پور،	1372:	162(.	

darak دَرک ،tar تَر ، dar َدر ،dare دره

در	برهان	قاطع،	دره	به	معنای	گشادگی	میان	دو	کوه	آمده	است.	در	رودبار	به	شکاف	هایی	که	از	
جریان	آب	و	فرسایش	زمین	و	...	در	درازمدت	در	زمین	پدید	آمده	است	دره	می	گویند.	طبعاً	در	این	
شهر	کوهستانی،	دره	در	فاصلة	میان	کوه	ها	فراوان	است	و	این	واژه	در	جاینام	ها	فراوان	به	کار	رفته	است.
tâan-	تااَندر	لویه(،(	bâd e dara	دره	باِد āv e dara	)الکه(،	اَرَوس	َدره	arvas dara	)پاکده(،	 	آوِ	َدَره
dar	)کالس(	که	با	توجه	به	فقدان	حرف	اضافة	»	اندر«	در	گویش	و	جاینام	های	رودبار،	به	نظر	می	رسد	

	َدَره	tārīk e dara	)الکه(،	تاش	اصل	آن	تائان	دره	به	معنای	درۀ	درختان	تا	)داغداغان(	باشد،	تاریک ِ
دَرک	tâš darak	)کفته(،	تالشتر	tâleš ter	)فیلده(	که	اصل	آن	تالش	دره	است	)جعفری،	112:1388(،	

مه	دره	čame dare	)جوبُن(،	توئه	در	tu a dar	)جیرنده(	احتماالً	به	معنای	درۀ	درخت	داغداغان،	چ َ
خّرم	دره	xorram dare	)کفته(،	درسی	darsi	)جوبُن(	که	با	»	سـی	در«	سـنجیدنـی	است	و	به	
 razen dar	َدر	َرزِن	آباد(،	علی(	do dara	دَره	دو	،)آلیزه(	dare bâq	باغ	دره	باشد،	دره«	سنگ	»	نظر
 sor	َدر	ُسر	باشد،	سیاه	های	دره	معنای	به	رسد	می	نظر	به	که	آباد(	علی(	sâ daron	ساَدرون	،)کالس(
dar	)پاکده(	به	معنای	درۀ	سرخ،	ِسِل	در	sel e dar	)علی	آباد(،	سی	در	si dar	)شمام(	به	معنای	سنگ	
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دره،	سیاَدر	siyâdar	به	معنای	درۀ	سیاه	)پاکده(،	کلشتر	kelešter	)نام	آبادی(	که	جزء	نخست	آن	
لِش	به	معنای	علوفه	باشد،	الو	دره	lâv darra	)ُخله	سر(.	 می	تواند	ُک

dil دیل ،de'el دل

دل	del،	دئل	de'el	یا	دیل	dil	به	معنای	فضایی	پرچین	شده	بر	روی	زمین	است	که	گوسفندان	را	
در	فصل	گرما	در	آنجا	نگهداری	می	کنند.	این	واژه	که	بعضاً	وند	گا	gâ–	به	پایان	آن	افزوده	می	شود	در	
بسیاری	از	جاینام	های	رودبار،	به	ویژه	در	مناطقی	که	دامداری	عمومیت	دارد	دیده	می	شود.	البته	چون	
در	پاره	ای	گونه	ها	شکل	واجی	دل	در	این	معنا	با	دل	به	معنای	قلب	و	مجازاً	به	معنای	وسط	و	میانه	یکی	

است،	گاه	تمییز	آنها	به	قرائن	زبانی	و	فرازبانی	وابسته	است.	
ن	ِدل	suren del	)الکه(،	 باُقر	دیلیگا	bâqor diligâ )جیرنده(،	ُسنَگدیل	song a dil )جیرنده(،	سوِر
نِده	دلون	konde delon	)دارستان(،	گاِو	 َکر	دل	kar e del	)الکه(،	کرکاو	دل	karkâv del	)لویه(،	ُک
دل	gâv e del	)جوبُن(،	ُگرَگ	دیل	gorg a dil )جیرنده(،	گوِسنِدلون	gūsend e lon	)الکه(	که	چون	

النه	را	دربارۀ	گوسفند	به	کار	نمی	برند،	به	نظر	می	رسد	اصل	آن	گوسند	دلون	)جمِع	دل(	باشد.	

 dim و دیم dam دم

َدم	یا	دیم	در	گویش	رودباری،	اسم	به	معنای	صورت	و	مجازاً	به	معنای	کنار،	َجنب،	پهلو،	همچنین	
به	معنای	سمت	و	سو	است.	این	واژه	همچنین	به	معنای	زمین	شیب	دار	به	کار	می	رود.	َدم	معموالً	
وقتی	معنای	جهت	را	می	رساند	که	پس	از	اسم	اشاره	بیاید	مانند	اُ	َدم	o dam	و	ای	َدم	I dam	که	در	
جاینام	ها	فراوان	است،	اما	معنای	غالب	َدم	در	جاینام	های	رودبار،	کناره	و	یا	زمین	شیب	دار	است	که	گاه	

هر	دو	معنا	مصداق	می	یابد.	
آران	دیمان	ârân dimân	)پاکده(،	پیِردم	pir e dam	)جوبُن(،	ُدلدیم	dol dim	)نام	آبادی(،	
َدمیون	damyon	)جوبُن(،	ُفِق	َدم	foq e dam	)جوبُن(	یعنی	زمین	های	کنار	درخت	ُفق	که	درخت	
اولس	)ممرز(	باشد،	دیماچال	چمه	dimâčâl e čema	)کفته(،	کلورزِ	دم	kalorez e dam	)جوبُن(،	
	nesâye dim	ِدیم	نسای	است،	براگور	معادل	اینجاینام	بدانیم	دیم	را	تیم	اگر	که	آباد(	)رحمت	گورتیم

)کلشتر(.
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 sar سر

»	سر«	اسم	و	به	معنای	رأس	بدن	است،	اما	در	پاره	ای	از	واژگان	رودباری	از	معنای	اسمی	دور	شده	به	
معنای	حرف	اضافی	نزدیک	شده	و	بر	مکان	داللت	می	کند.	این	ویژگی	دربارۀ	پا،	کین،	َدم،	لَو	و	مانند	آنها	
هم	جاری	است	و	آن	به	دلیل	تبدیل	عناصر	واژگانی	به	عناصر	دستوری	است	که	اصطالحاً	دستوری	شدن	
نامیده	می	شود	)	استاجی،	1386:	40(.	از	جمله	واژگانی	که	در	آنها	سر	داللت	بر	مکان	دارد	می	توان	
تنیسر	یا	تنیرسر	به	معنای	اتاقکی	که	تنور	نانوایی	در	آن	قرار	دارد،	خرُمنسر	به	معنای	خرمنگاه	و	سامونسر	
به	معنای	مرزگاه	و	خط	و	دیوار	مرزی	میان	کشتزارها	را	نام	برد.	در	پاره	ای	از	جاینام	ها	»سر«	به	معنای	
خاستگاه	و	بلندی	است	و	با	»	بُن«	و	»	میون«	قرینه	است	و	این	نامگذاری	ها	اتفاقی	نبوده،	بلکه	تقارن	در	
ره	بن،	ِدگاسر	و	ِدگامیون،	َوزنه	سر	و	َوزنه	بن.	در	بیشتر	شواهد	 آنها	لحاظ	شده	است،	مانند	بَره	سر	و	بَ

»سر«	جزء	دوم	از	ترکیبات	اسمی	را	تشکیل	می	دهد	و	جزء	نخست	معموالً	اسم	است.
 bar e	بِرَسر	آباد(،	علی(	barâ sar	براسر	،)آباد	علی(	âru sar	آروسر	،)پاکده(	âru a sar	سر	آروئَه
	havz e	سر	َحوِض	جوبُن(،(	ćamâ saray	سَری	َچما	،)جوبُن(	pord e sar	ِدسر	ر sar )نام	آبادی(،	پُ

sar	)سرخن(،	داوِ	سر	dâv e sar	)نام	آبادی(	که	جزء	نخست	آن	داو	)دو	آب(	به	معنای	دو	شاخة	نهر	

ن(،	ِدگاسر	degâ sar	)نام	آبادی(،	سر	آرو	sar âru	)فلده(،	ِسالن	 است،	دروازه	سر	darvâze sar	)جوبُ
 gorg	سر	لوِن	گرِگ	کلورز(،(	kand e sar	سر	کنِد	،)آبادی	نام(	si sar	سر	سی	،)کلورز(	selân sar	سر
 nâv e	ِسرون	ناو	ن(، e lon e sar )علی	آباد(،	مازی	سر	mâzi sar	)جیرنده(،	مو	سر	mow sar	)جوبُ

زنِه	سر	vazene sar	)آلیزه(. ن(،	نُوی	َسر	novi sar )جیرنده(،	َو saron	)جوبُ

 sarâ سرا

»	سرا«	در	لغت	به	معنای	خانه	است،	این	واژه	گاه	توسعاً	در	معنای	آبادی	به	کار	می	رود،	مانند	اَُدم	
سرا	odam sarâ	)جوبُن(؛	ولی	در	جاینام	های	رودبار	عمدتاً	به	کومه	هایی	گفته	می	شود	که	منسوب	به	

اشخاص	هستند.	
آسمان	سرا	âsemân sarâ	)گلیان(،	چاال	سرا	čâlâ sarâ	)کلورز(،	شوفر	سرا	šofer sarâ	)جوبُن(	که	
	)دارستان(،	الفِن	سرا	)نام	آبادی(	که	الفن	به	معنای	ریسمان،	به	 əli sarâ	سرا	علی	است،	اعالم	از	شوفر
الس	)اله(	به	معنای	ابریشم	مربوط	است،	نجف	سرا	najaf sarâ	)جوبُن(،	وانه	سرا	vane sarâ	)کلورز(.
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 esla اِسله ، estel اِستِل ، sel ِسل

ِسل	در	گویش	رودبار	به	معنای	آبگیر	و	استخر	است	و	به	اشکال	واجی	متنوعی	دیده	می	شود.	
	)نام	آبادی(،	اِسِتلَه	س estalx jân	جان	استلخ	آباد(،	علی(	estel bâr	استلبار	estel a sarey	ِری َ

	ِسل	xošk e sel	)الکه(،	 )جیرنده(،	اِِسلَه	وار	esela vâr	)گلیان(،	ُخشِک  osla bâr	بار	اُسلَه	کلشتر(،(
الن	do solân )جیرنده(	که	گردش	خی	ِسل	xī sel	)الکه(	که	خی	به	معنای	خوک	)	گراز(	است،	دوس ُ

واکه	ای	»	سل«	در	این	واژه،	برای	همگونی	واکی	با	هجای	نخست	است،	ِسالن	سر	selân sar	)کلورز(،	
	)کالس(،	سیلِن	silen	)لویه(.	گفتنی	است	که	َسل	به	معنای	 sal a vâr	َسلَوار	الکه(،(	sel vâr ِسلوار
 sal	کوَسر	سِل	مانند	شود	می	دیده	رودبار	های	جاینام	در	هم	معنا	این	در	َسل	و	رود	می	کار	به	هم	پِهن

e ku sar	)آلیزه(	که	به	معنای	انباشتگاه	زباله	است.	

 si سی

سی	به	معنای	سنگ	و	کوه	سنگی	است	)سرتیپ	پور،	1372:	182	و	جعفری	دوآبسری،	1388:		96(.	در	
گویش	دارستان	رودبار،	سنِگ	دستِی	شکستِن	زیتون	را	دَس	سی	dasasi	گویند	)قلی	زاده	دارستانی،	
39:1374(	اما	سی	در	رودبار	به	معنای	لبه	و	گوشه	و	نیز	به	معنای	خط	تیزۀ	کوه،	ستیغ	و	قلّه	نیز	به	
کار	می	رود.	در	برخی	جاینام	ها	»	سی«	با	»	هموار«	قرینه	شده	است	که	آن	را	در	معنای	ستیغ	کوه	
تثبیت	می	کند،	مانند	انارِک	سی	anârak e si	در	مقابل	انارِک	هموار	anârak e hamvâr	)علی	آباد(	

و	پِشکستوِن	سی	peškaston e si	در	مقابل	پشکستوِن	هموار	peškaston e hamvâr	)علی	آباد(.	
اِسَبه	سی	esba si	)علی	آباد(	معادل	سفیدکوه،	باداسِی	ور	bâd â siye var	)علی	آباد(،	پلنگ	سی	
	si	bon	بُن	سی	است،	سنگ	دره	معنای	به	احتماالً	که	جوبُن((	dar si	درسی	،)دارستان(	paleng e si

)نام	آبادی(،	سی	َدر	si dar	)شمام(	که	با	»	درسی«	سنجیدنی	است،	سی	دشت	si dašt	)نام	آبادی(،	
	kulak	سی	کولَِک	سنگی،	گذرگاه	معنای	به	تکلیم((	si bara	بََره	سی	و	)آبادی	نام(	si dân	سیدان
si	e	)علی	آباد(.	اما	اینکه	سی	را	در	جاینام	»سی	بره«	به	قرینة	جاینام	های	»	دوبره«	و	»	سوبره«	عدد	
کثرت	بگیریم،	احتمال	ضعیفی	است،	زیرا	راه	ها	معموالً	به	شاخه	های	پرشمار	تقسیم	نمی	شوند	و	از	این	

رو	هشت	بره	و	ده	بره	و	...	هم	در	جاینام	ها	دیده	نمی	شود.	
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 fiš فیش

فیـش	در	گویش	رودباری	به	معـنای	ماسـه	و	سـنگریزه	)خوشـدل،	1398:	151(	و	ماسـة	بادی	
)جعفری،	1388:	137(	است.	در	گیلکی	به	آن	فورش	furš	گویند.	)مرعشی،	1382:	317(	این	واژه	

در	جاینام	ها	به	معنای	زمین	ماسه	ای	دیده	می	شود.	گاه	همخوان	آغازین	آن	به	p	تبدیل	می	شود.	
پیشکش	piš kaš	)جوبُن(	که	آن	را	فیشَکش	هم	می	گویند.	از	آنجا	که	َکش	خود	معنای	جهت	
را	می	رساند،	نمی	تواند	با	پیش	که	آن	هم	داللت	بر	جهت	دارد	همراه	شود	و	جزء	نخست	این	جاینام	
باید	فیش	باشد.	فیجار	fi  jâr	)گلیان(،	فیشم	fišem	)نام	آبادی(،	فیِش	َزمین	fiš e zamin	)کفته(.	

 kâfar کافر

کافِر،	صفت	عربی	به	معنای	گبر	و	بی	دین	است	اما	در	جاینام	های	رودبار	مجازاً	به	عنوان	اسم	و	
در	توصیف	مناطقی	به	کار	می	رود	که	در	آنها	نشانه	هایی	از	قبور	دوران	پیشااسالمی	یافت	آمده	است.	

ساکنان	منطقه	از	شکل	و	جهت	قبور	و	شکل	خوابیدن	مردگان،	این	ویژگی	را	تشخیص	می	دهند.	
ر	ِکش	kâfar e kaš	)جوبُن(،	کاَفِر	 	)فلده(،	کافِر	را	kâfer râ	)پاکده(،	کاَف kâfar e čâl	کافِرچال

کول	Kâfar e kul	)کفته(.	

katela کتله ،kat کت

َکت	در	گویش	مازندرانی	به	معنای	شانه	است	)صادق	کیا،	1327:	164(.	جعفری	دوآبسری	
ترکیب	کات	و	کمر	را	به	معنای	بخش	های	صعب	العبور	صخره	و	کوه	دانسته	است	)1388:	115(.	به	
نظر	می	رسد	َکت	در	معنای	دامنة	شیبدار	کوه	با	َکت	به	معنای	شانه	مرتبط	باشد	که	در	فارسی	معیار	
هم	در	ترکیباتی	چون	َکت	و	کول	به	کار	می	رود.	بدین	ترتیب	بلند	بودن	و	شیبدار	بودن	از	شاخص	های	
َکت	است.	اما	در	جاینام	های	رودبار	َکت	بیشتر	به	برشی	از	زمین	در	سینة	کوه	با	شیبی	مالیم	اطالق	
می	شود.	در	برخی	آبادی	ها	َکت	بیشتر	به	زمین	های	بدون	شیب	که	مالک	مشخصی	دارند	نیز	اطالق	

می	شود.	جعفری	دوآبسری	َکت	kat	را	به	معنای	چراگاه	خصوصی	آورده	است	)1388:	185(.	
اما	کتله	در	گویش	رودبار	بیشتر	به	معنای	پرتگاه	و	دامنة	کوه	با	شیب	بسیار	تند	به	کار	می	رود	که	
طبعاً	صعب	العبور	است.	شوقی	جیرنده،	کُتله	katola	را	به	معنای	پرتگاه	سنگالخی	)	1396:	143(	و	
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برهانی	نیا،	کِتالسر	katelâsar	را	به	معنای	جایی	که	زمین	آن	شیبدار	و	سنگی	است	)	1396:	129(	
آورده	اند.	خودزکو	در	سفرنامة	خود	از	محلی	به	نام	سفید	کتله	)سفید	تپه(	در	حد	فاصل	منجیل	و	
گیالن	)جلگه(	نام	برده	است	)خودزکو،	1384:	64(.	ُکَتل	در	فرهنگ	های	معتبر	فارسی	معین،	عمید،	

دهخدا	و	...	به	معنای	کوه،	تپه،	بلندی،	پشته	و	گردنه	آمده	است.	
 taqiye	َکت	کورِ	تقِی	)الکه(،	اسفندیار	به	منسوب	کتلة	یعنی	esfendâr e katela	ِتلَه اسِفندارَِک
	کِتلون	jur e katelon	)تکلیم(،	کِت	چاِل	چمه	 	کِتلون	jer e katelon	و	جوِر kur e kat	)جوبُن(،	جِر

Kat e čâl e čema	)کفته(،	کتله	katele	)جوبُن(.

Ker ِکر

در	گویش	رودباری	ِکر	ker	و	در	پاره	ای	گونه	ها	kər	به	معنای	زمین	سنگالخی	و	معموالً	شیبدار	
است	که	برای	کشاورزی	مناسب	نیست.	جعفری	دوآبسری،	ker	را	به	معنای	زمین	شیبدار	خشک	و	
بدون	گیاه	)1388:	185(	و	برهانی	نیا	kər	را	به	معنای	منطقه	ای	که	زمین،	خاک	کمتر	دارد	و	بیشتر	
سنگی	است	ذکر	کرده	اند.	آقاجانی،	کر	kər	را	دیوار	سنگی	صعب	العبور	و	غیرقابل	کشت	و	یا	زمینی	با	

شیب	تند	دانسته	است	که	سنگریزه	های	آن	بیشتر	از	خاک	باشد	)	1393:	383(.
	ِکر	)علی	آباد(	šekâr e ker،	کِر	 ِکر	zard a ker	)کالس(،	شکاِر پشت	کر	pešt e ker	)آلیزه(،	زرَد
ن(،	ِکرون	keron	)لویه(،	ورزاکر	 بِن	ker e ben	)الکه(،	کردل	ker e del	)الکه(،	کرکی	keraki	)جوبُ

varzâ ker	)لویه(.

karez َکِرز

کرز	همان	کاریز	به	معنای	قنات	است.	کندن	کاریز	از	شیوه	های	کهن	ایرانی	برای	کشاندن	آب	های	
زیرزمینی	به	سطح	زمین	و	هدایت	کردن	آن	در	مسیر	دلخواه	برای	نوشیدن	و	استفاده	در	کشاورزی	بوده	است.	
چاِل	َکِرز	čâl e karez	)جوبُن(،	کرزِ	بار	karez e bâr	)فلده(،	َکَرز	باغون	karaz e bâqon	)جوبُن(،	

ِکِرزکی	kerezaki	)لویه(،	کوال	َکریز	kulâ kariz	)کالس(.
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 kaš َکش

َکش	در	گویش	رودباری	به	معنای	کنار،	گوشه	و	آغوش	است.	َکش	در	جاینام	ها	بیشتر	پس	از	
اسم	می	آید	و	عمدتاً	بر	معنای	همجواری	یا	معنای	فراوانی	یک	گیاه،	درخت	و	جز	آن	داللت	می	کند.

اِسبه	کش	esbe kaš	)علی	آباد(	که	معادل	سفیدکنار	است،	انارِکش	anâr e kaš	)علی	آباد(،	تاریِک	
تافتون	کش	tâfton kaš	)جوبُن(،	َخروش	َکش	xəruš kaš	)گلیان(،	 )فلده(،	 	târik e kaš	کش
زرِدکش	zard e kaš	)نام	آبادی(،	َزربیِن	َکش	zarbin e kaš	)کلشتر(،	زه	کَشک	ze kašak	)لویه(،	
ِسِغ	َکش	seq e kaš	)الکه(	که	سغ	به	معنای	درخت	آزاد	است،	سیاَکش	siyâ kaš	)گلیان(،	شاِل	کش	
 fiš	فیشکش	گلیان(،(	farâ kaš	َفراَکش	،)پاکده(	isâ xân e kaš	کش	خاِن	عیسا	،)لویه(	šâl e kaš

	kelâf	kaš	کش	ِکالف	آباد(،	علی(	 kaš e raz	َرز	کِش	جوبُن(،(	kâfar e kaš	ِکش	کافر	،)ن kaš	)جوبُ

	galangaš	گلنگش	کلشتر(،(	garmâbe kaš	َکش	گرمابه	،)آبادی	نام(	kul e kaš	َکش	کوِل	،)جوبُن(
َش	است،	لَـله	کش	lale kaš	)جوبُن(،	َمرزِکش	marz e kaš	)نام	آبادی(	که	ظاهراً	اصل	آن	گیالن	ک

)جوبُن(،	کشکارو	kaškâru	)علی	آباد(	که	با	توجه	به	جاینام	های	مربوط	به	آرو	مانند	آرو	âru	)الکه(،	
	âruye par	پر	آروی	و	فلده((	sar âru	سرآرو	،)آباد	علی(	âru sar	آروسر	،)پاکده(	âru a sar	سر	آروئه
)علی	آباد(،	به	نظر	می	رسد	اصل	این	جاینام	»َکش	آرو» و	همخوان	)k(	دوم،	نتیجة	فرآیند	افزایش	باشد	

و	شواهد	آن	در	گویش	رودباری	فراوان	است.	

 kalâ َکال

ال	متمایز	کنیم.	ِکل	و	ِکله	به	معنای	برشی	از	زمین	با	مرزهای	مشخص	 نخست	باید	ِکل	و	ِکله	را	از	َک
یا	محصور	است	که	در	آن	برنج	یا	گیاهان	جالیزی	کشت	می	شود.	از	این	رو	ترکیباتی	چون	بجارِکل	یا	
بجارِکله،	باقالِکل	یا	باقالِکله،	خیارِکل	یا	خیارِکله	و	...	در	گویش	منطقه	بسامد	دارد.	در	فرهنگ	
ناظم	االطباء	»	کرت«	به	معنای	قطعه	ای	از	زمیِن	کشت	شده	و	هر	یک	از	بخش	های	مزرعه	یا	باغچه	آمده	
است.	ِکل	و	ِکله	مشخصاً	از	کردن،	از	ریشة	-kar	به	معنای	بریدن،	تراشیدن	و	تقسیم	کردن	است.	کنت	
آن	را	به	معنای	بریدن	)cut(	)کنت،	1950:	180(	و	جانی	چنگ	آن	را	به	معنای	بریدن	و	تقسیم	کردن	

آورده	است	)چنگ،	2007:	244(.	
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اما	در	معنای	کال	در	لغت	نامة	دهخدا	آمده	است:	«کال...	به	پارسی	و	تبری	قریه	و	دیه	و	محله	را	
گویند	...	در	بعضی	اسامی	امکنة	گیالن	و	مازندران	این	کلمه	به	آخر	می	پیوندد	و	شاید	در	اصل	قلعه	

عربی	همین	کلمه	باشد،	چنانکه	در	آرد	کال،	آزاد	کال	و..«.
َکال	در	گویش	رودبار	بیشتر	به	معنای	دشت،	زمین	باز	و	نامحصور	و	کم	درخت	یا	بدون	درخت	با	

دیِد	باز	به	کار	می	رود	که	می	تواند	شامل	زمین	های	کشاورزی،	علفزار	یا	دامنة	کوه	هم	باشد.	
کالً	از	نظر	هورن	و	مایرهوفر	از	ریشة	هندو	اروپایی	 -kal* 	به	معنای	محصور	کردن	گرفته	شده	و	

با	قلعه	از	یک	ریشه	است.	)حسندوست	1393:	837(.	
	)خورگام(،	ِجِرَکال	je:r e kalā	)الکه(،	 pošt e kalâ	َکال	پشِت	کلشتر(،(	pas kalâ	کال	پس
	kardade kalâ	َکال َکرَدِد	 َدرسی	کال	dərsi kalâ	)جوبُن(،	 )کلورز(،	 	čenârdâr kalâ	چناردارَکال

)کلورز(،	کالُونون	kalâ vonon	)جوبُن(	که	جمِع	َکالبُن	است،	ورِگ	َکال	varg e kalâ	)کفته(.

 kamar کمر

کمر	به	معنای	میانة	کوه،	کمرگاه	کوه	و	تپه	است.	در	منطق	الطیر	آمده	است:	کوه	را	هم	تیغ	داد	
	او	افراخت	سر	)عطار،	1387:	233(.	در	جاینام	های	رودبار	افزون	بر	معنای	و	هم	کمر/	تا	به	سرهنگی ّ

فوق،	کمر	بیشتر	به	معنای	بخشی	از	کوه	که	شیب	آن	مالیم	باشد	و	دارای	صخره	یا	سنگ	بزرگی	باشد	
اطالق	می	شود.	

	zir kamarak	زیرکمَرک	پاکده(،(	dozd e kamar	کمر	دزِد	،)آباد	علی(	esbe kamar	کمر	اِسِب
ری	نُْو	sorx a kamari nov )جیرنده(،	سیاکمر	siyâ kamar	)چلکاسر(،	شاِل	کمر	 	َکَم َ رخ)کالس(،	س ُ

šâl e kamar	)علی	آباد(.

kandâl کندال ،kand َکند

حسندوست	َکند	را	در	تاشکند،	کندهار	)معرب	آن:	قندهار(	و	...	به	معنای	شهر	شمرده	و	آن	را	از	
ریشة	-kan	به	معنای	کندن	و	احاطه	کردن	دانسته	است	)حسندوست،	1393:	2259(.	َکند	در	گویش	
رودبار	به	معنای	پشته،	تپه	و	بلندی	کوچک	تر	از	کوه	به	کار	می	رود	)شوقی	1396:	149(	کندال	نیز	در	

همین	معنا	به	کار	می	رود	)جعفری	دوآبسری،	1388:	139	علیزاده	جوبُنی،	1389:	219(.
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اِسِپه	َکند	espe kand	)جوبُن(	به	معنای	تپه	ای	که	از	آن	اسپیه	)خاک	سپید(	برای	رنگ	کردن	
خانه	های	ِگلی	برداشت	می	کردند،	پاِل	َکندال	pelâ kandâl	و	کوجی	کندال	kuji kandâl	)کلورز(،	
پِیَنَکند	pein a kand	)جیرنده(،	دیِو	کند	div e kand	)کلورز(،	رزِکند	raz e kand	)نام	آبادی(،	کندبُن	

kand e bon	و	کنِد	سر	kand e sar	)کلورز(.

kut کوت ،kule کوله ،kul کول ،ku کو

با	توجه	به	بافت	کوهستانی	رودبار	بدیهی	است	که	بسامد	واژگان	مربوط	به	کوه	در	جاینام	های	
رودبار	باال	باشد.	کو	ku	در	گویش	رودباری	همان	کوه	است.	کول	kul	عمدتاً	به	معنای	کوه	و	تپه،	و	کوله	
kule	به	معنای	تپه	به	کار	می	رود.	بسیاری	آبادی	های	رودبار	از	جمله	کلورز،	کفته	و	جوبُن	جاینامی	به	

نام	قبرسون	کوله	qaborson kule	یا	قبرستان	کوله	qabrestân kule	دارند	که	از	زمین	های	کناری	
قدری	بلندتر	است	تا	گورستان	دچار	آبگرفتگی	نشود.	کوت	kut	هم	در	رودبار	به	معنای	پشته	به	کار	
می	رود.	در	بسیاری	از	آبادی	ها	از	جمله	لویه	و	جوبُن	جاینامی	به	نام	پین	کوت	peyn kut	دیده	می	شود؛	
به	معنای	زمینی	باز	که	روستاییان،	کود	دام	ها	را	از	طویله	ها	به	آنجا	منتقل	می	کردند	و	آن	را	پس	از	
خشک	شدن	به	صورت	تپه	ای	در	می	آوردند	تا	در	زمان	مناسب	برای	تقویت	زمین	های	کشاورزی	به	
کار	برند.	به	نظر	می	رسد	کوت	در	پین	کوت	به	معنای	پشته	و	تودۀ	انبوه	باشد	و	نه	کود	دامی،	چرا	که	
مفهوم	کود	در	جزء	نخست	این	اسم	مرکب	آمده	است.	در	فرهنگ	معین	و	عمید	و	جز	آن	کوت	به	
رِدن	را	به	 معنای	توده	و	پشته	آمده	است،	مانند	کوت	گندم	و	کوِت	سنگ.	هاشمی	تکلیمی	نیز	کوت	ُک

معنای	بر	هم	انباشتن	و	توده	کردن	ذکر	کرده	است	)1391:	234(.
 jangal e	کوله	جنگِل	دارستان(،(	pašmon e kul	کول	پشموِن	،)آبادی	نام(	anâr kul	انارکول
kula	)لویه(،	چارکول	čâr kul	)جوبُن(،	َحماِم	کول	hamâm e kul	)کلورز(،	خاکولَه	xâkula	)لویه(	

که	به	نظر	می	رسد	اصل	آن	خاک	کوله	به	معنای	تپة	خاکی	باشد،	ِدسکوه	des ku	)نام	آبادی(	که	جزء	
نخست	آن	ِدز	یا	ِدس	همان	دژ	است،	َدنگاکول	dangâ kul	)کفته(،	ساکو	sâ ku	)توتکابن(	به	معنای	
رِخ	کول	sorx e kul	)جوبُن(،	فیله	کو	fil e ku	)جوبُن(	 ُ رجی	کول	sarji kul	)جوبُن(،	سکوه	سیاه،	س َ
qa- 	که	همان	پیله	کو	به	معنای	کوه	بزرگ	است	که	با	پیله	ده	)فیلده(	سنجیدنی	است.	قلمه	لَه	کول
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 kalâ	کول	َکال	کفته(،(	Kâfar e kul	کول	کاَفِر	،)الکه(	kārjā kūla	کولَه	کارجا	،)کفته(	lamala kul

kul	)کالس(،	ُکلکو	kol ku	)جیرنده(،	گاوکول	gâv kul	)کلشتر(،	گرِد	کول	kul	gerd e	)جوبُن(،	گرِد	

 nârenj	کول	نارنِج	جوبُن(،(	lâr e ku	الرِکو	،)الکه(	gaven e kūl	کول	َگِوِن	،)آلیزه(	gerd e kula	کولَه
e kul	)دارستان(	که	به	معنای	کوه	نارنجی	رنگ	است،	نقاره	کول	kul	neqâre	)دارستان(،	َوشاکول	

vašâ kul	)دارستان(،	هرزِ	کولَه	harz e kula	)کلورز(،	یِخ	کول	yax e kul	)جوبُن(.

kin کین

کین	همان	سرین	است	و	در	جاینام	های	رودبار	در	معنای	حرف	اضافی	داللت	بر	سمت	و	سو	
می	کند	و	زیر	و	پایین	بودن	را	می	رساند.	»کین«،	»	ُ	ن«	و	»پا«	استعداد	آن	را	دارند	تا	در	مقابل	»	سر«	

در	جاینام	ها	به	کار	روند.
جکین	jəkin	)جوبُن(	به	معنای	کونه	و	خاستگاه	جوی	آب،	کوشِک	کین	kušk e kin	)علی	آباد(.	

gerdâv ِگرداو

ِگرداو	همان	گرداب	است	یعنی	جایی	که	آب	گیج	می	زند	و	به	آن	گیجاو	و	گیجاوه	هم	می	گویند.
	)دارستان(،	ِگرداِو	 gerdâb	ِگرداب	الکه(،(	 jūr e gerdāv	ِگرداو	 	ِگرداو	jer e gerdāv	و	جوِر ِئِر ِ ج

نسار	gerdāv e nasār	)الکه(،	الِت	گرداوکی	lât e gerdâvaki	)آلیزه(.

lât الت

در	فرهنگ	فارسی	معین	»الت«	به	معنای	گل	نرم	و	بدون	شن	و	ماسه	آمده	است	که	آن	را	رودخانه	
آورده	باشد.	در	گویش	رامسری،	الت	به	معنای	بستر	سنگالخ	رودخانه	و	نیز	دشت	آبرفتی	کنار	رودهای	
کوهستانی	ذکر	شده	است	)شکری،	1385:	374(.	نوزاد،	الت	را	در	گویش	گیلکی	به	معنای	زمین	آبرفتی	
و	قسمتی	از	ساحل	رودخانه	دانسته	است	که	شن	و	سنگ	فراوان	دارد	و	کمتر	قابل	بهره	برداری	است	
)نوزاد،	1385:	414(.	مرعشی	نیز	الت	را	به	معنای	سنگزار	ساحل	رود	و	بستر	خشک	رودخانه	دانسته	
است	)مرعشی،	1382:	392(.	در	گویش	رودبار،	الت	بیشتر	به	زمین	های	نرم	و	ماسه	ای	کنار	رودخانه	و	
رود	گفته	می	شود.	برهانی	نیا،	الت	را	به	معنای	زمین	های	هموار	کنار	رودخانه	ها	)1396:	130(	و	شوقی	
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به	معنای	زمین	های	مسطح	و	حاصلخیز	کنار	رودخانه	)1396:	164(	ذکر	کرده	اند.	وجه	مشترک	تعاریف	
ارائه	شده	برای	الت	در	جغرافیای	گیالن	و	مازندران،	همجواری	با	آب	جاری	است.	در	رودبار	هم	بیشتر	

جاینام	هایی	که	نام	الت	با	خود	دارند	در	کنارۀ	رود	به	ویژه	در	حاشیة	اسَبرو	)سفیدرود(	قرار	دارند.	
جِر	الت	jer e lât	و	جورِ	الت	jur e lât	)کلورز(،	خرشِک	الت	xerešk e lât	)توتکابن(،	جوُون	
	gerd e lât	الت	گرِد الت	juvon lāt	)جوبُن(	جایی	که	مجموعة	شالیزارهای	جوبُن	در	آن	واقع	است،	
	)کلورز(،	التَکی	lâtəki	)جوبُن(،	الِت	گرداَوکی	lât e gerdâvaki	)آلیزه(،	 gaz e lât	الت	َگِز	کلیشم(،(
	جمع	التِنه	و	آن	به	قیاس	الرِنه،	منسوب	به	الت	باشد،	میان	الت	 الِت	نن	lâtenen	)انبوه(	که	احتماالً

miyân lât	)کلورز(.	

lâr الر

نوزاد،	الر	را	در	گیلکی	صفت	و	به	معنای	توخالی	و	میان	تهی	آورده	است.	الرِ	تورب	در	گیلکی	
رشت	یعنی	تربی	که	درون	آن	پوک	باشد	)نوزاد،	1385:	414(.	علیزاده	جوبُنی	الر	را	به	معنای	آبشار	
آورده	است.	)1388:	235(.	جعفری	دوآبسری	الر	را	به	معنای	چشمه	ای	آورده	است	که	آب	آن	در	
محفظه	های	چوبی	یا	فلزِی	ناو	)تنة	تهی	شده	و	قایق	مانند	درخت(	جمع	می	شود	)1390:	25(.	هم	او	
جای	دیگر	الر	را	چوبی	تراشیده	شده	و	ناودان	شکل	می	داند	که	آب	از	آن	فرو	می	ریزد	)1388:	95(.	به	
نظر	می	رسد	کاربرد	الر	در	معنای	چشمه	و	شار	مجازی	باشد.	قدما	گاه	نهر	آب	را	سمت	دره	یا	زمین	
پست	هدایت	می	کردند	و	هر	آوند	لوله	ای	شکل	یا	برشی	از	تنة	درخت،	پوست	درخت	را	که	لوله	مانند	
بود	و	یا	شکل	نیم	دایره	داشت	در	لبة	دره	و	در	مسیر	آب	قرار	می	دادند	و	بدین	ترتیب	آبشار	کوچکی	
می	ساختند	و	زیر	آن	تن	می	شستند	که	به	این	آوندها	و	لوله	ها	و	توسعاً	به	آبشاری	که	بدین	ترتیب	
ساخته	می	شد	الر	می	گفتند.	اما	در	برخی	آبادی	های	رودبار	به	ناو	)تنة	تهی	شدۀ	درخت	که	به	عنوان	
آبشخور	و	...	مورد	استفاده	قرار	می	گیرد(	هم	الر	می	گویند.	هم	از	این	رو	برهانی	نیا	الر	را	به	معنای	حوض	
چوبی	آب	)1396:	35(	و	آبشخوری	با	مخزن	های	چندقسمتی	)1396:	17(	و	آقاجانی	آن	را	به	معنای	
نصف	تنة	درخت	که	به	صورت	ناودان	تراشیده	شده	باشد	ذکر	کرده	اند	)آقاجانی	لیاولی،	1393:	406(.	
در	جاینام	های	رودبار	هم	عمدتاً	الر	و	ناو	به	معنای	آبشخور	چوبی	دیده	می	شود،	اما	در	پاره	ای	آبادی	ها	

به	معنای	لوله	و	ناودان	هدایت	کنندۀ	آب	هم	به	کار	می	رود.	
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 lâr	الرِبار	آباد(،	علی(	lât e lâr	الر	الِت	،)سرخن(	ovallâr	اََوالر	،)کلورز(	əlu čâle lâr	الر	اَلوچاله
e bâr	)کفـته(،	سـوالرون	so lâron	)علـی	آباد(	به	معنـای	سـه	الر	که	در	آن	به	قیـاس	جاینـام	هـای	

	siyâ lâr	سیاالر	است،	کرده	مطابقت	عدد	با	دستور	برخالف	معدود	»دوبرارکون«،	و	اِسلون«	دو 	«
)کالس(،	نوالر	nulâr	)دارستان(.

 lâs الس

الس	در	تالشی	به	معنای	صخره	و	سنگ	بزرگ	است	)مسرور،	1386:	247(	و	در	رودبار	هم	بیشتر	
به	معنای	بافت	سنگی	یک	تکه	به	کار	می	رود.	

سنگ	الس	seng e lâs	)جوبُن(،	َکالس	kalâs	)نام	آبادی(	که	به	نظر	به	معنای	خانة	سنگی	باشد.	

 lenge لنگه

لنگه	به	معنای	دامنه	و	گردنة	شیبدار	کوه	است.	جعفری،	لنگه	را	بخشی	از	زمین	جنگلی	دانسته	
است	که	شیبدار	و	نزدیک	نوک	کوه	است	که	همان	گردنه	است	)1388:	103(،	و	جای	دیگر	آن	را	
گردنة	شیبدار	کوه	معنا	کرده	است	)همان:	115(.	به	نظر	می	رسد	لنگه،	برآمدگی	در	دامنة	کوه	و	

پایین	تر	از	قله	با	شیب	مالیم	باشد	که	دو	سوی	آن	دره	یا	زمین	پست	باشد.	
	لِنگه	Karkâvar e lenge )جوبُن(،	ماُس	لُنَگه	 شیرآش	لنگه	šir e âš e lenga	)کفته(،	کرکاوِر

	)کفته(،	ویشه	لِنگه	više lenge	)جوبُن(.	 vidâr e lenge	لنگه	دارِ	وی	جیرنده(،(	mâs o longa

lav لَو

لَو	در	گویش	رودبار	همان	لب	است	و	مجازاً	در	معنای	کنار	به	کار	می	رود.	
اسپرولَو	esparu lav	)آلیزه(،	َدره	لَو	dare lav	)کلورز(

 luk لوک

لوک	به	معنای	سوراخ	)شوقی،	1396:	166(	و	معادل	ُخله	است	و	به	سوراخ	ها	و	حفره	هایی	گفته	
می	شود	که	در	زمین	یا	کوه	دیده	می	شود.	

 garm	لوک	گرِم	کفتار،	النة	معنای	به	پاکده((	katâl lok	لُک	َکتال	،)جیرنده(	bombolok	بُمُبُلک
e luk	)جیرنده(	که	نام	غاری	است.
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liš لیش

یک	ویژگی	در	گویش	رودباری،	بسامد	ابدال	واکه/u/	به	/i/	در	بیشتر	گونه	ها	می	باشد.	تبدیل	پول	به	
پیل،	تبدیل	خون	به	خین	و	تبدیل	تنور	به	تنیر	یا	تندیر	و	...	بر	همین	هنجار	است.	به	لوش	به	معنای	
لجن	در	گویش	رودبار	لیش	گفته	می	شود.	در	جاینام	ها	لیش	به	لجنزار	و	زمین	های	باتالقی	گفته	می	شود	

و	از	این	رو	جاینام	هایی	که	لیش	در	آنها	دیده	می	شود،	معموالً	در	نزدیک	چشمه	و	رود	قرار	دارند.
آورِزِ	لیش	âvrez e liš	)فلده(،	پشتوِن	لیش	pošton e liš	)جوبُن(،	لیشاورکه	lišâvarake	)کفته(،	

ِنِم	لیش	mayštī golxonem e līš	)الکه(. َمیشتی	ُگل	ُخ

 marz َمرز

مرز	به	حدفاصل	زمین	های	کشاورزی	و	باغی	گفته	می	شود	که	معموالً	از	زمین	های	دو	طرف	بلندتر	
است	و	معموالً	با	پایه	یا	غیر	آن	نشان	گذاری	می	شود.

اُسراُمرز	osrâmorz	)جوبُن(،	بُرَزَمرز	borz a marz	)انبوه(که	جزء	نخست	آن	احتماالً	به	معنای	
 râst	مرز	راسِت	جیرنده(،(	čel e kel e marz	مرز	ِکلِه	 بزرگ	است،	چارمرز	čâr marz	)کالس(،	ِچِل
 marz e	نسار	مرزِ	جوبن(،(	marz e kaš	مرزِکش	،)جیرنده( gori marz	مرز	ُگری	،)کلورز( e marz

nesâr )جوبُن(،	یکه	دار	َمرز	yekedâr marz	)توتکابن(.

mendem ِمندم ، menden ِمندن

برهانی	در	معنای	مندم	məndəm	آورده	است:	«جایی	محصور	یا	نیمه	محصور	در	صحرا	که	چوپان	
	mandan	مندن	تالشی	در	163(.	)1396:	دارد«	می	نگه	آنجا	در	را	گله	ها	شب	سال،	گرم	های	فصل	در
گویند	)مسرور،	1385:	270(.	این	اسم	به	ستاک	ماند	مربوط	است.	از	آنجا	که	واج	پایانی	این	واژه	پس	
از	واکه	و	در	جایگاه	ضعف	قرار	دارد	به	صورت	m و	n	دیده	می	شود	که	ارزش	واجی	یکسانی	دارند.	
مندن/	مندم	)اقامتگاه(	از	نظر	ساخت،	با	وشتن	/	وشتم	)رقص(	سنجیدنی	است.	هر	دو	اسم	هایی	

هستند	که	از	افزودن	ستاک	گذشته	به	وند	en–	ساخته	شده	اند.
 šiš	ِمنِدن	 	ِمنِدن	ziresk e menden	)علی	آباد(	که	زیرسک	به	معنای	زرشک	است،	شیِش زیرسِک

ی	ِمنِدم	mendem	kalbāsebay	e menden	)علی	آباد(	که	شیش	به	معنای	درخت	بید	است،	ک لباِسَب َ

گرِد	مندن	gerd e manden	)جوبن(. )الکه(،	
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nâf ناف ،nâve ناوه ،nâv ناو

در	شرح	واژۀ	الر	گفتیم	که	دامداران	برای	آنکه	از	ازدحام	دام	ها	برای	نوشیدن	آب	در	دهانة	چشمه	ها	
پیشگیری	کنند	معموالً	یک	درخت	ستبر	را	قطع	می	کنند،	آن	را	از	طول	به	دو	نیم	می	کنند	و	درون	آن	
را	خالی	می	کنند	و	آب	را	از	دهانة	چشمه	به	این	آوندها	منتقل	می	کنند.	گفتیم	که	به	این	آبشخورها	»	ناو»	
و	در	پاره	ای	آبادی	ها	»	الر«می	گویند.	گاه	در	طول	ناو	به	فاصلة	تقریبی	نیم	متر	به	نیم	متر	دیواره	ای	از	چوب	
باقی	می	گذارند	و	بدین	ترتیب	ناو	را	مشّبک	می	کنند.	امروزه	نوع	فلزی	ناو	هم	در	منطقه	به	کار	می	رود.	ناو	
	navigation	و	جنگی(	کشتی(	navy	با	و	یافته	اشتقاق	اروپایی	و	هند	زبان	*nâu-	واژه	از	معنا	این	در
)حمل	و	نقل	دریایی(	در	زبان	انگلیسی	هم	ریشه	است.	کنت،	»	ناو«	در	فارسی	باستان	را	با	naus	در	
سنسکریت	و	navis	در	التین	مرتبط	دانسته	است	)کنت،	1950:	193(.	در	برخی	آبادی	ها	به	لوله،	آوند	
یا	پوست	درخت	و	هر	شیء	ناودان	مانندی	که	آب	را	در	مسیر	مشخصی	هدایت	کرده	و	آن	را	مانند	آبشار	
به	سمت	پایین	فرو	می	ریزد	ناو	و	در	پاره	ای	دیگر	الر	می	گویند.	از	این	رو	ناو	در	جاینام	های	رودبار	بیشتر	

به	معنای	آبشخور	چوبی	یا	فلزی	و	یا	لوله	و	آوندی	است	که	آب	را	به	سمت	پایین	هدایت	می	کند.
اربه	ناو	arbe nâv	)نام	آبادی(	جایی	که	در	آن،	میوۀ	اربه	)خرمالوی	جنگلی(	را	در	میان	ناوها	
می	کوبند	و	دوشاب	تهیه	می	کنند،	پیلَه	نا	Pila nâ	)کالس(	که	به	نظر	می	رسد	اصل	آن	پیله	ناو	
باشد	به	قیاس	گاُخس	)گاوُخس(،	َخرناَوه	xar nāva	)الکه(	به	معنای	ناو	بزرگ،	سرَخ	کَمری	
ر	ناو	gor nāv	)الکه(،	میِش	ناو	miš e nâv	)کلورز(،	ناِف	 ُ 	sorxa kamari nov	)جیرنده(،	گنُو ْ
	)کلشتر(،	نُوی	َسر	 nâv a dara	َدره	ناَوه	آبادی(،	نام(	nâve	ناوه	،)جوبُن(	nâf e saron	سرون

novi sar )جیرنده(.	

 bâd باد ،vâ وا

رودبار	مرتفع	و	بادخیز	است.	باد	درۀ	سفیدرود	از	مشهورترین	بادها	در	کشور	است	و	توربین	های	
بادی	که	در	شهرستان	نصب	شده،	گواه	این	ویژگی	طبیعی	است.	

ة	بادگیر،	باِدکول	bâd e kul	)علی	آباد(،	 باداسِی	ور	bâd â siye var	)علی	آباد(	به	معنای	کنارۀ	قلّ
واِگَنه	کول	vâ gen a kul	)کلشتر(،	واَوز	vâ vaz	)جیرنده(.
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hamvâr هموار

هموار	همچون	»	تخت«	در	جاینام	های	رودبار	به	عنوان	صفت	جانشین	موصوف	به	کار	می	رود	و	به	
زمین	های	تخت	بدون	برآمدگی	یا	فرورفتگی	گفته	می	شود	که	معموالً	در	نزدیکی	کوه	ها	یا	دره	ها	قرار	

دارند	و	از	بافت	پیرامون	خود	متمایز	هستند.
	انارِک	هموار	anârak e hamvâr	)علی	آباد(،	چالوِن	هموار	čâlon e hamvâr	)کفته(،	خونه	دره	

هموار	xone dare hamvâr	)علی	آباد(،	نالوِس	هموار	nâlus e hamvâr	)جوبن(.

yəzid یزید

در	شماری	از	جاینام	های	رودبار،	واژگانی	چون	یزید،	شمر	و	کافر	دیده	می	شوند	که	بار	ایدئولوژیک	
دارند.	این	نام	ها	در	بیشتر	موارد	از	وجود	گورهایی	از	دوران	پیشا	اسالمی	حکایت	دارند.	خود	گور	هم	در	
	gurâvar	گوراَور	رو	این	از	رود.	نمی	کار	به	مسلمانان	قبر	دربارۀ	و	دارد	منفی	معنایی	بار	منطقه	گویش
)فلده،	لویه(،	براگور	barâgur	)نام	آبادی(	و	...	هم	به	معنای	مجاورت	با	قبور	مردمانی	است	که	در	

هزاره	های	گذشته	در	این	منطقه	می	زیسته	اند	و	نیاکان	رودباری	ها	به	شمار	می	روند.	
 yazīd e kul e sar	َسر	کوِل	یَزیِد	جوبُن(،(	yəzid e qabr	قبر	یزید	،)کفته(	šemr e čâl	شمِرچال

)الکه(،	یزیِد	گورِ	َسر	yəzid e gur e sar	)دارستان(.

yort یورت

علیزاده	جوبُنی	یورت	را	در	گونة	جوبنی	به	معنای	خانه	و	کاشانه	و	خیمه	و	خرگاه	)1389:	281(	و	
شوقی	جیرنده	آن	را	به	معنای	علفزار	آورده	است	)1396:	195(	که	در	جاینام	های	جیرنده	نیز	همین	

معنا	محفوظ	است.	این	واژه	دخیل	است	و	از	زبان	ترکی	و	مغولی	به	منطقه	راه	پیدا	کرده	است.
َحُسن	یورت	hason yort	)جیرنده(،	طاهاری	یورت	tâhâri yort )جیرنده(.
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نتیجه

در	روند	روزافزون	پسروی	گویش	ها	و	فارسی	سازی	جاینام	ها،	بهترین	راهکار،	ثبت	تلفظ	بومی	
یکایک	جاینام	ها	در	زودترین	زمان	ممکن	است.	جاینام	ها	جدا	از	ارزش	زبان	شناسی	تاریخی،	اطالعات	
سودمندی	از	جغرافیای	طبیعی،	بافت	گیاهی	و	جانوری،	تاریخ،	فرهنگ	و	شیوۀ	زندگی	گذشتگان	را	به	
صورت	کدهایی	در	خود	پنهان	کرده	اند	که	واکاوی	آنها	برای	پژوهشگران	عرصه	های	مختلف	سودمند	
است.	بررسی	واژگان	کلیدی	جاینام	های	رودبار	نشان	می	دهد	آب،	بافت	گیاهی	و	جانوری	و	نوع	خاک،	

بیش	از	دیگر	عناصر	طبیعی	در	نامگذاری	جاینام	ها	مورد	توجه	قرار	گرفته	اند.

پانوشت	
گویش	پژوهان	و	گویشورانی	که	در	ثبت	تلفظ	بومی	جاینام	های	رودبار	از	مشورت	آنان	بهره	مند	بوده	ام	و	سپاسگزار	

همراهی	آنان	هستم	به	ترتیب	الفبا	عبارتند	از:
ابراهیم	اسماعیل	پور	گلدیانی،	کورش	برهانی	نیا	الکه،	اشکان	بصیری	توتکابنی،	هادی	توحیدی	کلورزی،	محمدعلی	
جعفری	دوآبسری،	فریدون	حقانی	کلشتری،	رمضان	حیدری	لویه،	نوربخش	دایی	پاکده،	علی	سلطان	رنجبر	کالسی،	
صفدر	زیبنده	کفته،	محبوبه	ساالری	جوبُنی،	احمد	ساعی	کفته،	صمد	شوقی	جیرنده،	مسلم	غالمی	جوبُنی،	الله	قربانی	
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 زبان گیلکی و ارتباط آن با زبان های کهن ایران1 
گیالن      مسعود پورهادی / خانه فرهنگ 

امیدوارم	بتوانم	در	ارتباط	با	زبان	گیلکی	و	ارتباط	آن	با	زبان	های	باستانی	ایران	و	بالطبع	با	زبان	
فارسی،	در	یک	بحث	فشرده	]صحبت	کنم[.

زبان	فارسی	ادامة	زبان	های	باستانی	ایران	است؛	یعنی	از	زبان	های	میانه	ساسانی	میراث	می	برد	و	
زبان	های	میانه	ساسانی	از	زبان	های	فارسی	باستان،	میراث	می	برند.	موضوع	صحبت	من،	ارتباط	زبان	

گیلکی	با	زبان	های	باستانی	ایران	است.
برای	ورود	به	بحث،	ابتدا	باید	توضیح	بدهم	که	منظور	من	از	زبان	های	باستانی	ایران	چیست	)ابتدا	
این	را	هم	بگویم	که	من	گیلکی	را	زبان	می	دانم(.	دالیل	این	کار	را	در	زبان	شناسی	دنبال	می	کنم	نه	
در	عرصه	های	دیگر؛	دوستانی	که	در	عرصه	های	دیگر	]	این	بحث	را	[	جستجو	می	کنند،	می	توانند	به	
مقتضیات	زمان	و	مکان	و	غیره	و	ذالک	یک	چیزی	را	در	ارتباط	با	گیلکی	به	آن	الصاق	کنند؛	مثاًل	

گویش،	لهجه؛	ولی	من	این	بحث	را	در	چارچوب	مشخصات	زبان	شناسی	]مطرح[	می	کنم.
	زبان	شناسی	اصلی	ترین	جایگاه	تشخیص	مفاهیم	و	اصطالحاتی	است	که	در	این	حوزه	به	کار	برده	
می	شود.	یعنی	اینکه	زبان	شناسان-	توجه	به	اینکه	همه	این	اصطالحات	و	مفاهیم	را	تعریف	می	کنند-	

آگاهند	که	چه	تفاوتی	ما	بین	زبان،	گویش	و	لهجه	وجود	دارد.
	در	ارتباط	با	زبان	گیلکی،	نه	]فقط[	زبان	شناسان	ایرانی،	بلکه	زبان	شناسان	خارجی،	نه	اینکه	در	
سال	های	اخیر،	بلکه	از	همان	آغاز	پژوهش	های	زبان	شناسی،که	توسط	خارجی	ها	آغاز	شده	و	بیش	از	

1.	سخنرانی	مسعود	پورهادی،	دی	ماه	1397،	رشت،	خانه	فرهنگ	گیالن
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250	سال	قدمت	دارد،	گیلکی	را	زبان	به	حساب	آورده	اند.	پس	ابتدا	تعیین	تکلیف	کنم	که	من	گیلکی	را	
به	مثابه	یک	زبان	می	دانم.	زبانی،	نه	فقط	هم	عرض	با	زبان	فارسی،	بلکه	زبانی	هم	عرض	با	زبان	های	دیگر	
جهانی	)حتماً	گذر	کوتاهی	خواهم	]داشت[	که	اساساً	چگونه		این	زبان	های	جهانی	طبقه	بندی	می	شوند(.
برای	ورود	به	بحث،	ابتدا	]باید	بگویم[	که	منظور	من	از	زبان	های	باستانی	چیست.	بر	اساس	
مدارک	و	اسنادی	که	از	زبان	های	باستانی	ایران	باقیمانده،	یعنی	کتیبه	های	دوران	هخامنشی	که	بیش	
از	2500	سال	سابقة	نوشتاری	دارد	و	زبان	شناسان	توانستند	زبان	این	کتیبه	ها	را	استخراج	کنند،	این	
کتیبه	ها	به	سه	خط	نوشته	شده	اند؛	خط	میخی	پارسی	هخامنشی،	خط	ایالمی	و	خط	آرامی.	یعنی	
ما	در	کتیبه	های	باستانی،	که	از	دوران	هخامنشیان	و	بعدها	تا	دوره	های	میانه	)تا	دورۀ	ساسانیان(	
باقیمانده،	با	چند	زبان	سر	و	کار	داریم	که	این	زبان	ها-	بر	اساس	اسناد-	از	آغاز	اینگونه	دسته	بندی	
شده	اند؛	چهار	زبان	به	زبان	های	باستانی	تعلق	دارند	که	عبارتند	از:	پارسی	باستان،	اوستایی	باستان،	

زبان	مادی	و	زبان	سکایی.	
ما	از	زبان	مادی	و	سکایی،	اسناد	کتیبه	ای	نداریم؛	فقط	نام	ها،	جای	نام	ها	یا	اسامی	که	در	تاریخ	
آن	دوره	ها	یا	نشانه	های	آن	دوره	ها	در	میان	یونانیان	یا	همچنان	در	برخی	از	زبان	های	ایرانی	باقی	
	مانده،	زبان	مادی	و	سکایی	شناسایی	شده	اند؛	ولی	آن	دو	زبان	]پارسی	باستان	و	اوستایی	باستان[	
سند	نوشتاری	دارند.	این	سند	نوشتاری	نشان	دهندۀ	این	است	که	]پارسی	باستان	و	اوستایی	باستان[	
با	زبان	دورۀ	میانه	و	زبان	فارسی	امروز	تفاوت	های	جدی	دارد.	اول	اینکه،	زبان	های	باستانی	ایران	از	
چپ	به	راست	نوشته	می	شد	و	این	تغییر	در	نوشتن	در	دورۀ	میانه	انجام	شد.	دوم،	هشت	حالت	برای	
اسم،	صفت	و	قید	داشت؛	یعنی	مثالً	»سرخ«	به	عنوان	یک	صفت	اگر	در	حالت	فاعلی	]قرار	می	گرفت[	
یک	نشانه	ای	در	پایانش	]داشت[،	آن	نشانه	در	حالت	مفعولی	)از	ی(	با	مفعولی	)به	ای(	متفاوت	بود؛	

]همچنین[	آن	نشانه	در	حالت	ندایی	نیز	متفاوت	بود.	
این	هشت	حالت	در	پایان	اسامی	زبان	پارسی	باستان	وجود	دارد.	این	حالت	نمایی،	در	برخی	از	
زبان	های	جهانی،	همچنان	باقیمانده	است.	در	برخی	از	زبان	های	جهانی	ما	همچنان	–	هشت	حالت	

نه –	ولی	حالت	های	شش	گانه	یا	پنج	گانه	داریم.	زبان	آلمانی	مبتنی	بر	حالت	های	شش	گانه	است.	
زبان	پارسی	باستان	زبانی	است	که	به	لحاظ	شمارش،	سه	دستگاه	شمارش	دارد؛	دستگاه	مفرد،	
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دستگاه	جمع	و	دستگاه	تثنیه.	جنس	دارد	یعنی	آنکه،	نه	فقط	به	لحاظ	طبیعی،	اسامی	یا	صفات	را	به	
مذکر	و	مونث	و	خنثی	تقسیم	می	کند،	بلکه	به	لحاظ	قراردادی	نیز	این	تقسیمات	را	دارد.	این	حالت	در	
دورۀ	میانه	از	دست	رفت	ولی	در	برخی	از	زبان	های	ایرانی	دو	ویژگی	مذکر	و	مونث	باقی	ماند	که	به	آن	
خواهیم	پرداخت؛	ولی	این	دستگاه	سه	گانة	جنس،	هنوز	دربرخی	از	زبان	های	اروپایی	]باقیست[	مثاًل	
زبان	آلمانی	این	دستگاه	سه	گانه	را	دارد:	یعنی	یک	چیزی	بر	مبنای	قرارداد	طبیعی	]مذکر	و	مونث	
و	خنثی[	است	ولی	عمدتاً	بر	مبنای	قراردادهای	زبانی	است،	مثالً	برای	دوشیزهِ	)Das Mädchen)	از	
حرف	تعریف	خنثی	استفاده	می	کنند،	در	صورتی	که	دوشیزه	را	در	واقع	باید	ماده	حساب	کنند.	یا	مثاًل	
برای	»کارد«	می	گویند	»Das Messer«،	]حرف	تعریف[	خنثی	استفاده	می	کنند	که	قراردادیست.

در	ارتباط	با	اسامی،	در	ارتباط	با	صفت	و	قید،	همة	اینها	در	این	دستگاه	صرفی	بر	مبنای	این	حرف	
تعریف	صرف	می	شوند.	یعنی	یک	دستگاه	پیچیده	ای	که	زبان	های	باستانی	ایران	این	دستگاه	ها	را	داشتند.
	زبان	های	باستان	)زبان	پارسی	باستان	و	زبان	اوستایی	باستان(	از	دورۀ	هخامنشیان	–	600	تا	
330	ق.م	–	رایج	بودند.	از	این	زبان	ها	اسنادی	موجود	است.	330	قبل	از	میالد	را	تاریخ	نویسان	اینگونه	
آورده	اند	که	با	حمله	یونانیان	)اسکندر(،	دولت	هخامنشی	پاشیده	شده	و	سلوکیان	در	حدود	دو	قرن	
درمنطقه	حاکم	می	شوند.	در	زمان	سلوکیان	تغییرات	تدریجی	زبانی	در	ایران	منجر	به	این	می	شود	که	
این	حالت	های	هشت	گانه	از	دست	برود	و	به	دو	حالت	کلی	تقسیم	شود؛	حالت	فاعلی	و	حالت	غیرفاعلی.	
در	دورۀ	میانه	–	که	از	330	قبل	از	میالد	آن	را	نشانه	گذاری	می	کنند	و	تا	قرن	هشتم	میالدی	
- یعنی	تا	پایان	حکومت	ساسانیان	و	کمی	بیشتر	تا	اوایل	دورۀ	اسالمی	ایران	- این	دوره	ادامه	دارد،	

زبان	های	میانه	رایج	است.	
زبان	های	میانه	از	بین	جنس	ها،	جنس	خنثی	را	حذف	می	کنند	و	مذکر	و	مؤنث	را	حفظ	می	کنند.	
]از	میان[	حالت	ها،	هشت	حالت	را	تبدیل	به	دو	حالت	می	کنند.	حالت	فاعل	]در[	فعل	های	الزم	و	
متعدی،	برای	زمان	حال	و	آینده	متفاوت	نیست،	ولی	برای	]زمان[	گذشته	این	فاعل	ها	تفاوت	دارند.

دورۀ	میانه،	دورۀ	پارتی	ها	و	ساسانیان	است.	زبانی	که	پارتی	ها	دارند	بر	اساس	اسناد،	وارث	پارسی	باستان	
نیست؛	احتماالً	باید	یک	نیای	دیگری	داشته	باشد.	برخی	از	ویژگی	های	این	زبان	با	پارسی	باستان	متفاوت	
است؛	مثالً	پارسی	باستان	در	حوزۀ	حروف،	حرف	»	ل«	را	ندارد	به	جای	»	ل«	از	»	ر«	استفاده	می	کند.	ما	
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این	نشانه	ها	را	می	توانیم	در	زبان	گیلکی	هم	دنبال	کنیم	)من	در	ویرایش	دوم	»	زبان	گیلکی«	در	بخش	
آوانویسی،	این	را	دنبال	کرده	ام(.	مثالً	»	روباه«	را	در	جاهایی	از	ایران	»	لواس«	می	گویند؛	در	سانسکریت	هم	
با	»	ل«	شروع	می	شود.	آن	زبان	باستانی	که	نیای	زبان	های	ایرانی	مثل	گیلکی	است	را	باید	بر	اساس	یک	
بررسی	تطبیقی	دنبال	کرد	و	دید	حرف	»	ل«	در	آن	وجود	دارد	یا	نه،	ولی	در	پارسی	باستان	نیست.	در	
پارسی	باستان	»	ر«	جانشین	»	ل«	است	ولی	در	پهلوی	»	ل«	وجود	دارد.	در	پهلوی	]همچنین[	حرف	»	ژ«	
وجود	دارد	که	در	پارسی	باستان	دیده	نمی	شود.	پارتی	تا	آنجایی	که	اسناد	زبان	شناسی	در	ارتباط	با	زبان	

پارتی	نشان	می	دهند،	وارث	پارسی	باستان	نیست	ولی	شباهت	هایی	با	زبان	مادی	دارد.
تفاوت	زبان	پارسی	با	زبان	مادی	تا	آنجایی	که	این	نشانه	ها	باقیمانده	و	در	گیلکی	هم	می	شود	آن	
را	دنبال	کرد،]	اینست	که[	فارسی	از	»	د«	آغازی	استفاده	می	کند،	مادی	از	»	ز«،	که	در	گیلکی	هم	

داریم؛	»	زاما«	به	جای	»	داماد«،	ویا	در	پایان	واژه»	گنب«	به	جای	»	گنبد«.
تفاوت	های	اینگونه	پارتی	با	پارسی	باستان	و	همچنین	تفاوت	در	برخی	ویژگی	های	نحوی	آن،	
زبان	شناسان	را	به	این	نتیجه	رسانده	است	که	پارتی	احتماالً	از	نیای	دیگری	است	و	یا	اینکه	در	گروهی	

قرار	می	گیرد	که	زبان	مادی	باستان	قرار	می	گیرد.
ولی	پس	از	پارتی،	در	دورۀ	ساسانی،	ما	با	زبان	میانه	ساسانی	رو	به	رو	هستیم	که	زبان	شناسان	
این	دوره	زبان	میانه	ساسانی	را	با	تغییراتی	که	در	آن	رخ	داده	-	تغییر	در	حالت	ها،	تغییر	در	ساختار	
سوم	جنس	و	شمار	و	تغییراتی	که	در	برخی	ویژگی	های	نحوی	انجام	شده	دنبال	کردند	و	]به	این	
نتیجه	رسیدند	که	این	زبان[	ادامة	مستقیم	زبان	پارسی	باستان	است	)اگر	می	گویم	ادامه	مستقیم	
...	شما	یک	نسبیتی	را	هم	در	نظر	بگیرید	چون	بحث	های	اینگونه	در	موضوعات	زبان	شناسی،	حاوی	
اختالف	نظرهایی	هم	هست	و	قطعی	نیست.	ولی	چیزی	که	هست	نتایج	بیشترین	تحقیقات	روی	موارد	

اینگونه	است	که	من	به	این	اسناد	مراجعه	کرده	ام(.
در	دورۀ	ساسانی،	زبان	تغییراتی	]	می	کند[	و	بخشی	از	ویژگی	های	زبان	پارسی	باستان	را	از	دست	

می	دهد	)من	یک	اشارۀ	کوتاهی	می	کنم	و	بعد	می	روم	سمت	زبان	گیلکی(.
زبان	های	باستانی،	برای	صرف	فعل،	دو	تا	ساختار	دارند؛	یک	ستاک	دارند	برای	فعلی	که	می	خواهد	
حال	و	آینده	را	توضیح	دهد	و	ستاک	دیگری	هم	دارند	جدا	از	ستاک	حال	و	آینده	که	برای	گذشته	به	کار	
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برده	می	شود.	این	تفاوت	میان	ستاک	حال	و	آینده	با	گذشته	در	زبان	های	باستانی	دیده	می	شود	و	دارای	
نشانه	بوده	و	از	همدیگر	متمایز	است.	ولی	در	دورۀ	میانه	این	تفاوت	ها	از	بین	می	رود،	در	نتیجه	یک	ریشه	
باقی	می	ماند،	آن	ریشه	یا	ستاک	-	یعنی	فعلی	که	وجود	دارد	-	ریشة	آن	فعل	هم	برای	حال	و	آینده	به	
کار	می	رود	و	هم	برای	گذشته.	این	تفاوت	و	دیگر	تفاوت	های	از	این	دست	تفاوت	در	ساختار	نحوی	است.
زبان	شناسان	بر	حسب	یک	قرارداد،	زبان	های	ایرانی	را	به	دو	دستة	کلی	تقسیم	کردند:	زبان	های	
غربی	و	زبان	های	شرقی،	زبان	پارسی	باستان	جزء	زبان	های	غربی	است،	اوستایی	جزء	زبان	های	شرقی.	
بعدها	زبان	های	غربی	به	دو	بخش	شمال	غربی	و	جنوب	غربی	و	زبان	های	شرقی	نیز	به	شمال	شرقی	
و	جنوب	شرقی	]	تقسیم	شدند[.	زبان	گیلکی،	به	لحاظ	ویژگی	های	آوایی،	ساختمان	واژگان	و	دستگاه	

صرفی	و	نحوی،	در	دسته	زبان	های	غربی	شمالی	به	حساب	می	آید.
زبان	پارسی	جزء	دسته	زبان	های	غربی	جنوبی	است	و	همراه	با	»	الرستانی«،	»	گمزاری«،	»	لری«،	

»	بختیاری«	و	برخی	زبان	های	دیگر	]	در	یک	گروه	قرار	می	گیرد[.
زبان	گیلکی	همراه	با	زبان	های	»	تالشی«،	»	تاتی«،	»	طبری«،	»	سمنانی«،	»	شهمیرزادی«،	«بلوچی«،	
»	وفسی«،	»	کردی«	کردی			های	مختلف	حتی	»	زازایی«	در	ترکیه	جزء	زبان	های	شمال	غربی	به	حساب	
می	آید.	یعنی	به	لحاظ	زبان	شناسی،	زبان	فارسی	در	گروه	زبان	هایی	قرار	می	گیرد	که	اختالفات	معینی	با	
زبان	گیلکی	که	در	گروه	شمال	غربی	است،	دارند.	این	اختالفات	منجر	به	این	شده	است	که	زبان	شناسان	
زبان	ها	را	به	دو	دستة	غربی	و	شرقی	تقسیم	کنند.	این	اختالفات	هم	آوایی	است	هم	واژگانی	و	هم	
صرفی	و	نحوی.	در	نتیجه	زبان	فارسی	و	زبان	گیلکی	به	لحاظ	تاریخی	نیز	همین	گونه	هستند؛.	یعنی	
زبان	فارسی	وراثت	می	برد	از	زبان	فارسی	میانه	دوران	ساسانی	و	پارسی	ساسانی	وراثت	می	برد	از	فارسی	
باستان.	زبان	گیلکی	وراثت	می	برد	از	پارتی	اشکانی،	پارسی	میانه	پارتی	نه	به	اوستایی	وراثت	می	برد	و	نه	

به	زبان	پارسی	باستانی،	نشانه	هایی	وجود	دارد	که	با	زبان	مادی	نزدیکی	های	بیشتری	دارد.
زبان	ها	در	طی	این	دورۀ	طوالنی	در	هم	تأثیر	گذاشته	و	از	هم	تأثیر	پذیرفتند.	از	طرف	دیگر،	این	
زبان	ها	از	آنجایی	که	باید	یک	نیای	مشترک	داشته	باشند	-که	زبان	شناسان	آن	نیا	را	زبان	مشترک	
ایرانی	نام	نهادند-		اشتراکات	فراوانی	نیز	درونشان	دیده	می	شود	)من	بعداً	خواهم	گفت	که	این	اشتراکات	

کجاست(.
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)تا	اینجا	من	وقت	زیادی	صرف	کردم	که	بگویم	چگونه	می	توان	به	زبان	گیلکی	ورود	کرد.	این	را	
از	این	جهت	گفتم	که	بعضی	از	دوستان	می	بینم	و	می	شنوم	در	فضای	مجازی،	اتفاقی	برای	خودشان	
در	مورد	گیلکی	اظهارنظر	می	کنند	که	مبتنی	بر	هیچ	دانش	علمی	نیست،	یعنی	اینکه	نتایج	پژوهشی	
ندارد؛	گفتاری	که	در	ارتباط	با	زبان	گیلکی	است	و	آن	را	گویشی	از	زبان	فارسی	در	نظر	می	گیرند،	این	
اساساً	یک	حرف	غیر	پژوهشی	و	غیر	زبان	شناسانه	است.	مالحظاتی	که	پشت	اینگونه	اظهار	نظرها	هست	
احتماالً	یک	ناسیونالیسم	فارسی	است	که	اینگونه		این	قضیه	را	برای	آن	گروه	از	دوستان	مستدل	می	کند(.
ما	به	لحاظ	زبان	شناسی،	اساساً	درگروه	زبان	هایی	قرار	می	گیریم	که	این	زبان	ها	را	از	1775	موضوع	
مطالعه	قرار	دادند	و	برای	آنها	گروه	زبانی	مشخص	کردند،	که	با	گروه	زبانی	زبان	فارسی	متفاوت	است.	
مثالً	»	گملین«،	اولین	زبان	شناس	روسی	است	که	در	سال	1775	وارد	ایران	می	شود	و	در	منطقه	
خزر	شروع	به	کار	پژوهشی	می	کند.	حوزۀ	کار	او	جمع	آوری	لغات	و	برخی	ساختارهای	زبان	گیلکی،	
تالشی،	مازندرانی	و	غیره	است.	اولین	کسی	که	1775،	یعنی	چیزی	در	حدود	250	سال	پیش	این	

کار	را	انجام	داد.
نه	فقط	گملین،	بلکه	من	در	مقدمة	کتاب	»	توصیف	ساختمان	فعل	و	مصدر	در	زبان	گیلکی«	
دربارۀ	اینکه	چه	کسانی	این	کار	را	آغاز	کرده	اند	و	خارجیانی	که	اساساً	در	ارتباط	با	زبان	گیلکی	کار	

کرده	اند	و	این	کارها	در	آثار	مرتبط	با	زبان	گیلکی	باقیمانده،	مطلب	مفصلی	نوشته	ام.	
همچنین	کارهای	پژوهشی	که	پس	از	شکل	گیری	دانشگاه	در	ایران	و	اعالم	زبان	شناسی	به	عنوان	
رشتــه	ای	مستقل،	در	ارتباط	با	زبان	گیلکی	انجام	شد،	از	جمله،	آن	بخش	از	پایان	نامه	هایی	که	زبان	
گیلکی	را	مورد	توجه	قرار	دادند،	در	مقدمة	این	کتاب	آورده	شده	است؛	یعنی	این	کارها	در	حوزه	
زبان	شناسی	دانشگاه	های	ایران	تا	حدودی	جمع	آوری	شده	است	)دوستانی	که	گرایش	به	مطالعه،	در	
این	زمینه	دارند،	مقدمه	این	کتاب	به	خوبی	توضیح	می	دهد	که	کارهای	پژوهشی	در	حوزۀ	زبان	گیلکی	

از	چه	سال	هایی	آغاز	شده،	توسط	چه	کسانی	و	چه	قدر	گستردگی	دارد(.
دکتر	]	نصرتی[	در	ارتباط	با	تمایز	زبان	ها	صحبت	کردند؛	به	راه	دوری	نرویم	از	صحبت	خود	
دکتر	من	حرکت	بکنم.	دو	تا	آدم	با	همدیگر	حرف	بزنند	و	همدیگر	را	نفهمند،	با	دو	زبان	صحبت	

می	کنند،؛فرقی	نمی	کند	آن	زبان	تالشی،	لری،	سمنانی	یا	تبری	باشد.
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زبان	شناسان	زبان	ها	را	برحسب	اینکه	چه	میزان	گویشور	دارند،	یا	دامنة	این	زبان	ها	به	لحاظ	نحوی	
و	این	چیزها،	کجاها	را	در	بر	می	گیرد،	یا	اینکه	خط	دارند،	نوشتاری	اند	یا	غیرنوشتاری،	تقسیم	بندی	
نمی	کنند،	بلکه	بر	اساس	سه	دستگاه	تقسیم	بندی	می	کنند؛	بر	اساس	دستگاه	آوایی	تقسیم	بندی	
می	کنند.	یعنی	مشخصات	آوایی	زبان	ها،	با	یکدیگر	متفاوت	باشد.	بی	تردید	زبان	های	جهانی	مشخصات	
آوایی	شبیه	به	هم	نیز	دارند،	ولی	زبان	ها	در	ارتباط	با	مشخصات	آوایی	نیز،	جاهایی	آوایی	دارند	که	با	
همدیگر	تمایز	ایجاد	مـی	کنند.	مثالً	در	گیلکی	این	حـرفی	که	مابین	فتحه	و	کسـره	هست	مثالً	»	
اِرجئن«	هم	نیست،	این	حرف	 اِ	«	»	 رشت«،	این	حرف	نه	»	اَ	«،	»	اَبر«	است	نه	»	آ«	»	آدم	«	]همچنین[	»	
]مختص[	گیلک	هاست.	اگر	به	یک	فارس	بگوییم،	بگو	»	رشت«،	می	گوید	»	َرشت«.	با	»	اَ	«	تلفظ	می	کند	

و	برخی	اوقات	آن	را	به	فتحه	کشیده	هم	تبدیل	می	کند.	یکی	از	تفاوت	های	آوایی	ما	همین	جاست.
ما	در	واقع	آوای	بلند	»	آ	«	نداریم	مثالً	»	آقا	«	و	»	بادام	«	که	فارس	ها	با	»	آ	«	بلند	می	گویند	برای	

ما	کوتاهست،	ما	می	گوییم	»	اََق«	]	این	مصوت[	برای	ما	کمی	پایین	تر	است.
این	ویژگی	دستگاه	صوتی	ماست.	دستگاه	صوتی	ما	می	تواند	دو	تا	صوت	را	در	کنار	هم	تولید	کند	
که	در	فارسی	نداریم.	مثالً	ما	می	گوییم	»	آئو	«.	فارسی	»	آئو	«	را	به	عنوان	یک	مصوت	مرکب	ندارد	
)یعنی	ترکیب	آ	و	او	درکائو،»	زائو	«	و	»	بائو	«	را	ندارد(.	]یعنی[	ما	مصوت	های	مرکبی	داریم	که	فارسی	
اِ	«	و	»	ای	«	را	ندارند.	پس	ما	در	حوزۀ	 ندارد.	مثالً	»	چه	ای«	]چایی[،	فارس	ها	این	مصوت	مرکب	»	
آوایی	اختالفاتی	با	فارس	ها	در	تولید	آواها	داریم.	اساساً	خود	تولید	آواها	هم	محل	تولید	و	هم	مناطقی	
که	]	آواها	[	از	آن	عبور	می	کنند	کار	کارشناسی	زیادی	شده	است	و	زبان	شناسان	در	ارتباط	با	زبان	های	
مختلف،	حتی	فرکانس	ها	را	هم	بررسی	کرده	اند.	اینکه	برخی	»	آقایان	«	برای	زبان	گیلکی	–	اگر	
کلمه	ای	با	مصوت	آغاز	شود-	بنا	به	یک	سنت	ادبی	در	فارسی،	آوای	چاکنایی	همزه	در	نظر	می	گیرند،	
این	]	آوا	[	اساساً	در	زبان	گیلکی	حضور	ندارد،	رؤیت	نشده	است،	چیزی	که	در	البراتوارهای	مختلف	
آواشناسی	ضبط	شده،	نتوانسته	است	این	همزه	چاکنایی	در	آغاز	واژگانی	که	با	مصوت	شروع	می	شوند	
را	در	زبان	گیلکی	توضیح	دهد؛	توضیح	پذیر	نیست.	در	زبان	فارسی	نیز	اختالف	نظر	جدی	دربارۀ	حضور	
این	آوا	وجود	دارد،	یعنی	اینطور	نیست	که	همه	قبول	کرده	باشند	که	آوای	چاکنایی	همزه	در	زبان	

فارسی	هنگامی	که	واژه	با	مصوت	می	آید	باید	قبل	از	مصوت	بیاید	و	جانشین	آن	شود.	
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پس	ما	در	زبان	گیلکی	با	دستگاه	آوایی	سر	و	کار	داریم	که	این	دستگاه	آوایی،	به	لحاظ	تولید	
و	همچنین	خروج	این	صداها	از	مجاری	حلق،	نای،	بینی،	دهان	و	لب،	دندان،	لثه	و	غیره	و	ذالک	
تفاوت	هایی	با	تولید	این	آواها	در	فارسی	دارد.	و	این	کارها	کارشناسی	شده	هستند	)حرف	های	مسعود	
این	سال	ها،	خودش	را	به	 توانسته	است	در	 پورهادی	نیست(.	آواشناسی	بحث	جدیدی	است	و	
البراتوارهای	بسیار	قدرتمندی	مجهز	کند	که	بتواند	لرزش	ها،	صوت	ها	و	فرکانس	ها	را	ضبط	کند	و	

تمایزهای	زبانی	را	از	این	منظر	توضیح	بدهد.
در	یک	بخشی	گفتیم	که	تمایز	زبان	ها	را	می	توان	از	منظر	واژ	و	واژه	آرایی	بررسی	کرد.	برخی	ویژگی	های	
واژی	که	در	زبان	گیلکی	دیده	می	شود	این	ویژگی	ها	به	تبار	باستانی	زبان	گیلکی	بازمی	گردد؛	مثالً	ما	در	
گیلکی	واژه	های	بسیاری	داریم	که	با	»		و	«	آغاز	می	شود؛	مثل	»	ورگ«	یعنی	»	گرگ«،	مثل	»	ونگ«	
یعنی	»	فریاد«،	مثل	»			گیله	وا/	وا:	باد	«،	»	ورف	«،	حرف	های	آغازین	این	واژه	ها،	ریشه	در	ساختار	واجی	در	
زبان	های	باستانی	دارد.	یعنی	کسانی	که	کار	پژوهشی	کرده	اند	می	دانند	که	این	واژگان	تفاوت	های	بسیار	
محدودی	با	زبان	پارسی	باستان	و	اوستایی	دارد	و	احتماالً	اگر	آثاری	هم	از	زبان	مثالً	به	فرض	مادی،	
بیرون	بیاید،	احتماالً	در	زبان	مادی	هم	دیده	خواهد	شد.	یعنی	ویژگی	های	اینگونه	در	زبان	گیلکی،	-	در	
واژآرایی	-	در	عرصه	های	مختلف	وجود	دارد.	مثالً	یکی	دیگر	از	این	ویژگی	ها،	حضـور	واژ	»		ج	«	به	جای	
»		ز	«	است	که	این	واژ	در	برخی	از	کلمات	باقیمانده،	در	زبان	فارسی	تبدیل	به	»	ز	«	شده	است.	»		ج	«	در	
این	کلمات	نسبت	به	»		ز	«	که	در	فارسی	امروز	استفاده	می	شود	قدیمـی	تر	است؛	مثالً	ما	]	در	گیلکی[	به	

»	زیر«	می	گوییم	»		جیر«	یا	ما	می	گوییم	»		لوجنک«،	فارس	ها	می	گویند	»	روزنک«.	
این	ویژگی	های	زبان	گیلکی	که	من	به	طور	نمونه	وار	بیان	می	کنم	یک	مشخصه	جدی	در	میان	
بیست	و	دو	آوای	زبان	گیلکی	بیست	و	دو	صامت	و	هفت	آوای	مصوت	ساده	ایجاد	کرده	و	تمایزی	
جدی	بین	زبان	گیلکی	و	فارسی	در	حوزه	واژی	و	واژآرایی	به	وجود	آورده	است.	یعنی،	این	تفاوت	ها	
بین	»	و«	و	»	ب«،	»	ج«	و	»	ز«	به	طور	جدی	به	ریشه	ها	برمی	گردند	و	این	ریشه	ها	در	زبان	های	

باستانی	است.
یکی	دیگر	از	جایگاه	های	تمایزگذار	ما	بین	زبان	گیلکی	و	زبان	فارسی	و	همچنین	ارتباط	آن	با	
زبان	های	باستانی،	واژگان	است.	سیستم	یا	سازۀ	واژگان	در	زبان	ها،	تفاوت	های	معناداری	ایجاد	می	کند	
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که	زبان	ها	را	از	همدیگر	متمایز	می	کند؛	مثالً	ما	در	گیلکی،	»	ارسو«	را	برای	»	اشک«	داریم،	دقیقاً	با	
کمی	تفاوت	این	»	ارسو«	در	زبان	اوستایی	و	زبان	باستانی	وجود	دارد.	یا	می	گوییم	»	ایسبج/	سبج«	
برای	»	شپش«،	که	همین	واژه	با	همین	مشخصات	در	زبان	های	باستانی	)هم	در	فارسی	باستان	و	هم	

در	اوستایی	باستان(	وجود	دارد.
غیر	از	این	ها،	ما	در	زبان	گیلکی،	در	حوزۀ	فعل،	به	طور	مشخص	از	دستگاه	فعلی	برخورداریم	که	
این	دستگاه	فعلی،	باقیماندۀ	دوره	هایی	طوالنی	تر	از	تاریخ	زبان	فارسی	نو	است،	یعنی	به	هیچ	وجه	به	
زبان	های	دوره	اخیر	مربوط	نمی	شود.	)من	این	را	بررسی	کردم	و	تا	حدودی	توانستم	بیشتر	این	فعل	ها	
را	جمع	آوری	کنم(.	ما	]در	زبان	گیلکی[	چیزی	در	حدود	دویست	تا	دویست	و	ده	بیست	تا	فعل	ساده	
داریم	)که	من	نتوانستم	همه	را	جمع	آوری	کنم؛	چیزی	که	جمع	آوری	کردم	حدود	دویست	فعل	ساده	
است(	ولی	چیزی	در	حدود	هشتصد	فعل	پیشوندی	داریم؛	این	میزان	از	فعل	یعنی	وجود	هزار	فعل	

در	زبان	گیلکی	که	در	زبان	فارسی	کنونی	وجود	ندارد.
فعل	پیشوندی	از	آن	دسته	از	ساختارهاییست	که	از	دوره	های	باستان،	در	درون	زبان	ها	باقیمانده	
است	و	زبان	فارسی	این	ویژگی	ها	را	به	شدت	از	دست	داده	است؛	به	عنـوان	نمـونه:	»	کـودن؛	کـردن«،	
»	واکودن:	بازکردن«،	»	دوکودن:	پوشیدن«،	»	جوگودن:	فروکردن	چیزی	در	چیز	دیگر،	مثل	فرو	کردن	
نخ	در	سوزن«،	ما	با	این	پیشوندها	در	زبان	گیلکی،	می	توانیم	معنای	فعل	را	تغییر	بدهیم	و	دامنة	کارکرد	
فعل	را	بیش	از	آن	چیزی	که	در	فارسی	امکان	پذیر	است،	گسترش	دهیم.	زبان	فارسی	این	ویژگی	را	از	
دست	داده	است.	این	ساختار	در	درون	زبان	های	باستانی	ایران	به	خوبی	دیده	می	شود.	این	پیشوندهایی	
که	در	زبان	گیلکی	وجود	دارد	»	و«	مثل»	واکودن«،	»	د«	مثل	»	دوگودن«،	»	ف«	مثل	»	فوگودن«،	
»	ج«	مثل»	جوگودن«،	»	او«	مثل»	اوسادن«،	در	پیشوندهای	زبان	های	باستانی،	)	اوستایی	و	فارسی	
باستان(	البته	با	تغییراتی	دیده	می	شود.	یعنی	اوستایی	و	پارسی	باستان	مشخصه	ای	دارند	که	این	
تغییرات	در	درون	زبان	گیلکی	به	مرور	با	آنها	تفاوت	نوشتاری	ایجاد	می	کند،	یعنی	اینکه	مختصرتر	و	
کوتاه	تر	شده،	اما	همان	هایی	است	که	در	زبان	های	باستانی	وجود	دارد.	این	ویژگی	زبان	گیلکی	با	برخی	
از	زبان	های	اروپایی	مشترک	است	)من	چون	تنها	زبانی	که	با	آن	آشنایی	دارم	زبان	آلمانی	است،	زبان	
آلمانی	را	مثال	می	زنم(.	زبان	آلمانی	ها	همین	گونه	است؛	یعنی	یک	تعداد	محدودی	فعل	ساده	و	مثل	ما،	
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هفت	هشت	تا	پیشوند	دارند	که	با	پیشوند،	فعل	ها	را	دستخوش	تغییر	معنایی	می	کنند.	
پیشوندها،	از	زمان	باستان	تاکنون،	در	درون	زبان	سه	کارکرد	داشتند؛	اول	]	اینکه[	در	نقش	قید	
عمل	می	کردند،	مثالً	»	پس«،	»	پیش«،	»	باال«	و	»	پایین«	را	به	فعل	اضافه	می	کردند	مثال	می	زنم؛	
»کشئن«]	به	معنی[	کشیدن،	)	نه	وزن	کردن(	»	فاکشئن«	یعنی	کشیدن	چیزی	)	این	کشیدن	می	تواند	
از	پشت	باشد	یا	بغل(،	»	دکشئن«	باز	هم	می	تواند	همین	»	کشیدن«	باشد	مثالً	»کمر	قئشا	دکشئن«	
یعنی	سفت	کردن	از	پهلو	و	اطراف.	»	دکشئن«	)غیر	از	اون	معنی،	من	دکشئم	طرفا،	یعنی	زدم	در	گوش	
طرف(	این	»	دکئشن«	باز	هم	به	معنای	سفت	کردن	از	پهلوست	و	نقش	قید	را	دارد.	این	ساختار	در	درون	

زبان	های	باستانی	نیز	همین	گونه	عمل	می	کرد.	
دومین	معنازایی	که	پیشوند	می	تواند	بکند	این	است	که	معنی	فعل	را	دستخوش	تغییر	می	کند.	
از	زمان	باستان	تاکنون،	این	پیشوندها	غیر	از	اینکه	می	توانستند	نقش	قید	را	در	فعل	ایجاد	کنند،	
می	توانستند	برای	فعل	معنای	دیگری	هم	ایجاد	کنند.	مثالً	»		زئن:	زدن«،	»		دزئن«	یعنی	»		بستن«،	
»	وازئن«	یعنی	»	پوشیدن«.	معنای	»	زدن«	اساساً	با	»	پوشیدن	کفش	و	لباس«	متفاوت	است.	تغییر	
معنا	دومین	نقشی	است	که	»	پیشوندها«	دارند.	پیوندش	را	با	زبان	های	اروپایی	از	یک	طرف	و	زبان	های	
باستانی	از	طرف	دیگر	و	تفاوتش	را	با	زبان	فارسی	فراموش	نکنید	)من	در	اینجا	]	روی	سخنم[	با	فارس	
زبان	هاست:	به	گیلکی	نگویید	لهجه.	اساساً	ما	زبانی	داریم	که	با	زبان	شما	نسبت	فرزندی	-	برادری	

ندارد	و	با	فارسی	امروز	تفاوت	جدی	دارد(.	
امروزه،	برای	اینکه	فارس	ها	بتوانند	یک	جمله	بسازند	دیگر	نمی	توانند	این	کارکردها	را	از	فعل	
بیرون	بکشند،	ناچارند	از	فعل	مرکب	استفاده	کنند.	یعنی	یک	جزء	غیر	فعلی	مثل	اسم،	صفت	یا	
قید	را	کنار	یک	فعل	بیاورند.	مثالً	»	پارک	کردن«،	»	تدارک	دیدن«	و	غیره....	ولی	ما	برای	بسیاری	از	
این	مفاهیم	می	توانیم	از	افعال	پیشوندی	گیلکی	استفاده	کنیم	و	این	تفاوت	و	تمایز	در	درون	زبان	ها	
جدیست.	نه	فقط	در	ارتباط	با	زبان	گیلکی،	بلکه	در	درون]سایر[	زبان	ها	نیز	این	ویژگی	تمایزی	جدی	

ایجاد	می	کند.
سومین	نقشی	که	پیشوندها	ایجاد	می	کنند	و	در	ارتباط	با	نقش	های	دیگر،	نقش	کمتری	است	ایجاد	
تأکید	در	فعل	است؛	ما	می	گوییم	»	چاستن«	]چاییدن[	و	با	گذاشتن	یک	»	وا«	جلوی	آن،	»	واچاستن«،	
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تأکید	فعل	اضافه	می	شود،	فعل	دستخوش	تغییر	معنا	نمی	شود	اما	بر	»	سرمایی	که	شما	خورده	اید«	
تأکید	بیشتری	می	کند.

پس	ما،	در	ارتباط	با	فعل	های	گیلکی،	با	یک	دستگاه	پیشوندی	سر	و	کار	داریم	که	در	زبان	فارسی	
امروز	دیده	نمی	شود	و	یادگار	دوران	گذشته	است.	این	را	می	توان	به	طوری	جدی،	در	دیگر	زبان	های	
اروپایی	دنبال	کرد	)تا	آنجایی	که	من	می	دانم	این	را	می	توان	به	طور	جدی	در	زبان	آلمانی	دنبال	کرد	

و	با	زبان	آلمانی	مقایسه	کرد(.
در	ارتباط	با	صرف	و	نحو،	زبان	پارسی	باستان	و	اوستایی،	انجام	کار	و	نشان	دادن	حالت	را	برای	
زمان	حال	و	آینده	با	یک	ریشة	فعلی	توضیح	می	داد	و	زمان	گذشته	را	با	یک	ریشة	فعلی	دیگری	بیان	
می	کرد	که	متفاوت	از	ریشة	فعلی	حال	و	آینده	بود.	این	ساختار	در	زبان	های	میانه	از	دست	رفت،	در	
زبان	گیلکی	نیز	این	ساختار	وجود	ندارد	یعنی	ما	برای	همة	زمان	ها	چه	اتفاقی	که	در	گذشته	افتاده	
باشد	یا	در	آینده	بخواهد	اتفاق	بیفتد،	از	یک	ریشة	فعلی	استفاده	می	کنیم.	فقط	تفاوت	در	این	است	
که	ما	برای	بیان	امری	که	در	گذشته	اتفاق	افتاده	است،	نشانه	های	بیشتری در	مقایسه	با	زمان	حال	و	

آینده	به	ریشه	اضافه	می	کنیم.
ما	برای	برآورده	کردن	نیات	خود	در	زبان	گیلکی،	می	توانیم	ساختارهایی	داشته	باشیم	که	در	زبان	
فارسی	کنونی	این	ساختارها	از	دست	رفته	اند	ولی	در	زبان	گیلکی	باقی		مانده	اند.	این	ساختارها	در	زبان	
میانه	و	زبان	باستانی	بوده	اند.	به	عنوان	نمونه	مثالً	]تصور	کنید[	)زلزله	ای	آمد	و	خانه	ای	را	ویران	کرد	
و	بچه	ای	مرد(؛	مادر	از	داغ	آن	بچه	اینگونه	بگوید:	»کاشکی	آ،	خانه	می	سر	فوگوردستبی«	]کاش	این	
خانه	بر	سر	من	فرو	می	ریخت[؛	این	ساختار،	آرزویی	و	تمنایی	است،	این	ساختار	دیگر	در	زبان	فارسی	
وجود	ندارد	اما	در	زبان	گیلکی	این	برای	خودش	ساختاری	مستقل	است،	متفاوت	است	با	اینکه	بگوییم	
کاشکی	تو	برایم	یک	خانه	خریده	بودی،	در	»کاشکی	می	ره	ایته	خانه	بیهه	بی«.	ما	با	ساختاری	سر	و	
کار	داریم	که	این	ساختار	فعل	کمکی	دارد	به	نام	»	بی«	»	فوگوردستبی-	از:	فوگوردستن«.	]بی[	یک	
فعل	کمکی	است	که	زمان	فعل	را	نشان	می	دهد	و	اینکه	فعل	توسط	چه	کسی	انجام	شده	است.	نکتة	
جالب	اینجاست	که	این	سـاختار	»	بی«	از	فعل	»	بودن«	به	معنای	»	باشـیدن«	-	یعنی	مضـارع	فعل	
»	بودن«	-	است،	البته	»	باشیدن«	مصدر	جعلی	است	و	نمی	توان	معادلی	جز	مصدر	جعلی	برایش	پیدا	
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کرد.	من	تا	جایی	که	می	توانستم	این	]بی[	را	دنبال	کردم	که	ببینم	تا	کجاها	می	توان	ریشة	این	فعل	
را	دنبال	کرد	و	تنها	نمونه	ای	که	با	آن	برخورد	کردم	یک	نمونه	منحصر	به	فرد	در	فارسی	دوره	میانه	
ساسانیست	که	از	این	ساختار	»	بی«	دقیقاً	مثل	گیلکی	استفاده	می	کند.	»	بوم«،	»	بی«،	»	بو«،	»	بیم«،	
»	بید«،	»	بید«	یعنی	اول	شخص	»	من	خوشحال	بوم«،	»تو	خوشحال	بی«،	»	اون	خوشحال	ایسه؟«	

)	از	فعل	دیگه	ای	استفاده	می	کنم	چون	از	حال	و	آینده	دارم	استفاده	می	کنم(.
ساختار	»	بی«	در	زبان	فارسی	میانه،	با	همین	اصوات،	وجود	دارد.	]	بید[	در	واقع	زمان	را	برای	سوم	
شخص	بیان	می	کنند	-	»	بید«	در	اینجا	سوم	شخص	است	-	در	گیلکی	نیز	به	همین	شکل	می	باشد.	
اما	در	زبان	فارسـی	این	سـاختار	جور	دیگری	بیان	مـی	شود.	»	کاش	این	خانه	بر	سـرم	مـی	ریخت«،	
»	می	ریخت«	فعلی	استمراریست	-	)می(	دارد	-	یعنی	اساساً	فعل	تمنایی	نیست	التزامی	نیست.	یعنی	
اینکه	ساختار	این	فعل	]بی[	در	زبان	فارسی	وجود	ندارد	فقط	این	ساختار	نیست،	شاید	شما	بتوانید	در	
متون	زبان	دری،	به	واسطة	باقیمـاندگی	زبان	فارسـی	میانه	در	آن،	با	فعل	»	خوش	آمد«،	]به	صـورت[	
»	شاه	را	خوش	آمد«	رو	به	رو	شوید،	اما	این	]فعل[	در	گیلکی	]	به	شکل[،	»	مره	خوش	آیه«،	»	تره	خوش	
آیه«،	»	اونا	خوش	آیه«	کاربرد	دارد،	فعلی	است	که	با	همین	ساختار	باقیمانده	است.	از	آن	گذشته	ضمیر	

در	»	مره	خوش	آیه«،	ضمیر	فاعلی	نیست،	غیر	فاعلی	است.
یکی	دیگر	از	ویژگی	های	زبان	گیلکی	که	در	آغاز	بحث	دربارۀ	آن	صحبت	کردم:	فارسی	باستان	هشت	
حالت	برای	اسم،	ضمیر	و	غیره	ذالک	دارد،	گیلکی	دو	حالت	فاعلی	و	غیرفاعلی	دارد	که	حالت	غیرفاعلی	آن	با	
فارسی	تفاوت	جدی	دارد.	فارس	ها	می	گویند	»	کتاِب	من«،	این	»	من«،	»	من«	فاعلی	است	که	برای	ساخت	
ملکی	»	کتاب	من«	مورد	استفاده	در	ساخت	ملکی	است	ساخت	های	غیرفاعلی	فارسی	هیچ	نشانة	دیگری	غیر	
از	نشانه	فاعل	ندارد.	ولی	در	گیلکی	ضمیر	ساخت	ملکی	با	ضمیر	فاعلی	تفاوت	دارد:	»	می	کتاب«؛	»	من«	
در	»	من	بوشوم«	]من	رفتم[	با	»	می«	در	»	می	کیتاب«	]کتاب	من[	،	دو	ساخت	متفاوت	است.	این	ساختار،	
ساختاریست	که	در	زبان	گیلکی،	ساخت	های	فاعلی	را	با	غیر	فاعلی	نشانه	گذاری	می	کند.	مثالً	شما	در	فارسی	
می	گویید	»	من	او	را	دیدم«،	»	او«	سوم	شخص	است	که	در	حالت	فاعلی	اش	نیز	»	او«	یا	»	آن«	است.	در	گیلکی	
»	او«	به	شکل	»	اون«	به	کار	می	رود	و	وقتی	می	خواهید	بگویید	»	او	را	«	از	»	اونا	«	استفاده	می	کنید	یعنی	
یک	»	آ«	اضافه	کرده	و	از	حالت	فاعلی	بودن	متفاوتش	می	کنید،	ساختار	شکلی	»	او	را	«	در	گیلکی	متفاوت	تر	
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از	ساختار	شکلی	فارسی	است.	همین	طور	در	»	می	مئِر	بیهمه«	]برای	مادرم	خریدم[	در	فارسی	باید	از	حرف	
اضافة	»		برای«	استفاده	کنیم،	درحالیکه	در	گیلکی	ساختار	جداگانه	ای	برای	خود	دارد.	

در	زبان	شناسی	این	تفاوت	ها،	تفاوت	های	تمایزگذارانه	است	که	زبان	ها	را	در	حوزه	های	مختلف	
متمایز	کرده،	مرزهای	زبان	ها	را	روشن	می	کند.	

من	کاری	دارم	به	نام	»	رده	شناسی	ترتیب	سازه	های	اصلی	در	زبان	گیلکی«.	زبان	های	جهانی	را،	
برحسب	اینکه	سازه	های	اصلی	جمالتشان	)فاعل،	مفعول،	فعل(	چگونه	و	با	چه	ترتیبی	قرار	می	گیرند،	
مورد	بررسی	قرار	دادند.	چندین	مؤسسه	پژوهشی	بزرگ	جهانی	_	از	جمله	مؤسسه	»	ماکس	پالنک«	
آلمان	که	در	»	الیپزیک«	قرار	دارد	و	پروفسورهای	معروف	زبان	شناسی	مثل	»	کامری«	در	آن	فعالیت	
دارند	و	از	ایران	نیز	تنها	پروفسور	این	مؤسسه	دکتر	»	دبیر	مقدم«	است	-	سه	هزار	و	دویست	زبان	را	

از	لحاظ	چگونگی	ساختار	فاعل،	مفعول	و	فعل	بررسی	کردند.
	در	پنجاه	و	چهار	درصد	از	زبان	های	مورد	بررسی،	اول	فاعل	قرار	می	گیرد،	سپس	مفعول	و	فعل	
هم	آخر	می	آید.	زبان	فارسی،	گیلکی،	ترکی	و	ژاپنی	در	این	دسته	قرار	دارند	)نسبت	ها	را	می	توانید	در	
کتاب	نگاه	کنید(	تا	نود	و	چهار	درصد	از	زبان	ها	بیشتر	از	سه	ساختار	ندارند؛	یعنی	یا	فعل	آخر	است	یا	
در	دومین	جایگاه	قرار	دارد	و	یا	اینکه	فعل	اول	می	آید	)فعل	در	دومین	جایگاه	مثل	زبان	آلمانی	و	فعل	

در	اولین	جایگاه	مثل	زبان	عربی	و	فعل	در	آخر	جمله	مثل	زبان	گیلکی(.	
این	را	آمدند	بررسی	کردند	که	اگر	قرار	است	این	نحوۀ	قرار	گرفتن	فاعل،	مفعول،	فعل	ساختار	
داشته	باشد	ما	بیاییم	یکسری	مقوالت	را	در	ارتباط	با	این	ساختارها	آزمایش	کنیم؛	مثالً	ببینیم	که	
حروف	اضافه	در	ارتباط	با	این	ساختارهایی	که	فعل	شان	در	آخر	قرار	می	گیرد	چگونه	است؛	آمدند	
بررسی	کردند	و	متوجه	شدند	که	عمدتاً	در	زبان	های	»	فعل	پایانی«،	حروف	اضافة	پسین	وجود	دارد.	
گیلکی	هم	جزء	آن	دسته	از	زبان	هایی	است	که	حروف	اضافه	اش	پسین	است.	ما	می	گوییم	»	در	سر	
ایسام«،	کنار	در	ایستادن،	»	کنار«	به	عنوان	حرف	اضافه،	در	فارسی	در	آغاز	می	آید	در	گیلکی	پس	از	

اسم	می	آید.	
موضوع	دیگر	در	این	بررسی	ها	این	بود	که	صفت	و	موصوف	چگونه	به	کار	می	روند؛	در	گیلکی،	
مثل	بسیاری	از	زبان	های	هند	و	اروپایی،	صفت	اول	می	آید؛	ما	می	گوییم	»	سورخ	گول«،	مثل	فارس	ها	
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نمی	گوییم	»	گل	سرخ	«.	مضاف	و	مضافٌ	الیه	نیز	به	همین	صورت	است؛	فارس	ها	اول	مضاف	را	
می	آورند،	اما	در	گیلکی	اول	مضافٌ	الیه	می	آید.	زبان	آلمانی	هم	اینگونه	است.	

یکی	دیگر	از	کارهای	بسیار	مهم	در	ارتباط	با	ویژگی	زبان	ها،	بررسی	آنها	در	بیست	و	چهار	مقوله	
می	باشد.	من	در	کتاب	»	رده	شناسی	ترتیب	سازه	های	اصلی	در	زبان	گیلکی«	جدول	مربوط	به	این	
بیست	و	چهار	مقوله	را	_که	پرفسور	»	درایر«،	زبان	شناس	آمریکایی،	مورد	بررسی	قرار	داده	– ترجمه	
کرده	ام	و	با	استفاده	از	این	جدول	ها،	این	جایگاه	ها	را	با	زبان	های	ایرانی	و	جایگاه	زبان	گیلکی،	در	رده	
زبان	های	جهانی	و	آسیایی–	اروپایی	مقایسه	کرده	ام.	جالب	بود	)چون	این	کار	را	دکتر	»	دبیر	مقدم«	در	
ارتباط	با	دوازده	زبان	–	غیر	از	گیلکی –	انجام	داده	بود(.	زبان	فارسی	از	بین	بیست	و	چهار	مقوله،	دوازده	
مقوله	اش	با	ترتیب	سازه	های	فاعل،	مفعول،	فعل	پایانی	است.	گیلکی	در	هفده	مورد	انطباق	دارد.	گیلکی	
همراه	با	زبان	هایی	که	گروه	شمال	غربی	به	حساب	می	آیند،	با	یکی	–	دو	اختالف،	)یکی	شانزده	تاست	

یکی	هیجده	تا(	اختالفات	جدی	با	دسته	زبان	های	غربی	–	جنوبی	در	ترتیب	سازه	ها	دارند.	
این	بررسی	ها	نشان	می	دهد	)باز	هم	موضوع	دعوای	من	با	دوستانی	است	که	مدعی	اند	گیلکی	
گویشی	از	یک	زبان	است	و	من	نمی	دانم	آن	زبان	کیست	و	چیست!	دوستانی	را	که	چنین	ادعاهایی	
دارند	ارجاع	می	دهم	که	حتماً،	حداقل	به	برخی	از	این	منابع،	نگاه	کوتاهی	بکنند	تا	اثبات	شود(	که	
گیلکی	به	لحاظ	آوایی،	واژگانی	و	صرفی	و	نحوی	اختالفات	جدی	با	زبان	فارسی	کنونی	و	شباهت	های	
ناگزیری	با	زبان	های	میانه،	یعنی	پارتی	و	زبان	های	باستانی	دارد	و	این	موضوع	در	کارهای	پژوهشی	

اثبات	شده	است.
دوستان	متشکرم	از	اینکه	بحثم	را	در	ارتباط	با	شباهت	ها	و	تفاوت	های	زبان	گیلکی	تحمل	کردید.	

گیلکی	نه	به	مثابه	گویش،	لهجه	یا	هر	چیز	دیگر،	بلکه	گیلکی	به	مثابه	زبان.	
ما،	در	معرض	یک	تهدید	جدی	هستیم،	خانواده	های	نوظهور	گیالنی	عالقة	ویژه	ای	دارند	که	به	
بچه	ها	فارسی	یاد	بدهند.	من	دلیل	این	را	می	توانم	حدس	بزنم؛	وقتی	جوان	بودم	یک	بار	در	کنکور	
تئاتر	شرکت	کردم،	طرف	به	من	گفت	که	تو	لهجة	گیلکی	)رشتی(	داری،	آدم	نمی	تواند	با	لهجة	رشتی	

تئاتر	کار	کند.	مرا	از	این	رشته	محروم	کردند!
ما	با	مشکلی	جدی	روبرو	هستیم،	اگر	چه	زبان	گیلکی	هنوز	رایج	است،	اما	نسبت	به	گذشته	
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عقب	نشینی	کرده	است.	من	چون	در	حوزۀ	نوشتاری	کار	می	کنم	)متن	تولید	می	کنم،	فقط	متن	نه	
چیز	دیگر(	چندی	پیش	در	خانة	فرهنگ	متنی	خواندم،	دوستانی	از	من	پرسیدند	که	با	کدام	گویش	
است؟	گو	اینکه	این	متن،گیلکی	نبوده	یا	اینکه	گویشی	از	گیلکی	بوده	که	برای	دوستان	آشنا	نبوده	
است!	این	مشکلی	جدیست،	معادل	های	گیلکی	در	حال	عقب	نشینی	است	و	فارسی	جانشین	آن	شده	

است.	ما	در	حال	دو	زبانه	شدن	هستیم	یا	دو	زبانه	شده	ایم	و	این	برای	گیلکی	خطری	جدیست.	
خود	به	خود	شرایط	اجتماعی	بسیاری	از	واژگان	را	از	دست	ما	گرفته	است،	من	هنگامی	که	–	برای	
ادامه	تحصیل	–	از	خمام	به	رشت	آمدم	)دهة	چهل(	رشتی	ها	برای	آب	کشیدن	از	چاه	واژه	ای	دارند	
)که	ما	در	خمام	نداریم(،	گفتند:	»	تانی	می	ره	ایته	آب	واغوزی؟«	من	اصالً	نفهمیدم	یعنی	چه؟	بعدها	

فهمیدم	که	مصدرش	»	واغوشتن«	است.	
»	آب	واغوشتم«	]	زمان[	گذشته	است.	»	واغوز«	یعنی	االن	این	کار	را	انجام	بده.	ما	امروزه	چاه	گلی	
نداریم،	یعنی	چاه	نداریم،	»	کردخاله«	هم	نداریم	که	بخواهیم	از	مصدر	»	واغوشتن«	استفاده	کنیم.	این	
است	که	ما	برخی	از	شرایط	عینی	را	برای	برخی	از	واژگان	و	کلمات	گیلکی	از	دست	داده	ایم،	ولی	برای	
خیلی	از	کلماتی	که	به	فارسی	گفته	می	شود	و	دوستان	در	یک	ساخت	گیلکی،	فعل	را	آخر	می	برند	

ولی	معادل	های	وسطش	همگی	فارسی	است،	معادل	گیلکی	داریم.
	اگر	کمی	کوشش	کنیم	می	توانیم	مرگ	این	زبان	را	به	تعویق	بیندازیم.	این	روزها	در	سطح	جهانی	
برای	حشرات	و	گیاهانی	که	در	حال	نابودی	هستند	کمپین	های	بزرگ	تشکیل	می	شود،	]	انواع	در	حال	
انقراض[	را	حمایت	می	کنند	یا	]گیاهان	در	معرض	انقراض	را[	در	گلخانه	ها	پرورش	می	دهند.	حیف	
است	زبانی	که	مربوط	به	اجداد	و	نیاکان	ماست،	زبان	بسیار	جالبی	هم	هست،	از	بین	برود.	خواهش	

می	کنم	یک	جایی	هوایش	را	داشته	باشید.	
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مقدمه 

زبان	مهم	ترین	ابزار	جامعة	بشری	است	و	ما	انسان	ها	بدون	زبان	قادر	به	تفکر،	شناخت	جهان	
پیرامون	خود	و	برقراری	ارتباط	نیستیم.	کوشش	برای	شناخت	زبان	و	ماهیت	آن	سابقه	ای	دیرینه	
دارد	و	از	عصر	طالیی	یونان	تا	به	امروز	دانشمندان	و	پژوهشگران	به	بررسی	و	مطالعة	ویژگی	های	کلی	
زبان	بشری،	قواعد	ساخت،	نحوۀ	کاربرد	و	دالیل	تحول	و	تطور	زبان	ها	و	قواعد	ناظر	بر	این	تحوالت	
پرداخته	اند	و	این	تالش	ها	در	نهایت	موجب	می	شود	»	زبان	شناسی«	به	عنوان	علمی	مستقل	در	علوم	
انسانی	تکوین			شود.	این	علم	که	حدود	یک	قرن	سابقه	دارد،	به	سرعت	جای	خود	را	در	میان	سایر	

علوم	اجتماعی	باز	کرده	و	به	شکل	چشم	گیری	گسترش	می	یابد.	
حسن	تعبیر	)به	گویی/	اوفمیزم(	یکی	از	موضوعات	مورد	توجه	علم	زبان	شناسی	است.	اگرچه	این	
مفهوم	نیز	مانند	بسیاری	از	مفاهیم	زبان	شناسی	سابقه	ای	به	درازای	خود	زبان	دارد،	اما	تدقیق	و	
مطالعه	و	پژوهش	پیرامون	آن	بسیار	تازه	است.	به	نظر	می	رسد	که	حسن	تعبیر	و	حوزه	های	معنایی	
که	این	مفهوم	زبانی	در	آنها	به	کار	می	رود،	یک	پدیدۀ	جهانی	است	که	در	همة	زبان	ها	وجود	دارد.	
بنابراین	حسن	تعابیر	بخش	مهمی	از	هر	زبان	را	تشکیل	می	دهند	و	زبان	بدون	آنها،	شیوایی	و	رسایی	
و	کارکرد	سازندۀ	خود	را	از	دست	می	دهد.	در	مقدمه،	پیش	از	پرداختن	به	اصل	موضوع،	کوتاه	از	دو	
زبان	مازندرانی	و	روسی	می	گوییم.	به	نقل	از	طیار	یزدان	پناه	دربارۀ	سرچشمة	زبان	مازندرانی	دو	نظریه	
مطرح	است:	نخست	اینکه	مازندرانی	شاخه	ای	از	زبان	ایرانی	است	و	دوم	اینکه	ساکنین	بومی	مازندران،	
پیش	از	پذیرش	زبان	نورسیدگان	آریایی،	از	یک	قشر	زیرین	زبانی	برخوردار	بوده	و	بعدها	به	تدریج	با	
گذر	از	یک	مرحلة	دو	زبانگی	و	با	حفظ	تمام	دستاوردهای	زبانی،	به	ویژه	واژگانی	و	به	احتمال	زیاد	
ساختاری،	جذب	زبان	اقوام	ایرانی	شدند.	به	هر	ترتیب	این	نکته	انکارناپذیر	است	که	زبان	مازندرانی	
پس	از	ورود	آریایی	ها	طی	سده	ها	تحت	تأثیر	و	سیطرۀ	عمیق	زبان	های	اقوام	آریایی	قرار	داشت	
)یزدان	پناه،	1397:	161(.	ابوالقاسم	اسماعیل	پور	معتقد	است	که	زبان	تبری	)مازندرانی(	دنبالة	طبیعی	
زبان	پارتی	و	فارسی	میانه	است	و	حوزۀ	زبانی	آن	از	غرب	به	تنکابن	و	نمک	آبرود	می	رسد	و	از	جنوب	
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به	رشته	کوه	البرز،	حدود	شهمیرزاد،	سنگسر،	فیروزکوه،	لواسانات،	شمال	کوه	های	امام	زاده	داوود	و	
طالقان	و	از	شرق	به	گرگان	و	استرآباد	و	از	شمال	به	کرانه	های	خزر.	به	نظر	می	رسد	گویش	های	حاکم	
در	شرق	مازندران	بیشتر	متأثر	از	زبان	پارتی	هستند	و	هر	چه	به	غرب	مازندران	نزدیک	می	شویم،	
تأثیر	فارسی	میانه	را	بر	گویش	هایش	بیشتر	درک	می	کنیم	)اسماعیل	پور،	1397:	13(.	راستارگویِوا،	
مازندرانی	را	متعلق	به	گروه	زبان	های	ایرانی	شمال	غربی	)زبان	های	رایج	در	شمال	و	شمال	غربی	فالت	
ایران(	می	داند	و	حوزۀ	کاربرد	این	زبان	را	در	استان	مازندران	)تبرستان	سابق(	و	کرانة	جنوبی	دریای	

کاسپین	)خزر(	معرفی	می	کند	)راستارگویوا،	1995:	125(.	
ویژگی	های	ساختاری	و	نحوی	زبان	مازندرانی	آن	را	به	یک	زبان	مستقل	با	گویش	های	بی	شمار	تبدیل	
کرده	است	و	گنجینه	ای	ارزشمند	از	ادبیات	نوشتاری	و	شفاهی	به	یادگار	گذاشته	است؛	به	عنوان	نمونه،	
مرزبان	نامه	نخست	به	زبان	مازندرانی	تألیف	و	سپس	به	فارسی	برگردان	شد.	قابوس	نامه	نیز	زیر	تأثیر	سنت	
خاندان	های	کهن	تبرستان	تألیف	شد	و	در	تاریخ	تبرستان	ابن	اسفندیار	اشعاری	به	زبان	تبری	قدیم	ثبت	شده	
است.	ترانه	های	تبری	امیر	پازواری،	شاعر	روزگار	صفوی،	در	1860م.	توسط	خاورشناس	روس،	برنهار	ُدرن،	
گردآوری	و	در	مجموعه	ای	به	نام	کنزاالسرار	از	شیخ	العجم	مازندرانی	در	پترزبورگ	به	چاپ	رسید	)اسماعیل	پور،	

1397:	14(.	بنابراین	مازندرانی،	زبانی	گسترده،	پیچیده	و	در	عین	حال	دقیق	و	بسیار	غنی	است.
روس	ها	از	نسل	اسالوها	هستند.	اسالوها	بزرگ	ترین	گروه	قومی	در	اروپای	شرقی	و	از	گویشوران	
شاخة	اسالوی	زبان	های	هند	و	اروپایی	بودند.	به	عبارتی	ساده	تر،	در	خانوادۀ	زبان	های	هند	و	اروپایی،	
روسی	عموزادۀ	انگلیسی	و	خویشاوند	دور	فارسی	است.	گنجینة	واژگانی	زبان	روسی	را	می	توان	متأثر	

از	چهار	دورۀ	زبانی	دانست:
	1(	واژه	هایی	که	از	زبان	های	هند	و	اروپایی	باقیمانده	اند.	بنا	به	تخمین	دانشمندان،	تمدن	باستانی	هند	

و	اروپایی	از	4	تا	5	هزار	سال	پیش	از	میالد	تشکیل	شد	و	قبایل	ساکن	در	مناطق	بسیار	پهناوری	را	

با	یکدیگر	پیوند	داد.	برخی	از	زبان	شناسان	معتقدند	که	تمدن	هند	و	اروپایی	از	حد	فاصل	رود	ولگا	

تا	ینی	سی	گسترش	یافت	و	برخی	دیگر	گسترۀ	این	تمدن	را	حد	فاصل	بالکان	و	دانوب	می	دانند.	

2(	واژه	هایی	که	از	زبان	اسالوی	مشترک	باقیمانده	اند.	زبان	اسالوی	مشترک،	نیا	زبانی	است	که	زبان	های	

اسالوی	شرقی،	اسالوی	غربی	و	اسالوی	جنوبی	به	طور	تقریبی	در	قرن	های	7	تا	8	م.	از	آن	مشتق	
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شدند.	زبان	اسالوی	مشترک	در	عصر	پیش	از	ابداع	الفبا	در	مناطق	تحت	سیطره	اش،	یعنی	حدفاصل	

رود	دنی	یِپر،	باگ	و	ویسال	)در	لهستان(	مورد	استفاده	قرار	می	گرفت.

3(	واژه	هایی	که	از	زبان	اسالوی	شرقی	باقیمانده	اند.	با	تجزیة	زبان	اسالوی	مشترک	راه	برای	شکوفایی	

زبان	روسی	باستان	یا	زبان	اسالوی	شرقی	باز	می	شود.	اسالوهای	شرقی	که	شامل	روس	ها،	اکراینی	ها	

و	بالروس	ها	بودند،	از	قرن	7	تا	9	میالدی،	از	دیگر	نیاکان	خود	یعنی	اسالوهای	غربی	)چک	ها،	

اسلواک	ها	و	لهستانی	ها(	و	اسالوهای	جنوبی	)بوسنیایی	ها،	صرب	ها،	کروات	ها،	مقدونی	ها،	بلغارها	و	

اسلوون	ها(	تفکیک	شده	و	در	بخش	هایی	از	اروپای	شرقی	سکنی	می	گزینند.		

4(	واژه	های	کاماًل	روسی.	پس	از	قرن	14	میالدی	زبان	روسی	به	طور	مستقل	گسترش	می	یابد	و	از	

زبان	های	اکراینی	و	بالروسی	فاصله	می	گیرد.	

اما	چنانچه	بخواهیم	از	زبان	روسی	معاصر	سخن	به	میان	بیاوریم،	دوره	ای	از	زمان	الکساندر	
پوشکین،	شاعر	عصر	طالیی	ادبیات	روسیه،	تا	زمان	حاضر	را	دربرمی	گیرد	)روزنتال،	2005:	61-60(.	
با	توجه	به	مطالب	باال،	در	می	یابیم	که	هر	دو	زبان	مازندرانی	و	روسی	از	زبان	های	دامنه	دار	با	واژگان	
غنی	هستند	و	مطالعه	پیرامون	آنها	به	شناخت	و	اعتالی	هر	چه	بیشتر	این	زبان	ها	و	جنبه	های	تاریخی،	
فرهنگی	و	اجتماعی	گویشورانش	کمک	می	کند	و	این	نیاز	در	رابطه	با	زبان	مازندرانی	بیشتر	حس	
می	شود،	چراکه	در	چند	دهة	اخیر	با	هجوم	بی	رویة	وام	واژه	های	فارسی	و	بی	مهری	گویشورانش	زنگ	

خطر	به	صدا	درآمده	و	مرگ	این	زبان	غنی	چندان	دور	به	نظر	نمی	رسد.	

بحث و بررسی

در	این	بخش	به	بررسی	مفهوم	تابو	و	حسن	تعبیر	می	پردازیم.	اصطالح	»	تابو«	از	زبان	های	پولینزی	
گرفته	شده	است	و	بر	منع	کاربرد	اسم	و	انجام	عملی	در	ارتباط	با	اشیا	یا	اشخاص	خاص	داللت	می	کند.	
تابو	دارای	دو	معنای	متضاد	است:	از	یک	سو	به	معنای	مقدس	و	از	سوی	دیگر	به	معنای	خطرناک،	
ممنوع	و	حرام	است.	پایة	منعیات	تابو	این	نظریه	است	که	برخی	از	اشخاص،	اشیا	یا	موقعیت	ها،	دارای	
نیروی	خطرناکی	هستند	و	مانند	یک	چیز	مسری،	با	تماس	و	به	زبان	آوردن	منتقل	می	شوند.	تابوی	
تماس	با	مردگان،	تابوی	اعمال	جنسی،	تابوی	رویارویی	با	حیوانات	و	دشمنان،	تابوی	بیماری،	ناتوانی	
و	پیری	و	غیره	از	مواردی	هستند	که	انسان	ها	برای	پرهیز	از	اشارۀ	مستقیم	به	آنها	به	دنبال	جایگزین	
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می	گردند	)مریدی،	1387:	170(.	مفهوم	تابو	در	علم	قوم	شناسی	و	جامعه	شناسی	برای	اشاره	به	
ممنوعیت	هایی	که	از	اسطوره	ها	بر	جای	مانده	اند،	استفاده	می	شود.	در	حال	حاضر	این	اصطالح	به	
هر	ممنوعیتی	اشاره	می	کند	که	نقض	آن	معموالً	تهدیدی	برای	جامعه	محسوب	می	شود.	در	علم	
زبان	شناسی،	تابو	به	واژه	ها	و	عباراتی	اطالق	می	شود	که	مردم	ناپسند	می	شمارند	و	باید	با	احتیاط	کافی	

به	کار	روند	)مداینی،	1395:	38(.					
	برای	نامیدن	مفاهیمی	که	تابو	و	حرام	به	نظر	می	رسند،	از	کلمات	یا	عباراتی	استفاده	می	کنیم	که	
از	نظر	معنا	و	بار	احساسی	خنثی	است.	به	این	کلمات	در	علم	زبان	شناسی	»	حسن	تعبیر«،	»	به	گویی«	
	eu	جزء	دو	از	خود	که	شده	مشتق	euphemos		یونانی	واژۀ	از	اصطالح	این	گوییم.	می	اوفمیسم«	»	یا
)=	خوب(	و	phemi	)=	می	گویم(	ساخته	شده	است	و	داللت	دارد	بر	نوعی	زبان	مجازی	که	معموالً	برای	
تلطیف	کالم	و	گزاره	های	صریح	تر	به	کار	می	رود	)میرزاسوزنی،	1393:	62(.	واژه	برای	انسان	های	بدوی	
قدرت	جادویی	داشت.	ذهن	ابتدایی	آنها	قادر	نبود	شی،	پدیده	و	حقیقت	را	از	نام	آنها	تفکیک	کند	و	
واژه	برای	آنها	جزء	الینفکی	از	خود	حقیقت	بود.	آنها	می	بایست	شرایط	و	ضوابطی	را	رعایت	کنند	تا	در	
جامعة	غیرمتمدن	آن	روزگار،	خود	را	از	هالکت	و	نابودی	برهانند.	به	این	ترتیب	نخستین	تابوها	شکل	
می	گیرند	و	در	همان	مراحل	ابتدایی	شکل	گیری	تابوها،	حسن	تعبیرها،	که	نام	هایی	مجازی،	پوشاننده	و	
غیرمستقیم	بودند،	پا	به	عرصة	وجود	می	گذارند.	با	گسترش	و	توسعة	تمدن	و	جامعة	بشری،	تصور	انسان	
از	جهان	پیرامونش	نیز	دستخوش	تغییر	شده	و	در	نتیجه	ماهیت	تابوها	و	منعیات	نیز	تغییر	می	کند.	
امروزه	باورهای	مذهبی	و	ترس	از	نیروهای	مافوق	طبیعی،	دلیل	پیدایش	و	استفاده	از	حسن	تعبیرها	
نیستند.	کلمات	و	عبارات	حسن	تعبیری	در	حال	حاضر	نقش	های	گوناگونی	بر	عهده	دارند:	رعایت	آداب	

گفتار،	تلطیف،	نیکو	و	پرطمطراق	ساختن	کالم،	سرپوش	نهادن	بر	حقیقت	و	غیره	از	آن	جمله	اند.
در	ادامه	به	بررسی	تطبیقی	حسن	تعبیر	در	زبان	های	مازندرانی	و	روسی	می	پردازیم	و	آنها	را		از	لحاظ	
معنایی	و	ساختاری	طبقه	بندی	می	کنیم.	حسن	تعابیر	روسی	که	در	این	مقاله	به	آنها	اشاره	می	کنیم،	
برگرفته	از	فرهنگ	حسن	تعبیری	زبان	روسی	است	)سینیچکینا،	2008(	و	مثال	های	مازندرانی	حاصل	
	تحقیق	میدانی،	جستجو	در	کتاب	»	فرهنگ	مثل	های	مازندرانی«	)یزدان	پناه،	1376(	و	همچنین	شم ّ

زبانی	نویسندۀ	مقاله	است.	
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یکی	از	حوزه	هایی	که	در	زبان	های	مازندرانی	و	روسی	به	طور	گسترده	از	حسن	تعبیر	بهره	می	جوید،	
حوزۀ	معنایی	مرگ	است.	هراس	از	مرگ	و	نیستی،	همواره	ذهن	بشریت	را	به	خود	مشغول	داشته	
و	انسان	برای	پذیرش	این	حقیقت	انکارناپذیر	به	دنبال	چاره	اندیشی	است.	بنابراین	فراوانی	واژه	ها	
و	عبارت	های	حسن	تعبیری	پیرامون	موضوع	مرگ	در	همة	زبان	ها	قابل	مشاهده	است.	برای	اشارۀ	

غیرمستقیم	به	مفهوم	مرگ	گویشوران	مازندرانی	از	ابزارهای	مختلفی	کمک	می	گیرند:	
1(	رنگ	و	بوی	الهی	به	آن	می	دهند	و	مرگ	را	رحمتی	از	جانب	پروردگار	و	مایة	آمرزش	به		حساب	می	آورند:	

	]marhum baye[	بیه	مرحوم	آمرزید(،	را	او	خدا	=(	]xedā biyamorzi baye[	بیه	بیامرزی	خدا

)=	مورد	رحمت	قرار	گرفت(،	به	رحمت	خدا	بورده	]be rahmete xeda burde[	)=	به	رحمت	خدا	

رفت(؛

2(	مرگ	را	سفر	و	رفتن	به	دنیای	دیگر	توصیف	می	کنند:	دره	شورنه	]dar-e šurne[	)=	در	حال	رفتن	

است:	در	حالت	نزع	است(؛

vene češ palver de-[	دماسه	پلور	چش	ونه	شود:	می	اشاره	مرگ	به	خاکسپاری	آیین	و	مرگ	های	نشانه	از	3(

 vene tašt bene[	دکته	بنه	تشت	ونه	است(،	نزع	حال	در	افتاد:	سقف	روی	الوارهای	به	چشمش	=(	]masse

dakete[	)=	تشتش	پایین	افتاد:	مرد.	هیاهوی	حاصل	از	افتادن	تشت	فلزی،	سفیر	مرگ	است	و	اطرافیان	را	از	

مرگ	شخص	باخبر	می	کند(،	چار	کس	دوش	بوردن	]čār kase duš burden[	)=	بر	روی	شانه	های	چهار	نفر	

رفتن:	مردن.	اشاره	دارد	به	تابوت	که	چهار	گوشه	دارد	و	شخص	متوفی	درون	تابوت	و	بر	روی	شانة	بازماندگان	

تا	گور	حمل	می	شود(،	پلی	دگرسه	]pali dagereste[	)=	به	پهلو	چرخید/	افتاد،	ورافتاد(؛

4(	به	جای	استفاده	از	مفهوم	مرگ،	متضاد	آن	یعنی	»	عمر«	را	به	کار	می	برند	و	یا	از	کلماتی	مثل	»	وقت«	

 še omre head[	ره	شما	هدا	عمر	شه	کنند:	می	اشاره	عمر	شدن	تمام	به	غیرمستقیم	»پیمانه«	و

šema re[	)=	عمرش	را	داد	به	شما:	مرد(،	وره	پیش	هکته	]vere piš hakete[	)=	جلو	افتاد:	ناگهانی	

مرد،	موقع	مرگش	نبود(،	ونه	پیمانه	پر	بیه	]vene peymāne poor baye[	)پیمانه	اش	پر	شد:	

عمرش	به	سر	رسید،	مرد(؛	

5(	تمثیل	یکی	دیگر	از	ابزارهایی	است	که	برای	بیان	مفهوم	مرگ	استفاده	می	شود:	رحمت	خره	سوار	بیه	

]rahmet-e xar-e sevār baye[	)=	سوار	خر	رحمت	شد:	مرد(.	
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در	زبان	روسی	هم	مثال	های	مشابهی	برای	بیان	حسن	تعبیری	مفهوم	مرگ	داریم	و	با	جایگزین	
کردن	این	مفهوم	تابو	با	مفاهیمی	چون	سفر،	خواب	و	رسیدن	به	آرامش	تلخی	و	هراس	از	آن	را	
می	کاهند.	اشاره	به	جدایی	روح	از	بدن	و	رفتن	از	این	دنیا	به	دنیای	دیگر	)دنیای	بهتر(،	به	ساخت	
حسن	تعبیرهای	این	حوزۀ	معنایی	کمک	می	کند.	در	جدایی	روح	از	بدن	یا	خود	شخص	با	روحش	وداع	
 отдавать	:مثال	عنوان	به	ستاند،	می	را	آن	قدیس(	فرشته،	)خدا،	ماورایی	نیروی	یک	آنکه	یا	و	کند	می

Богу душу	)=روح	را	تسلیم	خداوند	کردن(،	испускать дух	)=	روح	را	رها	کردن(.

در	سفر	و	یا	انتقال	از	این	دنیای	به	دنیای	دیگر،	متوفی	یا	به	مکان	مشخصی	می	رود	و	یا	به	نزد	
آشنایی	که	پیش	تر	بدرود	حیات	گفته	است.	این	انتقال	می	تواند	به	شکل	عبور	از	جایی،	پرواز،	اوج	
گرفتن	و	یا	سقوط	باشد:	уходить в вечность	)=	به	ابدیت	رفتن(،	уйти к праотцам	)=	به	

نزد	اجداد	رفتن(.
اشارۀ	به	نشانه	های	مرگ	و	آیین	تدفین	به	جای	اشارۀ	صریح	به	این	مفهوم	نیز	از	ابزارهای	ساخت	
حسن	تعبیر	در	زبان	روسی	است:	на ладан дышать	)=	بوی	ُکُندر	را	استنشاق	کردن(.	صمغ	ُکُندر	را	
از	درخت	کندر	می	گیرند	و	در	فرهنگ	روسی	سوزاندن	صمغ	کندر	در	اتاقی	که	فرد	محتضر	در	آن	است،	
بخشی	از	آیین	مذهبی	شان	است.	بنابراین	این	ضرب	المثل	روسی	به	طور	غیرمستقیم	به	مرگ	اشاره	می	کند.	
عبارت	کنایی	два метра		)=	دو	متر(	غیرمستقیم	به	مرگ	اشاره	می	کند.	از	آنجایی	که	در	روسیه	
مرسوم	است	که	اموات	را	در	عمق	دو	متری	از	زمین	به	خاک	بسپارند،	عبارت	»	دو	متر«	به	خاکسپاری	

و	در	نهایت	مرگ	اشاره	می	کند.	در	ضمن	این	عبارت	طنزآمیز	نیز	هست.		

Куда уж мне в санаторий ехать! Мне уж пора подавать заявление на два метра!

چه	وقت	رفتن	به	آسایشگاه	است!	من	دیگر	باید	برای	دو	متر	)=	گور(	درخواست	بدهم.								
ضرب	المثل	روسی	приказать долго жить	)=	فرمودند	که	طوالنی	زندگی	کنید(،	شبیه	به	
عبارت	فارسی	»	عمرش	را	داد	به	شما«	است.	با	این	تفاوت	که	شخص	متوفی	خود	در	آستانة	مرگ	به	

اطرافیان	دستور	می	دهد	که	تا	می	توانند	بر	عمرشان	بیفزایند.	
حسـن	تعبیـرهـایی	مانند	очи в гору пойдут	)=	چـشـم	هـا	به	سـمت	کوه	دوخـتـه	شـدنـد(،	
	сложить руки	،)بستن	را	ها	چشم	=(	закрыть глаза	،)کردن	دراز	را	پاها	=(	протянуть	ноги
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)=	دست	ها	را	جمع	کردن(	از	دیگر	نمونه	های	این	حوزۀ	معنایی	هستند	که	به	طور	غیرمستقیم	و	با	
اشاره	به	نشانه	های	مرگ	از	آن	نام	می	برند.

بیماری	های	درمان	ناپذیر	و	کشنده،	بیماری	هایی	که	در	نتیجة	روابط	جنسی	ناسالم	به	وجود	
می	آیند،	بیماری	هایی	که	به	اجابت	مزاج	مرتبط	می	شوند	و	نقص	های	جسمانی	و	عقالنی	از	دیگر	

حوزه	های	معنایی	هستند	که	در	هر	دو	زبان	مازندرانی	و	روسی	نیازمند	حسن	تعبیرسازی	اند:
عبارت	گته	مریضی	]gate marizi[	)=	بیماری	بزرگ(	برای	اشارۀ	غیرمستقیم	به	بیماری	های	
سخت	و	عالج	ناپذیری	مثل	سرطان	به	کار	می	رود.	در	اینجا	گویشوران	مازندرانی	با	کمک	گسترش	
معنایی	از	قبح	و	هراس	نامیدن	این	بیماری	با	اسم	مستقیم	اش	می	پرهیزند.	در	اکثر	موارد،	هنگامی	که	
واژه	ای	خاص	ناخوشایند	می	شود،	برای	اشاره	به	آن،	از	واژه	ای	استفاده	می	شود	که	در	سطح	مقوله	بندی،	
در	سطح	باالتری	قرار	دارد.	در	واقع،	در	این	حالت،	واژۀ	حسن	تعبیری	دارای	جامعیت	بیشتری	است	
و	آن	واژۀ	ناخوشایند	را	نیز	شامل	می	شود.	این	فرآیند	باعث	غیرملموس	شدن	و	انتزاعی	شدن	مفاهیم	
ناخوشایند	می	شود.	از	طریق	این	انتزاعی	سازی،	تأثیرات	معنای	منفی	واژه	کاهش	می	یابد	)موسوی،	
1390:	98(.	عبارت	دله	دریم	بهم	بخردن	]beham baxerden	dele darim[	)=	دچار	اسهال	و	
استفراغ	شدن(	که	با	گسترش	معنایی	به	مفهوم	ناخوشایند	اسهال	و	استفراغ	اشاره	می	کند.	عبارت	
اتاجا	نشین	بیه	]attā jā nešin baye[	)=	یک	جا	نشین	شد(	به	طور	غیرمستقیم	به	علیل	و	ناتوان	شدن	
اشاره	می	کند؛	این	ناتوانی	می	تواند	بر	اثر	کهولت	سن	باشد	و	یا	معلولیت.	عبارات	حسن	تعبیری	چنگ	
بیه	]eng bayeč[/	چنگلی	بیه	]čengeli baye[	)=	جمع	شدن(	به	طور	غیرمستقیم	به	ناتوانی	جسمی	
	=(	]vere piš biyamoo[	بیمو	پیش	وره	تعبیری	حسن	عبارت	کند.	می	اشاره	شخص	شدن	افلیج	و

حالتی	برای	او	پیش	آمد(	به	طور	کنایی	به	دیوانه	شدن	و	عدم	تعادل	روانی	شخص	اشاره	می	کند.
عبارات	توصیفی	чума XX века	)=	طاعون	قرن	بیستم(،		эпидемия века	)=	اپیدمی	قرن(	
برای	اشاره	به	بیماری	ایدز	به	کار	می	روند	و	برای	ساخت	آنها	از	اطناب	استفاده	می	شود.	اطناب	توصیف	
مفصل	تر	مشخصات	و	معانی	مرتبط	با	واژۀ	اصلی	است.	در	این	مثال	ها	به	جای	نام	بردن	از	واحد	زبانی	

مقصد،	مشخصات	و	عناصر	واژۀ	اصلی	بیان	می	شود.																
در	زبان	روسی	از	حسن	تعبیر		французская болезнь	)=	بیماری	فرانسوی(	برای	نامیدن	بیماری	
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سفلیس	استفاده	می	کنند	و	با	اشاره	به	مکان	گسترش	و	شیوع	این	بیماری،	از	نام	بردن	آن	به	شکل	صریح	
خودداری	می	کنند	و	در	واقع	از	مجاز	برای	ساخت	این	عبارت	حسن	تعبیری	استفاده	می	کنند.	نکتة	جالب	
 Mal(	ها	ایتالیایی	و	)French Рох(	ها	انگلیسی	ها،	آلمانی	ها،	روس	که	است	این	بیماری	این	نام	درمورد
Francesse(،	فرانسوی	ها	را	عامل	شیوع	و	گسترش	این	بیماری	مقاربتی	می	دانند	و	خود	فرانسوی	ها،	

ایتالیایی	ها	را	مقصر	گسترش	این	بیماری	)Mal Naples(.	واژۀ	سیفلیس	در	زبان	فارسی	برگرفته	از	زبان	
فرانسه	است	و	وام	گیری	هم	یکی	از	ابزارهای	پرکاربرد	در	ساخت	حسن	تعبیر	است.	

عبارت	медвежья болезнь		)=	بیماری	خرسی(	برای	نامیدن	غیرمستقیم	بیماری	ناخوشایند	
»	اسهال«	به	کار	می	رود؛	البته	اسهالی	که	در	نتیجة	ترس	اتفاق	می	افتد.	برای	ساخت	این	حسن	تعبیر	
از	ابزار	زبانی	مجاز	استفاده	می	شود:	ممکن	است	با	حملة	شکارچیان،	جان	خرس	هایی	که	در	النه	های	
خود	و	در	خواب	زمستانی	فرو	رفته	اند	به	خطر	بیفتد.	زمانی	که	این	خرس	ها	از	خواب	بیدار	می	شوند	و	

با	شکارچی	روبه	رو،	دچار	حملة	عصبی	شده	و	در	نتیجة	این	فشار	عصبی	اسهال	می	گیرند.
منظور	از	عبارت	У него желудок	)=	او	معده	دارد(،	بیماری	معده	است.	در	اینجا	برای	اشاره	

نکردن	به	بیماری	و	برای	ساخت	این	حسن	تعبیر،	روس	ها		از	مجاز	کل	به	جزء	استفاده	می	کنند.	
	чудаковатый/ несколько странный	عبارات	از	عقالنی	نقص	بیان	برای	روسی	زبان	در
)=	عجیب	و	غریب(	استفاده	می	کنند	و	به	جای	واژۀ	صریح	دیوانه	که	بار	معنایی	منفی	دارد،	از	واژۀ	
مالیم	تری	استفاده	می	کنند.	برای	ساخت	این	حسن	تعبیر	از	ابزار	زبانی	کم	گفت	استفاده	می	شود.	
کم	گفت	یکی	دیگر	از	ابزارهایی	است	که	برای	ساخت	حسن	تعبیر	در	زبان	روسی	به	کار	می	رود.	
شمیسا	)261:1389(	کم	گفت	را	بیان	محتاطانه	می	داند.	در	واقع،	کم	گفت	به	این	معنا	است	که	

احتیاطاً	مطلبی	را	از	حد	خود	ضعیف	تر	یا	مالیم	تر	بیان	کنیم.			
تابو	بودن	مسائل	جنسی	و	حجب	و	حیای	ناشی	از	آن،	موجب	شده	تا	کاربران	زبان	مازندرانی	و	
روسی	به	طور	گسترده	از	ابزارهای	مختلفی	برای	ساخت	حسن	تعبیرهای	این	حوزۀ	معنایی	استفاده	
کنند.	اندام	های	جنسی،	روابط	جنسی،	لباس	های	زیر،	بارداری	و	زایمان،	واژه	ها	و	عباراتی	که	به	

آناتومی	و	فیزیولوژی	انسان	اشاره	دارند،	در	این	دسته	قرار	می	گیرند.	
در	زبان	مازندرانی	برای	اشارۀ	غیرمستقیم	به	وضع	حمل	از	عبارات	توصیفی	مانند،	مار	و	وچه	
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کنار	بوردنه	]mār-o-vače kenār burdene[	)=	مادر	و	بچه	به	کناری	رفتن(،	مار	و	وچه	سیوا	بیننه	
	]mār sabek baye[	بیه	سبک	مار	شدند(،	جدا	هم	از	بچه	و	مادر(	]mār-o-vače sivā baynene[
)=	مادر	سبک	شد(،	مره	کنار	هکرده	]mere kenār hakerde[	)=	من	را	به	کناری	فرستاد:	در	زایمان	
به	من	کمک	کرد(	و...	استفاده	می	کنند.	همچنین	برای	اشاره	به	بارداری	از	صفت	سنگین	بیه/	هسه	
]sangin baye/ hasse[	)=	سنگین	شد/	هست(	استفاده	می	کنیم	و	بسیار	جالب	است	که	در	زبان	
روسی	و	گویش	های	آن	نیز	از	واژۀ	مشابهی	برای	اشارۀ	غیرمستقیم	به	بارداری	کمک	می	گیرند:	فعل	
»	отяжелевать«	)=	سنگین	شدن(	به	باردار	شدن	و	صفت	کوتاه	»тяжела«	)=	سنگین(	به	
بارداری	اشاره	می	کنند	و	گویشوران	با	استفاده	از	مجاز،	یعنی	اشاره	به	ویژگی	یک	حالت	به	جای	نام	
	быть в интересном положении	،مانند	هایی	عبارت	کنند.	می	تعبیرسازی	حسن	آن،	مستقیم
)=	در	موقعیت	جالبی	بودن(،	ждать ребёнка	)=	منتظر	بچه	بودن(	نیز	به	جای	واژۀ	مستقیم	

беременная	)=	باردار(	به	عنوان	حسن	تعبیر	در	این	مفهوم	به	کار	می	روند.

از	دیگر	مفاهیمی	که	نیاز	به	حسن	تعبیرسازی	دارد،	اشاره	به	مفهوم	عادت	ماهیانه	است.	در	
 mariz[	بیه	مریض	1(	روند:	می	کار	به	تعابیری	حسن	چنین	تابو	مفهوم	این	نامیدن	برای	مازندرانی
baye[	)=	بیمار	شد(.	برای	ساخت	این	حسن	تعبیر	از	ابزار	زبانی	گسترش	معنایی	کمک	می	گیریم.	

2(	رگ	بیه	]reg baye[.	در	این	مورد	با	نمونة	جالبی	از	حسن	تعبیرسازی	روبه	رو	می	شویم	که	بر	پایة	
وام	گیری	شکل	می	گیرد.	از	آنجایی	که	وام	واژه	ها،	کلماتی	ناآشنا	برای	گویندگان	زبان	مقصد	هستند،	
لذا	می	توانند	در	نقش	حسن	تعبیر	به	شکل	گسترده	ای	به	کار	روند.	به	احتمال	بسیار	قوی	واژۀ	رگ	در	
زبان	مازندرانی	برگرفته	از	واژۀ	روسی	регулы	)=	عادت	ماهیانه(	است	که	خود	ریشه	در	زبان	التین	
دارد.	کلمة	регулы	در	زبان	روسی	حسن	تعبیری	است	که	به	جای	واژۀ	مستقیم	و	بومی	و	تابوی	
кровоочищение	)=	خونریزی(	به	کار	می	رود.	واژۀ	»رگل«	]regl[	با	مفهومی	که	در	باال	ذکر	شده،	

وارد	زبان	فارسی	شده	است	و	مؤلفین	فرهنگ	سخن	آن	را	وام	واژه	ای	فرانسوی	می	دانند.	3(	چاچ	
چک	چک	کنه	]čāč ček ček kene[	)=	ناودان	چکه	می	کند(؛	در	این	مورد	گویشوران	مازندرانی	با	

بهره	گرفتن	از	ابزار	زبانی	استعاره	دست	به	حسن	تعبیرسازی	زدند.				
عبارت	استعاری	красные дни	)=	روزهای	قرمز(	به	عنوان	حسن	تعبیر	به	جای	مفهوم	ناخوشایند	
عادت	ماهیانه	در	زبان	روسی	به	کار	می	رود	و	بر	پایة	مقایسة	طنزآمیز	روزهای	تعطیل	شنبه	و	یکشنبه	
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که	در	تقویم	ها	با	رنگ	قرمز	مشخص	می	شوند،	ساخته	شده	است.	
پیرامون	آن	در	زبان	های	 از	دیگر	حوزه	های	معنایی	که	شاهد	حسن	تعبیرسازی	گسترده	ای	
مازندرانی	و	روسی	هستیم،	عبارات	و	واژه	های	مرتبط	با	اجابت	مزاج	است.	به	مثال	های	زیر	توجه	
کنید:	بیرون	بورم	]birun burem[	)=	بیرون	بروم(؛	بنه	بورم	]bene burem[	)=	پایین	بروم(؛	او	کنار	
بورم	]ow kenār burem[	)=	کنار	آب	بروم(؛	آب	ریز	بورم	]āb-riz burem[	)=	به	آب	ریزگاه	بروم(؛	
آفتوبه	)جری(	بیرم	]āftube (jeri) bayrem[	)=	آفتابه	بردارم(	و...؛	این	حسن	تعابیر	با	کمک	ابزار	
زبانی	مجاز	ساخته	شدند.	در	زبان	مازندرانی،	با	اشاره	به	مکان	اجابت	مزاج	-	بیرون،	پایین،	کنار	آب	
)دستشویی	خانه	ها	بیرون	از	فضای	خانه	بود(-	و	همچنین	اشاره	به	ابزاری	که	برای	اجابت	مزاج	الزم	

است	)آفتابه(	به	جای	اشارۀ	مستقیم	به	خود	عمل،	حسن	تعبیرسازی	اتفاق	افتاده	است.	
در	زبان	روسی	نیز	واژه	ها	و	عبارات	و	اصطالحات	متنوعی	برای	اشارۀ	غیر	مستقیم	به	این	مفهوم	
 мужская زنانه(؛	 اتاق	 	=( 	дамская комната حمام(؛	 	=( 	ванная комната می	رود:	 به	کار	
комната	)=	اتاق	مردانه(	که	از	ابزار	مجاز	برای	ساخت	این	مفهوم	حسن	تعبیری	استفاده	شده	است.	

	=(	пойти туда, куда царь (король, президент) пешком ходит	طنزآمیز	عبارت
رفتن	به	آنجایی	که	تزار	)شاه،	رئیس	جمهور(	پیاده	می	رود(	با	کمک	اطناب	ساخته	شده	و	برای	اشارۀ	

غیرمستقیم	به	توالت	از	آن	استفاده	می	کنند.	
فعل	облегчаться	)=	سبک	شدن(	به	عنوان	حسن	تعبیر	به	جای	مفهوم	مستقیم	ادرار/	مدفوع	
کردن،	و	عبارت	حسن	تعبیری	зайти кое-куда	)=	سر	به	جایی	زدن(	به	جای	مدفوع	کردن	به	کار	
می	رود.	در	مورد	اول	از	مجاز	برای	ساخت	حسن	تعبیر	استفاده	شد	و	مورد	دوم	بر	پایة	ضمیر	مبهم	
ساخته	شد.	ضمایر	مبهم	نیز	می	توانند	دارای	کاربرد	حسن	تعبیری	باشند.	ضمایر	مبهم،	ضمایری	
هستند	که	تنها	و	بی	همراهی	اسم	می	آیند	و	بر	کس	یا	چیز	و	یا	مقدار	مبهمی	داللت	می	کنند	)انوری	

و	گیوی،	1385:	166(.	
از	دیگـر	حـوزه	هـای	معـنایی	که	شـاهـد	کاربـرد	گسـتردۀ	حسـن	تعبیـر	در	هـر	دو	زبان	هسـتیم،	
حسن	تعبیرهای	حوزۀ	اجتماعی	است	که	می	توانیم	زیرمجموعه	های	متعددی	از	جمله	نقص	های	
اخالقی،	اعتیاد،	مشاغل	بی	پرستیژ	و	غیره	را	در	ذیل	آن	جای	دهیم:	بی	دله	]bi-dele[	)=	بی	درون(	
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به	جای	بی	مغز؛	آغوز	بی	دله	]āquz-e bi-dele[	)=	گردوی	بی	مغز(	به	جای	ترسو،	بی	دل	و	جرأت؛	
دس	کج	]das kaj[	)=	کسی	که	دستش	کج	است(	به	جای	دزد؛	میس	]mis[	)=	کسی	که	دستش	
را	مشت	می	کند(	به	جای	خسیس؛	خسینگنه	داشتن	]xasingene dāšten[	)=	سنگدان	داشتن(	به	
جای	کینه	توز	بودن؛	گو	خام	کش	]gu xām-kaš[	)=	کسی	که	پوست	گاو	را	می	کند(	به	جای	شخص	
رند	و	مال	مردم	خور؛	دو	گیر	]du gir[	)=	کسی	که	دوغ	می	گیرد(	به	جای	تهی	دست	با	این	توضیح	که	
این	افراد	خوش	نشین	های	آبادی	ها	بودند	و	به	قدری	در	فقر	به	سر	می	بردند	که	غذای	عمده	شان	دوغی	
بود	که	آن	را	هم	خّیرین	به	آنها	می	بخشیدند؛	سرخ	شلوار	]serx-e šelvār[	)=	کسی	که	شلوارش	سرخ	
است(	به	جای	میرغضب	با	توضیح	اینکه	لباس	میرغضب	سرخ	بود	و	نشان	خون	داشت؛	دسر	کتن	
]dasare keten[	)=	کسی	که	دسر	)نوعی	ساز	محلی(	می	نوازد(	به	جای	خبرچین،	سخن	چین؛	منقلی	
	]habbi[	حبی	/]noxodi[	نخودی	و	کشد(	می	تریاک	و	نشیند	می	منقل	پای	که	کسی	=(	]mangali[

)=	کسی	که	قدر	نخود/	حبه	مادۀ	مخدر	مصرف	می	کند(	به	جای	معتاد	و	غیره.	
در	زبان	روسی	حسن	تعبیر	глуповатый	)=	کمی	احمق(	با	اضافه	کردن	پسوند	کاهندۀ	
ویژگی	به	صفت	глупый	)=	احمق(	ساخته	می	شود	و	به	جای	واژۀ	ناپسند	کودن	به	کار	می	رود.	
عبارت	без царя в голове	)=	سر	بی	تزار(	به	جای	شخص	نادان	و	بی	عقل	به	کار	می	رود	و	با	

کمک	مجاز	ساخته	شده	است	که	مغز	را	تزار	و	پادشاه	سر	معرفی	می	کند.	
عبارت	»длинные руки иметь«	)=	دست	های	دراز	داشتن(	در	زبان	روسی	به	جای	عبارت	

ناخوشایند	»دزدی	کردن«	به	کار	می	رود	و	با	کمک	مجاز	از	بار	منفی	این	مفهوم	می	کاهند.	
در	زبان	روسی	حسن	تعابیری	که	برای	بیان	نقص	رفتاری	خساست	به	کار	می	روند،	بیشتر	با	اضافه	
 скупенький,	:مانند	شوند؛	می	ساخته	скупой	صفت	به	تحبیبی	تصغیری-	پسوندهای	کردن
скуповатый	скупёхонький,	)=	کمی	خسیس(.	عبارت	دیگری	که	برای	بیان	حسن	تعبیری	

	=(	тугой на деньги	عبارت	است.	)مقتصد	=(	экономный	صفت	رود،	می	کار	به	مفهوم	این
آدم	تنگ	و	بسته	در	زمینة	پولی(	به	طور	غیرمستقیم	به	این	صفت	منفی	اشاره	می	کند	و	در	زبان	
روسی	کاربرد	حسن	تعبیری	پیدا	کرده	است؛	اما	همانطور	که	می	بینیم،	برای	بیان	این	مفهوم	در	
مازندرانی	از	مشت	تنگ	و	دست	بسته	استفاده	می	کنند،	چراکه	در	فرهنگ	ما	دست	نماد	دهش	و	
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بخشندگی	است.
برای	بیان	مفـهـوم	ناپسـند	انسـان	رند	و	فریبکار	در	زبان	روسـی	از	حسـن	تعبیرهایـی	مانند	
	=(	промышленник	و	)گرم	های	بچه	=(	тёплые ребята	،)گرم	مردم	=(	тёплый народ

کارخانه	دار(.	در	ساخت	این	حسن	تعبیرها	ابزار	طنز	بسیار	پررنگ	است.	همانطور	که	می	بینیم	هم	
در	مازندرانی	و	هم	در	روسی	برای	بیان	این	مفهوم	به	مشاغلی	اشاره	می	شود	که	نیاز	به	زیرکی	و	
دقت	و	مهارت	و	توانایی	دارند	که	به	طور	غیرمستقیم	به	زیرکی	افراد	رند	در	چپاول	مال	دیگران	

اشاره	می	کند.
در	زبان	روسی	برای	بیان	حسن	تعبیری	مفهوم	فقر	و	فقیر	از	ابزارهایی	مثل	کم	گفت	و	رد	خلف	و	تضاد	
استفاده	می	شود،	مانند:	бедноватый	)=	کمی	بی	چیز(	که	با	اضافه	شدن	پسوند	تصغیری-تحبیبی	به	
صفت	бедный	)=	فقیر(	ساخته	شد؛	малоимущий	)=	کم	دارا(؛	малосостоятельный	)=	کم	پول(؛	
небогатый	)=	ثروتمند	نیست(.	برای	اشاره	به	قشری	از	اجتماع	که	زیر	خط	فقر	زندگی	می	کنند	از	

حسن	تعبیرهایی	مانند	незащищённый	)=	حمایت	نشده(	و	необеспеченный	)=تأمین	نشده(	
	»БОМЖ	«	без определённого	места жительства	نوشت	کوته	همچنین	شود.	می	استفاده
)=		بدون	مکان	مشخصی	برای	زندگی(	برای	اشاره	به	افراد	بی	خانمان	و	تهی	دست	جامعه	به	کار	می	رود.	
در	اینجا	اختصارسازی	عامل	پوشانندگی	و	حسن	تعبیرسازی	است.	وام	واژۀ	انگلیسی	бич	)=	ساحل/	
دم	ساحل	بودن:	اشاره	به	ول	گشتن	ملوانان	انگلیسی	بیکار	در	حاشیة	ساحل(	در	زبان	روسی	به	افراد	
بی	خانمان	و	فقیری	که	کار	فصلی	دارند	و	بیشتر	مواقع	از	بیکاری	و	فقر	رنج	می	برند	اشاره	می	کند.	در	

اینجا	وامگیری	به	عنوان	ابزار	حسن	تعبیرسازی	به	کار	می	رود.	
در	زبان	روسی	برای	اشارۀ	غیرمستقیم	به	شغل	هراس	انگیز	و	بی	پرستیژ	جالد،	از	حسن	تعبیرهایی	
	исполнитель	،)دارد	قرار	اش	شانه	روی	بر	ای	وظیفه	که	استادکاری	=(	заплечный мастер	مانند

)=	مجری(	و	оператор	)=	اپراتور(	استفاده	می	شود.	
برای	بیان	نقص	رفتاری	خبرچینی	در	زبان	روسی	از	وام	واژۀ	алармист	)=	هشدار	دهنده(	
و	همچنین	عبارت	کنایی	و	طنزآمیز	добровольный	)=	داوطلب(	استفاده	می	شود.	مورد	آخر	
برگرفته	از	امضای	»	داوطلب«	پایان	نامه	های	بی	نام	و	نشانی	است	که	فرستنده	در	آنها	از	رسوایی	یکی	
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از	افراد	خانواده	پرده	برمی	داشت.	
برای	بیان	نقص	اجتماعی	اعتیاد	در	زبان	روسی	از	اطناب	هایی	مانند	белая чума	)=	طاعون	
سفید(،	зелёный омут 	)=	گرداب	سبز(	و	рак воли	)=	سرطان	اراده(	استفاده	می	شود	و	عبارت	
کنایی	случилось то, что случилось	)=	اتفاق	افتاد	آن	چه	که	اتفاق	افتاد(	به	جای	معتاد	شدن	

به	کار	می	رود.	
یکی	دیگر	از	مفاهیمی	که	تابو	به	حساب	می	آید	و	ریشه	در	باورها	و	عقاید	مازندرانی	ها	و	روس	ها	و	
بسیاری	دیگر	از	ملت	ها	و	فرهنگ	ها		دارد،	موجودات	فرا	زمینی	مانند	جن،	شیطان	و	اهریمن	هستند.	
در	هر	دو	زبان	شاهد	گسترش	حسن	تعبیر	سازی	در	این	حوزۀ	معنایی	هستیم	و	از	ابزارهای	تقریباً	
مشابهی	برای	این	منظور	کمک	می	گیریم.	برای	مثال	به	جای	مفهوم	تابوی	جن	در	زبان	مازندرانی	
از	چنین	عبارت	هایی	استفاده	می	شود:	بی	مهری	]bi-mehri[	)=	بی	مهر/	مهر:	خدا/	بی	خدا،	کسی	
که	خدا	همراهش	نیست(	که	با	کمک	اطناب	ساخته	شده	است؛	او	هانی	]u hāni[	)=	او:	آب/	
هانی:	موجوداتی	که	در	آب	زندگی	می	کنند(؛	اونا	وره	بزونه	]unā vere bazune[	)=	آنها	او	را	زدند(	
استفاده	از	ضمیر	اشارۀ		آنها	به	جای	اشارۀ	مستقیم	به	اجنه؛	بی	وقتی	بیه	]bi-vaqti baye[	)=	دچار	
بی	هنگامی	شدن:	جن	زده	شدن(	چرا	که	معتقدند	اشباح	و	اجنه	عصرگاهان	ظاهر	می	شوند	و	کسی	که	

بی	موقع	سر	از	جای	خلوت	و	تاریک	دربیاورد،	اجنه	او	را	مورد	آزار	قرار	می	دهند.	
در	زبان	روسی	حسن	تعبیرهای	زیادی	ساخته	شدند	تا	گویشوران	این	زبان	از	به	کار	بردن	نام	
	неприятель/		:مانند	هایی	عبارت	کنند.	دفع	را	آن	از	ناشی	خطرات	و	کرده	پرهیز	تابو	مفهوم	این
	шиш/ шишак	،)سیاه	=(	чёрный	،)ناپاک	=(	нечистый	،)دشمن	=( враг	،)نارفیق	=(	недруг

)=	شی		با	سری	نوک	تیز:	اسالوهای	باستان	معتقد	بودند	که	شیطان	موجودی	است	با	سری	نوک	
تیز(،	ангел тьмы	)=	فرشتة	تاریکی(،	дух тьмы	)=	روح	تاریکی(،	князь тьмы	)کنیاز	تاریکی-	
حاکمان	روسیة	باستان	را	کنیاز	می	نامیدند(،	лукавый	)=	کج،	قوسی:	اسالوهای	باستان	معتقد	
بودند	که	شیطان	پاهای	کج	دارد	و	کج	راه	می	رود(،	водяной	)=	آبی:	اسالوهای	باستان	معتقد	
بودند	که	شیاطین	در	آب	–رودخانه،	باتالق	زندگی	می	کنند.	در	تصور	اسالوها،	شیطان	به	شکل	
پیرمردی	عظیم	الجثه	و	عریان	بود	با	شکمی	بزرگ،	موهایی	به	رنگ	سبز	و	ریشی	از	گیاهان	آبی(.	
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همانطور	که	مشاهده	می	کنید،	چه	در	فرهنگ	مازندرانی	و	چه	در	فرهنگ	روسی	اجنه	را	موجوداتی	
ساکن	در	آب	می	دانند	و	این	خبر	از	تشابه	فرهنگی	این	دو	همسایة	دیرین	می	دهد.	از	دیگر	ابزارهای	
حسن	تعبیرسازی	برای	این	مفهوم	تابو،	استفاده	از	ضمیر	است؛	همانطور	که	در	زبان	مازندرانی	شاهد	
آن	بودیم:	не наш	)=	از	ما	نیست(	در	اینجا	از	ضمیر	ملکی	استفاده	شده	است.	ضمیر	شخصی	سوم	

شخص	مفرد		он	)=	او(	نیز	برای	همین	منظور	به	کار	می	رود.	
از	دیگر	مواردی	که	ریشه	در	باورهای	کهن	دارد،	تابو	بودن	برخی	از	حیوانات	خطرناک	و	آسیب	زننده	
	]jānever[	جانور	کلمة	از	ببرند،	نام	گرگ	از	مستقیم	آنکه	جای	به	مازندرانی	زبان	در	مثال	برای	است؛
استفاده	می	کنند	که	برای	ساخت	این	مفهوم	حسن	تعبیری	از	گسترش	معنایی	بهره	جستند.	در	باور	
روس	ها	هم	گرگ	حیوانی	مهیب	و	رعب	آور	بود	و	از	نامیدن	آن	با	نام	مستقیمش	پرهیز	می	کردند	و	به	
جای	آن،	از	صفت	серый	)=	خاکستری(	استفاده	می	کنند.	در	این	مورد	از	ابزار	مجاز	برای	ساخت	این	
حسن	تعبیر	استفاده	کردند:	اشاره	به	ویژگی	)رنگ(	این	جانور	به	جای	نامیدن	آن.	در	زبان	مازندرانی	به	
جای	خوک	که	حیوانی	مضر	و	ناپاک	بنابر	باورهای	مذهبی	است،	از	کلمة	آفت	]āfǝt[	استفاده	می	شود.	
چنانچه	بخواهند	مستقیم	از	این	حیوان	نام	ببرند،	از	سیگنال	های	حسن	تعبیری	مانند	خله	بی	ادبیه	
]xalǝ bi-adabiye[	)=	خیلی	بی	ادبی	است	ذکرش(	استفاده	می	شود	تا	از	بار	منفی	این	مفهوم	تا	حدی	
بکاهد.	از	دیگر	موارد	مشابه،	نام	حیوان	خرس	در	زبان	روسی	است	که	به	جای	نام	اصلی	آن	که	ریشه	
در	زبان	های	هند	و	اروپایی	دارد،	عبارت	توصیفی	медведь	)=	عسل	خور(	جایگزین	شده	است	و	یا	به	
جای	نام	اصلی	مار	عبارت	змея	)=	آنچه	که	بر	روی	زمین	می	خزد(	و	یا	به	جای	نام	مستقیم	سگ	در	

زبان	های	اسالوی،	از	وام	واژۀ	فارسی	собака	استفاده	می	شود.	
				

   نتیجه گیری

حسن	تعبیر،	یک	واحد	زبانی	است	که	بار	معنایی	مثبت	دارد	و	بار	منفی	معنا	را	تلطیف	می	کند.	
حسن	تعبیر	به	عنوان	یک	ابزار	زبانی	برای	برقراری	ارتباطی	هر	چه	موفق	تر	و	کم	حاشیه	تر	به	کار	
می	رود.	انسان	معاصر	در	زندگی	روزمره،	پیوسته	با	موقعیت	هایی	مواجه	می	شود	که	ناچار	است	به	جای	
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نام	صریح	و	یا	زنندۀ	مفهومی،	نام	تلطیف	شدۀ	آن	را	برگزیند	و	این	گزینش	در	نهایت	به	رعایت	آداب	
گفتار	و	ارتباطی	سازنده	می	انجامد	و	از	اینجاست	که	عالقه	به	مسئلة	کاربرد	حسن	تعبیر	به	عنوان	یکی	

از	ابزارهای	سازندۀ	موقعیت	های	توانشی	و	گریز	از	مناقشات	ارتباطی	شکل	می	گیرد.
در	هر	دو	زبان		مازندرانی	و	روسی	حسن	تعبیر	به	کار	می	رود.	اما	اگر	در	مقام	مقایسه	برآییم،	می	بینیم	
که	گویشوران	مازندرانی	صریح	تر	و	بی	پرده	تر	صحبت	می	کنند	و	کلمات	و	عبارات	تلطیف	کننده	
و	حسن	تعبیری	کمتری	در	ذخیرۀ	زبانی	و	واژگانی	خود	دارند.	گستره	های	معنایی	که	گویشوران	
زبان	های	مازندرانی	و	روسی	در	آنها	دست	به	حسن	تعبیرسازی	می	زنند،	تقریباً	مشابه	است	و	شامل	
مواردی	است	چون:	مرگ،	بیماری،	پیری،	موجودات	فرازمینی،	نقص	های	جسمی	و	عقلی،	نقص	های	
رفتاری	و	اجتماعی،	اندام	های	جنسی	و	روابط	جنسی،	اجابت	مزاج	و	حیوانات	مضر.	از	آنجایی	که	زبان	
روسی،	پویاتر	و	زنده	تر	از	زبان	مازندرانی	است،	شاهد	عرصه	های	حسن	تعبیرسازی	بیشتری	در	این	
زبان	هستیم،	به	خصوص	حسن	تعبیرهایی	که	در	زمینة	اجتماعی	و	سیاسی	ساخته	می	شوند؛	اما	زبان	
مازندرانی	در	این	حوزه	ها	به	شدت	فقیر	است	و	شاید	دلیل	آن	را	بتوان	در	به	سایه	رفتن	این	زبان	و	

هجوم	واژه	ها	و	اصطالحات	از	زبان	فارسی	دانست.	
ابزارهایی	که	برای	ساخت	حسن	تعبیر	در	زبان	های	مازندرانی	و	روسی	به	کار	می	روند	نیز	تا	حد	
بسیاری	مشابه	اند.	مجاز،	استعاره،	کنایه،	اطناب،	کم	گفت	و	رد	خلف،	شمول	معنایی	و	وام	گیری	از	
ابزارهایی	هستند	که	برای	ساخت	حسن	تعبیر	در	هر	دو	زبان	به	کار	گرفته	شده	اند؛	اما	در	زبان	روسی	
پسوندهای	تصغیری-	تحبیبی	و	اختصارسازی	نیز	به	کار	گرفته	می	شود	که	در	زبان	مازندرانی	اثری	

از	آنها	نمی	بینیم.	
کالم	آخر	اینکه	برای	نجات	زبان	غنی	و	پر	شاخ	و	برگ	مازندرانی،	بررسی	ها	و	پژوهش	های	علمی	و	
کارهای	تطبیقی		بسیار	ضروری	می	نماید.	زبان	سیستمی	پویا	و	رو	به	رشد	است	و	از	منظرهای	مختلفی	
می	توان	این	پدیدۀ	ارزشمند	بشری	را	واکاوی	و	مطالعه	کرد.	جمع	آوری	واژگان	حسن	تعبیری	و	واژگان	
تابو	در	زبان	مازندرانی	کاری	سترگ	و	پرفایده	است،	چرا	که	دانش	و	شناخت	ما	از	واژه	های	یک	زبان،	

ما	را	با	حقایق	گستردۀ	دیگری	روبه	رو	می	کند	که	نهایتاً	می	تواند	در	خدمت	تعالی	بشر	قرار	گیرد.	
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 فرآیند شکل گیری جامعه انسانی و قومی در مازندران 
باستان)2( هوریان

   طیار یزدان پناه لموکی / محقق تاریخ و فرهنگ

پیش	از	پرداختن	به	گفتار	پیش	رو	الزم	است	مختصری	دربارۀ	زبان	مازندرانی	و	گیالنی	به	عنوان	
یک	دغدغه	اندیشگی	پژوهشگران	منطقه	به	طور	اخص	و	دیگر	محققان	داخلی	و	خارجی	به	طور	اعم	

اشاره	شود.
در	نگاه	نخست،	بنا	به	اهمیت	پژوهش	های	صورت	گرفته	دربارۀ	زبان	مازندرانی،	از	میان	استادان	
تاریخ	معاصر،	دیدگاه	دکتر	صادق	کیا	بسـیار	برجـسته	می	نماید	که	در	آثار	او	به	ویژه	در	کتاب	های	
« واژه	نامة	طبری«،	« شاهنامه	و	مازندران«،	« واژه	نامه	67	گویش	ایرانی«	)که	پانزده	گویش	آن	در	
منطقه	جغرافیایی	زبان	مازندرانی	تنظیم	گردیده(	و	« واژه	نامه	گرگانی«	آمده	است.	ایشان	بر	این	باورند	
که:	زیرساخت	زبان	مازندرانی	)به	لحاظ	آوایی،	واژگانی	و	دستوری(	به	طور	کلی	برآمده	از	زبان	های	
ایرانی	ست	و	در	کتاب	شاهنامه	و	مازندران	آن	را	چنین	توصیف	می	کند:	«	مازندرانی	ها	هنوز	با	یک	
گویش	ایرانی	ویژه	سخن	می	گویند	و	برخی	معتقدات	و	رسم	های	بسیار	کهن	ایرانی	هنوز	در	میان	آنان	
بازمانده	است«.1	البته	در	پیشگفتارکتاب	«	واژه	نامة	طبری«،	با	ظرافت	اشاره	دارد	به	اینکه	«	با	در	نظر	
گرفتن	چگونگی	صرف	و	نحو	و	بدل	شدن	صداها	در	گویش	های	ایرانی	بسیاری	از	نکته	های	تاریک	و	دشوار	
زبان	شناسی	و	همچنین	رابطة	زبان	های	ایرانی	با	یکدیگر	و	با	زبان	های	دیگری	که	زیر	نفوذ	زبان	های	ایرانی	

1.	صادق	کیا.	شاهنامه	و	مازندران.	صص	37	-	38	
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بوده	اند،	روشن	می	شود«1	دربارۀ	زبان	مازندرانی،	در	شرح	واژگان	کتاب	«	واژه	نامةطبری«	اشاره	دارند	به	
اینکه:	»	برای	برخی	واژه	ها،	هم	ریشه	هایی	در	زبان	فارسی	و	گویش	های	ایرانی	و	زبان	های	باستانی	از	
پهلوی،	اوستایی،	سغدی،	سنسکریت،	فارسی	باستان	و	طبری،	به	نظر	نرسید«.2	در	واقع	ایشان	برای	
زبان	مازندرانی	به	لحاظ	واژگانی	چند	مدخل	یا	مأخذ	قائلند.	در	کنار	سرچشمه	های	زبان	های	ایرانی	
اشاره	ای	به	زبان	نام	یافته	به	طبری	هم	دارند.	گفتنی	است	واژگانی	که	هم	ریشه	زبان	های	ایرانی	–	

طبری	نداشتند	به	طور	عمده	نام	پرندگان	و	گیاهان	و	آبزیان	هستند.
مورد	دیگری	که	دکتر	کیا	به	آن	اشاره	دارند،	این	است	که: «	مردم	مازندران	خود	را	گیلک	یا	گیل	
و	زبان	خود	را	گیلکی	می	نامند	و	گروهی	از	ایشان	در	خاور	مازندران	خود	را	تات	و	زبان	خود	را	تاتی	
می	خوانند.	در	سراسر	مازندران	به	یک	سان	سخن	نمی	گویند	و	اگر	از	دهی	به	ده	دیگری	که	نزدیک	
آن	باشد	برویم،	فرق	های	بسیار	جزئی	در	زبان	مازندرانی	پدید	می	آید.	این	فرق	ها	از	خاور	به	باختر	یا	
برعکس	رفته	رفته	رو	به	فزونی	می	گذارد،	ولی	گویش	طبری	را		از	صورت	یک	گویش	درنمی	آورد».3	
در	تایید	این	نگاه	)یعنی	گیلکی	خواندن	زبان	مازندرانی	از	جانب	برخی	مردم	مازندران(،	دکتر	
یداله	ثمره	در	گفتاری	تحت	عنوان	«	تحلیل	ساختاری	فعل	در	گویش	گیلکی	کالردشت«4	بر	آن	
است	که	گیلکی	مازندرانی	یکی	از	شاخه	های	گویش	گیلکی	است	که	بیش	از	پنجاه	هزار	تن	از	مردم	
مازندران	به	آن	سخن	می	گویند.	گسترۀ	جغرافیایی	این	گویش	محدود	است	از	شمال	به	شهرستان	
چالوس،	از	جنوب	به	روستای	سیاه	بیشه،	از	مشرق	به	علمده،	و	از	مغرب	به	تنکابن.	مردم	این	ناحیه	
زبان	خود	را	گیلکی	می	نامند؛	ولی	باید	دانست	که	اینگونه	از	گیلکی	با	گیلکی	گیالن	چنان	متفاوت	
است	که	سخنگویان	دوگونة	مزبور	زبان	یکدیگر	را	با	اشکال	می	فهمند.	این	دو	گویش	صرفنظر	از	
تفاوت	های	واژگانی	و	آوایی	از	لحاظ	دستوری	نیز	تفاوت	چشمگیر	دارند.	از	جمله	دستگاه	فعل؛	که	
دکتر	ثمره	به	شرح	مبسوط	آن	در	این	گفتار	پرداختند	و	بنا	به	اهمیت	موضوع،	این	سخن	در	دفتر	
حاضر	آمده	است.	دکتر	کیا	در	زیرنویس	واژۀ	گیل	آورده	اند: «	گیل	در	برابر	ایل	به	کار	می	رود	و	
ایل	به	کردهایی	می	گویند	که	به	مازندران	کوچانده	شده	اند	و	پاره	ای	از	ایشان	هنوز	به	کردی	سخن	

1.	صادق	کیا.	واژه	نامه	طبری.	ص	7.
2.	همان	مأخذ،	9.
3.	همان	مأخذ	9.

4.	دکتر	یداهلل	ثمره:	تحلیل	ساختاری	فعل	در	گویش	کالردشت.
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می	گویند«.1	این	نظر	با	تحلیل	دکتر	ثمره	در	منطقه		به	لحاظ	حضور	قومی	دیگر	)غیر	گیلکی	
گیالنی(	هم	خوانی	دارد	و	اگر	این	مصداق	قابل	تعمیم	باشد	می	توان	به	تازه	هایی	دست	یافت	که	در	
قوم	شناسی	راه	گشا	باشد؛	زیرا	مازندران	از	دورۀ	کهن	تا	سدۀ	میانه،	سرزمین	اقوام	چه	مهاجر	و	چه	

مهاجم	از	خرد	و	کالن	بوده	است.
نکتة	دیگر،	به	کارگیری	«	گویش	طبری«	در	کنار	دیگر	زبان	اقوام	ایرانی	در	جدول	نشانه	ها،	آمده	
در	کتاب	«	واژه	نامه	طبری«		است.	به	نظر	می	رسد	نکتة	قابل	تأمل	و	پرسش	برانگیزی	باشد	که:	چرا	زبان	
مازندرانی	به	لحاظ	جغرافیایی	صورتی	عام	دارد،	باید	زبان	طبری	نامیده	شود	که	به	لحاظ	محدوده	ارضی	
موردی	خاص	است.	هر	چند	دکتر	کیا	در	نامدهی،	قائل	به	زبان	مازندرانی	است،	چنان	که	در	دیباچة	
کتاب	مزبور	به	این	نکته	اذعان	دارند:	«	در	سرزمینی	که	امروز	به	نام	مازندران	خوانده	می	شود،	به	گویشی	
سخن	می	گویند	که	به	نام	مازندرانی	شهرت	دارد	و	نویسندگان	پیشین	آن	را	طبری	خوانده	اند».2	بدون	
آنکه	به	طور	مشخص	وابستگی	ایرانی	بودن	زبان	مازندرانی	به	شاخه	ای	از	زبان	های	ایرانی	باستان	
اشاره	کنند،	و	یا	به	زبانی	از	جمله	زبان	های	اقوام	کاسی،	آن	را	وابسته	بدانند.	منتها	در	کتاب	شاهنامه	
و	مازندران	از	قول	یکی	از	اساتید	دانشگاه	تهران	آورده	است:	«	نام	این	استان	در	اوستا	«	مزنه«	است	
و	گویا	تا	روزگار	کاوس	و	زرتشت	و	چندی	پس	از	آن	آریانشین	نبوده	است،	چون	انیران	)ناآریاییان(	و	
دیوپرستان	در	آن	می	نشستند«3.	بنا	به	این	شرح،	به	لحاظ	زمانی	این	نظر	حداقل	مربوط	می	شود	به	
نخستین	سده	های	هزارۀ	اول	پیش	از	میالد	که	تا	دورۀ	هخامنشیان	را	دربرمی	گیرد.	اینکه	چرا	در	کنار	
دیگر	زبان	های	اقوام	ایرانی	به	لحاظ	واژگانی	برای	زبان	طبری	جایگاه	مستقل	قائل	است	شرح	روشنی	در	
کتاب	نیامده	است؛	با	این	همه	واژگان	قابل	توجهی	در	متن	نصاب	به	زبان	طبری	آمده	که	ریشة	زبان	های	
ایرانی	در	آن	گزارش	نشده	است،	به	نحوی	که	این	گمان	را	برمی	انگیزد	که	زبان	طبری	آمده	در	کتاب	
واژه	نامه	طبری،	شاخه	ای	از	زبان	های	ایرانی	نباشد.	پوشیده	نیست،	قوم	تپور	یک	قوم	غیر	ایرانی	ست	که	
در	زیر	مجموعه	قوم	کاسی	ها	قرار	داشت،	این	قوم	در	دوره	ای	از	تاریخ	باستان	که	نمی	توان	زمانی	برای	آن	
قائل	شد	با	محدوده	ارضی	مشخص	از	تمیشه	گرگان	یا	« وهرگانه	باستان«	تا	اول	سرزمین	« آماردها»	

1.	صادق	کیا.	همان	مأخذ	9.
2.	شاهنامه	و	مازندران.	ص	7	.	پیش	گفتار.

3.	همان	جا	ص	44.
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را	تحت	سلطة	خود	داشته	است.	اگر	نویسنده،	زبان	طبری	را	از	دوره	زرتشت	تا	دوره	کاوس	باستانی،	به	
عنوان	شاخه	ای	از	زبان	های	ایرانی	تلقی	کرده	باشد،	جای	بسی	تأمل	است	با	زیرا	این	زبان	باید	معرف	

یکی	از	زبان	های	رایج	اقوام	غیر	ایرانی	باشد،	نه	آن	را	قومی	از	اقوام	ایرانی	به	شمار	آورد.	
نکتة	دیگر	آنکه	از	میان	زبان	های	ایرانی	آمده	در	نصاب	طبری،	یک	سوم	واژگان	مربوط	به	زبان	پهلوی	
دورۀ	ساسانی	ست	که	در	فرهنگ	واژگان	طبری	به	سرپرستی	جهانگیر	اشرفی	و	فرهنگ	ریشه	یابی	واژه	های	
گیلکی	از	جهانگیر	سرتیپ	پور	نکته	مورد	نظر	مصداق	دارد.	این	امر	بیشتر	می	تواند	مؤید	آن	باشد	که	زبان	
پهلوی	ساسانی	بیش	از	دیگر	زبان	های	ایرانی	باستان	بر	زبان	مازندرانی	و	گیالنی	تأثیر	گذاشته	است؛	زیرا	
در	زمان	ساسانیان	این	منطقه	تحت	تسـلط	امپراتوری	ساسانی	بوده	است	که	صادق	کیا	به	آن	اذعان	
دارند	که	«	مازندرانی	ها	به	ایرانی	بودن	خود	می	بالیدند	و	دودمان	های	زیاروند،	قارنوند،	باوند،	پادوسبانان	
که	در	مازندران	به	پادشاهی	رسیدند	خود	را	از	نژاد	شهریاران	یا	نام	آوران	باستانی	ایران	می	شمردند.«	در	
ادامه	می	افزاید	«	برتری	دادن	زبان	پارسی	بر	گویش	طبری	و	تشویق	پادشاهان	مازندران	از	نویسندگان	و	
سرایندگان	این	زبان1	]	امری	مرسوم	بوده	است[«.	این	طور	به	نگاه	می	آید	که	زبان	طبری	در	دوره	ساسانی	
با	زبان	طبری	دورۀ	زرتشت	وکاوس	باستانی	به	یک	معنا	نباشد	که	خود	بحث	مستقلی	است.	فرهیختگان	
و	اندیشمندان	گران	مایه	فراوانی	با	ایشان	هم	نظرند	که	زبان	مازندرانی	از	میان	شاخه	های	زبان	های	ایرانی	
بیشتر	متأثر	ازخط	و	زبان	دورۀ	ساسانی	است	که	تا	قرن	پنجم	هجری	زبان	دیوانی/	یا	دین	دبیره	بوده	است.
نحلة	دوم	فکری	مربوط	به	زبان	گیالنی	ست	که	پژوهش	گسترده	ای	دربارۀ	آن	صورت	گرفته	است.	
بنا	به	»	اسناد	موجود	از	سال	1775	میالدی»	از	طرف	دانشمندان	روسی	پژوهش	ها	آغاز	شده	است؛	
این	گروه	فکری	زبان	گیلکی	را	یکی	از	شاخه	های	زبان	ایرانی	می	داند،	با	این	تفاوت	که	منشأ	دستوری	
و	واژگانی	زبان	گیلکی	را	نه	متأثر	از	زبان	پهلوی	ساسانی،	بلکه	مادی	– پارتی	محسوب	داشته	اند.	به	
نظر	می	رسد	پیش	از	ادامة	این	نگاه	الزم	به	یادآوری	باشد	که	نسبت	به	تاریخ	زبان	های	آریایی	که	در	
منابع	فراوان	آمده،	یادآوری	کوتاهی	شود.	دانسته	است: «	زبان	اوستایی	از	جمله	کهن	ترین	زبان	های	
باستانی	است؛	قدمت	آن	را	به	قدمت	زرتشت	می	دانند	که	از	هزارۀ	سوم	تا	800	پیش	از	میالد	حدس	
زده	اند.	صادق	کیا	از	قول	یکی	از	اساتید	دانشگاه	تهران،	نام	این	استان	را	در	اوستا	«	مزنه	«	آورده	است،	

1.	ارانسکی.	مقدمه	فقه	اللغه.	برگردان:	کریم	کشاورز.	ص	76.
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که	چنین	نیز	هست.	قدمت	مازندران	باستان	به	لحاظ	منشأ	قومی	از	اقوام	غیر	آریایی	مازندران	باستان	
به	پیش	از	دوران	اوستا	برمی	گردد،	نه	نام	یافته	در	قرن	پنجم	هجری	که	در	آثار	نویسندگان	سدۀ	
میانه	به	طور	کلی	بدون	ذکر	مأخذ	قومی	بودن	این	نام،	آمده	و	ناروشن	است.	برخورد	با	این	نام	در	آثار	
نویسندگان	سدۀ	میانه	به	نظر	می	رسد	بیشتر	تبیین	واژگانی	دارد	از	منشأ	ایرانی	نه	قومی	با	محدودۀ	
ارضی	مشخص،	که	خود	دکتر	کیا	در	کتاب	شاهنامه	و	مازندران	با	آوردن	شواهد	فراوان	به	رد	برخی	از	
آنها	پرداخته	است.	ارانسکی	بر	آن	است	که	قدیم	ترین	قسمت	اوستا	یشت	هاست1،	که	احتماالً	در	هزارۀ	
دوم	پیش	از	میالد	سروده	شده	است.	این	سروده	های	اساطیری	و	برداشت	های	مذهبی،	قبایل	دامدار	
آسیای	مرکزی	و	مناطق	مجاور	را	در	بر	دارد.	در	هرمز	یشت	اوستا	بند	32	آمده	است: «	سپندارمذ...	را	
می	ستایم...	تا	اهریمن	نابکار	را	براندازیم،	تا	دیوان	مزندری	را	برانیم...	»2	گفتنی	ست	قوم	ماز	به	عنوان	
یکی	از	اقوام	مازندران	باستان	در	کنار	دیگر	قوم	های	باستانی	وجود	تاریخی	داشته	است؛	با	این	تقریر	
که	مأخذ	قابل	اعتنا	در	این	باره	بسیار	اندک	است.	از	جمله	منابع	مورد	اشاره	دربارۀ	قوم	ماز،	کتاب	
«جغرافیای	تاریخی	ایران	باستان«	است	که	مؤلف	کتاب	بر	آن	است	:«	تپورها	مانند	کاسی	ها	و	ماز	ها	

و	آمارد	ها	یک	ملت	ماقبل	آریایی	بوده	اند3،	دکتر	رقیه	بهزادی	در	گفتار	«	دریای	کاسپی..».	بدون	
ذکر	زمان	در	رابط	با	قوم	«	مزندرا«	بر	آن	است	که	در	ساحل	جنوبی	دریای	مازندران	باشنده	بودند4	و	
همچنین	در	گفتار	«	واژه	کاسپین«	دربارۀ	قوم	کاسی	ها	آورده	اند	که	در	ساحل	جنوبی	دریای	کاسپین	
می	زیستند	و	آریایی	های	ساکن	در	ناحیة	سیحون	و	جیحون	در	اواخر	هزارۀ	سوم	پیش	از	میالد	از	
همسایگان	کاسپین	ها	بودند5؛	«	در	هر	سه	اثر،	دربارۀ	تقدم	قومی	به	لحاظ	زمانی	اشاره	ای	نشده	است،	
به	ویژه	دربارۀ	قوم	مازها	و	تپورها.	فزون	بر	این	از	محدوده	ارضی	مازها	نیز	گزارشی	در	دست	نیست	

منتها	به	عنوان	سه	قوم	مستقل	از	یکدیگر	در	آثارشان	یاد	شده	است.	
	از	جمله	نکتة	قابل	مکث	دربارۀ	نام	مزندر	آن	است	که	در	تبیین	نامگانی	کتاب	»	شاهنامه	و	مازندران«	
دکتر	کیا	به	عنوان	یک	واژه	احترام	انگیز	یاد	شده	است؛	درحالیکه	«	دیوان	مزندر»	در	اوستا	تا	حد	اهریمن	

1.	اوستا.	گزارش	و	پژوهش	جلیل	دوستخواه.	ج	1.	ص	280.
2.	طیار	یزدان	پناه	لموکی.	تاریخ	مازندران	باستان.	ص	51.

3.	رقیه	بهزادی.	دریای	کاسپی،	چیستا.	س	16.	ش	10،	ص	160،	1378.
4.	رقیه	بهزادی.	واژه	های	کاسپین.	چیستا.	شماره	4،	ص	482،	1371.

5.	رقیه	بهزادی.	سخنرانی.	به	میزبانی	چیستا.	1375	و	ارانسکی.	زبان	های	ایرانی.	مترجم:	علی	اشرف	صادقی	صص	45-47	و	109-103.
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نابکار	موصوف	شده	اند	که	از	آن	بوی	تقدس	نمی	آید،	بلکه	بیشتر	صفت	توهین	مشرک	بودن	به	مشام	
می	رسد	که	صورت	تحقیری	دارد	مانند	این	شعر	فردوسی	که	دربارۀ	عرب	ها	سروده	است: «	ز	شیر	
شتر	خوردن	و	سوسمار	/	عرب	را	به	جایی	رسیده	است	کار	/	که	تاج	کیانی	کند	آرزو	/	تفو	بر	تو	ای	چرخ	
گردون	تفو«.	البته	این	نظر	جای	بحث	مستقل	خاص	خود	را	دارد.	درک	این	نکته	به	نظر	پیچیده	می	آید	
که	قـوم	ماز	را	یک	قوم	ماقبل	آریایی	بدانیم،	منتـها	در	معنا	آن	را	به	صورت	یک	واژۀ	ایرانـی	به	معنای	
«		برزگ«	برگردان	کنیم.	شاید	بنا	به	مشـابهت	واژگانی	باشد	چنانکه	ما	در	زبان	مازندرانی	واژه	ای	به	نام	
«	تاش«	داریم	که	در	زبان	فارسی	به	معنای	«	کک	و	مک«	است	و	دیگر	معنای	آن	«	ماه	گرفتگی»	است	
و	همچـنین «	صـاحب	و	خـداوند	خـانه«	و	«	شـریک	و	انباز«	هم	آمـده	اسـت	و	قـریه	ای	از	سـنگ	به	
نام «	تاشکند« است.	در	فـرهنگ	پهـلـوی	«	تاش«	از	ریشـة	«	تاشـیدن«	که	با	فعـل	امـر«	بتاش»	به	
معـنای	«	درو	کن«	آمده	است.	همین	واژه	در	مازندران	معانی	مختلفی	دارد	مانند:	«	ریزه	برداری	از	لبه	
خندق	/	لبه	تراشی	خندق	/	کناره	گرفتن	داخل	خندق	/	همتا	و	حریف	/	در	کشتی	به	معنای	فن	زیر	
گرفتن	حریف	است	/	دیگر	معانی	آن	«	گذرگاه	به	سمت	رودخانه«	است	و	همچنین	«	کنار	رودخانه« 
را	هم	گویند.	در	دفتر	نخست،	»	گفتار	مختصری	دربارۀ	زبان...	مازندرانی«	به	طور	مبسوط	آمده	است.	
نمونة	دیگر	در	مورد	واژه	«	لَم»	به	معنای	«	بوتة	تمشک«	است	که	از	رودبارگیالن	تا	دشت	گرگان	بیش	
از	بیست	معنای	دیگر	در	زبان	گرگانی،	گیالنی	و	مازندرانی	از	واژۀ «	لَم»	داریم	که	نگارنده	به	صورت	
گفتاری	مستقل	با	نام	«	جایگاه	واژه	لَم	در	فرهنگ	واژگان	شمال«	در	نشریه	« فصل	فرهنگ	تبرستان«	

دانشگاه	علمی	–	کاربردی	آمل،	بهار	و	تابستان	98	منتشر	نموده	است.
	ظن	قوی	بر	این	است،	احتمال	دارد	همة	این	ها	به	نحوی	منشأ	قومی	از	اقوام	مختلف	داشته	باشد؛	
بنابراین	واژۀ	« مزندر»	در	لحن	اوستا	بیشتر	یک	توهین	ضد	قومی	است	تا	حد	یک	دشمن	نابکار	
مشرک.	نکته	ای	که	نباید	فرو	گذار	کرد	آن	است	که	با	توجه	به	این	شواهد،	برخی	کاستی	های	این	نظر	

را	نمی	توان	از	نظر	دور	داشت.	
	در	ادامه	گفتنی	است،	پس	از	زبان	اوستایی	باید	از	زبان	مادی	یاد	کرد.	دربارۀ	زبان	مادی	برآنند	
که	به	جز	نام	و	نشان	چیز	دیگری	از	آن	بر	جا	نمانده	است.	فزون	بر	این	دربارۀ	زبان	سکایی	کهن	نیز	
چیزی	در	دست	نیست،	و	تنها	راه	شناسایی	آن	از	روی	آثار	هنری	ست	که	بر	جای	مانده	است.	دربارۀ	



317 فرآیند شکل گیری جامعه انسانی و قومی در مازندران باستان )2( هوریان

زبان	پارسی	آن	را	به	سه	دوره	تقسیم	می	کنند:	نخست	دورۀ	باستان	که	از	سال	2000	تا	400	قبل	از	
میالد	را	دربرمی	گیرد.	دوم،	دورۀ	میانه	از	400	قبل	از	میالد	تا	800	بعد	از	میالد	را	شامل	می	شود	و	
سوم	دورۀ	نوین	که	از	800	بعد	از	میالد	تا	امروز	ادامه	دارد.	زبان	های	ایرانی	میانه	به	دو	دسته	زبان	های	
شرقی	و	زبان	های	غربی	تقسیم	می	شوند.	دسته	زبان	های	غربی	شامل	دو	گویش	شمالی	و	جنوبی	
است.	گویش	شمال	نامش	است	پهلوانیک	و	پهلویک	و	پارت	هاست،	پارت	ها	و	اشکانیان	از	استپ	های	
اوراسیا	بودند	از	شاخة	سکاها.	روشن	است	پیش	از	ورود	اقوام	ایرانی،	این	سرزمین،	مسکن	قبایل	و	
اقوامی	بوده	است	که	زبان	آنان	نه	به	خانوادۀ	زبان	های	ایرانی	و	نه	به	طور	کلی	تر	به	خانوادۀ	هند	و	
اروپایی	تعلق	داشته	است؛	مانند	عیالمی	در	خوزستان	امروزی،	کاسی	ها،	لولوبی	ها	در	کوهستان	غربی،	

مانایی	ها	و	کاسپی	های	کرانه	های	جنوبی	دریای	کاسپین«.1  	
	پس	از	این	نمایة	بسیار	کوتاه	دربارۀ	زبان	های	ایرانی	و	غیر	ایرانی،	الزم	است	به	این	نکته	اشاره	شود	
که	به	طور	کلی	این	سخن	برای	پرهیز	از	دوباره	خوانی	ها	تنها	به	مطالبی	خاص	با	تبیین	مغایرت	های	
زبانی	توجه	دارد	که	تحلیل	تازه	ای	را	بیان	دارد	مانند	آنچه	دکتر	یداهلل	ثمره	در	یک	حوزۀ	خاص	
تمهیدات	شناسایی	دو	قوم	را	فراهم	آوردند	و	دکتر	صادق	کیا	در	بیان	یک	مبحث	عام	منتها	تخصصی	
به	تحلیل	پر	تنوعی	از	اقوام	پرداختند.	هر	دو	این	اثر	مانند	دیگر	آثار	دانشمندان	و	اندیشمندان،	کمک	
شایانی	در	شناخت	اقوام	و	خاستگاه	شان	به	حساب	می	آید،	که	برای	دانش	پژوهان	به	ویژه	جوانان	پر	

اهمیت	به	نظر	می	رسد.	
	در	ادامه	و	پس	از	گذر	از	این	مقدمه	کوتاه،	الزم	است	به	ادامه	بحث	زبان	گیلکی	اشاره	شود.	
زبان	گیلکی	را	یکی	از	شاخه	های	زبان	ایرانی	دانسته	اند	که	از	لحاظ	زیرساخت،	آن	را	پارتی –	مادی	
می	دانند.	از	جمله	پژوهشگران	این	نظر،	مسعود	پورهادی	ست	که	در	تبیین	نظر	خود	بر	آن	است:	
«	زبان	فارسی	وراثت	می	برد	از	زبان	فارسی	میانه	دوران	ساسانی؛	و	پارسی	ساسانی	وراثت	می	برد	از	
فارسی	باستان.	زبان	گیلکی	وراثت	می	برد	از	پارتی	اشکانی،	پارسی	میانه	پارتی،	نه	به	اوستایی	وراثت	
می	برد،	نه	به	زبان	پارسی	باستان،	نشانه	هایی	وجود	دارد	که	با	زبان	مادی	نزدیک	تر	است«.	ایشان	در	
ادامه	می	افزایند	گفتاری	که	زبان	گیلکی	را	گویشی	از	زبان	فارسی	در	نظر	می	گیرد،	یک	حرف	اساساً	

1.	مسعود	پورهادی.	سخنرانی.	میزبانی	پژوهشگاه	دانشگاه	گیالن،	1398	.
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غیر	پژوهشی	است.	در	مبحث	تفاوت	ها	بر	آن	است	که	ما	به	لحاظ	آوایی	«	آ«	بلند	نداریم...	و	دیگر	آنکه	
دستگاه	صوتی	ما	می	تواند	دو	تا	مصوت	را	در	کنار	هم	تولید	کند	که	در	فارسی	نداریم...	و	ما	مصوت	
کوتاهی	داریم	که	فارسی	ندارد.	اینکه	برخی	بنا	به	یک	سنت	ادبی	که	در	فارسی	است،	در	زبان	گیلکی	
هم،	اگر	کلمه	ای	با	مصوت	آغاز	شود،	یک	آوای	چاکنایی	همزه	برای	آغاز	آن	در	نظر	می	گیرند،	این	آوا	
اساساً	در	زبان	گیلکی	حضور	ندارد...	در	مورد	ویژگی	های	زبان	گیلکی	تمایز	جدی	بین	این	زبان	با	زبان	

فارسی	معیار	در	حوزۀ	واژه	و	واژآرایی	وجود	دارد	که	به	طور	جدی	به	ریشه	برمی	گردد.	
	یکی	دیگر	از	جایگاه	تمایز،	گذار	مابین	زبان	گیلکی	و	زبان	فارسی	و	همچنین	ارتباط	آن	با	
زبان	های	باستانی،	واژگان	است.	سیستم	یا	سازه	واژگان	در	زبان	ها،	تفاوت	های	معناداری	ایجاد	می	کند	
که	زبان	ها	را	از	یکدیگر	متمایز	می	سازد.	مثالً	ما	در	گیلکی	«	آرسو« را	برای	اشک	داریم،	دقیقاً	با	کمی	
تفاوت	این	«	آرسو«	در	زبان	اوستایی	و	زبان	باستانی	وجود	دارد.	یا	می	گویم	ایسبج	برای	شپش	که	

همین	واژه	با	همین	مشخصات	در	زبان	های	باستانی	)در	اوستا	و	فارسی	باستان(	وجود	دارد.
	غیر	از	اینها	ما	در	زبان	گیلکی	در	حوزۀ	فعل	به	طور	مشخص	از	دستگاه	فعلی	برخورداریم	که	این	
دستگاه	فعلی	باقیماندۀ	دورۀ	طوالنی	تر	از	تاریخ	زبان	فارسی	نو	است.	یعنی	به	هیچ	وجه	به	زبان	های	
دورۀ	اخیر	مربوط	نمی	شود...	ما	در	زبان	گیلکی	چیزی	در	حدود	220	فعل	داریم.	ولی	چیزی	در	حدود	
هشتصد	فعل	پیشوندی	داریم؛	این	میزان	فعل،	یعنی	هزار	فعل	در	زبان	گیلکی	که	در	فارسی	کنونی	
وجود	ندارد.	پورهادی	پس	از	این	به	فعل	پیشوندی	اشاره	می	کند	و	معتقد	است	از	دورۀ	باستان	در	
درون	زبان	گیلکی	باقیمانده	که	به	لحاظ	معنازایی	فعل	را	دستخوش	تغییر	می	کند.	در	غنای	این	مبحث	
افزودنی	ست،	که	دکتر	ایران	کلباسی	در	گفتار	«	ساخت	فعل	در	گویش	گیلکی	لنگرودی«1		بر	آن	است	
که	در	گویش	های	ایرانی،	مقولة	فعل،	بیش	از	سایر	انواع	کلمه	از	نظر	ساخت،	با	فارسی	معیار	متفاوت	
است.	ایشان	ضمن	بررسی	مبسوط	و	آوردن	نمونه	های	فراوان	به	ده	مورد	این	تفاوت	ها	پرداختند	که	در	
گویش	گیلکی	لنگرودی	با	فارسی	معیار	در	ساخت	فعل	مغایرت	دارد.	این	مبحث،	در	دفتر	دوم	کتاب	

«پژوهش	هایی	دربارۀ	کرانه	های	دریای	کاسپین«2	به	تفصیل	با	ذکر	نمونه	های	فراوان	آمده	است.	

1.	دکتر	ایران	کلباسی،	ساخت	فعل	در	گویش	گیلکی	لنگرودی،	پژوهش	هایی	دربارۀ	کرانه	های	دریای	کاسپین،	ش	2،	ص	157،	ناشر:	
میرماه،	1398.

2.	دیاکونوف.	تاریخ	ماد.	ترجمه:	کریم	کشاورز.	ص	123.
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	شایستة	اشاره	است	ارزیابی	های	آمده	با	توجه	به	تحلیل	مؤلف	تاریخ	ماد	که	از	زبان	های	ایرانی	ارائه	
داده	اند	بسیار	نزدیک	است؛	ایشان	برآنند:	«	والیات	دیگری	خارج	از	محدودۀ	ویژه	ماد،	به	آن	دولت	گرایش	
داشتند.	از	آن	جمله	سرزمین	های	کرانه	های	کاسپی	بود	که	فقط	از	طریق	ماد	و	آلبانی	با	دنیای	خارج	
مربوط	بود...	اینجا	در	آن	زمان	و	بعدها	معموالً	بقایای	زبان	هایی	که	در	خود	خاک	ماد	و	آلبانی	از	میان	
رفتند،	محفوظ	ماندند	و	این	واقعه	موجب	پیدایش	ظاهری	نژادی	میان	ساکنان	اخیرالذکر	و	مردم	کاسپی	
شد.	هنوز	در	زبان	حاضر	هم	تات	ها،	تالش	ها،	گیلک	ها	و	مازندرانی	ها	به	لهجه	ای	سخن	می	گویند	که	
خود	از	بقایای	زبان	هند	و	اروپایی	می	باشد.	که	در	آغاز	ماد	شرقی	بوده،	امتیاز	ویژه	این	لهجه	ها	کهنه	گی	
و	مهجوری	ترکیب	اصوات	می	باشد	که	در	بسیاری	موارد	با	زبان	فارسی	تفاوت	داشته،	با	مادی	و	پارتی	
و	اوستایی	مشابهت	دارد.	با	آنکه	در	لهجه	های	مزبور	منشأ	ذخیرۀ	لغوی	فارسی	فوق	العاده	بزرگ	است...1	
	سومین	نحلة	فکری	مربوط	به	جریانی	است	که	زبان	مازندرانی	را	شاخه	ای	از	زبان	های	ایرانی	
نمی	داند.	از	جمله	نگارنده	از	سال	1382	تاکنون	در «	کتاب	تاریخ	مازندران	باستان«،	رساله « تاریخ،	
فرهنگ،	هنر	و	زبان	مازندران	باستان	پیش	از	ورود	آریایی	ها«	،	گفتار	«مختصری	دربارۀ	تاریخ	و	زبان	
مازندرانی«،	و	همچنین	بخش	نخست	قوم	شناسی	با	نام	«	فرآیند	شکل	گیری	جامعه	انسانی	و	قومی	
در	مازندران	باستان	-	کاسیان«	همچنین	گفتار	حاضر	که	بخش	دوم	« قوم	شناسی	مازندران	باستان،	
مربوط	به	قوم	باستانی	هوریانی«ست،	تأکید	به	این	نکته	دارد	که	زبان	کاسیان	بنا	به	مستندات	فراوان	
تاریخی	پس	از	ورود	آریایی	ها	طی	گذار	از	مراحلی	پیچیده	و	تفوق	قومی	آریایی	ها	در	نخستین	
سده	های	هزارۀ	اول	پیش	از	میالد،	به	تأنی	جذب	زبان	های	ایرانی	شده	است.	نگارنده	بر	این	باور	است	
که	به	احتمال	قریب	به	یقین	زبان	نخستین	مردم	مازندران	حتی	پیش	از	چیره	مندی	قوم	کاسیان	در	
اواخر	هزارۀ	پنجم	و	اوائل	هزارۀ	چهارم	پیش	از	میالد،	از	یک	قشر	زیرین	زبانی	برخوردار	بوده	که	پس	
از	تفوق	قومی	کاسیان	به	عنوان	قومی	برتر	این	زبان	با	گذر	از	پیچیدگی	های	ناشی	از	رشد	دامداری،	
کشاورزی،	سفالگری،	پیکرنگاری،	فلزکاری	و	نام	یافتن	ابزارهای	تولیدی،	محصوالت	کشاورزی،	
فرآورده	های	لبنی،	همچنین	بنا	به	نقش	و	شناخت	ماهیت	گیاهان،	آبزیان	و	جانوران...	تا	پیش	از	
هزارۀ	اول	پیش	از	میالد	که	مقارن	با	کوچ	و	حضور	آریایی	ها	در	این	منطقه	است،	طی	هزاران	سال،	

1.	الیور	گرنی.	هیتی	ها.	برگردان:	دکتر	رقیه	بهزادی.	ص126	؛	]	دیاکونوف.	تاریخ	ماد.	برگردان:	کریم	کشاورز.	ص	131.	
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سیر	تکاملی	زبانی	اش	را	پیموده	و	غنا	یافته	بود؛	بنابراین	زبان	اقوام	کاسیان	زبان	کامل	و	مستقلی	
بوده	است	که	مورخان	عهد	باستان	و	دانشمندان	زبان	شناس	تاریخ	معاصر	به	استناد	آثار	باستانی	به	
جا	مانده،	به	آن	اذعان	دارند.	بنابراین،	نمی	توان	این	ادعا	را	داشت	که	مردم	کرانه	های	جنوبی	دریای	
کاسپین	با	آن	همه	دستاوردها	در	تولید	و	ساخت	ابزار	صنعتی،	پیشرفت	در	امور	کشاورزی...	مردمان	
خاموشی	بودند	که	زبان	گفتاری	شان	را	از	آریایی	ها	آموخته	باشند.	مردمی	که	نقش	بی	بدیلی	در	
تاریخ	و	تمدن	ایران	و	خاورمیانه	از	خود	برجا	گذاشته	اند.	بنابراین	زبان	اقوام	کاسی	با	گذر	از	یک	
مرحلة	دو	زبانگی،	جذب	زبان	تازه	واردان	آریایی	با	حفظ	بنیة	باستانی	خود	شده	اند	که	در	دفتر	دوم	

پژوهش	ها	یی	دربارۀ	کرانه	های	دریای	کاسپین	آمده	است.

جام زرین یافت شده از توِل تالش، گیالن

از قبور یک جام سال 1381 در کاوش های باستان شناسی تول ِ تالش به سرپرستی استاد محّمدرضا خلعتبری در یکی 
طالیی به همراه دستبندی مفرغین با کتیبة اورارتویی کشف شد که نام آرگیشتی، شاه اورارتو روی آن حک شده 

است. این اشیا مربوط به حدود 2800 سال پیش است.

	در	این	نکته	نمی	توان	تردید	کرد	که	مازندران	بیش	از	هر	چیز،	سر	زمین	قوم	های	متعدد	باستانی	ست	
که	در	دوره	ای	از	تاریخ	کهن	طی	هزاره	ها	تحت	نام	کاسی	نامبردار	بود	که	از	جملة	آن	اقوام،	قوم	هوریانی	

است	که	در	این	گفتار،	به	طور	مختصر	به	تاریخ،	فرهنگ،	زبان	و	هنر	آنان	اشاره	می	شود.	
	شایستة	یادآوری	ست،	که	بخش	نخست	این	گفتار،	به	قوم	کاسیان	اختصاص	داشت	که	در	دفتر			
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دوم	از	این	مجموعه	به	چاپ	رسید.	در	آغاز،	از	پیدایی	انسان	ابزارساز	و	گذر	آنان	از	دوران	گیاه	خواری،	
شکار،	دامداری،	کشاورزی	و	صنعت،	در	مالزمه	با	شکل	گیری	قوم	در	هزارۀ	هشتم	پیش	از	میالد	سخن	
رفت	و	بعد،	به	آمدن	نخستین	کوچ	قبایل	جنوب	غربی	ایران	به	این	منطقه،	تا	اواخر	هزارۀ	پنجم	و	آغاز	
هزارۀ	چهارم	پیش	از	میالد	که	قوم	کاسی	ها	به	عنوان	قوم	برتر	کرانة	جنوبی	دریای	کاسپین	بودند،	
پرداخته	شد.	این	قوم	تا	اوائل	هزاره	اول،	در	این	کرانة	کم	پهنا	چیره	مند	بودند.	منتها	بعدها	کاسی	ها	
سیطره	شان	را	در	اوایل	این	هزاره،	در	برابر	اقوام	آریایی	از	دست	دادند	و	زبان	شان	پس	از	گذشت	سده	ها	

جذب	زبان	اقوام	ایرانی	گردید.	بخش	دوم	این	گفتار،	مربوط	به	قوم	هوریان	است			.
	در	کتاب	»	هیتی	ها«	اثر	الیور	گرنی	دربارۀ	قوم	هوریانی	آمده	است:	»	مردم	هوریانی	از	زادگاه	خود	
در	منطقة	کوهستانی	جنوب	دریای	کاسپین	به	تدریج	به	سوی	جنوب	و	غرب	از	حدود	2300	پیش	از	
میالد	به	بعد،	به	حرکت	درآمدند	و	در	هزارۀ	دوم	به	صورت	گروه	های	متشکلی	چندین	دولت	نیرومند	
در	مجاورت	آب	های	شمالی	فرات	و	رود	خابور	تشکیل	دادند.	یکی	از	این	دولت	ها	میتانی	بود...	که	در	

مکاتبات	سیاسی	خود،	از	زبان	هوریانی	]	به	خط	اکدی[	استفاده	می	کرد..«..1
در	پرداختن	به	قوم	هوریانی،	بیشتر	نظر	معطوف	به	این	نکته	است	که	با	توجه	به	داشتن	حضوری	
پررنگ	در	عرصة	تاریخ	باستان،	روشن	نیست	در	پی	چه	عواملی	در	نیمة	دوم	هزاره	سوم	پیش	از	میالد	از	
بودباش	خود	کنده	شدند.	دو	دیگر	آنکه	هوریان	ها	بر	خالف	کاسی	ها	که	پیدایی	آنان	را	در	کرانة	جنوبی	
دریای	کاسپین	به	اواخر	هزارۀ	پنجم	و	اوائل	هزاره	چهارم	پیش	از	میالد	آورده	اند2	هم	مانند	برخی	دیگر	
از	اقوام	بومی	منطقه،	تنها	از	زمان	کوچ	شان	یاد	شده	است.	در	واقع	آغاز	حضورشان	در	محاق	تاریخ	است	
با	این	افزوده	که	دلیلی	هم	برای	این	کوچ	در	منابعی	ذکر	نشده	است.	نکتة	دیگر	آنکه	احتمال	می	رود	
هوریان	ها	بر	خالف	دیگر	اقوام	باستانی	کرانة	جنوبی	دریای	کاسپین،	در	زیرمجموعة	قوم	کاسی	ها	تعریف	
نشده	اند	و	یا	ممکن	است	تا	پیش	از	خروج	هوریان	ها،	کاسی	ها	قوم	برتر	به	حساب	نمی	آمدند	و	این	امر	
در	اواخر	نیمة	دوم	هزاره	سوم	پیش	از	میالد	رخ	داده	باشد	و	نیز	شاید	هوریان	ها	همان	آناری	ها	)غیر	
ایرانی	ها(	باشند.	ترتیبی	که	استرابون	به	نقل	از	آراستوفن	از	اقوام	ساکن	در	کرانة	جنوبی	دریای	کاسپین	
آورده	اند،	که	محدودۀ	ارضی	آنان	بین	آماردها	و	کادوس	ها	بود	که	از	شرق	به	غرب	به	این	شرح	آمده	

1.	دفتر	دوم	پژوهش	هایی	دربارۀ	کرانه	های	دریای	کاسپین.	ص	201.
2.	دیاکونوف.	همان	مأخذ.	ص	782.
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است:	»	هیرکانیان،	آماردها،	آناری	ها،	کادوس	ها،	کاسپیان	ها	و	اوتیان«؛1	بنا	به	این	ترتیب،	محدودۀ	ارضی	
هوریان	ها	به	صورت	فرضی	در	غرب	مازندران	بود	که	با	آثار	به	دست	آمدۀ	باستان	شناختی	به	طور	قابل	
توجهی	همخوانی	دارد	که	در	ذیل،	شرح	آن	خواهد	آمد.	با	این	همه	روشن	است	آنچه	از	محدودۀ	ارضی	

و	نامدهی	به	آناری	ها	دربارۀ	قوم	هوریان	ها	آمده	تنها	فرضی	از	روی	نشانه	و	قرینه	است.
	اشارۀ	دیگر	دربارۀ	قوم	تپورهاست	که	در	گزارش	استرابون	در	کنار	دیگر	اقوام	باستانی	این	منطقه	
نیامده،	منتها،	مؤلفان	»	تاریخ	ماد«	و	»	تاریخ	ایران	باستان«	معتقدند	که:	»	سکاها	در	نیمة	دوم	هزارۀ	
دوم	در	حرکت	شان	از	خاک	داهه	ها،	هیرکانی	ها،	تپورها،	آماردها	و	کادوس	ها،	به	سمت	غرب	رفتند«.2	
ممکن	است	تپورها	در	زمان	کوچ	هوریان	ها	تحت	نفوذ	قوم	دیگری	مانند	هیرکانی	ها	بوده	اند	که	آن	

سخن	دیگریست.	
	به	طور	بدیهی	مردم	هوریانی	که	از	کرانة	جنوبی	دریای	کاسپین	»	به	مجاورت	آب	های	شمالی	
فرات	و	و	رود	خابور«	کوچیدند،	عالوه	بر	زبان،	فرهنگ	اعتقادی،	باورها،	آیین	ها	و	هنر	را	که	معرف	
قومیت	آنان	محسوب	می	شد	با	خود	بردند	و	مانند	هر	قوم	دیگر	پس	از	چیرگی	بر	دیگر	اقوام،	آنان	
را،	تحت	تأثیر	اندیشه	های	خود	قرار	دادند؛	گر	چه	در	تاریخ	ماد،	به	روشنی	دربارۀ	سرزمین	اصلی	
این	مردم	اشاره	نشده	است،	منتها	به	این	نکته	اذعان	دارد	که:	»	زبان	مردم	هوریانی	غیر	آریایی	و	
غیرسامی	بوده	است«.	دیاکونوف	در	این	گزارش	تحلیلی،	استدالل	تولستوف	و	گروزنی	دربارۀ	خاستگاه	
هوریانی	ها	را	در	خوارزم	و	هندوستان	نمی	پذیرد	و	بر	آن	است	که:	»	راجع	به	وجود	هوریان	در	آسیای	

مرکزی	و	هندوستان	دالیل	دانشمندان	مذکور	قانع	کننده	نیست«.3	
	وی	همچنین	معتقد	است:	»کیش	سرزمین	های	غربی	ماد	قدیم،	بیشتر	با	دین	هوریانی	و	تا	
اندازه	ای	آشوری	از	یک	نوع	بوده	است.	به	خصوص	تصاویر	ابلیسیان	عجیب	الخلقه	نیمه	دد	و	نیمه	آدمی	

1.	دیاکونوف.	همان	مأخذ.	ص	228.	پیرنیا،	حسن.	تاریخ	ایران	باستان.	ص	186.	انتشارات	دنیای	کتاب.	1370.
2.	تاریخ	ماد،	ص	618.	در	تاریخ	ماد	آمده	است	»	قبایلی	که	به	زبان	هوریانی	سخن	می	گفتند	در	هزارۀ	دوم	قبل	از	میالد	در	بین	النهرین	
شمالی	و	تا	حدی	در	سوریه...	و	در	سراسر	ارمنستان	پراکنده	بودند...	)ص	71.	طیار	یزدان	پناه	لموکی.	تاریخ	مازندران	باستان.	ص	102.	

چاپ	پنجم.	نشر	چشمه.	1393(.
	همچنین	مؤلف	تاریخ	ماد	به	این	نکته	نیز	اشاره	دارد	که	»	نبشته	ای	به	خط	اکدی	و	به	زبان	هوریانی	از	شخصی	به	نام	»	تیشاری«	پادشاه	
اور	و	کیش	و	»	ناوار«	از	ربع	سوم	هزارۀ	سوم	قبل	از	میالد	به	دست	ما	رسیده	است...	وجود	هوریان	در	مشرق	دجله	و	خاک	آشور	در	هزارۀ	
سوم	قبل	از	میالد	)	از	روی	اسامی	خاص	اشخاص(	ثابت	شده	است	که	در	هزارۀ	دوم	قبل	از	میالد	در	ناحیة	کرکوک	کنونی	می	زیسته	اند	

)صص	131-	132(.
3.	تاریخ	ماد.	همان	مأخذ.	ص	456.
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و	ابوالهول	های	بالدار	و	حیوان	عجیب	تخیلی	که	بدن	شیر	و	بال	عقاب	و	سر	شیر	و	یا	شاهین	داشته	که	
در	اساطیر	هوریانی	بسیار	رایج	و	شایع	بوده،	از	ویژگی	های	آن	کیش	نیز	بوده	است.	بعداً	همان	جانوران	

عجیب	الخلقه	را	می	بینیم	که	در	نقوش	برجستة	شاهان	هخامنشی	مظهر	دیوان	معرفی	شده	اند«.1	
	در	اساتیر	هوریان	ها	جانوری	که	سر	شیر	یا	شاهین	یا	تنة	شیر	و	بال	عقاب	داشته	باشد،	فراوان	
آمده	است	که	کالً	از	ویژگی	های	هنر	هوریانی	است.	واندنبرگ	دربارۀ	نقش	جام	زرنشان	به	دست	
آمده	در	کالردشت،	آورده	است:	»	در	سه	طرف	آن	سه	شیر	به	سبک	هنر	هیتی	ها	نقش	شده	است،	
که	سرهایشان	به	صورت	برجسته	از	جدار	خارجی	ظرف	بیرون	می	آید«2	نکتة	قابل	ذکر	دربارۀ	هنر	
هیتی	ها	آن	است	که	دکتر	رقیه	بهزادی	دانشمند	قوم	شناس	ایرانی	بر	آن	است	که	»	هنر	هیتیایی،	
به	طور	کلی،	هیتیایی	نیست،	بلکه	هوریانی	ست...	هیتیایی	ها	نقش	مایه	های	اصلی	هنر	هوریانی	را	در	

قرن	پانزدهم	پیش	از	میالد	اقتباس	کردند«.3		
	دیگر	آنکه:	»	بر	روی	ظرف	نقره	ای	به	دست	آمده	در	مارلیک...	جانور	اساطیری	را	با	بدن	انسان	
و	دوسر	حیوان	و	بال	های	بلند	نشان	داده	که	دو	جانور	بالدار	را	با	دست	های	خود	آویزان	نگاه	داشته	
است«.4	مؤلف	کتاب	مارلیک	بر	آن	است:»	مسیر	نفوذ	هنری	از	این	منطقه	)کالردشت	و	مارلیک	کرانه	
جنوبی	دریای	کاسپین(	به	سایر	نواحی	مکتب	های	هنری	خاورمیانه	سرایت	نموده	و	کارگاه	های	هنری	
آن	زمان	را	تحت	الشعاع	خود	قرار	داده	است«.5	در	واقع	نقش	کوچ	دو	قوم	کاسی	ها	و	هوریان	ها	و	تسلط	

آنان	در	منطقه	را	باید	عامل	پیدایی	این	سبک	هنری	به	حساب	آورد.	
	در	مورد	باورهای	آئینی	هوریان	گفتنی	ست،	نزدیکی	فوق	العاده	ای	با	باور	های	اعتقادی	سومری	ها	
و	کاسی	ها	در	داشتن	خدایان	مشترک	دارند.	ایزدانی	که	نام	های	متفاوت	اما	نمایندۀ	مشترک	یکی	
از	مظاهر	طبیعت	هستند؛	مانند	پرستش	آن	دسته	از	خدایان	سومری	که	هیچگاه	به	عنوان	خدایان	
	»enlil -ninlil«	ننلیل	و	انلیل	،)antu(	»آنتو	«	،)anu(	»آنو	»	مانند	خدایانی	نیامدند.	شمار	به	هیتیایی
و	غیره.	شایستة	اشاره	است	»	تسحوب«	)tesub(	و	همسرش	»	حبات«	)hebat(	خدا	–	هوای	هوریانی	

1.	واندنبرگ.	باستان	شناسی	ایران	باستان.	برگردان:	عیسی	بهنام.	ص	6.	ناشر:	انتشارات	دانشگاه	تهران.	1348.
2.	دکتر	رقیه	بهزادی.	»	هیتی	ها«	چیستا.	ش	80.	تیر	ماه	70.	ص	254.

3.	مارلیک.	ص	41.
4.	همان	مأخذ.	44.

5.	تاریخ	مازندران	باستان.	ص106	و	107.
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مانند	انلیل	و	ننلیل	سومری	هاست.	یا	»	شوکامون«	)shkamun(	خدای	زیر	زمینی	کاسی	ها،	هم	ردیف	
	)ea(	»اِآ با	»	حسویی«	)hessu(	خدای	هوریانی	ست	و	نیز	الهة	کاسی	»	کامون«	)kamun)	با	الهه	ی	»	
و	»	میریزیر«		)mirizir(	الهة	دیگر	کاسی	با	الهه	»	ننلیل«	همسر	»	انلیل«	رب	النوع	هوا	و	»	هاربه«	
)harbe)	و	»	شیحو«	)shihu(	ایزدان	کاسی	ها	با	»	انلیل«	یکسان	دانسته	شده	اند.	وجود	خدا	–	هوای	
مشترک	در	هر	سه	قوم	قدرتمند	باستان	به	این	دلیل	است	که	به	احتمال	قوی	منشأ	آنان	می	بایست	
در	سرزمینی	باشد	که	آکنده	از	ابر	و	توفان	بوده،	در	واقع	همانندی	زیست	محیطی	باعث	پیدایی	ایزدان	
مشترک	شد.1در	این	تطبیق	تنها	نکتة	قابل	توجه	تفاوت	نام	خدایان	هوریانی	و	کاسی	هاست	به	رغم	
داشتن	معنای	مشترک.	می	توان	این	احتمال	را	بیان	داشت	که	اقوام	ساکن	در	کرانه	جنوبی	دریای	
کاسپین	تحت	نام	کاسی	ها،	دارای	تفاوت	زبانی	بوده	اند.	شاید	داشتن	نام	مختلف	برخی	پدیده	ها	به	ویژه	
گیاهی،	جانوری	و	نامگانی	در	مکان	های	شرق	و	غرب	و	میانه	کرانه	جنوبی	دریای	کاسپین	ناشی	از	

همین	تفاوت	زبانی	باشد	که	برای	زبان	شناسان	ما	ملموس	است،	اما	قابل	تبیین	نمی	باشد.	
	آن	چه	این	ظن	را	قوت	می	بخشد،	نکته	ای	ست	که	مؤلف	»	تاریخ	ملل	قدیم	آسیای	غربی«	به	
آن	پرداخته	است	که:	»	در	بین	الواح	بغازکوی،	زبانی	دیده	می	شود	که	با	هیتی	هند	و	اروپایی	کاماًل	
متفاوت	و	با	این	حال	به	»	هاتی	لی«	یعنی	»	زبان	شهر	هاتی«	یا	»	هیتی«	معروف	بود.	در	مراسم	
مذهبی،	مخصوصاً	این	زبان	به	کار	می	رفت...	»	زبان			هاتی«	بدون	تردید	مورد	استفادۀ	سکنه	بومی	
قسمت	شرقی	آسیای	صغیر،	به	خصوص	کاپادوس	و	اطراف	شهر»	هاتی«	بوده	و	به	همین	مناسبت	
این	نام	به	مردم	این	ناحیه	و	زبان	آنها	هم	اطالق	شده	است.	زبان	مزبور	نه	از	السنة	هند	و	اروپایی	و	
نه	از	زبان	سامی	است	و	شاید	بتوان	آن	را	یکی	از	زبان	های	کاسپی	یعنی	زبان	های	مخصوص	نواحی	
خزر	دانست«.2	پیش	تر	دربارۀ	هنر	هیتیایی	سخن	به	میان	آمد	که:	»	هنر	هیتیایی،	به	طور	کلی،	
هیتیایی	نیست	بلکه	هوریانی	ست؛	بنابراین	»	زبان	هوریانی«	یکی	از	زبان	های	کاسپی	کرانه	جنوبی	
دریای	کاسپین	است	نه	خود	زبان	کاسی.	مؤلف	تاریخ	ماد	بر	آن	است:»	زبان	هوریانی،	با	اورارتویی	
خویشاوندی	نزدیک	داشت.	نبشته	ای	به	خط	اکدی	و	به	زبان	هوریانی	از	شخصی	به	نام	»	تیشاری«	

1.	احمد	بهمنش.	تاریخ	ملل	قدیم	آسیای	غربی.	صص	152	-	153.	ناشر	دانشگاه	تهران.	1369.
2.	تاریخ	ماد،	همان	مأخذ،	ص	131	الزم	به	اشاره	است	که	از	دیدگاه	دیاکونوف	قوم	»	ماتینیان«	که	در	آثار	هرودوت	و	دیگر	مؤلفان	باستانی	
ذکری	از	ایشان	رفته،	همان	اقوام	»	هوریتیان«	)هوریانی(	بوده	اند	)593(	دیاکونف	احتمال	می	دهد	که	»	ماتینیان	همان	هوریان	های	قدیم	اند	

که	در	ناحیة	دریاچه	اورمیه	می	زیستند«.	)282(
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)بر	وزن	بیشاری	مازندرانی(	پادشاه	»	اور	کیش«	و	»	ناوار«	از	ربع	سوم	هزارۀ	سوم	قبل	از	میالد	به	
دست	ما	رسیده	است«.	و	بر	آنند:	»	قبایلی	که	به	زبان	هوریانی	سخن	می	گفتند	در	هزارۀ	دوم	قبل	از	
میالد	در	بین	النهرین	شمالی	و	تا	حدی	در	سوریه...	و	در	سراسر	فالت	ارمنستان	پراکنده	بودند.	اینان	

تا	اواسط	هزارۀ	اول	در	کنار	قبایلی	که	منشأ	دیگری	داشتند،	باقی	ماندند«.1
از	جمله	آثار	باقیمانده	از	فرهنگ	هوریان،	افسانه	ای	است	که	در	کتاب	»	فرهنگ	اساطیر	شرق	
باستان«	از	یک	متن	هیتیایی	برگرفته	شده	و	حاکی	از	آن	است	که	هوری	ها	با	گاو	به	عنوان	حیوانی	
مقدس	در	روز	گار	باستان،	پیش	از	حضور	آریاییان،	نه	اینکه	آشنایی	داشته	اند	بلکه	برای	شان	قداست	
آیینی	نیز	داشته	که	شرح	آن	چنین	است:	افسانه	دربارۀ	مردی	است	به	نام	آپو	که	فردی	توانگر،	ولی	
ناشاد	است،	زیرا	فرزندی	ندارد.	شاید	این	امر	به	ناآگاهی	او	از	امور	جنسی	باشد.	زیرا	می	گویند	او	و	
همسرش	درحالیکه	ملبس	بودند	و	او	چکمه	بر	پا	داشت	بر	بستر	می	رفتند.	آپو	تصمیم	می	گیرد	که	
از	خدایان	استمداد	کند.	]	برای	انجام	این	قصد	[	بره	ای	را	برای	خورشید	-	خدا	قربانی	می	کند	که	
بی	درنگ	به	شکل	مرد	جوانی	ظاهر	می	شود...	سپس	خورشید	خدا	از	هوا	–	خدا	دیدار	می	کند	و	
احتماالً	عالقة	آپو	را	به	داشتن	فرزندی	به	او	می	گوید	]	افتادگی	متن	اصلی	هیتیایی[؛	پس	از	چندی،	
همسر	آپو	نخستین	کودک	خود	را	به	دنیا	می	آورد	و	او	را	بدون	هیچ	گونه	دلیل	»بد«	می	نامند.	فرزند	
دوم	را	»	خوب«	نام	می	گذارند.	پسران	بزرگ	می	شوند	و	پسر	بد	سهم	خود	را	از	دارایی	پدر	مطالبه	
می	کند.	چنین	اتفاق	می	افتد	که	فرزند	خوب،	ماده	گاو	عقیم	و	فرزند	بد	ماده	گاو	خوب	دریافت	
می	دارند.	اما	خورشید	-	خدا	به	ماده	گاو	پسر	خوب	برکت	می	دهد	و	باروری	او	را	بازمی	گرداند«.2	در	
این	افسانه	دو	باور	فرهنگی	با	نقش	محوری	خورشید	–	خدا	در	میان	دیگر	ایزدان،	بسیار	برجسته	
است:	1	–	پرستش	عناصر	طبیعت	با	این	شاخصه	که	صورت	انسان	–	خدایی	دارند	مانند	خدایان	یونان	
که	همانند	آن	در	مازندران	ما	دارای	دو	افسانة	به	جا	مانده	از	دوران	کهن	و	نام	یافته	به	امیر	و	گوهر	
و	طالب	و	زهره	که	در	فرهنگ	مردم	آوازه	به	»	نظر	کرده	است«،	داریم،	با	این	مفهوم	که	انسان	های	
نظرکرده	با	انسان	های	زمینی	متفاوتند،	برخی	توانایی	های	آنان	فرازمینی	ست	که	هر	دو	مربوط	به	دورۀ	
دامداری	و	کشاورزی	کهن	هستند.	برای	این	دو	افسانه	قائل	شدن	به	دوره	فئودالیسم	یا	زمین	داری	بنا	

1.	طیار	یزدان	پناه	لموکی.	همان	مأخذ،	صص	104،	105.
2.	گوندولین	لیک.	فرهنگ	اساطیر	شرق	باستان.	برگردان:	دکتر	رقیه	بهزادی.	ص	2.
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به	نشانه	های	موجود	در	این	دو	افسانه،	به	نظر	دور	از	احتیاط	است	مانند	افسانة	سیاگوش	در	گیالن.	
مورد	دوم	باور	فرهنگی	در	افسانه	هوریانی،	داشتن	باور	خیر	و	شّر	و	فائق	آمدن	بر	شّر	از	طریق	قدرت	
فرازمینی	ست،	البته	نه	به	صورت	ستیز	و	درگیری	خونین	آن	طور	که	در	افسانه	هابیل	و	قابیل	سامی	
و	خیر	و	شر	افسانه	های	ایرانی	مرسوم	است،	بلکه	به	دور	از	هر	ستیزی	به	یاری	خورشید	-	خدا	باروری	

به	عنوان	برکت	به	پسر	خوب	داده	می	شود.	
	عالوه	بر	باورهای	آیینی	که	اشاره	رفت،	به	لحاظ	هنری،	از	هوریان	ها	ظروف	سفالینی	با	زمینه	ای	
به	رنگ	خاکستری	بر	جای	مانده	که	روی	آنها	تصاویر	گل	و	پرنده	و	طرح	های	هندسی	مزین	شده	
است.	این	سفالینه	ها	با	فرآورده	های	سفالی	بین	النهرین	در	آن	زمان	تفاوت	داشته	است.	دربارۀ	استفاده	
از	رنگ	خاکستری	تیره،	همان	طور	در	تاریخ	مازندران	باستان	آمده	»	پیدایی	آن	مربوط	به	هزارۀ	سوم	
پیش	از	میالد	و	از	شمال	شرقی	ایران	است	که	پس	از	اشاعه	آن	در	کرانه	جنوبی	دریای	کاسپین،	
اهمیت	روزافزون	یافت،	این	تأثیر	ضمن	اثر	گذاشتن	در	درون	فالت	ایران،	از	کنار	دریا	گذرکرد	و	به	
کاپادوکیه	رسوخ	یافت.	نقش	تصاویر	گل	و	پرنده	با	طرح	هندسی	بر	روی	سفالینه	ها	نه	فقط	در	تپه	
حصار،	تورنگ	تپه،	کالردشت	و	مارلیک	یافت	شده،	بلکه	این	سنت	هنری	تا	سده	ها	بعد	از	آغاز	دورۀ	
تاریخی	در	شمال	مرسوم	بوده	است«.1	در	کتاب	مارلیک	آمده	است:»	کف	جام	های	طال	و	نقرۀ	به	
دست	آمده	در	مارلیک	گل	های	هندسی	زیبایی	وجود	دارد	که	با	نقش	کف	جام	کالر	دشت	قابل	
مقایسه	است«.2	در	واقع	می	توان	این	نظر	را	به	احتمالی	مطرح	کرد	که	بده	بستان	های	فرهنگی	بین	
آماردها	و	هوریان	ها	جریان	داشته	است،	با	این	توجه	که	مناسبات	قومی	در	این	دوره	بین	این	دو	قوم	
قدرتمند	کرانة	جنوبی	دریای	کاسپین	تا	چه	ارتفاعی	بوده،	صریحاً	نمی	توان	اظهار	نظر	کرد.	منتها	بنا	

به	یافته	های	باستان	شناختی،	وجود	چنین	رابطه	ای	را	نمی	توان	انکار	نمود.
	

1.	نگهبان،	عزت	اهلل.	مارلیک.	ص	42.	ناشر:	دانشگاه	تهران.	1348.
2.	همان	مأخذ.	ص	42.
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 گویش های کومشی مرتبط با تبری 
گودرزی پروری /  گویش شهمیرزادی    محمدرضا 

مازندران	 لهجه	های	غرب	 به	 مازندرانی	است	که	 از	گویش	 لهجه	ای	 زبانی	شهمیرزادی،	 گونه	
)همانند	تنکابن(	قرابت	ها	و	شباهت	هایی	دارد.	در	حقیقت	می	توان	گفت،	شهمیرزادی	گونه	ای	از	
تبری	است.	ارانسکی	می	نویسد:	»	لهجه	شهمیرزادی	بیشتر	به	لهجه	های	مازندران	نزدیک	است«.1		
عالوه	بر	ارانسکی،	گرنوت	ل.	ویندفور،	ان	آربور،	پیرلکوک،	رودیگر	اشمیت،	رضایی	باغ	بیدی،	وگیگر	
و....	شهمیرزادی	را	شاخه	یا	لهجه	ای	از	مازندرانی	می	دانند.2	دکتر	منوچهر	ستوده	ضمن	اینکه	مناطق	
اطراف	سمنان	را	کانون	یکی	از	لهجه	های	اصیل	ایران	می	داند	و	آنجا	را	جزیره	لهجه	ها	نامیده	است،	
شهمیرزادی	را	از	لهجه	های	دیار	کومش	یا	لهجه	قومسی	می	داند	که	در	اثر	مراودات	و	تعامالت	با	
مازندران	به	تبری	نزدیک	شده	است.3	محمد	اسماعیل	الری	نویسنده	کتاب	»شهمیرزاد؛	بهشت	کویر«	
که	خود	شهمیرزادی	است	عکس	نظر	آقای	ستوده	را	دارد،	وی	شهمیرزادی	را	گونه	ای	از	طبری	می	داند	
که	از	کومشی	تأثیر	پذیرفته	است.	دکتر	ایران	کلباسی	در	کتاب	فرهنگ	توصیفی	گونه	های	زبانی	
ایران،	شهمیرزادی	را	لهجه	ای	از	گویش	مازندرانی	می	داند.	حبیب	برجیان	نظر	دقیقی	دربارۀ	گویش	
شهمیرزادی	دارد،	وی	در	کتاب	متون	طبری	می	نویسد:	»	شهمیرزاد	در	شمال	سمنان	گویشی	دارد	

متجانس	با	گونه	های	طبری	که	در	استان	مازندران	رواج	دارد4«.
1.	ای.ام	ارانسکی،	مقدمه	فقه	اللغه	ایرانی،	ترجمه	کریم	کشاورز،	پیام،	تهران،	چاپ	دوم،	1379،	ص	320

2.	برای	اطالعات	بیشتر	نگاه	کنید	به:	
اشمیت،	رودیگر،	راهنمای	زبان	های	ایرانی،	جلد	دوم:	زبان	های	نو	ایرانی،	ترجمه	ی:	چهار	مترجم،	ققنوس،	تهران،	1383،	ص	490

رضایی	باغ	بیدی،	تاریخ	زبان	های	ایرانی،	مرکز	دایرةالمعارف	بزرگ	اسالمی،	چاپ	دوم،	تهران،	1388،	ص	179
ارانسکی،	یوسیف.م،		زبان	های	ایرانی،	علی	اشرف	صادقی،	چاپ	اول،	سخن،		تهران،	1378

3.	س	ت	وده	،	م	ن	وچ	ه	ر،	ف	ره	ن	گ		س	م	ن	ان	ی	،	س	رخ	ه	ای	،	الس	گ	ردی	،	س	ن	گ	س	ری	،	ش	ه	م	ی	رزادی	،	دانشگاه	تهران،	تهران،	1342
4.	برجیان،	حبیب،	متون	طبری	)ضمیمه	15	فصلنامه	آینه	میراث(،	مرکز	پژوهشی	میراث	مکتوب،	تهران،	1388،	ص	284
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نویسندگان	و	دانش	آموختگان	شهمیرزاد	که	پژوهش	هایی	در	گویش	ها	و	آیین	های	استان	سمنان	
و	مازندران	داشته	اند،	شهمیرزادی	را	شاخه	ای	از	تبری	می	دانند	که	قرابت	ها	و	اشتراکاتی	با	غرب	
مازندران	و	زبان	دیلمی	و	تاتی	طالقان	دارد.1	مازندرانی	زبان	های	مقیم	شهمیرزاد،	بسیار	آسان	با	
شهمیرزادی	ها	تکلم	می	کنند.	در	نوشتن	این	بخش	از	مقاله	خود	را	وامدار	لطف	آقای	عبداهلل	قاسمی	
شهمیرزادی	)دبیر	ادبیاتم(	می	دانم	که	روزها	وقت	گرانقدر	خود	را	صرف	نوشتن	مصادر	و	واژگان	

پیوست	نموده	اند	و	در	اختیارم	قرار	داده	اند.

برخی از ویژگی های گویش شهمیرزادی

قلب	مضاف	و	مضاف	الیه	دارد. 	-1

حرف	اضافه	پسین	دارد. 	-2

ضمیر	آزاد	در	نقش	های	فاعلی،	مفعولی	و	ملکی	صورت	یکسان	ندارد. 	-3

هم	آهنگی	واکه	ای	دارد. 	-4

جنس	ندارد.	 	-5

ویژگی	ارگتیو	ندارد. 	-6

ضمیر	شخصی	پیوسته	ندارد.	 	-7

یکصد	واژه	و	مصدر	شهمیرزادی	در	جدول	زیر	آمده	است:
معنی آوانگاری مصدر شهمیرزادی ردیف

گشودن	-	بازکردن Vākerden واکردن 1
تحریک	کردن Ānterik hākerden آنتریک	هاکردن	 2

پختن Bǝpeten بپتن 3
پریدن Bǝpperin بپرین 4
پوسیدن Bǝpissen بپیّسن 5
پاییدن Bǝpāssen بپاّسن 6

1.	در	نیاماندها	)سنت	ها(،	فرهنگ	و	فولکلور؛	خوراک	و	معماری	مردم	شهمیرزاد	نیز	مؤلفه	هایی	از	فرهنگ	دیلمی	دیده	می	شود.
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تراشیدن Bǝtāšten بتاشتن	 7
ترسیدن Bǝtersin بترسین 8
ترکیدن Bǝterkin بترکین 9
توانّسن Bǝtunessen بتونّسن 10
جویدن Bǝjin بجین	 11

چاییدن،	سرماخوردن Bǝčāssen بچاّسن	 12
چرانیدن،	چراندن Bǝčārennin بچارنّین	 13

چریدن Bǝčerden بچردن 14
خوردن Boxorden بُخوردن 15
خواندن Boxonnin بخونّین	 16
دانستن Bǝdonessen بُدنّسن 17
دوختن Bǝduten بدوتن 18
دوشیدن Bodušten بُدوشتن 19
دیدن Bǝdin بدین 20
رساندن Bǝressenin برسّنین 21
رسیدن Bǝressin برّسین 22

کندن،	خراشیدن،	رنده	کردن Bǝrekkin برّکین	 23
گریه	کردن Borme hākerden بُرمه	هاکردن 24
فروختن Bǝruten بَروتن 25
زاییدن Bǝdāšten بداشتن 26
زدن Bǝzen بزن	 27

ساختن Bǝsāten بساتن 28
سوزاندن Bǝsuzennin بسوزنّین 29
ساییدن Bǝssin بسین 30
شکاندن Boškennin بشکّنین 31

شکافتن،	شکفتن	)گل( Bǝškāten بشکاتن 32
شناختن Bǝšnāssin بشناسین 33
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شنیدن Bošnin بُشنین	 34
شستن Bošošten بُششتن	 35
کشیدن Bǝkešin بکشین	 36

وزن	کردن Bǝkešin بکشین 37
کوبیدن Bǝkutennin بکوتّنین 38
کشتن Bokošten بُُکشتن 39

شعله	ور	شدن Bal Bǝgeten- Vǝgeressin بل	بگتن	-	وگرسین 40
لرزیدن Bǝlerzin بلرزین 41
لیسیدن Vǝlešten- Vǝlessin ولشتن-	ولّسین 42
مالیدن Bǝmāllin بمالّین	 43
مردن Bomorden بُُمردن 44

ماندن،	شبیه	بودن Bǝmounessen بَمونّسن	 45
نوشتن Bǝnešten بنشتن	 46
باریدن Bǝvārin بوارین 47
کندن Bǝkennin- buten بکّنین-	بوتن 48
گفتن Bogoten بُُگتن 49
بُردن Bovurden بووردن 50
رفتن Bǝšen بشن 51
آمدن Bǝmen بمن	 52
آوردن Biyurden بیوردن 53

گرفتن،	برداشتن Hāgeten هاگتن 54
گذاشتن Vǝšten وشتن 55
شدن Bǝven بون 56

جوشاندن Bǝjušennin بجوشّنین 57
دفن	کردن Čāl hākerden- čāl kerden چال	هاکردن	–	چال	کردن 58
داشتن Dāšten داشتن 59

پوشاندن،	پیچیدن Dǝpiten دپیتن 60
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خواباندن Boxosennin بُُخسّنین	 61
خوابیدن Boxoten بُُختن	 62
افتادن Dǝketen دکتن 63

برگرداندن Vǝgerdennin وگردنّین 64
برگشتن Vǝgerdin وگردین 65
چسباندن Dǝmāsennin دماسّنین 66
بستن Dǝvessen دوّسن 67
انداختن Dom Bǝdān ُدم	بدان	 68

رمیدن،	رم	کردن Boremmin- ram hākerden بورّمین،	رم	هاکردن 69
رها	کردن Sar hǝdān سر	هدان 70
کپک	زدن Sim Bǝzen سیم	بزن	 71
گام	زدن  Šāb Bǝzen شاب	بزن	 72
شاشیدن Čor Bǝzen- čor hākerden ُچربزن،	چرهاکردن 73
انباشتن Kut hākerden کوت	هاِکردن 74

شکافته	شدن	به	دو	نیم Lāb bǝven الب	بون	 75
نگاه	کردن Hišin هیشین 76

دادن Hǝdān هدان 77
ایستادن Bǝssān بّسان 78
کردن Hākerden هاکردن 79
ریختن Dǝkerden دکردن 80

جدا	کردن Vāčin واچین 81
آسیب	دیدن Latme boxorden لتمه	بُُخردن	 82
آسیب	زدن Latme Bǝzen لتمه	بزن	 83

زیر	و	رو	کردن Pošdim hākerden پُشدیم	هاکردن 84
بلعیدن Hurt bǝkešin- Huf bǝkešin هوف	بکشین	–	هورت	بکشین 85
نشستن Bǝništen بنیشتن	 86

برچیدن	–	روی	هم	چیدن Bǝčin - Dǝčin بچین	-	دچین 87
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سوختن	 Bǝsuton بِسوتن 88
ریسیدن Bǝrešten برشتن 89
کاشتن Bǝkāšten بکاشتن 90

آغاز	شدن	بارندگی	 Dǝgeten دگتن 91
مکیدن Bosoften بُسُفتن 92

چیزی	را	از	کسی	گرفتن،	خریدن Hāgeten هاگتن 93
گریختن Biriten بیریتن 94

در	مصادر	شهمیرزادی	مصوت	فتحه	میانی	قبل	از	صامت	آخر	در	مکالمه	حذف	می	شود.	البته	در	
مصادری	که	دو	مصوت	پشت	سرهم	می	آیند.1	

گویش الیکایی 

بررسی	علمی	و	زبان	شناسانه	ا	ی	دربارۀ		گویش	الیکایی	انجام	نشده	است.	نوش	آذر	اسدی	در	
کتاب	»	نگاهی	به	گرمسار«	گویش	طایفه	الیکایی	را	یک	رشته	از	زبان	تاتی	یا	طبری	آمیخته	با	لهجه	
مردم	جبال	و	شبیه	و	نزدیک	به	گویش	یا	لهجه	مردم	دماوند	می	داند.	برخی	از	پژوهشگران	نیز	گویش	
الیکایی	را	به	لهجه	مردم	ساری	یا	لهجه	میانه	مازندران	نزدیک	می	دانند.	در	گویش	الیکایی	شمار	قابل	
توجهی	واژگان	ترکی	وارد	شده	است	که	به	دالیلی	از	قبیل	پیوستن	برخی	از	خانوارهای	ایل	قشقایی	
مهاجر	فارس	به	ایل	الیکایی	و	تعامل،	دادو	ستد	و	پیوندهای	خویشاوندی	با	ایل	پرشمار	اصانلو	که	ترک	
هستند	و	در	همجوار	الیکایی	ها	اقامت	گاه	های	تابستانی	و	زمستانی	دارند،	رخ	داده	است.	البته	گویش	
ایل	الیکایی	تحت	تأثیر	لهجه	فارسی	گرمسار	نیز	قرار	گرفته	است.	برنارد	هوکارد	محقق	فرانسوی	
در	مقاله	کوچ	نشینان	الر،	می	نویسد	که	ایل	علی	کایی	)الیکایی(	به	گویش	گیلکی	سخن	می	گویند	
ِگلک	و	زبان	خود	را	 )مردم	روستاهای	استان	سمنان	که	به	گویش	مازندرانی	سخن	می	گویند	خود	را	
ِگلکی	می	گویند(.	ایران	کلباسی	که	گویش	الیکایی	را	در	روستای	فروان	گرمسار	بررسی	کرده	است،	
این	گویش	را	یکی	از	گویش	های	مرکزی	ایران	می	داند	که	با	گویش	شهمیرزادی	شباهت	هایی	دارد.	

1.	با	سپاس	از	گویشوران	ارجمند:	جناب	محمد	اسماعیل	الری	شهمیرزادی،	دبیر	تاریخ	دبیرستان	های	استان	سمنان،	نویسنده	و	پژوهشگر
و	جناب	عبداهلل	قاسمی	شهمیرزادی،	دبیر	ادبیات	دبیرستان	های	استان	سمنان،	نویسنده	و	پژوهشگر
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صرفنظر	از	ساختار	صرفی	و	نحوی	گویش	الیکایی،	نگارنده	ی	این	سطور	یکصد	مصدر	الیکایی	را	در	
ضمیمه	این	مقاله	آورده	است	که	تقریباً	تمامی	این	مصادر	مازندرانی	هستند.	به	نظر	نگارنده	گویش	

الیکایی	از	لهجه	ها	یا	شاخه	های	گویش	مازندرانی	است.	

برخی از ویژگی های گویش الیکایی1: 

قلب	مضاف	و	مضاف	الیه	دارد. 	-1

ضمیر	آزاد	در	نقش	های	فاعلی،	مفعولی	و	ملکی	صورت	های	متفاوت	دارد.	 	-2

تا	حدی	هماهنگی	واکه	ای	دارد.	 	-3

جنس	ندارد. 	-4

ویژگی	ارگتیو	ندارد. 	-5

حرف	اضافه	پسین	دارد. 	-6

ضمیر	شخصی	پیوسته	دارد.	 	-7

با	فارسی	معیار	تفاوت	های	آوایی،	واژگانی	)قاموسی	یا	صرفی(	و	نحوی	دارد.	 	-8

یکصد	واژه	و	مصدر	الیکایی	در	پی	آمده	است:
معنی آوانگاری مصدر الیكایی  ردیف

گشودن	-	بازکردن Ālā hardan آال	هردن 1
تحریک	کردن Aršig hardan اَرشیگ	هردن	 2

پختن Bapetan بپتن 3
پریدن Bapperestan بپرستن 4
پوسیدن Bapistan بپیستن 5
پاییدن Bapeyestan بپیستن 6
تراشیدن Botāršiyan بُتارشیین 7
ترسیدن Batersiyan بترسیَین 8
ترکیدن Batekestan بترکستن 9

1.	کلباسی،	ایران،	فرهنگ	توصیفی	گونه	های	زبانی	ایران،	پژوهشگاه	علوم	انسانی	و	مطالعات	فرهنگی،	تهران،	1387
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توانستن Batonestan بتونستن 10
جویدن Bajowstan بجوستن 11

چاییدن،	سرماخوردن Bočāan چائَن بُ 12
چرانیدن،	چراندن Bočārniyan بُچارنیَین 13

چریدن Bačerestan بچرستن 14
خوردن Baxordan بخورَدن 15
خواندن Baxunestan بخونستن 16
دانستن Badonestan بُدنستن 17
دوختن Badutan بدوتَن 18
دوشیدن Baduštan بدوشَتن 19
دیدن Badiyan بدیین 20
رساندن Borāseniyan بُراِسنیین 21
رسیدن Baresiyan بَرسیَین 22

کندن،	خراشیدن،	رنده	کردن Barekestan بَرِکستن 23
گریه	کردن Bormā hardan بُرما	هردن 24
فروختن Barutan بَروتن 25
زاییدن Bozāan بُزائن 26
زدن Bazuan بَزوئن 27

ساختن Bosātan بُساتن 28
سوزاندن Basuzeniyan بسوزنیین 29
ساییدن Basustan بسوستن 30
شکاندن Beškeniyan بشکنیین 31

شکافتن،	شکفتن	)گل( Boškowstan بُشکوستن 32
شناختن Bošnāsiyan بُشناسیین 33
شنیدن Bošnowstan بُشنوستن 34
شستن Bašuštan بَشوشتن 35
کشیدن Bakešiyan بکشیین	 36
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وزن	کردن Bakešiyan بکشیین 37
کوبیدن Bakuteniyan بکوتنیین 38
کشتن Bakuštan بکوشتن 39

شعله	ور	شدن Bal baytan بل	بیتن 40
لرزیدن Balerzestan بلرزستن 41
لیسیدن Balištan بلیشتن 42
مالیدن Bomālestan بُمالستن 43
مردن Bamerdan بَمردن 44

ماندن،	شبیه	بودن Bamnestan مِنسَتن	 بَ 45
نوشتن Banevištan بنویشتن 46
باریدن Bovārestan وارسَتن بُ 47
کندن Bowtan بوتَن 48
گفتن Bowtan بوتَن 49
بُردن Baverdan بَِورَدن 50
رفتن Burdan بوردن 51
آمدن Bumman بوّمن 52
آوردن Biyārdan بیاردن 53

گرفتن،	برداشتن Baytan بیتن 54
گذاشتن Beyštān بیشتان 55
شدن Bayyan بَیَّن 56

جوشاندن Jiš hodān جیش	ُهدان 57
دفن	کردن Čal Bowtan بوتَن چال	 58
داشتن Dāštan داشتن 59

پوشاندن،	پیچیدن Dapitan دپیتن 60
خواباندن Doxāseniyan دخاسنیین 61
خوابیدن Daxotan َدُختن 62
افتادن Daketan دکتن 63
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برگرداندن Dogārdeniyan ُدگاردنیین 64
برگشتن Dagrestan دگرستن 65
چسباندن Domāseniyan دماسنیین 66
بستن Davestan دوسَتن 67
انداختن Dunguan دونگوئن 68

رمیدن،	رم	کردن Ram hardan َرم	هردن 69
رها	کردن Sar hodān سر	ُهدان 70
کپک	زدن Sim hardan سیم	هردن 71
گام	زدن Šāp bazuan بزوئَن شاپ	 72
شاشیدن Keš hardan کش	هردن 73
انباشتن Kut hardan کوت	هردن 74

شکافته	شدن	به	دو	نیم Lāp bayyan الپ	بَّین	 75
نگاه	کردن Hāršiyan هارشیین 76

دادن Hodān ُهدان 77
ایستادن Hereystān هریستان 78
کردن Hakordan َهُکردن 79
ریختن Hokordan ُهُکردن 80

جدا	کردن Howjiniyan هوجینیین 81
آسیب	دیدن Lat baxordan لت	بَخوردن 82
آسیب	زدن Lat hodān لت	ُهدان 83

زیر	و	رو	کردن Hukuf hardan هورکوف	هردن 84
بلعیدن Huf hardan هوف	هردن 85
نشستن Hiništān هینیشتان 86

برچیدن	–	روی	هم	چیدن Hičiniyan-Dičiniyan هیچینیَین	-	دیچینین 87
سوختن Basutan بسوتن 88
ریسیدن Barištan بریشتن 89
کاشتن Dokāštan ُدکاشتن 90
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آغاز	شدن	باران Bayitan بییتن 91
مکیدن Bosāftan-Basoftan بسافتن	–	بسفتن 92

چیزی	را	از	کسی	گرفتن،	خریدن	 Hāyitan هاییتن 93
گریختن Bowritan بوریتن 94

1

	گویش افتری
گویش	افتری	در	زمرۀ	گویش	های	کومشی	اطراف	سمنان	است	که	با	تبری	یا	مازندرانی	مرتبط	است.	
گویش	مذکور	از	جمله	گویش	هایی	است	که	دربارۀ	آن	کتابی	نوشته	شده	است	و	پژوهشگرانی	
رِگنشِترنه	نیز	مطالبی	نگاشته	اند2.	ویندفوهر	در	دانشنامه	ایرانیکا	مقاله	ای	»	افتری«	 همانند	گئورگ	ُم
را	با	بهره	بردن	از	مطالب	مرگنشترنه	نوشت.	کتاب	گویش	افتری،	چند	دهه	پیش	تر	توسط	زنده	یاد	
دکتر	صادق	کیا	مطالب	جمع	آوری	شد	و	در	سال	1371	با	باز	نویسی	همادخت	همایون	به	چاپ	
رسید.	در	کتاب	متون	طبری	اثر	حبیب	برجیان	مقاله	ای	با	نام	»	دستور	گویش	کومشی	افتر؛	از	روی	

رِگنشِترنه«	به	چاپ	رسیده	است.	 گرد	آوری	های	صادق	کیا	و	گئورگ	ُم
دکتر	ایران	کلباسی	گویش	افتری	را	یکی	از	گویش	های	مرکزی	ایران	می	داند	که	به	گویش	
سرخه	ای	و	مازندرانی	نزدیک	است؛	البته	گویش	افتری	وجوه	مشترک	با	گویش	سنگسری	و	گویش	

ایجی3	نیز	دارد.

برخی از ویژگی های گویش افتری

قلب	مضاف	و	مضاف	الیه	دارد. 	-1

حرف	اضافه	پسین	دارد.	 	-2

تعداد	همخوان	و	واکه	های	آن	شبیه	فارسی	معیار	است	ولی	واجگونه	های	آن	متفاوت	است.	 	-3

1.	با	سپاس	از	علیرضا	شاه	حسینی،	نویسنده	و	پژوهشگر	پرکار	استان	سمنان،	نویسنده	کتاب	گویش	الیکایی	و	چندین	کتاب	دیگر	دربارۀ	
ایل	الیکایی،	مدیر	انتشارات	حبله	رود	سمنان	

2.	برجیان،	جبیب،	متون	طبری،	فصلنامه	آینه	میراث،	ضمیمه	15،	سال	1388،	مقاله	ی:	دستور	گویش	کومشی	افتر:	از	روی	گردآوری	های	
رِگنشِترنه،	ص	283 دکتر	صادق	کیا	و	گئورگ	ُم

3.	ایج	ij	یکی	از	روستاهای	شهرستان	سرخه	ی	استان	سمنان
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ویژگی	ارگتیو	دارد،	به	این	معنا	که	زمان	گذشته	افعال	متعدی	را	با	ضمایر	شخصی	پیوسته	می	سازد.	 	-4

ضمیر	شخصی	پیوسته	ندارد.	 	-5

هماهنگی	واکه	ای	چندانی	ندارد. 	-6

جنس	ندارد.	 	-7

ضمیر	شخصی	آزاد	در	نقش	های	فاعلی،	مفعولی	و	ملکی	صورت	متفاوت	دارد.	 	-8

با	فارسی	معیار	تفاوت	های	آوایی،	واژگانی	)قاموسی	یا	صرفی(	و	نحوی	دارد.	 	-9

یکصد	واژه	و	مصدر	افتری	در	پی	آمده	است:
معنی آوانگاری مصدر	افتری ردیف

گشودن	-	بازکردن Vākardon واکردن 1
تحریک	کردن Āntrik kardon آنتریک	کردن	 2

پختن Bepaton بپتن 3
پریدن Bepperā,on رائُن بّپ 4
پوسیدن Bepusi,on بُپوسیئن 5
پاییدن Beppā,on بپائُن 6
تراشیدن Betāštāon بتاشتائُن 7
ترسیدن Betarsā,on بترسائُن 8
ترکیدن Beterkiyā,on ییائُن بترک 9
توانستن Bezunā,on بذونائُن 10
جویدن Bejunton بجونُتن 11

چاییدن،	سرماخوردن Bečā,on بچائُن 12
چرانیدن،	چراندن Bečernā,on بچرنائُن 13

چریدن Bečerā,on بچرائُن 14
خوردن Bexordon بُخرُدن	 15
خواندن Bexundon بخونُدن 16
دانستن Bezunā,on بذونائُن 17
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دوختن Beduton بدوتُن 18
دوشیدن Bedušton بدوشُتن 19
دیدن Bedi,on بدیئون 20
رساندن Beresenā,on برسنائُن 21
رسیدن Berasā,on سائُن بَر 22

کندن،	خراشیدن،	رنده	کردن Berakkā,on ائُن برّک 23
گریه	کردن Burme benjā,on بنجنائُن بورمه	 24
فروختن Beruton بروتُن 25
زاییدن Bezādā,on بِزادائُن	 26
زدن Besseton ُتن بّس 27

ساختن Besāton بساتُن 28
سوزاندن Besuzenā,on بسوزنائُن 29
ساییدن Besunton بسونُتن 30
شکاندن Bešketon ُتن بشک 31

شکافتن،	شکفتن	)گل( Beškāfton. beškofton ُتن بشکافتن.	بشکُف 32
شناختن Bešnāsā,on بشناسائُن 33
شنیدن Bešnu,on بشُنُئن 34
شستن Bešurdon بشورُدن 35
کشیدن Biyanton بیِینُتن 36

وزن	کردن Var dardon وردرُدن 37
کوبیدن Bekutenā,on وتنائُن بک 38
کشتن Bekošton بکشتن 39

شعله	ور	شدن Bal veyton ویُتن بل	 40
لرزیدن Belarzā,on بلرزائُن 41
لیسیدن Belissiyā,on ییائُن بلیّس 42
مالیدن Bemālenā,on بمالنائُن 43
مردن Bemardon بمرُدن 44
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ماندن،	شبیه	بودن Bemoniyā,on بمنیائُن	 45
نوشتن Benevešton بنوشُتن 46
باریدن Bebārā,on ببارائن 47
کندن Bueton بوئُتن	 48
گفتن Bevāton بواتن	 49
بردن Bebardon ببرُدن	 50
رفتن Bešu,on وئُن بُش 51
آمدن Bemo,on بُمُئن 52
آوردن Buerdon بوئردن 53

گرفتن،	برداشتن Beyton- veyton ویُتن بیُتن	-	 54
گذاشتن Hiyyenā,on ائُن هییّن 55
شدن Bebu,on وئُن بُب 56

جوشاندن Juš hādā,on جوش	هادائن	 57
دفن	کردن Čāl hākardon چال	هاکردن 58
داشتن Dardon درُدن 59

پوشاندن،	پیچیدن Dupičenton دوپیچنُتن	 60
خواباندن Bexosenā,on بخوسنائُن 61
خوابیدن Bexoton بختن	 62
افتادن Bekafton بَکفتن 63

برگرداندن Vargerdenā,on ورگردنائُن	 64
برگشتن Vargerdā,on ورگردائُن 65
چسباندن Dimmassenā,on دیّماّسنائن 66
بستن Devunton دوونُتن 67
انداختن Hivonton نُتن هیُو 68

رمیدن،	رم	کردن Rom hākardon ُرم	هاکردن 69
رها	کردن Sar bedā,on سربداهن 70
کپک	زدن Puve besseton ُتن پووه	بّس 71
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گام	زدن Sāp besseton شاپ	بّستن 72
شاشیدن Čor demišton چردمیشتن	 73
انباشتن Kut hākardon کوت	هاکردن 74

شکافته	شدن	به	دو	نیم Lāš bayton الش	بیُتن	 75
نگاه	کردن Niākardon نیاکردن 76

دادن Hādā,on هادائُن 77
ایستادن Beštā,on بشتائُن 78
کردن Hākardon هاکردن 79
ریختن Duriton دوریُتن 80

جدا	کردن Sevā hākardon سوا	هاکردن 81
آسیب	دیدن Latme bedi,on لتمه	بدیُئن 82
آسیب	زدن Latme besseton ُتن	 لتمه	بّس 83

زیر	و	رو	کردن Poštim hākordon پشتیم	هاکرُدن 84
بلعیدن Qurt bedā,on قورت	بدائُن 85
نشستن Benerā,on بنرائُن 86

برچیدن –	روی	هم	چیدن Bečinton- dučinton بچینُتن	-	دوچینُتن 87
سوختن	 Besuton بسوتن 88
ریسیدن	 Berišton بریشتن 89
کاشتن Dekārdon دکارُدن 90

آغاز	شدن	برف	و	باران	و	تگرگ.. Degiton دگیتن 91
مکیدن Besafton بسفتن 92

چیزی	را	از	کسی	گرفتن،	خریدن	 Hāyiton هاییتن 93
گریختن Ferār hākardon فرار	هاکردن 94

o در	گویش	افتری	کمی	کشیده	است	و	به	u	نزدیک	است.1	

1.	با	سپاس	از:	پرویز	زیاری،	دامدار	علی	زیاری،	کارمند	صدا	و	سیمای	استان	سمنان	
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شمال	غربی	منشعب	از	گویش	های	باستانی	هستند	که	در	شمال	و	شمال	غرب	فالت	ایران	رواج	
داشته	اند.	»کومشی	از	نظر	رده	شناختی	)تیپولوژیک(	در	اتحاد	زبانی	حوزه	ی	خزر	در	کنار	طبری	و	
گیلکی	و	زبان	متروک	گرگان	جای	می	گیرد.	زبان	های	زازا	در	آناطولی	مرکزی	و	گورانی	–	اورامانی	
در	مرز	ایران	و	عراق	از	نظر	تاریخی	به	این	گروه	نزدیک	است.	درهمین	چارچوب	خویشاوندان	دورتر	
کومشی	عبارت	است	است	از	گروه	تاتیک	)تاتی	–	طالشی	–	آذری(	و	گویش	های	مرکزی،	کردی	و	

بلوچی	نیز	اگر	چه	شمال	غربی	شمرده	می	شوند،	هریک	گروهی	مجزا	را	تشکیل	می	دهند«	1.
دکتر	ایران	کلباسی	سرخه	ای	را	یکی	از	گویش	های	مرکزی	ایران	می	داند	که	با	افتری،	ایجی	و	

السگردی	شباهت	بسیار	دارد.	

برخی از ویژگی های گویش سرخه ای: 

قلب	مضاف	و	مضاف	الیه	دارد. 	-1

حرف	اضافه	پسین	دارد.	 	-2

عالوه	بر	همخوان	ها	و	واکه	های	فارسی	معیار	دارای	واکه	های	ü	و	ö	)واکه	های	بلند(	می	باشد. 	-3

ویژگی	ارگتیو	دارد،	به	این	معنا	که	در	زمان	گذشته	افعال	متعدی	به	جای	شناسه	فعلی	از	ضمیر	 	-4

شخصی	پیوسته	استفاده	می	شود.	

ضمیر	شخصی	پیوسته	ندارد.	 	-5

هماهنگی	واکه	ای	چندانی	ندارد. 	-6

جنس	ندارد.	 	-7

ضمیر	شخصی	آزاد	در	نقش	های	فاعلی،	مفعولی،	و	ملکی	صورت	متفاوت	دارد.	 	-8

با	فارسی	معیار	تفاوت	های	آوایی،	واژگانی	)قاموسی	یا	صرفی(	و	نحوی	دارد. 	-9

گویش	های	استان	سمنان	از	برماندها	)میراث	ها(	ی	مهم	معنوی	کشور	هستند	که	شناخت	آنها	
می	تواند	به	شناخت	بهتر	زبان	های	ایرانی	و	به	ویژه	زبان	یا	گویش	تبری	یا	مازندرانی	کمک	کند.	

1.	برجیان،	حبیب،	متون	طبری	)ضمیمه	15	فصلنامه	آینه	میراث(،	مرکز	پژوهشی	میراث	مکتوب،	تهران،	1388،	ص	284
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یکصد	واژه	و	مصدر	سرخه	ای	در	پی	آمده	است:
معنی آوانگاری مصدر سرخه ای  ردیف

گشودن	-	بازکردن Vākŏrdŏn واکردن 1
تحریک	کردن Ānterik hākŏrdŏn آنتریک	هاکردن 2

پختن Bepŏtŏn بپتن 3
پریدن Bepparāŏn بّپرائن 4
پوسیدن Bepusāŏn بپوسائن 5
پاییدن Beppāŏn بپائن	 6
تراشیدن Betāštŏn بتاشتن	 7
ترسیدن Betarsāŏn بترسائن 8
ترکیدن Betarkāŏn بترکائن 9
توانستن Bezŏnā,ŏn بذنائن 10
جویدن Bejundŏn بجوندن 11

چاییدن،	سرماخوردن Beāŏn بچائن 12
چرانیدن،	چراندن Bečārenā,ŏn بچارنائن	 13

چریدن Bečerāŏn بچرائن 14
خوردن Bexurdŏn بخوردن 15
خواندن Bexŏndŏn بخوندن 16
دانستن Bezŏnā,ŏn بذنائن 17
دوختن Bedutŏn بدوتن 18
دوشیدن Beduštŏn بدوشتن 19
دیدن Bediŏn بدیئن 20
رساندن Berāsenāŏn براسنائن 21
رسیدن Berŏsā,ŏn برسائن	 22

کندن،	خراشیدن،	رنده	کردن Berondŏn برندن 23
گریه	کردن Burme kŏrdŏn بورمه	کردن 24
فروختن Berutŏn بروتن 25
زاییدن Bezāŏn بزائن 26
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زدن Beffātŏn بّفاتن 27
ساختن Bessātŏn بّساتن 28
سوزاندن Bevārešenā,ŏn بوارشنائن 29
ساییدن Hāsundŏn هاسوندن 30
شکاندن Beškatŏn بشکتن 31

شکافتن،	شکفتن	)گل( Beškifāŏn بشکیفائن 32
شناختن Bešnāsā,ŏn بشناسائن 33
شنیدن Bešnuā,ŏn بشنوآئن 34
شستن Bešuštŏn بشوشتن 35
کشیدن Biatŏn بئتن 36

وزن	کردن Veratŏn وَرتن 37
کوبیدن Bekutenā,ŏn بکوتنائن	 38
کشتن Bekuštŏn بکوشتن 39

شعله	ور	شدن Bal beytŏn بل	بیتن 40
لرزیدن Belārzā,ŏn بالرزائن 41
لیسیدن Vāleštŏn والشتن 42
مالیدن Bemālenāŏn بمالنائن	 43
مردن Bemŏrdŏn بمردن 44

ماندن،	شبیه	بودن Bemiyenāŏn بمییناهن	 45
نوشتن Benevaštŏn بنوشتن 46
باریدن Bevārenā,ŏn بوارنائن 47
کندن Bevŏtŏn بوتن 48
گفتن Batŏn بتن 49
بردن Bebordān ببردن 50
رفتن Bešu,ŏn بشوئن 51
آمدن Biyāmuŏn بیاموئن 52
آوردن Biyardŏn بییردن 53

گرفتن،	برداشتن Begitŏn, vegitŏn بگیتن،	وگیتن 54
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گذاشتن Hindāŏn هیندائن	 55
شدن Bebu,ŏn ببوئن 56

جوشاندن Bekulenāŏn بکولنائن	 57
دفن	کردن Čāl kŏrdŏn چال	کردن 58
داشتن Dārdŏn داردن 59

پوشاندن،	پیچیدن Bepušenāŏn بپوشنائن 60
خواباندن Bexusenāŏn بخوسنائن 61
خوابیدن Bexutŏn بخوتن	 62
افتادن Bekkŏtŏn بکتن 63

برگرداندن Vargerdenāŏn ورگردنائن 64
برگشتن Vargerdāŏn ورگردئن	 65
چسباندن Dumāsenāŏn دوماسنائن 66
بستن Debŏstŏn دبستن 67
انداختن Duvŏndŏn دووندن 68

رمیدن،	رم	کردن Bermāŏn برومائن 69
رها	کردن Rābedā,ŏn رابدائن 70
کپک	زدن Kopak beffāton کپک	بّفاتن	 71
گام	زدن Qodom beffātŏn قدم	بّفاتن 72
شاشیدن Čur hākŏrdŏn چورهاکردن	 73
انباشتن Gut hākŏrdŏn گوت	هاکردن 74

شکافته	شدن	به	دو	نیم dulāqš bebu,ŏn دوالغش	ببوئن 75
نگاه	کردن Nia kŏrdŏn نیه	کردن 76

دادن Hādāŏn هادائن 77
ایستادن Beštaŏn بشتئن	 78
کردن Hākŏrdŏn هاکردن 79
ریختن Duratŏn دوَرتن	 80

جدا	کردن Vāčindŏn واچیندن 81
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آسیب	دیدن Lotme bexurdŏn لتمه	بخوردن 82
آسیب	زدن Lotme bffātŏn لتمه	بّفاتن 83

از	پای	درآوردن،	زیر	و	رو	کردن Pošt o dim hākŏrdŏn پشت	و	دیم	هاکردن 84
بلعیدن Qurt bedāŏn قورت	بدائن 85
نشستن Beniyāstŏn بنییاستن 86

برچیدن	– روی	هم	چیدن Bečindŏn-dučindŏn بچیندن	-	دوچیندن 87
سوختن Bessutŏn بّسوتن 88
ریسیدن Beraštŏn برشتن 89
کاشتن Dekkārdŏn دّکاردن 90

آغاز	شدن	بارندگی	 Degitŏn دگیتن 91
مکیدن Vāsŏftŏn واسفتن 92

چیزی	را	از	کسی	گرفتن،	خریدن Hagitŏn هگیتن 93
گریختن Bŏwrutŏn بوروتن 94

ŏ	در	گویش	سرخه	ای	واکه	ای	بین	o	و	ā	می	باشد.	یعنی	بین	آُ	و	آ	1

گویش السگردی 

از	دیگر	گویش	های	کومشی	گویش	السگردی	است	که	به	سرخه	ای	نزدیک	است.	دکتر	ایران	کلباسی	
گویش	السگردی	را	یکی	از	گویش	های	مرکزی	ایران	می	داند	که	شباهت	زیادی	با	سرخه	ای	دارد.	

برخی از ویژگی های گویش السگردی:

قلب	مضاف	و	مضاف	الیه	دارد. 	-1

حرف	اضافه	پسین	دارد.	 	-2

تعداد	همخوان	و	واکه	های	آن	شبیه	فارسی	معیار	است	ولی	واج	گونه	های	آن	متفاوت	است.	 	-3
1.	با	سپاس	از:	ناصر	ابک	سرهنگ	بازنشسته	نیروی	انتظامی،	گویشور	و	پژوهشگر	گویش	سرخه	ای	

محمد	حسین	احسانی	دبیر	جغرافیای	شهر	سمنان،	گویشور	و	پژوهشگر	گویش	سرخه	ای	
منابع:

فخرو،	علی	اکبر،	فرهنگنامه	سرخه			ای،	حبله	رود،	سمنان،	1394
مهربان،	رضا،	فرهنگ	جامع	لغات	و	اصطالحات	سرخه،	نسیم	حیات،	قم،	1386



کاسپین / دفتر سوم350 کرانه های دریای  پژوهش هایی درباره ی 

ویژگی	ارگتیو	دارد،	به	این	معنا	که	در	زمان	گذشته	افعال	متعدی	به	جای	شناسه	فعلی	از	ضمیر	 	-4

شخصی	پیوسته	استفاده	می	شود.	

ضمیر	شخصی	پیوسته	ندارد.	 	-5

جنس	ندارد.	 	-6

هماهنگی	واکه	ای	چندانی	ندارد. 	-7

ضمیر	شخصی	آزاد	در	نقش	های	فاعلی،	مفعولی،	و	ملکی	صورت	متفاوت	دارد.	 	-8

با	فارسی	معیار	تفاوت	های	آوایی،	واژگانی	)قاموسی	یا	صرفی(	و	نحوی	دارد. 	-9

یکصد	واژه	و	مصدر	السگردی	در	پی	آمده	است:
معنی آوانگاری ردیف مصدر السگردی 

گشودن	-	بازکردن Vākardon واکرُدن	 1
تحریک	کردن Ānterik kardon آنتریک	کرُدن	 2

پختن Bepaton ُتن	 بَپ 3
پریدن Bepperrāon بپرائُن	 4
پوسیدن Bepusuon بپوسوئُن	 5
پاییدن Beppaon بپائُن	 6
تراشیدن Bterāšton بتراشتن	 7
ترسیدن Betersāon بتراسائن	 8
ترکیدن Beterkāon بترکائن	 9
توانستن Bezunāon بزونائن	 10
جویدن Bejuon بجوئن	 11

چاییدن،	سرماخوردن Bečāon بچائن 12
چرانیدن،	چراندن Bečerenāon بچرنائن	 13

چریدن Bečardon بچردن	 14
خوردن Bexurdon بخوردن	 15
خواندن Bexundon بخوندن	 16
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دانستن Bezunāon بزونائن	 17
دوختن Beduton بدوتن	 18
دوشیدن Bedušton بدوشتن	 19
دیدن Bediyon بدیُین	 20
رساندن Berāsenāon براسنائن	 21
رسیدن Beresāon برسائن	 22

کندن،	خراشیدن،	رنده	کردن Berondon برنُدن	 23
گریه	کردن Bevārenāon بوارانائن	 24
فروختن Beruton بروتُن	 25
زاییدن Bezāon بزائن	 26
زدن Bekutenāon بکوتنائن	 27

ساختن Besāton بساتُن	 28
سوزاندن Besuzenāon بسوزنائن	 29
ساییدن Besāon بسائن	 30
شکاندن Beškaton بشکتن	 31

شکافتن،	شکفتن	)گل( Beškafton بشکافتن	 32
شناختن Bešnāsāon بشناسائن	 33
شنیدن Bešno,on بشُنئن	 34
شستن Bešušton بشوشتن	 35
کشیدن Bāton باتن	 36

وزن	کردن Vor dārdon ورداردن	 37
کوبیدن Bekutenā,on بکوتنائن	 38
کشتن Bekošton بُِکشتن	 39

شعله	ور	شدن Bal begiton بل	بگیتن	 40
لرزیدن Belarzāon بلرزائن	 41
لیسیدن Vālešton والشتن	 42
مالیدن Bemālenāon بمالنائن	 43
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مردن Bemardon بمردن	 44
ماندن،	شبیه	بودن Munendon مونندن	 45

نوشتن Benevešton بنوشتن	 46
باریدن Bevārāon بوارائن	 47
کندن Boveton بُوِتن	 48
گفتن Bevāton بواتن	 49
بردن Bebardon ببردن	 50
رفتن Bešu,on بشوئن	 51
آمدن Biyamu,on بیآموئن	 52
آوردن Biyārdon بیاردن	 53

گرفتن،	برداشتن Āgiton اگیتن	 54
گذاشتن Indā,on- Vorgiton ایندائن	–	ورگیتن 55
شدن Bebo,on ببئون 56

جوشاندن Bekolinā,on بکلینائن	 57
دفن	کردن Čāl kardon چال	کردن	 58
داشتن Dārdon داردن	 59

پوشاندن،	پیچیدن Dupičenāon دوپیچنائن	 60
خواباندن Bexostenāon بخوستنائن	 61
خوابیدن Bexoton بختن	 62
افتادن Bekaton بکتن	 63

برگرداندن Vorgārdenāon ورگاردنائن	 64
برگشتن Vorgerdāon ورگردائن	 65
چسباندن Dumāsenāon دوماسنائن	 66
بستن Dubaston دوبستن	 67
انداختن Bovendon بوندن	 68

رمیدن،	رم	کردن Beromenāon برمنائن	 69
رها	کردن Vel vākardon ول	واکردن 70
کپک	زدن Pove biyārdon پِو	بیاردن	 71
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گام	زدن Qadem bekutenā,on قدم	بکوتنائن	 72
شاشیدن Čor ākardon چر	آکردن 73
انباشتن Kut kardon کوت	کردن 74

شکافته	شدن	به	دو	نیم Lap bebo,on الپ	ببئن	 75
نگاه	کردن Nie kardon نیه	کردن	 76

دادن Ādāon آدائن	 77
ایستادن Beštāon بشتائن	 78
کردن Duriton آکردن	 79
ریختن Beriton بریتن،	دوریتن 80

جدا	کردن  Juā vākardon جوئا	واکردن 81
آسیب	دیدن Latme bediyon لتمه	بدیین	 82
آسیب	زدن Latme bekutenāon لتمه	بکوتنائن	 83

زیر	و	رو	کردن Žir o žor kardon ژیرو	ژور	کردن 84
بلعیدن Qord bedāon قرد	بدائن	 85
نشستن Benisten بنیستن 86

برچیدن	–	روی	هم	چیدن Bečion-dučion بچیین-	دوچیین	 87
سوختن	 Bessuton بّسوتن 88
ریسیدن Berašton برشتن 89
کاشتن Dekārdon دکاردن 90

آغاز	شدن	بارندگی Degiton دگیتن 91
مکیدن Vāsafton واسفتن 92

چیزی	را	از	کسی	گرفتن،	خریدن Agiton اَگیتن 93
گریختن Boriton بوریتن 94

گویش سنگسری 

گویش	های	 از	 و	 ایران	 مرکزی	 گویش	های	 از	 سرخه	ای	 گویش	 مانند	 نیز	 سنگسری	 گویش	
کومشی	است.	تاکنون	بررسی	دقیق	و	علمی	دربارۀ	ریشه	های	گویش	سنگسری	انجام	نشده	است.	
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چراغعلی	اعظمی،	گویش	سنگسری	را	از	گویش	های	مرتبط	با	خوارزمی	قدیم	و	مازندرانی	می	داند	و	از	
گویش	هایی	می	داند	که	از	زمان	اشکانیان	از	تیره	داهیان	)سکاها،	سگزیان(	باقیمانده	است.	ژکوفسکی	
در	سال	1888اولین	کسی	بود	که	پاره	ای	از	واژگان	سنگسری	را	ضبط	نمود	و	پس	از	وی	کریستین	سن	

دانمارکی	در	سال	1935	یادداشت	های	معدودی	از	این	گویش	ارائه	داد.	
حبیب	برجیان	در	کتاب	متون	طبری،	سنگسری	را	در	دسته	بندی	گویش	های	کومشی	قرار	
می	دهد	و	می	نویسد:	»	کومشی	خود	زیرگروهی	از	زبان	های	ایرانی	شمال	غربی	به	شمار	می	آید	و	از	
نظر	رده	شناختی	)تیپولوژیک(	در	اتحاد	زبانی	حوزه	ی	خزر	در	کنار	طبری	و	گیلکی	و	زبان	متروک	
گرگان	جای	می	گیرد.	زبان	های	زازا	در	آناطولی	مرکزی	و	گورانی	–	اورامانی	در	مرز	ایران	و	عراق	از	
نظر	تاریخی	به	این	گروه	نزدیک	است.	در	همین	چارچوب	خویشاوندان	دورتر	کومشی	عبارت	اند	از	
گروه	تاتیک	)تاتی	–	طالشی	–	آذری(	و	گویش	های	مرکزی،	کردی	و	بلوچی	نیز	اگر	چه	شمال	غربی	

شمرده		می	شوند،	اّما	هریک	گروهی	مجزا	را	تشکیل	می	دهند«.
دکتر	ایران	کلباسی،	سنگسری	را	از	گویش	های	مرکزی	ایران	می	داند	که	با	فارسی	معیار	تفاوت	های	

آوایی،	واژگانی	)قاموسی	یا	صرفی(	و	نحوی	دارد.	
برنارد	هوکارد	گویش	سنگسری	را	لهجه	ای	از	لهجه	های	مازندرانی	می	داند	و	در	فرهنگ	جغرافیایی	

ایران،	گویش	سنگسری	را	فارسی	شکسته	مخلوط	به	زبان	های	تاتی	و	راجی	دانسته	است.	
در	ورای	این	داوری	ها،	آنچه	مسلم	است،	واژه	های	کهن	پهلوی	به	ویژه	پارتی	)پهلوی	اشکانی(	
در	گویش	سنگسری	ها	وجود	دارد	که	در	زبان	فارسی	امروز	یا	گویش	مازندرانی	امروز	کمتر	به	کار	
می	روند	یا	هرگز	به	کار	نمی	روند،	واژه	هایی	از	قبیل:	پَس	)گوسفند(،	َکس	)کوچک(،	َمس	)بزرگ(،	
اسپه	)سگ(،	اَ	)من(،	روژ	)روز(،	تخل	)تلخ(،	ویر	)ذهن(،	بَر	)در،	دروازه(،	مژد	)مزد(،	ست	)سال(،	

پور	)پسر(،	َدس	)ده(،	واژ	)بن	مضارع	گفتن(،	وات	)حرف،	بن	ماضی	گفتن(	و....	
در	زمینه	گویش	سنگسری،	اولین	بار	در	سال	1340»	واژه	نامه	سنگسری«	به	کوشش	چراغعلی	
اعظمی	و	پرفسور	گرنات	ل.	ویندفوهر	آلمانی	به	سه	زبان	سنگسری،	فارسی	و	انگلیسی	نگاشته	شد.	

اخیراً	نیز	کتاب	بررسی	زبان	سنگسری	توسط	ناصر	صباغیان	نگاشته	شده	است.	
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برخی از ویژگی های گویش سنگسری: 

قلب	مضاف	و	مضاف	الیه	دارد. 	-1

حرف	اضافه	پسین	دارد.	 	-2

ویژگی	ارگتیو	دارد	به	این	معنی	که	در	زمان	گذشته،	فاعل	و	فعل	متعدی	اگر	ذکر	شود	یا	اینکه	 	-3

نشانه	ی	غیر	فاعلی	داشته	باشد،	فعل	بدون	ضمایر	شخصی	پیوسته	به	کار	می	رود.	

ضمیر	شخصی	آزاد	در	نقش	های	فاعلی،	مفعولی،	و	ملیک	به	صورت	یکسان	ندارد.	 	-4

هماهنگی	واکه	ای	چندانی	ندارد.	 	-5

فعل	گذشته	ساده	با	پیشوند	تصریفی	یا	اشتقاقی	ساخته	می	شود.	 	-6

7-	جنس	ندارد.

یکصد	واژه	و	مصدر	سنگسری	در	پی	آمده	است:
معنی آوانگاری مصدر سنگسری  ردیف

گشودن	-	بازکردن Vākartǝn واکرتن 1
تحریک	کردن Āntǝrik kartǝn آنتریک	کرتن 2

پختن Bepatǝn بپتن 3
پریدن Vālarzetǝn والرزِتن 4
پوسیدن Bǝpusetǝn بپوِستن 5
پاییدن Bǝpātetǝn بپاتِتن 6
تراشیدن Bǝtāšetǝn بتاِشتن	 7
ترسیدن Bǝtarsetǝn بترستن	 8
ترکیدن Bǝtarketǝn بترِکتن 9
توانستن Bǝtunetǝn بتونتن	 10
جویدن Bǝjundetǝn بجونِدتن 11

چاییدن،	سرماخوردن Bǝčetǝn بِچتن 12
چرانیدن،	چراندن Bǝčārǝnetǝn بچارنتن 13

چریدن Bǝčaretǝn بچرتن 14
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خوردن Bǝxārtǝn بخارتن	 15
خواندن Bǝxondetǝn بخوندتن	 16
دانستن Bǝzunetǝn بذونِتن	 17
دوختن Bǝdutǝn بدوتن 18
دوشیدن Bǝdušdetǝn بدوشتتن 19
دیدن Bǝdidetǝn بدیِدتن	 20
رساندن Bǝrasunetǝn برسونتن 21
رسیدن Bǝrǝsetǝn بَرستن 22

کندن،	خراشیدن،	رنده	کردن Bǝrkažetǝn برکژتن 23
گریه	کردن Bǝbormetǝn برمه	هاَکرتن 24
فروختن Bǝrutǝn بروتن 25
زاییدن Bǝzetǝn بزِتن 26
زدن Bǝžetǝn بژتن 27

ساختن Bǝsātǝn بساتن 28
سوزاندن Bəsudetǝn بسوِدتن 29
ساییدن Hosundetǝn سونِدتن ُه 30
شکاندن Bǝškatetǝn بشکتن 31

شکافتن،	شکفتن	)گل( Bǝškāfetǝn بشکافِتن 32
شناختن Bǝšnāsetǝn بشناِستن 33
شنیدن Bǝšnundetǝn بشنوندتن 34
شستن Bǝšoštǝn بششتن 35
کشیدن Bǝyetǝn بِیتن 36

وزن	کردن Vǝssatǝn وّستن 37
کوبیدن Kutǝnetǝn کوتِنتن	 38
کشتن Bǝkoštǝn بُکشتن 39

شعله	ور	شدن Alow bǝgertǝn اَلو	بگرتن 40
لرزیدن Bǝlarzetǝn بلرزتن 41
لیسیدن Vǝlaštetǝn ولشتتن 42
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مالیدن Bǝmālenǝntǝn بمالننتن 43
مردن Bǝmmartǝn بمرتن 44

ماندن،	شبیه	بودن Bǝmunetǝn بمونِتن	 45
نوشتن Bǝnvoštǝn بنوُشتن 46
باریدن Bǝvāretǝn بوارِتن 47
کندن Vāyetǝn وایِتن 48
گفتن Bǝvātǝn بواتن 49
بردن Bǝbartǝn ببرتن	 50
رفتن Bǝšotǝn بُشتن 51
آمدن Bǝmetǝn بمتن	 52
آوردن Biyārtən بیارتن 53

گرفتن،	برداشتن Bǝgertǝn بگرتن 54
گذاشتن Hundetǝn هوندتن 55
شدن Bebǝtǝn ببتن 56

جوشاندن Bejušenetǝn بجوشنتن	 57
دفن	کردن Čāl hākartǝn چال	هاَکرتن 58
داشتن Hādārtǝn هادارتن 59

پوشاندن،	پیچیدن Dǝčpindetǝn دچپینِدتن 60
خواباندن Bǝxosenetǝn ِنتن بخِس 61
خوابیدن Bǝxottǝn بخّتن	 62
افتادن Bǝssartǝn بّسرتن 63

برگرداندن Vǝgārdǝnetǝn وگاردنتن 64
برگشتن Vagardetǝn وگردتن 65
چسباندن Dǝmmosǝndetǝn دّمسندتن	 66
بستن Dǝbastǝn دبستن 67
انداختن Dǝvondǝn دوندن	 68

رمیدن،	رم	کردن Bǝrumitǝn برومیتن 69
رها	کردن Vǝl vākartǝn ول	واکرتن 70
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عفونت	کردن Simak bǝžetǝn سیمک	بژتن	 71
گام	زدن Šāp bǝžetǝn شاپ	بژتن 72
شاشیدن Dǝmaštǝn دمشتن	 73
انباشتن Kut hākartǝn کوت	هاَکرتن 74

شکافته	شدن	به	دو	نیم Dulāppǝ bǝbetǝn دوالپّه	ببتن	 75
نگاه	کردن Vǝtetǝn وتِتن	 76

دادن Hādetǝn هاِدتن 77
ایستادن Bǝštetǝn بشِتتن	 78
کردن Hākartǝn هاکرتن	 79
ریختن Huratǝn هورتن	 80

جدا	کردن Jǝvā vākartǝn جوا	واکرتن	 81
آسیب	دیدن Latmǝ bǝxārtǝn لتمه	بخارتن 82
آسیب	زدن Latmǝ bǝžetǝn لتمه	بژتن 83

زیر	و	رو	کردن Paštim hākartǝn پَشتیم	هاَکرتن 84
بلعیدن Gurt bǝdetǝn قورت	بدتن 85
نشستن Bǝnestǝn بِنستن 86

برچیدن	–	روی	هم	چیدن Bǝčindetǝn- dočindetǝn بچیندتن	–	ُدچیندتن 87
سوختن	 Bǝsutǝn بسوتن 88
ریسیدن Bǝraštǝn برشتن 89
کاشتن Bǝkāltǝn بکالتن	 90

آغاز	شدن	بارندگی	 Bǝgertǝn بگرتن 91
مکیدن Vāsoftǝn واسفتن 92

چیزی	را	از	کسی	گرفتن،	خریدن Hagertǝn َهگرتن 93
1	

1.	با	سپاس	از	علی	صباغیان	سنگسری	کارشناس	زبان	انلگیسی،	گویشور	و	پژوهشگر	گویش	سنگسری	
ناصر	صباغیان	سنگسری،	نویسنده	کتاب	بررسی	زبان	سنگسری،	دبیر	دبیرستان	و	مدرس	دانشگاه،	کارشناس	ارشد	آموزش	زبان	فارسی	

نویسنده	چندین	مقاله	دربارۀ	زبان	سنگسری	
منبع:	صباغیان	ناصر،	بررسی	زبان	سنگسری،	شمال	پایدار،	آمل،	1392
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مصدر پروری )مازندرانی(

معنی آوانگاری مصدر پروری )مازندرانی(  ردیف
گشودن	-	بازکردن Vāz hākārdǝn- bošā,ǝn وازهاکاردن-	بوشائن 1
تحریک	کردن Antǝrik hākārdǝn آنتریک	هاکاردن	 2

پختن Bapǝtǝn بپتن 3
پریدن Bappǝrǝstǝn بّپرستن 4
پوسیدن Bapistǝn بپیستن 5
پاییدن Bapestǝn بپستن 6
تراشیدن Bǝtāšiyǝn بتاشیین 7
ترسیدن Batǝrsiyǝn بترسیین 8
ترکیدن Batǝkǝstǝn بترکستن 9
توانستن Batonǝstǝn بتونستن 10
جویدن Bajostǝn بجوستن 11

چاییدن،	سرماخوردن Bǝčāǝn بچائن 12
چرانیدن،	چراندن Bǝčārniyǝn بچارنیین 13

چریدن Bačǝrdǝn بچردن 14
خوردن Baxārdǝn بخاردن	 15
خواندن Baxondǝstǝn بخوندستن	 16
دانستن Badonǝstǝn بدونستن	 17
دوختن Badutǝn بدوتن 18
دوشیدن Baduštǝn بدوشتن 19
دیدن Badiyǝn بدیین 20
رساندن Barsondǝniyǝn برسوندنیین	 21
رسیدن Barsiyǝn بَرسیین 22

کندن،	خراشیدن،	رنده	کردن Barkǝstǝn بَرکستن 23
گریه	کردن Bǝrmǝ hākārdǝn برمه	هاکاردن 24
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فروختن Barutǝn بَروتن 25
زاییدن Bǝzāǝn بزائن 26
زدن Bazoǝn بَزوئن 27

ساختن Bǝsātǝn بساتن 28
سوزاندن Bazuzniyǝn بسوزنیین 29
ساییدن Basostǝn بسوستن 30
شکاندن Bǝškǝniyǝn بشکنیین 31

شکافتن،	شکفتن	)گل( Bǝškostǝn بشکوستن 32
شناختن Bǝšnasiyǝn بشناسیین 33
شنیدن Bǝšnāstǝn بشناستن	 34
شستن Bašurdǝn بشوردن 35
کشیدن Bakšiyǝn بکشیین	 36

وزن	کردن Bakšiyǝn بکشیین 37
کوبیدن Batkuniyǝn بتکونیین	 38
کشتن Bakāštǝn بَکاشتن 39

شعله	ور	شدن Bal bǝyitǝn بل	بییتن 40
لرزیدن Balǝrzǝstǝn بلرزستن 41
لیسیدن Balǝštǝn بلشتن 42
مالیدن Bǝmālniyǝn بمالنیین	 43
مردن Bamǝrdǝn بَمردن 44

ماندن،	شبیه	بودن Bamondǝstǝn بَموندستن	 45
نوشتن Banvǝštǝn بنوشتن 46
باریدن Bǝvārǝstǝn بوارستن 47
کندن Botǝn بوتن 48
گفتن Bautǝn بئوتن	 49
بردن Bvǝrdǝn بَِوردن 50
رفتن Bardǝn باردن	 51
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آمدن Bamoǝn باموئن	 52
آوردن Biyordǝn بیوردن	 53

گرفتن،	برداشتن Bǝyitǝn بییتن 54
گذاشتن Beyǝštǝn بیشتن	 55
شدن Baviyǝn بَویین	 56

جوشاندن Juš hǝdāǝn- Kul hǝdāǝn جوش	هدائن	–	کول	هدائن	 57
دفن	کردن Čāl hākārdǝn چال	هاکاردن 58
داشتن Dāštǝn داشتن 59

پوشاندن،	پیچیدن Dapitǝn دپیتن 60
خواباندن  Baxsondǝniyǝn

Daxsondǝniyǝn
بخوسندنیین	–	دخوسنندیین	 61

خوابیدن Baxātǝn بخاتن	 62
افتادن Dakǝtǝn-Bakǝtǝn دکتن	–	بکتن 63

برگرداندن Bardǝgārniyǝn بردگارنیین	 64
برگشتن Bardagǝrdǝstǝn بردگرستن	 65
چسباندن Dǝmāsnondǝniyǝn دماسنوندنیین	 66
بستن Davǝstǝn دوستن 67
انداختن Dǝngoǝn دنگوئن 68

رمیدن،	رم	کردن Ram bakārdǝn- Barmǝstǝn رم	به	کاردن-	برمستن 69
رها	کردن Sar hǝdāǝn سرهدائن	 70
کپک	زدن Sim bazoǝn سیم	بزوئن	 71
گام	زدن Šāp bazoǝn شاپ	بزوئن 72
شاشیدن Kǝš bazoǝn کش	بزوئن	 73
انباشتن Kut hākārdǝn کوت	هاکاردن 74

شکافته	شدن	به	دو	نیم Lāp baviyǝn الپ	بویین	 75
نگاه	کردن Hāršiyǝn هارشیین 76

دادن Hǝdāǝn هدائن 77
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ایستادن Hurǝstāǝn هورستائن	 78
کردن Hākārdǝn هاکاردن	 79
ریختن Dakārdǝn دکاردن	–	بشنیین	 80

جدا	کردن Bujiyǝn-Sevā hākārdǝn بوجیین	–	سوا	هاکاردن 81
آسیب	دیدن Latmǝ baxārdǝn لتمه	بخاردن 82
آسیب	زدن Latmǝ bazoǝn لتمه	بزوئن	 83

زیر	و	رو	کردن Pǝšdim hākārdǝn پشدیم	هاکاردن 84
بلعیدن Yǝr bǝdāǝn- Gurt bǝdāǝn یربدائن	–	قورت	بدائن 85
نشستن Hǝništǝn هنیشتن	 86

برچیدن	–	روی	هم	چیدن Bačiyǝn- Dačiyǝn بچیین	-	دچیین 87
سوختن Basutǝn بسوتن	 88
ریسیدن Barǝštǝn برشتن	 89
کاشتن Dǝkāštǝn- Bǝkāštǝn دکاشتن-	بکاشتن 90

آغاز	شدن	بارندگی Dǝitān دئیتن 91
مکیدن Basǝftǝn بسفتن	 92

چیزی	را		از	کسی	گرفتن،	خریدن Hāyitǝn هاییتن 93
گریختن Buritǝn بوریتن 94
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مقدمه

فسادپذیری	شیر	مسئله	ای	حائز	اهمیت	است،	شیر	پس	از	دوشیده	شدن	از	پستان	دام،	در	شرایط	
عادی	به	زودی	فاسد	می	شود.	ماهیت	شیمیایی	آن	ایجاب	می	کند	که	سریعاً	مصرف	شود	و	یا	به	
فرآورده	های	دیگر	تبدیل	شود	)فرهادی	،	1386:	271(؛	به	همین	جهت،	»	فون	تونن«،	در	مدل	خود،	

جایگاه	تولید	شیر	را	در	اولین	دایره	پیرامون	بازار	شهری	جای	می	دهد	)افراخته،	1387:	57-56(.
بر	این	اساس،	عشایری	که	در	ییالق	هایی	با	راه	های	صعب	العبور	کوهستانی	روزگار	می	گذرانند	و	
معیشت	آنان	به	دام	و	تولید	شیر	وابسته	است،	چه	راهی	در	پیش	دارند؟	بدیهی	است	اگر	مثل	اغلب	
انسان	های	ممالک	کم	رشد،	از	نیروی	تعقل	خود	استفاده	نمی	کردند،	یا	باید	از	فقر	و	نابودی	استقبال	

می	کردند	و	یا	این	شیوۀ	زندگی	را	رها	کرده	و	زودتر	راهی	حاشیه	شهرها	می	شدند.
اما	عشایر	با	استفاده	از	فنون	سنتی	که	میراث	تجربه	و	نبوغ	هزاران	سالة	اجدادشان	است،	از	
شیر،	فرآورده	هایی	تولید	می	کنند	که	ضمن	حفاظت	و	جلوگیری	از	فساد	آن،	قابلیت	تبدیل	به	مواد	
غذایی	جدیدی	حتی	در	شرایط	مدرن	را	داشته	باشد.	روستاها	و	عشایر	ایران	معدن	خالقیت	ها	است	
و	می	شود	دنیا	را	با	آن	آشنا	کرد.	کارهای	انجام	شده	و	خالقیت	های	صورت	گرفته	در	این	زمینه	کم	
نیست؛	مهم	ترین	و	اولین	خالقیت	در	همین	است	که	چگونه	شیر	شدیداً	فسادپذیر	را	به	شکل	و	یا	
اشکالی	درآورده	اند	که	برخی	فرآورده	های	آن	مدت			ها	قابل	پس	انداز	و	نگهداری	باشند	و	بشود	با	بخشی	
از	فرآورده	های	آن،	لشگر	نادر	را	از	ایران	به	هند	فرستاد.	بز	در	ایران	و	میش	در	بین	النهرین	همسایة	
ما،	چند	هزار	سال	قبل	و	دیگر	دام	ها	در	نقاط	دیگر	جهان	اهلی	شده	اند	و	همسایگان	ایران	که	گاو	
و	گاومیش	و	شتر	را	اهلی	کرده	اند	چه	خدمت	عظیمی	به	خود	و	جهانیان	هدیه	و	عرضه	داشته	اند	و	
فراموش	نباید	کرد	که	اقوامی	در	جهان	بوده	اند	که	تا	این	اواخر	نمی	دانسته	اند	که	از	شیر	دام	ها	می	توان	
استفاده	کرد.	به	تعویق	انداختن	فساد	شیر	که	البته	بسیار	مهم	است،	وجود	این	زنجیره	و	ترکیبات	
بعدی	و	ورود	آن	به	رژیم	غذایی	ایرانیان،	در	حفظ	بهداشت	و	سالمت	کار	بسیار	افزوده	است.	تنوع	
غذایی	که	از	این	یک	قلم	شیر	به	دست	می	آید	به	حدی	است	که	اگر	کسی	عمر	نوح	نبی	هم	داشته	
باشد	هرگز	از	این	غذاها	دل	زده	نشده	و	یا	به	کمبود	مواد	غذایی	ویتامین	ها	و	ریز	مغذی	ها	دچار	نخواهد	

شد	)فرهادی	،	1397،	یادداشت	دستنویس(.
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ایل	سنگسری	یکی	از	ایالت	مهم	کشور	است	که	در	قلمرو	وسیعی	از	شمال	و	شمال	شرق	کشور	
ییالق	و	قشالق	می	کنند.	آنها	بیش	از	270	هزار	رأس	دام	کوچک	)گوسفند	و	بز(	پرورش	می	دهند	
)مرکز	آمار	ایران،	1387(.	این	ایل	با	توانمندی	های	منحصر	به	فرد	خود	در	زمینه	اقتصادی،	مانند	
تولید	گوشت	ارگانیک	و	تولید	بیش	از	22	نوع	فرآورده	لبنی	از	شیر	)شاه	حسینی	1390:	141(	نقش	
مهمی	در	اقتصاد	منطقه	دارند.	اقتصاد	عشایر	بر	پایه	دامداری	سنتی	استوار	است	و	دام	سرمایة	اصلی	
آنها	را	تشکیل	می	دهد.	گوشت	قرمز	مهم	ترین	تولید	این	جامعه	محسوب	می	شود	و	شیر	)که	آن	را	

تبدیل	به	لبنیات	می	کنند(	در	اولویت	دوم	قرار	دارد.
عشایر	سنگسری	شکل	تکامل	یافته	تری	از	زنجیره	تولید	لبنیات	سنتی	را	در	مقایسه	با	سایر	عشایر	
کشور	دارند؛	آنها	در	جریان	تبدیل	شیر	به	فرآورده	های	لبنی،	از	تمامی	مشتقات	آن	به	نحو	مطلوب	
استفاده	می	کنند.	لبنیات	تولید	عشایر	سنگسری	متنوع	است	و	به	بیش	از	22	نوع	می	رسد.	تولیدات	آنها	
در	مقایسه	با	تولیدات	سایر	عشایر	کشور	)	اکراد	شمال	خراسان	11	نوع	)توحدی	اوغازی،	1369:	60(،	
ایل	های	بختیاری	)دیگار	1366:	239(،	بچاقچی	8	نوع	)اتحادیه	مرکزی	تعاونی	های	عشایری	ایران	

1362:	64(،	و	الیکایی	17	نوع	)شاه	حسینی	1383:	88-89(	از	تنوع	بیشتری	برخوردار	است.
با	آن	که	هدف	اصلی	از	تولید	لبنیات،	بهره	گیری	از	ارزش	غذایی	آن	است،	اما	برخی	از	این	فرآورده	ها	
خصلت	داروهای	سنتی	را	دارند	)شاه	حسینی،	1390:	142(.	خط	تولید	پنیر	و	کره	در	عشایر	سنگسری	
به	قدری	تکامل	یافته،	متنوع	و	اقتصادی	است	که	الزم	است	کارخانه	های	نوین	لبنیات	سازی	ایران	از	آن	
درس	بگیرد	تا	هر	ساله	هزاران	لیتر	پساب	پنیر	و	دوغ	تلف	نشود؛	میلیاردها	ریال	سرمایة	بالقوه	از	بین	

نرود	و	فرآورده	های	سنتی	مفید	و	جدیدی	را	روانه	بازار	کنند	)فرهادی،	1378:	10(.
عشایر	سنگسری	شکل	تکامل	یافته	تری	از	زنجیرۀ	تولید	لبنیات	سنتی	را	در	مقایسه	با	سایر	عشایر	
کشور	دارند.	آنها	در	جریان	تبدیل	شیر	به	فرآورده	های	لبنی،	تمامی	مشتقات	آن	را	به	نحو	مطلوبی	

مورد	استفاده	قرار	می	دهند.
از	آنجایی	که	در	ایران،	تولید	پنیر	رواج	بسیاری	دارد،	حجم	باالیی	از	آب	پنیر	تولیدی	که	از	ارزش	
غذایی	باالیی	برخوردار	است	و	از	طرف	دیگر	قدرت	آلوده	کنندگی	آن	زیاد	است،	اهمیت	آب	پنیر	را	در	
صنایع	گوناگون	دو	چندان	می	سازد.	متأسفانه	اغلب	عشایر	کشور	از	آب	پنیر	استفاده	نمی	کنند	و	آن	را	
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دور	می	ریزند.	در	این	مقاله	به	چگونگی	تهیه	و	مصارف	«چیکو«	پرداخته	می	شود	که	از	آب	لور	تهیه	
می	شود.	این	فرآوردۀ	لبنی	در	واقع	نوعی	شکالت	عشایری	است	که	بسیار	مقوی	است.

مواد و روش ها

	این	تحقیق	در	بین	عشایر	ایل	سنگسری	انجام	شده	است.	ایل	سنگسری	مهم	ترین	گروه	کوچندۀ	
دامنه	های	جنوبی	البرز	محسوب	می	شود.	ارتفاعات	البرز	مرکزی	شامل	مناطق	ییالقی	استان	های	
تهران،	سمنان	و	بخشی	از	مازندران،	ییالق	های	آنان،	و	شمال	کویر	مرکزی	ایران	شامل	کویر	ترود،	
کویر	حاجعلی	قلی،	خوار	و	توران،	پل	ابریشم،	کویر	سمنان	و	بیارجمند،	قشالق	یا	گرمسیر	احشام	آنها	
را	تشکیل	می	دهد.	سنگسری	ها	در	فرآوری	شیر	و	تبدیل	آن	به	انواع	فرآورده	های	لبنی	شهره	هستند.	
آنها	از	شیر	بیش	از	32	نوع	فرآوردۀ	لبنی	تولید	می	کنند	که	برخی	از	آنها	مانند	آرشه،	وارهون،	چیکو	

و	مامای	ووو	منحصر	به	فرد	هستند.	
هدف	تحقیق	حاضر	آن	است	که	نبوغ	و	خالقیت	جامعه	عشایری	را	در	زمینه	سازگاری	با	محیط	و	
حفاظت	از	شیر	)به	عنوان	ماده	ای	فاسد	شدنی(	در	مناطق	پراکندۀ	کوهستانی	مورد	بررسی	قرار	دهد	
و	قابلیت	چنان	نبوغی	را	به	عنوان	دانشی	بومی	و	کاربردی	در	شرایط	کنونی	جامعه	به	تصویر	درآورد؛	
به	این	امید	که	در	تحقق	خالقیت	جامعه	در	بهره	برداری	از	دانش	بومی	و	تخصیص	منابع	کشور،	مورد	

استفاده	قرار	گیرد.
روش	تحقیق	در	این	پژوهش	« تلفیقی	از	دو	روش	میدانی	و	اسنادی«	بوده	است.

	محقق	در	تابستان	1396	در	دوره	شیردوشی	دام	ها،	از	خیل	ها	)ییالق	ها(	ی	عشایر	ایل	سنگسری	
در	ارتفاعات	البرز	مرکزی	بازدید	و	با	زنان	و	مردان	خبرۀ	عشایر	این	ایل	مصاحبه	کرده	است.	وی	با	
حضور	در	خیل	ها	و	ییالقات	عشایر،	روش	تهیه	چیکو	را	از	نزدیک	مشاهده	نموده	است،	با	مردان	و	
زنانی	که	در	حال	تهیه	این	فرآوردۀ	لبنی	بودند	مصاحبه	کرده	و	عکس	و	تصویر	تهیه	کرده	است؛	عالوه	
بر	این	با	برخی	از	طوایف	عشایر	کوچندۀ	البرز	مرکزی	نیز	مصاحبه	کرده	است	تا	از	چگونگی	استفاده	از	
آب	لور	در	بین	عشایر	مذکور	آگاه	شود.	در	برخی	از	موارد	خود	نیز	در	این	کار	با	آنها	مشارکت	داشته	
است.	روش	گلوله	برفی،	در	نمونه	گیری	و	جمع	آوری	اطالعات	مورد	نیاز	تحقیق	مورد	استفاده	بوده	

است.	در	جمع	آوری	اطالعات	مورد	نیاز	تحقیق	از	روش	اسنادی	نیز	بهره	گرفته	است.

367 چیکو، شکالت طالیی عشایر ایل سنگسری



 پیشینه تحقیق

قدیمی	ترین	مطالعه	ای	که	در	زمینة	فرآورده	های	لبنی	عشایر	استان	سمنان	انجام	شده	است،	دستورالعمل	
تهیه	لبنیات	عشایر	»	ایل	سنگسری«	است	که	در	اوایل	دهه	1360	توسط	سازمان	امور	عشایر	استان	سمنان	

انجام	شده	است.	در	این	نشریه	زنجیرۀ	تهیه	لبنیات	در	ایل	سنگسری	شرح	داده	شده	است.
لیال	اعظمی	)1368(	به	15	نوع	فرآوردۀ	لبنی	از	جمله	شریشه1،	همیره2،	مامایی	ووو3،	نیموا4،	
آرشه5،	وارهون6،	جوشن	آرشه7،	آرتن	آرشه8،	پندیرو9،	لور10،	لوری	آرشه11،	لوری	رهون12،	لورو13،	

لوریین14	و	چیکو15	در	زنجیره	تولید	پنیر	اشاره	کرده	است.
چراغعلی	اعظمی	سنگسری	)1371(	نیز	به	انواع	فرآورده	های	لبنی	ایل	سنگسری	اشاره	کرده	است.
شاه	حسینی	)1379(	زنجیرۀ	تهیه	لبنیات	را	در	ایل	سنگسری	در	دو	خط	تولید	پنیر	و	ماست	
بررسی	کرده	است؛	وی	مراحل	تهیه	لبنیات،	از	مرحلة	شیردوشی	تا	آخرین	زنجیرۀ	فرآورده	لبنی	را	

بررسی	نموده	است.
چاشم	 روستای	 کوچنده	 دامداران	 نزد	 در	 لبنی	 تولیدات	 فهرست	 	)1379( چاشمی	 نبوی	 	
مهدی	شهر	را	برشمرده	است؛	وی	در	کتاب	خود	به	25	نوع	فرآوردۀ	لبنی	اشاره	کرده	است	که	در	خط	
تولید	تبدیل	شیر	به	ماست	و	کره	و	شیر	به	پنیر	و	آرشه	به	دست	می	آید.	وی	در	این	زنجیره،	نیموا،	

واراغون،	آرشه	لور	چیکو،	لور	او	و	لور	آرشه	را	نام	برده	است	)نبوی	چاشمی،	1379:	46-45(.

1. sherishe
2. hamire
3. Mamayi vovu
4. nimva
5. arshe
6. Va- rehun
7. Jushen arshe
8. Arten arshe
9. Pander ow
10. lur
11. Luri arshe
12. Luri rehun
13. Lur ow
14. Lur eyn
15. chiku
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بارانی	)1385(	راهکارهای	بومی	برای	تنوع	بخشیدن	به	محصوالت	و	کاهش	ضایعات	در	فرآوری	
لبنیات	را	بیان	کرده	است.	وی	در	این	مقاله	ضمن	ترسیم	نمودار	انواع	محصوالت	قابل	استحصال	از	

لبنیات	فهرستی	از	محصوالت	هریک	از	چرخه	ها	را	ذکر	کرده	است.
-	چرخة	پنیر	شامل	پنیر	خیکی،	پنیر	ماستی	و	پنیر	مایه	ای	و	لور

-	چرخة	ماست	شامل	سرشیر	یا	قیماق،	سرماست،	ماست،	دوغ،	کره،	روغن،	سزمه،	کشک	سفید	و	سیچو

-	چرخة	خامه	گیری	شامل	خامه	و	کشک	خامه	ای

در	نهایت	نامبرده	با	توجه	به	تنوع	محصوالت	نزد	دامداران،	چرخه	را	قابل	توجه	صنایع	لبنی	برای	
ارتقای	تنوع	محصوالت	و	جلوگیری	از	ضایعات	دانسته	است.

شاه	حسینی	)1390(	به	زنجیرۀ	تهیه	لبنیات	در	ایل	سنگسری	پرداخته	و	مراحل	تولید	پنیر	را	از	
«دلمه«	تا	«چیکو«	بررسی	کرده	است.

صادقی	راد	و	بلندی	)1390(	در	پژوهش	خود	به	این	نتیجه	رسیده	اند	که	آب	پنیر	حجم	باالیی	از	
شیر	مصرفی	اولیه	را	تشکیل	داده	و	کاربردهای	زیادی	در	صنایع	مختلف	غذایی،	دارویی	و	بهداشتی	دارد.	
تعیین	طبقه	یا	گروه	برای	محصوالت	مختلف	آب	پنیری	سنتی	نیز	می	تواند	برای	دست	اندرکاران	این	
حرفه	قابل	تأمل	باشد،	به	طوری	که	حتی	می	توان	مراحل	تولید	این	محصول	را	با	استفاده	از	شیر	گاو	به	
دلیل	در	دسترس	بودن	از	شیوه	سنتی	)که	عمدتاً	با	شیر	گوسفند	تهیه	می	شود(	به	صنعتی	تبدیل	کرد.
صادقی	و	همکاران	)1392(	در	مقایسه	دو	نوع	چیکوی	گوسفندی	و	گاوی	به	نتایج	جالبی	
رسیده	اند؛	مقایسه	میزان	شیرینی	تفاوت	معنی	دار	دارد	و	میزان	شیرینی	چیکوی	گوسفندی	بیشتر	
از	چیکوی	گاوی	و	مطلوب	تر	است.	از	نظر	میزان	سختی	نیز	تفاوت	معنی	دار	است	و	سختی	چیکوی	
گاوی	بهتر	از	گوسفندی	است.	شایان	ذکر	است	که	در	آنالیز	زئولوژیکی	چیکوی	گاوی	و	گوسفندی	با	
دستگاه	نیز	به	نتیجة	مشابهی	دست	یافتند؛	از	نظر	نحوه	و	سرعت	ذوب	شدن	در	دهان	بین	دو	نمونه	

تفاوت	معنی	داری	وجود	داشته	و	نمونة	گاوی	دیرتر	در	دهان	ذوب	می	شود.
رضوی	و	همکاران	)1392(	در	قالب	طرح	پژوهشی	با	عنوان	مستندسازی	دانش	بومی	عشایر	
ایل	سنگسری	در	زمینة	تهیه	فرآورده	های	لبنی،	به	تولید	زنجیرۀ	لبنیات	نزد	عشایر	کوچنده		ایل	

سنگسری	در	ییالق	های	شمال	شهرستان	مهدی	شهر	پرداخته	اند.
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پاکزادیان	)1395(	نتایج	تحقیق	میدانی	خود	را	در	زمینه	لبنیات	عشایر	سنگسری	در	قالب	کتابی	
با	عنوان	»خورشی«	منتشر	کرده	است.	وی	در	این	کتاب	شیوه	های	تولید	فرآورده	های	لبنی	در	بین	
کوچندگان	سنگسری،	انواع	فرآورده	ها،	وسایل	و	ابزار	کار	و	غذاهایی	که	از	لبنیات	تهیه	می	شود	را	
بررسی	کرده	است.	این	مقاله	با	استناد	به	بررسی	های	میدانی	و	آزمایش	های	انجام	شده	بر	روی	چیکو،	
اهمیت	استفاده	از	آب	لور	برای	تهیه	چیکو	را	بازخوانی	کرده	است.	در	این	گفتار	محقق	به	بررسی	
دقیق	شیوۀ	تهیه	چیکو	که	نوعی	شکالت	سالم	و	مقوی	است	و	کاربرد	و	مصارف	آن	در	قالب	یک	مقالة	

مستقل	پرداخته	است.

بحث و نتایج

آب پنیر

آب	پنیر	حجم	باالیی	از	شیر	مصرفی	را	تشکیل	می	دهد	و	امروزه	کاربردهای	وسیعی	در	صنایع	
مختلف	غذایی،	دارویی	و	بهداشتی	دارد.	در	حال	حاضر	استفادۀ	مجدد	از	آب	پنیر	به	دو	دلیل	عمده	
مورد	توجه	صنایع	لبنی	قرار	گرفته	است.	دلیل	اول	وجود	ترکیبات	با		ارزش	در	آن	می	باشد.	آب	پنیر	
حاوی	80	تا	90	درصد	حجم	شیر	مصرفی	اولیه	و	50	درصد	مواد	غذایی	موجود	در	شیر	می	باشد،	
که	این	مواد	هم	به	لحاظ	کمیت	و	هم	به	لحاظ	کیفیت	قابل	توجه	هستند.	پروتئین	های	موجود	در	
آب	پنیر	قابل	استعمال	می	باشد	و	کاربردهای	فراوانی	در	صنایع	غذایی	دارد.	دلیل	عمدۀ	دیگری	
که	بازیافت	و	استفادۀ	مجدد	در	آب	پنیر	را	ضروری	می	سازد،	وجود	مقادیر	زیاد	مواد	آلی	درون	آن	
می	باشد.	به	طور	معمول،	«بی.	او.	دی«.	آب	پنیر	بیش	از	40000	میلی	گرم	اکسیژن	در	لیتر	می	باشد	
و	رهاسازی	آن	به	محیط	زیست	باعث	آلودگی	آن	می	گردد.	به	همین	دلیل	قوانین	زیست	محیطی	
مانع	از	انجام	این	امر	است.	جداسازی	چربی،	پروتئین	و	الکتوز	از	آب	پنیر	و	استفادۀ	مجدد	از	آنها	
باعث	کاهش	شدید	«بی.	او.	دی«.	می	گردد.	فائو	و	سازمان	بهداشت	جهانی،	ترکیب	مطلوب	و	ایده	آل	
اسیدهای	آمینة	ضروری	در	پروتئین	رژیم	غذایی	را	اعالم	کرده	اند.	مقایسة	پروتئین	های	ایده	آل	با	
پروتئین	های	آب	پنیر	مشخص	می	سازد	که	پروتئین	های	آب	پنیر	ارزش	باالتری	دارند	)بیک	محمدی	

و	بلندی	1390(.
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از	آنجایی	که	در	ایران،	تولید	پنیر	رواج	بسیاری	دارد،	حجم	باالیی	از	آب	پنیر	تولیدی	که	از	ارزش	
غذایی	باالیی	برخوردار	است،	اهمیت	آب	پنیر	را	در	صنایع	گوناگون	دو	چندان	می	سازد.	و	از	طرف	
دیگر	چون	قدرت	آلوده	کنندگی	آن	زیاد	است،	از	این	مادۀ	مفید	استفاده	نشده	و	دور	ریخته	می	شود.
چیکو1	در	اصل	یک	محصول	آب	پنیری	است.	آب	پنیر	مورد	استفاده	در	تهیه	چیکو	از	نوع	آب	

پنیر	شیرین	است.2

 روش تهیه لور

	بعد	از	جدا	کردن	آب	پنیر	از	دلمه،	آن	را	در	ظرفی	ریخته	و	تا	نقطة	جوش	حرارت	می	دهند	
تا	زمانی	که	کف	سفیدرنگی	ظاهر	شود.	در	این	هنگام	حدود	یک	لیتر	شیر	به	آن	می	افزایند،	تا	لور	
بیشتری	به	دست	آید.	چیکو	در	مقایسه	بال	چ	3پس	از	متراکم	شدن	مادۀ	سفیدرنگ	حرارت	را	قطع	
کرده	و	پس	از	چند	دقیقه،	مخلوط	لور	و	« لور	او»	را	به	کمک	آبگردان	در	داخل	کیسة	سفیدی	
می	ریزند	)این	کیسة	سفید	« لور	پُرزوی»	نام	دارد(،	تا	آب	آن	کامالً	خارج	شود؛	آب	خارج	شده	را	
لوراوی	می	نامند.	مادۀ	باقی	ماندۀ	داخل	کیسه	را	« لور»	می	نامند.	لور	معموالً	با	افزودن	مقداری	نمک	

به	صورت	تازه	مصرف	می	شود.

انواع لور

لور چنگی یا خیکی

	برای	تهیة	لور	چنگی،	به	لور	تازه	مقداری	نمک	می	افزایند	و	در	خیک	جای	می	دهند.	این	محصول	
را	می	توان	تا	چند	ماه	نگهداری	کرد.

1.	این	فرآورده	در	بین	دامداران	منطقه	خوار	و	توران	»جیُکو«،	نزد	دامداران	هیکو	به	»َچِکه«،	دامداران	فوالد	محله	»	چوکه«،	عشایر	
طایفه	پرور	»	لور	چکو«	و	عشایر	افتری	به	»َچک	چکه«	معروف	است.	»َچک«	به	معنی	ماده	و	خوراک	کمی	سفت	و	ارتجاعی	است	و	واژه	

چیکو	از	آن	گرفته	شده	است.
2.	منظور	از	آب	پنیر	شیرین	در	اینجا	پنیری	است	که	از	لخته	کردن	شیر	به	وسیله	رنت	حاصل	می	شود	نه	اسیدهای	معدنی.

3.	زنان	سنگسری	در	حین	ریختن	شیر	به	داخ	دیک	حاوی	»پندیر	او«	)آب	پنیرک(	این	ترانه	کوتاه	را	زمزمه	می	کنند:
چی	لور	بِِبیه	)لور	به	اندازه	دمبه	شود،	لور	به	اندازه	کله	خر	شود( نَری	ُدمبی	َمچی	َخری	َکلی	َم
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لور خشک

	با	خشکاندن	« لور»	در	مقابل	آفتاب	و	ورقه	ورقه	کردن	آن،	لور	خشک	به	دست	می	آید.	لور	
خشک	ورقه	ورقه	شده	را	به	نخ	می	کشند	و	آن	را	« لورِ	رُِسویی»	می	نامند	و	در	فصل	زمستان	آن	را	

به	عنوان	تنقالت	مصرف	می	کنند.
لور رهون

	در	حین	خشکاندن	لور	در	سینی،	روغنی	باقی	می	ماند	که	« لور	رهون»	)روغن	لور(	نام	دارد.	این	
ماده	مصرف	دارویی	دارد	و	در	درمان	رماتیسم	به	عنوان	ضماد	مصرف	می	شود.

 لور آرشه

از	لور	تازۀ	بدون	نمک،	آرشه	ای	درست	می	کنند	که	به	آن	« لوری	آرشه»	گفته	می	شود.	طرز	تهیه	
لوری	آرشه	همانند	آرشه	پنیر	است.	لور	آرشه	در	مقایسه	با	آرشه	پنیر	از	کیفیت	پایین	تری	برخوردار	است.

 لور کره

در	روستای	کمرود	خطیرکوه	از	لور	« کره	ای»	می	گیرند	که	به	« کره	لور«	معروف	است.	شیوۀ	تهیة	
آن	بدین	صورت	است	که	لور	را		با		قاشق	چوبی	هم	می	افزایند.	در	این	حالت	کره	از	لور	جدا	می	شود.

روش تهیه چیکو

 تهیه لورئین

آبی	که	از	لور	خارج	شده	را	به	مدت	5	ساعت	جوشانده	تا	غلیظ	و	عسلی	شود.	این	آب	قوام	یافته	
لورئین	نام	دارد	که	به	دو	صورت	می	توان	از	آن	در	تهیة	چیکو	استفاده	کرد:

ضمن	حرارت	مالیم	لورئین	را	جوشانده	و	مرتباً	هم	می	زنند،	مقدار	اندکی	شکر	به	آن	می	افزایند	و	 	-1

بسته	به	سلیقه	برای	افزایش	جاذبه	مقداری	مغز	پسته،	گردو،	بادام،	شاهدانه	و	کنجد	می	افزایند؛	

مخلوط	آماده	شده	را	به	شکل	لوله	های	نازک	درمی	آورند	و	سپس	به	صورت	قطعات	مربع	شکل	یا	

لوزی	آب	نبات	برش	می	دهند.

بعد	از	به	دست	آوردن	لورئین،	آن	را	در	سطحی	پهن	کرده	و	ظرف	مدت	24	ساعت	کامالً	خشک	 	-2
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می	کنند.	در	صورت	نیاز	برای	تهیة	چیکو	مقداری	از	لورئین	خشک	شده	را	در	ظرفی	ریخته	و	روی	

آن	آب	می	ریزند	تا	خوب	خیس	بخورد؛	سپس	با	مقداری	شکر	حرارت	می	دهند	و	طبق	شیوۀ	قبل	

به	تهیه	چیکو	مبادرت	می	ورزند.

	سنگسری	ها	تهیة	چیکو	از	لورئین	تازه	را	مناسب	تر	می	دانند؛	زیرا	چیکوی	آن	خوش	رنگ	تر)زردتر(	
از	چیکویی	است	که	از	لورئین	خشک	تهیه	می	شود.	در	حالت	دوم	چیکو	کمی	تیره	تر	است.

	چیکو	جزء	تنقالت	عشایر	سنگسری	محسوب	می	شود.	عشایر	پرور	)گودرزی،	1391:	122(	و	 	-3

دامداران	چاشم	)نبوی	چاشمی	1379:	45(	نیز	این	شکالت	را	از	آب	لور	تهیه	می	کنند	که	به	آن	

«لور	َچُکو»	می	گویند.	

گمان	می	رود	این	محصول،	بافتی	همانند	آب	نبات	های	سخت	داشته	باشد.	در	تهیه	آن	از	آب	
پنیر	غلیظ	شده	استفاده	می	شود	که	حاوی	مقداری	چربی	شیر	است	و	در	آن	از	روغن	های	نباتی	و	
افزودنی	های	مضر	دیگر	استفاده	نشده	است.	با	توجه	به	ارزش	غذایی	باالی	آب	پنیر،	این	محصول	
نسبت	به	تنقالت	موجود	در	بازار	زیان	های	کمتری	دارد.	به	عالوه	افزودن	مغزهای	خوراکی	گردو،	پسته	
و	کنجد	که	هر	کدام	دارای	خواص	ارزشمند	تغذیه	ای	می	باشند	این	محصول	را	متمایز	می	سازد.	به	نظر	
می	رسد	که	چیکو	از	نظر	ترکیبات	نزدیک	به	ترکیبات	شیری	بوده،	ولی	از	نظر	ساختار	و	بافت	مشابه	

آب			نبات	باشد	)صادقی	راد	و	بلندی،	1390(.

لور  تازه

لور اوی )آب لور(لور  آشه

شیر

لورئین

پنیر تازه

چیکو

آب پنیر

روغن لور  )لور هون(

لور  خشکلور

نمودار شماره )1( تهیة چیکو از آب لور
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نتایج آنالیز شیمیایی چیکو

در	سال	های	اخیر	آزمایش	های	گوناگونی	بر	روی	انواع	فرآورده	های	لبنی	سنتی	انجام	گرفته	
است.	یکی	از	این	آزمایش	ها	بر	روی	دو	نوع	چیکوی	گوسفندی	و	گاوی	انجام	شده	است	)جدول	
شماره	2(.	نتایج	آزمایش	یاد	شده	نشان	می	دهد	که	میزان	کلسیم،	فسفر،	میزان	امالح	و	خاکستر	
چیکوی	گوسفندی	بسیار	باالتر	از	چیکوی	گاوی	است	و	در	مقایسة	چیکو	با	نمونه	آب	نبات	مشابه	
در	بازار	که	دارای	0/5	درصد	خاکستر	است	پی	می	بریم	که	امالح	معدنی	چیکو	بیشتر	است.	
میزان	رطوبت	در	چیکوی	گوسفندی	0/6	درصد	است	که	در	مقایسه	با	نمونه	های	مشابه	آب	نبات	
موجود	در	بازار	که	حاوی	0/5	درصد	رطوبت	هستند،	میزان	رطوبت	کمتری	دارند.	پایین	بودن	
رطوبت	چیکو	و	دارا	بودن	قند	باعث	می	شود	که	این	محصول	دچار	فساد	میکروبی	نشود.	به	هر	

حال	چیکو،	شکالتی	ارگانیک،	سالم،	مقوی	و	پر	انرژی	است.

جدول شماره )2(: نتایج آنالیز شیمیایی دو نوع چیکوی گوسفندی و گاوی1

چیكوی گوسفندی چیكوی گاوی ویژگی / شرح آزمون ردیف
0.85±0.03b *1±0.10a اسیدیته 1
5.39±0.01a 5.34±0.01a PH 2

4±0.10a 3.6±0.10b پروتئین 3
1.80±0.06a 0.97±0.01b چربی 4
99.40±0.10a 98.77±0.06b ماده	خشک 5
2.23±0.06b 2.97±0.06a الکتوز 6
3.5±0.06a 2.7±0.01b خاکستر 7
8.33±0.03a 3±0.06b کلسیم 8
12±0.04a 7.1±0.04b فسفر	)میکروگرم	بر	میلی	لیتر( 9

1.	مأخذ:	صادقی	راد	و	همکاران	)1392(
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مصارف دیگر آب لور )لور اوی( 

مصارف دارویی

	از	میان	مشاهدات	محدودی	که	دربارۀ	اسید	سیالیک	در	رژیم	غذایی	انجام	شده	است،	یک	مطالعه	
به	میزان	وقوع	میوپاتی1	GNE	در	سنگسر	پرداخته	است	و	پیشنهاد	می	کند	که	محصوالت	تهیه	شده	با	
آب	پنیر	به	صورت	آرشه	و	»	لور«	که	علی	الظاهر	میزان	اسید	سیالیک	آنها	به	دلیل	شیوۀ	تهیة	باالست،	
می	توانند	عالئم	را	تا	حدی	کاهش	داده	و	احتماالً	سن	وقوع	بیماری	را	به	تأخیر	اندازند.	اگر	چه	آب	پنیر	
محتوی	غلظت	باالیی	از	اسید	سیالیک	است،	اما	ترکیبات	خاص	هیچ	یک	از	این	مواد	غذایی	از	لحاظ	
علمی	بررسی	نشده	اند.	محققان	مقاله	اظهار	داشته	اند	که	به	نظر	آنها	نیاز	به	تحلیل	های	بیشتری	برای	

تعیین	میزان	درصد	اسید	سیالیک	در	هر	یک	از	فرآورده	ها	)لور	و	آرشه(	است.2	
سنگسری	ها	»	لورئین«	را	ماده	ای	ُملّین	می	دانند	و	آن	را	به	دام	هایی	که	دچار	پرخوری	شده	اند	

می	خورانند.
مصارف محلی )خمیر و تنقالت(

	در	بین	سنگسری	ها	معموالً	آب	لور	بندرت	دور	ریخته	می	شود.	مهم	ترین	مصرف	«	لور	اوی»	)آب	
لور(	تهیة	لورئین	و	پس	از	آن	« چیکو»	است	که	شرح	داده	شد.	

اما	سایر	ایالت	و	عشایر	منطقه	از	آب	لور	برای	تهیة	خمیر	نان	استفاده	می	کنند.	الیکایی	ها	از	آب	لور	در	
پخت	فتیر	استفاده	می	کنند.	دامداران	امام	زاده	عبداهلل	سرخه،	آب	لور	را	می	جوشانند	تا	غلیظ	شود؛	به	مادۀ	
تغلیظ	شده	« ِجرم»	می	گویند.	آنها	در	حین	پخت	نان	به	ویژه	فتیر،	مقداری	از	« جرم»	را	می	خیسانند	
و	روی	نان	می	مالند؛	به	این	نوع	فتیر	در	اصطالح	«	فتیر	ِجرمی»	می	گویند.	زنان	پروری	بر	این	باورند	که	
استفاده	از	آب	لور	در	تهیه	خمیر	افزون	بر	اینکه	خمیر	را	ِکشدار	)افزایش	چسبندگی(	می	کند،	موجب	
سفید	شدن	و	خوشمزه	شدن	نان	نیز	می	شود.	در	روستای	ارمیان	میامی	از	آب	لور	در	تهیه	نوعی	تنقالت	

1.	میوپاتی	ها	دسته	ای	از	بیماری	های	عضالنی	هستند	که	معموالً	با	ضعف	در	عضالت	نزدیک	به	تنه	مثل	عضالت	ناحیه	لگن	و	بازو	تظاهر	
پیدا	می	کنند.

2. Khademian, H., Mehravar, E., Urtizberea, J. A., Sagoo, S., Sandoval, L., Carbajo, R., Darvish, D. (2013). 
Prevalence of GNE p.M712T and hereditary inclusion body myopathy (HIBM) in sangesar population of 
Northern Iran. Clinical Genetics, 84(6), 589–592.
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بی	ِهنگ»2	را	با	آب	لور	خمیر	 سنتی	به	نام	بریانی1	استفاده	می	شود.	همچنین	در	این	آبادی	آردهای	«
می	کنند	تا	به	تنور	بچسبد.	دامداران	مجن	آب	لور	را	می	جوشاند	و	از	آن	«سیچوی» )قره	قوروت(	تهیه	

می	کنند	که	در	مقایسه	با	قره	قوروتی	که	از	آب	دوغ	تهیه	می	شود	شیرین	تر	است.
	-	غذای	مخصوص	سگ	ها	-	استفاده	می	کنند.	ِکّنا،	ترکیبی	از	 ِکّنا»	3 چاشمی	ها	از	آب	لور	در	تهیه	«
آرد	جو	و	آب	-	و	در	صورت	وجود	آب	لور	-	است؛	آن	را	خمیر	می	کنند	و	در	هر	شامگاه،	خوراک	سگان	
ِکّنا» غذایی	کامل	و	مقوی	برای	این	حیوان	به	شمار	می	رود.	« لوت»4	غذای	دیگر	سگان	بماند	با	 است.	«

ِکّنا»	است	و	مواد	مذکور	را	کمی	حرارت	می	دهند. ترکیبات	مذکور،	با	این	تفاوت	که	کمی	رقیق	تر	از	« 

نتیجه گیری

	دامنة	پرشتاب	شما	به	گذشته	هر	چه	بیشتر	باشد،	امکان	پرتاب	هشیارانة	شما	به	آینده	های	دورتر	
)حال	های	متأخرتر(	بیشتر	خواهد	بود؛	بنابراین	هر	چه	دفعات	سیِر	شما	به	گذشته	بیشتر	باشد	حضور	
جهت	بخش	و	مؤثرتری	در	آینده	و	یا	دقیق	تر	بگوییم	پسین	حال	)حال	های	متأخر(	افزون	تر	خواهد	
بود.	ناگفته	پیداست	حداقل	عمالً	بازگشت	به	گذشته	نیز	همچون	عبور	به	آینده	ناممکن	است.	منظور	
ما	از	بازگشت	به	گذشته،	بازخوانی	تجربیات	گذشته	برای	درس	آموزی	و	بهره	گیری	از	همان	پتانسیل	
فرهنگی	است	و	از	آنجایی	که	تجربیات	افراد	نسبت	به	عمر	نوع	بشر	بسیار	کوتاه	و	لحظه	ای	است	و	به	
قول	ضرب	المثل	ایرانی	»	نخوانده	مال	و	غوره	ناشده،	حلوا	نمی	توان	شد«	و	هیچ	خوانشی	مفیدتر	از	مرور	

هزاران	سال	تجربه	بشری	وجود	ندارد؛	بنابراین	باید	از	تجربیات	هزاران	سالة	اجدادمان	بهره	بگیریم.
اگر	بومی	سازی	استفادۀ	آگاهانه	از	الگوها،	روش	ها	و	فنون	توسعه	و	انطباق	آن	با	شرایط	جامعة	
بومی	در	کنار	به	روز	کردن	و	تقویت	تکنیک	ها	و	روش	های	بومی	یا	همان	پیوند	دانش	رسمی	با	دانش	
و	شرایط	بومی	تلقی	شود،	چنین	راهبردی	می	تواند	به	توانمندسازی	و	مشارکت	مردم	در	جریان	

توسعه	و	شکل	گیری	یک	جریان	توسعة	درون	زا،	متکی	به	خود	و	پایدار	منجر	شود.

1.	این	تنقالت	سنتی	شامل	گندم	بریان	شده،	شاهدانه	و	کنجد	است.
2.	این	نوع	آرد	در	اصطالح	سست	است	و	در	صورتی	که	با	آب	معمولی	خمیر	شود،	قبل	از	پخت	از	دیواره	تنور	کنده	خواهد	شد.

3.	عشایر	سنگسری	به	این	غذای	مخصوص	سگ	های	گله	»نواله«،	عشایر	الیکایی	به	آن	»ُکند«	و	عشایر	پرور	به	آن	»	سگ	خمیر«	یا	
»گانده«	گفته	می	شود.	دامداران	ارمیان	اصطالح	جالبی	دارند	به	این	مضمون:»سگ	ِ	بده	نواله	تا	صبح	بزنه	ناله«.

4. loot
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	بومی	سازی	تالشی	برای	پویایی	سنت	ها	و	در	گفتگوی	انتقادی	با	مدرنیته	است	تا	در	زمان	حال	
نقش	آفرینی	کند.	این	گفتگو	سبب	می	شود	تا	هر	دو	پارادایم	مدرنیته	و	سنت	بر	کاستی	ها	و	قابلیت	های	
خویش	واقف	شوند.	این	بینش،	سنت	های	بومی	را	به	موزه	های	تاریخی	نمی	فرستد	بلکه	به	بازخوانی	
انتقادی	از	سنت	ها	می	پردازد	تا	گامی	در	مسیر	ظهور	مدرنیتة	درون	زا،	پایدار	و	مردمی	برداشته	و	جامعة	

روستایی	از	نتایج	فرهنگی،	اجتماعی	و	اقتصادی	آن	برخوردار	گردد.
انسان	سنگسری	در	شرایط	سخت	کوهستانی	با	تفکر	و	تعقل	از	دارایی	خود	استفاده	کرده	و	
هوشمندی	به	خرج	داده	است.	این	تجربه	نشان	می	دهد	که	شرط	بقای	سالم،	تفکر	و	تعقل	و	استفاده	
از	دستاورد	تاریخی	و	ذخیرۀ	دانایی	در	ترکیب	با	دانش	جدید	است	و	رمز	حمایت	از	تولید	داخلی	و	
بی	نیازی	به	بیگانه	و	استقالل	اقتصادی	در	همین	امر	نهفته	است	و	پر	واضح	است	که	امروز	نمی	توان	به	
شیوۀ	سابق	زندگی	کرد	و	کارکردهای	آنها	را	احیا	کرد،	اما	می	توان	از	تجربیات	تاریخی	به	طور	منطقی	

استفاده	کرد	و	به	توسعة	دانش	امروزی	کمک	نمود.
یکی	از	مهم	ترین	دانش	های	بومی	زنان	ایلیاتی	و	روستایی،	تهیة	انواع	لبنیات	از	شیر	است.	به	
نظر	می	رسد	تولیدات	لبنی	عشایر	بسیار	متنوع	تر	از	جامعة	روستایی	باشد؛	ضمن	اینکه،	به	دالیلی	از	
جمله	استقرار	عشایر	در	مراتع	سرسبز	کوهستانی	و	تعلیف	دام	ها	در	مراتع	پُر	گل	و	گیاه،	بر	کیفیت	
این	محصوالت	می	افزاید.	شناسایی	و	انتقال	دانش	بومی	برخی	از	ایالت	از	جمله	سنگسری	ها	که	در	
زمینة	تولیدات	لبنی	شهره	هستند	می	تواند	گام	مؤثری	در	زمینة	خود	اتکایی	به	فرهنگ	خودی	باشد.
شهر	مهدی	شهر	)سنگسر	سابق(	پایگاه	عشایر	ایل	سنگسری	و	مرکز	انواع	تولیدات	لبنی	سنتی	
است.	این	شهر	باستانی	عشایرنشین	را	می	توان	سوئیس	ایران	و	مرکز	لبنیات	ارگانیک	ایران	نامید.	
الزم	است	کارخانه	های	نوین	لبنیات	سازی	از	آن	درس	بگیرند	و	هر	ساله	با	دور	نریختن	هزاران	لیتر	
پساب	پنیر	و	کشک،	میلیون	ها	تومان	به	سود	خود	بیفزایند	و	فرآورده	های	سنتی	مفید	و	جدیدی	
را	وارد	بازار	کنند.	ضمن	اینکه	با	در	نظر	گرفتن	خطر	آلودگی	که	آب	پنیر	در	صورت	رهاشدن	در	
محیط	زیست	می	تواند	ایجادکند	)به	طوری	که	یک	کارخانه	با	ظرفیت	روزانه	ده	تن،	قادر	است	معادل	
آلودگی	یک	شهر	25	هزار	نفری،	محیط	را	آلوده	سازد(	از	نظر	بهداشتی	و	اقتصادی	باید	به	این	

فرآوردۀ	جنبی	توجه	بیشتری	کرد.	)شاهوردی	و	دادخواه	1371:	38(.
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  درباره موسیقی خلق ترکمن و ترکمنستان

   استاد طوافق سعادتی / پژوهشگر، موسیقیدان و نوازنده دوتار

ترکمن	یعنی	همان	ترکی	است	ولی	ادبیات	و	آداب	و	رسوم	و	خصلت	های	مجزایی	از	دیگر	
طایفه	ها	دارد.	مثاًل:	زبان	های	غلیظ	و	کشیده	دارند:	مثال:	فارسی	»	بیا	اینجا	«،	ترکی	»	گه	برا	«،	

»gel barik	بأریک	ِگل ترکمنی	»	
ترکمن	ها	انسان	های	دست	و	دل	باز،	سفره	دار	و	شریف	اند.	در	خونه	شان	به	سوی	هر	قومی	باز	
است	بیشتر	سادگی	و	راستی	را	دوست	دارند.	بعضی	ها	تند	خو	هستند	ولی	بیش	تر	آنها	ُخلقی	مالیمی	
دارند.	خنده	رو	آرام	اند	و	زندگی	را	به	شادی	می	گذارنند.	به	طور	کلی	انسان	های	قانع	اند	و	به	روز	زندگی	
می	کنند	برای	بزرگترها	احترام	خاصی	قائلند.	انسان	های	زحمت	کشی	هستند	با	طایفه	و	قوم	های	دیگر	
کاری	ندارند.	شکرگزار	خالق	هستی	و	یکتاپرستند.	با	هیچ	قوم	و	طایفه	ای	خصومت	رفتاری	ندارند.	اگر	

کسی	با	قوم	ترکمن	رفتار	خصومتی	داشته	باشد	به	ناچار	پاسخ	می	دهند.
قوم	ترکمن	به	این	آسانی	عصبانی	نمی	شوند	خلق	خونسردی	هستند	اگر	وادار	بشوند	برای	دفاع	از	
خود	می	ستیزند.	خلق	ترکمن	زبان	کشیده		ای	نسبت	به	زبان	خلق	ترک	دارند.	زبان	ترکمن	به	دلیل	
اینکه	سنگین	و	کشیده	است	ترک	ها	حالی	نمی	شوند	ولی	ترکمن	ها	به	زبان	ترک	ها	زیاد	از	آن	سر	در	
نمی.	ترکمن	ها	به	این	دلیل	از	لحاظ	زبان،	اخالق،	رفتار،	کردار،	گفتار	و	حتی	آداب	و	رسوم	با	آنان	فرق	
دارند.	در	مراسم	ها	از	لحاظ	عروسی،	صدقه	سّنتی،	مراسم	حج،	مراسم	ضیافت،	مراسم	آئینی	ذکر	خنجر	
)نوعی	آیین	نمایش	هنری	رایج	در	قالب	رقص	در	میان	ترکمن	هاست	(،	ساختن	خانه	آالچیق،	مراسم	

اسب	دوانی	و	حتی	نام	گذاری	اسامی	فرزندان	میان	شان	متفاوت	است.
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ترکمن	ها	از	لحاظ	اجرا	و	نواختن	موسیقی	هم	از	تمام	قوم	ها	مجزا	و	بی	نظیرند	به	دلیل	این	که	
موسیقی	محلی	یا	سنتی	یا	مقامی	ترکمن	ها	بسته	به	روش	و	سبک	زندگی	ترکمن	ها	هم	خوانی	دارد	

سازها	را	با	انگشتان	می	نوازند.
ترکمن	ها	شغل	شان	دامداری،	کشاورزی،	دامپروری،	کارگری	و	اسب	سواری	است	و	همیشه	به	
این	دلیل	کوچ	نشین	بودند	و	در	ضمن	شغل	زنان	ترکمن،	خانه	داری،	قالی	بافی،	کارگری،	چوپانی	
و	حتی	در	حالت	ضرور،	اسب	دوانی	هم	می	کنند.	هنر	زنان	ترکمن	بی	نظیر	بوده	و	تأثیر	ویژه	زمانی	
خاص	خود	را	دارند.	مثاًل	بافتن	قالی	بزرگ	به	اندازه	35	متر	در	70	متر	در	کشور	ترکمنستان	در	
ردیف	آثار	برجسته	آنان	است	که	نمونه	آن	در	موزه	عشق	آباد	موجود	است	که	بازدید	آن	توریستی	
است.	آنان	از	این	راه	بهترین	در	آمد	را	کسب	می	کنند	که	برای	خارجیان	حیرت	انگیز	است	این	
نوع	بافت	فرش	در	دنیا	تک	است	هیچ	قومی	چنین	قالی	بزرگ	را	نبافته	اند.	موسیقی	ترکمن	ها	
به	طبیعت	زندگی	همراه	با	آداب	و	رسوم	و	عادات	سنتی	متصل	است	به	این	دلیل	که	چهچه	ها	و	
تحریرهایی	که	در	هنگام	اجرای	خواننده	)بخشی(	شنیده	و	دیده	می	شود	صدای	شتر،	صدای	بلبل،	
صدای	طبیعت	و	حتی	حرکات	اسب	را	در	بطن	خود	دارد.	در	دوتار	حرکت	خش	خش	علف	هایی	که	
کوچکترین	صدا	را	دارد	آن	را	در	موسیقی	گنجانده	اند	که	مثال:	قونقور	باش	مقامی،	بهار،	حرکات	
اسب	در	این	مورد	سازهای	بی	کالم	هم	است	در	عین	حال	سازهای	با	کالم	هم	دارند	که	برخی	

حماسی	هستند.
تاختن	اسب،	آت	چاپان،	گوراوغلی	نینگ	آت	اونادیش	یعنی	حرکات	موزونی	اسب	گوراوغلی،	بدو،			
قیرآت	یعنی	اسب	کم	رنگ	سفید	ولی	چابک	و	خوشگل	و	تیز	بعدها	برای	سازهای	بی	کالم	شعرهای	

مربوط	به	تعریف	اسب	را	گنجاندند.

دوتار ترکمن

این	ساز	از	جنس	چوب	توت	است	دوتا	سیم	دارد	سیزده	پرده،	با	این	پرده	ها	تا	پانزده	پرده	
می	توان	با	فشار	دادن	استفاده	کرد	چهار	دستگاه	دارد	به	نام	های	مخّمس،	نوایی،	قرقلر،	تشینت،	
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تمامی	آوازهای	سنتی	و	محلی	و	مقامی	قوم	ترکمن	با	این	چهار	دستگاه	اجرا	می	شود.	موسیقی	
ترکمن	ها	از	پنج	سبک	مجزا	نیستند:	

1-	سبک	آخال	)عشق	آباد	از	سبک	آخال	استفاده	می	کنند(	2-	سبک	یوموت	گوکلنگ	3-	سبک	
ماری	)مروی	که	بدون	کمانچه	استفاده	می	کنند	یا	ساالر	ساریق(	4-	سبک	دامانه	)دامنه(	5-سبک	
خیوه	یولی	یوموت	ها	)داشلی	اوغوز(	همه	دستگاه	های	یاد	شده	در	کلیه	سبک	های	یاد	شده	قابل	
اجراست	ولی	هر	کدام	به	شیرینی	لهجه	و	خوش	صدایی	و	سبک	خود	هنرمند	بستگی	دارد.	قوم	
ترکمن	ها	مقام	هایی	هم	دارند	که	بی	کالم	و	با	کالم	است	ترکمن	ها	چون	بیشتر	شغل	دامداری	هم	
دارند	به	این	دلیل	در	موسیقی	گنجانده	شده	که	مثل:	آهنگ	های	قهرمان	چوپان	)چوپان	قهرمان(،	
چوللرایچنده	)در	میدان	صحرا(	چوپان	قیزی	یعنی	دختر	چوپان.	و	در	ضمن	در	شغل	کشاورزی	هم	
چنجندند	که	در	اینجا	با	مثال:	پخته	لر،	پنبه	ها،	پاخته	چی	گوزل	یعنی	دختر	پنبه	چین،	پاختا	میداننده	
بر	گوزل	گوردیم	یعنی	در	زمین	زراعت	پنبه	دختر	خوشگلی	را	دیدم.	یا	در	شترسواری،	کچه	وانگی	

چکمانه،	آق	مایه	گرگ	یعنی	برای	عروسی	تازه	شتر	سفید	رنگ	نر	الزم	است.
پس	همان	طوری	که	تمام	انسان	ها	از	نظر	خصلت	و	آداب	و	رسوم	رفتار	و	کردار	به	هم	شبیه	اند	
و	مشابهت	دارند	از	نظر	اوستادان	بزرگ	آهنگ	ها	هم	از	لحاظ	نوت	دستگاه	ها،	پرده	ها،	ریتم	ها	با	هم	
شباهت	هایی	دارند.	ولی	از	نظر	نواختن	و	صدا	و	شکل	آهنگ	ها	و	سازها	ممکن	است	تفاوت	داشته	
باشد.	این	را	گفته	باشم	که	هیچ	صوت	و	صدایی	که	جذابیت	مخاطبان	را	به	خود	جذب	می	کند	وجود	
ااِّل	به	جز	موسیقی:	مثال:	در	عروسی	ها	موسیقی	شاد	و	خندان،	در	عزاها	با	صوت	قرآن	خواندن،	 ندارد	
در	محرم	با	صوت	نوحه	خواندن،	در	مسجد	با	صوت	اذان	گفتن،	در	مولو	تباشی	خواندن	و	ذکر	کردن	با	
صوت،	اینها	همه	از	خانواده	موسیقی	هستند.	چون	روی	پرده	صوت	موسیقی	به	کار	گرفته	شده	است.
دوتار	ترکمن	)تامدیرا(	به	این	دلیل	تامدیرا	می	گویند	که	در	ساخت	آن	بهترین	صدایش	را	قاپاق	
دوتار	در	می	آورد	آنرا	در	تنور	نان	پزی	خشک	کرده	آب	آن	قاپاق	را	گرفته	بعد	وصل	می	کنند	به	صفحه	
روبروی	دوتار	که	با	آن	اتفاقات	گذشته	و	حال	بگویند	که	تقویت	روح	و	روان	این	طایفه	به	شمار	میرود	

و	به	این	دلیل	تامدیرا	یا	دوتار	گویای	راستین	مردم	می	شود.	
بیش	از	2500	سال	سابقه	که	با	نوای	پر	مهر	و	محبت	گویای	مستقیم	ادیبان	و	آداب	و	رسوم	
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است	که	بوسیلة	آن	می	توان	تاریخ	ها	و	اتفاقات	گذشته	و	حال	را	به	مخاطبان	خبر	داد	و	راست	گوترین	
هنری	است	که	تا	به	حال	بر	حرمت	خود	باقی	است.	هنرهای	موسیقی	محلی	و	سنتی	و	مقامی	جزئی	
از	زندگی	همه	فرقه	هاست	که	اگر	از	راه	راست	کجروی	یا	خطایی	سر	بزند	بدون	رودرواسی	عیب	گیر	
است	یا	بالعکس	راستگو	درستکار	و	نیکوکار	دست	و	دل	باز	زحمت	کش	بی	آزار	و	مهربان	و	رحم	دار	و	
خوش	برخورد	باشی	هنرهای	محلی	و	سنتی	و	مقامی	آن	گروه	افراد	را	تشویق	می	کند	چون	هنرمندان	
از	گروه	راستگویان	و	زحمت	کشان	قشر	جامعه	هستند	هنرمندان	برای	شادی	مخاطبان	پر	انرژی	و	
زحمتکش	و	پر	تالشگر	هستند	سعی	می	کنند	ایرادها	را	با	نواختن	برطرف	کنند	و	جامعه	به	طور	عدالت	
پیش	برود	و	این	را	بدانیم	خداوند	به	هر	کسی	یا	شخصی	هنر	نمی	دهد	اال	زحمت	کش	و	با	تالش	باشی	
هنر	را	با	پول	یا	طال	یا	الماس	حتی	با	عطیقه	نمی	شود	خرید	چون	خدادادی	است	به	هر	کسی	که	
خداوند	نظر	افکند	صاحب	هنر	خواهد	شد.	در	هنرمندی	پنجاه	درصد	هنر	را	خداوند	برای	فردی	مهیا	
می	کند	که	بقیه	را	می	شود	از	استادی	یا	کسی	که	هنر	دارد	آموزش	ببیند	تکامل	یابد.	هر	کسی	هم	
هنرمند	باشد	منتها	اخالقی	نداشته	باشد	آن	هنرمند	نیست	مثل	بقیه	رشته	ها.	کسی	که	هنرمند	خوب	
باشد	سمبل	جامعه	به	حساب	می	آید	به	دلیل	این	که	درد	دل	جامعه	یا	خود	را،	با	یک	تکه	چوب	یا	
چند	تا	سیم	آشکار	می	سازد.	اگر	هنرمندی	خدای	نکرده	به	آداب	و	رسوم	خود	خیانت	یا	خطا	کند	به	
جایی	پیش	نخواهد	رفت	و	مخاطبان	آن	احترام	خاص	که	برای	دیگر	هنرمند	قائلند	برای	وی	در	نظر	
نمی	گیرند	ولی	برعکس	اگر	مرتب	و	مودب	و	مظلوم	و	بی	غرور	باشد	مخاطبان	او	را	در	قلب	خود	جا	
خواهند	داد.	در	ضمن	ناگفته	نماند	که	بعضی	از	علما	و	مالهای	قوم	ترکمن	با	موسیقی	محلی	و	سنتی	
مخالف	هستند	که	خیال	می	کنند	موسیقی	تحریک	کنندۀ	انسان	هاست،	گناه	می	دانند	اینها	افراد	یا	
کسانی	هستند	که	یا	هیچ	موسیقی	محلی	و	سنتی	و	مقامی	را	گوش	نکردند	با	ریتم	ها	و	نت	ها	و	زبان	
گویای	آن	آشنایی	ندارند	یا	هیچ	کارشناسی	در	این	رشته	ندارند	که	به	آنان	بگوید	موسیقی	مبتدل	
کدام	است.	موسیقی	کوچه	بازاری	چگونه	است	موسیقی	پاپ	چه	نوع	موسیقی	است	و	موسیقی	محلی	
و	مقامی	چیست؟	فقط	سینه	به	سینه	روی	پیروی	از	استادان	خودشان	موسیقی	ها	را	یکی	دانسته	بدون	
داشتن	هیچ	دلیل	منطقی	از	موسیقی	پرهیز	می	کنند.	و	حتی	نمی	دانند	جنس	ساختن	این	سازها	از	
چیست	این	نظرات	غیر	قابل	تصور	است	و	هیچ	گونه	منطق	جهانی	ندارد	چون	نادیده	و	نشنیده	قضاوت	
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می	کنند.	حرف	ها	و	جواب	هایی	ابتدایی	می	دهند	زیرا	دانش	مناسب	برای	قانع	کردن	عموم	جامعه	را	
ندارند	و	حالت	مغروریت	را	که	قرآن	منع	کرده	به	خود	می	گیرند.	ولی	خوشبختانه،	بعضی	از	علما	و	
مالها	نظرشان	این	است	که	حتی	عرب	ها	موسیقی	محلی	و	مقامی	و	سنتی	داشتند	بهترین	تبلیغ	برای	
اسالم	در	دنیا	موسیقی	است	این	نظر	صحیح	ترین	و	درست	ترین	راه	است	که	بیشترین	جامعه	نسبت	به	
آن	نظر	موافق	دارند	حتی	هنرمندان.	همه	شاعران	گذشته	و	حال	از	هنر	و	هنرمندان	موسیقی	تعریف	
می	کنند	برای	این	که	هنر	یک	علم	غایب	است	که	دیده	نمی	شود	و	خدادادی	است	چون	در	مغز	و	دل	
فرد	گنجانده	شده	همان	خود	شخص	هنرمند	می	تواند	به	وسیله	عقل	و	هوش،	بدن	و	دست،	به	طور	
نمایشی	اجرا	کند	که	تا	مخاطبان	ببینند	و	بشنوند	و	فیض	ببرند	یعنی	به	وسیله	آن	هنرمند	اعصاب	روح	
و	روان	را	شاد	کرده	از	غم	و	اندوه	آزاد	شده	و	تأثیر	زیادی	در	زندگی	مخاطبان	گذاشته	و	مهر	و	محبت	
و	مهربانی	را	به	دست	می	آورد.	کسی	که	در	شادی	زندگی	کند	مهربانتر،	خوش	برخوردتر	و	منطقی	تر	
خواهد	شد	ولی	کسی	که	در	قهر	و	غضب	و	غم	زندگی	را	عادت	کند	عصبی	تر	خواهد	شد	به	دلیل	این	
که	کسی	که	در	شادی	زندگی	می	کند	هم	غم	را	دیده	و	هم	شادی	را	دیده	ولی	کسی	که	موسیقی	
نشنیده	از	لحاظ	اخالق	عمومی	کم	می	آورد	چون	شادی	را	ندیده	است	و	یک	طرفه	قضاوت	خواهد	کرد.
پس	کارشناسانه	می	توانیم	بگوییم	که	در	دنیا	موسیقی	به	هر	فرقه	و	طایفه	یا	قبیله	ای	تاثیر	مثبت	
مثل	تقویت	روح	و	روان	خاصی	و	ملزم	هدف	ها	و	عقیده	ها	و	ایده	های	انسان	هاست	که	ما	مدیون	موسیقی	
هستیم	که	تمام	آداب	و	رسوم	دنیا	را	به	یکدیگر	نزدیکتر	کرده	و	به	وسیله	آن	می	توانیم	بدون	این	که	
زبان	مقابل	را	بدانیم	آداب	و	رسوم	آن	ها	را	به	وسیلة	موسیقی	توضیح	داده	شده	درک	کنیم	می	بینیم	که	
آداب	و	ادب	ها	هم	با	یکدیگر	شباهت	زنجیره	ای	دارند	و	این	را	هم	گفته	باشم	که	با	تعریف	کردن	زنان	و	
دختران	به	وسیله	موسیقی	در	قبل	از	اسالم	به	وسیله	موسیقی	آنان	را	حتی	از	زنده	به	گور	کردن	نجات	
می	دادند	که	آدم	های	وحشی	و	پر	قهر	غضب	را	با	موسیقی	شاد	به	زانو	درآوردند	که	فهمیدند	هنرها	پر	از	
معناها	و	مفهوم	های	زندگی	روزمره	است	و	از	کارهای	زشت	پشیمان	شان	کردند	و	آدم	های	وحشی	قبل	
از	اسالم	به	انسانیت	اُنس	گرفتند	و	اجتماعی	شدند	پس	حتماً	باید	بدانیم	که	موسیقی	محلی	و	مقامی	
قهرمان	معنویت	این	دنیا	و	آن	دنیاست	که	از	هیچ	شخص	عادی	و	فردی	جدا	شدنی	نیست.	کسی	که	
تعصب	طایفه	ای	دارد	موسیقی	آن	طایفه	با	رگ	خونش	در	جریان	است.	موسیقی	های	محلی	و	مقامی	
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و	سنتی	هر	طایفه	یا	قبیله	ای	از	گرایش	زندگی	آنها	سرچشمه	می	گیرد.	و	گویای	ادب	های	گذشته	و	
حال	حتی	آینده	را	توضیح	داده	که	چه	اتفاقاتی	افتاده	است.	هر	قومی	یا	طایفه	ای	که	موسیقی	نداشته	
باشد	گم	خواهد	شد	گویای	زبان	منطقی	ندارد.	هنر	بهترین	هدیه	پروردگار	عالم	به	بنده	خودش	است	
که	نصیب	هر	شخصی	نخواهد	کرد.	ناگفته	نماند	کسی	که	موسیقیدان	است	یک	فرد	عادی	مانند	مردم	
روی	زمین	است	ولی	یک	هنر	خدادادی	در	روح	آن	وجود	دارد	که	در	موقع	لزوم	در	جمع	با	مردم	عادی	

متفاوت	و	قابل	مقایسه	نیست.

لَه لَه ) زاری دختران ( دختران: 

یعنی	اجرای	موسیقی	صوتی	بدون	ساز	و	آهنگ	توسط	دختران	در	وصف	دوری	عروس	ها	از	پدر	
و	مادر	و	منزل	و	دوستان	که	چندین	سال	پیش	ترکمن	ها	دختران	خود	را	که	به	دورترین	روستاها	
شوهر	می	دادند،	آن	موقع	نه	جاده	بود	نه	ماشینی،	فقط	اسب	و	االغ	و	خر	و	پیاده	رفتن	بود	که	با	آن	به	
روستای	دور	5	الی	10	روز	طول	می	کشید	به	این	دلیل	در	هر	2	یا	3	سال،	یک	بار،	عروس	ها	به	دیدار	

قوم	های	خود	می	رفتند.
به	خاطر	این	از	دلتنگی	خویشاوندان	شعرهایی	می	سرودند	و	می	خواندند	که	مثال:	چونگ	گور	کویا	
داش،	آتسانگ	چومرگیدر	اجه	جان،	یادایالره	قیز	برسنگ	یتر	گیدر	اجه	جان.	یعنی	به	چاهی	که	خیلی	
عمیق	و	گود	باشد	یک	سنگی	را	بیندازیم	تا	عمق	پایین	آب	فرورفته	پیدا	کردن	و	درآوردنش	خیلی	
سخت	می	شود	مادر	جان	پس	بدان	که	اگر	به	روستای	دور	دختری	عروس	شود	گم	شده	و	مفقود	

می	گردد	مادر	جان.

قوپوز یا زنبورک:

این	موسیقی	به	دوری	عروس	ها	کمک	می	کند	که	برای	تقویت	روح	و	روان	شان	بسیار	مؤثر	است	
این	زنبورک	را	وقتی	که	عروس	را	برای	گردش	به	صحرا	می	بردند،	برای	تنوع	روح	و	دلگشایی	اش	اجرا	
می	کردند	و	خویشاوندان	و	دوستان	عروس	حرکات	موزونی	انجام	داده	رقص	و	پایکوبی	و	خوشحالی	
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می	کردند	که	در	آن	حالت	ناراحتی	و	دلتنگی	عروس	برطرف	می	شد	تا	با	شوهرش	صمیمی	تر	شود	و	
به	آب	و	خاک	آن	روستا	آشنا	شده	و	احساس	غریبی	نکند.

نی هفت بند:

نی	ای	که	هفت	بند	دارد	و	پنج	سوراخ	زیر	انگشت	جا	داده	شده	که	با	فشار	باد	دهان	و	کمک	دندان	
صدای	نازنین	موسیقی	درمی	آید.	در	زمان	های	قدیم	هیچ	گونه	آمپولی	نبود	و	دکترها	کم	بودند	بچه	ها	
را	سرخک،	آبله	مرغان	و	حتی	سرماخوردگی	می	گرفت	که	با	اجرای	نی	هفت	بند	این	امراض	درمان	
می	شد	که	برای	تقویت	روحی	بیماران	خیلی	مؤثر	بود.	نی	هفت	بند	را	بی	کالم	و	با	کالم	می	نوازند	امروزه	

در	عروسی	ها	و	مجالس	اجرا	می	شود.

ذکر خنجر:

حرکات	آئینی	و	موزونی	است	که	برای	اتحاد	و	همبستگی	و	برادری	قوم	ها	اجرا	می	شود	البته	قبل	
از	اسالم	هم	رایج	بوده	شعرش	فرق	می	کرده	ولی	امروزه	شعرهای	عرفانی	را	در	آن	گنجانیدند.	این	ذکر،	
با	خنجر	به	خصوص	اجرا	می	شود	چون	حالت	رزمی	دارد.	در	واقع	نوعی	آیین	نمایشی،	هنری	رایج	قبل	
از	حرکت	به	میدان	جنگ	است	و	که	به	طور	گروهی	درعروسی	ها	و	جشنواره	اجرا	می	گردد	تعداد	افراد			
»	ذکر	خنجر«	فرد	باشد	به	دلیل	این	که	یکی	از	اعضای	گروه	غزل	خوان	است	مثالً	تعداد	کمترین	شان،	

5	نفر	بیشترین	شان	15	نفر	باید	باشند.

کوش دپدی:

حرکات	موزونی	تیز	و	با	سرعت	اجرا	می	شود	که	شعرهایش	مربوط	به	تعریف	عروس	و	داماد	و	
مهمانان	است	که	بیش	تر	زن	ها	این	حرکات	را	اجرا	می	کنند.	کوش	دپدی	در	عروسی	ها	اجرا	می	شود	
که	در	موقع	به	میدان	آمدن	عروس	و	داماد	در	پایانی	عروسی	ها	اجرا	می	گردد	چون	شادتر	و	تیز	است	

که	بیشتر	حرکات	»	ذکر	خنجر«	را	داراست.
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موسیقی مقدس است:

صداها	و	آوازهایی	که	از	حنجره	خواننده	بیرون	می	آید	همان	صدای	ناز	مادران	است	که	با	الالیی	
پر	مهر	و	محبت	خویش	کودکی	را	در	گهواره	به	خواب	شیرین	می	برد	برابر	است	به	سبب	این	که	
آواها	و	نواهای	محلی	و	مقامی	و	سنتی	از	الالیی	مادران	مقدس	الهام	گرفته	است	به	این	خاطر	است	
که	بچه	های	کوچک	مثل	کودکان	یا	زنان	و	مردان	وقتی	که	موسیقی	را	می	شنوند	روحیه	بیشتری	
می	گیرند	خستگی	رفع	می	شود	اعصاب	و	روان	آرام	می	گیرد	و	غم	و	اندوه	از	بین	می	رود	به	جای	غرور	
و	تکبر،	شادی	جایگزین	می	شود	انسان	ها	خنده	رو	می	شوند	دنیا	آرام	می	شود	اگر	انسان	ها	با	هم	مهر	و	
محبت	داشته	و	شاد	باشند	رضایت	خداوند	بزرگ	را	فراهم	می	کنند	زیرا	آفریدگارجهان	هستی	شادی	

مخلوق	خود	را	می	خواهد	بنابراین	آنانی	که	در	پی	رنج	و	اندوه	آنان	هستند	نمی	بخشد.
حرف	های	موسیقی	محلی	ایده	و	عقیده	صحیح	بسیار	درست	و	قوی	دارد	که	با	آن	ختم	می	شود.	
هدفش	این	است	که	یک	مسلمان	و	کافر	و	آدم	عادی	با	هم	برابرند	چون	همه	آنها	را	خداوند	آفریده	
پس	همه	بنده	خدا	هستند	که	جمعاً	جامعه	انسانی	را	تشکیل	می	دهند	حاال	انسان	چه	کسی	است؟	
آن	فردی	یا	افرادی	که	با	هم	اُنس	گرفته	باشند	انسان	نامیده	می	شود	بعد	از	اسالم	از	خداوند	متعال	
وحی	آمده	که	دسته	جمعی	و	اجتماعی	زندگی	کنند	تا	از	بالیای	حیوانات	وحشی	در	امان	باشند	باز	
دوباره	وحی	آمده	که	مردم	از	وحشی	گری	به	یکدیگر	در	امان	باشند	و	مسلمان	باشند	و	تا	به	کمال	
انسانی	برسند.	حاال	اگر	کسی	که	مسلمان	باشد	ولی	انسانیت	نداشته	باشد	قانون	اسالم	را	نقض	کرده	
است	ولی	اگر	هم	مسلمان	باشد	هم	انسان	کامل	باشد	قانون	اسالم	را	درست	اجرا	کرده	است	چون	
درهای	بهشت	برروی	انسان	های	پاک	باز	است.	پس	نباید	مغرور	و	متکبر	باشیم	چون	از	خاک	آفریده	
شدیم	بعد	از	مردن	دوباره	خاک	خواهیم	شد.	بنابراین	در	هر	پُست	و	مقامی	که	باشیم	باید	یک	انسان	
کامل	خوب	باشیم	منطق	داشته	باشیم	همیشه	شاد	باشیم	خنده	رو	باشیم:	به	طور	مثال:	اگر	دختر	
بچه	یا	پسر	بچه	ای	یک	انسان	مغرور	و	عصبانی	ترشرو	را	ببیند	گریه	می	کند	یا	فرار	می	کنند	حتی	
ممکن	است	بیهوش	شوند	ولی	اگی	یک	انسان	خوش	رو	خندان	و	شاد	را	ببیند	آن	وقت	چه	دختر	
بچه	چه	پسربچه	حتی	بزرگترها	هم	می	خواهند	با	آن	آشنا	شوند	دوست	شوند	رفیق	شوند	حتی	
رفت	و	آمد	خانوادگی	داشته	باشند	پس	چه	خوب	است	انسان	های	خوبی	باشیم	همه	انسان	ها	با	هم	
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برابرند	و	برادرند	به	دلیل	اینکه	پدر	انسان	ها	آدم	)علیه	السالم(	است.	و	مادر	انسان	ها	حواست.	پس	
کسی	غریبه	نیست	در	پایان	مقصد	و	مبدأ	یکی	است.

آالچیق یا قره اوی:

آالچیق	ترکمن	درب	کوچکی	دارد	وقتی	که	وارد	آالچیق	بشویم	خم	می	شویم	این	خم	شدن	به	
معنای	احترام	به	یکدیگر	است.	سمت	آالچیق	را	در	جنوب	شرقی	می	سازند	تا	از	وزیدن	باد	تند	و	باران	
و	برف	در	امان	باشد	و	آتشی	که	در	درون	روشن	است	خاموش	نشود	و	دیگر	اعضای	آن	طاریم	است	که	
تعداد	آن	365	عدد	لوزی	شکل	درست	شده	که	حکایت	معنای	یک	سال	را	می	کند	و	دیگر	4	طاریم	
داریم	که	به	معنای	چهار	فصل	از	سال	است.	و	اجزای	پیچ	مانندی	که	آن	طاریم	را	به	هم	وصل	می	کند	
پوست	یا	خام	شتر	است	که	یک	هفته	در	انار	ترش	خوابانده	می	شود	تا	حالت	کشش	اش	از	بین	رفته	و	
محکم	می	شود.	البته	خام	یا	پوست	گردن	شتر	است.	و	دیگر	اعضای	آن	تونیک	است	که	حالت	ساعت	
آن	دوره	را	نشان	می	دهد	و	دیگر	63	عدد	اووق	است	که	یک	روایت	سن	پیامبر	را	نشان	می	دهد	و	بعضی	
چیزهای	دیگر	تعریف	می	کنند	و	دیگر	اعضای	کچه	است	که	از	پشم	بهاری	گوسفند	ساخته	می	شود	
که	محکم	است	و	دیگر	اعضای	آن	کمربندی	ست	که	از	پشم	بهاری	گوسفند	درست	می	کنند	که	برای	
محکم	کردن	آالچیق	استفاده	می	شود	و	دیگر	اعضای	آن	از	وسط	آالچیق	طناب	آویزان	می	شود	که	
از	پشم	بز	است	چون	کش	ندارد	محکم	است.	یک	سنگ	بزرگی	را	به	آن	بسته	20	سانتی	به	زمین	
نرسیده	آویزان	می	کنند	در	حالت	بحرانی	استفاده	می	شود	که	با	کمربند	تعادل	برقرار	کند	چند	تا	چوب	
آهنی	به	زمین	دورتادور	آن	فرو	می	برند	که	در	هنگام	زلزله	و	طوفان	مقاومت	کند	و	دیگر	اعضای	آن	
تمام	دورش	را	از	کچه	پشم	بهاره	گوسفند	می	پوشانند	که	از	باد	و	باران	و	برف	و	تگرگ	جلوگیری	کند.	
و	دیگر	اعضای	آن	اوجاق	آالچیق	است	که	برگرفته	از	شکل	پای	اسب	است.	آالچیق	را	برعکس	باد	و	

باران	و	سرما	درست	می	کنند	و	استفاده	می	کنند.
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 سرنای مازندرانی 
محمد عالمی / موسیقیدان و خواننده   

بعد	از	سازِ	لَلـه/	للـه	وا1	،	سرنا	دومین	سازِ	مهم	مازندران	است.	به	دلیل	حجم	صدادهی	سرنا،	
معموالً	در	مراسم	عروسی	و	ورزشی	مانند	ُکشتی	لوُچو	به	همراهی	»	دَسر	کوتن«2	)نقاره(	استفاده	

می	شود.	در	گذشته،	معموالً	همراه	سرنا،	چهار	نوازندۀ	نقاره،	همراهی	می	کردند.	
قطعاِت	ویژۀ	منطقه	و	با	تعداد	 سرنا	در	اغلب	نقاط	ایران	و	جهان،	در	اندازه	های	مختلف،	با	
سوراخ	های	مشخص	بر	روی	آن	وجود	دارد.	بر	روی	قنداِق	سرنای	مازندرانی،	شش	سوراخ	با	فاصله	های	

معین	و	یک	سوراخ	در	پشت	آن	تعبیه	شده	است.	
فرق	بین	سرنای	کردی،	لری،	گیالنی	و	مازندرانی	در	این	است	که	بر	روی	سرنای	مازندرانی،	شش	
سوراخ،	اما	بر	روی	دیگر	سرناها،	هفت	سوراخ	تعبیه	شده	است.	نوازندگان	این	ساز	در	مازندران،	هم	

مردِم	بومی	و	هم	از	طایفة	ُکولی	بوده	و	هستند.	
سرنای	مازندرانی،	حدود	یک	اکتاو	وسعت	دارد.	از	آنجا	که	در	گذشته،	معموالً	شغل	کولی	ها،	
آهنگری	)چلنگر(	بوده،	ساختن	و	نواختِن	سرنا،	بیشتر	در	اختیارِ	صنعت	گران	این	طایفه	بوده	
صنعِت	درودگری،	ساخت	سرنا،	به	وسیلة	سازسازان	 است.	گرچه	هم	اکنون،	به	دلیل	گسترِش	
بومی	انجام	می	گیرد.	مردِم	مازندران،	به	کولی	ها	»ُجوگی«	)در	گلوگاه	»جی	گی«(	می	گویند.	در	
ساخِت	ادوات	کشاورزی،	دامداری	و	خانگی	مانند:	تبر،	داس،	هوکا	 گذشته،	شغل	اکثر	جوگی	ها،	
)کج	بیل(،	کارد،	دیزندون	)سه	پایة	فلزی	برای	آشپزی(	و	...	بوده	است.	این	طایفه	چون	مهاجر	

1. lalə/laləvā
2. dəsar kutən
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هستند،	مردِم	بومی	را	»تویی«	)اهل	مازندران،	غیر	مهاجر(	و	خودشان	را	»غربت«	)غریب،	
مهاجر(		می	نامند.	

این	ساز	از	قسمت	های	مختلفی	تشکیل	شده	که	ساخت	آن	به	نّجاری،	خراطی	و	کمی	آهنگری	
نیاز	دارد.	

ساختمان سرنا

1. قمیش	که	از	سه	قسمت	زیر	تشکیل	می	شود:

الف-	پسی1	یا	فسی2	از	ساقة	نازک	و	نرم	و	خشِک	»	نی«	که	به	گویش	مازندرانی	»	آکس«3	گفته	

می	شود،	تهیه	گشته	و	یک	سِر	آن	را	از	دو	پهلو،	برِش	کوچکی	می	دهند.	سپس	آن	را	در	آب	

خیس	کرده	و	با	فشار	لب	به	صورِت	دو	زبانه	درمی	آورند.	یک	سِر	آن	میاِن	دو	لِب	نوازنده	قرار	

می	گیرد	و	سِر	دیگر	آن	به	»سرنا	میل«	وصل	می	شود.	

ب-	سرنا	میل:	لوله	ای	مخروطی	شکل	و	از	جنس	برنج	است.	سر	باریِک	آن	به	فسی	و	سِر	دیگرش	

به	»	سرنا	ماشه«	وصل	می	شود.	
پ-	زیر	لبی،	تکه	فلزی	است	مدور	و	در	وسط	آن	سوراخی	ایجاد	شده	که	فسی	از	آن	می	گذرد	و	به	

وسیلة	زنجیر	به	قنداق	وصل	می	باشد.	

2. انبرك یا سرنا ماشه:	جنس	آن	از	چوب	و	دارای	شیاری	است	که	این	شیار	دو	شاخه	ای،	شبیه	انبر	

است.	برای	ساخت	آن	نیاز	به	خراطی	است	و	در	درون	ساز	قرار	می	گیرد.	

3. قنداق:	لوله	ای	مخروطی	شکل	که	شش	سوراخ	بر	رو	و	یک	سوراخ	در	پشت	آن	ایجاد	شده	است.	

قسمِت	دوشاخه	ای	انبرک	باید	طوری	در	داخل	قنداق	جاسازی	شود	که	انتهای	دو	شاخه	در	برابر	

سومین	سوراخ	و	ابتدای	شیار	در	مقابل	پشت	سوراِخ	ساز	قرار	بگیرد.	

1. pəsi
2. fəsi
3. ākəs
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گستره صوتی

نِت	سی	پایین	حامل،	در	چهارگاه	استفاده	می	شود	و	نت	های	داخل	پرانتز	با	فشار	دمیدن	به	دست	می	آید.	
بر	اساس	آثارِ	شنیداری	)صوتی(	موجود،	شیوۀ	نوازندگی	و	قطعاتی	که	آقاجان	فیوج	زاده	و	رمضان	

کریمی،	نواخته	اند،	هم	اکنون	مرجع	سرنانوازی	مازندرانی	است.	

قطعاِت ویژۀ )رپر توار( سرنا به روایت آقاجاِن فیوج زاده و رمضان کریمی:

پیش	نوازی،	یک	چوبه،	ریز	و	واریز	)ترکمونی(،	دو	چوبه،	ریز	مقوم،	گرم	رنگ	)روونی	تند(،	سه	
چوبه	)مشقی(	–	برگردون،	جلوداری،	َروونی،	َشر	و	شور.	

نیاز	به	یادآوری	است	که	اگر	نوازندگاِن	سرنا	در	جشِن	عروسی،	فقط	به	قطعاِت	ویژۀ	سرنا	اکتفا	
می	کردند،	هم			زمان	سریع	می	گذشت	و	هم	آن	شور	و	هیجانی	که	باید	ایجاد	می	شد،	انجام	نمی	شد.	
از	این	رو،	نوازندگان	سرنا	گاهی	در	آغاز	و	گاهی	در	اواسط	نوازندگی،	برخی	از	آوازهای	مازندرانی،	مانند	
کتولی،	طیبه	جان	و...	و	یا	شماری	از	ترانک	ها	مثل	بلبل	دار	سر،	ته	مله	سنگ	تراشون	و...	را	چاشنی	

کارِ	خود	می	کردند.	
اندازۀ سرنا: )از	سازِ	دوِم	آقاجان	فیوج	زاده	اندازه	گیری	شد	که	هم	اکنون	به	وسیلة	آقای	نوراهلل	

یوسفی	-	اهِل	روستای	رسکت	دودانگه	-	نوازندگی	و	نگهداری	می	شود(.	
طوِل	کل	سرنا	)طول	بیرونی	ماشه+	قنداق(:	31/5	سانتی	متر

طوِل	قنداق	)بدون	ماشه(:	27/5	سانتی	متر
طوِل	کِل	ماشه	)	انبرک(:	14/5	سانتی	متر

طوِل	بیرونی	ماشه:	4	سانتی	متر
طوِل	درونی	ماشه:	10/5	سانتی	متر

قطِر	سِر	قنداق:	2/5	سانتی	متر
قطر	تِه	قنداق	)دهنة	شیپوری(:	6/5	سانتی	متر
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از	سر	قنداق	تا	سوراخ	پشت	)جای	شست(	)آکس(:	2/5	سانتی	متر
از	سر	قنداق	تا	اولین	سوراخ	در	رو	)	آکس(:	3/7	سانتی	متر	)از	سمت	قمیش	به	سمِت	شیپوری(

از	سر	قنداق	تا	دومین	سوراخ	در	رو	)	آکس(:	6/2	سانتی	متر
از	سر	قنداق	تا	سومین	سوراخ	در	رو	)	آکس(:	8/7	سانتی	متر

از	سر	قنداق	تا	چهارمین	سوراخ	در	رو	)	آکس(:	11/2	سانتی	متر
از	سر	قنداق	تا	پنجمین	سوراخ	در	رو	)	آکس(:	12/6	سانتی	متر
از	سر	قنداق	تا	ششمین	سوراخ	در	رو	)	آکس(:	16/1	سانتی	متر

طوِل	کل	َسر	فسی	تا	انتهای	میل	که	به	قنداق	وصل	می	شود:	8/3	سانتی	متر	
طوِل	فسی	که	وصل	به	میل	می	شود:	1/4	سانتی	متر

عرِض	لبة	فسی:	1سانتی	متر
جنس	سرنا	در	مازندران	معموالً	از	شمشاد	بوده	و	از	چوب	سرخدار	نیز	استفاده	می	شد.	شایان	

یادآوری	است	که	ماشه	)	انبرک(	آن	بیشتر	از	ازگیل	وحشی	بوده	است.	
نت	قطعات	ویژۀ	سرنا	که	به	روایت	آقاجان	فیوج	زاده	در	این	مقاله	آمده،	از	کتاب	»	موسیقی	

مازندران	)میانه(«	نوشتة	بهمنیار	شریفی	برداشت	شده	است.1	

پیش نمازی، پیش نوازی یا سر نوازی - سرنا - فیوج زاده

* عنوان قطعات سرنا معروف به پنج ضربی است. بعد از این قطعه کتولی اجرا می شود.

** قطعات فوق در ساری رایج است.

1.	شریفی،	بهمنیار	)1395(.	موسیقی	مازندران	)میانه(.	شلفین.	چاپ	اول.



395 سرنای مازندرانی

قطعه یک چوبه - سرنا - فیوج زاده

* ادامة قطعه فوق تکرار قسمت های نوشته شده می باشد. الزم به ذکر است این تکرارها به همراه تزئیناتی متفاوت تر اجرا 
شدند، سرعت قطعه فوق به تدریج افزایش یافته و به قطعة بعدی وصل می شود.

ترکمونی، فیگوری است در شش میزان که در ادامه به قطعة دوچوبه وصل می شود.

قطعة دو چوبه وصل از ترکمونی - سرنا

قطعه ی فوق پس از تکرار فیگورها با سرعت تدریجی تند شونده، به قطعه ی لیال وصل می شود.

قطعة لیال - سرنا
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سرنا - قطعة گرم رنگ

سرنا - قطعة سه چوبه - در ادامه جلوداری

* این فیگور سه چوبه را به جلوداری وصل می کند.
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* قطعه ورساقی: در مقالة رساله در علم موسیقی تصحیح و مقدمة امیرحسین پورجوادی در فصل نامة موسیقی ماهور، 
شماره 4، زمستان 1380 از رسالة زمزمه تاالر وحدت اثر باقیای نایینی که در سال 1064 هجری قمری تألیف شده 

است، فرم های معمول زمان خود رامی نویسد که شامل کار، عمل، ریخته، صوت، نقش، نقشین و ورساقی است.

** قطعة ترکمونی
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* قطعه  روونی یا روونه
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شِرشور: در اجرای فوق شرشور همان ترکمونی است. به نظر می رسد نوازنده در ارائه شرشور اشتباه کرده است.
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زندگی نامة آقاجان فیوج زاده

آقاجان	فیوج	زاده،	در	6	تیرماه	1312	در	روستای	مرمِت	شهرستان	ساری	و	از	طایفة	کولی،	به	دنیا	
آمد.	او	در	دوراِن	کودکی	با	للـه	وا	آشنا	شد،	سپس	سرنا	را	به	عنوان	سازِ	اصلی	انتخاب	کرد.	استادان	او	

»	َمدُقلی«	)محمدقلی(	و	کل	علی	جان	)کربالیی	علی	جان(	بوده	اند.	
فیوج	زاده	با	نوازندگِی	ضرب	و	نقاره	نیز	آشنا	بوده	است.	

در	بهار	1383،	مؤسسه	ی	فرهنگی	و	هنری	»	شواش	نوا«	آلبومی	به	نام	»	موسیقی	مازندران،	
سرنا«،	قطعاِت	ویژۀ	سرنا	را	با	نوازندگی	آقاجان	فیوج	زاده	و	رمضان	کریمی،	با	نظارت	احمد	محسن	پور	

منتشر	کرده	است	که	این	اثر	صوتی،	مأخذ	و	مرجع	سرنانوازاِن	مازندرانی	است.	
او	پس	از	سال	ها	زندگی	در	شهرستان	ساری،	در	شامگاه	روز	دوشنبه،	بیست	ویکم	خرداد	1397	

درگذشت.	
	زندگی نامة رمضان کریمی

رمضان	کریمی	)فرزند	نادر	خورشیدی(	که	اصالتاً	اهل	روستای	پاجی-	میانا	است،	در	همین	روستا	
پرورش	یافت	و	هم	اکنون	او	را	از	اهالی	شلدره	می	دانند.	

او	در	یکم	اردیبهشت	1323	در	بخش	دودانگة	شهرستان	ساری	به	دنیا	آمد.	پدرش	نوازندۀ	للـه	وا	بود.	
گرچه	او	پدرش	را	ندیده	بود،	اما	باور	داشت	که	عشق	به	موسیقی	را	از	پدرش	به	ارث	برده	است.	

کریمی،	سرنا	و	نقاره	را	نزد	سید	ابراهیم	شریفی	از	اهالی	شلدره	آموخت.	از	سال	1338،	در	سن	
پانزده	سالگی،	زندگی	او	با	سرنا	آغاز	شد.	او	در	منطقه،	به	رمضون	سرناچی	معروف	بوده	است	و	به	

نوازندگی	ویولن	نیز	آشنایی	داشته	است.	
کریمی،	در	دوازدهم	تیرماه	1394،	سرنا	را	تنها	گذاشت.	



منبع:
1.	جستاری	در	موسیقی	و	ترانه	های	مازندران	)سازهای	متداول	در	مازندران(	)1397(،	بهمنیار	شریفی،	محمدابراهیم	عالمی	و...	.	

انتشارات	هاوژین.	چاپ	دوم.	
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 نگاه اجمالی به موسیقی گیالن )بخش گیلکی(

   پیمان بزرگ نیا

مقدمه

در	استان	گیالن	دو	فرهنگ	مهم	گیلکی	و	تالش	وجود	دارد	که	ما	در	این	مقاله	به	طور	اجمالی	به	
موسیقی	گیلکی	خواهیم	پرداخت.

موسیقی	در	بین	گیلک	ها	از	تنوع	خاصی	برخوردار	است.	این	موسیقی	را	می	توان	یکی	از	غنی	ترین	
گنجینه	های	فرهنگ	موسیقایی	کشور	دانست.	موسیقی	که	با	زندگی	مردمان	این	سرزمین	گره	خورده	
و	موسیقی	جزء	الینفک	زندگی	مردمان	گیالن	است.	در	استان	گیالن	دو	فرهنگ	موسیقی	رواج	دارد	

که	از	نظر	فرم	و	شکل	اجرایی	با	هم	متفاوت	هستند:	
1-	موسیقی	گیلکی

2-	موسیقی	تالش

امیر	اشرف	آریانپور	در	کتاب	گیالن	خود	می	نویسد:	این	گنجینه	فرهنگ	موسیقی	برخالف	بسیاری	
از	مناطق	ایران	از	وحدت	سبک	برخوردار	نیست؛	به	این	معنا	که	نقاط	مختلف	گیالن	چه	از	نظر	تنوع	
آوازها	و	چه	از	نظر	خصوصیات	ملودی	و	ریتم	از	شیوه	های	اجرایی	متفاوتی	برخوردارند	و	این	تفاوت	به	

خصوص	در	موسیقی	تالش	با	موسیقی	مناطق	دیلمان	و	اسپیلی	و	سایر	مناطق	متفاوت	است.	
باید	گفت	مشکلی	که	اغلب	محققین	موسیقی	در	حوزۀ	موسیقی	مناطق	دارند	عدم	وجود	منابع	
مکتوب	در	این	زمینه	است؛	مثالً	در	زمینة	موسیقی	قدیم	گیالن	منابع	مکتوبی	در	دست	نیست	و	
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پژوهشگران	بیشتر	بر	اساس	حدس	و	گمان،	نظریات	خود	را	نوشته	اند	و	تنها	به	پژوهش	میدانی	بسنده	
کرده	اند	و	آنچه	ما	می	دانیم	بخش	عظیمی	از	این	موسیقی	منسوخ	شده	است	و	تنها	عدۀ	معدودی	از	
بزرگان	موسیقی	این	خّطه	در	قید	حیات	هستند.	موسیقی	گیالن	نسبت	به	سایر	مناطق	ایران	یا	حتی	
می	توان	گفت	نسبت	به	کناره	های	دریای	کاسپین	بیشتر	دستخوش	مسئله	تغییرات	شده	و	خیلی	
زود	ملودی	های	اصیل	و	چه	بسا	سازهای	آن	منسوخ	شده	اند.	این	در	حالیست	که	هیچ	تالشی	در	
زمینة	گردآوری	و	یا	حمایت	از	بخش	های	اصیل	این	موسیقی	جز	تالش	افرادی	دلسوز	در	این	خطه	
انجام	نشده؛	مثالً	مرحوم	فریدون	پوررضا	استاد	مسلّم	موسیقی	آوازی	گیالن	بسیاری	از	این	ترانه	ها	
و	منظومه	ها	را	بازخوانی	کردند	و	نمونه	های	بکری	از	این	موسیقی	را	ثبت	و	ضبط	نمودند؛	کاری	که	
باعث	شد	امروزه	بسیاری	از	این	منظومه	ها	یا	ترانه	هایی	چون	رعنا	یا	اهه	بگو	ورد	زبان	ها	شود	و	چه	بسا	
ارکسترها	و	گروه	های	بسیاری	درکشور	به	بازسازی	این	ترانه	ها	روی	بیاورند.	شاید	موجی	که	از	شمال	و	
کشورهای	شوروی	سابق	سرازیر	می	شد	در	تغییرات	و	منسوخ	شدن	این	موسیقی	بی	تأثیر	نبود؛	گرچه	
بزرگان	و	موسیقیدانانی	در	گیالن	در	دهه	چهل	و	پنجاه	زندگی	می	کردند	و	آثار	فاخری	خلق	کردند،	
ولی	اغلب	مانند	ترانه	هایی	که	مرحوم	استاد	صادق	آشورپور	و	...	به	لهجة	گیلکی	می	خواند	هیچگونه	رنگ	
و	بوی	بومی	نداشت	و	بیشتر	برگرفته	از	فرهنگ	غیر	ایرانی	بود.	مانند	ترانه	جینگه	جان	که	با	ارکستر	
اسپانیولی	ضبط	شده	بود.	خیلی	زود	مردم	به	سمت	این	نوع	موسیقی	کشیده	شدند	اما	این	مورد	را	
نمی	توان	دلیل	اصلی	تغییرات	در	موسیقی	گیالن	دانست.	قطعاً	موسیقی	گیلکی	در	دامنه	ها	و	مناطقی	
چون	دیلمان	و	سیاهکل	و	اسپیلی،	بکرتر	ماند	نسبت	به	مناطق	جلگه	ای،	و	گالشی	ها	نیز	در	حفظ	بخش	
موسیقی	مربوط	به	دامپروران	نقش	به	سزایی	داشتند.	موسیقی	در	این	خطه	براساس	طبیعت	و	نوع	
معیشت	و	زندگی	مردمان	این	خطه	شکل	گرفته	است	و	تأثیرگذاری	و	حس	زیبا	شناختی	پدید	آمدن	
موسیقی	و	خلق	اثر	در	شکل	گیری	آوازها	به	قدری	منحصر	به	فرد	بوده	که	باعث	شد	موسیقیدانانی	
چون	صبا،	دو	گوشه	گیلکی	و	دیلمان	را	به	ردیف	دستگاهی	موسیقی	کالسیک	ایرانی	اضافه	کنند	و	چه	

درست	و	بجا	استفاده	شدند	و	جایشان	خالی	بود.
	طبقه	بندی	موسیقی	در	این	منطقه	را	نباید	همانند	مناطق	دیگر	ایران	مثالً	کردستان	طبقه	بندی	
کرد	و	برای	طبقه	بندی	صحیح	موسیقی	در	این	دیار	باید	موسیقی	این	منطقه	را	به	درستی	شناخت.	
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بنده	با	توجه	به	شناخت	و	بضاعت	خود	موسیقی	بخش	گیلکی	را	بدینگونه	طبقه	بندی	کرده	ام	که	در	
کل	شامل	موسیقی	سازی	و	آوازی	می	باشند:

1-	منظومه	ها:	شامل	منظومه	های	عاشقانه	و	حکمی	

2-	موسیقی	سازی	و	ترانه	های	جشن	و	سرور	

3-	موسیقی	مربوط	به	کار	و	تالش	

4-	موسیقی	مراسمی	و	آیینی	

5-	موسیقی	مذهبی

6-	آوازهای	پایه	ای

7-	موسیقی	رزمی

8-	موسیقی	حکمی	

9	-	موسیقی	چوپانی	و	گالشی

	الزم	به	ذکر	است	که	طبقه	بندی	فوق	اغلب	یا	جزء	موسیقی	سازی	محسوب	می	شوند	یا	جزء	
موسیقی	آوازی	که	خود	موسیقی	آوازی	اغلب	یا	توسط	مردها	یا	زنان	اجرا	می	شده	که	در	گیل	و	دیلم	

رواج	داشته	است.
در	برخی	از	کتاب	ها	یا	مقاله	ها،	دوستان	موسیقی	گیل	و	دیلم	را	به	دو	دسته	طبقه	بندی	می	کنند	
که	به	نظر	من	این	دسته	بندی	درست	نیست:	موسیقی	جلگه	ای	و	کوهپایه	ای؛	چرا	که	اغلب	رپرتوار	
سازی	و	آوازی	که	در	جلگه	ها	اجرا	می	شوند	در	کوهپایه	هم	رواج	دارد	و	به	نظر	من	اصیل	ترین	شکل	

آن	در	کوهپایه	شنیده	می	شود	و	از	کوهپایه	به	جلگه	رفته	است.	

1- منظومه ها

	منظومه	ها	اغلب	سینه	به	سینه	نقل	شده	اند	و	براساس	اتفاق	ها	و	داستان	های	محلی	شکل	
گرفته	اند.	برخی	از	منظومه	ها	نیز	ملی	بوده	و	در	برخی	مناطق	دیگر	ایران	هم	با	نوع	دیگر	ملودی	
رواج	دارند.	منظومه	ها	اغلب	یا	عاشقانه	هستند	یا	تراژیک	و	یا	حماسی.	منظومه	های	مربوط	به	گیل	و	
دیلم	شامل:	هیبته،	شوکتی،	زرنگیس،	ولی	خان،	رعنا،	حیدرخان	صبوری	و...	که	عاشقانه	یا	تراژیک	
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یا	حماسی	هستند	و	اما	از	جمله	منظومه	هایی	که	مربوط	به	مناطق	همجوار	است	ولی	در	این	منطقه	
نیز	اجرا	می	شود	می	توان	به	عزیز	و	نگار	و	طالبا	اشاره	کرد.	البته	در	این	منطقه	مایگی	دچار	دگرگونی	

شده	و	نوع	ملودی	نیز	تغییر	یافته	و	بر	اساس	موسیقی	منطقه	اجرا	می	شود.	

2- موسیقی سازی و ترانه های جشن و سرور:

یکی	از	مهم	ترین	بخش	های	موسیقی	گیالن	موسیقی	مربوط	به	جشن	و	سرور	محسوب	می	شود.	
موسیقی	که	اغلب	در	گذشته	در	جشن	های	عروسی	و	یا	دور	هم	نشینی	های	شادی	آور	اجرا	می	شده	
و	مردمان	این	خّطه	با	هلهله	و	پایکوبان	جشن	می	گرفتند.	این	بخش	از	موسیقی	بسیار	گسترده	بوده؛	
ساز	اصلی	این	مراسم	سرنا	و	نقاره	بود	و	در	مراسم	زنانه،	زنان	تشت	می	زدند.	در	برخی	مناطق	به	ویژه	

در	دهه	های	اخیر	تنبک	و	دایره	و	کمانچه	نیز	اغلب	رواج	داشته	است.	
ولی	سرنا	و	نقاره	کهن	ترین	و	قدیمی	ترین	ساز	مراسم	عروسی	محسوب	می	شده	و	اصلی	ترین	
مقام	ها	که	در	عروسی	می	نواختند	شامل:	خره	)خرلنگ(	عروس	برون،	جلونی،	رقص،	قاسم	آبادی،	

اشکوری،	مجسمه	یا	شاطوری،	رقص	مقام	بودند.	
اما ترانه ها:	ترانه	ها	اغلب	دارای	متری	مشخص	بوده	و	از	ضرباهنگ	کند	کم	کم	دور	تندتر	می	شده	و	

با	ضرباهنگ	و	دور	باال	اتمام	می	یافت.	در	گذشته	اغلب	این	ترانه	ها	را	زنان	اجرا	می	کردند	و	اغلب	همان	
ترانه	هایی	بودند	که	زن	ها	پس	از	فراغت	از	کار	در	شالیزارها	اجرا	می	کردند.	ترانه	ها	را	در	گذشته	یک	
زن	خوش	صدا	و	یا	یک	مرد	می	خواند	و	حضار	به	صورت	هم	خوانی	ترجیع	بند	شعر	و	یا	واژۀ	خاص	را	
همخوانی	می	کردند.	گاهی	این	ترانه	ها	فکاهی	بود	و	به	صورت	ریتمیک	بدون	ملودی	خاص	اجرا	می	شد؛	
مثل	آی	جان	زن	مار،	یا	آی	سوپوله	یا	کتوس	کله	و	گاهی	براساس	منظومه	ها	مانند	رعنا	و	یا	ترانه	های	

خاص	عروسی	مانند	اهه	بگو	یا	دراز	تمبونه	جان،	آسیه	خانم،	حیران	حیرانه	و	یه	قول	دو	قول	و	...	

3- موسیقی مربوط به کار و تالش

بیشترین	بخش	این	موسیقی	مربوط	به	زنان	در	شالیزارهاست	که	به	آن	بوجار	سری	نیز	می	گویند.	
ترانه	هایی	که	به	واسطة	این	آهنگ	ها،	زنان	لحظه	ای	از	سختی	های	کار	سخت	فارغ	می	شوند.	روزهای	
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سختی	در	پیش	بود؛	خستگی	کار	و	وقت	اندک	برای	بوجار	کردن	و	تنها	درآمد	خانه	و	چشم	همه	
به	دست	این	زنان	بود.	پیرزنان	محل	نقل	می	کردند	که	در	گذشته	چند	بانو	در	شالیزارها	غرق	در	کار	
می	شدند	و	یکی	می	خواند	و	بقیه	همراه	با	حرکات	موزون	کار	می	کردند	و	واخون	جواب	می	دادند	و	کله	
ونگ	)گلبانگ(	می	زدند.	صدای	عجیبی	که	گویای	هیجان	و	شورکار	و	تالش	بود	همه	جا	می	پیچید	و	
هیچ	مـردی	اجازه	نداشـت	به	آن	محل	نزدیک	شود.	لیلی	لیلی،	مجنون،	بوجار	سری	و	عزب	الکو	و	

...	از	جملة	این	ترانه	ها	بودند.	

4- موسیقی آیینی و مراسمی 

این	نمونه		از	موسیقی	بیشتر	سازی	بود	که	در	مراسم	های	خاص	و	آیینی	اغلب	با	سرنا	و	نقاره	اجرا	
می	شد.

از	جمله:	ورزا	جنگ،	رابه	چره،	کشتی	مقوم	پهلوان	خوانی،	ولگ	سری	و	نوروزخوانی	)چند	روز	قبل	
تحویل	سال	نو،	نوروزخوانان	با	خواندن	اشعاری	پیک	های	بهاری	بودند	که	آمدن	بهار	را	مژده	می	دادند(.

عروس	گوله	این	نوع	موسیقی	ها	فقط	در	مراسم	خاصی	اجرا	می	شد.	

5- موسیقی مذهبی 

این	نوع	موسیقی	شامل	دعاها	حتی	قرائت	قرآن	کریم	بوده	و	عمده	ترین	بخش	آن	در	ماه	محرم	
و	به	ویژه	دهة	اول	اجرا	می	شد؛	مانند	کرب	زنی،	زاری	زاری،	کرنا	نوازی	و	شهادت	خوانی،	اشتلم	و...	.

6- آوازهای اساسی و پایه ای 

آوازها	در	هر	منطقه	جزء	اصلی	ترین	و	اساسی	ترین	بخش	موسیقی	هر	منطقه	محسوب	می	شوند	
و	هر	پژوهشگری	برای	پیدا	کردن	اشل	صوتی	موسیقی	هر	خّطه	باید	به	آوازهای	اساسی	آن	منطقه	
رجوع	کند	تا	بتواند	به	درستی	موسیقی	آن	منطقه	را	درک	کند.	یعنی	فواصل	اصلی	هر	منطقه	براساس	
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آوازهای	پایه	ای	منطقه	مشخص	می	شوند	و	خیلی	از	ترانه	ها	و	سایر	موسیقی	های	آن	منطقه	بر	اساس	
آوازها	ساخته	می	شوند.	در	گیالن	نیز	آوازها	را	به	طور	کلی	به	دو	دسته	آوازهای	عاشقانه	و	غم	انگیز	

می	توان	تقسیم	کرد.	
غم	انگیز	و	یا	غمگنانه	و	حزین	هستند	و	در	مرثیه	سرایی	از	این	آوازها	بیشتر	استفاده	می	شود.	
هرچند	بسیاری	بر	این	باورند	که	آوازهای	گیالن	از	حزن	خاصی	برخوردار	هستند	و	از	درونمایه	

غم	انگیز	برخوردارند.	
از	جمله	آوازهای	مهم	که	شاید	در	هر	منطقه	با	نام	هایی	رواج	دارند،	شامل	گالشی،	گیلکی،	غربتی	
یا	غریبی،	غم	انگیز،	غم	انگیز	شکسته،	امیرخانی،	چارواداری،	آبکناری،	دشت	خوانی،	شرف	شاهی	و...	

می	توان	نام	برد.	
ناگفته	نماند	این	آوازها	آنچنان	تأثیرگذار	و	کامل	بودند	که	در	ردیف	موسیقی	دستگاهی	ایرانی	به	

عنوان	گوشه	اغلب	وارد	شدند.
گاله	سری	)گهواره	خوانی(	در	اصل	همان	آواز	الالیی	است	که	در	گیالن	زنان	و	مادران	برای	

کودکان	خویش	می	خوانند.	

7- موسیقی رزمی و یا حماسی 

سالیان	سال	در	مناطق	مختلف	گیالن	درگیری	هایی	بوده	و	قهرمانانی	در	این	خّطه	می	زیستند	و	
سازهایی	در	این	دیار	هستند	که	روحیة	حماسی	و	سلحشوری	را	تقویت	می	کنند	مانند	کرنا.	کرنای	
گیالن	صدای	کامالً	مهیجی	دارد	که	گروهی	بر	این	عقیده	هستند	که	گرچه	طی	قرن	های	اخیر	این	
ساز	در	عزاداری	مذهبی	امام	حسین	اجرا	می	شود	ولی	در	گذشته	مربوط	به	میادین	رزم	بوده	نیز	مقام	

کشتی	مقوم	و	ورزا	جنگ	نیز	جزء	موسیقی	حماسی	محسوب	می	شوند.
و	منظومه	هایی	چون	میرزا	کوچک	خان	و	حیدرخان	و	ولی	خان	را	به	نوعی	می	توان	جزء	موسیقی	

حماسی	آورد.	
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8- موسیقی حکمی و پندآمیز 

این	نوع	موسیقی	را	اغلب	مردهایی	که	دارای	جالل	و	حکمت	هستند	و	دارای	سن	باال	هستند	
برای	جمع	می	خوانند.	اغلب	از	شعرای	بزرگ	و	بنام	استفاده	می	کنند.	شرف	شاهی	متداول	ترین	نوع	

این	آوازهاست.	

9- موسیقی چوپانی 

گالش	ها	و	چوپانان	اغلب	در	شب	نشینی	ها	و	هنگام	چرای	گله،	مقام	هایی	را	با	نی	لبک	اجرا	
می	کردند	و	عالوه	بر	این	مقام	ها	آوازها	را	نیز	اجرا	می	کردند؛	این	مقام	هایی	که	با	لبک	)نی	لبک(	اجرا	

می	کردند	خاص	چرای	گله	بود؛	مقام	های	چون	گوسفند	دو	خون	)جمع	کردن	گوسفندان(.

سازهای رایج در منطقه گیل و دیلم 

1- سرنا: سرنا	رایج	ترین	ساز	در	این	منطقه	است.	سرنای	گیالن	هفت	سوراخ	بر	روی	و	یک	سوراخ	

در	زیر	دارد.	یک	اکتاو	وسعت	صدای	این	ساز	است	که	نوازندگان	با	تبّحر	ویژه	می	توانند	تا	نیم	اکتاو	
بیشتر	بنوازند.	متأسفانه	نوازندگی	این	ساز	طی	سال	های	اخیر	در	این	خّطه	در	حال	منسوخ	شدن	است	

و	شاید	دو	یا	سه	نوازنده	سرنا	در	این	استان	به	جای	مانده	باشد.
2- نقاره:	نقاره	در	گیالن	با	نقارۀ	مازندران	به	لحاظ	شکل	و	صدادهی	هیچ	تفاوتی	ندارد؛	فقط	

تکنیک	های	نوازندگی	و	ریتم	ها	متفاوت	است.
3- نی لبک:	این	ساز	جزء	سازهای	منحصر	به	فرد	خود	این	منطقه	است	که	امروزه	در	بسیاری	از	

ارکسترهای	منطقه	استفاده	می	شود	و	رنگ	بومی	به	گروه	می	دهد	و	سونوریته	را	بسیار	محلی	می	کند.
4- کمانچه گیالن: این	ساز	به	لحاظ	شکل	و	صنعت	ساز،	چندان	تفاوتی	با	سایر	کمانچه	های	ایرانی	

ندارد،	فقط	کاسه	کوچک	تر	و	در	گذشته	سه	سیم	بوده	و	گویا	در	منطقه	قدمت	چندانی	ندارد.
5- دایره:	دایره	جزء	پرکارترین	و	قدیمی	ترین	سازهای	منطقه	محسوب	می	شود.	
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6 - تمبک 

7- کرنای گیالن.	این	ساز	جزء	کهن	ترین	سازها	به	حساب	می	آید	که	اغلب	صاحب	نظران	پیشینة	

	این	ساز	را	به		دوران	قبل	از	اسالم	ربط	می	دهند.	طول	این	ساز	گاهی	به	دو	متر	می	رسد	و	برای	ساختن	
سر	ساز	از	کدو	استفاده	می	کنند.	گاهی	ده	ها	کرنا	با	هم	می	نوازند	که	اختالف	صدای	آنها	نیم	تا	یک	
پرده	است؛	این	گرچه	ملودی	اجرا	نمی	شود	ولی	چند	صدایی	باعث	اختالف	نیم	تا	یک	پرده،	صدای	
مهیج	و	حماسی	به	وجود	می	آورد.	امروزه	از	این	ساز	برای	مناسبات	مذهبی	یعنی	در	روز	عاشورا	همراه	

با	چاوش	خوانی	استفاده	می	شود.	

صداسازها 

1-	سوتک	

2-	قاشقک	

3-	تشت	زنی

گویا	در	گذشته	تنبور	دیلمی	نیز	وجود	داشته.	ابونصر	فارابی	در	کتاب	الموسیقی	)339	ه.	ق.(	از	
تنبور	گیالنی	نام	برده	است،	ولی	امروزه	هیچ	اثری	از	این	ساز	دیده	نمی	شود.	

به	طور	کلی	در	هر	بخش	گیالن	انواع	موسیقی	رواج	داشته	که	امروزه	فقط	قطعات	و	ملودی	های	
مشهور	و	بنام	از	آن	مطرح	است	و	هنوز	اجرا	می	شوند	و	بخش	عظیمی	از	آن	منسوخ	شده	و	یا	کم	کم	در	
حال	منسوخ	شدن	است؛	موسیقی	ای	که	پر	از	طراوت	و	شادابی	بوده	برگرفته	از	طبیعت	سبز	گیالن	.

		



  

چکیده

این	پژوهش	که	به	روش	میدانی	انجام	شده	است	به	معرفی	و	بررسی	شماری	از	بازی	های	کودکان،	
با	 امروزه	 بازی	هایی	که	 نوجوانان	و	جوانان	در	بخش	های	کوه	نشین	ضلع	غربی	رودبار	می			پردازد.	
فراگیرشدن	زندگی	شهری،	جای	خود	را	به	بازی	های	کامپیوتری	و...	داده	اند.	این	بازی	ها	عمدتاً	به	
صورت	گروهی	انجام	می	شدند	و	ضمن	ایجاد	نشاط	و	سرگرمی،	روابط	اجتماعی	کودکان	و	نوجوانان	را	
تقویت	و	آنها	را	برای	پذیرش	مسئولیت	های	اجتماعی	در	آینده	آماده	می	کردند.	این	بازی	ها	همچنین	با	
شکل	زندگی	و	کار	مردم	ارتباطی	تنگاتنگ	داشتند	و	سرعت،	دقت،	تمرکز	ذهنی	و	آمادگی	بدنی	برای	 	

برنده		شدن	در	آنها	ی	داشت.

کلیدواژه ها

بازی، رودبار زیتون، مشارکت اجتماعی، شادی و سرگرمی

مقدمه 

روستاهای	مورد	تحقیق،	که	سرگرمی	ها	و	بازی	های	مطروحه	در	آنها	حدود	سی	سال	پیش	اجرا	و	
انجام	می	شده	و	فعالً	به	عنوان	تنوع،	گاهی	مواقع	اجرا	می	شود	و	متأسفانه	روز	به	روز	در	حال	فراموشی	

 معرفی بازی های کوه نشینان رودبار زیتون
 محمدعلی جعفری دوآبسری  / ...



کامل	است،	عبارت	بوده	اند	از	روستاهای	حاشیة		غربی	سفیدرود	رودبار	از	منتهی	الیه	جنوبی	سفیدرود	
یعنی	روستای	ماستا	خول	)علی	آباد	سفیدرود(،	الیزه،	نوجووکامبو،	کوشک،	خلسر،	دوآبسر،	سرخن،	

گزن،	الکه	دوگاهه،	تکلیم،	دارستان،	لویه،	گنجه،	جوبن،	رستم	آباد،	جمشید	آباد،	نقله	بر	و	...
شیوۀ	اجرای	بازی	ها	شبیه	هم	هست،	اما	اسامی	بازی	ها	با	اختالف	در	لهجه	ها	و	گویش	های	بومی،	

مختصر	تفاوت	هایی	دارد.	
بازی	ها	بسیار	متحرک	و	عضالنی	و	شادی	آور	هستند	و	همه	کاربری	ها	و	زیر	ساخت	هایی	دارند	که	
به	کار	مراحل	سخت	زندگی	روستایی	می	آیند	و	نوجوان	و	جوان	را	آماده	می	کنند	که	از	عهدۀ	گذراندن	

زندگی	آیندۀ	خود	برآید.	

دسته بندی بازی ها براساس سن و جنس بازیگران

الف- بازی های کودکان )پسربچه ها- دختربچه ها( 

	)tapali tapây tabayča(	َچه	تبی	تپای	تپلی	1-

	)kelâč par(	پَر	کالچ	2-

	)gili gili hamza(	همزه	گیلی	گیلی	3-
ب- بازی های نوجوانان 

1-	پُمبه	رَِسی	)Pombe resay(		پسرانه	–	دخترانه	

2-	جابدا	بازه،	دوخساماری	)doxsâ mâray(،	اوستا	سالم:	پسرانه	–	دخترانه	

3-	چار	ِسنگ،	هفت	ِسنگ،	پسرانه-	دخترانه	

4-	حاج	بازه،	پاخط	بازه،	پسرانه-	دخترانه	

5-	خونکه	بازه	)xonake bâze(،	سالک	بازه	)sâlake bâze(:	پسرانه	-	دخترانه	

6-	گارگاری	بازه،	پسرانه	

7-	ِگرِدل	بازه	)gerdel bâze(،	پسرانه	

	،)yakemâčolusk(	ماچولوسک	یّکه	8-

ل	بِندد	اَل	بنَدکه	)albend albendake(:	پسرانه-	دخترانه	 9-	اَ
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پ- جوانان )پسرانه( 

 geli(	چنده	گیلی	گیلی	)âkku(	آّکو	،)doseng(	سنگ	دو	نوع:	سه	شامل	)alkâv bâze(	بازه	کاو	اَل	1-

	)geli čanda

	)osul lu lu(	لو	لو		اصول	َملوَت،	اَلوَت	2-

	)qolomâlijirjisk(	جیرجیسک	مالی	غلو	،)usen de da(	ِدَده 3-	اوِسن	

4-	پادیواری

	)šeq veq(	وِق		ِشق	،)zep bâze(	بازه		زپ	5-

	)qayš bâze(	بازه	قیش	6-

7-	قاب	بازه،	شاه	و	دزد	و	وزیر	

	)lingeri vâ vâ(	واوا	لینگری	8-

9-	ُمرغانا	بازه	

	)giva âgârdon(	آگاردون	گیوه	و	پا	جفت	نوع:	دو	شامل	)nezâd pâyon(	نزادپایون	10-

	)gelâu(	گالرو	بازه،	رشتی	،)tir teqâla(	تقاله	تیر	نوع:	سه	شامل	)yuze bâze(	بازه	یوزه	11-
ت- جوانان )دخترانه(

نِشِکن	،	مستراح-	دروازه-	 بِشِکن	–	 چهاردونَه،	 دونَه،	 )دونَه	 1-	دسه	بازه	)dase bâze(	شامل	هفده	مرحله	

	)čenger(	چنگر	)mešteku(	مشتکو	آبشار-	–	حصار	پیش	حصار،	ُمرعونه – پِشِت	دارا-	گدا-

	)čun gil(	چونگیل	–

2-	واخوردن،	اللِ	یی	)lâliyay(	شامل	چهار	مرحله:	نشسته	)یک	نفره	–	دو	نفره(	سرپا	)یک	نفره-	

دونفره(	

الف- شناسنامه بازی های کودکانه 

سه	نوع	بازی	کودکانه	مشاهده	می	شود	که	هر	سه	سرشار	از	شادی	و	خنده	و	آهنگین	هستند	و	
هدف	هر	سه	بازی	سرگرم	کردن	پسربچه	ها	و	دختربچه	ها	و	یاد	دادن	بعضی	از	مهارت	ها	به	آنان	می	باشد.	
1-	تپلی	تپای	تبی	َچه	)tapali tapây tabayča(	افراد	مورد	بازی	دو	نفر:	پسربچه	یا	دختربچه	دو	سه	ساله	

و	یک	نفر	بزرگ	تر	که	می	تواند	پدر	و	مادر	و	یا	خواهر	و	برادر	بزرگ	بچه	باشد.	
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هدف:	یاددادن		و	ایجاد	مهارت	در	بچه	به	شناسایی	حسی	و	لمسی	زبری	و	نرمی	و	گودی	و	صافی	اشیا	

بدون	دیدن	با	چشم	می	باشد.	محل	بازی:	اتاق.	

2-	کالچ	پر	)kelâč par(	افراد	مورد	بازی:	پسربچه	یا	دختربچه	و	چند	نفر	بزرگ	تر	از	او	که	قادر	به	

شناخت	اعمال	و	امور	حیوانات	و	اشیای	پیرامون	خود	هستند.	محل	بازی:	اتاق.	

هدف:	سرگرمی	و	تقویت	هوش	و	حافظه	و	سرعت	عمل	در	فکر	کردن	و	تجسم	پیرامون	در	کودک.	

3-	گیلی	گیلی	همزه	)gili gili hamza(		افراد	مورد	بازی	پسربچه	یا	دختربچه	و	یک	نفر	بزرگ	تر	مانند	

پدر،	مادر	و	یا	خواهر	و	برادر.	محل	بازی:	اتاق.	

هدف:	سرگرمی	و	شادی	بچه	و	یاددادن	نوعی	شمارش	به	بچه	و	تفهیم	تقسیم	امور	و	انجام	کار	
توسط	افراد	مختلف	در	خانه	و	یا	اجتماع.	

ب- شناسنامه   بازی های نوجوانان 

این	بازی	ها	و	سرگرمی	های	نوجوانان	گاهی	به	صورت	مختلط	و	گاهی	فقط	توسط	چند	نوجوان	
پسر	و	یا	نوجوان	دختر	انجام	می	شود	و	تقریباً	حدود	هشت	بازی	می	باشد	که	تماماً	زیر	ساخت	و	هدف	
و	پیدا	کردن	مهارت	های	جسمانی	و	فکری	و	هوشی	نوجوان	دارند	و	همگی	پرجنب	و	جوش	و	سرشار	از	

حرکت	و	نشاط	و	شادمانی	هستند.	
1-	پُمبه	رَِسی	)pombe resay(	افراد	مورد	بازی	چند	پسر	نوجوان	به	صورت	دو	به	دو	و	یا	چند	دختر	

نوجوان	به	صورت	دو	به	دو.	

محل	بازی:	فضای	باز.	
هدف:کشش	ماهیچه	های	پشت	و	کمر	و	قوی	شدن	عضالت	تمام	بدن	و	پیدا	کردن	مهارت	جهت	

حمل	کوله	بارهای	سنگین	و	حمل	اشیا.
2-	جابدا	بازه،	دوخساماری	)doxsâ mâray(	اوستا	سالم،	افراد	مورد	بازی	چندین	نفر	نوجوان	پسر	و	

دختر.	

محل	مورد	بازی:	فضای	باز	و	دارای	مخفیگاه	و	موانع	زیاد.	
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هدف:	دویدن	و	جنب	و	جوش	و	پیدا	کردن	مهارت	تعقیب	و	گریز	و	فرزی	و	چاالکی.	
3-	چار	)هفت(	ِسنگ	بازه،	افراد	مورد	بازی:	چند	نوجوان	پسر	و	دختر.	

محل	و	امکانات	بازی:	فضای	باز	و	مسطح	و	تعداد	چهار	یا	هفت	تکه	سنگ	صاف	و	نازک	که	روی	
هم	چیده	شوند	و	یک	عدد	زپ	)Zap(	که	توپکی	پشمی	و	یا	کاموایی	به	اندازۀ	یک	عدد	نارنج	می	باشد.	

هدف:	جنب	و	جوش	و	فرز	و	چاالک	دویدن	و	سرعت	عمل	در	روی	هم	چیدن	اشیا.	
4-	حاج	بازه،	)پاخط	بازه(،	افراد	مورد	بازی:	چند	نوجوان	پسر	و	دختر.	

محل	و	امکانات	بازی:	فضای	باز	و	یک	تکه	سنگ	صاف	و	نازک	اندازۀ	یک	مهر	نماز	به	نام	حاجه	یا	حاج.	

هدف:	تمرکز	حواس	و	پیدا	کردن	مهارت	در	پریدن	از	خطوط	بدون	تماس	پا	با	خطوط	حتی	با	چشم	

بسته.	

	.)sâlak bâze(	بازه	سالک	،)xonake bâze(	بازه	خونکه	5-

افراد	مورد	بازی:	چند	نوجوان	پسر	و	دختر.	
محل	و	امکانات	بازی:	فضای	باز	و	مقداری	خرده	سفال	و	تکه	های	شکستة	ظروف	چینی	و	چند	

تکه	ترکه	و	سرشاخه	های	باریک	درختان	و	خس	و	خاشاک.	
هدف:	تمرین	برای	ساختن	خانه	و	کاشانه	و	حمل	و	نقل	اثاثیه	و	وسایل	منزل	و	کوچ	ییالق	و	

قشالق	و	تقلید	زندگی	پدران	و	مادران.	
6-	گارگاری	بازه:	افراد	مورد	بازی	چند	نوجوان	پسر.	

محل	و	امکانات	بازی:	فضای	باز	و	چند	طوقه	و	یا	الستیک	مستعمل	دوچرخه	و	چند	مفتول	سیمی	
خشک.	

هدف:	دویدن	و	ویراژ	دادن	و	پیدا	کردن	مهارت	رانندگی	و	تقلید	امور	رانندگان.	
ِگرِدل	بازه	)gerdel bâze(،	افراد	مورد	بازی:	چند	نوجوان	پسر.	 	-7

محل	و	امکانات	بازی:	فضای	باز	و	مسطح	و	یک	مخروط	چوبی	کوچک	و	تراش	خورده	شبیه	شاقول	
بنایان	و	یک	ترکه	نازک	چوب	که	بر	نوک	آن	رشته	ای	نخ	پنبه	ای	بسته	شده		باشد.	

هدف:	پیدا	کردن	مهارت	و	ورزیدگی	عضالت	دست	و	به	دقت	نگریستن	و	تمرکز	حواس	و	جنب	و	
جوش	دائم	همراه	با	نشاط	و	شادابی.	
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	.)albend albendake(	بنَدکه	اَل	بِند 8-	یّکه	ماچولوسک	)yakemâčolusk(،	اَل	

افراد	مورد	بازی:	چند	نوجوان	پسر	یا	دختر.	
محل	و	امکانات	بازی:	فضای	باز	و	مسطح.

هدف:	پیدا	کردن	مهارت	و	ورزیدگی	عضالت	پا	و	دست	و	پیچ	و	تاب	خوردن	و	کنترل	خود.	

پ- شناسنامه بازی های جوانان )پسرانه( 

1-	الکاو	بازه	)alkâv bâze(		شامل	سه	نوع	بازی	مختلف	به	شرح	زیر:	

	.)geli geli čanda(	چند	گیلی	گیلی	–	)âkku(	آّکو	–	)do seng(	سنگ	دو
افراد	مورد	بازی:	دو	گروه	چند	نفره	پسر	جوان.	

محل	و	امکانات	بازی:	فضایی	بسیار	باز	و	وسیع	چون	مزارع	خالی	از	محصول،	چند	چوبدستی	
صاف	به	طول	حدود	یک	متر	و	یک	قطعه	چوب	صاف	و	کوتاه	به	طول	حدود	30	سانتیمتر	و	دو	قطعه	

سنگ	متوسط.	
هدف	و	زیرساخت:	پیدا	کردن	مهارت	و	چاالکی	چند	مرحله	ای	جهت	ورزیدگی	هرچه	بیشتر	
مبارزۀ	فردی،	شکار	حیوانات،	جرأت	و	جسارت	پیدا	کردن،	دویدن	و	حبس	نفس	برای	مدتی	طوالنی	

	َملوتَ  (aluta maluta)  –	اصول	لولو	)osul lu lu(.		2-	اَلوت َ
افراد	مورد	بازی:	چند	پسر	جوان.	

محل	و	امکانات	بازی:	فضایی	کامالً	باز	و	یک	دانه	فندق	و	یا	سنگریزه	گرد.	
هدف:	فرزی	و	چاالکی،	تمرکز	حواس	و	تقویت	حس	شنوایی	و	شادی	و	نشاط	زاید	الوصف.	

3-	اوسن	ِد	َده	)usen de da(،	غلو	مالی	جیرجیسک	)qolomâli jirjisk(،	افراد	بازی:	چند	پسر	جوان	

به	صورت	دو	گروه.	

محل	و	امکانات	بازی:	فضایی	باز	و	دارای	یک	دیوار	یا	چینةگلی.	
هدف:	پیدا	کردن	مهارت	در	پرش	طولی	و	ارتفاع	و	حفظ	تعادل	و	تقویت	عضالت	پا	و	کمر	جهت	

حمل	کوله	بار.	
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4-	پادیواری،	افراد	مورد	بازی:	چند	پسر	جوان.	

محل	و	امکانات	بازی:	چند	سکه	فلزی	پول	و	یک	دیوار.
هدف:	سرگرمی	و	پیدا	کردن	دقت	در	نشانه	گیری.

	.)šeq veq(	وق			شق	–	)zep Bâze(	بازه		زپ	5-

	افراد	مورد	بازی:	چند	پسر	جوان	به	صورت	انفرادی.	
محل	و	امکانات	بازی:	فضای	باز	و	یک	توپک	پشمی	یا	کاموایی	و	یا	الستیکی	با	قابلیت	پرش	خوب	
هدف:	جنب	و	جوش	سریع	و	به	دور	خود	چرخیدن	با	چشمان	باز	و	غلبه	بر	سرگیجه	و	حفظ	تعادل	

6-قیش	بازه	)qayš bâze(	افراد	مورد	بازی:	چند	پسر	جوان	به	صورت	دو	گروه.	

محل	و	امکانات	بازی:		فضایی	باز	و	مسطح	و	چند	کمربند	چرمی.	
هدف:	پیدا	کردن	جرأت	و	جسارت	در	حمله	و	دفاع	و	فرزی	و	چاالکی	بیش	از	حد.	

7-	قاب			بازه،	شاه		و	وزیر	و	دزد،	افراد	مورد	بازی:	چند	پسر	جوان.	

محل	و	امکانات	بازی:	فضای	مسقف	و	یک	عدد	استخوان	قوزک	پای	گوسفند	و	یا	یک	جعبه	
کبریت	و	یک	تکه	از	یک	کمربند	و	یا	چیزی	شبیه	یک	شالق	کوچک.	

هدف:	سرگرمی	و	تفریح	و	پیدا	کردن	تمرکز	حواس	و	یاد	گرفتن	فنون	قدرت	اجرایی.	
8-	لینگری	واوا	)lingeri vâ vâ(،	افراد	مورد	بازی:		چند	پسر	جوان	به	صورت	دو	به	دو.	

محل	و	امکانات	بازی:	فضایی	باز	با	یک	دیوار	کوتاه	و	یک	تیر	یا	تخته	چوبی	به	طول	4	متر.	
هدف:	پیدا	کردن	مهارت	در	کنترل	خود	روی	یک	تخته	یا	چوب	صاف	در	فضا	جهت	مهارت	و	قرار	

گرفتن	روی	شاخه	های	درختان	بلند	برای	جمع	آوری	محصوالت	سر	درختی.	
9-	مرغونا	بازه:	افراد	مورد	بازی	چند	پسر	جوان	به	صورت	دو	به	دو.	

محل	و	امکانات	بازی:	فضای	باز	یا	بسته	و	چند	عدد	تخم	مرغ	پخته	و	بدون	ترک.	
هدف:	سرگرمی	و	تفریح	و	شادی	در	ایام	تعطیالت	عید	نوروز.	

10-	نزاد	پایون	)nezâd pâyon(	شامل	دو	نوع	)گیوه	آگاردون	–	جفت	پا(.	

افراد	مورد	بازی:	چند	پسر	جوان.	
محل	و	امکانات	بازی:	فضایی	باز	و	مسطح	و	دو	لنگه	گیوه	یا	کفش	و	یک	عدد	کاله.	
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هدف:	پیدا	کردن	مهارت	در	پرش	های	طولی	و	ارتفاع	و	یافتن	قدرت	و	جرأت	و	جسارت	در	عبور	
از	پرتگاه	ها	و	پرش	از	روی	تخته	سنگ	های	کوهستان.	

ِگالرو(.	 11-	یوزه	بازه	)yuze bâae(	شامل	سه	نوع	)تیر	ته	قالَه	–	رشتی	بازه-	

افراد	مورد	بازی:	چند	پسر	جوان.	
محل	و	امکانات	بازی:	فضایی	صاف	و	باز	و	چند	عدد	گردو	به	شکل	های	مختلف.	

هدف:	پیدا	کردن	مهارت	در	خوب	نگاه	کردن	و	تخمین	دقیق	فاصله	ها	و	تمرکز	حواس.	

ت- شناسنامه بازی های جوانان )دخترانه( 

1-	َدِسه	بازه	)dase bâze(	شامل	مراحل	17	گانه	)دونه	دونه	تا	چهاردونه-	بشکن	–	نشکن	–	مستراح	

ِمشت	کو	–	چنگر-	چونگیل(.	 –	دروازه-	گدا	–	دارا-	مرغونه –	پِشِت	حصار-	پیش	حصار	–	آبشار	–	

افراد	مورد	بازی:	چند	دختر	جوان	
هدف:	پیدا	کردن	انواع	مهارت	سرانگشتان	و	دقت	و	تمرکز	حواس	بیش	از	حد

2-	واخوردن:	اللِ	یَی	)lâliyay(	افراد	مورد	بازی:	چند	دختر	جوان

محل	و	امکانات	بازی:	فضایی	باز	و	دارای	درختانی	با	شاخه	هایی	بلند	و	قطور	و	یک	عدد	طناب	
کلفت	و	محکم	نخی	یا	نایلونی	و	یک	عدد	چوبدستی	محکم	و	صاف.	

هدف:	شادی	و	نشاط	بیش	از	حد	روزهای	اول	بهار	و	پیدا	کردن	مهارت	پرش	طولی	و	ارتفاع	و	غلبه		
بر	ترس	از	ارتفاع	و	ورزیدگی	کلیه	عضالت	بدن	و	اعالم	اولیه	خواستگاری	ها	و	....	

تجزیه و تحلیل و روش اجرای هریک از بازی های )کودکان – نوجوانان- جوانان(

الف- اجرای بازی های کودکانه 

1- تپلی تپای تبی َچه 

کودک	دو	سه	ساله	را	روی	زمین	به	رو	می	خوابانند	و	آن	بزرگ	تر	)پدر-	مادر-	برادر-	خواهر(	به	
آرامی	با	دو	دست	خود	بر	پشت	کودک	می	زند	و	به	صورت	آهنگین	از	او	می	پرسد:	تپلی	تپای	تبی	َچه	



419 كوه نشينان رودبار زیتون معرفی بازی های 

این	الَک	یا	تبی	َچه؟	اگر	کف	دست	ها	و	گودی	آن	بر	پشت	کودک	مماس	باشد،	او	با	هوشیاری	باید	
گودی	را	تشخیص	دهد	و	بگوید	الک.	اگر	پشت	دستها	و	صافی	و	پهنی	آن	مماس	بر	پشت	باشد	و	
کودک	آن	را	تشخیص	داد	باید	بگوید	تبی	چه	و	به	این	ترتیب	کودک	از	مشت	مال	بزرگ	تر	خالص	
می	شود	و	گرنه	کار	بزرگ	تر	ادامه	می	یابد	تا	بچه	تشخیص	درست	بدهد.	در	این	بازی	الک	یعنی	الکوش	
و	الک	خمیرگیری	که	ظرفی	چوبی	شبیه	لگن	گودی	بوده	است	و	تبی	چه	یعنی	طبق	چه	و	سینی	

چوبی	دایره	ای	و	صاف	برای	پاک	کردن	برنج.	
2- کالچ پر 

کودک	و	چند	نفر	بزرگ	تر	از	او	روی	زمین	می	نشینند	و	نوک	انگشت	اشارۀ	خود	را	روی	زمین	
می	گذارند	و	به	ترتیب	هر	بار	اسم	جانوری	یا	جسمی	را	بزرگ	تِر	آن	جمع	به	زبان	می	آورد	و	می	گوید	
پر،کودک	با	هوشیاری	باید	جانوری	را	که	می	پرد	از	جانوری	که	نمی	پرد	تشخیص	دهد	و	به	موقع	
انگشت	اشارۀ	خود	را	چون	انگشت	بزرگ	تر	و	اوستای	جمع	بلند	کند	یا	بلند	نکند	وگرنه	از	بازی	حذف	
می	شود	و	کودک	دیگری	جای	او	را	می	گیرد؛	یعنی	کودک	باید	با	شنیدن	مثالً	گنجشک،	انگشت	خود	

را	باال	بیاورد	و	یا	با	شنیدن	کلمه	الک	پشت	انگشت	خود	را	باال	نیاورد	و	الی	آخر....	
3- گیلی گیلی همزه

بزرگ	تر	دست	کودک	را	در	دست	خود	قرار	می	دهد	و	با	انگشت	اشارۀ	خود	در	کِف	دست	کودک	
دایره	های	کوچک	و	بزرگ	می	کشد	و	آهنگین	می	خواند:	گیلی	گیلی	همزه	دور	وکنارش	سبزه،	سپس	
انگشت	کوچک	دست	کودک	را	به	کف	دست	کودک	می	خواباند	و	می	گوید:	این	یتا	مرغونه	بُکرد	)این	
یکی	تخم	مرغ	کرد(،	سپس	انگشت	دوم	او	را	می	خواباند	و	می	گوید	این	یتا	بپت	)این	یکی	تخم	را	
پخت(،	انگشت	سوم	را	می	خواباند	و	می	گوید	این	یتا	پوست	بکند	)این	یکی	پوست	تخم	مرغ	را	کند(،	
انگشت	چهارم	را	می	خواباند	و	می	گوید	این	یتا	بخورد	)این	یکی	تخم	مرغ	را	خورد(،	انگشت	پنجم	را	
می	خواباند	و	می	گوید	پس	مه	سهم	چه	ببه؟	)پس	سهم	من	چه	شد؟(	اوستای	بازی	با	شوخی	می	گوید	

پیشی	ببرد	)گربه	برد(.	
اوستای	بازی	می	گوید	و	می	خواند	پیشی	کو؟	)گربه	کجاست(	باز	اوستا	می	گوید	اون	ُجر	دارِ	بند	
)اون	باال	سقف	اتاق(،	سپس	با	انگشت	سقف	اتاق	را	نشان	می	دهد؛	کودک	که	با	هیجان	می	خواهد	



کاسپین / دفتر دوم420 کرانه های دریای  پژوهش هایی درباره ی 

گربه	را	ببیند	سر	را	بلند	می	کند	تا	سقف	را	ببیند	که	اوستای	بازی	با	شوخی	و	خنده	و	با	انگشت	زیر	
گلوی	کودک	را	غلغلک	می	دهد	می	گوید	قیلی	قیلی	و	او	را	می	خنداند	و	بازی	بارها	به	این	ترتیب	شروع	

می	شود	و	خاتمه	می	یابد.	

ب- اجرای بازی های نوجوانان

1- پَمبه ِرَسی

دو	نوجوان	پشت	به	پشت	هم	می	چسبانند	و	دست	های	همدیگر	را	از	آرنج	به	هم	قاّلب	می	کنند،	
یکی	خم	می	شود	و	خودبه	خود	آن	دیگری	را	به	پشت	خود	بلند	می	کند	و	به	دوش	می	کشد.	فرد	زیری	
و	سواری	دهنده	آهنگین	می	خواند	و	می	پرسد:	پُنبه	رَِسی	چی	چی	رسی؟	)چی	می	رسی(،	فرد	رویی	
بِِرُسم	)تو	بیا	پایین	تا	من	 و	سواری	خورنده	می	گوید	پُمبه	)پنبه(!	فرد	زیری	می	گوید	توجیر	بیا	ُمن	

بریسم(.	
فرد	زیری	راست	می	شود	و	طرف	دیگر	خم	می	شود	و	سواری	دادن	و	ترانه	خواندن	برعکس	می	شود	
و	بازی	دو	نفره	به	همین	گونه	ادامه	می	یابد	تا	عضالت	هر	دو	نفر	کامالً	نرم	و	خودشان	پر	از	شادی	و	

نشاط	شوند.	
- جابِدا بازه – دوخسا ماَری – اوستا سالم  2

عده	ای	نوجوان	پسر	و	دختر	در	محوطه	ای	باز	که	دارای	مخفیگاه	ها	و	موانعی	هست	به	دور	هم	
دایره	وار	می	ایستند،	یک	نفر	به	عنوان	اوستا	به	سینة	نفر	به	نفر	می	زند	و	می	شمارد	ده،	بیست،	سی	....	
الی	صد؛	شمارۀ	صد	به	سینة	هر	نفر	خورد	او	کنار	می	رود	و	شماره	کردن	بقیه	افراد	ادامه	می	یابد	تا	
سرانجام	یک	نفر	باقی	می	ماند	که	او	به	اصطالح	گرگ	می	شود؛	او	چشمان	خود	را	با	دست	می	پوشاند	و	
پشت	به	دیگران	می	کند؛	بقیه	هم	فوراً	خود	را	پشت	مخفیگاه	ها	و	موانع	قایم	و	پنهان	می	کنند.	آنکه	در	
اصطالح	بازی	گرگ	شده	و	چشمانش	را	بسته	است،	با	صدای	بلند	به	دیگران	می	گوید:	دو	خساماری؛	
جابده،	بومام	)خودت	را	از	نظرم	مخفی	کن؛	خودت	را	جا	بده؛	دارم	می	آیم(،	یکی	از	پنهان	شده	ها	جواب	
می	دهد	)بیا	بیا(،	البته	قبل	از	شروع	بازی	در	آن	محوطه	جایی	را	به	عنوان	اوستا	سالم	تعیین	کرده	اند	
که	این	گرگ	وقتی	چشمانش	را	باز	می	کند،	به	دنبال	افراد	پنهان	شده	می	دود	تا	یکی	از	آنان	را	بیابد	و	
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خانه	ها	مماس	می	شد،	او	سوخته	بود	)حذف	می	شد(	و	نفر	بعدی	بازی	را	شروع	می	کرد	و	اگر	سنگ	
در	جای	مناسب	خود	در	خانة	اول	افتاده	بود	بازیکن	با	پای	چپ	سنگ	را	به	خانه	های	جلوتر	می	پراند	و	
تمام	خانه	ها	را	)مستطیل	های	کوچک(	با	یک	پا	طی	می	کرد	و	در	خانه	آخر	سنگ	را	به	بیرون	مستطیل	
بزرگ	می	پراند	به	طوری	که	یک	پایش	همیشه	بلند	و	در	هوا	بود	و	شرط	دوم	اینکه	پای	مماس	بر	زمین	
او	نمی	بایست	با	خطوط	مستطیل	های	کوچک	مماس	شود	و	یا	آن	سنگ	با	خطوط	داخلی	مماس	شود.	
مرحله	بعدی	این	بود	که	بازیکن	حاج	را	به	خانه	دوم	می	انداخت	و	خودش	با	چشم	بسته	با	برآورد	و	
تخمین	می	بایست		از	خطوط	اولیه	بگذرد	و	به	خانه	دوم	وارد	شود	بدون	اینکه	پایش	روی	خطوط	بماند،	
آنجا	چشم	باز	می	کرد	و	حاج	را	به	بیرون	مستطیل	بزرگ	می	پراند؛	همینطور	در	صورت	موفقیت	حاج	
را	به	خانه	های	بعدی	می	پراند	و	با	چشم	بسته	به	داخل	مستطیل	های	کوچک	پرش	و	جهش	می	کرد،	
دیگران	مواظب	پاهای	او	بودند	که	با	خطوط	داخلی	تماس	پیدا	نکند	که	در	آن	صورت	می	سوخت	و	
بازی	را	نفر	بعدی	شروع	می	کرد.	در	این	بازی	تخمین	درست	و	هوش	و	ذکاوت	شرط	موفق	شدن	بود.	

5- خونكه بازه، سالک بازه

عده	ای	نوجوان	دختر	و	پسر	در	لب	جوی	آبی	یا	چشمه	ای	جمع	می	شدند،	مقداری	خار	و	خاشاک	
و	چوب	های	نازک	سرشاخه	ها	و	نیز	مقداری	از	تکه	های	شکستة	ظروف	چینی	یا	بلور	)سالک(	جمع	
می	کردند	و	شروع	می	کردند	به	ساختن	خانه	های	بسیار	کوچک	و	فانتزی	با	همان	خار	و	خاشاک	و	
سنگ	ها	و	چوب	ها.	شبیه	مجموعه		مردم			دهی	می	شدند	که	هریک	محوطة	زندگی	خود	را	به	اسم	
کوگا-	که	گا	)KouGa-KeGa(	با	سنگ	چین	معین	می	کرد.	در	داخل	این	محوطه	کوگا	باغچه	–	
ِکلِه	گا	(	و	اتاق	های	زندگی	مشخص	می	شد.	پسرها	با	ذوق	و	 )ِکلِه	سر	–	 طویله-	جای	تنور	و	پخت	وپز	
شوق	خانه	می	ساختند	و	دخترها	سفال	ها	و	سالک	ها	را	مرتب	می	کردند	و	می	چیدند	و	به	صورت	نمادین	
آشپزی	می	کردند	و	بچه	را	الالیی	می	دادند	و	می	خواباندند؛	بعد	از	حدود	یکی	دو	ساعت	انگار	که	زمان	
کوچ	کردن	فرارسیده	است	هیجان	دیگری	به	این	نوجوان	ها	دست	می	داد،	درست	مانند	پدران	و	مادران	
خود	به	هر	طرف	می	دویدند	و	مثالً	وسایل	زندگی	خود	را	بسته	بندی	می	کردند	و	به	کول	می	گرفتند	و	

عازم	کوچ	بهاره	و	روانة	ییالق	می	شدند.	
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6- گارگاری بازه

عده	ای	پسربچه،	هر	یک،	یک	مفتول	خشک	فلزی	که	نوکش	را	به	صورت	دایره	مقعر	کرده	بودند	
پیدا	می	کرد	و	نیز	یک	طوقه	یا	الستیک	دوچرخه	اقساطی	تهیه	می	کرد؛	با	آن	مفتول	فلزی	آن	طوقه	
را	به	جلو	می	راند	و	ادای	راننده	ها	را	در	می	آورد.	آن	طوقه	انگار	بهترین	اتومبیلش	بود	و	آن	پسربچه	انگار	
بهترین	رانندۀ	پایه	یک؛	گاز	می	داد،	دنده	عوض	می	کرد،	ویراژ	می	داد،	بوق	می	زد،	سبقت	می	گرفت.	

مسافتی	را	با	شور	و	نشاط	و	تحرک	طی	می	کردند	و	دوباره	به	مقصد	برمی	گشتند.	
7- ِگرِدل بازه

ِگرِدل	مخروط	چوبی	تراش	خوردۀ	کوچکی	است	درست	به	اندازه	و	شکل	شاقول	بنایان.	پسربچه	
نوجوان	یک	ترکه	و	چوب	باریک	به	طول	حدود	یک	متر	انتخاب	می	کند	و	به	نوک	آن	یک	رشته	
نخ	پنبه	ای	که	نوکش	افشان	است	می	بندد	و	بعد	این	رشته	نخ	را	به	دور	گردل	از	قسمت	انتهایی	آن	
می	پیچد،	نوک	تیز	گردل	را	روی	زمین	می	گذارد	و	با	دقت	و	سرعت	چوب	باریک	و	نخ	بسته	به	آن	
را	دورانی	حرکت	می	دهد.	نخ	پیچیده	شده	دور	گردل	باز	می	شود	و	گردل	شروع	می	کند	به	دور	خود	
چرخیدن.	قدرت	و	مهارت	پسر	نوجوان	این	است	که	با	آن	نخ	نوک	چوب	مرتب	بر	بدنه	گردل	شالق	
بزند	و	گردل	را	به	پیچ	خوردن	و	چرخیدن	وادارد.	نوجوان	و	دیگران	که	در	زمین	باز	و	صافی	این	بازی	

اجرا	می	شود	به	آن	می	نگرند	و	از	چرخیدن	بیشتر	و	بیشتر	گردل	لذت	می	برند.	
8- یّكه ماچولوسک، اَلبند البنَد که

در	زمینی	صاف	و	باز	چند	نوجوان	پسر	و	دختر	دور	هم	جمع	می	شوند	و	با	شماره	کردن	)ده،	بیست،	
سی....(	روی	سینة	همدیگر	نفر	آخری	که	شمارۀ	صد	به	او	اصابت	نکرده	است	گرگ	بازی	می	شود.	در	
زمین	بازی	چند	نقطة	امن	را	تعیین	می	کنند	که	هر	کس		خسته	شد	و	احساس	خطر	کرد	خود	را	به	
آن	می	رساند	و	پایش	را	به	آن	می	کوبد	و	می	گوید		»	سوک	سوک«.	گرگ	روی	یک	پا	و	یک	لنگی	شروع	
به	دنبال	کردن	دیگر	نوجوانان	می	کند	تا	با	دست	یکی	از	آنان	را	بزند،	اگر	زد	فرد	جدید	گرگ	می	شود	
و	بازی	توسط	او	ادامه	می	یابد.	گرگ	روی	یک	پا	می	دود	و	بچه	ها	هم	می	دوند	و	شور	و	نشاط	و	تحرک	
زیادی	پیدا	می	کنند.	هریک	از	بچه	ها	وقتی	در	خطر	دست	گرگ	قرار	گرفت	و	یا	خسته	شد	پایش	را	
به	نقطة	امن	می	کوبد	و	می	گوید	»	سوک	سوک«	و	از	تعقیب	گرگ	نجات	پیدا	می	کند.	این	بازی	پر	از	
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تحرک	و	نشاط	مدت	ها	ادامه	پیدا	می	کند	و	همه	به	مرور	پر	از	فرزی	و	چاالکی	و	توانایی	جسمی	و	
فکری	می	شوند	تا	در	زندگی	بزرگسالی	مشکل	جسمی	و	روحی	نداشته	باشند.	

پ- اجرای بازی های جوانان )پسرانه( 

1- اَلكاو بازه

عده	ای	جوان	در	محوطه	ای	وسیع	و	باز	قرار	می	گیرند؛	ابتدا	دو	نفر	که	از	همه	قوی	ترند	خود	
را	به	عنوان	سرگروه	نامزد	می	کنند	که	بقیه	هم	معموالً	آنها	را	تأیید	می	کنند،	سپس	بقیه	هم	دو	
نفر	دو	نفر	در	حالی	که	دست	بر	دوش	و	کتف	هم	گذاشته	اند	از	صحنه	دور	می	شوند	و	آهسته	و	با	
توافق	برای	خود	اسمی	که	معموالً	نام	دو	نوع	میوه	یا	دو	نوع	پرنده	یا	چرنده	هست	می	گذارند	و	به	
نزد	دو	سرگروه	برمی	گردند	و	می	گویند:		اهلّل	سنه	که	بر؟	که	بر؟	kebar allâ sana kebar	یکی	از	
ِمه	بر	mebar mebar،	یکی	از	بازیکنان	به	سرگروه	مزبور	نام	دو	میوه	یا	 ِمه	بر،	 دو	سرگروه	می	گوید	
دو	حیوان	را	می	گوید	و	می	پرسد	کدام	را	می	خواهی؟	او	هم	یکی	از	دو	نام	را	می	گوید	و	شخصی	که	
دارای	آن	نام	میوه	یا	حیوان	بوده	به	سوی	آن	سرگروه	می	رود	و	نفر	دیگر	به	سوی	سرگروه	دیگر	
می	رود،	در	این	مرحله	یاران	هر	گروه	تعیین	می	شوند؛	در	حقیقت	این	مرحله	یارگیری	هست.	اگر	
گروه	جوانان	عالقه	مند	به	بازی	مثاًل	بیست	نفر	باشد،	بعد	از	مدتی	به	این	روش	یادگیری	اله	سنه	
دو	گروه	10	نفره	تشکیل	می	شود.	بعد	از	این	گروه	بندی	و	یارگیری	اَل	کاو	بازه	به	سه	روش	مختلف	

زیر	انجام	می	شود:	
دو سنگ 

وسیلة	بازی	یک	چوبدستی	صاف	و	محکم	به	طول	یک	متر	است	به	نام	چو	بر	وزن			بو	یک	قطعه	
دیگر	چوب	صاف	و	محکم	به	طول	30	سانتیمتر	به	نام	ال	کاو	بر	وزن	القاب	است	و	دو	عدد	سنگ	
متوسط	به	اندازۀ	یک	هندوانه	است	که	به	فاصله	30	سانتیمتر	)طول	الکاو(	از	همدیگر	روی	زمین	قرار	
می	گیرند.	با	عمل	شیر	یا	خط	سک	های	و	یا	تر	یا	خشک	تکه	سنگ	صافی	که	یک	طرف	آن	با	آب	دهان	
خیس	شده	و	طرف	دیگر	خشک	است	توسط	یکی	از	دو	سرگروه	به	باال	انداخته	می	شود	و	از	سرگروه	

مقابل	پرسیده	می	شود	شیر	یا	خط؟	و	یا	تر	یا	خشک؟	
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او	هم	یکی	از	دو	عنوان	را	انتخاب	می	کند	و	با	پایین	افتادن	سکه	یا	تکه	سنگ،	شروع	بازی	یکی	از	
دو	گروه	آغاز	می	شود.	گروهی	که	دوم	شده		است	هر	کدام	یک	چوبدستی	برمی	دارند	و	در	فواصل	20	یا	
30	متری	روبروی	گروه	اول	به	طور	نامنظم	پخش	می	شوند	و	آماده	می	مانند.	نفرات	گروه	اول	به	ترتیب	
سن	یا	ضعف	و	قدرت،	بازی	را	نفر	به	نفر	آغاز	می	کنند:	نفر	ضعیف	تر	الکاو	را	روی	دو	سنگ	می	گذارد	
و	با	گفتن	کلمة	»	حاضر«	که	همان	سوت	آغاز	مسابقات	فعلی	است	با	چوبدستی	خود	الکاو	را	از	روی	
دو	سنگ	به	حدود	یک	متری	باال	می	پراند	و	با	مهارت	الکا	و	معلق	در	هوا	را	می	زند	و	به	شدت	به	سوی	
گروه	مقابل	می	پراند؛	در	این	مرحله	اگر	چوبدستی	به	الکاو	اصابت	نکرد	فوراً	می	گوید	»پیت	Pit«	که	
یک	نوع	فرصت	خواهی	است،	این	عمل	پیت	اگر	سه	بار	متوالی	تکرار	شود	بازیکن	می	سوزد	و	حذف	
می	شود	و	اگر	کمتر	از	سه	بار	بود	وقتی	الکاو	به	زمین	مقابل	فرود	آمد	گروه	مقابل	به	تعداد	دفعات	پیت	
با	طول	الکاو	از	فاصله	کم	می	کند	و	به	جلو	می	آید.	وقتی	الکاو	به	سوی	افراد	مقابل	پرت	شده	و	چرخ	
می	خورد	اگر	افراد	مقابل،	الکاو	را	در	هوا	بگیرند	بازیکن	شروع	کننده	از	بازی	حذف	می	شود.	اگر	افراد	
مقابل	با	چوبدستی	های	خود	الکاو	را	بزنند	و	آن	را	برگردانند	فاصله	را	کمتر	کرده	اند.	به	هر	حال	وقتی	
الکاو	به	زمین	مقابل	فرود	آمد،	یکی	از	افراد	ورزیدۀ	گروه	آن	را	برمی	دارد	و	با	دقت	به	سوی	دو	سنگ	
پرتاب	می	کند،	شخص	شروع	کنندۀ	بازی	هم	با	چوبدستی	خود	آماده	برای	مقابله	ایستاده	است	تا	الکاو	
را	از	محوطة	دو	سنگ	دور	و	دورتر	کند،	اما	اگر	نتوانست	الـکــاو	را	بزند	و	الکاو	به	محوطه	اش	فرود	آمد	
اگر	فاصله	وسط	دو	سنگ	تا	الکاو	فرودآمده	به	اندازۀ	یا	کمتر	از	اندازه	چوبدستی	بازیکن	شروع	کننده	
بود	بازیکن	سوخته		و	از	بازی	کنار	می	رود	و	نفر	بعدِی	گروه	بازی	را	مانند	فرد	اول	شروع	می	کند؛	اما	اگر	
الکاو	در	فاصله	دورتری	افتاده	باشد،	بازیکن	از	وسط	دو	سنگ	با	چوبدستی	خود	فاصله	را	اندازه	می	گیرد	
و	تعداد	فاصلة	را	بازیکنان	هر	چند	نفر	که	باشند	در	کل	جمع	می	کنند	و	به	حساب	خود	نگه	می	دارند.	
در	مرحلة	بعدی	نفرات	گروه	دوم	هم	مانند	گروه	اول	بازی	خود	را	شروع	می	کنند	و	در	نهایت	مجموع	
فاصله	های	به	دست	آمدۀ	هر	گروه	که	بیشتر	بود	او	پیروز	بازی	است	که	تک	تک	نفرات	گروه	بازنده	

می	بایست	یک	فاصله	مثالً	20	متری	را	به	نفرات	گروه	پیروز	کولی	و	سواری	بدهند.
آّکو	âkku؛	در	این	مرحلة	آّکو	وسایل	همان	است	و	بازی	هم	مانند	مرحلة	اول	با	شیر	یا	خط	و	یا	
تر	یا	خشک	شروع	می	شود،	فقط	فاصلة	دو	سنگ	به	طول	چوبدستی	بازیکن	شروع	کننده	است	یعنی	
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سنگ	ها	حدود	یک	متری	از	هم	فاصله	دارند.	در	اینجا	به	ترتیب	سن	و	یا	ضعف	و	قدرت	بدنی	بازی	نفر	
به	نفر	شروع	می	شود.	بازیکن	اول	نزدیک	سنگ	ها	می	ایستد،	چوبدستی	خود	را	عمود	به	دست	می	گیرد	
و	الکاو	را	روی	مچ	دست	و	جلوی	چوبدستی	قرار	می	دهد	و	با	احتیاط	آن	را	به	باال	پرتاب	می	کند،	در	
همین	حین	با	چوبدستی	به	شدت	به	الکاو	می	زند	و	آن	را	به	سوی	گروه	مقابل	پرتاب	می	کند؛	گروه	
مقابل	هم	یا	الکاو	را	می	گیرند	که	بازیکن	را	حذف	کنند	و	یا	با	چوبدستی	خود	الکاو	را	به	سمت	مخالف	
می	زنند	تا	فاصله	را	کمتر	کنند،	اما	اگر	موفق	نشدند	و	الکاو	در	جایی	فرود	آمد،	فردی	که	از	همه	دقیق	تر	

است	آن	را	به	سوی	محوطة	دو	سنگ	پرت	می	کند.	
شخصی	هم	که	بازی	را	شروع	کرده	چوبدستی	خود	را	روی	دو	سنگ	خوابانده	است،	حال	الکاو	اگر	
در	فاصلة	کمتر	از	طول	چوبدستی	فرود	آمد	بازیکن	حذف	می	شود	و	نفر	بعدی	دوباره	بازی	را	شروع	
می	کند	اما	اگر	الکاو	در	فاصلة	دورتری	افتاد،	بازیکن	الکاو	را	برمی	دارد	و	آن	را	در	یک	قسمت	شیب	دار	
طوری	قرار	می	دهد	که	نوک	الکاو	در	هوا	باشد،	سپس	با	چوبدستی	خود	آرام	به	نوک	الکاو	می	زند	و	آن	
را	معلّق	می	کند	و	فوراً	با	چوبدستی	الکاو	معلق	را	می	زند	و	به	فاصلة	دوری	پرتاب	می	کند	نام	همین	
مرحله	آّکو	می	باشد.	در	اینجا	و	یا	ابتدای	این	مرحله	شرط	فرصت	خواهی	پیت	)Pit(	هم	اجرا	می	شود	

و	گروه	مقابل	هم	به	تعداد	دفعات	پیت	با	طول	الکاو	فاصله	ها	را	کم	می	کند.	
به	هر	حال،	وقتی	آّکو	انجام	شد	و	الکاو	در	فاصله	ای	از	زمین	گروه	مقابل	افتاد،	بازیکن	از	وسط	دو	
سنگ	تا	مکان	الکاو	را	با	طول	چوبدستی	اندازه	می	گیرد،	نفرات	بعدی	گروه	هم	همین	اعمال	را	انجام	
می	دهند	و	کل	مجموع	اندازه	های	به	دست	آمده	را	برای	گروه	خود	نگه	می	دارند،	در	نهایت	مجموع	
فاصله	های	هر	گروه	که	بیشتر	بود	او	برندۀ	مسابقه	است.	نفرات	گروه	بازنده	می	بایست	یک	فاصلة	

توافق	شده	را	به	نفرات	گروه	برنده	کولی	و	سواری	بدهند.	
گیلی گیلی چنده

وسایل	بازی	همان	چو	و	الکاو	است،	هریک	از	افراد	دو	گروه	به	ترتیب	با	دست	چپ	و	نیز	با	دست	
راست	با	چوبدستی	به	زیر	الکاو	می	زنند	و	آن	را	با	دقت	در	هوا	به	چرخش	وامی	دارند	که	این	مرحله	را	
گیلی	گیلی	می	گویند.	هر	نفر	که	مهارت	بیشتری	داشته	باشد	می	تواند	الکاو	را	به	مدت	بیشتری	در	هوا	
نگه		دارد	و	تعداد	دفعاتی	را	که	با	دست	چپ	و	با	دست	راست	چوبدستی	را	به	الکاو	زده	و	آن	را	در	هوا	
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نگه			داشته	است	برای	خود	می	شمارد	و	به	دیگران	می	گوید	چپ	چند	دفعه	و	راست	چند	دفعه	شده	
است،	آنها	هم	دفعات	را	می	شمارند	و	تأیید	می	کنند.	

وقتی	همه	نفرات	دو	گروه	گیلی	گیلی	را	انجام	دادند	و	هر	نفر	تعداد	دست	چپ	و	راست	خود	را	
حفظ	کرد	و	به	خاطر	سپرد	با	عمل	شیر	یا	خط	و	یا	تر	یا	خشک،	یکی	از	دو	گروه	بازی	را	شروع	می	کند؛	
یعنی	نفرات	هر	یک	به	تعداد	دفعات	دست	چپ	و	یا	راست	چوبدستی	را	به	دست	چپ	و	یا	راست	

می	گیرد	و	به	شدت	به	الکاو	می	زند	و	آن	را	به	سوی	گروه	مقابل	پرتاب	می	کند.	
عمل	پیت	)pit(	در	اینجا	هم	رعایت	می	شود	و	گروه	مقابل	هم	اگر	الکاو	را	در	هوا	گرفت	
بازیکن	از	نقطة	قبلی	دوباره	مرحلة	بعدی	خود	را	شروع	می	کند،	اما	از	بازی	حذف	نمی	شود	فقط	
تعداد	دفعات	او	کمتر	می	شود.	همه	نفرات	گروه	شروع	کننده	دفعات	چپ	و	راست	خود	را	انجام	
می	دهند	و	تقریباً	یک	فاصلة	چند	صد	متری	پیموده	می	شود؛	یعنی	نفر	دوم	از	پایان	فاصله	نفر	
اول	پرتاب	های	خود	را	انجام	می	دهد.	وقتی	نفرات	گروه	اول	کاًل	پرتاب	های	خود	را	تمام	کردند	
نفرات	گروه	دوم	از	نقطة	پایان	گروه	اول	بازی	خود	را	درست	برعکس	مسیر	آمده	شروع	می	کنند	و	
پرتاب	های	دست	چپ	و	راست	خود	را	به	همان	شروط	و	قواعد	گروه	اول	انجام	می	دهند؛	اگر	گروه	
دوم	فاصلة	طی	شده	را	تمام	نکردند	و	به	نقطة	آغاز	نرسیدند	فردی	را	تعیین	می	کنند	که	نفس	را	
در	سینه	حبس	کند	و	آژیرکشان	که	به	آن	زوئه	)Zou-E(	می	گویند	به	سوی	نقطة	شروع	بازی	
یعنی	محوطة	دو	سنگ	بدود؛	اگر	با	یک	نفس	فاصله	را	طی	کرد	که	دو	گروه	مساوی	شده	اند	و	
کسی	سواری	نخواهد	داد،	اما	اگر	نفسش	برید	و	کم	آورد	هریک	از	نفرات	گروه	بازنده	باید	از	جایی	
که	زوئه	تمام	شده	است	نفرات	برنده	را	به	کول	بگیرند	و	تا	نقطة	شروع	بازی	سواری	دهند.	اما	در	
صورت	بعدی	اگر	گروه	دوم	با	پرتاب	های	خود	فاصلة	طی	شده	را	به	پایان	رسانید	و	تعدادی	دفعة	
پرتاب	نشده	باقی	ماند،	همان	نفرات	باقی	مانده	پرتاب	های	خود	را	دوباره	برعکس	انجام	می	دهند	و	
مسافتی	به	وجود	می	آید؛	از	نقطة	پایان	این	پرتاب	های	جدید	گروه	بازنده	باید	یک	نفر	زوئه	بکشد	
اگر	فاصله	را	طی	کرد	که	هر	دو	مساوی	شده	اند	و	کسی	سواری	نخواهد	داد	اما	اگر	نفسش	برید	و	
فاصله	را	تمام	ندوید،	فاصلة	باقیمانده	را	باید	نفرات	بازنده	به	نفرات	برنده	کولی	و	سواری	بدهند؛	
و	به	این	ترتیب	یک	بازی	با	سه	نوع	متفاوت	که	سراسر	تحرک	و	نرمش	و	کمین	کردن	و	دقت	
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عمل	است	انجام	می	شود	و	جوانان	دارای	بدنی	پرانرژی	و	چاالک	می	شوند؛	با	دقت	عمل	به	بار	
می	آیند	که	در	لحظه	لحظه	زندگی	پرخطر	در	کوهستان	به	کارشان	می	آید	و	مفید	واقع	می	شود.	

2- اَلوَت ملوَت، اصول لولو 

چند	پسر	یا	دختر	جوان	در	یک	صف	افقی	قرار	می	گیرند	در	حالی	که	هر	نفر	دو	دست	خود	را	در	
پشت	خود	به	صورت	کاسه	ای	در	هم	قرار	داده	است.	

یک	نفر	اوستا	هم	سنگریزه	ای	گرد	یا	یک	عدد	فندق	برمی	دارد	و	به	پشت	صف	افقی	بازیکنان	
می	رود	و	دست	دارای	فندق	خود	را	به	داخل	دستان	تک	تک	بازیکنان	فرو	می	کند	و	می	خواند:	

اَلوَت	َملوَت	تِه	کیِن	َخلوَت	و	باالخره	فندق	را	به	داخل	دست	یکی	از	بازیکنان	می	اندازد.	بازیکن	
دریافت	کننده	باید	ناگهان	و	ماهرانه	به	بیرون	صف	بجهد	و	بدود	طوری	که	افراد	طرفین	او	در	لحظه	
جدا	شدن	و	جهیدن	نتوانند	با	پا	او	را	بزنند	که	اگر	بزنند	او	سوخته	است	و	بازی	دوباره	شروع	می	شود.	
اگر	شخص	با	مهارت	از	صف	جدا	شد،	مسافتی	حدود	20	متر	می	دود	و	سپس	روبروی	دیگر	بازیکنان	

در	آن	فاصله	می	ایستد.	
در	این	لحظه	اوستای	بازی	به	طور	آهسته	و	در	گوشی	نام	حیوانی	یا	پرنده	ای	را	روی	هر	بازیکن	
می	گذارد	و	به	او	می	گوید	که	نامش	چیست.	بعد	رو	به	نفر	جدا	از	صف	می	کند	و	می	گوید:	عمو	
زنجیر	باف؛	او	می	گوید	بعله،	اوستا	ادامه	می	دهد	زنجیر	مرا	بافتی،	او	می	گوید	بعله،	اوستا	می	خواند	
پشت	کوه	انداختی	او	می	گوید	بعله،	اوستا	می	گوید	ته	پیر	بومیه	)پدرت	آمده(،	او	می	پرسد	چی	چی	برده	
)چی	آورده(،	اوستا	می	گوید	نخود	و	کشمش،	بازیکن	می	گوید	بخور	و	بیا،	اوستا	می	پرسد	با	صدای	چه؟	
اوستا	سپس	به	صورت	درهم	و	نامنظم	اسم	پرنده	ها	یا	حیواناتی	را	بیان	می	کند	که	روی	افراد	صف	
بازیکنان	گذاشته	است،	بازیکن	اسم	حیوانی	یا	پرنده	ای	را	می	گوید،	فردی	که	دارای	آن	اسم	است	به	
نزد	بازیکن	می	دود	و	او	را	به	کول	می	گیرد	و	به	جلوی	صف	می	آورد؛	در	این	موقع	بازیکن	سوار	با	
دستان	خود	چشمان	سواری	دهنده	را	کامالً	می	پوشاند،	در	این	لحظه	اوستا	دست	به	عضوی	از	اعضای	
بدن	خود	می	گذارد	و	می	گوید:	اصول	لولو.	بازیکن	سواری	دهنده	هم	طبق	حدس	خود	دست	بر	یک	
عضو	بدن	خود	می	گذارد	و	می	گوید	لولو	لولو.	این	سواری	خوردن	و	سواری	دادن	و	گفتگوی	بین	اوستا	
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و	سواری	دهنده	آنقدر	با	شوخی	و	لودگی	ادامه	پیدا	می	کند	تا	بازیکن	سواری	دهنده	حرکات	اوستا	را	
بفهمد	و	دست	به	همان	عضوی	بزند	که	اوستا	دست			زده	است	و	به	این	ترتیب	بازی	این	مرحله	تمام	

می	شود	و	مرحلة	دوم	درست	مثل	مرحلة	اول	دوباره	شروع	می	شود.	
مدت	ها	این	بازی	پرنشاط	که	باعث	دقت	و	تیزهوشی	یکایک	افراد	می	شود	ادامه	پیدا	می	کند.	

ِدَده، غلومالی جیرجیسک  3- اوسن 

در	زمین	باز	و	دارای	یک	دیوار	یا	چینة	گلی	چند	پسر	جوان	بین	خود	دو	سرگروه	انتخاب	می	کنند،	
سپس	به	روش	»	اهلّل	سنه	که	بر	که	بر«	یارگیری	شروع	می	شود؛	وقتی	تعداد	دو	گروه	مشخص	شد	
به	روش	شیر	یا	خط	و	یا	تر	یا	خشک	نوبت	بازی	هر	یک	از	دو	گروه	هم	معلوم	می	شود.	نفر	اول	گروه	
مغلوب	دست	به	دیوار	می	گذارد	و	در	یک	حالت	قائمه	و	شبیه	رکوع	نماز	می	ماند،	دیگر	افراد	گروه	او	به	
صورت	قائمه	و	زنجیره	ای	به	دنبال	او	می	چسبند	و	تقریباً	یک	پل	گوشتی	با	پشت	های	خود	می	سازند،	
در	این	لحظه	افراد	گروه	پیروز	نفر	به	نفر	با	دقت	و	جسارت		خیز	بر	می	دارند	و	به	روی	پل	گوشتی	می	پرند	
و	به	ترتیب	به	دنبال	هم	می	نشینند	که	اگر	نتوانند	بپرند	و	یا	در	حال	نشستن	تعادل	نداشته	باشند	و	به	

پایین	بیفتند	بازی	را	باخته	اند	و	باید	خودشان	پل	بسازند	تا	گروه	مخالف	روی	آنها	بپرد.	
حال	اگر	همة	نفرات	گروه	اول	با	مهارت	پریدند	و	روی	پل	گوشتی	نشستند	آخرین	نفرشان	وقتی	
در	آن	انتهای	پل	نشست	می	شمارد:	یک-	دو-	سه....	بیست؛	وقتی	به	عدد	بیست	رسید	و	گروه	در	آن	
باال	همانطور	نشسته	بود،	بعد	از	بیست	می	گوید:	غلومالی	جیر	جیسک	یعنی	یک	مرحله	با	موفقیت	
تمام	شده،	همه	پایین	می	پرند	و	آن	صف	و	پل	گوشتی	به	حال	خود	باقی	می	ماند	و	نفرات	گروه	دوباره	

پرش	ها	و	نشستن	های	خود	را	شروع	می	کنند.	
به	این	ترتیب	یک	بازی	با	هدف	ورزیده	شدن	عضالت	پشت	و	کمر	و	پا	که	در	دروی	گندم	و	یا	جو	
که	باید	حدود	10	ساعت	قائمه	ایستاد	و	درو	کرد	انجام	شده	است	و	نیز	مهارت	در	پرش	های	طولی	
و	عمودی	که	الزمة	سوارکاری	و	تعادل	روی	چهار	پا	می	باشد	و	همچنین	پریدن	از	روی	شکاف	ها	و	

صخره	ها	عاید	جوانان	می	شود.	
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4- پادیواری 

چند	پسر	جوان	در	فاصلة	سه	متری	دیواری	می	ایستند	و	با	توافق	هم	یک	نفر	ابتدا	سک	های	را	به	
سوی	دیوار	پرتاب	می	کند،	سکه	به	روی	زمین	می	افتد،	دیگری	با	دقت	طوری	سکه	خود	را	به	دیوار	
می	زند	که	سکة	او	به	سکة	فرد	اول	بخورد	و	یا	اینکه	کمتر	از	یک	وجب	با	سکة	اول	فاصله	داشته	باشد،	
که	در	این	صورت	صاحب	آن	سکه	می	شود؛	اما	اگر	سکه	در	فاصلة	دورتری	بیفتد،	نفرات	بعدی	می	آیند	
و	سکه	های	خود	را	به	ترتیب	به	دیوار	می	زنند،	سکة	هر	کدام	به	سکه	یا	سکه	های	دیگران	تماس	پیدا	

کرد	و	یا	به	آنها	نزدیک	تر	از	یک	وجب	بود	آنها	را	صاحب	می	شود.	

5- زپ بازه )شق وق(

چند	پسر	جوان	به	صورت	انفرادی	با	توافق	هم	توپکی	پشمی	یا	کاموایی	و	یا	الستیکی	که	قابلیت	
پرش	و	جهش	داشته	باشد	برمی	دارند	و	به	ترتیب	هر	نفر	آن	توپک	را	به	زمین	می	کوبد	و	به	دور	خود	
با	چشمان	باز	می	چرخد	و	می	چرخد	و	بر	سر	توپک	می	زند	و	می	خواند:	شق	وق-	ِسلیمون	– احمد	....	
همین	طور	می	چرخد	و	بر	سرتوپک	می	زند	و	دیگران	هم	حرکات	او	را	تماشا	می	کنند	و	لذت	می	برند	تا	
فرد	خسته	شود	و	سرش	گیج	رود	و	از	چرخیدن	باز	ایستد	که	دیگری	بازی	را	شروع		می	کند،	هر	کس	

بیشتر	ادامه	داد	او	برندۀ	بازی	است	که	مورد	تشویق	قرار	می	گیرد.
هدف:	جنب	و	جوش	سریع	جوان	با	چشمان	باز	و	غلبه	بر	سرگیجه	و	مهارت	در	حفظ	تعادل	بدن.	

6- قیش بازه

چند	پسر	جوان	از	بین	خود	دو	سرگروه	انتخاب	می	کنند	و	به	روش	»	اهلّل	سنه	که	بر	که	بر«	هر	
سرگروه	یاران	خود	را	انتخاب	می	کند؛	در	این	لحظه	در	زمینی	مسطح	دایره	ای	بزرگ	حداقل	به	شعاع	
سه	متر	رسم	می	کنند.	به	روش	شیر	یا	خط	و	یا	تر	یا	خشک	گروهی	داخل	دایره	روی	نقاط	مختلفی	
از	محیط	دایره	می	مانند	در	حالی	که	روی	زمین	بین	دو	پای	خود	کمربندی	گذاشته	اند،	گروه	بیرون	
دایره	با	سر	و	صدا	و	حمله	و	گریز	خود	سعی	می	کنند	حواس	افراد	داخل	دایره	را	پرت	کنند	و	کمربندها	
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را	بردارند؛	در	این	حین	افراد	داخلی	اگر	با	پای	خود	فردی	یا	افرادی	را	از	گروه	خارج	بزنند	آنها	از	بازی	
حذف	می	شوند	و	گروه	بیرونی	با	تعداد	کمتری	باید	کمربندها	را	بردارند.	به	هر	حال	با	هیاهو	و	حمله	
و	گریزها	اگر	افراد	بیرونی	کمربندها	)قیش	qayš(	را	صاحب	شدند،	با	آن	کمربندها	به	پایین	تنة	افراد	
داخل	دایره	آنقدر	شالق	می	زنند	تا	اینکه	افراد	داخلی	هم	با	پاهای	خود	ضربه	ای	به	افراد	خارجی	بزنند	
و	آنان	را	از	بازی	حذف	کنند	که	مرحلة	بعدی	دو	گروه	جای	خود	را	عوض	می	کنند	و	بازی	دوباره	

شروع	می	شود.	
هدف	این	بازی	پرنشاط،	پیدا	کردن	جرأت	و	جسارت	در	حمله	و	گریز	و	دفاع	و	درگیر	شدن	و	
نبرد	تن	به	تن	با	دشمن	و	یا	حیوانات	وحشی	است	و	نیز	کسب	فرزی	و	چاالکی	بیش	از	حد	می	باشد.	

7- قاب بازه )شاه و دزد و وزیر(

در	جایی	مسقف	و	در	شب	های	طوالنی	زمستان،	چند	مرد	جوان	به	دور	هم	جمع	می	شوند،	ضمن	
صرف	شب	چره	)تنقالت(	با	همدیگر	قاب	بازه	می	کنند.	قاب	استخوان	قوزک	پای	بز	و	یا	گوسفند	است	
که	به	اندازۀ	یک	گردو	می	باشد	و	دارای	شش	سطح	می	باشد؛	دو	سطح	صاف	و	بزرگ	تر	که	بازیکنان	
با	توافق	هم	یکی	را	دزد	و	دیگری	را	جالد	نامگذاری	می	کنند.	دو	سطح	دراز	و	باریک	که	یکی	را	شاه	
و	دیگری	را	وزیر	نام	می	گذارند	و	دو	سطح	خیلی	کوچک	که	یکی	را	هفت	پادشاه	و	دیگری	را	هفت	
خرناره	)هفت	عرعراالغ(	می	نامند.	اگر	قاب	پیدا	نشد	یک	جعبه	کبریت	برمی	دارند	و	از	آن	به	عنوان	
قاب	استفاده	می	کنند.	وسیلة	دیگر	بازی	هم	یک	کمربند	چرمی	یا	یک	دستمال	سرگره	خورده	و	یا	
یک	تکه	طناب	پنبه	ای	به	عنوان	شالق	است.	بعد	از	این	آمادگی	ها	افراد	جعبه	کبریت	و	یا	قاب	را	به	
زمین	می	اندازند	تا	سه	سطح	شاه –	وزیر-	جاّلد	را	سه	نفر	صاحب	شوند؛	بعد	از	این	تعیین	شدن	سه	
مقام،	بقیه	افراد	که	قاب	را	به	زمین	انداختند	اگر	سطح	دزد	برای	کسی	درآمد	او	دو	زانو	جلوی	وزیر	
می	نشیند،	وزیر	خطاب	به	شاه	می	گوید:	قبلة	عالم	دزدی	گرفته	ام،	شاه	می	پرسد	چه	دزدی	کرده؟	وزیر	
اسم	چیزی	را	می	برد	که	مثالً	دزد	آن	را	دزدیده	است.	وزیر	از	شاه	می	پرسد	مجازات	او	چیست؟	شاه	هم	
کیفری	را	تعیین	می	کند؛	مثالً	می	گوید	یک	سبیل	کش	و	یا	سه	آتشی	و	سه	پنبه	ای.	وزیر	به	جالد	اشاره	
می	کند	که	سبیل	های	دزد	را	بکشد	و	مثالً	بکند،	او	هم	با	خشونت	ظاهری	پشت	لب	دزد	را	فشاری	
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می	دهد	و	یا	اینکه	به	جالد	می	گوید	شالق	را	بردارد	و	سه	ضربة	محکم	)آتشی(	به	کف	دست	راست	و	
سه	ضربة	آهسته	)پنبه	ای(	به	کف	دست	چپ	دزد	بزند.	بازی	و	انداختن	جعبة	کبریت	روی	زمین	ادامه	
پیدا	می	کند؛	اگر	سطح	شاه	یا	وزیر	و	یا	دزد	برای	افراد	جدید	درآمد	آنها	جای	اشخاص	اول	را	می	گیرند.	
اگر	سطح	بسیار	کوچک	جعبه	هفت	پادشاه	به	اسم	کسی	درآمد	او	هفت	مرتبه	در	مقام	شاه	می	ماند	و	
حذف	نمی	شود	و	دستور	می	دهد،	اما	اگر	سطح	بسیار	کوچک	دیگر	یعنی	هفت	خرناره	به	اسم	کسی	
درآمد،	او	باید	دستهایش	را	با	لودگی	چون	گوش	االغ	به	گوش	های	خود	بچسباند	و	چون	االغ	هفت	بار	
عرعر	کند	که	باعث	خنده	و	شوخی	و	انبساط	خاطر	می	شود	و	به	این	ترتیب	با	این	بازی	هم	اوقات	

فراغت	سپری	می	شود	و	هم	قدرت	دید	و	تسلط	بر	اعصاب	تقویت	می	شود.	

8- لینگری واوا

چند	پسر	جوان	چوب	کلفت	و	محکمی	و	یا	یک	تخته	محکم	چند	متری	را	از	وسط	روی	یک	دیوار	
می	گذارند	طوری	که	تقارن	داشته	باشد،	سپس	با	توافق	هم	روی	هر	سر	این	چوب	یا	تخته	یک	نفر	یا	
دو	نفر	می	نشیند	و	با	احتیاط	چوب	را	باال	و	پایین	می	برند؛	اگر	کسی	تعادل	خود	را	از	دست	داد	و	به	
زمین	افتاد	نفرات	بعدی	جای	او	را	می	گیرند،	اما	آنکه	از	همه	چابک	تر	است	روی	چوب	باقی	می	ماند	و	

سواری	بیشتری	می	خورد.	
بلند	درختان	در	جمع	آوری	 هدف:	مهارت	و	تسلط	بر	اعصاب	برای	نشستن	روی	شاخه	های	

محصوالت		سردرختی.

9- ُمرغونا بازه )تخم مرغ بازی(

در	ایام	فراغت	تعطیالت	نوروزی	مادرها	تخم	مرغ	هایی	محکم	و	بدون	ترک	را	در	آب	می	پزند	و	آن	
را	در	همان	آب	جوش	با	پوست	پیاز	رنگ	می	کنند	که	تخم	مرغ	ها	رنگ	عنابی	قشنگی	پیدا	می	کنند.	
جوانان	دو	به	دو	روبروی	هم	می	ایستند	و	در	حالی	که	هرکدام	تخم	مرغ	سفت	و	محکمی	را	در	دست	
تِک،	کینه	به	کینه	)نوک	به	نوک،	ته	به	ته(.	هر	کس	 تِک	به	 دارند	شرط	بندی	می	کنند	و	مثالً	می	گویند:	
تخم	مرغ	را	در	مچ	دست	پنهان	می	کند،	طوری	که	نوک	آن	معلوم	باشد،	سپس	با	توافق	هم	یکی	ثابت	
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می	ماند	)به	اصطالح	می	نشیند(،	دیگری	با	نوک	تخم	مرغ	خود	ضربة	محکمی	به	نوک	آن	تخم	مرغ	
دیگر	می	زند	یا	آن	را	می	شکند	و	یا	خود	شکسته	می	شود،	سپس	فرد	به	اصطالح	نشسته	با	ته	تخم	مرغ	
خود	به	ته	تخم	مرغ	دیگری	ضربة	محکمی	می	زند	یا	می	شکند	و	یا	شکسته	می	شود.	اگر	تخم	مرغ	کسی	
هم	سر	و	هم	ته	آن	سالم	ماند	و	مال	دیگری	را	شکست،	آن	تخم	مرغ	شکسته	شده	و	گاهی	مواقع	با	
بازی	با	دیگر	افراد	آن	جمع	بقیه	تخم	مرغ	های	شکسته	شده	را	صاحب	می	شود	وگرنه	اگر	سر	یکی	و	ته	

دیگری	شکسته	شد،	هر	نفر	صاحب	تخم	مرغ	خود	است	و	آن	را	می	خورد.
 

مرغونا بازه

10- نزاد پایون که شامل دو نوع بازی است: 

الف- جفت پا

چند	پسر	جوان	در	زمینی	صاف	و	نرم	مانند	زمین	چمن	دور	هم	جمع	می	شوند	و	با	شمارش	کردن	
)ده-	بیست-	سی....	صد(	نفر	به	نفر	جدا	می	شوند	و	آخرین	نفر	که	شمارۀ	صد	به	او	اصابت	نکرده	بازنده	
که	به	حالت	رکوع	و	قائمه	می	ایستد	تا	دیگران	از	رویش	بپرند.	ابتدا	هر	نفر	از	رویش	می	پرد،	بار	
است
در	حین	اینکه	هر	نفر	می	پرد	باید	زمانی	کوتاه	روی	پشت	طرف	بنشیند،	بار	سوم	کالهی	روی	پشت	
دوم
می	گذارند	که	همه	باید	از	رویش	بپرند	بدون	اینکه	کاله	را	بیندازند؛	دفعه	بعد	کاله	را	برمی	دارند	
طرف
همه	از	روی	شخص	می	پرند	که	در	حین	پریدن	باید	با	دو	پای	خود	خیلی	سریع	لگدی	هم	به	پشت	
و
شخص	بزنند	و	بار	آخر	شخص	کامالً	عمودی	می	ایستد	که	همه	باید	از	روی	تمام	قد	او	بپرند.	در	هریک	
این	پرش	ها	اگر	بازیکنی	نتواند	بپرد	و	یا	آن	عمل	نمایشی	را	نتواند	انجام	دهد	بازنده	است	که	باید	به	

از
طور	قائمه	بایستد	و	دیگران	از	رویش	بپرند.	
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ب- گیوه آگاردون )برگرداندن گیوه( 

باز	به	روش	شماره	کردن،	آخرین	نفر	بازنده	است	که	به	حالت	رکوع	و	قائمه	می	ایستد	و	به	دو	طرف	
دو	پای	او	دو	لنگه	گیوه	یا	کفش	می	چسبانند؛	هربار	که	بازیکنان	از	رویش	می	پرند	گیوه	ها	یک	دور	
برگردانده	می	شوند	و	از	پای	بازیکن	فاصله	می	گیرند	و	دور	و	دورتر	می	شوند	تا	موقعی	که	پای	بازیکن	
به	گیوه	بخورد	که	هم	او	سوخته	است	)بازنده	است(	و	باید	قائمه	بایستد	و	دیگران	از	رویش	بپرند؛	اگر	
پای	کسی	به	گیوه	ها	نخورد	اما	به	خاطر	فاصله	دار	بودن	گیوه	ها	نتواند	فاصله	طولی	و	ارتفاع	را	بپرد	بازنده	

است	که	باید	قائمه	بایستد	تا	دیگران	از	رویش	بپرند.	
هدف	و	زیر	ساخت	این	بازی	پیدا	کردن	مهارت	در	پرش	های	افقی	و	عمودی	است	که	الزمة	زندگی	

و	رفت	و	آمد	فرد	در	کوهستان	و	عبور	از	دره	ها	و	شکاف	های	صعب	العبور	می	باشد.	

11- یوزه بازه )گردو بازی( که سه نوع است:

 )tirte qâla( الف- تیرته قالَه

در	زمینی	صاف	چند	پسر	جوان	هر	کدام	دو	نوع	گردو	برمی	دارند؛	یکی	گردویی	صاف	و	کوچک	و	
صیقل	خورده	به	نام	تیره	و	دیگر	گردویی	معمولی	به	نام	قالَه.	

قاله	ها	را	در	یک	خط	عمود	به	فاصله	یک	متری	هم	روی	زمین	می	کارند	و	سپس	با	توافق	هم	نوبت	
پیش-	دو	پیش	و	آخر	را	برای	خود	تعیین	می	کنند	که	بهترین	نوبت	که	اصرار	بر	داشتن	آن	است	نوبت	
پیش	)اول(	و	یا	نوبت	آخر	است،	بعد	از	تعیین	نوبت	در	فاصلة	دو	یا	سه	متری	قاله	ها	به	صورت	چمباتمه	
و	نیم	نشست	قرار	می	گیرند	و	نفر	اول	تیرۀ	خود	را	روی	زمین	گذاشته	توسط	دو	انگشت	اشاره	و	شصت	
خود	آن	را	به	سوی	قاله	ها	می	پراند؛	اگر	تیره	به	قاله	یا	قاله	هایی	بخورد	شخص	بازیکن	آنها	را	صاحب	
می	شود	و	برمی	دارد	و	تیرۀ	را	از	جای	جدید	به	سوی	قاله	های	دیگر	می	پراند	و	گرنه	در	جایی	که	تیره	اش	
از	حرکت	ایستاده	است	منتظر	بازی	دیگران	می	ماند.	نفرات	از	دوم	تا	آخر	هر	یک	به	ترتیب	تیره	خود	را	
پرتاب	می	کنند،	اگر	تیره	اش	به	قاله	ای	بخورد	آن	را	صاحب	می	شود	و	اگر	تیره	اش	به	تیره	های	افراد	قبلی	
بخورد،	ضمن	اینکه	گردویی	به	عنوان	جریمه	از	صاحب	تیره	می	گیرد،	او	را	هم	از	بازی	حذف	می	کند.	
در	مرحلة	بعدی	وقتی	همه	تیره	ها	روی	زمین	اند	هر	صاحب	تیره	ای	به	ترتیبی	که	بازی	را	شروع	کرده	
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از	جای	جدید	تیره	اش	را	به	سوی	قاله	های	باقیمانده	و	یا	تیره	های	بعد	از	خودش	می	پراند	که	اگر	هر	یک	
از	آنها	را	زد،	آن	را	صاحب	می	شود	و	یا	بازیکنی	را	از	بازی	حذف	می	کند	و	گردویی	هم	از	او	می	گیرد.	
آخرین	نفر	برنده	کسی	است	که	در	زمین	باقیمانده	و	همة	قاله	ها	و	تیره	ها	را	از	صحنه	خارج	کرده	است.	
در	دور	دوم	بازی،	نفر	آخر	مرحله	قبلی	به	عنوان	نفر	پیش،	بازی	را	شروع	می	کند	و	بقیه	هم	یک	

مرحله	از	نوبت	قبلی	خود	عقب	تر	می	روند	و	بازی	به	روش	قبلی	مدت	ها	ادامه	پیدا	می	کند.	

ب- رشتی بازه

بازیکنان	در	زمینی	صاف	بیضی	کوچکی	رسم	می	کنند	در	داخل	این	بیضی	یک	خط	افقی	هم	
می	کشند	و	هر	کدام	با	توافق،	یک	یا	دو	عدد	گردو	روی	این	خط	می	چینند،	سپس	با	توافق	هم	نوبت	
بازی	خود	را	از	پیش-	دو	پیش	–	سه	پیش	....	و	آخر	انتخاب	می	کنند	که	اصرار	در	گرفتن	نوبت	آخر	
می	باشد،	زیرا	امتیازاتی	دارد.	نفرات	هر	کدام	گردویی	صاف	و	درشت	و	پرداخت	شده	به	عنوان	تیره	در	
دست	دارند	که	پشت	بیضی	گردوها	می	مانند	و	از	نوبت	اول	تا	نوبت	های	بعدی	تیره	ها	را	به	روی	زمین	
می	اندازند؛	آنکه	تیره	اش	را	دورتر	از	همه	انداخته	است	اولین	نفر	است	که	تیره	اش	را	به	سوی	گردوها	
پرتاب	می	کند،	اما	نفری	که	نوبت	آخر	را	دارد	با	مقایسه	تیره	های	دیگران	سه	کار	می	کند؛	یا	تیره	اش	
را	دورتر	از	همة	تیره	ها	می	اندازد	که	اولین	نفری	باشد	که	مرحلة	تصاحب	گردو	ها	را	شروع	کند،	یا	در	
نزدیکی	و	جلوی	بیضی	تیره	اش	را	می	خواباند	که	جلوی	دید	دیگران	را	بگیرد	که	اگر	هیچ	کدام	گردوها	
را	نزدند	خودش	از	همان	نزدیک	گردوها	را	بزند	و	صاحب	شود	و	کار	سوم	این	است	که	از	امتیاز	سوم	
خود	استفاده	می	کند	و	خود	را	ارباب	اعالم	می	کند،	یعنی	اصالً	تیره	اش	را	نمی	خواباند،	وقتی	همه	از	
فاصله	های	دور	تیره	پرتاب	کردند	و	گردوهای	داخل	بیضی	را	نزدند	این	ارباب	یکباره	بدون	هیچ	کاری	

تمام	گردوهای	داخل	بیضی	را	صاحب	می	شود	و	آنها	را	جمع	می	کند.	
اما	اگر	فردی	با	تیرۀ	خود	گردویی	را	زد	و	از	بیضی	خارج	کرد،	برای	بار	دوم	و	سوم	از	جاهای	
جدید	تیرۀ	خود	را	به	سوی	گردوهای	داخل	بیضی	پرتاب	می	کند	تا	آنها	را	صاحب	شود.	اگر	بازیکنی	
در	حین	بازی	بتواند	تیره	های	افراد	قبل	از	خود	را	بزند	آنها	را	از	بازی	حذف	می	کند	و	رقیب	کمتری	
خواهد	داشت.	اگر	در	حین	بازی	تیرۀ	فردی	روی	محیط	بیضی	قرار	گیرد	آب	می	خورد	صاحبش	از	
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باال	به	تیره	فوت	می	کند	یا	تیره	به	خارج	بیضی	می	رود	که	بازی	از	همانجا	ادامه	می	یابد	و	یا	تیره	به	
داخل	بیضی	می	رود	که	می	گویند	سوک	شده	است.		صاحب	تیره	آن	را	برمی	دارد	و	عمود	بر	گردوهای	
داخل	بیضی	می	ایستد،	چشمانش	را	می	بندد	و	تیره	اش	را	از	نوک	بینی	خود	به	پایین	می	اندازد؛	این	
تیره	یا	گردویی	را	خارج	می	کند	و	یا	خود	تیره	از	بیضی	خارج	می	شود	که	بازیکن	منتظر	نوبت	بعدی	

می	ماند.	ختم	بازی	با	خارج	شدن	تمام	گردوهای	داخل	بیضی	می	باشد.	

)gelâru( ج- گالرو

روی	زمین	صاف	خطی	افق	می	کشند	و	هر	بازیکنی	یک	یا	دو	عدد	گردو	روی	این	خط	افقی	
می	چیند،	سپس	یک	نفر	تیره	های	همة	بازیکنان	را	جمع	می	کند	و	یک	نفر	پشت	گردوهای	چیده	
شده	می	ماند	در	حالیکه	با	دو	دست	خود	کاسه	ای	درست	می	کند،	فردی	که	تیره	ها	را	دارد	آنها	را	
ناگهان	به	داخل	دستان	نفر	دوم	می	اندازد	و	او	هم	تیره	ها	را	به	فاصلة	چند	متری	پرتاب	می	کند،	
هر	تیره	ای	که	دورتر	از	همه	روی	زمین	قرار	گرفت	صاحبش	اولین	نفر	است	که	بازی	را	شروع	
می	کند؛	یعنی	او	و	دیگران	تیره	های	خود	را	به	فاصلة	دور	یا	نزدیک	به	سوی	گردوهای	روی	خط	
پرتاب	می	کنند،	هر	تیره	ای	که	به	گردوها	خورد	درجایی	روی	زمین	مستقر	می	شود،	بقیة	افراد	اگر	
با	تیرۀ	خود	این	تیره	را	زدند	صاحب	تمام	گردوها	می	شوند،	اما	اگر	نزدند	همان	صاحب	تیرۀ	اول	
صاحب	تمام	گردوها	می	شود.	در	حین	این	مراحل	بازیکنی	که	احتمال	می	دهد	با	تیره	اش	گردوهای	
روی	خط	را	بزند	اما	تیره	اش	در	خطر	از	تیرۀ	دیگری	است	با	صاحب	این	تیره	شریک	یا	به	اصطالح	
»همایون«	می	شود	که	اگر	تیره	اش	هدف	قرار	گرفت	یا	حتی	اتفاقاً	هدف	قرار	نگرفت	طبق	همان	

پیمان	همایون	باید	گردوهای	روی	خط	را	با	شخص	دوم	به	تساوی	تقسیم	کند.	
هدف	هر	سه	مرحلة	این	بازی	مفّرح	و	پرنشاط،	تقویت	دید	چشم	برای	شکار	و	تمرکز	حواس	و	

تسلط	بر	اعصاب	است.	
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ت- اجرای بازی های جوانان )دخترانه( 

)dase bâze ( 1- دسه بازه

در	جایی	باز	و	یا	مسقف	عده	ای	دختر	و	زن	جمع	می	شوند؛	تعداد	پنج	دانه	سنگریزۀ	گرد	و	صاف	
تقریباً	شبیه	و	به	اندازۀ	فندق	تهیه	کرده،	سپس	با	توافق	هم	نوبت	بازی	را	تعیین	می	کنند	و	به	ترتیب	
شروع	می	کنند	به	اجرای	مراحل	هفده	گانة	زیر	که	البته	کمتر	دختر	ماهری	پیدا	می	شود	که	بتواند	همة	

مراحل	مختلف	را	به	انجام	برساند.	
نفر	اول	پنج	دانه	سنگریزه	را	در	مشت	می	گیرد،	یکی	را	به	باال	پرتاب	می	کند	و	چهار	دانة	دیگر	را	
پخش	زمین	می	کند؛	در	اینجا	باید	سنگریزه	را	چهار	بار	به	باال	پرتاب	کند	و	هر	بار	یکی	از	سنگریزه	های	
روی	زمین	را	بردارد،	البته	در	حین	برداشتن	تک	تک	دانه	ها	نباید	دستش	به	دانه	های	دیگر	بخورد	که	
اگر	دستش	به	دانه	های	دیگر	بخورد	دیگران	با	گفتن	کلمة	ِجز	)jez(	به	اصطالح	او	را	می	سوزانند	که	

باید	از	بازی	کنار	برود.	
اگر	سنگریزه	ها	نزدیک	هم	باشند	که	به	ناچار	دست	بازیکن	به	آنها	می	خورد	و	بازیکن	می	سوزد.	
او	می	تواند	سنگریزۀ	داخل	دست	را	بارها	به	باال	پرتاب	کند	و	در	حین	اینکه	سنگریزه	در	هوا	است	با	
نوک	انگشتان	سنگریزه	های	روی	زمین	را	با	احتیاط	از	هم	دورتر	کند	تا	آنها	را	راحت	تر	دانه	دانه	برچیند.	
مرحله	اول	را	که	برداشتن	تک	تک	دانه	ها	است	اگر	انجام	داد	دفعة	دوم	یکی	را	به	هوا	می	اندازد	و	
چهار	تا	را	پخش	زمین	می	کـند	و	بارها	سـنگریزۀ	داخل	مشـت	را	به	باال	می	اندازد،	ولی	در	اینجا	باید	
دوتا		دوتا	سنگریزه	از	زمین	بردارد؛	بارها	با	پرتاب	های	متعدد،	سنگریزه	های	روی	زمین	را	دوتا		دوتا	
جفت	هم	می	کند	تا	بتواند	راحت	تر	بردارد	در	اینجا	هم	دیگر	بازیکنان	نظارت	می	کنند	که	او	خطایی	
نکند	وگرنه	با	گفتن	کلمة	جز	او	را	می	سوزانند.	مرحلة	بعدی	باید	سنگریزه	ها	را	سه	تایی	از	زمین	
برچیند.	مرحلة	دیگر	باید	چهار	دانه	سنگریزۀ	روی	زمین	را	یکباره	از	زمین	بردارد	که	اگر	سنگریزه	ها			
از	هم	فاصله	داشته	باشند	با	پرتاب	های	مختلف	چهار	دانه	را	به	هم	نزدیک	تر	می	کند	و	سپس	یکباره	

بِشکن	و	نشکن	به	ترتیب	زیر	انجام	می	شود:	 برمی	چیند.	بعد	از	این	چهار	مرحلة	ابتدایی	دو	مرحلة	
بازیکن	یک	سنگریزه	را	به	باال	می	اندازد	و	چهار	دانه	را	پخش	زمین	می	کند،	سپس	با	پرتاب	های	
مختلف	دانه	دانه	سنگریزه	های	روی	زمین	را	برمی	دارد	که	در	مرحلة	بشکن	سنگریزۀ	برداشته	شده	باید	
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به	سنگریزۀ	داخل	دست	بخورد	و	صدا	بکند	و	در	مرحلة	نشکن	سنگریزۀ	برداشته	شده	نباید	به	سنگریزه	
داخل	دست	بخورد	و	نباید	صدایی	بدهد.	

مرحلة	بعدی	مرحلة	مستراح	است	که	بازیکن	کف	دو	پای	خود	را	به	هم	می	چسباند	طوری	که	
گودی	وسط	کف	پاها	به	شکل	یک	بیضی	می	شود،	یکی	از	سنگریزه	ها	را	به	باال	می	اندازد	و	چهار	دانه	
دیگر	را	در	چهار	دفعه	به	دور	این	کف	پاها	می	چیند،	سپس	با	پرتاب	های	دیگر	در	حین	اینکه	سنگریزه	
در	هوا	چرخ	می	خورد	با	احتیاط	دانه	دانه	سنگریزه	های	اطراف	پاها	را	برمی	دارد	و	داخل	بیضی	کف	پاها	
می	اندازد؛	وقتی	چهار	دانه	سنگریزه	به	حفرۀ	بیضی	ریخته	شد،	کف	پاها	را	جدا	می	کند	و	با	یک	پرتاب	

دیگر	هر	چهار	دانه	سنگریزه	را	از	زمین	برمی	دارد.	
مرحلة	بعدی	دروازه	است؛	بازیکن	نوک	دو	انگشت	نشانه	و	سبابة	دست	چپ	خود	را	روی	زمین	
می	گذارد،	در	حالی	که	این	دو	انگشت	از	هم	باز	هستند	و	شکافی	شبیه	دروازۀ	کوچکی	ایجاد	کرده	اند،	
با	یک	پرتاب	سنگریزه	ای	به	باال	می	رود	و	چهارتای	دیگر	جلوی	این	دروازۀ	کوچک	روی	زمین	پخش	
می	شوند،	با	پرتاب	های	دیگر	هر	دفعه	بازیکن	باید	یک	دانه	از	چهار	دانه	روی	زمین	را	از	این	دروازه	الی	
دو	انگشت	عبور	دهد	بدون	اینکه	دستش	به	بقیة	سنگریزه	ها	بخورد	و	آنها	را	بلرزاند	وگرنه	می	سوزد	
و	از	بازی	حذف	می	شود.	وقتی	با	موفقیت	و	مهارت	این	چهار	دانه	به	پشت	دروازه	رانده	شدند	بازیکن	
دست	چپ	خود	را	برمی	دارد	و	سپس	با	یک	پرتاب	دیگر	هر	چهار	دانه	سنگریزه	روی	زمین	را	برمی	دارد.	
مرحلة	بعدی	مرحله	گدا	می	باشد؛	یکی	از	سنگریزه	ها	را	به	باال	می	اندازد	و	چهارتای	دیگر	را	روی	
زمین	پخش	می	کند	با	یک	پرتاب	یک	سنگریزه	برمی	دارد،	با	پرتاب	دوم	دو	تا	سنگریزه	به	باال	می	اندازد	
و	یکی	را	از	زمین	برمی	دارد،	در	پرتاب	سوم	سه	سنگریزه	را	به	باال	می	اندازد	و	یکی	برمی	دارد	و	بار	آخر	

چهار	سنگریزۀ	داخل	دست	را	به	باال	می	اندازد	و	آخرین	سنگریزۀ	روی	زمین	را	برمی	دارد.	
مرحله	دارا،	چهار	سنگریزه	به	باال	پرتاب	می	شود،	یکی	به	زمین	گذاشته	می	شود،	بعد	سه	سنگریزه	
به	باال	می	رود	و	یکی	به	زمین	گذاشته	می	شود	تا	بار	آخر	که	یکی	به	باال	می	رود	و	یکی	هم	روی	زمین	

گذاشته	می	شود	و	در	نهایت	هر	چهار	دانه	سنگریزه	با	پرتاب	نهایی	از	زمین	برداشته	می	شود.	
مرحلة	ُمرغونه	)تخم	مرغ(،	در	این	مرحله	هربار	یک	سنگریزه	به	باال	می	رود	و	یکی	از	داخل	مشت	
به	زمین	گذاشته	می	شود	انگار	مرغ	تخم	می	گذارد،	وقتی	چهار	دانه	سنگریزۀ	داخل	مشت	تک	تک	روی	
زمین	گذاشته	شد	در	بار	آخر	یکی	به	باال	می	رود	و	بقیة	چهار	سنگریزه	یکباره	از	زمین	برچیده	می	شود.	
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مرحله	پِشت	حصار	و	مرحله	پیِش	حصار	)پشت	دیوار	–	جلوی	دیوار(،	در	این	دو	مرحله	با	پرتاب	های	
چهارگانه	چهارسنگریزه	را	بازیکن	یا	جلوی	دست	چپ	خود	که	به	صورت	دیواری	روی	زمین	قرار	دارد	
می	ریزد	و	یا	پشت	این	دیوارۀ	دست	چپ؛	اگر	سنگریزه	ها	پشت	دست	چپ	ریخته	شوند،	آن	را	پشت	
حصار	و	اگر	جلوی	دست	چپ	ریخته	شوند	آن	را	پیش	حصار	می	گویند.	وقتی	این	کار	انجام	شد	اگر	دو	
سنگریزه	به	هم	مماس	باشند	می	گویند	آن	دو	به	اصطالح	آب	می	خورند.	بازیکن	با	پرتاب	های	متعدد	
با	مهارت	با	نوک	انگشتان	خود	باید	آن	دو	سنگریزه	را	از	هم	جدا	کند	که	اگر	دستش	به	دو	سنگریزه	
در	یک	لحظه	بخورد	و	آنها	را	بلرزاند	دیگران	با	گفتن	کلمة	ِجز	او	را	می	سوزانند	و	حذف	می	کنند.	وقتی	
بازیکن	فاصله	ها	را	مناسب	کرد،	سنگریزه	ها	را	با	پرتاب	سنگریزۀ	پنجم	به	باال	از	پشت	دست	به	جلو	و	
یا	از	جلوی	دست	به	پشت	دست	هدایت	می	کند،	سپس	دست	چپ	را	از	زمین	برمی	دارد	و	با	پرتاب	
آخر	اگر	سنگریزه	های	روی	زمین	نزدیک	هم	باشند	یکباره	آنها	را	از	زمین	برمی	دارد	وگرنه	در	حین	
پرتاب	سنگریزۀ	پنجم	چهارتای	دیگر	را	به	هم	نزدیک	می	کند	تا	بتواند	راحت	تر	آنها	را	از	زمین	بردارد.	
مرحلة	آبشار،	در	اینجا	بازیکن	دست	چپ	خود	را	از	پشت	دست	روی	زمین	تکیه	می	دهد	طوری	
که	تا	آرنج	به	صورت	شیبدار	باشد	و	شبیه	یک	آبشار	کوچک	دربیاید،	سپس	با	پرتاب	های	چهارگانه	
هر	بار	یک	دانه	سنگریزه	را	از	ناحیة	مفصل	آرنج	به	سوی	کف	دست	چپ	هدایت	می	کند؛	وقتی	چهار	
دانه	سنگریزه	در	حوالی	کف	دست	روی	زمین	ریخته	شد	دست	چپ	را	از	زمین	برمی	دارد	و	اگر	
چهارسنگریزه	از	هم	فاصله	داشته	باشند	با	پرتاب	های	چندگانه	سنگریزه	داخل	دست،	چهاردانه	روی	
زمین	را	به	هم	نزدیک	می	کند	بدون	اینکه	سنگریزه	ها	به	هم	مماس	شوند	که	بازیکن	می	سوزد	و	حذف	
می	شود.	اگر	کار	نزدیک	کردن	را	بدون	اشتباه	انجام	داد،	برای	بار	آخر	سنگریزۀ	داخل	دست	را	به	باال	

می	اندازد	و	یکباره	چهاردانة	روی	زمین	را	برمی	دارد.	
مرحلة	مشت	کو	)مشت	کوب(،	در	این	مرحله	بازیکنان	دیگر	به	دلخواه	هر	کدام	کف	دست	خود	را	
جلوی	بازیکن	اصلی	روی	زمین	می	گذارند	و	بازیکن	اصلی	با	چهار	پرتاب	باید	چهار	دانه	سنگریزه	توی	
دست	خود	را	با	مهارت	روی	پشت	دست	این	بازیکن	دوم	بچیند،	سپس	با	هر	پرتاب	مشتی	به	پشت	
دست	بازیکن	دوم	بکوبد	و	دانه	ای	سنگریزه	بردارد؛	او	باید	مراقب	باشد	که	سنگریزه	های	دیگر	از	پشت	

دست	به	روی	زمین	نریزند	که	او	از	بازی	حذف	خواهد	شد.	
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مرحلة	چنگر	)	Chenger=	خراشیدن(،	در	اینجا	بازیکنان	دیگر	هر	کدام	به	دلخواه	کف	دست	
خود	را	روی	زمین	جلوی	بازیکن	اصلی	می	گذارند	در	حالی	که	انگشتان	این	دست	باید	از	هم	فاصله	
داشته	باشند	و	باز	باشند،	بازیکن	اصلی	با	چهار	پرتاب	هر	دفعه	دانه	ای	سنگریزه	داخل	فاصله	انگشتان	
بازیکن	دوم	می	ریزد،	سپس	در	حین	اینکه	سنگریزۀ	پنجم	را	به	باال	انداخته	است	با	ناخن	دست	چون	
گربه	خراشی	به	پشت	دست	بازیکن	دوم	وارد	می	کند	و	دانه	ای	سنگریزه	نیز	از	الی	انگشت	حریف	

برمی	دارد،با	چهار	پرتاب	چهار	خراش	وارد	می	کند	و	چهار	دانة	الی	انگشتان	را	نیز	برمی	دارد.	
مرحلة	چونگیل	)čungil	ویشگون(،	در	اینجا	نیز	بازیکنان	دیگر	به	دلخواه	در	حالی	که	انگشتان	
یک	دست	خود	را	باز	نگه		داشته	اند	کف	دست	را	روی	زمین	می	گذارند.	بازیکن	اصلی	با	چهار	پرتاب	
چهار	دانه	سنگریزه	را	الی	انگشتان	بازیکن	دوم	می	کارد،	سپس	با	چهار	پرتاب	دیگر	هر	بار	پشت	دست	

حریف	را	ویشگون	می	گیرد	و	سنگریزه	ای	را	هم	از	الی	انگشتان	حریف	برمی	دارد.	
تمام	مراحل	هفده	گانة	این	بازی	دخترانه	به	دقت	نظر،	ظرافت	انگشتان،	تمرکز	حواس	و	آرامش	و	
نرمی	بیش	از	حد	انگشتان	دست	نیاز	دارد	که	یقیناً	تمرینی	و	کسب	مهارتی	است	برای	انجام	دوخت	
و	دوز	خانگی	و	انواع	بافتنی	ها.	به	ندرت	پیدا	می	شود	بازیکنی	که	بتواند	تمام	مراحل	دشوار	این	بازی	را	

بدون	اشتباه	انجام	دهد.	
 )lâliyay( 2- واخوردن یا اللِ یَی

در	روزهای	اول	بهار	چند	دختر	در	باغی	که	درختانی	دارای	شاخه	های	محکم	و	قطور	دارد	جمع	
می	شوند	و	یک	طناب	کلفت	پنبه	ای	و	یا	نایلونی	را	به	شاخة	بلند	و	محکمی	آویزان	می	کنند؛	دو	سر	
طناب	را	محکم	یا	گره	می	زنند	و	یا	به	دو	انتهای	یک	چوبدستی	کلفت	و	صاف	گره	می	زنند	طوری	
که	بتوانند	روی	آن	یک	نفر	و	یا	حتی	دو	نفر	بنشینند	بدون	آنکه	گره	باز	شود	و	یا	چوبدستی	بشکند.	
آن	دختری	که	طناب	را	به	شاخة	درخت	آویزان	کرده	و	چوبدستی	و	گره	را	مرتب	کرده			است،	ابتدا	
خودش	داخل	طناب	می	نشیند	و	به	اصطالح	شیطوِن	وا	می	خورد	که	شاید	امتحانی	باشد	برای	شلی	یا	
سفتی	گره	ها	و	سالم	و	یا	معیوب	بودن	طناب	که	اگر	خطری	بود	همین	ابتدا	ظاهر	شود	و	دامن	مسئول	
اصلی	را	بگیرد،	وقتی	با	این	کار	شیطون	وا	طناب	و	گره	ها	تست	شدند،	دختران	به	دلخواه	هر	کدام	
ابتدا	توی	طناب	می	نشینند	و	با	یک	هل	دادن	اولیه	شخص	سوار	تحرک	و	شتاب	پیدا	می	کند	و	بعد	
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با	تکان	هایی	که	به	خود	می	دهد	جهش	و	خیز	برمی	دارد	و	یک	فاصله	به	طول	حدود	15	متر	و	ارتفاع	
سه	متری	را	تاب	می	خورد؛	فاصله	را	سواری	می	خورد	و	می	رود	و	برمی	گردد	همراه	با	دست	زدن	ها	و	
خواندن	ترانه	های	شاد	و	موزیکال	دخترانه.	بعضی	ها	که	مهارت	و	شهامت	بیشتری	دارند	دو	نفره	بغل	
هم	می	نشینند	و	خیز	برمی	دارند.	مرحلة	دیگر	یک	نفره	و	یا	حتی	دو	نفره	توی	طناب	سرپا	می	ایستند	
و	با	یک	هل	دادن	اولیه	شتاب	و	خیز	تند	و	تندتری	پیدا	می	کنند	با	تکان	هایی	که	به	سر	و	سینة	خود	
می	دهند	خیز	و	شتاب	آنها	چند	برابر	می	شود	)به	اصطالح	با	این	سینه	زدن(	مانند	آن	ژیمناستی	
می	شوند	که	طناب		دار	حلقه	را	گرفته	و	فاصلة	15	متری	با	ارتفاع	سه	متری	را	می	روند	و	می	آیند	و	همه	

ترانه	های	شادی	شبیه	به	مضمون	این	ترانه	را	می	خوانند:	
ِمه	برابر	جونا	زن	آوای-	کیجه	 ِمه	برار	جونه	سرشا-	 ِمه	پیر	جونه	سِرشا-	الِل	یی	الال-	 الِل	یی	الال-	
	. ُم	...

ِدبَست ِمه	برارجونه	بَرا	
مو ُ

بَِبرِد بَِبرُدموهای	 ُم	–	های	
و	کلشکن	آوای – های	زرین	قبا	زنگول	آبَست

 lâliyay lâ lâ, me piyar jo:ne sare šâ,… me berâr jo:ne sare šâ, me berâr jo:nâ zen

 âvây, kija vo kolešken âvây, hây zerin qabâ zangol âbastom, hây bebardomo hây

bebardomo me berârjo:n e barâ dabastom

	یی	الال،	پدر	جانم	سرش	شاد	و	سالمت	باشد....	برادر	جانم	سرش	شاد	و	سالمت	باشد.	 ِ
یعنی	الل

جانم	میل	همسرگزینی	دارد،	می	خواهد	زن	داشته	باشد؛	همراه	بچه	های	زیاد	)چون	مرغ	و	
برادر
بدانید	که	آن	دختر	شیک	پوش	)با	قبای	طالیی(	را	چون	بره	ای	تزیین	کردم	)زنگوله	به	او	
جوجه(
بستم(	و	او	را	آرام	آرام	بردم	بردم	تا	به	در	خانه	برادرم	بستم	و	مال	او	کردم....	با	سردادن	اینگونه	ترانه	ها	
نواهای	شادی	آفرین	و	شادی	بخش	خواستگاری	ها	رقم	می	خورد	و	انرژی	های	مثبت	به	همدیگر	
و
می	گردید	و	کارهای	جسمانی	این	بازی	مفرح	تمرین	پرش	طول	و	ارتفاع	و	غلبه	بر	ترس	عبور	

منتقل
پرتگاه	ها	و	ارتفاعات	صعب	العبور	بود.	
از





 رضا خراد شاعری دیرآشنا

   نادعلی فالح / پژوهشگر فرهنگ مردم

رضا	خراد1	را	در	کتاب	ها	و	منابع	به	نام	های	رضا	خراتی	کجوری2،	رضا	خراتی3،	رضا	خراط4،	رضا	
خراد5،	خرات	یا	خراد6	و...	ثبت	کرده	اند.	رضا	در	یکی	از	شعرهایش	می	گوید:	»رضا	گنه	جان	من	شاهر	
خراد	)خرات،	خراط(	مه/	امر	کردکار	شاکرد	بی	استادمه«.	البته	اینگونه	ثبت	کردن	فرق	چندانی	از	
نظر	موضوع	ندارد،	زیرا	در	شـعرهای	شفاهی	حرف	های	قریب	المخـرج	با	هم	قافیه	متی	شوند،	مانند:	
»	ن	و	م«،	»	ر	و	ل«،	»	ت	و	د«؛	پس	قافیه	شدن	حروف	»	ت	و	د«	چیز	عجیبی	نیست	که	یک	راوی	
»	د«	تلفظ	می	کند	و	راوی	دیگر	»	ت«،	اما	حرف	»	ط«	از	نظر	تلفظ	با	»	ت«	هیچ	گونه	تفاوتی	ندارد؛	
فقط	با	پژوهشگر	است	که	از	بین	دو	حرف	»	ت	و	ط«	یکی	را	ترجیح	دهد	و	برگزیند.	اما	دربارۀ	واژۀ	
خراطی	نه	عامة	مردم	چنین	اصطالحی	دارند	و	نه	در	هیچ		یک	از	شعرها	چنین	تلفظی	وجود	دارد.	
نویسندۀ	کتاب	شکوفه	هایی	از	ادبیات	مازندران،	ابتدا	می	گوید:	»رضا	خراتی	کجوری«؛	اما	شاهد	مثالی	
که	از	شعر	می	آورد،	خراد	ثبت	می	کند.7	به	هر	صورت	او	یکی	از	بزرگ	ترین	تبری	سراهای	مازندران	
است	که	بعد	از	امیر	پازواری	شهرت	درخوری	بین	عامه	ی	مردم	دارد.	برخی	از	امیری	پژوهان	مازندران،	
رضا	را	شاعر	کوه	نشین	و	امیر	را	شاعر	دشت	نشین	می	دانند	و	حتی	اشعاری	از	کنز	االسرار	را	به	او	

1.	دو	تلفظ	xarrât		و	xarrâd	بین	عامة	مردم	مصطلح	است.
2.		-	صفاری،1347:	22و	عمادی،1381:	2536،	و،1385:	41.

3.	طاهری	شهاب،	1381:	435	و	هومند،	1382:	73.
4.	یوسفی،1394:	327.

5.	اسدی،1390:	4.
6.	عالمه،	1328:	225.	

7.	صفاری،	22.
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منتسب	می	کنند؛1	اما	نصیری	معتقد	است	رضا	شاعری	متأخرتر	از	امیر	است	و	انتساب	بعضی	از	اشعار	
کنزاالسرار	به	رضا	ناصحیح	است.2	

مجید	اسدی	معتقد	است:	»نام	او	رضا	خراد	بوده،	که	به	غلط	خراط	شهرت	یافت،	بر	اثر	بی	سوادی	
بعضی	شناسنامه	نویسان	نام	او	را	خراط	ثبت	کردند.	خراد	طایفه	ای	که	به	»گل	gel«	معروفند.	در	روستای	
»کرات	کتی«	چمستان	نور	و	»میرخمن«	در	رفت	و	آمدند.	معنی	واژه	خراد	به	معنی	سرکش،	به	ویژه	
هنگامی	که	افسار	اسب	سرکش	را	یک	دفعه	و	به	تندی	بکشیم،	اسب	با	دو	دست	بلند	می	شود،	این	حالت	
را	خراد	می	گویند«.3	یوسفی	اعتقاد	دارد:	خراط	درست	است	و	خراط	هم	به	معنی	چوب	تراش	و	درودگر	
است،	خراد	به	معنی	سرکش	غلط	است.	طایفة	خراد	چوب	تراشان	ماهری	بودند،	ظروف	چوبی	زندگی	
چوپانان	را	می	تراشیدند.4	البته	واژۀ	خراط	به	معنی	درودگر	یا	نجار	نیست،	درودگری	حرفه	ای	است	که	
کارشان	ساختن	در	و	پنجره	و	دیگر	لوازمات	ساختمان	است،	اما	به	خراط	»	آنکه	با	چوب	اشیا	درست	
می	کند،	چوب	تراش	هم	می	گویند«،	»خراطی:	عمل	و	شغل	خراط،	تراشیدن	چوب	و	برابر	ساختن	آنها،	
دکان	خراط«.5	در	ضمن	مازندران	نه	به	نجار	خراط	می	گویند	و	نه	به	کسی	که	برای	چوپانان	لوازم	
می	تراشد.	به	آن	کسی	که	کارش	تراشیدن	لوازم	چوبی	چوپانی	و	گالشی	است	»	الک	تاش	lâk tâš«	یا	
الک	تراش	می	گویند.	امروزه	هم	در	زبان	فارسی	اصطالح	دوم	را	که	ترجمة	اصطالح	اول	است،	به	کار	
می	برند	و	به	درودگر،	نجار	می	گویند،	اما	در	مازندران	حتی	اصطالح	درودگر	را	هم	به	کار	نمی	برند.	به	هر	
صورت	واژۀ	خراد	یا	خرات	یک	واژۀ	خاص	و	نام	طایفه	است.	در	کتاب	فرهنگ	واژگان	تبری	نام	دو	آبادی	
به	نام		خّرات	کال	و	خرات	کال	را	آورده	که	اولی	را	با	تشدید	در	واکه	»	ر«	نام	آبادی	است	از	توابع	دهستان	
کیاکالی	قائمشهر،	دومی	بدون	تشدید	واکه	»	ر«	از	توابع	دهستان	گنج	افروز	بابل.6	همین	کتاب	خراد	را	
معنی	نکرده،	بلکه	واژۀ	خارت	بکردن	xârt bakərdan:	به	معنی	صدای	ته	حلقی	و	خارت	به	معنی	صدای	

جویدن	چیزی،	صدای	کشیدن	چیزی	روی	زمین	و	صدای	خر	خر	کردن،	آمده	است.7

1.	نصیری،1397:	10.
2.	همو:	10.

3.	اسدی،1390:	4.
4.	یوسفی،	1393-94:	329.

5.	معین،1371:	1405.
6.	فرهنگ	واژگان	تبری،	1381:	980.

7.	همو:	955.
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لغت	نامه	دهخدا،	دو	واژۀ	»	خراد	و	خراط«	را	به	طور	مبسوط	شرح	و	بسط	داده	است:	»خراد«	بدون	
تشدید	»	ر«	را	غلیواج،	زغن	و	با	تشدید	»	ر«	آنکه	چوب	ها	را	بر	چرخ	تراشد،	در	ادامه	می	گوید:	این	واژه	
در	عربی	یافت	نشد	و	به	دلیل	قرب	مخرج	ابدال	صورت	گرفت	و	با	»	ط«	هم	نوشته	می	شود.	خراد	با	
تشدید	»	ر«	نامی	بوده	است	که	ایرانیان	قدیم	بر	پسران	خود	گذارند	و...	نام	مستعار	برای	اسفندیار،	نام	
یکی	از	سرداران	اردشیر	بابکان	در	جنگ	با	اردوان،	نام	یکی	از	نجیب	زادگان	ایرانی	به	عصر	قباد	پیروز،	
نام	یکی	از	اصیل	زادگان	معاصر	یزدگرد،	نام	پادشاه	به	فضل	و	دانش،	یکی	از	پهلوانان	معروف.	همچنین	
اسم	قصری	در	استخر	بود،	نام	آتشکده	ای	به	زمان	اردشیر	بابکان	بود.	خّراد	برزین	نام	دیگری	است	برای	
پهلوانان،	مستشاران	و	آتشکده.1	ِخراط	با	کسرۀ	حرف	»	خ«	سرکشی	ستور	و	رسن	در	گسالنی	وی	از	
دست	کشنده،	خراط	با	ضمه	و	فتحه	»	خ«	به	معنی	پیه	که	از	بیخ	گیاه	لخ	برآرند.	خراط	با	ضمه	»	خ«	
و	تشدید	»	ر«	به	معنی	پیه	که	از	بیخ	گیاه	الخ	برآرند،	خراط	با	فتح	»	خ«	و	تشدید	»	ر«	به	معنی	آنکه	
چوب	تراشد	و	برابر	سازد،	حسن	بن	عالن	خراط،	مکنی	به	ابوعلی	از	بغدادیان	بود	و....	حمیدبن	زید	خراط،	
مکنی	به	ابوصخر	از	اهل	مدینه	بود.	علی	بن	عثمان	خراط	....یعقوب	بن	معبدبن	صالح	بن	عبداهلل	خراط	...و	
الیِه	یا	َخراِطه	َکالیَه	 همچنین	نام	دو	آبادی	در	مازندران	و	دو	آبادی	در	گیالن	خراط	کال	است.2	َخراِطه	َک
نام	ناحیتی	بوده	است	به	آمل	مازندران.3	در	قائمشهر	روستایی	به	نام	خرات	کال	)xərât kəlâ)	وجود	دارد.
طیار	یزدان	پناه	لموکی	معتقد	است	خرات	به	معنی	خورشید	است	و	خرات	کال	یعنی	سرزمین	خورشید	
)گفتگوی	شخصی(.	رشید	محمدی	هم	معتقد	است:	خرات	از	دو	قسمت	»ُخور	و	ات«	تشکیل	شد	که	به	

معنی	سرزمین	مقدس	خورشید	است	)گفتگوی	شخصی(.	
اینکه	خراد	چه	معنایی	دارد،	شاید	از	طریق	ریشه	شناسی	و	مراجعه	به	زبانشناسان	خبره	و	
متخصص	بتوان	مشکل	را	حل	کرد.	پژوهشگری	محترم	آن	را	به	معنی	اسب	سرکش	و	نام	طایفه	
می	داند؛	پژوهشگر	دیگری	به	معانی	درودگر	و....	هر	کدام	از	این	معنا	جای	بحث	دارد.	امیدوارم	دوستان	

پژوهشگر	به	این	مهم	دست	یابند.	

1.	دهخدا،	1377:	9631.
2.	همو:	9639.
3.	همو:	9640.
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زیستگاه رضا 

بعضی	پژوهشگران	او	را	اهل	خرات	محلة	کجور	می	شمرند.1	عده	ای	او	را	اهل	روستای	»	کرات	
کتی«	و	»	میرخمن	یا	میرخمند«	چمستان	نور	می	دانند	که	شاعر	به	دلیل	حرفه	اش	که	چوپانی	بود،	
در	هر	دو	آبادی	سکونت	داشت؛	یعنی	فصل	سرما	در	»	کرات	کتی«	و	فصل	گرما	در	»	میرخمن«.2	
البته	به	گفتة	پژوهشگرانی	چون	یوسفی	و	نصیری	در	بعضی	از	روستاهای	چمستان	افرادی	مدعی	اند	
که	از	نوادگان	دختری	او	هستند.	»	رضا	خراط	پسر	عابدین	خراط،	در	روستای	میرخمند	)میرخمن 
mir xəman(	زاده	شد.	از	برادران	رضا	می	توان	میرزا	)یوسف(	و	علی	را	نام	برد.	از	میرزا	)یوسف(	خبری	

یافت	نشد	ولی	نوادگان	علی	و	رضا	در	چندین	روستای	چمستان	نور	پراکنده	اند.	در	واقع	خراط	نام	
طایفه	ای	است	که	تمرکز	آنها	در	چمستان	است	و	در	مناطقی	دیگر	چون	نور	و	آمل	نیز	پراکنـده	اند.	
»	میرخمن«	ابتدا	منطقه	ییالقـی	بزرگی	بود	و	جمعیت	زیادی	داشت.	برای	رفتن	به	آن]جا[	از	جنگل	
الویج	سپس	از	»	ایزوا«،	»	کمربن«	و	»	میچکاخنی«	می	گذرند	و	به	»میرخمن«	می	رسند	که	آخرین	
محل	اسـت.	کوه	البـرز	بین	»	میرخـمن«	و	»	بلده«	واقـع	است	که	به	»	سـیو	سـنگ«	شهره	است.	
در	»	میـرخمـن«	بقایای	قبرهای	باسـتانی	گبـری	زیادی	وجود	دارد	که	نشـان	دیرینگـی	آن	اسـت.	
»	میرخمن«	سه	محلة	پلکانی	دارد	که	هر	کدام	به	نام	طایفه	ای	است:	محلة	پایین	به	نام	»	گل	محله«،	

میانی	»	خراط	محله«،	باال	محله	به	نام	»	صقل	محله«	که	نام	طایفه	ای	از	اهالی	الویج	است.3
آقای	هومند	هر	چند	به	تأسی	از	پیشینیان	او	را	کجوری	می	داند،	اما	در	ادامه	می	گوید:	»روستای	بزرگ	
خرات	محله	یا	خرات	کال	همانند	روستای	کوهستانی	»	ماهن«	بر	اثر	زلزله	که	سه	سال	ادامه	داشت،	از	
بین	رفت«4.	در	کتاب	اشاره	شد	که	»	ماهن«	اکنون	مرتع	جنگلی	از	توابع	چمستان	نور	است،	اما	به	مکان	
»خرات	کال«	اشاره	ای	نشده	است	که	در	کدام	منطقه	نور	واقع	گردیده	است.	در	یک	روایت	شفاهی	راوی	

او	را	اهل	یالی	می	داند؛	یالی	روستایی	است	از	توابع	بلده	نور5	و		راوی	دیگری	او	را	اهل	الویج	می	شمارد.6

1.	صفاری،	1347:	22؛	طاهری	شهاب،	1381:	435؛	هومند،	1382:	73.	عالمه،	1328:	225.
2.	اسدی،1390:	4؛	یوسفی،	1394:	327؛	نصیری،	1397:	12.

3.	نصیری:	12.
4.	هومند،	1382:	75-74.

5.	فالح،	1396:	309.
6.	روایت	ضبط	شده	دربارۀ	چگونگی	شاعر	شدن	رضا	که	هنوز	به	چاپ	نرسیده	است.
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اما	آنچه	آشکار	است،	رضا	خراد	شاعری	از	خّطه	ی	نور	است	و	شعرهایش	هم	در	مناطقی	چون	نور،	
کجور،	آمل،	چالو،	حتی	بعضی	از	مناطق	بابل	روایت	می	شود.	از	این	منظر	بسیاری	از	شعرهای	رضا	با	
امیر	یکی	دانسته	شده،	زیرا	راوی	هیچگونه	تفاوتی	بین	اشعار	رضا	و	امیر	قائل	نیست؛	تنها	تفاوت	در	
آغاز	بسیاری	از	شعرهاست	که	بعضی	می	گویند:	رضا	»گنه«	یا	»بوته«	و	بعضی	می	گویند	امیر	»گنه«	
یا	»بوته«.	هر	چند	اشعار	رضا	بعد	از	امیر	شهرت	درخوری	دارد	و	در	مناطق	وسیعی	از	مازندران	رواج	
دارد	و	نقل	محافل	و	مجالس	است؛	برای	همین	هم	با	اشعار	امیر	یکی	دانسته	شده	و	راویان	با	توجه	
به	عالقة	خویش	نام	راوی	را	عوض	می	کنند.	حتی	بعضی	راویان	تمام	اشعار	امیر	را	عاشقانه	و	تمام	
اشعار	رضا	را	عارفانه	و	مذهبی	می	دانند.	این	در	حالی	است	که	با	توجه	به	نسخ	تصحیح	شدۀ	امیر	
اکثر	شعرهایش	مضمون	و	اندیشه	های	مذهبی	داشته	و	در	عین	حال	زبان	زمخت	و	واژگان	عربی	
زیادی	دارد،	در	حافظه	ندارند.	دلیل	آنچه	اشعار	در	حافظه	مانده	یا	عاشقانه	اند	یا	مذهبی؛	که	اشعار	
مذهبی	در	طول	زمان	صیقل	خورده،	نرم	و	لطیف	تر	شده،	بین	مردم	سینه	به	سینه	نقل	می	شود	و	به	
نسل	های	بعد	انتقال	داده	می	شوند.	چون	شعر	رضا	هم	مکتوب	نیست،	با	توجه	به	اصول	علم	فولکلور	

هم	سادگی	اش	را	حفظ	کرده	و	هم	با	شعر	غیرمکتوب	امیر	مشتبه	شده	است.	

زندگی و مرگ رضا

بعضی	او	را	از	ندیمان	آغا	محمدخان	قاجار	می	دانند.1	بعضی	زمان	زیست	او	را	در	دورۀ	زندیه	و	آغاز	
به	قدرت	رسیدن	آغا	محمدخان	قاجار	بین	سال	های1150-1120	دانسته	اند.2	عالمه	زمان	زیستن	او	را	
در	دورۀ	قاجار	می	داند،3	بعضی	او	را	مربوط	به	صدر	دورۀ	قاجار	می	دانند4	و	بعضی	معتقدند	او	همزمان	
با	ناصرالدین	شاه	می	زیسته	است.5	زمان	وفات	او	را	اوایل	حکومت	مظفرالدین	شاه	قاجار	شاید	حدود	
سال	های	1311-1310	می	دانند.6	محل	دفن	او	را	هم	در	جوار	امامزاده	شاه	بالو	آهودشت	چمستان	نور7	

1.	صفاری،1347:	22؛	اشرفی،1381:	2536؛	عمادی،1381:	2536.
2.	هومند،	1382:	74.
3.	عالمه،	1328:	227.

4.	طاهری	شهاب،	1381:	435.
5.	اسدی،1390:	4؛	یوسفی،	1393-94:	333.

6.	یوسفی:	333.
7.	اسدی،1390:	4.
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یا	میرخمن1	گفته	اند.	نصیری	هر	دو	مکان	را	محل	احتمالی	قبر	او	دانسته،	اما	معتقد	است	که	مکان	دوم	
از	احتمال	بیشتری	برخوردار	می	باشد.2	البته	هیچکدام	از	پژوهشگران	از	زمان	دقیق	آغاز	و	انجام	زندگی		
او	اطالعی	ندارند،	بلکه	همه	حدس	و	گمان	است،	چرا	که	هیچگونه	مدرکی	دال	بر	اثبات	گفتارها	باشد	
موجود	نیست.	اینکه	یوسفی	می	گوید،	با	توجه	به	زبان،	نوع	گویش	و	لهجه	و	ساختار	واژگان،	طرز	بیان	
رضا	به	زبان	و	زمان	ما	بسیار	نزدیک	بوده	و	نشان	می	دهد	که	از	زمان	ما	خیلی	فاصله	نداشته	و	همین	
120	سال	درست	است.3	از	نظر	علم	فولکلورشناسی	و	فرهنگ	مردم	چنین	نظری	نمی	تواند	صحیح	
باشد؛	چرا	که	یکی	از	ویژگی	های	فرهنگ	مردم	و	ادبیات	شفاهی	به	روز	شدن	و	همگام	با	مردم	است.	اگر	
راوی	ای	یک	افسانه		را	دویست	سال	پیش	بیان	کرد،	راوی	دیگری	همان	افسانه	را	با	همان	ویژگی	های	
منطقه	ای	و	زبانی	و...	امروز	بیان	کند،	باز	تفاوت	فاحش	زبان	و	واژگان	حتی	تغییر	فرهنگ	را	خواهیم	دید.	
امروزه	بسیاری	از	راویان	هنگامی	که	قصه		می	گویند،	از	ماشین،	مدرسه،	کالس	و	ده	ها	واژۀ	امروزی	
بنا	به	ضرورت	یاد	می	کنند.	از	طرفی	زبان	در	ادبیات	شفاهی	بستگی	به	موقعیت	جغرافیایی	تغییر	
می	کند.	وقتی	اشعار	رضا	در	آمل	و	چالو	و	بابل	روایت	می	شود،	راوی	دقیقاً	با	لهجة	منطقة	خود	که	با	
آن	بزرگ	شده	و	در	حقیقت	زبان	مادریش	محسوب	می	شود،	روایت	می	کند.	پس	هر	راوی	با	توجه	به	
لهجه	و	زبان	خود	اشعار	را	می	خواند.	از	طرفی	امروزه	شعرهایی	در	قالب»تبری	tabri«	وجود	دارد،	که	
هم	به	رضا	منسـوب	است	و	هم	به	دیگر	شاعران	تبری	سرا،	از	جمله	امیر.	عامة	مردم	هنگام	خواندن	
اشـعار	چه	رضا	و	چه	امیر	و	چه	دیگـر	شـاعران	را	می	گویند	»	تبری	بخونیم	tabri baxunnim	«	یا	
»	تبری	بخون	tabri baxun	«؛	این	در	حالی	است	که	امروز	اصطالح	امیری	را	گروهی	که	در	رسانه	ها	
جا	خوش	کرده	اند،	مصطلح	کردند.	دقیقاً	شبیه	فارسی	سازی	بسیاری	از	مکان	و	روستاهای	مازندران	

است	که	آسیب	زیادی	به	فرهنگ	و	زبان	بومی	هر	منطقه	می	زند.	
به	هر	صورت	نظر	دقیق	و	متقن	دادن	در	ادبیات	شفاهی	نه	تنها	کار	ساده	ای	نیست،	بلکه	اصوالً	
نادرست	به	نظر	می	رسد.	مردم	ذهن	اسطوره	سازی	دارند	و	هر	چه	را	دوست	داشته	باشند	تا	حد	اسطوره	
آن	را	شاخ	و	برگ	می	دهند،	می	بالد	و	پرورش	می	یابد	و	در	طول	زمان	افسانه	هایی	به	آن	منتسب	می	کنند.	

1.	یوسفی،	1393-1394:	332
2..	نصیری،	1397:	21.

3.	یوسفی،	1393-94:	333.
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اگر	بخواهیم	با	افسانه	و	اسطوره،	حدس	و	گمان،	تاریخ	دقیق	یک	موضوعی	یا	مسئله	ای	را	مشخص	
کنیم،	راه	عبث	در	پیش	گرفتیم	و	در	نهایت	این	قافله	ره	به	ترکستان	می	برد.	از	طرفی	در	چند	دهة	اخیر	
پژوهشگران	سعی	کردند،	بعضی	از	شخصیت	های	تاریخی	و	افسانه	ای	را	به	زادگاه	و	شهر	خویش	منتسب	
کنند.	نمونة	آن	آرش	کمانگیر	است.	آرش	یک	اسطورۀ	ایرانی	است	با	تمام	ویژگی	هایی	که	دارد؛	حال	
عده	ای	او	را	اهل	آمل	و	عده	ای	ساری	و	عده	ای	رویان	و....	می	دانند،	در	حالی	که	بی	تردید	او	از	آن	همة	
ایرانیان	است	و	منتسب	کردن	او	به	شهر	و	آبادی	خویش،	آب	در	هاون	کوبیدن	است.	چند	سال	پیش	
همین	اتفاق	دربارۀ	طالب	آملی	افتاد.	عده	ای	از	اهالی	آبادی	»کرچک«	آمل،	طالب	آملی	را	اهل	»کرچک«	
و	اطرافش	دانستند	و	برایش	یادبود	گرفتند	و	زحمات	زیادی	متقبل	شدند.	بعد	از	همایش	طالب	آملی	در	
سال	1390	نیز	مردم	روستا	تمام	مهمانان	را	به	آبادی	خویش	دعوت	کردند.	البته	پیش	زمینة	این	کار	را	
طاهری	شهاب	در	صفحة	شش	از	مقدمة	دیوان	طالب	آملی	و	بعداً	مرحوم	دکتر	اباذری	در	کتاب	طالب	
آملی	فراهم	کرده	بود،	در	دیوان	طالب	آملی	هر	کجا	واژۀ	عشق	را	دیده،	به	عشق	آباد	که	آبادی	ست	نزدیکی	
»کرچک«	تعمیم	داده	است	و	بعد	هم	بر	اساس	مصراع	معروف	منظومه	طالب	و	زهره	»کرچگ	سنگ	
کتی	طالب	ره	ندی«؛	طالب	را	اهل	آبادی	»کرچک«	و	اطرافش	دانسته	است.1	آیا	اسناد	و	مدارک	دقیقی	
برای	چنین	شخصیت	تاریخی	دربارۀ	زادگاهش	وجود	دارد؟	آیا	شاعر	پرآوازه	ای	چون	طالب	در	دیوانش	به	
چنین	مکانی	اشاره	کرده	است؟	آیا	او	همیشه	خود	را	اهل	شهر	آمل	می	دانست،	یا	ادعای	دیگری	داشت؟	
مسلماً	جواب	منفی	است.	پس	منتسب	کردن	شخصیت	هایی	چون	طالب	تاریخی،	رضای	افسانه	ای	و	
آرش	اسطوره	ای	به	خویش	و	در	صدد	اسناد	سازی	بر	آمدن،	کار	بی	فایده	ای	است.	در	حقیقت	ما	داریم	آنها	
را	کوچک	و	محدود	می	کنیم.	بیاییم	همانگونه	که	عامه	مردم	اعتقاد	دارند	و	عمل	می	کنند،	احترام	بگذاریم	

و	در	صدد	تاریخ	سازی	و	سندسازی	نباشم	و	بگوییم	رضا	خراد	شاعری	است	برای	همه	مردم	و	بس.	
همان	طور	که	گفته	شد،	از	دیدگاهی	دیگر،	عامة	مردم	اسطوره	ها	و	افسانه	هایی	را	به	خویش	
منتسب	می	کنند،	حتی	در	اسطوره	های	مذهبی	و	دینی	چنین	اتفاقاتی	دور	از	ذهن	نیست.	چه	بسا	
می	توان	رد	پای	بعضی	از	بزرگان	دین	و	امامان	را	در	دورترین	نقاط	و	صعب	العبورترین	مکان	ها	یافت	
که	بیشتر	به	شکل	قدمگاه	فالن	شخصیت	دینی،	تاریخی	و	اسطوره	ای	خود	را	نشان	می	دهد؛	اما	

1.	اباذری،	1381،	20-	15؛	برای	اطالعات	مشروح	تر	به	کتاب	مشاهیر	آمل	»طالب	آملی«	اثر	مرحوم	دکتر	محسن	اباذری	مراجعه	شود.
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همین	موضوع	دربارۀ	شعر	شاعران	عکس	است؛	یعنی	عامة	مردم	شعر	خویش	سروده	را	به	شاعران	
منتسب	می	کنند	و	این	دربارۀ	شعرهای	کوتاه	مانند	رباعی	و	دوبیتی	یا	به	عبارتی	چهار	مصراعی	ها	
بیشتر	خود	را	نشان	می	دهد.	اشعار	منسوب	به	خیام،	باباطاهر	عریان،	فایز	دشتستانی	و....	نمونه	هایی	
از	این	دست	هستند.	امروزه	صدها	شعر	به	باباطاهر	و	خیام	و...	منتسب	است،	درحالیکه	آنها	این	
همه	شعر	نسروده	اند.	در	باب	امیر	و	رضا	هم	وضع	به	همین	منوال	است.	شعرهای	زیادی	منتسب	به	
امیر	است،	که	آنها	را	به	رضا	هم	نسبت	می	دهند.	حال	چرا	عامة	مردم	سروده	هایشان	را	به	شاعرانی	
نسبت	می	دهند	که	چهرۀ	موجه	و	مردمی	دارند؟	این	سؤالی	است	که	در	ذهن	بسیاری	نقش	می	بندد.	
مهم	ترین	دلیلش	به	زبان	دیگری	حرف	دل	خویش	زدن،	موجه	کردن	اندیشه	ای	است	که	شاید	مورد	
پسند	جامعه	قرار	نگیرد؛	زیرا	اگر	گفتار	چندان	درست	نباشد،	چون	پشتیبانش	فالن	شاعر	مطرح	است،	
در	برابر	آن	گفتار	مقاومت	صورت	نمی	گیرد	و	به	نوعی	قبولش	می	کنند.	در	حقیقت،	اثرگذاری	مؤلف	
در	خواننده	یا	شنونده	است	که	کارکرد	خاص	خودش	را	دارد	و	کالم	مهم	جلوه	می	کند.	اگر	شاعر	
گمنامی	به	نام	شاعر	مطرح	سخنی	بگوید	و	شعری	بسراید،	نام	شاعر	مطرح،	تأثیر	خود	را	در	جامعه	

خواهد	گذاشت.	

افسانه   ها دربارۀ رضا

در	کتاب	شکوفه	هایی	از	ادبیات	مازندران	دربارۀ	عشق	رضا	با	دختری	که	محبوبه	اش	بود،	اشاره	
می	کند	و	می	گوید	داستانش	بین	روستاییان	معمول	است	و	در	شب	های	دراز	زمستان	نقل	مجالس	
و	شب	نشینی	ها	است.1	او	سواد	نداشته	و	به	عشق	دختری	که	محبوبه	اش	بوده،	شعر	می	سرود.2	اشعار	
موجود	این	شاعر	بیشتر	دینی	و	مذهبی	آن	هم	شیعة	دوازده	امامی	است	که	عامة	مردم	به	آن	»	تبری	
tabri«	می	گویند	و	هیچگونه	شعر	عاشقانه	یا	به	اصطالح	ادیبان،	عشق	زمینی	وجود	ندارد	که	دال	بر	

عشق	او	به	دختری	باشد.	اما	افسانه	های	زیادی	دربارۀ	چگونگی	شاعر	شدنش	وجود	دارد:	رضا	شبی	
در	محل	کارش	»	تالر	سر« (təlârə sar)	در	میان	جنگل	خواب	می	بیند،	سید	بزرگواری	به	خوابش	

1.	صفایی،	1347:	22.
2.	طاهری	شهاب،	1381:	435.
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آمده	و	می	گوید:	گفتار	می	خواهی	یا	کردار؟	وقتی	رضا	از	خواب	بیدار	می	شود،	شروع	می	کند	به	شعر	
گفتن.	تا	غروب	شعر	می	گوید،	فرصت	را	از	دست	می	دهد،	گاوش	را	ندوشیده	و	پستان	های	گاو	پر	
شیر	می	شود.1	رضا	به	زیارت	امام	هشتم	می	رود،	شب	در	صحن	امام	رضا	)ع(	می	خوابد،	صبح	بیدار	
می	شود،	می	بیند	لب	هایش	شیرین	است،	وقتی	زبان	می	زند	و	آب	دهنش	را	می	خورد،	شروع	می	کند	
به	شعر	گفتن.2	رضا	همراه	آیت	اهلل	میرزا	هادی	به	مشهد	می	رود	و	هنگام	برگشت	بین	راه،	آیت	اهلل	
میرزا	هادی	با	او	شوخی	می	کند	و	می	گوید:	امام	رضا	به	ما	نامه	داد	و	ما	مشتی	شدیم	به	تو	نامه	نداد؟	
او	می	گوید:	نه.	آیت	اهلل	می	گوید:	پس	تو	مشتی	نشدی.	او	نصف	شب	از	خواب	بیدار	می	شود	و	به	
سمت	امام	رضا)ع(	می	رود،	امام	رضا	متولی	اش	را	خوابنما	می	کند	و	می	گوید:	این	نامه	را	بهش	بده.	
باالخره	نامه	را	گرفت	و	خود	را	به	کاروان	رساند	و	آیت	اهلل	میرزا	هادی	وقتی	نامه	را	دید،	گفت:	مشتی	
واقعی	تو	هستی	و	رضا	از	همان	جا	شاعر	می	شود.3	عامة	مردم	افسانه	هایی	از	این	دست	را	برای	دیگر	
شخصیت	ها	و	شاعران	فولکلور	ایران	و	مازندران	هم	ساخته	اند.	امیر	با	خوردن	خربزه	شاعر	می	شود،	بز	
که	پوست	خربزه	را	می	خورد	شاعر	می	شود	و	چوپان	دل	بز	را	می	خورد	و	او	هم	شاعر	می	شود.4	امیر	
و	گوهر	خربزه	خوردند	و	شاعر	شدند.5	مال	نظر	فانی	نیز	شاعری	است	که	با	خواب	دیدن	شاعر	شده	
است.6	این	امر	شاید	دالیل	متعددی	داشته	باشد؛	یکی	از	مهم	ترین	دالیل	موجه	جلوه	دادن	شخصیت	
شاعرانی	است	که	عامة	مردم	به	دلیل	نامتعارف	زندگی	کردن	آنها	و	به	واسطة	ویژگی	های	منحصر	به	
فردی	که	با	آنان	شهره	بودند،	پذیرای	آنها	نبودند	و	تحملشان	نمی	کردند.	شاید	آنها	را	سربار	جامعه	
می	دانستند.	مثالً	در	منطقةبین	نور	و	آمل	که	به	باال	خیابان	لیتکوه	معروف	است.	شاعری	به	نام	مال	
نظر	زندگی	می	کرد.	او	در	مجالس،	شعر	می	خواند	و	گاهی	به	دلیل	سادگی	و	حالت	خاصی	که	داشت،	
موجب	سرگرمی	مردم	هم	می	شد؛	به	گونه	ای	که	به	»خل	نظر	xəl nəzar«	شهره	شد.	این	تعبیر	به	
یک	اصطالح	عام	در	بین	مردم	تبدیل	گردید؛	زیرا	هر	گاه	کسی	سادگی	کند	و	آدم	جدی	نباشد	و	به	
 vərə vel hâkən	هّسه	نظر	خل	وه	هاکن،	ول	وره	»	گویند:	می	نباشد،	هماهنگ	جامعه	عرف	با	نوعی

1.	یوسفی،	1393-1394:	334.
2.	فالح،	1396:	303.

3.	همو:	311.
4.	فالح،	1396:	43و47.

5.	کنزاالسرار،	1277:	127.
6.	محمدی،	1386:	108-107.
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ve xəl nəzar hassə؛	او	را	رها	کنید،	او	همان	نظر	دیوانه	است«.	مال	نظر	فانی	شاعری	از	بندپی	بود	

که	به	اتفاق	خانواده	به	روستای	سائیج	محله	کوچ	کرد	و	در	همان	جا	وفات	یافت	اما	از	مکان	دفنش	
اطالعی	در	دست	نیست.1	نمونه	های	این	خواب	ها	در	ادبیات	فارسی	کم	نیست،	ناصر	خسرو	بعد	از	
خوابی	که	دید	متحول	شد	و	دربار	و	درباریان	را	رها	کرده،	شعر	و	شاعری	را	در	خدمت	مذهب	گرفت	
و	اشعار	و	نوشته	هایی	در	اثبات	عقاید	خویش	سرود	و	نوشت.2	دربارۀ	حافظ	هم	چنین	افسانه	هایی	
وجود	دارد:	»یک	روز	نهایت	درجه	متأثر	و	رنجیده	خاطر	شده	به	مزار	باباکوهی	رفت	و	در	آنجا	به	حال	
خودش	زیاد	گریست،	شب	خوابید،	در	خواب	بزرگی	را	دید	که	لقمه	ای	به	او	می	خوراند	و	می	گوید:	
برو	که	دروازۀ	علوم	به	روی	تو	باز	شد.	از	نامش	می	پرسد،	معلوم	شد	که	جناب	امیر	علیه	السالم	است؛	

صبح	که	برخاست	این	غزل	را	گفت:	

	وندران	ظلمت	شب	آب	حیاتم	دادند«3	 دوش	وقت	سحر	از	غصه	نجاتم	دادند	

دربارۀ	ازدواج	رضـا	در	روایت	هـا	اشـاره	نشـده	است،	اما	پژوهشـگرانی	چون	یوسـفی	و	نصـیری	
می	گویند	او	ازدواج	کرده	و	نوادگان	دختری	او	در	منطقة	چمستان	زندگی	می	کنند.	نصیری	که	
به	طور	مشروح	تر	به	وصف	زندگی	او	می	پردازد	می	گوید	رضا	با	دختری	از	روستای	رشکالی	آمل	
ازدواج	کرد	و	طالق	داد	که	حاصل	این	ازدواج	یک	دختر	به	نام	زهرا	است.4	هم	نصیری	و	هم	یوسفی	
شجرهنامة	رضا	را	در	نموداری	ترسیم	کرده	اند.5	اما	مسئلة	مجهول	و	غیرقابل	باور	برای	من	آن	است	
که	چگونه	نوه	های	او	حتی	از	محل	دفن	او	اطالع	ندارند.	چگونه	محل	دفن	فردی	مانند	رضا	خراد	که	
شعرش	سینه	به	سینه	در	بین	مردم	رواج	دارد،	مشخص	نیست.	مگر	اینکه	زمان	زندگی	و	وفات	او	
گذشتة	دور	باشد.	البته	باز	معتقدم	دنبال	سر	نخ	گشتن	برای	زندگی	و	زمان	مرگ	شاعران	بومی	ای	
چون	امیر	و	رضا	و....کاری	عبث	است.	نه	تنها	دربارۀ	شاعران	بومی	مازندران	حتی	دربارۀ	شاعران	
ادبیات	شفاهی	دیگر	مناطق	ایران	چون	فایز	دشتستانی،	شرفشاه	گیالنی	و...	که	در	ایران	شهره	
هستند،	کار	بی			ارج	و	مزدی	است.	آیا	امروز	شعرهای	باباطاهر	که	بین	عامه	مردم	وجود	دارد،	زمان	

1.	همو:	118-117.
2.	صفا،	1367:	450-449.

3.	شبلی	نعمانی،	1363:	166.
4.	نصیری،	1397:	14-13.

5.	یوسفی،	94	-1393:	334؛	نصیری،	1397:	15.
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سرایش	آن	معلوم	است؟	آیا	همچنان	به	لهجه	و	زبان	باباطاهر	نزدیک	است؟	این	در	حالی	است	که	
همه	می	دانیم	شعر	شفاهی	با	توجه	به	زمان	و	مکان	تغییر	می	کند	و	خود	را	با	فرهنگ	همان	زمان	
و	مکان	تطبیق	می	دهد.	مگر	نه	اینکه	ادبیات	شفاهی	مردمی	ترین	و	به	روزترین	و	در	عین	حال	

دموکراتیک	ترین	ادبیات	جهان	است؟	
از	منظر	دیگر	اگر	نظر	و	پژوهش	های	یوسفی	و	نصیری	را	قبول	کنیم	و	بگوییم	آنچه	نوادگان	رضا	
می	گویند	درست	است،	ممکن	است	نامبردگان	از	نوادگان	فرد	دیگری	به	نام	»رضا	خراط«	باشند	نه	رضا	
خراد؛	یعنی	شاعری	که	مد	نظر	تمام	پژوهشگران	است	و	اشعار	او	جز	ادبیات	شفاهی	یا	فرهنگ	مردم	است.
از	طرفی،	در	طی	سال	ها	کار	میدانی	و	حشر	و	نشر	با	راویانی	که	اگر	االن	زنده	بودند،	باالی	صد	و	
بیست	سال	عمر	داشتند،	مشاهده	کردم	که	این	راویان	نه	تنها	از	رضا	اطالعی	نداشتند،	بلکه	در	زمینه	
مسائل	شخصی	کمتر	عالقه	نشان	می	دادند.	اگر	زمان	زیستش	به	زمان	ما	نزدیک	بود،	باید	راوی	ای	
دربارۀ	دیدارش	با	پدر	و	پدربزرگش	کسب	اطالع	کرده	باشد؛	درحالیکه	امروز	فقط	چند	نفری	که	خود	
را	نوادگان	او	می	دانند	و	اطالع	زیادی	از	زندگی	اش	ندارند،	تنها	مدعی	اند	که	زمان	زیستش	متأخرتر	
است.	بنا	بر	همة	آنچه	گذشت،	بحث	و	جدل	در	این	باره	موضوعیت	ندارد	و	مشکلی	را	حل	نمی	کند.

سواد

چون	از	زندگی	رضا	اطالعاتی	در	دست	نیست،	آن	چه	درباره	اش	گفته	شد	و	می	گویند،	از	روی	
حدس	و	گمان	است.	پس	مدرکی	دال	بر	سواد	داشتن	یا	بی	سوادی	اش	وجود	ندارد،	»	آنچه	از	اشعار	
رضا	برمی	آید،	او	سواد	خواندن	و	نوشتن	نداشت«.1	سواد	نوشتن	نداشت.2	در	روایت	شفاهی	هم	او	
آدمی	بی	سواد	است؛3	اما	اشعارش	کامالً	ویژگی	های	اشعار	شفاهی	همچون	اشعار	امیر	پازواری	و	
ترانةمازندرانی	را	دارد	که	بین	عامة	مردم	سینه	به	سینه	نقل	محافل	و	مجالس	است،	در	نتیجه	در	عین	

سادگی،	فرهنگ	و	باورهای	دینی	و	مردمی	در	آن	موج	می	زند.

1.	عالمه،	1328:	225.
2.	صفاری،	1347:	22،	طاهری	شهاب،	1381:	435.

3.	فالح،	1396:	309.
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موضوع و مضمون اشعار

اشعارش	عارفانه	و	پرمغز	بوده	و	از	روح	سادۀ	ده	نشینان	صحبت	می	کند.1	ترانه	هایش	دارای	جذابیت	
خاصی	است	که	روح	شنونده	و	خواننده	را	مجذوب	و	مفتون	و	به	عالم	معنا	سوق	می	دهد.2	آثارش	
دارای	جذابیت	خاصی	است	و		بر	روح	شنونده	و	خواننده	تأثیرات	شگفتی	می	گذارد.3	سروده	هایش	
دارای	مفاهیم	مذهبی،	اخالقی،	اجتماعی	و	برخوردار	از	بار	عاطفی	ویژه	ای	است،	بیشتر	بین	چوپانان	
و	گالش	ها	سینه	به	سینه	نقل	می	شود	و	با	آواز	خوانده	می	شود.4	اشعار	رضا	عالوه	بر	آن	که	به	
مسائل	مذهبی -	چهارده	معصوم،	مصیبت	و	موضوعات	کربال	-	می	پردازد	به	موضوعات	دیگر	از	جمله	
طبیعت،	توصیف	مکان	ها،	مناظر	زیبا،	بعضی	مکان	ها	و	آبادی	ها	و	امامزادها،	باورهای	عامیانه،	درد	و	
غم	خویشتن،	ناسازگاری	روزگار،	مردمان	بدی	که	به	حق	خویش	قانع	نیستند	و...	می	پردازد.	بعضی	
اشعار	که	به	صورت	سؤال	و	جواب	است،	بیشتر	موضوعات	دین،	مذهب	و	قیامت	و...	را	بیان	می	کند،	

که	بعضی	از	پژوهشگران	به	آن	معما	یا	چیستان	می	گویند.	

سبک شعری رضا

اشعارش	بسیار	ساده،	زیبا	و	روان	است؛	از	نظر	معنا	و	مفهوم	قابل	درک	است.5	نوع	مفاهیم،	تصاویر	
و	لحنی	که	در	سروده	هایش	مشاهده	می	شود،	دارای	حال	و	هوای	کوهستانی	است.6	اصطالحات	
و	واژگان	مهجور	در	آن	دیده	نمی	شود؛	اما	از	نظر	ظاهر	با	شعر	امیر	تفاوت	چشمگیری	ندارد.	اگر	
آغاز	بعضی	از	سروده	ها	به	جای	رضا،	امیر	بگذاریم،	تفاوتی	از	نظر	سبک	و	زبان	مشاهده	نمی	شود،	
بعضی	از	شعرها	هم	منسوب	به	امیر	است	و	هم	منسوب	به	رضا؛	مانند	شعر:	»	امیر	گنه	چه	خواره	
جائه	الویج«	همان	شعر	را	عده	ای	می	گویند:	»	رضا	گنه	چه	خواره	جائه	الویج«.	فقط	در	آغاز	شعر	

نام	شاعر	تغییر	یافت.	
1.	عالمه،	1328:	226-225.

2.	صفاری،	1347:	22.
3.	هومند،	1382:	74-73.

4.	طاهری	شهاب،	1381:	435.
5.	هومند،	1382:	74.

6.	همو:	73؛	یوسفی،	1393-1394:	335.
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البته	سادگی	و	به	روز	بودن	این	اشعار	شاید	به	دالیلی	چون	شفاهی	و	عدم	مکتوب	بودن	اشعار	
باشد؛	چرا	که	یکی	از	ویژگی			های	ادبیات	شفاهی	به	روز	شدن	است؛	یعنی	خود	را	با	زمانه	و	فرهنگ	
آن	جامعه	مطابقت	می	دهد	و	همین	مهم	ترین	عامل	ماندگاری	و	حفظ	فرهنگ	مردم	در	طول	روزگار	
چند	هزار	سالة	بشر	است.	در	نتیجه	چون	شعر	مکتوبی	از	رضا	وجود	ندارد	و	با	خواست	و	ارادۀ	مردم	
جامعه	حرکت	می	کند،	شعر	گردآوری	شده	در	چند	دهة	اخیر	است،	بنابراین	نباید	انتظاری	غیر	از	

ساده	بودن	داشته	باشیم.	

زبان

زبان	شعری	اش	تبری	یا	مازندرانی	است؛	اما	واژه	ها	و	اصطالحات	مناطق	کوهستانی	و	شغل	هایی	
چون	چوپانی	و	گالشی،	همچنین	نام	جاها	و	مکان	های	خاص	در	آن	زیاد	است.	از	طرفی	چون	بیشتر	
شعرهایش	به	مسائل	اعتقادی	و	دینی	به	خصوص	به	باورهای	شیعة	دوازده	امامی	می	پردازد،	در	نتیجه	
واژگان	عربی	معمول	در	اشعارش	در	حد	متعارف	وجود	دارد،	به	نوعی	می	توان	گفت	تحت	تأثیر	زبان	و	
واژگان	عربی	است.	اگر	بخواهیم	با	شعرهای	ثبت	شدۀ	امیر	پازواری	مقایسه	کنیم،	زبان	ساده	تری	دارد،	
وگرنه	با	اشعار	امیر	پازواری	که	امروزه	بین	مردم	سینه	به	سینه	خوانده		می	شود،	تفاوت	آنچنانی	ندارد.	
البته	بیشتر	اصطالحات	و	واژگان	دینی	و	قرآنی	رایج	بین	مردم	در	آن	وجود	دارد؛	به	همین	دلیل	زبان	
آن	اندکی	از	احساس	و	عاطفه	خالی	است.	اما	بخش	دیگری	از	اشعار	که	به	طبیعت	و	زندگی	پیرامون	

می	پردازد،	واژگان	مازندرانی	بیشتری	دارد	و	از	نظر	زیباشناسی	شعر	باارزش	تر	است.

قالب

از	آنجایی	که	تا	به	امـروز	پژوهـش	ارزنده	ای	دربارۀ	شـعر	رضـا	و	قالب	شـعری	او	نشـده	و	آنچـه	
پژوهشگران	در	طول	چند	دهه	تحقیق	کردند،	دربارۀ	امیر	پازواری	بوده،	در	نتیجه	تمام	گفتارها	و	
نکته	ها	دربارۀ	امیر	پازواری	است	و	وقتی	بحث	شعر	یا	قالب	»	تبری«	)tabri(	می	شود،	بالفاصله	ذهن	ها	
به	سمت	امیر	پازواری	می	رود.	به	همین	دلیل	دیدگاهی	که	اینجا	دربارۀ	قالب	»	تبری«	مطرح	می	شود،	
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همه	دربارۀ	شعر	رضا	صادق	است	که	از	منظر	قالب	و	زبان	و	وزن	و...	هیچگونه	تفاوتی	بین	شعرهای	
امیر	و	رضا	وجود	ندارد	مگر	از	منظر	حوزۀ	جغرافیایی	که	در	مبحث	جداگانه	به	آن	خواهم	پرداخت.	

بعضی	ها	قالب	این	نوع	شعر	را	رباعی	می	دانند.1	»	رضا	قلی	خان	هدایت	به	درستی	می	گوید	که	دیوان	
اشعار	امیر،	همه	رباعی	است	و	رباعی	بودن	اشعار	امیر	با	واقعیت	شعر	خنیایی	در	مازندران	همخوانی	دارد.	
محمد	صادق	بارفروش	نیز	در	ثبت	اشعار	امیر	تنها	به	رباعی	توجه	داشته	است؛	آن	هم	رباعی	هایی	که	
در	مایة	آوازی	امیری	جا	می	گیرد«.2	دکتر	اسماعیل	پور	قالب	اشعار	امیری	را	ترانه	یا	ترانک	می	داند	که	
همان	ادامة	فهلویات	است.	»	در	تقسیم	بندی	اشعار	کهن	چهارگونه	شعر	قائل	شده	اند:	1(	سرود	2(	چامه	
3(	ترانک	4(	سرود	های	حکمی	و	ضرب	المثلی.	به	گمان	نگارنده	اشعار	امیری	در	زمرۀ	ترانک	است«.3	
اگر	بخواهیم	دقیق	و	علمی	اشعار	رضا	را	مورد	سنجش	و	ارزیابی	قرار	دهیم،	در	قالب	های	رایج	
شعر	فارسی	جای	نمی	گیرد؛	شاید	به	قول	دکتر	اسماعیل	پور	بتوان		آنها	را	ترانک	نامید،	چون	ما	قالب	
دوبیتی	داریم	که	به	آن	ترانه	می	گویند	و	از	منظر	وزن	و	موضوع	تفاوت	فاحشی	بین	این	دو	قالب	
وجود	دارد.از	طرفی	اگر	قبول	کنیم	شعر	هجایی	است،	آنگاه	جای	دادن	آن	در	قالب	شعر	فارسی	کار	
چندان	جالبی	به	نظر	نمی	رسد.	به	نظر	می	آید	بهتر	است	بگوییم	قالب»	تبری«	)tabri(؛	تبری	ای	که	

ویژۀ	شعر	شفاهی	مازندران	است.	

وزن

بیشتر	پژوهشگران	وزن	اشعار	شفاهی	مازندران	به	خصوص	»	تبری«	را	هجایی	می	دانند.	اشعار	
رضا	دارای	وزن	روان	7+5	هجایی	است.	در	هجای	دوم	و	هجای	پنجم	غالباً	از	هجای	بلند	و	کشیده	
استفاده	شده	است،	وجود	واکه	خنثی	در	هجای	پنجم	استثنا	است.4	»معموالً	وزن	امیری5	دوازده	

1.	حیدری،	1377:	107؛	هومند،	1382:	74.
2.	عمادی،	1377:	31-30.
3.	اسماعیل	پور،	1377:	94.

4.	هومند،	1382:	74.
5.	از	آنجایی	که	دربارۀ	شعر	رضا	پژوهش	صورت	نگرفت	و	هر	گونه	تحقیق	و	پژوهش	دربارۀ	شعر	و	زندگی	امیر	پازواری	است،	از	طرفی	
شعر	این	دو	شاعر	شفاهی	تفاوتی	با	هم	ندارند،	در	نتیجه	برای	روشن	شدن	افکار	خوانندگان،	گفتار	پژوهشگران	دربارۀ	امیر	را	عیناً	برای	

رضا	شاهد	آوردم.
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هجایی	است،	اما	در	درون	این	وزن	هجاها	به	دسته	های	مختلف	تقسیم	می	شوند....	دسته	های	مختلف	
بدین	گونه	است:	نخست	دوتایی،	بعد	سه	تایی	بعد	دوتایی،	دوتایی	دوتایی	و	قسمت	پایانی	سه	تایی	
است	که	اصلی	ترین	و	محوری	ترین	وزن	امیری	است.	البته	مواردی	به	چشم	می	خورد	که	این	قاعده	
در	هم	می	ریزد«.1	ترانه	های	امیر	پازواری	در	اوزان	10	الی	14	هجایی	سروده	شده	و	شامل	ترانه	های	
چهار	پاره،	شش	پاره	و	هشت	پاره	است....	بیشترین	بسامد	را	12هجایی	دارد.2	چون	این	دوبیتی	ها	را	
شاعران	بی	نام	و	نشان	و	معموالً	مردم	عادی	سروده	اند؛	از	منظر	وزن	شعری،	باید	گفت	برگرفته	از	اوزان	
عروض	عرب	نیست،	بلکه	از	بقایای	شعر	هجایی	ایران	قبل	از	اسالم	و	مربوط	به	دوران	ساسانی	است.3		

بعضی	از	شعرها	دارای	هفده	هجده	هجا	هستند:	
گته	جان	رضا	گته	جانا	گته	مره	سخن	سر	انه

گته	عقش	یا	حسین	جان	گته	ختم	پیغومبر	انه
گته	عقش	یا	علی	جان	گته	ای	ساقی	کوثر	انه

گته	جان	اون	پل	صالت	جان	گته	علی	قمبر	انه«	

rǝzȃ gǝtǝ jȃnȃ gǝtǝ mǝrǝ sǝxan sar ?enǝ

gǝtǝ ?eqŝe yȃ hǝseyn jȃn xatme piqumbar ?enǝ 

gǝtǝ ?eqŝe yȃ ?ali jȃn sȃqiye kusar ?enǝ

gətə jân ?un pǝle salȃt jȃn gǝtǝ ?ali qambar ?enǝ 

یا	حسین)ع(	حضرت	 از	عشق	 است/	می	گفت:	 روانه	 از	سینه	ام	 رضا	می	گفت:	جانم،	سخن	
د)ص(	ختم	پیامبر	می	آید/	می	گفت:	عشق	یا	علی)ع(	جانم،	ساقی	از	کوثر	می	آید/	می	گفت:	جانم	محم ّ

روی	آن	پل	صراط	قنبر،	غالم	حضرت	علی)ع(	می	آید.
البته	شعر	»	تبری«	فوق	را	مرحوم	قربان	ابراهیمی	از	روستای	سهری	آمل	به	همین	شکل	ثبت	

شده،	با	آواز	خواند.
1.	محسن	پور،	1377:	173.
2.	اسماعیل	پور،	1377:	99.

3.	اکرامی،	1393:	21.
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حجت	اهلل	حیـدری	معتقد	است،	اشعـار	امیـری	دوازده	هجـایی	است	و	در	بحـور	عـروضـی	جای	
می	گیرد،	غیر	این	باشد	اشتباه	از	راوی	یا	کاتب	است.1	عارف	کمرپشتی	به	طور	کلی	اشعار	مازندرانی	

را	عروضی	می	داند.2	
به	هر	صورت	اشعار	شفاهی	مازندران	به	خصوص	»تبری«	هجایی	با	تکیه	بر	کشش	و	تندخوانی	
و	کندخوانی	است.	با	اختیارات	زیاد	می	توان	در	بحور	عروضی	جای	داد،	نه	به	شکل	هماهنگ	بلکه	
پراکنده؛	یعنی	در	یک	منظومه	می	توان	با	چند	وزن	منطبق	کرد.	به	هر	صورت	چون	شعر	شفاهی	
است	و	راوی	هم	بی	سواد	و	در	نتیجه	راوی	شعر	را	آن	طور	که	فکر	می	کند	درست	است	می	خواند.
پژوهشگر	فرهنگ	مردم	باید	راوی	و	گفتار	او	را	در	نظر	بگیرد،	نه	علم	ادبیات	مکتوب	را.	افزون	بر	این	

زبان	مازندرانی	ساختاری	متفاوت	با	زبان	فارسی	دارد.
برای	کشش	یا	تندخوانی	و	کندخوانی	به	بیت	زیر	که	از	زبان	نوروزخوانان	است،	توجه	شود:

			بهی	تر	از	همِة	عالمین	را	 	 	 ابّل	گویم	خداوند	کریم	را		 	
که	در	مصراع	دوم	بهتر	را	شاعر	بهی	تر	خواند	و	همة	را	همه	ِ	ِی	بیان	می	کند	تا	وزن	شعر	درست	و	

گوش	نواز	گردد	که	این	را	با	کشش	در	هجا	بیان	می	کند.3

 قافیه

قافیه	قالب	»	تبری«	مانند	بسیاری	از	شعرهای	شفاهی	قاعده	مند	نیست	و	ساختار	عامیانه	تبعیت	
می	کند؛	مثالً	»	ن«	با	»	م«	قافیه	می	شود:

دانّه نماشون	صرا	گته	مره	دلّه	غم	
دانّه4 حاج	صالح	بیگ	بیته	مره	بن	

nəmâŝonə sarâ gətə mərə dəllə qam dânnə

haji sâləbig baytə mərə ban dânnə

غروب	صحرا	به	من	گفت:	دلم	را	غم	می	گیرد/	حاج	صالح	بیگ	مرا	گرفت	و	در	بند	کرد.
1.	حیدری،	1377:	107-106.
2.	کمرپشتی،	1393:	84-83.

3.	فالح،	1386:	133.
4.	فالح،	1396:	13.
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قافیه	»ل«	با	»ر«:
حســینی	کابلی	مـرد	جلودار

چرا	هر	شب	تو	می	آیی	به	دنبال1	
دریای	کنار	دکاشتم	نارنج	دار

هفت	رنگ	اشکو	بیردم	نارنج	خال2
darâye kanâr dakâštama nârənjə dâr

 haft ranga ?ašku bəurdame nârənjə xâl

کنار	دریا	درخت	نارنج	کاشتم	نهال	نارنج	هفت	رنگ	شکوه	آورد.

چنده	بنالم	خاطر	منه	مالله
چتی	ننالم	غم	دنیا	بسیاره

همه	ور	میوه	پجنا	مه	ور	کاله
همه	ور	بلبل	خوندنا	مسه	الله

ĉande bənâləm xȃtǝr mǝne mǝlȃlǝ

 ĉəti nanâləm qame dənyâ bəsyârə

hamǝ var mivǝ pajənâ me var kȃlǝ

hamə var bǝlbǝl xundənâ messe lȃlǝ

چقدر	ناله	بنالم	خاطرم	غمگین	است/	چگونه	ننالم	غم	دنیا	بسیار	است/	میوه	برای	همه	پخته	و	
برای	من	کال	است/	بلبل	برای	همه	می	خواند،	انگاری	برای	من	الل	است.

رضا	بوته:	جان	مه	سخن	ازل	بیموئه
اون	آن	که	حسین	مدینه	در	بیموئه

1.	فالح،	1395:	213.
2.	ذبیحی	و	فالح،	1395:	162.
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سردار	عباس	با	چن	لشکر	بیموئه
نوحه	ی	زینب	نش	اکبر	بیموئه1	

rəzâ butə jân mə səxan ?azal bimu?ə

un ?ân ke həseyn madinə dar bimu?ə?

sardâre ?abbâs bâ ĉan laškar bimu?ə

nuhəye zeynab naše ?akbar bimu?ə

رضا	گفت:	ای	جان	سخنم	از	ازل	آمده	است/	همان	زمانی	که	حسین)ع(	از	مدینه	بیرون	آمد/	
عباس	)ع(	سردار	با	چند	لشکر	آمد/	نوحه	زینب)س(	بر	نعش	علی	اکبر)ع(	بلند	شد.

در	»	تبری«	زیر،	قافیه	شنیداری	است	و	»	ث	و	س	و	ص«	با	»ز«	قافیه	شد:
دواوند	کو	کس	میراث	نونه

آمل	آهن	هرگز	الماس	خاص	نوونه
بلخانی	کره	هرگز	بده	خاص	نونه	

زن	سلیطه	شوهر	ج	راست	نوونه	2
dəvâvannə ku kase mirâs navuna

âməle ?âhən hargəz ?almâse xâs navunə?

bəlxâniye kara hargəz baduhye xâs navunə

zane salitə šawhare jə râst navunə

کوه	دماوند	ارث	و	میراث	کسی	نمی	شود/	آهن	آمل	هرگز	الماس	قیمتی	نمی	شود/	کره	شکم	گنده	
هرگز	اسب	تیز	تک	نمی	شود/	زن	سلیطه	با	شوهرش	همراز	نمی	شود.

البته	مصراع	چهارم	به	صورت	»	زن	سلیطه	با	شوهر	راز	نونه«	هم	ثبت	شده	است.
در	شعر	فوق	عالوه	بر	اینکه	»	س«	با	»	ز«	قافیه	شده	است	و	این	از	ویژگی	شـعر	شفاهـی	است،	

»	ث«	با	»	س«	و	با	»	ص«	هم	قافیه	شده	که	شاعر	در	مصراع	سوم	مخیر	به	قافیه	بود.
1.	نصیری،1397:	127

2.	ذبیحی	و	فالح،	1395:	192.
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در	بعضی	از	شعرها	ردیف	جای	قافیه	می	نشیند،	به	عبارتی	گاه	قافیه	ندارد:
صوب	ستاره	مره	طالبا	ونه
آسمون	ما	مره	طالبا	ونه	1

subbe sətârə mərə tâləbbə venə

âsəmune mâ mərə tâləbbə venə?

ای	ستارۀ	صبح!	من	طالب	را	می	خواهم/	ای	ماه	آسمان!	من	طالب	را	می	خواهم.
پنمازه	سر	الهر	ره	لر	بموئه

ککی	یه	مجش	پلنگ	لر	بموئه	
حضرت	علی	دلدله	جر	بموئه

یتیم	کله	پیش	بوته	مه	پر	بموئه
penəmâzə sar lâher rə ler bemu?ə

kakiye məjəš pəlange ler bemu?ə

hazrate ?ali dəldəllə jər bemu?ə

yatim kalə piš butə me per bemu?ə

غروب	هنگام	رودخانه	به	گریه	درآمد/	پلنگ	در	جایگاه	کبوتر-نوک	درخت	–گریه	سر	داد/	حضرت	
علی)ع(	از	دلدل	پیاده	شد/	یتیم	ابتدای	اتاق	نشیمن	گفت:	پدرم	آمد.

در	شعر	رضا	هم	قافیه	یا	به	شکل	مثنوی	می	آید؛	یعنی	دو	مصراع	اول	در	یک	قافیه	و	مصراع	سوم	
و	چهارم	دارای	قافیة	دیگر	هستند:

	بهلوت	مهسر،	چی	گرفتار	بومه 	 	 وارش	دکته،	چی	اوئه	دار	بومه	
بلبل	بمه	مس،	درس 	 	 ی	الل	بومه2			 ّ بومه	 انگشت	کلو	بمه	ذغال

vârəš dakətə ĉi ?u?e dâr bavemə

behlutə mesar ĉi gəreftâr bavemə
1.	فاطمی،	1381:	159.
2.	هومند،	1382:	86.
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angəšt kəlu bemə zəqâl bavemə?

bəlbəl bemə mas dərəssi lâl bavemə

باران	گرفت،	چون	درخت	باران	خورده	شدم/	انگار	در	جایی	خراب	و	تاریک	و	نمور	گرفتار	شدم/	
به	سان	گلولة	آتش	سرخ	بودم،	ذغال	خاموش	شدم/	بلبل	مست	بودم،	برای	همیشه	خاموش	شدم.

رضا	بوته	جان:	مه	دل	چه	قال	قیله
اول	شهید،	مسلم	بن	عقیله	

دو	طفل	مسلم	دّس	حارث	اسیره
کاری	که	خدا	کنده	ونه	تقدیره1	

rəzâ butə jân me dəl ĉə qâlə qilə

avələ šahid məslm ?əbne ?aqilə?

du təfle məslem dasse hâres ?asirə

kari ke xədâ kundə vəne taqdirə

رضا	گفت:	ای	جان	در	دلم	چقدر	غوغا	و	آشوب	است/	نخستین	شهید	کربال	مسلم	بن	عقیل	است/	
دو	طفل	مسلم	در	دست	حارث	اسیرند/	کار	را	خداوند	انجام	می	دهد،	تقدیر	اوست.	

یا	هر	چهار	مصراع	دارای	قافیة		یکسان	است:
رضا	بوته	جان:	من	وّسه	کربال	دویبوم

قروونی	فرزند	مصطفی	بویبوم
حرضت	عباس	من	ته	فدا	بویبوم
ته	اسب	رکاب	خاک	پا	دویبوم	2

rǝzȃ butǝ jȃn mən vessǝ karbalȃ daveybum

qǝrvuniye farzande mǝstafȃ baveybum

1.	نصیری،	1397:	126.
2.	همو:	126.



463 رضا خراد شاعری دیر آشنا

harzate ?abbȃs mǝn te fǝdȃ baveybum

te ?asbe rəkâb xȃke pȃ daveybum

رضا	گفت:	جانم،	ای	کاش	در	کربال	بودم/	فدای	آل	مصطفی	می	شدم/	حضرت	عباس،	ای	کاش	
فدایت	می	شدم/	خاک	پای	اسب	تو	می	شدم.

البته	در	شعر	فوق	هر	چند	اساس	قافیه	بر	حرف	روی	»	ا«	است،	اما	ردیفش	هم	به	نوعی	قافیه	
محسوب	می	شود.	در	مصراع	اول	و	چهارم	فعل»	دویبوم«	و	در	مصراع	دوم	و	سوم	»	بویبوم«	ردیف	
شدند.	ناگفته	نماند،	در	اشعار	عامیانه	چون	شعر	شنیداری	است	و	اساس	آن	بر	موسیقی	و	آواز	است،	
وقتی	شعری	دارای	ردیف	و	قافیه	باشد،	هر	چند	با	موازین	شعر	مکتوب	هماهنگ	نباشد،	عیب	

محسوب	نمی	شود.	در	جای	خودش	زیباست.

من	که	بمینه،	مره	بورین	مه	دیما
اونجه	بورین،	روزی	هزار	بار	شیما
اتا	خال	نرگس	دکارین	خاک	دیما

مه	مار	که	بمو	دونه	مه	خاک	کدیما1	
mǝn ke bamǝynǝ mǝrǝ bavǝrin me dimâ

unjǝ bavǝrin ruzi hezâr bȃr ŝimâ?

âttâ xâl narges dəkârin xâke dimâ?

me mȃr ke bemu dunǝ me xȃk kǝdimâ

پس	از	مرگم،	مرا	به	زادگاهم	ببرید/	به	جایی	ببرید	که	روزی	هفتاد	بار	آنجا	می	رفتم/	بر	گورم	یک	
شاخه	نرگس	بکارید/	مادرم	که	آمد،	بداند	قبرم	کجاست.

البته	مصراع	سوم	شاعر	مختار	است	رعایت	نکند،	اما	در	بسیاری	از	اشعار»	تبری«	و	ترانه	های	
فارسی	شاعر	سعی	در	رعایت	قافیه	همسان	در	مصراع	سوم	دارد.	

1.	هومند،	1382:	76.
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البته	رعایت	نکردن	قافیه	بر	اساس	موازین	و	ادب	فارسی	مکتوب	در	تمام	اشعار	شفاهی	هست،	
مثالً	شاعر	در	مصراع	اول	قافیه	را	نیاورده	است	و	سه	مصراع	بعدی	دارای	قافیة	یکسان	اند.

رضا	گته	جان	راه	صراط	بوآرم
راه	کربال	ره	روز	و	شو	بوآرم

دوازده	تن	امام	من	جلو	بوآرم
حوض	کوثر	شروت	لو	بوآرم

rǝzâ gǝnǝ jân râhe sǝrât bu?ârǝm

râhe karbalâ rǝ ruz ?u šu bu?ârǝm

dǝvâzdah tan ?emâmmǝ mǝn jǝlu bu?ârǝm

huze kusar šarvatə lu bu?ârǝm

رضا	می	گوید:	جانم،	من	راه	راست	می	روم/	شب	و	روز	راه	کربال	را	می	پیمایم/	من	جلوی	دوازده	تن	
امام،	حرکت	می	کنم/	در	حوض	کوثر	شربت	می	نوشم.

دریوی	دله	دار	دکاشتمه	خال	بویه
بخونّه بلبل	هنیشه	هشت	و	چار	

پیاله	ی	او	زهر	زالل	بوشه
مه	دوِس	دشمن	بخره	الل	بوشه

dǝryuye dǝlǝ dâr dǝkâštǝmǝ xâl bavuye

bǝlbǝl hǝniše hašt ?u čâr baxunne

piyâlǝye ?u zahre zǝlâl bavuše

me dusse dǝšman baxǝre lâl bavuše

در	دریا	درخت	کاشتم	تا	شاخه	هایش	پرچین	شود/	بلبل	بر	آن	بنشیند	و	هشت	و	چار	بخواند/	
آب	کاسه		زهر	خالص	شود/	دشمِن	دوستم	بخورد	و	الل	شود	)دوست	و	دشمنم	بخورند	و	الل	شوند(.
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در	شعر	زیر	شاعر	ردیف	مصراع	آخر	را	تغییر	داد:
رضا	گنه	جان	یگ	بار	جوون	بوبوم

بورده	بوم	مدرسه	قرآن	خوون	بوبوم
بورده	بوم	نجف	من	روضه	خوون	بوبوم

بورده	بوم	بهشت	با	حوریون	دوبوم
rǝzâ gǝtǝ jân yǝg bȃr javun bavebum?

burdǝbum madressǝ qǝr?ȃnǝ xun bavebum

burdǝbum nǝjaf mən ruzǝ xun bavebum

burdǝbum bǝhšt bâ huriyun davebum

رضا	می	گفت:	جانم!	ای	کاش	بار	دیگرم	جوان	می	شدم/	به	مدرسه	می	رفتم	و	قرآن	خوان	می	شدم/	
به	نجف	رفته	و	روضه	خوان	می	شدم/	بهشت	می	رفتم	و	روزگار	را	با	حوریان	می	گذراندم.

در	شعر	زیر	حرف	روی	در	مصراع	اول	»	ن«	و	در	مصراع	دوم	»	م«	است:
گته	رضا	بئوته	جان	مه	جا	چی	خوانه	شاه	مردون

نکردمه	نماز	آ	خردمه	مال	مردوم
گته	حسین	آ	رضا	آ	هر	دی	نوم	قربون

اتتا	کربال	در	آ	اتتا	خراسون
gǝtǝ rǝzȃ ba?utǝ jȃn me jȃ či xȃnǝ ŝȃh mardun

nakǝrdəmǝ nǝmȃz ?ȃ xǝrdǝmə mȃle mardum

gǝtǝ huseyn ?ȃ rǝzȃ ?ȃ har dǝye nume qǝrbun

attȃ karbalȃ dar ?ȃ ?attȃ xǝrȃsun?

می	گوید	رضا	گفت:	جانم،	شاه	مردان	از	من	چه	می	خواهد؟/	نماز	نخواندم	و	مال	مردم	را	می	خوردم/	
گفت:	قربان	نام	حسین)ع(	و	رضا)ع(	شوم/	یکی	در	کربالست	و	دیگری	در	خراسان.
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در	شعر	زیر	قافیه	شنیداری	است	تا	دیداری –	شنیداری:
سر	ره	بشوردی	شونه	ره	تاق	دیگوئی	

زرده	جامه	ی	گردده	یراق	دیگویی
مره	دس	بزوئی	شه	گله	باغ	دیگوئی

هزار	عاشق	دهلل	تو	داغ	دیگوئی
sar rə bašurdi šunə rə tâq digu?i

zardə jâməye gərddə yarâq digu?i

mərə das bazu?i še gələ bâq digu?i

hezâr ?âšeqe dəllə tu dâq digu?i

سرت	را	شستی	و	شانه	را	بر	تاقچه	گذاشتی/	اطراف	جامة	زردت	را	تزیین	کردی/	مرا	هل	دادی	و	
در	باغ	گلت	انداختی/	دل	هزاران	عاشق	را	داغ	زدی.

شاهد	مثالی	از	این	دست	زیاد	است،	نمونه	هایی	از	اینگونه	قافیه	و	ردیف	در	فهلویات	یا	ترانه	ها	هم	
به	وفور	یافت	می	شود.

ناگفته	نماند	در	بعضی	از	اشعار	»	تبری«	ردیف	جایگزین	قافیه	است؛	یعنی	قافیه	نسج	خاصی	
ندارد.	ردیف	جبران	می	کند	تا	نظم	خاص	بگیرد	و	گوش	نواز	شود.	در	حقیقت	ردیف	همان	قافیه	است	

که	در	بسیاری	از	اشعار	عامیانة	مازندران	خوش	می	درخشد.	
رضا	گنه	جان	مه	سینه	هال	انه
هول	قیامت	رضا	ره	گریه	انه	
سال	منکر	با	دس	ونه	گرز	انه
شهله	ی	آتش	زمین	لرزه	انه	

rəzâ gənə jân me sinə halâ ?enə

hule qiyâmat rəzâ rə garyə ?enə

sâl mənkar bâ das vəne gərz ?enə

šahlə ye ?âtaš zaminnə larzə ?enə
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 رضا	می	گوید:	جانم،	از	سینه	ام	هنوز	شعر	تراوش	می	کند/	رضا	از	ترس	روز	قیامت	می	گرید/	منکر	
برای	سؤال	کردن،	گرز	به	دست	می	آید/	از	شعلة	آتش)آن	جهان(زمین	به	لرزه	می	آید.

در	شعر	زیر	دو	مصراع	اول	دارای	ردیف	است	و	قافیه	ندارد	و	در	دو	مصراع	دوم	فقط	قافیه	دارد:
رضا	گنه	جان	بورین	بویین	فاطمة	صغرا		ره

بیه	کربال	بوینه	شه	برار	ره	
از	تیغ	دشمن	بویه	پاره	پاره

نومزه	درسر	نیشته	چشم	انتظاره
rəzâ gənə jân burin bavvin fâtəmə səqrâ rə 

biye karbalâ bavine še bərâr rə

?az tiqe dəšman baveyə pârə pârə

numzə darə sar ništə čəšm ?entəzârə

رضا	می	گوید:	جانم،	بروید	به	فاطمه	صغری	بگویید/	به	کربال	بیاید	و	برادرش	را	ببیند/	که	از	
شمشیر	دشمن	پاره	پاره	شده	است/	نامزدش	در	گاه	خانه	نشسته	و	چشم	انتظار	است.

به	هر	صورت	به	دست	آوردن	و	تنظیم	نمودن	قانون	مدون	و	یکسان	برای	قافیه	و	ردیف	در	اشعار	
شفاهی	بسیار	مشکل	و	شاید	هم	بی	فایده	و	بدون	کاربرد	است.

موسیقی تبری

تبری	یا	امیری	آوازی	است	که	از	اصلی	ترین	نغمات	مازندرانی	به	شمار	می	آید.	امیری	در	اصل	تبری	
)توری(	است.	این	آهنگ	به	خاطر	استفاده	از	اشعار	منسوب	به	امیر،	امیری	شهرت	یافته	است.1	آواز	
امیری	نزدیک	به	مایة	عشاق	است	و	عشاق	مقامی	از	جمله	دوازده	مقام	قدیمی	است	که	به	روایت	تاریخ	
از	دیرباز	در	مازندران	مورد	توجه	بود.2	امیری	یکی	از	شاخصه	های	موسیقی	مازندرانی	به	شمار	می	آید	
که	موضوع	های	گوناگون	فلسفی،	مذهبی،	اجتماعی،	سیاسی	و	عاشقانه	را	در	برمی	گیرد.	موسیقی	امیری	

1.	نصری	اشرفی،	1381:	2336.
2.	عمادی،	1385:	30.
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به	لحاظ	ساختاری	دارای	متر	آزاد	است.	معموالً	محتوای	اصوات	از	سه	دانگ	تجاوز	نمی	کند	و	ملودی	با	
 kəmar(سری	کمر	موسیقی	به	آن	ساختار	دارد.	همخوانی	شور،	آغا	و	ختایی	شاه	قرچه،	عشاق،	های	ملودی
sari(	نزدیک	و	با	حقانی	فقط	در	وزن	هم	خوانی	داشته،	با	بقیة	آواها	و	نواهای	مازندرانی	متفاوت	است.	این	

تفاوت	به	نسبت	در	وزن،	وسعت	تحرک	ملودی،	تنوع	ملودیک	و	دارا	بودن	خصلت	بدیهه	سرایی	است.	به	
نظر	می	رسد	نام	قبلی	آن	تبری	یا	توری	بوده	است؛	چرا	که	در	بعضی	از	نواحی	غربی	مرکز	مازندران	با	نام	
تبری	یا	توری	هم	معروف	است.	امیری	مبنا	و	منشأ	پیدایش	نمونه	های	ملودیک	است....	به	عنوان	نمونه	
طالبا	بر	اساس	امیری	تکامل	یافت.1	معموالً	راویان	اصطالح	امیری	را	برای	خواندن	استفاده	نمی	کنند،	بلکه	
اصطالحات	نظیر	»	تبری	بئوتن	tabri ba?utan،	تبری	بخونسن	tabri baxunnəssan	«	رواج	دارد.	وقتی	
	»tabri	تبری	»	قالب	آنها	نظر	مد	بیشتر	کنند،	می	بحث	امیری	اشعار	موسیقی	و	وزن	و	قالب	از	پژوهشگران

است؛	در	نتیجه	همان	ویژگی	برای	اشعار	رضا	هم	متصور	است.	

مقایسه امیر و رضا

از	منظر	موضوع	و	مفهوم،	هم	شعرهای	امیر	پازواری	و	هم	رضا	خراد	مذهبی	است	و	بیشتر	به	
اعتقادات	شیعه	و	مسائل	قرآنی	می	پردازد؛	هر	چند	بعضی	شعرهای	منسوب	به	امیر	عاشقانه	است،	
از	نوع	عاشقانه	های	زیبا،	به	خصوص	آنجاهایی	که	به	نوازش	گوهر	می	پردازد.	اما	از	نگاه	زبانی	تفاوت	
فاحشی	بین	دو	شاعر	وجود	ندارد.	آن	دسته	از	شعرهای	امیر	که	در	نسخ	خطی	موجود	است	و	امروز	
بین	مردم	روایت	نمی	شود،	یعنی	در	حقیقت	مهجور	ماند	و	اگر	ثبت	نمی	شد	فراموش	می	شد،	به	نوعی	
از	بین	می	رفت،	به	طور	معمول	اشعار	آیینی	و	مذهبی	هم	هستند،	بسیار	سخت	و	زمخت	و	واژگان	
عربی	و	قرآنی	در	آن	بسیار	زیاد	است	و	همین	عدم	آسانی	و	وجود	لغات	مهجور	سبب	گردید	که	
راویان،	بسیاری	از	شعرهایش	را	فراموش	کنند	و	فقط	در	نسخ	خطی	موجود	یافت	شود،	همین	اشعار	
نشان	می	دهد	امیر	باسواد	بوده	و	بر	رموز	بعضی	از	علوم	زمانه	آگاهی	داشته	است،	منتها	اشعار	رضا	
ساده،	بی	پیرایه	و	کلمات	مهجور	عربی	در	آن	اندک	است،	از	این	طریق	شاید	بتوان	گفت	او	بی	سواد	بود.

1.	محسن	پور،	1377:	172-171
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از	طرفی	چون	اشعار	مکتوبی	از	رضا	نداریم،	نمی	توانیم	به	طور	دقیق	اظهارنظر	کنیم	که	او	درس	
نخوانده	بوده	و	بر	خالف	امیر	شعر	ساده	تر	گفته	است،	چرا	که	اشعار	امیری	که	بین	مردم	به	صورت	

شفاهی	نقل	قول	می	شود	یا	به	آواز	خوانده	می	شود،	ساده	و	روان	و	بدون	تکلّف	است.	
اگر	بیاییم	فقط	با	توجه	به	شعر	شفاهی	امیر	نه	نسخ	مکتوب	مقایسه	کنیم،	بسیار	قابل	قیاس	است،	
به	خصوص	در	سادگی	اشعار.	امیر	محدودۀ	جغرافیایی	وسیعی	را	به	خود	اختصاص	داده	است،	تمام	
استان	های	شمالی،	حتی	شهرها	و	آبادی	هایی	که	در	گذشته	های	دور	در	حوزۀ	مازندران	بودند	و	زبان	
مازندرانی	داشتند	و	دارند،	اشعارش	را	می	خوانند،	با	آن	تفأل	می	زنند	و	زندگی	می	کنند،	البته	به	لهجة	
همان	منطقه	و	شهر	و	آبادی،	اما	اشعار	رضا	محدودۀ	بسیار	اندکی	را	تحت	پوشش	قرار	می	دهد؛	یعنی	

مناطقی	از	آمل	و	نور	و	کجور	و	بعضی	از	مناطق	بابل	که	به	آمل	نزدیک	است.
اشعار	امیر	و	رضا	در	دیگر	ویژگی	ها	با	هم	مشترک	اند	و	فقط	در	گویش	با	هم	تفاوت	دارند.	از	
دیدگاهی،	اشعار	رضا	حال	و	هوای	کوهستان	و	کوه	و	چوپانی	را	بیشتر	منعکس	می	کند	و	همین	
موضوع	نه	تنها	در	سروده	های	امیر	کمتر	است،	بلکه	انعکاس	دهندۀ	زندگی	دشت	و	کشاورزی	است	
و	اصطالحات	کشاورزی	در	آن	بیشتر	است.	از	طرفی	در	اشعار	رضا	کمتر	عاشقانه	ها	دیده	می	شود.	
آن	چه	از	زندگی	افسانه	ای	دو	شاعر	دیده	می	شود،	کامالً	متفاوت	است.	سرگذشت	عاشقانة		امیر	و	گوهر	
منسوب	به	امیر	پازواری	شاعر	افسانه	ای	مازندران	در	تمام	مناطق	شمالی	ایران	معروف	است،	اما	آنچه	
از	زندگی	رضا	مانده،	افسانه	هایی	است	که	عشق	او	را	به	امامان	به	خصوص	امام	رضا	نشان	را	می	دهد.
به	هر	صورت	عامة	مردم	چه	اشعار	رضا	و	چه	امیر	همه	را	به	نام	»	تبری«	می	شناسند	و	به	
تبری	خوانی	هم	معروف	است.	زمانی	که	خنیاگر	بومی	تبری	می	خواند،	از	شعر	هر	دو	شاعر	سود	
می	برد،	تنها	تفاوت	آن	در	آغاز	شعر	است	که	در	امیر	با	کالم	»	امیر	گته،	امیر	گنه،	امیر	بوته،	امیر	بئوته	
و..«.	شروع	می	شود	اما	در	رضا	»	رضا	گته،	رضا	گنه،	رضا	بوته،	رضا	بئوته	و...«.	تفاوت	در	»	بوته	و	بئوته«	

بستگی	به	لهجة	راوی	دارد.	در	لهجة	نوری	»	بوته«	و	در	لهجة	آملی	»	بئوته«	است.	
در	گذشته	در	»	تیرما	سیزه	شو«	وقتی	با	»	تبری«	خوانی	فال	می	زدند،	شـعر	رضا	و	امیر	و	دیگر	»	تبری«	
سرایان	را	با	هم	روایت	می	کردند	و	می	خواندند؛	یعنی	با	هم	و	به	نوعی	راوی	فرقی	بین	آنها	از	منظر	تفال	
نمی	گذاشت؛	تنها	تفاوت	در	آغاز	یک	شعر	بود	که	با	رضا	شروع	می	شود	یا	با	امیر	یا	شاعر	تبری	سرای	دیگر.	
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