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کار  ةمجموعگیری میالدی( پنجمین سال شکل 7171خورشیدی ) 0999سال 
 است.  «های دریای کاسپینکرانه ةهایی دربارپژوهش»کتاب مستقل  مشترک

شناسی، فرهنگ شناسی، زبانچهار موضوع قوم یپژوهشی رو ـاین گردهمایی علمی 
شناسی، مقاله زبان 071آن مشتمل بر انتشار  ةسالپنج ةکارنام .گذاری شده استو هنر، پایه

 طور غالب به زبان اقوامشناسی بهگرچه در بخش زبان .ستو... ا شناسیشناسی و مردمقوم
ی آریایهای پیشمنتها در بخش تاریخ، فرهنگ و هنر به تمدن .اروپایی پرداخته شدوهند

د گردیبیش از هر چیز، این فروگذاری برم رسدبه نظر می .اگرچه محدود، توجه شده است
 کهآنطور مثال با به .به جوان بودن مجموعه مزبور که در حال بال گستردن است

منتها در  ؛ها به لحاظ تاریخی اتفاق نظر دارندوجود زبان کاسی ةدربار دانشمندان کالا 
ها که آنان نیز شناسی، تحرکی برای شناخت آن مانند زبان هوریانیبخش زبان

 کهآنقابل اشاره  .شودها بوده، دیده نمیدریای کاسی شان درکرانه جنوبی«بودباش»
چرخ ارابه بودند و برخی دانشمندان  گری، چرخ ریسندگی وها مخترع چرخ کوزهکاسی

ها آموختند و ابتکار ایجاد سنگ شماری و استفاده از اسب را به بابلیروش گاه» معتقدند
و عباراتی در رابطه با علم نجوم  مرزی را از آن خود ساختند که شامل منشورهای شاهان

را  0«شد.ها تحت حمایت آنان قرار داده میهایی از خدایانی که این سنگو نیز عالمت
ای درکارنامه تاریخی خود دارند بنابراین، نکات آمده با توجه به اهمیتی که دارد در مرتبه

یان نژادی کاس أگواه منش»دانسته است  .توان از کنار آن به آسانی گذشتقرار دارد که نمی
قریب پنجاه کلمه و نام خاص است که با ترجمه اکدی در متون لغوی آشوری و بابلی 
                                                           

، 01دکتر رقیه بهزادی؛ دریای کاسی )دریای قزوین( دریای مازندران و نه خزر، چیستا، شماره  0
 110شانزدهم ص  سال
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مقداری اسامی خاص که در اسناد تجاری و اقتصادی بابلی و  چنینهممحفوظ است و 
 0.«، به دست آمده استماندهباقیهای شاهان که مربوط به هزاره دوم پیش از میالد کتبیه
.. .هایی به زبان هوریانی به خط اکدی در دست استست نبشتهها گفتنیباره هوریانو در

بیش اسامی واکنون تا حدی ساختمان دستوری زبان هوریانی بر ما معلوم است و کم»و 
ها پس ، زبان مازندرانی پیش از حضور آریاییکهآننتیجه  7«دانیممی خاص زبان مزبور را

زیرین زبانی برخوردار بوده است که بعدها  ساله از یك قشرهزاراز گذر از یك دوره هشت
ها به طول انجامید جذب زبان ایرانی شده به تدریج با گذر از مرحله دو زبانگی که سده

دو قوم در دفتر دوم و سوم و نیز در تاریخ مازندران باستان  که درباره هر جاآناز  .است
ست ارجاع داد، با این همه افزودنی جاآنتوان به ، ادامه این سخن را میاست سخن رفته

زبان ادبیات کتبی، به جا مانده است که باید ذخیره لغوی موجود در این کرانه را  از هر دو
گفتنی ست در تاریخ مربوط به این دوره از جانب برخی  .جهت تحقیق تطبیقی به آن افزود

جا حکومت که شش قرن در آن ،بابلهای فاتح کاسی»اشاره شده که  دانشمندان صریحاا
بوده است که در نیمه دوم هزاره دوم  خزرشان در نواحی دریای مسکن اصلی ،اندکرده

اروپایی مخلوط وبا عناصر هند ،های زاگرس مسکن داشتندآنانی که در دامنه ،پیش از میالد
ها، آماردها ، کادوسهاها از )گلجنوبی دریای کاسی ةاقوام ساکن در کران» منتها 9.«شدند

های های تاریخی موثق، پادشاهیاساس گزارش قبل از میالد بر 711..( حتی در .هاو کاسی
ست بدیهی .کردندکه از مادها پیروی نمی 0«جنوبی دریای کاسی داشتند ةکوچکی در کران

ست ، چندان آسان به د 5های آمده در اوستاتفوق قومی در این کرانه حتی بنا به اشاره
 نیامده است.

 زارساله داشتههها در این کرانه دوامی چهارپوشیده نیست تاریخ برتری قومی کاسی
با این افزوده که در مازندران  (ل هزاره اول پیش از میالدی)از اواخر هزاره پنجم تا اوا است

یخی شناسی و تارهای قومی بر اساس مستندات باستانگیری زبانها، شکلپیش از کاسی
ها یك دوره چهارهزارساله را که تا حضور کاسی 6گرددهزاره هشتم پیش از میالد برمی به

                                                           
 0951، س 060، برگردان کریم کشاورز، ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص تاریخ ماددیاکانوف،  0
 009دیاکونوف، همان مأخذ، ص  7

 0969، س 017، ناشر: دانشگاه تهران، ص تاریخ ملل قدیم آسیای غربیبهمنش، احمد،  9
 017دیاکونوف، همان ماخذ، ص  0
 77، بند 6یشت، کرده دوستخواه، آبان ، گزارش جلیلاوستا 5
ش  09نامه فروهر، س ، ماهتاریخ، فرهنگ، هنر و زبان مازندران باستان تا پیش از ورود آریاییانپناه لموکی، طیار یزدان 6

 10،0990ـ  90
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توان در نظر می در واقع برای زبان مازندرانی سه دوره تاریخی را .پشت سر گذاشته بود
اواخر هزاره پنجم تا  از ،دوم .حداقل از هزاره هشتم تا اواخر هزاره پنجم ،نخست .گرفت

 هایل هزاره اول پیش از میالد تاکنون که زبانیاز اوا ،پیش از میالد و سومل هزاره اول اوای
ال به سه هزارس ،قدمت تفوق زبانی آنان در این کرانه که هنوز ،مند شدنداقوام ایرانی چیره

انداز آینده با توجه به تجربه رسد با این حساب در صورت تداوم وضع موجود در چشمنمی
روشن نیست  ،پیش از ورود آریاییان ،یاد شده گذشتة ةارهزارسالدو دوره چههای رخداد

از کدام سو و با چه نامی خواهد بود و یا ممکن است  شان چگونه وپیدایی ،قوم برتر بعدی
  .ای تازه رخ نمایدزایشی نو با چهره ،از درون وضع موجود طی پروسه تکاملی

نخست تاریخ مازندران باستان مطرح  سالهزاردرباره چهار ،به هر ترتیب دو نکته مهم
به  ،قوم و یا اقوام این دوره تاریخی در دست نیست نام هیچ نشانی از کهآننخست  .است
شناختی از آنان به دست آمده است که حاکی باستانهای آثار فراوانی در یافته کهآنرغم 

هیچ  کهآندو دیگر  .قومی در این منطقه است ـجامعه انسانی گیری از فرایند منظم شکل
 با این .اجتماعی حاکم بر مردم این دوره در دست نیستهای آگاهی از سرشت واقعی نظام

اقتصادی به معنای ـ عدم آگاهی دلیلی بر عدم وجود زبان گفتاری و ساختار اجتماعی  همه
شمار پرهای نخست یافته .پشتیبان این نگاه است ،زیرا دو نشانه مهم ؛دوره کهن نیست

روف ظ ،هامجسمه ،آالتزینت ،سفالی و بعد مفرغی ،ابزار آالت سنگی شناختی ازباستان
 نقش ،ظروف ظریف از طال ،شکار، ادوات کشاورزیهای سالح ،نگهبانیهای خندق ،خانگی

دوم وجود واژگان بازمانده  .ست و غیرههنری که خود یك مبحث مفصل مستقلیهای مایه
لغت در تطبیق  11111ای با نامهواژه گفتنی ست اخیراا  .باستان استاز زبان اقوام مازندران 

منتشر شده است که  ،جاری در زبان مازندرانیهای هزار واژههاهزبان کهن از میان د 70با 
لف ؤبا عالمت اختصاری مازندرانی آمده است که از مها هبرخی واژها هجدول نشان در

که کرد  ،را همراه با گزارشی برای این شماره آماده کندها واژه مازندرانی خواسته شده ده
امید است  0است. در این شماره آمده «زبان مازندرانی یك زبان پیوندی ست»و با عنوان 

دانسته است ذخیره لغوی  .شناسان به این واژگان معطوف شودنظر زبان ،بنا به شرح فوق
 ،هانام کوه ،حشرات ،آبزیان ،درختان ،انجانور ،گیاهانهای کهن را باید بیشتر رو نامگانی

های مهاجرت قوم ،هااز بین رفتن آبادی ،هاجایی نامهرودها و غیره به رغم جاب ،هادره
های پژوهش کهآنضمن  ،جو کردوها مورد دیگر جستتغییر در ابزار تولید و ده ،کوچی
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ین تری دارد. آنچه به غنای اهریزی تازطورکلی نیاز به تقویت و برنامهبه ،شناختیباستان
 ،گریدر صنایع کوزه»مازندران در هزاره سوم پیش از میالد  کهآنتوان افزود می سخن

طور به 0«کارپیکرنگاری و کنده ،ریزیقالب ،ریزیرنگ ،فلزکاری ،گریسفال ،آجرپزی
 .ای کار به دست و فعال بوده استحرفه

و تمدن جامعه ها جنوبی دریای کاسی ةدر کران ای از احوال اقوام ساکنآوردن نمونه
ست برای کل مصداق قابل تعمیمی ،هامنظم و رو به تکامل آنان در پیش از حضور آریایی

سد به رمی اقوام منطقه مورد پژوهش این دفتر )از ترکستان کهن تا قفقاز( که الزم به نظر
  .آریایی آنان مداقه شوداقوام پیشهای زبان
 

******* 
 

اطر به خ ،مشترک مستقل ةشایسته است به این نکته نیز اشاره شود که این مجموع
مالی های از هرگونه کمك ،احتمالی که زیاد دور نیستهای دوری جستن از برخی چالش
که در مصاحبه با خبرگزاری رسمی فرهنگ و ارشاد چنان ،دولتی و نهادی به دور است

این مجموعه به هیچ »گفته آمد  09/5/99در تاریخ  اسالمی مازندران موسوم به شبستان
ون کند و تاکننهاد و یا سازمانی وابسته نیست و کمك مالی دریافت نکرده و نمی ،مرکز

 «.امدهکرپرداخت  ای داشته شخصاا هر نوع هزینه
 کترد جناب محترم دانشمند از اینجانب عمیق پوزش کرد، فروگذار نباید که اینکته

 چاپ از گرفته صورت اشتباه بهراجع نیویورک، کلمبیای دانشگاه استاد ،برجیان حبیب
 9 مارهش در برجیان دکتر جناب نام به «برونر کریستوفر دکتر» اثر ،«ایران شمال» مقاله
 هایقوم برابر در ایران» نام به تازه ویرایش و اصالحات با نظر مورد مقاله. است مجموعه این

 .است رسیده چاپ به شماره این در برونر دکتر از ریبردانام با «ایرانی
کار همپژواک فرزان، سرکار خانم اسبقی و سته است از مدیر محترم انتشارات شای
پور گزار باشم و نیز از جناب شهرام موسیسپاسپری کبری شاهشان سرکار خانم گرامی

 رضاعلی از چنینهمو هایشان در دور نخست تنظیم و تایپ برخی مقاالت به پاس کوشش
 در شانمساعدت به نسبت( نصر) بیابانی قنبر زاده،شریعت حسین باقرزاده، کاظم مبرز،

 هب رحمانی سپنتا و لموکی پناهیزدان بهداد سلیمانی، آرمان از چنینهم و کتاب فروش
 . کنم تشکر کامپیوتری امور انجام خاطر
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 دربارۀ فرهنگ و اساطیر ایرانی دیدگاه نوین مهرداد بهار

  دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات استاد/ پور مطلقابوالقاسم اسماعیلدکتر 

 
 
 
 

انداز کلى، دو نوع نگرش وجود دارد. دربارة تاریخ و فرهنگ ایران زمین در یك چشم
آمیز با شیفتگى مُفرط به نژاد، تاریخ و فرهنگ آریایی. رشِ غرورانگیز، تحسیننخست، نگ

وار و شیفتگىِ مطلق. دوم، نگرش علمى، منطقى، عقالنى و به دور از پرستش قدسى
پیروانى براى  چنانهماند و نمایندگان هر دو دیدگاه در عرصة پژوهشى ایران ظهور کرده

 خود دارند.
ودشیفتگىِ تاریخى فرهنگى، مبناى کار خود را احساسات شورانگیز نمایندگانِ نگرشِ خ

ل مهم ئمسا ةزمین قرار داده، هم هاى تاریخ ملى ایرانچکادها و اوج رةو غرورآفرین دربا
 کنند.تاریخى، اجتماعى و فرهنگى را بر همین اساس تحلیل مى

 ةدوم سد ةر واقع از نیمکنونى و د ةزمین از زمانى پیش از آغاز سدشناسانِ باخترایران
هاى فرهنگستانى و علمى قرار داده، بیشتر به بررسى ةهاى خود را بر پاینوزده، پژوهش

و دانش  0ناسىِ فرهنگىشانسانویژه به ــشناسى انسانشناسى، دستاوردهاى باستان
یان و راناند، هرچند روایات یونانیان و ایمتکى بوده ــتاریخ، تاریخ فرهنگ و تاریخ ادیان 

دسته از  اند. اینتواریخ سنتى آنان را نیز در نظر داشته، با نگاهى انتقادى بدان نگریسته
مادى  یالمى،ا ةباستان، یعنى دور ةشناسان تاکنون موفق به شناخت علمى تاریخ دورایران

 ایم.تردید وامدارِ این تحقیقاتاند و ما ایرانیان بىو پارسى شده
چراى وچونمبتنى بر وابستگى بى ااشناسان غربى و ایرانى عمدتایراندیدگاه رایج میان 
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اروپایى است. در این دیدگاه نیز تا حدى شیفتگى وفرهنگ ایرانى به فرهنگ و تمدن هند
اروپایى وجود دارد و بیشتر از آنِ وـ به نژاد و فرهنگ هندـالبته نه از نوع مفرط  ــ

تشان مبتنى بر پیوند دادن کلى فرهنگ ایران و هند خاورشناسان غربى است که تحقیقا
اى انحصارى به فرهنگ و تمدن یونانى است. البته تردیدى نیست که زبان و فرهنگ به گونه

گذرد که این اروپایى است و دیر زمانى مىوفرهنگىِ هند ـهاى زبانى ـایرانى یکى از شاخه
وى شناسان نادیده مانده یا به نحدیدگاه ایراناى که از نکته به اثبات رسیده است. اما نکته

اند، نپرداختن، به تاریخ تمدنِ آسیاى غربى و تأثیر آن بر فرهنگ ایرانى، گذرا از آن گذشته
 نگرانه از این تاریخ تمدن است.ىئیا برداشتِ جز
 شناسانى است که با نگاهى نو به تاریخایران شماریاد مهرداد بهار در زندهدر ایران، 

بود که پیش از او، برخى از بر این باور چند  تمدن و فرهنگ ایرانى نگریسته است. هر
زمین، به تأثیر این فرهنگ بر النهرین در باخترمتخصصان فرهنگ آسیاى غربى و بین

اند، اما او بر آن بود که برداشت عمومى آنان از تاریخ تمدن فرهنگ ایرانى اشاره کرده
هاى ایرانى و عناصر مهم اساطیر و آیین ةها درباربوده و آننگر جزئیآسیاى غربى 

هاى ژرف اند. او در عین حال، به پژوهشهاى کافى نداشتهها پژوهشآن ةدهندشکل
النهرین شناسایى چون اوپنهایمر و ساموئل کریمر و کشف ارتباط فرهنگى ایران با بین
رایج این دسته از خاورشناسان افزود،  چه او بر دیدگاهالنهرین اذعان داشت. اما آنبین

ایرانى با فرهنگ بومى نجد ایران بود که خود تحت تأثیر وتأکید بر تلفیق فرهنگ هند
 ـ قرار گرفت.ـالنهرین ـ به ویژه بینـفرهنگ آسیاى غربى 

که براى بود ، بر آن شتجدید مخالفانى هم دا ةاین دیدگاهِ نو، که مانند هر نظری
باستان کافى نیست که تنها به شناخت ادوار ریخ فرهنگ و تمدن ایرانشناخت ژرف تا

براى » اند، بلکهشناسانِ بزرگ کردهکه بیشتر ایرانایالمى، مادى و پارسى بپردازیم، چنان
سند،  ةبا تمدن عصر پیش از آریایى نجد ایران، در ااتحلیل تمدن باستانى ایران، باید دقیق

آسیاى غربى، از جمله آسیاى صغیر، سوریه، فلسطین، و حتى  هاىالنهرین و سرزمینبین
توان گفت فریقا و یونان در جنوب شرقى اروپا آشنا بود. چون مىآمصر در شمال شرقى 

هاى اى آغاز شد که در هزارهچهارم پ.م. در این نواحى ارتباط فرهنگىِ ویژه ةکه از هزار
واردى چون آریاییان رهنگ اقوام تازهبعدى حتى تا عصر اسالمى هرگز سستى نگرفت و ف

هاى ساختارهاى بومى خویش، از جمله سند و نجد ایران را به مرور در گوناگونى ةبه در
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  0«اول پ.م. در غرب آسیا، حل کرد. ةدر یکتاپرستى عظیم هزار
هاى بزرگى از ایالمى در بخش ةسالهزارگونه، بهار بر تأثیر فرهنگ و تمدن دوبدین
ورزد و آن را بهترین گواه ر غرب و در جنوب، از خوزستان تا کرمان تأکید مىزاگرس د

وجود دولت و تمدن اقوام بومى نجد ایران پیش از فرا رسیدن اقوام مادى و پارسى در 
خداى ایرانى، به خداى  ،داند. از جمله معتقد است که کارکرد میتراغرب و جنوب ایران مى

  7یه است تا میتراى ریگ وِدایى.ایالمى اینشوشینَك بیشتر شب
 تردیدى نیست که امروز خاورشناسان تأثیر فرهنگىِ ایزدان هندى و ایرانى بر یکدیگر

هم  النهرینىتوان به وجود تأثیرپذیرى ایزدان ایرانى از همتاى بیناند. اما مىرا پذیرفته
شناسان نهرین است. این را ایرانالزیر تأثیر ایشتَرِ بین ااآناهیتاى ایرانى شدید شد. مثالا قائل

ست آورى در ایران ادیگر تیشتَر خداى باران و باران ةاند. نمونبزرگ معاصر نیز تأیید کرده
تیشتَر را با بَعل، خداى  اساطیر آسیاى غربى است. مایةدرونکه زیر تأثیر یك 

اهیتا نآردوک یا انکى، توان اهورامزدا را با مگونه، مىتوان سنجید. بدینفنیقى، مىـسورى
را با ایشتَر، میترا را با اینشوشینكِ ایالمى و غیره مقایسه کرد و تأثیرپذیرى فرهنگ ایرانى 

 النهرین را به اثبات رساند.بینـاز فرهنگ ایالمى
اصلى  ةلشود، بلکه مسئتأثیرپذیرى تنها به شباهت میان ایزدان ختم نمى ةالبته مسئل

فرهنگى است. اعتقادات ـها یا کارکردها و الگوهاى مدنىکارىوجوه اشتراک در خویش
گیرى امو ةجا مسئلدینى و اساطیرى همه اقوام یك شباهت کلى با یکدیگر دارند، اما در این

ت و هاسجزو نکات مثبتِ فرهنگ اافرهنگى و تأثیرپذیرى مستقیم مطرح است که اتفاق
ان با تأثیرپذیرى از فرهنگ کهن مند یوندلیل ضعف فرهنگى نیست. تمدن شکوه

ابل و مصر و آسیاى صغیر توانست به چنان عظمت و شکوفایى برسد. بنابراین، بـسومر
ر و باعث آواى شگفتالنهرین مسئلهتأثیرپذیرى ایرانیان از فرهنگ شکوفا و متمدن بین

زو کس، جنگرند. برعگرایان افراطى بدان مىگونه که ملىخجلت ایرانیان نیست، بدان
ترِ پیش از ورود آریاییان به نجد هاى پیشرفتهافتخارات فرهنگ ایرانى است که از فرهنگ

ایران، تأثیر پذیرفته است. تأثیرپذیرىِ فرهنگى نشان تمدن و پویایىِ آن است و 
 ةاندیشى و بستن مرزهاى فرهنگى نشانه جمود و حُمق. چگونه است که در هزارخشك

 چند خداپرستى قرار ةهاى یونانى، هندى، ایرانى و غیره زیر سیطرنخست پ.م. که فرهنگ
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شویم که در اوج چند دارند، یکباره در نجد ایران با تحول عظیم دینى زرتشت مواجه مى
اى چون گردد و اهورامزدا در رأسِ ایزدان مهم و چندگانهخداپرستى، مروّج یکتاپرستى مى

عنوان ا بوار و انتزاعى انِ کهتر به عناصر مینویى و فرشتهگیرد و ایزدمیترا و آناهیتا قرار مى
 شوند.امشاسپندان )نامیرایانِ مقدس( بَدَل مى

طور خالصه عبارت است از تلفیق فرهنگ فرهنگ ایرانى به ةدیدگاه نوین بهار دربار
 ةاروپایى( با فرهنگ بومى فالت ایران. درباروهندوایرانى )مأخوذ از فرهنگ پهناور هند

شناسان بزرگ آثار بسیارى اروپایى بر آن، ایرانوایرانى و تأثیر فرهنگ هندفرهنگ هندو
فرهنگ بومى ایران پیش از ورود  ةاند. اما درباراند و به اثبات آن پرداختهتألیف کرده

ل هاى قبها و سدهآریاییان به فالت، هنوز جاى تحقیق بسیار دارد. بومیان ایرانى در هزاره
اند؟ آیا این هاى فرهنگى داشتهاند؟ چه ویژگىنخست پیش از میالد که بوده ةاراز هز

شان چه بوده است؟ چه اند و باورهاى دینى و الگوهاى فرهنگىبومیان از چه نژادى بوده
پذیرى یابى و تأثیرهایشان چگونه بوده؟ شکلها و اسطورهاند و آیینپرستیدهخدایانى را مى

هاى بومى و تأثیرگذارى آن بر فرهنگ منطقه چه ز فرهنگ و سنّتایزدانِ آریایى ا
هایى چون نوروز، مهرگان، سده، آیین سیاوش و آیین ةهایى داشته است؟ پیشینویژگى
ها گیرى دین مزدایى، زروانى و مهرى چگونه بوده؟ اینمربوط به آن، شکل ةاسطور
تاب، جُستارهاى فرهنگى یا اعم از کــبهار  مهردادهایى است که در آثار پرسش

  0هاى سزاوار یافت.ها پاسختوان دنبال کرد و تا حدّى براى آنـ مىـهامصاحبه
یر اساط ةاساطیر ایرانى و تحلیل علمى آن معتقد بود که باید دید از مطالع ةاو دربار

 : کنیمچه هدفى را دنبال مى
هاى ده به شناخت و برداشتاگر منظور بازشناختن عوامل درونى و برونىِ شکل بخشن»

هاى وى در برابر این رشته عوامل در طى زمان است یا در انسان و نیز بازشناختن واکنش
برابر ما هدفى مبتنى بر شناخت تاریخ تطوّر یك فرهنگ قرار گرفته است، در آن صورت، 

ارائه داده  9هایى که در مکتب اشاعهیابد. در این زمینه، روشضرورت مى 7بررسىِ در زمانى
خطى آن نگردیم به شرط آنکه دچار تعصبات تك 0شود و مبانى عقیدتى مکتب تطوّرمى

                                                           
شى. رک او، نظریات از آگاهى براى 0 ساطیر در پژوه ست) ایران ا سطوره از ،0975 تهران، ،(دوم ویرا  ،7 چ ،تاریخ تا ا

 .0916 ،7چ تهران، ،ایران فرهنگ در جُستارى ،0977تهران،
 diachronic 
 Diffusionism 

 Evolutionism 
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رسند. اما هنگامى که هر دو مفید به نظر مى، هاى جزمىِ آن متوسل نشویمو به تطبیق
اى اساطیرى در مقطعى مشخص هدف ما بازشناختن نظام کلى و نقش عمومى مجموعه

  7«روى آورد. 0زمانىمباشد، باید تنها روش ه
توان از اسطوره تعریفى مشخص به دست داد. اسطوره پس، با توجه به مبناى علمى، مى

عبارت است از روایتى مقدس در باب ایزدان، باشندگانِ فراطبیعى و رویدادهایى که در 
بدى اند. آغاز زمان ازلیت دارد و اساطیرى است، پایان زمان نیز ازمان مقدس ازلى رخ داده

کرانگى، زمان این دو بى ةاست و بنابراین، در شمار باورهاى اساطیرى قرار دارد محدود
شود. باتوجه به حماسه مى ةگنجد و وارد گستراسطوره نمى ةتاریخى است که در حیط

اساطیر براى انسانِ عصر اساطیرى، به » که توان نتیجه گرفتچنین تعریفى است که مى
هاى جهان پیرامونش که از طریق ذهنى، پیوند او را با وى و پدیدهمثابه پُلى است میان 

 ها، رفتارها، اخالقیاتد با آیینسازد و به صورت بنیادى عقیدتى در پیونجهان برقرار مى
  9«یابد.و مقررات نظام سنتى اجتماعى و خانوادگى، انعکاسى خارجى و عینى مى

توان تقسیم کرد. نخست: اساطیر ایران باستان هاى ایرانى را به سه دوره مىاسطوره کالا 
هاى باستانى ایران، مثل متون گاهانى و اوستایى که به طور مشروح در ادبیات و نوشته

از اساطیر مربوط به ایزدانى چون میترا، آناهیتا، تیشتر  سرشارکه  هایشتآمده، به ویژه در 
باد(، بهرام )ایزد جنگ و جنگاورى( و غیره آورى(، وایو )ایزد آسمان و )ایزدان باران و باران

متأخر اوستایى، یعنى پس از سرودهاى  ةدر دورها یشتهاى مذکور در است. اسطوره
 ةمربوط به دور اا گاهانى قرار دارند، اما در اصل مربوط به زمانى بسیار قدیم، بعض

 اند.ایرانىوهند
ت شده در متون پهلوى یا فارسى هاى روایدوم: اساطیر ایران میانه که شامل اسطوره

گر میترا دی اند. مثالا هاى اساطیرى اندکى دگرگون شدهمیانه است. در این دوره شخصیت
 روناتر در کنار وَاى کهنجا از آن پایگاه واالى ایزدى که در کنار اهورامزدا یا در دورهدر این

ادگرى در دست اوست و ترازوى د ااشود و ظاهرمطرح بوده، به ایزدى کهتر تبدیل مى
سنجد. در این دوره، اساطیر مانوى و اعمال نیك و بد را در فَرشگَرد یا روز رستاخیز مى

 شوند.مزدکى نیز به اساطیر زرتشتى اضافه مى
هاى آغازین پس از اسالم هاى ایرانى از سدهسوم: اساطیر نوین که مربوط به اسطوره

                                                           
0 Synchronic 
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هاى اساطیرى ایران کمى دگرگون شده و مایهنها و درواست. در این دوره نیز شخصیت
 یابند.تحول مى

 هاىنمایاند و الیهگانه، اساطیر ایرانى، سیر تحولى عظیم را مىبه هر حال، ادوار سه
ى ها و اساطیر هندواروپایها و اساطیر ایرانى در سنجش با آیینترین تحولى که در آیینمهم

شدن ایزد بزرگى همچون  از برجسته و یکتا دهد، عبارت استو هندوایرانى رخ مى
در روزگار زرتشت، یعنى  اااهورامزدا و عظیم شدن او در برابر دیگر ایزدان. این تحول صرف

دانیم که بازد. مىافتد و بعدها تا حدّى رنگ مىاول پیش از مسیح اتفاق مى ةدر هزار
یرانى دارد و این را از اشتراک اساطیر ایرانى اصلى هندواروپایى، به ویژه خاستگاهى هندوا

ه توان استنباط کرد کغازکوى مىبُ ةنامتوان دریافت، نیز از مدارکى مثل پیمانزبانى مى
 ورونا سوگند خورده شده است.ـدر آن به ایزدانى چون میترا

برجسته در سیر تحول اساطیر ایرانى، جدا شدن میترا از وروناى هندى و  ةاما نکت
ارکردهاى اوست. میترا در آغازِ جدایى ایرانیان از هندیان، خدایى بس پذیرفتن همه ک

اى سوار است و فرمان بزرگ، خداى آفریننده، خداى آسمان و خورشید است که بر گردونه
راند. او ناظر جهان است و خدایى جنگاور و در عین حال دادگر است که به بیدادگر مى

هرچند مهر در ادبیات درى معناى خورشید به خود کند. البته از یاد نبریم که رحم نمى
گرفت، اما در واقع مهر، خورشید نیست، بلکه مهر خداى بزرگ آفریننده و خورشید بنا به 
اساطیر ایرانى، چشم اوست و در حقیقت، میترا سپیدى پیش از طلوع خورشید است و 

 یابد.پیش از خورشید در کیهان جلوه مى
و نیز ترکیب  اوستااهورا در  میترا یا میترا ست. صفت اهوراا اهااهور شمارمیترا خود در 

در متون سنسکریت آمده است. این موضوع که چه تحولى « اورونـامیتر»یا « امیترـااسور»
اتفاق افتاده که اهورامزدا همه کارکردهاى اهورامیترا را به خود پذیرفت و میترا را از پایگاه 

اى بسیار درخور توجه است و این به گمان من، ید، نکتهعظیم آسمانى خود تقلیل بخش
ها و باورهاى هندوایرانى است و در واقع گامى ایرانى از اندیشه ةنمایانگر استقالل اندیش

توان سال پیش در این مرز و بوم مىهزاربزرگ به سوى یکتاپرستى است که حدود سه
ند. یاباز یونانیان به تحول دست مىها و حتى پیش مشاهده کرد. ایرانیان پیش از هندى

اسانى س روزگار کیش زرتشتینگرى نبُاین نگرش با افت و خیزهاى خاص خود، در کنار دو 
متأخر،  ةهاى آغازین اسالم دوام داشته است. در این دورمزدکى تا سدهـو ثنویت مانوى

 توان دید.ىاسالمى م ةهاى فتوت و عیارى دورحتى جاى پاى مهرپرستى را در آیین
ود. ب قائلگانه، هندواروپایى شناس بزرگ فرانسوى، به کارکردِ سهدومزیل، اسطورهژرژ 
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بخشى را مطرح گونه که خدایان فرمانروا، خدایان جنگاور و خدایان تولید و برکتبدین
میترا، در روم ـکرد. او معتقد بود که در کنار ایزدان گروه نخست در هند، وَرونامى

توان سهم جا مىدیوس فیدیوس و در ایران بهمن و اشه قرار دارند. البته در اینـرژوپیت
 میترا، ایزد مستقل ایرانى، را نیز به زوج بهمن، اشه افزود.

ها، در روم، مارس و در ایران خشتره )ارتشتار و در گروه دوم، در هند ایندرا و مروت
ها و سرسوتى، در روم، کیرنیوس و در نجنگاور( و در گروه سوم ایزدان، در هند، اشوی

 ةگانخدایان نمایانگر سطوح سه ةگانبندى سهگیرند. این طبقهایران امرداد و خرداد قرار مى
 اجتماعى، سیاسى و بیانگر نظام دینى و اساطیرى است.

بنا به باور دومزیل، این سه بخشى بودن اساطیر هندواروپایى، به سبب ایدئولوژى برتر 
ها و در ادوار متأخر در قالب ط اقوام گوناگون این شاخه بوده که در قالب اسطورهو مسل

 ها خود را نشان داده است.حماسه
هاى اسکاندیناویایى نیز تعمیم بخشى بودن اساطیر را در اسطورهسه ةاو حتى فرضی

 کند.اش بحث مىدرباره 0از اسطوره تا رماندهد و در اثر مهم خود، مى
ها و روایات اى وسیع بر حماسههاى اساطیرى در گسترهایهمها و بُناسطوره تردیدبى

مندِ یافته و تاریخى و زمانها خود گونه تحولاند. به بیان دیگر، حماسهحماسى تأثیر گذارده
اند. در اعصار تاریخى، چهره قُدسى و آسمانىِ اساطیر رنگ زمان و ازلىاساطیرِ مقدس، بى

شود. پس، از روزگار اسطوره تا عصر حماسه، اى محبوب و ملى بدل مىچهرهبازد و به مى
زمانىِ فرهنگ در یك عصر ویژه است هم ةایرانى گون ةتحولى عظیم رخ داده است. حماس
گونه البته نه ازلى بدانـهاى یك قوم از زمانى بسیار دور ـو شامل روایات پهلوانى و قهرمانى

اشکانى و ساسانى است. در  ةـ یا حتى از روزگار تاریخى مثل دورـبینیمکه در اسطوره مى
م. روییهاى اجتماعى، رفتارى و اخالقىِ قوم روبهبا سنت»آثار حماسى نیز مانند اساطیر، 

هنگامى که از  ااساختار اجتماعى خاصى است. اما طبع ةحماسى تأکیدکنند ةهر مجموع
گوییم، باید در اطیرى و حماسى سخن مىشناختى و ایدئولوژیكِ اسهاى جهانبرداشت

اند، نظر داشته باشیم که تنها در دورانى که این روایات به صورت باورى عمومى زنده
د دهنتوانند کارکرد داشته باشند، و در غیر آن صورت، چنین کارکردى را از دست مىمى

  7«گردند.و فقط به نمودارى از گذشته تبدیل مى
                                                           
 From Myth to Novel 
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فرهنگ ایرانى، عبارت است  ةهاى دیدگاه نوین بهار دربارین جلوهتریکى دیگر از مهم
هاى اسالمى پ.م. تا نخستین سده 511از پژوهش پیرامون تحول دین در آسیاى غربى از 

ساسانى و استمرار آن در فرهنگ  ةهاى گنوسى و مانوى بر فرهنگ ایرانى دورو نقش کیش
گنوسى و عرفانِ مانوى بر تفکر عارفان روزگار  کیشاو معتقد بود که  0عرفانىِ دوره اسالمى.

اسالمى تأثیرى شایان گذارده است و پیوندهاى عمیقى میان این دو بخش از تاریخ عرفان 
توان باور کرد که میراث عظیم فرهنگى توان مشاهده کرد. مگر مىدر آسیاى غربى مى

، هاى زروانىست. گرایشایران پیش از اسالم، در فرهنگ اسالمى ایران تأثیر نگذاشته ا
اى عرفانى داشتند و هر یك تأثیرات ژرف بر فرهنگ ایرانى گمان شالودهمهرى و مانوى بى

بود و ابعاد آن را مورد  قائلهاى خاص توان به عرفان ایرانى با ویژگىاند. پس، مىنهاده
م خود سالکنکاش، تحقیق و پرسش قرار داد. وجود گنجینه عظیم ادبیات عرفانى پیش از ا

تاریخ عرفان به راحتى رأى صادر  ةتوان دربارپس چگونه است که مى 7مؤید این نظر است.
هایى هم براى آن ریشه ااکرد که محدوده آن همان عرفان پس از اسالم است، اگر احیان

گذرد. اما واقعیت آن است که عرفانى شدند، ازحد تأثیرپذیرى عرفان مسیحى نمى قائل
ر شبه یا بهتیكاى وسیع در پیش از اسالم وجود داشته است. این عرفان ژرف با گستره
 ةساله )به اصطالح دو قرن سکوت( نمرده است، بلکه حتى در دوردویست ةبگوییم در دور

جاى دو قرن سکوت، آن را دو که به گمان من باید بهـساله آغاز روزگار اسالمى ـدویست
ـ به حیات پویاى خود ـپویاى ایرانى، اسالمى نامیدتلفیق و استحاله فرهنگ  ةقرن دور

هاى وسیع و عمیق متخصصانِ فرهنگ ادامه داد. البته اثبات این نکته مستلزم پژوهش
تحقیقات بنیادى تأثیرپذیرى فرهنگ ایرانى پس  ةایرانى و تمدن اسالمى است. ما در زمین

ایم. به گمان خستین را پیمودههاى ناز اسالم از فرهنگ و تمدن پیش از اسالم، تازه گام
تحت ـحاضر، بیشتر به تأثیرپذیرى فرهنگ زرتشتى ـ ةنگارنده، پژوهندگانِ ایرانى در سد
ى اند و تأثیر عمیق فرهنگ و عرفان گنوسـ پرداختهـییتأثیر شیفتگى به فرهنگ هندواروپا

وردهاى مهمش را در که دستاــ اند یا تبّحر و تخصصى در این حوزهمانوى را نادیده گرفته
ود شناسانى بایران شماراند. بهار در ـ نداشتهـبینیمشناسى معاصر آشکارا مىجهان ایران

 عظیم فرهنگ و تمدن ایرانى داشت. ةکه به این مهم همت گماشت و نگاهى تازه به پهن
                                                           

بهار  دگاهدی گستره درباره درستىبه بتوان تا کرد وجوجست باید مانوى ادبیات نام به اثرى در را نظرگاه این مختصات 0
 .0990، تهران: کارنامه، ادبیات مانوینك.  .پرداخت آن علمى نقد به و کرد داورى ایران فرهنگ حوزه در
ــ آگاهى براى 7 ــى ادبیات ؛0911 ،7 چ تهران،( نگارنده ترجمة) مانوى زبور. نك بارهدراین تربیش ، 7چ تهران، ،گنوس

 .0996تهران: چشمه، ( نگارنده قلم به) مانى کیش در آفرینش اسطوره، 0995
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شناسى و اساطیر ایرانى بود. او هاى ایرانگشاى دیدگاهى جدید در پژوهشبهار راه
شناسى به وقت خود را صاحب دیدگاهى در اسطورهتخصص اساطیر ایرانى بود و هیچم

فرهنگ و اساطیر ایرانى یك حرف تازه داشت  رةدانست. به هر حال، او درباطور اعم نمى
و آن این بود که فرهنگ و اساطیر این مرز و بوم زیر تأثیر فرهنگ آسیاى غربى و 

گرن، اوپنهایم، ساموئل کریمر، پژوهشگران ن ویدنالنهرین است. اندیشمندانى چوبین
شناسى( و نیز دانشمندانى روسى هم تأثیر فرهنگ بابیلونیسم )طرفداران بابلپان
النهرین در فرهنگ ایرانى را نادیده نگرفتند و حتى دانشمندى چون رایتزنشتاین در بین

ین زمینه همت گماشت و به فشرد. اما بهار به طور اخص به تحلیل در ااین زمینه پاى مى
نظریات تازه دست یافت و بر این باور بود که هرچند فرهنگ ایرانى مأخوذ از فرهنگ 

 النهرینهندواروپایى دارد، اما به شدت از عناصر فرهنگى بین ةهندوایرانى است و ریش
ام نمتأثر است. از جمله، ظهور یکتاپرستى در ایران و تعلقات به خداى بزرگ و واحدى به 

النهرین اهورامزدا در فرهنگ ایران زمین را متأثر از در رأس قرار گرفتن خداى بزرگ بین
 دانست.مردوک یا اِنکى مى

ها اهمیت به این ترتیب، بهار براى فرهنگ بومیانِ فالت ایران پیش از ورود آریایى
ىِ بود و اعتقاد داشت که فرهنگ آریایى تحت تأثیر این فرهنگ بوم قائلزیادى 

 که فرهنگـگرایان ـساله قرار گرفت. این نظرگاه جدید شاید براى برخى از ملىهزارچند
سته زیرا این د ؛ـ چندان خوشایند نباشدـکننددرصد خالص و آریایى تلقى مى ایران را صد

از پژوهشگران به سَره و اصیل بودن فرهنگ ایرانى معتقدند و ورودِ هرگونه عنصر فرهنگى 
پذیرند. اما بهار بر این باور بود که پذیرش عناصر فرهنگى دیگر و جذب آن مىدیگر را ن

 ــپندارندکه برخى مىچنانـشود و نه ـدر یك فرهنگ خاص، باعث غناى آن فرهنگ مى
 گیرى جدى از فرهنگباعث ناخالصى و ناسره بودن آن فرهنگ. مگر فرهنگ یونانى با بهره

النهرینى نبود که به چنان غناى رپذیرى از فرهنگ بینو تمدن مصر و تا حدى با تأثی
فرهنگى و مدنى دست یافت و مگر فرهنگ درخشان یونان و روم جزو فرهنگ هندواروپایى 

هاى دیگرى چون فرهنگ و تمدن مدیترانه، سوریه نبودند؟ پس چگونه است که از فرهنگ
ط یونانی خ کهاینمگر نه  و آسیاى صغیر بهره گرفتند و به چنان شکوفایى دست یافتند؟

 برگرفته از خط فنیقی بوده است؟
ها، یعنى از بومیان ایالمى آغاز گونه، بهار تاریخ ایران را از پیش از ورود آریایىبدین

به تأثیر شدید فرهنگ ایالمى بر فرهنگ آریایى  جمشید،تختکند و در کتابش، مى
عیب نیست که فرهنگ  این اصالاپردازد و در صدد اثبات آن است. به نظر او، مى
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فرهنگ  ااایران تحت تأثیر فرهنگ ایالمى، بابلى یا حتى یونانى باشد، زیرا اتفاق ةسالهزارچند
ایرانى با پذیرش بسیارى از عناصر مثبت فرهنگى هنرى، بر غناى فرهنگى و مدنى خود 

 و افتخار است.افزوده است و این نه تنها مایه سرافکندگى نیست، بلکه مایه مباهات 
تأثیر یونان بر فرهنگ و اساطیر ایرانى، بیشتر از بُعد فلسفه و اندیشه بوده، اندیشه 
ارسطو و نوافالطونیان براندیشه و فرهنگ ایرانى بیش از تأثیر اساطیر یونانى بوده است. با 

اثبات هاى یونانى و ایرانى برخورد. اما هایى میان اسطورهتوان به همانندىاین حال، مى
توان به تأثیرپذیرى این اساطیر کارى بیهوده است. همیشه در اساطیر جهان مى

ریشه و تحت تأثیر آن هایى برخورد. اساطیر ایرانى بیشتر با اساطیر هندى همهمانندى
میان  توان چند نمونه ذکر کرد. مثالا هاى اساطیر یونانى و ایرانى مىاست. از همانندى
 توان یافت.هایى مىاس پسر زئوس و هوشنگ و فریدون شباهتاى آرکشخصیت اسطوره

آموزد، هوشنگ نیز چنین ریسى را به مردم مىآرکاس کشت گندم، تهیه نان و پشم
، کند، در ایران نیزکند، از سویى آرکاس سرزمین خود را میان سه فرزندش تقسیم مىمى

میان مینوس و  ند. یا مثالاکفریدون سرزمین خود را میان سلم و تور و ایرج بخش مى
هایى هست. پاشنه آشیل و ضحاک، میان پریام و لهراسب یا آشیل و اسفندیار شباهت

وان به تمى ااپذیر این پهلوانان اساطیرى است. واقعهاى ضعف و آسیبچشم اسفندیار نقطه
 تحقیقى جدى در زمینه بررسى تطبیقى اساطیر یونانى و ایرانى دست زد.

دومزیل، آنتوان میّه،  اند. مثالا اساطیر ایرانى کار کرده ةبسیارى در زمیندانشمندان 
طور یك از این پژوهشگران، بههینلز و دیگران. اما هیچ جان اا کریستنسن، بویس و اخیر

مند به این کار نپرداخته است. حتى مند، تحلیلى و به صورت طرحى فراگیر و نظامسامان
اند، در زمینه اساطیر اساطیر و فرهنگ هندى کار کرده ةدرباردر اروپا به آن اندازه که 
اند. بهار طرحى سترگ براى اساطیر ایرانى داشت که متأسفانه ایرانى چندان پیش نرفته

که عمرش کفاف داد، توانست اساطیر دوره  جاآنموفق نشد آن را به پایان رساند. اما تا 
 برساند و در این کار موفق شد.نگرانه میانه ایرانى را به سرانجامى ژرف

)ویراست دوم(  پژوهشى در اساطیر ایرانطرح کامل اساطیر ایرانى را در پایان کتاب 
اسطوره، اقوام و تطور  ةاند از: دربارئوس مطالب مهم آن عبارترتوان دید. برخى از مى

 شت و دوزخ درفرهنگى در نجد ایران، منابع اساطیر ایرانى، آفرینش، مردم، پایان جهان، به
 هاى ایرانى.اساطیر ایران، آیین در ارتباط با اسطوره، بحث در کارکرد اسطوره و حماسه

این طرح بس شکوهمند نیازمند پژوهشى فراگیر و گروهى است که باید آن را به اجرا 
در شناخت اساطیر ایران درآورد و به تکمیل آن همت گماشت. کار پژوهشىِ هینلز در 
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ِى شناسهاى اسطورهاست. پژوهش ترمایهح پژوهشى اساطیر ایرانىِ بهار کممقایسه با طر
کند و نیازمند تحقیقات عمیق و ایرانى در غرب هم هنوز مراحل جوانى خود را طى مى

ـ ـهاى اروپایىحتى به زبانـاساطیر ایرانى ـ ةترى است. هنوز کتاب جامعى دربارگسترده
گانه اساطیر ایرانى را فرا گیرد و تحلیلى نو، کامل و سهمراحل  ةتألیف نشده است که هم

ر طواى از اساطیر ایرانى را بهعلمى از آن ارائه دهد. آثار پژوهشى اروپاییان هر یك گوشه
 اند و عمق گستردگى الزم را ندارند.مجزا تحلیل کرده

ر افرهنگى است که در ک ةویژگى اصلى این طرح همان فراگیر بودن گستره و پهن
نگ ثر از فرهأشود. او از آمیزش دو فرهنگ بومى فالت ایران متدیده مى کمترشناسان ایران
ایرانى  گیرى اساطیرگفت و علل بنیادینِ شکلالنهرین و فرهنگ هندوایرانى سخن مىبین

 کرد و تا حدى به اثبات آن نیز پرداخت. مثالا بزرگ فرهنگى مطرح مى ةرا در این پهن
را  النهرینىآورى، از همتاى سورى و بینتیشتر، خداى باران و باران ةسطورتأثیرپذیرى ا

د بود کرد و معتقالنهرینى تصور مىدانست و آناهیتا را تحت تأثیر ایشتَر بینقطعى مى
ى النهرینبین شهید شوندة خدای ةسیاوش نیز زیر تأثیر آیین سوگوارى ویژ ةاسطور

کامل )ادوار باستانى، میانه  ةاین طرح، بررسى سه دوروزی یا تموز است. ویژگى دیگر مدو
 میانه را بررسى ةخود به تنهایى موفق شد اساطیر دور بهارو نو( اساطیر ایرانى است که 

 دانست.کند و همیشه خود را متخصص در این دوره مى
 0شناسى، بیشتر به تلفیقى از مکتب تطور و اشاعهاو از میان مکاتب گوناگون اسطوره

دهنده رایش داشت و معتقد بود که اگر مراد ما شناخت عوامل بیرونى و درونىِ شکلگ
فرهنگ و تاریخ تطور یك فرهنگ است، باید به روش در زمانى مکتب اشاعه و مبانى 
مکتب تطور روى آوریم و اگر هدف ما شناخت نظام کلى مجموعه اساطیرى در یك مقطعِ 

 وى آوریم.مشخص باشد، باید به روش هم زمانى ر
ها را که در زمینه شناخت اساطیر او در عین حال، معتقد بود که باید همه دیدگاه

اده شناسى استفاند، بازشناخت و از هر مکتب با توجه به تاریخ تطور اسطورهمربوط بوده
الیاده گرایش داشت و اساطیر را روایاتى  میرچا کرد و به ویژه به دیدگاه پدیدارشناسىِ

انگیزى طبیعى و رویدادهاى شگفتایزدان و موجودات مافوقة قدس دربارم معموالا 
هاى بس دور انجام خواهد گرفت هاى آغازین انجام گرفته یا در زماندانست که در زمانمى

اند. اما زمانِ حال معموال و اعتقاد داشت که زمان آغازین و زمانِ پسین دو عصر اساطیرى
                                                           

Diffusionism 
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 وع حماسه است و نه اسطوره.مربوط به اعصار تاریخى و موض
اریخ گاه تفرهنگ ایرانى بود. او هیچ ةهاى دیدگاه بهار فراگیر بودنِ پهنیکى از ویژگى

ها، گفت ایران پیش از آریایىنمى کرد. مثالاو فرهنگ ایران را به صورت گسسته نگاه نمى
خى ها بیشتر تاریندیببخشها، یا ایران پیش از اسالم یا بعد از اسالم. این پس از آریایى

نگریست و تأثیر ساله مىهزاراى چنداست و نه فرهنگى. او فرهنگ ایرانى را در گسترده
ار اسالمى انک ةفرهنگ و تمدن زرتشتى و حتى تأثیر میترایى و زروانى را در فرهنگ دور

هنگ ز فرکرد. از جمله آیین فتوت و عیارى و مراسم زورخانه و کُشتىِ سنّتى را متأثر انمى
اى عنوان جشن سده و نوروز و مهرگان نظریات بکر و تازه ةپنداشت و دربارمیترایى مى

 جستارهاى فرهنگى او آمده است. ةکرد که در مجموعمى
  



_    77  ایرانی اساطیر و فرهنگ دربارة بهار مهرداد نوین دیدگاه _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 
 منابع

اى، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، فریدون بدره ة، ترجمآیین شهریارى در شرقادى، سامؤئل، ک، 
0907. 
 .0996چشمه،  تهران: مانى، کیشاسطوره آفرینش دروالقاسم، پور، اباسماعیل

 .0910ترجمه عسکر بهرامى، تهران: ققنوس، ا، هزردشتیان: باورها و آداب دینى آنبویس، مرى، 
 .0975پاره نخست و دوم، تهران: آگاه،  پژوهشى در اساطیر ایران،بهار، مهرداد، 
 .0977پور، تهران: چشمه، ابوالقاسم اسماعیل، ویراسته از اسطوره تا تاریخــــــــــــ، 
 .0971پور، تهران، چشمه، ابوالقاسم اسماعیل ة، ویراستادیان آسیایى ــــــــــــ،
 .0916، 7پور، تهران: اسطوره، چ قاسم اسماعیللابوا ة، ویراستجستارى در فرهنگ ایرانــــــــــــ، 
 .0977، به کوشش على رواقى، تهران، سروش، دوسىهاى شاهنامه فردیباچه داستانــــــــــــ، 

 .0990، تهران: کارنامه، ادبیات مانوىپور، ابوالقاسم، ــــــــــــ، اسماعیل
 .0977، تهران، جمشیدتختــــــــــــ، کسراییان، نصراهلل، 

 .0911پور، تهران: اسطوره، ابوالقاسم اسماعیل ة، ترجمادبیات گنوسى هالروید و دیگران،
مریم شهروز تهرانى، تهران:  ة، ترجمسیرى در تاریخ فرهنگ و ادب یونان باستانهمیلتون، ادیت، 

 .0959بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

Boyce, Mary, A History of Zoroastrianism, vols  and , Leiden: Brill. , 

. 

Kramer, S. N., Mythology of Anmcient World, New York, . 

Oppenhein, A. L., Ancient Mesopotamia, New York, . 

Saggs, H. W. F., The Greatness that was Babylon, London, . 

Zaehner, R. C., The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, New York, . 

Widengren, Geo, Mani and Manichaeism, New York, . 

  



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  71    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

  



 

 

 
 
 
 

 باغ مقدس با درختان سنگىاسطورۀ 
 
 
 

، سخنِ سزاوار کم اشو اساطیری تاریخى ةنیجمشید، با آن همه پیشتخت ةدربار
 ةاین بناى عظیم تاریخى و سلسل ةاند. در گذشته، پژوهش و تحلیل فرهیخته دربارگفته

ى سپرد. آگاهآمیز مىشهریاران باستانى ایران، گاه جاى خود را به تمجیدى اغراق
اى یونان هشناسى و نوشتههاى باستانزمین نیز هرچند مبتنى بر یافتهدانشمندان باختر

اى به نام هندواروپایى قرار اى از شیفتگى مفرط به قوم نژادهباستان بود، گاهى در هاله
اریخ و ت ةین آگاهى علمى را درباربیشترداشت. با این همه، تردیدى نیست که ما ایرانیان 

ایم. اما در میان پژوهندگان شینیان خویش از همین خاورشناسان آموختهفرهنگ پی
هاى ارزشمند گیرى از دادهکه ضمن بهره انیایرانى، شاید یکى از کس ةفرهیخت

تمدن  فرهنگ و ةشناسى، نظرى تازه دربارهاى باستانخاورشناسان، به ویژه متکى به یافته
های بود که با عکس جمشیدتختلفِ نگارنامه ایران باستان مطرح کرد، مهرداد بهار، مؤ

 درخشان نصراله کسراییان منتشر شد.
شناس به قلم ایران جمشیدشرح مصور تختها پیش کتابى ارزشمند به نام البته سال

 ةنیز کامرون اثرى مهم دربار 0901در سال  0بود. شدهمنتشر  ،برجسته، شاپور شهبازى
نیز اثر دیگرى در  0975در  .جمشیداح ارزشمند تختالوجمشید منتشر کرد به نام تخت

  7.اى مفصل و تصاویرى زیبا عرضه شدانتشار یافت که با دیباچه پارسیاناین زمینه به نام 
با درختان سنگى تصویر کرده است. ای اسطوره باغیبهار با نگاهى نو، تخت جمشید را 

برگزارى نوروز، با اهمیت عظیم  با هدف مقدس»که بنا کردن یك کاخ بود چون او معتقد 
باید در محلى مقدس بوده باشد. هنوز هم مساجد و  اا آن در دوره هخامنشى، طبع

                                                           
 .0955 تهران، ،جمشیدتخت مصور شرح شاپور،. ع شهبازى، 0

 Cameron, G. Presepolis Treasuring Tablets, Chicago, ; Persepolis, . 
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هاى پُر آب هاى کهن مقدس، چشمههاى بسیارى در شهر و روستا کنار درختزیارتگاه
شود. زردشتیان نیز در چنین جاهاى هاى مقدس بنا مىها و تپهمقدس و در دامنه کوه

واحه سى زیارتگاه دارند. شاید نام کوه رحمت نیز در پى باورى کهن به تقدس این کوهمقد
هاست و در جلگه مرودشت باشد، ولى به هر حال، این تنها یك فرض مبتنى بر سنت

جمشید در وهلة نخست برای اجرای مراسم تخت 0«دلیلى مکتوب براى تقدس آن نداریم.
جمشید این رو بنایش با اسطوره درآمیخت. خود نام تخت دینی و اساطیری نوروز بنا شد. از

بلکه داریوش هخامنشی بنا کرده و  ،جمشید نساخته ای است، چون آن را اصالا اسطوره
 نامش در اصل پارسه بوده است.

فته تاریخى فرهنگى بومیان ایران باز گ ةپیشین ةاى مفصل دربارپس بایسته بود دیباچه
کند و نه از ماد. تاریخ ایران را از ایالم آغاز مى قدمة این اثر،در م شود. به همین سبب،

یالمیان پیش از مهاجرت هندواروپاییان، و در پى آن، مهاجرت آریاها به ایران، بومى ا
تا  7611سال فرمانروایى داشتند )از هزارسرزمین پارس، انشان و شوش بودند و حدود دو

ترین دودمان شهریارى ه هخامنشیان واگذاردند. کهنزمین را بگاه ایرانپ.م.( و آن 601
این سرزمین  پ.م. در 7791تا  7611بود که شهریاران آن از  7ایالم، دودمان اوان

فرمانروایى کردند، سرزمینى که مرزهایش در باختر زاگرس، لرستان، پشتکوه و در جنوب 
تمدن بومیان ایرانى  از خوزستان تا کرمان ادامه داشت. همین خود بهترین دلیل وجود

پ.م. در این  601پیش از مهاجرت آریاییان )یعنى اقوام ماد و پارسى( است. ایالمیان تا 
سال شهریارى خویش را به هخامنشیان 711خطه سیادت داشتند و سرانجام پس از حدود 

  9واگذاردند.
اوندگار )خد 0تراند: اینشوشینگیالم، سه تن از همه برجستهادر میان ایزدان بزرگ 

دهند. اینشوشینگ که با هم تثلیثى ایزدى را تشکیل مى 6ریشهو کرى 5شوش( هومبان
در رأس تثلیث است، چه او خداوندگار سوگند، داور مردگان، خداى شب و روز  محتمالا 

اش بود. نیروى کیدن و همتاى آشورى 7مند از نیروى کیدن)به همراه خورشید( و بهره
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ا فرّه ایزدى ایرانیان همانند کرد. فرّه ایزدى از سوى اهورامزدا به شهریار توان برا مى 0مِلَمو
گونه، نیروى کیدن به شهریار عیالمى و مملو به شهریار آشور اعطا شد. به همینسپرده مى

 گردد تا نگاهبان تخت و تاج وى باشد.مى
اژدهاوش به  یکى از نکات جالب فرهنگ ایالمى آن است که ایالمیان ما را اهریمنى و

نیروهاى اهریمنى و نگاهبان  ةآورند، بلکه برعکس، مار در نزد ایشان دوردارندشمار نمى
ها و به گرد شاهان و گرد ها و آبدانها، بر کوزهآب، خرد و ثروت بود. مارها بر دروازه

توان به تقدس مار در نزد مصریان نیز جا مىهاى ایالمى نقش بسته بود. در اینمحراب
توان دید که مار هاى اساطیرى مصر، بارها مىها و نقش برجستهشاره کرد. در نگارها

ع )خداى خورشید(، اُزیریس )خداى اورائیوس )افعى مقدس( گرد سر ایزدان بزرگى چون رَ
او( و حتى گرد سر یا بر تاج بسیارى از  ةگیرندوروس )فرزند اُزیریس و انتقامحمردگان(، 

  7یده است.مصر نقش گرد ةفراعن
یالمى از بهترین منابع موجود بهره گرفت، اما تنها اپژوهنده در تفسیر فرهنگ و دین 

  9یاد نکرد. دم تاریخایران در سپیدهیالم، اثر کامرون به نام ااز یك اثر مهم در باب 
زدى فرّه ای ةهاى خداى عیالمى با میتراى ایرانى و نیز مقایسکتاب با تحلیل همانندى

یابد و سرانجام به دین ها ادامه مىوى کیدن و تشریح اقوام ایرانى، مادها و پارسبا نیر
پردازد. در این بخش، نکته درخور جمشید مىهخامنشیان و برگزارى آیین نوروزى در تخت

اند، بلکه افزون بر اهورامزدا، بغان، ست که آورده، هخامنشیان زرتشتى نبودهجاآنتوجه 
اند شناسان ثابت کردهاند. امروز دیگر بسیارى از ایرانکردهپرستش مىمهر و ناهید را هم 

ـ ـساسانى روزگاردر ــکه آیین گاهانى زرتشت در خاور ایران بالیده و در زمانى متأخر 
گیرى النهرین در شکلگاه به تأثیر ادیان بینآیین همگانى سراسر ایران گشت. پژوهنده آن

 611تا  111یافته دینى در حدود کند و آن را شکل تحولیکتاپرستى زرتشت اشاره مى
 شمارد. پیش از مسیح بر مى

بدان پاسخ نداده است.  بهاربندد که جا پرسشى در ذهن خواننده نقش مىاما در این
است و  ترالنهرین نزدیكدانیم که سرزمین هخامنشیان از نظر بُعد جغرافیایى به بینمى
اى متأخرتر قرار دارد. پس چرا دینى واحد و یکتاپرست در سرزمین ر زمانى در مرحلهظاز ن

که در بخش خاورى ایران، در آسیاى میانه، در گیرد. در حالىانشان و پارس شکل نمى
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 شود؟نخست پیش از مسیح، یکتاپرستى توسط زرتشت ترویج مى ةهزار
شید، در یك بخش جمهاى نوروزى در تختموضوع نوروز بومى ایرانیان و اجراى آیین

مهم آن عبارت از تلفیق آیین نوروزى آریاییان با  ةگیرد و نکتمستقل مورد بحث قرار مى
النهرینى است. پژوهنده مراسم نوروز ایرانى را تلفیقى از نوروز بومیان جشن سال نو بین

زى وداند. از جمله مراسم نورهاى ایرانى مىمنطقه آسیاى غربى پیش از آریاییان با آیین
یالم، در اصل جشن بازگشت دوموزى یا خداى االنهرین )بابل و آشور( و نیز در در بین
اش نماد رویش گیاهان و شونده بود. مرگ او مرگ جهان گیاهى و زندگى دوبارهشهید

انداختند و رفت. در مرگ دوموزى سوگوارى به راه مىزنده شدن طبیعت به شمار مى
کردند. پژوهنده معتقد است هاى مفصل برگزار مىال نو جشناندکى پس از آن، در آغاز س
هاى عزادارى سیاوش با روزهاى پیش از ( آیینتاریخ بخاراة که در ایران نیز )بنا به نوشت

خسرو نماد زنده شدن دوباره سیاوش نماد مرگ دوموزى، و بازگشت کى 0نوروز مربوط بود.
ست و دلیل نیرگذشته، در آغاز سال نو نیز بىها یا ارواح نیکوى دوشىاوست. بازگشت فره

 است.« هاوشىفره»ماه فروردین به معنى  اصالا 
وشى بنابراین، واقع شدن نوروز ایرانى در بهار و آغاز سال، با سنت ایرانى بزرگداشت فره

هاى نوروزى باختر آسیا در آمیخت. پژوهنده و احترام به ارواح در گذشتگان با آیین
اعتقاد به همراهى آیین بزرگداشت مردگان در کنار برگزارى عید » :آورده است بارهدراین

جمشید و در نوروزى بهارى، با وجود گورهاى عظیم شاهان هخامنشى در خود تخت
به گمان پژوهنده، میان  7«شود.رستم که در همان حوالى است، بیشتر تأیید مىنقش

برگزارى نوروز بود، باید پیوندى وجود جمشید که جایگاه گورهاى مزبور و وجود تخت
 داشته باشد.

جمشید باید اشاره کرد که تأسیس این بنا ارتباطى با جمشید روایات تخت ةدربار
اى جتاریخ واقعى خویش را فراموش کرده و به»حماسى نداشته است، بلکه ایرانیان که 

هاى یان شخصیتانگاشتند، جمشید را از مهاى عصر خویش را تاریخ مىآن، حماسه
  9«آور و ویران شمردند.حماسى عظیم ایرانى برگزیدند و وى را بانى این بناى شگفت

جمشید شهریاران هخامنشى، از داریوش اول تا گذاران تختاز نظر تاریخى، بنیان
پ.م. فرمان داد بنایى  507اند. داریوش با هدف برگزارى نوروز، در حدود اردشیر سوم بوده
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 گردید.ایجاد چنین بنایى بایست در مکان مقدسى احداث مى ااند و طبععظیم بساز
توضیحى داده نشده، اما نگارنده  این اثرجمشید در ستونه تختهاى دوازدهایوان ةدربار

اند، کردهها به هنگام نوروز، یکى از حبوبات را سبز مىدهد که هر یك از آناحتمال مى
آید که پیش از نوروز، در صحن کاخ شهریاران برمى المحاسن و االضدادکه در چنان

ها یکى از حبوبات را شد که بر هر یك از آناز خشت خام برپا مى سنگی ستوندوازده
  0کردند.ها را جمع نمىفروردین( آن 06پراکندند و تا مهر روز )کندند و در مجلس مىمى

ایان جمشید و پاسارگاد به پهاى گوناگون صُفّه تختبا تحلیل بخش این بحث تحلیلی
 جمشیدتاریخ و اسطورة تختبه موضوع  ااکه مستقیمـرسد. کاش این بخش ـمى
نظرات نو،  مفصل و ارائه اانسبت ةشد. با آن تاریخچبا تفصیلى بیشتر نوشته مى ــپردازدمى

ش، جذاب این بخ ةجمشید بخواند. و نکتتخت ةى درباربیشترخواننده انتظار دارد مطالب 
 باغى مقدس با درختان سنگى است.اسطورة تصور بهشتى زمینى یا 

هاى ، بهشتى زمینى با ستونهای باستانیپرستشگاهجمشید را بر الگوى پژوهنده تخت
رسیدند، خود را جمشید مىکسانى که به تخت»عظیم سنگى رقم زده و آورده است که 

یدند که عظمتى مقدس و مسحورکننده دها( مىهاى نمادین )ستوندر معبدى پُر از درخت
هاى مقدس کهن در زمره معابد و در جاى دیگر آورده است که روزگارى باغ 7«داشت.

 9«اندیشه درخت برابر ستون سنگى قوّت یافت.»بودند و بعدها پرستشگاه شکل گرفت و 
 هایى شدند که همان فضاى مقدس راها به جاى درخت، همه پُر از ستونپس پرستشگاه

ا ها رتوان آنکرد. بناهاى نوینى شکل گرفت که مىدر ذهن انسان باستانى تداعى مى
)پردیس( در فارسى  Paradaisaمناسبت نیست که واژه هاى مقدس سنگى نام نهاد. بىباغ

ها پارسى را به وام گرفتند که بعد ةبود. یونانیان این واژ« و باغ پردیس»باستان به معناى 
اى یافت. پس باغ مقدس و بهشت به گونه« بهشت»معناى  Paradiseو  وارد انگلیسى شد

هاى مقدس کهن را ها و پردیسپیوند معنایى بسیار نزدیك دارد. اماکن مقدس جاى باغ
 گرفت، اما این بار درختان سرسبز به درختان سنگى مبدل شدند.
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تاریخچه اصطالحات خویشاوندی و خویشاوندی سببی در زبان و 
 های ایرانیگویش

 های ایرانی آکادمی علوم روسیهریاست دپارتمان زبان/  مالچانووا. ک. فسور الناوپر 
 شناسمحقق و زبان / ادلمان .ای .د. جویفسور وپر 

 محسن حمیدیمترجم: 

 
 
 
 

شناسی آکادمی علوم روسیه با پشتیبانی مالی بنیاد روسی سسه زبانؤ* مقاله در م
اره و شم 11569аـ10ـ07های شماره تهیه شده است )پروژه نتحقیقات بنیادی

 (.11077аـ10ـ07
 

ان ایرانی «بینیجهان»عناصر ، هاترین عناصر واژگان ایرانی )و همراه با آنبازسازی کهن
د هاست که مورها مدتبازپرسازی ]تقویت[ و از بین رفتن آن، باستان( و تغییرات بعدی

ی دوره نما امکان و قابلیت بازسازی سیستم واژگا، توجه محققان قرار گرفته است. طبیعتاا
بیش کامل را نداریم )و در آینده نیز نخواهیم داشت(. ما لیست وایران باستان به میزان کم

دهند های معناشناسی و کلمات خاصی که هر گروه را شکل مییك از گروهکاملی از هیچ
های به کارگیری کلمات در اختیار نداریم. دایره معانی هر کلمه و مرز بین معانی و حوزه

 همیشه به روشنی مشخص نیست.، به لحاظ معنایی دیگریكیه و نزدیك به همسا
های ایرانی که به طور واژگان خانواده زبان، هنگام بازسازی واژگان دوران زبان کهن

بر ، سال از ما دور هستند)از لحاظ جغرافیایی و زبانی( و هزاران ای پراکنده شدهگسترده
شود. در شرایط فقدان واضح و مستمر افزوده می ها به صورتاین مشکالت و دشواری

منجر به برخی نقاط عطف مفهومی در  بازسازی معنایی معموالا ، (contextآشکار محتوا )
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به همین دلیل ارتباط بین ، اما نه در دامنه و دایره معانی آن، شوداین یا آن کلمه می
یق ها از طرسایی و تمییز آنشنا، )به نظر ما( و در نتیجه آن دیگریكکلمات نزدیك به 

دارای ماهیتی فرضی و پنداری  نام( معموالا ها )و از طریق اشتراک لفظی یا هممترادف آن
های پاشیدگی ]تجزیه[ جفت گیری و از همباید احتمال و امکان شکل چنینهماست. 

 ت.های آن را در نظر گرفمترادف در طول دوره و برهه وجود زبان کهن و تعامل گویش
 Wörter und Sachenها است و با روش گوییچه که فراتر از محدوده دنیای پیشهر آن

کلی از  تصویر، کننده دنیای روحانیهای واژگان که منعکسیعنی الیه، قابل اثبات نیست
طور همان، آداب و رسوم و غیره هستند، روابط خانوادگی، ساختار اجتماعی، «بینیجهان»

های درجات مختلفی از قرابت و نزدیکی بر اساس تفسیر و تعبیر دادهبا ، که واضح است
 های مختلف کلماتکلمات مختلف و گروه، شوند. عالوه بر اینمختلف زبانی بازسازی می

 ،های مختلفی را برای بعد معنایی بازسازی واژگان و بر همین اساسها و قابلیتفرصت
 آورند. فراهم میبرای صحت و دقت بازسازی مفاهیم باستانی 

 بسته کلمات به های نسبتااواژگان باستانی و مفاهیم مربوطه بر اساس برخی گروه
 برخی، های واژگانی مناسبشوند. از میان گروهتری بازسازی میتر و عینیصورت دقیق

های وابسته به مجموعه اصطالحات در ترکیبات معنایی مورد توجه خاص هستند. گروه
های بیرونی محدودیت، سوها از یكزیرا آن، ورت ویژه شاخص هستنداین خصوص به ص

 ،بسته و محصور است( و از سوی دیگر ها نسبتااهای به کارگیری آندارند )ترکیب و حوزه
در حالی که خود خاصیت و ویژگی اصطالحات ، انداصطالحات ویژه تشکیل شدهـاز کلمات

های به غیرمبهم به همراه حوزه یا کلمات عموماا )مانند کلمات با طیف محدودی از معانی 
اوند های خویشها بر اساس زبانمقایسه آن، کارگیری به صورت واضح تعریف و تعیین شده(

 سازد. و بازسازی نمونه اولیه را تسهیل می
شناسی خویشاوندی های ایرانی ترمینولوژی یا اصطالحها در زبانیکی از این گروه

 شفاف برای عصر ایران باستان ا نزدیکی( است که به صورت نسبتاا خویشی ی، )نسبیت
 دورانــتر های قبلای از اصطالحات متعلق به دورهبازسازی شده است؛ بخش عمده

. این گروه از دیرباز مورد توجه هم ایرانیان و هم هستند ــاروپاییوآریایی و هند باستانی
[؛ 09ـ71، مونه نگاه کنید به ]زبان و فولکلور اوستیاها بوده است )به عنوان نهندواروپایی

اِتیمولوژی ـاجتماعی در مقاالت مربوطه در ]فرهنگ لغات تاریخیـتفاسیر و نظرات قومی
ترین زبان اوستیایی؛ تاریخچه اصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از قدیمی

مطالعات در ، 17ـ071، ؛ باک000ـ016، 0995اصطالحات نظام اجتماعی؛ بنونیست 
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 ،های هندیهای هندواروپایی به همراه ارجاعات ویژه به زبانترمینولوژی خویشاوندی زبان
زیرا این اصطالحات از ، یونانی و التین[ و موارد متعدد دیگر(. این طبیعی است، ایرانی

، تانان باسای بازتابی از روابط خانوادگی به ترتیب تاریخی در دوران ایرتا اندازه، سویك
گرایی این اصطالحات به یمن باستان، اروپایی هستند و از طرف دیگروآریایی باستان و هند

ه های قبلی ارائثری را برای بازسازی فرممؤماتریال ، هاو ثبات نسبی بخش بزرگی از آن
های بعدی در تبدیل و دگرگونی کلمات در این گروه در دوره، دهند. عالوه بر اینمی
امکان ردیابی و پیگیری پویایی در معناشناسی برخی واژگان و پیگیری ، های ایرانینزبا

فرآیند جایگزین شدن برخی اصطالحات با دیگر اصالحات و سایر فرآیندها را فراهم 
 ماند.پایدار باقی می نسبتاا، در حالی که خود گروه معنایی به عنوان یك سیستم، آوردمی

حفظ کهنگی و قدمت( که ، تحول و دگرگونی )یا برعکس برخی عناصر، در عین حال
های قومی صحبت که توسط گروه «کوچك»های در نظام اصطالحات خویشاوندی در زبان

 ،جغرافیایی یا اجتماعی وجود دارند بسته شوند قابل مشاهده است و در شرایط نسبتاامی
کلی تغییر این یا آن اصطالح از مسیر و جریان  «انحرافات»شاخص و ویژه هستند. از برخی 

 شناسىتوان به عنوان نمونه در هنگام بررسی ریشهمی، که در زیر نشان داده خواهد شد
برخی اصطالحات نام برد. در این خصوص برای ما مهم بود که به پویایی اصطالحات 

های پامیر و هندوکوش ( در زبان0: خویشاوندی هندواروپایی در دو حوزه توجه کنیم
های دری ( در زبان7 ؛(غیرقابل دسترس بود 71قی )از نظر جغرافیایی حتی در قرن شر

 های زرتشتیان ساکن در محیط مسلمان(.زرتشتی در ایران )زبان
غیرنوشتاری ایرانی آسیای مرکزی به ما این  «کوچك»های مطالب و نوشتجات زبان

ت ساختار خانواده در تاریخ دهد تا وابستگی اصطالحات خویشاوندی به ماهیامکان را می
قومیت را مسیریابی کنیم. در پامیر غربی و در مناطق مجاور هندوکش شرقی در اواسط 

کردند واحدی زندگی می «خانه بزرگ»که در یك  «خانواده بزرگ»قرن بیستم سنت 
های ( خانواده شامل والدین سالخورده و پسران بالغ بودند که خانواده0حفظ شد. )

این ادامه خویشاوندی پدرساالرانه بود که موجودیت ، ود را داشتند. در عملخ «کوچك»
[. خانواده به 0995: 000بازسازی شد ] «امیل بنونیست»آن در دوره هندواروپایی توسط 

های خود را بنا پسران ارشد از هم جدا شدند و خانه: تدریج در طول رشد سوا و جدا شد
 پدرش ماند و سپس آن را به ارث برد. ترین پسر در خانهنهادند و کوچك

های یك خانواده بزرگ پدرساالر و یك خانه مشترک خانوادگی در برخی آداب سنت
در واژگان  عمدتاا، هادر زبان چنینهمو رسوم که امروزه هنوز هم تا حدودی موجود است و 
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 شامل اصطالحات خویشاوندی و خویشاوندی سببی منعکس شده است.
های پامیری که متعلق به گروه شرقی خانواده های گسترده زبانو ماتریالدر نوشتجات 

 این فرصت را داریم تا ریشه، زبان ایرانی و شامل خانواده بزرگ هندواروپایی است
اصطالحات مدرن خویشاوندی تا دوران ایران باستان و بعد از آن تا زمان هندواروپایی 

و شناسایی ارتباط نظام این اصطالحات با ساختار باستان را ردیابی کنیم که امکان کشف 
ای این یا آن اصطالح یا پویایی سیستم شامل موارد تداوم و توالی ریشه، خانواده محلی

موارد تحول و  چنینهمجایگزینی اصطالح قدیمی با یك اصطالح جدید و ، برعکس
 آورد.دگرگونی معنای اصطالح قدیمی را فراهم می

واژگان  ،دهند که عالوه بر رفلکس و بازتاب کلمات باستانینشان میمطالب و نوشتجات 
 «دکانکو»کلماتی موسوم به کلمات : شوندای ارائه میطور گستردهجدید نیز در این جا به

لغات بیگانه )اقتباس شده و  چنینهمهای مجزا و دیگر نوواژه، یا کلمات ندایی یا خطابی
 شوند.به کار گرفته می به عاریت گرفته شده( به طور جدی

 
 خونی(اصطالحات خویشاوندی خونی )هم

های ایرانی به خوبی ها و اسامی بسیار کهن و اصلی خویشاوندی خونی برای زباننام
 اروپایی هستند. وهای هندها ادامه مدلمورد مطالعه قرار گرفته است. بسیاری از آن

در زبان هندواروپایی  -pǝtḗrدر زبان ایران باستان از * -pitar* ـ «پدر»
[Indogermanisches etymologisches Wörterbuch ،179 مقایسه کنید با( ]pitár-  در

در زبان فارسی ، در زبان اوستایی -pitā: pitarحالت فاعلی مفرد *، زبان هند باستان(
 ،ptar نچنیهم، در زبان فارسی باستان( pitā، در زبان اوستایی pitaباستان )حالت فاعلی 

patar- ،tar- [ در زبان اوستاییAltiranisches Wörterbuch916-915 ؛]pid ،pidar  در
 pedär، در فارسی کالسیك pidar[؛ 61زبان فارسی میانه ]فرهنگ لغات مختصر پهلوی 

 ]فهرستی، پهلوی یا پهلوانیگ، در زبان پارتی pid، در زبان تاجیك padar، در فارسی مدرن
در دری  b(e)dɛr/ p(e)dɛr/ bzer/ pezɛr[؛ 75، بان فارسی مانوی و اشکانیاز کلمات از ز

در متون مانوی و  -ptrدر زبان سمنانی؛  piä، در زبان بلوچی pis ،pit ،piϑزرتشتی؛ 
مسیحی ]فرهنگ لغات ، مانوی، در زبان بودایی [ptr-] [pitar]، مسیحی در زبان سغدی

]پدر[ در متون روسی در زبان  «отец»سغدی[؛  [ ]زبان-ptar(ǝ)[ یا ]905، 59، سغدی
در زبان اوستیایی ]فرهنگ  fyd| fidæ[؛ Chwaresmischer Wortindex ،511خوارزمی ]



_   69  ایرانی هایگویش و بانز در خویشاوندی و خویشاوندی اصطالحات تاریخچه _ _ _ _ _ _ _  

 

در زبان  piyar، در زبان پشتو I ،, [011]  ،plarاِتیمولوژی زبان اوستیایی ـلغات تاریخی
در ، در زبان برتانی، ان خوفیدر زب، در زبان روشانی، در زبان باجووی ]بجو[ pidونیسی؛ 

]پدر[ در زبان روسی  «отец»، در زبان سکایی میانه یا زبان ختنی päteزبان روشوری؛ 
، -piϑr- ،*fδr[ و غیره. مشتقات حاصل از کلمات اصلی *797، سکاـ]فرهنگ لغات ختن

*turi- ،ـ*turi̯a * ـو غیره که خطوط مختلفی از توسعه آوایی اسمpitar  موصول و اسم
ها در اسامی بستگان پدری دهند قابل ذکر و اشاره است. از آنرا نشان می pitru̯i̯aـ*

سات ها و انعکارفلکس، های گذشتهشود )در ادامه ببینید(. در بسیاری از زباناستفاده می
 اند )در ادامه ببینید(.جایگزین شده «کودکان»با کلمات  pitarـ*

در زبان هندواروپایی  mātérـیران باستان از *در زبان ا mātarـ* ـ «مادر»
[Indogermanisches etymologisches Wörterbuch ،711-710مقایسه کنید با( ] 

در زبان فارسی باستان  mātarـ*، در زبان اوستایی mātarـ: در زبان هند باستان( mātárـ
[Altiranisches Wörterbuc ،0067] ،mād ،mādar در زبان پارتی، نهدر زبان فارسی میا ،

در  mādar، [55، پهلوی یا پهلوانیگ ]فهرستی از کلمات از زبان فارسی مانوی و اشکانی
، در دری زرتشتی mɛ: rدر زبان تاتی؛  may، در زبان تاجیك modar، فارسی کالسیك

mozer  وmer ،mō  وme ، .کmār ؛ در ترکیبات و اشکالmāk ،mā «در زبان کردی  «مادر
[؛ I ،697های کارتوِلی یا قفقازی جنوبی ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان māta-kaـ*>

madæ/ mad «اِتیمولوژی زبان اوستیایی ـدر زبان اوستیایی ]فرهنگ لغات تاریخی «مادر
II ،67؛ 69ـ]māta- «یا زبان ختنی، در زبان سکایی میانه «مادر ،mor  در زبان پشتو )بعد

زبان روشوری ، زبان برتانی، زبان خوفی، در زبان روشانی mod: یردر پام، (māϑrـاز مرحله *
 در ــفقط در شعر؛ در زبان شغنایی در بقیه مواردــ)در زبان برتانی و زبان روشوری 

( و غیره. ترکیبات dargilik ،dargil-modikها و آوازهای ژانر ترانه dargil-modik برگردان
māϑriـل *و اسم موصو mātarـثانویه از اسم * ̯a «های اقوام و بستگان که در نام «ادرانهم
ها رود قابل ذکر و اشاره است )در زیر مشاهده کنید(. در بسیاری از زباندیگر به کار می

اند )در زیر مشاهده جایگزین شده «کودکان»با کلمات  matarـها و انعکاسات *رفلکس
 کنید(.

در زبان هندوایرانی  *putraـباستان از در زبان ایران  raϑ> *pu -putra ـ «پسر»
ی اروپایوجویی بیشتر لغات هندبرای ریشه، در زبان هند باستان( putráـ)مقایسه کنید با 

ترین مراجعه کنید به ]تاریخچه اصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از قدیمی



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  41    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

زبان فارسی باستان در  puçaـ، در زبان اوستایی puϑraـ: [50، اصطالحات نظام اجتماعی
[Altiranisches Wörterbuc ،919-900 ؛]pus در زبان فارسی میانه ،pus(ar)  در فارسی

پهلوی یا ، در زبان پارتی puhrدر زبان تاجیك؛  pisar، در فارسی مدرن pesär، کالسیك
در زبان زفره؛ ، در زبان کفرونی pūrدر دری زرتشتی؛  pōr/po: r/pohr/por، پهلوانیگ
fyrt|furt فرهنگ لغات تاریخی[ اِتیمولوژی زبان اوستیایی ـدر زبان اوستیاییI ،511] ،

(᾿)pr در زبان خوارزمی ،pšyy ،pδr ـ، در زبان سغدیpūra  در زبان سکایی میانه یا زبان
در زبان  pūr، در زبان بلخی یا باختری pouro، [700، سکاـختنی ]فرهنگ لغات ختن

، در زبان روشانی، در زبان شغنایی puc، در زبان یدغه pūr ،pūḷ، انیمونجی یا مونج، مُنجی
در متون  «پسر» pǝtr، در زبان سریکالی یا سرقولی půc، در زبان روشوری، در زبان برتانی

در زبان وخی یا وخانی ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان ، روسی در زبان یزغاُلمی یا یزگُالمی
های این کلمات اصلی و پایه در ساختارهای ثانویه رفلکس [ و غیره.710، وخی یا وخانی
در زبان پشتو  «شخصی که پسرش را از دست داده است» burبرای مثال ، ذکر شده است

نث ؤ+ پسوند م *raϑpu-aـ > «زنی که پسرش را از دست داده است» búra؛ *raϑpu-aـ >
ā-*عموعمو یا دخترپسر، زادهىدای، زاده. کلمه اصلی و پایه در معانی پسر عمو ]عمو ،

زاده[ )در زیر مشاهده کنید( و در سایر معانی به کار خاله، زادهعمه، دایىپسردایى یا دختر
 در زبان پشتو با اصطالح «پسر»ای به معنای در حالی که این کلمه اصلی و ریشه، رودمی

zoy «از  «پسرźāta-* «در مورد این نوع جایگزین شده است  «کسی که به دنیا آمده(
 هایاشتقاقات اسامی فرزندان نیز در زیر مشاهده کنید(. در خصوص معانی جدید رفلکس

، در زبان شغنایی اختصارات ــپسوند یا قسمت دوم ترکیباتــ -bucنگاه کنید به ، *putraـ
پرنده؛  نوزاد، وله حیوانت» bocمقایسه کنید با ، هازبان برتانی و سایر زبان، زبان روشانی

در قسمت دوم یك عبارت یا ترکیب پایدار در زبان  *b -p <با صدای ، تخمدان میوه گیاه
 یزغُالمی یا یزگاُلمی. 

وجه وصفی ]صفت مفعولی[  چنینهم)و  hunu ،-*hūnu*- ـ «فرزند، کودک، پسر»
 su :-seu- > «نبه دنیا آورد، یدنیزا» *hu: -hau-( از ریشه «متولد شده» *tā̆hu-کامل 

، کودک، پسر» -sūnúدر زبان هندواروپایی )مقایسه کنید با  «به دنیا آوردن، یدنیزا»
، پسر» -hunu: ]پسر[ در زبان روسی( сын، در زبان هند باستان «سرپ» -sutá، «فرزند

، تولد» -haotaخر؛ أدیو[( در گویش گات در زبان اوستایی مت، )ماهیت دائوا ]دوی «کودک
خر أدیو[( در زبان اوستانی مت، )ماهیت دائوا ]دوی «د نسلتولی، نسل؛ قبیله

[Altiranisches Wörterbuc ،0190و غیره. پسوندهای )پی ]ثر از کلمه اصلی ؤآیندهای( م
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به دیگر مشتقات ، شوندهای متاخر مشاهده نمیدر زبان و پایه اسمی در این شکل عمالا
و گوناگونی واژه تحقیری اشاره شده  به طور عمده به همراه تنوع، این مجموعه و سری

[ 910ـ917، 9های ایرانی نبرای جزئیات بیشتر به ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبا، است
 مراجعه کنید. 

 -putra- > *puϑra*توانست در زبان ایران باستان مترادف کامل این کلمه به سختی می
 در زبان ایران باستان باشد.

 در زبان هندواروپایی *terǝdhug(h)-زبان ایران باستان از در  )dugdar* 9- ـ  «دختر»
[Indogermanisches etymologisches Wörterbuch ،777 مقایسه کنید با( ]duhitár  در

، Altiranisches Wörterbucدر زبان اوستایی ]  -dugǝdar- ،duγδar: زبان هند باستان(
701] ،duxt ،duxtar در زبان فارسی میانه ،duxt، duxtar در فارسی کالسیك ،duxtar  در

، دختر» duxtär، در فارسی مدرن «دختر جوان، دخترک، دختر» doxtär، زبان تاجیك
در زبان کردی  dot ،dod ،dwet، تاتی یا جهوریـدر زبان یهودی« دخترک، دختر جوان

 -δγwt، [I ،979های کارتوِلی یا قفقازی جنوبی کرمانجی ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان
، در زبان مانوی δwγt(᾿)-، )به همراه قَلب یا جایگشت( در متون بودایی در زبان سغدی

(᾿)dwγt در زبان مسیحی ،δwxδr های قدیمیدر متون سغدی از نامه ،duxtar  شبیه به(
در زبان ، در زبان خوارزمی δγdزبان تاجیکی یا اقتباس شده( در یغنابی یا سغدی نو؛ 

ایرُنی یا ایرون ]فرهنگ ، در زبان ایرونی «خواهر شوهر» xo-dyγd: کیباوستایی در تر
 lurدر زبان پشتو؛  «دخترک، دختر» lur[؛ I ،911اِتیمولوژی زبان اوستیایی ـلغات تاریخی

در زبان زبان  lǝγda ،lúγda، [91، در زبان وَنِتْسی ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان پشتو
δǝγ، در زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی δoγd، در زبان یدغه luγdo، مونجی یا مونجانی، مُنجی ̌d 

)به همراه پروتز ]اضافه  wůdůγ(d)، در زبان سَنگلیچی wuδǝγd، در زبان وخی یا وخانی
ر ناپذیها و متعلقات تجزیهکه به وابسته -wu- ،wůکردن یك حرف یا هجا در ابتدای کلمه[ 

 ،در زبان سکایی میانه یا زبان ختنی -dutar شکشمی؛مرتبط هستند( در زبان اشکاشمی یا ا
dudar  در متون سکایی از شهرک تومشوق. برای اطالعات بیشتر به ]فرهنگ لغات

  [ مراجعه کنید.077ـ079، 7های ایرانی ناِتیمولوژی زبا

 «دختر» putrı̄́)مقایسه کنید با  «دختر» *putri-نث ؤممکن است کلمه اصلی و پایه م
در زبان  bic-نث ؤهند باستان( نیز وجود داشته است که در ترکیب اسامی مصغر م در زبان
وت اما جهش و تغییر بعدی مص، یافته استزبان برتانی انعکاس می، زبان روشانی، شغنایی

نث بر اساس روشی معمول به منظور ؤم bic- <مذکر  buc-: مستثنی نیست جاایندر 



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  47    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

ها به واسطه جهش و تغییر مصوت در کلمه اصلی و نث برای این زبانؤتشکیل اسامی م
ها و اسامی )مقایسه کنید با نام iیا در نوع اومالت  aپایه مذکر یا خنثی در نوع اومالت 

 ونوچکا ]نوه دختر[(. 
)در زیر مشاهده کنید( و  «کلمات کودکانه»، های کودکانگذاریها و ناماز دیگر نام

در  .*en̑g-<در زبان ایران باستان  «به دنیا آوردن» *źan-مشتقات ریشه فعلی  چنینهم
 *źāta-های وجه وصفی رفلکس ها عمدتاازبان هندواروپایی خاص و برجسته هستند. این

های به ویژه برای زبان، در زبان هند باستان( -jatá( )مقایسه کنید با 7) «متولد شده»
 های وجه وصفیه کنید( و نیز رفلکسدر زبان فارسی کالسیك مراجع -zādایران غربی )به 

در زبان  -zoda، در فارسی کالسیك –źataka* (zāda- :هستند *-kaثانویه به همراه پسوند 
در زبان گیلکی و غیره(.  «کودک» zay ،zaak ،zahak، در فارسی مدرن zåde، تاجیکی

، السیكدر فارسی ک farzandـ «متولد شده» *źanta-*fra: -fra-مشتقات با پیشوند 
färzänd در فارسی مدرن ،farzand «قابل  کمتر( در زبان تاجیکی «پسر»)اغلب  «کودک

قوم » zayو نیز  *źāta- <در زبان پشتو  «پسر» zoyـمشاهده است. موارد ذکر شده در باال 
: یشهخرتر از این رأدر زبان پشتو و ترکیبات مختلف مت «قبیله؛ خانواده؛ فرزندان، و خویش
zænæg «نام از کلمه پایه فعلی( در زبان اوستیایی و ترکیباتی از کلمه پایه و  «ودکانک(

  «دختر» *a̯źani-fra-نام : *fra-با پیشوند  «متولد شده» *-a̯źani اصلی اسم موصول
ن به عنوان حس احتماالا، در ابتدا، روشانی در پامیرـهای گروه شغناییدر زبان «متولد شده»

، در زبان خوفی rizæn، در زبان روشانی rizen، در زبان شغنایی rizīn: متعبیر یا تابوئیس
razen «آیند های ایران شرقی قرار دارند. ادامه و پیدر زبان برتانی در زمره زبان «دختر

 «ترینجوان، جوان»)؟( در زبان هندواروپایی به معنای  *ken-از  *kan-ترکیباتی از 
زبان یا -های خانواده اسالوی باستان ]نیادر زبان «کودک ،طفل» *čędo)مقایسه کنید با 

ترین زبان[ ]تاریخچه اصطالحات اسالویایی خویشاوندان و برخی از قدیمی-پوروا
در زبان ایران باستان )مقایسه  *kanı* ،a̯kanĭ̄-: و بعدی[( 00، اصطالحات نظام اجتماعی

 :در زبان هند باستان( «ترینجوان»ین صفت عالی یا برتر -kaniṣṭha، نثؤم -kanyaکنید با 
kaini- ،kainin- ،kainya- دختربچه، دختر»نث ؤم» ،kainika- «در زبان  «دختر جوان

 «گزارخدمت، دختر جوان» kaniz ،kanizak ،[Altiranisches Wörterbuc ،099اوستایی ]
در متونی  k᾿nčk، در زبان سغدی knč-: ( در فارسی کالسیك*kanīka-یا * *kanīčı̆̄-)از 

( در متون مانوی؛ به شکل *-ikāبا پسوند فرعی ]ثانوی[  ->) kanikā* qnčk-، از کوه مُغ
 اند.ای رواج نداشتهگسترده
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در زبان ایران  «عضو طایفه و قوم، خویشاوند خونی»و/یا  «برادر» *brātar- ـ «برادر»
در زبان  «برادر، وند خونیخویشا ـمرد : عضو یك خانواده بزرگ» *teŕ̄bhra-باستان از 

[ )مقایسه 060ـIndogermanisches etymologisches Wörterbuch ،069هندواروپایی ]
، در زبان آلمانی Bruder، در زبان التین frater، در زبان هند باستان -bhrá̄tarکنید با 

брат ]...برادر[ در زبان روسی و[ :brātar- زبان  در گویش گات در زبان اوستایی و در
[. Altiranisches Wörterbuc ،970-977در زبان فارسی کهن ] -brātar، خرأاوستانی مت

ات سازد که با انعکاسهایی را آشکار میاین اصطالح تفاوت، در دوره تکوین و تکامل بعدی
 ها و اشکالفرم، های مختلفِ انواع مختلف کلمات پایه و در نتیجه آنها در زبانو رفلکس
 : هاتریندژ ]حالت[ و اشکال دیگر قابل توضیح است. برجستهمختلف پا

در زبان  brāte ،brrātaحالت فاعلی ، به عنوان مثال، *brātā( رفلکس حالت فاعلی 0
[ )در حالی که زبان سکایی 909، سکاـسکایی میانه یا زبان ختنی ]فرهنگ لغات ختن

کند یا یا حالت مکانی را دنبال می brātariمیانه یا زبان ختنی در حالت مفعولى یا اضافه 
 فرعی و ثانوی است(؛

)یا حالت اضافه  *brātúrیا حالت اضافه یا وابستگی  *taŕ̄bra( رفلکس حالت ندایی 7
زبان ، در زبان شغنایی )virod ،rudы)v( ،rudы)v، برای نمونه، (*tuŕ̄braثانوی و فرعی 

در زبان یزغُالمی یا یزگاُلمی )انعکاس  «برادر» v(ǝ)réd، زبان روشوری، زبان برتانی، روشانی
و در زبان یزغاُلمی ، oروشانی به شکل ـهای گروه شغناییدر زبان *āو بازتاب واکه ریشه 

در نمونه اولیه و نخستین دوران  *ā́دار بودن دهنده ضربهنشان eیا یزگاُلمی به شکل 
، زبان برتانی، در زبان روشانی viradá̄r: با اشکال جمع مقایسه کنید، باستان است

rá)radǝv(  به همراه-a-  مدرن ازā* ای بدون ضربه باستانی در شکل ریشهbrātárah*  در
ارتباط ژنتیکی ( ]در زبان هند باستان bhrātárasمقایسه کنید با ، زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی

 (0[؛( )15، 01ـ00، زبان یزغاُلمی و گروه زبانی شُغنانی
یا حالت برایی  */raϑbrāt̄́حالت همراهی دوران باستان ( حالت ندایی ثانوی و فرعی از 9

ráiϑbrāt/* ا هبه همراه کلمه اصلی و پایه حالت یا پادژ غیرمستقیم ]تمام پادژها و حالت
در  rarǝb، ( در زبان بلوچی*brās s)–с > -rϑ برای نمونه، *-tr-*<rϑبه جز پادژ اسمی[ در 

 wror (*ϑr-> с-r)، در زبان سغدی -βr᾿rهای ایران شرقی و از زبان، یلکی و غیرهزبان گ
ها با بازتاب [. در تعدادی از زبان91، در زبان پشتو ]واژگان و فرهنگ لغات اتیمولوژی پشتو

ن صدا ای: صدای دقیق نمونه اولیه قابل بازیابی و بازسازی نیست، واژهمشابهی از این تك
، *brātúr)در حالت ندایی( یا  *taŕ̄braباشد )در حالت فاعلی( و هم  *brātāتوانست هم می
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*brá̄tur )برای نمونه ، )در حالت اضافه یا وابستگیbrat ،brād در فارسی میانه ،br᾿d  در
در متون  βr᾿ṯ –های ایران شرقی و از زبان، پهلوی یا پهلوانیگ، متون مانوی در زبان پارتی

، [091ـ099، ر زبان سغدی ]دستور زبان سغدی در متون و آیین مانویبودایی و مانوی د
virót در زبان یغنابی یا سغدی نو ،ærvád/ ærvadæ «در زبان  "«عضو خانواده، خویشاوند

، IIاِتیمولوژی زبان اوستیایی ـ؛ فرهنگ لغات تاریخی67، اوستیایی ]زبان و فولکلور اوستیا
091] ،βr᾿d «ارزمیدر زبان خو «برادر ،v(ǝ)roy مونجی یا مونجانی، در زبان مُنجی ،vray, 

vrai در زبان یدغه؛ vru(d) در زبان اشکاشمی یا اشکشمی ،vǝrūδ  در زبان سَنگلیچی؛
vrыt «های مرزی در زبان وخی یا وخانی ]زبان «از یك خانواده، برادر؛ مردی از یك طایفه

[ و غیره. برای 919، بان وخی یا وخانی؛ فرهنگ لغات اِتیمولوژی زII ،507هندوایرانی 
برای نمونه نگاه کنید به ]فرهنگ لغات ، شناسی[ و گزینش ماتریالاتیمولوژی ]ریشه

؛ ارتباط ژنتیکی زبان یزغاُلمی و گروه 091ـII ،099اِتیمولوژی زبان اوستیایی ـتاریخی
برای ، [919، ی[ ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان وخی یا وخان15، 01، زبانی شُغنانی

[. 071ـ010، 7های ایرانی نجزئیات بیشتر مراجعه کنید به ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبا
 *-tarبرای بازتاب و انعکاس اشکال مختلف اصطالحات خویشاوندی در دوران باستان در 

 های ایرانی[.در زبان *-tar نیز مراجعه کنید به ]تاریخچه اشکال اصطالحات خویشاوندی در
وند. شقدیمی منعکس می های قدیمی کلمه پایه گاهی اوقات در مشتقات نسبتاااکهو

و  *a̯brātri* ،-a̯riϑbrā-و از اسم موصول  *brātar-در ادامه کلمات مشتق شده از اسم 
-a̯i -̯brātru* ،-ai̯̯ruϑbrā* کنید که برای تعیین و تعریف سایر مفاهیم مربوط را مشاهده می

زنی که برادر خود را از دست » wrá̄raبرای نمونه ، شوندکار گرفته میبه خویشاوندی به 
 چنینهمبه زیر مراجعه کنید( و  چنینهم)    +-r(a)ϑbrā-a *a- >در زبان پشتو  «داده است

 هایهای مختلف ایرانی با معانی مختلف )در حالی که مدلسایر مشتقات بعدی در زبان
 virōdı́̄ǰ، به عنوان مثال، باشند( دیگریكل انطباق با توانند قابها میسازی آنواژه

از کلمه پایه و  «رفیق؛ برادرخوانده، دوست» v(ǝ)radíg، در زبان روشانی «برادرخوانده»
زبان جایی بعدی ضربه به پسوند در هبه همراه جاب *-akaپسوند  *tá̄bra-+  -خر أاصلی مت
 یزغُالمی.

حات خویشاوندی سببی به اصطالحات خویشاوندی به بازاندیشی و بازتعریف اصطال
و.آ. »در زبان زرتشتی دری. طبق گفته  «برادر» d(e)verاشاره شده است. رجوع کنید به 

[(. این واژه 07، 0999شود ]ایوانوف های ایرانی استفاده نمیدر سایر زبان ظاهراا ، «ایوانوف
 dever-šu (Iv.) ،dver-mira (S.) ،dver-e mira: ها و عبارات مشاهده کنیدرا نیز در ساخت
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(M ).«؛ «برادر شوهرdver-zen «برادر زن» .dver-e mas «تربرادر بزرگ» ،dver-e kasog 
رتشتی دری. واژه ایرانی با معنی در زبان ز «برادر خونی» dver xōnda، «تربرادر کوچك»
فرهنگ لغات اِتیمولوژی )پیرامون آن به زیر مراجعه کنید( به تفصیل در ] «برادر شوهر»

، 7119به ]ادلمان  چنینهم، [ مورد بحث قرار گرفت901ـ900، 7های ایرانی نزبا
: گردد[ مراجعه شود. این کلمه ]برادر شوهر[ به دوران ایران باستان برمی075ـ076

-arṷdai* «از  «برادر شوهر-arṷdai* در زبان آریایی )مقایسه کنید باid -devár در زبان.
ها در همان قسمت دیگر معادل، در زبان هندواروپایی *ērṷdāi* ،(e)rṷdai-د باستان( و هن

در واقع هیچ معادل و مورد ، و موارد مشابه را مشاهده کنید. در میان مشابهات کنونی
در وهله  dver، د وجود ندارد. در ارتباط با زبان زرتشتی دریشوآغاز  dمشابه ایرانی که با 

در مجموع( و در وهله دوم به کاربرد  «برادر» < «برادر شوهر»ی معنی )از اول به جابجای
ی واژه معمول «برادر»رمانی زبان زرتشتی دری به معنای و استفاده در زبان محلی و لهجه ک

berār های محلی روستاهای اطراف یزد شکل و فرم اشاره دارد. در زبانbrōzɛr id  قابل
 مشاهده است.

است که در  «برادر»اصطالح ، و ریشه نامشخصی است أارای منشاز اصطالحی که د
در زبان تاجیکستانی. در فرهنگ لغت  «تربرادر کوچك» dodar: آسیای میانه کاربرد دارد

مخصوص » махсуси тоӌикӣ[ این واژه با نشان و عالمت 017، 0976صَدرالدین عِینی ]
ذکر شده است  «همان برادر» dādar همراه است. در فارسی کالسیك «]ویژه[ تاجیکی

، روسیـ[. در ]فرهنگ لغات تاجیکیأای از منشبدون عالمت و نشانه، I ،906]غفاروف 
 dādarترکیب و ساختار با  1ای از کلمات ]خانواده کلمات[ متشکل از [ مجموعه090

به  و در زبان محاوره «تربرادر؛ برادر کوچك»آورده شده است. این کلمه خود به معنای 
و  أاست. مشتقات و ترکیبات از مبد «ها(برادر )در خطاب به غریبه، رفیق، دوست»معنای 

برادر » dodar: شودکه در آسیای میانه استفاده می «رادرب»ناشناخته اصطالح  أمنش
[ این واژه 017، 0976در زبان تاجیکستانی. در فرهنگ لغت صَدرالدین عِینی ] «ترکوچك

همراه است. در فارسی  «مخصوص ]ویژه[ تاجیکی» махсуси тоӌикӣبا نشان و عالمت 
ای بدون عالمت و نشانه، I ،906ذکر شده است ]غفاروف  «همان برادر» dādar کالسیك

ای از کلمات ]خانواده کلمات[ [ مجموعه090، روسیـ[. در ]فرهنگ لغات تاجیکیأاز منش
برادر؛ برادر »این کلمه خود به معنای آورده شده است.  dādarترکیب و ساختار با  1از 

 «ها(برادر )در خطاب به غریبه، رفیق، دوست»و در زبان محاوره به معنای  «ترکوچك
های جنوبی نیز در نسخه جدید فرهنگ لغات زبان dodarاست. مشتقات و ترکیبات 
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 [.717، 7107تاجیکی ذکر شده است ]فرهنگی 
در زبان ایران باستان  -h(u)u̯ahar- / *h(u)u̯ahar-  > *xvahar-/*xvāhar ـ «خواهر»

، Indogermanisches etymologisches Wörterbuchواروپایی ]در زبان هند -su̯esor*از 
های هندواروپایی به همراه ارجاعات [؛ مطالعات در ترمینولوژی خویشاوندی زبان0150

 -svásar[ )مقایسه کنید با 95ـ07، 97ـ99، یونانی و التین، ایرانی، های هندیویژه به زبان
، [Altiranisches Wörterbuch ،0160در زبان اوستایی ] -xvaŋhar: در زبان هند باستان(

xvāhar در زبان فارسی میانه ،xvāhar در فارسی کالسیك ،xåhär در فارسی مدرن ،xohar 
، در زبان تاتی xuvar، در زبان دری xwar، ( در زبان تاجیکیxuwar)در زبان بدخشان نیز 

wx᾿r  با قلب و تحریف یا سمبل و نماد گرافیکی(«wx »/ واجxv در زبان پارتی در متون )/
، در زبان سغدی در متون مانوی xw᾿rدر زبان دری زرتشتی؛  xorک. ، xvɛrمانوی؛ ی. 

γw᾿rh «در زبان بودایی؛  «خواهرxo | xwæræ «در زبان  «خواهر؛ زنی از خانواده خودی
، در زبان سکایی میانه یا زبان ختنی hvar، در زبان خوارزمی «خواهر» x [uxa]᾿یی؛اوستیا

xor در زبان پشتو ،yex ̌ya ،yexya ،yixǝ ،yíxa ،yыxǝ مونجی یا مونجانی؛ ، در زبان مُنجی
íxo در زبان یدغه ،yax بان در ز، در زبان روشانی، )با قلب و تحریف قبلی( در زبان شغنایی

، در زبان اشکاشمی یا اشکشمی ixo، در زبان سریکالی یا سرقولی، ان روشوریدر زب، برتانی
ixō ،yǝxōai (با با قلب و تحریف پس از مراحل  چنینهم*ǝxā- < *haxvā- < xvāha- )

x  ،در زبان وخی یا وخانی  x̌ыy (<-xvāhar*)، در زبان سَنگلیچی ̌°arg (*xvāhar-ka->) 
برای جزئیات بیشتر به ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی ، زگُالمیدر زبان یزغاُلمی یا ی «خواهر»

، -xvāhar*[ مراجعه کنید. مشتقات کلمات اصلی و پایه 099ـ090، 9های ایرانی نزبا
*xvāha-  و اسم موصول*xvāhari̯a- «گذاری سایر اقوام استفاده برای نام «خواهرانه

[ مراجعه 095ـ096، 9های ایرانی ناشود )به زیر و نیز به ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبمی
 کنید.

های تاریخی های اصلی )نخستین( عمو/دایی و عمه/خاله برگرفته از نامعناوین و نام
اند یا ادامه و به عاریت گرفته شده اسامی دوم ]پدر و مادر[ اقتباس شده، پدر و مادر است

 شود. معلوم اشاره میهستند؛ به کلمات با اتیمولوژی مبهم و نا «کودکانه»کلمات 
، -p(i)tr(u̯)i̯a*های اصلی )نخستین( در ادامه اسم موصول عناوین و نام از ـ «عمو»

-ai̯̯u̥*ptr «مرحله از پس ـ «پدری» ← «عمو -a̯riǝt*  مقایسه کنید با(vyas̥pitr  در زبان
ر زبان د -pǝtrui̯o* در زبان اسالوی از stryjь*مقایسه کنید با  چنینهم، هند باستان
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ترین هندواروپایی ]تاریخچه اصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از قدیمی
خر أدر زبان اوستایی مت «عمو» -tuirya: [(79ـ10، اصطالحات نظام اجتماعی

[Altiranisches Wörterbuch ،657] ،trǝ «عمو» *ptru̯i̯a>*tǝrya- در زبان پشتو ،fcwr 
p(i)tr̥u̯i̯a > *ftr̥ui̯a- > *tru̯i* )پس از مراحل  ̯a- در زبان خوارزمی؛ )afdar «در زبان  «عمو

( در ؟) دری زبان از شده گرفته عاریت به – audú̄ –در زبان دری audor، فارسی کالسیك
 از خاص پیشرفت و توسعه – «عمو» -taاما در زبان اُرموری ، گویش لوگر زبان اُرموری

*ptr̥u̯i̯a-  پس از مرحله*ftar-<*ftr̥i ̯a- [. در 10ـ17، ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان پشتو
واژهای( اشتقاقی باستانی واژهای )بنهای تكبا رفلکس عمو معموالا ، خرأهای ایرانی متزبان

واژهای به عاریت گرفته شده عربی که به واسطه اما بیشتر اوقات با تك، شوندمشخص می
 وند.شمشخص می، خطوط خویشاوندی قابل تمییز هستند

-trui̯ā*: شوند ازها مشتق میآن و هستند کم اولیه و نخستین ترکیبات ـ «عمه»

<p(i)tr̥u̯i̯ā-  «عمه» :tūiryā- «خر؛ أدر زبان اوستایی مت «عمهtror «در زبان پشتو «عمه ،
trui̯ā<*p(i)tr̥u̯i*از  احتماالا  ̯ā- ،trǝ «سازی اما به هنگام آمیزه، در زبان پشتوی میانه «عمو

در زبان پشتو اسامی  trorدر زبان پشتوی میانه. از  «خواهر» xvāhar- ،xor*رفلکس  با
در  «عمو؛ عمه» vacشوند. مشتق می «عمه» trorǝ́ y ،trorí، «مهع» trorǝ́keخر أمصغر مت

در زبان ، در زبان برتانی، در زبان خوفی، در زبان روشانی vic، زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی
، در گویش بَروز )برواز( در زبان شغنایی «عمه» vic، ان سریکالی یا سرقولیدر زب، روشوری

 یا ممکن است به، در زبان اشکاشمی یا اشکشمی «عمه» vьc، در زبان باجووی ]بجو[
*(f)tri̯a- «)یا به احتمال فراوان با از دست دادن اولین ، بازگردد «پدران )پدر*r  مقایسه(

 -bratri̯a*جویی به [( بدون ریشه19، شغنایی نلوژی گروه زباکنید با ]فرهنگ لغات اِتیمو
، عمه» vočبا ، در زبان وخی یا وخانی «دایی، عمو» bǝčمقایسه کنید با  چنینهمبازگردد. 

ماتریال ـ جا در همان، [016ـ911، در ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان وخی یا وخانی «خاله
در زبان  xoypedarک. : لب ترکیبات ذکر شده استای. اصطالحات توصیفی در قامقایسه

 .«خواهر پدر»[ اللفظی ]عیناابه صورت تحت، زرتشتی دری
شکل  ــ māšō: در گویش پشتو مشاهده شده است «مادر»ها و اسامی خاله از کلمه نام

mātr̥i*نخستین و اولیه از  ̯a- های داردی ]دردیك[ )مقایسه کنید یا اقتباس شده از زبان
mātr با ̥ṣvasr-  در زبان هند باستان(؛māsī در زبان بلوچی جنوبی ازmāsī  در زبان پنجابی

[ یا سیر تکاملی شخصی به همراه گذار 017، 01، ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان پشتو
 : اصطالحات توصیفی در قالب ترکیبات -s-<*tr- عادی برای زبان بلوچی
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در در زبان زرتشتی  xoymerūک. ، دریدر زبان زرتشتی  xo-ymer/xoymozerی. 
خر[ نیز أهای بعدی ]مت. در زبان«خواهر مادر»[ اللفظی ]عیناابه صورت تحت، دری

 شود.اقتباساتی از زبان عربی مشاهده می
با عبارات توصیفی )مانند  معموالا «دختر برادر یا خواهر»، «پسر برادر یا خواهر»

 های مختلفگاهی با مشتقات تغییر یافته در زمان شوند و( بیان می«دختر برادر ]من[»
با معانی اولیه و ، )در اغلب موارد( «خواهر» -xvāhar*، )به ندرت( «برادر» -brātar*از 

های برگرفته از نام، چه که مشخص و برجسته است. آن«خواهرانه»، «برادرانه»نخستین 
ین ا قابل ردیابی نیست. ظاهراا در پامیر، که در مناطق مختلف معمول است «برادر»کلمه 
دهنده سنت باستانی است که امیل بنونیست در مورد آن نوشته است ]بنونیست نشان

اگرچه به لحاظ ، ها و دایییك رابطه خانوادگی نزدیك ویژه بین خواهرزاده: [016: 0995
ها تباط نه تنشود. در پامیر این ارهای مدرن نشان داده نمیشناسی این ارتباط در زبانواژه

بلکه در برخی آداب و رسوم نیز ظاهر ، های فولکلور موجود استها و داستاندر سوژه
ام به هنگ، یابد. به عنوان مثالشود و به صورت غیرمستقیم در زبان نیز انعکاس میمی

یك هدیه جداگانه از سوی داماد )یا سهم خاصی از شیربها( به دایی او به ، ازدواج دختر
 حق»[ اللفظی ]عیناابه صورت تحت، در زبان تاجیکی haqq-i širبهای شیر )مادر( )عنوان 

 شده است.( اعطا می«شیر
 : هامثال

0 )-a̯r(i)iϑbrā* ،-ai̯̯*brātru ،-a̯i̯ruϑ*brā «ر ارتباط با برادرد»  «مقایسه  «پسر برادر(
 Altiranischesوستایی ]در زبان ا brātūirya: در زبان هند باستان( -bhrātr̥vyaکنید با 

Wörterbuch ،977 ؛]wrārǝ́ در زبان پشتو ،wǝriārǝ  در گویش وزیری؛vrerí «پسر برادر» 
در  wrerá: مقایسه کنید «دختر برادر» ـمونجی یا مونجانی؛ با معنای دوم ، در زبان مُنجی

لغات  ( ]فرهنگ-ā-*نث مؤویش وزیری )با اضافه کردن پسوند در گ wrǟra، زبان پشتو
 vreriga، مونجی یا مونجانی سفلی، در زبان مُنجی vreríγa، [19ـ91، اِتیمولوژی زبان پشتو

مونجی یا مونجانی علیا )با اضافه کردن پسوند ، در زبان مُنجی «دختر برادر یا خواهر»
 (؛-kā-*نث ؤم

7 )-a̯xvāh(a)r(i)i* «در ارتباط با خواهر»  «مقایسه کنید با  «پسر خواهر(-asrīyasv 
و  -xvāh(a)r(i)i̯a- + *-ka* > «پسر خواهر» xwǝrayáy ،xorayáy: در زبان هند باستان(

، در زبان مُنجی «پسر خواهر یا برادر» xūrī، مشتقات بعدتر در زبان پشتو )در زیر ببینید(
در زبان ، در زبان خوفی، در زبان روشانی xēr، در زبان شغنایی xȇr، مونجی یا مونجانی
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در زبان اشکاشمی یا  xir، در زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی x°er، در زبان روشوری، نیبرتا
در زبان سَنگلیچی؛ به همان  «دختر برادر یا خواهر، پسر خواهر یا برادر» xīr، اشکشمی

دختر برادر یا ، پسر خواهر یا برادر» xǝryan: دیگر پسوندهای بعدی افزایش با ـترتیب 
در ترکیب عبارات مرکب نیز  -xvāhar*های یا وخانی. به رفلکس در زبان وخی «خواهر

 «پسر خواهر»  «هر فرزند هر زن خانواده من» xæræfyrt | xwærifurt: نگاه کنید
پسر خواهر یا » xåxurza[؛ IV ،076اِتیمولوژی زبان اوستیایی ـ]فرهنگ لغات تاریخی

در زبان  «پسر خواهر یا برادر» xurʒǝ́/á ~در زبان گیالنی  «دختر برادر یا خواهر، برادر
به دنیا آوردن(؛ به  -źan*وجه وصفی از ریشه  -xvāhar- + *źāta*های پشتو )از رفلکس

زنی از همان ، دختر برادر یا خواهر» xorlánda ،xorlána مرکب عبارات در ـهمان ترتیب 
و  «دوست دختر، ندهخواهر خوا» xoríngáمقایسه کنید با  چنینهم، «قبیله یا خانواده

[ 095ـ096، 9های ایرانی نبرای اطالعات بیشتر به ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبا، غیره
-vače، «کودک» vačeدر عبارات توصیفی به همراه کلمه ، مراجعه کنید. به عنوان مثال

y xvɛr «سخر[ از واژگان اقتباأهای بعدی ]متدر زبان دری زرتشتی. در زبان «فرزند خواهر 
 شود.شده نیز استفاده می

، جاری، خواهر شوهر، زن برادر زن، زن برادر»اسامی ، جوییاز لحاظ ریشه چنینهم
خواهر و داماد نیز وجود دارند )به زیر  «خواهر»و  «برادر»مرتبط با کلمات  «خواهر زن

 مراجعه کنید(. 

 ـمشخص نیست  -nii̯āka-ای و نخستین تر کلمه ریشهاتیمولوژی قبل ـ «پدربزرگ»
در زبان هندواروپایی  «پدر بزرگ از سمت مادر» -au̯(i̯)o- ،*āu̯o* >)؟  -ni-āu̯a-ka* از
[Indogermanisches etymologisches Wörterbuch ،19] ،ava « عمه ]خاله[ از سمت

در زبان  -nyaka: کهن هایزبان از شده گرفته عاریت به ـدر زبان لیتوانیایی میانه(  «مادر
[ و Altiranisches Wörterbuch ،0190در زبان فارسی کهن ] -niyākaخر، أوستایی متا

 niyāدر زبان فارسی میانه،  niyāk ،niyāgخرتر: أبه عاریت گرفته شده از تنها چند زبان مت
 naqi در زبان پشتو؛ احتماالا  nikǝ́در زبان سغدی،  ny᾿kدر زبان فارسی کالسیك؛ 

، مونجی یا مونجانی باستان )با تحریف و قلب در محیط در زبان مُنجی «پیرمرد»
شوند )به زیر جایگزین می «کودکان»این اصطالحات با کلمات  زبان(؛ معموالا تاجیك

در  pedar-bozorgشوند: مراجعه کنید(. یا به صورت توصیفی، با ترکیباتی جایگزین می
 .«پدر بزرگ»[ للفظی ]عینااادر زبان دری زرتشتی، به صورت تحت bō-masزبان فارسی، 
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با شود )ترمیم و بازسازی نمی که کهن ایران اصلی و پایه کلمه تنها ـ «مادربزرگ»
اسم ]نام[ ، خر، احتماالا أدر زبان اوستای مت «مادربزرگ» -nyākāاین حال، مقایسه کنید با 

بعدها اغلب با  به باال مراجعه کنید(.، خرأدر زبان اوستای مت «پدربزرگ» -nyākaثانویه از 
اند )به تصویر زیر شدهنشان داده می «کودکان»بر اساس واژگان  معموالا، کلمات مشتق

اللفظی به صورت تحت mō-mas /me-mas: مراجعه کنید(. یا به صورت توصیفی با ترکیبات
های هندواروپایی بازسازی شده برای زبان -an*در زبان دری زرتشتی.  «مادربزرگ»[ ]عیناا

و غیره گم  -nana ،*nana*نوع  «کودکان»ایرانی ممکن است در میان کلمات  هایزبان در
 شده باشد.

خر یا عبارات توصیفی أتوسط مشتقات مت مادرجد و غیره معموالا، ها و اسامی پدرجدنام
، )پدر مادربزرگ( pedar-e mādar bozorgبه عنوان مثال مقایسه کنید با ، شوندبیان می

pedar-e pedar-bozorg )پدر پدربزرگ( ،ǰadd-e bozorg idدر زبان فارسی . ،γurlá anā ،
γwǝ́ra niyā «مادرجد» ،γwǝr-nikǝ برگزیده » γwáraدر زبان پشتو )به همراه  «پدرجد» ́

 (.«قابل توجه، مهم، عالی؛ انتخاب شده؛ جدی، و انتخاب شده
)به همراه  pedar-ǰadd: شوندبه شکل توصیفی بیان می «مادرجد»و  «پدرجد»

 bdɛr-ǰadd/pdɛr-ǰadd id. ،ǰadd-e، کلمات اقتباس شده از زبان عربی( در زبان فارسی

bdɛri «مشخص نیست که اصطالحات ، در زبان دری زرتشتی. بنابراین «پدربزرگ پدری
 اند یا خیر(.اند )و بودهمربوطه در ایران باستان چه بوده

، شونددر ایران باستان مشتق می -napāt*از  معموالا  ـ «نوه ]دختر[»، «نوه ]پسر[»
پسر » -nepōt*از زبان هندواروپایی  «نوه» < napās- *napāt-s*مفرد ، مذکر، حالت فاعلی

 nestera، در زبان التین میانه nepōt-s* > «نوه ]پسر[» nepōs، «نوه ]پسر[، خواهر یا برادر
، Indogermanisches etymologisches Wörterbuchدر زبان اسالو ] -nep(s)tera*>نث ؤم

این کلمه در زبان هندواروپایی نیز مراجعه کنید به ]تاریخچه  أدر خصوص منش، [760
، ترین اصطالحات نظام اجتماعیاصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از قدیمی

 :-nápāt[ )مقایسه کنید با 767ـII ،761ها اروپایی و هندواروپاییو؛ زبان هند76ـ71

*naptr-̥ «]پسر[ نوه» ،*naptrı́̄ - ،*naptı́̄ «]در زبان هند باستان( «نوه ]دختر :napāt- « نوه
در گویش گات در  «فرزند» -naptyaدر زبان اوستایی ) «نوه ]دختر[» ̆- naptı̄، «]پسر[

[؛ 0199ـAltiranisches Wörterbuch ،0101خر( ]أزبان اوستایی و در زبان اوستایی مت
napāt- «]در زبان فارسی میانه ) «نوه ]پسرnapā  در زبان فارسی میانه شکل حالت فاعلی
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( در زبان فارسی کالسیك؛ navā(δa)؛tarدر قیاس با اصطالحات خویشاوندی در  ـمفرد 
navasaγ  در زبان بلوچی؛navosá  از*napāϑra-ka-  یا از ترکیب اولیه*nab-pus> *napāt- 

+ *puϑra ی دارد؛ غیر محتمل کمترن در زبان تاجیکی که احتمال در گویش بدخشا
ایرانی شرقی وام و به عاریت گرفته شده باشد که  أنیست که این کلمه از یك منبع و منش

 غیرمعمول نبوده است؛ napas (<*napāt-s)*استمرار و ادامه حالت فاعلی، در آن

Näbi «]در زبان کردی؛  «نوه ]دختر[، نوه ]پسرnawå پراچی؛  در زبانnp᾿yšn  در زبان
در زبان یغنابی  nipáyšinدر زبان سغدی در متون مانوی؛  «نوه ]پسر[» npyyšn، سغدی
در  -napa-puϑryaیا از  nafϑr-  < *naptr̥* > «نوه ]دختر[، نوه ]پسر[» nipešin، غربی

نوه » nwasáy[؛ 099، زبان یغنابی شرقی ]دستور زبان سغدی در متون و آیین مانوی
، )نام ثانویه و فرعی( در زبان پشتو «نوه ]دختر[» nwasǝ́y، (-aka* )با پسوند «پسر[]

nāwes «]مونجی یا مونجانی، در زبان زبان مُنجی «نوه ]پسر ،na ̄́wesǝ در زبان زبان مُنجی ،
در زبان  nibōsثانویه( در زبان یدغه؛  چنینهم) «نوه ]دختر[» nawı́̄sa، مونجی یا مونجانی

در زبان ، در زبان روشوری nabus، در زبان برتانی nabōs، در زبان روشانی nabůs ،شغنایی
در اسامی ثانویه و ، در زبان یزغُالمی یا یزگُالمی «نوه ]پسر[» nabes، سریکالی یا سرقولی

در زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی  nabas، در زبان روشانی nabēs، در زبان شغنایی nibȇsفرعی 
است که مشخصه اسامی  iهای بعدی در نوع اومالت نتیجه جهش «]دختر[ نوه»، و غیره

 nǝpыs، در زبان سَنگلیچی nǝvǝs، در زبان اشکاشمی یا اشکشمی nьvьsنث است؛ ؤم
با کلمات به عاریت گرفته شده  احتماالا ، در زبان وخی یا وخانی «نوه ]دختر[، نوه ]پسر[»

اند ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان وخی یا شدههای[ تاجیکی آمیخته های ]گویشاز لهجه
 [.709، وخانی
ثانویه و فرعی و از نظر زبان  های نوه بزرگ ]پسر[ و نوه بزرگ ]دختر[ معموالانام

با ، به عنوان مثال، خر هستندأها ساختارهای متاین، طور معمولمتفاوت هستند. به
kaṛwasáy «]پسر[ نوه بزرگ» ،kaṛwasǝ́y « نوه بزرگ]در زبان پشتو و با  «]دخترnabesa 

 در زبان ونجی باستان )در زبان تاجیکی؟( مقایسه کنید. «نوه بزرگ ]پسر[»
دایی پسردایی یا دختر، عموپسرعمو یا دختر، زادهعمه، زادهخاله، عموزاده»

، ای که در زبان متفاوت هستندبا کلمات مشتق شده «)و از این پس( برادر و خواهر
د با مقایسه کنی، شوند. نمونه اولیه رایج در ایران کشف نشده است. برای مثالمشخص می

tǝrbur با ، در زبان پشتوtǟrpīr «ترکیبی از  «پدر برادر پسر» ـدر گویش وزیری  «زادهعمو
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 «دخترعمو» tǝrla/ǝبا ، (-turi̯a-puϑr*)پس از مرحله  -putra*و  -p(i)tru̯i̯a*های رفلکس
p(i)tru̯i* هایرفلکس از ترکیبی «پدر برادر دختر» ـ ̯a-  و*dugdar-  پس از مرحله(-

*turi̯a-δuγδr-اغلب در ترکیبات توصیفی نوآورانه به عنوان مثال .) ،plōrinai tǝrbur « پسر
ma، «خواهر پدر ̄̈rinai tǝrbur «در زبان پشتو در گویش وزیری و  «پسر برادر/خواهر مادر

، در زبان پشتوی شرقی tror-záy، برای نمونه، خرأنسبتا مت نیز در ترکیبات و ساختارهای
tror-ʒúy «پسرعمه» ،tror-zǝ ́y در زبان پشتوی غربی ،tror-ʒǝ ́y «در زبان  «دختر عمه

، در زبان روشانی، در زبان شغنایی pitišاند. شاید ها بیان شدهپشتوی غربی و مشابه این
pataš در گویش یزغاُلمی یا یزگُالمی سفلی، taš «عموپسرعمو یا دختر، زادهعمه، عموزاده» 

 در گویش یزغاُلمی یا یزگاُلمی علیا به این ترکیبات و ساختارهای ثانویه مرتبط باشند.
 

 «کودکان»اصطالحات خویشاوندی از کلمات 
 و عمو ـای مادربزرگ )و تا اندازه چنینهم احتماالا، پدربزرگ، مادر، های اصلی پدرنام

 «کودکان»کلمات با ، های ایرانی در مراحل مختلف تاریخیدر بسیاری از زبان ( اغلبعمه
ها به عنوان اسامی ندایی اند )آنهای مختلف جایگزین شدهدر معانی مختلف به زبان

ها های اولیه آنترین نمونهو غیره(. قدیمی «مامان»، «بابا» ـروند کودکانه نیز به کار می
 سیار فرضی بازسازی کرد.توان به صورتی برا می
های اسالویایی و های هندواروپایی مرتبط باشند )برای زبانها ممکن است به زبانآن

ترین ها به ]تاریخچه اصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از قدیمیسایر زبان
 ها به زبان سایرآن، با این حال، [ مراجعه کنید(095ـ097، 70، اصطالحات نظام اجتماعی

اند. در پیوند و مرتبط هستند نیز ذکر شده «کودکان»ها که با تلفظ و طرز گفتار خانواده
ها بازسازی و با این تلفظ و طرز گفتار صدای چنین کلماتی در مراحل مختلف تاریخ زبان

 :های ایرانی کلمات پایه و اصلی زیر برجسته و شاخص هستندشود. برای زبانسازگار می
*mama- ،*nana- ،*ana- ،*atta- ،*tata- ،*papa- ،*dada- ،*baba- ،*wawa- ،*lala-  و

کلمات پایه و اصلی با صداهای خیشومی : ها در محیط ایرانی زبانغیره. روند کلی کاربرد آن
m ،n ان شود و جریها حفره دهان بسته میشود که هنگام تولید آن)به صداهایی گفته می

کلمات پایه ، مادربزرگ(، برای اسامی زنان )مادر شود( معموالاهوا از طریق بینی خارج می
ها با نوعی )مشخصه صداهایی است که تولید آن t ،p ،b ،dو اصلی با صداهای گرفته 

ه کلمات پای، پدربزرگ(، گرفتگی در مسیر جریان هوا همراه است( برای اسامی مردان )پدر
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استثنائات ، با این حال، شوندان استفاده میبرای اسامی نوزاد -с w- ،lو اصلی با صداهای 
های ایرانی آواییِ اصطکاکی کردن زبانـقانون تاریخی، زیادی نیز وجود دارد. در عین حال

در این  گویند( معموالا شرقی صدادار قابل انسداد در هجا یا بخش )به آن سیالب هم می
 شود.گروه از واژگان رعایت نمی

 : نگاه کنید «کودکان»فاده از کلمات مختلف به است، به عنوان مثال

*mama-،*ama- :måm «در زبان فارسی؛  «)از جمله خطاب کردن(؛ دایه، مادرmåmå 
 mom؛ «قابله» måmå-če؛ مشتق دارای پسوند «( مادر7( ماما؛ قابله؛ 0»در زبان فارسی 

، هادر گویش «هدای، مادر )خطاب کردن(، مادربزرگ» moma، در زبان تاجیکستانی «مادر»
0)momo «؛ «قابله»( 7؛ «مادربزرگ؛ مادرجدmūum «در زبان شغنایی «مادربزرگ ،mům ،

mom  ها از سوی ؛ خطاب قرار گرفتن نوه«مادربزرگ»( 0در زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی
 در زبان پشتو(. «خاله» mamaمادربزرگ )اما مقایسه کنید با 

*nanā- ،*nān- ،*anā «مادر» :nān در زبان شغنایی ،nān  در زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی
 nanaدر زبان پشتو )اما  anāها از سوی مادر؛ ( خطاب قرار گرفتن بچه7؛ «مادر»( 0
در زبان دری  «مادر» nanūتاتی یا جهوری( ک. ـدر زبان یهودی «پستان؛ نوک پستان»

 زرتشتی.
شده و در خاور نزدیك و خاورمیانه  گرفته «کودکان»کلمات از  bibiاصطالح  احتماالا

ها نیز در زبان تاجیکی )در گویش «مادربزرگ» bibi: گیردبسیار مورد استفاده قرار می
؛ «خواهر بزرگ» bāboتر؛ خطاب قرارگرفتن خواهر بزرگ» babǝy(؛ مقایسه کنید با «مادر»

bābǝy 0 خطاب قرار گرفتن یك زن مسن؛ ک. 7( عروس )زن برادر(؛ )bībī «مادربزرگ» 
در گویش فارسی شهر یزد نگاه  «ماه، ماه» mâه واژتكبه ساختار با ، در زبان دری زرتشتی

 «مادربزرگ، مادر»یعنی ، «ǰedde « mâ-bibi (=mâh-bibi = mah-bibi) ،ǰedde :کنید
 (.700، )افشار

*bāb ،*baba- «پدربزرگ» :bobo «در زبان تاجیکی؛  «جد، پدرجد، پدربزرگbåbå 
تاتی یا جهوری؛ ی. ـدر زبان یهودی «پدر» babaدر زبان فارسی؛  «بابا؛ پدربزرگ، پدر»

babu «در زبان دری زرتشتی )مشتقات دارای پسوند( «پدر ،babū  وbaug «پدر» ،bāšū 
در زبان  «پدربزرگ» bobدر زبان دری زرتشتی؛  «پدربزرگ» babū-masو )ساختار( ک. 

در زبان  bůb، در زبان روشوری، در زبان برتانی، در زبان شغنایی bob، یزغُالمی یا یزگاُلمی
در زبان اشکاشمی یا  bůbůدر زبان سریکالی یا سرقولی؛  «پدربزرگ» bob، خوفی

در  «پدر» b᾿bدر زبان سَنگلیچی؛  «پدربزرگ پدری» bābā ،bāb ،būbū ،bāva، اشکشمی
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در زبان پشتو  bābā؛ «عمه»( 7؛ «پدربزرگ»( 0در زبان اوستیایی  baba، زبان خوارزمی
 «غذا؛ خوراکی» babaمقایسه کنید با کلمه کودکانه  چنینهم؛ «پدربزرگ»( 7؛ «بابا»( 0

 در زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی.

*dada- «پدر» :dada «در زبان محاوره تاجیکی؛  «بابا، پدرdodo  در زبان یغنابی؛dōd 
در زبان یزغُالمی یا یزگاُلمی )اما مقایسه  «بابا» dade، «پدر» dedدر زبان شغنایی؛  «پدر»

 «دختر کوچك، کودک کوچك» dadaدر زبان فارسی؛  «دایه، کار پیرخدمت» dådåکنید با 
 در زبان یزغاُلمی یا یزگُالمی(.

*tata «پدر» :tat «های زبان تاجیکیدر گویش «پدر ،tāt ،tā  بابا»( 0در زبان شغنایی ،
 tat( خطاب قرار گرفتن فرزندان از سوی پدر؛9ر گرفتن یك پیرمرد؛ ( خطاب قرا7؛ «پدر

 به همان ترتیب و غیره.ــ در زبان وخی یا وخانی
*papa- «ـ «پدربزرگ pop  در زبان یغنابی؛  «جد؛ خویشاوند، پدربزرگ»منسوخpup 

pa، مونجی یا مونجانی، در زبان مُنجی popدر زبان وخی یا وخانی؛  «پدربزرگ» ̄p ،pap 
 در زبان یدغه. «پدربزرگ )پدری و مادری(»

نقش و عملکرد کلمات  «ساده شده»در برخی موارد اصطالحات خویشاوندی معمولی 
ای صدا( کلمهخوانِ )یا صامِت یا حرفِ بیسیستم هَم و غالباا، کنندرا ایفا می «کودکان»

صدای واسطه حروف بیکه به صورت ویژه به لحاظ شیوه تولید )شیوه تلفظ و گفتار( به 
شود و صدای واکه ]طرز گفتار و تلفظ[ تر میساده، شوددشوار برای کودک نشان داده می

ها و اسامی برادر و نام، شود. به عنوان مثالتغییرات جزئی می خوشدستحفظ شده یا 
به  ههای پامیر شمالی در واریانت کودکانواژگان آوایی یا ندایی تشکیل شده از آن در زبان

، در زبان روشوری، در زبان شغنایی virōdکلمه معمولی : رسدترتیب زیر به نظر می
v(ǝ)red «ندایی یا آوایی کمات درــ یزگاُلمی یا یزغاُلمی زبان در «برادر :rō ،a-rō  در زبان
 ــدر زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی «برادر» vle ،le، و غیره در زبان روشوری lōd ،lō، شغنایی

[. همین کلمات در ROغریبه از رده سنی خود ] شخص، خویشاوند، برادر به خطاب در
، «ای»مانند ، ها به عنوان حرف )یا پارَک یا وند( یا حرف ندای )یا صوت( خطاباین زبان

انویه ث «کودکانه»رود. از چنین کلماتی ممکن است کلمات گوش بده به کار می، گوش کن
در زبان  «تربرادر کوچك»)کلمه کودکانه(  lale، ه عنوان مثالب، نیز وجود داشته باشد

)اقتباس شده از یك  مرد یك به خطابــدر گویش ورشیك  lä ،leیزغُالمی یا یزگاُلمی. با 
 منبع ایرانی؟( مقایسه کنید.

 x̌°argاز : ساده شده به لحاظ آوایی نیز وجود دارد «کودکانه»ترکیبات  چنینهم
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خطاب  ــwāg، ترخطاب به خواهر کوچكــ fāg: یزغاُلمی یا یزگُالمی در زبان «خواهر»
)از کلمه  «ترخواهر بزرگ» xarبا ، تربزرگ خواهر نامــ «خواهر» wawá، تربه خواهر بزرگ

( در زبان یزغاُلمی یا یزگُالمی مقایسه کنید. تفاوت «خواهر» -x°ar < *xvāharتر *قدیمی
زدیك های نحتی بین زبان «کودکانه»کلمات باستانی و کلمات های در استفاده از رفلکس

ها با به کارگیری کلمات به عاریت و خویشاوند نیز وجود دارد؛ گاهی اوقات آن دیگریكبه 
در  pidکلمه به جای مانده و اقتباس شده ، شوند. به عنوان مثالپیچیده می ،گرفته شده

در زبان روشوری ، در زبان برتانی، زبان خوفیدر ، در زبان روشانی، زبان باجووی ]بجو[
*pitar-> *pǝtḗr-  کودکانه» کلمهــدر زبان هندواروپایی» dōd ،tāt به ــدر زبان شغنایی 

از زبان سریکالی یا سرقولی اویغور؛ کلمه به جای مانده و  «پدر» ato از شده گرفته عاریت
در زبان روشوری )در ، زبان برتانی در، در زبان خوفی، در زبان روشانی mōdاقتباس شده
در زبان شغنایی نیز در نامیدن ژانر شعر و آواز ، در زبان روشوری تنها در شعر، زبان برتانی
 «کودکانه»مه کل ــدر زبان هندواروپایی   mātér > *mātar- >(dargil mōdik)*و برگردان 

nān در زبان روشوری )در، در زبان برتانی، در زبان شغنایی nān «در زبان  «مادربزرگ
از زبان سریکالی یا سرقولی  «مادر» anoبه عاریت گرفته شده از ــدر زبان خوفی(، روشانی
 اویغور.

 
 اصطالحات خویشاوندی سببی

ندارند. اسامی  دیگریكهای پدرشوهر و پدرزن تفاوت چندانی با اسامی و نام معموالا
و تفاوت تنها در جنس و نوع نام با توجه به مادرشوهر و مادرزن نیز یکسان است. تمایز 

های بعدی های نیاکان و اجداد و در اکثر زبانجنسیت عالمت و نشانه است. در زبان
 های هندواروپایی هستند.این اسامی ادامه اسامی مرتبط در زبان، خر(أ)مت

hu* ـ «پدرزن، پدرشوهر» ̯aśura-  در زبان ایران باستان*xvaśura-< از زبان 
su*)از  -su̯ekuro*هندواروپایی  ̯ekru-ro- ، ترکیب و ساختاری که مرتبط با نام*su̯ekrū- 

، Indogermanisches etymologisches Wörterbuchاست( ] «مادرزن، مادرشوهر»
-svaśura*)تردر هند باستان از نام قدیمی śvaśura[ )مقایسه کنید با 0109ـ0100

:xvasura خر أدر زبان اوستای مت[Altiranisches Wörterbuch ،0170] ،xusur  در زبان
 xosor، در زبان تاجیکی «پدرزن، پدرشوهر» xusur، در زبان فارسی کالسیك، فارسی میانه

، در زبان کردی کرمانجی xǝzurدر زبان فارسی مدرن؛ ، در زبان دری «پدرزن، پدرشوهر»
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wasarīk در زبان بلوچی ،xusūr در زبان یغنابی ،xsr ر زبان خوارزمی؛ دsxǝr  مذکر
 :در زبان پشتو )کلمه اصلی و بسیار کهن با قَلب یا جایگشت از «پدرشوهر»

 *xvasura- >*xwsar->*xsar) [ و نیز 77، ]واژگان و فرهنگ لغات اتیمولوژی پشتو
، xusǝrکلمات به عاریت گرفته شده از دری یا کلمات درآمیخته با کلمات اقتباس شده 

xusur ،xusar «در زبان پشتو «پدرزن، پدرشوهر ،xwsar  در گویش وزیری؛xusǝ́r  در زبان
در زبان یدغه )خود کلمه یا کلمات به  xusǝr ،xusur ،xusǝr، مونجی یا مونجانی، مُنجی

، درشوهرپ» xisur، [II ،761های مرزی هندوایرانی شده از دری؟( ]زبانعاریت گرفته
در زبان خوفی )مقایسه ، در زبان روشانی «پدرشوهر» xasur، در زبان شغنایی «پدرزن

در  xasur، در ادامه نگاه کنید(، در زبان خوفی، در زبان روشانی «برادرزن» xasirکنید با 
؛ -xvasura* >در زبان سریکالی یا سرقولی  xasыr ،xasůr، در زبان روشوری، زبان برتانی

x°ǝsor «ر زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی د «برادرزن، پدرزن؛ برادرشوهر، پدرشوهر
<*xvasura- ،؛ 010، 17 ،مقایسه کنید ]ارتباط ژنتیکی زبان یزغاُلمی و گروه زبانی شُغنانی

در زبان اشکاشمی  «پدرشوهر» xьsьŕ[؛ 91، شغنایی نفرهنگ لغات اِتیمولوژی گروه زبا
شده یت گرفتهرادر زبان سَنگلیچی به ع «پدرزن، پدرشوهر» xǝsǝr ،xusǝrیا اشکشمی؛ 

، پدرشوهر» x̌urs، [II ،077های مرزی هندوایرانی تر از دری ]زباندقیق، از زبان فارسی
های ]زبان -xvaśura* > (rs < *srدر زبان وخی یا وخانی )با قَلب یا جایگشت  «پدرزن

[. 006، ؛ فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان وخی یا وخانیII ،767 ،559مرزی هندوایرانی 
، در زبان پامیری، مونجی یا مونجانی، در زبان مُنجی، از این واژگان )در زبان یغنابیبرخی 

شده یا یا کلمات زبان دری وام گرفته، زبان تاجیك، در زبان پَراچی( از زبان فارسی
؛ دستور زبان تطبیقی ФСО ،19نگاه کنید ]، درآمیخته با کلمات اقتباس شده هستند

[. بیشتر بخوانید ]فرهنگ لغات 079، نش دگرگونی صدا در زبانداـ شرقی ایران هایزبان
به دلیل  های پامیر نیز احتماالا [. در زبان017ـ011، 9های ایرانی ناِتیمولوژی زبا

 قابل مشاهده است. «دایی، عمو»خطاب قرار دادن پدرشوهر ، های مکرر متقاطعازدواج
 از زبان >-xvaśrū*باستان  در زبان ایران -hu̯aśrū* ـ «مادرزن، مادرشوهر»

ـ su̯ekrū-  ،[Indogermanisches etymologisches Wörterbuch ،0109* هندواروپایی
در  :xvaš(a)(-svaśrú̄* تردر هند باستان از نام قدیمی śvaśrú̄[ )مقایسه کنید با 0100

 xuš-doman، در زبان فارسی مدرن xoš ،xäš ،xoš-dåmän ،xosru، زبان فارسی کالسیك
در زبان  wassō ،was، در زبان کردی کرمانج xwǝsiدر زبان دری؛  xošū، در زبان تاجیکی

 ،در متون بودایی در زبان سغدی ]دستور زبان سغدی در متون و آیین مانوی γwšhبلوچی؛ 
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56] ،xuš-tomán  تاجیکی؛ زبان از شده اقتباس ــدر زبان یغنابی xš «مادرزن، مادرشوهر» 
، xwá̄šẹ[؛ Chwaresmischer Wortindex ،617؛079، وارزمی ]زبان خوارزمیدر زبان خ

xwa ̄́ša ̣ «از  «مادر شوهر، مادرزن(*xvaśru- نث ؤ+ پسوند م*ā-در زبان پشتو ) ،xwōšyē 
همان ]فرهنگ لغات  ــدر زبان وَنِتْسی xwōšyē ،xwāškهمان؛ ــدر گویش وزیری 

xušá[؛ 017، پشتو، 70، فغانستانی؛ زبان ا99، اِتیمولوژی زبان پشتو ̣ ،xušǝ̣ ́ «مادرزن ،
]زبان  «مادرشوهر، مادرزن» -xvaśru >مونجی یا مونجانی ، در زبان مُنجی «مادرشوهر
hu*)از  xušō[؛ 077، مونجانی ̯aśrūنث ؤ+ پسوند ثانویه یا فرعی م*-ā های مرزی ]زبان

، در زبان روشانی xox̌ ،xax̌، غناییدر زبان ش xīx̌[( در زبان یدغه؛ II ،769هندوایرانی 
xox xex، در زبان روشوری، در زبان برتانی xöx̌، در زبان خوفی ̌ در  «مادرشوهر، مادرزن» ̌

xůx، زبان سریکالی یا سرقولی  > «خواهرشوهر، خواهرزن»( 7؛ «مادرشوهر، مادرزن»( 0 ̌
*xvaśrū- ؛ 017، 79 ،وه زبانی شُغنانیارتباط ژنتیکی زبان یزغاُلمی و گرمقایسه کنید با ]، ̆

xьš[؛ HC ،790؛ 99، شغنایی نفرهنگ لغات اِتیمولوژی گروه زبا  «مادرشوهر، مادرزن» ̣
xošدر زبان اشکاشمی یا اشکشمی؛  ، IIهای مرزی هندوایرانی در زبان سَنگلیچی ]زبان ̣

x̌aš[؛ 079  a-*نث ؤم+ پسوند -xvaśru* >در زبان وخی یا وخانی  «مادرشوهر، مادرزن» ̣
؛ فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان II ،769 ،559های مرزی هندوایرانی )مقایسه کنید با ]زبان

دانش دگرگونی صدا ــ شرقی ایران هایزبان ؛ دستور زبان تطبیقی005، وخی یا وخانی
های یزغاُلمی در زبان، روشانیـهای گروه شغناییدر زبان، [(. در زبان یغنابی15، در زبان

پذیر امکان xǝšهای تاجیکی نوع آمیختگی با گویش، یا یزگُالمی و اشکاشمی یا اشکشمی
[ 015ـ017، 9های ایرانی ناست. برای جزئیات بیشتر به ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبا

، مادرزن» mairaبه عنوان مثال ، های ثانویه نیز ذکر شده استمراجعه کنید. نام
māϑri >در زبان پشتو  «مادرشوهر ̯a-نث ؤ+ پسوند م*-ā  به باال مراجعه کنید(. اضافات و(

به عنوان  ،خر )از جمله ترکیبات به عاریت گرفته شده از زبان فارسی(أترکیبات توصیفی مت
 در زبان زرتشتی دری. «مادرزن» mōdar-zɛnمثال نگاه کنید به 

در زبان  «عروس» -vadhūنگاه کنید به ، در زبان ایران باستان -ṷadū* ـ «عروس»
در زبان فارسی  «عروس» bayūg/ bayōgدر زبان اوستا؛  «همسر» -vaδū، سانسکریت

نشان » ̔ -vad*در زبان ایران کهن؛ برگرفته و مشتق شده از ریشه  -vadukā*کالسیك از 
بردن؛ رهبری و هدایت » -ṷedh*به  -vad*. ریشه «دادن راه؛ رهبری و هدایت کردن؛ بردن

دوست به ]حسن، گرددبازمی «کردن شوهر»، «کردن؛ تنظیم کردن کردن؛ مدیریت
عروس؛ »بند ، 075، 7119نگاه کنید به ]ادلمان  چنینهم[ مراجعه کنید. 799، 7110
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در ، در زبان ایران باستان -ṷadū*واژه ه یا تكواژتكهای پامیر [. در زبان«همسر جوان
به همسری ، ازدواج کردن» waδ-: west دنباله و ادامه فعل، «گرفته شده» أاصل و منش

یزغاُلمی یا یزگاُلمی  در زبان «عروسك» waδokیزغاُلمی یا یزگُالمی و  در زبان «گرفتن
در  «عروسك» arůsakبرداری که از بین رفته بود )گَرته «عروس» -waδ* از مصغر اسمــ

در زبان وخی یا وخانی  midγandz(؛ «زن تازه ازدواج کرده، عروس» arůsزبان تاجیکی از 
، -waδu*تر در زبان وخی یا وخانی علیا از کلمه قدیمی «عروس» widγandz، سفلی

γanačī- نگاه کنید به  چنینهم[. 799: 0999کامنسکی ـو غیره ]استبلینniwēnc  در
 nыwonc، در زبان روشوری، در زبان برتانی، در زبان خوفی، در زبان روشانی، زبان شغنایی

 -naṷa*از  -naṷa-āničī* >در زبان سریکالی یا سرقولی  «زن تازه ازدواج کرده، وسعر»
 ننث ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی گروه زباؤدر زبان ایران باستان به همراه پسوند م «جدید»

در زبان  «عروس» Dviهای مختلف. [ و سایر کلمات مشتق شده در زمان50، شغنایی
 رسد. اینشده ]اقتباس شده[ از زبان دیگر به نظر می زرتشتی دری به عاریت گرفته

داماد )زن » hɛm-dviدر اصطالح خویشاوندی سببی ی. مشتق شده  چنینهمواژه تك
در چارچوب کلمات اقتباس شده از زبان  hɛm-or)به همراه واریانت ی.  «برادر شوهر(

گویش کرمانی( و در در  «داماد، زن تازه ازدواج کرده، عروس» arus ،vorusعربی در 
 mār-i-ārusترکیبات ک. ـهای عباراتدر واحد، mɛr-i-dviترکیبات ی. ـهای عباراتواحد

ذکر شده است.  «مادرِ زنِ تازه ازدواج کرده، مادر همسر پسر، مادر داماد، مادر عروس»
ی عرب در گفتار مدرن زرتشتیان با واژه و کلمه مترادف اقتباس شده از زبان dviواژه تك

(v)ōrus شود. یك واریانت گفتاری ی. جایگزین میvzi رجوع کنید به ]کشاورز ، وجود دارد
باید فرآیندهای آوایی خاص در تاریخ  vziو  dviهای هنگام مقایسه واریانت، [59، 0999

خوان یا صامِت در ابتدای کلمه )مقایسه تالقی دو هَم: یعنی، دری زرتشتی را در نظر گرفت
به ، < i) (itacism) *ū(؛ به کار بردن بیش از حد حرف «خانه» й. xdaرای مثال با کنید ب

 .iمقایسه کنید با ، i. dv، (؛ قَلب یا جایگشت )به عنوان مثال«شاه توت» tidعنوان مثال 

dvōr هاو در گویش ،vzōr «از جمله در ، دگرگونی و تغییرپذیری چنینهمو ، («در مقابل
، (. با توجه به این شرایط«خانه» xda/kza، «باد» vōd/vōz، برای نمونه) i. d/z، هاگویش

در زبان ایران باستان قابل قبول و معتبر  -ṷadū- >*vadū* > «عروس» i. dviبازسازی 
 [ مراجعه کنید.5، 0990به ]تفضلی  dviیید اتیمولوژی پیشنهادی أاست. برای ت

ه باقی است. از یك واژتكغربی این های گویشی ایرانی اضافه کردن برخی واریانت
 vayuبرای نمونه ، -y-ه میان دو صدا واقع شونده واژتكو  -vه نخستین واژتكبا ، طرف
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نث( در گویش ؤ)م véya، در گویش اشتهاردی، در گویش شالی váya، در گویش تالشی
در  veyu، در گویش هرزنی véyi، نث( در گویش تاکستانیؤ)م väye ،váya، آبادیابراهیم

 -vه نخستین واژتكدر گویش خوئینی. با  veyg، در گویش کرینگانی vay، گویش کجالی
 veiva ،víwa، در گویش بیابانکی vaveبرای نمونه ، -v-ه میان دو صدا واقع شونده واژتكو 
های ها و گویشهای کردی و زبانها و گویشنث( در گویش وفسی. این شامل زبانؤ)م

برای اطالعات بیشتر ، کنیمبسنده می väîvä ،vêvما به ذکر ، شودا نیز میهنزدیك به آن
چه که از ها )هر آن[ مراجعه کنید. دیگر اگزوتیسم591ـ590، 7100دوست به ]حسن

ارائه شده است ]همان[. به  دوستحسنشود( در لیست م. های خارجی اقتباس میزبان
در زبان ایران باستان  «عروس» -ṷadu*های های اشاره شده از رفلکسها و مثالنمونه

در گویش سمنانی را نیز اضافه کرد. در مجموعه مقاالت  «داماد، عروس» vavi-yaتوان می
در زبان تاتی با همین  vauه را با واژتكم.آ. پناهی )پناهی سمنانی( این ، «گویش سمنان»

گویش ایرانی یهودیان شهر  [. در71، 7110نگاه کنید به ]پناهی ، کندمعنی مقایسه می
[ مراجعه کنید. 77، 955، 7110به ]همایون ، وجود دارد «عروس» boriه واژتك، یزد

( خاص برای این Rhotacismبدیهی است که اصالت و هویت آن مرتبط با تغییر صدای )
 در زبان یهودی. «خدا» i. xórâمقایسه کنید با ، گویش است

در  -źāmātar* - «زد دارد یا قصد ازدواج دارد(داماد )مردی که نام»، «داماد»
در زبان هندواروپایی  «ازدواج کردن» -g̑em(ǝ)*زبان ایران باستان از نام مشتق شده از 

[Indogermanisches etymologisches Wörterbuch ،971مقایسه کنید با 969ـ( ]
já̄mātar- در زبان هند باستان ،zętь در زبان اسالوی ،зять «از  «اددام*g̑ent-  در زبان

، در زبان فارسی میانه dāmād، در زبان اوستا -zāmātar: در زبان التین( -gener، روسی
dāmād در زبان فارسی کالسیك ،domod در زبان تاجیکی ،dåmåd  در زبان فارسی مدرن؛

zava  در زبان کردی؛zōmōd/zōmōz  در زبان دری زرتشتی؛z᾿mt᾿yt  جمع( در زبان(
zǝmuدر زبان ونجی؛  zōm، در زبان پشتو «نامزد، داماد» zum؛ سغدی ̄́δ  در زبان

 در زبان یدغه. zamái، سَنگلیچی
در زبان  -snušā* - «عروس )همسر برادر یا همسر پسر(»، «عروس )زن پسر(»

 Indogermanisches etymologischesدر زبان هندواروپایی ] snusó-s*ایران باستان از 

Wörterbuch ،971 مقایسه کنید با( ]сноха «)در زبان روسی «عروس )زن پسر ،snuṣá̄- 
در  «عروس )همسر برادر یا همسر پسر(، عروس )زن پسر(» sunuh: در زبان هند باستان(
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های در گویش sinhor ،sǝnor، [160ـ165، ]یاگلو همان –sunhārزبان فارسی کالسیك؛ 
در زبان اوستیایی )از طریق مرحله  nostæوی؛ در زبان سغدی در متون مان šwnšتاجیکی؛ 
*snauša-فرهنگ لغات تاریخیــ[اِتیمولوژی زبان اوستیایی ـII ،091با گذار و انتقال( ] 

n-<*sn- ؛ 6ثیر بستر و زیرالیه قفقازی( )أدر شروع کلمه تحت ت)nžor ̣ ( در زبان پشتوс-

r ثیر دیگر اصطالحات خویشاوندی در أتحت ت*tar- ،ایسه کنید با مقmor «مادر» ،xor 
zыni، («خواهرزن» ndror، «خواهر» ̄yǝ  zīnī ،zinio، مونجی یا مونجانی، در زبان مُنجی ́

، در زبان روشانی، در زبان باجووی ]بجو[ zinaw، در زبان شغنایی zinaγ̌، در زبان یدغه
zināw در زبان برتانی ،zы/inal در زبان سریکالی یا سرقولی ،z(ǝ)naw  در زبان یزغاُلمی

در زبان سَنگلیچی )با انعکاس  wuznɛl، در زبان اشکاشمی یا اشکشمی uznьlیا یزگُالمی؛ 
در ، مونجی یا مونجانی، در زبان مُنجی y <در زبان ایران باستان  -š-*و بازتاب طبیعی 

المی یا روشانی و زبان یزغُـهای گروه شغناییدیگر زبان w، در زبان شغنایی γ̌، زبان یدغه
]دستور  0ـسَنگلیچی، اشکاشمی یا اشکشمی، های سریکالی یا سرقولیدر زبان، یزگُالمی

در  stǝx̌[؛ 017ـ019، دانش دگرگونی صدا در زبان ـ شرقی ایران هایزبان زبان تطبیقی
 [.901، ( ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان وخی یا وخانی-st- < *snزبان وخی یا وخانی )

 -daiu̯er* دنباله و ادامه ـدر زبان ایران باستان  daiu̯ar- / *ϑaiu̯ar*، «ربرادر شوه»
 احتماالا، [Indogermanisches etymologisches Wörterbuch ،079در زبان هندواروپایی ]

به همراه خنثی کردن و از بین بردن  -dhaiu̯ar*از طریق شکل دیالکتیك ما قبل ایران 
دهد نشان می daiu̯ar*های نادر از نوع )رفلکس -ϑaiu̯ar* صدا و اصطکاکی کردن صدا در

(. مقایسه 7های پیوستار و تسلسل ایران باستان نیز وجود داشته است( )که در گویش
در  t῾i(؛ - ϑ - > *h * > 1های تاجیکی )در گویش ewar، در زبان دری ewar(h)کنید با 

در  lewarدر زبان پراچی؛  hı̄ ̆ warی؛ در گویش سوران «برادرشوهر» ti، زبان کرد کرمانج
ها در زبان رفلکســ -s- ~ tدر زبان یغنابی ) sewir ،sīwir(؛ -d*یا  -ϑ-> с l*زبان پشتو )

( ]فرهنگ -ϑ> ct*در زبان اوستیایی ) tīw | tew، های مختلف(به گویش -ϑ*یغنابی کهن. 
، در زبان اشکاشمی یا اشکشمی II ،797] ،sewاِتیمولوژی زبان اوستیایی ــ لغات تاریخی

tēw  در زبان سَنگلیچی )با پیروی و متابعت ازs-  در زبان اشکاشمی یا اشکشمی~ t-  در
های زبان همچون در گویش، در زبان اشکاشمی یا اشکشمی کهن -ϑ*زبان سَنگلیچی از 

[ 901ـ900، 7های ایرانی نیغنابی(. برای اطالعات بیشتر به ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبا
ر ( د«برادر» < «برادرشوهر»ای از تجدید نظر و بازنگری )مراجعه کنید. در باال به نمونه

 د.شدری زرتشتی اشاره 
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انی های مختلف ایرتر که به شکلی پراکنده در زبانگفتار یا اصطالحات قدیمی عمیق
قل مست تقریبااها که های جدید کلمات و اصطالحات حاصل از آناند و نیز شکلحفظ شده

i*، برای نمونه، هستند ̯á̄tar-:*i̯ātr- / *i̯āϑr- در زبان ایران باستان  «همسر برادر شوهر
yātr̥- ،ya)مقایسه کنید با  ̄́tar- «در زبان هند باستان «جاری ،*jénte ، حالتِ ملکی/ اضافی

، ان روسیهای زبدر گویش «جاری» я́тровь ،я́тровка، در زبان بالتیك( jénters*مفرد 
ję̑trva  از –در زبان اسالوی *jętry «در زبان اسالو کهن  «جاری، همسر برادر شوهر

<i ̯enǝter-: i ̯enǝtr- [ در زبان هندواروپاییIndogermanisches etymologisches 

Wörterbuch ،516؛ تاریخچه اصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از 515ـ
 -i̯atar*[ در شکل رفلکس واریانت پلوفونیك 097، ماعیترین اصطالحات نظام اجتقدیمی

همسر برادر یا ، همسر برادرشوهر» yūd ،yūδ، در زبان اشکاشمی یا اشکشمی yudدر 
سسه ؤدر ]م -yātā*در زبان سَنگلیچی )مقایسه کنید با ساخت و ساختار  «همسر پسر

دیاکرونیك )درزمانی  زمان و؛ زبان سنگلیچی در شمول همII ،079های خارجی هند زبان
 < به صورت رفلکس [( و احتماالا 01، تحوالت زبانی یك ملت در ادوار مختلف تاریخ(

>*yāϑr- *i̯ātr- yor «[ 011، ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان پشتو «همسر برادر شوهر
در زبان شرقی بیانگر اصالت کلمه در زبان پشتو است( منعکس  yúṇi ،yúṇe: )اشکال جمع

ت. رفلکس این کلمه پایه و اصلی ممکن است در بخش دوم ترکیب و ساختار ه اسشد
wrandá̄ra ،(wrendá̄r(a «تر تر و کهندر زبان پشتو از کلمه قدیمی «همسر برادر

*wrandyār  که  «خواهرشوهر»به زیر مراجعه کنید. معنا و مفهوم ویژه ، دشو)؟( نمایان
باشد )]تاریخچه  g̑ǝlōu-s*امه و دنباله اسالوی توانست یك قیاس اتیمولوژیکی از ادمی

، ترین اصطالحات نظام اجتماعیاصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از قدیمی
همچون معنا و ، های ایرانی قابل ردیابی و شناسایی نیستدر زبان، [( باشد096ـ097

ند باستان )نگاه در زبان ه -syāláتوانست مطابق و منطبق با که می «برادرزن»مفهوم 
 ترین اصطالحاتکنید به تاریخچه اصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از قدیمی

و زبان اسالوی( و سایر بستگان و خویشاوندان این رسته باشند  099، نظام اجتماعی
های هندواروپایی به همراه )مقایسه کنید با ]مطالعات در ترمینولوژی خویشاوندی زبان

 [(.97ـ96، یونانی و التین، ایرانی، های هندیه به زبانارجاعات ویژ
: خواهرشوهر(، در چارچوب ازدواج )برادرشوهر «خواهران»و  «برادران»اسامی  معموالا 
خواهر ، همسر برادر یا همسر پسر، خواهر زن، شوهر خواهر زن، برادر شوهر، برادر زن

مالت توصیفی به همراه دیگر هایی از جها و رفلکسبازتاب، شوهر از مشتقات هستند
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 ای و اساسی خویشاوندی و خویشاوندی سببی هستند.اصطالحات پایه
در ترکیباتی نظیر  «خواهر» -xvāha(r)*ای احتماال کلمه اصلی و پایه، بنابراین

x(e)vɛr-mira «؛ «خواهرشوهرx(e)vɛr-zɛn «در زبان دری زرتشتی؛  «خواهرزنxúyeγnǝ 
 unen، در زبان یدغه «زنخواهر» xuyéγeno، یا مونجانیمونجی ، در زبان مُنجی

، نزخواهر، شوهرخواهر» xayun، در زبان اشکاشمی یا اشکشمی «شوهرخواهر»
xvā(ha)-gna*>) «برادرخواهر yḗx، ( در زبان سریکالی یا سرقولی̆ ̄ ̌ya ،yēxya ،yexyo 

i-*و پسوند  -xvāha*های )ترکیب آخر از رفلکس «شوهرخواهر» ̯ā ؟( در زبان مُنجی ،
)از  «خویشاوند» xo-dǝxtar، در زبان اوستیایی «شوهرخواهر» xodyγdمونجی؛ 

های تاجیکی وجود دارد و ( در گویش«دختر» -dugdar*و  -xvāha*های رفلکس
در بخش اول نیز  «خود» -hu- ،*hu̯a*های رفلکس، کند. با این حالآفرینی مینقش

 مستثنی نیستند.
 wrandá̄ra ،wrendá̄r(a)در  «برادر» -brātar*ای ها و انعکاسات کلمه اصلی و پایهبازتاب

به عاریت گرفته  wranderدر ، در گویش وزیری wandiārدر زبان پشتو )و در  «برادرزن»
brāϑri̯a-+*i*از  )?( wrandyār*تر شده از زبان اُرموری( از کلمه قدیمی ̯āϑr پسوند +*-a 

[ 19 ،تند )با تفسیر کمی متفاوت در ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان پشتوقابل مشاهده هس
 مقایسه کنید(.

های مختلف پدید اصطالحات دیگر این حلقه و چرخه نیز وجود دارند که در زمان
 -nanāndarدر زبان پشتو )مقایسه کنید با  «زنخواهر» ndror، اند. به عنوان مثالهآمد

ای که در قیاس با سایر اصطالحات خویشاوندی کلمه اصلی و پایه ( به همراه«شوهرخواهر»
 گویش در «زن عمو» tandiār، در زبان پشتو tindór ،tindaraتغییر یافته است؛  -tar*به 

 .دیگریكدو اصطالح به  «چسباندن»نتیجه  ــ وزیری
ته د که برگرفروشوهر و غیره اغلب کلماتی نیز به کار میخواهر، شوهربرای اسامی برادر

های این زن هستند. به برخی از اسامی و نامشوهر/مادرزن و مادرشوهر/پدرهای پدراز نام
 «خواهرزن» ̣ šína ̣ ،šénaچنینهم، نث( در زبان پشتوؤ)م ̣ xušínạ ،xošína: گروه نگاه کنید

< *xvaśrū-ina-  یا*aina- تیمولوژی د با ]فرهنگ لغات اِنیمقایسه ک، های شرقیدر زبان
به اقتباس  xǟšna جاایناز ، [جاهمان] همانـ در گویش وزیری  x(w)šīna، [91، زبان پشتو

جا[. در گویش لوگار در زبان اُرموری ]همان xāšnā، گرفته شده در زبان دری )گویش(
áxšǝỵ ،axšáy ̣  مذکر( )در جمع(áxšị ،axšiyān در زبان پشتو )؛ «شوهربرادر، زنبرادر»( 0

ā-hu*>) «خواهرشوهر»( 7 ̯aśru- + -ka ، یا*xvaś(u)ra-ka-  به اضافه کردن*a-  در شروع
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ka?+*ha/u-xvaśru-*کلمه یا  ̯i̯a-[09، ( ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان پشتو ،wōxšai 
 دهش)به عاریت گرفته  «شوهررادرب» ̣ āxšaiدر گویش وزیری؛  «خواهرشوهر، شوهربرادر»
در زبان هند باستان  -śvaśruya( در گویش کانیگورام در زبان اُرموری )با زبان پشتو از

در زبان پشتو؛  «شوهرزن/پدرمادر»موقعیت و جایگاه  ̣ xwāšetobمقایسه کنید(. 
xwāšixél ̣  )در زبان پشتو.  «شوهرمادر، زنمادر»)مذکر جمعхуф. xisı́̄rʒ  در زبان

، در زبان روشوری، در زبان برتانی، ان روشانیدر زب xasīrʒ، در زبان خوفی، شغنایی
xaserʒ/z «در زبان سریکالی یا سرقولی از  «خواهرشوهر، زنبرادر، شوهربرادر*xvaśura- 

źa* یا  ̄-̆+ *xvaśur(i)i̯a-  فعل از شده مشتق بازتاب و رفلکسـ به همراه بخش دوم *źan- 
  «به دنیا آمده»همراه معنی )که کلمات گرفته و مشتق شده به  «به دنیا آوردن»
 شوهر/پسر پدر»یعنی ، شوند(به باال مراجعه کنید از آن ساخته می، «فرزند، ودکک»

یا  -xvaśur(i)i̯a*در زبان خوفی از ، در زبان روشانی «زنبرادر» -xasir؛ همان «شوهرپدر
، ̆ xvasura-čı̄* از کمتر[ )به احتمال xasirʒ(?) Irano-Dardica] ،015* تراز کلمه قدیمی

اسامی و  ̆ čı̄*زیرا پسوند ، [(91، شغنایی نهمچون در ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی گروه زبا
در  «زن(همسر برادر؛ برادر همسر )برادر» x̌sǝrzدهد(؛ نث را تشکیل میؤهای جنس منام

źa*>زبان وخی یا وخانی  ̄ ̆- (?)+*xvasura   Irano-Dardica] ،[015رزی های م؛ زبان
ترکیب و ، [006، ؛ فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان وخی یا وخانیII ،767 ،559هندوایرانی 

های هندواروپایی مقایسه در سایر زبان «شوهربرادر»اختار موازی مشتقات را با معنای س
( «شوهرفرزند برادر» su̯ēkuro-s*)مانند vriddhiبا  «شوهرپدر»ای با معنی از کلمه: کنید

Schwager در زبان آلمانی ازswāgur  در زبان آلمانی باستانی علیا و غیره ]مطالعات در
 ،های هندیهای هندواروپایی به همراه ارجاعات ویژه به زبانترمینولوژی خویشاوندی زبان

 [.66، یونانی و التین، ایرانی
در  زتاجیکی و افغانی نی، های فارسیها و گویششده از لهجهکلمات به عاریت گرفته

-xusurبه عنوان مثال ، های ایرانی شرقی آسیای مرکزی و میانه قابل مشاهده استزبان

bǝrá برادرــشوهرپدر»اللفظی به صورت تحت، در گویش بدخشان در زبان تاجیکی» ،
در زبان  «زنبرادر» xǝsǝr-bǝrō، برای نمونه، «برادر از طرف بستگان زن/شوهر»یعنی 
در زبان سَنگلیچی  xusǝr-bǝrē همان؛ ـبان اشکاشمی یا اشکشمی در ز xьsьr-brá، یدغه

در زبان پراچی نیز در همین چارچوب  «شوهربرادر» xasur-bīra ،xasur-budā) همان ـ
گنجد(. گئورگ والنتین فون مونته آف مورگنستیرنه این ترکیبات و ساختارها را با می

xusar-pūra  )در زبان فارسی )گویش؟< *xvaśura-puϑra- ،پسر »اللفظی به صورت تحت
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، II ،761های مرزی هندوایرانی ؛ زبانI ،910-911های مرزی هندوایرانی ]زبان «زنپدر
، است «برادر» bǝráو  «زنپدر» xusurخرأاین همان ترکیب گویشی مت اما احتماالا ، [077

ا عناوین و اسامی )مقایسه کنید ب «شوهربرادر»=  «/شوهربرادر از طرف اقوام زن»یعنی 
hu*های ترکیب توانند به عنوان رفلکسخواهرشوهر که می، خواهرزن، داماد ـفوق  ̯ahā-

gnā- «تفسیر و تعبیر شوند(. ترکیبات دیگری نیز از این  «زنخواهر»=  «زن»+  «خواهر
خویشاوندان »نث( ؤ)م sxǝrganǝ́y، به عنوان مثال، ای وجود داردکلمات اصلی و پایه

 «پدرشوهر و غیره.، خویشاوندان از طرف پدرزن» xusarganǝ́y، «همسر
xvaśru-<*hu*همه این ترکیبات ثانویه از  ̯aśru- «و  «مادرزن/مادرشوهر *xvaśura-

<*hu̯aśura- «خر بوده و متفاوت از نظر زبان هستند. برای أمت نسبتاا  «شوهرزن/پدرپدر
مراجعه کنید به ]فرهنگ لغات  ینچنهممقایسه و اتیمولوژی اصطالحات این گروه 

؛ فرهنگ 75، ارتباط ژنتیکی زبان یزغاُلمی و گروه زبانی شُغنانی؛ 77، اِتیمولوژی زبان پشتو
 ایران هایزبان؛ دستور زبان تطبیقی ФСО ،19؛ 99، شغنایی نلغات اِتیمولوژی گروه زبا

های ایرانی نمولوژی زبا؛ فرهنگ لغات اِتی079، 10، دانش دگرگونی صدا در زبان ـ شرقی
 [.015ـ011، 9

ونه توان برای نمشناسی مشابه میخر با معنیأاز ترکیبات و ساختارهای توصیفی مت
 از ثانویه ترکیب ـدر زبان اوستیایی  «زنبرادر» fajnust | fainostæاشاره کرد به 

، [I ،007تیایی اِتیمولوژی زبان اوسـ]فرهنگ لغات تاریخی nauša-+*pati(s) هایرفلکس
miǰādōrǰ «در زبان روشانی که از ترکیب  «زنان برادران*hama-kata- « کسانی که در یك

[ و 00، شغنایی ن]فرهنگ لغات اِتیمولوژی گروه زبا «کنند[خانه مشترک ]زندگی می
u*اند. اگر اتیمولوژی غیره )آخرین مدل را در زیر مشاهده کنید( تشکیل شده ̯iśi-axša- 

یایی اِتیمولوژی زبان اوستـرا بپذیریم ]فرهنگ لغات تاریخی «خانه پذیرفته شده استه ب»
III ،017010ـ] ،siaxs «در زبان اوستیایی دارای جایگاهی مستقل بوده و  «نامزد، داماد

 شود.به صورت جداگانه واقع می
 برگرفته الا معمو، های مختلف ایرانی متفاوت هستندها و اسامی زن و شوهر در زباننام

، «به دنیا آورنده»، «زن» ~ «مالك»، «آورنان، کنندهتغذیه»، «شخص»، «مرد»از کلمات 
های توسط کلماتی که به زبان چنینهمو غیره هستند و  «کننده )کودک با شیر(تغذیه»

تصور  توانشوند. میعبارات توصیفی و غیره بیان و ادا می، انددیگر به عاریت گرفته شده
های های کهن نیز رخ داده است. نامهای زبانها و گویشکه همین اتفاق در لهجه کرد

؛ «ناپدری، پدرخوانده»، «نامادری، مادرخوانده»: خویشاوندی در چارچوب ازدواج دوم
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 ،های مختلف متفاوت هستنددر زبان معموالا، ثانویه هستند «دخترخوانده»، «پسرخوانده»
: نیدمقایسه ک، شوند. برای مثالهای مختلف تشکیل میا روشاز اسامی اولیه و نخستین ب

نامادری؛ یکی از زنان چند » mairáخویشی و خویشاوندی کهن ، ( اسم عام از اسم نسبت0
ترکیبات پسوندی  (māϑri̯ā- 7* از «همسران در ارتباط و نسبت با فرزندان همسر دیگر

)با  «ناتنی برادر» virōdēǰ، «ناپدری» pidēǰ ،tātēǰ ،dōdēǰ، «پسرخوانده» pucēǰثانویه 
 rizīnēʒ، «نامادری» nānēʒ( در زبان شغنایی؛ ka-*های پسوند مذکر رفلکس

به همان ترتیب در ، ( در زبان شغناییči-*نث ؤهای پسوند م)با رفلکس «دخترخوانده»
pыcgyǰ در زبان سریکالی یا سرقولی ،pǝtriǰ «فرهنگ در زبان وخی یا وخانی ] «پسرخوانده

خر و بعدی شامل أ( ترکیبات مت9[ و غیره؛ 710، لغات اِتیمولوژی زبان وخی یا وخانی
در زبان یزغاُلمی یا  «نامادری» moindar: کلمات به عاریت گرفته شده ]اقتباس شده[

در  «نامادری» modar-andar با کنید مقایسه) تاجیکی گویش از شده اقتباس ـیزگُالمی 
که بر  -māϑr-antara- < *mātar-antara*امه یك ترکیب مرکب مشابه زبان تاجیکی( یا اد

 p(ǝ)sǝndaráشود؛ ساخته می« دیگری» -antaraاصطالح نسبت خونی + »اساس مدل 
اقتباس شده یا ساخته شده بر اساس همان  ـدر زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی  «پسرخوانده»

( اسامی 0ی در زبان یزغُالمی یا یزگُالمی(؛ پایان -aدر شکل  aka-*مدل )اما با پسوند مذکر 
به ، yōnešin/ yonešin: های دری زرتشتیدر گویش، به عنوان مثال، با معنای مجازی

. فقط صحبت از زنی است که با مردی «جایگزین و جانشین»[ اللفظی ]عینااصورت تحت
، [555، [. به گفته ]آینی091، 0999ازدواج کرده که همسرش درگذشت ]کشاورز 

ӌонишин («در زبان تاجیکی عالوه بر معنای اصلی آن«جانشین ) ، در معنا و
به کار رفته است. در ]در فرهنگ لغات « اوالد، فرزند، کودک»  фарзандمفهوم
جانشین؛ »: آورده شده است ǰānešin[ معنانی زیر برای کلمه فارسی 071، روسیـفارسی

 .«قائم مقام؛ خلف؛ جایگزین؛ بدل
های الحات خویشاوندی و خویشاوندی سببی اغلب توسط ترکیبات و مدلاصط

. از نظر شوندسازی اشتقاقی که همیشه از نظر اتیمولوژیکی شفاف نیستند بیان میواژه
سازی های استعاری )در محتوا( که به طور رسمی با استفاده از پیشوند هممدل، ساختار

شایسته توجه هستند. در گویش اوزی ، گیرندشکل می --am(h*)در زبان ایران باستان 
داماد یك خانواده ، برادرشوهر» omriš(h) (0: در الرستان واژگان زیر تشکیل شده است

الف( : )در زبان فارسی( در دو معنی hamrišمقایسه کنید با ، «دیگریكدر نسبت با 
ش است. مشتقات ساالن )درباره پیرمردها(؛ بخش دوم مشتق به معنی ریب( هم، برادرزن
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hɛmreš  وhɛm-zomōd  شوند. در دری زرتشتی به کار گرفته می «برادرشوهر»در معنای
 ham-ārusاصطالح ک. ، )برادرزن( «نامزد» hɛm-orusو  hɛm-dviجا اصطالحی. در همان

 omǰal (7نیز مشخص شده است.  «دیگریكهمسران دو برادر در نسبت با » hamgoduو
ای معن، . در همین راستا«دیگریكهمسران دو یا چند برادر در نسبت با »)در گویش اوزی( 

نگاه  چنینهم]مرد[( نیز در زبان اوستیایی هست.  «رقیب»]زن[ )گاهی اوقات  «رقیب»
یك زن در نسبت با دیگری )درباره زنانی » havū ،huvū، در زبان فارسی hävuکنید به 

. از نظر -ham- > *ha*ی کالسیك که در آن در زبان فارس «که یك شوهر مشترک دارند(
 -vaδūنگاه کنید به ، ایرُنی یا ایرون، در گویش ایرونی -ha-vadūkā* >اتیمولوژیکی 

 در زبان اوستایی. «همسر»
بنابراین به هنگام تجزیه و تحلیل گروه معنایی اصطالحات خویشاوندی و به هنگام 

باستان که از زبان هندواروپایی به ارث ها و اسامی دوران ایران بازسازی مطمئن نام
های برای گویش -putra*پسر )اگرچه آخرین کلمه ، دختر، مادر، پدر ـاند رسیده

یك اصطالح واحد برای اسامی و مفاهیم ، گردد(هندواروپایی نیز ثانویه و فرعی تلقی می
وم های این مفههشود. عالئم و نشانطور کلی فرزندان بازسازی نمیبه، مرتبط با کودکان

به دنیا » -źan*از ترکیبات از ریشه  عمدتاا، بعدها از کلمات اصلی ]پایه[ و اشکال مختلف
معنا و مفهوم ثانویه یك دختر ، هااند. بعدها در تعدادی از زبانیابی شدهریشه« آوردن

ابوئیسم ت گویی و/یاتر از پسر( شکل گرفت که با روندهای بعدی حُسن تَعبیر یا بـِه)کمیاب
 بازسازی قابل هازبان از برخی در فقط ــکهن بسیار نامــهمراه بوده است. نام پدربزرگ 

 های مادربزرگستند. در اسامی و نامه برجسته «کودکان کلمات»، دیگر هایزبان در. است
مچون ه، تقریباا همیشه برجسته هستند و وجود دارند. این طبیعی است «کلمات کودکان»

زیرا  ،های مختلفبه زبان «کلمات کودکان»مکرری از جایگزینی نام باستانی مادر با  موارد
با بیشترین سرعت در محیط کودکانه ایفای ، این اصطالحات از شروع اولین کلمات کودک

های . عدم وجود اصطالحات یکنواخت در زبان ایران باستان برای اسامی و نامکنندنقش می
های مختلف در زبان واضح و برجسته است. معموالا، دری یا مادریدایی و عمه از سمت پ

دهندگان واژگان توصیفی باستانی یا شوند که ادامهدر این معانی کلماتی پدیدار می
لمات ک» چنینهمهای به ترتیب پدر یا مادر و یافته از نامترکیبات و ساختارهای تشکیل

)تبدیل یك  Terminologizationریتی هستند. های عاواژگان یا واژه؛ اغلب وام«کودکان
ها از ماتریال اصل نخستین به صراحت کلمه عمومی به یك اصطالح فنی( این عناوین و نام

، زادهدایى، های مختلف صورت گرفت. عموزادههای مختلف و به زبانو وضوح در زمان
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با واژگان و عبارات  ه معموالا زادخاله، زادهعمه، دایىپسردایى یا دختر، پسرعمو یا دخترعمو
گیرند. شوند و شکل میپدیدار می Terminologization نه همیشه به صورت، توصیفی

شوهر و زن و خواهرپسر برادر، پسرخواهر، پسربرادرــقوم مذکر وها و اسامی خویشنام
 ر نیز غالباا خواهدختر، خواهرزاده، دختربرادر، برادرزادهــنث ؤقوم موو خویش ــغیره
، «خواهر»و  «برادر»و دنباله کلمات یا عبارات توصیفی برگرفته از کلمات  ــدهندهادامه
ها بیشتر جایگاه یك اصطالح را آن، این هستند. با وجودنظر از رشته خویشاوندی صرف

هر وشزن و خواهرپسر برادر، پسرخواهر، پسربرادرــقوم مذکر وکنند تا نام خویشکسب می
خواهر. اصطالحات دختر، زادهخواهر، دختر برادر، برادرزادهــنث ؤقوم موو خویش ــو غیره

پس از آن ، در هر صورت در دوره قبل از ایران شکل گرفت «نوه )دختر(»و  «نوه )پسر(»
ر ها داگرچه با برخی نوآوری، مندیهای مختلف ایرانی به صورت طبیعی و قاعدهبه زبان

نوه )دختر( ادامه یافتند. بسیاری از اصطالحات اصل نخستین خویشاوندی در های نام
ا واژگان یو وام «کلمات کودکان»های مختلف به شکلی جدی با های مختلف به زبانزمان
زیستی مشابه و همسان اصطالحات هم شوند. ظاهرااهای عاریتی جایگزین میواژه

 گونگیدر شرایط دوزبانــدر زبان مادری  توانستمی «کلمات کودکان»خویشاوندی با 
شناسی یا تِرمینولوژی اصطالحات خویشاوندی که نظام اصطالح، آن نیز رخ دهد. در کل

 در سیستم و نظام قبیله و کامالا، برای دوران ایران باستان قابل بازسازی و نوسازی است
وضوح ترمینولوژی : [(67ـ69، گیرد )]زبان و فولکلور اوستیاخاندان مردساالر کهن جای می

ان واژگ»شناسی مربوط به خطوط صعودی و نزولی مردانه )با فرسایش بیشتر یا ریشه
ترمینولوژی اسامی برادران و ، اصطالحات خویشاوندی در خط صعودی زنانه( «کودکانه

رد عضو خاندان و م»: کنندتر را نیز حفظ میخواهران )که در زبان اوستیایی معانی کهن
عیف ض به هنگام فرسایش نسبتاا، («زن عضو خاندان و طایفه من است»و  «یفه من استطا

 قرار دارند. «یك گام جلوتر»و فقدان محتوای اسامی خویشاوندانی که 

، شوهرمادر، زنپدر، شوهراسامی باستانی پدر، از میان اصطالحات خویشاوندی سببی
عروس و به ندرت زن برادر )جاری( ، زنادربر، شوهربرادر، خواهرشوهر، داماد، زنمادر

اند. بقیه ها از زمان هندواروپایی به ارث رسیدهبرجسته و مشخص هستند. همه آن
]سببی[  «برادران و خواهران به واسطه ازدواج» هاینام و اسامیــاصطالحات خویشاوندی 

 و شوندمی از اسامی توصیفی تشکیل، اصطالحات خویشاوندی ثانویه هستند معموالا 
Terminologization ها مربوط )تبدیل یك کلمه عمومی به یك اصطالح فنی( زبانی آن

های داماد بارز هستند که نشانگر نوع مشخصی از ها در نامهای بعدی است. تفاوتبه دوره
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 «کندمردی که ازدواج می» در زبان ایران باستان « داماد» *źāmātar-ازدواج هستند. اگر 
 Indogermanischesدر زبان هندواروپایی باشد ] «کردن مرد ازدواج» -g̑em(ǝ)از*

etymologisches Wörterbuch ،971-969های ایرانی ادامه و [ که در بسیاری از زبان
ممکن است هم به ازدواجی مرتبط شود که در آن همسر به زندگی ، استمرار یافته است

( و هم به ازدواجی که در Patrilocal residence)شود در اجتماع یا خانه شوهر منتقل می
یعنی ، (Matrilocal residenceشود )آن همسر به زندگی در اجتماع یا خانه زن منتقل می

جویی واسیلی )واسو( ایوانوویچ اگر با اتیمولوژی و ریشه، «داماد» siaxsاصطالح اوستیایی 
uآبایف * ̯iśi-āxša ،موافق باشیم «شده در خانهپذیرفته»[ اللفظی ]عیناابه صورت تحت، 

به ازدواجی اشاره کند که در آن همسر به زندگی در اجتماع یا خانه  جااینممکن است در 
اِتیمولوژی زبان ـی( ]فرهنگ لغات تاریخMatrilocal residenceشود )زن منتقل می

 [.010ـIII ،017اوستیایی 
به جانهای گسترده و چندکرد که تماس توان اضافهچه که در باال گفته شد میبه آن

ای هعلت وجود رفلکس، های زبانیزبان با نمایندگان سایر خانوادههای قومی ایرانیگروه
اند. واضح است که در فرهنگ لغات ها بودههای خویشاوندی آنزبان خارجی در سیستم

ل بسیار قاب، اندشدهنامه( فارسی درصد واژگانی که از زبان عربی به عاریت گرفته )واژه
ها برخی اصطالحات خویشاوندی را . در بین آناستتوجه است که با تاریخ ایران مرتبط 

در زبان دری  ama id= خواهر پدر؛ ک.   «عمه»در زبان فارسی  ammeیابیم )نیز می
، عمو»در زبان فارسی؛ در زبان محاوره اسامی مصغر  «برادر پدر، عمو» amuزرتشتی؛ 

در زبان  dā’īدر زبان دری زرتشتی؛  «عمو» vōmuو  āmūخطاب(؛  م)به هنگا «برادر
در زبان  «دایی»در زبان فارسی مدرن )اسامی مصغر  «دایی» dāyi، فارسی کالسیك

 «دایی» xāl چنینهماما ، در زبان تاجیکی хола id، در زبان فارسی «خاله» xāleمحاوره(؛ 
های تاجیکی قرن نامهدر حالی که در لغت، جیکی. در زبان تاхол id، در زبان فارسی

[ I ،771شود. در ]غفاروف واگذار می хол[ به اصطالح «خ»] «.кн»یکم نشان وبیست
هایش[ یك فرزند مشروع مانند عموهایش ]و دایی»: المثل عربی آورده شده استضرب
در  xālو  amuی [ به همراه واژگان اصیل عربی برا«زاده به داییش میرهحالل»] «است

 زبان فارسی.
اصطالح خویشاوندی به عاریت ، ای فارسی و تاجیکیجالب است که در گفتار محاوره

وقتی ، هاالمثلضرب، واحدهای عبارتی، در ترکیب مشتقات xāle ،холаگرفته شده 
شود. در عین ای استفاده میبه شیوه استعاره، صحبت از خصوصیات منفی انسان است
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هر شخصی ، نیست «خاله» این شخص لزوماا: روده جنسیتی مفهوم از بین میلفؤم، حال
به ، در زبان تاجیکی «بدون غم و اندوه» хола-бе-ғам: تواند باشد. به عنوان مثالمی

-холаи ҳамакора ҳама кор؛ «ای که غم و اندوه نداردخاله»[ اللفظی ]عینااصورت تحت

аш нимкора «تمام این امور ناتمام است/ انجام ، شوددار میرا عهده ای که تمام امورخاله
 xāle-xāb-rafte؛ «انسان از خود راضی»، در زبان فارسی xāle-xod-pasand؛ «نشده است

در زبان محاوره؛  «مهمان ناخوانده» xāle-xoš-va’deدر زبان محاوره؛  «ستا، انسان تنبل»
xāle-vāras «پروابی، مزاحم»در زبان محاوره؛  «ستکنجکاوی که سرش در امور دیگران ا» 

 و غیره.
در  «پدربزرگ؛ جد» ǰadd: های ایرانیسایر واژگان اقتباس شده از زبان عربی در زبان

ی[ روسـدر فارسی مدرن ]فرهنگ لغات فارسی «به ندرت»زبان فارسی. با عالمت و نشانه 
)در ترکیبات عربی(  kelaleی واژه اقتباس شده از زبان عرب، در فارسی کالسیك چنینهمو 

اند و نیز برادران و درباره برادران و خواهرانی که از همان پدر و از مادر دیگری متولد شده
[. II ،669اند آمده است ]غفاروف خواهرانی که از همان مادر و از پدر دیگری متولد شده

در زبان  «پیامد، جهنتی»( natā’eǰ)در شکل جمع  natiǰeواژه اقتباس شده از زبان عربی 
فارسی مدرن به عنوان اصطالح خویشاوندی برای نوه بزرگ پسر و نوه بزرگ دختر استفاده 

)در مورد حیوانات( شامل  «تولد، زایمان» nitāǰشود. آیا واژه اقتباس شده از زبان عربی می
 [(؟II ،156باشد )نگاه کنید به ]غفاروف آن و به آن مرتبط می

شود که برخی واژگان و کلمات ه این سیستم ترمینولوژی آشکار میدر فرآیند مطالع
اما  ،به عاریت گرفته از زبان عربی در واقع واژگان و کلمات به عاریت گرفته از زبان ایرانی

=  «زن برادر )جاری(» ǰāriبه عنوان مثال اصطالح خویشاوندی سببی ، عربی شده هستند
 .دیگریكهمسران دو یا چند برادر در نسبت با 

اصطالحات ، ها هستنددر جاهایی که اقوام ایرانی زبان در مجاورت و همسایگی ترک
لمه در ک، به عنوان مثال، ترکی و به عاریت گرفته شده از زبان ترکی قابل مشاهده است

، «شوهر خواهر همسر، باجناق» bāǰenāqبه عاریت گرفته شده از زبان ترکی فارسی شده 
در زبان تاجیکی = والدین داماد و  «خواستگار» қудоدر ، ن تاجیکیدر زبا boǰa idدر 

در زبان تالشی؛  «باجناق» baqanaqدر ، «خواهر همسر؛ خواهر شوهر» baldüzعروس؛ در 
شماره ، 7100دوست در زبان ترکی ]حسن dadaš idدر زبان فارسی از  «برادر» dādāšدر 

7715 apud Doerfer ؛ در]xām-bāǰi «در زبان فارسی ]فرهنگ لغات  «خواهر
 روسی[.ـفارسی
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 «پسر برادر پدر، عموپسر» amu-zādeو  amu-oγli: اصطالحات ترکیبی خویشاوندی
 .«مادری(، دختردایی )از سمت مادر، پسرعمو»хола-бача (hola-bacha )در زبان فارسی؛ 

زبان فرانسه که از  māmān گوی روزمره و محاوره فارسی مدرن کلمه و واژهودر گفت
هم در خطاب به مادر توسط کودک و هم در خطاب به کودک ، به عاریت گرفته شده است

ها( به گیرد. )در محاوره و در گویشتوسط مادر به طور گسترده مورد استفاده قرار می
 د.شکه از روسی اقتباس شده است تبدیل  matuškaکلمه و واژه تحقیری 

 امه یابد.این لیست ]فهرست[ ممکن است اد
 

 نوشتپی
در یك خانه که مطابق با معماری  «خانواده بزرگ»( در سبك زندگی پامیر همه این 0

جاق با یك ا، های مختلف بدون تشكسنتی محلی )به همراه سیستم مشخصی از تخت
، برد جاآنتوان در زمستان به های جوان را میبه همراه مکانی که دام، در داخل خانه
 رد.کشده است زندگی میروشن و دودی در پشت بام و غیره( ساخته میبا یك پنجره 

ی هاترین سبك زندگی و شرایط ایران باستان که براساس تمام زبان( در قدیمی7
های کهن فارسی غیرکتبی و شفاهی( و نه فقط زبان «کوچك»های ایرانی )از جمله زبان

k ،*g*هانی و کامی هندواروپایی های درفلکس، و اوستایی احیا و بازسازی شده است و  ̑
*g̑ h سوتی»های در شکل رفلکس» *s ،*z صفیری ـهای سوتیو رفلکس*ś ،*ź  مشابه

در هند باستان ظاهر  ś ،ǰهای رفلکس >در هندوآریایی باستان  ś ،*j*های رفلکس
 «تیسو»های های ایران به صورت کامل به رفلکسها بعدها در اکثر گویششوند. آنمی
*s ،*z یرگذار شهری تاثهای بروناین روند بالفاصله بر گویش، عالوه بر این، اندتبدیل شده

در شکل : ای مقایسه کنیدها در مناطق حاشیهنبوده است. با بازتاب و انعکاس آن
هایی که طرز گفتار و تلفظ ر زبان فارسی باستان و زباند  ϑ ،d<*δهای نوک زبانی رفلکس

śu*های گروه ر رفلکسصفیری را د وخی یا وخانی حفظ ـهای گروه ساکاییدر زبان ̯
 ران شرقیای هایزبانکنند. برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به ]دستور زبان تطبیقی می

در مورد  «کوچك»های ؛ شواهد و اسنادی از زبان01ـ05، دانش دگرگونی صدا در زبان ـ
 [.799ـ795، 790، تاریخچه خانواده زبان

بایست ترین شکل این کلمه در زبان ایران باستان میقدیمی، ( مطابق قانون بارتولوم9
های ایرانی غربی تثبیت که بر اساس زبان -duxtar*د )فرم شوادا و بیان  -dugdar*به شکل 

، Vorgeschichte der iranischen Sprachenنگاه کنید به ]، گردید ثانویه و فرعی است
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، زبان در صدا دگرگونی دانش ـ شرقی ایران هایزبانور زبان تطبیقی ؛ دست77-71
 [(.57ـ59

با واکه یا مصوت  a ـ ( فرم و شکل یزغاُلمی یا یزگُالمی نشانگر فقدان جهش اومالت0
[ که در 19ـ10، ارتباط ژنتیکی زبان یزغاُلمی و گروه زبانی شُغنانیریشه یا پایه است ]

رفت )مقایسه کنید با لی یا نهادی در زبان باستان انتظار میاستمرار و ادامه حالت فاع
نشانه و عالمت حالت فاعلی یا نهادی به عنوان نمونه اولیه در ]فرهنگ لغات اِتیمولوژی 

 [(.15، شغنایی نگروه زبا
 های مختلف ایرانیتوان در زبان( انواع مشابهی از کلمات اصلی و پایه باستانی را می5

، «پدر» (-tar- *pitar* انعکاس و بازتاب دیگر اصطالحات رایج ایرانی درو در هنگام 
*mātar- «ها به لحاظ پارادیگماتیك کلمه مشابه با آن چنینهمو غیره( و  «مادر

*h(u)u̯āhar- «9های ایرانی نمشاهده کرد )]فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبا «خواهر ،
 «پدر» pid-  (*-ita-> с –id) در زبان گیالنی per (*-iϑr> с –er) برای نمونه، [(099ـ097

، در زبان روشانی «مادر» mod( شعری، شاعرانه) ـدر زبان گیالنی  mår، در زبان روشانی
xåxur در زبان گیالنی ،xor در زبان پشتو، yax (*xva ̄́ha >*haxva) در زبان روشانی ،x̌ 

°arg «مرحله در زبان یزغاُلمی یا یزگاُلمی )پس از  «خواهر*x̌ °ar-ka  از کلمه اصلی و
xva*تر تر و قبلای قدیمیپایه ̄́har-  با پسوند پایانی*ka- و موارد مشابه. شاید چنین )

های غیرمستقیم در تعیین فاعل یا نهاد هایی نه تنها به استفاده از پادژها یا حالتتفاوت
یز ه شاید به این موضوع نبلک، تر در مورد آن نوشته شد مرتبط باشدافعال گذرا که پیش

شده است که چه شکل و فرمی از پادژ یا حالت )یا غیر پادژ و حالت( در مرتبط می
یعنی ، «کلمه آوایی یا ندایی»های مختلف به عنوان های تاریخی مختلف در زباندوره

شده است. با توجه به سنت معمول خطاب در خانواده )در کلمه خطاب به کار گرفته می
از  بلکه با استفاده، یا نه تنها بر اساس اسم، در آسیای میانه( نه بر اساس اسم، رتهر صو

توان تصور کرد می، («Mخواهر // خواهر »، «Nبرادر // برادر »اصطالح خویشاوندی )مانند 
تر برای گفتار کودکان معمول «ساده شده»گاها اسامی مصغر یا اسامی ، که شکل خطاب

ی هایاند. در زبانکلمه درآمده «واژگان ]کتاب لغات[»به شکل و فرم  هااند. سپس آنبوده
لمه ک، گرفته استکه این عملکرد توسط اسامی ندایی )یا اسامی فاعلی( کهن انجام می

تنظیم و تثبیت  tar-*گذاری پسوند ای و اولیه این اسامی با درجه کاملی از حرکتپایه
اند. در شدهدر موقعیت بینابینی مشاهده می -t*-های طبیعی و رفلکس، شده استمی

ها یکی از پادژهای غیرمستقیم به همراه واکه کوتاه ضعیف پسوند در هایی که در آنزبان
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یا کلمه آوایی یا ندایی ساخته شده بر اساس مدلی که در آن ، کنداین تابع ایفای نقش می
 هایی ازهایی با رد پاها و نشانهرفلکس، کندآفرینی مینقش -ϑr <*-tr-*پسوند در قالب 

شوند. در واژگان آوایی یا ندایی ثانویه که با یکی از پادژهای خوان مشاهده میهای همگروه
 به عنوان، غیرمستقیم )با یا بدون ادغام با حروف ندایی( منطبق است نیز صادق است

یات نگاه کنید. برای جزئ ها در زبان پشتوبه شکل واژگان آوایی یا ندایی برخی از نام، مثال
های ایرانی[ مراجعه در زبان tar-* بیشتر به ]تاریخچه اشکال اصطالحات خویشاوندی در

 کنید.
های محدوده که مشخصه سایر زبان -sn*آغازین در گروه  -s*( با از بین رفتن طبیعی 6

در زبان  najyn: nad/najun: nadها(. مقایسه کنید با ها و ناخیقفقاز نیز هست )چرکسی
، عمقهای کمشنا در آب»( 7ایرُنی یا ایرون؛ ، در گویش ایرونی «شنا کردن»( 0اوستیایی 

]فرهنگ لغات  -snā*از ریشه  ـدر گویش دیگورون و مشتقات آن  «رانیقایق
 «تاندون، رگ» II ،057-050] ،nwar/nawærاِتیمولوژی زبان اوستیایی ـتاریخی

<*snāu̯ar- اِتیمولوژی زبان اوستیایی ـیایی ]فرهنگ لغات تاریخیدر زبان اوستII ،057-

 هایزباننیز به ]دستور زبان تطبیقی  sn-*[. در خصوص قواعد بازتاب و انعکاس 050
 [ رجوع کنید. 99، دانش دگرگونی صدا در زبان ـ شرقی ایران
 بان ایرانصدا کردن( و اصطکاکی کردن در ز( با موارد مشابه غیر صوتی کردن )بی7

در زبان آریایی  -u̯abh*از  «تنیدن، بافتن» -u̯af*، برای نمونه: باستان مقایسه کنید
<*u̯ebh-  احتماالا ، در برخی از اشکال باستانی ایرانی چنینهمدر زبان هندواروپایی و 

خط » ærfyg / ærfugکه ادامه  «خط ابرو» -fru-ka(a) *های گویشی از نوع اشکال و فرم
ترین شکل یك در زبان اوستیایی است )به همراه استمرار و ادامه اصلی و قدیمی «ابرو

و غیره. )برای اطالعات بیشتر به ]فرهنگ  *(-a)bru-kaهای ایرانی کلمه در بیشتر زبان
؛ فرهنگ لغات II ،009-001 ،016اِتیمولوژی زبان اوستیایی ـلغات تاریخی

به نسخه و نمونه  چنینهم[ مراجعه کنید(. III ،797اِتیمولوژی زبان اوستیایی ـتاریخی
-dau*که ادامه  «سوزاندن» du-:*dauاز فعل  «سوزاندن» -ϑau-: ϑu- ،ϑu*ایران باستانی 

:du-: dǝu- مراجعه کنید )رجوع کنید به فرهنگ لغات  ،در زبان هندواروپایی است
 (.917ـ990، 7ی های ایرانن؛ فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبا717ـ719، سکاـختن

 
 



_   76  ایرانی هایگویش و بانز در خویشاوندی و خویشاوندی اصطالحات تاریخچه _ _ _ _ _ _ _  

 

 منابع
آینی س. فرهنگ لغت تفسیر مختصر زبان تاجیکستان // آینی س. مجموعه کامل آثار.  ـ 0976آینی 

 .0976جلد دوم. دوشنبه، 
بنونیست اِ. فرهنگ لغت اصطالحات اجتماعی هندواروپایی/ ترجمه از زبان فرانسه.  ـ 0995بنونیست 

 .0995مسکو، 
 .0977روسی. جلد دوم. مسکو، ـآ. فرهنگ لغت فارسیغفاروف م. ـ 0977غفاروف 

 .0967ساکالووا و.س. ارتباط ژنتیکی زبان یزغُالمی و گروه زبانی شُغنانی. لنینگراد، 

شناسی ایران. گریونبرگ آ.ل.، ادلمان د.ای. زبان افغانی// مبانی زبان ـ 0917گریونبرگ، ادلمان 
 .0917 های جدید ایرانی. گروه شرقی. مسکو،زبان

ها. گامکرلیدزه ت.و.، ایوانوف ویاچ. وسی. زبان هند و اروپایی و هندواروپاییـ زبان هند و اروپایی 
، I–IIنخستین. جلدهای  شناسی زبان مادری و فرهنگگونهـبازسازی و تجزیه و تحلیل تاریخی

 .0910تفلیس، 
اِتیمولوژی زبان ـ. فرهنگ لغات تاریخیآبایف و.ای ـاِتیمولوژی زبان اوستیایی ـفرهنگ لغات تاریخی
. 0979. لنینگراد، III. جلد 0979. لنینگراد، II. جلد 0951لنینگراد، ـ. مسکوIاوستیایی. جلد 

 .0995. فهرست ]نمایه[. مسکو، 0919. لنینگراد، IVجلد 
ایران. شناسی لیوشیتس و.آ.، خروموف آ.ل. زبان سغدی// مبانی زبان ـ 0910لیوشیتس، خروموف 

 .0910های مرکزی ایران. مسکو، زبان
در مورد تاریخچه خانواده  «کوچك»های ادلمان د.ای. شواهد و اسنادی از زبان ـهای کوچك زبان

// علوم انسانی در روسیه.  («های ایرانیفرهنگ لغت اصطالحات زبان»زبان )به عنوان نمونه 
 . 0996لعات هنری. مسکو، شناسی مطاشناسی. زبانفلسفه. نقد ادبی. فرهنگ

 هایشناسی ایران. زبانمالچانووا ی.ک. گویش یزدی )دری زرتشتی( // مبانی زبان ـ 7111مالچانووا 
 .7111های جدید ایران. مسکو، مرکزی ایران و زبان

مالچانووا ی.ک. درباره اصطالحات خویشاوندی در گویش یزدی یا دری زرتشتی //  ـ 7100مالچانووا 
های زبانی. به منظور بزرگداشت دکترای فلسفه، پروفسور جویی ]اتیمولوژی[. تماس. ریشهواژگان

 .7100جوی یوسیفوونا ادلمان. مسکو، 

ناسی شگریونبرگ آ.ل. زبان مُنجی، مونجی یا مونجانی // مبانی زبان ـزبان مُنجی، مونجی یا مونجانی 
 .0917های جدید ایران. گروه شرقی. مسکو، ایران. زبان

 .0909لنینگراد، ـآبایف و.ای. زبان و فولکلور اوستیا. جلد اول. مسکو ـزبان و فولکلور اوستیا 
ادلمان د.ای. وضعیت و  ـ ایرانی هایزبان تاریخیـشناسی تطبیقیانداز واژگانوضعیت و چشم

 .9، شماره 0910های شرقی. های ایرانی // زبانیخی زبانتارـشناسی تطبیقیانداز واژگانچشم



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  74    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

دلمان اـ  «های ایرانیفرهنگ لغت اصطالحات زبان»و  ایرانی هایزبان تاریخیشناسی مشکالت واژگان
 هایزبان اصطالحات لغت فرهنگ» و ایرانی هایزبان تاریخیشناسی د.ای. مشکالت واژگان

 .9، شماره 7115های شرقی، // زبان «ایرانی

ویرایش شده توسط یو.آ. روبینچیك.  روسی/ـلغت فارسیفرهنگ  ـروسی ـفرهنگ لغت فارسی
 .0919. مسکو، I  - IIجلدهای 

RO –  پیسارچیك آ.ک. اصطالحات خطاب و درخواست«LO»  و«RO» های در گروه زبان
روشانی در روستاهای رود پَنج )آمودریا( // انتشارات شعبه تاجیکستان آکادمی علوم ـشغنایی

 .05، شماره 0909اتحاد جماهیر شوروی. 
ادلمان د.ای. دستور زبان  ـنش دگرگونی صدا در زبان ادـهای ایران شرقیزباندستور زبان تطبیقی 

 .0916دانش دگرگونی صدا در زبان. مسکو،  ـ های ایران شرقیزبانتطبیقی 

ایران  هایانزبادلمان د.ای. دستور زبان تطبیقی  ـواژگان ـهای ایران شرقیزباندستور زبان تطبیقی 
 .7119واژگان. مسکو، ـشرقی

 ـزمان و دیاکرونیك )درزمانی یوسوفبکوف ش.پ. زبان سنگلیچی در شمول هم ـزبان سنگلیچی 
 .0999تحوالت زبانی یك ملت در ادوار مختلف تاریخ(. مسکو، 

مورد تاریخچه ادلمان د.ای. در ـ های ایرانی در زبان  tar-تاریخچه اشکال اصطالحات خویشاوندی در*
های علمی دانشگاه های ایرانی // یادداشتدر زبان  tar-اشکال اصطالحات خویشاوندی در*

. تحقیقات 70شناسی. . شرق97. مجموعه علوم شرقی. چاپ 097پترزبورگ. شماره دولتی سنت
 .0999پترزبورگ، فلسفی. سنت

 ـین اصطالحات نظام اجتماعی ترتاریخچه اصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از قدیمی
 ترین اصطالحات نظامتروباچف اُ.ن تاریخچه اصطالحات اسالویایی خویشاوندی و برخی از قدیمی

 .0959اجتماعی. مسکو، 
روسی / با ویراستاری م.و. رحیمی و ل.و. ـفرهنگ لغت تاجیکی ـروسی ـفرهنگ لغات تاجیکی

 .0950اوسپنسکی. مسکو، 
Фарҳанги  - Фарҳанги гӯйишҳои ӌанубии забони тоӌикӣ (нашри дуюм 

бо илова ва тасҳеҳ) ،Мураттибон: М. Маҳмудов ،Ғ. Ӌӯраев ،Б. Бердиев ،
Душанбе ،7107  دوم به  های جنوبی زبان تاجیکی )نشرفرهنگ گویش ـ 7107)فرهنگی

 (.7107ف، دوشنبه، لف و گردآورنده: م. محمودوف، ج. گورایف، ب. بردییؤعالوه تصحیح( م
 .7110(. مسکو، A - Mتسابالوف ر.ل. فرهنگ اتیمولوژی زبان کردی. جلد اول ) ـ 7110تسابالوف 

 .7100. مسکو، 0های ایرانی. جلد ادلمان د.ای. فرهنگ اتیمولوژی زبان ـ 7100ادلمان 

ایرانی // های ادلمان د.ای. درباره تاریخچه اصطالحات خویشاوندی در زبان ـ 7107ادلمان 
 .(Orientalia et Classica. VIP Xlهندشناسی: مجموعه مقاالت. خاطرات ت. یا. الیزارنکووا )

 .7107. مسکو، 7ها و آثار باستانی شرقی(. کتاب سسه فرهنگؤاثر م



_   75  ایرانی هایگویش و بانز در خویشاوندی و خویشاوندی اصطالحات تاریخچه _ _ _ _ _ _ _  

 

ادلمان د.ای. ساختار خانواده در جامعه سنتی و پویایی ترمینولوژی خویشاوندی //  ـ 7100ادلمان 
 .7100دایم فرهنگی و تاریخی: انسان، کلمه، متن. مسکو، کالوگا، پویایی پارا

استبلین کامنسکی ای.م. فرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان  ـفرهنگ لغات اِتیمولوژی زبان وخی یا وخانی 
 . 0999پترزبورگ، وخی یا وخانی. سنت

ای. فرهنگ لغات اِتیمولوژی راستورگویوا و.س.، ادلمان د. ـ 7های ایرانی نفرهنگ لغات اِتیمولوژی زبا
 .7119. مسکو، 7های ایرانی. جلد نزبا

ادلمان د.ای. فرهنگ لغات اِتیمولوژی ، .س.و راستورگویوا ـ 9های ایرانی نفرهنگ لغات اِتیمولوژی زبا
 .7117. مسکو، 9های ایرانی. جلد نزبا

 .0901روسی. تاشکند، ـعربیـیاگلو ای.د. فرهنگ لغت کامل فارسی
 .7119نامه یزدی )واژگان گویش یزدی(. تهران، . واژه0افشار  ـ 7119افشار 

Altiranisches Wörterbuch بارتولومه ک.  ـAltiranisches Wörterbuch . ،استراسبورگ
0990 (repr 0979نیویورک،  ـ.: برلین.) 

 لندن، ـشیکاگو  های اصلی هندواروپایی.باک س.د. فرهنگ لغت مترادفات منتخب در زبان ـباک 
0909 (repr.: 0911.) 

Chwaresmischer Wortindex بنزینگ ج.  ـ  Chwaresmischer Wortindex (mit einer 

Einleitung von H. Humbach .0919ویسبادن، )  
 .0970مکنزی د.ن. فرهنگ لغت مختصر پهلوی. لندن،  ـفرهنگ لغت مختصر پهلوی 

بورن، مل ـنیویورک  ـلندن  ـسکا. کمبریج ـنگ لغات ختنبیلی ه.و. فره ـسکا ـفرهنگ لغات ختن
0979. 

وستون، بـ چونگ جی. فرهنگ لغت اتیمولوژی فعل ایرانی. لیدن ـ فرهنگ لغت اتیمولوژی فعل ایرانی 
7117. 

 .0977مورگنستیرنه گ. واژگان اتیمولوژی پشتو. اسلو،  ـواژگان اتیمولوژی پشتو 
 .0970مورگنستیرنه گ. واژگان اتیمولوژی گروه شغنایی. ویسبادن، ـ  واژگان اتیمولوژی گروه شغنایی

Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen . مانفرد مایرهوفر ـ  Etymologisches 

Wörterbuch des Altindoarischen جلد .II .0996ـ7110. هایدلبرگ،   
Grundriss der iranischen Philologie. یگ و ی. کوهن. جلد ویرایشگر. و. گاI–II .

 .0195ـ0910استراسبورگ، 
گرشویچ ای. دستور زبان سغدی در متون و آیین مانوی.  ـدستور زبان سغدی در متون و آیین مانوی 

 .0950آکسفورد، 
. تهران، 0دوست م. )ویراستار(. فرهنگ لغت اتیمولوژی زبان فارسی. جلد حسن ـ 7110دوست حسن

7110. 
های جدید ها و گویشموضوعی زبانـایمقایسه لغت فرهنگ. م دوستحسن ـ 7100دوست حسن



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  70    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

 .7100. تهران، 0ـ7ایرانی. جلد 
. 0ـ5 جلد. فارسی زبان اتیمولوژی لغت فرهنگ(. ویراستار. )م دوستحسن ـ 7100دوست حسن

 .7100/0999تهران، 
 .7110ان، همایون ه. گویش یهودی یزد )یك گویش ایرانی(. تهر ـ 7110همایون 

Indogermanisches etymologisches Wörterbuch پوکرنی ج.  ـIndogermanisches 

etymologisches Wörterbuch . ،0959برن، مونیخ. 
 . جلد0979. اسلو، Iهای مرزی هندوایرانی. جلد مورگنستیرنه گ. زبان ـهای مرزی هندوایرانی زبان

II . ،0991اسلو. 
Irano-Dardica تیرنه گمورگنس ـ .Irano-Dardica . ،0979ویسبادن . 

 کنند ایوانوف و. زرتشتیان پرشیا به زبان گورونی یا گبری صحبت می ـ 0999ایوانوف 
fasc  //Revist degli Studii Orientali . ،010. جلد. 0999روم. 

 .0999کشاورز ک. فرهنگ زرتشتی استان یزد. اسکیلستونا، سوئد،  ـ 0999کشاورز 
Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen مایرهوفر م.  ـ

Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen . ،هایدلبرگ
 .0959ـ0975

استانبول، . Zeki Velidi Togan'a Armagan// هنینگ و.ب. زبان خوارزمشاهی  ـزبان خوارزمی 

 (.015ـ511صفحات  ،II)=هنینگ. مقاالت منتخب  0955
پناهی م.آ. واژگان خویشاوند در زبان سمنانی و چند گویش کهن ایرانی // مجموعه  ـ 7110پناهی 

 .7110مقاالت ارائه شده در اولین کنفرانس ملی پیرامون انواع گفتار سمنانی. سمنان، 
ر. اشمیت. . Compendium Linguarum Iranicarum / Herausgeber// شروو پ.اُ. پشتو ـ پشتو 

 .0919ویسبادن، 
 .7117/0910سالمی ا. فرهنگ گویش دوانی. تهران،  ـ 7117سالمی 

انگلیسی. تهران، ـفارسیـهای سغدیغریب ب. فرهنگ لغات سغدی. زبان ـفرهنگ لغات سغدی 
0995 . 

 .0961امریك ر.ی. مطالعات دستوری ساکا. لندن، ـمطالعات دستوری ساکا
ِسمِرِنیی اُ. مطالعات ترمینولوژی  ـهای هندواروپایی ی خویشاوندی زبانمطالعات ترمینولوژ

/ /های هندی، ایرانی، یونانی و التین های هندواروپایی، با ارجاعات ویژه به زبانخویشاوندی زبان
Acta Iranica. Troisieme série. Text et mémoires .جلد VII . ،0977گلچین .

 (.ActaIranica ،06) 0977لیژ، ـتهران



_   77  ایرانی هایگویش و بانز در خویشاوندی و خویشاوندی اصطالحات تاریخچه _ _ _ _ _ _ _  

 

و  آکادمی زبان «دیالکتولوژی»شناسی )مجله تفضلی آ. چند واژه اصفهانی // گویش ـ 0990تفضلی 
)ترجمه از انگلیسی به فارسی.  7116ـ7117. تهران، 7، 0، شماره 9ادبیات فارسی ایران(. جلد 

 فریدی، میترا(.
Vorgeschichte der iranischen Sprachen  بارتولومه ک. ـVorgeschichte der iranischen 

Sprachen // Grundriss der iranischen Philologie  / .ویرایشگر. و. گایگ و ی. کوهن
 . 0195ـ0910. استراسبورگ، 0. بخش Iجلد 

، ضمیمه(. 7. جلد 9مجموعه . Acta Iranica)های فارسی و اشکانی مانوی لیست کلمات زبان
 .0977لیژ، ـتهران

  



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  71    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

  



 

 

 
 
 
 

 مازندرانی و گیلكی شناسی فرهنگیزبان هاییویژگ

  مسکوالماناسوف دولتی دانشگاه/  ایوانف. ب.والدیمیرپروفسور 
  فریقاییا و آسیایی شورهایک شناسیزبان انستیتو دادیخودوا/. ر.لیلیدکتر ، 

 روسیه علوم آکادمی              

 مسعود حقانی پاشاکی :مترجم
 
 
 
 

 در، ایران شمال در 7100ـ7109 اعزامی سفرهای در یدانیم کار نتیجه مقاله پیش رو
 فارسی) مازندران، (دیلمان باستان دوران در( Гилян) گیالن) گیالن خزریهای استان

این استان ) گلستان، (تبرستان باستان دوران در، مازندران. ماز، Мазандеран مازندران
ر شبیه به یکدیگ زبان دو مازندرانی و گیلکی هایاز مازندران جدا شد.( زبان 0997آخر در 

 میلیون گویشور دارند. 9 و 5/7 ترتیب به که هستند شمالی ایران برای اقوام 

 یفرهنگ مهاجرت فرآیندهای نتیجه، منطقه این ها درگویشوران این زبان مجدد اسکان
 وها زبانهای نام واژه، این بر که عالوه فرهنگ نواحی حوزه کرانه کاسپین است و

 نگرش چنینهم و هاهای آنگویش در بومی افراد دیدگاه با مادریشان هم زبان اصطالحات
 به شده های ذکرزبان از یك هر. است مرتبط های بومیزبان حفظ و حفظ روند به هاآن

ا را دار مختلفی گرفتن شان درجات خطر معرض در که شوندمی تقسیم گویش چندین
 هستند.
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 مازندران و نگیال نقشه. 0. شکل

 کسانی که، (Gāleš) گالش نشینانلهجه کوهستان باای هلهجه جلگ، گونه دو هر در
 . مغایرت دارد، نامندگالشی می( Gāleši) فقط را به اصطالح های خودگویش

 شامل ــشودمی شناخته  (Tabari)طبری عنوان به تاریخ در کهــ مازندرانی زبان
. هغیر و ؛سرخچشمه، نصرآباد، زیارت، میرزاییشاه. است لیآم، ساروی، بابلیهای گویش

 مازندران زبان به مربوط را محلی گویش، معمول طوربه (رود والیت) رو والیت ساکنان
 المعارفدایره // گیلکی) نامندمی (gilaki) گیلکی را خود گویش معموالا (7). داندنمی

 هیچ بدون هاآن گرچه، خوانندمی کی(گیالنس гилянскиیعنی )، (اِفرون و بروکهاوس
 .کنندمی صحبت مازندران بومی گویندگان با مشکلی

 دوران در وقلمر این در که هستند معاصر ژنتیکی باستانی گیلکان اجداد) گیلکی زبان
 بزرگهای گاهسکونت در مراکز باها لهجه از تعدادی به نیز( (9) کردندمی زندگی باستان

، این بر عالوه (0).شودمی تقسیم...( و رودبار، لنگرود، الهیجان، رشت، انزلی، آستارا مانند)
 وجود تنکابن و شهرستان( چالوس شهر در) کالردشت گفتار بینابینی در انواع از تعدادی

هایی مکان. است شده گنجانده مازندران استان در سرزمین این دو هر، اداری نظر از. دارد
 (0 شکل) است شده مشخص نقشه روی ،ایمکرده مصاحبه ومیب گویشوران با آن در که

: وندشبررسی می مشخص چند مورد این با زبان دو هر، مشابههای ویژگی سایر بر عالوه
 تعداد (7 (.واژگانی، نحو، صرف، آواشناسی) سطوح همه در فارسی زبان شدید تأثیر (0

 زا بیشتر استفاده در و زیاد ژگانوا زمینه در ویژه به) روسی واژگان وام از توجهی قابل
، (عناصر دنباله، وارونه ترتیب با) معکوسای هحالت اضاف ساختار (9(.فارسی معاصر زبان
 شودمی شروع (dependent determiner) مشخص وابسته نشان یك با، فارسی خالف بر که
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 (0(.آیدمی (noun-phrase) اسمی عبارت اصطالحاا( headnoun) اصلی اسم آن دنبال به و
 فرکانس(./ مرتفعی با صدا( )اوج)باال  تکیه

 
 روسی واژگان وام

 که در شودمی استفاده روسی وام واژگان از گروهی، ایران شمالی بخشهای گویش در
 [.67 ص، 7100 گلکار] ندارد. وجود رسمی زبان

 رمستق نگیال خارج در اردوگاه از روسی نیروهای، اکتبر انقالب از پس، 0907 سال در
 منجر شد که تعداد قابل این و، شد مستقر گیالن در روسیه ارتش از بخشی ولی، شدند

 های گیالن وارد شده که به حفظ زبان روسیگویش روسی به زبان از وام واژگان توجهی
 مستقیماا  روسی زبان از ویژه وام واژگان زیادی به .p.090]. [Fakhte 7111 .کرد کمك

 [.011.ص، 7100 امیدی. ]شد ثبت زلیان بندر منطقه در
های واک دگرگونی به منجر اغلب هاآنهای گویش و کاسپینهای زبان آوایی قوانین

 کیگیل و مازنیهای زبان مختص و ندارد وجود فارسی در بیشتر زیر واژگان وام. شد واژگان
های ای زبانبر عمده طوربه زیر واژگانی مطالب، گرفته انجام مطالعات اساس بر. است

 ام که آثاری برای چنینهم و، ما میدانی آموزش برای. اندهشد ارائه مازندرانی و گیلکی
 نیدببی را رضایی ناهم ای ازمقاله مثال عنوان به. شودمی ارائه زبانی منابع، شناخت داریم

 است کرده شرکت دیگرشهرها و بابل شهر در مازندرانی زبان از ما مطالعه در کسی که
 رضایی ؛7100 امیدی ؛0970 راستارگویوا] آثار مورد در چنینهم و، [7109 رضایی]

7100] 
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 مازندرانی . موارد0جدول 

 توضیحات روسی فارسی mazanderoni مازندرانی
 از ماهیان خاویاری دریای خزر белуга ماهیفیل bulkә بولکه

دهد.در مازنی نی میدر ترجمه انگلیسی خفاش مع Бита خفاش؟ bot‘bit بت/شوپر
 شودشوپرپری گفته می

های کوچك چوبی مثل دکه، در روسی به جایگاه будка دکه botkә بتکه
 شود.پاسدار خانه و یا النه سگ گفته می

  ведро سطل bed(ә)rә بدره

نانی سفید و شیرین. کلوچه نیز از این کلمه  калач نان سفید qālač قاالچ
 آید.می

 نوعی کفش галоши گالش Kaloš/ gālәš شگالُ /کلش

 دهد.ران و ناوبر معنی میدر اینجا کلمه قایق Пилот/лоцман ناوبر lusmān لوسمان

 پول جمهوری آذربایجان سکه روسی. монета منات mәnāt منات

وسیله کوچکی که از چوب و فلز برای استعمال  Мундштук دهانی سیگار mÖdštok موندُشتوک
 .شودکار گرفته میسیگار به 

  насос تلمبه nāsuz ناسوز

  нить موضوع notkә نتکه

  окошко پنجره کوچك ābәškә آبشکه

  осетр سگ ماهی āstrā آسترا

 شود.ی که با کاغذ مخصوص دورپیچ میسیگار папироса سیگار pāblus پابلوس

 شد.نوعی کفش گالُش که صنعتی تولید می резина رزین rezin رزین

  свисток سوت sәpistāk سپیستاک

 ی کاسپیناز ماهیان خاویاری دریا севрюга ماهی اوزون برون sibluke ،sebergә سیبلوکه

  сейчас اکنون sičās سیّچاس

  сельдь ماهی شور soludkā سولودکا

 شود.ای گفته میدر روسی به هرگونه تخمه семечки تخمه آفتابگردان sәmәškә سمشکه

  спички کبریت šspeškә اسپشکه

  стул صندلی osdol اسدل

 وسایل تهیه قهوه турка تورکا/جذوه turkā تورکا

 ترای کوچك شبیه مرغابی ولی با نوک باریكپرنده утка خُتکا xutke ختکا

 خوالینسکم
 موره

Xәvālinskom دریای خزر Хвалынское 
море/ 

Каспийское 
море 

 می روسی این اصطالح رایج بودههای قدیدر زبان
ولی امروزه کاسپی یِنسکویه موره گفته  است،

 شود.می
  чëрнила /رنگ سیاه مرکب čelrnel چرنل

  шарф شال گردن šarf شرف

  щётка بُرُس šot شت

  щука اردک ماهی čekā چکا

  Ящик/ коробка جعبه yāšig یاشیگ
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 گیلکی . موارد7جدول 

 ([7100 رضایی ؛7100 امیدی ؛0970 راستارگویوا]به  کنید رجوع چنینهم)

 گیلکی
)غرب 
 گیالن(

 گیلکی
)شرق 
 گیالن(

Gilaki 
(ğarb) 

Gilaki 
(šarğ) 

 توضیحات روسی فارسی

  ведро سطل bed(ә)rә bed(ә)rә بدره بدره
  бочка بشکه boškә buškә بوشکه شکهبُ

و  شودروسی به گلدان نیز گفته می در горшок ظرف ادرار gašur gašur گاشور گاشور
در قدیم ظروف ادرار شبیه گلدان 

 بودند.
  помидор گوجه فرنگی pâmudur pamudur مودورپَ پامادور

 در غرب گیالن بیشتر متداول بود вприкуску چای قند پهلو - pirguzkә - پیرگوزکا

  дрожки درشکه doroškә doroškә درشکه درشکه
، کندمی خاطرنشان راستارگویوا .س.و стакан استکان estәkân estәkon وناستِک استِکان

 چند یا دو از ، ترکیبی«گیلکی زبان در»
. نیست مجاز کلمه ابتدای در صامت
 از گرفته شده واژگان، وام نوع دراین
یت ؤر [i]مشابه واکه یك، دیگر هایزبان
. ص، 0999، راستارگویوا] شودمی

077[ 

  коляска کالسکه kâlәskә kâlәskә هکالسک کالسکه
نوعی )گالش gâlәš gâlәš شگالِ شگالِ

 کفش(

галоши ها کوه در که استان ساکنان به چنینهم
 به و کنندمی ها زندگیجنگل و

 gālәšنیز گالش اند مشغول داریدام
 .شودگفته می

 کفال
 )کافال(

 کفال
 )کافال(

kә/afâl kә/afâl ماهی کفال кефаль دریای شیالتی دریایی که درهای هیما 
 شود.صید می کاسپین

 کوچك. در ماهی در مقیاس یك килька ماهی کلیکا kilkâ kilkâ کلیکا کلیکا
گیالن به عنوان صفت برای  ها ازگویش

دختران با اندامی ظریف تمثیلی گفته 
 [95ص، 7100 امیدی] شود.می

  самовар سماور samâvar sәmavәr سَماوَر ساماوار

نوعی  lipčik lipčik لیپچیك لیپچیك
 دامن/کُرست

лифчик روی  دار که معموالا دامن کوتاه چین
پوشند/نوعی پوشش کودکانه شلوار می

پوشیدند/امروزه در که با گیره و بند می
. شودزبان روسی کُرست گفته می

 [ 99.ص، 0970، راستارگویوا]

  стул صندلی - ostul - اوستول

 /Обувь کفش چاروق čâroq čâruq چاروق قچارُ
čâruki/чарых 

نوعی کفش صنعتی  که از رزین و نمد 
 شود.ساخته می
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  лодка قایق lū/otka lū/otka لوتکا / لُتکا لوتکا / لُتکا

تخمه  sibiška suboškә سوبُشکه سیبیشکا
 آفتابگردان

семечки ه معموال ب گویند.در روسی سِمیشکا می
 شود.ای گفته میمههر نوع تخ

 /Русский روسی urus rusi روسی اوروس
русская 

 

اوروس 
 مورغ

- urusimorq - مرغ روسی русская 
курица 

 نژاد مرغی از روسیه

  утка نوعی مرغابی xut(ә)kā xutkә خوتکه خوت)ه(کا

تی گفته ها، شیدر روسی به حساب счеты چُرتکه čotkә čortәkә چُرتکه چتکا
 شود.می

Сомообразны ماهی سبیلی esbale sibili سیبیلی ایسبله
е/ севрюга 

 دریای در که است ماهی ای ازگونه
شود و دارای دو رشته می یافت کاسپین

 در باالی دهانشان هستند.
)در متن اصلی معادل روسی سِوروگا به 
کار رفته که ماهی اوزون برون است و 

 م(ترجم تواند باشد.معادل سبیلی نمی
 دریای در که است ماهی ای ازگونه šip -  шип - شیپ

 شود.می یافت کاسپین

وسیله کوچکی که از چوب و فلز برای  Мундштук دهانی سیگار möndštok möndštok موندشتوک موندشتوک
 ودشاستعمال سیگار به کار گرفته می

 «st» «ست»ترکیبی  که واکه فارسی مانند زبان معیار وبه گیلکی گویش دو هر در
 شنیده شود. «e» «اِ» شود که در ابتدا مصوتباعث می

 

 стакан اِستکان estәkân estәkon اِستِکون اِستِکان
 

را  ،نیز رایجند روسی برای زبان که، المللی متعارفیواژگان بین زبان دو هر چنینهم
 : ان گرفتتومی روسی وام زبان طریق از را هاآن، بنابراین. دارا هستند
 / گیلکی /فارسیGilakiروسی/

  Pirimus/примус/ .[واژه سوئدی]چراغ نفتی پیریموس پریموس/ 

 taraktor/трактор/ .[واژه انگلیسی]ماشین کشاورزی، تاراکتُر/ تراکتور

 Kombeyn/комбайн/ .[واژه انگلیسی]کومباین /کُمباین /ماشین کشاورزی 

 râdiyow/ радио/ .[واژه فرانسوی]رادیو/ رادیو 

 mobâyl/ мобайл/ .[واژه انگلیسی]موبایل /تلفن همراه 

 /gerâm.[واژه فرانسوی] دستگاه پخش موسیقی.، گارامافون/گرامافُنگرام یا 

граммофон 
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 mâšin/ машина/ .[واژه فرانسوی] ماشین/ماشین.

 Bang/банк/ .[واژه ایتالیایی] نهاد اقتصادی. بانگ/بانك.

 mokoroni/макароны / .[واژه ایتالیایی] ونی.کُرونی/ماکارمُ  

 pepsi/ пепси/ .[ییامریکاواژه ] نام نوشابه.، پِپسی/پپسی

 čips/ чипс/ .[واژه انگلیسی] .ایرده ورقهکزمینی سرخسیب، چیپس/چیپس

 âdâms/жевательная резинка/ .[واژه انگلیسی] آدامس/آدامس.

 soyâ /соя/ .[نسویواژه فرا] روغنی.ی لوبیا سویا/سویا.

 boliz/блузка/ .[واژه فرانسوی] لباس باالتنه راحت. بولیز/بولوز.

 jâkat/жакет/ .[واژه فرانسوی] لباس باالتنه پشمی. ژاکت.ژاکت/

 pâltow/пальто/ .[واژه فرانسوی] .پوشش ضخیم بلند، پالتو/پالتو

 mântow /манто/ .[واژه فرانسوی] پوشش بلند زنانه برای کار.، مانتو/مانتو

 mâtur/мотор/ .[واژه فرانسوی] ماتور/ موتور.

 nâsūs/насос/ .[واژه فرانسوی]ناسوس/تلمبه همراه 

 kowt/Коут/ .[واژه انگلیسی] کُت/کت.

 
 اندیشیباز «ایرانیهای در زبان گیلکی و دیگر زبان»بر طبق ارزیابی و.س.راستارگویوا 

اقبال »، «موفقیت» barkatقایسه کنید گیلکی م شود.های عربی مشاهده میواژهوام در
 .«هدیه آسمانی ؛مرحمت روحانی (7برکت  barakatun(0» را با واژه اصیل عربی «نیك

عربی از فارسی وارد زبان گیلکی ی هابرخی واژه احتماالا  .[91ـ97 ص ؛0970 راستارگویوا]
در زبان گیلکی از نظر  «رتصو»، «ظاهر»، «قیافه» bәšәrә ةواژ از این رو مثالا  .اندهشد

، «پوست»به معنی  bašâratunواژه عربی  تر است تا عربی.معنایی به فارسی نزدیك
ظاهر »، «قیافه»: یعنی ؛در فارسی این واژه معنای دیگری هم دارد است.« پوسته»

، «ظاهر»، «قیافه» bәšәrәگیلکی  ةهمین معنی است که در در واژ دقیقاا .«)انسان(
 :از فارسی هستند کمترعربی در زبان گیلکی بسیار های واژهوام شود.ده میدی «صورت»

تنها در ترکیبات خاص  هاآنبرخی از  محدودی دارند. ها حتی زمینه کاربرد کامالااین واژه
، kudәnبرای ما فقط در ترکیب با فعل  āyarواژه عربی  مثالا ، از این رو روند.به کار می

در زبان فارسی  .استشود که به معنای اندازه گرفتن می «āyarkudәn گرفتنانجام دادن/»
نیز به āyarkudәn ،[āyar gereftan ] )فلزات قیمتی( عیار زدن āyarzadanمعادل  نیز

  .همین معنی است
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 : توان محدوده معانی این واژه را در عربی و فارسی یادآور شدبرای مقایسه می
 )یك( وزن.( 0نشانه محك )فلز( ( 9)تفنگ یا راکت(  برکالی( 7 معیار، میزان( 0: عربی

 .[91، ص7100امیدی، ]قیراط ( 9سنگ محك ( 7نشانه محك )فلز قیمتی(  (0: فارسی
 

 های دستوری )پادیژها(حالت مشکل ای وحالت اضافه ساختار
، 0911، همکاران و کریموا] گیلکی و مازندرانی زبان دو هر برای روسی شناسانایران

، I 0999، راستارگویوا، 0917، ادلمان، راستارگویوا، 0970، همکاران ستارگویوا ورا
 (ملکی)ای هحالت دستوری اضاف: کنندمی فرض دستوری حالت دو [II 0999، ستارگویواار
 حالت دستوری با دو هر که رسدمی نظر به، دقیق مطالعه از پس .مستقیم حالت مفعول و

 چشمگیریهای تفاوت، اندهشد شناخته اروپاییوهای هندانزب دیگر در که مواردی سایر
 با نشان رتدقیق توانمی را فارسی زبان با گیلکی و مازندرانی شناختیگونه مقایسه. دارند
آ.آ  روسی مشهور شناسانایران آثار در .داد انجام درستی به لفه اصلی و وابستگیؤم دادن

 زبان از استفاده با[ 7110] روبینچیك. ا.یو، [0959] پیسیکووا. ل.س، [0959]آرِندس 
ا ت گروه واژگانی سطح از نحوی توصیف برای دستگاه هماهنگی یك، در الگویی فارسی

 رسای برای توانرا می توضیحات این، شروطی با. دکردن ایجاد سطح گروه جمالت مرکب
 روهگ بین مرتبطــ نحو ترابتدایی سطح. کرد اعمال نیز هاآنهای گویش و ایرانی یهاانزب

 هدافا از شود. یکیبسط داده می کلی طوربه ــ(نحویزیر) گفتار اتصالهای بخش وها واژه
 زاهایی بخش در نظر تجدید چنینهم افزودن این دانش زبانی و و نکردتوجه  مقاله این

 را جمالت و عباراتــ نحو باالتر سطوح و نحو زیر بین تعامل وظیفه که است نحو نظریه
، راستارگویوا] دارند وجودای هپس اضاف تعدادی گیلکی و مازندرانی دارند. در عهده بر

و در  re/-a–)که با نشان  re - یك پس اضافه تنها اما، [509ـ506. ص، 0917 ادلمان
 به شدن تبدیل توانایی که است دستوری واحد یك عنوان به (rä–زبان فارسی معادل 

ه ب را ویژه وضعیت این دلیل. را دارد دیژ= حالت دستوری زبان روسی(دستوری )پا حالت
های توانیم ویژگیمی ما، حال عین در داد. وسیعی توضیح تاریخی مختلفهای روش

د برقرار پیون اسمی واژه پایه اصلی گوناگونی که بههای )صرفی( پس اضافه مورفولوژیکی
و در زبان فارسی معادل  re/-a–)که با نشان  -re اضافهپس : کنیم یادآوری نیز را، کندمی
–rä) رد دیگریهای پس اضافه که رسدمی نظر به اما، شودمی وصل پایه به مستقیماا 

 : شوندمی استفاده را re - مستقیم مفعول حالت با رابطه
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مَه واسه  ')اینته کار Intā kār-rә mә-vәssә hākәrdә: برای vәssә// для واسه. ـ مازنی
 .داد انجام من برای را کار این اکرده( اوه

 .ترسیدممی تو از )من تی جا بترسمه( من Mәn tә-jā batәrsimә: از ja// от جا.ـ  مازنی

پخش  'جیر کاغذانˇ)میز Mizә-jir kāqәzana pәxš kudi: زیر jir// подجیر. ـ  گیلکی
 .انداخت میز زیر را کاغذها کوده( او

بیجا ˇ)ایته کور در Ita kor dәrә-bija bäzi kudi: نزدیکی bija// вблизи بیجا. ـ گیلکی
 .کردمی بازی درب نزدیكِای هبازی کودی( دختربچ

در  را دستوری )پادیژی( حالت یك توانها میاضافهاز پس یك هر برای، حال عین در
 .ردک زباقی متمای از ها راپس اضافه برخی تا شود تدوین معیارهایی باید یا، نظر گرفت

 
 تکیه و آهنگ کالم جمالت

 مورد[ 0965] و.زاویالوا توسط گیلکی و مازندرانیهای واکه زمان مدت و آوایی دستگاه
. هاستدیگر واکه از ترکوتاه معمول طوربه [ә] واکه که کرد خاطرنشان و گرفت قرار مطالعه
[ 065. ص، 0917] ادلمان د. راستارگویوا و ای. س. آثار و. در نیز مازندرانی آوایی دستگاه

 آن تقارن درجایی عدم .است شده گرفته نظر در[ 076. ص، 0999 ]راستارگویوا . و و س.
 آوایی دستگاه، جهانی هایزبان در، معمول طوربه (.9a شکل) است شده داده نشان

[ є] واژگانی که واکه به ما مازندرانی زبان در .هستند نادر نتیجه در و ناپایدار نامتقارن
. شد پیدا[ ā] و[ ә] شده آزمایش کمی صداهای، عوض در بلکه، نکردیم پیدا، داشته باشند

 یردگمی خود به طبیعی متقارن شکل مازندرانی دستگاه واکه، اصالحات این به توجه با
 لفظت( رتروفلکس) مغزی تلفظ با، گفتار کردن مستند هنگام، این بر عالوه(. 9b شکل)

 .بود نشده توجه آن به ترقبل توضیحات در که شدیم مواجه( ṛ ،ṇ: مثالا مانند) سونور

 
 [ 0999] راستارگویوا با آثار منطبق مازندرانیهای واکه. 6 شکل

(a )مازندرانیهای واکه، (b )تغییرات ،(c )گیلکیهای واکه  
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 انزب به شبیه بسیار( ب 9 شکل) مازندرانی زبان کالمی آوای، ارائه اصالحات از پس
 در [ū] و[ ī] محدود و بلندهای واکه وجود، موجود تفاوت تنها(. 9c شکل) است گیلکی

. ص، 0999 راستارگویوا ] و [056ص، 0917 ادلمان، راستارگویوا] در که است مازندرانی
 .است شده ذکر [000

 ان بومیگویشور توسط، (استرس) کلمات تکیه صوتیهای ویژگی تحلیل و تجزیه برای
 یشترب تحلیل و تجزیه و بندی تقسیم. است شده ثبت( گیالن 0 و مازندران بومی نزبا 9)
المللی برای افزار و سایت بیننرمیك  www.praat.org( Praat])از پراآت  استفاده با

 شکل رد بندیتقسیم الگوی .شد انجام [مترجم .استگوناگون در دنیا های آواشناسی زبان
 .است شده داده نشان 7

 

 
 
 

 زبرزنجیری یا ندای گفتارهای ویژگی روی بر، معمول طوربه کهها، حامل پارامترهای
 : شوندمی استخراج شده ضبط کلمات( سیالب)ها واکه از، گذارندمی تأثیر

 : فراوانی( الف
 ؛(msدر واحد میکروثانیه ) زمان مدت

F₀ (متوسط بسامد پایه مقدار)؛  

Imean (شدت/ضربه متوسط)؛  

Jitter (مطلق اختالف میانگین (averag eabsolute difference )متوالیهای دوره بین 
انحراف از تناوب واقعی یك  Shimmer/لرزش ، (یابدها اختصاص میکه به تفکیك دوره
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 (سطمتو دامنه بر تقسیم متوالیهای دوره دامنه بین مطلق اختالف میانگین) سیگنال

  .(ویزن به هارمونی نسبت) هماهنگ کردن
 : (D7) بعدی دو پهنای( ب

F₀area (منحنی بسامد پایه زیر سطح F₀9 شکل ؛a)؛  

Iarea (شدت/ضربه منحنی زیر سطح I9 شکل ؛b).؛ 

 و F₀ توسط شده ساخته بعدی 9 حجم تصویر) حجم: (9D) بعدی 9انتگرال ( ج
 (.9c شکل ؛شدتهای منحنی

 
 (c) بعدی 6 حجم )درجه صداIarea (b، )) و F₀area (a): بعدی 7ها، مقادیر پهنای واکه. 6. شکل

 
طرفه برای آزمون میانگین  آنالیز واریانس یك ANOVA [ متغیره چند تحلیل و تجزیه

 افزارنرم از استفاده با [مترجم] شود.یك متغییر کمی در بین دو گروه مستقل استفاده می
[SPSS مخفف بسته  رود.ماری به کار میآهای لیلحاست که برای تای هافزار یارانیك نرم

 یواژگان تکیهی هجا تعریف ویژگی که داد نشان [مترجم .استآماری برای علوم اجتماعی 
 در را تأثیر نوع این توانمی، بنابراین(. P &lt;10110) دارد وجود مرحله زبان دو هر در

 رد، نیست دیگری مهم وابسته به هیچ عامل مازندرانی زبان در تکیه. نامید tonal کلمه
ارتفاع ) پیچیده بعدی 9 ضریب و( P=  116/1)شدت/ضربه  گیلکی در که حالی

: است دهپیچی گیلکی در تکیه، بنابراین. هستند مهم بسیار نیز( p=  1909/1( )صوت/نَواک
 که اشدب این است ممکن(( نَواک) ارتفاع صوت) تکیه کلی مبنای اصلی دلیل. پویاـتنال

دارای ، شده معمول هاآن برای که، و زبان فارسی، هستند زبانه دو، زبان ود هر گویشوران
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 در توانمی را آزمایش این تردقیق توضیحات. است تونالای هلهج تکیه و، تکیه
سپس . است شده داده نشان جداول در دست آمدهه ب مقادیر [7105 ؛ 7100ایوانف]

 در نظر (0 جدول) ٪011 برابر تکیهی اهج در مقدار. شدند تبدیل نسبی به مطلق مقادیر
 .است شده گرفته

 : شودمی تلفظ حمید و ساسان زبانان گیلك توسط که هجا نسبی پارامترهای ای ازنمونه. 6 جدول
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یه
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% % % % % % 

 a salām ساسان مذکر گیلکی
Привет/ 

 96 77 95 90 90 07 1 0 سالم

   ā    0 011 011 011 011 011 011 

 a salām  7 1 09 90 95 90 00 01 حمید  

   ā    0 011 011 011 011 011 011 

 a avāl ساسان  
Первий/ 

 90 067 96 11 11 050 1 0 اول

   ā    0 011 011 011 011 011 011 

 a avāl  7 1 065 97 057 97 099 006 حمید  

   ā    0 011 011 011 011 011 011 

 o koni ساسان  

(ты) 
делаешь/ 

 کنیتو می
0 1 96 000 57 019 97 60 

   i    0 011 011 011 011 011 011 

 o koni  7 1 70 077 99 001 79 019 حمید  

   i    0 011 011 011 011 011 011 

 e nesә ساسان  
Нет/ 

 011 011 011 011 011 011 0 0 یستن

   ә    1 60 70 06 19 55 99 

 i šimi Ваш(а,е, и) 0 0 011 011 011 011 011 011 حمید  

   i    1 015 017 009 017 017 070 

 a zakan ساسان  
Дети/ 

 59 66 99 51 17 69 1 0 هابچه

 a    0 011 011 011 011 011 011 حمید  
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  نتیجه
 به، اندهمازندرانی پذیرفته شد زبانهای ویژگی که برخی کلی توصیفاتی با، ینبنابرا

های زبان حاضر حال در اگرچه. کردیم پیدا هایی رامغایرت ما، آوایی سطح در ویژه
 با راهایی کتاب هم هنوز اما، ندارند مکتوبی شیوه زبانی گیلکی و مازندرانی

ها المثلضرب مجموعهها، نامه فرهنگ) هاآن ترکیب یا و التین و عربیهای هایالخطرسم
برخی  اجیو ترکیب و واقعی تلفظ. کنندمی منتشر( کوتاههای داستان وها افسانهها، گفته و
 نگاشتن نحوه در، دوم و سنتی ادبیات در هاآن نمایش در، اول، تفاوت دارد کمی واژگان از
 .زبانی فرهیخته گویشوران بازنمایی و

 از( الهمق و کتاب) آثار انتشار هنگام، معمول طوربه، گیلکی زبان ران فرهیختهگویشو
 شتر ساکن، گیالن ادبی مشهور چهره نیز، مثال برای، .کنندمی استفاده فارسی الفبای

 ایهحالت اضاف این در. کندمی منتشر را (Gilavā) «واگیله» ادبی مجله، جکتاجی. پ.م
[ә] توانیم بامی ما که شودمی استفاده واکه بیان برایها متن در [ ˇ ] ویژه نماد یك از 

 همقایس مازندران المثلضرب لغت فرهنگ دو از و «بارفروش» مازندرانی مجله از رونویسی
 کتبی بیان که دهندمی نشان هاآن[. 0991 ؛0996] دارد وجود کمی اختالفات ،کنیم
 .نواختی وجود نداردیك

 در هکاند کرده گردآوری راها زبان گونهاین الکترونیکی متون ی ازامجموعه نویسندگان
 ینا برای اطالعاتی بانك. است موجود روسیه علوم آکادمیشناسی زبان سسهؤم سایتوب

 با( IPA و ایرانی المللیبین ترانویسی اساس بر) کتبی و صوتی درترانویسی زبان انواع
 آوایی ضبط گیلکی زبان برای. است شده رائها خطیچند و روسیهای نشانه با ترجمه
 :دهیممی ارائه، شده انجام [0970] همکاران و راستارگویوا س.و توسط که متون

 (http: //iling-ran.ru/iranistika/ tmp) زبان مشاوران گفتار صدای ضبط روی کار هنگام 
 لحن که شد ممعلو، ما شده ضبط اصوات پردازش و کتاب این متون از استفاده با ما

ی کونی؟ چ بیان در، بنابراین. است تاجیکی زبان به نزدیك کتاب در شده ارائه ترانویسی
/Či  kuni? ،ما مشاوران آیا( 0 متن) ؛کنی؟می کار چه ?Či kuni )تلفظ را )چی کونی؟ 

 مشاهده جایگزینی از مشابهی نوع دیگر مناطق از بسیاری در (e↔i, o↔u) کردند؟
 بیشتر هدارد ک جا بیشتری است و واکاوی نیازمند گیلکی آوایی توصیف، اینبنابر. شودمی
 .شود پرداخته آن به

 Yazdān] مازندرانیهای حکایت و قدیمیی هاالمثلضرب، مازندرانی زبان برای

Panah Lamuki ; Ansari ] ،و تاریخیی هاداستان از برخی چنینهم و 
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 در عرف صورت به که، معاصر زندگی سبك و کهن زندگی، مردمان این فرهنگیهای آیین
 (.کنید مراجعه 0 پیوست به مثال عنوان به) دهیممی ارائه را، است آمده

، نندک درک را دیگریك توانندمی گیلکی و مازندرانی هایزبان گویشوران، کلی طوربه
 .کنندمی برقرار ارتباط فارسی زبان وسیله به معموالا گرچه
 تهگرف نظر در معتبر زبان یك عنوان به مازندرانی، شناسی فرهنگیزبان دگاهدی از
 تنها و دارند گرایش فارسی به هم روی، معمول طوربهها، خیابان درها غریبه. شودنمی
بر  کنندمی صحبت هاآن با که محلی زبان به گویشانوگفت دیگریك با آشنایی از پس
 یك در را محلی روزنامه یك خواهدمی که محلی ساکن یك، مثال عنوان به. گردندمی

 این، لوکی یك با مکالمه هنگام. کندمی استفاده فارسی از، کند خریداری محلی کیوسك
 کیلو یك با طالق درمورد بومی ساکنان از یکی حتی. است فارسی زبان به نیز مکالمه
 ودخ فرزندان، روستایی مناطق در ویژه به، والدین. کندمی صحبت فارسی به فقط محلی

 نشینانپایتخت از را گفتارشان تا کنند صحبت فارسی به همیشه که کنندمی ترغیب را
 رشد و هترب آموزش و باالتر جایگاه به دستیابی منظور به کار این. باشد تشخیص غیرقابل

 االترب اجتماعی وضعیت و بهتر زندگی همین گرایش به. شودمی انجام درپایتخت شغلی
 .زوال رود به رو کاسپین هایزبان اجتماعی پایه که است دالیلی از یکی

 
، (F₀) شانپایه بسامد و، دیگرندیك شبیه کلمات تکیه زبان دو هر در :ماگیری نتیجه

 .است فارسی زبان مانند
 

 نوشتپی
 بشردوستانه علوم بنیاد مالیهای کمك از بخشی عنوان به کاراین میدانی مطالب -0

 آوری شد.جمع B 07106ـ10ـ09 شماره پروژه ،روسیه
، رودبارک، رستمرود، دیزین، حصاربن، پرور، بندپی هایگویش به چنینهم منابع این -7

 کلباسی. ]دارد رواج واسواکاال، الزوار، کاش، کردان، قائمشهر، سوادکوه، آبادسلیمان
 [.779. ص، 7119

. شد منتقل روسیه به منطقه این، 0779 سپتامبر 07 در، ایران و روسیه جنگ از پس -9
 دهیسازمان هدف با منطقه این، 0799ـ0795 سال در ترکیه و روس جنگ پایان با

 فرود زا پشتیبانی با، گیالن در، می ماه در. شد بازگردانده ایران به ترکیه علیه اتحاد
 سپرده شورشیان به قدرت، شوروی جماهیر خزری ارتش سرخ اتحاد ناوگان دریایی
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( گیالن شوروی جماهیر جمهوری به ترمعروف) گیالن جمهوری 0971 سال در و شد
 یشورشهای یگان قبالا ) ارتش و دولت، انقالبی نظامی شورای، رشت در پایتختی به

 میرزا جمهوری این( سرکمیسر انقالبی خلقی ایران) رهبر.( شد اعالم( جنگلیان
 مورد در شوروی جماهیر اتحاد و ایرانی پیمان، 0970 فوریه 76 در. بود خانكکوچ

 از شوروی نیروهای، توافق این براساس. شد منعقد شوروی نیروهای تدریجی خروج
 5 در. رفتند کامل طوربه 0970 سپتامبر 1 تا و کردند گیالن ترک به شروع آوریل
( PRSS) شوروی ایران سوسیالیستی جمهوری به جمهوری این، 0970 سال ژوئن
 اعالم( PKA) ایران سرخ ارتش توسط( مه 1) قبالا  آن مسلح نیروهای و، یافت نام تغییر

، یشورو آذربایجان جمهوری مسلح نیروهای غیررسمی پشتیبانی با، ژوئن ماه در. شد
PKA پیشروی کرد زنجان، مازندران به مجدداا خان اهللاحسان کل فرمانده رهبری به 

 نوامبر 7 تاریخ در و( ناموفق شد ردوبا) تهران را به دست گیرد سعی داشت کنترل و
 .شد منحل ایران مرکزی نیروهای توسط جمهوری این، 0970

زبان  .[700. ص، 7119 کلباسی] غازیان، ضیابر، سیاهکل، رودسر، رودبنه چنینهم و -0
ید از کأشود )تطور عمده به گویش شرق گیالن و غرب گیالن تقسیم میگیلکی به

 .مترجم(
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 0 پیوست
 

 دهنویسن) روسی و فارسیهای زبان به ترجمه با مازندرانی متن خطیگذاری نشان
 (.لموکی پناهیزدان یارط
 
ده یك چوب فرسوده یا پوسیده و خشك بود. یك پرن /اتتا پیته بییه اتتا شخ پسپلیك اتتا هسکاـ 0

خورد یها ول مالی علفزارهها البخندق زارها و کنارها، تمشكالیکایی )پرنده بسیار ریز که در کنار بوته
 پرد( و یك استخوان.سو میسو و آنو به این

 
. Attā pīte bīy-e attā šexpespǝlik attā hessekāy 

Один бревно PSTSt.быть-PST. Sg один былинка одна кость Kande-i 

xošk-epuside bud, yek-i elikāyi va yek ostoxān. 

  .ایرفتند داخل خانهبود،  یك روز زمستان/ون روز بییه، بوردنه اتتا خنه دله ساتتا زمسـ 7

. Attā zemessun ruz bīy-e būrd-enǝ attā  
Один зима день PSTSt.быть-PST.9Sg PSTSt.идти-PST.9Pl   один 
домой-Art  Yek ruz-e zemestāni bud, raftand dāxel-e yek xāne. 

  .الیکایی رفت کنار اجاق نشست /کله پیش هنیشته شخ پسپلیك بوردهـ 9

. Šexpespǝlik būrd-ǝ    kǝle piš henīšt-e  былинка

 PSTSt. пошла-PST. Sg    у  очагой села PSTSt.сидеть-

PST.9Sg Elikāyi raft bālā pošt-e ojāq nešast. 

 .ر اجاق ]نشست[باال یا صد استخوان رفت در/هنیشته[هسکا بورده باال کله سی ]ـ 0

. Hessekā būrd-ǝ bālā kǝle sī Кость  PSTSt. пошла 

-PST.9Sg верх очаг е Ostoxān dar sadr-e ojāq. 

 صدر اتاق نشست ]ما بین الیکایی و استخوان [ ةچوب فرسوده میان /پیته میون کله سی هنیشتهـ 5

. Pīte miyun-e kǝle sī henīšte 

бревно между-Izf  очаг в PSTSt. пошëл.PST. Sg  села 

Kande-ye xošk vasat nešast. 

 اجاق پر آتش بود کله پر تش بییه/ـ 6
6. Kǝle per-e taš bīye 

очаг полный-Izf огонь PSTSt.быть.PST. Sg Ojāq por’āteš bud. 
ن زد افتاد میاطور که چرت میالیکایی همین /شخ پسپلیك همینتی که چرت زو کفنه کله دلهـ 7

 .آتش اجاق
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. Šexpespǝlik hamintī_ke čort zue kafǝne  
былинка как сонливость PSTSt.бить.PST. Sg 
PSTSt.падать.PST. Sg  kǝle delǝ очагe в 

Elikāyi hamin-ke raft čort bezane, oftād dar ojāq-e āteš. 

 شك رفت الیکایی را نجاتوب فرسوده و خچ /پیته بورده شخ پسپلیك نجات هاده وره تش کفنه -1
  .بدهد خودش آتش گرفت

. Pītǝ būrd-e šexpespǝlik-ǝ nejā dāde бревно PSTSt. пошëл -

PST. Sg былинка- ACC  спасение PSTSt.дал.PST.PCPT 

vere taš kafǝn-e  PSTSt. пошëл.PST. 
9Sg огонь PSTSt.поймать-PSЕ. Sg Konde-ye xošk raft elikāyi-rā nejat 

dahad,xodaš āteš gereft. 

 هاستخوان که دید همه را آتش گرفت/هسکا که بدیه همه ره تش دکتهـ 9
. Hessekā ke badiy-ǝ  hamǝ-rǝ taš dakǝt-e 

Кость  как PSTSt. увидил-.PST. Sg все- ACC 

 огонь PSTSt.брать-PST. Sg Ostoxān ke did hame-rā āteš gereft, 

  .بیرون رفت تا مردم را با خبر کند/مردم خور هاکنه بورده بریم  ـ01

. Būrd-ǝ barīm  mardem xaver hākǝnǝ 

PSTSt. вышëл-PST.9Sg вовне  людиям новости

 PRSSt.делать-SUBJV.PRS. Sg Raft birun ta marom-rā xabar konad. 

 برد.رد و[ میگیبه دهان میرسد استخوان را ]سگ از راه می/سگ انه وره وینه ـ00

. Sag en-ǝ ver-e vayn-e 

собака его-ACC PSTSt. берит -PST. Sg PSTSt.уносить -PST. Sg 

Sag āmad u-rā bord. 
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 نوشتهای کوتهفهرست نشان
 
 آینده ـزمان حال ، زمان حال ـ PRS شخص سوم، دوم، اول ـ 9، 7، 0

ABL ازی، مفعول به ـ PST- زمان گذشته 
ACC.DAT به ای ـحالت دستوری مفعول مستقیم  ـ RA به مانند  ـ 

ART حرف تعریف ـ SGشمار مفرد  ـ 
GEN ایحالت دستوری اضافه ـ SPEC.DIR.OBJحالت رایی در ، نشان مفعول مستقیم ـ

 فارسی 
 ILL جهتیـدستوری مکانی  حالت ـ SPRL عالی صفت درجه ـ 

IMP وجه امری ـ TAM لتحا ـوجه  ـنشان زمان  ـ 
IZF حالت اضافاتی در زبان فارسی ، اضافاتی ـ 

NOM حالت دستوری نهادی ـ 
PL شمار جمع  ـ 
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 1ی از گویش کهن زنگانیهانشانه

 سسه آسیاییؤشناس و سردبیر سابق پژوهشکده ممحقق، زبان/  دکتر علی حصوری 
 استاد گیتی شکری: ویراستار

 
 
 
 

کهن بوده  تبرستانهمراه ابهر و قزوین بخشی از مغول  ة)زنجان( تا پس از دور زنگان
المسالك و الممالك ) های آن از جمله در جغرافیای استخریشواهد و نشانه. است

 .باقی است( 061: 0907 اصطخری
ی یهاها و آذربایجان نشانهتات، 7تالش ةو همسایگی با منطق تبرستانبه علت یگانگی با 

ه به شکل واژ بیشترر گویش زنگان بازمانده است که د تاتی و آذری، های طبریاز زبان
از جمله به روستاهای )ها به این منطقه زیرا زبان این شهر پس از مهاجرت شاهسون، است

( خانهمانند ارمغان، نشان امروز و روستاهای تنهای دیگراوریاد یا ماه، مناطق انگوران
سال پیش روستاهای بسیاری تا پنجاه های زبان پیشین دراما نشانه، اندک ترکی شدهاندک

تا کودکی من در روستای خوئین به نوعی تاتی . ارتباط از میان رفت ةباقی بود که با توسع
روستاهای دیگری را هم . گفتند که نزدیکی بسیار با طبری داردشمالی سخن می

 .شناسم که برخی هنوز در شمال منطقه باقی استمی
ویژه در  هی و چه زبانی به مرور و بیچه از نظر جغرافیا انتبرستتر باید گفت که پیش

 ،زنگان، تالش، گیالن، مازندران، گرگان: معاصر به چند منطقه تقسیم شده استة دور
های فرزندان طبری هستند و واژه... گیلکی و، های مازندرانیبدین ترتیب گویش... قزوین و
به این ترتیب من هر شاهدی . نیستها کم وجوه مشترک دستوری در آن یحت، مشترک

                                                           
  .گویندمردم زنجان شهر خود را زنگان می .یم و بنویسیمیدانم چرا ما باید نام معرب شهرهایمان را بگونمی 0

 های شمالی ایران است.انبتالشی هم مانند طبری، آذری و کردی یکی از ز هایزبان 7
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 معنی دیگر سخن. کهن بیابم به آن استناد خواهم کرد تبرستانهای در هریك از گویش
 کنم و در فرزندان طبرینمی من این است که من طبری را در مازندرانی خالصه

سابق ة های منطقکه گویش( های کوچك دیگرالشی و گویشت، گیلکی، مازندرانی)
 .جویمنیز می، است تبرستان

 ،ای است که اگر فهرست شودترکی در گویش استان زنگان به اندازههای غیرشمار واژه
، ل آشپزخانهیتر وسابیش، ییدر زنگان نام گیاهان دارو. دفتری را در بر خواهد گرفت

 هاها و شیرینینام بسیاری از خوراکی، های دیگراصطالحات خیاطی و بسیاری از شغل
بافی و کارهای بسیاری از اصطالحات قالی، های قالیها و آرایهنقش، (مروزه برافتادهکه ا)

چه بسیار . پردازیمترکی نمیهای غیرواژهة در این نوشته به هم ،بنابراین. دیگر ترکی نبود
 . رودهای ترکی ایران به کار میهای فارسی که در دیگر گویشواژه

، (غیر فارسی) 0خواهم پرداخت که شکل شمال غربیی یهاتر به واژهجا بیشدر این
های شمال در دست باشد. ای برای انتساب آن به گویشآن یا قرینه 7یعنی طبری یا آذری

گذشته از استان زنگان در آذربایجان  ،های مورد نظر منبسیاری از واژه کهایندیگر  ةنکت
بزرگی را در زبان امروز آذربایجان شود که یادگار آذری است و خود واژگان هم دیده می

این . گرچه هنوز جای کار دارد، اندهیادگار گذاشته است که پیش از ما به آن پرداخت
با آذری داشته و این طبیعی است زیرا  ییهارساند که طبری زنگان همانندیهمانندی می

ردی الشی و کت ،تاتی شمالی، گیلکی، های شمالی ایران مانند طبریآذری هم یکی از زبان
 . است

های زنگانی به معنی استان زنگان است شود همه از واژهکه در زیر آورده میی یهانشانه
ز سالگی و یادگیری من اسالگی( تا بیستهای کودکی)از ششسخنیکه برخی یادگار هم

هایم در در بررسی 0979تا  0965های بخشی را در سال .ام استمادربزرگ و جده، عمه
ها و جمالت کوتاه هم در این گویش مانده بود که برخی تعبیر ام.طقه یادداشت کردهمن

شاید برخی . ها هنوز در زنگان رایج استشمار فراوانی از این واژه. رودروز از میان میبهروز
ها یادگار خاطرات کودکی من تا چه این، ام فراموش شده باشدکه آوردهی یهااز واژه

 کوشیدم ترکی را یاد بگیرم. که مینوجوانی است 
ام. همین امر باعث این بدان معنی است که من به فارسی سخن گفتن را آغاز کرده

                                                           
های های شمال غربی عبارتند از زبانزبانشوند، بزرگ شمال غربی و جنوب غربی تقسیم می ةدو دستهای ایرانی به زبان 0

 .گیلکی، مازندرانی، سمنانی، کردی، تاتی، تالشی و بلوچی که دارای مشترکات مشابه هم هستند
  امروز آذربایجان باقی مانده است. های فراوان آن در ترکیمنظور از آذری در این مقاله زبان کهن آذربایجان است که نشانه 7
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 0های زنگانی را هم ندانم. واژه ةشده است که هم

ثیر ترکی عوض شده است و این گاهی به شکلی است أها تحت تتلفظ بسیاری از واژه
که در برخی موارد آن ، جای لواشه ب 7مانند الواش، کندکه بازشناسی اصل را دشوار می

نها بلکه ت، زبان زنگان نیست ةبه این ترتیب این بررسی کاملی دربار. امرا یادآور شده
ای داده نشده به معنی آن است در هرجا که مأخذ واژه. ای است که باید کامل شودمقدمه

 ،و پرسیدن از مازندرانیان و گیالنیانکه خود به علت چند سال اقامت طوالنی در مازندران 
ة های مکرر در زنگان و روستاهای آن و سفرهای بسیار در ایران و ناگزیر در همبررسی

 .امام و ضبط کردهاطراف شهر یافته
ها و تعبیرها از گویش کهن به ترکی ترجمه شده البته باید دانست که بسیاری از مثل

ال ، به معنی دل سوختن9مانند اورک یانماخ ، ی شوداست که در این بخش نیز باید بررس
یعنی 6، گوزوم گاپودا، آیدنمی یعنی به دست5یاله گلمیر، دهدنمی به معنی دست0ورمیر 

)گاه  یعنی دستت را ببر 1الین کس، به معنی الل مانده 7الل گالمیش، چشمم به در است
 آید و...مین به معنی دلم 9گولوم گلمیر، به معنی بریده باد دستت(

های فارسی بودن نام، درست مانند آذربایجان، یکی از مسائل مهم در این سرزمین
طوری که نام ترکی اندک و گاه جدید است و نام کهن شناخته شده به، ی استیجغرافیا

آور است. مانند قرنغوش که نام جدید روستای سهرورد معروف و زادگاه دو عارف نام، است
، نشان به مرکزیت سابق پریاوریاد/ماه، انگوران، مانند طارم، ایرانی دارند مناطقی هنوز نام

، سروجهان، ین )شاهین( هیدجیصا، لو که پسوندش ترکی استمغان، گرماب، رودزرین
گاوازنگ و بسیاری دیگر. در منطقه شهرها ، تلخاب، سجاس، گلهارود، رودخشکه، تهم، الوند

، درهخرم، طبری( مانند. مانند. ابهر، تاتی، فارسی، ی )آذریهای ایرانی با نامیو روستاها
                                                           

یاد خانم دکتر عصمت اسماعیلی، استاد دانشگاه سمنان که ضعف اطالعات و زبان مرا تا حدی با یاد و سپاس از زنده 0
 اند.جبران کرده

Lavash 

 Ūrak yānmāx 
 ala galmir 
 ala galmiri 
 gozim gāpudā 
 lāl gāmiš 
 alin kas 

 gōlum galmi 
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نویسند دلیل و از بی خبری ترکانده می)که بی 0تورکندک، خوئین، ینیهرآ، نشانماه، بهرام
نادرست به ترکی است مانند قاراگل در  ةها هم ترجمبرخی از نام، که باز هم فارسی است(

ام یدهکوش توان به دست داد.ی مییهای جغرافیاه نامبرابر گوداب است. فهرستی از این گون
 های عربی مشترک نپردازم.به واژه

منبع هر واژه داده شده مگر این که نویسنده خود مستقیم از اهالی محل پرسیده و 
یادداشت کرده باشد. از همسرم گیتی شکری و بسیاری از دوستان بومی مازندران و گیالن 

به خاطر دادن اطالعات ، یژه آقایان سیکارودی و حسن سعیدیوه ب، اندهکه کمك کرد
 7گزارم.خود سپاس

 
 (007: پورسرتیپ( )ābādطبری)، ( آبادābādآباد )

 (9ureɤāb): گیل، غوره( آبorāɤābغورا )آب

 (همان). (ābkeš): گیل، آبکش (ābkaš) آبکش
ای بلند کوچك که دستهجام یا دیگی ، آبگردان (ābgardān/ ābgardanآبگردان/آبگردن )

 دارد.
 (مان)ه (ābgerdān): گیل، (ābgerdun): مازندرانی

 آب رنگ( ābiآبی )
 (مان)ه .(āteš gardān): گیلکی، گردانآتش (ātaš gardānگردان )آتش

 :ای برابر سرانگشت تا آرنج نكاندازه، متر، اندازه، ارش، ( شکل جمع کهنāršïnآرشین )
 اریش 

 (ārvāre): گیل، آرواره (ārvārāآروارا )
 (āssune) ( مازندرانی097: همان) (āsum): گیل، ( آستانهāstānāآستانا )
 (070: همان( )astār): گیل، ( آسترāstārآستار)

 (āš): گیل و طبری، ( آشāšآش )
 (096: زاده)نجف (aftu): طبری، آفتابه (āftāfā)آفتافا 

 (ālbālu): طبری، ( آلبالوālbāliآلبالی )

                                                           
 turkandak 

کشش به  ة( به نشانـ) باز، وخط تیره iبرای  ïبرای گاف پیشین.  ġ پیشین u برای üپیشین،  ةضم برای ö: نشانه چند 7
  .کار رفته است

 .ضبط نویسنده است ،خذی برای واژه نیامدهأدر مواردی که م 9
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 (005: پوررتیپ)س (āluče): گیل، ( آلوچهālčāلچا )آ

 ( āyna): گیل، ( آینهāynā/āynaآینا/آینه )

 ( 007: ( )همانabrošumهمان): گیلکی، ( ابریشمabrušumابروشوم )

 (009: ( )همانareqčinارغ چین ): گیلکی، ( عرقچینarax činچین ) ارخ
 ( 071: ( )همانarr): گیل، ( ارهarraاره )

 ،آرشین: سنج ای برابر سر انگشت تا آرنج.اندازه ـ7 فرش. ةچل ،تار، رشتهـ 0( arišیش )ار
 اندازه

 (arešƏ) :گیل، (ariš): آذری، آش یا پلو ةرشت (arešta/arištaارشته/اریشته )
 )همان(  (ariš): ( گیلarišآذری)، آش یا پلو ة)رشت arište/arešteارشته/اریسته 

 دهنه  ،( افسارafsārافسار )
 (099: )جهانگیری (alije): کندلوس، (alija): طبری، راهراه( ابریشمی)ة پارچ (alja) الجه

 (079: پور( )سرتیپalāv): گیل، (alo): طبری، آتش، الو (alowالو )
 )همان( (alek): گیل، ( الكalakالك )

ون زنگان با این واژه را در جاهای گوناگ، گالبی، امرود( amrut/amru) امرو/ امروت
در . داد( gülābi) کم جای خود را به گوالبیدر شهر واژه کم. امهای چندی دیدهتلفظ

( روستاهای ابهر)و در جنوب  امهم شنیده( ārmut / ārmu)آرمو /شمال زنگان آرموت
 ( amruاَمرو)

 نهمی به که اسالمی از پیش است شکلی .عجیب، شگفت، ینیآ برخالف (anāin) ینیانا
 نآ هم خلخال جنوبهای تالش و رودمی کار به نیز آذربایجان در زنگان از گذشته، لشک
 .شناختندمی را

 (essā): طبری، (077: ( )همانustā): گیل، ( استادussāاوسا )
  (bādum): طبری، بادام (bādām)بادام 
 ( 096: )همان( bāz): گیل، ( باز )پرنده(bāzباز )

 (001: پور)سرتیپ (bone): گیل، ( بهانهbāhānā/ māhānāباهانا/ماهانا )
 بخت: . طبری و گیل(baxt) بخت

تنها در زنگان بلکه در بخش بزرگی از آذربایجان هم به  نه، خوشبخت( baxtavar)بختور 
 احتماالا . دارد( baxtāvar)هم آن را با تلفظ بختاور( پیرامون ماسوله)الشی ترود و کار می

 ( 090: پورسرتیپ) (bāxtābār): گیل .است ثیر گیلکیأتلفظ تحت ت
 تنگ نظر، )حسود baxilبخیل )
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 (baxye): گیل، ( بخیهbaxyaبخیه )
 ( beremum): برموم. گیل/موم ( برهbaramumبرموم )

 :)فونولوژیك( است.  گیل ییدو تلفظ مربوط به دو موقعیت صدا، )بند (bat|bandبند )/بت
(band) 

: گیل و طبری، پسـ 7 (vas): طبری، (907: )همان (vas): گیل ،بسیار، بسـ 0( bas)بس 
 (pas)پس

 بت: بند. نك

 (099: ( )همانbutta) بوته: گیل، ( بوتهbutāبوتا )

 ( )همان(buxō): گیل، ( بخوbuxowبوخو )
 ()همان (buruz) :گیل، ( بروزburuzبوروز )

 ()همان( buɤ) :گیل، ( بوقbuɤبوغ )
 البه. این واژه کاربرد همگانی ندارد و تنها در اصطالحاتی مانند الحرف اضافه، به( ba) به
(al ba al/دست به دست) ،سرسربه(sar ba sar)گونوزبهگجه (geja ba gunuz- )روزوشب ،

: (066)همان مانده است. در طبری و گیلکی... گوناگون و( jüra ba jüra) جورهبهجوره
 سر. بهجان، تونبهنك توننیز  .شودمانند فارسی تلفظ می

 (007: )همان (bid): گیل، ( بیدbitبیت )
( pāband): بت. گیل: نك، گرفتار، ملتزم، بندپای (pābat/pābandپابند )/پابت

 (000:)همان

این واژه که در فارسی هم  .است ترکی ثیرأت تحت تلفظ. پیچساق، پاتاوه (pātāvā)پاتاوا 
یا دوالی است پشمین که برای جلوگیری از سرما به ساق پا نواری ، شودپاتاوه گفته می

بافتند و این کار می ةپاتاوه را ویژ (pātāve): گیل، (pātuve)پاتووه : طبری. شدپیچیده می
 .هم داشت ییانواع زیبا

 ( 000: پور)سرتیپ( pāpāxi kola): گیل، کاله پوستی (pāpāxپاپاخ )
 (pāčin): گیل، هپیراهن زنان، پاچین (pāčinپاچین )

 ( 005: )همان (pāpey): گیل، پیگیر، ( پاپیpāpeyپاپی )
 پارچه: مانند فارسی: طبری، قطعه، پارچه (pārčā) پارچا

 (099: جهانگیری)( palās)پالس: طبری کندلوس، پالس( pālās) پاالس
 پاالن: گیلکی، پالون: طبری، پاالن( pālān)پاالن 

 ( پروانهparvānaپروانه )
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 (050: همان) (piškaš) :گیل، کش( پیشpeškaš) پشکش
 ( 50: )همان( pišbāz): گیل، پیشواز (pešvāzپشواز )
 ( 050: همان)( panābād): گیل، شاهیده (panābādپناباد )
 ( panjere): طبری، ( پنجرهpanjaraپنجره )

 همان() (panjā): گیل، دوازدهم من شاهیك (panjaپنجه )
 پوسیده ، ر( پندpindirپندر )
 (peste): طبری، پسته( püsta) پوسته
 (( پودpu/pud/put)پو/پود 

 (057: )همان (puf): گیل، هیچ، توخالی، ( پوکpuf) پوف
 همان )همان( : گیل، ( پوکpuk) پوک

 ( پوکهpukäپوکه )
 ( pul) پول

 (pulak) (پولك
 ( 059: همان): (pis)گیل، لك، ( پیسpisپیس )

 )همان( (pistāv): گیل، تو( پیشpištowپیشتو )
  (pič): طبری، ( پیچpičپیچ )

 (piče): طبری، ( پیچهpičaپیچه )
 (pičā) چاپی: گیلکی و تالشی، کالردشتی، طالقانی، پیشی: تهرانی، گربه( pišik) پیشیك

  ()ضبط نویسنده
 (750: همان)( filite): گیل، ( فتیلهpiltaپیلته )

 (055: باخته )همان آبرو (pinti): گیل، گول، ( کودنpintiپینتی )
 ( )همان(pinder): گیل، اغلب همراه شیندیر، ( پوسیده و آویزانpindirپیندیر )
 ( 057: ( )همانtātura): گیل، تاتوره (tāturaتاتوره )

 )نام گلی است( خروس( تاجtāj xorusخروس )تاج
 ( )همان(tāče): گیل، تاچه (tāčāتاچا )

 ( )همان(tār): گیل، ساز ـ9تنند آنچه می ـ7کدر ـ 0 (tār)تار 

 (05 6: )همان (tās): طبری و گیل، ظرف مسی، تاس( tās) تاس
 (051: )همان( tās) :گیل، موبی، طاس، )تاس( tāsتاس )

 (051: ( )همانtāskebāb): گیل، کباب( تاسtāskābābکاباب )تاس
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 (067: پور( )سرتیپteɤār): گیل، ( تغارtāɤārتاغار )
 ( 051: ( )همانtāftā): گیل، ( تافتهtāftāافتا )ت

 )همان( (tāqče): گیل، تاقچه( tāxč/tāqčāتاخچا/تاقچا )

 ( )همان(tāk): گیل، توک( و تك به معنی تنهاوتك در تاکی توک )تك (tāk/takتاک/تك )
 ( )همان( tālār): گیل، ( تاالرtālārتاالر )
  (059: ( )همانtāve) :گیل، (tāve): طبری، ( تاوهtāvāتاوا )

 ( 059: ( )همانtāvān): گیل، تاوان (tāvānتاوان )
 (059: )همان (tāye): گیل، ( نك ماماdāye): طبری، دایه( tāyā)تایا 

  (061: )همان (tajil): گیل، ( تجیرtajirتجیر )
 ( )همان( taxte): گیل، ( تختهtaxtaتخته )
 ( )همان(toxm): گیل، تحت تأثیر ترکی، ( تخمtoxumتخوم )

 (090: )همان (tur): گیل و طبری، ( تورtorتُر )

 (061: همان) (tarāz): گیل، تراز (tārāz/tarāzتاراز )/تراز
 (060: همان) ((turbe): گیل، ( توبرهtorbāتربا )

 (060: همان( )tarak): گیل، ( حلواtarakترک )
  (taranjebin): طبری ( ترنجبین.taranjabinترنجبین )

 (tare): ( ساری060: )همان (tare): گیل، ( ترهtaraه )تر

 .گیلکی و فارسی با همین تلفظ هست، تشت. در طبری( tašt) تشت
های دیگر و شکل (tašeهای بسیاری به صورت تشه )ریسی. در گویش( دوک نخtešaتشه )

 شود.دیده می
 (56: 0919در شعر امیری پازواری )شکری ( tak)تك: طبری، بن، ته( tak)تك 
)شکری  در شعر امیری (076: 0961زاده )نجف .( مانند فارسیtale): طبری، تله( tala)تله 

0919 :56) 
 شود و به همین معنیاین واژه در گیلکی تیلیس گفته می. گونی، کیسه، (talis)تلیس 

 .در فارسی بوده و به عربی هم رفته است (061: پور)سرتیپ. است
 ( tenebi): اق بزرگ. گیلتا، ی( تنبtanabi) تنبی

 (.719 :0967 جهانگیری) (tannir)تنیر : طبری کندلوس، تنور( tanir/tandir)تندیر /تنیر
 تندیر.: ساری

 (060: )همان (tut): گیل، ( توتtutتوت )
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 (060: ( )همانtutek): گیل، لبكنی (tuttakتوتك )

 (terš): ساری (060: ( )همانtorš): گیل، ( ترشturšتورش )
  (terši): طبری، ( ترشیturšiتورشی )
 ( 060: )همان (torob): گیل، ( تربturubتوروب )
 ( dikun): طبری، ( دکانtukānتوکان )

 (tule): گیل، توله (tulaتوله )
 (066: مان)ه (tonbān): گیل، تنبان (tumānتومان )

 (066: )همان (tun): گیل، گلخن، ( تونtunتون )

 نك تون. به جهنم.، گورگوربه، تونبهتون (tun ba tunتون )بهتون
 (066: )همان (toneke): گیل، هم جامه و هم درنجاری، ( تنکهtunukaتونوکه )

 (067: ( )همانtiyān): گیل، ( دیگ مسیtiyānتیان )

 تیان: نك، ( دیگ مسی کوچكtiyānčāتیانچا )
 ( 067: مان)ه (tir): گیل، درخت( ة)تن (تیرtirتیر )

 ( 056: مان)ه tḕɤa/tiɤe) ): گیل، ( تیغهtiɤaتیغه )
 (tike): ؛ گیل(59 :0919 شکری)در شعر امیری ، (tikke)تیکه : طبری، تکه( tikka)تیکه 
 ( 061: ان)هم

 جئده: جادا. نك
: گیل، (67 :0919شکری)در شعر امیری  (jār): طبری، نوعی چراغ، فریاد، جار( jār)جار 

(ja-r( )069: همان) 

 (069: )همان (jārči): گیل، ( جارچیjārčiارچی )ج

 (071)همان:  (jām): گیل .(jām/jom): طبری، پیاله، جام( jām)جام 
 (jāme): گیل(.69: 0919 شکری) امیری شعر در (jeme) جمه: طبری، جامه(. jāmā)جاما 

 (071: )همان

 در شعر امیری( jemedār)دارجمه: طبری، (در حمام)، دارجامه( jāmādār)جامادار 
های آذربایجان هم هست و ( )همان(. در گویشjāmedār): گیل، (0919:69شکری)

 یادگاری از آذری است. 
  )همان(( jān): گیل، ( جانjānجان )

 )همان(  (jān be sar): نگران. گیل، سربه( جانjān ba sarسر )بهجان

  (001: 0917شکری )( jevun) جوون: طبری، جوان( jāvān) جاوان
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 (070: ( )همانjehāz): ابزارآالت. گیل، جهیز  (jāhāzجاهاز )
 ( 069: )همان( jājim): گیل، ( جاجیمjejimججیم )

 ( 069 )همان: (ja-de): گیل، ( جادهja-da/jādāجئده/جادا )

 (070 )همان: (jarge): گیل، جرگه (jargaجرگه )
 (jare) های بسیاری جرهدر گویش، ( چرخ نخ ریسیjaraجره )

 ( 069: ( )همانja-be): گیل، ( جعبهja-baجعبه )
 (069: پورسرتیپ)، (ja-fari): گیل، جعفری (ja-fariجعفری )

 (67: 0919 شکری)در شعر امیری . جانور: طبری، جانور، (janavar)جنور 

 (jevāl): گیل .رودمی در آذربایجان هم با همین تلفظ به کار، گاله، جوال( juāl)جوال 
 ( 079: همان)

 (079: )همان( jevālduj): گیل، ( جوالدوزčuvālduz/juālduzجوالدوز/چووالدوز )
در چند روستای زنجان ، عروستازه، زن جوان، زنجونه juna zan/(juvānazan) زنجوانه

 (jevāne zan): آباد شنیدم. گیلاز جمله در مغول
 (070: )همان( juft): گیل، ( جفتjuftجوت )

 (079 )همان:( Jur): گیل، جور: در طبری مانند فارسی، هماهنگ، نوع، جور( jür) جور
 جور: گوناگون. نك، جوره( جوربjüra ba j üraجوره )بهجوره

 (juft: )گیل، (67: 0919 شکری) در شعر امیری، جفت: طبری، جفت، (juft)جوفت 
  )همان(
 جل : ( فارسیjulجول )

 (jevāne marg): گیل، مرگ( جوانjunammarجونمّر )

  (070)همان: ، (jowhar): گیل، جوهر، ( گوهرjowharجوهر )
چرخ ( čal): گیل، نامه(واژه: 0976 )کیا، (čal): طبری، چرخ ریسندگی (jahraجهره )
 دهد.تری را نشان میزنگانی تلفظ کهن، (011 )همان: .کشیابریشم

 ( جلیقهjiriqqāجیریقا. )
  (6: 0919 شکری)در شعر امیری . جلو: ریطب، جلو، (jilow)جیلو 

 ( 077: روسپی )همان( jendeژنده ) (jendere): گیل، زن بدکاره ـ7 ژندهـ 0 (jïndāجیندا )
 (070 پور:)سرتیپ (jigar): گیل، ( جگرjiyarجییر )

 (čāder)چادر: طبری ساری، چادر( čādrā)چادرا 
  (66: 0919 شکری)در شعر امیری ، طبری چاره، چاره، (čārāچارا )
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  (075)همان:  (čārpāye): گیل، ( چارپایهčārpāyāچارپایا )
 ( 076: )همان (čārsu): گیل، چارسوق، ( چهارسوčārsuچارسو )

 ( 076: )همان (čārvādār): گیل، ( چاروادارčārvādārچاروادار )
ی یه بافت صداگونه در س( سه076: )همان (čāre): گیل، ( چارهčār/ čārā /čāraچاره/چارا )

 آیند.می
 ( 076: )همان، (čāroɤ): گیل، ( چارقčārïxچاریخ )

: گیل، (67: 0917 شکری) امیری شعر در، فارسی مانند، چال: طبری، چاله (čālā) چاال
(čāle)  :(076)همان 

 کوشش، ( چالشčāliš) چالیش
 کوشیسخت، ( درگیریčališ mā q) چالیشماق

 (077: )همان (čāne): گیل، خمیر ةچان ـ7کاستن مبلغ. تقاضای، چانه ـčānā)) 0چانا 
 (070: )همان (čāi): گیل، ( چایčāy/čāiی )یجای/چا

  (67: 0917شکری ) در شعر امیری، چپ: طبری، بدنظر، ناسازگار، کج، چپ، (čap) چپ
 (017 )همان: (čupur): گیل، روآبله (čopurچپور )

 ( 071: )همان، (čer): گیل، چرخ خیاطی، ( چرخčarx) چرخ
 جام یك چارکی( čārke jām) چارکه جام: طبری کندلوس، (سیرده)چارک ( čarak) چرک

  (715: جهانگیری)

  (67: 0917شکری )چشمه : طبری، چشمه، (češma) چشمه
  (67: 0917شکری )، مانند فارسی، چمن: طبری، چمن( čaman) چمن

 (010: رپو( )سرتیپčemče): گیل، ( چمچهčomčaچمچه )

 پشتی کوله( čamtā)چمتا : طبری زیارت، کوچك ةکیس، چنته( čanta) چنته
 (61: 0919 شکری)امیری  شعر در، چندان: طبری .چندان (čandān)چندان

 جووالدوز: چووالدوز نك
 ( 017: )همان (cō): گیل، شایعه، چو (čowچو )

 (076)همان:  (čoxāگیل: ) (čoxā/čuxāای پشمی برای قبا، طبری: )( چوخا، پارچهčuxāچوخا )
 ( 019 )همان: (čuɤuli): گیل، شکایت (čuɤuli/čuɤulliچوقولی )

 (69: 0917 شکری)امیری  شعر در چون، (čon) چن: طبری، چون( čün) چون
 ( چون کهčünkiکی )چون



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  007    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

: 0917شکری )در شعر امیری ، چهره: طبری، صورتی، ایچهره( čehre,i/čohre,i)ای چهره
69) 

  (71: 0917شکری )در شعر امیری ، مانند فارسی، چیت: طبری، چیت( čit)چیت 
 (čerk): طبری، ( چرکčirkچیرک )

 (seriš): طبری، ( سریشčirišچیریش )
 (079 )همان: ،(čeft): گیل، ( چفتčiftچیفت )

ظ فدر بسیاری از نقاط آذربایجان با اندک تغییر در تل .آهنگر، چلنگر( čilingar)چیلینگر 
 ( 010: )همان، (čalengar): گیل .رودبه کار می

 (71: 0917شکری )در شعر امیری ، چین مانند فارسی: طبری، چین( čin)چین 

 (010: پور)سرتیپ (čine): گیل، چینه (čīnaچینه )
 (činekdun): ساری، دان( چینهčinadānدان )چینه

 (010: ( )همانxāje): گیل، خواجه (xājā) خاجا
 خراب  (xārāb) خاراب
 (091: 0917شکری ) خار و زار: طبری، خوار و زار (xārizār/xārozār)خاروزار ، زارخاری

 (010)همان:  (xāreš): گیل، ( خارشxārišخاریش )

 ( 016: )همان (xākendāz): گیل، انداز( خاکxākāndāzانداز )خاک
 نارنگ ةلک، سیاه ةخال لک( xāl)خال 
 ( xāle): ری و گیلطب، ( خالهxālāخاال )

 (711: جهانگیری) خام: طبری کندلوس، نپخته ـ7، چرم خام، خامـ 0( xām) خام
ها بازمانده که رود و در شماری از نامنمی این واژه مستقل به کار .اقتا، خانه( xānā)خانا 

نشستن بوده و در نزدیکی زنگان است و گاه قدیمی و محل چلهترین آن ریاضتمعروف
: ها مانده استها و ترانهدر آذربایجانی هم در شعر. شودنامیده می( čilla xānā)انا خچیله
در  چنینهم «.دارند (اقتا) ی پرخانهیسرا( »evlar i vār, xānā xānā)وار خانا خانا اولری

، (وچكاق کتا جد من به معنی ةاقی در خانتنام ا، خانهکتاب) خانامانند کیتابی یهاترکیب
، ساختمانی بر سر گور، گوراب، معنی گور به( görxānā) گورخانا، (باالخانه)نا باالخا
در )اق تدر طبری هم خانه به معنی ا .شودو مانند آن دیده می( خانهحوض)خانا حوض

 .رودبه کار می( به معنی سرای sereبرابر سره 
 ( xonče): ساری، خوانچه، (xončāخنچا )
 (090: 0917شکری ) خرمن: ی و گیلکیطبر، خرمن (xarman) خرمن



_   006  زنگان کهن گویش از هاییهنشان _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 خمیر: طبری و گیلکی، خمیر (xamirخمیر )
 (091: 0917شکری ) در شعر امیری. خوار/طبری خار، نیکو، خوش، خوار( xor)خور 

 (011: پور)سرتیپ (xarxar): گیل، خرخر (xurxur/xorxorخورخور )

 (xorramخرم ): طبری، خرّم (xurram)خورّم 
نیز به ، بوسه( xoš/xaš) خوش و خش: طبری، (از کاربرد افتاده)بوسه ، خوش( xoš) خوش

 ( 090: ( )همانxuš): گیل، معنی خوش

 آمد ( خوشxošāmadآمد )خوش
 (097: )همان ،(xum): گیل، خمره، ( خمxum) خوم
 (xiyār): گیل و طبری، ( خیارxiyār) خیار

 ( 091 )همان: (xelāl): گیل، ( خاللxilāl) خیالل
 (dād o bidād): طبری، امان، دادیدادو ب (dādi bidād) ادیدادی بد

 (deva): طبری، دوا، ( داروdāvāداوا )
 (099 )همان:، (dāi): طبری و گیل، ییدا (dāiی )یدا

 زند.کسی که با صدای بلند حرف می( dārdāri): گیل، سنج، ( صدای بلندdār dārدار)دار
 (090: )همان
 ( 095: )همان (dāɤ): گیل، نشانهـ 7داغ ـ 0( dāɤداغ. )
 دالون : طبری، داالن(dālān)داالن.
 رگ. بند. ، ( دمارdāmārدامار.)

  (dunā): ساری، (095: همان)، (dāne): گیل، ( دانهdānā/danaدانا/دنه )

 (dong) ساری، (716 )همان:، (dung): گیل، واحد ملك، دانگ (dāngدانگ )
 (095همان: ) (dārye): گیل، اوالگ: نیز نك، ( دفdāyrā) دایرا
: گیلکیها، دارای فتق در بیضه، قُر ـ9، ظرف گود ـ7، رد یا انکار قرار ـ0، ( دبّهdabbaدبّه )

(debbe) ساری، (096: پور)سرتیپ :(dabbe ) 
 (097: پور)سرتیپ (darband): گیل، درفکر ـ7 دربندـ 0( darbatدربت )

 زیر درددیل( 091: )همان (derd): گیل، یبیمار، ( دردdart/dardدرت/درد )
 (091: )همان( derd e dil): گیل، ( درد دل )توصیف حال(dardi dilدردی دیل )

 (091: ( )همانdarz): گیل، چاک، ( درزdarzدرز )

 خیاط ، ( درزیdarziدرزی )
 درس : گیل و طبری، ( درسdarsدرس )
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 (dargāi): طبری، ( درگاهdarġāhدرگاه )
 (darmun): طبری، (099: )همان (dermān): گیلکی، درمان (darmānدرمان )

 ( 099: )همان( da-re): گیل، (dare): طبری، دهره، داس (daraدره )

 (099: )همان (desandāz): گیل، ( دست اندازdassandāzدس انداز )
 همان )همان(: گیل (.das be das): طبری، ( دست به دستdas ba dasدس )بَهدس

 ( 711: همان( )despāče): گیل، پاچه( دستdaspāčāپاچا )دس
 زنگان نمانده است. ةاین واژه در هیچ گویشی جز منطق، سرترنج، (. کاللهdastānدستان )

درست مانند فارسی در این سه ، شماری با هم، گروه باهم، دستگیره، دسته( dasta)دسته 
( desse): گیل .م به همین معنی هسته( dasse/daste)رود و در طبری معنی به کار می

 )همان( 
 (099: ( )همانdes): واحدی است. گیل، ( دستdasدَس )

 ( 099: دِس انداز )همان: گیل، دست انداز (dassandāzدسّ انداز.)
 دست به( دستdas ba dasدس )بهدس
 ( daskeš): طبری، ( دستکشdaskaš) شکدس

 ( 711: )سرتیپ پور (desmāl): گیل، دستمال (dasmālدسمال )
 (dus): طبری، ( دوستdostدست )

 ( 711: )همان (desnemāz): گیل، وضو، نماز( دستdastamāzدستماز )
 ( dašt): گیل، شودنخستین پولی که در اول روز کسب می، (دشتdaštدشت )

 ( 717 )همان:( dem): گیل، صدا، نفس ـ7 گرما، دمـ 0 (damدم )
، خم شدن، تنه باال کردنینیپا، ( معلق زدنdommālmāx /donbālmāxدمالماخ/دنبالماخ )

 ( 717: )همان( dum): ( گیلdem): جزء اول واژه دم فارسی است. طبری
 ( 717 )همان: (damdami): گیل، دمدمی (damdamiدمدمی )

عدس و گندم که در زمستان همچون ، ماش، لوبیا، ی مرکب از نخودی( غذاdanakدنك )
 خورند.صبحانه می

 (719؛096 )همان: (dōb): گیل، ( داوdowدو )
 ( dejin): گیل، دوجین، ( دوازده عددdujinدوجین )

 (097: )همان، (duxt o duj): گیل، دوزودوخت( duxduz/duxtuduzودوز )دوز/دوختدوخ
 (dowry): طبری، بشقاب، ( دوریdōriدوری )

 (715؛099: ( )همانdozdāɤ\dusdāɤ: )گیل، زندان (dustāxدوستاخ )
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 (715:)همان(، dušāb): گیل، (dešow) دشو: طبری، عصاره، شیره، دوشاب( düšow)دوشو 
 (7: ( )همانdulece): ( گیلdulce): طبری، سطل، دولچه( dülcā/dulāca)دولچا/دوالچه 

کهن ایرانی به معنی مه همانی است که در نام دماوند به  ةواژ، دود، مه( dumān)دومان 
در آذری هم بوده و هنوز در آذربایجان به کار . شوددار دیده میگرفته یا مهی مهمعن
  .امها هم شنیدهخود از تالش. رودمی

 دووتدی : دو وتدوز. نك
 (711: پور( )سرتیپdumbek): گیل، ( دنبكdumbakدومبك )
 دووتدوزدوز را و کفش هنوز هم مردم زنگان کفش را دووتدی، کفش( duvatdi) دووتدی

(duvatduz) برابر دووتدی در طبری. گویندمی :(devandi) ،گیل :(dubandi.\ duvandi )
 دارای دو بند است.که معنی آن، ( است716؛ 719 )همان:

 ( 717 )همان:( dik): گیل، صاف، ( راستdikدیك )
 ( 717: پور( )سرتیپdinj): گیل، ( دنجdinjدینج)
 ( 706 )همان: (zere): گیل، ( ذرهzarraذره)

 ( 701 )همان:( raj): گیل، ( رجraj/rašرج/رش )
 ( 701 )همان:( raj be raj): گیل، رجبه( رجraj ba rajرج )بهرج

 (700: )همان (raze): گیل، قالب فلزی در، ( چفتrazaرزه )

  )همان( (raf): گیل، ( رفrafرف )
 ( رفچه rafčaرفچه )
 ( 709: )همان، (rifeɤ): گیل، ( رفیقrafïxرفیخ )

 ( رنگ rak/rayری /رک )
 ( 700 )همان: (rage): گیل، ( رگهragaرگه )
 ( 707: )همان (revā): گیل، زیجا، ( رواravāروا )

 (707: پور)سرتیپ، (rub): گیل (rob): طبری، ( ربrubروب )
 طبری مانند فارسی، ( روناسrunās/runyāsروناس/رونیاس )

  رنگ: طبری، رنگ( rah)ره 
 ( rāgozer): طبری، گذر(رهrahguzarگوذر )ره

 (707: ( )همانrey): گیل، ریع، ( ریreyری )
 رشته : طبری، ( رشتهrištaریشته )

 زاغ: ساری، شمچ( سبزzäqزاغ )
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 زاج ( zaq) زاغ
 آغل زمستانی، زاغه (zāɤāزاغا )

 ( 705: )همان (zerdāb): گیل، ( زردابzardābزرداب )
 (zardān): در گیلکی، ای استام پرندهن (zardān) زردان
  زردچوبه، خلخال: )همان( (zarda juāجوا )زرده

 ( 705: همان) (zebil): گیل، زنبیل (zanbilزنبیل )

 (zur): طبری، ( زورzorزور )
 (707: ( )همانzulbiyā: )گیل، ( زولبیاzulbiyāزولبیا )
 (701؛ 700 :)همان( Zahle   \  za-re: )گیل، زهره (zahlaزهله )
 زاج ، زنگ: زنگ. فارسی: طالقان، زاج، زا: طبری، زنگ، ( زاج سفیدzayزی )

 ( 705: ( )همانzebr): گیل، زبر (zibrزیبر )
 ( 705 )همان:، (zebr o zerang): گیل، زرنگو  ( زبرzibr i zirangزیرنگ )ی زیبر

 ( 705: پور( )سرتیپzerang): گیل، زرنگ (zirang /zirahزیرنگ /زیره )
 ( 700: ( )همانzāɤum): گیل، بسیار ترش، ( زقومziɤɤ umزیغوم )
 ( 707: )همان (zuft): گیل، ای قیرمانندماده، ( زفتziftزیفت )

 ( 701: )همان (zigil): گیل، ( زگیلzigilزیگیل )
 (zel): ساری، (701)همان: ( zil): گیل، مانندزخم، ( زلzilزیل )

 ( 707: ( )همانzelle): گیل، رماندهد، ( زلهzillaزیله )
 ( زین اسبzinزین )

 ( صابون säbunسابون )
 ( 771: ( )همانsātur): گیل، ساتور (sāturساتور )
 ( 771 )همان:( sāj): گیل، فلزی گرد ةصفح، (ساجsājساج )

  )همان(( sāj): گیل، زلف (sāč) ساچ
  )همان(( sāruj): گیل، ( ساروجsārujساروج )

  )همان( (sāz: )گیل، سازگار، راهبهرو ـ7 آلت موسیقی، سازـ 0 (sāzساز )
 )همان( : گیل (sāzegār)، ( سازگارsāziyārسازیار )
 ( 771: ( )همانsās): گیل، ساس (sāsساس )
 ( 770: )همان (sāmān): گیل، مرز، ( سامانsāmānسامان)

 ضبط نویسنده (sānju): نیارم، (779: )همان (sanje): گیل، قولنج، ( دردsānjiسانجی )
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 ( 770: )همان (sāya sangin): گیل، سایه سنگین (sāya sanginسایه سنگین )
 ، (770)همان:  (sōb): گیل، ( صبحsōbسب )
 (770: پور)سرتیپ (sabr): گیل، کردن عطسه ـ7صبر  ـ0 (sabrسبر)

 )همان( (sabzi): گیل، )خوردن( سبزی (sabziسبزی )
 ( sarbāz): گیل، باز( سرsarbāzسرباز )

 ( 779: )همان (sarbaste): گیل، سربسته (sarbastaسربسته )
 )همان( (sar be zir): گیل، متواضع، روکم، زیره( سربsar be zirزیر )بهسر
 ( sar be sar): گیل، سراسر، سرسربه (sar ba sarسر )بهسر

: گیل، اهمیتبی، سبك ـ7رقص کودکانه با حرکت سر ، سرسریـ 0( sarsariسرسری )
(sarsari) (770: )همان 

 ( 775 )همان: (saršor gil): گیل، ( گل سرشویsaršurسرشور )

رفت و به کار می( قیماق)ترکی قیماخ  ةاین واژه به همراه واژ، سرشیر( saršïr)سرشیر 
 . در طبری و فارسی هم هست. ترکی بیشتر رایج شده است ظاهراا

 (775: ( )همانsaršenās): گیل، رشناسس (saršināsسرشیناس )

ساربان. این واژه در یك متل بازمانده بود و با از میان رفتن ، ساروان( sarvānسروان )
 sarvān, sarvān! davalar...)هاردا؟ دوه لر! سروان ؛سروان: ساربانان متروک شده است

hārdā?.) ساربون: شترها کجاست؟ طبری! ای ساربان، ای ساربان (sārebun)  
 ( 770 )همان: (o sāmān sar): گیل، و سامان ( سرsari sāmānسامان )سری

 ( 777: )همان (safil): گیل، ( سفیلsafilسفیل )
 ( سفیل و سرگردان safil i sargardānسفیلی سرگردان )

  (771: پور)سرتیپ (salander): گیل، سرگردان، ( سلندرsalandarسلندر )
 )همان( (sell): گیل، ماریع، ( تابوتsallaسله )
 (701: جهانگیری) (semeni): طبری کندلوس، سمنو( samani) سمنی

 ( 779: )همان (samene): گیل
 شود. ریگ پخته می، نوعی نان که روی سنگ، سنگك( sangakسنگك )

 داش آن مکرر و ترکی است.، وزنه (sangidāš) سنگی داش

 ضبط نویسنده() (hesnuحسنو ): طبری، ( شناsinowسنو )
 (یادداشت نویسنده( )serme): طبری کالردشت، سرمه( surma) سورمه
 ( sormedun): طبری، دانسرمه( surma dān)دان سورمه
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 (791: )همان (suzeni): گیل، ( سوزنیsuzaniسوزنی )
  (776: همان)( sefāl): گیل، سفال (sufālسوفال )
 (776 :)همان( softe): گیل، سفته (suftaسوفته )

 (somāpālān): گیلکی، آبکش، به معنی سماق پاال( sumāx pālān) سوماخ پاالن
تلفظ (toroš bālo) بالویادآور اصطالح شیرازی است که ترش .( پاالینده790: )همان

 دهد. ترشی معنی می ةشود و پاالیندمی
 (075: ( )شکریsowhun) سوهون: طبری، ( سوهانsowhan)سوهان 

 ( 707)همان: ( sifidāb): گیل، ( سفیدابsifidābسیفیداب )
 (799: )همان (silli): گیل، سیلی (silliسیللی )

 (799: ( )همانsim): گیل و مازندرانی، سیمماهی ( simسیم )
  (sinje)سینجه : طبری، سنجد( sinjit)سینجیت 

 (799: پور)سرتیپ، (sineband): گیل، کرست، ( سینه بندsinabandبند )سینه
 همان() ،(sineriz): گیل، بندگردن، بند( گردنsinarizریز )سینه

 (795: )همان (šābāš): گیل، ( شاباشšābāšشاباش )
 (797: )همان، (šāne): گیل، دوش، ( شانهšānāشانا )

 ( 797: )همان (šahi): گیل، واحد پول، ( شاهیšahiشاهی )
 ( 797: )همان (šabčere): و مازندرانی گیل، چره( شبšabčaraچره )شب

 ( 791: ( )همانšaxte): گیل، بندان( یخšaxtaشخته )
 ( šurbā): طبری، ( شورباorbāšشربا )

  (šarik): مازندرانی، ( بندšaritشریت )
 (šešandāz /šišandāz): گیل، شب چهارشنبه سوری ة( خوراکی ویژšešandāzانداز )شش

 ( 707، 791 همان:)
 ( 799: مان)ه (šel): گیل، ( شلšolشل )

 ( شلیته šaltaشلته )
 (709، 707: )همان (šivid /šifid): گیل، (šivid): طبری، ( شویدšoütشوئوت )

  (šukufe: )طبری، شکوفه( šukufā/šukufa) شوکوفا/شوکوفه
 ( 701: همان) (ugunš): گیل، ( شگونgünüšوشگون )

  (770: هانگیریج) نم باراننم( šeh) شه: طبری کندلوس، نم (šeh) شه

 ( 770: ( )همانsabej): گیل، ( شپشšipišشیپیش )
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 (700: )همان، مزه( بیšit): گیل، مزهبی، ( شیرینšitشیت )
 ( شیرازه širāzaشیرازه )
 (770: جهانگیری) شیردون: طبری کندلوس، شیردان گوسفند( širdān) شیردان

 (šire): مانند فارسی و طبری عیناا، عصاره، شیره( šira) شیره
صاف و راست هم هست که یك سر ، نام چوبی باریك، معنی شاخه یا ساقه به( šiš)شیش 

بافی با آن تراشند و در قالیکنند و سر دیگرش را مانند نوک مداد میرا سوراخ میآن
درانی در مازن(. تر و استوارتر باشدسازند تا دقیقآن را با فلز می اخیراا ) کنندپودکشی می

ترکه یا ، شیش: دماوند، (770: جهانگیری) گویند. طبری کندلوسن را شیش میهم آ
 رود که درخت صافچون از تبریزی انتظار می. رودکار میتبریزی که برای پیوند به ةشاخ

 ( 701: همان) (šuš): گیل، (šiš): طبری .این شاخه هم چنان است. و راستی باشد
 احتالم، ( شیطانكšeytānakشیطانك )
 (701: پورسرتیپ)، (šendere): گیل، پاره ةپارچ، ( شندرšindirشیندیر )

 ( amme): طبری، ( عمهammaعمه )

 ( amu): گیل و طبری، ( عموamiعمی )
 ( 700: )همان: گیل، ربودن )در فعل غاپماخ به معنی قاپیدن(، ( قاپɤāpغاپ )
 (700: ( )همانɤāti): گیل، مخلوط، ( قاتیɤātïغاتی )

 مان( )ه (ɤāč): گیل، قاچ (ɤāč/ɤāšغاش )غاچ/

 (705: ( )همانɤāzāɤn): گیل، (qazqun) قزقون: مازندرانی ساری، دیگ( qāzān)غازان 
 ( 700: مان( )هɤāč): گیل، ( قاچɤāšغاش )
 ( 705: ان)هم (ɤāyem): گیل، ( محکمɤāyïmغاییم )
 ( 706: ( )همانɤerābe): گیل، ( قرابهɤarābaغرابه )
 (706: پور)سرتیپ (ɤerār medār): گیل، ( قرار مدارɤarār madārر )غرارمدا

 ( 706: )همان، (ɤalā): گیل، ( قلعهɤalāغال )
 ( 706: )همان (ɤalā: )گیل، ( قلعɤalāy/ɤalāغال/غالی )

 ( ɤalbir: )طبری، ( غربالɤalbirغلبیر )
 (707: )همان، (ɤamcil): گیل، ( تازیانهɤamciغمچی )

 ( 701: )همان ،(ɤunce): گیل، ( غنچهɤoncāغنچا )
 ( 707 :همان)( ɤanim): گیل، بدخواه، ( دشمنanimɤغنیم )

 ( 707: ( )همانɤavāre): گیل، ( قوارهɤavāra/ ɤavārāغواره/غوارا )
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 ( 707: )همان (ɤavām): گیل، خواهشکل دل، ( قوامɤavāmغوام )
 ( 707: همان) (ɤuppe): گیل، گنبدی، ( قبهuppāɤغوپا )

 (007)همان:  (ɤuti): گیل، قوطی، ( قوتیɤutiغوتی )
 ( 706:)همان، (ɤorabye): گیل نیز در آذری و، نوعی شیرینی، ( قرابیهɤurabiyyaغورابیه )
 ( 706: )همان، (ɤort): گیل، جرعه، قلپ، ( قرتɤurtغورت )
 ( 707: همان) (ɤure): گیل، ( غورهuraɤغوره )
 (700: )همان (ɤahti): لگی، ( قحطɤaht/ɤahat) غهت
 ( 705)همان:  (ɤār): گیل، ( قهرɤahrغهر )

 ( 700: )همان، (ɤabe): گیل، ( قهوهɤahvaغهوه )
 ( 700: )همان (ɤabe juš): گیل، جوش( قهوهɤahva jušجوش )غهوه

 ( قرقرهɤirɤirāغیرغیرا )
تاتی و ، ریآذ، گیلکی، (700: احمدی): طبری الشکی .کشـ 7، کمربندـ 0 (ɤeyšغیش )
 کش، کمربند (qeyšقیش ): همدان، (701: پور( )سرتیپqeyš): ساری

نوعی املت ، روغن و شکر، ( مخلوطی از تخم مرغɤeyɤanāx/ɤeyɤānāxغیغناخ/غیغاناخ )
 (701: پور)سرتیپ، (ɤeyɤenāɤ): گیل، شیرین
 ( 706: همان( )ɤef): گیل، ( قیفɤïfغیف )
، در زبان فارسی میانه هم باقی مانده. ه به تخم نیامدهمرغی ک، مرغ جوان (farik) فریك

  .روددر بسیاری از نقاط آذربایجان هم به کار می
 (751: )همان، (ferz): گیل، چابك، ( فرزfirzفیرز )

 (  759، 750: )همان، (fusenjān   / fosenjan): گیل، ( فسنجانfisinjānفیسینجان )
 (097: ون )شکریفنج: طبری، ( فنجانfinjānفینجان )
 (759: )همان، (fundoɤ): گیل، ( فندقfïndïxفیندیخ )

 قلم نك گلم
 ( kāse): طبری ساری، ( کاسهkāsāکاسا )
 ساری چون گیل، (757: پور)سرتیپ، (kāɤez): گیل، ( کاغذkāɤāzکاغاز )

 )همان( ، (kākul): گیل، ( کاکلkākilکاکیل )
 نیز در آذری ، قوز، ( کوهانkopānکپان )

 (756: )همان، (ke-xudā): گیل، ( کدخداkatxudāکتخودا )
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( katrā): در کندلوس( keterā)کترا : طبری، قاشق چوبی بزرگ( katira) کتیره
 (000: )جهانگیری

 ( katira): مازندرانی، کتیرا، کیتیرگه( kitirga/katirga) کتیرگه
 ( کوک kukکوک)
 (  761: پورسرتیپ)( kulak): گیل، کوالک (kulāk) کوالک
 (769: )همان (kōli): گیل، ادببی، پررو، ( کولیkōliکولی )

ی کاکوتی است که معنی ای از واژهبرگردان ناشیانه، ( کاکوتیkaklik otiککلیك اوتی )
 ( 757 )همان: (kākuti): دهد. گیلگیاه کبك می

: مازندرانی، (97: در فارسی کورک نام زخمی است از دمامیل )افشار، ( دملkurakکورک )
(kurek ) 

 (  756: )همان (kōse): گیل، ( کوسهkusaکوسه )
 (769: )همان، (kuku): گیل، ( کوکوkukuکوکو )
 (kulum) کندلوس، ( مانند فارسیkulun): طبری، کولون، کوالن در( külān) کوالن

 (771: جهانگیری)
یجان هم همین واژه به کار های البرز. در آذرباجنوب کوه، قنات، کاریز( kahriz)کهریز 

 .رودمی
 (759: .( )همانkebere): گیل، ( کبرهkibiraکیبیره )

 (707: شکری): نیز طبری، ( کشمشkišmišکیشمیش )
 (qazqun): طبری، (qazqan) غزغن: فارسی، ( دیگgāzānگازان )

  ) ((gāwāl): نیز در آذربایجان و در زبان پهلوی، دایره، دف( gāvāl) گاوال
 (059:0919hassorui) 

ختیاری ب، فارس)شود این واژه در فارسی با تشدید با گفته می، نوعی قالی، گبه( gaba) گبه
 نزدیك به تلفظ زنگان، اما در طالقان که گویش طبری و شبیه کالردشت دارد( gabbe... و
(gabe )شدگفته می.  

 (776: ( )همانgeduk/ gedik): گیل، ( گدوکġadiKگدیك )
 (779: ( )همانgōr): گیل، گور(ġōr)گر 

 گور( گوربهġōr ba ġōrگر )گربه
 (777: )همان (garzane): گیل، گزنه (ġazanaگزنه )

 گر: گور. نك
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 مانند فارسی : در طبری و گیل، گل (ġül) گول
 ( gulābi): گیل، (golābi): طبری، ( گالبیġülābiگوالبی )

 ( 779، 777: پور)سرتیپ(، golepar/ gulpar): گیل، پر( گلġülparپر )گول
 ( 779: ( )همانguldeste): گیل، دسته( گلġüldastaدسته )گول

 ( 771)همان: ( gonbez): گیل، ( گنبدġünbadگونبد )
 ( 711: )همان(، gung): گیل، ( تنبوشهġüngگونگ )
 (770 ،779 )همان: ،(göare/gāvāre/gare/gavāre): گیل، ( گهوارهgahvāraگهواره )
 ( 776: ( )همانgerd): گیل، ( گردgirdگیرد )

 (gerdakān): به ماسولهدر روستاهای شرق طارم و رو، گردو، گردکان( ġirdakān) گیردکان
 (710 )همان:( gil e arman): گیل، خاک سرخ، ( گل ارمنیġïl armaniگیل ارمنی )

 (gilās): طبری، ( گیالسgilāsگیالس )
 گفته( gilij /gelij) گیلیج/نوعی گلیم است که در مازندران گلیج ،گلیم (ġiliš) گیلیش

، قالت جمله از( طارم)زنگان  شرق روستای سهـدو در پیران از تنها را واژه این. شودمی
 است روشن و نداشتند آگاهی گلیج بافت از آنان .ترندنزدیك گیالن و الشت به ام کهشنیده

 وستایر گرگان نویسنده(تا ةرامسر )مشاهد از گلیج بافت از. بود شده فراموش کلیه ب که
  (.p. 790  Shokri et  al 7109)زیارت آگاهی داریم.( 

 ( 719: ( )همانlāp: )گیل، کامالا، درست، ( مكlāpالپ )
 (lāl): طبری و گیل، ( اللlālالل )
  (710: ( )همانlāle): گیل، چراغ الله مانند، ( اللهlālaالله )

ه نام نوعی نان ک، تلفط تحت تاثیر فونتیك ترکی عوض شده است، لواش( lāvāš)الواش 
  .رودو در فارسی هم به کار می (levāš): در طبری

 (lape): ( لپه. طبریlapaلپه )
 (790: جهانگیری( )lam) طبری کندلوس، خاردار ةبوت (lam)لم 

: پور( )سرتیپlembe/lenbe): گیل، کوبیدندای که به طاق میتخته، ( لنبهlambaلمبه )
716 ) 

 (717 ( )همان:lut): گیل، لوت، ( لختlutلوت )
  (lubiyā): طبری، ( لوبیاlubiyaلوبیه )
 (lert): طبری، غوره و مانند آنآب، ( درد سرکهlïrtلیرت )
 (717: ( )همانlëɤa): گیل، ( لیقهlīɤaلیغه )
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 (lem): فارسی و طبری، فن، راه و روش، لم (limلیم )

 تایا : نیز نك (dāye mār): طبری زیارت، ماما: طبری، ماما (māmā) ماما
 (059: ورپسرتیپ) (māytāvā): گیل، تابه( ماهیmāytāvā) مایتاوا

 باهانا : ماهانا. نك

 عدس، مرجی (marjmakمرجمك )
  (همان)مازندرانی ساری ، ( عدسmarji) مرجی
 (796: جهانگیری) مکه: طبری کندلوس، ذرت، بالل(. maka)مکه 
 درخت انگور ، ( موmӧ /mӧwمو )

 ( 796)همان:  (monjoɤ): گیل، ( منجوقmïnjïɤ/münjuɤمنجیق/مونجوق )
 ( 791: ( )همانmiyāne): گیل، رابطه، ( میانهmiyānāمیانا )

( mitil): گیل، در آن پر یا پنبه کنند کهآندرونی بالش و مانند  ة( کیسmitilمیتیل )
 ( 79: )همان

 ( میرابmirābمیراب )
 ( 791 پور:)سرتیپ (milmil): گیل، راه( راهmilmilمیل )میل

 ( noxod): طبری، ( نخودnoxüdنخود )
 ( 917)همان:  (noɤl): گیل، ( نقلnoɤulنغول )
 ( 799)همان:  (na-re/nāre): گیل، ( نعرهna-raنئره )

 (791: جهانگیری)نو : طبری کندلوس، ناودان( nō) نو
 ( 917: )همان (nowdān): گیل، نو نك، ناودان( nowdān) داننو

 (910: )همان (neyگیل) لبك.نی، ( نیneyنی )
 ( nīl): طبری و گیل، ( نیلnilنیل )
از )های آذربایجان و گویش( vardane): مانند فارسی و طبری، وردنه( vardana) وردنه
 رود. به کار می( آذری
 ( 907: ( )همانveram): گیل، ( ورمvaramورم )

 ( 909: ( )همانvijin): گیل، ( وجینvijinویجین )
  (vel): گیل، رها، ( ولvilویل )

 ( آسانhāsātهاسات )

  (havādār) در طبری هم مانند فارسی، طرفدار، هوادار( hāvādār)هاوادار 
 ( 900: پور( )سرتیپhačel): گیل، گرفتاری، ( هچلhačalهچل )
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 ( 905: ( )همانharāy): گیل، هوار، یاد( فرharāyهرای )
 ( )همان(herre): گیل، باریکه، ( هرهherraهره )
 (906 ( )همان:hoɤɤe): گیل، حقه (hoɤɤāهغا )

 ( 906: پور( )سرتیپhaftā bejār): گیل، بیجار( ترشی هفتهhafta bijārبیجار )هفته
 ()همان( halemāle): گیل، (hālāmحاالم ): طالقان، حاالحاالها، ( حاال همhalamهلم )

 ( هویجhōüc/hōü jهئوج/هئوچ )
 (havang): گیل، (havan/havang): طبری، هاون( havan, havay) havah هوی، هون، هوه

 (907: )همان
 ( )همان( havang daste): طبری و گیل، دسته هاون( havay dasta)هوی دسته 

 ( )همان( yād): طبری و گیل، ( یادyād) یاد
 (901: )همان (yālquz): گیل، ( تنهاyalɤüzغوز )یال

 (yevāš): طبری )همان(،( yāvāš): گیل، کوتاه، ( آهستهyāvāš) یاواش

 ( yamišān): گیلکی، ( درختی است جنگلیyemišān) یمیشان
 (yonje): مازندرانی، ( یونجهyonjeیونجا )

 آشکار ــتبریز با مثالاــ آن تفاوت، زنگان رسوم و آداب از برخی و زبان در دقت با
 در که بوده زنگان در. ..وها المثلضربها، متل، هاسرگرمیها، بازی از بسیاری. شودمی

دانی تو چه می»المثلی هست به این معنی که برای مثال در زنگان ضرب 0است. نبوده تبریز
ثل المن ضربای. خبریاین تعبیر یعنی که تو از عالم بی«. که در روستا چندم ماه است

ه رفتی است که تقویم طبری یا یزدگردی در روستاهای زنگان به کار میییادگار روزها
اما در شهرها از میان رفته ، رفتبه کار می تبرستانچنان که تا چندی پیش در روستاهای 

 .است تبرستاندیگری از پیوستگی کهن زنگان به  ةاین هم نشان. بوده است

 ةکی من مانده بود و به روایت پیران خانواده در حدود دهیك بازی هم که تا کود
در مازندران و تهران  نام داشت که عیناا( yeddi dāš)داشیدی، متروک شد0991تا  0971

شد که به همان نامیده می( hafsang) سنگباقی بود و هفت (تبرستاناز روستاهای قدیم )
 .داش استمعنی یدی

ترین درخت محل یا نام درختی الت را با نام بزرگرسم بوده که مح تبرستاندر 
                                                           

به تهران و جاهای دیگر و نیز به  علل دیگر، این  های بزرگ از زنگانالبته با رواج وسایل ارتباط جمعی، مهاجرت دسته 0
 0991ـ  0971ی ها فراموش شده است. سخنان باال در مورد دههها از میان رفته و بسیاری از آداب و رسوم وبازیتفاوت
  است. صادق
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 (ezdār benبن ) ازدار، (afrādār ben) بن افرادار، (cenār ben) گذاری کنند که چنار بننام
های آن است. در تهران تنها یك نام از نشانه، رودکه هنوز به کار می( بن درخت آزاد)

 در غرب بازار تهران.، بود ایپاچنار باقی مانده که در کودکی من نام محله
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 1آیا سمنانی زبان است یا گویش؟

 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/  دکتر ایران کلباسی 

 
 
 
 

قبل از هر چیز باید سومین سالگرد ثبت ملی زبان سمنانی را در سازمان میراث فرهنگی 
اق های عزیزی که با شوق و اشتیو صنایع دستی و گردشگری تبریك بگویم و به سمنانی

اند تا از زبان مادری خود تجلیل کنند آفرین بگویم و نیز ان در این مکان جمع شدهفراو
داران میراث فرهنگی و طبیعی سمنان که مسبب برگزاری مراسم امروز به انجمن دوست

 خسته نباشید عرض کنم. ،اندشده
ام. در بخش اول به تعاریفی من موضوع سخنرانی خود را به چهاربخش تقسیم کرده

زبان  ،زبان رسمی یا ملّی، گونة زبانی، گویش، لهجه، زبان گفتاری، طور کلین زبان بهچو
پردازم. در بخش دوم از نظر انقراض زبان مادری و زبان محلّی می، معیار یا استاندارد

های گویم. بخش سوم را به ویژگیهای جلوگیری از مرگ زبان میهای محلی و راهزبان
ام و در بخش چهارم شعر زیبایی به زبان سمنانی انی اختصاص دادهمهم و اصیل زبان سمن

 د.شوتان نکند و مورد قبولتان واقع خوانم. امید است خستهبرایتان می
( هر نوع نشانه یا قراردادی است که پیامی را بین languageزبان ): طور کلّیزبان به ـ0

آژیر ، الئمی چون چراغ راهنماییتواند عکند. این پیام میافراد یك جامعه منتقل می
ات حرک، تابلوی توقّف ممنوع، تابلوی ورود ممنوع، زنگ اخبار، بوق اتومبیل، آمبوالنس

 .صدای موسیقی و غیره باشد، تابلوی نقّاشی، عالئم قراردادی ناشنوایان، سر و دست، چشم
تعداد ( نظامی است که به کمك spoken languageزبان گفتاری ): زبان گفتاری ـ7

                                                           
 0991ماه ید 91این مقاله به صورت سخنرانی به مناسبت پاسداشت سومین سال ثبت ملّی زبان سمنانی در تاریخ  0

 بود. شدهسرای کومش ارائه در سالن تئاتر شهر سمنان، در فرهنگ
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ی و تعداد محدودی واژه بتواند از طریق دستگاه یمعنا، دستوری، ییمحدودی قواعد آوا
نهایت جمله بسازد و از این طریق بین افراد جامعه ارتباط برقرار کند. گفتاری آدمی بی
« زبان»توانند های زبان گفتاری میفرمایید که طبق این تعریف همه گونهپس مالحظه می

« یزبان نوشتار»توضیح دیگر اینکه وقتی زبان به صورت نوشته درآید  نامیده شوند.
(written languageنام می ).گیرد 

ی و یهای آواهایی از یك زبان است که با هم تفاوت( گونهaccentلهجه ): لهجه ـ9
کنند. مثالا یك اصفهانی ها با یکدیگر تفاهم کامل برقرار میواژگانی دارند و گویندگان آن

لف های مختشیرازی و مشهدی مشکلی در درک مفاهیم ندارد و یا گویندگان گونه، ا قمیب
هایی از یك فهمند لهجهدیگر را میبلوچی و مازندرانی تا جایی که یك، گیلکی، کردی

هایی یی و انگلیسی بریتانیایی لهجهامریکابرند. همچنین انگلیسی زبان واحد را به کار می
 آیند.ه حساب میاز زبان انگلیسی ب

های هایی از یك زبان واحد است که با هم تفاوت( شاخهdialectگویش ): گویش ـ0
، دیگر تفاهم ندارند. مثل کردیبا یك هاآنواژگانی و نیز دستوری دارند و گویندگان ، ییآوا

تان پوسگیلکی و مازندرانی که با هم فهم متقابل ندارند و یا انگلیسی سیاه، سمنانی، بلوچی
جا ها مشکل است. در اینزبانبرای سایر انگلیسی هاآن( که فهم black English) امریکا

ی هایی از زبان ایرانسمنانی و جز آن شاخه، بلوچی، کردی، الزم است گفته شود که فارسی
 مادرند.

توان ( اصطالحی است عام و خنثی که میlanguage varietyگونة زبانی ): گونه زبانیـ 5
یم برلهجه یا گویش به کار برد. این اصطالح را وقتی به کار می، را برای هر نوع زبان آن

 گویش یا زبان است.، لهجه، طور دقیق بگوییم یك گونة زبانیکه نتوانیم به
( زبانی است که در هر کشور از طرف official languageزبان رسمی ): زبان رسمی ـ6

( نیز گویند. این زبان در national languageملّی )شود و به آن زبان دولت تعیین می
رود. بعضی از کشورها چند زبان ها و دوایر دولتی به کار میدادگاه، هادانشگاه، مدارس

های فنالندی و در فنالند زبان، های انگلیسی و فرانسهرسمی دارند. مثالا در کانادا زبان
« فارسی»بان رسمی است. در کشور ایران های فرانسه و هلندی زسوئدی و در بلژیك زبان

 زبان رسمی است.
شود که در بین ( به زبانی گفته میstandard languageزبان معیار ): زبان معیار ـ7

 های زبانیاجتماعی و علمی بیشتری دارد و سایر گونه، افراد یك جامعه اعتبار فرهنگی
 ،ه لهجة معیار فارسی گفتاری استمانند تهرانی ک، شودخانوادة آن با آن سنجیده میهم
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 کردی مهاباد لهجة معیار کردی است و ترکی تبریز لهجة معیار ترکی است.
، ( زبان نخستینی است که کودک از پدرmother tongueزبان مادری ): زبان مادری ـ1

ای هگیرد. به تازگی بعضی از خانوادهمادر و اقوام نزدیك خود قبل از سن بحرانی یاد می
زبان انگلیسی را به جای زبان مادری به کودک ، حتی در داخل ایران، ان متظاهر ایرانیجو

زبان مادری این کودکان ایرانی به حساب ، دهند. در این صورت زبان انگلیسیخود یاد می
 آید.می

، اط مختلف هر کشورق( زبانی است که در نlocal languageزبان محلّی ): زبان محلّیـ 9
ها متعلق به گروه یا اقوام خاصّی است که در رود. این زبانبان رسمی به کار میعالوه بر ز

توانند های محلی میروند و با زبان رسمی متفاوتند. زبانمناطق مختلف کشور به کار می
ای و سرخه، شهمیرزادی، مثل سمنانی، با زبان رسمی کشور از یك خانواده باشند

ای از زبان ایرانی مادرند و یا در مقایسه اند و شاخهوادهسنگسری که با فارسی از یك خان
عربی و ارمنی که به عنوان زبان ، با زبان رسمی از شاخة زبانی دیگری هستند مثل ترکی

مثل  های زبانیبرای گونه ،روند. بنابراینمحلّی یا قومی در بعضی از نقاط ایران به کار می
توان هر دو اصطالح گویش و زبان ز سمنانی میبلوچی و نی، کردی، مازندرانی، گیلکی

اند و نه های محلّیارمنی و جز آن فقط زبان، عربی، ولی ترکی ؛محلّی را به کار برد
 های ایرانی.گویش
 : گیری از آنهای پیشهای محلی و راهخطر انقراض زبان ـ01

رک رتباطی مشتاهمیت و نقش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور ایران و وسیلة ا
ان به عنو، گذشته از نقش ارتباطی آن، کس واضح است. زبان فارسیهمة ایرانیان برای همه

هموراه عاملی برای ایجاد وحدت میان اقوام مختلف این سرزمین ، یادگار کهن گذشتگان ما
 های محلّیزبان، به شمار رفته است. با وجود این نباید فراموش کرد که در کنار این زبان

ها از مرز چند میلیون متعددی در این کشور وجود دارند که شمار گویندگان برخی از آن
ها به عنوان زبان مادری یك قوم یا گروهی ایرانی بخشی رود. هر یك از این زبانفراتر می

را از نسلی به  هاآنرسوم و باورهای ، کند و آدابرا منعکس می هاآناز فرهنگ و هویت 
 نماید.قل مینسل دیگر منت

زبانی صورت زبانی و یا برونثیر عوامل درونأها تحت تاصوالا تحول و دگرگونی زبان
اند. خوش تغییرات و تحولّات گشتههای ایرانی نیز در طول زمان دستگیرد و همة زبانمی

کننده است این است که تغییرات تدریجی باعث زوال یا نابودی یك زبان ولی آنچه نگران
دانند که شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی زبان را یك ارگانیسم زنده می. زبانگردد
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رسد و در اثر عوامل گذراند و به رشد و بالندگی میدوران طفولیت را می، شودیده مییزا
شود که ممکن است رو به زوال تدریجی برود و درونی یا بیرونی تغییراتی در آن ایجاد می

خاموش گردد و زبان دیگری جای آن را بگیرد. این پدیده را مرگ زبان در نهایت به کلّی 
(language deathگویند. در مقابل مرگ زبان ) ، پدیدة بقا یا حفظ زبان وجود دارد. به این

های در گیرند زبانمعنی که گویشوران آن زبان و یا مراکز قدرت در جامعه تصمیم می
کنند و این کاری است که جلوگیری می هاآنمرگ خطر را حفظ کرده و تا حد امکان از 

 دهند.سمنانیان عزیز در حال حاضر دارند انجام می
زبان زنده در جهان وجود  6111اند که در حال حاضر حدود شناسان تخمین زدهزبان

در بررسی این پدیده  هاآندر معرض خطر انقراض قرار دارند.  هاآندارد که بخش اعظم 
بندی اند و از اصطالحات خاصی برای این دستهای خاصی به عمل آوردههبندیتقسیم

 dead orکنند. مثالا زبانی را که هیچ گویشور ندارد زبان مرده یا خاموش )استفاده می

extinct language .نامند و زبانی که در میان نسل جوان و خردساالن هیچ گویشور ندارد )
 قراض نامند.زبان در حال احتضار یا در معرض ان

تر دانند. از همه مهمشناسان عوامل متعددی را در بقا یا زوال یك زبان مؤثّر میزبان
توان خانواده را نقطه آغاز فرایند مرگ زبان دانست. عوامل نقش خانوده است. از این رو می

 بانز، صنعتی شدن، شهرنشینی، مهاجرت: مؤثّر دیگر در بقا یا زوال یك زبان عبارتند از
ها. ظاهراا یك زبان که آموزی در نظام آموزشی کشور و اعتبار اجتماعی زبانآموزش و علم

ی برای بقا در مقابل زبان اکثریت و کمترفاقد نظام نوشتاری و آثار ادبی است شانس 
 رسمی دارد. 

ای است ها در مرکز توجّه بیشتری قرار دارد پدیدهامروزه آنچه در میان علل مرگ زبان
( شهرت دارد که خود معلول تحولّات سریع globalizationا عنوان جهانی شدن )که ب

های اخیر و به ویژه گسترش وسایل ارتباط اقتصادی و سیاسی در سال، فرهنگی، اجتماعی
 های گروهی و ابزارهای اطلّاع رسانی در سرتاسر دنیاست.جمعی و توسعه رسانه

 : شودها مؤثّرند اشاره میگیری از مرگ زبانشدر اینجا به تعدادی از عواملی که در پی
 .هاآن ییاد دادن زبان مادری به فرزندان توسّط اولیا ـیك 
مندان این ههای علمی توسط عالقها به روشها یا گویشآوری و ثبت این زبانجمع ـدو 
 ها.زبان
، ش و پرورشمتولّیان آموز، ها توسّط مسئوالن مملکتیاهمیت دادن به این زبان ـسه 

 کرده.اندرکاران امور فرهنگی و افراد تحصیلدست
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، نظیر پزشکان، های صاحب نفوذهای محلّی از سوی شخصیتاستفاده از زبان ـ چهار
 های مختلف.ورزشکاران و جز آن در موقعیت، هنرمندان، اساتید

، تمایه خجال هاآنهای محلّی که زبان مادری تفهیم به گویشوران زبان ـ پنج
ها مایة افتخار و نشان بلکه به کارگیری این زبان ؛ماندگی نیستشرمندگی و نشانة عقب

 ست.هاآنفرهیختگی 
 .هاآنهای محلّی به اهمیت زبان آگاه کردن گویشوران زبان ـ شش
و نه برای  هاآنهای مثبت ها به صورتهای محلّی در رسانهبه کارگیری زبان ـ هفت

 مردم.سرگرمی و خندانیدن 
 : های مهمّ و اصیل زبان سمنانیویژگی ـ00

های باستانی ایران را در خود های زبانهای محلّی ایران معموالا بسیاری از ویژگیزبان
های ایرانی هاست که خصایص فراوانی از زباناند و سمنانی یکی از این زبانکردهحفظ 

 : پردازیمسمنانی می باستان دارد. در اینجا به شش ویژگی باستانی در زبان
این ویژگی معموالا در افعال متعدّی در زمان گذشته وجود دارد. : ی(یارگیتو )کنا ـ یك

وسته ضمایر شخصی پی، جای شناسة فعلیتوضیح سادة آن این است که در این نوع فعل به
« دیخورد»و « خوردی»زبانی ارگیتو بود به جای ، شود. مثالا اگر فارسی امروزاستفاده می

«. خوردتان»و « خوردت»گفتیم باید می، یابندپایان می -idو که  -iکه به شناسة فعلی 
آوردیم. مثالی از فعل ارگیتو در را در پایان می -etânو  -atیعنی ضمایر شخصی پیوسته 

 : آوریم( میbo-xord-yon« )خوردن»زبان سمنانی را با فعل 
 bo - xord - an خوردم

 bo - xord – a خوردی

 bo - xord – eš خورد )مذکر(

 bo - xord – eš نث(ؤخورد )م

 bo - xord – mon خوردیم

 bo - xord – ton خوردید

 bo - xord – šon خوردند

 na - xord – šon نخوردند

 an- ac - ešc - monc - tonc - šonc شود ضمایر شخصی پیوستهکه مالحظه میچنان

 ی آمده است.در پایان این فعل متعدّ
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-be) «نشستن»مثالا فعل ، شودولی اگر فعل الزم باشد از شناسة فعلی استفاده می

nyest-yonشود( به صورت زیر صرف می : 
 bo - nyest - un نشستم

 bo - nyest - e نشستی

 bo - nyest - ø نشست )مذکر(

 bo - nyest - ø - a نشست )مونث(

 bo - nyest - in نشستیم

 bo - nyest - in دنشستی

 bo - nyest - an نشستند

 na - nyest - an ننشستند

 استفاده شده است. -anو  -un - ec - øc-c  -inهای فعلی که از شناسه
های باستانی در سمنانی وجود دارد. ( به تبعیت از زبانgenderجنس ): جنس ـدو 

جنس طبیعی و جنس دستوری. : دروها به کار میطور کلّی جنس به دو صورت در زبانبه
، مادر، مثل پدر ،جنس طبیعی به جنس واقعی موجودات زنده در جهان بیرون داللت دارد

ی بر مقوالت دستوری اثر یولی جنس دستوری بر اثر قراردادها ؛مرغ و خروس، پسر، دختر
قرار  حروف و یا فعل، ضمایر، صفت، های خاصی در پایان اسمگذارد که معموالا نشانهمی
دهد. در سمنانی مقوالت دستوری زیر جنس را گیرد و یا شکل ضمایر را تغییر میمی

 : دهندنشان می
 : نشانة نکره ــ

 i  mird - ekâ   یك مرد

 i- ya  ĵen - ikâ یك زن 
 : صفت اشاره ــ

 en   mird - ekâ  این مرد
 en-a   ĵen - ikâ  این زن

 : شخص مفردضمیر فاعلی سوم ــ
 u )مذکر(او 

 un - a    او )مؤنث(
 : شخص مفردضمیر مفعولی سوم ــ

 žö  او را )مذکر(
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 inž نث(ؤاو را )م
 : شخص مفردضمیر ملکی سوم -

 kiya žö خانه او )مذکر(
 kiya inž نث(ؤخانه او )م

 : شخص مفرد فقط در افعال گذشته ساده الزمشناسه فعلی سوم ــ
 ø   - xot - bo  u او خوابید )مذکر(

 a - ø - xot - bo a - un نث(ؤاو خوابید )م

جمله را نسبت به فعل مشخص  ی( نقش دستوری اجزاcaseحالت ): حالت ـسه 
ه توانند بمفعول و قید که هر کدام می، فاعل: جمله به جز فعل عبارتند از یکند. اجزامی

 1ی ایران اسم های باستانصورت یك اسم یا ضمیر و یا به صورت گروه باشند. در زبان
حالت وجود دارد که در ارتباط با شمار و  1حالت داشته است. در زمان سمنانی نیز این 

نث و اسم جمع مذکر و ؤحالت برای اسم مفرد مذکر و م 1کند. در زیر جنس تغییر می
 : شودنث نشان داده میؤم

 اسم مفرد مذکر
 ø - asb اسب )فاعلی( 
 asb - i اسب را )مفعولی( 

 asb-iâb  اسب )مفعول بائی(با  
 asb - i - rq برای اسب )مفعول برایی( 
 asb - i pi از اسب )مفعول ازی( 

 asb - i dela در اسب )مفعول دری(    
 asb - i  kiya خانة اسب )اضافی یا ملکی(    
 asb - ø ی(یای اسب )ندا    

 نثؤاسم مفرد م
 a- mâdiyun مادیان )فاعلی(

 mâdiyun - in ی(مادیان را )مفعول

 mâdiyun-inâb  ی(یبا مادیان )مفعول با
 mâdiyun - in - a برای مادیان )مفعول برایی(

 mâdiyun - in pi از مادیان )مفعول ازی(

 mâdiyun - in dela در مادیان )مفعول دری(
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 mâdiyun - in  kiya خانة مادیان )اضافی یا ملکی(
 mâdiyun - ø ی(یای مادیان )ندا

 مع مذکراسم ج
 i - asb ها )فاعلی(اسب
 asb - un ها را )مفعولی(اسب

 asb-unâb  ی(یها )مفعول بابا اسب
 asb - un - a ها )مفعول برایی(برای اسب

 asb - un  pi ها )مفعول ازی(از اسب

 asb - un  dela ها )مفعول دری(در اسب
 asb - un  kiya ها )اضافی یا ملکی(خانة اسب

 asb - un ی(ی)نداها ای اسب
 نثؤاسم جمع م

 i- mâdiyun ها )فاعلی(مادیان
 mâdiyun - un ها را )مفعولی(مادیان

 mâdiyun-unâb  ی(یها )مفعول بابا مادیان
 mâdiyun - un - a ها )مفعول برایی(برای مادیان

 mâdiyun - un  pi ها )مفعول ازی(از مادیان

 mâdiyun - un  dela ها )مفعول دری(در مادیان
 mâdiyun - un  kiya ها )اضافی یا ملکی(خانة مادیان

 mâdiyun - un ی(یها )نداای مادیان
 نث است.ؤهای اسم مفرد منشانه -inو  -aهای فوق در مثال

 : کنند. مثلر آزاد نیز در ارتباط با حالت و جنس تغییر مییضما
 a من

 mö مرا
 mö - ra به من

 tö تو
 ta تو را

 ta - ra به تو

 u او )مذکر(
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 un-a نث(ؤاو )م
 žö او را )مذکر(

 žin نث(ؤاو را )م

 žö - ra به او )مذکر(

 žin - a نث(ؤبه او )م

 جنس دستوری و شمار وجود ندارد.، در فارسی امروز ویژگی حالت
( در سمنانی کاربرد فراوان post positionحرف اضافه پسین ): حرف اضافه پسین ـ چهار
 : دارد

 deryâ pi یااز در

 ow - in pi از آب

 : این ویژگی نیز در سمنانی کاربرد بسیار دارد: الیهقلب مضاف و مضاف ـ پنج
 mö moqâbel مقابل من

 ta kiya خانة تو

معدود همراه با عدد نشانة جمع ، در سمنانی بر خالف فارسی: هماهنگی عدد و معدود
 : گیردمی

 dö ĵen - i / ĵen - un دو زن

 dö mird - i / mird - un دو مرد
 شعر سمنانی ـ07

، سرایان ایرانهای بومیدر زیر شعری از شادروان آقای پناهی سمنانی از کتاب دوبیتی
کنم و در ن فارسی آن را بیان میاآورم. ولی در ابتدا برگردبرایتان می 57و  56صفحه 

( این شعر morphemicواژی )خوانم. باید اضافه گردد که تجزیه تكپایان سمنانی آن را می
توسط خود ، وسیلة یك خط در زیر اشعاره های مقلوب شده بکردن گروهو نیز مشخص

 : اینجانب انجام شده است
 تو بگو همة امواج را از دریا بردارم ـ0

 یا کوه بیستون را از جا بردارم
 اشقی دست بکشمنگو از ع

 چطور من از این سودا دست بردارم
 رویفتی و از دل نمیاز بر من ر ـ7

 رویاز مقابل من نمی، از چشم من
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 ها ریختندخزان برگشت و برگ
 رویپرستوجان از خانة من نمی

 تو برگرد، شودچشم من از در برگرفته نمی ـ9
 تو برگرد، گرددگوید که برمیدل من می

 آیدشوند و دوباره چلچله میها باز میگل
 تو برگرد، گرددخزان دیگر برنمی

 خواهم تنها تو را و تنها تو را داشته باشممی ـ0
 خواهم تنها در این دنیا تو را داشته باشممی
 گویم با تو بگویمخواهم هر چه که میمی
 خواهم هر چه که دارم با تو داشته باشممی

 ی داد بکشمیبروم صحرا و در تنها ـ5
 از جگر وای و فریاد بکشم
 خدایا، یك دل دارم و هزار آرزو

 من تا کی این همه بیداد بکشم
 بینمشود و تو را از آفتاب میروز می ـ6

 بینمرنگ رخسار تو را از مهتاب می
 نشینم شایدلب جوی می

 نامه یا پیغامت را از آب بگیرم
. tö b - â - ø mowĵ-i hama deryâ pi ve - yr - un yâ ku - yi  bi - sotun - i  ĵâ pi ve - 

yr- un  
ne - vâ - yâ - ø  âšoq - i  pi dast be - nĵ - e 
če - tow  a  dast  az en  sowdâ  pi  ve-yr-un 

. mö gal pi be - š - e  vo   del  pi   ma - ne - š - e   

mö čaš pi  mö  moqâbel  pi  ma-ne-š-e  
xaz - on  ver - gerd - â - ø  vo  valg - i be-riž - yen  
perestu ĵân mö menzel pi ma - ne-š-e 

. mö čaš bar pi me - n - er - gerd - e  tö ver - gerd- ø  

mö del m-â-ye ko m-er-gerd-e tö ver-gerd- ø  
vel-i m-â-ši-n do-bâr - a čelčelâ m-e-y  
xaz-on diger me-n-er-gerd-e tö ver-gerd ø 

. me - g - an tonyâ ta vo tonyâ ta der-bi-n  

me-g-an tonyâ der en donyâ ta der-bi-n  
me-g-an har-či ko m-â-yun bâ ta b-â-yun  
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me-g-an har-či ko dâr-un bâ ta der-bi-n 

. ba - ši - n sahrâ vo tonyâ dâd-i be-nĵ - un  

ĵaqer pi vu-yi yo feryâd-i be-nĵ-un  
i del dâr-un hezâr armon xodâ-yâ  
a tâ key en hama bi-dâd-i be-nĵ-un 

. me-bu-ø ruz o ta me-yn-un aftow-in pi  

ta rang-i dim-i me-yn-un maftow-in pi  
low-i ĵuy - in me-nin-un balki hâ-yr-un  
ta kâqa yâ ko peyqum-i ow-in pi  
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 منابع
، ص 6و  5های محلی ایران و خطر انقراض، فرهنگ مردم ایران، ش (، زبان0919بشیرنژاد، حسن )

10-65. 
 ، تهران: سروش.های بومی سرایان ایراندوبیتی(، 0979پناهی سمنانی، محمد احمد )

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و های زبانی ایرانفرهنگ توصیفی گونه(، 0911کلباسی، ایران )
 مطالعات فرهنگی.

، 7، ش 0شناسی، س بانهای شاخص گویش سمنانی، مجلّه زبان و ز(، ویژگی0910کلباسی، ایران )
 .097-000ص 

(، مرگ زبان مادری از زبان یك شاعر محلّی، یادنامة دکتر حسن حبیبی، 0995کلباسی، ایران )
 .099-099انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص 

 ، سمنان: انتشارات آبرخ.های صرفی و تحوی در گویش سمنانیسامانه(، 0915مقدّسی، علی محمّد )
 



 

 

 
 
 
 

 شناختیرده بررسی یک: مازندرانی

 شناس دانشگاه کلمبیا نیویورکاستاد زبان/  دکتر حبیب برجیان 
 استیلو دونالد ایران غربشناسی رده پیشگام به تقدیم

 محمدکاظم شجاعی دکتر محمود دهقان ومترجمان: 

 
 
 
 

ی اودهاسپی در محددر جنوب دریای ک، شودمازندرانی که به نام طبری هم شناخته می
گویان مازندرانی به حدود تعداد سخن شود.کیلومتر مربع صحبت می0511به مساحت 

در شهرها و روستاهای هامونی مازندران و نیز  هاآن بیشتررسد. چهارمیلیون تن می
کوه البرز سکونت دارند. گسترة جغرافیایی زبان تر رشتههای مرتفعها و درهپایهکوه

مازندران امروزی یکسان نیست. دامنة زبان مازندرانی به سمت شرق مازندرانی با مرزهای 
مناطق کالر و تنکابن ، تا دشت گرگان و در غرب تا رود چالوس ادامه دارد. گذشته از این

که در داخل مرزهای فعلی استان  های غربی منطقة تاریخی رویان( در حالی)بخش
پذیری دوطرفة حداقلی با گیلکی د که فهمزننهایی حرف میبه لهجه، مازندران قرار دارند
توان گروه سوم از خانوادة زبانی کاسپی به شمار را می هاآن، بنابراین، یا مازندرانی دارند

 . 0ن.ک. شکل ( Stilo)آورد. 
 



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  041    کاسپین دریای هایکرانه دربارة هاییپژوهش  

 
 و طوس در غرب، کاسپی مرکزی در گیلکی کاسپی. در این نقشه زبان زبان خانواده تصویری از: 0 شکل

توان منطقۀ می را تقریباً بیضی توسط شده محدود منطقه. شرق قرار گرفته است در یمازندران
 .به شمار آورد معیار مازندرانی

 
و  0مازندرانی خاص: زبانی قابل تشخیص است ةدو گون، در درون زبان مازندرانی

، صهای اطراف آن. منظور از مازندران خاص و تنوع زبانی آن به عنوان مازندرانی خالهجه
ای است که حدوداا از شهر نور )سولده سابق( در غرب تا دشت بهشهر در شرق را منطقه

 شاهی و، بابل، گیرد. این منطقه شامل چهار شهر مهم استان مازندران یعنی آملدر برمی
های دورتر شرق به سمت ای مازندرانی در قسمتشود. انواع حاشیهساری می، مرکز استان

ورتر غربی در منطقة کجور و نور و در ارتفاعات جنوبی صحبت در مناطق د، گرگان
 شوند. می

، قابل فهم هستند. با این حال های زبان مازندرانی در درجات مختلف متقابالاگونه
ای در دو جهت لهجه 7آید. پیوستارنمی ها استاندارد یا رسمی به شمارکدام از گویشهیچ

ر تغیی (جلگه در برابر کوهستان) جغرافیایی طول در و( هارودخانه درة) جغرافیایی عرض
های نزدیك هم ممکن کند. تقریباا تمام مردم محلّی لهجة خود را دارند و حتی آبادیمی

ترکیب واژگانی تقریباا در تمام ، است تفاوت قابل توجه در تلفظ نشان دهند. با این حال
حاصل ، اردی که مشخص شده باشدبه جز در مو، های این مقالهاستان یکسان است. داده

واقع بین شهرهای ساری و شاهی گردآوری  ،9مالحظات میدانی است که در منطقة اِسپیورد
                                                           

 Proper mazandarani  

 Continuum 

Espivard 
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. این منطقه با توجه به مکان جغرافیایی خود در مرکز مازندرانی خاص واقع شده اندهشد
 است. 
 
 

7 
 با زندرانیما برجسته 0صرفی و شناختیواج خصوصیات دادن نشان مقاله این هدف
ی از مازندران فعلی اصطالحات و کنونیهای ویژگی از است. برخی فارسی به مکرر اشاراتی

 به عنوان خواهر، در این جریان به بررسی گیلکی زبان فارسی وام گرفته شده است.
، پایانی بخش ایم. درمرتبط نیز پرداخته هایزبان سایر و کاسپی زبانی منطقه در مازندرانی

ایجاد  ما شناسی ارائه شده است. تالشرده تربا هدف بررسی دقیق، دستوری گیژوی ده
 سایر با مازندرانی هایها و تفاوتبرای شناسایی شباهت 7گوییمرز هم ایزوگلوس یا

 9.است ایرانی غربی مهم هایزبان
 
 4شناسیواج ـ0

بدون  اما ،هستند فارسی هایزبان به شبیه اساسااها در زبان مازندرانی صامت
 کلیه در است که، ʁγ/ ([)0([/ 6داربارز سایشی مالزی واک یك نمونه. نیستند 5خوییویژه

، (مزرعه کارگر قراردادی) γәrari، شود. مانندبیان می دارد، /q/ هایی که فارسیموقعیت
 دخو زبانی هویت است ممکنها مازندرانی. مشتق شده است «قرارداد»که از کلمة فارسی 

به عنوان انسدادهای  /g/ و/ k/فارسی فاش کنند. این به خاطر بیان  صحبت هنگام تیح را
های پیشین در قبل از مصوت 1کامی شدنبا ، ها است. ایندر تمام موقعیت 7نرم کامی

 زبان فارسی متفاوت است. 
                                                           

Morphological  

 Isogloss 

 شود.نمی ،اندمنتشر شده 7111این مطالعه شامل آثاری که پس از سال  9
Phnology  

Idiosyncrasy  

Voiced  uvular fricative 
Velar stops 

 Palatalized  
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مختلف های لهجه بین در، مصوت های ایرانی سیستمدر مازندرانی مانند سایر زبان
 0با فارسی متفاوت نیست. اساساا، /a e â o u/، است. صداهای مصوتمتنوع 

 
9 

 توسط فهرست این .ببینید را 0 جدول هاآنگونگی واجهای دامنه وها واج برای بررسی
 به کامالا آن واجی وضعیت که است شده داده نشان/ ә/ عنوان مطالعه به این در آنچه

 از، آن گسترده نسبتاا  7شناسییع واجتوز .شودمی تکمیل، است نشده درک خوبی
[]ә،][зɐ[] ،تا [ε] ساری  در، 0فارسی الخطرسم در واج که این حالی در 9گیرد.را در بر می

 5نوشتن زبان محلی هنگام، اهالی بابل و آمل، شودخوانده می ([ε] و [e] چیزی بین) کسره
 گفت توانمی تفاده در ساریمورد اس شهری نوع در. کنندثبت می( [æ]) فتحه آن را، خود
 .اندهشد ادغام واحد واج یك در /e/ و/ ә/ که

 رد پیشین مجهول مصوت بقایای اما، رفته بین از مازندرانی در طول تاریخی تمایز
 : مانند، شودمالحظه می است، کاهش یافته هاآن طول از کلماتی که زیادی تعداد

 )شب dešo )میوه(، دیشو mevә میوه )بیدار(، 'bedâr )جنگل(، بیدار vešәویشه 
 گذشته(.

 منابع دارای/ o/مصوت  .شودمی هم مشاهده «بدون» پیشوند در عالوه بر این
  :مانند کلماتی در است و گوناگونی 6شناختیریشه

xo <(xwāb) )خواب(، šo )شب( (<šab) ،sio (پارسی .siāw ،فارسی (Siāh)، دریا 
(dәryo) «دریا» (فارسی به :(daryā)،) (sәron) )خواندن( (sarāyān)  ،jo )جو( <(jaw) ،

hoz )حوض( <(howz <hawz) حذف، ایرانی ایهزبان اکثر برخالف. شونددیده می 
 : مثال عنوان به شود.نمی طوالنی شدن مصوت جبران با 7ایهحنجرهای صامت

 qahr >)γar) قهر(، )اخم،)  jam (< jamʿ .)جمع( 
                                                           

ها برای مازندرانی تدوین هایی که مطالعه کرده بود، فهرستی را از مصوت( بدون معرفی لهجه یا لهجه0956زاوجالوف ) 0
) Borjianتر ن.کبرای اطالعات بیش i, e, ε, a, u, oد: شموارد میاین کرد که شامل  a). 

 Allophonic  distribution 

 Ṣādeqi )( 0991را پیشنهاد کرد.( ـ )  ɐ( 
 Persian orthographic terms 

Vernaculars  
 Etymological  
Glottal  
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 0هاگونه واج و وتمصهای واج: 0جدول
 عقب وسط جلو 
 i/[i]  u/[u]~[ʊ]/ باال

 e/[e] ~ [ɪ]  o/ [o] ~ [ʊ]/ متوسط

 ә/ [ә] ~ [ɛ] ~ [з] ~ [ɐ]  

 a/ [a]  [a/ [ɒ/ ینیپا
 

 مصوت که هنگامی حتی آوایی رونویسی در، به حساب بیاید یك واج/ i/ که هنگامی
 مثل: . شودمی فظشود، حمی تبدیل /y/به  تکیه تغییر دلیل به

baitә [baˈjitз, baˈhit] ،)گرفت( bai(r)  [ˈbaijr] !)بگیر( 
 و« بودن در»، «بودن» افعال شامل، 7های فعلیریشه برای کلی طوربه قانون این

 است. مثل:  شده گرفته نظر در« شدن تبدیل»
]]зbijˈ[ 9 әbi  ،)بود(]зˈbæjjз, ˈbæijз, [ˈbæ(h)ij әbái )شد( 

daiә [ˈdaijз, ˈdaijз, ˈdajjз] .)وجود داشت( 
 کلمات برای برخی ،بنابراین. دارند[ o] و[ u] ای بیندامنه/ o/ و/ u/ مصوت صداهای

 وجود دارد. مثل: ( ایهای و درون لهجبین لهجه) شکل دو خاص
o ~ u ‘ ،)آب(asio ~ asiu آبی( )آسیاب ،bó-e ~ bú-e ‘شود(می )که 

miun ‘mion ~ )میان( 
 
 
0 

 : تکیهـ 0
 :است، مثال واجی و بینیپیش قابل تکیه

indәdav کفش ndiәvad که گره بزنی/ ببندی 
әnudar š روداو می әr šunad کندمی رفرا 

әmbe-dar آیمدارم می әmbәrad هستم 
ndiubat توانیمی tundiaB توانینمی 

 

                                                           
 Consonant  

 Verbal  stems 

  بین دو صامت اعمال شده است.   iâ  euphonic glide  yو  ,ie, ia, io, iuدر  9
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نهایی  هجای روی بر تکیه یعنی است. فارسی شبیه تکیه الگوهایها، اسم در
 البته در موارد معدودی استثنا. گیردمی قرار( جمع نشانگرهای استثنای به) 0غیرتصریفی

 : وجود دارد. مانند
 әttə́ )یك( ،leax )خیلی( ،leav )کلمات فارسی با که )اما yéki ،xéyli ،váli خوانی هم

 و تکیه پیشینی دارند.
تکیه  اولیه هجای روی 7اسامی آوایی، رانیدر زبان مازند، ایرانی هایزبان سایر مانند

 : مثال، دارد تکیه تغییر به نیاز فعلی گیرد. اشکالمی
reәváb برد(می او )که ،әrdav )می برد( ،әrdәván نبرد( )او ،әrdәváb )یا )برد 

әrdə́bav، (()برده ،ə́rdәbav )صفت( برده(. 
 زیر شرح هب توانمی را فعلی کیهت الگوهای. توجه کنید آخر کلمه دو بین تکیه تضاد به

 :کرد خالصه
 ‘inәg منفی) әinán: دهندمی اختصاص خود به را تکیه همیشه 9واژهای منفی( تك0)

 ‘әí= dan әniád: وجود دارد تکیه تغییر افعال بنیادی امکان که در حالی در، ()می گیرد(
 جا نیست(.)در آن

 کالمی قرار پیشوند یعنی، اول هجای روی رب تکیه، 5و التزامی 0امری های( در حالت7)
 : گیرد. مثالمی

iráb )بگیر( ،vošead .)باشد( 
 چه و باشد ریشه چهـبه هجای ماقبل آخر  معمول طوربه تکیه، آیندهـحال ( در9)

 : شود. مثالمی جذب ـانتهایی
әmbéeš کنم(می )نگاه ،әnéveš کند(می باز )او ،әnnấ/ y әnnấi ورد(آمی )او، 

 mi-rámbi / və́-var )خواهیم برد(. 
 : است. مثل استثنا «بودن» فعل

әssemáh هستم( )من ،әmbәrád هستم(. )من 
                                                           
 Non-inflectional syllable 

 Vocative  

Negative  morpheme 

 Imperative  

 Subjunctive  
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معمول روی  طوربه تکیه، اندهشد ساخته ریشة گذشته روی بر که اشکالی ( در0)
 : گیرد. مثالهجای آخر ریشه قرار می

i-rdə́k-hâ کردی( )تو ،әsséšәv (بود ور )شعله ،әúbaz-sar )درآمد(. 
 .کند حرکت0سمت پیش فعل به اختیاری صورت به تکیه است ممکن، این وجود با
 : لمثا عنوان به، آیندبا هم میمصوت  دو که شودمی شنیده وقتی بیشتر تغییر این

әmíba ،әmíbah ،әymá/ b әimáb )شدم( .әíba ،әyyá/ b әiáb ؛)شد( әnәtíba ،
әnәytáb ،)گرفتند( ،әtúâb ،әutấb (به به طور اختیاری әtấb کوتاه )(شد )گفت. 

  :پیش فعل برسد. مثال  به ها مصوتسایر  طریق از از مصوت ریشه  است ممکن تکیه 
әníšәbak ،әkšináb )کشیدند( ،әírәbax ،әxriáb «خورد». 

 قرار هجا آخرین روی تکیه کنند. یعنیمی از الگوی اسمی پیروی 7( اسامی فعلی5)
 : گیرد. مثالیم

ə́basut صفات وصفی( ()سوخته(  
 آید.می  id‘basut’به شکل 9های کامل دارای الفاظ زاید زماندر  اما
 

 0عبارت اسمی ـ7
 از زیاد احتمال به مورد اخیر. هستند â- و (> (ān-un جمع نشانگرهای: 5قطعیت و تعداد

 .نیست عالمت جمع الا استفاده از نشانگر جمع معمو. گرفته شده است hā- فارسی
 بدون پسوند یا اسم از پیش هستند که( واحد یك) «âttâ / әttә» نشانگرهای عدم قطعیت

 : مثال. آیدمی e / -i- تکیه
vә âttâ zәnâ badiә دید( را( معینی) زن )او .vә dәtәr-i dâštә داشت(؛ دختر یك )او 

 -šo-e haf saat xәtә خوابید(می ساعت هفت شب هر )او. 
                                                           
 Preverb  

Verbal  nouns 

Periphrastic  perfect tenses 

Noun Phrase 

Number and Definitness  
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دهندة اتصال یك با 7از اسم هسته قبلها صفت و اصطالحات: 0هاکنندهتوصیف
 بین مازندرانی در چشمگیری تفاوت این وجود با 9آیند.مانند می «eżāfe-معکوس»

های کنندهتوصیف با، e-اتصال دهنده : دارد وجود اسمـصفت و اسمـاسم ساختارهای
 : مثال. آیدبا تکیه می 0اهگونهصفت با و است تکیه بدون اسمی

 5بزرگ. گربة é bâmši-gat: صفت ؛پدر( )خانة reәe s-rə́pi: حالت زایشی

 9.است مازندرانیهای ویژگی از 1پیش از پیش اضافه7پس اضافة دادن قرار6: حروف اضافه
 -je و -(r) ә اضافة پس برای بجز، شودمی دار پسوند – e با اضافه پس مفعول کلی طور به
های اژوتك 0صورت به باید آخر مورد دو، رو این از .گیرندپسوند می مفعول در مستقیماا که

 سایر .باید یك خط ربط بیاید هاآنقبل از ، رونویسی در نتیجه در و شوند شناخته محدود
 : افتاده باشد. مثل – e تك واژ کهاین مگر، شوندمی ترسیم جداگانه طوربهها اضافه پس

in-vari طرفی( ن)ای ،kәm-vari )کدام طرفی( ،sәre-vari .)به طرف خانه( 
 به آیددر می -esseوقتی که با افتادن صامت ابتدایی به صورت ، vesse اضافة پس با من 

 ممکن، -ә ،әr- 00نشانگر مفعول پسامصوت کنم. اینبرخورد می 01واژ مقیدیك تك عنوان
 میانه غرب موجود در rāy دومی که میهنگا، باشد شده گرفته وام جدید فارسی از است

نشانگر  یك به( دلیل، بر اساس به) قدیم فارسی diyārاز )را به صورت دستوری  ایرانی
 : از عبارتند مازندرانی درهایی نمونه .درآورده است 07صریحمفعولی غیر

rikâ jәmә-re kijâ-rә hәdâә غیر مفعول) دختر به را( مستقیم مفعول)پیراهنش  )پسر 
 .داد(( مستقیم

әr-әv  )مفعول غیر مستقیم(ә-un  )مفعول مستقیم(әdamәh)09. )آن را به او دادم. 
                                                           
 Modifiers 

Head noun  

 این اصطالح نخستین بار توسط دونالد استیلو اختراع شد.  9

 Attributive  

 را ببینید.  0شناسی تویژگی ریخ 5
 Adpositions 

 Postpositions  
 Prepositions  

 را ببینید.  9شناسی ویژگی ریخت 9

Bound  morpheme 

Postvocalic  

Dative -accusative marker 

Cf. Eastern Gilaki una una hadam ‘I gave it (dir. obj.) to him (ind. obj.)’ (Stilo ). 
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 دهد. مثل: می نشان را0 افعال کمکی وجهی ، مفعولواژتك همین 
mәrә ânâr vesse داشتم(. انار به میل )من 

د ولی نشانگر شواستفاده می 7مفعول به( 0از /به، با به عنوان ) je–اضافة چندمعنایی پس
 . مثل: استانتزاع هم : (9( ابزاری و )7)

sang bumsar-je dakәtә  
 سنگ از روی سقف افتاد.

namә-rә me xaxәr-je barәsәn 
 نامه را به خواهر من برسان.

vәne dim še mar-e dim-je mundәnә 
 ماند.صورتش به صورت مادرش می

 شوند: میپس اضافة اصلی در مازندرانی شامل این موارد 
 bәn  ،)زیر(dәlә  ،)در(dәm(b)al  ،)پشت(hәmra  ،)با(jer(i)  ،)زیر(kәnar  ،)کنار(miun 

)کنار،  pišپشت،  pәšt)پای(  pe)نزدیك کسی یا چیزی(،  pali-je)نزدیك، در(،  pali)در(، 
 9)برای(.  (vesse))به سمت(،  vari)مانند(،  vari)در(،  sari)روی، باالی(،  sarبا( 

 این با(. 9 جدول) وجود دارد مازندرانی در شخصی ضمایر مجموعه شش: شخصی ضمایر
 اشکال مانده از فاعلی به جا یا اسمی مجموعه( 0): تر استمهم هاآناز  مجموعه دو، حال

 : مثل، غرب میانة ایران غیرمستقیم
mәn  )من(( فارسی میانهman <  فارسی باستانmana.) 

حاصل ساخت ثانویه  ظاهراا  در شوندختم می -eکه همگی به  0تمالکی حرف تعریف( 7)
 از نتیجه، تکیه در. اندهشد تشکیل e- واژتكو  اسمی ضمایر جوشیهم از که هستند
 شود: می جابجا تکیه بدون پسوند

әmấ )ما(  +-e → ame )مال ما( 
šәmấ )شما(  +-e → šә́me )مال شما( 

 رودمی کار به مجموعه لهجه، دو یك در اوقات یمفرد، معموالا، و گاه ملکی برای
me, te, ve  و mәne ،tәne ،vәne.... 

                                                           
 Modal verbs  

 Ablative  
 کنند. ای آن ایجاد میهای حاشیهها تفاوت قابل توجهی را بین مازندرانی معیار و لهجهپس اضافه 9

 را ببینید.  7شناسی های ریختویژگی 0
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 ve و Vә و( دوم شخص مفرد) Te و Tә تمایز دوم برای مجموعه که رسدمی نظر به
. ای در حال ترکیب هستند ایجاد شده استطور فزایندهکه به( شخص مفردسوم)

 مفرد مدل اول شخص در است مفرد ممکنسوم شخص  و دوم ملکی در 0شدگیخیشومی
 باشد. مثال:  داده رخ

neәm→ e -n + әm آن دنبال به و neәt و neәv.7 
 مجموعه دو از یکی شدن جمع وسیلههب 7 جدول در شده داده نشان موارد ضمایر سایر
بری در مازندرانی خ9.اندهایجاد شد.- eš چنینهم و (vesse)- و - je ،ә(r)- پسوندها و اصلی

  5نیست. 0ضمایر متکی به کلمه قبلی از
  
                                                           
 Nasalization  

 شوند. های لری جنوب غرب ایران نیز یافت میاشکال خیشومی شده در لهجه 7

 را ببینید.  0شناسی ختویژگی ری 9
Enclitic 

Borjian 7110b را ببینید.    
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7 
 : ضمایر شخصی7جدول 

 ضمیر ملکی وریبهره از سویی ایهب -مفعولی ملکی )تخصیصگر( نهادی 
 mәn me, mә́ne mә́rә meje 0messe meše اول شخص مفرد

 tә te, tә́ne tә́rә teje tesse teše دوم شخص مفرد
 vә ve, vә́ne vә́rә 7njeә́v vә́nesse vә́neše سوم شخص مفرد

 әmấ ame әmấrә amje amesse ameše اول شخص جمع
 šәmấ šә́me šәmấrә šә́mje šә́messe šә́meše دوم شخص جمع

 vәšun vәšune vәšun(n)ә vәšunje vәšunesse vәšuneše سوم شخص جمع
 

 
 آید میدر معنای انعکاسی  یا 0(شخص هر) )خود( eš نامتغیرضمیر : 9انعکاسی

(vә še pali bâutә گفت( خودش به )او )مثل :.کیدأت در معنای یا : 
«((vә) še bautә) گفت( خودش )او. (vә še burdә) )او خودش رفت(». 

 : مثال. شودمی استفاده هم ملکی صفت عنوان به واژتك همین از
« še go-rә rušәmb (فروشممی را خود )گاو». 

 ضمیر ملکی یا 5 به حرف تعریف – enešیا  eš- عکاسیان واژتكکردن  با اضافه
 .(7 جدول) شودمی ساخته ملکی ضمیر 6استفهامی

 .مثال عنوان به
(7) in jәmә meše / me-šene این پیراهن مال من است 

 inta kene-še? inta vәneše این مال کیست؟ این مال اوست 

 
                                                           

چنینهمو  : mevәsse, tevәsse, etc.; mevә, tevә/tә́nevә, etc  

چنینهمو  : vәneje, etc. 

Reflexives 

 شود. استفاده می xaštәn و   xodدر شرق مازندران از بهشهر تا گرگان از 0

   Cf. Pers. xwēš, Kurdish že, Aftari jun, Tākestāni ja and jana, Talysh čay and čavōn, Semnāni 
masc. žo and fem. žin, etc 

Determiners  

 Interrogative pronoun 
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 n(una, )n(ina ،intâ/untâ(;جمع  با، آن() un، )این(inاز  عبارتند7صفات اشاره : 0اشاره
 : مثال .است آمده دیگر( گراز )آن ‘ inta xiمورد  در که طورهمان، یکی( آن/)این

hamintâ / hamuntâ - یکی( همان) آن/  این  
haminta-rә me piәr-әm daštә  
 پدرم هم دقیقاا همین را داشت.

 : از دیگر اشاره عبارتندهای نمونه
injә (جانای ،)unjә (جاآن)؛ haminjә / hamunjә ؛(جاآن/  جا)همین 

 ungәdәr زمان( این در، )سپس. 
 6گروه فعلی. 6

 و گذشته) استها ریشهدوتایی از  مجموعه یك بر مبتنی سیستم فعلی مازندرانی
های پایانه از مجموعه چهار و ؛0وجوه گذشتة کامل و غیرکامل ؛اخباری، وجه التزامی(. حال

 : دارد وجود ساده 5حجم، نمود، شکل زمان پنج. خصیش

 اثری از حال کامل اما) و گذشته غیرکامل 6آینده، حال التزامی، امری، گذشته سادهـحال
 7اشکال صرف شدة و اساس وجه وصفی گذشته بر کامل دارای الفاظ زایدزمان  سه(. نیست

ساخته  1فعل مکانی ذشته وهای استمراری روی حال و گزمان. دارد وجود« بودن»فعل
 .است هاپارادایم حاوی 6 جدول و شخص نشانگرهای حاوی 9 شود. جدولمی

 : هاریشه
های هریش یا و ریشة حال )یا غیر گذشته( تمایز قاطعی بین کلی طوربه در مازندرانی

 شتربی مانند دو ریشه  از وابستگی بین مشابهی انواع چنینهمگذشتة افعال وجود دارد. 
 : مثال عنوان وجود دارد. به ایرانی دیگرهای زبان

 -ss(e)-+  حال ریشه = ریشه گذشته
 ؛')مال(-mâl-: mâless مثل

 -i-+  حال یا ریشه
                                                           
 Deixis  
 Demonstratives 

Verbal  Phrase 

Imperfective  and perfective 
TAM 

Preterite  

 Conjugated  forms 

Locative verbs  
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 0)کندن(؛ -kandi-kand : مانند
 -d-+  حال یا ریشه

 )برو( -bur-: burdمثل 
 یا

 در، -n- - ؛+ حال ریشه
- čin- -: či کن(. )انتخاب 

 : مانند، دهندنمی نشان را زمانیهم آشکار توافق ها وجودشهری از بسیاری
šor-: šoss- )بشور( ،xәs-: xәt- )بخواب( ،tej-: tet- )بدو( ruš-: rut- .)بفروش( 

 ، هستند مختلف فرآیندهای با متفاوتی گذشته اشکال دارای افعال از برخی
 .)ببند( -kâr-: kârәss- ~ kâšt- ،(Sow)  vand-: - ~ vandess مانند

 : مثل ،اندمرکب تبدیل شدههای فعل اسمی عنصر به اصلی های فعلاز ریشه برخی
bәrmә kәrd- )گریه کردن( ،xandә kәrd- )و البته) )خنده کردن stem ساده فعل 

xandәss- )خندیدن(.) 
 9فعل اصلی واژگانیپیش 7.اندهشد مشخص ـbV پیشوند با ve ربطی و مکمل: پیشوندها

hV 0و dV- جایگزین bV هامثال. بیفزایند ریشه معنایبه است ممکن و شوندمی : 
  
                                                           

 را نیز ببینید.  9شناسی های ریختشوند. ویژگیهای گذشته سببی استفاده میدر ریشه -i-  سازگذشته 0
ایرانی  ،خوانی دارد. بنابراینو... هم farāفارسی  fa( با گیلکی غربی ha)گیلکی شرقی  hâ- or haفعل مازندرانی پیش 7

 :Windfuhr 0919) هایی از آن گرفته شده باشد. یا بخش hama-aiva-da*از  . برخی معتقدند که نهایتاا> -frā*کهن 

756) 

9 Lexicalized  

 به معنی داخل. darبه روشنی از قید  0
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9 da-čiәn مرتب کردن 
 ba-čiәn )چیدن )میوه از درخت 
 ha-čiәn برداشتن از روی زمین 
 da-pissәn خیس شدن 
 ba-pissәn پوسیدن 
 da-kәtәn افتادن 
 ha-kәtәn بی مصرف شدن 

 ba-xәtәn خوابیدن 
 da-xәtәn خم شدن 
 da-gәrdәssәn چرخیدن 
 ba-gәrdәssәn )گشتن )جستجو کردن 
 bar-da-gәrdәssәn برگشتن 

 

 
ایجاد ، شودمی 0نمودیـپیشوند وجهی جایگزین که -مؤکد nV پیشوند با نفی: نفی
 : د. مثالشومی

:ná-vәrin (‘قطع )!نکن ، 
ní-yәl )نگذار( 

ní-igumә )نگذاشتم/نخواهم گذاشت( 
nә-dâštәni نداشتید/نخواهیدداشت( )شما 

 

 در( dâštәni)گذشته غیر کامل  و( bәdâštәni) ساده گذشته که باشید داشته توجه
  شوند.شبیه هم می منفی شکل

 
عنصر  یك از افعالی پر است از مازندرانی، ایرانی هایزبان از بسیاری مانند: مرکب افعال

 7شوند. چند نمونه از افعال سبكهم ترکیب میبا  فعلی که عنصر یك و غیرفعلی ثابت
 : شامل این موارد است

bakәrdәn ،baiәn ،hәdâәn ،baitәn ،bazuәn ،baxәrdәn ،barbәndan ، 
 
 

                                                           
Modal -aspectual  
 Light  verbs 
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 ها: مثال
0 ba-kәrdәn انجام دادن 

 da-kәrdәn گذاشتن داخل، گذاشتن روی 

 hâ-kәrdәn انجام دادن، اجرا کردن 

 Yâd hâkәrdәn دنبه یاد اور 

 yâd bakәrdәn فراموش کردن 

 koš bakәrdәn خاراندن 

 ši bakәrdәn شوهر کردن 

 las hâkәrdәn منتظر ماندن 
 

 
 از مجموعه چهار، است شده داده نشان 9 جدول در که طورهمان: های شخصیپایانه

 حال در مجموعة نخست. کرد شناسایی مازندرانی در توانمی را شخصی نشانگرهای
افعال  زمان حال و غیرکامل و در ساده گذشته در مجموعة دوم، (آیندهـحال)ی اخبار

 رود. و مجموعه چهارم در امری به کار می حال التزامی مجموعة سوم در، 0بنیادی
البته در . شودمی پدیدار 7میان هشتی -ә-، شودمی صامت ختم به ریشه که هنگامی
 کند. می تغییر -e- بهها، صفیری مجاورت در معمول طورمجاورت به

 : مثال
ešembә کنم(می نگاه )من  
vešenә کند(می باز )او  

hassemә هستم( )من. 
 

 به. دارد وجود مازندرانیهای گونه بین شخصی نشانگرهای در مشخصی اختالفات
فروکاسته  -mi و -me به هاگویش از بعضی در جمع و مفرد نشانگرهای اولین، مثال عنوان

 آید.می -(ә)nәnә شخص به صورت سوم جمع بابلی و آملیهای گونه در ود وشمی
 

 
 

                                                           
 Substantive verbs  

Epenthetic  
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 شخصیهای پایانه. 6 جدول
 چهارم سوم دوم اول 

  -mbә, -(ә)mmә) ә)mә)- әm(ә)- اول شخص مفرد

 صفر -ә)ni)- i- i دوم شخص مفرد

  ә)nә)-  ә- -e سوم شخص مفرد

  -ә)mbi, -(ә)mmi)- ә)mi)- Im اول شخص جمع

 -ә)nni)- ә)ni)- In- In دوم شخص جمع

  ә)nnә)- ә)nә)- -әn سوم شخص جمع

 

. شدمی شلوغ بسیار 9 جدول، کردیممی درج شناسی راواج –از واژ  مختلف انواع ما اگر
 در شتربی) کنند تغییر است ممکن ریشه نهایی صدای به بسته ریشه حال و هم هم پایانه

Borjian 7115) : 
اول  برای طور اختیاریترتیب و به به– mi و mә-، شود ختم l یا r دو به ریشه تیوق( الف)

 : شودمی استفاده جمع و مفرد شخص
 

5 Var- )بردن( var-mә/var-әmbә برممن می 
 yәl- )گذاشتن( yәl-mi / yel-әmbi گذارممن می 

 

 7صامت خیشومیبا  0صامت روان این، شودمی تمام L یا R به ریشه که )ب( هنگامی
 : شوندمی شخص مفرد متصل سوم شخص و های دومپایانه

6 Var- (بردن) van-nә برد()او می 
 Dâr- )داشتن( dân-ni )داری( 
 yәl- )گذاشتن( yәn-nә گذارد()می 
 mi(ә)r- )مردن( miәn-nә (میرندمی هاآن) 

 مفرد می اول شخصصامت خیشو توسط دومی، شودمی ختم n به ریشه که )ج( هنگامی
 : شودمی جذب جمع و
 

7 zan- )بزن( za-mbә زنم()می 
 vin- )ببین( vi-mbi بینیم()می 
 kәn- )بکن( kә-mbi (کنیم)می 

 

                                                           
Liquid  consonant 

Nasal  consonant 
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 و های دومخیشومی پایانه صامت توسط دومی، شودمی ختم n به ریشه که )د( هنگامی
 : شودمی جذب سوم شخص جمع

 

1 vin- )دیدن( vi-nnә ینند(ب)می 

 tun- )توانستن( tu-nni توانی()تو می 
 

 فردم و جمعهای پایانه تشخیص تفاوت بین برای پاشیدن هم از فرایندی، آن از )ن( پس 
 vinni شخص جمع دوم با * vin-ni مفرد دوم شخص صورت این غیر در. )افتدمی اتفاق

 : (گرفته خواهد شد اشتباه vin-nni* شکل با
 

9 vin- )دیدن( vin-di بینی( مفرد)تو می 
 zan- )زدن( zan-dә زند()می 

 

ای کامالا همگام آمد. بر اساس زمینه شخصی نشانگرهای چهارتایی سیستم باال در
 .ندک کمك بسیار هاآن به ما در تحلیل تواندمی تاریخیگیری شکل زیربنای به توسل
 در مجموعة دوم با قایسهم در، مجموعه اول انتهای در خیشومی اضافی موجود صامت
نسبت داد که بین ریشه و   *-ant- ایرانی وصفی ساز قدیمی به توانرا می، 9 جدول
ها از پایانه را واحدی مجموعه( 7110) استیلو، آن از گیرد. پسهای اصلی قرار میپایانه

 رنشانگ عنوان اول را به مجموعه عنصر خیشومی موجود در گیرد ومی نظر در گیلکی در
 0آورد.به شمار میحال اخباری 

 
 زیر مجموعه دو به مازندرانی انواع کلیه در شخصی نشانگرهای، راهبرد این اتخاذ با

 : یابدمی کاهش
 : مجموعة اخباری

-mә, -i, -ә, -mi, -ni, -nә 

 : مجموعة التزامی
-әm, -i, -e, -im, -in, -әn 

 : دارد وجود انیمازندر در فعل اساسی ساختار پنج. سادههای زمان
 ریشة حال + پایانة یك. : 7حال اخباری

                                                           
 ا ببینید. ر 7شناسی ویژگی ریخت 0

  Present indicative  
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 پیشوند + ریشة حال + پایانة سه. : 0حال التزامی
 پیشوند+ ریشة حال + پایانة چهار. : 7امری

 پیشوند+ ریشة حال+ پایانة دو. : 9گذشتة ساده
 ریشة حال+ پایانة دو. : 0گذشتة استمراری

 را آینده یا 5عادت معموالا، است شده شناخته لحا نشانگر عنوان به مازندرانی در آنچه
 : مثال عنوان دهد. بهمی نشان

fәrdâ gәmbә گویم(؛می )فردا 
 حال در انجام و حال در اقدام یك 6دارد. وجود گیلکی و فارسی در های مشابهینقش
 . (ادامه را ببینید) شودمی استمراری بیان اشکال توسط، پیشرفت

ناتوانی  توان دررا می، آن وجود عدم 7ندارد. وجود کامل حال معیار مازندرانی در معموالا 
 با .صحبت کردن دید فارسی هنگام در استفادة صحیح از این زمانها مازندرانی بعضی از

 9کندمی پیشنهاد 1حالتی اشکال برای حال کاملی را( 97-96: 0996) یوشی، وجود این
دهد نشان می( 0999) درگی، این بر عالوه .شناختی باشدواژه ویژگی یك است ممکن که

 و گذشتة ساده تفاوت ایجاد کرد. کامل توان بین حالکه چگونه با تغییر تکیه می
(čimeáb (چیدم من)  در برابرmeíbač (.چیده )من)ام 

 ارسیف زبان تأثیر تحت نوعی از زبان مازندرانی که در فقط اما، است پذیر امکان کار این
 صنایع در کار دنبال به که مهاجرانی بود محل حضور که، شهرشهر قائم مثلقرار دارد. 

 .مهاجرت کردند جاآنبه  پهلوی شاه رضا توسط سیسأت تازه
ای گذشته ریشة فعل با سوم حالت: 01اساس حالت سوم فعل های دارای الفاظ زائد برزمان

                                                           
 Present subjunctive  

Imperative  

Preterite 

 Imperfect  

 Habituality  

 Cf. Western Gilaki xâyәm guften ‘I shall say’, xayí guftәn ‘you will say’, etc., and Eastern Gilaki 

xan búgom, xan bégi, etc. (Stilo (.  
 را ببینید.  6شناسی تویژگی ریخ 7

 Stative  

معادل فارسی خواب است. در اسناد مربوط به ساری. در اسنادی که از سایر انواع ازندرای دارم به  baxâtúeمثل مورد  9
 چنین شکلی برخورد نکردم.  

 Past  participle 
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  آن بیاید. پیش از -bVنشانگر افعال کمکی وجهی  شود که پیشوندساخته می

ه ب ندرت رود و بهبکار می صفت عنوان آید که حالت سوم فعل بهزمانی می، ә- پسوند
 : مثل .شودمی ظاهر فعلی عنوان اشکال

(، ə́baxurd )خورده() ، 
شوند با حالت سوم فعلی ساخته می 7والتزامی گذشته کامل 0التزامی کامل، کامل گذشتة

 : آیدمی «شدن» فعل کمکی هاآنکه بعد از 
 (.bi-mә, -i, -ә, -mi, -ni, -nә« )شدن»حالت سوم فعل+ گذشتة : کامل گذشتة

 (bu-/bo-әm, -i, -e, -im, -in, әn« )شدن»+گذشته التزامی فعل سوم حالت: التزامی کامل
گذشته التزامی «( + شدن»فعل  سوم )حالت biفعل +  سوم حالت: التزامی گذشته کامل

 : وجود صورت در فارسی زبان به موازی ساختارهای به مراجعه باهایی نمونه «.شدن»
01 burd bimә رفته بودم فارسی 

 burd buәm رفته باشم فارسی 

 burd bi buәm شاید رفته باشم 
 

 
 کمکی عنوان فعلبه )بودن در( daiәn فعل مکانی/ وجودی از های استمراری: مازندرانیزمان
 حالهای زمان در) همیشه اصلی فعل .9کندمی ی استفادهاستمرار اشکال دادن شکل برای

 که صرف فعل کمکی اختیاری است.شود، درحالیصرف می( یا گذشتة ساده
00 dar(nә) šunnә رونددارند می 

 dai(nә) šinә رفتندداشتند می 

 
 : (0 جدول) کندمی تفکیك را اساسی فعل دو مازندرانی: «شدن»فعل 

 عنوان به، شودمی ظاهر 5عنوان واژه بست به معموالا  که خنثی و عمومی 0عضو رابط (0)
 :مثال

(7) vә gâlәš-ә است( دارگله یك )او 
                                                           

Perfect  subjunctive 

pluperfect Subjunctive 

 را بینید. 5شناسی شماره یختویژگی ر 9

 Copula  

 clitics 
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vә gâlәš ni-ә نیست( دارگله یك )او 
 0زمان حال مثبت در فقط که، را بگیرد -hassها ریشة حال است واژه بست ممکن

 .(هستم دارگله یك )من mәn gâlәš hassәmә": کلی مؤکد است. مثال طورهب آید ومی
 طورهمان گیرد. قرار استفاده مورد ای نیزویژه تأکید بدون7جای ربط  به است ممکن اما
 : بینیمنمونه زیر می در که

in mardi čeči márdi hassә ?است؟( مردی چه مرد )این 

 
 : مثل، «داشتن وجود، بودن در» معنای به، محلی یا وجودی فعل  (9)

lavә-e dәle o darә / daníә نیست( یا/ندارد وجود آب دیگ )در 
،Vәndâd sәre dare است( خانه )ونداد. 

 
 «شدن». افعال 4جدول 

 محلی ربطی
 گذشته حال گذشته حال

 әmә bimә dar(ә)mә daimә- اول ش مفرد

 I bi(i) dari dai- دوم ش مفرد

 ә biә darә daiә- سوم ش مفرد

 imi bimi darәmi daimi- اول ش جمع

 ini bini darәni daini- دوم ش جمع

 әnә binә darәnә dainә- سوم ش جمع

 

 
 : وجهی کمکی افعال
تزامی ال هاآنبعد از  یعنی، دارند فارسی با را مشابهی الگوهای مازندرانی وجهی کمکی افعال

 : از عبارتند هاآن. آیدمی اصلی حال فعل
xâ-: xâss- )خواستن( :xâmmә bâurәm بگویم( خواهم)می 

tun-: tunәss )توانستن( :natundә bure برود(. تواندنمی )او 
 

                                                           
Present  affirmative 

 Copula  
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 : است زیر موارد شامل غیرشخصی اشکال
vénә  وvésse ، 

 : آید. مثلکه التزامی یا مصدر بعد از آن می
vénә burәm و، بروم( باید )من vә navesse bâure – گفت(می نباید )او 

 vessә/venә burden ‘ رفت( باید برود/ می )کسیšayed burem )شاید بروم( 
 našene bure )نباید برود( ،našene burden  .)0)نباید رفت 

 
 گذرا را آن الزم فعل یك ریشة حال به - n (dә( سببی واژتك کردن اضافه 7: وجه سببی

  9گیرد.شکل می .-i- گذشتة ریشه سازندة فرم ترکیب با گذشته ریشة. کندمی

 .است شده داده نشان 5 جدول استخراج وجه سببی در چگونگی
 

 سببی وجه ساختن. 5 جدول
  الزم

 مصدر
 خواب لباس

da-puši-әn ba-xәt-әn 

 puši- xәt ریشه گذشته
 -puš- xәs ریشه حال

 puš-әnd- xәs-әnd ریشه حال گذرا
 puš-әndi- xәs-әndi ریشه گذشته

 da-puš-әndi-әn ba-xәs-әndi-әn مصدر

 خواباندن پیراهن

 
ساخته  تحلیلی حالت مجهول به صورت در مازندرانی مانند فارسی 0: مجهول اشکال

که  را 5تصریفی مجهول مازندرانی اینکه بر مبنی 757: 0919)اظهارات ویندفور). شودمی
 eštinde مقابل در است ایستادن حال در )او eštendeمانند )، است -i-*نشانة موروثی آن 

  .نیست صحیح معیار مازندرانی برای( سنگسری زبان در، ایستاد خواهد او که
                                                           

Shokri , p . Cf. Gilaki, in Stilo ( (.  
 Causative 

به ریشه حال ساده اضافه  -ân(i)dو  -ân-گیری وجه سببی در فارسی مشابهت دارد. سببی ساز این مورد با شکل 9
 را نیز ببینید.  9شناسی های سببی حال و گذشته را بسازند. ویژگی ریختشوند تا ریشهیم

Passive forms 

Inflectional passive  
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 0: اشکال فعل 0جدول 
 بنشین بخور
 مثبت منفی مثبت

 xәnnә naxәnnә nišennә آیندهـحال

 baxәre naxәre hәniše التزامی

 !baxәr! naxәr! hәniš امری

 dar(ә) xәnnә - dar(ә) nišennә حال استمراری

 baxәrdә naxәrdә hәništә ساده ذشتهگ

 xәrdә naxәrdә ništә غیرکامل

 daiә xәrdә - daiә ništә گذشته استمراری

 baxәrd biә naxәrd biә hәništ biә گذشته کامل

 baxәrd bu naxәrd bu hәništ bu گذشته التزامی

 baxәrd bi bu naxәrd bi التزامی گذشته کامل
bu 

hәništ bi bu 

 baxәrdәn naxәrdәn hәništәn رمصد

 baxәrd(ә) naxәrd(ә) hәništ(ә) اسم مفعول

 
 
 شناسی ردههای ویژگی 4

 دستوری، گوییده مرز هم پردازد شاملمی مازندرانیشناسی رده بررسی این بخش که به
ست دهایرانی غربی ب هایرا در میان زبان مازندرانی توان جایگاهمی هاآنبر اساس  که است
 .آورد

. گیردمی قرار بحث مورد بیشتر ادامه در واست  شده آورده 7 جدول درها ویژگی این
 فعلی مربوط هستند. عبارات به 01 تا 5 و عبارات اسمی به 0 تا 0های ویژگی

 چه اگر، گرفته است قرار بررسی مورد مطالعه این در غربی ایرانی زندة هایزبان تمام
 . آمده است جدول در زبان هشت فقط

 گیلکی متقسی .مازندرانی است از غیر به دیگر کاسپی زبان یك، گیلکی هاآن ترینمهم
 دارد حاضر نقش تطبیقی پژوهش نتایج در ( Stilo) غربی و شرقی گیلکی به
 (.1 و 7های ویژگی)

                                                           
 آیند.ها در سوم شخص مفرد میشده به جز امریتمام اشکال صرف 0
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یك  میزبان و قرار دارد سمنان ةناحی، البرز کوهطول رشته در، مازندران جنوب در
 منطقه هایزبان کند.گرایی زبانی است که آن را به زبان مازندرانی مرتبط مییة همناح

 ،یك زبان منزوی دیگر، سنگسری، است زبانی منزوی که، سمنانی از عبارتند سمنان
خواهیم  هاآن زبانیهای السگردی و افتری که در ادامه به دقت به وابستگی، ایهسرخ

 .اندهآمد 7ای مقایسه جدول و افتری در سمنانی هازبان این بین در. پرداخت
 روهگ یك حقیقت است. بلوچی در بلوچی، شناسیرده به وابسته هایزبان از دیگر یکی

 ینزدیک در جایی در رسدمی نظر به زبانی لحاظ از نیز و تاریخی نظر از که است زبانی
  .است گرفته سرچشمه کاسپی دریای

 اب دستوریهای شباهت دلیل هم به، کاسپی جنوبی نهمسایگا از دیگر یکی، تاتی
  .آمده است جدول این در گیلکی و مازندرانی
 اسپیک با گرچه نزدیکی جغرافیایی، کردی فالت مرکزی و زبانیهای گروه، این بر عالوه

  .اندهشد شناسی گنجاندهرده ةمطالع این طیف گسترش برای، ندارند
 غربی ایران زبانی منطقه شمالی نیمة ترکوچك هایبانز، ایجاز هدف با، این وجود با
 است آمده زیر در که بحثی در اما مایهنیاورد جدول را در زازاکی و گورانی، تالشی یعنی

 . اندهبررسی شد
 و الرستانی، فارس هایگویش یعنی، ایران جنوب هایزبان با ترتیب همین به

گونه برخورد شده ندارند هم همین ما بررسی بر چندانی تأثیر که کرمان های جنوبگویش
کل را ش ایران زبانی توان کنار گذاشت چون شالودة نقشهنمی را فارسی، حال این است. با

 .دهدمی
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 دستوریهای ویژگی: 7جدول

 ویژگی 
فالت 
 مرکزی

 فارسی بلوچی سمنانی افطری مازندرانی گیلکی تاتی کردی

 - + + + + + + - - کننده + اسم هستهتوصیف 0

7 
اسم  گرهای آزاد+ملکی. تخصیص

 هسته
- - + + + + + + - 

 - -+/ + + + + + - - ایهاضافتر پسبیش 9

0 
 در ضمیریهای بستواژه. بدون

 اسمی عبارت
- -+/ -+/ + + + + - - 

 - - - + + + - - - استمراری فعل مکانی 5
 - - - + + + - - - بدون حال کامل 6
 - - - + + -/+ - - - ساززمان حال -ن 7
 - - - - + /+- - - - کامل بدون نشانگر زمانغیر 1
 + + ؟ - + ؟+ - + - īd- - ≥زمان گذشته ساز  9
 + - - - + + - - - ای از کنایی بودنبدون نشانه 01

 
 باگویی مجموع تطابق مرز هم

 مازندرانی
1 5/0 5/9 9 01 7 0 5/9 7 

 
 هسته اسم از پیش معموالا  مازندرانی متعلقات وها صفت در: کننده وصیفت.0 ویژگی

 : هامثال. فارسی زبان دقیقاا عکس ترتیب یعنی، گیردمی قرار
 (برگ درخت) فارسی dấr-e valgمازندرانی  ملکی 07

 (برگ سبز) فارسی sabz-e valgمازندرانی  صفتی 

 
 تاتی با چنینهم و سمنانی و گیلکی خود یگانهمسا با نشانة تطابق مازندرانی ویژگی این

 (. 7و  6گویی مرز هم: کنید مراجعه  Stilo )به. است بلوچی و
ه مشاب هاییزبان با مشترک طوربه مازندرانی: مستقل ملکی تعریف حرف: 7 ویژگی

طور آزاد و پیش از اسم هسته وجود دارد نوار گرهای ملکی بهتخصیص هاآناست که در 
، (تالشی جمله از) تاتی، گیلکی به غرب سمت به و است سمنان منطقه ای شاملوزهح

 گاهن) یابدمی گسترش اوستیایی و گرجی، ارمنی، آذری ترکی چنینهم و قفقازی تات
 .(Stilo : Isomap , p به کنید
 : شودشامل این موارد میها نمونه
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( 0 جدول: 0910 استیلو) čemen berā تاتی، mi berâr گیلگی ، bәrâr me. مازندرانی
 طور)برادرم یا برادر من( همان barādar-e manیا  barādar-am: که برعکس فارسی هستند

 یرویپ مشابه الگوی یك ویژگی مانند ویژگی قبلی از این، دیدیم نشان 7 جدول در که
 .کندمی

اضافه پس آن در که دارد قرار جغرافیایی زنجیرة در مازندرانی: 0اضافه حروف. 6 ویژگی
 تاتی گرایی زبانیشامل ناحیه هم زنجیره این (. Stilo) هستند ها غالباضافهبر پیش

 گوییمرز هم: 7115) استیلو، جامع ةمطالع یك در، دیگر طرف از. شودسمنانی می و
 دارای هم آن هایزبان که دهدمی قرار حائلی منطقه در را گیلکی و مازندرانی( هشت

 هستند.ها اضافهپیش هم وها ضافهاپس
 ترکمنی شامل که است مرجعی چهارچوب به مربوط تنها، دوم بندیطبقه، حال این با

 این ةفرضی استیلو بندیطبقه رو این از شود.می قفقازهای زبان اضافه دارد وکه تنها پس
 ای هستند نقضاضافهوالا پساص مجاور هایزبان و مازندرانی کهاینرا مبنی بر  مطالعه

 کند. نمی
 در جایی (-aš-, at-, maفارسی ) معمول بستیواژه ضمایر: 7ضمایر متصل. 4 ویژگی

 مطابق که دارد( 7 ویژگی) ضمایر ملکی مجزا، انگلیسی مانند، مازندرانی .ندارند مازندرانی
کار  7 و 0 هایویژگی مشخص شده زیر 9های اضافیکنندهتوصیف برای نحوی قانون

 ایگانهمس و سمنانی، تالشی، را با گیلکی مازندرانی ویژگی این، معمول طورکنند. بهمی
 ایضمایره از که، جنوبی یا مرکزی کردی با اما ؛کندشمالی شبیه می کردی و زازاکی، آن

برای زبان کردی  7کند. به همین دلیل در جدول متفاوت می، کنندمی استفاده بستی واژه
 حالی در :دیگری به دلیل اما، نصفه دارد گویی رامرزهم این نیز استفاده کردیم. تاتی -/از +
هم  را های ضمیریبستاجازة واژه، دارد را خود های مستقلملکی ای ازتاتی مجموعه که
 : در تاتی تاکستان داریم مثال عنوان به دهد.می

čeme piar ~ piar-em ~ čeme piar-em ( )پدر من(Stilo : Isomap 7B.) 
 و بیابانکی در منطقة سمنان از نظر السگردی، ایهسرخ، افتری، است گفتنی

های بستکدام از واژههیچ که معنی این به کند.می پیروی کاسپی الگوی شناسی ازرده
ال ة افعها به عنوان عامل در زمان گذشتتبسکنند. حتی اگر از واژهنمی ضمیری استفاده

                                                           
 Adpositions  
 Pronominal clitics 

 Genitival Modifiers 
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 هازبان این در که( زیر در، 9 ویژگی) ستفاده کنند. یعنی آخرین یادگار کنایی بودنگذرا ا
 است. مانده باقی

تاتی  و تالش، سمنان، کاسپی است؟ به هم پیوسته از نظر جغرافیایی چقدر ویژگی این
ن ای اما ؛زیستگاه خود قرار گرفته از دورتر زازاکی. دهدمی تشکیل زنجیره یك مطمئناا
 ودشمی زده حدس چنینهم. گرددآن به منطقة کاسپی بازمی أمنش که وجود داردفرضیه 

 تا حدودی توانمی، به این ترتیب. است گذاشته تأثیر کورمانجی نحو بر شدت زازاکی به که
 گویی را توجیه کرد. هم مرز این توزیع

 بردن کار به با استمراری ایرانی هایزبان از تعدادی در: استمراری هایزمان. 5 ویژگی
 «شتندا» از استفاده هاآن ترینرایج که، شودمی متمایز عادتی از زاید الفاظ مختلف اشکال

  .است کمکی فعل عنوان به هستن فعل یا
، (-dɛr-: dɛrd) سمنانی، (-dâr-: dâšt) فارسی در کمکی به عنوان فعل« داشتن»
 عنوان به)بیابانك  زبان گروه و( -Kupāi dâr-: dârt، مثال عنوان به) مرکزی فالتهای زبان
 ها: مثال .شودمی استفاده( Xuri Der- dâšt، مثال

 

 بوداو در حال خوردن است/ dārad mixorad / dāšt mixord فارسی 09
 او در حال رفتن/خوردن بود dɛrd=eš mešā / mexord=eš سمنانی 
 حال بریدن لیمو بودم من در dârt-em komze=m=o-vont کوپایی )فالت مرکزی( 
 تو در حال رفتن هستی/بودی deri deši / dâšta dešehi خوری 

 

ی افطر، السگردی، ایهجمله سرخ از، سمنان اطراف های بومیزبان و گیلکی، مازندرانی در
 .شودمی استفاده فعل کمکی عنوان از فعل محلی به و سنگسری

 کمکی از مصدر به عالوة فعل آن در که تاس متفاوت نظر از این گیلکی هاآن میان در
 گذشته ریشة اما، است -dar هاتمام این زبان فعل محلی در حال ریشة .کندمی استفاده
 .است شده داده نشان زیر هایمثال در که طورهمان، است متفاوت
 رومدارم می dar(mә) šumbә مازندران 00

 رفتمداشتم می dai(mә) šimә مازندران 
 گرفتممیگیرم/دارم/داشتم می giftә́n-dәrәm / giftә́n-dubum گیالن غرب 
 گرفتمگیرم/میدارم/داشتم می gité-dәrәm / gité-dәbum شرق گیالن 
 خواهد باران بیایدمی dara vāreš deyne افتری 
 او در حال حرف زدن با من بود. daboa mon mon harf misseta افتری 
 رفتمداشتم می dab-i mi-šu-y سنگسری 
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 ساده ادغام گذشته با کامل حال، گیلکی چنینهم و مازندرانی در: کامل حال. 0 ویژگی
 .است شده
. اشدب منحصر به فرد ایرانی خانواده بین در کاسپی زبان خانوادة شودمی باعث ویژگی این

 عول ساختهبر روی اسم مف فارسی زبان در موجود کامل حال، است مشهور که طورهمان
، شودمی مشاهده تاتی در مشابهی شکل ام(.)آمده amade-am: مثال عنوان به، است شده

 : مثال عنوان به
Čāli be-ttatḗ-mō دویدیم( )ما. 

 : شود. مثلمی متمایز شخصی پایانة در کامل حال شمالی در کردی
hatˤ-ime مقابل در ام(آمده )من hatˤ-im آمدم(. )من 

در . کندرا فراهم می انتقال منطقه یك سمنان رسدمی نظر به، کامل الزمان ح نظر از
دارد، حال کامل  قرار سمنان باالدست در که ای خارج از محدودة کاسپیشهمیرزادی، منطقه

 مسیر شود که درای صحبت میمنطقه شود کهنمی نداریم. این زمان در افطری هم دیده
 سنگسری، که آن هم در فیروزکوه قرار دارد. زبان قطری از مازندران و سمنان بین تجارت

 کامل دارد. البته حال برای متمایزی اشکال، است ترنزدیك سمنان به قرار دارد اما باالدست
 )او bәšoمقابل  در است( رفته )او bәšu-yaمثال:  عنوان به جمع. و مفرد شخص در سوم فقط

-be-xotم( در برابر ایه)ما خوابید be-xot-ešt-imای حال کامل، مشخص است در سرخه. رفت(

im افراد همه برای این زمان را سوم شخص مفرد. در نهایت، سمنانی نه در اما ،()ما خوابیدیم 
 )رفتم(.  bi-š-on مقابل در ام()رفته be-ši-č-on مثالا دارد.

 0یبرای تحلیل درزمان، شد ذکر باال در که طورهمان: ترکیب زمان حال. 7 یژگیو
به  های معمولیرا پایانه هاآن توانمی، حال نشانگر خاص مازندرانی های شخصیپایانه

 همراه است که بین( -ant-* از ایرانی برگرفته)خیشومی  عنصر یك حساب آورد که با
رز م ساز یكخیشومی این، داد نشان ویندفور گرنوت که طورآید. همانپایانه می و ریشه

 کندیم شبیه هرزندی و زازاکی، پراچی، سنگسری به را مازندرانی هک است اصلی گوییهم
(Azami and Windfuhr .) لمثا عنوان به) شرقی گیلکی باید لیست این به ،
ә-n-gU اضافه را، سمنان منطقه ای و السگردی درسرخه، و افطری 771( گوید(می )او 

 : مثال عنوان به کنیم.
                                                           

Diachronically  

 Stilo (  (  
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xos-enn-im ایهرخافطری و س ،xos-end-im خوابیم(.)ما می السگردی 
 خارج هرزندی از غیر تاتی هایگویش و، سمنانی، غربی گیلکی که باشید داشته توجه

 .گیرندمی گویی قرارهم مرز منطقه این از
 ویر بر غیرکامل گذشته شرقی گیلکی و مازندرانی در: گذشته غیرکامل. 1 ویژگی

 : مثال، شودساخته می زمان نشانگر گونههیچ بدون و گذشته ریشة
xurd-ә  .مازندرانی وxurd-� ‘id’ خورد(.می قبالا  گیلکی شرقی. )او 

 ةالعمط این در رفته کار به هایزبان سایر از را شرقی گیلکی و مازندرانی ویژگی این
برای ساخت گذشتة غیرکامل پیشوندی به کار  معموالا هاآن زیرا، کندمی جدا تطبیقی

، افطری ،e -(t)شود. در فالت مرکزی از استفاده می -diشمالی از  در کردی: برندمی
 هک است شده گرفته وام فارسی زبان از آخر پیشوند که است بدیهی. -mi تاتی، سمنانی

حتی به  -mi، که است ذکر شایان. است گرفته hamēقید دستوری شدة  روی از را آن
 سمنان منطقه در که کاسپی استهای یکی از گونهشهمیرزادی هم نفوذ کرده است که 

 شود. استفاده می گذشته زمان در فقط البته شود.می صحبت
 را خود« معمول» گذشته ریشة ایرانی جدید هایزبان اکثر: سازگذشته ریشۀ. 9 گیویژ
، id- یا i-( 0): سازندهای زیر به پایانه میاز سازنده یکی ریشة حال با افزودن روی بر

 -ist به مربوط ss(e)-( 9) پارتی و ؛āδ- به مربوط، âd- یا â-( 7. )میانه فارسی به مربوط
 را باال) گذشته سببی است سازنده ریشة این بهترین راه برای ارزیابی نتیجة. میانه فارسی
، های ایرانیگذشتة سببی به عنوان یك ترکیب صرفی سازنده در بیشتر زبان ریشة (.ببینید
 : گذشته سببیهای ریشه ازهایی است. نمونه« منظم»د یك الگوی نیازمن

 
 بخوابان -xәs-әnd-i مازندرانی 05

 بپران -par-ān-(i)d فارسی 
 بپران -pәr-an-e گیلکی 
 بدوان -tāj-en-ā افطری 
 بخندان -kɔn-en-â خوری )بیابانك( 
 بدوان -tej-әn-ād آرانی )فالت مرکزی( 
 بدوان -vaz-n-â (کشی )فالت مرکزی 
 بخوابان -xous-n-ā جارگوی )فالت مرکزی( 
 بخوابان -u-xos-en-ass چالی )تاتی( 
 بچسبان )الزم( -časp-ed کوروشی )بلوچی( 
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 دپدی میانه ایران گذرای گذشته در که کنایی دوبخشی تقارن 0:کنایی بودن. 01 ویژگی
 در .است رسیده ایران های جدید غربزبان از بسیاری به اشکال گوناگون به است آمده
 ینا، کامل هستیم دو بخشی کنایی تقریباا شاهد سمنانی و شمالی کردی در که حالی

 شکل از آنچه تمام .است مانده زنده اشحداقلی اشکال در اغلب برجسته نحوی ویژگی
 وعهمجم صرفاا، ماندهسگردی باقیای و الدر سرخه مثال عنوان به کنایی کامل و اصلی

 از .است گذرا گذشته در، های ضمیریبستبر واژه مبتنی، فعلیهای پایانه از متمایزی
 فقدان، نبنابرای. متمایز نیستفارسی  و گیلکی مانند، گذرا بودن در مازندرانی، دیگر طرف
 .است برجستة کاسپی نحوی هایویژگی از یکی بودن کنایی
 سجن چرا که پرسید توانمی، گوییهم مرز عنوان به بودن کنایی گرفتن نظر در با

 ،گیلکی مشابه، مازندرانی وارد بحث این مقاله نکردم. چون عدم وجود آن در را دستوری
 یبررس تحقیق این در که دیگریهای زبان در که حالی در است. فارسی و بلوچی، افطری

 در که است این گوییمرز هم عنوان به جنسیت پذیرش عدم دلیل .دارد وجود است شده
 زبان گروه هر از خاصیهای لهجه فقط، مرکزی فالت و تاتی، کردی انواع مختلف میان
 .هستند جنسیت دستوری دارای
 زا بسیاری به درجات مختلف در زمانی صادق است کهـدو سیستم برای استدالل همین

 وجود دارد. ــهای کاسپیبه جز زبانــ ایرانی هایزبان
 
 
 گیری نتیجه. 5

 برای مازندرانی گویی باهم مرز خوانیهایی از همحاوی نمونه 7 جدول آخر دو ردیف
مرز  خوانیهم ده از نه با گیلکی که نیست تعجب های فهرست شده است. جایزبان
 ةانوادخ در مازندرانی خواهر گیلکی چه باشد هر آورد.دست میهباالترین رتبه را ب، گوییهم

 .است کاسپی
 دارند. مازندرانی با تیپولوژیك اندک پیوندها سایر زبان، توان گفتمی مراتن بر اساس

 به، افطری .دهدمی نشان را( درصد 71) وابستگی درجات باالترین افطری، هاآن میان در
 متعلق، کندمی کسب را بعدی رتبه( درصد 01) توجهی فاصلة قابل با که، سمنانی همراه

                                                           
Ergativity 
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که به خاطر نام کهن استان سمنان که همسایة جنوبی  ستا 0گرایی زبانیناحیه هم به
 خصوصه ب، شناسان اولیهزبان (.Borjian ) شوندکومشی خوانده می مازندران است

 سمنانی اگر حتی، بندی شدنددسته 9های کاسپیجزو زبان، (0191ـ0910) 7گایگر ویلهلم
 .دارد فاصله کاسپی گروه از ژنتیکی نظر از معیار
 ومس یك در تقریباا یك هر که دارند قرار تاتی و جدول مذکور بلوچ بعدیهای بهرت در

 ار خود تمرکز اگر، پایین خوانیهم وجود با. گویی با مازندرانی اشتراک دارندهم مرزهای
 نتایج جالبی را بدست آورد. این توانمی، کنیم محدود، 7 جدول برتر ویژگی سه سمت به

شناسی ایرانی دارند. این به خاطر ارتباط وزن قابل توجهی در رده یتنهای بهها سه ویژگی
 آسیا غرب در0( 7115) استیلو ةمطالع در گویی موجودهم با سه تا از هشت مرز هاآن

 رنگی کادر ایجاد کرد. ایران زبان منطقه در ا راهشکاف تریناست. این ایزوگالس عمیق
اصالح  یا «چپ سمت شاخه» هایزبان یلواست آنچه با 7 شماره جدول مشخص شده در

 ،بلوچی جز به، ما جدول هایهمة زبان که باشید داشته توجه. دارد مطابقت خواندشده می
 رقیش جنوب گوشه سمت به هستند. بلوچی از نظر جغرافیایی متصل جغرافیایی لحاظ از

 در چیبلو تاریخی موقعیت به توانمی را منتظره غیر ارتباط این .متصل است ایران فالت
 . کرد جووجست کاسپی منطقه مجاورت در جایی

ور طبه، خود ساز سرنوشت مسیر تغییر رغمعلی بلوچی آیا این بدان معنا است که
 کرده حفظ موفقیت با هزارهبه مدت یك را کاسپی خودهای آمیزی ویژگیموفقیت

 در خود فعلی همسایگان اب را خود نحو بلوچی احتماالا .نیست طوراین احتماالا5است؟
که این ، گورانی و زازاکی مورد را در فرضیه همین اگر .است کرده هماهنگ آسیا جنوب

 الگوی اخیر از این هم، اعمال کنیم، اندهگرفت سرچشمه کاسپی منطقه از باور وجود دارد
کاسپی با زبان  7 جدول برتر ویژگی سه نه گورانی در و زازاکی نه اما .شودتر میمحتمل

ز نظر ا باید، شانپیشینه از رسیم که فارغبه این فرضیه می، خوانی ندارند. در نتیجههم
 باشند.  شده ورغوطه اطراف های کردیزبان انواع نحوی در

                                                           
Sprachbund 
 Wilhelm Geiger 

های کاسپی به شدت جغرافیایی است. شامل مازندرانی، گیلکی، تالش، قفقازی، تات و سمنانی تصویر گیگر از زبان 9
 شود. در ابتدای قرن نوزدهم گیگر هیچ اطالعی از گروه تاتی نداشت. می
 شود. تیلو شامل: موارد شش، هفت و هشت میگویی متناظر اسمرزهای هم 0
هزارسال پیش یك سر زبان اصالح شده بود. آثار آیندة برجیان دهد که زبان کاسپی حتی یكاسناد تاریخی نشان می 5

 را ببینید. 
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تجلی م مرکزی فالت و تاتی هایگروه بین تقسیم خود را در ای نیزحوزه تطبیق قدرت
 گویی نشانهم مرز ده از یك هر در مازندرانیبا  توافقی هیچ دوم زبانی گروه .کندمی

 این. کندنمی تحمل را 7 سه زبان مشخص شدة جدول از یكهیچ رو این از، دهدنمی
( ترکی و تاتی و) کاسپی و تاتی بین تاریخی مدت طوالنی به یك تماس توانمی را ویژگی

اتی ت مادی مشترک ریشة با وجود، فارسی و مرکزی فالت بین، دیگر طرف از و، سویك از
 و فالت مرکزی توضیح داد. 
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 «آن-»روسی با پسوند عهای سنتی تویی پژوهش برخی از واژه

 ی رودک هللات به نام ابوعبداو ادبی تو زبانیانست مدیر شعبة زبان/  فمیرزای الدینیفس
 انآکادمی علوم تاجیکست

 
 
 
 

 زبان تاجیکی باشد لغات های مهمهئلسنتی مراسمی و موسمی یکی از مس اتاصطالح
ور پره و همة پهلوهای آن به طشناسی تاجیك تا هنوز بهولی این موضوع در زبان، هم
تحلیل و ، ی کارهای اجمالی مورد آموزش قرار نگرفته است. از این جهتضنای بعثاست

ز ا هاآناینچونین موقیع استیعمال ، ریخی و نواتهای دن خصوصیتکرتحقیق و معین 
 نیست. عاریمیت ها

های مراسمی و با پسوند به تحلیل و معین کردن موقیع واژه برای همجانی، بنابر همین
های حیات ویژگی هاآنکه در ، ای به انجام دادن الزم استشده کارهای علمی آن ساخت-

فیل چنین کارهای پژوهشی نه تنها طس یابد. به اجتماعی و معنوی مردم تاجیك انعکا
عیت ضبلکی در برابر این و، های آنلوبی زبان تاجیکی و گوییشسا صهای خایتصوصخ

 شتهذهای گبه دوره هاآنمناسبت ، امروزه طیراهای سنتی آن در شزبان و کاربرد کلیمه
 د.شوو منبعده نیز معین و مقرر می

ریخی اکه در یك دورة معین ت، هستندهای ین کلیمههای مراسمی و موسمی چنواژه
های به بخش کلیمه، را از دست داده ریخی دیگر مقام خودادر دورة ت، به وجود آمده

 رند.ذگریخی( میاستی )تئارخ
در نتیجة از بین رفتن طرز زیست و زندگانی کهنه و رشد و گسترش علم ، طورهمین
رسم و رسوم یك گروه کلیمه و ، تخنیکه، تاستحصاال، اقتصادیات، صناعت، و فرهنگ

و اصطالحات نو  هها واژکه به جای آن چون، برایندناخواه از استعمال میها خواهعباره
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اسی و ط سییکه در نتیجة ترقیات جمعیت و دگرگون شدن شرا، سبب نیستآید. بیمی
از این ، مال برایندها از استعکه تعداد زیاد کلمه، شوداجتماعی باعث آن می، اقتصادی

 ها استثنا نیستند.و قانون عدهو قا صوصیتهای مورد پژوهش ما هم از چنین خجهت کلمه
از جمله ، های سنتی هر خلق و ملتسور یکی از مراسمهجشن توی عروسی و ختن

که یك ، های زیادی به وجود آمده استواژه و ترکیب هاآندر زمینة ، مردم تاجیك بوده
. هر خلق و ملت از روی رسم اندهآن ترکیب یافت-های مرکب و پسوند از کلیمه هاآنقسم 

به  هاآنکه یك قسمت معین ، استنعنوی عهای و رسوم ملی به خود خاص دارای مراسم
که با مرور دور ، عقیده و تصورات کهن مردم رابطه دارند. مسلم است، یینآ، دین و مذهب

فرهنگی ، ادی و اجتماعیصاقت، ریخیات، های سیاسیهو واقع حادثهوابسته به ، و زمان
ها از بین رفتند و تعداد دیگر در حال از بین رفتنند و یا مراسمها، شماری از رسم و عادت

ا ختنسور نیز استثن، مراسم توی عروسی، . از این جهتاندهشدبه تغییرات و تحوالت دچار 
 هم به یاد فراموشی رفتند.برده های نامهای مراسمنیستند و بسیار واژه

که با ، ده استشهای زیادی کاربست های مورد نظر واژهدر زمینة مراسم، با وجود این
را مورد بررسی قرار  هاهای سنتی معمولند و ما تنها یك بخش این نوع واژهنام کلمه

 خواهیم داد.
های مة دورههای توی عروسی و ختنسور در هکه مراسم، شوداز گذشت ایام معلوم می

طبق سیاست زمان صورت گرفته است. در نتیجة تغییرات و ، تاریخی یکنواخت نبوده
ها نیز به تغییرات نعنهعرسم و آیین و ، ادی و اجتماعی و فرهنگیصتحوالت حیات اقت

رشد و  چنینهمگذارند. را می که به واژه و اصطالحات هم تأثیر خود، ندشودچار می
 های کشورهای عالمو گرفت دیپالمتی و دیگر داد، های اقتصادیهگسترش جمعیت و رابط

. مهستیهای آخر سال که ما شاهد تغییرات، رسانندرا می ها تأثیر خودهم به رسم و آیین
س را نیز از پ کلمة مربوط به خود، یابدرود و یا تغییر میوقتی رسم و آیینی از بین می

های که امروز بین مردم ما چندین نوع، یابدآن افاده میهای ما در برد. گواه گفتهخود می
های مخصوص را در هر محلی با تفاوت های توی عروسی و ختنسوررانیدن مراسمذگ

های پیش با های آخر مثل دورهکه ختنسور در سال، کنیم. باید یادآور شدمشاهده می
ی آن در بین خانواده برگزار یعن، شود و تنها در دایرة معیننمی رانیدهذشکوه و شهامت گ

 د.شومی
که ، شودهای شخصی معلوم میشناسی و مشاهدههای علمی فالکالراز روی پژوهش

 رنگی و مشترکنشین برابر موجود بودن همجیكاهای گوناگون تهای عروسی محلدر توی
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و ها در مورد تحلیل و تحقیق واژه رسند. این فرقیتهای نیز به مشاهده میفرقیت
های مراسمی مورد پژوهش در هر د. واژهشواصطالحات توی عروسی معلوم و معین می

های دیگر هم داده که در تحلیل هر یك واژه معادل، یابدموضع با تلفظ محل خود بیان می
 ند.وشمی

به رسم و آیین هر  هاآن بیشتر، های محلی خود بودههر یك خلق و ملت دارای سنت
 شناسی و فالکالرشناسی دارد.مردم، های زبانییگویژ، شتهیك مردم ارتباط دا

 : که عبارتند از، شوندبه سه بخش تقسیم می های مراسمی اصالا واژه
 های موسیمی؛اصطالحات مراسم (0

 اصطالحات مراسمی تویی عروسی و ختنه؛( 7

 اصطالحات مراسم ماتم.( 9

ت دیگر سنتی به وجود آمده ها باز چندین اصطالحادر زمینة این مراسم چنینهم
 گرد.نیز مورد آموزش قرار می هاآنکه هر بخش ، است

 نتیحهای گوناگون سال وابسته به فعالیت ملصها در فکه مراسم، باید ذکر کرد
های موسمی نام به این خاطر مراسم ضشود و محکشاورزان و یا چارواداران برگزار می

 گرفته است.
که با ، ای عبارت استاز اصطالحات مرکب مراسمی و سنتیمواد گردآوردة ما تنها 

گرد. راجع به این مورد آموزش قرار می ئلهاین مس ضو محاند آن ترکیب یافته-پسوند 
دانشمندان وطنی و خاریجی ، کندآن اجرا می-که پسوند ، ای رایعنی آن وظیفه، ئلهمس

به عنابت گرفته نشده است. در  های مراسمی آنوظیفه . مخصوصاااندهاهر نکردظتوجوه 
 هکآنحال ، ده استشآن ثبت ن-های پسوند تاجیك هم وظیفه حاضرةکتاب زبان ادبی 

های مرکب مراسمی و سنتی خیلی فعال است. موافق مواد جمع آوردة ما در ساختن واژه
طور مشخص بیان آن به-های پسوند ( وظیفه0970، اما در فرهنگ فارسی )مشیری

 : که از چنین بندها عبارتند، نداهیافت
 بام+داد+آن؛ شام+گاه+آن؛: کندکه بر زمان داللت می، پسوندی است (0

 گیالن؛: کندکه بر مکان داللت می، پسوندی است (7

 ریزان؛گل، ریزانوکه بر کثرت و استمرار داللت دارد؛ برگ، پسوندی است (9

دد و صفت فاعلی پیونر( میضکه به آخر ریشة فعل )مفرد امر حا، پسوندی است (0
 نگران؛، خرامان: سازدمی



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  074    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

آید و بر نسبت پدر و فرزندی های( خاص میکه در آخر اسامی )اسم، پسوندی است (5
 اردشیر بابکان )اردشیر پسر بابك(؛: کندداللت می

؛ ختنسوران: کندکه بر جشن و آیین و شادمانی و سوگ داللت می، پسوندی است (6
 بران؛حنابندان؛ آشتکنان؛ چیله

: هدتغییری در نوع کلمه بد کهآنبی د؛پیوندکه گاه به آخر صفت می، پسوندی است (7
 شادان؛، آبادان؛ جاودان

 پسوند جمع است. (1

وکان؛ بجاش: سازدهای بچگانه نیز میهای گوناگون بازیآن نوع-که پسوند ، باید عالوه کرد
ل و امثان چنکان؛ پیشگزرکان؛ رستشوکاگرگرکان؛ دودوکان؛ دمخلکنان؛ الله

 ها.این
از جمله زبان ، دیگر ایرانیهای ها و زبانگوییش، فارسیـدر زبان تاجیکی، طورهمین

 حاضرةکه جزع دوم اساس زمان ، های مرکبیخصوص اسمهبها، یغنابی به برخی از اسم
اسم عمل ساخته  هاآنپیوندد و از می یان-، (اُن-: میانها)ع آن-پسوند ، فعل است

 : کنندافاده می هارا ها معنی جشن و مراسم. بعضی از این اسمشودمی
دندان+ریز+آن؛  دور+کش+آن؛ گهواره+بند+آن؛ بریا+کوب+آن؛

 ها.و امثال اینکورپه+دوز+آن  +بر+آن؛عیدی دست+چرب+آن؛
ریخی و اهای تاز قدیم تا به امروز در نتیجة حادثهها، ها در تمام دورهمراسم و جشن

وز ه است. امرشدرو بههای کلی رواجتماعی و اقتصادی به بسیار تغییرات حیات، سیاسی
ی هاها ویژگیآن زکه یکی ا، شده است حفظهای نیاگان بین تاجیکان بعضی از سنت

د. از تحقیقات علمی و مواد زیاد فالکالری هستن هاآنها و اصطالحات ها و مراسمجشن
نشین برابر های سنتی محالت تاجیكها و مراسمکه جشن، توان به چنین نتیجه رسیدمی

 رسد.ها نیز به نظر میفرقیت ،هاآنبین ، های مشترکداشتن مخصوصیت
به طبع رسیده است  «نامة پژوهشگاه»ای نیز در مجلة له مقالهئراجع به این مس

 یم.کردکه در کار خود از آن همچون سرچشمه استفاده ، (7115، محموداو، )مرزازاده
توجه ، دهشآغاز  XIXوزش و پژوهش فالکالر مراسم توی تاجیکان هنوز از عصر آم

ده است. با وجود کرشناسان و فالکالرشناسان را به خود جلب مردم مخصوصاا، دانشمندان
از جمله ها، های فالکالرشناسی تاجیك به پژوهش فالکالر مراسمچون دیگر ساحه ،این

های زیاد و جالب به و دورة استقالل پژوهش XX فالکالر مراسم توی در آخرهای عصر
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( تعلق دارند. ولی از نگاه 7105ر.احمداو )، (0971) هنی ایواذکه به قلم ف.، اندهوجود آمد
 های مراسمی در کنار مانده است.شناس جهت زبانی واژهدانشمندان زبان

نتی های سکه واژه، له هم همین استئوردن این مسآسبب به رشتة تحقیق در
یافته مورد تحلیل و بررسی ترکبآن -های مراسمی با پسوند کلمه مخصوصاا، مراسمی

 شناسی قرار گیرد.زبان
ها و رة فعلضاساس زمان حا، چه مراسمی و چه موسمی از اسم، های سنتیبیشتر واژه

 شوند.رده میوتشان آتوضیحاکه به ترتیب الفبای با ، اندهساخته شدیان( -آن )-پسوند 
 ،)عروس+بر+آن(. بردن عروس از خانة والدین به خانة داماد –بران عروس0/1

و  دومهای عجز، اول متعلق به زبان عربی بوده عنام دارد. از جهت برامد جزبران عروس
عروس چند کلمة دیگر به وجود آمده  عیعنی با جز، که در همین قالب، اندسوم تاجیکی

 : طور ذیل تصویر کردبه راهاآنتوان است و در نقشه می
 

 
 

 
 

 
 

 
ل)اَ(ب+آن(. این سنت چند روز پس از توی عروسی برگزار ط)داماد+ل)اَ(بان طداماد

د. داماد و عروس با دعوت والدین عروس با خویشان و دوستانشان به خانة پدر شومی
وناگون های گنیرییها و شکلچه، دسترخانی با کُماچ، روند و با خود گوسفند یا بزعروس می

بها گسترده انداز از متاع قمتبرند. در آستانة خانه زیرپایی هم داماد و هم عروس دو پایمی
های هر کدام با همراهان خود به هجره، شتهذرویی آن گ زتا داماد و عروس ا، شودمی

 ها همراه عروس به خانة عروسخانه و زنجداگانه روند. مردها همراه داماد به مهمان
دهند. در آخر پدر عروس روند. پدر و مادر عروس به شرف داماد و عروس ضیافت میمی

های دهد. مادر عروس نیز به زنها هدیه میبها و همراهان وی جامهبه داماد سر و تن قمت
 دهد.همراه عروس آمده گزواری تحفه می

بینعروس  

 آن

 بر بر

 بیار بیار

 لب طلب
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صورت  بهو در کتاب  «داماد چغان»در فرغانه در شکل ل)اَ(بان طدامادواژة 
های آوازی خصوصیت لهجوی که با تفاوت، شوداستفاده می «لوان//داماتتوالنطداماد»

 .اندهگرفت
در برخی از ، تاجیکان فرغانه مربوط دانسته شده است که به لهجة، چغان داماد
یعنی چیغ خصوصیت لهجوی ، دوم عشود و جزهای دیگر شمالی نیز استفاده میگوییش
 شود.استفاده می «دعوت کردن، جیغ زدن»به معنای ، داشته
 عمستقل معنا و دو جز عاز دو جزبُران کجك)کج+اک+بُر)ر(+آن(. واژة بُران کجك

ساخته آن -اساس زمان حاضرة فعل و پسوند ، اک-پسوند ، یعنی از صفت، رسانیاری
ف سازی هم در زبان تاجیکی معمول است. عمل بریدن زلکه چنین قالب کلمه، شده است

 شود.که در خانة داماد اجرا می، بناگوش عروس پس از شب اول عروسیست
 .بُرانپرچه)سر+پا+بین+آن(. نیگ. سرپابینان 
های آن عجز، آن ترکیب یافته–سر+پا+بین و پسوند : مستقل معنا عاز سه جز سرپابینان

 های بدناز اسم+اسم+اساس زمان حاضرة فعل+پسوند عبارتند و سر و پا به عضو
پس به چنین ، رانیدهذسازی را از سر گمندند. به اندیشة ما این کلمه دو زینة واژههعالق

مده است. زینة اول از سر و پا توسط فعل دیدن به شکل عبارة فعلی سر و پا آشکل در
به صورت واژة مرکب آن -ن پسوند کردسپس در زینة دوم با همراه ، دیدن بیرون آمده

 چه مرکب دو اساسهها، ده است. از شکل چنین نوع کلیمهشست سه جزعه با پسوند کارب
ها از بعضی عبارهآن -های پسوند که یکی از وظیفه، شودو چه مرکب سه جزعه معلوم می

 های سنتی بوده است.ساختن واژه
های گوناگون از حصه، واژه عبارت بوده 65مواد بخش اصطالحات مراسم عروسی از 

 ها ساختهاز اسم و اساس زمان حاضرة فعل هاآنکه بیشتر ، اندهنامی نطق ترکیب یافت
ها تقسیم های نطق به چنین گروهشده است. اصطالحات مراسم عروسی را از روی حصه

 : کردیم
 : آن-ها و پسوند اساس زمان حاضرة فعل، اسم (0

، دبرانداما، دستچربان، برانبوغچه، عروسطلبان، عروسبینان، عروسبیاران، عروسبران
، دوزانکشیده، زنگیران، دخترطلبان، دختربراران، دامادطلبان، دامادبینان، دامادبراران

، ریزانکورپه، کشانکورپه، لیسانکاسه، کاکلبافان، کلینطلبان، فرارانکلین، بیارانکلین
، کنانپارهپرچه، برانپرچه، زیرکنانآستانه، نانشکنان، لگندکنانکورپه، دوزانکورپه
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، رونمایان، رویمالکدران، روکشایان، کنانروکشاده، ریزانروغن، روبینان، ُبرانپوشاک
، اناندازسرفه، برانسینه، سرشویان، سرتراشان، سرپابینان، پرسانصالح، بندانسله

، ارانهیزمبی، خسورتلبان، گیرانفاتحه، تویبران، تارزنان، پیچانتلیچه، کشایانسرفه
 شهبران.، جهیزدوزان، چادرکنان، چادرزنان، ندانبحینه، هیزمشکنان

های که در ساختن اصطالحات مراسم عروسی کلمه، شوداز واژهای ذکرشده معلوم می
 .اندهرو فعال بود، کورپه، داماد، عروس

 بر

 
 بیار
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 کشا
 
 

 رو نما آن )یان(
 

 کشاده+کن

 
 تیان.سفیدی، کجکبران: آن-اساس زمان حاضرة فعل و پسوند ، صفت (7
 طلبان.هفته: آن-اساس زمان حاضرة فعل و پسوند ، شماره (9
 ،جایاندازان، پیشغیالن، کوچبینان: آن-اساس زمان حاضرة فعل و پسوند ، ظرف (0

 جایغنداران.
طور عموم به چنین توان بههای سنتی مراسم توی عروسی میهاز تحلیل و بررسی واژ

 : نتیجه رسید
های آن ساخته شده یکی از مسئله-های سنتی مراسمی با پسوند تحلیل و تحقیق واژه .0

طور عموم مطالب ها بهتر این نوع کلمهبیش، های آن بودهمبرم زبان تاجیکی و گوییش
 گیرند.گذشته و امروزة این مردم را فرا می

که در ذخیرة لغوی زبان تاجیکی ، رسداز مواد مورد تحقیق چنین به مشاهده می .7
به حیث نمونه از  هاآنو اند ریخی و بنیادی سنتی محفوظ ماندهاعنصرهای گوناگون ت

 شوند.گذشتة نچندان دور زبان تلقی می

 اگانه خیلیهای جدآن ترکیب یافته از جهت فراخور بخش-های مراسمی با پسوند واژه .9
های سنتی مراسمی نه تنها باشند. اکثریت این کلمهکننده میجالب و رنگین و دقت جلب

موزش بلکه برای آ، های شرقی ایرانی تاجیکستانزبان، های آنگوییش، برای زبان تاجیکی
 فرهنگ ملی مردمان ایرانی تبار اهمیت ویژة علمی دارند.

ده از جهت ش توی عروسی در مقاله تحقیق های سنتی مراسمکلمه، به همین منوال .0
 سمنتیکه تحول، های مورد پژوهش(های واژهشناسی جزعاتیماالگیه )منظور ریشه، ساختار

 پیش هاآنتحقیق ، ارزش بوده سیاسی و اجتماعی زبان بسیار مهم و با، ریخیاهای تدوره
 از همه اهمیت اجتماعی و اتنالینگویستی دارند.
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های بان تاجیکی )منظور ادبی( در آن ظاهر ی سنتی مراسم واژههایکی از ویژگی .5
، مرزیهای تاجیکان داخیلی و برونهای سنتی گوییشبا برخی از کلمه هاآنکه ، یابدمی

 های یغنابی و پامیری عمومیت دارند.زبان

 
  



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  011    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

 ادبیات
 ص.910ص. 0911. دوشنبه: معارف. ایجادیات دهنکی خلق تاجیكاسراری و.، اماناو ر. 

 .065 ص .7105. دوشنبه. های موسمی تاجیکان آسیای مرکزیمراسماحمداو ر. 

 .956 ص .0915. فانتیکه. مارفاالگیه. دوشنبه: دانش، 0قسم  گرمتیکة زبان ادبی حاضرة تاجیك.

 .050 ص. 0979. دوشنبه: عرفان. 0لکسیکاالگیه، فانتیکه و مارفاالگیه. ق.  زبان ادبی حاضرة تاجیك.

 .060 ص .0971. دوشنبه: دانش، سرودهای موسمی توی تاجیکانایوا ف.  ذهنی

 .771ص . 0971. دوشنبه: دانش. های تاجیکان ریان کتابلهجهمحموداو م. 

 .067 ص. 7107. «کانسترست». دوشنبه: ج.د.م.م. های محلی و سرودهای یغنابیسنتمرزایو س. 

. رقم 7115آن. نامة پژوهشگاه. دوشنبه، -با پسوند های رسوم تاجیکی مرزازاده س.، محموداو م. نام
 .090ـ069. ص 7

 .951 ص .7111. 0. ج. «کسیراکسلیند»دوشنبه: ج.م.م. ؛ فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی. مشهد

 .905ص .7111. 7. ج. «کسیراکسلیند»دوشنبه: ج.م.م. ؛ فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی. مشهد
Mahshid Moshiri. Persian Dictionary. Alphebetical-analogiccal. Tehran: Soroush 

Press,  pp. 



 

 

 
 
 
 

 تاریخچه زبان سغدی

 (یادکرد)نگار شناس، فرهنگزبان/  دکتر بدرالدین قریب 

 
 
 
 

 تا سیزدهم لهای ایرانی میانة شرقی است که از قرن اوزبان سغدی از شاخة زبان
دان تبار بمردمانی ایرانی، دریای سیاه تا چین از، میالدی در گسترة جغرافیایی عظیمی

بر های مختلفی را درگروه، های ایرانی میانه غربیبرعکس زبان، کردند. این شاخهم میتکل
از نظر تغییرات  چه، ها و وجوه اشتراکشانبه اندازة شباهت هاآنگیرد که وجوه اختالف می

 .د استزیا، صرفی و نحویهای مشخصه آوایی و چه از نظر
است و از  ترین زبان ایرانی میانة شرقیمهم، ادبیاتع و حجم از نظر تنو، زبان سغدی

خوارزمی و بلخی ، تنیخُـهای سکاییموضعی بین زبان، شناختیزبان دیدگاه جغرافیایی و
 دارد. 

اقوام ایرانی زبان ، قرون گذشته که درای هناحی، مرز و بوم سغد است، زبان زادگاه این
 که از نواحی، آثار مکتوب این زبان خوارزمی و بلخی آن را احاطه کرده بودند.، اییسک

ره د و از مغولستان شمالی تا، دیوار بزرگ چین های داخلینزدیك سمرقند تا یکی از برج
، یانهم گسترة جغرافیایی آن را در آسیای، شده علیای رود سند در شمال پاکستان کشف

 دهد. تا سیزدهم میالدی نشان میقرن دوم  را از و نفوذ فرهنگی این زبان
 اعزام نخستین هیئت اکتشافی آلمان به آسیای دو سال بعد از، میالدی 0910در سال 

ر واقع درفان)های بازیافته از تُکه مأمور رسیدگی مدارک و نسخهقان یکی از محق مرکزی
قطعة کوچکی ، ن آن گنجینهدر میا، شد (کیانگ امروزآن زمان و ایالت سین جین ترکستان

ناشناختة ایرانی تشخیص داد. شواهد تاریخی و کشفیات بعدی معلوم  به یك زبان قرا متعل
 است. سغدیزبان ، کرد که آن زبان تا آن روز ناشناخته
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ت مدارک بسیاری به زبان مد این. طی گذردسال از آن واقعه میاکنون بیش از نود
  .سغدی پیدا شد

 به مدارک بازیافته، پیش سالاز شصت .ن خوانده و متون آن ترجمه شدخط ناشناختة آ
افزوده شد و کوشش دانشمندان ( هم زادگاه اصلی قوم سغد) مدارک تاجیکستان ،از چین

 .ادبیات سغدی انجامید بیشتردر کشف راز این اسناد به تنوع 
ز ماندة یکی انهاقرن پننُه خانةکتاب، رفانت های سوزان ترکستان چین در ناحیةشن

نزدیكِ شهر مغ  های دژی در کوهخرابه، چین (هوانگتون) هوانهای هزاربودا در دونغار
نجینة دیوار بزرگ چین گ بانیهای دیدهو ویرانة یکی از برج، نجیکند در تاجیکستانب کهن

، ینشداشتند و راز قوم شهرن هزار در سینة خود به امانت نگهیك ادبیات سغدی را بیش از
دانشمندان و پژوهشگران قرن  زدةدین و دانش سغد را در مقابل دیدگان حیرت، بازرگان

زرگِ های بهها و موزخانهکتاب سپارکه پس از کشف ره، بیستم بازگشودند. به این مدارک
شوف های مککتیبه، شدند (سابق)لنینگراد  برلین و شهر، لندن، پاریس، اروپاشهر  چهار

سنگ  و ،افراسیاب نزدیك سمرقند در ازبکستان های شهر قدیمیدیوارنوشته، در مغولستان
دنی و فعالیت م های نویافته در شمال پاکستان را نیز باید اضافه کرد تا گسترشنوشته

بی خو هنر و کاال را به، ایرانی و نقش آن در اشاعه و انتقال فرهنگکهن  فرهنگی این قوم
 .نشان داد

 
 خذ تاریخیآم

 های هخامنشی است. در هراوستایی و کتیبه متون، ین مأخذ تاریخی نام سغدنخست
 به معنی سرزمین و هم به معنی مردمی که سغد هم، دو زبان اوستایی و فارسی باستان

هایی که از داریوش و است. در سنگ نوشته به کار برده شده ،در آن سکونت داشتند
آمده و  بار در شمار ایاالت شاهنشاهی ایرانچند sug(u)da، نام سغد، ماندهخشیارشا باقی

 ،اندبوده که همسایگان نزدیکش، (قدیم منطقة هرات نام)اغلب با بلخ و خوارزم و هری 
 «سوی سغد آنسکاهای » سکا در عبارتی به مضمون با  دو بار نیز نام سغد .همراه است

، ندکمیتوصیف  ود رامعروف شوش که داریوش ساختمان خ آمده است. همچنین در کتیبة
های نگارهگوید. در سنگسخن می، آورده شده« سغد» های الجورد و عقیق کهاز سنگ

جمشید که مانند موزة ت آپادانای تخ لکان قصربآرامگاه داریوش در نقش رستم و دیوار 
ا ی هخامنشی را بامپراتورن اگوناگونملل  قش نمایندگانای ناصیل و ارزنده یشناسمردم

لند شلوار ب، با درازیپیکر مردِ ریش، ضبط کرده است ملی خود بر سینه سنگهای سلبا
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احان چینی ه سیکه جلب توج) شودآسیای مرکزی دیده می و گشاد در میان نمایندگان
در هفدهمین ، همچنین. که نقش یك نفر سغدی باشد رودو گمان می( را کرده است

 ار پلکان شرقی آپادانای تخت جمشید تصویردیو دهندگان که برهیئت نمایندگی هدیه
داری که باال و پایینش و حاشیهی ررا با ردا دانشمندان پیکر پنج نفر سغدی، شده است

برش گرد خورده و شلواری گشاد که در قوزک پا بسته شده و کالهی باشلق مانند که سر 
ر زیر د اهی پوشیدهبه تیغ کوت مسلح ؛ هر پنج نفراندهپوشاند تشخیص دادو گوش را می
 اند.یك تبرزین و یك اسب هدیه آورده، دو حلقه بازوبند، یك شمشیرردا هستند و 

 šayana؛ و فصل ا ول وندیداد به صورت ترکیب suγδa نام سغد در مهریشت به صورت

- suγδa  در فهرست کشورهایی که ، در وندیداد شود.دیده می«هامحل سکونت سغدی»یا
 نام کشور سغد است.، دومین نام، اهورمزدا آفریده

و بعضی از محققان این واژه را در ، است gavaنام سغد در اوستا همیشه همراه با 
 (Bailyبیلی )، اند؛ به عالوهمترادف سغد دانسته، آیدمی gava-šatiو  gava-šayanaترکیب 

گرفته ، ا شهرخصوصاا ده ی« محل سکنی»آن را به معنی  qaeuو واژة آسی  gava با مقایسه
داند. گِرشِویچ در کتاب سرود می« سکونت در شهرهای کوچك»و ترکیبات باال را به معنی

 سکونت»و دیگری « محل سکنی»یکی: دو معنی پیشنهاد کرده gava اوستایی مهر برای
سغد خود مترادف ، طریقبدین .که نام دیگر سغد یا قسمتی از آن بوده است« مطلق

گرد و در مقابل مردم بیابان« محل سکونت مردم شهرنشین و مستقرمسکن یا »شود بامی
)سابق( در آسیای  های اخیر دانشمندان شورویهای شمالی. کاوشچادرنشین استپ

این ادعا را تا حدی ثابت ، مرکزی و آثار درخشانی که از زندگی شهرنشین پیدا شده
 .آمده است Soghdoiو  Soghdiane نام سغد و سغدی به صورت، کند. در مآخذ یونانیمی

و ، هایی که در قلمرو فرمانروایی شاهان هخامنشی بودههرودوت سغد را در فهرست ملت
های بنا به نوشته، آورد. حدود سغدسغدیان را در لیست افراد سپاهیان خشیارشا می

رود جیحون در جنوب و رود سیحون در شمال بوده است. یکی از مشخصات ، استرابن
است. این  جاآنوجود شهرهای بزرگ در ، کردهجلب ، یونانی را نظر نویسندگان سغد که

شناسان شوروی )سابق( ثابت چه باستان، کندهای جدید تأیید میمطلب را نتیجه کاوش
و  ،که آسیای مرکزی از قرن هفتم بیش از میالد تمدن شهرنشینی داشته استاند کرده

کشی و سیستم آبیاری و کانال، منظم شهرها دن آن جامعه را در سازمانممظاهر ت
دانند. همچنین گواهی استرابن درباره زبان و ساختمان برج و باروی دفاعی می، سازیسد
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بلخ و سغد کالم ، چون بنا به گفته او مردم هری )هرات(، سغدی خالی از اهمیت نیست
 اند و تفاوت زبانشان زیاد نبوده است.فهمیدهدیگر را میهم

و در  شودهای مختلف دیده مینام سغد به صورت، مآخذ ساسانس و متون پهلویدر 
غد در نام س، متن پارتی کتیبه کعبه زردشت که از شاپور اول مانده و در ترجمه یونانی آن

ی ساسانی همراه با نام کوشان شهر و کاشغر و تاشکند ذکر امپراتورمیان ایاالت قلمرو 
آمده  تیكسوت و سوپ، نام سغد اشکال سولیك، ن کتیبهشده است. در متن یونانی همی

، تبّتی ،با نام سغد در مآخذ شرقی مانند مراجع چینی، swl(y)kاست. صورت اول 
« سوذ»که یقیناا  swtسنسکریت و خروشتی شباهت زیاد دارد. صورت دوم متون پهلوی 

و ترجمه  su-těینی واژه چ« هاسغدی»به معنی  sōdiqāyēدر واژه سریانی ، شدهتلفظ می
با تلفظ احتمالی  swptyk، یونانی متن کتیبه کعبه زردشت منعکس است. صورت سوّم

های مختلف توان تصور کرد که صورتقرابت دارد. می sovdikبا واژه ارمنی ، «سوپدیگ»
 جا باید اعترافهای گوناگون آن زمان باشد. در ایننام سغد در متون پهلوی نمایانگر لهجه

 که اطالعات مأخذ پهلوی راجع به سغد زیاد نیست. کرد
مده که با واژه سغد آ)سوغل(  swγl-yyنام سغد در متون فارسی میانه ترفان به صورت 

 هاییعنی در نامه ،سغدیهای ترین نوشتهچنان که قدیم، در متون سغدی نزدیك است
مشاهده  sγwδyk و swγδy’nkآمده و در اسناد کوه مغ  swγδykنام سغد به صورت ، باستانی

 است. sγwδy’n’kشده و در یکی از متون سغدی موزه بریتانیا 
یا با « سوغد» هجایی بوده و به صورت  رود که نام سغد در زبان سغدی دواحتمال می
دیگری های /در سغدی نمونهγ / و /u)قلب/  شده استخوانده می« سغود»قلب واو و غین 

، اندها گرفتهمراجع ترکی و اسالمی نام سغد را مستقیماا از سغدیرسد که نظر میدارد(. به
 است. soγdiq چنان که صفت سغد در ترکی اُرخُن

جهانگرد معروف چینی هیون تسانگ )هسون تسانگ( از ، قرن هفتم میالدی در
کند. وسعت سرزمین از رودخانه چو در شمال شرق کشوری به نام سولی عبور می

 و، کش در جنوب سمرقند بوده است. کلمه سو لی به کشور و مردمسمیراشیه تا شهر 
توان ن سیاح میایهای شده است. همچنین از نوشتهاطالق می هاآن طهمچنین زبان و خ

چنان که ، دو عالمت داشته استوسغدی الفبایی بوده و بیست استباط کرد که خط
این ترکیبات مجموع لغات غنی  ؛دشوها از ترکیب این عالمات درست میواژه»: نویسدمی

د خواننها صاحب ادبیاتی هستند که همگان آن را میدهد. سغدیو متنوعی را تشکیل می
از یك استاد به استادی دیگر بدون گسستگی منتقل شده و  هاآننویسی و روش خط
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شود؛ فقط در اینجا از نفصیل ذکر مأخذ دیگر چینی خودداری می«. محفوظ مانده است
نام سغد در مراجع چینی به صورت سوته هم آمده است. ، شد که غیر از سو لی راید متذکب

همچنین احتمال دارد که نام سوهی که در متون کهن برای تسمیه ناحیه کش آمد و 
 در اصل از همان نام سغد مشتق شده باشد.، تلفظ قدیم آن سو گیت بوده

 ولی، شودالنهر اطالق میتی در ماوراءسغد یا صغد به سرزمین و مل، در مراجع اسالمی
ابن حوقل و یعقوب درباره ، یاقوت، مقدسی، نویسان اسالمی مانند اصطخریجغرافیای

عقیده نیستند. بیرونی که اخبار سودمند او درباره تقویم حدود جغرافیایی این سرزمین هم
حدود سرزمین ، اسالمی جلب کردهای سغدی توجه خاورشناسان و حیات آن زبان در دوره

ها سخن سالیانه سغدیهای دهد. اما هنگامی که درباره جشنسغد را به تفصیل نمی
کند و از از اهالی بخارا و بیکند وشهرهای کوچك کمچکت و طواویس یاد می، گویدمی

 شاه سمرقند، شاهان عالم ضمن ذکر القاب، برد )همچنین در جای دیگرسمرقند نامی نمی
و شاه فرغانه ، اسروشنه را افشین، شاهشاه کش را بیدون، بخارا را بخاراخداشاه ، را طرخون

نویسان اسالمی سمرقند را اصل سغد خواند(. در صورتی که دیگر جغرافیرا اخشید می
داند و شهر از دبوسیه تا سمرقند می، دانند و اصطخری سغد اصلی را در مشرق بخارامی

ران کند که دیگنامد. اما اضافه مید را قلب سغد میاشتیخن در هفت فرسخی شمال سمرقن
 دانند.)نخشف فارسی( می سغد را شامل بخارا و کش و نسف

داند. و این ولی بخارا را از آن جدا می، نسف و کش را جزو مرز و بوم سغد، یعقوبی
 لیمسلم را وا، معاویهبنزیرا وقتی یزید، کندامیه صدق مینظریه الاقل در دوران بنی

از دو  خاتون بخارا از ترس مسلمین از پادشاه سغد کمك خواست. یاقوت، خراسان کرد
های نویسندگان قرون از گفته کند.بت میصح سغد یعنی سغد بخارا و سغد سمرقند

شود که کشور یچنین مستفاد م های جهانگردان چینیتشاسالمی و از یاددا نخستین
های آن رود سیراب شاخه بود که به وسیلة هاییزمینرود رزافشان و ه سغد شامل در

که در تمام آثار ، کشور سغد خیزیصلجالبی از سرسبزی و حا همچنین توصیف .شدمی
 (رود سغد)زرافشان ه وجود این کشور را در در ،دخورمینویسندگان اسالمی به چشم 

 کند.تأیید می
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 سغد تاریخ برجستۀهای نکته
 ایرانی های تاریخیشناسی و دادهباستان هایراه با یافتههم)، مدارک مکتوب سغدی

 که حدود هزارة، دهند که قوم سغدنشان می، (چینی و اسالمی، یونانی، باستان و میانه
پیش از میالد  لهزارة او ،رزافشان ساکن بود هپیش از میالد در نواحی سمرقند و دردوم 

دست یافت و در  (ماوراءالنهر) سیحون به قسمتی بزرگی از جلگة میان دو رود جیحون و
ذ باکتریای مآخ) بلخی، (های مآخذ یونانیسیت)قوم سکایی  یعنی، نژاد خودجوار اقوام هم

و از قرن ششم تا چهارم پیش از میالد تابع هخامنشیان ، شد و خوارزمی مستقر (یونانی
ان و هجوم لشکری، شکست که وحدت سیاسی اقوام ایرانی، یامپراتورآن  با فروپاشی. بود

تعداد زیادی ازآن قوم به سوی شرق و ، (مرکند باستانی) سمرقند اسکندر و غارت شهر
هایی تشکیل دادند. آن ابریشم مهاجرنشینه مرزهای چین مهاجرت کردند و در مسیر جاد

 دورة کوتاهی از سلطة سلوکیان بیرون بعد از، سغدیان که در زادگاه خود ماندند گروه از
شهرهای کوچکی برپا کردندکه گاه زیر سلطة کشورهای نیرومند زمان و لت و دو، آمدند

 نفوذ فرهنگی، در طول چندین قرناما ، گرفتمینشین قرارکوچ گاه در معرض تهاجم اقوام
 .اقتصادی خود را حفظ کنند و

رسد ر میشود به نظق. م. دیده می 075ها در منابع چینی از سال (یئوچی)نام یوچی 
ها از چین به سوی غرب یعنی مرزهای ق. م. یوچی 051تا  061های در حدود سال که

کرده  ق. م. تسخیر 091خاک سغد را کمی قبل از  فرغانه و سغد حرکت کرده و شاید
 ی محلی آمیخته و رنگ کامالا که با دولت شهرهاها، باشند. در زمان فرمانروایی یوچی

از سلسلة هان به طرف مرزهای دوردست  (Wu-Ti) یك ژنرال چینی ،سغدی گرفته بودند
ها به قصد درخواست کمك از یوچی، داشت چین نامکه چانگ، این ژنرال گسیل شد. غرب

 که خطر بزرگی در مرزهای شمال، (هسییونگ) علیه قوم وحشی و زردپوست هزییونگ
 اعزام شد. به سفارت، غربی چین ایجاد کرده بودند
 هایهای آسیای میانة شرقی و سالدر بیابان اهایی طوالنیژنرال چینی بعد از ماجر

آمیخته از عناصر نی با تمد جاآندر  هر رسیدبه ماوراءالن، اسارت در دست اقوام دشمن
 .ایرانی و یونانی آشنا شد

یونانی شده بودند. ـایرانی اقامت در این سرزمین وارث فرهنگ غنی ها بعد ازیوچی
ها چییو، عقیدة بعضی از دانشمندان بسیار نوشته شده است. بهها مطالب یوچی دربارة
بازماندة  هاآن ،؛ ولی به عقیدة برخی دیگراندهبودتبار نیایرا ،اقوام سکایی و بنابراین یکی از
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خن س، شاخة کنتوم، اروپاییوکه به زبان هنداند مرکزی بوده اقوام هند و اروپایی آسیای
 .اندهخواند رن بیستم این زبان را تخاریشناسان قزبان گفتند ومی

 کوشانیان در ناحیة ها پادشاهی بزرگی به ناموابسته به یوچی در هر حال یکی از اقوام
ی که شمال امپراتوراین  برقرار کرده و دین بودا را پذیرفته بود. قلمرو خویش جنوب

قدرتمند خود چون پادشاهان  در زمان، گرفتافغانستان را در بر می پاکستان و جنوب
هند و تمام افغانستان کنونی گسترش یافته و مرزهای ه شمال شبه قار به، کانیشکا

 کرد. تهدید میالنهر اشکانیان را در ماوراء
ها که زیرا یوچی، مأموریت خود موفق نشد چین در انجام امپراتورژنرال فرستادة 

حشیان و سوی شرق و درگیری باقصد بازگشت به دیگر یافته بودند  و خرمی سرزمین آباد
 آسیا به چین بهایی از فرهنگِ مردم غرباطالعات گران مّا توانستزردپوست را نداشتند؛ ا

چند هیئت  (Ta-yuanسغدی تا یوان ) هایبیابی به اسدست چین برای. ارمغان آورد
ابل ر مقد عدم موفقیت اقدام به لشکرکشی نظامی کرد.ت سیاسی به سغد فرستاد و به عل

با حدود چین در اولین عملیات  همسایه یاری خواست.ی متحد سغد از کشورها، این تجاوز
موفق شد سغد را ، با دو برابر سپاهم لشکرکشی دواما در ، هزار سپاه شکست خوردسی

ینی چ بستن قرارداد صلح شد که طبق آن سپاهیان فرماندار سغد راضی به. محاصره کند
اسب  خاک سغد را، چینی بدون ورود به پایتخت اک سغد راخ، بدون ورود به پایتخت

 011 این رویداد حدود سال .هیئت چینی دادند هزار رأس اسب معمولی بهاصیل و سه
  کردند. این واقعه با چین روابط دوستانه برقرار ها بعد ازسغدی .اتفاق افتاد ق.م.

 بارة سغد و شهرهای ماوراءالنهرمطالب جالبی در های سلسلة هاننامهلدر سا، از این رو
 های مختلفبه زبان از فرغانه تا مرز پارت مردم»: شده استیافت. از جمله نوشته توان می

تان آن زمان ترکس رسد که درمیبه نظر «. فهمنددیگر را مییك ولی کالم ،گویندمیسخن 
جا راه نیافته رک هنوز بدانت زبان بوده است و اقوام یایرانکامالا  واحدی، غربی از نظر زبانی

ه قابل توج، دهندسغد می اطالعاتی که منابع چینی راجع به حکومت بودند. همچنین
ی گیربزرگ تران یا پیران تصمیم امور کشوری در شورایها، روایت چینیبنا به  .است
 .فرمانروا کارهای اجرایی را در دست داشت شد و یكمی

نام داشت که با سپاهیان  (Mugua / Mukua) سغد موگواق. م. فرمانروای  017در حدود 
 ،که برای گرفتن اسب آمده بودند، موگوا به یك هیئت چینی به جنگ برخاست چین

سرانجام موگوا دزدان  .را دزدید داد و این هیئت در بازگشت چند اسب سغدی جواب رد
 .را دستگیرکرد
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ا قرارداد صلح ب ها بعد ازینیلشکرکشی نظامی زد. چ عه چین دست بهقدر پی این وا
مردم با رأی شورای  ق. م. 011ولی در سال ، جای او گذاشتند شخص دیگری را به، سغد

 و برادر موگوا را بر تخت نشاندند. تران او را کشتند بزرگ
 افق دوردست غرب را گشود و چین، چینیان سفر ژنرال چانگ چین و لشکرکشی

 یش یافت.خریداران جدیدی برای کاالهای خو
 ق. م 016ین کاروان چین در حدود اول و ابریشم کمك کرد دهاین واقعه به رونق جا

ای آسیهان از  شود که سفیرانی که در دورةمی رات خراسان رسید. همچنین تصوحد ربه س
 هدایای خویش و بازرگانان سغدی بودند که برای تقدیم محتمالا  ،مرکزی به چین رفتند

به  توانبودند. می چین گسیل شده امپراتورغرب به دربار  ای کاالیجوی بازاری بروجست
ریان دو ج، غربیش استقرار روابط سیاسی چین با دول تهای مرز زمان بایقین گفت که هم

پدیدار شد. از شرق ابریشم ق قاره آسیا و از غرب به شر، به غرب فرهنگی از شرقـاقتصادی
 ؛یونانی به خاک چین راه یافتـدایی و هنر ایرانیو از غرب دین بو، غرب چینی به سوی

ظ محرک و محاف راه ابریشمدر طول شاه نباید فراموش کرد که مهاجرنشینان سغدیالبته 
 دامنة غربی دیوار چین برای، به عقیدة سراورل استاین این دو جریان تاریخی بودند.عمده 

 چین دربارة شکوفایی دو کشور ژنرال چانگ ،راه حیاتی احداث شدداری همین شاهنگه
دو  رونق این و بازرگانی پر، بازارهای بزرگ، حصار دور شهر، شهرهای آباد، بلخ و سغد

اوایل  تا این وضع محتمالا (Han-shu) شومأخذ هان بنابر .های شنیدنی داردسرزمین گفته
 ای طویلهکشیشناسی نیز وجود کانالباستان مدارک. قرن نخست میالدی ادامه داشت

های یافت شده در دره سکه کند.کشتزارها را تأیید می رسانی به شهرها و آبیاریبرای آب
از سرنوشت سغد بعد  در پشت سکّه است. با سر اسب انتونیوکوس از نوع درهمزرافشان 

، اول و دوم هجری قمری بودند در قرننهر نیروی برتر ماوراءال که محتمالا هااز دورة یوجی
نداریم. شك نیست که در  مدرک دیگری در دست، و اخبار مآخذ چینیها راه سکهجز از 

ا ام، گرفتند ز کوشانیان بهرهابودا و دین ، از اشکانیانخاذ خط خود در ات این دوره سغدیان
ر صورتی د، اندسغد فرمانروایی نکرده سیاسی اشکانیان به صورت گسترده و دائم دراز نظر 

را  خود قلمرو، فرمانروایان قدرتمند آن خاندان مخصوصاا، تبار کوشانپادشاهان ایرانی که
انه سغد و فرغ، کاشغر، رود که در زمان کانیشکااحتمال می تا مرز جیحون گسترده بودند و

شکا گرایی کانیسیاست بودایی در آمده باشند. اگر چه دین بودا با زیر سلطة کوشانیان
گرفت و از مرز جیحون گذشت  خاک افغانستان را فرااز شمال هند و بیشتر  قسمت بزرگی

که کوشانیان  جاآناز امّا  دولت شهرهای ثروتمند و سغدی طرفدارانی پیدا کرد و در میان
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 ه نظربعید ب، کردندمیکم و بیش پیروی  اشکانیان از سیاست آزادی دینی هخامنشیان و
ن وجودآیی، مانده. آثار باقیفراگیر شده باشد رسد که دین بودایی در سرزمین سغدمی

سغد از مراکز بزرگ ، کند. با این همهرا در سغد تأیید می زردشتی و همچنین شکوفایی
 های دخیل سغدیباقی ماند. واژه، اسالمی حتی تا اوایل دوران حکومت، هرماوراءالن بودایی

 باشد. «بت»و  «فرخار»باید میراث آن زمان مثل 

به گواهی کتیبة معروف او در ، در زمان سلطنت شاپور، در اواسط قرن سوم میالدی
وذ پنجم میالدی نف احتماالا تا قرن ی ساسانی شد.امپراتور سغد قسمتی از، کعبة زردشت

احتمال  باقی ماند بیشوشهرهای غربی سغد مانند بخارا کم ساسانیان به خصوص در
دی سغد و خوارزم زیر سلطة میال 710نیز در سال دوم رود که بعد از فتوحات بهرام می

مانی و مسیح به این دیار راه یافت  گرفته باشد. در این دوره است که دین ساسانیان قرار
ای مجموعه، و پرستش خدایان کهنمحلی های و همراه با دین زردشتی و بودایی و آیین

ر هن گذاربنیان، با شکوفایی اقتصادیمتجلی کرد که همراه  از فرهنگ دوران خویش را
در  دهدنشان میشناسی و شواهد سکّه شناسیقرائن باستانسغدی شد.  مخصوص

و همراه با آن فرایند شهرنشینی افزایش یافت ، بین قرن دوم و پنجم میالدیهای سال
ست نگارنده ثابت کرده ا کشاورزی این سرزمین گسترش پیدا کرد. شکوفایی اقتصادی و

های و این فرضیه با یافته ار زیاد دخیل از سغدی استبه احتمال بسی «کشاورزی» که واژة
که نقش خدای کشاورزی را در یك دیوارنگاره پنجیکند به صورت پیرمردی ، شناسیباستان

جغرافیایی کشور باستانی ت شود و همچنین با موقعیهای گندم هدیه میکه به او توده
، ر سیاسینظ رابطة بازرگانی بود تا از از نظر بیشترشهرها اتحاد دولت ماا، شودسغد تأیید می

کوشانی و ساسانی  بعضی از پادشاهان زمان مثل های بزرگقدرت و به همین جهت در برابر
و سغد سمرقند  سرزمین سغد به دو بخش سغد بخارا، این دوره در تاب مقاومت نداشتند.

ب ایستاده ضر های سمرقند با نقش یك تیراندازکهسمانده های باقیسکه .تقسیم شد
و نام  هسغدی در یك روی سک ترین نوع آن با واژة اِشتم به خطنکهاند که که هدش

دا خ که بعداا بخارا بخاراها هسک شود.مشخص می آنتونیوکوس به یونانی در روی دیگر
اونتونیوکوس به کار زمان  همانند چهار درهمی یونان لیهدر قرون او، شودمعروف می

، رونقش آتشگاه را در یك، ساسانیهای هبه تقلید از سک، چهارم به بعد نروند و از قرمی
رن ق) دوره بعدهای هسک، در سمرقند دهند.ه نشان میو نقش فرمانروا را در روی دیگر سک

رهنگی فزیرا در این دوره نفوذ  ؛های چینی استهسک متأثر از بیشتر (ششم و هفتم میالدی
لنهر به ویژه شهرهای فرغانه و سمرقند افزایش یافت. در ءاو سیاسی چین بر شرق ماورا
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ز تا نی هاآنبخارا نفوذ ساسانیان الاقل در در سطح فرهنگی پابرجا ماند و ضرب های سکه
اما ، خط عربی را به خط سغدی اضافه کردند دورة اسالمیدر  ادامه یافت.، دوران اسالمی

سفانه خط سغدی اثر و نشانی بر أد. متها باقی مانشاه( بر سکه γwβ) واژه سغدی غوو
دیگر به خصوص در سمرقند نگذاشت. پیدایش سراخ چهارگوش در میان های سکه
چه سمرقند بازار واردات کاالهای چینی بود. ، های سمرقند رد پای نفوذ چین استسکه

و ، رسیداین کاالها توسط سغدیان مهاجرنشین در طول جاده ابریشم به سمرقند می
 کردند.را از سمرقند به اروپا منتقل می هاآنزمیان خوار

راه آسیای مرکزی مهاجران سغدی که به سوی شرق رهسپار شده بودند در طول شاه
شمالی سکنی گزیدند و برای برقراری و ثبات و امنیت جاده ابریشم زیر چتر های و استپ

رسید. ی چین میامپراتور شان تا قلباما نفوذ فرهنگی، کردندقدرت نظامی چین تالش می
 تجاری گذاری شده. از همین راهدر حقیقت یك راه سغدی از سمرقند تا دیوار چین بنیان

، قیمتیهای انواع منسوجات و نیز سنگ، بود که دستاوردهای هنر ایرانی مثل فروش
و ابرشیم چین که در ایران به صورت ، رسیدعطریات و محصوالت کشاورزی به چین می

 گشت.آمد دوباره به صورت کاالی مورد عالقه درباریان به چین باز میت در میزربف
ولی نخستین مدرک تاریخی که از ، سیس اولین مهاجرنشین معلوم نیستأتاریخ ت

مراجع سغدی داریم اسناد نوشته بر کاغذ است که نامه باستانی سغدی نامیده شده است. 
بانی دیوار شمال غربی چین پیدا شد و بعضی ای دیدههکه در خرابه یکی از برج، هااین نامه

ترین اسناد مکتوب روی کاغذ دانسته و بعضی دیگر تاریخشان را کهن هاآناز دانشمندان 
ر ترین اثقدیمی، اندرا بین نیمه دوم قرن دوم تا نیمه اول قرن چهارم میالدی تخمین زده

تاین که توسط سر اورال اس، بر کاغذ ترین سند نوشتهمکتوب زبان سغدی است. نظریه کهن
ها طرفداران کمی دارد. محتوای یکی از نامه، میالدی ارائه شد 0907ها در کاشف این نامه

به عدم امنیت در جاده ابریشم و آشفتگی شهرهای شمالی چین بعد از حمله قبایل وحشی 
جا که نآند. از کاشاره می، لویانگ، هون)خیون( و ویرانی و غارت پایتخت چین شمالی

تخریب و غارت لویانگ چندبار و در حمالت متوالی نیز تزلزل وضع آشفته زمان خود را 
ترین میالدی بیش 909طور کلی تاریخ ولی به ؛کنددر رای پژوهشگران تاریخ منعکس می

توان از دیدگاه میالدی را نیز نمی 091چند تاریخ  هر، توافق را در بین آرا دارد
ه ترین متن شناخته شدکه در حال حاضر قدیمی، هااسی نادیده گرفت. این نامهشنباستان

با چند اثر مکتوب به  ههمرا، هارسان میان زبالهدر داخل کیف نامه، زبان سغدی هستند
پیدا شد. هشت نامه سغدی ، و سده اول و دوم میالدی، زبان چینی با تاریخ سده اول ق.م
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، ها که از چین به سمرقند فرستاده شده بوداهراا این نامهقابل خواندن و ترجمه بود. ظ
 هاآنالی که در البه، های خانوادگی راهرگز به مقصد نرسیدند و دست حوادث این درد دل

ریخی زمان و شرح سرگردانی بازرگانان سغدی و خانواده ایشان در دوران بسیاری احوادث ت
بانی دیوار کهنه چین کرده نشین برج دیدهخرابه، شوددشواری از تاریخ چین آشکار می

آید که در دو شهر مرزی ثُروان / ثوروان )تونهوانگ ها چنین بر میاست. از متن یکی از نامه
 زیستند وهوان( و کچان )کوتسانگ در منابع چینی( مهاجرنشین سغدی می یا دون

ر و د، ویانگ از طرفیدر شهرهای مرکزی چین مثل شانگان و ل هاآننمایندگان بازرگانی 
 اند.سمرقند از طرف دیگر فعالیت داشته

کشف  جاآنخرتری نیز که در أها در دون هوان در مدارک متفعالیت و حضور سغدی
که ساختمان غارهای ، میالدی 966رسد که در سال شود. به نظر میشده است آشکار می

کردند. در دون هوان زندگی می تعداد زیادی اهالی سغدی بودایی در، هزار بودا آغاز شد
سر اورال استاین ، های تو در تو بنا شده در دل غارهای هزار بودامیان معابد و پرستشگاه

از ای هخانه معروف قرون وسطایی چینی با محتوای تعداد قابل مالحظاز راز کتاب
نازکی سال با دیواره  911خانه مدت های سغدی بودایی پرده برداشت. کتابنویسدست

از غار اصلی مجزا شده و از دستبرد حوادث زمان بر کنار مانده بود. این مجموعه نفیس 
 شود.خانه ملی پاریس و موزه بریتانیا نگه داشته مینون در کتابکا

ای که از نظر مدارک مکتوب سغدی بر فعالیت ترین ناحیهمهم، بعد از دون هوان
یه ترفان است که در اوایل قرن بیستم در پی ناح، کندهای سغدی داللت میمهاجرنشین

نام در مطالعات شهری صاحب، میالدی( 0901تا  0917کشف آثار برجسته هئیت آلمانی )
و مدتی پایتخت ، شناسی شد. ترفان از مراکز مهم تجاری و فرهنگی جاده ابریشمایران

رفت. یکی از ار میها نیز به شمجنوبی ترکان اویغوری بود و یکی از مراکز عالی مانوی
ه ک، سفر مبلغان مانوی را در طول جاده ابریشم از ترفان و آمد و سیرومانوی رفتهای نامه

های که در کوهپایه، تا اورمچی پایتخت ترکان اویغوری، متر زیر سطح دریاست011حدود 
ر کرده ذک« پایین و باال رفتن»با اصطالح ، متر واقع شده5111جبالی به ارتفاع سلسله

کوچانگ چینی( از مراکز بزرگ فرهنگی و هنری ترفان است که در ) است. شهر خوچو
رن تا ق، شود. در این شهرمتون سغدی از آن به نام چینانچ کنت )شهر چینی( نام برده می

زردشتی و مسیحی وجود داشته است. در بوالیق در ، بودایی، آثار مانوی، دهم میالدی
تعداد زیادی متون سغدی مسیحی پیدا ، لیسای مخروبه نسطوریدر یك ک، شمال ترفان

شد و در دریارخوتو دو متن سغدی بودایی کشف شد که بر تداوم دین بودا در آن سامان 
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 ،به نام موریوق، سه منطقه نزدیك خوچو، ایرانیهای داللت داشت. ولی از نظر اسناد زبان
معبد فراخی با  ،تویوقهای در خرابه ی دارند.بیشتراهمیّت ، ویژه تویوقسنگیم و به

آن  خانه نیمه ویرانکوک آلمانی کشف شد که کتابانداز بسیار زیبا توسط فون لوچشم
مسیحی و بودایی به دنیای علم هدیه کرد. ، های مانوینویسبهایی از دستگنجینه گران
ش توجه دنیای دانهای زبان فارسی به خط مانوی ترین نوشتهیکی از قدیمی، در این میان

 و فرهنگ زبان فارسی را جلب کرد.
ناپذیر مهاجران سغدی در تبلیغ دین از تالش خستگی، تنوع مدارک بازیافته در چین

، یگیرد. سغدیان تا ترجمه متون بودایهای آیینی که بدان دلبسته بودند پرده برمیو سنت
زمان این ادیان را در و هممانوی و مسیحی به زبان سغدی به غنای زبان خود افزودند 

میان اقوام دیگر آسیای میانه و چین گسترش دادند. متون مانوی سغدی تاریخجه فعالیت 
امه را نتقویم و سال ،ادعیّه و مراسم آیینی، ها و تمثیالتمبلغان مانوی و همچنین داستان

 مکمل متون بیشترگیرد که هر کدام در فرهنگ ایرانی جایگاهی ویژه داشت و در بر می
فلسفی و بینادی آیین مانوی و مطالب ، هاآنمانوی پارتی و فارسی میانه بود تا ترجمه 

سای فربا تالش توان، شودمیمطرح  گونه که در متون سغدیپیچیدة آفرینش آن اسطورة
ای هنامهلین واژهی سعی کردند او اوها حتبیش روشن شده است. سغدیودانشمندانی کم

های سغدی قرار در مقابل واژه های فارسی میانه و پارتیکه در آن واژه، ازبان خود ر
ون های ترفان چاین فرهنگ در خرابه که متأسفانه تنها چند برگ از، بنویسند، اندگرفته

 تتوان استنتاج کرد این اسدیگری که می بها برای ما باقی مانده است. مطلبگران میراثی
 میان اقوام آسیای مرکزی و چین نقش ترش دین بودا درها نه تنها در گسکه سغدی

اید ب. کشیدة مانوی و مسیحی هم شدندستم بلکه پناهگاه مهاجران، چشمگیری داشتند
عد از قرن ب چند فانترو  (تون هوانگ) مکشوف در ثروان اتادبی بیشتریادآوری کنیم که 

غدیان کرد که س توان استنباطمی. از قرائن تاریخی اندهشد های باستانی سغدی نوشتهنامه
سیاست سخت  زمان ساسانیان کرده باشند و علت آن شاید اقدام به مهاجرت دیگری در

میالدی بوده است. تأثیر عمیق هنر ساسانی در  مموبدان زردشتی در نیمة دوم قرن سو
ن شهر خوجو ایهای هها و سبك معماری ویرانمانوی هایقاشیدر ن رفان مخصوصاا تآثار 

 کند.یید میأنظریه را ت
 عنصر نژادی (هیاطله در متون دورة اسالمی) هادر حدود اواسط قرن پنجم هفتالیت

ان فرمانروای که در حقیقت نام، نام هفتالیت جدیدی در سرزمین سغد وارد کردند. شباهت
دانشمندان را جه تو(صورت جمع هفتالك/هوتاله)هوتالیت  با نام سغدی، آن طایفه است
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یا ) تباریها آخرین موج مهاجران ایرانهفتالیت ب کرده است. بدون شكجل
گام  مرکزی های جنوبی سبیری به آسیایچین و استپ بودند که از مرز (تباراروپاییوهند
بارة اصل و تبار ردیگر ده دو نظری دانندها میرا از اخالف یوچی هاآنمآخذ چینی  .دندنها

با  کیانگناحیة سین نشیناز اقوام کوچ هاآن، طبق یك نظر .تاس ارائه شدهها لیتهفتا
شان. نشین بدخایرانیان کوه از تبار، طبقة حاکمه از عنصرخیونی بودند و طبق نظر دیگر

مهاجران به کمك مردم بومی سغد و نواحی اطراف آن حکومتی تشکیل  به هر حال این
 توانستند در افغانستان کنونی بر هاآن. دادند که تا مدتی در برابر کوشانیان مقاومت کرد

 .را از خاطر مردم آن سامان ببرند هاآنیاد ی کوشانیان سلطه جویند و حت
 یامپراتوربزرگ برای آرامش مرزهای شرقی  هیاطله خطری، قرن پنجمم در نیمة دو

 هیاطله، خسرو انوشیروان با کمك ترکان، میالدی 561حدود ، ساسانی شدند. یك قرن بعد
نشین شد. از آن زمان سغد و مرز ایران و سرزمین ترک، را به کلی سرکوب کرد و جیحون

انه جدید آسیای می به دست اربابان، الاقل از نظر نفوذ سیاسیهر کشورهای دیگر ماوراءالن
 کرد. گرینفسی در صحنة تاریخ جلوهزبانی تازه افتاد و عنصر نژادی و

ات چین تا مرزهای ایران و روم شرقی سرحد ها پادشاهی کوچك خود را ازترک
خوارزم و هرایرانی ماوراءالن، ملل سغد های بعد عناصرو طول قرن سرحد .گسترش دادند

 ،سغدنشین توان یقین داشت که شهرهایمی، وجود این سکا را در خود جذب کردند. با
را چه در استقالل داخلی خود  ،خود رسیده بودندی شهرنشینن عالی تمد هکه به درج

 .ترکان حفظ کردند زمان هیاطله و چه در دورة سلطة
بین اقوام ترک  های خودخط و آیین، هنر، در ترویج فرهنگ هایسغد، از طرف دیگر

را  تجارت ابریشم ،که از قرون پیش، همچنین بازرگانان سغدی ادی ایفا کردند.ینقش بن
وری طبه، سود جستند ه نفع خوداز قدرت سالطین ترک ب، بودند در انحصار خود گرفته

بین ایران و ترکان شد و  منافع بازرگانان سغد باعث بروز اختالف حفظ، که در موردی
روم شرقی تبادل نماینده  جلوگیری از ضرر بازرگانان سغدی با دولت خاقان ترک برای
است  ن دورهبرقرار کردند. در ای ترکان با روم روابط اقتصادی، این رویداد کرد که در نتیجة

 وایران ، های چینیامپراتوربازرگانی بین  یامپراتورها با حمایت ترکان یك سغدی که
ای یامپراتور ای در آسیای میانه داشت؛برجستهروم بر پا کرده بودند که موقعیت بسیار 

ظر به ن .نبود مذهبی در آنـحکومت مرکزی سیاسیما ا، که پایتختی چون سمرقند داشت
ان ششم میالدی زب در قرن (همانند ترکان شرقی)ترکان غربی  ه زبان نوشتاریرسد کمی

ن از ای، نیافته بودند که هنوز به خط دست، سغدی بوده و ترکان درابتدای حکومت خود
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میالدی سفیر ترکان  561در  کند کهکردند. یکی از مآخذ رومی ذکر میمی زبان استفاده
 نوشته شده بود و (سیتی) سکایی راه داشت که به خطای به همشرقی نامه به دربار روم

 .آن را به مترجمان داد، روم امپراتور، ژوستین

 هکه زبان تجاری جاد، زبان سغدی نیست که در آن تاریخ در دربار روم مترجمان شك
 .اشاره به خط سغدی باشدسیتی هم باید  و این خط وجود داشتند، بود ابریشم

 ترکان شرقی نفوذ فرهنگی عمیق داشتند. ها در میاناشاره شد که سغدیقبالا 
شرقی در مغولستان پیدا شده و معروف به  ای که در زمان حکومت ترکانترین کتیبهکهن

زبان  و این بدان مفهوم است که، بودایی دارد مضمون، است (.Bugut. Insc) کتیبة بوگوت
ین د است که بتواند مفاهیمچندان غنی نبوده  ترکی قرن ششم از نظر گسترش واژگانی

 مغولستان سغدی در میان ترکان وجود مهاجرنشینی بودا را بیان کند. مراجع چینی به
تصور کنند می حکمرانان ترک بر این مهاجران اشارهه و همچنین به توج، همین زمان

سغدی بوده  رسمی ترکان شرقی در اواسط قرن ششم زبان رود که زبان دیپلماسیمی
در  تیمد ،میالدی ترکان اویغوری شهر لویانگ چین را غارت کرده 767سال در  است.

 690که در آن شهر بودند و از سال ، مانوی ماندند. فرمانروای ترکان با سغدیان جاآن
 آشنا شد و به دین مانی گروید.، میالدی دین مانی را در چین رواج دادند

 ،اردوبالیق، به پایتخت خویش ی رابازگشت به وطن خود چند روحانی مانو وی بعد از
 (ربالقسونق)کتیبة کارابال کاسون  یعنی، به یك قرن بعد از این واقعهق متعل برد. کتیبة

اویغوری و چینی است و سند ، سغدی به سه زبان، مغولستان شمالی کشف شده که در
ن ای نوشتبر ها در اتخاذ خطزمان سغدی گرایش ترکان به دین مانی است. در این تاریخی

سغدی به نام اویغوری شناخته شد.  اویغوری به ترکان کمك کردند و بعدها خط زبان
 جنوب، (هامی)های سغدی در ایجو مهاجرنشین مآخذ چینی نیمة اول قرن هفتم به وجود

 هایکه در سال، چهارشهر بازرگانان سغدی و دهند. چینیان ازگواهی می، صحرای لوبنر
د گویند. شایمیسخن ، سمرقند تأسیس شد ه دست یکی از اشرافمیالدی ب 609تا  677
 هرای نگای بهانگیز، سازش و انعطاف دینی به هاآنسغدیان به بازرگانی و دلبستگی  عالقة

زبان ، یدانشمند فرانسو، دلیل نیست که پلیوبی داشتن ثبات و امنیت راه ابرایشم باشد.
سغدیان  کنیم کهداند. یادآوری میراه ابریشم می( lingua tranca) سغدی را زبان میانجی

چینی نام چند  علمی و ادبی زمان خود نبودند. در متون مردمان عامی و ناآگاه از جریان
در  هاآنتالش  های جالب سغدیان نمودارشود و داستانمی ستاره به زبان سغدی دیده

 ،است. افزون بر این و هندی یونانی، میانه با فرهنگ ایرانی آمیختن فرهنگ مردم آسیای
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 آسیای میانه بر کسی پوشیده هنر از ایران به چین و تکوین هنر اصیل در اشاعة هاآننقش 
 نیست.

 که کمتر زیر سلطة یك فرمانروای، سغدیشهرهای اری دولتجت گبزر در مراکز
 هایشد که پیروان آیینآن چنان رعایت می سیاست اعتدال و آزادی دینی، خودکامه بود

یغ توانستند آزادانه تبلمانوی و زردشتی با رنگ محلی خود می، مسیحی نسطوری، بودایی
زادی این آ سازند و با هم در صلح و صفا زندگی کنند. های خود را برپاکنند و پرستشگاه

کوین ای برای تانگیزه، و پیشرفت اقتصادیی ثروت ماد، اختالط فرهنگی، دینی ـسیاسی
ولی از موج تأثیر هنر ، رودمیای از هنر ایرانی به شمار جوانه د که گرچههنر سغدی بو

ح فاصلة سقوط ساسانیان و فتدر نصیب نبود. بییونانی و هندی و اصالت محلی خود نیز 
شهرهای سغدی خوش درخشیدند و میراث فرهنگی دولت، توسط اعرابهر ماوراءالن

حیات فرهنگی  توان تجدیدهفتم را می در حقیقت قرن دوش کشیدند. ساسانیان را به
داشت. همچنین در  تا قرن یازدهم تدوام، های اعرابویرانگری که با وجود، سغد دانست

 چین و سغد توسعة چشمگیری یافت و دروازة شرقی سمرقند قرن هفتم بود که تجارت
 نامیده شد. « دوازة چین»

راءالنهر شد و شهرت آبادانی و شهرهای ماو سمرقند یکی از آبادترین و ثروتمندترین
جهانگرد  زانگیدوران اسالمی برپا بود. توصیف هیجان شکوفایی فرهنگی و هنری آن تا اوایل

آمیز تحسین میالدی از این شهر دیدن کرد با روایات 679چینی هیون تسانگ که در سال 
شاه  رافرمانروایان کوچك شهرها که خود . کندمی جغرافیانویسان اسالمی مطابقت

م انعکاس تداو، و تغییر سریع شاهان، اشراف بودند نامیدند در حقیقت یکی از سرانمی
و حامیان هنر و ، ورانپیشه ،بازرگانان، واقعی در دست اشراف نیروی .سلطة شاهی است

 صنعت بود.
 سمرقند به دست فلزکاران ماهر، ایدیگر نقره ها و ظروفدر این دوره است که بشقاب

، هنردوستی، های باشکوهکه دیوارنگاره شود؛ و در همین دوره استه میتراشید
های باستانی دولت شهرهای سغدی را نه تنها هپرستی و عالقة وافر به تجلی اسطورتجمل

 سازد.گر میاشرافی جلوه های خصوصیبلکه در خانه، دربار شاه در
های کاوش ضمن (پنجیکند، ابافراسی)ناحیة سغد  های داستانی که در چنددیوارنگاره

نمایاگرخودجوش است که عناصر عامیانة آمیخته به خصیصة ، چند دهة پیش کشف شده
و ی رنگ محل .دکنمی منعکسهنری  کامالا لوانی و نمایشی یك جامعة فئودالی را په

 اند وهندی و چینی در هم جذب شده، یونانی، گرفته از هنرهای ساسانی معنصرهای وا



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  090    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

ت. عنصر اس بر هنر مینیاتور ایرانی تأثیر گذاشته اند که بدون تردیدهلی ارائه دادهنر اصی
های شاهنامه های است که با جامعة اسطورجامعه یها تجللوانی این نگارههپـقهرمانی

تان داساشی لوان و نقپه ر کرد که هنر تصویرتصو توانانگیزی دارد. میشباهت شگفت
 بعضی، سوی جیحونالطوایفی و عدم تمرکز جامعه در آنضاع ملوکبه دلیل او، قهرمانان

 ،حفظ کرده ،در ساخت فرهنگی آن نفوذی عمیق کرده بود ساالری را کهنلواپهاز عناصر 
ساالری از بین رفته یت حکومت و شاهمرکزت ساسانی به عل این عناصر در هنر ایرانا ام

لوان په ،های پنجیکند حماسة رستمارهاست که دیوارنگ باشد. در نتیجة این پدیده
در قالب تصویر  را با آن همة نیرو و هیجان تبارایرانی ناپذیر ایران و تمام اقوامشکست

از اشك و فریاد را پر  های ایرانیت حماسهقهرمان مظلومی ،و سوگ سیاوش، آوردمی
نگ در حال ج های پنجیکندهنرمند سغدی بر دیوارنگاره کند. شك نیست رستمی کهمی

ازیافته در ب همان رستمی است که در متون سغدی، کشیده با دیوان و سوار بر رخش
زمان  ستم ازر شده است. احتمال دارد که داستان غارهای هزاربودای چین توصیف

ن اال به صورت روایات، تا زمان فردوسی، داشتند که با سکاها رابطة نزدیك، اشکانیان
وجود داشته و آفرینندة شاهنامه آن را شنیده ، شدهسل خوانده میناندرنسل االنتوسط نق

ن فارسی در قالب تصویری چنی نبوغ فردوسی بود که رستم را با زبان زیبای هالبت .باشد
 ور درآورده است.آشگفت

با  و ،سوازبکستان با مراجع اسالمی از یك و مقایسة مدارک پیدا شده در تاجیکستان
عنی ی، قرن هفتم میالدیم حقایق تاریخی نیمة دو بسیاری از، یگرمآخذ چینی از سوی د

 های مردمیمقاومت که بعداا، این مرز و بوم جودو رهبارا در، درست قبل از لشکرکشی اعراب
 کند.میآشکار ، تسلیم شد

ه رود کمیر تصو ،های سغدی معروف شدهسکه پنجیکند که به هایهبه سکه با توج
پادشاهی به نام ورغومان در سمرقند ، 651در حدود سال ، رابکمی پیش از حملة اع

ین ا دانشمندان .اندهسومان ضبط کردنویسان چینی بغکرده و نام او را تاریخحکومت می
. نخستین حملة اعراب به ماوراءالنهر در زمان اندهکرد نام را با بهرام یا ورهران مقایسه

ارا بخ ان حاکم خراسان را مأمور لشکرکشی بهعثم حکومت معاویه شروع شد. او سعید بن
عید س، بخارا با وجود درخواست صلح از جانب خاتون، کرد. بنا به روایت یعقوبی و نرشخی

که پناهگاه ، دزپس از تصرف قلعة کهن .بعد از کشتاری عظیم سمرقند را محاصره کرد
 بعضی مراجع دند. درشد و آنان به اسارت سعید درآم شهر تسلیم، زادگان سغدی بودشاه

را به کار  هاآنبرد و  گرفته و به مدینه زادگان را به اسارتشاه آمده است که سعید این
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یاد والی زبنمسلم، معاویهبنبه قول نویسندگان اسالمی در زمان یزید باز بنا .گِل گماشت
ی خواست و یار، شاهِ سغد، طرخون به بخارا لشکر کشید و خاتون بخارا از خراسان دوبار

سپاهیان سغد را در هم شکستند  سپاهی به کمك او آمد؛ ولی اعراب با خدعه طرخون با
 باشد. رود که طرخون در این جنگ کشته شدهمی و احتمال

قتیبه  و به دست (میالدی 705تا  715)عبدالملك بنفتح حقیقی سغد در زمان ولید
، دانهبنیان  رت اعراب را در آن سرزمینتسخیر کرد و قد که بخارا و سمرقند را، انجام شد

غارت  نرشخی در تاریخ بخارا از کشتار و رو شد.بهبخارا رو ولی با مقاومت شدید مردم
بنابر  کند.یاد می ،همان سردار عرب روی داده میالدی به امر 716بیکند که در حدود 

د که ش رد و قرارصلح ک، شاه سمرقند، سخت با غورک قتیبه بعد از جنگ، روایت یعقوبی
 کش و، سمرقند، حاکم سغد، خواندسمرقند می غورک که خود را اخشید سغد و افشین

د بع .آیدجاج در اج بپردازد و به عهد و پیمان حب هزار درهمنسف باقی بماند و هر سال سه
دروازة چین بیرون  دروازة کش به شهر سمرقند وارد شد و از قتیبه از، از این قرارداد صلح

 داد. روی، میالدی 706مطابق با ، هجری 90سال  فت و این واقعه درر
گذاری تاریخ، (میالدی 775تا  711بین )هشتم ل قرن که به ربع او، اسناد کوه مغ

های کوه اسناد که در خرابه برند. ایننام می (دیواشتیچ)دیواستیچ  از شاهی به نام، اندهشد
شامل ، پنجیکند قدیم پیدا شده هایك خرابههای زرافشان نزدیبلندی مغ در دامنة

داری و اسناد حقوقی حساب، بایگانی و همچنین، اداری و تجاری سغدیان، های سیاسینامه
 سودمندی در بارة وقایع سیاسی و اجتماعی، و اطالعات های مالیاتی استو صورت حساب

، بازار اوضاع، زمین مثل اجارة، این مدارک ترقسمت خصوصی .دهدو فرهنگی آن زمان می
پرده بر  به دست اعراب جاآنسیاسی سغد قبل از فتح ـاز وضع اجتماعی، عقدنامة ازدواج

نزدیك محلی بوده که دیواستیچ با  ای که این اسناد در آن پیدا شده احتماالا قلعه .داردمی
، اشدشده ب جا کشتهنشینی به قلعه پناه برد و شاید در همانعقب اعراب جنگید و بعد از

اسنادی  .پنهان کند لیتوانسته است اسناد و مدارک حکومتی را در مح قبل از مرگ اام
ها با تقویم سال و ماه و نامه پیدا شد. این، پیچیده در چرم، قرن بیستم که در دهة سی

که در یك متن سغدی مانوی پیدا  هاییبا نام هاآنگذاری شده و مقایسة تاریخ روز سغدی
اسناد کوه مغ از ، افزون بر این کند.های سغدی را کامل مینام روزها و ماه هرستف، شده

 اقتصادی بین دو شهر پنجیکند و فرغانه و کند و از رابطةهای مختلفی یاد میمکان نام
 گوید.میحکمران تاشکند سخن  اعزام سفارتی از طرف دیواستیچ به نزد
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ی شهر پنجیکند باستان اتبه خصوص حفریکه راهنمای کشفیات بعدی ، اسناد کوه مغ
 پایتخت یا محل سکونت بسیار برجسته که احتماالا تاز راز یك شهر سغدی با مدنیّ، شد

ها، مکشوف در حفریات پنجیکند و ویرانة خانه یاشیا .گیردپرده برمی، دیواستیچ بوده است
در حفظ فرهنگ  نقش برجستة سغدیان را، بسیار زیبای آن هایهقصرها و دیوارنگار

با  در جنگ لوانی راپهکه ها، یکی از دیوارنگاره .کندآشکار می شهرنشینی و هنر ایرانی
انگیز خان رستم را به صورت هیجانخاطره هفت، دهداژدها و نبرد با دیوان نشان می

بخشد. دیوارنگاره دیگری داستان خرگوش و شیر کلیله و دمنه و تدبیر خرگوش تجسم می
سازد. نقش دیگری که طرف توجه گر میه چاه افکندن شیر را به صورتی زنده جلوهبرای ب

تابوت مرد جوانی را بر دوش دخترانی در حال سوگ نشان ، پژوهشگران قرار گرفته است
شاهزاده اساطیری که گنگ دژ را : دهد که احتماالا یادبودی از سوگ سیاوش استمی

اه بر زمین ریخت و نویسندگانی مانند نرشخی یاد گنساخت و در آن مرز و بوم خونش بی
 اند.سوگ او را در میان مردم بخارا تا اوایل دوران اسالمی زنده نگه داشته

ای از ورود هیئت سفیران از طرف امیر چغانیان های شهر افراسیاب دیوارنگارهدر خرابه 
ه کند و معرف رابطمی به سمرقند همراه با کتیبه در کنار نقوش که محتوای آن را حکایت

هم از نظر تاریخی و هم از نظر اختالف آیینی بین این دو ، آمیز بین دو شهر استصلح
و از سوی حاکم چغانیان  «دبیر بد»گروه فرهنگی قابل توجه است. سفیر چغانیان خود را 

 خواند.می «توران تَش»

طرخون ، اه دیگر سغداز دو ش، در مدارک تلّ برزو )در چند کیلومتری جنوب سمرقند(
، نام برده شده است. طبق مراجع چینی (795تا  701میالدی( و اوغرک ) 701تا  711)

چین  امپراتورمیالدی از  709در سال ، پس از شکست از اعراب، شاه سغد به نام اوغورک
رسد که اوغورکِ مراجع چینی و اوغورکِ مراجع سغدی و غورکِ یاری خواست. به نظر می

 که احتماالا آخرین پادشاه مستقل سغد بوده است.، سالمی یکی باشدمراجع ا

وشش سند نوشته شده با مرکب چینی دصشامل هفت، های کوه مغنوشتهمطالعه دست 
هایی که در ها و سکهنوشتهسفال، هاکتیبه، ابریشم و چوب است، چرم، بر روی کاغذ

های تاریخ و فرهنگ آسیای ژوهشروزنه جدیدی بر پ، تاجیکستان و ازبکستان پیدا شد
 میانه گشوده است.

م عد، در خاستگاه سغدیان باعث شگفتی شده، مطلبی که درباره مدارک پیدا شده
شناسی ما درباره آیین مردم سغد در زمان کتابت کشف متون دینی است. اطالعات زبان

امکان باور ، کوه مغ از جمله خود، این اسناد زیاد نیست. اما وجود نام مغ در نام چند محل
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کند. به ویژه آثار آتشدان به نوعی آیین زردشتی را در میان مردم این مرز و بوم تایید می
ری گواه دیگ، شناختی اخیر پیدا شدههایی که در پژوهش و کند و کاوهای باستانآتشگاه

 بر اثبات این نظریه است.

شواهد تاریخی نویسندگان  این مدارک همراه با آثار مکشوفه در چین و پاکستان و
یدا های پترین اثر مکتوب آن در نامهکهن، دهند که زبان سغدیچینی و اسالمی نشان می

های نویافته دره علیای رود سند نوشتهشده در چین )قرن دوم و چهارم میالدی( و سنگ
 تا قرن دهم میالدی و حتی کمی، در شمال پاکستان )قرن پنجم الی ششم میالدی( است

بعد از آن )شاید تا قرن سیزدهم میالدی( در روستاهای سمرقند و بخارا زبانی زنده بوده 
 اند.گفتهاست و گویندگانی به این زبان سخن می

که سغدیان ، االرضصورتو ابن حوقل در ، التقاسیماحسنهای مقدسی در گفته
گواه بر زنده ، فهمندمی را دیگرهمهایی در کالمشان زبان سمرقند و بخارا با وجود تفاوت

های سغدی مانوی بر وراج این زبان نامه، بودن زبان سغدی تا آن دوره است. از طرف دیگر
 دهند.تا قرن دهم میالدی در نواحی تُرفان چین شهادت می

رسد که از قرن یازدهم میالدی به بعد نفوذ زبان عربی و فارسی از طرفی و به نظر می
 ر نابودی زبان سغدی را شتاب بیشتری بخشیده باشد.سی، ترکی از طرف دیگر

ها واسطه انتقال فرهنگ بین شرق و غرب آسیا بود و از نظر امروز از زبانی که قرن
تنها یك گویش دورافتاده در ، رفتتجاری زبان مسیر شرقی جاده ابریشم به شمار می

 جای مانده است.ناحیه کوهستانی دره علیا رود زرافشان به نام گویش یغنابی به 

گیری آغازین ادب چه در شکل، اما نقش قوم سغد همراه با اقوام دیگر آسیای میانه
شناسی سیاسی و فرهنگی در راه استقالل ایران در پیشگاه فارسی و چه در پیدایش جامعه

 تاریخ همیشه جاودان خواهد ماند.
 

 آثار مکتوب

که  ،محققان آلمانی بودند، رگرفتنداولین کسانی که پرده از راز زبان خاموش سغدی ب
ن روز این زبان تا آ، با مطالعه یك متن مکشوف و تُرفان، های قرن بیستمدر نخستین سال

ناشناخته را ))سغدی(( نامیدند. اگرچه بیرونی در حدود هزار و اندی سال پیش با ذکر نام 
اما در قرن بیستم ، ه بودتلویحاا به این زبان اشاره کرد، های سغدیها و جشنروزها و ماه

است که زبان سغدی تولدی دوباره یافت.  کشفیات آسیای مرکزی چین نشان داد سغدیان 
و فرهنگ و هنر بین دو دنیای شرق و ، که واسطه انتقال کاال، تاجرپیشه و هنر دوست
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مانوی و مسیحی در ، ترین مبلغان ادیان بوداییفعال، ایران هند و روم بودند، غرب چین
رفتند. تنوع مدارک به دست آمده سغدی میان اقوام آسیای میانه و چین نیز به شمار می

های کند؛ زیرا به استثنای نامهگر مینیز فعالیت دینی این مهاجرنشین دور از وطن را جلوه
متون ، ترهای نویافته پاکستان و چند  کتیبه و متن کوچكکتیبه، اسناد کوه مغ، باستانی

ع تنو، متون سغدی کهاینید در شمار متون دینی شمرد. موضوع جالب توجه سعدی را با
خطی برای بیان عقاید و ، زیرا پیروان هر آیین، کنندفرهنگی را در خط منعکس می

متون سغدی مانوی به ، متون سغدی بودایی به خط سغدی: گزیدندباورهای خود بر می
 ،اند. در متون سغدی بوداییشته شدهخط مانوی و متون سغدی مسیحی به خط سریانی نو

هایی از فارسی میانه و در متون مانوی وام واژه، اطالعات زیادی از سنسکریت و پراکریت
شود؛ متون سغدی مسیحی به شدت متاثر از اصل سریانی خود هستند. و پارتی دیده می

معنای متن  بسیاری از مشکالت و مسائل مورد تردید این متون را ناشی از عدم دریافت
 اند.اصلی دانسته

اختالف گویشی مدارک مکتوب اندک است. ، با همه گسترش جغرافیایی زبان سغدی 
اما ، این بدان معنا نیست که ادعا شود متون سغدی از نظر زبانی وحدت کامل دارند

های مختلف و اطالعات موجود بیشتر بازتاب و عوامل تاریخی و به ویژه کاربرد خط
دی های گویشی سغتردید گونهمالیی گوناگون است تا اختالفات گویشی. بیهای اسنت

در نواحی دور از پایتخت اصلی )سمرقند( وجود داشته که با زبان سغدی آثار مکتوب 
هایی دارد و محتمالا گویش یغنابی امروزی ناحیه کوهستانی دره علیای  تفاوت، فعلی

 هاست.زرافشان بازمانده یکی از آن گونه
 

 های باستانی نامه: ترین متونکهن

به قرن دوم میالدی  هاآنترین های سغدی که تاریخ کهننوشتهسکه، از نظر تاریخی
ها از قرن پنجم به بعد اما بیشتر سکه، های زبان سغدی استترین نوشتهکهن، رسدمی

ها فقط نوشتهسکهاند. به ویژه نواحی سمرقند و بخارا پیدا شده، ضرب و در زادگاه قوم سغد
 هاآنو اَعالم روی ، ای ندارنددهند و محتوای زبانی قابل مالحظهها میاطالعاتی درباره نام

 در این فرهنگ جایی ندارد.

میالدی  0917( را که در سال Anc. Lettهای باستانی سغدی )بیشتر دانشمندان نامه
هوان )تون هوانگ( کشف و دون بین لوالن، های مخروبه دیوار قدیمی چیندر یکی از برج

ها از طرف مهاجرین سغدی که در هدانند. این نامترین متن زبان سغدی میکهن، شد
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)ثوروان یا ثُروان سغدی( و کوتسانگ )کچان سغدی( دو شهر مرزی چین ، دوران هوان
ها به خویشان و بستگانشان در سمرقند نوشته شده است. از متن یکی از نامه، مستقر بودند
آید که این بازرگانان با نمایندگان تجاری خود در شهرهای بزرگ چین مثل چنین برمی

ر عالوه ب، هاشانگان )خومدان سغدی( و لویانگ )سَرغ سغدی( ارتباط داشتند. در این نامه
اطالعات جالبی درباره اوضاع سیاسی چین و دوران پرآشوب ، مطالبه خصوصی و خانوادگی

 شود.مشاهده میتاریخ آن سرزمین 

بین قرن دوم و نیمه اول قرن چهارم ، اندکه بر کاغذ نوشته شده، های سغدینامهتاریخ
ها را با خود سِر اورل استاین که این نامه، هامیالدی تخمین زده شده است. اما کاشف نامه

لت ایشپنداشت. رترین نوشته روی کاغذ میرا قدیم هاآن، به موزه بریتانیا در لندن برد
( 0990، های سغدی موزه بریتانیا )جلد دومنویسهای باستانی را در مجموعه دستنامه

عالمت اختصاری این ترجمه است( و هنینگ نامه شماره  HRiiبه آلمانی ترجمه کرد )که 
مورد بررسی قرار داد و تاریخ آن را ، سطر دارد 69که بلندترین نامه است و حدود ، را 7

باستانی را سیمز ویلیامز  هایی تعیین کرد. آخرین اطالعات درباره نامهمیالد 907حدود 
 ( داده است.0915المعارف ایرانیکا )هئردر دا

شناختی دعای اَشِم ترین متن سغدی را از نظر محتوای زبانکهن، بعضی از پژوهندگان
منشی دانند که احتماالا صورت تحریف شده سغدی اواخر دوران هخاو هوی زردشتی می

سال بعد انجام گرفته باشد. شاید این تنها متن سغدی نگارش آن هزار کهاینگو ، است
 و محل کشف آن غارهای هزار بودا است.، زرتشتی است که تاکنون پیدا شده

 

 متون بودایی

های هدر صومع، دهندترین ادبیات زبان سغدی را تشکیل میکه شاید پرحجم، این متون
های باستانی از نامه هاآناند. زبان و خط ل چینی و هندی ترجمه شدهآسیای میانه از اص

ها بازتاب مکتب مهایانه بودایی است که در آسیای میانه و جدیدتر است و محتوای آن
ده و گذاری شطور احتمالی تاریخچین بیشترین پیرو را داشت. تاکنون فقط یك متن به

رهای در یکی از غا، در اوایل قرن بیستم، بوداییدانند. بیشتر متون میالدی می 771حدود 
، اند. در میان معابد تودرتوی بنا شده در دل غارهاهزار بودای دون هوان چین کشف شده

های سغدی کشف شد. این نویسای از دستای با مجموعه قابل مالحظهخانهکتاب
تبرد زمان برکنار مانده سال با دیوار نازکی از غار اصلی جدا و از دس911خانه مدت کتاب

بود و به همین جهت گنجینه متون آن نسبت به متون دیگر سغدی از کیفیت بهتری 
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رد بودایی را که رهاو خانه ملی پاریس بیشترین متون سغدیبرخوردار است. مجموعه کتاب
بودا  ( یا داستان تولدVJدر بر دارد. وِسَنتَرَه جاتَکَه )، سفر پُل پُلیو به این غارها بود

لیفی مستقل از روایات دیگر دانست. در أتوان آن را تترین متون است که میطوالنی
( عالوه بر متونی که آموزه بودا را در منع خوردن TSPمجموعه متون سغدی پاریس )

چون علت و معلول کردارها ، های دینیآور و نیز موضوعگوشت و نوشیدن آشامیدنی مستی
متون کامالا مستقل از دین بودا نیز دیده ، کندزپیدایی بیان میو تناسخ روح و پدیده با

طلسم باران شامل ، داستان رستم و جنگ و گریزش با دیوان، هاآنترین شود. جالبمی
و چند متن ، هاآنهای مختلف و طریق آوردن باران با استفاده از خواص شهر خواص سنگ

 شناسی است.کوتاه پزشکی و ستاره

دو  ،ام رمزگشایی متون سغدی پاریس بود و با کمك روایات چینی همانندگوتیو پیشگ
، های طلوع مطالعات سغدشناسی خواند و به فرانسه ترجمه کردمتن آن را در همان سال

( معروفند. امیل DNدراز )( و برهمن ناخنSCEهای سوترای علت و معلول )که متن
وعه بودایی مجمسغدی بودایی و غیربیشتر متون ، دانشمند دیگر فرانسوی، بنونیست

(. متن اصلی سوترای علت و معلول بعداا نیز توسط TSP)پاریس را ترجمه و منتشر کرد 
مکنزی تحت عنوان سوترای علت و معلول کردارها به انگلیسی برگردانده شد. سیمز ویلیامز 

مجموعه خانه ملی پاریس را در هشت متن سغدی دیگر از کتاب، به اتفاق هامیلتون
به چاپ رسانیدند. بعضی از این متون اخیراا  0991( در سال CIIهای ایرانی )نوشتهدست

 در میان اسناد اویغوری پیدا شده و با عبارات اویغوری در هم آمیخته است.

از  شوند. این متون نیزتعداد زیادی از متون بودایی دیگر در موزه بریتانیا نگهداری می
وسط سِر اورل استاین به لندن آورده شد. او نخستین اروپایی بود که غارهای هزار بودا ت

شده غارها پی برد و با راهب محافظ غارها پنهان نُه قرن خانهبه راز کتاب 0917در سال 
و روسیه در  0900ژاپنی در ، 0911های فرانسوی در سال هیئت، معامله کرد. بعد از او

های هزار بودا سر زدند و اسناد بودایی و غیر بودایی به غار 0905و حتی فنالندی  0900
سغدب را به کشورهای خود بردند. تعدادی متون سغدی بودایی نیز در تُرفان توسط 

پترزبورگ( های اکتشافی آلمانی و روسی کشف و به ترتیب به برلین و لنینگراد )سنهیئت
 برده شد.

ترجمه و در دو جلد منتشر کرد خانه لندن رایشلت به آلمانی متون مجموعه کتاب
(HRi و HRii) نامهترین متون بودایی آن مجموعه را با واژهمکنزی طوالنی، 0976. در سال 

 (.BSTBLو تفسیر به انگلیسی برگرداند )
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پترزبورگ و متون سن، (STiiمتون بودایی برلن را مولر و لنتز به آلمانی ترجمه کردند )
 ( ترجمه کردند.Frag, lenو راگوزا به روسی )، (o9, o7, o0را رُزنبرگ به فرانسه )

هایی بر متون موزه بریتانیا نوشت یادداشت 0991تا  0999های بنونیست در سال
(Notes i, ii, iii, iv و سیمز ویلیامز در سال )را بررسی و چند  هاآنبعضی از  0976

وزا راد که توسط خانم راگچند نقد بر متون لنینگ چنینهمتر منتشر کرد. وی متن کوچك
 منتشر شده بود نوشت.

ه نامجدیدترین اطالعات درباره پژوهش متون سغدی بودایی را دیوید اوتس در کتاب
 ( منتشر کرده است.0911)چاپ دوم  0971

های منتشر شده از آثار مکشوف توسط سه هیئت مقاله اوتس شامل تمام نوشته
( در تون 0901و الُدنبورگ  0901پولیو ، 0917، فرانسوی و روسی )استاین، انگلیسی

میالدی( در تُرفان  0976تا  0916، لو کوکهوانگ و دو هیئت آلمانی )گرونِودِل و فون
ه گیرد. موضوع رسالاما متون منتشر شده لنینگراد توسط خانم راگوزا را در بر نمی، است

دی بودایی است که ( یك متن منتشر نشده سغ0976، دکتری اوتس )دانشگاه هاروارد
 سفانه نگارنده تا زمان انتشار این فرهنگ به آن دسترسی پیدا نکرده است.أمت
 

 متون مانوی 

طالب م، پیدا شده، نزدیك تُرفان، ای در تویوقکه در صومعه مخروبه، بیشتر این متون
وه بر نند. عالکفلسفی و بنیادی آیین مانی را با بیانی آمیخته به تمثیل و داستان طرح می

هایی که از فارسی میانه و پارتی ترجمه ها و خطابهموعظه، برگردان سغدی سرمایه سرودها
تاریخچه ، شود. محتوای این متونمتون اصیل مدون به زبان سغدی نیز دیده می، شده

 اسطورة آفرینش، (BBB) اعترافات و توبه، هانیایش، هاخطابه، (KG) فعالیت مبلغان مانوی
(Cosm.ت )بما داری و جشنهای مربوط به روزهنامهسال قویم و (Fasts) ،های مانوینامه ،
(Man. Lett.فهرست ) هاملل و فهرست واژه (Sogdica.) کتاب غول( هاGiants.) (MSP )

 است.  (Tales) هاها و داستانتمثیل
به ، ندکشمی های زیبایی را به تصویراستعارات داستان که با تشبیهات و، متون مانوی

های زیادِ واژه کنند. با مشاهدة تعدادِ خود را بهتر بیان می رسد زبان زندة زمانمینظر 
ینی بیشتر مراسم د توان استنباط کرد کهمی، موجود در متون سغدی فارسی میانه و پارتی

 شده است. از طرفبرگزار می به این دو زبان، تبار آسیای میانهایرانی مانویان در جامعة
 هندی و یونانی به، های ایرانیاسطوره ها وسغدی زبان در انتقال داستان مانویان، دیگر
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 . این متون که همراه با متون واندهداشت فرهنگ مردم آسیای میانه نقشی چشمگیر
لب به اغ، اندهای دیگر توسط هیئت اکتشافی آلمانی کشف شدههای مانوی به زبانکتاب

یرتر د دیدگی و کیفیت نامناسب محل کشفاز هم گسیختگی آسیبپاره بودن و علت پاره
 کشف آثار مکتوب سغدی مانوی شدند. محل از متون دیگر سغدی منتشر یا ترجمه

نیز  ،اندبدبختانه از آسیب زمان مصون نمانده های زیبا کههای منقوش و دیوارنگارهکتاب
  .ستا هایشانها و نوشتهب کتابمانویان به تذهیهنر مانوی و عالقه  گواه نقش گسترشی

یك متن مانوی بود ، این زبان بر گرفت نخستین متن سغدی که پرده از راز خاموش
، زوندرمان نیز هنینگ و، لنتز وسیلة مولر ترجمه شد؛ همراه دیگر متون مانوی به که به

وسی ر متون دیگر را ترجمه کردند. تعدادی از متون مانوی و بودایی ترفان به دست هیئت
، یستمدر اوایل  قرت ب، متون بعضی از این .منتقل شد (سن پترزبورگ) افتاد و به لنینگراد

به وسیلة خانم راگوزا  0911و سپس در سال، زالمان و روزنبرگ به آلمانی و فرانسهتوسط 
 0991در  BSOAS در 0910 ترجمه و منتشر شد سیمز ویلیامز در (Frag Len) به روسی

Manichaica Selecta  در 0990در Bulletion of the Asia Institute  بر این متون نقد
 نوشت.

که از پارتی ، گمان توان از دو قطعة مجموعة هویدمی، به عنوان نمونة نظم سغدی
ها نیز به علت مصراع است که بعضی از مصراع 91نام برد. هر قطعه شامل ، ترجمه شده

 میالدی 0915عات منظوم را مکنزی در سال قط بازسازی شده است. این دیدگیآسیب
 .منتشر کرد Acta Iranicaدر مجموعة 
 پنج قطعه سرود سغدی را که به خطوبیست میالدی ورنر زوندرمان 0991در سال 

مانوی و دو قطعه سرودِ پارتی  سی قطعه سرودِ پارتیوهمراه با صد، سغدی نوشته شده بود
به ، تعلیقات: م جلد دو، (CII) ای ایرانی به خطبه خط سغدی منتشر کرد. این سروده

گمان و  چاپ رسید. سرودهای سغدی از هر دو گزیدة سرودهای مشهور مانوی هوید
 .هایی را در بر دارندنمونه انگدروشنان

 
 مسیحی متون

های سغدی روایت، شمال ترفان، در بوالیق، خانة یك صومعة ویران نسطوریدر کتاب
هایی از زندگی شهدا و قدیسان مسیحی به یی از آباء کلیسا و حکایتهانداستا، انجیل

ود ب زبان سغدی و خط سریانی کشف شد. آسیب وارده به این آثار کمتر از مدارک مانوی
 بیشتر از متون، آسیب دیدة متون مسیحی های دست نخورده و کمترو در نتیجه قسمت
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 ،شده بودص مشخ هاآن ی که هویتمتون کشف اصل سریانی، یگرداز طرف  .مانوی است
بر قطعات کوتاهی از ترجمة انجیل و  ها کرد. عالوههکمك شایانی به خواندن این نوشت

تاب ک، روایات آباء کلیسا، نیایش این مجموعه شامل سرودهای، داستان پیامبران تورات و
 ر متونبیشت ریباا تق .کوتاه پندآمیز است عبارات کلمات قصار و، یساننامه قدزندگی، مزامیر

 قرن بیستم یافت و اکنون در اختیار مجموعة مسیحی را هیئت اکتشافی آلمانی در اوایل
 برلین است.

لر مو که یك متن سغدی مسیحی را تشخیص داد. قی بودباز هم مولر نخستین محق
 مسیحی از روایات انجیل را به آلمانی ترجمه کرد میالدی چند متن 0909همچنین در 

(STi ) راه هم، لنتز چند متن دیگر را درباره زندگی قدیسان، تفاقا میالدی به 0990و در
هانزن متون دیگر برلین را منتشر ، . بعد از مولر و لنتز(STii) نامه به آلمانی برگرداندبا واژه

مجموعه  BSTii 0950ودر ، داستانی از زندگی جرجیس مقدس BSTi، 0900در : کرد
پندآمیز( را به آلمانی ترجمه کرد.  یآرا: )قطعاتی از کتاب مقدسبزرگی از متون مسیحی 

 سپس مارتین شوارتز متون (Éti, ii) .های هانزن را نقد کردبنونیست در چند مقاله ترجمه
BSTii موضوع رساله خود، ای از زبور سغدیرا با دقت بیشتر مطالعه و همراه با قطعه ،

(. نیکالس سیمز ویلیامز 0976) قرار داد (STSC)های سغدی مسیحی نوشتهمطالعه دست
ترجمه ، با معرفی متون مشابه سریانی، است BSTiiای را که تصحیح شده مجموعه
های دستوری این متون در سال ای از ویژگیها و چکیدهیادداست، نامهواژه، انگلیسی

 (. C7منتشر کرد ) 0915
مت زوند رمان مورد بررسی قرار به ه، متون مسیحی منتشر شده توسط مولر و لنتز

( بعضی از نکات AoFiii 0910) ( وAoFii 0975و )( AoFi)0970)زوند رمان در )گرفت. 
ای از جمله قطعه، ناخوانده را کشف و با متون جدید منتشر کرد. وی چند متن جدید دیگر

 را نیز به آلمانی ترجمه کرد.، 0911سال ، 79شماره ، Acta Iranicaدر 
 

 هاکتیبه و اسناد
 های غیردینی استترین نوشتهاسناد که مهم اسناد کوه مغ. این: مدارک تاجیکستان

، شناختینهای باستادر پی حفاری 0999در سال، که تاکنون به زبان سغدی کشف شده
 (سن پترزبودگ) اکنون در مجموعة لنینگراد و، ای بر کوه مغ کشف شددر ویرانة قلعه
 نزدیك دهکدة خیرآباد و، رود زرافشان لعة مغ در مسیر علیایشود. قنگهداری می

، کیلومتری شهر سمرقند 071تاجیکستان و در  های شهر قدیمی پنجیکند در شمالویرانه
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پیچیده در چرم و مدفون در خاک بود و ابتدا  که در یك سبد، قرار دارد. اسناد کوه مغ
سند  76 ای است حاوی بیش ازرزندهبایگانی بسیار ا، توسط کشاورزان منطقه پیدا شد

. دانهنوشته شد ابریشم و چوب، چرم، که برکاغذ، مربوط به ربع اول قرن هشتم میالدی
به زبان و خط ، سه سند چینی و یك سند کهن، سند عربی همة این مدارک به جز یك

توجهی است که به  های کوه مغ نخستین متون شایاننوشتهدست سغدی است. ترکی
ده و پیدا ش، تاجیکستان یعنی، سغدی در موطن اصلی سغدیان و زادگاه زبان سغدی زبان

 و بوم گشوده است. های تاریخ و فرهنگ آن مرزجدیدی بر پژوهش روزنة هاآنمطالعة 
ردی از نب که بعد، (دیواشتیچ)است به نام دیواستیچ  ای سغدیهاین اسناد مربوط به شاهزاد

. در جنگی نابرابر تسلیم و کشته شد اام ،غ پناه بردمة کوهستانی دلیرانه با اعراب به قلع
قسمتی  ،قلعه به دست اعراب رسد که وی توانسته باشد قبل از تسلیم و تصرفبه نظر می

 های قلعة مغ راز این گنجاز اسناد بایگانی حکومتی خود را در محلی پنهان کند. خرابه
. اندهکرد در سدة بیستم بر ما آشکار ،نگهداری ودبها را بیش از دوازده قرن در دل خگران

سمرقند داشت و با  که عنوان اخشیدِ سغد و افشین در بعضی از مآخذ اسالمی از شخصی
ین ا تاریخ طبری از دیواستیچ نام برده است. سخن رفته و، اعراب جنگید و کشته شد

گانی بای، سیاسی هایل نامهگذاری شده و شامسغدی تاریخ با تقویم سال و ماه و روز، اسناد
اطالعات سودمندی  های مالیاتی و اسناد حقوقی و قضایی است وصورت حساب، اداری

ترین سند یك عقدنامة طوالنی دهد؛اجتماعی و فرهنگی آن زمان می، دربارة وقایع سیاسی
و بوگلیوب سمیرنووا ، ترجمة روسی این متون توسط فریمان و لیوشیتس .ازدواج است

منتشر شده  (CII 0969) های ایرانیها در مجموعة کتیبهنویسو عکس دست، شر شدهمنت
 در زادگاه سغدیان چند کتیبه در. غیردینی ها و دیگر مدارکسکهها، کتیبه. است
ازبکستان پیدا شده است. سیاب های افراهای پنجیکندِ تاجیکستان و در ویرانهخرابه
 است. های هفتم و هشتم میالدیوشته و متعلق به سدههای پنجیکند بیشتر سفال نکتیبه

، حرف الفبای سغدی 77با محتوای  ای دارای شش سطرنوشتهسفال هاآنو در میان 
شهری به همین های بههای افراسیاب در خراپژوهشگران را جلب کرده است. کتیبه نظر
 ارابطة تنگاتنگ ب هاآن ها ده عددند و محتوایکتیبه .اندشده پیدا، نزدیك سمرقند، نام

این  .اندهای نقوش یا روی جامة افراد حك شدهکناره ها دارد و بیشترشان دردیوارنگاره
هاست دیوارنگاره در حقیقت شرح، که متعلق به سدة هفتم و هشتم میالدی استها، کتیبه

فر سطر است حکایت از س 06که ، هاآنترین طوالنی .ارزشمندند که از نظر تاریخی
آمیز برقراری رابطة دوستانه و صلح چغانیان به دربار شاه سمرقند برای، شاه فرستادگان
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چغانیان و  هایی میان دینتتفاوها، دیوارنوشته کاشف دیوارنگاره و، لیوشیتس کند.می
همچنین  نوشته وهای افراسیاب تعدادی سفالخرابه سغدیان مشاهده کرده است. در

ار آث از .رسدتاریخشان به سدة پنجم میالدی می کشف شده که قطعات نوشته بر چوب
های سروشنه و از های روی چوب در حفاریباید از نوشته، نویافتة دیگر در مرز و بوم سغد

رود و هفت، فرغانه، ا(نزدیك بخار)های ظروف سفالی کشف شده در موضع ورخش کتیبه
. وجود اندهداد رن چهارم میالدی نسبتسفال نوشته را به ق ترینحصار نام برد. قدیمی

ترین نقطة غربی، های شهر باستانی مرو در ترکمنستانخرابه نوشتة مکشوف درچند سفال
نباید فراموش کرد . تواند قابل توجه باشدمیراه یافته  جاآنسغدی به  جغرافیایی که خط

 در سمیراشیه در قرقیزستان پیدا شده است. هایی نیزکه کتیبه

 تا کنون در تاجیکستان و ازبکستان انجام 0991شناختی که از های باستاناریحف
قدیمی  های شهردیوارنگاره .آشکار کرده است ای از هنر سغدی راهآثار ارزند، گرفته

 فئودالی را متجلی هنری آمیخته با عناصر لوانی جامعة، های افراسیابپنجیکند و ویرانه
در این  هایی دارد.با آن تفاوت، با هنر ایران اشکانی و ساسانیکند که با وجود پیوندش می

ه است پیدا شد، به ویژه در حوالی پنجیکند، زیادی سکه تعداد، شناختیهای باستانکاوش
ندة دهنشان ،اندشده گذاریقرن دوم تا قرن هشتم میالدی تاریخ که از، هاآنهای که نوشته

صة یکی از انواع خطوط بومی خاین که هر کدام مشافزون بر ، سغدی قدمت و تداوم خط
است که  ت(خدا خارب) های معروف بهمجموعة سکه، هاترین ایننمایند است؛ مهمرا می
تا قرن دهم  هاآنضرب  اام، اندمیالدی دانسته مبه قرن دو قرا متعل هاآن ترینکهن

در  .شده استمی نوشته هاآنیازدهم بر  تا قرنحتی سغدی  خط میالدی ادامه داشته و
های سغد را به صورت کاتالوگ تنظیم و قسمتی خانم اسمیرنووا سکه، میالدی 0969سال 

های ظروف نقره نیز انواع ها بازسازی کرد. کتیبههاز تاریخ سغد را با پژوهش بر این سک
 نمایانند.می، سمرقندی و بخارایی است هاآنبومی سغدی را که مهمترین  خط

ده ترین نقطة مغولستان پیدا شهای بسیار مهمی در شمالیکتیبه های مغولستانکتیبه
ها ترین این کتیبهنمایاند. کهنکه گسترش خط سغدی و نفوذ فرهنگ آن قوم را می

که در ناحیة مرکزی مغولستان کشف شده  (.Bugut. Insc) ای است در بوگوتدیوارنوشته
رسد و متعلق به اولین سلسلة میالدی می (511 دودح)تاریخ آن به نیمة آخر سدة ششم  و

بودا نشان  گرایش ترکان آن زمان را به دین، کتیبه)اُرخُن( است. متن های ترک خاقان
 اند.نیز آن را تأیید کرده مطلبی که مآخذ چینی ؛دهدمی
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اویغوری ، ترکی، سغدی) زبانهای سهکتیبه، میالدی 0919حدود ، در اوایل قرن بیستم
مربوط به  که (.Karab. Insc). کشف شد، مغولستان شمالی، در کارابال کاسون (چینی و

شته اویغوری نو هایکه به افتخار یکی از خاقان، کتیبه م میالدی است. محتوای ایننهسدة 
کنندة و همچنین بیان مانی در میان ترکان و مهاجرنشینان شمالی نشانگر نفوذ دین، شده

 است. یزبان سغد وسعت نفوذ
غدی و به س سنگ نوشتة کوتاه نیز در مغولستان جنوبی چند، افزون بر این دو کتیبه
ها م میالدی تعیین شده است. کتیبهنهبین قرن هشتم و  هاآنترکی پیدا شد که تاریخ 

 اتو سرحد تچند کتیبة کوتاه دیگر در لدخ نزدیك مرزهای تب، 0975در سال دخ ل
 مسیحی یممکن است اثر یك سغد هاآنکه یکی از  (Ladakh Insc). کشمیر به دست آمد

عبور  ترین کتیبه ازباشد طویل (سمرقندی نژاد) اهل سمرقند یا یك سغدی مقیم چین
، دهد. مولرگزارش می، کردهمی تبت سفر که به سوی خاقان، یك پیك سمرقندی

 .اندهکرد سیراند و تفهها را خواندترتیب این کتیبه لیوشیتس و سیمز ویلیامز به، بنونیست
 ه درک، شمال پاکستان در، های علیای رود سندهای شمال پاکستان. کتیبهسنگ نوشته

های ترین مجموعة کتیبهبزرگ، سنگ نوشته 591با بیش از ، کشف شد 0911در اوایل 
 عنوان و تبارنامة، اسم، های بسیار کوتاهدهد. محتوای این کتیبهیرا تشکیل م سغدی

 کلمه 79وشته از  ترین سنگنست. طوالنیهاآن گاه نوعی تاریخ نگارشندگان و گهنویس
 .ششم میالدی تخمین زده شده است کند و تاریخ آن بین قرن چهارم ونمی تجاوز

های را در بر دارد و نقش برجست مجموعة بزرگی از اعالم سغدیها، سنگ نوشته این
کند. فا میای، استنگارندگانشان  فرهنگی و دینیکه نمایشگر محیط ، این اعالم در تحقیق
 بانوی آسیای میانه نام خدا، هاآنشوند و دربعضی از ختم می «7بنده» ها به واژةبیشتر نام

ی سغد ترین مرز پیشروی خطها جنوبینوشتهسنگ کند. اینگری میجلوه )ننائی(ئی نَنَ
 .اندهها را خوانده و منتشرکردهویلیامز این کتیب نمایاند. هومباخ و سیمزرا می
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ایرانی میانه در آغاز سده بیستم در آسیای مرکزی به دست های بین متونی که به زبان
نه و ترکی باستان وجود دارد فارسی میا، سریانیهای هایی به زباننوشتهدست، آمده است

 ها درباره مسیحیت است.که موضوع آن

میانه  یعنی فارسی، ها تعداد متونی که به دو زبان ایرانینوشتهاما اگر در بین این دست
شمار متونی که به زبان پارتی نوشته شده بسیار ، مسیحی نوشته شده زیاد است 0و سغدی

دهد که بین زبان سغدی مسیحی و ون نشان میاندک است. از سوی دیگر بررسی این مت
 بسیاری وجود دارد.های سغدی بودایی مشابهت

اروپایی در اوایل سده بیستم در ناحیه تورفان چین و های در اثر کشفیات هیأت
 ،ای که به وسیله دانشمندان روس در کوه مغ در تاجیکستان انجام گرفتتحقیقات بعدی

 : اندسغدی به دست آمد که خود شامل سه بخشزیادی از زبان  اامتون نسبت

متون سغدی بودایی و متون سغدی مسیحی. آثار یاد شده اکنون ، متون سغدی مانوی
ها شوند و بسیاری از آنمی دارینگهلندن و پترزبورگ ، پاریس، برلینهای خانهدر کتاب

 .اندهشناس ترجمه و منتشر شدبه وسیله دانشمندان زبان
                                                           

و  سمرقندمراکز مهم آن  اند وکردههای ایرانی میانه شرقی است که مردم سغد بدان تکلم میزبان سغدی از گروه زبان 0
بخارا بوده است. این زبان از سده اول تا دهم میالدی زبان رابط بین شرق و غرب آسیا بوده و تا چین گسترش داشته 

های فارسی و ترکی از میان رفته و اکنون تنها اثر بازمانده آن زبان زبان سغدی پس از قرن دهم به دلیل نفوذ زبان است.
 کنند.)نزدیك رود زرافشان( بدان تکلم مییغنابی است که ساکنان دره یغناب 
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افت ها را یسغدی در آثار بیرونی این مشابهتهای که با مطالعه نام ماهینخستین کس
یز بعدی نهای شناس آلمانی بود. بررسیایران، آسآندره، را به کار برد «سغدی»و اصطالح 

 ،اینرنابب نامیدند.می «سغدی»زبان خود را ، تأیید کرد که نویسندگان بودایی این متون هم
متون بودایی و متون مسیحی وجود های فراوانی که بین زبانی هابا توجه به مشابهت

برای زبان متون مسیحی هم پذیرفته و پس از آن به کار  «سغدی»سرانجام نام ، داشت
 برده شد.

ت ها اطالعاایرانی وجود دارد که بیشتر آنهای مسیحیت منابع فراوانی به زبان ةدربار
نهند. ان ساسانیان در اختیار پژوهندگان میسودمندی را در مورد جوامع مسیحی در زم

دهد که در این مناطق مبلغان نشان می، منابعی که در آسیای مرکزی به دست آمده
که عالوه بر تبلیغ آیین خود به ترجمه متون به زبان سغدی اند مسیحی زیادی وجود داشته

 .اندهپرداختنیز می

برای تبلیغ دین خود برگزیده بودند منابع یاد شده مسیری را که نستوریان  اا ضمن
 کنند. مشخص میــ یافتمسیری که تا چین ادامه میــ

 مانده است مزامیر تورفانمسیحی که به زبان فارسی میانه باقیهای نوشتهتنها دست
نماید که اما چنین می، است. با وجود صدمه زیادی که دوازده برگ یافت شده دیده است

( است. در جاهایی که ترجمه با پشیتا برابری Pešittā) «پشیتا»از ای هها ترجمغالب آن
 به نظر آندره آس متون تورفانی گویاتر است.، ندارد

مربوط به ، باستانیهای با توجه به علم تحول خط، ها رانوشتهآندره آس این دست
حوالی آن  داند. با وجود این اگر این متون در تورفان و یااواسط سده ششم میالدی می

 زیرا، رسدنسبت دادن آن به سده ششم چندان درست به نظر نمی، نوشته شده باشد
تواند شکل کهن خود را می، که دور از محل اصلی خود یافت شده استای هنوشتدست

 بهتر حفظ کرده باشد.

و همچنین  001، 99تا  90های قسمتی مربوط به مزامیر شماره، ماندهباقیهای برگ
 ،. بنابراین096تا  099عالوه قطعات دیگری از مزامیر شماره ه ب، هستند 097ا ت 070
اینکه ترجمه همه مزامیر چند برگ داشته  ها مفقود شده است.زیادی از میان آنهای برگه
 مشخص نیست. اادقیق، است

بدین معنا که پس از سطر نخست ، خود را داردهای مزامیر ویژگیهای هر یك از بخش
شود. این دیده می ،مذهبی استهای ها سطوری شامل دستورالعملاز آن هر یك

نام داشته در سده ششم  «مارآبا»ها را اسقف کلیسای نستوری در ایران که دستورالعمل
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 ،میالدی نوشته است. در کنار قطعات کشف شده مزامیر که به زبان ایرانی میانه است
ها نوشتهتورفان به دست آمده است. این دست قطعات محدودی نیز به فارسی نو آغازین در

کند. البته این در موجودیت یك جامعه مسیحی ایرانی زبان را در آسیای میانه ثابت می
. اگر چه اندهمنتقل شد جاآنبه  ااها تصادفنوشتهصورتی است که تصور نشود که این دست

اما دور از ، نیامده است در این مناطق تا کنون آثار دیگری از جوامع مسیحی به دست
 انتظار هم نیست که در آینده آثاری در این زمینه به دست نیاید.

 

 
 

گو اینکه از یك زندگی آرام کلیسایی هم ، از بین نرفت مسیحیت هرگز کامالا ، در ایران
دی مدیهای توان صحبت کرد. با وجود این باید گفت که مدتپس از کشتارهای زیاد نمی

گ یا کوچکی از مسیحیان در ایران باقی ماندند. ابتدا از زمان یزدگرد دوم اجتماعات بزر
اما هنوز  شود.نشینی مسیحیان به سوی شرق آغاز می( به بعد عقب091ـ057ساسانی )

که در آسیای میانه اند ای بودهایرانیان مسیحی، مشخص نیست که آیا این مهاجران
آمده بودند و ایرانیان  جاآنکه از نواحی غربی به اند ای بودهویا مبلغان مذهبیاند زیستهمی

 اند.کردهرا به مسیحیت دعوت می

نخستین سغدیان به مسیحیت ، رود که ابتدا در این زماندر هر صورت احتمال زیاد می
 پنجم و ششمهای سغدی مسیحی در سدههای همین دلیل نیز اولین ترجمهه گرویدند؛ ب

 مشخص نیست. ااها دقیقت. البته قدمت این ترجمهمیالدی انجام گرفته اس
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فراوانی به دست آمده که شیوه نگارش و کاغذ های نوشتهاز یك ترجمه تورات دست
شناسایی  «مولر»ها توسط هایی از آنو بخشاند دهد که مربوط به انجیلها نشان میآن

ا به زبان سغدی آمده هها به زبان سریانی و ترجمه آنشده است. در اینجا اسامی جشن
سرودهای مذهبی به زبان سریانی ، دهند که در معابد سغدیاناست. متون سریانی نشان می

دیگری از متون سغدی نیز از های توان حدس زد که بخششده است. میخوانده می
سغدی و سریانی کشف شده نیز های نوشتهسریانی ترجمه شده است. این نظر را دست

زیاد در آسیای میانه سرودهای های معتقد است که با وجود مهاجرت «شاو». کنندتأیید می
 . اندهنخورده باقی ماندایی دستمذهبی کلیس

ها کند که این سروداما کشفیات تورفان به زبان فارسی میانه این پرسش را مطرح می
شم در سده ش، یس نستوریان ایرانیئر، «مارآبا». سرودهای اندهبه چه جماعاتی تعلق داشت

دهند که مزامیری که به زبان فارسی میانه در ترکستان چین کشف نشان می اامیالدی دقیق
 منشأ نستوری دارند.، اندهشد

ها ترجمه هایی از زبان سریانی دهد که اغلب آنبررسی متون سغدی مسیحی نشان می
ها ریخ نگارش آنهستند. با وجود این باید بررسی شود که آیا برخی از این متون که تا

نوشته ، ها نیز ترجمه سریانی هستندای که آناز روی متون پهلوی، زمان نیستهم
وجود کلمات زیادی به زبان فارسی میانه جنوبی است که در ، ؟ دلیل این پرسشاندهنشد
 شود. ها دیده میآن

ها را در )خوشبخت( و... این واژه «Pwx’r»)یهودی(؛  «Czwdy» ؛)چادر( «Wy’n»: مثال
 توان یافت.متون سریانی نمی

 دینی مسیحیهای مجموعه فوق قطعات دوزبانه دیگری هم در برخی از کتاب گذشته از
سی است. بررنیز به زبان سغدی آمده ای هیافت شده که در برابر هر جمله سریانی آن ترجم

دارد که این ل منتشر ساخت. احتما 0907و سپس  0917این قطعات را مولر ابتدا در سال 
 .انده، زیرا صدمه بسیار دیداندهداشت یوزمره و دائمرها استفاده نوشتهدست

 هایمواعظ و اسطوره، از ادبیات غنی مسیحیت در قرون اولیه از جمله دعاهای آثار دیگر
در زبان سغدی نیز  ــگونه که در ادبیات سریانی محفوظ ماندههمانــ شهدای مسیحی

 موجود است.
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 گیرد.کیلومتر را دربر می 0111ای در حدود شهرهای حوضۀ تاریم و حاشیۀ آن؛ این نقشه محدوده

 
مشخص نیست. ، اندهاما این که این متون از اصل سغدی به زبان سریانی ترجمه شد

ها صورت نگرفته است. نوشتههنوز بررسی دقیقی نیز برای تعیین قدمت این دست اا ضمن
ها معلوم. نگارنده این سطور ها موجود است و نه زمان بازنویسی آنچون نه اصل ترجمه

متون سغدی و سریانی را با هم عرضه کند تا ، کوشیده است که برای هر یك از قطعات
منتشر نشده را نیز از نظر دور های این مورد حتی متن درامکان درک مطلب ممکن باشد. 

 نداشته است. 

 : از متون عبارتند این
 که توسط مولر و لنتس منتشر شده است.: (TIIB57(. به نشانه )C00سطوره صلیب )ا (0

(. این قطعات مربوط به اسطوره واحدی هستند از اسقف Baršabaقطعات بارشابا ) (7
( Schauشاو ): نیز به زبان عربی وجود داردای ه( که از آن ترجمširبارشابا و ملکه شیر )
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ی برگردانده و منتشر به زبان آلمان «مسیحی مروهای ورهاسط»این ترجمه را تحت عنوان 
 کرده است. 

طور کامل به جای مانده ( که بهT II B 05. به نشانه )(C77) (Simon)قطعات سیمون  (9
 ( است.Nicostratus) «نیکوس راتوس»است. این متون درباره رستاخیز 

طور کامل به جای ( این متن بهT II B 05. به نشانه )(C 77) (Danielقطعات دانیال ) (0
 النصر.مانده است. محتوای آن تفسیر خواب دانیال پیامبر است در مقابل بخت

ها را ها که سغدیان آنشهدای مسیحی. تعداد این اسطورههای متون مربوط به اسطوره (5
 که هاییزیاد نبوده است. در این زمینه عالوه بر اسطوره ،شناختندهایشان میاز ترجمه

 : اندهزیر نیز یافت شدهای اسطوره، اندهو هانسن منتشر کرد 01لنتس و مولر 
که هنوز منتشر نشده  (C 6)، اسقف سلوکیه و تیسفون، سمقد (Mil) الف( شهادت میل

شهادت ». از اسطوره (Sidennita Serapion)مقدس ی است. ب( شهادت سراپیون سیدنیتا
ها هنوز مانده است که ترتیب قرار گرفتن برگقطعات زیادی به جای  «میل مقدس

 «یعبور با کشت»اسطوره  نییع، تنها بخشی از آن، «سراپیون»مشخص نیست. از اسطوره 
 سالم به جای مانده است.  ااتقریب

(. این اندرزها به دلیل فقدان متون سریانی C0راهب ) (šemāon)اندرزهای شمائون  (6
 ها هنوز منتشر نشده است.آن

 توان گفت که منظور کدام شمائون است. ممکن است شمائون برادر تربوینمی اانضم
(Tarboy) های مقدس باشد که شرح شهادتش عالوه برمجموعه(C7)  و(C6)  در اسطوره

 میل مقدس هم آمده باشد.

 . متنی که تا کنون خوانده نشده است. (C 7 / 07) (Mari Babai)قطعه ماری بابای  (7

 شناسایی شده است. ( Guillaumont)توسط گیالومونت  (C 7 / 00)قطعه  (1

 ( ترجمه سغدی  قطعاتی از انجیل است.C 7 / 7قطعه ) (9

که عنوان آن از  (Johanan Dailomaya)( اثری است از یوهانان دایلومایا C 9قطعه ) (01
 بین رفته و هنوز منتشر نشده است. 

 حاوی ده فرمان است. ااکه ظاهراست ای ه( متن ناشناختC 77قطعه ) (00

 هایی است از آغاز قصائد.( بخشC 09قطعه ) (07

بدون این که تا کنون کسی ، قدیسان آورده شدههای ( تعدادی از نامC 09در قطعه ) (09
 ها بیاید.موفق شده باشد ارتباطی بین این نام



_   705 مسیحی  سغدیمتون  _ _ _ _ _ _ _ _  

 

شده است که آیا تا کنون مشخص ن، شودظاهر می (sbwqly)( واژه C 06در قطعه ) (00
 این واژه اسم شخص معینی است یا خیر. این واژه در ابتدای دو جمله نا تمام آمده است.

هایی گووسالم و شامل یك برگ. این متن شرح گفت ( متنی است کامالاC 76قطعه ) (05
 است بین استاد و شاگردی درباره نوح و مریم. 

آن لطمه فراوان دیده است. این های کناره ( برگی وجود دارد کهC 9) در میان قطعه (06
شود که در مناطق اطراف برگ شامل یك متن تاریخی است و در آن از اسقفی یاد می

 دجله و در بخشی از خوزستان فرمانروای مذهبی بوده است.

 

 خذأم
Olaf Hansen: Die Christliche Literatur der Sogdier inhandbuch der orientalistik 

.  . Band ( Iranistik). Leiden  in Leiden / Koln . S.  
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 و تحول پسین آن 1واژه فارسی باستان پاتِشهُوَرِش

 شناس و عضو انجمن مفاخر ایرانزبان/  7دکتر هوشنگ اعلم 

 9دکتر حسن بشیرنژادمترجم: 

 
 
 
 

 گفتارپیش
ده ش شالترجمه نگارنده است. ت، غیرانگلیسی یهانقل قول ،به جز در موارد مشخص شده

در مورد ، است تا در سرتاسر این مقاله از نظام آوایی واحدی استفاده شود. با وجود این
، اندم رومی بودهئای( که در اصل یا عالخانهطور اطالعات کتابها )همیننقل قول

 = â = à. دلیل برخی تنوعات آوایی مثل است الخط و نگارش متن اصلی حفظ شدهرسم

ã ،ğ = gh ،x = kh  وš = sh .نیز همین است 
: 0959نت؛ های فارسی باستان ظاهر شده است )کِتنها یك بار در نوشته pātišhuvarišواژه 
هر  ر برایسط( در نوشته سه زبانه داریوش در نقش رستم در یك شناسنامه کوتاه )دو 95

قسمت این سه زبان در حاشیه چپ و  ش در باالترینوزبان( و کنار تصویر نیزه بردار داری
 : زیر تصویر پادشاه به این صورت آمده است

 (.001: ردار داریوش شاه )همانبُ نیزه، یك پاتِشهُوَری، گبریاس
متخصصان فارسی باستان ظاهراا در مورد ریشه و معنای این واژه اطمینانی ندارند. برای 

نژادی که در بخشی از ایران »به صورت  را« pātišhuvariš»( واژه 0197) 0تولمان، نمونه
                                                           
. Patishuwaril 

تهران(، نامه اسالمیکا )هوشنگ اعلم: پژوهشگر و عضو بازنشسته فرهنگستان زبان ایران، عضو هیئت علمی بنیاد دانش 7
 همکار دانشنامه ایرانیکا، دانشگاه کلمبیا )نیویورک(

 علمی دانشگاه فرهنگیان )ایران(شناسی و عضو هیئت حسن بشیرنژاد: دکتری زبان 9
. Tolman 
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 7ه ویستو بن 0توضیح بیشتری بدهد. میه کهآنبدون ، کندتعریف می« ساکن بوده است
و نوشته یونانی   hu va riš –iš  –id di  –pa 9نوشته آکدی»دهند که ( شرح می01: 0990)

pateisxoreis دهند که واژة نشان میpātišhuvariš ید به صورت فارسی باستان با
pātišxuvariš  این واژه یك نام خانوادگی مشتق از  کهاینخوانده شود وpātišxuvara  است

یك نام »که به نام  pātišhuvariš( بر این باور است که نام قومی 0959)همان(. کنت )
از آریایی پیشین به معنی اصل « -pāt»دهنده ممکن است نشان، کنداشاره می« ناشناخته

(. 095: باشد )همان Hvaraهای قبل از کوه ت و بیابانِشبه معنی د -suāraبه عالوه  أو منش
نام یك گروه قومی ایرانی که احتماالا »( آن را 099: 0960) 5و مایرهوفر 0برندنستاین

گیرند در نظر می« است« افتخار»معنی  به pātiš-žarاشتقاق اولیه آن از صورت ایرانی 
به معنی ستایش کردن  abhi-svârدر سانسکریت ، padicšarمیانه  فارسی، pāyšir)پارتی 
 است(.

ها کافی است تا عدم وجود قطعیت در مورد امال و معنای این واژه را به اثبات این مثال
برساند مقاله حاضر تالشی است برای پرتو افکندن بر موضوعی که دانش و تخیل بسیاری 

( را به چالش 0961) 7( تا بوس0169) 6اشپیگلشناسان و مورخان از فریدریش از لغت
 طلبیده است.

م ام اما امیدوارم که بتوانبنده مدعی نیستم که به این موضوع با قطعیت پاسخ گفته
دی مفی هایهای اشتباه و فرضیات غیرمنطقی را رد کنم و پیشنهادشناسیهشبرخی زی

لب مرتبط با بحث را در یك مجموعه بنده در این مقاله اکثر مطا، ارائه نمایم. عالوه بر آن
الوصول برای ام که امیدوارم در نهایت بتواند به عنوان یك مرجع سهلگرد هم آورده

 د.کنهای آینده کمك پژوهش
، های موجود فارسی باستاندر نسخه pātišhuvarišهای کافی در مورد واژه فقدان داده
جو بپردازد. برای وایرانی یا خارجی به جست اعم از، کند که در دیگر منابعفرد را وادار می

را در زبان  pātišhuvarišهای مستقیم مربوط به ممکن است فردی برخی سرنخ، نمونه
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حظه که بعداا مال اما چنان، تر اوستایی بیابدتر و متنوعیا در ادبیات گسترده، اوستا، خواهر
 ،د بود )کارنامه اردشیر بابکانکتاب اوستا در این زمینه چندان سودمند نخواه، کنیدمی

 (.010: 0951، مشکور
ترین متنی که در آن ذکری از این نام رفته است قدیمی 0دلرسد که هرتسفیبه نظر می

قبل از میالد(  675یا  669تا  611و پادشاه آسور از  7را در یکی از منشورهای آسارهدون
ای در منطقه «pā - ti - uš - ar - ra[iš] »: گویدیافته است و آن جایی است که او می

های سنگ آبی است یعنی کوه) 9حاشیه یك بیابان نمك در سرزمین ماد در دامنه بیکینی
: 0991 ،)هرتسفید «یك از اجداد سلطنتی من نتوانستند خاک آن را زیرپا بگذارندکه هیچ

ندازه کافی به تنهایی به ا ــکه بعداا خواهیم دید چنانــ(. توضیحات آسارهدون 019
در مورد واژه  0توان در توضیحات استرابنتر را میاما نشانه واقعی، صراحت دارد
paraxoaɵras  یاpateisxoreis در پیشروی از »: کندیافت که به این صورت توصیف می

هایی وجود دارند که یونانیان آن را در سمت راست کوه، دریای هیرکانی به سمت مشرق
کوه توسط اقوام و تا هند امتداد یافته است. بخش شمالی این رشته نامندمی 5تائوروس

طور همان، و بعضی قبایل هیرکانی اشغال شده است. سپس 1و آماردی 7کادوسی، 6گیل
و  01ها و بعد از آن مارگیانیملتی از پارتی 9رویم اخوزکه به سمت مشرق به پیش می

آن را از منطقه هیرکانی  07ه ساریتوسو کشوری بیابانی واقع شده است که رودخان 00آری
یابند و یا با فاصله کمی از هایی که از ارمنستان تا این منطقه امتداد میکند. کوهجدا می

 (.700-5ص ، جلد دوم، فیای استرابنا)جغر نامند(می parachoathrasاند را آن واقع شده
 patišhuvarišته شکل تعدیل یاف parachoathraisاگر فعالا چنین فرض کنیم که 
هایی که ممکن است به دورة ناگزیر باید صورت، )فارسی باستان( در زبان یونانی است
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 70قبل از میالد تا  69های یم. استرابن احتماالا بین سالکنجو واسترابن برسند را جست
قبل از  7زیسته است. او کتاب جغرافیای خود را ظاهراا حدود سال میبعد از میالدی 

بعد از میالد( به  776قبل از میالدی تا  751یعنی در زمان حکومت اشکانیان )، دمیال
قبل از میالد(  769زرتشت ) پایان رسانده است. خوشبختانه در نوشته شاپور اول در کعبه

 : یابیمیك متن یکسان به دو زبان را می
 parišxwârکوه : ( نسخه پارتی0
 presscuaroros: ( نسخه یونانی7

الذکر و. عبارت دو شکل این کلمه یعنی عبارت پارتی فوق» 0ق با نظر هنینگمطاب
زیرا شکل متفاوت در جز اول این واژه مرکب ، استرابن تفاوت چندانی با هم ندارند

(pari/para)  یكs  را به دو صورتš  وh رسد که به نظر می« اند.در خود حفظ کرده
پارتی است اما بنده  parišxwarغییر یافته شکل ت paraxoaɵrasهنینگ معتقد است که 

 یونانی است. pressowar orosمعتقدم که آن صورت تحویل یافته 
یك واژه  xoaɵras-، به عبارت دیگر )و چیزی که اکنون بیشتر برای ما اهمیت دارد(

)کوه(  orosو واژه مستقل  pressowarاز بخش دوم  ناقصیقی فبلکه یك تل، تنیسمستقل 
در مورد  7امیز مارکوارتهای اغراقزنیگمانه ،ر این حدس بنده درست باشد. اگاست
 کند.های یونانی مورد بحث را رد میشناسی و معنای واژهریشه

و چندین گونه حفظ شده در  padišfârگونه پارتی دیگری یعنی  parišwârما عالوه بر 
اسانی است را داریم که برای ادبیات پهلوی پس از اسالم که ادامه سنت و کاربرد دوره س

)احتماالا نوشته شده در سال « کارنامكِ ارتخیر پاپکان»در  patišxwârتوان به نمونه می
 )نگارش بین« فهرست مراکز والیات ایرانشهر»در  partišxwâr-garمیالدی( و  611
میالدی(  0051یه )نگارش در سآکا در زند paðašxwarمیالدی(  775-750 هایسال
این شواهد پساهخامنشیان نشان  ،(. بنابراین007 :،واژگان بندهش پهلوی، ره کرد )بهاراشا

ها به اندازه کافی فارسی باستان است. ارتباط بین آن pâtišhuvaraوقفه دهنده تداوم بی
ال تا س، شناسان را در ابتدا به خود جلب کند. برای مثالروشن بود تا توجه برخی ایران

باز در نقش رستم  patišhuvârišکتاب پهلوی را با  gar-(patišxar(ژه اشپیگل وا 0169
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در استربن یکسان  parisxoreisها را با ( هویت هر دوی آن0179)0کدِو نُ شناسدمس
 داشت.

( چنین استدالل 15: 0119پذیرد. او )( دیدگاه نولدکه را نمی0119)7اما دارمستتر
که در خط میخی ذکر  patishuvariهای با کوه پتشخواگر حتی از نظر اسمی»کند که می

گرفته  paitish-kvâshraاز صورت اولیه  patashkvârشده یکسان نیست زیرا هورس رود 
 dush-(hv)rhraفارسی =  dushkhvârو  dushvâr، زند hvâshraفارسی=  khvârشده است؛ 

که بعداا  چنان«. pur-khvârihکه ترجمه شده است به  poura-hvâshraنگاه کنید به ، زند
د شوهایی که وی متذکر میبستگیهمخواهید دید مخالفت دارمستتر اعتباری ندارد و 

 ارتباط به هم هستند.بی
های گوناگون در به صورت pâtišhuvaraو فارسی باستان  patišuwârواژه ایرانی میانه 

، یدلیل تحوالت نوشتار اند )بهطور غیرمستقیم در عربی( به جای ماندهفارسی جدید )و به
ها برخورد کردیم های این واژه که با آنشدگی و غیره(. برخی از گونهمعرب، خوانش اشتباه

، (0971، اقبال آشتیانی، خ طبرستانتاری) patišxwâr-garپتشخوارگر : عبارتند از
ر/گر شوارجَدِ( بَ 0961، ترجمه بویس: نامه تنسر، )همان fadišwâr-garفدشوارگر 

badišwâr-jar/gar َشوار رِپpariš-wâr شوار رِبَ، (0961، )نامه تنسرbarišwâr  کارنامه(
شواد رِفَ، (0961، )نامه تنسر far(i)šwâdشواد رِفَ، (50: 0951، مشکور، اردشیر بابکان

دین ظهیرال، اقبال آشتیانی؛ تاریخ طبرستان: )تاریخ طبرستان far(i)šwâd-jar/garر گَ/رجَ
، اقبال آشتیانی(، )تاریخ طبرستان far(i)šwâð-jar/garگر /رشواذجَرِفَ ،(0999، مرعشی

 ( و غیره.50: 0951، مشکور، )کارنامه اردشیر بابکان far(i)jwâr-jarر جوادجَرِفَ
توان دید که محدوده جغرافیایی این می، با مقایسه این تنوعات واژگانی در موارد زیر

 : ها نیز متفاوت بوده استواژه
ولین توصیف از این واژه )توسط آسارهدون( قبالا در همین مقاله ذکر شده است. ( ا0

نو کورا با عنوان کوه او patuš?arraکوه بیکینی در »پادشاه آشور در دنباله همان مطلب 
(ukunu) شود.یعنی جایی که سنگ آبی تیره از آن استخراج می، کندتوصیف می» 

)همان( کوه بیکینی را با عنوان کوه دماوند (. هرتسفیلد 799: 0991، )هرتسفیلد
 «.فیروزکوه واقع شده است، و در کنارش patišhvâraدماوند در »گوید شناسد و میمی
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تر این منطقه وسیع که آسارهدون به به صورتی دقیق، نالذکر استرابُ( توصیف فوق7
امروزی ایران یعنی  هایمنطقه کوهستانی شامل استان: کندکند را محدود میآن اشاره می

 گرگان و خراسان شمالی.، سمنان، دامغان، مازندران، گیالن، آذربایجان شرقی
میالدی ظهور  050یا  000تا  077که از سال  [بطلمیوس] 0( کلودیوس پتولمی9

برد اما مکان آن را با صراحت و روشنی استرابن نام می« parxoaɵrasهای کوه»کرده نیز از 
بطلمیوس »، (09: 099) 7(. مطابق ارزیابی مارکوارت090: 6ج ، 0997کند )مشخص نمی

rasɵparaxoa و  [هاکوه] 0داند اما آن را از السونیوسمی 9را دقیقاا در غرب راجیانا
)سرزمین  6آن را مرز بین سیرومدیا ــطور غیرقابل باوربهــسازد و متمایز می 5کورزنوس

 داند.ها افتاد( و ایران میت سلوکیماد که بعد از فتح راجیانا به دس
هیچ توصیفی یا نشانی از ، میالدی( که قبالا اشاره شد 769( در نوشته شاپور اول)0
نام مورد بررسی توان گستره جایاما با فرایند حذف می، وجود ندارد parišxwârهای کوه

: دین صورت استدر آن آمده است ب pryšhwrای محدود کرد. متنی که واژه را تا اندازه
whmk pryšhwr TWR’m’d Wrkn mrgw hryw گونه ترجمه که هنینگ آن را این

دارد که و اظهار می« مر و هرات، هیرکانیا، )یعنی( ماد parišxwârو همه کوه »: کندمی
-50، )هنینگ «.استفاده پارتی دقیقاا مطابق با گفته استرابن در دو قرن قبل از آن است»

 طور کلیدلیل واژه )یعنی( را به متن افزوده است که معنای متن را به(. هنینگ بی01
کوه توانسته است بخشی از رشتهعوض کرده است. استان پهناور ماد به احتمال زیاد نمی

paraxoaɵras ای است که استرابن باشد و مرو و هرات نیز خارج از مرزهای شرقی محدوده
نها استنباط بینم. به نظر بنده تن دو نوشته مطابقتی نمیبنده بین ای ،کند. بنابراینذکر می

 .است paraxoaɵrasمنطقی از این نوشته شاپور این است که هیرکانیا خارج از محدوده 
میالدی نگارش یافته است  571تا  557های که احتماالا بین سال« نامه تنسر»( در 5

با آن ، ی ساسانیامپراتورارشد  عنوان که تنسر روحانی، )در دوران پادشاهی خسرو اول(
فرمانروای ثروتمند دوره اردشیر اول را مورد خطاب قرار ، چُسناف(، )معرب اسبنگش
: . این عنوان چنین استاست patišxwâr(gar)نشانه تردیدناپذیر از گستره محدود ، دهدمی
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، )نامه تنسر «گیالن و دیلمان و رویان و دماوند، parišwârو  تبرستانشاهزاده و پادشاه »
نام مورد مطالعه زمانی بیشتر جغرافیایی جای(. تکامل مفهوم 91: 0961، ترجمه بویس

را به خاطر بیاوریم که ، ابن اسفندیار تبرستانشود که سخن مورخ بزرگ آشکار می
را به زور و با سالح از فرمانروایان اسکندر  parišwârسرزمین ، اسبشناجداد گ»گوید: می

(. این اتفاق در 00: تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، 79-91: )نامه تنسر «ندبازپس گرفت
د و کنزمانی افتاد که این منطقه به احتمال زیاد دارای مرزهایی بود که استرابن ذکر می

 شود.های فهرست شده در تعریف گشناسب میشامل تمام بخش
میالدی به نگارش  611ال که احتماالا در س« کارنامك پاپکان»( در داستان تاریخی 6

شوند که دماوند و دیلمان به عنوان مناطقی ذکر می، همراه با ری patišxwar-garدرآمد 
ها درخواست آخرین پادشاه پارتی در جنگ خود علیه اردشیر ساسانی از آن، اردوان چهارم

دهنده ( این گفته اگر درست باشد نشان00صفحه ، )فصل چهارم کند.سرباز و تدارکات می
دیگر دیلمان و دماوند را در محدود سنتی « کارنامك»آن است که نویسنده ناشناس 

patišxwar(-gar) گنجاند.نمی 
 775تا  750) «های ایرانشهرفهرست مراکز استان»( نویسنده ناشناس کتاب 7

 patišxwar-garسفانه قسمتی از آن نامشخص است( به أمیالدی( یك پاراگراف را )که مت
ساخته  0از زمان ارمایل gar-patišhkhvârبیست شهر هستند که در »: دهداص میاختص

فرمانروایان کوهستان را به وجود آورد که برای ، ل( به دستور فریدونیامشدند. سپس او )ار
 (.05: 0990، )مارکوارت «بازستاندند 7دهاکیدها را از دست اژشاهزادگان این کوه

 میالدی نوشته شده 116تا  106های که بین سال« كمالِالمسالك و المَ »( در کتاب 1
 patišxwâr-garدهد به ذکر خردادبه زمانی که ربع شمالی ایران را شرح میابن، است
دهد. در این قلمرو ی ایران را تشکیل میامپراتورچهارم قسمت شمال یك»پردازد. می

 ،شیریز، الریز، چالوس، ساری، آمل، رویان، تبرستان، دماوند، ری، آذربایجان، ارمنستان
د دهاین فهرست نشان می «گیرند.قرار می تَمیش، دهستان، کَالر، جیالن و بدیشوارجَر

رفته از نظر جغرافیایی کوچك شده بود و از نظر مقیاس رفته patišxwâr-garکه تا آن زمان 
 قابل مقایسه بود. kalârیا  Âmulهای نسبتاا کوچکی مانند با بخش

 917ـ9نوشته به تاریخ ، لدان ابن فقیهر نسخه مختصر و تغییر یافته کتاب البُ( د9
 تبرستانهای بخش»: میالدی( نقل شده است که گفته 197از البالذری و متوفی ، میالدی
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« badašwârǰarشیریز و ، الریز، رویان، تمیش، نامیا، آمل، ساری: هشت قسمت است
ار بن خردادبه بسیاابن الفقیه(. این توصیف با توصیف ، 0961، لیدن، المعارف السالمةرئ)دا

های تبرستان نام برده به عنوان یکی از بخش patišxwârgar جااینزیرا در  ؛متفاوت است
 تبرستاننام دهنده ظهور جاینشان ،شود. اگر این موضوع درست و قابل اعتماد باشدمی

 .است patišxwârgarدر محتوای جغرافیایی و افول نام 
دانان های جغرافیدیگر در توصیفات و فهرست، ( این نام پس از البالذری و ابن فقیه01

هم ن، توان برای نمونه به ابن روستا )که در نیمه دوم قرن سوم هجریشود که میذکر نمی
 957ـ1االستخری )متوفی ، (999ـ0ابوزید بلخی )متوفی ، کرد(تا دهم میالدی زندگی می

میالدی( اشاره کرد )ابن  917ـ9العالم )نگارش یسنده ناشناخته حدودمیالدی( و نو
 (.000: 0119، المسالك والممالك، خردادبه

ام در این منابع به روشنی بیانگر آن است که واژه مورد بررسی در قرن نیحذف این جا
دهم میالدی به فراموشی سپرده شده است. گواهی غیرمستقیم این نویسندگان و سایر 

ها گویشوران زبان فارسی مخصوصاا به این دلیل که بسیاری از آن ،دانان مهم استرافیجغ
 هستند.
( mowses xorenatsi) 0موسی خورن، دانان ارمنیجغرافی، ( در بین افراد غیربومی00

طور سنتی تصور این بود که موسی کند )به( نیز این نام را ذکر نمی0991، )مارکوارت
اما برخی دوران زندگی او را قرن نهم هجری نیز ذکر ، میالدی است نویسنده قرن پنجم

  (.0971، شیکاکو، بریتانیکا المعارفةدائراند( کرده

میالدی( که در آن حقایق  0051یعنی بُنْدَهِشْنِ بزرگ یا ایرانی )« زند آکاسیه»( در 07
واژه با ، اندکی با انبوهی از اطالعات نادرست و اسطوره آمیخته شده است

paðašxwâr=patišxwârgar)کوهی نام برده  770کنیم که به عنوان یکی از ( برخورد می
کوهی »شود ( که گفته می97ـ9صفحه : )فصل چهارم« انداز البرز سرزده»شود که می

بُنْدَهِشْنِ ، (. بنابراین96-7صفحه : )همان «است که در تبرستان و گیالن و آن سوی است
 بلکه در عین حال ؛کندنام تایید میول تدریجی این جایفن را در مورد امانه تنها دیدگاه

دهد. بنا به نظر را نیز نشان می rpatišxwârgaعدم اطمینان در مورد هویت و موقعیت 
                                                           
 Moses of Khoren 
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ل های اومنبع اصلی فصل»که اکنون موجود نیست  [تنگ اوستا] 7مدازدَ»، 0کریستین سن
نام یی که اطالعات اصلی درباره جایجانآ؛ از «تا سیزدهم بندهشن ایرانی است

patišxwâr(-gar)) توان چنین تصور کرد که آن احتماالا می، در فصل چهارم آمده است
ابن اسفندیار به  دهنده سنت اوستا در ارتباط با منطقه مورد مطالعه است. اشارهنشان

ده را معین کر patišxwâr-garای به عنوان اولین شخصی که محدوده منوچهر اسطوره
گردد. در نیز به همان سنت اوستایی/زرتشتی برمی، (07صفحه ، )تاریخ ابن اسفندیار است
های ملی و مذهبی ایران داشته است. برای جایگاه خاصی در افسانه patišxwârgarواقع 
آغاز دوزخ که سهم ، patišxwârgarاو از »گوید که درباره منوچهر می 9مینوی خرد، نمونه
 ،)کریستین سن «بود را از فراسیاک پس گرفت و تحت مالکیت ایران درآورد. 0یاکفراس

ای در رسد که اهمیت ویژهبه نظر می چنینهم patišxwâr-gar(. 995و  709: 0917
نین چ: دهدارتباط با اتفاقات ناگوارایی دارد که در پایان هزاره زردشت برای ایرانیان رخ می

به کمك  patišxwâr-garاز مزداپرستان از )سواحل دریای( شود که یکی گویی میپیش
، ؛ زند وهومن یسن75: 0959، آید )بندهشن ایرانیایرانیان در جنگ با ایرانیان می

0969:50) 
، میالدی نگاشت 0706که در سال « تاریخ طبرستان»ابن اسفندیار در کتاب 

patišxwârgar کندگونه توصیف میرا این ،«farshwâdgar آهار، ز اطراف به آذربایجانا ،
بار شود و اولیندامغان و گرگان محدود می، قومس، ری، دیلمان، گیالن، تبرستان

در کتاب  این توصیف را ظهیرالدین مرعشی عیناا « منوچهرشاه حدود آن را تعیین کرد.
تبرستان »: میالدی( آورده است 0076خود )نگارش « رویان و مازندران، تاریخ تبرستان»

ری و ، تبرستان، شود از آذربایجانواقع شده است که تشکیل می farshwâd-garدر 
دامغان و ، نام و شامل شاهرودکه یك جای است)قومس شکل معرب گومش  «قومس

نام دهند که جایسمنان است و امروزه این واژه کاربرد ندارد(. این دو توصیف نشان می
patišxwârgar  طور اعجازآمیزی( بار )بهاین، راموشی سپرده شدمدتی به ف کهاینپس از

اما واقعیت این نیست. ، دوباره تقریباا با همان مفهوم استرابن در قرن سیزدهم ظاهر شد
من معتقدم که ابن اسفندیار به صورت سهوی یك نام مرده را زنده کرده و بدین ترتیب 
                                                           
. Christensen 

. Damdâz 

 Mainyo –i – khard = Menoye xrað 

 Frâsyâk 
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( معنای لغوی 0): عبارتند از است. شواهد این ادعا کردهاز یك سنت زرتشتی دیرپا پیروی 
patišxwâr-gar شناسی عجیبی که ابنها( فراموش شده بود )به ریشه)و دیگر گونه 

این نام تنها در مواردی که به : (7مراجعه کنید ) ،کنداسفندیار برای این واژه ذکر می
 گیردها و اشخاص قبل از اسالم مربوط باشد مورد استفاده قرار میافسانه، رویدادها

کند الذکر خود را نقض می( ظهیرالدین توصیف فوق9): در کتاب ظهیرالدین( )مخصوصاا
 «بود. farshwâd-garدارای عنوان  تبرستان، های قدیمدر زمان»: گویدو بعداا در جایی می

 (79)صفحه 
یشه تواند به ما کمك کنند تا رحال بگذارید ببینیم آیا اطالعات جغرافیایی پیش رو می

patishuvara  و اشکال بعدی آن را به دست آوریم و تصورات غیرمنطقی را به کناری
 بگذاریم.
ی مشوند تنها زاییده تخیالت مرداسفندیار نقل می هایی که در ادامه از ابنشناسیریشه

 گویند که آنبرخی می»: هایشان وارد شده بوداسطوره واردنام از قبل هستند که این جای
[farshwâd-gar]  ند گویاما برخی بومیان تبرستان می« زندگی صحیح و سالم»به معنای

نیز  garبه معنی مکان مرتفع )کوهستان( و  wâdبه معنای دشت )هامون(  farshکه 
 ،کند. اما این تعبیراشاره می« دشت و دریا، سرزمین کوه»این نام به  کهاینست و «دریا»

به معنای سرزمین کوهستانی  jar/garگویند که یتر مامروزی است. نویسندگان قدیمی
-gar)یا  jar-shâh، زار وجود داردجایی که بیشه و درخت، است که مستعد زراعت است

shah یك عنوان بسیار قدیمی برای نوادگان )sukhrâ  است که معنایش پادشاه کوهستان
 xwur)فعل( و  bâš، م(اس) patiš، شودمیگرفته این کلمه دوبخش در نظر ، است. بنابراین

و « آسوده و راحت»در فارسی میانه به معنی  xvârراحت( )مرتبط با ، )آسان xwârیا 
xvâera .)در اوستا به معنی آسایش و راحتی 

، فارسی باستان xuvaruتعبیر مارکوآرت از عنصر دوم )یعنی ، در اثر یك تصادف عجیب
xwâr ن اسفندیار هفت قرن قبل بدا ت که ابنفارسی میانه( بسیار نزدیك به آن چیزی اس

، پروربرای ایرانیان دام»گوید معتقد بود. استدالل مارکوآرت ارزش بازگویی دارد. او می
های پهناور به منزله یك الدورادوی واقعی با دامنه، های غنی و به ویژهها با چراگاهکوهرشته

نامیدند. می« بخش بهشتان لذتمک»یعنی  xvâeraبودند. به همین دلیل است که آن را 
 رجایی که آسایش آن فرات»اللفظی تحت« بهشت برین»به معنی  parahxvâeraدر یونانی 

های مختلف . در آثار نویسندگان یونانی این نام به صورتاست« از حد معمول است 
صفحات ، )اوروس parcobatras، )بطلمیوس( paraxoaɵras ،parxoaɵras: ظاهر شده است
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0 ،7 ،97 ،91) ،paruadres کوه ، بطلمیوس(، )استرابنparihedri صفحه ، 6جلد ، )پلینی
 patišaاز واژه اوستایی  [patiš]، گیرنداز آن سرچشمه می absarrusهای ( که چشمه75

جلوی معنای اصلی آن فراموش نشده ، در مقابل ـ7به سوی ، به سمت ـ0: [به معنی]
که در غرب ورودی  pa-tu-uš-ar-raهیچ ارتباطی با واژه آسوری  این نام [بنابراین]است... 
از نام  [که مشتق] patiš-xuwarišواقع شده است یا نام خانوادگی فارسی  کاسپیندریای 

واقع در جهت خورشید است ندارد. عنصر دوم در این نام  patiš-xuwarمکانی موسوم به 
یا  patašxwār( که 0910، ت )مارکوارتمتفاوت است. مارکوارت قبالا در جایی گفته اس

patašxwār-gar «های واقع شده قبل کوهxwār ای است از واژه یونانی ترجمهparaxөras 
گوید کند. او می( این برداشت مارکوارت را رد می019: 0991هرتسفیلد ) ــدر استرابنــ
ایرانی برای واژه در فارسی میانه را معادل  patišxvarمارکوارت به اشتباه واژه »

paraxoaөras  .فرض کرده استHvāөr  وhwāra دیگر ندارند و هیچ ارتباطی با همpatiš 
( و حتی به عنوان 779: 0990، )رک بنویست در اوستا نیست patišیا  patišaدهنده نشان

و شکل ایرانی پیشین  hvaraما واژه ، یك پیشوند در زبان اوستا هم وجود ندارد. بر عکس
 hvārazmišمثالا در واژه « خوردن»به معنی  hvārرا داریم که به ریشه  svāra آن

 نیست. paruxvāөraچیزی جز عنوان رایج برای کوه  Paraxoaөrasگردد. برمی
گوید دهد. او میاستدالل خودش را ارائه می، هرتسفیلد بعد از رد استدالل مارکوآرت

در فارسی  patišhvarišواژه قومی ، رسی باستانباقلومه بدون دانستن حتی یك مثال در فا»
 ،یونانی در استرابن یکسان فرض کرده است )هرتسفیلد pateisxoreisباستان را با واژه 

که شکل آریایی پیشین  patišhvāraنام اصلی آن (. جای019:0991
pati+svâra>patišvara گانه به عالوه با همان اجزای سهh… است. 
از ایرانی پیشین  xvârو در فارسی میانه  xoaraن کلمه در یونانی برای شکل ساده ای

hvâra های خزر به خوبی شناخته وجود دارند. منطقه واقع شده بالفاصله در شرق دروازه
م شهرت داشت( .ق 911)شاعر یونانی که در سال  0دیونی سیوس پریگتِس [که]شده است 

کس بدون ورود یعنی مکانی که هیچ، امیدن« های آسیادروازه سرزمین»به درستی آن را 
سرزمین ماد مسافرت ، خراسان به شمال غرب ایران، توانست از شمال شرق ایرانبه آن نمی

و  «hvâra»: کند. این نام ایرانی است نه کاسی )خزری( و به توپوگرافی خاصی اشاره دارد
پای دماوندِ همیشه در  خیز در کناره بیابان نمك وهای حاصلدشت« های قبل از آنکوه»

                                                           
 Dionysios Periegetes 
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تواند به وسیله ایرانیان مهاجر آورده . این نام نمیbikiniیا  padišxvârgar، مسلط بر آن
 چنانهممردم ، بلکه بعد از اشغال آن سرزمین خلق شده است. بعد از این اتفاق ،شده باشد

 گفتند.می patišvâraیا  svâraشان آن را های آریاییآن را به شکل
ینجا شوند. در انه در متون پهلوی برگرفته از اوستا یافت میاهای عامیشناسیریشهبرخی 

 : ( آمده است9، در زند آکاسیه )جلد نهم هاآنکنم. یکی از اشاره می هاآنمورد از  7به 
Kop-I pataş-khvâr kop ke 'mahest-ardar-khvareh' kop-ach khvanend' 

 : صورت ترجمه کرده استآن را به این  0که آنکْلِساریا
 «نامیدند.ترین کوه نیز میآن را با عظمت هاآنکوهی که : کوه پتشخوار»

های آنکلساریا که خود یك زرتشتی وفادار بود احتماالا به تقلید از برخی سنت، بنابراین
در پازند  arrahvxو  arehvx، در فارسی جدید farr(ah(و  arrawxرا به  ârwxرایج عنصر دوم 

 )رک را دارند مرتبط دانسته است« عظمت و شکوه»در اوستا که همگی معنی  nahәarvxو 
کند این چیزی جز بازی با کلمات ( اشاره می0991که هرتسفیلد )( چنان0171بارتلومه؛ 

در  ترین کوهگوه پتشخوارگر که عظیم»گوید نیست. برگردان وِست از همان متن که می
khvârih تر از ترجمه انکلساریا است.یبسیار واقع« است 

شناسی عامیانه درباره کلمه مورد بررسی که احتماالا از یك قرائت دومین مورد از ریشه
شخوارگر( است که در )دُ dušxar-garت گرفته است در اشکال متنوع واژه ئاشتباه نش

« شکلم»اللفضی به معنای شود. این کلمه به صورت تحتبرخی متون زرتشتی یافت می
و به بیان  است)کوه(  gar( و dušxār ،dušvārفارسی جدید ، ārwdušx)فارسی میانه 

که  9کلمه دشخوارگر در متون بندهش« کوهی که دسترسی به آن دشوار است» 7جوستی
( که 77صفحه ، 0توسط جوستی منتشر شده است و همچنین در دبستان المذاهب )جلد 

های فارسی وجود دارد. ظاهراا واژه نامهژهکند در برخی واجوستی به آن اشاره می
ārgarwdušx  یك صورت ناقص ازārgarwpa)dšx(  یاpa)dišvārgar( های واژهکه بعداا  است

dušvār  وdušxār  شکل گرفتند.از آن 
توان به سادگی آن را رد کرد همانی است که شناختی دیگری که میفرضیه ریشه

گوید او بدون ذکر منبع مشخصی می: ر شده است( ذک071ص ، 0ج، 0999) توسط برزگر
دهند گونه توضیح میرا این ārwpatašxیا  ārwpadašxنام برخی دانشمندان و مورخان جای»

                                                           
 Anklesaria 

 Justi 

 Bandahišn 
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 ،که این منطقه یا استان زمانی تحت فرمانروایی یك سرآشپز بود که قبل از غذا خوردن
اللفظی که تحت است padašxwārچشید. اشاره بزرگر به ادارة غذای سالطین باستانی را می

 در دربار ساسانیان بوده است.« خورندهپیش»به معنی 
د است ام مربوط به هرتسفیلباورترین تفسیری که تاکنون ذکر کردهترین و قابلصریح

نت به عنوان که بعداا توسط کِ hvāraقبل از  [یستانمنطقه کوه] patišhvāraگوید که می
مراجعه  یبه توضیحات قبل -hvāraهای قبل از کوه [دشت]) توضیح محتمل پذیرفته شد

کند را مشخص نمی hvāra هایطور واضح کوهطور که دیدیم هرتسفیلد بهاما همان کنید(.
 [باستانی]های کند که بالفاصله قبل از آن در شرق دروازهای اشاره میو فقط به منطقه

 کند.خزر واقع شده اشاره می
ت و کجاست؟ در مطالب بنده توضیحات قابل توجه )اما ظاهراا چیس hvāraسرزمین 

و غیره را( با  patišxwār)در  -xwârاشتباه( برزگر آمده است. در یك متن منسجم او 
charax در نزدیکی « خوار و ورامینورودی امروزی دره»داند که با )یعنی قلعه( مرتبط می

اوالا کلمه : لفت با این استدالل وجود داردخوانی دارد. اما چند دلیل برای مخاتهران هم
charax  و یا به معنی « مکان محصور و محافظت شده»یك واژه یونانی است به معنای

و در زمان باستان چندین مکان با این اسم نامیده « ریز محصورکنندهحصار یا خاک»
ناگون شناسایی و های گوبه شیوه 7و ایزیدور 0به وسیله بطلمیوس charaxشدند. ثانیاا می

یکی از قبایل آتروپات ماد ، 9بنا به نظر بطلمیوس آن شهر کاردوسی»توصیف شده است 
( به 1-7: 0900توصیف ایزیدور)« داند.امروزی می 5آن را همان کِسکِر 0است و فوربیگر

فاصله است.  6شوئنی [51]در ماد  [Rhag, ana]از آن مکان »: تر استدیدگاه برزگر نزدیك
 Rhagaشهرهای ، شوئنی 7اند. بعد از شهر واقع شده 5روستا و  01اخل این منطقه در د

اولین  charaxترین شهر ماد است و در شهر بزرگ Rhagaقرار دارند که شهر  charaxو 
اسکان داده است. آن در زیرکوهی است که  جاآنرا در  1قوم مردی ،7پادشاه فرآتس
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برای ، اند. فراتر از آنواقع شده 7های کاسپینروازهنام دارد و ماورای آن د 0کاسپیوس
ای به یك دره تنگ وجود دارد و ناحیه ،کنندهای کاسپین عبور مییی که از دروازههاآن

 .[شوئنی 09به فاصله ] choarenaنام 
دارای  âr=charaxwxیید نشده برزگر که معتقد است ناحیه أثالثاا برخالف اظهار نظر ت

ها و نوشتهسنگ»بوده و این نام در « از زمان هخامنشیان»یك و برتر اهمیت استراتژ
این  ،ذکر شده است. به عقیده من« نقش رستم نوشتهبناهای یادبود باستانی به ویژه سنگ

رومی( ظاهر شده است و ، )یونانی نام فقط در متون تاریخی و جغرافیایی غیرایرانیجای
ر ه، های کاسپین ساکت هستندغیره( درباره دروازهساسانی و ، منابع ایرانی )هخامنشی
کند که این گذرگاه کوهستانی ممکن است فقط در زمان باستان چند برزگر نیز اشاره می

امروز قراری است در جغرافیای باستانی  ârwxدارای اهمیت استراتژیك بوده باشند. اگر 
توسط ایزیدور ذکر شده یونانی است که  choarenaغرب مشابهی داشته باشد آن کلمه 

 است که توسط بطلمیوس عنوان شده است. choromithrenaنام است و عنصر اول در جای
فارسی میانه را  ârwxفارسی باستان و  huâraعلی رغم مقبولیت ظاهری استداللی که 

من از این فرضیه حمایت ، داندفارسی امروزی مرتبط می ârwxیونانی و  choarenaبه 
ای هنامعالوه بر ناهماهنگی واژگانی و جغرافیایی که در این فرضیه بین جایکنم. نمی

غیرمحتمل است ، و...( به نظر بنده choarena ،parachoathrasزمان یونانی )مثل وجود هم
یك منطقه وسیع )در مقیاس این نام از دیدگاه استرابن( با عنوانی اشاره شود که در هیچ 

 من احساس، اسالم ذکری از آن به میان نیامده است. در مقابلیك از منابع اصلی ماقبل 
در کلماتی  «Hara»یعنی ، نام داریمدر این جای« قبل»کنم که پیشوندی که به معنی می

-piš-i-kuh ،pušt-iدر یونانی و  Cis-Allegneny ،Trans-Oxiâna ،ultramontaneمانند 

kuh و برخی جای( ی با پیشوند های دیگر ایراننامدر فارسیpiš-  وpušt-و جای )های نام
در هرتسفیلد و  hvāra<svāraمهم دیگر هرگز ظاهر نشده است. این عنصر )یعنی 

hvâra<suâra  در کینت( به عقیده بنده باharā- .در اوستا مرتبط هستند 
ذکر  9هابه کرات در یشت Harāiti-یا  Harā-کوه باشکوه با نام دانیم که یك رشتهمی

را یك  -Harā(. برخی محققان )مانند بارتلومه(. 0767-1: 0960، ده است )بارتلومهش
هبی مذ»و برخی دیگر )مانند پورداود و دیگران( آن را یك رشته کوه « ایافسانه»کوه رشته
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ای که در ادبیات زرتشتی العادهظاهراا به خاطر توصیف خارق، انددر نظر گرفته« و آرمانی
 Harāiti-شود که به زرتشت گفته می 0اد یَشتدر زامی، ه است. برای نمونهاز آن ارائه شد
های مشرق و مغرب را در برگرفته و آن اولین کوهی است که از زمین سرزده تمام سرزمین
 (.970: 0907، است )پورداود

شود. افراشته ظاهر می، بلند»به معنی  Hәrәzaitiاغلب به همراه اصطالح  -Harāکلمه 
 al-burzیا  ar-burz(h)تا دورة فارسی میانه نیز در کلماتی مانند  Harā bәrәzaiti عبارت

که امروزه همان اسم خاص البرز است باقی مانده است. ادبیات زردشتی دوران پهلوی که 
پا از این فراتر ، های زرتشتی و باورهای عامه پرداخته استآمیز سنتبه توصیف اغراق

ب کوه منتسانگیزتری را به این رشتههای شگفتویژگی، harā bәrәzaitiگذاشته و در زمینه 
غفلت آشکار خوریم که به نوعی به اسطوره زیر برمی 7در زند آکاسیه، کند. برای نمونهمی
البرز قد برکشید... بعد از »دهد، جغرافیایی را نشان میهای تاریخی و واقعیتاز 

به جایگاه ماه رسید و سال دویستعد از برسید و  ستارگانسال به جایگاه دویست
ند های دیگر از کنار البرز قد برافراشت. کوهسال بعد به بلندترین نقطه آسمان رسیددویست

رسد. البرز پیرامون کره زمین و متصل به آسمان است. در کوه می 7700که تعدادشان به 
وباره به جای اول خود گردند و دماه و خورشید به دور آن می، حاشیه البرز ستارگان

خالف باور پورداوود و دیگر  بدون تردید بر، هارغم همه این اغراقعلی«. گردندبرمی
یعنی یك ، برای کوه البرز در مفهوم امروزی harā-bәrәzaitiیا  har-burzسندگان کلمه ینو

جای  های جغرافیایی پراکنده در جایرود. برخی دادهمکان جغرافیایی واقعی به کار می
موقعیت برخی رودهایی که از البرز سرچشمه »متن کتاب بَندِهِشن )مثل فصل یازدهم 

دلیل  ،کوه البرز است. بنابراینبا رشته Harā bәrәzaitiید ارتباطی قطعی ؤم«( گیرندمی
احتماالا به معنای کوه یا  -Harāمنطقی وجود دارد که فکر کنیم که اصطالح اوستایی 

همراه  ،کوه خاصی که مورد مطالعه ماستطور سنتی با رشتهکه به کوه بوده استرشته
آن  ها ازرود بقیه کوهشود به معنی نمونه اصلی کوه است )یعنی کوهی که تصور میمی
 اند(.ت گرفتهئنش

 -ar(h)اوستایی و  harāهای دیگر را در نظر بگیریم که با در این رابطه باید برخی واژه
، araratهایی مثل نامدر جای -arمانند عنصر آغازین ، ویشاوندی دارندفارسی میانه رابطه خ
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arbela ،ardabil  وarparcin ، فرضیات در مورد اشتقاقar-  وharā-  و ارتباط این دو با هم
، داند. بدون هرگونه داوری( این دو را با هم برابر می717-1: 0169) 0کم نیستند. اشپیگل

به معنی  harکند که معتقد بود این دو به واژه سامی را ذکر میدیدگاه مولر  چنینهماو 
کند را رد می haraitiو  harā-سامی  أ( منش70: 0157) 7گردند. ویندیشمانبرمی« کوه»

داند. بارتلومه و غیره می -eilē- ،elēاروپایی و مرتبط با واژه یونانی ها را از ریشه هندوو آن
 -sirāبا واژه سانسکریت  -harāند که این واژه اوستایی ک( ابتدا فکر می050: 0111)

 ف خود را پس گرفت.حر ریشه هستند اما بعداا هم
harā- کند که همان واژه اوستایی دیگری را به ذهن متبادر میgairi-  یاgaray-  )کوه(

 girayریشه با و پشتو )هر دو به یك معنی( و هم garفارسی میانه و  garو ظاهراا ریشه 
در اسالوی  goraبا واژه  giray/gairi، (. عالوه بر آن75: 0960، )بارتلومه استسنسکریت 

 .استمرتبط  ،ی هم نمود پیدا کردهوهای مدرن اسالکه در زبان« کوه»باستان به معنی 
با در نظر گرفتن این حقیقت که هیچ نظریه قطعی و مطمئنی راجع به ریشه سه واژه 

)اوستا( ارائه نشده  -goray)اوستا( و  -harā)فارسی باستان(  uvara(h)مورد بحث ما یعنی 
کنم که بدون شك دو صورت اوستایی با ت این فرض را مطرح میئاست. بنده با جر

 : ریشه هستندهای فارسی باستان همصورت
 

  harā- )اوستا(   har->  یاal- )فارسی میانه( 
 میانه()فارسی  <gar   )اوستا( -garay  «کوه » 

  -(h)uvara( )فارسی باستان( >ârwx )فارسی میانه( 
)از دیدگاه  -svāra)از دیدگاه کِنت( یا  suāraظاهراا این ادعا که ، در این صورت

رسد که شود. به نظر میرد می ،ریشه هستندفارسی باستان هم -uvara(h)هرتسفیلد( با 
شود. این واقعیت آشکار است که شناختی مانع پذیرش این فرض نمیهیچ مالحظه زبان

ها را با قانون توان آنای هستند که نمیهای قرینهزوجهای هندواروپایی سرشار از زبان
 تطبیق داد.« بودن قواعد آوایی استثناناپذیر» بر نودستوریان مبنی

ه که قبالا مالحظ)فارسی میانه( نیازمند توضیحاتی ویژه است. چنان gar، هادر میان این
 ârwpatišxنام سوی تا جدیدترین موارد که از جاینوشته شاپور اول بدینکردیم. از سنگ
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« وهک»این واژه همواره با یك عبارت توصیفی به معنی ، های آن ذکری به میان آمدیا گونه
 : همراه بوده است
 ĵarدر زند آکاسیه و  kofikopدر کتاب پهلوی  gar، )یونانی( TWR ،orosاندیشه نگار 

 نام مورد نظرجای کهایناول : ای بیانگر دو چیز استدر منابع عربی. افزودن چنین کلمه
نام از قبل در دوره ساسانی این جای کهاینکند. ثانیاا اشاره می کوهبه یك کوه یا رشته

همین سرنوشت را داشت. تحول  garعالوه بر آن واژه  .معنای واژگانی خود را از دست داد
( 97ص ، )زند آکاسیه gar-patišvār، kof-padišxvār، ārvi pataškh-kopمثل  هایصورت

 kofو صورت رقیب آن  gar( شواهدی بر نزاع میان 007: )بهار kof-ārgarvpatišxو حتی 
( که در نهایت صورت اخیر بر kuhو فارسی امروزی « کوه» kaufa)فارسی باستان  kopیا 

 آموزنده است. ĵarمینه استدالل ابن اسفندیار در مورد دیگری پیشی گرفته است. در این ز
 gar-ārvpatišxای ما از واژه دانم اطالعات غیرجغرافیایی و غیراسطورهتا جایی که می

با ، میالدی( نیست 776آخرین پادشاه اشکانی )، تر از زمان پادشاهی اردوان چهارمقدیمی
اردشیر بابکان که حدود چهارصد سال  كمای در کارناافسانهاین اطالعات شبه، وجود این

شود. اگر این موضوع دارای ارزش تاریخی نیز یافت می ،بعد از سقوط اردوان چهارم است
دهد که در زمان شورش ایرانیان گذری اجمالی بر کارنامك )فصل چهارم( نشان می، باشد

کنترل نظامی به لحاظ سیاسی تحت  gar-ārvpatišxعلیه اشکانیان  ،به رهبری اردشیر
 اشکانیان بوده است.

خطاب به او  7که نامه تَنْسَر 0کند که اجداد شاه گُشْنَسْبابن اسفندیار نقل می، بعدها
 «را از جانشینان اسکندر پس گرفت. fadišwārgarسرزمین »: نوشته شد

گشنسب را به لحاظ اهمیت و جایگاه سیاسی دومین فرد  ،ابن اسفندیار، عالوه بر آن
ستان برتپادشاه »که قبالا نیز اشاره شد از گُشْنَسْب با عنوان داند و چنانز اردوان میبعد ا

parišwār ابن اسفندیار انشود. مطابق نظر مورخرویان و دنباوند یاد می، دیلمان، گیالن( :
« Fadišwārgarبرستان و دیگر شهرهای ت»اردشیر نیز گُشْنَسْب را در جایگاه پادشاهی ( 71

در زیر سلطنت وی باقی ، پدر قباد، قلمرو تبرستان تا زمان پیروز ساسانی»د و رکابقا 
میالدی( زمانی که ترکان دست به غارت  590-510در زمان پادشاهی قباد )«. ماند

و ]قباد و پسر بزرگش کواذ را به عنوان حاکم تبرستان ، خراسان و تبرستان زدند
ārgarwpatišx] ای را با عنوان ( از طریق کواذ شاهزاده091) منسوب کرد. مارکوارت
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phthasouarsan ( 010) کند. پس از اشپیگلبه عنوان پسر کواذ )قرن هشتم( شناسایی می
 patašwārرا صورت ناقص یونانی از لقب  phthasouarsanمارکوارت نیز واژه ، (07) و نولدکه

šah  قبل نیز در زمان اردشیر اول  گیرد. این لقب ازدر نظر می« رپادشاه پَتَشْوا»به معنی
« نامیدمی badašwār šahها را پادشاهی که اردشیر آن»خردادبه درباره وجود داشت و ابن

 (.07ص ، گوید )کتاب المسالكسخن می
انوشیروان )=خسرو ، (50ص ، االرضبنابر عقیده حمزه اصفهانی )کتاب سنی ملوک

در زمان حیات پدرش »گوید داشته است. او مینیز این لقب را  ،تر کواذبرادر کوچك، اول(
ر شاه( را داشته است که به معنای گانج)یقر س yaqirsaĵāngar šahانوشیروان لقب ، قباد

نام دشت یا سرزمین  saĵānو « کوه»نامی است برای  yaqirزیرا  ،پادشاه تبرستان است
، حمزه« گرانجس»ظاهرا ، «هاها و کوهتپه»نامی است برای  garای است و هموار صخره

. در کتاب است ārgarwparišxیا  ārgarwpatišxصورت ناقص از همان کلمه یك
لقب ، ( نیز آمده است که انوشیروان در زمان پدرش96التواریخ والقصص )ص مُجمَل

fadišwārgar šah  دارنده لقب ، هاپادشاه کوه»را داشته است. ابوریحان بیرونی هم درباره
الجبال المُلَقَّبون باصفهبدیَّه طبرستان والفرجوار رستان و فَرجوادشاه ملوکاسپهبد تب

 (.07ص ، گوید )آثارالباقیهسخن می «شاهیه
ای از سلسله شاهزاده، خورشید بن دادمهر، آخرین فردی که این لقب را با خود داشت

 ،)رابینو کردند.میالدی بر تبرستان فرمانروایی می 766تا  791دابوئیان است که از سال 
( این شاهزاده در زمان 009(. بنا به نظر ابن اسفندیار )ص 090ص ، مازندران و استرآباد

شد. زمانی که به نامیده می« نگهبان مرزهای فریشوار» fadišwār marzbānطفولیت خود 
ر فریشوا»را برای خود اختیار کرد. لقب « فرمانده سپاه»یعنی  ispahboðقدرت رسید لقب 

)پتیشوارگر( تا آن زمان اشاره دارد که  farišwārظاهراا به نوعی کاهش قلمرو « رزبانم
 ( و ابن070: 0971تقریباا به بخش کوچکی مثل آمل تقلیل یافته بود. اقبال آشتیانی)

گویند که اسپهبد خورشید پسرعموهایش ونداد را به عنوان ( می005: 0915اسفندیار )
 به عنوان مرزبانِ کوهستان منصوب کرد. مرزبانِ آمل و فَرحان را

به پایان  0را با یك ضمیمه درباره خود گبریاس uvarahpātišمان درباره سرزمین مبحث
مان موجب روشنگری بیشتر پیرامون نکته مورد بحث، برم. امیدوارم که یادداشت اخیرمی

 شود.
                                                           
 Gobryas 
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نوشته هاربار در سنگچ -Gaubruraیا  -Gaubaruraنام گبریاس در فارسی باستان یعنی 
که با  0بار به عنوان متحد داریوش در مقابل گَئومَتَهیك: داریوش در بیستون آمده است

یك ، گبریاس»بار با عنوان و سه« یك مرد پارسی 7پسر مردونیوس ــریاس بگ»عنوان 
 هکه به وسیله گبریاس به عنوان فرماند، هادر رابطه با آخرین شورش عیالمی« مرد پارسی

از طریق هرودوت نیز به ما خبر رسیده است ، هاد. جدا از اینشسرکوب ، وب داریوشنصم
(. در جای 069: 0959، )کینت که داریوش با یکی از دختران گبریاس ازدواج کرده است

برند که احتماالا یك منصب نام می« بردار داریوشنیزه»( او را به عنوان 0: دیگر )همان
رد یك م»ه به او اهدا شده است. اگرچه گبریاس سه مرتبه به عنوان افتخاری عالی است ک

به نظرم این موضوع مسلم ، شودظاهر می 0«یك فرد پَتیشواری»و دوبار به عنوان  9«پارسی
: 0195، 5زاده اشاره دارند )جُستیهای ذکر شده به یك نجیباین نام است که همه

 نیز همین عقیده را دارد(.، 000ـ007
 شناسانشناسی این واژه )لقب( برای ایرانرسد که معنا و ریشهبه نظر نمی انچنهم

در زبان اوستایی به  Gaobaouwaگوید که ( می007: 0195روشن بوده باشد. جُستی)
 بارتلومه« کندفراهم می [یا مرتع]ها غذا یا شخصی است که برای گله« دارگله»معنای 

 ،یش سکوت اختیار کرده است. میه و بنویست )کِنْتها( در این زمینه در نوشته0960)
« گله»به معنی  -gavاین کلمه از ترکیب »: دهدشناسی زیر را ارائه می( ریشه071: 0959

barura-t  از ریشه « صاحب»به معنیbharu-  سنسکریت و فعلbar-  تشکیل شده و عموماا
نت مخالفت ه کِ( با دیدگا070: ان)هم بِرَندنستیان و مایرهوفر«. است« مالك گله»به معنی 

و عنصر دوم  [گاو] -gauمطمئناا شامل دو جز  -Gaubaruvaنام » :گویندد و مینکنمی
bruv- با ارتباطی bharu- بلکه با  ؛سنسکریت نداردbharva-  سوزنده»سنسکریت به معنی ،

 «باط دارد.که بخشی از کلمه سنسکریت برای ابرو است ارت -ibruv-aیا با « مصرف کننده
بیر عبه ت]« پرورایرانیان دام»های گاو و گوسفند برای با در نظر گرفتن اهمیت گله

ها رایج طور مشترک در بین هندواروپاییتنها حیوانات اهلی که به کهاینو  [مارکوارت
توان مفهوم ثروت و در نتیجه جایگاه اجتماعی می، در این میان« گاو»بودند به ویژه نقش 

، را بهتر درک کرد. از همین رو« دارگله» Gaubaruvaشود یعنی آن نسبت داده می که به
                                                           
 Gaumata 

 Mardonius 

 A Persian 

 A Patischorian 

 Justi 
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این  دلیل ماندگاری چنینهمرسد. این موضوع تر به نظر مینت قابل قبولشناسی کِریشه
های گبریاس، بعد از گبریاس مورد بحث ما، در نتیجه ؛کندنام یا لقب را مشخص می

ین ا چنانهماند و تقریباا هزار سال پس از زمان داریوش شدهدیگری در منابع یونانی ذکر 
نگاری در وقایع ــ)گاوباره( Gāwbāraاکنون در صورت فارسی میانه همــنام را داریم 

پروری مرتبط است. در این نام با داماست. منطقه پَتیشخوار قدیم که دارای مراتع فراوان 
یکی از ، )=گیل( نبیره جاماسب خوانیم که جیل( می050و  059تاریخ ابن اسفندیار)ص 

و  گیلك باستان(، )بومیان گیالن هابعد از اطمینان از تابعیت همه گیل، دو برادر کاووس
ها )بومیان دیلمان( قصد سرکوب تبرستان را رد کرد. برای این منظور او به سمت دیلم

کردند )دو سَر گاوِ گیلی( یگیالنی جلوی او حرکت م که دو گاوِدر حالی»، تبرستان رفت
موفق به کسب مقام فرمانروایی این استان از سوی ساسانیان شد که در دست آذروالش 

بودند.  دشد که با آذروالش در نبر 0هاییهای او باعث شکست هفتالیتبود و شجاعت
س سپاهی برای فتح تبرستان برگشت. آذروالش أسپس او به خانه برگشت و دوباره در ر

متوجه شد گیل از  کهاینموضوع را به یزدگرد سوم گزارش داد و یزدگرد پس از این 
وی که از س»نوادگان ساسانی است به آذروالش دستور داد که خودش را تسلیم گیل کند 

 «.پادشاه به او لقب گیل گیالن و فریشوارجرشاه داده شد
د او همان اسپهب: خود داشتگاوباره نیز این لقب را با  فرمانروای دیگری از خاندان گیلِ

مهر( است که قبالا از او نام بردیم. قابل ذکر است که عنصر دوم یعنی ذخورشید )پسر دا
وابسته در تعدادی از کلمات  واژتكبه عنوان یك  <bāra-) )فارسی باستان  baruva-« باره»

در کلماتی  انگلیسی phile-فارسی امروزی باقی مانده است و به لحاظ معنایی با پسوند 
باره زن، باز()بچه بارهغالم: قابل قیاس است [هادار انگلیسیدوست] anglophileمثل 

 )پرخور( از این دست هستند. بارهشکم، دار زنان()دوست
با مناطق کوهستانی است که زمانی  uvarišhptišیدکننده ارتباط واژه أیاین مالحظات ت

ره و به احتمال زیاد گبریاس بوده است. اگر این زادگاه گیل گاوبا، شامل استان گیالن
: 0959نت )که کِ Marduniya (Mardonius)نام پدر گبریاس یعنی  ،فرض درست باشد

داند نیز احتماالا با قوم می« دهنده انگورپرورش» marduna( آن را مشتق از 719
(Amardi) Mardi ی در منطقه دانان غربمرتبط است که بنا به نظر مورخان و جغرافی

                                                           
 Hephthalites 
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paraxoaras کند و کاو پیرامون چنین احتمالی خود یك ، اند. با وجود اینزیستهمی
 طلبد.پژوهش مستقل دیگری را می
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 واژگان سغدی در زبان تاجیكی

 شناس روسدانشمند ایران / والدیمیر لیوشیتسفسور وپر 

 ناز آکادمی علوم تاجیکستا بحرالدین علیزاده دکتر ه:ترجم

 
 
 
 

به شهر تبریز رسیدم... و در تبریز قطران نام شاعری را دیدم؛  9100بیستم صفر سال »
دانست. پیش من آمد. دیوان منجیك و دیوان نمی گفت، اما زبان فارسی نیکوشعر نیك می

من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود، از من بپرسید. با او گفتم  دقیقی بیاورد و پیش
این گزارش ناصرخسرو و مالقات او با  .«نوشت. و اشعار خود بر من بخواندو شرح آن ب

« سفرنامه». ادعای مؤلف 7قطران، به تکرار توجه منتقدان ادبیات را به خود جلب کرده است
دانست، در نظر اول، با آنچه که از دیوان )بیش نمی که قطران زبان فارسی را نیکوآنة دربار

گونه که پروفسور ا.ا. برتلس د، مغایر است. اگر زبان فارسی، همانآیبیت( برمی 01111از 
میالدی در قلمرو آذربایجان هنوز  00قرن  زند، زبان مادری قطران نبود )درحدس می

(، ولی باشندمیای ایرانی هنهای آذری رایج بودند که متعلق به گروه شمال غربی زبالهجه
 05شهرت اشعار قطران در قرن ة سته است. درباردانطور کامل میزبان فارسی را وی به

دهد. عبدالرحمان جامی برای هنر شاعری قطران میالدی، دولتشاه سمرقندی گواهی می
ایت، نهاست. در قائلکرد، ارزش بلند میالدی پیروی می 01که از سبك خراسانی قرن 
منابع را که در  پوشی کرد که گروهی از محققان، یك سلسلهنباید از این نکته نیز چشم

نند. به داترین فرهنگ تفسیری زبان فارسی استفاده شده، مدیون قطران میقدیمیة تهی
                                                           

 میالدی 0106آگوست سال  77 0
، 0مارةش (شوروی شناسیمردم)مجلة ساوتسکایا اتنوگرافیا « فارسی تاجیکی دری »  مثالا رجوع کنید ای.ا. برتلس 7

 .001، ص0970دکتر رضازاده شفق، تاریخ ادبیات ایران، تهران  0951
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هر حال در اعتمادبخش بودن گزارش ناصرخسرو شکی نیست. قطران که زاده و ساکن 
عار خواندن اش از حدود آذربایجان نیز بیرون نرفته، ممکن است ضمن تبریز بوده و احتماالا 

سرو چنین خدقیقی دچار مشکل شود که همین امر باعث شده است تا ناصرمنجیك و 
میالدی، بخشی  00در قرن  .0«هدانستنمی زبان فارسی نیکو»گیری کند که قطران نتیجه

میالدی در غرب ایران قابل فهم نبود.  01ـ9از لغات به کار رفته در آثار شعرای قرون 
 دهد.م.( گواهی می0165سال همچنین اسدی مؤلف لغت فرس ) بارهدراین

و غرض ما اندر این لغات پارسی است که »نویسد: می 7وی در پیشگفتار لغت فرس
یم دانستند... پس فرزندم حکدیدم شاعرانی را که فاضل بودند و لیکن لغات پارسی کم می

لی اهلل عزه[ از من که ابومنصور ع]ادام بن دیلمسپار النجمی الشاعراجلیل اوحد اردشیر 
ای خواست، چنان که بر هر لغتی گواهی بود نامهابن احمد االسدی الطوسی هستم، لغت

اسدی برخاسته از خراسان  ...«از قول شاعری از شعرای پارسی و آن بیتی بود و یا دو بیت
های لغات توانست غرب ایران را با ویژگیمیالدی، به خوبی می 01اشعار قرن  ةو دانند

نامة سان آشنا سازد. تحلیل ماوراءالنهر اصول انتخاب لغات مندرج در لغتو خرا اتاشعار هر
اما، برای ما در حال حاضر این  تواند موضوع تحقیقی تخصصی باشد.اسدی طوسی، می

های بعدی که از جهات زیادی به دلیل جالب است که هم در لغت فرس و هم در فرهنگ
در  شود کهزیادی واژگان سغدی دیده میاسدی طوسی پیوستگی داشتند، شمار ة ناملغت

 اند.میالدی به کار رفته 9ـ00هایو در آثار شعرای سدهاند زبان فارسی وارد شده
 
 

میالدی، در کنار زبان فارسی،  01بخارا در قرن  دانان عرب، در شهرطبق گواهی جغرافی
های اری گویشو در روستاهای بخارا هنوز شم 9سخن گفتن به زبان سغدی نیز رایج بود

                                                           
از این پس، همة ارجاعات به لغت ). 0، ص. 0900نك.: پیشگفتار لغت فرس اسدی طوسی، نشر عباس اقبال، تهران  0

ح الفرس نیز نرسیده، در مقدمة فرهنگ صحا در خصوص فرهنگ قطران که به ما (شودفرس مطابق این نشر داده می
 میالدی(. 0971ـ0977) هجری 771ای بدان شده است که در سال اشاره

ها با متن عباس اقبال( نك مقالة ک. ای. ترجمة روسی پیشگفتار )با مقابله با برخی از نسخه بدل 7ـ0لغت فرس، ص  7
 .071ـ077، صفحة 0990مجموعة فردوسی، لنینگراد « اسدی اکبر و اسدی اصغر »چایکین 

 مقایسه کنید: عبارات سغدی ذکرشده در تاریخ بخارای نرشخی. نك:  9
F.Rosemberg, Sogdica. Prace linguistyczne ofiar. Janowi Baudouinowi de 
Courtenay. Krakow, , p. 
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ای هدر قرون ابتدایی پس از استیالی اعراب، زبان سغدی تا انداز. 0اندهسغدی موجود بود
دهد و در ، فردوسی گواهی میبارهاین درکرد. از جمله  جایگاه فرهنگی خود را حفظ

 شناسیهای باستانگذارد. بازیافتشاهنامه، زبان سغدی را در کنار پهلوی و فارسی می
های عربی فارسی میانه میالدی( و کتیبه 1های سغدی )سدة رو از جمله، کتیبهشهر م

. گسترش زبان فارسی 7ها( نیز شاهدی دیگر بر این مدعا استهپار)همه بر روی سفالینه
ن رودان آسیای میانه، درحکایت امر منجر به از بین رفتن کامل زبان سغدی در قلمرو میا

فرهنگ، ادبیات و تجارت قلمرو  ،تا استیالی اعراب، زبانکه در طول چند قرن  گردید
های آهنی تا از دروازه (R.Gauthiot)بزرگ آسیای میانه و والیات همسایه به قول ر.گوتیو 

های زبان سغدی، یعنی زبان دیوار بزرگ چین بود. در حال حاضر تنها یکی از گویش
 آوایی و صرفی، از زبان آثار سغدیـخیهای تاریمانده است که با برخی ویژگی یغنابی باقی

 مکتوب قرون میالدی تفاوت دارد 
 01ایت تا قرن حکروند دوزبانی سغدی و فارسی در شهرهای مرکزی آسیای میانه، در 

واژگان زبان فارسی وآن ة توانست به دایرنمی میالدی )طبق گزارش اصطخری و مقدسی(
. 9بلکه به ترکیب واژگان زبان ادبی اثر نگذارد واژگان زبان گفتاری،ة هم نه تنها به دایر

دریا های تاجیکی وادی زرافشان قشْقهبرای تحقیق این روند، گردآوری واژگان لهجه
                                                           

 : نك .قس. زبان بخاری در نرشخی: جموک به زبان بخاری به معنای مروارید است 0
R.N.Frye, Jamuk, sogdian ‘pearl’? JAOS, , p. . 

ل برای نگارنده توضیحات ذی ای.م.پیشیروا شودهای تاجیکی فهمیده میگویش« زبان بخاری» در منابع بعدی ذیل عنوان
کالل واژة هندی بوده، در زبان « کالل داشگر را گویند زبان بخارا»ه ( ارائه دادبه معنای سفالگر) را در مورد واژة کالل

 شود، ولی در زبان فارسی معاصر وجود ندارد.می فراوان استفاده( کالل) اجیکی و کابلیت
اند که پیدا شده هاییپارة دیگر با نوشتههای سغدی، عربی و فارسی میانه، در همان ناحیه، چهار سفالبه جز کتیبه 7

 (.خطی احتماالا منشعب از برهمی)ها دقیقاا مشخص نشده است خط آن
 دیسغ در میانه فارسی هایواژه وام مبنای بر توانمی سغدی، مکتوب زبان در فارسی زبان تأثیرــمون روند مخالف پیرا 9

 ــروز ورهران wrγn` zm`nروز آناهیتا یعنی روز جمعه:  nγyδ zm`n`قویمی مانند ت اصطالحات مثالا . دکر قضاوت

و نیز یك سلسله  00، ص، 0991 (9) 7: آ.آ.فریمان، ودیو غیره. نك. «جمعه» δyn’ ،δyn’h ،δynγ» شنبه سه روز

، «کاتب» βδyr« روح» ؛w’xšyk)صفت فارسی از وام واژة فارسی میانه   «معانی گوناگون خداوندی کلمات دیگر دارای

dyx’w «؛ «ده، روستاzyr «؛ «خردمند، عاقلprxy «؛«پاداش p’mpwšt «غیره.« ملکه، شهبانو 

  W.B.Henning, Sogdica, L., 1, p. .BBBنك

p. ; E.Benveniste, BSOS IX, p.  

I.Gershevich, A grammar of Manichean Sogdian, Oxford, 0 , §§ 0  

 et.al. 



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  747    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

سفانه این کار تا به أهای سمرقند، بخارا و علیای زرافشان اهمیت زیاد دارد(. مت)گویش
بر مبنای مواد زبان ادبی  توان تنهاحال آغاز نشده است. از این رو، در حال حاضر می

 پیرامون واژگان اقتباسی سغدی در زبان فارسی سخن گفت.
واژگان زبان ة ای ایرانی شرقی در دایرهنزبا بار نخست پاول هرن به وجود عناصر

ی و نیز واژگان باشندمی« غ»فارسی ادبی توجه کرده و به واژگانی که دارای صامت آغازین 
بیانگر خاستگاه  هاآند که ظاهر آوایی نموو غیره اشاره « دوشیدن»مانند فغ، الغیدن 
های سغدی در زبان فارسی نیز از جانب گوتیو واژهبعضی از وام 0ایرانی شرقی است

(R.Gauthiot )های اما، تحقیق به صورت جدی و ویژه در خصوص وام واژه 7قید شده است
واژه از  15وی به بیش از صورت گرفت. 9سغدی در زبان فارسی از جانب و.ب. هنینگ

اشاره کرد که « لطیف، خوب» nγzسغدی «: نغز» γ’z’’سغدی«: آغاز»جمله واژگانی مانند
رسد و در زبان تاجیکی پرکاربرد و اول )از جمله فردوسی( به نظر میة در آثار مؤلفان دور

نانج: های سغدی در فارسی: پواژه؛ از همین قبیل وامباشندمیاستعمال در فارسی کم
 ( راغ: سغدیpinonč )قس. یغنابی «زن دوم»، تاجیکی، پنانچ، پالنج، پالنچ pn’nč سغدی

γ’r ، متعلق به زبان سغدی « فامـ»همچنین پسوند  0و غیره« دشت و دمن»تاجیکی راغ
خود را تا زمان حاضر نیز در زبان فارسی )و کمتر در زبان دانسته شده است که کاربرد 

 گاه زیاد نبودهاست. تعداد واژگان سغدی در زبان ادبی فارسی هیچ تاجیکی( حفظ کرده
های سغدی در اشعار رودکی و معاصران او )شاعرانی مثل شاکر واژهاست. تعداد بیشتر وام

 بخاری، منجیك ترمذی( و نیز در اشعار عنصری موجودند.
                                                           
 P.Horn, Gr.d.Ir.Ph. , p. . 
W.B.Henning, Sogdian loan-words in New-Persian. BSOS X, p. ;I.Gershevich, A grammar of 

Manichean.
W.B.Henning, Sogdian loan-words in New-Persian. BSOS X, p. ;I.Gershevich, A grammar of 

Manichean Sogdian, Oxford  et.al. E.Benveniste, Textes sigdiens de la Mission 

Pelliot, JA et.al. 

مواد پیرامون تاریخ تاجیکان « دربارة زبان تاجیکی معاصر )مجموعة»م.س.آندری اف در مقالة  0
به معنی  kůpو « کالن، بزرگ»به معنی  kattaواژگان  67، ص.0905و تاجیکستان استالین آباد، 

 (پامیری های یغنابی واجیکی و زبانهای تهمچنین در یك سلسله گویش)را از زبان ازبکی « زیاد»
با این حال ثابت کردن برخاست سغدی این واژگان غیرممکن . به زبان سغدی متعلق دانست

 است.
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حتمال زیاد سغدی در اشعاری که از رودکی باقی مانده، واژگانی موجودند که ایقان یا ا
ها اشاره کرد: آغاز، آرغده، آلغده، توان به این واژهمحرز است. از این قبیل، می هاآنبودن 

هندی که از طریق زبان ة الفغدن )الفغده(/الفختن، ایفوده )قس. ایفوده سری(، بت: واژ
ك پالی «بدکاره، زشت» به فارسی وارد شده است، بالده )شکل دیگر بالیه( pwtسغدی 

 «آماده کردن»پسیچیدن « دسته گل، تاج گل»پساک  «دهان»پتفوز، « کفش چرمی»
 ؛čγwt)سغدی « جغد»( tien از چینی tym )سغدی« سراکاروان».تیم ()پسیچ در فردوسی

ای برای گرفتن عصاره انگور، وسیله»چرخشت «(دارکوب»تاجیکی چُغد، چغذ، یغنابی جُغُذ 
، زنداوف «خواهش، آرزو»، ریژ «دشت، چمن»، راغ «ندگیرمیوه از آن میمخزنی که آب

، از هندی «روحانی» šmn )سغدی« پرستبت»، شمن «بلبل»)شکل دیگر: زندباف( 
šramana) مستقل و هم به عنوان پسوند(؛ غریوة )هم به عنوان واژ« رنگ، شکل»؛ فام 

ایه و فروم»فژاگن ، فژاگین، فژاکین، «چرکین»، فژه، فژاک، «بانگ»، ژغر «بانگ و فریاد»
دور » نُس«( بنیاد، زیربنا»)قس. شمالی بنالد « دیوار گلی»الد « بت»، فغ «فطرتپست
بیهوده، از »)به همین معنی بندورغ(، یافه « سدّ آب»غ رْو«. خوب و گوارا»، نغز «دهان

ن، . از میا0واژه به کار رفته است 7711آثار رودکی، ة نامطور کلی در واژهبه« دست رفته
دهد. معیار اساسی واژگان سغدی نزدیك به یك درصد کل لغات رودکی را تشکیل می

 (سازیهای تاریخی و آوایی و نحوی )شکل واژهتشخیص خاستگاه سغدی واژگان، ویژگی
ر ای دیگهنهای گوناگون لغات ایرانی باستانی در زباهای مربوط به قسمت. تفاوتاست

ة د، زیرا اطالعات ما دربارشوطور کامل استفاده نت بهایرانی، در این مورد، ممکن اس
ای ایرانی غربی، اکنون خیلی محدود است. هنهای لغات سغدی در مقایسه با زباویژگی

 .7اندهشود که بیش از همه از زبان سغدی اخذ شداین قبل از همه به اسم مربوط می
 d های سغدی تحلیل کردهاژهودر یك گروه از واژگانی که و. ب. هنینگ، به عنوان وام

؛ در 909)لغت فرس « پاة پاشن»  pilشود، مثالا تبدیل می l( به δ باستانی )ایرانی شرقی
شناسی آکادمی علوم جمهوری ازبکستان، نویس انستیتوی شرقاوبهی، دستة ناملغت

 «فاسد»، بالده mδw، سغدی «شراب»مل  pδ- ؛ب، پل( سغدی 97ورق  005، ةشمار
: Ö و t سغدی«  دیوار» الد؛ «نادرست، غیرقانونی، بیداد» )’( ty’δp سغدی، «ه درآستان»

                                                           
نامه از جانب آ.ی. مجی کارمند علمی انستیتوی زبان و ادب آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی واژه 0

 تاجیکستان تهیه شده است.
 kat, kant/d–فارسی شهر )از پارتی( مکان جغرافی درقلمرو آسیای میانه « شهر» kaδ, kanδی قس. از جمله سغد 7

 فارسی روز. meδدهند؛ نك.: نقشة سغدیانا در دستور ر. گوتیو؛ سغدی، دقیقاا مرزهای گسترش زبان سغدی را نشان می
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 bunyād<bundāti pay, may, bedād، )قس. فارسی میانه yndÖp 0«آستانه در»؛ بلندین، بلند

که تبدیل  (. هنینگ بر این نظر است<y-d-زبان فارسی  طبق قانون سیستماتیك تحوالت
δ  به واج نزدیك بهlقبل از همه،  هاآنهای غربی سغدی است که از صوص گویش، مخ

 های سغدی در زبان فارسی صورت گرفته باشد.هگیری واژوام
بدیل ت هاآنف.آندریاس و ر. گوتیو قبالا نظری دیگررا بیان کرده بودند که طبق نظر 

d>L بارهدراینهای شرقی زبان سغدی خاص بود که برای گویش sγwδyk// swγδyk ثل م
su-li  قبل از میالد( و نیز نوشتار متون مانوی سغدی گواهی  691)سیزان تزیان، سال

وجود  تحقیقات بعدی نشان داد که دلیلی .7شودبیان می I دهد که واج سغدی با عالمتمی
زبان  ایندارد تا در نظر بگیریم که متون سغدی مانوی متعلق به گویش مخصوص منطقه

 9.دیگر آثار سغدی مغایر باشدسغدی باشد و با زبان 

 را بیان کرد که واژگان دارای ایفریمان ضمن بحث با هنینگ چنین فرضیه ا.ا. پروفسور
سغدی، بلکه از  کنند، ممکن است نه از زبانبازتاب می dرا که واج ایرانی باستان  l واج

ا انعکاس ر dکه همیشه واج باستانی  ،دیگر زبان ایرانی شرقی وام گرفته شده باشند
های غربی یکی از گویشة دهندپشتو(. زبان یغنابی به عنوان ادامه دهند. )از جملهمی

 0.سغدی، چنین تبدیل حروف را ندارد

 دیگری نزدیك به ةگون δ سغدی صامت صدادار در زبان کهآنترین شاهد در مورد مهم

 (l) مرتبط با الم یعنی سغدی ملی() سغدی در خط زبان δ تبدیل ،داشته باشد -I– صدای

 «نامه» ykhδ )مثالا بیگانه در واژگان l ضمن ثبت این عالمت در متون سغدی است.آرامی 

ظاهر  l- ای ایرانی همچونهنحاالتی که در دیگر زبا همچنین در دیگر و lekhā) هندی
فارسی پیغاله( به نظر ر.گوتیو « جام» δ’γpt« نااستوار، فریبگر» ywÖ)قس.  شودمی

 خوان آرامیادغام دو همة باید نتیج δخوان سغدی برای ثبت هم l ده از حرف آرامیاستفا
d با l شود. ولی مقایسه با دیگر های آرامی ظاهر میاست که در خط سغدی در هزوارش

 د.، با این فرضیه مغایرت داراندهالفباهای آسیای میانه به مانند سغدی که از آرامی پیدا شد
                                                           

پیرامون در بود و به زمان ما ـپلندین: ت( این واژه را همچون واژة متروک ذکر کرده اس969غت فرس، )ل یاسدی طوس 0
 .های معاصر تاجیکیچهارچوب خوانند. قس. پلندر در در گویش

F.C. Andreas, SPAW, , XV, ; R.Gauthiot, Essai de. 

لد جشناسی آکادمی علوم اتحاد شوروی. های تاریخ زبان سغدی. آثار انستیتوی زباننك: ک.و. کوفمان. بعضی مسئله 9
 .059ص 0956-091

 شناسی آکادمی علوم شوروی خوانده شده است. در انستیتوی شرق 0951مارس سال  9گزارش  0
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نی( پهلوی ساسا های )پارتی(ها، کتیبهز نسا، اسناد اورومان، سفالینهمتون ا) در پارتی
کند. به دشواری نمی پیدا L هیچ همانندی با d حرف و خوارزمی )اسناد از توپراق قلعه(

در پارتی  rو  d)و  rو  δتر یقجهت تفاوت دق δبرای ثبت سغدی  lتوان انتخاب عالمت می
ثبت شود.  Lبا  rرفت که صدای د( در این صورت انتظار میخوارزمی تقریباا تفاوت ندارن و

در الفبای سغدی  L یقاز طر δ ثبت شود.بیان میمیانه  فارسیگونه که آن در خط همان
انی نزدیك زبتلفظ صدای اصطکاکی پیش .با دالیل آواشناسی توضیح داده شود صرفاا باید

و از جمله  0های سغدی غربیگویش بیش از همه برای احتماالا یچنین تلفظ. L به
در )اد دسغدی کتبی را تشکیل می سمرقند و بخارا خاص بود که اساس زبانی هایگویش

میالدی از جانب یك سمرقندی  0ابتدای قرن سغدی « های قدیمینوشته» از یت یکینها
سغدی ة واژة همچنین ثبت فارسی میان بارهاین درو برای سمرقند نوشته شده است( 

sγwδyk// swγδyk  همچونsūlīk دهد. گواهی میδ شود که با همچون آوایی تلقی می
 نزدیك بود. lفرق داشت و به  δفارسی 

 d به δتبدیل ة تواند مالکی برای قضاوت دربارنمی d همچون δبازتاب آوای سغدی 
 زیرا این تبدیل در زبان یغنابی ممکن است نسبتاا  .باشد 7های غربی سغدیدردیگر گویش

سان، دلیل کافی برای آن بدین و احتماالا تحت تأثیر زبان تاجیکی پیدا شده باشد. 9دیرتر
 .های اقتباسی رد شوددر واژه l همچون δوجود ندارد که ثبت فارسی واج سغدی 

اشاره  هانهای آوایی در تحقیق لغات سغدی که از طرف هنینگ بدااز دیگر ویژگی
)در متون مانوی و در سغدی مسیحی  γه است واج سغدی قابل توج fبا واج  δشده، ثبت 

γ ،x) های اقتباسی به صورتدر واژه γ  وx های آواییو خوشه یابندبازتاب می γd وβd  که(
 fdو  γd شوند( نیز مطابق فراگوییثبت می βd و γdهای سغدی به صورت در نوشته

 .هستند
                                                           

 dکند که در آن نشانة نامة ایغوری اشاره میبه طور غیرمستقیم های شرقی سغدی بهدر گویش dهمچون  δبه تلفظ  0

 (W.B.Henning, BSOS X, Ch. p.89 شود )نك.مربوط میδبه سغدی 

 .voprosi istorii sogdiyskogo yazika, p.. R.Gauthiot, Essai , 0, p. ; K.V.Kaufmanمقایسه شود   7

Nekotorie 
 -)گونة دیگر -gudarدر یغنابی همچنین به فعل قرضی  δ>dکند که تبدیل دلیل مذکور از جمله به این اشاره می 9

dugar-) «فارسی  «گذشتن(guδar) کرده است. گذار سغدی  هم اثرδ  دریغنابی بهt ( شرقی(s  دیرتر از تبدیل )غربی( //
δ>d  .فرضیة م.ن. بوگالیوبوف زبان یغنابی. تحقیقات و مواد. چکیدة رساله برای دریافت درجة علمی )صورت گرفته است

را با صرف نظر از  dیرانی باستانی ( دربارة آنکه زبان یغنابی مستقیماا واج ا00، ص. 0956دکتر علم فیلولوژی. لنینگراد 
 رسد.به میراث گرفته است، دور از احتمال به نظر می δدورة گذر از 
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توان یك سلسله واژگانی را اند، میهواژگان سغدی که در آثار هنینگ ذکر شدة به عالو
در حال حاضر تنها در زبان  هاآناند که بعضی از ذکر کرد که از سغدی به فارسی آمده

 اند: تاجیکی باقی مانده
 (: 61لغت فرس، ) چفتة رزداربست تاک. اسدی طوسی، vāδīč واذیج

 گوید:  کوی چفتة رز باشد. شاکر بخاری ـواذیج 
های اریانت و زانچ ورزید کنون بر بخورد برزگرا جای عصیرور و همههمه واذیچ پر انگ

 : 0های اسدینویسوابسته به دست
ایی ج رز باشد؛ چون انگور باشد که رسته باشد؛ کوی چفته: هرن ةفهرست منتشر شد

فخر  های شمسنامهتغییر نه چندان زیاد در لغت که انگور رسته باشد. تفسیر آخری با
 شود.تکرار می متأخر های نسبتااو نیز فرهنگ (آ 77 ورق)و اوبهی 7(07ص.  نشر زالمن،)

īčδVā صفت ة یافتشود که با پسوند گسترش ممکن است همچون لغت سغدی دانسته
داربست » به معنی δvā- ةاست. ریش  ساخته شده -īč(yč) 9ساز(مصدرساز )اسم نسبی و

vāēti- مرتبط باشد، قس: اوستایی vāiti- انباید با ایرانی باست  )*wāt) )سغدی « انگور

 ی ازبه خوب «داربست اربست انگور؛ بید؛د» روابط متقابل و تبدیل معنای واژگان« بید».

 loza 2 و اسالویانی raza معنای ایرانی باستان سعهای مربوط به توجانب تدسکو در مثال
اروپایی و هم تبدیل وای هندهنزبامشابه معناها در یك سلسلهة نشان داده شده است. رابط

e-i ,ti ә, vei2viti* شود: مشاهده می 
 ،«نرم، داربست از چوب بیدة شاخ» vīmenالتینی  ،vetla, vetlugaروسی، «: بید»الف( 

افغانی « ویت»یغنابی « بید»، تاجیکی، vaēti)بید بوته(، اوستایی  vetasasهندی باستان 
 «غی»، پراچی wed، شغنانی «وله»

                                                           
 یح ـنك.: پیشگفتار اقبال بر نشر لغت فرس، ص و  0
 ست:نمونة ذیل استفاده از واژه آورده شده ا 7

 به جای خوشه همه لعل آرد از واذیج  به نام خسرو تاک رز نشاند مرد

 «واقعی، حقیقی» mtyč`` «کبوتر» qwpwtyč مسیحی« کشت غالت»  qyštyčسغدی مانوی مثالا 9
  §§ …I.Gershevitch, A grammar :نك
 P.Tedesco, Persian raz, Slav.loza, JAOS, , p

 .15، ص0991، مسکو 7قس. فرهنگ تفسیری زبان روسی، زیر نظر د.ن. اوشاکوا، جلد 
، tala, tal, talnikروسی « جوانه»، talaنام درخت آسی  tālī ،"Weinpalme"ٌ tālasهندی باستانی  قس. همچنین 5
 نك: «ایبید بوته»

 - Muller, Die Sprache der Osseten, Gr.d.Ir.Ph., Anhang, p.  
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 ةاز سغدی اخذشدة در واژ wāt، سغدیwiδg، یزغالمی vitis( داربست انگور: التینی ب
vāδīč  که جرءvāδ  ایرانی باستان*vāiti کند. تبدیل را بازتاب میāi به ā با حذف( i در )

’’ s-(ās) frāšaya ؛از ایرانی باستان« فرستاد» pr’’šy (frāšai)سغدی مشاهده شده است: 

از « بید»، walaدر افغانی  aبه  aiمقایسه کنید تبدیل  āyasa2أخوذ ازم« ربودن»گرفتن، 
ندرت  و به -t- همچون در سغدی معموال -t- باستانی حرف صدادار *waiti-4ایرانی باستان 

تلفظ  سازیمطابق ةباید آن را نتیج īčδvā ةواژ شود و دربازتاب می -d- ،3-δ- به صورت
سغدی  مشابه این ثبت ة. به شمار آورد. نمونم01ـ9 رونسغدی با معیارهای آوایی ق ةواژ

xutēn «بودایی « بانوخاتون، شه()ynh`wt(γ(  0077، 7طبری، « »خذینه »است؛ همانند )
 .0عزیز حاکم خراسان اعطا شده بودسعید ابن عبدال . به()ق 770ـ771لقبی که سال 

 خوذ از سغدی( مأ71)لغت فرس « آذرنگ» ةهم در واژ -Ö-همچون  -t-سغدی 
tr(`)nk’’* 5شودبازتاب می. 

Vāδīč که تا امروز در زبان تاجیکی باقی مانده  باشدمی از جمله واژگان قرضی سغدی
 و (99، ص 0950)فرهنگ تاجیکی روسی، « چوب اتکا برای تاک» Vāišتاجیکی : است
Vāij ،Vāič در شهر سبز طبق گزارش ع. ) های شمالی تاجیكهمچنین در گویش

در سمرقند طبق گزارش ) Vāiš (طبق گزارش م.فاضل اف ـدر کان بادام ) Vāij رزایف(می
 برداشتن» کردن، وایچ برداشتن وایچ/وایج/وایش؛ «داربست تاک ةپای») رسول هادیزاده

 «تاک ةهای به هم پیچیدداربست»( گهواره وایچ) گاواره وایچ؛ «بر روی پایه داربست تاک
ة واژندارد. در زبان فارسی معاصر،  وجود Vāič ةتاجیکی واژ های جنوبیلغات گویشدر  

-به  -Ö- زمان تبدیلة قضاوت روشن دربار]های موجود مشاهده نشد. وادیچ در فرهنگ

y-ة در واژ( تاجیکی وایچvoyičدشوار ) شمس فخری قضاوت  ةناماست. اگر بر اساس لغت
                                                           

0 I.Gershevitch 238، 433، 248 §§، اثر ذکر شده. 
 G.Morgensterne. EVP, p . 

9 I.Gershevitch 599 ،799 ،079 §§، اثر ذکر شده. 
االثیر، بالذری و ثعالبی چنین در ابنشود. این لقب همالبیت توضیح داده میخذینه در طبری همچون دهقانه، رباط 0

. در مورد 60، ص0990لنینگراد،  ynh`wt(γ(ترین سند عربی از آسیای میانه آمده است. نك: ای کروچکوفسکی: قدیمی
اینجانب در گزارشی درباره خط سغدی بخارا اشاره کرده بودم که ماه  LO« مجموعه سغدی»گونه سغدی آن، خذینه و 
 .IIMK, M. و هنینگ )نك ارائه شد Gershevitch( پیشنهاد 0، ضمیمه 009در اثر مذکور، ص  0950می سال 

Sprengling, JNES, , july.کند که به جای خذینه خوانده شود. نك ( میp 019-096 . 

.BSOS X, Chهای اقتباسی از سغدی )در یك سلسله واژه 5 .P.( در مقاله والتر هنینگ )97 t, ،δ ، الد: سغدی؛

pδty(‘) مثالا: بالده: سغدی شودمشاهده می ،d-  باt-  انتقال سغدیβtr(‘)nk  تدرنگ.« دستیچوب، چوب»سغدی 



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  741    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش  

 ةشده، زیرا نمونتلفظ می vādīčیا  vāδīč(j)این واژه به شکل  میالدی 00کنیم، در قرن 
و  -d-(-δ-(وجود اشکال دوگانه با  [شده در معیار جمالی، متعلق به خود مؤلف است. ذکر

-y- برای یك سلسله واژگان ذکر شده بود 0از طرف پاول هرن :ūδxa «خدو، آب دهان »
xayū- ؛ piyāz «واژه از فارسی(، عربی )وام« پیاز-šašbiδāz  لفظ به لفظ ة ترجمنام گیاه و

 و غیره. paδāč, paδāz)))فارسی میانه  آن شش پیاز
Vāδīč داری مربوط باشد و از زبان سغدی به فارسی آمده ای نیست که به تاکتنها واژه

.mδw (W.B.Henning, BSOS X, Ch از سغدی «مُل، شراب» mul ةباشد واژ . p. )
ای برای فشردن تخته»واژگان غن، غنگ  نیز متعلق به این گروه واژگان است. احتماالا

( 07)لغت فرس،  ( و همچنین چرخشت959، 765)لغت فرس، « انگور و گرفتن آب آن
ة مورخان چینی دربار karhošفارسی میانه. črxwšt، سغدی čorxīštتاجیکی معاصر 

 آشناییة و دربار 7کنندرا ذکر می( کن) )دون( و در سغد گسترش کشت انگور در فرغانه
 071گیری، هنگام سفر چژان تسیان به فرغانه )سال چینیان با صنعت کشت انگور و شراب

دهند. از جمله گیاهان قابل کشت که چانگ چین با خود به چین قبل از میالد( خبر می
)و از  -p`u-taoنیز بود. نام داربست تاک و انگور در زبان چینی  Vitis viniferaبرد، گیاه 

 را منعکس uδma-3 اوستایی ،)aδmu δ)mwسغدی ة احتماالا واژ (budoپنی ژاة جا واژهمین

 ند.کمی

)فرهنگ رشیدی، « فاسدشده، خراب شده )تخم مرغ( و پوسیده )میوه( » پلغده  (7
)مثالا « شده شده، پهن پخش»در زبان تاجیکی معاصر پلغده همچنین به معنی  (.067، 7

کند(، مطابقت می -xt-ان فارسی تاجیکی با گروه در زب -Yd-در مورد نقش( خوشة گروه 
)به همین معنی سغده، فرهنگ رشیدی، « آماده»آسغده « استوار، مستقر»قس. پسغده 

جمع کرده » ؛ الفغده «خشمگین، پرغضب»آلغده، آرغده  «سوختهنیم» (؛ آسغده79، 00
 .0از سغدی به فارسی آمده است« شده، حاصل شده

Palaγda <  سغدیprγt-(parәγd-) «صفت ــ« گذاشته شده، ترک شده، رد شده
 raxs-: ragdیزغالمی  piraxta: piraxs قس. یغنابی -pryč, prγs ؛گذشته از مفعولی زمان

                                                           
P. Horn, Gr.d.Ir.Ph. , p.  

Sin-shu,ch . c 

 .90ایران،  جغرافیـ؛ قس. و.و. برتولد، تصویر تاریخی91اثر مذکور، ص  9
 00، ص.0919، سن پترزبورگ  BLaufer,Sino-Iranica, Chicago, W.B.Henning نك.

W.B.Henning,BSOS X, p. , p.
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. به معنی ’’-rwγtقس. آلغده، آرغده از سغدی  r: lدر مورد کاربرد با هم «. باقی ماندن»
ان ــاالا در زبـاحتم «گندیدهشده،  ترک شده، گذاشته شده، خراب شده، فاسد»خاص 

 «.خسته»، تاجیکی مانده prγtقس. سغدی  .ارسی پیدا شده استــف
 ، شعر منجك ترمذی(710، 0)فرهنگ رشیدی،  «کرخت، فلج» taraγdaترغده  (9

 «فشار دادن، پخش کردن» -trγsصفت مفعولی زمان گذشته از فعل  trγt-(traγd) سغدی
 «به هم فشردن»، ’-trγs «کردن، غلبه کردن تابع» -βtynč-: βtrγtقس. سغدی بودایی 

ب؛  071اوبهی  ؛019شمس فخری  ؛000)لغت فرس،  «بانگ و فریاد »غریو  (0
)قس. غریویدن، غریوان(. قس.  «بانگ، فریاد»تاجیکی معاصر  (16، 7فرهنگ رشیدی 

 :-γәraw(، یزغالمی TSP، )«زوزه کشیدن، بانگ برداشتن» γr`wسغدی بودایی 

γәrәwd «گریه کردن، نالیدن» 
)لغت فرس، رشیدی « جنگیدن، کوشش کردن» چخیدن« مبارزه، کوشش»چخ ( 5

فعل اسمی )مصدری( چخیدن که در آثار کالسیك فراوان استفاده شده  و غیره( 96، 0
و چخی نیز به همین « مبارزه»چخ  های معاصر زبان تاجیکی وجود دارداست، در گویش

 احتماالا « بحث و دعوا»چخان « جنجال، دعوا»قس. همچنین چخاچخت معنی است. 
 (BST II) «.مبارزه کردن، جنگ و جدال» -čxقتبس از سغدی است: سغدی مسیحی م
 ـن(: کاک ة ، تنها در نسخ910اسدی طوسی )لغت فرس، « کام، سقف دهان»کاک  (6

تا چون از این کار نامدش که  /سر زفان بود؛ فردوسی گوید: بباید بریدن ورا دست و کاک
واژگان  های بعدی وجود ندارد، باید ازفرهنگ به همین معنی که در« کاک» ةواژ 0باک
شود که این واژه مخصوص اسدی و اوبهی ذکر می هایدر فرهنگ) «به معنی مرد» کاک

در « به معنی نان نازک»و کاک « مردمكمعنی به »  و هم کاک (زبان ماوراءالنهر است
 های تفسیری زبان فارسی جدا کرده شود. فرهنگ

 k`kh قرضی از زبان سغدیة ممکن است همچون واژ« کام، سق دهان»کاک به معنی 
)شکل کامل در  7ابتدایی ةکشش دورة در نتیج *<kāk *kāhaka- ، ایرانی کهن«کام»

 q`x سغدی مسیحی همچنین ،مق شود koәγkā (مق منجانی `kγkh, k`γ``k سغدی بودایی

 «.گلو»
                                                           

( واژه کاک تنها بع معنی کاکوار ذکرشده 679فهرست ف. ولف )صهای شاهنامه بیت مذکور را پیدا نشد. )در درچاپ 0
  «مردمك»است(. 

W.b. Henning, Sogdica, p. . Errate-sheet, p. . 
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؛ فرهنگ رشیدی 00شمس فخری،  ؛00 - 90)لغت فرس،  «تار عنکبوت» انفست (7
کرد که انفست ک.گ.زالمن پیشنهاد می آ: انفشت به جای انفست. 9اوبهی ورق  ؛79، 0

 در زبان فارسی، شکل قانونمند آن باشد. ولی *basta-ham-0 باید از ایرانی باستانی

 Grundriss der پاول هرن در 7وجود دارد« ه شده محکم بست« »انبسته» قس  «انبست»

Neupersichen Etymologie فارسی « انبست»را معرب « انفست» (75، ص 77ة )شمار
ممکن است صورت «انفست» محسوب کرده است. بعدها خود هرن احتمال داده است که

ته، ولی مرتبط دانس *basta-ham- را با« انفست» هوبشمان هم 9باشد.« انبست» گویشی
-nβstسغدی  ةانفست ممکن است واریانت فارسی واژ کند.اشتقاق دیگری پیشنهاد نمی

)astβanast//β(am` «از ایرانی باستان  «بسته شده، استوارشدهbasta-ham* 0.باشد  

در اوبهی آهنگ مبهم را  -i- در اسدی و -a- تحول و نوسان در ثبت مصوت هجای دوم
، yst,β-stβ، مانوی stβ- : بوداییدهدمی مفعولی سغدی بازتابهای بیان مصوت در شکل در

واژه به عنوان وام `stβn-سغدی  ةقابل ذکر است که محدودیت معنی واژ byst-2مسیحی.
از نگاه اتیمولوژی  anbastمشابه  ةتار عنکبوت( به تضعیف ارتباط آن با واژـ)بسته شده

 شوند.وان واژگان متفاوت ذکر میها انبست و انفست به عنشده است. در فرهنگ
(. در 97، 7)فرهنگ رشیدی، « گسترده، بر زمین کشیده( »farxašta) فرخشته (1

 (09 7خط ن، لغت فرس، طوسی )فهرست منتشر شدة هرن و دست های اسدیفرهنگ
ذکر شده است و « قطایف»مذکور به معنی ة واژ (071و محمد تبریزی )برهان قاطع، 

است. به معنی « زبان ماوراءالنهر» مذکور متعلق بهة کند که واژه میاسدی بدان اشار
( 97، 7، رشیدی 071ب، برهان  071، اوبهی، برگ 097ها )لغت فرس اخیردر فرهنگ

 6فرخشه آورده شده است. ةهمچنین واژ

ین به زم» جا معنیبوده و از این« ن شدهپهکشیده، » فرخشته احتماالا ةمعنی اصلی واژ
. گرفته است«کرده، خمیر ورقیپهن » ویژه مانند معناهای پیدا شده است و بعداا« خوابیده

ی از سغد، مرغ ریزندای است که بر باالی آن تخمقلیه گوشتابه و قس. فرخاگ، فرخواگ
                                                           

Shamsi Fachrii Lexicon persicum… ed.C. Salemann,p  comment a. 

 ، انفسته... هر چه بسته شود که حل نکنند.000لغت فرس  7
Gr.d.Ir.Ph. .p. . 

 R.Gauthiot, Essai…, p ; Ф. Poɜeʜɓepr, ͶAH , No , cep  

 

خط فرس: فرخشه را قطایف . ب: فرخشه قطایف باشد با زبان ماوراءالنهر؛ دست071، اوبهی، ورق 097لغت فرس   6
 خوانند در ماوراءانهر.
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fraxwāk ،خردشده مانوی» شکسته شده، پاره شده frxw`k شکسته، پاره کرده شده »
ممکن است همچون  *)farxaša )faraxša و 2tafarxaš« خرد کردن» w`yγrβبودایی 

صفت مفعولی  βrγ(`)šy*- و βrγ(`)št* واژگان قرضی از زبان سغدی به شمار آیند: سغدی
، -xrš- ،xšمانوی  -γrš- ،γnš، قس. سغدی بودایی βrγ(`)š*زمان گذشته و اسم از فعل 

xnš- مسیحی xrš- xnš- «یغنابی « آوردن، بیرون آوردنکشیدن، درxaš- « کشیدن، فشار
اوستایی  -krš*، فارسی باستان kaš- (kašidan)، در زبان فارسی با -xašسغدی ة واژ« دادن

-karš 7کندمطابقت می. 
 99اوبهی  ؛070، شمس فخری، 091)لغت فرس، « ورستیهنده، لجوج، کینه» ژکاره 

 -duš/ž-kāraka*ان را از ایرانی باست žәkāreسغدی ة (. ژکاره واژ971، 0آ؛ فرهنگ رشیدی، 
از ایرانی « کاربدکاره، خشمگین، گنه» kareә(z jkryy(قس. سغدی مانوی  دهدبازتاب می

 فارسیة از جهت ساختار، مشابه با واژ kāreәž سغدیة واژ *3karaka-duš/žکهن 

 است..«دشمن»است.
 (71برهان قاطع، ؛ 99، 7)فرهنگ رشیدی، « ای شکاریصعوه، پرنده» سیچغنه( 01
، «گنجشکك» sičak 0«گنجشك» sičaیغنابی ، syč قس. سغدی *n(`)kγsyč سغدی

sarkalla -sīčaki قس. کنید همچنین سغدی «سر گنجشك» نام گیاه y’γ’r’w، 

w’r’γ’n’k ،w’rγ’y «اوستایی.«ایهنام پرند ،vārәγna- سغدی ة با واژ احتماالاsīč ةو واژ 
 شود.تاجیکی فراوان استفاده میکه امروزه در زبان ، مرتبط است« موسیچه»
 

 انستیتو زبان و ادبیات جمهوری شوروی

 سوسیالیستی تاجیکستان

 0950سپتامبر 

 
  

                                                           
 

نك: « )آزاد کردن wxš، مانوی  wγ’ršبودایی « پرتاب کردن، طول کشیدن» nxs، مسیحی  nγršقس سغدی بودایی  7
BBB 50ص ،I Gershevitch. 

 .kxel، افغانیxaš، منجانی xašقس یزغالمی  ، اشکاشیمی  9
 Z.I.V 5 ،- یغنابی و سغدیهای نك. س. ای. کلمچیتسکی. مطابقت 0
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 تاجیكیگو های تاجیكیگویشی درسغدی هاواژه

 شناس روسنایرا / فسور آلبرت خروموفوپر 

 
 
 
 

رها تاجیکی با هایگویشو بی ن ادباو ز سی نورفای در خیل سغدهای دع واژهموضو
، جمله از 0ست.اگرفته ار سی قرربررد مو غربیروی و شون شناساانیراجانب از که  ستا

ن، فشازرا بباالآ هایگویش نگاواژ تحقیق وری وآدگرورت بر ضرها وهشین پژاز ایکی  در
های دخیل سغدی ی واژهها بایستی شمارد که در این گویششسمرقند و بخارا تأکید 

 .7باشدوجود داشته 
دم تا این کرهای مسچاه انجام دادم، تالش نجانب در تحقیقی که در زمینه گویشای

ن گاواژ ادتحلیل مو نتیجة در 9ها را در گویش تاجیکان مسچاه مشخص نمایم.نوع واژه
 د،شده بو وریآدگرم. 0960پاییز و  0969ن تابستادر  فلغر کهو  ناطق یغنابهای مگویش

 .شد یافت یسغدهای هواژ از شماری
در ذیل به  های وادی رود یغناب است.ها، مربوط به گویشبیشترین میزان این .واژه

 :شودها اشاره میبرخی از این واژه
0)- ( kamaskوتسای وارستارو) «یغنابی غربی ، «مکاkamesan همین معنی در  به؛

 .kâm تاجیکی ادبی

                                                           
 В. А. Лившиц. Согдийские слова в таджикском языке. Изв. отд. общест. наук. АН Тадж 

ССР, , стр. ; W/Henning. Sogdian Loan-words in Newpersian, BSOS, vol. X, p. . 

  В. А. Лившиц, ук. соч., стр. . 

 А. Л. Хромов. Говора таджиков Матчинского района. Душанбе, , стр. . 
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7) kapčāk (وتسای وارستارو )kapčāk (دنوآبای ستارو« ) رت عبا ،آبی یآسیا ازبخشی
 یبا سغد دمینه مقایسه شوزین . در ا«دیزرمیم گند نآاز ظرفی چوبین نعل مانند که از 

kpc  وkk’kpc «0ست.افته ر رکا به دیاز یسغد دیقتصاا وتجاری  دسناا درکه  «وزنحد وا 
 ییشهشناختر قیقد تعیین نسبتااای برkapčak یغنابی  واژةکه ل داد حتماان اتومی
 .کندمی مساعد  kpc’kkو  KPC یسغدهای هواژ

9)-  kermeč(وتسای وارستارو) «گیاه از یكربا هایچوب ستهدیك  tabalγaw که
 kerepč.. یغنابی «ده میشودستفادن، ابر رتنو به از پیش ننا خمیر دنکرراخ سو ایبر

0) -kotta (نوآبای ستارو )بی یغنا، «دلگرو»سگ دkot «ی سغد، «سگkwt  7'وKWT. 

5)-  lakka«یغنابی ، «ییاصحر رگبزان چندمین نهزقطعه.lakka 

6)-  mopin(سای وارستارو )یغنابی، «ستاقع ن واآان در خانه که آتشد ای از»گوشهوت 
mor. 

7)-  arfāza(سای وارستارو )در ردآ نآمدجمع  ایآسیا که برش فر ای در»حفرهوت 
 چوبی«(.ف ظرvārza »یغنابی  قس.artfārza (یغنابی ، «ار داردسنگ آسیا قر یرز

1) pažγalt .pažγalt روستای وارساوت( »کوتاه، کوتاه قامت«، یغنابی(  
9) parč  )د بنیا زیربنای پایه پل که از سنگ در کنار ساحل رو»)روستای وارساوت
 9.«پشت»  prchی سغد قس. با، parča یغنابی«. ستاشده 

01) ( pažγanta/pasxantaوتساواری ستارو )«»یغنابی، کمرکوه.pažγanta ،pasxanta  
00) paček  )یغنابی غربی ، «غرم»)روستای وارساوت.peček 

07) rūjāk  )یغنابی ، «سوراخ دودکش بام خانه»)روستای وارساوت.rujāk 
09) talγa  )یغنابی ، غنکشی«روستگاه د از،»جو)روستای نوآباد.tūlγa 
00) čaxnek- «یغنابی چخِیك.، آبی« یآسیاای جزاز اجزئی م نا 

05 )-wān  )یغنابی ، علف«بند » ـ)روستای وارساوت.wān 

                                                           
 Согдийские документы с горы Муг. Вып. I  Юридические документы и مغ هکوی از سغدد سناا 

письма. Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица, М., , стр  

 М. С. Андреев и Е. М. Пещерова. Ягнобские текста, М.-Л,.  ,стр . 

М. С. Андреев и Е. М. Пещерова. ук. соч., стр . Texstes Sogdiens. Edites, traduits et 

commenter par E. Benveniste. Paris, , стр. ; I. Gershevitch. A Grammar of Manichcan 

Sogdian, Oxford, , § . 
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06) γada )روستای وارساوت( (. نك)چ که به پر های کوتاهیوبچ» ـ parčبسته شده) 
ن تاجیکا بیندر غده ؛ یغنابی غده، ند«رومیر کا به تکیه انعنو به پل طولی هایچوب ایبر

 0د.میشو هدستفاا معنیبه همین مستچاه نیز 
ن بازتکوین  ندا رویر، زستا ایغنابی مستثنن باز ن ازگاواژین ی ابعدس قتبان امکاا
گانی م واژبه نظا تاجیکیهای هورود واژیعنی دهد؛ مین نشا راین حالت اعکس ، بییغنا

، یگردجانب از ست. ا هدکر تهدید رایغنابی ن بازصیل ن اگاواژ تبه شد، یغنابین باز
این امر که اکثر  شپذیرزی، ساههای واژیژگیو هم از روی و ییواشکل آهم از روی 
است. ما  ارشود ،دانستن طیغنابی مربون بازبه را تاجیکی  هاییشوگها در این اقتباس

 .توانیم اظهار نظر کنیم نه بیشترها میتنها در خصوص اصل پیدایش آن
 ب وادی رودغردر )وت ساوارخِشارتاو،  زباناین واقعیت که روستاهای تاجیك

. نیست یددتری جا، نداهدبو نبازیگذشته سغدکَنْسِی و کِریانْتِی )در شرق(، در ، (بیغنا
صیل ا یسغدن گاواژیت نهاری و نگادممرت معلوما بعضیها، هن واژمکا، هرین بادر ا
ینکه ا یا و هداد رخ مانیز چه از بانیز تحول که گفت تواننمی قیقاا. دنددهمیدت شها

به نظر گیریم  را ینگر این تخمایا خیر. د مفرما بوحک بانی عمومین، دو زآاز آیا قبل 
در تاجیکی  هایهای سغدی را گویشلهجه (فلغرو مستچاه )که در باالآب زرفشان 

 ندروین ب ایغنا ، در وادیما، اندده بودکرون بیرت معاشر انمیداز  7م.00ـ70های سده
ممکن است اتفاق  م.01ـ07های سدهدر تنها رود و مین آ عقون ومکاایرتر دخیلی 

 شود:اده باشد. حقیقی بودن این فرضیه با دالیل ذیل تأیید میافت

ن بازلی یغنابیت اهامهاجر، کلیمچتسکی س. ا.شده توسط وری آدگراد موس ساابر 
 ن،ترکستاهای کوهمنطقة نشیب شرقی سلسله ، درهدگم کرد را خودری مان باها زبعد که

 9ست.اه م. رخ داد07-06های سدهدر  تقریباا
 ،0آتخانه شتپُهای ستام. در رو0960ل سا وت درسای وارستارونده به رسفر نگام نگاه

 بومین ساکنا (نترکستاهای کوهشرقی سلسلههای نشیبیدر )پایین ن لیاو دباال ن لیاد
                                                           

ح صالاباید ام، دهکر نبیا (090.)ص «همسچا ناحیة نتاجیکا هایویش»گ بکتا لغتنامة دراینجانب  که واژه ینا تفسیر 0
 .دشو

 А. А. Фрейман. Хорезмийский язык. М.-Л., , стр. ; Народы Средней Азии и 

Казахстана, , М., , стр. . 
 С. И. Климчицкий. Ягнобцы и их язык. Тр. Таджикской базы АН СССР, т. IX, М.-Л., , 

стр. . 
 «.اخته خانه»و « یَشتکلیمچتسکی »در نوشتة س.ا.  0
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تخمیناا  بیغنارود ساحل چپ در ستا رو ینا. کنندمی ندگیز پَایتمین وکرتمی ستارو
 .دبو قعوا وتساوار یستارو بغر درسه کیلومتر 

 یکرذستا روین ب، از ابه یغناط یگر مربود ادموو  «لکور سکندانامة سفر روز»در 
شته اند دجوویگر م. د0171ل سادر ستا روین ا که گرفت نتیجه انتومی ینا از وشود نمی

 .ستا
ن شتگاگذکه را  ییهاستام رونان ورزاب که یغنابیا ودفز رالیل دین ان امیتو، ینابرهوعال

روستای وارسات. از جمله ، نددارخاطر هم در هنوز ، نددبو هدکر تمهاجر آنجا ها ازآن
به م. 07ـ06های هسددر  تقریباان ورزاب یغنابیات مهاجرری اف نداطبق معلومات م.س. 

 0ست.اپیوسته ع قوو

 ،ههشگرانوپژن زبان یغنابی از جانب نخستین شد رآشکان مااز زیعنی م. 0171ل سااز 
 یتاسروتا ب غردر مرخِمین ی ستااز رو حدود گسترش این زبان تا حال تغییر نیافته است:

 7در شرق. دِهْ بَلَنْد

 :شد ریل آشکاح ذبه شر، صیلی اسغدن ابزبه  بمنسوهای واژهر غَلْفَ هاییشگودر اما 
 arwanka.یغنابی ، نه«داشاه» ـ (ی درغستارو)ه کَنْوَرْاَ (0
، عه«رمزا، صحرک، خا، مینز»زای یغنابی ، عه«رمزر، شدگا»ـ  (ی درغستارو)ک یازا (7
 9.محل ،منطقه، مینز  yh’y, z’zی سغد

 ك.تَیغنابی کَ، «هیکو ز»پیا ـ درغ( یستا)رو کَتْك (9

 δwγnyr یسغد. قس، « سالم تنومندان جو» ـ ن(فشازر بباالآ مامتدر )ل نرغو (0

 5«.درشت، جاهل»قس. نرغول )محلی(  0؛«هدسلن»
 6.«نآستا، گاهرد» yndδpی سغد، «در چوبةر»چا ـ فلغر( تمامدر )د نْلَپَ (5
 .غهایغنابی پر، شه«اتر» ـ (ی درغستارو)خه اپر (6

                                                           
М. С. Андреев. По Таджикистану, Ташкент, , стр.  

  .:نكع، موضو ینا از مفصل گاهیآ ایبر 7
А. Л. Хромов. Некоторые результаты экспедиции в Ягноб0 Изв. отд. обществ. наук. АН Тадж. 
ССР, ( ), , стр.  

М. С. Андреев и Е. М. Пещерева. Ук. Соч., стр. ; Согдийские документы с горы Муг, II, 

стр.  

Согдийские документы с горы Муг. вып. I. А.А. Фрейман. Описание, публикации и 
исследование документов с горы Муг, М., , стр. . 
Таджикско-русский словарь. М., . 
W. Hening. p. . جا نهما  
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ست را» ــدشوه میدستفادن ایستااستیغ تنها در ترکیب ــسِتیغ )روستای درغ(  (7
شکل  ه بهواژین ا 0.«قله، شتهافرا» ’γy’stیسغد، «دنیستادی اعمو طوربهدن، یستاا

بی تاجیکی اد نبادر زلی د دارد، وجووسی ری فاتاجیک بی کالسیکین ادبادر ز/ستیخ ستیغ
 .معاصر مستعمل نیست

 تیسه، شکم«د با» ــتِسّهَ  قس. یغنانی، سب«ا سرگین خر یا»ــ (ی درغستاروتِسّهَ ) (1
 .«دادنسرد با»ده 

 
ار مقد به تنهاجوار ق هممناط هایگویشن و فشازر بباالآ هایگویشن گاوز واژمراتا به 

ی، بعد یجیرتد آوریجمع نجریادر که ل داد حتماا انتوند. میاشدهوری آداچیز گرن
ین ر اکنا د. درکشف شو، نداباقی ماندهی سغدة گمشدهای لهجه ازکه ای هزتاهای هواژ

های نبادر زیا  و یسغد ماندهباقی ادمو در نیماتومی همیشه شت که ما نهداخاطر در باید 
ن گاواژین ا ایر، زکنیما پید لیدمعا هاآن ایبر یغنابی نباز در جمله ، ازنیایرااصر شرقی مع

شت داین حالت با نظردر اباشند.  ایلهجه نگای، واژسغدن بان رواج زماز درنند اتومی
 .وردآ شمار بهی سغد شرطاارا  هاآن ستا، ممکن گانیواژ هاینشانه
 هایهواژمنا شناسیبافت چنینهم ی وسغد ایلهجه نگا، واژهانبااز زه وین گرا

 ظرنن در آ ارزشمند به شمار رفته که تحقیق ایسرچشمه ،آمدن زرافشان جغرافیایی باال
 .دشووع شرم. 0966ل سادر ست ا

 
 

  

                                                           
 95، صجانهما 0
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 (افغانستان یلو اص یساز مل، باب)ر افغانستان چگونگی موسیقی

 دان ومحقق تاریخ و فرهنگ افغانستانقوقح / دکتر کریم پوپل 

 
 
 
 

تنوع  هایییبایو نقطه عطف ز ینگرافغانستان نما یقیموس، گزارش شفقنا افغانستان به
 یاصل یهازبان ،یپشتو و ترک، یدر یهازبان یقیدر افغانستان است. موس یو زبان یقوم

از ، یقیگوناگون موس هاییوهها و شکشور سبك ین. در ادهندیم یلها را تشکمتن ترانه
)بدون  یاتونیكد عمدتاا یقیموس یهارواج دارد. گام یهند راگگرفته تا  یغزل فارس

 یقیآن در موس یبه شکل غرب یو هارمون ییاواخر چندصدا ین( بوده و تا همیکروتونم
 نداشت. یچندان یرثأافغانستان ت

 یرپرتوار قابل توجه حالینابا ، صورت ترانه استهب یادیافغانستان تا حد ز موسیقی
داستان  ،یدهقص ،غزل ،یعهای دومصرع رباوجود دارد. شعر یزبدون کالم ن یقیاز موس

 یاریبس یتاهم یهای درشعر یراثکشور دارد. م ینا یقیدر فرهنگ موس اییژهو یگاهجا
. متن باشدمی یخیتار هاییشهر یدارا یزن پشتوشعر  چنینهممردم داشته و  یندر ب
از عشق نافرجام  ییهاعاشقانه با تِم یهااست. آهنگ یها متشکل از موضوعات معدودترانه

و به  ددهنیم یلها را تشکموضوعات ترانه یشترب، و مجنون یلیمکرر به داستان ل ةو اشار
 .شودیکمتر پرداخته م یشخص ةو تجرب یجار یعوقا

 را پرورانده که شهرت یهنرمندان، گوناگون هاییوهها و شافغانستان در سبك موسیقی
 شصت هجری ةاست. از دهفراتر رفته یزکشور ن ینا یاز آنان از حدود مرزها یبعض

 یغن یراثم رغمیرو عل یناست. از ابوده یداخل یهاخشونت یرافغانستان درگ، یدیخورش
به حداقل  هایخارج یسرکوب شده و ضبط برا یقیموس، کشور یندر ا یقیموس
هرات  ،موسیقی ةافغانستان است در عرص یشهر کابل مرکز فرهنگ کهاین. با تاسیدهرس
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 یرافغانستان است و نسبت به سا یسنت یقیچرا که وطن موس، دارد اییژهو یگاهجا
 تر است.یشرفتهپ اشیقیافغانستان موس هاییتوال
 
 افغانستان یقیموس یخچهتار. 0

 یهاو سروده ودایگر یدیو یهاسروده، هایاییدر افغانستان در دوره آر موسیقی
 ینداشت. ا یرونق خوب یانهخامنش ةهندوکش در دور هاییهپااوستا در کوه یگاتاها
ها در . پس از ورود عربگردیدیذکر م یتمبا ر یجمعشکل کورس و دستهه ب یقیموس

بود. صرف  ماندهیباق جانیمهن یخوانشکل تكه ب هایهتنها در قر یقیخاک افغانستان موس
 یافغان یقیوجود داشت. موس یمنظور مناسبته نواختن دف با آواز خواندن در منازل ب

بن احمد مروج سامان  یحییبن سامان و  خصوص دروه اسده ب ،یاندوباره در زمان سامان
 کرد. یداپ رواج( در دربار ی)دران یمورشاهت، یاندر دوره گورکان ی،. تا حدودگردیدمروج 
 ،یتانیابا بر یخارج یهاو جنگ یداخل یهابر اثر کشمکش، یالدیهم منوزد ةسد در

 یهنر در محافل رسم ینفراهم نبوده است. ا یقیرشد و پرورش هنر موس یبرا یطشرا
به  جامعه دستییناز اقشار پا یکی کهآننداشته و هنرمندان  یداریافغانستان چندان خر

 .اندکردهیم یرس یخراسان یقیموس یدر همان حال و هوا، اندآمدهیشمار م
 یكبار  یناول یبرا خانیرعلیش یرام ةدر دور، (یالدیم 0179) یشمس 0751سال  در

 یدر حوال هاآنبه  خانیرعلیش یربه افغانستان آمدند و ام یهند دانانیقیگروه از موس
در  ییهنرنما یهنرمندان برا ینخرابات مسکن اعمار کرد. هرچند ا یعنی ،خواجه خوردک

کم به هنر آنان کم، پرداختندیکار م ینفقط به هم یزن ایلدربار شاه دعوت شده و در او
افغانستان  عام در یتیبه مرور زمان مقبول، یبترت ینو بد یافتتسرع  یزسطوح جامعه ن یگرد
بر  یقیعم یرتاث، وارد افغانستان شده بود یبترت ینکه بد یهند یقیکرد. موج موس یداپ

 ینرشد ا یرا برا ینهزم، جاد تحول در آنیموجود وارد کرد و ضمن ا جانیمهن یقیموس
به کشور افغانستان  یبه زود ینسل هنرمندان هند ینا یزن یهنر مساعد ساخت. از آن سو

 یشرفتپ یو برا یدندکشور مبدل گرد ی. و فرزندان آنان به هنرمندان ملیافتندتعلق خاطر 
 یمتنظ، استادان ناز خدمات ای یکیم به خرج دادند. کشور اهتما یندر ا یقیهنر موس

 یهند یقیموس یهاافغانستان بود در قالب دسـتگاه یمحل یهااز آهنگ یبعض ةدوبار
 و وارد محافل یافتهنجات  یها از معرض زوال و نابودآهنگ ینا، یـبترت ینوردند که بدآدر

موزش آ، افغانستان یقیمـوس هنرمندان بـه ینا یگــرکشور شد. خـدمت د یرسم یقیموس
 یجدر ترو، امر ینکشور بود و ا ینکودکان مدارس ا ینوجوانان و حت، به جوانان راین هن
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از هـنرمندان بزرگ  یکیثر واقع شد. ؤم یارکشور بس یندر آی یبا اصول علم یقیموس
مراکز  برد و به یرونخرابات ب ةرا از محدود یقیهنر موس یبترت ینکه توانست بد یخرابات
 یربانعلنام استاد قه استاد افغان ب ینبود. اول ینحسغالم ستادا، کشور بکشاند ینا یآموزش

 .مشهور به )استاد نتو( بود یاستاد قاسم و پدر استاد محمدنب ینام داشت که استاد و مرب
و در کنار نظام  یافت یشتریانکشاف ب یقیموس( 0979ـ0909اهلل )دوره شاه امان در
 ینوازندگ هاآنشد که در  یجادا یزن یكکادمآو  یعلم یآموش ینهادها، خرابات یآموزش
 یقیموس یهامدت کوتاه در مکاتب کورس ی. دولت براشدیآموزش داده م یغرب یسازها
ستان افغان یقیبه موس یانیخدمات شا یرمس ینکه در ا یاز کسان یکی. دنمویم یسرا تدر

 ،به افغانستان دعوت شده بود. استاد قاسم یهکه از ترکبود  یاستاد فرخ افند، انجام داد
سرآهنگ از استادان مشهور وقت  ینو استاد محمدحس گُلیاستاد نب، یناستاد غالمحس

 بود.
 بود. پس نموده یدارا پ یخوب یگاهدر اجتماع افغانستان جا یقیموس 0951 ةاز ده پس

ن . در آنمودآن انکشاف  یعالشکل ه در شهر کابل ب یقیاز تحوالت در افغانستان موس
 یقیمکتب موس یگانرا یقیموس یهازنان کورس یانسامبل هنر یهنر یهازمان گروه

 یجنگ سد، در مجموع در تمام افغانستان یول ؛شد یسسأت یرهوغ یباز یفاکولته هنرها
 یرفت. ول ینب حرام دانسته شده و از یقیگشت. در دوره طالبان موس یقیموس یبرا

ر را د یقیموس ،کردندمی یزندگ یغرب یشاور اسالم آباد و کشورهایکه در پ یبهاافغان
را  یقیدولت کوشش دارد که موس 7117داشته بودند. پس از نگه یوخوش یمحافل عروس

 .رودیم یشموفقانه پ یتکند و فعال یادوباره مانند سابق اح
 
 در افغانستان یقیموس یهاسبك 7

 یها. سبكباشدمیسبك  ینچند یو فرهنگ دارا یعتموقافغانستان نظر به  موسیقی
 نیافغانستان تا اکنون طور سالم مطالعه و رشد نداده شده است. مشهورتر یقیمشهور موس

 یآهنگهم، یلهوگر، یبدخش، یگهزاره یقیافغانستان عبارتند از موس یقیموس یهاسبك
، یهرات، لغمان و یآبادستان جاللدا، یخوست، شکر یروش، یقطغن یا یبابه قران، یخرابات یا

 طور عمومبه. باشدمی یرهوغ یشمال، یمذهب، یازبک، یترکمن، یریپنجش، ینورستان
  باشد:می یلم که قرار ذانموده یبندیمتقس یلذ یهاافغانستان را در صنف یقیموس
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 (یك)فلکلور یو سنت یمحل یقیموس 7.0
 آن عده محالت و یقی. موسباشدمیتان افغانس یوالیکل یا یمحل یقیاز موس عبارت

، یهزارگ، یقطغن، یلوگر، یخرابات، یکه شهرت دارند عبارتند از سبك بدخش ییهاسمت
قرصك ، یهرات، یترکمن، یسمت جنوب یوالیکل، یاپکت یسبك غرن، یداستان سمت مشرق

 . از هنرمندان معروفاستن مردم نورستان یدچند آواز کش یا یكو هارمون، یرپنجش
، (ی)در سبك هزارگ یصفدر توکل، (یاییزمان )در سبك پکتاز گل توانیم خوانیمحل

 یقی)موس ی( بازگل بدخشی)در سبك هرات ی( و ناوک هروی)در سبك لوگر یلتونب
 ( را نام برد.یآهنگ )خرابات(0 همی)شمالیفو س ی( مرحوم حاجیبدخش

 ار خود یراتثأت، یراخ ةسد در یغرب یقیو موس یهند یقیبا رواج موس 01از قرن  پس
 یقیبه همان نوع موس یكهای نزدکمپوز ،افغانستان گذاشته یمحل یقیدر عمق موس

 یوادبود وهم ر یشترب یشرشد برا ینهکه زم یدجد یهااست. البته سبك یدهگرد یبترت
خود داشتند نسبت به  یارها( در اختدر آن سال یارتباط جمع یلةوس یگانهافغانستان )

 یرا در انزوا قرار دادند. بعض یمحل یقیه و موسنمودرشد  یشترب یافغان یقینوع موس یگرد
 درفتنیم یرا که رو به فراموش یمحل یهااز آهنگ یاز هنرمندان متجرب توانستند بعض

معروف  یهابه اجرا درآورند. آهنگ ینامروز یکنند و در ارکسترها یبازساز یددر قالب جد
 یو بازخوان یدسته است که توسط استاد قاسم بازساز یناز ا« جان یناز»و « آستا برو»

و استاد  یقطعات شمال یسرآهنگ در اجرا یناستاد محمدحس یزاند. از آن پس نشده
« ناشناس»هرات و صادق فطرت  یمحل یقیاز موس یقطعات یدر اجرا یعبدالوهاب مدد

وسط ت یروش حت یناند. ااشتهبرد یرمس یندر ا ییهااز قطعات پشتو گام یبعض اجرایدر 
گرفته  یپ یزن یقاسم یدوح و و داوود سرخوش یاهمچون فرهاد در یترنسل جوان

 اند.اجرا کرده یغرب یرا با سازها یمحل یهاگاه آهنگ یناناست که اشده
 

 یمذهب یقیموس 7.7
 و یهاسالم توسط نعت خوانان و شاعران سبك صوف ینپس از ارشاد د یقیموس این

سبك  یناست. موضوع ا یدهخود رس یمدارج عاله آمده و فعالا ب یانمه خوانان ب یلقوا
ا ت سبك بعضاا ینا ی. شعرهاباشدمیدوره محمد  یاراناسالم و  یغمبرخداوند و پ یفتوص

 یزو همکاران ن یننفر مکرر 01تا  9سرودخوان  یدر پهلو . معموالاکشدیده ساعت طول م
و  یینوا، یاروضه، یچشت یطرزها یدارا یقیموس ین. اکنندیم یاریسرودخوان را 
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در  را یقیموس، یقیاز دفن موس یریاز استادان غرض جلوگ ی. پس از اعراب تعداداندیرهغ
صورت صنف  دینب ،جا داده یو مذهب یغمبرپ یاران یهاداستان یصوف یچوکات شعرها

 ند.نمود یجادرا ا یدجد
 

 پاپ افغانستان یقیموس 7.6
 ویراد یسسأسبك پس از ت یندارد. ا یاداست که شنوندگان ز یداز سبك جد عبارت

پس از وارد شدن انواع آالت  یقیموس یناست. ا آمده یانمه ب 0970افغانستان در سال 
 افغانستان یزیونتلو یود. در رادنمو یدارا پ یرونق خوب 0901خصوص پس از سال ه ب یغرب

 نی. مشهورترنامیدندیم یسبك را آماتور ینا ( ویاحرفهرغیگونه آوازخوانان را آماتور )ینا
صادق فطرت ، استاد زالند، یداظاهر هو، یاحمد ول، آوازخوانان پاپ شادروان احمد ظاهر

 یمرح، نغمه بانو، یالبانو ژ، بانو قمرگل، بانو پرستو، بانو مهوش، «(ناشناس» ی)با نام مستعار
 یرهاحسان امان و غ، یافرهاد در، شادکام، یاستاد مدد، یلاستاد زاخ، یارجواد غاز، یارمهر
 .باشدمیآن بانو آزاده  ینو دوم ینپرو یرمنپاپ بانو م ةزن خوانند ین. اولدباشمی
 

 افغانستان هاپیپه یقیموس 7.4
 یكنوع موز ینا ی. کمپوز و شعرهاباشدمیمدرن  یلمدرن با وسا یقیاز موس عبارت

که در اروپا و  ییهاهنر افغان ین. در تکامل اهستندهم در  مخلوط بوده و بعضاا یافغان
، دهسبك بانو مژ ینآوازخوانان ا یناند. مشهورترنقش عمده داشته ،کنندیم یزندگ یکامرا

 یرظن، آغا سروردل، یدمر یقشف، یجالل یمورت، یفشر ینرام، شریف یدجاو، یول، بانو غزال
 .باشندمی یرهتواب آرش و غ، یافرهاد در، یادرق یبحب، یادفر ینفرد، فواد ساغر، خارا

 
 یكکالس یقیموس 7.5

)ماده( خوانده  یراگن یا)نر(  یترانه و راگ هند یشکل غزل فارسه ب یقیموس این
 نیافغانستان شادروان استاد محمدحس یكکالس یقیآوازخوانان موس ین. مشهورترشودیم

بوب مح یارها بسافغان ینکه در ب بخشیماستاد رح، یراستاد اَوَلم، استاد قاسم، سرآهنگ
 هستند.
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 رپ یقیموس 7،0
 هاییپرقص وکل یكشعر موز یفشار باال یادهرپ نوع مدرن است که ز موسیقی

ر معاص یایها سبك متفاوت دندر کنار ده یقیموس ینمخصوص آورده شده است. کنون ا
 تور جا باز کرده است.و آما یاهای حرفهجوانان افغان و آوازخوان یانم، یقیموس

از  یبه ابتکار گروه یشسال پیاز س یشاست که ب یقیموس یایاز انواع جوان دن رپ
و برآورده شدن  «ینژاد یضتبع»مبارزه با  یبرا یویورکدر ن یکامرا پوستیاهجوانان س

رپ در  یقیظفرمل از آغازگران موس یژنکار شد. ب یرو، آنان یاسیاز اهداف س یسریك
شهرت دارد. او  یزن «یژوب یج ید»و  «یجان قندوز بیژن»های ان است که به نامافغانست

 یبرا، یهای خصوصیزیونتلو یقبا اجرا از طر یالدیم 7116رپ را در سال  یقیموس
ساله است.  79رپ سوسن  یقیموس یندهسرا ینکرد. دوم یهای داخل کشور معرفافغان

متحول شده است. خود  یاراش بسیه زندگرپ رو آورد یقیکه به موس یسوسن در دوسال
دخترِ  یشسال پدو»: پرسش که چرا رپ را انتخاب کرده است گفت یناو در پاسخ به ا

 یك، کردندیم یدوزمردم مهره یها را برابودم که در خانه مخمل یاطخ یپدر و مادر
 «رپ خوان هستم. یكکرکتر و  یكاما امروز  ،بودم یسوسن عاد

 یرپ رو یقیموس یبه اجرا یزن یگرشمار دختران دتعداد انگشت کنار سوسن در
ه کشور شد ینخوان در اپسران و دختران رپ یانموضوع منتج به رقابت م ینکه ااند آورده

 خواهد داشت. یشتریمندان بهعالق یندهآچندسال در  یقیموس یناست. ا
 

 یافغان یقیها و اصطالحات موسمقام ،هاراگ
چند راگ و  یا یكصد مقام وجود دارد. هر مقام از خود ینچند یشرق یقیموس در

راگ تمام آوازها و  یكدر  یول ،ها شعر پرمفهوم ندارندراگ یناز یدارد. بعض یراگن
که خواننده  ییها. پرزهاست یرپذمنظم و دل یلیخ ،کندیکه خواننده ادا م ییصداها

های تمام صدا یدها معموالا کلراگ. شودیشمرده م لیدکمپوزها ک یردر سا خواندیم
قبل از باید هنرمند  یكمنظور  ینآهنگ آورده است. بد یكهمان مقام را در  یرپذخوش

 .دگردتا گلو و آوازش تر و مطبوع  ،ددرست ادا کنو ها را خوب خواندن راگ آواز
 یانوپ ییعطب ةاز دوازده پرد یعنی، شودیم یاد( melody) ینام مِلوده در غرب ب: مقام

-Sa-Ni-Dha یمقام پار . مثالاکشدیرا م یباها آواز منظم و زاز پرده یشترب یا 5 یههارمون یا

Pa-Ma-Ga-Re-Sa از  یعنی، همه نر استSa  تاSa یدپرده سف. 
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( do) ی( بم تا ساdo) یاز دوازده صوت است. از سا یامجموعه: (Saptak) سَبتَك
 سبتك وجود دارد. 7ـ6 یانودر پ یول ،اردسبتك وجود د 9 یهدر هارمون تریلز

 .یلطرف زه نواختن از طرف بم ب: اروی
 .آواز غور یاطرف صوت بم ه ب یلنواختن از طرف ز: ییامرو

معمول عبارتند  یهاند. راگامقام یكها در اشکال صوت یدعبارت از کل: (Raga) [راگ]
 .یرهوغ یآساور، سرنگ و گنداره. تلنگ، یبهرم، بهالول، یاز پار
 .راگ یاکمپوز و  یك یانعبارتند از نوازش در م: پُرزه
 .گویندیماتره م یكتال را  ةهر ضرب: (metre) ماتره

خواننده را آرام  با آهنگ باشد و ینواختن طبله تال را که موافق و مواز: (Tala) تال
 یلهینام به ب ،طبله خطا کند یهاضرب یاناگر خواننده در م .شودیتال گفته م ،دارد نگه

 نیقابل استفاده است عبارتند از ت یادکه ز ییها. در افغانستان تالدنماینمی یادتال یب یا
 .تالهیكماتره چپ تال و ، 7ماتره دادره ، 5ده یماتره گ، 06تال 

در  .یند. هر تال که به سرعت نواخته شود دوال گویندگوال مییكرا  یعیطب هایتال
اخر او ینماتره است. در یانوع  ینچند یتال دارا یكال فرق دارد.  یكبا ها دوال تال یبعض
 .دارد یزت یلیکه سرعت خاند کردهتال را اختراح یكال سه یتبشر

 Pa( پنچم Swara) یهندوستان مروج است که سُرها یقیدر گرامر موس: (tivra) تیور
 نی. به ااندیسُریماصطالح فاقد ن به یا دانندیم یسُرمیرا فاقد ن Do یا Saو اول ، Sol یا

و پنج  یلثق یا( tivra/یورپنج سُر )ت، octave یاسپتك  یكاساس از جمله دوازده سُر در 
ب غر یقیدر موس کهیند. در حالانُت مستقل یاو دو سُر  یفخف یا( komal/ل)کوم یگرسُر د

 .یستن طورینا
 .گویندیم« رسُ» ،منظم خواندن را که دلچسپ باشد: (Swara) سُر

 .اندیله یدارا ،بخواند یدرام منظم و مساو یاآوازخوان که با تال طبله : لهی
 

 افغانستان یقیموس آالت
 یا کوتاه که با دست با دسته، تارباب یافغانستان است و از سازها یرباب ساز مل: رباب

 ینچنهمدمبوره و  دوتار و، بلند همچون تنبور ةبا دست یزِه ی. سازهاشودیکمانه نواخته م
 یمِسـ00هستند. تنبور و دوتار  یجرا یچكهمچون سَرِنده و غ یدهخم ةبا دست یزه یسازها

نستان افغا یلاص ی. سازهاباشندمیهستند که منحصر به افغانستان  ازهاییتنها س یهرات
ار دوت ،یشامل دوتار هرات) دمبوره دوتار ،و دف یرهدا ،چهارتار ،چنگ ،عبارتند ازتنبورتوله
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سورنا  ،یسَرَن ،سَرِنده ،یربغلیز ،یچَكر ،رباب ،دُهلَك ،دُهل ،یدونل (،یو دوتار ازبک یترکمن
 و واج. ین نغاره یتار منگتار ششسه یسورنا یا
 

 تار( یقی)موس یتار سازهای
( است که چوب آن از درخت توت ساخته شده ی)زه یتار یاز سازها یکی :تنبور* 

ا و پانزده ت ی( اصلیمتار )سدو یاست. تنبور دارا متریدو سانتویسومتریكو طول آن 
عبور  یابلند و کاسه یادسته یهفت پرده دارد و و تارها از روویستاست که ب یفرع

ساز در اغلب نقاط کشور مورد استفاده  ین. اآیدیبه صدا درم نگشتاناست و با ضربه اکرده
 داده شده است. نوازنده معموالا از سبتك دوم و یجا. در تنبور سه سبتك گیردیقرار م
تار جلو تنبور که نسبتاا دبل است در پنچم سبتك اول سرُ . دودنمایاستفاده می یادهسوم ز

متر یسانت 01ـ7. نواختن تا حدود شودیتنبور از کرچ خواننده سُر م یتارها ی. باقشودیم
نبور ت و یدنمامی یادهها اهتزاز زخشك باشد تار. هرقدر تنبور شودیباالتر از خرک نواخته م

 یادنام دپ ه ب و شودیتنبور آوازش زود خاموش م ،دهد. اگر چوب تر باشدخوب آواز می
 یها. کوتكیدآصدا درمیه آن ب ازهای نامنظم آواز ،صورت تنبور کج شده ین. بدشودیم

 وانتیتنبور را م ی. تارهایستداخود محکم می یدر جا ،تر شودی کم کهاینتنبور پس از 
 از یعنی. شودیسر م یرمیدر مقام ب یدر حالت عاد یول ؛دنموها سر مقام ها ونظر به راگ

وند هم آواز ش رو تنبو یهچگونه آرمون کهاین. شودینر سُر م یا یدهای سفسا تا سا در پرده
در بود که در شور بازار دکان تنبورساز بچه قا ینمشهورتر 71کار دارد. در قرن  یادتجربه ز

 کوچك داشت.
و  دهندیجلو قرارش م یهادندان یاناست که در م یساز کوچك فلز یك چنگ:*

( )انگشتان یهااز پنجه یکیبا ، دست در دهان خود محکم گرفته یكکه آن را با  یدر حال
ود ش یدهمرتب نفس کش یدنواختن چنگ با ین. حآورندیآن را به صدا در م یگردست د

 .شودیم یمدارد تنظ یانکه در دهان انسان جر ییهوا طو بم چنگ توس یرز یصداها یراز
شمال و غرب  یاتدر وال مخصوصاا یاو هنرمندان حرفه یساز را دختران و پسران شوق ینا

 .نوازندیافغانستان م
اما در  ،زه دارد اشاره رفته یا یمرباب که چهار س ها به تنبور ودر فرهنگ چهارتار:* 

 ،ازس ینا د.نموچهارتار اطالق  توانیم ،که چهار تار داشته باشد یبه هر ساز تریمفهوم کل
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 ،دارد ییهاافغانستان تفاوت یمحل یقیآالت موس یربا سا یشخو یمایکه از لحاظ صدا و س
 است.شده یدهتار دچهارتار و شش، تار یهابه نام

ساز  یندارد. ا یلونن است که دو تار ناافغانستا یساز زه ترینیجرا دمبوره:* 
دسته )گلو( و کاسه )شکم( : استشده یل( از دو بخش تشکداریرسیمز یر)غ یاردارشیرغ

آن از چوب درخت توت  هایکوکیچساز و پ یناست. ا نوا منظور شده یدتشد یکه برا
 رت گروهصوه ب ییساز چند سوراخ آوا ینا ی)شکم( چوب هکاس ی. بر روشوندیساخته م

 متریسانت 71از  . طول دمبوره معموالا شوندیم یهتعب یصورت انفراده ب یاشکل گوشسه
 .رسدیمتر م یكتا 

و طول آن  شودیاست که از چوب توت ساخته م یساز تار یك دوتار:* 
 یاساز در ابتدا دوتار روده ین. اشودیاست و با ناخنك نواخته م متریسانتیسومتریك

 یرعتار ف یزدهس، یتار اصل یكاکنون  ،که در طول زمان در آن رخ داده ییراتیبا تغداشته 
 یهانامه است که ب یجغرب و شمال افغانستان را یهادر قسمت یشترو نوزده پرده دارد و ب

 .شوندیشناخته م یو دوتار اُزبک یدوتار ترکمن، یدوتار هرات
آلت  ینتراست و معروف یمیقد یارسب ی)مهتره( کمان یارشته یاز سازها رباب:* 

 ،از چوب توت ساخته شده، ساز عود )بربط( مانند ینافغانستان است. ا یلاص یقیموس
 )شکم( آن با پوست بز پوشیده ةکاس، یینو در قسمت پا، ( کوتاه داردی)گلو یادسته

تار است. رباب چهارده پرده و سه  متریسانت97 یانهبا م یرباب عاد یك. طول شودیم
. شودیتار م یكویست( دارد که جمعا بیكصدا )سمپات ةکنندیتو چند تار بَم و تقو یمِلود
وا آ ةدهنددرون آن اتاق پژواک یی)گو دهندیم ینپُرطن یینوا، به ساز یكسمپات یتارها

 یاخمهز یامِضراب ) یكصورت است که با  ینا به زسا یننواختن ا ةقرار گرفته باشد(. شیو
باال  از، سخت یا( ضربهیمشَست( به تار )س گوش است( و )با حرکت مُچ وشکل سهکه به
بر پوستِ قسمت کاسه ، داردو دست راست که مضراب را نگاه می، شودیوارد م یینبه پا

 یك صدا به دور ةکنندیتتار تقو ینتر. کوتاهکندیم یدتول یضربت ی)شکمِ( ساز صدا
جداگانه  طورهتا ب، شده یچیدهساز در قسمت باال( پ یجانب )در سطح ینهس یبر رو یبرآمدگ

از  یمخصوص ةیوکه در ش کندیم یدبَم تول ییصدا یمس ینا یقطر یننواخته شود. بد
وسته از یپ ییهادر آن نوازنده نمونه ییکه گو، شودی( استفاده می؟نام پَرَندکاره نواختن )ب

 یهاها با طرحنمونه ینکه ا دهدینشان م یق. تحقکندیم یدگوناگون را تول هاییتمر
در ارتباط است. در  یبا هنر اسالم یادیمشترک داشته و تا حد ز هاییژگیو ،یهندس
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 و رباب، یانهرباب م، بزرگ یابم  بربا یهاافغانستان سه نوع رباب وجود دارد که با نام
 مردم معروف هستند. یانم درکوچك  یا یرچهز

( یمس یاکه دو تار )زِه ، یرانیکمانچه ا یهشب، یدهخم یزهساز  (:یچَك)غ یچكر* 
کم( )ش ة. کاسشوندیم یهتعب کوکیچو در قسمت سر آن دو پ، یاآن استوانه ةدارد و دست

 ة. دستشودیم یدهآن پوست بز کش یآن گِرد و از چوب درخت توت ساخته شده و بر رو
 یحالت عمود ساز را به ینا، یچكنواختن ر ی. براشودیم اختهآن از چوب درخت چنار س

 است. متریسانت 17 یعاد یچكر یك. طول نوازندیو با آرشه م دارندینگه م
، ( است که از چوب درخت توت ساخته شدهیا)ارشه یزه یاز سازها یکی سرنده:* 

کمانچه  ساز با یناست. ا متریسانت 65و طول آن  شودیم آن از پوست بز پوشانیده ةکاس
و  یتار فلزیست جمعاا ب یتار فرع 07و  یسه تار اصل یو دارا شودیشه نواخته مار یا
 افغانستان یشرقو جنوب یجنوب یهاپرده است و در قسمت قداست. سرنده فا یلونینا

 .شودینواخته م
 ةاست. ساختار کاس یجنورستان را یواما ةکه در منطق یدهخم یساز زه یك ی:سرن* 

شده در قسمت سر آن  برده کاره چنگ است. چوب و پوست بز ب یهآن شب دهندةینطن
دسته  است. یگوشو سه یکتاییساز به طرح  ینسر ا یهااست؛ سوراخ یرهت یابه رنگ قهوه

است که از آن کاسه  یهمان چوب ةهر دو دنبال ،کوک( آنیچ)پ مانندیخ( و سر می)گلو
در قسمت  شده یدهتاب همه ب یار رودهاست. دو تا شده یکارساز کَنده تهییان)شکم( م

تارها که در  یناند. ا( در دو طرف سر محکم شدهکوکیچ)پ یخسر ساز توسط دو قطعه م
 ةفاصل ساز به ویاز گل، شده یمتار بلند هستند که به دو قسمت تقس یكواقع 
 و دارندیم نگاه یطور عمودهآن را ب، ساز ینا ننواخت ی. براگذردیاز آن م مترسانتی0٫5

و ارتفاع  متریسانت 59 ی. طول سَرَنکنندیدست چپ بر تارها ضربه وارد م یهابا ناخنك
 است. یمترسانت01آن 

 یكتار سمپات 6و  یاردارتار ش 0، (یمتار )س 01است که  یزه یاز سازها تار:شش* 
وت خت تکاسه )شکم( که از چوب در: شده یلصدا( دارد. از دو قسمت تشک ةکنندیت)تقو

کاسه  ی. بر روشودیو دسته )گلو( که از چوب درخت چنار ساخته م شودیساخته م
 یتار عادشش یك. طول شودیبا مضراب )زخمه( نواخته م زسا ین. اشودیم یدهپوست کش

 است. متریسانت75
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 به، قوس )کمان( بوده یهنورستان است که شب ةمنطق یزه یاز سازها واج )وُونز(:* 
است  شده یدههم تنه ب یافشده از الساخته یاچهار تار روده یت دارد و داراچنگ شباه

 هکآن ی. براشوندیمحکم م رنگ یاو قهوه یرهت، سخت یِکمانِ )قوس( چوب ةکه بر بدن
هشت  عدد یهکه شب ی)جعبه( چوب ةکاس یكکمان را بر وسط ، دداشته باش یبهتر ینطن

 یبر رو یواناتاز پوست ح یکمان در دو نقطه با نوارو  دهندی( است قرار م1) ییاروپا
ا به تا صدا را از تاره شودیم یدهکاسه با پوست بز پوش یی. سطح باالشودیکاسه محکم م

 ةگفته )ب c d e f: ( استtritone) گامیسه( واج tuning) یآن انتقال دهد. نوا یرز ةکاس
است. مضراب )زخمه(  متریسانت95آن  و ارتفاع متریسانت07ساز  ین(. طول ایدوپر یئلو

از روده به ساز متصل  شدهیدهتن یآن هم از همان چوب ساخته شده و مضراب توسط نوار
 .شودیم
 

 یباد سازهای
 یشمهند است که از چوب ش یو شمابه به شهنا یباد یساز (:یسرنا )سورنا* 

ساخته  یدارد که از ن یابوده و زبانچه متریسانت01طول سُرنا حدود ، شودیساخته م
است که در سراسر افغانستان  یساز باستان یگانههفت سوراخ است و  ی. سُرنا داراشودیم

 .شودینواخته م ایههنرمندان حرف یلةوسه ب صرفاا
در  بلکه ،تنها در افغانستانساز نه ینکه ا شودینواخته م جایكبا دُهل  معموالا سرنا
. نوازندگان سُرنا و دُهل شودیم یافتکثرت  هب یهترکو  یرانچون ا یگرید یکشورها
 یروزها، یباستان هاییلهم، یمذهب یدهایع، سورانختنه، یدر مراسم عروس معموالا

، یبُزکَش|یبزکش، پرانییزهن، یدواناسب، یپهلوان، ورزش یاهیدانم یةدر حاش، یکارالهن
، یسازمانند جاده یساختمان یجمعدسته هاییتفعال ةدر ساح چنانهمو 

. نوازندگان سرنا و دهل کنندیم ییسرانغمه یرهها و غو کانال هایحفر جو، یسازساختمان
 یهنر یدوگانگ ینبلکه در سراسر کشور ا ،در افغانستان ندارند یاختصاص به بخش خاص

 قییهنرمندان موس یرنوازندگان دهل و سرنا و سا ینکه ب یفرق یگانه. یافت توانیرا م
 یاو حرفه ینوازندگان شوق توانیم یقیموس هایینهاست که در تمام زم ینوجود دارد ا

 یك عنوانهنر را به ینا ندارند و غالباا یاحرفه اما نوازندگان دهل و سرنا صرفاا ؛یافترا 
 اند.شغل به ارث برده
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تلف مخ هایینها قبل در سرزماست که از قرن یقیآلت موس ترینیمیقد )توله(: ین* 
ه از ک یطورهمان یسابقه دارد. ن یزاست و در افغانستان نبه اشکال مختلف ساخته شده

 هیشب یساز بادها . عربشودیمختلف ساخته م یهاو به اندازه یاز خود ن یداستنامش پ
ا به ر یشجا ساز بعداا ینبود و هم یو آلت ناقص نامیدندیم «قصابه»داشتند که آن را  ین
 ینا انیی. اروپایندگو یزن« ساز چوپانان»ساز بشر است که آن را  ترینیعیطب یداد. ن ین

 یانو در م نامندیم «فلوت»درآوردند که آن را  یگریصورت دبه فساز را کامل کرده
 اا بوده و مخصوص یجدر سراسر افغانستان را یاست. ن ترنگآهاز همه خوش یچوب یِآالت باد

خود آن را  یتمشغول یبرا ،برندیها را به چرا مکه گله یزمان ،چوپانان و گاوچرانان
بل ق یها. در سالگویندیم یزن «یچوپان ین»جاست که در افغانستان  یناز هم، نوازندیم

که آن ساز  شدیدر بازارها فروخته م مه «تونت»نام ه ب یگرید یقیهرات آلت موس در
و اکثر جوانان و نوجوانان آن را  بود یو به شکل ماه یاهرنگ س یدارا ،بوده یمثل ن

 .نواختندیم
شباهت دارد و با  یانوکه با پ یصوت یهالوله یدارا یباد ستا یساز :یههارمون* 

. تفاوت دهدیآن آواز م یهادکمه یو وارد آوردن فشار بر رو دستی ةباد توسط پک یدندم
 یدر حال ،بردیباال م یسورا به  یانفشار هوا جر یاست که در اول ینا «ارگ»با  یههارمون

و  شودینواخته م یستادها ساز معموالا  ین. ادکنیحرکت م یینبه طرف پا رگکه در اُ
 استپرده و پکه  یشده و دارا یختهکه به گردن آو دهم وجود دار یگریساز د چنینهم

 یقیهند و افغانستان موس، پاکستان یچون در کشورها، نامندیم «یونآکارد»که آن را 
 یتوانستند از رو هایهند .شودیکف نشسته اجرا م یرو یو محل یكکالس یهار حلقهد

 هیو نام آن را هارمون طور نشسته آن را بنوازندهرا اختراع کنند و ب یسازیساز غرب ینهم
 ادهیسترا ا یقیگردها که موسدوره ،است یکه در اصل ساز غرب یههارمون ینگذاشتند و هم

. نوازندیو م آویزندیشانه م یابسته و آن را در گردن و  آن طنابی ةدو دستدر  کنند،یاجرا م
آماتور و  یهامروج بوده و اکثر آوازخوان یكکالس یقیموس یهادر دسته نوازییههارمون
 .نوازندیم یطور تفننهساز را ب ینا یو برخ پردازندیبه نواختن آن م یاحرفه

 
 (ی)ضرب یاکوبه سازهای

و پوست بز  ید( است که از چوب بی)ضرب یاکوبه یساز )دَف(: یرهدا|)ساز( یرهدا* 
که ت یك یرهساختن دا یبرا .شودیکوچك و بزرگ ساخته م یهابه اندازه یرویبه شکل دا
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مده آ دسته بعد تخته ب کنندیکه الزم باشد اره م یرا به ضخامت عرض و طول یدچوب ب
و د، سازندیگِرد م یرویسپس به صورت دا ،گذاشتهچهار ساعت در آب ویسترا به مدت ب

بز را که پشمش دور شده و بادکش  یابعد پوست گوسفند  .کنندیم یخنوک آن را با هم م
در تمام نقاط افغانستان  یره. داکنندیآن نصب م ی)چسب( رو یشتوسط سر، شده باشد

 هایهیلمحافل و م در خترانتوسط زنان و د یشترب یول ،یو شوق یتوسط هنرمندان کسب
 .شودینواخته م یرهو غ یلیفام

دارد( که در  یشگاوم یا)هر دو طرف پوست گاو  یهاست بزرگ و دورو یطبل :دُهل* 
از آن به همراه سُرنا در مناطق  ی. شکلاست ثبت شده یزتاول و داوول ن، متون مختلف داول

 ختهیبه خود آو ،گذردیها مز شانهکه ا یسمانی. نوازنده دُهل را با رشودینواخته م ییروستا
دهل ، یدارد مثل دهل لوگر یادیز اقسام . دهل انواع ونوازدیمختلف م بو با دو مضرا

دُهل و سُرنا در  یا. نواختن ساز و دهل رویهیكو دهل  یدهل کُرد، دهل باز، یبلوچ
، یخوش یامه و در اکابل مروج بود ،آبادجالل ،یاپکت ،شهر هرات یژهوافغانستان به یروستاها

متر و قطر یسانت01در حدود  یدهل عاد یك. طول نوازندیم هایو عروس یدهاع
 است. متریسانت77قُطر آن در حدود |)هندسه(

 یزگرد ةاست که شامل دو طبل بوده و در منطق ایرویهیك یاساز کوبه :دُهلَك* 
 دهیپوست بز کش هاآن یرو و بر شوندیساخته م یسدو طبله از چوب جلد یناست. ا یجرا
 متریسانت 1به قُطر حدود  رنگیاهس اییرهدو طبل دا یناز ا یكسر هر  ی. بر روشودیم

 ةبدن یکه بر رو شده یدهتابهمهب هاییسماندو طبل توسط ر این ی. سرهاشودینقش م
 نیی. در قسمت پاشوندیمحکم م، شده یدهآن کش یینها تا قسمت پاطبله ینا یخارج

 یدهکش ،شده یدهساز که با پارچه پوش ةدور بدنرنگ بهبنفش|( بنفشیا)حلقه یطوق، ساز
چوب از چوب چهارمغز  ینود که اشی. دُهلك با چوب )چوبِ دُهلَك( نواخته مشودیم

رواج دارد. طبل بزرگ  یانهم یاینقاره است که در آس یه. دهلك شبشودی)گردو( ساخته م
قطر  متریسانت09عُمق. طبل کوچك  متریسانت01قُطر دارد و |ندسه(قطر )ه متریسانت70

 ر عرض.متسانتی0٫5طول دارد و  متریسانت70عمق. چوب دهلك هم  متریسانت9دارد و 
کوچك است از برنج  یالهاست و متشکل از دو پ یاکوبه یاز سازها زنگ )تال(:* 

ن آ یو به صدا زنندیآنان را بر هم م یهندوستان به هنگام آوازخوان یاگران( که خنیاژ)آل
اند که تال در بوده ی. تال و زنگ ساز واحدکنندیم کوبییو پا دارندیاصول نگاه م

به کمانچه تال  یرانلرستان ا یاست. اهال هندوستان و زنگ در افغانستان رواج داشته
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بوده  یمعمول یهانچهبلندتر از کما ایباز و دستهپشت ةکاس یدارا لُری ة. کمانچگویندیم
شده که در دست گرفته  یلکوچك تشک یرویدارد. همچون از دو تکه فلز دا یمو سه س

در شمال و جنوب افغانستان مورد استفاده  یشترساز ب ین. اشوندیهم زده مو به شودیم
 .شودیو در هرات هم با نواختن دوتار و طبله و رباب نواخته م گیردیقرار م

ل از گِ  که معموالا یرانی( است مشابه تنبك ای)ضرب یاساز کوبه كی :یربغلیز* 
پوست  ایباز است و سر بزرگ آن با پوست بز  یربغلیسر کوچك ز، شودیساخته م )سفال(

 متریسانت67 ی. زبربغلشودیو با انگشتان هر دو دست نواخته م شودیم یدهآهو پوشان
 یزن یشمکه از چوب ش یساز محل ینا است. متریسانت09 نطول داشته و قطر بزرگ آ

در صفحات شمال و غرب افغانستان مورد استفاده هنرمندان قرار  یشترب، شودیساخته م
 .گیردیم

 در افغانستان آورده شده یمتماد یهاسال ی( است که طی)ضرب یاساز کوبه :طبله* 
آن را  ده که قبالا اط شطبل با دهل دو سره استنب ةنو از واژ یاست و از نظر مکتب دهل

 شده که قسمت بزرگ آن یلتشک یا. طبله از دو واحد استوانهگفتندی( میردنگپخاوج )م
در  یقیموس یهاو امروزه در دسته نامندیم «یکات» یا« یلز»و کوچك آن را  «بَم»را 

رد. مورد استفاده قرار دا یشترب هاخوانیقوال یهاهندوستان و پاکستان در حلقه، افغانستان
که پوست  اول شده است. قسمت یمبه سه قسمت تقس شودیپوست که در آن نواخته م

نگ است که از الک ریاهمواد س یاپره  سومپوست و  یقسمت دوم خال ،سازدرا محکم می
برادرانش بود. که فعالا شمار  طبله نوازان افغان استاد هاشم و ین. مشهورترشودیساخته م

نواز خوش یماست. شادروان استاد محمدعمر و شادروان استاد رح شتریآن از هزار نوازنده ب
 زیداشتند. استاد عز هانیدر نواختن تنبور شهرت ج یمزار یندر نواختن رباب و بهاءالد

 .روندیشمار مه ب یدر نواختن دوتار هرات دستانیرهو استاد گدامحمد از چ یهرو



 

 

 
 
 
 

 0شهمیرزاد (کاسپی)خزری  زبانِ

  شناس دانشگاه کلمبیا نیویورکاستاد زبان  /7ب برجیانحبیدکتر 

 مهندس محمدرضا گودرزی پروریترجمه: 

 
 
 
 

( خراسان ـتهران  مسیرِ) سمنان ةمنطق در جوارشهم روستاهای و شهمیرزاد شهر
 سایرِ با که محلی است شهمیرزادی گویشی است. شهمیرزادی گویشورانِ  زیستگاهِ
 در که مازندرانی زبان نزدیك است به ولی، اوت نمایان داردتف سمنان ةمنطق یهاگویش
 تأثیرِ به نگاهی با مقاله این .دارد رواج خزر کوهِ البرز و در امتدادِ سواحلِ رشته سراسرِ

 واژگانِ شهمیرزادی و دستور یی که با هم در تماس و تعاملند؛ آواشناسی وهامتقابل زبان
 زبانی عنوان به شهمیرزادی احتمالیِ جایگاهِ مورد در بحث کند. مقاله بامی بررسی را

 رسد.به پایان می 9های کاسپی )خزری(زبان خانواده در جداگانه
 
 
 
 

                                                           
Journal of the American Oriental Society  

 چنینمهدرانی خودم را از اریك آنونبی به جهت بازنگری و دقت نظرشان در بخش آواشناسی ابراز نمایم و مایلم مراتب ق 7

زارم. گهای ثبت شده سپاسهایشان در بخش آوانگاری دادهاز آقایان دانیل کافمن و دانیل. آ. بری به سبب ابراز دیدگاه

ه هایشان را ارائاند و نظرات و دیدگاهاین متن را بازنگری نموده دار بزرگواران و گویشوران بسیاری است کهنگارنده  وام

 ولی نامشان در این مقاله نیامده است. ،نمودند
 Caspian 
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 مقدمه (0
 ،البرز کوهِرشته جنوبیهای دامنه امتداد در( شامِرزا: به گویش محلیشهمیرزاد ) شهر

در  و شرقی ةدرج 9/59 طول، شمالی درجه 1/95 عرض با، سمنان شمال کیلومتری70
 کهــ راشهمیرزاد  متوازی کوهِرشته ارتفاع دو هزارمتری از سطح دریا قرار گرفته است. دو

 .کندمی جدا مازندران استان سوادکوه در و دودانگه والیات از ــقرار دارد سمنان ةمنطق در
 ایرانی خاص و بانز کدام هر که، دارند سمنان قرار سَنگِسَر و، شهمیرزاد تر ازکمی پایین

 ۀناحی 0اتحادِ زبانی»السگِردی و اَفتری ، یاهسرخ خود را دارند و همراه با متمایزِ
 سرشماری سال در شهمیرزاد شهرستان دائمی دهند. جمعیترا تشکیل می 7«سمنان
تابستان که  فصل در اما ؛است شده ثبت نفر 1117، 7100 سال در و نفر 7779، 7116

 جمعیت بیشتر ،گردندن از محل کسب وکار خود در نواحی دیگر برمیبرخی از باشندگا
 چاشم و، آسِران، صوفیانده جمله از، ی شمالیهادره در که شود. روستاهاییمی
تصویر  .ویندگیسخن مشهمیرزادی ی متنوع زبان هاگونه به، دارندقرار ، 9چشمهگرم

 نند. کیبرآورد م نفر 5111 را یشهمیرزاد گویشوران، را ببینید. اهلِ محل 00شماره 
                                                           

Sprachbund 

همگرایی زبانی پیرامون »یا « سمنان ناحیهزیست های همزبان»نامی است که دکتر برجیان برای « های کومشیزبان» 7
 مترجم(برگزیده است. )« سمنان

های صوفیان مشابه شهمیرزادی است. اما گویش روستاهای چاشم بیشتر به گویشتنها گویش ده ،های یاده شدهاز آبادی 9
چشمه را نشنیده بودم ها است. گرممازندران میانه همانندی دارد تا شهمیرزادی. آسران از مراتع تابستانی سنگسری

 )مترجم(.
هشته از مازندرانی از نوع شهمیرزادی یك گویش برون« فروان»یه گرمسار، روستای در جنوب خاوری سمنان در ناح 0

 (Borjian b )نك. .دارد
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زبانی خزری را از کومشی در  ۀسمنان و مازندران خاوری و مرکزی. خط سفید ناحی ۀ: نقش0شکل 

ای از دهد.  نقشه ماهوارهگویش شهمیرزادی را نشان می ةمشکی گستر کند. دایرهجنوب سوا می
Google Earth .گرفته شده است 

 
 پیشینه تحقیق 0-0

( .ژوکپس  این از) ژوکُفسکی والِنتین توسط 0111دهه درشهمیرزادی  شثبت گوی
صرف افعال  و واژگان از لیستی ی کوتاه فارسی وهاو متن هاحکایت ةآغاز شد. وی ترجم

 ناسیشاصول واژه این کار با تدوین (.امهنواژه و 1ـ5: 0977، ژوکُفسکی) کرد را استخراج
، 0(71ـ007: 0995 .کریس پس این از) سِنکریستِن وی آرتوراز س کوتاه متنِ دو با همراه

 یك، (011ـ9: 0961. مورگن پس این از) مُرگِنستیِرنه گیورگ کوتاه یهایادداشت
 ؛ستو پس این از) منوچهر ستوده از سوی ی سمنانهاسایر زبان با تطبیقی ةامنواژه

: 7119 ؛.کلب پس این از) کلباسی از سوی ایران کوتاه از فارسی ةیك ترجم، (0969
                                                           

 ( مگر آنکه به مراجع دیگری اشاره شده باشد.070-075اند)ص سن بیان شدهها از کریستنمثال -0
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 .دبیر پس این از) دبیرمقدم محمد از جانب ناختیشپژوهشِ گونه یك و، (590ـ599
 مورد مطالعه این در که یاهنشد منتشر ( دنبال شد.  مطالب91 ـ 0910، 7ج : 7100

است  0961 ةده به مربوط جمالتِ و واژگان ازای هسیاه شاملِ، است گرفته قرار استفاده
 وی همکاران از از سوی یکی گردآوری و.( پور: پس این از) هوشنگ پورکریم توسط که
، های پایهواژه فقره 777 از 7119 سال در صوتیهای است؛ ضبط شده گذاشته اشتراک به
 نشده نتشرم اسناد است و شده گذاشته اشتراک به الکساندرکُلبیچ توسط سخاوتمندانه که

 هستند.  عالمت بدون بعدیهای قول نقل در که، (7119 سال از) نویسنده همین
 به سود گذشته پوشی از مطالعاتچشم جای ام بهداده ترجیح من مطالعه این در

 ةبندزوالِ شتا به توجه با .کنم استفاده معتبر منابع این ةهم از، میدانی خودم هاییادداشت
 به این بهانه که نباید را مدرک مستندِ قابل اعتنا هیچ که معتقدم، محلی اصطالحات

 هب مطمئناا منابع نادیده گرفت. تعددِ، است ناسازگار متدهای کنونی با قدیمی هایروش
 .شود ترپیچیده کار اگر حتی ،افزایدمی زبان مطالعه و بحث توصیف غنای

 فاتها و اختالمغایرت، های موجود که از منابع گوناگونی تهیه شدهبا توجه به اینکه داده
 ژوکُفسکی را «چشم»نمونه واژه  عنوانِ شود. بهها دیده میوشتهنتوجهی در دستلقاب

čašm ،سنکریستن čäš, čaš, čašm ،ستوده  وčaš توسط« باد». همچنین اندهثبت کرد 
و در ، bå̄d توسط کریس به شکل، vâوده به ریخت توسط ست، vōبه شکل  ژوک.

 ،بید، برگ، )برف ناسیشواژه به توجه . با0شده است ثبت [ɑv]های من به ریخت یادداشت
، ندی افعالبپایان) ناسیشریخت، (وندشآغاز می واو حرف با منابع سایر در که، بیست

 اصلی گویشور که آشکار است، سنکریستن مستندات ؛ در(§900، اضافات) نحو و( §000
گیِ ناسر به علت است ممکن اتاختالف ثیر زبان فارسی بوده است. اینأتحت ت پاک وی

 .ردندبمی سر به هادیگر جا و مازندران در راها زمستان که باشد فصلی گفتارِ کارگران
به اشکال گوناگونی ثبت شده است؛ در  (§/â 70707/واج  )شایان ذکر است که 

دبیر. ، پور <â>کلب. ، ستو.، <å>مورگن.  کریس. و <ō>صورت ه ب .7های ژوکیادداشت
<a>  اما، ده استشدرج (/a/ 70707§)  در دو منبع اخیر به صورت<æ>  .درج شده است

 به تمگرف شده است. تصمیم حفظ بعدی اینجانبهای قول نقل در اصل امالی پیشینیان
                                                           

 Rastorgueva and Edel’man 0917: 075–11برای قیاس بیشتر نك:  0

 های پایین پسین را در میانه ببیند تا در پایین های خود بیشتر تمایل دارد که مصوتنوشتهکی در دستژوکوفس 7
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باز هم به میزان  است ممکن اگرچه، بمانم وفادار اصلی منابع از هاوشتهندست یامال
 .پیچیدگی بیفزاید

 
 
 ناسیآواش(7

 p b t d k g č j f v s z š/: ی موجود در گویش شهمیرزادی عبارتند ازها. صامت7ـ0

ž x γ h m n r l y ./ 
 به محدود منی هایادداشت در آن حضور است؛ شده تایید ž [ʒ] . ارزشِ واجی7ـ0ـ0
در زبان  طور کههمان .است «هجده[ »hiʒˈdæ] هیژده و «عقرب[ »kæʒˈdøˑm] کژدم

 /j/[dʒ]واج  واپسگرای جذب به محدود ž وجود که رسدمی نظر به، شودنی دیده میمازندرا
  .باشد/ d/ از قبل

 کامینرم منحصراا، ودشمی زبان مازندرانی شنیده در کهچنان، /g/ و/ k/ . تلفظ7ـ0ـ7
 از قبل کامی تلفظ فارسی الگوی از دارند تمایل بیشتر ترجوان گویشوران نیستند؛
 هم و [gæl] صورت به هم «گلو» گَل به معنای بنابراین کنند؛ استفاده پیشین یهامصوت

 و انسدادی هایمیان گونه جاییهدر جاب، ترتیب همین به .شودمی شنیده [ɟæl] صورت به
 شهمیرزادی همانند روش رایج گویش در( گویشوران اغلب میان در [ɢ] و [ʁ]) سایشی
 ةهم در این اصوات ان مازندرانی که در آندرست برخالف زب، است معمول فارسی

 استفاده q از هم و γ از هم مطالعه این .دهندمی [ʁ] کامینرم سایشیِ  صدای هاموقعیت
. «مرغ تخم» marγona [mæɽʁʊˈnæ] و «فشار» qöšâr [qɵˈʃɑˑr] مثال برای، کندمی

 کان پذیر است. ام کافیهای داده با تنهاها گونهواج این بین توزیعی ةتعیین رابط

های موجود در زبان مصوت را به عنوان /â a ɛ e i ü ö/، بخش ها. این. مصوت7ـ7
مرتب  0در جدول  هایشانگونههمراه با واجها واج این .دهدمی شهمیرزادی پیشنهاد

 بیشتر کاربرد دلیل به /ö/ و /ü/ یهاپایه واج عنوان به ی پیشینهاگونهواج . انتخاباندهشد
ها از مصوت ای نامتقارنباعث ایجاد مجموعه گزینه این اگرچه، بوده است( §70701) هاآن
 زا کدام هر دقیق تحلیل و تجزیه، آیندمی بخش این دنبال به که ییهابخش .شودمی

این تغییرات  .کنندمی ارائه را گویشوران میان در هاآن توجه قابل تغییرات و هامصوت
 ندهشنو درک خاطر به است اگرچه ممکن، استویشوران مختلف بیشتر به سبب وجود گ

 .باشد هم یکسان صوتی نوارهای از
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 0جدول 

 Front Back 

High /i/ [i] /ü/ [u, ʉ, ʏ] 

Mid 
/e/ [e, ɪ] /ö/ [o, ʊ, ɵ] 

/ɛ/ [ɛ, ɜ, ә]  

Low /a/ [a, æ, ɐ] /â/ [ɑ, ɒ] 

 
 ی ایرانی میانههازبانی هامصوت تمایز و تفاوت کشش . اگرچهها. کشش مصوت7ـ7ـ0

 درکی قابل صورت به /â u i e/ اما، است نرسیده گویش شهمیرزادی به مندی نظاماهگون به
 لمث درست، این بر عالوه .شوندمی بیان ترکشیده مصوت صداهای سایر با مقایسه در

 مثل، وندشمی کشیده کمی مصوت حروف، خوان مختومی همهاخوشه از قبل، فارسی
[æˑbr] abr «ابر» ،[væˑlg] valg «در هامصوت کشیدگی. نیم«برگ [ræˑˈsɛn] rasɛn 

شاید به دلیل عواملی است که  من هاییادداشت در «دیشب» ašün [æˑˈʃʉn] و «طناب»
هجای  در مصوت کشش، حقیقت دهد. دربه لحاظ عملی در آواهای یك زبان رخ می

 .است عمولم ایران نقاط از بسیاری نخست در
، ودشمی گرد [ɒ] بسوی حدی تا اوقات گاهی، شودبیان می [ɑ] صورت به /â/. 7ـ7ـ7

، «مادر» [mɑˑr]، «رودخانه» [tʃɑˑˈkæ]، «آتش» [ɑˑˈtɜ̘ʃ]: شودمی بیان کشیدهنیم معموالا  و
[dømdæˈɾɑˑz] «مار» ،[vɑ] «باد» ،[tʃitɛˈkɑˑ] «مرغ» ،[xɒˈxɛr] «همین واکه «. خواهر

 [mɒ̝h]، «شاخ» [ʃɒ̝x]، «درخت» [dɒ̝ˑr]: شودتفاعی بیشتر در الفاظ زیر شنیده میبا ار
 «.ناف» [nɒ̝ˑf]، «ماه»

 /â/  در[væʃnɑˈi] «در مقایسه با « گرسنگی[væʃˈnɑˑ] «ای هبه گون« گرسنه
 دارتکیه هجاهای در موقعیت آیا رو دشوار است داوری کنیم؛مالحظه کوتاه است. از اینقابل

؟ کند یا خیرشرایطی برای تحمیل نوسانات آوایی ایجاد می، تکیههجاهای بی قابلم در
 .است الزم بیشتری یهاداده، شرطی در مقابل غیرشرطی تنوع این واج ایجاد برای
 [liːˈta]، «دود» [diˑ]: پایان واژه در خصوصاا، کشیده یا کشیده استنیم /i/. 7ـ7ـ9

 [tiˑm] ~ [tim]، «مورچه» [læˈiˑʒdɵm]، «تپه» [mæˈdiˑ]، «موش» [ʃmiˑ]، 0«خار»
                                                           

 درمتن صخره آمده است )مترجم( -0
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 به یخیتار *ū و *ī، است مشهود هانمونه این در که طورهمان«. ریشه» [riˑʃ æ]، «دانه»
/i/ برای مثال، اندتبدیل گشته :miš < mūš «موش» ،riša < rīša «ریشه».  

 مشتق غربی ةیانی ایرانی مهازبان *ēدر اصل از واج  و است بلند نیمه /e/. 7ـ7ـ0
، «میش» meš، «تیز» tej، «ریزهسنگ» reg [reːɡ]، «زیر» jer [d͡ʒeˑr]است. همانند  شده
xeš «وخویش قوم» ،[æs̍pe̞ˑ] aspe «سفید» (غربیه میان ایرانی در *spēd) ke «چه کسی» 

 میان های کمینه. همچنین شایان ذکر است جفت(kē میانه فارسی، ̆̄ kı رک. فارسیِ نو)
/e/ و /i/ در der «دیر» ،(dēr < *dayr < *dagr>) در برابر dir «دور »(dūr>)ترتیب به ؛ 

، «شیرِ جنگل» šir [ʃiˑr]به  باشید داشته توجه چنینهم .در زبان فارسی dur و dir معادل
(šēr < *šayr < *šagr>) ،با که šir «شیرِ مادر» ،(šīr> )هر دو . اندهشد آوا )هموفون( هم

 .اندشده گرفته وام فارسی زبان از به احتمالواژه 
، «پدر» per [pe̞r] ~ [per]: دارد دیگری منشأ /e/ هاکه در آن دارد وجود مورد چند

از  *pɪәrکند؛ با نیای زبانی های مازندرانی صدق میطور که در سایر گویش)احتماالا همان
ساخت  برای که (§907)افه معکوس و اض، «شَش» [šeš [ʃe̝ʃ]، (pidar*) غربی ةایرانی میان

 (.7؛ جدول .me, te, e, etc)شوند می استفاده ضمایر ملکی
 [ɛsˈpɛ̝z] ~ [æsˈpɪz] ~ [asˈpez]مانند : دارد پوشانیهم [ɪ] با [e]که  هست مواردی

  (.<OIr. *spiš-)« شپش»
 که است شده پر میانی-باز یهاواکه از طیفی با /a/ و /e/ها واج بین . فضای/ɛ/. 7ـ7ـ5
 آن پوشانیاحتمال هم ولیکن، دارند پوشانیهم /a/ با گاه اصوات است. این[ ɛ ،ә ،ɜ] شامل

 یاصل یهاواج این از یك هر دامنه در منطقی طور به تواندمی ،بنابراین کمتر است. /e/ با
 دهدمی رائها را متمایز واج یك[ ɜ ә ɛ] دامنه باالی بسامد، دیگر سوی از .گیرد قرار همسایه

کار هکه دبیرمقدم ب ә نماد این واج رو با، است شده تعیین /ɛ/عنوان  به مطالعه این در که
 /a/ و /ɛ/ یا /e/ و /ɛ/ کمینه برای جفت هیچها داده نتوانستم در مطابقت دارد. من، برده

مکرر  القیت رغمعلی، که شود اضافه باید /ɛ/ بودن یید واجأدر ت، حال این با .کنم شناسایی
در نظر  فارسی کسره عنوان بیشتر به را آن معموالا انشهمیرزادی، /a/ با آنای هگونواج

  :است صداای هگونواج ةدامن دادن نشان برایها داده از زیر یها. نمونهفتحهیرند تا  گیم
[yɛk] ~ [yәk] yɛk «یك» ،[ʃɛn] ~ [ʃæ̝n] šɛn «ماسه» ،[lɛŋ] ~ [lәŋ] ~ [læŋ] lɛng «پا»، 

[vә̍niˑ] ~ [væ̝ ̍niˑ] vɛni «بینی» ،[әʃˈkɛm] ~ [æʃ ̍kæm] aškɛm «شکم»، 

[ɑˑˈtɜ̘ʃ ] ~ [ɑˑˈtәʃ] âtɛš «آتش» ،[rʉˈʁɛn] ~ [ruˑˈʁәn] ruγɛn «روغن»، 
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[bɜˈrɑr] ~ [bɛˈrɒr] bɛrâr «برادر» ،[sәtɑˈræ] ~ [sɜ̘tɑˈræ] ~ [sætɑˈræ] sɛtâra «ستاره» ،
[æ̝sːәˈʁʊ̃ ] ~ [ɛsːәˈʁʊ̃] assɛγon «استخوان» ،[ɜ̘s(m)] ~ [æ̝ s(m)] ɛsm «اسم». 

 
: شودبه صورت مبهم شنیده می، پیشینـ ریشه واج مصوت میانی ، . در پایان واژه7ـ7ـ6
zâyɛ «نوه» ،(Zādak>؟) ،[ˈxæle̞ ˑ] xalɛ «قیاس شود با تاجیکی ، «خیلی((xale) ،lavɛ 

[læˑˈve̞] «قابلمه» ،[sɑˑˈzɛ] sâzɛ «متداول ترین برونداد ، این وجود با«. جاروak-*  از
 šarša، «اشك ریختن، گریستن» barma [bærˈmæ/ә]مثل ، است /a/ غربیی همیان ایرانی

[ʃærˈʃæ] «صخره» ،vara «بره» ،šâxa «تکیههجای پایانی بی، شخص در سوم«. شاخه 
 یا دارند فرق هم با در پایان واژه واقعاا  /ɛ/و  /a/آیا  کهاینبرای تعیین  (.5 جدول) است

م کار بیشتری الز، است گرفته شکل واژه از اساسی فرمی لرزان تلفظ خاطر به واریانس
 است.
که شامل ، دهدپوشش می پیشین جدول اصوات راـاز ربع باز وسیعی دامنه /a/. 7ـ7ـ7

شود. میدر گفتارِ برخی گویشوران ، [ɐ] میانیـ  گردنشده و، [æ] پیشینـ  باز، [a] باز ةگون
 کنید نگاه) کنیم متمایز /ɛ/ را از واج مجاورش واج این چگونه که مشخص نیست ،بنابراین

گرایش  از جدا«. مرغ» [kɐrk] ~ [kɜrk]و ، «دل» dɐl] ~ [dɜ̞l] ~ [dæl]]مانند ، (§70705 به
 همان گفتار در [a] و [æ] ةواجگون دو ها هردر داده، هامیانی کردن مصوت به آشکار
 [das]، «گلو» [gal]در برابر ، «کثیف» [næʃt]، «سگ» [sækʰ]: شوندمی وران شنیدهگویش

 «.مرد» [mard]، «دست»
گردشده ـپیشین یهاگونهواج و /u/ و /o/ گرد عبارتند ازـپسین یها. مصوت7ـ7ـ1

بسامدی باالتر نسبت به همتایانِ پسین خود داشته  گویا که /ü/ و /ö/ ها عبارتند ازآن
 یهادر زبان، گردشدهـپسین یهاسازی واکهپیشینی گرایی تاریخی آوایی یاباشند. میانه

و احتماالا نوعی دگرگونی درونی گویش ، (§707000. نك) خزری غیرمعمول است
 .ستا نشده کامل هنوز پیشینی کردن تاریخی روند، باشد چنین و اگر، شهمیرزادی است

 منطقاا توانمی، ترجوان گویشوران سخن در ü و ö بودن نادر به توجه با، دیگر طرف از
 برگشت u و o سمت به میانی  ü و ö از زبان فارسی ثیرأت تحت اخیراا  هااین که درک فرض
 هاآن بودن نادر را به دلیل بسامد باال و ü و ö پیشینی جفت من، مطالعه این در .اندهکرد
ام. اما اریك آنونبی کرده انتخاب اصلی یهاواج عنوان به، ترجوان گویش گویشوران در

(Erik Anonby) o و u آنونبی در یك گفتگوی شخصی به نگارنده  داند.ی اصلی میهاواج را
ها تقارن زیرا اوال در نظام مصوت. زیرساختی هستند uو  oگفت که معتقد است اصوات 
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 üو  öی ایرانی به هازبان هستند که در uو  o معموالا  آورند و ثانیااساختاری بوجود می
 شوند. تبدیل می

 نیز [o ،ʊ] صورت به و است [ɵ] میانی مرکزی ـهمان واج بسته معموالا  /ö/. 7ـ7ـ9
 [pɵʃ t]، «نه» ([nɵ(h]، «بز» [bɵz]: از عبارتند ی ماهاداده درها شود. نمونهشنیده می

، «پُر» [pʊr] ~ [pɵr]، «گُل» [gɵl ~ gʊl]، «کوتاه» [kɵl]، «دم» [dʊm] ~ [dɵm]، «کمر»
[sɵrx] ~ [sʊrx] «قرمز» ،[ʃ ɵ̍tɵr] ~ [ʃ ̍otɐr] «شتر» ،[bɵ̍mo̘rdæ] «او مُرد» ،[bɵˈxo̘tæ] 
 «.پرسید» [bɛpo̘rˈsiæ] ~ [bәpɵrˈsiæ]، «او گفت» [bɵˈgo̘tæ]، «او خوابید»

 شده گرفته یتاریخ کوتاه *u از عموماا  /ö/، دهندمی نشان باال یهانمونه که طورهمان
 نك.) باشد شده ایجاد در گذار تاریخی *uطریق  از این صدا است ممکن، به عالوه .است

 ~ tō ،[kʊˈtɐ]))> *  «تو» [tʊ] ~ [tɵ]، (dō)> *« دو» [dʊˑ] ~ [dɵ]: مانند، (§707001

[kʊ̈ˈta]ˑ «فارسی؛کودک(: )نك« بچه ،[mɵdʒiˑˈlæ] «با  )با کمی تحریف احتماالا « مورچه
. (mun < *man*>)*« من» [mʊ]~ [mɵ̝] ~ [mɵ]، ریشه است(هم mōr-ča فارسی

 0،)(sē)> *« سه» söɵ[s [: کنندنمی پیروی اشتقاقی چنین از که دارند وجود هایی نیزواژه

[biˈjo̞rda] «آورد »(<*ār- < *āwar-) ، نیز[qɵ̍ʃ ɑˑr] «و « فشار[kʊˈlɛʃ] «که « سرفه
 7یشان دانسته نیست.هاریشه

 ترکشیده حدی تا معموالا  دومی که است [u] و [ʉ]یهاگونهنماد واج /ü/. 7ـ7ـ01
 ة)در نوشت شهمیرزادیواکه ( 90: 0961) «مورگنستیرنه» ةطبق فرضی .شودمی شنیده

 یهاداده توسط« مورگنستیرنه»فرضیه  است. 9(مجهول)واو  ō ةواک ةیافتنوع توسعه( ǖوی 
 [pʉˑss]، «گوشت» güšt [gʉʃ t]، «گوش» güš [gʉˑʃ]، او» ü [uˑ] ~ [ʉ]: شودمی ییدأت من

püss «پوست» ،[rʉ̍ʁɛn] ~ [ruˑʁ̍әn] rüγɛn «روغن ،süt «در « سوختن([bæ̍sʉtˑæ] « آن
 مصوت از /ü/ هاآن در که بسیار هست هایواژه، وجود این و غیره. با«( سوخته است

 bāzūk ،[zɒˑn̍ʉ]zânü>))بازو  bâzü [bɑˑ̍zʉ]: مثال عنوان به، گیردمی سرچشمه ūمعروف 
 بر عالوه .<( maʿlūm)« معلوم» sūrāx ،ma: lüm>))« سوراخ» zānūk ،sülâx>))« زانو»

، sabz>)) «سبزی» süziدر میان سایر واژگان مشخص هستند؛  /ü/ متعدد منابع، این
[gu]ˑ «گاو »((*<gāw ،[zuˑn] «نك. فارسی میانه « زبان(uzwān  و پارتیizβān))همه . 

                                                           
. این تغییر صدا قابل (…do, so…; dö, sö)ترایی با واژه پیش از خود در هنگام شمارش دارد نوعی هم« ُسه» واژه 0

 گوی شفاهی با اریك آنونبی(وآید )گفتترایی با عدد هفت میست که در همدر عدد هشت ا« ه»قیاس با 
 70700100نك. بند:  چنینهم 7
 Perry 0996نك: « مجهول»و « معلوم»های درباره واکه 9
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 پیشینی شدن با یك نتیجه ناقص است سپس ū̄̆ در ū و ō ادغام از حاکی صدا تغییرات این
 در) «درختان پوست» [kuˑl] یهاشایان ذکر است که ریشه (.§70701 به کنید نگاه)

برای من « پوشاک» (Žuk. Lölü) lülü/lüliو ( ودشمازندرانی هم به همین شکل تلفظ می
 ناشناخته است.

 نوع از دیگرای هگونواج توانمی را [ʏ] سته پیشینبپیشگردشده  . مصوت7ـ7ـ01ـ0
/ü/ رسدمی گوش بهها واژه این در که طورهمان، دانست :[sʏˑz̍iˑ] ~ [sʉˑz̍iˑ] süzi 
به  چنینهم«. تازه» nü [nʉ] ~ [nʏ]، «سوراخ» sülâx [sʉ̍lɑx] ~ [sʏ̍lɑx]، «سبزی»

[nøh]~ [nʏh](h)nö «توان اشاره کرد.هم می «نُه 
 شهمیرزادی یهامصوت زیر کلیت ابدال تاریخی نمودار دگرگونی درزمانی.. 7ـ7ـ00

 انهمی فارسی از که است غربی ةایرانی میانفرضی  یهامصوت باال ردیف .دهدمی نشان را
نجا در در ای 0ند.اهانتزاع شد، ایرانی غربی در آن دوره شدة شناخته یهازبان تنها، پارتی و

نوان به ع غربی ةایرانی میانی خزری است که هاگروه زبان ةدشهرگونه نیای شناخته غیاب
 اننش عمده زبانی هایتغییر و تبدیل فقط، اش در نظر گرفته شده استمرجع تاریخی

کار  سادگی برای، پیراهن juma مانند، āN > uN* مانند جزئیاتی، ؛ بنابرایناندهشد داده
داری نگه در یاهعمد تفاوت فارسی با شهمیرزادی زبان، اساس این شده. بر تهگرف نادیده

 مرحله توجه قابل های گردشده خلفی دارد. نکتهواکه سازیپیشین و *ēمصوت پیشین 
 و( §707001) شودمی تبدیل /ü/ به واژگان برخی در که است ū* سازیپیشین در دوگانه

 و /ü/به  ū*که از  شهمیرزادی توزیع الفاظ، ترتیب این . بهi//.(§70709) به دیگر برخی در
/i/ به تبدیل هاواج درآن است که مازندرانی همانند، اندهدگرگونی یافت /u/ و /i/ شوند؛می 

 الفاظ برای مازندرانی did و guš با مقایسه در شهمیرزادی di و güš در این تغییرات
 .نمایان است «دود» و «گوش»

 غربیایرانی میانه 
ā ē a i ī ū ō u 

                
               

â e a ɛ i  ü ö 
 شهمیرزادی 

 دگرگونی درزمانی.0 شماره نمودار

 
                                                           

  7119Skjærvø :711نك:  -0
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گیرد. فقط چند استثنا وجود اسم در انتهای کلمه قرار می ةتکی تکّیه )اکسان(. 7ـ9
زیاد.  xálɛ: یی ماننددر قیدها مثالا ، کنددارد که از هنجارهای زبان فارسی معیار پیروی می

: (7115کنند )نك. برجیان  پیروی مازندرانی ةتکی الگوی از صرف فعل، رسدمی نظر به
 ؛«بخور» báxor: مانند، گیرددر حالت امری و وجه التزامی روی  پیشوند افعال قرار می تکیه

báxori «اما تکیه در زمان آینده بر روی هجای ماقبل آخر  ؛«بخوریxorémma 
و بر روی  ؛0انداخت( a-pất-da، «خراشید» a-kkíɛba r؛ هجای آخر بن ماضی «خورممی»

قرار « جارو کرد» sâzɛ́ bɛzia، «ورم کرد»باد افتاد[ : اللفظی]تحت vấ dakɛtaجزء اسمی 
 .گیردتکیه در ابتدا قرار می همیشه( §007 7) سازی منفیهاگیرد. در معرفمی
 
 یاسم عبارت (9

 karg(h)â و «هاسیب» siuhâ در مثالا، است ấ(h)- جمع معمول عالمتعدد.  9ـ0
 در فقط .است شده تصدیق هم «زنان» zanon در ón- که حالی در آید؛می «هامرغ»

 čašun، «موها» miun مثالا ، است کار رفتههب un- عمدتاا  جمع عالمت، پورکریم یهاداده
 «. هادرخت» dârun، «هاچشم»

 به مانند گویش مازندرانی بخش، صورت جمع در گویش شهمیرزادی کهاینشایان ذکر 
شود به استفاده می 9به جای جمع 7شکل مفرد شود. معموالا به ندرت متمایز می، دودانگه

از شهمیرزادی و ای هویژه زمانی که مطلب در مورد کمیت چیزی است. مثال زیر جمل
 : صورت فارسی آن است

  ∅-širin=ena    hama  angir شهمیرزادی
 مفردـ  انگور همه سوم شخص جمع=شیرین، فعل ربطی

  ast  širin  angur-hâ  فارسی
 جمع-انگور سوم شخص مفرد  شیرین، فعل ربطی

 «انگورها شیرین است.»
                                                           

 )مترجم( است.دپاتن در شهمیرزادی به معنای ریختن و پاشیدن  0

 Singular 

 Plural 
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خوانی بین فعل و فاعل از نظر تعداد است در مقایسه هم، نکته قابل توجه در جمله باال
ست. کار رفته اجان جمع بهربطی سوم شخص مفرد برای فاعل بیبا نمونه فارسی که فعل 

 : در گویش شهمیرزادی نیز وجود دارد 0مدل فارسی جمالت ربطی، با این وجود
  mé=a  kuš-â  In 

 این  جمع-کفش سوم شخص مفرد=برای من، فعل ربطی
 «ها مال من است.این کفش»

 

 ضمایر شخصی. 7جدول 

 ملکی مفعولی فاعلی 

 mö már(a) me ردمف 0

7 tö tár(a) te 

9 ü ür(a) e 

    

 amấ  (h)amấra áme, hámi(h)  جمع 0

7 šamấ šamấra šáme, šámi 

9 n ö́öš ,un(h)ấ arn ö́öš ,arunấ )n(e ö́öš 

 
 -ِ قبل از اسم اصلی که توسط عالمت کسره ، های اسمو معرف . صفتهامعرف 6ـ7

ساختار آن در گویش خزری و  کهاینند. این رابط عبارت اسمی به دلیل آیمی، جدا شده
 «اضافه معکوس»( با عنوان 7110توسط دونالد استیلو)، فارسی به صورت برعکس است

: صفتی ؛«سرِ بزها» bözâye sar، «سرِ بز» böz-e sar: ملکی: است. مانندطراحی شده 
sörx-e göl «گل سرخ» ،sörx-e gölâ «سرخهای گل .» 

های خزری که گانه معمول زبان. ضمایر شخصی به صورت سیستم سهضمایر 6ـ6
 7. در جدول 7(7110)استیلو  شوندصرف می، و مفعولی و ملکی است عبارت از فاعلی

ترین اشکال این ضمایر نشان داده شده است. شایان ذکر است که طبق الگوی معمول
 وجود ندارد. 9بست ضمیریواژهدر گویش شهمیرزادی ، های کاسپیزبان

                                                           
0 Copulative sentence 

 Rastorgueva and Edel’man 0917: 519برای منابع بیشتر نك:  7
 pronominal clitics 
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شود؛ به گروه فاعلی تشکیل می ra-گروه مفعولی با اضافه کردن پسوند مفعولی 
 : شود. مثالحذف نمی r-مصوتش قابل حذف است اما 

Mö üra tar dɛmma 
 فاعل اول شخص مفرد مفعول سوم شخص مفرد مفعول دوم شخص مفرد دادن

 «من آن را به تو خواهم داد.»
قبل از اسم ، روندکار میکه به عنوان صفت بههنگامی  0، و غیره me, te, e ملکیگروه 
که به عنوان و هنگامی  «اسمِ او» e ɛsm، «دخترِ من» me detar: آیند )ماننداصلی می
ها از من این کفش» in kušâ mé-aمانند ، آیندقبل از فعل ربطی می، روندکار میضمیر به

ها این کفش» ?in kušâ káni-aو جمله پرسشی   «یا این مال تو است؟آ» ?in ti-a، «است
 «از کیست؟

)مفعولی  un( و دور inhâجمع ، ine/inna)مفعولی  inضمایر اشاره نزدیك  6ـ6ـ0
une/unna ، جمعunâ.هستند. صفات اشاره حالت جمع ندارند ) 

مفرد است.  بدون فاعل و برای سوم شخص šxoیا  7tenšxoضمیر انعکاسی  6ـ6ـ7
 : این واژگان ممکن است دو نقش متفاوت داشته باشند

  9، دبیر.«خودش را خاراند» tešâa makel-nnétšxoضمیر انعکاسی:  (0)
mö xöšten-æ ayne-dælæ bæ-di-mæ  «؛ «من خود را در آینه دیدم 

 5، پور.«او به زنش گفت» xūš zanrō bogóta 0ضمیر ملکی: ژوک. (7)
 nɛj-e  düs-nɛoštmæ  xɛræ  haget-mö ü «6؛ کلب.«من آن را از دوستم گرفتم 
 xoš duš-e dim vešta «کلب.، «او آن را روی شانه اش گذاشت 
 xoštan-e fekr-e dele «در فکرش» . 

  köja/köjâ، «چه کسی» ke/kiاز اند ها و ضمایر پرسشی و موصولی عبارتقید 6ـ6_6
های قید«. چندتا» čan، «چطور» čati، «چرا» čokâ، «چه چیزی» čači/čeči، «کجا»

 .(§90900)هستند« جاآن» unjaو « جااین» injaاشاره نیز 
                                                           

 907§. نك. (Borjian 7115)اند بوجود آمده« e»اَشکال ملکی احتماال از برخورد ضمایر فاعلی با نشانگر  0
 505نك. بند  7
 دبیر مقدم 9
 ژوکوفسکی 0

 پورکریم 5
 کلباسی 6
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های خزری معمول مانند سایر زبان 0پسایند در گویش شهمیرزادی ةحروف اضاف 6ـ4
، «از» nɛj، «در» danim, laɛd، «برای» ev, v(e)raترین حروف اضافه رایج 7هستند.

hamrâ, bâ «با، همراه» ،vari, bâ «به وسیله، توسط» ،dim, sar «روی» ،jer, beni «زیر »
 bâجز  مطابق زبان مازندرانی است بههستند. این فهرست حروف اضافه « مانند» vâriو 
به تنها مورد  چنینهمشود. که در مازندرانی به ندرت استفاده می )در میان( denimو 

«. یك بچه ةدربار» vistä- jæk kotäki 9.سکری: در این جمله توجه کنید vistaکاربرد 
گیرد. می ِ  –عالمت کسره  معموالا ، اگر حرف آخرش صدادار نباشد، مفعولِ حرف اضافه

 : مانند
 «زنم برایم بچه خواهد آورد» kota urana vra-zan meکلب. 
 «جلد برای کتاب بخر» jæld bæxær ev-tabәkدبیر. 
 «شودف در هوای آفتابی آب میبر» ū bünæ delæe -værf aftabپور. 

 «من خود را در آینه دیدم» bædimæ dælæ-æ ayne-mö xöštenدبیر.  
 «من در مسجد بودم» davema danime -mö masjedکلب. 
 0«شیشه از دستش سُر خورد»  ziyaγbela jane das gomaکلب. 
 «آیی؟از کجا می»  ani nɛjköjeپور. 
 «او از پشت بام افتاده است» jēr ketæ nɛjn(n)eke ɛü bپور. 

 «تر از منبلند» ntærәbol jæn-meدبیر. 
 «من با همراه»  âhamrmeکلب. 
 «کار کنی؟خواهی با آن چهمی» ?ekar hakunič ba-eپور. 

 «بقال با او شوخی کرد» ärdakšüxī́ hå båbäqqǻl üکریس. 
 «از کرداو با کلید در را ب» rdæәva hak væri-ræ kæli-u dærدبیر. 
 «من به دیوار تکیه دادم» tekye hædamæ dim-e-mö divarدبیر. 
 «روی زمین» dime -zamin کلب.
 «نخ را دور دوک چرخاندن» nɛdepit dimi -ɛræ masür-taپور. 

                                                           
از سگ » äz ság tarsámmam(، مثال: 0995: 071-70) سنکریستنغم بیشتر بودن حروف اضافه در لیست رعلی 0

 «ترسممی
 Sāri ; Stilo 7110و درباره گیلکی نك.   Yoshie 0996: 77درباره گویش مازندرانی ساروی نك.  7
 سنکریستن 9

 بیاید. janقاعدتا باید  e dasکه بعد  شایان ذکر است 0
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rsae -zamin «روی زمین» 
 «زیر مرغ» rjee -kargکلب. 
 «من زیر درخت نشستم» nbuk dare ɛmö benīštemæ yپور. 

 «تو هم مثل من کچلی»  kal bävéa vorī́te sár me sàreکریس. 
 «مثل سُرب سنگین است» e-ŋginɛs varie -sölpپور. 

–مشتق شده و به شکل  rā-عالمت مفعول مستقیم و غیر مستقیم از کلمه فارسی  6ـ5

r-, a-, ra- مثال0درآمده است . : 
un miš-ra hišin «!آن موش را ببین» 

 «او به آن مرد گفت» mard-a bogotaکلب. 
 «ها به ما خبر خواهند دادآن» æma-r xævәr dannæدبیر. 
 «خوابم گرفته» mær xu giren(n)æپور. 

 mar sard-a «سردم است» 

 
 عبارت فعلی )4

جهت تطابق با ای ههای ماضی گویش شهمیرزادی قاعد. بسیاری از بنبن فعل 4ـ0
، «دیدن» -vin-: di: بن مضارع(: )بن ماضیهمتای زمان مضارع خود ندارند؛ برای مثال 

â-: ame- «آمدن» ،ruš-: rut- «فروختن» ،el-: ešt- «های ریشه«. اجازه دادن، گذاشتن
توان با اضافه کردن یك پسوند زمان ماضی به ریشه مضارع به دست قاعده را می ماضی با

-mun، «کندن» -kan-: kan-i، «خوردن» -xor-: xor-d، «بافتن» -vâf-: vâf-t: آورد مانند

: mun-ess- «ماندن.» 
برای ایجاد  -i-پسوند ، ساز که در باال ذکر شدهای بن ماضیاز بین پسوند. 4ـ0ـ0

ردن به ترتیب با اضافه ک، های مضارع و ماضی فعل سببیبن: رودکار میترکیب سببی به
-xos: شوند مانندیبه ریشه مضارع فعل متعدی ساخته م -ɛnni-و  ɛn-پسوندهای سببی 

: xot- «و « خوابیدنxosɛn-: xosɛnni- «خواباندن» ،xor-: xord- «و « خوردنxorɛnni-

xorɛn- :«خوراندن.» 
 -hâ-kon-: -kard: . مانند-â-, da-, ve(h)از اند پیشوندهای قاموسی فعل عبارت 4ـ7

-da-pič، «شدنمحکم ، بستن» da-van-:-vass، «گرفتن» -hâ-gir-:-gat، «انجام دادن»

                                                           
 Lazard 0971 درفارسی نك. rāپدید آمدن  برای 0
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-pit-: «تازدن، پیچیدن» ،-kard-: -kon-da «0،«پوشیدن، انداختن، ریختن  čap-da

:patɛnni «پرت کردن» ،jer-ɛngiәn «برداشتن» ، ešt-: v-el- «احتمال دارد «. گذاشتن
ل ــه مضارع فعـدر ریش -hâدارای پیشوندی شبیه ، «کردننگاه» -hi-šin-: -išiکه فعل 
hā-r-eš- «چنینهمدر گویش ساروی است. « ریستننگ de-pât- «و« ریختن va-pât- 

الك » -he-pâj-: -pâtو فعل مازندرانی « پراکندن» bepotonممکن است با « کردنغربال»
 rixtanرا هم معنی با فعل فارسی  -de-pož-: -potتشابه داشته باشند. ژوکُفسکی « کردن

 -pâjثبت کرده است؛ ریشه مضارع آن « ریختن، پُر کردن» prolivat’sjaو معادل روسی 
( دارای -pâšدر گویش شهمیرزادی( است که مورد دوم ) /ž/)به دلیل نبودن حرف  -pâšیا 

 است.« پراکندن» -pāšشباهت با ریشه فارسی 
ها شوند. آنمی ba- 7وجهیـی. پیشوندهای قاموسی موجب حذف پیشوند شرط0ـ7ـ0

شوند از جمله زمان مضارع اخباری ها اضافه میتمام زمانبه ریشه فعل در  معموالا 
که این ویژگی گویش ، «دهمانجام می»به معنی (  kǝmbǝ: )ساروی hâkúmmaمانند

  (§00900) .کند. بنگریدشهمیرزادی را از مازندرانی متمایز می
)با مصوت متغیر(  ba-وجهی ـشرطی و وجهی. پیشوند شرطی 9هایوند 4ـ6
ماضی نقلی و مصدر است. وجه ، ماضی ساده، مضارع التزامی، نده وجه امریدهنشان

های بعدی مورد بحث قرار طور که در بخشهمان، های ماضی و مضارعاستمراری در زمان
 نامتقارن است. ، خواهد گرفت

)با مصوت متغیر( است که به بن  -ma. زمان ماضی استمراری دارای پیشوند 0ـ9ـ0
 :شود( اضافه می70.مت نفی؛ رجوع شود به فعل )یا به عال

 mo-got-a «گفتمی» ،hâ-ma-kard-a «ژوک. ، «دادانجام میde-mī-pī́t-uma 
 äś̄rä mäpå0-kúnäd ī́t̄un tü, aäšéa m̈́l xuń̄har váqt ke bäqåکریس.، «گشتمبرمی»
 ،ی استمراریاین عالمت ماض«. پاییدطوطی از دکان را می، رفتوقتی بقال به خانه می»

                                                           
 jer-ɛngiәnو  döm badâәn؛ «پرت کردن»درباره فعل  00000سببی است. نك. بند patɛnni- بن ماضی در شکل 0

modal-aspectual 
 Affix   )پیشوند و پسوند(  

 ,pādanسی آن عبارتند از: دارد. متناظر فار -pâsصرف فعل در این جمله دو پهلو و مبهم  است. فعل دوم ریشه  0

pāyidan «پاییدن» 
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بین  0گویینشان دهنده مرز بارز هم، ریشه در زبان فارسی و استان سمنان دارد که ظاهراا 
 7های شهمیرزادی و مازندرانی است.گویش
 -)m(V-یا  -)n(V-)غنه ای(  9. در زمان مضارع اخباری از یك واج خیشومی0ـ9ـ7

، «زایدمی» dâr-ɛn-aمانند ، گیردشود که بین ریشه و شناسه فعل قرار میاستفاده می
ma-mɛ-xar «خرممی» ،ma-m-de «جزئی از عالمت ، ونداگر این میان«. دهممی-ant0 که

 در صیغه 6واژتكباشد صدای /ن/ این ، در فارسی قدیم است 5سازنده وجه وصفی معلوم
توان گفت که (. از دیدگاهی جدیدتر می9شود )جدول با صدای /م/ ادغام می شخصاول

- ,ma(ɛm)-های زمان مضارع است که گروهی مجزا شامل جزئی از شناسه واژتكاین 

(ɛ)ni, -(ɛ)na, -(ɛ)mmi, -(ɛ)nni, -(ɛ)nna دبیرمقدم ، دهد. از طرفی دیگررا تشکیل می
( این میانوند را بخش جدانشدنی شناسه فعل در زمان مضارع در نظر 7100: 0105)

 «.نرفت» -šün-/šüm: گیرد. مانندمی
 

 های فعل. شناسه6جدول 
 التزامی اخباری 

 ma -(a)m- مفرد  -0

7- -i -i 

9- -a -a 

 mi -im- جمع -0

7- -ni -in 

9- -na -an 
 

 
                                                           
 isogloss 

استمراری( کاربرد )نیمه تبری پیرامون مازندران برای دو زمان حال و ناکاملـهای فارسیدر گویش me-پیشوند ناکامل  7
 90500و بند.  Borjian 7109bدارند. نك. 

nasal 
 Azami and Windfuhr 0977, p. 091 نك.  0

present participle 
 Morpheme  
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( گروه 0): شوندبه دو دسته تقسیم می 9شده در جدول های ذکرها. شناسهشناسه 0ـ0
( گروه التزامی 7روند؛ )کار میکامل و استمراری بهی هگذشت، اخباری که برای زمان مضارع

( ممکن است ɛ ،ә ،a) 7. یك مصوت میانجی0که فقط مختص زمان مضارع التزامی هستند
تری ( گروه جایگزین و کامل0995: 009بین بن فعل و شناسه قرار بگیرد. کریستنسن )

ی و...( که ظاهرا نتیجه درآمیختگ mam–های اخباری دارد )اول شخص مفرد برای شناسه
 های فارسی است.ها با شناسهآن

. شناسه اول شخص مفرد در زمان مضارع اخباری امکان دارد مخفف شده و یا 00000
؛ اما در هر «خورممی» xor-ɛ́m-ma → xorɛ́ ma, xorɛ́m: طور کامل حذف شود مانندبه

اول شخص جمع  ةصیغ چنینهمصورت شبیه به هیچ شخص یا زمان دیگری نخواهد شد. 
 xor-ɛ́m-mi → xorɛ́mi: خیشومی صرف کرد مانند واژتكتوان بدون ایجاد میرا 

 هایدر صیغه، شوندن/ ختم میهایی که به /برای صرف ریشه، عالوه بر این«. خوریممی»
شود تا از تالقی آن با حرف خیشومی حرف /ن/ حذف می، دوم و سوم شخص مفرد

 ریشه مضارع، ز هم متمایز باشند برای مثالهای مفرد و جمع اجلوگیری شود و نیز صورت
zen- «در صیغه سوم شخص مفرد به صورت « ضربه زدنze-n-a   و در صیغه سوم شخص

 والا معم، بسته به شناسه، شوندر/ ختم میهایی که به /شود. ریشهصرف می ze-n-naجمع 
، «دارند» dâ-n-na، «دارد» dâ-n-aکه به صورت  -dârشود مانند ریشه حذف و یا ادغام می

dâ-m(-ma) «بعضی از افعال ممکن است ، شود. البته با توجه به این قانونصرف می« دارم
و « رویممی» šu-m-miبا « شوییممی» šur-ɛm-miقابل تشخیص نباشند برای مثال فعل 

با ادغام نکردن حرف  که تنها 9«خوانندمی» na-nɛ-xonبا « خورندمی» na-nɛ-xorنیز 
 (§ 0ـ5نك.  چنینهمها را از هم تشخیص داد. )توان آنن/( می/، ر/شه )/آخر ری
، «بفروش!» bɛ-ruš: گیردای نمیهای مفرد هیچ شناسه. وجه امری در صیغه0ـ0ـ7
bi-rij «!بگریز» ،ba-paj «!بپز» ،bu-šu «!برو» ،bɛu (← bɛ-gu) «!بگو» ،hây (← hâ-gir) 

( توجه کنید. â-: ameهای مکمل )با ریشه« بیا!» buruقاعده فعل ؛ به شکل بی«بگیر!»
 گیرند.می in-های جمع وجه امری شناسه صیغه

                                                           
 6نك. جدول شماره  0

 epenthetic vowel 
  Cf. Žuk., Chris. xun-en-na. 
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مضارع اخباری و ، های ساده فعل شامل وجه امریحالت. صورت، وجه، زمان. 4ـ5
شوند. در گویش شهمیرزادی زمان حال ( می0ماضی ساده و استمراری )جدول ، التزامی

 شود.ای آن از گذشته ساده استفاده میکامل وجود ندارد و به ج
شود در صرف هر دو نوع ماضی از یك بن )بن ماضی( و شناسه )اخباری( استفاده می

ی ماض: شود(. تفاوت بین ماضی ساده و استمراری با نشانگرهای وجه مشخص می9)جدول 
 ببینید. 0ها را در جدول نمونه آن .-maو استمراری  -baساده 

 

 «خوردن»فعل  .  صرف4جدول 
 ماضی  مضارع  

 استمراری ساده التزامی اخباری 

 xor-ɛ́ m-ma bá-xor-am bo-xórd-ɛma mo-xórd-ɛma 2 مفرد

4 xor-ɛn-i ba-xor-i bo-xord-i mo-xord-i 
3 xor-ɛn-a ba-xor-a bo-xord-a mo-xord-a 

 xor-ɛm-mi ba-xor-im bo-xord-ɛmi mo-xord-ɛmi 2   جمع

4 xor-ɛn-ni ba-xor-in bo-xord-ɛni mo-xord-ɛni 
3 xor-ɛn-na ba-xor-an bo-xord-ɛna mo-xord-ɛna 

 

 
یا در آینده انجام  هایی که عادتاا در مورد کار، های مضارع دو حالت دارد. اخباریصیغه

: دکناز حالت التزامی تمایز پیدا می، واژتكرود. این حالت توسط دو شوند به کار میمی
-و میانوند   -baوجه که شامل پیشوند التزامی  -( و نشانگرهای حالت9سه )جدول شنا
en- این اضافات و ، (00000) شد داده توضیح هاشناسه قسمت در که طورشود. همانمی

 (.5تر شود )جدول دهد که  صرف فعل مضارع اخباری آسانحشو اجازه می
 های فعل )سوم شخص مفرد(.  صورت5جدول 

 xorɛ́na مضارع

 baxora التزامی

 !báxor شخص(امری )دوم

 boxórda ماضی مطلق

 moxórda ماضی تکراری

 dar(a) xorɛna مضارع مستمر)ملموس(

 dave moxorda ماضی مستمر)ملموس(

 boxórd be ماضی بعید

 boxórd bö التزامی بعید)ماضی التزامی(
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ل شامل دو نوع بعید و دو نوع استمراری ها و اشکاهای دارای حشو. این فرمفرم . 4ـ0
شوند که به لحاظ تحلیلی از افعال اسمی و افعال مکانی به عنوان افعال کمکی ساخته می
 شوند. می

. ماضی بعید و التزامی بعید )ماضی التزامی( به ترتیب از ترکیب صفت مفعولی 0ـ6ـ0
 bevö́ rd bena: (. مانند6 شوند )جدولساخته می« بودن»با صورت ماضی و التزامی فعل 

mo، «باشمبرداشته» vagét bâm، «برده بودند» ̈ ke baresima ü bašé be « من که رسیدم
 «.شودمعلوم می، اگر رفته باشد» age ü bašé bö maːlüm büne، «بوداو رفته
توان با ترکیب صورت ماضی یا مضارع فعل ربطی )می، های مستمر. حالت0ـ6ـ7

: شوند. مثالرا صرف نکرد( و بعد از آن صورت استمراری فعل ساخته میصورت مضارع 
 dær(-enæ) næsihәtدبیر. ، «(شودرسد )رسیده میجو دارد می» jü dær res(s)eneپور. 

ha-ku-nnæ «کننددارند نصیحت می» ،dæv-enæ næsihәt ha-me-kәrd-enæ « داشتند
 «.گفتمداشتم به بچه می» davema kota-ra mogotamaکلب. ، «کردندنصیحت می

 

 . افعال ربطی0جدول 
 ماضی التزامی مضارع  

 em(a) bâm bema- 0 مفرد

 7 -i bi bi 

 9 -e/-a bö/bü be(a)/bia 

 em(i) bem/bim bemi- 0 جمع

 7 -en(i) ben/bin beni 

 9 -en(a) ben/ban bena 

 

از اول فعل حذف  -hâو   -ba هایپیشوند، کردن. برای منفی کردن فعل منفی. 4ـ7
 :آوریم. برای مثالمی -maرا بعد از عالمت استمراری  -náشده و عالمت نفی 

 güš me-né-kerd-a «ژوک. ، «کندگوش نمیme-ná-xōrd-ī «کریس. ، «خورینمی
jävǻ̄b mänádå «برای منفی کردن وجه امری از دو عالمت «. دهدجواب نمیna-  یاma- 

 nákonقدیمی است مانند ، در فارسی کالسیك -maود که مورد دوم همانند شاستفاده می
 «.خودت را نخاران!» mékelâšta، «نکن!»

وجودی. ـربطی و مکانی: شودبا دو فعل اظهار می« بودن»افعال ربطی و مکانی. . 4ـ1
ری( )اختیا as(s)(h)-با ریشه ، (9های اخباری )جدول معادل با شناسه، فعل ربطی مضارع

شوند. فعل ( ساخته می6)جدول  (-b(e)است. حالت التزامی و ماضی با ریشه 
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شود. این دو نوع )ماضی( ساخته می -dav)مضارع( و  -darهای وجودی با ریشهـمکانی
 روند.کار میفعل در ساخت افعال مرکب به عنوان فعل کمکی به

من داماد » mo Ali-e zumâ hass-em(a)، «شب تاریك است» šu târik-a: ربطی: مثال
 širin-zäbún béa)ماضی( کریس. ، «او بزرگ است» ü mahin-aseمورگن. ، «علی هستم

سالمت ، هرجایی که هست» har jâ dara, tandoros bü)التزامی( ، «زبان بوداو شیرین»
 «.باشد

ن تنها پیرز» pirezän yɛke däräپور. ، «هستم جااینمن » me inja dár-ema: مکانی
درونش ماست » e dele mâst davәaکلب. ، «کجا بودی؟» ?kojâ dav-i، «کندزندگی می

 hassa tandoros، «باش جااینهمین یك شب را » hamin yag šu-ra inja daven، «داشت
 «.سالمت است، دانم هرکجا که هستمی» dumma har-jâ davü (bāšad)فارسی 

( و ریشه ماضی -vü-)در حالت میانی  -büشه مضارع با ری معموالا« شدن». فعل 0ـ1ـ0
v- در التزامی با هم یکی هستند. مثال« شدن»و « بودن»شود. صرف می :xub 

büma/navüma «شومشوم/ نمیخوب می» ،be ommid-e xodâ xub bunny « به امید خدا
کلب. ، «شداو بدتر می» battar me-v-e، «بیمار شدم» nâxoš bavéma، «شویدخوب می

marγona čitikâ büna... e čitikâhâ mahin bünna «ها شود... جوجهمرغ جوجه میتخم
برای «. خوردممی، بوداگر آب می» æge ū bæba müxærdemæپور. ، «شوندبزرگ می

 به اطالعات بیشتری نیاز است.« شدن»تر از فعل ای کاملنمونه
)ماضی( هستند و  vâs(ә))مضارع( و  vân(ә)، افعال ناقص. افعال بدون شخص. 4ـ9

فعل اصلی به صورت مضارع التزامی ، دارند. بعد از این افعال« خواستن»و « باید»معنی 
 hōkunī́m  vṓna guslژوک. ، «خورده باشیباید بخوری/» vân/vâs baxori: آید مانندمی

 in böz-ra، «کنم باید او را شکنجه» vṓssa ur azṓb hṓkunamژوک. ، «باید غسل کنیم»

vân davassan «دبیر. ، )با مصدر(« این بز را باید بستun mærdi vanbē « آن مرد
من »( ṭefl-rā nemixwāham)فارسی  tǘflo (tüfl?) mer névōnaژوک. ، «خواهد بیایدمی

-ægær tær vānæ eپور. ، «خواهد بمانداو نمی» ǖ nævanæ dæviپور. ، «خواهمبچه نمی

ba čekar hakuni? «پور. ، «کار خواهی کرد؟خواهی با آن چهاگر آن را میvas(s)æ börim 

bæše «خواست برود بیرونمی.» 
من این بچه را » ī́ n koẗ́akrå̄ náxåmmamکریس. : است xâstanهمان « خواستن»
 «.خواهنددادرسی می» ensṓf bexṓstenaژوک. ، «خواهمنمی
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به ریشه ماضی  n(a)-و پسوند  -bاضافه کردن پیشوند  اسم مصدر با اسمِ فعل.. 4ـ01
 ha-dâ-n، «انجام دادن» hâ-kard-an، «خوردن» bo-xord-an: شود مانندساخته می

 «.پرسیدن» bö-pörsi-n، «زدن» ba-zә-n، «دادن»
شود. در به ریشه ماضی ساخته می -b. اسم مفعول با اضافه کردن پیشوند 0ـ01ـ0

ت اما وقتی به عنوان صف ،شوداسم مفعول بدون پسوند استفاده می الاهای بعید معموصورت
کریس. ، «نان سوخته» besǖté nunژوک. : گیردمی e/-a-رود پسوند مفعولی به کار می

bäpetá «پخته» ،zæng-beze(y)æ «ای به مصوت ختم وقتی ریشه معموالا «. زدهزنگ
«. 7است 0رسیده، جو»  7a-0resiɛb üjپور. : شوند مانندادغام می -/a-eهای مصوت، شودمی

به  ،هنگامی که فعلی به مصوت ختم شود، مرز بین دو گروه افعال مرکب و عبارات ربطی
« زده بودصورتش جوش» e dim juš baze beaنظر نامشخص است. برای مثال در جمله 

  juš-bazéرکب توان صفت مهم می، بسته به تکیه کالم«( زدن» -zan-: zәهای )با ریشه
 کار برد.را به  júš baze beaو یا ماضی بعید 

تواند تنها بن مضارع باشد که به عنوان پسوند به یك . وجه وصفی معلوم می0ـ01ـ7
دار( )با معنای لغوی شکم aškɛm-dâr، «بافنده» kâr-tɛnاسم اضافه شده باشد مانند 

توان به آن می چنینهم«. است کسی که همیشه سردش، سرمایی» sarmâ-gir، «باردار»
، ترسو» tarsɛna، «زنبور گزنده» gazana-mâz: اضافه کرد مانند ana (< -anda)-پسوند 

 «.انگورچینی» angir-bačin، «بزدل
 

 واژگان (5
ی افهرست واژگان شهمیرزادی تطابق زیادی با زبان مازندرانی دارد؛ البته باید درجه

خصوصیات ویژه این گویش  چنینهمدر استان سمنان و انحراف به سمت همسایگان خود 
 را نیز در نظر داشت. 

گویش شهمیرزادی ، های خزریای از گویشریشه و تبار خزری. به عنوان شاخه. 5ـ0
افتری و سنگسری ، السگردی، ایسرخه، های خود شامل سمنانیاز زبان همسایه اصالتاا

ها تفاوت قابل توجهی دارند. ر بین این زبانریشه دواژگان هم، طورمتمایز است. همین
دهد که ریشه یکسان های شهمیرزادی و سمنانی نشان میگویش واژگانی را از 7جدول 

اما ساختار متفاوتی دارند که برای یك گویشور معمولی قابل تشخیص نیست. بقیه 
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ه ک درحالی، طور کلی پیرو ساختار واژگانی زبان سمنانی هستندهای این منطقه بهزبان
 شود. تلفظ می šeکه « سه»برای مثال در گویش سنگسری تفاوتی است مانند کلمه 

 

 ریشه مختلف.  واژگان هم7جدول 

 ریشه فارسی کهن سمنانی شهمیرزادی معنی

 mahin masin -*masya بزرگ

 pesar pir -*puθra پسر

 sö he(y)ra -*θraya سه

 sak esba -*spa-ka سگ

 adi izi -*zya-ka دیروز

 dar bar -*dwar در

 zan jini -*jani زن

 fardâ haren -*fra-tanaka فردا

 

های فهرست واژگان مازندرانی. جهت برآورد میزان تطابق واژگانی بین گویش. 5ـ7
آوری شده توسط کُلبیش از فهرستی از واژگان اساسی جمع، شهمیرزادی و مازندرانی

شده براساس فهرست اصالح، واژه 777این فهرست شامل  ( استفاده شده است.7111)
، واژه شهمیرزادی مربوط به این فهرست 777های ایران است. از ( برای زبان7119آنونبی )

فهرست  1. این واژگان در جدول اختالف با زبان مازندرانی دارددرصد(  05واژه ) 99فقط 
های ریشه با تفاوتهای همواژه: کرد توان به دو گروه تقسیماند. این فهرست را میشده

درصد  1واژه موجود در جدول) 01های با ریشه متفاوت. گروه دوم شامل آواشناختی و واژه
 است.فهرست( 

ی شهمیرزادی با ریشه مازندرانی در مقابل هاهایی از واژهواژگان زیر مثال. 5ـ6
 .0های دیگر استاز گویش سمنانی و همسایه هاآنمترادف 

išmâb «السگ. سنگ. ، 7سمن.: «گربهRUVÂ ،.سرخ. ، السگ.، افتNÂZU 
juma  «سمن. : «پیراهنšavi 

                                                           
 ها در زبان مربوطه است.ترین تلفظدهنده عمومیآوانگاری با حروف کوچك نشان 0

 ای(سمن. )سمنانی(، السگ. )السگردی(، سنگ. )سنگسری(، افت. )افتری(، سرخ. )سرخه 7
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bad «سمن. : «بدpis 
xurd «سمن. : «کوچكkasin 

qül «سنگ.: «ناشنوا giž ، .سمنkar 
šir «سمن. : «شیرšat  

dezɛnnun «سمن. و بقیه مناطق : «پایهسهSEPĀYA  .سنگšepâya 
dovenni «افت. ، نگ.س: «کفشPEYJÂR ،.السگ. ، سرخ.، سمنLAL(A)KA 

lɛsek «سنگ. : «حلزونgal-karm ، .سمنgāzala 
küp «سنگ. : «حصیرsis ؛ بقیه مناطقhasir )فارسی( 
rik «السگ. : «آدامسzē(h)  ،.سنگ.  افت.، سمنGUŠTI DANDONI  
teli «سمن. : «خارask  

čâka, čâkepe «مازندرانی « رودخانه(čukә) :قیه مناطق بRO(D)XÂNA 
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 معنی شهمیرزادی مازندرانی توضیحات
 زبان zәvun zun مخفف شده

 گلو gal gali شهم. = سمن.

 انگشت angus angöšt شهم. = سمن.
 zânu karb, zânü زانو 

 استخوان essekâ assɛγon شهم. = سمن.
 mardi mard مرد 

 زن zәnâ zan 7جدول 
 بچه vačә kota(k) 5ـ5بخش 
 جوجه čindekâ čitekâ 5ـ5بخش 
 مار mar döm-darâz 5ـ6بخش 

 مورچه mәlijә möjila قلب حروف
 ban(d haštpâ عنکبوت 
 gelâm, valg valg برگ 

 ابر miâ abr شهم. = سمن. = فارسی
 tappә, din tappa, dima تپه 
 šebrә hasâr شبنم 
 رودخانه čukә čâka 5ـ9بخش 
 خانه sәre xuna گراییفارسی

 râγun ruγɛn روغن 
 یك әttә yɛk(ka) گراییفارسی

 سه se sö 7، جدول90707بخش 
 خوب xâr xub گراییفارسی

 γad-pass köl-γad کوتاه 
 kәtâ köl عمقکم 
 mašt, pәr pör پُر 

 کثیف lačәr našt شهم. = سمن.
 hasno šɛno شنا 
 زاییدن bazâәn dârtan 505بخش 
 čaft dakәtәn vâ dakɛtan ورم کردن 

 bačefessәn 
bösoftan, sök 

bazɛan 
 مکیدن

 ,xārāndan barәkessәnفا. 
bakossәn 

barɛkkian خاراندن 

 dәm bәdâәn 
jerɛngian, döm 

badâan 
 پرت کردن

 دیروز diruz adi 7جدول 
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بار ات مازندرانی تهای افتری و سنگسری بیشترین سهم از لغزبان، از همسایگان. 5ـ4
های ذیل قابل افتری در واژهـسنگسریـشهمیرزادی دارند. اشتراک واژگانی شهمیرزادی

 : مشاهده است
sölla «مطابق « ناودانsölley .سنگ ،vis-à-vis سمن ،nâlazóna  و واژگان مشابه در سایر

 های منطقه.گویش
huz «ها سایر گویش: در سنگ. و افت. مشترک« حوض xut. 

sazɛ «با سنگ. و افت. مشترک« جارو :rīhuna  سمن. وJÂRU ها.در سایر گویش 
tannir «دارای معادل مشابه در سنگ. و افت.« تنور :KELA ها.سایر گویش 
kalin «مشابه « خاکسترKALIM .ها سمن. و سایر گویش: در سنگ. و افتXAKESTAR. 

kâp, kâb «ها و سایر گویش سمن.: با سنگ. و افت. مشترک« پاشنهPÂŠNE. 
vak «ها سمن. و سایر گویش: با سنگ. و افت. مشترک« قورباغهVAZAQ. 

jöma «ها سمن. و سایر گویش: با افت. مشترک« جمعهuyna (<ādīna). 
katâr «ها سایر گویش: با سنگ. مشترک« چانهČA(KU)NE. 
vasni «ها سمن. و سایر گویش: با افت. مشترک« هَووdohamin jan(n)ia. 
qöšâr «در سنگ. و فیروزکوهی ، «فشارqešâr : .سرخFešâr ، .السگŠexâr. 

ای هموارد انطباق گویش شهمیرزادی با زبان، های جغرافیایی. واژگان زیرویژگی. 5ـ5
 : همسایه در سمنان و پیرامون هستند

)kota(k «مطابق « بچهotauk  در سنگ. در مقابلәčva ناطق استان در مازندرانی و سایر م
 سمنان.

lülü/lüli  .ژوک(lölü« )در مقابل ، دارای معادل مشابه در سنگ. و افت.« لباسhala  در
 سرخ. و السگ.، سمن.

dâr-: dârt-/dâš-t «مشترک با سنگ.« زاییدن 
miš «مشابه « موشmüš ها در مقابل معادل مازندرانی در سمن. و سایر گویشgal. 

marγija «مشابه « گنجشكmar(gu)ja  در افت. سمن. سرخ. سنگ. در مقابلmičkâ .مازندرانی 
xuz «مشابه « گردوhüž .و  سرخyuz سنگ. در مقابل âγuz .مازندرانی 

iršva «سرخ. سنگ. در مقابل7، دارای معادل مشابه در سمن. 0«مزهبی، نمكبی -be

                                                           
 ترجمه کرده است. « بی نمك»های خود تنها در نوشتهستوده  0
 گویند )مترجم(.در برخی مناطقی مازندران نیز وشیر یا وشیل می 7
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nәmәk  .مازندرانی 
huften (vaftәn) «مشابه «بافتنhönattion .سمن ،havaftɔn .سرخ ،ōveton .السگ ،

hɔvaton .افت ،hövetan سنگ. در مقابل boftәn .مازندرانی 
xošten «مشابه « خویش، خودxošton و huštara در سمن. ،hušterâ .سرخ ،ušterâ 
ی تا مرزهای جنوبی و شرقی مازندران هسنگ. توجه کنید که چنین تشاب eštere، السگ.

 رایج در مازندران. še در مقابل xaštәn نیز گسترش یافته است. مانند
در واقع این واژه ، بینیممی« جوجه» čitikâاختالط را در لغت شهمیرزادی  ةیك نمون

 افتری است.  čuteسمنانی  čutaمازندرانی و  čin(n)ekâدورگه از واژگان 
ی هازبان ی لغوی. الفاظ زیادی در گویش شهمیرزادی هستند که ازهاویژگی. 5ـ0

است که با « بزرگ» mahinی واژه هاآنترین . مهماندهزندرانی یا کومشی گرفته نشدما
masin افت. و سنگ. و ، سرخ.، های سمن.در گویشgat ( تطابق 7)جدول  یمازندران در

 از سمت ی شهمیرزادی از اصطالحات منسوخ فارسی دری است که احتماالاندارد. این واژه
گویش راه یافته است؛ گرچه تالش من برای یافتن این واژه در خراسان به غرب و به این 

در متون  mahin ةنتیجه بود. تنها مورد کاربردِ واژهای فارسی خراسان نیز بیلهجه
است که به صورت شفاهی در قرن  0منسوب به امیر پازواریدر شعری ، مازندرانی

پرستان من بت» man botparastun-râ hama mahin bum: نوزدهم گردآوری شده است
رسد کاربرد این واژه در این شعر به تنها عنوان یك ؛ گرچه به نظر می«بودمرا سرور می

 اصطالح قدیمی مطرح است. 
« آرنج» zökötاست و نیز « صخره» šaršaاز دیگر واژگان خاص گویش شهمیرزادی 

ترکیب مجازی  چنینهماست.  maracaو در سمنانی  aleskinکه معادل مازندرانی آن 
do ̈m-darâz «د که نوعی حسن تعبیر کرتوان اشاره می« درازدم»با معنی لغوی « مار

 ،اجتنابی است و بر پایه این باور ساخته شده است که اگر نام چیزی به زبان آورده شود
 ممکن است ظاهر گردد.

 

 شناسی. جایگاه زبان0
ی هابه عنوان یکی از گونه، یمیدانی مفصل را در مورد شهمیرزاد ةآنچه یك مطالع

زبانی کوچك  ةموقعیت جغرافیایی آن در یك ناحی، سازدمحل اعتنا می، ی خزریهازبان
                                                           
 Amir-e Pāzvāri 
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 ی خزریهاهای ایرانی است که ریشه در خانواده زباناست که میزبان انواع دیگری از زبان
ی هاکه زبانکم سه زبان در سمنان وجود دارد. درحالیدست، ندارند. عالوه بر شهمیرزادی
شمال غربی ایرانی  ی جداگانه در خانوادههاعنوان زبانه توان بسمنانی و سنگسری را می

ی مجزا یا هاای و السگردی و افتری به عنوان زبانجایگاه سرخه، بندی کردطبقه
رغم هنوز تعیین نشده است. علی، به دلیل اندک بودن اطالعات، های یك زبان واحدگویش

شود که این امر گرایی در این ناحیه دیده میمشخصی از هم ةدرج، مختلف زبان هایگونه
کند. نامی که را تصدیق می سمنان ۀناحی یاتحاد زبان( arealطراحی جغرافیاییِ )

)برجیان « کومِشی»یا  0«قومسی»، امزبانی وضع کردهی ةاینجانب برای این مجموع
اصطالح کومشی از آن جهت ضرورت دارد که نام قدیم استان سمنان است؛ وضع ، (7111
 اشتباه شود. « سمنانی خاص»با زبان  سمنان ۀاتحاد زبانی ناحیمبادا  

توجه میان های قابلبا شباهت، طور که در این پژوهش نشان داده شدهمان
ماند که شهمیرزادی برگرفته از مازندرانی است اما تردیدی نمی، شهمیرزادی و مازندرانی

هر شنگاری در مورد این حتی تاریخ، آبادی شهمیرزاد ةل کمبود اسناد تاریخی درباربه دلی
ساس ا زبان بومی آن. تعیین تاریخ جدایی بر ةچه رسد به مطالعه پیشین ،کار آسانی نیست

ه که شهمیرزادی یك شاخه زبانیِ انشعاب یافت شناسی تطبیقی نیز منطقی نیست، چرازبان
های فصلی و لیکن از سوی دیگر همواره از طریق مهاجرت ؛آیدی)برون هشته( به حساب م

است. این وضعیت، سرعتِ فرایندِ  البرز در ارتباط بوده ةتعامالت تجاری با مازندران و خط
 است. زبانِ مازندرانی را کُند کرده ةاز تنواگرایی شهمیرزادی 

 انی گویشی از مازندرانیزمآید که آیا شهمیرزادی از نظر هماکنون این پرسش پیش می
توان آن را به های همسایه واگراییده است که میقدری به سمت زبانبه کهایناست یا 

 ةبندی کرد. دربارهای خزری طبقهزبان ةخانواد ةعنوان یك زبان جداگانه اما زیر مجموع
 : این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد

ی از زبان مازندرانی اهیرزادی را شاخگویش شهم، که برخی از پژوهشگراندرحالی
 Ethnologueاما ،  Rastorgueva, Edel’man ; Lecoq)دانند )می

های خزری و ( را یك زیرگروه از خانواده زبانsrzشهمیرزادی )با عالمت زبانی  
) Glottologبندی کرده است؛ مجزا از گیلکی و مازندرانی طبقه ر اینجا همه د، (

                                                           
Komisenian 
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 ودباریرـگیلکیهای خزری را به دو گروه شود( زباننامیده می 0«النگوید»های زبانی گونه
را برای شهمیرزادی  7«0759شه »بندی کرده و شناسه طبقه شهمیرزادیـمازندرانیو 

 بر این باور است، های ایرانیدار زبانناس نامشگونه، اختصاص داده است. دونالد استیلو
ی خزری شناخته شود. هاقدری است که به عنوان زبانی از زبانخصوصیات شهمیرزادی به

که  ،های زبانی مجاور مازندرانیگونه ةدربارشناسی گونه ةعالوه بر این در یك پژوهش تاز
شهمیرزادی تنها در یك مورد و آن هم ، درآن ده ویژگی دستوری مورد بحث قرار گرفته

 (.7109b، 7جدول، 7109bبرجیان  ازندرانی تفاوت دارد )نك.با م، صورت استمراری
ترین انحراف زبانی گویش شهمیرزادی از جامعه زبانی وجه استمراری در واقع برجسته

های باعث تفاوت، توضیح داده شد 0ـ9ـ0طور که در بخش همان، اصلی آن است. این تضاد
« بافتمی»به معنی  مازندرانی boftәشهمیرزادی در مقابل  mavâftaشود مانند ظاهری می

که باعث ایجاد  نشانگرشود. این استفاده می -mکه در شهمیرزادی از پیشوند استمراری 
از سمنانی یا فارسی وام گرفته  احتماالا، عدم تقارن ساختاری بین ماضی و مضارع شده

به  مشکله اگرچاست.  hamēقید  ةشده و ریشه در فارسی نو دارد و در واقع دگرگون شد
نه تنها به سمنانی ، در یك دوره کمتر از هزارسال، -mVاما عالمت دستوری ، رسدینظر م

های زبانی ایرانی شمالی غربی و متفاوت با فارسی( نفوذ )یکی از گروه 9«تاتی»بلکه به 
 ،از فارسی و گویش مختلط استان سمنان نشانگراین ، . در گویش شهمیرزادی0استکرده 

 ه شده است.وام گرفت
ویژگی دستوری مهم دیگری که شهمیرزادی را از ، گذشته از عالمت استمراری

پیشینی ، شناسی(. از نظر واج00700کند پیشوند فعل مضارع است )بند. مازندرانی جدا می
م نقش ک، ی گردشده عقبی که ویژگی گویش سمنانی و نه مازندرانی استهاشدن واکه

، خانواده خود دارد. متعاقبااهای همشهمیرزادی از گویشاهمیت تری در جدایی گویش 
طور کلی برای ایجاد تغییرات نحوی عمیق کافی شناسی بهتغییرات آواشناسی و ریخت

 نیستند.
 ای از واژگان شهمیرزادی انجام نشدههنوز مطالعه تطبیقی گسترده، از لحاظ واژگانی

( انجام شد نشان داد فهرست 7ـ5بخش است. تحلیل تطبیقی واژگان اصلی که در باال )
                                                           

Languoids 
shah0759 
 Tāti 

 9050000و بند؛  Borjian 7109bدرباره پیشوند ناکامل )نیمه استمراری( در فارسی شاهرودی و... نك.  0
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که بعضی از ترازهای درحالی ؛درصد با مازندرانی تطابق دارد 15واژگان شهمیرزادی حداقل 
های خاص شهمیرزادی هستند ( و برخی واژه5ـ5)بخش  روندکار میواژگانی کومشی به

 مان قابل توضیح خواهند شد.مطالعاتی ةکه با تنها با گسترش منطق
توان بین شهمیرزادی و زبان می، زبان یا لهجه بودن این گویش ةوع به مسئلبا رج

( به عنوان 7110بومی کاِلرِستاق که در غرب رودخانه چالوس رایج است و توسط استیلو )
جام ای انمقایسه، که متفاوت از گیلکی و مازندرانی شناخته شده میانهیك زبان خزری 

 گونه داوری کردتوان اینز این بررسی و پژوهش مقدماتی میا، گرایانهداد. از نگاه دریافت
 تضادهای بیشتری با مازندرانی، نسبت به شهمیرزادی، کالرستاقی از نظر صرف و نحو: که

های زبان ةخانواد ةتری دربارمفصل ةطور نیست. مطالعاز لحاظ واژگان این اما قطعاا، دارد
قابل فهم بودن متقابل  ةپژوهشی دربار نچنیهممسائل را روشن خواهد کرد. ، خزری
 های شهمیرزادی و مازندرانی ضروری است.گویش

بندی ایجاد و تعریف کرد اما تعریف توان یك طبقهشناسی میبراساس اطالعات زبان
امری نسبی است و در این زمینه ، «لهجه»یا « زبان»زبانی به عنوان یك  ةجایگاه یك گون

اگر  حتی، شناسی است که در نهایت تعیین کننده استنه زبانهمیشه عوامل اجتماعی و 
 شناسی به همان اندازه مهم باشند.عوامل زبان

ثیرگذارند. مردم أشناختی مانند هویت نژادی و زبانی تعوامل فرازبان، در این خصوص
)خزری(  gelakiو زبانشان را  gelakخود را ، شهمیرزاد همانند مردم مازندران و گیالن

ای از مازندرانی )نزدیك ها شاخهدانند. بسیاری از مردم شهمیرزاد معتقدند که زبان آنمی
شان نزدیك به نه ساری و فیروزکوه( است و فرهنگ، به زبان شهرهای شاهی و بابل

، اهالی شهمیرزاد در استان خود های کومشی همسایه. اخیراامازندران است نه زبان
دند به استان مازندران بپیون« زبان و فرهنگ»اند تا به دالیل درخواستی رسمی را ثبت کرده

 (. 7119)فارس نیوز
ن ای بیمقایسه، داشت تا مستقیمااشد اگر اطالعات کافی وجود میجالب می چنینهم

داد و های مازندرانی موجود تا مرزهای شمالی این استان انجام شهمیرزادی و انواع لهجه
های خزری است یا پیوستگی محلی چیرگی عضوی از زبان واقعاا پی برد که آیا این گویش 

( 7119که در اشعار گودرزی )شرق شهمیرزاد، تا جاییپَروَر در شمال ةمنطق ةلهجدارد. 
 البرز ةای از مازندرانی است که در خطمشخص است، شهمیرزادی نیست اما نزدیك به شاخه

ن ساری به آ ةها از کوهستان دودانگآبادی ترینو مناطقی چون پاجی و سنگِده یعنی جنوبی
 xošten ةگویند. اطالعات اندک است اما برخی از خصوصیات مشترک از جمله واژسخن می
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که شهمیرزاد اند شود. مطلعین به من گفتههست که در گویش فیروزکوهی نیز دیده می
اده وزکوه در امتداد جتعامالت تجاری با مناطق شمالی از طریق مسیر کوهستانی و نیز با فیر

 داشته است. 0رو و از طریق افتر و گذر بشمکاروان
 نوار جنوبی البرز، شناسی در نظر داشتتوان برای مطالعه گونهنواحی دیگری که می

« برو!» bušuشهمیرزادی  ةیابد. برای مثال واژاست که از سمنان به سمت غرب امتداد می
از طالقان در شرق گرفته تا شمیران و دماوند و ، برزهای جنوبی الهای کوهپایهدر گویش

های مازندرانی شرق رودخانه چالوس که در گویشدرحالی ؛سمنان مشترک است ةناحی
شود. این استفاده می bur ةقاعدامری بی ةاز صیغ منحصراا ، های شمالی البرزدر دامنه

ان میشهمیرزادی به أو منشچالش دیگری را در مورد جایگاه زبانی ، گونهپراکندگی موج
 آورد.می
 

 اختصارات
 افتری افت.

 سنکریستن کریس.
 دبیرمقدم دبیر.
 کلباسی کلب.

 السگردی السگ.
 مازندرانی ماز.

 مورگنستیِرنه  مورگن.
 فارسی فا.

 پورکریم پور.
 سنگسری سنگ.
 سمنانی سمن.
 ایسرخه سرخ.
 شهمیرزادی شهم.
  ژوکُفسکی  ژوک.

                                                           
 Bašm 
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 های زبان ایرانی را با چه خطی بنویسیمگونه

 استاد و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/  دکتر ایران کلباسی 

 
 
 
 

 مقدمه
 : دالیل زیر برای نوشتن این مقاله وجود داشته است

 ،ندانوشته شده های زبانی ایران یا به زبان مادریهای با ارزشی دربارة گونهیك: کتاب
مندان قرار هها، مورد استفاده عالقهای خط این کتابییدلیل نارساولی متأسّفانه به

 گیرند.نمی
رسد که های گویشی فراوانی برای اظهار نظر به دست من مینامهها و پایانکتاب: دو

ی ای محلّهها یا زباننوع خطی است که برای نوشتن گویش هاآنایراد اساسی بسیاری از 
 ایرانی به کار رفته است.

مقاالت متعدّدی نوشته شده و  ،مدّتهاست در مجامع پژوهشی و دانشگاهی ایران: سه
های ایرانی ها یا گویششود که شیوة نگارش زبانی انجام مییهاو نظرخواهی هاپیشنهاد

ریم ك بگیچگونه باید باشد و نظر غالب این است که باید در این مورد از خط فارسی کم
 ی به آن اضافه کنیم.یهاو نشانه

ای را یافتم که تاریخ آن جلسههای دکتر ثمره صورتاخیراا در بین یادداشت: چهار
های آوانویسی فارسی و و موضوع آن چگونگی نشانه 0950ماه سال مربوط به اردیبهشت

ناسی آن شبانجلسه را پیشکسوتان زهای ایرانی است. این صورتالتین برای ثبت گویش
تر دک، دکتر محمّدرضا باطنی، دکتر هرمز میالنیان، یعنی آقایان دکتر محمّد مقدم ،زمان

 اند.ای و دکتر یداهلل ثمره امضا کردهفریدون بدره
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 شاید کمکی برای نجات از، باره بنویسمیندرادالیل فوق باعث شد اینجانب مطالبی 
 این سردرگمی باشد.

 

 7خوانیهم 0یهانمودارهای واج -0

ی
نائ

اک
چ

 

ی
حلق

ی 
الز

م
ی 

کام
رم

ن
 

ی
کام

 

ی
ثو

ل
-

ی
کام

 

ی
دان

دن
- 

ی
ثو

ل
 

ی
ثو

ل
ی 

دان
دن

ی 
دان

 دن
ب و

ل
 

ی
ولب

د
 

 محل تولد
 نحوه تولید

?  q G k g     t d  P b انفجاری 

h ؟ħ x   ž š  s z θð f v  سایشی 

     čj ts dz      سایشی -انفجاری 

       r    شیلرز 

       ŗ    زنشی 

   ļ    I    کناری 

       n   m ایغنه 

    y      W نیم واکه 

 
 6ایهای واکهنمودار واج -7

 u     ü        i  بسته

 o     ö   e نیم بسته

 ɔ     œ         نیم باز
 â          a  باز

 
 
 هاخوانی همیتوضیحات آوا ـ9

 P واک()بیپ 

 b دار(ب )واک

 t واک(ت )بی

 d دار(د )واک

 k واک(ک )بی

                                                           
 phoneme 

 consonant 

 vowel 
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 g دار(گ )واک

G واک، مانند کرمانی(ق )بی

 

 q دار(ق )واک

 ? واک(همزه )بی

 ؟ دار، مانند عربی(ع )واک

 h واک()بیهـ 

 ħ واک، مانند عربی(ح )بی

 X واک(خ )بی

  دار، مانند عربی و کرمانی(غ )واک

 š واک(ش )بی

 ž دار(ژ )واک

 s واک(ص، ث، س )بی

 z دار(ظ، ض، ذ، ز )واک

  واک، مانند عربی()بیث 
 ð دار، مانند عربی(ذ )واک

 f واک(ف )بی

 v دار(و )واک

 č واک(چ )بی

 ts چ )بیواک پیشین، مانند اصفهانی(

 j دار(ج )واک

 dz دار پیشین، مانند اصفهانی(ج )واک

 r دار(ر )واک

 ŗ دار زنشی، مانند کردی(ر )واک

 l دار(ل )واک

 ļ دار برگشته، مانند کردی(ل )واک

 m دار(م )واک

 n دار(ن )واک

 w دار لبی، مانند عربی(و )واک

 y دار(ی )واک

 
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 های واکهیتوضیحات آوا ـ0
 i ای )بسته، گسترده(

 e بسته، گسترده(اِ )نیم

 ε باز، گسترده(اِ )نیم

 a اَ )باز، گسترده(

 u او )بسته، گرد(

 o بسته، گرد()نیم اُ

 ɔ باز، گرد(اُ )نیم

 â آ )باز، گرد(

 ü ای )بسته، گرد(

 ö بسته، گرد(اِ )نیم

 œ باز، گرد(اِ )نیم

  اِ )مرکزی، شوا(

 یا دوگانه 0های مرکبواکه ـ5
 ew اِو 

 aw اَو

 ow اُو

 âw آو

 ey اِی

 ay اَی

 oy اُی

 ây آی

 
 ییهای آوار نشانهسای ـ6

 /: - کشش

 / تکیه

 
 
 

                                                           
 diphthong 
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 0واج و آوا ـ7
و  karمانند ، آوردی است که تمایز معنایی به وجود مییترین واحد آواکوچك« واج»

par .در فارسی 
لی از نظر و، آوردی به وجود نمیترین واحد آوایی است که تمایز معنایکوچك« آوا»

غیردمیده در زبان فارسی.  'pدمیده و  pت. مانند ی خود متفاوت اسنحوة تولید با جفت آوای
مانند ، شودهای آن زبان محسوب میجزو واج ،در زبانی تمایز معنی ایجاد کند« آوا»اگر 

p  دمیده وp' .غیردمیده در زبان هندی 
 المللیخط آوانویسی بین ـ1

 کدام ازولی هیچ ،بهترین خط آن است که برای هر آوا یك نشانه در خط داشته باشد
انجمن آواشناسی  0107های موجود چنین ویژگی را ندارند. به این دلیل در سال خط

توسط  0197معلّمان اروپا خطّی ساخت که چنین ویژگی را داشته باشد. این خط در سال 
در پاریس تکمیل شد و اعضای آن در ابتدا تنها از  7(IPA)المللی انجمن آواشناسی بین
بار پذیرد و هرچند سال یكاکنون از سراسر دنیا عضو میولی هم ؛دندکشورهای اروپایی بو

 شود.های این خط تجدید نظر میدر نشانه
 دقیق 0و آوانویسی 9نویسیواج ـ9

ها را در هم گویند وقتی است که فقط واج« آوانویسی کلّی»که به آن « نویسیواج»
 ،شدگیکامی، شدگیثل لبیی میهای آوادهیم و کاری به سایر ویژگیخط نشان می

شود که ی اهمیت داده مییهایعنی به ویژگی، دمیدگی و جز آن نداریم، شدگیایغنه
های خاص یك گونه زبانی مثل تکیه و یا ویژگی، تمایز معنی به وجود آورد. مانند کشش

 چ و ج پیشین در اصفهانی.
و زبرزنجیری را در خط  ی زنجیرییهای آواآن است که کلّیة ویژگی« آوانویسی دقیق»

و جز  6نواخت، 5آهنگ، ایغنّه، شدگیکامی، شدگیلبی، مانند دمیدگی، دهندنشان می
 آن.

 
                                                           
. phone 

. International phonetic association 

. Phonetic (broad) transcription 

. Phonetic (narrow) transcription 

. intonation 

. tone 
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 خط فارسی و آوانویسی فارسی ـ01
های موجود دنیا اشکاالت فراوان دارد. به این معنی که گاه خط فارسی مثل همة خط

س ، ث، ص، /z/ذ. برای صدای ، ز ،ظ، مانند ض، برای یك آوا چندین نشانه در خط دارد
 /h/هـ و ح برای صدای ، و ع برای صدای همزه ?، /q/غ و ق برای صدای ، /s/برای صدای 

)پُر(.  por، )سِر( ser، )تَر( tarمانند ، ای ندارندهای کوتاه در خط نشانهیا مصوّت هاواکهو 
دید تش، سکون، ضمّه، هکسر، های فتحهبرای درست خواندن آوانویسی فارسی باید نشانه

ی در آن یهای آواو تنوین را در زیر و روی خط فارسی قرار داد و اضافه کردن سایر نشانه
ایران  های زبانید آوانویسی گونهشو، پیشنهاد میغیرممکن و کاری بیهوده است. بنابراین

همراهی  رابا خط التین انجام گیرد و آوانویسی فارسی با همة اشکاالتش آوانویسی التین 
 کند.
 نکاتی دربارة آوانویسی فارسی ـ00

 : موارد زیر باید در آوانویسی فارسی رعایت شود
 )نَه(. na، )کِه( keهای غیرملفوظ پایانی مثل خط فارسی نشان داده شود مانند ـ یك
، )تو( toمانند ، در پایان کلمات مثل خط فارسی با واو نشان داده شود /o/مصوّت  ـدو

do دو(.) 
 ma?budمانند ، های عربی مثل خط فارسی در آوانویسی فارسی ظاهر شوندمصوّتـ سه

 )صورت(. surat، )ظاهر( zâher، )غُصّه( qosse، )قِصّه( qesse، )معبود(
 )خواهر(. xâhar، )خواجو( xâjuمانند ، واو غیرملفوظ مثل خط فارسی باشد ـچهار

 نکاتی دربارة همزه و عین ـ07
دانند در زبان فارسی آوای عین وجود ندارد و شناسان ایرانی میة زبانکه همچنان

 ییصدا« عین»ی و یی است چاکنایصدا« همزه»شود. برای بیان آن از همزه استفاده می
های فارسی قرار است حلقی. از طرفی همزه به صورت واج فقط در میان و پایان واژه

ی یصرفاا یك اجبار آوا ،دشوز یك مصوت بیان میگیرد و در آغاز واژه که معموالا قبل امی
شود. به همین دلیل ی تولید مییاست که هر مصوّت آغازی به همراه یك بست چاکنا

است. به آوانویسی التین در ارتباط با همزه و  vc(c)(c)ساخت هجای فارسی به صورت 
 : عین در کلمات زیر توجّه شود

 abr اَبر

 abâ عَبا

 asl اَصل
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 obur عبور

 mas?ul مسئول

 mas?ud مسعود

 ?man منع

 da?i دائی

 نمونة آوانویسی چندگونة زبانی ـ09
 0سمنانی ـ یك
 آوانویسی التین ـ الف

Piya vo mey tasbiyi nâ mmonano vače tasbiya downe. tasbiyi nâ ko bowssiye, 
downe vlow mâbin. 

 آوانویسی فارسی ـ ب
 ه وِلُو مابین.دُونِ، ی نا مِمُنَنُو وَچِه تَسبییَه دوُنِه. تَسبییی نا کُو بُوسّییِهتَسبییپییَه وُ می

 معنی فارسی -ج
ها ولو دانه ،دانة تسبیح. نخ تسبیح که پاره شود، مثل نخ تسبیح هستند و بچّه، پدر و مادر

 شوند.می
 7کردی مهابادی ـدو
 آوانویسی التین ـ الف

dastī dezakânū kârwânsarâ čiyakaw kârwânčēkayân bastnū dagaļ kâbrây 
hamūyân berdna ken pâšây. away bebū bō pâšâyân gēŗâwa. Pâšâš awânī la 
zendânē kerdū pūļēkī zōrī dâ ba kâbrâyū awīšī âzâd kerd. 

 آوانویسی فارسی ـ ب
ن ی هَمویان بِردنَه کِدَستی دِزَکانو کاروانسَرا چییَکَو کاروانچِکَیان بَستنو دَگَل کابرا

پاشای. اَوَی بِبو بُو پاشایان گِراوَه. پاشاش اَوانی لَه زِندانِه کِردو پولِکی زُری دا بَه کابراِیو 
 اَویشی آزاد کِرد.

 معنی فارسی -ج
ها را بستند و با مرد همه را بردند نزد پادشاه. سراچی و کاروانچیدست دزدان و کاروان

را به زندان انداخت و پول زیادی  هاآنشاه بازگو کردند. پادشاه هم آنچه شده بود برای پاد
 به مرد داد و آزادش کرد.

 
                                                           

 خاب شده است.انت 79اهلل وزیری سمنانی، ص ی ذبیحاآق نوشتهدستاین متن از  0
 انتخاب شده است. 019این متن از کتاب کردی مهاباد، صفحه  7
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 0فارسی اصفهانی ـ سه
 آوانویسی التین ـ الف

- ru pellehâyi poli xâdzu, šabtseruni xobes 

kenâri yâr nišessan bâ mehrebuni xobes 

- be yādi sadr o adib o habib o sâ?atsâz  

tâ gorg â miš, dam â passâ, tarune xuni xobes 

- tu âb, betstsegimun, mesi mâyi lul mizened  

bâ âlemi ke gom o gur šodes dzevuni xobes 

. hanu sedâš miyâd piremardi ša: ri farang 

hovâr mized ke tamâšâ eger bukuni xobes 

. kudzând bâdbâdekâ rangi, mollâ kâqeziyâ  

bâ qaddi tsowle bâzam bâzi pošdebuni xobes 

. darâyi payn dari basses, na nandzunes na nane  

meger hameš nimigofdan ke zendeguni xobes 

. qobâri ke ruyi pardâs râssi ye vedzebes 

na umedes â na rafdes kesi, naduni xobes 

. šabes â rudxune zâyanderudes â ma: tâb  

asâm kudzâs ke pâšam, komekresuni xobes 

. yexurde xosrow, šikar ruyi harfâ talx bepâs  

širinzebuniyi to bâ lahdze esfahuni xobes 

 آوانویسی فارسی -ب
 شَب چِرونی خُبِس، هایی پُلی خواجورو پِلِّهـ 0

 کِناری یار نیشِسِّن با مِهرِبونی خُبِس
 سازادی صَدر و اَدیب و حَبیب و ساعتبِه ی ـ7

 تَرونِه خونی خُبِس، تا گُرگ آمیش دَم آپَسّا
 زِنِدمِثی مایی لول می، مونبِچِّگی، تو آب ـ9

 با عالِمی کِه گُم و گور شُدِس جِوونی خُبِس
 فَرَنگیاد پیرِمَردی شَریهَنو صِداش می ـ0

 زِد که تَماشا اِگِر بوکونی خُبِسهُوار می
 مُلّا کاغِذیا، کوجاند بادبادِکا رَنگی ـ5

 با قَدّی چُولِه بازَم بازی پُشدِبونی خُبِس
                                                           

 کتاب بارون و بارفَتَن انتخاب شده است. 077این متن از صفحه  0



_   605  بنویسیم؟ خطی چه با را ایرانی زبان هایگونه _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 نَه نَنجونِس نه نَنِه ، دَرایی پَین دَری بَسِّس ـ6
 مِگِر هَمِش نیمی گُفدَن کِه زِندِگونی خُبِس

 غُباری که رویی پَرداس راسّی یِه وِجِبِس ـ7
 ی خُبِسنَدون، نَه اومِدِس آ نَه رَفدِس کِسی

 شَبِس آ رودخونِه زایَندِه رودِس آمَتاب ـ1
 رِسونی خُبِسکُمِك، عَصام کوجاس کِه پاشَم

 شیکَررویی حَرفا تَلخ بپاش، خسرو، یِخوردِه -9
 زِبونی یی تو با لَهجِه اِصفَهونی خُبِسشیرین

 معنی فارسی ـ ج
 چرانی خوب است.شب، های پُلِ خواجوروی پلّه ـ0

 ن با مهربانی خوب است.کنار یار نشست
 ساز به یاد صدر و ادیب و حبیب و ساعت ـ7

 خوانی خوب است.تا دم صبح هر لحظه ترانه
 زند.مثل ماهی وول می، مانبچّگی، توی آب ـ9

 گور شده جوانی کردن خوب است.وبا عالَمی که گم
 آید پیرِمردِ شهر فرنگهنوز صدایش می ـ0

 نید خوب است.زد که تماشا اگر بکفریاد می
 های کاغذیبادبادک، های رنگیکجا هستند بادبادک ـ5

 با قدّ خمیده باز هم بازی پشتِ بامی خوب است.
 نه مادربزرگ هست و نه مادر، دری بسته استدرهای پنج ـ6

 گفتند که زندگانی خوب است.مگر همیشه نمی
 هاست به راستی یك وجب است.غباری که روی پرده ـ7

 ندانی خوب است.، ت و نه رفته است کسینه آمده اس
 رود است و مهتابشب است و رودخانة زاینده ـ1

 کمك رساندن خوب است.، عصایم کجاست که بلند شوم
 های تلخ بپاشخسرو یك کمی شکر روی حرف ـ9

 زبانی تو با لهجة اصفهانی خوب است.شیرین
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 شناسی ترتیب اصلی کلمات در زبان گیلكیرده

 پژوهشگر زبان و فرهنگ گیالن / مسعود پورهادی 

 
 
 
 

بررسی ترتیب کلمات و ارتباط آن با ترتیب ، هاشناسی زبانیکی از مطالعات رده
 است. (v)و فعل  (o)مفعول ، (s)یعنی ارتباط بین فاعل  ،های اصلی جملهسازه

شناسی ترتیب رده»از آن به عنوان  CAMRIE« کامری»شناسان همانند برخی از زبان
 برند.نام می Basic constituents order Typology« های اصلیسازه

 (v)و فعل  (o)مفعول صریح ، (s)ترتیب نسبی فاعل ، شناسی ترتیب کلمات اصلیرده
، ولمفع»تواند دارای شش ترتیب منطقی؛ کند که میمطالعه می دیگریكرا نسبت به 

، فاعل، فعل»، (vos)« فاعل، مفعول، فعل»، (ovs)« فاعل، فعل، مفعول»، (osv)« فعل، فاعل
باشد. چون در  (sov)« فعل، مفعول، فاعل»، (svo)« مفعول، فعل، فاعل»، (vso)« مفعول

از  ،در رابطه با دو سازه دیگر، فاعلشناختی زبان توزیع و جایگاه بسیاری از مطالعات رده
بررسی ترتیب کلمات اصلی عمالا به ، اهمیت نظری و تجربی بسیار کمی برخوردار است

مرکب و وابسته خالصه ، در سطح جمالت ساده دیگریكبررسی مفعول و فعل نسبت به 
 د شومی voو  ovشود که منجر به دو ترتیب اصلی ممکن می

درگروه اسمی مورد مطالعه  را نظر ساختار ترتیب کلمات گیلکیمقاله حاضر از همین م
های دنیا را نشان دهد و در ادامه نزدیکی و دوری گیلکی با تمایالت جهانی زبانقرار می

کند که این ساختارها در گیلکی در بیشترین هایی استدالل میدهد و با ذکر مثالمی
در صورتی که زبان فارسی ، روپایی انطباق داردهای هند و ابا ترتیب کلمات در زبان، موارد

های کهن ها از دست داده و از ویژگیهای خود را با این زبانسوییهم، در بسیاری از موارد
 نشینی و دور شدن است.خود در حال عقب
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 (sov)فعل  ـمفعول ـ  رتیب کلمات اصلی در گیلکی همانند زبان فارسی به صورت فاعلت
 است.

 mәn kitâb.â bihe: m)). 0. را خریدم من کتاب

 mәn bihe: m kitâb.â)). 7. من خریدم کتاب را
 mәn kitâb bihe: m)). 9. من کتاب خریدم
 mәn bihe: m kitâb)).* 0. من خریدم کتاب

با این تفاوت که ترکیب کلمات ، انددر گیلکی sovجمالت باال نمایانگر ترتیب کلمات اصلی 
تأکید بر عمل خریدن  7 ةتر است. در جملنشانبی 7 ةترتیب کلمات در جمل از 0 ةاصلی در جمل

شود. تأکید نمی« کتاب»و « خریدن»ی کلمه بر هیچ یك از دو 0 ةاست در حالی که در جمل
 در حالی که، شده نداردنکره یا نامشخص است و مرجعِ از پیش فرض، مفعول صریح 9 ةدر جمل

 ةشده است. جملو مشخص است و دارای مرجعِ از پیش فرض معرفه 0 ةمفعول صریح در جمل
بدساخت و غیر  0 ةجمل، در نتیجه، گیرددهد که فعل قبل از مفهوم نکره قرار نمینشان می 0

که در این  ـ7 ةمانند جملـ تواند قبل از مفعول معرفه قرار گیرداما فعل می، دستوری است
 است. (vo)مفعول  ـار بودن ترتیب فعل دتأکید بر عمل فعل و نشان ةصورت نشان

بالفاصله قبل از فعل و بعد از مفعول ، باشد ɣ در جمالت گیلکی اگر مفعول صریح نکره
ی در انتهای اسم و ضمیر منته، گیرد. در صورتی که مفعول صریح معرفه باشدغیرصریح قرار می

آید. در جمالت گیلکی می bәیا  reمفعولی  ةو پس از آن نشان /ә/اضافه  ةکسر ةخوان نشانبه هم
 گیرد.مفعولِ صریحِ معرفه بعد از فاعل و قبل از مفعول غیر صریح قرار می، نشانو ترتیب بی

 اردفاصله قبل از فعل دتری به قرار گرفتن بیشای تمایل بیمفعول غیرصریح حرف اضافه
 (.6 ة)نك. جمل

 .mәn hasәn.ә.re kitâb bihe: m 5 من برای حسن کتاب خریدم.

 .mәn kitâb.â hasәn.ә.re bihe: m 6 من کتاب را برای حسن خریدم.
 .mәn hasәn.ә re bihe: m kitâb*  7 من برای حسن خریدم کتاب.
 .mәn kitâb hasәn.ә re bihe: m 1 من کتاب برای حسن خریدم.

 .mәn hasәn.ә.re bihe: m kitâb. â 9 من برای حسن خریدم کتاب را.
 .mәn hasәn.ә.re kitâb.â bihe: m 01 سن کتاب را خریدم.من برای ح

 1 ةمفعول صریح نکره بعد از فعل قرار گرفته و جمله غیردستوری است. در جمل 7 ةدر جمل
اجناسِ  ای کتاب ونقش مقابله ةدهندمفعول صریح نکره قبل از مفعول غیرصریح قرار دارد و نشان

ه دارد. های دیگر جملبیشتری نسبت به سازه ةکتاب تکی، دیگرِ قابلِ خرید است. در این جمله
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د پذیرفتنی توانای این جمله نمینقش مقابله، اضافی و تغییر معنایی ةباید گفت که بدون تکی
)کتاب را( بعد از فعل قرار دارد و برخالف  /kitâb.â/یعنی ، مفعول صریح معرفه 9 ةباشد. در جمل

 ةدر جمل )خریدم( است. /bihe: m/تأکید بر فعل ، ن جملهکامالا دستوری است. در ای 7 ةجمل
ای که مفعول غیرصریح از جایگاه پیشین به گونه، ها روی داده استجایی سازهنوعی جابه 01

در مورد کتاب  6 ةجدا شده و قبل از مفعول صریح معرفه قرار گرفته است. جمل 6 ةخود در جمل
در مورد حسن صحبت  01 ةولی جمل، دهکند که برای حسن خریده شخاصی صحبت می

 کند که کتاب خاصی برای او خریده شده است.می
جایی بسیار کمی در سطح جمالت رسد مفعول نکره امکان جابهطورکلی، به نظر میبه

گیرد، ساده در گیلکی دارد و به همین خاطر است که عمدتاا، بالفاصله قبل از فعل جای می
است )نك.  ی در جملهبیشترجایی بهعرفه دارای امکان جادر حالی که مفعول صریح م

 واحدی لنگرودی(.
در ترتیب اصلی کلمات در گیلکی ، دهد که گرایشی هر چند محدودشواهد باال نشان می

، این ویژگی، (1و  7های گیرد )مانند مثالوجود دار که در آن فعل در پایان جمله قرار نمی
ولی این ، دهدکند و در مسیر تحول قرار مینزدیك می (vo)آغازین های هسته گیلکی را به زبان

اروپایی وتر هندهای قدیمکه زبانــ های هسته پایانیری خصوصیات زبانهای بارزتدر نمونه، زبان
 را در خود حفظ کرده است. ــندانیز از این نوع

 : نداگرایش های جهان دارای دوزبان 7و کامری 0های گرینبرگبراساس یافته
 های زیر را دارند: ابتدایی ویژگی ةهای هست. زبان(ov)انتهایی  ةو هست (vo)ابتدایی  ةهست

 .(prn)آید؛ حرف اضافه پیشین دارند؛ یعنی حرف اضافه قبل از اسم می ـ

 آید.است؛ یعنی اسم قبل از صفت می (NA)در آن به گونه  (N)و اسم  (A)ترتیب صفت  ـ
 هستند. (NG)آید؛ یعنی می (N)پس از اسم  (G) الیهمضاف ـ
 هستند. (NRel)آید و سپس بند موصولی؛ یعنی اسم می ابتدا ـ

 : پایانی به قرار زیر است ةهای هستویژگی زبان
 (Pon) پسین دارند. ةحرف اضاف ـ
 (AN)آید؛ صفت قبل از اسم می ـ
 (GN) آید؛الیه قبل از اسم میمضاف ـ
 )نك. یوسفیان(. (RelN)گیرد؛ از اسم مرجع قرار میبل قبند موصولی  ـ

                                                           
 Geenberg 
 Comrie 
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 پردازیم.به بررسی ترتیب کلمات در گروه اسمی گیلکی می، با توجه به آن چه آمد
 

 گروه اسمی 6ـ7
زامی در د. تنها عضو الشووابستگی تشکیل می ةگروه اسمی از عناصر هسته و وابسته و نشان

، پیشین :اندها بر دونوعهایی داشته باشد. وابستهبستهتواند واآن است که می ةهست، گروه اسمی
 پسین.

ها باعث غیر دستوری و ها تابع قواعد خاصی است. تقدم و تأخر آنترتیبِ آمدنِ وابسته
 .شودبدساخت شدن جمله می

 

 های پیشینوابسته 6 ـ7 ـ0
 : اند ازهای پیشین اسم در گیلکی به ترتیب عبارتوابسته

 ؛ان شاخصاسم به عنوـ 0
 ؛نسبی و صفت لیاقت، مفعولی، فاعلی، های بیانی شامل صفت بیانی سادهصفتـ 7
 ؛)چند( ĉәnنمای اعداد و ممیزها و کمیتـ 9
  ؛مبهم و تعجبی، پرسشی، های اشارهصفتـ 0
 ؛الیه اسمی یا ضمیریمضافـ 5
 .برخی از حروف اضافهـ 6
 پیشین یك ۀ. وابست6ـ7ـ0ـ0

 اسم یا صفتی است که به عنوان شاخص، در گروه اسمی زبان گیلکیاولین وابسته پیشین 
 رود.برای احترام و یا محدود کردن اسم به کار می

های هها با جایگاه وابستتغییر جایگاه آن، کنندها اولین جایگاه قبل از اسم را اشغال میشاخص
 شود.پیشین دیگر باعث بدساختی گروه اسمی می

 ke: xudâ sәfәrصفر  کدخدا

 še x isâ شیخ عیسی
  ustâ musәybاستاد مُصیب 

 . وابسته پیشین دو6ـ7ـ0ـ7
نسبی و لیاقت در جایگاه دوم پیش از ، مفعولی، فاعلی، های بیانی اعم از صفت سادهصفت

 : هسته قرار دارند
  hist ә râši خیس ةجاد
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  zәrx ә gәb سخنِ گزنده
  dučulkәstә dim چروکیده ةچهر

 : آیدها میمیانِ آن /ә/ی در این صورت نشانه، توانندخود وابسته بپذیرندها میهاین وابست

  zәrx ә kâl ә gәbکال  ةسخنِ گزند

 گیرد.اضافه نمی ةنشان، اگر صفت به مصوت ختم شود
  siyâ kәlâč کالغِ سیاه

 : گیرندمی /i/ عموماا نشانه، نوع جنس نهفته است ةها نشانای که در معنی آنهای بیانیصفت

  mirs i mušrәfә مسی ةمشرب

  gâli poš i xânә پوشگالی ةخان
 /dânә/توان با ممیزهایی نظیر )کوچك( را می /kuči/، )بزرگ( /pile/های ساده در گیلکی صفت

 : به کار برد /tâ/ و
  kučitâ xâxurخواهرِ کوچك 

 itâ pile dânә xânәmâr kuyi hangәdәrیك کدوی خیلی بزرگ  ةبه انداز

 های پیشین سه. وابسته6ـ7ـ0ـ6
 ممیز است و ةهای پیشین سه در گیلکی اعداد و ممیزها هستند. عدد وابستوابسته

ز آید. ممیاند. ممیز همیشه قبل از هسته و پس از عدد میهسته ةعدد و ممیز با هم، وابست
اصلی بدون ممیز به رود، اما عدد گاه بدون عدد اصلی برای توصیف اسم به کار نمیهیچ

 رود: کار می
  du dânә âquz دوعدد گردو

 čâr bәrârân چهاربرادران
تواند هم مفرد و هم جمع بیاید. مانند مثال هسته می، در گیلکی اگر عدد بیش از یکی باشد

 باال.

 ها قرار دارد. در گیلکی عدد ترتیبی را از طریق افزودنعدد ترتیبی نیز در جایگاه سوم وابسته
/umi/ سازندبه عدد اصلی می : 

 pәnj.umi پنجمین
 pәnj.umi lešә پنجمین گوساله

رود و مانند عدد اصلی پیشین سه به کار می ة)چند( نیز در جایگاه وابست /anč/نمای کمیت
 : رودکند و حتی با ممیزها نیز به کار میعمل می

  čәn.tâ sәs.ә kulmә نمكچند تا ماهیِ بی
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 : رود)چه( نیز از جمله عناصری است که در این جایگاه به کار می /či/صفت تعجبی 
  či qәšng.ә amârәt.iچه عمارت قشنگی 

با هم در توزیع تکمیلی  /ič/اعداد ترتیبی و صفت تعجبی ، اعداد اصلی، /čәn/نمای کمیت
 به کار برد. دیگریكتوان با ها را نمیآن، به سخن دیگر، هستند

 
 
 پیشین چهار ۀبست. وا6ـ7ـ0ـ4

صفت پرسشی و صفت مبهم قرار دارند. ، های گیلکی صفت اشارهدر جایگاه چهارمِ وابسته
 )همان( است. /hu/، )همین( ha/ ،/hi، )آن( /u/، )این( /a ،i/: های اشاره در گیلکیصفت

  a i dәzgâ gâli poš.i xânә پوشگالی ةاین یك دستگاه خان

  hu gâli poš.i xânә پوشگالی نةهمان خا
 : پیشین چهار است ةصفت پرسشی نیز یکی دیگر از اعضای وابست

 ko gâli poš i xânә پوشگالیةکدام خان

 از دیگر اعضای این طبقه صفت مبهم است.
  har du tâ gâli poš.i xânәپوش گالی ةهر دو تا خان

تواند که می /har/زدر این جایگاه صفات اشاره و پرسشی با هم در توزیع تکمیلی هستند ج
 : نشینی قرار بگیردبا برخی از صفات در محور هم

  har tâ a gâli poš.i xânâ.nâپوش را های گالیهر کدام از این خانه

 پیشین پنجۀ. وابست6ـ7ـ0ـ5
، لکیالیه اسمی و ضمیری است. در گیپیشین پنج در گروه اسمی گیلکی شامل مضاف ةوابست

ه در جایگاه الیبلکه به عنوان مضاعف، پیشینِ یك ةاخص در جایگاهِ وابستاسم نه تنها به عنوان ش
مثل ، یگرهای دوابسته، تواند به عنوان هستهشود و خود نیز میپیشین پنج نیز ظاهر می ةوابست

 : ای گسترش یابدالیه بپذیرد و با گروه اسمی تازهصفت یا مضاعف، شاخص
Še: x isâ pile pәsәr a donә sâlmâkudә aquzâ bәârd. 

 کنده را آورد.پسرِ بزرگِ شیخ عیسی این دو دانه گردوی پوست
ami kogâ arbâb.ә du uškubә zinkây.i sәr amârәt 

 ما   ةپوشِ اربابِ محلحلب ةدو طبقة خان
آورد و در بدساخت به وجود می ةزنجیر، های دیگر اسمها با وابستهجایی این وابستهجابه

 : دهدساخت را تغییر میمواردی معنی 
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  pile pâlәvân sәfәr.ә bәrâr برادرِ پهلوان صفرِ بزرگ

  pâlәvân sәfәr.ә pile bәrâr برادرِ بزرگ پهلوان صفر

 پیشین شش ۀ. وابست6ـ7ـ0ـ0
ان گرایش عمومی زب، انددخیل ةعمدتاا حروف اضاف، عناصر این جایگاه در گروه اسمی گیلکی

به صورت پسین است. اعضای این جایگاه محدود به چند حرف ، افهگیلکی در کاربرد حروف اض
 : اضافه زیر است

  bi ĉәgә mušt عُرضه(چنگ و مُشت )مجازاا بیبی

 tâ ami bâq تا باغ ما
 jә xumâmә bazaar از بازار خمام

 .bâ kәlә adәm.ә ای است.آدم با کله
 

 های پسین. وابسته6ـ7ـ7
 : اندهای پیشیناز وابسته کمترهای پسین گیلکی وابسته

 هاشاخصـ 0
 های جمع و حرف ندانشانهـ 7
 بند موصولی، حرف اضافهـ 9
 بدلـ 0

 

 پسین یك ۀ. وابست6ـ7ـ7ـ0
جایگاه  اند و اولینپسین ةدر گیلکی وابست، عمو و خاله، خانم، برخی عناوین و القاب مانندِ آقا

 کنند.پس از اسم را در گروه اسمی اشغال می
  naz xânәm.ә šân.ә xânә sârâ tân خانم ناز اینا ةمیانِ حیاط خاندر 

 kәrim amn a du kәlә čor.ә bәjâr رونقِ عمو کریمبی ةاین دوکرت مزرع
 

 پسین دو ۀوابست .6ـ7ـ7ـ7
 های جمع و ندا هستند.پسین گروه اسمی گیلکی نشانه ةدومین وابست

  kәrim amu dukân.ân های کریم عمودکان

  sivid.ә maye: n.ә ašbәl های سفیدیار ماهیخاو
  mirzâ kuči xân.â خانآی! میرزاکوچك
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 های پسین سهوابسته . 6ـ7ـ7ـ6
از هسته  پس، اضافه یا بدون آن ةدر گیلکی غالبِ حروف اضافه پسین هستند و به همراه نشان

 : دهندآیند و سومین جایگاه گروه اسمی را به خود اختصاص میمی
  kәrim amu šân.ә arâ/amrâ/mәrâ مراه کریم عمواینابه ه

  dârân.ә sәr.ә vәrf برفِ روی درختان
ریب همراه عدد بیاید و تق، تواند پس از ممیزنکره می، نکره نیز در جایگاه سوم قرار دارد ةنشان

 : را برساند
 . si tâ.y.i bostidiشدند. نفری میسی

یسین سه آید و در جایگاه وابستهپس از هسته می، معیاربند موصولی گیلکی همانندِ فارسیِ 
ارجاعی  ةحوز ةروند و با محدود کردن دامناین بندها اغلب همراه نکره به کار می، گیردقرار می

 : شناسایی کند، سازد که موضوعی را که گروه اسمی به آن داللت داردمخاطب را قادر می، آن
 . dâr.i ki bâr nâre, himә re xobәم خوب است. برای هیز، آورددرختی که بار نمی

 . ke: xodâ sәhәr.i ki mәn šәnâxtim شناختم.کدخدا صفری که من می
 

 پسین چهار ۀوابست. 6ـ7ـ7ـ4
ا گروه اسم ی، کند. بدلپسین در گروه اسمی گیلکی را بدل پُر می ةچهارمین جایگاه وابست

معرفی  شتربیآید تا توضیحی بدان بیفزاید یا آن را گروه اسمی می ةای است که بعد از هستاسمی
  :کند

 . ali,mipile bәrâr, bušo tehrân به تهران رفت.، برادر بزرگ من، علی
 : شوندمعطوف می دیگریكبه  /u/ همپایگی ةبا نشان، ها در صورت تعددبدل

 Ke: xordâsәfәr.әzâkân,hasәn.u husen حسن و حسین، های کدخدا صفربچه

 : کندشان تغییر مینقش دستوری، با تعویض جایگاه هسته و بدل

 . hasәnu.Husen,kexodâsәfәr.e zâkân های کدخدا صفربچه، حسن و حسین

 های پیشین و پسین بپذیرد.تواند وابستهبدل به عنوان هسته می

 .Ke: xodâsәfәr.әzâkân, hasәn.u.husenә.šân حسن و حسین اینا، های کدخدا صفربچه

ها را وضعیت ترتیب سازه، حال با توجه به توصیف انجام شده از گروه اسمی در زبان گیلکی
کنیم و به مقایسه آن با فارسی معیار شناسی بررسی میهای چهارگانه ردهبراساس ترتیب

 پردازیم.می
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که ای طور کلی در تمامی عبارات و جمالتِ گیلکیبه، ترتیب حرف اضافه با اسم هسته الف(
یعنی حرف اضافه ، است (NPo)شود به صورت ها مشاهده نمیتأثیر و نفوذ زبان فارسی در آن

آن حرف دخیل ، (PrN)گیرد آید. در مواردی که حرف اضافه قبل از اسم جای میبعد از اسم می
 است و ترتیب آن تحت نفوذ زبان فارسی است.

 گیرد.صفت قبل از اسم قرار مییعنی ، است (AN)ب( ترتیب صفت و اسم هسته به صورت 
 آید.الیه قبل از اسم مییعنی مضاف، است (GN)الیه و اسم هسته به صورت ج( ترتیب مضاف

یعنی بند موصولی همانند زبان ، است (NRel)سم هسته به صورت اترتیب بند موصولی و  د(
 آید.فارسی پس از اسم هسته می

ته تأیید دیگری است بر هس، ی در زبان گیلکیشناسرده ةتوضیح و تحلیل روابط چهارگان
های جهانی و انطباق آن با ترتیب کلمات در سو بودن آن با گرایشهم، ی بودن این زباننپایا

. اندی میانی تحویل قرار گرفتههای آن در مرحلههر چند برخی از ساخت، اروپاییوهای هندزبان
ین موارد از ترتیب بیشتردر ، و یا هسته انتهاست (ov)زبان ، زبان فارسی که همانند زبان گیلکی

انطباق ندارد و در مسیر تغییر تاریخی  (ov)های با ترتیب اصلی کلمات در زبان، های فوقسازه
ها در گیلکی گواه بر این ولی شواهد و قرائن ترتیب سازه، است (vo)به ترتیب  (ov)از ترتیب 

های دچار تحوالت و تغییرات شده و ویژگی کمترارسی مدعاست که زبان گیلکی نسبت به زبان ف
 ده است.کرحفظ  بیشترکهن خود را 
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 در گویش رودبار گیالن /h/و  /ˀ/های بررسی تحوالت واج

  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن  /علی علیزاده جوبُنی 

 
 
 
 

 مقدمه
زیرا با روند فزاینده ، برخوردار استها از اهمیت بسزایی امروزه توصیف آوایی گویش

های شاخص، های مهاجم تازی و غربیورود واژگان زبان فارسی رسمی و نیز واژگان زبان
ویژه زبان فارسی ههای مهاجم بها در حال اضمحالل در قواعد آوایی زبانآوایی گویش

بومی سالمند و در گویش رودباری وجود ندارد و گویشوران  /ž/واج ، هستند. برای نمونه
به جای این واج در  ،که جز با زبان بومی با زبان دیگری چندان آشنا نیستند ،ناآموخته

گیرند و مثالا ژیان را به کار می /j/واج ، های غربیواژگان وام گرفته شده از فارسی یا زبان
را  /ž/اج و، اما گویشوران امروزین گویش رودباری، کنندرا جیان و بیژن را بیجَن تلفظ می

های مهاجم بر زبان مادری گیرند و این به دلیل تأثیر زبانگوهای خود به کار میودر گفت
 است. 
تحوالتی که ، به هم نزدیك است /ˀ/و  /h/های های آواشناسی واجکه ویژگی جاآناز 

 از این رو نخست این دو واج را، آید بسیار به هم نزدیك استدرباره این دو واج پیش می
شده کنیم و پس از آن به بررسی تحوالت واجی و ارائه شواهد واژگانی گردآوریتوصیف می

. شواهدی اندههای گویش رودبار استخراج شدنامهپردازیم. شواهد این پژوهش از واژهمی
. اندههای میدانی از گویشوران بومی گونه جوبنی گردآوری شددر پژوهش، که ارجاع ندارند
نام گونه ذکر شده است. مواردی ، اندههای دیگر استخراج شدشواهد از گونه در مواردی که

نامه گونه جوبنی از واژه، مشخص شده است« ع»که نام نویسنده برای رعایت اختصار با 
 .انده( آورده شد0919، )علیزاده جوبنی
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  /h/و  /ˀ/های توصیف واج

واک بی، (tense)سخت ، (egressive)سو برون، (pulmonic)خوان ششی یك هم /ˀ/واج 
(voiceless) ، انفجاری(plosive) ، دهانی(oral)  و چاکنایی(glottal) 51، است. )ثمره :

0916 ) 
دهانی و ، (fricative)سایشی ، واکبی، سخت، سوبرون، خوان ششییك هم /h/واج 

 (69: چاکنایی است. )همان
، (glottis)شوند. چاکنای دهان تولید میهای هر دو واج بدون دخالت زبان و دیگر بخش

قرار دارند. وقتی  (larynx)است که در حنجره  (vocal cords)فضای میان تارهای صوتی 
واج تولید شده ، چاکنای باز باشد و مانعی برای خروج هوا به سمت بیرون از دهان نباشد

/h/ واج ، شود خواهد بود. وقتی چاکنای کامالا بسته باشد و سپس ناگهان باز/ˀ/  تولید
 ( 0911: 97، خواهد شد. )یول

های های فارسی معیار و نیز گویشخوانرا در زمره هم /ˀ/، شناسیكبرخی منابع زبان
این واج را در زمره ، اما برخی، دانندچرا که آغاز به واکه را روا می ؛اندایرانی نو نیاورده

شود دیده می (stop)ای انسداد گونه، آغاز به واکهزیرا به باور آنان در  ؛اندها ذکر کردهواج
 نمایش داد.  /ˀ/توان آن را با واج که می

 
 های باستانی در زبان /h/و  /ˀ/های پراکنش واج

در دورة باستان تا فارسی نو به عنوان هجای  /ˀ/واج ، اگر آغاز به واکه را روا ندانیم
 : شودآغازین دیده می

)فارسی جدید(  asbاسب  ←)فارسی میانه(  aspاسپ  ←ستان( )فارسی با aspaاسپه 
 (0911: 07، )باقری

نشانی از این واج در جایگاه میانی و پسین ، شناسی تاریخی زبان فارسیاما در واج
دار از عربی دار و عیناست با واژگان همزه« ع»یا « همزه»که معرف  /ˀ/خوان نیست. هم

، یشود. )ابوالقاسمهمزه تلفظ می، عربی« ع»در فارسی دری به فارسی دری راه یافته است. 
76 :0917 ) 

 (Indo European language)اروپایی وهند /s/بیشتر بازماندة ، در فارسی باستان /h/واج 
میانی و پایانی بر ، در هر سه موضع آغازی، است. این واج دورة باستان گاه تا فارسی نو

 : جای مانده است



_   679  گیالن باررود گویش در/ h/و/?/  هایواج تحوالت بررسی _ _ _ _ _ _ _  

 

)فارسی  hâvanهاوَن  ←)فارسی میانه(  hâvanهاوَن  ←)اوستایی(  -hâvanaهاوَنَه 
 جدید(

اژدها  ←)فارسی میانه(  aždahâkاژدهاک  ←)اوستایی(  -ažidahâkaاَژی دهاکه 
aždahâ )فارسی جدید( 
، )فارسی جدید( )باقری pihپیه  ←)فارسی میانه(  pihپیه  ←)اوستایی(  -pivahپیوَه 

0911 :059-009) 
ایرانی باستان  /h/ایرانی میانه غربی و آن دنبالة  /h/همان ، در فارسی نو /h/خوان هم

 ( 6-71: 0917، است. )ابوالقاسمی
 

 در فارسی رسمی و عامیانه /h/و  /ˀ/های پراکنش واج
شناسانی که به تحوالت دو واج مزبور در فارسی نو دقیق شده است الزار یکی از زبان
 فرانسوی است. 

 ârezuپیش از یك واکه آغازی مانند آرزو  /ˀ/واج ، ر آورده است که در فارسی معیارالزا
( مقصود وی از وقوع 0910: 01، شود. )الزارشنیده می soˀâlیا میان دو واکه مانند سؤال 

 همایی دو واکه در پایان یك هجا و آغاز هجای دیگر است. ، واج در میان دو واکه
های زیر واج رود و تنها در جایگاهنمی واج به شمار، ایگاه آغازیندر ج /ˀ/، از نگاه الزار
 : آیدبه حساب می

 maˀxuzو مأخوذ  maˀlumمعلوم : خوان مانندپس از واکه و پیش از هم (الف

 alˀânو اآلن  afˀiافعی : خوان و پیش از واکه مانندپس از هم (ب
  robˀو ربع  mamnuˀمنوع م: خوان ماننددر پایان واژه پس از واکه یا هم (ج

 tabiˀatو پیش از واکه مانند طبیعت  /i/پس از  (د

شود یا این واج در زبان گفتاری وجود ندارد و به جای آن واکه پیشین بلندتر تلفظ می
در جایگاه میانی یا پایانی به دست  /ˀ/. )همان( همه شواهدی که الزار از شودحذف می
 هستند.  های تازیواژهوام، داده است

 بلکه این، افتدای بیاید در بیشتر موارد میاگر پس از هر واکه /h/واج ، در زبان گفتار
 ( 9ـ00: 0910، شود. )الزارواج در هر جایگاه جز آغاز واژه معموالا حذف می

خواهیم دید که تحوالت دو واج مورد نظر در گویش رودباری با زبان گفتار فارسی 
 زبان معیار. قرابت بیشتری دارد تا
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 در گویش گیلکی /h/و  /ˀ/های واج
جوار گویش رودباری است و گویش هم، های کرانه کاسپینگویش گیلکی از گویش

های بسیار دارد و از رودبار در وجوه متفاوت و از جمله نظام واجی با این گویش همانندی
 شناسان تحت تأثیر روزافزون این گویش قرار دارد. نظر زبان

های گیلکی نیاورده است. را در شمار واج /ˀ/واج ، در توصیف گویش گیلکی، هادیپور
در ، شود و در جایگاه میانیدر گیلکی تنها در جایگاه آغازین ظاهر می /h/واج ، از نگاه او

ود. ششود و در جایگاه پایانی حذف میبیشتر موارد به کشش واکه قبل از خود مبدل می
 ( 0917: 77، ورهادی)پ čâچا  ←مانند چاه 

از « ع»و تلفظ اند های گیلکی نیاوردهرا در میان واج /ˀ/واج ، راستار گوییوا و همکاران
واژگان عربی در جایگاه آغازین و حذف آن در جایگاه میانی و پایانی را با شواهدی نشان 

های واجسن نیز آن را از ( کریستن75-79: 0995: . )راستار گوییوا و همکاراناندهداد
کرده و چند نمونه از تحوالت  /h/سن درنگی کوتاه بر واج گیلکی ندانسته است. کریستن

مهربان و فهمستن و ، و کشش واکه پیشین در واژگانی مانند کهنه /h/آن از جمله حذف 
را برشمرده است.  xâxurدر خاخور  /x/به  /h/خانه و ابدال در صاحب /h/حذف 

 (91و  97: 0970، سن)کریستن
ها خوانرا در میان هم /ˀ/واج ، رضایتی نیز در توصیف ساخت آوایی زبان تالشی مرکزی

رود و در میان نمی در پایان واژگان اصالا به کار /h/واج »نیاورده و تصریح کرده است که 
 ،)رضایتی کیشه خاله« گردد.شود یا به آوای دیگری تبدیل میها هم اغلب حذف میواژه
76 :0916) 
 

 در گویش رودباری /h/و  /ˀ/های واج
ها نیاورده و تصریح را در میان صامت /ˀ/واج ، سبزعلیپور در توصیف تاتی انبوه رودبار

، اما همزه در این جایگاه، گیردقبل از واکه در این گویش یك همزه قرار می: کرده است
 ( 0919 :79، بلکه یك واقعیت آوایی است. )سبزعلیپور ،ارزش واجی ندارد

خوان در جایگاه پایانی حذف آورده است که این هم /h/او در توصیف تحوالت واج 
 ،شود که در صورت حذفد و در جایگاه میانی گاه به واج دیگر بدل و گاه حذف میشومی

( این بدان معنا است که این واج 77: گردد. )همانموجب کشش مصوت قبل از خود می
 ی در گویش رودبار وجود ندارد. در جایگاه میانی و پایان
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 /ˀ/خوان هم، علیزاده جوبنی در توصیف گونه جوبنی آورده است که در گویش رودباری
رود و در صورت روا دانستن آغاز به واکه تنها پیش ار واکه در جایگاه آغازین به کار می

در جایگاه ، ازینافزون بر جایگاه آغ، که در فارسی معیار /ˀ/و  /h/های چاکنایی خوانهم»
شوند. در گونه جوبُنی در جایگاه میانی و پسین حذف می، شوندمیانی و پسین هم تلفظ می

 «ها معموالا با کشش جبرانی واکه پیشین همراه است.خوانحذف این هم، در جایگاه میانی
 (0997: 097، )علیزاده جوبنی

 .ویش رودباری خواهیم پرداختبا تفصیل بیشتری به تحوالت این دو واج در گ جاایندر 
تنها باید در واژگانی که  /ˀ/واج ، در گویش رودباری، اگر آغاز به واکه را ممتنع بدانیم

، )افعی( әfiاَفی ، )خرمالوی جنگلی( arbeمانند اَربه ، شوند در نظر گرفتبه واکه آغاز می
اُرومیَن ، نهند(کج میگاهی که زیر شاخه پربار درخت یا زیر دیوارِ )تکیه eskatاِسکَت 

orumiyan آتِن ، آمدن و باال آمدن خمیر()ورâten )ایمه ، )بیماری واگیردار و مُسریime 
، )کیل و پیمانه( در گویش رودباری آغاز به واکه بسیار است udârهیزم( و اودار ، )هیمه

ال ر فعها به صورت پیشوند اسمی و فعلی در این گویش بسیاویژه از آن رو که واکههب
اوسبیتن ، ušânayاوشانَی ، âganayآگنَی ، egitanاِگیتن ، âgitanهستند. مانند آگیتن 

usbitan  هاآنو جز . 
در فارسی معیار نیز تنها پیش از واکه و در جایگاه آغازین وجود دارد  /ˀ/گفتیم که واج 

نشان « ع»یا « أ»های یهایمن. اما این واج که در فارسی با نماآجر و ، او، اِمروز، مانند اَسب
گاه در جایاند ویژه از زبان تازی به فارسی معیار راه یافتهههایی که بواژهوامدر ، شودداده می

خأل و ولَع و منشأ و ، جرأت، خلعت، لعنت، شود مانند مأمورمیانی و پایانی هم دیده می
که در این گویش اند همنبع. شماری از این واژگان از فارسی به گویش رودباری راه یافت

 واجی گویش رودباری هماهنگ کنند.تا خود را با قواعد اند خوش تحوالت واجی شدهدست
نیز در گویش رودبار تنها در جایگاه آغازین وجود دارد مانند هَفتین گز  /h/واج 

haftingaz )هَشون ، )زنبور سیاه درشتhašon اینان( و هوشتَی ، )هم ایشانhuštay  سوتی(
 ،کنند(. این واج در زبان فارسی در جایگاه آغازینه با فروبردن انگشت به دهان تولید میک

پهلو و ، چهره، در جایگاه میانی مانند مهر، هیمه و هوش، هالو، هُلو، هِنگام، مانند هَسته
شود. این واج که در فارسی با بِه و پیه و خودخواه شنیده می، در جایگاه پایانی مانند نُه

های بسیاری که از تازی به واژهوامدر  چنینهمشود نشان داده می «ه»یا  «ح»های یهنما
فقیه و ، مهد، تحریم، هوا، در هر سه جایگاه وجود دارد مانند حرام ،اندفارسی راه یافته

در جایگاه میانی یا پایانی قرار دارد از فارسی به گویش  هاآندر  /h/شرح. واژگانی که 
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تنها  «ح»و ممکن است در اصل فارسی یا تازی باشند. منطقاا نشانه اند یافته رودباری راه
تحوالت واجی  خوشدستمربوط به واژگان تازی است. این واژگان نیز در گویش رودباری 

 شوند تا با نظام واجی این گویش خود را تطبیق دهند. می
برد نمی جایگاه آغازین به کاررا جز در  /h/و  /ˀ/های یك گویشور بومی رودبار هرگز واج

، دالاب، با فرایندهای حذفاند هایی که از فارسی معیار به این گویش راه یافتهواژهوامو در 
را به ساخت واجی واژگان بومی  هاآنکند تا هایی میافزایش و... تصرف، تخفیف، اشباع

ی أثیر روزافزون زبان فارسهای اجتماعی و تنزدیك کند. البته امروزه با فراگیر شدن رسانه
ه اتفاق قریب ب، بر گویش رودباری و آشنایی گویشوران رودبار با نظام واجی فارسی و عربی

میانی ، را در جایگاه آغازین /ˀ/و  /h/های گاه واج، زبانانهمچون فارسی، گویشوران رودبار
، دی و تازی مشکلی ندارنهای فارسواژهوامکنند و با تلفظ این دو واج در و پایانی تلفظ می

سازی های یکسانسواد و سالمند گویش رودباری که چندان متأثر از جریاناما یك کاربر بی
 کند. نمی زبانی نباشد از این قواعد پیروی

پردازیم و های مزبور در گویش رودباری میترین تحوالت واجبه شرح مهم جاایندر 
ئه شواهد فراوان به برخی فرایندها که کمتر مورد با ارا، ضمن شرح تفصیلی تحوالت واجی

 پردازیم.ران قرار گرفته است میتوجه پژوهشگ
  :رسدذکر دو نکته ضروری به نظر می جاایندر 

ر ای دچه قاعده کهاینبینی این تحوالت وجوه متفاوتی دارند و پیش کهایننخست 
راه نیست و شنیداری است. مثالا آید گاه با قطعیت همتحول دو واج مورد بررسی پیش می

در جایگاه میانی  /ˀ/ولی تحوالت واج ، مند استپایانی پس از واکه کمابیش قاعده/ h/حذف 
دأب و ، طعم، جعل، های نعلواژهوامو پس از واکه گوناگون است. مثالا در گویش رودباری 

دار یا واک حتی متفاوت است. هاآنساخت واجی مشابهی دارند ولی تحوالت واجی ، نعش
 : قطعیت ندارد، واک بودن واج پسین هم در تعیین نوع فرایندبی

، seyسی  ←سعی ، davدَو  ←دأب ، tâmطام  ←طعم ، ja: l ←جعل ، nâlنال  ←نعل 
 .na: šنَش  ←نعش 

 متفاوت از گویش رودباری متفاوت است.  ةگاه تحوالت واجی یك واژه در دو گون حتی
ها را در نظر داشت. دهای واجی باید تحوالت تاریخی واجیف فرایندر توص کهایندوم 

پیش از ورود  هاآنیابی به ساخت واجی زیرا دست ،کار آسان است، های تازیواژهوامدر 
اما در توصیف فرایندهای واجی واژگان فارسی باید تحوالت واجی  ؛به گویش آسان است

در گویش رودباری به ، هسته از فارسی رسمی درزمانی را در نظر داشت. برای نمونه واژه
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تبدیل  /ˀ/آغازین در این واژه به  /h/توان گفت که نمی شود اماتلفظ می askeصورت اَسکه 
که در فارسی میانه است چنان /ˀ/واج آغازین ، شده است چرا که در وجوه باستانی این واژه

شده است. )رضایی تلفظ می astagو در فارسی میانه مانوی  astakو  astagزردشتی 
اند در عرض زبان فارسی رسمی به وجود نیامده، های ایرانی( گویش0990: 79، بیدیباغ

که بل، تا همه واژگان خود را از فارسی گرفته باشند و در آن تحوالتی پدید آورده باشند
وفایی رشد و شک و خود دراند با آن بالیده، اندهها به موازات زبان فارسی تکوین یافتگویش

رو وجوه باستانی بسیاری از واژگان که در فارسی رسمی از . هم از ایناندهآن تأثیرگذار بود
رو یا باید بدون لحاظ برجای مانده است. از این چنانهمها در گویش، میان رفته است

 را در گویش با فارسی معیار سنجید و هاآنساخت واجی ، کردن تحوالت تاریخی واژگان
 از فارسی معیار به گویش قطعی باشد.  هاآنیا باید به شواهدی استناد کرد که انتقال 

 
 در گویش رودباری /h/و  /ˀ/های تحوالت واج

ها گاه این واج (elision)شوند. حذف حذف می /h/و  /ˀ/های در گویش رودبار گاه واج
اع یا پسین و تخفیف یا اشب قلب یا ابدال واج پیشین، با فرایندهای دیگری از جمله حذف

 های پیشین یا پسین و جز آن همراه است. واکه
شوند حذف می، خوان واقع شوندچنانچه پس از واکه و پیش از هم /h/یا  /ˀ/های گاه واج

واکه پیشین همراه  (compensatory lengthening)که این حذف معموالا با کشش جبرانی 
 c:cv ←cvh/ˀcشود و الگوی غالب در آن ت دیده میخساست. این تحول بیشتر در هجای ن

 : مانند است؛
  ta: mirتَمیر  ←تعمیر 
 ( 051: )ع da: vâ ←دعوا 

 ma: sumمصوم  ←معصوم )اسم خاص( 

 ra: nâرَنا  ←رعنا )اسم خاص( 

   na: šنَش  ←نعش 
  ra: šeرَشه  ←رعشه 
 همراه است.  (displacement)جایی که حذف با فرایند قلب یا جابه lat: naنَلَت  ←لعنت 
 me: râj ←معراج 

  to: meطُمه  ←طعمه 
   ša: rشَر  ←شهر 
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   ša: râmشَرام  ←شهرام 
  ba: reبَره  ←بهره 

  na: rنر   ←نهر
 a: madاَمَد  ←احمد 

 ma: mudمَمود  ←محمود 
  ma: zarمضر  ←محضر

 «(فهم»از ستاک عربی  est-)ساخت مصدر جعلی با وند  fa: mestanفمستن  ←فهمستن
   me: rânمِران  ←مهران 

  me: ravonمرَوُن  ←مهربان 

 ne: matنمَت  ←نعمت 
  mo: tâjمُتاج  ←محتاج 
  so: râbسُراب  ←سهراب 

 šo: reشُره  ←شهره 

  ko: neکُنه  ←کهنه
  mo: lat ←مهلت 
 .ت(پسین همراه اس )که کشش جبرانی واکه پیشین با تخفیف واکه ta: velتَوِل  ←تحویل 

 minimal)های کمینه ویژه در جفتهب ،شودکه جایگزین حذف می ،این کشش جبرانی

pairs) شَر  ←مثالا شهر ، کنددر ایجاد تمایز معنایی نقش مهمی ایفا میša: r  به معنای(
 دیگریك)به معنای بد و شرور( تنها به واسطه این کشش از  šarآبادی بزرگ( و شَر 

ویژگی پایداری نیست و در بسیاری از واژگان برای ، شوند. اما این کششخته میبازشنا
های شود و گاه تمایز معنایی را نیازمند به قرینهتدریج حذف میهکاستن از هزینه زبانی ب

سازد. بدیهی است که حذف کشش در مواردی که تمایز معنایی به آن لفظی و معنوی می
 .وابسته نیست پربسامدتر است

معموالا با کشش جبرانی همراه نیست. برخی شواهد  /h/یا  /ˀ/های زیر حذف در نمونه
توان به شوند. الگوی این تحول را میبه هر دو وجه با کشش و بدون کشش تلفظ می

 نشان داد. cvc ←cvh/ˀcصورت 
 )که حذف با تخفیف واکه پسین همراه است.( makomمکُم  ←محکوم

  ube / mowbebәmمَبوبه  ←محبوبه 
 mine / tamonәtتَمینه  ←تهمینه 
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  nefamنِفَم  ←نفهم 
 (10: )که با ابدال واکه پسین همراه است.( )همان liәpپَلی  ←پهلو 
 (57: )همان botonبتُن  ←بُهتان
 (707: )همان morمُر  ←مُهر 

  yâәyیَیا  ←یحیی 
 (07: )همان alاَل  ←اهل 

به زوج بی واک  /v/دار خوان واکبا قلب هم /h/که حذف ( 06: )همان afâlاَفال  ←احوال 
 همراه است.  /f/آن یعنی 

 شود. به معنای زهر بازشناخته می« سم»که تنها به قرینه از  samسَم  ←سهم 
   dav / da: vدَو  ←دأب 
 reyری  ←رأی 

 sey ←سعی 

 /ˀ/ورز( که با حذف گونه کل، داری غلّات)سیلوی خانگی برای نگه mokolمُکُل  ←مَأکول 
تغییر کرده  (regressive assimilation)ای با واکه پسین گونی واکهواکه پیشین برای هم

  mokolمُکُل  ← makolمَکُل  ←مأکول : است
شوند خوان حذف میو پیش از هم /a/ویژه پس از هپس از واکه ب /h/یا  /ˀ/های گاه واج

ورت توان به صاه است. الگوی غالب این فرایند را میواکه پیشین همر اشباعو این حذف با 
 : نمایش داد  câ ←aˀ/hc زیر

 âlâآال  ←اَعال 
 (19: )ع tâkedتاکِد  ←تأکید 
 (090: )ع tâmطام  ←طعم 

  târifتاریف  ←تعریف 
 tâziyeتازیه  ←تعزیه 

 (099: )ع zâfضاف  ←ضعف 
 (757: )ع nâreناره  ←نعره 
 (   0996: 97، و عبدالهی 751: )ع nâlنال  ←نعل 

 (751: )ع kiәnâlbنالبکی  ←نعلبکی 
 (69: )همان tâlimتالیم  ←تعلیم

 گویند.  mâgolây(. در جوبن ماگاُلی 0996: 96، )عبدالهی mâqolماقُل  ←معقول 
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 گذری و نظری( : )جعفری mâlimمالیم  ←معلوم 
  yâqubیاقوب  ←یعقوب 
  mâtâvماتاو  ←مهتاب 

  âvâz آواز ←اهواز 
 (069: )ع sâbساب  ←سهو 
 (715: )همان qârقار  ←قهر 

 (717: )همان fâšفاش  ←فحش 
: 059، و برهانی 0996: 091، گیری( )شوقی)سگ ماده آماده برای جفت fâlفال  ←فَحل 
0996) 

  mâtaromماترُم  ←محترم 

کنند و هر دروگر دروی بخش بندی میزمین کشاورزی را هنگام درو بخش vârوار  ←بهر 
گویند. بهر/ وار می« وار»ها در گونه جوبنی دهد. به هر کدام از این بخشخود را انجام می

 ( پیوند دارد.0960: 979، اوستایی به معنای سهم و بخش )بارتلومه -baxәɈraبا واژه 
، )نوزاد dâbاب د ←های این تحول بسیار است مانند دأب در گویش گیلکی نیز نمونه

 ←خانه جابه و قهوه ←( جعبه 0970: 091، )شمیسا lântiالنتی  ←(. لعنتی 0910: 700
داوا  ←( در تاتی تاکستان نیز تحول دعوا 0915: 079، زاده محمودیخانه. )بخشقاوه

dâvâ ( بر همین سیاق است.0991: 079، )رحمانی 
 خوانگاه هم، شوند. در تالقی دو واکهذف میمیان دو واکه بیایند معموالا ح /h/یا  /ˀ/اگر 

شود که در این صورت یك هجا کاسته شود و گاه واکه نخست حذف میمیانجی ظاهر می
 : ها در شواهد جالب توجه است. مانندخواهد شد. دگرگونی واکه

  biyârبیار  ←عار بی
 (705: )ع mâyneماینه   ←مُعاینه 

 (007: )همان mâqzeماغزه  ←مؤاخذه 
 (707: )همان morâfeمرافه  ←مرافعه 
 (757: )همان mallemمَلّم  ←معلّم 
 (757: )همان malleملّه  ←محلّه 

 (090: )همان târatطارت  ←طهارت 
 (709: )همان maromمرم  ←محرّم 

 jongirجونگیر  ←جهانگیر 
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 biqavâtبی قوات  ←بی قباحت 

 mandesمندس  ←مهندس 

 (750: )ع mollâqمُلّاق  ←معلّق 
 : در این حالت هم گاه حذف با کشش واکه پیشین همراه است

 ma: selمَصل  ←محصّل 
 ma: zez ←معزّز )اسم خاص( 

  ma: delمَدل  ←معدّل 

 ma: telمَطل  ←معطّل 
باشد و این ظاهراا  /â/ویژه وقتی واکه نخست هب، شودمیان دو واکه تلفظ می /h/گاه 

شود ایگاهی جز جایگاه آغازین در گویش رودباری تلفظ میدر ج /h/تنها جایی است که 
در این جایگاه در واژگان بومی رودبار  /h/بلکه ، شودنمی ها محدودواژهوامو این ویژگی به 
 شود. هم گاه تلفظ می

 čâherچاهر ، čâhâr/ čâ'ârچاهار ، nâhâlناهال ، nâhârناهار ، (56: )ع bâhârباهار 
ناهاز ، روید(زارها فراوان میویژه کنار نهرهای آب در برنجهده که ب)گیاهی خودرو و رون

nâhâz آهان ، (759: )بز پیشرو گله( )عâhân ماهار ، (01: بله( )همان، )آریmâhâr/ mâ'âr 
 xâhây/xâ'âyخاهای ، )از ابزارهای شخم که به ورزا بندند( lâhenčuالهنچو ، )مادر(

، )قرار دارد nâhây/nâ'âyناهای ، آییم()می ahamاَهم ، آید()می âhâyآهای ، خواهد()می
ها سنجیدنی )شغال(. این نمونه šâhâl/šâ'âlشاهال ، رود()می šuhu/šu'uنهاده است( شوهو 

تاهار ، (0910: 06، )آهن( )نوزاد âhinاست با شواهد بسیار از گویش گیلکی مانند آهین 
tâhâr خاهند ، (000: تاریك( )همان، )تارxâhәnd دیهه ، (095: عاشق( )همان، )خواهنده
dihe (. 706: دهد( )همان)می 

 : مانند، شودتبدل می /h/میان دو واکه به  /ˀ/هم از این رو است که گاه واج 
چرا ، )گویش دوآبسری( tâhin( و طاهین 0996: 79، )برهانی tâhunطاهون  ←طاعون 

 میان دو واکه در شرایطی روا است.  /h/میانی در گویش رودبار وجود ندارد اما  /ˀ/که 
هیچ  کهآنبدون ، آیدآیی دو واکه پیش میهم، در این جایگاه حذف شود /h/اگر 

انسدادی در کار باشد و واکه دوم همواره تکیه بر است. شواهد زیر معموالا فقط با حذف 
/h/ شوندتلفظ می : 

 sâel ←ساحل 
 zâer ←ظاهر 
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 šâin ←شاهین 

 âermaz ←مظاهر
 : شود مانندتبدیل می /k/میان دو واکه به  /h/گاه واج 

 (107شماره : )محمودی nukusâtنوکوسات  ←نحوسات 
 : باشد /e/یا  /i/ویژه اگر هجای دوم هشوند بمی /y/در این حالت تبدیل به  /ˀ/و  /h/گاه 

 šomâyilشُماییل  ←شمائیل )اسم خاص( 

 ilmikâyمیکاییل  ←میکائیل )اسم خاص( 

 (705: )ع mâyi/mâiمایی  ←ماهی 
 (717: )ع fâyšeفایشه  ←فاحشه 

معموالا  /y/پیش از  /â/ولی این تبدیل معموالا با تخفیف واکه همراه است یعنی واکه 
 /i/و  /e/شود چون تبدیل می /e/گونی با واکه پسین به شود و گاه برای همکوتاه تلفظ می

. استتر و  هزینه زبانی آن کمتر آسان /i/به  /e/ز هر دو واکه پیشین هستند و حرکت ا
 : مانند

 (770: )ع kuteyi/ kuteiکوتیی  ←کوتاهی 
 (091: )ع šeyi әdده شیی  ←شاهی ده

   joveyrجوِیر ←جواهر )اسم خاص( 
واکه  هاآنکه طبعاا در این حالت واج پسین ــخوان بیایند بعد از هم /h/یا  /ˀ/اگر 

 :ای همراه است. مانندگاه با تحوالت واکه، شوند این حذفموالا حذف میمع ــخواهد بود
  fiәاَفی  ←افعی 
  dafeدَفه  ←دفعه 

 (717: )ع qoronقُرون  ←قرآن 
 sudәmمسود  ←مسعود 

 (95: )ع tanâتَنا  ←تنها 
 (0996: 55، )برهانی نیا ašadاَشَد  ←اَشهد 
 (77: )ع parezپرِز  ←پرهیز

  kiyonکیون  ←( کیهان )اسم خاص
  estešâdاستشاد  ← استشهاد

)مهریه(  dormiyeتعیین مبلغ مهریه( و به تبع آن دُرمیه ، )قطع درهم dormدُرم  ←درهم 
 (099: )ع
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 : شودبدل می /â/پسین به  خوان حذف و واکهپس از هم /ˀ/گاه واج 
های گیلکی گونهدر برخی  boqâبقا  ←( که با بقعه 705: )برهانی matâمَتا  ←متعه 

 سنجیدنی است.
 ( 0996: 51، )نصرتی xalâ( و در تالشی خاَل 0996: 10، )برهانی xalâtخالت  ←خلعت 
  miqâtمیقات  ←مقعد 

  qalâقال  ←قلعه 
هجای آغازین ، در جایگاه آغازین قرار دارند /h/یا  /ˀ/وقتی واج ، شماردر مواردی انگشت

بر در واج آغازین ضعیف است و هجای آن هم تکیهچرا که نیروی گفتار ، شودحذف می
ری ویژه وقتی با واژه دیگهب، شود و مستعد حذف استنیست و در نتیجه ضعیف تلفظ می

 : به دلیل تشابه شکل واجی مشتبه نشود. مانند
 ( 0996: 009، )شوقی sutسوت  ←حسود 
 (779: )ع yâ'âlیال  ←عیال 
 (6099: 50، )عبدالهی sunسون  ←آسان 
، )مرعشی tafâq( و در گیلکی 0996: 51، و شوقی 0996: 91، )برهانی tefâqتِفاق  ←اتفاق 
097 :0917) 

، بر(←اَبر )، بی(←این حذف با حذف هجای نخست در تحول تاریخی حروف اضافه اَبی )
 سیم( سنجیدنی است.←مرداد( و اَسِم ) ←با( و واژگانی همچون اَمرداد )←اَبا )

اگر در جایگاه  چنینهمشوند و پس از واکه در جایگاه پایانی حذف می /ˀ/ و /h/های واج
 : مانند، خوان بیایندمیانی پس از واکه و پیش از هم

 (056: )ع râرا  ←راه 
 (011: )همان čâچا  ←چاه 
 )حمل کاه با چهارپا( kâbâriکاباری  ←باری ( کاه701: )همان، kâکا  ←کاه 
شاهرخ )اسم ، (010: درشت( )همان)برنج دانه šâdoneشادونه  ←دانه شاه، šâشا  ←شاه 

  šâroqشارُق  ←خاص( 
ماهرخ )اسم خاص( ، mâbonuمابُنو  ←بانو )اسم خاص( ماه، (707: )همان mâما  ←ماه 
 mâroqمارُق  ←

 (706: )همان kolâکال  ←کاله
 (790: )همان gonâگنا  ←گناه 
 (760: )همان niyâنیا  ←نگاه 
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 (017: )همان siyâسیا  ←سیاه 
 (771: )همان kutâکوتا  ←کوتاه

 (709: )همان mostarâمُسترا  ←مُستراح 
 (771: )همان kuکو  ←کوه 
پروانه کوچکی که آن را روح درگذشتگان ، دانه)روح rudonâyرودونای ، ruرو  ←روح 

 ( .دانندمی
 (779: )همان goruگرو  ←گروه

 (69: ان)از میوه ها( )هم beبه  ←بِه 
 )بخار هوا(  me مه ←مِه
 )از اعداد( noنُه  ←نُه 
 )از اعداد( әdده  ← ده

 toluطُلو  ←طلوع 
  riәsسری  ←سریع 

 fiәrرَفی  ←رفیع )اسم خاص( 
 fiәšشَفی  ← شفیع )اسم خاص(

 )همان( tâlegirطاله گیر  ←( طالع گیر 090: )همان، tâleطاله  ←طالع 

 әmambمَمبه  ←منبع 
واکه همراه  (shortening)با تخفیف یا کوتاه شدگی  /h/که حذف  tazbeتَزبه  ←تسبیح 
 است. 
رودبار هم از این رو باید اَمبو « انبوه»توان گفت که نام بومی روستای می جاایناز 
ambu چرا که واج ، لحاظ شود/h/  پس از واکه/u/ و در پایان واژه در این گویش تلفظ 

سازی است و با قواعد واجی به نظر نگارنده متأثر از فرایند فارسی «انبوه»شود. نام نمی
در گذار  /i/پایانی پس از واکه  /h/خوانی ندارد. گفتنی است که حذف گویش رودباری هم

 ،شودویژه در اسم مصدرها دیده میهاز فارسی میانه به فارسی نو در بسیاری واژگان ب
: 001، و باقری 0916: 555، تاریکی )فره وشی ← târikihتشنگی و  ← tišnakih: مانند

0919) 
شود و مثالا چاه در فارسی عامیانه مانند گویش تهرانی هم این فرایند فراوان دیده می

معموالا واکه ، ( در فارسی معیار در این حالت0911: 50، کنند. )پی سیکوفرا چا تلفظ می
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 :کوه، سیه: سیاه، گمره: مانند گمراه، تواند تخفیف یابدمی /h/خوان کشیده پیش از هم
 (0999: 760، مهمان. )کرد زعفرانلو: میهمان، کُه

 یهایپایانی در گیلکی اشاره کرده و نمونه /ˀ/و  /h/های محمودی به حذف واجبخش زاده
 چاغ ←هایی همچون چاه با ذکر مثال «غ»پایانی به  «ه»به تبدیل چنینهمآورده است. او 

 ( 017-9: 0915شاره کرده است. )راغ ا ←و راه 
 : شود مانندتبدیل می /q/در جایگاه پایانی به ندرت به  /ˀ/در گویش رودباری واج 

 (705: برهانی، خرخره، )گلو balqبَلق  ←بلع 
 : مانند، شوندمعموالا حذف می ،خوان بیاینددر جایگاه پایانی و پس از هم /ˀ/و  /h/اگر 
 (010: )ع jomجُم  ←جمع 
 (016: )ع šamشَم  ←شمع 
 (717: )ع fatفَت  ←فَتح 
 (097: )ع solصل  ←صلح

فظ تل، رودبار هم به همین صورت« کوهفتح»درباره نام روستای ، بنا بر آنچه گفتیم
تر است. جزء تر است و با قواعد واجی گویش رودباری هماهنگدرست fatekuکو فتِ

 «پَخت»، «پخ»ای بومی به معنای گِرد است و با واژه، «فَت»نام احتماالا نخست این جای
 پهن( در فارسی عامیانه مرتبط است.و)پت« پَت»و 

اشباع  /a/شود و واکه حذف می /a/ویژه پس از واکه هدر جایگاه پایانی ب /ˀ/گاه واج 
 شود. تبدیل می /â/شده به 
 دستی نایلونی( )ساک mošammâمُشمّا  ←مشمّع 
 (095: )ع tomâطُما  ←طمع 
 (716: )همان qâynâقاینا  ←قانع 

هایی واج (excrescene) در جایگاه میانی یا پایانی با درج یا افزایش /h/یا  /ˀ/گاه حذف 
های پیشین و پسین دارد. همراه است. نوع واج افزوده بستگی به واج /b/یا  /d/یا  /r/چون 
 : مانند

 (77: )ع pâberendeپابرنده  ←پابرهنه 

 اهمیت دادن و توجه کردن( ، در فعل مرکب ورق آدیَن )وقع نهادن varqورق  ←وقع 
  ersâlارسال  ←اسهال 
 های جوبن و فلده()گونه mazbمَضب  ←محض 
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به عبارت ، همراه است /x/معموالا با افزایش  /r/پس از واکه و پیش از واج  /h/حذف 
 : شود. مانندتبدیل می rxدر گویش رودباری به  hrدیگر خوشه صوتی 

  marxeمَرخه  ←مُهره 
ایرانی  *-rakaθ-niگیری( مشتق از )کوزه بزرگ سفالی برای کره narxeنَرخه  ←نهره 

 باستان
 ( بر همین سیاق است.0910: 757، در گیلکی نیز تبدیل زهر به زَرخ )نوزاد

 : با گردش واکه پیشین یا پسین همراه است /h/گاه حذف 
( و زیرِ مورونج 0996: 70، عبدالهی، آباد)گویش علی zirâbیراب در ز zirزیر  ←زهر 

zir e murinj در گویش فیلده(. در گیلکی زیرِ مورینج را زرخِ پوتار گویند ، دار)مورچه نیش
 (0910: 757، و نوع تحول واجی متفاوت است. )نوزاد

 )گویش فیلده(  malizaمَلیظه  ←مُالحظه 
 (091شماره : )محمودی bitamilتمیل بی ←تحمل بی

 : خوان پسین همراه استبا تکرار هم /ˀ/و  /h/گاه حذف 
)هسته تلخ آلوی نارس و... در گویش  zâlay( سنجیدنی با زالَی 065: )ع zalleزلّه  ←زَهره 

 ( 0917: 700، در گیلکی )مرعشی zâleرودبار و زاله 
  toffeeتُفّه  ←تحفه 

گذری و نظری(. در گونه : جعفری، مقدار کمی از چیزینالّاجونَی )به معنای  ←ناعالج 
 (751: )ع nâlajayنالَجَی : جوبنی این حذف با تخفیف واکه پسین همراه است

، شوندتبدیل می /y/گاه به ، خوانو پیش از هم /e/ویژه پس از هپس از واکه ب /h/های واج
 : شود مانندتبدیل می eyبه  ehگروه صوتی ، به بیان دیگر

  teyronتیرون  ←تهران 
 (755: )ع meymonمیمون  ←مهمان 

 )همان( meymonxoneمیمون خونه  ←مهمان خانه 
 هم روا است. baxtar( که البته بختر 69: )ع beytarبیتر  ←بهتر 
 کند(ها را تیمار می)کسی که اسب meytarمیتر  ←مهتر 

 : مانند، شوندیتبدیل م /q/به  /o/پس از واکه  /h/و  /ˀ/های گاه واج
  soqanسُغَن  ← so: hânسوهان )سوغات قم( 

  loqâviلُغاوی  ←دار( لعابی )ظرف لعاب
 : شود. مانندتبدیل می /x/پس از واکه به  /h/گاه واج 
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 (0910: 57، در گیلکی )نوزاد rәbext( و 0919: 51: )ع baxtarبختر  ←بهتر
: 059، .. در گویش گیلکی )نوزاددیگ و.، سرپوش گلین گمج nuxunنوخون  ←نوهون 

ایرانی  *-ni-dadâ، فارسی میانه nihâtan( که به نظر اینجانب مربوط به فعل نهادن 0910
 باستان بر همین سیاق است. 

 : مانند، شودتبدیل می /f/به  /â/پس از واکه  /h/در گویش رودباری گاه واج 
های در برخی گونه nәlâxا الخن که ب (795: ع، )ریسمان lâfondالفند  و الفن ←الهن

گیلکی سنجیدنی است. در رودبار الهن )ریسمان( و الهنچو )از ابزارهای شخم که به ورزا 
پایانی پهلوی است که در گذار به  /s/بازمانده  جاایندر  /h/رود. بندند( هم به کار می

 /f/ به روباه. تقابلتبدیل شده است مانند تبدیل وناس به گناه و لوآس  /h/فارسی دری به 
 شود.گیلکی در پیشوندهای فعلی فو/ خو نیز دیده می /x/رودباری با 

 : شود مانندتبدیل می /h/آغازین گاه به  /ˀ/واج 
  haqiqهقیق  ←عقیق 
  sidәhهسید  ←اسید 
دار و کاالی عمده از جهیزیه عروس که داماد عهده ی)یك یا چند شیئ hašyeهَشیه  ←اَشیا 

 (.شودن میخرید آ
اناری که با شاخه از سقف خانه یا تالر برای زیور : )هاوُنگی انار hâvongهاونگ  ←آونگ 

 (.آویزندمی
 : شود مانندتبدیل می /x/آغازین به  /h/گاه واج 

 ای( گویش لویه، ای حلوا)گونه xalisaخلیسه  ←هریسه 
 (070)ع:  (.صیب کسی شود)فرزندی که از نذر و نیاز و حاجت ن xâjatiخاجتی  ←حاجتی
 )جو سبز و نارس(  xasilخصیل  ←حصیل 

 ( 0996: 96و عبدالهی،  097چران، بدچشم، زن بدکاره( )ع: باز و چشم)هوس xizخیز  ←هیز
خَل  ←هِل : ستاک مضارع، (075: اجازه دادن( )ع، )روا داشتن xaštanخشتن  ←هشتن 

xal  فارسی میانه(hištan ستان مشتق از ایرانی باhršta-*  از ریشهharz- 011، )نیبرگ :
0970) 

 ( 090)ع:  )نسبت دو زن که شوهرانشان برادر باشند، جاری( xonveyiخُن ویی  ←هم ویی
آبادی(. جزء نخست این واژه سنجیدنی است )گویش علی xamsâyeخمسایه  ←همسایه 

 فارسی باستان و نیز اوستایی. hamaبا 
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اخمق  ←از جمله احمق : شودگان این ابدال دیده میدر گیلکی هم در شماری واژ
axmaq خکاره  ←های گیلکی و هرکاره در برخی گونهәkârәx 711، ماهی تابه )نوزاد :
 کاره بدانیم.( در صورتی که اصل آن را هرکاره یا همه0915

( بر همین سیاق است 0991: 070، )رحمانی xaneخنه  ←در تاتی تاکستان هم حنا 
( سنجیدنی است. طبعاا این واژه به صورت 0977: 61، در خوارزمی )مکنزی hn'yکه با 

 حنا از فارسی معیار به گویش تاکستان راه یافته است.
از این ، آغازین در این گویش ارزش واجی یکسانی دارند /x/و  /h/های که واج جاآناز 

متعدد است. هم از این رو  /ˀ/و گاه  /x/و  /h/های آغازین رو شواهد تناوب واجی میان واج
های این تناظر در گویند. نمونههای رودبار هنوز خرزویل میهرزویل را در برخی آبادی

 : مانند، جوار بسیار استهای همگویش رودباری و گویش
 ( 009: )ع honakهُنك  ←خنك 
: 711، گویند. )نوزاد xunâqدر گیلکی خوناق ، گذری و نظری(: هیناق )جعفری ←خُنّاق 
0910 ) 
 (0910: 010، )نوزاد histهیست  ←خیس 
( سنجیدنی با 0997: 6، زیبنده و ساعی، جعفری، )تمشك در گویش کفته hentelهنتل 

 ( 0996: 075، در تالشی )نصرتی xәndilخندیل 
 ( 0910: 097، )نوزاد xâluخالو ، (0996: 65، )برهانی ali( و اَلی 01: ع، )آلو aluاَلو 
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 (3)گیری جامعه انسانی و قومی در مازندران باستان فرایند شكل
 تبرستان، یا تپور مازندران، قوم ماز

 محقق تاریخ و فرهنگ  / پناه لموکیطیاریزدان 

 
 
 
 

بنا  ،تاریخ ِ حضورِ اقوام در مازندران باستان در این دفتر تاکنون به ترتیبِ زمانِ پیدایی
از اواخر هزاره پنجم و ها، کاسیبه دو قوم کهن اشاره شد. نخست ، بر مستندات تاریخی

ها، و دیگری قوم هوریانی، های هزاره اول پیش از میالدین سدهاوائل هزاره چهارم تا نخست
شان از کرانه جنوبی دریای منتها با آوردن تاریخ کوچ ؛که آغاز پیدایی آنان روشن نیست

های تاریخی درباره سخن رفته است. گزارش، کاسپی در اواخر هزاره سوم پیش از میالد
اظ زمانی از هزاره دوم به حشان به لپیدایی، قدیگر اقوام مازندران باستان از غرب به شر

ها را از مشرق به استرابون به اتکای گزارش اراستوفن اسامی قوم 0.بعد گزارش شده است
 رود وامردان در مصب سفید، هیرکانیان: دریای کاسپی ]چنین آورده است[ ةمغرب کران

که اسم بل ،ام قبیله معینی نبوده]الزم به اشاره است که[ آناریان ن، یانیآناریان )غیر آریا
گفتند( و کادوسیان و آلبانیان و نمی های ایرانی سخنمشترک قبایلی است که به زبان

م[  79ـم  79به گفته پلین ]کائیویس پلینیوس رومی  شمرد.کاسپیان و اوتیان را بر می
 .7شدندیکاسپیان نامیده م، های مجاور دریای کاسپیهمه قبایل جنوب سرزمین ظاهراا

رسد گزارشی از منطقه جغرافیایی مازندران یا الزم به نظر می، بنا به شرح فوق
کهن تا پس از فروپاشی  ةاز دور، دریا و نیز محدوده ارضی اقوام، تپورستان باستان از کوه

                                                           
 719دیاکونوف، تاریخ ماد ص  90، ص تاریخ مازندران باستانپناه لموکی، طیاریزدان 0
 717دیاکونوف، همان ماخذ، ص 7
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 ةی هخامنشیان )شروع سده میانه( و آغاز نخستین سده میالدی که مقارن با دورامپراتور
 اشاره شود. ، ستدان یونانیم( جغرافی 00 ـ م ؛ق 77استرابن ) تاریخی زندگی

رسد که بحث این سخن حول نکاتی از جمله این که ذکر این نکته ضروری به نظر می
 ،و یمن است نه نام دماوند بلکه اسم الوند است و مازندران در شام و مصر «بیکنی» کوه
طور غالب به محدوده ارضی لکه این سخن بهشود... بنمی پردازد و وارد این دعاوی همنمی

گیری اقوام کهن در مازندران یا تپورستان از عهد دیرین به این سو با ذکر منابع و و جای
مستندات جغرافیای تاریخی آمده در آثار نویسندگان باستان و سده میانه پیش از اسالم 

نگاران و تاریخ چنینهمدوران و ها به جا مانده از آن ها و الواح و کتیبهویژه یونانیبه
  .دانان پس از اسالم و نیز برخی دانشمندان و اندیشمندان تاریخ معاصر توجه داردجفرافی

ست موقعیت جغرافیایی مازندران باستان در کنار کوه البرز در جنوب آن و گفتنی
 عهد باستاندر  «ماد»: بنا به شرح آمده در تاریخ ماد چنین است، دریای کاسپی در شمال

های البرز در جنوب دریای خزر و از را که از سمت شمال به رود ارس و قله ایاراضی
جبال زاگرس محدود بود. اراضی زار دشت کویر و از مغرب و جنوب به سلسهمشرق شوره

 ـ0یاد شده از لحاظ جغرافیایی )و تاریخی هم( به سه بخش مشخص تقسیم شده است. 
از رود ارس در  ،خواهیمش خواند «آتروپاتن»یا ماد  غربی بخشکه ما  ،بخش نخست

شمال تا کوه الوند در جنوب ممتد است. بخش غربی ماد آتروپاتن را نوار پهنی تا دویست 
، شوندبه نام جبال زاگرس است نامیده می جبال متوازی که مجموعاا کیلومتر از سلسله
 . 0اشغال کرده است

از شمال به جبال البرز ، جبالاست در میان دو رشتهمحدود ... :بخش دوم ماد سفلی
 ..ترین نقطه آن کوه دماوند در شمال تهران است(.در جنوب دریای خزر ممتد است )مرتفع

ماد سفلی که توسط دیوار ستبر البرز از حاشیه پر آب و جنگل کرانه خزر جدا شده و 
  .جبال فارس آن را از خلیج فارس مجزا کرده است

ی مرطوب و گرمسیری ماورا ةخط ةماد باستان در امتداد دریای خزر حاشی بخش سوم
و دیگر قبایل خرد که اکنون ها، گل، کادوسیان، مرکب از نواحی پرجنگل کاسپیان ،البرز
  .ساختخاک ماد را محدود می، جانب شمالاز ، شودگیالن و مازندران نامیده می، تالش

کرد. بخش اک ماد را از آسیای مرکزی جدا میخ، سرزمین باستانی پارت ،در مشرق
 نامیدند. های رود گرگان و اترک را هیرکانیا میدریای آن و دره نةکرا
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ای وجود دارد بر سر راه مازندران )سرزمین گردنه، نزدیك برفین دماوند، در مشرق ری
  .0ودشدروازه کاسپیان نامیده می گالن و امردان( که اصطالحاا، باستانی کاسپیان

ن تحت عنوا ،آمدهاز روی گزارشی که بر روی الواح به دست درباره قله بیکنی )دماوند(
ندان خداو»تیگالت پاالسار خواست که »: چنین است، نامه تیگالت پاالسار سوم آمدهسال

کوه »تا  «مادهای نیرومند کشور»های سراسر کوهستان یعنی سران جماعت «هایدهکده
تن( سنگ  9تاالنت ) 911 .به شرح زیر به وی خراج پردازند نظماا)دماوند( م «بیکنی

نامه اسامی فرمانفرمایانی که خراج در سال «تاالنت مصنوعات مفرغی... 511الجورد و 
و در گزارش دیگر مربوط به لوح سارگون دوم  7مزبور را برایشان وضع شده مذکور است

که در آن لوح ــدیگرنواحی سرزمین ماد آینده نامد و از می «مادای»اینان رابه نام »: آمده
در سراسر قلمرو  ،نمایدمشخص و ممتاز می ــشودنامیده می «کوتیان»یعنی  «گوتیوم»

. 9«شدندگزار سارگون دوم شمرده می)کوه دماوند( خراج «بیکنی»مزبور تا ]کوه[ ةاتحادی
ان سپاهی»: قه آمده استدرباره لشکرکشی به این منط «دونحآسار »در منشور مربوط به 

زار )دشت در مرز بیابان نمكــلشکر کشیدند  «کشورهای مادهای دوردست»آشور به 
)به زبان پارسی متوسط پدشخوار.  «پاتشوعارا» ةکویر( و پای کوه بیکنی )دماوند( و ناحی

اوند دخر خوآرن(. در این میان دو خأو در روزگار مت «پاتیشهوورا»و به زبان پارسی باستانی 
که دیاکونوف در زیرنویس مربوط به کوه بیکنی اشاره دارد به این 0.دهکده دستگیر شدند

که آشوریان این ماده معدنی  زیرا ؛خواندندمی «کوه الجورد»را « بیکنی»این کوه 
داشتند ]حال دریافت می ،کردندهایی که در آن ناحیه زندگی میکریمه را از مادنیمه

ها خود الجورد را از نواحی شد و مادینمی د در خاک ماد استخراج[ سنگ الجورکهآن
 شناسیلف کتاب مردمؤم، ست هنری فیلدگفتنی «5.کردندتر )از باکتریا( دریافت میشرقی

استرابن در میان قبایل ایران از »: کهاشاره دارد به این «پاتشوعارا»ایران درباره 
حامل  گوبریاس .ای بودند به نام پاتیشوران ناحیهاکنبرد و اینان سانام می« هاپاتیشوری»

یعنی قومی که نامشان را  «6خوانده شده است. «پاتیشواری»رو قبر داریوش ، پادشاه ةنیز
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ها و ها یا تپوریمازیها، آماردها، مانند کادوس ،اندبه منطقه محل سکونت شان داده
 ها.هیرکانی

شاهنامه لشکرکشی »: بر آن است که «ران و چینهای ایهاو افسانهآیین»لف کتاب مؤ
] مورخ یونانی[ و دیگر  «تاسیت»اما از روی آثار، داردبه مازندران را به کاوس منسوب می

 ،اینبنابر .توان به پیوند کامل خاندان گودرز با مازندران و گرگان پی بردمورخان کهن می
ای( نجات کاوس )پادشاه افسانههای رستم نه به خاطر ممکن است تصور کنیم که کوشش
د شناسکه تاریخ اورا فرمانروای گرگان و مازندران می ،بلکه برای رهایی گودرز بوده است

های مردم فرمانروایی او با شورش و سرکشی، کند که در بسیاری از مواردو یادآوری می
میالدی  75حدود  طور ناگهانی درشد... خاندان گودرز بهرو میهها روببومی این سرزمین

  «0.در جنگ با مهاجمان بیابانگرد از میان رفت
تنظیم شده آورده  ایرانشهر که بر اساس جغرافیای موسی خورنیمارکوارت در کتاب 

)اشکانی( در هیرکان  «گودرز»قلمرو  وواقعی بعدها جز تبرستانممکن است که »: است
  «7.درآمده باشد

بر آن  «های ایران و چین باستانا و و افسانههکتاب آیین»لف ؤجی. سی. کویاچی م
زال نام یك دودمان بوده نه نام ، دهدالیل فراوانی در دست است که نشان مید»: است که

تر مناسب یك وی از عمری بلند برخوردار بوده و چنین عمری بیش، یك تن از پهلوانان
زیرا در شاهنامه  ؛ستنام یکی از اقوام سکایی، دودمان است تا یك تن. به نظرم زال

وی از عمری بسیار دراز  کهآنحال ، رویدادی بزرگ و نبرد مهمی به زال نسبت داده نشده
  «9.تر مناسب یك دودمان استبرخوردار بوده و چنین عمری بیش

درمازندران بنا به شواهد  توان فروگذار کرد که حضور اقوام سکایینمی این نکته را
ها نیز چنین است که در تاریخ مازندران باستان ست. در مورد نامگانیانکار ناپذیر ا فرهنگی
ست در . در مورد نام زال نیز گفتنیاست های مشخص و درخوری اشاره شدهبه مورد

یعنی دره  «درهزال»گذاری شده به نام ای به اسم آنان نامدره، شهرمنطقه سوادکوه شاهی
طی کوچ  .خش شرق آسیای مرکزی متدوال بودهایی که در بقوم زال سکایی. چنین نام

شد یداده م ،شدندبه برخی مناطقی که باشنده می، هایی مکانیبنا به مشابهت ظاهراا، اقوام
 «دِ اُو تِك»دره قرار دارد که برگردان مازندرانی آن که در شمال زال «دوآب»از جمله نام 
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de u tek  که در ترکستان بین آمودریا شوری دانسته ک»است. هنری فیلد آن را نام
  «0.)جیحون( و سیردریا )سیحون( که تا پامیر بسط دارد

ها اشاره منتها در رابطه با پارت ،ستهر چند هیرکانیا به خودی خود بحث مستقلی
اریخ بانی تم»لف کتاب کالوس شیپمان مؤ، سترسد. گفتنیکوتاه ذیل الزم به نظر می

بوده که در  «پرثوه»ساتراپ  وستان برآن است که جزهیرکانیه با ةدربار، «پارتیان
نبشته معروف بیستون نامی مستقل از آن نیامده است. محدوده ارضی هیرکانیا را سنگ

های پژوهش»لف کتاب ؤم «7تا رود تجن در خاور دانسته است.، ازدریای کاسپین در باختر
پیش از میالد  557بوط به مر»افزاید مورد مذکور فسور هایدماری کُخ میوپر« هخامنشی

یا هیرکان ،شد. بنا به الواح به دست آمدهاست که پارت توسط ویشتاسپه حکمرانی می
 گزارها که خراجنشیندر تاریخ ماد در شرح ساتراپ «9.شدبخشی از پارت محسوب می

نشین یازدهم آمده که در کتیبه بیستون نامش ساتراپ ،کاسپیانا»هخامنشیان بودند نام 
نشین شامل آذربایجان شوروی و سواحل جنوبی دریای کاسپیان این ساتراپ .یامده استن

آمده  مبانی تاریخ پارتیاندرکتاب  «0پیش از میالد است. 511که به احتمالی مربوط به 
 «هپرثو» ها شاید در پی اصالحات اداری داریوش و یا اندکی بعد از درگذشت ویبعد»است 

 دادهگاهی ساتراپ خاص خود را تشکیل میا شدند... هیرکانیا گاهاز هم جد «هیرکانیا»و 
ل بعد در سا .در دوره اسکندر آخرین ادغام اتفاق افتاد، شدهو بعدها از نو با پارت یکی می

. حاال )در دوره اندهدیگر از هم جدا کرد هردو منطقه را بار پیش از میالد احتماالا 970
، استائنه، نهپارتیه»های کوچك متعددی از جمله انها این دو منطقه( به استپارت

بنا  «5.اندکومیسنه و خوآرنه. تقسیم شده، هیرکانیا، (apavorteneتیکنه )آپه وُرتنه ورکاَپه
های مردم گرگان و مازندران در دوره گودرز طبیعی به شورش و جداسری، به این شرح

ر نامی دشود که گودرزبابل معلوم میه در لوح مکشوف»بنا به  کهآنرسد. ضمن نظر می
ها حکومت قبل از میالد در مقام شاه یا ساتراپ ساتراپ  90/  91جا )پارت( درسال آن
  «6.کردمی
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ست در کتاب جغرافیای استرابن در ادامه شرح جغرافیای جنوب دریای کاسپی گفتنی
او از غرب دریای  انداز مدخل ورودیم( که چشم 70پ. م. در گذشت 60یا  69)زادروز 

چون از اروپا گذر کرده و به آسیا »شمال و جنوب است چنین آمده ، کاسپی به شرق
تین نخس .رسیمنخست به بخش شمالی که اولین بخش از دو نیمه می، آییم]صغیر[ می

ها یننشها و ارابه)رود دُن( ]محل استقرار[ بیابانگردهای سکا ناحیه رود تانائیس وجز ،بخش
 ةدهن، شمال آن، کنند که از جمله سکایندها زندگی میدر جنوب اینان سرمتیاست. 

در مشرق با همین دریا تا مرز آلبانیا و »؛ «0است. تا اقیانوس را فراگرفته، دریای کاسپین
در فراسوی »؛ «7.ریزندارمینه آن جایی که رود سیروس )کُر( و اراکسس )ارس( به دریا می

واقع شده و تا سکاهای نزدیك هند ادامه ، خوانیمرا کاسپین می که آن، دریای هیرکانیه
و این  نامندرا کاسپیوس می کوهستان قفقاز، اهل محل، بنا به گفته اراتوستنس»؛ «9.دارد

اما حال این قبیله از » ؛«0.مشتق شده است caspiاز اسم ]قوم[ کاسپی  اسم احتماالا 
 :افزایددر ادامه درباره دریای کاسپی چنین میاسترابن  «5.اندصحنه روزگار ناپدید شده

 همین دریای هیرکانیه، شودآغاز می، پذیردجا که نیمه اول پایان میدریای کاسپین از آن»
بخش ساحل آلبانیا و »: کند کهدر مورد فاصله اقوام خاطر نشان می .«نیز نام دارد

/ آناریان( و  anariakai )انریاکاها چهارصد استادیاست و کرانه اتریاکیوهزارکادوسیان پنچ
نویسندگان »؛ «6.ماردی و هیرکانی تا مصب رود اکسوس چهارصدهزاروهشتصد استادیاست

رانی در داخل دریای کاسپین در سمت چپ قرار امروزی مردمی را که به هنگام کشتی
از آن  پس؛ «ستا «اپرنی»ها نامند. مرادم کسانی ست که کُنیه آنمی «هاداهه» دارند

های های ماد و کوهنماید. و تا مرزجا کاسپین چون دریای آزاد میهیرکانیه است که در آن
های این کوهستان هالل مانند است که در پایان دریا و دورترین ارمنیه ادامه دارد کوهپایه

ها ها و ارمنیفرورفتگی خلیج است. این سوی این ارتفاعات در مسافت کوتاهی آلبانی
ها( زیست ها )آناریها و اتریاکیها و ویتیآماردها، کادوسها، اما بیشتر این گل ؛رندقردا
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پایتخت خلخال  terterزیر رود ترنر ، ها بر کرانه کوریا اوتیان oitioiتیوها اوئی «0.کنندمی
اونی در ماورای قفقاز که گویند نام شهر خلخال امروزی از آن گرفته  ة]نام شهری در ناحی

هزار هاست. بخشی که حداقل پنجاما بخش عمده از کرانه در اختیار کاسی 7ده است[ش
 استادیاست. 

یز و خست حاصلسرزمینی»: کهاسترابن شرح مبسوطی دارد به این ،درباره هیرکانیه
گاه سلطنتی کارته و اقامت، ساماریانه، تاالردکه: شهرهای عمده آن از جمله، پنهاور و صاف

هزار استادیا از دروازه کاسپین یك ةگویند اندکی باالتر از دریا و در فاصلمیکه  «تاپی»
لفین یادآور شواهد ؤم ،ای مشخص ثروتمند استاین سرزمین چون به گونه .قرار دارد

آید و درخت گالن شراب به دست می 9جا گویند از هر درخت تاک در آنمی ،اندمربوطه
های زنبورروید. می، افتداش میغله از بذری که از ساقهدهد. نود کیلو میوه می، انجیر

ای از به گفته پارهچکد گذارند و از درختان عسل میعسل در درختان کندو می
ود... شنمی رانیشود. در این دریا )کاسپین( کشتیهای طال یافت میجا رگهلفان در آنؤم

 وها، پارس، ها سرزمین مادهانتوجهی این است که فرمانروایان نخستین آسبب این بی
ها از بربر، ترندماندهها که حتی از آن دو عقبفرمانروایان کنونی آن یعنی پارت چنینهم

ما ا ،هستند. درست است مقدونیان برای مدت کوتاهی بر آن سرزمین فرمانروایی کردند
ت وردسهای داخلی بودند که فرصت نداشتند به مستملکات داینان چنان سرگرم جنگ

درخت  ،هیرکانیه که پوشیده از جنگل است، خود برسند. بنا به گفته آریستوبولوس
نسا در هیرکانیه واقع است ]یکی از شهرهای مهم اشکانیان در فاصله بین  بلوط دارد...

روستای خسرویه در استان خراسان[  «قوچان» ؛آباد( پایتخت ترکمنستاناد )اشكبآعشق
نسا به معنای آباد و ، گذار سلسله اشکانیان استبنیان مرکز فرماندهی اشك اول

  «9.ستیآباد
چون از دریای هیرکانیه عازم شرق شویم در »: در کتاب جغرافیای استرابن آمده است

ها را یونانیان هایی است که تا دریای هند ادامه دارد. این کوهکوهدست راست رشته
و کیلیکیه آغاز شده و به خط مستقیم پیوسته  نامند ]منتها غرب[ از پامفلیهمی« تاروس»

در بخش نخستین شمالی این  .گیردتا دوردست ادامه دارد و اسامی گوناگون به خود می
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ی که از ارمنیه یهاکنند. کوهزندگی میها ها و امردیها و کادوسیگلیکوه پیش از همه 
  .«0نام دارد «رسپراخوات»ش دارند. یا اندکی نرسیده به آن تا این نقطه گستر

 نامند )کوهقفقاز می، ها گسترش داردهایی را که تا کشور آرینها تمام کوهایمقدونیه»
 کهاند های بیابانگرد واقعسکاها و یا قبیله، روی این مردمهدر سمت چپ و روب ها(کاسی

ر تر سکاها که دتمام بخش شمالی ]دریای کاسپی[ را در تصرف خود دارند. بخش بزرگ
، یای اپرنشوند )پارهها نامیده میداهه ،کنندکاسپین زندگی میی های کنار دریاسرزمین

های شرقی ها که در سرزمینشوند(. اما آنای پیسوری خوانده میای کزانتی و پارهپاره
  «7.وندشها با نام کلی سکاها شناخته میاما بقیه آن ؛ها و سکاها هستنددارند ماساژت اسکن
در حوزه گرد دریا  .کردندها زندگی میدر میان هیرکانیان و آرینپیری )تپوری( ت»

ی و کسپ، ها( و کادوسی و آلبانیو اتریاکی )آناری، آماردی: پس از هیرکانیان به ترتیب
ها قرار دارند. کادوس در مرز دربیكها، برسیم به سکاها. در سوی دیگر هیرکانی تا، ایتی

میان  (هاها )تپورتیپریگویند می»؛ «9.یین ]کوه[ پرخوآتراس هستندماد و ماتیانی و پا
آمده  ایرانشهرالزم به اشاره است که در کتاب  4.کنندها و هیرکانیان زندگی میدربیك

در زمان ، از آن گرفته شده است تبرستانزمان اسکان آن شاخه از قومی که نام »: است
خذ را در این أمارکوارت دو م« 5.ل تصور استهای شمالی سمنان قاباسکندر و در کوه
ها تاریخ ایرانیان و عرب»لف کتاب ؤنخست استرابن و دیگر نولدکه م، ارتباط ذکر کرد

سخن رقته  تبرستانهای ها در کوهکه در کتاب اخیر از حضور کارن «درزمان ساسانیان
  .6است

له فاص ،ارمنیه و آتروپاتن استکه مرز میان  ،رود آراکسس»: افزایداسترابن در ادامه می
شرحی درباره لشکر کشی آنتونی علیه ، زیاد دارد. دلیوس یکی از فرماندهان سپاه آنتونی

خیز است. بخش شمالی که کوهستانی و تمام نواحی این کشور حاصل .پارتیان نوشت
تیپری ، آماردی، کادوسینشینان است که باشد. زیستگاه آن کوهسنگالخ و سرد می

                                                           
 90استرابن، همان مأخذ، ص  0
 97استرابن، همان مأخذ، ص  7
 95خذ، ص أرابن، همان ماست 9
 97خذ، ص أاسترابن، همان م 0
 705خذ، ص أمارکوارت، همان م 5
 917ها در دوره ساسانیان، نولدکه، تاریخ ایرانیان و عرب 6



_   655 ( 6)باستان مازندران در قومی و انسانی جامعه گیریشکل فرآیند _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

ها ها و کوهستان کاسیماد در شرق با پارتی»؛ «0.شوندپوری( و کیرتی نامیده می)ت
 «7.شودمحدود می

و قوم ترتیب د «خانه تاریخیایران و شرق باستان در کتاب»دیودور سیسیلی در کتاب 
کادوسیان )ساکنان »: است ساکن در کرانه جنوبی دریای کاسپین را بدین شرح آورده

جنوب شرقی دریای  درتپوریان )ساکنان ، بی دریای کاسپینسرزمینی جنوب غر
  .«9کاسپین(

 ،رودها و دریا و اقوام ساکن در کرانه جنوبی دریای کاسپی، هااز کوه آمدههای نشانی
همه حاکی از آن است که مازندران ، بخش شرقی و بخش غربی، همسایگان آن سوی دریا

ی با داشتن محدوده ارض، ر کنار دیگر قبایلیا تپورستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی د
جهت آگاهی در ادامه الزم است به نکات ذیل  روزگار کهن دارند. عمری دیرینه از ،روشن

  :نیز اشاره شود
ها و مازها و ها مانند کاسیتپور»: درکتاب جغرافیای تاریخی ایران باستان آمده است

مهاجران ایرانی به نقاط کوهستانی رانده  ها یك ملت ماقبل آریایی بودند که توسطآمارد
 «0.ها در ایران ساکن شدند دین مزدیسنا را پذیرفتندها بعد پس از این که آریاشده و قرن

اد ( استنایرانشهرزیرا پیش از آن به این کتاب ) ؛است ایرانشهرکتاب  ،لفؤخذ مأم ظاهراا
پ ـتئو» و به چینی «تپیری» به یونانی «تپورستان»به زبان پهلوی  تبرستان»: جست که

تپورها مانند »: در کتاب مارکوارت آمده است، اگر چنین باشد «5.اندهنوشت ،«تانـسـ
ها ای پیش از آریاییگسترده قوم کامالا  ها( و ماردها )آماردها( و غیره قبالا ها )کاسپینکاسی

لف از ؤ. ممکن است ماست هردنب «ماز»در واقع مارکوارت نامی از قومی به نام  «6.اندهبود
 خذ دیگری سود جسته باشد. أم

 «دریای کاسی )دریای قزوین( دریای مازندران و نه دریای خزر»لف مقاله ؤمنبع دوم م
های و نیز نقشه، نام این دریا بنا به شواهد تاریخی»: اندهاز دکتررقیه بهزادی ست که آورد

ا در رابطه ب «ام دریای مازندرانن»است و نیز بوده  «دریای کاسپی»از دیرباز ، کهن ایران
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ترین پیوسته مناسب، زیستندکه در ساحل جنوبی آن می mazandar «مزندرا»قوم 
خص مش منتها دقیقاا ،خذ به زبان انگلیسی را به عنوان منابع آوردندألف چند مؤم «0.است

نکته دیگر ، د شدهها و در کدام صفحه نام این قوم قینکردند در کدام یك از آن کتاب
 ،خذ یاد شدهأمشخصی در دو م یاین قوم )مازها( در کنار دیگر اقوام با محدوده ارض کهآن

 نیامده است. 
: توان نام برد که آورده استرا می «فرهنگ معین»ماز و مازندران  ةخذ دربارأسومین م

، دشرا شامل میهای جنوبی دریای خزر تا گیالن شمالی ایران که کناره ةدر قدیم ناحی»
های قدیمی و در شاهنامه آمده است. بعدها آن گفتند. نام آن بارها در افسانهمازندران می

نگ نکته قابل توجه در فره .«خواندند تبرستانتپورستان و ، را به سبب مسکن قوم تپور
 کهآن. و دیگر اندهاست که آنان را مقدم بر تپورها آورد «قوم ماز»قدمت حضور ، معین

  .ها تپورها باشنده شدندکه بعداند محدوده ارضی این قوم را همان محلی دانسته
در » :بر آن است که «های خالفت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین»لسترنج در کتاب 

 «7.دانو مازندران مترادف و به یك معنا بوده تبرستانیعنی ، حقیقت این دو اسم
نویسان با نقل قول از جغرافیا «رافیای تاریخی ایرانکتاب جغ»چنین نگاهی را بارتولد در 

 که عیناا  «9.شناختندمی تبرستانمازندران را به اسم »که به اعتقاد آنان اند قرن دهم آورده
در بخش تعلیقات فصل  «ها در زمان ساسانیانتاریخ ایرانیان و عرب»نولدکه در کتاب 

. در واقع نولدکه «احی ماد مجاور آننو )مازندران( تبرستانحیز »: است هششم آورد
ست درباره واژه حیز توضیح داده که حیز ا داند. گفتنیرا همان مازندران می تبرستان، نیز

ایست این شرح مربوط به نامه .0ستا های مجاور وابسته به سرزمین اصلیدر متن زمین
 .وسبان نوشتکه انوشیروان پس از رسیدن به سلطنت و سرکوب مزدکیان به چهار پاد

 رستانتببه پادوسپان آذربایجان و ارمنستان )و آنچه وابسته به آن است( و دنباوند و  مثالا 
پیکو لوسکایا در کتاب شهرهای ایران از همین رویه استفاده  )و آنچه وابسته به آن است(

 شهر .نیز ذکر گردیده است در جزوه )مازندران( تبرستانآموی / آمل مرکز »: کرده که
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در واقع  «0و به دیگر سخن به مزدک نسبت داده شده است. «زندیك / زندیق»ذکور به م
 است. تبرستانبه نگاه پیکو لوسکایا مازندران یعنی همان 

 ؛توان مکث کردبه زبان بومی نیز می «ماز»واژه  یرسد به لحاظ نامگانی روبه نظر می
سال پیش در این منطقه هزارانتر باید به این نکته توجه داشت مردمی که منتها پیش

توان بدون داشتن سندی متقن نمی قدر زمان طی شده طوالنیست کهآن ،زیستندمی
هایی بر مبنای برخی مستندات قریب شان اظهار نظر کرد. شاید به قرینه بتوان اشارهدرباره

، تاندران باسدانسته است از جمله میراث کهن به جا مانده از مردم مازن .تکیه کرد، به یقین
طور گیاهان و درختان است. همان، آبزیان، جانوران، حشرات، پرندگانها، آبادیها، نام کوه

 های عسل درزنبورهای هیرکانیا )هیرکانی( در جنگل»که در گزارش استرابن آمده 
، آریستوپلوس ةچکد... بنا به گفتو از برگ درختان عسل می گذارنددرختان کندو می

زندگی رازآمیز »در کتاب  «7.درخت بلوط فراوان دارد، که پوشیده از جنگل است هیرکانیه
درخت بلوط به تیره راش تعلق »: اثر پتروول لِبِن درباره درخت بلوط آمده است «درختان

افزاید که این درخت در ادامه می «9.رسدسال می 7111دارد... که گاهی عمر این درخت 
ای تلخ و سمی تولید های خود مادهوی پوست و شاخهبه ر»برای دفع حشرات موذی 

 از جمله دیگر ویژگی این درخت .«کندرا هالک می گزند رسانکند که حشرات می
مندی ها هنگام دریافت پیام با عالقههاست. آنها و گلپراکندن شمیم مطبوع شکوفه»

 «0.شان بهره ببرندینفشرده شده و شیر ةکشانند تا از عصارها را به سوی خود میزنبور
های )زنبور «کنگلی»که با  «ماز»نامند. زنبور عسل را می« موزی»بلوط را در مازندران 

 زن خطرناک( متفاوت است. ممکن است نام مازهای نیش)زنبور «کال خار»و  (معمولی
ن میأدر ت شثرؤو نقش م است صورت توتم داشته )زنبور عسل( برای این قوم )تپورها(

های لبنی و شخم گاو در تولید فراورده، مانند سگ در نگهبانی احشام که ،آنان بود یغذا
کلور لوزدن زمین و اسب مرکبی نیك در جنگ و سفر... قداست یافته بودند. در فرهنگ ف

 زنبور که بی پرستار شد بلندهای»: یعنی« دولت بییه پایینی شونهماز که بی»: آمده است
  .«کشدهای شمال پر میبه سوی جنگل کند)ییالق( را رها می
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 (پیش از اسالم)ایرانی های ایران در برابر قوم

 نامه زبان و ادیان ایرانی پیش از اسالم از اعضای دانشمدرس   / دکترکریستوفر برونر
 ایرانیکا

 (0991شناسی همگانی )اَمرداد، تبار، کارشناس ارشد زباناکبر کریم: علیبرگردان متن
 
 
 
 

 ایران شمال
جمعیت فالت آن پیش از حمله اعراب  حاشیه شمالی ایران در مسیری بود که عمدتاا

 ،کویر و رودخانه، ساحل، ر سرتاسر مرزهای نفوذپذیر کوهیافت. دهم افزایش و کاهش می
هم برخی از مردمان بیانگرد و  زبان و غیرفارس زبان ساکن بودند وهم مردمانی فارس

آن قبایل بیگانه )مانند سکاها( که در مناطق اصلی کنترل سیاسی زندگی عشایری داشتند.
از پادشاهی که دور از  هاآنزمان ای از ممکن است در برهه، مرز را در اختیار داشتند

اقرار به اقتدار و اختیارات اعطایی از طرف نمایندگان نزدیك پادشاهی را ، قلمرو ِشان بوده
ند شاید بیشتر در پی این بود، هنگامی که سکاها با حکومت درگیر نبودندداشته باشند. 

 جوی منافع خود از دولت باشند.وعنوان یك نهاد مستقل در جسته ب
 
 

 ساحل غربی دریای مازندران )کاسپین(
ساحل شمال ایران در کناره دریایی به نام کاسپین یا هیرکانی با مرزهای کوهستانی 

منتسب به مردمان  (.Str., 000600; Ptol., 500700) نزدیك به نوار ساحلی تقسیم شده بود
گذار تابع و خراج ها توسط هرودوت در میان اقوام( نام آنPtol., 60705)همان؛  کاسپین

ها و دیگر ( شامل کاسیHdt., 9097داریوش یکم آورده شده است. شانزده قلمرو مالیاتی )
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ای بود. منطقه ( .60706Ptol) پانتیماتوی و داریتای سرزمین ماد 0پوسیکای)قبایلی مانند
ن تریدستکه در سواحل جنوب غربی و سراسر شمال دریای کاسپین واقع شده بود؛ )پایین

و رودخانه  (mod. Kur) [در شمال ارس]های رودخانه کورا قلمرو کوروش بزرگ از جلگه
ارمنستان را از سرزمین ماد ایران )باختر ایران( جدا ، بنا بر برآورد منابع قدیمی(؛ ارس

دان یونانی( امتداد دان و ریاضی)تاریخ . بر پایه نظر آراتوستن(Str., 0000005)کرده است. 
 ,.Str) دشوهای کاسپین نامیده مینیز کوه، های قفقازاین منطقه تا انتهای کوهگسترش  و

0007005; Ptol., 500909-6). 
، ایی(بوداروپواز زبان هندای ه)شاخ قبایل آلبانیایی ساکن کوهستان که زبانشان قفقازی

ها ومیر ردر عص هاآنشود که زبان کاسپین را جایگزین زبان خویش کرده بودند. گفته می
که بر اساس منبعی از عصر  7گر چه به گزارش آلینوس، ( ,.000005Str)ناپدید شدند 

ها ماهیان خود را در شهر دهد که چگونه کاسیتوضیح می، ناشناخته را در اختیار داشت
رساندند و یا چگونه به معرض فروش می ــهمدان امروزی، پایتخت کشور مادــاکباتان 

. (De natura animalium 07097) کردندو گوناگونی را از ماهی درست میغذاهای متنوع 
 ,Str., 000500; cf. Pliny) ی اشکانیانامپراتورها در دوره در سراسر سواحل کاسپین

وسیله ه ب ــشوندها یکسان دیده میها با کادوسیکه سکاییای همنطقــ، (6001001
، اداین افر، به گفته رومیان، [کنیدرا مشاهده می هانآدر زیر . ]ها احاطه شده بودندسکایی

پیش از این به جاهای قدیمی خویش در  اما احتماالا، کردنددر شمال آلبانی زندگی می
شاید نوارسواحلی ( GILĀN iv )نگاه کنید. ساحل جنوب غربی گسترش یافته بودند

ن زبایك شهر گیلك، نستان)منجم قرن دوم میالدی( در ارم در دوره بطلمیوس 9ساکالبینا
ان جاماسب پسر فیروز از نوادگ گیالنشاهگیل پسر )وسیله گیالنشاه ه ابتدا ساسانیان ب بود.

 the future)( قدرت خود را بر روی نوار ساحلی گیالن گسترش دادند. پادشاه ساسانی

Wahrām I, r. 779-76, ŠKZ 75/71/07)پور رسد که شا. اما در قرن چهارم به نظر می
 ــهاهونــ 0هاچیونیت کند؛ همانند اتحاد با قبیلهرا تأیید می هاآندوم خودمختاری 

(Chionited) ، مانند ه ها ببست.گیل هاآنپس از میالد پیمان اتحادی را با  957در سال
                                                           

 گذار پادشاهی هخامنشیداریتای، خراج ساتراپ یازدهم داریوش، سه قوم از غرب به شرق پانتیماتوی، پوسیکوی و 0
   Aelianus Tacticusیا Aelianکرد. که در روم زندگی می 7نویسنده یونانی قرن  7
9 Sacalbina  شهری در ارمنستان 
شمال به ایران تاختند. در  0ای از تاتار، سده قوم بیابانگرد مغول، آلتایی زبان،، قبیلهــ فارسی میانه خیونــ هایا هون 0

  کند.ها به مرزهای ایران جلوگیری مینآآمدند. شاپور دوم از ورود شمار میه شرق افغانستان برای ساسانیان تهدید ب
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در دوران شاهنشاهی هخامنشیان ، آیا خزرها شدند.آوری یاد میبه جنگ، کادوسیان اولیه
بخشی از مردمانی بودند که در اصل به سواحل شمالی و شرقی دریایی گسترش  احتماالا

ت وبر اساس نظر هرود، ها و سکاها اشغال شده بودوسیله کاسیه ای که بیافتند؟ ناحیه
(Hdt., 9099) ای که در نزدیکی قلمرو مالیاتی و تابع لویس شانزدهم ممکن است منطقه

( و یا در Str. ،000607ها در سمت چپ ساکن بودند )سکا )آخرین پادشاه فرانسه( باشد
برخی  کهایندوم  برداشتبخش غربی قلمرو فرمانروایی لویس سیزدهم قرار گرفته باشد. 

یکی از مجموعه اقوام باستانی  (هاسرمیا  سَرمَتها )ممکن است  قوم باستانی سرمت
شمار به سکاهابی از شاخه غر که زبانقومی ایرانی، روسیههای جنوب ساکن استپ

ها زندگی های سرمتیو در باالی دریای کاسپین و جنوب دشت، (Str., 000101) آمدندمی
هایی دیگر قوم گونه که. همان(Str., 0007005) به این منطقه اشاره داشته باشد، کردندمی

توانست این امر برای غرب می ،شدندجا میبههم در امتداد ساحل دریای کاسپین جا
ای از قومی چادرنشین و بیانگرد با قوم گونه قلمداد شود که بخشی از این قوم آمیزهاین

و ساکنان  Sacani)مانند مردمان ، هایی باشندن ناحیه و دیگر سکاییآسرمتی مقیم 
دادند. ی بطلمیوسی از آسیا( که با مهاجرت به سمت جنوب قفقاز تغییر جهت میهاسرمتی

یر شده پذوسیله سربازان اجیرشده امکانه توانست با تحمیل زور بها میقوم جاییبهجا این
این مردمان  (01و  Annales- 00–و )تاریخچه  0تاکیتوسها، )نگاه کنید به سرمتی باشد

سکاهایی  هایترین گروه از یکی از تیرهبا اهمیت ،ترین و بنابراینسغربی شاید قابل دستر
)داهیان  ( باشند که با هم درآمیختند7پارادرایا، مقیم آن طرف دریای سیاه )فرادریا

کردند آن کسانی که در شمال زندگی می، (9097به گفته هرودوت )، اما(. 9زبان سکایی
ارس را اظهار نکردند. بلکه مردم قفقاز قلمرو ای درباره حاکمیت پهیچ فکر و اندیشه

وان عنه از این رو تالش کردند گروه کاسپی شرقی را ب، حاکمیت پارس را مشخص کردند
ها در لیست مللی که در ارتش خشایارشاه یك جایگزین برای آن پیدا کنند. نام کاسپی

هر دو بار . (Hdt., 7067, 16) ثبت شده است اشاره و، نظام بودندنظام و سوارهدارای پیاده
ها مسلح مانند هندیه ب نی ةهایی از جنس ساقبه کمان هاآن .در غالب مردمان شرقی

                                                           
نامه تاریخ میالدی( و صاحب کتاب سال 57یا  56یان )سپاه وری وتدار امپرارومی، سناتور و خزانه هنگار و نویسندتاریخ 0

  که به اشکانیان پرداخته است.
7 Paradraya تبارگروهی سکایی ایرانی.  
9 Saka dahyu گیری شدند. داهیان گروهی از آرین در دشت خوارزم و پس از آن در کناره جنوبی کاسپین جای

 ها بازماندگان داهیان هستند. سنگسری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
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 XVII) با یکی از دو ملت که در ناحیه مالیاتی هاآن. بار دوم (Hdt., 7065) شده بودند
 Hdt., ; see below, Eastern) .متحد شدند، اندهدر مرز هند قرار گرفت، لویی هجدهم

Iran; see also CASPIANS.) 

میر شامل مردم کش، قوم کاسپی ممکن است با قلمرو کشمیر که بطلمیوس اشاره کرده
(Ptol., 700009, 700007) ، شرق قندهار وگستره بزرگی تا شمال کشمیر پراکندگی داشته

ای درال قبیلهمناطق ف، )در بخش هزاره [0دیردای] همسایگان قوم دارادای ،باشند. بنابراین
شود که هفت ناحیه مالیاتی هخامنشیان مقایسه می 7هایآخری با قوم دارادای پاکستان(؛ و

ها و قندهاری، 9ساتاگیدیا: که درسراسر رودخانه سند علیا و رودخانه کابل برای مردمانی
سکاهایی که با این گروه  ( ,.9090Hdt) ساکن بودند را وضع کرده بودند. 0هاگدروزی

ر پامیر د والیت بدخشان و، باید در شمال شرق افغانستان، بندی شدندها( دستهکشمیری)
 شرق سغد )تاجیکستان( قرار گرفته باشند.

 
 

 های غربیها و قفقاریسکایی

اما دور از دسترس ، در شمال غربی که مستقل از قلمرو پادشاهی پارسیان بود
ن و چه جانشیهای گوناگون چه یكفرهنگبرای مردمانی با ، لشکرکشی داریوش یکم نبود

امل طور کلی شهای فراهم بود. این مردمان بچادرنشین و بیابانگرد فضای زندگی گسترده
 هاآن (Ir. “Saka”; Str., 000700-7, 000607; cf. Hdt., 7060)نام قوم سغدی بودند. 

، 5یهای آلتایبه کوهاز طریق قزاقستان امروزی )سغدیان( با عبور از سمت شرق کاسپین و 
وم . قاندهو از طرف غرب دریای کاسپین سراسر جنوب روسیه پراکنده و گسترش یافت

سغدی با یورش ناگهانی به یك کشور منزوی و ظلمانی از راه قفقاز به خاور نزدیك 
                                                           

0 Daradrae های جنوب هیمالیا و هندوکوش.سلسله کوه 
7 Dadicae، عنوان داداچه یاد ه ها بکردند. هرودوت از آنی به دره کشمیر زندگی میقومی که از شمال و شمال غرب

 کند.بندی میها گروهکند و با گاندارها و آپارریتامی
9 Sattagydaeترین قلمرو امپراتوری هخامنشیان، بخشی از منطقه مالیاتی هفتم بر پایه گزارش هرودوت ، یکی از شرقی
های سلیمان تا رود ایندوس در حوضچه ودند. اعتقاد بر این است که در شرق کوهب Aparytaeو  Gandariiمراه ه به

 حوالی بانو واقع شده است. 
0 Aparytaeهای در مورد، آپاریته یا گدروزیا، نام هلنیزه بخشی از بلوچستان ساحلی نزدیك مکران امروزی، در کتاب 

 کند.هرمز عبور می اسکندر و جانشینان وی از رود ایندوس تا لبه جنوبی تنگه
 .اوبیو  ایرتیشو سرچشمه رودهای  قزاقستانو  چین، روسیه، مغولستانبین کشورهای  و آسیای مرکزی در کوهیرشته 5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ر و آناتولی د ــکشورهای جنوب غرب آسیا بین دریای مدیترانه تا هند در متون تاریخیــ
ی هفتم و هشتم بخشی از جمعیت ترکیبی مردم قفقاز شدند. کوچ و یا استقرار هاقرن

بخشی از ــای در ساکاسنس های تاریخی به منطقهای ایرانیان در دورهجمعیت قبیله
و سکاهای نزدیك کناره ساحل دریای سیاه  (Str., 000707 and 100) ــارمنستان امروزی

مردم سکایی ، (Hdt.: Sauromatae)قوم سرمتی (Xen., An. 007.01)دهد. را نشان می
، به سمت شرق سکونت داشتند (Hdt., 0070)زبانی که از رودخانه دُن و دریای آزوف 

جوارشان در های همدر جهت غرب به سمت اروپا در حرکت بودند و سرزمین چنانهم
ها به وسیله هونه ب جاآن)همان( از قرن اول میالدی تا تسخیر  0قفقاز که قلمرو قوم آلن
 )همان(. شدمنطقه آالنیا منتهی می

ای پارسی هبا در نظرگرفتن تنوع زبانی قابل توجه در میان گویشوران قفقازی و سرمتی
های قفقاز حتی به میزان بیشتر از توان متصور شد مردمان ساکن در کوهمی، زبان

 م شدندای تقسیرچه قبیلهنشینان به صورت اجتماعی به تقسیمات کوچك و یکپازاگرس
(amíktōs oikeîn, Str., 0007006.)  اما ، هوشیارانه مراقب استقاللشان بودند هاآناگرچه

پیامدهای انزوای  (.Str., 000006)پذیر بود همانند آلبانی احتمال ائتالف سیاسی هم امکان
نگی وذ فرهاجتماعی و زبانی حتی برای دوره پیش از گسترش کنترل سیاسی ایران و نف

شد. استرابن دوره .( نباید برداشته میqq.v) 9و پنتوس 7کاپادوکیه، در غرب به ارمنستان
« هفتاد ملت»ن را با توصیف این عبارت و دوره روم باستا ــی اشکانیانامپراتورــاردشیر 

رجوع  (/súnengus 0دهد)/مورد مقایسه قرار می، که در یك مکان مشترک گردهم آمدند
ه ک نام پایتخت سرزمین مادها()، ]محل گردهم آمدن[« هگمتانه»شود به فارسی باستان 

یای سیاه در ساحل در 6در شهر کولخیس/کالکیس  5هااین مکان مرکز تجارت دیوسکورین
فیلسوف و فرمانده ارتش ، نویسندهــپلینی  (.Str., 0007006)و در سمت جنوب قفقاز بود. 

 911گیری کاره ای را با بازرگانان رومی و بقبیله 911( این شهر 605005) ــی رومامپراتور
 اراج تجارت و روابط اجتماعی مانند ازدو، ارتباطات ،کند. بنابراینمترجم  آن را ایجاد می

                                                           
با  های زبان ایرانی به نام آریان که احتماالا دار که در گویشنشین و دامیك قوم چادر Alani  انی آلن در التینقوم ایر 0

 ها مرتبط بودند.قوم ماساجت
 وری روم: کته په توک. تای در خاور آسیای صغیر، بخشی از امپرانام ناحیه 7
  شمالی آسیای صغیر هنام کشوری در کران 9
 (رود هیرمندثتاگوش )دره  0
  دیوسکوری، استوره یونان )کاستور و پوالکس پسران دوقلوی لیدا(. 5
 های قفقاز ناحیه باستانی در کوه 6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
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 جویانها توصیف استرابن از جنگمتصور شد؛ یکی از این نشانه توانمی در این شهر
عنوان همسایگان و ه که ب های بومی اشاره داردکوهستان در ایبریای باستانی به گرجی

در جنوب قفقاز در غرب ها، ( سکایی و سرمتیStr., 000909[ )sungeneîs]خویشاوندان 
انی های عهد باستان با همسایگشود که ایبریاییکردند. گفته میشهر کولخیس زندگی می

 ibid.; see GEORGIA i and)ها ها و مادیکه فرهنگ مشترک داشتند و به سبك ارمنی

ii) این  .اندهآمیز استقرار داده شدطور مسالمتهتر بپوشیدند؛ در مناطق پایینلباس می
که عالقه مشترکی به استقالل  (e.g., Str., 000005) های استراتژیکیوسیله اتحادیهه روند ب

ها و اسکندر حفظ کند. پارس، را در برابر مادها هاآنپشتیبانی شد تا ، را داشت هاآن
(Plut., Pompey 9005.) 

 
 

 :سواحل جنوبی دریای خزر
از شرق به سمت دریای کاسپین ــ 0پرخواتراسساحل جنوبی و کرانه ساحلی منطقه 

گسترش یافته است )در ــ اندههایی که دریای را احاطه کردهای بلند کوهنجیرهکه با ز
و آماردها  7غیرایرانیانها، در البرز میانی( قلمرو کادوسی، دوره ساسانیان پَتیشخوارگر

های گوناگون کمتر در این ناحیه بودند. گروه آخری که نام تیره چنینهمها( بود و )مَردی
 ;cf. the ethnicons Parni/Aparni)، م ایرانی آماردها که در باال اشاره شدهبرده شده و با قو

see APARNA) شود که ایرانیانی باشند که در کرانه احتمال داده می، نام مشترکی دارد
 ,the [A]mardus river and the Mardi people) )گیالن کنونی( شرقی رودخانه سفیدرود

60705Ptol., ). 9. فرهاد یکماندهها )گیلك( بر این منطقه تسلط داشتپیش از ورود گِله 
هنگامی که بر قوم آمارد پیروز شد که  (.B.C.E 070-076) ی اشکانی(امپراتور)پادشاه 

رق به غرب گسترش یافته های ماد از شهای البرز و گذرگاهکوهگستره اشکانیان در رشته
به  0الحاق به موقع و زودهنگام هیرکانیان، بود. رمز موفقیت فرهاد یکم در این منطقه

                                                           
زیند. ها و آماردها میها و کادوسیکوه البرز ِگلهاسترابن: پرخواتراس )تبرستان( در بخش شمالی رشته 0

Parachoathras.  
 Anariacae  

ودن، یای کاسپین بکوه البرز و جنوب دراکنان کوهستانی قوم آمارد را که در بخش شرقی رشتهفرهاد یکم اشکانی س 9
 مطیع خود ساخت.

0 Hyrcania های هیرکانی که در فارسی باستان از واژه ورکانه نام یونانی جنگلverkāna  گرفته و در کتیبه بیستون
 معنی گرگ است.( به verkā/verkداریوش بزرگ امده، در زبان تبری وِرک )

http://www.iranicaonline.org/articles/aparna-c3k
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شود که فرهاد یکم آماردها را در قلمرو . گفته می(Just., 000607)ی اشکانیان بود. امپراتور
ین منطقه نزدیك استقرار و ساکن کرده بود. ا ــ0آکایا در یونان باستانــی خویش امپراتور

ن وظیفه ای احتماالاساخت. ها مرتبط میهای دریای کاسپین که مادها را با پارتبه گذرگاه
تر مبهم ــnon Aryasــنام قوم غیر ایرانی  (.Isid. Char., 6)ها بود. قوم )آمارد( امنیت راه

ه از آنان ب (Ptol., 60705; Pliny, 6001006; Polybius, 5000.9)است. استرابون و دیگران 
؛ که (Ptol., 60705; Pliny, 6001006; Polybius, 500009)کنند عنوان قومی خاص یاد می

به هر  (.Str., 000700) کرد.زندگی می هاآنوارد و بین  هاآنحتی قوم دیگری هم به میان 
ه ب اهآنطور معمول برای تواند بهرسد که لقبی باشد که میحال نام این قوم به نظر می

ویژه با نفوذ و اشغال سکاها با نام قبایل هرفت و سرانجام همراه با ایرانیان بکار می
 هاآن؛ (Ptol., 600009, 00)منتقل شد  (Ariacaeها )ها و آریاییشان مانند آلنآریایی

ممکن است این نام را به مردمی اشاره شود که شاید از طریق تهاجم آواره شده و یا 
که به پرخواتراس )تبرستان( پناه  (Str., 000700) گیر و ناتوانگوشه، ورمردمانی مهج

 نامی از این قوم اشاره، اعمال شده باشد. کتزیاس در لیست مردمان آن منطقه، گرفته
ساحلی مرکزی که بعدها مازندران مردمان نوار ، در هر صورت (.Diod. Sic., 70709) کند.نمی

رکانیان ی، در مقایسه با ه(Curt., 90701) ل کاسپین نزدیك بودندیی که به ساحهاآننام گرفت )
هایی که در شرق قرار داشتند، نیروهای بیشتری را برای نبرد نهایی داریوش سوم در و تپوری

 مین کرده بودند.أتهیه و ت (B.C.E. 990سال )
 
 

 هاکادوسی
 ,.q.v.; Str)هایی قوم کادوسی، ن ساحلی اشاره شداهایی که از ساکنبیشترین نکته

)مازندران( در غرب رودخانه آمردس  پرخواتراسهای بودند که در بخشی از کوه (000700
زمانی ها همبا کاسپی ،جای گرفته بودند. بنابراین( Ptol., 60700-7; cf. 60705) [مردوس]

 عنوانه ب ،کندیاد می هاآنها در بین مردمانی که استرابن از پوشانی دارد. کادوسیو هم
دند( کردار )بین کوه و دشت ییالق و قشالق میبیانگرد و گله، غارتگر، مردمانی وحشی

از  هاآنکردند. درست در شمال مادها زندگی می هاآن (.Str., 0000909)کند. توصیف می
د که رس. به نظر می(ایران غربی، ن.ک. به باال)کردند. استقاللشان در برابر مادها دفاع می

                                                           
 Charax  
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ها در به نحوی که هم با تاریخ گِله، اندهموضع مشابهی در برابر هخامنشیان داشت هاآن
خوانی دارد )نگاه زمان ساسانیان و هم با مردم البرز در دوره اسالمی قرون وسطایی هم

دهد که به این نتیجه برسیم نمی منابع موجود این اجازه را (.DEYLAMITESکنید به 
کش پادشاه گذار پادشاه بودند و هدایایی پیشوسیان تابع و خراجای کادکه در چه دوره

عنوان سربازان مزدور به خدمت ه مستقل بودند و ب هاآنچه زمانی  کهاینکردند و یا می
داریوش دوم پس از مبارزه بر برابر کادوسیان ، پیش از میالد 015پادشاه درآمدند. در 

پیش از میالد در نبرد  010در سال  (.Xen., Hellenica 70001)بیمار شد و درگذشت. 
و اردشیر دوم برای کسب تاج و تخت که با   0نبردی داخلی بین کوروش کوچك، کوناکسا

فرماندهی کوروش کوچك در مرکز میدان جنگ با پادشاه جدید )اردشیر دوم( به شکست 
برای موقعیت  ،به همین خاطر (؛Xen., An. 001007 ؛ Plut., Artoxerxes 9) انجامدمی

پادشاه  شد. همانمناسبات سیاسی باید به حالت اول برگردانده می، پادشاه در نبرد کوناکسا
 Diod. Sic., 050105; Trogus)جنگ کرد و شکست خورده بود  هاآنبا  915پیش از سال 

Pompeius, Prologus 01) ،نامه صلح او به این نتیجه رسید که با پادشاهان خود پیمان
 های بیشتری را در جنگ داشت.(. اردشیر سوم موفقیتPlut., Artox. 7005) قد کند.منع

(Diod. Sic., 070600-7; Just., 010907-9 ارتش داریوش سوم با مادیان و آلبانیان و .)
طور که در نبرد کوناکسا (؛ همانArr, An. 90100) سیسینان ارمنستان سرو کار داشت

اسکندر مطلع ، (. پس از یك سال5-900009) قدم بودنددر مرکز سمت چپ خط م هاآن
ها ها و کادوسینامه دوستی با سکاییشد که پادشاه ایران برای تقویت سرزمین ماد پیمان

(súmmachoi, Arr, An. 900909)  .برقرار کرده است که این پیمان دوستی تحقق نیافت
 .r) شوددوباره ظاهر می 7ومتحت پادشاهی وفرماندهی آنتیوخوس س هاآنخدمات نظامی 

 دیگریكتحت فرماندهی یك مادی با  9هاها با مادها و سیسیان(؛ کادوسی017-779
های استرابن درباره از نوشته(، Polyb., 507907; Livy, 95001) دهنداتحادی را تشکیل می

با نیروی توان نتیجه گرفت که این اقوام در جنگ گونه میمهارت شان در پرتاب نیزه این
 کاریهمپیش از میالد با پادشاه ایران  95در ارمنستان در سال  0مهاجم مارک آنتونی

 (.Str., 0000900) داشتند
                                                           

 زد. اردشیر دومترش دست به شورش علیه برادر بزرگ، اردشیر دومتر برادر کوچك، داریوش دومپسر  0
 پس از میالد سلطنت کرد. 017تا  700ترین فرزند سلوکوس دوم که از ملقب به کبیر، ششمین شاه سلوکی و جوان 7
 سیسیان نام شهری در استان سیونیك ارمنستان 9
 پ. م( 19ژانویه  00 -پ. م.  91اوت  0 00سیاستمدار و فرمانده نظامی رومی، ) 0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
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 هیرکانیان

(، NPers. Gorgān, q.v) سرزمین هیرکانی، در گوشه جنوب شرقی دریای کاسپین
( است Str., 000707) خیزهای همیشه سرسبز وحاصلدارای مزارع سرشار از آب و جنگل

ها وساحل دریا تا امتداد رودخانه اترک گسترده شده است. ساکنان این که از کوهستان
دارای گویشِ زبان ، نام برده شده هاآناز  0بند دوازده اوستا ،ناحیه که درفرگرد نخست

 اندهساکنان قوم هیرکانی(را در خود حفظ کرد، Xnәnta) و نام قدیمی خِنِنته ایرانی هستند
(0000d. V.) دارند که احتمال  7ساکنین داخلی این سرزمین اصرار بر نام باستانی چرندی

 .Ptol., 60905, 60707; cf) دارد رودخانه شاریندا دورتر از امتداد ساحل غربی جاری باشد

6001001the Chindrum river, Pliny, )از این جهت متمایز است  9. نام قبیله ایرانی وَرِکانه
رک ممکن است نشانی از میراث مردمان آسیای میانه را ثابت کند. )رجوع شود که توتم گ

 نیا و پرستار، عنوان راهنماه های بوریات؛ افسانه گرگ ببه مغول
[see refs. s.v. bōrī”  wolf“ ]  ، عناصر واژگانی ترکی و مغولی در فارسی» در کتاب ،

)ورکه( که نامی دشوار و نامعین  vrka ؛ برای واژه« 999: 0956، ویسبادن، 0گرهارد دورفر
هیرکانیان را  5. گزنفون( ,00b, pp. 7119see Schmitt-07) از هشتمین ماه پارسی است

( و او باعث تسلیم Cyr. 00700) دهدبردار قوم آشوریان نشان میمانند مادها فرمانه ب
 هاآن احتماالا ، یاس(؛ در گزارش کتزCyr. 00000شود )به کوروش دوم می هاآنداوطلبانه 

به عنوان جانشین ، 6ها )بلخ(پادشاه جدید را همانند باختری هاآنزیرا ؛ این کار انجام دادند
ممکن است به  هاآنتجربه سیاسی  (.see below Eastern Iran) نگریستندقانونی می

                                                           
/ khneta ا اشاره به آفرینش سرزمین گرگان توسط اهورامزدوَرکانی یا گرگانی. در اوستا:  / گاه اقوام هیرکانسکونت 0

Xnenta خِنِنته 
7 «Chrēndi» ریزد.رودخانه باستانی هیرکانیا که به دریای کاسپین  می نام 
9  Hyrcaniaرکانی، فارسی باستان از واژه ورکانه های هینام یونانی جنگلverkāna  و در کتیبه بیستون داریوش بزرگ
  معنی گرگ است (verkā / verk) وِرکده، درتبری آم
0 Gerhard Doerfer (7119دانشمند آلمانی در زمین0971 ـ ،)ترکی، مغولی و تونگوس. ة 
پیش از میالد، گزنفون از  (905 – 091)، 091است که در سال  یونانیفیلسوف، مورخ، و سرباز   Xenophonگِزِنُفون  5

علیه  کوروش کوچكبه عنوان سپاهی اجیر در لشکرکشی  .درآمد پروخنوسبود و بعدها به خدمت  سقراطشاگردان 
و اشرکت کرد. پس از مرگ کوروش، سپاهیان یونانی، گزنفون را به رهبری و قیادت خود برگزیدند.  اردشیر دومبرادرش 

 .ان بازگرداندبه یون آسیای صغیرو  ماد طریق از را یونان سپاهتوانست بازمانده 
باختر )بلخ(، بخشی از مناطق شرقی ایران باستان که از شمال به سرزمین سُغد و آمودریا، از شرق به چین جنوب با  6

 کوه هندوکش بود.هند و رشته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
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 065ل در سا اعطا شده باشد.، ی هخامنشی بودندامپراتورهیرکانیانی که آماده خدمت در 
ماشته سلطنتی گ هعنوان فرمانده گارد ویژه نام اردوان به ب، زادهیك هیرکانی، پیش از میالد

(. پیش از Diod. Sic., 0006900) کندریزی میشود و قتل خشایارشاه یکم را برنامهمی
د برعنوان ساتراب هیرکانی نام میه کتزیاس آینده داریوش دوم را ب، میالدی 075سال 

 (.see below,Eastern Iran) هاستعمل یادآور انتصابات شاهانه ولیعهدی باختریکه این 
ر شان برای ایستادگی دنیاز مشترک چنینهمای و اقتصادی و یك همکاری نزدیك قبیله

ممکن است ، ( در منطقهStr., 000707) «راهزن وحشی و بیابانگرد»های برابر فشار گروه
پارتیان ایجاد شده باشد؛ تا آنجا که ، و مردم جنوب شرقیپیوند نزدیکی بین هیرکانیان 

عنوان بخشی پیوسته از یك ساتراپ واحد نام برد. ممکن است این دو ه ب هاآنتوان از می
 اپرثوه هیرکانیان و  )به مادها و اشکانیان مراجعه کنید(. قوم در کنار مادها بوده باشند

یعنی با تکیه بر  اقتدار داریوش یکم بنا ، (DB 7097-99) )پارتیان( سرکش و متمرد شدند
( مشترک را تشکیل Str., 000900را بر سرپیچی گذاشتند. این دو قوم یك منطقه مالیاتی )

 عنوان بخشی از منطقه بزرگ شانزدهم شمال شرقی بودنده ب هاآندر اصل ، داده بودند
(Hdt., 9099 است از هیرکانیان اشاره نشده .)چنینهمدوره هخامنشیان و  در پایان هاآن 

(. Arr., An. 907900; Str., 000900) بردندسر میه در دوره اسکندر با هم در مسالمت ب
ی اردشیر امپراتور)تحت  تبدیل شدند 0هیرکانیان در ابتدا به بخشی از قلمرو ارشك اشکانی

 ایوند قومی و قبیلهو امکان دارد از طریق پی، (see ref.to Phraates II, above)، اشکانی یکم
پیش از  077مند شده باشند. در سال هیرکانیان با اشکانیان از وضعیت مناسبی بهره

گرایش فرهاد دوم اشکانی رو ، هنگامی پادشاه در جنگ سکاها شکست خورده بود، میالد
 ;Diod. Sic, 90/9507000) از نجبای هیرکانی شد، سوی هیمروس فرمانروای بابله ب

Just., 07.009پیش از میالد( ممکن است از هیرکانی برآمده  91)در حدود  (. اردوان دوم
 در ( وTac,Ann.6000ها برخاسته بود او از میان سکایی، )مراجعه شود به اردوان باشد

هنگامی که از تاج و ، (؛ بنابراینTac,Ann,6096، در کرمان چنینهم) ازدواج داشته جاآن
 ,Tac., Ann., ; see also below) ده به شمال پناه بردوی با خانوا، تخت رانده شد

on the Dahae.) 
 

                                                           
یله و از قب شاهنشاهی اشکانیگذار بنیان ارشك یکم، نبنابر گزارش استرابوری اشکانیان، شاه ارمنستان در گستره امپرات 0

 .است پرنی بوده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 هادربیك

ها دربیك، کانیان دست به شورش زدندرهی که در دوره هخامنشیان در برابر مردمانی
 ,.Str) داندرا در منطقه خشك شمال اترک می هاآنمحل سکونت  0بودند. آراتوستن

که توسط  7شمار از کرانه کاسپین تا رود آمودریااین افراد بیسان که پیداست (. آن000101
آن سرزمین را در دست داشته و یا تقسیم کرده باشند. پلینی ، ها اشغال شده بودداهه

س داند و استفانوها را پراکنده و سرگردان در پیرامون آمودریا میگستره دربیك( 6001001)
 داند.را تا بلخ )باختر( و تا هند می هاآنراکندگی پ (Jacoby, IIIC, 611 F00بیزانسینوس )

در  )به لطف یاری سکاها( زمندانه کوروشوآخرین لشگرکشی پیر، بنا بر گزارش کتزیاس
 ها بود و این سرزمین به ساتراپی شاهنشاهی هخامنشی ملحق شد.برابر شورش دربیك

(Photius, Bibl. 7707-1; Jacoby, IIIC, 611 F9برخی از د .)ها با حرکت در امتداد ربیك
از هیرکانی گذر کرده و به مازندران مرکزی وارد ، ساحل کاسپین به طرف جنوب غربی

نظامیان ، 9(. تعداد ارتش داریوش سوم در نبرد گوگمل ,.60705the Dribyces, Ptol) شدند
ای هقومهزار پیاده نظام( از سایر )چهل ها( مجهز به نیروهای بیشتری)دربیك این قبایل

ها راه خود را همانند الگوی گروه دیگر دربیك (. ,.90707Curt) بودند 0کناره کاسپین
 ,.Ptol) پیدا کردند 5مَرگیانا، ها( به سمت جنوب خاوریمهاجرتی گروه بعدی )تپوری

600107 .) 
 

 هاتپوری
ده نامی «های تپوریانکوه» 6های داخلی ساحل هیرکانیا به گفته آریان گزنفونکوه

های بین دربیك و هیرکانی مستقر شدند. پراکندگی در کوه، جمعیت آن ناحیه، شوندمی
                                                           

0 «Eratosthenes» 776 – 090 نخستین نویسنده  و اسکندردوران  یونانی شناسستارهو  دانجغرافی، پیش از میالد
  .است نامیده آریانارا یاد کرده و قسمتی از ایران را  ایران نام که خارجی

 است.  و یا جیحون Oxusنام تاریخی و باستانی آن:  7
9 (Gaugamela)  پیش از میالد، با اسکندر مقدونی 990یکم اکتبر 
نظام دربیك در پیاده هزارچهلسواره نظام هیرکانی و  هزارششدار تپوری، کمان هزارکوینت کورس در تاریخ اسکندر:  0

 ارتش داریش سوم بودند.
رگوس و نبشه داریوش یکم م، در سنگسرخس شرقی شمالهای آن امروزه ویرانه .مَرو از شهرهای باستانی ایرانیان 5

 را مرگیانا نامیدند. نویسان آنبرخی جغرافی
لوسیوس فالویوس آریان گزنفون، فیلسوف و مورخ یونانی و نویسنده لشگرکشی اسکندر، نباید با گزنفون سردار و مورخ  .6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
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 ,.Ptol) های کاسپین و ری گسترش یافته استدر سرزمین ماد به سمت دروازه هاآن

 / ای در شمال رودخانه اترکبندی قبیلهتوانند از تقسیمهای در غرب می(. تپوری60706
 گاه اجدادیشانبنا بر گزارش بطلمیوس شاید سکونت، یگرگروه د، سارینوس باشند

ها به جنوب مانده تپوری(. باقی6000007) در ناحیه سکاها تعیین محل شدند ها()تپوری
 طرف مروه ب 7پنجاب در سرزمین هرات/0رودهای هریو شرق در امتداد رودخانه

(“between the Hyrcani and the Arii,” Str., 000101; Ptol., 600107حرکت کردند ) (cf. 

Polyb., 01009 .) 
تواند نشانه مهاجرت دیگری به سمت های کناره کاسپین میتپوری، از طرف دیگر

ها برای راه اصلی مرو از شرق به غرب را نشان دهد. گویا این تپوریدر امتداد بزرگ، غرب
 the) سو بودندان همسوارکار و با هیرکانی 0111( مجهز به Curt 90707) نبرد گوگمل

“Topeira,” Art., An. 90100 را تسلیم کرد. هاآن(. اسکندر بعداا (Arr., An. 907900-7; 

Polyb., 500005; Curt., 600070-75دار جداگانه در زمان ورود (. یك ساتراپ یا استان
سپین نیز مور سیاسی اداره قوم آمارد کرانه کاأکرد و به این مرا اداره می هاآناسکندر 

  (.Arr., An. 907707, 7009; 000107) واگذار شده بود
، شنیده هاآناسترابن در مورد برخی آداب و رسوم این منطقه عمومی که وی در مورد 

ها خوردن (؛ برای دربیكStr., 000900) هارسم ازدواج پیاپی در بین تپوری: کنداظهار می
، شناسی گزارشی از تپورها(؛ علم کهولتStr., 0000001) شدحیوانات ماده حرام شمرده می

 see]))همان؛ برای رسوم مربوط به نمایش اجساد  ها داده استها و کاسپیدربیك

DEATH ii[ 0see also Str., 0000009 .)( عمل تغییر شکل جمجمهStr., 0000001) ، در
روشن کند که چه  کهاینبدون ، ان ساسانیان که در بین هفتالیان )همان( مشاهده شدهزم

 ذکر شده است.، ای اختصاص داردقوم یا قبیله
 
 

 شمال رودخانه اترک
از  سمت شرقه ها بموقعیت جغرافیایی قبیله، پس از مرزهای بیابانی شمال هیرکانی

 ،ه است که روی هم رفته این قبایلساحل به رودخانه آمودریا )جیحون( گسترش یافت
                                                           

  یونانی اشتباه گرفت.
 Ariusآریوس،  0

 ساتراب هریوا در دوره هخامنشیان، هرات امروزی. 7

http://www.iranicaonline.org/articles/death-2
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 چسبیده به مرز وهم هاآن( که see DAHAE ii) رسدشوند. به نظر مینامیده می 0هاداهه
سوی رودخانه آمودریا و تا غرب نیز با خانوده بزرگ قبایل ایرانی ساکا در آن م باشند وه

 ,Str.,000909; Pliny) ؛بستگی نامشخص برخوردار باشندهم سو و از یكدریای آرال هم

قلمرو خود حتی  تر ازبر منطقه پایین هاآنرسد ( برخوردار باشند. به نظر می6009051
ها که در آن ها و تپوریوابسته بمانند دربیكهای دیگر و یا گروههای زمانی که گروه

اهه م دنا، هامانند نام قوم اَمردیه فرمانی داشتند. بسلطه و حکم، کردندنزدیکی گذر می
(. in Hdt 00075) آوا و همگن است( همDai، )دای با نام قبیله چادرنشین ایرانی

-XPh 76) دانستندها را به صراحت فقط در یك نوشته از آنِ خود میداهه، هخامنشیان

های مختلف . طایفهاندهگذاری شدنام 7سکاهاهای این منطقه درست پیش از گروه .(77
 در کنار ،پارنی / پرنی ،شانترین شاخه طایفهرو آمدند. شناختهداهه برای زندگی به م

به سرزمین پارت  هاآنسپس ، کردند( زندگی میStr., 000907) [پنجاب] رودیرودخانه هر
ریزی پایگاهی را برای گسترش قلمرو پادشاهی اشکانیان را پایه جاآنسرازیر شدند و 
 مرز بارنی را نزدیك ساحل کاسپین و هممحل زندگی قوم پ چنینهمکردند. استرابن 

ا ب جوارها( همها و پیسوری)خانتی هادیگر قبایل داهه کهآنحال ، کندهیرکانیان ثبت می
ها ممکن است ابتدا رو پرنی ،بنابراین، کردند( زندگی می ,.000107Str) 9سرزمین هرات

هم  های تابع ورزمینسوی شرق به طرف قلمرو خویشاوندان خود کوچیده باشند. هم س
در یك  0هاآراکوزیان و بردارهای فرمانها با باختریداهه، ی هخامنشیانامپراتورمتحدین 

جنگیدند. پس از تسلیم  (Arr., An. 900009صف در ارتش داریوش سوم در نبرد گوگمل )
)همراه با  رکشی به هند به خدمت اسکندرکدر لش هاآن، شدن اقوام شمالی به اسکندر

های درجنگ، و بدون تردید درآمدند (Arr., An. 500707) هاسکایی ها وباختری، هاسغدی
( و 507909Livy, 95001: پلیب پس از آن در بین جانشینان اسکندر مقدونی )به نقل از

                                                           

 (pissuri) و پیسوری (xanthii) و خانتی (Aparni) های پرنیاز سه قبیله داهه با نام و (dahae) داهه قبایل: استرابو 0
رزمین ه دیگر تا نزدیك سترین قبیله به ساتراپ هیرکانی )گرگان(، دو قبیل، قبیله پرنی نزدیكخوانده سکاییها را و آن

  هرات باستان گسترده دانسته است.
 ساتراپ ایران در زمان داریوش هخامنشی، سکا )سکاها، مردمان میان دریاچه خوارزم و دریای کاسپین(. 7
 سرزمین آریا در اوستا هَرای وَ، در غرب افغانستان امروزی. 9
0 ærәˈkoʊsiә/ Arachosia /  وری هخامنشیان؛ شهری باستانی ترودخانه سند در شرق امپراسرزمین بزرگ بین آسیا و

 با نام قندهار امروزی در افغانستان، نام یونانی ساتراپ باستانی.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7
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ر مراه هیرکانیان ده عنوان سرباز بهه ب هاآندر درگیری و کشمکش با اشکانیان  چنینهم
 (. .see GŌDARZ0001Tac., Ann ;) ودندب 0خدمت گودرز دوم

های در حوالی دریای آرال و بین رودخانه، هنوز هم در مناطق دوردست شمالی
اد )با استن کاها تشکیل شده بودنداها و سمردمی بودند که از ماساژت، 9یحونس و 7جیحون

و شاید ، شان شامل خوارزم(. در دوره باستانی ترکیب قبایلSTR 000101)به آراتوستن؛ 
چگونگی  (0100100: )پولیبیوس]، بین دریای کاسپین و دریاچه آرال بودند 0هاییآپاسیك

ام ثر از رفتار متقابل بین اقوأناآرامِ مت منطقه هاآن. [کندرا به هیرکانی بازگو می هاآننفوذ 
که کوروش بزرگ و اسکندر هر یك سعی ، ساکن و بیابانگرد چادرنشین را اشغال کردند

وسیله نیروهای ه را به یك مرز امن تثبیت کنند. تخریب کوروش بزرگ ب جاآنکردند 
( آغاز کار در مبارزات Hdt: 0710-00وسیله ه گونه که بازگو شده بها )همانماساژت

و  5ناهای مرکزی برای مدیریت جمعیت مستقر و ساکن در فرارودهمیشگی حکومت
ارد از شمال بود. در منطقه مرزی حائل بین دریای ونظارت بر نفوذ و دخالت مردمان تازه

ها قرار داده دو خانواده از ساکای شرقی به نام داهه، از شرق تا رود جیحون، کاسپین
 DNe) و به عنوان حامالن تاج و تخت در نقش رستم به تصویر کشیده شده است اندهشد

05; A9Pb 00-05) :ارتش خشایارشا  «امیرجیان»، )همان منبع ]هاامیرجیان[ هئومه ورگه
ترین گستره هخامنشیان به آسیای سکاهای فراسوی جیحون در شرقی، (7060، هفت، اول

هر چه بیشتر به ، ها(خوده )ماساژتترین نقطه محدوده اسکندر؛ و تیگرهدر شمالی، میانه
ام وهای نوک تیز و ظاهری متمایز. اگر این اقسکاهای فراسوی سیحون با کاله، طرف غرب

جواری باید در هم ــخودهتیگرهــقوم دوم ، تر نباشنددر واقع بخشی از همان ملت بزرگ
 ها بوده باشند. داهه

                                                           
 اشك بیستم، شاه اشکانی، پسر گیو پادشاه گرگان.  0

 . پارسی باستان نامشده که یونانی اُکسوس/ Oxus/ یونانی باستانیا جیحون به دریا رودخانه آمو 7

 /Jaxartes/یونانی: َیخشَرت؛ زبان پهلوی؛ مروارید واقعیمعنای : یَخشَه اَرتَه، بهپارسی باستان سیردَریا یا سیحون 9
 .ریزدآرال( می) دریاچه خوارزماست که به  آسیای میانهآب در  زریون، دومین رود پرگل

0 Apasiacae ها.نام قبیله عشایر متعلق به ماساژت 
به  ،سیحون() سیردریاجیحون( و ) آمودریاشود که در میان دو رود یا ماوَراءُالنَهر به سرزمینی گفته می فَرارود یا وَرارود 5

ن، ، ختالچغانیان، دربرگیرنده ایاالت آسیای میانهاین سرزمین بخشی از ، آن سوی رود آموی )جیحون یا آمودریا( معنی
لت ترین ایاشرقی، ماوراءالنهرنام اعراب به  حملهس از ، اسروشنه، فرغانه، چاچ و اسپیجاب، پسمرقند، بخارا، نخشبکش، 
 .بودند خوارزمیو  سغدی عمدتاا  آنبود و سکنه هخامنشی )ساتراپی سغد(  دورهدر ایران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_(%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_(%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
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نامی است که در زبان پارسی باستان برای سکاهایی که از طرف آسیای  0سَكَ یا سَکا»
، ستونبی هخامنشینبشته به کار رفته است. سنگ، کار داشتند و میانه با ایرانیان سر

 خودهتیگره سکا دانوب، کریمه: سوی دریاسکاهای آن داها / سکا پَرَدرایه: سکا دسته ازچهار
 ،هاورگه/امیرجیانسکا هئومهسیحون  ماورای سکاهای ،سکاهای تیزخود ها/ماساژت

 «.سکا پَرَسوغودَم سکاهای آن سوی سغدجیحون  ماورای سکاهای ،نوشسکاهای هوم
سو با باید منافع اقتصادی متداول و نیرومندی را همها، وارزمیساکاها افزون برخ

توانست مورد محاصره قرار ها و سغدانیان برقرار کرده باشند. سرزمین سکاها نمیباختری
تر و تا حدی کوهستانی را به های بزرگتوانستند سرزمینها میسکایی ،بنابراین، گیرد

جذب کردند؛ اما در نهایت فرصتی  را استانی خوارزمگونه که سرزمین بهمان، خود بیفزایند
ها و دیگر اقوام سکایی با عدم ماساژتها، برای خدمات نظامی پیدا کرده بودند. داهه

پس از ورود به فالت ایران آمادگی این را پیدا کردند ، سمت مرو یا هیرکانیه مهاجرت ب
احتمال زیاد اجتماع و گردآوری عنوان ساتراپ و یا سربازان هخامنشی باشند؛ به ه که ب
 .Arr., An) عنوان متحدینه در )بلخ( باختری بوده باشد. سربازان اجیر شده سکاها ب هاآن

ای )بر اسکندر و نیز اشکانیان بودند، گروگان در خدمت هخامنشیان یا احتماالا  ( و90109
میع پول به استخدام یا کسانی که با تط، [0600006استرابن ]، 7ی که در سلوکیههاآنمثال 

بعدها دریافتند که فریفته ، مده بودندآپیش از میالد در 099فرهاد دوم در سال 
 (.070007)، دستمزدشان شدند

از رود  ترها یك جمعیت پایدار و دارای ثبات پیش ازهخامنشیان پایینخوارزمی
شود. این ینام برده م 9همیشه در کنار قبایل داهیان هاآنجیحون ساکن بودند. از 

نیز باید به این  هاآناما ، بود جاآندهنده کشمکش و ستیز همیشگی هخامنشیان بر نشان
قه حتی با افزایش جمعیت منطداشتند که با عشایر اطراف خود کنار بیایند. نیاز داشته می

احتماالا  .سرشت وسیرت بیشتر و بیشتر به سکایی شبیه بودند، که از نظر شخصیت
)مراجعه ، ادامه داشته است چنانهمسغدیان  ها وها با بلخیقتصادی خوارزمیپیوندهای ا

به  هاآن، برای تاریخ سیاسی(. در اواخر دوره هخامنشی CHORASMIA i) ،کنید به
                                                           

 ,Bruno Jacobs, "ACHAEMENID SATRAPIES" in ENCYCLOPÆDIA IRANICAبرگرفته شده از:  0

Online vesion 
واقع در ساحل دجله، امروزه نابود  وجود آمده،ه در ایران ب ــپس از درگذشت اسکندرــنام شهری از سلسله سلوکوس  7

  شده است.
9 Dahyu  .داهیان گروهی از آرین در دشت خوارزم و پس از آن در کناره جنوبی دریای کاسپین کوچانده شدند 
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نظام سواره 0511( در حالی که خودِ شاهشان به همراه 0/0/0) 0گزارش لوسیوس آریان
 کرتیوس، شوندخودمختار ظاهر می، کندیم شود که خود را به اسکندر تسلبر آن می

احتمال ، آورد که اعزامی از ساتراپ خوارزم بودندمیان میه ( سخن از نمایندگانی ب10001)
 . (Just., 0706001دارد که این اقدام به تنهایی بوده و یا با هماهنگی داهیان بوده باشد)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 «آناباسیس»ها و نویسنده کتاب لوسیوس فالویوس آریان گزنفون، فیلسوف، مورخ، فرمانده نظامی در دوره رومی 0

  (.)لشگرکسی اسکندر
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 کهن هایاسالو میان در( سر سه) گالویترۀ طوراس

 جوی کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرسدانش/ سادات الهی زهرا 
  (س)استادیار گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا/ آباد زینب صادقی سهلدکتر 

 
 
 
 

الطبیعه است که ای دربارة خدایان یا موجودات ماوراءگونهاسطوره در واقع روایت نماد
 تاریخ نخستین و، اسطوره»گیرد. آن را به کار می، های خودیك قوم برای تفسیر افسانه

تواند که می معنوی یك جامعه است و از این نظر با زبان آن جامعه کامالا قابل مقایسه است
 .(0979، مالیگر) «های دور را بازگو کندحقایق گذشته

ها قصه»است و در فرهنگ فارسی عمید به معنای « myth»معادل واژة ، واژة اسطوره
قهرمانان و به وجود آمدن اشیا و ، های بازمانده از دوران باستان دربارة خدایانو حکایت

روایت »به معنای « миф»در فرهنگ لغت اژیکوف نیز واژة  (.0967، )عمیداست « حوادث
 ،است )اژیکوف« های طبیعتدهخدایان و پیدایش پدی، ایکهن دربارة قهرمانان افسانه

707.)  
 به ؛ندپرست بودبت چنانهم اسالو لیقبا شتریب، هیروس به تیحیمس نید ورود از پس

 راتیأثت چنانهم، یپرستبت شدن دهیبرچ و تیحیمس نید رشیپذ از پس یحت که یطور
 .قابل مشاهده بود روس مردم یزندگ و سنت، فرهنگ بر، یپرستبت یباورها و

خدایان بسیاری در میان اقوام اسالوهای قدیم وجود داشت و هر کدام ، پرستیورة بتدر د
کردند. هر کدام از این خدایان نماد خاصی داشتند. یکی از را عدة خاصی عبادت می

خدایانی که اسالوهای کهن اعتقاد زیادی به آن داشتند و نقش بسیار زیادی در روش 
)به  триبود. این واژه از دو کلمه « تریگالو»خدای ، کردزندگی مردم آن زمان ایفا می

ر ستوان سه)به معنای سر( تشکیل شده است که ترکیب آن را می главаمعنای سه( و 
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که سه ذات خدایی اصلی در  شدیم قلمداد نیزم ةگانسه یخدا عنوان به گالویترنامید. 
های خدایان اسالوی توان از تمثالمیتریگالو را ، اساطیر اسالوی کهن را در بردارد. در واقع

 نامید.
 
 

 بحث و بررسی
 پرستی در روسیه تاریخچه بت

و  ییهندواروپا اقوام از قوم نیا جدایی زمان باستان، به یاسالوها ی در میانپرستبت
 زا بعد (.الدیم از قبل دوم و اول ةهزار) گرددبازمی گانیهمسا یفرهنگ یهاسنت با تعامل

 روعش هااسالو ی در میانپرستمختلف، بت مناطق در هاآن اسکان و یاسالو لیقبا ییجدا
 و یشرق یاسالوها انیاد نیب اختالفهفت،  شش و یهاسده در. کرد تحول و رییتغ به

 االب و دست نییپا اقشار نیب چنینهم دیعقا اختالفات نیا بود؛ محسوس ، کامالایغرب
 اب .هستند تیواقع نیا از یکهن، حاک یهاوشتهنخیتار که داشت وجودنیز  جامعه دست
 سرانجام گذاشت و افول به رو جیتدربه یپرسته، بتیروس در متمرکز دولت كیگیری شکل

 .رفت میان از یپرستتب، .م 911 سال دربا پذیرش کامل دین مسیحیت 
 
 

 جایگاه خدایان در میان اسالوها
نمود بسیار ، ایان گوناگون اسالویسیمای خد، پرستی اسالوهای کهندر دوران بت

سنن و روش زندگی این ملت داشتند؛ به صورتی که هنگام مطالعة ، زیادی در فرهنگ
پوشی توان از بررسی تاریخچه و نماد این خدایان چشمنمی، تاریخ و فرهنگ قوم اسالو

ای اطالعات بسیار زیادی دربارة روش زندگی اسالوه، کرد. آگاهی دربارة این خدایان
 کند. پیشین آشکار می
انگیزی که خدایان اسالوی هستند؛ موجودات شگفت، شناسی اسالویاساس اسطوره
. دادندکردند و مورد احترام فراوان قرار میرا پرستش می هاآنها سده، پیشینیان اسالوی

خدای « پرون»، برای نمونه، بودند یعیطب ةدیپدیك  نماد کدام هر معموالا  این خدایان
 خدای باد بود.« استریبوگ»خدای خورشید و « یاریلو»، رعد و برق
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 و مادر، پدر: است بوده یضرور جهان در روین سه وجود، اسالوهای کهن ریاساط در
 د کهگوینهای می. افسانهدهندیم نشان را انیپا و بلوغ، شیدایپ حالت سهنماد  که فرزند

 پراو یِ ااسطوره جهانکرده و آن را به سه جهان اسالوی را خلق ، خدای خالق، «род»رُد 
«Правь» ،اوی «Явь» ناو و «Навь» تقسیم کرده است. 

 آن درو  است حاکم آشوبکه در آن  نیزم ریز در ینامرئ یجهان ـ «Навь»ناو جهان
هیچ وحدتی وجود ندارد و خدایان تاریك ، جهان نیا در. زدیآمیمم ه به، خشم و یشاد

 کنند.جا زندگی میدر آن
 است ییجا و ونددیپیم جسم به روح آن در که، است یانیم جهان ـ «Явь» اوی جهان

 کنند.ها و خدایان طبیعت در آن زندگی میانسان که
 و دارد انیجر آنخدایان  یزندگدر  نور که است یفوقان جهان ـ «Правь»پراو جهان

 .دکنیم بروز، اوی جهان نیقوان محدودة در
قاد برخی اعت، و تاریکی بیانگر خشم و ظلم است، ر همواره بیانگر صلحکه نو جاآناز 

 داشتند که تنها خدایان جهان پراو شایستة پرستش و خدمت کردن هستند. 
العادة تریگالو بر تمام کائنات احاطه داشت و با قدرت فوق، بر اساس باور اسالوهای کهن

 به ریناپذیخستگای گونه به ه داشت وای اسالو را بر عهدادارة سه جهانِ اسطوره، خود
 .بشکند هم در را موانعتمام  ستوانتیم یراحت
 یروبر  ییطال نوار با مرتبه بلند ییخدا گالوی، تریوسط قرون اِبون، مورخ ةگفت ر اساسب

 سه بر تریگالو دارداین دوران، اظهار می مورخ ، دیگرگربرد چنینهم. بود هاچشم و دهان
 (.7117)گاوریلوف،  نیزمریز جهان و نیآسمان، زم جهان: درکیم ییرمافمحک جهان

 عتقدم های کهناسالو اما، خداست كی گالویتر که بودند دهیرس جهینت نیا به هایآلمان
 خود بلکه ست؛ین واالمقام یخدا كی یحت ای جداگانه یخدا كی، گالویتر که بودند

کردند ی نیز ادعا میوسط قرون هاییانلهست .است آن ءجز سه تقابل و وحدت ةسرچشم
(. اما 7117، )گاوریلوف« دیآیم از وی پدید جهان و است سر سه غول كی گالویتر» که

 هندو ةینظر را گالویتر، پرستانبت. شتندا وجود گالویتر نام به یواحد یخدا، یکل طورهب
 .دندینامیم جهان ةگانسه ساختار بارةدر کهن ییِاروپا

 و گالویتر: شدیم مشخص اهیس رنگ با خدا دو تنها، هااسالو یِپرستبت دوران در
به معنای سیاه  чёрный)ساخته شده از دو واژة  «Чернобог» اهیس یخدا ای رنابوگیچ
که همواره با ، همیشه دو خدای دیگر قرار داشتند، در کنار تریگالو .به معنای خدا( богو 

بوگ )خدای سپید( باِل، دند. این دو خدادر حال نزاع و درگیری بو دیگریك
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«Белобог/Белбог »ساخته شده از دو واژة(белый   به معنای سپید وбог  به معنای
 چیرنابوگ )خدای سیاه( بودند. چنینهمو  خدا(

 اما اطالعات، وجود داشته است، پرستی اسالویچیرنابوگ در زمان بت، بر اساس منابع
شر و هوی و هوس بوده است. او ، هانابوگ خدای تاریکیدر خصوص آن اندک است. چیر

 ودهای تلخ ببختیبدی و خشم و نگون، خدای قدرتمندی بود که محافظ نیروهای تاریکی
توانستند بر وی چیره شوند. اما بالبوگ تنها در صورت متحد شدن می، خدایان جهان یاو و

خوبی و صداقت بود. ، التمخالف سرسخت وی بود. بالبوگ مظهر عد، یا خدای سپید
با موها و لباس سپیدرنگ به ، همواره او را با سیمای پیرمردی خردمند، اسالوهای قدیم

 .جستکشیدند. شاید بالبوگ تنها خدایی بود که در نبردها شرکت نمیتصویر می
 
 

 نماد تریگالو
گالو نیز از تری، دارای یك نماد و قدرت باورنکردنی بود، که هر خدای اسالوی جاآناز 

نبود. وی با قدرت خاص قادر بود مرزهای کائنات را درهم بشکند تا  ااین قاعده مستثن
بسیاری از ساحران در ، ها ناپدید شوند. به همین جهتم آمیزند و انسانه ها بهجهان

 زرگب انیخدا اتحاد نماد، گالویترخدمت تریگالو بودند تا به کمك او جهان را حفظ کنند. 
 .است تیاسوانتو و پرون، اسواروگ یعنی، یاسالو

 ةقلع در روگن ةریجز در او. است بوده سر چند یخدا نیمشهورتر ایگو: تیاسوانتو
 مرکز در خدا نیا ةمجسم. بود اسالوها مقدس نیسرزم یزمان که شدیم عبادت آرکونا
، یمارکدان مورخکوس یگرامات ساکسو یهاگفته . بر اساسبود شده بنا مکان نیا در یمعبد

 چهار. داشت راست دست در یفلز شاخ كی و بود گردن چهار و سر چهار یدارا خدا نیا
 یانقطه گرنظاره كی هر که فتریم شمار به جهان ستون چهار عنوان به تیاسوانتو سر

 رنگ به یشمال ةچهر ؛بود خود به مختص یرنگ یدارا هاچهره از كی هر، ندبود جداگانه
، (زقرم یاینیروت) قرمزبه رنگ  یغرب ةچهر، (دیسف یایدر و بالروس با مرتبط) دیسف

. بود( سبز نیاوکرا) رنگ سبز یشرق ةچهر و( اهیس یایدرة واسط به) اهیسبه رنگ  یجنوب
 سوار حق، باركی یسال رهبانان سیرئتنها  که بود دپیس و بایز اسب كی یدارا صنم نیا

، سال آن در اما، بود جیرا. م 0061 الس تا. پرستش این صنم داشت را آن رب شدن
 اعالم کرد. املغ را آن عبادت، دانمارک نیسالط از «والدمار»



_   616  کهن هایاسالو میان در( سر سه) تریگالو اسطوره _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 زدانیا آهنگر و درخشان ةباشند، آسمان زدیا اسواروگ، اسالو ریاساط در: اسواروگ
 یاعضا از یکی اسواروگ. شودیم شناخته یاسالو انیخدا اول نسل پدر عنوان به او. بود
. قرار داشت تیاسوانتو و پرون کنار در یاسالو زدانیا نیقدرتمندتر و نیترزرگب ةگانسه

 .است بوده مؤثر جهان جادیا در، خدا نیا ةنندیآفر قدرت
 نیا که داشتند باور، دندیشنیم را برق و رعد یصدا، باستان یاسالوها اگر: پرون

، تانباس یاسالوها که است یانیخدا نیمشهورتر از یکی او. است آن خالق، پرون کار، دهیپد
 خدا نیا یمایس. داشتند هراس بسیار او از وکردند یم پرستش را او هامکان از یاریبس در

با  همراه رنگ قرمز ییردا: گرفتیم قرار دیتقل مورد، یاسالو انیجوجنگ توسط معموالا 
 اربردک سرد سالح عنوان به هم که بود تبر، پرون سمبل و نماد. گرز كی و تنومند یاسب

 کردن بارور نقش خدا نیا. آمدیم شمار بهجویان جنگ یبرا طلسم ینوع هم و داشت
 .داشت را صاعقه و باران کمك به نیزم
 
 

 سمبل و تعویذ تریگالو
هر کدام از خدایان اسالو دارای نماد و سمبل ، تر نیز اشاره شدگونه که پیشهمان

م به عنوان طلسم کاربرد داشتند. سمبل و نماد خاص خود بودند که این نمادها برای مرد
دیت های ابتریگالو در حقیقت اتحاد سه خداست و به همین خاطر نشانة تعویذ آن گلبرگ

خورده در واقع های گرهاند. این گلبرگها در هم گره خوردهکه این گلبرگایگونهاست؛ به
امل استان باور داشتند که اگر حنشانگر قدرت حیاتی و حقانیت زندگی هستند. اسالوهای ب

گاه خدایان همواره به او یاری آن، مطابق قوانین این جهان زندگی کند، این تعویذ
دارای قدرتی مخرب است که در موارد ، چنینهمرسانند و حامی او هستند. این طلسم می

کار ه ب، کنداستثنایی به عنوان تنبیه و مجازات فردی که قوانین زندگی را رعایت نمی
تنها در موارد استثنایی به عنوان عدم رعایت قانون الهی ، رود. این خصوصیت تخریبیمی

ه نشانگر قلمروهای عالم نیز هستند ک، های سمبل تریگالوشد. گلبرگاستفاده می، زندگی
اند. به همین دلیل دارای قدرت بسیار زیادی پیوسته دیگریكآغاز و پایان ندارند و به 

ا تواند انسان رقدرت آن می، سالوها باور داشتند که در صورت داشتن این طلسمهستند. ا
 : ردندبها این طلسم را برای سه منظور به کار میآنبه مسیر درست در زندگی هدایت کند. 

 پیروزی در نبردهای دشوار (0
 العالجهای سخت و صعبشفای بیماری (7
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 هااز بروز آفتحفاظت از محصوالت کشاورزی و جلوگیری  (9
اند و به همین علت ذهن و روح درهم تنیده، اسالوهای پیشین گمان داشتند که جسم

نیروی آن را احیا و ، گاه این سمبل و طلسمآن، ها رو به زوال روداگر یکی از این ماهیت
طور طبیعی خنثی و مناسب همة اشخاص بود و به، د. از نظر آنان این تعویذکنتجدید می

شد؛ زیرا در این مواد باید از نقره یا از چوب ساخته می، ظور افزایش قدرت آنبه من
 شود.ذخیره می، بیشترین انرژی و قدرت سه جهان

 
 

 عزت و احترام تریگالو در بین قوم اسالو کهن: 
 ،ترین معبد تریگالوکند. معروفزیادی را به خود جذب می هایقدرت تریگالو انسان

ده است. بنا ش، ی در شهر اشتتین )شهری در شمال غربی کشور لهستان(در باالی تپة بلند
رنگ بود. های باشکوه و دیوارهای پوشیده از پارچة ماهوت سیاهدارای ستون، این معبد

قیمتی پوشیده با پارچة ماهوت گران، مجسمة تریگالو که در میان آن معبد قرار داشت
تا خدایان دیگر ، هایی از جنس طال بسته شده بودبا نوار، اما دهان و چشمان خدا، شده بود

سه بنا قرار داشت که ، جهان نابود نشود. نزدیك این معبد، را نترساند و از قدرت بزرگ او
در شهرها و ، های تریگالوشدند. اندازة مجسمهها برگزار میجلسات و ضیافت هاآندر 

در »، آن وجود دارد. برای مثال هایی دربارةمتفاوت بودند که حکایت، روستاهای مختلف
، تندتوانسها اشاراتی وجود دارند که فاتحان حتی با کمك گاوهای نر نیز نمینوشتهتاریخ

روایت دیگری وجود دارد که بیان ، مجسمة طالی تریگالو را حرکت دهند. در مقابل نیز
توانند ها نوالیهتا ش، دخترکی مجسمة تریگالو را در حفرة درختی پنهان کرده بود، کندمی

 .(https: //mysticworld.pro/bogi)« آن را ببرند
 
 

 گیرینتیجه

ترین و تأثیرگذارترین خدایان عصر تریگالو یکی از مهم، مالحظه شد که ناچن
های این خدا در کنار پرستی در میان قوم اسالو بوده است. مطالعه و بررسی ویژگیبت

، رهنگف، بخش بسیار مهمی از تاریخ، پرستیدندمیدیگر خدایانی که اسالوهای پیشین 
توان آن را نادیده گرفت. تأثیر این دهند که نمیآداب و رسوم کشور روسیه را تشکیل می
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گیر بوده است که امروزه بعد از گذشت خدایان در زمان بت پرستی اسالوها به قدری چشم
های اقوام های رفتارها و سنتچنان نمونههم، ها از پذیرش دین مسیحیت در روسیهسده

 شود.در میان مردم روسیه امروزی نیز دیده می، آن زمان
  



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  610    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

 منابع
 .یهست نامه فصل، پور لیاسماعترجمة ابوالقاسم ، اسطوره و انسان. (0979) ریپ، مالیگر
 .ریرکبیام انتشارات: تهران. دیعم فرهنگ(. 0967. )ح دیعم

Ожегов, С. И. ( ). толковый словарь русского языка. Москва: Мир и 

Образование. 
)n.d.). Retrieved from https: //bogirusi.ru/bogi-stichiy/triglav 
)  0Май ). Retrieved from Школа развития громады: https: //gromada-

ks.blogspot.com/ .html?m=0 

Gliński, M. ( , March ). Retrieved from culture.pl: What Is Known About 

Slavic Mythology 

Александровна. ( , Апрель ). Древние цивилизации. Retrieved from 

https: //istorya.my0.ru/publ/  

Восточные славяне в древности. (n.d.). Retrieved from История о России: 
https: //istoriarusi.ru/kiev/vostochnie-slavjane.html 

Гаврилов Д.А, Н. А. ( ). Боги славян. Язычество. Традиция. Москва: 

Рефл-Бук. 
Славянские боги. (n.d.). Retrieved from Ярило Мастерская: https: 

//slavyanskieoberegi.ru/slavyanskie-bogi/ 
Славянские боги. ( , Март ). Retrieved from http: 

//slavyanskiebogi.ru/bogi/ -triglav 

Славянские Боги: к кому обращались за помощью древние славяне? (n.d.). 

Retrieved from Славяне: https: //xn-- aejvmu5h.xn-- aswg/slavyanskie-

bogi/ 
Славянский Триглав. ( , Февраль ). Retrieved from Мистический мир: 

https: //mysticworld.pro/bogi-i-bozhestva/slavyanskie/triglav.html#i 
Триглав. (n.d.). Retrieved from Ярило Мастерская: https: 

//slavyanskieoberegi.ru/slavyanskie-oberegi/triglav/#i 
Язычество Древней Руси: иерархия богов, славянские обряды и обереги. 

( , Июль ). Retrieved from Ведьмино счастье  
Голан А., Миф и символ, https: //happywitch.ru/blog/yazychestvo-drevney-

rusi/ 
 
 

https://happywitch.ru/blog/yazychestvo-drevney-rusi/
https://happywitch.ru/blog/yazychestvo-drevney-rusi/


 

 

 
 
 
 

 زرافشان وادی اییجغرافی خاص اسامی در سغدی پسوند چند

 شناس و عضو آکادمی علوم تاجیکستانزبان / رالدین علیزادهدکتر بح 

 
 
 
 

 -ud / -ut پسوند
اسام خاص )توپونم  61از  باشدمی wδادامه همان پسوند سغدی -ud / -ut هایشکل

های نام با هاآندارند و اکثر  wδ- توپونم پایانة 7در اسناد سغدی،  ذکرشده (جغرافیایی
 این عنصر یا با آ.ا.اسمیرنوا کنند. طبق فرضیهموافقت می غرافی امروزة وادی زرافشانج

[ 07: 0961] «والیت»ریشه است. اسمیرنوا هم wt(k)’یا سغدی  āwata-* ایرانی باستان
است بدون  و یا ممکن wδ- جغرافی ممکن است با پسوند ذکر کرده بود که همان یك نام

 [ 076 :7110لوری، ]: آن بیاید
 ud/-ut- صدا بودن واجی که پیش از پسوندبی باید ذکر کرد که وابسته به صدادار یا

  گیرد.می را ud- و یا شکل ut- آید، آن یا شکلمی
Zemtud/Zemtut ت. اس پنجیکند. این نام از دو جزء ترکیب یافته روستایی در ناحیة 

Zemt+ut ای معلوم استمعنی جزء یکم هم تا اندازه Zemt مأخوذ از سغدی zmē/I 
، به نظر ما نشانة جمع است. در واقع Zemt، در t- جزء[ 00977قریب. « ]هیزم، سوخت»

فراوان  باشد و هیزم در این جاهای کوهی میدرختبُر از  این ده در عمق دره جای گرفته
لی محلی میان اها این نام در .ناوری در ناحیه پنجیکندپه رود و درة Keštut/Keštud است.

باشد. در می «کشت و کار» به معنی Kešt جزء اول است. هم معروف Keštudak به شکل
کشت، » -kšt به همین معنی به کار رفته است: سغدی زبان سغدی هم به همین شکل و

سغدی  لم است زیرا آن در آثاربودن این نام مس قدیمی و سغدی [ 0901قریب. « ]کاشتن
 .ر شده استیافته شده در قلعة مغ ذک



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  611    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

مطابق [ 0، 0، 71، ب0، 7= ب 10، 66.  9   9-077-7اسناد سغدی کوه مغ، ]
ظهیرالدین بابور ذکر « بابورنامه»  نام دهی در حصار در Kištūdپ. لوری نام  تحقیقات

شود، که دهی با این نام در وادی حصار پس معلوم می[ 091: 7110]لوری،  شده است
 باشد. امروزه وادی حصار سرزمین وسیعی ده تا هنوز هم بوده است و شاید این موجود

شهرکی بین سمرقند  Ūrgut گیرد.آباد را فرا میفیض است که از دهنو تا رامیت و نزدیکی
شاید به  -Ūrgاول  زند که جزءحدس می .های سغدی لوری پتوپونممحقق  و پنجیکند.

]لوری،  باشد رابطه داشته« برگ» wrkrیا « گرگ » -wyrk های سغدینحوی با واژه
 که شهرک باید گفت رابطه دارد. «گرگ» -wyrk با کلمة به نظر ما بیشتر[ 091: 7110
Ūrgut ابریشم،  داشتن در همواری و نزدیك بودنش به راه در طول تاریخ به سبب قرار

. فروختندمی بود. شاید در بازارهای آن پوست گرگ یکی از مراکز تجاری آسیای مرکزی
تا امروز، چنین  ی قدیمنهاهای وادی زرافشان، از زماو شهرک غیر از این، در میان روستاها

د. دادنمالمت اهالی آن می شهر لقب یك حیوان را برای استهزا یا رسم است که به هر ده یا
روستایی در ناحیه عینی  Pāxūt نیز همین علت بوده باشد Ūrgut شاید علت تسمیة

 باشد.اه مؤلف این سطور نیز میکه زادگ تاجیکستان
نظر [، که 091: 7110لوری، ] دانسته است Pāx-ūt از دو جزءرا مرکب  پاول لوری آن

قریب. ] سغدی pāδ به نظر ما جزء نیافته استصر اول را ما نیز درست است، ولی عن
 -x- آمیز واجبحث در این جا مسئلة رابطه داشته باشد ممکن است« پا»به معنی[ 6070
 هایها و کلمهدر نام آمیز واجبحث -γ, δ, x -x گوناگون، تبدیل هایاز وجود واریانت است
 pāδ در کلمة δ جا، واریانت محلی واجاین در -x- توان حدس زد کهماندة سغدی میباقی

 خوانی غیراشتقاقی در میان دو مصوتهم -x- خواناگر چنین نباشد، پس این هم است.
ā-- و -ū   Pā+x+ūt است. 

« پا» ةکلم «مکان پایین : »توان چنین معنی کردمی با نظرداشت این نکات، این نام را
 تالزم به یادآوری اس رودنیز به کار می« پایین»در گفتار مردم، غیر از عضو بدن، به معنی 

Pāxūt. م. آمده است و از قدیمی بودن  0997سال در  در آثار سغدی یافته شده از قلعة مغ
 [.7، 6= ب  19، 000اسناد سغدی کوه مغ، ]دهد گواهی می، آن

Kurut/Kurud جا که این نام در آثار سغدی روستایی در ناحیه عینی تاجیکستان. از آن
گمان بی [0، 06ب =  15، 000، 070، 00اسناد سغدی کوه مغ، ] قلعة مغ نیز آمده است

 داده استجاری ( ut –wt-) ی پسوندهای داراگروه نام نامی قدیمی است. لوری آن را در
های نام از کلمه آن را پیدا نکرده است. به نظر ما، این ولی اشتقاق[ 77: 7110]لوری 
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و  kurč-wāδē کهن مأخوذ از ایرانی «، بچهکودک» kur: ماندة سغدی، با دو کلمهباقی
*kuru  «است.  خیلی نزدیك«گاهپناهkurč-wāδē در زبان « رپناهگاه، سپناه» یا به معنای

باشد. نام این ده بیش می (در درواز ناحیه قلعة) کورگاود سغدی همان شکل قدیمی دیه
اید. نمیهای بلند این فکر را ثابت مکوه گاه رابطه دارد و واقع شدن ده در دلپناه از همه با

یعنی  «رود» و rud و«کوه» Ku از دو جزء ترکیب یافته Kurud به عقیدة برخی نیز
مکانی در  Amšud. ولی این فرضیه چندان صحیح نیست .است ترکیب یافته «رودکوه»

 واژه معلوم نشد. ناحیة پنجیکند تاجیکستان. اشتقاق این غزه حوالی روستای
Naγnud زء ج این نام از دو ناحیة پنجیکند تاجیکستان غزه مکانی در حوالی روستای

 [5911قریب. است ]« نان» به معنایسغدی در  Naγn واژة Naγn+ud .شده است رکبم
 است. «مکان نان»معنای عمومی این نام 

 
 

 āvat-و  āvut- پسوند
Eskāvat عینی .محلی در حوالی ده اورمیتن ناحیه Esk «بلند، باال، بلندی» -āvat + 

 هم Eskābād بعضی از مردم آن را« مکان بلند، باال» در مجموع به معنی «پسوند مکان»
 د.کننتلفظ می

Zarāvatk عینی. همچنین دشت وسیعی نیز با نام دهی در نزدیکی مرکز ناحیه 
Zerāvatk این نام به شکل وجود دارد )’(zr’wδkh اسناد سغدی ] در آثار سغدی آمده است
، 6ب؛-09، 0، 096ب،  -00، 76، 75، 10، 01، 000، 056، 057، 007، 00: 7کوه مغ، 

 [00، 07-؛ب 7، 0
مأخوذ از  zrn با واژة سغدی Zar جزء Zar-āvat-kشده است:  مرکبرعنص 9از  این نام

زرین، » و یا« طال» به معنی [00566قریب. ] -zarnya اوستایی -zarnya*؛ایرانی کهن
پسوند « مکانجا، » به معنی āvat- است. جزء «زردگونه»به معنی مجازاا  و همچنین «زرفام

 و یا «مکان زر و طال»معنی عمومی این نام، پسوند مکان بوده، ، آخر k- مکان است. جزء
این نام در آثار سغدی  دهی و مکانی در ناحیه عینی. Fatmāvut. است« جای زردگونه»

[ است. جزء اول 9، 0، 6ب - 19، 0، 01اسناد سغدی کوه مغ  ]. استذکر شده  غقلعة م
)ریشة مشترک  اندهی در ساحل جنوبی رود زرافش) Fatmefبا جزء اول نام  Fatm این نام

 -fratama* باستان سغدی، مأخوذ از ایرانی ßtm به واژة لوری حدس زده است که آن. (دارد
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در مرز عینی  Falmāutروستای کنونی  076: 7110لوری، ] مربوط است «لین، نخستیناو»
 .شده است و آبوردان در همسایگی روستای پاخوت واقع و مسچاه، بین روستاهای ورز

 
 

 ad/ -at/ -vad/ -evad- پسوندهای
Sarmad ه نام این دل محلی در حوالی روستای غزة کشتوت ناحیة پنجیکند در نگاه او

روستایی در  Rēvadروستایی در  هایی مثلرسد، ولی ساختار نامیك واژة کامل به نظر می
 زءـج Sarm+ad زء عبارت است.ـکند که این نام هم از دو جبدان داللت می ناحیه عینی

-ad .پسوند مکان است 
Agmat مانند  درة واروی ناحیة پنجیکند. این نام همغزه در  محلی در حوالی روستای

روستایی در ناحیه عینی. این نام از دو جزء  Agm-at Rēvad .سرمد از دو جزء عبارت است
 با تکیه بر)معلوم نیست. مطابق پژوهش لوری اول  اشتقاق جزء Rēv-ad :عبارت است

نزدیکی بخارا،  در عصرهای میانه در (حموی «البلدان معجم» سمعانی و« االنسابکتاب »
های از نام[. بعضی 097، 079: 7110لوری، ] بوده است موجود Rēvad جایی با نام

باالآب زرافشان یا  های جغرافیاطراف این شهرها، به نام جغرافیایی بخارا و سمرقند و
، (ی)عین (اورمیتن (؛بخارا) ریود (عینی، فلغر) مثال: ریود. اندهبود شباهت دارند یا همسان

ستفاده از پسوندهای اشباهت  .(بخارا)ساکتری (، عینی، فلغر)اسکادر  ؛(بخارا)رامیتن 
های داخلی های جغرافیایی، از رابطة نزدیك و مهاجرتجغرافیایی و جزءها در نام هاینام
نیست که بعد از ورود نیروهای یونانی،  عیددهد. بسراسر منطقة سغدی زبان گواهی می در

به کوهستان باالآب زرافشان مهاجرت  عرب و سپس مغول ساکنان شهرهای بزرگ سغد
 باشند. کرده

Pušnēvad در زمینه درة کشتوت ناحیة پنجیکند.غزّه، در  محلی در حوالی روستای 
در ناحیه عینی،  روستایی Maxšēvad[ 7511قریب. « ]دام  » -pšn مقایسه شود با سغد

، ای نزدیك به آنمعلوم نیست، ولی واژه اسکادرکول. اشتقاق بخش اول آن دقیقاا  نزدیك
باالتر [ کمی 017، 7117میرزایف، ]موجود است  در زبان یغنابی« گوساله» makša واژة

انسانی  گیر است. اسکلتختالنی در غاری در کوه جای این ده، مزار معروف خواجه اسحاق
 رون غار محفوظ مانده است.در د
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 ،کیست، ولی مردم آن را به خواجه اسحاق هنوز معلوم نیست که صاحب این اسکلت
 .دهندد علی همدانی نسبت میسیّ میر یکی از مریدان شوریده سر

 
-esk 

Eskādar  دهی در ناحیه عینی. این نام چند بار در اسناد یافته شده از قلعة مغ آمده
، این کلمه احتماالا[ 5، 05-ب؛7، 00ب -5-09-ب 090، 00ه مغ اسناد سغدی کو] است

 (محل») در مجموع به معنی« در، اندر» ādar+  ـ« باال، بلندی» Esk مشتق از دو بخش
در بلندی در واقع، این ده بر باالی کوه قرار گرفته است. از نگاه تاریخ این ناماهمیت خاص 

همین ده واقع  لغر بود و قرارگاه حاکم آن درمنطقة ف م. این ده مرکز 06دارد. در سدة 
شد. دو کانال می ترین آبادی فلغر محسوب م.اسکادر پرنفوس 09بوده است. در آخر سدة 

اسناد سغدی کوه ] Parvāγو  Varsēnاند های سغدی خود را حفظ کردهآبیاری آن نام
ام اسکادر دانسته ن لوری پ. نام روستای ساکتری واقع در بخارا را مرادف [ 017، 9مغ

 [.19: 7110لوری، ]است 
Eskādarkūl عینی. ساختار این کلمه چنین است ای معروف در ناحیةدریاچه kūl 

Esk-ā-dar- «نام اصلی کول معروف واقع در باالی  کهآننکتة مهم  «کول واقع در بلندی
ا ت که تنهاس «کول واقع در بلندی»معنی آن  «اسکادرکول»ز های زرافشان/حصار نیکوه

عروف م« اسکندرکول» اسکندر باعث شده است که به غلط به نام شباهت آوازی اسکادر به
ای با نام اسکندر مقدونی رابطه ذکر کرد که این کول یا دریاچه، هیچ شود. باید قاطعانه

ین ا آمدن وی به این مکان و نیز مناسبت گونه دلیل تاریخی در خصوصندارد، زیرا هیچ
طبق پژوهش پ.لوری، مارکوارت به نام قدیم این  م اسکندر در دست نیست.کول با نا

ابن حوقل و « صورت االرض» توجه داشته که در کتاب (جن) jan کول، یعنی
 [. 090: 7110لوری، است ] اصطخری ذکر شده« الممالكمسالك»

 دو نام داشته باشد: یکی جن و دیگری عجب نیست، که این کول در طول تاریخ
 ادرکول.اسک

Eskāvat ناحیه عینی مشتق از، محلی در نزدیکی روستای اورمیتن Esk «باال، بلندی » 
 +-āvat «بعضی از مردم آن را  «.مکان بلند»در بلندی،  «محل واقع» یعنی «پسوند مکان

 کنند. یمظ آباد هم تلفاسك

Eskedarγ جزء عبارت است 9این نام از  ناحیه عینیغ محلی در روستای در Esk 
محلی در نزدیکی  Eskatباال درغ ، یعنی «درغ» darγ مصوت میانجی+ + -e- «باالبلندی»
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ولی در آثار سغدی  ،چنین نامی اکنون وجود ندارد Esk-e rarz .مسچاه روستای راغ ناحیة
 [70-0، 00اسناد سغدی قلعه مُغ آمده است ]اسناد سغدی کوه مغ،  آمده است ه مغقلع

Eskič  است.« مکان بلند»این نام  ناحیه حصار. معنیروستایی در 
های سغدی در وادی حصار تا درة رامیت و منطقة رشت از آن گواهی بعضی نامموجودیت 

 .دهد که قبل از اسالم در این منطقه نیز زبان سغدی رایج بوده استمی
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 (كستانواپسین دوران مناسبات فئودالی در تاجی) «خوانیمكتب روزهای در»

  (0954ژوئیه  05 – 0171آوریل  77)دانشمند فقید صدرالدین عینی 
 رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان )یادکرد(

 
 
 
 

 در. امکرده ذکر تفصیل به خود اثر نام «کهنه مکتب»در را خود خوانیمکتب ةواقع من
 وتاهک طرزه ب کهاین ای اند؛نیافته بیان اثر آن در که کنممی یاد را هاواقعه آن تنها جااین
 .اندشده قید

 دمسج پیش مکتب در سالگی شش در مرا پدرم، امگفته «کهنه مکتب»در کهچنان
 در مکتب این .داد دخترکان مکتب به مرا ،نرفت پیش من کار جاآن در چون، گذاشت

 باز و نم، پسربچگان از جاآن در .کردمی اداره او زن را وی، بوده دیهه خطیب درون حولی
 تردغل درجه یك هم و ترسالکالن عبداهلل که بس از .بود غجدونی ةبچ یك ناماهلل عبد
 نرمانه بسیار من به اما .کیبیدندمی او هایمعامله از و فاراندندنمی را وی دختران، بود

 .نمودندمی داریدوست برادر مانند و کردندمی معامله
 به دختری نام حبیبه، دیهه نام قزاق رباط از، خواندممی جاآن در من که دوم سال در

 یك تخمینا دیهه دو این بین در بوده ما ةدیه غربی جنوب در قزاق رباط .آمد مکتب آن
 خطیب ةخان در روز و شب نرفته خود ةخان به که دختر آن ،بنابراین .بود راه کیالمیتر

 .کردمی زندگانی خانه یك در خطیب دختر با و ایستادمی
 نتریسالکالن هاآن هردوی بوده؛ قدهم، داشت نام قطیبه که خطیب دختر با حبیبه

 ستاترا خوانیکتاب در و ترگپزن، داناتر خطیب دختر از حبیبه اما بودند؛ مکتب آن دختران
 زا بوده خود ةدیه امام حبیبه پدر» که گفتمی پدرم .توانستمی نوشته هم خط او .بود

 و خط صاحب خوانانده خود را دخترش و است پیش و دور آن هایامام ینسوادترخوش
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 فرستاده خواندن برای جاآن در را وی پدرش چرا» که بود حیران او اما ؛«است کرده سواد
 کردمی تعجب پدر چنیناین و، «آموزد؟می زیاد بر چیز چه او خطیب زن پیش در و است

 .«دهدنمی شوهره ب حال تا را او پدرش چرا خترد این درآمدن بیست به وجود با» که
 نم به او و دادمی یاد را سبقهایم او، بود ترمهربان من به دیگر دختران همه از حبیبه

 شعرهای معنی هاوقت آن من هرچند .دادمی ساخته رویخوش ی(هابازیچه) هازاچه
 هایمعنی آموختمی را ظحاف هایغزل من به که هرگاه، هم باشم فهمیدهنمی را عشقی
 «شاهد» یا «معشوقه»، «دلدار»، «یار» باالی به سخن .کردمی شرح ارا را هاآن عشقی

، «آشفته»، «عاشق» ةکلم بیت در اگر داد؛می نشان را خطیب دختر کرده مثال، رود
 .شمردمی هاکلمه آن مثال را خودش، شود دیده «دلشده» یا «دلداده»

 را ابروانش، ترش را خود ةپیشان شد؛می خشم در ظاهراا او کار این از خطیب دختر
 و خندیدمی لب زیر در وضعیت همان در لیکن کرد؛می نماخشمگین را چشمانش و چین

 گزهر پدرت که زنند چنان ترا، گویممی مادرم به را کارت این، ایست کرده نگاه حاال تو»
 .گفتمی، «کنند پیش مکتب از کارت این هب ترا که نیست عجب، باشد نزده چنان آن ترا

 سخن این و کشیدمی آهی گویان«کنند پیش کاشکی»، او سخنان این جواب در حبیبه
 .نمودمی برین جدّی بلکه، شوخی نه کس نظر به او

 هاآن بعضی زدند؛می گپ قطبیه و حبیبه روییخوش از خود بین در دیگر دختران
 یچه کدامشان هیچ، این وجود با را قطبیه بعضیشان و تنددانسمی تررویخوش را حبیبه
 بد» قطبیه حق در .کردندمی شکایت هاآن از غیب در و داشتندنمی دوست را هااین کدام

 بهحبی حق در .گفتندمی «کندمی کالنی مادرش و پدر باالی از و گیرکالن، گپ بد، معامله
 .گفتندمی «غرق خود روییخوش به، خواندمی غزل برین هاسازنده، گپ سیر، سبك» باشد

 بدگپی، بدمعاملگی دختر یگان به من .شدنمی معقول من به هاآن هایگپ این اما
، سازندگان مانند .کردمنمی حس هم را گیریشکالن و بودم ندیده را قطبیه کردن
 خوش یاربس من به، شدمی دیگر دختران شکایت سبب بیشتر که حبیبه کردن خوانیغزل
 : شودمی سر زیرین بیت با که را حافظ غزل یك مکتب در من که وقتی در .آمدمی

 برآید تن ز جان یا، جانان به رسد جان یا  برآید من کام تا، ندارم طلب از دست
 به خودش و فرمود حبیبه به را غزل آن کناندن تکرار من به خلیفه بیبی، خواندممی

 .رفت انگیشخ کارهای برای خودش ةخان
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 لغز آن برداشته دستش به را متاب، غزل آن خواناندن بارسه دو من به از بعد حبیبه
 چنان او ةحزینان آهنگهم من به و زد چرخ آب چشمانش در که خواند سوزانهدل چنان را

  :خواندمی را زیرین بیت که وقتی خصوصاا.گرفت زدن وجرراس پشتم که کرد تأثیر
 برآید تن ز جان تا آستانش و ماییم  یاری گرفت نتوان یانبیوفا چو دم هر

 زمین بر ،گردیده بیهوش زمان همین کردم گمان من که شد دیگرگون چنان او احوال
 وقت در چشمش درون در که آبی .ماند خاموش قدری، پوشید را چشمانش افتاد؛ خواهد
 طرفه ب کشاده را چشمانش بعد .فرآمد رویش به شاریده چکرهچکره، زدمی چرخ سرود

 تماماا  محبت و عشق از هاوقت آن من هرچند .کرد ایشرمگینانه آمیزتبسم نگاه یك من
 دل در او که کردم حس هم را این .آمد خوش بسیار من به او حالت این، هم باشم خبربی

 او دل از را درد آن کرده کار یگان شدمی چه» که کردمی آرزو و دارد دردی خود
 ردد بودن چه و توانستمنمی کرده کار هیچ البته .«نمودممی ترسبك کهاین یا، برآوردممی
 .دانستمنمی هم را او

 مکتب تمامیت از بعد حبیبه، دیگر روز یا، بود روزهمان که است نمانده یادم در حاال
 یك پگاهانی من به». جواب در گفتم .«هست» ؛«هست؟ گل هاتانخانه در»: پرسید من از

 این اب .شدم روان خانه به و من گفتم .«خوب بسیار» ؛«بیار بویخوش ةنوشکفت گل دانه
 شاید»: کردممی فکر خودبهخود و بود شده پیدا خرسندی من دل در، دختر آن سپارش

 در که آرزویی آن و گردد سبك یا، شود برطرف او دل درد، آورد خواهم من که گلی آن با
 ...«آید وجوده ب، بود گذشته من دل در او وانیخغزل وقت

 روز. یگالب گل دیگری، کشادمی سفید گل یکی که بود تهتبوگل دو ما ةدریچ روی در
 دوی هر .چینم گل حبیبه برای که رفتم هابوتتهگل آن پیش آفتاب برآمدن از پیش دیگر

 افتادم اندیشه در .بود بووشخ هم هاآن هردوی گل .بودند نوشکفته هایگل از پر هم هاآن
 هایگل هاآن از یکی کردن انتخاب برای و آید خوش به که تا، برم چیده هااین کدام از که

 نظرم به، بودند نپریده وی هایبرگ روی از هنوز شبنم هایدانه که دقت با را هردویش
 حبیبه آلودشكا روی که، نمودمی زیبا چنان وقت آن در وی نمود؛ دلکش و خوش بسیار

 .بود نموده زیبایی بدان مذکور سرود وقت در
، نای ةهم با .گرفتم چیده وی از دانه سه دیده مناسب دختر آن برای را گالبی گل من

 فطره ب و گرفتم هم آن از دانه سه، گویان «آید خوش سفید گل او به که نیست عجب»
 دستم از را هاگل مبادا کهآن ترس از، رسیدم خطیب ةدرواز به که وقتی .دویدم مکتب
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 قطبیه درآمدم دروازه از چون .نمودم پنهان بغلم زیر در را هاآن، گیرند زده چنگ دختران
 .پرسید گفته «چیست؟ بغلت در»، آمد روهروب من به رهرو در

 بر جواب این از لیکن .دادم جواب، گویان«کتاب»، نکردن فاش او به را هاگل سرّ برای
 تماماا  دروغ این، بود آویزان دستم در و جلد در کتابم کهچون ترسیدم؛ خود، خود دروغ
 .ردمک نگاه دقت با وی روی به باریکم، نی یا فهمید او کهآن فکر به من .بود راست روی
 او ویر، باشد مانند گالبی گل به حبیبه روی اگر .داشت فرق بسیار حبیبه روی از روی
 منع بسیارها مرا پدرم .نبود مقبول قدرآن سفید گل، باشد من به .نمود سفید گل مانند
 البگ بدلش در برده عطار به داشته غون را وی او که تا، نکنم گالبی گل از که بود کرده
 .چیدممی گل گالبی ةبوتتگل از، کردممی خطا را مادر و پدر چشم که هرگاه من اما .گیرد

 طرف آن در که دری یك به، کند دقّت من بغل به کهآن بی است؛ نبرده پی او هرچه
 نیامده هم بچه یگان هنوز .درآمدم خانهمکتب به رفته من .رفت گذشته، بستندمی گاو آن

 .روفتمی را خانه آن حبیبه و است بوده
 هایگل گویان«اهللبارک»او .کردم تقدیم او به گرفته را گل دوخیل دستم دو در من
 كی، گوشش پیش از را هاآن ةدان دو آن از بعد، بویید اول، گرفته تمدس از زود را گالبی
 دیگر لگ ةدان یك و کرد نگاه آیینه به، مانده گذرانده پوشش کلّه زیر در طرف دو از دانگی

 و بویید گرفته دستم از را سفید هایگل آن از پس .کرد بند سوزن با اشسینه بر را
ه ب، بود سفید هایگل وی در که را راستش دست و کرده آلودخشم قدری را چشمش

 اشم به شاید». گفت «آوردی؟ چرا را این»: ناراضیانه آهنگ یك با و داد جنبش من طرف
، نمایدمی نغز کدامش خودت به» :جواب در گفتم «کردم فکر گفته، آید خوش همین
 «.نمایدمی نغز رمنظ به، دانمنمی را سببش»؛ «چرا؟». «گالبیش» «سفیدش؟ یا، گالبی
، گالبیش، زیبدمی کدامش من بهـ»: پرسید من از نهتده اشرخساره بر را سفید گل حبیبه

 «.است رنگهم رویتان به گالبیش کهچون« »چرا؟». من گفتم «گالبیشـ« »سفیدش؟ یا
 از کشیده سخت بغل در مرا و خندید، گویان«بالچه، آ» من جواب این شنیدن با او

 «؟است رنگهم که روی به این»: داده نشان من به را سفید گل آن از بعد .بوسید یمهاروی
 .پرسید گفته

 آن از پیش دقیقه دو که فکری آن الهام با، کودکانه سادگی با و مالحظه هیچبی من
ای هقطبی روی به سفیدش»: بود گذشته دلم در قطیبه با آمدنم روهروب وقت در، صحبت
 .جواب در گفتم، «است رنگهم طوطیّم
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 مرا و خندید زنانقهقاس که آمد ترخوش هم اولیّم جواب از مگر او به من جواب این
 هبـ»: داده سر مرا آن از بعد .کرد ترسیراب ةبوس از را رویم سرو، کشیده آغوشه ب دوباره

 گل ،ای طوطیمحبیبه روی به گالبی گل .نگوی را هاگپ این کس یگان به، کن نگاه من
 خفه بسیار تو از من گویی اگر .نگوی، است رنگهم ای طوطیمقطبیه روی به سفید

 طبیهق آبراز من. )«گیر خواندن را سبقت نشسته جایت در، رو» کرد عالوه و، گفت، شوممی
 (.امکرده تصویر «غالمان» رومان آخر در نام این با را

 از بعد هاآن .آمدند بخارا از خواجه براک سید با اماکه .بود پزیتوت وقت، بهاران ایام
 خواجه سیداکبر .کردند سر درس خطیب پیش به سال هر مانند، گیریدم روز چند یك
 در او .ماند شده«یاربازی» من با، زدمی گپ زوره ب کالن هایآدم به گیریکالن از که

 هر .نشستمی، شدمی کشاده مسجد باغ چار طرف به آن در دو که پدرش ةخانمهمان
 اهبازیچه من به زد؛می جیغ، آمدممی حولی طرفه ب برآمده دختران مکتب از من که وقت

 گپ همسایه دختران بعضی خواندن چگونه از و مکتب احوال از و دادمی ساخته
 ةمه به کودکانه دلیصاف با من .پرسیدمی هم حبیبه احوال از میان این در .پرسنیدمی

 .دادممی جواب خود دانش رقده ب او هایسؤال
 مکتب به گذشته استاعمك ةخانمهمان پیش از برآمده حولی از که پگاهانی یك

 خالف بر امروز زد؛می جیغ مکتب بازگشت مرا عادة او .زد جیغ مرا سیداکبر، رفتممی
، گویان«شودمی دیر مکتب به»: کرده نگاه یك او به من .زد جیغ رفت وقت در خود عادت

 : زد جیغ تکرار او اما. کردم دوام خود هرا در
 دهش مجبور بازگشتن به من. گفت، «رویمی، شنویمی گپ دهن یك، مانینمی دیرـ»
 و، هد حبیبه به را خط این»: گفت داده سربسته مکتوب یك دستم به او .آمدم او پیش

 «.نبیند کسهیچ را دادنت خط او به که کن احتیاط، بیار گرفته را جوابش
 همان .دانستمنمی را خط آن مقصد و معنی وقت آن من البته .بردم گرفته را خط من

 طرف به، گرفته من دست از را خط او .سپردم حبیبه به را مکتوب، یافته فرصتی روز
 انشلب، درخشیدندمی غضب آتش از چشمانش .آمد برگشته فرصتی از بعد و رفت خالجا
 نگاه من به .پریدندمی چشمانش اطراف و روی هایپوست، دندلرزیمی گرفتگانورجه مانند
 دیگر ارک یگان به را او نیت به و بودم نفهمیده را لهئمس بودن چه هنوز من لیکن .کردنمی

 کی را خط جواب»: برآوردن، است انداخته احوال این به را او که فکری از کرده مشغول
 .پرسیدم گفته «دهید؟می نوشته
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 ردهک نگاه من به، بود گردیده ترزیاده هم اولی از چشمانش خشم آتش که تیحال در او
 .برد گرفته خود دنبال از مرا، گویان«بیا جااین» و خیست؛ جایش از

 دنبال از هم من گذشت؛ گاوبندی حولی طرف به جاآن از رفته حولی راهرو به راست او
 نم پیش به آالنده گاو سرگین به ،دهکشی پا از را کفشش جاآن در او .گذشتم طرف آن به
 جواب» و «زن خط آن ةنویسند دهان به برده را کفش همین، انه»: و پرتافت غضب با

 رد لیکن .نبردم گرفته را کفش آن من بته...ال. گفت ،گوی«است بوده همین خطتان
 ،پرسید را جوابش و خطش شدن چه زدهجیغ مرا اکبر سید که وقتی در مکتب بازگشت
 .دادم گفته را «کفش» حکایت

 خترد کویك حبیبه»، گرفته گرفته زبانش غضب شدت از او شد؛ آتشین سیداکبر
 ردهآو ناچکانده نکرده شرم است خورده او... هر جانب باقتتی تو .است بوده پاسبك احمق

 .زد من روی به تارسکی یك کشاده و کشیده، گویان«زنیمی من روی به
 برای کردم تعجب .گرفت امخنده آن از بعد و شدم آتشین بعد ،کردم تعجب اول من

 یدهاندیش نه هیچ، گفته گیرممی «مزد» گونهاین خود برداریخط خدمت بدل به من کهاین
 سخن در او کهچون، آمد امخنده، بود ناحقانه تماماا جزا آن کهچون، شدم آتشین، بودم
 من روی به آورده چکانده ،نکردهشرم تو ،است خورده او که ایفالنی ر...ه» خود
 .بود کرده حقارت را خودش، گویان«زنیمی

 کهونچ توانستم؛نمی گرفته نقار لیکن .گرفتم خود دل در سختی ةکین او از من البته
 فرصت تا کردم صبر ناچار .بود سالکالن قوّت پر جوان یك او، خردسال ةبچیم من

 .رسید زودیه ب هم فرصت این .رسد گیریانتقام
 در را«دیوبندی»و دعاخوانی پدرش وفات از پس، خواجه ابراهیم، پدرم پسرعمك

 از او پیش به روزی .بود کرده سر، نشستمی پدرش که ایخانه در، خود ةخانمهمان
 رد عمرش.بود کالنریش تنومند قدبلند آدم یك دیوانه این .آوردند را ایدیوانه ایدیهه
 .نمودمی 01-91 هایمیانه

 از ار اشکیل زنجیر نوک و کرده قفل ،انداخته اشکیل دیوانه آن پای به خواجه ابراهیم
 یرو در دیوانه .بست، بود خانه آن ةمیان در که ستونی به ،گذرانده خانهمهمان سنجتك
 .ستتواننمی کرده حرکت دیگری جایه ب، ایستادمی راست یا، نشستمی خانهمهمان ةصف

 هساد بسیار، دیگر ایشانان اصول مانند هادیوانه برای خواجه ابراهیم دعاخوانی اصول
 آدم دست کف برابر که قاق نان پارچه یك از غیر روز و شب یك در دیوانه به او .بود
 ،گاهانیبی و پگاهانی، دوبار روز هر، این از غیر داد؛نمی خوراک برای چیزی دیگر، آمدمی



_   410 )واپسین دوران مناسبات فئودالی در تاجیکستان(  خوانیمکتب روزهای در _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 مانند هم خواجه ابراهیم زنیقمچین .کردمی کاریقمچین ،کرده هبرهن را دیوانه پشت
 .بود خودش دست شدن مانده تا و ناشمر دیگر ایشانان

 کنانزاری، گذشتمی پیشش از یا، نمودمی نظرش به دور از که هرکسی به دیوانه
 زادانج یك، خدا ةبند هم من آخر، دهیتان نان دهن یك من به خدا برای که شودمی چه»
 .کردمی گریه و گفتمی...« کنیتان رحم من حال به، نیست درست کشتن گشنگی از را

 دادم؛می او به را اشپرچه یك ،خوردم نان وقت هر .سوختمی بسیار او حال به من دل
 .داشتمنمی دریغ وی از را مویز توت یا غولونگ کف یك روز هر

 او از .شدم نشستگیمی پیشش در سیدهنتر او از گرفت؛ انس من به دیوانه، کمکم
 از را سخنانش آن که زدمی غلطی هایگپ بعضی فقط .دیدمنمی وارانهدیوانه هایحرکت

 به تادهایس راست بسیارتر او مثالا  .بود بهتر کردن حمل ریگی شوتقه به زیادتر دیوانگی
 پرسیدمی کرده زاری او از و پرسیدمی وی از را خودش کردن خالص، زدمی گپ آفتاب

 ةهم، گشته آزاد آسمان در او مثل هم این که تا، برد خود پیش به کرده خالص را وی که
 .گردد کرده تماشا را زمین روی

 وزیر نباشد هیچ گویی ایشانت عمك به که شودمی چهـ» :گفت من به روز یك دیوانه
 که دهممی قول من .آیم کرده گردش یك را مسجد چارباغ من، دهد سر مرا باریك
 ینیک همین تو اگر .خوابممی انداخته پایم و دست به را اشکیل، آمده خودم و گریزمنمی

 کرده تماشا را جاهمه شده سوار که دهممی تو به گرفته را آفتاب من، کنی من حق در را
 «.گردیمی

 حولیش طرفه ب ،برآمده چه مدرسه از خواجه اکبر سید که افتید نظرم وقت همین در
 ایشانـ»: گفتم داده نشان را او دیوانه به و، «رسید انتقام فرصت»: گفتم خود دل در .آیدمی
 رفته تو، دهم سر کشاده ترا اشکیل من اگر نماند؛ آدم همین اما، خواست دادن سر ترا

 «.ندکنمی داللت تو ماندن بسته به بعد من، افتدمی جایش به چشمش، زنی را آدم همین
 تشآ از، دیده گوسفند گرگ چشمان مانند چشمانش که حالتی در دیوانه گفت، هد سر
 .بود گردیده ورششعله غضب

 رزنجی دیوانه .دادم سر کشاده ستون از را اشکیل زنجیر نوک درآمده خانهمهمان به من
 چارباغ طرفه ب .خیست جا از ،گرفته دست به ،کرده لونده ،کشیده خانه سنجتك از را

 دهش زده طرزی هب اشکیل و بود دشوار ماندن قدم اشکیل با .ماند قدم ،کرده نگاه مسجد
 تسس اگر .رودنمی پیش زیاده وجب یك از دیگر پای از پای یك ماندن قدم هر در که بود

 دیوانه باشد مالحظه همینه ب شاید .است ممکن «دشمن» رفتن شده غائب نظر از، ماند
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 جدا برابر زمین از پایش هردو جهیدن هر در و کرد راست جفتك عادی مانی قدم جایه ب
 او به ،نرسیده خود ةخان به هنوز اکبر سید و گرفت کردن طی را مسافه قدم سه دو شده

 شستهن او ةسین سر به خودش و زد زمین بر ،برداشته بلند زمین از دستش با را او ،برخورده
 .گرفت زدن زانو کنده با را او

: برآورده کاهیجان فریاد دیوانه برداشتن زمین از ،برخورده اول در هخواج اکبر سید
 یدافت درون به نفسش یا، شد هوشبی مگر و گفت، «کنیتان خالص، کشت مرا دیوانه»

 هچ مدرسه از دیگر آدمان و حولی از پدرش ،او اولین فریاد با اما .نبرآورد صدایی دیگر که
 .بستند جایش در برده را دیوانه و کردند خالص یوانهد دست از را او ،آمده دوان مسجد و

 دیگر ةدقیق چند یك کارانخالص اگر کهچون، فهمیدم را خود خطای وقت آن در من
 یرینقارگ من نقارگیری وقت آن در .بود معین دیوانه کشتن را اکبر سید، ماندندمی دیر

 .بود شده گرفته زیاد حد از انتقام هم حاال شد؛می ایظالمانه
 اگر ازیر، بودم نگفته کسی به را امخورده اکبر سید از ةضرب ،پدر ترس از من کهچنان
 هتنبی مرا اول، است رسیده من به ضربه آن ،برداریخط ةنتیج در که فهمیدمی پدرمك

 ترس از هم چنیناین، امبرده قدرس دختر یك به را جوان یك مکتوب چرا که کردمی
 .نگفتم کسی به هم را خود نقارگیری ةواقع اکبر سید ترس از هم و پدر

 کشیده شینم هاینقش هم دیگر هایاستاخانه به، خود کاریکنده از غیر استاعمك
 دهفرمو هاینقشه او به خود کار برای کارانگل و چیتگران، گرانکاسه جمله این از داد؛می
 هر اطراف و کشیدمی مناسب هایهنقش کاغذ در چیتگر یا، گرکاسه برای او .گرفتندمی
 کاغذ روی از مانده خود کار روی بر برده را نقشه آن هاآن .زدمی سوزن را نقش و گل
 انگشت ةخاک جای گرفته برداشته کار روی از را کاغذ آن از بعد و زدندمی انگشت ةخاک

 نقش گونگونا هایرنگ با، است شده اشاره نقشه کاغذ در که طرزیه ب را کرده نشان
 .کردندمی

 یلیخ نقشین طبقعای و کاسه که بود استایی، رباط قزاق ةدیه در گرانکاسه جمله از
 تازهه ب تازه هاینقشه ،داده سپارش استاعمك به خمدان هر برای او .برآوردمی خوب

 ئقت در او .بود ساله 75-70 تخمیناا  که داشت پسری گرکاسه استای آن .گرفتمی
 تنبس نادرست ةنتیج در و است ودهب شکسته پایش یك ،غلطیده درخت از خردسالیش

 گردیپیاده در او .بود مانده شده کوتاه انگشت دو راستش پای از چپش پای بندشکسته
 یشپ به باریك هفته هر او .گشتمی سواره همیشه ،بنابراین، کشیدمی دشواری بسیار

 .بردمی گرفته را شده تیار هاینقشه آمده دیگر زرو، کرده سپارش هانقشه آمده استاعمك
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 دیگری ةنقش باز آمده بازگشت و بردمی سحری ،کنانده تیار را نقشه آخر روزهای در اما
 .کردمی سپارش
 گرانکاسهـ»: گفتمی استاعمك .بودند حیرت در او کنیسپارش شهقن بسیار از همه
 نو ةنقش دو همگی، نقشه یك طبق برای و هنقش یم کاسه برای باریك سال هر در مقرری

 این اما .گیرندمی نقشه یك طبق یا، کاسه برای خمدان هر در دارنام گرانکاسه .گیرندمی
 هر در قریب که برد من از بسیاری نو ةنقش چنان آخر روزهای در رباطی قزاق گرکاسه
 از وا سفالین طبق و کاسه صورت این در .رسدمی نو ةنقش یك کاسه دانه هر و طبق دانه

 کردهمی را کار این چه برای استا این دانمنمی .افتدمی قیمت چند ده چینی طبق و کاسه
 سپارش نقشه بسیار سبب ترپیش همه از که داد روی ایواقعه روزها آن در لیکن باشد؟
 بعد .بود دهش واقع طریقه این به واقعه آن .فهمیدم من را رباطی قزاق گرکاسه پسر کردن

 ارک به، عبدالواحد قاضی، عجدوان قاضی به امتغائی نیاز قربان، نوشافرکام رود حشر از
 یك دختر غجدوان از، خانعلی، گردم بازار چار تغائی میانآن در .بود درآمده مالزمی

 خواست پسرش بودن قاضی مالزم مناسبته ب کالنم مادر .کرد نامزد خود به را گرکاسه
 خواهش، بودم دیده التفاتمذکور قاضی از که هم من .خبرکند توی به را وی ةئلعا که

 .دیمخوابی گرکاسه ةخان در ،رفته غجدوان به ما .شد راضی پدرم .روم کالنم مادر با که کردم
 خواب از همه کالن و خرد .گردید خاموش زود ،شده غالغوال گویان«آمد دزد» شبینیم

 بیرون حولی در مردان .زدندمی گپ باهم پستپست لرزان و انترس زنان ةهم .خیستند
 دخو خبر این با و، «اندبوده مهمان نبوده دزد آمدگان»: که خبرآورد گرکاسه پسر .بودند
 .کرد آسوده را زنان

 هب هم من .رفت خانه قاضی به بردارانده را دسترخوانش کالنم مادر وقت بر پگاهانی
 خانهقاضی به که وقتی .شدم آویزان او دنبال از زبان خوش سفید موی آن دیدن دوباره امید

 حولی به را او کرده راهبری خودش به برداشته را کالنم مادر دسترخان محرمان، درآمدیم
ــ هم باشم خردسال هرچندــ بودنم بچه پسر بنابر مرا اما .درآوردند قاضی درون

 به خانهسیس پیش در بیرون حولی در من .دندادن راه درون حولی به گویان«نامحرم»
 دباش دیده یا، ندید مرا او اما .پرسیدمی مرافعه نشسته اشخانهمهمان در پشت وی دیوار

 اتیالتف آن باشد هرچه ندانست؛ الزم را زدن گپ من به هم باشد شناخته اگر نشناخت؛ هم
 .نکرد من به، داشتم چشم وی از که را

 هلویپ در .آمد درآمده لنگانلنگان رباطی قزاق گرکاسه پسر، خانهضیقا به میان این در
 با را لنگ ةزاد گرکاسه ةجام دامن او .داشت چهجامه سرش به که بود دخترک یك او
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 درون شده جمع همه کوچکی تماشابینان و قاضی مالزمان .رفتمی داشته محکم دستش
 کنانوقذ دیگریك با گویان«خانگی قاضی نکاح، گریزه دختر» همه .کردند پر را خانهقاضی

 پیش ةصف روی به مردم گروه قفای از ،خیسته امنشستگیجای از من .زدندمی گپ
: مدبرآ قاضی آواز وقت یك .توانستمنمی دیده را چیزی هم باشم برآمده قاضی ةخانمهمان

 خود اختیار به من، است وردهنبرآ راه از کسهیچ مرا» «برآورد؟ راه از که را تو، دخترمـ»
، «.برآمدمی آلودگریه هیجان با که بود دختر آواز این»، «خواستم شوهری به را جوان همین

 راضی تو کار این به هاآن مگر گویند؟می چه، شنوند ترا کار این مادرت و پدر اگر»
 من، هم مادرم است جوان همین هم پدرم، رضحا». بود قاضی دوم سؤال این، «شوند؟می
 اول از آهنگ با که بود دختر آواز این، «ندارم کار مادرم و پدر شدن ناراضی و راضی به

 .برآمدمی ترجدی هم
 اب آن تاجیکی ةعالو و خطبه عربی قسم خواندن از بعد .کرد سر نکاح ةخطب قاضی

 در دنبو بالغ و عاقل حالت در که شما» :گفت کرده خطاب گرکاسه پسر به تاجیکی زبان
، کردید قبول مسلمانی نکاح با را ایستاده حاضر دختر این، باشیدمی رضحا خیر مجلس این
 خترد به قاضی آن از بعد. بود رباطی قزاق گرکاسه پسر آواز این، «کردم قبول» زنی؟ به

 رضحا خیر مجلس این در بودن بالغه و عاقله حالت در که شما»: پرسید کرده خطاب
 ؛«د؟بخشیدی زنی به را خود تن مسلمانی نکاح با ایستاده رضحا جوان این هب، باشیدمی

 شناس من گوش به و برآمدبم آرام اکنون که بود دختر آواز این« .بخشیدم بار هزار»
 ةکاس باالی به مردم گروه. امشنیده کجا در و که از را«آواز»این دانستمنمی اما .رسیدمی
 قاضی ةصف دختر با گرکاسه پسر .افتادند تالش در، گذارندمی نکاح مجلس در ةعاد که آبی

 حاال، بود درآمدن خانهقاضی به وقت در که طرزیه ب دختر .رفتند دروازه طرف به فرآده
 از ترپیش هاآن از خیز دو با من .رفتمی او پهلوی در ،داشته را گرکاسه پسر دامن هم

 پسر پهلوی در که دختری .کردمنمی باور خود شمانچ به اما .روآوردم خانهقاضی ةدرواز
 تحیر در حال این دیدن با من .بود حبیبه، برآمدمی خانهقاضی از گرکاسه پسر پهلوی
 هم راه، بود برآمده من رویهروب از راست که حبیبه به حتی ماندم؛ ایستاده راست افتاده
 .بودم نداده

 با شده نزدیك من به کنانتبسم .نافتاد حیرت در من مانند او اما، دید مرا هم حبیبه
 در وت بالچه، هه»: و کرد اشاره دادن راه به زده دوستدارانه من ةسین سر به سرانگشتانش

 و گفت، گویسالم همه به، «دییه، فهمیدی تو ترپیش همه از کنی؟می کار چه هاجااین
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 وچهک در خانهقاضی پیش رد که اسپی به گذشته من پیش از بختانهخوش داماد و عروس
 .رفتند شده سوار، بود بستگی

 رس زیزین بیت با که را حافظ غزل آن چرا حبیبه که بود شده معلوم من به اکنون
 : شودمی

 برآید تن ز جان یا، جانان به رسد جان یا  برآید من کام تا ندارم طلب از دست
 فیآدالی استبداد طیشرا در نقهرما دختر آن .است کردهمی گریه سروده حزین آواز با
 دهرسی خود جانان به زده پا پشت هامانعه ةهم به خود ارادگیسخت با محض، میانگی عصر
، ودنب لنگ سخت بضمّ او کهچون بود؛ نشده مقبول من به، حبیبه«جانان»راستی اما .بود

 را دختر دگیارا سخت و وفاداری، غیرت، محبت ةدرج داماد حال این لیکن .بود هم بدنما
 .دادمی نشان کرده بلندتر بازهم

 قشهن بسیار قدرآن آخرین ةهفت در گرکاسه پسر چرا که بود شده معلوم من به اکنون
 سپارش هنقش» ةبهان به بستن پنهانی ةعالق دختر با برای البته و است بوده کرده شرسپا

 .است کردهمی وآیرفت بسیارتر جاآن به «کنی
 بیشنیم در که کسانی امتغائی عروس پدر حولی در که بود شده معلوم من به اکنون

 عروس و داماد همین، شدند شمرده «مهمان» آن از بعد ،شده کرده گمان «دزد» اول آمده
 از بعد فرآمده جاآن به شب گیکسبه هم ةعالق به ،آمده گریخته ساکتری از که اندبوده
 .اندبوده رفته خانهقاضی به شدن روز

 ،حبیبه داشتن خوب سواد و خط وجود با که بود شده معلوم من به اکنون چنیناین
 راه ستنب برای کار این البته .است بوده فرستاده ما ةخلیف بیبی مکتب به را او پدرش چرا

 لنارگ نام با «داخونده»در را حبیبه آبراز من) .است بوده گرکاسه پسر با حبیبه بازیعشق
 .(97-77 ص«.امهکرد تصویر
 
 .نیست کتاب متن در، است شده انتخاب مقدمه مختلف هایبخش برای که هاییعنوان )*(
 تهران دانشگاه در 0957 تا 0901 هایسال ةفاصل در که بود نادرستی تصمیمات از )*(

 شیآموز گروه چند در ادبیات ةدانشکد آموزشی هیأت اصولی مخالفت اثر بر و شد گرفته
 .م.ج .نیامد در اجرا ةمرحله ب شکدهدان این
 .تعلیگرس دانشگاه فارسی ادب و زبان استاد احمد نذیر پروفسور، ضمیرروشن پیر این )*(

 .م.ج
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 با و ریخانل ناتل یزوپر دانشمند استاد سرپرستی به شاه ةدور در، ایران فرهنگ بنیاد )*(
 اربسی متعدد خدمات منشأ و تپرداخ کاره ب ایران در برحسته استادان از گروهی کاریهم

، سسهؤم این مفید کارهای جمله از .مشهودست جهان در امروز آثارش که شد سودمندی
 برای، هندوستان و مصر نظیر کشورهایی در بود هاییکالس تشکیل، اخیر هایسال در

 معاصر فارسی زبان با کشورها این فارسی زبان ةرشت جویاندانش و استادان ساختن آشنا
 وزیرینخست زمان در و اسالمی انقالب پیروزی از پس اما .ایران در جدید ادبی تحقیقات و

 «کارپرداز» عنوانه ب سال 79 یا 71 که را مردی، نقالبیا دولت، بازرگان مهدی مهندس
 بنیاد ریاست به و خانلری استاد جایه ب ،داشت خدمت ةسابق ایران دولتی آهنراه در

 .م.ج !کرد منصوب ایران فرهنگ
 
 

 هابرگزیده
 : هاترکیب و هالغت از برخی فهرست

 .سیما: آبراز
 .کردن آلوده: آالندن

 .صدا: آواز
 .زنان برای آمیزیاحترام عنوان: طوطی آی
 .کردن منحرف، بردن دره ب: برآوردن راه از

 .کارگاه: استاخانه
 .بندند آن به را آن امثال و اسپ دست دو که ایرشته: اشکیل

 .تربزرگ برادر: کها
 .ایتاها، اکنون، اینك، باری: معادل است کالمی تکیه: انه

 .زغال: انشگت
 .بردندمی نام ایشان عنوان با احترام برای را سالکهن مالهای بخارا در: ایشان

 کاره ب (معین) کمکی فعل صورته ب مفعولی صفت از پس «ایستادن» هایصیغه: ایستادن
 .رودمی

 .شدن ارجخ: برآمدن
 .مانند، مثل: برین
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 .عالوهه ب، ضمیمهه ب: ضمّه ب
 .غروب: گاهانیبی

 .تکه، قطعه :پارچه
 .انداختن، افکندن: پرتافتن

 .پارچه، تکه، قطعه: پرچه
 .آهستهآهسته: پستپست

 .صبح، بامداد: پگاهانی
 .پیشانی: پیشانه
 .راندن، کردن رد، کردن بیرون: کردن پیش

 (.دایی) مادر رباد: تغائی: تارسکی
 .تماشاچی: تماشابین
 .پایان، شدن تمام: تمامیت

 .جشن، (طوی): توی
 .راههروب، ساخته، مهیا، آماده: تیّار

 فرنجی جایه ب خانه در یا کردن کار هنگام زنان که چارقدواری، سرانداز، لچك: چهجامه
 .اندازدمی سر بر

 .حیاتذی، دارجان: زادجان
 .کردن احضار ،کردن صدا: زدن جیغ
 .فروشدست، ورپیله، گرددوره: گرد بازار چار

 .چکه، قطره: چکره
 .کیفیت، چگونگی: بودن چه

 .حیاط، خانه، منزل: حولی
 .رسانینامه: برداریخط
 .شدن دلتنگ: شدن خفه

 .مستراح: خالجا
 .دهنده نجات، بخشنجات: کارخالص

 .آموختن، دادن درس: خواناندن
 .آجرپزی ةکور، پزیسفال ةکوز: خمدان
 .برخاستن، خاستن: خیستن
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 .گونه، قسم: خیل
 .حیاط در، خانه در: دروازه

 .سفره، خان دستور: خانردست
 .وردخوانی، دعانویسی، خواندن دعا دیوانه یا بیمار سر بر: دعاخوانی

 .شدن ترکزهره: شدن دلفك
 .کردن تازه نفس: گیریدم

 .دهید: دهیتان
 .ده: دیهه
 «دیگه»معادل .آرند جمله آخر در استفهام یا اعتراض عالمته ب است کالمی تکیه: دییه

 .هاتهرانی امروز ةلهج در
 .وآمدرفت: وآیرفت
 .پریدهرنگ: کندهرنگ

 .مطرب، نوازنده: سازنده
 .گرفتن درس: گرفتن سبق
 .ولگرد، ییهرجا، هرزه، جلف: پاسبك

 .دستور، سفارش: سپارش
 .دنکر ول، کردن رها: سردادن

 .کردن شروع: کردن سر
 ...که است شکلی مستطیلی مربع چوبی ستون: سنج

 .پرحرف :سیرگپ
 .اصطبل: خانهسیس

 .آب شدن ریزسر و شدن سرازیر: دیدن شار
 .آشنا: شناس
 .شوخی: ریگی شوتقه
 .موزون: شیتم
 (.دیس) قاب، بزرگ بشقاب: طبق
 .سوریختنه یا عروسی جشن مراد غالباا ، جشن: (توی)طوی
 .وسطی قرون: میانگی عصر

 .عمو: عمك
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 .مقال قال، سروصدا: غالغوال
 .قیسی، خشکیده هسته با زردآلوی: غولونگ

 .گردآوردن، کردن جمع: داشتن غون
 .کردن پسند: فاراندان
 .آمدن پایین، فروآمدن: فرآمدن

 .خشکیده، خشك: قاق
 .قاضی ةمحکم: خانه قاضی
 ؟: قتنی

 .رسیده شدر به، بالغ ...(دختر): قدرس
 .رفتن راه، برداشتن قدم: ماندن قدم
 .رفتن راه: مانی قدم

 .کاری شالق: کاری قمچین
 .است صوت اسم پسوند «اس»: زدن قهقاس
 .کردن حفر، کندن: کافتن
 .شده باز هم از، گشوده: کشاده
 .اشیاء و اشخاص ازاعم عظیم، بزرگ: کالن
 .متکبر: گیرکالن
 .کردن تکبر: کردن کالنی

 ...پارچه از است کالهی: پوشهکلّ
 .عوامانه، بازار و کوچه اهل به مربوط: کوچگی
 .کردن دوری، کردن پرهیز، کردن رم: کیبیدن

 .سخن، حرف: گپ
 .متواری، فراری: گریزه

 .سرخ گل، محمدی گل: گالبی گل
 .کردن گلوله: کردن لونده

 .گذاشتن: ماندن
 .شدن خسته: شدن مانده

 .شباهت :مانندی
 .دعوا به رسیدگی: پرسیدن همرافع
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 .خواندن درس، رفتن مکتب: خوانی مکتب
 .شمردن بدون، شماربی: ناشمر
 .مالیمت با: نرمانه

 .خوب: نغز
 .کشیدن انتقام، گرفتن انتقام: گرفتن نقار

 .گیریانتقام: نقارگیری
 .نگار و نقش دارای، منقش: نقشین

 .کردن مورمور: زدن جراس و
 .شدن ماالریا و لرز و تب هب مبتال: گرفتن ورجه
 و ستا نکرده پای مانند غالباا آن نقش و آیدمی اسم از قبل کلمه این .یك، نوع یك: یگان

 .باشدمی نکره هاینشانه از



 

 

 
 
 
 

 (تعاونی کهن مدیریت شیر)گیری واره کارکرد، سازمان و انگیزه شكل
 استان سمنان: مورد

 محقق فرهنگ سمنان روستایی دانشگاه خوارزمی و ریزبرنامه / دکتر علیرضا شاه حسینی 

 
 
 
 
 مقدمهـ 0

جانبه درباره جامعه بومی و از آن جمله کمبود مطالعات کمبود مطالعات همه
شناسی اقتصادی شناسی روستایی و مردمبه ویژه جامعه، شناسیشناسی و مردمجامعه

ناپذیری های گوناگون و جبرانآسیب عمالا ، درباره جوامع روستایی و ایلی ایران در گذشته
اگر ناممکن  هاآنهای اقتصادی و اجتماعی و روانی که جبران پدید آورده است؛ آسیب

های ریزیها و برنامهسیاست .(01 :0979بسیار دشوار خواهد بود )فرهادی ، نباشد
 هتوجهی درباره شرایط اقلیمی و اجتماعی خودی و شناخت ناقص دربارجهل و بی، نادرست

سیسات کشاورزی و بر هم زدن و أسبب نابودی بسیاری از ت، شرایط و امکانات بیگانه
های کارآمدتر و سازمان کهآنهای تعاونی سنتی شده است بی ها و شیوهتضعیف سازمان

 شود. هاآنتری جایگزین ثر و مطمئنؤهای مشیوه
یاری و هم بدون شرایط طبیعی و اجتماعی کشور ما به نحوی است که اصوالا

اقتصادی ـافزایش تولید در حد صادرات و در نتیجه توسعه فرهنگی اجتماعی، جوییصرفه
های فرهنگی جزو ویژگی، یاری در همه ابعادهم، پذیرنیست. در طول قرون متمادیامکان

)پاپلی اند دادهاساس ساختار فرهنگی ما را تشکیل می، یارهای همما بوده است. سازمان
یاری و تعاون در زندگی سنتی ایران همیشه نقش فراوانی داشته . هم(75: 0977 ،یزدی

سوق داده  دیگریكیاری با است. اقلیم سخت و نامساعد این سرزمین مردم را به سمت هم
یاری بسیار مشکل بوده است. زیرا غلبه بر شرایط طبیعی این سرزمین بدون هم ؛است
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های اجتماعی شدیدی ایجاد شده است. این مردم پیوند در زندگی اقتصادی این ،بنابراین
تیستی از های عارفانه و پانبینی ایرانیان نمود دارد. تلقیها در طرز نگرش و جهانپیوند

رنگی دنیا و این که همه خلق یك چیز هستند و این که فردیت در جامعه ایرانی نمود کم
لوژی مدرن به ایران و تغییر نسبی زیربناهای گیرد. با ورود تکنوت میئاز همین جا نش، دارد

ها نیز ضعیف شده است. فردیت در بعد اقتصادی و فرهنگی اهمیت گونه تلقیاین، اقتصادی
از بین رفته است. اما در زمینه  یاری و تعاون به شکل سنتی آن تقریباابیشتری یافته و هم

)پاپلی یزدی و  اجتماعی پی برد توان به اثرات این پدیده اقتصادی وداری هنوز میدام
، کوره، گردسوئه، )پونس های تالشپای کوهداران خرده(. دام701: 0979، لباف خانیکی

د رسیبه ویژه نیمه دوم تابستان که شیر دام به حد اقل می دیزاو و گرداو( در اغلب موارد
داران کردند. دامده می( موسوم بود استفاPekar) از این نوع تعاون سنتی که نزد آنان به پکر

علت مشاجره آن بود که اعضای تعاونی بدهی شیر  ؛فاقد سواد روزی با هم مشاجره داشتند
 ،شدگیری میرا که در ظروف مسی و با کت کردن )برش( چوب )شته چو( اندازه دیگرهم

به  ییگری فرد باسوادرسیدند. باالخره نزاع با میانجنمی فراموش کرده و با هم به توافق
، را در شیوه و زمان بازپرداخت دیون شیر متقاعد ساخت. )افراخته هاآنپایان رسید و 

 (.0997مصاحبه 
گیری آن سازمان کار و دلیل شکل، برداری سنتی وارههدف تحقیق حاضر واکاوی بهره

گیری مدیریت مشارکتی به عنوان امید است نتیجه تحقیق بتواند در شکل بوده است.
 وسعه کنونی مورد استفاده قرار گیرد.الزامات ت

 
 

  ـ7
های میدانی بهره گرفته شده از روش، برای گردآوری اطالعات در محدوده مورد مطالعه

ساختارمند و گروهی نیمه، )انفرادی، آوری اطالعات در این تحقیق مصاحبهاست. ابزار جمع
ش که از نوع اکتشافی مدارک و تهیه عکس بوده است. در این پژوه، اسناد، )متمرکز((

های هدف و حضور طوالنی مدت در های عمیق با گروهسعی شده از طریق مصاحبه، است
عشایر و ، یید قرار گیرد. جامعه آماری تحقیقأروایی و پایایی اطالعات مورد ت، محل
استفاده  «واره» که در دوره شیردوشی از تعاونیاند یان استان سمنان بودهیروستا

گیری هدفمند )مبتنی بر هدف( و تکنیك برای انتخاب نمونه از روش نمونهکردند. می
 ت.کار مصاحبه ادامه یافته اس، گلوله برفی استفاده شده و تا رسیدن به حد اشباع اطالعات
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 ـ 6
داران روستایی گوناگونی است که طوایف و دام، محل استقرار ایالت، استان سمنان

روی ترین این ایالت و طوایف کوچسنتی استوار است. مهم داریبر پایه دام هاآناقتصاد 
سرهنگی چوداری و عرب، هداوند، چوداری، پروری، الیکایی، سنگسری، استان سمنان

 ،چاشم، مجن، کالته، های کوچکی همانند دیباجهستند. افزون بر این در روستاها و شهر
داری رواج نردین و... دام ،پشت بسطام، تویه دروار، روستاهای سرحدات میامی، هیکو

های مختابادی داری این کوچندگان مبتنی بر کوچ است و به شیوهبسیاری دارد. شیوه دام
گذرانند. ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی ییالق و مناطق کوچندگی روزگار میو یا نیمه

 دهد. را تشکیل می هاآنقشالق ، کویری جنوب استان
از اواسط خردادماه آغاز و تا اوایل شهریور ماه پایان  و عمدتاا شیر دوشی در دوره ییالقی

 یابد.می
های مربوط به آن اجرا واره و عرف، در طول دوره ییالقی در سراسر مناطق عشایرنشین

 شود.می
 
 

 ـ 4
اکبر دهخدا و پس آز آن شادروان نخستین اشاره به واره )شیرواره( از شادروان علی

ی در این کتاب این نوع تعاونی را در روستای اورازان طالقان معرفی جالل آل احمد است. و
بیشترین توجه و مطالب را به ، سومین نفری که که در میان آثار چاپ شده  0کرده است.

 هوشنگ پورکریم است.، نگار نامیمردم، واره اختصاص داده
نامه تنها پایان 7.واره را در روستای فشند مورد بررسی قرار داده است، هوشنگ پورکریم

به رشته تحریر در  0955اهلل امرائی است که در سال لیف صحبتأت، مستقل در زمینه واره
                                                           

 0956انتشارات مازیار و رواق،  ،.، تهراناورازانجالل آل احمد.  0

هران، الدوله(، تخان اعتمادالسلطنه )صنیعنوشته محمدحسن ،فَشَندَک به ضمیمه جغرافیای طالقانهوشنگ پورکریم.  -7
 0900سسه مطالعات و تحقیقات اجتماعیؤم



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  404    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

ها و مقاالتی که در زمینه زندگی ایالت و طوایف نگاشته نامهها و پایاندر کتاب 0آمده است.
 7مطالبی درباره واره آورده شده است. ،اندشده

شناسی شناسی و جامعهواره، در آمدی به مردمکتاب ، ارهترین پژوهش در زمینه وکامل
ترین و پرکارترین پژوهش و تحقیق این کتاب وسیع 9است. تألیف مرتضی فرهادی، تعاون

و تعاون در بین زنان ایرانی است. محقق  کاریهممیدانی در زمینه کشف و تبیین یك نوع 
های دست آوردن ریشههان برای بدر حدود چهاردهه از عمر خود را در نقاط مختلف ایر

جو کرده وجست، طور عامطور خاص و ایرانیان بهیاری در بین زنان ایرانی بهو هم کاریهم
لف در صدد است تا آن بخش از سنت ایرانیان را که نه همچون ؤم، است. در کتاب یاد شده
، دبخشامعه ایران میبلکه نیرو و محرک الزم را به موتور توسعه ج، مانعی بر سر راه تجدد

را تبیین نماید. افزون بر این از همین پژوهشگر پنج  هاآنبازیابی کرده و وجوه گوناگون 
در مجالت مختلف به چاپ ، در این زمینه 0977تا  0961های مقاله مستقل طی سال

  0رسیده است.
 5توسط برخی محققان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. «واره»کتاب وزین 

ها و کتاب، این موضوع در برخی از مقاالت، در محدوه جغرافیای استان سمنان
ویژه ایل سنگسری و در مراحل بعدی ایل هایی که در زمینه ایالت و عشایر بهنامهپایان

 (.7و 0های به اختصار بازتاب یافته است. )جداول شماره اندلیف شدهأالیکایی و پروری ت
 
 

                                                           
عی و اقتصادی آن برزندگی مردم دهکده داالب )شهرستان کوهدشت(. اهلل امرائی. بررسی شیرواره و اثرات اجتماصحبت 0

 ص.60، 0955نژاد. تهران دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، به راهنمایی جواد صفی
 059-009، صصشناسی تعاونشناسی و جامعهواره، درآمدی به مردمنك به مرتضی فرهادی.  7
، 0916، تهران، شرکت سهامی انتشار )چاپ دوم( شناسی تعاونشناسی و جامعهواره، درآمدی به مردممرتضی فرهادی،  9

کتاب برگزیده بیستمین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در زمینه علوم  0910ص. این کتاب در سال 505
 اجتماعی و دیپلم افتخار و جایزه جشنواره زن روستا را به دست آورده است

( 0961نامه فرهنگ ایران، دفتر سوم ) روستای کمره. 77واره نوعی تعاونی کهن زنانه در رک به: مرتضی فرهادی.  0
( 0971و بهار  0969)زمستان  7و  6نامه رشد علوم اجتماعی، ش واره، نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه، فصل چنینهم

( و دالیل اقتصادی تداوم واره، 0971تان )تابس 7آوازه با صدنام و آوازه، نامه علوم اجتماعی، ش و واره، گمنام و بی
 60نامه جهاد، ش( و واره، تعاونی سنتی زنان روستایی، ماه0971)پاییز و زمستان  7و 0نامه علوم اجتماعی، ش فصل

 (0977)خرداد 
، 0916چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار،  شناسی تعاون.شناسی و جامعهواره، درآمدی به مردمنك به: مرتضی فرهادی،  5

 505-500صص 
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 هایی که اشاراتی درباره واره در استان سمنان دارندها و مقاله(: کتاب0جدول شماره )

 ردیف
نام پژوشگر / 
 پژوهشگران

 نام مقاله یا کتاب نام شهرستان محل پژوهش
تاریخ 

 نشر

تعداد 
تقریبی 

 سطر
 99 0961 گوت و گوه شهرمهدی ایل سنگسر لیال اعظمی 0

7 
علیرضا شاه حسینی و 

 عنایت اهلل رنجبر
ایر ها و عشایل

 و روستاییان
 07 0971 ها و عشایر استان سمنانایل استان سمنان

 الیکایی علیرضا شاه حسینی 9
گرمسار و 

 آرادان
کوچندگان سرزمین خورشید 

 درخشان
0917 00 

 ص 0 0991 ایل سنگسری مهدی شهر ایل سنگسری علیرضا شاه حسینی 0
 00 0997 شدهراموشپرور دیار ف مهدی شهر طایفه پروری محمد رضا گودرزی 5

 گلوردی اعرابی 6
روستای کندو و 

 طایفه اعرابی
 5 0999 سرگذشت کندو سمنان

 01 0990 آباد پایتخت گچ ایرانمنؤم سرخه مومن آباد علیرضا شاه حسینی 7

 0990 ارمیان بارگاه ارمیای نبی میامی ارمیان علیرضا شاه حسینی 1
01 
 سطر

 شهردیمه ایل سنگسری حسن پاکزادیان 9
خورشی، لبنیات در ایل 

 سنگسری
0995 07 

 شهرمهدی ایل سنگسری سید حسن کساییان 01
تاریخ، جغرافیا و فرهنگ سنگسر 

 0901سال 
0995 07 

 
ها به واره در استان سمنان هایی درج شده است که در آننامه( پایان7در جدول شماره )
 اشاراتی شده است.

 

 اشاره شده است.سمنان  ها به واره در استانهای که در آننامه(: پایان7جدول شماره )
محل  جودانش ردیف

 پژوهش
تعداد  سال دانشگاه نامهعنوان پایان

 سطر

0 
محمد ابراهیم 

 اعوانی
 داری در منطقه سنگسر سمناندام سنگسر

تهران، دانشکده علوم 
 اجتماعی

0955 1 

 سنگسر حسین پارسا 7
داران زندگی اقتصادی اجتماعی دام

 عشایرسنگسر

دانشگاه تهران، 
دانشکده علوم 

 اجتماعی و تعاون
0951 00 

9 
علیرضا شاه 

 حسینی
 گرمسار

نشین ها عشایر نیمه کوچالیکایی
 گرمسار

 1 0971 اصفهان

0       

 سنگسر فاطمه ابونوری 5
شناخت و تحلیل داش بومی عشایر ایل 

 سنگسری....
تهران، دنشکده 

 کشاورزی
0915 70 
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 ـ 5
 فهوم واره 0-5

یارى است. گرچه واره و یا شیرواره نوعى تعاونى سنتى است که محور اصلى آن هم
هاى گوناگون در هاى دیگرى از یاریگرى )همکاری( نیز در آن جریان دارد. واره با نامگونه

در اکثر روستاها و حتى شهرهاى ایران وجود داشته و هنوز هم در بسیارى از ، گذشته
 روستایى و ایلى وجود دارد.مناطق 

غالباا زنانه و بسیار کهن با محور اصلى  ،رسمى تعاونى سنتىواره نوعى سازمان غیر
 یارى از نوع تجمیعى )هَمگرا( است.هم

یافته در اغلب مناطق واره سازمانى نهادى شده و گسترش: توان گفتطور خالصه مىبه
رسد نهان و نمایان و مرکب است که به نظر مى و در میان اقوام مختلف ایران با کارکردهاى

تى دارى معیشتر زاده شده و به خاطر اقتصادى کردن داماز تالش برخى اشکال تعاونى کهن
کردن میزان شیر و نیروى کار  هاى شیرى )رسامعیشتى در زمینه تولید و فرآوردهو نیمه
و تقدس فرهنگى شیر و برخى جویى در این دو عامل( و به خاطر ماهیت شیمیایى و صرفه

 (.65: 0916، روانى )هموارگان...(  تا به امروز تداوم یافته است. )فرهادیـنیازهاى اجتماعى
نوع خاصى از انواع همکارى است. گرچه متأسفانه ، یارى در این تعریفمنظور از هم

دلیل است هنوز هم در ادبیات تعاون گویى فقط یك نوع همکارى وجود دارد و به همین 
، یارىهم، همچون خودیارى، که غالباا همه اصطالحات عام و خاص مربوط به موضوع

 آورند.تعاون و مشارکت و غیره را مترادف به شمار مى، کمك، همکارى، دگریارى
 
 دالیل دیرینگى نام واره  7-5

 : دالیل دیرینگى واره بر فرضیات زیر مبتنى است
 الف( گسترش نام واره

بلکه در اغلب شهرها و  ؛اى خاص از ایران نیستى محلى و متعلق به منطقهواره رسم
بیش رایج است. واکنون نیز کمروستاها و ایالت ایران در گذشته وجود داشته و هم

دهد واره حداقل در شمال و شرق هاى دکتر مرتضى فرهادى نشان مىتحقیقات و پژوهش
(. وی در 069: 0916، وجود دارد. )فرهادی افغانستان و در منطقه زرافشان تاجیکستان

-069: همان، نام در نقاط مختلف کشور اشاره داشته است )فرهادی 009به  «واره»کتاب 
010.) 



_  407 ( شیر مدیریت نکه تعاونی) واژه گیریشکل هایانگیزه و سازمانی کارکرد _ _ _ _ _ _ _ _  

 

گرچه امروزه ممکن است یك پدیده اجتماعى به دلیل وجودِ امکانات ارتباطى پیشرفته 
تواند دالِ بر ولى این گسترش در جوامع سنتى مى ،به سرعت در جهان گسترش یابد

 دیرینگى آن باشد. 
 هاى وارهب( گوناگونى نام

اما فرض دوم که به شواهد بیشترى استوار است و با گسترش جغرافیایى نیز نسبیت 
هاى بسیار و وجود طیف در برخى از این نام هاست. متفاوت بودن مستقیم دارد وجود نام

بسیار طوالنى الزم بوده تا یك سازمان این واقعیت است که زمانى  نشان دهنده، نام واره
 هایى چنین متفاوت پیدا کند.نام، واحد

بارتند یان استان سمنان عطوایف و روستای، ها به ترتیب حروف الفبایى در بین ایالتاین نام
 0: از
 روستاهاى چهارطاق و رامه شهرستان ارادان  (endukاِندوک) -0
 آباد دامغانروستاى حسن  شیران -7
 رود شاهرودتعشایر ، طایفه اعرابى سمنان  به شیر شیر -9
 نیك کالپوش میامینام، عشایر ایل هداوند ایوانکی  شیرواره -0
 شهرمهدی، روستاى هیکو  قرض و بام -5
 شهرهای فوالدمحله و کولیم مهدىروستا  قرض و بُندا -6
 روستاى کندوى سمنان  قرض و داد -7
 اهنجان و قلعه شوکت شاهرودروستاهاى ر  قرض چُلِه -1
 های جام و آبخوری سمنانعشایر کالته دامغان و روستا  قرض و وام -9

 روستاى دوزهیر سمنان  قرض و وان -01
 هاى پل ابریشم میامىبلوچ  آالچق -00
 شهرشهرستان مهدی، طایفه پرورى  قرض وُندا -07
 شهرروستاى چاشم مهدی  قرض و ونا -09
 آباد سرخهمنؤروستاى م  (kale) کَلِه -00
 عشایر الیکایى گرمسار  واره -05

 های تویه دروار دامغانروستا  هادان و هاگیر -06 
 روستاى دوزهیر سمنان  هادا و هاگیر -07

                                                           
 سایر عشایر استان سمنان اصطالحات دیگری دارند. «شیرواره»ها که اصطالح واره دارند و عشایر هداوند جز الیکاییبه 0
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تُم و ، شهر از جمله کولیمروستاهاى شمال شهرستان مهدی  هاداهائیت -01
 تالجیم

 آباد دامغانروستاى صالح  هاد ناگیر -09
 روستاى شیرآشیان بخش امیرآباد دامغان (hāgerdān)هاگِردان -71
 داران اطراف سمناندام  هاداهاگیت -70
 آباد میامىداران عباسدام  آلچق -77
باد آآباد و احمدآباد خواروتوران شاهرود و ابراهیمروستاهاى صالح  هم شیر -79

 میامی 
 شاهرود، نروستای باغستان خواروتورا شیر کردنهم -70
 الخواجه میامی حق، طایفه عرب سرهنگى )ایوانکی( شیرىهم -75
 روستاهای سرکویر شاهرود از جمله سطوه شیر به شیران -76
 روستاهای ارمیان و قدس شهرستان میامی هَم به شیر -77
 نیك میامیروستای نام آلی چِق– 71
 آباد میامیعباس کیلِه -79
  شاد کالپوش آباد و دشتحسین پیمان -91
 شهررود خطیر کوه و تالجیم مهدیدر روستای کم پنجه -90
 شهرروستای ده صوفیان مهدی هداگِت -97
 روستاهاى نردین میامی و غزازان بیارجمند شاهرود (alceq) آلچق – 99
 خانخودی بیارجمند دهم دوهو -90
 آباد کالپوش میامیحسین پیمان -95
 مغانروستای قوشه دا آدناگیر -96
 روستای السجرد سرخه آلوشین شِت -97
 دامغانروستاى آستانه  شیرپنجه -91
 روستای افتر سرخه (dagit) گیت ـ دا -99
 ایل سنگسری شت سَرسَر یا شئواره -99

 زاده عبداهلل سرخهروستاى امام  خورانشِت -01 
 طایفه چودارى خواروتوران شاهرود شیر آلِشى -00
 ر ایل اصانلوعشای هارَگ وارَگ -07
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 سازمان واره  6-5
واره( با حقوق و وظایف مشخص است. تعدادى اعضا )هَم، داراى یك سَرواره، هر واره

ها اقتصادى و برخى ها و معیارهاى خاصى که برخى از این مالکاین عده طبق مالک
 ،)شیردوشى( گوسفندان است برای یك دوره که حداقل در یك دوره، غیراقتصادى هستند

 شوند.برگزیده می
شیر چند روز خود را به یکى ، هایشانوارگان )اعضاى واره( به نسبت میزان شیر دامهم

شیرهاى وام داده را ، هاى بعد به ترتیب خاصىدهند و در روزها و هفتهاز اعضا قرض می
 هها و هنجارهایى حاکم است کارزش، گیرند. در واره نیز مانند هر گروه متشکلبازپس مى
 شود. وارگان به دقت رعایت مىتوسط هم

 
 تعداد اعضاى واره  4-5

یابد. چون افزایش مى، کاهش و با کاهش آن، با افزایش میزان شیر، شمار اعضاى واره
با کاهش  ،باشد. بنابراین «کرامند»میزان شیر نباید از حدّی کمتر باشد و در اصطالح باید 

وارگان )اعضاى واره( اما افزایش شمار هم ؛زایش یابدتواند افتعداد اعضای واره می، شیر
اگر ، توان کارى هر خانواده و میزان کمك دیگر اعضا به صاحب واره، حدى دارد و حد آن

آورد. افزون بر حد توان کارى هر بازده کار خانواده را پایین مى، کمتر از این حد باشد
مشکالتى را نیز در زمینه ، افزایش اعضا، هاى لبنىبراى تبدیل شیر به فرآورده، خانواده

دارى و حساب و کتاب شیر و همچنین یافتن اعضاى مناسب از نظر کم و کیف شیر و نگه
کند. تعداد اعضاى واره در بین طوایفى که نزدیکى مکانى و همسایگى و غیره ایجاد مى

که ــنگسرى داران سبیشتر و برعکس در بین گله ،متوسط تعداد دام خانوارها کم است
رسد. در مواردى شیر سنگین دارند به حداقل خود مى و  اصطالحاا ــدام بیشتری دارند

 ــکرامندــقابل توجه در اصطالح  هاآنداران بزرگ واره ندارند. چون شیر تولیدی گله
 است و نیازی به واره ندارند. 

 : شودم میجاانبه دو شکل  «واره»ها در میان سنگسری
های خود را جدا دوشیده و در هر : که هر یك از خیل شریکان، دام«شَت سَرسَر»الف( 

 دهند.قرض می دیگریكکنند و به گیری میظهر یا  عصر آن را دقیق اندازه «دُن»

یعنی ظهر هر یك  «دُن چاشتین»روز از شیر دوشی مختلط، در  05پنجه: بعد از  (ب
پس از پایان شیردوشی آن را هایشان را جدا دوشیده، از خیل شریکان دام



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  471    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

 از خیل شریکی «پنجه»دهند. گردش قرض می دیگرهمکنند. و به گیری میاندازه
شود. در این حالت برای هر که بیشترین شیر دارد آغاز و به کمترین آن ختم می

روز بعد از شیردوشی.   05روز قبل از شیردوشی و  05 .یك پنجه وجود دارد ،ماهیك
پنجه  ،شود. بنا براینبار شیر پنجه میانگین در دوره استقرار ییالقی سهطور میو به

 در میانه هر ماه از دوره شیر دوشی.

البته بنا بر درخواست اعضای پنجه ممکن است به دالیلی مانند نداشتن سوخت   (ج
 بیندازد. خیرأکافی، بیماری و نداشتن نیروی انسانی یکی از اعضا، پنجه خود را به ت

 (.009: 0997)گودرزی  گویندمی «پنجیپنج»دادن نوبتی شیر را در پرور را قرضشیوه 
حداقل  ،شود( نامیده مىhomkārān) «هُمکاران»وارگان که در ییالقات افتر تعداد هم

پا محسوب داران کوچك و خردهها عمدتاا از دامچون افترى، نفرند 71شش و حداکثر 
وارگان حداقل دو و حداکثر پنج خانوار بودند. در هم شوند. در بین عشایر الیکایىمى

شهر به کسی که نوبت شیرخوارگی اوست در کوه مهدیروستای تالجیم دهستان پشت
 شود.باد گفته میاصطالح مخته

 
 اندازه گیرى شیر 5-5

دارهاى بزرگ شیر خود را به سوى گله دام 0ها دوشیده شدپس از این که شیر دام
هاى کوچك به ویژه در اواخر تابستان رسم چنین است که اما در خیل ،بردچادر خود مى

گیری شیر در منزل )سیاه چادر( صاحب واره است. در ایل کنند. محل اندازهمى« واره»
نام دارد  «شَت چال»)قرض دادن شیر( در بخشی از سیاه چادر که  «شِئواره»، سنگسری
در چاحیاط مقابل سیاه «مَلَه»حل واره کردن شیر شود. در نزد عشایر الیکایی مانجام می

 گیرند.اندازه می «بَره»ها شیر را در همان محل داران از جمله افتریاست. برخی از دام
 
 

 
 

                                                           
به »: گویندها میخورند. الیکاییمکان مقدسی است. عشایر به این مکان سوگند می «بره»دوشند. می «بره»ها را در دام 0

ستجاب م «بره»این باورند که دعا در  ها بر. سنگسری«این بره مرتضی علی»گویند به ها میگسری. سن«موسیی این بر
 دهند که حتمااپیغام می «هاخونخیل»شوند به نامیده می «دهخون»شود و کسانی ساکن شهر هستند و در اصطالح می
 .دعا کنند «بره»ها را در آن
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 گیری شیروسایل اندازه
هستند. که  «رویین»ظروف مِسین و در برخی موارد  گیری شیر معموالاوسایل اندازه

 شود.تلف شیر از آن استفاده میگیری مقادیر مخبرای اندازه
یگِ که همان د« لیوک»، گیرىواحد اندازه، در بین عشایر سنگسر براى مقادیر بیشتر

شان انگشت پاها( که گوسفندانها )خردهگاردان است. در مورد چکنهشیردوش است و آب
 کنند.گیرى شیر استفاده مىبراى اندازه« بریم چو»شمارند از 

ردان گ)دیگى که حدود پنج آب« لفته»داران چاشم یرى شیر در بین دامگوسایل اندازه
است که با تغییر پنجه به منزل صاحب پنجه منتقل  «برین چو» گاردان وشیر دارد( آب

 شود.مى
بیلّى )کاسه ، گردان(گردون )آباوى: گیرى شیر در افتر عبارتند ازوسایل اندازه

 شیردوشی(. بره دیگ )دیگدیگچه و کون، کوچك(
 xurd lavyخورد لوى ، )دیگ( laveyگیرى شیر در پرور نیز شامل لوى وسایل اندازه
 گردان( است.گردُن )آب)دیگ بزرگ( و آب gat laveyگَت لوى ، )دیگ کوچك(

، )دیگ( laviلَوى : گیری شیر عبارتند ازدر بین عشایر الیکایى نیز وسایل اندازه
واحد  «بِندوش»دیگ شیردوشی موسوم به ، قه. در فوالد محلهگردان( و مالگردُن )آباوى

 گیری شیر اعضای واره است اندازه
 
 گیرى شیر با چوب خط )بریم چو(اندازه 0-5

گیرى شیر از قطعه چوبى غیر مدرج با در برخى از نقاط استان سمنان براى اندازه
ى نازک درختان که به هاهاى طبیعى از جنس شاخهعالمتى مصنوعى و نشانه یا نشانه

شود. گیرى ارتفاع شیر در ظرف قرار داده مىصورت عمودى در ظرفى مشخص براى اندازه
 یمانهکمتر از پ، شود که میزان شیرهنگامى از بریم چو استفاده مى، گیرى شیربراى اندازه

 ر نواحىتنها د« بریم چو»گیرى با شده باشد. تا جایى که ما اطالع داریم اندازهشناخته
)استان سمنان( رواج دارد. این روش در برخى ار  هایی ازخاصى از ایران از جمله در بخش

اسامى این  آباد و افتر رواج دارد.مؤمن، چاشم، پرور، مثل سنگسر، نقاط استان سمنان
 : چوب در بین طوایف و روستاهاى استان به شرح زیر است

 سنگسر (berim ču)بریم چو  -0
 طایفه پروری و عشایر هیکو  (šir zan ču)چو شیرزن  -7
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  الخواجهحق، نیكنام، آباد میامیعباس، غزازان بیارجمند (čak)چَك  -9
 روستاى باغستان خواروتوران شاهرود (čok)چُك  -0
 آباد سمنان روستاى مؤمن (berme ču)برمه چو  -5
 عبداهلل سرخه زادهشهر و امامروستاى چاشم مهدى (berim ču)بریم چو  -6
 طایفه چودارى خواروتوران (kenek)کِنِك  -7
 رود شاهرودتعشایر  (čube paymāne)چوب پیمانه  -1
 رود فیروزکوهتعشایر  (berne ču)برنه چو  -9

 عشایر ایل هداوند (lalah)لَلَه  -01
 روستاى رشم (mol)مُل  -00
 شهرروستاى کولیم مهدى (pārč čū)پارچ چو  -07
 خورى سمنانروستاهاى جام و آب (dāne ču)چوب  دانه -09
 کالته خیج شاهرود (šir xat)شیر خط  -00
 روستای ارمیان میامی بند -05
 باد میامیآدر روستای ابراهیم چوب خط -06
 روستای آستانه دامغان هوی زِنا -07
 شهردر روستای تالجیم مهدی پاره -01
 
 جنس بریم چو  7-5

نیز نشان از باورهاى بسیار کهن داشته که ریشه « بریم چو»س باورهاى مربوط به جن
هاى تقدس و پرستش برخى در هزاران سال پیش دارد. برخى از این باورها حاکى از آیین

هاى گیاهى است. عشایر طایفه پرور معتقدند که این چوب باید از گیاهان و بقایاى توتم
ها بریم چو را از کت دارد. چاشمىچون این درخت مقدس است و بر ،درخت زرشك باشد

دانند. اهالی ارمیان میامی آن را از مى ها این درخت را مقدسگیرند آندرخت اُرس مى
گیری شیر به سهولت های زیادی دارد و در اندازهچون گره ،گیرند)انگور( می «تَك»درخت 

 شود ولو تهیه میآاین چوب از درخت زرد، قابل استفاده است. در روستای آستانه دامغان
 (.0)گره( داشته باشد)شکل  «چِنگِر»در اصطالح باید 
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 تالیف محمدرضا گودرزی پرور دیار فراموش شدهگیری شیر(  از کتاب بریم چو )ابزار اندازه 0شکل 

 

 اندازه گیرى شیر با انگشت سبابه -1-5
گیرى در واره پس از روش هاى اندازهترین شیوهیکى از کهن، این شیوه به احتمال زیاد

بِریم »گیرى با روش اندازه، گیرى با ظروف کوچك و بزرگ است که از تکامل آناندازه
ه اى باستانى است کشیوه، گیرى شیر با انگشتبه وجود آمده است. به هر حال اندازه «چو

، آباد و دره گزین همدانمروستاهاى نظا، تنها در برخى مناطق ایران مانند شهر بابك



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  474    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

)فرهادی  0رود.آباد سمنان و... به کار مىمؤمن، سنگسر، دودانگه سارى، ماهون کرمان
( در سنگسر با به کارگیرى انگشت سبابه شیر داخل ظروف کوچك مثل 077،، 0916

گاردان محتوى شیر گیرند. بدین گونه که انگشت را به درون آبگاردان را اندازه مىآب
ها از کمترین مقدار به به بیشترین برند. هر قسمت از انگشت را نامى است که ازآنو مىفر

 : شودمقدار یاد می
  یکه ناخون(yeke nāxoon) به عمق یك ناخن؛ 

 ( کَس بندوkas bandu؛)( بند اول انگشت )تا بند نخستین انگشت 
 ( کُون تولkūn tūl؛( تا نزدیك بند دوم انگشت )تا اولین چین بز)رگ بند دوم انگشت 
 ( تولtulتا بند دوم انگشت؛ ) 
 ( پَشت تولpast tul ( کمى باالتر از بند دوم انگشت )آخرین چین بزرگ بند دوم

 انگشت(؛
 ( میونهmeyunehبند دوم و گل اژگه؛ ) 
 ( گُل اژگهgoležgeh محل اتصال بند سوم سبابه با انگشت ابهام )؛بیخ بند آخر ــ 
 ( اُسکه سُرroskeh suروى بند سوم انگشت ) ، مفصل و محل اتصال بند سوم انگشت به

 7استخوان کف دست؛
 «گاردن(؛ ویعنی تا حلقه نزدیك به لبه آب «سیاه سر»)به معنی  «س سر 
 «(.001: 0961، لیال اعظمی)گردان تمام است(. )که یك آب «گاردنآب 

                                                           
 077فرهادی، مرتضی. همان، ص  0
بنیاد  (0961نامه فرهنگ ایران، دفتر سوم ) –ها درآمدی بر آیین چادر نشینی سنگسری ،اعظمی. گوت و کوهلیال  7

 001نیشابور، ص 



_   475 ( شیر مدیریت نکه تعاونی) واژه گیریشکل هایانگیزه و سازمانی کارکرد _ _ _ _ _ _ _  

 

 
 (404، ص وارهطرح از دکتر مرتضی فرهادی )کتاب 

 
ى شیر گیرداران فوالد محله نیز از انگشت سبابه براى اندازهیکایى و اصانلو و دامایالت ال

 کنند.استفاده مى
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 اولین شیر 0-1-5
تمام خیل  نامند. معموالامی «وَرِه شَت»ها اولین شیر روز شیر دوشی را سنگسری

یر را به دوشند و هر یك به نسبت تعداد دام مقداری شها را میشریکان با هم شیر دام
به همسایگان روستایی که در جوار  ،کندآن را تبدیل به ماست می ،بردچادر خود می

معروف  «همسایه کاسه»کنند. که در اصطالح به ساکن هستند خیرات می هاآن «خیل»
ها را به افراد اولین شیر دوشیده شده دام، در روستاى صالح آباد خواروتوران شاهرود است.

  دهند.فقیر مى
هاى میان داران چهارده کالته )دیباج( قبل از استقرار در بنهدام، هاى دوراز گذشته

 هاآندهند. زاده محمد دیباج مىهاى خود را دوشیده و به متولى امامشیر یك روز دام، بند
 بندچرخانده و سپس راهى مراتع میان ،گله را پس از دوشیدن دور بقعه امامزاده یاد شده

داران دیباج معتقدند که کسانى معروف است. دام« امام دَر»ین به یکنند. این آمى و ییالقى
: 0917، حسینیشوند. )شاههایشان دچار خسارت جّدى مىدام ،که این کار را انجام ندهند

000.) 
( sabil« )سَبیل»برند. این شیر ها اولین شیر دوشیده شده را به خانه خود مىافترى

شود. در روستای تالجیم ین این طایفه واره از روز دوم شیردوشى شروع مىنام دارد. در ب
نج( )شیر بر« شیر آش»شهر رسم بود کل شیر دوشیده شده اولین روز شیردوشی را مهدی

 شد.کردند یا در مسجد محل از اهالی پذیرایی میدرست کرده و بین اهالی توزیع می
 
 اولین شیرواره / سرواره 9-5

سرواره یا صاب واره )صاحب واره( کسى است که شیر بیشترى ، از مناطق در بسیارى
نسبت به سایر اعضا دارد و در نتیجه از وضعیت اقتصادى بهترى نیز برخوردار است. در 

با نوبت او شروع ، سرواره در عین حال کسى است که واره در سال نو، بسیارى از جاها
، سروارگان است. در سنگگیرنده شیر از دیگر هموى نخستین وام ، شود و به بیان دیگرمى

ها و اولین روز واره به پنجه کسى که بیشترین شیر دارد تعلق دارد. در بین  الیکایی
 ،اولویت در واره و شیر آلشى با کسانى است که شیر بیشترى دارند. در چاشم، هاچودارى

تر و واردتر در امین، ترى مسن( تعلق دارد. وšir xārkerاولین روز واره به شیرخوارکر )
یك سوم شیر اولین روز شیر دوشی را ، داران فوالد محلهحساب و کتابِ واره است. دام

کنند. و بقیه را گرم دارانی که دام کمتری دارند خیرات میبین اهالی و دام «(deloدِلُ )»
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خِل »اران و چوپانان دزنند و به مصرف دامکنند و تُلُم میکنند و تبدیل به ماست میمی
 رسد.می «)خیل(

 
 تعطیالت واره  01-5

دقیقاا متأثر از مذهب تشیع است نه تنها فعالیت واره که سایر ، تعطیالت واره
ه شده است. این تعطیالت کهاى تولیدى و حتى کارهاى بسیار مهم نیز متوقف مىفعالیت

)ع( و شهادت امام حسین  شهادت حضرت على، به ایام رحلت پیامبر گرامی اسالم )ص(
 : به قرار زیر است، گردد)ع( و... بازمى

 الف( روز عاشورا 
 هشتم صفروب( بیست
 یکم ماه مبارک رمضانوج( بیست

ها در شده است. در طایفه چودارى شیر دامها رعایت مىاین تعطیالت در اغلب واره
رسد و یا این که دوشیده ا( مىها و بزغاله هها )برهروزهاى قتل و احیا به مصرف خلمه

ها دوشیده شیر دام، ها در روزهاى قتلرسد. در بین سنگسرىشده به مصرف عزاداران مى
اییان ن را به روستآکه شود. یا اینهاى لبنى شده و به فقرا داده مىشده و تبدیل به فرآورده

آباد دامغان میامی و اهللآباد های ابراهیمکنند. در روستاهای خود خیرات میهمسایه خیل
شد. گرفت و در واقع واره تعطیل میتعلق می «خلمه چران»ها روزهای جمعه به شیر دام

های در روز، داران فوالد محلهشده است. دام «جُمعِگی»گفتند آباد در اصطالح میدر اهلل
کنند. ستا( می)خیرات مراسم عزاداری مساجد و تکایای رو «دِلُ»تاسوعا و عاشورا شیر را 

جمعی در ها را دستهشیر دام، داراندر روستای تالجیم مهدی شهر در گذشته تمامی دام
 کردند.بین اهالی روستا خیرات میپختند و می «شِلُن»محوطه مسجد 

 
 ها و باورهاى واره ینیبرخى از آ 00-5

وظف به تأمین وارگان باشد آن خانواده مشیر نوبت هر یك از هم، شهردر چاشم مهدی
چَپّونى »گردان شیر است که به روزانه یك آب، چوپان مخارج چوپان است. سهم خانواده

گیرى شیر تقلب کنند ها رسم است که اگر در اندازهمعروف است. در بین پرورى« شیر
  :معتقدند هاآنشود. بیند و شیر دام هایشان خشك مىهایشان آسیب مىگون )پستان( دام

 نام خدا  شیر خدا
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 کنند و بر این باورند در اینینمدر چاشم شیر گاو را با شیر گوسفند مخلوط  چنینهم
ین گیرد. اولیم)پستان درد(  «گیون درد»شود و گوسفند یمحالت شیر گوسفند خشك 

در  د.کننشیر دوشیده از دام در دوره شیردوشی به روستا منتقل و بین مردم تقسیم می
ن کنند و سپس در آبادی بییمآن را به پنیر تبدیل ، انتقال آن نباشدصورتی که امکان 

کنند. به هر حال اولین شیر را نباید صاحب مال مصرف اهالی به ویژه نیازمندان توزیع می
دانند و بر در سَر بره و بُن بره )جایگاه شیردوشی( وجود ظرف آب را ممنوع می هاآنکند. 

 شیر اضافه شود )تقلبی شود( و شیر گوسفند خشك شود. این باورند ممکن است آب به 
دُنِ »شود در نوبت  عصر آخرین دامى که وارد بَرِه )جایگاه شیردوشی( مى، در سنگسر

شود. این دام برکتى نام دارد. در چاشم رفت و روب و جارو دوشیده نمى (šovin)« شُوین
ان صاحب پنجه است. در روستاهاى )جایگاه شیردوشی( به عهده کودکان و زن« بَرِه»کردن 

، تریا دیگ بزرگ، هنگام خالى کردن دیگ شیرى به داخل دیگ دیگر، خورىجام و آب
در غیر این صورت ، دهندبلکه آن را در چند مرحله انجام مى ،ریزندسره نمىشیر را یك

ان از گردبرود. در افتر اگر مقدار کمى مانده باشد تا آمعتقدند که برکت شیر از بین مى
کند. اما اعضاى نظر مىگویند. معموالا صاحب واره از آن صرفمى« سیاسَر»شیر پر شود 
کنند. بعد از کنند. در اصطالح تالفى مىهاى بعدى آن را جبران مىواره در نوبت

اعضاى  ،گیرى چنانچه مقدار کمى شیر اضافه باشد و ارزش پیمانه کردن نداشته باشداندازه
ر گویند. عشایمى« برکتى»کنند و در اصطالح به آن یر صاحب واره اضافه مىشیر به ش

ین کنند و بیمافتر اولین شیر دوشیده شده در فصل بهار را شیالن )شیربرنج( درست 
 کنند. یممردم توزیع 

قلب ( تدیگریكعشایر پَروَر بر این باورند چنانچه در قرض و وندا )قرض دادن شیر به 
 شود. یمیشان خشك هادامبیند و شیر یم)پستان( دامشان آسیب  گُونِ ، کنند

در روزهای قتل  هادامشیر : رجمند شاهرود معتقدنداعشایر خوار و توران بخش بی
ها( و یا به مصرف عزاداران ها و بزغالهها )برهوفات ائمه و پیامبر( به مصرف خلمه، )شهادت

 ،می اولین شیر دوشیده از دام را در نود عید نوروزآباد فرومد میارسد. در روستای مسیحیم
 دهند. یمشیر برنج درست کرده و بخشی از آن را به همسایگان 

بسیار ، در روستاهای کالپوش از توابع شهرستان میامی قاطی کردن آب را در شیر
، ودشیممیش ودانند و در این زمینه داستانی دارند. موقعی که هوا گرگیمزشت و ناپسند 

در شیر ، کنند که اسحاق و موساق هستند. مادر این دو برادریمصدای خاصی به گوش 
د فرزندانش کنار هم باشن ،کنند. بنابراینیمکنند و همسایگان او را نفرین یمآب قاطی 
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کنند و یمرا صدا  دیگرهم هاآندر هنگام غروب  ،گاه به هم نرسند. بنابراینولی هیچ
 رسند.ینمگاه به هم هیچ

 
 

 گیرینتیجه
های یاریگر جدید های یاریگر سنتی به نوبه خود راه رفع نواقص سازمانشناخت گروه

 هاآنهای مبتنی بر یاریگری که تعداد آمدی گروهار خواهد کرد و به کارصنعتی را همو
یار جوامع سنتی و های همتعاونی (.971: 0997، هم کم نیست خواهد افزود )فرهادی

های خاص خود را دارند شناخت ها و زیباییهر کدام نقاط قوت و ضعف و زشتی صنعتی
های جدیدی برای کاستن نواقص های گروهی کمك خواهند کرد که راهها و منظومهگروه

 همان(.، جامعه صنعتی و حوامع رو به رشد اندیشیده شود )فرهادی
و ، «وادوش»، «بُنه»، «واره»های سنتی همچون فهم تعاونی، کمترین فایده شناخت

این است که زمینه و فضا و پتانسیل فرهنگی مناسبی را برای آفرینش و آموزش  «مال»
(. از این رو تجربیات بومی 97: 0979، سازد )فرهادیهرگونه مشارکت و تعاونی فراهم می

 های مشارکتی جدید وفهم موفعیت، تواند روند یادگیریهای سنتی میها و سازمانگروه
 این تجربیات همچون، شناسان تربیتیهای رسمی را تسهیل کند یا به قول روانتعاونی

ی اهای واسطهکند. بدون این پاسخعمل می «های میانجیپاسخ»یا  «ایهای واسطهپاسخ»
 های جدید آسان نخواهد بودهای موقعیتیادگیری ــتجربیات پیشین جاایندر ــ

 (.99:)همان
 های سنتی متأثر از نیاز و پتانسیل فرهنگی آنگیری تعاونید که شکلبررسی نشان دا

 سازیگیری واره به دلیل بهینهدهد. شکلاست که در هرجا به شکلی خود را نشان می
بردار انفرادی بوده است زمان و نیروی کار در شرایط کمبود محصول شیر بهره استفاده از

برداران انفرادی بهرههینه به عمل آید و هم شیر کمتا هم از نیروی کار و زمان استفاده ب
 ود.دار تبدیل شبه پنیر به عنوان ذخیره تولید دام، که به تنهای قابل پنیرسازی نبود
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 منابع 
اسی نامه کارشنپایان، ( شناخت و تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سنگسری0915ابونوری، فاطمه )

 دانشکده کشاورزی.ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 

 ، سمنان: سمنگان.سرگذشت کندو، روستای کوچ و شکار و نی( 0999اعرابی، گلوردی)

ها (.گوت و گوه، درآمدی بر آیین چادرنشینی سنگسری0961اعظمی، لیال و مریم اعظمی )
 ، نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشابور.9شهر. نامه فرهنگ ایران، شماره مهدی

 لف.ؤشهر. تهران، ممهدی ـ(. تاریخ سنگسر 0970علی )اعظمی سنگسری، چراغ

نامه لیسانس، تهران: دانشگاه پایان داری در منطقه سنگسر سمنان.(. دام0955اعوانی، محمدابراهیم )
 تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون.

 ، تهران: انتشارات مازیار و رواق. اورازان(. 0956آل احمد، جالل )

( بررسی شیرواره و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن بر زندگی مردم دهکده 0955اهلل )امرایی، صحبت
نژاد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده داالب شهرستان کوهدشت، به راهنمایی استاد جواد صفی

 نامه لیسانس(.علوم اجتماعی. )پایان

امداری سنتی ایران، (ترکیب گله در د0979پاپلی یزدی، محمد حسین و مجید لباف خانیکی )
 ، بهار و تابستان.57-56، شفصلنامه تحقیقات جغرافیایی

نامه تحقیقات داری سنتی، فصل( مختاباد اوج مشارکت دام0977پاپلی یزدی، محمدحسین )
 .0977( زمستان 50)پیاپی  0سال سیزدهم، ش  جغرافیایی،

نامه لیسانس، به پایان .یر سنگسرداران عشا(. زندگی اقتصادی اجتماعی دام0951پارسا، حسین. )
 نژاد. تهران دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی و تعاون.راهنمایی استاد جواد صفی

 سسه مطالعات و تحقیقات اجتماعیؤ، تهران، مفشندک( 0900پورکریم، هوشنگ )

 رود.، سمنان، حبلهایل سنگسری( 0991حسینی، علیرضا )شاه

کوچندگان سرزمین خورشید درخشان، درآمدی بر شناخت ایل الیکایی ( 0919حسینی، علیرضا )شاه
 ، تهران، نقش بیان.گرمسار

 رود. سمنان: حبلهدیباج، گوهری در شمال دامغان(. 0917حسینی، علیرضا )شاه

 رود، سمنان: حبلهارمیان، بارگاه ارمیای نبی( 0990حسینی، علیرضا )شاه

 رود، سمنان: حبلهآباد پایتخت گچ ایرانمنؤم( 0990حسینی، علیرضا )شاه

سمنان، اتحادیه ، ها و عشایر استان سمنانایل( 0971اهلل رنجبر)حسینی، علیرضا و عنایتشاه
 های عشایری استان سمنان.تعاونی

)چاپ دوم(. تهران  شناسی تعاون.شناسی و جامعهواره، در آمدی به مردم(. 0916فرهادی، مرتضی ) 
 نتشار.شرکت سهامی ا

 ودرسمنان، حبله .شناسی یاریگریانسان( 0997فرهادی، مرتضی )
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، تهران: انتشارات 0901تاریخ و جغرافیا و فرهنگ سنگسر در سال ( 0995کساییان، سیدحسن )
 خواندنی.

 رود، سمنان، حبلهپرور دیار فراموش شده(  0997گودرزی، محمدرضا ) 

 
 

 راویان و مصاحبه شوندگان
 مدار از ایل سنگسری، خیل زرد کله طالقان استان البرز اسماعیل عل -0

 خان فیروزکوه خیل کالرپرویز زیاری از طایفه افتری،  -7

 آباد کردها شهرستان آرادانمنی، عشایر ایل الیکایی، روستای حسینؤحاج قنبر م -9

 شهرصادقی فوالدی، روستای فوالدمحله مهدین حس  -0

 باد میامیآحسین رحمتی روستای ابراهیم -5

 حسین محمدآبادی، روستای ارمیان شهرستان میامی -6

 نورنسا نورانی از ایل سنگسری، خیل کالرخان فیروزکوه -7

 خانم صبیه صفایی از ایل سنگسری، از خیل مالر دماوند  -1

 سکینه یحیایی، روستای جام سمنان -9

 ماوندمالر دسلطان پیراسته از ایل سنگسری، خیل  -01

 هرشسید صادق نبوی، روستای چاشم مهدی  -00

 جوی دوره دکتری ادبیات فارسی(سید حسین طباطبایی، روستای سرکویر )دانش -07

 توران شاهرودو  شادروان خدیجه پروندی از طایفه چوداری رضاآباد خوار -09

 رادانآحسینی روستای فروان شادروان ماهرخ شاه  -00

 شادروان نرگس قندالی دوست، ایل الیکایی، ییالق کَلَك شهرستان فیروزکوه -05

 رسا از طایفه چوداری، محله چاه غالمرضا رضاآباد خوار و توران شاهرودعلی پا  -06

 شهرپور روستای تالجیم مهدیعلی قلی -07

 شهرمحمد محمدی، روستای تالجیم مهدیعلی  -01

 شهرنساء گودرزی، طایفه پروری از ییالق گونوی سر شهرستان مهدی -09

 رادانآگلدسته اعرابی روستای یاتری سفلی   -71

 روستای خانخودی بیارجمندمحمدحسن کریمی   -70

 شهردوستعلی صالحی روستای هیکوی شهرستان مهدی  -77

 شادروان خرم عبداللهی روستای دوزهیر سمنان  -79

 آباد میامیاکبر محمدحسینی روستای عباسعلی -70

 آباد خوار و توران بیارجمندسیداسم حسینی روستای زمان  -75

 آباد سرخهمنؤآبادی روستای ممنؤحاج محمد م  -76
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 اد صالحی روستای ابوالحسنی خوار و تورانداهلل  -77

 رود شاهرودتمحمد ربیعی روستای   -71

 آباد خوار و توراناکبر عامری روستای صالحعلی  -79

 آباد کالپوش میامیجواد مالیی روستای حسین -91

 آباد کوروس ایوانکیخانی ایل هداوند روستای حسیناکبر طایفه -90

 دانراآشادروان محمدتقی متولی روستای چهارطاق   -97

 آباد دامغانسیدحسین شاهچراغی روستای حسن  -99

 بابا بیناییان، کالته رودبار دامغانحاج گل  -90

 اسماعیل میرنژاد روستای دروار دامغان  -95

 نژاد روستای دهخدا دامغاناکبر وفاییعلی  -96

 حسن بلوچی روستای چاه فرش پل ابریشم میامی  -97

  امور عشایر استان سمنان اسماعیل پارسا از عشایر سنگسری و کارشناس اداره کل -91
 

Function, organization, and motivation of "Vareh" (the ancient milk management 
cooperative) 

Case: Semnan province 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 پیوندها و اشتراکات ،تبرستان و قومس

 مترجم و محقق فرهنگ سمنان  / مهندس محمدرضا گودرزی پروری 

 
 
 
 

 تعاریف
ای، السگردی، های استان سمنان مانند سمنانی، سرخهفرهنگ و گویش: کومشی

 سنگسری، بیابانکی و...
های مردم مازندران و شمال استان سمنان که زیرمجموعه : فرهنگ و گویشتبری

گویش مازندرانی امروزین نیستند  مانند:  اما لزوماا ،فرهنگ و گویش تبرستان قدیم هستند
 صوفیانی، مازندرانی و... افتری و شهمیرزادی، ده 

 : گویش و فرهنگ مازندرانی امروزینمازندرانی
 
 

 از قومس تا تبرستان
 اللبدانمعجم، ابن حوقل االرضةصورهای تاریخی چون های کتاببربنیان نگاشته

التقاسیم احسن، تقویم البلدان، حدودالعالم، اصطخری المسالك و الممالك، یاقوت حموی
گستره استان  قومس یا کومش یا قومش با کمی اغماض تقریباا، و... یماالقالفةفی معر

شد. البته برخی از نویسندگان خوار )گرمسار فعلی( را جزئی از سمنان فعلی را شامل می
یه در حاش، کوه البرزدانستند. قومس در جنوب رشتهنمی دانستند و جزئی از قومسری می
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به خراسان قرار داشت از اهمیت زیادی برخوردار  کویر قرار داشت و چون بر سر راه ری
 . 0بود

ای است فراخ و دلگشا با میوه قومس خوره»نویسد: می التقاسیماحسنمقدسی در 
جمعیت. ولی خوب، هشتاد در هفتاد فرسنگ بیشتر آن کوهستان است. شهرها اندک و کم

ها خوب، است. آبادی چارپا )و گوسفند( بسیار دارد. خراجشان سنگین، هوایشان معتدل
هنر ماهرند. قصبه آن دامغان. شهرهایش:  خواه، دانش دوست، دردژها استوار، مردم نیك

 . 7« سمنان، بسطام، زغنه، بیار، مغون

 کشوردرصد مساحت کل  5/9 ،کیلومتر مربع 97901استان سمنان با مساحتی برابر با 
وسعت آن حدود  نظر مساحت ششمین استان کشور است. را داراست. این استان از

 ،خراسان شمالیهای قلمرو استان ازجانب شمال به استان .است استان تهرانچهاربرابر 
خراسان ، از مشرق به استان اصفهانو  یزدهای ، از جنوب به استانمازندرانو  گلستان
. است سمنانمحدود است و مرکز آن شهر  قمو  تهرانهای و از مغرب به استان رضوی

 . استنفر  690701، 0991جمعیت این استان براساس سرشماری مسکن ونفوس در سال 
، امّا پس از برچیده شدن دودمان قاجار ؛ها بودواخر دوره قاجار بر سر زباننام قومس تا ا

 سمنان در شمار شهرهای استان دوم )مازندران( درآمد.

قومس و تبرستان در کنار هم و زیر یك سرفصل آمده  ؛های تاریخیدر بیشتر کتاب
نوشته  القلوبةهنز. در اندهاست و هردو از اقلیم چهارم و هر جزئی از سرزمین دیلم بود

و قومس یك سرزمین و مازندران سرزمین دیگری دانسته شده  تبرستان ،حمداهلل مستوفی
داند. در بسیاری از دوران تاریخی است. اما اصطخری قومس را بخشی از تبرستان می

هایی و البته در دورهاند قومس و شهرهای آن جزئی از حاکمیت و قلمرو تبرستان بوده
 هایی بخشی از حاکمیت خراسان بوده است.ورهمستقل و د

 
 
 

                                                           
های میان ری و خراسان جای دارد و طبرستان، قومس را از قومس در بلندی»نویسد: می التقاسیماحسنمقدسی در  0

 «کند.دریاچه جدا می

مترجمان،  لفان وؤ، ترجمه علینقی منزوی، شرکت ماالقالیمةفاحسن التقاسیم فی معربکر، ابیبنمقدسی )کرمی(، محمد 7

 501، ص 0960تهران، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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 اجتماعی و اقتصادی قومس و تبرستان ، تعامالت تاریخی
در گذر تاریخ قومس و تبرستان دارای رخدادهای مشترک تاریخی بودند، در  (0

بن ا تاریخ طبرستانبرخی از ادوار تاریخی قومس بخشی ازتبرستان تاریخی بوده است. در 
کومش( و شهرها و دژهای آن )سمنان،  ـبار از قومش )قومس  051اسفندیار، بیش از 

دامغان، خوار، بسطام، آسران رستاق، استوناوند و...( سخن به میان آمده است. حاج 
شهرهای سمنان، دامغان، بسطام، خرقان و  السیاحهریاضالعابدین شیروانی در کتاب زین

اس نوشته تاریخ مازندران و رویان و . بر اس1تبرستان ثبت کرده است زوفیروزکوه را ج
ها بر تمام مازندران، گیالن، ری و قومس فرمانروایی تبرستان، شهریاران آل باوند سال

 هایاشتراکات زبانی و فرهنگی را زمانی که به متون کهن تبری )نظیر قرآن 2کردند. 
تبی نظیر تاریخ دیلمی، دیوان امیر پازواری، اشعار و متون پراکنده تبری در کـتبری

شود. نگارنده زمانی که در ترجمه این متون بهتر مشخص می ،کنیمتبرستان و...( رجوع می
 .9کنمهای کومشی مراجعه میشوم به گویشدچار گرفتاری می

ترین مرز فرهنگی و جغرافیایی و تاریخی را با مازندران دارد. قومس بزرگ  (7
تم هجری قمری( در ذکر دیار قومس و تبرستان )سده هش القلوبةهنزحمداهلل مستوفی در 

و بعضی از توابع مازندران و اکثر اوقات اند فریم )را( بعضی از قومس گرفته»: نویسدمی
داخل ساری باشد و به والی او تعلق دارد و بعضی داخل قومس کنند و بعضی داخل 

. کوه 5مس آورده استپریم را ذیل شرح قو، شهریارکوه، کوه قارن حدودالعالم. در 0«ساری
                                                           

 0090خانه جمهوری اسالمی ایران سازمان اسناد و کتابالعابدین شیروانی، نسخه خطی، نوشته حاج زین السیاحهضریا 0
، تصحیح منیژه محمودی، نشر السیاحهبستانالعابدین، انی، حاج زیننگاه کنید به: شیرو چنینهم ؛779، ص 0759ق -

 0919حقیقت، تهران، 
دوره دویم از استیالی »نویسد: به عنوان نمونه اعتمادالسلطنه به نقل از تاریخ مازندران و رویان و تبرستان می 7

انی ربرستان و گیالن و ری و قومس حکمتتمام شش که اوالد او بعد از او در وشصتوالدوله شهریار در سال چهارصدحسام
چهل سال شش کشته شد و مدت این دوره صدووالملوک شاه غازی رستم که در تاریخ ششصدکردند تا قتل شمس

 (  709، ص احوال جبال شروینالتدوین فی« )است...
  .دارند کاربرد کومشیهای گویش در وزهن... و کیه، روج، واجار(، دهان) آل نظیر تبری کهن واژگان نمونه عنوان به 9

 779، ص، 0910تهران،  ـ، حدیث امروز، قزوین القلوبهةنزبکر(، ابیبنحمداهلل مستوفی )حمداهلل 0

الدین طهرانی، مطبعه مجلس، اس(، به تصحیح و اهتمام سید جالل)نویسنده ناشن المشرق الی المغربحدودالعالم من 5
 16، ص قمری(0957) 0907تهران، 
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، شهریارکوه، های شروین )سوادکوه(قارن مشتمل بر ده هزار جمعیت داشت و کوهستان
 . 0شدهزارگری )هرمزدکوه( و امیدوارکوه را شامل می

های دو سویه مردم از شهرهای استان سمنان مهاجرت طبعاا، جواریبه دلیل هم (9
درسالیان اخیر به دلیل ، داشته و داردو مازندران برای زندگی بهتر و شغل بهتر وجود 

احداث کارخانجات صنعتی در برخی از شهرهای استان سمنان نظیر شهرک صنعتی 
 اساس . براندهافراد زیادی از شهرهای مازندران به شهرهای استان مهاجرت کرد، سمنان

 نمازندرا استان از مهاجران تعداد، 0991 سال ؛عمومی نفوس و مسکن سرشماری نتایج
و شمار  7اندهبود تن 90059 حدود 0991 تا 0915های در فاصله سال تنها گلستان و

 انمهاجر کل .  تعداداندهتن نیزدر همین فاصله زمانی از سمنان به مازندران کوچید 7617
 ؛نفوس و مسکن عمومی سرشماری اساس بر سمنان استان استانی برون و استانی درون
 به توجه با که، اندهبود تن 071079، 0915 تا 0975ی هافاصله سال در 0951 سال

 بوده باالیی این جمعیت مهاجرت رقم بسیار( تن 519707) سمنان استان روز آن جمعیت
های شمالی کشور توان برآورد کرد که اکثر این جمعیت مهاجر از استاناست و می

 . اندهبود )مازندران و گلستان( و روستاهای تبری زبان شمال استان سمنان

و اند زادگاه خود را ترک کرده، زبان استانبسیاری از مردمان روستاهای تبری (0
و هریك از اند در شهرهای استان سمنان شده ...بازرگانی و، خدماتی، جذب مشاغل اداری

زبان . )بسیاری از همین روستاهای تبریاستافراد حامل بار فرهنگی وگویشی در استان 
به عنوان مثال فاصله )رهای مهم استان نظیر دامغان و سمنان دارند. فاصله کمی با شه

کیلومتر است.(. امروزه در سمنان )مرکز استان(  75 روستای کالته رودبار با دامغان تقریباا 
از  زبان یا همان گلك هستند که عمدتاا توان گفت که ثلث جمعیت آن مازندرانیمی

 عمومی نفوس سرشماری نتایج اساس هستند. برمهاجران روستایی مناطق شمالی استان 
 حدود 0991 تا 0915های درسال درون استانی تنها مهاجران تعداد، 0991 سال و مسکن
زیرا شهرها و ، زبان استان هستندمهاجران روستایی تبری که عمدتاااند بوده تن 70776

                                                           
اهزادگان نام شه کوهستان قارن از آمل تا استرآباد امتداد داشته و خود به چند رشته فرعی منقسم و ب»نویسد: رابینو می 0

کوه فرمانروای هرکدام موسوم بوده است. مانند ونداد امیدکوه در جنوب آمل، هرمزدکوه در مشرق کوه شروین، شروین
کتاب  79)ص  «برستانتوه واقع در فریم و در جنوب ساری بر سر راه دامغان به بین سوادکوه و فیروزکوه و شهریارک

 نقل به مضمون(  مازندران و استرآباد
 اند. تن از مهاجرانی است که محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده5001این رقم غیر از جمعیت  7
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هاجرت از روستا روستاهای شمالی استان دارای جمعیت و رونق بیشتری است و بردار م
 به شهر است. 

 ،تعامالت و مراودات تجاری و بازرگانی محصوالتی نظیر نفت، در گذشته ارتباطات (5
مکاران و... وجود ، جات و... از طریق چاروادارانو میوه 0برنج، محصوالت زراعی، تنباکو

ج و بر راه حجا، کومش ناحیه است میان ری وخراسان»: آمده است حدودالعالمداشت. در 
و از وی جامه ، هاست و این ناحیتی آبادان و با نعمت است و مردمان جنگیاندر میان کوه

هایی که اندر همه جهان چنان نباشد و از آن به گرگان و تبرستان کنیس خیزد و میوه
نویسد که به همه بالد صادر هایی در دامغان میاز پارچه االرضةصور ابن حوقل در«. برند

کند. در کتب تاریخی از یاد می 7در آمل از گلیم سپید کومش حدودالعالم شود و درمی
ب سی، انجیر، مویز، انگور، انار، پسته، های مرغوب شهرهای قومس نظیر بادامصادرات میوه
 . یاد شده است. .زاج و امالح و.، سیب بسطامی، سرخ قومسی

، وتماه، زغال، شکر قرمز مخمل ،پنبه، ابریشم، پوست، در روزگار قاجار اقالمی نظیر برنج
نفت قفقاز و... از مازندران و استرآباد ، وسایل فلزی و سایر محصوالت ساخت روسیه تجاری

شد. از بنادر جنوب و و شرقی ایران برده میی به برخی نواحی مرکز جاآنبه قومس و از 
، تریاک، قالی، یها و مصنوعات خارجپارچه، تنباکو ؛مرکز ایران نیز محصوالتی از قبیل

 شد. انواع خشکبار و غالت و... از راه قومس به مازندران و استرآباد برده می، خرما

های فصلی دامداران استان توان به کوچ و مهاجرتاز دیگر تعامالت و مراودات می (6
حضور شعرخوانان و... در نواحی مرزی اشاره کرد که در ، داریچوب، سمنان به مازندران

 له بخش صفحات مرزی به آن پرداخته شده است. همین مقا

 
 

 اشتراکات و پیوندهای فرهنگی قومس و تبرستان 
در پنج مقوله فرهنگ تبری و ، گفتهجواری و تعامالت و مراودات پیشبه دالیل هم

 فرهنگ قومسی اشتراکاتی دارند. 
، دعاها، زدهاها، زبانها، چیستانها، افسانهالمثلادبیات عامیانه نظیر ضرب (0
 . و...ها نفرین

                                                           
  «آید.برنج سمنان از هزارجریب مازندران می»آمده است: نوشته میرزا ابراهیم  سفرنامه استرآباد و مازندران و گیالندر  0

 15حدودالعالم، ص  7
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ها( و برماندهای )میراث( معنوی، اعتقادات مذهبی و اجتماعی، نیاماندها )سنت (7
 های طبیعیخوی، فولکلور نظیر؛ باورهای عامیانه در زمینه پدیدهوخوراک، پوشاک، خلق

ماه، خسوف،  زمینه درختان مقدس، خورشید و عنوان درو اجتماعی، مذهبی و... )به
  .کمان، باران، اماکن مقدس، اشخاص مقدس، ستارگان، غیره...(رنگین کسوف،

های باستانی نظیر مذهبی یا غیر مذهبی )جشن، باستانیی هاها یا آیینجشن (9
، گردانیعلم، گردانینخل، محرم و صفر، خواهیآفتاب، خواهیباران، تیرگان، نوروز

  ..(.یلدا و.، نوروزخوانی

  .هاها و سرودههتران، آواهاها، نغمه (0

  .گویش و زبان (5

ها بیشتر و هرچه رویم این اشتراکات و همانندیهرچه به سوی مناطق مرزی پیش می
 شود. شویم اختالفات و افتراقات فرهنگی بیشتر میاز مناطق مرزی دور می

ذکر این نکته ضروری است که اشتراکات و پیوندهای فرهنگی شهرستان شاهرود بیشتر 
و اشتراکات و پیوندهای  استگرگانی و تبری )شرق مازندران( ـاسترآبادی با فرهنگ

گرمسار و آرادان با فرهنگ ، سرخه، شهرمهدی، سمنان، های دامغانفرهنگی شهرستان
 . استتبری میانه مازندران 

اجتماعی و... فرهنگ تبری و فرهنگ کومشی ، رغم پیوندها و اشتراکات فرهنگیعلی
 یت مستقل هستند. دو فرهنگ با هو

 هب تواندمی آن فرهنگ و زبان، کومش شناخت که گفت توانمی اما در یك نگاه کلی
 . کند کمك آن گویش و فرهنگ و مازندران، ترایریشه و تردقیق شناخت

 
 

 های کومشی و زبان تبریپیوندهای تاریخی گویش
زبان قومس و  های تاریخی کهن آمده استها و نسكطبق اشاراتی که در کتاب

 نامــ ماالقالیفةمعر فی التقاسیماحسندر کتاب ، اندهسان بودتبرستان به هم نزدیك و هم

 است( میالدی دهم) هجری چهارم قرن اواخر از مشهوری بسیار عربی جغرافیایی کتاب
( دال خفیفت با تشدید بدون) مقدسی شامی بکربناءابیمحمدبن ابوعبداهلل الدین شمس که
 : آمده است ــاست کرده تألیف هجری 975 سال در را آن اریبی
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 انلس و ةحالو له و هاکن و هاده یقولون الهاءیستعملون متقاربان جرجان و قومس لسان

 0عجلة فیه ان الّ إ له مقارب طبرستان

گویند هاده )بده( و می، برندکار میه ها ب زبان قومس و گرگان به هم نزدیك است؛
ز نزدیك است ج هاآنو درآن حالوت و شیرینی است و زبان تبرستان نیز به  هاکن )بکن(

گویند و این تعجیل و . یعنی تند سخن میاستزدگی در آن تعجیل و شتاب کهآن
 زدگی هنوز هم در گویش مازندرانی کنونی وجود دارد. شتاب

 ن نزدیك است. در سفرنامه ناصرخسرو آمده است زبان مردم سمنان به زبان مردم دیلما
، اروانه، سرخه، سنگسر، های سمنانزبان قومس یا کومش هنوز هم در شهرها و آبادی

شناسان نظیر گرنوت ل. السگرد و... کاربرد دارد و طبق نظر ارانسکی و سایر زبان، افتر
های وگیگر و... گویش، بیدیرضایی باغ، رودیگر اشمیت، پیرلکوک، ان آربور، ویندفور
های ایرانی نو های حوزه خزر یا کاسپی زیر مجموعه گویشها و گویشجزو زبان ،7یادشده

های باستانی هستند های شمال غربی منشعب از گویشها و گویشزبان .استشمال غربی 
متون . حبیب برجیان در کتاب 9اندهکه در شمال و شمال غرب فالت ایران رواج داشت

های کومشی گفته است که همان را نقل سخن کامل و جامعی درباره گویش طبری
 : کنیممی

های سمنان و گویش، ترین نواحی ایران استسمنان از جالب، از لحاظ تنوع زبان»
 : های ایرانی استهای پیرامونی متعلق به سه گروه از خانواده زبانآبادی
کنده پرا، های مرکزیسو به گویشای است که از یكشهر سمنان خود دارای لهجه (0

 های تاتی قزوین.میان کاشان واصفهان و یزد نزدیك است و از سوی دیگر به گویش
های طبری که در استان شهمیرزاد در شمال سمنان گویشی دارد متجانس با گونه (7

 مازندران رواج دارد.
                                                           

 961، ص 0919االقالیم )متن عربی(، نشر دارصادر، بیروت، ةفالتقاسیم فی معرحسنأبکر، ابیبنمقدسی، محمد 0

 :برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به 7
 0919ترجمه: چهار مترجم، ققنوس، تهران، های نو ایرانی، : زبانهای ایرانی، جلد دوم، راهنمای زباناشمیت، رودیگر

 0911چاپ دوم، تهران، المعارف بزرگ اسالمی، ةهای ایرانی، مرکز دائر، تاریخ زبانبیدیرضایی باغ

 0979ترجمه کریم کشاورز چاپ دوم، تهران، پیام، ایرانی، ةاللغ، مقدمه فقهارانسکی، ای. ام

 0971تهران، ، علی اشرف صادقی، چاپ اول، سخن، های ایرانیزبان، ارانسکی، یوسیف.م

 0979اللغه ایرانی، ترجمه کریم کشاورز چاپ دوم، تهران، پیام، ةفقارانسکی، ای. ام، مقدمه  9
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ت های متفاوگویش، جملگی در پیرامون سمنان، سنگسر و سرخه و السگرد و افتر (9
ه کزیرا چنان ،های اخیر نیستنامی مناسب برای گویش« سمنانی»ارند. و خویشاوند د

گذشت شهر سمنان خود زبانی متفاوت دارد. از این جهت نگارنده این سطور )حبیب 
برای گروه مذکور پیشنهاد ، را از روی نام قدیم ناحیهقومسی یا  کومشی برجیان( عنوان

 کند. می
آید و از نظر ایرانی شمال غربی به شمار میهای خود زیر گروهی از زبانکومشی 

شناختی )تیپولوژیك( در اتحاد زبانی حوزه خزر در کنار طبری و گیلکی و زبان متروک رده
اروامانی در مرز ایران و  ـولی مرکزی و گورانی تهای زازا در آناگیرد. زبانگرگان جای می

وب خویشاوندان دورتر کومشی همین چارچ به این گروه نزدیك است. در عراق تاریخاا
کردی و ، های مرکزیآذری( و گویش ـطالشی  ـعبارت است است از گروه تاتیك )تاتی 

 . 0«ددهنهریك گروهی مجزا را تشکیل می ،شوندبلوچی نیز اگر چه شمال غربی شمرده می
 
 

 های کومشی های گویش مازندرانی وگویششباهت
های حوزه خزری یا کاسپی زبان وارند و دو جزهردو گویش ریشه پهلوی و پارتی د (0

های ایرانی های حوزه خزر؛ زیر مجموعه گویش. طبق نظر ارانسکی گویشهستندمحسوب 
انی های باستهای غربی شمالی منشعب از گویشها و گویشزبان .هستندنو غربی شمالی 

 7.اندههستند که در شمال و شمال غرب فالت ایران رواج داشت

 الیه دارند. ویش قلب مضاف و مضافهردو گ (7

 هردو گویش حرف اضافه پسین دارند. (9

های مفعولی و ملکی صورت، های فاعلیدر هردو گویش ضمیر آزاد در نقش (0
 متفاوت دارند.

 ویش حالت فاعلی بدون نشانه است. در هردو گ (5

 شود. فعل گذشته شاده با پیشوند تصریفی یا اشتقاقی ساخته می ،درهردو گویش (6

ها نظیر ها ضمیر شخصی پیوسته ندارند. )البته برخی از گویشکدام از گویشیچه (7
 ( .تویه درواری و دیباجی را باید مستثنی کرد، الیکایی

                                                           
 710، ص 0911نامه آینه میراث(، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، فصل 05)ضمیمه  متون طبریبرجیان، حبیب،  0
 0971اشرف صادقی، چاپ اول، سخن، تهران، ، علیهای ایرانیزبانسکی، یوسیف. م، اران 7
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 ای چندانی ندارند. ها هماهنگی واکهکدام از گویشهیچ (1

 را دارند.  yخوان میانجی هردو گویش هم (9

های کومشی و گویش، گان عربیغیر از واژگان مشترک با فارسی معیار یا  واژ (01
 سان بسیاری هستند. گویش مازندرانی دارای واژگان مشابه و هم

 : با گویش مازندرانی آمده است 0های کومشیبرای نمونه چند واژه مشترک و مشابه گویش
 معنای واژه های کومشیگویش گویش تبری

 برگ ولگ ولگ
 کدو کَوی کَدی، کئی

 صورت، رخ دیم دیم
 باال ژور جور
 پایین ژیر جیر
 لب لوَشه لوچه
 لحاف دَواج دِواج
 زبان زِفون زِوون
 حاال الون الون
 چراغ چَله چِال
 پسوند نسبت ایژ ایج
 ردیف رَجَه رجِه
 بره وَرَه وَرِه
 گرگ وِرگ ورگ
 کوبی دستیوسیله شالی اُدنگ اُدنگ
 حاال اِسه اِسا

 استخوان آستکا هستکا
 گریه ه، بورمهبُرم برمه
 کوتاه تَسك تسك
 دسته ؛گروه تلك تلك
 کسی که شکم بزرگ دارد تلن تلن
 بخار روی غذا تَم تم

 خالی توسا تیسا
 پابرهنه توساپا تیساپه

 تلخ تل تل
 پستان جیكجی جوجو
 قلق، شباهت، میل چم چم
 چوب چو چو

                                                           
 .امهای سمنانی، سرخه و سنگسری آوردهچند واژه از گویش 0
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 شاخه خاله خال
 زیبا ؛خوب خوجی خُجیر
 رانشکمچ دلوک دلوک

 

 

 

 

 معنای واژه های کومشیگویش گویش تبری
 استخر استال استل

 ستاره استاره استاره، اّساره
 اشك اسرو اسری
 افسانه آسینیك آسنی
 بتاز بتژ بتج

 روز روژ روج، روز
 بدوز بدوژ بدوج
 سرد چا چا

 باران وارش وارش
 بس، کافی وس وس

 بازار واژار بازار، واجار
 داماد زومه زوما

 رنگرز رنگرژ رنگرج
 تیز تیژ، تژ تج، تیج

 روزن، روزنه روی سقف لوژن، لوژنگ لوجن، لوجم
 سوراخ لوکه لیکا
 نی لـَله لـله

 فلفل گرمینه داریگرمینه، گرم
 زهره انسان یا حیوان زاله زاله
 شعله بَل بل

 ماه مونگ مونگ
 بذر، تخم توم تیم
 شکمبه، سیرابی بتوم بتیم

 درزن درزن رزند
 درگرفتن، آغازشدن )باران و...( ای(دگیتن )سرخه دهیتن
 دود دو دی
 داس داره دره
 نوک، لبه، لب تُك، توک تك

 گرفتن ای(بگیتن )سرخه بهیتن
 سنجد پیشتین پشتنه
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های تبدیل ز به ج در مازندرانی به ژ در گویش، شودگونه که در جدول دیده میهمان
ی در مازندران« ژ»خوان بدوژ و... در کل بسامد هم، تیژ، شده است. مانند روژ کومشی تبدیل

اما  شود.بسیار کم است بیشتر در نواحی مرزی مازندران در برخی از واژگان دیده می
 در کومشی بسیار زیاد است. « ژ»خوان بسامد هم

 
 

 های کومشی های گویش مازندرانی وگویشتفاوت
برخالف مازندرانی ویژگی ارگتیو وجود دارد، یعنی در های کومشی در گویش (0

 ود.شزمان گذشته افعال گذرا به شناسه فعلی از ضمایر شخصی پیوسته استفاده می

های فارسی معیار درای ها و واکهخوانهای کومشی عالوه بر همدر گویش (7
ها و خوانهای گویش مازندرانی همکه در اکثر لهجه های ویژه خود هستند درحالیواکه
 هاست. گونهها شبیه فارسی معیار است و تفاوت در واجواکه

یعنی در برخی از ضمایر و  ،جنس دارند های کومشی عموماااکثر گویش (9
که گویش مازندرانی این ویژگی را  نث و مذکر تفاوت دارند. درحالیؤهای فعلی مشناسه
 ندارد. 

های شهر گویشن و مهدیسمنا، خصوص شهرستان سرخهه در استان سمنان ب (0
از  گذاری شده است. اما در مازندران )عموماا متفاوتی وجود دارند که ذیل نام کومشی نام

های متفاوتی از گویش بلکه لهجه ؛های متفاوت وجود نداردچالوس تا کردکوی( گویش
 مازندرانی هستند. 

 
 

 صفحات مرزی قومس و تبرستان
ج بینیم به تدریس( برخالف آنچه در گیالن میدر صفحات شمالی استان سمنان )قوم

ه توان بشهرها و روستاها را میها، بلکه آبادی ؛شودنمی ها کومشیزبان تبری به گویش
 دوسته به شرح ذیل تقسیم کرد. 

کنند و دسته اول روستاهایی هستند که به لهجه میانه مازندران تکلم می (0
با مردم مازندران دارند. در استان سمنان و  های اندکی به لحاظ گویشی و فرهنگیتفاوت

گذاری )که مشخص نیست این نام گویندمنطقه به مردمان این روستاها گِلك یا گیلك می
صحیح است یا نه و یا از کجا آمده است و البته موضوع بحث ما نیست(. خود مردمان این 
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تمامی  مند. تقریبااناروستاها نیز خود را گلك و روستاهای دسته دوم را کامشی می
شهر و دهستان چاشم در این وه مهدیکروستاهای دهستان رودبار دامغان، دهستان پشت

توان به فوالدمحله، کالته ترین روستاهای این مناطق، میگیرند. از مهمدسته جای می
ها به ترتیب اشاره کرد. در گذشته این دهستان های دره پرور، چاشم و...رودبار، آبادی

. شغل این اندهئی از هزارجریب )چهاردانگه(، دودانگه ساری و سوادکوه مازندران بودجز
داری مبتنی برکوچ( و کشاورزی بود. با از دام داری )عموماامردمان در گذشته بیشتر دام

داری، بسیاری از مردم این ناحیه به شهرهای مازندران و سمنان رونق افتادن مشاغل دام
 ترین طوایف کوچنده این منطقه به طایفه پروری اشاره کرد. و از مهماند مهاجرت کرده

 رگرمسا شهرستان در قالیباف و پایین رامه، باال رامه توان به روستاهایمی چنینهم
 بهزارجری از هاآنها، گفته طبق کنند.اشاره کرد که به گویش مازندرانی تکلم می( خوار)

 .اندهکوچید جااین به مازندران
تر دارای اقلیم سردسیر و کوهستانی هستند مناطق شمالی اول عموماا روستاهای دسته

زار با های درخت ارس و مناطق جنوبی بوتهمناطق میانی جنگل این نواحی جنگلی و
 پوششی از درمنه و گون کوهی هستند. 

های قدیمی و کهن مختلف و دسته دوم شهرها و روستاهایی هستند که گویش (7
های حوزه خزری یا کاسپین در زمره توان از گویشها را میدارند. این گویش متنوعی

ها های ایرانی شمال غربی دانست که از خانواده  گویش مازندرانی هستند. این گویشزبان
توان شهرها و روستاهایی های تبری و کومشی دارند. از این دسته میاشتراکاتی با گویش

افتر، اروانه، ده صوفیان، روستاهای دره تویه دروار )صح، دروار، سنگسر، شهمیرزاد،  ؛مانند
زاده عبداهلل، چارده یا دیباج و روستاهایی که از تویه، دشتبو، دهخدا(، دیباج، اروانه، امام

 کنند( را نام برد. شهرستان گرمسار وآرادان )که ایل الیکایی زندگی می

دسته دوم را مردم روستاهای ، نامندعامه مردم اگر دسته اول را گلك یا گیلك می
  0نامند. مازندران کامشی یا کُمشی )هردو به سکون میم( می

اول بسیار با هم متفاوت و  های این دسته از شهرها و روستاها برخالف دستهگویش
به عنوان مثال گویش سنگسری با شهمیرزادی که در شش کیلومتری  ؛گوناگون هستند

از این  ،ها گویش سنگسری را نفهمندهست و یا شاید تویه درواری آن است بسیار متفاوت
                                                           

)و غرب شهرستان شاهرود( صادق است. چون به قول اعتمادالسلطنه  این اطالق بیشتر برای روستاهای شهرستان دامغان 0
 ن بوده است.کرسی ایالت قومس، دامغا
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 و آشنا نیز دومی گویش به، خود ویژههای گویش بر عالوه، روستاها یا شهرها رو این
 و موسیقی وها ترانه. 0است مازندرانی کنونی گویش همان دوم زبان این و مسلطند

، کتولی، این ترانه شامل امیری. دارد و داشته رواج مناطق این در مازندرانیهای ملودی
، که در مراسم عروسی استها و... نجما و طالبا و ریزمقامات )زیرمقامات( و کیجا جان

 رنگکم و اضمحالل درحال روز به روز شد. اگرچهها خوانده مینشینیها و شبجشن
 ریتب رهنگف با فراوانی اشتراکات مردمان این مناطق نیز فرهنگی به لحاظ. است شدن
 باستانیهای جشن، خوانیامیری، توان به نوروزخوانیاشتراکات می ی اینجمله از. دارند
اشاره کرد. این مناطق موسیقی  ...و نوروزی شگونهای آیین، نوروز و سیزده تیرماه مانند

 هاآنهای ویژه خود با اصالت کومشی یا خراسانی را نیز دارند که اکنون برخی از و ترانه
، چارواداری، ممدگلننهها، سرکویری، آقاگلننه، خانحسین: در مازندران رواج دارد. مانند

 7سحرنازا و... ها، الالیی
اورهایی ب، بینیماشتراکات فراوانی با فرهنگ تبری می، ها و فولکلوراز منظر باورداشت

بالیای ، الیسخشك، ستارگان، خورشیدگرفتگی، گرفتگیماه، کماندر زمینه رنگین
 شود. هایی نیز دیده میو البته افتراقات و تفاوت آسمانی و غیره

ایی طایفه افتری وایل الیک، توان ایل سنگسریترین ایالت و عشایر این منطقه میاز مهم
که درباره این ایالت  هستندترین ایل کوچنده شمال کشور اشاره کرد. ایل سنگسری بزرگ

 زم. پرهینگارنده این سطور بحث شده است و از اطاله کالم می در مقاالت گوناگون توسط

کنند وبه گویش الیکایی های گرمسار و آرادان زندگی میایل الیکایی در شهرستان
ای از زبان تبری است که به لهجه میانه مازندران گویند. گویش الیکایی شاخهسخن می

گرمسار و ایل ترک زبان اصانلو به دلیل ثیراتی نیز از لهجه مردمان أنزدیك است و البته ت
ها با جمعیتی بیش از مجاورت و تبادالت اقتصادی و معیشتی پذیرفته است. الیکایی

 هاآنهای گرمسار و آرادان سکونت دارند و معشیت هزار نفر در روستاهای شهرستانبیست
ها الیکایی و بخشی نیز به کار کشاورزی اشتغال دارند. استداری مبتنی برکوچ دام

                                                           
ها و فرهنگ بومی اند و هم آیینهای خود و هم از گویش مازندرانی دور شدهالبته نسل جوان و امروزی هم از گویش 0

 اند. را از دست داده
ای از ها و سحرنازا و... شاخههای این منطقه مانند سرکویریپور اعتقاد دارد برخی از ترانه و ملودیاستاد احمد محسن 7

توسط ایل باصری که از استان فارس به  ها احتماالاقی استان فارس هستند. در مورد سرکویری باید گفت این آوازموسی
  به این ناحیه آورده شده است. ،اندقومس مهاجرت کرده
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، آبادعدل، رمضان قره، چشمه ملك، تلکهن، خلخالیه، روستاهای بسیاری از جمله فروان
 آباد و نوده خالصه و... را در اوایل سده کنونی بنیان گذاشتند.نورالدین

اما به لحاظ  است،ایل سنگسری دارای گویش متفاوت نسبت به گویش مازندرانی 
ه مازندران نزدیك است و بالعکس ایل الیکایی به لحاظ ها بفولکلور و آیین فرهنگ و

 هانآاما گویش ، استها به مناطق کویری گرمسار )خوار( نزدیك فرهنگ و فولکلور و آیین
 به مازندرانی نزدیك است. 

ها و فولکلور مردم شهرها و روستاهای شمال شاهرود دارای فرهنگ و آیین
 و ابرسج و... تبری هستند. مانند مجن ـاسترآبادی

سرد و خشك و کوهستانی هستند و ، دوم به لحاظ اقلیمی شهرها و روستاهای دسته
به دالیل قرار گرفتن  0کویری هستند.به مناطق کویری و نیمه هاآنبخشی از مراتع 

داری مبتنی برکوچ را الزامی کرده بود. معیشت دام، باران بودن مناطقدرحاشیه کویر و کم
گونه که به لحاظ آب و هوا و جغرافیا از مازندران مناطق دسته دوم همانروستاهای و 

کنند. اما هایی پیدا میها و اختالفگیرند به لحاظ فرهنگی و گویشی نیز افتراقفاصله می
ای هو بسیاری از واژگان و آییناند به لحاظ تاریخی این مناطق جزئی از تبرستان بوده

ها و آیین، جو کرد. این مناطق منبع غنی و از فولکلوروجست تبری را باید در این مناطق
 شده است.  هاآنهای متنوع است که مطالعات اندکی درباره میراث معنوی و گویش

ندیار ابن اسف تاریخ طبرستانها و متون تبری کهن از جمله در واژگان بسیاری در کتاب
ه در مازندرانی کاربرد ندارد و های دیلمی )طبری( و غیره وجود دارد که امروزقرآن

جو کرد. بدون وهای مرزی تبرستان و قومس جستتوان را در گویشهای آن مینشانی
ها و فولکلور مناطق مرزی شك شناخت گویش و فرهنگ تبرستان بدون شناخت گویش

 شناختی ناقص و ابتر است.  ــاندتبرستان بوده که روزگاری بخشی از قلمرو و گسترهــ
جواری با مازندران و روستاهای مازندران )در اصطالح مردمِ ین روستاها عالوه بر هما

پیوند : دانهمنطقه گلك( از مناظر دیگر نیز با مازندران و فرهنگ آن پیوند تنگاتنگ داشت
ر داد وستد کاالهایی نظی: ارتباطات و تعامالت تجاری از قبیل، تاریخی با تبرستان قدیم

داری )خرید و فروش چوب، مکاری، تنباکو و... چارواداری، نفت، و دامیمحصوالت زراعی 
ها و ها و طوایف به مازندران )نظیر الیکاییکوچ تابستانه برخی از ایل، دام( و....

                                                           
طق ها در مناکرد چون  قشالق خانوارهای الیکایی در منطقه کویری و ییالق آن االبته ایل الیکایی را باید مستثن 0

 . استکوهستانی 
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ها و طوایف به مازندران و دشت گرگان )نظیر کوچ زمستانه برخی از ایل، ها(سنگسری
از شهرها و روستاها برای کار و درآمد به مازندران مهاجرات زمستانه برخی ، عشایر دیباج(

ها، ها و نوروزی خواناروانه و دیباج و..(. حضور شعرخوان، افتر، )نظیر مردم شهمیرزاد
های آیینی و نوازندگان و خوانندگان و گودارهای شرق مازندران در منطقه در جشن

 خانوادگی.. 

 : توان موارد ذیل را برشمردیهای تبری ویژه و کهن منطقه ماز جمله آیین
 گردانی شهمیرزاد آیین نخل

 گردانی در سنگسر آیین محفه
 بونی در شهمیرزاد آیین شمع

 آیین شیردوشان یا امام در دیباج 
 تویه دروار ، دیباج، سنگسر، داری و کوچ در افترهای ویژه دامآیین

 هوت در تویه دروار )تیرماه سیزده( آیین یا جشن هوت
شن نوسال در تویه دروار )مشابه جشن خرمن در استان مازندران و جشن شالی در ج

 سوادکوه( 
 تیك پال دارک در شهمیرزاد )تیرماه سیزده( آیین پالیی دارک یا تیك

 ها( برهآیین وره ویالچ در افتر )جشن مربوط چیدن پشم
 تراشی در میان ایل الیکایی وره ویری یا ورهآیین
 ون نوروزی و پیشواز نوروزی در همه مناطق مرزی یاد شده های شگآیین

رمز در شهمیرزاد و سنگسر در اول ماه یزدگردی و اول نوروز )همان مادرمه  آیین و
 مازندران( 

 چله در سنگسر و دیباج  امیری در شبخوانی و فالامیری
 خوانی در ابرسج خوانی و حقانیامیری

 ناطق یادشده آیین نرون در اکثر روستاها و م
 آیین نرسردادن در روستاهای شمالی شاهرود 

 های نوروزی خوانی و شعرخوانی در اکثر مناطق یاد شده آیین
 آیین ویژه نوروزی ایل الیکایی که به کجور مازندران شبیه است. 

از روستاهای و شهرهای دسته دوم باید شهمیرزاد )و روستای مجاور آن ده صوفیان( 
اگر لهجه و فرهنگ شهمیرزاد )و ده صوفیان( با روستاهای مازندرانی ، ی کردرا باید مستثن

شناسانی نظیر تبری دانست. زبان زبان دسته اول متفاوت است. اما باید آن را کامالا 
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ای از مازندرانی بیدی و.... شهمیرزادی را شاخه یا لهجهرضایی باغ، رودیگر اشمیت، ارانسکی
 0دانند.می

فرهنگ و گویش شهرها و روستاهای نواحی کوهستانی ، بندیو دریك جمع طور چکیدههب
و فرهنگ و گویش شهرها و روستاهای کویری را « کومشیـتبری» استان سمنان را باید

 باید کومشی یا قومسی دانست.
  

                                                           
ی: های نو ایرانی، ترجمههای ایرانی، جلد دوم: زباناشمیت، رودیگر، راهنمای زبان: برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به -0

های ایرانی، مرکز دائره المعارف بزرگ رضایی باغ بیدی، تاریخ زبان؛ 091، ص 0919چهار مترجم، ققنوس، تهران، 

ی کریم کشاورز چاپ ی  ایرانی، ترجمهی فقه اللغهارانسکی، ای. ام، مقدمه؛ 079، ص 0911، اسالمی، چاپ دوم، تهران

 971، ص 0979دوم، تهران، پیام، 

 0971تهران، های ایرانی، علی اشرف صادقی، چاپ اول، سخن، زبانارانسکی، یوسیف.م، 
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 زبانِ مازندرانی یک زبانِ پیوندی است

 ار مازندرانینگفرهنگ / حسین وندادی 

 
 
 
 

ت ید که نخستوان زبان نامای مییافته اجتماعیشناسی به آن پدیده نظاماز نظر زبان
)نه پیشینه نادر و شاذّ( باشد. دوم دارای خطّی  دارای پیشینه معتبر نوشتاری یا مکتوب

م از اعــمستقل باشد و سوم دارای فرهنگ واژگانی معتبر باشد که بیشتر واژگان آن را 
رآن گردآوری شده باشد. با این تعریف زبان د ــهای وارداتیهای اصلی و سره و واژهواژه

مازندرانی نه پیشینه معتبر نوشتاری دارد نه خطّ مستقل و نه فرهنگ واژگان معتبر داشته 
ها و ریشه لغات آن را معرفی کرده باشد. ما وقتی که مازندرانی صحبت که پیشینه واژه

. گرفته استیك قرضی و وامدانیم کدام واژه از سخنِ ما آن مازندرانی و کدامنمی ،کنیممی
های آوری واژههایی که تا این زمان برای جمعفارسی هم همین است. تالش در کهچنان

اند. ما در حال حاضر در زبان مازندرانی کتابی تخصصی بودهمازنی شده ناچیز و ناقص و غیر
ای هسُرا از سدهنداریم و آنچه که از شعرِ شعرای مازندرانی ،که به نثر نوشته شده باشد

ز ما گوی نیاز زبان امروقدر نیستند که پاسخیخی برجای مانده آنهای تارپیشین در کتاب
های باشد و بتوان با آن فصاحت و گشادگی زبانی کرد و اقلِّ نیاز گویشوران را در زمینه

ها برای گویشواران امروز مازنی زبان به های آند و هم بسیاری از واژهکرمختلف برآورده 
سال پیش  7711که ما پیشینه این زبان را تا  جاآناز  . امانیستآسانی قابل درک و فهم 

ها و حتی پیش از آن در مازندران تر از آن داریم که مردمی که در زمان پارتو پیش
ق گوییم و مصدااند که امروز ما سخن میگفتهبه همین زبان سخن می ،اندسکونت داشته

مه اول قرن دوم پیش از میالد به بارز آن مهاجرت اجباری بخشی از مردم مازندران در نی
ها تا به امروز به زبان مازندرانی )گرمسار( و ورامین است که بازماندگان آن اطراف خوار
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گویند؛ مسلماا پیشینیان آن کوچانیدگان نیز صدها و شاید هزارها سال پیش از سخن می
 اند.گفتهآن تاریخ هم به همین زبان سخن می

 یافته گفتاری وقتی دارای پیشینه تاریخی و طوالنیماعیِ نظامیك پدیده اجت ،بنابراین
ه شناختی آن را زبان بتوان به صرف عدم تطبیق آن با تعاریف زباناین چنین باشد نمی

تردید گفتار مازندرانی با این گذشته نیاورد و یا آن را لهجه و گویش دانست. بی رشما
برای آن پیشینه نوشتاری نظم و نثر و یا خطِّ چندهزارساله یك زبان است و این که چرا 

خود  ،ها فرهنگ واژگانی فراهم نشدهمستقل وجود ندارد و برای آن در این همه سال
رهنگ ف»سخنی درازدامن است و به فرصتی جداگانه نیاز دارد. اگرچه بنده در پیشگفتار 

م و به بسیاری از افشرده به برخی از این مطالب پرداخته« واژگان مازندرانی ونداد
 ام.های مقدّر و احتمالی خوانندگان پاسخ دادهپرسش

نواز و همواره انبار غلّه و محصوالت متنوّع و مازندران سرزمینی سرسبز و زیبا و روح
آور بود. به همین جهت، هم، هماره چشم طمع دارای مردمی سلحشور و جنگ

داران آن در صفِ اوّل سپاهیان مادها و آوران و سرخواران در پیِ آن بود و هم جنگجهان
اند. مردم آن با اقوام طوایف پیرامونی خود و ها بودهها و ساسانیها و پارتپارس

 کردند و هم هراند و داد و ستد میهای تجاری و بازرگانی داشتههای دیگر مراودهسرزمین
های تجاری و تنها مراودهها گرفت. این ارتباطها نزاع و جنگ در میاز چندگاهی بین آن

ها ها ارتباط زبانی و گفتاری و فرهنگی را هم بین آنبلکه همه این ،بازرگانی و جنگی نبود
های غالب و مغلوب ها بین اقوام یا ملّتآورد که به خصوص در زمان جنگبه وجود می

یمال قوم ضمن این که مردم آن پا ،شدتر بود. و هرگاه ملّتی مغلوب و مغضوب میمشهود
که در هجوم اسکندر گُجسته و تازیان پابرهنه و یورش مغوالن و چنانــ شدندمهاجم می

نیز مورد  هاآنزبان و فرهنگ و آداب و رسوم  ــتاتارهای وحشی بر مردم ایران گذشت
زبان مردم آذربایجان  کهچنان) رفتگرفت و گاهی یا کامالا از بین میتهاجم قرار می

خانان مغول بدان سرزمین کامالا از بین رفت( و یا لپس از حمله مغوالن و ایپارسیك( )
 شد.آلوده به زبان بیگانه می

های اقوام مهاجم یا مهاجر زبان مازندرانی هم از این قاعده برکنار نبود. بسیاری از واژه
زبان وارد  ینجویان یا تهاجم بیگانگان یا به وسیله تجّار و بازرگانان به ایا به وسیله جنگ

اند وارد شدنِ الفاظ بیگانه به زبان دیگر، ماندهباقی چنانهمها اند که بسیاری از آنشده
افتد های دنیا اتّفاق افتاده و میاگر با قاعده باشد، امرِ نامیمونی نیست و این در همه زبان

 گردد.ها میو سببِ غنای زبان
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های شوند. دسته اول زبانبه دو دسته تقسیم می ــغیر از چینیــ های معتبر دنیازبان
کاربرد است و هر قالب یا وزن پرکاربرد و کم 50قالبی هستند. مانند زبان عربی که دارای 

برند و ها میبه یکی از آن قالب ــهابسته به کاربرد آنــای، چه عربی چه وارداتی، را واژه
وسی هم تقریباا به مانند زبان عربی و دارای ر نآورند. زبابه زبان و فرهنگ خود در می

ای هها به گونآن های پیوندی هستند. یعنی ساختار زبانقالب و اوزان است. دسته دوم زبان
توانند با پیوستن دو یا چند واژه ساده که هریك معنای مستقلی دارند یك است که می

توانند هر دو های ساده میواژه ای داشته باشد. اینکه معنای جداگانه واژه مرکب بسازند
یك دو از  در زبان فارسی گُل و خانه هر یا از دو زبان مختلف. مثالا از یك زبان باشند و

ولی از ترکیب این دو واژه بسیط یك واژه  ،ای دارندریشه هستند و هریك معنای جداگانه
ز سه واژه ماشینِ که ا« شوییماشین لباس»خانه. یا شود به نام گُلمرکّب ساخته می

ته واژه مرکّب ساخفرانسوی، لباسِ عربی، شستنِ پهلوی و پسوند نسبت فارسی یك نام
شد. در زبان مازندرانی هم که یك زبان پیوندی است همین قاعده ساری و جاری است. 

 : کهچنان
 هردو واژه مازنی. اَتِرگاله. بوته[ ] gālae ]گیاه[ + گاله aterاَتِر 
 چِق. هردو واژه مازنی.لَله خارِنی[ ] eqč]نی[ + چِق  lalaeلَله 
 کَرفون. هر دو واژه مازنی.لَله ]نی سبزِ شکر[  karfon+ کَرفون  ]نی[ lalaeلَله 

 کالی. هردو واژه مازنی.موزی  ]میوه بلوط[ gāli + گالی ]بلوط[ muzi موزی
 فارسی. ساک. مازنی+آشکنی ]خورش سبزی[  sāk+ ساک ]تاج خروس[ ãškeniآشکنی 

 کاته. عربی + مازنی.آدم ]فرزند[  kātæ]انسان[ + کاته  ãdamآدم 
 آروس پاپپلی. عربی + مازنی. ]پروانه[  pāppæli]عروس[ + پاپیلی  ãrusآروس 

 گال. پهلوی + مازنی.اَتتا ]دفعه[  gāl]یکی[ + گال  attāاَتتا 
دنگ[ هر دو واژه پهلوی. اُ دَنگ ]آب سنّتی[  کوبی]دستگاه شالی dang]آب[ + دَنگ  ōاَ 

 سازیم.کنیم و اُدنگچی میترکی را هم به آن اضافه می čiو چی 
 اُ گَل. پهلوی + سنسکریت.  ]موش[  gal]آب[ + گَل  ōاُ 

 گو پوش. اوستایی + مازنی.  ]فضله[  puš]گاو[ + پوش  goگو 
 ةاری دیگر که از ترکیب یك واژه با ریشتوکن و بسیچمر، گوتول، گوهمچنین است: گو

 ها بسیار است.این نوع ترکیب ةاند. نمونمازنی ساخته شده ةاوستایی با واژ
های مازنی تعدادی از واژه ،مازندرانی را معرّفی کنم. بنابراین ةواژ 60خواسته شد که 

هر واژه ممکن  آورم و چوندر زیر می، که شاید بیشتر از تعداد خواسته شده هم باشد، را
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نویسم. اگرچه برای هر واژه یك یا نهایت دو معنی آن را می ،است چند معنی داشته باشد
های مازنی بسیاری را د واژهیتوانالی اوراق فرهنگ واژگان مازندرانی ونداد میدر البه
 ببینید.

اسب  :ãl آلتاج خروس. : ãškeni آشکنینفرین. : ãrāšt آراشتپولِ سیاه. : ãjiš آجیش
 اَتِردوباره. : aei اَئی آرزو.، درخواست: ãvir آویرغلّات درو شده.  ةساق: ãlam آلَمرنگ. زرد
ater :.اِترا زمین بایر etrā :.اُج از گیاهان مردابی oj : .اُجاسبوسِ برنج ojā : .درخت نارون

یا برنج  گندم: arendæ اَرندهبذر پیاز. : axčæ اَخچهبیضه کشیده. ، اَخته: axjæ اَخجه
 گاوآهن.: ezāl اِزال زحمت.، رنج: ezāb اِزابلثه. : ari اَریآرزو. : armon اَرمون کوب.نیم

: ozer اُزِر چغندر صحرایی.: azetā اَزِتادرختِ آزاد. : ezdār اِزدار گشنیز.: ezbænā اِزبان
 جنّی.: ozini نیاُزی برخی.، بعضی: aze اَزِهدرخت.  ةتازه رویید ةجوان: azgæ َازگه باد سرد.

خطِّ میزان فروش : esin qef اِسین قِفتیرک وسط چادر. : esin اِسین آبگیر.: estæl اِستل
 چندشاخه. ةافشان: eštelæm اِشتلمقوزک زانو. : ešpel اِشپِل داران.دام ةشیر در کوم

خوان قسمت باالی است: eškæl اِشکلدار. سرمایه: aškar اَشکرگوزنِ نَر. : eškār اِشکار
اِشگر  کوچك. ةپنجر، دریچه: eškæ اِشکه پی.، رگِ عقبِ مچِ پا: ešgæl اِشگل ران.

ešgær :اِشنار  درختان. ةسرشاخešnār : .اَشنیكنوعی الله ašnik :.اَفال  موش خرماaflā :
، باز: elāاِال  راه.سربه، رام: elاِل  ساقِ پای چهارپایان. ةآبس: ofæاُفه  شالی. ةخوش ةمُژ

 صاعقه.، آذرخش: alb اَلبوادار کردن. : elastinاِالشتن درخت راش. : elāšاِالش  ده.گشا
 اَرِسكپیازِ وحشی که خوردنی است. : alarzi لرزیزار. یوالف. اَعلفِ هَرزِ گندم: alarzاَلرز 

arask :اَلِشهآرنج. ، مِرفق alešæ :اِلمایورتمه. ، نوعی راه رفتن اسب elmā : .اَلِ گِلوَرم 
algel : .اِلمبارنوعی بیماری دامی elæmbār :اِلِناانباشته. ، پُر elenā : .از گیاهان مردابی
لك و پیس. ، بیماری بَرِص: ale اَلِه جفت نوزاد حیوان.: alu اَلو استخوانِ ران.: alang اَلنگ

خِ تورِ ن: ambul اَمبولکود حیوانی. : embāræ اِمبارهشلوارِ گشادِ زنانه. : alinjæ اَلینجه
ایی که خوراکی است. حرهای صاز سبزی: enārijæ اِناریجه مالِ ما.: ame اَمِه گیری.ماهی
 از درختان جنگلی.: anjili اَنجیلیهای غلّاتِ درو شده. نوعی چیدنِ دسته: anāzam اِنازم

 ماَنگیرومخزن. ، انبار: endon اِندون مرتّب کردن آب و مرزهای شالیزاری.: ondāj اُنداج
angirom :اَنِناصحرایی.  ةنوعی پون anenā :اوریملك سفید. لك orim : .اَوِلرو به آفتاب 

avel :اَوییازنبورخوار.  ةپرند aviyā :.اَوییه از پرندگان صحرایی aviyæ :های از سبزی
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 بارککفشدوزک. : bājkā باجکاانداختن. : inguan اینگوئنصحرایی که خوردنی است. 
bārak :بازکچك چوبی. کو ةکلب bāzak :بازمِلمینای سفید. ، توکا ةپرند bāzmel : نوعی

 باشِرزور. هم، حریف: bāš باشگیاهان علفی.  ةساق: bāzulæبازوله  علف هرز شالیزار.
bašer :بالنگمخوک.  ةتول bālangom : .بَپشوستننعنای کوهی bapšostan : .درهم ریختن
، زدن: batoštanبَتُشتن  کتك زدن.: batošiyan بَتُشیینپیچیدن. : bapitan بَپیتن

تابیدن. : batostan بَتوستندویدن. : batetanبَتِتن  پیچیدن.: bapitanبَپیتن  کوبیدن.
 بَچکِلستننوعی پُماد سنّتی. : bæjlāq بجالقمهیّا کردن. ، تابیدن: batosiyan سیینتوبَ

bačkelastan :بخرائنشاد نمودن. ، صاف کردن bæxrāan :بداشتنراشیدن. خ bædāštan :
: berji بِرجیرنگ کردن. : bærājiyan براجیینچرخاندن. ، هم زدن، هم: ber بِر زاییدن.

جغد.  ـ7زن آش. هم :bari ـ0 بَریدیك بزرگ. : barkan بَرکَن گوسفند سیاه و سفید.
 بَسفتنزخم. بیماری سیاه ـ7بدلِ. ، عوضِ  :bæziـ0 بزیمالکانه.  ةبهر: barijæ بَریجه

basæftan :.بَشوردن مکیدن bašudan :.بُق شُستن boq :.بَقلوم ُبخور baqlom : یکی از
جر : bælārdæstan بالردستندرمانده شدن. ، افتادن: bakætan بَکتن پرندگان. ةوسایل تل

بهانه. ، لج: balag بَلَگورم. ، آماس: belmās بلماسابرو. : bæfræ بفره پاره شدن.، رفتن
: baloestan بَلوئستنبیلِ سرکج. : balu بَلوسوزش. : bælang بلنگموم سیاه. : balam بَلَم
 راپُنرمه. : bælik بلیكلرزیدن. : baluzæstzn بَلوزستنپارس کردن. ، واق کردنواق

rāpon :راجی ای.شلوار نازک پنبه rāji : .77/1/0999ابری که باالتر از زمین باشد 
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 ورساقیموسیقی 

 دان و خواننده مازندرانیموسیقی / محمد ابراهیم عالمی 

 تارشناس و نوازنده تار، دوتار و سهموسیقی/ رادمیثم زاهدی 

 
 
 
 

، های ساحل دریای مازندرانترانهـ دفتر اولـ های محلیآهنگ»کتاب  07 ةدر صفح
بشری اله ملطف، ه استموسیقی منتشر شد ةتوسط انتشارات ادار، 0979که در سال 

 : چنین توضیح داده است« ورساقی» ةدربار
دوانی زبانان گرگان در اسبجوار فارسیهای هماین آهنگ در جشنی که در ترکمن»

وع ها چند نشود و فاقد شعر است. در این جشننواخته می« دوتار»با کمانچه یا  ،گیرندمی
جذاب که دارای وزنی  ةمهاست. این نغذیل بهترین آن ةشود که نمونورساقی نواخته می

ن که گاهی یك ربع پرده باال و پایی« سی»و « فا»بسیار زیباست. نت  ،باشدسبك نیز می
شود. با دهد که بیشتر موجب زیبایی آن میحالت مخصوصی به این آهنگ می ،رودمی
ر صوتوان آن را در همان مایه تولی اصوالا می ،این نغمه شباهتی به آواز شور ندارد کهاین

ایم دوم و پنجم گام شور دائماا در تغییر است. این قطعه را چنان که نوشته ةکرد که درج
توان به دو قسمت تقسیم کرد که قسمت اول آن دوضربی و قسمت دوم سه ضربی می

 «است.
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مصطفی علیزاده و ، زاده با سرنای آقاجان فیوجردر سا، بر مبنای منابع صوتی موجود

، ارها در همین نوشتنگاری یکایك آنکه با نت اندهنواخت ایورساقی، انچهحسن دیّان با کم
 روایت، این سه نوع ورساقی میانتفاوت هر کدام از آنان کامالا مشخص و آشکار است و در 

 ای برخوردار است.بندی ویژهحسن دیّان از استخوان
های که با روایت شوده مینواختبا دوتار  ایورساقی، آباد کتولعلی ةاکنون در منطقهم
علیزاده و دیّان کامالا فرق دارد و ورساقی دیگری نیز در کردکوی به روایت ، زادهفیوج

 ها تفاوت دارد.این ةصفرعلی فیوج وجود دارد که با هم
کند تلفظ می« رساقیبَ»ورساقی را ، گودارهاست ةصفرعلی فیوج که از طایف، به هر روی

درآمدها در موسیقی است. بدین معنا که مانند پیش« سَرِ دوتار» و باور دارد این ملودی
ها و فضای موسیقیایی قطعاتِ پس پرده، نقش معرفی فواصل، فارسی )ردیف دستگاهی(

، 0سپس قطعاتی چون کورقلی، «برساقی»باید نخست ، کند. به بیان دیگراز آن را ایفا می
 دوانی و... نواخته شود.اسب

بر این باورند که حالت این ، از جمله محمدرضا برزگر، آباد کتولعلینوازندگان ، اما
در ، حماسی است. منظور از حماسی این است که در هنگامِ نواختن، قطعه در این منطقه

اله مبشری چنان که لطفهم کند.ذهنِ نوازنده حالتی چون رزم و حماسه القا و ایجاد می
                                                           

 علی فیوج نگاشته شده است.راین واژه، بر اساِس گویِش سف 0
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کنند یید میأد و برخی از دیگر راویان نیز همین نظر را تدانها میاین آهنگ را از آنِ ترکمن
اطالعی بی از وجود آن اظهارشناسند و ای را نمیچنین نغمه، هاترکمن امروزه، ولی
رق ش ةدر منطق شانین کاربردبیشترو کالم بوده قطعات بی ةهم، کنند. با این همهمی

 مازندران گذشته )استان گلستانِ کنونی( است. 
 
 

 ورساقی ۀهوم و تاریخچمف

های رایج در قرن فرم ةدربار« رساله در علم موسیقی» ةامیرحسین پورجوادی در مقال
 های رایجترین سندی که از کم و کیف فرماما بدون شك مهم»: سدینویازدهم چنین می

اثر باقیای نایینی است که در سال  وحدت ةزمزم ةرسال، کنددر قرن یازدهم صحبت می
 «نوبت»کند که در زمان او جری قمری تألیف شده است. باقیا صریحاا تأکید میه 0160

 ها وکامالا منسوخ شده بود و دیگر کسی آن را به خاطر نداشته و فقط نام آن در کتاب
نقشین و ، نقش، صوت، ریخته، عمل، های دیگر مانند کارشد. اما فرمها دیده میرساله

 0«است.چنان متداول بوده ورساقی هم

 قورسایا  ورسقبارها از قوم ، گوناگون هایدر صفحه، الملوکهتذکرکتاب  ةنویسند
 : برد که چند نمونه از آن به شرح زیر استنام می

. شیخ جنید که از اردبیل (م 0056تا  0001)ـ. ـ ه 160تا  157های در حدود سال»
هم ه م( ارتباط ب 0050تا  0070ـ. )ـ ه 155تا  170تبعید شده بود با سلطان مراد ثانی 

رسانید. وی به کشور قرامان که در این تاریخ هنوز مستقل بود مسافرتی کرد و سپس از 
عمل آورد و از آن پس به جبال ارسوس در در کیلیکیه بازدید به ورسقایل ترکمان 

 رمجاور خلیج اسکندرون( و بعد به بندر جانیق )سامسون( در کنا)منتهای شمالی سوریه 
: خلیج اسکندرون توضیح داده است ةدر پاورقی همین صفحه دربار 7«.دریای سیاه رفت

( که جنید در میان طوایف بدوی ترک به سیاحت 766 ةدر صفح)گوید عاشق پاشازاده می»
 «پرداخت و بر سر راه خود شخصی را به نام عزیز اوغلو غارت کرد.

کوهستانی  ةالش اسمعیل به ناحیاز ط»: نویسدچنین می 706در صفحه ، در ادامه
واقع در شمال ارس( رفت. به هنگامی که هزار نفر از متابعان همراه وی بودند به )قراباغ 

                                                           
 .015، ص 0911، زمستان 00ماهور، شماره  ةنامادی، امیرحسین، فصلپورجو 0

 0961سسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ؤ، م709به کوشش دکتر سیدمحمد دبیر سیاقی، ص  ،الملوکةتذکر 7
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( رسید. سلطان حسین بارانی یکی از اخالف حکمرانان sevang) چهلگ ةجوار دریاچ
و اعتماد ا ولی اسمعیل به ،قراقویونلو بعضی اعمالی حاکی از دوستی نسبت به او وانمود کرد

بایبورت( و صوفیان روم به وی پیوستند. )قراجه الیاس  جاآننکرد و به شوره گل رفت و در 
تن  7111گروهی بالغ بر  جاآناز قاقزمان )در کنار ارس( گذشت و به ارزنجان رسید و در 

صوفیان متعلق به ایالت استاجلو و شاملو و روملو و تکلو و ذوالقدر و افشار و قاجار و 
 0« داغ بر او گرد آمدند.صوفیان قراجه چنینهمو  ورساق

سرجان »: آورده است الملوکةتذکردبیرسیاقی در ، 757و  750های مجدداا در صفحه

 به کتاب ادبیات)، خان بن جاللاثر کمال التواریخةزبدخطی احتماالا  ةملکم از یك نسخ

رستی از هفت ایل استخراج کرده نگاه کنید( فه 091ص  Storey. اثر Persian Litفارسی 
 ةگاندهد. ایالت هفتبه دست می History of Persiaکه در فصل چهاردهم تاریخ ایران 

وم در جلد س استاجلو و شاملو و تکلو و بهارلو و ذوالقدر و قاجار و افشار. :مزبور عبارتند از
است )که عبارت ( از هشت ایل ترکمان نام برده شده 017باشی )ص های منجمیادداشت

و ذوالقدر و افشار و قاجار(. محمدمحسن  ورسقباشند از استاجلو و شاملو و تکلو و روملو و 
ا رورسق کند و فقط نام التواریخ همین فهرست را نقل میةالف( زبد 017در )ص عکسی 

 اند( حذف کرده است.)که معدودی از افراد آن در ایران نامی یافته
فوق یا از اسامی طوایف قدیمی غز )ترکمان( مأخوذند )به جلد های طوایف اصلی نام

 97الدین چاپ برزین جلد هفتم صفحات کتاب محمود کاشغری و تاریخ رشید 56اول ص 
یا از اسامی امکنه گرفته ، (ورسقافشار و بیات و ذوالقدر و : و غیره نگاه کنید 91تا 

  7«اند...شده
 ةوشتن، «ایران عصر صفوی»، بردنام می« ورساق» ةهایی که از قبیلیکی دیگر از کتاب

ل اسماعی»: نویسدباره میکامبیز عزیزی( است. نویسنده در این: )ترجمه« راجر سیوری»
دارانش در سوریه و آسیای طرفاردبیل بازگشت و قاصدانی به سوی به  0511/915در بهار 

زنجان در ارتفاعات ارمنستان صغیر فرستاد و پیام داد که به مالقات وی در محلی در ار
بورتلو به اسماعیل بای ةای از ترکمنان قبیلبروند. در مسیر وی تا محل مالقات دسته

                                                           
 .706همان، ص  0
 .757و  750همان، ص  7
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، لوتکه، روملو، شاملو، تن از قبایل استاجلو 7111پیوستند و هنگامی که به ارزنجان رسید 
 0:در انتظارش بودند ورساقو ، قاجار، افشار، ذوالقدر

 0109در »: گویدمی« عالم آرای»کتاب  ةرسیاقی از قولِ نویسنددکتر سیدمحمد دبی
 )مقصود فهرست« تفصیل» سفیدانعباس اول فرمان داد که ریش م. شاه 0610هـ. ق برابر 

ای که وسایل در اختیار دارد خانوارهای ایل مربوط به خود را تهیه کنند تا هر طبقه است(
تعصب دینی  ةچنان که الزمآن»در قشون شاهی را مجهز کند تا بتوانند  یاساقیافراد 
 «آذربایجان یاساقمتوجه »شرکت کنند. به )عساکر( خراسان فرمان داده شد تا « است

خ حسین به تاریسلطانگردند یا به عنوان مدد و کمك به آذربایجان بروند. در فرمان شاه
هفت سرکش »ه است که داران تقاضا شدم. از یکی از سیورغال 0717هـ.ق برابر با  0009

« رطوامی»آید که چنین بر می الملوکةتذکرگسیل دارد از متن « شاهی یاساقیبجار و 

 7«گشت.مُهر می، رنویسکبایستی توسط لش یاساقی
« قیس»داند و را اصالا مغولی می یاساقیو  چریكاصطالحات  الملوکةتذکر ةنویسند

به معنی ترتیب و  (=Yasa)یسق »: تچنین توضیح داده اس 51 ةرا در زیرنویسِ صفح
به عوارضی که  قبایل سیبری به صورت « یاساک»نظم و قانون و عوارض. در زبان روسی 

 9«شود.کنند اطالق میپوست تسلیم می
مداخل و  ةدر ذکر خالص»: خوریمبه چنین عنوانی بر می الملوکةتذکر 17 ةدر صفح

مخارجِ والیاتِ ایران را ترسیم کرده است.  که مداخل و« الف( مخارج والیات ایران 079)
 : کندبه شرح زیر اشاره می یساقیبه دستمزد مردِ  97و  17های در صفحه

 

 بابت»
 پانصد نفر.: مرد یساقی

 : سرکار دیوانی
 بابت   :بابت  : و قیمت جنس  جنس    نقد 

ودو ششصدوپنجاه: باز   : مومیای  هزار ]و[ هشتوششصد
                                                           

 .70ص  ،0977، راجر سیوری، ترجمه: کامبیز عزیزی، نشر مرکز، ایران عصر صفوی 0

 .0961، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 59و  51، به کوشش دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی، ص الملوکةتذکر 7
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هزاروچهارصدوسه دینار چهار دست سه  هشت من ]و[   تومان و 
 بدهند. نیم ]و[ هشتاد مثقال  

 بابت
 پانصد نفر )ب(: مرد یساقی

 : سرکار معادن  : سرکار اوارجه عراق
: عن مومیایی  بیستوچهارصدوهزاریك  جنس  نقد

کسری. دینار و هشت من ]و[   و سه تومان و دویست.   
 0«نیم و هفتاد مثقال  

 
 سالهول و مواجب همهتی»

 هزار و هشتصدونودوچهارصدونودویك  :سایر  : نقد
هزاروهفتصد دینارتومان و پنجشش  : ایل کلهر یساقیعن مرد  
مواجب   : تیول و عوض تیول  پانصد نفر  
   : همه ساله

   یکصدوشانزده هزاروپانصد  : سایر  : نقد
 ی و تومان و دوهزارو س  : یساقیعن مرد   سیصدوهفتادوپنج 

 و چهارصد دینار و کسری.  : ایل کلهر  وهزاروسیصدوشصت
  7«و کسری. دینار  :پانصد نفر  هزارتومان و سهشش

 
 .معنا کرده است« ی(یجغتافرهنگ یسیون ادبی)زنوعی کمپو»را  ورساقی، فرهنگ معین

 : به شرح زیر معنی شده است «یساق»، دهخدا ةنامدر لغت
مأموران دیوانی و کسانی که تهیه ، ( )ص نسبی( )اصطالح دیوانی( کارمند درباریساق )یَ »

 وسایل حرکت قشون و حفاظت راه را بر عهده داشت.
 اِ( جنگ )غیاث( )از آنندراج(، یساق )یَ( )ترکی

 «نورالدین ظهوری» یساقتدل کسب نکرد در  خفتان و زره ز تیغ و تیرش
                                                           

 17همان، ص  -0

 .0961، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 97الملوک، به کوشش دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی، ص تذکره -7
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ختگی ترتیب و سا: الیساقاا فی احکامه یسمی عندهم ابن بطوطه؛ و کان تنکیر الف کتاب
 یاسا )آنندراج(.-یاساقو 

 «رییس یساقیان.، باشیص مرکب( یساقچی، یساقچی )یَ( )ترکی
 : نویسدباره چنین میدر این، فرهنگ فارسی عمید

راست و تمام ، فراهم آوردنـ 9، انتظام یافتنـ 7، نظم و ترتیب دادنـ 0اِتساق به معنی »
 ن است.شد

راه و  ـ گذرگاه: راندن. مساغـ  راندن چهارپایان، اسم مصدر، اسلوب و روش سخن: سیاق
 جای عبور.

)اسم( مضمون ـ 9، خواندن یا نوشتنـ 7، گله یا چیز دیگر، راندن حیوانات چهارپاـ 0: مساق
 )اسم( طریقه و روش. ـ0، و محتوا
 مرتب و یك روش.: منساق

ری که در عهد ابوالغازی سلطان  ةداروغ، پیراحمد ورساق ةدهخدا دربار ةنامدر لغت
 سخن رفت.، زیستحسین میرزا می

 گری و پاسبانی بوده است.نظامی، قوم ورساق ةپیداست که نوع کار و پیش، با این همه
بیك فبیك ورساق و یوسشجاع، بیك ورساقنقش و تأثیر مصطفی، با بررسی تاریخ صفوی

 ماسب در تاریخ جغرافیای مازندران قابل مشاهده است.ورساق در دربار شاه طه
 ،اهالی کردکوی، وجود دارد که در این روستا« یساقی»روستایی به نام ، در کردکوی

« یساقی»لذا با توجه به وجود سه طایفه در روستای ، کنندگودار زندگی می ةترکمن و طایف
تغییر « ورساقی»گذر زمان به بوده که در « وریساقی»احتمال دارد که نام این ملودی 

 یافته است.
یابی  آقای مختار عظیمی که در ریشهپژوهش ةبر پای، «یساقی»مفهوم و معنای روستای 

 : چنین است، های استان تالش فراوانی کردهآبادی
ای که تحت آبادی ـ7محل عیش و عشرت مغوالن که بعدها به آبادی بدل شد.  ـ0»

 0«فرمان مغوالن است.
، به سمت شرق تا خراسان، ساری، مرکزی ةاز منطق، کمربند مرزی دریای مازندران در

 ةتآباد تا سرکالدر این مسیر مردمانِ اَنزان )بندر گز تا جَرِ کُلباد( و سَدن رستاق )از روشن
ببین و آزادشهر( و حاجی لَر )مینودشت( کردکوی( و جرجان و استرآباد و فِندرسك )خان

                                                           
 تار عظیمی است که تاکنون چاپ نشده است.های پژوهشی آقای مخاز دست نوشته 0
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 ،درگز و قوچان و شیروان این ملودی را که منتسب به این قوم است ةقو در نهایت منط
 کنند.اجرا می

وجود دارد که احتماالا در حرکت نظامی « یساقی»دو روستا به نام ، در این جغرافیا
 ةمنطق، ها در این مناطق ایجاد شده است که اولی در سَدن رُستاقاین آبادی، صفویه
گرگان  ةهزار گزی کردکوی و در کنار راه شوس 05اقع در آباد شهرستان کردکوی وروشن

م و چه از مفهومِ نابنا شده که آن، پیشین کالته ةبه سمت دریا در منطق، به بندرترکمن
در  ،باید مکان تجمع سپاه و نظامیان بوده باشد. دیگری، موقعیت جغرافیایی آن پیداست

مشهد  ةهزار گزی راه شوسقع در هفتوا، شهرستان قوچان ةحوم، جعفرآبادِ فاروج ةمنطق
 است.« یساقلی»مردمان آن  بیشتربه زاهدان است که فامیلی 

صفویان در نهضت خویش از بسیاری از طوایف و ایالت ترکمانِ غربی که بر اثر تبلیغات 
 ،برای مخالفت و ضدیت با مذهب تسنن که در عثمانی فراگیر بود، آنان شیعی شده بودند

، قویونلو بودندداران قراقویونلو و آق. حتی بعضی از طوایف که سابقاا از طرفاستفاده کردند
 داخل قشون صفوی شدند.

و  چه در تاریخ قبل از صفویه، بررسی انتقال و اسکان نظامیان شیعی و طوایف قزلباش
 افزاید.چون افشار و قاجار خود بر درک بهتر مفاهیم و موضوعات مییا بعد از آن هم

از طوایف کوچك و قدیمی قزلباش ، زبان در ایران و عثمانیای ترکطایفه ،ورساق
 اند. آمانِ آسیای صغیر بودهقره ةدر ناحی ورساقاصالتاا از مردمان کوهستان و دیار 
به سر بُرد و مریدانی برای خود پیدا کرد.  هاورساقشیخ جنید مدتی را در میان 

اَرزنجان خود را به شاه اسماعیل اول صفوی  ق در حوالی 916در  هاورساقگروهی از 
، اقبیك ورسهای او با مخالفانش شرکت داشتند. اتباع یوسفرساندند که در اغلب جنگ

نظیری در مقابل سیاه بزرگ سلطان سلیم ق. با رشادت بی 970کماخ در  ةکوتوال قلع
 عثمانی ایستادگی کردند و تا آخرین نفر کشته شدند.

بیك از بزرگان دربار شاه طهماسب صفوی بودند و پسرش شجاع بیك ورساقمصطفی
در رقابت  هاورساقهای خراسان و جنگ علیه ترکمانان شرکت داشتند. که در جنگ

هایی ها آوازها و ترانهجانب شاه اسماعیل دوم را گرفتند و آن، میان پسران شاه طهماسب
 شود.ها نامیده میداشتند که به نام آن

مرزی دریای مازندران  ةاهه هم نباشد در ارتباط با نقش قوم ورساق در دیواررشاید بی
ام لذا امکان تغییر یافتن ن ؛شناسندها اصالا این ملودی را نمیشان کنیم که ترکمننخاطر
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ای که خود برای مقابله با ترک شیعی شده ةبه خاطر طایف کهاینآن محتمل است و یا 
 هاست.تقابل با آنها پیوستند و این در ترکمن

ای به نام از واژه« زمینموسیقی ایران ةنامواژه»در جلد دوم کتاب ، مهدی ستایشگر
 0داند.الر( میهای آذری )عاشیقنام قدیمی عاشیق»برد و آن را نام می« وارساق»

« سا»و  7خرسند و شاد است.، زبان اوستایی به معنی خوشنود ةبر پای« وَرَ»، از سویی
برپا ساختن و »به معنای  9«فارسی باستان»در کتاب « کنت، روالندگ»س نظر بر اسا

های فعل ةراهنمای ریش»را دکتر محمد مقدم در کتاب « gayگَی »است. و « ساختن
 «حیات داشتن، زنده بودن، زیستن»هر دو به ، و روالندگ. کنت در کتاب یاد شده 0«ایرانی

 ،بوده که به مرور زمان« وَرَساگَی»، «ورساقی»که اند. شاید بتوان گمان کرد معنا کرده
به معنی برپا دارنده و برپا ساختنِ « وَرَساگَی»تبدیل شده است. « ق»به « گ»حرف 

 زندگی شاد است. 
 

 
 های رایج در مازندران و گلستاننت ورساقی

یك نوع از ، نوازان سارویحسن دیّان از کمانچه، تر گفته شدگونه که پیشهمان
را با کمانچه نواخته است که گروه موسیقی شواش با تنظیم ارکستری احمد « رساقیو»

آن را اجرا کرد. او باور دارد که این نوع  ،درآمدبه عنوان پیش« واتتی»پور در آلبوم محسن
دارد که نواختند و اظهار میدوانی میترکمن در هنگام اسب های بندرورساقی را ترکمن

 بردند. شان از موسیقی بهره میی ناز کردن اسبها حتی براترکمن

از  ای که او نواختهورساقی، او در نوازندگی کمانچه ةبه دلیل مهارت و توانایی ویژ
ویژه و استثنایی ، هاروایت خاصی برخوردار است که در بین همة بندیظرافت و استخوان

 .است
 

                                                           
 .550، انتشارات اطالعات، ص 0915، چاپ دوم، زمیننامة موسیقی ایرانواژهستایشگر، مهدی،  0

 .0719، نشر بلخ، وابسته به بنیاد نیشابور، ص 9، جلد های اوستافرهنگ واژهبهرامی، احسان به یاری فریدون جنیدی،  7

، 0990. کنت، ترجمه و تحقیق: سعید عریان، انتشارات علمی، نامه، روالندگبان، متون، واژهدستور ز -فارسی باستان 9
 .591ص 

اتی سسه مطبوعؤ، مدر زبان اوستا و فارسی باستان و فارسی کنونی ـ های ایرانیفعل ةراهنمای ریشدکتر مقدم، محمد،  0
 .0907، شهریور 79علمی، ص 
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 0گودار، ساری ۀطایفی سُرنا، از زاده، نوازندهبه روایت آقاجان فیوج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                           
 .57، ص 0990، انتشارات شلفین، ان )میانه(موسیقی مازندریار، شریفی، بهمن 0
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آباد کتولبه روایت محمدرضا برزگر، نوازنده دوتار، علی
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به روایت حسن دیّان، نوازنده کمانچه، ساری
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گودار، ساری ۀبه روایت مصطفی علیزاده، نوازنده کمانچه، طایف
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به روایت صفرعلی فیوج، نوازنده دوتار، کردکوی
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 توضیح
: نگاری از راویانِ ورساقی ذیل خودداری شده استبندی در نُتکارگیری میزانهاز ب

 صفرعلی فیوج و محمدرضا برزگر.، حسن دیان، مصطفی علیزاده
 : بندی به شرح زیر استدلیلِ عدمِ استفاده از میزان

رعایت تعداد بر  مقیدنوازنده خود را ، نوازی استچون اجراها به شکل تك الف(
 ها نکرده و گاهاا ضربی افزوده و یا کاسته است.شمارشِ ضرب

دخل و ، تالش شده در اصالت اجرا، داریبا توجه به اهمیت موضوع و حفظ اصل امانت
 ها به نگارش درآمد.نت، اجرایی ةتصرف نشود و عیناا همان شیو

بِ به تناس، هابر روی نت ها و تغییر در اَکسنتنوازندگان در سرعتِ اجرایی و ضرب ب(
 تمپویِ ، با ایجاد تغییر در سرعت، رسدهایی که گاهی مرتب و مساوی به گوش میضرب

 اند.ها تغییراتی لحاظ کردهبندی میزانهر لحظه در دسته، اجرایی و متر جمالت
دار به کار رفته آهنگی شمارشدر ساختار کلی اجرای نوازندگان نیز گاهاا ضرب پ(

آهنگ طول زیر ها نسبت به هم دارای متری با معماری ضربتناسب کشش، مناااست. ض
 و بَمیِ آواها در فراز و نشیب متر جمله آزاد است.

بندی اجتناب و به در نهایت برای درک و فهم بهتر تقسیم صدایی جمله از میزان ت(
سی نوینُت بندی صدایی جمله در دستور کار قرار گرفته است. آنچه که در کلیتدسته

 شود.بندی همواره دیده میموسیقی فارسی )ردیف دستگاهی( در مواجه با میزان
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 کاری در روستای پوالدکالی نورشالی

 پژوهشگر فرهنگ مردم مازندران / نادعلی فالح 

 
 
 
 

 pulکال )( و به گویش نوری پولpula kәlәپوالدکال به گویش اهل روستا پوالکال )

kalâ حدود سیصد نفر جمعیت دارد. قسمت ، منطقه چمستان نور واقع شده است( در
های کشاورزی و قسمت و قسمت شمال و غرب آن زمین هگل پوشاندنجنوبی آن را ج

بندان و یك قلعه تاریخی دارد شرق روستای انبارده واقع شده است. این آبادی کوچك آب
ن کیلومتر و با شهرستان نور حداقل سیکه اندکی از آثار آن باقی مانده است. با شهرستا

اما  ،دار بودندکیلومتر فاصله دارد. در گذشته بیشتر مردم کشاورز و دامآمل حداقل پانزده
ها در مغازدار و بعضی هاآنای از امروزه بسیاری از اهالی به شهر آمل کوچ کرده که عده

مختلف  هایدر شغل هاآنهای مختلف مشغول کارند. اکثر ها در شرکتادارت و بعضی
های موفقی هستند. ارتباط اصلی مردم روستا به شهر آمل است و لهجه مردم روستا انسان

اما در بعضی از کارها از جمله شناسنامه و کارهای کشاورزی و بعضی از  ؛هم آملی است
 اند.کارهای اداری به شهرستان نور وابسته

مهم بود  هاآنقدر برنج در زندگی آن است؛ دهغذای اصلی مردم روستا از قدیم برنج بو
، «šâm yâ nәhâr baxәrim شام یا نهار بخریم»به جای این که بگویند  هاآنو هست که 

؛ پلو یا برنج بخوریم. البته این «pәlâ baxәrimپال بخریم »: گویندمی، شام یا ناهار بخوریم
ها موقع شام و ناهار کرمانی های غیر شمالی بر عکس است مثالا مورد درباره استان

 نان است. هاآن. چون غذای اصلی «نون بخوریم»: ویندگمی
گرفت و دال بر فقیری مورد تمسخر دیگران قرار می، خورددر گذشته اگر کسی نان می

ناهار و شام. نان را ، صبحانه: خورندبود. اکثر خانوادها سه وعده برنج می هاآنو ناداری 
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گفتند و می« ĉâšt sar ĉâ?iچاشت سر چایی »ساعت دهی که به آن  وعده یعنیمیان
کردند. امروزه مصرف می، گفتندمی« penәmâz sar ĉâ?iپنماز سر چایی »عصرانه که به آن 

ها دو خوردگان بقیه مردم یك وعده ناهار و بعضیبه جز سال، این فرهنگ تغییر کرده
خوردگان به ندرت صبحانه برنج مصرف وزه سالکنند. امرشام و ناهار برنج مصرف می هوعد
 کنند. می

 ورزگری»یا « binjәgariگری بینج»کاری در اصطالح محلی کاری یا برنجشالی
varzәgari »ح کنند. هر وقت اصطالشغلی است که اکثر افراد روستا با آن گذران زندگی می

کاری است. وقتی یك نفر نجمنظور بر، برندرا به کار می zami sarو زمی سر  zamiزمی 
یعنی برای سرکشی یا کار « zami yâ zami sar burimزمی یا زمی سر بوریم »: گویدمی

گویند. به خصوص زمانی که کاری آیش میهای برنجزار برویم. به کل زمینسرزمین شالی
 محصول را درو کرده باشند.

کار مشغول هستند و زنانی که  اکثر مردان روستا به این، کاری کاری مردانه استبرنج
هنگام کار ، اندکند. اما اکثر زنان وظیفه دارند، در کار کشاورزی کنار مردان کار کنند

 همزرعه برده و بعد از مصرف دوبار سر، کشاورزی صبحانه و ناهار و عصرانه را آماده کرده
 به خانه بیاورند. ،وسایل را جمع کرده

گاوآهن یا پیش از مکانیزه و « gu ?azzâl گو ازال»ره کاری به دو دوطور کلی شالیبه
 شود.آالت یا مکانیزه تقسیم میدوره ماشین

 
 

 پیش از مکانیزه
های زراعی روستا از آن ارباب بود؛ کربالیی علی زرگر تا قبل از تقسیم اراضی کل زمین

بق ایشان طو بعد از او فرزندانش که البته بیشتر اراضی نصیب حاج غالمرضا فالح شد. 
کار به نصف، گفتندمی« guštәگوشته »رسم معمول هر شش هکتار زمین که اصطالحاا یك 

به صورت  هاآنداد تا کرد. ارباب هر یك گوشته زمین را به سه نفر مییا زارع واگذار می
دو نفر چاق و یك نفر الغر بود؛ یعنی دو نفر از نظر کار  ،اشتراکی برنج بکارند. این سه نفر

نفر سوم مهارت کمتری در ، کردن مهارت داشتند و از نظر نیروی جسمی هم قوی بودند
پاتر بود. با این کار باعث تعاون و ودستتر و بیکار داشت و از نظر جسمی هم ضعیف

شد و او مجبور نبود سربار مین میأاز طرفی مخارج یك خانواده بهتر ت، شدمی کاریهم
 دیگران باشد.
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کردند. به استفاده می« gu ?azzâlگو ازال »ه برای شخم زدن از گاو آهن یا در این دور
افرادی قوی و « گو فنو»گفتند. می« gu fәnuگو فنو »، ول شخم زدن بودؤفردی که مس

 ،باشند هاآنکردند تا اوالا گاوها مطیع ای هدایت میبا مهارت بودند که گاوها را به گونه
« و فنوگ»توانستند به خوبی از عهده کار بربیایند. داشتند و میدر شخم زدن مهارت  ثانیاا

بست و تا ظهر زمین مورد نظر به خیش می، گاوها را سر زمین برده، صبح زود بیدار شده
کرد. زمانی که شخم ظهر ورزا را برای استراحت توی طبیعت رها میاززد و بعدرا شخم می
کرد که آن مقدار زمینی را آماده می« گو فنو»، کنند زدند تا زمین را آماده نشاسوم را می

 نشا کنند. ، همان روز بتوانند
بست که به او کند و دسته مییك نفر خزان برنج را می« گو فنو»هنگام نشا غیر از 

یك نفر ، کردندبندی میکندند و دستهگفتند. وقتی خزانه را میمی« tim kanتیم کن»
بعد روی ، گفتندمی« tim ĉuتیم چو »چید که به آن چوب آن را روی چوب مخصوص می

کردند و رساند. یك الی دو نفر زمین را مرزبندی میگذاشت و به مقصد میاش میشانه
شخم زدن ، کردند. چون زمین مکانیزه نبودگاه نشا میآن، کردندبیل تختش میبعد با کج

هم مرزبندی کردن آن هم بسیار  از طرفی، زیرا زمین صاف و مسطح نبود، هم سخت بود
کش و دیگر نه از علف، کردندسخت و دشوار بود. در این دوران نه از سم و کود استفاده می

 ادوات و وسایل کشاورزی که باعث تسهیل کار شود.
بعد از نشا بالفاصله به وجین اول ، کشیدماه هم طول میشش هکتار شاید تا یك ینشا

 هایپرداختند. بعد از وجین دوم چند روزی را به تراشیدن علفیو بعد هم به وجین دوم م
دادند. در همین هنگام اگر زمین وجینی داشت که باعث اذیت و هرز مرزها اختصاص می

تراشیدند. که اصطالحاا می، که کامالا شبیه نشا است« bâzәmerبازمر »مثل، شدآزار نشا می
گفتند. بعد از وجین منتظر بودند تا می« var zanیا ورزن  bâzәmer zanبازمر زن »به آن 

 ،محصول کشاورزی برای درو آماده شود. البته در این ایام مرزهایی که قطر زیادی داشتند
گفتند. درو می« vәre bazu?an وره بزوئن»تراشیدند که اصطالحاا هایش را با داس میعلف

کشید؛ نیم طول میوماهماه تا دودویك الی ، شدکه معموالا از نیمه دوم مرداد شروع می
ماه هم کشاورز مشغول کار بود. این هم بستگی به نوع برنج داشت. وقت تا آبانیعتی گاهی

شد تا دیررس شروع می« šassak mәlakiشسك ملکی »رس مثل چند نوع برنج از زود
کردند و ن میرسید. یك نوع برنج را خرمبه پایان می« sardә xәrsanسرد خرسن »مانند 

 کردند.ر را شروع به درو میگباز نوع دی
 گفتند.می« jingâ bazu?anجینگا بزوئن »آن  هاصطالحاا ب، کوبی با اسب بودخرمن
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 بعد از مکانیزه
های کشاورزی را به افرادی که اصالحات اراضی اتفاق افتاد و شاه زمین 0900سال 

 ةدوران سخت کشاورزی بود تا این که ده چنانهمواگذار کرد. اما ، کار بودندزارع یا نصف
هر  ،کوب برای تسهیل کار کشاورزی به بازار آمدخرمن، تیلر، پنجاه ادوات کشاورزی مثل

اما به مرور زمان جای وسایل سنتی چون گو ، رو شدهچند ابتدا با مقاومت کشاورزان روب
تر زمین زراعی را آماده کشت راحتبرای این که کشاورز بتواند  .را گرفت ...گاو آهن و، ورزا

زمین دارای گل و الی بیشتر ، تر و هم بهتر بودبا شخم زدن تیلر که هم عمیق ،و کار کند
مرزهای ، مرزهای کوچك را خراب کرده، کار شدهبهدر نتیجه کشاورزان دست، شدمی

گفتند. هنگامی یم« pәlkâیا پلکا  pәrkâ پرکا»ها تر درست کردند که اصطالحاا به آنبزرگ
گفتند. هر چه می« pәrkâ bandiپرکابندی »، کردندکه داشتند زمین زراعی را وسیع می

تر. تا جایی که با تر شد و کار کشاورزی راحتادوات کشاورزی پیشرفته، زمان گذشت
ار زمین به سه تا چهار لته یا نوار تقسیم کردند. با تیك هک، بلدوزر زمین را مسطح کرده

سازی اراضی را روی زمین پیاده پارچهامروزه هم طرح ژاپن یا یك، زنندتور شخم میتراک
 زنند و یك روز نشا و یك روز وجین و یك روز درو.یك روز شخم می، کرده

به ندرت روزی ده الی بیست کیسه شالی را از کاه ، کردندکوب میابتدا با اسب خرمن
کم کم، به پنجاه شصت کیسه رسید، را گرفتکوب جای اسب وقتی خرمن، کردندجدا می

در عرض سه الی چهار ساعت پنجاه شصت کیسه شالی ، کوب شدکمباین جانشین خرمن
کند که درو می، کرد. امروز کمباین جدید وارد زمین کشاورزی شدهرا از کاه جدا می
ه به کارخانه گویند. شالی بعد از درو باید بالفاصلمی« sar tâšسرتاش »اصطالحاا به آن 

دار شدن خشك شود تا رطوبت زیاد باعث خال، کوبی برده و در فر مخصوص ریختهشالی
شان به شکل دار هستند. البته چرخبرنج نشود. این نوع کمباین معروف به زنجیری یا زنجیر

دیگر نیاز نیست برنج با ، اند که روی آن با زنجیر پوشانده شده استشنی ولی الستیکی
کند و کشاورز فقط هنگامی که بلکه شالی درو می ،کوب کنندبعد خرمن، و کردهدست در

 کند. به صاحب کمباین کمك می ،ریزندشالی را توی کیسه می
باز اوضاع ، حتی در زمان اصالحات اراضی که زمین را بین زارعین تقسیم کردند

 ته یا به کارهای دیگر ازبسیاری از کشاورزان رها کرده یا به شهر رف ؛کشاورزان بهتر نشد
اوضاعی مالی کشاورز به چند دلیل بهتر ، داری روی آوردند. هر چه زمان گذشتجمله دام

 هکتارمقدار محصول شالی دو سه برابر شد. مثالا یك ، اول با ادوات جدید کشاورزی: شد
کاری وقتی کارهای شالی، کردندزمین حداکثر هفصد هشصد کیلو تا یك تن برنج تولید می
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حتی بیشتر هم شد. دوم کار  ،مقدار محصول دو تن، کاری رونق گرفتبرنج، مکانیزه شد
چندین برابر کمتر ، کردندمدت زمانی که صرف تولید شالی می، بسیار ساده و راحت شد

شد. مثالا از دو ماه به ده روز و امروز به یك الی دو روز تقلیل یافت تا جایی که با دستگاه 
 شود. کنند. کشاوز کمتر وارد زمین زراعی میکنند و با کمباین درو میینشا م، نشا

به نسبت تقسیم شد.  هکتارتا چهار  هکتارهای واگذار شده به کشاورزان از یك زمین
موقع تقسیم اراضی به او ، توانست زمین بیشتری را کشت کندیعنی هر کشاورزی که می

االیام نصف آن دایر و نصف دیگرش وایر بود؛ دیمبیشتر تعلق گرفت. این زمین زراعی از ق
ماند و گاو و سال به شکل بایر میشد و بعد یكسال کشت مییك هکتاریعنی هر شش

کردند. البته این تنها دلیلش نبود. چون کود و دیگر مواد مکمل گوسفند ارباب تعلیف می
، شدنتیجه با بایر بودن سبب میکردند. در استفاده نمی، هایی که آفت را از بین ببردو سم

یك قسمت را که بایر ، که دوران دایر و وایر تمام شدمحصول زمین بهتر شود. بعد از این
 کاشتند.کردند و دایر را برنج میبود گندم کشت می

اما ، فرسا بودکار کشاورزی خیلی سخت و طاقت، زدندزمانی که با گاو آهن شخم می
به  کوب و... کار کشاورزی روزادوات کشاورزی مثل تیلر و خرمنبه مرور زمان با آوردن 

زنند و به اصطالح آب تا امروزه کشاورزان با تراکتور زمین را شخم می، شدتر میروز راحت
زنند و هم آماده برای نشا. زمین در عرض یك روز هم شخم می هکتارکند. یك تخت می

به شکل مفید آب را در ، همین کامل آماده نشداین کار چندان به نفع زمین نیست. چون ز
کند. اگر کشاورز زمستان شخم دارد. در نتیجه زمین آب بیشتری مصرف میخود نگه نمی

هایی چون کرم بر اثر سرمای آب هم آفت، بزند و بعد در فصل بهار آن را آماده نشا کند
دارد و فصل مصرف زیاد روند و هم زمین بهتر آب را نگه میموجود در زمین از بین می

 شود.رو نمیهآب کشاورز با مشکل روب
 
 

 زارآغاز کار شالی
کشی و تمیز کند که در فالن روز برای دستیار اعالم میابتدا کدخدای محل یا آب

، شوند از اول محل یا انتهای نهرکشاورزان جمع می، ( بشتابیدkelǝ)کله  کردن جوی آب
آب روانه زمین ، گویند( میsar ban ǝkel) 0نهر که کله سر بن کنند تا آغازآن را تمیز می

                                                           
 کنند.کله سر بن یا آغاز تقسیم آب، مکانی است که آب را برای چندین پارچه آبادی تقسیم می 0
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گذارند. وقتی آب روانه نهر شود و به زمین زراعی ( میkal)0جا را کلشود. آنکشاورزی می
کنند. از وقتی که زمین را شخم زمین را آبیاری کرده و برای شخم زدن آماده می، برسد
شود. فایده میشخم زدن بی، خشك بشودباید مرتب توی آن آب باشد. اگر ، زدند

کنند و کشی میآن را به اصطالح دست، زنی دارندکشاورزانی که تیلر یا موتور شخم
یی که موتور هاآن، کننددهند. بعد یك موتورچی استخدام میتعمیرات الزم را انجام می

ا آغاز شخم زدن اکثر را هم شخم بزند. ت هاآنبندند تا زمین ندارند با یك نفر قرارداد می
 بندند.کنند و با فرد مورد نظر قرارداد میکشاورزان موتورشان را آماده می

، زنی داشتکشاورز در فصل پاییز با یك نفر که موتور شخم: قرارداد بدین صورت بود
کیلو سیصد، زمین را شخم بزند و برای نشا آماده کند هکتاریك  بست که مثالاقرارداد می

 ،)گرده( به عنوان دستمزد دریافت کند. فردی که موتور داشت روار برنج خرسندخیا سه
اگر کارگر ، کیلو برنج از آن خودش بوددر فصل برداشت هر سیصد، زداگر خودش شخم می

داد. به کارگر می، نصف برنج بود طبق قرارداد که معموالا، کردیا موتورچی استخدام می
کارگر ، توانستند شخم بزننداما خودشان نمی ،اشتندزنی دها که موتور شخمبعضی

مزد  ،گرفتند. حال بستگی به توافقی که با کارگر یا اصطالحاا موتورچی کرده بودندمی
کردند که تقریباا معادل قیمت برنج بود. ها به جای برنج پول دریافت میدادند. بعضیمی

 گیرند. امروز به کلی ساعتی پول می
، ناهار، خرج یعنی صبحانه، کردرگر یا موتورچی سر مزرعه کار میروزهایی که کا

شب در ، آمدعصرانه و شام با صاحب زمین بود. اگر کارگر از آبادی دیگر یا راه دور می
ها یبعض، خوابید. نوع و کیفیت شخم زدن به کارگر بستگی داشتخانه صاحب زمین می

به خصوص بعضی  ؛ها با کلكبعضیزدند و بدون غل و غش و کلك زمین را شخم می
زدند. اگر صاحب زمین بهتر شخم می، اگر چرب و نرم بود، کارگرها به غذا حساس بودند

با تخم مرغ و غذاهایی از این دست به موتورچی غذا  داد و مثالا خساست به خرج می
ام زدند. بین خودشان اصطالحی داشتند به نخوب شخم نمی، هم لج کرده هاآن، دادمی

که به اندازه و ارزش تخم مرغ دارد. در حقیقت  را یعنی شخمی« mǝrqǝnǝ kelمرغنه کل »
زدند که شخم نوعی کلك و حقه بود. در شخم زدن هنگام رفت و برگشت طوری شخم می

شا ن، بین دو خیش مقداری زمین شخم نزده و بکر باقی بماند. زمانی که کشاورز داشت
                                                           

دندانه  های متفاوت که به نسبت زمین زراعی هر آبادی اندازهاندازهای چوبی و جدیداا آهنی، دارای کنگره بهکل: تخته 0
 آن متفاوت است.
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از طرفی جایی که خوب شخم ، ه استکه خوب شخم نزدشد تازه متوجه می، کردمی
شود. البته به مرور زمان آورد و باعث دردسر کشاورز میزیاد وجین می، نخورده باشد

کردند با شناختند و سعی مینوع و کیفیت کار را می، افرادی که کارشان شخم زدن بود
 اری ببندند.قرارداد ک، قرارداد کاری نبندند و فردی که بهتر بود هاآن

 
 

 (kel hâkərdanشخم زدن)کل هاکردن 
 زدند که هر کدام از شخم برای خود نامی مخصوص داشت.بار شخم میچند

وقتی زمین حسابی با آب ، کردندزمین را آبیاری می، چند روز مانده به شخم زدن
 شد. شخم زدن آغاز می ،شدخورد و نرم میخیس می

ورزا »کردند و به آن گاو نر را تربیت می: «gu ?azzȃl لگو ازا»شخم زدن با گاوآهن یا 
varzȃ »زدند سه بار شخم می، گفتند. برای این که زمین زراعی برای نشا آماده شودمی

 yәg kelیگ کل هاکردن »یا « yәg varšan bazu?anیگ ورشن بزوئن »که به شخم اول 

hâkәrdan »ن کاله بیت»: گفتندگفتند که اصطالحاا میمیkâlә baytan .» معموالا در
تا آفت زمین از بین برود و خاک هم به ، زدندماه شخم اول را میزمستان حداقل در بهمن

 xâk yaxә jušخاک یخ جوش هاکنه »: گفتندکه به آن می، دلیل شخم خوردن نرم شود

hâkәne»کار  و ؛ یعنی با برف یخ بزند و با آفتاب یخش باز شود تا زمین بهتر آماده کشت
زمستان زمین را ، کردندمردم را وادار می، گردد. به خصوص دورانی که سپاه ترویج بود
بستند که کردند و به جایش چرخ آهنی میشخم بزنند. چرخ الستیکی تیلر را عوض می

گفتند. کال چرخ دارای تیغه یا اصطالحاا پره نازک بوده می« kâl ĉarxکال چرخ »نام آن 
 ،رفترو نرود. جایی که گل بیش از اندازه نرم بود و موتور در آن فرو میتا چرخ در گل ف

زدند. اگر مقدار زمین کم بود با بیل شخم اول را نمی، بود« lašلش »به اصطالح زمین 
زدند. خیش یا گاوآهن تر و بهتر شخم میزمان شخم دوم دقیق، اگر زیاد بود، کندندمی

تر ین را خوب بکند. اما خیش برای شخم دوم و سوم پهنبرای شخم اول نوک تیز بود تا زم
 بود و نوکش هم زیاد تیز نبود. کارش بیشتر پهن کردن و از هم پاشاندن گل و الی بود.

کشید تا سه روز طول می، شداگر تیلر خراب نمی، زدندآن زمانی که با تیلر شخم می
؛ «kâlә rә baytәmi کاله ره بیتمی»: گفتندزمین را شخم بزنند که اصطالحاا می هکتاریك 

ی بود یا خود موتورچی ئشد؛ یعنی خرابی جزیعنی شخم اول تمام شد. اگر موتور خراب می
آن وسیله خراب را باز کرده ، توانست تعمیرش کنداگر نمی، کردآن را سرمزرعه تعمیر می
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ور اشکال اساسی پیدا مثالا موت، اگر تعمیر کلی الزم داشت، کردو به شهر برده و تعمیر می
 بردند. کالا موتور را توی ماشین گذاشته و به تعمیرگاه می، کردمی

 kâlәکاله بیتن »و « yәg varšanیك ورشن »یا « yәg kelیگ کل »به شخم اول 

baytan »باید مرتب در زمین آب باشد تا خشك ، شدگفتند. وقتی شخم اول تمام میمی
آب باید روی گل  u venә kәtakkә ba?ire?او ونه کتکه بئیره : گفتندمعموالا میــ، دشون

ها هم توی آب با سرد شدن هوا از بین بروند. های هرز بپوسد و آفتو علف ــرا بپوشاند
 .شودد و برای کشت و کار آماده خاک زمین نرم بشو چنینهم

، کردندض میچرخ موتور را عو، افتاددر فصل بهار اتفاق می در شخم دوم که معموالا
 به این چرخ، بستند که به راحتی کلوخ خیس خورده را نرم کندیك چرخ آهنی پهن را می

 ةبود. تیغ« dә varšanد ورشن »را که اسمش « ازال»گفتند. خیش یا می« bәtlâqبتالق »
در شخم دوم عوض  ــطرفه بودیك« یك ورشن»در حالی که تیغه ــطرفه بود آن دو
شاید دو ماه سه ماه. ، زدند. بین شخم اول و دوم فاصله زیاد بودشخم میزمین را ، کرده

گرفتند زدند و خاک اضافی را میرا بیل می )مرزهای قطور(« pǝrkȃpe پرکاپه» در این بین
 کتك»کردند تا زمین را پر آب می، زدندکردند. وقتی شخم اول را میو مرتب و منظم می

kǝtak »نرم شود. وقتی دارند شخم دوم را ، ه و از هم وارفتهخوردیا کلوخ خوب خیس
، کشیدیك روز طول می هکتارزنند به راحتی کار انجام بشود. در شخم دوم که یك می

کردند جای چرخ الستیکی بسته و بعد شروع می، را« bǝtlȃq بتالق»چرخ آهنی پهن؛ یعنی 
توانستند با چرخ ت و نمیبه شخم زدن. جایی که باتالقی بود و زمین عمق زیادی داش

بستند. آن چرخ طوری طراحی شده که ( را میšas par) پرچرخ شص، بتالق شخم بزنند
الی ورود. البته شص پر برای رب و رود کردن بهتر و گلدر جای باتالقی و عمیق فرو نمی

 شد.زیاد هم استفاده می
 sәسه ورشن »یا « sә kelسه کل »یا « til hȃkǝrdan تیل هاکردن»به شخم سوم 

varšan »خیلی زود خاک ، در این شخم چون زمین در آب خوب خیس خورده، گویندمی
 شود.الی شده و برای نشا آماده میوتبدیل به گل

زده را ای زمین شخمبعد از شخم زدن با تخته، برای این که زمین را آماده نشا کنند
لوشك بکشین »: گفتندشود که اصطالحاا میتر نشا انجام کردند تا بهتر و راحتصاف می

lušk bakšiyan » لوشك بزوئن »یاlušk bazu?an .»کرکره »با ، هر کجا تپه چاله داشت
kar kare کردند تا زمین کامالا مسطح شود البته خا میبهخاک را جا« بیل پهننوعی کج

کردند. وقتی سطح میشد و با آن زمین متخته یا لوشك را به جای خیش به تیلر بسته می
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 ab?آب تخت هاکردن »: گفتنداصطالحاا می، شد و زمین آماده نشاشخم سوم تمام می

taxt hâkәrdan .» 
زنند و بار دوم بار شخم میها یكبعضی، دهندامروزه همه کارها را با تراکتور انجام می

زده و زمان شخمها همکنند تا برای نشا آماده شود. بعضیبا تراکتور زمین را آب تخت می
 کنند.زمین را آب تخت می

کش را زند و بعد سم علفکشاورز ابتدا کودهای الزم را می، وقتی زمین آب تخت شود
کند و توی زمین پخش گاه یك روز خزانه شالی را میآن، کندچند روزی صبر می، زندمی
به نسبت زمین کارگر  گاهآن، های خزانه با فرقون یا تیلر استپخش کردن دسته .کندمی
تواند هزار تا می، کند. اگر کارگر در نشاکاری خبره باشدآورد و زمین را نشا میمی

 پانصد متر نشا کند.وهزار
پوشاند و بعد اگر الی میوبیل مرز و پرکا را با گلیا کج« balu بلو»این موقع کشاورز 
جا را یکسان بگیرد. کنند تا آب همهمی آن را صاف« kar kareکرکره »جایی صاف نباشد با 

ها وجین بزند. بعضی آبی بعضی قسمتبه دلیل کم، شوددر غیر این صورت باعث می
، پوشانند تا از هدر رفتن آب جلوگیری شودجاهای مرز و پرکا را با پالستیك نازک می

 جلوی علف هرز را بگیرد. چنینهم
 
 

  tim jârتیم جار 
دور تا دورش را پرچین ، زمین را به عنوان تیم جار انتخاب کرده کشاورز یك قسمت از

ر د، کرده تا حیوانات وحشی به خصوص گراز اذیت نکند. قبالا که شخم اول را زده بودند
زنند تا خاکش حسابی نرم شود؛ یعنی حسابی تبدیل به ماه اسفند چند شخم دیگر می

تر به قطعات کوچك، را مرزبندی کردهدو روز کشاورز آن  یالی گردد. بعد از یکوگل
 čammȃzچماز »، «آقطی palem پلم»شامل « ammȃrǝ? امماره»کند. توی آن تقسیم می

کنند تا امماره پوسیده و به گل مدتی صبر می، و کود حیوانی گوسفند ریخته« سرخس
ره تخت آن را با کرک گاهآن ــزنندها فقط کود شیمیایی میالبته بعضی ــ تبدیل شود

جا را بگیرد. ماه فروردین شالی را توی آب حوض خیسانده و بعد روی کرده تا آب همه
یا آقطی « palemپلم » قبالا ، کنندزمین پالستیك گذاشته و شالی را روی آن خالی می

روی آن گذاشته و بعد کیسه از جنس کنف )گونی ، روییده را که آماده کرده بودندتازه
پوشانند و روی پالستیك را ذاشته و روی کیسه را با پالستیك میکیسه( را روی آن گ
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زنند و گذارند تا باد نبرد. هر روز کیسه را از رویش برداشته آب ولرم میجسم سنگین می
 را کاردهند تا خوب جوانه بزند. اینپوشانند. چند روز این کار را ادامه میبعد رویش را می

دهد. در این مدت کشاورز خزانه یا تیم جار رش انجام میمعموالا خانم خانه به کمك شوه
یا قطعه زمینی که « uli? اولی»کشد؛ یعنی با یك چوب تخت طوری می« pesu پسو»را 

ترین ناهمواری نداشته باشد کند تا کوچكتخت و مرتب می، شودبرای خزانه آماده می
در چاله شلتوک بپوسد شود زیرا یك چاله کوچك یا حتی یك برآمدگی کوچك سبب می

 گاهآنکند و پر آب می، و در برآمدگی پر از علف هرز شود. وقتی زمین را پسو کشید
های هرز به کلی از بین بروند. یك دو روز کنند تا علفکش زده و چند روزی صبر میعلف

و کنند را خالی می« اولی»مانده است تا شالی به عمل آمده را توی تیم جار بریزند. آب 
کش نماند و به خزانه آسیب نرساند. کنند تا اثری از علفبار پر آب کرده و خالی میچندین

، دو روزی پر آب کردهزده را توی خزانه ریخته و یكشالی جوانه، وقتی همه چیز آماده شد
ها آب اولی را خالی کرده تا بذز خود را خشك کند تا نپوسد بعد در روز برای شب گاهآن

، ندبنداولی را آب می، ی از رویش علف هرز و نسوزاندن جوانه ظریف توسط آفتابگیرجلو
که هوا سرد است آب پوششی برای خزانه  ،به این دلیل دو شب نخست اولی پر آب است

یعنی هر روز صبح پر آب ، را پر آب کرده« اولی»است تا دچار سرمازدگی نشود. بعد از آن 
دهند تا شالی ریشه زده این کار را آن قدر ادامه می .نندککنند و شب آب را خالی میمی

« u rә bapprәssә? او ره بپرسه»اش بلند شود. وقتی جوانه بلند شد و اصطالحاا و جوانه
کنند و بلکه آب مرتب از سر وارد دیگر آب را خالی نمی، یعنی بلند شد و از آب باال آمد

یا ، گویندمی« râs ?uراس او »که اصطالحاا  رود.بیرون می« اولی»شود و از انتهای می
خواهند کود شیمیایی یا فقط زمانی که می« tim jâr râs ?u bayyәتیم جار راس او بیه »

کنند و هنوز آب خالی نشده آب را برای مدتی قطع می، خوار بزنندخوار و سبزهسم ساقه
کنند. قد خزانه آن را نشا می ،ماه که خزانه بلند شدکنند. بعد از بیست یا یكپر آب می

در این مدت سخت ، متر برسدآماده شده برای نشا حدوداا باید به پانزده الی بیست سانتی
کند. آن خرانه زودتر رشد می، تر باشدبه مراقبت نیاز دارد. هر چه آب و هوا مناسب

ین برود یا خوب افتد که خزانه شالی از باتفاق می ،هایی که هوا سرد و بارندگی باشدسال
ای برای جلوگیری از عده، دوباره توی خزانه شالی بریزد، عمل نیاید و کشاورز مجبور شود

یعنی تا چند روز اول خزانه که ریشه نزده ، کننداین کار آن را پالستیکی یا مشمایی می
هم  هرویش را پالستیك کشیده تا از گزند سرما در امان یاشد و خزان، و از آب باال نیامده

به رشد و نموش ادامه دهد و زودتر برای نشا آماده شود. به  بیشتر اطمینانبا زودتر و 
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« u ĉini?اوچینی»مشمایی یا ، روش اولی را تیم جار هوایی و دومی را تیم جار پالستیکی
 گویند.می

دادند برای تیم جار پالستیکی انجام همان کارهایی که برای تیم جار هوایی را انجام می
زیرا در زیر پالستیك بذر به ، کنندتر و با فاصله بیشتری بذرپاشی میدهند. منتها تنكمی

به دلیل شدت آفتاب و عدم مراقبت به موقع  کهاینشود. مگر ندرت دچار آفت زدگی می
کنند تا شالی بسوزد و از بین برود. ابتدا دور تا دور داخل اولی را جوی کوچك ایجاد می

گرد به بیرون هدایت کند. وقتی بذر را توی تیم جار ریختند. با نی یا میله رطوبت و آب را
روی ، کای نازک که از قبل به تعداد مورد نیاز آماده کرده بودندشماره هشت یا لوله پیله

کنند تیم جار به شکل گنبدی گذاشته؛ یعنی دو سر نی یا لوله را به دو طرف خرانه فرو می
الستیك را داشته باشد. بعد باالی آن را با پالستیك محکم ای که تحمل پبه گونه

الی وپوشانند تا سرما و گرما به آن گزند نرساند. دور تا دور پالستیك را با گلمی
پوشانند تا باد پالستیك را از جا نکند. ابتدا و انتهای پالستیك را یك منفذ کوچك می

که داخل پالستیك بر اثر گرما ایجاد  همان قسمت از اولی را شکافته تا عرقی، گذاشته
به بیرون هدایت شود تا خزانه بر اثر حرارت و بخار نسوزد. وقتی چند روزی ، شودمی

کم پالستیك کم، گذشت و خزانه رشد کافی کرد و هوا هم گرم شد و مناسب خزانه شد
ا آماده شود. برای نش، تا به هوای بیرون هدایت کرده، را به مرور از سر تیم جار برداشته

پوشانند باید مواظب باشند روزها در هوای گرم هنگامی که با پالستیك روی خزانه را می
زیرا گرمای زیاد داخل پالستیك آب را جوش آورده در نتیجه ، داخل خزانه آبیاری نکنند

 «اوره»در چند مرحله کود شیمیای ، رود. وقتی پالستیك برداشته شدخزانه از بین می
تر ام کندن راحتگهم رشد آن بیشتر شود و هم ریشه آن سفت و محکم نشود و هنزده تا 

 کند.باشد. نکته آخر این که خرانه پالستیکی زمین بیشتری را اشغال می
 
 

  نشا
با تیلر زمین را شخم زده؛ یعنی شخم سوم یا همان ، وقتی خزانه شالی آماده نشا شد

زمین  هکتارطور که قبالا گفتیم معموالا یك انهم، انجام شد« ti hȃkǝrdanتیل هاکردن »
، بیلکند؛ یعنی با کجزنند. کشاورز مرزها و پرکاها را مرتب میدر یك روز شخم سوم می

 مرز را با پالستیك، اگر نیاز به پالستیك باشد، پوشاندالی روی مرز را میویك الیه گل
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جام را ان« آب تخت هاکردن»و « لوشك بکشین»پوشانده تا جلوی آب را بگیرد. بعد عمل 
ها بعد از بعضی، زنندکود شیمیایی را به مقدار الزم می، دهند. وقتی زمین مسطح شدمی

تیم »کنند به شروع می گاهآنزنند. زنند که کود تریب و اوره را به نسبت مینشا کود می
در ، کندند وقتی خزانه شالی را« tim bakәniyanتیم بکنین »یا « tim butan بوتن
آورده و « nәšâ karنشاکر »کنند و فردای آن روز های مناسب توی زمین پخش میدسته

 کنند.زمین را نشا می
بست که در طول نشا او را در گذشته کشاورز یا صاحب زمین با یك نفر قرارداد می

زمان از  توانست قرارداد فصلی باشد مثالا می، های مختلف داشتکمك کند. قرارداد شکل
کاشت تا برداشت یا یك مقطع به خصوص فقط نشا کردن یا از زمان شخم زدن تا نشا 

یلو کصدیك را نشا کند. مثالا هکتارفقط یك  مثالا، دادندکردن. مزد هم براساس قرارداد می
که از زمان آغاز شخم زدن تا نشا کردن دوخروار یا برنج در فصل برداشت بدهد یا این

ها یالبته بعض، ج بدهد. برنج معموالا در گذشته دورگرده یا خرسند بودکیلو برندویست
گفتند. به مرور زمان برنج طارم مرسوم می« ماه قرار»بستند که به آن ماهانه قرارداد می

کم به مرور زمان ها به صاحب زمین و نوع کار و کارگر بستگی داشت. کمشد. همه این
د روز چنیك، کندشد و کشاورز وقتی زمین را آماده می کارگر قراردادی به روزمزد تبدیل

کند. کارگر غروب یا بعد از اتمام کار مزدش را جا زمین را نشا میآورد و یكکارگر می
ار آورند تا پنج بعدازظهر ککند. کارگرها را صبح زود مثال پنج یا شش صبح میدریافت می

کارگر بهتر کار ، دهند. هر چه غذا بهتر باشدیناهار و عصرانه م، صبحانه هاآنکنند. به می
 کند. می

بعد  ،نشا را از خزانه به داخل زمین برده« تیم چو»در گذشته که تیلر و فرقون نبود با 
 نشا کند.« nәšâkarنشاکر »آن به نسبت زمین پخش کرده تا 

 
 

  yək vəjinیك وجین 
ها بعد از چند بعضی، زنندمیکش یا علف« vâš davâواش دوا »ها قبل از نشا بعضی

های نشا و طوری ساقهکنند بهروز مثالا پنج یا شش روز بعد از نشا زمین را پر آب می
 زنند تا علف هرز رشد نکند.علف کش می گاهآن، های نشا باالی آب باشدبرگ
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حداکثر پانزده الی بیست روز زمین زراعی باید وجین ، چند روز که از نشا گذشته باشد
کنند که گیرند و خودشان وجین میبسیاری از کشاورزان برای وجین کارگر نمی، شود
کنند تا نشا رشد و نمو بهتری بکند. حتی اگر زمین وجین نداشته های هرز را میعلف
« čak bakŝiyan چك بکشین»باز باید به بهانه وجین توی زمین گشت. به اصطالح ، باشد

 kalǝ کله بورده»گویند شا کنند که اصطالحاا به آن مین، اگر جایی نشا نداشته باشد

burdǝ » کله بورد»آن قسمت kalә burd »نشا ، کنند. وقتی کشاورز وجین کردرا نشا می
شود که هایش زیاد میبرگ و ساقه، گرایدکند. از زردی به سبزی میرشد دو چندان می

 «نشا زیر خودش را سایه کرد nәšâ sâyә hâkәrdәنشا سایه هاکرده »: گوینداصطالحاا می
 
 

  də vəjinد وجین 
های در وجین دوم بعضی علف .دهندبعد از دو هفته یا بیشتر وجین دوم را انجام می

کنند. باید دقت بیشتر کرد تا می، را که شبیه نشا است« bȃzǝmer بازمر»هرز از جمله 
عالوه بر این که مستقل رشد « بازمر»ها پنهان نشود. ها و چشماز الی دست« بازمر»

کند؛ که در کنار نشا وقت به شکل انگلی رشد میگاهی، کند و کندنش راحت استمی
خواهد. زمان وجین به همین دلیل دقت بیشتری می، پیدا کردن و کندنش سخت است

، های از بدن که لخت استبه قسمت، شودهای نشا زبر و خشن و سخت میدوم برگ
« varzanورزن »به آن ، کندبازمری که کنار نشا به شکل انگلی رشد می رساند.آسیب می

 گویند. می« dәlә varzanدله ورزن »یا 
، ĉukâ چوکا، ĉurچور sagә vâšسگ واش ، های هرز عالوه بر بازمردر مجموع علف

کنند. و... بیشترین مزاحمت برای نشا ایجاد می u ĉangәlak?او چنگلك، sirakسیرک 
منتها در گذشته ، کندهای مخصوص علف هرز کمتر اذیت میکشبه دلیل علفامروز 

گرفت. وقتی وجین اول به انتهای زمین وجین کردن روزهای زیادی وقت کشاورز را می
ده بود نکنشد که هم خستهوقت با یك روز استراحت وجین دوم شروع میگاهی ،رسیدمی

. هنگام وجین کردن دست و پا قرمز شدو گاهی وقت باعث زخم شدن دست و پا می
ترین دلیلش استفاده از سم و کود از یك طرف و ها. شاید مهمبه خصوص ناخن، شودمی

 رنگ ریشه گیاهان از طرف دیگر است.
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شود که اولین مرحله کم زمین برای خوشه درآوردن آماده میبعد از وجین دوم کم
ای رشد رشد برگ و ساقه دو برگ به گونهای هنگام است. به گونه« jәftә par جفت پر»

اش کمتر سایه، کندنشا خود را جمع می، آیندرو و برابر هم باال میهکنند که دقیقاا روبمی
گیرد که ها درون نشا شکل میدهد تا چند روز دیگر خوشهشود. این قسمت نشان میمی

نشا را بشکافی داخل آن  یعنی اگر، گویندمی« usә bәtim? اوس بتیم»اصطالحاا به آن 
برای ، دهدتوانی ببینی. بعد از چند روز نشا کامالا خود را نشان میبرنج شلتوک را می

تنگ »، خواهد خوشه بیرون بیایدبیرون آوردن جوانه آماده است. روزهای آخری که می
: ویندگآیند میها بیرون میگویند. وقتی اولین خوشه یا خوشهمی« tangә sәtârә  ستاره

ن آمد ویعنی خوشه خود را نشان داد یا اولین خوشه از ساقه بیر« nәšun bazu نشون بزو»
دهد. بعد آن را کنده به خانه آورده به خانواده نشان می ،و معموالا کشاورز خوشحال شده

یکی بیرون آمد و در حقیقت نصف زمین دارای خوشه شد از چند روز که خوشه یکی
 pâkәپاک سر »: گویندمی، وقتی کامالا خوشه بیرون آمد« nәsfә sar نصف سر»: گویندمی

sar »راس سر »به آنrâssә sar »در حقیقت ، هزیرا خوشه هنوز شیره نبست، گویندهم می
سر خوشه سنگین ، تو خالی است. وقتی که خوشه شیر بست و وزن آن سنگین شد

یك جهت خاص قرار گیرند که  ها به سمت پایین خم شوند و درو تمام خوشه، شودمی
کنند. به آن در حقیقت جهت باد سر را خم می، کنندمعموالا به سمت شرق سر را خم می

شال رنگ »به آن ، گرایدگویند. بعد از مدتی رنگش به زردی میمی« pâkә nәzâپاک نزا »
šâlә rang »گویند. می 

اورز کش، برسد ان درو کردن فراوقتی وجین دوم را گرفتند تا زمین خوشه دربیاورد و زم
کار نیست و مرتب باید هم برای آبیاری و هم برای محافظت از گرازهای وحشی و کندن بی

 : های هرز کار کند. بعضی از کارها به شرح زیر استعلف
 دهدخودش را نشان می« بازمر»هایش بلند شد وقتی نشا ساقه: bâzәmer zanبازمر زن 

برد و جلوی رشدش را انتهای بازمر را می« dahrәدهره »شده با و کشاورز وارد زمین 
که اول این: گویند. این عمل چند خاصیت داردمی« بازمر زن»گیرد. اصطالحاا به آن می

کند و تر رشد میراحت، است« sar bakšiyanسربکشین »نشا مرحله خوشه زدن یا همان 
 شود. شود و وقتش کمتر گرفته میمزاحم درو کننده نمی، از طرفی موقع درو کردن

های مرز و پرکا بلند علف، از زمان نشا تا درو کردن: marz hâkәrdanمرز هاکردن 
رسد می هایی فرااما زمان ،کنندهای مرز را با دست میشود. هر چند هنگام وجین علفمی

ها را فعل« داس dahrәدهره »ها را کند به همین دلیل با شود با دست علفکه نمی
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ها را برای گاو یا اسب خانگی آن علف، اگر کشاورز زمین را سم نزده باشد، تراشندمی
مصرف آن برای دام ، پاشی کرده باشدکنند. اگر زمین را سممناسب است و استفاده می

 شود.در نتیجه حیوان بیمار و جیگرشان خراب می، خطرناک است
شاورزی که مرزهای کلفت و پهن دارد و به اطراف زمین ک: vәre bazu?anوره بزوئن 

گویند تراشند که اصطالحاا میمی« داس dâzداز »هایش را با علف، گویندآن پرکا یا نوار می
 «وره بزوئن»

مرز یا پرکا ، آب را از زمین خالی کنند وقتی بخواهند کامالا: barә bazu?anبره بزوئن 
شود. معموالا زمانی که زمین خوشه درآورد کنند و آب خیلی سریع خالی میرا عمیق می

کنند تا موقع درو زمین خشك باشد و خالی می آب را کامالا ،و رنگش به طالیی گرایید
 تر درو کنند.راحت

با چوب و پوست : langә hâkәrdanیا لنگه هاکردن  langar hâdâ?anلنگر هادائن 
تا روی مرز ولو و مزاحم رفت  بندندهای نزدیك مرز را طوری میدرخت یا طناب شلتوک

باعث حفظ شدن شلتوک نزدیك مرز که محل رفت و آمد  چنینهمو  شودو آمد کشاورز ن
 بشود.، است

کشاورز روزی پیش مال یا باسواد ده ، زمانی که شالی رسید: sâ?at xәšساعت خش 
دارد. گیرد که مثالا چه روزی ساعت دارد؛ یعنی برای درو کردن شگون ساعت می، رفته

 ، کنددرو می« ساعت خش»قسمتی از زمین را به عنوان ، زمین رفته روز مشخص به سر
کشاورز با خیال ، از روزی که ساعت خش انجام شد: binj bәtâšiyanبینج بتاشین 

هایی که محصول کمتر دارد و به اصطالح الغرتر کند. ابتدا قسمتراحت زمین را درو می
جا کند تا زمین کامل برسد و بعد کارگر گرفته و یكو میدر، چون زودتر رسیده، است

فردا عصر آن را جمع ، هر چه امروز تا ظهر درو کردند، کند. اگر هوا آفتاب باشددرو می
کسوها را «. kasu zam hâkәrdan کسو جم هاکردن»: گویندکنند که اصطالحاا میمی

گویند. هر ده تا می« kar dassәسّه کر د»بندند که به آن حدوداا ده تا ده تا با هم می
« kulәکوله »چینند که اصطالحاا به آن را یك جا باالی مرز روی هم می« کر دسه»دوازده 

کسو ، تر باشدیعنی هر چه دست فرد بزرگ، دست افراد است گویند. کسو به اندازهمی
ودتر خشك شود. تر بگیرد تا زکسو را کوچك، کندتر است. کشاورز معموالا سعی میبزرگ

 به خصوص اگر بارانی باشد. 
 : شودکوله بدین شکل روی هم چیده می



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  510    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

، گذارندشلتوک را در زیر و بعد سه عدد را روی آن می ةابتدا سه تا دست: تاییده (0
چینند تا آب ای میبعد دو تا یکی هم روی آن به گونه، گذارندیکی دو تایی می گاهآن

 نفوذ نکند.
تا دوتایی و بعد یکی روی دو، تا روی آنتا زیر و بعد یکی سهابتدا چهار: اییتدوازده (7

 .آن
دهند که پنج تایی هم انجام میوتایی یا بیستشانزده های بزرگ مثالاها کولهبعضی (9

 زیرا بهتر از گزند باد و باران در امان است.، تایی استتایی و دوازدهبهترین همان ده
 گویند.می« kar kulәکر کوله »زار را جود در شالیهای موبه کوله

 یك روز آفتابی همه، وقتی زمین کامل درو شد و کسوها را بستند و کوله کردند
گونه آوری بدینکنند. روش جمعرا در یك مکانی به نام جینگاسر جمع می« هاکوله»

ه خورجین را که از چیزی شبی xar gelخر گل »کنند و بعد ابتدا اسب را آماده می: است
خیلی نرم و آرام ، برده« کرکوله»اسب را کنار ، پشت اسب گذاشته، جنس چوب است

آورند. البته از قبل جینگا سر را می« جینگا سر»به ، گذاشته« خرگل»را داخل « کرها»
شود ریزند. زمانی که کار کشاورزی تمام میچادر گذاشته و کر را روی آن می، آماده کرده

 kârکار برکت بیه : گویندمام شد میتبگویند کار  کهاینبه جای ، درو انجام شد مثالا

barkat bayyә .کار برکت شد 

جای مخصوصی بود که نسبت به سطح زمین در بلندی قرار « جینگا سر»در گذشته 
 هکتارشد. معموالا هر ششگونه کشت و کاری انجام نمیدر آن قطعه زمین هیچ، داشت

که موقع بزرگ داشتند. قبل از این« جینگا سر»یك ، گفتندآن یك گوشته می زمین که به
کردند؛ یعنی با آن را تمیز و عاری از هر گونه خار و خاشاک می، درو کردن شالی فرابرسد

داشتند تا کامالا سطحش صاف شود که ای برمیای از زمین را به گونهبیل و فکا الیهکج
 ه و پالستیك نباشد. دیگر نیاز به چادر یا کیس

جارو کرده در ، شدها از کاه جدا میهر چه ساقه، سر آورده وقتی شلتوک را به جینگا
، گفتندمی« kar rezәکر رزه »داشتند که به آن ریختند و جداگانه آن را نگه میکیسه می

 بیشترکار بود. البته بودند افرادی که برای به دست آوردن از آن نصف« کر رزه»معموالا 
کردند جا میبهزدند یا بدون احتیاط جارا محکم زمین می« شلتوک»، کلك زده« کر رزه»

 به منزل ببرند.، تا بیشتر شالی از ساقی جدا شود و غروب بار اسب کرده
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چیند آورند فرد با تجربه و کاربلدی کرها را روی هم میزمانی که کر را به جینگا سر می
گویند. کرهای روی هم چیده شده یا به می« kar daĉiyanدچین کر »که اصطالحاا به آن 

 «bәnә karبنه کر »است یا به شکل « pәštә ĉiپشت چی »شکل
 âlәm?عالم»خواهند روی هم بچیندند که می« کری»زیر کر را به اندازه : پشت چی

 ایبعد سر کر که دارای ساق است به سمت بیرون و انته، کنندفرش می« های برنجساقه
بعد داخل آن را با کر پر کرده که با ، چیدندکر به سمت درون روی هم به شکل دایره می

گویند. از ابتدای چینش تا باالی آن را به شکل مخروطی می« dәlә karدله کر »آن 
چیدند تا آب در آن نفوذ طوری می، شوددار میکم باریك و شیبچیندند. باالی کر کممی

چون این کار سخت ، آوردندا با یك دسته کر به شکل تاج یا کاله در مینکند. نوک کر را ب
چینند. یعنی ابتدا سه عدد دسته نوک آن را به شکل کوله می، توانندها نمیبعضی، است

، کنندهای آن را به اطراف پهن میساقه .گذارندشالی را زیر بعد دو عدد و بعد یك عدد می
یی که مهارت زیادی هاآنا بپوشاند و از نفوذ آب جلوگیری کند. جا رپر از برنج همه تا ساقه

 آورند که زیبایی خاصی دارد.می نوک آن به شکل کاله در، دارند
های شلتوک را به شکل کوله بعد دسته، پوشانده« عالم»ابتدا زیر آن را با : بنه کر

انتها به ، ه سمت داخلها باما این بار سر ساقه، گذاشتند و روی آن شلتوک را گذاشتهمی
، چینندای روی هم مینیم به همین شکل استوانهومتریك ،مترتا یك، سمت بیرون بود

شد. وقتی چند بعد از آن نوک ساقه به سمت بیرون و انتهای ساقه به سمت داخل می
کردند نوکش را کامال جمع می، کم آن را به شکل مخروطی در آوردهکم، چیدندردیف می

کردند تا از گزند آب و باران و باد در امان دادند. باالی آن را کوله میب مالیمی میو شی
 بماند.

موسوم بود. با چوب یك چارپایه « dârә karدار کر »البته نوعی کر در گذشته به نام 
چیدند. تا در اوقات فراغت یا اول بهار شالی را کردند و شلتوک را روی آن میدرست می
شد. آن از رطوبت حفظ می ةاول پای: کرده و به کارخانه ببرند. چند فایده داشتاز کاه جدا 

ماند. سوم کسانی که در حانه جا و مکان دوم از گزند حیوانات وحشی و اهلی در امان می
 بود. هاآنطبیعت انبار خوبی برای ، نداشتند
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 خرمن کردن با اسب  jingâ bazu?anجینگا بزوئن 
سر  یك جینگا، هکتار بودفته شد در گذشته هر گوشته زمین که ششطور که گهمان

وار و وسیع که از نظر وزش باد و موقعیت دایره، داشت. جینگا سر مکانی صاف و مسطح
کشت ، های انتخاب شدهانتخاب کرده. در چنین مکان، جغرافیایی در وضعیت مناسبی بود

تر و بلندتر در نظر گرفته نی مرتفعنسبت به سطح زمین اطراف در مکا، شدو کار نمی
از هرگونه علف هرز و خار و خاشاک ، شد. قبل از درو برنج آن مکان را تمیز کردهمی

ترین طوری که زمین صاف و بدون کوچكبه، رویی را کندهبیل الیهبا کج گاهآن، زدوده
ی به چادر نباشد. کردند تا نیازجا را مرتب میای آنخوردگی باشد. به گونهچاله و ترک
 (kar کردند به دروی برنج. بعد از درو )کرشروع می، شدسر کامالا آماده می وقتی جینگا

 گفتند. چی میپشته آن روی هم چیده که اصطالحاا به را سر های شلتوک جینگایا دسته
کوبی خرمن، در یك روز آفتابی، سر آوردند های مورد نظر را به جینگاوقتی که شلتوک

قرار  ،جینگا بزوئن. ابتدا از قبل با افرادی که اسب داشتند: گفتندکردند که میرا شروع می
 ،گذاشتند که در فالن روز ما جینگا داریم. یك نفر که متخصص جینگا زدن بودو مدار می

وار روی هم پهن کرده که دایره، بعد دسته شلتوک را باز کرده، ابتدا اسب را وارسی کرده
، کرددو یا سه اسب را کنار هم ردیف می، یك نفر، نیم محیط آن بودهمترمتر یا دوحدود دو

راه رفتن نه خیلی  lәgلگ »اسب را روی شلتوک به شکل ، افسار اسب را به دست گرفته
، شدبرد. وقتی شالی از کاه جدا میچند ساعتی به شکل منظم راه می« تند و نه خیلی کند

کردند. کاه را از شالی جدا می گاهآنتا ضمن چرا استراحت کنند. ، اسب را در آیش رها کرده
شالی؛ یعنی جدا « hәpâtanهپاتن »کردند به شروع می« پاروی چوبی fiyәفیه »بعد با 

نگ جدا و صاف شود. وقتی که شالی از کاه نکردن کاه از شلتوک. تا شالی کامالا از کاه و 
یا پیمانه توی « kilәکیله »آن را با ، ی ریز پاک شدهادانه و کاهیا نیم« چکو و ننگ»و 

کیله »رساندند. هنگام پیمانه کردن که با ابزار کیسه ریخته و بار اسب کرده به منزل می
kilә »شد که حسن شهرت داشته باشد و بتواند مور این کار میأیك نفر م، گرفتانجام می

کرد. وقتی اولین بار کیله را پر می یکسان پیمانه کند. او یك خروار یك خروار پیمانه
. بعد دومین کیله را «یك و یك و یك و یك»: گفتمی، ریختکرد و داخل کیسه میمی

شمرد تا می رقدآن، «دو و دو و دو و دو» :گفتمی، ریختکرد و داخل کیسه میپر می
گونه م و پنج همینکیله بعدی را پر کند و خالی کند. این عمل برای پیمانه سوم و چهار

پنج و پنج و  ؛چهار و چهار و چهار و چهار ؛سهو  سه و سه و سه»: گفتادامه داشت و می
. یك نفر «بیش باد»: گفتندهمگی می «.بیش باد»: گفتنفر می. یك«و پنج جو پن جپن
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بخیل چشم حسود و »: گفتفرستادند. یك نفر میهمه صلوات می، فرستادبلند صلوات می
کننده زیر لب شعر هم وقت کیله. گاهیندکردهمه با صدای بلند تکرار می، «کور باد

 خواند. می
وقتی لب تا لب  .دادبعد با دست رویش را فشار می ،کردکننده ابتدا کیله را پر میکیله

ای که از هر طرف سرریز کند به گونه، ریختشد با دو دست شالی را رویش میکیله پر می
 کرد. عد کیله را داخل کیسه خالی میب

اسب را در اختیار کشاورز قرار ، ؛ یعنی یك روز کاملداداسب را کرایه میکه فردی 
رساند و غروب هم سه الی چهار کیله شالی داد و تا غروب شالی و کاه را به منزلش میمی

ن کشاورز هم داد و آکشاورز میبه یا این که به شکل قرضی اسب را  ؛کرددریافت می
 کرد. شتافت و قرضش را ادا میداشت به کمکش می« جینگا»روزی که او 

توی خانه هم معموالا مادر و دخترها آن را به پشت ، نددآوربه خانه میکیله را وقتی 
تا در موقع مناسب از بام پایین آورده و در آفتاب آن را  کردندمیجا خالی آن ،بام برده
انه برده و پوست را از شلتوک جدا کرده و برنج را برای مصرف به به کارخ کرده وخشك 

 فروختند.می ،ند. اگر شالی اضافی داشتند بعد از پوست کندن به شهر بردهدآورخانه می
هر کدام  .کردندمزرعه با کیله شالی را تقسیم می کار بود سرزمینی که دست نصف

کردند. اگر مزدش را جداگانه پرداخت می، اگر کارگر برای خود بگیرند، کارارباب و نصف
 کردند. گرفتند و مزد را هم مشترکاا پرداخت میکارگر مشترک می

گفتند مال خدا. به می، ای ریختهمقداری شالی مشترک را جداگانه در کیسه چنینهم
 بخشیدند. فقیر و نیازمند می

خانه داخل فر خشك به مرور زمان که کارخانه دارای فر شد و شلتوک را در کار
فروشند و پول مشترکاا شالی را به کارخانه برده بعد از پوست کندن برنج را می، کنندمی

 خرند.جا برنج را میبه کارخانه آمده همان هاکنند. البته امروزه دلّالآن را با هم تقسیم می
 
 

 mišəkârمیشکار 

بندند که از فصل نشا تا د مینفر قراردانفر یا دوهر سال در فصل کشت و کار با یك
پایان درو از زمین مواظبت کند تا گراز و خوک به زمین زراعی آسیب نزند در ازای آن 

هکتاری چهار کیله یا پنج کیله شالی بعد از درو دریافت کند. به فرد مورد نظر میشکار  مثالا
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مورد نظر را  گویند. به عمل آن فردشکار کننده خوک یا گراز می« xi zanخی زن »یا 
ها اطراف و داخل مزرعه شب ،بانگویند. معموالا شو په یا نگهمی« šu pe?iای شو په»

کنند زار آسیب نرساند. بعضی از این افراد تالش میزند تا حیوان وحشی به شالیگشت می
ها ضیزنند و بعزار کسی آسیب نبیند. به محض دیدن گراز در مزرعه آن با تیر میتا شالی

در نتیجه پایان کار  ؛دندهه دلیل تنبلی یا هر دلیل دیگر کارش را خوب انجام نمیب
سیب زار من آگراز به شالی کهاینها به بهانه دهند. بعضیبه او مزد نمی ،ها دبه کردهبعضی

ه ب .شکار گراز است اناز کولیانی هستند که کارش هاآندهند. به هر صورت مزد نمی، زده
کنند. البته بودند افرادی که هرگز لب د از شکار از گوشت آن استفاده میهمین دلیل بع

 زدند و معتقد بودند که گوشتش نجس است. به گوشت گراز نمی
ا صداهای ب، دیدندبعضی از میشکارها هنگام گشت و گزار گراز را می ،گفتندها میبعضی

د تا در فصل زمستان و سرما کردندادند و از مزرعه دور میرا فراری می هاآنمخصوص 
 ها بفروشند.ر کرده تا به ارمنیشکا

 
 

 kənvâ bazu?anکنوا بزوئن 

ه کمباین غیردستی ک، کمباین دستی، شودنوع تقسیم میدو کمباین به  kәnvâکنوا 
است  جا متمرکزشود و یكشود. نوعی از آن به تراکتور بسته میبه چند دسته تقسیم می

کند. نوع دیگرش داخل مزرعه گشته کسو یخته کاه را از شالی جدا میو کر را داخل آن ر
یری زنجگویند که خود به دودسته زنجیری و غیررا داخل آن ریخته. نوع دیگر سرتاش می

زنجیری کمباین بزرگی است در حقیقت کمباین درو جو و شود. کمباین غیرتقسیم می
 ،اری و تغییرات اندک داخل زمین گشتهکگندم بود یا حداقل که شبیه آن بود با دست

راحی طوری ط ،تر از کمباین دیگر استکند. کمباین زنجیر که کوچكمانند گندم درو می
رود و هم می ،الی اندک باشدودر جایی که گل .کنددرو می ،داخل زمین گشتهکه شده 

بپاش کمتری های دیگرش بریز و دهد. این نوع کمباین برخالف نوعکارش را انجام می
 دهد.دارد و شالی کمتری را هدر می

در ، ودشاین نوع کمباین که به تسمه به تیلر وصل می: کمباین دستی یا خرمن کوب
ای که حرکت نکند. با روشن کردن تیلر راه به گونه، کردندیك زمین مسطح تنظیم می

کنوا چی »چی یا  کنند. به چند کارگر نیاز دارد. یك نفر به عنوان موتوراندازیش می
kәnvâ ĉi »کند. کار او بسیار سخت است. یا کسی که شلتوک را در دهانه کمباین رها می
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کم در دهانه کمباین گذاشته تا کاه از شالی جدا شود. در او باید دسته شلتوک را کم
شد به سختی شالی از کاه جدا می، بود« نوعی برنج گرده tâyjunتایجون »گذشته که شالی 

داشت تا شالی از کاه جدا شود و مورد نظر باید ابتدا با دست دسته شالی را نگه می فرد
شود هم مچ کوب رها کند. کار سختی بود هم دست زخم میبعد آن را در دهانه خرمن

 گرفت.دید و درد میدست آسیب می
 ،کوبگذاشت. در قسمت راست خرمنکنار کنواچی می، یك نفر دسته شالی را باز کرده

آمد یك چاله کنده تا زنبیل در آن جای بگیرد جایی که شالی جدا شده از کاه بیرون می
نفر آن را برداشته داخل کیسه خالی بعد از پر شدن یك .شدو شالی داخل آن ریخته می

دوز جوال« gâl nujگال نوج »ها را بار زده و سر آن را با کرد. یك نفر هم کیسهمی
کاه « kamәlکمل »کوب ایستاده نفر جلو خرمنگذاشت. یكن میدوخت. و گوشه زمیمی

بست. ها را میکوب کاهنفر هم از آغاز کار خرمنتا مزاحمت ایجاد نکند و یك ،را کنار زده
 بردند.اگر وقت داشتند کاه را هم خانه می، رساندندها شالی را خانه میابتدا اسب

تنظیم آن راحت ، سر مزرعه برده، ار کردهدار سوکوب را روی شاسی چرخبعداا خرمن
دیگر نیاز به حمل و نقل و بلند کردن با دست نبود. فقط جای الستیك را کمی گود ، بوده

 زد. کرده تا چرخ در آن آرام گیرد. گودی طوری بود که چرخ لق نمی

 
 

 بعضی از اصطالحات کشاورزی 
 .کار داردن نصفصاحب زمین زراعی بسیار زیاد که چندی: arbâb? ارباب
 .کندکسی زمین زراعی دیگران را کشت می، کارنصف :akkârә? اکّاره

 وقتی خوشه داخل ساقه باشد و هنوز بیرون نیامده باشد. : usә bәtim? اوس بتیم
 dârmiدارمی تاشمی »: گویندمی ،کنندوقتی دارند درو می، درو کردن: bәtâšyanبتاشین 

tâšәmi».  
 .رسیده: barәssiبرسّی 

 نیم به سمتومترچی است که ساقه شالی تا یك الی یكنوعی پشته: bәnә karبنه کر 
 داخل است و انتهای آن بیرون. 

ای دیگر خوشه، وقتی تمام خوشه کامالا به سمت پایین خم شود: pâkә nәzâپاک نزا 
 سرش باال نباشد.
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به نوعی که سر ، روی هم بچیند جا جمع کنند وها را یكهرگاه کوله: pәštә ĉiچی پشته
  .ساقه شالی بیرون باشد

 .هایش زیاد باشدزمینی که ناهمواری palujپلوج 

ها و لحظات آخر ساعت، شد« اوس بتیم»زمانی که نشا کامالا : tangә sәtârәتنك ستاره 
 ای بیرون آمده باشد.آماده شدن برای خوشه درآوردن است و به ندرت خوشه

 .الیوگل :tilتیل
شود. نوک ای است که نشا دارد برای خوشه درآوردن آماده میمرحله: jәftә parجفت پر 

 کنند که از وسط آن باید خوشه بیرون بیاید. نشا دو برگ جفت هم رشد می
شالی و کاه را به ، کسی که صاحب اسب است و هنگام خرمن کردن: ĉârvidârدار چاروی

 .کندخانه حمل می
 جای زمین را بپوشاند. نشا به شکل انبوه شود و همه: ĉatr biyârdәچتر بیارده 

  .دانه شلتوکنیم: ĉakuچکو 
 ریسی است.وقتی خوشه هنوز در ساقه است و ساقه به شکل دیگ نخ: digә tәgدیك تگ 

 .مترسك: râssәراسه 
م ها خقهها بیرون بیاید و هنوز شیره نبسته و سر ساوقتی همه خوشه: râssә sarراسه سر 

 نشده باشد.

 .دشوگلی که زیاد با آب قاطی و رقیق : rәb رب
جوی آبی کنار زمین زراعی وجود دارد که در مواقع ضروری : raddә kal kelәرده کل کله 

آب زمین را به سمت آن جوی ، و بارندگی شدید به خصوص نزدیك به درو آب نیاز ندارند
 کنند تا وارد زمین نشود.هدایت می

وقتی خوشه از مرحله رنگ زرد )شال رنگ( بگذرد و به درو کردن : ras dakәtәکته رس د
 .نزدیك شود

 .ر.ک رب :rud رود
 .کشاورز: zâreزارع 

وسط یا دور تا دورش را جوی عمیق یا نهر ، زمینی که باتالقی است: zeh kәšiکشی زه
الت باتالقی به زمین کنده تا آب زمین را کشیده و به مرور زمان زمین خشك شود و از ح

 خیر تبدیل شود.حاصل
اندکی  ،اولین روزی که برای درو سر زمین رفته: sâ?at xәš hâkәrdanساعت خش هاکردن 

، برای یك روز خاص پیش باسواد یا آخوند محل رفته: گونهبدین نند؛از زمین را درو ک
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روز را  ،ل زدهأتفآن شخص ، ل زده که کدام روز برای درود کردن مناسب و سعد استأتف
کند تا روزهای دیگر در روز رفته و کمی شالی را درو میکشاورز همان .کندمشخص می

 «sâ?at xәš hâkәrdәmiساعت خش هاکردمی »: گویندفرصت مناسب بقیه را درو کند. می
 .روز خاصی که نحس نیست: sâ?at xәš ساعت خش

 ت.درو مناسب اس روزی که نحس نیست و برای: šâ?at xәšساعت داینه 
 های زیادی از ساقه بیرون بیاید.وقتی خوشه: sar bakšiyanسر بکشین 

 کند.کوب دور میایستد و کاه را از جلو خرمنکوب میکسی که جلو خرمن: sar zanسر زن 
وقتی خوشه شیره داخل آن سفت شود و رنگ خوشه به زردی متمایل : šâl rangشال رنگ 

 شود. 
بینج غالف »: گویندمی ک ساقه را که باید خوشه از آن بیرون بیاید. مثالانو: qәlâfغالف 

. یا ه استاش بیرون نیامدیعنی شالی توی غالف است و هنوز خوشه binj qәlâf darәدره 
 « یعنی خوشه از ساقه بیرون آمد. binj qәlâfe j,dar nemuبینج غالف جا در بمو 

 .کندیکسی که روزمزد کار م: kârәgarکارگر 
 .خروار شالی داشته باشدکر که چند به مجموعه چندین دسته: karکر 

 .شودبه چند کسو که با هم یك دسته می: kar dassәکر دسّه 
اش به اندازه یك مشت دست باشد یا به عبارتی به دسته شلتوک که ساقه: kasuکسو 
 ها در یك مشت جای بگیرد.ساقه

برای مصرف دام آماده  ،بندد تا به خانه بردهبرنج را میکسی که کاه : kamәl vanکمل ون 
 .کند

هرگاه چند کر دسته روی هم بچینند. از هشت تا بیست عدد به تناسب متفاوت : kulәکوله 
 .است
نه یا دوازده کیلوگرم برای ، ای سه پایه معادل هفتنوعی پیمانه چوبی استوانه kilә: کیله

  .گندم و..، جو، پیمانه کردن برنج
 .کارگر فصلی یا ساالنه: mәzzirمزیر 

 هایش به شکل چتر به اطراف آویزان شود. وقتی نشا رشد کرده و برگ: mal bayyәمل بیه 
 دست به یك سمت خم شوند.یك هاوقتی همه خوشه: nәzâنزا 

ها تازه از غالف بیرون وقتی اولین خوشه یا اولین خوشه: nәšun bazu?anنشون بزوئن 
 بیاید.
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کند و حاصل به دست آمده را با کسی که سر مزرعه مردم کار می: nәsfә kârکار نصف
 .کندارباب تقسیم می

کوب جمع ها و ضایعاتی که هنگام خرمن کردن شالی جلوی خرمنخاک: nәgننگ 
 .شودمی

عمق و موقتی که آب را از قسمت باالی زمین به سمت انتهای جوی بسیار کم: vârوار 
 کند. یت میزمین هدا

 .کشاورز، زارع: varzigarورزیگر 
سر خوشه به سمت پایین خم ، وقتی شیره داخل خوشه پر شود: valә xušәوله خوشه 

 شود.می
نشا بزرگ شده و دارد ، وقتی وجین دوم را گرفتند و مدتی بگذرد: hәre dâynәهره داینه 

اما به  ؛تمایل به زردی شودباید رنگ سبز سیر آن م، شودبرای خوشه درآوردن آماده می
هره داینه »: گویندمی اا دهد. اصطالحرویه ادامه میبه رشد بی چنانهمدلیل کود زیاد برنج 

hәre dâynә »هره »: گویندمی ،اگر به زردی متمایل شود و رشد برگ و ساقه کم شود
  .«hǝre bâxәtә باخته

طارم هاشمی ، گرم طارم، سرد طارم، روزهشص، زودرس، پاکتاه، )رشتی طارم: انواع شالی
ملکیا شسك ، سرد خرسن( شاهك ،گرم خرسن، )تایجون گرده یا خرسن، صدری، و...(

 اسپه مسوا( زرگ و... ، )قرمز مسوا مسوا، خزر، هراز، 9آمله  7آمله ، 0آمله ، ملکی
غی یا مر، gәsfәn zurگوسفندی یا گسفن زور ، gu zur)گاوی یا گو زور  حیوانی: انواع کود

 اوره( و...، )تریپ شیمیایی، (kәrgә zurکرگ زور 
 سرخشك و...، بالس: انواع بیماری

 خوار و...سبزه، خوارساقه: انواع کرم
هراز ، چاه او، او چشمه، وارش او، بشوی او، ردکل کله او، نشا او، نشتاک، سر او: انواع آب

 روشن او و...، تلن او، او
 پرکا یا پرکا اولی و...، شوآر، اولی، سرکا، سر اولی، لته: انواع کرت
 او دله مرز و...، تیم جار مرز، تراز مرز، تراز، پرکا، نوار، مرز: انواع مرز

 بیل و... ، خرابه، پلوچ، وایر، دایر: انواع زمین کشاورزی
 نشا تیل و... ، رب یا رود، تیل، کتك: انواع گل
 و...زود نشا ، دیر نشا، دله نشا، نشا: انواع نشا

 .میزان بنشا، شانهمّس ب، تنك بنشا، الغر، کفر بیارد: انواع نشا از نظر حجم
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ای که الغر خزانه reqә رقه، هایش کلفت باشندای که ساقهخزانه: lâpkâ الپکا: انواع تیم
هرگاه خزانه زمان زیادی را تیم  ban dakәt بن دکت، هایش ضعیف و نازک باشندساقه

اصطالحاا ، زندهای بسیار کوتاه میاصله خوشهفبعد از نشا بال ،خراب شده ،جار بماند
 گویند بن دکت و... می

 .و.. یا کتل هاکرده کتل نکرده، کتل نیارد، کتل بیارد: انواع خوشه از نظر اندازه

 
 

  



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  500    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

  



 

 

 
 
 
 

 بابل« ال پهچ پایین َامِ»های باستانی بازمانده در روستای آیین

 0تباراکبر کریمعلی
 جم و پژوهشگر فرهنگ مازندرانمتر  /

 پوردکتر ابوالقاسم اسماعیلبه تصحیح: 

 
 
 
 

از رفتارهای دینی و ملیِ گروهی از مردم ای هفرهنگ و رسوم هر جامعه گزید، آیین
با زیربنای فکری مشترک  هاآن. اندهسویی دینی و ملی گرد هم آمداست؛ که به دلیل هم

 کنند. از رفتار و باوری یکسان پیروی می
ه دید کمترمانده و یا باقی« ال پهچ پایین امِ»آنچه که امروزه در فرهنگ و رسوم مردم 

 سنگی را داشته که اینگرانهای بازمانده رفتار ملتی بسیار کهن است که آموزه، شودمی
ها و باور مردمان این دیار بخش ساز گشته است. آیینها با شرایط زمانه همفرهنگ و آیین

هایی ها ویژگیگیرد. درون این آییناز فرهنگ و هویت بومی مازندران را در بر می مهمی
، خاک ،احترام به آب، باور به نیروهای برتر طبیعی و آسمانی، مانند پرستش خداوند یکتا

 توان نام برد. یاری به یکدیگر را میبخشش و هم
ه سین، پرداختندمی هاآنبه  های بسیار قدیمآداب و رسوماتی که اهالی روستا از زمان

نوشتاری  ایهبه سینه و از نسلی به نسلی دیگر رسیده است؛ بدون اینکه در جایی به گون
گروهی و اجتماعی از زمانی ، آداب و رسوم این سرزمین در زندگی خانوادگیخوانده باشند. 

ی از این پس از مرگ و چنینهمشود که فرد چشم خود را به جهان باز کند و شروع می
آداب و رسوم این دیار با دین و باورهای دینی گره خورده است.  جهان ادامه خواهد یافت.

یابی و را ریشه هاآنو دگرگونی « ال پهچ پایین اَمِ »در این مقاله آیین و باورهای مردم 
                                                           

tabar:ایمیل شناسی، دانشگاه آزاد، واحد شمال؛پژوهشگر: کارشناس ارشد زبان 0. @yahoo.com  

mailto:tabar1352@yahoo.com
mailto:tabar1352@yahoo.com


 _ _ _ _ _ _ _ _ _  501    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

ها با هدف شناخت و در پژوهش پیش رو کوشش شده است این آیینکند. بررسی می
 مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. هاآن دارینگه

 
 

 اهداف و ضرورت پژوهش
 «ال پهچ پایین امِ»ها و رسوم کهن مردم در این مقاله سعی شده است فقط به آیین

شود. در کل اهداف بابل پرداخته شود. ویژگی و چگونگی اجرای آن در روستا توصیف می
 : ازاند های پژوهش در این مقاله عبارتاصلی و ضرورت

 ؛ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی روستابازشناسی آیین  

 ؛زندگی مردمهای باستانی با شیوههای یابی فرهنگ و آیینبررسی و ریشه  

 انی باستهای با فرهنگ و آیین هاآنو تطبیق « ال پهچ اَمِ »های بررسی آیین و باور
 ؛ایران و جهان

 ی جامعه.یارکاری و همبررسی نقش آیین و باورها در هم 

 
 

 روش انجام پژوهش
ها کار میدانی است. روش پژوهش از نوع ها در بررسی باورها و آیینگردآوری داده

ها انجام شده است. پژوهشگر ی و میدانی و بر اساس نوع توصیف و تحلیلی دادهاهناخبکتا
به صورت مصاحبه و ، بومی منطقه مورد تحقیق است و جامعه آماری پژوهش حاضر

رهای ها و باوبابل است. برای بازشناسی آیین «ال پهچ پایین امِ»گو با گویشوران وتگف
از  ند وکردها را در گذشته اجرا پژوهشگر از گویشورانی که بیشتر آیین، کهن و اصیل

آوری و نگارش آیین و فرهنگ این دیار گو و جمعواقدام به گفت، نزدیك شاهد آن بودند
 کرده است.
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 جغرافیایی پژوهش قلمرو
 ال پهچ بابل و پایین اَمِ، موقعیت جغرافیایی مازندران

های جنوبی دریای مازندران قرار دارد. مازندران استانی در شمال ایران است و در کرانه
هوایی که به صورت یك مجموعة جغرافیایی واحد به وسیله دیوارة وآبسرزمین خوش

(. برخی آن 79: 0979، )ملکشاهی کشورجدا شده استهای البرز از بقیه کوهبزرگ رشته
امیده بعد تبرستان ن که در دوره ساسانی تپورستان واند را محل زندگی اقوام تپور دانسته
ز در استان سرسب ،ای در سواحل جنوبی دریای مازندرانشده است. شهرستان بابل گستره

های کوهو فیروزکوه از رشتههای شمالی و مرطوب سوادکوه مازندران است که از دامنه
ی نام باستانی مامطیر / ما متیر که برخ گیرد.بزرگی را در بر می البرز شروع و جلگه نسبتاا

وهمچنین زبان تبری خود گواه اند خدای بزرگ( پنداشته: ma – mitrāآن را مه میترا )
 و میانه داردفرهنگی ریشه در روزگاران باستان ، ای است که این خطه جغرافیاییزنده

: سدنویمی تاریخ تبرستاناردشیر برزگر در جلد یکم  (.01-96: 0996، پور مطلق)اسماعیل
های دریا و برای داشتن میترای شهری بوده پاک و مقدس در نزدیك، شهر بابل امروز»

 ،)برزگر« نامیدند.را ]مه میترا[ یا جایگاه میترای بزرگ میبزرگ )آتشکده میترا( بومیان آن
 تاسهای مهم شهرستان بابل یکی از دهستان ،روستای پایین احمد چاله پی(. 09: 0911

پایین احمد  که در جنوب غربی بابل و در جاده قدیم آمل )کهنه خط( واقع شده است.
دقیقه طول جغرافیایی از خط استوا و  6/57دقیقه عرض جغرافیایی و  01/96چاله پی در 

اله پایین احمد پ»نام روستا ، در تقسیمات کشوریده است. النهار گرینویچ واقع شنصف
تبری ای هواژشده است. اما در این مقاله از نام کهن و قدیمیِ آن که نام شنام گزار« پی

ون دگرگ« ال پهچ اَمِ»رسد نام باستانی نام برده شده است. به نظر می« ال پهچ اَمِ » است؛ 
جار و پمّه جار باشد. شاید نام ترکیبی گنِم، زارشالی هایدر واژه« جار»و « زار»شده پسوند 

ته جار( پیوند داشگنم، جارروستا با نوع محصوالت و کشت و کار اولیه )پنبه و گندم / پمه
جال یا » ةیا امجد باشد. واژ 0شاید مخفف نام امجال« اَم»باشد. نام آبادی تشکیل شده از 

و ، دنگ / اَودَنگ چال ـبه معنی چاله آب « چالهچال / »یا ، وریبه معنی دام و ت« جاله
 خواندو هم، ایرانیهای شناختی زبانپایه است. در فرآیند زبان، معنی پی و کنار« پِه»
. [زار، جال: سال و یا جار: سرد، زرد: زال] . ماننداندهدگرگون شد« ل»خوان به هم« رد»

تر است که امروزه در تقسیمات کشوری تدرس« ال پهچ اَمِ»نام باستانی و تبری  ،بنابراین
                                                           

 .دهدها به واج دیگر همیشه رخ میشناسی، دگرگونی برخی از واجدر زبان 0.
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 سفرنامه مازندرانشود. همچنین رابینو در نامیده می« پایین احمد چاله پی»نام روستا 
، (0161آورد؛ سفرنامه مازندران اثر ملگانف روسی )می« امجد پی»نام روستا را ، (0911)

به معنی جایگاهی که در در زبان تبری « اَمجال په»کند. یاد می« امجال پی»از این محل 
 پیرامون نهری و یا رودی پُر از گیاهان خودرو است.

 
 

 «ال پهچ پایین اَمِ» بازمانده در سنتیکهن و باورهای ها و آیین

باورها و اعتقادات مردم ریشه در هویت نیاکان هر سرزمینی دارد. این باورها با زندگی 
، بازآیی و آفرینش، پرستییکتا، ین دیارمردم سرشته شده است. در پسِ هر باور و آیین ا

 نهفته بود. خداباوری و کمك به یکدیگر در پوشش جشن و آیین

: در بهار که موسم کاشت است، زمین را زاردر شالی کردنل ههآیین سِفره  (0
ها آماده کردن کنند. بر اساس سنت دیرین مازندرانیبرای شخم و وَرز کردن آماده می

زار وظیفه کدبانوی خانه بود که کشاورزان سفره غذا را با خود به شالیصبحانه و ناهار 
ا مانده غذها تکاندن سفره بود. پسبردند. پس از صرف صبحانه و ناهار یکی از آیینمی

گونه کردند و هیچهای نان( را در دامان طبیعت و در زمین کشاورزی پخش می)تکه
مانده نان را در زمین پخش های باقیبیشتر تکهآوردند. بازمانده غذا را به منزل نمی

مانده غذا را به دل زمین سپرد زمان با کاشت، باقیکردند. چون باور بر این بود که هممی
تا زمین دوباره با پروراندن بذر در بطن خویش برکت و سرسبزی را به مردم بازگرداند. 

دن زمین در بهار با خیش و افشاندن زمین نماد زایش و باروری و نوزایی است. شیاردار کر»
بذر نمادی از بارورکردن زمین است. زمین مانند مادر، نماد باروری و زایش است؛ نماد 

شخم « Labourage / Plowingشخم، »(«. 060 -067: 0910)فضائلی،  وظایف مادرانه
 / Charrueخیش، گاو آهن، »زدن کاری مقدس که با بارورسازی زمین سر و کار دارد. 

Plow »خیزی و بارورکنندگی در شیار زمین است. حرکت خیش بروی زمین نماد حاصل
اما در فصل برداشت («. 001و  09: 0910)همان،  نمادی از وصلت آسمان و زمین است

بردند؛ تا خوراک مرغان خانگی شود. شد و به منزل میآوری میمانده سفره جمعتمام باقی
محصول و آوردن آن به منزل برای داشتن سالی پر از برکت  این آیین در راستای برداشت

 و پر محصول سنخیت داشت. 
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، آواز این حشره کوچك در جینگکالج جینگدر زبان تبری، آواز جیرجیرک:  (7
هاد ای فطری که در نروز تابستان است. غریزه نخستیننوید « ال پهچ پایین امِ »باور مردم 

ای دقیق از روز اول تابستان را به کشاورزان یادآور ه که نشانهاین آفریده خدا قرار داده شد
ال چ امِ »گونه تردیدی در این باور وجود ندارد. آواز این حشره برای مردم شود. هیچمی
روز نخست تابستان را یادآوری  ،ترتر و تیزبینانهنما و روزشماری هوشمندانه، از هر سال«په

جیرک کند. در روستا آواز جیرن این دیار را گوشزد مینیاکا کرد؛ این رویداد هوشمی
 / Grillonجیرجیرک، »بود.  برای همگان یادآور کار در مزرعه کشت پنبه و هندوانه و...

Cricket »آید و سپس از زیر به ریخت کرم درمی گاهآنگذارد وهایش را در خاک میتخم
 («.096: 0910)فضائلی،  شودخاک به صورت حشره خارج می

 
ها از ابتدای کالغزار: ها )کالج( و پرستوها )چِلچال( بر فراز شالیپرواز کالغ (6

زارها در پرواز هستند. بنا بر باور مردم کاری تا رشد کامل بوته برنج در شالیشروع برنج
ها بود. باور کشاورزان بر این بود با زمان کوچ کالغ ةدهندروستا، زمان درویِ شالی نشان

یك خوشه برنج به پرستوها )چِلچاِل( به پیشواز  یها با اهدارسیدن زمان کوچ، کالغ فرا
ها و تمام غذاهایی از ویژگی خوشه، بذل و بخشش و فراوانی است. زیرا خوشهروند. می هاآن

شوند. خوشه نماد رشد و باروری است، هم که از خوشه فراهم نمایند، پخش و افشانده می
رسیدن به پختگی است؛ چه در زندگی گیاهی و حیوانی  ةنشان ،ت. خوشهغذا و هم بذر اس

در آیین مهر، کالغ اولین مرحله (. 099: 0910)فضائلی،  و چه در رشد روان آدمی
 کالغ نقش یك راهنما و پیك را بر عهده دارد»مهرپرستی است. پیك جهانی باالست. 

نماد بازگشت ابدی و « Swallow / Hirondelleپرستو، چلچله، ». «(716: 0910)همان، 
اعالم رستاخیز است. در فرهنگ مالی، پرستو در تضاد با زمین است. نشانه متعالی و خلوص 

کثافت  مبرا از پلیدی و ،شود. بنابراینروی زمین مستقر نمیر و تزکیه است. پرستو هرگز ب
اد برکت و خوشه برنج به پرستو، نم یهمچنین اهدا(«. 090-091: 0910)همان،  است

د آینمادهایی که از پرواز پرندگان به دست می»دهد. فراوانی در کشت و کار را نشان می
در ارتباط با زمین و آسمان هستند. از همین زاویه، پرنده تصویر روح است که از جسم 

 پرندگان نماد مراحل معنوی، نماد فرشتگان و نماد مرحله ،ای فراگیرترگریزد. به گونهمی
 ر وجود هستند. برت

ی که انسان با خود انگاه رمزآمیزی بین موسم درو و قیامت وجود دارد؛ بررسی ثمره
های دنیایی و جسمانی داشته یا شهوت ةآورده است، آیا در زندگی بذری کاشته که ثمر
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برای روح کاشته و برای رضایت خدا و ملکوت؛ زیرا آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد 
 («.717و  717و 091و  096: 0910)فضائلی،  کس حامل بار خود خواهد بود کرد. هر

 
شود ای در هم تنیده میصورت دایرهه زار ب: وقتی بخشی از شالیآیین گِلیمه شالی (4

و دو تا سه بوته شالی سوی قبله و یا شرق را نشان بدهد؛ در فرهنگ کشت و کار مازندران، 
ت گفتند. باور بر این بود که نشانه خیر و برکمی« ه بَخردهبینج گِلیم»به این رویش شالی 

 کرده وو افزایش روزی از طرف خداوند است. گوسفندی در این قسمت زمین قربانی می
د. در باور مردم مازندران، چنانچه دو شاخه شدروِ شالی از همین جا آغاز می گاهآن

شاخه دیگر رو به سوی قبله رشد  سوی شرق )حرم امام هشتم شیعیان( و دوهرخوشه روبه
پردازد و کار صدقه میبرند؛ برنجکار میه ب« بینج گِلیمه یا کِلیمه بخرده» واژهکند، نام

شمارند؛ چون معتقدند کند و این بخش از زمین را بسیار محترم میگوسفند قربانی می
ه روی هر زمین از معجزات خضر این بود ک»زار گذر کرده است. که حضرت خضر از شالی

گشت و دلیل نامش، خضر )سبز( نیز همین نشست، زمین سبز و خرم میخشکی می
شرق طلوع خورشید، سپیده دم، بهار، آغاز زندگی، کودکی و جهت درست نیایش » 0است.

گیری زندگی با رنگ سرخ )نور خورشید( اوج»(«. 776: 0979)کوپر،  دهدرا نشان می
شرق جایگاه برآمدن («. 501-507: 0910)فضائلی،  دکناست و در سبز شکوفه می

در کیش خورشید جهان افروز است و قبله در فرهنگ اسالمی رو به سوی خانه خداست. 
در ایران باستان نور  (.059: 0950)ناس،  زرتشت آفتاب، چراغ و آتش سوی قبله است

انیان داشته است. ای در زندگی ایرعنصری ارزشمند و مقدس شناخته شده و جایگاه ویژه
نور آیات گوناگونی  ،در قرآن کریمشد. رحمت شناخته می أخورشید در آیین مهر منش

)علی پورمنزه،  هستی، تجلی نور خداست دارد. نور در قرآن بر خداوند داللت دارد و همه
در آیین مهر )میترا؛ خدای عهد و پیمان( آفتاب به ویژه سرخی بامداد را مظهر (. 0911
میترا دانسته و بامدادان پیش از برآمدن آفتاب به سوی خاور ایستاده و ایزد را نیایش  جلوه
(. 970: 0956)حامی،  دانستندکردند. مهریان، مهر را ایزد فروغ و زاییده روشنی میمی

مهر به موجب اوستا، خداوند نور و روشنایی آسمان است که پیش از طلوع خورشید از 
مندانه در گردونه تیز رخشد و هر روز سراسر آسمانِ پهناور را شکوهدها میفراز قله کوه

الدین سهروردی، در مکتب شهاب (.09: 0997)شریعت مداری،  نوردداسب خویش در می
                                                           

 ، مقاالت مهدوی.0911تیر  90نامه رشد، دانش« خضر» 0
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واژه اشراق به معنی نوربخشی و نوردهی؛ مشرق از شرق به معنی جایگاه طلوع خورشید 
 دانندپخش نور را از شرق می أد. در نتیجه محل طلوع خورشید و مباندهمشتق شد

در دیدگاه عرفا نور حقیقی، ذات حق است و تمام (. 11-75: 0979)ابراهیمی دینان، 
 هاآناند. خداوند خلق را در ظلمت آفرید و از نور حق به ای از انوار حقموجودات مرتبه

اشانی، )ک گمراه شدتاباند تا هرگونه نور به او رسید هدایت یافت و هر که نور به او نرسید، 
ر د چنانهمپس از آمیخته شدن اسالم با این فرهنگ نیز جنبه تقدسی نور (. 91: 0970

تر یافت. عناصر چهارگانه اسالمی جایگاه خود را حفظ کرده و معنایی عمیقـفرهنگ ایرانی
کنند؛ در آیات قرآن آتش، آب، باد و خاک که در جهان و کائنات نقش اصلی را بازی می

( این عناصر را 09تا  01فجر، سوره نمل آیات  70و  71لقمان، آیات  00و  01)آیات 
این ارزش قدسی و معنوی با نشانه یگانگی ذات خدا و مظهر تجلی توحید دانسته است. 

ن مراسم دینی در آیی ، نقطه تمرکز(گاوگوسفند ) ربانیقکار و زندگی مردم پیوند دارد. 
گاو همان مهر نخـستین است که با کشتن خود برکت بخشی « رنوِرمازِ»به باور  میتراست.

؛ ـدشدر آیین مهر با کشتن گاو نخستین حیات جدید آغاز می. دهدرا به جهانیان هدیه می
های های اخیر درگرگان و مازندران که پیکرههای سالاز یافته. تـا بـشریت رستگار شود

-000: 0910)رضی،  ددهرا نشان میسال پیش  0111گاو و گاومیش ساخته شده در 
گوسفند به معنی گاو مقدس از دو واژه گائو یا گاو، سپند به معنی مقدس ساخته (. 500

شده است؛ شاید تقدس گاو و گوسفند در فرهنگ ایرانی ریشه در باورهای هند و ایرانی و 
 (. 0917)اسماعیل پور،  اروپایی داشته باشد

 
 برنج ۀداری آخرین خوشآیین نگه (5

 د؛ آخرینشکوبی میها خرمنرسید و شالیرسم بر آن بود زمانی که درو به پایان می
سال خوشه در برابر چشم بردند. تا یكهای شالی را بریده و با خود به خانه میخوشه

شالی باعث خیر و برکت و افزایش  هداری آخرین خوشهمگان بود. باور بر این بود که نگه
شد و سال داری میسال در خانه نگهمدت یكه ها بشود. این خوشهمی روزی در آن سال

سال  ةکردند و به نیت برکت و افزایش روزی در خزانهای را از خوشه جدا میبعد دانه
 ةکه زمین را آماد« ورزایی»افشاندند و خوشه )کاه( را به گاو نر در زبان تبری جدید می
های زراعی خوشه یا سنبله، پسری در تمدن« Epi / Earخوشه، » دادند.کرد، میکشت می
مظهر . مظهر اصل مذکر و نیروی زایش است نرگاو وصلت آسمان و زمین.  ةاست ثمر

برنج ». پذیردها نماد قدرت را هم میبر این است. افزون خیزی و نماد زمین همحاصل
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تگاهی الهی است و همچون نان و گندم همان معانی نمادین و آیینی را دارد. برنج خاس
گسستن پیاپی ارتباط آسمان و  ةنژاد بشری است. کشت دشوار برنج، نشان نماد تخمه

 («. 099-71: 0910)فضائلی،  زمین است. برنج نشانه ثروت، فراوانی و پاکی نخستین است
 

 
 

 «ال پهچ پایین اَمِ »زار خورشیدی، شالی 0905مردان کهن روستا و گاونر )ورزا(، سال 
 

 0آیین خرمن و کیله (0
 تر بود،های دیگر و دسترسی به آن آساندر فصل درو در بخشی که باالتر از بخش

« گا سرجین»کردند، این جایگاه گردآوری و انباشته می« کوفا»صورت سنتی هها را بشالی
ن جشنی است که در پایان برداشت خرمشد. گفته می« کَرزنی»و کار خرمن کوبی را 

این جشن به بهانه شکرگزاری  شد.اجرا می« گاسَرجین»ای در آیین و آداب ویژه بامحصول 
از خداوند و شادمانی پس از یك دوره کاشت، داشت و برداشت و خستگی ناشی از کار 

دران مازنسراسر های دور گذشتهدر  تابستان زارها در فصلفرسای کشاورزی در شالیطاقت
 ةزاری برای روزی و برکت خداوندی بود. حق و حقوق هماین آیین شکرگ .شدبرگزار می

کوب کاری داشتند، مانند حق میرابه، فرد خرمنکسانی که در کشت و کاشت هم
هنگام پُر کردن کیسه « ال پهچ پایین امِ »در  شد.رسی میو... با شالی حساب« کُمبازن»

ه درون کیس« کیله»را با خواندند و شالی شالی سرودی مازندرانی را با ریتمی زیبا می
کردند ای ادا میشد. از شماره یك تا ده را به گونهریختند. تا شماره دوازده خوانده میمی

یافت و شماره به درون کیسه شمارش آن عدد پایان می« کیله»که با سرریز شدن هر 
مد، دینِ محمد؛ : )اِی نامِ خِدا، نامِ خِدا، برکت هِدا، برکت هِدا؛ دینِ محشدبعدی آغاز می

کردند؛ نُه مَشتِه؛ ده خِدا برکت؛ یازده نامِ طور مداوم تکرار میهسپس تا شماره هشت را ب
                                                           

 ای چوبی با گنجایش شش کیلو شالی.ه، استوانهکیل 0
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، خرمن» جشن خرمن و کیله بیانگر پایان کشت و کار است.خدا و دوازده خِدا برکت هدا(. 
Gerbe / Sheaf »تین های گوناگون، برای نخسنماد درو، فراوانی و سعادت است. در آیین

گیرند. خرمن نماد کاهش شود، جشن میداس بریده می و آخرین خرمنی که با ضربه
مجموعه به واحد، نماد ادغام عناصر در یك کلیت، نماد قدرتی که از اتحاد به دست آید و 

نماد جهان در « Douze / Twelveدوازده، »(. 01: 0910)فضائلی،  نماد هماهنگی اجتماع
زمان است. در ـش است. دوازده نماد جهان در گردش مدار فضاهای درونی اَپیچیدگی

شود. شیعه دوازده امام وجود دارد که با ظهور امام دوازدهم همه جا عدل و داد می ةعقید
فرجام یك عمل و پایان یك  ةدرخت زندگی دوازده میوه داشت. عدد دوازده همیشه ثمر

ها، راز بر اساس سنت« Resurrectionرستاخیز، » (.760-769: 0910)همان،  دوره است
زندگی فقط ویژه خداوند است. راز زندگی در دست آدمیان نیست. رستاخیز چه افسانه، 
چه تصور ذهنی و یا واقعیت باشد، نمادی از زندگی فراسوی این گیتی و قدرتی برتر در 

« 0کیله» در نگاره زیر عکسی از(. 990: 0910)همان،  جهان است که فقط از آنِ خداست
 که ابزار سنجش و پیمانه کردن شالی برای حق و حقوق میراب کاربرد داشت.

 
 
 
 
 
 
 

 ال په و یادگار ارزشمند این دیارچ آیش هلیك امِ ۀسالپنجاه «کیله»عکس 

 
 اروغبا (7

داری این بود که اندکی از محصول یك درخت را ها در پیشه باغیکی از آیین
شتند. باور داشتند که باغ همیشه باید دارای میوه باشد؛ باغ بدون گذانخورده باقی میدست

گرفتند که باغ هنوز برکت و نعمت خود را ارزانی داشته میوه شگون ندارد. به فال نیك می
نماد بهشت زمینی، مرکز کیهان که با طبقات بهشت ارتباط « Jardin/ Gardenباغ، »است. 

                                                           
نظیرش هنوز موجود نگار بیوکش محل به عنوان یك اثر زیبای چوبی با نقشاین ابزار سنتی یادگار مردمان زحمت 0

 است.
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ایه مها درونگیرد، عشق به باغعی و عرفانی به خود میدارد. در ایران باغ معنایی فرا طبی
(. در ایران باستان 05-00: 0910)فضائلی،  )مضمون( اصلی معنویت در دنیای ایرانی است

 باغ مخزن همیشگی تشبیه و استعاره از بهشت است. در رم باستان هم یادآور بهشت است
  (.07: 0910)همان، 

 
 پاپلی (1

ان با وارد شدن پروانه به منزل نباید به آن آسیبی رساند یا آن را در باور مردم مازندر
از بین برد. چون بر اساس این باور، این پاپلی یا پروانه در حقیقت روح درگذشتگان آن 

ه و خانواده برای روح درگذشته آمد هناخانواده است که برای دیدار و رفع دلتنگی به اون خ
رسید که برخی ای از اعتقاد میاین باور به درجهکنند؛ حتی خوراک دهش و بخشش می

کردند تا پروانه دادند. همچنین درِ اتاق را باز میای آب برای پاپلی قرار میجاها کاسه
رساندند، بعد از خارج شدن آزادانه در اتاق بچرخد و خارج شود. هیچ آسیبی به پروانه نمی

 کردند و خیراتدند، خوراکی پخت میپاشیای آب به نیت درگذشتگان میپروانه، کاسه
ها نه تنها بیشتر پرندگان کوچك، چون پروانه« Papillon / Bitterflyپروانه، »کردند. می

هستند که به آسمان برگشتند و در  اینشانگر روح درگذشتگان، یعنی ارواح آزاد شده
گاه دیگر منتظر معاد هستند؛ بلکه همچنین نشانه روح کودکان هستند. از ن جاآن

ی است که تمام استعدادهای نهفته برای پروانه شدن را اهای پروانه، تخم و هستهشفیره
ه، گردد. نگاه مردم به پروانشود و باز میدر خود دارد. کرم با دگردیسی به پروانه تبدیل می

روح درگذشتگان خانواده است که برای طلب روزی به خانه برگشته است. بر پایه یك باور 
شود، به شکل یك پروانه است. مومی در یونان و روم باستان، روحی که از جسم خارج میع

نیز عقیده دارند مردگانشان به صورت  هاآنای ایرانی دارد؛ این باور سراسر نشان از اندیشه
 («.709-710: 0910)فضائلی،  شوندهای شب نمایان میپروانه
 
 بخشش لباس برای تازه درگذشته  (9

گذرد، یك دست لباس کامل وقتی شخصی در می« ال پهچ مِ اَ»ر یك باور کهن در بناب
کنند. باور براین است که فرد درگذشته با لباس نو وارد جهان برای درگذشته خیرات می

قاید نا به عبکنند. دیگر شود. سومین روز درگذشت برای تازه درگذشته لباس خیرات می
ر د تا سه روز بر بالین تن حاضر و به آن متصل است و روان درگذشتهایرانیان باستان، 
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 کنند تا او را به کارسومین شب مراسم، یك دست لباس کامل برای درگذشته خیرات می
 )خسرویانی روان تا روز چهارم در همین منزل است تا ایزدان به اعمال او رسیدگی کند آید.

هارم روان برای داوری به سر پل پس از آن در سپیده دم روز چ(. 616: 0910)راستی(، 
 شوددر دادگاهی به حساب کارهای نیك و بد وی رسیدگی می جاآنرسد و در چینوت می

 (. 710: 0977)آذرگشسب، 
 

 آواز قورباغه( 01
گویند. باور بر این است که خواندن و به گوش می« وَک»در زبان مازندرانی به قورباغه 

خیزی است؛ مظهر حاصل قورباغه»بارش باران است.  رسیدن صدای قورباغه سبز، نشانه
(«. 717: 0979)کوپر،  شود، مظهر تجدید حیات و رستاخیز استزمانی که از آب خارج می

ترین مفهوم نمادین قورباغه : برجستهGrenouille, Crapeau, Frog, Toadوزغ، ـقورباغه»
ردند آوها را به صدا در میقورباغهدر پیوند با عنصر طبیعی آن، آب است. در چین باستان، 

کردند تا باران بیاید؛ آوای غوکان برای شکرگزاری از آسمان را تقلید می هاآنو یا صدای 
های آید. زمین در طول ماهها و ثروتی است که از زمین به دست میبه خاطر نوید میوه

نشانه بیداری  سالی صامت است و خشك؛ آواز ناگهانی غوکان بازگشت بهاران وخشك
 («. 075: 0910)فضائلی،  ساالنه طبیعت

 
 ماه و خورشیدگرفتگی در فرهنگ و باور روستا (00

نامند و معتقدند که اژدهایی جلو آن را گرفتگی ماه و خورشید را ظل )تاریکی( می
ها ماه به پشت بام برای رهایی و برطرف شدن تاریکی از چنین شرایطیدر  .استگرفته

ال چ اَمِ»در  کنند.دعا می .کنندکوبند و با تفنگی تیراندازی میرف مسی میروند بر ظمی
کردند. امروزه به بوته فراموشی کوبیدند و تیر هوایی شلیك میبر قابلمه )لَوِه( می« په

 هاآنو برای رهایی اند سپرده شده است. باور بر این بود که جن، ماه و خورشید را گرفته
ر و دهد. اژدها که نماد شآیین نبرد نور در برابر تاریکی را نشان می کردند.تیر شلیك می

اهریمن است، تیراندازی و کوبیدن بر ظرف، درخواست از ایزدان بود که نور خورشید را 
نشانه نحوست هستند. در سراسر گیتی، « Eclipseکسوف و خسوف، »نمایان گرداند. 

د. کنآور اشاره میسوگ ةکه به یك پدید نور است ةبینی نشدناپدیدی پیش ةکسوف نشان
در اسالم دستورات و احکام خاصی دارد. در آیین بودا، کسوف مرگ یك ستاره است که 

(.  ماه نماد نور در تاریکی، معرفت 569-567: 0910)فضائلی،  دردغولی آن را از هم می
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چشم روز  گیرد. ماه چشم شب و خورشید راباطنی است که از خورشید الهی نور می
: 0979)کوپر،  هاستها، سیل و فصلکننده جزر و مد، باران، آبدانند. ماه کنترلمی

909.») 
 

 کَشی یا شِلِم خواهیاسم بارانمر (07
 کم یا زیاد بودن باران و ،که اساس معیشت و کشاورزی بر پایه آب است، بنابراین جاآناز 

بشوند مراسم خاصی  کمبود آبد و دچار کند. اگر باران کم ببارآب مشکالتی را ایجاد می
. در روستای باران بفرستد را مستجاب کرده و هاآنتا خداوند دعای  آورندرا به جای می

کردند. آب را بر روی شخصی خواهی اجرا میباران هایی را برایآیین« ال پهچ پایین امِ »
مواد اولیه برای پخت خواندند. از سوی دیگر ریختند و دعای باران میکار میدرست

کردند. این آیین در فرهنگ های دور و نزدیك فراهم میرا از همسایهشیربرنج یا آش 
ه پس از کید داشتند کأکته تشد. بیشتر اهالی بر این نیاد می« شِلِم بَکِشیئن»روستا به 

شد. همیشه در فصل تابستان که بیشتر کشاورزان با ها هوا بارانی میاجرای این آیین
ها، جوانان محل آوازی سو با اجرای آیینشد. هماین آیین اجرا می ،مواجهه بودند یآبکم

بَیِه، خِراکِ  1و بینج اِفراسرودند: جانِ خِدا اُو هَده، سیو بینجِ رِ گوُ نَده، سیگونه میرا بدین
در برخی از اشعار گیلك میشکا بَیِه، یا حسن یا حسین، اَمِشو بَکن وارِش اَمِه مَله رِ هارش. 

 / Pluieباران،(. »571: 0997پور، )اسماعیل کاری استو مازنداران، آب منزل رشد شالی

Rain »شود. باران عامل یروی زمین نگریسته مر در سراسر جهان نماد اثرات آسمانی ب
شمار آیین هایی شکل گرفتند تا باران بیاید؛ زیرا آنچه از آسمان بارورکننده زمین است؛ بی
خیزیِ روح، نور و اثرات معنوی است. در فرهنگ نمادها کوفتن بر زمین فرود آید، حاصل

: 0910)فضائلی،  بردخواهی نام میهای بارانپتك بر سندان و رقص را یکی از نمایش
01 .») 
 

  زمانی بارش و تابیدن آفتابهم (06
د گرفتنزمانی بارش و نور خورشید را به فال نیك میهم« پایین امجال په»در باور مردم 

کنند. زمانی که هوا بارانی باشد و در همان یاد می« شالِ اَروسی هسّه»و از این رویداد 
ی باران یادآوربارش  شغال است.لحظه آفتاب در آسمان باشد، باور بر این بود که عروسی 

                                                           
 شود.به خوشه برنجی که تمایل به تلف شدن دارد، گفته می 0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D8%A8
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همانا آغازی دوباره برای زیستن است. در جشن شکوهمندِ پیوند زمین و آسمان است؛ 
این رویداد زیبای آفرینش، نماد لقاح ایزد باور مردم روستا یادآور جشن و عروسی است. 
، همه مخلوقات است؛ آب به صورت باران أآسمان و مفهوم باروری زمین است؛ آب منش

نماد مادر کبیر، به صورت باران یعنی نیروی لقاح ایزد آسمانی  بآ»نشان از باروری دارد. 
زمین را ، ر رمزپردازی جنسی آفرینش کیهان، آسماند رساند.و مفهوم باروری را می

آب، در معارف آیینی واجتماعی، اصل و حامل . کندگیرد و با باران باردار میدرآغوش می
زمانی بارش باران و خورشید هم. خیزی و باروری استجهانی حاصل حیات است و نماد

زمین به عنوان مادر کبیر و عامل پیدایش عالم در نمادها نشان از بارور شدن زمین است. 
. رودپایان به شمار میمطرح است و در این نقش، صورت مثالی باروری و آفرینندگی بی

 «hieros gamos» ین نخستین ازدواج مقدسوصلت آسمان و زم. باران بذر آسمانی است
اما خورشید نماد چندوجهی دارد. خورشید منبع نور، گرما و زندگی است. درخششِ  .است

 («.007 -00: 0910)فضائلی،  رسنداثرات آسمانی هستند که به زمین می آن نشانه
 

 mērr hakәrdәn، مِر هکردن (00
وردند تا شیطان و اجنه از انسان دور شود. آدر فرهنگ روستا، نام خدا را را به زبان می

 کنند. این آیینسفارش می« مر هکردن»پیشینان برای آغاز هر کاری خود و دیگران را به 
کیدی بر یادآوری نام أت« مر بکردن»مهر با واژه هنوز در بین اهالی روستا وجود دارد. و نام

پرستی است؛ شب هنگام برای ه است و برگرفته شده از آیین مهرخدا در کارهای روزمر
شود آزاری از سوی رفتن به صحرا و دشت باور بر این است که نام و یاد خدا باعث می

ساله است.  9111همان مِهر است. یك واژه « مِر»نرسد و در امان باشند.  هاآنها به جن
فته گ« Mitra»، در زبان پهلوی «Mithra»، در اوستایی «Mitra»مهر در زبان سنسکریت 

های شود. مهر در زبانگفته می« Mehr یا Mitra»شود و در زبان فارسی امروزی می
ر د بستگی و پیوستگی دو یا چندین نفر است.سنسکریت و اوستایی به معنای پیمان، هم

 (.0917)اسماعیل پور،  به معنی کالم مقدس است (mantara« )مَنتَره»زبان اوستایی
  

 آیین زائو و نوزاد (05
روز تنها گذاشت. باالی سر مادر و نوزاد کتاب مقدس د بر این بود که زائو را نباید تا دهاعتقا
 «آل»کرد و گر نه احتمال داشت راهی مییك نفر مادر و نوزاد را باید هم اانهادند و حتممی
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توانست به مادر یا نوزاد آسیب بزند. برخی از زائو از خانواده جن که می« آل»او را بزند. 
 شدند، نیروهایشدند و تنها میکنند که هر زمانی که از نوزاد دور میجربیاتی را یاد میت

)آل یا جن( را  هاآنکردند. با گفتن نام و یاد خدا اهریمنی در پیرامون خود را حس می
برای دور کردن نیروهای اهریمنی از زائو و نوزاد از شلیك تفنگ  چنینهمکردند. دور می

 کردند.استفاده می
 

 «ال پهچ پایین امِ»اعتقادات مربوط به کلید نزد مردم ( 00
باور بر این بود که روا نیست بستگان در زمان دیدار زائو و نوزاد کلید به همراه داشته 
باشند و یا اینکه نام کلید برده شود. تا دهم روز تولد نوزاد نباید با کلید نزد مادر و نوزاد 

 ارک در گره مادر، باعث و نوزاد نزد در کلید از سخن یا و کلید نداشت همراه به رفت. چون
مردم به گویش محلی  .اندازدمی خطر به را نوزاد و مادر شود وسالمتیمی نوزاد و مادر
لید ک گیرد.یا نوزاد در وضعیت پیچیده و دشواری قرار می« وَچه کلید کَفِنه»گفتند: می

نماد باز کردن و بستن « Clef / Keyکلید، »ر کار است. نماد و نشانه قفل، بستن و یا گره د
هم بستن و از هم گسستن، باز کردن و بستن ه است. قدرت کلید آنچنان است که اجازه ب

 (.597: 0910)فضائلی،  را در اختیار دارد هاناآسم
 

 سَرییا گَره بندیگهواره (07
ست که در دهمین روز تولد رسم بر این ا مازندران در بیشتر نقاط شهری و روستایی

ای از بستگان و آشنایان برای صرف عده، «حمومده»م، اشوی نوزاد در حموو شستنوزاد 
مادر بزرگ یا و دود کردن اسپند،  پس از صرف ناهار و چای و شیرینی، ناهار دعوت شوند

هدیه  انسپس مدعوین پولی به عنو .بندندرا در گهواره میاولین قنداق نوزاد  قابله کودک
له آمد، قابمردم روستا اشاره کردند که وقتی نوزادی به دنیا می گذارند.در گهواره طفل می

گهواره، »ها پاک است. زد. او اعتقاد داشت که نوزاد مانند فرشتهای بر نوزاد میبوسه
Berceau / Cradle »ةشود. گهواره نشاندرنگ جانشین آن میمادر است که بی ةنماد سین 

است؛ در ناخودآگاه خود غم  أا، نرمی و پشتیبانی است؛ چون نشانی از اصل و مبدگرم
ت، خیالی اسبازگشت به رَحِم دارد. تاب خوردن گهواره به سعادتی که ناشی از امنیت و بی

ون مانند قایق یا نشستگاه باله پیوند دارد. از سوی دیگر، گهواره با سفر در ارتباط است؛ ب
 (.796: 0910، )فضائلی سازندمی
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 عکسی ازگهواره چوبی )گَرِه(

 
 سریآیین نخستین دندان کودک، دَن نون (01

زمان با ظاهر شدن که هم است «ریسَدندان»مراسم  دوران کودکییکی از مراسم 
له باکِ»باقالی یا « پایین امجال په»در روستای  شود.برگزار می کودکهای اولین دندان

در این مراسم مادر کودک  .(پزباقالی آب، baakkele pateتبری،  زبان) پختندمی« پته
اب، ای مانند جور، هدیهاز خوردن آشپس پخت. خویشاوندان می« باکله پَته»باقالی 

شکافد و دندان لثه را می»کردند. کش میبه مادر نوزاد پیشروسری یا پول خوراکی، 
انوان شود. بنابر باور بخورد و پاره میشود. الیه بیرونی باقالی با پختن ترک مینمایان می

روستا، این دو دگرگونی در چرخه رشد، شکافتن لثه و پختن باقالی با پاره شدن الیه 
تن به این مناسبت جشنی را با پخ ،پنداشتند؛ بنابراینلی را در راستای هم میبیرونی باقا
: باقال نماد خورشید در اعماق معدن یا جنین است. broad beanباقال، «. »گرفتندباقالی می
اقال آمد؛ بی بود که بروی زمین فرود میانخستین عطیه ةهای بهار، باقال نشاندر قربانی

 به هاآنو به عبارت دیگر، بازگشت  هاآنباروری  ةها، نشانبرای زندهاولین نذر مردگان 
زندگی متوالی و استفاده از قدرت ماده،  ةهای حفظ خود در چرخزندگی بود. یکی از راه

وبر های بهاری بود. باقال نی و خورشید در آیینئخوردن باقال بود. باقال عنصر ارتباط با نامر
: 0910)فضائلی،  شدهای بود که که از مردم زمین صادر مییکیزمین و سراسر نماد همه ن

57.») 
 

 تاسآیین چل (09
روزگی به نوزادان را در چهل. شدروزه شدن نوزاد جشنی برگزار میبه مناسبت چهل

گونه که پس از چهل روز نوزاد پاشند. بدینچله بر سر زائو و نوزاد میبرند و آبحمام می
از « تاسچل»کاسه  01از باالی سر نوزاد، « تاسچل»کاسه آب  71داخل حموم برده و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
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زمان با خواندن دعا ریزند. هماز سمت چپ نوزاد می« تاسچل»کاسه  01سمت راست و 
 کنند. آیین را اجرا می

 

 
 آن های قرآنی بر رویتاس، با نوشتهکاسه چهل

، هاست. چهلها و قربانیجشن، عدد روزهای اجرای مناسك، در آیین میترایی، چهل
عدد آشتی با خدا و بازگشت رود. در عرفان اسالمی چهلمظهر کلیت و تمامیت به شمار می

، آمادگی، عدد انتظارچهل: Quarante / Forty، چهل»(. 96: 0979، )کوپر به اصل است
 ر سیناروز بر طوسالگی فراخواند؛ او چهلآزمایش و تنبیه است. خداوند موسی را در چهل

 به پایان ةعدد چهل نشان« هرنه آلند»سال فرمانروایی کرد. از دیدگاه ماند. سلیمان چهل
رسیدن یك دور تاریخ است. دوری که که با تغییر اساسی و گذر از نظام عملی از یك 

(. چهل عدد مقدس و نماد کمال 577: 0910، )فضائلیشود زندگی به زندگی دیگر منتهی 
 ،سالگی )سن کمال فکری انسان(چهل، چهلم در گذشته، ه تابستانو تمامیت است؛ چل

 (. 57: 0910، )اسدیان نمودهایی از جایگاه عدد چهل است
 
 

 پژوهشهای یافته
 «ال پهچ امِ »مردم  باستانی بازماندههای باورها و آییندر این مقاله کوشش شده است 

شناسایی قرار دهد. از پژوهش این با فرهنگ نمادین ایران را مورد  هاآنبابل و تطبیق 
 : آید کهگونه بر می

 در فراز و نشیب تند باد روزگار همانند « ال پهچ پایین امِ»مازندران های آیین
 پس از هزاران سال استوار مانده است.  چنانهمسرو ایران سر خم نکرد و 

 ها برای افزایش روزی کارساز هستند.برگزاری آیین 

 باورها هنوز دارای کارکرد هستند.  ها وبرخی از آیین 
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 دگردیسی جهان آفرینش و رستاخیز ، ها و باورها در راستای بازآییآیینه هم
زندگی انسان است؛ دانه درون زمین رشد ه . بذر نمودی از چرخدهندجهان را نشان می

 رسد.شود و به پختگی میپس از سپری کردن این دوره به گیاه تبدیل می، نخستین دارد
ها آیین، کند. در نتیجهشود و زندگی جدیدی در شکل دیگری را آغاز میچیده می گاهآن

زندگی و مرگ هستند. همچنین باور به یك نیروی برتر ، تولد، زندگیه بازگوکننده چرخ
باور به نیروهای برتر آسمانی و فراطبیعی »رساند. از انسان یا فراطبیعی مانند ایزدان را می

   («.090-099: 0977، )روح االمینی یان اساطیری تپورستان داردریشه در خدا

 گواه بر آغازی نو در جهانی دیگر است.  ها و باورهای کشت و کارآیین 

   ور باریشه در کیش میترایی و زرتشتی دارد. « ال پهچ اَمِ »آیین و باورهای مردم
ریشه در یابی به برکت تدس بـه قربانی برای رهایی از نیروهای شر و اهریمنی به منظور

 کهن در مازندران دارد.های استمرار و پیوستگی آیین

 در دگرگونی آب و هوا در آیین و باورهای کشت وکار در نزد مردم ای هرویکرد ویژ
زمانی بارش هم، خواهیآیین باران، شود؛ همانند آواز قورباغهدیده می« پایین اَمجال په»

 ها به پرستشگرایش مازندرانیدهد که آن نشان می یرجیرک.و دمیدن نور آفتاب و آواز ج
  پیش آریایی دارد.ای هسالی پیشینگرما و خشك، نیروهای طبیعت برای رویارویی با سرما

 کاشته برای شکرگزاری از خداوند پس از یك دورای هکشت و کار بهانهای آیین ،
 داشت و برداشت است. 

 ن آزاد بود که فردوسی در شاهنامه از آن به نام مازندران سرزمی، به گواه تاریخ
خط و زبان و ، کند. جایی که مردمانش در سرسبزی طبیعت دارای موسیقیشهر یاد می

آریایی برخوردار آریایی و پیشای هاین دیار از پیشینهای مردان جنگاور بود. پس آیین
 است. 

 جم و متجاوز ایستادگی نشان ها در درازای تاریخ همیشه برابر اقوام مهامازندرانی
پناه )یزدان برای سلطه بر مازندران خدایان این خطه را دیو و اهریمن قلمداد کردند»دادند. 
سال در برابر اعراب ایستادگی کرد و همچنین مازندران دویست(«. 77: 0915، لموکی

 همیشه پیشگام حفظ آیین و هویت قومی سرزمین و نیاکان خویش بوده است. 

 ای دارد که باید آندهند که آدمی در هستی نقش ویژهها و باورها نشان مینآیی 
 را به سرانجامی درست برساند. 

 د. ارزشمندی شادی در زندگی مردم را شها در پوشش جشن برگزار میآیین
 هاست. ترین هدیه خداوند به انساناشاره دارد. شادی بزرگ
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 کند.ینش و هستی را بازگو میآیینی هم نمادهایی از آفرهای پختن آش 

 «ریشه در آیین میترایی مازندران باستان ، یا نام خدا را بر زبان راندن «مر هکردن
و آیین نوزاد و زائو نه تنها اعتقاد مردم به خدای یکتا را نشان « مر هکردن»دارد. در آیین 

دو نیروی دهد؛ بلکه همچنین گواه این است که جهان هستی در نبردی همیشگی با می
 اهورایی و اهریمنی قرار دارد.، خیر و شر

 ها همانا رستگاری انسان در این جهان است. پیام پنهان در آیین 

 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع
بابل پرداخته « ال پهچ امِ»یابی باورهای کهن مردم در این پژوهش به بررسی و ریشه

هاست؛ هر یك با م زندگی انسانهای مهسه مرحله تولد، ازدواج و مرگ بخششده است. 
ی ای بازگوکننده دوباره زیستن و باززایها و باورها به گونهشود. آیینآیین و آدابی برگزار می

ن آموزگاران ما در ای هاآناست. اگر ریزبینانه به نقش هر آفریده در این هستی نگاه کنیم، 
 ةسیدن به رستگاری دارد. همای برای رجهان هستند. هر عنصر در این گردونه نقش ویژه

ها این چرخه موجودات جهان از سه مرحله گذر خواهند کرد؛ تولد، زندگی و مرگ؛ آیین
« مهه»واژه  ةعدد سه نخستین عدد در برگیرند»گزارند. را در زندگی آدمیان به نمایش می

عت گیر است و مشمول طبیمیان و پایان است. نیروی سه عالم، است؛ زیرا شامل آغاز
جان و ، شامل بدن، د. سه یعنی انسانشوها میبزمین و آ، گانه جهان یعنی آسمانسه
 («.70: 0979، )کوپر کشندزندگی و مرگ؛ جماعت سه هورا می، یعنی تولد، روح

اصلی هر سفره است؛ همگام با شخم زدن و بارور کردن زمین، افشاندن  ةنان هست
ادی م. افشاندن سفره، نبذر و بارور کردن زمین است سفره در شالیزار نمادی از افشاندن

نمایشی از خاستگاه نخستین بذر است که  برای بارور کردن زمین و تبدیل نان به بذر و
شود؛ نیز بازگوکننده رستاخیز و بازگشت به جایگاه بنیادین هر وارد چرخه زندگی می

ین و آسمان است. عوامل پدیده است. گویا موسم شخم زدن پیوند و پیمان شکوهمند زم
گوناگون در این ازدواج مقدس مانند آب، باران، نورآفتاب، پرندگان و آدمیان در این مهمانی 

 ای آراسته و سرافرازانه گرد هم آمدند. آفرینش به گونه
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ان ما شناسی پیشینانگیز کیهانای شگفتگونه« جینگکالج جینگ»آواز جیرجیرک 
ساله روز نخست تابستان، میراث علمی هزاران رجیرک نشانهدهد. آواز جیرا گواهی می

 ماست. 
باور به اهدا خوشه برنج از سوی کالغ به پرستو نه تنها  نزدیك شدن زمان درو را اشاره 

 هاتوان گفت آییندهد. میدارد، بلکه روز رستاخیز گیاهان را در کشاورزی را گواهی می
های قدیمی که از آیین آیین مهردر کنند. می بازگشت اعمال به سوی آدمی را بازگو

کالغ اولین مرحله مهرپرستی ، در آیین مهر. ایرانیان است هفت درجه تشرف وجود داشت
کالغ همچون ، است. در اسطوره میترایی قربانی گاو باال جهان از و پیك آورپیاماست؛ 

: 0919، )ورمازرن رساندمنادی است؛ مبشر است و پیام پروردگار را هم او به میترا می
کالغ به عنوان پیك نماد بازگشت ابدی و اعالم رستاخیز است. ، چلچله، پرستو (.077

ر رسیدن روند کامل یك رویداد و سرانجام به ثم، برنج به پرستو ةکائنات با اهدای خوش
کاری است. کند. بازگشت پرستو بیانگر نزدیك شدن به رستاخیز برنجرا بازگو میای هپدید
دروی شالی  .است رستاخیز اعالم و ابدیت به بازگشت زمان، زارشالی فراز بر پرستو پرواز

 (أبا مادر خود )مبد پیوندش، دهد؛ به سان بریدن ناف نوزادنوعی مرگ و آغاز را نشان می
 کند.شود و زندگی آزاد و مستقلی را شروع میقطع می

نشان کیش زرتشت را های آموزهجایگاه نور و خورشید را در « شالیگلیمه»آیین 
به « برنجشالی»دهد که با باورهای دینی مردم گره خورده است. در این باور گیاهان می

 شوند. گر میکند و در رنگ سبز جلوهد میگیرند و رشسوی نور )رنگ سرخ( اوج می
 ی(.)باززای دهدزندگی جدیدی را نشان می، با دروی شالی و در پی آن تبدیل به دانه برنج

 وباور میترایی قربانی گاو )گوسفند( نماد زندگی جدید و برکت بخشی و رستگاری 
ی شرق )حرم همچنین رشد خوشه شالی به سواست. رهایی از نیروهای شر و اهریمنی 

 پایین امِ »جایگاه ارزشمند نور در باور مردم ، امام هشتم شیعیان( و یا سوی قبله باشد
نور آسمان و زمین به تداوم این  ةتعبیر قرآن از خداوند به مثاب دهد.را نشان می« ال پهچ

ه دهد کسوگند به نور یا قسم به سویِ چراغ نشان میفرهنگ کمك کرد. اعتقاد به ادای 
میترایی  ،باستانی ایرانهای کیش، در نتیجه گند به آتش نزد ایرانیان سابقه کهن دارد.سو

های باستانی هنوز به حیات خویش ادامه و زرتشت با عرفان اسالمی آمیخته شدند و آیین
در برنج بیانگر کامل شدن روند کشت و کار است.  ةاز آخرین خوش دارینگهدهند. می

از ویژگی احترام و تقدس دارد. ، وصلت آسمان و زمین است ةمرخوشه ث، فرهنگ نمادها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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پخش ، بذل و بخشش و فراوانی است؛ زیرا تمام غذاهایی که از خوشه فراهم شود، خوشه
 شوند. و افشانده می

عدد دوازده که ، «کیله»در آیین ریشه درشکرگزاری از خدا دارد. آیین خرمن وکیله
مذهبی شعیان آمیخته شده است و در شکل  ةبا عقیدهمانا فرجام یك کار و یك دوره 

دوازده زمان برگشت ، دوازده نظم کیهانی» دهد.مذهبی خود به حیات خویش ادامه می
میترا دوازده ، در آیین میترایی، درخت کیهانیهای میوه، دوازده ساعت شبانه روز، مردگان

رسی است. خیز و روز حسابروز خرمن همانند روز رستا(«. 95: 0979، )کوپر مرید دارد
، حق آب: کندحقوق همه را با آیین و آدابی ویژه محاسبه می کشاورز در این روز حق و

خداوند های آفریده ةدر حقیقت جشن خرمن و کیله یادآور رستاخیز هممیراب و غیره. 
 اینها فقط چند نمونه برای اهمیت شماره دوازده است. است.

ح درگذشتگان خانواده است که برای طلب روزی به خانه برگشته رو، نگاه مردم به پروانه
 روند تمام نمادی از مسافر بودن روح است. پروانه، است. بازگشت پروانه و پاشیدن آب

 دارد. قرار پیله درون کرم شکل به ابتدا گذارد؛می انسان روی پیش را باززآیی و آفرینش
دیدی ج زندگی، شودمی خارج پیله از کند؛ وقتیمی بازگو را مادر بطن یا و زمین بطن پیله

 آسمانی با زندگی وهای باور به نیروهای طبیعی و فرشتهکند. می دیگرآغاز شکلی در را
یی که از یك کرم عادی در طی جاآنپروانه از »باور مردم این دیار سرشته شده است. 

ه معنی تولد دوباره و ب، گردددار و ملکوتی مبدل میمرحله اضمحالل به مخلوقی بال
مازندران قداست خود را حفظ ، آب در فرهنگ ایران(«. 70: 0979، )کوپر رستاخیز است

پشت سر مسافر برای سالمتی و بازگشتش  صد سالپس از گذشت چندکرده است؛ هنوز 
سفر یك نوع مرگ و  0شناسی یونگ(. در روان59-57: 0955، )درویشی دریزنآب می

پشتیبانی از روح را اشاره ، همانند خیرات، و بازگشتن؛ پاشیدن آبزایش است. رفتن 
اما  ؛گذردکند که آدمی نیز از این جهان در میزندگی پروانه یادآوری می ةکند. چرخمی

 ةدهد؛ همچنین عقیده به جهانی دیگر همیشه در اندیشدر شکلی دیگر به حیات ادامه می
 ایرانیان وجود داشته است. 

برای تازه درگذشته هم نشان از باور به جهانی برتر و هم احترام به روح بخشش لباس 
بخشش لباس برای تازه درگذشته ریشه در کیش زرتشت دارد. سومین و روان آدمی دارد. 

                                                           
شناسی روان عنوان تحت نظریاتی . بود سوئیساهل  پزشكروانفیلسوف و ، 0960- 0175، آلمانیکارل گوستاو یونگ،  0

 .دارد تحلیلی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C


_   567  ابلب «په چال اَمِ » روستای در بازمانده باستانی هایآیین _ _ _ _ _ _ _ _  

 

گیرند که یادآور تقدس عدد سه و چرخه کامل زندگی است. این شب درگذشت یادبود می
باس گیرند، لسومین روز در گذشته را یادبود می باور با اسالم در آمیخته شده است. مراسم

 کنند. کامل به نیازمندان خیرات می
 ،دهد؛ یادآور رستاخیز هستی و نوزایی طبیعت است. بارانآواز قورباغه بهار را نوید می

بارور کننده زمین است. آواز قورباغه دعا و نیایش از ایزدان یا نیروهای برتر برای بارش 
 است. 

باران یادآوری جشن شکوهمندِ پیوند زمین و آسمان ، ی بارش و تابیدن آفتابزمانهم
است؛ همانا آغازی دوباره برای زیستن است. این رویداد در باور مردم روستا یادآور جشن 

 و عروسی است. 
رستی یابی دریشه، پژوهش تالش کرده است با بازشناسی آیین و باورهای مردم این دیار

بازیگر این ها، هایی از باورها و آیینتوشهشته باشد. در این گذر مردم با رهرا دا هاآناز 
انسان گه شاد است و گاه غمگین؛ گاه سور دارد و گاه ، رویدادها هستند. در این کارزار
، گذاردترین یادگاری که برای نسل پس از خود بر جای میسوگ؛ به هر روی آدمی گرامی

باززایی در طبیعت وجود ، مفاهیمی چون آفرینش، ها و باورهادر پس آیین»است. « آیین»
اعتقادات و ، سوها از یكآییند. شورو میهدارد که روح آدمی به شکلی زیبا با آن روب

و از سوی دیگر رفتار و کنش اجتماعی و خانوادگی آن دیار را آشکار ، باورهای دینی
خود را همانند زنجیری ذهن و روح و  در طول تاریخ پیوستگی آیین و باورهاسازد. می

 ،توسعة شهرنشینیگوناگون به هم پیوند داده است. های وجدان مردمان را در گذر از دوره
 ردممفرهنگ و ، تحوالت فرهنگی جامعه و سیاسی تغییرحاکمیت، توسعة فناوری و صنعت
و جوهرة اصلی  مایهاین تحوالت درون اما در پشت ،رو ساختهروبه را با تغییرات گسترده

آوری باعث با پیشرفت روزافزون فن(«. 77: 0971، بیرو) ثابت مانده استکهن  فرهنگ
ها آیین ةکهن خویش دور شود. با بررسی ریشهای شده که نسل امروزی از فرهنگ و آیین

شود که آیین کهن نیاکانمان خداپرستی بوده که در کار و زندگی مردم و باورها آشکار می
با  انیایرایزدان کند. آسمانی تجلی پیدا میهای به نیروهایی فرا طبیعی و فرشتهو باور 
آسمان و پرندگان و حیوانات ، ارتباط دارند. بسیاری از رویدادها با زمین های طبیعتپدیده

آن های کشاورزی و نیازهای آن با آیین و باورهای در ارتباط بودند؛ در نتیجه فعالیت
ها و کشاورزی بود. با بررسی آیینهای سو با فعالیتین و باورها همپیوستگی داشت. آی

استمرار و پیوستگی  هاآنکهن ایرانی در درون های یابیم که هویتباورهای این دیار در می
اسالمی پیدا کردند. در پایان های ها رنگ و لعاب آموزهدارد؛ اگر چه که برخی از این آیین
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دهند که جاودانگی فقط از آنِ خداوند جهان است. بر ها نشان میآیینشویم که یادآور می
خداوند است. راز زندگی در دست آدمیان نیست.  ةها راز جاودانگی فقط ویژاساس سنت

بهترین رفتار و کردار را در نقش خود باید ، موجودات در جهان هستی ةآدمی مانند هم
 تا به سرمنزل رستگاری برسد. ، داشته باشد

 
 

 گزاریاسسپ
آیین و باورهای زادگاهم رویایی بود که به تحقق پیوست.  ةبرای من نوشتن دربار

در ای هکنندپور نقش تعیینارزنده آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیلهای شك راهنماییبی
کران همیشه مدیون ایشان هستم. سپاس بی، انجام پژوهش داشته است. در همین راستا

دار باشم. بسیار خوشحال کهن زادگاهم را پاسهای فرهنگ و آیین از ایشان که توانستم
هستم که این مجال را پیدا کردم تا فرهنگ و باورهای کهن روستایم را بشناسانم. در 

کر و تش، ها و باورهای روستا را برایم بازگو کردنداز پدر و مادرم که مشتاقانه آیین، پایان
و باورها زندگی کردند و تجربیاتی ارزشمند از فرهنگ  هابا آیین هاآنکنم. قدردانی می

 کهن زادگاهم را در سینه دارند. 
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 های کرانه دریای خزر استان گیالنبررسی تحلیلی و خاستگاه شناختی ترانه
 (تای لیش در شرق گیالن و روستای خرجگیل در غرب گیالنروسی مطالعه مورد)

 پژوهشگر فرهنگ گیالن / اعظم جمالی 

 
 
 
 

 مقدمه
ترانه با زندگی اولیه بشر در ارتباط است؛ دورانی که انسان کارکردن را یاد گرفت و به 

 به کمها کمکرد. این نواها و آهنگکشت و کار پرداخت. او هنگام کار نواهایی را زمزمه می
کم گسترش ها کمترانه. صورت کلمه و جمله ظاهر شد و به دنبال آن ترانه به وجود آمد

رباره د مثالا ؛یافتند و بر اساس شرایط زندگی و موضوعات مختلف متنوع و متعدد شدند
 هایی سروده و خوانده شد.امور مربوط به کار ترانه، یار، عروسی
وعات ضشت و کار گسترش یافت و مضامین و موهای کار بر اثر پیشرفت ابزار کترانه

کند. تر میتر و شادابمتعددی در آن راه یافت. انسان با ترانه محیط اطراف خود را زنده
ز کند و باید با آوانمی دانند. که از سه سطر تجاوزبرخی ترانه را شامل جمالت کوتاهی می

دانند ی از فرهنگ یك ملت می( گروهی هم ترانه را بخش0915: 1، )فقیری .خوانده شود
 .کشدآداب و رسوم و سنت یك ملت را به تصویر می، چرا که ترانه نیز همچون فرهنگ

 (0970: 010، )انجوی شیرازی
سنت محلی یا فرهنگی ارتباط »: گویداست که می «راپاپورت» این عقیده یا باور

( بر اساس این عقاید 06: 0969، )راپاپورت« های فیزیکی هر فرهنگ دارد.مستقیمی با فرم
های با توجه به این که ترانه هم از سنت ند.دیگریكهای محلی الزم و ملزوم فرهنگ و سنت

های هتران .ارتباط پنهان و آشکار آن با فرهنگ قابل انکار نیست، آیدمحلی به حساب می
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ساب ملت به ح شك یکی از مظاهر فرهنگی یكبی ،زار هم که یکی از انواع ترانه استشالی
 های سنتی و بومی در ارتباط است و هم با نمادهای نوگرا و مدرن.آید که هم با نمادمی

آشکار  از سوی دیگر نقش و کارکرد هر یك از آنان در تداوم الگوهای فرهنگی کامالا 
زار درکرانه دریای خزر در استان های شالیله را در ترانهئخواهیم این مساست. حال می

که دچار یك سلسه  ،ای دو روستای خرجگیل و لیشبا مطالعه موردی و مقایسه گیالن
ین شود امطرح می جاایناما پرسشی که در  بررسی کنیم. ،تغییرات فرهنگی شده است

 با گذشت زمان، است که چرا این اجزا و عناصر به رغم پیوند عمیق با فرهنگ یك منطقه
یی جاآناز  رگون شده و یا به فراموشی شده است.تغییر کارکرد داده و گاهی به کلی دگ

ی در این تحقیق به بررس، ای در زندگی زیستی و فرهنگی افراد داردکه ترانه جایگاه ویژه
ی در با تأکید بر تغییرات فرهنگها، دهنده ترانهدالیل تغییر کارکرد برخی عناصر تشکیل

 نوگرا به جای موسیقی سنتی و بومیزار و جایگزینی موسیقی کالسیك و شالیی هاترانه
رسد که در عصر حاضر توان مقابله با عناصر نوگرا و فاقد شود. اما به نظر میپرداخته می

ی هاهای ترانهاعتبار هویتی و بومی و وارداتی غربی را ندارد. لذا با حفظ برخی از ملودی
ن محتوا شدحذف و بی، تابتوان روند پر شمی، های مدرن آنسنتی و استفاده از جایگزین

 باورهای بومی را کمی تعدیل کرد.
ا کند بتالش می، این مقاله با تکیه بر مطالعات میدانی و مصاحبه با افراد محلی

این دو ، زار بپردازدهای شالیرویکردی تازه به تحلیل دو منظوره تغییرات فرهنگی ترانه
 : نگرش عبارتند از

 تکنیکی و محتوایی

 ناختی تغییرات فرهنگیخاستگاه ش
زارهای استان ماه در شالیدر گذشته در حدود اواخر اردیبهشت، زارهای شالیترانه

ین امروزه در بیشتر مناطق استان گیالن از یاما این آ ؛شدگیالن توسط زنان خوانده می
، شود. از همین رهگذربین رفته است و تنها در منطقه خرجگیل تالش هنوز هم اجرا می

د. در ها را پیدا کردر ترانه، اید بتوان هسته اصلی و ردپای بسیاری از تغییرات فرهنگیش
رفته گ موسیقی کالسیك، از ورود تکنولوژی .شودها تغییرات زیادی مشاهده میاین ترانه

 های استان گیالن.اصیل پارسی از زبان سانسکریت در ترانهی هاتا حفظ بعضی واژه
زبان خاصی خود بودند ، گان قوم کادوسیان هستند که دارای فرهنگها از بازماندتالش

ها برای هر کدام از این، ها هم دارای فرهنگ و زبان متفاوتها و گالشو در مقابل گیلك
اما مثلث فرهنگی ، منطقه و قوم خود بودند خود دارای آداب و رسوم و فرهنگ عامه خاص
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شناختی به در تحلیل مردم، تواندگیلك می، گالش، تالش، جریان فرهنگیسه هریك از 
قات و تحقی های شالیزار(استان گیالن کمك کند.تغییرات فرهنگی در فرهنگ عامه )ترانه

شناسی درروستای دربندی شناسی و مردمهای اخیری که توسط هیأت باستانکاوش
رسد اسالم می سال  قبل از 9511سابقه زندگی بشر در استان گیالن به ، رودبار انجام شده

شناسی گیالن( که نشان از فرهنگ و تمدن غنی استان گیالن است. )سایت باستان
این پرسش مطرح است که دالیل تغییر کارکرد برخی از عناصر اصلی  جاایندر  ،بنابراین

های زار روستا چیست؟ تلفیق عناصر سنتی و مدرن در ترانههای شالیدر ساختار ترانه
به کار رفته در  نو )مدرن(ی ای بین نمادهاآیا رابطه ؟میزان بوده است زار به چهشالی
 ها و فرهنگ سنتی حاکم بر روستا وجود دارد؟ترانه

 
 

 محدوده مطالعاتی 

های شمالی ایران و جنوب دریای خزر است. این استان نام استان گیالن یکی از استان
 (05: 0975شد )سعیدیان گفته می« ورنه»در اوستا ، گرفته است« گیل»خود را از قوم 

کنند. مانند امروزه عالوه بر قوم گیل اقوام دیگری نیز در استان گیالن زندگی می
ها و حتی در برخی مناطق کردها هم تاتها، تالش، بردارندنامها دیلمیکه به ها گالش

 هستند.
های اورت استانکیلومتر مربع وسعت در شمال ایران و در مج 00700استان گیالن با 

گیالن در منطقه ، هواییوده است. از نظر آبشمازندران و زنجان واقع ، قزوین، اردبیل
، هآستانه اشرفی، رودسر، لنگرود، الهیجان، بندر انزلی، معتدل خزری واقع شده است. رشت

از شهرهای ، آستارا، سراصومعه، فومن، شفت، ماسال، شهررضوان، تالش، املش، سیاهکل
کنند. ( مردم خرجگیل به زبان تالشی تکلم می17: 0975. )سعیدیان استن استان ای

 ایرانیهای تالشی از زبان .استشهرستان تالش ناحیه خرجگیل از توابع شهر اسالم از 
تا قرن دهم هجری عالوه بر گیالن در آذربایجان و اردبیل شان که زبانشمال غربی است 

 ( روستای لیش از توابع شهرستان سیاهکل است0917: 00، هم رایج بوده است. )رفیعی
 های ایرانیبانزگالشی زیرشاخه زبان گیلکی از گروه  .کنندبه لهجه گالشی تکلم می و

است  پهلوی اشکانیای از زبانی است به نام این زبان شاخه ،.تاس شاخه شمال غربی
 (.0977: 791، )خانلری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 روش تحقیق
ایی هها و یافتهبا تکیه بر نظریه، و اسنادی است ایخانهکتاب، روش تحقیق در این مقاله

به ما ، نگاران ایرانی و غیرایرانیشناسان و تاریخمردم، است که توسط اسطوره شناسان
 رسیده است.

پذیری جواری و فرهنگاز نظریه هم، زارهای شالیبرای تحلیل تغییر فرهنگی در ترانه
ین روش استفاده شده است. ا «یی مالینوفسکیتفسیر فرهنگ گیرتز و کارکردگرا»و نظریه 

هنگامی کاربرد دارد که شیوة پژوهش مربوطه به گذشته باشد و محقق با استفاده از افرادی 
اطالعات را  هاآناز طریق مصاحبه و یا زندگی مشارکتی با ، که در زمان حال وجود دارند

 (.017: 0977، آورد. )تنهاییبه دست می
 
 

 قهای تحقییافته
ای دارای ذخایر فرهنگی است که برای درک صحیح آن باید هر ملت و قوم و طایفه

 ای طوالنی مورد بررسی و کنکاشچگونگی زندگی پیشینیان را در ابعاد گوناگون در دوره
 ت.اسهای متعدد زیرا فرهنگ دارای خاصیت انباشتگی و محصول تجربیات نسل ؛قرار داد

ها رانهپس ت .های آن قابل تغییرنداما الگو ،تغییر نیست فرهنگ خود قابلاز سوی دیگر 
شود با استفاده می هانآهایی که در ها و واژهاما محتوا و فرم ترانه ،هم قابل تغییر نیستند

 پذیرند.توجه به شرایط زمانی تغییر
 
 

 هاتغییرات فرهنگی در ترانه
 خوشدستکرده است و کمتر  های خود را حفظای ارزشفرهنگ عامه اقوام تا اندازه

هایی را که آن آهنگ، امروز چوپانان دیگر با نی خود: به عنوان مثال .تغییرات شده است
ها، چرا که حکومت رسانه ؛نوازندنمی ،نواختند تا گله را به فرمان خویش درآورندمی

ز نواحی من در بسیاری ا .ارزش کرده استهایش بیحکومت چوپانان را هم با همة زیبایی
کاسته یا جیبی با خود ضبط دوبانانی را دیدم که رادیوتالش گله استان گیالن مخصوصاا

دیگر هیچ  ،کوب و ماشین نشاکاری آمدکه ماشین خرمنو از زمانی، کردندحمل می
خواند. و این یك آشفتگی فرهنگی و آسیب فرهنگی به شمار نمی کشاورزی آوای کار
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شود که هیچ هماهنگی با فرهنگ بینیم آوازهایی خوانده میزارها میآید. امروز در شالیمی
 کنند.های کوچه بازاری و درباری زمزمه میاز خواننده هاآن .مردم منطقه ندارد

 
 

 زنی )مرد کشاورز و گاو نر( های شخمترانه
 های اسالمیهای بارز پیش از اسالم و آیینفرهنگ مردم گیالن مثال گویایی از سنت

بقعه شیعیان و اقلیت سنی تالش( و ، زادهبا مطالعه محل قرار گرفتن بناهای مذهبی )امام
شود. گاوها بسیار نمایان می، آمیختگیاین درهمها، نیز جایگاه عناصر طبیعی در نیایش

زار یار صدیق گاو نر جایگاه خاصی در فرهنگ مردم گیالن دارد و در کار شالی مخصوصاا
 انسان بود. 

 
 مرحله کاشت: مباحثه مرد کشاورز هنگام کار با ورزا )گاو نر( 

 اناره بکار ورزای، بکار تی شیش
bәkâr varzây  bәkâr ti  šieš anârә  

من( زمین را برایم شخم بزن، دو  نر ای ورزای )گاو
 تا پهلوهای تو مانند انار است(

 خدا دان تی صاحِب یار نداره 
 xodâ dânә  ti sâheb  yâr  nadârә  

 داند که صاحب تو یار ندارد خدا می

 بگیره، تی دو تا شاخان یار دعا بکن تی صاحـِب
 بگیر طال توکه

ti dotâ šâxânâ toka toәlây  bәgirә   

 دعا کن که صاحب تو یار بگیرد
 را طال خواهد های تواگر صاحبت یار بگیرد نوک شاخ

 گرفت
 

 خوانند می گام شروع کار نشااین دعا را هن: دعای آغازین کار نشا
اهلل محمد، یا علی، دستی بنرم به کار، کاری  !خدویا

شاه، لِکَه بَه لِکَه، رده به بِدَرَم بَه وا، در حکم شرف
 رده، سر آشو، ور آشو، کار آشو 

Xәdoyâ  allâ  mohamad  yâ ali dasti 
bәnarәm ba kâr  kâri bәdarәm ba vâ  
dar hokme  šarafšâ leka ba leka  rada 
ba radad sar âšo var  âšo  kâr âšo   

خدایا! اهلل، محمد، یا علی، دست به کار شوم، کار را 
شاه، کرت به کرت، به باد بسپرم، در حکم شرف

ردیف به ردیف، سرریز شود، گسترش یابد و به کار 
 آید. 

 

 

آوازی است که در آغاز اولین  چنینهمدر منطقه لیش ما دعایی به این صورت نداریم. 
با نام بردن از امامان و مشایخ مورد ، در طی آن .شودکار وجین در خرجگیل خوانده می
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کنند و نکته جالب این زار طلب حفاظت و مراقبت میبرای شالی هاآناز ، احترام مذهبی
 ود.شز سردادن فریاد خودداری میا، به علت نام بردن از اولیا و مشایخ، است که در آن

 
 

 ها تأثیر طبیعت بر ترانه
به همین دلیل به ، جانشین شدندنشین بودند و بعدها یكکوه هاتالش یی کهجاآناز 

کاری که در جلگه بیشتر برنج، کاریچای، مشاغل کشاورزی شامل پرورش کرم ابریشم
 یآوردند. به تناسب مشاغل کشاورزان برای رفع خستگی اشعارروی می ،شودفعالیت می
 ها درسرودند که نشان از تاریخ و فرهنگ منطقه خود است. بیشترین ترانهفولك می

ود که دو منطقة روستای لیش در شرق شباغات چای هنگام کار خوانده می، زارهاشالی
بردند. در روستای کار میه این آوازها را حفظ و ب، گیالن و خرجگیل در غرب گیالن

ولی در روستای لیش به خاطرات  ،شودم و بیش خوانده میخرجگیل هنوز هم این آوازها ک
شایان ذکر است که در روستای خرجگیل باغات چای وجود  .گذشته تبدیل شده است

زار یها در شالترانه چای در روستای لیش مورد بررسی قرار گرفته است که این ترانه .ندارد
زارهای گیالن با ریتمی شاد و موزون های عاشقانه در شالیدوبیتی شد.خوانده می هم بعضاا 

 شد.خوانده و باعث نشاط و روحیه در کار می
 است:تی زیرکه در وصف آمدن بهار یبه عنوان نمونه در دوب

 یاره در بیجارهبهار بوم می باز بهار آمد و یار من در بجار است
Bâhâr boma mi yâr dar bijâra 

 زار ق در زیر زلفش اللهعر و عرق از پیشانی اش در ال ریختن است
Arag dar zire zolfaš lâla zâra 

 ایلهی م ببوم عرق دانه،  هایی باشدکند جای عرقآرزو می
Ilâlâhi mon bobom aragә  dâne 

 اش در حال ریختن است وکه از پیشانی معشوقه
 ریزد.های آن روی قلبش میقطره

 تی دیل سرر ببوم روانه کی

Ki ti dil sarәrә bobom ravânә  
 

 
 یا در دوبیتی گیلگی مربوط به فصل چیدن چای بهاره

هنگام چیدن چای فرا رسیده است و زمان وجین 
 زار استشالی

 چای دار چین بوم وجین وقته
čây dâr cin boma vә jin ә 

 همه کونن تی یار باالی تخته گویند که یارت باالی تخته استهمه به من می
hama konn әn ti  yâr  bâl âye taxte 
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بروید به یار من بگویید که االن چه وقت این کار 
 است

 بوشو یار بوگو االن چی وقته 
bušu yare bugu alân či vagte 

 فلك مقراض بزه مو و تی رخته سرنوشت لباس من و تو را با هم قیچی زده است.
falak m әrâz baza mo ti raxt ә  

 

زار است که دختر زمان با وجین شالیز چای که هممربوط به فصل چیدن برگ سب
زار برای نامزدش اما این دوبیتی را در شالی ؛زار استزمان در حال نشای شالیگیلگ هم

خواند تا به او خبر دهد که موقع فصل چیدن چای بهاره است که چوپانی است با آواز می
 :،0910، )همان منبع ر عروسی باشد.زار باید به فکو طبق قرارشان بعد از پایان کار شالی

76) 
 
 

 زارهای شالیموسیقی در ترانه
ج تثبیت و تروی، را حفظ میراثی معنوی و تاریخی است که باید آن، موسیقی نواحی

ارتباط عاطفی و آرامش کشاورز ، بستگید. ارزش موسیقی نواحی با فولکلوریك در همکر
عظیم مشاغل روستایی که از تولیدات اصلی جو کرد. خیل وتوان جستبه هنگام کار می

رنگ و در حال از کم، کشور است به علت نبود تنوع در کار و نبود همان ارتباط عاطفی
ها القول هستند که سنتبین رفتن است؟! همة کارشناسان فرهنگ عامه به این نظر متفق

هماهنگی  ،نگیرندها در غالی مدرنیته قرار ها به هم پیوند دارند و اگر سنتو ارزش
 کند.اجتماعی و انسجام فرهنگی را دچار اختالل می

 
 

 ؟ارزش در فرهنگ موسیقی چیست
 شود؟یا چه عواملی باعث تغییرات فرهنگی می

فرهنگ موسیقی و آواها ، هاگیرند. یکی از این ارزشها از تفکر جامعه شکل میارزش
عنصری هنری ، آواهای آیینی و ملیگذاری به و نواهای محلی یا فولکلوریك است. ارزش

تواند تواند پیشینه فرهنگی را حفظ کند. ارتباطات هم میو فرهنگی است که می
تواند فرهنگ داخلی را ازبین ببرد ها و تعادل اجتماعی باشند و هم میسنت ةپیونددهند

، ییاهای بیرونی را درونی کند. درونی شدن فرهنگی به ویژه پذیرش فرهنگ اروپو ارزش
در مناطق ، فرهنگی باعث شدهـموسیقی و بناهای اقتصادی، در پوشش، طی دو دهة اخیر
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های ارزش کهاینرنگ و در حال انقراض باشد. برای های سنتی کمباورها و ارزش، روستایی
فرهنگی به ویژه فرهنگ موسیقی در کشور حفظ شود باید تعادل اجتماعی با ارتباطات 

 ها حفظ شود.ام ارزشایجاد کرد تا انسج
 
 

 هاها و آیینخاستگاه تغییرات در ترانه
های ینها و آیهای گوناگونی که در رابطه با خاستگاه تغییرات در ترانهبا توجه به روایت
هر کدام در جای خود قابل بررسی و دارای ارزش علمی ، دست آمدهه طلب باران و آفتاب ب

 هستند. 
شود دیده می اما بعضاا  ،منطقه مورد بررسی بومی است 7در  زارشالیی هابیشتر ترانه

ق در شر اامخصوص ؛ای دیگر به این منطقه اشاعه پیدا کرده استهایی که از منطقهترانه
، امانند ترانه رعن ،بینیمهای لیش میها را در ترانهگیالن از منطقه طالقان ما اشاعه ترانه
گویای ، است و در ارتباط با وقایع جنگ و آشوباین ترانه که حاکی از عشق و عاشقی 

چنان در میان مردم خوش نشسته آن، های عشقی استاجتماعی رقابتـهای روانیتنش
در کوچه و بازار در ؛ شوداست که نزدیك به یك قرن است در سراسر گیالن خوانده می

 بخش مجالسشادی، یباهای مختلف. این ترانة ززارها و در مناسبتمراسم شادی و در شالی
ه در ک استانس و شادانی است. خاستگاه این ترانه در شرق گیالن از سیاهکل تا اشکور 

گوی پسر چوپانی با وگفت، مضمون اصلی ترانه .شودسرتاسر گیالن خوانده و اجرا می
محبوب خود رعناست که البته به بهانة آن مسائل اجتماعی و سیاسی عصر هم در ترانه 

ربوط رسد مبه نظر می، شود. زمان سرودن ترانه تصنیف با توجه به  محتوای ترانهیمطرح م
ای که خورشیدی باشد. دوره 0911-0795های به اواخر دورة قاجاریه یعنی حدود سال

انگان بیگ، ها و مالکان بر جان و مال مردم مسلط بودندفئودال، مرج بر کشور حاکم بودوهرج
ده و شرایط کردزدان و سرکشان به حقوق مردم تجاوز ، کردندمیدر امور کشور دخالت 

ترانة رعنا محصول چنین دورانی است که مبنای تاریخی  .سختی بر جامعه حاکم بوده است
« نوروز»و نامزدش « سراشکورعلیا»های اهل خان« خان سریحسن»دارد. نام پدر رعنا 

و به « هادی سورچانی»رگالش ولی شخص دیگری به نام س، بود« کشایه اشکور»اهل 
عاشق رعنا شدند که این ماجرا موجب پیدایش « کرد آقاجان»روایتی شخص سومی به نام 

نامه فرهنگ فصل، هوشنگ، د )عباسیشهای عاشقانة محلی در این زمینه اشعار و ترانه
طور کلی هب .شودنمی ها خواندهزارهای برنج دیگر این ترانهامروزه در شالی (0911، گیالن
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ها ها از این ترانهها و کنسرتاما توسط خوانندگان بومی در عروسی ،از بین رفته است
 شود. استفاده می

 
 
 ها ثیر نقش اهل بیت )ع( بعد از اسالم در ترانهأت

البیت از زمان بعد از اسالم همیشه در بین مسلمانان و اهل الهام گرفتن از ائمه )ع(
ای است با کارکرد مالینوفسکی در جزیره تروبریاند الزم به مقایسه جااینبوده است البته 

های افراد خاصی به عنوان جادوگر برای راندن شیاطین و ارواح از زمین جاآنکه در 
که با این کار محصول تا پایان سال به نوعی بیمه  دشد و باور داشتنکشاورزی استفاده می

شود می هاآنث پر محصول بودن مزارع کشاورزی باع چنینهماز شر حوادث و  ؛خواهد شد
اما با این تفاوت  ؛بینیممنطقه مورد بررسی می 7)همین حالت را ما در روستاهای خود در 

مناطق مورد بررسی ما خود کشاورزان در هنگام شروع  که در روستاهای ایران مخصوصاا
ر د، شروع کار کشاورزیزار گرفته تا ریختن شلتوک و کار کشاورزی از شخم زدن شالی

خواهند که سال از خداوند می خوانند و با آوردن اسامی ائمه )ع(شروع کار خود دعا می
اقع در و ث ناگوار در امان باشد.دآبی و شرّ حوااز بی هاآنپرمحصولی برایشان باشد و زمین 

بیرون  ،این عمل هم نوعی عمل جادویی است. و دعا نماد آرامش و امنیت و کارکرد آن
. اما در منطقه خرجگیل در هنگام شروع استهای کشاورزی راندن بالیای طبیعی از زمین

و پایانی ندارند. ، زار دعای اول و پایان کار دارند و در روستای لیش دعای آغازینکار شالی
منطقه مورد بررسی هر دو کوهستانی هستند و در گذشته شغل اصلی  7یی که جاآناز 
ماه زمستان را به منطقه مورد کردند و سهماه را در ییالق زندگی می 6، ی بودهچوپان هاآن

ورود  چنینهمها و دهی و باالرفتن قیمتآمدند. بعدها با توجه طرح سامانمطالعه می
 ردند.وآجانشینی روی مردم این مناطق از زندگی چوپانی به سمت زندگی یك، تکنولوژی

 
 

 ا هها بر ترانهثیر آیینأت
ین یهاست که آها در ترانهینیآ تنها نظریات مربوط در خصوص تغییرات و بحث اشاعه

فریزر ، یردگخواهی بر پایه معیار فریزر یعنی تکیه بر قانون تشابه مورد بررسی قرار میباران
بخواهد  یعنی اگر انسان، شودمعتقد است تقلید انسان از طبیعت سبب تحریك طبیعت می
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خواهی در ین بارانی( آ91، 19: 0916، ای آب را از باال بریزد )فریزرباید کاسه ،باران ببارد
خدای باران و باروری طبیعت را ، هینلز نوشته تا هنگامی که تیشتر .گیالن تیرماه است

های هستی سالی )اپوش( و رهایی آباو را یارای پیروزی بر دیو خشك، قربانی ندهند
نام فرشته باران است این نام ، تیر، ( در دین مزدیسنی0915: 907، بخش نیست )هینلز
در زبان پهلوی تیشتر و در زبان فارسی تشتر ذکر شده ، تیشتریه، در ادبیات مزدیسنی

خواهی برگرفته از مهر ایران است و ین بارانی( در واقع آ975: 0901، است )پورداوود
، تاجیکستان، حتی کشورهای هندهای دیگر و ما مانند این مراسم را در استان کهاین

آسیای میانه داریم این بستگی به نزدیگی تاریخی و فرهنگی دو ملت و ، ج.آذربایجان
ترین دلیل اجرایی شود. عمدهمهاجرت و شرایط یکسان محیطی روستایی مرتبط می

های تقدس آب مربوط به کشاورزی و زمین است. مهر ایرانی به منظور نجات طبیعت آیین
ها به زمین فرود سالی و اپوشه )دیو ضد باران( از آسمانسان از دست اهریمن خشكو ان
ی انرژها، به زمین و گیاه و حیوانات و انسان، آید و با قتل گاو نر و پاشیدن خون گاومی

دهد. مردم نگاران گذشته این جشن را تحول طبیعت زایندگی و تحول طبیعت را هدیه می
در حال حاضر در ایران در نواحی مختلف  (0950: 097، سن )کریستین دانستند.می

های نمایشی آمدن باران آیین چنینهمخواهی و چندین روش برای بندآمدن باران و آفتاب
خورشید خواهد آمد و آفتاب ، شود. مرد کشاورز بر این باور بود که بر اثر مراسماجرا می

« توم جار»را در « توم»انی که کشاورز زم، خواهیرسم آفتاب جایگزین باران خواهد شد
د شوخواه رسید بر آن میکارد و پس از رسیدگی و مواظبت وقتی آن توم به رشد دلمی

که توسط همراهان یا کشاورزان دیگر آن را در زمین بکارد. اما باریدن باران مجال کار را 
 یا بپوسد که تمام دشوشود که توم بیش از اندازه بزرگ دهد و باعث مینمی کسبه هیچ

تابی در آن موقع مراسم خرده ،رود. بنابراینزحمات و خرج و مخارج کشاورز به هدر می
یا جارویی  «ساجه»ها شدند یکی از آنشد. برای اجرای آن چندین کودک جمع میاجرا می

، طیقو، ها حلبایستاد و چند نفر از آنداد و در ابتدای صف میرا بر چوبی بلند قرار می
شده های خشكنواختند و چند نفر هم دستهگرفتند و روی آن مییا دیگ مسی را می

ا هم گرفتند و برا در دست می «گویندهای کاه برنج میبه خرده: کلش»ساقه برنج به نام 
، خواندند. در هر دو مراسم تدهین و تبرک وجود دارد در هر دو منطقهتابی را میشعر خرده

کشاورزی زمانی که کشاورزان ، غاز سالآدر  چنینهمیشه یاور داشتند و رسمی به نام گ
برند و در روز اول بعد از طبق سنت وقتی که ورزا را به بجار می، کنندشخم را شروع می

خانه کمی قند یا گردو یا سکه بر سر صاحب ،گردندچند ساعتی شخم زدن به خانه برمی
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 ایشکند. گردو کنایهیشانی یا زیر سم او میپوی ریزد و یا تخم مرغ رگاوهای خود می
رسم است  یکاربرای محکم .های درشت برنج که امید به برداشت آن دارنداست از دانه

 ای از سقفیعنی آخرین مشت محصول سال قبل را که در کیسه که وزرا موش )مشت گاو(
، ها در خطر زرد شدن هستندنهبیجار که جوادهند. اما در تومبه حیوان می، اندهویختآخانه 

ی ن، شود. در میان زنان رسم است که پس از کاشتمراسم با دقت هر چه بیشتر انجام می
ارند. کیا شاخه جوانی از یك درخت در حال شکوفه کردن یا شاخه سبزی به نام شمشاد می

« بیجارعروس توم» جاآنو  جاایناین گیاه خوش یمن که سبب رشد و سرسبزی است 
گذارند. برای شگون کاری پوست تخم مرغی را بر سران میگاهی برای محکم .معروف است

خواهند کار را آغاز بکند. پس از کار نشا از یك نوعروس یا سید یا همسر یك سید می
های در میان زنان کشاورز رسم است که شاخه سبز توسکا را بر یکی از دیواره، وجین دوباره

کنند. مردم منطقه بیشتر ارند و برای خوشه آرزوی رشدی خوب میکمیزار کرت برنج
ی در روستا پوشند.های محلی میهنوز هم در این منطقه زنان لباس. سنی شافعی هستند

الش با ت کنند و بیشتر سنی شافعی هستند و قومخرجگیل مردم به زبان تالشی تکلم می
ها در ص خود هستند که همه اینهزارسال دارای فرهنگ خا7توجه به فرهنگ بیش از 

هایی داریم که ها ترانهزارهای زنان تالش در شالیگذارد. ما در رنج سرودهثیر میأها تترانه
ه که این تران «امانه لیله»مانند ترانه  ،قومی نهفته است یهان باورها و اسطورهآدر پشت 

 ترانه مرد کشاورز با ورزا شود. یادرکارنواهای پنج جمهوری آسیای مرکزی هم دیده می
 یین وآنام ورزا جنگ گرفته شده است. که این ه از این ترانه هم یك آیینی ب )گاو نر(

ویژه تالشان دارد.یا ترانه رعنا که ه ای دیرینه در فرهنگ مردم گیالن بورزش بومی ریشه
زدند د یا صدا میکردنگردد. نیاکان ما یك پرنده را با ترانه توصیف میبه دوره قاجار برمی

آرامش روانی و دیدار معشوق ، کارنواهایی مختلفی برای رفع خستگی، زار هنگامیا در شالی
فرهنگی نهفته است ، کردند. در پس هر نغمه و آوازیخود و درد از غم هجران زمزمه می

های ما در فرهنگ استان گیالن از ینیکه در حال از بین رفتن است. اگر بپذیریم که آ
باید این احتمال را هم بدهیم که این تشابه و تکامل از ، انون تکامل فریزر شکل گرفتهق

های مختلفی داشتیم که از بین رفتند و ینیچون ما آ، اسطوره مهر به گاو نرکشی بوده
مرغانه ، های قوی بوده است. مانند ورزا جنگاسطوره هاآنتعدادی که ماندن در پشت 

خاصی نیز به بازی مربوط به حیوانات دارند. اقلیتی به کفتربازی ها عالقه گیالنی، جنگ
است. این بازی که در گذشته « ورزا جنگ»اما بازی مهم محلی میان حیوانات ، عالقه دارند

جایی که گاوها دارای  ؛خزر پایدار ماندهی هافقط در دشت، در تمام ایران رواج داشت
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یار صدیق انسان بود. در واقع ، این حیوان، زیو پیش از مکانیزه شدن کشاورند ااهمیت
هزار سال به تنهایی روی زمین زندگی  6اولین انسان و گاو نر به مدت  کهاینگردد به برمی
و  هایی که گیالن زادگاه زرتشت بوده است و قبل از اسالم گیالنیجاآن. و از اندهکرد

ر از آن زمان تا حال در فرهنگ گاو ن حرمت به گاو مخصوصاا، ها زردتشتی بودندتالش
که در گنزر ماسال  7101گیالنیان ماندگار بوده است. نگارنده در مطالعات میدانی در سال 

واهر مادر یا خ .شاهد آیین سنتی گاو نر کشی در مراسم عروسی تالشان بوده است، داشته
رده و آن رست کقفلی فلزی یا نخی رنگی که از پشم گوسفند د، پیش از قتل گاو نر، داماد

به درب حجله ، مالد و پس از ورود عروس و داماد به حجلهمی، را در خون گاو نر ذبح شده
ها معتقدند نیروی گاو ورزا به داماد تا داماد نیرو بگیرد. زاوشنی، مالدبندد یا میآنان می

 و کشدشود حتی یکی از دوستان داماد انگشت نشانه خود را در خون گاو میمنتقل می
شی البته طرز تلقی میتنی بر گاو نر ک .ای بگیردزند تا داماد انرژی تازهبه پیشانی داماد می

 نه تنها در ایران بلکه در ارمنستان، او ورزاگداشت راستای آیین قربانی مهر و حتی گرامی در
 نتا زمان زرتشت بیشتر دوام نیاورده است. ورمازر، و بسیاری از ملل قدیمی جهان و هند

ریزی و فدیه کردن گاو و ها مخالفت کرد و خوننوشته زرتشت با مراسم مذهب مهری
 ،0916، ممنوع ساخت )ورمازرن، کردبخش هوم را که ایجاد خلسه میاستعمال گیاه مستی

ه آمد کای به دست میزیرا از امتزاج خون گاو قربانی شده و شیره گیاه هوما نوشابه(؛ 01
ضربه بزرگی ، داد و زرتشت چون این رسم را برانداختشندة آن مینیروی جاودانی به نو

تواند یکی از دالیل اساسی مهریشت می (.0916،01، به دین مهری وارد آورد )ورمازرن
های اوستا نوشته شده نفرین تو ای مزدا به کسانی که مردم را از در گات .این گفتار باشد

گاو ، بختیش و تالش برای رسیدن به خوشبه جای کوش سازند وراه راستی منحرف می
بند ، 97فص ها، ازند )گاتسو با هلهله و شادی قربانی می، ورزا را در برابر خدایان باطل

 در تیرماه )آگوست( چنانهم، کشی در اسپانیا گونه که آیین گاو نرهمان ،بنابراین ؛(07
در ایران و  ،شده استبه قوت خود باقی مانده و حتی به شدت منحرف و ناپسندیده 

ارمنستان و برخی دیگر کشورها مرتبط با مهر و زرتشت که مهاجرت و شرایط یکسان 
ثیر ادیانی جدید و منطقی چون مسیح و أتحت ت، اندهخی داشتیمحیطی و نزدیکی تار
ب ه آیین طلبخشونت و رفتارهای غیرمنطقی تعدیل شده و ، اندهاسالم قرار گرفته بود

نامه سیاحت 75پاشان تبدیل شده است. نصرت بختورتاش به نقل از رویه آب فتابآ، باران
خش انگبین پ، ها به جای قربانی کردن و ریختن خونفیثاغورس نوشته ایرانیان در جشن

 (059 ،0911، )بختورتاش .کردندمی
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 گیریجهینت
ــ زارلیاشعار مخصوص شاــ زار یعنیشالیهای قسمتی از ترانه، این تحقیق پژوهشی

ی با مطالعه مورد، های فولکلوریك گیالنها و قصههستند که خود نوا در این پژوهش ترانه
شناسی ژرفانگر به روش منطقه در شهرستان تالش و سیاهکل از طریق روش مردم 7

های مشاهده مستقیم مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات و بررسی
ارای ای دهر ملت و قوم و طایفه: پژوهشگر به این نتیجه رسید که ،دانیای و میخانهکتاب

ذخایر فرهنگی است که برای درک صحیح آن باید چگونگی زندگی پیشینیان را در ابعاد 
زیرا فرهنگ دارای خاصیت  ؛ی طوالنی مورد بررسی و کنکاش قرار داداگوناگون در دوره

 دد است. های متعانباشتگی و محصول تجربیات نسل
 ،محل نفع و ضرر نبوده و بنابراین، ادبیات شفاهی به اندازه تاریخ برای صاحبان قدرت

را به مانند حکایتی از  هاآنو باید ، های مورخان قرار نگرفته استورزیغرض خوشدست
های فولکلوریك از هر جهت با زندگی روزمره ها و قصهواقعیت زمانشان پنداشت. ترانه

: شودبه وضوح دیده می هاآنقیم دارند و خصایص اقلیمی و طبیعی منطقه در ارتباط مست
گاوبانی و ، از انواع کارهای کشاورزی گرفته مثل کاشت و داشت و برداشت محصول

درمانگری و شفابخشی بیماران تا ، های سنتیجشن، تفریح و شکار، وریپیشه، داریگله
شان و حتی خواباندن تربیت، م مربوط به تولد نوزادرابطه عاشقانه و ازدواج و اعیاد و مراس

روابط ارباب ، های مربوط به مراسم سوگواری و غمترانه، های الالییکودکان با آهنگ
ن شکهای طوالنی پاییز و زمستان... هنگامی که هیزمهای بلند برای شبرعیتی و قصه

ر جنگل با داس مشغول اش به بریدن چوب دهای کومهتالشی برای برپا داشتن پایه
گیرد. های موسیقی شکل میبین شکستن هیزم و حنجره اش ریتم، شکستن هیزم بوده

پایی )رسم گیر نشا و وجین و پس از آن به شبکار در مزرعه اش به کار نفسیا شالی
شود و یا زمانی که چوپان گیالنی در نیمه شب یا صبح مه آلود به مشغول می شوپه(

های محلی بیانگر غم و چیز غیر از آواز و ترانههیچ، کندا همراهی میتنهایی گله ر
کند. و البته به هیچ نمی یا به کار امیدوارش، دهدنمی آرزوهایش نیست و او را تسکین

جوانان ساده ، گوششد در دل کودکان بازینمی های پند آموزطریقی بهتر از تکرار قصه
ات شفاهی به عنوان بخش زنده و پویای فرهنگ در ایجاد و بی آالیش روستا نفوذ کرد. ادبی

در  بایستمی، کند. بنابراینداشت هویت فرهنگی و بومی ما نقش مهمی را ایفا میو نگه
 های بعدی دقت و تالش فراوان شود.حفظ و انتقال آن به نسل
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. تهران: های ملی ایرانترانهسرایی در ایران، سیری در ترانه و ترانه(. 0919) احمدی پناهی، محمد

 سروش 

 . تهران: انتشارات اسپرکگذری نظری بر فرهنگ مردم(.0970) انجوی شیرازی، ابوالقاسم
 محسن ثالثی. تهران: انتشارات علمی. ترجمه، شناسی فرهنگیانسان( 0975بیتس، دانیل. فرد پالگ )

 ، تهرانهای ایران باستاندرفش (0911) بختورتاش، ن
 زاده، جلد دوم، تهران، انتشارات توسصنعتی ترجمه همایون، تاریخ کیش زرتشت(، 0957بویس، )

، ترجمه و نقد محمد عزیز بختیاری. تهران: انتشارات هفت نظریه در باب دین( 0919پالس، دانیل )
 آموزشی پژوهشی امام خمینی )قدس( سسهؤم

 محسن ثالثی. تهران: انتشارات علمی. ترجمه، شناسیروش تحقیق در انسان( 0975پلتو، پرتی. ژ )
غر عسکری خانقاه، انتشارات صا، ترجمه شناسیفرهنگ مردم(، 0916پانوف، میشل و میشل پرن )

 سمت، تهران

 ، بمبئی، انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانادبیات مزدیسنا(، 0901پورداوود )
 کاوش نامه. ، کرمان،نامهشیوه تنظیم پایان(، نکهت، ج، 0977) تنهایی، ح.ا

 ، نشر قصیده سرا.های و اشعار عامیانهبررسی حضور زن در ترانه(، زنان ترانه: 0910حجازی، بنفشه )

 برگ زیتون. تهران: شناسی هنر()درآمدی بر انسان پیدایش و تحول هنر(، 0910الدین )فر، جاللرفیع
 انتشارات عطار: ، چاپ دوم. تهرانشناسیزمینه فرهنگ(، 0961االمینی، محمود )روح

 ، چاپ دهم. تهران: عطارشناسی، گرد شهر با چراغمبانی انسان(، 0911روح االمینی، محمود )
، ندای آریانا، )باتکیه بر فرهنگ مردم ایران( شناسیمردم(، 0916اهلل ستوده )رنجبر، محمود و هدایت

 تهران.

. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران(، 0917اهلل )فاضلی، نعمت
 و اجتماعی.

 . تهران: نشر نی.شناسیهای انسانتاریخ اندیشه و نظریه(، 0917فکوهی، ناصر )
 کاظم فیروزمند، چاپ چهارم، تهران. ترجمه، شاخه زرین( 0911فریزر.ج. )

 کبیرانتشارات امیر، تهران: فرهنگ معین(، 0967معین، محمد )
، ترجمه علیرضا قبادی. همدان: انتشارات شناسی فرهنگیانسان(، 0971) برتوای ولو، فرانك را

 دانشگاه بوعلی سینا
 بزرگ نادرزاده، چاپ ششم، تهران، نشر چشمه ترجمه، آیین میترا( 0916ورمازرن، م. )

 ، تهران های پراکندهنوشته(، 0900هدایت، صادق )
 ل فرخی، چاپ دوم، تهران، نشر اساطیر.، مترجم، جالشناخت اساطیر ایران( 0915هینلز، ج، )

خانه رشید یاسمی، تهران، کتابترجمه ، ایران در زمان ساسانیان(، 0950کریستین سن، س، )
 سینا.نبا



 

 

 
 
 
 

 خلقی مردم تاجیكی هایرباعی

 فسور شادی گل عمراواوپر 

 فسور رجب امانفوپر 

 
 
 
 

 نـد دل مسودای تو در دماغ دار  ن ـوای باغ دارد دل مـامروز ه
 نـل الله داغ دارد دل مـل گـمث  رود ـسودای تواز دماغ بیرون ن

***** 

 نـریه و زاری کـتو گ، ماره میبرن  اری کن ـا به من یـار منی بیـگر ی
 نـجانمه خریداری ک، گر زر داری  فروشند شهر دیگر می، ماره میبرن

***** 

 ردیـوم کـفرانـو زعمن الله بودوم ت  عاشق نبودوم تو عاشقانوم کردی 
 به غم نهانوم کردی، یك گپ زدی و  در خانه بحال خود شیشته بودوم

***** 

 نظر بر قد و باالی تو دارم   دارم  وـنای تـتم، رـاال دخت
 اغ تو دارمـب ةوـد ازمیـامی   ها در باغ شاهی وهـام میـتم

***** 

 بینمطار کی میها ره به شش قگل  م ـبینار کی میـهـوبـوروزه به نـن
 مـبینی میـرار کـا ره به یك قـدنی ها ره به شش قطار در فصل بهار گل

  0916تاجیکستان، دوشنبه، نشریات عرفان 
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 های خلقی بخارا ترانه
 ها که کنده استخال، در بین ابرو  ابرو کمند است، باال بلند است

***** 
 اه تو کنمـمان سیـاندیشه به چش  اه تو کنم ـاز در در آیی من نگ

 این جان عزیز دارم فدای تو کنم  دای تو کنم ـدارم فـمن مال ن
 
 



 

 

 
 
 
 

 یهوتگ لیتئوف «چشمه»و شعر  یجوشا یمین «کوچکچشمه » قى شعربیتحلیل تط

 جوی دکتری دانشکده ادبى ماکسیم گورکی، شهر مسکودانش / جمعه مراد ابدل نوروز 

 
 
 
 

 اول قرن ةمین) مده استآیش پ رانیاقرن طی نیم رکه د بسیارى راتییتغ انیم از»
شناخته شده است تحول  در خارج کمتر که هاآن نیتراز مهم یکی بستم میالدى( مسلماا 

 رانیمدرن ا اتی. ادب(916ص ، 0951، )هنرمندى «است جیوشیماین دست به که، در شعر
ارتباط  جیوشی مایام نشد که با ن یریگچشم راتییتغ خوشدست ستمیاول قرن ب ةمیدر ن

 نیتربعد به مهم یهانهاد که در سال انیرا بن رانیا نو مکتب شعر مایدارد. ن یتنگاتنگ
 .شد لیتبد رانیا یادب مکتب

را  كیکالس اتیاست که او شکل کهن ادب نیا رانیا اتیدر ادب امین ةستیشا سهم
 ،شاعر مبتکر كتوان یاو را می جهیداد و در نت رییشکست و محتوا و زبان شعر را تغ

 پنجاهوو به صد است دارشهیر امیهای نینوآور ةاما هم دانست. رانیشعر مدرن ا گذارنایبن
 د.گردبازمی شیسال پ

 جیاروپا را آغاز کردند و به تدر اتیادب ةترجم انیرانیا، امیپنجاه سال قبل از نوصد
انسه فر ژهیبه و، اروپا اتیادب یردپا امین یکارهادر شد. رانیا اتیاز ادب یاروپا جزئ اتیادب

 .میموضوع دار نیو محققان سراسر جهان به ا امیاز خود ن یادیو ما ارجاعات زوجود دارد 

و  یو شاعران پارس سندگانیاز نو یاریبس اتیخود از تجرب یادب یدر زندگ جیوشیماین
راهم ف یشرا برا یادیزهای فرصت یبا زبان فرانسو امین ییمند شده است. آشناجهان بهره

به  امیکه ن یاز شاعران فرانسو یکیرا بخواند.  یفرانسو سندگانیو توانست آثار نواآورد و 
 بود. یهگوت لیتئوف، شعر سرود نیچند او ریداشت و تحت تأث ییشنااو آآثار با  یخوب
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از  یکی (PierreJulesTheophileGauter, 0100-0177)تیه گو لیژول تئوف ریپ
ر سفر خود را د یاز زندگ یفرانسه است که بخش سمیمکتب رمانت ندگانینما نیرمشهورت

« هیسفر به روس»: بود یکرد که حاصل آن دو اثر ودیدن  هیدو بار از روساو گذراند. 
(enRussie ، Voyage en Russie)  0169ـ0161)« هیهای هنر روسنهیگنج»و 

Tresort d'art de le Russie.) 

« و کامئو نایم»بار کتاب شش، 0177تا  0157از سال ، خود یول زندگدر ط یهگوت
(Èmaux et Camees) لوفیگوم این کتاب را ن. س.0900 سالدر  بارنیمنتشر کرد. اول را 

 ریسا یبه زبان روس یه رامنتشر شد و بعداا آثار گوت هیو در روسکرد ترجمه  یبه روس
 کردند. مترجمان و محققان منتشر 

سو كی از یهگوت، کاسیکاوهگ.یبود و به گفته دانشمند روس ی رمانتیكشاعر تیهگو
 هاآن ردکفکر  گریو از طرف درد کعاشقانه استفاده می یانیو ب یریتصو یفعاالنه از ابزارها

، 0) دکن توانست ردشاننمی خواست و نهنمی ولی او نه هستند که رفعالیهایی غشهیکل
5-71.) 

ند دانشم ةآشنا بود. به گفت یرانیا ةخوانند یبرا بیستاز قرن در آغ هیگوت یکارها
قرن »ترجمه و در روزنامه  یهگوت لیاشعار تئوف، 0971از سال ، یکدکنی شفیعی رانیا
 (. 059، 1شد )مى منتشر زاده عشقىریم استیبه ر «ستمیب

، ه عنوان مثالدارد. ب وجود موضوع نیای از اخواند و نشانهمى را یهگوت آثار جیوشی ماین
: از دوستان خود نوشت یکی یبرا، 0979نوامبر ، 0911 آبان 07خیای به تاردرنامه ماین

ر کرده تظمنرا  خوددوست ، اشممنتظر ب دیبا، خوانمبخود  ای براى مشغولیتتازه زیاگر چ»
 من یبرا، داشته باشد ی اتفاقاافلسف ای یهای ادبکه قسمت« الحرام»هایی از نسخه از
ن شوق با همیرا ى شاعر فرانسو هگوت لیفأت «ذشت یك مومیایىگسر»فصل اول  رستد.بف
 .[957-956، 9، نیما] «قبل خواندمچندسال  در

به  هاآناز  یبرخدر که  ه استخلق کرد یلتمثهاى و حکایت افسانه یتعداد ماین
محقق ، یلسکاخا. مستالهام گرفته ا یهای فرانسوافسانه یاز متون اصل ادیاحتمال ز

 حسوسم جیوشی مایهای نقصهدر  وىشعر فرانس ریتأث»: سدینومی، یلهستان شناسنرایا
« نیلوفونت «کالغ و روباه» ةای است از قصساده کاردست «خروس و روباه» ةاست. افسان

چشمه »موسوم به  ةقص»: سدینویم ماین «کوچك ةچشم» خصوصدر  ای. [919، 7]
حسن  اما، است «دریاقطره باران و »قصه  و یسعد كیشاعر کالس ادآوری «کوچك
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عر ش قصه بیشتر به نیا» کند کهاضافه می، یدر پاورقماخالسکى  مترجم مقاله، نرمندىه
 جا(.ن)هما« یاست تا شعر سعد تركینزد یهگوت لیتئوف «چشمه»

و  ریتصو، طرح، ساختار، از نظر محتوا هگوتیاثر  (LaSource 0151) «چشمه» شعر
کنند. کامالا می انیرا ب یمشابه دهیا هاآناست و  «کوچك ةچشم» هیشب اریبس یمعن

از  سال پس كی، مایدارد. ن جیوشی مایدر شعر ن یادیز ریتأث یهواضح است که شعر گوت
مدت مکتب  نینوشت و در ا 0979را در سال  «کوچك ةچشم»، «افسانه»منظومه 

 کرد.میرا تجربه  یفرانسو كیشاعران رمانت رتأثیو  سمیرمانت
هنوز  مایاست. در آن زمان ن یعیزمان طب نیدر اا میدر کار ن یهآثار گوت ریتأث، نیبنابرا

، کرد هاهدمش یتوان در شعر ورا می ییاما عناصر نمادگرا، بود دهینرسسمبولیك به مکتب 
 ردر کنار عناص. کرد میصحبت خواه آن ةکه در دربار، «کوچك ةچشم»شعر بعد  ژهیبه و
 یکىرومانت ریاست که در آن تصاو رومانتیكشعر  كیقطعاا  امین «کوچك ةچشم»، نینماد

 ةچشم»کامل دارد.  یهماهنگ یهبا شعر گوت امیشعر ن، منظر نیدارد. از ا ینقش اساس
 : هستند ریهای مشترک زیژگیو یدارا «چشمه»و  «کوچك

جود و یخاص یاختار کلس، یهگوتاثر « چشمه». در شعر یکل یساختار و محتوا( الف
سطر  71و ند ب 7شامل  «چشمه». میشاهد آن هست زین« کوچك ةچشم»دارد که در 
اول شعر شامل چهار مصراع ند ب( 0: کرد میرا به سه قسمت تقس هاآنتوان است که می

، است چشمهسخنان  یحاو 5و  0، 9، 7 یبندها( 7 است در مورد چشمه شاعرو سخنان 
که در  7و  6 بندهاى( 9 نند.کیاز زبان چشمه ارائه م را قیدق تیروا كیها پاراگراف نیا

 قرار گرفته است. یبندمورد بحث و جمع چشمه یو سخنرانآمده است  سندهیآن نظر نو

 امین بندهاى شعرشده است.  لیتشک مصراع  57و  نداز چهار ب امین «چشمه کوچك»
 بندهاىتر است و بزرگ هاآناندازه ، ارندتفاوت د یکم یهگوت بندهاى شعراز لحاظ شکل با 

، . از نظر ساختاراندهشد لیسطر تشک 01و  00از  0و  9بندهاى سطر  01اول و دوم از 
 : کرد میتوان به سه قسمت تقسرا می امیشعر ن
در مورد  سندهینو یکه در آن سخنران، اول است ند( قسمت اول شامل چهار سطر از ب0

از زبان چشمه  یصوت قیگفتار دق، اول ندپنجم بسطر از ( 7چشمه آورده شده است. 
، شاعر ةدیعق انیآخر ب بنددو ( 9ادامه دارد.  7ند ب انیگفتار تا پا نیگرفته شده است و ا

 تیدر دو ب مایدهد. اگرچه نگیری شعر را پوشش میجهیو نت شمهچ یسخنران تیمحکوم
 یرود. محتوانمی نیاز ب اتیاب نیدر ا یهشعر گوت یاما رد پا، دیگومی یادیز یزهایآخر چ

 است. یهگوت شعر 7و  6 بندهاى یمحتوابند دو  نیا یکل
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 است یطرح داستان نیدر واقع ا، نداردهم  با  یتفاوت چیدو شعر ه نی. طرح اطرح( ب
شاعر در شعر : است ریبه شرح ز یهتشود. طرح کوتاه از شعر گوکه در دو شعر تکرار می

غرور و  یکند و در سطور بعدآمده از صخره صحبت می رونیاز چشمه بابتدا  «چشمه»
کند و صحبت می نیزم قعر یکیاز تار چشمهشود. می انیاو ب اناز زب چشمه یخودخواه

کند و آسمان خود را در آن را منعکس میسمان آکند که رنگ افتخار می نیبه ا چنانهم
 . ندیبمی

 انوسیاق كیایای با امواج بزرگ واهد شد رودخانهآزاد خ یکند که روزچشمه فکر می
های حال صحبتنیعاما در ؛کنندمی حرکتآن  یهای بزرگ بر رویکه کشت، بزرگ

 ایو در، ردیممی ایکند که چشمه هنگام سقوط در درمی بیانکند و را ابراز می سندهینو
 : کندآن را جذب می

Mais le berceau touche à la tombe, 
Le géant future meurt petit; 
Née à peine, la source tombe  
Dans le grand lac qui l’engloutit! [ 6 ،07 ] 

چشمه  كیدر مورد  سندهینو: همان طرح را دارد «چشمه کوچك» ا یعنیمین شعر
 دیگوو سپس چشمه با افتخار می ابدییم انیجر «از سنگ» «غلغله»با که  دیگوکوچك می

 «ىوفرلیگنبد ن» نیا ریو ز ندیبماه خود را در من می، شودسبز می دستان مندر  سبزهکه 
 ىایدر كیکوچك که چشمه  دهدمى گزارش سندهینو نیا براست. عالوه  رینظیمن ب یبرا

 :خواستنمی و به ناچار در آن افتاد اگرچه چشمه دیرا از دور د
 جا رسیدنآچو بر چك کو ةچشم

 دیددریا ب ةگامآن همه هن و
 خواست کزان ورطه قدم درکشد

 خویشتن از حادثه برتر کشد
 چنان خیره و خاموش ماندلیك 

 [. 69، 01گوش ماند کز همه شیرین سخنی ]
 
 تیهوکه در شعر گ، کندمی ییرمزگشا یبه نوع نیما «چشمه کوچك»آخر شعر  ندب در

گیری جهید آن نتکند و در مورد عملکرمی سهیمردم را با چشمه مقا مایوجود ندارد. ن
 کند.می
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. در ابتدا سخنان یکى است «کوچكچشمه »و  «چشمه»زمان سرودن شعر  .زمان (پ
 : «شمهچ»شود. در شعر می انیو زمان حال ب تیبه صورت روا سندهینو

Tout près du lac filtre une source, 
Entre deux pierres, dans un coin;. [93, 1] 

 : «کوچك ةچشم»شعر  در
 گى جداچشمه ز سنیکى شت گ

 [61، 01] پا.تیز ،نما، چهرهزنغلغله چهره

 
 انیشود و در پاارائه می ندهیکوچك در زمان حال و آ ةچشمو چشمه  یسخنران، ادامه در

 شود.در زمان گذشته ارائه می سندهینو یسخنران

 
 یکه معن وجود دارد یاریبس جیدو شعر کلمات را نی. در اکلمات و عبارات مشترک ت(

، «سنگ»، «ایدر»، «چشمه»مانند  یدهد. کلماتمی لیاشعار را تشک نیهمه ا یو محتوا
 : رهیو غ «ساحل»

 

 «کوچك ۀچشم»و  «چشمه» یدر شعرهامشترک . استفاده از کلمات 0 جدول
 «كچکو ةشمچ»در  «شمهچ»در  هژوا

 بار 9 بار 0 چشمه
 بار 7 بار7 دریا
 بار 0 بار 0 بحر
 بار 0 بار 0 گسن

 بار 0 بار 7 ساحل
 بار 0 بار 0 غلغله
 بار 0 بار 0 افتخار

 بار 7 بار 7 جوشیدن
 بار 7 بار 7 سیاه، تیره

 

عبارات  یمتوانمی «کوچك ةچشم»و  «چشمه» یدر شعرها، مشترکبر کلمات  عالوه
ارات عب نی. اا استمیبر ن یهگوت ریتأث ةکنندمنعکسپیدا کنیم که را  یمشابه ایمتداول 

 : میدهمعمول را در جدول نشان می
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 «کوچك ۀچشم»و  «چشمه» شعرمشابه در  اشترکی. کاربرد عبارات م7 جدول
 «كچکو ۀشمچ»شعر  «شمهچ»شعر 

Allègrement l’eau prend sa cours پاتیز ،نماهچهر ،زنغلغله 
Boutdansunvase به دهان بر زده کف 
Formant cent projets غرور مست شده از 
À l’Océan بحر خروشنده 
Le ciel se mire à mon miroir را به من ماه ببیند رخ خود 
aux fleurs bleues نیلوفرى ةپرد 
Entre deux pierres گى جداز سن 

 
 رمانتیك ییهر دو شعرها امین «کوچك ةچشم»و  یهگوت «چشمه» .سمیسیرمانت( ج

عداا هستند که ب زین نیدو شعر نماد نیاست. ا غالب هاآندر رمانتیك  ریهستند که تصاو
شعرها کامالا واضح است و در  نیبودن ا كیکرد. رمانت میصحبت خواه هاآندر مورد 

 :دشومشاهده می یرز یهابخش
 در، عتیطب ندگانینما ژهیبه و، رشخصیغ یایاش یپردازتیشخص یعنی، تشیخص (0
 : میخوانرا می ریموارد ز« چشمه»شعر 

Elle murmure: “Oh! quelle joie! 
Sous la terre il faisait si noir 

Maintenent ma rive verdoie, 
Le ciel se mire à mon miroir”. [93, 1] 

 : مینیبرا می تیوضع نیهم زین «کوچك ةچشم»شعر  در
 در این معرکه یکتا منم»: گوفت

 [.  61، 01« ]بن و صحرا منم گلتاج سر 
 
عر در ش، شودای در هر دو شعر استفاده میگستردهشکلی که به ، عتیطب فیدر توص (7
 : میخوانمی «چشمه»

Les myosotis aux fleurs bleues 

Me disent: “Ne m’oubliez pas”! 
Lea libellules de leurs queues 

M’égratignent dans leurs ébats; [93, 1] 
 : وجود دارد یاز شعر قبل شیب یریتصاو نیچن «کوچك ةچشم» در

 گىگ و برازندبه همه رن گل
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 گى.پرتو من زندکند از مى
 نیلوفرى ةپرددر بن این 

 [61، 01]؟ چو منى همسرىکیست کند با 
 
 یمنف یکه معنا یکلمات و عبارات وحشتناک. هر دو شعر هم از کلمات و هم از عبارات( 9

، «گنت»: کلمات لیقب نیاز اهایی کند. نمونهمی یادیاستفاده ز ،دارند یشتریب میو وخ
کلمه ، طور خاص. به«برافروختن»، «یدنجوش»، «در حال مرگ»، «فرو بردن»، «یکیتار»
شود و با استفاده می «کوچك ةچشم»و هم در  «چشمه» درهم  «یاهیس» ای «یکیتار»

 : شودمی ریشود که چشمه به آن سرازمی فیتوص یا ایکلمه در نیکمك ا
Née à peine, la source tombe 

Dans le grand lac qui l’engloutit! [92, 1] 

 دیده سیه کرده شده زهره در
 . [61، 01[راست به مانند یکى زلزله 

و اما در کار ا، است سمیمکتب رمانت ةندینما یهگوت لی. گرچه تئوفیینمادگرا( ح
، مینیبز مینی «چشمه»را در شعر  یینمادگرا نیوجود دارد و ا زین یی سمبولیكنمادگرا
 هتیشود که گواما خواننده متوجه می .ستیو روشن ن یچندان قو ینمادپرداز نیاگرچه ا

 تیهدر شعر گو چشمهکند.  تیرا کنار هم قرار داده است تا فکر و محتوا را تقو زیچهمه
شوند و تمام عمر در جالل سرگردان می یجووکه در جست یافراد، است دمآاز  ینماد
عادل تتیه کرده است. گو انیشعر ب انیدر پا یهمحتوا را خود گوت نیانند. اممی یکیتار

 : دیگوجمله را می نیشعر ا انیکند و در پامی دایخواه پ یو افراد آزاد چشمه نیب یخوب
Anisi la jeune source jase, 
Formant cent projets d’avenir…; 
Mais le berceau touche à la tombe, 
Le géant future meurt petit; [92, 1] 

 
، خط است 01چهارم که  نددر ب مایمتفاوت است. ن یکم یبندانیپایما در شعر ن اما

سطر  01کند. اگرچه کند و کل شعر را باز میفاش می چشمهرا از  از مردم منظور خود
 یطول نیاست و چن یطوالن اربسی، نیشعر نماد كی ژهیشعر به و كیخاتمه دادن به  یبرا

در نظر  دیاما با، («ققنوس»شود )به عنوان مثال در ینم دهیشاعر د نیاشعار ا گریدر د
 سمیدوره از مکتب رمانت نیاو در ا و، نوشته است 0979شعر را در سال  نیا مایداشت که ن



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  504    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

 یمادگرچه ن، ستینگر سمیرمانت دگاهیاز د دیشعر را با نیا، ما نظراز ، نی. بنابراذردگمی
شعر خود را  مایکند. نمی نیتمر ییشعر را در مکتب نمادگرا نیانیما اما ، هست زین
 : دهدخاتمه می گونهنیا

 اندهویش خروشندـبیهده در خ  اندهجوشند ةچشمق همان ــخل
 . [71، 01] تهـهان سوخـگنر بس بىـخاط  آموختهیك دو سه حرفى به لب 

 
 

 گیرینتیجه
جود دارد. و یگرید زیچ، یادب راتیجدا از تأث، جیوشی مایو ن یهگوت لیتئوف نیب یخروج

اما ، کندمی تركیرا نزد هاآن گریهای دهوگو از جنبه کتوریهر دو شاعر به آثار و ةمراجع
 لیو تحل هیاست. از تجز امین آثاربر  تیهکار گو ریدر تأث امیو ن یهگوت نیعامل ب نیتركینزد

ار او بر خوانش آث یآگاهانه و مبتن امیبر ن یهتگو ریالذکر مشخص شد که تأثدو شعر فوق
ز ا مای. نیو زندگ عتیدو شاعر درباره طب نیمشترک ا دگاهیبوده است و نه بر اساس د

 یارسرا به ف او یشعرها کهاینبدون ، ه استمکتب خود استفاده کرد جادیدر ا یهگوت ةتجرب
 اتیباد یکه برایه و سبك گوت كینتک ةبا مطالع مایرا از خود بخواند. ن هاآنو  برگرداند

مکتب خودرا ساخت  یفارس اتیدر ادب «چشمه»با استفاده از مثال شعر ، تازه بود یفارس
 خود را داد. یروح محل و به شعر اروپا را
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 ترکمن قوم آروسیفرهنگ خواستگاری 

 محقق فرهنگ مردم/  نیافاطمه شفیعیدکتر 

 
 
 
 

ها از جمله اقوام ساکن در استان گلستان هستند و با جمعیتی در حدود ترکمن
های صحرا و بیشتر در شهرستانترکمن ةدرصد جمعیت این استان در منطق01

 کنند.می تپه و روستاهای تابعه زندگیبندرترکمن و مراوه، گمیشان، قالآق، گنبدکاووس

یکی از آداب متفاوت  قوم ترکمن در اکثر موارد دارای فرهنگ و سنت خاص خود است.
ت اس آروسیعقد و برگزاری جشن ، نامزدی، خواستگاری قوم ترکمن روش برگزاری مراسم

 شود.که در زیر به صورت مختصر اشاره می

 
 0وزآتماقث

پسندد و بعد دختر و د میدختری را برای زندگی مشترک خو، پسری، در این مرحله
 ،کند و در ادامه چند تن از بانوان فامیل نزدیك پسر که بیشتر مادرخانواده او تحقیق می

 روند.عمه و یا خاله او هستند به خانه خانواده دختر می، خواهر

مه گل»گویند که می، سرگروه خواستگار در خانه خانواده دختر پس از پذیرایی شدن
بفرمایید اگر مطلبی هست ، مهمان نورسیده خوش آمدید «یپ دیرالردیکدن خبر آل دی

اگر »: گویدخانه با شنیدن خبر خواستگاری با روی خوش میما در خدمتیم؟ و صاحب
و برای برای جواب دادن « اما اجازه بدهید ما هم بررسی کنیم، شاءاهللنإ، خدا قسمت کند

 خواهد.فرصت می
 

                                                           
 suzatmᾱɋ 
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 0وزآلماقس

مدت این تحقیق و ، کندحله خانواده دختر کار تحقیق را شروع میبعد از اولین مر
خانواده پسر هر از  ةهفته یا چند ماه طول بکشد و نمایند بررسی ممکن است چند

شود و سرانجام در صورت رسیدن به جواب مثبت چندگاهی نظر خانواده دختر را جویا می
 .پیام خواستگاری پذیرفته شد «آلدیالروزیمی ث»: گویددهد و میپسر اطالع می ةبه خانواد

شود و در این مرحله بستر گفته می« سوزآلماق»اعالم قبولی از طرف خانواده دختر 
 شود.جدیدی در آشنایی گشوده می

 
 7قاپی آچماق

های داماد با ها و زن برادرزن عمو، خواهر زن، آشنایی مقدماتی مادر ةمرحل ةدر ادام
روند و عروس می ةخانواده داماد با شیرینی به پیش خانواد .اعضای خانواده عروس است

 شود.برون و نامزدی پسر و دختر مشخص میتاریخ بله، پس از آشنا شدن

 
 9دوزدادشماق

گیر شدن و در واقع را خوردن و به مفهوم نمك دیگریكدوزدادشماق یعنی نان و نمك 
 .استمقدماتی نامزدی  ةمرحل

ای دو خانواده شرکت دارند و طرف داماد هدایایی را که برای هدر این مرحله فقط زن
 کند.تقدیم می ،عروس آینده آورده است

، ار به نام چارقددو روسری گل 4یایلیقتواند شامل روسری ترکمنی به نام این هدایا می
 باشد. «0بشمهو  5قاتالما»های دو ظرف نان روغنی به نام، یك قواره پارچه پیراهنی

های روغنی را به عنوان تبرک بین حاضرین تقسیم ه دختر نیز بخشی از نانخانواد
کند. این مراسم معموالا با کف زدن و شادی کردن و رقص مختصر نیز همراه است و می

 شود.در خیلی موارد تاریخ مرحله نامزدی رسمی دختر و پسر نیز اعالم می

 
                                                           
 suzalmeɋ 

 ɋapiačmaɋ 

 duzdadešmaɋ 

 yaileɋ 

 ɋatlamᾱ 

 bišmᾱ 
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 0آداماق

داماد نخی باریك و  ةتر خانوادداشته و بزرگدر آداماق نیز بانوان دو خانواده شرکت 
 «7آالجایوپ»این نخ را ، آویزدبه گردن دختر میاند سیاه و سفید را که به هم تابیده

گفته و نشانه یکی شدن دو شخصیت متضاد یعنی پسر و دختر است و نیز نشانه توافق 
 روزه با انگشتری ازکه البته ام استبرای زندگی مشترک با حذف تضادهای رفتاری  هاآن

 پذیرد. طال برای عروس انجام می

 گردد.اطالق می، یعنی دختری که نامزد دارد«9آداغلی»بعد از این مرحله دختر را 

 

 0یشمكکث مال

دهد که در فالن روز یا خبر می آروسطرف داماد به طرف ، برای اجرای این مرحله
 پدر یا برادر زدیکان خود که معموالا فالن شب برای تعیین میزان مهریه با چند تن از ن

 خواهند آمد.، بزرگ او هستند

در این مجلس پس از  .دندهنیز چند تن از نزدیکان خود را خبر می آروسخانواده 
نیز قصد خود را  هاآن، شودپذیرایی با شیرینی و میوه از قصد و نیت مهمانان سوال می

 د.کننهماهنگی جهت تعیین میزان مهریه بیان می

در این مرحله دو طرف بر روی رقم مهریه صحبت کرده و سرانجام به وجه رایج در 
کِشان و یا چند روز یا چند هفته  آروسوجه مهریه در روز  دهند.بین مردم رضایت می

سفیدان طرف قبل البته همراه با عقد رسمی با احترام خاص و معموالا توسط علما و ریش
 شود.تقدیم می آروساده داماد به صورت نقد به خانو

 
 5قودابولماق

شود که براساس دوم نامزدی گفته می ةیا خنچه بردن و مرحل «قودابولماق» ةمرحل
زنان خانواده داماد  ای ازعده آروسیآن یك یا چند روز و گاهی چند هفته قبل از جشن 

روند و با میآینده خود  آروسبا قرار قبلی برای اجرای مرحله دوم نامزدی به خانه پدر 
 بخشند.تر میاین عمل قرابت سببی را صورتی رسمی

                                                           
 Adamaɋ 

 Alajayup 

 Adᾱɋli 

 malkesešmeg 

 ɋaudabolmaɋ 
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کنند که شامل دوازده و خانواده او اهدا می آروسدر این روز خانواده داماد هدایایی به 
ه )سینی( بوده و در هریك چهار قرص نان قاتالما است و به وسیله یکی از زنان ععدد مجم

 شود.فامیل حمل می

)قسمتی از گوشت سینه و راسته گوسفند است  0دؤش، کله قندچهار عدد  چنینهم
شود و معموال به وسیله زن برادر داماد( حمل که به شکل مثلث از بدن گوسفند جدا می

خانواده  آروسترین به وسیله بزرگ بند طال )این هدیه معموالا گوشواره و گردن، شودمی
پارچه ، کفش، چارقد، قبیل روسری و هدایایی از، ساعت مچی، شود(تقدیم می، داماد

 شود.پیراهنی و حلقه نامزدی اهدا می
 

 7اوربا یایراتماق

مادر داماد جشن کوچکی با حضور زنان فامیل و ، یك روز قبل از مراسم قودابولماق
خواهد تا او را در پختن نان روغنی قاتالما یاری ها میدهد و از آنها ترتیب میهمسایه

یکی ، کندیکی آرد را الك می، نامندمی «اوربا یایراتماق»ن که آن را این جش در، دهند
یکی خمیر را به صورت ، کندیکی آرد را خمیر می، گذارددیگ بزرگ چدنی را بار می

ها را به صورت چند الیه روی هم یکی این ورقه، آوردهای نازک و مدور در میورقه
مالد و به عبارتی همه کمك کرده و وغن میر، های خمیرالی ورقهیکی البه، گذاردمی

، آروسپزند و در نهایت دوازده عدد قرص نان قاتالما را برای بردن به خانه خمیر را می
 شود.گذارند و تعدادی نیز بین زنان حاضر به عنوان تبرک تقسیم میکنار می

 
 9صحت بلله مك

شود و برگزار می آروسمراسم مختصری است که در خانه پدری  «صحت بلله مك»
و زن برادر داماد هستند  آروسزن برادر ، خواهر، در آن زنان دو خانواده که بیشتر مادر

 باید یکی از روزهای سعد باشد. کنند و این روز حتماارا تعیین می آروسیتاریخ و روز 

ختم شود سعد  9یا  7های گلستان روزهای هر ماه قمری را که عدد آخر آن به ترکمن
 شود.انند که برای انجام اعمال نیکو در نظر گرفته میدمی

 
                                                           
 deuš 

 urbayairatmaɋ 

 sehᾱt bellemac 
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 برنامهمرحله پیش
 شود که حدودرسمی جدید است و به پذیرایی دختر از دوستانش اطالق می، ین بخشا

 شود.انجام می آروسییك هفته قبل از 

 
 کارت نویسی

از جشن  هفته قبل 7 ای بوده و در این مرحله که معموالااین بخش نیز پدیده تازه
کند و بعد از داماد دوستان بسیار نزدیك خود را برای صرف شام دعوت می ،است آروسی

 دعوت شوند آروسیمهمانان لیستی از اسامی کسانی که باید به  کاریهمصرف شام با 
حدود یك هفته قبل ها، نویسند. این کارترا می آروسیشود و براساس آن کارت تهیه می
کار دعوت حضوری ، در قدیم که صنعت چاپ وجود نداشت، شودع میتوزی آروسیاز جشن 

 بود.
 
 0ایبثمُ

منزل پدری خویش شب ، ایب مکانی است فامیل نزدیك و یا دوست نزدیك دامادثم
گیرد. زمان این پذیرایی داماد که شامل پذیرایی از دوستان داماد است به عهده می آروسی

 ،شام کسانی که مایل به کمك نقدی باشند در این شب بعد از صرف، است آروسیشب 
کنندگان و مبلغ کمك پردازند و او هم نام کمكمبلغ مورد نظر خود را به نماینده داماد می

ترها نیز به پدر و مادر داماد بزرگ، کند تا داماد در آینده جبران کندرا در دفتری ثبت می
ی مراسم جشن و سرور آغاز آوری کمك مالبعد از صرف شام و جمع کنند.تقدیم می

های شب ادامه دارد و در ضمن این مجلس تا نیمه، شود که با ساز و آواز همراه استمی
کنند روز بعد است به مهمانان اعالم می 01یا  9ساعت  کشان را که معموالاآروسآن ساعت 

 کشان شرکت کنند.آروسو  آروستا کسانی که مایل هستند در کاروان 
 

  :2بوویرچی
وی در ، و داماد بوده آروسگویند که معتمد خانواده به زنی می بوویرچی اصطالحاا

نشیند در حالی که صندوق چوبی پیش رو دارد و از آالچیق ترکمنی یا اتاق می ایهگوش
 کند.هدایایی تقدیم می متقابالا، ضمن تحویل گرفتن هدایای مدعوین

                                                           
 masayeb 

 beurči 
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  0وه یا کجاوهکُجه

تکه چهل های رنگین و معموالا دور اتاقکی بود از جنس پارچههای وه در گذشتهکجه
آراستند و از آن برای کردند و از درون و برون میکه آن را بر روی شتر یا گاری نصب می

شبیه ، شد و از سقف آن زنگی از نوع جرسبه خانواده داماد استفاده می آروسانتقال 
بیانگر  ،صدای زنگ، یا گاو به صدا در آید آویختند تا بر اثر حرکت شترناقوس کلیسا می
 کشان بود.آروسجشن و سرور و 

های های آخرین مدل است که به وسیله گل وگیاه و نواروه اتومبیلاما امروزه کجه
و دو تن از  آروسشود و مرکب از دو دستگاه است یکی مخصوص رنگین تزیین می

 دوستانش است. های )همراهان( او و دیگری مخصوص داماد وینگه

 : آمده است
یکی از خواهران ، آورندرا به خانه داماد می آروسآن زمان که کجاوه بر روی شتر بوده و 

 : خواندترین زن به داماد با صدای بلند میداماد یا نزدیك

 وه اوون سبدیدیم اجه مهاؤل گلیان کجه

 بارینگ آیدینگ دیدأمه قاراشسین گللجمه

)آرد پاشیدن به کجاوه  به روی کجاوه آرد بپاشید.: . به مادرم گفتمآیدکجاوه می: ترجمه
 نشانه آرزو برای سپیدبختی است.(

 ام باش.منتظر گللجه: به برادرم بگویید

 
 : خواندو خواهر دیگری می

 مایانینگ آغرامنی یؤل گؤتارر آق 

 شاءاهللنإ

 اؤز دوغانمینگ نازینی قیزگؤتأرر

 شاءاهللنإ 

 .کندمی تحمل ، جادهاندهبست وه کجا آن به که را سفید شتر ناز یعنی

 شاءاهلل...نإخانم،  آروسو ناز برادرم را 

 
 

                                                           
 Kojᾱve 
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 : کشانآروس

کشان هستند در آروسدر این روز، دوستان و آشنایانی که مایل به شرکت درکاروان 
شوند و هر یك با وسیله و ماشین خاص خود داماد حاضر می ةساعت مقرر در محل خان

 عزم حرکت دارند.

 آروسکنندگان در کاروان های روسری مانند یا حوله، به هر یك از شرکتدر این روز پارچه
و  آروسشود )هم از طرف خانواده داماد در شروع حرکت کاروان به سوی خانه تقدیم می

 به خانه داماد(. آروسدر زمان انتقال  آروسهم از طرف خانواده 

ها، دخترها و ها، زنبخش شامل کاروان داماد مرکب از جواناین کاروان مرکب از دو 
 .استسفیدها ها یا ریش0قالثآق کاروان 

 آروسساعت قبل از کاروان داماد به عزم خانه پدری سفیدها حدود نیمکاروان ریش
سفیدها مبلغ مهریه را که در مراسم که یکی از ریشحالیدر .کندحرکت می

، کندمیتقدیم ، آروسه است در کیفی قرار داده تا به خانواده توافق شد «کسیشمكمال»
ای را بر سر سفره هاآنکنند و از این گروه استقبال می آروسسفیدهای طرف ریش

خانواده  سفیددر این مرحله ریش نشانند که برروی آن انواع میوه و شیرینی است.می
گرداند تا بین کاروان د بر میسفید طرف دامامبلغ جزئی از مهریه را به ریش آروس
 تقسیم شود.ها، سفیدریش

شود و از خانه پدری به خانه داماد داده می آروسبعد از مقدمات فوق اجازه انتقال 
گویند و روحانی حاضر در مجلس برای خوش یمن شدن این وصلت همگی مبارک باد می

کنان ورود خود را ن داماد هلهلهدر این هنگام کاروا، کندآیاتی را از قرآن کریم تالوت می
 کند.اعالم می

 
 : 7آیاقدان آلماق

با  آروسزنان طرف ، رسیدند آروسدر گذشته وقتی زنان همراه کاروان داماد به خانه 
ح کردند که در اصطالگرفتن پای زنانی که حامل هدایا هستند جنگی مصلحتی بر پا می

اما امروزه این مراسم در  .هلهله همراه بود شود و با شادی وخوانده می «آیاقدان آلماق»
 شود.کمتر مراسمی دیده می

 
                                                           
 ᾱɋsᾱɋel 
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 _ _ _ _ _ _ _ _ _  570    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

 0وه کؤیمزکجه

ها ستهبه این ب .شودهای شیرینی وارد میزنی با بسته ،در کشاکش مراسم آیاقدان آلماق
خانم از این وصلت راضی  آروسگویند و بیانگر این مفهوم است که می «وه کؤیمزکجه»

 کشند.در نتیجه هر دو طرف از جنگ مصلحتی دست می، واهد شدبوده و پشیمان نخ

 گاهآن، شودهای رسیده بررسی میهدایای طرف داماد و بقچه، بعد از این مرحله
های داماد به بقچه، هاآنها )از نظر تعداد( و محتویات نیز معادل همان بقچه آروسخانواده 

 .شودبه خانه داماد حمل می، اه با جهیزیه اوو همر آروسکند که در نهایت با خود اضافه می
 شود.)غذای سنتی ترکمنی( پذیرایی می 7چکدرمهاز میهمانان با ، بعد از این مراسم

 
 9داالشماق

را  آروسرسد تا کشان میآروسسفیدها نوبت به بعد از مراسم پذیرایی و رخصت ریش
ای طرف داماد )زن برادر او( به هیکی از زن، در این مراسم .به خانه داماد منتقل کنند

چادرشبی ابریشمین یا قرمز مجلل ، 0چاشودر حالی که یك قواره ، رودمی آروسجانب 
هد دروی می آروسای لفظی و مصلحتی بین او و یکی از زنان طرف به دست دارد و مجادله

 .رسدمی و در پایان این مجادله ساختگی نیز مثل مراسم دیگر با شادی و هلهله به پایان
اندازد که نشانه پیروزی بر خانم می آروسپس از آن طرف داماد چاشو یا دون را بر سر 

شود که اکنون وقت آن است که با گفته می آروسو در ادامه به مادر  است. آروسطرف 
بخت خوش، دخترم خداحافظ: گویددخترت خداحافظی کنی و مادر رو به دخترش می

 د مبارک.قدمت در خانه جدی، باشی

)خواهر یا زن برادر او( راه را  آروسترین زن به نزدیك، بعد از خداحافظی مادر با دختر
ای )یك قواره خلعت من کو؟ و با گرفتن هدیه: گویدبندد و میبر زنان طرف داماد می

منتظر  آروسیکی از برادران ، وهاما در مقابل کجه، دهدپارچه پیراهنی( اجازه خروج می
هیچ مانعی بی، وه و کاروان همراه آندهد که کجهاجازه می، ایو نیز با گرفتن هدیها، است

 حرکت کند.
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 0پمكثاوون 

ای آرد آن را متبرک مادر داماد با کاسه، به خانه داماد رسید آروسوقتی که کاروان 
 گویند.کند که نشانه سفیدبختی و برکت بوده و این مرحله را اوون ثپمك میمی

 
 7چمكثپول 

 و ریزندمی، نقل و نبات، پول آروسنزدیکان داماد بر سر  «پمكثاوون »پس از مراسم 
 روند ومرد و از اقوام و دوستان نزدیك هستند بر یك بلندی می گروهی نیز که معموالا 

اندازند و به آورنده چیزی را در اندازه توپ تنیس در بین جمعیت حاضر در صحنه می
های امروزی این آروسیدر  دهند.اعالم شده می غی پول که قبالامبل، شیء پرتاب شده

 شود.بخش کمتر دیده می
 

 9کُشتی )گورشمك(

های دور رسم بود کُشتی است که به آن گورشمك که در گذشته آروسیاز مراسم دیگر 
رنده ب، در مراسم کشتی شخصی که زانوی رقیب یا کتف او را به خاک برساند گویند.می

گفته  «0بایراق»گیرد. به این جایزه جایزه می، سفیدان محلاست و از دست ریشمسابقه 
 شود.می
 

 اسب دوانی

 هایاسب دوانی است که در گذشتهها، ترکمن آروسییکی دیگر از مراسم دیدنی در 
آن هم در روستاها و در سطحی ابتدایی برگزار ، دور معمول بود و امروزه خیلی به ندرت

 شود.می
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 0اقالماقثپی قا

 در طول، به معنی حراست و نگهبانی است «اقالماقث»به معنی در و  «قاپی یا قاپو»
برند که به عنوان حجله را به اتاقی می آروس، ادامه دارد «پول سچمك» زمانی که مراسم

، آروسگویند و قبل از آمدن می «حجله() 7اوره گی»در نظر گرفته شده است. این اتاق یا 
ها تا زمانی که مبلغی را از ور دارند و این زنضجوان از خانواده داماد در آن حچند زن 

را  هاآناین عمل  .دهندنمی هاآناجازه ورود به  ،نگیرند آروسهای )همراهان( ینگگه
اما امروزه  ،نفر بودند 0در گذشته حداکثر  آروسهای ینگه گویند.می «قاپی ثاقالماق»

 .اندهیا بیشتر افزایش داد 01را تا  هاآنتعداد 
 

 زدن قیچی

های تا خطبهاند سفیدهای طرف داماد نشستهدر اتاق کناری نیز عاقد و گروهی از ریش
در طول مدتی که مراسم عقد در جریان است ، عقد به وسیله روحانی محل جاری شود

 0چی زدن این مراسم با قی، گاه تکیه کندکس حق ندارد به دیوار این اتاق و حجلههیچ
 است.، نفر در چهارگوشه اتاق همراه و معنی دست و زبان بدخواهان بریده باد

 
 وکیل

گیرد نمی و داماد برای انجام مراسم عقد در حضور عاقد صورت آروساعالم رضایت 
ا این معتمد ر، شود که معتمد هر دو خانواده استای تعیین میبلکه برای هر یك نماینده

 گویند.وکیل می

روحانی محل که  فسفیدان معرفی شدندن و ریشاها به حاضرکه وکیل کهایناز  پس
 : پرسدمی آروسوظیفه عقد دختر و پسر را به عهده دارد از وکیل 

 شما در این محل چه کاری دارید؟ ــ

 : گویدبا اشاره به وکیل داماد می آروسوکیل 

 بگیرم. اکنون طلب خود رااز این آقا طلب دارم و باید هم ــ

 : گویدوکیل داماد با عصبانیتی ساختگی می

 من به شما بدهکار نیستم. ــ

                                                           
 ɋapisaɋlamaɋ 

 urᾱgi 
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سفیدها و گیرد و سرانجام با وساطت ریشای لفظی بین آن دو درمیسپس مجادله
از آن  پس .شودیابد و صیغه عقد جاری میتعارف شیرینی این دعوای ساختگی فیصله می

 شدن صیغه نکاح متبرک شده است و اصطالحاا  نوشند که با جاریحاضرین از آبی می
 گویند.می «0نکاح سو»

در  ،شودعقد دختر و پسر در دفاتر ازدواج انجام می کهاینهر چند امروزه با توجه به 
 شود.ها انجام میآروسیزنی کمتر در شود و مراسم قیچیجا نیز صیغه عقد جاری میهمان

 
 7الدش دیرمك

و بعد از پایان مراسم عقد در حضور جمعی از زنان دو طرف  سآرودر اولین روز ورود 
زنی از نزدیکان داماد ، در ضمن این مراسم .گذارندرا در دست داماد می آروسدست 

 آروسهای دو طرف )ولیتؤخواند که متضمن مساشعاری را با صدای بلند و آهنگین می
 و داماد( در زندگی مشترک است.

 : شودخوانده میاز جمله خطاب به داماد 

 آالجا کوینگ گیدرمه آرپا چورک ایدیرمه

 قاپدیرمه، دپدیرمه آغیزال، توینیق ال

 ایت دیرمه چوپرک یونگی دیت دیرمه، دیه باشی

مگذار که به آسیبی برسانند یا درشتی ، نان جوین مخوران، دار نپوشانیعنی پیراهن وصله
 رغوب شود.پشم نام ةمگذار که شتربانی کند یا ریسند، کنند

 
 : شودخوانده می آروسو نیز خطاب به 

 اوینگدن گلسه قاپارسینگ ایزنیگدن گلسه دپرسینگ

 آشینگ کان دن بیشرگین قازان زوردن دوشیرگین

 ــزنندمی خنجر پشت از کهــهای دو رو یعنی با دشمن رو در رو مبارزه کن و به آدم
 رکنپ غذایی مواد از را دیگ همیشه هبلک ،نباش خسیس غذا پختن در. بده پاسخ قاطعانه

 .بپز فراوان غذای یعنی
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 0اوجه آش

شود و آن صرف چکدیرمه غذای مراسم اوجه آش برگزار می، «اللدش دیرمك» بعد از
اماد و د آروسشود و مخصوص سنتی ترکمن است که با برنج و گردن گوسفند تهیه می

گذارند که به عنوان ل در داخل ظرف میو داماد مبلغی پو آروسدر پایان این مراسم  است.
 هدیه برای آشپز باشی است.

پزند که وظیفه پختن آن را زن برادر گوسفند می ةهر چند در برخی طوایف دل قلو
داماد به عهده دارد و آن را از وسط به دو قسمت تقسیم کرده و نصفی را به داماد و نصف 

ای را به و داماد پس از صرف آن هدیه سآرودهند تا صرف کنند و می آروسدیگر را به 
 دهند.زن برادر داماد می

 
 7قایتارما

 گردانند که بهرا به خانه پدری بازمی آروسطبق سنتی قدیمی  آروسیفردای مراسم 
دور  هایشود این بازگشت و ماندن در خانه پدر در گذشتهگفته می .گویندآن قایتارما می

این مراسم به بوته فراموشی سپرده شده  اما امروزه تقریباا ، کشیدگاهی تا دو سال طول می
 است.

ژه ویه های بسیار زیبا و رنگارنگ بها استفاده از پارچههای رسومات ترکمناز جمله ویژگی
 است. آروسیهای جشن و در مراسم

 
 9الله

ن در نالد و چوالله که نوای غم دختری است به نام الله که از درد فراق میآوازخوانی 
از رنج دوری ، آروس ةگیری خانوادشده و به دلیل بُعد مسافت و سخت آروسدیاری دور 

 نالد.می و...

آن را  ،رودمی داماد ةبه خانواد آروسدر غروب روزی که ، امروزه نیز در روستاها
ترین بخشدختران صحرا که از لذتالله خوانی پارادوکس غم و شادی در نهاد  خوانند.می

 است.تاُمل برانگیز  ،های دختران صحراستسروده
                                                           
 oujᾱš 

 ɋaytermᾱ 

 LᾱLᾱ 



 

 

 
 
 
 

 (ترکمنستان ایران و)ها ترکمن آروسیهای آداب و رسوم جشن

  دان و نوازنده دوتارپژوهشگر، موسیقی / (حالت بخشی)طواق سعادتی 

 
 
 
 

رسد آداب و رسوم کهن خود را های خاصی دارند. به نظر میآروسیهای ترکمن قوم
ها که با سایر اقوام متفاوت است. دانسته است ترکمناند ایبند ماندهحفظ کرده و به آن پ

بودند  یامپراتورشبیه یك  مثالا  ؛های قدیم کشور پنهاوری داشتندکه در زماناند پر طایفه
آوری و ای مقتدر و نامیا فرمانده سلطان و، خان خانان، شانهر یك از سرزمین بزرگی در

مبارزان جنگی و ، کرد. سوارکاران قویرا پاسداری می دجود داشت که امنیت مردم خو
بها به سوی خود جذب های گرانای را با دادن طال و دیگر مشوقشمشیربازان حرفه

داری با دادن نیروی کارآمد آنان را در اطراف مناطق کشاورزی و دام کردند ومی
ور هایشان حملهآبادی گماردند تا دشمنان و مهاجمان را که برای غارت و چپاول بهمی
ها اسم رمزی خودی، به هنگام ستیز در میدان نبرد کهآنبتارانند. نکته دیگر ، شدندمی

از البته دشمن را پیش از آغ .با دشمن اشتباه نشود ،داشتند تا وقتی که جنگ مغلوبه شد
د. شدنمیسنجیدند و بعد از چهار سو وارد کارزار را می کردند. قدرت اوجنگ شناسایی می

ن دوشما»: گویدها )ایران / ترکمنستان( میمختوم قلی درباره اهمیت اتحاد بین ترکمن
ند به اگر دشمن بیاید حمله ک: برگردان) «گوگلنگ ایلینگ سننگ، گلسه قارشیالر یموت

 گوگلنگ، ای به نام یموتطایفه، یعنی از طرف ایران، یا غیر از این طرف «تکه»طایفه 
 ،. بنابراین(ها را نجات داده و به جمع متحدین ملحق خواهند کردرکمن آناقوام متحد ت

 اد در مواقع دشوار ایجاد شده است.گرایی برای اتحگیریم که طایفهنتیجه می
ر( سالور )زالو، ارساری، گوگلنگ، یموت، تکه: های اصلی قوم ترکمن عبارتند ازطایفه

 آلیلی و نُخور.، ساریق
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 طوری که ؛های زیادی تشکیل دادندطایفه و ا هر کدام تجزیه شدندهاین طایفه بعداا 
ای ه)نام .جویی کنیم در انتها به طایفه اصلی خواهیم رسیدها پییك آناگر درباره یك
 آمده در فوق(

و جدایی از اتحاد است.  دیگرهمجدایی از ، گراییکنند طایفهسفانه امروزه خیال میأمت
ولی  ،زندها بپرداکنند به برتری طایفهایراد بگیرند و سعی می ردیگیكکنند از سعی می

گرنه هیچ اعتباری از لحاظ  و، باید بدانیم که وجود طایفه یك رمزی ست در یك قوم
در میان  یگطلبی طایفهگری یا برتریگرایی در طایفهمطلق حیثیت ندارد. به نظرم اکنون

 برای ترکمن مضر است. مثالا  یشه نادرستخلق ترکمن زیاد است. بدون تردید این اند
، بینیوتاهگیری و کجویی و ایرادیبدگویی و بهانه، دیگریكنظری نسبت به تنگ خساست و
خبر ندارند که  گیکه به لحاظ طایفهحالیدر ؛اندآلوده ست مهلك که به آنا همه سمی

 شود. همه آنان به قوم ترکمن ختم می أمنش
هایی در درون خود دارد که با گییفه و یا قومی یك نوع تازهآداب و رسوم هر طا

یید أای با تطایفه ها و اقوام دیگر فرق دارد. چون آداب و رسوم هر قومی یاطایفه
 رسد.شان میگذاری خودشان به تصویب مردمسفیدان همان قوم و قانونریش

توسط  ،برای پسر یا دختراندیشی اولین مصلحتها، ترکمن میان آروسیدر آغاز برپایی 
نسش اُ، شود که برای فرزند دلبندش چه کنند؟ در خانه کی را بزنندپدر و مادر گرفته می

آیا  گیرند کهکنند و مشورت میاین باره خوب فکر می طبقه آنان است؟ دربا کیست؟ هم
کدام  خانواده آنان در حد قد و قواره خودشان است؟ برایشان اهمیت دارد بدانند که از

یعنی  ،گرفتطور غالب ازدواج در میان قوم و یا طایفه صورت میطایفه است. در قدیم به
ی هاهمسایه از میان های قومی در درجه اول اهمیت بود. اگر مورد خویشاوندی نبودنسبت

گرفتند. و اگر شخص می آروس ها که طایفه خودشان باشدآبادیهم شد ازنمی خوب و اگر
ترین که نسبت خویشاوندی داشت شد از هر روستا حتی دورافتادهنمی یدامورد نظر پ

 آروسیتوان گفت آداب و رسوم برای برگزاری جشن گرفتند بدین خاطر میمی آروس
منتها در  ،هایی دارندیات با هم فرقئمیان اقوام ترکمن با هم متفاوت است. البته در جز

... به یك روش و رد جهیزیه و یا عقد کردنشان مشابه هم هستند مانند آوکلیت تمام
 است.

اختیاری درباره خواستگاری یا نحوه برگزاری مراسم  های قدیم دختر و پسرهیچدر زمان
ها زیرا تمام امکانات و اختیار ،گرفتندمیها را پدر و مادرنداشتند. همه تصمیم آروسیجشن 

که به این، کردندبا هم مشورت میها بودند که برای خواستگاری ها بود. آندر دست آن
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به چه نحوی  آروسیو نیز برگزاری جشن ، ای را برگزیننددختر چه کسی و از چه طایفه
 یآروسها برگزاری جشن سفیدان بود. در میان ترکمنانجام شود. مصلحت اصلی با ریش

را( و تنها دوتار )تامدی، در بخش موسیقی سنتی ـ0: آداب و رسوم خاصی داشت از جمله
 آروسییك روز و یا دو روز قبل از  ـ7شد. اجرا می آروسیکمانچه ترکمنی در شب 

، زانگیآمد. که بسیار هیجانکردند که چندین دور یا مرتبه به اجرا در میدوانی میاسب
 آروسیروز برگزاری جشن در آخر شب یك ـ9شد غوغایی برپا می، پرشور و نشاط بود

های مشهور به اجرا زبان گفتاری همراه با خوانندهگفتاری( و بیبا صدا ) «بندنی هفت»
گردید. که دورگرفتن کشتی ترکمنی برگزار می آروسیبعد از جشن  ـ0آمد. درمی
بز و  ،گاومیش، شتر، گوسفند، گاو: ترین جوایز را برای برنده به همراه داشت. مانندبزرگ

ه داد قهرمان به رسم هدیه تر یالی یا بزرگشد که به آن اُوحتی طال به نفر اول داده می
 هیکل و یا سن مطرح نیست.، ها وزنست در قانون ترکمنشد. گفتنیمی

ینی یها ذکر خنجر و کوش دپدی یك نوع حرکات آترکمن، آروسیدر شب جشن  ـ5
بعد از چند ساعتی برای  ،را آوردند آروسوقتی  -6شود و رزمی به اجرا گذاشته می

برند و آن وقت در حین راه رفتن گروهی موسیقی قوپوزیا )زنبورک( ه صحرا میهواخوری ب
با دختران و زنان محلی اطراف خودش اُنس بگیرد و احساس  آروسکنند که را اجرا می

رقصند و با هم دختران و زنان با او می .غریبه نیست آروسیعنی دیگر  ،خوشی کنددل
فرستادند که به منزل پدر و مادر می ،داشتنهو روز نگرا بعد از د آروس ـ7شوند. متحد می

را به منزل داماد  آروسدوباره  کرد که بعداا تر استراحت میسال یا دوسال یا بیشیك
ها، چون خرابی راه ؛به منزل پدر و مادرش مشکل بود آروسبردن  آوردند که دیگرمی

را به  آروسسال ماه یا یكز ششا نبودن وسیله نقلیه که به هر صورت بعد، هادوری راه
ل د بردند. بعداااسب و شتر و یا پیاده می، خر شد بردند. وسیله آمد وخانه پدر و مادر می

شد برای دیدار پدر و مادر و برادر و خواهر... آن وقت با دختران و زنان تنگ می آروس
 قوم خودش.  زدند. یعنی جدایی طوالنی ازلِه میهم صدا لِه شدند و باجمع می

 
 

 ها ترکمن آروسیدرباره شروع برگزاری جشن 
سفیدان و بزرگان برای خواستگاری به منزل نخست پدر و مادر پس ازمشورت با ریش

است. منتها به خواستگار  آروسروند. از آن جانب هم اختیار در دست پدر و مادر می آروس
جو کنند که از کدام طایفه است و وچون باید درباره داماد پرس ،دهندنمی جواب قطعی
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است. در ضمن با برادر و  آیا از لحاظ عقلی و جسمی تندرستی الزم را دارا چکاره است؟
ها مثبت شد ها و مشورتجووکنند. وقتی پرسخواهر و برخی خویشاوندان مشورت می

روند و با می آروسساالن خودش به خواستگاری بار مادر داماد با یکی ازهمبرای دومین
ه ستاره ب کنند. مرسوم است اگررا تعیین می آروسیاحترام خاصی طرفین روز یا تاریخ 

اندازند که را به عقب یا جلو می آروسیجشن  «گیرندبه دل می»باشد آن را  آروسجانب 
 منتها در برخی جاها توجه ،ها رایج استاین عقیده در بین تمام ترکمن .اتفاقی نیفتد

 های خدا مبارک است.گویند همه روزمی و دداننیشی میاندهیرا آن را سادز ؛شودنمی
چندین جشن کوچك برپا ، آروسیهای قدیم خلق ترکمن قبل از جشن بزرگ در زمان

ها، دوزد دیشمق )نمك رد و بدل کردن( همه قوم و خویش ـ0: هکردند از جملمی
یر گدادند. یعنی نمكشام و نهار می گردییكبه  ،شدندها و دوستان داماد جمع میهمسایه

ی و کلی برای ئهای جزگرفتن مقداری طال و دیگر هدیه: مال آیدیشمق ـ7هم شدند 
بند ردنیا گ، بندیا دست، انگشتر: یك نشان طالیی از، پس از گرفتن پاسخ مثبت، آروس

د خریدنمی آروسو حتی زنجیر طال برای آویختن به گردن و یا گوشوار برای آویز گوش 
که بیانگر آن بود که دیگه قوم و خویشی ما قطعی شد حاال با هم خانواده و محرم شدیم. 

دمه مقندارد. این رسم پیش کس حق خواستگاری او رامتعلق ماست و هیچ آروس ،بنابراین
بار دیگر گرد هم  آروسیبرای برگزاری تاریخ و روز جشن  ـ9ست آروسیبرگزاری جشن 

ر و جمعی نهاکنند در این گردهمایی دستهاندیشی میگان مشورت و مصلحتبزر .آیندمی
پیکی سوار براسب به روستای داماد و  ،شودنزدیك می آروسیشام برپاست. وقتی جشن 

را با صدای رسا و بلند به مردم خبر دهد. تمام  آروسیفرستند تا روز روستاهای دور می
 .کنندروستاهای اطراف را خبر می

به  ،دختران محل را جمع کرده آروسیست مادر داماد دو روز قبل از جشن یگفتن
داماد است  رکس که اسم مادگردند که خبر خوشی بدهند که فالنها میتك خانهتك

این را هم گفته باشم که اگر  .کردنددارد به خاطر احترام دعوت مستقیم می آروسیجشن 
امروزه که  آروسیمانند کارت ، آمدندنمی وسیآرها نرفته باشند به به منزل کسی این

هم یك روز قبل از جشن  آروسولی بر عکس مادر  ؛کنندمهمانان خاص را دعوت می
مثل آداب و رسوم باال یا مادر داماد. البته گفته باشم  ،دختران محل را جمع کرده آروسی

 ها رفع خواهد شد. کینه ،دعوت کنند که اگر به این صورت مستقیماا
سرپرست باشد یا یتیم و بی، اش ضعیف باشدها اگر کسی وضع مالیدر قوم ترکمن

را بین  آروسیهزینه جشن  ،شدنددور هم جمع می آروسیروز قبل از جشن مردم چند
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، (آروسیمین گوشت جشن أداد )تیکی گاو نر هدیه می مثالا  ؛کردندخودشان تقسیم می
، هدیه کند آروساد که داماد با دست خودش به درا به داماد هدیه می آروس ییکی طال

ه را ب آروسمردم بود. حتی پول  یگوکرد که پاسخیکی روغن و شکالت و نان تهیه می
 چنین آدابی وجود داشت.  آروسدادند اال آخر. از آن طرف هم برای داماد می
، مدن، جانمازی، قوم ترکمن در حین جوانی یا دوران دختری قالی و قالیچه آروس

خواهر و برادر ، داماد ،و مادر داماد دار برای هدیه به پدرهای نقشپیراهن، زیرپایی، رودری
 کردند.کش میبافتند و به آنان پیشو کسان داماد به رسم هدیه می

برای  آروسیسال قبل از جشن یك ،شان خوب بوداگر پدر و مادر داماد وضع مالی
کردند و بعد یك روز مانده به جشن داری مینگه آروسیبرای جشن  رشان یك گاو نرسپ

 کشتند.آن را می آروسی
 
 

  آروسیچگونگی کشتن گاونر برای جشن 
به  فرستادندکشی همسایگان و خویشاوندان یك نفر را میبرای انجام این رسم پیش

تان گاو آروسیدرب منزل آنان برود تا این خبر خوش را بدهد که فالن کس برای جشن 
د. دل و م کنییگوشت و پوست را تقس ،ید آن را قربانی کنیدیبیا ،را آماده کرده است نری

ول پاچه بدهید و حتی پجگر و قلوه را کباب کنید و بخورید به نیازمندان هم گوشت و کله
 آروسیك روز قبل از جشن ست گاو را یراضی شوند. گفتنی بدهید تا ،توانیدهم می

 کشند.می
فر چند ن مثالا ،تقسیم کار متداول آروسیبرد برگزاری جشن ی پیشبرا کهآندیگر 

تا  گمارندکنند. کسانی را میراهنمایی می، افتاده هستندطور عمده زنان جاها که بهآشپز
شوند و برخی برای مهمانان را با چای پذیرایی کنند و چند نفر هم مسئول دادن آب می

ها طور هنگام غذا و دیگر نوشیدنیگیرند و همینیپدر داماد قرار م مدگویی کنارآخوش
رسند. چند نفر برای جمع کردن هدیه از مهمانان و دستمال دادن به پاس به مهمانان می
 شوند و اال آخر. مسئول می آروسیای دریافت هدیه

د. روز هم کششبانه البته گاهی به دو ،روز کامل ادامه داردشبانه قوم ترکمن یك آروسی
مانند تا دو روز دیگر که خویشاوندان می، روندروز مهمانان میهنتها پس از یك شبانم

شود. در قدیم شان رد و بدل میرا به خانه خودش تحویل بدهند. هدایایی بین آروس
ها هم با شتر و خر و حتی پیاده های چهار چرخ و دو چرخ بود بعضیشد ارابهوسایل آمدو
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آمدند با اجازه صاحب جشن وقتی همه مهمانان می .رساندندیی مآروسخود را به جشن 
پرداختند. رسم بود که پدر و مادر در بین راه به جشن و شادی می، آروسرفتند خانه می

 پذیرایی کنند، رسیدندی میآروسماندند تا از برخی مهمانان که دیر به داماد در خانه می
 آروسرفتن پدر و مادر داماد به خانه  کهآنمن دریافت دارند. ض ،دادندو هدایایی که می

 دانستند. نمی را درست
های آن روستا با تخم ها و جوانبچه، رسندمی آروسوقتی که همراهان داماد روستای 

این حق ماست با  .را ندارید زدند که شما حق بردن دختر روستای مامرغ داماد را می
قع یك رسم را به صورت نمایشی با زدن تخم در وا .ی کنیمآروسهای روستایمان دختر
ادی کردند و شپاشندن خاک به صورت شوخی برگزار می کلوخ و حتی با گل کثیف و، مرغ
کردند که زودتر پا به فرار بردن هم این کار را تکرار می آروسدند. دوباره موقع کرمی

 بگذارند. 
مراسمی  ،آروسهمراهان ی سنتی با به هم رسیدن همراهان داماد به آروسدر جشن 

پیرزنان با پیرزنان و زنان جوان با  ،رسیدنگرفت. آنان وقتی به هم میبه شرح زیر سر می
ست زدند و یا با کف درا به زمین می دیگریك .گرفتندفین با هم کُشتی میرط ،زنان جوان

ه د و مردم بزدند که بسیار تماشایی بورا می دیگریكزدند و نیز با مشت را می دیگرهم
 کهآنقبل از  ،خوردند. پس از آننشستند چای و غذا میکردند. بعد با هم میشادی می

چله چاشو...( یا چارقاد : از جنس ابریشم، اریش چاشو: )از جنس نخ را ببرند چاشو آروس
: فتندگکرد به آن طرف و میاولی پرت می ،کردندیا روسری )یالق( و یا پیراهن رد و بدل می

 «جهکهنه»گفتند کرد به آن طرف مییعنی نو و تازه است. گروه دوم پرت می «جهتازه»
ها یی که آوردید کهنه است. دست و دل باز نیستید یعنی این جنس ،بود آروسکه گروه 

را  آروس ،مدآزور و قدرت می در حین این حرکات یك زن جوان و پر .دهیمنمی را آروس
برد به زمین برسد از درب منزل بیرون می آروسکه پای بدون اینکرد و از جایش بلند می

گذاشتند کفشش را را به زمین می آروسجا ها بودند آنتا نزدیك ایوان خانه. چون غریبه
کردند. در حین آوردن را سوار ارابه یا شتر یا اسب می بعد به آرامی او ،کردندبه پاش می

بود که صدای خوشش  آروسپر صدا در دست همراه  )جانگیر دوق( یا زنگوله بزرگ آروس
وار س»است که به معنای خبردار کردن که  «تازه این محل آروس»گوید شنیدنی بود و می

به  .کردمرکب داماد حرکت می ،آروساست که حق تقدم دارد. دنبال  «آروساین مرکب 
 آمدند. این ترتیب بقیه همراهان تا منزل داماد می
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سرش را یك  ،شودمی آروسو رسوم دیگر این است که دختر وقتی  آداب ةاز جمل
ختر و پیشانی د یعنی پوشاندن سر ،نام دارد «آلین دانگی»بندند که پارچه قرمزمانند می

طور دایره مانند شده است. این عالمت مخصوص قوم ترکمن است که به آروسکه دیگر 
 بندند.می

برند تا او را به درب منزل پدر و مادر داماد میاول  ،به منزل داماد رسید آروسوقتی 
برادر داماد با  ولی یك آداب و رسوم دیگر این است که ؛زنان و مردان هدیه وی را بدهند

دوستان داماد یا دایی داماد لنگه کفشی را از باالی سکوی خانه یا دیوار بلند پرتاب 
فش کدادند. البته یا لنگوی می هدیه و یا پول به، گرفتکردند که هر کسی آن را میمی

زخمی  ،یا یك شئی توپ مانند که نرم و سبك باشد که وقتی به سر کسی اصابت کرد
 نشود. 

 روسآ، ها پایان یافت. به احترام این که همسایه را دوست دارندوقتی برگزاری این رسم
شب دوم به خانه ، خوابیدندبرند. حتی در شب اول خانه همسایه میرا به خانه همسایه می

را به خانه داماد  آروسگشتنند. این نکته را اضافه کنم در اولین شب وقتی داماد برمی
 م رسیدنه یعنی در اولین سالم و اولین دیدار و اولین به «اللش و دیرمگ»بردند رسم 

گذارند. می دیگریكهای ها را روی دستدست، زن و شوهر و محرم شدن دختر و پسر
ها همیشه باز باشد / و دشمن شما راه رزق شما: خواندزن شاعر شعرهایی می گاه یكآن

 ،بیشتر طبخ کن / تا هنگام آمدن مهمانی سرزده، داریگاه که غذا آماده میشرمنده / آن
واره تان همتان مثل سلیمان نبی گردد / تا سرمایه زندگیشرمنده نگردی / بخت و تخت

 جاودان باشد. 
( یاغیکی را روی ظرف روغن زرد )ساری ،را گرفته آروستا دست  دو، انیبعد از شعر خو

دست چپ را به آرد ، یکی را رو آرد سرد. دست راست که رو روغن زرد است، گذارندمی
 ساری یاغرا / سول الینگ سویق، ساغ الینگ: خوانندبرند و این شعر ترکمنی را میفرو می

دایایی ه آروسمکند و را زنان پیر می آروسز آن انگشتان کنند. پس ابار تکرار میاونده. سه
که آورده از قالی و قالیچه و پیراهن... به پدر و مادر داماد و برادران و همسر خواهران 

گاه یك پیرزن با چاشو خوابانند آنرا رو تشکی می آروس کهآندهد. رسم دیگر می
 آروسشود به این معنا که می آروس پوشاند و بعد سواررا می آروس)روسری( تمام بدن 

فردی سربه زیر و صاحب عقل و ، حجابش را حفظ کند، شخصی وزین و سنگین باشد
و داماد دل گوسفند و یا گوساله کباب  آروسدرایت برای شوهرش باشد. پس از این برای 

 ست. کنند که نماد یك دلی این دونفر در زندگیمی
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آورد و داماد هم به آنان هدیه ای میماد هدیهبرای دا آروسفردای آن روز طرف 
روز تا دو روز بعد گردند. فردای آنهمان روز برمی، آیندچون به عنوان دعوتی می ؛دهدمی

دومین دختری  آروسبرند. در شب نخست اگر را با کجاوه به منزل پدر و مادرش می آروس
تر است وسط که بزرگ آروسکنند. اولین مراسمی را برگزار می، شده آروسباشد که 
گوید من جایم را )مقامم را( به کسی نخواهم داد. زنان و مهمانان نشیند و میتشك می

 دوم واگذارد ولی او قبول آروسدهند که جایش را به گردآمده در آن جمع به وی پول می
 ند. در دورکنمی قبول، دهندپذیرد. چارقاد )چارقد( مینمی او، دهندپیراهنی می، کندنمی
 اهگآن، دهدبندی از طال به او هدیه میشود انگشتر یا گردنبلند می آروسدار دوست، آخر

ها آغاز آمدگوییکند. در این هنگام خوشدوم واگذار می آروساول جایش را به  آروس
بنا به مقامی که یافته  آروسست. تا تازههمراه، آروسشود که با دادن هدیه به تازهمی
 روند.نان هم خداحافظی کرده و میسند و شاد گردد و احساس غریبی نکند. مهماخر

یا به زبان مازندرانی  «کورته»شد در نخستین روز  آروسناگفته نماند دختری که 
های متفاوت است. این کورته گزارد که بسیار منقش به نقشبه سر می «lachkلچك »
به سر  «چاشو»ا را کردن است. روز دوم ههای شاد داشتن و تحمل سختیروز «نماد»

هم بودن با همسر در  با «نماد»پوشاند. این روسری را می گذارد که تمام اندام اومی
گذارد. برای همیشه آن را رو سر می روز آناز که  «چارقاد / چارقد»ست. در روز سوم زندگی
 گذارند. به سر میها آن را آروسست که برای راحتی روسری نازکی «یالیق»البته 

بین تمام طوایف خلق  آروسی برای آوردن آروسرسم دیگری که در حین جشن 
 ،های رنگارنگ سفیداست. در آراییدن کجاوه از پارچه «کجاوه»ترکمن مرسوم است رسم 

روز هشود که نماد گذر عمر در شبانوسی و غیره استفاده میط، بنفش، آبی، قرمز، سیاه
تی وق کهآنست. نکته دیگر سختی و آسایش در زندگی، شادی و غم مان بودنأاست و تو

، پزندآورد نه با شیرینی. پشمه میبا نمك سوغاتی می، آیدی میآروسترکمنی برای تبریك 
است.  شانسوغات، هایی که با نمك باشدسی تیر و دیگر خوردنی، اکمك، قاتالما، پوسیق

د رسزم به اشاره است که وقتی کجاوه به منزل میآوردند. در ضمن الحتی نان ساده هم می
به  گانههای بچهبازیپول و برخی اسباب، بیسکویت، از باالی آن به سوی مردم شکالت

ت منتها اکنون ماشین اس، شود. کجاوه در گذشته ارابه بودهسوی دیدارکنندگان پرتاب می
 های اوخانم یکی از فامیلسآروپیش از حرکت  کهآنو داماد(. نکته دیگر  آروس)ماشین 

ای و یا پولی از که هدیهتا این ،گذارد حرکت بکندنمی گیرد ورا می آروسجلوی کجاوه 
آید. گاه با رها کردن تیری کجاوه با نظم خاصی به حرکت درمیطرف داماد دریافت کند. آن
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ه شود و خانوادمی با رها کردن تیری دیگر از کجاوه پیاده ،وقتی به خانه داماد رسید آروس
برخی دوستان و ، های دامادشوند. پس از گذشت چندروز فامیلرا پذیرا می داماد او
 آروسکنند و برای خوشحالی داماد هر کدام شبی آنان را به شام دعوت میی هاهمسایه

را با  آروستر اشاره شد که پس از گذشت دو روز دارند. پیشای به او تقدیم میهدیه
 برند.به منزل پدر و مادرش میکجاوه 

 گاهی دوسال ،سالرا به منزلش بردند )به پدر و مادرش تحویل دادند( یك آروسوقتی 
 د.دار آروسداماد و ، دهند که این بستگی به پدر و مادراستراحت می آروستر به یا بیش

( رابه / موکبرا با کجاوه با یك یا دو وسیله )ا آروسدوباره ، پس از سپری شدن این دوران
آورند. خویشاوندان داماد برای دور داشتن با مهر )نام خدا را یاد کردند( به خانه داماد می

باید پیش از رسیدن به خانه داماد سر تا پا  آروسدهند. البته صدقه می، ها و دفع شربال
اگر  ؛دشوداماد محسوب می یهاترپوشیده و محجبه باشد که بیانگر نوعی احترام به بزرگ

منتها از  گیرد.حجاب از رخ برمی آروس ،تر باشندبرادران و خواهران داماد از داماد کوچك
حجاب از چهره  ،آنان اجازه بدهند کهمگر آن «گیردرو می»پدر و مادر داماد تا آخر عمر 

رخ بسته صحبت کند با اشاره سر و دست یا ، ای که با پدر و مادر دامادبردارد. اگر موقعه
ها خواهد بود. در مورد داماد نیز چنین های کوچولو یا بچه همسایهبه وسیله گرفتن بچه

با آنان رو در رو شد  صحبت کند اگر تصادفاا آروساست که وی حق ندارد با پدر و مادر 
دار سال که داماد بچهاحترامی کرده است. پس از گذشت چندینگرنه بی و، باید فرار کند

داماد را با مراسم خاصی دعوت ، با مشورت و مصلحت آروسداماد و پدر و مادر  ،شد
دهند. نزدیکان و کت و شلوار هدیه می، کفش، سوغاتی مانند انگشتری طال ،کنندمی

 دهند.هرکدام یك سوغاتی می آروسهای فامیل
ها مانند پدر و مادر و تراه فرزندانش را در پیش بزرگگهیچ ،دار شدوقتی داماد بچه

ندارد که نوعی احترام به ، دننموتر یا دایی بزرگ حق بغل کردن و نوازش بزرگ رادرب
و تر فامیل ریا بزرگ با پدر و مادر ،اش در بغلش باشدآید. اگر به تصادف بچهحساب می
ها بچه را بگیرند و نوازش کنند. هنگامی گذارد که آنبچه را روی زمین می، در رو شود

 چون حالت ترس و احترام دارند. ، اندازندبچه را به زمین می ،نی باشندهم پدر و مادر عصبا
دادن دو عدد بقچه ترکمنی که نوعی کیف ، رسم دیگر مرسوم در میان قوم ترکمن

عدد  07 ،دار زنانهعدد شلوار نقش 07عدد پیراهن زنانه و  07ترکمنی ست که داخل آن 
گوش( و چندین ا گوساله )خوشگوسفند و ی «دوش»چارقد یا روسری اصلی و یك 

 قرار دارد. ، های دیگرپزوشیرینی و پخت
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، های گفته شدهبرخی به مورد ،آداب و رسوم فرق کرده الزم به اشاره است که امروز
طور عمده از دیگر طوایف تقلید شده است. در زمان کنند که بههای جدید اضافه میچیز

ولی امروزه زنان  ؛همراه با احترام فراوان ،رفتندمیها به خواستگاری سفیدقدیم اول ریش
  .ستشکنیروند این یعنی سنتو دختران جوان به خواستگاری می

دلی آرزو تندرستی و هم، بختیهای جهان آرزوی خوشو داماد آروسبرای تمام 
 کنیم. می
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 1 های دهناریآروس

 درانپژوهشگر فرهنگ مردم مازن / دکتر احد قربانی 

 
 
 
 

غذای ، رقص و سماع، ساز و آواز: داشتنی داشتچیز دوستی دهنار همههایآروس
هیجان مسابقه و حس خوب ، ورزش، مزهخوش (yamesh یمش )شیرینی و میوه، مفصل
شد و ترین جشنی بود که در دهنار برگزار میها مفصلیآروس یاری.و هم کاریهمو ناب 

ترین و در ضمن داماد کردن پسر یکی از بزرگ ر است.زیباترین خاطرات من از دهنا
 Te ت پسر داماد بوئه»آمد. برای همین ترین آمال پدر و مادر نیز به حساب میخواستنی

peser damaad baoue »ترین تشکر و آرزوی خوب بود.)پسرت داماد شود( یکی از رایج 
ان یاری بستگو هم کاریهمی دهنار گستردگی و بزرگی آن بود و آروسویژگی بنیادی 

سرگرمی و موسیقی و برنامه ، از هیزم ؛کردندنمی و مردم روستا. مردم از هیچ کمکی دریغ
نام  تا کمك مالی به، پاتختی« یمش»تا شیرینی و ، انگیز برای سرگرمی و شادینشاط

 .آروسی و رونما کردن آروسهدیه در پایان 
 
 
 ییشناآ

، کاشت، مراحل کشاورزی مادوش مردان و پسران در تمادوش، زنان و دختران در دهنار
داری از زایمان گوسفند و گاو تا چادرنشینی و کوچ و داشت و برداشت و همه مراحل دام

کشی و پختن غورت( تا گوشتی)قره sej سج، lourلور، سرشیر، پنیر، کره، تولید ماست
 قیمه شرکت فعال داشتند.
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ی که یجاآنو از ، شدجمعی و کایری انجام میدسته ی که بسیاری از کارهایجاآناز 
ی نسبی بین دختران و پسران پیش یهمیشه یك آشنا، پرده کردن و حجاب رایج نبود

 آمد. می
ی شدند و رقابت سختی مییزود شناسا ،باهنر که در واقع دختران کدبانو بودنددختران 

مانع نرسیدن عاشق و معشوق دخالت ترین گرفت. یکی از اصلیدر می هاآنبرای رسیدن به 
ن بود. ازدواج الساهای بزرگدادن دختر بر اساس حساب و کتاب پدران و ماداران و شوهر

 کردند دختران کدبانو از فامیل خارج نشوند.فامیلی هم بسیار مرسوم بود. به ویژه سعی می
تان ریق یکی از دوسبلکه از ط، زدندنمی با پسر حرف ااموارد پدر و مادر مستقیمبیشتر 

پدران و ماداران را  ةتسلیم طلبانه اراد دادند. دختران و پسران معموالا به او اطالع می
ی یاحیی هم وجود دارد. در محیط کوچك روستا عشق را با بییاستثناها، پذیرفتند. امامی

د ی خویشجاعت و زیبا، شمردند و دختران بهای گزافی برای عشقو ناپاکی یکسان می
 پرداختند.می

دادند که فالن پیام می، اگر خواهر داشتند از طریق خواهر، ها به مادر خودپسر معموالا 
 ،روسری، پسران هم با دادن یك هدیه، دختر را دوست دارند. به موازات این فعالیت رسمی

 کردند.آن دختر را نشان می ای دیگرهدیه یا عطر یا صابون، جلیقه، ردنگدستمال 
کردند و توافق بررسی میرا پذیری پروژه انجام دیگریكنخست با تماس با  مادران

)بله گرفتن( پروژه  aregiroun گیرونهکردند. پس از توافق با مراسم ارپدران را جلب می
ر برای دخت، شدشد. اگر تالش برای ازدواج علنی و به شکلی متوقف میازدواج علنی می

، خورده بودبه اصطالح پسکه هیچ پسری دختری را شد. دیگر خیلی گران تمام می
 محلی یادآور سنت کمك خواهر و مادر در همسریابی است. ةاین تران کرد.نمی خواستگاری

 
 بشتمه کاکل، دار کل هاکردمه

 بشسکسه تنگ، تور دمبدامه
 م مارا و خاخر، شما بورین بوین

 دتر)مشدی(  رعیت، م وه ختر هاکنن
Daare kal haakerdeme beshteme kaakkel 
Toure dembedaame beshkese tengel 
Bourinbavin shemaa me maar o khaakher 
Meve kharhakenen raiyete (mashdi) deter 
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 برایش کاکل گذاشتم، درخت را پیراستم
 اش شکستتیغه، داختمنتبر را ا

 به مادر و خواهر پیام برسانید
 برای من خواستگاری کنند را پوش()مشهدی یا شیك دختر رعیت

 
 

 کیجا اش
تر از خانواده ای متمولشد و یا از خانوادهی که از روستای دیگر انجام مییهایآروس

شد. زنی از فامیل داماد و یا )دیدن دختر( انجام می« kija esh کیجا اش»گاه ، آروس
ی سر و زبان و با یآمدگوبا خوش آروسآمدند. می آروسخانواده داماد به مهمانی خانواده 

 گذاشت. ی هنر خود را به نمایش مییپذیرا
 
 

 گیروناره
شد. در این خواستگاری رسمی انجام می، آروسپس از توافق اولیه بین خانواده داماد و 

  کردند.شرکت می آروسهای داماد و نشست بزرگان فامیل
 :گفتمی آروسهای داماد به پدر یکی از فامیل

 اهش هاکنیم فلونی ر شما شه غلومی قبول هاکنی؟بونه شمه جا خ»
Boune sheme jaa khahesh hakenim Feloni re shemaa be ghelomi ghaboul 
hakenin? 

 .«)می شود از شما خواهش کنیم بپذیرید؟(
 

، پدر بزرگ مثالا ، اختیار را فالنی، من ندارم دختر را اختیار: گفتمی آروسپدر  معموالا
ترین سالمندهمیشه الزم نبود ، آروسخانواده سرانجام یکی از اعضای  رد.دا، ییدا، عمو
 ،موارک هاکنه )خداوند مبارک کند( وندبا جمله موارک بوه )مبارک باشد( و یا خدا، باشد

 .کردی مییها پذیرابا چای و شیرینی از مهمان آروسمادر  کرد.توافق فامیل را اعالم می
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 بازینومزه
جور موانع بر سر راه آن بود. ولی در عمل همه ،هیچ مانعی نداشت اا ها ظاهردیدار نامزد

گرفت. دامادهای و داماد صورت می آروسمخفیانه با ابتکار  معموالا noumzebazi بازینومزه
 مار )مادر زن( را داشتند.زن کاریهمشناس خوش
 
 

 زر بوسندین و قندشکنی
ن زر( ی)تعی zarbousendien ی و زربوسندینمراسم قندشکن، گیرونمدتی پس از اره

 را کرد و آنرا تقبل می آروسی خانواده آروسداماد بخشی از هزینه خانواده شد. انجام می
 شد.شیربها و مهریه مشخص می، مقدار زر، در این نشست د.فتنگزر می
 
 
 یآروسباز پیش

ضای روستا را دگرگون آورد و فجوش میوآن طایفه را به جنب، ی در هر طایفهآروس
ریزی و بزن و طایفه داماد چند روز زودتر با جمع شدن در شب و برنامه کرد. معموالا می

داوطلبان دادن خدمات « sarepaa سرپاها»رفتند. ی میآروسبکوب و آوازخوانی به استقبال 
 شدند.)آشپزها( مشخص می pelapag هاپالپج، به مهمانان

 
 

 خورکردن
ها در روستا پیچیده بود و سرخط خبرها در ی که خبر آن مدتآروسبه  همه اهالی ده

موریت را به عهده أشدند. نوجوانی از نزدیکان داماد این مدعوت می، چند هفته بود
ها باز بود و دیوار ها حیاط خانهییکه به سبك اروپا، یانیگرفت و در خانه همه روستامی

 : گفترفت و میمی، ای نداشتو دروازه
 پاتختی آ ناهار آ شوم.، حناوندون، ی درزیآروسه فالنی شمه خلمت دارم

 Sheme khelmet darmi Feliniye arosi darzi, henabandoun, paatakhri aa nihar aa 

shoum. 
 پاتختی و شام.، حنابندان، ی فالنی شب درزیآروسدر خدمت شما هستم برای 

 دادند.به خبررسان یمش می بوئه و معموالا  موارک، تندگفیدر جواب م هاخانهصاحب
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 کرون هیمه
هاى هکو قاطرها را به ،یك روز صبح شبگیر همه جوانان ده، یآروسدو هفته قبل از  یکی

هیزم جمع و به ، ىآروسبراى پخت و پزِ خورد و خوراک مراسم  بردند ومى اطراف ده
، kerye 7کریه، mishgohoun 0میش گوهناز  معموالا  .کردندحیاط منزل داماد حمل می

 6شیرخشت، tanges 5تنگس، dermene 0دِرمِنه، gohoun 9گوهن کردنداجتناب می
shirekhesht 7یا ورس vars ،به ویژه کتل katel  کنده( درختان وحشی برای پختن برنج(

 شد.داده می حو کباب کردن ترجی

 
 

دهی جوانان نیز ازمانجور نشان دادن سرعت عمل و سیك himekarounکرون هیمه
)زنگوله کوچك( گردن  ghechche هایبود. وقتی قاطرها با بارهای هیزم و با صدای قچه

نظم و محتوای بارهای ، آمدند و بزرگیپیر و جوان به تماشا می، رسیدندقاطرها به ده می
قاطرش در  ةخواست بار هیمنمی شك هیچ جوانیکردند. بیقاطر را به دقت بررسی می

                                                           
 نوع گون است. كینام  0
 نوع گون است. كینام  7
 .گون 9
 شد.یم کار بردههسوخت ب یکه برا یکوه یابوته 0
 .سخت اریبا چوب بس ایدرختچه 5
 سخت اریبا چوب بس ایدرختچه 6
 .یدرخت سرو کوه 7
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تر از نظر کمی و کیفی از دیگران نازل (noumze ghere هاپیش دختران جوان )نومزه غره
 باشد.
 
 
 بار یخرج

داماد برای پذیرایی از مهمانان  ةبود که از طرف خانوادی یمواد غذا kharjibaar باریخرج
 شد. فرستاده می آروسرای خانواده ب آروس

 
 برند.جوانان دهنار خرجی بار می

 
 شو یدرز

شدند و بود. جوانان روستا دورهم جمع می« darzishou شودرزى» یآروساولین شب 
 کردند.با ساز و آواز و بازی شادی می

 
 

 حنابندان
ها به شام دعوت بودند. پس از صرف شام مراسم حنابندان همه مهمان حنابندان شب

در آن شب  کردند.ا شادی میهییبا آواز و رقص و دیگر هنرنماجوانان روستا شد. برگزار می
 .وردندآحنا میبرای داماد  آروسخانه از بردند و حنا می آروسای از جوانان برای عده
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 بندد.داماد کرامت فاتحی حنا می شاهمرتضی فغانی سر 

 
لوه ، کردندکباب را به رسم چوپانی درست می .خوران بودکبابآخر شب حنابندان 

)سرخ کردن گوشت در روغن زیاد  ghimeهمان شکلی که قیمه  ااب. تقریlave kebabکباب 
کردند. گوشت بره را خرد سرد برای مصرف زمستان( درست می یداری در جاو نگه

 کردند و در بشقاب)دیگ بسیار بزرگ( با آتش زیاد کباب می barekarکر کردند و در برهمی
 کردند. چرب و لذیذ.تقسیم می

 
 

 ناهاری آروس
 پنیر و سرشیر. ، نان، ی ناهار مفصل بود. گوشتآروس



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  591    کاسپین دریای هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

 ی و عاروس خارهاکردنسرتاش

. جوانان فامیل در این جمع شدانجام می داماد کانیاز نزد یکیدر خانه  یسرتاش مراسم
 کرد.داماد را اصالح می یمو ،کردند. سلمانیکوچك و صمیمی شرکت می

، وسمه، شد. سرمهآرایش می آروسشد و انجام می آروسهمین کار در خانه شبیه 
 تاریخ بود. وسرخاب و سفیداب جز

 
 

 داماد حموم و عاروس حموم
 از بعدبردند. را به حمام می آروسزنان داماد و جمعی؛ آوازخوان و کفجوانان دسته

ه بچندتن ار دوستان صمیمی همراه  داماد، حمام. پس از بردندیمرا به حمام  داماد ناهار
فامیل بزرگان برخی از  مادر و و پدربوسی ناسی به خدمت و دستو قدرش ادب رسم
 ریمس درجمعی و آوازخوان هم . باز دستهبردندیبه حمام م را آروس داماد ازد بع رفتند.می

 .حماماز برگشت هم  رفت و
 
 

 پاتختی
که آید می جاآننام پاتختی از  شد. احتماالاپاتختی برگذار می، بعد نهار و داماد حموم

یه گفتند و هدای در مقابل داشت و مردم به او شادباش میآینه، نشستداماد بر تختی می
 دادند.می

)نمد کوچك بیضوی شکل  tallikنمد و تلیك ، م پیوسته را با گلیمه چند پشت بام به
برپا  امب کردند. تخت شاه داماد را در بهترین و آشکارترین نقطهنگار( فرش میوپر نقش

 ردند.کمی
یاری در همه مراحل جاری بود. در پاتختی این و هم کاریهم، های دهناریآروسدر 

 ،وهاداد. کدبانبه زیباترین شکلی خود را نشان می، یاری و این شادی مشترکو هم کاریهم
را بر  نهادند و آنه میعقند را در مجمهای خشك( و کلهمیوه، شیرینی، یمش )شکالت

بردند. مراسمی زیبا با می، داماد برقرار شدبه پشت بامی که تخت شاهگرفتند و سر می
و شله  jemeزنان زیبارو با روی گشاده و شاد با جمه  شیرین همه اهالی ده. کاریهم

ی یزیبا ،هاها و میوهها با شیرینیهعرنگین و انبوه مجم shele shelvarشلوارهای 
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از کار روزانه در مزرعه ه روی بام نشسته بودند ک هاآنبسیاری از ای داشت. کنندهخیره
 پر از جوانان مشتاق بود.ها . پشت بامه بودندبرگشت

 

 
 دهنار در یپاتخت

 

که کمك  هاآن)سرپاها ، رسیدخانواده داماد می های اهالی ده وهعوقتی همه مجم
النه عادباید ی را شیرینکردند. ها و مهمانان را برآورد میباید سریع تعداد مجمه کنند(می

ها را هعبه سرعت مجم؟ داشته باشندمجمه  توانند یكچند نفر می د. هرشتقسیم می
  کردند.تقسیم می

ای پیراهن پوش بودند. دوران کودکی من عدهسلیقه و خوشزنان دهنار زیبا و خوش
دور سر ای دستمالِ سر به داشتند. عده jemeshelvaarای جمه شلوار پوشیدند و عدهمی
اد های شواین تنوع رنگ، زیستی قدیم و جدیدای روسری داشتند. این همبستند و عدهمی

میوه و شیرینی متنوع و فراوان بود. کشاورزان و  داشتنی بود.بسیار دوست، هالباس
بعد مراسم  ولی قدرت خرید خوبی داشتند. ،داران هرچند پول چندان زیاد نداشتنددام

 شدند.گیرون میجوانان آماده کشتی، رین کردنپاتختی و دهن شی
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 دهنار در یپاتخت
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 گیرونکشتی
شد. جوانان دهنار به کشتی عالقه برگزار می keshtigirounگیرون بعد از پاتختی کشتی

 شاهی و ساری، های تهراندر باشگاه هاآنای داشتند. هنگام کارکردن در شهر بیشتر ویژه
کار. نه زیاد آش، کمی رنگ مسابقه بین چهار طایفه دهنار داشت کردند.کشتی تمرین می

وزن هم )چابك( و سبك pichak وزن زیاد جدی نبود گاه یك سنگین وزن با یك پیچاک
ان عامی، رمضن نوجوانی من حسن پسر موسی اگیران دورکشتیسرآمد گرفت. کشتی می

پشت همه جوانان را به  ااتقریب هاآنی و سلیمان پسر حاجی مدعلی بودند. یپسر محمود دا
 شد.خودشان گاه یکی و گاه دیگری پیروز می هاآنآوردند و بین خاک می
کرد و سر را درو میها چمن پیش چشمه لشیاد حاجی سیدحسین بیشتر وقتزنده

داد تا در چمن او کشتی بگیرند. با اهمیت علوفه و چمن در آن گیرون اجازه میبه کشتی
 کار بسیار سخاوتمندانه بود. این، دوران

 
 

 ی شومآروس
 بام چند پشتگاه همان بام فرش شده برای پاتختی و یا 

و فرش و با چراغ زنبوری  جارو رادیگر  هم پیوستهه و ب بزرگ
برنج با  معموالا، arousishoum ی شومآروس. کردندیمروشن 

شوم  یآروسی چند بره و یا قوچ بود و آروسگوشت بود. گوشتی 
 گیرون سختپس از دوندگی کشتی ،گوشت بره و با کره تازه

چسبید. به ویژه چربی مثل امروز هنوز رسوا نشده بود و یا می
خوردیم که چربی نمی در مجموع زیاد چربی کهاینتر درست

 ای باشد. ی مسئلهآروسغذاهای 
 
 

 کرونهدیه
شیرینی ، گرم کردن مجلس ساز و آواز و، آوری هیزمکمك اقوام و فامیل تنها در جمع

شش روزه و دعوت همه اهالی روستا ی پنجآروسشك یك شد. بیپاتختی و... خالصه نمی
 ها سنگین بود.برای برخی خانواده
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 وآوردند ن میایمبه رو  یاهعمجم، ی بودآروسبعد از شام که آخرین مراسم عمومی 
 .دشمیشروع کرون هیهد

کرد. مراجعه به نفر بودند. یکی به مردم مراجعه میکنندگان هدیه سه جمع معموالا 
سپس ، بعد فامیل دورتر، ترین فامیلمردم هم قانون خودش را داشت. اول نزدیك

 های دیگر و سرانجام مهمانان از روستای دیگر.دهناری
 با صدای بلند ومردم من. وفالنی هزار ت: کردیکی مبلغ هدیه را با صدا بلند اعالم می

یك آرزوی ، )خانه اش آبادان vene khenabedoun ونه خنابدون: گفتندعی میجمدسته
ها هرگز ی پسرش(. دهناریآروس) Vene pasare arousi ی.آروسباستانی ایرانی( یا ونه پسر 

 گاهآنگذار مادر بیوه یا پدر عزب داشت. دادند. گاه هدیهطبعی خود را از دست نمیشوخ
 .vene maar/per arousi یآروسنه مار )ونه پرِ( و: زدنددوستانه فریاد می

شمرد و به دست ها را مینشست و پولکننده مییکی دیگر هم بود کنار اعالم
کرون باید اعالم ها را هم داشت. زیرا پایان هدیهداد و حساب کل پولکننده میاعالم

 چقدر هدیه جمع شده است.، کردندمی
 
 
 یآروسخوانی در ترانه

ولی سازهای موسیقی خیلی ، خوانی بسیار رایج بودهای مازندرانی و ترانهنار ترانهدر ده
وجود آخوندی بود که با کمك اهالی ده و کمك دولتی در ، هایشاز علتیکی  کم بود.

حوزه علمیه قم درس خواند و به ده برگشت. به احترام او هرجا او حضور داشت از آواز 
 شد.خوانی و موسیقی خودداری می

های جوان دختر و پسر خواندند. آوازخوانهای مازندرانی میعده زیادی از جوانان ترانه
علی رستمی و رمضان رهبری خاطرات زیادی شده بودند. من از آوازخوانی عشقشناخته

 ،علی رستمی همیشه با یك ترانه فارسیعشق، شروع کردن کمی سخت بود دارم. معموالا
کرد و مجلس را گرم می« رسد با من کنی نازبه تو کی می /باز  ةچای من بتو کفتر بچه»

 شد.زبان دیگران باز می
ها دهنار دعوت بودند و یآروسو پسرش قربان از روستای مومج گاه در  رمادان اهللنبی

های اصیل مازندرانی ی داشتند و ترانهیهر دو پسر و پدر صدای بسیار زیبا، خواندندمی
 خواندند.می

 های شاد فارسی به ویژه از آغاسی و ایرج مهدیان به روستا راه باز کرده بود.ترانهواخر ا



_   016 ( 0های دهنار )عروسی _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 خونیرج
 گرفت. گاه در شاهمی rajkhouniخونی یم به رجمی تصآروسگاه جمع یك اتاق در 

حاضرین در  ةدر این صورت هم داد.می خوانی()همه خونیشاه دستور به رج ،وزیربازی
ولیت خارج نشدن حاضرین در اتاق را به عهده ؤیك نفر مس معموالا اندند.خوباید می اتاق
 شد.خواند جریمه میگرفت. اگر کسی نمیمی

 
 

 سماع
گفتیم به ویژه در میان زنان بسیار رایج بود. ساز سماع رقص محلی که به آن سماع می

راهی ( هم)کف زدن chake تشت و یا تشت و زیردستی و با چکه، ای بود با الککوبه
ی را گرم نگه آروسهای شد. در میان زنان دهنار سماگران زبردستی بودند که مجلسمی
)رقصیدن پهلو به پهلو( را من خیلی دوست  varvari semaaداشتند. وروری سماع می

 گو با رقص بود.وداشتم که یك نوع گفت
 شل ایشِلوار  تهیشَل ی بود. سماگرانجمعمواقع دسته یدو نفر و در بعض ای یفرد سماع
 نشیندل، با حرکات موزونبر تن داشتند.  ،رسدزانو می یکه تا باال ینیپُرچ یشِلوار محل

های ایجاد موج ژهیو به، بدن یاعضا گریو د باسنها، و پا و لرزاندن شانه دست فیو ظر
ت با در دس یدستمال افشاندن سما باچکه گاهند. یدرقصمی، شله شلواردر  نشیندوار و دل

 شد. اجرا می« دستمال سما»نام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سماع و ساز
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ر ه جمعی بود.رقصیدند. رقص مردان بیشتر دستهبه ویژه در شب حنابندان می، مردان
آورد. به ندرت کسی گرفت و به میدان میدست یکی را می، خواست بنشیندسماگر می
 مد.آحساب میو شاید یك نوع دوستی هم به ، کردامتناع می

 
 

 یآروسها در بازی
ها جای دوران کودکی و نوجوانی من رادیو و تلویزیون و ضبط صوت در زندگی دهناری

سوادی گسترده جای مهمی نداشت. خوانی هم به علت بیسفانه کتابأچندانی نداشت. مت
 را شك معنی آنبی کهآنخواندند. خواندن قرنمی که سواد داشتند کتاب هاآنحتی 

زنی حداکثر استفاده از سواد خواندن و نوشتن بود. مردم برای دانستند و نوحه سینهنمی
ها یکی از جاهای نشان یآروسخودشان برنامه داشتند. ، سرگرمی و پرکردن وقت آزاد

 دادن هنر و هنر سرگرم کردن دیگران بود.
 
 

 شاه وزیربازی
ی بود. شاه با انداختن آروسی هاترین بخش سرگرمیشاه وزیربازی یکی از پرهیجان

، شدشد. گاه کسی که شاه میانتخاب می ،قاب که با قوطی کبریت جایگزین شده بود
گزید و به او فرمان امن وزیر خود را برمی، شاه کرد.سلطنت خود را به دیگری واگذار می

از  داد که دست کمیداری را با قوت تمام تاب مینم داد. وزیر لنگکردن مملکت می
به میمنت جلوس ، کردها نداشت. گاه وزیر اعالم میباتوم و ترکه ناظم، های ساواککابل

شود. کف دست همه حاضرین خانه را با شاه به همه رعایا یك سکه رایج مملکت اعطا می
نواخت و آخرین ضربه را روی زمین جلوی شاه )لنگ سخت تابیده( می kotakکتك 

  «ی؟یفرماچه حکم می: پرسیدعالم تختت برقرار! بعد میقبله »: گفتمی ،نواختمی
شد. شاه و... پیدا می، سوارسگ، عاشق، با گشتن قاب دزد «قاب بگردد.»: گفتمی شاه

 هر کدام از شش وجه کبریت یك شخصیت بود و حکمی داشت. معموالا ، بسته به قرارداد
دو وجه میانی شاه و وزیر ، نقش آن دزدروی بیهروب، دار قوطی کبریت عاشقطرف عکس

 سوار بود.ترین وجه سگشد( و کوچك)وجه شاه با کمی خراش مشخص می
 : ها بودجالبی بازی در ابتکار شاه برای مجازات هرکدام از این نقش
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کرد گاه با تعریف رقصید. اگر قبول نمیخواند و یا میباید یا آواز می عاشق معموالا 
 شد.شد وگرنه تنبیه میمی کردن لطیفه یا خاطره آزاد

کرد و احتمال آزادی زیاد بود. باید یك دلیل جذاب برای دزدی خودش تعریف میدزد 
شد. تنبیه یا نواختن کتك بر کف دست بود آمد و تنبیه میگاه دلیل موجه به حساب نمی

دراز نمد زدن مجازات او بود. دزد را ، شدو یا اگر دزدی کالن و تکراری تشخیص داده می
هایشان حسابی او را خواباندند و پنج یا شش نفر نمدمال با آرنجبه دراز وسط اتاق می

 ماالندند.می
مجازاتش هم ، احتمالش کمتر بود ولی، تر بودن وجه آنبه خاطر کوچك، سوارسگ

، دادسواری میای از علت سگکنندهسوار اگر دلیل جذاب و سرگرماستاندارد نبود. سگ
 شد.زیان را آزار کردن مجازات میبیشد وگرنه به جرم حیوان آزاد می

، اهلل بصیریحشمت، مهرعلی قربانی، ذوق رمضان رهبریاز شاهان مبتکر و خوش
 علی رستمی و... بودند.خان

و  گیرترین. او یکی از سختبودن رهبری شاه ارمض، یآروسشبی در یك 
 سکوت و اعطای یك سکه ملوکانه به عمومبود. پس از فرمان  انشاه ترینکنندهسرگرم

شده( بر کف دست همه  تابیدهکتك )لنگ خیس سخت  نواختنکه معنی آن ، رعایا
نوبت به ا. ب. رسید. گفت بلد ، خونی داد. همه خواندندفرمان رج، بود حاضرین در مجلس

اگذار وگفت بلد نیستم. شاه مجازات او به ملت ، خواهی بخواننیستم. شاه گفت هرچه می
 کرد. 

 گفت بلد نیستم.، تعریف کن (لطیفه) leghezلغز  یکی گفت
 گفت بلد نیستم.، )قصه( تعریف کن naghlنقل  یکی گفت
 گفت بلد نیستم.، تعریف کن خاطره یکی گفت

 گفت بلد نیستم.، برقص دیگری گفت
 کار کند.ه به شور نشست که با ا.ب. چ، ملت

 یآروسیا جار زدن جلوی اتاق ، جریمه شود کتیا صد سکه رایج ممل: نتیجه این شد
 .ودبر کف دست ب صد ضربه نواختن، صد سکه رایج زنانه.

 : متن جار زدن این بود
 «ه شورمه.بام نم، زهنان فردا صواحی ش وچکون جل را نشورین»

Zahnaan ferdaa sevahi she vachkoune jel re nashourin, mem embe shoume. 
 شویم.(آیم و میمن می، یدیهایتان را نشوح کهنه بچهها فردا صب)خانم
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مجازات  ااها در آب سرد دهنار واقعشستن کهنه بچه، ن دوران پوشاک در کار نبودآ
 سنگینی بود.

 کننده بود.فلج ااا.ب. هی این پا آن پا کرد. صد ضربه کتك از دست مهرعلی عمو واقع
 ی زنانه جار زد.آروسزنم و رفت و جلوی اتاق گفت من جار می

 
 

 دارنه بازیکی
کف دست یکی از حاضرین خانه  دست بره در این بازی یکی کتك )لنگ تابیده( ب

)چه کسی دارد؟(. او نام دیگری را  ?Kiy daaene کی دارنه؟: پرسیدنواخت و از او میمی
 گشت.در دور مجلس می داد و معموالا می

جری یافت. مو این رفت و برگشت ادامه می گرداندگاه یکی کتك را به فرستنده برمی
را مشکل نشینی فشار گروهی عقبچشمی و چشم و همو  افزودها میضربهشدت  بر

کردند و جان و کف کرد و یا بازی در اتاق را عوض میگری مییجکرد و باید یکی میانمی
 داد.دستان دو جوان را نجات می

 
 

 بورده بورده
جمعی همه حاضرین اتاق است. )رفت رفت( بازی دسته bourde bourdeبورده بورده 
ه کنند کنشینند و با چمباتمه زدن با پاهایشان کانالی درست میوار میحاضرین دایره

جا شود. یك نفر از جای خود بیرون و به وسط هتوانست در آن مخفی و جابکتك می
توانست می، شودخاب میهای گوناگون انتشود. )نفر وسط با روشمعرکه انداخته می

 کشی شود.( قرعه
کنند و شخص ایستاده در وسط را با کتك در حلقه با سرعت از کتك استفاده میافراد 

اندازند. فرد وسط تا زمانی که را در کانال به جریان می زنند. بعد از نواختن کتك آنمی
کند را مخفی می ی که آنزند و یا از الی پای کسنتواند کتك را از دست کسی که او را می

آن فرد به وسط ، بگیرد مجبور به تحمل کتك است. از دست هر کسی کتك را بگیرد
 افتد.می
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 پلنگ الش
داران و کشاورزان بسیار حیاتی است. برای همین بلند کردن بار سنگین در زندگی دام

یکی دست ، palenge laash نهادند. در بازی پلنگ الشبرداران سنتی را ارج میمردم وزنه
بردار آورد و وزنهگیرد و خود را به شکل گلوله سنگین در میخود را دور زانوی خود می

آورد و بعد از کشد و پلنگ الش را از روی سر بر روی سینه خود میروی زمین دراز می
 پیروز ،برد. اگر موفق به باال بردن روی شانه شودکند و روی شانه خود میزمین بلندش می

 است.
 
 

 خرس کتل
خوابد و با دو دست یك نفر روی شکم خود می، khese katel در بازی خرس کتل

گیرد و خود را به شکل یك کَتِل )کنده چوب( سنگین خودش دو مچ پای خودش را می
آورد و از روی زمین آورد. وزنه بردار باید کتل را از باالی سر به روی سینه خود میدر می

، گرفت. اگر موفق به بردن کتل روی شانه خود شودروی دوش خود می کرد وبلند می
 پیروز است.

 
 

 مرده بوردن
گذارد و کشد. دو دست را زیر سر مییکی دراز می، mede baverdan در مرده بوردن

بردار دور دو پا را روی هم. مرده باید در حد ممکن راست باشد و خم و شل نشود. وزنه
گذار و پشت سر خود به کند و بر شانه خود میو او را از زمین بلند میگیرد کمر او را می

 طوری که اول پای مرده به خاک برسد.، گذاردزمین می
 
 

 بیتن هپنج
خود وسط  ة)مچ انداختن( یك نفر با آرنج عمودکرد paje baitenبیتن در بازی پنجه

نشیند. پنجه در پنجه او میید و در مقابل آطلبد. حریف مینشیند و حریف میاتاق می
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گذارند. هرکس آرنج عمود دیگری را خم کند و پنجه او را به خاک برساند برنده هم می
 طلبد.است و حریف می

 
 

 کشتیلینگ
ها به کشند که شانهدو نفر وسط اتاق طوری دراز می ling keshtiدر لینگ کشتی 

شود. هر کس ت دیگری قالب میها درهم و پای چپ یکی در پای راسموازات هم و دست
 شود.برنده می، بتواند دیگری را با پایش از جایش بلند کند و پشت او را از زمین جدا کند

 
 

 کور قرداش
دو نفر دور یك مجمعه و یا یك تشت با دو کتك )لنگ تابیده( با چشمان بسته بازی 

تشت جدا شود. قطع  کنان هرگز نباید از لبه مجمعه و یاکنند. دست بازیرا شروع می
 ?koure ghardash کور قرداش: گویدتماس دست با لبه نقض مقررات بازی است. یکی می

ر کتك مخب: گویدبله؟ نفر اول دوباره می: نفر مقابل برای گرادادن جایگاه خود باید بگوید
باش! نفر اول نباید قبل از تمام کردن جمله خودش بزند. نفر دوم در حین ادای جمله 

مصرف جا کند تا اطالعات گراداده شده بیهحق دارد که خود را جاب« مخبر کتك باش!»
کند. هر کس موفق به همین روند را حریف دوم تکرار می، وقتی اولی یك بار نواخت شود.

 نواختن بیشتر به حریف شود برنده بازی است.
 
 

 یارآروس
سمی به یاد ماندنی بود. اگر فاصله مرا، به خانه داماد آروسآوردن  aarousyaarیار آروس
رو های نزدیك و گاه غیرمالولی در فاصله ،کردندرا سوار اسب می آروس، دور بود

و به کمك نزدیکان انجام  آروسپیاده با آینه در مقابل ، های با شیب تند دهنارکوچه
 شد.می

یب س، ه شدنتوانست بدون دیدسیب آزمایشی بود از چابکی داماد بود. باید می نزد
 و یا اسبش بزند. آروسسرخ را به 
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. در قانون روستا به صراحت نیامده است که کردندیم یناگوسفند قرب آروس یپازیر 
ت یك رقاب، روتعلق دارد و یا به خانواده داماد. از این آروساین گوسفند قربانی به خانواده 

این کشمکش گاه  در ی وجود داشت.آروسدر تصاحب این گوشت کبابِ آخرین شب 
شدند و گاه جوانان خانواده داماد. موفق به تصاحب بره قربانی می آروسجوانان خانواده 
کر )دیگ بزرگ( کباب را حریفی از روی آتش رقیب ربوده دهد حتی برهتاریخ نشان می

 بود.
 
 

 داماد پر و عاروس مار
لت عدم معاشرت ها تابو است. در ایران به عآموزش جنسی در بسیاری از فرهنگ

 شناخت متقابل بسیار اندک است.، دختران و پسران
شناختی و روانی طرف مقابل زیست، دریافتن نیازهای احساسی، شناخت طرف مقابل

انداختن یك ثواب پس، شودی ندارد. آنچه مرتب تبلیغ مییدر آموزش و فرهنگ ما جا
درمان و ، تنظیم خانواده، ریزی زندگیهتا. برنام 00تا یا  07، تا 5، گو است إله إال اهللال

ن مسک، کار، رفاهی، درمانی، فکر کردن به امکانات تحصیلی، جلوگیری، بهداشت زنان
دهد. کند هرکس دندان داد نان هم میی ندارد. باز یکی مرتب نشخوار مییفرزندان هم جا

 رسان است. خدا روزی
هداشت و تنظیم خانواده دولت دوری و های آموزش بیان با تمام وجود از برنامهیروستا

 کردند. در این سرپیچی سنت و روحانیون را پشت خود داشتند.سرپیچی می
ها خالصه دوشتمام آموزش برخورد با همسر به تبادل تجربه یکی یا دو ساعته ساق

 شد.می
 
 

 دسکله
ك دیی یك جمع بستگان نزآروسی بود. شب بعد از آروسپایان کامل  deskele دسکله
شد و گاه جامانده صرف میهشد. برنج و گوشت بگزاران )سرپاها( برگزار میو خدمت

ر گزاری از کسانی که دشد. یك نوع جمع فامیلی و یك نوع سپاسگوسفند جدید ذبح می
 های پر استرس کمك کردند.شب
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 رونما
ند. شاید داماد کمك کن آروسای به خواهند به هر بهانهرسد که مردم میبه نظر می

 ی درآروسی نامید. نزدیکان داماد چندروز بعد از آروسبتوان رونما کردن را آخرین مراسم 
آمد دادند و پیوستن او را به خانواده خوشمی آروسهای خود را به یك نشست هدیه

 گفتند.می
 
 

 زوال تدریجی

 هاآنای از جز خاطره، تدریج فراموش شده است. امروزهه ها باین سنتسفانه أاما مت
 0باقی نمانده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .، احد قربانی دهناری«0(7دهنار )نامه، دیار من خودزندگی ـهای پرسنگالخ گذرگاه»برشی فشرده شده از کتاب  0



 

 

 
 
 
 

 «ی جوانان رودباریآروسمراحل و مراسم »

 محقق فرهنگ مردم گیالن / محمدعلی جعفری دوآبسری 

 
 
 
 

حدود پنجاه سال پیش مراحل و مراسم زیر در نقاط شهرستان رودبار گیالن در مورد 
که با کمال تأسف بسیاری از آن مراسم  ،شده استی جوانان با اندک تفاوتی انجام میآروس

 شود.نمی رنگ شده و فعالا بیشتر از دو سه مورد اجراحذف و یا کم
 ،هاحمام ،هاآینده( توسط مادر و یا خواهر داماد در جشن آروسدیدن دختر ) (0

ترها و معتمدین ن بزرگاهای جمعی و یا شنیدن اوصاف خوب دختر از دهبازی ،هاچشمه
 ز دیدن دختر توسط داماد در سرگذرها...محل و نی

آوردن نشان توسط خانواده داماد )انگیشتر و دسمال( و اجازه گرفتن از خانواده  (7
 .شدندرو میهکمی فکر کنیم روب ،دختر مخصوصاا پدر دختر که معموالا با جمله اجازه بدهید

ر در خانه دخت ،انه بودمتر پارچه و روسری زننشان که یك عدد انگشتر طالی زنانه و چند
دادند خانواده دختر پیغام می ،شدبعد از مدتی اگر پسر به عنوان داماد پذیرفته می .ماندمی

 .گرنه اگر جواب منفی بود هدایا را با کمال احترام پس می فرستادند تشریف بیاورید و
عتمدین ها و یا مالبته در صورت جواب منفی طرف داماد تقاضای خود را توسط فامیل

 کردند تا شاید طرف مقابل را راضی به این وصلت بکنند.بارها تکرار می
نه به خا هاآندر این مرحله خانواده داماد و چند نفر از بزرگان : اگیری )بله برون(بله (9
کنند و طرف دختر هم گفتند آیا پسرشان را به غالمی قبول میآمدند و میمی آروس

 .شدشماست و کار توافق با این جمالت و تعارفات انجام میگفتند دخترمان کنیز می
 آروسافراد خانواده داماد همراه معتمدین محل و یك نفر کاتب به خانه : قطع دِرم (0

شد و کاتب همه مقدار مهر و کابین بیان و توافق می ،آمدند و شرط و شروط دو طرفمی
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طالح دِرم همان مهریه و میزان آن این اص .نوشترا روی یك برگ کاغذ با خطی زیبا می
ابل کردند و قشد که آن را قطع یعنی قطعی میبود که در این جلسه تعیین و مشخص می

پیراهنی و یا جورابی به شخص کاتب هدیه  آروستغییر نبود. در پایان این جلسه مادر 
 داد.می

دار عقد و ازدواج بعد از چند روز عاقد و دفتر: خوریعقد و اسمار و مراسم شیرینی (5
 دیگرهمآرودند و در حضور بزرگان و معتمدین دختر و پسر به عقد می آروسرا به خانه 

و داماد  آروسگفتند و ضمن امضای آمدند که به آن عقد و اسمار )به نام شدن( میدرمی
ی او داماد و عده آروسگاهی مواقع  .زدندکردند و یا انگشت میچند نفر شاهد هم امضا می

ا رساندند. امرفتند و مراسم مختصر عقد را به ثبت میطرف به دفترخانه می از خانواده دو
دعوت بودند و  آروسعده زیادی از فامیلین دو خانواده به خانه  ،شداگر در خانه انجام می

که همه متعلق  ،کردندای که معموالا طال بود تقدیم میشد و هر کدام هدیهنهار صرف می
هم کت و شلوار و دیگر ملزومات داماد را به او هدیه  آروسخانم بود. خانواده  سآروبه 
 کرد این مراسمگفتند و خرجخوری( میخوران )شیرینیاین مراسم را شیرینی، کردندمی

 شد.از دو طرف تقبل می
 سالکمتر از یك ،معموالا تا جهیزیه دختر آماده شود: بازه )نامزدبازی(دوره نومزاد (6

آمد و می آروسبار داماد به دیدن چندین ،سالزمان الزم بود که در فاصله این یك
این دوره بهترین و شادترین دوره ازدواج پسر و دختر بود که به آن  .آوردهایی میهدیه

 خانواده در ق توافق معتمدین و دوبمعموالا در تهیه جهیزیه ط .گفتندبازی میدوره نامزد
عهده خانواده داماد بود ه اش بقیمت تهیهمعموالا دو سه قلم کاالی گران ،مراسم قطع درم

طرف داماد در قبالش تهیه سه قلم جهیزیه  ،گرفتنمی شیربها را آروسکه چون خانواده 
 کرد.را تقبل می

طرف داماد در چیدن محصوالت زراعی  ،یآروستا قبل برگزاری مراسم : یاوری دادن (7
کرد. خرج آمد و درجمع آوری محصول کمکش میمی آروسنواده و یا باغی به کمك خا

( بود این کمك کردن را آروسعهده میزبان )خانواده ه و نهار دادن به گروه کاری مهمان ب
 گفتند.یاوری دادن می

ها خانم در دوره نامزدی در مناسبتآروسهدیه آوردن از طرف خانواده داماد برای  (1
و مخصوصاا هدیه دادن یك قابلمه بزرگ  آروسل از طرف خانواده و اعیاد و احترام متقاب

 مزه.پلو با مرغ پخته و خوش
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های هیزمی بود و هیزم و اجاق ،چون وسیله اصلی پخت و پز: آوردن عارسی ایمه (9
ای از بستگان عده آروسی در خانه آروساز طرف خانواده داماد برای کمك به پخت و پز 

رفتند و چندین بار هیزم خوب و خشك برای خانه د به جنگل میداماد با چارپایان خو
 آوردند.می آروس

ی از طرف خانواده داماد آروسقبل از برگزاری مراسم : بار(آوردن خوردابار )خرده (01
 آروسجات و برنج و یك رأس گوسفند به خانواده ی و روغن و ادویهآروسمقداری مایحتاج 

 شود.شان شد تا کمك حالهدیه می
ی سآرویکی دو روز مانده به برگزاری مراسم : برج آوجین )پاک و تمیز کردن برنج( (00

هایی را که آمدند و تمام برنجهای فامیل داماد و همسایگان به خانه پدر داماد میزن
 کردند.پاک و تمیز می ،بایست پخته شودمی

ی یك زن آروسمراسم یکی دو روز مانده به : = دعوت کردن( طلوستن )طلبیدن (07
گفتند خانه میرفتند و به صاحبهای اهالی مییك مرد به نام سورخونچی به جلوی خانه و

 آروسی و هم خانواده آروسشما دو سره دعوت هستید. یعنی هم خانواده داماد شما را به 
طرفه بود شما را به حنابندان دعوت کرده در فالن روز و فالن شب. اما گاهی دعوت یك

ی و یا حنابندان دعوت آروسگفت شما را طرف پسر یا طرف دختر به که سورخونچی می
اکنون دادن کارت دعوت به  .دادای به سورخونچی میخانه هم هدیهصاحب، کرده است

 های شفاهی آمده است.جای این طلبیدن
د و رخت بردنها( او را به حمام میدوشدوستان داماد )ساق ،در روز قبل از مراسم (09

 پوشاندند.دامادی می
زن به اتاق ی زن آرایشگر و بندآروسدر روز قبل از : اگوری )آرایش صورت(دیم (00
 آروسانداخت و ابروهای کلفت و موهای زائد صورت آمد و به صورت او بند میمی آروس

 کرد.را نازک و زیبا و قشنگش می
یه و چیزهای آشپزی برای مدت دو مقداری ادو آروسی مادر آروسدر روز قبل از  (05

ها را با خود به خانم آنآروس ،بریآروسگذاشت تا در روز کنار می آروسسه روز برای 
خانه داماد ببرد و در روزهای آغاز زندگی جدید در خانه داماد دنبال چیزی نگردد و مواد 

 اولیه در دسترس او باشد.
 آروسی بود و در خانه آروسروف به ی که در خانه داماد معآروسمراسم اصلی  (06

ی آروسروز برای پسر خود شبانه ها هفتدارنده ،ترهامعروف به حنابندان در خیلی قدیم
های اول و آغازین مخصوص پذیرایی از مهمانان راه دور و سپس شب .کردندبرگزار می
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عالا به یك ناهار روز و فسپس به یك شبانه ،روزبعدها به سه شبانه .تر بودنزدیك و نزدیك
دهی به مدت یك شب یا شام تقلیل یافته است. حنابندان )حناوندون( جشن شبانه و شام

بود و هدایای غیرنقدی  آروسهدایای نقدی کمك حال پدر و خانواده  .بود آروسدر خانه 
 خانم تعلق داشت. آروسو طال و جواهر به 

زنان بودند و مردان کمتر بیشتر مهمانان  آروسدر شب حنابندان در خانه  (07
آمد با شور و می آروسای از دوستان خود به خانه در آخر شب داماد با عده .آمدندمی

خانم هم مقداری حنای آماده و خیس را به کف آروسزد و می آروسشادی سری به اتاق 
حنااوگوری کار را کرد و اینکار را میمالید و داماد هم همیندست داماد و سرانگشتان او می

گفتند و حاضرین مخصوصاا دختران جوان و شوهرنکرده اشتیاق شدیدی به گرفتن این می
 خانم داشتند.آروسحنا از دست 

از طرف خانواده داماد عده زیادی مهمان : بری(آروساگیری )مراسم روز وی (01
وار اسب را س آروسشدند تا روانه می آروسکوچك و بزرگ با ساز و آواز به سوی منزل 

خوان بودند و خانواده سفید کنند و به خانه داماد ببرند. خانواده داماد شاد و خندان و ترانه
لحظه  .شدجدا می هاآنشان از چون که عزیزدردانه ،ریزانغمگین و گریان و اشك آروس

 بود. آروسوداع دختر لحظه سختی برای پدر و مادر 
 به صورت نمادین پشت در ورودی آروستگان کسی از بس: بر پشتونه )برپستونه( (09

ی وقت .گفت خانواده داماد باید بر پشتونه بدهدمی ؛کردنمی ایستاد و در را بازخانه می
کرد و فامیل داماد او هم در را باز می ،دادندمقداری هدیه نقدی به فرد پشت در می هاآن

 .کردندسوار اسبی سفید میرا گرفته در بیرون حیاط  آروسدست  ،به داخل خانه آمده
گرفت تا تعادل می آروسرا پدر داماد و دست دیگرش را برادر و یا دایی  آروسیك دست 

هم لباسی قشنگ به رنگ سفید و قرمز به سر و رو  آروسروی اسب حفظ شود.  آروس
 داشت.
همراه بری که با ساز و نقاره و هلهله و ترانه آروسدر جلوی این کاروان : هفت لیله (71

های ها و مجمعههفت چراغ روشن )لیله= لوله= الله= شیشه روی چراغ( و نیز خوانچه ،بود
 هدایا و آیینه و شمعدان در حرکت بود.

 آروسبه خانه داماد داماد به استقبال  آروسدر قسمتی از مسیرخانه : زنینارنج (70
 ،عدد پرتقال یا نارنج یك متر سه تکه وسیله را که شامل 71ای حدود آمد و از فاصلهمی
تکه قند کلوخه مخصوصاا نوک مخروطی شکل کله قند بود از روی عدد سیب و یكیك
 آروسهای همراه کاروان گفتند و بچهزنی میاین عمل را نارنج .کردپرتاب می آروسسر 
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زنی از خود نشان تکه نارنجذوق و شوق عجیبی برای یافتن و به دست آوردن این سه
 ادند.دمی

ب خانم سوار اسآروسوقتی  .پاشیدن یك مشت برنج که سمبل خیر و برکت بود (77
را به  ی درآورده و آنآروسمشت برنج را از زیرلباس یك ،رسیدبه ورودی خانه داماد می

و برکت را به خانه داماد آورده  رپاشید به این امید که خیروی در ورودی خانه داماد می
 است.

خانم توسط مادر آروسقداری پول فلزی و نیز مقداری برنج روی سر پاشیدن م (79
 به خانه داماد. آروسداماد به عنوان مبارکی و الگوی برکت در همان لحظات اولیه ورود 

 ،شدوارد اتاق خود که معموالا مملو از زنان و دختران جوان بود می آروسوقتی  (70
زیرا  ،اش پسر باشدبه این امید که اولین بچه ؛نشاندندپسربچه نوزادی را روی دامن او می

 دار پسر اهمیت بیشتری از دختر داشت.در جوامع کشاورز و دام
شد و به داخل خانه پیاده می آروسوقتی : آروسبار پریدن داماد از روی اسب سه (75

د شنشست و از سوی دیگر پیاده میبار به آرامی روی اسب میبایست داماد سهمی ،رفتمی
از زین بزداید و  ،را که بر پاالن و زین اسب سرایت کرده بود آروستا گرما و حالوت تن 

به تن خود منتقل کند به عنوان یك آموزه دینی که تن صاحب اسب که بیگانه بود و بعد 
 را اصالا احساس نکند. آروسشد گرمای تن سوار اسب می

شد و فامیل داماد به دیدن تمام می یآروسوقتی مراسم : خانمآروسرونما گرفتن  (76
 کهاینداشت تا زیر دستمال و روسری پوشیده می چنانهماو رویش را  ،آمدندمی آروس

گفتند آوردند و میای را به زبان میمادر داماد( هدیه، تران داماد )پدریکی از بزرگ
این هدیه واقعاا متعلق  .خانم آن باغ یا آن زمین و یا آن گاو شیرده و... مال شما استآروس

هم بعد از این صورت  آروس .بود و حتی شوهرش حق تصاحب آن را نداشت آروسبه 
 کرد.کرد و به حاضرین ادای احترام میخود را باز می

اش آبادان( در حیاط خانه در آخرین لحظات خداحافظی خوناشاودون )خانه (77
 ترانود را در داخل سالن پذیرایی به بزرگمهمانان که نهار خود را خورده و هدایای نقدی خ

ضمن تشکر خانواده داماد از  ؛و داماد داده بودند و مبالغ هدیه در کاغذی نوشته شده بود
ی سلمان ،ی فرزندان شما جبران کنیمآروسدر  ءاهللشانإ کهاینرنجه کردن مهمانان و قدم

مادین موهای او را آرایش نشاند و به صورت نو آرایشگر داماد را روی یك صندلی می
مهمانان هدایای نقدی مختصری روی  .زدندهای شاد میها هم آهنگکرد و نوازندهمی
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ها متعلق به آرایشگر بود به این مراسم خوناشاودون این پول .ریختندبند داماد میپیش
 گفتند.اش آبادان( می)خانه

رد کو داماد بیتوته می روسآی پیرزنی معتمد جلوی اتاق آروسشب زفاف وحجله  (71
بدهد و به او تبریك باکره بودن  آروسآن پارچه سفید خونی شده را به مادر  ،تا صبح زود

 دخترش را بگوید.

ای از زنان فامیل و به اتفاق عده آروسی مادر آروسدر روز سوم : سوروزی (79
را  آروسهیزیه آمدند و ضمن پذیرایی شدن جمی آروسهمسایگان به خانه داماد و نزد 

 کرد.داد و به آن همه جهیزیه افتخار میکرد و به همه نشان میباز می
خانم به بستگان داماد در همین مراسم آروسکنار گذاشتن خلعت و هدایا از طرف  (91

 گرفت.سوروزَی انجام می
به عنوان مهمانی  آروسداماد و  ،یآروسماه از مراسم بعد از سپری شدن حدود یك (90

ای رفتند و ضمن پذیرایی شدن هدیهمی آروسهای نزدیك و فامیل آروسبه خانه پدر 
 0گرفتند چیزی که امروزه به عنوان پاگشا معروف است.می
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 (یآروس) سنگسری فرهنگ در ازدواج

 پژوهشگر فرهنگ سمنان / یداله حاجی علیان 
 
 
 
 

 هنتیج در و خانواده یك اساس و پایه زناشویی پیوند و ازدواج یرانیا غنی فرهنگ در
ایران مردمانی در استان  مردم بین در دهد.مدار را تشکیل میاخالق و موفق جامعه یك

 غنی فرهنگ ایران که نقاط دیگر همانند ،کنندزندگی می شهرسمنان شهرستان مهدی
 وها جشن نوع این برگزاری گذشته در هرچند .نسل دیگر انتقال دادند به خود را از نسلی

ی دارای مراحل مختلفی بود آروسبرگزاری مراسم  های خاص خودش را داشت وویژگی
های بخش رب آن عمیق تأثیر و تکنولوژی شاید گسترش است. که به مرور کمتر و کمتر شده

 و ستا نبوده بهره بی تأثیر این از نیز آن برپایی و ازدواج جشنها، انسان زندگی مختلف
 خصوصه ب) سمنان استان در اوصاف این با اما، است پذیرفته تأثیر آن از نوعی به

 .دهند انجام گذشته سبك به مراسم را دارند این سعی هنوز( هاسنگسری
/. پسران جوان 91درگذشته  ،شهر کنونی که دارای فرهنگ سنگسری هستندمهدی در

های بلکه از مادر و خواهر ؛کنندرها خود انتخاب نمی/. از پس71در حال حاضر حدود  و
 .خواهند تا برایشان همسر آینده را انتخاب کنندخود می
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توانست درکوچه و بازار ها میکردن( یعنی نشان کردن که این نشان0دَ کرن ز)نو( 0
یا در ( و 7زمان انجام کارهای گروهی بین زنان )شواره یا در ها ونشینیباشد و یا در شب

 . 4کردندهایی برای بازی که دخترها را برای همسری انتخاب میخانه 9)چوکر خونه(

کردند و یا برحسب اتفاق پسران یا برحسب سفارش از سوی دیگران همسر انتخاب می
 اهآنها داشتند شدند و یا برای جایگاهی که پدران دختردیدند و عاشق میدختری را می
شد های فامیلی باعث ازدواج مییا نسبت دادند وتشکیل زندگی می کردند ورا انتخاب می

 ها به انتظار چنین روزهایی بودند.ها در خانهو دختر
 بختی سیای بار دِبَست اقوال بِمه  روژ بگذره و مو شو وسال بِمه

 بخت سیا بارش رابست و اقبال آمد سال گذشت ،روز رفت و ماه رفت
 ای چنگوم بژه رو بده ژیر کتارنقره خته مکنه دارکه بِمه کِ سا بَر بژه هم

 .اشکه آویزان بود زیر چونه ایبا زیورآالت نقره ،آمد خانمی با شال برسر زد و نه ما راادر خ
 

مرحله  ،خانوادة و یا خود پسر توسط دختر انتخاب از پس ( خواستگاری.5)دوخاز( 7
برای  ،ای بودنددر این امر خیر حرفهها و یا زنانی بودند که اول توسط مادر و خواهر

ست ده کردند تا هم اطالعات بیشتری بآمد میوخواستگاری غیررسمی به خانه دختر رفت
 نای مردم میان گذشته در که رسمی اساس بر .و هم رضایت طرفین را جلب کنند وردندآ

 واستگار وخ نهای بصری هم بینشانه ،هابین خواستگار گووعالوه برگفت ،بود منطقه
 ،بودمی منفی پسر خانواده به پاسخ اگر که صورتی در .شودخانواده دختر رد و بدل می

رتاب پ اییا به گوشه بیرون از حیاط و به دختر خانواده طرف کفش خواستگار از لنگه یك
 به این معنی که جواب ؛شدشد و خواستگار در زمان پوشیدن کفش متوجه پیام میمی
های یا کفش و کنند نباید مراجعه دانست که مجدداا می و است ودهب منفی ها آن

                                                           
کند و یا این دختر را برای خودش نشان می ،آیدردن زمانی که پسری از دختری خوشش میکرتن( نشان ک نوز د) 0

 کنند.برایش نشان می ،یا خواستگارش خواهر و مادر او و
  .)شِواره( کارهای مشترک زنان سنگسری نوعی مشارکت اجتماعی 7

ها در آن شرکت ها و زنزنانه و دخترشد به همراه مراسم شاد عروسی هایی بزرگ انتخاب میچوکر خونه( خانه) 9
ها برای انتخاب شدن در این و دختر دکردنانتخاب می دختران جوان را برای فرزندان و یا برادران خود ،هازن .کردندمی

توسط  0999ها نوعی همسریابی بود که براساس این مراسم کتابی به همین نام درسال این خانه .شدندها حاضر میخانه
 رود به چاپ رسیده است.نده و از سوی انتشارات حبلهنگار

 016ص  ،ای برای بازی)چوکر خونه( خانه ،یداهلل حاجی علیان 0
 )دوخاز( خواستگاری 5
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یعنی زمان دهید تحقیق  ؛شدخواستگاران هرلنگه به صورت نامنظم درحیاط خانه دیده می
 و .گشتندبرمی اادشاید جواب مثبت باشد که در این صورت خواستگاران مجد ،کنیم
یعنی مورد  ،کردندرا جفت می ارکفش )دو خوازچی( خواستگ، بود مثبت پاسخ چهچنان

قبول واقع شده است. البته امکان داشت کفش رابط چندین مرحله به صورت نامنظم دیده 
 در مرحله پایانی جفت شود. شود و

 کردندروی مقدار مهریه صحبت می بر آروسنمایندگان داماد یا پدر داماد با خانواده 
 برادر به صورت رسمی به خواستگاری خواهر ومادر  و سپس با حضور پدر. بستندو قرار می
 . روندمی پدرش خانه دختر به

به صورت رسمی قرار  ،دانستند که جواب خانواده دختر مثبت استزمانی که می
 به پسر مادر یا پدر ،گو از زمین و هواوبعد گفت رفتند وگذاشتند و به خانه دختر میمی

 (0)غالمی به را ما پسر آیا ن غلومی قبول کنین()هم پورده اشتو: گویدمی دختر خانواده
 و خانواده با مشورت ضمن تا خواهدمی مهلت روز چند دختر پدر پذیرید.فرزندی می

ه ب .هددمی را آنان پاسخ مادربزرگ مشورت با پدربزرگ و پسر و مورد در اطراف از تحقیق
لقب  ،دن دو جوان بودای بودند و کارشان به هم رسانهای حرفهزنانی که خواستگار

 شان کردند.چنین توصیف شاعران هم .دادند. چاخان( می7چُخون)
 شودی دوخازچی ون وا میوکرده مینی کار

 خیل خونونی رمه د هم موی دمی پرشودمی شو
 مونددیدید به خواستگار میرفتارش را می

 دادگویی هرچی که نداشت را به پسره اختصاص میبا زیاده
 

 البته هدیه بسیار مناسب .رفتندبا شادی می ،گرفتنداب مثبت را از مادر میوقتی جو
 از داماد و یا پدر داماد. دگرفتنمثل یك طاقه پارچه ترمه یا گژین و یا میش با بره را می

 میا خشالی بَ بو بش ُ اگر ده دَ شو شُمُیی اَره هَگه پِ به ره سه که ربشُ 
 .شدورودی خانه رد نمی که از در چنان خوشحال بود ،مادر شوهر جواب را گرفت و رفت

                                                           
 )غالمی( عضوی از خانواده شدن همانند فرزند پزیرفتن  0
های زنان و یا مردان رابط )چُخون( به معنی چاخان کردن است یعنی غلو کردن در بیان مطالب که به انتهای اسم 7

 کند.فتارش غلو میگمثل صنم چُُخون، صنم غلوگر یا ُچخون حوری. خانم حوریه که در  ؛گذاشتندمی
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 بااند کرده مشخص که قراری اساس بر داماد خانواده .برون( خواستگاری رسمی)بله
 انگشتری طال و روسری ای مانندهدیه و روندمی دختر خانه به نزدیكهای فامیل و اقوام

 آورند. می دختر برای نامزدی نشان عنوان به را
داماد و  کهاینها برای در اکثر خانواده .ه کرته تن( صیغه محرمیت خواندن)صیغ( 9
آمد کنند و دستورات شرعی اسالمی را رعایت کرده ورفت دیگریكبتوانند به منزل  آروس
ولی  ،البته همگانی نیست .شودصیغه موقت محرمیت خوانده می شد واجرا می ،باشند

 کنند.ا میاجر ،اکثریت مردم چون شیعه هستند
 ،یا نشان بردن. طبق قرار خرید اولیه )نشونی هَگرته تن( یا )نشونی بِ بر ته تن(( 0

 و لباس خرید جهت داماد و آروس همراه ،داماد و آروس خانواده زنان از تعداد محدود
 آنان خود انتخاب با نیز همراهان برای ضمناا. روندمی شهر بازار به... و طال، آرایش وسایل

 .شوداز سوی داماد خریداری می چادر یا اهنپیر
تواند هم قبل از عقد رسمی باشد و هم این دوران می .)نُمزه داری( دوران نامزدی( 5

سال هم سال و در مواردی تا پنجماه تا دوکه از شش ،تواند بعد از عقد رسمی باشدمی
هم  شنا شوند وآق هم گویند دراین فاصله جوانان بیشتر با اخالطول کشیده است که می

 دختر جهازش را تکمیل کند و هم پسر خانه و کار مناسبی پیدا کند.
ناهار  دادن از بعد که است صورت بدین .همان مراسم عقدکنان است ()حلقه زَنون( 6

 سرویس مراسم این در .کنندمی اجرا را زنانحلقه مراسم ساعت سه دو ،داماد طرف از
 به دیگران حضور در داماد طرف از ،است خریده آروس برای اددام که ای راحلقه، طال

 خریده و تهیه داماد برای که را ساعتی و حلقه هم آروس متعاقباا و شودمی تقدیم آروس
هریك  هم داماد و آروسنزدیك  هایفامیل و اطرافیان سپس. کندمی داماد دست به ،است
 .کنندمی پیشکشها آن به خود دارایی و درآمد میزان به را خود هدیه
برگزار  شب در خورانشربت مراسم .خوران استهمان مراسم شربت ()قندشکنون (7

ر البته چندنف .سابندمی آروسنماد این شب دو کله قند است که بر سر داماد و  .شودمی
 کههایی چمدان در شده راخانواده داماد وسایل آماده گیرند.ی را باالی سرشان میاپارچه
 شاخه، شامل شیرینی ؛گذارندمی بزرگهای سینی در یااند خریداری کرده آروس برای
 بتشر با آروس خانواده زمان این در. برندمی آروس منزل بهو لباس  میوه و، قندکله، نبات
 درپ، شب یا روز آن فردای و کنندمی پذیرایی داماد خانواده از شیرینی و میوه، شده تهیه

 را کار این .کندمی دعوت منزل به شام یا ناهار برای را اطرافیان و دامادای هفامیل ،آروس
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 ددانمی دامادهای فامیل با آشناییهای راه از یکی بلکه ؛داندمی خود وظیفه وجز تنها نه
 .شود ترمستحکم روابط تا

ه ک ،برای زیر یك سقف زندگی کردن نیاز است که ییها)لحاف برون( برش لحاف( 1
شود و حداقل دو دست لحاف خواب و یك ها کمتر و یا بیشتر میمد خانوادهآته به دربس

 رسید.دست لحاف هم می 05کردند و در مواردی تا دست لحاف کرسی را باید تهیه می
 در ،کنندمی تعیین که روزی در داماد و آروس نامزدی دوران در بُرانلحاف مراسم البته
 دوخت و برش برای را زن داماد دو یا چند خیاط خانواده و یردگمی صورت داماد پدر منزل
 شده زدهبرشهای لحاف، زنان کوبیپای و رقص از پس .کنندمی دعوت منزل به لحاف
 عنوان به در این مراسم از سوی داماد و اطرافیانش پول .شودمی دوختهها خیاط توسط
ا مدش مبلغی رآقوام هرکس نسبت به دربقیه بزرگان و ا پردازند وبه دوزندگان می هدیه

 از پس شود.تقسیم میها خیاط بین ،شود جمع ها هرمقدارهدیه .دهندعنوان هدیه میه ب
 یشهش پشم یا پنبه وسیله پشم گوسفند و به آن کردن پر برای راها لحاف داماد کار این
 را شده آماده هایلحاف مدتی از پس و فراوانند جاآندوز چون لحاف ؛بردمی، سرخه به

  آورند.می

عیاد مذهبی ا های مختلف مانندبه مناسبت نامزدی دوران ( رونمایی در0)دیم نمه( 9
 و دامادهای به همراه مادر و یا مادر شوهر و یا خود داماد به منزل فامیل آروسو باستانی 

 و امیلف اغلب دیدباز و دید این در و شودها آن بین بیشتر آشنایی باعث تا روندمی آروس
که  .دهندمی کشپیش زندگی وسایل یا و پول )هدیه( آروس به آروسداماد و  اطرافیان

شود. البته هدیه پدر و محسوب می آروسجهازیه  ومتعلق به زندگی مشترک است و جز
 تر از دیگران است.بهامادر داماد بسیار گران

یعنی در تابستان  ،یی که عشایر هستندهاآروسداماد و یا . )بارخونه( موادخوردنی( 01
از سوی نفر مقابل برایشان وسایل خوراکی اهم از انواع میوه و شیرینی  ،روندبه ییالق می

شود و در برگشت از ییالق طرف مقابل هم انواع لبنیات را برای جبران هدیه برده می
برای )دِ خون( این مراسم ویژه )خیل خون( عشایر است و  .کندشان ارسال میهمراه
 کند.دار صدق نمیهای غیر دامحرفه

                                                           
عروس خانواده زمانی صورت خود را به شوهر  د،گرفتنچون در گذشته زنان سنگسری رو می .)دیم نمه( رونمایی کردن 0

شد و در بخش بعدی هر که رونما شامل هدیه نقدی و غیر نقدی می ،ا بگیردداد که رونمو اطرافیان نزدیکش نشان می

داد نوعی ای به عروس میخانه هدیهصاحب ؛رفتشد و عروس به خانه اقوام شوهرش میزمانی عید و یا مناسبتی می

 .مشارکت در تهیه جهاز برای عروس بوده است
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 مهیا، کردن آوریجمع، دیدن تدارک یعنی سنگسری فرهنگ در )راستاری(( 00
 فرستاده شود دیگر نقطه ای بهنقطه از وسایل تا آماده کردن کالم یك در و ساختن

 پذیرد انجام ترهادخ رفتن بخت خانه به یا وها پسر شدن داماد زمان در تواندمی راستاری
 از خارج یا و داخل به طوالنی سفر به رفتن یا و دیگر منزل به منزلی از کشیاسباب یا و

 دفه حاضر درحال ولی عشایر دربین قشالق و ییالق به رفتن برای راستاری یا و کشور
 ی است.آروسماده شدن برای آ

های فامیل و گانهجدا آروسهای فامیل یآروس از قبل )گوشه( یکی دو هفته  (07
 کردن آماده بر عالوه و شدندمی جمع نزدیگان از یکی منزل در شب هر جداگانه ،داماد

 پرداختند.می شادی و جشن به یآروس وسایل
 طرب و شادی با جهیزیه بردن. یآروس به مانده روز ده برون جهاز( برون جییز)( 09
 و داماد به جهیزیه بردن در و شوندیم جمع هم با آشنایان وها فامیل تمام و است همراه

 فرزند لدتو از قبل بلکه ،تولد بدو از نه سنگسری کدبانوی .رسانندمی کمك آروس خانواده
 هاکسری و کمی فقط یآروس زمان در اکثراا  و کردن تهیه جهاز دخترش برای کندمی شروع

 به را جهاز بیشترین سنگسری دختران گفت توانمی اغراق بدون البته .کنندمی تهیه را
 ،شوییلباس و گاز و یخچال مثل بزرگ وسایل تمامی شامل جهاز .آورندمی خود همراه
 راههم به زندگی یك برای... و کریستال، چینی، مسی ظروف انواع کوچك و وسایل ،0پرده
 انواع، ترشی انواع، برنج، حبوبات، مهمان و دونفر سالیك مصرف برای هاخوراکی انواع
 هم داماد زمانهم البته .شودمی تهیه آروس مادر و پدر سوی از... و لبنیات انواع، امرب

( یقال و تلویزیون، متعلقاتش و سماور شامل) است کرده تهیه را محدود چه اگر وسایلی
 دو زنان روز آن فردای. گیردمی صورت شب اواخر در کار این. بردمی مشترک منزل به

 .کنندمی مرتب خاصی سلیقه با راها وسایل و آیندمی ماددا و آروس منزل به طرف
 ندوستا و اقوام و است بوده رسم قدیم از .آروس جهازیه گردن نگاه( تن وته جییز)( 00

  .دگوینمی وتبریك کنندمی نگاه را جهاز و آیندمی کدبانوها و بخت دم دختران ویژه به

 7و خچه نی سَر دِبستهیخدون دله ب  جهیزهاکرت بو مَر دَسته دَسته
 داخل یخدان و بوخچه سرش را بسته بود  جهاز کرده بود برام دسته دسته

 
                                                           

ده بافتند را به عنوان پرها خودشان میدختر ف سنگسری که اکثراا با)پرده( یك تخته قالی شش و یا دوازه متری دست 0
 .بردند به خانه دامادمی
  .شاعر ،محمد ابراهیم صباغیان 7
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 تهرون ترا بیاد بو مَ ره درست لی سُرخی هگرت بو که دستچینی گُ
 به سفارش از تهران آورده بود کامل برایم چینی گل سرخی خریده بود یك دست

 
 مَ ر هگرت بو خونده خوندههم موری  چی چ بواژی هر چی خا دل د پینده

 در دنیا مادرم برام خریده بوداز هرجایی  خواهد خرده بودچی بگم هرچی دلتون می
 

ی را آروسکنندگان یا به اشخاصی که خبر جشن )خبر کر( به معنی دعوت( 05
زن از سوی خانواده  و دو آروس خانواده سوی از زن حنابندان، دو از قبل چندروز .دهندمی

سنتی مثل )کژین شوی، ساخته مکنه و سرگیرا(  پوشش کامالا  با هرکدام جداگانه ،داماد
ای خانه هر به و کنند دعوت یآروس رابرای آشنایان روند تاو داماد می آروسبه منازل اقوام 

 :گویندمی پرسیاحوال از رسند، پسمی که
 یِنهادِ افتخار دِه هَم یَ یَآروس شُو شین، داره آزَبون خواه دَست

 ی فالنی است.آروس شب شود، فردا شما مجردهای یآروسبه معنی: 
 ما به .شودمی گفته آروس خانواده طرف از آروس نام و داماد خانواده طرف از داماد نام
 وضع به توجه با خانهشونده و صاحب دعوت .کنید شرکت ما مراسم در و بدهید افتخار
 تقدیم بانوان به و گذارندمی بشقابی در را بادام و شیرینی، گردو با همراه پول مبلغی مالی
در حال حاضر  که است ذکر شایان. شودمی آماده یآروس مراسم در شرکت برای و کنندمی

 .دهندی این خبر را میآروسبا دادن کارت 
داماد به کمك  نزدیكهای فامیل .یآروس برای محلی نان تهیه یی نون(آروس)( 06

 خانم و مادرشآروسالبته  .پزندی را میآروسنان  ،یند در منزل دامادآنانواهای سنتی می
دیه و ه شیرینی و میوه برای کسانی که در حال پخت نان هستند و آیندمی تنور سر بر

بی کوپای و رقص و به( است معروف سَری بِند )نون کار در زبان سنگسری این) د.آورنمی
 پردازند.می

توسط آرایشگری با عنوان  ،حنابندان شب عصر در .آروس شآرای )اورسو خارکر(( 07
 آروسدر گذشته درست کردن  .ی ادامه داردآروسشود و تا پایان )اورسو خارکر( آغاز می

 آروسولی زنان نزدیك داماد و  ؛گرفت و در حال حاضر در آرایشگاهادر منزل صورت می
، ندریزبند( می)پیش است پهن سآرو جلوی ای کهپارچه رقص مبلغی را در و شادی از پس

مال آرایشگر باشد و یا کمبودش را داماد  د که تماماادهنآرایشگر می هشده را ب عمبلغ جم
 پرداخت کند.
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از  .شودانجام می آروستوسط خانواده داماد و  .آروس )حَموم برون( حمام بردن( 01
امه برن .وهرش را بپوشدلباس ش آروسآورند تا می آروسسوی داماد یك دست لباس برای 

 ادامه خواهد داشت. چنانهمکوبی رقص و پای

 ر مبارک بادا. ایشاال مبارک باداای جینگ و جینگ ساز اینده. از نه ژور با ناز اینده.

 مبارک بادا شاالیجینگ جینگ ساز میاد. از باال با ناز میاد. یار مبارک بادا ا
 

 هم اُرسو دره ایندا نی اللو آماده که ه تاژه که.گرماوه ود ،ای گرماوه ون ،ای گرماوه ون
 م داره میاد خلعتش آماده کنآروسآب حمام تازه کن.  ،ای حمامی ،ای حمامی

 
 ،شودای که انجام میدر هر مرحله ،و داماد آروساکثر موارد  اقوام  )اِسبن سَری( در( 09
ای به عنوان اد هدیهو دام آروسکنند که از سوی و داماد اسفند دود می آروسجلوی 

 شود.)اسبند سری( داده می
 .شودداماد آغاز می خانه از یآروس از قبل در شب .)حنابندون( حنابندان( 71

 گیرند وهای بزرگ بر سر میتنقالت را در مجمع میوه و، لباس داماد نزدیك خویشاوندان
 دارندمی ابراز چنین مادداهای فامیل، آروس منزل به ورود از قبل. برندمی آروس خانه به
در خانه خودش برای بردن  پدر داماد که این تا شودنمی وارد حنا حاوی ظرف که

اش به کسانی که ها به خانهدر موقع ورود این سینی آروسهای حنابندان و پدر سینی
ردازند پسپس به رقص و شادی می .دهد که بیشتر پول استسینی بر سر دارند هدیه می

 اطرافیان برای را حنا بعد .گذارندمی دیگرهمهای دست در را حنا داماد و آروسو 
 یا دو و خواهر یآروس روز صبح. بگذارند حنا خودهای دست بر نیزها آن تا چرخانندمی
 وقت قبل از که آرایشگاهی به را آروس و آیندمی آروس منزل به داماد طرف از زن سه

 شریفت داماد ،است کرده مشخص آرایشگر که ساعتی ساسا بر سپس. برندمی ،اندگرفته
 آروس خانه به داماد خانواده کوتاهی مدت از بعد. بردمی پدرش خانه به را آروس و آوردمی
 برای آروسهای فامیل داماد خانواده رفتن از بعد و نشانندمی تخت بر را آروس و آیندمی

 و خانواده و شوندمی پذیرایی ،است هشد تهیه داماد توسط آن وسایل تمام که ناهار
 . شوندمی پذیرایی داماد منزل در هم دامادهای فامیل
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، شلوار آروس خانواده عوض هاکر تتن( عوض کردن لباس داماد.0)زومه اللو ( 70
 ردندبمی داماد خانه به ،است شده تهیه داماد برای که را وسایلی شخصی و کفش، پیراهن

 .کنندمی داماد تن بر را شده تهیههای لباس و کنندمی اصالح ار داماد صورت و سر و
 رس آرایشگر و نشینندمی صورت و سر اصالح برای هم خانواده دو هر نزدیك مردان سپس

 ویند( گ)دالک را آمده وصورت سر اصالح برای که فردی و کندمی اصالح راها آن صورت و
 ،فامیل جوانان سپس. دهندمی آرایشگر به ار شودمی عجم داماد بندپیش در که پولی و

د بای حتماا آروسپردازند. مادر می وشادمانی رقص به و نشانندمی خودهای شانه بر را داماد
  آید.بند داماد پول بریزد و به همراه مادر داماد میدر پیش
 به صرف شام به همراه اطرافیانش بعد از داماد .یآروس)اُ رسو که کنن شو( شب ( 77

رفتند و با در دست داشتن البته در گذشته مسافتی را پیاده راه می .روندمی آروس خانه
 و «آله و علیه صلو/  کمالیه به اولی بلغ» :خواندند مثلهای زنبوری اشعاری را میچراغ

های آواز وها ترانه با و شوندکنندگان دو دسته میشرکت آروسبعد از رسیدن به خانه 
  :خوانندطرف داماد می .کنندمی آروس خانواده از را آروس استدرخو محلی

 ای ماهعُرسو ببرون سرپنجه  پنجاهوهم جا بمیون دویست
 ببریم سرپنجه ماه آروس  پنجاهوما همه آمدیم دویست

 
 :دهندچنین جواب میاین آروساطرافیان 

 عُرسویی بره دست به توفنگه  عُرسو نه ینون سَری کوچه تنگه
 دست به تفنگه  آروسبرادر  دیم سر کوچه تنگهنمی آروس

 
  :گویندراهان داماد میهم دیگرهم با زدن چانه مقداری از پس

 گل په بو چاور ته سرکه وقتی بشه ته تنه
 اال وقت رفتنهح نکگل پاشو چادر به سر 

 
 گل په بو پشه ده خبر که اِ سه وقتی بشوته تنه

 اال وقت رفتنهح خبر کن را تگل پا شو بابا
 

                                                           
 )الو لو( لباس  0
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 شود.آماده رفتن می آروسکند و می آروسچادر به سر  ،آروسپدرشوهر یا برادرشوهر 
هم از شوق و هم از غم  آروساین زمان پدر و مادر و بعضی از اطرافیان نزدیك  در

گریه  ،دهدرود و تشکیل خانواده دیگری میعضوی از خانواده از این خانه می کهاین
  .کنندمی

 داماد منزل به ،کرده ماشین بر سوار را در گذشته سوار بر اسب و درحال حاضر وسآر
 از که را گوسفندی داماد و آروس پای جلو داماد و آروس رفتن از قبل آروس پدر .برندمی
 . کندمشترک می زندگی روانه راها آن سپس و کندمی قربانی ،کرده آماده قبل

 :خوانندچنین میاطرافیان داماد این ،شترک شدندو داماد وقتی وارد خانه م آروس
 نَ چك بژه نَ چونه عُرسو به مه اشتون که

 اومد به خونه آروسنه چك زدیم نه چونه. 
 

 داماد دست به را اناری، گذشته رسم اساس بر منزل به داماد و آروس ورود از پس
 هب که است معتقد بد وکوبا شدت تمام به گوشه سقف و دیوار می را آن داماد و دهندمی

ها و های پخش شده را دختردانه .شوندمی فرزند و اوالد صاحبها آن انارهای دانه تعداد
تا  دهندمی ،هایی که از سن ازدواجشان گذشته و به قول معروف بختشان بسته شدهپسر

 میل کنند و بختشان باز شود.
فیف بودن دختر از راه گرفتن دسمال حجله( در گذشته تنها راه بیان پاک و ع( )77

های ترین شبیکی از سخت آروسبه همین دلیل برای مادر  .شددستمال حجله پدیدار می
خوابید تا دستمال به دستش برسد نمی تا صبح آروسمادر  .شدطول عمرش محسوب می

 کرد که درپرداخت و افتخار میکرد و به شادی میزمان بود که از شوق گریه می و آن
ولی در حال  ؛ربیت و بزرگ کردن دختر توانمند بوده و حفظ آبروی خانواده را داشتهت

 .دستمال حجله وجود ندارد حاضر تکنولوژی به راحتی این مسِئله را روشن کرده و عمالا 
 چیده محلی انواع لبنیات از که بزرگ سینی در آروس مادر، یآروس از بعد روز صبح

 .بردمی داماد و روسآ نوان صبحانه برایعهب ،شده
 پاتختی مراسم، روز آن ظهر ،گذارندمی هم با طرف دو خانواده که قراری و قول طبق

 .کننداجرا می را
شب گذشته بر تخت شاهی نشسته  آروس)پاتختی( پاتختی به این معنا است که ( 79

 .و امروز صبح از تخت پیاده شده تا امورات تخت را وارسی کند و ملکه شده است
 : کهاینبرند کار می هالمثلی هم مردم بضرب
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 عُرسو سری تخت یارب به نصیب کی
 یارب نصیب چه کسی شود ،بر سر تخت آروسیعنی 

 
این مثال را  ،کش بودند و مشتری زیاد داشتندهایی که عاشقبیشتر برای دختر

 راسمم س دراینکردند. پی یعنی پاتختی واگزار میآروسو نتیجه را به فردای روز  دزندنمی
خانه جدید که برای زندگی مهیا شده  به تبریك عرض برای داماد و آروسهای فامیل

 ای کههدیه، وشیرینی میوه صرف از پس. دارند هدایایی خود همراهها آن همه. آیندمی
 نشان اطرافیان به و شودمی باز داماد خواهر وسیله به است شده آورده اطرافیان توسط

 محلیهای ترانه بااند آورده را کادو این که طرفی واز گرفته میشود 0ههد و سیاشومی داده
 .گرددمی وقدردانی تشکر ،شودمی خوانده جوان دخترهای توسط که

ی، آروس از بعد شب در داماد و داماد را پدر آروس)پاگشایی( مراسم پاگشایی ( 70
 دعوت آروسنو پاگشایی برای را اول درجههای فامیل و وداماد آروس کند وبرگزار می

پدر داماد  .شودمی ای دادههدیه آروس به داماد پدر طرف از شام صرف از پس و کنندمی
دارد که پسرش مرد شده و برای خودش زندگی جدیدی را آغاز کرده با این کار اعالم می

 و مستقل شده است.
 داماد پدر همانند و کندیم پاگشا را خود دختر، آروس پدر شب آن فردای آن نوبه به

 طرف از ،رودمی خود منزل به آروس که زمانی و کندمی دعوت را هایشفامیل و اطرافیان
 .کندمی ای دریافتهدیه هم پدر

 داماد و آروس خواستند اگر خود عالقه و میل اساس بر کدام هر اول درجههای فامیل
، کنندمی را کار این حتماا ،باشند متأهل اگر طرف دو برادر و خواهر البته .کنندمی پاگشا را
 .کنندمی تقدیم داماد و آروس به را هدایایی و
 

 
 

  

                                                           
ای برای عروسی آوره است تا بعدها در زمان جبران عدالت کند هر کس چه هدیه)سیاهه( کاغذی که مشخص می 0

 برقرار شود. 
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 از خازندی تا ازدواج

 مترجم و محقق فرهنگ سمنان / مهندس محمدرضا گودرزی پروری 

 
 
 
 

 مقدمات خواستگاری
 دختر دیدن( ) dǝtǝr vin دتر وین

یك ، دیدندی همسر آینده پسر خود مناسب میچه پدر و مادری دختری را براچنان
رفتند و حرکات و رفتار دختر را زیر نظر داشتند. نشینی به منزل دختر میشب جهت شب

چه به نظر واحد کردند و چنانپدر و مادر با خواهر و برادر و خواهر نیز مشورت می
 رفتند. به خواستگاری می ،رسیدندمی
 
 

 (یخواستگار) xāzǝndiخازندی 
 رفتند. یکی از افرادپدر و مادر به اتفاق چند نفر از بزرگان فامیل به خواستگاری می

در دختر پ«. فالنی را به فرزندی قبول کن»: گفتکرد. مثالا میمسئله را مطرح می، تربزرگ
)این آب از  in o in kelǝ našunǝاین اُ این کله نشونه. : گفتدر صورت عدم رضایت می

 ندر غیر ای، دیگر نیایید، آییداگر برای این مورد به منزل من می»رود(. یا یاین جوی نم
 «. صورت باالی سر من جا دارید

ترها را جویا چند روز مهلت بدهید تا نظر بزرگ»: گفتدر صورت تردید یا توافق می
 «. گویدببینیم فرزندمان چه می»یا « شویم
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رفتند. در ادند و خواستگاران چندبار دیگر میدمعموالا همان بار اول جواب مثبت نمی
پسر و دختر هر دو »: کردنهایت پدر دختر جواب مثبت خانواده را با این جمله بیان می

 «.هر وقت مایل بودید تشریف بیاورید، مال خودتان هستند
 
 

 یا قند اِشکن  xurd širni xāri« خاریخوردشیرنی»یا  are gironاره گیرون 
رفتند. خانواده داماد معموالا سه ی از نزدیکان میبیشترتعداد نفرات « گیروناره »برای 

دو بسته آب نبات و اقالم دیگر نظیر نخود و کشمش ، یك یا چند کله قند، ذرع پارچه
دی و شا« خیر است و مبارک»: گفتکردند. پدر دختر میبردند و رسماا خواستگاری میمی

دادند. اشتلم نماد شادی و نقطه عطف بود. ر میس 0گرفت. اشتلممجلس را فرا می
د در مور، را گذاشته« خاریشیرنیگَت»کردند و قرار جات و تنقالت را صرف میشیرینی

 کردند. ی و شرایط دیگر با هم صحبت میآروسروز ، آروس ةمهری
رأس چند : عبارت بود از کرد و معموالا با توجه به وسع مالی افراد فرق می آروسمهریه 

 ( زمین از مال پدری. kilǝچند پیمانه )کیله ، مقداری مس )به واحد من(، گوسفند
 
 

 نامزدی 
عقد رسمی وجود نداشت. از این رو روابط دختر و ، خوراندر گذشته بعد از شیرینی

 رو بود. پسر با مشکالتی روبه

ط باشند. روابوگو و بگو ِبخَند داشته ها حق نداشتند در حضور دیگران با هم گفتآن
رسمی اما ارتباط نیمه، ها معموالا دور از چشم افراد و بدون اطالع پدر و برادران بودآن
 «بازینومزه»شد. به این روابط پنهانی سازی مادر و خواهر انجام میها با آگاهی و زمینهآن
مزه نو»د هوای شیرین دوران نامزدی قرار داشتنوگفتند و به دختر و پسری که در حالمی
پدر و ، گاه دختر در حضور دیگرانگفتند. در این دوران هیچمی (nomzǝ qǝre)« قره

 گفتند.می 7«پرده کردن»شد که به آن برادران در مقابل نامزد خود ظاهر نمی
 

                                                           
 گویند.ونگ میدهند. در مازندران کّلهای که در هنگام شادی سر می( شواش، صدای شادمانهtәlәmšәاشتلم: ) 0
 (parde hākārdenپرده هاکاردن ) 7
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 وظایف خانواده داماد در هنگام نامزدی 
اماد د ةسیزده( خانوادتیرماه ، ششونوسال ماه بیست، پرور )عید نوروز ةگاندر اعیاد سه

بردند. در ی وی میبه خانه آروسبه  ةعنوان هدیاقالمی )اعم از خوراکی و غیرخوراکی( به
 آروسقیمت به هنگام بردن هدیه شخص داماد حضور نداشت. مادر داماد یك چنگه گران

 داد. در دوران نامزدی هدیه می
 
 

 gat širni xāriخاری شیرینیخوران یا گتشیرینی
کرد. را جهت صرف شام دعوت می بستگان، داماد ةخانواد، خوراندر شب شیرینی

دادند. اشتلم نماد شادی و نماد قبول دعوت با شنیدن خبر دعوت اشتلم سر می بستگان
 بود. 

آمدند تا کمك کنند که کارها به خوبی پیش برود. زنان افراد نزدیك معموالا زودتر می
جات تزئین شود. معموالا ندین مجمعه از تنقالت و شیرینیکردند تا چفامیل کمك می

هفت : شدبیست تا سی مجمعه )به میزان وسع مالی افراد( شامل اقالم ذیل تهیه می
، انار ،توتون، چادر، یك مجمعه پر از نبات، پسته، آب نبات، تنباکو، پارچه، چای، قندکلّه

ای که معموالا به رنگ قرمز ها با پارچهصابون و... روی مجمعه، بادام، کفش، کشمش، نخود
 شد. بود تزئین می

حرکت  آروس ةپا )مشعل بزرگ( و بابو به سمت خانبعد از صرف شام مهمانان با چراغ
گذاشتند و حمل ها را بر سر میکردند. دختران دم بخت با لباس رنگارنگ مجمعهمی
 ،دادند. با نواختن تمبكاشتلم سر میآمد. زنان می به وجوداندازی زیبا کردند که چشممی

 ةگرفت. جمعیت وقتی به خانرا فرا میا جشور و شادی همه« بادا بادا...»دایره و خواندن 
مدگویی اشتلم سر آشادی و خوش ةبه نشان آروسنزدیکان و مهمانان ، رسیدندمی آروس

 دادند. اشتلم نماد پیوند دو خانواده بود. می
گذاشتند. مدّت کوتاهی بعد از پذیرایی و صرف خانه بر زمین می ها را در وسطمجمعه

 آروسو چند نفر از بزرگان طرف  آروسرو به ، ترهای طرف دامادیکی از بزرگ، چای
 : گفتمی
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از  یکی«. خیر است و مبارک»: گفتنیز می آروسطرف «. اجازه بدهید قند بشکنیم»
نان ز ،شکست. به محض شکستن قندا میبه قبله با چکش قند ر مجردهای طرف داماد رو

 زدند. ی چکّه )کف( میهمگدادند و مهمانان اشتلم سر می
عنوان هدیه به کسی که قند  جوراب یا یك قواره پارچه را به، یك دستمال آروسمادر 

زدند. تنقالت می آروسخواهر داماد یا مادر وی انگشتری به دست ، دادشکست میرا می
کردند. چون تنقالت و خوراکی جا صرف میرا بین مهمانان تقسیم و همانها داخل مجمعه

« بخش»عنوان  دادند تا بههایی ریخته و به مهمانان میبخشی را داخل بشقاب، زیاد بود
 گرداندند.را بر می انداختند و آنخود ببرند. مهمانان نیز پولی در بشقاب می ةبه خان

خود و داماد را جهت صرف ناهار  بستگان، خورانیفردای شب شیرین، آروس ةخانواد
دادند. اولین خانم میآروسعنوان هدیه به مهمانان پولی را به، بعد از ناهار .کرددعوت می

 کرد.هدیه زیورآالتی از طال بود که مادر داماد هدیه می
 
 

  )سالم به مادرزن( zan mār salom مار سلومزَن
داماد به همراه یك نفر از مردان فامیل جهت عرض ادب ، نخوراچندروز بعد از شیرینی

آورد. داماد نیز در داخل رفت. مادرزن برای داماد جدیدش چای میمادرزن می ةبه خان
 داد. عنوان هدیه قرار میسینی مبلغی پول به

 
 

 )آبِ عقد( aqd-oاُ -عقد
در ما، از مراسم عقدشد. بعد مراسم عقد رسمی برگزار می، خورانمدتی پس از شیرینی

ریختند. به می آروسده و بر روی کرعقد بوده را گرم  ةآبی که روی سفر آروسیا خواهر 
گفتند. ریختن این آب باید حتماا از طرف خواهر یا مادر می« اُ-عقد»این آب در اصطالح 

افراد بیگانه جلوگیری به عمل  ةگرفت و از انجام این عمل به وسیلانجام می آروس
حر دارای س، بریزند آروسچون معتقد بودند شاید آبی که افراد بیگانه بر روی ، آوردندمی

را به میان جمع  آروس« اُ-عقد»شود. بعد از مراسم  آروسبختی و جادو باشد و باعث سیاه
 پرداخت. به آرایش او می« مارآروس»زنی به نام  آوردند ومی
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 ی آروسمقدمات 

رفتند و برای جوانان فامیل با ستوران به جنگل )رجه( می، یآروسچند روز قبل از 
داد. آوردند. مادر داماد نیز به هر یك از آنان دستمال یا جورابی هدیه میی هیزم میآروس

ها و داد و همسایهخمیر و پخت نان اختصاص می ةمادر داماد روزی را برای تهی چنینهم
 دادند. عنوان هدیه به نانوا میپولی را به رفتند و در نهایتاقوام )زنان( به کمك می

( و یك مرد مجرد )از طرف آروسیك دختر دم بخت )از طرف ، یآروسیك روز قبل از 
 «خَورکَر»ها رفتند که به آنها میی به ییالقات و خانهآروسداماد( برای دعوت مهمانان به 

(xavǝr karمی ) ِپوشید لباس داماد را می، داماد و خَورکرِ  آروسلباس ، آروسگفتند. خَورکَر
  دادند.ی اشتلم سر میآروسها با شنیدن پیام گذاشت. خانوادهای در جیب خود میو الله
 
 

  (یِ کوچكآروس) xurd arusiی آروسخورد
تر برای شام و ناهار اقوام نزدیك، ی نام داشتآروسی که خوردآروسمعموالا در روز اول 

پاک کرده ، آوردندها را که از پریم و یربند میبرنج، یآروسدشدند. قبل از خوردعوت می
مت به ستمبك با نواختن سرنا و نقاره و  همراهکنان ریختند و اشتلمهایی میو در تشت

شستند. گوسفندهای ها را میبرنج جاآننام یررووار( حرکت کرده و در پرور )به  ةرودخان
 0برای شام و ناهار ذبح کنند. بر گردن یك یا چند پاجنگآوردند تا پَرواری را از ییالقات می

دادند تا کردند. جوانان مسابقه میها را رها میبستند و آنیك دستمال ابریشمی می
دستمال ابریشمی را از آن ، آوردپاجنگ را بگیرند. هر کس زودتر پاجنگ را به چنگ می

 داد.هدیه می یا مادر داماد جوراب یا پیراهنی به او، کردخود می
 
 

 gat arusiی آروسگت
اما ناهار در ، داماد ادامه داشت ةی نام داشت و مراسم کماکان در خانآروسروز دوم گت

گاهی تمام مهمانان داماد و گاهی فقط بخشی  آروسشد. پدر صرف می آروسپدر  ةخان
ف ناهار و انجام کرد. بعد از صراز آنان را عالوه بر مهمانان خود به صرف ناهار دعوت می

                                                           
 (: بُز نر چندساله که اخته شده.pājengپاچنگ ) 0
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 بستگانگشتند. مهمانان و اقوام داماد به مجلس و مراسم خود برمی، مراسم طرب و شادی
 رفتند. ( بعد از غروب آفتاب به مجلس داماد میآروسپدر و مادر  به جز) آروس

نام داشت « باربری»اقالمی را که ، رفتندداماد جهت صرف ناهار می ةهنگامی که خانواد
، کیلو کرهسه، یك رأس قوچ: شامل موارد ذیل بود« باربری»بردند. ود میخ همراهبه 
سته یك ب، لوازم آرایشی و بهداشتی شامل صابون و غیره، یك کیسه حنا، کیلو برنجدو

چند عدد دستمال ، یك پیراهن، آروسسه ذرع پارچه برای مادر ، سیگار یا تنباکو، چای
 و... آروسابریشمی برای خواهران و برادران 

 
 

 sar tǝrāšiسرتراشی 
شدند و داماد را روی باز جمع می ةمهمانان در یك محوط« یآروسگت» بعدازظهر

دامادپدر( به اصالح صورت داماد  domād čǝrدوش یا دومادچر )نشاندند. ساقتختی می
ماند. هنگام داماد می همراهی آروستا آخر مجلس « دوماد چر»پرداخت. از این پس می

افراد  ةنواختند و همدایره و تشت و سرنا می، نقاره )دسرتوکن(، تمبك نوازندگاناشی سرتر
رقصیدند. نوعی رقص خاص و از جمله پدر و مادر جهت ابراز سرور باطنی جلو داماد می

وع بود. این ن همراهشد که با نواختن تشت انجام می« سماپلوری»فرد موسوم به منحصربه
 حال فراموشی است.  رقص خاص متأسفانه در

 گذاشتند که اینعنوان هدیه در سینی جلو داماد میدر هنگام سرتراشی مهمانان پولی را به
 اکنون نیز باقی مانده است. رسید. رسم سرتراشی هم)دامادپدر( می« دومادچر»پول به 

 
 

 به حمام رفتن داماد 
)دامادپدر( داماد را « ومادچرد» همراهچند تن از اقوام و نزدیکان به ، بعد از سرتراشی

شدند و بقیه در وارد گرمابه می« دومادچر»بردند. چند نفر از جوانان به اتفاق به حمّام می
 دوانیمراسم اسب، کوبی مشغول بودند. در گذشته هنگام استحمام دامادجلو حمام به پای

های گذاشت و شاخپاجنگ را بر سر می ة( نام داشت کلsulǝشد. فردی که اسول )برپا می
ها حرکت کوه به سمت اسب ةزد و از دامنبست و آتش میای روغنی میپاجنگ را پارچه

رم کرده و موجبات ، متحرک آتش ةها با دیدن شعلاسب، کرد. چون هوا تاریك بودمی
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 ةکردند. بعد از استحمام لباس دامادی را )که در هر دورسرگرمی جوانان را فراهم می
 ،لباس داماد یك دستمال ابریشم ةدند. در بقچانپوشکرد( بر تن داماد میق میتاریخی فر

دادند. بعد از پوشیدن لباس دامادی با خواندن قرار می« دومادچر»جوراب یا پارچه برای 
مهمانان که ، یآروسکردند. در مجلس ی حرکت میآروسبه سمت مجلس « بادا بادا...»

آمدند. پدر داماد در درگاه منتظر ورود از خانه بیرون می منتظر آمدن داماد بودند با خبر
 دنبرآورده ش ةدادند. اشتلم نشانشدن فرزندش را ببیند. زنان اشتلم سر می بود تا داماد
 آرزوها بود. 

رفت و دستش را ریختند. داماد ابتدا نزد پدر میاسکناس و نقل می، روی داماد سکّه
کردند. بعد از این داماد وارد اتاق ن با داماد روبوسی میمهمانا ةبوسید. پس از آن هممی
کرد و در جایگاه مخصوصی که برای شد و با پیرمردان و بزرگان مجلس روبوسی میمی

 کرد. های الزم را به داماد مینشست. دومادچر راهنماییوی درست کرده بودند می
 
 

  mǝqrāz sariسری مقراض
ز بساط خیاط پهن بود. در این مدت عالوه بر دوختن لباس روداماد سه تا هفت ةدر خان

و داماد  آروسدادند. هنگام برش لباس اقوام هم سفارش لباس می ةبقیّ ،و داماد آروس
افراد هدایایی که ، با گفتن این جمله« برد.قیچی نمی»: گفتخیاط خطاب به حضار می

 دادند. سری نام داشت به وی میمقراض
 

 
 kārčǝk sariسری کارچك

پرداخت. می آروسدوش به اصالح و آرایش موهای مادر( یا ساقآروسمار )عاروس
گفتند. می« کارچك»شد که به آن به صورت چتری تزئین می آروسمقداری از موهای 

شد که به آن گاالل نیز به صورت خاصی تزئین می آروسمقداری از موهای اطراف گوش 
(gālālمی ) .گفتند 

ند. گفتمی« سریکارچك»گذاشتند که به آن ا مهمانان داخل سینی آرایش میپولی ر
به اتمام رسید  آروسآرایش  کهاینرسید. بعد از مادر( میآروسمار )این پول به عاروس

 به، داشتدادند و او دستش را پشت سر نگه میقرار می آروسای حنا در کف دست تکّه
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دختران دم بخت هر یك مقداری حنا از  گاهآناشد. ای که کف دست رو به باال بگونه
 تا بختشان باز شود.  گرفتندیمدستش 

 
 

 pul šanon 0شنونپول
بختانه های مهم پرور است که خوشی و تعاونیاریهمهای یکی از آیین« شنونپول»

 که از چند جهت، نقدی به داماد است ةهمان هدی« شنونپول»تا امروز باقی مانده است. 
 : قابل توجه است

 شبیه است تا هدیه. بیشترکه به وام طوریهب، مبلغ هدیه قابل مالحظه است (0
 شود. دارای قواعد مشخصی است و طبق مراسم خاصی انجام می (7

از  بیشترشود و چیزی داماد نسبت به بازپرداخت هدیه مدیون و مسئول تلقی می (9
 د.کنی طرف مقابل یا فرزند او پرداخت آروسید در با ــبا توجه به تورمــآن مبلغ را 

 شود.ی محسوب میآروسرکن اصلی  (0

 
کوبی جمع بساط ساز و آواز و رقص و پای، یآروسبعد از صرف شام در شب دوم 

در جای مخصوصی ، کردند و داماد را در صدر مجلسشد. مهمانان سکوت اختیار میمی
کرد اماد انگشت شصت خود را در داخل آن فرو میآوردند و دنشاندند. ظرفی حنا میمی

داشت و مراسم . کودکی حنای دستش را برمیداشتیمو شصت را پشت سرش نگه 
نواخت و جمعیت ساکت نوازان به آرامی کمانچه میشد. یکی از کمانچهشنون شروع میپول

بالغ . اولی منشستندنفر نیز کنار وی میگذاشتند و سهبود. یك سینی جلوی داماد می
به نسبت ، کرد. میزان هدیه هرکسنوشت و سومی اعالم میدومی می، شمردهدیه را می

. ترتیب دادی میبیشترباید هدیه  ،تر بودیعنی هرکس نزدیك، خویشاوندی وی با داماد بود
باید  ،تر بودیعنی هرکس وابسته، پول نیز بر طبق اولویت خویشاوندی بود یزمانی اهدا

 داد. پول را میزودتر 
                                                           

 پول ریزان. 0
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)در صورتی  0شنون فضای مجلس دارای تعلیق و هیجان خاصی بود. اول برادرزمان پول
کرد. کرد(. گوینده با صدای بلند نام اهداکننده و مبلغ پول را اعالم میکه جدا زندگی می

 : گفتمی مثالا
پسرش برای  vǝn pǝsǝre bavuون پسرِه بَوو )، تومن 111/611آقای محمد درویش 

 یِ پسرش بشود(. آروسشااهلل نیعنی إ، شود

 : ممکن بود گوینده نام پسر بزرگ وی را اعالم کند
یِ سروش آروس soruše bavuسروشه بَوو )، تومن 111/611آقای محمدرضا گودرزی 

 بشود(. 
 : اگر شخص پسر نداشت

پسر پدر یك  pǝsǝr čǝr bavuپسرچر بوو )، تومن 111/511نسب آقای عارف قاضی
 پسردار شود.( ، شود

برای برادرش  vǝn bǝrāre bavuون برارِه بوو )، تومن 111/551آقای محمد احمدیان 
 شود(. 

 : اگر شخص پیرمرد بود و پسری نداشت و یا پسرانش ازدواج کرده بودند
برای  vǝn vačǝ zāone  bavuزائونه بوو )ون وچه، تومن 111/051آقای فرامرز ملکی 

 د(. هایش شونوه
 : اگر شخص مجرد بود

یعنی ، برای خودش  شود vǝne bavuونه بوو )، تومن 111/011آقای حسین رئیسیان 
 ی خودش شود(.آروس

 
.. هدایا را .و هاپسردایی، پسرعموها، داماد دختری، دایی، بعد از آن به ترتیب عمو

ود را با میزان ای که وجود داشت این بود که هرکس باید پول خکردند. نکتهپرداخت می
، کردتومان پرداخت می 711المثل اگر پسرعمو کرد. فیپول نفر قبل از خود هماهنگ می

تومان پرداخت نماید. بایستی حداکثر  771نفر بعد از او )فرض کنید پسردایی( حق نداشت 
 011 مثالا پرداخت کند ) کمترتوانست خیلی کرد و حتی نمیبرابر آن پول را پرداخت می

 شکست. کردند و اصطالحاا کمر پول میان( چون نفرات به او تأسی میتوم
                                                           

 داد.ای نمیدر گذشته برادر هدیه 0



 _ _ _ _ _ _ _ _ _  061    کاسپین ریاید هایکرانه ةدربار هاییپژوهش 

به همین دلیل اشخاص و مجلس در حال ارزیابی بود که چه کسی زودتر بیاید؟ اگر 
گوینده خود نام یکی را بر زبان ، گذاشتشد و کسی پا پیش نمیهدیه متوقف می یاهدا
بامداد نیز به طول  0راسم تا ساعت د. مواقعی این مکنآورد که پول خود را اهدا می
 بردند. به هیچداماد می ةگذاشتند و به خانها را در دستمال ابریشمی میانجامید. پولمی

دانستند. این مبالغ اهدایی را بدشگون می گره زدنزدند و وجه سر دستمال را گره نمی
یا فرزندان او جبران یِ طرف مقابل آروسدر حکم قرض یا وام بود و داماد موظّف بود در 

ر ی طرف مقابل دآروسکرد. اگر و با توجّه به تورم باید حتماا مبلغی به آن اضافه می کند
 گذاشت. باز هم بایستی مبلغی هرچند کم روی پول می، بودهمان سال می

شود و کمکی خوبی است اکنون به همین شیوه انجام میهم« شنونپول»آیین کهن
 ی. زندگدر اول  و داماد آروسبرای 

 
 

 بخت  ۀبه خان آروسآوردن 
پا )نوعی مشعل( به اشتلم و با چراغ، مهمانان خودی با ساز« شنونپول»بعد از اتمام 

خواندند. را می« سحرنازا» ةدر بین راه تران، رفتند. چون نزدیك سحر بودمی آروسمنزل 
واند خمی« آی نازدلبر من» ةشوارهای مازندرانی را با گوبدین صورت که یکی از افراد ترانه

 « نازدلبر من، سحرنازآ، سحرنازآ، سحرنازآ»: گفتو جمعیت نیز با صدای بلند می
 آروسگرفتند تا اجازه می آروسترهای از پدر و بزرگ، آروسبعد از رسیدن به منزل 

را رفت تا از او خداحافظی کند. دست پدر ابتدا نزد پدر خود می آروسرا حرکت دهند. 
رد ای آکرد و کاسهای قربانی میرفت. پدر بّرهبوسید و برای همیشه از خانه پدری میمی

کردند و برادر یا را سوار اسب می آروسدستش را به آن بزند.  آروسآوردند تا یا برنج می
وی داشت و آرام به سگرفتند و یك نفر نیز افسار اسب را نگه میدستش را می آروسدایی 

داماد مسیر  بستگان، آروسدور در هنگام بردن  ةکردند. )در گذشتماد حرکت میدا ةخان
داماد  ةنزدیك خان آروسکردند(. وقتی دوانی میرا اسب آروسداماد تا مرکب  ةبین خان

را تحویل بگیرد. داماد  آروساصرار داشتند داماد جلوتر بیاید و  آروسطرف ، رسیدمی
 آروسروی  ،باز قرار داشترا که درون یك دستمال نیمه شرِبُمقداری قند یا یك انار چهار

 ای برنجبرد. جلوی درِ خانه کاسهگرفت و به داخل خانه میرا می آروسپاشید و دست می
د شد. قدما بر این باور بودنبه آن لگد بزند. این کار سه بار انجام می آروسگذاشتند تا می

ت نانی را به پش آروس، دور ةشود. در گذشتنسل میکه این کار باعث برکت خانه و ازدیاد 
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 آروسشد تا کرد و پدر داماد به حالت تعظیم و احترام خم میبست و حرکت میخود می
 به داخل خانه برود. 

توسط خواهر داماد یا افراد دیگر شسته  آروسحنای دست و پای ، بعد از ورود به حجله
ا ای رشد. پسربچهبه شوینده داده می آروسرف شد و مبلغی پول به عنوان هدیه از طمی

انداخت و بچه را به بچه می ةمبلغی پول داخل یق آروسدادند و قرار می آروسدر بغل 
داماد روبند را که چارقد توری بود از سر  کهآنگرداند. در اتاق حجله قبل از مادرش برمی

 داد.می نام داشت به او« رونما»باید پولی را که ، بردارد آروس
ذاشت گایستاد و کفش داماد را که در یك سینی بود بر سر میزنی از اقوام جلوی در می

داد و پولی که در داخل اشتلم سر می، شدو داماد باز می آروساصطالحاا بخت  که یزمانو 
 دارسفید گل ةداد. اتاق حجله را با پارچداشت و کفش را به داماد میکفش بود را برمی

 کردند. م کودَری تزئین میناهب
و با چای و صبحانه از مهمانان و  خاستیماز خواب بر  آروس، یآروسصبح فردای 

عد . بدادندیم آروس. مهمانان نیز پولی را به عنوان رونما به کردیمداماد پذیرایی  ةخانواد
پدر بوسی به خدمت و داماد برای عرض ادب و احترام و دست آروس، از گذشت چند روز

 .رفتندیم آروسو مادر 
 
 

 mārčapiمارچپی 
 آروسداماد و  ةاقالم ذیل را به عنوان مارچپی به خان آروسمادر ، بعد از چند روز

 : بردمی
چند مجمعه ، شدکوکوی تخم مرغ که به شکل خاصی درست می، یك مجمعه حلوا

طرفین  بستگان.. از انار و.، بادام، پسته، سه بقچه تافتون، یك الشه گوشت گوسفند، پلو
 شدند. و داماد برای صرف ناهار دعوت می آروس
 
 

 sar jǝhāziسرجهازی 

ها سرجهازی بدهند. اقوام دیدار کنند و به آن ةداماد موظف بودند با همو  آروس
کرد و در چمدانی برای اقوام نزدیك داماد تهیه می آروسسرجهازی هدایایی بود که مادر 
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، فرستاد. سرجهازی چند قواره پارچهداماد می ةجهیزیه به خان داد و همراهقرار می
 پیراهن یا جوراب بود. ، دستمال

 
 

 جهیزیه 
 جهیزیه)جِهاز( در گذشته بسیار ناچیز بود و به مرور زمان بیشتر شده است.

 ةافتب، جاجیم، صندوق چوبی، گلیچ، لحاف، تشك، بالش: اقالم جهیزیه از قرار ذیل بود
 ظرف مسی و...  ، شلوار، پیراهن، سرینام حموم ی بهدارنقش

به همراه خود  آروسبافت. می آروسسری را معموالا خود جاجیم و حموم، گلیچ
برد که وسایل شخصی وی در آن بخت می ةهای ظریف و زیبا به خانخورجینی با نقش

 د. وبود. این خورجین به صورت کیفی بزرگ بود. کل جهیزیه یك بار اسب بیشتر نب
نی سی، قوری، سماور، قاشق، دیس، بشقاب مسی یا لعابی، بعدها اقالمی نظیر مجمعه

 نعلبکی و قندان به آن افزوده شد. ، استکان، چای
 
 

 و داماد آروسلباس 
 عبارت بودند از:  آروسکرد. برخی از پوشاک های مختلف فرق میدر دوره آروسلباس 

 وسری و پیراهنی از جنس ابریشم. ر: چارقد و تفته جومه (toftǝتفته ) ـ
 شلیته از جنس متقال یا کودَری. این شلیته تا مچ پا بود. : شلوار )شلوار بزرگ(گَت ـ

 باالپوشی مانند کت که در قسمت پشت آن چین داشت. : کمرچین ـ

 شد. ین مییرنگ تزکه با نواری طالیی 0قبا و شلوار موسوم به اَلجه ـ

 «valčikلچیك و»قبای ترمه با نقش  ـ

 ماقوت قوا  ـ

ین شده بود و زنجیل چنگه که یهای نقره تزمهره و سکه، سیم دونه چنگه که روی آن ـ
 بستند( از زنجیرهایی نازک تشکیل شده بود )چنگه نوعی چنگك بود که با آن چارقد را می

                                                           
 ب ابریشمی که با آن قبا دوزند. )فرهنگ واژگان تبری(راه و مرغوراه ةاَلجه یا الیجه؛ نوعی پارچ 0
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جنس مخمل پوشیدند و از کالهی که زیر روسری می: (dǝ angušti kālāدِ انگوشتی کاال )ـ 
شده آن ینیشد که قسمت تزن میییای تزهای نقرهها یا سکهبوده است. این کاله با پولك

 از زیر روسری پیدا بود. 
 ( آروسماقوت کاال )نوعی کاله برای  ـ
 
 

 : لباس داماد نیز به قرار ذیل بود
 ای مخصوص داماد.نوعی کت پارچه: (gavǝrdinگَوردین ) ـ
 ری داشته است. بعدها کاله پهلوی و کاله چهاجستگه جلوی آن بر نوعی کاله نمدی ک ـ

 پر جایگزین آن شد. 

 قبای ترمه.  ـ

قیمت و از جنس پشم و به رنگ سفید بود. نوعی چغای گران، ( مانند کتčoqāچغا ) ـ
 ( نام داشت.largi čoqāچغا )وجود داشته است که لرگی

 عال.قیمت و انوعی قبای گران: (kǝjin) کجین ـ

 (.aljǝ qǝvāقوا )الجه ـ
 
 

 ی آروسخنیاگری در 
هایی خاص معناترین آن اشتلم بود. سردادن اشتلم در زمانا ترین موسیقی و بمهم

آمد. در آن بر نمی ةهنری بود که هرکس از عهد، شد. اشتلم که روح مراسم بودانجام می
 : اشتلم سه چیز مهم بود

 کردن( ادا ةکیفیت )نحو (0
 یت )صدای بلند و رسا(کم (7

 شناسی( زمان )وقت (9

بود. یك نفر « بادا بادا...»ای موسوم به ترانه، شدهایی که خوانده مییکی از ترانه
ا بادا بادا باد»: دادندخواند و جمعیت پاسخ میمی« بادا» ةهای تبری را با گوشواردوبیتی

 « ایشااهلل ماوارک بادا
 

 : مثال
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 : جمعیت    : خواننده
 ایشااهلل ماوارک بادا  بادا بادا بادا «بادا»کهر یابو تره نال هاکنم نال 

 ایشااهلل ماوارک بادا بادا بادا بادا «بادا»تره سوار بووم بارم عاروس یار 
 ایشااهلل ماوارک بادا بادا بادا بادا  «بادا»عاروسه بیورم کَلكِ هدار 
 ا بادا ایشااهلل ماوارک بادابادا باد  «بادا»انار ده بزنم دل بووئه خار 

 تو را نعل کنم، من 0یابوی کهر
 بروم آروسسوارت شوم و به آوردن 

 بیاورم 7را نزدیك کلك آروس
 تا دلم آرام بگیرد.، و به او انار بزنم

 
 شد. ی سروده میآروس( در مراسم gāl bavārǝ« )بواره گال»به نام  9یك نوع ناجش

از عزیزان خود و  ؛خواندهجایی میای هفتترانه، وسآردر این ناجش یکی از بستگان 
بواره )گل ببارد(. جمعیت گال : گفتهجایی میبرد و در پایان هر مصرع هفتنام می آروس

 گل ببارد(، بواره. )گل بباردگال ، بواره گال: دادنیز پاسخ می
 : گفتمی مثالا

   (mǝn ārus bāppǝli rǝ gāl bavārǝ)« من عاروس باپّلی ره گال بواره»
 من گل ببارد.  ةپروانآروس

 : دادندو بقیه افراد پاسخ می
 (gāl bavārǝ, gāl bavārǝ)گال بواره ، گال بواره
 گل ببارد.، گل ببارد

 
ای که شد. رقص ویژهاین نوع ناجش عکس موری بود که در مراسم عزا خوانده می

همراه با نواختن نوعی ، اوت داشت(نام داشت )با رقص محلی مازندران تف« سماپلوری»
 شد. تشت و به شکل جمعی و فردی اجرا می

                                                           
 (: اسبی که رنگش سرخ مایل به سیاه است.kaharکهر ) 0
 : گذرگاه تنگ در چپر یا پرچین.kalek)کلك ) 7
گویند که در لغت به معنای ( میnāješشود، ناجش )ای که در وصف عزیزان زنده سروده میالبداههدر پرور به اشعار فی 9
آوازی است که در نوازش و تغزیز کودکان و سوگ عزیزان یاز انواع موسیق»زش است. اما در جاهای دیگر مازندران نوا

 )فرهنگ واژگان تبری(.«. شودالبداهه سروده میشود. اشعار این نغمه به صورت فیخوانده می



_   046 ازدواج  تا خازندی از _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

شدند. سازهای آنان عموماا خنیاگران عموماا از شرق مازندران به مراسم آورده می
نی سرنا و قره، نی بود. بعدها نقارهسرنا )سِرنه( و قره، تمبك، نقاره )دِسرتوکن(، کمانچه

ون گرفت. اما کمانچه که یار دیرین شادی و بزم حذف شد و جای آن را آکاردی
شود. از ی نواخته میآروسچنان باقی ماند و در حال حاضر نیز در مراسم هم، هاستپروری

 یاد کرد.« حسن تارکش»معروف به « حسن دیانی»توان به نوازان معروف میکمانچه
حرکت  آروسوردن هنگامی که برای آــبود که به وقت سحر « سحرنازآ»دیگر  ترانه

« آی نازدلبر من» ةهای تبری را با گوشوارخواندند. یك نفر دوبیتیمی ــکردندمی
 : دادندخواند و بقیه با صدای بلند پاسخ میمی

 « نازدلبر من  سحرنازآ سحرنازآ سحرنازآ»
 : مثال

 جمعیت خواننده
 «آی نازدلبر من»نماشون بخاتمه من خواب بدیمه 

 

 آ سحرنازآ نازدلبر منسحرنازآ سحرناز
 

 «آی نازدلبر من»صواحی ویستامه اُفتاب بدیمه 
 

 سحرنازآ سحرنازآ سحرنازآ نازدلبر من
 

 «آی نازدلبر من»خاش جان برار ده دوماد بدیمه 
 

 سحرنازآ سحرنازآ سحرنازآ نازدلبر من
 

 «آی نازدلبر من»خاش چر و مار ده دلشاد بدیمه 
 

 ازدلبر منسحرنازآ سحرنازآ سحرنازآ ن
 

 
 به هنگام غروب به خواب رفتم و خواب دیدم

 آفتاب دیدم، صبح که بیدار شدم
 برادر خود را داماد دیدم

 شاد دیدم.پدر و مادرم را دل
 

 : ( بودyār gālǝkonǝ gālǝ) 0«یار گالکونه گاله»ترانه دیگر 
 : جمعیت     : خواننده

 «یار گالکونه گاله»  یکی ره من گومبه یکی ره لَله« یار گالکونه»
 « یار گالکونه گاله»  مِن مار مه ره هدا غریب محله« یار گالکونه»
 «یار گالکونه گاله»  غریب محله ره وطن ندومبه« یارگالکونه»
 «یار گالکونه گاله»  غریب ریکا ره محرم ندومبه« یارگالکونه»

                                                           
 .است« یار گلِ کانه گُله»فارسی آن  0
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 گویم یکی را نیِ چوپانیکی را من می
 یب شوهر دادای غرمادرم مرا به محلّه

 دانمغریب را وطن نمی ةمحلّ
 دانمپسر غریب را محرم نمی

 
 

 ی آروسهای سرگرمی و بازی
صورت خود را با زغال سیاه « اسول»ی این بود که فردی بنام آروسیکی از تفریحات 

پیچید و های آن پارچه روغنی میگذاشت و به شاخپاجنگ را بر سر می ةکرد و کلّمی
 داد. رکات نمایشی انجام میزد و حآتش می

 : شد از قبیلی انجام میآروسهای مختلفی در مراسم ها و کشتیزورآزمایی
ای ثابت که در آن یکی از طرفین به صورت مرده: (mǝrdǝgir kāštiگیر کاشتی )مِرده

 کرد. آمد و طرف مقابل باید او را مثل الواری بلند میدر می
در آن یکی از طرفین دستش را زیر زانوان به صورت که : (palǝng lāšپلنگ الش )

 کرد. کرد و طرف مقابل باید او را بلند میزده قفل میچمپاتمه

. کرددری در هم قفل میابتدا هر یك از حریفان دو پای خود را به صورت ضرب: نر شاخ
ست شک زدند تا یکیضربه می  دیگرهمبه ، رفتندطرفین که روی دو دست راه می گاهآن

 بخورد.

فین طر گاهآنکرد. در این کشتی فرد پای خود را در پای حریف قفل می: لنگ کاشتی
 کردند تا یکی شکست بخورد. زورآزمایی می

زد. بایستی فقط زانوی حریف را بر زمین مینوعی کشتی دیگر وجود داشت که فرد می
 ت.داشو شخص برنده آن را برمیدادند پولی را به عنوان پاداش در مجمعه یا سینی قرار می

بایستی حریف را بلند کرده و بر زمین نوعی کشتی دیگر وجود داشت که شخص می
 داشت.دادند و شخص برنده آن را برمیزد. پولی را به عنوان پاداش در مجمعه قرار میمی

، «سجو گندم تا»، (dǝrnǝ kā« )درنه کا»هایی از قبیل گفته بازیعالوه بر موارد پیش
 .0و غیره مرسوم بود« دوز دوز کا»، «شاه و وزیر»
 

                                                           
 فراموش شده اریمنبع: پرور د 0



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایادمان
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 نكوداشت خانم دکتر بدرالزمان قریب

 آموزگار ژاله دکتر نظر زیر 

 
 
 
 
 ریاست محترم دانشگاه دولتی تهران، شیراز و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 

 با سالم و عرض ادب
درگذشت « های دریای کاسپینکرانه ةهایی دربارهشپژو»اعضای شورای علمی 

پژوهشی  ـداران و جامعه علمی دوست، دانشمند محترم بانو بدرالزمان قریب را به دوستان
 گوید.مریکا و تاجیکستان صمیمانه تسلیت میا، روسیه، اروپا، مان ایرانمیهن

در و از مفاخر جامعه قگران کاریهمدوست و ، بانوی فرهنگ و ادب ایرانایشان بزرگ
 درخشان و ماندگارشان موجب مباهات و تفاخر است ، علمی که خدمات ارزنده

 وادکتر لیلی دادیخودوی، پروفسور والدیمیر. ب. ایوانف، پرفسور النا. ک. مالچانووا ،
 دکتر کریم پوپل، دکتر سیف الدین میرزایف، پرفسور شادی گل عمر اوا

 ر زهره دکت، دکتر کتایون مزداپور، دکتر ژاله آموزگار ،پوردکتر ابوالقاسم اسماعیل
تر علی دک،، استاد گیتی شکری، زادهدکتر مجتبی منشی، دکتر ایران کلباسی، زرشناس

مهندس علی ذبیحی و طیار ، دکتر هاشم موسوی، دکتر حبیب برجیان، علیزاده جُوبنی
 پناه لموکییزدان

 99مرداد ا 1
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  های ایرانی آکادمی علوم روسیهریاست دپارتمان زبان/  مالچانووا .ک .پرفسور بانوالنا

 دکتر بدر الزمان قریب: درباره دانشمند فقید 

 محسن حمیدیمترجم: 

 
 
 
 

، ناستاد دانشگاه تهرا، المللیشناس شهیر بینایران
عضو  ،عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

 ،ده جوایز مختلفالمللی و برنهای علمی بینانجمن
 7171ژوئیه سال  71الزمان قریب در تاریخ خانم بدر
 سالگی در تهران درگذشت. 90در سن 

ای شناخته شده و مرحوم خانم قریب از خانواده
کده دانشــاستاد دانشگاه تهران  ،خان قریباستاد عبدالعظیم. دارای تحصیالت عالی بود

عبدالکریم قریب پدر علم ، تور زبان فارسی مدرنگذار دسبنیان ــزبان و ادبیات فارسی
از خویشاوندان ، گذار علم نوین پزشکیبنیان، شناسی ایران و دکتر محمد قریبزمین

ور که آمد اولین دستور طخان قریب هماندانسته است استاد عبدالعظیم، بدرالزمان بودند
د. و نموس را تدریس سال این در 67به مدت گذاری کرد و زبان فارسی نوین را پایه

آموزان او در های درسی زبان فارسی برای کودکان و جوانان متعلق به اوست. دانشکتاب
از احترام و عشق زیادی در بین  ویکنند. های ایران تدریس کرده و میبسیاری از دانشگاه

 دآموزشی خود بارها نامزـبه دلیل فعالیت علمی کهآنضمن شاگردانش برخوردار بود. 
 هزار جلد( به انستیتو 0) اشخانه شخصیکتاب، دریافت جایزه شد. پس از فوت او

 آموزشی اهدا گردید. سسه(ؤ)م
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پدرش  ،.به دنیا آمددر تهران  0979آگوست سال  79بدرالزمان قریب در فسور وپر
ضیاءالدین قریب و مادرش معصومه قریب نام داشتند که بعد از ازدواج به ایشان لقب 

اما اجداد شان از روستای گَرَکان شهر آشتیان از ، الملوک دادند. هر دو تهرانی بودندءضیا
العلماء قریب گرکانی ست. پدر بزرگ او محمد حسین شمسا های استان مرکزیشهرستان

 شاعر و معلم مدرسه دارالفنون بود. ، دانشمند، ادیب، ( متخلص به ربانی0976 ـ 0106)
هنگی و سیاسی بود و همه عمر در وزارت امور خارجه در پدر بدرالزمان فردی فر

و غیره خدمت کرد. او به ادبیات ، مناصب گوناگون چون رایزنی سفارت ایران در پاریس
مند بود و همواره مشوق فرزندانش در خواندن شاهنامه و مثنوی بود. با چنین هبسیار عالق

دکتر بدرالزمان قریب عالوه بر بانو ، پدری اوست پشتوانه ذوقی که میراث پدر و جد
. از او دفتر شعری تحصیالت علم از کودکی ذوق و قریحه شاعری داشته و اشعاری سرود

 نیز منتشر شد.
شد.  التحصیلدر رشته زبان و ادبیات فارسی فارغن قریب زمافسور بدرالوست پرگفتنی

ابراهیم ، دین هماییالجالل، دکتر محمد معین، الزمان فروزانفربدیع، عالوه بر پدرش
صادق کیا و سایر دانشمندان برجسته در ، احسان یارشاطر، پرویز ناتل خانلری، پورداوود

 زمره اساتید او بودند.
برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت. او تحت راهنمایی  0959در سال 

ینگ . هنسپس ب.و، م. درسدن در دانشگاه پنسیلوانیا: شناسان مشهور تحصیل کردایران
بود. او  «ساختار فعل سغدی»نامه دکترای او در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی. عنوان پایان

سال بعد در دانشگاه تهران  6به ایران بازگشت و ابتدا در دانشگاه شیراز و  0965در سال 
( 0966) 0911در سال  چنینهماو جا کار کرد. تدریس را آغاز کرد و تا زمان مرگ در آن

به  «های خاموشزبان»یزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران را برای ترجمه کتاب جا
خانم قریب در طول زندگی خود متخصصان یداله ثمره دریافت کرد.  یاد دکتراتفاق زنده

 شناس تربیت نمود.زنان سغدی، جدیدی را در رشته و حوزه زبان سغدی و به صورت ویژه
لیف دکتر بدرالزمان قریب که تهیه و تدوین آن أت «انگلیسیـفارسیـفرهنگ سغدی»

در تهران منتشر شد. این فرهنگ  0995/0970در سال ، سال به طول انجامید 71بیش از 
شناسان از کشورهای مختلف است و بسیار مورد توجه ایران 0آیتم لغوی 00601لغت شامل 

                                                           
ترین قسمت متن[ را در فرهنگ واحد ساختاری اصلی فرهنگ واژه یا لغت است؛ متنی که واحد عنوان ]مهم، تم لغویآی 0

کند. در معنا و مفهوم مجازی، آیتم لغوی یك پرتره از یك های اصلی آن را توصیف میدهد و ویژگیلغت توضیح می
 کلمه است.
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ناس شاسکالموفسکی ایراندانند. و. است که آن را منبع اصلی تحقیق در این زمینه می
محقق مشهور ایرانی ، اثر خانم پروفسور قریب»: لهستانی مطلب زیر را در مورد او نوشت

بزرگ در  یك دستاورد واقعااکه ، ای خود را وقف مطالعه زبان سغدی کردکه زندگی حرفه
یك های طوالنی به عنوان شناسی است و این اثر برجسته برای سالاین زمینه از ایران

نقش مهم فرهنگ لغت سغدی خانم قریب « منبع معتبر و قابل اعتماد باقی خواهد ماند.
ار شناس ایتالیایی آنتونیو پانائینو مورد توجه قرنگاری ایرانی توسط ایراندر توسعه فرهنگ

 گرفت.
شناسی ایران داشت و رئیس سزایی در پیشرفت گویشبهسهم  چنینهمخانم قریب 

سای ؤدر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود. شایان ذکر است که ر شناسیگروه گویش
مرحوم دکتر احمد تفضلی و دکتر ، اول و دوم این گروه ایرانیان بسیار مشهوری بودند

 7110بهمن سرکاراتى )او معاون رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود(. در سال 
ناسان شبود که توسط گروهی از گویششناسی ایران تهران میزبان اولین سمینار گویش

 وعهمجم، در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد. بر اساس نتایج این سمینار
از جمله راهنمای مرجع مجموعه مطالب ، های متدیك و علمیمقاالت و انواع روش

ت الشناسی به زبان فارسی منتشر شد. مجموعه مقانگاری آثار گویششناسی و کتابگویش
شناسی در ایران است. این بررسی توسط شامل مرور و بررسی تاریخی گسترده آثار گویش

 دکتر بدرالزمان قریب نگاشته شده است.
دکتر بدرالزمان قریب. او زنی کوتاه قد و »: از خاطرات همکاران و همتایان روسی او

ر از حجاب ناپذیمشرب و مهربان است. مقنعه که بخشی جداییخوش، بسیار سرزنده
بر روی سر او قرار دارد. ، مانند یك روسری بر سر یك زن دهقان روس، مسلمانان است

یدار ای را پداحساس و تصور یك جادوگر افسانه، این به همراه یك لبخند مهربان همیشگی
شود. فهرست مناصب او جویان احاطه میهمیشه توسط همکاران و دانشوی سازد. می

 ،او عضو پیوسته آکادمی زبان و ادبیات فارسی: گیر استچشم، کلوریكرغم ظاهری فولعلی
جا المللی است. اینهای علمی بینبرنده جوایز مختلف و عضو انجمن، استاد دانشگاه تهران

شناسی لف فرهنگ لغت سغدی و رئیس گروه گویشؤبه عنوان م در روسیه او را عمدتاا
 به هر چیز نامه نویسی بود کهنگار و دانشنگفرهی شناسند. او فردآکادمی مذکور می

کننده ثابت در تمام دهد. او یك حاضر و شرکتجدیدی در علم عالقه شدیدی نشان می
در  7110از جمله در رویدادی که در پایان سال ، وقایع مهم زندگی علمی ایران است
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 ه بزرگ مطالعهکنگر چنینهمشناسان و دومین کنگره ملی ایران، تهران برگزار گردید
 در شیراز برگزار شد. 7115استان فارس که در سال 

 شناسان گزارشی از کتیبه میخی بیستون پارسیدکتر قریب در دومین کنگره ملی ایران
گزارشی از کتیبه داریوش در نقش رستم را ارائه نمود. در سال  ،باستان و در کنگره شیراز

فیس( کوچك و فشرده( با ای )تایپقلم رایانهصفحه با  70مقاله طوالنی او ) 0977/0971
ی هانظامی و نوشته «هفت گنج»پژوهشی در »با زیرعنوان  «هفته در ایران قدیم»عنوان 
های روزهای هفته منتشر گردید. در این مقاله از نام «نامه فرهنگستان»در مجله  «مانوی

ایت از واژگان سغدی مانوی های هفت سیاره و در نهها با نامو وابستگی آن بستگیهمو 
شود. این یك نمونه مشخص و کوچك از کارهای علمی دکتر بدرالزمان قریب صحبت می

 .است
، ایدر یاد همکارانش برای همیشه نه تنها به عنوان یك متخصص بسیار حرفهوی 

 خواهد ماند. جاودانمشرب و مهربان نیز بلکه به عنوان یك زن خوش

 باد! گرامی شایاد و خاطره

 
 شناسیسسه زبانؤی. ک.مالچانوا و آ.ک.چرکونوا تهیه شده است )م: آگهی ترحیم توسط
 مسکو(، آکادمی علوم روسیه
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 قریب بدرالزمان داشتگرامی
 «خاموش هایزبان میان بانویی»

 : باستانی هایزبان و فرهنگ پژوهشگر /آموزگار ژاله
 
 
 
 

 که یسالیان طی. است گرفته قرار افتخار قله رب ارزنده فرهنگی خدمات با قریب دکتر
 دکتر که کردم فعالیت بسیاری بزرگان کنار در ،بودم خدمت به مشغول دانشگاه در

 .بود بزرگان آن از یکی قریب بدرالزمان
 افتخارپر مسیر این طی برای پشتکار و کوشش از ذاتی استعداد بر عالوه دکتر قریب

 زا خارج در آموختگیدانش از پس که دارد تعلق نسلی به او. است کرده استفاده
 .بازگشت کشور به ،وطن فرهنگ و مردم به خدمت برای ،کشور

 اپچ و لیفأت او توسط است جهانی اثر یك که «سغدی فرهنگ» کتاب که زمانی
 كی توسط مهم امر این که بالیدیم خود به، شد انتخاب سال کتاب عنوان به بعد و شد

 یاسیس مرزهای بگوییم تا بود مناسبی فرصت اثر این نشر. است شده امانج ایرانی بانوی
 .است متفاوت فرهنگی مرزهای با

 مهکارنا در دیگری ماندنی آثار، «سغدی فرهنگ» کتاب جز به قریب زمانبدرال دکتر
 ایلحظه تا جهان به ورود لحظه از. هستیم مانزندگی هایفیلم بازیگران همه ما .دارد خود
 با اشیمب خوبی هنرپیشه توانیممی ما. کنیممی تقدیم آفرینجان به جان دم واپسین با که

. اشدب ثیرگذارأت جهان این در تواندمی که است مثبت نقش بازیگر این. مثبت هاینقش
یاد  .گذشتن بیهوده و بود مثبت بسیار بازیگر نقش اشزندگی نامهفیلم در قریب بدرالزمان

 .و نامش گرامی باد
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 شناسباستان و شناسایران، شناسزبان، زرشناس زهره  

 هک کرد آغاز تهران دانشگاه در را سغدی زبان کرسی نخستین زمانی قریب بدرالزمان
دکتر  همت با زیادی افراد مدتی از پس اما. نداشت آگاهی حوزه این از کسهیچ تقریباا
 .کردند فعالیت به شروع حوزه این در قریب

 انزب درباره که امندیده پژوهشی هنوز امروز دارد. تا فراملی لیفاتأت قریب بدرالزمان
 .باشد نداشته او کتاب به ارجاعی و باشد سغدی

 دهش لیفأت غربی شناسانایران توسط او کتاب از بعد دیگر سغدی فرهنگ دو گرچه
 او. دارد رانپژوهشگ نزد در ایویژه جایگاه جامعیت دلیل به کتاب این چنانهم اما ؛است
 اختیار در ایگنجینه صورت به و کرده گردآوری جلد یك در را حوزه این هایپژوهش همه
 .است داده قرار همه

 ردهک تربیت را بسیاری جویاندانش امروز تا دانشگاه در حضور زمان از قریب بدرالزمان
 .ستنده مختلف هایدانشگاه در تدریس حال در امروز او شاگردان از بسیاری که

 ومعل و ادبیات دانشکده در بود و شیراز دانشگاه علمی تئهی عضو او سال 01 از بیش
 .داشت کاریهم کشور علمی و پژوهشی نهادهای با و داشته حضور تهران دانشگاه انسانی
 ایهگروه مدیریت و بود فارسی ادب و زبان فرهنگستان پیوسته عضو 77 سال از وی
 المعارفةدایر علمی شورای عضو چنینهم. داشت اختیار در را یشناسزبان حوزه با مرتبط

 ببود  اسالمی بزرگ
 دکر اشاره سغدی زبان در او هایپژوهش به توانمی دکتر قریب ثیرگذاریأت جنبه از

 مختلف هایزبان به متعددی مقاالت، سغدی نامهواژه بر عالوه. است بوده مبدع مانند که
 .است نوشته باستان ایران هایزبان شناختیشهری مسائل درباره و داشته
 کرده علم وقف کامل طوربه را اشزندگی که است فرهیختگانی از درخشانی نمونه قریب
 وجود، شده رانده حاشیه به گراییکمی سیطره در علمی کیفیت که امروز. است

 .باشد جوان نسل برای الگویی تواندمی استادانی چنین
 به هاییشخصیت چنین از جوانان که دارد بستگی این به جوامع عهتوس عوامل از یکی

 وجود به مختلف هایحوزه در علمی هایتکان طریق این از و بیاموزند مرجع الگوی عنوان
 یادش گرامی باد  .آورند
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 طباطبایی عالمه دانشگاه یاردانش و شناسزبان، زادهمنشی مجتبی : 

. گرددبازمی امجوییدانش دوران و 0969 سال به قریب بدرالزمان دکتر با من آشنایی
 او تدریس شیوه ،کردمی جلب را جویاندانش سایر و من توجه که اینکته روزها همان از
 .شدمی همراه سختگیری با گاهی حتی و خاص نظم و دقت با که بود کالس در

 جوییدانش دوران و نداشت عهده بر را سغدی زبان تدریس او جز به کسی دوره آن در
 سغدی هایحکایت» عنوان با را خودم نامهپایان نیز مسیر این ادامه در. بود همراه او با ما
 .دادم انجام قریب دکتر کمك به «اسالم از پس ادبیات در آن ثیرأت و

 آموخت من به نامهپایان نگارش مدت طول در قریب دکتر که هاییویژگی از یکی
 .بود یسغد هایصوت آوانوشت

 نگارش مدت طول در. داشت را جویاندانش همه با همگامی و خوش روحیه او
 از باز روی با بار هر و رفتم او شخصی خانهکتاب سراغ به بار 01 از بیش شاید امنامهپایان

 یادش گرامی باد. .کردمی پذیرایی جویاندانش سایر و من
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 اسماعیلی عصمت دکتر بانویادمان 

 ییطباطبا حسن دکتر نظر زیر 

 
 
 ریاست محترم دانشگاه دولتی سمنان 

 با سالم و عرض ادب فراوان 
درگذشت  «های دریای کاسپینهایی درباره کرانهپژوهش»اعضای شورای علمی 

داران و جامعه دوست، دانشمند محترم بانو دکتر عصمت اسماعیلی را به دوستان
امریکا و به ویژه به دانشگاه دولتی سمنان ، روسیه ،اروپا، ادبی کشورمان ایرانـعلمی

 .گویدصمیمانه تسلیت می
 ،مدیر الیق، کسوتپیش، شناس استادانحق، با ادب فراوان، ایشان بانویی مهربان

 و داشمند بودند. سوزاستادی دل
 فسور النا مالچانووا، پروفسور والدیمیر باریسویچ ایوانف، دکتر لیلی وپر

 .الدین میرزایف و دکتر پوپلفسور شادی گل عمراوا، دکتر سیفوپردادیخودویوا، 

 پور، دکتر ژاله آموزگار، دکتر کتایون مزداپور، دکتر ایران: دکتر ابوالقاسم اسماعیل
زاده، دکتر حبیب برجیان، استاد س، دکتر ایران کلباسی، دکتر مجتبی منشیازهره زرشن

تر هاشم موسوی، دکتر سیده مهنا سیدآقایی گیتی شکری، دکتر علی علیزاده جُوبنی، دک
  .پناه لموکییزدان رضایی، مهندس علی ذبیحی و طیار

 یادش گرامی باد
 

 های دانشگاه سمنان به ثبت رسیده است.در بخش یادمان 9/7/99یادداشت فوق در تاریخ 
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 نام دکتر عصمت زنده ةشرحی کوتاه دربار

 (ش، ه 0699 ـ 0647اسماعیلی )
 فقید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان  یارانشد

 
 
 
 دکتری زبان و ادبیات  ،0970کارشناسی ارشد  ،0970کارشناسی : سوابق تحصیلی

  .از دانشگاه تهران 0911فارسی 
  سوابق علمی و آموزشی

 شناسی دانشگاه اپساالی استاد اعزامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به گروه ایران
  .0999تا  0990از  سوئد

 شد شناسی ارکار، تدریس دروس اختصاصی زبان و ادبیات فارسی در مقاطع کارشناسی
  0999تا  0990و دکتری دانشگاه اپساالی سوئد و برگزاری سمینارهای علمی از سال 

 تا  0990تحقیقات و فناوری به دانشگاه بوداپست از سال ، استاد اعزامی وزارت علوم
0996.  

 د کارشناسی ارش، تدریس دروس اختصاصی زبان و ادبیات فارسی در مقاطع کارشناسی
  .0996تا  0990و دکتری دانشگاه اتووش لوراند بوداپست از سال 

 0991، مطالعه و خواندن، دبیر اجرایی نخستین جشنواره ملی کاریکماتور کتاب.  
 های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تحقیقات و فناوری به گروه، استاد اعزامی وزارت علوم

  .0917تا  0910دمشق و البعث سوریه 
 ق المللی آموزش زبان دانشگاه دمشزبانان در مرکز بینتدریس زبان فارسی به غیرفارسی

 .0917تا  0910
 0971سال در سال تدریس زبان فارسی در سفارت هند در ایران به مدت دو نیم.  
 0915تا  0910سوریه از سال  ةدانشگاه تشرین الذقی تدریس زبان فارسی در.  
 0919سال ، دبیر کل همایش ملی )پژوهشی در گویش سمنانی( دانشگاه سمنان. 
 0999تا  0911ت علمی دانشگاه سمنان از ئقطعی هیـعضو رسمی.  
 )مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان )چندین دوره. 
 نشگاه علوم انسانی دانشگاه سمنان )چندین دوره(معاون پژوهشی دا. 
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 شناسی همگانی دانشگاه سمنانمدیر گروه زبان.  
 رسانی دانشگاه سمنانخانه مرکزی و مرکز اطالعمدیر کتاب.  
 رئیس کمسیون علوم انسانی دانشگاه سمنان.  
 مطالعات ایرانشناسی و های درسی رشته ایرانعضو کارگروه تدوین و بازنگری سرفصل.  
 )عضو کمیته نشر کتاب دانشگاه سمنان )چندین دوره. 
 گذاری دانشگاهرئیس نام.  
 های اطالعاتی مجالت و پایگاهها، خانهمشاور معاون پژوهش و فناوری در امور کتاب

 .)چندین دوره(
 عضو کمیته طرح و برنامه دانشگاه سمنان.  
 هنگ و ارشاد اسالمی استان سمنانعضو شورای پژوهشی اداره کل فر.  
 پژوهشی و هنری قومسـنامه فرهنگیعضو هیات تحریریه فصل.  
 ت تحریریه مجله دانشکده علوم انسانیئمدیر داخلی و عضو هی.  
 بالغی دانشگاه ـپژوهشی مطالعات زبانیـسردبیر و عضو هیات تحریریه مجله علمی

  .سمنان
 

 : آثار
  ـپژو هشیـبیست عنوان مقاله علمیچاپ بیش ازisc.  
 المللیبینـهای معتبر علمیچاپ بیش از بیست عنوان مقاله درکنفرانس.  
 عنوان کتاب ارزشمند و فاخر ادبی 01لیف و تصحیح بیش از أت.  
 ها(زبانان )مجارستانیانتشار کتاب جامع آموزش زبان فارسی به مجاری.  
 االدب و دیوان االدب عالمه حائری مازندرانی )سمنانی(بستان تصحیح کتاب دیوان. 

 

  0619های مناطق کویری ایران انتشارکتاب مجموعه مقاالت همایش گویش
  0616انتشار کتاب مجموعه مقاالت گویش سمنان 

 .نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتریعنوان یایان 61راهنمایی و مشاوره بیش از 
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 ارینا جهانی از دانشگاه اوپسالی سوئدفسور کوپر
 محمد کاظم شجاعی  / مترجم 

 
 
 
 

دانم به وطیفه خود می ،شناسی با اندوه تمامشناسی و لغتبه تمام همکاران گروه زبان
دکتر عصمت ، های ایرانیتان برسانم که استاد مهمان سابق ما در رشته زباناطالع

در اثر ابتال به ویروس کرونا  اخیراا ، داشت کاریهماسماعیلی که حدود چهارسال با گروه 
ش جویاندانشجان باخت. ما خاطرات بسیار خوبی از عصمت داریم که برای همکاران و 

بود. یکی از اقدامات ارزشمند  جویاندانشکار و کمك به  ةبسیار عزیز بود. او همیشه آماد
 ه در ادامه منتشر شدند او مشارکت در چند پروژه ترجمه از فارسی به سوئدی بود ک

  .روحش شاد و یادش گرامی باد
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 کدکنی شفیعی دکتر استاد از شعری
 اسماعیلی عصمت دکتر یاد به

 
 
 
 

 صنوبر عبورِ فصلِ
 

 باز و باردمی خُرد بارانَکی
 تو ابری پیشانی

 اندوه صبحگاهانِ آن در یادم به آید
 میهن شامِ در که، صبحگاهان آن
 گرانند باری اندیشه دوشِ بر
 

 مرگـزندگی هنگامة
 کدامت؟ سوی خوانْدمی

 بازگشتی و قربانگه به رفتی
 نامت خداوندِ  همچون

 آرزوها و هاقصّه آن
 .داستانند آن سرایانِدَستان

 
 !اشراق شیخِ  دخترِ ای
 میراث به سرخت عقلِ با

 ما زمستانی راهِ
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 پاییز دهلیزِ زِ  صنوبر عبورِ  فصلِ
 است شیبناک و لغزنده

 اوفتادند هاشاخه از که هاییبرگ آن
 .ارغوانند آن رازدارانِ خود
 
 شمشاد چو، روانی، ایستاده تو

 خویش شکیبایی شکوهِ سوی
 شاد دختری عصمتِ  پر معصومِ  لبخندِ

 خویش دانایی دارِ  بر مصلوب
 زخمی روزگارانِ  کاندرین دانایی
 خسته آن از جمعی
 .کرانند بر آن از جمعی

 
 نرفتی اامّ تو رفتی

 جااین، ایرانی تَنْ  یك تا
 ،ما سیّارة روی بر

 ستباقی
 ایزنده خود آرزوهای در

 .جاودانند تو آرزوهای
 

 صداهااورمزدی آن
 میهن آرزوهای آن

 نیابند مجالی هرگز هرچند
 دانند و

 آرزوها آن
 هانغمه وآن
 صداها وآن

 .ترجمانند را کاندیشه
  0999 اردیبهشت 9
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 اسماعیلی عصمت دکتر خانم سرکار عزیزم همکار و دوست یاد با
  گیتی شکری

 
 
 

 ریختمی گل واـه و امـب و در ز ما رـس بر ریختمی گل ما سر بر صبا که شب آن یاد

 ریخت؟می گل چرا شاخه از سحر تا راستی نبود ادـش ما ادیـش از اگر شب آن یـگیت

 
. دمش آشنا پساالوا دانشگاه در اسماعیلی عصمت دکتر خانم سرکار عزیزم دوست با

 کار جاآن که بودم پژوهشگری من و بودند آمده دانشگاه به مهمان استاد عنوان به ایشان
 تربیش و رفتمنمی دانشگاه به همیشه من البته. شدیم اتاقهم باایشان هم مدتی. کردممی

 برای و رفتممی فتهه در روز دو تا یك معموالا . کردممی کار استکهلم در خانه از هاوقت
 مزاحم مهمان عنوان به شب معموالا  ،بمانم پساالوا در هم پشت بودم ناچار که روزهایی

 ردکت خانم منزل در هم دوشب یکی. کردیممی کار اغلب که بودم جهانی پروفسور خانم
 سعی و گشتمی میهمانش دور به پروانه مثل بود خوارگیاه خود که او. ماندم اسماعیلی

 و شعر و ادبیات سر بر بحث بیشترها بودن باهم این در. بکند را پذیرایی بهترین کردمی
 اعرش و گفتمی سخن زیبا و نوشتمی زیبا. کردیممی استفاده هم تجارب از و بود زبان
 .بود

 عهده به را بارانی دکتر و جهانی دکتر خانم، من مشترک کتاب فارسی بخش بازخوانی
 . گرفت

 شبخ در بعدازظهرها شنبهسه بیشتر و بود مسلط تصوف و عرفان، اتادبی بحث در
 .داشت جلسه

 !دوستانه رفتاری و داشت شیرینی و گرم زبان

 .شد سفر هم ما گروه با بامبرگ دانشگاه ةکنگر در
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 به بوداپست دانشگاه از یرمیاس اوا پروفسور. آیدمی یادم به سفر این از جالبی خاطره
 روفسورپ خانم و اسماعیلی دکتر. داشتند شرکت سمینار این در اصلی سخنران استاد عنوان

 جوییدانش زمان از را دیگرهم هاآن، کردند مالقات را دیگرهم استراحت زمان در یرمیاس
 به ةبرنام سفر درهمان. کردندمی زندگی خوابگاه یك در و شناختندمی تهران دانشگاه در

 من هک گفتمی یرمیاس دکتر که خصوصه ب، خورد رقم اسماعیلی دکتر رفتن بوداپست
 راگ ولی ،کنم مینأت را احتیاجم اروپا از و نخواهم ایران از را کسی دیگر داشتم تصمیم

 ارای ککهنه متن تصحیح روی هم با که شد بنا. پذیرممی بدهند من به را عصمت دکتر
  .سپردند اسماعیلی دکتر به را آن کپی بازگشت هنگام که کنند

 نآ روی به کردن کار مشغول که دیدممی ،کردممی کار اپساال در که روزها از بسیاری
 ارهایک تمام، کندمی حل را متن ترکی و عربی، فارسی مشکالت، مسلط خیلی و است متن

 . دادمی انجام کامپیوتر با ماهرانه نیز را کتاب سازیآماده به مربوط

 و کردممی ترک را دانشگاه دیرهنگام من که اپساال بهاری خوش روزهای در گاهی
 همراهی پساالوا آهنراه ایستگاه تا مرا اشدوچرخه با ،شدممی خانه و استکهلم عازم
 هاگووگفت این ای چاشنیقصه و شعر گاه و گفتمی هایشخاطره و دیوار و در از و کردمی
 .یافتیممی مشترکی آشنایان و دوستان گاه و شدمی

. رفتممی اپساال به کمتر دیگر و رساندم پایان به را دانشگاه با کار من و تگذش زمان
 تصحب به گذشته ازشب پاسی تا گاه .آمدمی ما ةخان به گاهی از هر و ماند صباحی چند او

 اطرهخ کلی است زنجان متولد که همسرم برای و بود زنجانی که خصوصه ب ،پرداختیممی
 . گفتمی و داشت زنجان از

 یا گشتممی متنی دنبال وقت هر، داشت ادامه ما هایتماس اما بازگشت ایران به وا
. ادفرستمی را جواب سریع او و گرفتممی کمك او از داشتم، سمنان، دیار آن مورد در سوالی
 ودمب ایران در که پیش سالسه ،باریك. بود ما سریع و متحرک المعارفةدایر و لغت کتاب

 و مدآ روزهیك بیاید؟ تهران به تواندمی ،ستسفرکوتاه زمان و تهرانم در من نوشتم او به
 گونیال خانم سرکار و زرشناس دکتر خانم، مزداپور دکتر خانم عزیزان کنار در ناهار

 مخوردی، دیداربود این مدیر که وزوایی فرزانه خانم عزیزم ویراستار دوست و من، اندرسون
 .بود ما دیدار آخرین این، برگشت منانس به او پاییزی روز آن غروب و
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 برایم را متنی نوروزی تبریك ضمن تا که دادم پیام و رفتم سراغش به نوروز در باراین
 گیتی نوشت بار این ولی ،بفرستد من برای پیغام صدا با داشت عادت همیشه او .کند پیدا
 .نویسممی برایت پس ،گرفتم کرونا جانم

 لیو، نداشتم او از پیامی و نشنیدم دیگر را او صدای من و دش تمام ما ارتباط دیگر و
 .کردمی دریافت را هاپیام کسی نظرم به و فرستادممی پیام من

 او مهمان و کرد خواهم سفر ایران به ترطوالنی باریك، روزیك کردممی فکر همیشه
 کارهنیمه ةمقال چند یا و کرد خواهم سمنانی زبان مورد در کاری او کمك با و شد خواهم

 در دیدار از قبل که بگویم او به خواستممی هربار چنینهم. داد خواهم سامان و سر را
 نم ،بود جااین او که هاسال این و بودیم رسیده هم به ای مامقاله در دیگر باریك اپساال
 . است بوده او مقاله آن کاری شریك که دانستمنمی

 من و شد نخواهد تکرار دیگر و رفت بودن هم با خوش لحظات نآ تمام و رفت او
 !ندارم و نداشتم باور هرگز که شدم او گویمرثیه

 !باد گرامی جانش و یاد

 
 هااریـتـگرف رــفک و دل ودایـس و نــم اـهداریـــبی اول دـش و دـآم بـش باز

 هاتکراری همهزین تنم و جان شد هـخست اتــحی تکاپوی روزهمه و خیاالت شب

 هاخواری سـب لهـمرح نـدری کشیدیم که بود؟ چه راه قدم دو این دوعدم میان در

 هادشواری کردنطی و کوشش آن ازحیف ولیك برد خود سوی سرابم چوها دلخوشی

 هااریــبیم و وابیــخکم و هـینـس گیـتن ماند برجا آن از و رفت هوس به نوجوانی

 هااکاریـخط طـضب از هـیــس یـراتـخاط مغشوش یـحیات و آلودهـگن سرگذشتی

 هااداریـوف به دـش داـف که مـانـج عـشم دیـاب اتـحی به رـآخ زدـن وییـورسـک

 
 استکهلم شکری، گیتی
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 دکتر توکلی 

 
 برای جاللی ماه اردیبهشت اول بود قرار. کارستان کنی کاری سعدی روز بود قرار

 چه .سمنان دانشگاه در کنی برپا مراسمی ،بود سعدی ةدلباخت که مصفا مظاهر ستادتا
. کریمی امیربانو دکتر خانم باشی؛ ات معنوی مادر میزبان قرارست که داشتی ذوقی
 اعرش»: مراسم روی بودیم گذاشته هم اسم. آیندمی هم استاد فرزندان گفتی هستی یادت

 از کنی یادی و درآوری را مجله که بودی وتابتب در نداسف روزهای آخرین تا. «آزادگان
 اداست گفتی. گرفتی را مصفا دکتر عکس و خانه دم آمدی دیدمت که بارآخرین. استاد

 را آن گفتی. را شده نازل تازه شعر ،نوشت تو دفتر در و سرود ایرباعی کالس سر باریك
 رسم به شاید که شد چه انمدنمی .زدمی برقی چه چشمهایت و گذارممی عکس کنار

. نومبش گذارممی ماشین در االن همین گفتی و دادم تو به شجریان آلبوم یك عیدانه
: خواندمی افشاری در شجریان وقتی خود خلوت در دانمنمی و بود «عشق طریق»
 چگونه «رود حجاب بی راه این در که کسی خوشا / برخیز میان از حافظ تویی راه حجاب»

 اتنوشته آخرین بیست ةشمار مجله آغاز نبود قرار خودت؟ با کردی فکری چه و شنیدی
 کریمی؟ دکتر خانم به برسانی را اشچاپی نسخه چند خواستینمی مگر. باشد

 از ما کنممی فکر! است برخاسته مرگ انکار به گونهاین که داری حضوری شدّت چه
 مرگ از اعتنابی لحنی گاه و شیطنت و شوخی با تربیش اواخر این و همیشه. ایممرده تو

 هب تشریح برای را پیکرت یا و کنند خاکت سمنان در داری دوست که این. گفتیمی
 دانممی خوب و دانممی معنویهای جهان از دوری ةهم با... کنی هدیه پزشکی دانشگاه

 نهمی شبیه زدی لبخند مرگ به که دانم. میبود دیگر تولدی همان مرگ تو برای
 سر چگونه لبخند آن بدون ما و بود خواهد ما گروه عضو ترینغایب که لبخندی. عکس
. برسانیم آخر به را الطیرمنطق بود قرار .کنیم تمام را بازرگان و طوطی بود قرار کنیم؟
 الدتو شب بود قرار. برسیم سیمرغ آستان به بود نمانده چیزی بودیم خوانده را وادی هفت

 مرغ سی رسیدن خرقانی خانقاه در جاهمان شاید. ابوالحسن تربت برویم موال حضرت
 عطار تربت سر بر اسفند آخر روزهای پارسال هست یادت. خواندیممی را سیمرغ به

 بودی رفته پیش ماهچندها بچه با اما تو. را سیمرغ و مرغ سیهای بیت همان خواندی
 جوی از راستی جویبار ای خواندیمی لحنی چه با و داشتی حالی چه و ابوالحسن زیارت
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 پریدی قفس از و زدی مردن به را خود و نیاوردی طاقت تو و ماندیم قصه از ما. ماستی یار
 شعف چه با. پیوستی سیمرغ به تو. ماندیم پروازت مبهوت و گیج بازرگان مثل ما و

 سراغ ویمبر بعدش و برسیم سیمرغ به و کنیم تمام را الطیرمنطق گفتیمیای کودکانه
 آن و قاف تا رفتی خودت و سرآمد اتحوصله که افتاد تعویق بهها جلسه قدرآن. مثنوی
 و رفتمی ابوالحسن از سخن بودی تو که محفلی در که هست یادم. نیستان و قاف سوی

 خدا ،ای خاصلحظه یا تنگنایی در شاید گفتی بعد چندروز. غربت ةدربار او غریب سخنان
 طوراین چرا رفتنت دانمنمی هیچ هم خودم دانمنمی .ایداده سوگند الحسنابو غربت به را

 آماده پرواز برای داشتی تو که ما هراس و هولهای شب آن در کشانید؟ خرقان به مرا
 ادی به تو از دل داغ شبان از شبی، نرسید گردش به ما دعاهای که پروازی، شاید شدیمی

 دهم مرگ بوالحسن خانقاه در را غُربا خدایا»: یبشغر نیایش این و افتادم ابوالحسن
 این ذهنم پس در نگفتم؛ نه...نه گفتم؛ خود با .«ندارد غریب مرگ طاقت بوالحسن که

. ام مهمان گفت بشود شاید و مایی غریب تو که سرکشید ای کوچكشعله چون معنی
: ندیخوامی شاید دیبو اگر و رفتن به کنیمی نگاه دیگری جور شاید تو دانممی دانممی

 ام. نبود رسمش بگویم خواستمها میاین ةهم با اما نیست؛ چاره حق با و ستحق حکمت
 حضور، دوستبی غریبستان در ماندن، غریبانه پرکشیدن تاب ،نداریم غریب مرگ طاقت

 نه! چنانیآن کنی؛ برپا مراسمی استادت برای سعدی روز بود قرار... لبخنده این غیاب در
 .آزادگان شاعر پیشگاه به بروی شوی پا کهنای

 !....ندارد؟ غریب مرگ طاقت بوالحسن دانستینمی مگر خدایا
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В силу этого в формировании мазандеранского языка можно выделить 
три исторических периода. Первый, с VIII тысячелетия до конца V 
тысячелетия, второй, с конца V тысячелетия до начала I тысячелетия до 
нашей эры, и третий, с начала I тысячелетия до нашей эры до настоящего 
времени. В последние три тысячелетия третьего периода в Прикаспийском 
регионе распространились иранские племен и их языки. Учитывая такое 
развитие событий, не вполне ясно, какова траектория последующего 
развития, как будет происходить этническая и лингвистическая эволюция. 

Для первых четырех тысяч лет древней истории Мазандерана можно 
указать два момента. Во-первых, для ряда исторических периодов в 
письменных источниках не указаны наименования племен, хотя они 
оставили свидетельства своего пребывания в регионе в виде многих 
артефактов, свидетельствующих о пребывании в этом регионе этнической 
общности. Во-вторых, не известна социальная организация обществ того 
периода. Однако имеются многочисленные археологические находки, 
такие как каменные, керамические и бронзовые орудия труда и 
сельскохозяйственные орудия, оружие для охоты, украшения и домашняя 
утварь, скульптура и золотые изделия, художественные изображения, а 
также фортификационные сооружения, что само является отдельным 
направлением исследования. Кроме того, сохранились отдельные слова из 
языков племен древнего Мазандерана. 

Следует отметить, что недавно в Иране был издан словарь под названием 
«Мазандеранский словарь Вандади»), в который вошло 20 000 слов. В нем 
мазандеранский язык связывается с древними языками. Его автор, 

Хоссейн Вандади, готовит для данного выпуска (№  и № ) статью, куда 

будут включены десятки мазандеранских слов вместе с историей их 
происхождения. Эта статья будет носить заглавие «Мазандеранский язык – 
язык агглютинативный». 

Мы надеемся, что лингвисты обратят внимание на древнюю лексику 
мазандеранского языка. Как известно, исконную лексику можно 
обнаружить в таких разделах словаря, как названия растений, животных 
(земноводных), насекомых, обозначениях гор, долин, рек и т. д., и все это 
несмотря на смену названий в силу миграции народов, смены средств 
производства и природных катаклизмов, ведущих к исчезновению целых 
народов. Имеются сведения о том, что в Мазандеране в III тысячелетии до 
нашей эры население уже занималось гончарным делом, изготовлением 
кирпича, керамикой, росписью, лепкой, скульптурой и резьбой, обработкой 
металлов (Язданпанах Ламуки ). 

Пример каспиев и их положение в Прикаспийском регионе может быть 
распространен и на другие народы и племена, начиная от древнего 
Туркестана до Кавказа, часть которых проживала на южном побережье 
Каспийского моря. Многим из них в настоящем издании посвящены 
отдельные исследования. При этом в данной серии обращается особое 
внимание на языки, населяющих в доарийский период данный регион 
народов. 



 

Дьяконов также считал каспиев народом родственным касситам. Однако 
Ричард Фрай выступал против отождествления касситов и каспиев. В 2892 
году Пьер Грело (фр. Pierre Grelot) обнаружил в арамейских папирусах из 
Египта и опубликовал ономастические сведения, имеющие отношение к 
каспиям. На основании этих сведений можно сделать вывод, что каспии — 
народ либо иранского происхождения, либо находившийся под сильным 
иранским влиянием (Каспии…). 

По ряду свидетельств, из языка каспиев сохранилось около пятидесяти 
слов и личных имен, они сохранены в аккадском переводе ассиро-
вавилонских текстов. В вавилонских хозяйственных и торговых 
документах, а также в надписях правителей, которые относятся ко II 
тысячелетию до нашей эры сохранился также ряд имен (Дьяконов ). 

Элементы хурритского языка (имена и топонимы), который записывался 
различными орфографическими системами, в частности аккадской 
клинописью, известны и доступны сегодня, как и его грамматическая 
структура (Дьяконов ). Отсюда следует, что еще до появления 

ариев на территориях южного побережья Каспийского моря, здесь 
проживали племена, язык которых стал впоследствии субстратом для 
мазандеранского языка, и который постепенно на протяжении веков многих 
столетий был поглощен иранскими языками. Оба эти народа упомянуты во 
-м и -м томах данного издания, а также в «Древней истории 

Мазандерана». Кроме того, там же приведены примеры письменных 
памятников обоих указанных языков, на основании этого они могут быть 
включены в круг сравнительно-исторических исследований 
мазандеранского языка и других языков региона, их лексики и грамматики. 

При этом для определенного периода истории некоторые ученые 
указывают, что «основная резиденция касситов, покоривших Вавилон и 
правивших там шесть веков, находилась в Каспийском регионе, а во второй 
половине II тысячелетия до нашей эры население Загроса смешалось с 
пришлым индоевропейским элементом (Бехманеш ). При этом 

племена, жившие на южном берегу Каспийского моря (гелы, кадусии, 
амарды и каспии), еще в  г. до н.э., согласно историческим сообщениям, 

имели небольшие владения по южному берегу Каспийского моря, оставаясь 
независимыми от Мидии (Дьяконов ). По данным Авесты, в 

Прикаспийском регионе шла интенсивная борьба за независимость и 
этническое самоопределение (см. указание на это в тексте «Абан-яшта», 
посвященного Ардвисуре Анахите, яшт  стих  (Авеста ).  

История пребывания этнической группы каспиев в Прикаспийском 
регионе насчитывает четыре тысячи лет (с конца V тысячелетия до начала 
I тысячелетия до нашей эры) (Язданпанах Ламуки ). Согласно 

другим данным, еще за четыре тысячи лет до появления каспиев в 
Мазандеране проживали народы, говорящие на самостоятельных языках, 
что подтверждается археологическими и историческими документами (VIII 
тысячелетие до нашей эры). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 

 
 
 
 

Введение: 
 
 
 
 

В текущем м году исполняется пять лет совместной работы 

международного коллектива ученых над независимым сборником научных 
исследований «Труды по исследованию побережья Каспийского моря». В 
основу этого научного собрания положены четыре обширных области 
исследования: этнография, лингвистика, культура и искусство. За пять лет 
работы было опубликовано  научных статей, посвященных 

исследованию этих областей и ряда других областей.  
В фокусе многих статей по лингвистике – индоевропейские языки, 

меньшая часть статей посвящена истории, культуре и искусству доарийских 
цивилизаций. Мы считаем, что недостаток языковых исследований, 
посвященных Мазандерану, связан с тем, что данная серия была запущена 
лишь недавно и только начала набирать обороты, «распахивать крылья».  

Так, в целом ученые сходятся во мнении о существовании в истории 
особого языка племени каспиев (греч. Κάσπιοι Kaspioi), которые населяли 
степные районы к югу и юго-западу от Каспийского моря в I тысячелетии 
до н.э., но лингвисты до сих пор нет продвинулись в его изучении. То же 
касается и языка хурритов, которые также жили на южном побережье 
Каспийского моря. Примечательно, что в VI тысячелетии до нашей эры. 
Каспии были знакомы с гончарным кругом, прялкой, колесом и колесницей. 
По предположениям некоторых ученых, именно они являются создателями 
пограничных камней (Кудурру), которые содержат хартии королей и 
высказывания, связанные с астрономией, а также включают символы богов, 
помещенные в поддержку этих богов», в своих исторических записях они 
«заложили основы календаря, который стал популярным у вавилонян, 
способствовали разведению лошадей и их распространению» (Бехзади 

). Благодаря этим достижениям эти племена в свое время сыграли столь 

важную роль.  
Происхождение каспиев до сих пор вызывает споры. Каспии считаются 

доиндоевропейским племенем; Эрнст Херцфельд отождествляет их с 
касситами Иранского нагорья, которые жили во II тысячелетии до н. э. и 
говорили на языке, не родственном ни одному из известных нам. И.М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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