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های کنونی  های باستانی و اهمیت دادن به گویش رباره زبان قومضرورت تحقیق و تفحص د
 به توجه با ــ مشترک مجموعه این پژوهش مورد منطقه کهن اقوام زبان بازمانده یعنی ــ

های آنان از روی اسناد،  گرفته، زبانموارد مطروحه ذیل، آن است که، بنا به تحقیقات صورت
های باستانی، در میان  ها به بعضی قوم خی زباندهی بر ها... در نسبت الواح و کتیبه

شناسی اخیر که در  های باستان با همه پژوهش»شناس، اجماع الزم و حتی  مندان زبان دانش
آسیای میانه انجام گرفته ]اتفاق نظر جمعی فراهم نیست، بلکه[ از هم گسسته و ناقص است 

 1.«ها را تا حدی پر کنند گسستگیکنند تا این  های زنده کنونی کمك می ]بنابراین[ گویش
های  های دیگر و رسانه ثیر زبانأتر تحت ت ها به نسبت زبان رسمی و ادبی، کم گویش»زیرا 

های بنیادی را بهتر  ندتر است. ویژگیها کُ گیرند و روند تحول و تغییر در آن گروهی قرار می
گر  ر در اختیار پژوهشتری را برای این منظو دهند و مواد مطمئن تر بازتاب می و بیش

ها  شده و شناخت ریشه آن های کهن فراموش شناسان را در شناخت واژه و متن گذارند می
توان  های کهن تا آن اندازه است[ که می ها و متن که، رابطه گویش کنند ]ضمن آن کمك می

ای یك زبان، پی  ای و منطقه های محاوره ها، یعنی شاخه مدعی شد بدون شناخت گویش
های ادبی، دشوار  کاربرد متن های ناشناخته و یا کم ردن به معنا یا ضبط دقیق برخی از واژهب

های موجود آن است که[ در برابر سیل واژهای  ]اهمیت دیگر گویش و حتی غیرممکن است.
  2.شود های بیگانه به شدت احساس می یابی برای واژه های غربی... لزوم معادل جدید از زبان

                                                                                                                                              
، ناشر دانشگاه یزاده توکل حسن درضایتر حمو دک مانی، برگردان: احسان ابراهیسمنان شیگوسن،  ستنیآرتور کر 1

 .1389،  29سمنان، ص 
و مطالعات  یگفتار، ناشر: پژوهشگاه علوم انسان شی، پونی، همادخت همایرانیا شیگو 67نامه  واژه، ایک دکتر صادق 2

 .1390 یفرهنگ
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اشاره شده باال،  که: کریستن سن در ادامه گفتار ، آنقتوجه در بند نخست فو نکته قابل
کند[  ]اشاره می های دیگر ایرانی مانند مازندرانی و گیلکی بسیار متفاوت از گویش»به موارد 

  1.است «های مادی و پارتی باستان گویش»و معتقد است که گویش سمنانی بازمانده 
 اصلی گروه سه به را ایران های گویش» ،خاورشناس آلمانی، گرم گایلاز جانبی دیگر، ویله

 :است کرده تقسیم
 شامل را متفاوتی گویشی ، های پامیری های پامیری ]در شرایط کنونی زبان ـ گویش1

 شغنانی، یزغالمی،ـ  شغنی شاخه .شوند  می شناخته مجزا های زبان صورتبه که شود می
 افغانستان، کشورهای بین که وخی، و مونجی زبان ،اشکاشمیـ  سنگلچی بیدغا، روشانی،

 گیلکی، مازندرانی، گویش) خزری های گویش ـ2 [.اند پراکنده پاکستان و چین تاجیکستان،
 نگاران ازتاریخ نقل به ادامه در گفتار مزبور نگارنده 2«مرکزی. های گویش ـ3( سمنانی و تاتی

 بر متفقاً که استخری و حوقل ابن و مسعودی بن علی مانند ایرانی پُرآوازه دانان جغرافی و
 است.اشاره کرده  3«غیر از زبان فارسی و ترکی است. ،ریخز زبان»: اند عقیده این

 استنتاج به ایرانی های زبان تطبیقی تحلیل و تجزیه کلی، طور به» دیاکونوف بر آن است:
 های شاخه از یکی یی،سکا)« ای میانه آسیای اسکیتی» فرعی گروه ـ1 شود: می منتهی زیر

 به پارتیـ  مادی فرعی گروه ـ2 «شرقی ایران گروه»اصطالح  به یا( «آریانا» ایرانی زبان
 باستانی نماینده تنها عجالتاً که «غربی جنوب» فرعی گروه ـ3 «غربی شمال» اصطالح

  4«.است باستان پارسی زبان همان آن مکشوف و معلوم
ی لحاظ جغرافیا به هم گایگر، جانب از آمده موردهای با بندی جمع این رسد می نظر به

طور به نگاه  زبانی و نیز قومی، با تحلیل آمده از جانب دیاکونوف قابل مکث است و نیز این
طور  نه به «های خزری زبان»درباره  5«مسعودی، ابن حوقل و استخری»آید ارزیابی  می

 ست.تر ا روشن، بلکه مضمر به دیاکونوف و بویارف نزدیك
                                                                                                                                              

 .30خذ، ص أهمان م 1
المللی  ، مجموعه مقاالت همایش بیناشکانیان گویش اصیل سمنانی، زبان رسمی و درباریخسرو عندلیب سمنانی،  2

، ناشر: 1505،ص  2های مناطق کویری ایران. به کوشش دکتر عصمت اسماعیلی، دکتر مصطفی جباری؛ ج گویش
 .1389دانشگاه سمنان 

 .جا همان 3
 .1350، 189بنگاه ترجمه و نشر، ص  :کشاورز. ناشر میکر :، برگردانماد خیتار، اکونوفید 4
 سفرنامه ـ1 :است لیدو کتاب به شرح ذ یمنتها نشان ؛است اوردهیمقاله نام کتاب و صفحه آن را ن سندهینو هر چند 5

 میابواسحاق ابراهـ 2. 1366، ریکبریدکتر جعفر شعار. ناشر ام حتوضی و کوشش و ترجمه به ،119 ص ،حوقل ابن
 رجیبه کوشش ا «یو نه پارس یدارند نه تاز ی... زبانبرستانط»که آورده است  168ص  ،مسالك و ممالكدر  یاستخر

 .1368،  یو فرهنگ یافشار، انتشارات علم
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را توسعه  مبحث مورد نظر« ها ها و ترک آریایی»پروفسور الکساندر بویارف در گفتار 
فوق ]الف: نبود اجماع نظر. ب: زبان کاسپی یا خزری[  دهد و به دو نکته آمده در می
مندان  دانش»شناس، بر آن است که:  نخست درباره عدم اجماع نظر علمای زبان .پردازد می

ها در کجا واقع شده است،  که سرزمین نیایی هندواروپایی ره اینطی کنکاش علمی دربا
ها؛  توان به آن اختصاص داد و آریایی شناسیك را می کدامین فرهنگ )فرهنگ های( باستان

اند به  نتوانستهاند،  کرده ها )هندواروپاییان( در کجا زندگی می ترین فرزندان آن سرشناس
ها مورد  مه این فرضیهین زمینه هست، اما هاجماع دست یابند. چندین فرضیه در ا

ای در  آوردهای برجسته شناسان به ره شناسان و انسان شناسان، زبان اند... باستان اختالف
اند. اما در زمینه کجایی میهن نیایی ایشان به  و آریاییان دست یافته بازسازی گذشته هند

 (ها معتقد است:«زبان کاسپی»ان و در مورد دوم )زبان خزری، بخو« اند. بست برخورده بن
چیز روشن نیست... به احتمال زیاد هوری  ها( هیچ ها )کاسپی درباره زبان کاسیت»

زند و  زمان در جا نمی..». سن معتقدند که:در ادامه ایشان بر خالف کریستن .«)هوریانی(اند
ند کشف کند آن علم توا گر نمی چه را که این علم و این پژوهش آن .ایستد از پویایی باز نمی

 ،شناسی( ژنتیك )نسب علم نوکوشد دریابد. به یاری  گر دیگر می دیگر و آن پژوهش
را  «کتاب زندگی»رمز و راز  DNAشناسان( با انجام آنالیزهای  ژینالوژیست )شجره

  1.«گذارند پیشاروی ما می
انه جنوبی دریای در مورد قوم کاسپی که محدوده ارضی کاربرد زبانی آنان را عالوه بر کر

، به نقل از «شناسی ایران مردم»اند، هنری فیلد در کتاب  کاسپین، سراسر فالت ایران دانسته
نام نژادی ایرانی، به مردم آریایی پس از استقرار » هرتسفلد و سر آرتور کیت آورده است:

حیه به کار توان آن را برای ساکنین قبلی این نا شود و نمی ها در فالت ایران اطالق می آن
                                                                                                                                              

 یایدر یها درباره کرانه ییها پژوهش، انفریآر زیها، برگردان: دکتر عز تورک ایها  ییای، آرارفیفسور الکساندر بووپر 1
 .1400س  .232ص  ،، دفتر ششمیپناه لموک زدانیاری: طی، به سرپرستنیکاسپ

مندان  ست، از جانب دانش«یانیهور ادیبه احتمال ز» یکه زبان کاسپ نیبر ا ی، مبنارفیفسور بووپر نظر نیا اگر»
)بر وزن:  «یشاریت»به نام  یاز شخص یانیبه زبان هور یبه خط اکد یا نبشته»شود، در آن صورت  رفتهیشناس پذ زبان

 یلی[ قبانانیاست... ]ا دهیبه دست ما رس الدیهزاره سوم قبل از م از ربع «ناوار» و «شیاورک» ( پادشاهیمازندران یشاریب
... هیدر سور یو تا حد یشمال نیالنهر نیدر ب الدیگفتند در هزاره دوم قبل از م یسخن م یانیبودند که به زبان هور

 «ند.دمان یداشتند، باق یگرید أکه منش گرید لیباسراسر فالت ارمنستان پراکنده بودند و تا اواسط هزاره اول در کنار ق
 جیتدر به نیکاسپ یایجنوب در یاز زادگاه خود در منطقه کوهستان یانیمردم هور» در ادامه معتقد است: یگرن وریال

 یها به حرکت درآمدند و در هزاره دوم به صورت گروه ،به بعد الدیاز م شیپ 2300جنوب و غرب از حدود  یسو به
 یتانیها م دولت نیاز ا یکی .دادند لیو رود خابور تشک یشمال یها مجاورت آبدر  رومندیدولت ن نیچند ی،متشکل

 102، ص مازندران باستان خیتار، یپناه لموک زدانی اریط)در دست است.  یقابل توجه یها نوشته یانیاز زبان هور .«بود
 (.308ص  3ج  ،نیکاسپ دریای یاه درباره کرانه ییها پژوهشو 
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ن قبل از آریایی این ناحیه یتر باشیم احتیاج به نامی برای ساکن که دقیق برد... برای این
چنین  نام قابل قبولی برای اهالی بومی و هم ،داریم، به علل زیاد کلمه کاسپیان یعنی خزر

رم و پنجم ل هزاره چهایها، اوا کاسیان» افزاید: و می «است.یان یفالت ایران قبل از ورود آریا
کشاورز بودند و حتی آنان کشاورزان اصلی بوده و علم کشاورزی از فالت کاسپیان به 

های سند و سیردریا و آمودریا و دجله و فرات سرایت  سرزمین کنار دریا و اطراف رودخانه
منابع » آورد: دیاکونوف در تاریخ ماد به نقل از منابع آشوری و بابلی می 1.«دشکرد و پخش 

کند که به  به نام ذکر می ،اند چندین زبان را که در این سرزمین رایج بوده ،و بابلی آشوری
ویژگی این  .مهرانی، کاسپئی ،قرار ذیل است: زبان کوتی، مانئی )از شعبه کوتی یا لولوبئی(

ها با  شوند( و درجه خویشاوندی آن نامیده می «کاسپئی»طور مشروط  ها )که به زبان
سو با از یك و یا بعضاً های مذکور کالً توان گفت که زبان ت... ]منتها[ میدیگر روشن نیس یك

 و «کاسپیان»های  و از دیگر سو با زبانعیالم زبان یکی از نواحی باستانی تمدن، یعنی 
های مجاور جنوب غربی دریای  ]و دیگر اقوام آذربایجان شمالی[ و سرزمین آلبانیان

بته پیش از این درباره اقوامی که در سرزمین ماد ال 2.«خویشاوندی داشتند «کاسپی»
 «ها قبیله آریایی»آریزانتیان در میان دیگر قبایل به نام » اشاره دارد که: ،باشنده بودند

زیستند(  اند... پس دیگر قبایل ماد )قبایلی که در خاک یا سرزمین ماد می شدهمشخص 
 کهچنان ــ سخن دیگر به نبودند؛ یایران یعنی باشند، داشته آریایی أتوانستند منش نمی

زبانان و بر  کوتیان و عیالمی از( ماد سرزمین مردمان) مادها اصلی توده رفت می انتظار
 روی هم قبایل کاسپیان که زبان نورسیدگان هندواروپایی را کسب کرده بودند

از  که ساکنان آن خطه بالکل تعویض شده باشند... بیش از نیمی شد، نه این تشکیل می
به صعوبت در  ،های نهم و هشتم قبل از میالد به ما رسیده اسامی خاص مادها که از قرن

شایان ذکر است دیاکونوف درباره  3.توان یافت ها می ای برای آن های آریایی ریشه زبان
درباره قوم  را اصطالح ماد و مادی» آورد: کارگیری واژه ماد در سطور باال در پانوشت می به

که به  ،یافته به ماد که سرزمین نام تر آن روشن 4.«بریم کار می لت و خاک ماد بهماد و دو
مانند  ؛پیش از آن اقوامی دیگری در آن سرزمین ساکن بودند ،تصرف این نژاد ایرانی افتاد
اقتصادی ایران را در دست گرفتند، ـ  ای از سادات، قدرت سیاسی تاریخ معاصر ایران که شعبه

ضمن  .شان قداست دینی دارد گزینند که برای را از نژاد همین مردم برمی تمام اسامی خود
                                                                                                                                              

 .189، ص اری، برگردان: عبداهلل فررانیا یسشنا مردم، لدیف یهنر 1
 .190خذ، ص أ، همان ماکونوفید 2
 .562ص  ،خذأهمان م 3
 .82ص  ،خذأهمان م 4
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رایج است  ،نژادی مختلفی دارند أکه منش ،که در ایران کنونی اسامی فراوانی از اقوام دیگر آن
 .که ریشه در اعتقادات سادات مسلط ندارد

 السنه مادی محتمالً هایی که یکی از زبان» ها معتقد است: لف درباره زبان آلبانیؤالبته م
زبان عیالمی، : »افزاید حال میعین در .«ها است همانا زبان آلبانی ،اند بدان مربوط بوده

نکته قابل توجه  1«.زبان سومری، خویشی با زبان عیالمی ندارد... و زبان مادی نیست
شی های هخامن های آمده در کتبیه کارگیری زبان در گزارش تحلیلی دیاکونوف درباره به

کار گرفته شده[  ]به «های تورانی زبان»مندان اروپای غربی که در آن اصطالح  توسط دانش
این بخش چون جنبه الحاقی یا آگلونیناتیو داشت )یعنی متصل کردن عناصر » :است آن بر

های  این اصل خاص را به زبان ؛کنند ها وظیفه خاصی را ایفا می یك از آن مجزایی که هر
( تورانی خواندند .توان بسط داد ، دراویدی، هوریانی، اوراتوری و سومری... میآلتایی، قفقازی

دادند. اصطالح  های آسیایی را درست تشخیص نمی رساند که تفاوت زبان و این خود می
زبان  ه است. بعداًشداکنون متروک  ؛که بسیار مبهم و نامشخص بود «های تورانی زبان»

 «ژ، اوپر»ا به زبان هندواروپایی متکلم بودند. سرانجام ه نهاد شد که اسکیتاسکیتی پیش
شناس معروف فرانسوی توصیه کرد که بخش دوم متون هخامنشی را زبان مادی  شرق

هایی محسوب داشت که  ای از آن گسستگی توان نمونه ها را می این ارزیابی ،در واقع 2.بدانند
 سن بدان اشاره کرده است.کریستن

 ظاهراً» های ایرانی بر آن است که: باره تفاوت زبان مادی با دیگر زبانلف تاریخ ماد درؤم
های دیگری داشته است و از آن جمله واجد خصوصیات صوتی بوده است  زبان مادی ویژگی
رگه زرین  مربوط به های ایرانی نظیر نداشته است و بدین سبب محتمالً که در دیگر زبان

بر آن است  ،در ادامه نسبت به کتبیه هخامنشی ( کاسپی بوده است...«سوبسترات»)یا 
تواند  گر آن می نکته مورد اشاره بیان .«کند های پارسی را به تلفظ مادی نقل می نام»که 

ثیر آن در أتوان نسبت به ت ینم ظاهراً ،چه زبان کاسپی جذب زبان مادی شده اگرباشد، 
این مصداق به لحاظ تاریخی  الًساختار زبانی و واژگانی زبان مادی تغافل داشت و احتما

لحاظ ساختاری و نیز واژگانی  های ایرانی و غیرایرانی هم به تواند قابل تعمیم به سایر زبان می
ری و کمردم کاسپی ارتباط تنگاتنگ بارزگانی، علمی و مراودات لشباشد که با 

های زبان  هواژ وجود برخی وام ،به احتمال قریب به یقین ،بنابراین .اند کشوری داشته
های ساکن در  آریایی»زیرا  ؛نظر دور داشت های اقوام ایرانی از توان در زبان کاسپی را نمی

                                                                                                                                              
 .83تا  81 ،خذأهمان م 1
 .581ص ،خذأهمان م 2
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از  ،ناحیه سیحون و جیحون تا ناحیه دجله و فرات در اواخر هزاره سوم قبل از میالد
  1«ها بودند. سایگان کاسپین هم

به زبان  مجدداً «ژ، اوپر»دیاکونف در نقد نظر  .ستانکته دیگر درباره زبان عیالمی 
عیالمی یکی از دو زبان مسلط در ایران باستان پیش از ورود آریاییان )کاسپی و عیالمی(، 

 دره در ایران، غربی جنوب در ای ناحیه) عیالم پایتخت شوش، حفریات اثر بر»پردازد که:  می
 در که اسنادی و ها نوشته. آمد وارد اوپر فرضیه به باری مرگ ضربه( کارون و کرخه رودهای

یافت( ثابت  میالد پایان می از قبل چهارم قرن به و آغاز سوم هزاره و از) شد کشف جا آن
کردند که تکامل زبان و خط عیالمی را، از صورتی که در هزاره سوم قبل از میالد داشته تا 

و  توان به وجهی مشهود می ،های هخامنشی پیدا کرده است شکلی که در بخش دوم کتیبه
تحقیقات بعدی نشان داد که زبان عیالمی در پارس پیش از مسلم تعقیب و بررسی کرد. 

 2«است. و در عهد هخامنشیان نیز در پارس زبان اداری و دولتی بودهپارسی رواج داشته 
فراهم  که اکنون عالوه بر ،های کنونی بازمانده از اقوام کهن پرداختن به گویش ،بنابراین

ای در منطقه مورد پژوهش ما در  ها فرهنگ واژگان آکادمیك و غیرحرفه ، دهبودن کار میدانی
شناسی نوین، دو دانش مهم برای شناخت و معرفت انسانی، که  و نیز باستان 3رس است دست

                                                                                                                                              
 .482ص  ،5ش  ،1371س  ،ستای، چنیواژه کاسپ ،یبهزاد هیدکتر رق 1
 .84ص  ،خذأهمان م 2
 :نیکاسپ یایوزه درفرهنگ واژگان ح ینام برخ 3
 یها یژگوی (3، منوچهر ستوده یلکگی فرهنگ ( 2 یعبدُل ی، دکتر علآذریـ  تاتیـ  یتالش یقیفرهنگ تطب(  1 :النیگ

، گپ لهیگ (5ی ، احمد مرعش...یلکیگ شگوی نامه واژه (4پور  پیسرت ری، جهانگیلکیگ یها و فرهنگ واژه یدستور
 یها شیگو تی: با محوریلکیگ یها فرهنگ واژه(  7، یگروس انیاکبر مراد یل، عبوسار یلکیفرهنگ گ ( 6نوزاد  دونیفر

 النیفرهنگ واژگان شرق گ ( 8 یزاده محمود ، جعفر بخشالنیو غرب گ ی( مرکزجانیاله شی)گو یلکیزبان گ
دکتر  ،یاژگان تاتفرهنگ و ( 10 یلنگرود ندهی، محمود پالمیو د لیفرهنگ گ( 9 یری، نادر جهانگنامه... ( واژهجانی)اله

  ی.غالم نیو حس یاملش ینصراهلل پورمحمد
( 3 یاشرف ری: جهانگی، به سرپرستیفرهنگ واژگان تبر ( 2 ای، دکتر صادق کینامه طبر فرهنگ واژه ( 1: مازندران

 یها فرهنگ مثلدر کتاب  ی)الحاق یفرهنگ واژگان مازندران (4 یونداد نی، حسونداد یفرهنگ واژگان مازندران
 ینما نامه و واژه فرهنگ واژه (5( ابی)نا یپناه لموک زدانی اریط ،(رانیا یلیتمث اتیادب یها با برابر نهاده یازندرانم

فرهنگ باسك  (7 ینعمت ی، مرادعلیمازندران یبوم یها یفرهنگ باز (6 یشکر یتی، استاد گیکنزاالسرار مازندران
 شیگو (8 یبهادر غالم ،، کجور، کالردشت...(مکارودمرز، بهشهر، مربوط به مردم زاغ یبخش یواژگان لک یشناس )واژه
 ی.شکر یتیاستاد گ، (ی)مازندران یسار

مردم  شیفرهنگ واژگان )گو (2 ینیحس شاه رضایدکتر عل ،(ییکایال شیفرهنگ واژگان )گو (1: یفرهنگ سمنان
 (4 انیجمال ی، علیسنگسر یها واژه لیتشک( 3 ییطباطبا نیحس دیو س ییحسن طباطبا دیدکتر س ،(ریسطوه )سر کو

فرهنگ واژگان  (6ی عل نیع یعل ،(یزاده عبدالله امام شی)گو نكیچ یپ (5 یآلمان نفریو و ی، اعظمیدادنامه سنگسر
 ←نامه فرهنگ (8 یاصغر نادر یو عل ینیحس فاطمه شاه ،یغانیم شیگو (7 ییکویه یصالح یعل ، دوستییکویه شیگو
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ثیر أپیدایی اقوام در دوره باستان، ت أهای آمده، درباره منش در جهت اجماع علمی نگاه
 د؛رسد ضرورت غیر قابل انکار دار نظر میها به پرداختن به آنای خواهد داشت که  کننده تعیین

صورت  ست که در هایی دارای مغایرت ،ها بنا به برخی مشترکات که هنر و فرهنگ قوم ضمن آن
آمدن اقوام، و پراکنده شدن  هم فرایند به شناسی و دیگر در مبحث انسان ها از یك شناخت آن
 رسد.  نظر میهای خرد و کالن باستانی مهم به قومدر تدوین تاریخ  ،دیگر آنان از یك
های دیگر در  منتها دانستن حضور قوم ؛که، شناخت اقوام برتر مهم است تر آن روشن

شناسی جسمانی پراهمیت است، از  به لحاظ مردم ،های دریای کاسپین ردامنه کرانهحوزه پُ
راه کوهستان به آسیای مرکزی  ها که از شهر تاکسیال در هند که از جمله آنان: حضور هندی

های هندواروپایی که از هزاره دوم  ، و نوردیكکردندجا منتشر فرار و مذهب بودایی را در آن
های هندوستان که در امتداد سواحل خلیج  پوست قبل از میالد به ایران کوچ کردند، سیاه

نقوش برجسته  حرکت درآمدند، که تصویر افرادی از این گروه درفارس به سمت غرب به
                                                                                                                                              

نامه  واژه (10 یفوالد یموسو یرضدی، سپوال یفرهنگ واژگان تبر (9اکبر فخرو  یعل، سرخه( شی)گو یا سرخه→
سن، برگردان: ستنیآرتور کر ،سمنان شیگو (11 یعتیپژوم شر زیو پرو ی، محمدحسن جواهریسمنان یباستان شیگو

  ی.زاده توکل رضا حسندیو دکتر حم انیمیاحسان ابراه
اهلل  فضل نامه جاودان، نامه محبت، نامه مهنو یها خواندن کتاب یبرا ینامه کمک ، واژهینامه استرآباد لغت (1: گرگان

 نیتدو هیفرقه حروف روانیپ یاسحاق، داماد او که برا ریام محرنامه( و هیجنبش حروف گذار انی)قرن هشتم، بن یمینع
 نی، حسکتولی لغت فرهنگ (4 یدیمز لی، اسماعکتولی واژگان فرهنگ (3 ایصادق ک دکتر، ینامه گرگان هواژ (2 .دش

 ی.، اسداهلل معطوفیاسترآباد شیبه گو زندگی اوسانه (5 یشک
، یجنوب شی، گویشمال شیدارد: گو شیچهار گو یکیاوا معتقدند زبان تاج یصف سیفسور فرنگوپر( 1: کستانیتاج
باز به چهار  یجنوب شیوگ مثالً ؛شود یجدا م ییها باز به شاخه شیچهار گو نی. ایجنوب شرق شیو گو یمرکز شیگو
 ییو کوال یغرب یی، کوالیجنوب ییو کوال یشمال ییکوال شیگو، بدخشان. ی، راغیی، کوالیراَشت :شود یجدا م شیگو

: محمدجان یکیتاج یفرهنگ فارس (1: شود یاشاره م یکیفرهنگ تاج یبه برخ ،همه نیبا ا .شود[ یم میحصار ]تقس
( 3 یغنابی واژگان فرهنگ (2ی . بر گردان: محسن شجاعیشم، ناصرجان معصومها میکاپرانوف، رح ریمی، والدیشکور

 ی.)واژه نامه(، دکتر رواق یغنابی شگوی درباره (5 بیقر زمان، دکتر بدرالسغدی لغت فرهنگ
در نظر داشت که در مسکو آخر  دیمطلب که: با نیا انیبا ب یلیمیا یط ،فسور بانو النا مالچانوواوپر :/ مسکو هیروس

ازجمله:  ؛دارند یگوناگون یریگ جهینت تیکه خاص ،چاپ شده یادیز یعلم یکارها کمی و ستیو آغاز سده ب ستمیقرن ب
 جلد +7) یرانیا یشناس زبان یمبان (2( 1975، در دو جلد) یرانیا یها زبان یشناس رده یختاریـ  یقیتحق شیآزما (1

 ـ 1990 ـ 1986راه با چند مجله بزرگ  هم ،مجلد 4) یا هیسمقا یخیگرامر تار ای دستور (3 (2010 ـ 1979، فهرست
 های زبان (5( 2000ـ  1997جهان  یها زبان یمجلد در کنار سر 3) یرانیا های زبان (4( 2009 و 2007 ـ 2000

 ی(.جلد 7و  یجلد  4در ) یشناخت شهیدوزبانه گوناگون و ر های فرهنگ (6(  2002) یو اسالو یرانیا
( و 2005و  2004 در دو جلد) یبه روس یکیفرهنگ تاجفقط دو  است، چاپ شده یادیز یها کتاب زین کستانیر تاجد

 .کنم یکر م( را ذ2017) كیزبان تاج یجنوب یها شیفرهنگ گو
فرهنگ از  20از  شیب رهیو غ یاوزبک یفرهنگ لغات ترکتنها درباره  ،ماقیاهلل ا ضیدکتر ف قیبنا به تحق :افغانستان

 شماره آمده است. نیگفتار مستقل در هم كیشده است که شرح آن به صورت  فیلأتاکنون ت یقرن ششم هجر
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ها که قبل «سردراز»شود. نژاد  یکی از سالطین آشور در قرن هفتم قبل از میالدی دیده می
دانند که  ها می خودشان را سومری یا منسوب به آن ،از نوردیك در ایران سکونت داشتند

توان در میان مردم افغانستان و بلوچستان و حتی برخی  ها را می اثر قیافه قدیم آن هنوز
توان  میدر قسمت شرق ایران را تبار  ی هندی«سرگردها»یان مردم سند پیدا کرد. و م

های هندوستان نسبت داشته باشند و  دراویدی ا... بعضی ممکن است بکرد مشاهده
و حدس زد که  ؛های اروپایی ساکن در ایران اشاره کرد برخی از آلپیتوان به  میچنین  هم

قبایل توروالی و هونزا که  .ده یك نژاد آلپی اولیه باشنداین مردم فعلی ممکن است بازمان
بدون تردید شناخت هر یك از اقوام فوق پراهمیت  1.توان آنان را با کردها اشتباه کرد می

 . شودهای فرهنگی، هنری و زبانی آنان به حساب قوم دیگری منظور ن است تا ذخیره
***** 

 
نم فرزانه اسبقی، مدیر محتـرم انتشـارات   دریغ سرکار خاهای بیشایسته است از کوشش

ـ پـری طر و ویراستار گرامی سـرکار خـانم کبـری شـاه    فرزان پژواک  چنـین طـراح   ی و هـم ئ
 ذوق سرکار خانم زهرا غالمی نهایت سپاس را داشته باشم.  خوش

عالمی، حسین رمضانی  ابراهیمجا دارد از آقایان علیرضا مبرز، کاظم باقرزاده، محمد
پناه لموکی شان در فروش کتاب و نیز از آرمان سلیمانی و بهداد یزدانتپاس مساعد به
 خاطر انجام امور کامپیوتری تشکر کنم. به

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 .189تا  185خذ، از ص أ، همان ملدیف یهنر 1
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ی درباره های شیگر، اشاره به چگونگی برگزاری مراسم رونمایی کتاب ششم پژوهدمورد 
رهنگان ساری به مدیریت گاه کتاب فتیرماه، در فروش 29در )کاسپین  های دریای کرانه

است. در این مراسم باشکوه که توسط ( شانسرکارخانم هوالری با مجموعه بسیار گرامی
نخست کارنامه به نسبت مفصلی از  ؛خانم ترانه بقراط صورت گرفت مجری محترم سرکار

های دریای هایی درباره کرانهگذاری و انتشار مجموعه مشترک پژوهشساله پایه 7کوشش 
پین در چهار حوزه تاریخ اقوام، تاریخ زبان، فرهنگ و هنر این حوزه )از کنار دیوار چین کاس

پور که از مند محترم جناب دکتر اسماعیلتا قفقاز( توسط نگارنده ارائه شد. پس از آن دانش
رانی پرداختند. ایشان ضمن اشاره به  به سخن هستند،گذاران این مجموعه جمله پایه

کید أمل دانسته و تأساله را قابل ت چنین اثرهایی در کشور، معدل کار هفتضرورت انتشار 
پژوهشی درکشور، با دارا بودن شورای علمی بسیار ـ کردند که باید از چنین کارهای علمی

اند، در سطح ملی رآوازه کشوری و جهانیمندان پُمند و اندیشطور غالب دانشمعتبر، که به
های لیلی درباره اساطیر ایران به صورت تطبیقی با برخی اسطورهتجلیل شود. در ادامه، تح

 .دندکرمندی ایراد منطقه و یونان... سخنان ارزش
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دان موسیقی جهت تلطیف فضای جدی حاکم در این نشست، به سرپرستی موسیقی
رآوازه کرانه جنوبی دریای مازندران، محمدابراهیم عالمی با نواختن محترم و خواننده پُ

انگیز آن بر تن آغاز شد که نوای دل «غرنه»راهی پرویز عبداللهی با ساز و هم «دوسر کتن»
نوازی موسیقی محلی بستر را شان افزود. خوشآسودگی خیال و جان حاضرین نشست، و بر

برای ادامه مراسم فراهم آورد. پس از اجرای موسیقی جناب دکتر ماهفروزی از میراث 
رانی مهمی نایع دستی استان مازندران با اشاره مجری به سخنفرهنگی، گردشگری و ص

شناسی حاشیه جنوبی دریای کاسپین، آسیای مرکزی و موضوع ازیاد جمعیت درباره باستان
خاطر شرایط  سنگی و مفرغ پرداختند که پایان دوره برنز به ـ  پس از دوران نوسنگی، مس

روهای فصلی در کنار زرگ شاهد پدیده کوچهای بهوایی با فروپاشی استقرارگاه و سخت آب
های پر آب است که باید مورد پژوهشی قرار منابع آبی مناطق مرتفع کوهستانی و حاشیه

شناسی جسمانی و دانش نو ژنتیك از جمله له مردمئگیرد. نظریه مزبور در مالزم با مس
ره اواخر برنز و اوائل عصر رو باستان در دواقوام باشنده و کوچ أموارد مهم تبیین درباره منش

رود. پس از ایشان جناب شمار میپیش از میالد به 1550زمان با تاریخ تقویمیآهن هم
دکتر ستاری از دانشگاه مازندران پشت تربیون قرار گرفت و درباره اساطیر ایران به 

 کرد.شناسی اشاره های اسطورههایی از تحلیلرانی قابل توجهی پرداخت. و به تازهسخن
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خوانی سیما شکرانی از جمله زنان طور غالب با تكبعد از این، بخش دوم موسیقی به
دار موسیقی مازندران با نوای غرنه و دوسر کتن استادان پرویز عبداللهی و محمدابراهیم نام

راه با استاد عالمی سرکار خانم ای بخشید که در ادامه همعالمی، فضای مراسم را شور تازه
خوانی روی آوردند. جناب دکتر مجتبی صفری مدرس دوره دکتری ا شکرانی به همسیم

ران بعدی این نشست بودند سسه آموزش عالی نیما، سخنؤدانشگاه مازندران و استادیار م
جانشینی جوامع، در . نخست درباره تاریخ کشاورزی و یكندکه به دو گزارش اشاره کرد

 (.1401 – 1400های غار هوتو و کمربند )س کاوشدوران نوسنگی پرداخت، که بر اسا
های آمده در غار هوتو و بقایای جانوری و گیاهی و دادهدستهای انسانی بهدرباره تدفین
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محیطی این دو محوطه باستانی تنظیم شده بود. در بخش دوم، به موضوع مازندران در دوره 
بابل پرداخت که به  «بنلهق»های شهرنشینی )عصر مفرع( به تجزیه و تحلیل یافته

 های برنجبه شواهدی از نمونهپایان  سازی گیاه ارزن در این محوطه اشاره داشتند. دراهلی
اساس آنالیز  آمل در اواخر دوره هخامنشی بر «کشقله»دست آمده از محوطه به

لی . جناب نادعاستگرفته در دانشگاه پکن اشاره کرد که گزارش آن در دست انتشار صورت
طور خالصه  ران این مراسم بود که به گر فرهنگ عامه مازندران آخرین سخن پژوهش ،فالح

 به رئوس کار فرهنگی بخش جنوبی دریای کاسپین در این مجموعه پرداختند. 
پس از آن بخش سوم موسیقی توسط 
محمدابراهیم عالمی و جناب پرویز عبداللهی به اجرا 

شرکت اساتید درآمد. در این مراسم عالوه بر 
ران، جناب دکتر حسین نورانی مسئول محترم  سخن

پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی وجناب 
دکتر سید صمد حسینی واسوکالیی از جمله اساتید 

تن از بخش  دانشگاه امام جعفر صادق و نیز، دو
چنین مهندس ، همنپژوهش صدا و سیمای مازندرا
ر صمیمی از های بسیاعلی ذبیحی و جمعی مشوق

پناه ، جمله کاظم باقرزاده، میرزا محمودخان یزدان
تبار از دانشکده سرکار خانم فاطمه سلطان باباجان

مهندس محمد  ،تبار مترجماکبر کریمبابل، علی
هاساله نام مهدی قریشی دوست دهمظاهری و زنده

های زندگی که با حسن سلوک خویش در تمام سال
مندی ندیش همواره نقش ارزشاعنوان انسانی نیكبه

 از خود در فرهنگ و هنر مازندران بر جا نهادند... 
داران با حضور پررنگ خود در این نشست، فضای چنین دیگر دوستان و دوستهم

  !نشینی را آفریدند. دست مریزاددل صمیمی و
 پناه لموکی طیار یزدان 

 خورشیدی 1401مهرماه 
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  1ستیز کیهانی در اساطیر ایرانی
 مطلق پور ابوالقاسم اسماعیلدکتر 

 
 
 
 
 

 ۀکلیدی و بنیادی در پهن ةستیز کیهانی یك اسطور
ایرانی را  یها اسطوره اگر بخواهیم اساطیر ایران است.

عنی ی، باید با ستیز کیهانی یم، ناگزیرکمال درک کن به
باید حتی . یمآشنایی کامل داشته باش ،نستیز دو بُ

 یها شهیاساطیر ایران پا پیش بگذاریم و ر از فراتر
 اروپاییودر اساطیر هند و ایرانی و هند را اساطیر ایران

زبان فارسی و   که هم. برای ایننیمجو کوجست
 ایرانی است ووهند یها از زبان یا ایرانی شاخه یها زبان
ستیز  ةاسطور، واقع . دراندایرانی ریشه دواندهودر اساطیر هندساطیر ایرانی این که اهم 

. گیردجهان سرچشمه میوجه آفرینشی ( و cosmogony) یهانکاز اسطورة تکوین کیهانی، 
را ستیز کیهانی  ةاست. اسطور فرایند شناخت این واقع در ((cosmologyشناسی کیهان
 . کردجو وها جستها و اسورههدئو در ستیز بین باید نخست

سرچشمه و  ،میپنداربمجموعه اساطیر ایران را ستیز هرمزد و اهریمن  ۀاگر سرچشم
شود. جنگ  جا آغاز میاین . چون ستیز ازدیدها باید ها و اسورهدر ستیز دئوه را اش شهیر

دسته  دوها  آنان هستند. ایران باست انهای دورها همان اهورهها. اسورهها و اسورهبین اهوره
ها . در آغاز یکی بودند؛ هم اسورهرندیگ یدیگر قرار مخدایان یگانه بودند که در تقابل با یك

                                                                                                                                              
ربان و ادب  جیانجمن ترو یکار با هم راز،یش دانشگاه اتیدانشکده ادب یدر نشست علم یران سخن ۀراستیمتن و 1

 .متن راستیو و هیته یبرا تبار میکر اکبر یعل یا. با سپاس از آق1401خرداد  18 ،یفارس
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/Divine/، دیوان/Deus/ها از واژه دئوس. دئوه1هااند و هم دئوه خدایان
 در یونان زئوس، 2

/Zeus/3 عنی خداست. واژه دانیم؛ اما دیو به م و در زبان فارسی دیو را اهریمن می/Deus/ 
ستیز  ،شناختی جا آغاز شد. این ستیز را در تحلیل اسطورهاین که ستیز از دهد یم نشان

که دیو و تمام ترکیبات دیو و دیوان در فارسی معنی این وجود . بامیکن یکیهانی قلمداد م
یا  4. دیمیشو یرو م هروب «دی»جا در زبان فارسی با واژه  منفی و اهریمنی دارد؛ اما در یك

منظور است. دی به معنی آن  گاهی و مثبت معنی اصیل و خاستکه ماه از دئوه هاست  دی
دی با  ،بنابراین .خدا( آمده است) /dadvah/« دَذوه» 5در اوستاخدا و ماه خداوند است. 

است. اصل ریشۀ دیو به معنی درخشیدن است و دی و دیو به معنی  سان یكریشۀ دیو 
رو هستیم که به ریشه همین واژه  ه. در حماسه هم با دیوان سپید روبدرخشان است

 . اگر دی یا دیو به معنی درخشان باشد. گردد برمی
با  شاهنامهاما در ؛ باید سیاه و جزو اهریمنان و سیاهی باشند بنابراین، دیو یا دیوان قاعدتاً

دورانی  ةسپید یادگار و بازماندکه دیو  مینیب یمرو   این شویم. از رو می هنام دیو سپید روب
است که هنوز این ستیز کیهانی شکل نگرفته و این معنی خدایی و معنی رخشان در 

با مراجعه به اساطیر هندواروپایی و در بخش اروپایی به اساطیر یونان اگر خودش دارد. 
واقع  . درمیکن یممشاهده  6ها تانیتۀ دیگرِِ ستیز خدایان اولمپ را با گوننگاهی بیندازیم، 

خوان  در یونان به شکل دئوس یا زئوس آمده )دگرگونی هم ،اند انیخداهای هندی که  دئوه
D  وZ مانند واژة اوستایی و فارسی باستان دریا و ذرَیا /zəraya/ چه در  وجود دارد، چنان

 . (شده است التین دیئو، دئوس به زئوس بدل 
چنین به اساطیر  هم بلکه ،ساطیر ایرانیمایه ا فقط بن پس ریشۀ این ستیز کیهانی نه

تر  و درازدامن درازترو گردن  به گمان من اساطیر ایرانی یك سر گردد. هندواروپایی هم برمی
ایرانی  و است؛ چون بسیاری از مضامین اساطیری ایران ممکن است که در هند تر ژرفو 

اما  اشو زرتشت است. ةنداریم؛ آوردایرانی  و نداشته باشیم. هرمزد یا اهورامزدا را در دورة هند
                                                                                                                                              

دارد. دیوها  /dev/و در پهلوی دِو  /-daiva/و به پارسی باستان /-daēuua/ریشه در واژه کهن دئو به اوستایی« دیو»واژه  1
 .ن خارج شدندها اهریمن شناخته شدند و از دایره خدایا خدایان هندواروپایی بودند که پس از جدا شدن ایرانیان، نزد آن

 خدایی، ربانی و ملکوتی. 2
 .انیخدا یزاوش خدا ایزئوس  یونانیاسطوره  3
 در دین مزدیسنی به معنی دادار و آفریننده از صفات اهورمزدا است.فرهنگ دهخدا: دی  4

و فرهنگ  ری، اساط1383 م،یرح ،یفیاست )عف نندهیآفر یدَذوه صفت و به معن ایدَدوش  ایصورت دَثوش  در اوستا به  5
 (.472ص  ،یپهلو یها در نوشته یرانیا

قبل  ییبودند که در دوران طال رومندیو ن راینام یزدانیا ،ها تانیاست. ت یونانی ریدر اساط زدانیا یاز نژادها یکینام  تانیت 6
 س سرنگون شد.کرونوس بود که بعدها توسط پسرش زئو ها تانی. رهبر تکردند یم ییروا فرمان نیبر زم نانینش از المپ



29      یرانیا ریدر اساط یهانیک زیست

 

که همان  /kavi susəravaš/ «کوی سوسِرَوَش»( در اساطیر هند هم نام )شاه نیكکیخسرو 
مانند دیئوس برابر  ها یبرخ و اوستا معادل هندی دارد /kavi hu sərava/ «کوی هوسِرَوَه»

  چنین نیستند. هندواروپایی دارد. همۀ مضامین اساطیر ایران این
پیش از  4400را  ها وضوع ستیز کیهانی ریشۀ چندهزارساله دارد. اگر پیشینۀ هندواروپاییم

سال پیش،  6400یشه در این دوران دارند.ر 1که طبق نظریه مورگان ،میالد مسیح بپنداریم
ی پیدا کرد. زمانی گاه جای نوات یمجا در نمودهای اساطیری  دارند و آن  این خدایان زمینه

مورگان . »کنند یمپ.م.( مهاجرت  1800-1500) هزاره دوم پیش از میالد رانیانای و که هند
سال، به طرح نظریات  40 مدت به در حوزة ایران باستان خود یفرسا پس از مطالعات طاقت

 که اجتماعی تکاملپردازد. نظریه  ( می1877) جامعه باستانیش ا تطوری خود در اثر مهم
 بربریت توحش،»: دهد می نشان مرحله سه در را انسانی جوامع رفت پیش تاریخی خط سیر

 هر در مؤلفه شاخص چند داشتن نظر در با را بعد مرحله  به  مرحله هر از گذار او. «تمدن و
 «.سازد می نمودار دوره

پ.م.( این دوره  1250به گمان من، ستیز کیهانی در پایان هزارة دوم پیش از میالد )حدود 
 که درحالی. رندیگ یمنبردی رویاروی قرار  ها درها و اسورهوره دئوهشکل گرفت. در این د

. از زمانی که ایران شدند یمهندی پرستیده  و اقوام ها یرانیاخدایان واحد بودند؛ هم توسط 
واژه دئو به معنی دیو و اهریمن دگرگون شد و تحول معنایی پیدا کرد.  ،شوند یمو هند جدا 

گفت به دلیل اختالف و نبردی این  توان ینمست. تنها ا بررسی  ابلدالیل فراوانی دارد که ق
در  تر قیعماما دالیل ؛ دیگر شدند یك و ضددو در برابر هم قرار گرفتند و از هم جدا شدند 

 گرایی و ناتورالیسم حوزه و منطقه است. شکل طبیعت
گاه  خاستشناسی مربوط به  ی باستانها افتهی مبتنی بر یها هینظراگر جدیدترین 

های ازبکستان )دوره باستان  حدود قفقاز و استپ ،پی بگیریمرا ایرانیان  و یان و هندیهندواروپا
گاه اشو زرتشت هم  دانیم که خاست یم. کنند یمویژه دره زرافشان را بیان  آسیای میانه( به

وارزم جایی در نزدیك ازبکستان، سمرقند و بخارا بود. خ 2احتمال بسیار زیاد خوارزم به
عنوان یك سند تاریخی نشان  است. گاهان اشو زرتشت به ها یرانیاگاه جدایی هند و  خاست

خوب و نیکو( و زم )زمین(  xvāɵraاوستا: )از سرزمین خوارزم دارد. در واژه خوارزم، خوآر 
به « xārخوار، »به معنی سرزمین هموار و خوب است. هنوز در زبان مازندرانی واژه اوستایی 

 .برند یمخوب و نیکو را به کار  معنی
                                                                                                                                              

 کتاب جامعه باستان. سندهیو نو ییکایشناس آمر جامعه شناس و  مردم Lewis Henry Morganمورگان  یهنر سیلوئ 1
دریاچه آرال  و در کنار رود آمودریا دلتای است که در ترکمنستان و زبکستانا در بزرگ و کهن م، سرزمینیخوارَز 2

 .قرارگرفته است )خوارزم(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_(%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%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%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%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
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گاه ستیز کیهانی در آسیای میانه، بخشی از ترکمنستان، مرغیانه افغانستان،  بنابراین، خاست
، معنی کنند یمی معن  همکار بردند که بلخ  هباختر است )باکتریا اصطالحی که یونانیان ب

ور احمد تفضلی غرب هم دارد که درست نیست و کمی با باختر متفاوت است(. پروفس
. اسمی که او از متون باستانی پیدا کرد. کرد یمجای باکتریا یونانی از بلخ به نام بلخان یاد  به

ها که در هند  . اسورهشوند یمو ایرانیان اهوراپرست  ردیگ یممایه ستیز شکل  از این قلمرو بن
دایی دارند. اهورا فقط ها برای ایرانیان صبغۀ خ . اسورهدندیپرست یمدیوند؛ ایرانیان آن را 
 خوریم. برمی /ahura.mithra/ در مهریشت اوستا به اهورا میترا بلکه ،اهورامزدا نبوده است

که اهورا لقب بسیاری از ایزدان  دهد یمهم صفت اهورا دارد. این شواهد نشان  1اپام نپات
عنوان  اهورامزدا را به. برد یمگاه اشو زرتشت این واژه را خاص اهورامزدا به کار  بوده است. آن

 همه خدایان برگزید و خدای یکتای ایرانیان قلمداد کرد.  خدای بزرگ بین این
النهرین،  که در یونان، بین واقع مروج یکتاپرستی در ایران باستان بود. هنگامی زرتشت در

است؛ سخن از  /polytheism/عصر خدایان و عصر چندخدایی  ،مصر و تمام باستان
آور و خیلی زودهنگام برای روزگار باستان است؛ اما ندای اهورایی  بسی شگفتیکتاپرستی 

واقع گام مهمی در عرصه یکتاپرستی در جهان است. بخش دوم نتیجۀ ستیز  اشو زرتشت در
قرار داده و  تأثیرمندان فلسفه یونان باستان را هم تحت  کیهانی به گمان بسیاری، دانش

سو به ستیز دو بُن در تفکر ایرانی  باستان است از یكدیالکتیکی که در فلسفه یونان 
جهان را تحت  ،نگری وی بینی زرتشت و دو بُن گردد. جای بحث دارد که چگونه جهان برمی
مندان، دیالکتیك در  به گمان دانش نگری زرتشتی نبود ه است. اگر این دو بنقرارداد تأثیر

فروهر  تأثیرون هم تحت طافالبینی  . جهانگرفت ینمشکل  فلسفه یونان شاید هم
/faravahr/ شده قائلگرفته است. گوهری که زرتشت برای گیتی و هر ماده  زرتشت قرار، 

گیرد. تقابل جهان فروهری و جهان  برابر مادّه قرار می برابر عنصر روحانی به نام فروهر در
 ورد بزرگ ایرانیان است. آ گیتیك یا گیتیانه هم دست

زارهای آسیای  چنین باوری را در زندگی چادرنشینی و بدوی در شن دلیل دیگر پیداییِِ
زار در ترکمنستان و مغولستان  وجو کرد؛ سرزمین شن مرکزی از جمله خوارزم باید جست

رقم زد و آنان  ،ویژگی جغرافیایی و زیستی قوم هندوایرانی و ایرانیانی را که بعدها جدا شدند
، گردباد و عوامل ها توفانبیعت قرار داد؛ تقابل در برابر را در تقابل با طبیعت و ستیز با ط

                                                                                                                                              

1 /apām napāt /ها خدای آب به معنای وداها پام نبات درااست. و هندوایرانی  هندواروپاییکهن در اساطیر  ایزدان از 
پام نبات یکی از سه خدای بزرگی است که لقب ااست.  شده ادی وی از ها نوه آب یا ها فرزند آب با عنوان اوستا در و آمده

 .ای مقام اوستاهوره داشته و این خود گوی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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رفت، در سرنوشت مادی و معنوی ساکنان بسی گ یمجوّیِِ سهمگینی که در منطقه شکل 
 تأثیرگذار بود. 

محیطی و  به این نتیجه رسید که این ستیز کیهانی و تقابل انسان با ویژگی زیست توان یم
عنوان  انی بیاموزد که باید این نامالیمات طبیعت را بهباعث شد قوم هندوایر بومی است که

شمار آورد.  را خدایان به کنند یمجهان دیوی بپندارد و کسانی که با این فجایع زیستی مقابله 
. به گمان من، خدایانِِ جنگ ریشۀ ردیگ یمبعد خدایی مانند بهرام ایزد جنگ شکل 

واقع  ها در . آنجنگد یمها  است با اسوره ایرانی دارند. ایندرای هندی که خدای جنگ و هند
اند. البته این یکی از دالیل است نه دلیل غایی. یکی از  دیوان جوّیِِ توفان و نامالیمات آسمانی

گیری ستیز کیهانی تقابل با طبیعت است. نیاز انسان برای معیشت باعث  شکل  دالیل مهم
انسان خدای باران را نیایش ی یك مجموعه اساطیری شده است. ها اسطورهخلق تمام 

راستی، در  نیاز داشته است. به چون دنبال آب بوده و به عنصر حیاتی آب شدیداً ،کرده می
ها  این رأسخشك، ایزدان و خدایان آب گوناگون هستند. در  کویری و نیمه یك سرزمین نیمه
ز ستیز کیهانی، آور است که خود نماد آشکارِِ ستیز کیهانی است. بخشی ا تیشتر ایزد باران

سالی را از بین ببرد تا باران  دیو خشك خواهد یمسالی است. انسان  تقابل تیشتر با دیو خشك
از  ها اسطورهها به  . نگاه آناند بودهبیاید. ایرانیان برای کشاورزی و برای حیات به باران نیازمند 

شناختی  ز منظر زیباییها را نباید تنها ا اما اسطوره شناختی بود، یك نظر نگاهی زیبایی
 اند. ها هم دخیل عنصر معیشت و نیازهای مادی انسان در اسطوره بلکهسنجید، 

ورکنندة طبیعت نیاز به باران داشتند. ایرانیان و کشاورزان یا همان طبقۀ تولیدکننده و بارْ
 نشیآفراین یك امر معیشتی است. جشن نوروز هم یك امر معیشتی و هم جشن قداستِ 

. شب یلدا شب زایش خورشید شود میر تا کشاورزی میسّ شود می تر گرمورشید است. خ
که جشن سده نام دارد. این باورها  دنریگ یماست و چهل روز بعد چلّه خورشید را جشن 

 صرفاًخواهم بگویم که  شناسانه و هنری دارد، اما می زیبایی /Aesthetic/جنبۀ استتیك 
کشاورزان را به  ها مخصوصاً نیازهای انسان ها اسطوره بلکه ؛شناختی نیست امری زیبایی

دارند، از  ی ایرانی که مسئولیت معیشت و باروری زمین را بر عهده ها تودهگذارند. نمایش می
نوروز  ها جشنروند. اوج این های فصلی پاییز و زمستان میهمان اسفندماه به استقبال جشن

 .شود میاز ماه اسفند آغاز  بهار است که عمالًگر آغاز کشاورزی در فصل است که نمایان
یی را پدید آورده که در پهنۀ ها اسطورهها و  عوامل جوّی، زمینی و کشاورزی داستان این

اند. گنجینۀ اساطیر ایران که با اساطیر ایالمیِِ خوزستانِِ بزرگ و  اساطیر ایران بسیار غنی
یالمی، ریشۀ اساله است. اساطیر ای عظیم و چند هزار ینهگنجکهن نیز پیوند خورده، 

ی ها اسطورهگنجند. در مجموعۀ  ۀ اساطیر بومی ایران میمجموعایرانی ندارند، اما در  و هند
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ی ها نمونهگاه چغازنبیل یکی از اندازه مضامین اساطیری وجود دارد. نیایش یبایالمی 
1برجستۀ وجود اساطیر ایالمی است. اینشوشینك

/Inšušinak/  خوزستانیان خدای بزرگ
شده است. مجموعۀ اساطیری  گرفته  ها یالمیاباستان بود. نام شهر شوش از نام خداوند 

ها گاهی فکر های هندوایرانی و غیر هندوایرانی است. بعضیایران دربرگیرندة اسطوره
 زده و غیری زرتشتی؛ این داوری شتابها اسطورهی ایرانی یعنی فقط ها اسطورهند که کن یم

چنین نیست. درست است که بخش بالنده و ماندگار اساطیر کهن را  که درحالیست؛ علمی ا
ها های بومی فالت ایران پیش از ورود آریاییوجو کرد، اما ریشهدر متون زرتشتی باید جست

 توان ینمرا نباید فراموش کرد و نادیده گرفت. حضور فرهنگی و آیینی ایالمیان را هرگز 
هزارسالۀ بومیان  ی پنجها اسطورهگاه گاه ایالمیان و خاستخاست فراموش کرد. خوزستان

اند و از نظر های چندهزارسالهفالت ایران است. ایالمیان صاحب خط و نگارش و خالق کتیبه
 ترند. رفتهفرهنگی و خط و نگارش از هندوایرانیان پیش

چنین اساطیر مانوی را زمین را باید در نظر بگیریم. همبنابراین، مجموعۀ فرهنگی ایران
گیرد و ی ایران جدا کرد و بگوییم که در شمار اساطیر سامی قرار میها اسطورهاز  شود ینم

میترایی و  ل به زرتشتی شویم. اساطیر مانوی، اساطیر مزدکی، اساطیر زروان،ئفقط قا
ساطیر طور کلی همۀ مجموعه را باید در نظر بگیریم. ا سیای صغیر، و بهآمیتراباوری در 

از اساطیر یونان باستان است.  تر کهن ها سده بلکهزند،  یمپهلو  تنها به اساطیر یونان ایرانی نه
ی یونان، همان ایلیاد هومر به حدود ا اسطورهمتن  نیتر کهن دهد یمتحقیقات جدید نشان 

چون متون ایلیادی غیر از این ایلیادی که  گردد. یبرموپنجاه پیش از میالد صد هفت
ای  گردد. اکنون اگر متون کتیبه پ.م. برمی 800از این است به حدود  تر کهنشده و  چاپ

رسیم که تا امروز  به هزارة نخست پیش از میالد می ،پیش از عصر ایلیاد را هم در نظر آوریم
هزار سال دیرینگی  ی ایرانی پنج تا ششها اسطورهگنجینۀ  که درحالی؛ شود می هزار سال سه

های غربی یك منبع  حتی به زبان وقت آن .ی ایرانی شناوریمها اسطورهگنج  دارد. ما روی
پهنۀ  خواهند ینمی ایرانی نداریم؛ شاید ار آن رو که ها اسطورههمۀ  کامل برای شناساندن

پیش  ها سالنامۀ اساطیر جهان که بنده  ی ایرانی در جهان دیده شود. دانشها اسطورهعظیم 
، حدود چهل صفحه به اساطیر یونان پرداخته و فقط چند آن را ترجمه و منتشر کردم

صفحه به اساطیر ایران اختصاص داده است، آن هم اساطیر ایران را در مجموعۀ اساطیر 
صلی دربارة اساطیر ایرانی را به آن فم النهرین مطرح کرده است. البته من جستار نسبتاً بین

                                                                                                                                              
 .داری از شوش را نیز بر عهده داشت بانی و پاس ها در تمدن ایالم بود. او وظیفه نگه الهه ینتر یکی از مهمو نام الهه ایالمی  1

 ها بود. در خوزستان و در نزدیك معبد چغازنبیل و معابد باستانی ایالمی تحت تأثیر و تعامل بابلی اسطوره ایشوشناک
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ی ایرانی چنین نیست. در برابر پیشینۀ ها اسطوره گاه جای واقعاًاما  ؛بخش اضافه کردم
شود، نگاهی  شناسی جهان دیده می های اسطوره نامه اساطیر در ایران، این نگاه که در دانش

مند و فرهنگستانی نیست. به عنوان نمونه، وقتی همین مضمون ستیز کیهانی به دورة  روش
 اساطیر ایران اشاره شود؟ گردد، آیا نباید به دیرینگی چنین باوری در  یی برمیهندواروپا

ی ها اسطورهترین  های اساطیری یونان، روم، مصر و کهن ی ایرانی در کنار مجموعهها اسطوره
های استوار در این زمینه برنداشتیم.  جهان قرار دارد. البته کوتاهی از خود ماست که گام

مانند جان همیشه دهان گشودیم که دیگران در مورد اساطیر ایران بنویسند. شخصیتی 
چندان خالی از اشکال و سهو نیست. از این  ،را نوشته شناخت اساطیر ایرانکتاب که  1هینلز

 های ایرانی نیست.  نگر و فراگیر در حوزة اسطوره این گذشته، اثری جامع
سنگ اساطیر ایرانی بها دهیم که  گرانتر به گنجینۀ  کید کنم که باید بیشأت خواهم یم

ادبی و هنری ما ایرانیان در عصر جدید خواهد بود. امروزه نقد ی ها نشیآفر بخش الهام
مکاتب نقد ادبی و نقد هنری در جهان است. اگر  ترین مهمشناختی یکی از  اسطوره

المللی معاصر را در عرصه ادبیات و هنر داریم، یکی از دالیل آن همین  ینبکارهای  شاه
ده است. از آغاز قرن بیستم که جیمز شناسی اتفاق افتا پژوهشی است که در عرصۀ اسطوره

را منتشر کرد، ادبیات و هنر تحت تأثیر آن قرار  شاخۀ زرینکتاب دوازده جلدی  2فریزر
 رو شد. و یرزگرفت وساختار و محتوای ادبی قرن بیستم 

ورانه و آبینیم که زندگیِِ جنگاگر به موضوع ستیز و چالش کیهانی برگردیم، می
و  آبر علت شد تا این ستیز کیهانی شکل بگیرد. همان بحث گرایانه مزید ب طبیعت
اشو  گاهانسالی. مضمون دیگر مضمون رویارویی هرمزد و اهریمن است. بر اساس خشك

مینو زرتشت، اهورامزدا خدای بزرگ است و یکی از تجلیات او سپنتامینو در تقابل با انگره
نگر بدل ز سوی مغان به زرتشتیت دوگانهقرار دارد. زرتشتیتِ یکتانگر در دورة ساسانیان ا

موبدان روزگار ساسانی اهریمن را در مقابل اهورامزدا قراردادند.  شد و مغان و موبد
واقع،  این مضمون را خود زرتشت مطرح نکرده است. زرتشت یکتاپرست است. در که درحالی

ن تثلیث قرار دارد. این ای رأسیم که اهورامزدا در کن  اشارهبه یك تثلیث گاهانی  میتوان یم
مینو هست. مغان پس از زرتشت  تقابل هرمزد و اهریمن نیست. تقابل بین سپنتامینو و انگره

باستانی  نییآاین بحث را از نو به صورت باوری ثنوی مطرح کردند. اصالحاتی که در این 
 النهرین بود. بین تأثیرتحت  مغان انجام شد، محتمالً دست به

                                                                                                                                              
 .بود فریقاییادانشکده مطالعات شرقی و  در شناسی تطبیقی دیناستاد John Hinnells R زجان راسل هینل 1

 .است اسکاتلندی شناس شهیر گر و مردم پژوهش جیمز جورج فریزر نام کتابی از den BoughThe Gol زرین شاخه 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
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النهرین که جزو فرهنگ هندوایرانی نیست هم  تیز کیهانی را در اساطیر بیناز سوی دیگر، س
جا هم  . در آنرندیگ یمها قرار  النهرین هم خدایان برابر غول کنیم. در بین مشاهده می

« انکی»واقع، خدای کهن سومری بابلی که  مضمون ستیز و مبارزه نقش مهمی دارد. در
جا هم این مقابله وجود دارد. ستیز کیهانی  . آندهد یماست، غولی را به نام کینگو شکست 

 یاد یك نظریه است که استادِ زنده  توان دید. این را در کل فرهنگ آسیای غربی هم می
شود و  پرورانده است. آسیای غربی یك مفهوم فرهنگی است. از هند شروع می جالل ستاری

ن، یونان و روم ادامه دارد. این دو النهری اش تا ایران، آسیای میانه و مرکزی، بین پهنه
مشاهده و مطالعه است. ولی   نگری و ستیز کیهانی در مجموعۀ اساطیر آسیای غربی قابل بن

اکنون موضوع بحث ما نیست. زمان زیادی الزم است تا وارد بحث فرهنگ هندی و 
نگو باعث جا هم جنگ دیوان و غوالن را هم داریم. شکست غول کی النهرینی بشویم. آن بین

 رأس. انکی هم مانند زئوس در شود میالنهرینی  پیروزی انکی و مجموعۀ خدایان بین
 شود. دهد و خدای خدایان می ها را شکست می گیرد. زئوس هم تیتان خدایان قرار می

تری  ی ایرانی به دقت بیشها اسطورهمینو در  مجموعۀ هرمزد/ اهریمن و سپنتامینو/ انگره
اند. اندیشۀ  پرست بوده یه نباید داوری کنیم که ایرانیان ثنوی یا دوگانهسو نیاز دارد. یك

و مغان این اندیشه را  کند میبعدها تحول پیدا  بلکهاندیشۀ خود زرتشت نیست؛  ،ثنوی
نگری وجود ندارد. در  دو بن بگویم که در اصل باور اشو زرتشت اصالً خواهم ینمپرورانند.  می

نگری بین هرمزد و  اما دو بن؛ خوریم نگری برمی ی به دو بنا آرای زرتشت هم به گونه
هست.  رندیگ یمدیوان قرار  برابر کمالهاهریمن نیست. بین عناصر دیگری که امشاسپندان در 
جا در بین دیوان و  اند. این ها خدایان این دو مجموعه تقابل دارند. در هند، برخی از دئوه

« اَندر»ی زرتشتی به دیو ها اسطورهدر  ،ان ایندرای هند استدیوان اَندر یا اِندرا که هم کماله
 دهنده همان تضاد است.  . این نشانشود میتبدیل 

او را  های هندی است باید بگویم که ایرانیان باید قاعدتاً دربارة ایندرای هندی که جزو دئوه
ندرا در نزد ایرانیان واقع ای گیرد. در شمار آورند، چون در تضاد کیهانی قرار می جزو دیوان به

اما از سویی ؛ گیرد دیوان(، قرار می دشمن است و در شمار دیوان بزرگ، اندر )یکی از کماله
گیرد. اگر  ی، رستم، تعلق مینبه ابرپهلوان ایرا بینیم که بسیاری از صفات ایندرا بعداً می

ات برجستۀ رستم صفات برجستۀ ایندرا را بنا به متون ودایی در نظر گیریم و آن را با صف
شده است. رستم از شکم  یابیم که بسیاری از صفات رستم از ایندرا گرفته  بسنجیم، درمی

که  شود. این گونه از پهلوی مادر زاده می ه، ایندرا هم همینآمدرودابه و پهلوی رودابه به دنیا 
بسیاری از صفات ایندراست.  ها این ،کند خوارة قهاری است و گورخری را شکار می رستم می

رسد. همۀ این نکات وری در ایران هم میآ صفات ایندرا به بهرام ایزد جنگ و جنگ
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ات مهمی برای تحقیق است. باید تحلیل کرد چه صفاتی از ایندرا وارد شخصیت ایزد موضوع
بهرام شده و چه صفاتی از او به رستم تعلق گرفته است. بهرام در شعر فارسی نقش فراوانی 

 خود موضوع جستار دیگری است.دارد و این 
دیوان همان جنگ و تقابل بین دو نیروی خیر و شر است.  ستیز بین امشاسپندان و کماله

د، ان کردهی تعیین ا اسطورههزار سال برایش زمان  کل مجموعۀ اساطیر ایرانی که دوازده
وران این با . از نظر اسطورهشود میهزار سالش در جنگ بین نیروی خیر و با شر سپری  سه
ی خیر و شر، اشاره به دورة ختگیآمبه دوران گمیزش یا  ختهیآمهزار سال اساطیری  سه

 هزار سال واپسین فرارسد. سه نآ کهکنونی است. چون پایان جهان فرا نرسیده 
نـی ایرانـی دارد. اگـر ایرانـی را بخواهیـد      امروز جهان نبردگاه خیر و شر است. این دیدگاه بُ

ی ریاسـاط را بشناسید. البته یکی از وجوه شناخت ایرانیان وجه  شیها طورهاسبشناسید، باید 
جـا کـم    است. اگر کسی اساطیر ایران نشناسد، برای شناخت جامع فرهنـگ ایرانـی یـك    نآ
، شـود  مـی ی اساطیری جهـان دیـده   ها مجموعهتر در بین  . این اندیشۀ اساطیری کمآورد یم

است. در اساطیر ایرانی، دنیا صحنۀ نبردی است بـین   محور گرا و رسالت اندازه اخالق چون بی
رسد که  به فرشگرد و رستاخیز و به یك جهان نویی می جهاننیروهای خیر و شر و در پایان 

محـور اسـت. فـرق دارد بـا     اخـالق  ایرانی کامالً راستی ژرفای اساطیر  جهانی آرمانی است. به
هـا مضـمون   اطیر هنـدی کـه در آن  ی یونان و رومـی یـا حتـی در بخشـی از اسـ     ها اسطوره
محوری چندان مطرح نیست یا اگر مطرح است مضمونی اصلی نیست. قصدم مقایسـه  اخالق

را باید یادآور شد. در اسـاطیر یونـان، زئـوس در     ها تفاوتتر برای شناخت عمیق بلکهنیست؛ 
دسـت  دارانِِ هرا است؛ زئوس در پی بـه جنگ با دیگران و همسرش و مجموعه خدایان طرف

جنگد و در ستیز با دیگر خدایان است. زمینۀ تقابل و اخالقی که متعدد می بانوانیزدا آوردن
. در هنـد،  شـود  یمـ تر در اساطیر یونان و روم و مصر و هند دیده  کم ،در اساطیر ایران هست

انـد.   قدسی کامالًایزدان ایرانی  که درحالیگذرانند.  خدایانی مانند ایندرا بسیار عیّاش و خوش
 اند.  خدایان در ایزدستان ایرانی نماد زیباییِِ آرمانی و تعالی روح انسان

 خواهم یم بحث من این نیست. البته من قصد ندارم بگویم اساطیر ایران خیلی برترند. اصالً
چون اگر صفات بد در انسان  بگویم که این نتیجۀ تقابل است؛ نتیجۀ ستیز کیهانی است.

و ایزدان و خدایان متجلی بشوند، پس  ها اسطورهجود دارد و باید در وجود داشته باشد که و
اند. ها نسبت دادهاند. همۀ این صفات را به دیوان و دئوهایرانیان تکلیف خود را مشخص کرده

ولی  ،اند تان خدایانساند. دیوان در اعصار باالبته دیوان هم روزگاری جزو خدایان بوده
به دیوان نسبت دادند. اما  ااند و هر چه صفات بد ر ان دیو شدهخدایانی که در نزد ایرانی

. این همان نتیجه و برآیند دوگانگی و اند همنزّایزدان  ــ و در نزد ایرانیان اهوراها ــخدایان 
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ستیزی است که در فرهنگ و اساطیر ایرانی باید شناخت. چرا ایزدان ایرانی همه منزه و 
بخورند و بیاشامند و ازدواج کنند، مانند  نسانی دارند؟ مثالًاند و خیلی کم صفات ا آسمانی

در اساطیر  ی باشند.گذران خوشبرخی از خدایان هندی، یونانی و رومی دنبال عیاشی و 
خوریم، ولی همۀ این صفات را به دیوان  گذرانی برمی ایرانی نیز به چنین عیاشی و خوش

 اند.  نسبت داده
هم منعکس است. ما در زندگی روزمره با دیگران یا  ها یرانیاا نگری در رفتار م این دو بُن

بد هستیم و شر و بدی را در جرگه  بسیار خوب هستیم و سپید و کامل؛ یا با دیگران کامالً
تك ما  پنداریم. این ستیز کیهانی در درون تك بینیم و خود را فرشته می طرف مقابل می

و  میشیاند یمکه چرا ما سپید و سیاه  ینا ؛یلی استتحل  قابلوجود دارد و موضوع 
رفتارهای  ها اسطورهایم.  نگر باشیم را فراموش کرده شود نسبی یی که باعث میها نهیزم

ی ها اسطورهی در اسطوره بسیار مهم است. اگر رفتارشناسدهند. بحث  یمانسانی هم نشان 
 .میبر یمن و دیگران پی تر به رفتارها و الگوهای رفتاری خودما ایرانی را بشناسیم، بیش

توانیم آن را از  رسیم که می ی باستانی، به دورة حماسی میها اسطورهی ها دورهپس از 
عیان است: ایران و  کامالًدیدگاه ستیز کیهانی بنگریم. در حماسۀ ملی ایران نیز این ستیز 

های خوب و  صیتشخ بسا چهاند.  توران. تورانیان همه بد و ظلمانی و نماد شر و نماد اهریمن
هستند. اما بنا بر همان برداشت حماسی، چون ستیز  «پیران ویسه»معتدلی هم مانند 

اند. در ایران نور هست، هر چه  کیهانی باید صورت گیرد، همۀ تورانیان در صف شر و اهریمن
هست مظاهر خیر است. ایران در گذار چندگانۀ تاریخ، شاهد اعمان شریرانه هم بود. برخی 

روایان و حتی پهلوانان هم عاری از اعمال شریرانه نیست. خیلی جاها  ارکردهای فرماناز ک
دادهای بد و حتی ظالمانه هم وجود دارد، ولی ایران بنا به باور اساطیری  اشتباهات و رخ

یم. برده کسی ا آزادهاریه یعنی آزاده. ما « ایر»پارچه نور مطلق است. نام کشورمان هم از  یك
به معنی حرکت کردن است؛ یعنی آزاد بودیم و حرکت  -ar  از ریشه« ariya»ون نبودیم. چ

. کنند یمیی هستیم که بردگان ظلمت و تباهی و شر را نمایندگی ها آنکردیم؛ در مقابل 
ی ایران و یونان هم این ستیز وجود ها جنگستیزهای حماسی وجود دارد. در همۀ  جا همه

و توران، افراسیاب نماد اهریمن است. ضحاک هم نماد داشته است. در رویارویی ایران 
تقابل فریدون با ضحاک از حالت  اهریمن و خود بخشی از وجود پلید اهریمن است.

از سویی، ستیز یك شخصیت حماسی چون کاوه با  شود میاساطیری به حماسی تبدیل 
ارد. مضمون همان ای به ستیز دو بن اشاره د توجه است و به گونه ضحاک و اهریمن هم قابل

ها و ستیز اهریمن و اهورا، مضمون ستیز تیشتر و  ها و اسوره است. مضمون همان ستیز دئوه
ی نیست؛ ایزد ا پرآوازهاپوش است. مضمون ستیز رَپیتوین و دیو سرما است. رَپیتوین ایزد 
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به ها  . او زمستانکند مییرزمینی است. این ایزد با دیوان و سرما مبارزه زی ها چشمه
ی گیاهان و ها شهیرتا  دارد یمیرزمینی را گرم نگه زی ها چشمه آبو  رود یمیرزمین ز

اند که چون در زمستان درختان  برده درختان نخشکند و نپوسند. در ایران باستان گمان می
. ایزد نوروزیِِ رَپیتوین در زیرزمین دنریم یم، پس شود میپژمرند و خشك  و گیاهان می

های  آید و جشن او یکی از جشن و سرِِ نوروز روی زمین می دارد یمنگه را گرم  ها شهیر
گیرد؛ با دیوانی که  نوروزی است. ستیز رَپیتوین و دیو سرما در زیرزمین صورت می

واقع ستیز با اهریمن است که کارش  پوسانند. در و می خشکانند یمهای گیاهان را  ریشه
 تباهی و نابودی طبیعت است. 

طوری که در زبان قرار داده است. به تأثیردر زبان فارسی هم واژگان را تحت  ستیز کیهانی
اهریمنی است )اوستا: « کلّه»مثال واژة  .اوستایی و پهلوی واژگان دیوی و اهورایی وجود دارد

kamǝrǝƌa- برای اهریمن به« سر»( و واژهکار نمیرفته؛ چون واژه .ای اهورایی است
ا کلۀ اهریمنی. کلّه در زبان فارسی هم هنوز بار منفی هم دارد؛ چون یعنی کلّه، ی« کمرزَه»

بار منفی دارد. یافتن واژگان دیوی و اهورایی در فارسی دری، « کلّهبی»واژه دیوی است، 
)یعنی « گُوِِد»جویان باشد. تواند یك موضوع پژوهشی خوب برای دانش یمپهلوی و اوستایی 

خن گفتنی نیك و یك واژة اهورایی است؛ اما وقتی اهریمن گوید( در زبان پهلوی برای س یم
)از مصدر « دِرایِِد»زند از واژة دیگری که اهریمنی و دیوی است، یعنی از واژة  یمحرف 

 شود. استفاده می«( 1دِراییدن»
این ستیز کیهانی در کُنه فرهنگ ما و نیز در زبان و ادبیات ایرانی وجود دارد. در ادبیات 

مون عرفانیِِ ستیز با نفس امّاره و دیو درون اشارات فراوان شده است. حتی فارسی به مض
ی باید با دیو و ددِ آدم اند. ل شدهئهفت مرحلۀ عشق، و مراحل مبارزه با دیو نفس برای آن قا

مایه  مایه و بُن دهنذة همان ستیز کیهانی است. جان درون مبارزه کند. این مضمون نشان
یزة بین دیو و فرشته است. دیو و فرشته در تقابل هستند و این ادب عرفانی ما همین ست

 مند فارسی وجود داشته است.  ستیز از هزار سال پیش در ادب شکوه
های زرتشتی، مانوی و مزدکی،  جمله در اسطوره های ایرانی، از در شناخت مجموعۀ اسطوره

های زرتشتی  لی اسطورهورد ستیز نور و ظلمت هست. مضمون اصآ نما و کلید و دست یك راه
های  واقع، در اسطوره در های مانوی و مزدکی نور و ظلمت. خیر و شر است و در اسطوره

مانوی جهانِِ مادّی سراسر ظلمانی و کُنه وجود آدمی ظلمت است و جهان دنی و پست 
بینم؛ برای  پندارند. البته من چندان بدبینی در آن نمی است که برخی آن را بدبینانه می

                                                                                                                                              
 این مصدر است. هاحتماال بازماند« دَری بَری»هنوز بار منفی واژة  1
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فرجام، ظلمت را  های مانوی رسیدن به نور است و انسان باید به که آرمان نهایی اسطوره ینا
زند تا به سعادت معنوی دست یابد. زندگی مانی در بابل و آشنایی با باور سامی و  کنار 

تر عارفان پست و ظلمانی به شمار آورند.  عِبرانی باعث شد که او جهان مادی را مانند بیش
 دری مانوی تحت تأثیر باورهایی است که جهانِِ مادی پست و دنی است. اما ها اسطوره
مقدس  بلکهپست نیست،  تنها نههای زرتشتی و میترایی جهانِِ مادی یا گیتیانه  اسطوره

ای از تجلیات آسمانی است. همۀ مظاهر طبیعی و این جهانی  است. طبیعت اهورایی و جلوه
شناخی ایرانی، در سه هزار  ون بنا به اساطیر کیهاناند چ از یك اصل مینویی شکل گرفته

سال نخست، کیهان صورت مینویی و غیر مادی داشت و در سه هزارة دوم شکل مادی به 
ها  اند و باید آن های زرتشتی، گیاهان مقدس خود گرفت و اصلی مینوگی دارد. بنا به اسطوره

ایزد آذر سرچشمه گرفته که  را پاس بداریم. آتش مقدس چون سرچشمۀ ایزدی دارد و از
کنند.  یمی دیگر مطرح نوع بههای مانوی همین ستیز را  پسر هرمزد است. ولی در اسطوره

پست و  د،ان تش که عناصر چهارگانۀ جهانآجهان مادی پست، پس خاک و باد و آب و 
 تر ای از نور و ظلمت است و بخش ظلمانی وجود آدمی آن بیش یزهآماند. انسان  اهریمنی

است. فقط یك ذرّة نور در تن انسان زندانی است و انسان باید با مجاهدت معنوی خود این 
های  ی از ذرات و پارها ذرهپاره نور بهشتی را آزاد کند و به عالم علوی بفرستد. ما 

کرم خاکی است؛ پس غرور و تکبر آدمی چه  مثابه بهفرامیلیاردی کیهان هستیم. آدمی 
 پر ازگونه پست و ظلمانی است. آدمی  ینات. آری در باور مانوی، انسان جا و بیهوده اس هناب

ی از نور در خود زندانی کرده است. رسالت ا تکهای است که تنها  پاره ظلمت است و گوشت
ش باید که آن تکه فرایندانسان مبارزه با دیوِِ درون است. این همان ستیز کیهانی است در 

شود و به جهان نور و بهشت  پاره نور را رها سازد، رستگار می نور را نجات داد. اگر آدمی آن
  شود. نمون می اش خوانند ره اعلی که بهشتِ روشنی

های ایرانی که  به گمانم، نتیجۀ بحث این است که نگاه دیگری بیندازیم به مجموعۀ اسطوره
ی مزدکی ها گیرد. بسیار مایل بودم به اسطوره یبرمهمه مضامین اساطیر ایران را در 

های  های مزدکی در اسطوره سپارم. اسطوره های آینده می بپردازم؛ اما آن را به نشست
جویان با این نگاه و  کنم که دانش یمجامگان و سپیدجامگان هم نمایان است. آرزو  سرخ
ای ایران را بررسی و  های اسطوره یتشخصگونه  اندازی که مطرح کردم، به همین چشم

 تحلیل کنند.
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حاصل  «فرهنگ ،یشناس باستان ،خیتار .انیتا ساسان انهخامنشی از، رانیشرق ا یامپراتور دوران»مقاله در کتاب  نیا 1

و در  یگردآور ینسکیتویل چیآناتُلوو سیاست که توسط بار هیروس یشناس شرق یتویدر انست یالملل نیب یانس علمکنفر
 یکمك مال ه،یبشردوستانه روس ادیبن یمال تین مقاله با حمایا در مسکو برگزار شده است. 2018آپریل سال  16-18

 شده است. هیته 452a,//3,/06شماره 
(، ی)متوف یو از جمله به استاد خویش دکتر بهمن سرکارات ییاروپا نیاز محقق یتعداد یها فتهوی به گ حال، نیدر ع 2

 کند. یاشاره م زین ز،یاستاد دانشگاه تبر
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ی «جادوگر نام( »mūš.pairikā -اوستا) «mūšpar» «بندهش» میانه فارسی متون در
 تجسم ،(شهاب یا دار دنباله ستاره) آسمانی جرم یك نام و نیز موشپر (.parīgاست )پهلوی. 

 «بندهش» در( 154 ،2004 چانوکووا) است. «دزد» Mūšpar لقب ،شر از معینی نیروی
 «یسنا» ،«мышь- Пари»، «پری موش( »mūš.pairikāاوستا ) پری است موشپر «دزد»

 خورشید اما بگیرد، پیشی ماه و خورشید نور از داشت آرزو او خفاش، شکل به( 8 شانزدهم
 به که هایی پری برابر در وِِردهایی بازدارنده. و به درخشندگی خویش بیافزود دچیره ش او بر

 (.9بخش 2جلد  دادوندی). اند شده شناسایی شوند، می نزدیك گیاهان و دام آب، آتش،

Pairika )ضعیف  برداشت و سالی خشك مانند منفی های در پدیده سانی اهریمن )پری ماده
 شکل به که داشت )پری ماده( وجود پریکایی مورد در ای افسانه. دارد وجود ،[محصول]

به  سگ از آن دو د،کرشقه  را آن پهلوانی وقتی. کرد می زندگی جنگل ای در سگ ماده
 خود زیبایی با و داشتند انسانی شکل های ماده( دیگر )پری پریکاهای. غیره و وجود آمد

 بار پری سیمای حال، عین در. زدند می تهمت ها آن به یا دادند می فریب را پهلوانان و مردم
  .به نام پریکا زرتشتی کاهنی نام به )کنید( نگاه اندازید داشت، مثبت

 یزد، شهر از زرتشتی ایرانی، خبرچین ام، پیرزن آورده [مولچانوا اِ.ک.] تر من پیش
 سروش جمشید» زرتشتی فرهنگ واژگانی در. «پری دختر» یعنی داشت، نام دخت پری

 یزدی: از عبارتند زرتشتی زن اسامی فهرست ،(Sorušiyān 1956) «شناس رتشتیز سروشیان
Рaribōnu،  کرمانیРаribānu و Раričehr .پری جزء اولین با دیگر زنانه های نام و ها نام این 

روبینچیك  روسیـ  واژگان فارسی فرهنگ) در مثالً اند، شده داده نشان فارسی گذاری نام در نیز
از جانب پری » Paridād ؛«پری با چهره» ،Раričehrساده،  Pari: مده استآ (783ص. 1983

 ،«از پری متولد» Parizād  ؛«صورت پری با» Parirox ؛«پری دختر» Paridoxt ؛«ایجادشده
Parivaš  وParināz «رایج های نام توان می فارسی در حال عین در. «پری مانند پری، مشابه 

شیطانی  ارواح توسط» рaridār جزء :کرد پیدا جزء همین اب را( ها شده منسوخ جمله از)
 پری دارد. تکیه در جزء است،« از پری زاده» parizade ،«شده ناپاک،مسخ

 وسطایی قرون شعر در «پری» کلمه مثبت معانی که کرد خاطرنشان لیتوینسکی. آ.ب
 ظاهر «شیرین و زیبا بسیار» که هنگامی و است، نامرئی پری. است فراوان تاجیکی فارسی

 اوقات گاهی ،(شد اروپا ادبیات پری وارد سیمای مقام، این در) کند مفتون می شود، می
 پری از( پری افسون پری بند،) جادوگران. است عقل آگاهی، سلب به قادر اما کند، می خوبی
 .(421 ،1990 خلیلوف، باسیلوف، لیتوینسکی،) کنند می بیرون را ها آن یا گیرند می یاری
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 و ها بلوچ ها، فارس ها، افغان ها، پامیری تاجیکان،حتی در در افسانه های ها ریپ یمایس
 در ها ریپ. کرده است رسوخ زبان تُرک و 1زبان اردید مردم میان در و محفوظ مانده دیگران

 به نیکوکار های پری .شود می ظاهر 3زئومورفیك و 2شکل آنتروپومورفی تاجیکان به میان
 به پری شرور و زردرنگ و سفید مار زهر، مار بی یا )شِنگ( سمور آبی یبا،ز پرندگان شکل
به شکل  خیرخواه، های پری انگاری، انسان در. شود می ظاهر ببر ویژه به درنده حیوانات شکل

 اند مردانی یا پسران یا به شکل قرمز، یا آبی سفید، های لباس با جوان زنان یا زیبا دختران
بر تن  چرکینی های لباس و آور نفرت ظاهری های شیطانی پری ند،هست عبادت درگیر که

 دارا هستند. را... و بزرگان خود ،«شاه» ها ریپ .دارند
 سایر و دری زرتشتی تاجیکی، فارسی، به) ایرانی فولکلور که در کنیم اضافه هم را این
 .دارد مثبت با معنایی ها، افسانه در ویژه به doxtar-e šahe pariyān( ها نزبا
 مبحث در  (Маzdāpūr 1995, 1, 499)مزداپور کتایوندکتر  «زرتشتی فرهنگ واژگانی»در

 рari، 2 )хubun( 1. دارد مطابقت واژه این با زرتشتی معادل سه فارسی، рari عنوان تحت
 doxtar-e šah-e=) فارسی به توضیح با dot-e šō-ye pari(yun)  (3. شمار.به شکل جمع()

pariyān .)گرچه ،شود محسوب می واحد عبارت یك آخری حالهر در که است دیهیب 
 .ندا مشخص آن دهنده تشکیل اجزای

 رواج آرزوها هنوز شدن برآورده برای( sofre) موسوم به سفره نذر ایران زرتشتیان میان در
 Маzdāpūr)سفره دختر شاه پریان  sоfre-ye doxtar-e šah-е раriyān عبارت. دارد

  رایج هست. (159 ،1383
 واژگانی میرزا در فرهنگ.است شده نیز استفادهhuri عربی  در زبان پری برابر واژه در

 ,1 غفاروف ) آمده است ahvaruو  houra جمع صورت به آن اطالق و hur پیدایش غفاروف

: حالت جمع. شود کار برده می یك معنی به در huriyyat و huri در زبان فارسی ،(270
 .تمام سیاه مردمكبا  چشمانی و درخشان سفید گونه یك با زیبایی بهشتی، یزهدوش حوریا،
 شود. شرق محسوب می زنانه در زیبایی آرمان

 (Mazdāpūr 2006, II, 366)  دهد. می hur pariنامرتبطی بندی  مزداپور ترکیب دکتر ک.
. -se ye rav-e hur pari o minit«ن تاجیكفولکلورشناسا .«به سان حوری پری ماند 

(Раҳимов, Носирова 2015, 135) دوشیزگان، دیوها، آن در که رایجی توطئه مورد در 
                                                                                                                                              

 شان ریشه در فارسی دارد. که زبان است کشمیر هند و زبان داردی، برای مردمانی در جامو 1
و  یتیشخص یها یژگ یو آگاهانه از نسبت دادن و قیدق با،یز یا استعاره (انگاری انسان) سمیمربوط به آنتروپومورف 2

 است. ایموجودات و اش ریسا ای واناتیانسان به ح یذهن
 کند. آورد و یا توصیفش می هنری که انسان و یا حیوانات را به شکل حیوانی دیگر درمی 3
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 duxtar-e=) ( اسیران این اوقات گاهی کنند. بت می، صحربایند ها را می خانم زاده شاه ویژه به

šāh-e pariyān و شود می اموات عالم وارد چاهی از داستان قهرمان. هستند دختر شاه پریان 
. دختری خوابیده است پری( «паридухтар-е») ای ریپ دامان بر سر که بیند می یوی راد

 را ها آن و جنگند می دیوها با شب هفت و روز هفت یا شب سه و روز سه( پهلوانان) دالوران
 و رهانند )شاه دختران( را می («шохдухтаронро») ها زاده خانم شاه و دهند می شکست

 .کنند می شخوی آنان را عروسان
. شوند می متولد هایی ازدواج چنین از ای العاده خارق افراد و معاشقه داشته مردان با پریان

 پری منتخب مردان. کند پرواز هوا در ها آن با و کند حمل خود با را ها تواند آدم می یپر
 عامه فرهنگ در. کنند می عمل شمنی ارواح یاور عنوان به پری خود و شوند می 1شَمَن

 شناسی  افسانه بنگرید) است مرتبط درختان و( بزها) کوهی بزهای با اغلب پری تاجیك،
 رایج باستان دوران زمان میانه از خاور و نزدیك خاور در پری که درخت، کوهی، بزهای
 پری و بیگ شکارچی نوادگان از را خود اهالی( پامیر) بارتنگ روستاهای از یکی در(. است
 از سگ خود راهان و با هم و بیگ که هنگامی .داد می پرورش را کوهی یبزها که دانستند می

 و پراکنده آشفته بزها. دوشیدند را بزها بستگانش و پری برگشتند، پری خارج و با روستا
 پری را ،(پاکستان) کلکته در. کرد ترک را شوهرش عصبانی پری و ریخت شیرشان شدند،
 و دار مادر نگه یاور طبیعت، ،قوچ( گاهی) کوهی بزهای خداوندگار مارکوم، الوهیت تجسم
 بر که است باورهایی شامل پری مورد در ها ایده باستانی الیه چنین هم. دانند می کودک
با  پری پیوند روز، نور در ها آن فعالیت دادن دست از کند، می تأکید ها آن شبانه ماهیت
 خیزی تأکید و حاصل باروری سرچشمه ها گل با و( فارسی معاصر پامیری، تاجیکی،) ورزاها،

( اعتقاد پامیری زنند. ها جوانه می گل شود، می جا هجاب که هنگامی پری دهان )از. کند می
 (.421 ،1990 خلیلوف باسیلوف، لیتوینسکی،)

 نگاری قوم و تاریخ مطالعه با کاالنداروف برای مثال لیتوینسکی و ت.س.. ب.آ گر پژوهش
پرداخته  شُغنان سانان به مطالعه اهریمن توجهی قابل طور به ،(2000 فکاالندارو) 2ها شُغنان

                                                                                                                                              
در سراسر جهان  خیاز تار شیکه از دوران پ اقوام است یدر برخ یسنت یرشته باورها كینام  ،سمیشمن ای یباور شَمَن 1

داد و درمان  صیو رنج افراد را تشخ یماریب توان یتماس با ارواح م ۀلیوس باوران معتقدند که به است. شمن  وجود داشته
. است یجادوپزشک یها از روش یکیزار  نییمانند آ یباور شمن دگاهید نیو رنج کرد. از ا یماریب جادیدر افراد ا ایکرد 

هستند که  یها مدع . شمنشوند یم دهیشمن نام ،کنند یو اجرا م شناسند یباورانه را م شمن یها که سنت ینیبزرگان د
 یبریس تونغوزی زبان از شمن ة. واژرندیارواح تماس بگ گریسفر کرده و با د یگرید یها با روح خود به جهان توانند یم

 است.« دانا» یگرفته شده و در اصل به معن
و شمال  کستانیتاج یخودمختار کوهستان بَدخشان است که در شرق جمهور تیوال یها هیاز ناح یکیغنان شُ 2

 در افغانستان به نام والسوالی شیغنان معروف است. شرقی افغانستان قرار دارد.
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 نشینان پری کوهستان بین ای در ترین موجود اسطوره محبوب»: کرد خاطرنشان وی. است
(пери )دادند قرار تحلیل و تجزیه مورد را اهریمنی موجودات سایر چنین هم «.است :

 welambezak ،(انداز سنگ) sangzanak ،(سفید زن) safed yinik دیوها، ها، آلباستی
 .غیره و( سیاهی) siyoi ،(کابوس شبانه)

 و شمالی قفقاز قزاقستان، مرکزی، و صغیر آسیای زبان ترک مردمان میان در پریانپنداره 
 میان در(. 421-422 ،1990 خلیلوف باسیلوف، لیتوینسکی،) رواج دارد نیز ولگا منطقه

 چنین هم ها آن .شد می داده نشان( زن هم و مرد هم) انسان شکل به اغلب پریان ها، آن
 پری، اوقات گاهی. باشند غیره و آتش های شعله دیگر، حیوانات کبوتر، شکل به توانستند می
 مثال، عنوان به) دارد نیز زئومورفیك های ویژگی برخی کند، می صحبت انسان شکل به که
 که کند می خاطرنشان باسیلوف. و.ن (شوند می داده نشان پرنده پاهای با دخترانی ها آن

 کوراوغلو قهرمان همسر را پری برخی. گردد برمی ایران اساطیر کهن های الیه به پریپنداره 
 یك سرنوشت از دارند، عشقی رابطه ها آن با که افرادی ها، پری به ترک گفته به. دانستند می
 اطراف پری در ،غربی سیبری تاتارهای نمیا در. گوید می غیره و چیز حیوان، شده، گم فرد

 متخاصم نیروی یك عنوان به و باشد مضر تواند پری می حال، این با. کند می کمك خانه
 ولگا، منطقه تاتارهای ها، قزاق قرقیزها، میان در پری جن ارواح ازجمله،) است شده توصیف

 یاور روح پری مرکزی، ایآسی مردم اکثریت میان در(. ها ازبك حدی تا و توبولسك تاتارهای
 دسته دو به پری اسالم، استقرار با. دهد می تشکیل را ها آن «ارتش» و است ها شمن اصلی

 آب عنصر پری با ها اسطوره از برخی در. اند شده تقسیم( кафиров) کافران و انمسلمان
 ــ ها ایجانیآذرب بین در سوپاری،ـ ـ  ها ازبك میان در) پری از خاصی نوع حتی دارد، ارتباط

 ولگا، منطقه در .است «آب های معشوقه» شخصیت دارای که دارد وجود( غیره و پاریسی سو
 شود. می پارچه واحد یكپنداره  یك به ها آن با و شود می نزدیك دیوها به پری معموالً

 انتخاب که شخصی با پری 1تساخورها و ها لزگین آوارها، ها، الک افسانه های اولیه در
 نفر یك دل به ند وشو می پدیدار زیبا ر سیمای زنانید ها آن. دکنمی صحبت ،اند کرده

 گرفتار بیماری نپذیرد، را پری عشق که مردی. شود می عاشقانه وارد رابطه او با سپارده،
 بیماری درمان و سرنوشت بینی پیش شیطانی، ارواح راندن بیرون توانایی با پری. شود می

 ، به نام1هایی نارت پری، ،2ها های الک حماسه در. گیرد می اداشپ خود منتخب فرد برای
 . کنند می زندگی بلورین قصری در برفی کوه فراز که بر گزیند، برمی 2و آرین برخخو

                                                                                                                                              
 .هستند جانیآذربا یجمهور یداغستان و مناطق شمال یدر مناطق جنوب ییاساخورها قوم 1
 یسکیو کولن یدر دو بخش الکسک یخیطور تار ها به لك هستند. هیروس یدر داغستان در قفقاز شمال یگروه قوم 2

 .شود یشناخته م هیبه عنوان لک یفرهنگ قومی ۀمنطق نی. اکنند یم یداغستان زندگ
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چه در فارسی رایج  آن یا дэв ارواح اهریمنی، چون شخصیت ایرانی، اساطیر در پری با راه هم
در  ،«دیـو » -daēva اوسـتا  ،«دیـو  صـنم،  بـت، » -daivفارسـی باسـتان    ،-daiųa. دیـو  است
 هــای امــا در زبــان شــود، شــناخته مــی id dēvفارســی باســتان  میــانی، هــای فارســی زبــان
 .است «خدا» -Dēvá. باستان هند ، در«آسمانی خداوند،» deiųo-s. اروپایی و هند

 دیوها: »شود می توصیف گونه این «دیوافکن ایرج» تاجیکستانی افسانه در دیو یك سیمای
 بزرگ، کاسه یك دهانه مانند عظیم، بزرگ، شان چشمان. اند رحم بی و ناک وحشت موجوداتی

 .«است غار به مانند شان دهان و لوله، شان مانند بینی های سوراخ نر، گاو مانند هایشان گوش
 در دیو یك گوناگونی سیمای» مقاله ل.ناصِرُوا در و د.رحیموف تاجیك فولکلورشناسان

 گاه جای تاجیك های افسانه در دیوها که دهند می نشان «تاجیکستان عامیانه های انداست
 از پرهیز در. جوشند و رجنبپُ بسیار حال عین در و منفی های دیوها شخصیت: دارند ای ویژه

 به تاجیك فولکلور در. دارند سزایی هب نقش ها افسانه قهرمانان شخصیت نمایاندن و درگیری
 و چشم هفتاد چشم، شش سر، هفتاد سر، هفت سر، سه: است شده اشاره مختلفی دیوهای

 Раҳимов. )غیره و قرمز آبی، سیاه، سفید، دیوهای: مختلف های رنگ با دیوهایی چنین هم

،Носирова 2015, 145 .) 
 آسیای در که آلباستی، اهریمنی شخصیت ایده احتماالً ایرانی، های های اسطوره سنت با

ای  گرگ ماده 3آلباستی. است خورده پیوند است، گسترده ترکیه و قفقاز مرکزی، و مرکزی
. کند می ها و منابع آبی دیگر زندگی ساران و رودخانه چشمه نزدیکی در روست که  زشت

 که کند می نهاد پیش باسیلوف. و.ن. است مضر نوزادان و زایمان حال در زنان برای ویژه به
 شکل( سامی و اروپایی و هند) قومی جوامع های ماست ترین کهن عصر در آلباست سیمای
نیروی  که دارند اعتقادی ایرانی زرتشتیان نهایت در (.33 ,1990 باسیلوف) است گرفته

 او نام. است خطرناک بسیار زایمان حال در زنان برای که است راه هم زنانه پوشش در اهریمنی
 است. نشده بررسی پدیده این. است کیوینه

 
  

                                                                                                                                              
قفقاز  یتبارها ناینامه نرت در م از رزم یگوناگون یها و آبخازیا است. نگاشته ایمردم آست یهنیهای م نَرت اسطوره یا 1

 دست است . در یشمال
 نامه نارت. های رزم دو تن از شخصیت 2
وجود دارد که اغلب  «یزنا آل» و بدجنس به نام یا افسانه یرزنیپ واژه، نیمشابه هم زین نیزم النیگ یدر فرهنگ بوم 3

 .استحامله خطرناک زنان  ایکودکان و دختران و  یبرا و پنهان یوحش یها بوته ایها و  در کنار رودخانه
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 علوم یدکتر برای نامه پایان چکیده. «ها آن اعتقادات شغنانیان و تاریخی سرنوشت» :2000 .ت.س.کاالندارف
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  .2شناسی.شماره. و افسانه های تاجیکی//مجله علمی سخن تصویر دیو در باورها :2015 ل.ناصروا. د.رحیموف،
 .2004 .ای و نمادهای اسطوره اساطیری های شخصیت زرتشتی، اصطالحات پهلوی فرهنگ: اُ.م.چوناکُوا

 مسکو.

. Hassandoust M. : Farhang - e riše - šenāxti - ye zabān - e fārsi , vol. . Tehrān: 

Farhangestān - e zabān va adab - e fārsi ,  محمد( دوست، حسن  Mazdapur K. : 

Tadāvom - e ādāb - i kohan dar rasmhä - ye mo'äşer - e zartoštiyān dar Irān Farhang : Quarterly 
Journal of Humanities and Cultural Studies , Issue Topic : Linguistics -. Tehran, s. 

 - Mazdāpur K ; : Waže - name - ye guyeš - e behdinān - e šahr - e Yazd , vol . I 

- II Tehran . Sorušiyan J. S. : Farhang - e Behdinān . Tehran  
 
  



 
 

 



 

 

 
 
 
 

  ياانهیاب شیدر گو هیتک
 دانشگاه یقایفرا ـ ایآس یکشورها تویانست یفارس اتیزبان و ادب یکرس سیرئ / وانفیا . ب.وپروفسور 

 مسکو یدولت
 انیموسو نیدحسیس ترجمه:

 
 
 
 

تر  شود. بیش عنوان پدیدة مهمی از زبان توجّه کافی نمیشناسی هنوز به تکیه به در ایران
است، که در آن تکیه   در زبان فارسی اختصاص یافته تحقیقات تجربی در این زمینه به تکیه

های مشابه در  است )برای مرور آزمایش ( تعریف شدهtonicبه عنوان تونیك )قوی و محکم، 
(. نتیجۀ این بررسی این است که در 2012های ایرانی نگاه کنید به؛ ایوانف  سایر زبان

( است. quantitativeقداری و کمی )های ایرانی تکیۀ واژگانی یا تونیك )محکم( یا م زبان
  های ایرانی نسبت داده به همۀ زبان والًم( که معexpiratoryتکیۀ پویا )قدرتی، تنفّسی 

طور خاص، ادّعای تکیۀ تنفّسی  شود و یا عاملی جزئی است. به ها یافت نمی شود، یا در آن می
روستای ابیانه در نزدیکی ( در مورد گویش 1974ای از پیِِر لِکوک ) توان در مقاله را می

تر یعنی تکیۀ قوی های خود برجستگی تکیه با شدّت بیش کاشان یافت، جایی که او با گوش
(accent d’intensitéرا شنید. آزمایش ) های بیشهای تکیۀ واژگانی  تر برای تعیین ویژگی

ت تکیه )حداقل در این زبان با استفاده از تجهیزات آنالیز صدا و تجزیه و تحلیل آماری قدر
 در شکل خالص آن( یافت نشد )نگ. مطلب پایین(.

ای در مقایسه با فارسی به  چنین خاطرنشان ساخت که تکیه در گویش ابیانهپیر لکوک هم
 است. مورد دوم در مطالعۀ ما نیز تأئید شد: ابتدای واژه منتقل شده

 hameفارسی:  ↔ hameای:  ابیانه
 niruفارسی:  ↔ niruای:  ابیانه
 āšnāفارسی:  ↔ ošnoای:  ابیانه

 شود.  تغییر تکیه مشابهی نیز در زبانی نزدیك به زرتشتیان ایران )گورونی( مشاهده می
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است. در   ( در یك آزمایش مقدّماتی نوشته شده2011این مورد در کار تحقیقی ایوانف )
 60- 50 وگوی سه گویشور این زبان )یك مرد و دو زن در این روستا گفت 2009سال 

 ای یك گویش غیرمکتوب است، از افراد بومی خواسته جایی که ابیانه. از آن1ساله( ضبط شد
چنین تصاویری را که از سوی هیئت اعزامی گردآوری شد تا دربارة خود حرف بزنند و هم 

واژة دو هجایی با  40ای از مطالب گفتاری ) بود، شرح دهند. تجزیه و تحلیل نمونه  شده
بستگی هجاهای مختلف( در آن مرحله از مطالعه به این نتیجه منجر شد که هم تکیه بر

( است، به عبارت دیگر، تکیه در این زبان p=0،006اصلی تکیۀ واژه در ابیانه در مدّت زمان )
( به نوان عامل F0د. فرکانس صدای اصلی )ش( مشخّص quantitativeبه عنوان مقداری )

و یا باالتر  F0دار نیز با  ی در تعدادی از موارد، هجاهای تکیهیعن ، ثانویه در نظر گرفته
دار نقش خاصّی نداشت. تأثیر لحن نیز  گذاری هجاهای تکیه د. شدّت در عالمتشمشخّص 

 نشد.   در نظر گرفته
های آماری  شده را با استفاده از روش تر از موادّ مشخّص این مقاله یك بررسی گسترده

کند. عالوه بر  تحلیل رگرسیون چند متغیّرة خطّی توصیف می( و z-scoreتر ) دقیق
پارامترهای انتگرالی نیز )مساحت (، F0پارامترهای ساده )مدّت، شدّت و فرکانس تن اصلی 

حجم  بعدی و شکل سه F0area، مساحت منحنی فرکانس اصلی  Iareaمنحنی شدّت 
. عالوه بر این، موقعیت شد  تهدر نظر گرفها و خطّ صفر(  شده به وسیلۀ این منحنی تشکیل

است(.   شد )لحن استفهامی لحاظ نشده  هجاها در ساختار آهنگ تأئیدی در نظر گرفته
شود که در مقالۀ  بستگی انرژی نیز نامیده میدر تاریخ آوایی تجربی، هم Iareaپارامتر 

 است. ( معرفی و تشریح شده1967بروفچنکو )
آشکار شدند. در مجموع  Praatاده از برنامۀ تحلیل گفتار پارامترهای گویندگان هجا با استف

مورد بدون تکیه بودند(.  59مورد تکیه و  48گویندة هجا پردازش شدند )که  107
های فردی  ند، که امکان انتزاع از تفاوتشدسازی  عادی z-scoreپارامترهای مطلق با روش 

سازی شده به  پارامترهای عادی د.رکمطلعین از حیث زیر و بم صدا و سرعت گفتار را فراهم 
تکیه( و  -1بدون تکیه و  -0پردازش شدند. تکیه ) SPSSافزاری آماری  وسیلۀ بستۀ نرم

شدند. هر دو  ( به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفتهHتن باال  -L ،1تن پایین  -0آهنگ )
به عنوان  F0, Iarea, F0area, Volume( بودند. مدّت زمان، شدّت، 1و  0مورد دارای دو سطح )

 دند.شعوامل وابسته محسوب 
                                                                                                                                              

آوری مطالب میدانی به صورت مشترک با خانم دکتر لیلی رحیمُونا دادیخودایوا در چارچوب یك سفر تحقیقاتی  جمع 1

 .صورت پذیرفت« زبان زرتشتیان ایران»با عنوان  2009با حمایت بنیاد مطالعات علوم انسانی روسیه در سال 
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دار در آن بخش  کردند، یعنی هجای تکیه تر موارد مطابق با آن عمل می لحن و تکیه در بیش
رفت. امّا در برخی موارد، تکیه و لحن  گرفت که در آن لحن باال می از ساختار زبانی قرار می

دار با کاهش لحن  در یك هجای تکیهکردند، یعنی افزایش لحن  در جهات مختلف عمل می
( و 1، نگ. جدول p=0،05شد. تأثیر لحن بر تُن غالب بود ) صدا خنثی می در یك ساختار بی

گیری  چنین نتیجه ،تر از هجای بدون تکیه بود. بنابراین دار کم هجای تکیه  F0در این مورد 
 .نیستای تونیك  شد که تکیه در گویش ابیانه

 ای ای در گویش ابیانه وابط آماری پارامتری آکوستیك و عوامل تکیه. اهمّیّت ر1جدول 
 آهنگ تکیه عوامل/ پارامتر

 0،007 0،131 مدّت زمان

 0،073 0،104 شدّت

 F0 0،648 0،05صدا فرکانس

 Iarea 0،043 0،004  انرژی بستگی هم

F0area 0،084 0،001 

Volume 0،06 0،001 

 
 Iareaبستگی انرژی  کرد، هم دار را مشخّص می م هجاهای تکیهطور منظّ تنها پارامتری که به

 p=0،05است؛   این ویژگی به صورت پررنگ نشان داده شده 1، در جدول p=0 ،043بود )
بستگی انرژی مبتنی بر دو  است(. با توجّه به این که هم به عنوان سطح معنادار لحاظ شده

(، تکیه در 2011یجۀ مطالعۀ قبلی )ایوانف پارامتر مدّت زمان و شدّت است، با اصالح نت
 د.بندی کر ( طبقهquantitative-dynamicپویا )ـ  توان به شکل مقداری ای را می گویش ابیانه
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 :منابع
شناسی واژگان، ارتباطات  همایش واژگان، ریشه ،تکیه در گویش روستای ابیانه ایوانف، والدمیر باریسویچ؛

 -2011 ؛مسکو -شناسی آکادمی علوم روسیه انستیتو زبان ؛ی یوسفُونا اِدِلمانزبانی در یادبود پروفسور جو
  .ISBN 978-5-98421-122-2 -176 -182صص 

 ،شناسی لومونوسوف، بخش شرق دانشگاهسخنرانی در  ؛های ایرانی تکیه در زبان ــــــــــــــــــــــ؛
 .ISBN 978-5-93136-173-4 -49 -51صص  -2012 ؛مسکو -های علمی چکیدة مقاالت کنفرانس

 -پراگ ؛المللی آواشناسی مجموعۀ مقاالت ششمین کنگرة بین ؛بستگی انرژی تکیۀ واژگانی هم -بروچنکو، ت.ا
1967. 

 .51 -63صص  -3شماره  ،1974 ،المعارف ایرانیکا دایره -؛ای گویش ابیانه ؛لکوک، پیِِر 
Lecoq P. Le dialecte d'Abyāne // Studia Iranica. . Р. .  

 
 
 



 

 

 
 
 
 

  یزغالمیبه زبان « و روباه ریش»افسانه 
  شناسی آکادمی علوم روسیه ـ مسکو / انستیتو زبان ل.ر.دادیخودایِِوا ، دکترآ.م.علیِِِِفپروفسور 

 1مسعود حقانی پاشاکی ترجمه:

 
 
 
 

به زبان خبیروف  صورت منظوم توسط اَزَلشوبه« شیر و روباه» مقاله حاوی متن افسانه
یَزغُالمی آورده شده است. این داستان بر اساس الفبایی نسخه جدیدی زبان یزغالمی منتشر 

متن  توسط جوی یوسفُونا اِدِلمان گردآوری شده است. 2019شده است که در سال 
و انگلیسی و نمادهای پساتکواژی  چنین ترجمه به روسی )فارسی( یزغالمی داستان و هم

 شود. ارائه می

[ زبان] آن گویشوران به از برخی اما امروز بوده است، نامکتوب زبان یك تاکنون مییزغال
 فرهنگ و توصیف آن وجود ندارد و قدیمی در سند و متن هیچ .کنند می نگارش به شروع

 مستندسازی زمینه در کاری چنین .جو در محل خودش داردو نیاز به جست زبان واژگان این
 بیستم قرن اواسط در پامیری، های زبان ترین مطالعه کم از ییک یزغالمی، زبان توصیف و

 .شده است توسط ج.ی. اِدِلمان آغاز

 اِدِلمان 1971 ;1966]واژگان انتشار پیدا کرد  فرهنگ و زبان این شرح بر آثاری نتیجه، در

ی که بر المللی ایران عمدتاً بر اساس ترانویسی بین ،ها کار ها، برای سال با همه این .]دیگران و
تر رجوع  گرفته است )برای جزئیات بیشصورت می اساس الفبای التین نگارش یافته بود،

 [(.1963کنید به: ]اِدِلمان

های بر اساس الفبای سیریلیك برای همه زبان یتحوالت در زمینه الفبای 1980در دهه 
می علوم سسه زبان و ادبیات آکادؤپامیر از جمله یزغالمی در بخش مطالعات پامیر م

 1990[. در دهه 1989ها  به نام رودکی آغاز شد ]پروژه ،جمهوری تاجیکستان اتحاد شوروی
                                                                                                                                              
1 mahapa@ymail.com 
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ترجمه کتاب  ،در دوره ترجمه به چهار زبان پامیر از قطعاتی از انجیل لوقا برای مؤسسه
مقدس، پروفسور رحیم خلیلویچ دادیخودایِِِِف و پروفسور جوی یوسفُونا اِدِلمان الفبای عملی 

 [الخط رسم] سیریلیك )بر اساس های پامیر در دو نسخه گردآوری کردند: رای همه زبانرا ب
اِدِلمان.  2010 ;2016 ;2019 ;2020روسی( و التین با استفاده از عناصر آوانویسی علمی. ]

 [.Луқои инҷил ;انجیل لوقا 2001، ب 2001 آ;Луқои инҷил انجیل لوقا 
درخواست انجمن نور )تاجیکستان(، الفبای زبان یزغالمی ، ج.ی. اِدِلمان به 2018در سال  

های پامیری با الفبا همین طریق، فهرست زبانبه را بر اساس الفبای سیریلیك تدوین کرد. 
 Шер ата рəпц/«Sher»« )»شیر و روباه»افسانه  [.10: 2020 ;2019 د ]اِدِلمانشنگارش 

ata rəpts»ها بر  اَزَلشو خَبیروف، یکی از اولین نگارش (، متنی منظوم به زبان یزغالمی توسط
 [(.10 :2020اساس این الفبا است )نگاه کنید به: ]اِدِلمان

 توسط نشریه از حمایت و علمی نگارش. دشنگارش  تاجیکی ترجمه با راه این افسانه هم
 متون ادبی پردازش شد؛ ج.ی. اِدِلمان انجام سرپرستی به پامیر گران پژوهش از گروهی

کار را انجام  علمی ویراستار عنوان ل.ر.دادیخودایِِوا به آ.م.علیِِِِف و توسط تاجیکی و المییزغ
 [.آ .2019خبیروف ] داده اند

 شناسزبان یك توسط که دهدمی ارائه را داستان این متن از جدیدی نسخه نشریه این
روسی  به متن این، برعالوه. است شده تهیه شناس آ.م.علیِِِِفزبان یزغالمی، زبان بومی

 ترجمه. است شده واژی ارائهنمادهای پساتك صورت به و شده ترجمه انگلیسی و )فارسی(
 .شود می منتشر جااین در بار اولین برای متن این لغت و انگلیسی و فارسی( ) به روسی

 خََبیروف اََََزَلشو از( Шератарəпц) «روباه و شیر» افسانه
 Шер ата рəпц »««Sher ata rəpts» متن یزغالمی

 
Əн wẙ даx̌т-и бипойон  /  wẙ рəпц мəда(г) саргардон. 
Əн wẙ афта-и манор /х˚араг рəғдаг бимадор. 

У нимҷен и-wоб фада(г)/ шер им-ра дəчер δада(г). 

Рəпц-и пāн-ай н(ə)йада(г)/ рəпц на ж(ə)-дай айрон мəда(г) 
На x̌˚айеќ-ай рəпц рəwзда(г)/ на ж(ə)-дай айбат лап тəрста(г). 
Им бу ш(ə)-худ п(ə)та шер /н(ə)йада(г) лап чост далер. 
Салом, о шери жайон/ ш(ə)-ту шо(ҳ)-и ҷонwарон 
Лап-əм x̌əкəрд на ж(ə)-шāбẙг/ шəкр ќе ахир-əм вийẙг. 
Нəр-ан дəр даx̌т-и катол лап манор фẙд наx̌чирaθ Худ-əм хи чам-ама 
wинт/ тиз-əм ғеx̌т и йук-и бар.Шер-и сода ќег боwар на ж(ə)-макр-и им 
бехабар.Равон мад у дəр-и даx̌т, ќе вирд хи рəзқ-ат ру̊зай Рəпци ҷен-ай 
мад халес дəр хи пāн ҷа δед алос. 
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  «شیر و روباه» (ترجمه از روسی)متن فارسی 
 پایان سرگردان بود. یك بار روباهی در دشت بی

 هفته تمام سرگردان، گرسنه و خسته بود. یك
 مواجهه شد. آمد و ناگهان با شیری )رو در رو(ای به پایین میجان داشت از تپهاو نیمه

)او( بیرون پرید راه روباه را بست، روباه از او ترسید. روباه از ترس به خود لرزید، چون 
 سالم،»ای شجاعانه گفت:  چهره قدر وحشی است. اما روباه در مقابل شیر با هدید که او چ

ش یای شیر ژیان! تو ای شاه جانوران که از صبح دنبالش بودم، خدا را شکر آخرهم پیدا
امروزه تعداد زیادی بز کوهی به دامن دشت به زیرآمده اند. به چشم خودم دیدم  کردم!

و به امید  بودخبر جا دویدم. شیر به سادگی او را باور کرد و از مکر او بیو سریع به این
یافتن روزی برای خود به دشت روانه شد. روان روباه نجات یافت، و او به راه خود بدون 

 ترس رفت.

 «Lion and fox» انگلیسی متن
 

Once a fox was wandering through an endless steppe, 
For a week, roaming hungry and exhausted. 
Half alive, he wandered ever further down (from the mountains), 
and suddenly came face to face with a lion, 
Who blocked his way; the fox was scared, 
Trembling with fear, when he saw the lion’s fierce appearance. 
But in front of the lion, he put on a brave face (saying): 
Hello, ferocious lion! Since this morning, I’ve been looking for 
you everywhere, As you’re the king of beasts — thank (God), and I finally 
found you. 
Today, a lot of wild goats came down onto the vast steppe. 
I saw them with my own eyes, and quickly ran here. 
The simple lion believed him, unaware of his treachery. 
He set off for the steppe, hoping to find his share of food. 
So the fox’s soul was saved, and he went on his way without fear. 

 (پومورفمیك)واژی  پساتك گذارینشان
 
1 Əн wẙ даx̌т-и бипойон wẙ рəпц мəда(г) саргардон. 

əн wẙ даx̌т-и бипойон wẙ 

  -در یك دشت IZبی پایانی 

рəпц мəда(г) саргардон 

PERF روباهی بودن-  
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 پایان سرگردان بود.  یك بار روباهی در دشت بی
 

2  Əн wẙ афта-и манор х˚араг рəғдаг бимадор. 
əн wẙ афта-и манор х˚араг 

  -در یك هفته IZخیلی گرسنه بودن.

рəғдаг бимадор 

 نمانده بود PERF.ناتوان
 .یك هفته تمام سرگردان، گرسنه و خسته بود

 
3  У нимҷен и wоб фада(г), шер им-ра дачер δада(г). 
у нимҷен и wоб фада(г) 

.PERF نیمه.جان به پایین روانه شدنDIR1 او-  
шер им-ра дачер 

 شیر او را/با او OBL1-ACC/DAT مواجهه شدن. دیدن/

δада(г) 

 .PERF .زدن 

 آمد و ناگهان با شیری مواجهه شد.ای به پایین پایین میجان داشت از تپهاو نیمه
 

4  Рəпц-и пāн-ай н(ə)йада(г), рəпц на ж(ə)-дай айрон мəда(г) 

 روباه -IZراه   3SG-بستن  PERFروباه از.
ж(ə)-дай айрон мəда(г) 

PERF .ترسیدن OBL.2 -از اوABL 
 راه روباه را بست، روباه از او ترسید.)او( بیرون پرید 

 
 

5  На x̌˚айеќ-ай рəпц рəwзда(г), на ж(ə)-дай айбат лап тəрста(г) ). 
на x̌˚айеќ-ай рəпц рəwзда(г) 

.PERF  .3روباه لرزیدنSG از ترس-  
а ж(ə)-дай айбат лап тəрста(г) 

.PERF رسیدن. می نظر به ترسناک بسیار OBL.2 . او ABL از-  

  قدر وحشی است. هروباه از ترس به خود لرزید، چون دید که او چ
 

6 Им бу ш(ə)-худ п(ə)та шер н(ə)йада(г) лап чост далер. 
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им бу ш(ə)-худ п(ə)та 

 او.  OBL.1.سپس  ABLخودش در مقابل . 
шер н(ə)йада(г) лап чост далер 

 شیر نگه داشتن. PERF.خیلی زیاد دلیرانه .

  ای شجاعانه گفت: در مقابل شیر با چهره اما روباه
7 Салом, о шер-и жайон, ш(ə)-ту шо(ҳ)-и ҷонwарон. 

салом о шер-и жайон ш(ə)-ту 

.OB. تو ABL  ژیان IZ  سالم ای شیر- 

шо(ҳ)-и ҷонwарон 

  -شاه IZجانوران 

 ای شیر ژیان! تو ای شاه جانوران! سالم،
 

8 Лап-əм x̌əкəрд на ж(ə)-шабẙг, шəкр ќе ахир-əм вийẙг. 

лап-əм x̌əкəрд на ж(ə)-шабẙг 

 -خیلی SG جو کردن .و جستPST 1. -ازABLصبح.

шəкр ќе ахир-əм в(ə)йẙг 

.PST.1پیدا کردنSG- خدا را شکرکه آخرهم 

 از صبح دنبالش بودم، خدا را شکر آخرهم پیداش کردم!
9 .Нəр-ан дəр даx̌т-и катол лап манор фẙд наx̌чирaθ 

нəр-ан дəр даx̌т-и катол 

  IZ- 3در دشتPL   امروز- 

лап манор фẙд наx̌чирaθ 

.PL .بزهای کوهی PST .تعداد زیادی به زیرآمدن 
 اند.  آمده امروزه تعداد زیادی بز کوهی به دامن دشت به زیر

 
10. Худ-əм хи чам-ама wинт, тиз-əм ғеx̌т и йук-и бар. 

худ-əм хи чам-ама wинт 

.PST.دیدنINS   چشم-POSS  1باSG  خود- 
тиз-əм ғеx̌т и йук-и бар 

  -سریع1SGدویدن .PST.جا  به این - ATR-تا

 به چشم خودم دیدم و سریع به اینجا دویدم.

 
11 .Шер-и сода ќег боwар, на ж(ə)-макр-и им бехабар. 
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шер-и сода ќег боwар 

  -شیر IZبه سادگی کردن  PST.باور
на ж(ə)-макр-и им бехабар 

 -از ABL-فریب دادن IZ اوOBL.1 . خبر بی
 خبر بود.شیر به سادگی او را باور کرد و از مکر او بی

12 .Равон мад у дəр-и даx̌т, ќе вирд хи рəзқ-ат ру̊зай 

равон мад у дəр-и даx̌т ќе 

 روانه شدن.PST او. DIR1. به -IZ دشت به خاطر.
вирд хи рəзқ-ат ру̊зай 

  .یافتن PRS.3SG خود POSS روزی. 
 و به امید یافتن روزی برای خود به دشت روانه شد. 

 
13. Рəпц-и ҷен-ай мад халес дəр хи пāн ҷа δед алос. 

рəпц-и ҷен-ай мад халес 

 -روباه  IZ  -روان 3SG- .شدن PST رها
дəр хи пāн ҷа δед.алос 

PST .راه هم جهیدن POSS  .به خود 
 ان روباه نجات یافت، و او به راه خود بدون ترس رفت.رو
 

 نوشت های کوته فهرست نشان
ABL - مفعول و مستقیم مفعول کرد عمل در ضمیر قید و ضمیر با مضاف نشان یك 

 .است اصالت معنای به غیرمستقیم

ACC / DAT  پساوند مانند -ra عالمتکه شیئی/  شخص غیرمستقیم، ءشی یك گذاری 
 .شود می انجام نآ بر عمل
 مفعول حالت دستوری مفعول مستقیم شود.می معطوف آن به عمل که ایابژه

ATR -  ربطحرف 
DIR – مستقیم حالت مفعول 

INS–  پی بست ضمیری 

IZ – اضافه izafet ،حالت اضافاتی در زبان فارسی  اضافاتی 
OBL - حالت مفعول غیرمستقیم 

PERF - کامل، زمان گذشته فعل مبنای 

PL - شمارجمع 
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POSS - مالکیت 

PRS -  آینده  –زمان حال ،زمان حال 
PST -   زمان گذشته 
SG -  شمار مفرد 

 شخص  سوم دوم، اول، - 3 ،2 ،1
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Khabirov A. Zarbəlmasaleni zəǵamigai/Zarbulmasal (Poslovitsy i pogovorki). Nauch. kons. D. I. 
Edel’man; lit. red.: A. M. Aliev, nauch. red.: L. R. Dodykhudoeva. Khorugh, g. (In 
Yazghulyami and in Tajik) 
Luqo inҷil / Luqo Inǰil. Moskva, a. (In Shughnani) 

Luqoi inҷil / Luqoi Inǰil. Moskva, b. (In Yazgulyami) 
Proekty alfavitov pamirskikh yazykov, razrabotannye Otdelom pamirovedeniya Pamirskoi bazy 

AN Tadzhikskoi SSR. Khorog, . (In Russ( 
 

 
Додыхудоева Лейли Рахимовна   دادیخودایِِوا، لیال رحیمُونا 
 Институт языкознания РАН Москва, Россия   

 .مسکو روسیه، علوم آکادمی شناسی، زبان سسهؤم
 Dodykhudoeva Leyli Rahimovna  
Institute of Linguistics, RAS Moscow, Russia  
leiladod@yahoo.com  
 
Алиев Абдулкадир Муродович  علییِِف، عبدالقادر مرادُویچ  

Независимый исследователь گر آزاد  پژوهش    
Aliev Abdulqadir Murodovich  
Independent scholar 
 jamagi@mail.ru 

 
  

mailto:leiladod@yahoo.com


 

 



 

 

 
 
 
 

   1یخنج یگونه زبان يهایژگیو
  یو مطالعات فرهنگ یاستاد پژوهشگاه علوم انسان/  یکلباس رانیدکتر ا

 
 
 
 

 مقدمه
های زبانی مانند  منطقه دارستان در جنوب شرقی استان فارس قرار دارد. در این منطقه گونه

روند که شباهت  رمستجی و خنجی به کار میگالری، اِوَزی، بستکی، فرامرزی، گراشی، 
فهمند. به همین دلیل شاید  یگر را به خوبی مید یك ها وران آن بسیاری باهم دارند و گویش

هایی از یك گویش یا زبان واحد دانست.  های زبانی این منطقه را لهجه بتوان همه گونه
 آید:  های گونه زبانی خنجی در زیر می ترین ویژگی مهم

 الیه و صفت و موصوف ندارد.  ـ این گونه زبانی قلب مضاف و مضاف1
به این معنی که اسم و ضمیر در حالت فاعلی و غیرفاعلی صورت ندارد. حالت   ـ ویژگی2

 (11واحدی دارند. )نگاه کنید به شماره 
 ـ جنس دستوری ندارد. 3
دار  در زمان گذشته افعال متعدّی نشان 3دارد. به این معنی که عامل 2ـ ویژگی کُنایی4

چه با  شوند و آن یاست؛ یعنی به جای شناسه فعلی، ضمایر شخصی پیوسته به کار گرفته م
 (.12کند، مفعول است و نه فاعل. )نگاه کنید به شماره  فعل جمله تطبیق می

 است: iyâ-ـ نشانه جمع پسوند 5
 pos-iyâ پسرها   dot-iyâ دخترها 

                                                                                                                                              
 یعل نامه فارس از لطف انتشارات دانش ،یخنج شیگو یبر مبنا یله کتاب دستور زبان الرستانمقا نیا یمنبع اصل 1

 بوده است. 1378چاپ  ،یخنج
2 ergativity 

3 agent 
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 است: aـ نشانه مصدر پسوند 6
 de   –      d     -         a دیدن  če   -    d    -      a      رفتن

 ساز ـ بن فعل نشانه مصدر ـ گذشته  ساز ـ بن فعل ـ گذشتهنشانه مصدر 

 
 های فعلی عبارتند از: ـ شناسه7

-om , -eš , -e/-Ø , -em , -i , -et 

های فعلی در زمان گذشته افعال متعدی نقش مفعولی دارند و آن وقتی است  ـ شناسه8
 گیرند: را به عهده می ی )عامل(که ضمایر شخصی پیوسته نقش فاعل

 š-a-de-d-eš    دیدت می

 ساز ـ بن فعل ـ استمرار ـ عامل شناسه مفعولی ـ گذشته
 š-a-de-d-Ø   دیدش می

 ساز ـ بن فعل ـ استمرار ـ عامل ـ گذشته یشناسه مفعول
 m-a-de-d-et   دیدمشان می

 ساز ـ بن فعل ـ استمرار ـ عامل ـ گذشته یشناسه مفعول

 
 ـ ضمایر شخصی آزاد به صورت زیرند:9

 ها آن شما ما او تو نم
mo to on amâ šomâ on-iyâ 

 
 ـ ضمایر شخصی پیوسته به صورت زیرند: 10

-om -ot -oš -mo -to -šo 
 

ـ ضمایر شخصی پیوسته در نقش فاعل )عامل(، مفعول و ملکی )اضافه(صورت 11
 دارند:  سان یك

 m–a–di-Ø   دیدم )من( می
 ملساز ـ بن فعل ـ استمرار ـ عا گذشته    

 
 m-a–ben–e    بیندم می

 مفعولـ بن فعل ـ استمرار ـ  شناسه فاعلی    
 

 nana–m–a–ben-e   بیند مادرم می
 شناسه فاعلی ـ بن فعل ـ استمرار ـ ملکی ـ مادر    
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ـ عامل که همان ضمیر شخصی پیوسته است و در زمان گذشته افعال متعدی ظاهر 12
 گیرد:  یشود، در جاهای زیر در جمله قرار م می

 در آغاز، قبل از بن فعل:  1ـ12
 ot–di-Ø    دیدی 

 عامل -بن فعل  –ساز  گذشته
 

 om-ɡo-t    گفتم
 عامل - فعل بن –ساز  گذشته

 در آغاز، قبل از نشانه استمرار: 2ـ12
 .t-a-di-Ø   دیدی  می

 عامل  –استمرار  –بن فعل  –ساز  گذشته    

 
 .m-a-di-Ø    دیدم  می

 عامل –استمرار  –بن فعل  –ساز  گذشته

 
 در آغاز، قبل از نشانه نفی: 3ـ12

 .ot-n-â-di-Ø   دیدی نمی
 عامل –نفی  –استمرار  –بن فعل  –ساز  گذشته

 n-â-go-t.mo-   گفتم   نمی
 عامل –نفی  –استمرار  –بن فعل  –ساز  گذشته

 
 ای: قبل از مفعول حرف اضافه 4ـ12

 .m-a-ahmd-n-â-go-t    .به احمد گفتم
 عامل –به  –احمد  –نفی  –استمرار  –بن فعل  –ساز  گذشته

 .ali-xuna-š-a-mo-fera-t  علی خانه را به من فروخت.
 علی –خانه را  –عامل  –به  –من  –بن فعل  –ساز  گذشته

 
 ای: پس از مفعول حرف اضافه 5ـ12

 .a-ahmd-om-n-â-go-t  .گفتم به احمد نمی
 به  –احمد  –عامل  –نفی  –تمرار اس –بن فعل  –ساز  گذشته

 .ali-xuna-a-mo-š-fera-t  علی خانه را به من فروخت 
 علی –خانه را  –به  –من  –عامل  –بن فعل  –ساز  گذشته
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 پس از مفعول مستقیم:  6ـ12
 .pos-om-di-Ø   پسر را دیدم.

 پسر را  –عامل  –بن فعل  –ساز  گذشته
 .amâ-š-di-Ø   ما را دید. 

 ما را -عامل  –بن فعل  –ساز  گذشته
 

 پس از متمم فعل: 7ـ12
 .gap-ot-za-t   حرف زدی.

 حرف –عامل  –بن فعل  –ساز  گذشته
 .ǰâr-oš-za-t    فریاد زد.

 فریاد –عامل  –بن فعل  –ساز  گذشته

 
شوند، در  ـ ضمایر شخصی پیوسته وقتی در زمان حال در نقش مفعولی ظاهر می13

 گیرند: رار میجاهای زیر در جمله ق
 

 در آغاز، قبل از نشانه استمرار:  1ـ13
 a-nen-e.o-    بیندم. می

 مفعول –استمرار  –بن فعل  –شناسه فاعلی 
e-a-nen-š.    بیندش. می

 مفعول –استمرار  –بن فعل  –شناسه فاعلی 
 

 در آغاز، قبل از بن فعل: 2ـ13
 .om-de-d-â-e   بیندم. دارد می

 مفعول –بن فعل  –ساز  گذشته –رار استم –شناسه فاعلی 
 .om-de-d-â-š   ام. بینی داری می

 مفعول –بن فعل  –ساز  گذشته –استمرار  –شناسه فاعلی 
 

 در آغاز، قبل از نشانه نفی: 3ـ13
 .om-ne-ben-e    نبیندم.

 مفعول -نفی  –بن فعل  –شناسه فاعلی     
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 ot-ne-ben-e     نبیندت.
 مفعول –نفی  –ل بن فع –شناسه فاعلی 

 
 در آغاز، قبل از وند تصریفی فعل:  4ـ13

 om-be-ben-e    ببیندم.
 مفعول –وند تصریفی  –بن فعل  –شناسه فاعلی 

 ot-be-ben-e    ببیندت.
 مفعول –وند تصریفی  –بن فعل  –شناسه فاعلی 

 
 ای: قبل از حرف اضافه مفعول حرف اضافه 5ـ13

 .o-aa-a-lex-e   خرد. اَزَم می
 مفعول –از  –استمرار  –بن فعل  –شناسه فاعلی 

 
 .t-aa-a-lex-e   خرد.  اَزَت می

 لمفعو – از – استمرار – فعل بن – یشناسه فاعل
 

 پس از متمم فعل:  6ـ13
 dastur-om-ma-de-Ø   دستورم نده.

 دستور –مفعول  –نفی  –بن فعل  –شناسه فاعلی 

 qarz-om-hâ-de-Ø   قرضم بده. 
 قرض –مفعول  – وند تصریفی – فعل بن – یاعلشناسه ف

 
ـ ضمایر شخصی پیوسته وقتی در زمان حال یا گذشته در نقش ملکی )اضافی( ظاهر 14

 گیرند: شوند، در جاهای زیر در جمله قرار می  می
 پس از مضاف:  1ـ14

 .pos-om-če-d-e   پسرم رفته است.
 پسر –ملکی  –بن فعل  –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی

 .dot-oš-on-d-e  دخترش آمده است.
 دختر – ملکی – فعل بن – ساز گذشته – ساز یصفت مفعول
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 ای: پس از قید یا مفعول حرف اضافه 2ـ14
 kolah-le-sera-š-o-d-Ø  کاله روی سرش بود.

 کاله –رویِِ  – سر – یلکم – فعل بن – ساز گذشته –شناسه فاعلی 
 .pul-te-kesa-m-e  پول در جیبم است.

 پول –در  –جیب  –ملکی  –بستی  فعل پی
 

 ای:  قبل از قید یا مفعول حرف اضافه 3ـ14
 .kolah-š-a-sera-o-d-Ø   کاله به سرش بود.

 کاله –ملکی  –به  –سر  –بن فعل  –ساز  گذشته –شناسه فاعلی 

 pul-m-a-kesa-e    پول به جیبم است.
 پول. –ملکی  –به  –جیب  –بستی  فعل پی

 
 ها کاربر پس اضافه هم دارند:  اند؛ ولی بعضی از آن اضافه حروف اضافه غالباً پیش ـ15

 کنارِِ زیرِِ رویِِ را برایِِ باالیِِ
barâ ase/asu ase/az/Ø le zel-e taht-e 

 پیش با با در از به
a az te/tek-e bâ/vâ om-ra/xod-e Peš-e 

 
آیند، ولی پس از ضمایر  میای که قبل از ضمایر شخصی آزاد   حروف اضافه 1ـ15

 گیرند. شخصی پیوسته قرار می
 )به(: aحرف اضافه  1ـ1ـ15

 m-a → a-mo به من
 به -من  → من -به  
 t-a → a-to به تو
 به -تو  → تو  –به  
 š-a → a-on به او
 به -او  → او -به  
 mo-a→m-â → a-amâ به ما
 به -ما  → ما -به  

 to-a→t-â → a-šomâ به شما
 به -شما  → شما -به  

 â→→šo-a → a-on-iyâ- ها به آن
 به -ها  آن → ها آن –به  
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 )از(: azحروف اضافه  2ـ1ـ15
 m-az → az-mo  از من
 از -من  → من -از   
 t-az → az-to  از تو
 از -تو  → تو-از  
 š-az → az-on  از او
 از -او  → او -از   
 m-âz/mo-z mo-az → az-amâ→ از ما
 از -ما  → ما -از   

 t-âz/to-z→ to-az → az-šomâ از شما
 از -شما  → شما -از   
 š-âz/šo-z→ o-az→ → az-on-iyâ ها از آن
 از -ها  آن → ها آن –از   

 
 
 

 )برای(: ase/asuحروف اضافه  3ـ1ـ15
 m- asu → ase-mo  برای من

 یبرا -من  → من -ی برا  
 t- asu → ase-to  برای تو

 یبرا -تو  → تو-ی برا  
 š- asu → ase-on  برای او

 یبرا -او  → او -ی برا  
 m-âsu mo- asu → ase-amâ→ برای ما

 یبرا -ما  → ما -ی برا  
 t-âsu→ to- asu → ase-šomâ برای شما

 یبرا -شما  → شما -ی برا  
 š-âsu→ o- asu → → ase-on-iyâ ها برای آن
 یبرا -ها  آن → ها آن –ی برا  
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 )با(:  bâ/om-raحرف اضافه  4ـ1ـ15
 m- om-ra → bâ-mo با من
 با -من  → من - با 
 t- om-ra → bâ-to با تو
 با -تو  → تو- با 
 š- om-ra → bâ-on با او
 با -او  → او - با 
 mon-om-ra → bâ-amâ با ما
 با -ما  → ما - با 

 ton- om-ra → bâ-šomâ با شما
 با -شما  → شما - با 
 on- om-ra→ → bâ-on-iyâ ها با آن
 با -ها  آن → ها آن – با 

 
 )پیش(: peš(-e)حرف اضافه  5ـ1ـ15

 m-a-peš → peš-e-mo  )به( پیش من
 شیپ -من  → من -به  - شیپ )به( پیش من 

 t-a-peš → peš-e -to  تو یش)به( پ
 شیپ -تو  → تو-ه ب - شیپ )به( پیش تو 

 š-a-peš → peš-e -on  او یش)به( پ
 شیپ -او  → او -به  - شیپ )به( پیش او 

 m-â-peš mo-a-peš → peš-e -amâ→ ما یش)به( پ
 شیپ -ما  → ما -به  - شیپ )به( پیش ما 

 t-â-peš → to-a- peš → peš-e -šomâ شما یش)به( پ
 شیپ - شما → شما -به  - شیپ )به( پیش شما 

 š-â-peš → o-a-peš→ → peš-e -on-iyâ ها آن یش)به( پ
 شیپ -ها  آن → ها آن –به  - شیپ ها )به( پیش آن 

 
 ـ نشانه مفعول مستقیم سه نوع است:16
 پس از مفعول: Øبه صورت  1ـ 16

-    ما را دید. -di-Ø.Øamâ- 

 ما –را  –عامل  –بن فعل  –ساز  گذشته

hasan-Ø-o   حسن را دید. -di-Ø. 
 حسن –را  –عامل  –بن فعل  –ساز  گذشته
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 قبل از مفعول: aseبه صورت  2ـ16
-ase-amâ    ما را دید. -di-Ø. 

 را –ما  –عامل  –بن فعل  –ساز  گذشته
ase-hasan-o   حسن را دید. -di-Ø 

 را -حسن  –عامل  –بن فعل  –ساز  گذشته
 

 مفعولی: پس از عامل یا ضمیر پیوسته azبه صورت  3ـ16
 m-az-ɡo-t-e   تو را گفتم. 

 عامل –را  –بن فعل  –ساز  گذشته –شناسه مفعولی 
 .t-az-a-ɡ-om   گویم. تو را می

 مفعول -را  –استمرار  –بن فعل  –شناسه فاعلی 

 
 ـ نشانه استمرار فعل چهارگونه است: 17
 قبل از بن فعل: -aبه صورت پیشوند  1ـ17

 .a-ben-e    بیند. می
 استمرار –بن فعل  –ناسه فاعلی ش

 .m-a-di-Ø    دیدم. می
 عامل –استمرار  –بن فعل  –ساز  گذشته

 
وقتی پس از  aکه نشانه استمرار  قبل از بن فعل. توضیح این â-به صورت پیشوند  2ـ17

 آید:  در می âگیرد به صورت  یك واکه قرار می
 .ne-a-ben-om→n-â-ben-om    بینم. نمی

 نفی –استمرار  –بن فعل  –لی شناسه فاع
 .mo-a-di-Ø→m-â-di-Ø   دیدیم. می

 عامل–استمرار  –بن فعل  –ساز  گذشته
 

 بین نشانه مصدری و شناسه فاعلی: â-به صورت پسوند  3ـ17
 .de-d-a-a-m→de-d-Ø-â-m   بینم. دارم می

 بن فعل –ساز  گذشته –نشانه مصدر  –استمرار  –شناسه فاعلی 

 .če-d-a-a-m→če-d-Ø-â-m    روم. دارم می
 لفع بن – ساز گذشته – مصدر نشانه – استمرار – یشناسه فاعل
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 رود: کار می )به( به aراه با حرف اضافه  مورد اخیر در گونه زبانی الری هم
 .a-xa-t-a-a-em→a-xa-t-Ø-â-em خوابم )الری( دارم می

 به –ل بن فع –ساز  نشانه مصدر گذشته –استمرار  –شناسه فاعلی 
 .a-če-d-a-a-em→a-če-d-Ø-â-em روم. )الری( دارم می

 به  –بن فعل  –ساز  گذشته –نشانه مصدر  –استمرار  –شناسه فاعلی 
 .a-če-d-a-a-an-d-em→a-če-d-Ø-â-an-em رفتم. )الری( داشتم می

 به  –بن فعل  –ساز  گذشته –نشانه مصدر  –استمرار  –بن فعل  –ساز  گذشته –شناسه فاعلی 
 

 معنی زیر ساختی جمله اخیر به صورت زیر است: به رفتن بودم.
خود  -âهای ایرانی، مانند بلوچی و کُرشی پسوند  باید اضافه کرد که در بعضی از گویش

 جواری با یك واکه نشانه استمرار فعل است: به صورت پسوندی مستقل و نه از هم
ɡwa  گویم. )بلوچی( دارم می aɡ-â-yân. 

 مصدر –استمرار  –اعلی شناسه ف

ku  )کُرشی( .کشم دارم می taɡ-â-yân. 
 مصدر –استمرار  –شناسه فاعلی 

 
خان(. به نظر  )بین یك واکه و هم âz-)بین دوواکه( و  âst-به صورت پسوندهای  4ـ17

 باشند.«( ایستادن» estâdan)ستاک حال فعل  estهایی از  صورت âz-و  -stâرسد  می
 .ɡota-est-o-d-om→ɡot-âst-o-d-om .در حال گفتن بودم

 مصدر –استمرار  –بن فعل  –ساز  گذشته –شناسه فاعلی 
 .ɡota-est-bo-m→ɡot-âz-bom در حال گفتن باشم.

 مصدر -استمرار  –بن فعل  –شناسه فاعلی 

ɡota-est-ba در حال گفتن باش  Ø→ɡot-âz-ba -Ø. 
 مصدر –استمرار  –بن فعل  –شناسه فاعلی 

های ایرانی  های زبان در بعضی از گونه« ایستادن»شود که صفت مفعولی فعل  میاضافه 
 است. خود نشانه استمرار فعل« تاجیکی»مانند 

 .rafta-istōda-am  روم. )تاجیکی(  دارم می
 صفت مفعولی فعل اصلی –استمرار  –شناسه فاعلی 

 .xurda-istōda-am  خورم. )تاجیکی( دارم می
 صفت مفعولی فعل اصلی –مرار است –شناسه فاعلی 
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 های زیر است: ـ نشانه صفت مفعولی به صورت18
 خوان و واکه(: )بین یك هم est-به صورت پسوند  1ـ18

 .om-de-d-est-u-Ø  دیده بودم.
 عامل –بن فعل  –ساز  گذشته–ساز  صفت مفعولی –بن فعل  –ساز  گذشته

 
 )بین دوواکه(: st-به صورت پسوند  2ـ18

 .če-Ø-st-om   .ام رفته
 بن فعل –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی –شناسه فاعلی 

 .če-Ø-st-o-d-om  رفته بودم.

 بن فعل–ساز  گذشته–ساز  صفت مفعولی –بن فعل  –ساز  گذشته –شناسه فاعلی 
 خوان(: )بین دو هم ez-به صورت پسوند  3ـ18

 .om-de-d-ez-b-e  دیده باشم.
 عامل –بن فعل  –ساز  گذشته –ساز  فت مفعولیص –بن فعل  –شناسه فاعلی 

 خوان(: )بین یك واکه و هم z-به صورت پسوند  4ـ18
 .če-Ø-z-bo-Ø-st-om  ام. رفته بوده

 بن فعل –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی –بن فعل  –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی –شناسه فاعلی 
 .če-Ø-z-b-om  رفته باشم.

 بن فعل  –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی – بن فعل –شناسه فاعلی 
 )در پایان فعل(:  e-به صورت پسوند  5ـ18

 .mo-če-d-e   ام. رفته
 عامل –بن فعل  –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی

 .om-de-d-e   ام. دیده
 عامل –بن فعل  –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی

 .om-de-d-ez-bo-d-e  ام.  دیده بوده
 عامل –بن فعل  –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی –بن فعل  –ساز  گذشته –از س صفت مفعولی

 
 ess-در گونه زبانی الری به صورت  st-و  est-ساز که پسوندهای صفت مفعولی توضیح این

 است: ss-و 
 .om-xar-d-ess-on-Ø خورده بودم. )الری( 

 عامل –بن فعل  –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی –بن فعل  –ساز  گذشته
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 .xa-t-ess-em  ام. )الری( خوابیده

 بن فعل –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی –شناسه فاعلی 
 .če-Ø-ss-on-Ø-em  رفته بودم. )الری(

 بن فعل  –ساز  گذشته –ساز  صفت مفعولی –بن فعل  –ساز  گذشته –شناسه فاعلی 

 .če-Ø-ss-em  ام. )الری( رفته
 بن فعل –ساز  گذشته – ساز صفت مفعولی –شناسه فاعلی 

 .a-xa-t-ess-em ام. )الری( خوابیده می
 استمرار –بن فعل  –ساز  ساز گذشته صفت مفعولی –شناسه فاعلی 

 
 گیری: نتیجه

 از این مقاله نتایج زیر حاصل شده است:
الیه و  های منطقه الرستان است، قلب مضاف و مضاف ـ گونه زبانی خنجی که از گویش1

 دارد.صفت و موصوف ن
 (.11ـ ویژگی حالت ندارد. )نگاه کنید به شماره 2
 ـ جنس دستوری ندارد.3
 ـ ویژگی کُنایی دارد.4
گیرد.  ـ عامل که همان فاعل جمله کُنا )ارگتیو( است، در جاهای مختلف جمله قرار می5

 (12)نگاه کنید به شماره 
ای مختلف شود، در جاه ـ ضمیر شخصی پیوسته وقتی در نقش مفعولی ظاهر می6

 (13گیرد. )نگاه کنید به شماره  جمله قرار می
جمله شود، در جاهای مختلف  ـ ضمیر شخصی پیوسته وقتی در نقش ملکی ظاهر می7

 ( 14گیرد. )نگاه کنید به شماره  قرار می
ـ شناسه فعلی در شرایطی ویژه عالوه بر نقش فاعلی در نقش مفعولی نیز ظاهر 8

 (8اره شود. )نگاه کنید به شم می
، ولی پس از ضمایر شخصی پیوسته آیند ـ حروف اضافه قبل از ضمایر شخصی آزاد می9

 ( 15گیرند. )نگاه کنید به شماره  قرار می
 (16ـ نشانه مفعول مستقیم سه نوع است. )نگاه کنید به شماره 10
 (17ـ نشانه استمرار فعل چهارگونه است. )نگاه کنید به شماره 11
 (18عولی پنج نوع است. )نگاه کنید به شماره نشانه صفت مف -12
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های متفاوت صفت مفعولی در این گونه زبانی، شاید بتوان به این نتیجه  با توجه به نشانه
«( ایستادن»)ستاک حال فعل  est)نشانه صفت مفعولی فارسی معیار( نیز از  e-رسید که 

 بر این ادعا باشد:یدی هایی از فارسی میانه شاید تأی آمده است. مثال دست به

 
 raft-est-ēm. az ام. من رفته
 did-est-ēd. man/um ام او را. من دیده

 raft-est-âd-hēm. az من رفته بودم.
 did-est-âd-Ø. man/um من دیده بودم او را.

 raft-est-ēd. ōy او رفته است.
 did-est-ēd. awē/uš او دیده است او را.

 raft-est-âd-Ø. ōy او رفته بود.
 did-est-âd-Ø. Uwē/uš او دیده بود او را.
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 منابع

 (، زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن، تهران: انتشارات معین.1373آموزگار، ژاله و احمد تفضلی )
 (، فرهنگ الرستانی، تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین.1334اقتداری، احمد )
 رهنگ الرستانی، تهران: انتشارات جهان معاصر.(، الرستان کهن و ف1371ــــــــــــــ )
( زبان الرستانی، جستاری در زبان و فرهنگ مردم الرستان، به کوشش صادق 1384ــــــــــــــ )

 سایه. رحمانی، تهران: نشر هم
 نامه فارس. (، دستور زبان الرستانی بر مبنای گویش خنجی، شیراز: دانش1378خنجی، لطفعلی )
نامه بنیادی الری، توکیو: مؤسسه  (، واژه1(، مطالعاات الرستانی )1979و مینورویامادا )کامیوکا، کوجی 

 های آسیا و افریقا. ها و فرهنگ مطالعات زبان
نامه بنیادی  (، واژه2(، مطالعات الرستانی )1365اکبر حمیدی ) ــــــــــــــ،وعطاءاهلل رهبر وو علی

 های آسیا و افریقا. ها و فرهنگ لعات زبانمطا تطبیقی خنجی و الری، توکیو: مؤسسه
الری، مجله دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده   الف( دستگاه فعل در گویش -1367کلباسی، ایران )
 .145-170، ص1، ش21ادبیات، س
شناسی، مرکز نشر  های ایرانی، مجله زبان ها و گویش ب(، ارگتیو در زبان-1367ـــــــــــــ )

 .70-87، ص2ماره ، ش5س  دانشگاهی،
ه علوم انسانی و مطالعات پژوهشگاهای الری، مجله فرهنگ،  (، ساخت واژه در گویش1369ــــــــــــ)

 .189-198ص، 6فرهنگی، ش
ای، تهران: دفتر مطالعات سیاسی  (، فارسی ایران و تاجیکستان، یه بررسی مقابله1374ــــــــــــ)

 المللی وزارت خارجه. بین
شناسی، انتشارات  های ایرانی، مجله گویش ها و گویش (، نشانه استمرار در لهجه1382)ــــــــــــ

 .76-97، ص1، ش1فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج
، ش 9شناسی، مرکز دانشگاهی، س  الری و خنجی، مجله زبان   الف(، درباره گویش -1383ــــــــــــ)

 .139-144، ص 1
نامه دکتر یداهلل ثمره،  های ایرانی، جشن در گروهی از گویش âستمرار ب(، نشانه ا -1383ـــــــــــ)

 .199-208سینا، ص همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی
های ایرانی، مجله فرهنگ )ویژه  ها و گویش ها در زبان و نقش آن estو  astج(،  -1383ـــــــــــ)
 .87-98، ص2و1، ش 17رهنگی، س شناسی(، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف زبان
 .55-56، ص 4و3، ش13، جهان کتاب، س یر(، درباره انار و بادگ1387ــــــــــ)

 (، الر شهری به رنگ خاک، تهران: نشر کلمه.1369وثوقی، محمدباقر )

 
  



 

 

 
 
 
 

   یفردوس« زال و رودابه»در داستان  یاجتماع تیواقع
  کستانیتاج یعلوم جمهور یمآکاد سابقعضو /  اف فیشر ییپروفسور خدا

 
 
 
 

 آغاز سخن .1
اند.  های زیادی انجام داده ها گفته و پژوهش مندان سخن دانش« شاهنامه»در خصوص منابع 
ترجمۀ آثار پهلوی در تاریخ روزگار پادشاهان ایرانی به زبان « شاهنامه»از منابع معروف 
ید بلخی، ؤلماهای مسعود مروزی، ابو پهلوی، شاهنامهۀ رفت دست مانده و از عربی، آثار باقی

و سایر کتب شبیه این به اهل « تفسیر طبری»و « تاریخ طبری»ناتمام دقیقی، « شاهنامه»
ترین کتابی، که فردوسی آن  (. مهم253-237، 1372تحقیق معلوم و مشهورند )مهاجرانی 

بود، که سال  وریصابومن« شاهنامه»روی خود داشت،  به در رو« شاهنامه»را هنگام تألیف 
ور صابومن ،رزّاق و سروری وزیر اوالبدعور صساالر خراسان ابومن میالدی با هدایت سپه 958

شان در مقدّمۀ به ما رسیدة همین کتاب  مندان و موبدان خراسان، که اسم معمّری دانش
ب های کتا مانده از جملۀ منبع ها و دیگر آثار به ما نامعلوم ثبت است، نوشته شد. همۀ این

گمان از گویندگان  د. گذشته از آثار مکتوب ابوالقاسم فردوسی بیهستنفردوسی « شاهنامه»
استفاده کرده و « شاهنامه»زمان، موبدان، دهقانان داننده و دارندة آثار قدیم نیز در تألیف 

های کهن به اسم دهقان و موبد یاد شده و  راویان داستان« شاهنامه»بهره برداشته است. در 
ها  اند. امّا این یاد شده آزادسرو )یا سرو(، ماه، بهرام، شادان برزین و شاهویراویان نام 

اهلل  ها استماع نفرموده است. به عقیدة ذبیح کسانی بودند، که فردوسی روایات را از قول آن
مسلّم است، که فردوسی روایات خود را از راویان معاصر خویش نقل نکرده است و »صفا 

های حماسی مکتوب  وری و بعضی داستانصابومن« شاهنامه»همۀ روایات او ظاهراً مأخذ 
، 1378)صفا « های ملّی ما نیز مشهود است بوده است و عین این کیفیّت در دیگر حماسه

102-103.) 
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گوید، به  کاست از استفاده کردن روایت سخن می و کم حتّی در موردی، که فردوسی بی
جا مستقیماً به  که روایت دهقان در این ح و روشن است بر ایندلیل واض»اهلل صفا،  نظر ذبیح

روایت را از راوی « رزم کاووس»نویسندة داستان منثور  بلکهسازندة این داستان نرسیده، 
ف روایت این سخنان از پایان داستان حذمقصد از نقل بدون «. نقل و ثبت کرده است

 باشند: می« کاموس کاشانی»
 زــکاموس نین رزم ــسر آوردم ای

 

 

 دراز است و نفتاد از او یك پشیز
 

 م بودیـگر از داستان یك سخن ک
 

 

 م بودیــای ماتــرا جــروان م
 

 (101، 1378)صفا 
بر آن دارد، که سخن گفته   اشاره« گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه»فردوسی در فصل 

ست، که هر چه از باب مطلب بر این ا«. من از گفته خواهم یکی با تو راند»شد و 
اند. فردوسی با کمال  هاست، همه را، که موضوع شاهان و مورد اعتبار نظر است، گفته گفتنی
دارد، که از گفته برای تو یکی خواهم گفت، تا اگر بر درخت  ساری و فروتنی اظهار می خاک

. باالتر از آن، نامی نگاه خواهم داشت برومندی جای نیابم هم، در سایۀ او خود را از گزند گم
اگر پایگه در بر آن شاخ رفاهیت ساختن توانم، از این نامۀ شاهان به گیتی یادگاری بمانم. 

وری، که یادگاری در جهان شد، از خود یادگاری صابومن« شاهنامه»به   فردوسی با اشاره
 (.27-25، 1964، 1گذاشتن را تمنّا دارد و بس )فردوسی 

ها معلوم است: در برابر سخنان گفته سخن خود را باید  مقصد فردوسی از این مالحظه
ها سرودن آن  ست، که با وجود گفتن همۀ گفتنیا گونه سخنی بگوید. امّا این سخن چه

های چگونگی نظر آن  لهئال نیاز با بحث زیادی در سر مسومفید و الزم ست؟ پاسخ این س
وب و گفتار شفاهی حماسی در لۀ مؤلف بودن، چند و چون استفادة منابع مکتئزمان به مس

های آفرینندگی و باز چیزهای دیگر  تتألیف خویش، انتخاب داستان و روایات مطابق نیّ
 ت به گفتار خود از دفتر آوردن نامه را دارد:دارد. خود فردوسی نیّ

 که این نامه را دست پیش آورم
 

 

 ز دفتر به گفتار خویش آورم
 

 ارـشم رسیدم از هر کسی بیــبپ
 

 

 ارـرسیدم از گردش روزگـبت
 

 (28-3، 1964، 1)فردوسی 
ها، تاریخ پادشاهان و  مرتّب در صورت و سیمای داستان .این نامه حماسۀ بزرگ است

« شاهنامه»ها. اساس و زیربنای  جزئیات اخالقی و روایتی تا نظرهای پیونداور نگارنده به آن
جای آورد، روی به  فردوسی به باشند و برای فهمیدن کاری، که ها می همین داستان
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ها باید آورد، تا بر اثر تجزیۀ اجزای داستان، هر چه امکان دارد، با نمونۀ یك داستان  داستان
 سهم گوینده در ابداع هنری و کارگاه آفرینندگی معیّن شده باشد.

شود،  داستان در نقش چارچوب روایت معروف، که با اصطالح یونانی فبوله خوانده می
از نثر دری به « شاهنامه»گر  گزارش»د. قضیۀ معروف است، که فردوسی شو یزی میر طرح

های  شاعر روایات پراکندة تاریخی، مردمی و اساطیری را به داستان«. نظم دری نیست
(. گرچه یقین است، که مأخذهای 44، 1368خواندنی و شنیدنی شیرین آورد )سرّامی 

چه از منابع و  ی را نداشتند، معیّن کردن آنتفصیل و گستردگی اثر فردوس« شاهنامه»
وس کار بسیار دشوار و تروایات گذشتگان نقل شده و جزئیات و کلیات بر آن افزودة استاد 

، «شاهنامه»گر وحدت و یگانگی  های وصل در بخشی از موضوعات روایتی و داستانی و افزوده
بحث است،  که یقین و بی به سبب سقوط منابع زمان تألیف اثر، غیرامکان است. چیزی

اندیشۀ گفتار، قریحۀ شاعری، بنیاد عقالنی سخن،  استقالل فردوسی در طرز سخن، منطق 
نظیر گسترش مضمون و کردار قهرمان، عواطف انسانی و انسجام معنوی و مذهبی  فراست بی

ود، که ش احساس می« شاهنامه»باشد. با این سبب از آغاز تا انجام  بینی خاص او می با جهان
همان یك شخص دانای و سخنور با ما صحبت دارد و سخن او قطعاً با گفتار کسی دیگر 

ها، نقل وقایع، بیان کردار  امتزاج نخواهد یافت. از این جا استقالل فردوسی در تکمیل سوژه
پذیر دیگران  رفت و تأثیر بحث است. اگر فردوسی از پی بازگویی منابع می قهرمانان بی

یافت و چنین اثر  گمان سبك گفتار و سخن او به طرز سخن منابع مشابهت می بود، بی می
آمد. این وحدت و یگانگی  بزرگ یگانه و نادری، که امروز در دست داریم، به وجود نمی

های آن حاصل شخصیت فردوسی  و کماالت صوری و معنایی داستان« شاهنامه»سبك 
د، که بنیاد اجتماعی، اخالقی، مذهبی، نظر و طلب ذوق و خواهش اهل زمان او بو صاحب

 های مردمی زمان او را به هم آورد. سیاسی و دیگر مناسبت
مندان در مورد رابطۀ حماسۀ فردوسی با درخواست نیازهای زمان زندگی شاعر  دانش

ها مناسب این مقوله نیست. ما به  اند و گزارش و بررسی سراسری آن زیاد اظهار نظرها کرده
به خاطر « زال و رودابه»های اجتماعی در داستان  لهأبه وضع مس« ز خروارمشتی ا»قول 

نمایش تکمیل روایت معروف با نظر اجتماعی زمان و به مقام داستان کامل رسیدن آن 
 کنیم. مراجعت می

نزاییدة خیال پیشینیان و نه حاصل تخیّل  لی سرّامی، عفرماید قدم مضمون افسانه، می»
(. 74، 1368)سرّامی « گیرد های اجتماعی و تاریخی مایه می تز واقعیّا بلکهسراینده است، 

را از موقع « زال و رودابه»ها، قهرمانان و دیگر حوادث داستان  ما در این مقاله مناسبت واقعه
 کنیم. های اجتماعی بررسی می تواقعیّ
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 دیگر یك از رودابه و زال آگاهی.2
کند و در اساس آن به وجود آمدن داستان  می  در آغاز فردوسی به روایت داستان اشاره

 آرد: را به یاد می
 کنون پُرشگفتی یکی داستان

 

 

 وندم از گفتۀ باستانـبپی
 

 (137، 1960)فردوسی 
سیمرغ است، از روایت  دست بهآن قسم داستان، که خبر از زادن زال و تربیت یافتنش 

 پیوندد، اوضاع سام در مقام پدری ست و در آن چیزی به معنای اجتماعی زمان میا باستانی
  زنیم. ست و ما در سر آن بعداً حرف میا

زال از آن که از مادر با کمبود زاده است، آزرده است. امّا در درگاه پدر دانش و هنر 
آموخت. سام با فرمان پادشاه منوچهر به سوی گرگساران و مازندران لشکر کشید و زال را به 

کند. امّا  زال به جانب کابل سفر می ،دشاهی نشاند. بعد رفتن پدرنشینی خود به تخت پا جای
مایه این سفر منشأ از وضع  سببی برای چنین سفر نیست. در باطن و درون ،در ظاهر واقعه

رود و وجه  گیرد، زیرا که جوان در ایّام کماالت از خانه به بیرون می روانی و رسوم جامعه می
 باشد. و سال می تنگی ناشناختۀ همین سنّ آن دل

گوید، که منشأ احساسی داشته، به درجۀ مقصد و نیت آشکارا نرسیده  جوان چیزی می
 انگیز زال نیز نتیجۀ همین سنّ و سال و رسم اجتماعی آن زمان است. است. سفر هوس

ها  مد آنآ آید، که باز هم ظاهراً پیش رو می به گونه سفر به کارهایی جوان رو در این
اند. مهراب کابلی با  داشت و به حسن اتّفاق به وقوع پیوسته ده و از غیر چشمبینی نش پیش

راب از مهمانی هداشت بعد رفتن م شکوه و بزرگی شاهانه زال را پذیرفت. آن واقعۀ غیرچشم
بودن دختر خورشیدروی  ،رابهزال پیش آمد. کسی از میان بزرگان با پهلوان در پس پردة م

 را چنین وصف کرد:نازنین را خبر داده، او 
 جعاردار ـش به کــه پایـا بـر تــز س

 

 
 

 به رخ چون بهشت و به باال چو ساج
 

 کمند ر آن سفته سیمینش مشکینـب
 

 
 بند یاـۀ پـه چون حلقـسرش گشت 

 

 اردانـار و لب نـو گلنـش چـرخان
 

 
 اروانـه دو نـرش رستـب نـیمیز س 

 

 ه سان دو نرگس به باغـدو چشمش ب
 

 
 رّ زاغــرده از پـب یـرگــیژه تــم 

 

 رازــان طــان کمــه ســرو بــدو اب
 

 
 از مشك ناز دهـیوز پوشـــه رو تــب 

 

 هــر آراستــرتاســست سا یــبهشت
 

 
 هــش و خواستــو رام شــیرآراــپُ 

 

 وشــه جــر زال را دل بــرآورد مــب
 

 
 ان شد، کز او رفت آرام و خوشـچن 

 

 (157، 1960ی )فردوس
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این ستایش حسن دختر مهراب اصل صفت موصوف نیست، یا به خاطر توصیف او 
گویند، اکثراً مطابق به میل خاطر  نیست. هنگامی در حضور جوانی سخن از دختری می

زنند. وصفی که فردوسی در این جا از دختر مهراب به گفتۀ یکی از  مستمع حرف می
طابق به میل خاطر جوان مشتاق، نه واقعیت مطلق کند، ستایش محض است م حاضرین می

حسن موصوف. با چنین وصف گوینده به مقصد رسیده و خواهش در باطن نهان زال به 
ظاهر آمده است. در آغاز نیت زال ظاهراً سفر کردن و جهان دیدن بود. بعد شنیدن وصف 

کرد. این  کاملو  دختر شاه کابل شوق باطن به ظاهر آمد و جای خالی معنی سفر را گرفت
معنی تحتانی و تصویر ظاهری را فردوسی بر مبنای رسوم مردم خراسان آن زمان آراسته 

 پهلوان جوان زال و پادشاه کابل حضور دارد و بس. است، وگرنه در روایت قدیم شکوه جهان
کشد و این هم  نشیند و سوگواری می  اندیشه می جوان مشتاق از چنین خبر بر سر 

روزه  ست. جوانان به مانند مسیحیان امروزة اروپا همها بیعت آدمی و رسوم مسلمانیشایستۀ ط
ها  بینند و در آن زمان آگاهی از دوشیزگان عروسی وابستۀ خبر و روایت دخترهای زیبا را نمی

آگاهی و شناسایی مردان « شاهنامه»بود. زال نیز در تصویر فردوسی همین احوال را دارد. در 
دهد و به ندرت با خواهش و تشبث زنان. در داستان  واسطۀ کسان دیگر روی میبا زنان به 

کند  می آشناسیاووش را خود سودابه برای انتخاب با دخترانش « سیاووش و سودابه»
فرنگیس را برای ، دختر خودش جریره و بعداً دختر افراسیاب ،(. پیران34، 1964، 3)فردوسی 

 (. 143-142؛33، 1864، 3کند )فردوسی  یگرفتن به زنی به سیاووش نامزد م
های عامیانه،  و داستان« خسرو و شیرین»استثناها از قاعده نیز هستند. مثالً، در داستان 

آیند، قهرمانان خود راه پیوند و آشنایی را با زنان  های بهرام گور به وجود می که با کارنامه
از قانون شرع و رسوم و آداب شرقی ها پیوند مردان و زنان دور  اند. در همۀ حالت جسته

، که بنیاد «شیرویه با شیرین»و « سیاوش و سودابه»نیست. مگر در دو مورد: در داستان 
، با وجود جرأت تهمینه و به نزد رستم «رستم و تهمینه»عشق حرام دارند. حتّی در داستان 

 مان خواسته بود:رهنر او را از پدر موافق رسم زگری موبدی پُ آمدنش، رستم با میانجی
 دـشچو بشنید شاه این سخن، شاد 

 

 

 دــکی سرو آزاد شـان یــس هــب
 

 پهلوان داد آن دُخت خویش دانـب
 

 

 سان، که بودست آیین و کیش بر آن
 

 (200، 1964، 2)فردوسی 
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 زال کردار و رفتار موضوع به برگردیم
اه او آمد. زال دعوت او را، به روز دیگر مهراب به دعوت زال به مهمانی خانۀ خود به بارگ

مهراب را  ،گساری کردن، رد کرد. زال پرستان و می سبب خوشایند نبودن رفتن به خانۀ بت
پرست دیده، ناعالج بر  گرمی را به مهراب بت راهانش در او دل سزاوار آفرین یافت و هم

از ارادة پدر و نظر در رفتار زال نرفتن برون  ،ستایش او زبان گشادند. در این لحظۀ داستان
های  مناسبت یپرست مهم است. در مورد یکم نتیجۀ تربیت و بازگو نیك به مهراب بت

سنّتی ایرانی در پیوند با آداب سنّتی، یعنی سر اطاعت آوردن به خواهش پدر و میل جوانی، 
 بیند. پرست نمی که بر بال مهر بدی را در سیمای مرد بت

را دور کرد و عشق را فرزانه یافت، زیرا دلش آگندة مهر  خرد ،اندیشۀ عشق جوان گرفتار 
(. به این 159، 1969تافت، تا آبرویش تیره نشود )فردوسی  گوی روی میو بود. از گفت

ترتیب، جوان مشتاق گرفتار عشق دختر پادشاه صاحب مذهب بیگانه شد و در قلب و روان 
وسی با خود منشأ اجتماعی زمان و کرد. این نظر فرد خود از این بیگانگی بدی احساس نمی

ات و قوّت، اگر بر روان شخص تسلّط تعلیمات فلسفی عهد او را دارد. به این معنی، که حسیّ
 دارند. یابند، عقل را در اطاعت خود نگاه می

پی سراغ جوانان مناسب  ،کمال آشکار و نهان در عرف مردمی مادر صاحب دختر بر
شوهرش از نزد زال برگشت با تقاضای جنبش  که زمانیهمسر مهراب، ، ندختیگردد. س می

 احساس مادری و هم کنجکاوی خاص زنان از او پرسید:
 سام پورچه مرد است این پیرسر 

 

 

 تخت یاد آیدش یا کنام  یـهم
 

  میـچ دارد هــخوی مردمی هی
 

 

 ؟ میـارد هــداران سپ امــپی ن
 

 (159، 1960)فردوسی 
پهلوانی و زیبایی زال را ستود. این ستایش از ستایش اوّلۀ زال  مهراب بزرگی و ،در جواب

اجتماعی کند، که سخن با حقیقت داستانی گفته شده است، نه به ضرورت  با این فرق می
موی سفید  اش دل بر اوصاف پهلوانی زال، چهرة زیبای او یگانه کمبودی مهراب ساده بنیاد.

 گوید: کند و می م میذداشتنش را 
 وانـــدة ارغــنـرانــژمــپ شــخرُ

 

 

 سال و بیدار و بختش جوان جوان
 

 از آه و همان، کش سپید است موی
 

 

 جوی بگوید جز این مردم عیب
 

 یـد همـــزیبـب یــشدی موــسپی
 

 

 یـد همـها فریب تو گویی، که دل
 

 (160، 1960)فردوسی 
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زال جای گرفت و  از شنیدن این سخنان وجاهت دختر دگرگون شد و در دلش مهر
 چنان که با زال روی داده بود، در رودابه هم جایی خرد را آرزو گرفت:

 ر زالـرآتش از مهـدلش گشت پ
 

 

 از او دور شد خورد و آرام و حال
 

 رد آرزویـایی خـو بگرفت جــچ
 

 

 دیگر شد به رای و با آیین و خوی
 

 (160، 1960)فردوسی 
فرماید، که سخن  دلی دارد و در پایان سخنان فوق می هشد، که مهراب ساد  در باال اشاره

است. سادگی  وآموزد، زیرا دل زن جای دی مند در نزد زنان از مرد یاد نکردن را می دانش
پدر  ،ست و پرداخته از واقعیت اجتماعی. در عرف مردمیا کردار مهراب بافتۀ فردوسی

ها با  زند و در حال تشنج مناسبت طبق رسوم معمول خود را به سادگی و نادانی می ،دختر
دارد. خبر مهراب  نگاه می وهاگ و ها و دوری از گفت این سادگی ظاهری خود را در پناه نادانی

 جابت حوادث بافته است.اهمین صفت پدر دختر است، که فردوسی آن را به خاطر  یبازگو
و مهر پیدا یابد و در دل نسبت به ا جا رودابه از شخصیت زال آگاهی می در همین

شناسد. همان حالت، که با زال روی داد،  کند. به مانند زال رودابه از زبان پدر زال را می می
استثناها از « شاهنامه»ست. در  مد رودابه هم شد. این هم از قواعد اجتماعی شرقیآ پیش

تهمینه هم خود  این رسوم هست. از جمله خسروپرویز با شیرین از جوانی آشنا بود و
قاعدة معمولی شناسایی به واسطۀ دیگران  ،کار ازدواج با رستم بوده است. با وجود این ثتشب

زال و رودابه از حال  ،است و اکثراً در ظاهر به حکم تصادف. با همین اصول معمول اجتماعی
 پرورند. یابند و در دل آرزوهای نیك را می دیگر آگاهی می یك

 رودابه با زال کردن دیدار.3
آید. دیدار کردن اصول  دیگر، شوق دیدار پدید می مردمی بعد آگاهی از حال یك در تعامل

چیزهای خاص تعامل مردمی در جلوة « زال و رودابه»های زیادی دارد. در داستان  و راه
دختر، البتّه، پرستندگان اویند.  ه وزاد راز نزدیك شاه اند. هم مناسب حال داستان به قلم آمده

ها راز را آشکار کرد. در عرف مردمی هم  و کنیزکان بودند و دختر به آناران ک ها خدمت آن
کند. رودابه به زال عاشق  اران عرض میک دختر راز خود را به نزدیکان خواندان، از جمله خدمت

ها عرض کرده خواهش داشت،  بودنش و مهر زال را در دل و جان و هوش داشتنش را به آن
 اندیشید. هی یابد و یکی چاره هم در این مورد باید که از این راز کسی نباید آگا

های دختر را برشمرده او را از آن شرم داراندند، که پدر را دور کرده، به این  ها خوبی آن
پیری را جستن شگفتی است.  ،پیوندد. با این دو رخسار سرخ و موی مشکین پروردة مرغ می

 (.161، 1960آید )برتلس  رین شوی میبرای تو، با چنین روی و باالی و موی، از چرخ ب
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ست و هم از احترام خانوادگی؛ موافق ا این پاسخ پرستندگان هم از روی آداب انسانی
با کس کسب پیوند و شناسایی کند. اوصاف  بدون رضایت و آگاهی پدرعادت دختر نباید 
ار و ک گزاری کردن خدمت اظهار خدمت ،پروریده بودن زال را گفتن پیرانۀ موی و مرغ

ها خطاباً رودابه از تباهی دل خود و دعوای یگانۀ دل بودن  خودنمایی اوست. امّا در جواب آن
 کند: زال را اظهار کرده، سوگند جز او کس دیگر را نخواستن می

 ور چینـواهم، نه فغفـصر بخـنه قی
 

 

 نـیزم رانــیداران ا اجـه از تـن
 

 ام است زالـس پوراالی من ـه بـب
 

 

 الـیا کتف و ـو ب رـیش یوازــب
 

 گر جوان  یـهم یوانـخ رـیگرش پ
 

 

 تن است و روان یاـه جـمرا او ب
 

 دـزیـدیده گـر او دل نـرا مهـم
 

 

 دـیگز دهـیاز شن یـهمان دوست
 

 ه بر روی و مویـم، نـبر او مهربان
 

 

 به سوی هنر گشتمش مهرجوی
 

 (163-162، 1960)فردوسی 
او را دانسته، به خدمت آماده شدند. مهربانی و عشق، به عقیدة اران رأی قوی ک خدمت

نگرد، نه به ظاهر او. از سوی  نشیند و به هنر کس می  فردوسی و باورهای زمان او، در دل می
باشد و این سخن را  هنر، مهرجوی شدن به یقین نظر دهقانی و اهل کسب و پیشه می

بل مهراب گذاشته و چنین عمل داللت بر نهاد زاده بر زبان دختر پادشاه کا فردوسی دهقان
 کند. دهقانی و واقعیت زمانی می

دهد، که با  کند، که این سخن را کسی نخواهد دانست و وعده می ار اظهار میک خدمت
آرد. از این رودابه شاد شد. معلوم است، که  هر ره و جادوی، وی باشد، آن شاه را نزد او می

شود و  ها حاصل می  اران و دایهک جوانان عاشق به واسطۀ خدمت در عرف خانواده پیوند میان
 اند. قهرمانان داستان فردوسی نیز همین راه را پیموده

ای الزم است. پرستندگان در رودبار نزد  جوان و دیدن او بهانه گاه اقامتبرای رفتن به 
بودن لشکرگاه زال به گل چیدن مشغول شدند. به پرسش خود زال از کی و از کجا 

گاه زال  از کاخ مهراب فرستاده است. آن« ماه کابل»ها را  پرستان، پاسخ یافت، که آن گل
ار گرفت و ک شده را از آن سوی رود خدمت کمان برگرفت و به شکار برآمد. مرغ شکار

 روز، پسر زال بودنش را خبر داد. پرستنده که بدن پهلوان را پرسید. در جواب شاه نیك
ار، کنیز یا دایه، در عرف مردمی ک دیدن جوان نامزد به دامادی رفتن خدمتای به  با بهانه

سم مانده. در امراین معروف و مشهور است و امروز هم در روستاها و مناطق دیگر مسلمانی 
زمان فردوسی به یقین محدودیّت معاشرت در جامعۀ مسلمانی همین قاعده را داشته و 

 یك صحنۀ داستانی جالبی درآورده است. فردوسی واقعیت اجتماعی زمان را در
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ش را در شأن و بزرگی ستایش کرد، پرستنده با  دک( خواجهیار زال )رک وقتی خدمت
خنده به او گفت، که چنین مگوی، زیرا ماه سرای مهراب از شاه تو به یك سر برتر است. 

به نیت آشنا کردن  بعداً پرستنده رودابه را با باالی بلند، تاج مشکین و اوصاف دیگر ستوده،
اندیشه را مناسب یافت و به زال شنیده را  شان را خبر داد. آن غالم این  رودابه و زال آمدن

اران مصلحت چنین شد، که پهلوان با کمند ک گری همین خدمت رساند. خالصه، با میانجی
 برآید. آید و حلقه در گردن کنگره کرده، به باال می به نزد ایوان کاخ می

به دیدن به است، ار به »سام  پورها پرسید، که این  گان برگشتند. رودابه از آنپرستند
(. خوبان زال را در زیب و فر، با میان الغر و بر فراخ، رخ 169، 1960)فردوسی « آواز و نام؟

ها با کنایه و استهزا گفت، که شما دیگر شدید. همان  و چشم و موی ستودند. رودابه به آن
ة پیرسر به رخ مانند گل ارغوان شد و رخ مرا هم به پیشش آراسته، بها پرورید زال مرغ

ای را برای مژده به زال  گفت و خود در لبان خنده داشت. پس، پرستنده خواستید. این را می
 د، تا که تدبیر کار دیدار را بیند، فرستادند.دنبو

های  ا دیبای چینی، طبقای نهانی از خویشان داشت. این خانه را بیاراستند ب هناخرودابه 
های زرّین و گالب.  ، جامههشا و مشك و عنبر، عقیق و زبرجد، بنفشه، سمن یزرّین، م

رفت. از بام صدای خوش رودابه آمد و  جوی می جفت سپهبد سوی کاخ شد و مانند مردم
رودابه کمند مویش را فروهشت، تا زال به  رمانتیکی است.این تصویر سخنان رودابه خیلی 

ال براید. زال کمند خودش را حلقه کرده به سر کنگره نداخت و به بام برآمد. فردوسی با
 کند: ها را چنین تصویر می مالقات آن

 ازـاره بنشست بـام آن بـر بــو بــچ
 

. 

 ازــردش نمــو ب روی ریـرآمد پـــب
 

 ان به دستـگرفت آن زمان دست دست
 

 

 تـردار مســه کــر دو بــد هــرفتنـب
 

 دـــاخ بلنـام کـــد از بــرود آمــف
 

 

 دـــبلن هدرون دست شاــه دست انـب
 

 دندــــگار آمـــن انۀ زرـــوی خــس
 

 

 وار آمدندــــس شاهـــر آن مجلـــب
 

 (172، 1960)فردوسی 
 

نشست و رودابه در  زال زر در شگفت مانده بود و با فرّ شاهی در بر او می ،از حسن رودابه
بود. زال وعده داد، که هرگز از  شراب ها بوس و کنار و نگریست. میان آن دیده میوی دز

برد. رودابه نیز  (. بهر این نزد یزدان نیایش می173، 1960گردد )فردوسی  پیمان او نمی
 بر زبان خود کرد. این حال تا صبح دوام کرد: هفرین را گواآ جهان

 د ز جایـده برآمـن تا سپیـچنی
 

 

 سرای ردهــد ز پـرآمـبره ــتبی
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 درود کردـد پــپس آن ماه را شی
 

 

 ار و برش پود کردـبر خویش ت
 

 (174، 1960)فردوسی 
یابد. به  زال کمند افگنده از باال فرود آمد و رفت. با همین مالقات زال و رودابه انجام می

های اجتماعی،  نهدر این بخش مالقات زال و رودابه زمی« شاهنامه»های  مانند دیگر داستان
اران رودابه به ک اند. آمدن خدمت و حماسی پهلوانی توأم آمده ای هتصویرهای مردمی، افسان

جو  و ها، دعوت زال به دیداربینی، برگشتن و پرس آمیز آن های لطف بهانۀ گلچینی، کنایه
اع مردم آن ها از اجتم مانند، که بنیاد واقعی آن همگی به روایت مردمی می ،ها دربانان از آن

های مردمی ساخته و  ها را با تکیه به عادت روزگاران مأخذ یافته است. فردوسی یا خود آن
بافته است و یا از همان گفتار دهقان بازگو نموده است. امّا یك چیز مسلّم است، که نگه 

گمان زادة طبع  داشتن اعتدال گفتار و عمل و نزاکت سخن و گفتار و اوصاف قهرمانان بی
شبهه از  ست. شکار مرغ و به صفت دلیل شایع هنر و واسطۀ پیوند واقعه بیا دوسیفر

به قصر رفتن و با رودابه مالقات کردن زال تصویری مناسب  گیرد. های مردم مأخذ می افسانه
ست. کمند موی را به پایان جهت باال برآمدن زال انداختن و با ا داستانی حماسی ةو زاد

و یك تصویر بسا شاعرانه و نادر است. نماز بردن رودابه با زال از عرف کمند خود باال رفتن ا
مسلمانی  هدیگر گرفتن و به مانند مست رفتن هر دو از قاعد ست. امّا دست هما مسلمانی

جا بودن  دیگر نگریستن و با بوس و کنار و نبید مشغول شدن و تا روز یك نیست. به یك
حرم از قواعد مسلمانی نیست. فردوسی از مأخذ قدیم دیگر نام مرد به یك زن و جوان جوان

این واقعیت را بازگو نموده، به رسوم قدیم بودنش و یا گناه دانستن چنین رفتار اشاره 
ساز را در ماجرای  هگوید. به هر حال فردوسی سه عنصر حماس کند و چیزی هم نمی نمی

ی پیوند و عالقۀ انسان؛ تصویر اجتماع بنیادهای مالقات زال و رودابه استفاده کرده است:
و سوم، نقل واقعیت داستانی قدیمی. اگر فرد در مقام اجتماعی زمان سیمای  ای هافسان

یابد.  انسانی نیابد، واقعیت داستانی به بافتۀ نامطلوب و افسانۀ ناهنجار و درشت تبدیل می
 پردازی بری است. فردوسی از چنین قبح خاص داستان

 ترشناساناخ و موبدان رأی. 4
موافق رسوم و عادت مردم بعد آشنایی جوانان تدبیر کار آینده را کردن الزم است. 

اندیشۀ  ها  افتد. امّا قبل از آن پدر و مادر پسر و دختر می دست بهقاعدتاً این تدبیر 
روزه پدر و شاید قبالً خود جوان از اهل دین  مندان باید فهمیده شود. در واقعیت همه دانش

ایرانی و  هزمان و مکان مشخّص، از جمله جامع هپرسند. در جامع مصلحت می و دانش
مسلمانی یك فضای معنوی و فرهنگی مقام استوار دارد، که فرد مقام رفتار و کردار خود را 
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داند. این فضای معنوی،  کند و می ای ناشناخته هم باشد، حس می در آن، شاید برای عدّه
باشد. برای شناخت  مدهای تازة زندگی میآ ح رفتار کس با پیشصال دار هاخالقی و سنّتی نگ

گران  خبردهان و تعیین« شاهنامه»مندان الزم است. در  تر چنین واقعیت نظر دانش خوب
آینده موبدان و اخترشناسانند. با همین سبب زال، سام و حتّی پادشاه منوچهر در کار زال به 

مندان زال خداوند را، گردانندة چرخ،  ه دانشقبل از مراجعت ب کنند. ها مراجعت می آن
ده موجودات و  ماه، فرمان نمای جان و نیکی، دادگستر هر دو سرای، آرندة بهار و تیره راه

ست، که خداوند از همه داناتر است. مقدّمه ا ستاید. این مقدّمه به این معنی ها می امثال این
 ت، جفت و از راه نهفت آفریده است:بیان این مقصد است، که خداوند هر چه آفریده اس

 در جهانــاگر نیستی جفت ان
 

 

 در نهانــوانایی انـــدی تــبمان
 

 و دیگر، که مایه ز دین خدای
 

 

 ندیدم، که ماندی جوان را به جای
 

 ژه، که باشد ز تخم بزرگـوی به
 

 

 جفت باشد، بماند سترگ چو بی
 

 وان جوانــر از پهلــچه نیکوت
 

 

 به فرزند روشن روانکه گردد 
 

 (175، 1960)فردوسی 
وجود آوردن فرزند است، که از رسوم  به ،اندیشۀ فردوسی دربارة مقصد همسر داشتن 

کند، که مهر به همه کاخ  ست. زال به موبدان عرض میا جمله مردمان ایرانی بشری و من
 ند:ک جوی شده به رسم و آیین مراجعت می راب داده است. لیکن آدمی جفتهم

 جوی چه مهتر، چه کهتر چو شد جفت
 

 

 ادست رویـن نهــن و آییـوی دیـس
 

 گ نیستـد را جنــن در خردمنــبدی
 

 

 که هم راه دین است و هم ننگ نیست
 

 (176، 1960)فردوسی 
جا زال قاعده و ترتیب زمان خود، شرط بودن ازدواج و گناه نبودن چنین کاری را  در این

 راب کابلی است.هپرست بودن م بت ضحّاکسبب اساسی پرسش از اوالد پرسد.  از موبدان می
دانستند و به این سبب بر لب مُهر خاموشی  اک را میضحّموبدان نیای مهراب بودن 

است. زال از موبدان خاموش نماندن و « نوش با زهر»گذاشتند. چنین مناسبت جفت آوردن 
ر بیچاره مانده، به سام نامه نوشتن را نمایی کردن را طلب کرد. موبدان در تدبیر کا ره

 مصلحت دیدند.
ت کرد. عسام نیز در تدبیر کار به هم آمدن دو گوهر چو آب و چو آتش به موبدان مراج

 شناسان مشغول شدند و راز را یافتند: کار ستاره دبیربه ت
 ه روز درازــشناسان ب ارهــست

 

 

 د رازــآسمان بازجستن ز  یــهم
 

 ده پیش آمدندــخنبدیدند و با 
 

 

 که دو دشمن از بخت خویش آمدند
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 رــشمه ارــه سام نریمان ستـب
 

 

 کمر چنین گفت، کای گُرد زرّین
 

 راب و زالهرا مژده از دُخت مو ت
 

 

 د هر دو به شادی همالـکه باشن
 

 د پیلی ژیانــن دو هنرمنــاز ای
 

 

 انــه مردی میــد، ببندد بـبیای
 

 غـدر آرد به تیـنی ز پای اـجهان
 

 

 غـر پشت میـد تخت شاه از بـنه
 

 وران رسدــه تـتر بد ب از او بیش
 

 

 ران رسدــکویی زو به ایـهمه نی
 

 دــان را امیــد ایرانیـدو باشــب
 

 

 دــوان را خرام و نویــاز او پهل
 

 (181-180، 1960)فردوسی 
ها سه روز به کار  راجعت کرد و آنشناسان م شاه منوچهر هم در تدبیر کار زال به ستاره
 خود مشغول شدند و در آخر چنین خبر دادند:

 ارـر شهریـرگشادند بـان بـزب
 

 

 ردان شمارـکردیم با چرخ گ که
 

 چنین آمد از داد اختر پدید
 

 

 که این آب روشن بخواهد دوید
 

 سام پورراب و از هاز این دُخت م
 

 

 نام... رمنش زاید و نیكـگوی پ
 

 دـمن ود، فرّهـرز باال بــب یکی
 

 

 به خمّ کمند... ردیگ ریهمه ش
 

 ودـۀ شهریاران بــربستــکم
 

 

 ودـاه سواران بـران پنــه ایـب
 

 (218-217، 1960)فردوسی 
شب و روز و گذشت زمان است. تبدیل  ۀنشانتصوّر مردمی چنین است، که عمر آدمی 

تقدیر آدمی به  نداد باشد. نشان ته میشب و روز و سال و ماه به گردش چرخ فلك وابس
ست و ا های فلك و با نظام آفرینش ازلی پیوستگی دارد. پس، عمر آدمی ازلی موقع ستاره

شان روشن و نیك است.  باشد. تقدیر زال و رودابه نیز معلوم و آینده تقدیر بعدش معلوم می
واج مرد و زن فرمودة کند، که کار ازد شناسان همین را تصدیق می سخن موبدان و ستاره

آید. وا خوردن و ازدواج کردن زن و مرد  ها از آسمان می بینی پیوند انسان ست و پیشا ازلی
داد  ست و به این نشانا اکثراً به حکم اتّفاق و تصادف است، ولی وی فرموده و نوشتۀ ازلی

ق و گذشتن از اندیشه و نظر در میان مردم اعتماد اخال آسمانی اطاعت باید کرد. همین طرز 
دارد. اعتقاد و باور در این مورد از رسوم مهمّ زمان  های مناسبت را نگاه می سر کوتاهی

بیند، که مژده از  فردوسی نیز هست. هنوز در آغاز داستان سام در خواب سوار هندی را می
اوند . موبدان به او گفتند، که به خداشك ریختو در زنده ماندن او از سرما  دهد میفرزندش 

، 1960پرورانند )فردوسی  ناسپاس نباید بود. همۀ جانوران در سنگ و در دریا بچّه را می
(. نظر فردوسی این است، که همه کار جهان از خداوند است و ناسپاسی به آن نباید، که 14

آمده، سام جوانی را به کردار  برزشناس بودن مشکل است. وقتی به پای ال در این حال نیکی
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گاه به پوزش بر  ، به آفریننده آفرین کرد و بدانست، که خداوند داور دادگر است. آنخود دید
ست، ا سیمرغ برای فردوسی مثلی تآید، که تصویر زال و تربی او سر افگند. چنین به نظر می

برد خداوند بودن  بهر تلقین قدرت خداوند بر انسان، که با همه بزرگی و ساالری در دست
 ماد داشته باشد.ها اعت همه بودنی

 نژاد و داور دادگر. 5
در باال گفته شد، که فردوسی از زبان زال جفت جستن را سوی دین و آیین روی نهادن 

زال از رام شدن دلش با دختر مهراب سخن گشاد، خردمندان و  که خوانده است. امّا زمانی
ها به  بب شد. آنس ضحّاکموبدان لب از سخن گفتن ببستند. خاموشی را نیای مهراب بودن 

اندیشۀ این موبدان با کسی، که نیای بد دارد،  زال گفتند، که مهراب از گوهر اژدهاست. به 
وجه نزدیکی جستن ممکن نیست. برای مصلحت در حلّ این مشکل زال به پدر  به هیچ

 خویش سام نریمان مراجعت کرد.
 ضحّاکیز او از نژاد زمانی خبر به منوچهر رسید، او بسیار برآشفت و سبب قهر و ست

که چنین ازدواج  برون آمدن مهراب بود. منوچهر خوف از آیندة کشور داشت، نه از این
 خالف قاعدة زمان و آیین و مذهب است یا نه:

 چنین گفت با بخردان شهریار
 

 

 بر ما شود زاین دژم روزگار»که: 
 

 چو ایران ز چنگال شیر و پلنگ
 

 

 برون آوریدم به رای و به جنگ
 

 گیتی بشست ضحّاکفریدون ز 
 

 

 بترسم، که آید از آن تخم رست
 

 نباید، که بر خیره از عشق زال
 

 

 ردد همالـده گـنکهاد سرفـن
 

 سام پورچو از دُخت مهراب و از 
 

 

 ز از نیامــد یکی تیغ تیـبرآی
 

 رد سوی مادرشیـاب گـاگر ت
 

 

 ردد سرشـده گـز گفت پراگن
 

 و رنج کند شهر ایران پرآشوب
 

 

 «دو بازگردد مگر تاج و گنجـب
 

 (192، 1960)فردوسی 
دهد، که ایران را با رأی و جنگ برون آوردیم، فریدون از  پادشاه از آن هشدار می

جهان را بشست، ترس از آن تخم بد و پشت زال برون آمدن تیغ تیز، ضحّاک های  افالسی
باز به او برگردد، در این ازدواج موجود  که ملك ایران آشفته و رنجور گرداند، و تاج و گنج

دهد، که با بزرگان ایران برود و کاخ  ها منوچهر به سام فرمان می اندیشه است. با همین 
مهراب و کابل را بسوزد. باید مهراب از تخم اژدها مانده و همۀ پیوندان و بزرگان و کسان از 

 ة چنین کردن را داد و برفت.مانده را سر از تن جدا کرد. سام وعد ضحّاکتخم او و 
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شتی و مدنیّت ایران در تجا چند موضوع مهم و گفتنی هست: اوّل، تعلیمات زر در این
های نیکی و بدی  بارة تخم بد و نیك در اوالد بشر، که ریشۀ این به اساطیر ایرانی و قوّه

رها کردند، رسد. ثانیاً، در یاد نگه داشتن تجربۀ گذشتگان، که چه کا هرمز و اهریمن می
ممکن  ،که به احیای آشوب و رنج راه دادن تر از همه این ها را نباید فراموش کرد. مهم آن

نیست. ثالثاً، خود فردوسی از نژاد دهقان بود و روحیۀ نگه داشتن نژاد آزادگان ایرانی را در 
د و اجداد او پرورید. در زمان او و حتّی تا روزگار ما هنگام انتخاب عروس حتماً از نژا سر می

آرند. در این موضوع هم فردوسی گمان  شوند، گذشته و آینده را به یاد می پرسان می
 ی در دماغ داشته است.ا های اجتماعی زمانش نشئه کنم، از مناسبت می

 پسر و پدر مناسبت. 6
پسر با موی سر سفید به دنیا آمدة  ،در آغاز داستان سام از شرم بزرگان و طعنه و مالمت

را به کوه البرز انداخت و مهرش از دل بیرون کرد. پدر مهر پیوند خود را افگند و به کودک  خود
 گفت: آرد، که با بچّۀ خود می شیرخوار جفا کرد. فردوسی در معنی مهر فرزند مثل شیر را می

 را خون دل دادمیو گر من ت»که 
 

 

 سپاس ایج بر سرت ننهادمی
 

 چون دلی که تو خود مرا زنده هم
 

 

 «دلم بگسلد، گر ز من بگسلی
 

 (140، 1960)فردوسی 
سام نریمان شکوه بزرگی و نام و ننگ را از بچّۀ وجودش برابر دل زنده باال گذاشت. 
چنین رفتار با طبیعت مردمی زمان فردوسی مخالف بود، که فردوسی مثل شیر را به 

ر هندوستانی و مژده عالوه، خواب دیدن سام از سوا تصویب آن امتثال نموده است. به
کند، که او فرزند را از یاد نبرده است و مهر پدری  رسانیدن او از فرزند، داللت آن را می

ها را فردوسی به داستان  ست و آن ات طبیعی و واقعی بشریها حسیّ گسستن ندارد. همۀ این
داد، او را  سام از خواب خود خبر که آورده، به مضمون آن روان آدمی درافزوده است. هنگامی

 موبدان مالمت کردند و گفتند:
 بشکنی عهدیش كــتو پیمان نی

 

 

 نیکبچّه را بف هــگن ان بینـچ
 

 ایربه یزدان کنون سوی پوزش گ
 

 

 نمای کویی رهـکه اویست بر نی
 

 (142، 1960)فردوسی 
شب دیگر در خواب غالمی را دید، که دست چپش به موبدی بود و راستش به بخردی و 

 گفت: ردی میبا س
 رای باک ناپاک ای مرد بی»که: 

 

 

 دل و دیده شسته ز شرم خدای!
 

  را دایه گر مرغ شاید همی وـت
 

 

 ؟ پس این پهلوانی چه باید همی
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 گر آهوست بر مرد موی سپید
 

 

 بید را ریش و سر گشت چون خنگوت
 

 زار شو ده بیـریننـس از آفــپ
 

 

 ست نوا گیـروز رن که در تنت هر
 

 و بود خارـپسر گر به نزدیك ت
 

 

 ردگارــروردة کــون هست پــکن
 

 تر ورا دایه نیست کز او مهربان
 

 

 «را خود به مهر اندرون مایه نیستو ت
 

 (143-142، 1960)فردوسی 
در این تصویر، که پیوسته با اصلی از اسطوره است، حقیقتی از اخالق پدری موجود 

هست، بپذیرد، زیرا از نابودی به هستی آوردن و چه بودن و است. پدر فرزند را آن چنان که 
اوست. غالمی  دست بهچه شدن این موجود خرد در نظر ناالیق از کردگار است و تقدیرش 

چپ موبدی و راست به بخردی کیست و از او منظور  روی با سپاه گران و دست خوب
جوان تمثالی به  فردوسی چیست، جواب گفتن به این پرسش دشوار است. شاید این

شخصیت خود سام است، که در سیمای موبد و بخرد پیوند به دین و دینش را و جهان 
آیین و خرد غافل  معنوی و عقالنی را در نظر دارد و به سام بشارت از سرنوشت و از این دو

 دهد. نبودن را می
نّا کرده، گرمی تم زال را آورد و در نزد پدر گذاشت، پدر از پسر دل ،هنگامی سیمرغ

 سزد: وعده کرد، که از این پس هر چه خواهد، همان می
 ی پسر، گفت دل نرم کنابه من، »

 

 

 رم کنـاد و دل گــکن یـه مـگذشت
 

 پرست زدانـدة یــترین بن م کمـمن
 

 

 از دستـت بـه آوردمـاز آن پس، ک
 

 زرگــدای بــام از خ هــرفتــذیـپ
 

 

 رگـدارم ستــو هرگز نـر تـکه دل ب
 

 دـك و بـو از نیــویم هوای تــبج
 

 

 «خواهی تو، چنان سزد  از این پس چه
 

 (146، 1960)فردوسی 
فرزند بر دوش پدر است. چون سام این کار را نکرده بود، شاید بهر جبران آن به  تتربی

پدری او را زال زر خواند و اش را داد. موافق وظیفۀ  جای آوردن هر خواسته پسر وعدة به
 مرغ وی را دستان نام نهاده بود.سی

کشید. خردمندان و  سوی گرگساران و مازندران لشکر می مان منوچهر سام باید بهربا ف
همتای جان و » ها را آگاه کرد. بعداً پسر را از فرمان شاه آن ،دیدگان را جمع کرده جهان

داد و دیهیش »ر و گرامی داشتن سپرد. به پس ت، که یادگار اوست، برای تربی«خون جگر را
ها را داد و گفت، که دلش هر چه خواهد، بکند. زال  ، کلید در گنج«گرفتن و آرامی جستن

 خواست و گفت: خواست، ولی سام استقالل و شاهی برای زال می باز تنها ماندن نمی
 آور گروه، در ـش انـون گرد خویـکن

 

 ژوهــپ شـردان دانــواران و مــس
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 شیــر دانـه و زـشنـاموز و بــبی
 

 شیــشی رامــابی ز هر دانــکه ی
 

 ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ،
 

 چــش و داد دادن بسیــه دانـهم
 

 (154، 1960)فردوسی 
پژوه بیابد،  صفان خودش را از جملۀ مردان باهنر و دانش خواهد، که پسر هم پدر می

هر پدر است در حق پسر خود و  دانش بیاموزد، باهمّت و بخشنده و دادرس باشد. این آرمان
فردوسی آن را از عام، در نمونۀ خواهش سام، به خاص آورده است. هنگام خیرباد پدر پسر را 
تنگ در بر گرفت، خروشید و زال آب دیده ریخت.زال دانش و هنر آموخت. این صمیمیت و 

مضمون  این حسیات پدر و پسر بر یکدیگر و در مناسبت قهرمانان کیفیّت پذیرایی از
نشاند و به آن صورت  انسانی می گاه جایفزاید و شکوه و شهامت آن را در  داستان را می

 دهد. اجتماع انسانی می
معیّن  ی هاندیش عاشق شده، در  ضحّاک ی هدختر مهراب تخم، زال زر به عشق رودابه

عشق و پسر در کار  ،کردن مناسبت پدر به این اقدام افتاد. طبق منطق واقعیت اجتماعی
مندان،  و نظر پدر را بفهمد. با همین سبب زال زر، با مصلحت و مشورت دانش ازدواج باید رأی

به سوی پدر نامه فرستاد. بعد سالم و پیام زال در نامه شکایت از ستمهای گردون به خود، به 
ز حکم کند و این همه را ا سام می پور جانور بودن خود ۀالن شکار سیمرغ نیاز آوردن، در کنام

اند. پس، پدر را به شنیدن راز  داند. این سخنان به امید نرم کردن دل پدر گفته شده یزدان می
های دیده  دهد. با وجود ستم خواند و از گرفتاری خود به عشق دختر مهراب خبر می کهتر می

ه از آرد، ک گوید او. پس، پیمان پدر را به یاد او می خواهم، می به جز فرمان تو دم زدن نمی
 ، گفته بود:«کنم هیج آرزوی دلت را رد نمی»کوه آورده، رزالب

 درـــد پـهبـردد سپــگـمان نـیـز پ
 

 

 رـور باشد مگـار دستـک یندــب
 

 که من دُخت مهراب را جفت خویش
 

 

 کنم، راستی را به آیین و کیش
 

 روهـش گـن رفت پیـان چنیـه پیمـب
 

 

 :کوهرزــدم ز البـاز آوریـو بــچ
 

 «لمــت نگســچ آرزو بر دلــکه هی»
 

 

 در این است بسته دلمـون انـکن
 

 (179، 1960)فردوسی 
کشد، هم  اندیشۀ ایّام جوانی است، که پیمان پدر را به روی می در این سخنان زال نشانۀ 

رد. زال، به خصال شبیه همۀ جوانان، در دعوای وآ در طفلی به کوه انداختنش را به یاد می
بیند، همان کمبودی یك دفعه از پدر صادر  هب درستی نمیذم هه دُخت شاه بیگانخود ب

کند. پدر با همه شأن  ملزم کردن او استفاده می برای شده و وعدة سر شادمانی دیدار پسر را
ست. این قاعدة ا و بزرگی و مقام پدری در نزد پسر، که او جوان است، موظف قرض پدری
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ات فجیع را با هم دارد و ادیبان زیادی آن را موتیو و حسیّ بشر است، که مهر و شفقت و
چاره سام از مضمون نامۀ  شناس بی اند. در داستان فردوسی آدم موضوع اثرهای خود ساخته

 زال مضطر بماند:
 های دستان سراسر بخواند سخن

 

 

 ره بماندـر جای خیـد و بربپژم
 

 ن آرزویــامد چنیـدش نیـپسن
 

 

 او را به خویدگرگونه پنداشت 
 

 دـن داد پاسخ، که آمد پدیـچنی
 

 

 ن هرچی از گوهر او سزیدـسخ
 

 (179، 1960)فردوسی 
کند و سر  ها را دارد، رفتاری خالف همه آرزوها می پسر، که پدر از او هزار امید بزرگی

یست و کرد، که اگر بگویم، این از راه عقل ن گذارد. فکر می ها می اندیشه  یپدر را در سر زانو
شکن خواهم بود و این نزد خداوند و مردم پسندیده نیست.  ر، پیمانوسوی دانش روی بیا به

گونه نژاد پدید خواهد آمد؟ مشکل سام  پروریده و آن دیوزاد چه اگر راضی شوم، از این مرغ
پهلوانی به دنیا ، شمار حل کرد. او گفت، که از این دو جهان را، چنان که گفتیم، همان ستاره

 سوی ایران شتافت. خواهد آمد. سام، با شنیدن این خبر، برای فهمیدن نظر شاه به حادثه به
خواست، که از کار زال و سودابه سخن  بعد پذیرایی و آگاهی از کارنامۀ جنگی سام می

 باره به او خطاب کرد: گشاید. امّا شاه به سام مجال گفتن نداده، یك
 انـاه جهـش ،ا سامـن گفت بـچنی

 

 

 ده مهانـزیـرو با گــدر بـاز ای»ه ـک
 

 روزـدر فـان آتش انـدوستـه هنـب
 

 

 وزـل بسـراب و کابـاخ مهـه کـهم
 

 اـو رهـد از تـابـه او یـاید، کـنب
 

 

 اـۀ اژدهـخمـده از تـانـه او مـک
 

 د خروشـا زمان زاو برآیـان تـزم
 

 

 از جنگ و جوش رپُی ـگیت شود رام
 

 ودـۀ او بـوستر آن کس، که پیـه
 

 

 ودـۀ او بـه در دستـان، کـبزرگ
 

 سر از تن جدا کن، زمین را بشوی
 

 

 ان اویـو خویش اکـضحّد ـونـز پی
 

 (198-197، 1960)فردوسی 
شناسان و  گذاشت. ماجرایی، که با خبر ستاره پدر را در مقابل پسر می ،این فرمان شاه

 آمد. این سخن منوچهر به دستان رسید: گه میموبدان پس افتاده بود، از نو به خروش و الن
 ای دژمـاگر اژده»گفت:  یـهم

 

 

 اید، که گیتی بسوزد به دمـبی
 

 د بسودـچو کابلستان را بخواه
 

 

 «د درودـنخستین سر من ببای
 

 (178، 1960)فردوسی 
، تازیپیاده شد و زمین را ببوسید و از بر  ،شتابان به نزد پدر روان شد، پدر را دیده ،زال

 سپ سمند بنشست. بزرگان به نزد او آمدند و گفتند:ا
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 ست بر تو پدره اآزرده گشت»که 
 

 

 «آور، مکش هیچ سر یکی پوزش 
 

 (199جا،  )همان
 طاقتی سخن گفت: زال، مطابق عادت جوانان با ستیز و بی

 ر به مغز اندر آرد خردـدر گــپ
 

 

 ذردـگـن نـر سخـن بـا سخـانـهم
 

 د زبان را به خشمـشایگُو گر بر
 

 

 پس از شرمش آب اندر آرم به چشم
 

 جا( )همان
های نیك گفت، که  زال در نزد پدر آب چشم ریخت و در حق او دعای خیر کرد و سخن

دیده  آزارکند، به من نه! این سخنان از دل یك جوان از روزگار و پدرْ به همه داد و نیکی می
گرفته و تمنّای و  بهر خالی کردن بغض در قلب گره ها از تحت دل و جان آیند. آن برون می

 آیند: آمیز از پدر امداد یافتن برون می هوس محبّت
 انـو شادمـردم از داد تـه مـهم

 

 

 انـن و زمـد زمیــابـو داد یــز ت
 

 ام رهــبه یـن، که از داد بـر مـمگ
 

 

 ام رهـو شهـد تـونـه پیـه بـاگر چ و
 

 خورد خاک ام روردهــپ رغـی مـیک
 

 

 ردـرا نیست با کس نبـی مـه گیتـب
 

 اهـن را گنـخویشت  یـم همــندان
 

 

 ر من کسی را بر آن هست راهـکه ب
 

 درـم پـل استـام یـکه س گر آنـم
 

 

 رـژادم هنــن نـا ایـاگر هست ب و
 

 یـداختــنـزادم، بیــادر بــز م
 

 

 یــگه ساختـدرم جایــــان وهـه کـب
 

 ده راـــار زاینـه تیمـبدی ــفگن
 

 

 ده راــزاینـردی فـــش سپــه آتـب
 

 رین بود جنگـفآ انـرا با جهــو ت
 

 

 د و سیاه است رنگ؟ـکه از چه سپی
 رین پروریدـفآ انـجهاَم  کِون ـکن

 

 ه من بنگریدـدایی بـم خـه چشــب
 

 ا گرز گرانـت و بـابا گنج و با تخ
 

 

 رانـو س تـاج و با تخـابا رای و با ت
 

 وـرمان تـه فـل بــه کابـب منشست
 

 

 وـمان تــم رای و پیـه داشتـــنگ
 

 ازارمتــی نیـجوی هــر کینـکه گ
 

 

 ار آرمتـه بـی بـی، که کشتـدرخت
 

 یـه این ساختـدران هدیـز مازن
 

 

 یـن تاختـدیـساران بــهم از گرگ
 

 اد منـان آبـران کنی خــکه وی
 

 

 ن؟ـداد م  یـهمواهی ـن دادخـچنی
 

 ام ك، به پیش تو ایستادهـمن، این
 

 

 ام را دادهو ــم تـده خشــن بنـت
 

 م کنــه دو نیـم بـانــه ارّه میـب
 

 

 نــا من سُخُـای بـپیمـل مــز کاب
 

 (201-200، 1960)فردوسی 
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ن مده برون رفته بودند، بر جاآاین سخنان، که از مغز دل و جان جوان آزرده و به ستیز
ندوخته آرامی و تمکین ا دیده و تجربۀ روزگار پدر اثر کردند، گرچه مرد پهلوان نبرد و جنگ

خاص طینت مردانه را از دست نداد. پهلوان به او گفت، که همۀ این راست است. همه کار 
ای  تنگی از جای برخاستی، تیز مشو، تا چارة کار تو بسازم. نامه داد بود. تو به دل من بر تو بی

آورم   سوی داد می فرستم و روان و دلش را به فرمایم و با دست تو می ه نام شاه میب
 جا(. )همان

زال نهاده و پاسخ پدر، مناسب  این سخنان، که فردوسی بر زبان قهرمان حماسۀ خود
کنند.  حال، واقعیت اجتماعی انسانی، زودرنجی و تیزی پسر و تمکین پدر را داللت می

نندگی فردوسی در این است، که در موردی مناسب، گرهی ناگشادنی و بزرگی و دهای آفری
آور ساخته و بهر گشایش آن ترکشی در قلب او ساخته و از راه زبان  برای یك جوان رقّت

 برون آورده است.
های خود را در نزد شاه  در سر نامه آفرین خدای کرد، پس، پادشاه را ستود و خدمت

زخم خواندند. گرگساران و مازندران را به اطاعت شاه  سام یك عرض کرد. در این نبردها مرا
آوردم. اکنون آن بزرگی، چنان که بود نمانده است. از شصت گذشتیم و نوبت را به زال 
سپردیم. او یك آرزو دارد، که در نزد خداوند نیکوست. شاید شاه پیمان مرا با زال شنیده 

 پر آزردگی و حسرت به هم آمده دلاست. در گفتار زال جوان تندی و جسارت با 
مندی پسر را  ی و ارادتواند. این حالت معن ترین حالت خاطر انسانی را حاصل کرده احترام

وضع روانی سام، پس از  نشاند. سام با تحمل مردانه و پراندیشی پدرانه در خود فرو می
 ست:شنیدن سخنان پسر و فهمیدن اوضاع او، در نامه به منوچهر اظهار شده ا

 ر از خون رخانـبه پیش من آمد پُ
 

 

 چاک آمدش زاستخوان چاک  یـهم
 

 یــول کنـر دار آمــت بـرا گفــم
 

 

 یـل کنــگ کابـزاتر، که آهنــس
 

 وهـه کـروردة مرغ باشد بـو پــچ
 

 

 روهـان از گــده در میـی شـشانـن
 

 لستانـه کابـد بــاه بینـان مـچن
 

 

 گلستانرش ـر سـی بـو سرو سهـچ
 

 اشد شگفتـردد، نبـوانه گـو دیـچ
 

 

 تـد گرفـــایـن نبـاز او شاه را کی
 

 کنون رنج و مهرش به جایی رسید
 

 

 ش بدیدش آرد هر آن، کِـکه بخشای
 

 (206، 1960)فردوسی 
« رنج و مهر»از این سخنان معلوم است، که سام وضع زال را بسیار خوب دریافته، در آن 

دو درد ناگسستنی در مضمون ، گونه، که عشق و فراق دیده است. همانرا به هم پیوسته 
اند، همین حال زال را فجیع به تصویر آورده، همان حالت را در  داستان و اشعار بزرگان آمده
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روان سام نیز پذیرا یافته است. پدر در دل مهر و درد پسر را به هم آمیخته، به شاه منوچهر 
او را گسیل کردم و با او به درخور مهتری مناسبت کن. در  نویسد، که با دل مستمند می
پدر و پسر را، که در هر یك افراد بشر با کمی و بیشی « مهر و درد»جا فردوسی همان  این

رسد، تصویر کرده است. عجابت هنر  های اقیانوس زندگی انسانی به مشاهده می آمیزی رنگ
داستانی در وضع خیلی  گاه جایرا بر فردوسی در این است، که این وضع اجتماعی بشر 

 مؤثر نهاده است.
زال از نزد شاه با شادکامی برگشت. سام این خبر را به مهراب رساند و او از پیوند با 

زمان در بارگاه نگه داشت. سام از کابل آمدن  پسر را یك ،خورشید زابل شاد شد. سام
زال با ماه کابل خبر داده، چه خبر ندخت را و به او پیمان دادنش را در مورد جفت شدن یس

دادن به کابل را از زال پرسید. زال خواهش به کابل راندن را اظهار کرد. در کابل میان سام 
 گوی پیوست:و ندخت چنین گفتیو س

 ام گفتـدخت را سـنید و سـبخندی
 

 

 «رودابه را چند خواهی نهفت؟»که: 
 

 هدیه کجاست»ندخت: یبدو گفت س
 

 

 «ت؟ـواسـهت ـآفتاب دنــر دیــاگ
 

 دخت سامـنیه سـن داد پاسخ بـچنی
 

 

 آیدت کام هچ واه آنـاز من بخ»که: 
 

 هرـت و ز شـاج و ز تخـج و ز تـز گن
 

 

 «رــد، شماراست بهـباش هـمرا هرچ
 

 (233-232، 1960)فردوسی 
 ،سام گونه ستاید. سام دختر را دید و از کمال عجب ندانست او را چه ،نگار زر ۀدر خان

گاه دفتر خواسته را بیاورد و  شاندند. آننخت را دنیمهراب را فرمود که بر یك تخت زال و س
تر بود. سام در  های موجوده را خواندند، که از امکان برداشت شنیدن گوش افزون از آن گنج

ندخت و مهراب راه سیستان را پیش یسر ماه به سیستان رفت و زال هم بعد یك هفته با س
د. در نیمروز سام سه روز بزم برپا کرد و پس شاهی به زال داد و زمانی رودابه با زال گرفتن

 زر نشست، به سرش تاج زر نهاد.
جای آوردن وظیفۀ پدر  در مقام اجتماعی به« زال و رودابه»از موقع نقش سام داستان 

رداشتۀ های اجتماعی زمان خود ب است در نزد پسر، که به گمان ما تأثّرات از مناسبت
آوازی است. مرد صاحب پسر در ایّام طفولیت و نورسی عذاب و  فردوسی در موافقت و هم

ها ندیده باشد هم، پدر موظف  باید چنین رفتار کند. حتّی پسر، اگر اذیت ه،اذیت کشید
ش را تحمل کند، او را در ا است، که پسر را به تعلیم و تربیت فرا گیرد، تندی و خودخواهی

نازنین نشاند و در مقام شایستۀ اجتماعی گذارد. همین چیز را خواسته است  پهلوی عروس
 فردوسی، که ما در داستان او ببینیم.
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 دختر و پدر مادر، ماجرای. 7
مادر  ،سام و زال، دستی دارد. در تصویر پدر و پسر در کار دختر، البتّه، مادر پیش

در گذاشته است. نقش پدر در اشتراک ندارد. فردوسی همه کار پسر را بر دوش نقش پ
سیندخت در جایی دوّم قرار دارد. از کار دختر، طبق ، مناسبت به دختر نسبت به نقش مادر

تر مادر آگاهی  تر و پیش مناسبت عامّۀ مردم ایرانی و در عرف دیگر مردمان عالم هم، بیش
برد. رودابه  دیگر می ها را به یك یابد. میان زال و رودابه زنی رفت و آمد داشت و خبر آن می

جامه، چندچیز دیگر و انگشتری به تقدیم زال داد. سیندخت او را در  به آن زن یك دست
هایش راست گفتن را طلب کرد. هر زمان از پیش من  ایوان نگاه داشته، از او به پرسش

نگری و دلم به تو بدگمان شد. زن خود را یك  درایی و به من نمی گذری، به حجره می می
خرند. رودابه پیرایه و گوهران  جوی معرفی کرد، در خانۀ مهتران از او جامه و گوهر می رهچا

 (.183، 1960نگار آوردمش )فردوسی  نگار و حلقۀ پرگوهر زر مایه خواست، افسر زر گران
سیندخت از او چیزهای آورده و بهایشان را پرسید. گفت، که به رودابه دادم و بها را فردا 

تارش را کژ دانست، چیزهای به او دادة رودابه را دیده، او را به خشم در زمین گیرم. گف می
کشید. سیندخت به پیش رودابه آمده، از او گفتن رازها را طلب کرد.  ش می ا هافکند و از موی 

 آید و این مرد زیبندة سربند و انگشتری کیست؟ این زن از پیش که و بهر چه می
دار  نگریست. با گریه به مادر گفت، که از مهر سپه خود می رودابه به زمین بر پشت پای

 زابل بر آتش نشسته است:
 ای پرخرد»ه ه مادر چنین گفت، کـب

 

. 

 دـرا بشکافــان مـر جــمه  یـهم
 

 دـل بمانــه کابـان بــدار دست هــسپ
 

 

 ر آتش نشاندـر اویم بـن مهـچنی
 

 انـر جهـم بـر دلـان تنگ شد بـچن
 

 

 انــدم آشکار و نهـان شـکه گری
 

 روی او یـده بــودن زنــواهم بـنخ
 

 

 وی اوـه یك مـرزد بــم نیــجهان
 

 ا من نشستـد و بــدان کو مرا دیــب
 

 

 ه پیمان گرفتیم دستش به دستـب
 

 به دست همین زن، که کندیش موی
 

 

 ن و کشیدی به رویـزدی بر زمی
 

 ودـــه بــامــدة نــاده آرنـرستــف
 

 

 «ن جامه بودـه ایـاسخ نامـرا پـم
 

 (185-184، 1960)فردوسی 
عاشق شدن دختر جوان، نگه داشتن سرّ آن، کسی از جملۀ زنان، خردان و بزرگان به 

ر روزی افشا خواهد شد و ست. این سِا گری کردن از تعامل معروف مردمی میانجی نحوی
استفاده کرده است. مادر این را  فردوسی همین گره اجتماعی را بسیار خوب در داستان
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اندیشۀ سیندخت به این رفت، که اگر شاه گیتی شنود، خاک کابل را  کاری بزرگ دانست. 
 :به آسمان خواهد برداشت و

 نخواهد، که از تخم ما بر زمین
 

 

 کسی پای خویش اندر آرد به زین
 

 جا( )همان
سپس، بر این حال دختر خود  پس آن زن را رها کرد و فرمود تا لب همیشه بسته دارد.

دید، « رخ پژمرده»مهراب سیندخت را در حال خواب و با  بسیار گریست و در خواب رفت.
اندیشۀ ناپایداری جهان و دارایی را گذاشته، به  سبب را پرسید. سیندخت حال خود را از 

دی. اندیشۀ سرای سپنجی را نو آور خاک رفتن بهانه کرد. به سیندخت مهراب گفت، که 
 سیندخت ناعالج راز را افشا کرد:

 سام پوره را ـچنان دان، که روداب
 

 

 ه دامـونـرگـی نهادست هــنهان
 

 ش را ز راهـدل نـردست روشــببُ
 

 

 د نگاهـرد بایـمان ک هارـی چـیک
 

 بسی دادمش پند و سودش نکرد
 

 

 روی زرد  دلش خیره بینم، همی
 

 (188-187، 1960)فردوسی 
گرفت. تنش لرزان، رخش  دست بهدستۀ تیغ  ،ین خبر مهراب از جای جستهبا شنیدن ا
گفت، که هم اکنون خون رودابه را بر زمین  رخون و لبانش خشك شدند. میالجورد، جگر پُ

ش کمر کرد و التماس از ا ریزم. این حال را دیده سیندخت برخاسته، با دو دست میانه می
 کرد: او ندا مینمود. با قهر و غضب  نودنکهتر سخن ش

 چون دختر آمد پدید مرا، گفت،»
 

 

 دریـدر زمان سر بــببایستش ان
 

 اـــم ز راه نیــگشتـم، بــشتـُکـن
 

 

 کنون ساخت بر من چنین کیمیا
 

 ذردـدر بگـــو ز راه پــر، کــپس
 

 

 «ردـدر نشمــرش ز پشت پــدلی
 

 (188، 1960)فردوسی 
پدر و دختر است به هنگام  دهنده جوی و آسایش حمادر معموالً صل ،در اجتماع مردم

بان شرف خانواده و  نگه ،های آن نامناسب. پدر عمل اختیاری به نظام خانواده و سنّت
گونه  جا برخاسته است. این اندازة مهراب از همین ست. جهل بیا های نژادی و اوالدی سنّت

اند، از سخن فردوسی به جز نژاد د بودن راه پدر، که آن را مهراب اصالت خانوادگی خود می
ت مردان بود و نیّ کُشندة پدر و جوان ،از عرب برخاسته ۀاو به ما معلوم نیست. ضحّاک بیگان

دار شرف و ناموس  مهراب خود را نگه ،داده باشد؟ به هر حال مهراب مگر به این داللت می
ها مخالف  مردساالری آنایرانی و تاجیکی، با  های خاندانداند و این در  خواندان خود می



97    یفردوس« بهزال و رودا»در داستان  یاجتماع تیواقع   

 

دهد،  قاعده نیست. اندکی بعدتر سبب شدّت قهر و ستیز خود را او با چنین بیت شرح می
 و در چاپ دوشنبه در متن آمده است: صفحهکه در چاپ مسکو در زیر

 گفت، آرزوی مرا کارزار است،
 

 چنین داشت خوی پدر با نیا هم 
 

 (288، 1960)فردوسی 
کُشتن دختر  هت بنباشد، میراث پدر برای مهراب کارزار است و نیّاگر این بیت الحاقی 

جاست. مهراب ترس از سام و منوچهر هم دارد. سیندخت به او خبر داد،  کردنش نیز از این
سوی ایران برگشته است. دربارة خوبی و  که از این راز سام آگاهی یافته و از گرگساران به

گوی مهراب و و فتکنند و گ و شوهر مشورت می زن ،بدی کس به دامادی منتخب افتاده
گفت، که دل من از این  گونه صحبت مبدّل شد. مهراب می سیندخت دربارة زال به همین

، یعنی جانب داماد، با آن بلندی مقام «برد خاک را باد فرمان نمی»کار دردمند نیست، ولی 
اماد بهتر نیست و کیست، که مایه د تواند، به خواهش و فرمان ما بیاید. از زال گران نمی

 (.288، 1960پیوند سام را نخواهد؟ )فردوسی 
گفت، که گزند تو گزند تن، دل دردمند تو بند من است. هر گاه  سیندخت به مهراب می

گردد و فریدون به سرو یمن شاهی یافت  داندیش تو تیره میبیگانه خویش تو شد، رأی بَ
ه رودابه را پیش من آر. سیندخت بترسید و اوّل از مهراب به سیندخت فرمود، ک جا(. )همان

او پیمان خواست، دلش را از کینه نرم کرد، که به رودابه بدی نارد. بر این عهد داد. 
سیندخت بر دختر با خنده بیامد و فرمود به زاری پیش پدر شود. رودابه گفت، که روان مرا 

 ون بهشتی آراسته دید:سام جفت است و این را نباید نهفت. پدر او را چ پور
 ای شسته مغز از خرد»گفت:  ودـب

. 

 

 در خردـرگوهران این کی انـز پ
 

 ریــکه با اهریمن جفت گردد پ
 

 

 «که مه تاج بادت، مه انگشتری
 

 (191، 1960)فردوسی 
آلود سوی خانه شد و در کابل  پدر با خشم و غضب سوی او رفت و رودابه با رخان گریه

همۀ قهر و  های ناگوار گرفتار گردید. اندیشه ودابه پهن گشت و مهراب به خبر عشق زال و ر
 غضبش را مهراب بر سر سیندخت ریخت:

 کاکنون جز این رای نیست»بدو گفت: 
 

 

 ای نیستـرا پـی مـکه با شاه گیت
 

 نــت اکــاپـت نـا دُخـب تـآرمه ـک
 

 

 نـجمـر انـر سـان بــم زارتــکُش
 

 نـن خشم و کیـز ایران اـر شاه ایـمگ
 

 

 نــیردد زمــد و رام گــرآسایـب
 

 دـارد چخیـام یـا سـل که بـه کابـب
 

 

 «از آن زخم گرزش که آرد چشید
 

 (207، 1960)فردوسی 
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گفت، که منوچهر سام را به جنگ مقابل کابل روانه کرده  این سخن را مهراب زمانی می
اندیشۀ کشور و  مد مخوف است. مهراب آ پیش بود. بیم و هراس و قهر و ستیز مهراب از این

اندیشۀ ژرف کرد و در پی  نام و ننگ را دارد، سیندخت در غم نیك و بد دخترش است. 
پاید. مهراب طلب  چاره آوردن کوشید. به مهراب گفت، که این تاریکی به مانند شب نمی

ا گفتن کرد. باید به ه اندیشه را کرد. سیندخت مصلحت به نزد سام رفتن و گفتنی گفتن آن 
نزد او با گنج و خواسته بروم. مهراب به سیندخت اجازة گرفتن گنج و اسپ و تخت و کاله و 

گفت، که به جایی روان خواسته را خار داشتن بهتر است.  با خود بردن را داد. سیندخت می
 چون همه تشویش از بهر دختر بود، سیندخت گفت:

 جوی د، که چون من شوم چارهـنبای
 

 

 و رودابه را سختی عاری به رویـت
 

 ان اوستـدوه جــرا در جهان انـم
 

 

 مان اوستـوم روز پیـا تـون بـکن
 

 نـشتـدوه خویــان  یـدارم همــن
 

 

 نـدوه مـن درد و انـاز اویست ای
 

 (209، 1960)فردوسی 
و زر از مهراب پیمان سخت گرفته، پس راه چاره را جست. خودش را با دُرّ و دیبا 

هزار دینار از طال، سی اسپ تازی و پارسی، شصت پرستنده با یك جام  بیاراست. پس، سی
گونه گهر، تیغ هندی زرّین و سیمین،  ه و جامه و دیبا با طراز گونه و دیگر پیروز دست بهزر 

موی، صد استر، تاج شاهوار، یکی تخت زر، در چهار فیل هندی با بار  صد اشتر مادة سرخ
اران گفت، که خبر ک رش با خود گرفت. با همین به درگاه سام آمد و به خدمتجامه و ف

آمدن فرستادة کابلی را از نزد مهراب بدهند. سیندخت در نزد سام زمین را ببوسید و بر او 
های او تا دو میل طول کشید و سام آن را دیده حیران ماند  آفرین کرد. قطار آورده

 (.210، 1960)فردوسی 
ن ماند، که این مایه و فرستادن زن چه آیین باشد؟ اگر آن را از او پذیرم، شاه سام حیرا

رمد. فرمود، که این همه را به گنجور دستان، به نام مه  رنجد. اگر بازگردانم، زال می می
روی(، که با او به یك جای و  رودابه دهید. سیندخت شاد شد و سه نازنینی )بت، کابلستان

داشت، همه را به پیش سام ریخت، به هم  دست بهیاقوت و دُرّ و صدف هر یك جامع پُر از 
 آمیختند:

 چنین گفت سیندخت با پهلوان
 

 

 ر گردد جوانـکه با رای تو پی
 

 دـش آموختنـو دانـبزرگان ز ت
 

 

 رفتوختندـها ب رگیـو تیـه تـب
 

 ه مهر تو شد بسته دست بدیـب
 

 

 زدیـاده ره ایـه گرزت گشـب
 

 ودــود، مهراب بــاگر بکار  هـگن
 

 

 ز خون دلش دیده سیراب بود
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 ل چه کردــاهان کابـگن سر بی
 

 

 ه گرد؟!ـد بـورد بایآدرـکجا ان
 

 دــونـرای تـده بــهمه شهر زن
 

 

 دــای تونـپرستنده و خاک پ
 

 از آن ترس کاو هوش و زور آفرید
 

 

 دـآفری درخشنده ناهید و هور
 

 و پسندـاید چنین کارش از تـنی
 

 

 میان را به خون ریختن مبند
 

 (212-211، 1960)فردوسی 
سام به او گفت، که برای مهراب کیستی و زال دختر او را در کجا دید؟ از روی و موی و 
خوی و خرد به من چنین گوی، که قبول کس باشد. سیندخت اوّل از او پیمان گرفت، که 

گویم. سام دستش  هایت جواب می پرسشآید. چو ایمن شدم به همۀ  بر جانش گزند نمی
 گرفت، نیك بینواخت و پیمان ببست. سیندخت زمین را ببوسید و گفت: دست به

 که من خویش ضحّاکم، ای پهلوان
 

 

 روان نــراب روشــهـرد مـــزن گُ
 

 یرو اهــم  ۀــام رودابــان مــهم
 

 

 جان فشاند بر اوی  که دستان همی
 

 و چیستون آمدم، تا هوای تــکن
 

 

 را دشمن و دوست کیست؟و ز کابل ت
 

 وهریمــدگــکار و ب هــا گنـاگر م
 

 

 درخوریمـه انـادشاهی نــپ نـــیبد
 

 ك، به پیش توم مستمندـمن، این
 

 

 دــدی ببنــبکُش، گر کُشی وار ببن
 

 وزــل مســان کابــاهــگن دل بی
 

 

 ه روزـدر آید بـروز ان رهــکجا تی
 

 (213-212، 1960)فردوسی 
 رای و زیبا را شنیده، به او چنین مراجعت کرد: پهلوان سخنان این زن با

 پیمان من»اسخ، که: ـن داد پــچنی
 

 

 درست است، اگر بگسلد جان من
 

 د توستـل و هر که پیونـو با کابـت
 

 

 درست نــدل و ت د شادانـانیـبم
 

 م، که زالـداستان ز همــنی نـیدــب
 

 

 ه جوید همالــرودابز گیتی چو 
 

 دــگریـر دیــرچه از گوهــشما، گ
 

 

 دــهمان تاج و اورنگ را درخوری
 

 چنین است گیتی وز این ننگ نیست
 

 

 «ا کردگار جهان جنگ نیستـاب
 

 (213، 1960)فردوسی 
سام نیت دیدن رودابه را کرد و سیندخت آمدن او را به کاخ خود باعث  ،در انتها

ام به کام سیندخت برآمدن کار را اظهار کرد. سیندخت آمده مهراب را سرفرازی دانست. س
 اندیشۀ بد نکند. مژده داد، که دیگر 

های مقام و اعتبار کشور، حمایه دختر، نگه داشتن عزّت  در ماجرای مادر و پدر موضوع
 دار است. های مخالفت و منفعت پدر در میانند. مادر اساس و محور همۀ طرف

 



100    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 گیری جهخالصه و نتی
یا زمان فئودالی خانواده   خصوص جامعۀ عصرهای میانه هواحد اساسی اجتماعی جامعه، ب

برمکیان  اندانآوردند. خ وجود می بزرگ را به های اندانها خ است، که گاهی مجموعۀ خانواده
در عهد خالفت عبّاسی، بلعمیان و سیمجوریان در زمان سامانیان، خاندان جوینی در زمان 

اساس و پای استواری  ها خاندان. این هایند خاندانگونه  ها مانند از همان به آن مغول و
« زال و رودابه»داشتن نظام اجتماعی و اخالقی بودند. در این داستان  داری و نگه دولت

سخن از خواندان سام نریمان و مهراب کابلی است، که به واسطۀ فرزندان ماجرایی میان 
ها دارد، ولی،  ان منوچهر در مقام پادشاهی سروری و تسلّط بر آنآنان سر زده است. خواند

گذشته از مقام سیاسی، وی هم یك خاندان از دودمان قدیمی است. ماهیتاً اصل ماجرا 
بود، برای سر زدن ماجرا  گون زال می عشق زال و رودابه نیست. اگر رودابه از خانوادة نژاد هم

لۀ اجتماعی ئاختالف نژادی و در نهاد خود مس داشت. پس، اصل ماجرا سببی وجود نمی
 ورد.آ است، که انکشاف آن در پی ماجرای سیاسی را می

پرستان  سوی خانۀ بت زمانی مهراب زال را به مهمانی و خان خود دعوت کرد، ولی او به
خواند )فردوسی « دین ناپاک»شدن را به خود روا ندید. در همین حال مهراب زال را در دل 

1960 ،158.) 
گردد، که بنیاد خانواده بر دین و آیین است و نامناسبی چنین پیوند  از این جا معلوم می

 آید. این سبب یکم است. از بیگانگی مذهبی پدید می
زال به موبدان از عشق خود به دختر مهراب خبر داد و با دید خودش درستی این کار را 

مهراب  ضحّاک»ش ماندند به این جهت، که از شوق دین تأیید نمود. موبدان و بخردان خامو
، 1960گفتن نتوانست )فردوسی « نوش با نیش»و کسی گشاده سخن از جفت « را بود نیا

هاست. به عقیدة  بیگانگی نژاد آن خاندان(. دوّمین منشأ ناممکن بودن پیوند این دو 276
)همان « هاستاز گوهر اژد»مایه نیست،  موبدان گرچه مهراب بزرگ و گُرد است و سبك

 از آیین و نژاد دیگر بپیوندد. خاندانیتواند با  بزرگ سام نمی خاندانجا(. 
فریدون جهان را از یك نژاد »زمانی خبر به شاه رسید، موضوع معنی سیاسی گرفت: 

پست پاک کرد. اگر از دختر مهراب و پسر سام تیغ تیزی برآید و سوی مادرش تاب گیرد، 
(. معنا و 192، 1960)فردوسی  «رنج کند و تاج و گنج به او برگرددشهر ایران را پرآشوب و 

اساس سیاسی داشتن ماجرای خانوادگی، به نظر این جانب، کامالً از اوضاع زمانه در روحیۀ 
فردوسی زمان آمدن مردمان دین « شاهنامه»بین نشسته است: زمان آفریدن  فردوسی پاک

ها  سامانیان را برهم زده، به جای آن خاندانایی و آیین و نژاد بیگانه بود. ترکان قراخت
بنشستند، سلطان محمود دولت دیگر ترکی در خراسان، ایران مرکزی و غرب هندوستان 
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گاه و چراگاه چارپایان خود  برپا کرد، اقوام دیگر ترک با نام غوزها شمال خراسان را باشش
ردوسی همۀ این واقعات برای گذاشتند. ف آیندة سلطنت سلجوقیان را می گاه پاینموده، 

ها با اثر بزرگ خود و  دید و از وضع حاضره و آیندة آن ساز را می آور و سرنوشت کشور خرابی
داد. سلطان محمود از مادر ایرانی )تاجیك( و  نیز هشدار می« زال و رودابه»با این داستان 

ایرانیان بزرگی چون فردوسی اند، با  پدر ترک زاده بود، گرچه شاعران او را شاه ایران خوانده
آمیختۀ ایرانی و ترک در زمان او زیاد به وجود آمده بودند، که  های خاندانمخالفت داشت. 

غزنویان،  خاندانها همین  ایرانی را عوض کردند. از جملۀ آن های خاندانبه هر نوعی 
 سیمجوریان و دیگران بودند.
ایرانی امید یگانه به تقدیر  های خاندانبست جاده رسیدة ایران و  در چنین وضعیت به بن

پهلوان کشور، گو پرمنش، با زور و فرّ و عقل و پناه سواران ایران امید  کردگار و آمدن جهان
گویی کردند  شناسان پیش گونه کس را موبدان و ستاره بستن ممکن بود و بس. آمدن همین

و « زال و رودابه»داستان  و او در سیمای رستم بیامد. این خواهش و تمنّای فردوسی در
 اثر اوست، که معنای مناسب زمان شاعر را دارد.  ایده

  هساخته و پرداخت« زال و رودابه»در داستان  هدر پایان این مقاله بگوییم، که جامع
های باشرف، پدران، مادر و فرزندان  متمدّن است. این جامعه از انسان  هفردوسی جامع

پادشاهان شایسته و دانندگان اسرار وجود و موبدن پیوند گرفته و  مند، باتدبیر و شجاع، عزّت
دانند. مهر و کین  آخر همه کار جهان را با کمال پاکی از کردگار و خواست خداوند می

گری بر  ها بزرگی و غلبۀ مهر و انسانی آزمایش ههاست و سرانجام هم طبیعت آن  هسرشت
گرا و اومانیستی  انسان هجامع ،ردوسیجامعة آفریدة فکین است. از این جاست، که 

بستگی با همگنان  انسان در چنین جامعه کوشش دارد استقالل فردی خود را در هم است.
سرایان و سرایندگان اشعار غنایی نیمۀ دوّم قرن  نگه دارد. این نظر فردوسی از دید داستان

 شناسند، فرق دارد. میالدی( و بعد، که فرد را در تابعیت کامل می 11م هجری )عصر جپن
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  هاو تورک 1و اگورها هاینیف ها،ییهندواروپا يهاشهیو ر نینخست هنیم
 ارفیالکساندر بو پروفسور

 انفریآر زیعزدکتر : یدر یگزارنده به پارس

 
 
 
 

 «تورک» نام به ای پدیده
 آسمان در مهمی گاه جای که را( فلکی های صورت) ها برج از یکی یونانیان باستان، دوران در

 که این آور شگفتی. دادند نام( اصغر دب و اکبر دب) «خرس( »Arktos) ارکتوس دارد،
 «خرس» نام همین به ها هتود از بسیاری را «اکبر دب» برج که شد، معلوم ها پسان

 همگان درازی بس مدت واقعیت، این. اند امریکایی بومیان ها آن دورترین که اند، شناخته می
 و یونانیان هم چگونه که بود، دشوار چیزی چنین درک. بود داده قرار سردرگمی یك در را

 هم از که این با ،(جدا و افتاده دور و بیگانه هم از بیخی توده دو) امریکایی پوستان سرخ هم
  بخوانند؟ نام یك به را فلکی صورت این دارند، فاصله کیلومتر هزاران

 که را 2ها هندواروپایی نیاکان میهن به مربوط های فرضیه همه تا نباشد نیازی شاید
 آمده بارها اخیر سال دوصد طی علمی مراجع در و گیرد، می بر در را درازی بس فهرست

 اینترنت و علمی نوآوری دلیل به که اخیر فرضیه دو بر تنها تا است هبسند. برشماریم است،
 .نماییم درنگ اند، شده پذیرفته و شده شناخته رسمیت به علمی محافل سوی از

                                                                                                                                              
1 Finno-Ugrs. 

 که است آن سزاوارتر و رساتر. نیست رسایی و مناسب چندان اصطالح ،«هندواروپایی» واژه ،(گزارنده) من دید از 2
 استاتوس یافتن و ها،ایری از جدایی از پس هاهندی نقش چون. شود گفته( اروپایی و ایر و هند» کمدست یا و «پاییارو و ایر»

 فرهنگ تاریخ گیریشکل نیز و ایخاورمیانه و اروآسیایی اتنوژنیز یابیریخت در بارزی نقش فرهنگی،ـ زبانیـ تباری مستقل
 کلیدی و ایهسته نقش پیوسته ها،(تورانی و ایرانی از اعم) هاایری کهحالی در. اندنداشته بزرگ هایامپراتوری ریزیپی و تمدن
 رو، این از. آفریند می سر درد و آورد می پدید سردرگمی تباری بُعد در چه و زبانی بعد در چه هندواروپایی کاربرد حال،. اند داشته
  .گ-.شود گرفته کار «اروپایی و ایر» واژه از هندواروپایی واژه جای هب امکان صورت در آینده در که است این من نهاد پیش
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 R1هاپلوتیپ یا( haplogroup) هالوگروه دارندگان( A. Klesov) کلیسف. آ باور به
 نامعلومی دالیل به که این برانگیز تیشگف. دارند پیوند هندواروپاییان به(  R1a-تر دقیق)

 نه را آنان و شوند می گرفته نادیده R1b دارندگان یعنی ،گروه این دیگر سازواره دارندگان
 R1b دارندگان یعنی هاهندواروپایی نوع این!(. خوانند؟می ی1«تورک» که بل هندواروپایی

 در پیش سال هزار25 ودحد که دش جدا شود،می شناخته R1 عنوان به که دیگر نوع از
 .آمد پدید سیبری جنوب در جایی

                                                                                                                                              
 کنون تورک واژه جهان، و روسیه شناسانتورک ترینبزرگ از یکی ــ گومیلیف لئو کتراد سوریپروف اکادمیسن گفته به 1

 اوسکون داکتر پروفیسور میسناکاد. است داشته زبانی بار تنها هم آغاز در تورک واژه کهاین طرفه. دارد زبانی بار صرف

 به کنون و رسیده چاپ به 2012 سال به که «یزستانققر تاریخ» کتاب در یزستانققر دانان تاریخ انجمن یسئر ،عثمانف

 آن عالی آموزش سساتؤم در یزستانققر جمهوری علوم و آموزش وزارت سوی از ،شده ییدأت رسمی درسی کتاب عنوان

 .«بود داشته اجتماعی و زبانی بار شاید آغاز، در تورک واژه: »نویسد می نهزمی در شود، می تدریس کشور

 زبان برای تنها گونه همین «ترکی زبان» واژه و ترکیه کشور زبان ترکی باشندگان مورد در «ترک» واژه روسی ادبیات در

 درست که خوانند می «یا ترکیه» ار ترکیه کشور باشندگان سایر ،که است حالی در این. رود می کار به «استانبولی ترکی»

 به فراوانی های تالش گذشته سده یك در ترکیه دولت. )خواند ترک را ها ارمنی یا کردها مثال برای شود نمی زیرا ؛است هم

 محافل است روشن. نشد موفق اما بنماید، «کوهستانی های ترک» را کردها حقایق، تحریف و تاریخ جعل با تا داد خرج

 .(نیست تردیدی کردها بودن آریایی درباره. پذیرد نمی را چیزی چنین جهان علمی

 برای و( тюркы) ها تیورک/ ها تورک واژه از باستانی، گذشته در تورکی یا آلتایی های زبان گویشوران سایر برای

 .شود می گرفته کار( Тюркоязычные народы) زبان تورکی های توده واژه از ،کنونی زبانان تورکی

 دولت ،میالدی ششم سده در که زبانانی تورکی برای و پروتوتورکی اصطالح ،باستان تورکی های زبان برای گونه  ینهم

 دولت که زبانانی تورکی که بود متوجه باید. شود می برده کار به «یوت تورک» اصطالح ریختند،  پی را تورک خاقانات

 ها چینی چون و شدند می خوانده تورکیوتـ  یوت مغولی پسوند با ند،کرد برپا میالدی ششم سده در را تورک بزرگ خاقانات

 آغاز در که این طرفه. اند شده خوانده هم ها تورک گوک نام به ها آن. کردند می تلفظ توکیو شکل به را آن ندارند، «ر» حرف

 آلتای به آشین سردار هبریر به که بودند گوناگون های تیره از متشکل خانواده 500 شامل و نبود تورکی ها آن زبان

 . است قبایل «نیرومند اتحادیه»معنای به تورکی. شد داده ها آن به ها پسان هم تورکی نام. کوچیدند

 و زرد موهای دارای سپیدپوستان از مختلط اند اقوامی هم ها زبان تورکی. ندارد وجود تورک نام به نژادی که است روشن

 آسیای زبان تورکی اقوام از(. ها تونگوزی تر دقیق) تبتی منگولوییدهای و چینی پوستانزرد با آبی و سبز چشمان و خرمایی

 ها، ازبیك مانند بقیه. اند ه بود آبی و سبز چشمان و بور موهای با سپیدپوست آغاز در که اند یزهاققر ها آن ترین قدیمی میانه،

 اثر در ها مغول یورش از پس آنان از بسیاری و شوند می شتهپندا جوان بسیار که اند اقوامی همه... و ها قزاق ها، ترکمان

 میان به تبتی نیمه و زردپوست نیمه و سپیدپوست نیمه های مغول با ها تاجیك ،تبار ایرانی و تورانی بومی های توده آمیزش

 هرجا نوشته این در. اندها تورک شبیه که کسانی یعنی. است مانند تورک یا نما تورک معنای به ترکمان واژه خود. اند آمده

 روسی به) «ها تورکی پیشینیان» هم جا هر و باستان زبانان تورکی نیاکان منظور آید، می «پروتوتورک» واژه

 باشندگان نه است، آلتای های کوه های دامنه زبان تورکی های توده همان منظور هم باز آید، می( пратюкиها پراتورکی

 .گ- ترکیه کشور
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 از برخی و جنوب و امریکا بومیان برای ، 4P هاپلوگروه دارندگان ،ها آن پدربزرگ
 و اورالی زبانی خانواده به گرایش ها آن از یکی که است مشترک ،سیبری جنوبی های توده

 1.دارند آلتایی زبانی خانواده به دیگر برخی
 هایریشه اوگورها و هافینی و اروپایی هایتوده» دارد همانندی دیدگاه نیز ظروان. آ بانو

 امریکایی پوستانسرخ نیاکان کهزمانآن در زنند،می آسیا گذشته به سر که دارند مشترکی
 2.«کردندمی زندگی جاآن در نیز

 این سر بر نسخ. بنماید غریب و عجیب یا اندازه تا است ممکن نظروا بانو هایبرداشت
 ها آن بودوباش و امریکایی پوستان سرخ و ها هندواروپایی نیاکان خویشاوندی در اگر که است

 به اوگورها و ها فینی لهئمس نباشد، شکی( نامه شجره) ژنیولوژی DNA نظر از گستره یك در
 یك «فرزندان» Rو Q های هاپلوتیپ دارندگان نخستین DNA پایه بر. نیست سادگی این

: پروتو» مشترک نام به را ایشان باید آن اساس بر که، اند Pنوع هاپلوگروه ،«رپد»
 امریکایی بومیان ،جااین در امرینیدی، از منظور. ])خواند «هندوآریایی ـ امرینیدیـ تورکی

 زمانی، نظر از دید، خواهیم تر پسان که یگونه به P نوع پدیدآیی تخمینی تاریخ .([گ-.است
 حدود ،بعدی پالیولیت سیبری جنوب در اوگورها و هافینی بالنده فرهنگ پدیدآیی با

 .کند می مطابقت سیبری جنوب در پیش سال هزار34
 O هاپلوتیپ با ژنتیکی لحاظ از یعنی، اند، N هاپلوتیپ دارنده اوگورها و ها فینی تربیش

 مدارک به نظر ،پیش الس هزار پانزده به نزدیك) دور های گذشته در. دارند قرابت( ها چینی)
 جنوب در جایی در مشترک، قلمرو یك در ها چینی با ها آن( پیش سال هزار بیست دیگر

 به شمال، به پلیستوسن دوره نهایی مرحله در زیاد، احتمال به اما. زیستند می آسیا خاوری
 آمدند هنگامی زمانی، نظر از یعنی،. کوچیدند اورآسیا،( Holarctic) آرکتیكهول هایاستپ

 -protoTyurko) «هندواروپاییدیـ امرینیدیـ تورکی پروتو» واحد باری جامعه دیگر که

Amerinid- Indoeuropoid )شاخه بههندواروپایی پروتو ،یافته تشکل دیگر جداگانه های  
(R1، پیش سال هزار30-25 به نزدیك )و) امرینیدیـ  تورکی پروتو و Q- به نزدیك 

  3.بودند فروپاشیده( پیش سال هزار بیست
                                                                                                                                              

 یهودیان مثال، برای است، جا آن از شان ه خاستگا که آنانی و ها سرزمین آن بومیان  هم اکنون همین تا که است جالب 1
 .دارند(  paragruppa P) پی پاراگروه اشکنازی

 انتروپوژنیز پایه بر ژرمن و سالوی ،(Finno Ugric) اوگوریـ  فینی های جمعیت ژنتیکی نزدیکی» نظروا،. ف. آ 2
(anthropogenetics.) 
 سنگی دیرینه فرهنگ نهایی مراحل در شمال به( uraloid) ها اورالوییدی یا نما اورالی های توده که هست امکان این 3

 هزارR1a 13) و( پیش صدسال پنج و هزار شانزده) R1b نوع ها، هندواروپایی نیاکان از که هنگامی ،سیبری جنوب بعدی
 .باشند کوچیده دند؛ش جدا( پیش سال
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 سیبری اعماق به کوچیدن به را امرینیدها اجداد( N هاپلوتیپ حامالن) ،هاآن شاید
 .دندش ها هندواروپایی نیاکان سایگان هم و بودند ساخته وادار خاوری

. ن پنداشت به. ندارند مغایرت نیز زبانی های داده و ژنتیك هاییافته ،هابرداشت این با
 تورکی و دیرین اوگریـ  فینی دیرین، هندواروپایی های زبان میان (Andreev) 1یف اندره

 اساس، این بر. شود می دیده پیوندها ترین نزدیك شناسی، زبان باستانی عهد در دیرین؛
 درآورد ،macrofamily یا( بزرگ خانواده) خاندان یك زیرنام در را ها زبان این همه یف اندره

 میهن شناسیك، زبان های داده پایه بر. داد نام( شمالی( )boreal) «بورئالی» زبان را آن که
 فاقد خشك، و گرم های تابستان و سرد های زمستان با کوهستانی، بود سرزمینی زبان این

 زمانی مقیاس به نظر. بود ویژه بیخی آن، باشندگان زندگانی شیوه و بزرگ، های رودخانه
 و پلیستوسن برشگاه در) سنگی پارینه پایان ات توانست می جامعه این شناسی، باستان

 .بدهد ادامه شا موجودیت به( هولوسن
 نخستین میهن و گاه خاست گستره تعیین بحث در نتوانست یف اندره راستش،

 حامالن و برهاند را خود ،محور اروپایی یا اروپاسنتریك های اندیشه چنگ از ها اروپایی هندو
 و کارپات در را هاهندواروپایی نیاکان او،. داد جا پهناوری هگستر در را بورئالی های فرهنگ
 این با. داد جا آلتای در را تورکی های توده نیاکان و اورال، در را اوگوریـ  فینی های توده نیاکان

 را سایانـ  آلتای اورال،ـ  کارپات عوض به و کنیم ویرایش را او دیدگاه بینیم نمی مانعی هم،
 دوره در را اوگرهاـ  ها فینی پدران میهن نیز( Napolskikh) ناپولسکیخ. و زه،تا. سازیم جاگزین

 .پندارد می سئی ینی خاور و آلتای های کوه شمال یعنی جا، همین نوسنگی،
 گویشوران( )Yukagirs) هایوکاگیری و اوگرها و هافینی پدران مشترک أمنش به توجه با

 در جایی، در نوسنگی، دوره در هاآن حضور و( گیرییوکاـ اورالی هایزبان قدیمی خانواده
 «گالزکوفی» فرهنگ دارندگان سوی از شانشدن رانده تا بایکال، دریاچه پیرامون

(glazkov )تونگوزی قبایل یعنی (Tungus،) این از منچژوری،می جابیخی گونه به توان 
 سر هب آلتای هایکوه و کالبای دریاچه میان هایزمین در هاآن گذشته در که پنداشت مدلل

 نیاکان تر،باختری جنوب یا ترجنوب اما ها،آن کنار در جا،همان در است روشن .بردند می
                                                                                                                                              

رساند.  یرا م یاساس میکلمه داشت که مفاه 230زبان ساده بود، تنها در حدود  كی یزبان بورئال سنده،یاور نوبه ب 1
هم  ینو، متوسل به رو میمفاه انیب یساده بود. برا اریبس زیها در آن وجود نداشت. دستور زبان آن ن از جمله ییها بخش

 ؛کردند یرا درک نم« افعال»اند که در آن زمان  ها گواه بر آن جمله یها شدند. نبودِ بخش یگذاشتن کلمات شناخته شده م
 اریبس یشناس ییبایز دیها از د آن یها یداران در نقاش جان یماهای. ساست یسنگ نهیپار ینقاش كیکه سازگار با تکن یزیچ

 ییهندواروپا یها زبان»(، Andreev) فی )اندره .(شود ینم دهید چیه باًیها تقر انسان ریاست که تصاو یدر حال نیاند )ا جالب
 .(1984)علم(، سان پتربورگ،.« ناوئکا»انتشارات  ،«یمیقد
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 را پیوندها تریننزدیك شناسیك،زبان هایداده به بنا زیرا. اندبردهمی سر هب هاهندواروپایی
. داشتند هااوگری و هافینی پدران و هندواروپاییان پدران بورئالی، هایزبان خانواده در

( Q تیپ هاپلو دارندگان( )امریکایی بومیان) هاامرینیدی و هاتورکی پدران است، آشکار
 بودوباش شرق در هاهندواروپایی پروتو از دورتر فاصله یك در بایستیمی زمان این مقارن
 کجا رد بوریالی جامعه که پرسش این پاسخ پس است، چنین اگر .بودندمی داشته

. نیست دشوار دانست؟ مرتبط آن با توانمی را فرهنگی چه و باشد؟ واقع است توانستهمی
 فرهنگ یك تنها سیبری جنوب در شد، دهینشان ترپیش که یاگونه به بوریالی، جامعه به

 ما) بایکال پیرامون گستره و آلتایی قبلی سنگیپارینه فرهنگ ؛باشد داشته مطابقت تواندمی
 هاامرینیدی نیاکان ها،تورکی نیاکان برای که ،(خوانیممی شمالی یا بورئالی فرهنگ را آن

 و( دارند خونی خویشاوندی پیوندهای هم با که) هاهندواروپایی نیاکان و( امریکایی بومیان)
 .   بود مشترک آینده، هایاوگریـ هافینی پدران

 سال هزار34 حدود ،(آلتای در صغیر یس ایستگاه به نظر) بوریالی فرهنگ پدیدآیی زمان
 ایستگاه به نظر) است بوده پیش سال هزار11 حدود ،آن تکامل پایان زمان و پیش،

 پایان با زمانی نظر از آن آغاز یعنی ،(Novoseleov- Tashtyk) تاشتك -نوواسیلیف
 با) نپلیستوس عهد اواخر با آن پایان و بعدی سنگی دیرینه اوایل و میانه سنگی پارینه

 .کند می مطابقت( جهانی سراسری شدن گرم و آن سرشار آور شگفتی جانوران
 درون در کشید، درازا به سال هزار23 به نزدیك که دوره، این در که آید می بر چنین

( امریکایی بومیان) ها امرینیدی و ها تورک هندواروپاییان، نیاکان( شمالی) بورئالی فرهنگ
 در آنان جمع از که پیوستند ها آن به N هاپلوتیپ دارندگان نهایی، مرحله در و یافتند تشکل
 های توده از شماری به برهه آن مقارن که ،(شمالی) بورئالی فرهنگ دارندگان گستره درون
 پایین در .یافت تشکل اوگریـ  فینی های توده فقرات ستون یا تیرپشت بود، فروپاشیده بومی
 :دشو می ارائه haplogroup P پی گروه هاپلو دگاننوا ژنیولوژی و تقسیم تسلسل شمه

P  ها، امرینیدی ها، تورکی مشترک نیاکان ــ پیش سال هزار34 پدیدآیی زمان ـ 
 ها، هندواروپایی

R سال هزار35-30 ،دیگر های داده به بنا) پیش سال هزار34-20 پدیدآیی زمان ـ 
 .ها هندواروپایی نیاکان ،(پیش

R1  ها هندواروپایی پیشینیان سال، هزار30–25 پدیدآیی زمان ـ. 
Q  پیش سال هزار20-15 ،دیگر های داده به بنا) پیش سال هزار20 پدیدآیی زمانـ، 

 .(امریکایی بومیان) ها امرینیدی و ها تورکی نیاکان
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R2 8 1(سمرقند ایستگاه میانه، آسیای در) پیش سال هزار35 -10 پدیدآیی زمان ـ 
R1b  (ها سلت)» «ها گول» ،سال هزار16,5 پدیدآیی زمان ـ. 
R1a  (پیش سال هزار 15-10 دیگر مدارک به بنا) پیش سال هزار13 پدیدآیی زمانـ، 
 .«ها اری»

 
 
 چنین. اند آمده پدید بورئالی فرهنگ گستره در ها نوع همه بینیم، می که یاگونه به
 فرهنگ حدود در ها آن ایبر ،(زنی گمانه پایه بر بلکه موثق، نه هم چند هر) که آید برمی

 : کند می مطابقت زیر های فرهنگ بورئالی
 .ها هندواروپایی پیشینیان ،(جنوبی آلتای) کوکاریفو فرهنگ -1
 .ها امرینیدی و ها تورکی نیاکان ،(بایکال پیرامون) ها بوریتی و ها مالت فرهنگ -2
 آینده گویشوران نگفره غالب، گمان به فرهنگ، این ،(سی ینی در) افونتووا فرهنگ -3
 ها، امرینیدی ،ها تورکی پیشینیان ژنیتیکی، دید از اما اوگرها،ـ  ها فینی پدربزرگان های زبان
 اخیر برداشت .اند ها آن نوادگان از ،ها کیت و ها سیلکوپ. بود Q گروه هالپو دارندگان یعنی
 .است مدلل بیخی ،دید خواهیم تر پسان که یا گونه به اما بنماید، برانگیز شگفتی شاید

                                                                                                                                              
به  كیبه جنوب، نزد یاز دارندگان فرهنگ بورئال ییها بخش یرو کوچ جهیدر نت ار،یسمرقند، به گمان بس ستگاهیا 1

سبت به مواد به دست آمده از ( نیجنوب سیبری) نسكی. مواد به دست آمده از اچدش جادیا ش،یهزار سال پ20
بر  دیکه شا رندیگ یم تیبور ـ  سمرقند و مالت انیرا در م یانیم تیاند و وضع نوتر اریبس ،بورست و مالت میس یها تیسا
 .نندکفیب یروشن یدر هند و ترکستان خاور انه،یم یایرا آس 2-دارندگان هالپوگروه آر ییدآیپد خیتار
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 حامالن آینده در هاهندواروپایی پیشینیان گستره از شمال در یعنی ،ظاهراً جا، همین در
 بر در را آنگارا پیرامون چنینهم شانگاه زیست که( uraloid) اورالوییدها N هاپلوتیپ

 است، هیبدی. بودند پیموده راه شمالی مسیر از شرق از هاآن شاید. گزیدند اسکان گرفت،یم
 را prototyurkoamerinds هاامرینیدی و هاتورکی نیاکان وحدت توانستندمی هاآن تنها

 افزایش که است روشن. دکنن شمال به کوچیدن به وادار را هاپوستسرخ نیاکان و بشکنانند
 سوی از برخی راندن و هادرگیری به همواره منابع، کمبود اوضاع در نفوس، حد از بیش

  .انجامدمی دیگران
 حدود در امریکایی، های فرهنگ جد ،(Yakutia) یاکوت در dyuktay دیوکتای فرهنگ

 ظهور با تاریخی داد روی این که دارد امکان بیخی. آمدند پدید پیش سال هزار14
 ها، اوگریـ  ها فینی پدربزرگان بعد، به زمان آن از. باشد داشته پیوند( uraloids) ها اورالوییدی

 ترین دیرین در عمیق گرایی هم جا، همین از. دندش هندواروپاییان پدربزرگان گانسای هم
: شود روشن باید جااین. خیزدبرمی هم میان بیگانه عمیقاً های نوع دو های زبان های بخش

 کار تواند می زنان رشته از ،کهحالیدر. نداشتند قرابتی هم با مردان رشته از هاتوده این
 با یا گونه به بایستی می شمال، به آمدن با ها اورالوییدی که پیداست .باشد متفاوت

 وردهای آ دست و ها تجربه تا شدند می سازگار بورئالی های فرهنگ دایره از شکارچیان
 .گرفتند می فرا و آوردند می دست به ها فناوری عرصه در را ها آن مند ارزش

 اعتماد نخست رسیده، راه از بیگانگان آن رد که است هایی نمونه از سرشار و ندهکآ تاریخ
 آموزگاران شر از سپس و اند گرفته فرا را آنان وردهایآ دست و اند آورده دست به را بومیان

 رفتارهایی چنین به دست ها آن چرا که این درک. اند بخشیده رهایی را خود شان، دل ساده
 .نیست دشوار اند، یازیده می

 حریفان، و رقیبان عنوان به تنها نه دیگر، یك به همواره مردان نگاه که هویداست ناگفته
 بانو هایداده پایه بر ،ظاهراً. است مهرورزانه زنان به آنان نگاه ،کهحالیدر ،1است خصمانه که

 .دارند مشترک هایریشه هااوگوریـ هافینی و هااروپایی رو،همین از نظرووا،
 اورالوییدها نیاکان. کرد رد هم را اوضاع حولت از دیگری نسخه تواننمی راستش،

(uraloids)، ،اسطوره رسوم، و آداب زبان،ها هندواروپایی از پیمانه آن به نه را ها فناوری و ها 
                                                                                                                                              

 گونههمان. خوردندمی و کردندمی شکار را دیگر هایآدم ها،آدم از برخی باستان، دوران رد. نیست داستان کل این اما 1
 و( کردند می جبران را خوراکی مواد کمبود راه، این از یعنی) بودند خوار آدم ،نخستین هایانسان دانیم،می که

 داشته نگه پیش چندی همین تا تقریباً را نتس این.[ گ-افریقایی قبایل از برخی نیز و] ها گول و امریکایی پوستان سرخ
 نزدیکی در زندگی از تربیش مختلف، هایتیره افراد که نیست آن در برانگیزیشگفتی چیز هیچ بنابراین،. بودند

 .کردندمی پرهیز دیگریك
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 تردید بی که بودند، گرفته فرا Q هاپلوتیپ حامالن ،خود شمالی بستگان و سایگان هم از که
 تر شمال اندکی اما جا، همان در چون. داشتند ها هندواروپایی پیشینیان با فراوانی مشترکات
 ها ساموییدی ،آنان بازماندگان(. Afontovo) افونتوفی فرهنگ دارندگان ؛داشتند بودوباش

(Samoyeds) ها سیلکوپ یا (Selkups )زندگی مناطق آن در هنوز دیگر های توده و 
 با اشتباها را آنان أمنش که گویند، می سخن اورالی خانواده های زبان به اما کنند، می

 .دهند می پیوند (uraloids) ها اورالوییدی
 گروه هالپو حامالن ،ها تورکی پدربزرگان چرا که دهد می توضیح امر این است، چنین اگر

Q، است ها آن خود زبان این گویند؟ می سخن اوگریـ  فینی بیگانه زبان به ها سرزمین این 
 بوده ها آن برای زبان ترین نزدیك زمانی و است خویشاند پاییهندوارو نیاکان های زبان با که

 از پس که هایی تیره .بودند فراگرفته اورالوییدی واردان تازه از را آن که است زبانی اما است،
 .گردیدند مبدل مسلط های تیره به اورآسیا شمال زارهای درخت در جا، این به آمدن

 است اروپا بعدی سنگی پارینه های فرهنگ ندهمان بسیار که( شمالی) بورئالی فرهنگ
 یا( neanthropines) ها نئوانتروپ است، روشن که یا گونه به ها آن بنیادگذاران که)

 .بود رسیده راه از ناگهانی طور به ها سرزمین این در ،(اند شده شناخته ها کرومانیون
 با آن، تکاملی راحلم به نظر و( کرونولوژیك) تقویمی دید از بورئالی فرهنگ اگرچه،

 اما دارد، مطابقت اروپایی های فرهنگ دیگر و (kostenov) کوستینوفی شده شناخته فرهنگ
 گستره یك از برخاسته هاآن دو هر است، بدیهی. نیست ها آن از برخاسته رو هیچ به

 به. تاس مانده ناشناخته کنون تا است، بوده واقع آن در گستره این که جایی اما. اندسرزمینی
 چنین جا، آن در اما. باشد میانه آسیای در شاید جنوب، در جایی(، Klesov) کلیسف باور

 .ندارد وجود اروپایی سنگی پارینه فرهنگ مانند ها نشانه از مجتمعی
 نژادی واحد نوع گویای اروپایی، شکارچیان با( شمالی) بورئالی فرهنگ مشترک أمنش

 دو تنها. اند اندک بسیار( شناسیك انسان) انتروپولوژیك های یافته اما. است آن آفرینندگان
 را هاآن تواننمی که است پاشیده هم از دیگری و شکسته درهم هاآن از یکی هم، آن ،مورد

 دارد کوتاهی بینی که است جمجمه جلویی بخش از یاقطعه ها،یافته از یکی. دکر بازسازی
 سیمای و است شده پیدا( کراسنویارسك در)( Afontova) افونتووا کوه در غار یك در و

 .است نشده پیدا کنون تا دیگری هاینمونه. دارد مغولی
 کوچك فیگورهای روی از توانمی بورئالی فرهنگ دارای باشندگان مغولی سیمای درباره

 اندشده سازیمدل هایچهره دارای اروپایی، هایمجسمه از متفاوت ها،آن. کرد یوردا زنان
 و آسان بسیار سادگی این به چیزهمه حال، این با اما،. آورندمی خاطر به را مغول تیپ و

 .نیست سان یك
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 و بایکال دریاچه پیرامون نوسنگی و سنگیمیان هایدوره باستانی باشندگان
 هایچهره سوی به آشکاری میل خاوری سیبری مناطق دیگر با مقایسه در سایان،ـ آلتای

 باشندگان از ترکم رابطه، این در و اندداشته (Caucasoid) نماهاقازیقف یا هااروپاوییدی
 هایتخته روی به شده نقاشی تصویرهای به نظر باستان، پوستانسرخ. شدندمی فرق کنونی

 قفقازی، نوع تربیش بزرگ، هایبینی: اروپاوییدی هاینشانه از برخی دارای برجسته،
 .بودند هاکرومانیون با همانند هایچشم
 حد در نه اما) چشم سطح بودن صاف(: Mongoloids نماهامغولی) منگولوییدها و

 مواج چند هر سفید، و سیاه مستقیم موهای باال، گونه هایاستخوان ،(واقعی نماهایمغولی
 سیبری شرق در هانشانه دیگر و P نوع نیاکان از اروپاییدی هاینشانه شاید، .دارد وجود هم
 هایتندیس و شمارانگشت هاییافته روی از قطعی داوری بنابراین،. باشد شده هگرفت ارث به

 همه به توانستمی نژادی نوع این. است دشوار آن سازندگان منگولوییدی سیمای و زنان
 .باشد نداشته ربطی بورئالی فرهنگ باشندگان

 از سیبری جنوب بعدی سنگیپارینه باشندگان اروپا، مانند درست زیاد، احتمال به
 هایآدم ،(CRO-Magnon) هاکرومانیون میان در ایتالیا، در. اندنبوده گونهم نژادی دیدگاه
 حضور( grimaldiy) گریمالدی( Negroid) نیگرویید یا نماپوستسیاه سیماهای دارای

 صدق( روسیه( )Sunghiri) سونگیری و( Kostenkakh) کوستینکاخ در چیز، عین. داشتند
 هااستوایی یا هااکواتوریال به را هاآن که را، دیگر نژادی نوع دو و هاکرومانیون ؛کندمی

  1.دانندمی مرتبط( Negroid نماهاپوستسیاه)

 بورئالی فرهنگ نوادگان تاریخ
 :به پردازیممی نخست

 رسیدن پایان به با( شمالی) بورئالی فرهنگ شدن ناپدید است، روشن: هاهندواروپایی
 متوجه را شکارچی هایتوده جانوران، گروهی میر و مرگ. است داشته ربط یستوسنپل دوره

 . داد قرار دشوار موقعیت یك در نتیجه در و ساخت یاگله بزرگ حیوانات
 نشینی،عقب حال در جانوران دنبال به زمان، همان در درست که آیدمیبر چنین
 و هافینی پیشینیان. دش آغاز غرب به ااوگره و هافینی و هاهندواروپایی نیاکان مهاجرت

 راه از ،هاهندواروپایی پیشینیان و شانبرای آشنا زاریدرخت هایلندشافت راه از ،اوگرها
                                                                                                                                              

 که شوندیم فرق پیمانه همان به سونگیر های«استوایی» از کوستینکاخ های«استوایی. »نیست درست چندان این 1
 چهره با دیگری، و برفلد، شدت به چهره با بینی، مقدمی آسیای نوع با یکی،. (veddoidy) هاویدویدی از معاصر سفیدپوستان

 .آوردمی خاطر به را هند جنوب معاصر های(veddoidov) شبیه چیزی که منحنی، نسبتاً سیمای با رو،کم کوتاه، و کلفت
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 شناخته تنها. نیست روشن ما برای هاآن هایایستگاه و مسیرها 1.دندش سپارره هادشت
 جانوران شکار به گروهی گونه به بزرگ هایتیم در هاآن سیبری جنوب در که است شده

 دوره در چیزی چنین. داشت شکار باالی دهیسازمان به نیاز که پرداختندمی یاگله بزرگ
 غرب هایاستپ گستره در هاآن که برد گمان توانمی .باشد عملی توانستنمی سنگیمیان

 5-6 به زدیكن سنگی،میان عهد پایان در که پندارندمی چنین. بودند شده پراکنده اورآسیا
 .شدند پدیدار خاوری اروپای هایاستپ در هاهندواورپایی پیش، سال هزار
 از را هندواروپایی هایزبان جدایی زمان خود، هایرانیسخن آخرین از یکی در ایوانف. و
 زمان، آن با مقارن یعنی،. دانست مرتبط میالد از پیش هفتم هزاره به «مادر» بدنه یك

 عناصر با هندواروپایی پیشینیان فرهنگ ،(شمالی) بورئالی فرهنگ از پس که هنگامی
 گروه شدن جدا به که گردید فروپاشی خوشدست سپس و یافت ریخت اقتصاد، تولیدکننده

 باختری هایکرانه در برند،می گمان که یاگونه به هاآن دوره، این در. انجامید آن از آناتولی
  2.کردندمی زندگی سپیناک دریای

                                                                                                                                              
خود  یها  ای لهیدنبال هم قب به – R1b1b1 Q ی ها دارندگان هاپلوگروه ی،فرهنگ بورئال یباستان یها رهیاز ت یبرخ 1

 .دانند  یخان مغول مزیها خود را از فرزندان چنگ افغانستان بودند. اما آن یها هم، هزاره یکیها  رهیت نینشتافتند. از ا
مغول، بل از  گزخانینه از نسل چن ج،یداشت راها بر خالف پن که هزاره دیآ یبرم نیجا چن نیگزارنده: از ا ادداشتی

 زخان،یچنگ انیها بعد از آمدن سپاه اند. البته، پسان ها( یی)شاخه هندواروپا یفرهنگ بورئال یباستان یها رهیبازماندگان ت
 گ.-اند. با مغوالن داشته ییها زشیهزاره آم یها رهیاز ت یاریبس انه،یم یایسباشنده آ یها روشن است مانند همه توده

 پیش سال هزارهفت حدود زمانی، نظر از که شدند جدا( Anatolians) هااناتولی هندواروپایی زبانی جامعه از نخست، 2
 هایزبان ،آناتولیك هایزبان پایه( واژگانی سامانه) لکسیکون نوسنگی و سنگیمیان بین هنگام، این در. بود میالد از

 هورینی یا هوری و اکدی هایزبان از تریبیش گیریوام هااناتولی و بود، چكکو پایه این اما بود، هندواروپایی
(Hurrian )میهمین. کردندوام گونهواژهبیش که داشتند هم سومری زبان از هاییمی پذیرفته نوشتاری راه از ترشد .

 معرض در هم، این با اما. شدند پذیرفته یزن آریایی هایکلمه از برخی پروری،اسب و رانیارابه فراگیری با راههم ها،پسان
 .داشت قرار هوری واژگان نفوذ

 زبان به که است قراردادی نامی هوری زبان: »است آمده چنین هوری زبان درباره پدیاویکی در: گزارنده یادداشت
 گفته ،شدند پدیدنا( میالد از پیش) 1000 تا و شدند اندر رودانمیان به( میالد از پیش) 2300 در که، ها هوری

 هایزیستگاه زبان این خاستگاه که شود می انگاشته. بود رودانمیان شمال در میتانی پادشاهی زبان ،هوری. شود می
 که است پیوندی زبان یك زبان این .باشد بوده کنونی ترکیه شرقی جنوب و عراق شمال سوریه، شمال در هوریان

 که دارد بسیاری های واژهوام خانواده این از ارمنی زبان. سازند می را هورواورارتویی یزبان خانواده اورارتویی زبان با راههم
 هوری که باورند این بر گرانپژوهش برخی. دارد هورواورارتویی و هوری با زبان این دیرپای زبانی ارتباط از نشان

 .دهند می جا آالرودی های زبان خانواده در ار زبان این ،بنابراین و دارد قفقاز شرقی شمال های زبان با هاییهمانندی

 هوری های نوشته. پذیرفتند شانزبان نوشتن برای میالد از پیش 2000 به نزدیك را اکدی میخی خط هاهوری→
 آن هوری تلفظ که داشتند سومری نمادین خط از بردن سود به گرایش چنینهم هاهوری. انداندک تاکنون شده یافت

 در تاکنون هوری زبان به های نوشته .نیست کامل هنوز هوری زبان از آگاهی رو،این از. نیست شکارآ امروز واژگان
 ← میتانی پادشاه تا توشرات که است ای نامه عمارنه های نامه بلندترین از یکی. اند شده یافت شاپینووا و اوگاریت خاتوشا،
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 احتماالً. زیستندمی شانبستگان و ها«آریایی» و ها«سلت» هاآن از ترشمالی نواحی در
 دُن رود حوضه) دونتسكـ دنیپر رود منطقه زندگی برای R1a هاپلوگروه حامالن نوادگان
Donets )هاپلوگروه دارندگان. بودند برگزیده راR1b1b2، هم، این با. را ولگا رود حوضه منطقه 

 تبارینام بودن جامع پایه بر زنیگمانه این. بودند نزدیك تماس در دیگریك اب هاآن
(ethnonim )اروپاییدی دو، هر 1.است استوار نژادی اختالف وقدیمی های (paleoevropeoid )

 برخی و پهن، هایچهره داد، ربط هاآریایی با است شده پذیرفته که را هاآن از برخی اما. بودند
 .«بودند متوسط پهن هایچهره دارای «هاگول یا هاگال» و ها«سلت» شان،ای از دیگر

                                                                                                                                              
 در شده یافته هوری های نوشته در موسیقی از انهنش ترینکهن. است نوشته باستان مصر فرعون سوم آمنهوتپ به→

 تصریف جاها، از برخی در ،است یونانی زبان دستور مطابق هااسم صَرف زبان، دستور نگاه از .«است شده دیده اوگاریت
 اییهندواروپ، هیتی زبان گرامر کل، در اما اندک، رفته،همروی. دارد وجود ایتالیك هایزبان با هاییهمانندی فعل

 است، بایسته( گیریوام و دادن دست از) افتدمی اتفاق چیزی چنین چگونه که قدیمی توضیحات به بنابراین،. نیست
 دانیم،می هندوایرانی هایزبان و سلتیك هایزبان روی از را آن ما که شکلی به زبان، دستور .افزود را نوی پنداشت

 به ساده از یعنی یابند،می تکامل هازبان جهان، در چیزهمه مانند که است روشن .نباشد موجود هیتی در توانستمی
 .یابدمی بازتاب توسعه از معینی مرحله هم هیتی زبان در گونه،همین. روندمی پیش پیچیده

 یقبل دوره اوایل در. نداشت وجود هاجمله از هاییبخش بود، کوچك واژگانی فند ،(فوقانی سنگیپارینه) بورئالی عهد در
 دهکر افعال شناسایی به آغاز که را واقعیت این. دشومی ترپیچیده احتماالً زبان ،(سنگیمیان) هاهندواروپایی پیشینیان

 حدود .بودند آمده پدید سنگیمیان دوران در تنها هانقاشی این. دید هاسنگتخته روی هاینقاشی در توانمی بودند،
 زبان از جدا دیگر،) هندواروپایی زبان میالد از پیش 4-5 هایهزاره به دیكنز سپس،. میالد از پیش سال هزار9-7

 از آمده سپیدپوست سایگانهم ثیرأت زیر پندارند،می که یاگونه به چیزی چنین. گرفت را خود نهایی شکل( هاآناتولی
 .کردندمی زندگی سپیناک دریای باختری هایکرانه در هاهندواروپایی نیاکان دوره، این در احتماالً. داد رخ قفقاز
 تصاویر روی از توانمی را هاهیتی سیمای. کردندمی یاد دریا ور آن از برخاسته خورشید از خود، هاینیاش در هاهیتی

 توجه جالب. را هااروپاییدی دیگر برخی و آورندمی خاطر به را قدامی آسیای هایتیپ هاآن از برخی. کرد داوری مصری
 مانند درست. سرازیرند گیسوان از رشته یك آن از که شودمی دیده شده تراشیده سر تصویرها، از یکی در که است،

  .هند هایآریایی
گال  تباری هاینام(. Khvalyns) خوالینی و میانه استوگوفی هایفرهنگ(: MARIUPOL)ماریوپل حوزه هایفرهنگ 1
 دارند، خوانیهم هم با( «ر» به «ل» صدای انتقال ،(All-Ar) آریا و( aryamann) اریامن یا هرمان ،(اِرن -الن)ِِ هلِن ،(آل)

 فرهنگ که پندارندمی چنین. باشد هاآن فرهنگی دوگانگی دهندهنشان شاید که شوند،می فرق هم از هاگویش نظر از اما
 نیای را( سنگیمیان( )Vasilevka) سه شماره واسیلیفکا گورستان.باشد داشته سنگیمیان در ریشه ماریوپول، دایره

 تیپولوژیك دید از اند،آرمیده گورستان این در که کسانی که بگوییم باید. پندارندمی نوسنگی پسانی هایفرهنگ
 اما اند،( paleoevropeoid) ــقدیم هایاروپاییدی ــ جااین در هم و جاآن در هم) اند.همانند هم با( شناختینوع)

اورتوگناتی  بودند، چهرهکوتاه نیز و چهرهپهن بس( بومی) ترقدیمی تربیش باشندگان .دارند توجهی شایان هایتفاوت
(ortognant)، در بلند، سرهای باحالی،باریك واردان تازه کهرو،با تر (prognathism) چشم آشکارا آلوئوالرسیاه) گیرچرده 

 جاهای به هاآن آینده در. باریكبینی و منحنی تربیش هایصورت با( استوایی نشانه دارای یا( Negroid) نیگروییدی
 .بودند کرده منتقل را خود از چیزهایی اما بودند، بومی مشروط هایویژگی دارای قدیمی باشندگان. کوچیدند دیگری
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-7 حدود که برخوردند، قدامی آسیایی شبان و داردام قبایل هاآن ،(جااین در) جایی در
 حدود شمال مسیر در ها،آن. شدند پخش اورآسیا هایاستپ در پویایی با پیش سال هزار9

 اوایل هایفرهنگ أمنش بسیار، احتمال به) جنوبی الاور به میالد، از پیش پنجم سده
 پیوند هاآن با داریدام و کشاورزی هاینشانه با  (Bashkortostan) باشقیرتوستان نوسنگی

 .رسیدند چین باختری شمال و رود تاریم حوضه به خاور مسیر در و( دارند
 بلکه اقتصادی، و یفرهنگ رسوم و آداب تنها نه ها،هندواروپایی از بسیاری نیاکان
 از زبان در نزدیك خاور قبایل وردهایآدست ویژه،به. فراگرفتند آنان از را بسیاری چیزهایی

 (. Ablaut) هاکلمه تصریف زمینه در جمله
( شناسانسان) انتروپولوژست ،خوخلف. آ گفته به. است روشن داد، رخ ترپسان که چهآن

 یا چهرگانپهن» بر( پهن ترکم هایچهره دارای هایآدم) «چهرگانمیان» ،ایساماری دارنام
 هر. یافتند دست نهایی پیروزی به( پهن و بر پر هایچهره دارای هایآدم) «سیمایانپهن
 انتهای) شتافتند غرب سوی به آناتولی و آریایی قبایل هنگام، همین در درست بود، چه

 برپایی و «قدیم اروپای» غروب برای دش آغازی هاآن یورش(. میالد از پیش پنجم هزاره
 حدود) (Eulau) اوالوی فرهنگ دارندگان DNA آنالیز. آن های ویرانه بر نو اروپای
 .است هاآن میان در R1b کامل نبود و R1a موجویت بر گواه( میالد از پیش سال2600

 نظر از که شدند پدیدار قبایلی قزاقستان، خاور هایدشت در هنگام، همین در تقریباً
 هااین کالین، باور به. بودند ها(Androns) هااندورنفی فرهنگ دارندگان به نزدیك ژنتیکی

 به (fanasev) افانسیفی فرهنگ دارندگان ها،آن از ترپسان چندی. باشند بوده ایرانیان شاید
 در بالمنازع گونه به که نمایدمی چنین خاوری اروپای هایاستپ. کوچیدند سیبری جنوب
 از پس. گرفت قرار ــایتالیك قبایل و( گول) گال قبایل نیاکان ــ ها«سلت» رسدست

 و هاگول ها،آریایی دنبال به میالد، از پیش سوم هزاره هایمیانه در چندهزاره، گذشت
 را قدیم اروپای کشاورزی هایفرهنگ سرکوب هاآن 1.ندشد سپارره غرب سوی به هاایتالی

 ،هاآن از اروپا، در. راندند هادشت به دوباره و شمال به را «هاآریایی» نوادگان و تکمیل
 (catacombniks) هاکاتاکومب ،اورآسیا هایاستپ در و اسالوها، ها،اسکاندیناوی ها،آلمانی

 در چرخشی چونان دادهاروی این. شدند زاده دارانطناب یا دانریسمان و( هاآریایی)
 بنابراین،. دش هندواروپایی کامل گونهبه اروپا بعد، به زمان این از .گردید اروپا سرنوشت

                                                                                                                                              
 باشقیرتستان، در توانمی را آنان بازماندگان. دندش ماندگار شماری. بروند توانستندنمی هاآن همه همیشه مانند 1

 شوند،می یاد هاپاسیان نام به که کوچی قدیمی هایتوده از برخاسته هاآن شاید. یافت اویغورها میان در و ترکمنستان،
 .ندهست آنان میانه هایسده بازماندگان از هاپیچیمیگی. باشند
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 هایداد روی این است، بدیهی 1.است بوده هاآن تاریخی میهن سومین اروپا که گفت توانمی
 هاافسانه طریق از ما به آمدن پایین و نیابند بازتاب مردم ذهن در توانستندنمی دراماتیك

 .اندرسیده اروپا تاریخ در یبرنز و زرین هایسده درباره
 جنوب به هاتورک پیشینیان هندواروپاییان، پیشینیان خروج از پس: هااوگری و هافینی
 را زاراندرخت هایگستره اگورها و هافینی و دندش صاحب را مرکزی آسیای و کوچیدند

 .را البایک پیرامون های سرزمین (،Yukagirs) ها یوکاگیری ،ایشان بستگان و گرفتند
 برانگیز شگفتی. اند N و Q هاپلوگروه دارای های انسان بازماندگان ها  آن ژنتیکی لحاظ از
 احتماالً. بودند آورده دست به فراوانی مشترکات ها آن باهمی، زندگانی طی در که نیست
 دارندگان) (prototyurkoamerinds) هاامرینیدی و پروتوتورک بازماندگان مغولی هایچهره

 (Caucasoid) نماقفقازی یا اورپاییدی هایچهره و ،(uraloid) هااورالیدی از( Q لوگروههاپ
( prototyurkoamerind) هاامیرینیدی و پروتوتورک از( N)هاپلوگروه یعنی هااورالیدی در
. بود( شمالی) بورئالی هایفرهنگ باستانی میراث ایشان رسوم و آداب و زبان اما. بود

. دارد( مرغابی) اردک را اصلی نقش آن در که آفرینش،  افسانه یا سطورها الخصوصعلی
 . هست امریکایی بومیان و هااوگری و هافینی ها،آلتایی تاتارها، میان در هاییافسانه چنین

 اختالفات، همه با. نیابد بازتاب شانهایزبان در توانستنمی مشترک فرهنگی شالوده
 که داشتند نگه را مشترکی چیزهای اوگرها و هافینی یانپیشین و هاتورک پیشینیان

 خانواده یك در زمانی را هاآن هایزبان. داد قرار بستبن برابر در را شناسانزبان ،هاپسان
 انزوای است، بدیهی. «دندکر بندیطبقه و جدا هم از» هاپسان اما بودند، دهکر متحد

 هم از را نزدیك زمانی هایزبان زندگی، شیوه و سایگانهم با تاریخی هایتماس ی،اگستره
 .دندکر جدا

 سراسر در( دوره ترینگرم) نوسنگی دوره در اگورها، و هافینی پیشینیان بازماندگان
 دارای گفتند،می سخن همی به نزدیك هایزبان به گرچه و. شدند پراکنده باختری سیبری
 زندگی هم از دور و جدا Q و N هایوههاپلوگر حامالن اما. بودند همانندی هایفرهنگ

 در که هاییمکان از فراتر دور، چنداننه (Samoyeds) هاساموییدی نتیجه، در. کردندمی
 و شرقی هایبخش هاآن. نرفتند کردند،می زندگی( Qهاپلوتیپ حامالن) شاننیاکان هاآن

 .N هاپلوگروه دارای هایانسان ؛رسید اوگرها به آن غربی بخش و کردند اشغال را آن غربی
                                                                                                                                              

 در اروند و فرات دجله، هایرودخانه دلتای) ایران پشته باختر ،(اروپاییان وهندوایر) هندواروپاییان نخستین میهن 1
 و است بوده( ( ایران کردستان و ارمنستان آذربایجان،) قفقاز جنوبی هایدامنه هوملند هم سپس و پارس خلیج شمال
 .گ-. مرکزی آسیای نیز و سیبری جنوب در اروآسیا پهناور هایدشت ،هم شاندومی میهن
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 این. است دیگران جای گرفتن معنای به جایی، در یافتن اسکان و کوچیدن است روشن
 هایزمان از. است مانده راز یك چونان دیگر دادند؟می انجام را کار این هاآن چگونه که

 دانفرزن که هنگامی. بود قدامی آسیای مدیترانه جمعیت ثیرأت زیر باختری سیبری قدیم،
 در زیستند،می سیبری جنوب( Holarctic) ارکتیکیهول هایاستپ در بورئالی فرهنگ

 دریای پیرامون جمعیت به همانند ژنتیکی نگاه از که شکارچیان اورال خاوری هایسرزمین
 .بردندمی سر به بودند، کاسپین
 و( میالد از پیش XII – VIII  هشتم -دوازدهم هایسده) سنگیمیان دوره در چیز عین

 همان ،ظاهراً. دش تکرار( میالد از پیش VII -V پنجم -هفتم های سده) نوسنگی  دوره در
 بانو که آوردند، را بایکال پیرامون منطقه جمعیت یا مدیترانه سیمای نوسنگی دوره در مردم
 .است دهکر ثبت خود( dendogramm) دیندوگرام در آشکارا نظروا

 به) صغیر آسیای باشندگان با سان هم مردانه های گروههاپلو باشد، بوده که چه هر
 به آشکارا زنانه هایهاپلوگروه اما شود،نمی دیده تقریباً سیبری در ،(I هاپلوتیپ استثنای

 و هافینی و هااوگری پیشینیان هنگام آن در تنها که آیدمی بر چنین. خوردمی چشم
 ماکرولیت و( ریزسنگی) میکرولیت) فناوری هزمین در رفتپیش با راههم تورکان، پیشینیان

 .بگیرند هایی وام زبان زمینه در هاآن هاینوآوری از توانستند ((سنگیبزرگ)
 از را( agglutination آگلوتیناسیون) زخم التیام شیوه تورکان، پیشینیان ویژه،به

 شناسان،زبان ایهیافته باشد، بوده چه هر. گرفتند فرا elamodravids هاایالمودراویدی
 دیکشنری] هااوگری و هافینی هایزبان باستانی( سینتکس) نحو: »آشکارند و ساده
 همین تا را کهن هایویژگی این و است بوده تورکی هایزبان نوع نحو[ زبانی هاینامهدانش
 و ماری هایزبان و اوگری ،(اوبی رود علیای های سرزمین باشندگان) اوبی هایزبان اکنون

 .اندداشته نگه ادمورتی
 که دهدمی نشان هندواروپایی، هایزبان گویشوران میان در زبان دستور گونهاین نبودِ

 حامالن با ها،زبان این به گویندگانِِ( نوسنگی یا نیولیت neolith دوره) دوره این در
 هاییمکان هب نزدیك اروپا، خاور در جایی در یعنی نداشتند، تماس ایالمودراویدی هایزبان
 .بردندمی سر هب گرفتند، شکل قفقاز های زبان آن در که

 غرب سوی به میالد از پیش سال هزارسه در تقریباً هااوگوری و هافینی آینده، در
 هایمهارت و نمامغولی یا منگولوییدی سیمای روسیه، هایدشت به خود با هاآن. شتافتند
 رودانمیان های زمین زمان، آن در. آوردند غانارم به را شمال سخت شرایط در زندگی

 قفقاز یا و) باستان صغیر آسیای زندانرف ــ (،volosovs) هاولوسوفی اشغال در اوکسـ ولگا
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 اما اروپاییدی نمایان آشکارا هاینشانه با( رخ دراز) بلند هایچهره با هاییآدم ــبود( شمالی
 .اورالوییدی هایسازواره با

 دارندگان ،مرکزی اروپای تازپیش هندواروپایی قبایل سوی از عدیب هایهجوم
 (fatyanovs) هافاتیانوفی(: «دارانطناب» ،«دارانریسمان)» طنابی یا ریسمانی هایفرهنگ

 ؛(ایرانیان( )srubniks) هاسروبنیکی و (abashevs) هااباشیفی ،(هاتُخاری احتمالی نیاکان)
 .برد سایه زیر را Ugric اوگری مردم تاریخ و ساخت ترپیچیده را تباری منظره
 سیمای توانستمی ولگا رود حوضه زارهایدرخت در ایرانیان و هاتخاری شدن پراکنده»
 اما باشد، زبانیایرانی یا زبانیتخاری یا توانستمی که سازد دگرگون را خاوری اروپای تباری

 آن از آمده تجاوزگرانه هایگرایش دارای قبایل. دندش خونینی نبردهای درگیر هاسایههم
 شانهایپویایی درباره که( چودها احتماالً) (urbins) هاتروبینیـ ـ سیام یعنیــ اورال سوی

 سر بر نبرد کارزار به پا است، مانده برجا تاری و تیره هایخاطره سیبری و خاوری اروپای در
  1.شدند نارنجی، آفتاب و کبود آسمان زیر در جا

 سر بر پیکار در شانهایلشکرکشی در و دندکر سازش هاآن با هاآباشِفی که است روشن
 به (fatyanovs) هافاتیانوفی و هاسروبنیکی نتیجه، در. ورزیدند مشارکت نفوذ هایگستره
 در باشنده از تهی هایدشتبه  هاآن. نشوند درگیر مهاجم بیگانگان با تا دانستند خود صالح

 زبان و قدامی، آسیای در ایرانی زبان پدیدآیی هاداد روی این نتیجه. کوچیدند امهنگ آن
 .دش مرکزی آسیای در تخاری
 نوعی به هاآن. آمدند در به میدان پیروز اوگرها حوادث، گرداب این در انجام، سر در
 رود حوضه زارهایدرخت آغاز در و گرفتند را هاهندواروپایی از برجامانده زارهایدرخت

 کار، این نتیجه. کردند تسخیر را علیا دُن رود حوضه زارهایدرخت آن از پس و ولگا،
 و فروریخته تبارهای شالوده بر گونه، این. بود پاییده برجا های هندواروپایی سازیهمگون

 بر زبان تغییر .گرفت شکل ها یفنالندـ  ها اوگری نو تباری جامعه ایرانی،ـ  تخاری پاشیده ازهم
                                                                                                                                              

برخاسته از ترکستان  یقدام یایآس یاقوام بوم .اند بوده( Chud) چودهاـ   ها ینتروب ـ   امیکه س دیآ یبر م نیچن 1
سازش ( uraloidami) ها یدیی. اما با اورالوندبود( Mediterraneans) ها یا ترانهیآنان همانند به مد یمای. سیخاور

از  ،یکیهااند. اما از نظر ژنت تیک، ریدر سیب شانی( و فرزندان ادندیخود گنجان بیها را در ترک که آن نیا ای)و  افتندی
 .نه دپوستیرو، سف چیاند. اما به ه(prototyurkoamerinds) ها یندیریبازماندگان پروتوتورکوام

ناشناخته را فراگرفته بودند.  یها مرجع آمده از دوردست یها آدم یها ها زبان و آداب و رسوم گروه است که آن روشن
ها در اروپا  شرق اروپا، گواه بر حضور آن یدر شمال باختر یقدام یایآس Jهاپلوگروه  به غرب رفتند. لیاص یها تیک

 قاًیبه گونه دق Valdai ی( والداییتای)نام گ میتوپون واست(  Peipsiچود  اچهیاست )که مرکز آن در در
 است. یآلتا ادآوری یزیبرانگ یشگفت
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 بایسته شاید. بودند یا ویژه های نام ها، نام این. نگذاشت برجا ثیریأت باستان یا تیره های امن
  .کرد جوو جست( مدیترانه) زمینی میان دریای خاور در را ها آن از برخی های ریشه باشد

( vyatichi – Jatic)یاتیچیـ ویتاچی تباری هاینام آیا کهاین بر مبنی دشو می مطرح پرسشی
 در دیگر برخی و اند مسکو حومه( Balts) هایبالت هاآن از برخی که) مرموز های(enet) انِت از

( fatyanov) هافاتیانفی از هااین شاید است؟ نگشوده ره اروپا خاور به( برندمی سر هب اودمورت
 وتیاک ،(Vetluga) ویتلوگا ،(Vyatka) ویاتکا هایرودخانه نام زیاد، بسیار احتمال به. باشند

(Votyak )است جامانده بر ها آن از نیز( ایرانی واژه مرد،/ مرت/ مورت+ اود) اودمورت و. 
 تباری نام از چنین هم و شود، می دیده وداها در آریایی قبایل فهرست در تباری نام این

 که یا گونه به و. شود می بازسازی( yatii) ها یاتی (،Yuechjy) ها یوجی ،راستین تخارهای
 (.Utyak - Tat) ها اوتیاکـ  تات شود می یاد آن از خزرها میان در نیست، برانگیز گفتیش

 های فنالندی شده ایجاد تازه قبایل های زمین به ها توده بزرگ مهاجرت آخر مرحله در
 ها کومان ،میانه های سده در آن از پس و کوچی (Sarmatians) های سارمات اروپا، خاور

(Cuman« )ها شیریمیتی خانوادگی های نام. نداد رخ زبان تعویض اما ،«تندیاف اسکان 
 فراوان ها مردوی میان در که... و( ارداتف) ها اردات ،(کورباتف) ها کوربات ،1(شیریمیتیف)

 ریشه همه و همه... و ها روس میان در( اف) کلیبان اودمورتی، ،در(اف) شود،کوروپن می دیده
 مگر راندند، می فرمان اورآسیا های استپ در زمانی که اردد شان ایرانی کهن های تیره در

 .رفتند غرب به ها پسان
 Mordovia مردویا یا مردوفستان و اورال های کوه پیرامون های جنگل در ها آن از برخی

 ارسنی یا افسانه پادشاهی آفرینندگان ها آن که است محتمل بسیار. شدند پنهان
 جمهوری و (Mordovians) مردوفستان در ها آن از و باشند بوده( ریازان سردارنشین)

 از بسیاری خون در هاپلوگروه این. باشد مانده ارث به  R1bهاپلوگروه  کومی خودگردان
 دیده فراوان (Sarmatian) سارماتیها فرزندان نیز و ها ترکمن و باشقیرها میان در سایگان هم
 با زبانی نگاه از را خود که خاوری، های یفنالند که کرد اذهان باید بنابراین،. شود می

 .ندارند مستقیم پیوند ها آن با اصل در پندارند، می ریشه هم اورال سوی آن اوگرهای
 تر کم میزان به و ها، ایرانی ،(fatyanov) ها فاتیانوفی بازماندگان از ها آن موارد، تر بیش در
 های نام. (Kuman) ها کومان؛شوند می دهدی هم ها تورک فرزندان ها آن میان در. اند ها اورالی

 ها کومان نام همین از( Kumanyaev) کومانیایف و( Kolkomanov) کولکومانف خانوداگی
                                                                                                                                              

که در  نال،یمسکو، مشتمل بر سه ترم یجتمع فرودگاهم نیتر کنون بزرگ، (Sheremetev) ویتیمیریش یبه روس 1
است(  (Mordovia)ها  یاز مردو یکی(، Gumilev) فیلیگ )به پنداشت لئو گوم-واقع است. توایمیریمنطقه ش

 گ.[.-یرانی]برگرفته از همان مرد ا
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 ی،امدیترانه هایبالکانی از جز به هاآن همه تقریباً تر، بزرگ نگاه یك در .است شده گرفته
 به و اندسیبری جنوب( الیشم) بورئالی قبایل فرزندان -J و E، I هایهاپلوتیپ حامالن

 .اندبورئالی فرهنگ دارای هایتیره از همه -N هاپلوگروه دارای هایاورالوییدی استثنای

 :تورک پدیده و هاتورک
 بر منچوری، -(Tungus)تونگوزی قبایل با خاوری، جنوب مسیر در ها، تورکی پیشینیان

 خود اما. گرفتند ها آن از را( نما ولیمغ) منگولوییدی نمادهای. یافتند سیما تغییر و خوردند
 .دادند ها آن به بسیاری چیزهای هم

 تازی پیش نقش مرکزی آسیای فرهنگ و تاریخ در مغوالن برای مندان دانش ها مدت
 از پیمانه آن به نه ها آن. بیهوده بیخی دش روشن ها پسان که یا گونه به اما بودند، لئقا

 آسیای در و بودند آرام اقیانوس گیران ماهی بازماندگان از هک داران گله و شکارچیان نوادگان
 .رساندند می سر هب روزگار آواره و سرگردان ماهیان جویو جست در مرکزی

 رود تاریم حوضه در میالد، از پیش سال هزار5 تا 3 حدود در ها، تورکی پیشینیان
(TARIM) در چراگاه جویو تجس در که قدامی آسیای اقوام با چین، باختری شمال در و 

 پیشینیان. برخوردند بودند، گزیده یسکن شان تین ،پامیر داغ، کپت های پشته امتداد
 ویژه، به. فراگرفتند را سودمندی بسیار چیزهای آنان از ها هندواروپایی مانند درست ها تورکی
 های ستپا در سال، هزار یك از پس درست .را آنان بیانی های ویژگی و پروری دام های مهارت
 ها تورکی پیشینیان تبار هم و تیره هم های توده ،ها هندواروپایی مرکزی، آسیای و سیبری جنوب
 تمدن آینده زندگی هایجنبه همه بر که آنان برای دش عطفی نقطه دیدار، این. شدند پدیدار
 سایه زیر و ادد قرار الشعاع تحت را چیز همه دیدار این اهمیت، نگاه از. شد واقع ثیرگذارأت تورکی

 .بندندفرومی لب آوریشرم گونه به آن ارزش درباره نامعلومی دالیلی به اما برد،
. برآمدند کار از( قفقازی) قدامی آسیای داران گله ،هندواروپاییان تهاجم قربانی نخستین

 دآی می بر چنین. نپاییدند و نشدند ماندگار جا نآ در اما کوچیدند، شمال به ها آن از برخی
 ها توربینی و ها سایمایی چون سیبری مرموز و اسرارآمیز پدیده أمنش شودمی هاآن با که

(Seima-Turbins )فرافرهنگی پدیده این. زد پیوند را (ترانسکلتوری transcultural )است .
 بودوباش هم (uraloid) ها اورالوییدی خاورمیانه، یامدیترانه سیماهای دارای مردم کنار در

 مرموز مردم( Chud) چود در زیاد احتمال به یاخاورمیانه های ای مدیترانه فرزندان. دداشتن
 .اند اروپا باختری شمال
 هاکاراسوکی ،تورکی تمدن گیریشکل در را نفوذ ترینبیش هندواروپایی، هایتوده از

(karasuks) ایرانی وآن. تورانیان زیاد احتمال به ،ایرانیان جمع از. داشتند هااستپ به هاهای 
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 و سپاهیان گرینظامی ایدئولوژی و سوارکاری و رویکوچ زندگانی شیوه مرکزی، آسیای
 ایرانیان دشمنان است، روشن که یاگونهبه ها،تورانی 1.آوردند ارمغان به را جویانرزم
 که این درباره. است هاآن میان خونین پیکارهای هایصحنه از سرشار اوستا. اند بوده

 تنها اما هست، دیدگاه چندین است، بوده کجا هاآن سرزمین و اندزیستهمی کجا در ورانیانت
 سمرقند و( تاشکنت ـ شاش) چاچ خاور در توران: است توجه سزاوار هادیدگاه این از یکی
 ـ دوم هایهزاره مرزهای در تورانیان که بود جاهمین از. خاوری ترکستان در یعنی بود، واقع
  .ندکرد گشاییجهان به آغاز میالد، از شپی یکم

 میانه هایدشت روایانفرمان) خونوها و هادی ،dinlins هادینلین که آیدمی بر چنین
 تورانیان نوادگان از( هاهون نیاکان ،میالدی یکم سده تا میالد از پیش دوم سده در آسیا
 این با است، شده نوشته بساری مطالب دینلین مرموز و اسرارآمیز توده درباره. باشند بوده
 ژرف کهآنبی گرانشهپژو از بسیاری. اندمانده شدهشناخته ترکم هنوز هادینلین ههم

. دهندمی پیوند (Tagar) تاگار کشاورزیـ  داریدام فرهنگ دارندگان با را هاآن بیندیشند،
 فرهنگی هسته تر،بیش احتمال به اما است، درست حدی تا برداشتی چنین است روشن

 .بود( سایان) (Arzhan) ارژن قرغان آنان
 آسیا هایمیانه در روکوچ امپراتوری نخستین سازندگان هاآن پس است، چنین اگر

 از. داشتند خاوری پامیر هایسکایی با بسیاری مشترکات هاآن فرهنگی، نگاه از. ندهست
 نوادگان تباری نگاه از ارژن سازندگان که خیزدبرمی دیدگاه این هویداست جااین

 نوادگان بر را خود قدرت آینده در که بودند ها،دوردست از آمده روکوچ هایسکایی
 رویکوچ هایسنت و اسکیتی سیمای. کردند تثبیت مینوسی( karasuks) هایکاراسوکی

 .است جاهمین از مینوسی باشندگان میان در افاناسیفی هایویژگی نیز و هاآن
 اند،خواندهمی تورانی و ساینایی هاینام به را خود ارژن، تپه سازندگان سیار،ب گمان به

 کسانی چه اما. اندیافته بازتاب سایان منطقه مکانی هاینام در تباری هاینام این که چرا
 هاارژنی شاهنشاه سپاریخاک مراسم در که است شده روشن بودند؟ ارژن کشور اتباع

 زد حدس توانمی. بودند آمده خود پادشاهان رهبری به قبیله سیزده از نفر هزارده نزدیك
                                                                                                                                              

،  نایاند. از سا  در اوستا برشمرده یتوران لیقبا( daha) ، داهه(sayrima) مهیری، سا(hyauna) انهیتورا، خ نا،یسا 1
 ارژن» .آمد انیتوران به مــ  ندهآی در ــ از تورها ان،سای( »Argen) «است از  یا ، کلمه«بهار مقدس»ا ی« چشمه مقدس

آمدند ]که در  دیهونوها پد ایخونوها  یها توده ها( احتماالً یونیخ ایها  یانی)خ (hyauna) انهیاز خ .یرانیهندوا یها زبان
کردند و نام  یزیر یپ ایآس یها انهیرا در م نانینش بزرگ دشت یامپراتور ،یالدیسده نخست م -الدیاز م شیدوم پسده 
آن را  ،ینیزبان چ یژگی، که با توجه به و(Xiongnu) هونوها ایگ.[ )خونوها -برخاسته است. شانیها از ا هون یتبار

 کنند. یتلفظ م ونویچونان س
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 اردوی. اندبوده هاتورکی پیشینیان و آریایی قدیمی قبایل از هاییکوچی هاآن میان در که
 ایشان بازماندگان ؛شدند ماندگار آنان از برخی. پاشید فرو سال صد از پس تقریباً ارژن

 بسیار. شتافتند خاور به هاچینی گزارش به بنا دیگر، شمار. اند ها تیلینگیتی و ها تیلیوتی
  1.است آریایی بهارت یادآور که باشد بوده بوریات ها آن تباری نام که رود می احتمال

 در سخت پیکارهای در. چین مرزهای به. کوچیدند جنوب به خود متحدان با دیگران
 را جنگ ،سرانجام در مگر بود، هانآ با پیروزی آغاز در چین، پادشاهی هایدولت برابر

 از تر پسان و سرخ و سفید های دیلی و ها دی از چینی منابع. شدند پراکنده گاه، آن. باختند
 ،2.[گ-(ها پشتون]) ها ابدالی ،(Ephtalits) ها یفتلی: آنان بازماندگان. برند می نام ها دینلین

 هاتیلیوی ،3هاافریدی) هادیافری ،((Beida) هادیبای) هادی ،(Usuns) هااوسون اویغورها،
(Teleuts)، ،گورجای و یزها،ققر بلغارها (gurdzhary)هم هایهم و آنان، با پیوندآن چنین 

  4.اند داشتند، «آریایی» هایریشه که خونوها از هایتیره
                                                                                                                                              

 یآشنا برا یها واژه ادآوری یخیها ب واژه نی(. ازبانیو آرات )م اریهست چون باتئر )بهادر(، با ییها ها واژه مغول انیدر م 1
ها  یدار( اند. تنها بلغار مهمان زبان،یجو، سردار(، رات )م )رزمنده، جنگ اریبا تور،یمانند بو هیروس خیما در تار

 آورده باشند. میان باشندگان روس قدیرا در م ییها واژه نیتوانستند چن یم
( و انیها )هپتال یفتلیبا  ییغلزا یها شده است که پشتون رفتهیپذ نیچن یاست که به گونه سنت یادآوری انیشا 2

پرسو )پرثوه( دارد و با  نیدر هم شهیاز ر زیکه کلمه پشتو ن ؛)پارس: پَرس، پَرسو، پَرثوه انیبا پارس یابدال یها پشتون
)نام عبدال  یاز عبدال یکه کلمه ابدال نیاند. درباره ا خاستگاه مو ه شهیر است(؛ هم)پشتو+ن( شده « ان»نشانه جمع 

 یها شناسان جروبحث زبان انیها(( هم تا کنون در م یفتلیها ) تیها، ابدال تیاز ابدال )هپتال ای( گرفته شده است یعرب
 یفراوان یها کنکاش ندانم دانش انیها هم م یفتلی یرانیا ای یتوران شهیروان بوده است. روشن است درباره ر یفراوان

پندارند.  یو بدخشان م ریپام یها را باشندگان بوم یفتلیگران،  از پژوهش گرید یو شمار فیلینمونه، گوم یهست. برا
 گ.-کنند یم دییأرا ت دگاهید نیدرست هم ر،یاخ یشاس باستان یکاوش ها

 گ.-کنند. یم یزندگ نیان و افغانستان در منطقه پشتوننشپاکست یپشتوزبان کنون در گستره مرز یها یدیافر 3
 ها یفتلیها )نوادگان  (، پشتونی)کوچ یغورهای، او(Telengits) ها ینیلی، ت(Teleuts) ها یوتیلیت ،ها همه آن 4
(Ephtalites )ییایدارنده هاپلوگروه آر تر شیب R1a دولوب یبلغارها ژهیو اند. روشن شده است که بلغارها، به (Dulob )

باشنده  یها یاو یبه معنا ،غوریاند. ]او برخاسته یغوریاو رهیت نیاز ا ؛ندزن یم وندیها را با اسالوها پ آن أها منش که پسان
و  ینیزردپوستان چ ایمتفاوت  یها مانهیبه پ ندهیاند که در آ ییایآر دپوستیسپ لیاص یها رهیاز ت ،یکوهستان یها دره

کرد: دولو+ ب=  ییتوان رمزگشا یم یبه سادگ اریها را بس دولوب یگ.[. نام تبار-.افتندی زشیآم یتبت یها یدییمنگولو
چه  آن ی.(هپ+ تال ای)هف  یکند: اب+ دال یم دایمصداق پ یابدال یبا نام تبار قاًیدق زیچ نی. عیکوچ یعنیدولو،  رهیت

 Ut)جا،  نیکه در ا وت،ی+ یلیاست: ت افتهی ختیزه رشان از دو سا ید، نام تبارشو یم( Teleuts) ها یوتیلیکه مربوط به ت
در  زیچ نیگ.[. ع-نشانه جمع است «وتی» یگرفته شده باشد. چون در زبان مغول یاز مغول دینشانه جمع است. ]شا

 ،کفینوی.وژ. وتیو برس+ وتی: آس+ سهیمقا یبرا. کند یم دایمصداق پ( Alans) ها درباره بازماندگان آلن ،یایزبان اوست
( ترکستان gurgar) ای (gurdzhar) یگورجار ییسکا لیرا با قبا زهاقیقر ینام تبار ،یرانیا یکوچ یها گر توده پژوهش

به « گ» یکه صدا میابی یدر م« زققر»گورجار )گورگار( با  سهی. با مقادندیها به هند کوچ زند که پسان یم وندیپ یخاور
 .است یزبان بلغار یها یژگیاز و که یزیچ-است. افتهی لتحو« ز»به « ر»و « ق»
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 لفمخت هایزبان به کهاین رغمبه هاآن( ژنتیکی تردقیق) تباری یگانگی از هاچینی
 ناشناخته بود، داده روی تغییر ایشان زبان در چگونه کهاین. بودند آگاه گفتند،می سخن
 1.دارد بسیاری هاینمونه تاریخ در چیزهایی چنین اما است،

 و پروتوتورک بازماندگان و نوادگان سیمای در هندواروپاییان آیا که نیست روشن
 است بدیهی اما نه؟ یا دیدند، می را خود ریشگان هم (prototyurkoamerinds) ها امرینیدی

 موارد اشرافی محافل میان در( ها انتروپولوژیست) شناسان انسان. راندند نمی را ها آن که
 DNA آزمایش را چیز عین. سازند می خاطرنشان را خویشاوندی پیوندهای برپایی فراوان

 های مومیایی (Mitochondrial analysis) میتوکندری های تحلیل و تجزیه. کند می ییدأت
 خویشاوندان (،Samoyeds) ها ساموییدی دهنده نشان ،(Ukok) پالتوی با پازیریك سایت

 .بود ها هندواروپایی قدیمی
 به بود، ممکن چه اگر ساخت؟ زده شگفتی را همگان چیزی چنین چرا نیست، روشن

 ترکیب در( C یپهاپلوت) نما مغولی ترکیب مانند درست. زد حدس را آن امکان آسانی،
 خود، چشم روشنی به) روسیه ژنتیك کارشناسان از برخی که تاتارها، و ها روس
 Mongoloid admixture) نما مغولی سازواره نخست، بار برای. نکردند پیدا!( بختانه خوش

comprising) و هندواروپایی های فرهنگ پیوندگاه در مرکزی آسیای در ها کوچی بافتار در 
 .بود دهش ظاهر( ها تورکی پیشینیان های فرهنگ) یمرکز آسیای
 که بعدی (Sarmatian) سارمات عصر کوچیان ها،توده بزرگ هایمهاجرت هایسال در

 و آسیا هایدشت به را سازواره این بنامند، خاوری هایسارماتی را هاآن ،است شده پذیرفته
 2.آوردند راههم به خاوری اروپای

 دارای که دیگر تن ده و هاآن نفر سه نفرکوچی، صد هر از هک دهدمی نشان آمار 
: دنده شافزود دیگران آنان به سپس. داشتند نمامغولی سیمای بودند، آمیخته گاه خاست
 آسیای قبایل آریاییان، با یافتهآمیزش هایکوچی زبان،ایرانی اول موج هایکوچی یعنی،

 آریایی دیرین رسوم و آداب که بودند( شده یاد) تورانی هایتیره آن فرزندان هاآن. مرکزی
 هاتورک پیشینیان دیرین هایتیره از را نمامغولی هایسازواره و سر به کاکل پوشیدن مانند

 . آوردند ارمغان به خاوری اروپای هایدشت به خود با
                                                                                                                                              

از  ی. اما شماررفتندیرا پذ یها در فرانسه که زبان فرانسو یمثال، نورمان یاست. برا اریبس خیدر تار ییها نمونه نیچن 1
گونه در زبان  نیاست. هم نیفرانسه در هم یاصل شیاز گو ینورمان شیتفاوت گو لیواژگان آن را حفظ کردند. دل

ها،  زبان نیله است. در همه ائمس نیع یتورک یها زبان گری(، و دباشدها  دار زبان هون راثیپندارند، م ی)که م یچوواش
 وام گرفته شده است. یرانیا یها از زبان یاریبس ییواژه ها

  .در اوستا ادشدهی یها یمیریها( و سا تی)ماساگ ییداها یها رهینوادگان و بازماندگان ت 2
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 با را نمامغولی هاینشانه پیدایش روسیه در گنگی دالیل برخی به بنا حال، این با اما،
 دیده بسیار اروآسیا خاور هایاستپ در کنون که زنندمی پیوند C هاپلوتیپ حامل مغوالن

 هیچ مرکزی آسیای باشنده هایتوده سایر از مغوالن گذشته در که گفت باید اما. شودمی
 هایاستپ در. بودند کرده اشغال آن شرقی بخش در را یاگوشه تنها هاآن .نداشتند تفاوتی
 هاتورک پیشینیان است، کنونی چین در دیگر که آن داخلی هایاستپ جمله از ان،مغولست

 (.N ترکم و) Qهاپلوتیپ حامالن ،داشتند بودوباش
 و یافتند، کوچی قبایل میان در را غالبی نقش که آینده، در هاهون یافتن چیرگی

 هاآن پی در و انباست ایران دیرین کوچی قبایل محیط در غرب سمت به هاآن جوییگستره
 ها آن. گردانید دگرگون ریشه از را اوراسیا های استپ تباری نقشه ها، تورک و آوارها بلغارها،

 آور شگفتی گونه به دوره یك در اما گردیدند نوی دنیای یك ایجاد به قادر رومیان، مانند
 .تاریخی های مقیاس به کوتاه

 و یاب کم بسیار مرکزی آسیای ایه دشت در ها تورک پیشینیان بازماندگان کنون،
 اروپا در ،(ارال دریاچه پیرامون گستره در) میانه آسیای در را ها آن توان می اما. شمارند اندک

 در و...( و ها اسلواکی تاتارها، ها، مجاری ها، اوکرایینی ،.[گ-یهودی ی] ها اشکِنازی میان در)
 میهن ها، سرزمین این. یافت( ترکیه و ایران در) ها سلجوقی نوادگان میان در نزدیك خاور
 .است ها آن دوم

 غالب زبان میانه، های سده در که تورکی، زبان پدیدآیی تاریخی، هایداد روی این با
 بود، شده بازرگانی و دیپلماسی تباری، میان ارتباط زبان: اورآسیا های دشت پهناور گستره
 یا قاره تجارت جغرافیایی، بزرگ یاتکشف از پیش که چون بازرگانی، گفتیم. دارد پیوند
 ها،مغول تازهایوتاخت .داشتند اورآسیا کوچیان را تازپیش نقش آن در که داشت، رونق
 تمدن در کم بسیار اما. داد افزایش منطقه باشندگان تباری بافتار در را منگولوییدی سازه

 .یستداب مغوالن یورش برابر در توانست تمدن این. یافت بازتاب میانه هایسده تورکی
 حامالن) تورکان پیشینیان نوادگان که است آن داستان، این در چیز برانگیزترینشگفتی

 دارند کوچکی بسیار بخش معاصر، تورکی هایتوده ژنیولوژی در( Nو Q هایهاپلوتیپ
 از شبی بگیریم، را هاقزاق اگر. شودنمی دیده بیخی هاآن از برخی در و ،(دهم یك از ترکم)

 دارای هایتیره فرزندان ایشان، از کمی شمار و اندمغولی هایژن حامالن ،هاآن از نیمی
 و یزهاققر میان در آلتایی، در که است حالی در این. ندهست( شمالی) بورئالی هایفرهنگ
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 و اَشکِنازی یهودیان مجموعه، این در 1.ندهست تربیش هندواروپایی هایتیره ،تاتارها
 ،Q هاپلوگروه حامالن سایر با مقایسه در ها، اَشکِنازی میان در. نیستند استثنا ها باشقیری

 حامالن ها آن میان در که این چیز آورترین شگفتی و شود می دیده N هاپلوگروه اندکی
 نیایی هاپلوگروه بورئالی، هایتیره بازماندگان برای که هاپلوگروهی است، هم* P هاپلوگروه

 بر گواه هاآن سیماهای. دارند چیرگی هندواروپایی هایریشه ،ههماین با. شودمی شمرده
 درازی هایمدت جاآن در کهاین یا و) اندبرخاسته آسیا اعماق از که است واقعیت این

 هایچهره جذابیت و سیما ایهویژگی ،خوردمی چشم به که چیزی نخستین(: اندزیسته
 کل در و قفقازی سفیدپوستان ویژه که چیزی ؛است (gracile facial features) شانملیح

 .نیست اروپاییان
 بازماندگان ،آنان از گیریچشم و بزرگ بخش د،شومی هاباشقیری به مربوط چهآن

 هاتورک به ناشناخته دالیل برخی به بنا که سلتی، اصطالح به هایتیره. ندا هندواروپاییان
 رود حوضه در عتیق عهد اواخر در هاباشقیری اکاننی که است روشن. شوندمی داده نسبت

 نام به و داشتند (Caucasoid) اروپایی سیماهای. کردندمی زندگی( سیحون) سیردریا
. شدندمی خوانده (kangyu) کانگویی چنینهم هاآن. شدندمی یاد (pasian) هاپاسیانی

 به مگر،. زبانتورکی اندهاییتوده هاباشقیری. تبارند همین از هاپچینیگی و (Alans) هاآلن
 2.گویندمی سخن خارجیان مانند خاصی لهجه با زبان این

 
                                                                                                                                              

روند و در  یبه شمار م یکیباهم نزد اریبس یها توده زهاقیها و قر است، آن است که قزاق زتریبرانگ یهم شگفت نیچه از ا آن 1
 زها،قیقر که قره زهاقیقر و قره زهاقیقر اند که دو شاخه داشته است: آق شده یتوده واحد شمرده م كی باًیگذشته در آغاز تقر

با  زشیآم لیبه دل ،یجنوب یها و قزاق زهاقیگرفت که قر جهیتوان نت یم نی. چنندها به نام قزاق معروف شد پسان
با  زشیباشنده مناطق شمال، در اثر آم یها گونه، قزاق نیرا گرفته باشند. هم ییایآر یها سازه تر شیها، ب یبازماندگان سغد

 تر شیها، ب یبا مغول زشیدر اثر آم ،یخاور طقباشنده منا یها اند. برعکس، قزاق هکرد دایپ ییایرآ یها ها، سازواره روس
 نیتر شیدرصد است که ب 37در حدود  انهیم یایباشندگان آس انیژن نژاد زرد در م نیانگیاند. در کل، م شده یدییمنگولو

 .ها است ها و ترکمان كیازب انیآن در م نیتر ها و کم قزاق انیآن در م
 یها یآذر زیو ن ه،یزبان کشور ترک یقفقاز، باشندگان ترکزبانان  یژن، در خون تورک نیا م،یبرو شیگونه پ نیاگر هم حاال،
در زبان  یسهم واژگان ترک یکه حت نیدرصد است. طرفه ا 2در حدود  نیانگیاندک و به گونه م اریبساریبس رانیزبان ا یترک
 70. در حدود است زیناچ اریانجام شده است، بس ریکه در صد سال اخ ییها شیرایو و ها یتکان رغم خانه به یاستانبول یترک

از  شیب یواژه و پارس 3000از  شیب یواژه، عرب 12000از  شیب ییاست )اروپا یخارج ،یاستانبول یدرصد واژگان زبان ترک
هم در  كیخاستگاه اناتول یدارا یواژه بوم 5000به  كیگونه، نزد نیهزار واژه(. هم17به  كیرفته نزد هم یواژه. رو 1000

 گ.-زبان هست. نیا
 ا سپاس از م. روزبه .س. مشعل.ب 2
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زبان با قرار روز زبان و قانون  ،کشور ما تاجیکستان در

حکومت و قرار مجلس نمایندگان و مجلس عالی جمهوری 
تاجیکستان قبول و تعیین شده است. احتمال مردم و 
راهبریت کشور خوفی برای موجودیت و رشد زبان خود 

اند که چنین قانونی وارد ساخته و چنین روزگاری  دیده
 اند. زبان تاجیکی ریشه و پیوند با زبان پارسی مقرر نموده

فارسی عمر  ـ  )پهلوی(، پارسی دری  باستان، پارسی میانه
تکیه دارد، از این ریشۀ  ،هزار سال داشته نیم و نزدیك به دو

یابد. از این رو، محققان تاریخ  کند و وسعت می خورد، رشد می پرشاخ و پنجۀ خود آب می
 اند. را به سه دوره جدا کرده انکشاف زبان فارسی

های چهارم و سوم قبل از میالد  ی باستان از آغاز نگارش تا سدهزبان فارس ،دورة اول
های  های داریوش در بیستون در سال و نوشته« اوستا»شدة  موجود بود که متن ثبت

باشند. فارسی  قبل از میالد به خط میخی نخستین شاهد مکتوبی این زبان می 520ـ521
 4-6های  ای شاهان هخامنشی )سدهه نوشته ای از زبان به خط میخی در سنگ باستان گونه

یابد. در سرزمین حکومت  های جنوب غربی ایران محسوب می قبل از میالد( است که از زبان
ها زبان اداری و دولتی زبان آرامی بوده است. این زبان را که آثاری از آن در  هخامنشی

گویند، زیرا  می «خط سلطنتی»و خط میخی را « زبان پادشاه»اند،  ها بر جای مانده کتیبه
 این زبان کاربرد روزمره نداشته است.



126    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

زبانه )زبان فارسی باستان(، بعضاً دوزبانه  آثار بازمانده از زمان شاهان هخامنشی غالباً یك
بابلی( و به ـ  ایالمیـ  زبانه )فارسی باستان تر سه )زبان فارسی باستان و ایالمی یا بابلی(، بیش

باشند. این آثار  بان مصری باستان به خط هیروگلیفی( میندرت چهارزبانه )با عالوة ز
یافته مربوط به پارس )تخت جمشید، نقش رستم، پاسارگاد(، ایالم )کاخ شش( و ماد  نگارش

ترین از منابع فارسی باستان  ترین و مفصل )بیستون، کاخ هگمتانه( هستند. مهم
اول به بعد است. آثار فارسی  های میخی زمان شاهان هخامنشی از دورة داریوش نوشته سنگ

ها و  ها، دیوارهای سنگی، ستون های زرین، سیمین، سنگی و گلی، در تنۀ کوه باستان در لوح
اند. متأسفانه،  ها، مهرها و دیگر ظروف باقی مانده های کاخ ها، سرپنجره های آن، زینه پایه

 د نیست.پیکرة کاملی که تمام نوشتۀ فارسی باستان را در بر بگیرد، موجو
های قرن چهارم قبل  آخرین نمونۀ آثار فارسی باستان به دورة شاهان هخامنشی به میانه

قبل از میالد از این 1 نیمۀ دوم عصر  آید و تا اولین نمونۀ آثار فارسی میانه از میالد راست می
ساختار قدیمی چیزی باقی نمانده است. دورة تسلط یونانیان بر ایران و در طول حکومت 

لوکیان تا زمان روی کار آمدن اشکانیان، زبان فارسی چه دگرگونی و تحوالتی را از سر س
گذرانید، به گوشۀ ناروشن تاریخ مانده است. از این رو، تحول زبان در این مرحله، قریب در 

و « حلقۀ گمشده»دو عصر فاصلۀ زمانی، در گوشۀ تاریکی مانده و این دو عصررا محققان 
های آخرین آثار زبان فارسی باستان ساختار  مسلم است که نمونه«. اند میدهدوران تاریك نا»

 به ساختار انلتیکی )تحلیلی( منسوب است.  فلکتیوی )ترکیبی( و اولین آثار فارسی میانه
پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی شروع شده، با مرحلۀ   فارسی میانه، دورة دوم

های هشتم و نهم  یابد. از عصر سوم قبل از میالد تا سده ترین شواهد فارسی نو انجام می کهن
چون زبان زنده در استفاده بوده، زبان رسمی ساللۀ ساسانیان و  هم  میالدی فارسی میانه

یافت. اما به صفت زبان متروک در استفادة مذهبی تا  زبان دینی زردشتیان محسوب می
میالدی  13د داشته، حتی تا سدة میالدی از جانب زردشتیان ایران کاربر 10ـ9عصرهای 

«: زبان پهلوی»اند. به قول مؤلفان کتاب  برده مانویان واحۀ طرفان چین نیز آن را به کار می
که در  اند، تا این خود تا حدی آشنایی داشته  پارسیان هند نیز با میراث ادبی فارسی میانه»

، 6« ]ل شدندئاین زبان نا مندان اروپایی به بررسی و شناخت علمی میالدی دانش 18سدة 
تا قرن ششم و هفتم »...گوید:  داری نموده، می الشعرا بهار جانب این نکته را ملك [.14ص. 

میالدی( هنوز زردشتیان در ایران به کارهای دینی و علمی و ادبی مشغول بودند. و 13ـ12)
آوردن  دست هبدر همان اوقات هم از هندوستان و گوجرات طالبان علم مزدایسنایی برای 

آمدند. خالصه، از مغول  های کتب و فرا گرفتن سنت و روایات مزدایسنایی به ایران می نسخه
بایستی برای فرا گرفتن آداب و  به بعد ادبیات مزدایسنا در ایران طوری نابود شد که می
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 .، ص8« ]تحصیل علم به هندوستان رفته، از برادران مهاجر خود کسب معلومات نمایند

147-148.] 
پهلوی »، «پهلوی»در آثار گوناگون ادبی و علمی و پژوهشی زیرعنوان   زبان فارسی میانه

شك و  یاد شده و بی«  فارسی میانه»، «ادب پهلوانی»، «فهلوی»، «پارسیگ»، «ساسانی
 باشد. تردید پیشینۀ زبان پارسی دری می

مدفیره، گشتدفیره، اند: ر را ذکر کرده  فارسی میانه مورخان اسالمی هفت نوع خطّ
 [.243 .، ص9گشتدفیره، فرورددفیره، دیندفیره، وسفدفیره ] نیم

های آن زمان را  ترین متن ، پهلوی زردشتی و مسیحی حجم بزرگ آثار فارسی میانه
اند: فارسی  را به چهار دسته تقسیم کرده  اند. محققان آثار بازماندة فارسی میانه تشکیل داده

مانوی یا طرفانی   مسیحی و فارسی میانه  زردشتی، فارسی میانه  رسی میانهای، فا کتیبه  میانه
ای، خط کتابی )متصل یا  اند: خط کتیبه [. آثار مذکور به چهار نوع خط نوشته شده6]

 شکسته(، خط زبوری و خط مانوی.
ای ه ها، مهرهای ساسانی، سکه نوشته ها، پوست تا به امروز فلزنوشته  از آثار فارسی میانه

های مفصل و معروف  جا یادداشت چندی از کتاب اند. این ها به یادگار مانده ساسانی، کتاب
، «دینکرت»، «فرهنگ پهلوی»، «اوک-فرهنگ اُیم»این دوره را ضرور دانستیم: 

، «زاتسپرم»، «شکند گمانیك ویزار»، «نامه اردویراف»، «دادستان دنیگ»، «بندهیشن»
مادیگان »، «نامگ مادیگان چترنگ یا چترنگ»، «های ایران شترستان»، «شایست نیشایست»

متعلق به   آثار بازماندة فارسی میانه و غیره.« اندرژ آتور پاتیمار سپندان»، «گوجستگ ابالیش
(، شاپور 303-293(، نرسی )272-241)1(، شاپور241-224زمان ساللۀ ساسانیان اردشیر )

 ( است.388-383) 3(، شاپور 309-379) 2
های پدیدآمده در دستگاه  ۀ مهم و نظررس در تاریخ تحول زبان فارسی دگرگونینکت

ترین  باشد. زبان فارسی باستان از روی آثار محفوظ دارای یکی از پیچیده صرفی و نحوی می
ها بوده، گوناگونی ساختار صرفی و نحوی آن را کامالً به صورت زبان ترکیبی و  دستگاه

ترین زبان  ترین و تحلیلی زبان فارسی نو یکی از سادَ ،که حالی خیلی دشوار آورده است. در
باشد. گذشتن دستگاه فلیکتیوی زبان فارسی باستان به  های هند و اروپایی می خانوادة زبان

از تحوالت جدی ساختاری زبان فارسی در این دوره   دستگاه انلیتیکی زبان فارسی میانه
 دهد. درک می

پس از فتوحات مسلمانان در ایران و تغییرات و تحوالتی که  زبان فارسی نو، دورة سوم
های محلی  ها و لهجه در آن پدید آمد، بعد یك مرحلۀ انتشار زبان عربی و موجودیت زبان

اندک جای خودرا به زبان پارسی دری گذاشت. اما این  اندک  ایران زبان فارسی میانه



128    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

نیامد. تا مدتی زبان پهلوی در گویش عمل  دفعه به زودی و یك هدگرگونی بزرگ زبانی ب
 کرد. ها و در نوشت موبدان زردشتی عرض هستی می بعضی منطقه

بعد از سرنگون شدن خواندان ساسانیان ایرانیان بر آیندة نیك به شمال شرق ایران امید 
شد و خلفای عرب  تر می ها بیش جا آتش آشوب سر کرده در آن 7بسته بودند، زیرا از عصر 

داشتند. بعد سکوت دولت ساسانی وضع  این سرزمین را به زیر سلطۀ خود نگاه می به مشکل
ترین چیزی که بر اثر این رویداد ظاهر گردید و با  سیاسی ایران به کلی تغییر یافت. مهم

یابد، این بود که دیوانیان و اهل علم و ادب به آموختن عربی و  وضع زبان ارتباط می
. دیگر، غیبت موقتی زبان فارسی از دایرة علم و ادب و سیاست گیری از آن پرداختند بهره

بود. غیبت موقتی زبان فارسی گرچه از صحنۀ علم و ادب این زبان را از سیر تکامل خود 
تر و نیرومندتر، یعنی از  بازداشت، ولی این امر هرگز باعث غیبت این زبان از صحنۀ بزرگ

 [.96 .، ص16صحنۀ زندگی مردم ایران نگردید ]
میالدی( خطوط پهلوی و مانوی از رواج ماندند. خط  8-7ها )عصر  پس از تسلط عرب

 تر بود و به این سبب به زودی از جانب ایرانیان مسلمان قبول شد. عربی از خط پهلوی آسان
ایرانیان در زمان حکومت عباسی از لحاظ سیاسی جزء قلمرو خالفت اسالمی بودند و 

اما پس از صد سال، یعنی از زمان حکومت طاهریان بر خراسان حکومت مستقلی نداشتند. 
خصوص از زمان صفاریان، حکومت مستقل تشکیل دادند. برخی از مستشرقین غربی دو  هو ب

میالدی( که ایران فتح  672عصر اول ایران اسالمی را، یعنی از نیمۀ اول هجری )از سال 
ی(، یعنی زمانی که حکومت مستقل میالد 872شد، تا حدود نیمۀ عصر سوم هجری )سال 

دورة »که در این دو عصر ایران جزء قلمرو خالفت بود،  در ایران تشکیل گردید، به اعتبار این
که این  مندان از آن [. اما برخی از دانش13«]اند دو قرن سکوت نامیده»یا « سکوت و سکون

را دربارة شکوفایی علم   الیلاند، اظهار تأسف نموده، د دو عصررا غیبت و دوران سکوت نامیده
 آرند. نژاد این دوره پیش می های ایرانی و افتخار از شخصیت

های رسمی حکومت خلفا بود و تدریجاً  در اول دوران اسالمی زبان فارسی یکی از زبان
اهلل صفا  [. این نظر ذبیح13در کنار زبان عربی چون رکن مهم جامعۀ اسالمی قرار گرفت]

دهد که در یك فاصلۀ معین اکثر محققان دوزبانه بودند. دیوان خراج که  داللت بر آن می
رکن اساسی دولت خلفا بود، در مدت نزدیك به یك عصر با زبان فارسی رسمیت داشت. از 
زمانی که زبان عربی زبان دین ایرانیان گردیده بود، غالباً علمای ایران هم دوزبانه شدند. 

دگی و نوشتار آنان در میان خودشان بود و دیگری زبان یکی زبان فارسی زبان گفتار، زن
عربی که نخست زبان دینی و تا چند عصر زبان علمی و دیوانی ایشان گردیده است. 

مندان در عالم اسالم ایرانیانند،  تر دانش که بیش دربارة آن« مقدمه»خلدون در فصلی از  ابن
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م یافت شوند که از حیث نژاد عرب اگر کسانی ه»کند. به قول او:  نظر جالبی اظهار می
 [.33 .، ص5« ]اند باشند، باز از لحاظ زبان و محل تربیت و استادان ایرانی

دانستند و قسم زیاد دانندگان  ها این زبان را می در زمان اسالم در سرزمین ایران عرب
جا  ینهای ا داد که زبان و لهجه نحو از این سرزمین بودند. اما غرور و تعصب اجازه نمی

کرده شوند و تازیان هر کسی را که به این   های دیگر مقایسه آموخته، تحقیق شده، با زبان
نامیدند و گفتار این مردم را الیق مطالعه و  ، یعنی گنگ می«عجم»کرد،  زبان سخن نمی

زبان دری،  ،اهلل صفا ذبیح ،مند معروف اندیشۀ دانش [. به 44 .، ص9دانستند ] تحقیق نمی
که به عنوان یك لهجۀ رسمی سیاسی و ادبی همۀ ایران انتشار یافت، به همان  آنپس از 

های  وضع اصلی و ابتدایی خود باقی نماند، زیرا، از یك طرف، مفردات و ترکیبات لهجه
محلی به آن وارد شدند، از طرف دیگر، زیر تأثیر زبان عربی بسیاری از ترکیبات و مفردات و 

سازی زبان عربی به این زبان راه جست و زبانی که در عصرهای  هبرخی از اصول صرف و کلم
 [.14متأخر معمول شده است، از این راه پدید آمده است ]

یابی زبان پارسی دری به حیث زبان ادبی کشور پهناور  زمان تشکل 10-9عصرهای 
های اول  زمین بود. محقق ایرانی خانلری رواج و گسترش زبان پارسی دری را در مرحله ایران

روایی شاهان سامانی برای ترویج و به  نهضتی که در زمان فرمان»نگارد:   انکشاف چنین می
جا که اندکی  کار بردن زبان فارسی به جای تازی آغاز شد، با سرعت تمام وسعت یافت، تا آن

 [.9 .، ص9« ]بعد، در روزگار غزنویان، فارسی دری زبان ادبی کشور شد
 11و اول عصر  10-9ض در ماوراءالنهر و خراسان در عصرهای نتیجه این است که مح

زبان نوشتاری و گفتاری پارسی دری تشکل یافت. مسلم است که زبان پارسی دری در نظم 
به حیث زبان ادبی عرض هستی نموده است و بحث در اطراف رسمی شدن لهجۀ پارسی 

« تاریخ سیستان»ریح نویسندة گوی با هم توأمند. بنابر تص دری با بحث اولین شاعر پارسی
دانست و به آن توجه  لیث صفاری که زبان عربی را نمی ابنسرسلسلۀ خاندان صفاری یعقوب

دهد و این  گفت، زبان ادبی قرار می فهمید و به آن سخن می نداشت، زبانی را که خود می
ان رسمی و وسیف به لهجۀ دری شعر بگوید و این لهجه به عنوان زب ابن باعث شد که محمد

ادبی دربار قرار گرفت و به زبان پارسی دری به نوشتن نظم و نثر شروع کردند و این دوره 
 ابتدای رشد ادب فارسی است.

پدید آمدن و رسمیت یافتن زبان پارسی دری به عنوان زبان ادبی، سیاسی و علمی به 
اندیشۀ  ه بود که داری طاهریان، صفاریان، سامانیان راست آمد. در همین دور دورة دولت

های آن  استقالل در خراسان مایه گرفته و به تدریج در همه ایران گسترش یافت و نتیجه
 دست به« شاهنامه»رستاخیز زبان فارسی و به وجود آمدن حماسۀ بزرگ ملی ایران، یعنی 
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های فکری خودرا به زبان  کاری ابن سینا و بیرونی شاه که درحالیفردوسی گردیده است، 
در دوران اسالمی با هم پیوسته و  ،فارسی و عربی، ریشه کنند. دو زبان ناهم ی تدوین میعرب

 از لحاظ فکری و فرهنگی آمیخته شدند.
های قهرمانی بودند.  ها و داستان ترین اثرها به نثر پارسی شاهنامه از جملۀ قدیم

ها  تنها در مأخذها از آنهای منثور این دوره تا زمان ما نرسیده،  سفانه، چندی از شاهنامهأمت
احمد  ابن شاهنامه ابوعلی محمد»، «د بلخیؤیشاهنامه ابوالم»هایند:  یاد شده است که این

 تألیف محمد ابن عبدالرزاق. «شاهنامه ابومنثوری»و  »بلخی شاعر
یابند که از اهمیت خالی  از آثار کهن و معروف این دوره تفسیرهای قرآن محسوب می

ها موجود است که به احتمال قوی  خانه ه از تفسیر قدیم قرآن در کتابنیستند و چند نسخ
تفسیر قرآن »، «ترجمۀ تفسیر طبری»، «ترجمۀ قرآن قدس[: »14باشند ] می 10از قرن 

 «.تفسیر کامبریج»معروف به « تفسیر قرآن مجید»، «پاک
ارسی از آثار این مرحله ساده و روان و خالی از هرگونه تکلف و تصنف است. زبان پ

 شد. آمیختگی و آلودگی با زبان عربی نگاه داشته می
اما در مرحلۀ معین این زبان به وضعی مواجه شد که نه تنها به رشد و تکمیل زبان 
فارسی تاجیکی، بلکه به خود موجودیت آن و بودن و نبودنش خوف پیش آمد. این خوف در 

دارد که در آخر کار زبان فارسی تری  های قدیم های آخر پیش آمده سبب و واقعیت زمان
تاجیکی را به این حال ناگوار آورد. این جریان نامطلوب به هستی تاریخی زبان فارسی در 

ن اقلمرو انتشار آن در نوبت اول تهدید کرد. اول در غرب زبان فارسی را که تا کشورهای بالک
ک آن را محدود اند ( سال اندک19-16صد )عصرهای  انتشار و نفوذ داشت، در طول سی

نموده، اخیراً از استفادة رسمی بیرون کردند. اگر بخواهند درخت عظیمی را به زیر آورند، 
اش را، اگر خود با محرومیت از نمی و  ریزانند، پس تنه برند و می اول شاخ و برگ آن را می

یر های درخشان آفتاب خشك نشود، با امر و سیاست با یاری تبر به ز گرمی هوای و شعله
 آورند و گویش فارسی آذربایجانی نمونۀ آن است.  می

اندک  زبان رسمی و مأموری در امپراتوری عظیم عثمانی زبان فارسی بود، اندک
 محدودیت یافت و در حد رسمی سقوط کرد.

تیمور لنگ به خوارزم هجوم آورده، قتل عام کرد و باقی مردمان را به طرف  14در عصر 
ها جمعیت مردم مقیم خوارزم کم شده، زبان  این خروج و کُشتار و غارتبخارا راند. در نتیجۀ 

و  19جا تا آخر عصر هم در آن ،حال این ها با مدنیت و زبان آمدگان مقاومت کردن نتوانست. با آن
 آوردند. گفتند و شعر و ادبیات به وجود می با زبان فارسی تاجیکی سخن می 20آغاز عصر 
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ن زبان فارسی خیلی زود شروع شده و با حوادث بزرگ و اما جریان محدودیت یافت
( برای 11ها )عصر  مدهش تاریخی وابسته است. خروج غوزها و تشکیل دولت سلجوقی

های نوآمده و  کاهش مقام زبان فارسی هنوز تأثیر چندانی نداشت، لیکن سلجوقی
ری از الفاظ را وارد شده با زبان خودشان آمدند و به زبان فارسی هم مقدا های مقیمی ترکمن

بعد خروج   کردند. موقعیت ملی، قومی، نژادی، فرهنگی و در ضمن آن زبانی در آسیای میانه
تاریخ »امان مغول به کلی دگرگون شد. موافق اخبار اتملیك جوینی در کتاب  بی

. [17صدهزار نفررا از زیر تیغ گذراندند ] سی و میلیون ها در شهر مرو یك مغول« شایگُ جهان
های ماوراءالنهر و خراسان  در سمرقند از سه دو حصۀ مردم کُشته شد. در دیگر شهر و آبادی

ها سقوط عظیم فرهنگی به وجود آمد  نیز اکثراً احوال همین بود. در نتیجه در این سرزمین
شدگان از مردم  یابیم. همۀ این کشته نمایانی، به جز صیف اسفرنگی آواره نمی و شاعر و ادیب

های آن بودند. در نتیجه تناسب  نشین تاجیك و صاحبان زبان فارسی و گویش ن و شهردهقا
خیلی تغییر یافت و وابسته به آن دایره و حجم استفادة  ،جمعیت ساکن و ترک و مغول آمده

ها جریان  تر از چهار قرن زمان تیموریان و بعد آن زبان محدود و کاسته گردید. در بیش
زبان فارسی تاجیکی  19یافت و در آخر عصر   دة زبان فارسی ادامهمحدودشوی دایرة استفا

گری قوقند تقریباً برابر تاجیکی و ازبکی و در  در امارت بخارا زبان رسمی دولتی، در خانی
الصد باال زبان ترکی بود. از اینجا معلوم است که در طول هزار سال  خوارزم از هشتاد فی

های اجتماعی، ملی و قومی  و فرهنگی وابسته به جنبش چون موجود زندة اجتماعی زبان هم
باشند، سیر به خود خاصی داشته و به آن حالتی رسیده  که نتیجۀ حوادث بزرگ سیاسی می

 است که گفتیم.
های سلطان محمود به هند، زبان فارسی و به واسطۀ آن علم  در شرق از زمان لشکرکشی

 اندک انتشار یافت. و ادب اندک
و ایران به هندوستان   های آسیای میانه موج گریزه 13مغول در عصر زمان حملۀ 

شان آورد. در زمان تیموریان هند این سرزمین  راه با علم و ادب صاحبان این زبان را هم
سال فارسی زبان  300بزرگ به مرکز فرهنگی و رشد نو زبان فارسی تبدیل یافت و قریب 

چنین ها، این های آن گویان مهاجر، نسل رسیداری در این کشور بود. فا رسمی و دولت
هندوان به این زبان و فرهنگ گرویده یك گنجینۀ عظیم فرهنگی و ادبی را به زبان فارسی 

های فارسی تألیف  نامه تر از دوهزار لغت و فرهنگ به وجود آوردند. محض در هندوستان بیش
در هندوستان از بین رفت.   این عنعنه 1921در سال  «فرهنگ نظام»شدند که با انتشار 
ها آمدند و زبان فارسی در یك منطقۀ بزرگ از استفاده بازماند. حاال آن  هیهات که انگلیس

جریان سقوط و سکوت زبان فارسی در این سرزمین بزرگ امکان بحث در این مقاله ندارد. 
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ن بار فرهنگی این است که گنجینۀ عظیم علمی و فرهنگی و ادبی در ای وضع فاجعه
صاحب ماند. این حالت مانند به آن است، مردمانی باغ عظیمی از  ها اندوخته بی سرزمین

اش  ها آمده، از لذت و شیرینی باره آفتی به سر آن وجود آورده، یك جات به انواع درختان میوه
باره قدح  آن را نچشیده، پشت گردانده و رفته باشند. انجمن و غلغلۀ بزم سخن و سرود یك

و باده بر زمین ریختند و چیزی باقی نگذاشتند. من این وضع را در هند دیگر با  بشکستند
ها سراغی  توانم. اگر کسی از آن صاحب مانند کردن نمی چیزی جز خزینۀ گنج متروک و بی

دار زبان فارسی است که به آن  داشته باشد، نه در آن سرزمین، بلکه در کشورهای دیگر نگه
ای مناسب حال  جویند و حصه ای می نگرند و از آن بهره و دریغ میگنجینۀ عظیم با افسوس 

 نمایند. قبول می
و ایران تبدالت کلی سیاسی به عمل آمد که به حیات   در آسیای میانه 16در اوایل عصر 

شده به  منبعدة مردم این سرزمین تأثیر عمیق خودرا گذاشت. مناسبت بدخسمانۀ ایران پاره
شیبانیان تصرف شده، ـ  های ازبك های قسمت شرقی از جانب قبیله ینآن آورده رساند که زم

جنگ »گری صفویان قرار گرفتند و از همین هنگام زیر لوای  قسمت غربی آن در اختیار شاهی
شیعه و   گیر و دارها آغاز یافتند. عامل این جنگ منسوبیت مذهبی آل صفویه «مقدس
بود که در نتیجۀ لشکرکشی و تاخت و تازهای مذهب  مدافعان سنی  تبار های ازبك فئودال

های شیبانی به خراسان )با نیت تصرف شهرهای پرثروت هرات، مشهد،  پی سلطان در پی
[. این عوامل به فرهنگ و ادبیات 1گردید ] اسفراین و غیره( ضدیت بیش از پیش تیز و تند می

مانده  ای باقی تا اندازه  و آسیای میانههای ادبی میان ایران  تأثیر نماند. رابطه مردم این منطقه بی
ها باعث مختل شدن روند یگانۀ ادبی گردیدند و ادبیات و زبان  بودند، اما ضعف منبعدة رابطه

در زمینۀ  16اندیشۀ محققان، شروع از عصر  شوند. به  در این مناطق به تدریج از هم دورتر می
وقوع ه ب  ران و تاجیکی در آسیای میانهفارسی در ای میراث ادبی عمومی تشکل ادبیات مستقل

 [.3؛ 1پیوست و گسل بزرگ زبانی بین ماوراءالنهر و ایران را به میان آورد ]
صد سال  گردیم. الحال همین را بگوییم که در یك ما به وضع زبانی تاجیکستان بازمی

ی استفاده آخر در بعضی کشورها با امر سیاسی و به طریق قانونی زبان فارسی از مقام دولت
به پایین فُرآورده شد. این جریان تنگ کردن و محدود گردانیدن زبان فارسی، اکنون با 

دارد. دور نیست که اگر   عالوة تاجیکی در کشورهای مسکن صاحبان این زبان به شدت ادامه
شان  گنجینۀ ادبی در این کشورها از رودکی به بعد به وجود آمده را صاحبان و سازندگان

چه در هند با علم و فرهنگ به زبان فارسی روی داد، به سر  نمایند و تقدیر آن پشت سر
 ها هم بیاید. این
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خصوص بعد  هتاجیکان اصالت نژادی و رفتار و چهرة تاجیکانه دارند، ولی از قدیم و ب
شان شده است. سعدی شیرازی  ها زبان های غوز و ترک و ازبك نشان آن زیستی با خلق هم

 ة تاجیکانه فرموده است:در مورد چهر
 ات بنمای، تا داغ حبش روی تاجیکانه

 آسمان بر چهرة ترکان یغمایی کشد
 

هر کسی زبان فارسی را زبان مادری  19و افغانستان در عصر   در سراسر آسیای میانه
زبان یك نوع شناسنامۀ قومی و  ،شناخت. به این معنی دانست، خودرا تاجیك می خود می

چنین تغییر تناسب  بود. در آن جایی که با گذشت زمان و حوادث ناگوار، ایننژادی تاجیکان 
های محلی آن آورده رساند، نشانۀ تاجیکی و  نژادی و قومی به سقوط زبان فارسی و لهجه

رسد که در عصر  موجودیت تاجیك باقی نماند. نمونۀ این حالت در خوارزم به مشاهده می
اوج کمال خود رسیده بود و بعد استیالی مغول و تغییر  علم و فرهنگ و زبان فارسی به 11

نیز   های دیگر آسیای میانه تناسب قومی و زبانی روی به کاهش آورد. همین حالت در منطقه
های آسیای  رسد. در دوران نو در بسیار موضع در تاریخ بعد استیالی مغول به مشاهده می

 شناخت تاجیکان را نه از روی اوصاف اتنیکیاجباراً یا با ضرورت سیاسی و اجتماعی   میانه
ها به میان آوردند. در  و زبانی، بلکه طبق موقع سیاسی و فزونی و برتری دیگر قوم )قومی(

نتیجه زبان از موقع فرهنگی و خودشناسی ملی برکنار ماند و صاحبان آن به مکان سکوت 
 تاریخی افتادند.

جیکان سراسر آسیای مرکزی نمایندگی زبان فارسی تاجیکی امروزه به حیث زبان تا
کند. وی نمونه از گویش تاجیکی تاجیکان قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و مخصوصاً  می

های  های سغدی )امروزه یغنابی(، یزگالمی و سایر زبان ازبکستان است. این زبان با زبان
سی تاجیکی نمایندگان همۀ راه و در پهلو دارد. در تحقیق رشد امروزة زبان فار پامیری را هم

تاجیکان کشورهای مذکور دیروز و امروز شرکت داشتند و دارند. زبان کتابی امروزة فارسی 
ها نمایندگان از سمرقند و  تاجیکی را صدرالدین عینی، دهاتی و ذهنی و رحیم هاشم و ده

ان از ایران و زاده و بهرام سیروس برین کس زاده از نمنگان و حتی الهوتی و علی بخارا، الغ
 اند. دیگران بنیاد گذاشته

عصر گذشته زمان آغاز تحقیق علمی زبان به روش نو و اروپایی بود.  30و  20های  سال
گفتند که اساس زبان ادبی تاجیکی گویش تاجیکان بخارا و سمرقند است.  در آن زمان می

ز همین شهرها و حقیقت این قضیه در آن است که آن زمان اکثریت ضیائیان و اهل قلم ا
جا بود. بعدها روش حوادث سیاسی و جمعیتی چنین  شان گویش آن زمینۀ گفتاری سخن
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شناس ابراهیم  جریان یافت که گویش این شهرهای قدیمی از عملیۀ زبان دور ماندند. ادبیات
زبان روسی جای »نگارد:   خدایار دربارة وضع زبان فارسی تاجیکی در کشور ازبکستان می

فراموشی سپرد و شاعران و عالمان در   ی فارسی و عربی را گرفت و آن را به حاشیهها زبان
های پایانی نیمۀ اول قرن بیستم از سواد فارسی و عربی بیگانه شدند. از این تاریخ به  دهه

بعد تا به امروز که زبان فارسی عمدتاً در روستاها و مناطق کوهستانی، از جمله در سوخ 
سانسای در نمنگان، آهنگران، انگرین و چمگان در تاشکند به صورت زبان فرغانه، چست و کا

شناسی استان تاشکند  مادری مردم باقی مانده، در بقیۀ موارد به مراکز دانشگاهی و شرق
 [224 .، ص12] .«است محدود شده

بختانه امروز زبان تاجیکی موقع زبان دولتی و رسمی و دفترداری را دارد، اما زبان  خوش
ها تکیه دارد، پاسخ دقیق گفتن دشوار است.  سمی ادبی تاجیکی به کدام گویش یا گویشر

شود.  گفتاری، مخصوصاً در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مشاهده می های عمومی پدیده
لیکن عمومیت گفتاری تا به جایی انکشاف نیافته است، که آن را لهجۀ یگانه و مرکزی زبان 

جا سر زده که در عهد شوروی زبان رسمی و  . این حالت مخصوصاً از آنگفتاری گفته بتوانیم
شدة دوشنبه تحت تأثیر  تر زبان روسی بود. با این سبب گویش مردم شهری کارگزاری بیش

زده بود. این  ها، اگر چنین تعبیر جایز باشد، سخت روسی زبان روسی قرار یافته، گویش آن
تاجیکی مشکلی پیش  «صاف»دارد و برای تشکل زبان  یتأثیر تا امروز اثرات خودرا نگاه م

یك روند ناروا در عهد شوروی این بود که زبان روسی » :آرد. بنابر قول محمدجان شکوری می
را اجرا  های اجتماعی خود در جامعۀ ما جای زبان ملی را گرفت، نگذاشت که زبان ملی وظیفه

های علم و فرهنگ، تحصیالت، کارگزاری  خشکند. زبان تاجیکی از حیات اجتماعی، از بسیار ب
 [.64 .، ص4].«اداری بیرون رانده شده بود. در نتیجه زبان ملی سست و ناتوان شد

از سوی دیگر، در حال تشکل نیافتن گویش یگانۀ نزدیك به زبان ادبی )زبان معیار( 
تاری های گف تمایل تکیه کردن و روی آوردن به گویش محلی و حتی در پی بعضی رویه

ها در  یابد. چنین حالت زبان بعضی ناهنجاری زبانان ایران و افغانستان رفتن وسعت می هم
 گردد. آرد و باعث نارضایتی نمایندگان روش دیگر گفتاری می گفتار و نوشتار به وجود می

سخن قابل ذکر دیگر این است که زبان ادبی کتابی ما همیشه از زبان گفتاری تفاوت 
اساس زبان نوشتار ادبی که زبان فارسی مدت مدیدی در   ر عصرهای میانهمعینی داشت. د

خصوص کاربرد سجع و نثر موزون،  هقالب سخنوری به آن پیروی و در طرز سخن شاعرانه، ب
 رسد. نمود، به خوبی به مشاهده می از آن استفاده و پیروی می

قالب گفتاری دارد و در  که وی این زبان به اصطالح شاعرانه چند نشانه دارد. اول این
جاست که علوم بالغت و خطابه به وجود آمده و بحث  گیرد. از این نوشتار صورت خطابی می



135    خیتار ریدر مس یکیتاج یزبان فارس گاه یجا     

 

که وی زبان یگانۀ  اند. دوم این و تحقیق در اطراف آن را از یونان تا عرب و عجم آراسته
ابل فهم بود. شاعرانۀ ادبی را بوجود آورد که در منطقۀ وسیع قلمرو زبان فارسی برای همه ق

ها در زمان سعدی و حافظ و کمال  مثالً، گویش خجندی و شیرازی برای مردمان این منطقه
ها انتشار یافت و  خجندی چندان قابل فهم نبود. اما شعر این شاعران به زودی در این منطقه

 برای اهل جامعه قابل فهم و مقبول بود.
ناکی مردم، انکشاف مکتب و معارف زبان در زمان نو، با وسعت اخبار عامه، افزودن سواد

ادبی روی به دموکراتیك شدن نهاد و صورت گفتاری آن به گفتار عامه قرابت و نزدیکی 
کند، با رواج  جست. در چنین وضعیت گویش عامه که ساخت گفتاری زبان به آن تکیه می

شود.  هنگ میآ معارف در جامعه به سطح باالتر رسیده، به زبان ادبی نزدیك و با آن هم
هایی که در زبان ما در ساخت واژگانی و صرفی و نحوی میان زبان گفتار و  بعضی اختالف

دهد و سبب نارضایی در قشرهای علمی و  زبان ادبی موجود است، احساس نامتناسبی می
های با تأثیر دیگر زبان ساخته  ها و ترکیب ها از استفادة واژه گردد. بعضی فرهنگی جامعه می

های  ها قبول مستقیم ترجمۀ واژه و ترکیب استعمال لهجه گونه واحدهای کم یا از همینشده 
های کتابی مدتی از استفاده  کنند. دیگرها به استعمال برگرداندن کلمه و ترکیب نو اهتراز می

شویم که زبان هزارسالۀ ما زبان  دانند. یادآور می پرستی می بازمانده را عمل ناالزیم، کهنه
های هزارسالۀ  فرهنگی است و زبان گفتار و نوشتار امروزه باید به فراگیر همان الیه علمی و

به   فرهنگی غناوت یافته، حسن و زیبایی و عمق معنی بگیرد. سادگی عامیانۀ زبان اشاره
دهد و برای گوش و هوش گوارا نیست.  های علمی و فرهنگی زبانی می گسستگی از سنت

های  ابق سطح امروزة انکشاف جامعه استفادة آن در همۀ ساحهبرای تکامل زبان ادبی مط
معامالت اجتماعی، سیاسی، مأموری و خواجگی، نظامی، علمی و فرهنگی و در گویش عام از 
باال به پایان، در همۀ قشرهای اجتماعی الزم است. نواقص زبانی در عهد شوروی پیش آمده 

طع کرده شدن عبارت بود. در زمان استقالل ها و حتی ق از استفادة محدود در بسیار ساحه
دولت به هدایت پریزدنت کشور امامعلی رحمان همین محدودیت را برداشت. در این مرحله 

رفت و تکامل زبان یك جهش عمومی علمی و فرهنگی الزم بود و کشور رو به برای پیش
خواهد کرد و گویش  گونه انکشاف نهاد. شکوفایی فرهنگی به گویش مردم، البته، تأثیر همین

گذار زبان ادبی ملی صاحب موقع  یگانۀ عامیانه زمینۀ زبان مکتوب خواهد شد و هر دو پایه
های گویش مردمی ساختن و  گردند. زبان ادبی کتابی تناسب واقعی سنت حاضرة جهانی می

 را در ترکیب زبان ادبی هزارساله به وجود آوردن است. چنین های نو قبول واژه و ترکیب
رفت عمومی فرهنگی و زبانی در جامعه به اصالح نواقص و تکمیل زبان  نتیجه به پیش

 وابسته است.
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بار همایش علمی جهت تحلیل و بررسی وضع زبان، قبول و رد واژه و  به نظر ما، سالی یك
خصوص آشکار نمودن نواقص در زبان وسائط اخبار، زبان رسمی و  ههای نو و سنتی، ب ترکیب

مندان و  دیگر ساحات زبانی برگزار نمودن الزم است. به چنین همایش دانشمأموری و 
، روسیه و ایران و افغانستان باید دعوت بشوند، زیرا این  زبانان از کشورهای آسیای میانه فارسی

مندان  چنین دانش کشورها به وضع زبانی کشور ما از موقع تاریخی و امروزه توجه دارند. هم
بختانه کم نیست، به پژوهش تاریخ زبان و  که تعداد ایشان خوش ،اسی ماشن های زبان رشته

ها و  قواعد نظری و دستوری آن محدود نشوند و به عملیۀ زبان اصالح نواقص و نارسایی
 هاست.  تر اعتبار بدهند، زیرا این یك بار مسئولیت وجدانی ما و آن اشتباهات زبانی بیش
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  یزبان ترک گردریخط اورخون و آثار مکتوبة د
 شناسی تاشکند ازبکستان / استاد سابق دانشگاه شرق ماقیاهلل نهال ا ضیفر کتد

 
 
 
 

 و اوزبیکی هایزبان میالدی،( 6-5)  هایقرن در قدیم ترکی ۀبا پخش و انتشار السن
 اینه ب مربوط آثار. آمد وجود هب نیز داشت ارتباط شرقی ترکی هایزبان ۀدست به که ترکمنی

 و کتب ها،نوشتهسنگ چون منابع از بعضی در دارد روایی یا هیشفا ادبیات ثیتیح که دوره
های گونه منابع آبدهما رسیده است. یکی از اینه ده و بمان محفوظ تاکنون علمی آثار

 که کرد مشاهده «اورخون سیینی» هایآبده در توانمی را زبان دو ۀ. ریشاست)اورخون( 
 .است شده وشتهن اورخونی خاص الخطرسمه ب( 732)  سال در

وجود آمده است. از وجود ه از میالد ب ( بعد5-8های ) اساساً خط اورخون بین قرن
میالدی  18های اورخون( در اوایل قرن ی که با این خط نوشته شده ) آبدهیهایادگاری

مگر در طول مدت خیلی  ،لیفات خود معلومات داده بودندأمندان در آثار و تعده دانشیك
 19ها موفق گردند. در ربع اول قرن مندان نتوانسته بودند به خواندن این کتیبهزیاد دانش

 «یستنیك و سیبرسکی» ۀمجل در سیینیـ اورخون هایآبده ةری سپسکی دربارگریگو ۀمقال
 در کهمعلوماتی. شد ترجمه التین زبان به مقاله این. رسید نشر به( سیبریا خبرهای)

 از بسیاری منداندانش اختیار به وسیلهبدین ،بود آمده ستدبه هاآبده این پیرامون
 در تحقیقات و آموختن ۀکه در زمینی هایهنوز فعالیت مگر. گرفت قرار جهان کشورهای

 هانوشته «راز» کلید هنوز زیرا بود، نرسیده هنتیج به آمد، می عمل به ها نوشته این اطراف
 .بود نیامده دست به

سی را نشر و طور ینیـهای اورخونندان فنلیند اطلس آبدهم( دانش1889به سال )
متعلق است. مگر این تخمین  فنالندها به مدنیت دند که این آبدهکرتخمینی ادعا 

گرد روسی ( نویسنده و جهان1889) ند دیری نپایید، زیرا در همان سالمندان فنالدانش
وادی کاشا سیدم مربوط مغولستان  ن.م. یدرنتسیف موفق شد از کنار دریای اورخون که در
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جا با شباهت داشت، یك« سیینی»های دست آورد، که با آبده های زیادی بهآبده ،ستواقعی
م چینی نوشته شده ئهای جداگانه نیز به زبان و عالیك سلسله متن« های نامعلومنوشته»

 .زرگی انجام دادها کمك باین آبده« راز» شودن گاین تصادف برای  دست آمد.بود، به
لمی ع تئ( انجمن علمی فنلیند، در سواحل دریای اورخون یك هی1890به سال )

 تحت بزرگی علمی تئ( اکادمی علوم روسیه هی1891شناسی را فرستاد. به سال)باستان
 دو این تحقیقات و هاکاوش ۀنتیج. داشت اعزام اورخون به ردلوف. و.و اکادیمسین رهبری

 نامعلوم، هایآبده تصویر هااطلس در. شد نشر اطلسی شکل به( 1892) سال به تئهی
د. از ش آمده بود نشان داده می دست بهجا ها از آناضعی که این آبدهمو نقشه و ساختمان

ها موفق شد. او بار به خواندن این آبدهنمارکی ویلیم تامسون برای نخستینامندان د دانش
 و شباهت خواست همه، از نخست برعکس. نداشت ها اتکاها به انواع الفبابرای خواندن آن

او، پس از یك سلسله  را برای خود معلوم نماید. نامعلوم حروف این باهمی مناسبات
ها بردارد. تا این ( پرده از اسرار مکتوم آن1893نوامبر  25افانه توانست در )کتحقیقات موش

 های مذکور را بخواند.بهحرف کتی 15زمان اکادیمسین ردلوف نیز توانسته بود 
بار متن برای نخستین تامسون. و کشفیات و خود کشفیات بهو.و. ردلوف با اتکا 

که  ایترجمه کرد. کتیبه ،دست آمده بود هایی را که از سواحل دریای اورخون بهکتیبه
عبارت بوده است از لوحه سنگ آرامگاه خاقان ترک  ،دست آمده بودتوسط ن.م. یدرتسیف به

سال  تکین )متوفی دربرادر کوچك او کول ع( و734سال  ماغلیان )متوفی درـ یلکه قاآنب
 ،دست آمده بودسی بهینیـهای دریای اورخونکه از کناره ع( بعد از آن تاریخ آثاری 732

 شهرت یافت.« اورخونـسیهای ینیآبده»نام به
 :شودمی یاد «برستانق سرود» نام به که هانوشته این از چند سطری ۀترجم

ها را  کردم )گرد آوردم(. آن ستادیرا که از پا درآمده بودند، به پا ا یینوا یمن مردمان ب»
مبدل ساختم. در  یبزرگ تیشان محدود بود به جمع را که عده یگر ساختم. قوم توان

ما همۀ ش داشت، یوجود نم نیتک   اگر کول.« »افتی توان یدروغ هم نم كی یسخنان من حت
شدم،  نیگ جهت من سخت اندوه نیدرگذشت. از ا نیتک کول برادرمن. دینابود شده بود

 دم،یفکر و خرد از کفم رفت. غرق اندوه گرد یزیخود را از دست داد، ت یینایچشمانم ب
مردن زاده  ی. فرزند انسان براشود یم نییسرنوشت هر کس از طرف آسمان کبود )خدا( تع

 .1«شده است.
                                                                                                                                              

از ص . 1965جلد اول، چاپ تاشکند سال  ف،ی ن.م. مله فی. تألیکیبه زبان اوزب ،یخیتار یاتیادب كیرجوع شود به اوزب 1

78-81.) 



141    یزبان ترک گردریتوبة دخط اورخون و آثار مک     

 

 نزدیکی در «ایسیق» ۀشناسی که در قصبکشفیات و تحقیقات باستانطبق آخرین 
 در که ،آمده دستبه بهاگران یانقره ۀپیال ،گرفتهصورت شوروی قزاقستان تختپای آتاالما
از میالد حك شده است.  قبل( 5-8) قرن در ترکی قدیم خط شبیه حرف 26 آن ته

 اداره ۀنشری ،1349 سال 5 ةر شمارمند معروف اولژاس سلیمان اوف دکه دانشطوری
الفبای ایسیق شباهت زیادی به » :نویسد می تهران در شوروی اتحاد سفارت مطبوعات

های قدیم  توان گفت، ترک سی دارد... با استفاده به خط ایسیق می ینیـ  الفبای خطی اورخون
چنان غنای لغوی و هم .اندکرده اقتباس آرامیان از را خود خط میالد از قبل هزار ۀدر نیم

 1«.است موجود ترکی زبان در هم تاکنون اورخون ةاشکال گرامری آبد
 2شناس محمود کاشغریمند بزرگ زباناثر دانش «الترک دیوان لغات»منبع مهم دیگر 

هجری( به زبان عربی نوشته شده است. از آثار مهم دیگر کالسیك  469سال ) است که در
 خاص یوسف لیفأت )دانش رسیدن به سعادت( «وتادغو بیلیكق»توان نام داستان منظوم می

 اوایل یا 12 قرن اواخر) یوگنکی احمد لیفأت «الحقایقهبة» کتاب( هجری 462) 3حاجب

و  12الدین ربغوزی )قرن بن برهانصرالدیننا لیفأت «ربغوزی قصه» ،(میالدی 13 قرن
 .جا قید کردم( را در این13

زبان »روزگاری به نام  ،ده بودشمنشعب « چگل»های زبانزبان اوزبیکی که از گروپ 
که همان )زبان « زبان چغتایی»از قرن پانزدهم میالدی اصطالح  د. اما بعدشیاد می« ترکی

در پهلوی  ،17 نبر آن اطالق گردید و اصطالح زبان اوزبیکی بعد از قر است،اوزبیکی قدیم( 
                                                                                                                                              

 ای ییچغتا یترک ،یآذر یترک ،یعثمان یترک: گردد یطور عموم از نگاه لهجه به سه دسته منقسم م به یزبان ترک 1
 .میدق یکیاوزب
شهر قماق مربوط  یکینزد در بالساغون( در یالدیم ازدهمیقرن ) لیدر اوا ،یمحمد الکاشغر بن نیحس بن محمود 2
 دایپ عوسی ۀاحاط یعرب یدانش پرداخت و مخصوصاً به علوم ادب لیبه تحص یاز خرد یزاده شد. و یشورو زستانیقریق

منظور در سراسر مناطق  نیا یمند شد. برا هترک عالق تلفوام مخاق های زبان ۀکرد. او از آغاز به فراگرفتن همه جانب
در زبان آنان  که یا انهیعام اتیعرف و عادات و ادب ،كیاصول گرامات نیتدو یبرا پرداخت و احتیبه س نیترک نش

با  دیزکه در بغداد اقامت گ بعد از آن زبان در تماس شد و یترک لیو قبا فیبا اکثر طوا همت گماشت و معمول بود،
 تر شیمعلومات ب یبرا کرد. فلیأت یرا به زبان عرب الترک لغات وانید بزرگ یخود، کتاب یها از مجموعه اندوخته هاستفاد

 م. 1965چاپ تاشکند، سال  ،135جلد اول، ص  ف،ی ن.م. مله فلیأت «یخیتار یاتیادب كیاوزب» مراجعه شود به
 یکه از و یاثر گانیم است .  11قرن  ةدیورز مدار استیرگ و سمند بز دار، دانش خاص حاجب، شاعر نام وسفی 3
ی ها سال نیب در ،شود یاز خود آن مستفاد م که یاثر طور نیاست. ا «كیلیقوتادغو ب» مانده داستان منظوم جا به
خاص  وسفیکرد که  نیتوان تخم یاثر، م نیا یمحتو یسرشده است. با بر دهیکش رتحری ۀبه رشت( 1069-1070)

و  یدر ،یترک یآهنگ زمان خود بود و به زباها شیمندان پ از دانش یکیم. متولد شده،  11قرن  ستمیجب در سال بحا
علوم  یها رشته گرید و ایجغراف ات،یعی، نجوم، هندسه، الجبر، طبخیچنان به علوم تار هم تسلط کامل داشت و یعرب

 .(كیاوزب اتیو ادب خیتار 143ۀ صفح. )بودوقت، وارد 
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از آثار و شعرای مهم تر متداول گردید. شاین نام به کار برده شد و به مرور زمان بی
، «نامهلطافت»،« نامهمحبت»توان از کالسیك زبان اوزبیکی قدیم و زبان ترکمنی می

دیوان و »او، ابوالکالم لطفی هروی و « دیوان»او، سکاکی و « یوسف و زلیخای»و « دربیك»
ناناپذیر او، سلطان او، امیر علی شیرنوایی و آثار جاویدان و ف« داستان گل و نوروز

قدر او، و سایر آثار گران« بابرنامه»ظهیرالدین محمد بابر و « دیوان»میرزا بایقرا و حسین
 او ، نام برد.« دیوان اشعار»مخدوم قلی و 

ست که طی آن فرهنگ و از جمله زبان و ادبیات اوزبیك ایدوره 17-14 فاصله بین قرن
ردد. ادبیات بدیعی در تکامل زبان اوزبیکی نقش گ وفانی میکرفت و ترقیات ششاهد پیش

 بزرگ متفکر و شاعر. سازدمی مبدل علمی و ادبی ةرا به زبان زندکند و آنعمده را بازی می
های بزرگ ادبی افغانستان و ( که یکی از شخصیت1501-1441شیرنوایی )علی اوزبیك

ر شاعران و نویسندگان بزرگ نام و آثا ،شود و نام و آثار وی در پهلویجهان محسوب می
چون هومر، دانته، شکسپیر، فردوسی، سعدی، بالزاک، پوشکین، ابن سینا، و دیگر 

مدار ورزیده و مند کبیر، سیاستسرایان بزرگ جاویدان خواهد بود. به حیث دانشسخن
افغانستان را در هرات به  15 دست رهبری نهضت علمی و ادبی وهنری قرنهنرمندی چیره

چون  کند وگذاری میگیرد و ادبیات کالسیك اوزبیك را نیز به صورت اساسی پایهمیدوش 
 34 با رساند. وترین مراحل تکامل میمندی ذوفنون این زبان را به عالیاستادی توانا و دانش

ناپذیری برای این زبان حصار شکست» گوید:چه میاثر علمی، ادبی وتاریخی خویش چنان
 1«.بود خواهد امان در روزگار حوادث و زمان برددست از همیشه رایب که نهدمی بنا

المعارف ةدایر»مندان بزرگ پروفیسر زکی ولیدی طوغان در ترکیه تحقیقات دانش

که در باب زبان و ادبیات ترکی  و پروفیسر محمد فواد کوپرولو، ضمن مقاالتی« اسالمی
)تورک اماجی( ، آقای بسیم اتاالی )بولتن چنان پروفیسر احمد جعفر اوغلو اند و همنوشته

 .استزبان ترکی( دارای اهمیت زیادی 
م در باکو انتشار 1926 سال در که مقاالتش ۀدر سلسل 2زادهپروفیسر داکتر بکر چوپان

محمود : است داشته بزرگ مدافع چهار اسالمی ةزبان ترکی در دور» نویسد:می ،یافته
 وقدری نوایی و «نامهغریب» صاحب پاشا، عاشق شیخ و «الترکلغات دیوان» لفؤکاشغری م

                                                                                                                                              
 .شداستفاده  یجوزجان یز مآخذ و مقاالت محترم شرعا 1
متعدد در اصول  فاتلیأت یدارا پوهنتون باکو بوده است و و استاد یشورو جانیمندان آذربا زاده، از دانش چوپان 2

 طبع باکو، سال مدخل نهیاتلسانی تاتار ،ترکتوان کتاب  یکه از آن جمله م باشد یم یزبان ترک یلوژالکتویو د سیتدر
 .کرد یآور ادیرا  1924
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 آسیای تاریخی ادوار نمایندگان تن چهار این که تاریخی، چهار دور «العلومةمسیر» صاحب

زاده پس از تلخیص و تجزیه و تحلیل پروفیسر چوپان 1«.باشندمی صغیر آسیای و وسطی
گفت: در هیچ قاموس و فرهنگی هون می...لیون کا: »کندچنان اضافه میالغتین، همکمةمحا

توان لغتی در مقابل همه لغات مربوط به شکل اراضی و نباتات و حیوانات و غیره که در نمی
 2«.زبان ترکی موجود است، یافت

 اوزبیکی ةعامیان ادبیات
 3ادبیات روایی یا شفاهی یك بخش مهم تاریخ ادبیات زبان ترکی و از جمله زبان اوزبیك

های ها، سرودها، داستاندهد. این بخش ادبیات مشتمل بر ترانه را تشکیل میو ترکمن 
 باشد می آن امثال و زیبا و رؤثهای مها، اشعار غنایی، پارچهها و افسانهالمثلمنظوم، ضرب

 نسلی به نسلی از دهانی، به دهانی از آمده وجود به کتبی ادبیات از پیش آن قسمت یك که
یانه به شکل سابق خود باقی عام ادبیات گفت باید. است نموده انتقال یادوره به یا دوره از

 نماید.بلکه به مرور زمان و ایجابات محیط تغییر شکل می ،ماندنمی
دست ما رسیده است. این منابع  از آسیای وسطی آثار و منابع فولکلوریك زمان قدیم به

شته شده و امثال آن. در کتب مورخین آثار علمی و یادگارهای نو ند از کتب تاریخ،ا عبارت
                                                                                                                                              

 .1327سال  ،چاپ تهران ،6، صفحه  ای گنجه تورخان ۀتر جم ،یینوا نیاللغت کمةمحا یمتن فارس 1

 .4 هصفح ،یینوا نیاللغت کمةرجوع شود به محا 2

بر اوشان  طرف نیصد سال به ا نام از شش نیسکونت دارند و ا یوسط یایقوم معروف ترک است که در آس ،كیاوزب 3
، یبانیاز طرف ش ،نمودند یم ستینهر )اورال وجو( ز نیخان پادشاه معروف قپچاق که ب كیاست. اصالً اوزب دهیالق گرداط

از  بحر اسود  و وبی( تا دانقیابیخان از ) كیرقبه قلمرو اوزب .م(1341-1312) ساکن ساخته شد جا نیخان در ازچنگی ۀنواس
شخص  نیوفات کرد. ا 1341م( جلوس و در 1312داشت. در سال ) امتداد یقطب شمال یها بحر خزر تا دامنه و

شد. مرکز او شهر  وفقآن م قیعادالنه طرح کرد و بر تطب یها و نظام نینمود. قوان یعلما را احترام م دوست بود و علم
 كی. اوزبداشت یترق یلیتجارت خ ثیدر قلمرو قپچاق از ح گریبزرگ د یشهرها عده كیشهر و  نیگفته شده، ا «یشرا»

 یروابط خارج قیطر نیاه وصلت کرد و ب نیزنتیب یمصر و امپراتور نیسالط یها خود با خانواده یخارج استیخان در س
تسلط ممالك  یکه برا 16فرنشاند. در قرن  برخاست، یرا که در مقابل حکومت و ییها خود را بسط و توسعه داد و شورش

از موقع  ،کرده ظهور یبانیموسوم به محمد ش یشخص ،ومرج برپا بود و هرج مکش اوالد او کش نیب ،موریت ریموروثه ام
بعد  یبانیم(. محمد ش1500) .ردوجود آو را به كیبرآمد و باالخره دولت اوزب كیدولت اوزب لیدر صدد تشک استفاده نمود و

 حونیج یهرات را در ماورا انیموریۀ تمتصرف یافتاد، اراض شیبه فکر توسعه قلمرو خو ،نفوذ و اقتدار حاصل کرد که نیاز ا
 محمد یعل ،1510 در سال یچه و . چناندیمانع گرد یصفو لیاو، شاه اسماع رفت شیدر راه پ کنیبه تصرف خود درآورد. ل

ها دولت بزرگ قپچاق و  که از طرف آن یبانشی ۀ. ساللدیبه قتل رسان را جنگ، او نیاعالن جنگ داد و باالخره درا یبانشی
در بخارا  كیبه مدد قوم اوزب ،نای از توانست بعد یول ؛رفت نیدولت از ب دو نیگرچه در اثر انقرض ا ،دیگرد سأسیت كیاوزب
 (985، جلد سوم، ص اانیالمعارف آر ةری)دا. دهد لیرا تشک یحکومت وه،یو خ
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آثار فولکلوریك  ایسکی و غیره از مضامین و هاریسم ایتلن پولین، کتزی، هرودوت، مشهور
تذکار رفته است. مورخین چون الردن، حمزه اصفهانی، طبری، مسعودی، بیرونی، ثعالبی، 

 غیره آثارشان از ادبیات روایی یاد آوردند. بلعمی و
 و امثال آن یادگار و« دینکرد» و« بوند اخیشن» ،«بیهستون» ،«اوستا»در کتاب 

رسد. یکی از منابع مهم و سرشار کهن ادبیات روایی  نظر می های ادبیات عامیانه به نمونه
است که « الترک دیوان لغات» الکاشغری  جمله اوزبیکی اثر جاویدان محمود من ترکی و

های  ها مربوط به زمان المثل ار حماسی و ضرباشع ،های گوناگون و مهم سرودها حاوی نمونه
داشته  الترک قدیم را محفوظ نگه باشد. این اثر از آثار مهمی است که لغات خیلی قدیم می

ها سروده شده به  صورت دوبیتی ترین جوامع به ترین سرودها را که در ابتدایی است. ابتدایی
 :کنیممی قید آن رید ۀرا با ترجم که ما ذیالً آن ،ما انتقال داده است

 چغیر بیریب قوشله تو
 

 

 تایغان ایزیت تیله تو
 

 تیلکی تونغیز تاشله تو
 

 

 اردم بیله اوکله لیم
 

 ؛زم شکار کنیمع جوانان دهیم و دست بههارا ترجمه: مرغ
  ؛های شکاری را از پی مرغان شکاری برای آوردن صید رها سازیمسگ

 ؛کنیماندازی ها سنگو خوک هسوی روبابه
 آن مباهات کنیم. گاه آوردهای خود را بستاییم و برنآ و

 مــپ ارن اوزوردیـــال
 

 

 بوی نین انینگ قیزیردیم
 

 آلتون کوموش یوزوردیم
 

 

 ن کیم توترــسوسی قلی
 

 ؛نده ساختمکترجمه: عساکر دلیر دشمن را پرا
 ؛آنان را به اطاعت واداشتم

 ؛خود آوردمدست آمده را با طال ونقره)غنیمت( به
 ها خیلی دشوار بوده است.گذشتن از صفوف عساکر آن

 یگیت لریگ ایشلتو
 

 

 ییغیچ یمیش ارغتو
 

 قولن، که یك اولتو
 

 

 بزرم قیلیب اولینم
 

 ؛کار اندازیم ترجمه: جوانان را به
 ؛های درختان را بتکانیمتوسط آنان میوه

 ؛به صید خرگوش و آهو بپردازیم
 .پا داریم هی بگاه جشن شادمانآن و
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 قدر قدامت دارد که حتی هنوز شکار حیوانات توسط سنگ و چوب این سرودها آن
رسد  این سرودها به نظر می که در ترین شکل آن( معمول بوده است. اکثر کلماتی )ابتدایی

 جمله اوزبیکی وجود دارد. های ترکی من ی در زبانئیا با تغییرات جز تاکنون به عین شکل و
دست ما  به ،رود شمار می مایه به ترین آثار گران و بعضی آثار دیگر که قدیمی این اثر

مندان معروف اوزبیکستان شوروی  چنین از کارهای ارزنده علمی دانش رسیده است. هم
ناپذیر خویش در پرتو  گیر وخستگی یف،( م. عبداهلل یف، غ.ک. کریموف که باکار پی )ن.م. مله

 و اند کرده لیفأفن تاریخ ادبیات زبان اوزبیکی را در سه جلد ت وآوردهای دانش  آخرین دست
 سایر متعدد لیفاتأت از چنان هم و رسیده طبع به تاشکند در( 66 ،65 ،64) سالیان در

 .کرد یادآوری توانمی اوزبیك منداندانش
ما  به خوانندگان مجله وزین ادب بهتر معلوم است که در قسمت شمال مملکت عزیز

زی و امثال آن تکلم قزبان که به لهجه اوزبیکی، ترکمنی، قزاقی، قیرتان مردم ترکیافغانس
 ۀخصوص و به لهج برند و هر کدام از این اقوام از خود ادبیات عامیانه به سر می به ،کنندمی

 .دارند خودشان
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 ادب
 .1352 سال ، 6 و 5 ةشمار. کابل پوهنتون بشری علوم و ادبیات پوهنحیۀ دوماه ۀنشری

 
 



 

 

 
 
 
 

 یو شمال یجنوب يهاشیفرخار افغانستان و مناسبت آن با گو شیگو
  کستانیکوالب تاج

 دانشگاه تخار افغانستان اتیفاکولته زبان و ادب یدر پارتمنتیاستاد د/  یناصر لوفرین یب یپوهنمل دکتر ب
 کستانیتاج یاستاد دانشگاه مل / زاده فیشر سیپروفسور فرنگ

 
 
 
 

 مقدمه
های های مختلف وجود دارد که به خانواده زبان با گویش 30تر از  در افغانستان بیش

اند. زبان دری و پشتو در این کشور به حیث زبان دولتی شناخته گوناگون اروپایی منسوب
های دنیا، دارای ند. زبان دری همانند دیگر زبانشوکه شامل خانواده ایرانی می ،شده
های کابل، هرات، بلخ، زبانان افغانستان در والیتزیادتر فارسی ت.های گوناگون اسلهجه

 کنند.پروان، بدخشان، کندز، تخار، بامیان و مزاری شریف زندگی می

های جنوبی و شمالی اگرچه عنوان این تحقیق صرف گویش فرخار افغانستان و گویش
مشخص پیرامون گویش  گونه تحقیق که تا حال هیچ گیرد؛ اما از این کوالب را در بر می

های انجام شده  ای تحقیق را از پژوهش زمینه فرخار افغانستان صورت نگرفته، به ناچار پیش
شروع نمودم. از  ،های زبان دری که با گویش فرخار سخت در ارتباط هستند در مورد گویش

گونه تحقیقی صورت  های زبان دری تا هنوز هیچ سوی دیگر در مورد درجه آموزش گویش
های زبان را به بررسی  ابتدا تحقیقات انجام شده در مورد گویش ،دلیل همین نگرفته بود، به

های گرفته، بعد در مورد ترکیب لغوی گویش فرخار افغانستان و مناسبت آن با گویش
 جنوبی و شمالی کوالب بحث خواهیم نمود.

بیست به بعد تا های زبان دری از جانب محققان وطنی و خارجی از ابتدای عصر گویش
 ها معلومات خیلی مختصر ارائه خواهیم کرد:اند که درباره آنای مورد پژوهش قرار گرفتهاندازه
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شناس افغان بود که اثر خویش را تحت دکتر عبدالغفور روان فرهادی از اولین اول زبان
ان جدر پاریس به نشر رساند. عثمان1334در سال «دستور زبان گفتاری کابلی»؟ عنوان

های روان فرهادی در این اثر شکل»گوید: می «لهجه دری افغانستان» عابداف در اثر خود
جهت لغوی، صرفی و نحوی مورد تحقیق قرار داده،  گویشی زبان دری را در افغانستان از

کید أهای زبان دری با زبان معیاری، یادآوری و تشباهت لهجه کابلی را نسبت به دیگر لهجه
 [ .11 ،1993 ابداف]ع. نمایدمی

دو زبانه )زبان دری و پشتو( اثر عبداهلل  ،لغت گویشی سه جلده «افغان قاموس»
این اثر هم  «لغت عامیانه فارسی افغانستان»در کابل چاپ شد.  1337 نویس در سالافغانی

به تکمیل محقق حسین 1338نویس نگاشته شده و چاپ آن درسال به قلم عبداهلل افغانی
تر در این فرهنگ گویشی، بیش ر اکادمی علوم افغانستان صورت گرفته است.فرهنمند د

هزار لغت را به چنان دوازده)عامیانه( ایضاح و تفسیر شده، هم گوییوواحدهای لغوی گفت
های لهجوی، تعداد گیرد. ناگفته نباید گذاشت که در ضمن واژهمی ترتیب حرف الفبا در بر

لغت »ده است. کرنیز ثبت  ،ها رایج استمجازی را که در لهجههای ریخته و زیادی عباره
مند در کابل به نشر رسید. محقق توان 1355اثر آصف فکرت در سال  «زبان گفتاری هرات

تر دچار تحول های زبان دری بیشثابت ساخته که گویش هرات نسبت به دیگر گویش
ونیتیکی لهجه هرات سرچشمه های فبها در آموزش خصوصیتگردیده است. این اثر گران

اکبر شهرستانی در سال اثر شاه علی« هزارگیـ قاموس لهجه دری» د.شومهم حساب می
کش نموده است. محقق در این اثر واحد های لغوی هزارگی را با آواشناسی پیش، 1361

 قی،قزا یزی،قمغولی )قیرـهای ترکیاندازه با زباناین فرهنگ را یك شدههای درجواژه
اثر  «شناسی در زبان فارسی دریلهجه درآمدی بر» مقایسه کرده است. ترکمنی(

 شده درمند نگاشتهاین نخستین اثر ارزش؛ به طبع رسید 1367محمدحسین یمین در سال 
اکنون به عنوان کتاب درسی مضمون شناسی در افغانستان بود که تا همعرصه علم لهجه

فرهنگ عامیانه تاجیکی »د. شوغانستان تدریس میهای افشناسی در دانشگاهلهجه
محقق با دانش  راسته شد.آدر کابل به زیور چاپ  1387 اهلل شهرانی دراثر عنایت «بدخشان

نظم و نثر  های گویشی،ها را با استفاده از فرهنگعی که داشته، معنی اکثریت واژهیوس
ها در قالب را با آوردن مثال هاهای حاضره واژهدیگرگونی متون گذشته مستند ساخته،

ها . در این اثر واژه1389اثر همایون باختریانی  «هاها و ریشهواژه» جمله، شرح نموده است.
ده و به شکل فرهنگ تفسیری به ششناسی و اصطالحات گویشی مردم کابل  ثبت و ریشه

زاده وض نبیبه قلم محمد ع« فرهنگ زبان هزارگی ترجمه به زبان دری» چاپ رسیده است.
ها،تحقیقات گسترده از نگاه در این فرهنگ در ضمن شرح واژه به طبع رسید.1390در سال 
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عمل آمده است. شناسی تاریخی و فونیتیکی در مورد لهجه هزارگی بهآواشناسی، زبان
تحقیقی طارق ذاکر در دانشگاه ننگرهار در ـ رساله علمی« رود ننگرهاربررسی لهجه سرخ»

 خاطررود ننگرهار بهاست. نتیجه این تحقیق ثابت ساخته که لهجه دری سرخ1391سال
تر از زبان نشین، بیشها، نسبت به دیگر ساحات تاجیكها با پشتوننشینی دری زبان هم

لهجه »شود. زیاد استفاده می نسبتاً ،های پشتو درگویش متذکره ثر گردیده، واژهأپشتو مت
های زبان . در این اثر لهجه واژه1392ثر محمدآصف فکرت ا «بلخ و دریافت سخن موالنا
های زبان تاجیکی در لهجه یهای دری زبان افغانستان و حتدری که در اکثر منطقه

رومی ـ ها و اصطالحات لهجوی اثرهای موالنا جالاللدین بلخیبا کلمه .اندتاجیکستان رایج
علی محمد اثر شوکت« ف لهجه هزارگیدر اوستایی در صد»ده است. شکار رفته، مقایسه به

عنوان یکی های هزارگی بههای اوستایی، دری و گویش. در این اثر ارتباط زبان1392شاری 
 های زبان دری نشان داده شده است.از گویش

در این اثر چگونگی ارتباط زبان با لهجه  ؛1393نظری  اثر خسرو «رابطه زبان و لهجه»
نگاشته شده به قلم اسیر  «فرهنگ اسیر، انبنچه گپی هرات»ت. شرح و توضیح داده شده اس

ها و اصطالحات شرح یافته در این فرهنگ تنها در . قسمی زیاد واژه1393هروی در سال 
 گیرد.نمی های زبان دری مورد استفاده قرارگویش هرات کاربرد داشته و در دیگر گویش

شده در این های درج. واژه1394اده اثر احمدقلی ضیاز «فرهنگ گفتاری مردم بدخشان»
آباد والیت بدخشان افغانستان ضیهای بهارک، زردیو، سرغالم و فر در ناحیهتفرهنگ بیش
تر به شرح کم «فرهنگ عامیانه تاجیکی بدخشان»شود. این فرهنگ نسبت به استفاده می

اثر  «شناسیهلهج»ده است. کرجز و مختصر تفسیر وها را خیلی مها پرداخته، آنکلمه
ده، در رابطه کرشناسی بحث . محقق در این اثر روی کلیات علم لهجه1398عظیمه مجید 

شناس در به اثبات فکرش از منابع خیلی زیاد سود جسته، در رابطه به چگونگی کار لهجه
 ده است.کرنهاد ی را پیشیکارهاآوری مواد لهجوی در ساحه، راهعرصه جمع

های ای زبان دری و گویشن کشور دوست، تاجیکستان در زمینهشناسان و محققازبان
جان عابداف، غفار اف، عثماناند؛ از جمله ا.ل خرامهای زیادی انجام دادهآن، پژوهش

های علمی، ذهنی و دیگران رسالهیف، رحمان آف، سیمیدین اف، سیراف، توره قلجوره
از همه این  ترشیب اند.انجام دادههای زبان دری ها در مورد گویشها و مقالهکتاب

ثمر رسانیده است که جان بهعثمان ،ترین تحقیقات را در مورد ذکر شدهمهم بزرگواران،
. در این کتاب 1978 «السراجشیوه جبل»کنم: ای نمونه به چند اثر آن اشاره میگونهبه

ای ها( لهجه)دیالکتیزم های لهجویهای فونیتیکی، صرف و نحو، جمله و واژهپیرامون ویژگی
. این کتاب مطالبی 1993 «لهجه دری افغانستان» والیت پروان بحث مفصل نموده است.
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گیرد. های زبان دری افغانستان را در بر میچون آواشناسی و ترکیب لغوی گویشهم
بها، رساله دکتری . این اثر گران1995 «های زبان دری افغانستانآموزش مقایسوی گویش»

)کابل،  های نه والیتای مقایسوی لهجهگونهجان عابداف است که بهوم عثمانمرح
السراج، تخار، پروان، بدخشان، قندز، قندهار و فراه( افغانستان را مورد جبل مزارشریف،

 تحقیق قرار داده است.
بحث و  فرهنگ ما، از جمهوری اسالمی ایران نیز گذشته از زبا ن و هم محققان کشور هم

های گویشی را نیز در این مورد  نامه ق پیرامون زبان دری و قواعد آن، فرهنگتحقی
مؤلف  .1370اکبری شالچی  امیر اثر «فرهنگ گویشی خراسان بزرگ»جمله:  اند؛ ازنگاشته

چنان منسوب اند، همواژگان این فرهنگ عامیانه و گفتاری»گوید:چنین میآن در مورد 
ها در  کار نرفتن حتمی آن هند منطقه خراسان به معنی ببودن در این فرهنگ به یك یا چ

زبان نیست، بلکه باید دانست که بسیاری از این واژگان در جاهای  های فارسی دیگر سرزمین
فرهنگ »«. های کشور هند و پاکستان نیز کاربرد دارند زبان دیگر ایران و گاه در میان پارسی

به 1391فارسی افغانستان است، که در سال  واژگان و اصطالحات گویشی «فارسی ناشنیده
رضا خدابنده نوشته شده است.این فرهنگ در طی دو جلد، واژگان  قلم حسن انوشه و غالم

ها  یابی کرده، مشابهت ریشه جانبه شرح، تفسیر و گونه همه گویشی زبان دری افغانستان را به
نموده است در  خوب بازگو و تفاوت های لهجوی دری افغانستان و فارسی ایران را خیلی

های دری  ترین فرهنگ گویشی است که تا هنوز در مورد گویش گفت مکمل ودش واقع می
فرهنگ »و  1398 زاده جمالعلی اثر محمد «فرهنگ لغت عامیانه» نگاشته شده است.

های دری  ، با وجودی که مشخص در مورد گویش1397 اثر ابوالحسن نجفی «فارسی عامیانه
اند،  های ایران و افغانستان از یك زبان منشأ گرفته که گویش اما از این ،نیست افغانستان

بها و به همین دلیل اثرهای گران ؛ده استشترین واژه های گویشی دری در آن درج  بیش
 شوند.مفیدی در این زمینه محسوب می

به های دری افغانستان از جانب محققان روسی: به خاطر طوالنی نشدن مطلب گویش
چندی از ». 1923اثر میسرینس  «افغانستان از لحاظ زبان» د:کرها اکتفا خواهم ذکر نام آن

راجع به ایتنالوگی ». 1924اثر زروبین  «های گویشی یهودیان افغانستانواژگان و افاده
. 1960اثر دارافییوه  «زبان فارسی کابلی». 1926اثر آندریف  «وادی پنجشیر ،افغانستان
اید گذاشت که این کار دارافییوه را کیسلیاوه ادامه داده بنیاد واژگان گویشی زبان ناگفته نب

« خصوصیت آوازی و صرفی زبان فارسی کابل و لهجه چاریکار»ده است. کردری را بررسی 
اثر  «لهجه تاجیکان کوهستان کنر»است.  دهکرای خیلی وسیع بررسی گونهرا پخلینه به
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های لهجه ویژگی»اثر گرانبرگ.  «لهجه منجان»اثر ایفیماوه.  «لهجه هزاره»دوارینکاو. 
 اف و چندین تن دیگر.اف، هاشم بیكاثر آستراوسکی، اورل« کابل

عالمان اروپایی و امریکایی: ژ. الزر، ر. زمردینه،  ژ.و. وریحه، ایوناو، ماگنسترین، باگنداو، 
ای دری افغنستان به انجام های را در مورد گویشج.ک. دولینگ تحقیقات خیلی گسترده

 رسانیده اند.
های جنوبی و شمالی کوالب شامل آن های جنوبی زبان تاجیکی که گویشگویش

باشد، دقت محققان زیادی را به خود جلب نموده است. برای بیان گردیدن درجه آموزش می
ان های جنوبی زبجنوبی و شمالی کوالب، ضرورت بازگویی درجه آموزش گویش هایگویش

 .تاجیکی پیش می آید

ای دیرینه دارد. از دهه سیوم سده نوزدهم محققان های زبان تاجیکی سابقهتحقیق لهجه
ای برخی از شرح مختصر درباره»های جنوبی رو آوردند. پروفیسور اندریف به تحقیق گویش

های ای تحقیق کشید. سالرا به رشته1930 «های زبان تاجیکیهای گویشخصوصیت
و.س ساکاالیوه در مدت دو سال تمام مناطق کوالب را  ن ا.ا زروبین وَآبعد از  و 1948

نتیجه ایکس » ای تحت عنوانها در مقالهگشته، مواد گویشی جمع کردند. نتیجه کار آن
شناس روس ر.ا. شرق 1948های  به چاپ رسید. در سال «شناسی کوالبپیدت سیه شیوه

های های لغوی و نشانهرا از جهت ویژگی« ان تاجیکیهای کوالبی زبگویش»نآوه نیمی
چنان  هم های ربط، اضافه، اسم، ضمیر، عدد، فعل، ظرف و حروف: های نطقگرامری حصه

های گرامر زبان تاجیکی های ساده و مرکب را در اساس نظریهجمله :ل مربوط به نحوئمسا
شناسی ادم شعبه لهجههای هفتهای شصتم و ابتدای سالآخر سال تحقیق نمود. در

ای جنوبی زبان تاجیکی را به انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی، تحقیق کامل شیوه
های شیوه»نقشه گرفت. نتیجه این نقشه در طی پنج جلد کتاب حجیم و کالن به نام 

های جنوبی زبان های مختلف گویشبخش در 5،4،3،2،1جلدهای  «جنوبی زبان تاجیکی
های نطق در اساس آموزش حصه 1990الی  1970های ثمر رسید. بین سال تاجیکی به
اف، آ. اف، ج. مروتهای جنوبی زبان تاجیکی در کارهای انجام شده ای ا.ل. خراممواد گویش

اف به عنوان پایه و اساس اف، اسماعیلاف، برهانایشنیاز یف و نمی ناوه،اف، غفار جورهجالل
 ها مغولی در گویشـ  ها اقتباسات عربی و ترکید. در همین سالرونشمار میمستحکم به

 جنوبی زبان تاجیکی مورد تحقیق قرارگرفت.
تر گردیده، آموزش ای خلق بیشبعد از استقالل تاجیکستان توجه به آموزش زبان زنده

طور پیوسته دوام پیدا کرد. های جنوبی و شمالی کوالب بههای زبانی گویشخصوصیت
 توان ارزیابی نمود. های گوناگون می یافته را وابسته به موضوعاین بخش انجام در یکارها
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شناس از جانب زبان های جنوبی و شمالی کوالب اساساًباید یادآور شویم که گویش
اثر  «سیکه لهجه تکناولیک»مشهور تاجیك ن. گدایوف مورد تحقیق قرار گرفته است. 

های در این کتاب ترکیب لغوی لهجه تکناو، کلمه به چاپ رسید. 2012گدایوف نورخان 
شناس تحت بعد از این اثر دیگری از این زبان عمومی تاجیکی و لهجوی بررسی شد.

های زبان خصوصیت لغوی، معنایی و ساختاری واحدهای فریزیالوژی در لهجه» هایعنوان
 2009« ت جمسیکه لهجه دشکلی»به چاپ رسید.  2019درسال  «)منطقه کوالب( تاجیکی

جانبه تحقیق و بررسی شده . در این کتاب ترکیب لغت دشت جم همهاستآف اثر ز. زمان
ای  در این اثر ترکیب لغت لهجه .2017 اثر ج. سیداف «آباد منؤلیکسیکه لهجه م»است. 

های خاص شیوه با در نظر  اند. کلمه های عمومی خلقی و شیوگی جدا شده مذکور به کلمه
 ها جدا شده است. شان به گروه عنیداشت شکل و م

شناسی تاجیك از سبب خصوص لهجه هشناسی؛ بهای مبرم زبانلهئهنگام بررسی مس
ای معنایی واحدهای لغوی ها، حدود انتشار و افادههای مکمل منسوب لهجهنامهنبودن لغت
های فرهنگ گویش» اینامهغیرممکن بود. تهیه لغت ،ها قاطعانه حکم نمودندر گویش

یف و بهرام جانب محققان هر یك منصور مجموداف، غفار جوره از« جنوبی زبان تاجیکی
تواند ربها، این کمبود را پر نموده است، که میای پُچون گنجینههم 2012اف در سال بردی

 .نمای خوبی برای محققان بعدی در این زمینه باشدراه

 کوالب شمالی و نوبیج هایگویش با افغانستان فرخار گویش مناسبت

نواحی شمالی افغانستان از جمله والیت تخار  وابسته به موقعیت جغرافیایی و تاریخی در
الدین شاهین،  آباد، شمس و ناحیه آن فرخار با قسمت جنوبی )جنوبی شرقی ناحیه مؤمن

سرچشمه و دشت جم( و شمالی کوالب )حوزه میانی دریای یاخسو و قزلسو تا یکجاشوی 
عمومیت زبانی و فرهنگی داشتند. پس از جدا شدن  19یاها( تاجیکستان تا آخر عصر این در

 ای در ههای قابل مالحظ مرزهای سیاسی این دو کشور، در دو طرف ساحل رود آمو تفاوت
امروز ضرورت آموزش  ،رو از این وجود آمد. خصوص زبان مردمان این مناطق به هب فرهنگ و

از لحاظ علمی، تحقیق و بررسی  کور به میان آمده است.های نواحی مذ مقایسوی گویش
شناسی افغانستان و تاجیکستان باز  ای نویی را در علم شیوه ها صفحه عمیق و دقیق آن

های گویشی در گویش فرخار  پردازیم به بررسی لهجه واژه در قدم اول می خواهد نمود.
 شمالی کوالب تاجیکستان. جنوبی و یها افغانستان و گویش
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 (:ها دیالکتیزم) ها واژه لهجه

های جنوبی و ها را در گویش فرخار افغانستان و گویش های گویشی یا دیالکتیزم واژه
 کنیم:شمالی کوالب تاجیکستان به سه گروه جدا می

 اند  سان یكها که از لحاظ شکل و معنی در این گویش یهایواژه  (1
 اند:معنایی و یا هم محدود معنایی شدهیا هم گاهی یکی نسبت به دیگری دچار سیر  و

 راستی، راحت نفس کشیدن. دم ـ آت
چراغك  های جنوبی و شمالی کوالب رعد وبرق را بعضاًرعد وبرق. در گویش ـ آتََشََك

 [. 516، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت نیز گویند
ای تافته شده که به یاری آن تیر اسپار به یوغ پیوست کرده  بند یا غنچه ـ آتََنگ

معنی جزء از جواز نیز مورد های جنوبی و شمالی کوالب به این واژه در گویش شود. می
  [. .516، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت گیرد استعمال قرا می

 کس را از یك موضوع خبر ساختن.  همه آوازه  انداختن، ـ چاو
  الیق. ةدوزند ـ چِِیوَر
ای درو و درزه  شکل عباره گندم. این واژه در هر دو گویش زیادتر به ۀچند قبض ـدَرزَه 

 مورد کاربرد دارد. 
 جاگرد؛ مثال: دیدو دیدو هر جا نگرد.  بی ـ دَیدو

 آید(.  )می آیه )نکن( بدم می هم ساییده شدن دندان؛ مثال: غرچس نکه صدای به ـ چَسغُرُ
های  تا حال در گویش رشتن، تابیدن. هنر نخ ریسیدن از پشم و یا پخته، ـ رِِیسیدن

  بافند. های تابیده شده زیادتر گلیم می جود دارد. در فرخار افغانستان از این نخمتذکره و
که بدخو و ظالم  یهای در گویش فرخار افغانستان زیادتر به پیرزن گر. مکار، حیله ـزال 

 یا مادرزن( زال داره که، بالست بال.  شود؛ مثال: یك خشتامن )مادرشوهر و گفته می ،باشند
مثال: آخی دیدم که  گیرد؛کید مورد استعمال قرار میأیید و تأبرای تدر جمله  ـ آخی

  گویم نیست(.دیدم که می )یقیناً گم نیستمی
 به نیم درزه برابر است و بند بسته نشده باشد. ای که تقریباًیك چند قبضه ـ آشاو

آشا شمالی کوالب گاهی  های جنوبی و[. این واژه را در گویش520، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت
ای علف را های نابستهروم قبضه)می رم آشاوا ره جم کده درزه بندممثال: می؛ گویندنیز می

 درزه بسته کنم(.  ،جمع کرده
 صدای جوشیدن آب.  ـ بُرََقََس
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 مثال: زدن. این واژه در هر دو گویش متذکره خیلی سیر استعمال است؛ ـ شََپیدَن
 چندتا زدمش رفت(.  ،ادب دشنامم داد فل بی)آن ط نوصغیره داوّم زد چندته شپیدمش رفت

های جنوبی  این واژه درگویش فرخار با الف ممدود و در گویش تبدیل و تعویض. ـ آلُش
  آلش کدم. )پیراهنم را( مثال: رفتم بازار کرتمه و شمالی کوالب با الف مفتوح ادا می شود؛

 کیفیت. هر آن چیزی خراب و بی ـ آلََك
 ،بادام و غیره چیزها نجد، زغیر،ککشی، به وسیله این دستگاه از  دستگاه روغن ـ جُواز
  کشند. روغن می

وسیله این  به ،امروز هم شالی را در دهات به شکل ابتدایی کننده شالی. پاک ـ آوجُواز
 «. کوالب» )نبود(، آوجواز نی نبد مثال: ده جای ما برنج نبد ؛کنند دستگاه پاک می

  قصه، راز دل. ـ اِختِالط
( مشاور؛ مثال: پیش ده اقسقال رایی 3( خواستگار.2( موی سفید. 1:ـ  اََفسَقال/اََقسَقال

این واژه در گویش فرخار هم در جهت معنی مثبت  [.67، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت کدن می
دلیل در کار دیگران گپ بزند و  خواستگار و یا هم در جهت معنی منفی به اشخاصی که بی

 ود. ش نمای کند، گفته می ره
های  دو شکل تلفظ در هر گویش آمیخته. این واژه به هر مخلوط، ،رَشاََرَه / رَشاََلََه

اره رش کده ده گاوا بتی. در  )آب( ره قتی آو )کاه( مثال: که شود؛ متذکره استفاده می
های جنوبی  شود. در گویش گویش فرخارگاهی اَلدَرَش نیز به همین معنی استعمال می

 گاو ده بتی.  گویند:که ره قتی آو اَرَه رَش کده، ن میوشمالی کوالب چنی
 های کالن داشته باشد.  کسی که دندان ـ اََشکی
 گویند. شمالی کوالب اوغورک می های جنوبی و گویش هاونگ. در ـ اوغُور
کنند؛ مثال: اَکوم خرش  اَکه تلفظ می / حاال، اکنون. در گویش های جنوبی اَکو ـاََکوم 

 حاال کارش رواج شده(. ) ای الی گذشته
سراسیمه. این واژه به شکل اله پتگی به معنی عجله کردن در انجام  وارخطا، ـ اََلََه پته

 شود. کار نیز استفاده می
 نالیدن مریض در هنگام شدت درد. ـ اُنقََس

گران از آن در کارگاه زغال چوب، زغالی که زیادتر از چوب ارچه سازند و آهن ـ اََنگُشت
های )ج ش ک( زغال سنگ کنند و یا هم کنایه از زیاد سیاه بودن چیزی. در گویشاستفاده 

  جا هم واژه انگشت کنایه از سیاهی است.گویند، در اینرا انگشت سنگ می
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ایرکگی  مثال: گیرد؛ ایرکگی به معنی نازدانگی مورد استعمال قرار می نازدانه، ـ اِیرکه
 )برو( پشت کارت. نکو بره

 امشو ایاس کد مثال: ؛خنك شب زمستان و بارغدی،هوای صاف و بیسر ـ اََیاس
غبار شب، در هر چهار [. در گویش فرخار ایاس هوای خنك و بی50، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت

مثال: ریشه کاسنی ره بُچُك،تر کو، شو ده ایاس بان بیایسته، پگه  فصل سال را گویند؛
صبح زود پیش  هوای سرد بمان بیاستد، )ریشه کاسنی را بکوپ، تر کن، شب در بیناری بخو

 از چای بخور(. 
این واژه در)ف گ ج ز ت( به شکل اِیگُر به معنی  ادب.باک و بیشخص قوی، بیـ  اِیغُر

مثال: همش ایگروند، کلوناره عزت  الحظه ثبت شده است؛مشه و بییاندشخصی بی
 کنند( ]ف،گ،ج،ز،تنمی کالن ساالن را عزت ،باک هستندشان اشخاص بی)همه کنندنمی

2012 ،290 .] 
 کند گردن و بازی می رام شدن، انس گرفتن؛ مثال: وُشُتکا ایل وغیل می ـاِیل وغِیل 

 گذرانند(.  گردند و خوش می های خرد با هم دوستانه می )طفل
رَها. ایله کردن به معنی رها کردن؛ مثال: یك ایله  (2درزه، دسته، قبضه.  (1 ـ اِیلََه
 ]ف،گ،ج،ز،ت )یك درزه رشقه کالن را به دخترمان دادیم( ته ره دخترمانه دادیمرشقه ک
[. اما در گویش فرخار ایله کردن صرف به معنی رها کردن و باز کردن خیلی 282، 2012

 سیر استعمال است. 
کارانه، شخصی در مقابل کسی که از او  اسم گفتار زیر لب و گفتار محافظه ـ غُدغُد

غدغد  چرا گویند: عنوان مثال می به خود را به صورت درست گفته نتواند، ترسد گفتار می
  (.37، 1387 )شهرانی زنی؟ صحیح گپ نمی ؛کنی می

 ای تواست(.  )این پیراهن شایسته و اندازه ای کرته باب تست مثال: شایسته؛ برابر، مناسب،ـ  باب
به شکل بالیقه نیز به  های جنوبی و شمالی کوالب این واژه در گویش چکش. ـ بالُقه

 گیرد.  همین معنی مورد استعمال قرار می
پاره شدن در گویش فرخار زیاد  جغ شیدن به معنی پاره پاره. این واژه به شکل جغ ـ جَغ

 های جنوبی و مخصوص گویش بُجَغانگیرد. فعل امر این واژه به شکل  مورد کاربرد قرارمی
 یا پاره کن.  بُدَرانگویند  ی بجغان میدر گویش فرخار به جا .شمالی کوالب است

 زن و یا حیوان حامله.  ـ بوغوز
برند؛  کار می طور کنایه به شخصی که با صدای بلند گریه کند هم به آواز بره، به ـ بَغََس

 وشم را کر کردی(. گ ،صدای بلند گریان نکن قدر با)این کوشمه کر کدی مثال: ایقه بغس نکو،



156    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

  آتش. شعله ـ بَلََنگََه
طور کنایه به شخصی که زیر لب گپ بزند و فهمیده به صدای زنبور و یا مگس، ـ بُنگََس

 گویند. هم بنگس می ،نشود
 داری، و زیاد چاق شده باشد.گوسفند که برای قربانی و یا برای خوردن نگه ـ بورداقی

 گویند. در گویش فرخار این نوع گوسفند را چاری و جای بند نیز می
گذارند و ها را میای که در داخل آن لحاف و دوشكتکه کالن ۀیك پارچ ـ بوغبَند

 گویند. بستره پیچ نیز می ار بندند، گاهی آنمی
ها. این واژه نسبت به کالن برای بستن لباس ۀدستمال چهارگوش ـبوغچَه  / بوقچَه

 تر است. های جنوبی و شمالی کوالب در گویش فرخار سیر استعمالگویش
شکل قوت وفره به  هم در خسته و جان وهم به معنی بی در گویش فرخار ـ هفََرََبی

های جنوبی و شمالی کوالب صرف به اما درگویش معنی رنگ و رخ مورد استعمال دارد؛
 رود. کار میحوصله بهمعنی خسته و بی

پاچه جا به شکل پاودر گویش فرخار این واژه به معنی پای انسان با واژه پا یك ـ پاچَه
بز و  گوسفند، )گاو، پای حیوان ةکنندبه شکل تنهایی کلمه پاچه افاده شود،استفاده می

گویند؛ مثال: دن پاچمه  چنان پاچه قسمت پایانی دهن تنبان را میهم؛ باشدغیره(می
 گویند.  های جنوبی و شمالی کوالب پای انسان را پاچه می دوزی کدم . اما در گویش گل

گویند. در  به فرورفتگی چیزی نیز می در گویش فرخار الن و هموار.بینی ک ـ پُچُق
 به همین معنی به کار می رود.  )به فتح پ،چ( های جنوبی و شمالی کوالب این واژه گویش

گونه دیوار را پخسه دیوار گویند که  این های کالن گل جهت ساختن دیوار، توته ـ پَخسَه
  کنند. استفاده نمی در ساختن آن به جز از گل، چیزی دیگر

ای کاری  مثال: خسته. این کلمه در هر دو گویش متذکره سیر استعمال است؛ ـ پَرتاو
  بسیاره پرتاو شیدم.

های ریزی  شکنند، توته های چوب، زمانی که چوب را با تیشه و یا تبر می ریزه ـ پَرخچَه
 آن را پرخچه گویند.  ،شودکه از آن جدا می

 ]شهرانی ای پرواز شده باشندی گنجشك و دیگر پرندگان که نو آمادههاچوچه ـ پَرانچَه
گویند؛ مثال: اَلَکی می پَرانچُكهای جنوبی و شمالی کوالب [. در گویش112، 1387

 اند(. ای پرواز شدهها آماده)حاال گنجشك گُندُشکا پرانچك شیدند
 پوقانه؛ مثال: بتی بچم پوفکته پوف کنم. ـ پوفََك
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)در این  شیدم ای آفتاوی جَقجَقان گشته پکرحال؛ مثال: دهگنس و بی هوش،یب ـ پَکََر
 حال شدم(. آفتاب سوزان گشته بی

هم  هر دو لهجه تحقیق شونده به معنی بستر خواب و یا در گاه جایاسم مکان،  ـ جاگََه
 شود. ظرفی که در داخل آن آب، روغن و غیره چیزها ا بگیرند، استفاده می به معنی

)در این( افتاوی جرقسی رفتم که فرق  ده نمی شدت گرمی آفتاب؛ مثال: ـ جَرََقََس
 سرم سوخت. 

 ای خربزه، تربز، بادرنگ و غیره. بته ـ پَلََك
گونه چراغ بسیار اسم رسمانی که در چراغ تیلی اندازند. امروز مردم فرخار از آن ـ پُلتََه

های جنوبی و شمالی کوالب واژه در گویشکنند؛ ولی برق استفاده می ،کم و در صورت نبود
بینینم خیلی سیر استعمال است.چنان که می ،پزندپُلتَه به معنی منقل که روی آن غذا می

دیگرگون  لحاظ معنی کامالً اش در هر دو گویش متذکره، ازاین واژه با حفظ شکل ظاهری
 شده است.

ك، میوه و یا دیگرچیز ها در اثر ماده سیفد و یا سبزرنگی که به روی نان خش ـ پوپَنََك
)خریده  گیته ای خرید شود؛ مثال: خدا بگیره کاراته، همه میوه دیر ماندن و گندیدن پیدا می

 ات را( پوپنك زده.  شده
پوف کدم یك آلَه  ،صدای ترقیدن چیزی مانند پوقانه و غیره؛ پوفکه پوف کدم ـ پُلََقََس

 م، یك وقت دیدم که ترقید(.)پوقانه زیاد پوف کرد دیدم که پلقس کفید
کاسه و یا هر آن چیزی هموار که در داخل آن مایعات درست جا نگرفته،  ـ پیتُك

  بیرون بریزد.
یگان وقت  )یگان ینمش رم می پیش می ان وقت؛ مثال: پیشیگان یگ ـپیش  پیش

 بینمش(.  می ،روم می
تند، این نام  ، تار میجواله، عنکبوت. نظر به خصلت عنکبوت که در هر جا ـ تارتََنُك

 باالیش گذاشته شده است. 
را  کنند و به شکل کلوله و یا هموار جور نموده، آن سرگین حیوان را تر می ـ تََپُك

 . نمایند و مانند چوب می سوزانند، به آن تپك می گویند خشك می
  نیست و نابود. ـ زُپ ضِیا
های جنوبی و در گویش پیشانی ترشی کردن و به قصد سخن بد گفتن. ـ زُقیدَن

 گویند. میزُقاق  زند، کند و حرف زشت میشانی ترشی میپیشمالی کوالب کسی که زیاد 
 آلود کند.  حد، گل جا را بی جا ببارد و همه برف و بارانی که یك ـتََرمَه تََریت 



158    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

نند دیگر را از سر راه خود براازدهام مردم که جا را بسیار تنگ کنند و هم ـتََمبَه تیلََه 
 نیز گویند؛ مثال: ای تمبه تیله ره نفسم برامد. تََمبَه تُلُقی  که بعضاً

 بریان شده.  ۀای دنبماندهته ـ جَزُک
 غیره.  درز دیوار، چوب و ـ جَغز

ترتیب بعضی از زدن اسپ به چار دست و پای، کنایه از رفتار تیز و بی خیز ـ چارقاُلج
گیرد؛ مثال: نیز مورد استعمال میقالچَك زنان ل این واژه در گویش فرخار به شک آدم ها.

 )در حال آمدن است(.  قالچك زنان آمدیسته
و فیل را گویند.  پای نهایت کالن. در اصل در هر دو گویش سپل کف پای شتر ـ سَپَل

در گویش فرخار به شکل  ها کالن است،فیل نسبت به دیگر حیوان که پای شتر واز این
های جنوبی و شمالی کوالب سیر را سپل پا گویند. سپل در گویش کنایه آدم پای کالن

 ،کف پا، سپلکی نشستن ،کف دست، سپل پا ،دستسپل رسد؛ مانند:تر به نظر میاستعمال
گیرد؛ مثال: مردک سپل پا،  کف وسیع پا، مورد استعمال قرار می ،سر دو پا نشستن، سپل پا

ای کاه را خودش  آن مرد پای کالن همه) که ها ره خدش ورداشت و کله پایی خمبید
  [.600، 2012 پایین شد(،]ف،گ،ج،ز،ت برداشت و از طرف باال به طرف زیر،

 . اندازندخردی که در زیر پا می ۀیا پارچ لیم کهنه وگ ـ شالچَه
که بسته شدن دروازه به شکل درست و یا هم بیرون نیامدن صدا از گلو؛ چنان ـ غُپ

 غُرُپهای جنوبی و شمالی کوالب ده صدام غپ گرفته. در گویشگویند: گلونم درد ک
 )دروازه را سخت ببند(.  گویند؛ مثال: دره غرپش کهمی

  گویند.هم میغُندُلُك تر قد کوتا. در گویش فرخار بیش ـ غُندُل
  اش بسیار کالن باشد.های بینیکسی که سوراخ ـفُرناق 
زاری. ن و نفرت داشتن از شخصی و یا چیزی، بیبردن از چیزی، گریزپا شد بد ـ قُبابی

، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت های جنوبی و شمالی کوالب: ای بیرون قبابیم دهمثال از گویش
387 .] 

قتی های جنوبی و شمالی کوالب تکرار این واژه را به شکل قتیراه. در گویشهم ـ قََتی
 کنند. به همین معنی استعمال می

های گویند. در گویشتر مرچ تازه و سبز را قلمفر مییش فرخار بیشمرچ. در گو ـ قََلََمفُر
  گویند.می بَلگریگویند؛ اما مرچ دولمه را جنوبی و شمالی کوالب زنجبیل را نیز قلمفر می

های جنوبی و شمالی کوالب سیر معنی به نظر این واژه در گویش نامزاد. ـ قُنغال
زوج و یا شوهر  -3عروس، نوعروس، نوداماد. -2دختر و پسر به هم نامزاد. -1 رسد.می
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برند؛ مثال: قنغالش ده، دستوانه، خال بینی، چله دیگر را به همین کلمه نام میدرغیب هم
خال بینی و چله خریده است( اما در گویش فرخار به  )برای نامزادش دستبند، خریدیی

، مثال: رفته شر، عیدی شکل قنغال و قنغاله صرف به معنی نامزاد مورد استعمال دارد
  )به شهر رفته، تا برای نامزادش عیدانه بخرد(. قنغالشه خریدن

معادل این واژه به شکل  دروغ، خودنمایی و تکبر. اساس،بی های بزرگ وسخن ـ الف
شخصی را که خودش چیزی ندارد و زیاد  شود.پوف پَتاق نیز در گویش فرخار استفاده می

 گویند. ک میالفو ،کندخودنمایی می
 حس شدن اعضای بدن انسان. بی ـ کََرََخت
ی کشتل کن به معنی ۀ گونافغانستان به یقه، یخن. این واژه در گویش فرخار ـ کََشتََل

اندازد و کشتل کنده به های بیهوده دست به یخن دیگران میآبرو که به خاطر گپآدم بی
 ود. ر کار می سلیقه نیز بهپوش و بیهای ژندهمعنی آدم

چوبی درازی که در دست جهت حفاظت کردن از خود در مقابل حیوانات  ـکََلتََك 
 . کنند کوب میوگیرند و یا هم با آن کسی را لتدرنده می

فرامدم که پام ای کوه می مثال: لغزش پا در وقت راه رفتن؛ ـ لُخشیدن / لََخشیدَن
  افتادم. شدم پایم لغزید،)از سر کوه پایین می یدُمتغَل لخشید،

 چرک گرفتن و پندیدن دور زخم.  ـگََزََک 
  نتواند و بار دوش دیگران باشد. ،کارش برآمده ةکسلی که خودش از عهد ـ مَسلوق

سرمه  شور و غوغای اطفال؛ مثال: خدا بگیره ایقه ونگ و جنگ بسیاره، ـوَنگ و جَنگ 
که اعصابم را  خاطریقدر شور و غوغای اطفال را گم کند، به این« ج»)خدا ویران کدن

 صندوق آهنی و یا چوبی بزرگ. ـخراب کردند(. یَخدان 

 اما از لحاظ معنا از هم فرق دارند ،های که از لحاظ شکل یکیواژه( 2
خطر احساس کردن، به راز درونی کسی گمان بردن؛ مثال: اَکم  گمان کردن،ـ  اََسرََه

بعد چیزی در دلش گشت و  ،بار آمدیك)برادر بزرگم  ای کد و رفتیك ره آمد بد کدام اسره
 تهای جنوبی و شمالی کوالب به معنی نگاه و بین کردن، تربیرفت(. این واژه در گویش

[. مثال: گاواشه اسره کده به 70، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت.کردن، بانیدن آمده است کردن، پروا
 .(ها را قربانی کندداری کرده تا فربه شوند، بعد آن)گاوهایش را درست نگه خاطر قربانی

به معنی زود زود در گویش فرخار زیاد مروج است؛ اََلََه اََلََه زود، این به شکل تکرار ـ اََلََه
های جنوبی و )زود زود گاوها را در آغیل ببر(. در گویش اله گاواره بر ده اغیلمثال: اله
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: اله چی ایقه لوریزش گیرد؛ مثالمعنی آخیر مورد استعمال قرار میشمالی کوالب واژه اله به
 [. 52، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت کنی؟()آخر چرا این قدر پرش می مینی؟

 ةگران از آن در کورزغال چوب، زغالی که زیادتر از چوب ارچه سازند و آهن ـ اََنگُشت
های جنوبی و شمالی کوالب واژه انگشت نه به معنی گری استفاده کنند؛ اما در گویشآهن
که زغال سنگ را انگشت سنگ چنان ؛ی رنگ سیاه مورد استعمال دارندبلکه به معن ،زغال

اسم؛ اما در  ۀگونبینیم واژه انگشت در گویش فرخار بهقسمی که می. گویند یعنی زغال سیاه
 رود.کار میصفت به ۀهای جنوبی و شمالی کوالب به گونگویش

د و به نظر نامطلوب سگی که دور چشمش رنگ سیاه و سفید زننده داشته باش ـ بَرََق
های جنوبی و شمالی کوالب به دو معنی در گویش بتابد؛ مثال: خودشه سگ برق جور کده.

 . [88، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت افالس، چرکین -2رنگ. خاکستری -1رود: کار میبه
، اندها خیلی کمچراغ تیلی اندازند، امروز که آن چراغ اسم ریسمانی که آن را در ـ پُلتََه

تر مورد استعمال  همین خاطر این واژه کم شوند، به م در مناطق دوردست استفاده میه آن
مجازی به شکل پلته چو، به آدم که بسیار  ۀگون این واژه در گویش فرخار به گیرد. قرار می

قدر همقه الغری شیده که سا پلته چو گشته )آن الغر و نحیف باشد هم کاربرد دارد؛ مثال:
پلته به معنی  ةهای جنوبی و شمالی کوالب واژدر گویش ند ریسمان(.الغر شده که مان

کوخنی ویران  ۀرود؛ مثال: پلتکار میبه ،پزندمنقل گازی و برقی که در روی آن غذا می
  )منقل آشپزخانه ویران شده است(. شدی

تقل  ةهای جنوبی و شمالی کوالب واژکار؛ اما در گویشگو، فریبباز و دروغنیرنگ ـ تََقل
 به معنی کاسه است. 

مسخره، ریشخند. در گویش فرخار نسق کردن به معنی ریشخند کردن و یا  ـنََسَق 
های جنوبی و شمالی این واژه در گویش گیرد.خراب کردن کار، مورد استفاده قرار می

افالس و  -2مزاح، هجو.  -1شود. کوالب به دو معنی متفاوت از گویش فرخار استعمال می
  [.441، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت ریمردا

های جنوبی و شمالی کوالب به ترش و بدخو. در گویشهای پیشانیآدم ـ مُغََمبیل
منفی  ۀگفت که در گویش فرخار جنب ودشدار و عیار مغمبیل گویند. میهای خپ، درون آدم

 است. رمثبت آن در نظ ۀهای جنوبی و شمالی کوالب جنبدر گویش واژه و
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 : که خاص گویش فرخار استواژه های  (3
متك به همین معنی این واژه درگویش فرخار به شکل متك شخصی قد کوتاه. ـ مُتُك

مثال: وُشُتکارَه  ؛استکید در کوتاه بودن قد أمنظور از تکرار این واژه ت شود.نیز استفاده می
یدن شان در حال دوهای خرد را ببین، با قدهای کوتاه)طفل متك دویدستنبین متك
  هستند(.

گردان نشده باشد. در گویش فرخار به کودک خردی شیرخور که تا هنوز راه ـ مُشُتك
گویند؛ این واژه به این معنی در می وُشتُكکه هنوز به سن بلوغ نرسیده باشند،  یهایطفل

  های جنوبی و شمالی کوالب مورد استعمال ندارد.گویش
مثال: خمیر کدم سا یادم رفته یك آله یادم آمد، اسم زمان، وقت، هنگام، موقع؛  ـ آلََه

  کامالً فراموشم شده، یك زمان یادم آمد که ترش کرده(. ،)خمیر کرده بودم که ترش کده
صابون خردی که  ،شویندها را میمانده صابون کاالشویی. زمانی که لباسباقی ـ اََلقُندِی

ثال: یك میده القندی نیسته که کاله گویند؛ م القندی می ،ماند ها باقی می از شستن کاال
  مقدار کم صابون هم نیست که کاالها را بشویم(. )یك بشویم

 گویند: خر امو المثل معروف است بین مردم فرخار که می زین خر. یك ضرب ـ پاالن
رود که  کار می این کنایه در مورد شخصی به )آن ضمیر اشاره( خر است پاالنش عوض شده.

 اما خوی و خصلتش را نه.  ض کرده باشد،ظاهر خود را عو
هباته به معنی  ةهای جنوبی و شمالی کوالب واژ عقل، احمق. در گویش بی ـ اََپَند

کار رفتن واژه اپند، مشابه چنان در گویش فرخار ضمن بهرود، همکار میعقل و نادان بهبی
به معنی  نیزاََبتََه  های جنوبی و شمالی کوالب مروج است، واژههباته که در گویش ةواژ

 مورد استعمال دارد.  گََرََنگنافهم و 
چنان که در باال تذکر آنرَش رَش یا اََلََهاََرَه ةه واژکچنان درهم آمیخته، هم ـ اََرجَل
 شوند.نیز به معنی آمیخته، در هر دو گویش مورد تحقیق، استعمال می ،داده شد

گویند؛ مثال: ای آش را بغلتك آو می آن ،وقتی که غذا نهایت شور باشد ـ آوبُغُلتُك 
  بغلتك آو شیده.

به راحتی و زود بلند کردن چیزی از روی زمین؛ مثال: یك سنگ کته سوته ره  ـ اوچَت
چنان به آسانی )یك سنگ بسیار کالن را آن هیمته، ای زمین اوچت بلند کد که هُشُم رفت

 که حیران شدم(.  ،و زود از روی زمین بلند کرد
 کنایه از شخص متکبر و خودپسند.  ـ اوقی
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ایچك به همین معنی  ۀگونپرندگان. این واژه به دیگر مرغ و ۀاسم مکان، آشیان ـ اِیچَه
 نیز مورد کاربرد دارد.

چنان کنایه از آدم های زهر، دارای رنگ سرخ و بدشکل، هماسم مار بی ـ بَترِِینگ
  و نمك. نوربدرنگ، بد شکل و بی

بدرمبان یعنی بزن، در موقع لت و کوب کردن  .دَرَمبیدن عل امر از مصدرف ـ بُدَرَمبان
شود؛ مثال: امو بچك دزده همقه دَرَمباندُش که ای جاش کسی به شخص زننده گفته می

 تواند(.قدر لت و کوبش کرده که از جایش بلند شده نمی)آن پسر دزد را آن خیسته نمیتانه
به معنی نواختن. مصدرهای درنگاندن و درمبیدن و  دَرَنگاندناز مصدر  ـ بُدُرَنگان

 باشد. مشتقات آن خاص لهجه می
این واژه به هر دو معنی ذکر شده در گویش  تبدیل کردن. -2خراب، جعلی.  -1 ـ بَدَل

های جنوبی و شمالی کوالب باشد. معادل این واژه در گویشفرخار خیلی سیر استعمال می
 باشد. کلمه آلُش می

اگرچه واژه آلش و بدل به تنهایی هر دو به معنی تبدیل کردن است؛ اما  ـ بَدَلآلُش 
 گیرد؛ خصوصاًگونه واژه مرکب آلش بدل به معنی داد وگرفت مورد استعمال قرار میبه

 گویند آلش بدل کردند. دیگر بدهند، می ده دختران خود را به پسران همازمانی که دو خانو
های  واژه قرچی قدا به همین معنی در گویش گویند. نیز می قُدا قََرچیاین حالت را  بعضاً

 جنوبی و شمالی کوالب نیز معمول است. 
نیز  (کََتََه، غََوث، دَمبُو، غُرسُك،تََپَلهای ) بمبو، واژه ةهای واژ چاق، فربه. مرادف ـ بَمبُو

 درگویش فرخار مورد استعمال دارند. 
 . گزد ود که حیوانات را میریز، دارای رنگ کب ةاسم حشر ـ بُوگََلََك

در گویش فرخار گاهی پسر و یا دختر خاله را بولَگی هم  پسر و یا دختر خاله. ـ بُولََه
)ای برادر این شخص را  گویند؛ مثال: ای اَکَه، ای ره نشناختی؟ ای بولگی خُدُمُست می

 ای خودم است(. هنشناختی؟ این دختر و یا پسرخال
)یخ را تکه  یز ریز؛ مثال: یخه جغله کده ده آو پرتا که خنك شوهتکه و پارچه، ر ـ جَغََلََه

 و پارچه کرده در داخل بریزتا که آب سرد شود(. 
 گذارند.دار چوبی که نان را در داخل آن می ظرف دیك مانند و سرپوش ـ چاشدان

شیر صورت  ةظرف بزرگی که در داخل آن ذخیر: »گویداهلل شهرانی میعنایت
 [. 173، 1387 انی]شهر«گیردمی
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خدمت. این واژه خاص به پیش ـپای دَو  شخصی نوجوان و مجرد. ـ بویداق / بویداغ
  گیرد.کنند مورد کاربرد قرار میخدمتی میها، پیشاشخاص که در رستورانت

چنان هم استد.داری مریض در شفاخانه پیش مریض میشخصی که برای نگه ـ وازپای
مادرش و خویشاوندان نزدیکش او را مهمان  کند، بعد از عروسی،میکه دختر، عروسی زمانی

واز و پای ةبینیم معنی واژکه میگویند. چنانمیوازی پایکنند، این نوع مراسم را می
 متفاوت است.  دیگر کامالًوازی از همپای

خمیده. شخصی که در جوانی قامتش خمیده باشد به آن شخص پیر قامت ـ پَپُوک
 گویند. یا کوپُك می کوپ و

 سالش هم کالن باشد. وکاره و ناالیق، ضمناً سنآدم بی ـ پَپُوس
 شخصی که در هنگام گپ زدن زبانش بند بند شود و لکنت زبان داشته باشد. ـپُتُل 
چنان اگر در سطح ظرفی و یا چیزی اش پست و هموار باشد، همکسی که بینی ـ پُچُق

گویند  می ،ها زیاد باشد رفتگی اگر فرو پچق شده است. ،گویندمیدیگر فرورفتگی ایجاد شود 
کند؛  صورت تکرار آمدن این کلمه به زیاد بودن فرورفتگی داللت می پچق شده است، به پچق

 . پچق شد )افتید( پچق مثال: دیگچه، ای دستم غلطید
در  او شیده.برقی؛ مثال: برقا پرچ آالت بازماندن و کار نکردن موتور ماشین ـ پَرچاو

شود جمع  ها که صورت گویشی آن برقا می ای برق گونه برق را به ةها عموماً واژ گویش
 بندند.(  می

به مقصد فربه شدن زیاد بخورانند.  جا ببندند وگوسفند و یا گاوی را که یك ـبَند  جای
ر چاری به همین معنی د ةگویند. واژاین نوع گاو و گوسفند را چاری نیز می بعضاً

 . شودهای جنوبی و شمالی کوالب نیز به کار برده میگویش
 خستگی بیش از حد، عاجز ماندن از انجام کاری.  ـ پَکو

خَوَر به زور چیزی را از دست کسی کش کردن و گرفتن، قاپیدن؛ مثال: بی ـ تََرت زَدن
ودم که خبر نشسته ب)بی ای سرم ترت زده گرفتلَتَمهَ شیتگی بودم که یك ناچاپ آمد،

  ناگهان آمد و چادرم را از سرم قاپید و گرفت(.
برند. کار میهم به تُلتُك تکراراًای تُلتُكگونهلباس کهنه و پاره. این واژه را به ـ تُلت

در گویش  باشد.تلتك شدن به معنی بیش از حد کهنه شدن و پاره شدن لباس میتلتك
  معنی کاربرد دارد. هم به همین جُغد مردم فرخار مرادف این واژه
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نشین شده سیاهی و ذرات روغن؛ مثال: ای مایعات و یا هم تهشدهنشینته ـ تُورتََه
)دود روغن را کشیدم تا شیرین شود،  روغنه شیرین کَدُم یك عالم تورتشه گرفتم پَرتافتُم

 . اش را دور ریختمنشین شدهبعد از آن روغن صاف را گرفتم کثافت ته
 ای ماشین دوزندگی. وسیلهدوزند، نه بهوسیله دست میدوزی که زنان بهاز گلنوعی ـ  خامَك

)این تخم را نرم پخته  نرم؛ مثال: ای تخمه خالوک پُختی، خُردَه نمیشه ـ خََالو/خََالوُک
 شود(. کردی، خورده نمی

چین را )دورویه و دوپشته، دُوک و چنان شخص سخنچین. همسخن خبررسان، ـ داک
 گویند. ( نیز میچاپلوس

خاطر مند باشد، و بهآرگاه و بارگاه. کسی که از مال و دارایی دنیا بهره ـ دَپ و دِیپ
  داشتن ثروت و دارایی خود مغرور باشد و خودنمایی کند.

های )اسباب بسیاره گم کو بروهدَل و دَقََه کار روزگار، مثال:  هاسباب ناب ـ دُق دَل و
 ببر(.  کار زیاد را از بین هناب

کنند به خاطر ها را خرد خرد میریز ریز کردن چوب برای سوختاندن. چوب ـ زَغِیلُك
  بهتر درگرفتن آتش.

)سخن  مانیمنطق؛ مثال: سرتمبگی نکه که ده بال میآدم سرزور و بی ـ سَرتََمبَه
 شوی(. دیگران را بشنو و زورآوری نکن که در بال گرفتار می

کند. فرزندی که بعد از آن افاده می ی که مفهوم نازدانگی را نیزفرزند آخر ـ پَس کُرکِی
 شود. دیگر طفل به دنیا نیاورند، به همین خاطر فرزند آخری زیاد نازدانه می

این مفهوم  ةخاطر افادبه کند، بعضاًآدم حرف نشنو. آدم که سر هر گپ لج می ـ سُقُوم
 برند. می رواژه زوم را نیز به کا

 خدا بگیره سُلُقتََه های از حد معمول کالن و بیرون برآمده؛ مثال: چشمایمچش ـ سُلُق
)افاده جزء که چشم است مفهوم کل را در بر دارد،یعنی خدا ترا بگیرد، در هنگام دلخور 

 شود.بودن از کسی گفته می
پطلون که از پشم و یا از پنبه دوخته شده باشد. این نوع لباس را مردان  ـ شُوالُك

  م سردی زمستان و یا دروگران در هنگام کار می پوشند.هنگا
)یك  یدن بار خر و اسپ. یك درزه شاخه ده خر بار کَدادُم، شپرمه شیدتغل ـ شََپُرمَه

  بسته شاخ درخت را در پشت خر بار کرده بودم، در روی زمین افتید(.
بار و بندت را در ) ده یك شینگ خانه بان بیسته وبُتُکتََهگوشه،کنج؛ مثال: بار ـ شِینگ
  بمان بیاستد(. ای خانهیك گوشه
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ترسی )سر کلش را در مو؛ مثال: سری تاسشه ده شو بینی میسری کل و بی ـتاس 
  ترسی(.شب ببینی می

  جام خرد برای آب نوشیدن. ـ تاسُك
سر چیدن چوب و ترتیب سربهمعنی بهچنان بههای گندم، همبسته کردن قبضه ـ غََنُك
 در یك گوشه. شاخچه 

سیلی، با قفاق زدن با کف دست کسی را کوفتن و زدن؛ مثال: میده  ـ قََپاق یا قََفاق
)طفل خرد را با سیلی نزن، سخن را به خوبی  به خوبی بُگوش بُفَهمه بچه ره قی قفاق نزن،

 (. برایش بفهمان، تا که بفهمد
ای قژ شکل ماند. واژهمی ها باقیها و یا ظرفآب کثیف که بعد از شستن لباس ـ قُژغاو

ای غَژ از زبان سغدی به معنی کثافت، مرداری و گناه است که در اصل غَژآو دگرگون شده
یعنی آب کثیف بوده است. در گویش فرخار پس مانده خوراک را که گوشت و روغن نداشته 

 . گویند هم به کنایه قژغاو می ،باشد
نین چهم خیلی معمول است. به همین معنی نیز ای کتره و کیانهگونهکنایه، به ـ کََترََه

 شود.کار و غیر قابل استفاده روزگارهم اطالق می هبه اشیای نابکُهنََه وکََترََه واژه مرکب 

 و جنوبی های گویش و افغانستان فرخار گویش در مانده محفوظ اصلی های واژه
 کوالب شمالی

هنگ نیست، بیان آ ساخت زبان ما هم های بیگانه، که با ها با واژه نام بسیاری از مفهوم
ای داریم، که هنوز در  های شایسته ها واژه که در زبان خود برای آن شوند. حال آن می

اند و در آثار خطی نیاکان ما نیز کاربرد داشتند. پس چه بهتر  های مردمی حفظ شده گویش
ای، که  های زیبا و ساده که ما هم بکوشیم به زبان گذشته خود تا حدّ امکان بازگردیم و واژه

توانیم با کافت و  ها را می تری از مردم است، استفاده کنیم. این واژه درخور فهم گروه بیش
های زبان پیدا نموده، دوباره مورد استفاده قرار دهیم.  چنان لهجه کاو از متون گذشته، هم

رعایت کردن این  زیم.تر سا هگونه زبان زیبای فارسی دری و تاجیکی را پربارتر و گسترد نای
انگلیسی، روسی و دیگر  ،ترکی ،های عربیمان را از آمیختگی زیاد از زبانموضوع زبان

کید نمود که هدف از این نقطه این نیست که أدهد. باید تهای اروپایی نجات میزبان
انه خالی های بیگ های اقتباسی را تماماً کنار بگذاریم و فراموش کنیم. هیچ زبانی از واژه واژه

تواند مفاهیم ذهنی ما را  های اصیل فارسی می که واژه یهاینیاز نیست، امّا در جای و بی
های  شرح دهد، بهتر است که از آن استفاده عاقالنه و خوب نماییم. در این بخش به واژه
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فهم است.  و به مردم آن محل عام   اصیل زبان فارسی دری، که در گویش فرخار باقی مانده
سوی دیگر کاربرد خیلی وسیع دارند؛ امّا در صورت نوشتاری و ادبی امروزه زبان دری از 

ها که  کاربرد ندارند، توجّه شده است. البته این نکته را باید قید نمود که یك تعداد آن واژه
هم در زبان نوشتاری و زبان ادبی تاجیکی  در گویش فرخار شکل لهجوی پیدا کردند، هنوز

خلقی روی آورده  های عمومی وند. شاید این تصوّر پیش آید، که زیادتر به واژهش استعمال می
های گویشی فرخار و مناسبت  آوری واژه شده است. از این که هدف نوشتن این رساله جمع

آن با شیوه جنوبی و شمالی کوالب است، به همین سبب به واژهای که در گویش فرخار 
 تر شده است. ه بیشتوجّ ،اند خصوصیت لهجوی پیدا کرده

توان  شونده را از روی کاربردشان به دوگروه می های تحقیقواژگان اصیل ایرانی گویش
 بندی کرد:  دسته

سان بوده، بعضاً با اندکی تفاوت معنایی هم درگویش فرخار که شکالً یك یهای( کلمهلفا
 اند. رار گرفتهافغانستان و هم در گویش های جنوبی و شمالی کوالب مورد استعمال ق

های جنوبی و شمالی کوالب ی که خاص گویش فرخار اند و در گویشیهاب( کلمه
 کاربرد ندارند.

های جنوبی و شمالی گون در گویش فرخار و گویشهای اصلی هم کاربرد کلمه
 : کوالب
و در فارسی میانه به گونۀ  čarukaجست و چاالک . این واژه در فارسی باستان  ـ چابُك

čāruk حسن بوده است[و با همین معنی در لهجه989، 1393 دوست ]   فرخار محفوظ
های جنوبی زبان تاجیکی واژة چابك در مانده است. طبق معلومات فرهنگ گویش

 های مردم وادی کوالب مستعمَل است. گویش

 ای سر دیوال غلتیده دستش شکسته، نالش کده، خَو است. مثال: ناله، نالیدن؛ ـ نالش
شناختی زبان فارسی مأخوذ از  کاری کردن. این واژه درفرهنگ ریشهصاف ـ لیدنپا

pās/pād حسن دانسته شده است[این کلمه در گویش فرخار دچار 618، 1393 دوست .]
گیرد.  وکاو کردن مورد استعمال قرار میجو و کافتوتحوّل معنایی گردیده، به معنی جست

معنی اولی خویش را حفظ نموده است: بیا ای ره  ،کوالبهای جنوبی و شمالی امّا در گویش
 [. 552، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت بپاالنیم

بازداشتن،  -raud، از ریشه rusta-ایستاد، راست. ظاهراً مشتق از ایرانی باستان ـ رست
معنی راست کردن، ایستادن  [. رست کردن به1445، 1393 دوست]حسن مانع شدن است
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مثال: دستکه ده دیوار رستش که،  گیرد؛ نده مورد استعمال قرار میشوهای تحقیقدر گویش
 ()دستك را در بر دیوار به گونه ایستاده بگذار، باشد. مانش بیسته
افشردن، فشار دادن. این واژه به همین معنی هنوز در لهجه فرخار استعمال  ـ شپلیدن

ات را بفشار که آبش های شستگی)لباس های شُشتَگیته بُشپُل، که آوش بتُراوَه شود: کرته می
فرهنگ عمید به معنی فشردن، فشار دادن تفسیر شده، در ایرانی  برود(. شپیلیدن در

 [. 1856، 1393 دوست]حسن صفیر زدن - uša-padxaباستان 
های جنوبی و تازه، پاک. در گویش فرخار به معنی پاک و در گویش ـپاکیزه/پاگیزه 

 گیرد.  ، تماماً مورد استعمال قرار میشمالی کوالب به معنی پوره
به  čāštحوالی صبح یا نزدیك ظهر. این واژه در زبان فارسی میانه به شکل ـ  چاشت

[. این کلمه صرف به معنی نصف 989، 1393 دوست]حسن معنی نهار و خوراک آمده است
 واژه چون: های دیگر اینچنان شکلگردد. هم روز، هنگام ظهر در گویش فرخار استعمال می

به معنی ناوقت  ـ روز چاشت شدن نماز پیشین، ـ نماز چاشتهنگام ظهر،  ـ چاشتی
خوردن به معنی غذای پیشین را  چاشتنانهنگام چاشت،  ـ چاشتکی روز شدن، و

 . گیرد خوردن نیز مورد استعمال قرار می
ا -kašم(. مشتق از )لباسم را آویزان کرد مثال: کُرتَمَه کشال کَدُم آویزان کردن؛ ـ کشال

چنین [. هم2190، 1393 دوست]حسن āl/ālaا ایرانی باستان و پسوند -kašaفارسی میانه و 
، به معنی لباس زیاد کالن و دراز باشد، که به پاها بپیچد. کََشمَکََشالهای این واژه به شکل

کسی را از  کردن به معنی کشالُكسلیقه،  کاره و بیکشال به معنی آدم تنبل، بی پَستََنََه
دستش گرفتن و به زور کش کردن در گویش فرخار مورد استعمال دارد. این واژه در 

 گیرد.  ها مورد استفاده قرار میهای جنوبی و شمالی کوالب نیز به همین معنیگویش

های لت کدن / لت کردن، لت خوردن، لت و کوب به معنی زدن. این واژه به شکل ـ لت 

خورد، مورد استعمال قرار  ناشنو که همیشه لت می به معنی آدم گپ خورزدن و شکنجه، لت
های شالق، شته زدن، های جنوبی و شمالی کوالب نیز واژه لت به معنیگیرد. در گویش می

 رود. کوفتن، آزار دادن، به کار می
ریزند و یا  ای خرد که در آن پول میدارند، خریطه در آن پول و زر نگه می ـکیسه 

های ظریف دیگر آن را  گذارند. عموماً از ابریشم و پارچه و کاغذهای کاری را می اسناد
، 1353 ]دهخدا گین و جزء آنسازند، بزرگ باشد و یا کوچك، پشمین باشد و یا پنبه می

 گرفته شده است «پول ۀکیس»کیف پول، ـ  kisuو اکّادی  kisā[. از آرامی 460
ر گویش فرخار به معنی خریطه کوچکی که داخل [. این واژه د2320، 1393 دوست]حسن
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های جنوبی و شویند. امّا در گویش کشیده، با آن تن را می دست بهگذارند و  آن صابون را می
شود و اشیای خرد و ریزه را داخل  ای، که در پیراهن دوخته میشمالی کوالب معنی خریطه

همه سومّم ریخته  ،راخ بودسام سو گیرد: کیسه گذارند مورد استعمال قرار می آن می
 گویند(.که در لهجه سوم می )سامانی واحد پول تاجیکستان،

به معنی  nāsاز ریشه  paltu-nasaها به معنی پژمرده شدن از در فرهنگ ـپالسیدن 
گندیده. در گویش فرخار به معنی خود را به کاری مشغول کردن و جنبیدن به خاطر انجام 

کنم(. )از اول صبح تا عصر کار می پالسم می اََی پَگََه تا بیگََهثال: شود؛ م کاری استفاده می
های جنوبی و شمالی کوالب واژه پالسیدن به معنی کوشش کردن و غیرت نمودن در گویش

 (.526، 2012 آمده است )ف،گ،ج،ز،ت
های جنوبی و شمالی کوالب تافتن به درخشیدن. در گویش فرخار و گویش ـتافتن 

گیرد؛ مثال: به نیگام یك درخت سیو ای دور  دن مورد استعمال قرار میمعنی معلوم ش
 شود(.)به نگاهم یك درخت سیب از دور معلوم می تافتیسته

جو کردن. به همین معنی واژه کاویدن در هر دو گویش تحقیق وجست ـ کاویدن
 شود. شونده استعمال می

همین معنی هم در گویش فرخار و پا . این واژه به  ۀاستخوان پاشنـ )بجول(  بُجُولََك
رود؛ مثال: یك سنگ ای دور آمده ده  کار میهای جنوبی و شمالی کوالب بههم در گویش
 .بجولك پام زد

داری پالیز خربزه و یا تربز و یا هم  موقتی، که در وسط زمین برای نگه ۀخیم ـ کپّه
 شود. ره استعمال میشود. به همین معنی در هر دو گویش متذکّ چیزهای دیگر ساخته می

است.  bālšnمتکّا، پشتی. اصل این کلمه در فارسی میانه در شکل  ـ)بالش( بالشت 
[. این واژه در 389، 1393 دوست های الحاقی هستند ]حسن در بالشت واج tو  nهای  واژه

 رود. نوع دیگر می کار خوابند، به گذارند و می ای که زیر سر می گویش فرخار به معنی تکیه
کنند آن را تَقیِِه گویند. واژة بالشت به معنی متکّا و  گذارند و تکیه می آن را که در پشت می

 های جنوبی و شمالی کوالب عام فهم است. پشتی در گویش
اسپ. این واژه در گویش  ـ bōr، در فارسی میانه avraرنگ سرخ، در ایرانی باستان  ـ بور

م مورد استعمال قرار دارد. بور بر اسپی گویند، رنگ هنوز ه فرخار به معنای رنگ سرخ کم
های جنوبی و شمالی کوالب بور به معنی  رنگ باشد و در گویش که مایل به سرخ کم

 رنگ، مله و زردچه آمده است.  خاکستری
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و در فارسی باستان  bālēnباالی سر، کنار بستر، بستر و در فارسی میانه  ـ بالین
bardanya  از ریشهbarol  [. امروز به همین معنی در 393، 1393 دوست ]حسن ند بودنبلـ

 شود.  های جنوبی و شمالی کوالب استعمال می فرخار و لهجه  لهجه
بوده است. این واژه در گویش  bāmdatصبح، پگاه. در فارسی میانه به شکل ـ  بامداد

ز استفاده مردم فرخار سیراستعمال بوده، گاهی پگاه و یا پگه وقت به معنی بامداد نی
 خورد. های جنوبی و شمالی کوالب هم معنی فوق به چشم می شود. در گویش می

 تواند.  بیند، ولی در روز دیده نمی جغد. مرغی که در شب، قوّت تمام دارد و می ـ بوم

دیدن با پسوند ک به معنی  ـ vaina، فارسی باستان vēnدر فارسی میانه  ـ بِِینََك
بین مورد  و جنوب کوالب به شکل بِِینُك به معنی فال مردمك چشم. در گویش فرخار

 استعمال دارد.
 ā ۀ)صفت مفعولی( ، از ریش ātaاز  pātakaپاده گاو و خر. در فارسی باستان  ـ پاده

[. 593، 1393 دوست]حسن پاییدن، به معنی نگه داشتن و حفظ شدن گرفته شده است
 کاربرد دارد.  های جنوبی و شمالی کوالب نیزاین واژه در گویش

سخن و  ـpati-vāčah-vāčah اجابت، یعنی پاسخ دادن. از ایرانی باستان  ـ پَیواز / پِِیواز
pati فارسی میانه ،paynārag/paywārišn حسن پاسخ دادن ـ[این واژه 73، 1393 دوست .]

های تحقیق شونده دچار تحوّالت معنایی گردیده به معنی نوبت کردن در بابت در گویش
 .مورد استفاده قراردارد ادن و گرفتن شیرد

به معنی پوشیدن گرفته  pav ۀتهی، پوک، کاواک از ریش مغز، میان ای بیپسته ـ پوچ
عقل؛ هر دانگی  [. در گویش فرخار پوچ به معنی آدم بی749، 1393دوست]حسن شده است

 .شود استفاده می که مغز نداشته باشد،
اندازند و در  جنس گلیم و متّصل به هم که روی چارپایان دو کیسّه معموالً از  ـ خورجین

 [.1119، 1393 دوست]حسن بودست xavargداخل آن چیزی را  بنهند، که در فارسی میانه 
 از ریشۀ و azma مجلس شراب، جشن و مهمانی. این واژه در ایرانی باستان بزمه و ـبزم 

az  در فارسی میانهbazmy دن، آماده کردن و تدارک دیدن به معنی پهن کردن، گستر
بزم در هر دو گویش به  [. واژه476، 1393 دوست]حسن لوازم و اسباب جشن و مهمانی

 .همین معنی کاربرد دارد
 باشد چه از جایی بچکد، مشتق از واژه چکّه به معنی چکیدن میآن ـ چکره

های جنوبی ویش[. در گویش فرخار چکله را بعضاً چُکُك و در گ1035، 1393 دوست]حسن
 گویند: یك چکله آوم بتی، ای تشنگی در گرفتم.  و شمالی کوالب چَکلَه می
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 :فرخار گویش خاص اصلی های کلمه
مغز. در گویش مردم فرخار خیلی سیراستعمال بوده است؛ مثال:  پسته بی ـ بزغنچ

شد، ته میماندی که پخ)پسته را می کنی پخت، بزغنج ای ره چِِکا می ماندی می پسته ره می
 خورد(. خام و بدون مغز آن به درد نمی

های فرخار کاربرد دارد. در  طرف بیرونی سقف خانه. به همین معنی در لهجه ـ بام
با پذیرفتن تغییرات آوایی پان به بام تبدل  bān[ در فارسی میانه pāna] فارسی باستان پانه

ی خانه خردی، که باالی [. کلمه بامبوتی به معنا395، 1393 دوست]حسن شده است
بام ساخته شده است، خاص گویش مردم  ۀاندازند. از همین کلم  ای باالخانه می پایه زینه

 باشد. فرخار می
جانور از جنس چلپاسه را گویند، که به زیر بز آید و پستان او را بمکد و بعد از  ـ بزمچه

 [.477، 1393 دوست]حسن خوردن شیر سمّ او در بز اثر کند
های سفید، زرد و آبی، سبز یا ترکیب شیمیایی بلور )سفید و شفاف( با رنگ ـ ورهب

گرفته  borخاکستری، که بعضاً کاربرد دارویی دارد. اصل این کلمه فارسی بوده، از ریشه 
های زبان دری جای داشته است. در تمام گویش borakشده، که در فارسی میانه به شکل 

 باشد. گر این مفهوم می ر گویش کوالب واژه شکر افادهگویند. د هنوز هم بوره می
ناک شدن، که با کلمات تاسه، گرم، تفت، درد، تپش، اندوه، تالواسه، یك غم ـتاسیدن 

[. در 815، 1393 ]حسن دوست معنی دارند. مشتق از واژه تاسه به معنی خسته شدن است
 ال دارد.گویش فرخار به معنی خراب شدن و پوسیدن چیزی مورد استعم

، مشتق از ایرانی باستان palma -دروغ گفتن، بهانه کردن احتمال از زبان پشتو  ـ پلمه
pati - dambā  از ریشهdab – حسن فریفتن[این واژه در گویش 716، 1393 دوست .]

فرخار به شکل واژه ترکیبی آوپَلمَه به معنی کاری را درست انجام ندادن و یا سرسری کار 
همان معنی بهانه کردن نهفته است؛ مثال: امو کاره  جا هم مجازاًد، که در اینکردن را گوین

 )همان کار را سرسری انجام دادم، گذشت(. یك آوپلمش کدم رفت

قامت. برگرفته از ایرانی  آدم کوتاهـ  paxčakپهن و پست. در فارسی باستان  ـ پخچ
[. این کلمه امروز در گویش 635، 1393 دوست]حسن paxš،  فارسی میانه paxšeباستان 

نهایت شود: قدش بسیا پخچ گندست )قدش بی فرخار به معنی کوتاه و پست استفاده می
 . دشو گیر میای پخچ دلو یا خانه کوتاه است(
یك نوع سبد درازرویه مخروطی شکل. این واژه به همین معنی در گویش  ـ کجاوه

اش را ویند، که بسیار چاق باشد و قدمفرخار رواج دارد و به معنی مجازی آدمی را گ
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های آهسته با قدم)آن کس آهسته کجاوه رفتیسته ـآهسته و یا کج بماند: نَووُ کجاوه آهسته
های جنوبی و شمالی کوالب در افاده این مفهوم کلمه کج در حال رفتن است(. امّا در گویش

 برند. سبد را به کار می
قرار و کسی که به  در گویش فرخار به معنی آدم بیغم و اندوه. ـ  تالواسه / تلوسه

گیرد:  خاطر غم، دلش آتش گرفته باشد و خود را به هر طرف بزند، مورد استعمال قرار می
 داند(. قراری دارد که خدا میقدر بیچاره آن)آن بی دانه ای داره، که خدا میاَمو بچاره تلوسه

 
توان پیدا کرد که در آثار شاعران  میهای فارسی را های متذکّره لغتدر گویش
نویسان گردآوری و معنی شده است. برخی  کار رفته و از جانب برخی از فرهنگماوراءالنهر به

از لغات در اشعار نویسندگان مناطق دیگر نیز آمده است که این دلیل گسترش لغات یك 
 [. 37-36، 2013 اف الدّین]سیمی باشد ها میمنطقه به منطقۀ دیگر در آن قرن

های جنوبی و شمالی کوالب تاجیکستان از منابع مهم و گویش فرخار افغانستان و گویش
ها لغات نادر روند. در این گویش شمار میداری لغات کهن زبان فارسی بهنگه ۀبااعتبار در مسئل

است. بررسی  خراسانی و ماوراءالنهری از سالیان دور و دراز گرد آمده، تا به امروز محفوظ مانده
های گوناگون تاریخی،  ها را در دورهها، وضع پیوند زبانیاب زبان فارسی در گویشهای کم واژه

گسترش زبان و  های ایرانی را در حوزهسازد. پیوندهای تاریخی زبان در این مناطق آشکار می
النهر سرزمین و سازد. خراسان و ماوراء های مختلف، از زمان باستان تا به امروز روشن می لهجه

های ایرانی شرقی بوده، پس از متروک شدن  مکان همیشگی گسترش و تشکّل زبان و لهجه
ویژه سغدی در آثار دری دوره های شرقی ایرانی، بهها و گویشها لغات زیادی از زباناین زبان

فوظ های مورد نظر برخی از لغات کهن و نادر زبان سغدی محشود. در گویش اوّل مشاهده می
اند.  های ایرانی کوشش کردهها در زباناند و محقّقان از دیرباز روی مشخّص کردن آن مانده

اند، مورد  کار رفتههای دوره اوّل به نامهچنان چندی از لغات سغدی، که در آثار و فرهنگهم
 .دباش اند. این تحقیقات از جهت شناخت لغات آثار بسیار مهم می تحقیق تاریخی قرار گرفته

های های سغدی که در گویش فرخار افغانستان و گویش های چندی از واژهنمونه
 :شوند جنوبی و شمالی کوالب تاجیکستان استفاده می

در زبان سغدی خواندن، فریاد کردن، صدا کردن. این واژه در گویش فرخار  ـ چغر
یرد؛ مثال: جَغ گ افغانستان به شکل چیغیرک به معنی اطفال خرد مورد استعمال قرار می

چنین های خرد اعصابم را خراب کرد( . هم)سروصدای طفل ووَغ چغریکا سرمه ویران کد
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 سان یكهای مذکور جای دارند که به شکل و معنای کلمات دیگری سغدی در گویش
  شوند: استعمال می

 . زیب و زینت زینت، ـ زیور
 شروع.  ـ آغاز

 یگان کس. ـ برخی

 .های عقب رشدیافته و بزرگباالن، دارای پایاز جمله راستحشرات ضررناک  ـ ملخ

 دشت، دامنه.  ـ راغ
سخت، فشردن، سخت کشیده شده. این واژه به همین  ـ ترنگراست و غیره.  ـ ستیغ

 ای چوه ترنگ بستی؟ رود؛ مثال: درزه کار می شونده به معنی در هر دو گویش تحقیق
  ؟(.ای چوب را سخت بسته کردی )درزه
سان را افاده  شاده. این کلمه در هر دو گویش متذکّره معنی یكکرها کردن، باز،  ـ هیلّ

مردم بزرگ و فربه. این واژه در  ـلونبه کند؛ مثال: دره یلّه ماندی، خانه خنك شید.  می
 . گویش فرخار به شکل لُمبُك به معنی چاق و فربه کاربرد دارد

هُوچَت به معنی آزاد برداشتن یك چیز  راست کردن. در گویش فرخار به شکل ـ هوچ
گیرد؛ مثال: میده بچه ره هوچت ای زمین ورداشت و  از روی زمین مورد استعمال قرار می

های جنوبی و شمالی کوالب هوچ به معنی برداشتن، راست کردن استعمال  رفت. در گویش
 وسیع دارد.  

نی، که علف هرزه در میان پاک کردن پالیز یا زراعت از خار و خاشاک. زما ـخوشآوه 
 روید، تازه کردن و چیدن آن را در گویش فرخار خوشاوه گویند.  های خوردنی می سبزی

تهی، سست، خاکی که پای بمانی پای آدم داخل آن فرو برود؛ مثال:  میانـ  کاواک
شونده خیلی  )بوده است(. این واژه در هر دو گویش تحقیق زمین کاواک بدست

  باشد. سیراستعمال می
 شود؛ در شکل واژه مرکّب سرآسیمه، به معنی عجله و ورخطایی استفاده می ـ آسیمه

 )مادرم باعجله از سر کوه پایین شده آمد(.  مثال: جِِییَم سرآسیمه، اَی کوه کَلپَا شیده آمد
های جنوبی و صورت زشت باشد که طفالن را با آن ترسانند. این واژه در گویش ـ کیخ

 شوداستفاده می هم ، هنگام منع کردن کودکان از خوردن اشیای مضرشمالی کوالب 
 [. 37، 2013اف،  الدّین ]سیمی

های رسند، از طریق زبان و گویش ها به نظر می نامهگروه دیگر لغات که در آثار و فرهنگ
 اند؛ مثال:  جنوبی و شمالی کوالب وارد شده ۀدیگر ایرانی به گویش و منطق
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های شناخته شده و پرکاربرد در گویش  تنبور. این واژه یکی از واژه ـ( )دنبورهدمبوره 
 .فرخار افغانستان به معنی نوعی از وسیله ساز و سرود محلی بوده است

گوید: لوخ در کتاب  های لوخ و غَلغَلِیج چنین می اف در مورد واژه الدّین . سیملوخ / لخ
افگنند یا از  در زمستان به مسجدها  فرس چنین معنی شده است: گیاهی است که-ال-سیاح

 گیر دارد. مؤلفوی حصیر بافند. این واژه در گویش فرخار به همین معنی استعمال چشم
 واژه غلغلیج را به معنی دَغدَغه آورده است. این واژه در زبان سغدی با پسوند «لغت فُرس»
اچ به گونهـای غلغلیچ به معنی دغدغه میباشد. چنانبغل بخاراند و  ا پهلو و زیرکه کسی ر

گویند. بعداً هر دو غین را کرات بدهند و بعضاً غین دوّم را به  کََتکََدِی بخنداند. به هندی
[. این واژه در گویش 15، 2013اف،  الدّین ]سیمی گویندغََلمَلِیچ میم بدل کنند، یعنی 

معلوم نیست، مورد صدای بسیار و کاری که راه آن ومعنی سرگونه غلمغلیچ بهفرخار به
)ای خواهرجان  یاوم گیرد؛ مثال: ای خورک ده ای غلمغلیچ هیچی ره نمی استعمال قرار می

 توانم(. در این سروصدا، هیچ چیز را پیدا کرده نمی
اندوه، غصّه. این واژه در گویش فرخار دچار تحوّل معنایی گردیده به معنی آرزو  ـ ارمان

  اهلل بروم. ای بیتیرد؛ مثال: ارمان دارم، که به حج خانهگ و هوس مورد استعمال قرار می
 ۀهای منطقبیرون کشیدن شیره چیزی. این واژه در گویش فرخار و گویش ـ لنج

  گیرد. معنی بیمار، کسل، رنجور مورد استعمال قرار میجنوبی کوالب به
اصل  انیهای اصیل یعنی ایر شونده کلمههای تحقیقترکیب لغت گویش در طورهمین

ها به های این محالت، آناسفاده شده است. وابسته به محیط جغرافی و تاریخ خلق تربیش
اند. باید قید نماییم که در آثار خطّی نیاکان این  تغییرات شکلی و معنایی نیز دچار شده

د. ان ها را واژگان اقتباسی گرفتهاستعمال بوده، حاال جای آن اصل سیر های ایرانی قبیل کلمه
تر خصوصیت در گویش فرخار و گویش های جنوبی و شمالی کوالب این قبیل واژگان بیش

های تاجیکی و دری ها در اساس گویشهای معنایی آنعمومی استعمالی داشته، خصوصیت
 نیاز به تحقیقات مکمّل دارد. 

 شونده تحقیق هایگویش لغت ترکیب در اقتباسی های واژه
های رود. اقتباس از راه ها به حساب می واژه زبان، قبول وام شویهای غنییکی از راه

های زبان بیگانه به طبیعت زبان کاربر مطابقت  گوناگون صورت گرفته، با گذشت وقت کلمه
گردند. به اندیشه  کنند و در این زمینه به تغییرات شکلی و معنایی دچار میپیدا می

در انکشاف تمدّن خلق دیگر از روی مقدار  مقام این یا آن خلق را» پروفسور ح. مجیداف
های دیگر داده است، به آسانی معیّن کردن های که زبان آن ملت به زبانعمومی کلمه
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ها مشاهده های مختلف بین آن های دنیا، اثر رابطههای لغوی زبانممکن است. در اقتباس
ن یا آن حادثه تاریخ ای ایشوند. هر یك کلمه اقتباسی ترکیب لغوی زبان گواه زنده می

 [. 94، 2007]مجیداف « گذشته صاحبان آن است
های اقتباسی استوار بوده، نظام معیّن زبان  های دری و تاجیکی موقع کلمهدر گویش

ها ها گشته است، که آموزش آن زنده خلق باعث تغییرات صوتی و صرفی یك گروه کلمه
 رود. شمار میمهم به

شناسی  اقتباسات در بخش واژه برجسته بوده است. در زبان باید ذکر نماییم که تأثیر
های لغوی در مثال مواد های لغوی و معنایی واژگان، صنفمعاصر تصنیفات کتگوری

درآمده است. تصنیفات و بازگویی ترکیب لغت زبان ادبی   های گوناگون به حکم عنعنهزبان
های اقتباسی به  . راه یافتن کلمهرودحساب می در بخش منسوبیّت زبانی از مسائل مهم به

های دری روند طبیعی زبان بوده است. در اطراف اقتباسات در ترکیب زبان و زبان و گویش
اهلل شهرانی، غفار نویس، همایون باختریانی، عنایتمحقّقان عبداهلل افغانی ،های دریگویش
شناس  اند. از جمله زبان هگیر انجام دادجان عابداف و دیگران کارهای چشمعثمان یف، جوره

های عربی، پشتو، هندی، ترکی، روسی، انگلیسی، و فرانسوی در ها را از زبانواژه عابداف وام
 السراج افغانستان مشخّص و معیّن کرده است. گویش جبل

های اقتباسی هندی، چینی،  تر )با استثنای واژهترکیب لغت زبان ادبی تاجیکی را بیش
های زبان المللی تشکیل داده، در گویشهای عربی، ترکی و روسی و بین اژهیونانی و غیره( و

های جنوبی و گردد. گویش می تای رعای گزینی تا اندازه تاجیکی وابسته به محل، روند واژه
های جنوبی زبان تاجیکی، نیز از این تأثیرات دور نمانده شمالی کوالب چون زیرگروه گویش

نماید. به  خصوص عربی، آن برتری کسب می هاقتباسات، ب است و حتّی در بعضی گروه
های جنوبی را  معیّن ذخیره لغت لهجه ای گوید: یك حصّهیف می اندیشه پروفسور غفار جوره

های واژه ای یا زبانی نیست، که از تأثیر دهند. واقعاً، شیوه های اقتباسی تشکیل می کلمه
ها برابر نیست. اگر  های اقتباسی در همه شیوه دار کلمهزبان دیگر به تمامی آزاد باشد، امّا مق

ها تفاوت های جنوبی را با شیوه شمالی مقایسه کنیم، بین آن نظر هم لهجهاز همین نقطه
های  توانیم، که تعداد کلمه نماییم. با وجود این، هرگز گفته نمی معیّنی را مشاهده می

اندازه در  باشد. محدودیّت معیّن، یك  میهای جنوبی ناچیز  اقتباسی در ذخیره لغت لهجه
نظر رسد. در فصل واحدهای لغوی اقتباسی عربی و روسی های اقتباسی ترکی به مورد کلمه

 [. 94، 2017یف،  ]جوره های زبان تاجیکی حتّی برتری دارند های جنوبی از دیگر شیوه لهجه
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 :پشتو زبان اقتباسی های واژه
های  ها و در زمینۀ آن داد و گرفت واژگان، از پدیدهزیستی قوم و ملّتروابط و هم

ها و اینترنت،  باشد و گذشته از این در زمان رشد رسانه معمولی در جامعه بشری می
تواند خالص بماند. امروز با رشد علم  هیچ زبانی نمی گسترش روزافزون امکانات ارتباطی،

شان وارد م نو تخنیکی با اسمها مفاهیتخنیك، ساختن وسایط تخنیکی و عملیات با آن
 شوند. اگر به قرن گذشته نگریم، ورود زیاد لغات اقتباسی روسی و زندگی و روزگار ما می

مغولی با هجوم ـ المللی را خواهیم دید. به عصرهای میانه نگریم، شاهد ورود لغات ترکیبین
عربی را که در مراحل های  های ترک و مغول خواهیم بود. واژه های قوم و قبیلهو لشکرکشی

ایم، در شعر و ادب فارسی و روزگارمان  تشکّل زبان پارسی دری و عصرهای بعدی وام گرفته
 بریم.  کار میبه

آمیختن »دهد:  های بیگانه را به زبان، چنین شرح می محمدتقی بهار عوامل ورود کلمه
سایه یا جای  لطبع از همبا ،که زبان هر چه را که ندارد ها بر چند قسم است، یکی این زبان

که قومی از لحاظ احتیاج و یا به سبب  ستاند و آن را وارد زبان خود سازد. دیگر آن دورتر می
اختالط و امتزاج با قومی دیگر لغات را بگیرند و صورت اصلی و حقیقی آن را حفظ کنند، 

 [. 254، 1384 لیکن آن را مطیع ترکیب، صرف، نحو و لغات خود کنند ]بهار

رسد.  نظر می اصل استوار به های زبان دری موقع واژگان ایرانی در ترکیب لغت گویش
های انکشاف داخلی باعث وسیع شدن دایره ترکیب لغات  اصل در اساس قانون های ایرانی کلمه

برداری نموده است.  های دیگر بهره اند، که این روند با گذشت وقت از عامل ها گردیده این لهجه
باشد، به  طلب می طلب و تحقیق  های انتشار آن بحث که خود پیدایش و خصوصیتزبان دری، 

اندیشه محقّقان ساحه، در حدود ماوراءالنهر سابق به عوض سغدی و در سمت جنوب و شرق 
 های گروه پامیری به وجود آمده است.   به عوض باختری و یا یکی از زبان

 ن پشتو چندان تأثیر برجسته ندارد، با آنهای دری واژگا های لغوی گویش در تشکّل گروه
ها درخور  اند که بررسی آن های لغوی سیراستعمال های پشتویی در بعضی گروه واژه وام ههم

نشین به  شان در مناطق تاجیك گیرشوی تر به جای ها از زبان پشتو بیش باشد. واژه اهمّیت می
ای دری منطقه  نگام بررسی لهجهاند. محقّق طارق ذاکر ه های زبان دری راه یافته گویش

زبان و  زیستی اقوام تاجیك ها از زبان پشتو را در هم واژه عامل زیاد وام ،رود ننگرهار سرخ
 [. 70، 1391 ]ذاکر داند پشتوزبان کنار هم می

در »دهد:  شناس ل. ن. کیسیلیاوه چنین توضیح می های پشتوی را شرق سبب ورود واژه
زبان  1936عمل آمد، که در سال ست زبان تحوّالت نظررس بهدر سیا 1930های آخر سال

های دولتی، به  پشتو به حیث زبان دولتی شناخته شد و زود به حیات روزمرّة مؤسسه
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جان [.  به اندیشه عثمان15، 1985]کیسیلیاوه، « سیستم معارف و مطبوعات راه یافت
نشین به  ام پشتو در مناطق تاجیكزیستی اقوهم ها از زبان پشتو در نتیجه واژه ،عابداف
های تاجیك و زیستی قومهم در طول عصرها در نتیجه» .اند های زبان دری راه یافتهگویش

]عابداف، « های تاجیکان افغانستان داخل گردیده است های پشتو به شیوهواژه پشتون،
1977 ،131 .] 

مناطق جنوبی و جنوب و های تر گویشهای زبان پشتو را در ساحه مختلف و بیش کلمه
رقص ملّی افغانی،  ـ اتنکرسی،  ـ  چوکیچه: شرقی افغانستان دیدن ممکن است. چنان

 افالس و غ.  ـ چتلپول،  ـ پیسه

تر در بخش های پشتویی بیش واژه آید، که وام از بررسی گویش فرخار افغانستان برمی
ها های علمی در دانشگاه غانستان و رتبههای نظامی در ارتش اف اند. اکثراً رتبه حربی راه یافته

طرفه نبوده، در این روند  های دری و پشتو یكگردد. تأثیر زبان های پشتو بیان می با واژه
 گردد. تر مشاهده مینقش زبان دری بیش

های نظامی در ارتش افغانستان واژگان پشتویی  های دری برای افاده رتبه در برابر واژه
های گوناگون قابل فهم است؛ مثال: ها برای باشندگان محلمعنی آن شوند که استفاده می

دریستیزوال، دوهوم بریتمن، تورن، جگرن، دگروال، بریدجنرال، تورن جنرال، دگر جنرال، 
 ستر جنرال، لوی دریستیز و غیره. 

در برابر زبان دری ازصدسال به این طرف، با زبان پشتو در گفتار این منطقه تاریخی 
کار برده های کشور واژگان پشتو بههای علمی در دانشگاه پیدا کرده، حتّی در افاده رتبهمقام 

  شوند؛ مثال: می
معنی کسی که تازه به صفت استاد به فعالیت شروع نموده است، به ـ )پوهیالی( پویالی
با  های استادان گویند. رتبهدانشور ترین رتبه استادی، که ایرانیان با آن یییعنی ابتدا

 های آن با واژگان زبان پشتویی افاده خود را یافته است:  گذشت وقت تغییر یافته، همه زینه
  گویند. یاردانش دوّمین رتبه استادی، که در زبان فارسی آن را ـ پونیار )پوهنیار(

گویند. در این سه  می ژوهپ دانشسومین رتبه استادی که در فارسی ایران،  پوهنمل
ابق قانون تحصیالت عالی افغانستان استاد نوکار باید به صفت دستیار استاد اوّلی مط ،رتبه

 بلندرتبه در صنف درسی بروند و درس دادن را تجربه کنند. 
گویند. در  اندوز دانشچهارمین رتبه استادی، که ایرانیان به آن  ـ پندوی )پوهندوی(

  تواند به شکل مستقل در صنف درس بگوید. این رتبه استاد می
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پنجمین رتبه علمی است که در این رتبه علمی، استاد باید به  ـ پونوال )پوهنوال(
 های زیادی را تألیف کند.  تألیف آثار مشغول شود و کتاب

آخرین رتبه علمی است، که باید استاد درجه علمی دکترا داشته باشد  ـ)پوهاند(  پوان
 خوانند.  و او را پروفیسور نیز

 : اند تر موقع استعمال پیدا کرده ژگان پشتو بیشدر نظام تعلیمی، وا
 دانشگاه؛ ـ  پنتون )پوهنتون(

  فاکولته. ـ پنزی )پوهنزی(
از واژه از سارنه گرفته شده، معنی آن به زبان فارسی نظارت، مشاهده، تدقیق  سارنوال
ر زیاد باشد. مفهوم این واژه این است، که بر یك موضوع یا یك شیء بعد از فک و ارزیابی می

آید که  چنان این واژه به معنی شخصی می جانبه تصمیم گرفته شود. هم و بررسی همه
مخصوص شرعیات به انجام رسانیده و در بخش حقوقی فعالیت کند.  تحصیالتش را در رشته

 شوند.  ها وکیل مدافع شخص هم می سارنوال
باید خاطرنشان کرد  غیره.کنند و  جا فعالیت می ها در آن مکانی، که سارنوال ـسارنوالی 

 شود.  که سارنوال در زبان دری با )ث( زبان پشتو نگاشته می
شوند:  های گوناگون نیز استعمال میدر برابر واژگان دری، واژگان پشتو در افاده مفهوم

  شود. جای این، واژه داروخانه استعمال میمعنی داروخانه. بعضاً بهبه ـ دمتون )درملتون(
[. در گویش فرخار به همین 103، 1958نویس،  مندی ]افغانیاحسان قرض، ـ پور

 کنم.  قدر( مینت نکو، خدا بته، پورته ادا می)همین معنی کاربرد وسیع دارد؛ مثال: همیقه
[. در گویش فرخار هم به همین معنی 264، 1958نویس، دسته، جمعیت ]افغانی ـدَل 

 فتن ده توی.گیرد: دَل شیده ر مورد استعمال قرار می

 داری در گفتار روزمرّه مردم موقع استوار پیدا کرده است:واژگان بخش سیاست و دولت
مندان، اشخاص سیاسی، گروه بزرگ از نمایندگان مردم، دانش ـ لویَه جِِیلگََه )لویَه جِِرگََه(

 کنند.  شوند و در مسائل بسیار مهم و اساسی کشور با هم مشورت می که دور هم جمع می
مجلس ثنا، مجلسی که اعضای آن از بزرگان و اعیان  ـ)مشرانو جرگه( رانوجِِیلگََه مُش

 جمهور انتخاب گردد. وسیله رئیسکشور به
 دم در پارلمان. رمجلس نمایندگان م ـ)ولسی جرگه(  وُلُسی جِِلگََه

 رسند:  در افاده صفت نیز واژگان پشتو به مشاهده می
های زبان دری به شکل  ر گویش فرخار و دیگر گویشقوی. این واژه د ـ تََکلََه )تََکرََه(

 شود.  تکله به همین معنی استعمال می
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به معنای  لوی[. واژه پشتو 521، 1958نویس، ]افغانی بوی نوعی از برنج خوش ـ لََوَنگی
فرخار تحوّل معنایی کرده، هم به معنی بزرگ و هم به معنی آدم   آید؛ امّا در لهجه بزرگ می

 ای شریف لوی آدَمُست.  گیرد؛ مثال: اَکَه منش مورد استعمال قرار میگفروتن و بزر
شده [. در گویش فرخار مویی کوتاه103، 1958نویس، ]افغانی شده پیشانیمویی بافته ـ پیکََی

 گیرد. پیشانی را پیکی گویند و بعضاً کلمه کاکُل به همین معنی مورد استعمال قرار می

خصوص گویش  ههای زبان دری، باژگان زبان پشتو در گویشاز تحقیق میزان استفاده و
دانشگاهی و ـ آید که این قبیل واژگان زیادتر در ساحه نظامی، تعلیمی فرخار افغانستان برمی

 اند.ها مورد استعمال پیدا کرده به ندرت در دیگر ساحه

دواخانه و مرادف های دری، مثالً باید یادآوری نمود، که زیاد واژگان زبان پشتو در گویش
ای آن استفاده شده، در گفتار همگان خصوصیت عمومی پشتوی آن درملتون هر دو گونه

 اند.  استعمالی پیدا کرده

های پشتویی استفاده  های جنوبی زبان تاجیکی برعکس گویش فرخار کلمهدر گویش
 رسد.  سغدی استوار به نظر میـ نشده، موقع واژگان کهن ایرانی

 عربی باسیاقت واژگان

زبان فارسی دری و تاجیکی تاریخ کهن دارد. نثر فارسی از هزاران سال پیش تا به امروز 
ها به آسیای میانه و  های بسیاری را پس سر نموده است. هجوم عرب تحوّالت و دگرگونی

 عمل آورد.  ماوراءالنهر در حیات سیاسی و فرهنگی این مردمان تغییرات کلّی به

قاد و گرایش بسیار زیاد مردم نسبت به دین اسالم باعث شد، که از سوی دیگر اعت
ایرانیان زبان عربی را یك زبان بیگانه ندانند و در برابر ورود واژگان عربی، که دارای هویّت 

اند. در  دینی بود موضع دفایی نگیرند؛ از این رو کلمات عربی زیاد وارد زبان فارسی شده
طور وسیع آموخته شده است ؛ نگرید: رد  اقتباسات عربی بهشناسی تاجیك میزان کارب  شیوه

و غیره [. در  4-1، 2010آوه، . سنگین2013؛ نظراف، 38، 2008اف، . زمان1977]وزیرآوه، 
های آوایی، ساختاری و معنایی خصوصیت»اف تحت عنوان  کار علمی محقّق ا. رجب

طور مجموعی مورد تحقیق به« کیهای جنوبی زبان تاجیهای اقتباسی عربی در گویش کلمه
های جنوبی برای تحقیقات آینده  های زبانی اقتباسات عربی در لهجهقرار گرفتن خصوصیت

[. محقّقان 2020اف،  ای مساعد علمی را فراهم آورد]رجبشناسی زمینه ساحه لهجه
های  لمههای آن کیف، ل. ن. کیسیلیاوه در زبان دری و گویش جان عابداف، غفار جورهعثمان

 گوید:جان عابداف میاند. عثمان ها را معیّن کردهاقتباسی عربی و درجه کاربرد آن
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های  شوند، با طرز استعمال خود از شیوه های عربی، که در شیوه کار فرموده می کلمه»
 [.130، 1977]عابداف « کنند تاجیکان افغانستان، تاجیکستان و ایرن اساساً فرق نمی

واژه عربی در زبان فارسی خیلی زیاد است؛ اما بحث ما به دو گروه م وامدانیکه میچنان
 واژه های عربی اختصاص یافته است:از وام
های که خاصیت گویشی پیدا نموده، در صورت ادبی و نوشتاری زبان آن عده واژه ـ1

 در شوند؛ امامعنی متفاوت از گویش استفاده می هم به یا شوند ودری یا استفاده نمی
استفاده شده،  سان یكبه شکل و معنی  های آن اکثراًادبیات نوشتاری تاجیکستان و گویش

 کند.ها فرق میها در گویشدر موارد اندک معنی آن
های جنوبی و شمالی کوالب مورد گویش که خاص گویش فرخار است، در یهایواژهـ 2

 .استعمال ندارند
شونده، تفاوت شکلی و معنایی را های تحقیقویشهای عربی میان گ در افاده معنای واژه

 طور مثال:نماییم؛ به تر مشاهده میکم
یك مشتی از هر چیزی، دسته شمشیر، کارد و مانند آن این واژه در  ـ قوضه )قبضه(

خود  دست بهچیز و یا همه صالحیّت را گویش فرخار به شکل قوضه کردن به معنی همه
 .شود گرفتن، زیاد استعمال می

های جنوبی و شمالی کوالب صرف فرخار و گویش  خواندن. این واژه در لهجه ـ تالوت
  های دیگر. شود، نه در مورد خواندن کتاب معنی خواندن قرآن کریم استعمال میبه

شایسته بودن، شایستگی، سزاواری، سزاوار. در گویش فرخار به همین معنی  ـ باو )باب(
رویی معلوم : ای اَکَه ای کرته باووت بوده، همیقه خوشخیلی سیراستعمال است؛ مثال

   زیبد(.ای تنت بوده بسیار برایت می)ای برادر این پیراهن اندازه شه که می
اش  فرخار دیگر به معنی اصلی  تشخیص، نگارش، امتیاز. این واژه در لهجه ـ تعیین

ور مورد استعمال قرار داشته و گردد، بلکه به معنی آدم قابل اعتماد و قابل با استعمال نمی
با معنی اصلی این واژه، یعنی مشخّص، ارتباط معنایی دارد، امّا کامالً یك معنا نیستند، 

)همان چیزی را که گفته بودی  مثال: همو چیزی گُفتَگیتَه بَدَست یك آدم تعیین بُتی بیاره
 یك آدم قابل اعتماد بده بیاورد(. دست به

مانده در گویش فرخار و  واژه به شکل واژه ترکیبی سبیل راه، روش. این ـ سبیل 
گونه جا بماند، بهچه که بعد وفات از کسی بهمعنی آنهای جنوبی و شمالی کوالب بهگویش

 خوشی استفاده نکرده باشد. را به شود. یعنی مال و دارایی که صاحبش آنکنایه استعمال می
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به عاقوقاق فرخار به شکل واژه ترکیبی   هنافرمان، خودسر. این واژه در لهجـ  عاق
 شود. کار برده میمعنی به نهمی

ستم کردن. این واژه در گویش فرخار به شکل مصدر جوراندن، به معنی آزار  ـ جور
زار گیرد؛ مثال: بُرَه آخی، همیقه جوراندیم، که ای جان بی دادن زیاد مورد استفاده قرار می

های جنوبی و شمالی کوالب ی که از جان سیر آمدم(. در گویشقدر آزارم داد)برو، آن شیدم
جبر و جور گفتن، به معنی داد و فغان و ناله کردن آمده است: همیقه جوری گفت، که ای 

 [. 869، 2012 خاو بیدار شیدم ]ف،گ،ج،ز،ت

خوانی به معناهای تکیه زدن به چیزی و جای وسیع برای انجام مراسم عزا و روضه تکیه
ی است که یخوانی، مطالب و شعرهاباشد. مراد از روضه د، که معنای دوّم آن مجازی میآی می

خوانند. این واژه به هر دو معنی در گویش فرخار  در هنگام سوگواری باالی منبر می
جا شود، امّا زمانی که مراد از جای وسیع برای انجام مراسم سوگواری باشد آن استعمال می

تلفّظ گردیده و به معنی  تََقِیَهفرخار به شکل   ند. واژه تکیه در لهجهگوی خانه میرا تکیه
شود؛ مثال: تقیه تی)زیر( سرم سختی هست، که سرمه )سرم  متکا یا بالشت هم استعمال می

درد گرفت. در شمال کوالب واژه تکیه به معنی بالشت زیر سر و تکیه کردن، به معنی  را(
 اتّکا کردن مورد استعمال دارد.

افگنده، کهنه، فرسوده. در گویش فرخار این واژه در عباره اسقاط و دوره به ـ  اسقاط
چنین شود. همکنند، استفاده می معنی پولی که بعد مُردن در سر قبر به مردم تقسیم می

گونه مرادف واژه گویند که اسقاط سرت بماند، که اینزمانی که کسی را دعای بد کنند می
 .باشدسبیل می

های جنوبی و شمالی کوالب در  فرخار و گویش  هر آیینه، به راستی. در لهجه ـ بتََّهالََ
 شود. شاید و یا امکان دارد استعمال می به معنی اََلبَت،شکل 

آزرده شدن در گویش فرخار  به معنیدرد، دردمندی، رنج و اندوه. این واژه  ـ الم
ای زد که اَلَمُم  ؛ مثال: گپای گَندَهباشد خصوصیت لجهوی پیدا کرده، خیلی سیراستعمال می

 های جنوبی و شمالی کوالب هم به همین معنی وجود دارد.  کَد. در گویش
شونده موقع استعمال دارد.  های تحقیق رشته، ریسمان خیمه. در گویش ـ تناو )طناب(

 )یك نوع بازی، که کودکان با آن بازی طنابهای آمیخته چون  این واژه هم به شکل واژه
 .نیز کاربرد دارد تناوپیچ،، باز طنابکنند( ،  بازی می طناب

آزردن، این واژه هم در گویش فرخار و هم در منطقه جنوبی و شمالی کوالب به  ـاِیذا 
شود، بلکه به معنی شرم و حیا و ایذا دادن به معنای کسی را  معنای آزردن استفاده نمی
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نین یادآوری باید کرد که واژه ایذا در گویش چ گیرد. هم شرمانیدن مورد استعمال قرار می
 فرخار خیلی سیراستعمال است.  

شایسته بودن، سزاوار بودن. این واژه در گویش فرخار تغییر معنایی نموده، به  ـ بابت
چنان این واژه در  شود: ای بابَت تو گپ گنده شُنیدُم. هم معنای باعث و خاطر استفاده می

)عاید به( و  کوالب نیز دچار تحوّل معنایی گردیده، به معنایهای جنوبی و شمالی  گویش
 ]ف،گ،ج،ز،ت ای گیرد: بابت نصیحت ای منه نغزتر نیسته ای( مورد استعمال قرار می )درباره
2012 ،108.]  

به معنی با صدای  بُوقََس نایی نبرد، آواز جنگ. در گویش فرخار این واژه به شکل ـ بُوق
گویند؛ مثال: آو  صدای جوشیدن آب را نیز بوقس می چنان همو آید  بلند گریه کردن می

)آب داخل چاینك به شدت در حال جوش است( یا: شریف کل  چاینیك بوقس جویشیدیس
اش را زد که با صدای بلند قدر بچه)شریف طاس آن همقه بچشه زد که بوقس گریه کَدیس

معنی صدایی بوق بهـ ب به شکل بوقهای جنوبی و شمالی کوالگریه دارد(. این واژه در گویش
 گیرد.  نیز مورد استعمال قرار می ،آید اختیار از گلو بیرون می که در نتیجۀ خوردن چیزی بی

معنای دشنام زبونی، فرومایگی، خواری. این واژه در هر دو گویش مورد نظر، به ـ حقارت
 رس. نکن ای خدا بت رگیرد: حقارت بسیا دادن مورد استعمال قرار می

معنی در مجلس سوگواری اشتراک کردن. آغاز و اوّل هر چیز، فاتحه خواندن به ـ فاتحه
معنی مجلس سوگواری و هم به معنی نامزد  دو گویش متذکره هم به اما واژه فاتحه در هر

 گیرد.  شدن مورد استعمال قرار می
[. در 27، 1392]راضی  نام روزی، که خداوند متعال روان بندگانش را آفرید ـ الست

وقت مورد فرخار این واژه به شکل مرکّب مست و الست، به معنی خوش و خوش  لهجه
های گیرد؛ مثال: مست و الستی هستی که غم دنیاره نداری. در گویش استعمال قرار می

 وقت مورد استعمال دارد.معنی خوش گونه بهجنوبی و شمالی کوالب واژه الست به همین

 : است فرخار گویش خاص عربی اسیاقتب های واژه

فروش. این واژه به همین معنی در گویش فرخار خیلی سیراستعمال است و  پارچه ـ بزّاز
 گویند. فروشی را بزّازی می دکان پارچه

کار نرفته،  اش به ناکس، فرومایه. این واژه در گویش فرخار دیگر به معنی اصلی ـ سقط
چنان این واژه شود. هم به شکسته و ریخته استفاده میبه معنی خرا سَقََلطََهبلکه به شکل 

زمستان سخت و  به معنیاش،  های جنوبی و شمالی کوالب به شکل تلفّظ اصلی در گویش
 شود؛ مثال: خنك سقط شید همه ره خنك زد.  خنك سخت استفاده می
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ادبی  به معنی دستور. این واژه در گویش فرخار خیلی سیراستعمال بوده، در زبان ـ اذن
کنم. باید ذکر نمود، که این واژه  اهلل کاره پَگَه شورو میشود؛ مثال: به اذن دری استفاده نمی

 های جنوبی و شمالی کوالب کاربرد ندارد.در گویش
استوار، اهلّ اعتماد بودن، اعتماد داشتن. این واژه به همین معنی خصوصیت  ـ سُقه

گیرد؛ مثال: اَگَه خَور سیقّه  ورد استفاده قرار نمیگویشی پیدا کرده، در زبان نوشتاری دری م
)اگر خبر راست آورده  سایه ره جنگ انداختیآورداشی خوب، اَگَنی به گپ ایله ای دوته هم

 سایه را جنگ اندختی(. ورگرنه به گپ دروغ دو هم باشی خوب،
ن زغیر پُر [: یك دبّه کالنه ای روغ95، 1383 ]راضی دان، کدوی میان تهی روغن ـ دبّه

 کده ماندم. 
معنی آدم خودسر گونه طرمطیاق بهفر و شکوه. این واژه در گویش فرخار به ـ طمطراق

مثال: اِی طرمطیاقه اَی کُشا  شود؛ و متکّبر و نافهم بوده، در زبان ادبی دری استفاده نمی
 فهمد(. دری)این آدم نافهم و مغرور را از کجا آوردی که گپ را نم فهمه آوردی، گپّه نمی

 گردد.  گونه کشا تلفظ می گویش فرخار واژه پرسشی کجا به
[. در گویش فرخار به معنی پارچه 168، 1383 جامه، چادر درپیچیده ]راضی ـقطیفه 

 مورد استعمال دارند. ،اندازند کالن و نازک که مردان در سر شانه خود می
به معنی نوع صدای  قََمـ قََمکوزه، سبو. این واژه در گویش فرخار به شکل  ـقمقمه 

گیرد؛ مثال: ای کو، ته شیده  خوردن آب، که آن را دیگران بشنود، مورد استعمال قرار می
  )از سر کوه پایین شد و پیاله آب را زود زود نوشید(. قم سر کشید-پیاله آوه گرفته قم

و کیانه( به )کتره  عبارهپوشیده سخن گفتن. این واژه درگویش فرخار به شکل  ـکنایه 
گیرد؛ مثال: گپته براال  معنی کسی را غیر مستقیم سخن زشت گفتن مورد استعمال قرار می

 )سخنت را آشکارا بگو کنایه نزن(. بگو کتره و کیانه نزن
بدبخت، در گویش فرخار به شخص بسیار پیر و از پا افتاده، در هنگام قهر و  ـ مفلوک

 .شود غضب استفاده می
 کردن، معالجه کردن. درمان  ـ تداوی

خلقی و هم  های عمومی باید ذکر نماییم، که در ذخیره لغت شیوه هم کلمه
خلقی  های عمومی توانند. ولی سیرمعنایی کلمه های واژگانی سیرمعنا شده می دیالکتیزم

 گردد، که این چند سبب دارد: تر مشاهده می بیش
غت هر یك شیوه را تشکیل تر ذخیره ل خلقی قسم اساسی بیش های عمومی ( کلمه1

 دهند.  می
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تیپ و چه گوناگون تیپ نابرابر و  های هم خلقی، چه در دایره شیوه های عمومی ( کلمه2
 شود.  ناهموار پهن می

خلقی در این یا آن محل نه با معنای اصلی  ( در بسیار موردها این یا آن کلمه عمومی3
 [. 232، 2017یف،  وره]ج یکم، بلکه با مفهوم دوّم یا سوّم معلوم است

یك نقطه جالب در کاربرد اقتباسات عربی در گویش فرخار افغانستان این است، که 
 دهند؛ مانند:  های ادبی تشکیل می تر لغات را کلمهبیش

 ورزی کردن.  دشمنی کردن، کینه ـ عداوت
 دهنده پدر و مادر.  نافرمان، خودسر؛ آزار ـعاق 

  ده فعل.توده مردم، مردمان سا ـعوام 
 خبر.  ناآگاه، بی ـ غافل
چنان واژه قلب در گویش برگردانیدن، واژگون کردن، واژگونی، دل؛ میانه. هم ـ قلب

چشم قلب داشتن، به معنی انسانی، که به مال و  عبارهشکل معنی دل و بهفرخار صرف به
 گیرد.  ناموس کسی به چشم بد نگاه کند، مورد استعمال قرار می

 ، گفتار. سخن ـکالم 
 پناه دادن، به فریاد رسیدن، به مزد گرفتن.  ـ اجاره

قرار گرفتن، احاطه کردن، دربندان. این واژه در ساحه جنگ )میان دولت  ـمحاصره 
 شود.  افغانستان و نیروهای مخالف آن( زیاد استعمال می

 روا داشتن، دستور، فرمان.  ـ اجازه
  شیدا، فریفته. ـ واله

  ، نافرمان.بیگانه ـ اجنبی
 نزدیك، آشنا، خویش.  ـ قریب
 آسا و غیره. سست، ناتوان، تنبل، تن ـ کاهل

تر کلمه و جای اقتباسات عربی ذیل بیشهای جنوبی و شمالی کوالب بهدر گویش
، عداوت، غافل، سبیلهای عوض کلمهشوند، مثال به خلقی استفاده می های عمومیترکیب

فاده تهای زیرین اسو غیره به ترتیب کلمه و عبارهقریب ، اجنبی ،واله ،،محاصره قلب
 ،خویش، بیگانه، زاره کردن، پیچاندن، دل، خبر بی، بدی، از برای اهللشوند: می

 و غیره. نزدیك
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های عربی در گویش  آید، که موقع کلمه شونده برمیهای تحقیقاز تحلیل مواد گویش
مالی کوالب زیادتر به جایی اقتباسات عربی های جنوبی و شفرخار استوار بوده، در گویش

 شوند. کار برده میهای اصیل تاجیکی به کلمه

های به تغییرات معنایی دچارشده و یا شکالً  کلمه ،های معمولی عربی در برابر کلمه
های جنوبی و ها در گویشاند. این شکلعربی نیز در گویش فرخار سیراستعمال ۀتغییریافت

نبوده، گروهی از این واژگان وابسته به حدود انتشار، محدود استعمال  شمالی کوالب رایج
 باشند؛ مانند:  می

نث به شکل عاجزه کنایه از زن، نیز أضعیف و ناتوان. این واژه با گرفتن )ه( ت ـ عاجز
گیرد. در فرهنگ مردم فرخار گویا که زن در مقابل مرد ناتوان است.  مورد استعمال قرار می

های جنوبی و برند و در گویش کار میل این واژه را نسبت به مفهوم زن بهبه همین دلی
 فرمایند. معنی زن کار میرا به ضعیف و ضعیفهشمالی کوالب سینونیم آن یعنی واژه 

معنی  گریبان، سینه، دل. این واژه در زبان فارسی دری تغییر معنایی کرده، به ـجیب 
های گیرد، که در گویش شود، مورد استعمال قرار می ای، که در بر پیرهن دوخته می کیسه

ای آن گویند و در گویش فرخار شکل دیگرگون شده کیسهجنوبی و شمالی کوالب آن را 
 شود.  هم استعمال می به قسم )جیووک(

آید.  دست میای است، که از تیغ زدن غوزه گیاه خشخاش به پادزهر، شیره ـ تریاک
کننده هر نوع مواد  هخلقی استفاد ریاکی و یا هم به شکل عمومیکننده تریاک را ت استفاده

های جنوبی و شمالی کوالب آن به شکل تریاک به معنی گویند. در گویش مخدِّر را معتاد می
 آید. افیون می
 واگذاشتن، رها کردن؛ ـ ترک
ر های جنوبی و شمالی کوالب به معنای افزار اسپ و خپاالن چارپایان. در گویش ـ جِِل

 شود.  کار فرموده می

نماید:  شناس حامد مجیداف خصوصیت زبانی این بخش واژه را صحیح قید می زبان
باشند، نه فقط از حساب  های زندگی آدمان میگر نوگری ها و معناهای نو، که انعکاس کلمه»

. توانند وجودآمده میهای دیگر نیز بههای از استعمال برآمده لغوی، بلکه با اصول ذخیره
گر بخشند، انعکاس ها و معناهای نو، که به نگارش و گفتار روح تازه می جهت مهمّ کلمه

 [. 243، 2007]مجیداف « هاستزمان، همین لحظه بودن آن های همین حادثه

آید، که در ترکیب لغت  از تحقیق اقتباسات عربی در گویش فرخار افغانستان برمی
های جنوبی و وار داشته، در برابر عمومیت با گویشاست گاه جایها این گروه واژگان  لهجه
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های زیادی در افاده معنایی و شکلی نیز هستند. در گویش فرخار شمالی کوالب، دارای فرق
اند،  معنا گردیده کار رفته، سیرتر بهاقتباسات عربی منسوب زبان ادبی حاضره تاجیکی بیش
های دری نیاز به یره وسیع گویشبه تغییرات صوتی دچار شدن این گروه لغوی در دا

 دارند.  ترتحقیقات بیش

 ازبکیـترکی اقتباسی واژگان
ها در طول تاریخ همیشه با هم در ارتباط بودند، از سوی دیگر زبان یك پدیده ملّت

ها به هاست. به همین خاطر رابطه بین ملّتها، خاص زبانمتحوّل است، تغییرات و دگرگونی
اند. اقتباسات دارای  ها را وام گرفته دیگر واژهصورت متقابل از هماشته، بهشان تأثیر گذ زبان

انداز روند تاریخی زبان و  ست که بررسی آن روشنیهای زبانییك قطار خصوصیت
ای است، که  شناس ز. مختاراف کلمه بیگانه پاره باشد. نظر به اندیشه زبان های آن می شاخه

گذراند و چون قاعده از  طرفه را از سر می ور و دراز و همهشوی د نشکل معیّن ندارد، معیّ
معنایی، گرامتیکی، اسلوبی مطابق شده، در  ـ های فونتیکی، نوشت، لیکسیکیروی خصوصیت

]مختاراف،  گیرد های گوناگون سیستم زبانی از روی معیار معیّن، مورد استعمال قرار می زینه
2001 ،32-33 .] 

های آن  چنین گویش مغولی به زبان فارسی دری و تاجیکی، این های ترکی و تأثیر زبان
زبان افغانستان   باشد. اقوام ترک همیشه در طول تاریخ در کنار اقوام دری قابل مالحظه می

های مشترک اجتماعی،  با داشتن تجمع های ساکن اصلی افغانستان بوده، زیستند و یکی از قوم
های  کشور در کنار هم هستند و از همین سبب واژهبرد کارهای  سیاسی و فرهنگی در پیش

 زیادی از زبان ترکی وارد زبان دری و از زبان دری به زبان ترکی گردیده است. 

رفت و تکامل تمدّن پیش»گوید:  پرویز ناتل خانلری درباره لغات بیگانه زبان چنین می
ترین طریق های دیگر رایجاندیگر است. اقتباس از زببشر نتیجه برخورد و روابط اقوام به یك

پدید آوردن کلمات جدید است. زبان هیچ قومی نیست، که شامل تعداد زیادی از لغات 
 [. 114، 1366]خانلری« بیگانه نباشد

زبان ترکی در چند مرحله بر زبان دری تأثیر گذاشته است. نخستین تأثیر زبان ترکی بر 
مانیان روی داد، پس از آن در زمان فارسی در زمان حضور سربازان ترک در ارتش سا

های ترکی  تر واژهچنان در زمان حمله مغول تعداد بیشروایی غزنویان، سلجوقیان همفرمان
های ترکی به زبان فارسی دری در زمان  چنان ورود واژهبه زبان فارسی راه یافت. هم

 انجام پذیرفته است.   روایی صفّاریان و قاجاریان نیزفرمان
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شناس  های زبان تاجیکی همیشه مدّ نظر عالمان زباناقتباسات ترکی در گویشتحقیق 
. عابداف، 2017اف، . ازبك2005اف، . سلیمان1970]مقصوداف،  نگرید: قرار داشته است؛

طور های مربوط گویش فرخار افغانستان را بهمثال و دیگران[. 2017یف  . غفار جوره1977
های جنوبی و شمالی کوالب  ها را با گویش مناسبت آن ،مختصر تصنیف و ارزیابی نموده

ها را شرطاً به چند  اند و آن ها تشکیل داده تر اسم اقتباسات ترکی را بیش. دهیم نشان می
 نماییم:  گروه تصنیف می

 :اشیا گر افاده های اسم( ا
 كکُولُهای جنوبی تاجیکی  قاشق بزرگ. در افاده این مفهوم در گویش ،کفگیر ـ چمچه

 چمچه.  ـآید. قاشق  می
به معنای سوزنکی است که تگ آن دوکمه کوچکی آماده شده، برای وصل  ـ سینجاق

  شود. دو چیز استفاده می
خانه سر  کاسه فلزی. در گویش فرخار به شکل قلپاق به معنی فرق سر یا کاسه ـ قالپاق

)آن چنان در فرق  و پریدشود؛ مثال: امیته ده قلپاق سرم زد، که ای چشمام اال استمال می
 هایم آتش پرید( که فکر کردم از چشم ،سرم سخت زد

 شود.  جوال، در هر دو گویش به همین معنی استفاده می ـقنار 
 تیر.  ـساچمه ، قفل

 همیان.ـ  قاپچق
 .اندازند  گاو می چوب کالنی، که هنگام جفت زمین به گردن برزه ـ یوغ

 قسم یوغ. ـ آتنگ
ها  های فوق در هر دو گویش متذکره به همین معنی بین سالح. واژهدسته چو ـ قنداق

 .شوند استعمال می

 :عمل گر افاده های اسم( ب
مقدار کم نیز  معنای یك های فرخار یك قُرت به فرو دادن چیزی از گلو. در لهجه ـقُرت  

دادن  در لهجه جنوبی و شمالی کوالب صرف به معنی چیزی فرو چنان همگردد.  استفاده می
 رود. کار می از گلو به

لست  شلههای جنوبی و شمالی کوالب در شکل  غوغا، نزاع. این واژه در گویش ـ شلتاق
 شود.  به همین معنی استفاده می

 جار و جنجال، داد و فریاد، این واژه خاص گویش فرخار است. ـ قِشقریق
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آن را وقتی  زنه، یك نوع سنگ که دو پارچه سنگ آتش ـ چقمق / چخمق / چخماق
چماقق  / آید. در لهجه جنوبی و شمالی کوالب هم چخماق وجود می آتش به ،زنید هم می به

 رود.  رعد و برق به کار می به معنیچنین  به همین معنا، هم
چیز  رند همه غارت، دزدی؛ مثال: یك گروه دزد پیدا شیده که هرجا میـ  چپاوول

 کنن.  مردمه چور و چپاوول می
چپاوول و غنیمت گرفتن مال. این واژه زمانی، که دو طرف در جنگ باشند و  ـاولجه 

گیرد. در  ها را طرف دیگر به غنیمت می اگر یك طرف درگیر، شکست بخورد، همه مال آن
 گویند.  می اولجهگویش فرخار همین حالت را 

 آغوش گرفتن. ـ( قلتوغ) قوتولوغ
بندوباری در  ری به معنی سرکشی و بیگ سرکش، نافرمان. به شکل مرکّب یاغی ـ یاغی

  شود. گویش فرخار نیز استعمال می
خیز زدن اسپ، جستن اسپ. در لهجه فرخار به شکل واژه مرکّب چارقالچ، یعنی  ـ قالچ

های  شود. در گویش دود، گفته می ماند و با عجله می هایش را دوردور می کسی، که قدم
 اصی کردن مستعمَل است. جنوبی و شمالی کوالب قالچك به معنی غوّ

 :ها خوردنی و خوراک گر افاده های اسم( ج
دار نه،  ریشه این واژه از قُرماغ گرفته شده است، که به معنای غذایی که آب ـ قورمه

بلکه لعاب داشته از پیاز گوشت، بادنجان رومی، کچالو و روغن درست شده باشد. در گویش 
گردد، مانند قُورمه لوبیا، نخود، کچالو  ختلف آماده میفرخار سیراستعمال بوده، از چیزهای م

 شود.  های جنوبی و شمالی کوالب دیده نمی غیره. این واژه در گویش و
 اسم غذای ترکی از مصدری دورماق به معنای پُر شدن است. در زبان دری ـدولمه 

است و تند  های سبز کالنتر شود، که شکالً از مرچ به یك نوع خاص مرچ گفته می دولمَه
های جنوبی و شمالی کوالب  های جنوبی تاجیکستان از جمله گویش باشد. در لهجه نمی

  گویند. قلمفر بلغاری می
 . شدهه کرد توت آرد ـ تلقان
های جنوبی و شمالی کوالب قیله به گوشت  شده. در گویش کرده گوشت قیمه ـ قیله

 شود. شده گفته می کرده شده و بریان سرخ
پزند. در فرخار نوع نانی که از آرد، روغن،  نی که صیادان در روی سنگ مینا ـ کماچ

های دیگر  خمیرمایه، شیر و مقدار کمی شکر تیار شده، در تنور در داخل دیگ یا ظرف
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های جنوبی و شمالی کوالب به نوع  شود. امّا در گویش های آتش پخته می آهنین باالی قوغ
  پزند. ی سنگ میشود که صیادان باال نانی گفته می

 سر شیر.  ـ قیماق
 چکه خشك.  ـ قروت
 صورت ریز و کوچك بریده شده.   گوشتی به ـ قیمه

چایی که در آن قند حل نکرده باشند و با نان خشك در صورت نبودن غذای  ـ تشلمه
 شود؛.  آماده خورده شود، که اندکی از گرسنگی بکاهد، استعمال می

های جنوبی و شمالی کوالب  خورده شود و در گویش ماستی که با نان ـ قتغ / قتخ
 یابد.  افاده میجرغات گاهی با کلمه قتُغ   کلمه

 : شخص گر افاده های اسم( د
جای استفاده  رئیس، سرور. در گویش فرخار برای احترام با نام مردان یك ـ خان

 غیره.  شود: احمدخان، سرورخان و می
 شود. ای احترام پیش یا پس از نام زنان گفته میزاده، عنوانی که برزن بزرگ ـ خانم

سفیر، مأموری که برای انجام دادن امور دیوانی سفر  ،فرستاده مخصوص ـایلچی 
فرهنگ  شود. در کرد. در گویش فرخار این واژه به معنی خواستگار دختر استفاده می می

 ست: های مختلف آمده اهای جنوبی زبان تاجیکی واژه ایلچی به معنیگویش
( افرادی که در ایالق به دوشیدن گاو و آماده کردن 2( سفیر، نماینده، خواستگار؛ 1

 [. 944، 2012 ]ف،گ،ج،ز،ت ( اعضای شرکت شیرگاو3مسکه مشغولند؛ 
  معنای خواستگار کاربرد عام دارد.شونده این واژه بههای تحقیقدر گویش

  بان، محافظ.نگاه ـ قراول
باشد، که دچار تغییر  ترین کلمات در گویش فرخار میراستعمالاین کلمه از سی ـ آقا

 شود.  شکلی و معنایی گردیده، به شکل آغا به معنی پدر استفاده می
مثال: یك چقالقه طی کشش گرفته و کلپا رفتیستیه.  نوزاد تازه به دنیا آمده؛ ـچقالق 

 در حال رفتن است(.  ،)یك طفل نوزاد را در بغلش گرفته
کسی که خبر یا حکمی را با صدای بلند در کوچه و خیابان به گوش مردان  ـ جارچی

 شود. چین استفاده میمعنی سخنرساند. در گویش فرخار هم به همین معنی و هم به می
فرخار به شکل عباره )ایل وغیل( به معنای   راه. این واژه در لهجهدوست، هم ـ ایل

  گردد. استفاده می هاها و انس گرفتن آنجا شدن انسانیك



189   های جنوبی و شمالی کوالب تاجیکستان   شیفرخار افغانستان و مناسبت آن با گو شیگو   

 

معنای زن چنان بههم .رود راه عروس به خانه داماد میزنی که شب عروسی هم ـ ینگه
شود؛ اما استفاده می، دو معنی ذکر شده های جنوبی و شمالی کوالب به هربرادر. در لهجه

ی چنان در گویش فرخار به زنگردد. هم معنی زن برادر ستعمال میدر گویش فرخار صرف به
 .گویند پس عروس می ،رودراه عروس در روز عروسی به خانه داماد میکه هم

های جنوبی و شمالی کوالب خواهرشوهر را هم خواهرزن. در گویش ـ قیسنگل
 گویند.قیسنگل می
 مردی که داماد یك خاندان باشند.  دو ـ باجه / باجناق

 : گر مکان های افاده اسم( ه
 نان.اب  اتاق پاس ـ خانه قراول
های  ب و هوا. این واژه در گویشآ تابستانی، جایی خوش گاه اقامت  پایه کوه ـ ییالق

  جنوبی و شمالی کوالب در شکل ایالق آمده است.
خانه، حجره. این واژه در گویش فرخار تحوّل معنایی نموده است ، جدا کردن  ـ اتاق

دوّمی آن در گویش  به معنیین واژه های ناالزم از نهال شالی را نیز اتاق کردن گویند. ا علف
 شود.  تر استعمال می فرخار بیش

 دان و غیره.   دان، آتش دیگ ـ اجاق

 :در افاده صفت( و
 درست، فربه. تن ـ چاغ / چاق
های فرخار به  خانه بوده، امّا در لهجهاین واژه در زبان ترکی به معنای شراب ـ چُقُر

های جنوبی و شمالی کوالب هم به همین معنی ویشگردد و در گ معنی گودال استفاده می
 شود.  دیده می

 کسی که پایش لنگ باشد. ـچوالق 
 نامه بگذاراند.کسی که چیزی را بدون اجازت ـ قاچاق
 بی. زاده، کدبانو، بیبانوی بزرگ ـ خاتون

 نافهم، احمق. ـ االغ
 معنی. آرام، رفتار بی آدم بی ـ قیلیغ
 ؛رودکار میاسپ که در هر دو گویش به همین معنی بهروی یك نوع راه ـ ایرغه

 گردد و غیره. نیز استفاده می ،روند های که با ناز و کرشمه راه میچنین انسانهم
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 گیرینتیجه
های زبان دری از جانب محققان وطنی و خارجی قیقات ثابت نمود که گویشحنتیجه ت

ل بسیار مبرم دیگر ئاند، مساژوهش قرار گرفتهای مورد پاز ابتدای عصر بیست به بعد تا اندازه
 طلبد. جانبه را می وجود دارد که تحقیقات همه

تر در  بیش ،های زبان دری مندان افغان در مورد گویش وسیله دانش شده به تحقیقات انجام
 ،ها اتفاق افتاده های صرف و نحوی که در گویش های گویشی بوده، دیگرگونی شکل فرهنگ

شناسان تاجیکستان در مورد  وسیله زبان شده به تحقیقات انجام یح داده شده است.ندرت توض به
های  شناسی، گویش موضوعات گویش های زبان دری خیلی زیاد و قابل قدر بوده، بسا از لهجه

های زبان  جمله تصنف گویش نهاد شده؛ از مندان راه حل پیش وسیله این دانش زبان دری به
های  زبان، و آموزش مقایسوی گویش های هزاره شرقی، غربی و لهجه دری به سه گروه شمالی

 .جان عابداف وسیله عثمان های لهجوی، به زبان دری جهت دریافت دیگرگونی

شناسی و قسمت زبان ترین تحقیقات را درشناسان جمهوری اسالمی ایران بیشزبان
به  .اندبان فارسی دری شدهباعث غنی و پربارگردیدن ز اًواقع ،شناسی انجام دادهادبیات

شان در قسمت رشد زبان و دریغزبان مدیون این زحمات بیهمین دلیل جامعه پارسی
شان تر توجه نموده، تحقیقاتهای زبان دری کماما نسبت به گویش ادبیات فارسی است؛

 های گویشی صورت گرفته است.در قسمت آفرینش فرهنگ تربیش

از  ار های زبان آغاز نموده، آندر مورد گویش ته به تحقیقامندان روس قبل از همدانش
اند؛ اما از جانبه نمودهشناسی بررسی همهگرامری، آواشناسی و واژه های صرفی، نحوی،جنبه

 باشد.وجه کافی نمیهیچتحقیقات انجام شده به که ساحه پژوهش خیلی وسیع است،این

های زبان دری از جمله را در قسمت گویشمندان غربی نیز تحقیقات خیلی مفید دانش
ها و فولکلور که بسا موضوعات مربوط به ل گرامری گویشئهای گویشی، مسادر مورد واژه

 اند.انجام داده ،لهجه در آن انعکاس یافته است

 هاها میان لهجه واژهمانندیدهد که همنشان می چنین نتیجه تحقیقاتهم
های جنوبی و شمالی کوالب خیلی زیاد بوده، فرخار و گویش ها( در میان گویش)دیالکتیزم

 رسد.در موارد اندک فرق و دیگرگونی به مشاهده می

شونده های تحقیقهای اصیل زبان فارسی در گویشدارد که واژهنتیجه تحقیق بیان می
با  اًها بعضاین واژه تاجیکی( وجود دارد. )دری، به مراتب زیادتر از زبان ادبی و معیاری امروزه

اند و گاهی تغییرات اندک از لحاظ شکل حفظ شکل ظاهری دچار تحول معنایی شده
 اند.ظاهری نیز پذیرفته



191   های جنوبی و شمالی کوالب تاجیکستان   شیفرخار افغانستان و مناسبت آن با گو شیگو   

 

های جنوبی و شمالی کوالب بنا بر دالیل های اقتباسی در گویش فرخار و گویشواژه
از هم اوت و دیگرگون فدیگر، سیر متجدا شدن مرزهای سیاسی و دور شدن این اقوام از هم

 اند.را تجربه کرده

های شمالی کوالب، واژه های جنوبی وخاطر دور واقع شدن زبان پشتو ازگویشبه
شود؛ اما در گویش فرخار اقتباسات از زبان اقتباسی زبان پشتو در گویش متذکره دیده نمی

 خورد.وبیش به چشم می)دری و پشتو( کم پشتو نظر به نزدیك واقع شدن این دو زبان

شونده به پیمانه زیاد وجود دارد؛ اما در های عربی در هر دو گویش تحقیقاژهو
خلقی پیدا  های عربی که خصوصیت عمومیعده واژه های جنوبی و شمالی کوالب آنگویش
خلقی،  های عمومیدر گویش فرخار در ضمن استفاده واژه .شودتر استفاده میبیش ،اند کرده
 ت نوشتاری زبان دری کاربرد ندارند، نیز وجود دارد که بعضاًی که امروز در صوریهاواژه

 اند.دچار تغییرات شکلی و معنایی شده

های های واژگانی گویش فرخار و گویشدر همه گروه مغولی تقریباًـ های ترکیواژه
کار برده ها فراوان به شمالی کوالب وارد شده است. در افاده اسم این قبیل کلمه جنوبی و

های آید که در شکل و معنای این گروه لغوی میان گویش وند. از تحلیل مواد برمیش می
گویی وها مرادف ادبی و گفت تر مشاهده گردیده، اکثر این واژهعمومیت بیش ،شوندهبررسی

ها به چشم های اندک از لحاظ شکلی و معنایی در میان این واژهدارند. گاهی تفاوت
 خورد.می

 باشد.های جنوبی زبان تاجیکی( می)فرهنگ گویش گ،ح،ز،ت عبارت ازنکته: اختصار ف،
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 تُخارها
 ارفیالکساندر بو پروفسور

 انفریآر زیعز دکتر :یگزارنده به پارس

 
 
 
 

 در اندیاشدهفراموش و اسرارآمیز مردم (psevdotohary)تر تُخارهای مستعار تُخارها، دقیق
: شناختندمی را آنان هاتوده از بسیاری قدیم ایهزمان در اما. مرکزی آسیای از اصل

شان بودند و یونانیان که در هنگام سفرهای سایگانها که هم(Ceylones) سیلونی و هاچینی
شان، سیرها ها را با توجه به پیشهها برخورده بودند و آنشان به خاورزمین، با آنبازرگانی

(sserمی )سیریکا  ،و کشورشان را هم به همین منوال خواندند، یعنی فروشندگان ابریشم
(Serika) )گ.[، یعنی کشور ابریشم-])ابریشمستان .فروشان 

[ )تُخار(، fokar] 1های فوکَر یا فُکار به گفته یونانیان، سیرها در قلب آسیا در میان توده
 زیستند.می و... ottorokor (uttigur)))(، اوتوروکور )اوتیگور( oyhardاویخورد )اویغور( )

های پیرامونی خود را با سیماهای دیدنی خود به شگفتی وا  ها توده سیرها از قدیم
 های شان.  داشتند: چشمان آبی، موهای بور و رسایی قامت می

دانان دوران معاصر همه این اطالعات درباره سیرها را نادیده گرفته و چونان  اما تاریخ
زدهم بود که به یُمن وهای سده ن تنها در میانهنگریستند.  دار به آن می اطالعات خنده

از آثار تاریخی  [االصل گر چوواشی پژوهش( ]N. Bichurin)های ارزنده ن. بیچورین  ترجمه
ها،  بهایی درباره اقوام اسرارآمیزی چون دی چین باستان، جامعه علمی به اطالعات بس گران

های  رو باشنده میانه های کوچ توده( و دیگر Usunsها ) ، خونوها، اوسون(Yueh) ها یوجی
 آسیا دست یافتند.
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 و به خواندند یم یباختر یبربرها یعنی(، hustsi) یها را به نام هو استس آن ها ینیچ
 پرمو، یها رسا، بدن یبلند، قدها یها ینی: بکردند یها اشاره م آن یعاد ریو غ رایگ یمایس

 .هایی مانند توده های معاصریعنی دارای ویژگی
 1906ت علمی اعزامی روسیه در سال ئتباری سیرها تا اوایل سده بیستم که هی أمنش

های راز مانده بود. در  های خطی کهنی را نیافته بود، در پرده در ترکستان خاوری نسخه
های خطی را بخوانند که حیرت  های دهه پنجاه سده بیستم توانستند این نسخه سال

های خطی چنین برآمد که در دوران باستان در  . از این نسخهی را برانگیختندا باورنکردنی
 اند. کرده آن گوشه دور افتاده جهان، در قلب آسیا مردمان هندواروپایی زندگی می

خواندند، روشن  ها خودشان زبان خود را به چه نامی می این که نویسندگان این نسخه
کایی )ایرانی( شناخته و تثبیت شد، ساـ ها، چونان ختنی نبود. اما زبان یکی از این نسخه

 زبان نسخه دیگر آن، کماکان ناشناخته مانده بود. که درحالی
ها  ها را به نام تُخاری های هندی، گویشوران این زبان نامه مندان، با تکیه بر گاه دانش

وران ها روشن گردید، با یك نام بیگانه( اما هر چه بود، گویش ی که پسانا گونه خواندند )اما به
شان چونان یك راز مانده بود تا أها، با همین نام وارد تاریخ شدند. زمان درازی منش این زبان

 (Balanovskaja)ایشان را چونانِِ دارندگانِِ فرهنگ باالنوفسکایا  L. Kleynکه ل. کالین  این
سه  ،شناسی برای تخارها در آسیا شناسایی کرد )ل. کالین، گزینش فرهنگ باستان

با داشتن سیمای نژادی  (Fatyanovo)ها از دیگر قبایل دارنده فرهنگ فاتیانووا  آن فرهنگ(.
  1شدند.ی خاوری فرق میا غیرمعمول مدیترانه

                                                                                                                                              
ها در بالکان  آن اکانیاز ن یگردد. در گذشته، برخ ی)به راه افتادن( تخارها از گستره ولگا آغاز نم یسرگردان خیتار 1

شان  یها نیوادار به ترک زم انییهندواروپا ورشیکشاورز باستان شامل بودند. اما با  لیقبا رهیکردند و در دا یم یزندگ
مان هند و مرد رهیشان را از دست دادند و وارد دا یتبار یپارچگ كیها پراکنده شدند و  که آن دیآ یبر م نیچن .شدند
برجا مانده از  یها از پاره ییها ادمانیتر،  قیها )دق آن یها ادمانی دی. شادندیگرد یابی در آن هنگام در حال شکل ییاروپا

ها  (، وِِنِتیقدام یایها )در آس باشد: اِنِت افتهیبازتاب  یباستان یو مکان یرتبا یها ( در نامیباستان دهیتوده فروپاش كی
ها و وِِنِدها  لس در فرانسه(، واندالطا انوسیدر کرانه اق یخیها )در منطقه تار ی(، واندایتالیها( )در ا ینِزوِِ ایها  یتزی)ون

و  میها( در حوضه رود تار یوجیها ) یاتی( و یودمردها )در ا یاکی(، وتیخاور یها )در اروپا یاتچی(، ویمرکز ی)در اروپا
شد. بنا همه  یم دهید یبا ینام اوت ها قزاق انی( و در می)از ژَکفر تخار اکیاوتـ  خزرها نام تات انیم در .یگانسو زیدهل

شناسان، در  انیکردند. بنا به مدارک ز یم یزندگ پریو دن ستوالیو انیم ،یخاور یاز رفتن به اروپا شیها تُخارها پ نشانه
 .ندستیز یها م یو اناتول انیونانیها،  یها، آلمان گال ایها  گول ،آنان یگیسا هم

کردند، و پس از  یم یزندگ ریصغ یایدر آس یبار ا،یتالیا (یVeneti)ها یدینیدهد که و یگزارش م خیپدر تار ،هرودوت
 شیپ 11-12 یاتفاق در سده ها نیتوان گفت که ا یم یشناس باستان یها داده ی. از رودندیکوچ ایتالیتروا به ا یباژگون

( enet)ها ها اِنِت آن انیشمارد که در م یشمال اروپا را بر م یها توده ،دوتگزارش هرو نیرخ داده بود. در هم الدیاز م
 ←.شوند یم دهیهم د
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ها،  یزنند. فنلند یم وندیاند، پ«نام آشنا» خیرا که در تار( wends)ها یدیون أگران منش از پژوهش یها برخ آن با→
ها به خاور اروپا در  یدینینام پس از اسکان مجدد و نیکه ا دیآ یبر م نیشناسند. چن یها م ها را به نام روس یدینیو

رود ولگا را چونانِِ دارندگان فرهنگ  یانیحوضه م یها یانویفات. آمد دیپد( Fatyanovo)انوویفات ای  لهیبافتار فرهنگ قب
 ؛( بودندای ترانهی)مد ینیزم انیبرجسته م زیمتما یمایس یها دارا شناسند. آن یم( Balanovsی)جداگانه باالنف یباستان
 منطقه آناو یحت و ریصغ یایساخته بود. کارشناسان، آس جیگران را گ ها پژوهش شان مدتأکه منش كیدراز و بار یروها

((Anau )را به )ها را نه تنها  پنداشتند. آن یها م مهاجرت آن یاحتمال تر شیعنوان خاستگاه ب جنوب ترکمنستان
به  ،ینوع نژاد نیاروپا، ا یسازد. اما در گستره خاور یم كیانه ها با هم نزداز نش گرید یاریبل بس ،ینژاد یها نشانه

که  میباال گفت در. ها هم بودند یآلمان انیدر م ینوع نژاد نیاز ا ییها بودند. آدم هآمد یمرکز یگمان فروان از اورپا
و ( Vetluga) تلوگایو و( Vyatka) اتکایو یمکان یها اورال، در نام یها کوه رامونیها در خاور در پ حضور آن یردپا
 . اود+مرد( بر جا مانده است ،مرتبط با آن یتبار و نام( Votyak) اکیوت یتبار نام

 كیزبان،  نیبردند که ا یگمان م ،یمکان یها نام یاز رو ش،یپ یناشناخته مانده است. تا چند یخیها ب یدینیو زبان
باره  نیدر ا م،یمستقریگونه غ اند. به گفته یسخن م یبه زبان تخار ها آن ،اریبوده است، اما به احتمال بس یکیزبان بالت

کرد.  یتوانست در شرق اروپا جا داشته باشد، داور یکه م یاز زبان تخار یندشمار فنال فزون یها واژه وام یتوان از رو یم
ی موردو طیبان و فرهنگ تخارها در محز یردپا دیشا. آمده بودند دیتر پد ها پسان بالت ن،یبه باور کال ن،یافزون بر ا

(Mordovians )است و با  یبیشان ترک یها زن )الهه( دارند که نام انیخدا اریها شمار بس یردووبرجا مانده است. م
 همند را با نشان است که در زبان پشتو، زنان سال یادآوری انیمادر، زن، بانو(. ]شا = شود )آوا یساخته م« آوا»افزودن 

 انپای «اوا» با ،زنان یخانوادگ یها نام زین یمانند نازو آنا. به زبان روس، کنند یم ادی« انا» ای« آنا»، دیتمج و میتکر
 (.مرد، پدر، مردریپ ،خوانند )آتا، آته یم ایخورده را آت مند و سال ها، مردان سال ی.گ.[ موردوابدی یم

)ساالر، « اتامان»آپا، آتا )لقب  ،ها خصوص با زبان قپچاق دارد. به یخوان هم یتورک لیاست هر دو با زبان قبا روشن
ی. ریگونه زبان باشق نیکلمه گرفته شده است( و هم نی( روس از همانیها )شبه نظام قزاق انیدار(، در م سردار، سپه

 .ورزند یم دیکأت یو تبت یتورک یها بر زبان یزبان تخار ریثأشناسان بر ت زبان
 یدارا یها )آدم یرو كیبار ینوع نژاد ه،یروس یها باشندگان شمال دشت طیبه مح یانویفرهنگ فان دارندگان

نوع  نیرا به ارمغان آوردند. ا E و R1b  J2  ،J2 - یها(haplogroup) )هاپلوگروه یوستگیپ یها دراز( و گروه یها چهره
. دیگو یشان سخن م ییایو ن ییآبا نیتخارها و سرزم اکانیدرباره ن اآشکار یزیچ نیند که چناریها در بالکان بس انسان
توان کنون در  یرا م شانی. بازماندگان ادندیولگا کوچ یایعل یها به گستره J2 ها بازماندگان دارندگان هاپلوگروه پسان
 دهیجاها هم د ریدر سا نیچن هم%. 5 –. نووگورود %،7- سمولنسك %،7,5 -ی: ولوگدایها استان در: افتی هیروس

از تاتارها  ار،یگمان بس جاها به نیدر ا اما%. 2,3 -انسكبری %،2,4 -اورلوفسك %،2,8 -ازانری در %،4,9 -نزادر پ: شوند یم
 (.نینش دشت انیرانیا)

 ایعل یآنان در ولگا یها ادمانیبرند.  یسر م هجا ب نیدر ا الدیاز م شیاوکا از دوهزار سال پـ  ولگا روردان انیم یها یانویفات
 یایو آس یا ترانهیمد یها یژگیبودند که با خود و دهیاروپا کوچ یها از مناطق مرکز آن ه،یبه خاک روس بر جامانده است.

. است دایهو هیدشت روس یباشندگان شمال هموار انیزمان تا کنون در م همانراه آوردند که از  را به هم یقدام
 ك،یاز نگاه ژنت رسند، معموالً یلسك به مشاهده مکو ینما رهیباشندگان جز ،ها سام انیکه در م E و J2یها هاپلوگروه

 .ندیارائه نما یبخش تیرضا حیآن توض یتوانند برا ینم زیبرانگ یشگفت دهیپد كیعنوان  به تیواقع نیبر ا دیکأبا ت
 مجاز انیآزاد با خارج ییزناشو یوندهایها، که پ سام یها ساده باشد و همانا: در سنت نیاز ا تر شیآن ب لیدل دیشا

ها در شرق  یندکه فنال داشتند. درحالی اریرا در اخت یواقع در شمال خاور یها نیها، سرزم . در گذشته، ساماست
معتبر  یها آنان، چونانِِ گروه مرجع آدم یاز سو ،یاز نگاه فرهنگ تر رفته شیپ یها یانویفات بودوباش داشتند. احتماالً

 (،Chud)از چودها  نیچن که هم یکیژنت یها نشانه نیداشته باشد. ا هم یگرید حیتوض دی. اما شادندیگردیم یابیارز
 مقدم گرفته شده باشند. یایآس گرید زاسرارآمی توده



200    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

( balanovs هاهای هزاره دوم پیش از میالد، دارندگان فرهنگ باالنف )باالنوفیدر میانه
نها مردان جوان( منطقه ولگا را ترک ت ـ که از سوی ایرانیان رانده شده بودند )به پندار کالین

پیمایی آنان ناشناخته مانده است، اما هر چه گفتند و راه خاور را در پیش گرفتند. مسیر راه
شناسان جا پدیدار شدند. باستانهای آسیای مرکزی سر برآوردند و در آنبود، از استپ

 .زنندمی ها پیوندرا درست با همین (Karasuk)پدیدآیی فرهنگ کاراسوکی 
هـای برگفتـه از زبـان تخـاری )و     واژهها به تنهایی نرفته بودند. با داوری از روی واماما آن

هـا  هـا و اوگـری  ها( و فینی)ایرانی (sintashtis) هادشتیفرهنگ مادی آنان(؛ با ایشان، سین
(Finno-Ugric) بازماندگان ولوسف( ها(volosovs) هم به آن سرزمینان جهان به آن کر ،ها

هـا  سازند که در زبـان تخـاری بسـیاری از واژه   شناسان خاطرنشان میرفته بودند. چون زبان
اوگری، که با ـ های زبان فینیاند. در گام نخست، آن واژههای هندواروپاییآشکارا دارای ریشه

نـد کـه   کنگیری مـی دهند. بر این مبنا، نتیجهپوشانی میآن لیکسیکون یا واژگان خود را هم
اوگـری   ــ بودند، بلکه یك سازواره یا الیه فینی« سایههم»ها و اوگرها تخارها، نه تنها با فینی

های تبتی و ایرانی و کمی هـم از زبـان   هایی از زبانواژهها وامها، آنهم داشتند. از دیگر زبان
 آریایی گرفته بودند.

ایی بسیار گسترده و پهناوری را در هشماری بودند، زمینکه تخارها توده بس اندکبا آن
 رود تاریمخاورزمین اشغال کرده بودند: از شمال چین تا به جنوب باختری مغولستان و حوضه 

(TARIM) ردپای آنها در همه جاها در آسیا، از هفترود یا سمی ریچی(Semirechye)  در(
شود. به احتمال زیاد، چنین یزستان و جنوب قزاقستان( گرفته تا مرزهای خاور دور دیده میققر

 چیزی ناشی از تسلط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان بر گستره آسیای مرکزی بوده است.
های دو چرخی را که به عهد باستان( یعنی ارابه« های تك« )»رفتهفناوری پیش»ها آن

گری د ریختهبستند و نیز تولیها را میهای برجامانده، اسبها، با داوری از روی نقاشیآن
 راه آوردند.چینان آسیای مرکزی به همنظیر برنز را با خود به محیط شکارچیان و خوشهبی

گری شان، بل نیز روش ریختههایهای فرآوردهشایان یادآوری است که نه تنها شکل
نظیر بود. این پدیده اسرارآمیز شمال خاوری اورآسیا های نازک لیتیوم در نوع خود بیدیواره

 سیبریسیمین ـ برنز آسیای مرکزی، سامو( Karasuk)که متالورژی کاراسوکی بود. در این
 و شك کسی، هیچاند، در نزد هیچهای مشترک ژنتیکیباختری و آنیانگ چین دارای ریشه

 تردیدی وجود ندارد.
ها این توان داد. کاراسوکیی برای این حقیقت نمیاروشن است، توضیح متقاعدکننده

گونه ناگهانی آن را در آسیای مرکزی فراگرفتند. فناوری را در اروپا یاد نداشتند. اما به
 ها فرا گرفتند. ها نیز با این فناوری آشنا نبودند. اما آن را از نزد کراسوکیچینی
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طور کامل نظیر نبودند. اما بهها آفرینندگان این تکنولوژی بیبه احتمال زیاد، کراسوکی
های آسیای گیری نمایند. شاید، پس از رسیدن به تودههای آن بهرهودند از برتریتوانسته ب

ها ی را از آناها نزدیك بودند؛ چنین فناوریها و سیمینیقدامی که از نگاه تباری با سامویی
 فرا گرفته بودند.

هایی که در این طیف فرهنگی شامل بودند، در گذشته دارای چیز روشن است. تودهیك
شان سخت با هم گره خورده بود و های«سرنوشت»های تباری ناهمگون بودند، اما گاه استخ

 درهم تنیده شده بود.
ها پنداشتند که تخاریان، نخستین کسانی از هندواروپاییان بودند که چینیپیش از این می

دار های چرخها گاریرا با ارابه )یك و دو محوری( و پرورش اسب آشنا ساختند. به راستی، آن
های زبان واژهگرفتند. موجودیت وامها بهره میشناختند و به احتمال بسیار زیاد از ارابهرا می

ثیر زبان تخاری تا همین أاند. تهاها با چینیهای تخاریتخاری در زبان چینی، گواه بر تماس
 شود.های تبتی، تورکی و ایرانی احساس میاکنون هم بر زبان

ها ارابه سواری و دهند که چینیچنین نشان میشناسی همای تازه باستانهاما داده
اویغور چین ـ کیانگپروری را از ایرانیان فرا گرفته بودند. کنون منطقه خودگردان سیناسب

آمده از دستهای بهآید که مومیاییسازند. چنین برمیرا شامل گستره فرهنگ اندرونوو می
ها زیرا تخاری ؛ه تخارها نه، بلکه با حامالن فرهنگ اندرونوی دارندحوضه رود تاریم ربطی ب

 جا آمده بودند.در نیمه دوم هزاره دوم پیش از میالد به این
در سده سیزدهم پیش از میالد، تخارها به دالیلی که تا هنوز روشن نشده است، به 

شاید هم از سوی دادند و ها قلمرو خود را گسترش میکوچیدند. شاید آن سیبریجنوب 
سوی چین های تاریم و دهلیز گانسوی بهشان که در این دوره از راه استپسایگان ایرانیهم
 شتافتند، رانده شده بودند.می

سال زیستند و پس از آن در پی یورش  500نزدیك به  سیبریها در جنوب تخاری
جا رانده شده یا از آننشین ناپدید شدند. این که بیخی نابود شده بودند های دشتتوده

چو موارد مردان را نابود تر در همبودند، چیزی روشن نیست؟ پیروزمندان در نبردها بیش
شمارند. برای مثال، های چنین رفتاری بیگذاشتند. نمونهولی زنان را زنده می ،کردندمی

آمده  )تاتارهای (Arawak) باشندگان جزایر دریای کارائیب به زندگی مردان آواراکی
ها شان را نکشتند. از همین رو، اسپانیاییگونه پایان دادند. اما زنانازآسیای مرکزی(، همین

گردیدند: زنان به زبان اراواکی و مردان  روبهپس از کشف کارائیب، با یك جمعیت دو زبانه رو
 گفتند.به زبان کارائیبی سخن می
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، بخش بزرگی از هبودند. با این هم شاید قبیله حاکم تخاریان سرنوشت دردناکی یافته
 ( سیبری جنوبی )از نام دریاچه تگارTagarایشان جان سالم به در بردند. فرهنگ تگاری )

های فرهنگ مختلط اسکیتی و گ.[(، در بر دارنده ویژگی-]شاید شکل تغییریافته تخار
 است. (Karasuk)کاراسوکی 

ن فرهنگ کاراسوکی )یا بخشی از آنان( شاید، بتوان این را چنین درک کرد که دارندگا
سایانی )ایرانی(، با دادن برخی از صفات خود به آنان، ـ های سکایی آلتاییدر دایره فرهنگ

 های دیگرشان، به جاهای دیگر رفته بودند.داخل شده بودند و بخش
جا شالوده فرهنگ های گستره قزاقستان کنونی آمدند که در اینگروهی به میانه

را گذاشتند و برخی دیگر هم به مغولستان ( Begazy-Dandybay) بایداندیـ زیبیگا
 باختری و ترکستان خاوری شتافتند.

تر زبان کوشانی( ها )زبان باختری، یا دقیقبه هر رو، هر چه بود، در زبان ایرانی کوشانی
 ،ته آبایف. به گفاستها آشکارا هویدا های گفتاری تخاریشناسان ویژگیبه باور زبان

 توان در مورد زبان اوستی گفت.چیز را میخاورشناس برجسته قزاق، همین
جنوبی نشان  سیبریبررسی بقایای انتروپولوژیکی دارندگان فرهنگ کاراسوکی )تُخاری( 

شان اروپایی اما با بودند. سیماهای (heterogeneous)ناهمگن  أها دارای منشداد که آن
رودان آسیای اید چینی بود. شماری از آنان گرایش به نژاد میانهای منگولوییدی، شسازه
(، okunes)های آکونی ی( داشتند، و شمار دیگر آنان، دارای ویژگیافرغانهـی )پامیریامیانه

که از محیط هایپرمورفیك  (Minusinsk)سورینسك می فرورفتگی پیشین جمعیت
(hypermorphic) مدیترانهی تشکل یافته بود.ا 

روسیه(  سیبریشده از تووا )جنوب های یافتهای آدمبازآرایی انتروپومورفیك استخوان
مسطح در مقایسه  ،طور شایان توجههای بلند اما چهره بهگر آن است که دارای بینینشان

های های منگولوییدی نوع اقیانوس آرام، از روی دادهاند. سازهها بودههای آکونیبا چهره
شود. چنین ها دیده میها و اندکی هم در میان قزاقان قرقیزها معاصر، ازبیكژنتیك در می

 هایی در میان تاتارها هم هست.سازه
تا سده هشتم پیش از  (TARIM)ها )تخارها( حوضه رود تاریم بازماندگان کاراسوکی

ها و واحهها اندرکار کشاورزی و بازرگانی بودند و در شهرستانبردند و دستسر می همیالد ب
ها را در جهان شهره ساخته بود. به همین دلیل، کردند. بازرگانی ابریشم، آنزندگی می
هزار یك ها تقریباًآمیز آنخواندند. اما زندگی مسالمتها یا سیرها میها را سیرییونانیان آن

 انگیزی به پایان رسید.گونه غمسال پیش به
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های حوضه رود تاریم به میدان کارزار هرها و واحهها، شهای بزرگ تودهدر دوره مهاجرت
 های بزرگ وقت: چین و خونوها مبدل گردید.های خونین قدرتدرگیری

سارماتوییدی، پیکان باختری مهاجرت، جای  (Yuechjy)های با شکست یافتن، یوئجی
تغییر های خاوری را پذیرفتند و با ها در جمع خود آسیاییپیکان خاوری را گرفت. تخاری

 تباری از صحنه تاریخ ناپدید شدند.زبان و نام
 

 ها نوشت پی
پدیا درباره تخار چه را که در ویکییادداشت گزارنده: برای مقایسه با این مقاله در زیر آن

 آوریم:آمده است، می
در نواحی کوچا و  ،تُخار نام قومی ساکن تخارستان بود که در سده سوم پیش از میالد»

شمال شرقی سرزمینی که بعدها ترکستان شرقی یا ترکستان چین خوانده شد، تورفان در 
های وابسته به گروه زبانی بردند. مردمی قوی و نیرومند بودند و به یکی از زبان سر میبه

ترین  گفتند که به زبان تخاری معروف است. هرچند این زبان شرقی هندواروپایی سخن می
شناسی به شاخه غربی یا  یی است، اما از لحاظ تقسیمات زبانشده هند و اروپازبان شناخته

 ( آن زبان تعلق دارد.Centumکنتوم )
های سده دوم پیش از میالد تخارها بر اثر تهاجمات هونوها ناگزیر به نواحی  در میانه

اند  چی و اوسون نام برده تر کوچ کردند. منابع چینی در شرح این رویداد از دو قوم یوئه غربی
ق.م. از سیحون  160اند و اندکی پس از  ه از برابر هونوها گریخته، و به نواحی فرغانه راندهک

تا  140های )سیردریا( گذشتند و به قلمرو دولت یونانیِِ باختر سرازیر شدند. و میان سال
تخاروی ».م. دولت یونانی باختر را برانداختند. استرابون از مردمی چادرنشین به نام  ق 130

(Tokharoi »)اند. با برافتادن دولت یونانی  یاد کرده است که در این تهاجم شرکت داشته
گرد دولت کوشانیان را بنیاد نهادند و پس از آن، تاریخ تخاریان و باختر، این قبایل بیابان

 جدیدشان، یعنی تخارستان با تاریخ این دولت درآمیخت. گاه زیست
ی کهن و نام والیتی در خراسان بزرگ در نخستین تُخارستان یا طُخارستان نام سرزمین

های جنوبی جیحون )آمودریا( علیا و وسطا بود که از  های اسالمی، واقع در امتداد کرانه سده
های کوه های جنوبی رود جیحون و از جنوب به رشته خاور به بدخشان، از شمال به کرانه

 نواحی ۀتری هم در مفهوم وسیعاست و در برخی از ادوار تاریخی  هندوکش محدود بوده
 دیگر عبارتیبه و است  گرفته می بر در را جیحون رود ۀکران دو در واقع بلخ، به وابسته مرتفع

ب، جوزجان، بلخ، سمنگان، قندوز، تخار و بدخشان در فاریا هایاستان ةبرگیرند در
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خشی از سرزمین های اسالمی بر ب است. این نام در نخستین سده  افغانستان امروزی بوده
 است.  شده باختر باستان در نواحی خاوری بلخ اطالق می

شدند. تخارها از اقوام  نام این سرزمین برگرفته از نام مردمی است که تُخار خوانده می
 شرقی شمال در تورفان و کوچا نواحی در میالد از پیش سوم ةآریایی بودند که در سد

 .بردند می سر به شد، خوانده چین رکستانت یا شرقی ترکستان بعدها که سرزمینی
 مشخص بدون سفال و علیا تخارستانِِ دو از اسالمی ةدر منابع تاریخی و جغرافیایی دور

 برای خردادبهابن که شهرهایی فهرست ۀت. بر پایاس  شده یاد یك هر گاه جای کردن
 بر در را یحونج جنوبی و بلخ شرقی نواحی علیا تخارستان است، برشمرده علیا تخارستان

 «اولی» تخارستان نواحی شمار در بامیان از که جاآن یعقوبی، ۀنوشت از و است گرفته می
 ةیداست که تخارستان سفال در برگیرندپ چنین کند، می یاد( ترین نزدیك) «دنیا» یا( اولین)

 سرزمین تخارستان دارای دو .است  بوده بلخ جنوبی و علیا تخارستان غربی جنوب نواحی
کردند.  های آن ترکان خَلُّخ )خُرلُخ( زندگی می است و در دشت بخش کوهستانی و دشت بوده

ترین شهرهای تخارستان شهرهای خُلْم، سمنگان، بغالن، سکلکند، وروالیز، آرهَن، راوَن،  مهم
سکمیشت، روب، سرای عاصم، خَشت و اندراب بود و شهر طالقان )تایقان( که شهر بلخ 

 رفت. شمار می ترین شهر و مرکز تخارستان به رگوسعت داشت، بز
هایی از است که بخش گذاری شده امروزه والیتی در شمال افغانستان به نام تَخار نام

گیرد. والیت نوبنیاد تخار که مرکز آن شهر تالقان  سرزمین تخارستان تاریخی را در بر می
قلعه، اشکمش و  آب، یَنگی اهداری( دارد و شهرهای تالقان، چولسوالی )فرمان 17است، 

 آید. شمار می ترین شهرهای آن به فرخار مهم
های پنجم تا هفتم میالدی پیرو چند دین بودند. به استناد بر  مردم تخارستان در قرن

توان گفت که اکثریت مردم تخارستان مثل  شناسی دقیق می مآخذ تاریخی و مدارک باستان
یت دین بودایی نیز خیلی مستحکم بود. در آسیای های قدیم زرتشتی بودند. موقع دوره

وسطی به دوران هفتالیان )هیتالیان( دین بودایی مورد تعقیب قرار نداشت و بعضی حاکمان 
 کردند. هیتالی از دین بودایی پشتیبانی می

در پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم میالدی بعضی حاکمان خاقانات غربی ترک به 
دند و هم در جنوب آسیای میانه هم در افغانستان و شمال هندوستان پیون دین بودایی می

کنند. در قرن هفتم  نمایند و از بوداییان پشتیبانی می شروع به ساختن معبدهای بودایی می
ها دیر، در شومان دو دیر، در  در پایتخت تخارستان، شهر بلخ، صدها دیر بودایی، در ترمذ ده

آید که در تخارستان  دست آمده برمیبودند. از اطالعات به قبادیان سه دیر و غیره موجود
است. دین دیگری که در آسیای میانه در این زمان رسوخ   دین بودایی خیلی انتشار داشته
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های تخاری معتقد به  کرده بود، دین مانویه بود. باز یك دین دیگر، دین نصرانی بود. ترک
 گ.-«دین نصرانی بودند.

 کی پدیا به زبان روسی درباره تخارها چنین آمده است:در ذیل تخار در وی
های هندواروپایی بوده است. ترین شاخه زبانزبان تخاری، به گمان بسیار، خاوری»

شود. از روی ها در فرورفتگی تاریم )سینکیانگ و گانسو( شمرده میگستره بودوباش تخاری
 شان داروی نمود.هایتوان درباره سیماهای برجامانده در تاریم میمومیایی

شود که در های هندواروپایی میزبان( centum)ها مربوط به گروه کنتوم زبان تخاری
های هندوایرانی اند. اما نه گروه زبانهایی چون سلتیا، ژرمنی و ایتالیك داخلاین گروه زبان

 .ساتیم( Satem)گروه 
واروپایی در همان منطقه رایج های هندعنوان یکی از زبانبه (Tocharian)زبان تخاری 

گردد، های درباره این زبان مربوط به سده ششم میبوده است. هر چند نخستین گواهی
های زبان ماندهو عدم وجود باقی Bو  Aهای شواهد غیرمستقیم، مانند تفاوت میان لهجه

تخارها در دهد بپنداریم که این زبان در مناطق نشیمنی تخاری بیرون از منطقه، اجازه می
 اواخر هزاره یکم پیش از میالد موجود بوده است.

، (Shihuang)ها، در هنگام پادشاهی امپراتور تسین یا شین های چینیبنا به داده
ها برده است که پیوسته با سیونوسر میها در اوج شگوفایی بهچیها یا یوئهجیپادشاهی یوئه

ها، جیاند. در نزدیکی دولت یوئهگیری بودهسایه شمال خاوری خود در درهم ،)خونوها(
یاری با آنان زیستی و همآمیز در همگونه مسالمتبه (psevdotoharan)تخارها تخارها یا شبه

 نمایند:ها را به دو گروه تقسیم میاز دید علمی، تخاری اند.زیستهمی
های ایرانی خاوری لهجهها بودند و به جیهای اصیل )راستین( که بخشی از یوئهتخاری -1

سوی جنوب ها بهاند و با کوشانیگفتهشمالی )که با زبان سکاها خویشاوند بود(، سخن می
 شتافتند و در شمال افغانستان کنونی مستقر شدند و این گستره را تخارستان نامیدند.

 و اهچینی که هندواروپاییانی ،(psevdotoharsها یا تخارهای مستعار )تخاریشبه -2
 هااین. خواندندمی تخاری اشتباه به و ناآگاهانه را آنان ،.[گ-هاهندی] اقوام از دیگر شماری
ها چیگفتند، اما با یوئهی زبان تخاری سخن میهالهجه به که آن با که بودند کسانی

 خواندند.گاهی خود را تخاری نمیتباری نداشتند و خود هیچ خویشاوندی نزدیك
اند، تا کنون روشن خواندها خود، خویشتن را و زبان خود را به چه نامی میهکه آن]این

اند و به های هندواروپایی بودهها از تودهتخارینیست. تنها چیزی که تثبیت شده است، شبه
 گ.[-اند.گفتههای هندواروپایی سخن مییکی از زبان
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برجامانده از باشندگان روی اجساد  2010های ژنیتیك انجام شده در فبروری بررسی
ترین الیه گورستان با عمر نزدیك به کیانگ، )از دیرینباستانی حوضه رود تاریم در سین

]که ویژه  کردرا تثیبت  R1a1aسال پیش از میالد(، هاپلوگروه یا گروه پیوستگی  2000
 گ.[.-استهندواروپاییان 

هان )خن(  ها در متون دودمانجیهشناس، درباره پنج واژه بازمانده از یوئزبان ،ب. الوفر
ها متعلق به گروه زبان شمالی هایی را انجام داد و به این نتیجه رسید که این کلمهپژوهش

 ایران بوده است.
های فونتیك باستانی زبان چینی را او با توجه به ویژگی Yuezhiچی کلمه ششم یوئه

، یعنی سغد+ (Sogdoi)شده سغدی تهاحیا نمود و آن را با نام شناخ (sgwied-di)چونانِِ 
وند جمع، با قیاس از روی را چونانِِ پس« دی»وند جا، پیشدی ورانداز نمود. در این

تفسیر و تعبیر نمود و تفاوت میان  (Yaghnobi)های اوستی، سکایی، سغدی و یغنابی زبان
ی و در نتیجه دور از ها را از گروه زبان تخاری که نزدیك به اروپای باختراین گروه از زبان

 1های ایرانی است، خاطر نشان ساخت.زبان
گران چونانِِ ترانسکریپسیون چینی را شماری از پژوهش« دی»]شایان یادآوری است که 

( افریدی) دی+ افری: است جمله همین از و. کنندمی ارزیابی دهی هایتورانی ،هادها یا دهه
 .گ-...[و( سغدی) دی+ سغد و

نقش مهمی در معیشت منطقه و سازمان تجارت میان چین و  رود تاریمواحه حوضه »
کشورهای غربی بازی کرده است. جمعیت این واحه ناهمگن بوده است. در غرب اقصی و 

«. هاتخاری» ،نماتوده هندواروپایی قفقازی ،کردند. در مرکز آنخاور آن ایرانیان زندگی می
ها خودشان خود را به این نام ایم که آنیومه گرفتهتباری را از این رو در میان گاین نام

روان ها نام کوچاند. هندیاند. و دیگران به اشتباه آنان را به این نام یاد کردهخواندهنمی
 2.ها را بر آنان گذاشته بودندتخاری ،زبانایرانی
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
1 Bertold Laufer. The Language of the Jue-chi or Indo-Scythi-ans. Chicago, , P. . 

 .باسپاس از م. روزبه. س. مشعل 2



 

 

 
 
 
 

ه بن( ) قلع یبزرودپ يهامحوطه یشناسباستان يهاکاوش جیبر نتا يمرور
 و گورستان شهنه پشته شهرستان بابل

 دانشگاه تهران یشناس استاد تمام گروه باستان / 1ینشل یحسن فاضلدکتر 
 مایدانشگاه ن یشناس گروه باستان اریاستاد / 2یصفر یدکتر مجتب

 
 
 
 

 یشناس باستان یها تیفعال رغم یکه عل ست یاز مناطق یکی یالبرز مرکز یدر جبهه شمال
آن چندان شناخته نشده  یفرهنگ یناشناخته مانده است و توال اریه در آن، بسانجام گرفت

و کاوش  یدر منطقه بندپ یشناس از مطالعات باستان شیاست. عصر مفرغ مازندران تا پ
کش  سه محوطه گوهرتپه بهشهر در شرق، تپه قلعه هی)قلعه بن(، تنها بر پا یمحوطه بزرودپ

دست آمده از  به یعلم جیشده است و نتا نییمازندران تب آمل در مرکز و تپه کالر در غرب
در نکا، تپه ترکام و  یو تپه عباس تپه اقوتیکاوش شده در منطقه )شامل:  یها محوطه گرید

ها، تنها  از محوطه یمنتشر نشده است و در برخ یدرست شهر( به گردکوه قائم ،یسار یپ قلعه
. محوطه ستندیچندان قابل استناد ن لیدل نیانجام شده است و به هم یدانیم یها یبررس

حاصل از کاوش  یها افتهیشاخص عصر مفرغ منطقه است که  یها از محوطه یکیقلعه بن 
مطالعه به منظور  تیقابل یمطلق ارائه شده است و دارا ینگار محوطه، بر اساس گاه نیا

 ینگار موجود در گاه خأل تواند یرا دارا است و م یا منطقه درون ینگار چارچوب گاه نییتب
 .دکن رمنطقه را پُ

از  یکیعنوان  بن به منطقه، محوطه قلعه نیانجام شده در ا یها یاساس با بررس نیهم بر
شده در محوطه  جادیا یها قرار گرفت. در گمانه ییشاخص مورد شناسا یها محوطه

هزاره دوم ق.م در خصوص اواخر هزاره چهارم و هزاره سوم و اواسط  یاطالعات نسبتاً جامع
                                                                                                                                              
1 hfazelin@ut.ac.ir 

2 mojtaba.safari@gmail.com 
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دوره آهن در  ینگار از مشکالت موجود در مطالعه گاه یکی نیچن آمده است. هم دست به
آن به  میدوره و تعم نیا یارهایها و مع نشدن شاخصه ییشناسا ،یالبرز مرکز یحوزه شمال

به مطالعات  ازیدوره ن نیا ینگار گاه یها رفع چالش یبرا رسد ینظر م هاست. به داده گرید
 یها آن محوطه لهیوس گران به که پژوهش یا است. تنها شاخصه یا اگانه و درون منطقهجد

و  یخاکستر یها سفال هیاند، عمدتاً بر پا  قرار داده ییحوزه مورد شناسا نیدوره آهن را در ا
باعث شده که  نیها پراکنده است و هم محوطه تر شیسطح ب یقرمز بوده است که بر رو

بوده  قیدق یها به دوره آهن منسوب شود که بدون پشتوانه مطالعات محوطهاز  یتعداد فراوان
بن  چون قلعه اند هم که به دوره آهن منسوب شده یها از محوطه یاریو چه بسا بس

محوطه  نیدر ا رفتهیپذ مطلق صورت ینگار شهرستان بابل پس از انجام کاوش و گاه
مند، نبود  هدف یها فقدان پژوهش لیدل مشخص شد که متعلق به دوره مفرغ است. لذا به

 یاریبس یها مطلق صورت گرفته در دوره آهن حوزه مورد مطالعه، با چالش یگارن گاه
 یها یبررس یهستند، در ط ییها ها شامل گورستان محوطه نیرو است. عمدتاً ا روبه

قرار  یشناس باستان قیها مورد کاوش دق از محوطه یشدند و اندک ییشناسا یشناخت باستان
از  اریبه بس توان یشهنه پشته م یدر محوطه گورستان هگرفت گرفته است. لذا با کاوش صورت

 .سواالت مطروحه در مورد جوامع عصر آهن منطقه پاسخ داد

 مقدمه
)اواخـر قـرن    رانیـ در ا یشـناخت  باسـتان  یهـا  تیاز آغاز فعال رانیشمال ا یفرهنگ حوزه

 یهـا  تیـ فعال رغـم  یناسـان قـرار گرفـت. امـا علـ     ش (، مـورد توجـه باسـتان   یالدینوزدهم مـ 
آن و خصوصاً شهرستان بابـل   یانجام گرفته، در استان مازندران حوزه مرکز یشناخت باستان

شهرستان بابل بـا وجـود    انیم نیشده است. اگرچه در ا شناختهتر  نقاط، کم گرینسبت به د
 یحفـار  گونـه  چیوش هـ فصـل از کـا   نیتـا بـد   یشناس شاخص باستان یها دارا بودن محوطه

کال که بـا   در منطقه ابوالحسن یشناخت باستان یو فقط بررس رفتهیصورت نپذ یشناس باستان
 لیـ دل نیتر مهم دی(. شا1387 ،ی)صفر رفتهیشد، انجام پذ یترنجه معرف یخیعنوان شهر تار

 یهـا  دار و ارائـه پرسـش   منسجم و هدف یشناخت باستان یها تیضعف، انجام نشدن فعال نیا
 یهـا  یریـ گ بـه جهـت   لیـ ن یاطالعات برا یده سازمان یو تالش نکردن برا یا کالن منطقه

ــاتیتحق ــ ق ــابرا  یآت ــوده اســت. بن ــ  ن،یب ــات علم ــزوم مطالع ــازنگر یل ــفعال یو ب ــا تی  یه
 یاسـتقرار  یو الگـو  ینگار ها، جهت مطالعه گاه آن جیو نتا یا منطقه نیشیپ یشناخت باستان

شـاخص بخـش    یخیاز تـار  شیپـ  یهـا  از محوطـه  انیـ م نی. در اشد یحوزه احساس م نیا
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محوطـه   ،یغربـ  یشهرستان بابل واقـع در بخـش بنـدپ    یمازندران در شهر خشرودپ یمرکز
 (.1است )شکل  پشتهبن( و شهنه  )تپه قلعه یبرزودپ

 
 

 
جاده  ضیو تعر یساز راه اتیجهت عمل یاز محوطه بزرودپ ییها بخش 1390سال  در

بر قسمت  یپارک شهر جادیبر ا میتصم یمسئوالن وقت شهر بزرودپشد و  بیتخر یشهر
محوطه  تیطرح متوقف شد و اهم نیانجام شده، ا یها یریگ یاند که با پ آن کرده یفوقان

موجب  تیمطرح و در نها یشهر نیمسئول یبرا یشناس مذکور از منظر مطالعات باستان
فصل از  نیابل جهت انجام نخستشهرستان ب یدار اعتبار الزم از جانب فرمان صیتخص

در زمستان  نیچن (. هم1397 ،یکاوش شد )فاضل 1397در سال  یکاوش محوطه بزرودپ
بن( شهرستان بابل خبر از وجود  )قلعه یکاوش محوطه بزرودپ نیدر ح1397سال 
به نام شهنه  یگورستان یایدر منطقه و غارت اش رمجازیصورت غ گسترده به یها یحفار

 یشناس کاوش باستان میبن قرار داشت، به ت از محوطه قلعه یلومتریک 5فاصله پشته که با 
گسترده آن به  بیگورستان مشخص و تخر نیا تیاهم هیاول یها یکه بعد از بررس د،یرس

وقت پژوهشکده مجوز کاوش در  نیمسئول دیشد. با بازد زارشگ یشناس پژوهشکده باستان
اخذ و با  یروز در غالب کاوش اضطرار 10به مدت  بن زمان با محوطه قلعه محوطه هم نیا

 و شهنه پشتهبن  قلعه یها محوطه تی: موقع1شکل 
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مشخص شد.  شیاز پ شیگورستان ب نیا تیحاصل از کاوش فصل اول، اهم جیمطالعه نتا
و با  تر عیمطالعات وس نظورم به 1399فصل کاوش گورستان در تابستان سال  نیلذا دوم

 (.1397 ،یفرو ص ی، فاضل1397 ی)فاضل رفتیگورستان انجام پذ نیاهداف مشخص در ا

 (بنقلعه) یمحوطه بزرودپ یشناس کاوش باستان گزارش
شهرستان بابل، واقع در  یمازندران در شهر خشرودپ یدر بخش مرکز یبزرودپ محوطه
 (2قرار گرفته است، )شکل  ،یغرب یبخش بندپ

 
 
 

مختصات طول و عرض  یآزاد و دارا یها از سطح آب یمتر 66محوطه در ارتفاع  نیا
محوطه با شماره  نیا نیچن قرار دارد. هم  N: 36 23,17/84 E: 52 34,12/55ییایجغراف

فصل از پروژه کاوش محوطه  نیثبت شده است. نخست یدر فهرست آثار مل 31367
در شمال شرق  یپلکان یشیگمانه آزما X- یها نام با( 3چهار گمانه )شکل  یبزرودپ

در شمال  یصورت عمود متر به 2در  2ه ابعاد ب Q- و گمانه ینگار هیمحوطه به منظور ال
در  5به ابعاد  W- گمانه نیچن و هم یشناس نیمنظور مطالعه تحوالت زم شرق محوطه به

منظور شناخت  متر به 2در  2به ابعاد  AB- گمانه نیچن و هم یمنظور کاوش افق متر به 5
. با انجام کاوش در محوطه در نظر گرفته شد یدر بخش جنوب غرب یفرهنگ یها هیال

و  یاسالم یها محوطه که در بردارنده دوره یفوقان یها هیمذکور متأسفانه ال یها گمانه
کامالً  ه،صورت گرفت یها و دخل و تصرف رمجازیغ یها یحفار لیبوده، به دل یخیتار

عصر مفرغ  یبرجا یها هیاز سطح محوطه ال یمتر 10تا  یمتر 3مضطرب است و در عمق 
 .شده است ییآهن شناساتا آغاز 

 
 

 بن( )تپه قلعه یمحوطه بزرودپ ییهوا ری: تصو2شکل 
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 STR: X-  یپلکان ترانشه
محوطه  یدر قسمت شمال شرق X- ترانشه

متـر در طـول    2بـه عـرض    ینگـار  هیبه منظور ال
موردکـاوش قـرار    یتپـه بـه صـورت پلکـان     بیش

 2کانتکســت کــه شــامل  37گرفــت. در مجمــوع 
ــدف ــم نیت ــه ه ــراه بقا ب ــار یای ــاها ،یمعم  یفض

قـرار   ییاسـت، مـورد شناسـا    یسـت یو ز یمسکون
شـامل   حوطـه، م یمتر فوقان 3 یطور کل گرفت. به

 متـر  كیـ راه  برجا، به هـم  ریمضطرب و غ یها هیال
 ریمسـ  رییـ است که در اثر تغ یا رسوبات رودخانه

رودخانه در اواخر دوره مفـرغ و آغـاز عصـر آهـن     
شـده   لیموجب مدفون شدن محوطه شده، تشـک 

دوره مفــرغ  یفرهنگــ یهــا هیــاســت. ضــخامت ال
متــر و  3 یانیــمتــر، مفــرغ م 5/2متــأخر حــدود 

 نیمتر بوده است. ا 2 یدارا میمفرغ قد نینچ هم
متـر از سـطح ترانشـه بـه      5/10ترانشه در عمـق  

 (.4 ریاست )تصو دهیخاک بکر رس

 ها ترانشه تی)تپه قلعه بن( و موقع یمحوطه بزرودپ ی: نقشه توپوگراف3شکل 

 STR: X- ی: ترانشه پلکان4شکل 
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 TR Q ترانشه
از توابع شهرستان  یبزرودپ یبن( باال )قلعه یمحوطه بزرودپ یضلع شمال غرب در
و ابعاد  سیتأس یبرش عمود ینگار هیال یبرا یشناس منظور کاوش باستان به یپرود خوش
 نی. روش کاوش در ادیمتر انتخاب ش 2متر در  2ترانشه از آغاز  نیا سیتأس یبرا یانتخاب

 ریمشرف به مس یشمال وارهیاست. با توجه به برش د یعمود ینگار هیصورت ال ترانشه به
 وارهیآشکارشده در د یفرهنگ یها  هیو مواد و ال گذرد یتپه م یکه از بخش شمال یا آسفالته

زغال و  ده،ید حرارت یها هیبخش از تپه، که شامل قطعات سفال، استخوان، ال نیا
اند،  از تپه مشخص شده خشب نیا یشمال وارهیاست که در سطح برش د ییخاکسترها

ثبت و ضبط از  وهیشد. ش انتخاب یعمود ینگار هیبخش از تپه جهت کاوش ال نیا جهیدرنت
دوره ادامه  نیتر یمیبه قد نیدتریاز جد بیآغاز و به ترت 301است و از شماره  نییباال به پا

 301است، که با نام کانتکست  یکانتکست مرتبط با خاک سطح نیدتری. جدابدی یم
 شود.  یشناخته م

تا  یحمضطرب سط یها هیو ال یعیطب یرسوب یها مجموعاً پس از کاوش نهشته
کانتکست برداشت و  38کاوش شده، در مجموع  یو استقرار یفرهنگ یها هیال نیتر میقد

 نیتر یمیخاک منطقه قبل از قد یعیبستر طب ایخاک بکر  تاًیثبت و ضبط شده و نها
. دیترانشه به اتمام رس نیشد و کار کاوش در ا یمعرف 338 تاستقرار، با نام کانتکس

 یواقع در ضلع غرب A با نام نقطه یریگ نشه از نقطه ثابت اندازهترا نیا یفرهنگ یها هیال
به خاک بکر ادامه  دنیو رس یریگ متر از نقطه ثابت اندازه 10ترانشه آغاز و تا عمق حدوداً 

متر از خاک بکر حفر شد و  1حدوداً  ،یمواد فرهنگ داز نبو نانیاطم یشد و پس از آن برا
 . دیه اتمام رسب یدانیم اتیعمل یمتر 11در عمق 

 یبند و طبقه یشناس دست آمده و گونه به یمواد فرهنگ یبراساس بررس تیدر نها
 یمعمار یفضاها و ساختارها یساختارها و بازساز لیاز قب ییها داده لیها و تحل سفال

 ینگار ، گاهQ ترانشه ینگار هیال اتیآمده از عمل دست به یبرجا یرهامرتبط با استقرا
 نییتع جیترانشه انجام شد و سپس به کمك نتا نیاستقرارها در ا یفرهنگ یاه دوره ینسب

هر دوره،  یفرهنگ یو فازها ها هیال قیدق یگذار خی، تار14 وکربنیقدمت به روش راد
 .مشخص شد

افق که  مشابه و هم یها کانتکست یمواد فرهنگ ریفسو ت لیتحل جیبا توجه به نتا
 كیعنوان  به یداشتند، هر چند مرحله مشابه فرهنگ نسا یك ییو معنا یظاهر یها یژگیو

افق با مواد  هم یها که کانتکست بیترت نیفاز مجزا از هر دوره در نظر گرفته شد. به ا
 نیو به هم میمجزا در نظر گرفت یفاز فرهنگ كیرا  یدوره فرهنگ كیمشابه در  یفرهنگ
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متفاوت بودند و  یکه در افق ییها کانتکست بیترت
داشتند، اما در همان دوره  یزیمتما یفرهنگمواد 
از  گریمرحله د كیعنوان فاز و  بودند را به یفرهنگ

 میآن دوره، در نظر گرفت یفرهنگ یدادهایرو
 (.5)شکل

 AB  ترانشه
متر به منظور  2×2در ابعاد  AB ترانشه

 یایبقا طور نیبرجا و هم یها هیال ییشناسا
رغ در قسمت جوامع عصر مف یو سفال یمعمار
ترانشه تا عمق  نیشد. ا جادیمحوطه ا یغرب جنوب

مورد کاوش قرار گرفت و تعداد  یمتر 10
قرار  ییکانتکست جداگانه مورد شناسا16

ها از  کانتکست یگذار (. شماره17گرفت)شکل 
که  416شروع شد و تا کانتکست  401شماره 

 . ابدی یخاک بکر است ادامه م هیشامل ال

دست آمده و  به یعه مواد فرهنگبر اساس مطال
 ینگار ها، گاه سفال یبند و طبقه یشناس گونه زین

زده  نیتخم یاستقرار یفرهنگ یها دوره ینسب
 یها رهعنوان دو به 406تا  401 یها شد. کانتکست

تا  408 یها و کانتکست یخیو تار یاسالم یفرهنگ
 یفرهنگ یها و استقرارها دوره گر انیب 415

 نیطور مشخص عصر مفرغ ا و به خیتار از شیپ
و  ایبقا یمتر یسانت 870ترانشه هستند که تا عمق 

به  401. کانتکست شود یشواهد آن مشاهده م
و  یشامل خاک سطح متر یسانت 30ضخامت 

بود که به علت  یمواد آل یایهرز و بقا یاه علف
مضطرب  اریبس یکشاورز نیعنوان زم استفاده به

 (.6بوده است )شکل 

 

 Qاز ترانشه  یی:  نما5شکل 

 AB: ترانشه 6شکل 
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 W  نشهترا
برجا و  هایهیال ییمنظور شناسابه یصورت افقمتر به 5×5در ابعاد  W2 ترانشه

محوطه  یجوامع عصر مفرغ در قسمت شمال مرکز یو سفال یمعمار یایبقا طور نیهم
مورد کاوش قرار گرفت، اما متأسفانه  یمتر یسانت 180تا عمق  5×5شد. ترانشه  جادیا

 یفوقان یها هیرفتن ال نیو از ب ها هیال ییجا جابه زکه نشان امضطرب بوده  ها هیال یتمام
قرار گرفتند.  ییمورد شناسا 205تا  201 یها کانتکست یمتر یسانت 180. تا عمق داد یم

درجا و برجا محدوده ترانشه، به  یها هیال ییمنظور شناسا گرفته شد به میپس از آن تصم
محدود شود که  یمتر در ضلع جنوب غرب 2×2به ابعاد  ،یبردار تر خاک منظور حجم کم

و قطعات  یفلز یایو اش یسفال یها افتهیشد.  207و  206 یها کانتکست ییمنجر به شناسا
 ییدر شناسا عیبودند. جهت تسر ها هیال نیدهنده مضطرب بودن ا نشان یهمگ شهیآجر و ش

شد. کاوش تا  جادیا 1×1به ابعاد  یمتر یسانت 340در عمق  208کانتکست  نیریز یها هیال
قطعات آجر مشاهده شد.  هیال نیتر یو در تحتان رفتیانجام پذ یمتر یسانت 410عمق 
بخش دخل و تصرف  نیقسمت از محوطه مشخص شد که در ا نیا یبا بررس ن،یبنابرا

 .ندیایدست ب درجا و برجا به یها هیانتظار داشت که ال توان یصورت گرفته و نم

 بن قلعه محوطه از آمده تدس به ژهیو یها افتهی
آمده از  دست به ابیآس یها محوطه، شامل سنگ نیدست آمده از ا به ژهیو یها افتهی

( فراوان یزکنیو سنگ سوهان )ت ابیآس یها سنگ طور نیهم ،یو اسالم یخیدوران تار
 ها و (، خشت7)شکل  یدوران مفرغ، مهر استامپ یها هیال یاستقرار یها آمده از کف دست به

 كیعصر مفرغ متأخر و اسکلت شاخص  یها یبا معمار مرتبط یدر ورود یسنگ یها پاشنه
 كیکنار  در(. 8شاخص از جنس سنگ الجورد )شکل ینییمهره تز كیراه  سال به هم بزرگ

دوره مفرغ  یها هیکودک خردسال مربوط به ال
آن هم در ارتباط با  یمسکون یدر کف فضا

 تیئز اهمحا اریاجاق، از آن جهت بس كی
است که با توجه به وجود نداشتن معادن و 

سنگ الجورد در شمال کشور و  یسارها کان
از  یتزیین یش نیشدن ا افتی ران،یفالت ا

بودن  یاز واردات یجنس سنگ الجورد حاک
است. سردوک  یفرهنگ ءیش نیا یقطع

 (.10)شکل یانسان کرکی( و پ9)شکل 
 بن آمده از محوطه قلعه دست به ی: مهر استامپ7شکل 
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 از جنس سنگ الجورد ینیتزئ یها : مهره8شکل

 بن آمده از محوطه قلعه دست به یها : سردوک9شکل 

 بن آمده از محوطه قلعه دست به یانسان کرکی: پ10شکل 
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مبحث مهم  نیا گرانیخود ب نیمحوطه است. ا نیآمده از ا ستد به یها افتهی گرید از
فالت  یحوزه شرق یعنیسنگ الجورد  گاه خاستمناطق شمال کشور و  نیا نیب ایاست که آ

از  یواردات ءیش كیصرفاً  ایبوده است؟ و  یا فرامنطقه یو افغانستان مبادالت تجار رانیا
تر  و گسترده تر شیمطالعات ب یبرا یناسبخود بستر م نیکه ا ت؟جوار بوده اس مناطق هم

ساخت انسان با  متعدد دست یاستخوان یایراه اش موارد به هم نیا همه .سازد یفراهم م
دوران مفرغ،  مربوط به یها آمده از افق دست به یسیر نخ یها نامشخص و سردوک یها یکاربر

در  یپرور و دام یکشاورز بر یمبتن شتیبا مع ییروستا یا از نوع جامعه یاستقرار گر انیب
 ( هستند. بن لعه)تپه ق یبزرودپ یمحوطه استقرار

 یاهیگ یها دانه یایبقا یبر رو یشناس باستان اهیگ یالزم به ذکر است با مطالعات آت
 یها انجام پژوهش نیچن و هم یمحوطه بزرودپ خیاز تار شیپ یها هیشده از کاوش ال یابیباز

 شهتران نیدوره مفرغ ا یها دست آمده از افق به یجانور یایقاب یبر رو یجانورشناس استخوان
محوطه و پوشش  نیساکن ییغذا میرژ شت،یمع تیاز وضع یتر شیب نانیبا اطم توان یم
 یشاخص با کاربر یها افتهیاز  یآن سخن گفت. از نظر مصنوعات و فناور یو جانور یاهیگ

و  یسیر نخ یها دست آمد، سردوک ترانشه به نیمختلف ا یها هینامشخص که از کاوش ال
هم از دوره  یعنیمختلف دوره مفرغ  یها است، که از دوره یوانفرا یمدور سفال یها سكید

مدور  یایاش نیا قیدست آمدند. شناخت کاربرد دق به میو قد یانیدوره م  مفرغ متأخر و هم
وره مفرغ را متداول در سراسر د یدر مرکز که فرهنگ و فناور یا با حفره شکل یسکید

 ریدر سا شده افتیمشابه  یها مونهن یرو یقیمستلزم مطالعه تطب دهد، یبازتاب م
 نیاز ا ها یبررس نیا نیچن جوار است. هم هم گریافق در منطقه و مناطق د هم یها محوطه

 خیاز تار شیپ یها تیجمع یما از زندگ یها دانسته و نا كیدارد که نقاط تار تیجهت اهم
اندک  چندمناطق را هر نیا یها هیپا و کوه یکاسپ یساحل یها دشت یزمرک یها بخش

آن هم با  ،یمند و علم روش یشناس انجام مطالعات باستان یرا برا نهیآشکارتر ساخته و زم
 .سازد یفراهم م یالملل نیب یها ئتیو در قالب ه یا رشته انیم کرد یرو كی

 (بن قلعه) یبزرودپ محوطه یشناس باستان کاوش یکل جینتا
حاصل از  یها افتهی لیو تحل هیبن و تجز گرفته در محوطه قلعه صورت یها کاوش با

نمونه زغال به روش کربن  16 یرو یشگاهیمطالعات آزما جهیمحوطه، در نت نیکاوش در ا
خاک  یو زغال حاصل از شناورساز یاهینمونه گ 24 یبر رو 14کربن  شی، و آزما14

مطلق شده است.  یگذار خیدانشگاه پکن تار شگاهیآزمادر  Q31 X ترانشه یها کانتکست
بوده است، به  یانسان یها نیتدف یها زغال که مرتبط با کانتکست گرینمونه د 3 نیچن هم
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 نیا جی. نتارفتیمطلق انجام پذ یگذاز خیآلمان تار میدر دانشگاه مانها 14روش کربن 
 كیعنوان  ق.م به 1450ق.م تا  3200بن از  که محوطه قلعه دهد ینشان م ها شیآزما

مس و سنگ و  یانیمحوطه در دوره پا نیمورد استفاده قرار گرفته است. ا یستیاستقرارگاه ز
بوده  یمحوطه شاخص استقرار كیعنوان  اواخر هزاره چهارم ق. م و سراسر دوره مفرغ به

محوطه  وانعنبه خود را تیعصر مفرغ و دوره آغاز آهن متروک شده و قابل انیاست و در پا
 .دهد یاز دست م یتا دوره اسالم یاستقرار

 شهنه پشته یکاوش محوطه گورستان گزارش
 یو از توابع بخش بندپ یشهر خشرودپ یمحوطه شهنه پشته در قسمت جنوب غرب

و   18,02E'32°52 ییایطول جغرافبه ،رانیشهرستان بابل استان مازندران در شمال ا یغرب
. استهکتار  11 یبیتقر یوسعت ی. گورستان دارااست  40,62N'20°36 ییایعرض جغراف

 ؛است ریمتغ یعیدر بستر طب یریقرارگ لیدلو ارتفاع آن به استدرجه  18 ین داراآ بیش
 یمنطقه دارا نیآزاد قرار دارد. ا یها از سطح آب یمتر266اما در مجموع در ارتفاع 

که گورستان  نام دارد، تپهمراتع هفت نیاز ا یکی. استو مراتع متعدد  عیوس یها جنگل
 (.11)شکل  استقسمت واقع شده  نیشهنه پشته در ا

 
 شهنه پشته یکاوش شده در محوطه گورستان یها ترانشه یی: جانما11شکل  
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 پشته شهنه گورستان یجسمان یشناسانسان و یشناسباستان مطالعات
 جادیترانشه ا 16گورستان،  نیدو فصل در ا یانجام شده در ط یهایزنتوجه به گمانه با

جامعه بوده  نیا یاستقرار های هیمنظور مطالعه البه 16و  7 یها(. ترانشه11)شکل  دش
محوطه  نیدر ا یانسان یایبقا یو بررس نیتدف وهیمنظور مطالعه ش به ها ترانشه گریاست و د

دو فصل کاوش در محوطه شهنه  یگرفته است. در مجموع مطالعه و بررس رارمورد کاوش ق
 یعلم یحفار نیمورد آن در ح 31دست آمده است که  هب یاسکلت انسان 63 یایپشته، بقا

 32 یانسان یایو متأسفانه بقا دشثبت و ضبط  یو به روش علم ییشناسا شناسیباستان
 ،ی)فاضل دست آمده استبه رمجازیتوسط حفاران غ اققاچ هایتیبر اثر فعال گریمورد د
1397-1399.) 

 پشته شهنه یگورستان محوطه یها ترانشه کاوش گزارش
 1 ترانشه

مرد بالغ است،  كیزن و  كیگور است که متعلق به  2ترانشه شامل  نیا یانسان یایبقا
 یصورت جمع شده بر پهلوبه 1در گور  نیتدف ةویاست؛ ش ایصورت چالهبه نیساختار تدف

دفن به صورت جمع  وهیش 2( اما در گور 12راست و جهت سر به سمت جنوب است )شکل 
و جنس و فشار  ییهواوآب طیشرا لی(. به دل13 )شکل چپ دفن شده است یشده بر پهلو

ترانشه شامل ظروف  نیدر ا یتدفن یایاست. اش دهید بیآس اریبس یانسان یایخاک، بقا
 .انددفن شده ن،یاست که در کنار تدف یمفرغ ایو اش ینییتز یمهرها ،یابزار استخوان ،یسفال

 

 
 
 

1، ترانشه 1از گور  ییو نما ینیتدف ای: اش12شکل   
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 2ترانشه 
ــبقا ــا یانســان یای ترانشــه  نی
نفـر در   3گور است که  كیشامل 

ـ انـد، بقا کنار هـم دفـن شـده     یای
 1مـرد و   1دهنـده  نشـان  یانسان

و سـن   تیزن بالغ است، اما جنس
 صیقابـل تشـخ  ریسـوم غ  نیتدف

 نیـ هـا در ا نیاست. ساختار تـدف 
بوده اسـت؛   یاصورت چالهگور به

و  بـاز قصورت طـا به نیتدف ةویش
صورت جمـع شـده اسـت.    پاها به

گور شـامل   نیدر ا ینیتدف یایاش
ظــروف  ،یمفرغــ یهــاکانیســرپ
ــفال ــره خم ،یس ــمه ــهیش ری و  ش

 آمـده اسـت  دسـت قطعات آهن به
 (.14)شکل 
 

 1، ترانشه 2از گور  ییو نما ینیتدف یای: اش13شکل 

 2از سه گورخفته در آن، ترانشه  ییو نما ینیتدف یای: اش14شکل 
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 3 ترانشه
گور  فرد نابالغ است. كیمرد بالغ و  كیآمده که متعلق به دستگور به 2ترانشه  نیدر ا

صورت راست به یباز و تنها پاصورت کامالً طاقفرد نابالغ است که به كیمتعلق به  1
دفن  ،شده لیبه سمت جنوب متما باًیچپ قرار گرفته و جهت سر تقر یپا یشده بر روجمع

 (. 15)شکل  است ینیتدف یایفاقد اش نیتدف نیا نیچنمشده است. ه

 
 
شده به پشت جمع یباز با پاهامرد بالغ که در حالت طاق كی نیگور متعلق به تدف نیا

و  یگور شامل خنجر مفرغ نیدر ا ینیتدف یایبه غرب بود. اش قرار داشت و جهت سر رو
 (.16)شکل  دفن شده است نیاست که در کنار تدف یظروف سفال

 
 3، ترانشه 2از گور ییو نما ینیتدف ای: اش16شکل  

 : گور فاقد اشیای تزیینی15شکل 
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 4ترانشه 
 سالانیزن بالغ م كیمتعلق به  1آمده است. گور  دست بهدو گور  یایترانشه بقا نیدر ا

 یچپ و پاها یبر پهلو( که به صورت جمع شده كیاتیشکاف س یاست )با توجه به بزرگ
 ی)با توجه به بزرگ ریزن بالغ پ كیجمع شده به سمت پشت دفن شده است. در کنار آن 

راست دفن شده است.  یصورت جمع شده بر پهلوجمجمه( به استخوانو  كیاتیشکاف س
 زه،یسرن کان،یسرپ لیاز قب یمفرغ یایشامل اش نیدو تدف نیآمده در کنار ادستبه یایاش

 (.17)شکل  سنگ ساب، سردوک است ،یروف سفالخنجر، ظ

 
 

 5ترانشه 
 كیـ  یانسـان  یایترانشه تنها بقا نیاز ا
 یهـا تیـ فعال لیدلآمده که بهدستفرد به

بـا   .بوده اسـت  دهید بیآس اریمجاز بسریغ
سن،  جنس و نییتع یهاتوجه به شاخصه

 لگــن و جمجمــه احتمــاالً هــایاســتخوان
وان اسـت. در  مـرد بـالغ جـ    كیمتعلق به 

 یظــرف ســفال یایــبقا نیتــدف نیــکنــار ا
 (.18)شکل  آمده استدستبه

 1ور در گ ینیتدف یایو اش 4آمده از ترانشه  دست به یاز گورها یی:  نما17شکل 

 5، ترانشه 1از گور  یی: نما18شکل 
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  6 ترانشه
دو فرد است  یایشامل بقا كیدست آمده است. گور به نیتدف 8گور و  7ترانشه  نیاز ا

تشخبص  یهاشاخص نبود لیدل است که به سال انیشخص م كی ،زن بالغ كیکه متعلق به 
 یها بر روباز و دستصورت طاقبه 1 نیتدف شده است.جنس مشخص ن ییشناسا تیجنس

گور دو شامل  .صورت مضطرب بوده استبه 2گور  یانسان یایقادفن شده است و ب نهیس
 یایچپ دفن شده است. بقا یپهلو یشده بر روصورت جمعکودک است که به كی یایبقا

ست دفن شده است. را یشده بر پهلوصورت جمعکودک است که به كیگور سه متعلق به 
 نیتدف كی نیاست، ا یالهصورت چابه نیقبور که ساختار تدف گریگور چهار، برخالف د

چپ دفن شده  یشده بر پهلوصورت جمعنوجوان است که به كی یایبقا یکه دارا یاخمره
 گرید نیبالغ است و تدف یها مرداز آن یکیاست که  نیدو تدف یای، شامل بقا5است. گور 

 بهاند چپ دفن شده یشده بر پهلوصورت جمعها بهنوجوان است، هر دو آن كیبه متعلق 
 6نفر اول در مقابل صورت فرد دوم و بلعکس است. گور شماره  یکه انگشتان پا یصورت

 نییتنه پا میباز و نتنه باال طاقمیبالغ است که به صورت ن یزن یانسان یایشامل بقا
کودک است که  كیمتعلق به  7است. گور شماره  چپ دفن شده یشده بر پهلوجمع

راست دفن شده است.  یجمع شده بر پهلو نییتنه پامیباز و نتنه باال طاقمیصورت نبه
 (.19)شکل  است یقطعه فلز كی ،یقبور شامل ظروف سفال نیا ینیتدف یایاش

 
 

  7 ترانشه
دست آمده است. از آن به گورستان شهنه پشته ینگارهیال یترانشه به منظور بررس نیا
 دهیحرارت د یگل وارهیسقف و د یو چوب بر ساختارها یرد ن یایترانشه آثار و بقا نیاز ا

 6آمده از آن، ترانشه  دست به ینیتدف یایو اش 6از گور  یی: نما19شکل 



223   بزرودپی و گورستان شهنه   های شناسی محوطه های باستان نتایج کاوش  

 

 یآوار هیال نیا .آثار فراوان شاموت کاه هستند یکه دارا ،آوار شده یمسکون یفضا نیا
طالح در اص ای یچپر یو معمار یاستقرار یفضا كیمرتبط با  ،شدهبیتخر ندهمایجابه

که با توجه به  کندیم دایپ یترشیب یمعنا یانگاره زمان نی. ااست Light House یعلم
دست خاکستر و زغال و به هاینهشته ریآوار در ز نیمانده از ا یجافراوان پخته به هایکف
دان سوخته و کاسه آتش آن که مملو از زغال و آتش سازیفراهم یانیاجاق و گودال م هآمد

مرتبط با  یاستقرار یفضا نیتصور کرد که ا توانیاجاق بوده است، م دهیدحرارتپخته و 
 ؛شمال کشور بوده است خیاز تار شیپ هایمتداول در هزاره یخانه ساده مسکون كی

در  النیمازندران و گ یمناطق جنگل وکارکرد آن را در ارتفاعات  قیمصاد زیچنان نهم
. بر اساس مینبیمی هااصطالحاً گالش ایپرور دام طبقه یو چوب یگل هایمنازل و کلبه
. لذا با شودیگفته م« گالش منزل» هایمعمار نیدر مازندران به ا یشناسمطالعات مردم

 یت از مسکونیکه حکا یسریچون دوک نخهم ینساج لیشدن ابزار و وسا افتیتوجه به 
محدوده  یجنگل میو اقل بومستیز نیچندارد و هم یساده استقرار یمعمار یفضا نیبودن ا

مرتبط با ساختار  یاستقرار یفضا نیکه ا میرگییم جهیاستقرار و گورستان شهنه پشته، نت
 یو گل یگلو پوشش کاه یچوب وارهیمتداول با د هایو ساده از نوع کلبه یچپر یو معمار

احتماالً  ،شده تافیپخته  یگل یایدر بقا یآن است که با توجه به رد ن یرفته بر روارکبه
است.  شده یگل اندود م آن با گل و کاه یبوده است که رو ین نشیپوشش سقف با چ یدارا

 نیسوخته استخوان، زغال و خاکستر فراوان از ا یایشدن بقا افتیحال با توجه به  نیدر ع
ساختار  نیا وراهیکف و د یایبر بقا یو پخته بودن و آثار سوختگ یارو آو یاستقرار هیال

 یدر ضلع غرب ادیز یچاله مملو از زغال چوب و رد سوختگ كیو وجود اجاق و  یساده چپر
که  یاستقرار برجا در زمان نیرا در ا سوزیاحتمال آتش توانیترانشه م غربیو جنوب

 (.20)شکل  مطرح کرد زیبوده است ن یمسکون

 
 7آمده از ترانشه  دست به ژهیو یها افتهی: 20شکل  
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 8ترانشه 
 نیتدف 7گور و  4ست، شامل قاچاق ا هایتیترانشه حاصل فعال نیا یانسان یایبقا

بوده است.  یخونو کم یدندان شیبالغ است که دچار سا یمرد یایبقا كیاست. گور  یانسان
پراکنده  یهابالغ است و استخوان یها مرداز آن یکیدو فرد است که  یایقبر دو شامل بقا

 یهد اسفنجگور، شا نیا یهااستخوان یاست، بر رو ریمرد بالغ پ كی یایبقا گرید نیتدف
از  یکیدو زن است که  یایشامل بقا 3. قبر میدندان هست یدگیشدن بافت استخوان و ساب

ها از آن یکیدو فرد است که  یاینابالغ بوده است. گور چهار شامل بقا یگریها بالغ و دآن
 یمتعلق به فرد یگریها بوده است و ددندان دیشد یدگیساب یمسن بوده است و دارا یزن

خنجر،  لیاز قب یمفرغ ایترانشه شامل اش نیا ینیتدف اینامشخص است. اش تیا جنسبالغ ب
 ،یابزار استخوان ،یسفال ظروف مهره، ،یقطعات مفرغ، دکمه مفرغ کان،یبازوبند، سرپ
 .سردوک است

 9 ترانشه
تنه میصورت نفرد بالغ است که به كیترانشه شامل دو گور است، گور اول متعلق به  نیا

 چپ دفن شده است یشده بر پهلوو پاها جمع نهیس یشده بر روها جمعباز، دستقباال طا
باز، تنه باال طاقمیصورت نبالغ است که به یمتعلق به زن گریگور د یای( و بقا21)شکل 

 نیا ینیتدف ایچپ دفن شده است. اش یبر پهلو ،شدهو پاها جمع نهیس یرو برها دست
 یسنگ ایسردوک و اش ،یاستخوان یابزارها ،یروف سفالظ ،یترانشه شامل اشبا مفرغ

 (.22است)شکل 

 
 9، ترانشه 1و گور  ینیتدف یایاز اش یی: نما21شکل  
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 10ترانشه 
ها باز ،دستتنه باال طاقمیصورت نبالغ است که به یزن نیترانشه شامل تدف نیا یایبقا
مهره،  ،یشامل ظروف سفال نیتدف نیا یایشده دفن شده است. بقامعجو پاها  نهیس یبر رو

 (.23ت )شکل اس یو سوزن مفرغ
 

 11ترانشه 
شده بر صورت جمعاست که به لساانیزن بالغ م كیترانشه شامل  نیا یانسان یایبقا

 (.24)شکل  دفن نشده است ینیتدف یایاش نیتدف نیراست دفن شده است. در کنار ا یپهلو
 
 

 9، ترانشه 2و گور  ینیتدف یایاز اش یی: نما22شکل 
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 10، ترانشه 1گور  ینیتدف یایاز اش یی: نما 23 شکل

 11، ترانشه 1از گور  یی: نما24شکل 
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 12ترانشه 
راست  یشده بر پهلوعصورت جماست که به یسالانیزن بالغ م یایترانشه شامل بقا نیا

 (.25)شکل  دفن شده است یدفن شده است و در کنار آن سه ظرف سفال

 
 

 13ترانشه 
 یسالانیمتعلق به زن بالغ م 1دست آمده است. گور شماره ترانشه دو گور به نیدر ا

 شده دفن شده استباز، دست درکنار بدن و پاها جمعتنه باال طاقمیصورت ناست که به
به  زیاست که آن ن یسالانیمتعلق به زن بالغ م زین 2گور شماره  یای( و بقا26)شکل 
 ینیتدف ایراست دفن شده است. اش یبر پهلو ،شدهباز و پاها جمعطاق االتنه بمیصورت ن

 ،یابزار استخوان ،یسوزن، سنجاق، خنجر، ظروف سفال لیاز قب یمفرغ ایترانشه شامل اش نیا
 (.27)شکل  دفن شده است نیدو تدف نیدر کنار اگوشواره نقره است، که 

 

 12، ترانشه 1از گور  یی: نما25شکل 
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 13دفن شده با آن، ترانشه  ینیتدف یایو اش 1از گور یی: نما26شکل 

 13دفن شده با آن، ترانشه  ینیتدف یایو اش 2از گور  یی: نما27شکل 
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 14 ترانشه
بالغ است،  یمتعلق به فرد كیشامل دو گور است که گور شماره  نیتدف نیا یایبقا

دست پاها به یایرفته است و تنها بقا نیقاچاق از ب یهاتیفعال لیدلبه نیتدف نیا یایبقا
ها باز، دستتنه باال طاقمیصورت نالغ است که بهب یمتعلق به زن 2آمده است. گور شماره 

 نیتدف نیا یابرو یراست دفن شده است، در باال یشده بر پهلوبدن و پاها جمع ناردر ک
 ،یترانشه شامل ظروف سفال نیا ینیتدف ایدست آمده است. اشبه یشکستگ كیشواهد 

در  شینما یبرا نیتدف نی(. ا28)شکل  دفن شده است 2مهره است که در کنار گور شماره 
از کاوش  یاموزه ایراه اش( و پس از انتقال به هم1399 ،یبه صفر دی)بنگر دشموزه انتخاب 

گذاشته  شیدست آمد، اکنون در تاالر عصر آهن موزه بابل به نما هگورستان شهنه پشته ب
 (.29شده است )شکل 

 
 

 
 

 14دفن شده با آن، ترانشه  ینیتدف یایو اش 2از گور  یی: نما28شکل 

 در موزه شهرستان بابل 14ترانشه  2 نیتدف شیاز نما یی: نما29شکل 
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 15ترانشه 
 یشده بر روصورت جمعست آمده است که بهدبالغ به یفرد یایترانشه بقا نیدر ا

گور  نیا یتدفن ایبرده است. اشیدندان رنج م یدگیراست دفن شده است و از ساب یپهلو
 (.30)شکل است یو ظروف سفال یابزار استخوان مهره، ،یشامل سوزن مفرغ

 
 

 16 ترانشه
ترانشـه   نیـ در ا. دشـ محوطه شهنه پشته کـاوش   ینگارهیال یمنظور بررسترانشه به نیا
دست آمده از جمله سردوک از آن به یفرهنگ یهاافتهیاجاق و  یدارا یجا در هیال كیتنها 

 یفرهنگـ  هـای صـورت نهشـته  بـه  هـا هیال هی. بقاستبودن محوطه  یاست که نشانه استقرار
 یسـنگ قلـوه  هـای زهواریـ  و هـا از نشـهته  یرسـوب  هـای هیـ جـا و ال  بر ریشده غیذارگرسوب

 هستند. پشته تپه شهنه یسنگ التیتشک یآهک یاهاکنگلومر

 شهنه پشته یکاوش محوطه گورستان جینتا
 63 یایشده در گورستان شهنه پشته بقا جادیترانشه ا 16 یمجموع مطالعه و بررس در

 یشناسباستان یعلم یحفار نیمورد آن در ح 31دست آمده است که هب یاسکلت انسان
بر اثر  گریمورد د 32 یانسان یایسفانه بقاأو مت دشو ضبط ثبت  یروش علم و به ییشناسا

کاوش  میو سپس ت دهشگور  بیمجاز که موجب تخرریغ انقاچاق توسط حفار یهاتیفعال
دست آورده است. را به ینیتدف ییایاش و بعضاً یاز اسکلت انسان یایچاله گورها، بقا یبا بررس

 تیجنس ییفرد بالغ که شناسا 16دک و کو 5مرد،  8زن،  14قبور شامل  نیدر مجموع ا

 15، ترانشه 1از گور  ییو نما ینیتدف یای: اش30شکل 
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 28 نیچناند. همدست آمدهبوده به رممکنیغ تیجنس صیتشخ یها با توجه به پارامترهاآن
اند، بوده دهید بیشدت آسقاچاق به یهایدر اثر حفار کهنیا لیدلبه یانسان یایمورد از بقا

 اریگورستان بس نیا در نیتدف وهیها ناممکن بوده است. شسن و جنس در آن صیتشخ
باالتنه  نیتدف ةویشو  یاصورت چالهبه ها عموماًاما ساختار گور آن ،متنوع بوده است

 نیترجیچپ از را ایراست  یشده به پهلوپاها جمع نه،یس یها بر روباز، دستصورت طاقبه
 یاین اشبدو نیتدف 5دست آمده است. به یاخمره نیمورد تدف كیها بوده است. تنها وهیش

: چونمه ییایاش در گور عموماً نیراه تدفموارد به هم ترشیبوده است، اما در ب ینیتدف
بند، سوزن، خنجر، ( از جمله دست32)شکل  یمفرغ ای( و اش31)شکل  یظروف سفال

از جنس  ینییتز یهاو مهره وراتیاز جنس نقره و ز یهاو گوشواره کانیسرپ ر،یشمش
 (.33)شکل  است ینیآثار تدف نیترجیاز را و صدف قیعق شه،یرشیخم

 یریگجهینت
 الد،یهزاره سوم قبل از م لیکه در اوا دهدیبن بابل نشان مکاوش محوطه قلعه جینتا
و دشت گرکان از  رانیبن که با مناطق شمال شرق اجوامع ساکن در محوطه قلعه نینخست

و  14کربن  های شید. با انجام آزمااند وارد مازندران شدنقرابت بوده یدارا یلحاظ فرهنگ
 نیدهد که استقرار در ایبن نشان مقلعه یهادر کاوش فتهمطلق صورت گر ینگارگاه

قبل  3400تا  3500و تا حدود  شودیسال قبل شروع م 5300/5200محوطه از حدود 
 یهااز محوطه یاریبس یکه به چه علت نیستمشخص  قاًیکند. اگرچه دقیم دایتداوم پ
شوند و سپس در حدود یحدود )اواخر عصر مفرغ( متروک م نیمازندران در هم یاستقرار
 یرا در خود جا یادیز یهاتیجمع بارهكی)عصر آهن( مازندران به  شیسال پ 3200

چون هم ییهاگورستان تیموجود ترشیجوامع ب نیالبته شناخت ما نسبت به ا .دهدیم
احتمال  نیواقع شده است. ا یو کوهستان یکوه انیم یهاشهنه پشته است، که در دره

 باًیاشباع شده و تقر تی(، منطقه از نظر جمعشیسال پ 3500دوره آهن ) روجود دارد که د
بودند، مورد استفاده قرار  برداریقابل بهره یطمحیستیامکانات ز یکه دارا یمناطق یتمام

چون فراوان هم یطیمحستیز یهالیبا دارا بودن پتانس یمنطقه بندپ ،نیگرفتند. بنابرا
که مردمان ساکن دشت به  دشموجب  یانبوه و منابع آب یهاجنگل ،یجانور ،یاهیمنابع گ

بن مورد که در محوطه قلعه یمئها از مدل اسکان داآن یمناطق باالدست رفته و شکل زندگ
در محوطه  یشبان شتیراه با معهم روکوچمهین ای و روکوچ یبه زندگ ،قرار گرفته یبررس

که در شهنه پشته  یداد که جوامع تمالتوان احیواقع مکرده است. به رییشهنه پشته تغ
 ریو عشا کوهیانیم هایو دره هاهیپاکوه نانیاغلب شامل روستانش ،اندساکن بوده
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 کردندیم یو قشالق زندگ القییدشت و کوه،  هایبومستیز انیبودند که در م روکوچمهین
است که خود  انیدر جر یدر منطقه بندپ یستیز یمدل از الگو نیا زیامروزه ن یحت که

 است.ها از پس هزاره یستیز یتداوم الگو گرانیب

 منابع
بن و گورستان  قلعه یها محوطه یشناس باستان یها ، گزارش فصل اول کاوش1397حسن،  ،ینشل یفاضل

 .یفرهنگ  راثیناد پژوهشکده مشهرستان بابل، مرکز اس یشهنه پشته شهر خشرودپ
بن( و شهنه پشته )قلعه ی، فصل اول کاوش محوطه بزرودپ1397 ،یمجتب ،یحسن، صفر ،ینشل یفاضل

 ؛رانیا یشناسساالنه باستان ییگردهما نیهفدم یهاشهرستان بابل استان مازندران، گزارش
 راثیپژوهشگاه م د،یهورش قیو شقا یرازیاهلل شمجموعه مقاالت کوتاه، جلد دوم، به کوشش روح

 .980-977صفحه  ،یو گردشگر یفرهنگ
آن در  گاه جایو  ینیدم شهرنشدهی، بابل در هزاره سپ1399 ،یمجتب ،یحسن، صفر ی،نشل یفاضل

 .37-35، صفحه 130سوم، شماره وستیبارفروش، سال ب ،یجوامع مدن نینخس یریگشکل
 یشمال ۀدر جبه یا منطقه و برون یا منطقه یها کنش مو مطالعه بره ینگار ، گاه1400 ،یمجتب ،یصفر

 یبن( بابل در مازندران، رساله دکتر )قلعه یاساس کاوش تپه بزرودپ در عصر مفرغ بر یالبرز مرکز
 .دانشگاه مازندران یدانشکده هنر و معمار یشناس گروه باستان

کاوش عصر آهن در  یوردهاآ دست شیتاالر نما جادینو به موزه بابل با ا ی، نگاه1399 ،یمجتب ،یصفر
 .71-69، صفحه 131سوم، شماره  و ستیشهنه پشته بابل، بارفروش، سال ب

 
 

 
 

  



 

 

 
 
 
 

 (3) شمیبزرگ ابر ۀجادّ ریمس ةتوسع ،در عصر برنز ایفرهنگ استپ اوراس
 یشناسعلوم، رشته باستان خیتار یدکترفوق / نایکوزم مُونایفیِِ لِنایِِپروفسور 

 انیموسو نیدحسیس: دکتر ترجمه

 
 
 
 

( دورة زیربورئال، که a,b 1995نگاران )الوروشین و اسپیریدونووا،  های دیرینه با توجّه به داده
با تشدید سرما در اواخر هزارة دوم و سوم پیش از میالد آشکار  ودر اواسط هزارة سوم آغاز 

ای در مناطق  هوهوا تغییر تاز شد. طبق گفتۀ برخی محققان، با گرم و مرطوب شدن آب
های  گیری استپ وجود آمد و در ربع دوم هزارة دوم پیش از میالد منجر به شکل طبیعی به

 دار و بلوط دوباره ظاهر گشتند.زار و گسترش حشرات شد و درختان کاج و توس و نمعلف
های مناطق اکولوژیکی استپ و  امّا اگر قبالً تعامل میان انسان و طبیعت با ویژگی

ای  العاده شد، اکنون یك عامل طبیعی جدید، اهمّیّت فوق ذاتی آن تعیین میآریتمی 
است؛ غنای قلمرو با ذخایر مس. فلز، که از اوایل دوران نوسنگی پدیدار شد، در میان  یافته

های فلزکاری  ای پیدا کرد و حامالن فرهنگ کاتاکومب مهارت قبایل گورچالی اهمّیّت ویژه
 است. گری این امر مستند شده که در تدفین کارگران ریخته خویش را توسعه بخشیدند،

راه با این واقعیّت بود که در میان جمعیت گورچال، که تا حدودی به نیاز به فلز هم
بودند، گاوها به سادگی به اموال منقول بدل   پروری روی آوردهنشینی به دام های کوچ شکل

 اده از سالح و در نتیجه توسعۀ فلزکاری منجر شد.شدند و نیاز به حفاظت از این اموال به استف
 -1978رسید )چرنیخ  ترین معادن بلغارستان به استپ می اگر قبالً فلز عمدتاً از غنی

های  شدن شهرک  (، این منبع بعدها خشکید، زیرا با متروکه1971ریندینا  -1992چرنیخ 
گرفتگی  ا بحران اکولوژیکی )آب( آن را ب1979کشاورزی، معادن نیز رها شدند، که تودوروا )

وجو برای یافتن مواد خام محلّی منجر به کشف ذخایر سنگ  داند. جست قلمرو( مرتبط می
ترین ذخایر منطقۀ کارگالی، شد که آغاز توسعۀ آن طبق  معدن اورال، از جمله کشف غنی

 گردد. ( به دوران گورچالی برمی1998گفتۀ چرنیخ )
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های  اورنبورگ الیهـ  ستانی در امتداد خط ماگنیتوگورسكدر اورال، در منطقۀ گسل با
های باالیی وجود  شده در الیه ای از مس و رسوبات حاوی سنگ معدن اکسید شده شناخته

 رسی است.چیان باستان قابل دستدارد که به راحتی برای فرآوری به وسیلۀ معدن
ای را از پیش در فرهنگ  هسابق ترکیبی از عوامل جغرافیایی، اقلیمی و جمعیتی رشد بی

های  عنوان چهارمین مرحله در توسعۀ اقتصاد مولّد در استپدوران بعد تعیین کرد که به
 (.1996-1997شود )کوزمینا؛  اوراسیا برجسته می

 «شهرهاـ کشور» شهری پیش تمدّن ـ1
عنوان داد مهم در علم روسیه برجسته شد: خانم آشیخمینا بهبا دو روی 1973سال 

ضوی از گروه تحقیقاتی پروفسور والدمیر فئودُرویچ هنینگ تدفین در گورستان سینتاشتا ع
چنین هم (АО 1973; 1974: 132, 133)در استان چلیابینسك را مورد بررسی قرار داد. 

را در گورستان نُوُکوماک در نزدیکی  25کاری پاپُف تپۀ شماره کنستانتین اسمیرنُف با هم
های  های مجموعه ( و شباهتАО 1973; 1974: 175, 176د )اُرسك مطالعه کردن

 د.کرای بالفاصله جلب توجّه  جا با ظروف پولتافکایی و گوردخمهسرامیکی آن
ای از مصنوعات را ارائه کرد )هنینگ، زدانوویچ و  اگر گورستان سینتاشتا مجموعۀ ویژه

 شده باقی ماند. بندی ها تنها مکان طبقه (، تپّۀ نُوُکوماک برای سال1992سایرین؛ 
( 1976راه با کنستانتین اسمیرنُف )در سال ، طی گزارشی در کویبیشف، هم1976در سال 

چنین بناهایی که قبالً قدمت آثار منتشرشدة قبلی مربوط به اورال، غرب و شمال قزاقستان و هم
قرن ند، را بود  ( از فرهنگ و تمدّن پیترُف شناسایی شده1975دست زدانوویچ )در سال به

ها را در افق زمانی نوکوماک گنجاندیم، که مشخص کردیم. ما همۀ آن پانزدهم پیش از میالد
یافتۀ تمدّن آندرونوو  ای و نوع توسعه نگاری نوکوماک، بین دوران فرهنگ گوردخمه طبق چینه

 های آسیایی و باختر سیبری( آالکول قرار دارد. )منطقۀ غربی استپ
جایی که هر دوی ما قبالً با تاریخ نقل و انتقال تیب افق زمانی، از آندر مورد موقعیت تر

(، ما تاریخ افق 1971a، 1974کوزمینا  -1957، 1961ها سروکار داشتیم )اسمیرنف  گونه
های معدن موکنای )قرن شانزدهم پیش از میالد(، تعیین  پیش از زمان مقبره»زمانی را 

هایی شبیه به  عنوان گونهها بهنشان داد که آن 1964کردیم، جایی که لسکوف در سال 
دنبال منشأ آثار تمدن پیترُف تر از همه، بر خالف زدانوویچ، که به شوند. مهم استپ مطرح می

در دوران نوسنگی قزاقستان بود، و با فرض مشارکت بخش جنوب آسیای مرکزی و تمدّن 
رد انگیزة غربی بیان کردیم که به ها، ما یك فرضیۀ جسورانه در موگیری آن آباشف در شکل

ها اروپایی  گیری آن، فرهنگ د که در شکلکرگیری آثار تاریخی افق نوکوماک کمك  شکل
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ای مشارکت داشتند. در پایان این  های چندظروفی پساگوردخمه پولتافکا، آباشف و سرامیك
که فرضیات  اند ها خالق بناهایی از نوع نوکوماک بوده نظریه مطرح شد که هندوایرانی

منشأ هندوایرانیان در پرتو آخرین »نگاری  کند. این موارد در تك مان را تأئید می قبلی
د، منعکس کرالمللی دوشنبه منتشر  کنگرة بین 1977که در سال « شناسی های باستان داده
  است.  شده

نی گورستان سینتاشتا و مشکالت قبایل هندوایرا»ای با عنوان  زمان، هنینگ مقاله هم
د و قدمت آن را به کرمنتشر کرد و در آن مطالب قابل توجّه گورستان را بازگو « نخستین

 چنین پدیدآورندگان آن را هندوایرانی دانست. قرن شانزدهم پیش از میالد رساند و هم
« قزاقستانـ های اورال عصر برنز استپ»نگاری زدانوویچ با عنوان  تك 1988در سال 

ها های پیترُف شمال قزاقستان منتشر و نتایج تحقیقات آن جموعهبیرون آمد و در آن م
  خالصه شد.
 طور کامل مطالب سینتاشتا را منتشر کردند. هنینگ و زدانوویچ به 1992در سال 

های اخیر تعداد زیادی گورستان در اورال جنوبی، غرب و شمال  ویژه در سال بعدها و به
طور مبسوط یم بهیهای دهانۀ رود و آرکا گاه ونتها سک قزاقستان کشف شد و در این کاوش

های  گاه ها در سکونت (. حفّاری1996-1997زدانوویچ  -1995شدند )ویناگرادُف   شناخته
( و آالندسکوئه آغاز شدند. موادّ گورستان دخمۀ 1996زدانوویچ  -1997کویساک )مالوتینا 

)اپیخاموف  2(، خورشید2005اپیماخوف  -1995اورالی )کاستوکُف و سایرین  سنگی پیش
(، دریاچۀ کریوه 2002زدانوویچ  ـ1996کاراگانسکی )بوتالُف و سایرین  (، بُلشه1996

)تکاچِِف  2کارگاال -، ژامان1، کورایلی شرقی 2(، غرب قزاقستان تانابرگن 2003)ویناگرادُف 
که د، شدن( منتشر 1992( و شمال قزاقستان بستاماک )کالیِِف و سایرین 2007؛ 1998

 د.کرامکان جداسازی دو مورد متوالی سینتاشکا و پتروفکا را فراهم 
( 1995هایی از این نوع، رمزگشایی از سوی خانم باتنینا ) لحظۀ مهم در مطالعۀ مجموعه

ها  شدة قبلی از سطح زمین بود که شناسایی حدود ده بندی فضایی طبقهـ های هوایی از عکس
وگورسك، تیروتسك و اورنبورگ را ممکن کرد )هنینگ و گاه در مناطقی بین ماگنیت سکونت
 (. 2005و  2002(، )اپیماخوف 1992سایرین 

گر بسیاری طور کامل نمایانشده، دیگر به  های انباشته منبع داده گاه پایدر زمان حال، 
 حال، اجرای این کار با اینایناست. با  از موارد مهم است و زمان یك مطالعۀ جامع فرارسیده

باشد، آن   ها قبالً منتشر شده روست که اگر موادّ بخش قابل توجّهی از مقبره واقعیت روبه
، زدانوویچ 1995شوند )ویناگرادُف  ها تنها در نشرهای نخستین مشخّص می گاه زمان سکونت

شناسی مجموعۀ سینتاشتا نیز  بندی رده ها دشوار است. طبقه( و قضاوت در مورد آن1997
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های انفرادی موجود، به ویژه  تحلیل بخشوباید به اهمیت قابل توجه تجزیه است.  منتشر نشده
( صورت پذیرفت، اشاره کرد. موادّ 1994مطالعه متالورژی و فلزکاری که به وسیلۀ گریگوریف )

ها در عصر  دهد که یك ایدة کلّی از فرهنگ جمعیت استپ شده این اجازه را می جمع
 سینتاشتا شکل بگیرد. 

دار قرار  ای بلند و شیب ها معموالً در حاشیۀ رودخانه، روی دماغه گاه اورال، سکونت در
شوند که با دیوار دفاعی از  می  ای، بیضی یا مربعی نشان داده ها دایرهدارند. طبق نقشه، آن

با خاک رس احاطه  ،شده های چوبی مسدود متر و یا قفس 3/0-5/0های چوب به قطر  کنده
متر با  5/3تا  2/1متر، عرض  5/2تا  5/1اطراف دیوار یك خندق دفاعی به عمق اند. در  شده
متر قرار دارد که برای عبور واگن یا ارّابه در  5/2تا  2متر و پهنای  4/0هایی به ارتفاع  میله

وسیلۀ های وسیع اُلگینو و آالندسکو، دیوارها از بیرون به است. در سکونت  نظر گرفته شده
 اند. متر احاطه شدهشده به ارتفاع بیش از یك های عمودی کنده مند از تختهتیك ستون قدر

است، در مدّت زمان   بوده  ها بر اساس طرحی که قبالً تدوین شده گاه بدیهی است که سکونت
ها مورد  گاه اند. سپس برخی از سکونت وسیلۀ گروهی بزرگ و منظّم ساخته شدهکوتاهی به

 راه با استفادة مجدد از بنای تاریخی بود.اهی اوقات هممرمّت قرار گرفتند و گ
ای  گر منطقهاست، نمایان  ها که از پیش طرّاحی و مشخّص شده گاه فضای داخلی سکونت

است. بین دیوارهای داخلی و خارجی،   هشدوسیلۀ ردیف دوم دیوارها محدود است که به
هایی با  هم پیوستۀ کوچکی با سقف ای استاندارد به شکل و یا ذوزنقه هایی مستطیل اتاق

کشی در  شد. زه ها اجاق و چاه یافت می تر اتاق شیب به داخل روستا وجود دارد. در بیش
در  های چوبی و خشتی و گلی بود. خیابان وجود دارد. مصالح ساختمانی بناها، اسکلت

دارد که به  متر قرار 18-16ای به عرض  گاه سینتاشتا، دو ردیف دیوار خشتی حلقه سکونت
 (.151؛ 1985شوند )زدانوویچ، هنینگ  هایی تقسیم می وسیلۀ دیوارهای شعاعی به بخش

های متحدالمرکز دوتایی  هزار متر مربع، دایره 20گاهی به مساحت  در آرکائیم، سکونت
دیگر جدا  های شعاعی از یك وسیلۀ خیابان دهد که به از دیوارهایی خشتی را نشان می

(. 181-182؛ 1989ها هم احتماالً یك مربع وجود دارد )زدانوویچ  داخل آناند و در  شده
در مراحل آغازین « اوستیه»گاه  سکونت متر است. 4متر و عرض آن  160قطر بیرونی دیوار 

صورت عمودی ساخته شده و  های کاج به است که از کنده  ساختش، یك قلعۀ گرد بوده
 بود. شده متر احاطه  5/4متر و عرض  3وسیلۀ خندقی به عمق  به

های  شکل با گوشه ای مستطیل گاه در افق دومین بازسازی، بنا نهاده شد. قلعه سکونت
دیگر که با های چوبی در کنار یك گرد که دو هکتار وسعت دارد. دیوار دفاعی شامل کابین
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 هدشوسیلۀ یك خندق، دوباره محصور گاه به است. در فضای بیرونی، سکونت  خاک پر شده
  .(17؛ 1995است )ویناگرادُف  

وسیلۀ یك خیابان اصلی های استاندارد یافت شد که به گاه اقامتدر داخل، دو مجموعه از 
 4/0متر مربع که در عمق  160شکل به مساحت  ها مستطیلی بودند. خانه  از هم جدا شده

یك اجاق سنگی  متری زمین مدفون بودند. دیوارها قاب پشتی )دوجداره( داشتند. هر خانه
(، ممکن است 1994گرد با آثار فلزکاری و یك چاه داشت که بنا به گفتۀ گریگوریف )

 کرد. عنوان یك دمنده در هنگام ذوب فلز عمل میبه
اُزِِرنو( و در شمال  ، سِمی3)کولیِِوچی « پسااورال»های مستحکمی در منطقۀ  گاه سکونت

است. خندقی در بُگُلیوبُف و   ( شناسایی شده2ترُفکا ، پ1ِِ، نُوُنیکُلسکو 1قزاقستان )بُگُلیوبُف 
است. در نُوُنیکُلسکو یك منطقۀ   گاه را از کف مسدود کرده اُزِِرنو دماغۀ سکونت سِمی

متر مربع  70در  120متر مربع و در پترفکا به مساحت  60در  95مستطیلی به وسعت 
 -97؛ 1983ویناگرادف اند ) وسیلۀ یك خندق به دو قسمت تقسیم و محصور شدهبه

 (.133؛ 1988زدانوویچ 
که میان ماگنیتوگورسك و اورنبورگ در منطقۀ معادن کوچك « شهرهاـ کشور»مرکز 

. بناهای استچندان دور از معادن کارگالینسك قرار دارد، بسیار مورد توجّه  باستانی و نه
ها بان در دید آتش دیده اند، دیگر واقع شده کیلومتری از یك 70تا  40تاریخی که در فاصلۀ 

کرد )هنینگ و سایرین  بودند و امکان حفاظت و کنترل دقیق تمام قلمرو را فراهم می
 دهی دفاع مرزی در دنیای قدیم بود.( و مطابق با دوران باستان و اصول سازمان1992

ها بر اند که برخی از آن های زیادی کشف و حفّاری شده های اخیر گورستان در سال
تر با  د که بیشهستنجوارشان های هم گاه ها، متعلّق به سکونت شباهت سرامیك اساس

گورها از مجموعۀ سینتاشتا، آرکائیم و   اند. این شدهتر با تپّه از هم جدا  رودخانه و یا کم
( و اوستیِِه و 2002زدانوویچ  -1996)بُتالُف و سایرین « کاراگانسکی بُلشه»گورستان 

های خاکی شامل یك یا دو قبر  ها از تپّه گورستان (.1996اخوف هستند )اپیم 2خورشید
ها قرار اند که معموالً یك اتاقك چوبی انباشته از چوب نیز در آن بزرگ مرکزی تشکیل شده

شدند که  تر در اطراف قبر مرکزی چیده می دارد. گاهی گورهای محیطی با ابعاد کوچك
 ها پر کردن تپّه بود.هدف از ساخت آن

تصویر بسیار عالی در سینتاشتا کشف شد که در آن چهل تدفین در یك گورستان یك 
گاه نیز پیدا شد. امّا،  چنین یك قربان بزرگ و ده مورد در یك گورستان کوچك آشکار و هم

ها، اصالح میدانی بسیاری از جزئیاتی که  دلیل منحصر به فرد بودن مجموعه متأسفانه به
د، بنابراین، مرمّت این مجموعه کامالً مشخّص نیست و برخی بود، ناممکن بو  مشخّص شده
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 -210 -198: طرح 1992عنوان مثال؛ هنینگ و سایرین  نهادی )به های پیش از بازسازی
 رسند. العاده به نظر می ( فوق213

صورت خمیده به سمت چپ، تعداد کمی به پهلوی تر مردگان به ها، بیش در همۀ مقبره
ها  ند. در واقع جهتهستزانوهایشان باالست،  که درحالیبه پشت و راست و گاهی اوقات 

راه آن از قبیل گرزهای ترین چیز موجود هم موزون نیستند. در گورها ظروف و قیمتی
چنین تیرهای سنگی و سنگی، تبرهای مسی با سپر، چاقو و خنجر، نیزه، سرنیزه و هم

پیچ مسی شالق و در  مان پیچیده، سیماستخوانی، کاردک استخوانی و قطعاتی از قبرها، ک
 ات وجود دارد.  تزیینای غنی از  نهایت مجموعه

ای متشکل از  در باالی تپّه، گاه پوششی از سفال و آثار آتش و در برخی موارد مجموعه
شد. روی سقف گودال، در محفظۀ بین  های حیوانات اهلی از جمله اسب یافت می استخوان

هایشان  در خود قبر، تدفین جفت اسب وجود دارد که اغلب پوزه دیوار گودال و اتاقك یا
هایشان، سم  است و در بعضی موارد پوست حیوانات قربانی و یا جمجمه  کنار هم قرار گرفته
 شود. هایشان در قبرها دیده می هایی از استخوان گونه و در نهایت تنها تکّه

آمده و در  ها به هم ن به یك طرف، پوزهاند و سرشا ها معموالً به پهلو خوابانده شده اسب
موارد کمی یکی پس از دیگری به پهلو هستند. در گورستان بِِستامَك یك مقبره بازسازی 

(. 1992بودند )کالیوا و سایرین   صورت ایستاده مدفون شدهشد که در آن سه اسب به
 ها نیز در این محل کشف شدند. گاه قربان

انگیز بود. در پایین قبرها، شیارهای وجود دارد که  نکاوش در سینتاشتا بسیار هیجا
های جهان  ترین ارّابه ها بقایای قدیمیاست. این  ها باقی ماندهای در آن های پرّه نقش چرخ

و  2برلیك»در اورال و اولوبای، « 2انبار سنگی و خورشید»های  هستند. این آثار در گورستان
تاکاچف  -1988زدانوویچ  -1992نینگ و سایرین در قزاقستان نیز یافت شدند )ه« شیطان
ویناگرادف  -1996اپیخاموف  -1995کوستیوکُف و سایرین  -1994کوزمینا  -1998
 (.1996باتالوف و سایرین  -1993

ها جهت بازیابی شیوة امرار معاش ساکنین کافی نیست. هیچ مدرکی از وجود  داده
چك رواج داشت، امّا مدرکی مبنی بر کشاورزی وجود ندارد. پرورش گاوهای بزرگ و کو

کرد. اسب  شود. پرورش اسب نقش اصلی را در اقتصاد بازی می وجود خوک دیده نمی
گرفت. بنا  ونقلی مورد استفاده قرار می عنوان یك حیوان گوشتی و نیز برای اهداف حمل به

پهنای  های پاکوتاه نسبتاً اصیل با ( مردم سینتاشتا اسب1995به گفتۀ کوسینتسِف )
دادند. در مراسم تشییع جنازه از  را پرورش می متر( سانتی 136-144متوسط در پشت )

های بوتایی قزاقستان  ها ارتباطی به اسب شد. این اسب ساله استفاده می 8تا  5های  اسب
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حقایق به  اند. های اروپایی شرقی ندارند، بلکه به گفتۀ کوسینتسِف مربوط به اسب
 .استرفت زیاد در پرورش اسب و اهمیت نژادهای بزرگ آن پیش رسیده، گواه اثبات

است که گواه این مدّعا  ترین شغل در جامعه بوده تردید متالورژی و فلزکاری مهم بی
ها و یافتن آثار فلزکاری، تقریباً در هر خانه در  کشف تعداد زیادی مصنوعات مسی در مقبره

رانشی در جهت معادن است )در نزدیکی چنین توپوگرافی آثار گها و هم گاه سکونت
های صنعتی  گاه اوستیه معدن کیسِنِت قرار دارد که سنگ معدن آن در مجموعه سکونت

گرفت:  است(. چندین نوع کوره برای ذوب سنگ معدن مورد استفاده قرار می  یافت شده
مانند شکل که اغلب  ای و کورة گنبدی شده، کورة دو محفظه فرش دان شیاردار سنگآتش

کرد. به کارگیری  شومینه دارای دودکش و متّصل به چاهی بود که نقش دمنده را ایفا می
ها گام مهمی در توسعۀ متالورژی در مقایسه با دوران گورچالی بود، زیرا پتانسیل  این سازه

عنوان یك ، به«لزلی وایت»حرارتی اجتماع را افزایش داد. توسعۀ پتانسیل گرمایی، به نظر 
 است.   کننده در تاریخ تمدّن در نظر گرفته شده تعیین عامل

(، سنگ معدن غنی اکسیدشده درقسمت باالیی رسوبات در 1995به گفتۀ گریگوریف )
( حاوی مقدار زیادی آرسنیك است slagها شکل گرفت و توسعه یافت. سرباره ) سرپانتین

، بلکه استاورال « ازگانک-تاش»سار  دهندة استفاده از سنگ معدن کان که نه تنها نشان
آلیاژ مصنوعی مس، یعنی ایجاد آرسنیك برنز، را که نوآوری مهمی در مقایسه با دوران 

گیری  دهد. عالوه بر این، شایان توجّه است که انگیزه برای شکل گورچالی بود، نیز نشان می
« باالنُوُ-وُفاتیانُ»متالورژی سینتاشتا، تأثیر و نفوذ غرب از سمت اروپای شرقی و فرهنگ 

(Fatyanovo–Balanovoو به )( ویژه فرهنگ سِیماییSeima.بود ) 
 گاه اقامتمتالورژی سینتاشتا دارای ویژگی تولید خانگی است که وجود آثار آن در هر 

ای از صنایع دستی وجود ندارد. در عین حال،  شود. در این منطقه هیچ نشانه اثبات می
ه بدون شك مردم سینتاشتا نه با حفظ صنایع دستی، بلکه با ای است ک گونهمقیاس تولید به

کنندة فلز برای منابع ضعیف  کردند و تأمین ویژگی تولید اشتراکی، برای صادرات کار می
های قبلی را به ارث  موادّ خام در مناطق ولگا و پادُن بودند. متالورژی پتروفسکی سنّت

 (.122-126؛ 1995دهد )گریگوریف  برد و توسعه می می
دیگر صورت پذیرفت: بنابراین، در مرحلۀ سینتاشتا تعدادی از ابداعات مهم مرتبط با یك

ها و مهار آنها به ارابّه  هایی برای تربیت اسب های جنگی سبك با پرّه استفاده شد. روش ارّابه
. شداندازی  به وسیلۀ افسار ایجاد شد. توسعۀ ذخایر محلّی سنگ مس در مقیاس بزرگ راه

وب فلز و آلیاژ مصنوعی آن رواج یافت و کیفیت محصوالت را بهبود بخشید. در نهایت ذ
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شده بر اساس یك طرح از  های تاریخی با سیستم استحکامات سنجیده گاه ساخت سکونت
  .شدشده آغاز  پیش مشخّص

 رفت عظیم در توسعۀ جامعه در این مرحله است.ها گواه پیش همۀ این
ها کردند و از آن سایگان خود را تقویت ها تسلّط داشتند، هم وریقبایلی که بر این نوآ

ای در اوراسیا برقرار  ها اجازه داد تا پیوندهای فرهنگی گستردهپیشی گرفتند. این امر به آن
 د.کننمسیرهای جادّة ابریشم بزرگ آینده حرکت  و در

ای  ( فرضیه1977طور که گفته شد، یك ربع قرن پیش کنستانتین اِسمیرنُف ) همان
های اروپایی است  د که بناهای یادبود افق نُوُکوماک بخشی از دایرة فرهنگکرجسورانه را مطرح 

های آباشف، پولتافکا و کاتاکومبِِ متأخر به اورال و  و در نتیجه مهاجرت از غرب قبایل فرهنگ
د. کرابل توجّهی تنظیم طور قتوان تأئید، اصالح و به د. اکنون این نتایج را میشقزاقستان پدیدار 

  شود. ها مربوط می بندی داخلی مجموعه این موضوع در درجۀ نخست به منشأ و زمان
گاه کویساک، الیۀ زیرین به فرهنگ گورچالی تعلّق دارد. سرامیك الیۀ میانی  در سکونت

 استکند و الیۀ باالیی فرهنگ سینتاشتا  سنتز فرهنگ گورچالی و آباشف را منعکس می
، الیۀ زیرین فرهنگ آباشف، الیۀ میانی 1گاه بِِرِِگُفکا (. در سکونت1995تینا، زدانوویچ، )مالو

(. 1995دهد )واسیلیف و سایرین،  نُوُکوماک و الیۀ باالیی فرهنگ گوراَلواری را نشان می
 2های تانابِِرگِن، کورایلی، ژامان کارگاال و تپّۀ بُلیپِِکارگانسکی ترین گورها در گورستان اصلی

اند. در  مجموعه ادغام شده 24های پولتافکایی و سینتاشتایی بودند که در  ربوط به فرهنگم
است )تکاچف،   های پولتافکایی یافت شده راه با کشتی الکساندرُفکا ظروف فرهنگ آباشف هم

ای است و برخی گورهای  (. در پادُن و در تپّۀ کُندراشکینسکی، اساس بر تدفین دخمه1996
های زیادی از  (. در پایین ولگا، مکان1989شود )پریاخین و سایرین،  دیده میآباشفی نیز 

(. این حقایق، 1995مالُف، )است  فرهنگ کاتاکوب، پیش از فرهنگ گورالواری یافت شده
گیری ابنیۀ تاریخی از نوع سینتاشتا و  های آباشف و پولتافکا را در روند شکل ادغام فرهنگ

( در Seima-Turbino) «توربینو-سِیما»قبایل مب تحت تأثیر رفت کاتاکو مشارکت در پیش
 کند. توسعۀ متالوژی قوم سینتاشتا را مستند می

شناسی، ابتدا بناهای تاریخی از نوع سینتاشتایی و بعدها از نوع  باتوجّه به چینه
های دریاچۀ کریوه، استپنوی اول،  گاه اوستیه، گورستان است )سکونت  پتروفسکی ایجاد شده

 (.1995)ویناگرادف،  انبار سنگی(
اند، در  بنابراین، مشخّص شد که آثاری را که پیش از این به افق نووکوماک منسوب شده

شوند: سینتاشتا و پس از آن و  های جدید، به دو مرحلۀ زمانی یا دو نوع تقسیم می پرتو داده
یاد در اورال در منطقۀ پتروفسکی. نوع یا فرهنگ سینتاشتا، به احتمال ز ارتباط ژنتیکی با
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تعدادی از  است و با  های روسیۀ جنوبی شکل گرفته تماس فعّال میان حامالن فرهنگ
ها، ترکیبی از  های باستانی )آثار تدفین به پشت( و ظاهر تلفیقی درخشان سرامیك ویژگی

و ویژه عناصر آباشفی، که غالب هستند، مستندسازی  عناصر پولتافکا و پساکاتاکومبی و به
صورت گرد و  ها غالباً به گاه شود. در این مرحله، طبق نظر ویناگرادف، سکونت مشخّص می

  د.هستنشکل  بیضی
کنندة حرکت جزئی جمعیت به  ، که احتماالً منعکسدر آثار تاریخی از نوع پتروفسکی

  های ترکیبی در سرامیك شود و شکل شرق است، استانداردسازی و وحدت فرهنگی آغاز می
 شود. محلّی حس میـ های بومی رود و تأثیر سنّت ین میاز ب

ها و  هایی مشابه گورستان نووکوماک از نظر آیین تدفین، سرامیك ها و گورستان تدفین
شده در اورال و منطقۀ ولگای  ای از ادوات از قبیل افسار و تقریباً هر نوع سالح یافت مجموعه

ری الکسیفسکی و گورستان دوم لوپاتینسکی، سپاآیین خاک»ها  است. این  میانه کشف شده
که پس از آن، این نوع بناها را پوتاپُف نام نهادند )آگاپُف و  است« و پوتاپُفکا 6اوستیه

(. در مجموعۀ سرامیکی 1995-1994 -1992 -1991واسیلیف و سایرین  -1983سایرین 
 های فرهنگ پولتافکا بارزتر است. بناهای سامارا، ویژگی

های منطقۀ پادُن نیز  از قبیل افسار و سالح در آیین تدفین و گورستان  عههمان مجمو
(، 16های فیلتافکا، عثمان، پیچایفسکی، والسُفسکی )تپّۀ  ها تپّه است. این  پیدا شده

(، وِِوِِدِنسکی، کوندارشُفسکی، بُگُیاولِنسکی، کوندارشکینسکی، سِلِزنی و 57پاولُفسکی )تپّۀ 
پریاخین و  -1990وینیکُف، سینیوک،  -1976، کیلِینیکُف، )سینیوک هستندسایرین 
(. 1995مویسیف، یفیموف  -1989پریاخین و سایرین  -1992پریاخین  -1991سایرین 

آباشف ـ ها را به آثار تاریخی پاکرفسکو ( این مجموعه1985سینیوک )سینیوک، کُزمیرچوک، 
پولتافکایی و کاتاکومبی در  یادبودهای سازد. و پریاخین به فرهنگ آباشف مرتبط می

 های برخی از ابنیۀ تاریخی منطقۀ پادُن برجسته است. سرامیك
راه اسمیرنُف در مورد انگیزة برانگیز است: اگر ما به همها بحث تفسیر منشأ این مجموعه

د که از سوی کررا مطرح  اورالـ مفهوم تمرکز ولگا( 2002غربی صحبت کردیم، بوچکارِِف )
های  شد، امّا از سوی پریاخین مورد مناقشه قرار گرفت، که دربرگیرندة استپ ما پذیرفته

 گیر و درخشان است.اوراسیا و منطقۀ پادُن در ناحیۀ این پدیدة چشم
زمان  های پادُن تا قزاقستان مرکزی، فرهنگ جدیدی در مدّت در استپ ،حالهربه

ای  های جنگی ارّابه اکتیكرفت متالورژی و ظهور ت کوتاهی گسترش یافت که با پیش
شود. مرکز آن در اورال جنوبی قرار دارد که در آن دژهای مستحکمی کشف  شناخته می

ها با نیاز به حفاظت از منطقۀ معادن مس و  (، وقوع آن2001به نظر اُترُشِنکو ) است.  شده



242    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

سیاری از ب رسد. کننده به نظر می راه است، که قانع شان هم ها و محصوالت خود متالورژی
 است.  های جمعیتی اجتماع سینتاشتا مرموز باقی ماندهفرایندهای زندگی و ماهیت  جنبه

ها نسبتاً  گاه آرکائیم و الیۀ زیرین اوستیه از نظر یافته اوالً، الیۀ فرهنگی سکونت
است و چه چیزی   سوزی در آرکائیم چه بوده اند و مشخّص نیست که دالیل آتش ضعیف

( این بنای تاریخی Karl Jettmarاست. کارل جتمار )  جا کرده ر به ترک آنساکنان را مجبو
زیرا گیری موافق بود،  توان با این نتیجه است. نمی  آیینی تعبیر کردهـ  را به مرکزی مذهبی

است.   آرکائیم مرکز محصوالت متالورژی است و هیچ بنای مذهبی خاصّی در آن یافت نشده
 عنوان مدلی از کیهان تعبیر کرده  یخی که کارل جتمار از آن بهدر مورد چیدمان بنای تار

 -73؛ 1994وسیلۀ من به اثبات رسید )کوزمینا، ، که به«گاه( اوستایی ور )پناه»است، مانند  
؛ 1995( و ناتالیا چِِلِنُوا )165 -167؛ 1995چنین استبلین کامنسکی )( و هم1975،  71

داری محلّی برای نگه»یك مرکز آیینی نیست، بلکه « ور»اند، که  ( نیز ذکر کرده174 -184
های سینتاشتا قابل  گاه در واقع با سکونت، و بنابراین است« مسکنی برای مردم»و « دام

دانست،  براین، کارل جتمار آرکائیم را یك سازة منحصر به فرد میمقایسه است. عالوه
الزم به ذکر است که اگرچه  ست.ا  جا یك شهرک معمولی بودهآن هرچند که در واقعیت

ها نه در منطقۀ پوتاپف ناحیۀ ولگا و نه در آباشف ناحیۀ پادُن ثبت  قلعهـ هنوز شهرک
های کامنکا در کریمه،  گاه ها و در سکونت اند، امّا این نوع ابنیۀ تاریخی در استپ نشده

 Multi-cordoned)ی ا فرهنگ ظروف چند حلقهلیونتسوفکا و کاراتایِِفکا در پادُن نزدیك به 

ware گاه خاستکنندة  اند، که بیان شده  ( نشان داده110 -116؛ 1976( )براتچِِنکو 
( که به مسئلۀ منشأ 1995نیکالی مِرپِِرت ) شرقی است.ـ ها در اروپای غربی قلعهـ شهرک

آناتولی و ها را نه در پردازد، نشان داد که منشأ پیدایش آن ها در اورال می ای قلعه طرح دایره
نه در بالکان، بلکه در بناهای یادبود عصر سنگی اروپای مرکزی و شرقی )موراویای چك و 

وجو کرد.  ویژه تریپیلیا، که در تماس نزدیك با استپ بود، باید جستفرهنگ لنگیل( و به
عنوان تقلیدی از اردوگاه نظامی ای به منشأ طرح دایره یك دیدگاه ثانویه در مورد

شده در یك دایره )کوزمینا  های بسته شود، که متشکّل از گاری ها مطرح می نشین استپ
نظر من، با توجّه به دقّت زیاد در چیدمان و ساخت امّا امروزه به( است، 1997، 1994

 است.  ها، به حدّ کافی اثبات نشده قلعه
گیر چشم ثانیاً، اختالف میان ماندگاری معماری و تعداد نسبتاً کم تدفین در گورستان

کرد از یك نوع هستند، ها از نظر مساحت، امکانات و عمل ها، خانه گاه است. ثالثاً در سکونت
ریزی و تجمیع کار را  امّا ماهیت توسعه طبق برنامه حاکی از وجود مدیریتی است که برنامه

سد ر نظر می تر قبرها شبیه هم است، بهاست. رابعاً، اگر چه وسایل در بیش  دهکررهبری 
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)نِلین مندترین قبرها وجود دارد ترین و نه در ثروتگرز نه در بزرگ نمادهای معتبری مانند
هر قبر با بزرگی و طرّاحی پیچیدة اتاق و ثروت فرد مشخّص   (، با این وجود اندازة تپّۀ1995

 راهبندی اموال هم بندی اجتماعی جامعه است و هنوز با طبقه دهندة طبقه شوند که نشان می
است. بر اساس وجود تدفین با ارّابه، اسب و اسلحه که در سنّت هندوایرانی توضیح   نگشته

ران )راتایشتر  عنوان صفت و نماد طبقۀ ممتاز سلحشوران ارّابهها بهاست، آن  داده شده
است که   رود و چنین اظهار شده شمار میقزاقی(، که پادشاه به این طبقه تعلّق دارد، به

جا ظهور است و نخبگان نظامی در آن  اجتماعی در جامعۀ سینتاشتا وجود داشته بندی طبقه
( مخالف این 1997(. زدانوویچ )1994کوزمینا  -1977بودند )اسمیرنف و کوزمینا   کرده

شود که در  د که توجّه به این واقعیت جلب میشو سعی می ،حالاینفرضیه است و با
شود که ابزار یك نجّار  ها، غالباً تیشه یافت می ز سالحای غنی ا های بزرگ با مجموعه دفن

های انبار  ویژه ابزار تولیدکنندة ارّابه. در سه مورد در گورستانجو، بهاست و نه یك جنگ
و بستاماک، قطعات سنگ معدن و نازل )چیزی شبیه سرشلنگ( در  2سنگی، خورشید

جو، بلکه شدگان نه تنها جنگ هدهد که کشت است که نشان می  تدفین نظامیان پیدا شده
اند. این دلیلی برای یادآوری تصویر یکی از خدایان  های باتجربه نیز بوده متالورژیست

توار »است که نامش از ریشۀ هندواروپایی «( خالق»معنای هندوایرانی باستان، تواشتر )به
Tvar »تواریت »چون مصدر روسی  همTvarit » س توارت»)آفریدن( و اسم روسیTvarets »

شود. تواشتر در اساطیر  و نیز به یك استاد باتجربه و به خدا اعمال می است)آفریننده( 
 هندی مخترع ارّابه، متالورژی و سایر صنایع دستی است. 

ممکن است، گروهی از نخبگان در جامعۀ سینتاشتا برجسته و شامل افرادی دارای 
ها بودند که  است متشکل از این افراد نخبه و این  اند و سازمانی بوده هایی خالق بوده توانایی

سوارانی که ما  است، پس دفن ارّابه  طور بوده اند؟ اگر این وظایف نظامی را نیز بر عهده داشته
اند )که نه از نظر اقتصادی، بلکه تنها از نظر موقعیت  شناسیم، به نخبگان تعلّق داشته می

های زمینی  افراد عادی جامعه را باید در تدفین اند( و قبور اجتماعی خود برجسته بوده
تر و وجو کرد، یا انواع دیگر تدفین؟ بدون تردید این موضوع نیازمند بررسی بیش جست

 هاست.  تحلیل آماری تدفین
گیری  ( مسئلۀ شکل1995گنادی باریسویچ زدانوویچ و دیمیتری گنادییِِویچ زدانوویچ )

توان  ند. بناهای مورد مطالعه را نمیکردا مطرح ه یك تمدّن اولیۀ شهری را در استپ
ترین وظایف یك شهر را ندارند: مرکز  ها دو مورد از مهم عنوان شهر در نظر گرفت، زیرا آنبه

مند برجسته نیست.  صنایع دستی تخصّصی و مرکزی برای سکونت اعیان و بزرگان ثروت
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ها در جهت ایجاد  ۀ فرهنگ استپشدة توسع توان از مسیر ترسیم فقط می بنابراین، ظاهراً
 (.1977و  1975تمدّن شهری سخن گفت )کوزمینا، 

 های اوراسیا  های استپ ارّابه -2
ها در شیارهایی که  های موجود در ابنیۀ تاریخی سینتاشتا و پتروفسکی از روی چرخ ارّابه

ۀ اورال یافت اند. این موارد در محوط هشداند، بازسازی  مخصوصاً در پایین قبرها حفر شده
( و احتماالً قبر 1992)هنینگ و سایرین،  30، 28، 19، 12، 5شدند: در سینتاشتا؛ قبرهای 

(. قبرهای دریاچۀ کریوه )آنتونی، 1992و در یك تپّۀ کوچك )هنینگ و سایرین،  16
)مورد آخر یك چرخ دارد( )کوستیوکف  6و  8و قبرهای  5(. انبار سنگی 1995ویناگرادف، 

چنین در ( و هم1996)اپیماخوف،  2، 2:11، 1:5، قبر 4تپّۀ  2(. خورشید1995، و سایرین
 (.1990)قربانف و سایرین،  6قبر  14تپّۀ  4 گورستان متأخر وتلیانکا

و اولوبای یافت  10، تپّۀ1قبر 2در قفقاز شمالی، در تپّۀ  2ها در گورستان برلیك آثار ارّابه
ها نیز در قزاقستان مرکزی در مجموعۀ  از ارّابه هایی (. بخش76؛ 1988شد )زدانوویچ، 

 106شکلی به ابعاد  پیدا شد: بقایای چوبی مستطیل 1پتروفسکی و در گورستان شیطان، تپّۀ
متر که در زیر بدنه دو شیار وجود دارد: یکی با بقایای لبۀ چرخ سوخته و  سانتی 60در 

ی توپی چرخ و زیر لبه یك تکّه پوست ای از لبه با شیار گرد پرّه و پوسیدگ دیگری با تکّه
چسباند  خام قرمزرنگ از یك تایر چرمی و چهار میخ استخوانی که آن را به چرخ می

 .(158-160؛ 1994نُوُژینوف،  -434؛ 1981)یِِودُکیموف، 
تا  8/0شکل به طول  طور که در حین حفّاری مشخّص شد، شیارهایی با پایۀ عدسی همان

 -35/0متر و عمق  2/0 -4/0تر از یك قبر( و عرض آن معموالً  متر )تقریباً کوچك 1/1
متر وجود داشت. در قسمت چرخ، نقوشی سه یا چهار پرّه با مقطع مستطیلی و  15/0

مانده، قطر  متر در گورستان شیطان یافت شد. با توجّه به قوس باقی سانتی 3 -5/4ضخامت 
متر(.  2/1 -4/1ها استاندارد است ) ن چرخ. فاصلۀ بیاست 12تا  8ها  و تعداد پرّه 9/0چرخ 

ها  و چرخ استمتر  6/0در  6/1شکل  های گورستان شیطان، بدنۀ مستطیل مطابق با داده
شوند که  متر جدا می 2/0 -4/0ها از لبۀ قبر در حدود  های چرمی دارند. چرخ الستیك

 کند. زده را تعیین می حداکثر اندازة توپی چرخ بیرون
یك جفت اسب یا فقط یك جفت جمجمه با قطعاتی از افسار، به اندازة ارّابه  ها، با ارّابه

 گیرد. تر، روی سقف قرار می در یك گودال یا کوچك
دار را که  های پرّه های دو چرخ با چرخ دهد که وجود ارّابه این مورد به ما این امکان را می

پتروفسکی مطرح کنیم. والدمیر ـ  اند، در جامعۀ سینتاشتا وسیلۀ یك جفت اسب مهار شده به
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( و دیوید آنتونی و 1992فئودرویچ هنینگ و والدمیر والدمیرویچ هنینگ و زدانوویچ )
 نهاد کردند. ها را پیش ( بازسازی ارّابه1995ویناگرادف )
( با توجّه به این که اطّالعات 934-935؛ Crouwel( )1996( و کراوئل )Littauerلیتائر )

ها مخالفت کردند. آنان  بازسازی کامل کافی نیست، با این بازسازیعینی موجود برای 
زده برای پایداری ارّابه کافی نیست و  چنین خاطرنشان کردند که اندازة توپی بیرون هم

ها تشخیص داد و در این راستا آن« ارّابۀ باستانی»عنوان یك  توان آن را به نمی ،بنابراین
ها که ند و با فرضیۀ منشأ استپی آنکردها را مطرح  همجدداً پرسشی دربارة منشأ ارّاب

وسیلۀ دیوید آنتونی و بنده مطرح شد، مخالفت کردند و بر دیدگاه قدیمی خود در مورد به
 منشأ آسیای غربی آن تأکید ورزیدند.

های سینتاشتا وجود ندارد،  چیزی برای مقایسۀ ارّابهزده، هیچ های بیرون در مورد توپی
این، به برهای بسیار متأخر هستند. عالوه مانده متعلّق به مصر و قرنهای باقی نمونهزیرا تنها 

احتمال بسیار زیاد یا یك ارّابۀ از هم جداشده و یا فقط قطعاتی که نماد ارّابه باشد، درون 
تر محتمل است که تنها یك چرخ در گورستان انبار سنگی اند. مورد دوم بیش قبر گذاشته

چنین در بسیاری از قبرها یك باشند، هم  قرار داده 8یك افسار بدلی در قبر  و 6در قبر 
های  ارّابهها جفت اسب وجود ندارد، بلکه تنها یك جفت جمجمه موجود است، بنابراین، این

ها، بازسازی ( هستند که بر اساس جزئیات نمونۀ اولیۀ آنvehicula religiosa)آیینی 
 ت.های جنگی دشوار اس ارّابه

( را مبنی بر 1993ها، دیدگاه ایزبیتسر ) لیتائر و کراوئل در مخالفت با منشأ استپی ارّابه
تواند نمونۀ اولیۀ ارّابه باشد، تأکید کردند.  ها، که می های دو چرخ در استپ عدم وجود گاری

 های های دو چرخ با چرخ رو شد. در واقع گاری البته این نظر پیش از این با مخالفت روبه
بان، عنوان مثال؛ گور نگهشوند، به های گورچالی و کاتاکومبی شناخته می توپر در مجموعه

، لوال و سایر موارد که با 27ماریِِفکا قبر کاتاکومبی  11، تپّۀ8کنستانتینُفکا ، قبر  -پِِرو1ُتپّۀ
و  133؛ 1994عنوان مثال؛ در تپّۀ سه برادر )نُوُژینُف اند )به شده  های گلی نشان داده مدل
 ((.PRKپوستُوالوف  -140

وسیلۀ وسیلۀ گاوهای نر و گاهی بههای توپر و متقاطع، که به های دو چرخ با چرخ گاری
است، گروه بزرگی را در   ( نشان داده1994گونه که نووژینف ) شدند، آن شتر کشیده می

خالف منطقۀ بر ،بنابراین دهند. ونقل در استپ تشکیل می هایی از حمل تراشی میان سنگ
چون خاور نزدیك، در قفقاز و آسیای میانه، تمامی انواع اصلی دانوب، اما درست هم

های  چنین گاریاست؛ گاری چهار چرخ و دو چرخ، هم  دار عرضه شدهنقل چرخ و حمل
 سرپوشیده. توسعۀ فناوری و طراحی چرخ نیز به موازات منطقۀ باستانی شرقی توسعه یافت. 



246    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

این، بر برنیازهای اختراع ارّابه شکل گرفت. عالوه دورة انئولیتیك، پیشها در  در استپ
ترین  ها، اسب مهم شد، در استپ کار گرفته نمیخالف آسیای غربی، که در آن اسب عمالً به

است. تمام این موارد این اجازه را به ما   های قدیم به خوبی شناخته شده نیاز از زمان پیش
کوژین، چِِرِِدنیچِِنکو، کُوالِفسکی، سوروکین، آنتونی و »شده از سوی  ندهد که نظریۀ بیا نمی

این دیدگاه از سوی  را در مورد اختراع مستقل ارّابه نادیده بگیریم.« بنده سایر محققان
برای حلّ مشکل منشأ  .نیست( نیز مردود 1986( و جیمز موری )1983استوارت پیگوت )

 روری است.ها ض ها، تجزیه و تحلیل گونه ارّابه
های کاتاکومب متأخّر در دنپیر، دانتس و کریمه، آباشفسکایا در پادُن،  در ابنیه فرهنگ

ولگا و اورال، گونۀ پوتاپوف در منطقۀ ولگا، سینتاشتا و پتروفکا در اورال، در غرب، شمال و 
افت پارچه یا انفرادی یزده یك های بیرون شکل سپر با میخمرکز قزاقستان قطعات افسار به

دم کربندی  ها را بر اساس روش تکاملی تیپولوژیکی و تکنولوژیکی ترسیم و طبقهمن آن شد.
 (.1994و  1980)کوزمینا، 

طور قابل  کردی به بندی من را با استفاده از روش عمل ( طبقه1994و  1989نووژینوف )
ب است، که به د. یك نوع لگام اولیه، افساری که با یك بند روی بینی اسکرتوجّهی تکمیل 

های نوع دو وصل  شود؛ توسعۀ افسار با یك بند که انواع لگام های نوع اولیه متصل می انواع لگام
 ها، هستند. رفت بعدی ظاهری میخراه است. پیشهای کوچك اضافی هم شود، با سوراخ می

 و 1996کننده از سوی گونچاروف ) طور کامل قانعتر، امّا نه به بندی دقیق یك طبقه
د و کری را با هم ترکیب کرد عملشناختی و  بندی نوع های طبقه ( ارائه شد، که روش1999

ها و شکل تخته. امّا او در پایان به  های ثانویه قرار داد: طراحی میخ آن را بر اساس ویژگی
دار از  ترین افسارهای میخ گیری ما را تأئید کرد: قدیمی ( نتیجهPenner 1998« )پنر»مانند 

شان یك نوار مخصوص برای بند افسار وجود دارد و در نهایت ند که رویهستای شرقی اروپ
بندی دیگری نیز  ند. طبقههستهایی در طرف دیگر  دار گاهی اوقات با سوراخ افسارهای میخ

( ارائه شد. همۀ ما به اتّفاق آرا اروپای شرقی را مرکز اختراع Teuler 1991از سوی تئولر )
 جا به بالکان و یونان اشاعه یافت. که از آندانیم  افسار می

نهادی مخالفت کردند و به این نتیجه بندی پیش ( با طبقه1998پریاخین و بِِسِدین )
راه ات )اورال و قزاقستان( و غربی همتزیینرسیدند که دو نوع افسار وجود دارد؛ شرقی بدون 

 . ستاات که مرکز اشاعۀ آن فرهنگ آباشف منطقۀ پادُن تزیینبا 
( در گزارش خود در موزة دولتی ارمیتاژ در کنفرانسی به مناسبت 1998بُچکارِِف )
شناسی  طور قابل توجّهی ردهگرد پیُترُفسکی، این نظر را پذیرفت، امّا بهنودمین سال

)تیپولوژی( بنده را روشن و توجّه را به اهمّیّت غلتك روی قطعات افسار را مشخّص کرد، که 
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های استخوانی فرهنگ سرامیکی چندغلتکی مرتبط  توان با توسعۀ سگك تکامل آن را می
ماتوییِِف  -1995، 1996است )لیتویننکو   یافته شناسی پایانی به خوبی توسعه دانست. رده

، عثمان، تِی و ویتنبرگ مرتبط است 3های مونتِئورو، گلین  بندی فرهنگ ( و با دوره1996
پیش از  18و  17های سرامیکی چندغلتکی قرون  گذاری مراحل اولیّۀ فرهنگ که تاریخ

( قدمت افسار Zaharam سازد. بوچکارف به پیروی از زهرام ) میالد مسیح را ممکن می
( از Mycenaeanهای نخستین رساند و به این نتیجه رسید که افسارهای میسنی ) را به زمان

ند. این باعث شد بوچکارف هستنوبی اند و از انشعابات متأخر دا ناحیۀ پادُن به موکنای آمده
 تر بداند. های افسار و متعاقب آن تمام افق سینتاشتا را کهن تکّه

است و تعداد   منابع برای مطالعه بر روی افسارها توسعه یافته گاه پایدر حال حاضر، 
در ها، شماری آن است و گاه  قطعه فراتر رفته 200طور قابل توجّهی از شده به موارد شناخته

های جدید، از جمله  . یافتهاستتر  گیری کهن طور چشمهای مدرّج، به ارتباط با پذیرش تاریخ
است.   دست آمدهشده، در اورال، در غرب و شمال قزاقستان به بندی های طبقه گاه پایدر 

های فرهنگ کاتاکومب و پولتافکا در  افسارهای نوع اول در گورهای سینتاشتا با ویژگی
های نوع اول و دوم از  ای بولشکاراگانسکی، تانابرگن، کورایلی یافت شد. نمونهه گورستان

اند. افسارهای نوع دوم از گورهای سینتاشتایی انبار سنگی،  گورستان دریاچۀ کریوه آمده
شناسی  ند. در پرتو مقاالت منتشرة جدید، ردههست، ژامان کارگاال و بستاماک 2خورشید 

هایی از انواع افسارهای مختلف در یك  . مهم این است که گونهبنده نیز باید اصالح شود
افسار وجود دارد که شامل چهار جفت انواع  12مجموعۀ بسته یافت شد: در انبار سنگی 

، تصویر 2002اند )اپیماخوف  ها بدلی و یا پوسیده . برخی از نسخهاستمختلف در چهار قبر 
نه از انواع مختلف وجود دارد )ویناگرادُف (. در دریاچۀ کریوه یازده نمو157، 2005 -6

شش نمونه چفت یا بدون آن و یك قطعه افسار یافت شد )تکاچِِف  2( در تانابرگن 2003
2007 ،193-191.) 

های آباشف در اورال و  های جدید افسارها در مجموعه اطالعاتی در مورد یافته
است. در   تأسفانه منتشر نشدههای سینتاشتا در غرب قزاقستان وجود دارد، امّا م مجموعه

های طالیی در بِِرِِزُفکا و در دُن در  های جدیدی از افسارهای نوع سه در تپّه ولگا، نمونه
کاستوکوف و  -1994ماتوخین  -1992گورستان سِلِزنی یافت شد )کالیِِف و سایرین 

 -1996بوتالف و سایرین  -1996اپیخاموف  -1995آنتونی ویناگرادف  -1995سایرین 
شدة افسارها  ها تکامل تثبیت(. آن1998پریاخین و بِِسِدین  -1996دِرِِمُف  -1998تکاچف 

 کنند. را تأئید می
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ساز  های اروپایی است که زمینه های افسار از نوع اول مشخّصۀ فرهنگ ترین گونه قدیمی
ندارند. ینات یهای نوع اول تز . نمونهاستهایی از نوع سینتاشتا و پس از آن  گیری مکان شکل

اند و افسارهای نوع سوم که  ات میسنی مزیّنتزیینافسارهای نوع دوم از دانوب تا ولگا اغلب با 
چنین های اواخر آباشف در منطقۀ پادُن، پاکروفسکی و پتروفسکی و هم مشخّصۀ مجموعه
طور مستقل طرح تکامل را تأئید اند که به هشدات پسامیسنی مزیّن تزیینآالکولی است، با 

 ها بشناسیم. عنوان مرکز پیدایش ارّابهها را به آورد تا استپ ای را فراهم می کند و زمینه یم
(، Multi-cordoned ware cultureای ) ارتباط با پادُن در اواخر فرهنگ ظروف چندحلقه

(. 1996لیتوینکو  -1996که به سمت غرب تا دانوب گسترش یافت، تشدید شد )چرنیاکوف 
ی با یونان توانستند از راه پادُن و از طریق دریا صورت پذیرند. در کریمه، پیوندهای فرهنگ

راه یك فانوس دریایی کشف شد که تاجران به همـ گیرهای سنگی و بنادر ماهی گاه سکونت
های خود  دهد که ایده ( و این امکان را می1996گر وجود ناوبری ساحلی است )کیسلی بیان

ها مشخّص کنیم و پیدایش آن را در دورة  اروپایی استپ تردة پانهای گس را در مورد ارتباط
 رانی ساحلی در امتداد دریای سیاه تا آالدا )یونانستان( در نظر بگیریم. کشتی
شود که  یافته در اروپا باعث می ( توسعهDendrochronologyشماری درختی ) گاه
های  تر از تاریخ ها بسیار جوان اریختر شوند، امّا این ت های سنّتی، یك یا دو قرن قبل تاریخ

 ند.هستمدرّج 
های میسنی برخاست و از مقایسۀ  ( به مخالفت با استفاده از قیاس1996بِِسِدین )

ها را بر انگارانه پیدایش مکانی آن ات میسنی امتناع ورزید و سادهتزیینات استپی با تزیین
های  او داده ،حالاین؟(. باد )چرا نه بر اساس فرهنگ کاتاکومبیکراساس آباشف فرض 

غیرقابل انکار منابع گسترده در مورد توسعۀ سبك میسنی در اروپا و مصر و خاورمیانه را در 
و آباشفی مبتنی بر  سنییات متزییننظر نگرفت. در واقع، این دو نظام متفاوت هستند، زیرا 

 گرایی این دو سبك منتفی است.اند و هم یك جفت دایرة خاص
( مورد توجّه قرار 1996درستی از سوی تریفونوف ) بودن دیدگاه بِِسِدین به اساس بی

پرسش  (B1-تپّه )کانیش ات مدوّر و مارپیچ کولتزیینگرفت. او مجدّداً با تأکید بر وجود 
 اتی میسنی در خاورمیانه را مطرح کرد.تزیینقدیمی را در مورد منشأ احتمالی نظام 

ر جالب است و جای بررسی دارد، اگرچه باید توجّه ات میسنی بسیاتزیینمسئلۀ منشأ 
ات مارپیچی و مدوّر در دنیای قدیم از جمله در منطقۀ پادُن بسیار تزیینداشت که انواع 

تپّه باید گفت که تفاوت قابل  در منطقۀ کول یات روی اشیاتزییناست و در مورد   گسترده
د متأخر شباهت بسیار نزدیکی (. موارOzgiic ات میسنی دارد )تزیینتوجّهی با 
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های عصر برنز اوّلیه در اروپای  اتی تعدادی از مجموعهتزیین)احتماالً ژنتیکی( را به نظام 
 دهند. جنوب شرقی نشان می

های اسبی در خاورمیانه  (، که ظاهراً منشأ ارّابه1985تریفونوف با اشاره به کار گورِِلیك )
عنوان مرکز پیدایش های اوراسیا به ناختن استپش  شدّت با به رسمیترا ثابت کرد، به

ونقل  شناختی حمل بندی نوع گورلیك طبقه ،های دنیای قدیم مخالفت ورزید. در واقع ارّابه
های جنگی چهارچرخ سنگین و  چرخی را ارائه نکرد، زیرا در یك گروه قرار دادن گاری

شدند، او به سمت  میها کشیده  های سبك دوچرخ که هر دو دسته وسیلۀ اسب ارّابه
ها  ( تمایز واضحی میان ارّابه344-351، 1980شد. لیتائر )  گیری اشتباه سوق داده نتیجه

وسیلۀ اسب کشیده ای، که لزوماً به ای که با دو چرخ پرّه نقلیه  قائل شد. یعنی میان وسیله
 پارچه تفاوت قائل بود.های یك شود، و یك ارّابۀ جنگی با چرخ می

زمان، گورلیك یك اشتباه دیگر مرتکب شد. او معتقد بود که یك االغ یا یك در همان 
( قابل اهلی شدن Persian onagerکشید. در واقع، گورخر ایرانی ) نفر ارّابۀ جنگی را می

ای از یك گور خر ایرانی ماده و یك  کردند که دو رگه نیست، امّا از یك نوع استر استفاده می
 است.  االغ سوری بوده

(، باید Porada فلسطینی )ـ ها بر روی مُهرها و آثار سوری در مورد ترسیم استر
رود  گفت که تصاویر بیش از حد شماتیك هستند، تا حدّی که نامشخّص است و احتمال می

شدند. تنها در آثار  که اسب نباشند و استرهای دیگر، مانند االغ یا گورخر ایرانی استفاده می
عنوان اسب تشخیص داد ها را بهتوان آن ه تصاویری وجود دارد که میتپّ تاریخی کول

(Ozguc .) 
کننده اختالف در این شرایط، اوالً این است که از میان بیش از دویست  عامل تعیین

است، فقط چند نمونه در شرق باستان وجود دارد و   ها یافت شده قطعه افساری که در استپ
ها از اواسط هزارة ( و قدمت آنClutton-Brock اند)!( ) پیدا شده ها ها در مدفن االغآن

های اسب در موادّ  تر نیست. نکتۀ دوم، تعداد کم نمونهدوم پیش از میالد بیش
( مبنی بر اسب Bokonyi شناسی غرب آسیاست. حتّی تشخیص بوکونی ) استخوان

ترین تپّه در آناتولی از سوی بزرگ های دو استری در تصاویر منطقۀ نورسون بودن ارّابه
(، به Bossneck, Von den Driesch ; « )فان دن دریش»جانورشناس،  دیرین

(، ثابت کرد که منشأ Benecke شناس برجسته، بِِنِکه ) جانور شد. دیرین  چالش کشیده
های  رد که اسبهای اروپای شرقی است و اخیراً عنوان ک های اهلی اروپای غربی، استپ اسب

اند، سرزمینی که به عقیدة او مرکز مستقل و  باستانی ترکیه از آسیای صغیر آورده شده
حال هیچ (، بااینBenecke است )  سازی اسب در شمال شرقی آناتولی بوده ثانویۀ اهلی
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است. اگرچه   نشده  ها به آناتولی دیده نشانی از انواع اسب پیش از ورود هندواروپایی
دهد که اسب در آستانۀ هزارة سوم پیش از  های مکتوب نشان می گیری بر اساس داده تیجهن

در نیمۀ دوم هزارة دوم پیش  ،حالایناست، امّا با  بوده  میالد در آسیای صغیر شناخته شده
طور که  ها در این منطقه، همان های اسبی از سوی هندواروپایی از میالد و پس از رواج ارّابه

دهد، این حیوان  تپّه نشان می بایگانی سلطنتی مصر و پادشاهی هیتی و اسناد کول اسناد
یانکوفسکا  -1986ماند )موگی  قیمت باقی می العاده گران چنان وارداتی، نادر و فوقهم

های اسبی در این  بودن شدید اسب، طبعاً باعث اختراع ارّابه نادر (.1982، 1981، 1956
 منطقه نشد.

هـای دوچـرخ نیـز     ها، در مراسم تدفین فرهنگ کاتاکومب، گاری ان در استپدر همان زم
 گـر  بیـان هـاهی اسـب و مراسـم آیینـی تـدفین اسـب        بـود. بقایـای اسـتخوان     شناخته شده

هـای   تـرین لگـام   ترین و باستانی . در آثار سینتاشتا، قدیمیاستگیری این فرهنگ مهم  شکل
 اند. ی خالیات میسنتزییناست که البته از  یافت شده

تمام این موارد بر خالف نظر لیتائر، کارول و تریفونوف، دلیلی بر کنار گذاشتن فرضیۀ 
ها  های جدید دهه طور که قبالً ذکر شد، در نتیجۀ یافته و همان نیستها  منشأ استپی ارّابه

ۀ ییدیبندی شده(، تأ ها قطعه افسار طبقه شده )ده بندی های طبقه قطعه افسار از مجموعه
 اند. کرده خود را دریافت

( 1977نهادی من و اسمیرنف )شماری پیشمخالفت تریفونوف و سایر نویسندگان با گاه
سازی با تمدّن میسنی  گامدر مورد آثار تاریخی افق نووماک، که پس از لسکوف بر اساس هم

 ها استوار شد، بسیار حائز اهمیت است. با توجّه به افسار
پاتاپُفکا مبنی بر استفاده از ـ ه روند اماکن باستانی از نوع سینتاشتاطور جدّی بباید به

و انبار سنگی، که افق  5های دریاچۀ کریوه، پاتاپفکا، اوتِفکای  رادیوکربن جدید در گورستان
 -1995رساند، توجّه داشت )ویناگرادف  نووماک را تا مرز هزارة سوم پیش از میالد می

 (.2005اپیماخوف  -1996تریفونوف  -1996کوزنتسف  -1995آنتونی و ویناگرادف 
شده( به مقالۀ  شده )کالیبره های مدرّج اختالف در مورد ردّ میسنی بودن و اتّکا به تاریخ

گردد، که باعث  ( برمیColin Renfrewنوشتۀ کالین رنفرو )« وسِکس بدون میسن»
ه نه در آلمان و نه در روسیه، شد های مدرّج ها در این زمینه شد. این تاریخ شدن بحث داغ

شماری تاریخی مصر و شرق باستان نشد. این موارد به طور شایان توجّهی با گاه  پذیرفته
-1390( و تنوع زیادی دارد. برای مثال، گورستان سینتاشتا، 1997متفاوت است )چرنیخ 

 .(1994)کوزمینا  استپیش از میالد، بدون واسنجی )کالیبراسیون(  2250
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شود؛ اگر  ها مرتبط می های رادیوکربنی مستقیماً به مسئلۀ منشأ ارّابه در مورد تاریخبحث 
تر از  های اوراسیا و افسارهای سپری استخوانی، کهن شده را بپذیریم، ارّابه های مدرّج تاریخ
د. در این ارتباط، یافتن افسارهای سپری سینتاشتایی در هستنهای خاور نزدیك  ارّابه

خلیفه بسیار جالب توجّه است؛ یك -کنت در گورستان زردچا نزدیکی پنجزرافشان در 
ترین  های اوراسیا یافت شد. نزدیك سنجاق برنزی با تصویر یك اسب، که مشابه آن در استپ

اند از: یك جفت اسب روی چاقویی از منطقۀ رود سِیم و یك  مشابهات در این زمینه عبارت
راه با مواردی از نوع (، هم1994ر سمیرچی )کوزمینا حلقه طال از گورستان مینشوکور د

ای با یك لوله،  زده، یك ظرف نقره مجموعۀ آمودریایی شامل یك آیینۀ فلزی با دستۀ بیرون
یك آفتابه و یك استوانه و مواردی دیگر. این آثار، مشخّصات نمازگاه تپۀ شش را دارند و 

(. افسارهای 1998، بوستونگوخار 1993یف ممکن است حتّی برای اواخر پنج باشند )بابامال
 (.1991است )تئوفر   دست آمدهمشابهی از جارکوتان ازبکستان نیز به

های تصادفی در باختر )بلخ( جنوبی  ، از یافته«تخته بازار»هایی از  ها نمونه مشابه آیینه
 قرار گرفته( مورد مطالعه During-Caspers کاسپر )ـ وسیلۀ دیورینگوجود دارد که به

ها،  های مو و کاسه ها، ظروف، سنجاق شده؛ آیینه  ها در شرق باستان دیدهاست و مشابه آن 
 ,in Ligabue( منتشر کردند )Amiet( و آمیه )Sarianidiکه تمام این موارد را ساریانیدی )

Salvatori : Sarianidi: fig. ; Amiet: fig. ان (. این مجموعه نه تنها امک
کند، بلکه نظری را که قبالً در مورد  کردن قدمت افسارهای سینتاشتایی را فراهم می  روشن

ها در پراکندگی اسب و ارّابۀ اسبی در جنوب آسیای مرکزی بیان شد،  تأثیر قطعی استپ
 (.2001و  1977د )کوزمینا کن تأئید می

منطقۀ ماورای خزر  جالب است که در سرزمینی میانی بین آسیای مرکزی و اورال، در
های  سنگ وسیلۀ یك دیوار دفاعی از تختهگاه توکسانبای، که به یورت در سکونت در اوست

است، یك جفت افسار پیدا شده: یکی با دو میخ کامل   عمودی فرورفته در زمین احاطه شده
 «یُفکااوت»شده در   و یك نوار مثلّتی با سه سوراخ مساوی که یادآور قطعات افسارهای یافته

ست. دومین افسار هم بدون میخ است. این نخستین یافته از این نوع افسار در قزاقستان ا
 (. 126 -129تصاویر  -2007)ساماشف، کوشبایف و سایرین  است

اند؟ در قرن گذشته، تنها چند قطعه افسار  دار از کجا آمده شکل میخ افسارهای سپری
ها  ها برای مهار اسب ارّابهفرض بر این بود که از آنبود.   برنزی در شرق باستان شناخته شده

رسد،  قبل از میالد می 16و  15های  شان به قرنطور مشروط قدمتشد و به استفاده می
های جنگی در شرق باستان از سوی  ها در تاکتیك ها و ارّابه یعنی زمانی که نقش اسب
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 -109، جدول 45 -46تصاویر ، 103 -116، 1966ها گسترش یافت )پوتراتز  هندوآریایی
 (.115و  106

است که یك دو رگه از یك گورخر ایرانی ماده و یك االغ به   حال اکنون ثابت شده بااین
دار با  شکل برنزی میخ که قطعات افسار سپری است، در حالی  کمك یك افسار، مهار شده

ندین افسار از این شد. چ های بزرگ سوری استفاده می قطعات محکم کامل برای مهار االغ
، که «تل براک»و « تل هارور»است، از جمله؛ در گورهایی با دفن االغ در   گونه کشف شده

(. در 1992براک  -است )کالتون  ها در حدود هزاره سوم پیش از میالد تعیین شدهتاریخ آن
سوریه تپّه( و شمال ـ های اسب به تعداد ناچیزی در زاگرس )گودین همان زمان، استخوان

 (.2003شدند )اوتِس   )تل لِیالن، براک ناگار( دیده
جوی شکل بهتر خود و آیین و تر از همه، روند انواع افسارها در جست ها و مهمتمام این

است و قدمت آن به منطقۀ ولگا تا هزارة چهارم پیش از   اسب، که در شرق باستان ناشناخته
 افسار را به نفع منطقۀ سینتاشتا نسبت دهیم. رسد، دلیلی است تا اختراع مستقل میالد می

های اسب در موادّ  در شمال آسیای مرکزی، آشنایی با اسب تنها با وجود استخوان
( و هیاکل اسب Tazabagyab cultureهای فرهنگ تازاباگیاب ) گاه شناسی سکونت استخوان

  ر کایراکوم ثبت شدهد 16های اسب در منطقۀ  های استخوان در خوارزم و یافته 3در کاوات 
 (.3 -4، جدول 69:2، تصویر 138 -195، 1977است )ایتینا 

هایی  های دوچرخ با چرخ هایی از ارّابه تراشی در آسیای مرکزی و قزاقستان نیز سنگ
شوند.  وسیلۀ یك جفت اسب کشیده میراه با چهار، شش یا هشت پرّه وجود دارد که بههم
تاش(، جنوب  تاش، آکجیلگا(، قرقیزستان )سایمالی ستان )تکّههای تاجیک نگاره ها در سنگآن

خورند  قزاقستان )تامگالی، کاراتائو( و شرق قزاقستان )اسماگول، مویناک( به چشم می
 -1998ماریاشف، گوریاچف  -1980شِر  -1994نُوُژنُف  -1977)قدیربایف، ماریاشف 

های آسیای مرکزی و قزاقستان  گارهن های سنگ (. ارّابه2005بایناکف، ماریاشف و سایرین 
های آلتای، تووا و مغولستان دارند؛ این مناطق یك  تراشی ها را به سنگ ترین شباهت نزدیك

دهند. در  های اسبی در دنیای قدیم را تشکیل می منطقۀ واحد برای به تصویر کشیدن ارّابه
حداقل بخش قابل است که احتمال قدمت  دست آمدههای مهمّی به های اخیر داده سال

 کند. ید مییهای این مناطق را به عصر مفرغ تأ نگاره های سنگ توجّهی از ارّابه
است، بر روی ظروف   ها نشان داده شده نگاره چه در سنگها، شبیه به آن تصاویر ارّابه -1

 مدفون در فرهنگ گور الواری و آندرونوو یافت شد.
 است.  چشمی یافت شده های تك با نقابها در ترکیب  در تووا، نقّاشی ارّابه -2
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، مربوط به اواسط هزارة اول «دروی سومون»شکل  در مغولستان روی سنگ گوزنی -3
  ای با اسب تراشیده شده، ارّابه  های به تصویر کشیده پیش از میالد، با توجّه به انواع سالح

اویر متفاوت است و تفسیر شده و از نظر سبك با بقیۀ تص« سکایی»است که به شیوة   شده
 توان آن را به عصر برنز منسوب کرد. می

های منطقۀ استپ اوراسیا شبیه به هیروگلیف در نوشتار چینی باستان  تصاویر ارّابه -4
ها در چین از جمعیت  ها و اسب جایی که ارّابهاست. از آن« ژو»و « یین»مربوط به دوران 

 قیاس از نظر زمانی قابل توجّه است. اند، این استپ اوراسیا به عاریت گرفته شده
ها و ظروف عصر  نگاره های اسبی بر روی سنگ شواهد گوناگونی وجود دارد: تصاویر ارّابه

های کِشَندة یك گروه ارّابه در تدفین، بقایای افسارهای  ها و اسب مفرغ، بقایای ارّابه
های  ها و استخوان اسب ها و سرانجام کشف گورهای آیینی گاه استخوانی در گورها و سکونت

کند که در هزارة دوم پیش  ها ثابت می گاه شناسی سکونت متعدد یك اسب در موادّ استخوان
آندرونوو ـ ویژه در میان قبایل چوپانی اوراسیا، از دایرة گور الواریاز میالد پرورش اسب، به

اند که اسب را در  ردهراه با آیین اسب از اجداد خود به ارث باست و آن را هم توسعه یافته
 هزارة چهارم پیش از میالد اهلی کردند.

این دلیلی برای این فرضیه است که قبایل چوپانی آسیای مرکزی با شمال استپ مرتبط 
بودند و اسب را به کشاورزان ترکمنستان و در فرهنگی که این حیوان تنها در عصر نمازگاه 

های  د و به ویژه این امر با برقراری تماسنکردشروع به ایفای نقش مهمی کرد، معرفی  6
 شود. دار به جنوب مشخّص میروی قبایل دامداران و کشاورزان و پیشفعّال بین دام

دار  نقل وسایل چرخوهای قابل توجّهی در حمل ، نوآوری6از دورة گونور در عصر نمازگاه 
های سبك  اند که در واگن دار ظاهر شده های پرّه است: چرخ در جنوب ترکمنستان روی داده

های  وسیلۀ یافته اند. گسترش این اختراع اساسی مهم به های اسبی قابل استفاده بوده و ارّابه
دِپه با یك مدل چرخ با توپی دوطرفه و چهارپرّه به شکل ـگاه نمازگاه موجود در سکونت

هایی با شش  دپّه مدلـاست؛ در تِکِّم  دار ثبت شده ای و یك توپی خط نامتقارن با رنگ قهوه
اند.  ها به ثبت رسیده دار، احتماالً شبیه به پرّه هایی میخ دپّه چرخـ کِن پرّه قرمزرنگ و در یِِل

های  نامش و یافته گاه هم بر روی برج سکونت 6قدمت سر سفالی یك اسب در الیۀ نمازگاه 
دپّه و ـ دپّه، تکّمـ ، نمازگاههای ترکمنستان، کلّلی اول گاه های اسب در سکونت موثّق استخوان

 (.1978کوزمینا  -1970گردد )تسالکین  به همین زمان بازمی 3تَخیربای 
هایی  گاه های اسب از سکونت قابل اعتماد استخوان های در عین حال، این مورد که یافته

ای  است، از اهمیت ویژه  هایی از نوع استپی نیز یافت شده آیند که در آن سرامیك می
 .استبرخوردار 
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این احتمال وجود دارد که این قبایل استپی نقش خاصّی در توسعۀ پرورش اسب در 
  باشند. اگرچه اسب اهلی پیش از این برای بومیان فرهنگ هاراپا شناخته شده  هند داشته

بود، امّا تنها در دوران پس از هاراپا بود که پرورش اسب و آیین اسب در هند رواج یافت که 
های سوات )کاتاالی، لوئبانر( و گوماال  ها در تدفینها یا تصاویر آن دفین آیینی اسببا ت

های  ( به ثبت رسید، آیینی که منشأ آن در فرهنگB)گومال، دورة پنجم و هاتهاال، دورة 
هند یا جنوب آسیای مرکزی و ایران یا غرب آسیا نیست، بلکه از دوران نوسنگی در 

گیری در مورد تأثیر  (. این نتیجه1977است )کوزمینا   ه شدههای اوراسیا شناخت استپ
گیری  احتمالی قبایل استپی آسیای مرکزی بر توسعۀ پرورش اسب در هند نیز با نتیجه

 Azzaroliهای سوات متعلّق به نژادی شرقی بودند ) که اسب شناسان مبنی بر این دیرینه

شود.  ید مییها تأ نگاره بر روی سنگ ها چنین شیوة ترسیم ارّابه( و هم353-355 :1975
رخ، بلکه از مقابل، به روشی که مشخّصۀ ها نه به شیوة آسیای غربی، به شکل نیمآن

اند. این ویژگی مهم سبکی  های شمال اوراسیا و آسیای مرکزی است، ساخته شده نگاره سنگ
ر هند در نیمۀ دوم دا نقل چرخوکنندة تأثیر آسیای مرکزی بر توسعۀ حمل احتماالً منعکس

 هزارة دوم، اوایل هزارة اول پیش از میالد، است.
نقل، با وعنوان یك حیوان جهت حملاحتماالً، ظهور شتر دوکوهانه در بلوچستان، به

گاه دوران  های گلی شتر در سکونت ها و مجسّمه تأثیر آسیای مرکزی مرتبط است. استخوان
هایی که سوراخی برای اتصال به گاری داشتند و نپس از هاراپا و عصر پیراک، از قبیل آ

ها و سواران بودند، یافت شد. ژان فرانسوا ژریژ قدمت این  ها تصاویری از اسبراه با آنهم
کند که شترهای  رساند و اشاره می مجموعه را به نیمۀ دوم هزارة نخست پیش از میالد می

و ظاهرشان مانند اسب در باختری مشخّصۀ مراحل پیشین فرهنگ بلوچستان نیست 
 بلوچستان تحت تأثیر و نفوذ آسیای مرکزی است.

ها، اسب و توسعۀ ارتباطات در مسیرهای آتی  دهندة اهمیت زیاد ارّابه ها نشان این داده
 جادّة ابریشم بزرگ است.

 توسعة. اوراسیا های استپ در نشینی کوچ ظهور و پیچیده اقتصادی بحران -3
 ابریشم بزرگ جادّة مسیرهای

دهد  ها به ما امکان مییافته در آن های مستحکم و تولید متالورژی توسعه گاه وجود اقامت
حال، وضعیت اینها سخن بگوییم. با نیازهای تشکیل شهر در استپ تا در مورد پیش

ها توسعۀ اقتصاد نه از طریق تشدید و تخصّصی های وسیع، که در آن اکولوژیکی خاصّ استپ
شد، منجر به  که از راه گسترش قلمروهای پرورش دام انجام میلی اقتصادی، بها شدن بخش
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د، که در قرن هجدهم پیش از میالد شرهاشدن قبایل چوپانی از مسیر توسعۀ شهری 
های  تر سرزمینداری گسترده، مستلزم توسعۀ هرچه بیشبود و گذار به دام  هشدترسیم 

مع عظیم گور الواری و آندرونوو تشکیل شدند، جدید شد. بر اساس آثار تاریخی کهن، جوا
دهد؛ یعنی مرحلۀ پنجم در توسعۀ  ها را در مراحل بعدی نشان میکه اوج شکوفایی آن

 (.2003کوزمینا  -1996، 1997ها )کوزمینا  اقتصاد در استپ
پیش از میالد که با باالترین شکوفایی فرهنگ استپ  15 -18مرحلۀ پنجم: قرن 

ها و گورهای فرهنگ گورالواری و آندرونوو  گاه با تعداد زیاد سکونت د وشو مشخّص می
 .استهای قبلی  است، که تعدادشان چندین برابر تعداد ابنیۀ تاریخی دوره  مستند شده

های واقع در دشت سیالبی یا واقع در ارتفاعات باالی دشت  گاه توپوگرافی سکونت
تر  تر و گرم شان خشكهد که آب و هواید سیالبی، که اکنون غرق در آب است، نشان می

شناسی در اوکراین، منطقۀ ولگا  شناسی و استخوان گیاه است. با توجّه به مطالعات دیرینه بوده
( فرض بر 1995الوروشین و اسپیریدونوا  -1991اِسپیریدونُوا  -1991و اورال )کِرِِمِنِتسکی 

سنگ   اند. تجزیه و تحلیل زغال ی بودهانداز و جانوران شبیه به دوران کنون این است که چشم
وسیلۀ نویسنده مورد مطالعه قرار گرفت، طبق های ناحیۀ کوچك یِِلِنُفسکی، که به گاه سکونت

(، توس، صنوبر و کاج سیبری را نشان داد که Tiliaدار )تعریف لیسیتسین، وجود درخت نم
کند. وجود  می حفظ مناطق جنگلی منفرد در منطقۀ استپی استپ آسیایی را ثابت

هایی  های اورال و قزاقستان، مکان گاه های بیدستر )سگ آبی( در بسیار از سکونت استخوان
شود، گواه همین موضوع است. امّا نمایندگان اصلی جانوران  که اکنون این حیوان دیده نمی

یك انداز و شرایط اقلیمی برای ایجاد  ساکن استپ هنوز در این منطقه هستند. ظاهراً چشم
 است.  پارچه مساعد بودهاقتصاد یك

ی سان یكها تثبیت شد و با توجّه به  تا اواسط هزارة دوم پیش از میالد، وضعیت در استپ
توان ثابت کرد که جوامع گورالواری و آندرونوو  ها می مراسم تشییع جنازه و انواع سرامیك

ها مستحکم و در  گاه ها در سکونتجانشینی داشتند. آن د. مردم شیوة یكشدنادغام 
شان در های کردند. ساختار خانه کوهی بزرگ به مدّت طوالنی زندگی می های نیمه خانه

 ستونی و در استپ اغلب از سنگ بود.ـ استپ جنگلی داربستی
های سنگی،  ها )گندم و احتماالً ارزن و چاودار(، آسیابهای آن های غالت و ساقه یافته

ها  سازی غالت در خانه هایی برای ذخیره های گوناگون و گودال شاخه، داس آفات، بیل، سه
است.   های پالینولوژیکی گردة غالت یافت شده دهد. در نمونه گسترش کشاورزی را نشان می

توان چنین قضاوت کرد که کشاورزی نه به شکل بیلی )بیل زدن(،  بر اساس اندازة تولید می
نقش کشاورزی در اقتصاد مناطق متفاوت است:  است.  زدن بوده بلکه زراعت بر اساس شخم
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های ذخیرة  ، که فقدان گودالاستدر استپ جنگلی بسیار وسیع و در منطقۀ استپی ناچیز 
های  ها در استپ باز با خاک گاه غالت و تعداد کم ابزار کشاورزی و توپوگرافی سکونت

 دهد. زاری این موضوع را نشان می دار و شوره سنگ قلوه
داری بود. در فرهنگ گور الواری، گلّه شامل گاوهای بـزرگ و  شاخۀ اقتصاد دام ترینمهم

(. در فرهنـگ آنـدرونوو خـوک    1958کوچك و یك اسب و تعداد کمی خوک بود )تسالکین 
شناسی ناحیۀ کوچك یلنفسـکی بـه    طور کامل وجود ندارد. تجزیه و تحلیل موادّ استخوانبه

عنـوان حیوانـات جهـت    هـا را بـه   هـا اسـب   آنـدرونوویت  تسالکین اجازه داد تا ثابت کند کـه 
دست آمد، هایی از تجهیزات استخوانی به دادند. یافته نقل و مصرف گوشتی پرورش میوحمل

بودند، و آونـدهای جـامی شـکل کـه       ها در نظر گرفته شده که احتماالً برای دوشیدن مادیان
 دند.کر امکان تولید کومیس )قمیز( را فراهم می

قد،  کوتاه -1بار در جهان سه نژاد اسب را پرورش دادند: ها برای نخستین رونوویتآند
 -2های امروزی قرقیزی.  متر ارتفاع در نزدیکی گردن، نزدیك به اسب سانتی 128 -136

کیلوگرم، که قبالً در بناهای  350متر ارتفاع، وزن  سانتی 136 -152ارتفاع متوسط، 
های قدبلند و  اسب -3 ها بر سایرین غالب است. کامالً در گلّهبود و   شده  سینتاشتا دیده

ها برای قربانی آن شد. متر ارتفاع، برای مهار ارّابه تربیت می سانتی 152 -160فرم،  خوش
های متعدد به  نگاره گرفتند و بر روی سنگ جویان قرار میشدند و در قبر جنگ استفاده می

های انگلیسی و عربی که  تکّه و اسبـ  وزی از نژاد آخالهای امر شدند. اسب تصویر کشیده می
گردند. سطح باالی غیرمعمول  اند، به این نژاد ممتاز بازمی های متأخر پرورش یافته در دوران

ها را در داری در فرهنگ آندرونوو است و نقش برجستۀ آنترین ویژگی دامپرورش اسب مهم
 (.1997کند )کوزمینا  تاریخ اوراسیا تعیین می

. این حیوان استپروری آندرونوو وجود شتر دو کوهانه در گلّه یکی دیگر از خصایص دام
در هزارة سوم پیش از میالد در جنوب آسیای مرکزی و احتماالً در ایران اهلی شد، که با 

است   اند، به اثبات رسیده های مردم باختر که به ارّابه متّصل موادّ استئولوژیك و مجسّمه
های  (. در فرهنگ آندرونوو، استفاده از شتر با یافته1994، 1983، 1978، 1963ینا )کوزم

آلیودی،  -های آیینی )آکسو (، در تدفین2ناریم، پتروفکا  -استخوان )اَلِکسیِِفکا، آتاسو، اوست
های شتردار  کودوک، بگازی( و یك مجسّمه )اوشکَتَّه( و تصاویر گاری-کوزِِی، میلی -تلژان

 است.  ها مستند شده ارهنگ روی سنگ
محلّ اصلی گلّه به گاوهای بزرگ و کوچك تعلّق داشت. به گفتۀ تسالکین هر دو فرهنگ 

دادند: گاوهای نر عظیم  گور الواری و آندرونوو گاوهای نژادهای اروپای شرقی را پرورش می
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رگ با قدّ کیلوگرم و گوسفندهای بز 350متر تا گردن و وزن  سانتی 126دراز به ارتفاع  شاخ
 کیلوگرم. 50متر و وزن  سانتی 73

ای قابل توجّهی در ترکیب  های منطقه شود تفاوت شناسی باعث می مطالعۀ موادّ استخوان
دار غالب است، در استپ گاوهای کوچك. )در گلّه آشکار شود: در استپ جنگلی گاو شاخ

و در  31 -44ك %، گاو کوچ37-52آثار تاریخی آندرونوو در استپ جنگلی گاو بزرگ %
تر است و تا هفت گوسفند بیش ،حالاین.( بااست 50 -63و % 26 -34استپ به ترتیب %

دار در گلّۀ واقعی غالب بود. با در نظر در استپ گاو شاخ ،بنابراین ؛یدیزا رأس برّه در سال می
ل شود که رژیم غذایی آندرونوو شام های مختلف، مشخّص می گرفتن وزن افراد از گونه

 است.  گوشت گوسفند بوده 10گوشت اسب و تنها % 20 -30گوشت گاو، % 60 -%70
های شیری  این دوره شامل اولین شواهد قابل اعتماد نه تنها گوشت، بلکه پرورش دام

های گورهای ناحیۀ کوچك اِنلِنوفسکی و سطح  است که با تجزیه و تحلیل محتویات سفالینه
 است.  پنیر داشتند، مستند شدههایی برای تهیۀ  ظروف که سوراخ

داری منطقی از دام شکل هایی بار نگه در قرون پانزده تا هجدهم پیش از میالد روش
ها مشخّص شد که عمدتاً از حیوانات جوان  گاه گرفت و توسعه یافت: در تعدادی از سکونت

از سه درصد تا قبل  75درصد دام تا دو سالگی و  50است؛   شده برای غذا استفاده می
داری از دام ورد قابل توجّه در این دوران پیدایش محل نگهآشدند. یك دست سالگی ذبح می

های آندرونوو، که دارای یك محل  ی چوبی و خانه ها بود که با چیدمان بسیاری از کلبه
 .شوداند، ثابت می شده با بقایای ارگانیك بر روی زمین محکم شده محصور

کنندة رژیم گوشتی و لبنیات پایدار برای  داری تضمیناممدیریت گوشت و لبنیات د
ها  داری، که دامشود. با این شکل از دام جامعه است که منجر به رشد و انفجار جمعیت می

تحرّک است. این شعاع  گردند، اقتصاد بی هر روز عصر برای شیردوشی به روستا بازمی
توان بیش  کند، زیرا در استپ اوراسیا نمی میشدّت محدود  هارا به احتمالی مراتع و تعداد گلّه

 رأس دام بزرگ را در هر یك کیلومتر مربّع تغذیه کرد. 7تا  6از 
های انسانی با منابع محدود محیط طبیعی در تضاد است. اوالً رشد مداوم  فعالیت

ترین سیستم  جمعیت مستلزم افزایش موادّ غذایی، یعنی دام است. ثانیاً حتّی با منطقی
شعاعی، وقتی گلّه دائماً در شعاع چند کیلومتری روستا در حرکت ـ ای زیع مرتع حلقهتو

بار  4تا  2وری مراتع  شود و بهره سال بیش از حد چریده می 25تا  20است، استپ در طیّ 
 (.1982کشد )موردکویچ  ها فقط پنجاه سال طول مییابد و بازسازی آن کاهش می

بار  سال یك 25تا  20های گور الواری و آندرونوو را هر  گاه تاین عوامل لزوم انتقال سکون
الیگی و ضخامت  نماید که این امر تك به مکان جدید به طول چند ده کیلومتر ضروری می
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های  های استپی و تعداد نسبتاً کم گورها را در گورستان گاه اندک الیۀ فرهنگی سکونت
کند و توضیح  ین مناطق است، توجیه مینسل در ا ها که شامل افرادی هممربوط به آن

شناختی بناهای تاریخی ناحیۀ کوچك یِِلِنفسکی چنین  دهد. تجزیه و تحلیل جمعیت می
ها در گورستان مربوطه )با در نظر  ها با تعداد تدفین گاه است: مقایسۀ مساحت سکونت

 د سی سال بودهگرفتن میانگین امید به زندگی در جامعۀ آندرونوو که به گفتۀ الکسیِِف حدو
است   سال کارکرد داشته 50تا  25گاه و گورستان از  است( نشان داد که مجموعۀ سکونت 

 (.1984یِِودوکیموف  -1974)کوزمینا 
رفت از تضاد اکولوژیکی، توسعۀ گستردة  در قرون چهارده و پانزده پیش از میالد راه برون
ها و  پایهوژیکی جدید بود: کوههای اکول جامعه از طریق گسترش قلمرو و توسعۀ طاقچه

ها که با اهلی کردن شتر تسهیل شد. فشار دائمی جمعیت مازاد باعث گسترش  بیابان
. این فراوانی ابنیه تاریخی قرون چهارده و پانزده پیش از شدیافته  های توسعه تدریجی زمین

های  رهنگخوبی در ف شناسی به دهد که گسترش باستان میالد در منطقۀ استپ توضیح می
 است.  گور الواری و آندرونوو ردیابی شده

کنند؛ در مرز با جنگل،  قبایل گور الواری کلّ منطقۀ استپ و استپ جنگلی را اشغال می
های کوچك جدا  (. گروه1969گیرد )خالیکوف  ها، فرهنگ منظّمی شکل میتحت تأثیر آن

، سایرین به «(راه با گل اُخرادفن هم»کنند )گروه متأخر  از هم در منطقۀ دانوب نفوذ می
یول، اُرِِخوفسکویه، گورستان ـ ند: تدفین در واحۀ تاشکند یانگیکن آسیای مرکزی نفوذ می

 -1994، 1988، 1963سای، پارائو در ترکمنستان غربی )کوزمینا ـ سای، کارالِماتاـ پاتا
ی فرهنگ گیر ( و مشارکت در شکل1996ماندلشِتام  -1996کوزمینا و ویناگرادف 

 (.1977پذیرند )ایتینا  تازاباگیاب در خوارزم را می
قبایل آندرونوو از نوع آالکول در اورال جنوبی و بخش قابل توجّهی از قزاقستان )غیر از 

کنند و به سیبری جنوبی )گورستان یِِرماک در نزدیکی اُمسك(  بخش شرقی( سکونت می
تر قزاقستان )به استثنای بخش ورال و بیشرسند. قبایل آندرونوو از نوع فِدوروف از ا می

 -1962کنند )کومارُوا  غربی( تا یِِنیسی و در سیبری به منطقۀ جنگلی نقل مکان می
کوزمینا  -1986وادِتسکایا  -1985ماالدین  -1973ماتیوشِنکو  -1978ماکسیمنکوف 

ند و کن ها، اشکال تولید اقتصادی را ایجاد می(، به جایی که تحت تأثیر آن1994
 (.1995شورین  -1981گیرند )کوسارِِف  های آندرونوئیدی شکل می فرهنگ

شان و پامیر گواه توسعۀ یك طاقچۀ اکولوژیکی جدید در ـ کشف ابنیۀ تاریخی در تیان
کیانگ و شمال غربی چین تا آنیانگ  ارتفاعات است. نفوذ آندرونوو، با وساطت قبایل سین

 (.1989وِِرنوف  -1988آنتونوا  -1973نا کوزمی -1977شود )کوژین  احساس می
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محیطی  ( پیش از میالد بحران اقتصادی با بحران زیست13) 12تا  9مرحلۀ ششم، قرون 
وجود آمد. منطقۀ تعدادی از تشدید شد. یك سرمای شدید و افزایش رطوبت به

الی دشت یافته، واقع در اولین بلندی با های جنگلی و آندرونوو در مرحلۀ توسعه گاه سکونت
 های بهاری پر شد. وسیلۀ رسوبات رودخانه مسدود و سپس با سیالبسیالبی، به

داری ساکن در خانه، رشد گلّه شد، سیستم کشاورزی تلفیقی با دام  طور که گفته همان
کرد که برای توسعۀ صنعت حکم ترمز را داشت. راه  ترین مرتع محدود میرا به اندازة نزدیك

پروری ، انتقال به نوع پربارتر پرورش دام به شکل ییالقی بود. در دامرفت از بحران برون
های  شوند و تغییر فصلی مراتع وجود دارد که فرصت ها به مراتع دورتر برده می ییالقی، گلّه

دهد تا  تر اجازه می کند. این سیستم مترقّی ها فراهم می نامحدودی را برای افزایش تعداد دام
نشینی  هنگ کند. چند نوع کوچآهای طبیعی مختلف را هم کانات طاقچهنیازهای جامعه و ام

(. در برخی 1961النهاری، بیابانی، عمودی و غیره )رودِنکو  شده وجود دارد: نصف شناخته
النهاری، دام برای نشینی نصف ها در دورة قبل توسعه یافتند. در حین کوچ گونهمناطق، این
شود )به  تر است، رانده می تر و پوشش برف نازک وا گرمسوی جنوب، جایی که هزمستان به

یابند، امّا فقط نباید  این دلیل که توانایی تکاندن دارند، یعنی غذای خود را از زیر برف می
کنند(. شکل  راه با اسب غذا را بو میمتر باشد. گوسفندها نیز همپوشش برف بیش از نیم

ر الواری و آندرونوو در شمال و ماورای خزر مستند های گو گاه پایوسیلۀ ظاهری این روش به
که  نشینی، چوپانان با گلّه در اوایل بهار، زمانی (. در دوران کوچ1992است )گالکین   شده

شوند. گواه وجود این روش،  زمین پر از سیالب و پوشش گیاهی است، راهی صحرا می
متروک فرهنگ تازاباگیاب را  های های سرامیکی آندرونوو در خوارزم است که خانه یافته

ها به ارتفاعات پوشیده از گیاه  (. در بهار به شکل عمودی، گلّه1977دهد )ایتینا  پوشش می
شان )آرپا،  هایی در تیان (. چنین مکان65 -71؛ 1982شوند )موردکویچ  و علف هدایت می

 -1970کوزمینا  -1952گورهای متعددی از نوع سِمیرِِچیه )هفت آب(( )بِِرِِنشتام 
اند.  ( شناخته شده1972( و پامیر )گورستان یوژبوک و غیره( )لیتوینسکی 1977گالوچکینا 

شده در  خوبی محافظت های به ها و درّه پایه کوهتر در های زمستانی ثابت بیش گاه سکونت
 خیز، اغلب در نزدیکی معادن است.های حاصل زمین

دهد  ها و ارتفاعات نشان می ها، بیابان تپبرداری از بناهای اواخر عصر مفرغ در اس نقشه
های زیرزمینی که  که چوپانان مسیرهای مهاجرت را با در نظر گرفتن وجود منابع آب و آب

پوشانی این  اند. هم کرده د، تعیین میکر های کوهستانی را فراهم می امکان حفر چاه و گذرگاه
شود  ستم، منجر به این نتیجه میهای مسیر عشایر قرون وسطی و قرن بی نقشه بر روی نقشه
کوزمینا، لیاپین  -1973اند )ویناگرادف، کوزمینا و سایرین  بر بهینه بودهکه مسیرهای میان
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اند. ایجاد آغاز  وآمد بوده ها در رفت ها قرن (. در طول این مسیرها بود که کاروان1984
 د.کن عصر برنز تعیین میها زمان بازگشایی مسیرهای جادّة بزرگ ابریشم را در فعالیت آن

اتّخاذ شیوة جدیدی از اقتصاد با انتخاب یك گلّۀ مناسب برای کوچ و حرکت تسهیل شد 
و در آن نژادهای مخصوص اسب و شترهای دوکوهانه وجود داشت و البته خوک در آن 

 غایب )فرهنگ آندرونوو( و یا نقش مهمّی نداشت )فرهنگ گور الواری(.
شود: در اواخر عصر برنز،  جّهی در ترکیب نوع دام گلّه آشکار میتغییرات زمانی قابل تو

ها دو برابر  %( و تعداد اسب81بوالک  -یابد )ناحیۀ شورتاندی تعداد گوسفندها افزایش می
توان  که این حیوانات را می(. با توجّه به این1972زدانوویچ  -1972شود )تسالکین می

 اند. ری مناسبتر برای کشاورزی عشایکنترل کرد، بیش
پیش از میالد در پرورش دام  12تا  9یکی دیگر از شرایط مهم برای گذار در قرون 

 -1970کهن بود )اورازبایِِف  1بندی سبُك یورت کوچنده، ابداع یك محلّ سکونت با اسکلت
های کوچك گرد یا مربّعی  (. آثاری از چنین خانه1987کوزمینا، لیوشیتس  -1980نارینوف 

 است.  منطقۀ استپی یافت شدهدر سراسر 
سواری بود. قرون نه تا دوازده پیش از میالد افسارهای سومین عامل مهم، پیدایش اسب

راه یك سوراخ در دو طرف )در سوراخه به هم شکل مدرّج وجود دارند؛ سه ای استخوانی میله
راه یك سوراخ در ه به همسوراخ مناطق کیرُوُ، ایلئیچُفکا، اسکلیا، وُلینسکا گرِِبلیا، آتاسو( و سه

بوالک، کنت( )اسمیرنف ـ یك طرف )در مناطق دِرِِئیفکا، اوساتووُ، ژیرنوکلیِِفکا، شورتاندی
ها (. آن1988وارفولومیف  -1979مارگوالن  -1982الدینوا  شرف -1971لسکوف  -1961

دالوِِرزین گونه افسارها در روستای گری این ای دارند. قالب ریخته تشابهات غربی گسترده
ها برای مهار اسب ، حسنلو(. آن6، سیلك 1د )گیان هستنوجود دارد و خود افسار در ایران 

بودند. در این دوره، شواهد جمعی از گسترش   زیر دهنۀ باالیی در نظر گرفته شده
 است.  های نوین جنگی در شرق باستان نیز ثبت شده تاکتیك

های نبرد کادِت در  ر آثار هنری یادمان صحنهاگرچه اولین سوارکاران در شرق باستان د
ها به قرن چهاردهم پیش از میالد اند و قدمت آن تل عمارنه و سقارا به تصویر کشیده شده

(، امّا در ارتش Schafer, Andrae 1925: 381; Jadin 1963: 219-224گردد ) بازمی
 -1953ی از لوور )مِیِِر ای از سنجرلی و روی مهر هیتی، ظهور سواران بر روی نقش برجسته

های اسب سوار شروع به  (، تنها از اواخر قرن دوازدهم پیش از میالد گروه1938هرزفلد 
                                                                                                                                              

عنوان خانه مورد استفاده قرار یورت یا یورد اسمی است که عشایر مغول و ترک در آسیای میانه به چادرهایی که به 1
 اند و قابل حمل هستند. )مترجم( گویند چادرهای یورت معموالً از پشم و پوست حیوانات درست شده گیرند، می می
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ند و تعداد تصاویر سوارکاران در آثار هنری به کردهای شرق باستان  ایفای نقش در ارتش
 )کوزمینا استها در ارتش دهندة تقویت نقش آن تدریج در حال افزایش است که نشان

 (.1985آزارولی  -1973، 1971
 Handicockاند ) از قرن دوازدهم پیش از میالد سواران مسلّح در آشور شناخته شده

: , pi. XVII-XVIII; Meissner : -; Янковская : ; 

Ebeling ; Kammenhuber ; Saggs ; Hanfman  از آغاز هزارة .)
است )کتاب مقدّس،   اسرائیل معرفی شده نظام در ارتش بنی پیش از میالد سواره دوم و اول

دهد در تل حالف  ای که یك سوار را نشان می (. نقش برجسته4،26؛ 1،5کتاب پادشاهان 
 (.Jadin 1963: 284-286یافت شد )

ق شدند )تاریخ شر داران تقسیم می داران و کمان نظام به نیزه در ارتش آشور، سواره
(. در آغاز هزارة اول پیش 330، ص 3و شماره  296 -299، صص 2، شماره 1951باستان 

های کاخ  برجستهشوند: بر نقش ها دیده می داران در آثار هنری یادمان از میالد تصاویر نیزه
های کاخ شلمنسر سوم در تل  شلمنسر دوم در خورساباد، آشوربانیپال در نینوا، در نقاشی

 Layard ; ; Botta, Flandin -; Thureau-Danjin, Dunandبرسیب )

; Jadin : -, ^, , و هم )ها ) چنین در حجّاریHerzfeld 

-: , .)  
ها های آن ها به کندی در اقتصاد مردم استپ توسعه یافت. فقط مجموعه این نوآوری

( 1957ها، بر خالف نظر گریازنوف ) د. این دادهکنپروری را تضمین دام توانست تأئید ییالقی
های یك جهش  داری متحرّک ویژگیدهد که انتقال به دام ( نشان می1973و مارکوف )

است که هم به دلیل   مدّت بوده طبیعی طوالنی فرایندخودی را نداشته، بلکه یك  خودبه
پروری قابل لیل کلّ دورة توسعۀ چندصدسالۀ دامدها و هم به شناسی استپ های بوم ویژگی

 داری در عصر سکاها به اوج خود رسید.نشینی دام بررسی است. این روند با ایجاد شکل کوچ

 منشأ و پراکندگی شتر باختری -4
است. به گفتۀ پریتزوالد شتر   کردن شتر باختری از دیرباز مورد بحث بوده مسئلۀ اهلی

رد استفادة انسان قرار گرفت: تنها از قرن دهم پیش از میالد و از دوکوهانه بسیار دیر مو
، 1925وقتی که تصاویر شترهای باختری و ذکرشان در متون آشور ظهور یافت )پریتزوالد 

را عشایر از آسیای مرکزی،   است که شتر باختری  (. فرض بر این بوده259 -267صص 
 (.84 -85، صص 1954اند )والز  هکنند، آورد جا زندگی میجایی که هنوز در آن

در پایان قرن نوزدهم شتر دوکوهانۀ وحشی در صحرای گوبی، جایی که پریژوالسکی و 
اند، یافت شد. در عصر حاضر، منطقۀ  گریژمایلو و کازلوف و گدین توصیف کردهـسپس گروم
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نۀ پر پیچ و شتر باختری کاهش یافته و تنها به صحرای ماورای آلتای گوبی و شاید به رودخا
اند  مانده  است. در مغولستان تنها چندصد شتر وحشی دوکوهانه زنده  تاریم محدود شده  خم

( ثابت 1954 -1975(. بانیکوف )1961سوکولوف  -1940هاوسون  -1929)بوگولیوبسکی 
طور که برخی محققان معتقد  است، همان  کرد که شتر باختری که تا به امروز زنده مانده

های مورفولوژیکی مشخّص ثابت  نشده و بربر است که با تفاوت حشی نیست، بلکه رامبودند، و
تر بوده و  شود. به گفتۀ جانورشناسان، منطقۀ شتر دوکوهانۀ وحشی زمانی بسیار گسترده می

های این  است. استخوان  های جغرافیایی قزاقستان گسترش یافته به سمت غرب تا عرض
 است.  دهیورت پیدا ش حیوان در اوست

های شتر در آثار  در حال حاضر مسئلۀ منشأ شتر باختری در نتیجۀ یافتن استخوان
گویی است، تاریخی ترکمنستان که مربوط به هزارة چهارم پیش از میالد است، قابل پاسخ

 شدن شتر دوکوهانه دقیقاً به این زمان موکول شود.  شود اهلی که باعث می
های یك شتر اهلی در آنائو و  وب ترکمنستان، استخوانهای کشاورزی جن گاه در سکونت

( که Duerst 1908: 383-384: Zeuner 1963: 359در الیۀ فوقانی تپّۀ شمالی پیدا شد )
در مجموعۀ ساختمانی  5قدمت آن به نیمۀ دوم هزارة چهارم پیش از میالد و گیوکسیور 

گردد )تسالکین  پیش از میالد بازمی دوم، در الیۀ زمانی نمازگاه سوم به نیمۀ اول هزارة سوم
در عصر برنز،  شدن شتر باختری در دنیای کهن است.  ترین شواهد اهلی (. این قدیمی1970

دپه، ـ دپه، آلتینـگاه شور شتر بسیار پراکنده بود: در الیۀ نمازگاه چهارم در سکونت
دپه، نمازگاه شش در ـ نج در اولوگ، در الیۀ عصر نمازگاه پ1دپه و کِلّلی ـدپه، نمازگاهـ خاپوز

 (.1976، 226-227، 1970یرمولُوا  -157، 1970دپه و مادائو )تسالکین ـ تِکّم
تپّه ـ  گاه ساپالّی شده در سکونت های یافته وسیلۀ استخواندر باختر )بلخ(، پیدایش شتر به

، 1977 -131، 1973است )عسکروف   در آغاز هزارة دوم پیش از میالد به ثبت رسیده
 (.135، 1974باتیروف  -120

ها در کوروپالستی  توسعۀ پرورش شتر در آسیای مرکزی نیز با تصاویر باختری
(Coroplastyآلتین )-دپه، تایچاناک-دپه، خاپوز-دپه، اولوگ- نمایش  3دپه، تائیپ، طاهربای

 (.1998 ساریانیدی -1959ماسّوی  -1968شچِِتنکو  -1976شوند )ماکسیموف  داده می
بسیار  1و گونور  2و  1های توگولوک  گاه های سفالی شتر در سکونت در مارگیانا، مجسّمه

چنین بر روی آیینۀ برنزی منطقۀ ( و هم1976حرزها )ساریانیدی ـ زیاد است؛ شتر روی مهر
( و 2004اند. تدفین یك شتر در گورستان گونور کشف شد )دوبُوا  تخته بازار تصویر شده

دست آمد. در بلخ، تصاویر وسیلۀ ساریانیدی بهها به متعددی از این حیوان در حفّاری تصاویر
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( و 1977تپّه )عسکروف ها از روی مهر و طلسمات سنگی در گورستان ساپالی باختری
 ( شناخته شدند.1984مجسّمۀ مسی )پیت من 

( 1929کردن این گونۀ جانوری در کجا قرار داشت؟ بوگولیوبسکی ) مرکز اهلی
درجۀ شمالی قرار داد. بنده  50و  40ها را در استپ اوراسیا بین  گاه اجدادی باختری سکونت

است   ها آسیای مرکزی و قزاقستان بوده کردن باختری  نهاد کردم که مرکز اهلیپیش
اُنی و توزی یك منطقه شامل آسیای میانه، مرکز و شرق ایران را  ( و بالیت، کامپان1963)

 (.Bulliet : , ; Compagnoni, Tosi : -نند )ک ترسیم می
های فاز هفتم و ششم، که به ترتیب به  گاه شهر سوختۀ سیستان، در الیه در سکونت

گردد، چندین استخوان از یك شتر تا  پیش از میالد بازمی 2500 -2600و  2600 -2700
د که اجازة شریسی پیدا  شتر برای نخ حدودی نامشخّص یافت و عالوه بر آن فضوالت و پشم

دهد، اگرچه نویسندگان این موضوع را که شتر  های جانوری دیگر را به بحث نمی ورود گونه
(. در جنوب Compagnoni, Tosi : -است )  سوخته، از نوع باختری بوده  شهر

 Maxwe'1-Hyslopاست )  ایران، در خوراب، تبر مسی و گلدانی با تصویر شتر یافت شده

: ; Zenner : , ; pi. XXXVI ظاهر حیوان این تصاویر باعث .)
اختالف نظر شد: شتر به وضوح فقط یك کوهان دارد، امّا اندامش به شتر باختری نزدیك 

های  کارلوفسکی آن را به سالـ است. تاریخ ویرانی خوراب نیز مورد بحث است: اگر المبرگ
(، Lamberg-Karlovsky : -است )  داده  پیش از میالد نسبت 2400 -2600

 Duringداند ) را به ابتدای هزارة سوم پیش از میالد مرتبط می  امّا دورینگ کاسپرز آن

Caspers : -.) 
های  های استخوان شواهد غیرقابل انکار آشنایی مردم ایران با شتر دوکوهانه تنها یافته

تپّه است که قدمت آن به اواسط هزارة سوم پیش از گاه شاخ نور در الیۀ سوم سکونتاین جا
ها در نتیجۀ اقتباس از  (، باختریAmchler : , رسد و به گفتۀ آمکلر ) میالد می

 شان، به جنوب شرقی خزر آمدند.  قبایل شمال شرقی ترکستان، سرزمینی اجدادی
کردن شترهای  تواند مرکز اهلی آسیای مرکزی نمی ( معتقد بود که1970تسالکین )

سنگی و نوسنگی  های میان های شتر در الیه جا که برای او استخواندوکوهانه باشد، از آن
دهندة پراکندگی شتر در این منطقه به صورت  تواند نشان که این امر می»بودند،   ناشناخته

در حال حاضر وضعیت «. کند را حذف می شدن محلّی او نشده باشد. این امر امکان اهلی رام
 Camelusهای شتر غیراهلی کاملوس کنوبلوچی نرینگ ) است: استخوان تغییر کرده

Knoblochi Nering(. 1972است )لِف   سنگی سمرقند شناسایی شده ( در محوطۀ پارینه
کیچیجیك در دلتای آمودریا ـ های شتر باختری در گورستان نوسنگی تومِك استخوان
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وسیلۀ یرمولُوا( و محوطۀ کلتِمینار تولستوف خوارزم  شده به ، شناسایی1974ویناگرادف )
است. باید در نظر   وسیلۀ ویناگرادف و شناسایی از سوی بیبیکوف( یافت شده )کاوش به

محیطی آسیای مرکزی برای حیات این گونۀ جانوری در طبیعت  داشت که شرایط زیست
نوین شتر وحشی باختری قرار  گاه زیستدر مجاورت منطقۀ  کامالً مناسب و آسیای مرکزی

تر از همه آسیای است. مهم  دارد که دامنۀ وسعت آن در طول دوران تاریخی کاهش یافته
شده در دنیای قدیم به  های یك شتر دوکوهانۀ اهلی ترین استخوان مرکزی است که قدیمی

امی تصاویر قدیمی غیرقابل انکار این گردد و تم هزارة چهارم تا سوم پیش از میالد بازمی
ها  شده و مجسّمه  های کشف حیوان مربوط به هزارة اول پیش از میالد است و استخوان

ند. تصاویری از شتر دوکوهانه که گاری را بکشند، در اصورت یك توده منفرد نیستند، بلکه به
عنوان یك حیوان در  ر بهنظیر است و استفادة اقتصادی گسترده از شت سراسر دنیای قدیم بی

 کند. امور حمل و نقل در این منطقه را ثابت می
کردن شتر باختری  عنوان مرکز اصلی اهلیشود که آسیای مرکزی به ها باعث میتمام این

شود، اگرچه ممکن است افغانستان و برخی مناطق شرقی ایران در منطقۀ باستانی   شناخته
 باشد.  ها بوده باختری

( رایج بود و شتر Dromedaryکوهانه )های قدیم شتر یك انه در زماندر خاورمی
دوکوهانه تا پایان هزارة دوم پیش از میالد عمالً ناشناخته بود )به جدول صفحۀ بعد مراجعه 

ای  فردترین تصویر شتر دوکوهانه بر روی مهر استوانه ترین و منحصربه باستانی کنید(.
روی  پیش از میالد است که دو نفر را که روبه 1400 -1800های  النهرین متعلق به سال بین
(. تمام تصاویر و Bulliet 1975دهد ) اند، نشان می روی کوهان یك شتر باختری نشسته ،هم

گردد.  اشارات دیگر مربوط به شتر دوکوهانه در متون آسیایی فقط به دوران آشوری برمی
 -1956یانکوفسکایا  -1963است )کوزمینا   این اطالعات به تکرار در منابع مقاله ذکر شده

لمبرت  -1952و  1950هورن  -1927لوکنبیل  -1951و  1951والز  -1956سالونن 
 (.1975بولیت  -1960

 -1115ای مربوط به تپّۀ کویونجیك از تیگالت پیلسر اول ) ها در کتیبه ترین پیام قدیمی
پیش از میالد( در  1057 -1074اال )کـ  بل ـ  پیش از میالد( و در سند پادشاه آشور 1077

این، شترهای دوکوهانه در  بر مورد خرید شترهای دوکوهانه از بازرگانان مشرقی است. عالوه
پیش از میالد(، شلمنسر سوم  1032 -1050پال اول )ـ  ناصیر -های آشور نامه ها و سال کتیبه

ش از میالد( و سارگون پی 811 -823آداتای پنجم )ـپیش از میالد(، شمشی 824 -858)
شود. تصاویری از شتر دوکوهانه در آغاز هزارة اول  می  پیش از میالد( دیده 705 -721دوم )

شود؛ این تصاویر بر اُبلیسك سیاه شهر نمرود، در  پیش از میالد در آشور ظاهر می
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(، بر روی نقش برجستۀ اردوگاهی نظامی در Balawat Gatesهای بالواتی ) دروازه
اند. در متون چنین  چنین بر روی مهرهای دوران شلمنسر سوم نقش شدهنجیك و همکویو
در اسناد اولیۀ آشور، شتر  آیند. است که شترها از شرق به عنوان خراج به آشور می آمده

نکته که دوکوهانه   نامند، امّا با ذکر این ( میgammaluدوکوهانه را در لغت سامی گامالو )
شود که به نام ایرانی  ( ظاهر میudruپیش از میالد، اصطالح اودرو ) است. از قرن یازدهم
(. این شواهد Salonen : -; Kent : , گردد ) شتر دوکوهانه برمی

زبانی مهم است که اوالً شتر دوکوهانه در غرب آسیا تنها در پایان هزارة دوم پیش از میالد 
ها وام زبان که نام این جانور را از آن وسیلۀ اقوام ایرانیبه شد و ثانیاً اقوام سامی  شناخته

های زبانی با این فرضیه که در این دوره بود که  گرفتند، با این حیوان آشنا شدند. این داده
سوی غرب نفوذ کردند و شترهای تدریج بهزبان وارد خاک ایران شدند و به اقوام ایرانی

شناسی در پراکندگی تصاویر این  ند، که از نظر باستاندوکوهانه و اسب را با خود آورد
داری و تقدیس آن در جانوران در ایران در آغاز هزارة اول پیش از میالد، زمانی که آیین نگه

زبان شکل گرفت و در دوران هخامنشی و پس از آن تداوم یافت، منعکس  میان اقوام ایرانی
 (.1998کارولکُوا  -1977دیربایف، ماریاشف ق -1978اُبلچنکو  -1963است )کوزمینا   شده

 جدول پراکندگی شتر در جنوب آسیای مرکزی
تاریخ پیش 

 از میالد

 استخوان سفال تراکوتا، سنگ نوع ارّابه اثر تاریخی دورة نمازگاه

1500-

1000 

VI  3مادائو تکّم، گونور طاهربای 
 تائیپ

  + 

2000-

1500 

V  ساپالّی 

 تخته بازار 
 داشلی 

 ی آلتینکلّل
خاپوز اولوگ، تایچاناک، 

 نمازگاه

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

2500-

2000 

IV دپه، میر  -آلتین، شور
 بِِزمِئین

 + 
 

+ 
 

3000-

2500 

III 5دپه، گئوکسیور  -کارا  + ? + 

3500-

3000 

II  تومِك کیچیجیك، 2آنائو ،
 محوطۀ تولستوف

   

4000 I محوطۀ تولستوف   + 
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 کلتمینار نوسنگی گورستان
در رابطه با مسئلۀ ایجاد محدودة باستانی شترهای دوکوهانه، تأکید بر این نکته حائز 

های هخامنشی تخت جمشید، شترهای باختری برای ادای  برجسته اهمیت است که بر نقش
 Schmidtاست )  ها تقدیم شده ( و آریاییArachosiaاحترام به اشکانیان، بلخیان، رُخَجیان )

: pi. , , , , ; : - یعنی مرزهای پراکنش این گونه در ،)
کند که  ید مییاست و این فرضیه را تأ  مقایسه با دوران انئولیتیك تقریباً بدون تغییر مانده

زادگاه اجدادی شترهای باختری در آسیای مرکزی و احتماالً در افغانستان و شرق ایران 
شود که در آسیای  شناسی، مشخّص می های باستان در پرتو داده ،بنابراین است.  بوده

است و در هزارة ششم و   مرکزی، شتر دوکوهانه در هزارة چهارم پیش از میالد اهلی شده
های محکم  هایی با چرخ عنوان نیروی محرّکۀ گاری ای به طور گسترده پنجم پیش از میالد به

دار آسیای مرکزی در  های متمایز حمل و نقل چرخ رفته که یکی از ویژگی کار می و کامل به
 .استعصر برنز 

بود،   که قبالً اهلی شده حالی بدیهی است که شتر نزد کشاورزان آسیای مرکزی در
ها استفاده  ران ارّابه عنوان نیروی پیش بود و از آن به  شده  ها به امانت گرفته وسیلۀ آندرونوو به

است )ایتینا   های خوارزم و قزاقستان منعکس شده ها و نقاشی نگاره اند، که در سنگ کرده می
 (.1994کوزمینا  -1977

 



 

 

 
 
 
 

 زمین در تاجیکستان هاي خراسانی ایرانشناسی بخشی از گویشلهجه
 شناسان تاجیکستان دکتر ا.ل خروموف و زبان

 
 
 
 
 هایلهجه تحقیق به مربوط علمی آثار بسیاری تعداد دارای ایران شناسیزبان ،حاضرحالدر

 از بعضی فقط هاآن در که هستند مقاالتی آثار این از بخشی. است تاجیکستان پارسی زبان
 تحقیق مورد هالهجه از گروهی دیگر هایکتاب در و است شده مطرح لهجه یك خصوصیات

 از قبل ،داشتند کارسرو تاجیك هایلهجه آموختن به که آثاری اولین. اندگرفته قرار جامع
 .ا.ا» یا «گریگوریف .و.و» قبیل از مندانیدانش رساالت و هاکتاب. شدند ایجاد اکتبر انقالب

 .گذاشتند تاجیك هایلهجه آموختن برای ایپایه دیگران و «کوزنتسف .ک.پ» یا «سیمیونوف
 تاجیکستان جمهوری تشکیل از پس 1924 سال از تاجیك شناسیزبان ترقی نوین دوره

 برای او علمی آثار. دارد بستگی «زوربین .ای .ای» فسوروپر نام با دوره این ابتدای. شد آغاز
 لهجه درباره ایرساله نام به وی اثر. داشت فراوان ثیرأت تاجیکستان در شناسیلهجه ترقی

 گردید مبدل ای نمونه به ،بود شده چاپ ایران مجله در 1928 سال در که سمرقند یهودیان
 بود این دوره آن شناسانزبان مهم وظایف از یکی .کردند پیروی آن از شناسانلهجه همه که
 بود ایسرچشمه مردم زنده زبان .کنند نزدیك دیگریك به را عامیانه زبان و ادبی زبان که
 باید هاشناسزبان .شدمی اقتباس ادبی زبان گریتوان برای نو اصطالحات و کلمات آن از که
 چه و است مردم عموم زبان به مربوط چیزی چه که کنند نتعیی و بررسی را لهئمس این

 و «اندریو .س.م» فسوروپر ،منظور این به. است محلی هایلهجه به متعلق فقط چیزهایی
 شرح کتاب هاآن اساس بر که کردند آوریجمع آثاری ،نامهپرسش با کارانشهم از گروهی
 کتاب این لفؤم. شد لیفأت 1930 سال در تاجیکی هایلهجه خصوصیات بعضی مختصر

 گروه یعنی گروه دو به را هاآن و گرفته نظر در را هالهجه مشخص خصوصیات جمع
 به 1309 سال از. است کرده تقسیم شرقی جنوب هایلهجه گروه و غربی شمال هایلهجه

 .دادند قرار پایه این بر را خود هایبررسی شوروی منداندانش همه بعد
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 بااستعداد منددانش ،کرد شناسیلهجه در علمی تحقیقات که هاییكتاجی اولین از یکی
 هایسال در او. باخت جان قهرمانانه میهنی جنگ جبهه در بعداً که بود زادهبزرگ اهلللطف

 او مقاله نخستین. بود نوشته غربی شمال گروه هایلهجه به راجع مقاالتی 1318 تا 1310
 هایلهجه از یکی مقاله این در. دش شرتمن «گزیچهل تاجیکان شیوه» عنوان تحت

 به راجع که بود اثری نخستین این. است گرفته قرار بررسی مورد فرغانه وادی تاجیکان
 به گزی چهل لهجه آموختن از پس زاده بزرگ. شد لیفأت تاجیکی زبان به تاجیك لهجه

 وارخ شیوه الهمق در را تحقیقات این نتیجه که پرداخت «وارخ تاجیکان لهجه» تحقیق
 :است شده نوشته وی قلم به نیز زیر رساالت مزبور مقاالت از غیر. دکر منتشر
 ؛«کاسان چست اشت» هایشیوه درباره ـ1
 ؛شمالی هایبخش شیوه چند فعلی هایشکل ـ2
 ؛آبادلنین شیوه ـ3
 ؛فرغانه وادی تاجیکی هایشیوه نمونه ـ4
 سمرقند اهالی زبان خصوصیات از بعضی ـ5
 

 دوره این در. شد آغاز دوم جهانی جنگ از بعد تاجیك شناسیزبان ترقی سوم دوره
 کتاب دوشنبه شهر در 1327 سال در. آمد وجودبه شناسیلهجه به مربوط زیادی اثرهای

 در و تاجیك ادبی زبان و چست تاجیکان شیوه بین مناسبات نام به جاللوف عابد فسوروپر
 «بادام شهرکان تاجیکان شیوه» عنوان تحت محمدوف نیاز جانبابا فسوروپر اثر ،1330 سال

 1304 سال از مرتباً که «رستارگویوا .س.و» آثار تاجیك شناسیلهجه برای. رسید طبع به
 در تاجیکستان شناسان لهجه که زیرا ؛دارند فراوان اهمیت کار سبك نظر از ،یابندمی انتشار

 رهبری با مندان دانش از ای عده 1327 سال در. دبرن می استفاده سبك این از شان تحقیقات
 آموختن برای شوروی اتحادیه علوم فرهنگستان تاجیك شعبه طرف از زوربین فسوروپر

 تحقیقات از قسمتی پایه بر و شدند اعزام کوالب والیت به شرقی جنوب هایلهجه از بعضی
 سال در «(شمالی گروه) البکو تاجیکان هایشیوه» نامبه «نیمینوا .ل.ر» کتاب ،تئهی این

 تحت «اوسپنسکایا .و.ل» کتاب سال همان در. دش منتشر و لیفأت دوشنبه شهر در 1335
 مطالعه مورد حصار وادی مقیم تاجیکان های لهجه از یکی آن در که ،«تاغ قرع شیوه» عنوان

 .رسید چاپ به ،است گرفته قرار
 ادبیات و زبان یانستیتو در شناسی لهجه تحقیقات توسعه و تکامل برای 1338 سال در

 هنگام آن از. یافت گشایش شناسیلهجه مخصوص شعبه ،تاجیکستان علوم فرهنگستان
 :اندشده چاپ سسهؤم این وسیلهبه زیر هایکتاب تاکنون
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 ،طاهروا .ط.ق بانو قلم به ،ازبکستان جمهوری بوستانلیق بخش تاجیکان هایلهجه ـ1
1959. 

 های لهجه از گروهی اثر این در ؛1960 سال در روزنفلد .ز.ا قلم به ،نقراتگی هایلهجه ـ2
 .است گرفته قرار بررسی مورد شرقی جنوب تاجیکان

 اثر این. 1961 سال در ،همراقولوف .ه.م قلم به ،پایسون بخش تاجیکان هایشیوه ـ3
 دارند قرار ازبکی زبان نمایان ثیرأت تحت که را هاییلهجه طاهروا .ط.ق کتاب مثل
 .است داده قرار مطالعه مورد

 .1962 سال در اوسپنسکایا و ل قلم به ،حصار وادی تاجیکان هایلهجه ـ4
 کتاب این در. 1962 سال در خروموف .ل.ا قلم به ،چاه مست تاجیکان هایلهجه ـ5

 قرار تحقیق مورد زرافشان رودخانه باالی قسمت وادی ساکنان هایلهجه از گروهی
 را سغدی کلمات از بسیاری که است آن هالهجه این خصوصیات زا یکی. گرفت

 .شوندمی دیده رودکی اشعار در کلمات این از برخی و اندکرده حفظ تاکنون
 

 سغدی پیرامون توضیحی
 هابدان سغدی زبان و مرکزی درآسیای است ایرانی سرزمینی نام که سغد به منسوب

 زبان این .است ایران بزرگ درخراسان مرقندس شهر قدیم زبان ،سغدی زبان .است منسوب
 در هم و آمده دست هب سغد اصلی سرزمین در هم که خود وسیع ادبیات و اسناد وسیله هب

به  داشته امتداد چین سرحدهای تا مرکزی آسیای همه در که سغدی مستعمرات از بسیاری
 بلکه ؛رفتنمی کار هب زبان مورد در سغدی کلمه اسناد کشف از پیش. شودمی شناخته خوبی

 .است بوده سمرقند شهر آنان مرکز که کردند می اطالق مردمی بر فقط را آن
 بدان را قمر منازل و سغد روزهای ،سغدی هایماه اسامی آثارالباقیه در بیرونی ابوریحان

 .است استفاده مورد بسیار مزبور هاینام هایتصحیح موثق در اسناد و است کرده نقل زبان
 شکل و فارسی لغات ریشه تبیین و توضیح در ایرانی های نام دیگر مانند ،سغدی لغات

 .کند می کمك بسیار ها آن
 تربیش .صورت به یك نه و هستند عهد یك از که رسیده به ما شکل دوه ب ،سغدی خط

 دارای که بودایی متون در نخست که است همان این و شده نوشته خرانأمت به خط اسناد
 .است شده نوشته ،آورده هوانگ توئن از مخصوصاً مرکزی آسیای از که طومارهایی

 خط با نسخ خطی معمول خط با نیز و است مشابه هاکتیبه پهلوی خط با سغدی خط
 .تشابه دارد سریانی خط با چنینهم و پاپیروس ،آرامی ،پالمیری
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 غیره و نبطی و پالمیری خط دستهه ب که شمالی سامی است خطی سغدی خط أمنش
 الفبایی مخصوصاً پهلوی مختلف اشکال پیدایش موجب خطوط دسته این و شود می ملحق

 .است ده، ششود می خوانده سغدی که
 خروش برآور سغدی مرغ آن از  بگوش مرغان آواز آمد دیر چو

 حکیم نظامی گنجوی
 نیز ها هلهج از هایی نمونه ،لغوی و دستوری ،فونتیك اطالعات بر عالوه آثار این همه در
 .است شده آورده

 شعبه اخبار مجله های صفحه در تاجیك شناسی لهجه به مربوط نیز بسیاری مقاالت
 در. شدند چاپ مدنیت و معارف روزنامه و تاجیکستان علوم فرهنگستان جمعیتی های فن

 وادی های لهجه از جمله از ،نشده بررسی های لهجه ،شناسی لهجه شعبه ،اخیر های سال
 را تاجیکستان جنوب در توز شهر تاجیکان لهجه و قراتگین غربی قسمت های لهجه و فرغانه
 .است داده قرار تحقیق مورد

 آسیای مقیم هایعرب تاجیکی های لهجه آموختن مشغول جوان علمی کارمند یك
 تکلم تاجیك زبان به مرکزی آسیای هایعرب اکثر شده معلوم طوری کهبه. است مرکزی

 ،روندمی علمی هایموریتأم به سال هر که اعزامی هایتئهی تحقیقات تیجهن در. کنندمی
 شناسان لهجه. است شده تنظیم آینده در ها لهجه تحقیق برنامه و آوری جمع بسیاری آثار

 های لهجه های گروه درباره علمی جدی آثار نزدیك آینده در دارند تصمیم تاجیکستان
 حال عین در. شوند قائل ای ویژه اهمیت نیز پارسی زبان به چنین هم و آورند وجود به تاجیك
 محیط در که مردمی های لهجه تحقیقات در. شد خواهد داده ترتیب نیز ها لهجه های فرهنگ
 .شد خواهد نیز ها زبان بین مناسبات به مخصوص دقت ،کنند می زندگانی دوزبانی
 های لهجه تمام 1340 الس تا. است نشده حل هنوز تاجیکی های گروه تقسیمات لهئمس
 :شدند می تقسیم گروه سه به مشخص خصوصیات اساس بر تاجیك

 در را ازبکستان و شمالی تاجیکستان تاجیك های لهجه اکثریت که غربی شمال گروه ـ1
 .گیرد می بر

 .شوند می داخل آن به حصار وادی های لهجه از بعضی و ورزاب لهجه که مرکزی گروه ـ2
 .شرقی جنوب تاجیکستان های لهجه گروه ـ3
 نهاد پیش «رستارگویوا .س.و» خانم( 1339) مسکو در خاورشناسان المللی بین کنگره در

 عبارت هاگروه این وی عقیده به. شوند تقسیم گروه چهار به تاجیك زبان هایلهجه که کرد
 :از است
 .شمالی گروه ـ1
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 بر در را ساخ و رشتان و زرافشان باالی قسمت ساکنان های لهجه که مرکزی گروه ـ2
 .گیرد می

 .کوالب و بدخشان های لهجه یعنی جنوب گروه ـ3
 .درواز های لهجه یعنی شرقی جنوب گروه ـ4
 

. ساخت خواهند وارد موجود تقسیمات در اصالحاتی ،ها لهجه های گروه تر عمیق تحقیقات
. یابدمی انجام تموفقی با نیز پامیری هایزبان تحقیقات ،تاجیك های لهجه آموزش ضمن
 مادری زبان مانند هازبان این هاآن برای که محلی منداندانش اکنون که است توجه شایان

 تحقیقاتی عنوان تحت دادخدایف کتاب 1341 سال در. اند شده مشغول مسائل این به ،هستند
 زبان جو با لهجه نامبه ،شایف کرم کتاب 1342 سال در و شغنانی زبان تاریخی فونتیك درباره

 دوشنبه درشهر تاجیکی زبان تاریخ و پامیری هایزبان به مربوط مقاالت مجموعه و شغنانی
 .شدند چاپ
 فرهنگ دو 1374 سال تا .یافت خواهد انجام زودی به هم برتنگی زبان دستور لیفأت

 ترتیب باید برتنگی زبان فرهنگ و شغنانی زبان فرهنگ یعنی پامیری های زبان مهم و بزرگ
 یغنانی زبان مطالعه و بررسی مشغول 1342 سال اول از سطور این نویسنده. شدند می ادهد

 از هنوز که سغدی کلمات از بسیاری کار جریان در. هستم ،است سغدی زبان بقایای از که
 کتابی بایستی مزبور تحقیقات نتیجه در و شدند جمع ،اند نشده قید دیگر مندان دانش طرف
 مخصوص توجه شناسی لهجه شعبه کارمندان تمام. شود نوشته زبان این معاصر وضع درباره

 های نام ،است معلوم کهچنان .دارند می مبذول محلی و جغرافیایی های نام آوری جمع به
 تحقیق واسطه به مثالً ؛هستند هاملت تاریخ آموزش برای مهمی سرچشمه جغرافیایی

 های لهجه خصوصیات از بعضی ؛شوندمی دهشنی زرافشان باالی قسمت در که قدیم های نام
 .دکر تعیین توانمی بوده معمول جا این در ها قرن که را سغدی
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

واقع در  یسنگو مفرغ یسنگمتعلق به عصرِ مس یباستان یتپه تِرکم، مکان
 البرز یِناکوهستانیب يهادشت

 مازندران ،یگرو گردش یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم قاتیتحق ریمد/  1یماهفروز یعلدکتر 
 مدرس تهران تیدانشگاه ترب ،یخیتار یشناس در باستان یدکتر یدایکاند / 2شهیسرب ینیبهزاد حس
 واحد تهران مرکز ،یدانشگاه آزاد اسالم خ،یشاتاریپ یشناس ارشد باستان یکارشناس/  3یمیقاسم رح

 یعالم نی: راستترجمه

 
 
 
 

 گفتارپیش
. (1) های بیناکوهستانی البرز وجود دارد )تصویر مورد دشت ختی اندکی درشنااطالعات باستان

 ةرغم وسعت منطقه کوهستانی البرز، تا به امروز قریب به اتفاق مطالعات بر گستر علی
کوهستانی غربی متمرکز بوده است. در مناطق مرکزی و شرقی البرزِِغربی، شواهد اندکی از 

شناختی دست آمده و اطالعات باستان هسنگی بعصر مفرغفاصل دوره پایانی عصر حجر تا  حد
، 1965، ایگامی 1962بان هم بخش وسیعی از عصر آهن را مورد بررسی قرار داده است )نگه

، فالحیان 2007، موسوی 2004، خلعتبری 1996، کریمیان 1982، فوکای 1965مقدم 
قه از دوره نوسنگی تا عصر شماری این منطدهنده گاه(. این مطالعات تاحدودی نشان2009
( و البرز مرکزی 2001شناختی در البرز شرقی )نوکنده عالوه، سیاحت باستان ه. باستآهن 

(. این 2010، 2009، 2008دهد )مهفروزی دست می ههای متعدد تاریخی بشواهدی از دوره
آورده و عمل  هکیلومتری ساری ب 60در دودانگه و چهاردانگه واقع در مهفروزی  سیاحت را

ها متعلق به عصر ، که هر سه آناستترکم  پی و تپه تپه صاد، تپه قلعه های نتیجه آن حفاری
                                                                                                                                              
1 amahfroozi@yahoo.com 
2 behzadsarbisheh@gmail.com 

3 Gh.rahimi@gmail.com 
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عنوان یکی از نقاط  همس و مفرغ هستند. هدف از این مطالعه نشان دادن اهمیت تپه ترکم ب
 کلیدی این منطقه بوده است. 

 

 زالبر یها . کوه1شماره  ریتصو

  ترکم تپه

متر باالتر از سطح  1260شرقی،  2036درجه و  53شمالی،  1914رجه د 36) تپه ترکم
شرق ساری و در استان مازندران واقع شده است. این ناحیه با  کیلومتری جنوب 85دریا( در 

غربی روستای ترکم  کیلومتری شمال 150مساحتی حدود سه هکتار در منطقه چهاردانگه و 
دهنده یك   . موقعیت جغرافیایی این مکان نشاندر یك دشت بیناکوهستانی واقع شده است

 (. 3و  2های  . )شکلاسترفتی نقطه تالقی دو روستای آب منطقه ویژه طبیعی در

 
 . موقعیت جغرافیایی تپه ترکم2تصویرشماره 
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پذیرد. در سال  کشاورزی در این منطقه در اراضی محدودی و به شکل دیمی صورت می
ت گاز، درنتیجه حرکت بولدوزرها این منطقه به دو بخش و طی احداث پروژه شرک 2009

های آن نابود شده است )شکل مترمربع از زمین 5000شمالی و جنوبی تقسیم شده و حدود 
تعداد پرشماری اشیای  2010و  2009های  (. در سیاحت زمینی از این منطقه طی سال3

یونی از اشیای فلزی و (، صنایع دستی، ابزارآالت سنگی، کلکس4سفالی )عکس شماره 
های ایجاد شده درنتیجه حرکت ، حفرههای حیوان و انسان یافت شده است. ضمناً استخوان

 های معماری هم شده است. بولدوزرها منجر به رویت برخی سازه

 
 (، 2(، بخش تخریب شده تپه ترکم، از منظر غربی )1. مکان نگاری تپه ترکم )3تصویر شماره 

 (.4(، تپه ترکم، از منظر شرقی )3نظر شرقی )تپه ترکم، از م

 
 . قطعات سفالی یافت شده در تپه ترکم4تصویر شماره 



276    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

انجام شده است. به همین  2010شناختی تپه ترکم در نوامبر سال پروژه حفاری باستان
شماریِِ مرتبط با منطقه را مورد بررسی قرار شناسی حفر شده تا گاهمنظور یك خندق چینه

های تپه ترکم به شیوه خندق آزمایشی هم برای مرزکشی ایجاد شده است. حفاری 23دهد و 
ها، رنگ و بافتِ خاک صورت که یك بافت برمبنای دادهبافتی صورت پذیرفته؛ بدینهم

 شناختی معین شده است. مشخص و یك واحد مجزای باستان

  شناسی چینه خندق

تپه با موقعیت  ۀمتر در باالترین نقط 2×  1,5با مساحت  STNWشناسی خندق چینه
متری از  1306شرقی و در ارتفاع  1036درجه  53شمالی و  2314درجه  36جغرافیایی 

متر و سانتی 50دیده به عمق ای آسیبیت شده ابتدا الیهؤچه رسطح دریا حفر شده است. آن
سنگی عصر مفرغ(. شواهد منتسب به اواخر 7-5های زراعی بوده است )تصویر سپس الیه

متری یافت شده است.  5/2های باالدستی و در عمق پیش از میالد( در الیه 2000ـ1500)
های سفالی و تندیس متعلق به اواخر بقایای اشیای فرهنگی و تعدادی مصنوعات شامل تکه

متریِِ  5/2متری آغاز و تا عمق سنگی در این ناحیه یافت شده است. حفاری از یكعصر مفرغ
روبه ادامه داشته است. شایان ذکر است که بقایای فرهنگی متعلق به اواخر عصر خاکیك 

یت است. از قرار معلوم، این بخش از تپه ؤوسیله بولدوزرها قابل ر همفرغ در مناطق ایجاد شده ب
سنگی. شواهدی از اواسط عصر  های ابتدایی دوره مفرغ محلی بوده برای دفن زباله در سال

دهنده عناصر معماری )از  آمده که نشان دست هپیش از میالد( نیز ب 2500ـ2000سنگی ) مفرغ
گری  شناسی و تغییراتی در صنعت سفال قبیل سنگ و گل( در بخش جنوبی خندق چینه

متری، اشیایی فرهنگی را نمایان ساخته که شامل مصنوعات  ها در عمق ده . همین حفاریاست
دلیل فضای محدود  هسنگی است. اما ببه عصر مفرغ که متعلق استسفالی سیاه و خاکستری 

اند. طبقاتی که شامل اشیای یت نبودهؤهای معماری تمام و کمال قابل رشناسی سازهچینه
فرهنگی و باستانی بوده تا بخش جنوبی خندق ادامه دارد، اما کارکرد بخش شمالی خندق 

های سفالین، یك قالب فلزی اختهتر دفن زباله بوده است. در این طبقات، عالوه بر سبیش
(. الزم به ذکر است که 8گری و دو مدفن انسانی نیز کشف شده است )شکل شماره ریخته

قالب فلزی بر کف سطح آن طبقه و در یك دایره جاسازی شده بوده و دو جسد انسانی هم به 
گی در عمق سنشکل نوزاد خوابیده به خاک سپرده شده بودند. شواهدی از اوایل عصر مفرغ

قبیل تعداد زیادی  متری زمین یافت شده است. شواهدی فرهنگی از 80/11الی  10
های معماری، یك خورده سیاه و خاکستری، تندیس حیوانات، سازهمصنوعات سفالی صیقل

متری، مصنوعاتی فرهنگی  3/12حفاری و در عمق  فرایندجسد انسان نارس و غیره. در ادامه 
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یت شده است. ؤهایی به رنگ خردلی و قرمز رسنگی من جمله سفاله مسمتعلق به اواخر دور
 حفاری در همین عمق به پایان رسیده است. 

 
 شناسی تپه ترکم. خندق چینه5تصویر شماره 

 

 

 
 شناسی تپه ترکم. خندق چینه6تصویر شماره 
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  پیرامون محیط مرزیابی

خندق آزمایشی در نقاط مختلـف تپـه    23
د شوشده تا حدود منطقه تعیین  ترکم حفاری

 8، 7، 3های شـماره   (. خندق8)تصویر شماره 
در نقاط شمالی، غربی، جنـوبی و شـرقی    15و 

بــر خنــدق  انــد. عــالوهتپــه تــرکم حفــر شــده
شناسی، شواهدی مبتنی بر عصر مفـرغ و  چینه
شناسی نیـز یافـت   سنگی در خندق چینهمس

سمت از ها در هر قشده است، اما فراوانی یافته
منطقه متفـاوت بـوده اسـت. بـرای مثـال، در      

هایی که در نقاط جنوبی و جنوب غربی خندق
های متعلق بـه دوره  یافته ،اندمنطقه حفر شده

تر از عصر مفرغی بـوده اسـت.   سنگی بیشمس
ــالغ و   ــوزاد و ب ــایی چــون مــدفن انســان ن بقای

گـر  های سـفالی بیـان  بناهای معماری و دفینه
سـنگی  خش طـی عصـر مـس   زندگی در این ب

درصد بخش غربـی  80سفانه بیش از أ. متاست
گونـه   این منطقه ازبین رفته بوده و امکان هـیچ 

شناختی وجود نداشته است، اما  مطالعات چینه
یـت شـده اسـت.    ؤوسیله بولدوزر حفاری شده بقایای فراوانی از عصر مفرغ ر هدر آن نواحی که ب

خش جنوب غربی و پایین دست منطقه حفر شـد کـه در   در روزهای پایانی پروژه، خندقی در ب
 سنگی یافت شده است. آن بقایایی از عصر مس

شناسی، یك خندق  متری از خندق چینه 50در شمال غربی همین منطقه، در فاصله 
های  های باستانی و فرهنگی موجود در آن تشابه زیادی با یافته آزمایشی حفر شده که یافته

متری شناسایی سانتی 50داشته است. یك طبقه گِلی هم در عمق ر تپه حصا عصر مفرغیِِ
متر در این چوبی به طول ده متر و قطر پانزده سانتی ءشده است که بقایای سوخته یك شی

طبقه پیدا شده است. الزم به ذکر است که رَدِ این شی تا الیه غربی ادامه داشته و درنتیجه 
سفالیِِ  ءعالوه، بر سطح همین طبقه یك شی هنبوده است. بگیری درازای دقیقِِ آن قابل اندازه

های عصر مفرغ های سفالی یافتهخورده و شفاف شبیه به ترومپت یافت شده که شاخصهصیقل
های شرقی ناحیه، قبری متعلق به اوایل دوره را دارد. در یکی از خندقتپه حصار  در

گری که بر . قالب فلزی ریخته7تصویر شماره 
 کف بنای معماری قرار گرفته است.
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. این کشف استراه ظروف سفالی سنگی کشف شده که شامل دو نوزاد انسان به هممفرغ
سنگیِِ ساکن در  دهنده میزان توجه و اهمیتی است که مردمان اوایل دوره مفرغنشان

های حاصل از آن اند. در ادامه، به دیگر یافتهروستاهای ماقبل تاریخ به نوزادان مرده داشته
 صورت مجزا پرداخته خواهد شد.  هحفاری ب

 
 17های آزمایشی تپه ترکم؛ عکس یك: ت.ت.م. شماره جی. دیگر ژرفاسن8تصویر شماره 

 (8)تپه ترکم، مازندران، شماره  8(، عکس دو: ت.ت.م. شماره 17)تپه ترکم، مازندران، شماره 

 

 معماری

ترین بنای های آزمایشی یافت شده است. مهمشواهدی مرتبط با معماری در خندق
مسکونی واقع در شمال غربی تپه  نمادر ناحیه پایین دست یك ساخت ترکممعمارانه در 

ها به ذغال بدل یکی از آن سازهو های چوبی نیز در آن مشهود کشف شده که بقایای سازه
دلیل مساحت اندک خندق  ههای این مکان از مصالح بومی ساخته شده و ب. دیوارهاست شده
ده که بر روی طبقات ، دیده ششناسی، یافتنِِ نقشه معماری آن مُیسر نبوده است. ضمناًچینه

شناسی یا بقایای معماری در خندق سنگی در خندق چینهمتعلق به اواسط دوره مفرغ
های اند. قریب به اتفاق یافتههای صنعتی قرار گرفتهحفرشده آزمایشی در شمال تپه، قالب
از . بقایای معماری در اطراف تپه یافت شده، اما هستندمعماری، منسوب به دوره مفرغ سنگی 

د، امکان حفاری افقی وجود نداشته هستنمحدود  2×2ها به مقیاس جایی که تمامی خندقآن
دلیل همان محدودیت مساحت فضای حفاری، بناهای معماری شناسایی دقیق است. مجدد به

گر تنوع معماری در این منطقه های چوبی نشاناند؛ اما وجود آجر، سنگ و دیگر سازهنشده
 ةتر درباره معماری این ناحیه نیازمند توسعه گستریابی به اطالعات بیشند. برای دستهست

جا، شواهد اندکی از معماری عصر مس منظور یافتن نقشه بناها هستیم. تا به اینها به حفاری
 دست آمده است. سنگی به
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 (.12)تپه ترکم، مازندران، شماره  12. ساختارهای معماری، ت. ت. م9تصویر شماره 

 

 سپاری کخا

شکل متفاوت صورت  3های این منطقه به سپاریخاک ،سنگیدر دوره مس و مفرغ
شده: خمیده، ( متوفی از سمت چپ بدن و در سه حالت دفن می1گرفته است: می

چنباتمه. در حالت خمیده، دستانِِ متوفی )گاهی فقط یك دست( در جلو چنباتمه و تمامنیمه
چنباتمه نیز شده است. در حالت نیمهبه خاک سپرده میسَر و دهانش قرار داده و سپس 

شده. اما دقیق زمان هر دو زانو خم میچنان جلو سر و دهان قرار دارد و همها همدست
برند، هم هم نام می «دفن جنینی»چنباتمه که از آن چنباتمه، در حالت تمامبالعکس نیمه

شوند. حالتی مشابه جنین دررَحِم؛ به همین میخم  پاها و هم دستانِِ فردِ متوفی هر دو کامالً
 گویند. سپاری را دفنِِ جنینی هم میدلیل این حالت خاک

سپاری در منطقه شمالیِِ اند. این شکل از خاک( اجساد به سمتِ راست بدن خوابیده2
مشاهده شده است.  Hissar III)سوم )حصار  تر در دورهایرانِِ مرکزی رایج بوده است و بیش

کند، اما ها از استاندارد خاصی پیروی نمیسپاری، شکلِِ قرار گرفتن دستاین روش خاکدر 
عالوه، در  هشوند. بها بر روی شکم و نزدیكِ به زانوها قرار داده میگاهی دیده شده که دست

 شده است. کنار متوفی خاک می قبیل ظروف سفالی در برخی موارد اشیایی از
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سپاری در موارد اندکی در ز دفن شده است. این شیوه خاکبا( متوفی در حالت طاق3
دیده شده  2سپاری شماره تری از حالت خاکشمال ایران مرکزی، اما دفعات به مراتب کم

شده باز با پاهای خمسپاری سه شکل متفاوت دارد: حالت طاقاست. این حالت از خاک
دیگر قرار گرفته باشند. اهایی که روی همباز و پباز و پاهای نشسته، و طاقزده، طاقچنباتمه

دیده شده است. در برخی از این موارد، تپه حصار  سپاری درهای این نوع از خاکدیگر شکل
 (. 1937، اشمیت 2000الدین ها زیرِِ چانه قرار داشته است )شرفیکی از دست

 
 تپه ترکم یها یسپار . خاک10شماره  ریتصو

,ST. NW (2 ,1)T. T. M(3). 

 
ها تای آن2(، که 10پیدا شده است )تصویر شماره تپه ترکم  تعداد دوازده جسد دفن شده در

تر مردگان از سمتِ چپِِ بدن دفن شده شان متعلق به افراد بالغ. بیشاند و بقیهنوزاد بوده
بودند و تنها یکی از نوزادها به همین شکل به خاک سپرده شده بود. جسد سه فرد بالغ در 

شان متعلق به اواسط دوره یشناختی کشف شده که دوتا طبقات مختلف خندق چینه
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سنگی و آن یکی متعلق به اوایل همین دوره بوده است. بقیه اجساد کشف شده در ناحیه مفرغ
ند. دو قبر بچه و دو قبر افراد بالغ به اوایل دوره هست سنگینیز متعلق به دوره مفرغ

تای دیگر به اواخر آن. ظروف 2ایشان به اواسط این دوره و ت3سنگی تعلق دارند و مفرغ
های مشابه با اشیای مشابه در مناطقِِ  سپاری . خاکاست متنوعی هم در قبرها پیدا شده

، 2009، 2008دامغان )مهفروزی تپه حصار  پی( و دیگری در البرز مرکزی )تپه صاد و تپه قلعه
 ( مشاهده شده است.1937، اشمیت 2010

 ریگ سفال

شناختی،  منظر گونه شود. از گری در این ناحیه به دو دوره فرهنگی تقسیم می پیشینه سفال
، جدول 11گردد )تصویر شماره گری به اوایل و اواسط حصار اول بازمیترین صنعت سفالقدیمی

اند. رنگ الیه بیرونی این ظروف قرمز تر به شکل کاسه بودهشماره یك(. این ظروف سفالی بیش
عالوه،  هاند. بین شدهیای تزهای هندسی سیاه و قهوه ای متمایل به قرمز بوده که با موتیف قهوه یا

فاصل اواسط تپه حصار اول تا اوایل تپه حصار دوم دیده شده، در  چه در حدگری مشابه آنسفال
ای هها به رنگ زرد خردلی و قهوتپه ترکم هم یافت شده است. ظروف سفالی که الیه خارجی آن

، 12های گیاهان )تصویر رنگ بوده و با اشکال هندسی حیوانات ازقبیل پلنگ و بز و موتیفکم
سنگی که در این گریِِ عصر مفرغلیِِ سفالهای کُاند. از شاخصه( آراسته شده2جدول شماره 

چنین ظروف خورده خاکستری و سیاه، و همتوان از ظروفِ سفالیِِ صیقلمی ،ناحیه یافت شده
ینات منقش و برجسته نام برد. در این میان، نباید از یهای هندسی و تزکستری با موتیفخا

رنگ که شکلی شبیه به ترومپت دارند و به روش خاصی جال خورده مشکیظروف سفالی صیقل
حصار  بلندِ متعلق به اواسطگری، با گونه چینیِِ پایه گونه از سفال ایناند، غافل بود. داده شده

سنگی تپه ترکم شباهت زیادی به گریِِ عصر مفرغطورکلی، سفالل مقایسه است. بهدوم قاب
 (. 3، جدول شماره 13سوم دارد )تصویر شماره حصار  دوم تاحصار  گریِِ حدفاصلِِ اواسطسفال

دامغان تپه حصار  هایبا یافتهتپه ترکم  های سفالیای میان یافتهکنندهشباهت خیره
های توان در یافتهها را میشناسی سفال، این شباهتاساس گونه بر عالوه، هوجود دارد. ب

جمله ایران، ترکمنستان، افغانستان، ازبکستان و شناختی مناطق وسیعی از آسیا منباستان
رنگی که در تپه ترکم پیدا شده، ای کَمتاجیکستان مشاهده کرد. ظروف سفالی قرمز و قهوه

 گریِِ که در ایران سفالاست سنگی  اواخر عصر مس متعلق به حدفاصل میان اوایل تا
( و در 1939یرشمن گ؛ 2005سوم نام دارد )فاضلی و دیگران، علی و حصار/ سیلك  چشمه

یرشمن گ، 1984، کوهل 1908شود )پومپلی  ترکمنستان آنو و نمازگاه سوم خوانده می
گری شمال مرکزی و  السف تپه ترکم باگری متعلق به عصر مفرغ در  عالوه، سفال ه(. ب1939
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شمال شرق ایران )سیلك سوم، حصار دوم و سوم(، ترکمنستان )نمازگاه چهارم و ششم، 
؛ 1988و 1981چنین مجموعه فرهنگی باستانی باکتریا مارچیانا )ماسون  آلتین تپه( و هم

 . است( هم عصر و قابل مقایسه 1939یرشمن گ؛ 1972ماسون و ساریانیدی 

 
  سنگی در تپه ترکم؛ گری متعلق به دوره مس سفال. 11تصویر شماره 

 متر یسانت 12 یال 6ضخامت  شده قرمز سفال رنگ

 
 . سفالگری متعلق به دوره مس سنگی ترکم. سفال قرمز.1جدول شماره 

 قطعه ردیف
 بافت رنگ

 داخلی

 رنگ
 پوشش
 داخلی

 رنگ
 پوشش
 بیرونی

 روکش
 الیه رنگ

 بیرونی
 حصار با مقایسه

 بدنه 1
 به ایلم قرمز
 ای قهوه

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 ضخیم گِل
 ای قهوه
 تیره

 ــ

 قرمز قرمز بدنه 2
 مایل قرمز

 ای قهوه به
 ــ سیاه ضخیم گِل

 ضخیم گِل قرمز قرمز قرمز قاب 3
 ای قهوه
 تیره

Smit: H 

 بدنه 4
 به مایل قرمز
 ای قهوه

 Smit:H سیاه ضخیم گِل ای قهوه قرمز
Smit: H 

 قاب 5
 به مایل قرمز
 ای قهوه

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 Smit: H سیاه ضخیم گِل
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 ضخیم گِل قرمز قرمز قرمز قاب 6
 ای قهوه
 تیره

Smit: H 

 بدنه 7
 به مایل قرمز
 ای قهوه

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 Smit: H سیاه ضخیم گِل

 Smit:  سیاه ضخیم گِل قرمز قرمز قرمز قاب 8
P.fig 

 بدنه 9
 به مایل قرمز
 ای قهوه

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 Smit: H سیاه ضخیم گِل
H 

 Smit: H سیاه ضخیم گِل قرمز قرمز قرمز قاب 10
H 

 قاب 11
 به مایل قرمز
 ای قهوه

 ــ سیاه ضخیم گِل قرمز رمزق

 قاب 12
 به مایل قرمز
 ای قهوه

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 مایل قرمز
 ای قهوه به

 ضخیم گِل
 ای قهوه
 تیره

 ــ

 
 

 1ادامه جدول شماره 
رنگ الیه 

 داخلی
 شماری گاه جنس ساختن گرما کیفیت

 ــ ماسه و ماده ارگانیك ساز دست کافی متوسط ــ
 ــ ماسه ازس دست کافی متوسط ــ

 اواسط حصار اول ماسه ساز دست کافی متوسط ای تیره قهوه
 اواخر حصار اول ماسه ساز دست کافی متوسط سیاه
 اواخر حصار اول ماسه ساز دست کافی متوسط ــ

 اوایل حصار اول ماسه ساز دست کافی متوسط ای تیره قهوه
 اواسط حصار اول ماسه ساز دست کافی متوسط ــ

 اوایل حصار اول ماسه ساز دست کافی وسطمت سیاه
حدفاصل اواسط تا اواخر  ماسه ساز دست کافی متوسط ــ

 حصار اول
 اواخر حصار اول ماسه ساز دست کافی متوسط سیاه
 ــ ماسه ساز دست کافی متوسط سیاه

 ــ ماسه ساز دست کافی متوسط ای تیره قهوه
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 سنگی در تپه ترکم؛  . سفال متعلق به عصر مس12تصویر شماره 

 متر سانتی 12الی  6سفال خردلی رنگ، ضخامت 
 
 

 رنگسنگی ترکم، سفال خردلی. سفال متعلق به مس2جدول شماره 

 قطعه ردیف
 بافت رنگ

 داخلی

 رنگ
 پوشش
 داخلی

 رنگ
 پوشش
 بیرونی

 روکش
 الیه رنگ

 بیرونی
 مقایسه

 ــ سیاه ماسه نرم خردلی خردلی خردلی بدنه 1
 ــ سیاه ماسه نرم خردلی خردلی دلیخر قاب 2

 قاب 3
خردلی مایل 

 به قرمز
 ــ ای قهوه ماسه نرم خردلی خردلی

 ــ سیاه ماسه نرم خردلی خردلی خردلی قاب 4

 Smit:  سیاه ماسه نرم خردلی خردلی خردلی بدنه 5
 Smit: H سیاه ماسه نرم خردلی خردلی خردلی قاب 6

 Smit: H سیاه ماسه نرم ردلیخ خردلی خردلی قاب 7

 ماسه نرم خردلی خردلی خردلی بدنه 8
ای  قهوه

 تیره
DH,Ib 

 ــ سیاه ماسه نرم خردلی خردلی خردلی بدنه 9

 Smit: H سیاه ماسه نرم خردلی خردلی خردلی بدنه 10

 Smit: H سیاه ماسه نرم خردلی خردلی خردلی بدنه 11

 Smit: H سیاه ماسه نرم خردلی خردلی خردلی قاب 12
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 ,Smit: H سیاه ماسه نرم خردلی خردلی خردلی بدنه 13
H 

 ماسه نرم خردلی خردلی خردلی قاب 14
ای  قهوه

 تیره
Smit: H 

 ماسه نرم خردلی خردلی خردلی بدنه 15
ای  قهوه

 تیره
Smit: H, 

H 

 
 2جدول شماره   ادامه

 گاهشماری جنس ساختن گرما کیفیت یرنگ الیه داخل
 ــ ماسه ساز دست ناکافی متوسط ــ
 ــ ماسه ساز دست کافی متوسط ــ
 ــ ماسه ساز دست کافی پایین )شدید( ــ

 ــ ماسه ساز دست کافی متوسط سیاه
 اواسط حصار اول ماسه ساز دست کافی متوسط ــ

 ــ ماسه ساز دست کافی متوسط سیاه
 اوایل حصار دوم ماسه ساز دست افیک متوسط سیاه
 اواخر حصار سوم ماسه ساز دست کافی متوسط ــ

 ــ ماسه ساز دست کافی متوسط سیاه
 اواخر حصار اول ماسه ساز دست کافی متوسط ــ
 اوایل حصار دوم ماسه ساز دست کافی متوسط ــ

 اواخر حصار اول ماسه ساز چرخ کافی متوسط سیاه
 اواخر حصار اول ماسه ساز خچر کافی متوسط ــ

 اوایل حصار دوم ماسه ساز چرخ کافی متوسط ای تیره قهوه
 اواسط حصار اول ماسه ساز چرخ کافی متوسط 

 
 
 

 
 سنگیِِ تپه ترکم؛ سفال خاکستری و سیاه،  گری دوره مفرغ. سفال13تصویر شماره 

 متر، به استثنای شماره یك سانتی 12الی  6با سایز 
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 سنگی ترکم، سفال سیاه و خاکستریگری عصر مفرغسفال 3رهجدول شما

 داخلی بافت رنگ قطعه ردیف
 رنگ

 پوشش
 داخلی

 رنگ
 پوشش
 بیرونی

 روکش
 رنگ
 الیه

 بیرونی
  مقایسه

 سیاه براق خاکستری تیره بدنه 1
خاکستری 

 تیره
 :Smit ــ منکوب

H 

 خاکستری روشن قاب 2
خاکستری 

 روشن
خاکستری 

 روشن
خاک رس 

 ضخیم
 :Smit ــ

H 

 ــ ــ منکوب ای قهوه ای قهوه خاکستری قاب 3

 خاکستری روشن بدنه 4
خاکستری 

 روشن
خاکستری 

 روشن
خاک رس 

 ضخیم
 :Smit ــ

H 

 :Smit ــ منکوب سیاه سیاه خاکستری روشن قاب 5
H 

 قاب 6
ای مایل به  قهوه

 خاکستری
خاکستری 

 روشن
خاکستری 

 روشن
خاک رس 

 ضخیم
 :Smit ــ

H 

 خاکستری تیره بدنه 7
خاکستری 

 تیره
خاکستری 

 تیره
 :Smit ــ منکوب

H 

 :Smit ــ منکوب سیاه سیاه خاکستری روشن قاب 8
H 

 خاکستری قاب 9
ای  قهوه

 روشن
ای  قهوه

 روشن
خاک رس 

 ضخیم
 :Smit سیاه

H 

 خاکستری قاب 10
خاکستری 

 تیره
خاکستری 

 تیره
 ــ ــ منکوب

 ــ ــ منکوب سیاه سیاه خاکستری روشن بدنه 11

 
 3ادامه جدول شماره 

 شماری گاه جنس ساختن گرما کیفیت رنگ الیه داخلی
 اواسط حصار دوم ماسه ساز چرخ کافی متوسط ــ
 اواسط حصار دوم ماسه ساز چرخ کافی پایین )شدید( ــ
 ــ ماسه ساز دست کافی قابل قبول ــ
 اوایل حصار دوم ماسه ساز چرخ کافی متوسط ــ
 اوایل حصار سوم ماسه ساز چرخ کافی متوسط ــ
 اوایل حصار سوم ماسه ساز چرخ کافی متوسط ــ
 ــ ماسه ساز چرخ کافی باال )خوب( ــ
 اوایل حصار سوم ماسه ساز دست کافی متوسط ــ

 اوایل حصار دوم ماسه ساز دست کافی متوسط سیاه
 ــ ماسه ساز خچر کافی متوسط ــ
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 تندیس

یك تندیس سیاه از جنسِِ خاکِ رُس که سمبلی از الهه مادر می باشد، در خندق چینه 
پیدا شده است. این گونه از تندیس متعلق به هزاره چهارم پیش از میالد  تپه ترکمشناسی 

( و شمال شرق ایران و ترکمنستان )فیروزمندی تپه حصاردر نواحی شمال، شمال مرکزی )
باشد،  ( رویت شده است. این تندیس که از خاک رُس درست شده و سیاه رنگ می81: 1999

های برجسته دارد و از  متر قطر دارد. این مجسمه پِِستان متر طول و هفت سانتی یازده سانتی
(. این 14زیورآالت سفالی برای تزیین گردن این مجسمه استفاده شده است )تصویر شماره 

دشت  تورنگ تپهدامغان و  تپه حصارهایی است که پیشتر در  همجسمه مشابه مجسم
؛ 1937اند )اشمیت،  گرگان و دیگر نواحی شمال مرکزی، شمال و شمال شرق ایران یافت شده

(. ضمنا، تندیسی از یك گاو هم در این ناحیه پیدا شده است 1999ملك شاهمیرزادی، 
ها در اشکالِِ زنان نقاط جهان، اولین تندیس (. در ایران باستان، بِِسانِِ دیگر15)تصویر شماره 

عنوان انعکاسی از عقاید بنیادینِِ مردم در ها بهاند. از این تندیسحامله یا حیوانات بوده
گاه ویژه زنان در دهنده جایها نشانشود. وجودِ این تندیسپرستش طبیعت و باروَری یاد می

گاه کیهانیِِ نیرویِِ زنانه در نظامِِ سان از جایدرکِ ان سو، به ، اما از دیگراستها آن فرهنگ
ها و ها در جوامع مختلف با فرهنگهای الهههای تندیسهستی نیز اشاره دارد. شباهت
گاه واالی زن در آن جوامع دارد )موسوی حاجی و دیگران نژآدهای مختلف نشان از جای

 (.2005؛ استاکی 2009؛ زابلی نژاد 2013

 
 

 . تندیس گاو. تپه ترکم15تصویر شماره  یس الهه مادر، تپه ترکم. تند14تصویر شماره 
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 سنگی ابزار

ساز سنگی یافت شده که در گذشته برای شکار، برخی مصنوعات دست تپه ترکم در
شده است. طیِِ سیاحت و حفاری در برداشت محصول، آسیاب گندم و موارد دیگر استفاده می

تر از جنس چندین ابزار و مصنوعات سنگی مانند چاقو و بُراده ) تعداد اندکی و بیش تپه ترکم،
(. استفاده از 16و سنگ آسیاب یافت شده است )تصویر شماره  چخماق(، هاون، دسته هاون

دودانگه مازندران رایج بوده پی تپه صاد و تپه قلعه این مصنوعات در نواحیِِ هم دوره مانند
 (. 2009و  2008است )ماهفروزی، 

 

 
 . ابزارآالت سنگی و مصنوعات، تپه ترکم16تصویر شماره 
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 گیری نتیجه

 طور برهای آزمایشی حفرشده در تپه ترکم، و همین اسی و خندقشنبراساس خندق چینه
 11های یافت شده در این ناحیه، ها و تندیسسپاریها، خاکشناسی سفالینهمبنای گونه

به ترتیب متعلق به اواخر، اواسط  9تا  8و  7تا  4، 3تا  1های طبقه شناسایی شده است. طبقه
گردند )اوایل، سنگی بازمیبه دوره مس 11و  10های قهد و طبهستنسنگی و اوایل دوره مفرغ

تپه  نخورده بنا شده است. عالیم زندگی دراواسط و اواخر(. طبقه شماره یازده بر خاک دست
)واقع در دشت فریم( به وجود یك  پیتپه صاد و تپه قلعه و دیگر نواحی ازقبیلترکم 

سنگی اشاره طول عصر مس و مفرغ درهای بیناکوهستانی البرز اکوسیستم مطلوب در دشت
تپه  و دیگر نواحی بیناکوهستانی البرز مانددتپه ترکم  شده دردارد. مصنوعات فرهنگی یافت

طور کل مناطق جنوبی دامغان و بهتپه حصار  هایشباهت زیادی به یافته پیصاد و تپه قلعه
 رسد که این ناحیه ازنظر میبه طورالبرز )شمال مرکزی ایران( و شمال شرقی ایران دارند. این

شباهت نشانگانِِ  لحاظ فرهنگی تحت نفوذ فرهنگ شمال مرکزی ایران بوده است. احتماالً
های ارتباطی البرز فرهنگی در این نواحی ریشه در مهاجرت و معاوضات فرهنگی در طول راه

که در فصول مختلف نشینانی هستند میانِِ نواحی شمالی و جنوبیِِ آن دارد. حتی امروزه، کوچ
تر ذکر شد، نشانگانِِ فرهنگی طور که پیشکنند. همانکوچ میترکم  از راه تِلمادره سمنان به

دهنده های فراوان نشانتنوع قابل توجهی دارد. ساختارهای معماری متنوع و یافتهتپه ترکم 
تمامی جزئیات توان اهمیت باالی این روستایِِ پیشاتاریخی است. اگرچه، هنوز قاطعانه نمی

تر در های بیشتر نیازمند حفاریاین جامعه را نام برد و برای دست یافتن به اطالعات بیش
شناسیِِ نواحیِِ شمال ایران به مرزهای سیاسی امروز ایران شك، باستاناین ناحیه است. بی

مار شهای محلی بیرغم فرهنگشناسیِِ پیشاتاریخیِِ این منطقه، علیشود و گاهمحدود نمی
شناسی  . گونهنیستهای آسیای مرکزی کامل و جامع آن، بدونِِ درنظر گرفتن فرهنگ

های مادر( در دشت های بیناکوهستانی البرز  های الهه ها و تندیس )سفالینهتپه ترکم  های یافته
های شمال ایران مرکزی، شمال شرق ایران و آسیای مرکزی شباهت زیادی با یافته

ان، ازبکستان و تاجیکستان( طی حدفاصل اوایل عصر مس سنگی تا )ترکمنستان، افغانست
ها بر اهمیتِ یك نگاهِ پیش از میالد( دارد. این شباهت 1500تا  4500سنگی )اواخر مفرغ

گذارد. های تاریخی صحه می شناختی در این نواحی در آن دورهپارچه بر مطالعاتِ باستانیك
ها مند در این کشورها، به دالیل این شباهتتمر و هدفهای مسرود با اجرای پروژهامید می

 پی برده شود.
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 يرودبار شیدر گو شیافزا ندیفرا
 1یجوبُن زادهیعل یدکتر عل

 
 
 
 

 افزایش فرایند
همواره سیال بوده توسط کاربران، عوامل  بلکه ،ای ایستا و منجمد نیست پدیده زبان

چون تغییر شیوه زیست، مهاجرت و... در  دادهای اجتماعی هم جغرافیایی و محیطی و روی
حال تغییر و تبدیل است. تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آوایی و تظاهرهای ناشی از آن را 

های  گویند. بررسی فرایندهای واجی، چگونگی دگرگونی یم (insertion)فرایندهای واجی 
ها از  شود صورت صوتی واژه سازد. فرایندهای واجی موجب می ها را آشکار می صوتی واژه

 ( 108:1364الدینی، ةها متفاوت شود. )مشکو نمای واجی زیربنایی آن

توان مطرح  ییکی از فرایندهای واجی، افزایش است. فرایند افزایش را در چند سطح م
صورت افزایش واکه  گوییم. افزایش واج، گاه به کرد. افزایش در سطح واژگانی را تکرار می

که برای سهولت در تلفظ رخ « یادگار»در  dپس از واج  eشود مانند افزایش  پدیدار می
د خوان در آغاز واژه وجود دار ها دو هم هایی که در آن واژه دهد، یا افزایش واکه در وام می

 glزیرا در زبان فارسی، ترکیب واجی  ؛شود که در فارسی گیالس می glassمانند گلَس 
خوان پدیدار  صورت افزایش هم ( اما فرایند افزایش عمدتاً به220:1374وجود ندارد. )باقری، 

شود. ما هم در این  تر در میان یا پایان واژگان دیده می خوان بیش شود. افزایش هم می
کنیم. معموالً  ها را در گویش رودباری بررسی می خوان ند افزایش همنوشتار، فرای

آیند در فرایند افزایش بررسی  های میانجی را هم که در التقای دو واکه می خوان هم
ای  های میانجی گویش رودباری را در مقاله خوان تر، هم ولی چون نگارنده پیش ؛کنند می

                                                                                                                                              
1 alializadehjuboni@gmail.com 
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شود. فرایند افزایش هم در  ها پرهیز می گفته ر آن پیشجا از تکرا در این .جداگانه آورده است
های  واژه شود. در این نوشتار برای افزایش در وام واژه ها دیده می واژگان بومی و هم در وام

هایی آورده شده است. بدیهی است که این واژگان دخیل  ترکی، تازی و انگلیسی نمونه
شود:  اند. گاه افزایش در دو واژه هم دیده می عمدتاً از فارسی به گویش رودباری راه یافته

نوشِِ جان. ممکن است فرایند افزایش در یك واژه در چند گویش یا  nušerjonنوشِرجون 
های متفاوتی پدیدار شود که این امرا اوالً به شکل واجی واژه  های یك گویش، با واج گونه

را در « گوجه»بستگی دارد، مثالً  ها ها و ثانیاً به قواعد واجی آن گویش مورد نظر در گویش
( 2460:1393دوست،  گویند. )حسن می gurjaو در گویش ماسرمی  gobjaگویش آشتیان، 

ای رادیون  و در گونه الکه râdiyol عنوان نمونه دیگر رادیو را در گونه کلورزی رادیول به
râdiyon گویند. می 
 t ،d ،r ،b ،n ،k ، g ،lوند عبارت از ش هایی که در گویش رودباری افزوده می ترین واج مهم

پردازیم.  های افزونه و ارائه شواهد استخراجی می د. در این مقاله به معرفی واجهستن qو 
ویژه در برخی واژگان گویشی که ممکن است برای خوانندگان غیربومی ناآشنا باشد، برای  هب

ناچار هستیم به ریشه واژگان ها افزونه هستند و اصلی نیستند گاه  که نشان دهیم واج آن
گران در بررسی  بینیم برخی پژوهش که گاه می ژه آنویهشاهد نگاهی کوتاه بیندازیم. ب

زمانی نشان  بررسی در که درحالیاند،  فرایندهای واجی یك گویش، یك واج را افزونه شمرده
جامانده و در  هدهد آن واج اصلی بوده و در واژه شاهد، تنها در چندگونه از یك گویش ب می

 گر شده است. ها حذف شده است و همین امر موجب خطای پژوهش دیگر گونه
اند، از  سازد شواهدی که در این نوشتار برای فرایند افزایش آورده شده خاطرنشان می

استخراج  ،اند کنون به گویش رودباری منتشر شده ها و دیگر منابع و متونی که تا نامه واژه
اند، نام آبادی ذکر شده  دست آمده ردی که شواهد از پژوهش میدانی بهه است. در مواشد

تبار  جوار و هم های هم است. گاه برای تأیید و تقویت شواهد در گویش رودباری، از گویش
 شواهدی افزوده شده است. 

 tافزایش واج 
 s  (fricative)های سایشی  عمدتاً پس از واج tدر گویش رودباری افزایش واج انسدادی 

شود و دلیل  واک( دیده می دندانی، بی  )لبی fواک( و گاه  )لثوی کامی، بی šواک(،  )لثوی، بی
. این افزایش در واژگان فارسی هم دیده است (euphony)آهنگی و روانی تلفظ  آن خوش

اسم مصدری به  eš-ویژه پس از  همانند خرفت و خورشت. این افزایش در فارسی ب ،شود می
ها در ساخت اسم ذات و اسم مصدر در  به پایان اسم t رد. البته افزوده شدن خو چشم می
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شود  تر در زبان عامیانه دیده می بیش ،که الزار خاطرنشان کرده زبان فارسی چنان
های گویش  یك واقعیت زبانی است. در برخی گونه ،حال هر ولی به ؛(293:1384)الزار،

یعنی تأثیر یك واحد  (agressive assimilation)رو  گونی پیش دلیل قاعده هم رودباری، به
شود.  ، سایشی میsپس از واج سایشی  tواجی روی واحد واجی پسین، گاه واج انسدادی 

 zemassonدسته و  dassaشود. مانند  محدود نمی ،افزونه باشد tمواردی که  این ویژگی به
 های دیگر که ضمن شواهد خواهد آمد.  زمستان و نمونه

کار  به k/gگاه پاالنی واج  در جای šو  sهای سایشی  خوان پس از هم tبه جای واج  گاه
 خواهد آمد. k/gرود که شواهد آن ذیل افزونه  می

ایرانی  asru*که مقلوب  ars( فارسی میانه 245:1396نیا،  اشك )برهانی astǝru استرو
 باستان است. 

 .vasiyباستان  فارسی ˃ wasبس، کافی، فارسی میانه  vast وَست
 / qezbastشود. مانند قزبست  در این واژه در ترکیبات اسمی هم دیده می tافزایش 

که این فرزند،  امید آن به ؛گذارند هایی که روی نوزادان دختر می از نام qezvastقزوَست 
بس بانو سنجیدنی است. جزء  vasbonuآخرین فرزندِ دختر باشد و در معنا با نام وسبُنو 

چنین  معنای دختر است. هم به kiz، ترکی استانبولی qiz، ترکی آذربایجانی qezت آن نخس
که این فرزند، آخرین  امید این به ،گذارند هایی که روی فرزندان دختر می از نام vastayوستََی 

 ( 60:1381گویند. )نوزاد،  می bǝstفرزند باشد. در گیلکی بست 
هزار ساله که دوشتان دره بسته )افراشته،  / االن سهارباب چیه؟ گاب کهنه قباله بچرسته

226:1374 ) 
حرف اضافه پسین به معنای واسۀ، برای، به دلیلِِ، در گونه جوبنی،  vâsteyi واستیی

در لری  si(  464:1381در گیلکی )نوزاد،  vastiالقانی و طدر  vâstânسنجیدنی با 
دوست،  برایِِ و به علتِ )حسن wsn'dی ( سنجیدنی با حرف اضافه پارت85:1363)ایزدپناه، 

2845:1393.) 
 .ماسه در گونه جوبنی mâste ماسته
 .رسوا در گونه جوبنی rostevâرُستوا 

نیا،  ای )برهانی در گونه الکه lâse kisaدر گونه جوبنی،  lâst e kise الستِ کیسه
هن ( است و ال414:1381( که جزء نخست آن الس: ابریشم پست )نوزاد، 35:1396

علیزاده، )ریسمان  lâfond( و الفند 35( و الخن و الفن )همان:53:1396)برهانی نیا، 
 های آن هستند.  از وابسته (235:1389
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نیا،  و برهانی 125:1389انبوه، پرشمار، گشن، متراکم، غلیظ )علیزاده،  xast خََست
تاتی کرنق اردبیل (، 189:1369پور،  تنگ هم قرار گرفته )سرتیپ xastǝ(، گیلکی 67:1396

xas (، لری 97:1396پور،  نژاد و سبزعلی پرمایه و سفت )یوسفیxas  ،غلیظ )ایزدپناه
 (101:1384پرمایه )عسکری عالم،  xas(، لکی 52:1363
 qisirدر گونه جوبنی، در اصل ترکی  .نازا، دامی که کَل نخورده باشد qester قستر

 .(476:1975)دورفر، 
)هاشمی،  qassem(، گونه تکلیمی 207:1389گند )علیزاده، قسم، سو qastom قستم

 (.517:1382)مرعشی:  qastam(، گیلکی 214:1391
(، 40:1389ابزار فلزی کفگیرمانند برای کشیدن نان از تنور )علیزاده،  astom استم

(، گونه 27:1396نیا،  )برهانی âstonای  ( گونه الکه254:1393)آقاجانی:  astâmگونه درفکی 
)جعفری  âston/âstom(، گونه فیلدهی 9:1396)شوقی جیرنده،  astâmیرندهی ج

( و 114:1369پور،  کفگیر مسی )سرتیپ âsum( سنجیدنی با گیلکی 189:1400دوآبسری، 
hasum  ،(، تالشی 454:1382کفگیر آهنی )مرعشیâosun  ،( و 8:1385آهن )مسرور

âsoundâr د خلخال درخت آهنی یا انجیلی )همان(، تاتی لرosson  ،آهن )معراجی لرد
 âhin، پازند hwn، فارسی مانوی swn، پارتی مانوی âsen(،  فارسی میانه 27:1388
 (.173:1950)کنت  aken*ایرانی باستان  ˃ asan(، فارسی باستان 32:1974)نیبرگ، 

( در 200:1391)هاشمی،  qossa( سنجیدنی با 135:1396نیا،  )برهانی qosta غصته
 ( اصل واژه تازی است. 323:1381)نوزاد،  qursǝراه است  هم rبا افزایش  گیلکی

( 31:1396نیا،  )برهانی xosar(، سنجیدنی با 43:1396تشك )عبدالهی،  xostar خُستر
، ایرانی باستان -xufs،  فارسی میانه xus، گیلکی xosجزء نخست آن ستاک مضارع 

*hufsa-  از ریشهhvap-  خوابیدن و–ar ساز است.  اسم وند 
پوست دانه غالت  supusسبوس در گونه جوبنی، سنجیدنی با  sopust سپوست

 ( که اصل آن سبوس به فتح و ضم نخست ضبط است. 218:1396نیا،  )برهانی
( سنجیدنی با 189:1400حلزون در گونه فیلده )جعفری،  âstemon kat آستمون کت

âsomon kat  ،زیرا  ،خوانند (. حلزون را به این نام می121:1391در گونه الکه )برهانی نیا
 افتد. بردند از آسمان بر زمین می گمان می

( ظاهراً منسوب به 10:1396آباد )عبدالهی،  های علی نام از جای ferdusta فردوسته
 شخصی به نام فردوس. 
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 tǝraštای با تیغه کند برای شخم زدن جالیز و... در جوبنی،   تیشه terašt ترشت
 -trâša*ایرانی باستان  ˃ -traš( از ریشه 29:1396رهانی نیا، )ب

 dافزایش واج 
 شود.: افزوده می dگاه میانی یا پایانی، واج  در جای nگاه پس از واج 

( 52:1396در جیرندهی )شوقی،  tandurای و تندور  تنور در گویش کفته tandir تندیر
( 269:1396نیا،  و برهانی 86:1391 و هاشمی، 96:1389)علیزاده،  tanirسنجیدنی با 
 .-tanura*ایرانی باستان  ˃ tanurفارسی میانه 

پور،  ( و انبوهی )سبزعلی289:1300پنیر در گونه درفکی )آقاجانی،  pandir پندیر
 ˃ panir(، فارسی میانه 289:1300گیاه پنیرک )آقاجانی،  pandirkuچنین  ( هم38:1389

 .-patiniθra*ایرانی باستان 

بازهم، دوباره در  handi(، 28:1398چنین )علیزاده و قربانی،  نیز، هم hendi هندی
( 142:1400در گونه انارکولی )محمودی،  handi(، 427:1393گویش درفك )آقاجانی، 

نیا،  و برهانی 38:1391، هاشمی،  277:1389باز هم، دوباره )علیزاده،  hǝniسنجیدنی با 
 .(2916:1393دوست  چنین )حسن نیز، هم haniz( وابسته به 213:1396

(، سنجیدنی 164:1396و شوقی،  235:1389طناب، ریسمان )علیزاده،  lâfond الفند
نیا،  )برهانی lâhen( و 230:1400و جعفری،  146:1391ریسمان )هاشمی،  lâfenبا 

پست ابریشم  lâsهای گیلکی، برگرفته از الس  در برخی گونه lâxən( سنجیدنی با 35:1396
 (.414:1381)نوزاد، 

 šund(، گیلکی 115:1400گیاه پلهام، آقطی در گونه انارکولی )محمودی،  šond شوند
دوالیی شاعر گیلکی  شرفشاهای از  چهاردانهدر  šunجیدنی با شون ن(، س308:1381)نوزاد، 

ای  در گونه لویه šinišk( و 37:1399) در قرن هشتم: شون و ول و وارنگ یکینه دوستی وره
 iš–ساز  افشاندن و تکاندن و وند اسم -šan( و جوبنی، ظاهراً از ریشه 149:1398)خوشدل، 

/ išk .ساخته شده است 
 های غربی آمده است. هلن، نامی دخترانه در جوبنی که از زبان helend هلند
 ای تازی است. واژه ( اصل آن سنّ وام178:1389سن و سال )علیزاده،  send سند

رود. )علیزاده،  کار می معنای مفرد به واژه تازی که در جوبنی به اجنه، وام ajende اجنده
 راه است.ای که با حذف واج چاکنایی آغازین هم در کفته jende( سنجیدنی با 41:1389
در  jahandemراه است سنجیدنی با  هم hجهنم در جوبنی که با حذف  jandom جندم

 (.133:1400در گونه انارکولی )محمودی،  jahandom( و 101:1391تکلیمی )هاشمی، 
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  .brahnagفارسی میانه  ˃پابرهنه در جوبنی. جزء دوم برهنه است  pâberende پابرنده

 rافزایش واج 

شود. صادقی  گاه پایان هجا یا پایان واژه افزوده می این واج معموالً پس از واکه در جای
شود.  ویژه واکه بلند دیده می هاز واکه ب تر پس در فارسی بیش rافزایش  آورده است که

ولی  ،در میان واژه دیده نشد uپس از واکه  r( در گویش رودباری افزایش 3:1384)صادقی، 
رو  شاید از این .( وجود دارد323:1381)نوزاد،   qursǝچون غورصه هایی هم در گیلکی نمونه

های  ها از ویژگی تاه بودن واکهشود و این کو تر تلفظ می در گیلکی با کشش کم uکه واکه 
( ولی در رودباری چنین نیست و واکه های بلند با 26:1385آوایی گیلکی است )پورهادی، 

 یدر میان واژه دشوار است. حت uپس از  rرو تلفظ  شوند، هم از این تر تلفظ می کشش بیش
( باز هم jârjimو  birzingبیاید )مانند  âیا  iدر میان واژه پس از واکه  rدر مواردی که 

گاه میانی در در جای rرو افزایش این کشش واکه کم و در اندازه واکه کوتاه است. هم از
 شود.تر پس از واکه کوتاه دیده میگویش رودباری بیش

  .(248:1389مس )علیزاده،  mors مرس
  .(272:1396گچ )برهانی نیا،  garč گرچ

  .عدس در گونه کلورزی marju مرجو
  .گزیدن -gaz( از ریشه 157:1396گیاه گزنه )شوقی،  garzona زنهگر

 واژه تازی است. در گونه جوبنی که اصل آن مجّانی، وام ،مجانی، رایگان marjone مرجونه
کهنه و ژنده  šende( سنجیدنی با شنده 187:1389ژنده )علیزاده،  šender شندر

پارچه مستعمل در گویش  jendeه (، جند143:1400و جعفری،  86:1396نیا،  )برهانی
  .(104:1390تاکستانی )رحمانی، 

خطای نت )برخورد توپ به تور در هنگام سرویس زدن در والیبال( در جوبنی  nert نرت
( مانند پارتِ 73:1389پت و پهن، )علیزاده،  pârt پارتواژه ای انگلیسی ست.  وام netکه 

ان(. این واژه به پَخ و پخت و پَت و پهن و پخش آنکه بینی پهن دارد )هم pârt e viniوینی 
پختن مشتق شده است.  -pakایرانی باستان، ریشه  -paxša*و پال مربوط است و از 

 (636:1393دوست،  )حسن
هر  rو  nهای  کوچك و خرد، مقدار کمی از چیزی. واج menjir منجیرو  mejir مجیر

 است.  mijug)عدس(، فارسی میانه دو افزونه هستند و ظاهراً اصل واژه مجی: مجو 
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)هاشمی،  meč( سنجیدنی با 250:1396نیا،  پا )برهانی و مچ دست mǝrč مرچ
266:1391). 

  .(38:1389جاجیم در گویش انبوهی )سبزعلیپور،  jârjim جارجیم
)علیزاده،  bizing( سنجیدنی با 121:1396زنبور )برهانی نیا، birzing بیرزینگ

، در گویش الرستانی bezمعنای زنبور، سنجیدنی با  به bizت آن (، جزء نخس70:1389
 ( است.85:1986)مکنزی،  wabzفارسی میانه 

داری گوشت قرمه شده در جوبنی که از کندو گرفته  آوند سفالی نگه kǝndur کندور
داری غالت و گردو و...  آوند و کندوی چوبی نگه kǝnduleو  kǝndiشده است، سنجیدنی با 

 ( 2267:1393دوست،  گیلکی هم به همین جا مربوط می شود. )حسن kundujنی. در جوب
در گویش داوسر، سنجیدنی با اونا آکردن )علیزاده،  unâr âkorden اونار آکردن

 u–وند فعلی  ( کسی را دنبال کردن، ظاهراً مرکب از پیش94:1396نیا،  و برهانی 52:1389
در یك دوبیتی که نوزاد  vunhāسنجیدنی با  نهاده بودن، جای داشتن. n(e)–و ستاک 

( از دیوان شرفشاه به روایت محمدعلی صورتی آورده است: بوشوما نفتی خانه 474:1381)
 نفت تمنا بوکود/ نفتی پایه ویگیفته مرا وونها بوکود.

 bolbol eهای آبادی دارستان، سنجیدنی با  نام از جای bolbol e dingâr بلبل دینگار

dingâ  معنای نوک درخت. جزء نخست در دینگا، مصدر  جوبنی بهدرdiyan  که  استدیدن
های کلورز سنجیدنی است. مصدر در این  نام از جای zungâنام زونگا  با جزء نخست از جای

 گاه، جای خفتن در جوبنی سنجیدنی است.  خفتن xotangâترکیب با خُتنگا 
واژه ها در میان یا پایان واژه از وام /h/و  /?/در گویش رودباری گاه حذف واج چاکنایی 

 راه است. هم rبا افزایش 
 در گونه جوبنی. « محض رضای خدا»در ترکیباتی چون  marz مرض
قلعه، زمین محصور در گونه جوبنی که از قلعه تازی که خود تازی شده  qalâr قالر

افزوده  rرآمده و د qalâصورت  گرفته شده است. قلعه در رودباری به ،کالت فارسی است
در گونه  dafârدر گیلکی و تبدیل دفعه به  boqâشده است، سنجیدنی با تبدیل بقعه به 

 شود.  ای، ناگهان دیده می معنای یك دفعه به« یه دفار»کلورزی که ترکیباتی چون 
وقع نهادن، مهلت و فرصت به کسی دادن در  varq / vaqr âdiyan ورق/ وقر آدین

 .گونه جوبنی
 واژه تازی است. اسهال در گونه جوبنی که وام ersâl الارس
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وندهای فعلی مختوم به واکه، چه در ترکیبات  در رودباری و گیلکی پس از برخی پیش
 شود: افزوده می rوندی، واج  اسمی و چه فعل های پیش

 ugandǝn( که با اوگندن 153:1396نیا،  ای )برهانی جفتك در الکه urgan اورگن
 ( سنجیدنی است.259همان:انداختن )

کنند. )علیزاده،  نانی که از برشتن خمیر در روغن فراهم می tâve dargan تاوه درگن
 ( سنجیدنی است. 156داخل کردن )همان: dagandan( که با دگندن 90:1389

( و 234:1381سامان )نوزاد،  هآشفته و ناب duršin vâršinدر گیلکی دورشین وارشین 
در این موارد افزونه است و  r( نام بردنی است. واج 37:1381زدن ) هم به urše:nاورشن 

میانجی است که در همایی دو واکه در افعالی مانند اوراشیَن، اوراویَن، اورومیَن،  rمتمایز از 
 آید.   اوروردن، اوریشتن، آرنجین، درینجین و... در گویش رودباری می

 bافزایش واج 

b پس از واج  تر در گویش رودباری بیشm شود. هر دو واج  افزوده میm  وb  دولبی
در هنگام جدا شدن با  ،اند به هم پیوسته mهایی که برای تلفظ  لببا  bهستند و تولید 

دوم به  mدارند، گاه  mهایی که تکرار واج  واژه پذیر است. در وام ترین هزینه زبانی امکان کم
 شود.  بدل می bواج انسدادی 

(، 48:1389ای گالبی وحشی ریز شبیه زالزالك )علیزاده،  آمرود، گونه ǝmburu امبورو
amburut  ،(11:1396)شوقی. 
در اصل هندی واژه وجود دارد  bواج ( ظاهراً 238:1389لیمو )علیزاده،  lombu لمبو

را  bولی چون در گویش رودبار این واژه بومی نیست و از فارسی به صورت لیمو آمده است، 
 ونه لحاظ کرد.باید افز

حمام در گیلکی  hambâm( سنجیدنی با حمبام 119حمّال )همان: hambâl حمبال
 .(297:1399شرقی )مظفری،

 واژه تازی است. ( که وام25:1396علَم )برهانی نیا،  alǝmb علمب
 .(178:1396کلَم )برهانی نیا،  kalemb کلمب

فارسی میانه از ریشه  bânا ( سنجیدنی ب268:1396بام خانه )برهانی نیا،  bomb بمب
pây- پاییدن. 

نام  های رودبار در تلفظ جوبنی. این جای امارلو نام یکی از بخش ambârlu امبارلو
دهند )پیرنیا،  ولی برخی آن را به آمارد نسبت می ،شود معموالً عمارلو نوشته می

 دانند.  ( و با آماردوس )سفیدرود( و آمل هم ریشه می139:1384
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 nاج افزایش و
 jویژه پیش از  هشود، اما گاهی در میان واژه ب تر پس از واکه در پایان واژه افزوده می بیش

 پس از واکه دیده شود. 
 .(32:1396رادیو )برهانی نیا،  râdiyon رادیون
 gǝluمحدوده یقه و دگمه باالیی پیراهن در گونه جوبنی. جزء نخست  golenje گلنجه

و تبدیل کدو  zuniپیدا کرده است. این گردش با تبدیل زانو به ای  گلو است که گردش واکه
 آمده و میانجی نیست.  je-میان اسم و وند  nواج گونه سنجیدنی است. و... در همین kudiبه 

عنوان صفت و قید در معنای کوچك و خرد، مقدار  به menjir / minjir / مینجیرمنجیر
 mǝjuدر همان معنا که ظاهراً به مجو  mejir کمی از چیزی در گونه جوبنی، سنجیدنی با

هم در  r( مربوط است. واج 159:13396)خوشدل،  maji( و 246:1389عدس )علیزاده، 
 افزوده شده است.  jپیش از واج  nجا افزونه است. در منجیر هم مانند گلنجه، واج  این

 . استنه افزو nمتکا. اصل آن پُشتی صفت نسبی از پشت است و  puštin پوشتین
 ترکی است. kamçi( که اصل آن 46:1398تازیانه در گویش لویه )حیدری،  qamčin قمچین

   .خاتون( واکنون به زخم قمچی ایام رام شد )جهان ملك/ پیش طبع توسن ما بود بدلگام  زین
پور،  )سرتیپ sardi(، گیلکی 180:1389نردبان )علیزاده،  surdin سوردین
  .پیوند دادن -sar( از ریشه 51:1390)رحمانی،  aseltεتان (، تاتی تاکس224:1369

کرم و  kalm( مرکب از 217:1389خورده )علیزاده،  کرمو، میوه کرم kalmejin کلمجین
 افزونه است.  nشود و  و جز آن هم دیده می  je /-ja /-ej /-ij–که به شکل  ji–وند 

معنای سیل و  به lâvء نخست آن ( که جز236:1389ناودان )علیزاده،  lâvejin الوجین
 . است ji-جزء دوم آن وند 

( که جزء دوم آن 32:1396بُرد )پورآقا،  نوعی علف هرز که دست را می tirjin تیرجین
 است. ji–وند 

(، سنجیدنی با 190:1400درهم و برهم و آشفته )جعفری،  âšin vâšin آشین واشین
âši vâši  ،( سنجیدنی با 118:1398و خوشدل،  45:1396درهم و برهم )برهانی نیاduršin 

vâršin  ،سامان، برگرفته از ستاک مضارع  ه( آشفته و ناب234:1381گیلکی )نوزادš(e)  رفتن
 کار رفته است.  وندهای مختلف به که با پیش
( که در 276:1389جهت )علیزاده،  صفت و قید به معنای بیهوده و بی  hǝčin هچین
( 453:1382و مرعشی،  478:1381رود )نوزاد،  کار می رایگان هم به معنای مفت و گیلکی به

 xakâreسنجیدنی با  rلحاظ حذف  افزونه است. به nو  است)چیز(  čiو  harظاهراً مرکب از 
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 nبدون  hǝčinبوده است.  harkâre( که ظاهراً اصل آن هرکاره 200:1381تابه )نوزاد،  ماهی
 hǝči âvay mǝjiمده است از جمله در یك ترانه محلی ها آ ها و ترکیب هم در برخی اسم

âvay  ...خوراک عدسی، پر از آب است 
افزونه است. در پهلوی  nدهد  زمان واژه نشان می زمین. بررسی در  zemin زمین

zamig  ،فارسی باستان  ˃( 98:1986)مکنزیzam  ،(. آیلرز با توجه به 211:1950)کنت
داند که کارکرد اسمی یافته است.  را صفتی می zamikواژه   ik–وند صفت ساز 

های  های گویش رودباری و گویش (. زمین در برخی گونه1577:1393دوست،  )حسن
و  32: 1400در گونه انارکولی )محمودی،  zimiرود، از جمله  کار می به nجوار بدون  هم

ر شماری ( و  نیز د261:1381جارو در گیلکی )نوزاد،  zumâru( سنجیدنی با 189
آباد  در علی asbezemâو اسب زما  asbe zeme tekهای رودبار مانند اسب زمه تك  نام جای

 در راجون رودبار.  qabreston zemi( و قبرستُن زیمی 9:1396)عبدالهی، 
ها که ستاک مضارع  چنین گاه در ساخت فعل امر مفرد در برخی گونه هم nافزایش 

  :شود. مانند دیده می ،یابد پایان می eها به واکه  آن
رود. ستاک مضارع از مصدر  کار می در گونه جوبنی به bešeبرو که به موازات  bešen بشِن

šiyan  رفتن در گونه جوبنیš(e)  و استn  افزونه است. صیغه جمع آنbešan  .بروید است
 38: 1389است. )در فعل امر مفرد از گونه انبوه آورده  nسبزعلیپور نیز دو نمونه برای افزایش 

های محدود، در  در فعل امر مفرد در این نمونه eپس از  n(. این امر محتمل است که 73و 
و مانند  beškenو بشکن  bezenها اصلی است مانند بزن  در آن nهایی که واج  قیاس با فعل

ه ب« تراشیدن»و « گرما»به قیاس « سرما»که در فارسی  چنان ها افزوده شده باشد، هم آن
 روند.  به کار می« تاشتن»و « سردا»ساخته شده و به جای « خراشیدن»قیاس 

  K/g های واج افزایش
در پایان واژه افزوده  šو  sهای سایشی  در گویش رودباری گاه پس از واجg و  kهای  واج

یکی از وندهای ساخت اسم در گویش شود.  هم افزوده می nگاه پس از  gشوند. واج  می
است. گاهی پس از این وند،  eš-نام هم فعال است وند اشتقاقی  ه در ساخت جایرودباری ک

جا از  سخن گفتیم و در این tتر از افزونه  آید. پیش در پایان واژه می g یا  t  ،kواج انفجاری 
 سخن خواهیم گفت.  gو  kهای  افزونه

، در ویندگ هم می xanešنعناع خودرو و وحشی در گونه جوبنی که  xanešk خنشك
( و در 188:1369پور،  )سرتیپ xǝrš(، در گیلکی 327:1393)آقاجانی،  xeneškگونه درفك 

 آمده است.  xanisنامه  گویند. در لغت ( می160:1396)نصرتی،  xǝnǝšتالشی 
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گویند. در گونه الکه  هم می šeni→پلهام، آقطی در گونه جوبنی که  šenišk شنیشك
šinǝšk (، در گیلکی و تالشی آن را شوند 242:1396نیا،  )برهانیšund گویند که جزء  می

 (. 198:1385و مسرور،  308:1381و نوزاد،  295:1382. )مرعشی، استاسمی شنیشك 
جوانه در گونه کلورزی،  tišk( و 98:1389روشن، زالل )علیزاده،  tišk تیشك

(، 28:1363ناه، و ایزدپ 66:1384آتش در لری و لکی )عسکری عالم،  tašسنجیدنی با 
( که 166:1950* آتش )کنت، âtar( از ایرانی باستان 13:1986)مکنزی،  âtaxšپهلوی 

 . است âtarš*حالت فاعلی و مفرد آن 
 .mâš(، فارسی میانه 219:1396نیا،  ماش )برهانی mâšk ماشك

مغز در گونه داوسر سنجیدنی با پیچکال  صفت به معنای خشك، پوچ و بی pišk پیشك
pičkâl ها که واج  به معنای تفاله چای و پوست گردو و مانند آنk  در آن افزونه وâl  وند

کار  عنوان اسم و هم صفت در گویش رودباری به ممال پوچ، هم به pičساز است. پیچ  اسم
مغز  رود. در کارکرد اسمی معنای تفاله و در کارکرد وصفی به معنای پوچ و پوک و بی می

پوست آهکی تخم مرغ شکسته  morqone pičاست، مانند مرغونه پیچ  (84:1389)علیزاده، 
 pelk( و پلكِ پیش 110:1389تفاله چای در گونه جوبنی )علیزاده،  čâyi pičو چایی پیچ 

e piš  .تفاله چای در گونه داوسر 
( 76:1396نیا،  )برهانی pilǝšk(، 82:1389چرک گوشه چشم )علیزاده،  pelišk پلیشك
پس  eš–ت آن پیله / پله / پیلك به معنای پوست و غالف است. وند اسم ساز که جزء نخس

تفاله چای در گونه داوسری، چمِِ پله  pelk e pišافزونه است، سنجیدنی با  kاز آن آمده و 
čam e pele  پلك چشم در جوبنی، در تالشیpǝla  ،( و 44:1396پلك )نصرتیpǝlǝšk 

 چرک گوشه چشم )همان(. 
  .چسباندن، سرشتن -sraišسریش، ماده چسبناک، از ریشه  serišg سریشگ
( که از جرس تازی گرفته شده است و با 29:1396نیا،  زنگوله )برهانی jǝrask جرسك

jeres .در جوبنی سنجیدنی است 
ترک خوردگی و بریدگی انگشتان در گونه جوبنی مرکب از  jiberingay جیبرینگی

افزونه  gختم شده است و  ay–که به وند تصغیر  berin و ستاک مصارع je-وند فعلی  پیش
( 44:1396پارگی زیر انگشتان پا در تالشی جنوبی )نصرتی،  jibriاست، سنجیدنی با 
کاستن  jibǝrriyan( و 135:1398برش کوچك... )خوشدل،  jibriyenسنجیدنی با مصدر 

  (. 205:1396نیا،  )برهانی
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  lافزایش واج 
 شود.  ان واژه و پس از واکه افزوده میگاه در پای  lواج

ای و تکلمی سنجیدنی با گیلکی  بادرنجبویه در جوبنی، کفته vârengebul وارنگبول
bâranbu  ،(، 86:1382)مرعشیvaranbu  ،(، فارسی میانه 462:1381)نوزادwâdrangbōy 
 .(86:1986)مکنزی، 

( 32:1396نیا،  )برهانی râdiyonرادیو در گونه کلورزی، سنجیدنی با  râdiyol رادیول
 در آن افزونه است.  nکه 

(. جزء دوم، ستاک مضارع از 89:1396نیا،  نوکر )برهانی pâče farmâl پاچه فرمال
 فرمودن است. 

در  mâršel( سنجیدنی با 243:1349خاله و عمه در جوبنی )علیزاده،  mâšel ماشل
 še–ادر و جزء دوم آن وند اسم ساز م mâ'ârرسد جزء نخست آن  نظر میگونه لویه که به

. شودهم دیده می ej–و  je–و  eš–صورت  باشد که به

نشا، اصل آن صفت نسبی،  کنایه از شخص وسواسی در گویش لشت zeydil زیدیل
 zeydi منسوب به شیعیان زیدی است که گویا به پاکیزگی ابرام داشتند، سنجیدنی با زیدی 

 القانی. طوسواسی در گویش 

  qفزایش واج ا
 شود.  خوان افزوده می در میان واژه پس از واکه و پیش از هم qدر گویش رودباری گاه واج 

جامد و لیز از جمله  معنای هر چیز نیمه در گونه جوبنی به jeqlâqziyay جغالغزیی
هم گفته  jeqlâziyayنشیند. البته جغالزیی  شیره عسل مانندی که بر تنه درخت آلو و... می

 qلغزیدن چسبیده و  leqzistanاز مصدر  leqzوند فعلی است و به ستاک  پیش Jeشود.  می
 رود. کار می وند است که در معنای تصغیر، تحبیب و جز آن به ay–افزونه است. 

اد در گونه جوبنی، زخاموش و آرام کردن و خواباندن نو tomâqzoniyan تماغزونین
گریه را بس کردن در  tâm ze:nاست. این فعل با  tomâqzonistanمجهول آن تماغزنیستن 

 tomâqzoniyanسکوت )همان( سنجیدنی است. در  tâmtul( و 110:1381گیلکی )نوزاد، 
معنای زدن  به âziyanفعل واداری از  âzoniyanوندی  است و فعل پیش« تن»جزء نخست 

خاموش کردن  معنای به dakoštanکه از  dakošoniyan، سنجیدنی با فعل واداری است
االطبا، تم زدن را به  که ناظم چنان ساخته شده است. تم زدن ظاهراً همان تن زدن است، هم

معنای ساکت بودن ضبط کرده است. دهخدا هم تن زدن را در معنای خاموش شدن آورده 
 است. ای زبان که جمله را ناصح بدی/ نوبت تو گشت از چه تن زدی؟
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شود یا با حذف واج چاکنایی پس از واکه  از واکه افزوده میدر واج پایانی پس  qگاه واج 
های  گاه در گویش رودباری و گویش نشیند، چرا که در این جای گاه پایان واژه می در جای

 شود.  تبار، واج چاکنایی حذف می هم
  .(49:1396شوخی و مزاح )برهانی نیا،  mǝzâq مزاق

نیا،  )برهانی jǝq(،  292:1389)علیزاده،  ناپذریری، گرسنگی، جوع عارضه سیری jeq جغ
247:1396 ، )juq  ،( و 149:1381)نوزادjoq  ،(140:1388)طاهری.  

جا روی هم چیده شده  سرگین حیوانات که برای سوخت زمستانی یك qalâq قالق
که از قلعه، معرب کالت فارسی  است qalâ(. این واژه ظاهراً قال 44:1388باشد )معراجی، 

 متعه در رودباری.  motâبقعه در گیلکی و مُتا  boqâده است، سنجیدنی با بُقا ساخته ش
 آید مانند:  عنوان میانجی در میان دو واکه می به qناگفته نماند که در گویش رودباری گاه 

  .(102:1400ای در گونه دوگاهه )خدابنده  افسار نقره noqrǝqi afsâr نقرقی افسار
  .دن خود را از سرما یا ترس جمع و مچاله کردن، در گونه جوبنیب qo:qe ziyan قوقه زین

 

 پانوشت
های گویش رودباری که در متن مقاله شواهدی از گویش  با سپاس از گویشوران گونه

 ها نقل شده است: آن
هادی توحیدی )کلورز(، صفدر زیبنده )کفته(، محمد میرزایی )راجون(، ابراهیم 

سین حسنی )داوسر(، شادروان محمد مهرآیین )تکلم(، پور )گلیون(، محمدح اسماعیل
 اهلل مهرپور )دارسون(.  نجم
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 يسنگسر شیاسم در گو یصرف يهایژگیوبه  ینگاه
 1انیدانشگاه فرهنگ یعلم ئتیعضو ه/  دکتر حسن بشیرنژاد

 2آموزش و پرورش مازندران یمعاونت پژوهش/  دکتر محمد قنبری

 
 
 
 

شمار های شمال غربی بههای مرکزی ایران و از شاخه زبانگویش سنگسری، یکی از زبان
شهر کنونی( که در گذشته به شمال سمنان )مهدی ۀرود. گویشوران سنگسری در منطقمی

رسد. سنگسری هزار نفر میها به حدود سیکنند و تعداد آنسنگسر معروف بود، زندگی می
ها با واژگان اصیل و قدیمی در فارسی لحاظ برخورداری از ذخیره واژگانی غنی و پیوند آنبه

هایی نان و مازندران نزدیکی و شباهتهای اطراف سممیانه، پارتی و فارسی معاصر با گویش
های صرفی منحصر  سازد برخی ویژگی های مجاور متمایز می چه آن را از گویش اما آن ؛دارد

ها  توان به تفاوت و تمایز جنس دستوری در اسم فرد در این گویش است. برای نمونه میه ب
کار  های جداگانه به نث و خنثی صیغهؤهای مذکر، م طوری که برای حالت اشاره کرد، به

کار  چنین فرایندهای گوناگونی را برای شکل جمع اسامی به گیرد. این گویش هم می
تکرار و  فرایندهای معمول پسوند افزایی و در کنار آن  توان به روش گیرد که از جمله می می

 .کردزمان اشاره  طور هم ترکیب این دو روش به

 مقدمه

گاه غنی از ها در ایران، این سرزمین را به یك پایها و لهجهها، گویشتنوع زبان
ده است. اگرچه کرشناختی توصیفی و تطبیقی تبدیل های زبانی برای مطالعات زبانداده

های زیادی از  اما جنبه ،ها صورت پذیرفته است مطالعات قابل توجهی تاکنون در این زمینه
                                                                                                                                              
1 Haba@gmail.com 
2 m.qanbari@gmail.com 
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اند که نشده و ناگشوده باقی ماندهچنان بررسی ها همهای صرفی و نحوی این گویشگیژوی
 ها است.طلبند و گویش سنگسری یکی از این گویشتوجه و کنکاش متخصصان امر را می

در استان ( کنونی شهر)مهدی گویشوران سنگسری در سنگسر سکونت مرکز اصلی
در جنوب به  و است که از طرف شمال به زیارت که اکنون جزئی از شهر استسمنان 

 آباد و درگزین )که به سنگسر متصل شده( محصور است. طالبروستاهای 
و به گروه شمال غربی ایرانی  های ایرانیهای مرکزی زبانگویش سنگسری به گویش

های مرکزی یا معتقد است که گویش سنگسر به گروه زبان (1965) 1تعلق دارد. ویندفور
 (1969) از جمله یارشاطر گرانتعلق دارد. در عین حال بعضی از پژوهش« های مادیلهجه»

ماد است که  قوم دهند که یادآور مکان قدیمرا ترجیح می« های مادیلهجه»اصطالح 
 ند.ا هماند باقیجا در آنها تاکنون این لهجه

های شاهرود مجموعاً فرزندان  های سمنان و نیز گویش که سنگسری و گروه گویش با آن
اما برخالف گروه سمنانی، گویش  ،آیندر میشماهای قومسِِ خراسان قدیم بهگویش

های صرفی قرابت فراوان دارد.  لحاظ واژگانی و برخی ویژگی سنگسری با گویش مازندرانی به
های صرفی منحصر به فرد  های دستوری و لغوی، وجود برخی ویژگی با وجود این مشابهت

محقق را بر آن داشته  ،دعمومیت ندار های مرکزی ایرانی در این گویش که برای گروه زبان
 است تا با ارائه شواهدی به معرفی این خصوصیات صرفی بپردازد. 

 پیشینه

مند صورت نپذیرفته و هیچ  گاه به شکلی نظام شناسی در ایران هیچ های گویش پژوهش
گونه مطالعات نبوده  ریزی برای این دهی و برنامه سسه علمی خاصی متولی سازمانؤنهاد یا م

صورتی پراکنده از سوی مستشرقین یا  به شناختی اولیه عمدتاً مطالعات گویش است. غالب
های اولیه در مورد گویش سنگسری نیز از  شناسان اروپایی انجام شده است. بررسی ایران

صورت پذیرفته و این مطالعات هرچند چندان   سوی برخی محققین اروپایی و ایرانی
 مندند. مل و ارزشأدر جای خود قابل تاما  ،اند گسترده و موشکافانه نبوده

در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم چند پژوهش مهم انجام شده است. لیست 
( ارائه 1904) 2گر فرانسوی، مورگان هفت واژه توسط پژوهش و هفتاد و کلماتی شامل هشتصد

وری شده آ ها از سمنان، بارفروش )بابل(، آمل، رشت، کجور جمعشده است که این کلمه
  کوتاه دستوری هم دارد. ۀاست. این پژوهش مقدم

                                                                                                                                              
1.Windfur. G. 

2.Morgan, J. 
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های  ( چاپ شد که به لهجه1915) 1«سن کریستن .آ»در اوایل قرن بیستم نیز پژوهش 
  .استهای متنی  سمنان پرداخته است و شامل جداول و نسخه

 های ایرانی را( مطالعه لهجه1922) 2«و. ژوکوفسکی»شناس روسی  در همان زمان، شرق
های سمنان نیز در یك اثر منعکس شدند که های او در حوزه لهجهشروع کرد. پژوهش

  .استای و چند متن راه جداول مقایسههشتاد کلمه و به هموشامل دویست
به چاپ رسید که راجع به گویش  3«گ. مورگِنستِرنِِ»مطالعات  1960در سال 

فهرست دارای بخش دستوری  سنگسری نیز تحقیقات مختصری انجام داد. این پژوهش
 کند. ها را مطرح می ها و تفسیرهایی درباره آن لغت ،ه در قالب جداولاست، ککلمات  

است. این اثر « منوچهر ستوده»کتاب لغت ، از دیگر آثار مربوطه که دارای اهمیت فراوان
ها و  میالدی به چاپ رسید. در این اثر، کلماتِ گویش 1964هجری/  1342در سال 

 اند. هشدراه معنی ارائه  هم های سمنان، سرخه، السگرد و شهمیرزاد و سنگسر به جهله
نویسی سنگسری مربوط به چند اثر از چراغعلی  تر راجع به فرهنگ پژوهش مفصل

( 1972« )ویندفور»کاری  ها در یك مجموعه کامل با هم اعظمی است. این پژوهش
در آخر این  .اند ترتیب الفبایی معرفی شده آوری شده است. در این فرهنگ، کلمات به جمع

 .ه استدستور گویش سنگسری آورده شد ۀکتاب یك مبحث اضافه در زمین
(، یکی از بومیان منطقه، در یك اثر پژوهشی مستقل به 1390چنین صباغیان ) هم

 توصیف آوایی، صرفی و نحوی گویش سنگسری پرداخته است.

 پژوهش روش
ای و میدانی بوده است. در خانهبه دو صورت کتابروش تحقیق در این پژوهش 

گردآوری مطالب مربوط به تاریخ، جغرافیا و پیشینه سنگسر و گویش سنگسری و مطالعات 
خانه مرکز ای استفاده شده است و برای این امر از کتابخانهکتاب ةگذشته از شیو

ان و فرانسه و بنیاد نیشابور خانه انجمن ایرخانه دانشگاه سمنان، کتابشناسی، کتابایران
های زبانی پژوهش به شیوه میدانی در استان سمنان اطالعاتی گردآوری شده است. امّا داده

از  ها، عمدتاًگردآوری این دادهشهر( گردآوری شده است. و در منطقه سنگسر )مهدی
به چادرهای آباد، و درگزین و گاه با مراجعه مناطق اطراف شهر سنگسر یعنی زیارت، طالب
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اکنون تعداد گویشوران سنگسری حدود ییالقی بومیان منطقه صورت گرفته است. هم
 هزار نفر تخمین زده می شود.سی

 اسم صرفی های ویژگی
های مرکزی ایران نحوی گویش سنگسری، همانند آواشناسی آن، به زبان ـساختار صرفی

نحصر به فرد در این گویش، آن را به های م شباهت بسیار دارد. با وجود این، برخی ویژگی
سازد. در این بررسی، ضمن  های مرکزی ایران متمایز می واژی از سایر گویش لحاظ ساخت

کید أهای منحصر به فرد ت نحوی این گویش، بر این ویژگیـ  نگاهی کلی به ساختار صرفی
 د.شو تری می بیش

به مواردی تقسیم کرد که از توان  های صرفی می در سنگسری اسامی را به لحاظ ویژگی
 نث(، معرفگی )معرفه یا نکره(، و شمار )مفرد یا جمع(. ؤجمله عبارتند از: جنس )مذکر یا م

  جنس
در گویش سنگسری تفاوت در جنس  ،استبرخالف فارسی معاصر که اسم فاقد جنس 

نث در موجودات زنده فقط به ؤاسم حفظ شده است. الزم به یادآوری است که جنس م
گیرد و بقیه حیوانات مانند موجودات غیرزنده محسوب رندگان و چرندگان تعلق میپ

وندهای فعلی را نیز هنگی با پسآشوند. الزم به ذکر است که جنس و شمار اسم، هممی
 کنند.طلب می

 صرف چند نمونه اسم بر اساس جنس و شمار در سنگسری -1 جدول

 
 
 
 

 شود. است که غالبا در انتهای اسم ظاهر می e–در سنگسری عالمت جنس مذکر معموال 
 i nāve یك گوسفند نر

 آید. در انتهای اسم می i–ر و گاهی نیز عالمت جنس مذک
 kotäyi čūn kalūm پسر چند کلمه نوشت

 āmiyi dot dä bävāt عمو به دختر گفت
 puri hoču nävāt پسر هیچ چیز نگفت

 شود. نث هم ظاهر میؤبرای جنس م i–در سنگسری گاهی عالمت 
 kä šäkeyini یك زن

 پسر بره بُز ۀبچ مرد زن کودک دختر
dot zā šäkeyin närkeyin bočä var(r)ä kūtä 
dot zākā žinni mird bočā vār(r)ā kātā 

 جمع

dotūn zākūn žinnūn mirdūn bočūn var(r)ūn kātūn 
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برای جنس  ā–عالمت  نث کاربرد کمی دارد و عمدتاًؤبرای جنس م i–البته عالمت 
 kä mākā یك خاله  رود. کار می نث بهؤم

 صرف چند نمونه اسم بر اساس جنس در سنگسری -2 جدول
 سنگسری فارسی سنگسری فارسی

 pirä پیر مرد pirā پیر زن

 novi دوساله ماده گوسفند divänāgar دیوانه زن

 nāve دوساله نر گوسفند divänägar دیوانه مرد

 
 شود. جنس دستوری در وسط کلمه مشاهده می ۀه در کلمه دوم نشانجالب است ک

های جنسی را برای بعضی از اعضای خانواده  توان بعضی از پدیده های زیر می در مثال
 مشاهده کرد.

 bäre- bärār ze فرزند برادر ـ برادر  xāk – xākar ze فرزند خواهر ـ خواهر

  معرفگی
 شود. های زیر ظاهر می هدر گویش سنگسر اسم نکره با نشان

آید است که در ابتدای اسم می iدر این گویش، عالمت نکره برای جنس مذکر نشانه  ـ1
 شود.در اول اسم واقع می käنث عالمت ؤو برای جنس م

 i bare برادری ـ یك برادر   i kūtä پسری ـ  یك پسر
 kä dot دختری ـ یك دختر  kä šäkeyini زنی ـ یك زن

 نکره در سنگسری با نشانه آغازی اسم -3جدول
 kūtä پسر i kūtä یك پسر

 bäre برادر bärār i یك برادر مذکر

 pur پسر i pur یك پسر

 žinni زنان žinni, žinn(a) یك زن

 dot دختر dot (a) یك دختر نثؤم

 ov آهو ov (a) یك آهو

 

در آخر اسم استفاده  i–توان برای نکره از عالمت در سنگسری همانند فارسی، می ـ2
 و برای جنس مذکر یا مونث فرقی وجود ندارد. 1کرد

                                                                                                                                              
 :پسر كی یعنی pus-e ن،ید كی یعنی den-ew مثالً رفت یکار م به ew و ē– اسم نکره حروف یبرا انهیم یدر فارس 1

Pābag šab-e pad xwamn did čiyon ka xwaršed az sar I sasān be tābēd. 

 .ددرخشی یسر ساسان م ریاز ز دیطور خورش هچ دیدر خواب د یشب پابك
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 puri پسری

 Kūtä-yi پسری

 ov-i آهویی

 dot-i دختری

 
 اسم نکره در سنگسری با نشانه پایانی -4 جدول

 kūtä پسر kutä-yi پسری

 bäre برادر bäreyi برادری مذکر

 pur پسر pur-i پسری

 žinni زنان žinni- yi زنی

 dot دختر dot-i دختر نثؤم

 ov آهو ov-i آهویی

 
هم برای ساختن نکره وجود دارد که در ابتدای اسم واقع  kä ۀدر سنگسری نشان ـ3

  رود. کار می وند به معنای یك هم به شود و این پیش می
 kä rū یك روز  kä bare یك برادر

kä šarnäsin bo, kä diga ābādi zändägi mika. 
 کرد.ین بود، یکی دیگر در ده زندگی مییکی شهرنش

 کار برده شوند.توانند جداگانه یا با هم بهها میالزم به یادآوری است که این نشانه
 های نکره در سنگسریزمان از نشانهاستفاده هم -5 جدول

   های نکرهبا نشانه

 kūtä پسر i kūtä-yi یك پسری

 bäre دربرا bärey-i i یك برادری مذکر

 pur پسر i pur- i یك پسری

 žinni زنان kä žinni- yi یك زنی

 dot دختر dot-i  kä یك دختری مونث

 ov آهو kä āhuyi یك آهوی

 
الیه آن شناخته اسم معرفه در گویش سنگسر به وسیله ضمیرها و نیز اسمی که مضاف

 د.شوشده باشد، آشکار می
 hamiyūn ke همین خانه

 yūn varä رّهاین ب
 hamidi kätāb کتاب حمید
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 شود.اظهار می« هیچ»یعنی  «häj» اسم معرفه منفی با کمك کلمه
 häj kätābiهیچ کتابی 

 شمار
یا حیوان داللت  ءهایی که دارای عالمت جمع نبوده و بر یك شخص یا شی اسم

 مفرد هستند. ،کنند می

 varäبرّه   kutäپسر 
جمع  ۀکه نشان ūn–ز یکی داللت دارند و با اضافه کردن های جمع بر بیش ا اما اسم

 .کرد فارسی مقایسه ān–توان با  شوند که می است شناخته می
 varūnها برّه   žinnūn زنان

 شود. استفاده می ūn از پسوند معموالً ،برای جمع بستن اسامی که به حرف صامت ختم می شوند

 اسامی جمع مختوم به صامت -6 جدول

 ردمف جمع

 pur پسر purūn پسران

 dot دختر dotūn دختران

 dast دست dastūn دستان

 čādar چادر čādarūn چادرها

 dal دل dalūn ها دل

 
عنوان واج  به -y–حرف  ،شوندختم می a-i-uهایی که به برای سهولت در تلفظ اسم

 sätāräyūn ها شود. ستاره میانجی قبل از عالمت جمع اضافه می
 a-i-uاسامی جمع مختوم به  -7 جدول

 مفرد جمع
 var(r)ä بره var(r)ūn , var(r)äyūn هابره

 sätārä ستاره sätārūn , sätāräyūn هاستاره

 kātā پسر kātūn , kātāyūn پسرها

 ,märvorūn مرواریدها
märvoriyūn 

 märvori مروارید

 čū چوب čūn , čūyūn هاچوب

 su سود sūn , suyūn سودها

 
 ؛روندکار می ههای جمع بدون نشانه جمع هستند و همانند مفرد بدر بعضی از موارد اسم

  کنند. معنای جمع کاربرد پیدا می ولی به
 varä هابرّه  žnni زنان
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 رسانند. برخی اسامی در این گویش با شکل آوایی واحد هم مفهوم مفرد و هم جمع را می ،بنابراین
 jijā هاجوجه ـ جهجو murjā هامورچهـ  مورچه

( قبل از «همه»به معنای  jānūn)شکل مختصر کلمه  jāنمای در سنگسری گاه کمیت
 کند. گیرد و مفهوم جمع را القا میاسامی مفرد قرار می

 jā-dot    /   jā nūn-dotدختران  ۀهم
 شود. های مفرد گذاشته مییعنی همه، نیز قبل از اسم hamäدر این گویش کمیت نمای 

 hamä haftä ها هفته ۀمه
 آید. وجود می اضافه و به ūn–چنین شکل تکرار کلمه با پسوند  هم

 varvarūn هابره  dotdotun دخترها žänžinnūn ها زن
 

ساز در گویش مازندرانی  عنوان فرایندی جمع های مذکور بهفرایندالزم به ذکر است که 
 (1391نیز کاربرد دارند )بشیرنژاد، 

 کند.به آخر اسم، معنای تصغیر و کوچك کردن را آشکار می u ,iری با افزودن گاهی در سنگس
 heyvūni حیوان کوچك  xaru خر کوچك

 بحث نتیجه

های شمال غربی ایرانی تعلق های مرکزی ایران است و به زبانسنگسری یکی از گویش
دارد. با وجود این، های خزری )به ویژه مازندرانی( نزدیکی و مشابهت فراوان دارد و با گویش

 سازد. های مجاور متمایز میهای منحصر به فرد صرفی آن را از سایر گویشبرخی ویژگی
نث ؤهای مذکر و مدر قواعد مربوط به صرف اسم، گویش سنگسری اختالف میان جنس

وندهای خاص برای هر جنس، از اسامی چنین اسامی معرفه با پیشکند. همرا آشکار می
گیرند. های گوناگون شکل میاسامی جمع در این گویش به شیوه ند.شوز مینکره متمای

ساز است. در کنار آن، برخی وند جمعحالت متداول برای ساخت اسامی جمع افزودن پس
فعلی که با این اسامی به  کنند و معموالًاسامی با حفظ ظاهر مفرد، مفهوم جمع را القا می

تکرار  فرایندرایج دیگر استفاده از  فرایندد. شومیبا صیغه جمع ظاهر  ،رودکار می
زایای صرفی  فرایندعنوان یك های دنیا بهکه در برخی زبان فرایندسازی( است. این )دوگان

تکرار در  فرایندساز است. با وجود این، ی مقولهفرایند کار می رود، در زبان فارسی عمدتاًبه
 ساز است. جمع رایندفطور مازندرانی( یك سنگسری ) و همین
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 يسنگسرزبان  دیالخط جدرسم یبررس
 گران زبان سنگسری سمنان / پژوهش ، زکیه لطفی، فاطمه صباغیانانیناصرصباغ

 
 
 
 

های این  الخط زبان سنگسری الزم است ابتدا ویژگی برای ورود به مبحث جدیدترین رسم
خط   الخط نوشتاری این زبان به سپس به آخرین رسم ؛دشو زبان به صورت مختصر بررسی

  فارسی بپردازیم.
 داشته باشد عملی بسیاری در بر تواند نتایج نظری و می ها و زبان ها مطالعه علمی گویش

 که زیرا ؛دکنسازی آن کمك  غنی و تواند ما را در راه شناخت بهتر زبان فارسی می و
 شناسی، جامعه ادبیات، های زبانی، غنی برای پژوهش های محلی منبع بسیار زبان و ها گویش
نیز بررسی  و های محلی زبان ها و گویش ایران گردآوری در ند.هستاریخی ت شناسی و مردم

واژگان  و حل کند دستوری زبان فارسی را مشکالت واژگانی و تواند خیلی از ها می علمی آن
به غنای زبان توان  میاز این طریق . گیرد مورد استفاده قرار وهای ن ساختن واژه ها در آن

 .کرد فارسی کمك
های محلّی نیز وجود داشته است.  گویش و لهجه های رسمی، تعدادی زبان، اندرکنار زب

یکی  وشمال غربی  های ایران مرکزی وزبانجزء  سنگسریها، بندی گویشاساس تقسیم بر
 شماربه («هالهجه ةجزیر»فرموده استاد منوچهر ستوده  بههای استان سمنان )یا زبان از

 ند:کن را تهدید می این زبان برخی عوامل، .رودمی
تمامی  مواد درسی در بدون انکارآن بر تأثیر و معیار روزافزون زبان ملّی و ةسیطرـ 1

  .دبستان تا دانشگاه سطوح آموزشی از

 .های جمعی رسانه های آموزشی و های بومی در برنامه مطلق گویش ـ غیبت تقریبا2ً
  .پیامدهای ناشی ازآن مهاجرت وـ 3

 .ارتباطات اجتماعی تعامالت و های محلّی در گویش بری زبان وکار کاهش شدیدـ 4

  .طول تاریخ های فرهنگی مردم در جلوه فراموشی بسیاری ازـ 5
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 .ی دیگرهاگویش با مجاورت وآمیزشـ 6
 

ه و توجّ علمی مورد مطالعه حال تابه زبان سنگسری با همه اصالت و اهمّیّتی که دارد؛
های مختلف آن چون ساخت واژه،  ست که جنبه رحالیخاص قرار نگرفته است و این د

زبان  ای است. های منحصر به فرد و قابل مطالعه دارای ویژگی، ساخت نحوی و نظام آوایی
دریغ  گرفته است. با انقراض قرار فراموشی و زوال و سنگسری امروزه سخت در معرض خطر

ترش روزافزون شهرنشینی وقتی افسوس بایدگفت؛ اآلن در بسیاری از مناطق ایران، با گس و
کالً گویش و  های غنی محلّی و  رسوم فرهنگ آداب و میرند، بسیاری از خوردگـان می سال

ها بهترین سود را  باید از این سرمایه ،تا زمــان باقی است .به نابودی خواهند بود زبان رو
بسیاری از  زیرا ؛یمکننگارش  گویش سنگسری را صرفی و نحوی آوایی، هایو ویژگیببریم 

اینك  اند، های تاریخی را به یاد داشته باارزش این یادگاری های اصیل و افرادی که نمونه
این  و ماست که در حد توان در ثبت و ضبط آن بکوشیم برپس  .دیگر در میان ما نیستند

  بها را برای آیندگان به ارث بگذاریم.گران ۀسرمای
 صورت علمی آثار ههای آن باساندن ویژگیسفانه برای زبان سنگسری و شنأمت
کاری ویندفور است که با هم «سنگسری ۀنامواژه»قابل ذکر  تنها اثر مندی نداریم.ارزش

چراغعلی اعظمی سنگسری  استاد مرحوم چراغعلی اعظمی به نگارش درآمده است. آلمانی و
 1340 سال در تدوین کرد. را آن ، لغات سنگسری و اصطالحات و قواعد1333از سال 

به  ،تحصیل اشتغال داشت ایران به زمان در ویندفور آلمانی که درآن گرنات ل. فسوروپر
سنگسری به رشته تحریر  افعال زبان موضوع تحصیلی خود را در نامه برده، پایان تشویق نام

ان بررسی زب»نوشتن کتابم با عنوان  جانب دراستفاده این منابع اصلی مورد )یکی از درآورد.
 ادامه فقط به دو ویژگی ازچندین ویژگی ویژه برای زبان بوده است( در «سنگسری

 کنیم.طور خیلی خالصه بسنده می هسنگسری ب

 آغازین صامت خوشه
اند یادآور شده ،اندکرده های آغازی فارسی میانه را بررسیشناسانی که تحوّل خوشهایران

نام مصوّت میانجی یا یك مصوّت کوتاه به اند.دهها به دو صورت تحوّل پیدا کرکه این خوشه
آغاز خوشه اضافه شده  یك مصوّت در صامت واسطه شده است یا [ میان دوanaptyeticیا ]

نامند شود که آن را مصوّت آغازی می[ گفته میprotheticاین مصوّت، مصوّت ] هب .است
اند. در زبان وّل یافته( که گاهی بعضی از کلمات به هر دو شکل نیز تح13)صادقی ص

های آغازین فراوانی وجود دارد که برای شکستن آن از دو شیوه استفاده سنگسری، خوشه
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استفاده از  -2یك مصوّت میانجی میان دو صامت آغازین آورده شده است  -1شده است 
ی اوّلین صامت خوشه آغازین را در پایان هجا د.شووند که به قبل از افعال اضافه میپیش

 گیرد.کار میهب ،نخستین متحوّل شده
 :اند ازهای صامت آغازین در این گویش عبارتخوشه

. [vl],[čk],[čp],[fl],[kt],[nd],[nv],[pl], [qš], [rb], [rk], [rp],[rš],[sp],[st] ,[šk]

 
 شیوه اوّل شکستن خوشه های صامت آغازین

 معنی شیوه مورد استفاده
خوشه 

 هشد متحوّل
معادل آن به 

 سنگسری
 خوشه اصلی

 kt )کؤتٍن( nətuk ]زدن، کوبیدن[ استفاده از مصوّت میانجی

 استفاده از مصوّت میانجی
لنگیده است  ]می

 )زن([
laqiyoəf )ُفٍلَقی ی( fl 

 nv (ویسندٍنٍ) əndəvisən )مرد( [ نویسد ]می استفاده از مصوّت میانجی

 pl )پاٍلوؤن( lâvunəp کن[]تقلید  استفاده از مصوّت میانجی

 šn )شٍناسَ( nâsaəš ]آشناست[ استفاده از مصوّت میانجی

 
 های صامت آغازین دوم شکستن خوشه ةشیو

 معنی شیوه مورد استفاده
خوشه 

 شده متحوّل
 خوشه اصلی معادل آن به سنگسری

 ونداستفاده از پیش
]پشم را از هم جدا 

 کن[
č kaləv ()وٍچکَل čk 

 pč )دَچپین( č pinda ]بپوشان[ وندز پیشاستفاده ا

 kt )بَکتؤن( k tunba ]بکوب ، بزن[ ونداستفاده از پیش

 nd )هؤندٍ( ən dhu ]روی چیزی بگذار[ ونداستفاده از پیش

 nv )بَنویس( n visba ]بنویس[ ونداستفاده از پیش

 
در این شیوه، قبل از  شیوه دیگری نیز استفاده شده است. عالوه بر دو شیوه مذکور، از

کنون در آغاز بعضی از  شود که تاصامت آغازین یك مصوّت در ابتدای خوشه ظاهر می
 کلمات باقی مانده است.
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 یك مصوّت آغازین استفاده از سوم شکستن خوشه صامت با ةشیو

 معنی مصوّت آغازی
خوشه 

 شده متحوّل
معادل آن به 

 سنگسری
 خوشه اصلی

 əاستفاده از مصوّت 
 کند رتاب می]پ

 pč )اٍچپینندٍ( ?əndəčpinə )مرد([

 əاستفاده از مصوّت 
])پایم( لنگ شده 

 fl )اٍفلَقی یَ ( ?flaqiyaə است[

 kt )اٍکتیندٍ( ?əktində کوبد[ ] می əاستفاده از مصوّت 

 

  مکانی ـ   جهتی
انی مکـ جهتی وندپیش گویش سنگسری، استفاده از یکی دیگر از نکات قابل توجه در

 ها: وند فعلی با این ویژگی)همانند زبان آسی، از زبان ایرانی شرقی( چند پیش است.
 .وند جهتی: خنثی، باالپایینیخنثی، درونی، بیرونی/ پیش وند مکانی:پیش

 چندمثال:
وند)خنثیِِ بیرونی(: )دٍوؤن(/ پیش dəvun)خنثیِِ درونی(: ]به داخل پرت کن[  وندپیش

 .)هؤرؤن( hurun]به زمین بینداز[ 
)پایینی  وند)دؤندٍ( / پیش dundə)پایینی درونی(: ]به داخل و پایین بینداز[  وندپیش

 .)وارؤن( vârun بیرونی(: ]روی آن بینداز[ 

. جدید سنگسری آوانگاری الفبای) سنگسری زبان الخطرسم جدیدترین
 (1401 اردیبهشت

 د آن همانند زبان فارسی معیاردراین زبان، هشت واکه ساده موجود است که شش مور
چند واکه مرکب نیز در این زبان هستند که از  [ دارد.uو ] [ə] اختصاصی ۀ. دو واکاست
 های فارسی معیارهای آن، همان صامتصامت [ رانام برد.owتوان واکه ]ترین آن میمهم

 هستند.

 واکه های اختصاصی این زبان
 ساده های واکه ـ1

های ایرانی [ وجود دارد که اوّلی در بعضی از گویشu[ و ]əکه ساده ]در این زبان، دو وا
 های ایرانی اطّالع چندانی یافت نشد.[ در گویشuشود. امّا از واکه ]مانند کردی یافت می
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 [əیك: ]
بلکه شکل طبیعی و  ؛ها هنگام تولید آوا نه گرد و نه گستردهای است که شکل لبواکه

صورت میان زبان به ی دارند. این واکه را خنثی میانی گویند وعادی دارند و حالت خنث
 نیز گویند.« شوا»این واکه را  .شودتقریباً نامحسوس به باال رانده می

 )چرا(  čere)چهره( ، čerə، )خانه( ke)یك(،  ə/e  kəـ 1
 )باال( bâlâ)بیل(،  bâlə ،)مؤنث(( خورد )می xundâ)بیرون(،  ə/â xundəـ2
 

 [uدو:]
 شود:ای که مرکزی، افراشته گرد محسوب میاکهو
 )تخمه( tum)تمام(،  tum ،)کشك( dunə )برنج(، u/u  dunə ـ1
 )لرستانی( lor)نوعی محصول لبنی(،  lur ،)دو( do )دوغ(، u/o du ـ2
 

های فارسی، نشانه الخط نوشتاری بازبانان برای رسمبه درخواست هم برآن شدیم بنا
 استفاده از عالمت خاص سنگسری و نیز با وّت( خاص سنگسری از دو)مص برای دو واکه

 ای مطابق باروز شده هنشانه نوشتاری فارسی، شکل نوشتاری ب های مشترک فارسی بامصوّت
امیدواریم با استقبال  ها آماده کنیم.های آموزشی مدارس و دانشگاهکالس کاربری در

های قبلی، الخطکی ازمشکالت اصلی رسمی نویسندگان و شاعران سنگسری مواجه شود.
 بختانه این مشکل حل شده است.که خوش نشانه بود عدم تطبیق حرکت با

اساس  زبان سنگسری دقیقاً بر در [ə] }شوا{الخط جدید، برای عالمت رسم این در
توانید برای گرفته شده است. دوستان می نظر حرکت خاص در شناسی،اصول زبان مبانی و
عالمت کسره  }صفحه رایج ویندوز{ داشتن شیفت+ )ث( فارسینگه شانه شوا باتایپ ن

خیال راحت  راحتی باهکسره معکوس، حرکت یا مصوّت است پس ب د.کنیتایپ  معکوس را
 مثال: چند د.کنیاز عالمت ) ٍ( استفاده 

 ؛) کتاب را به من بده( ←کٍتاب دٍ مندٍ 
 .بگو بیاید()به علی  ← علی دٍ بٍوا خامؤن بٍ یِِ یٍ

 kasreالزم است ابتدا فونت ) ،یدکندارید متن و نوشته به زبان سنگسری تایپ  قصد اگر

Varon B Nazanin خیال  سپس با ؛یدکنتاپ خود اضافه  پو ل رایانه( را در بخش فونت
دلیل عدم امکان سفانه بهأحال متراحت متن خود را به زبان سنگسری تایپ کنید. ولی تابه

کار بریم  هراه بدن فونت جدید به گوشی، نتوانستیم این فونت را برای گوشی همرکاضافه 
 هلل این مشکل برطرف شود.ءاشانإ
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 توانید از شیفت+ )ر( فارسیدر زبان سنگسری می [u] }ؤ{ چنین برای حرکتهم
 مثال: چند ید.کن}صفحه رایج ویندوز{استفاده 

 ازخانه بیرون نروید(  ،آییمبه خانه شما می )داریم ←دَرؤن خا کِ رِِ اینؤن کِ برنشین 
 )کؤتؤل بودم(  ←کؤ تول دبی یی 

 
 تر با این دو واکه:چند تمرین ساده برای آشنایی بیش

 )نیشگون بگیر( ←دٍپؤرجٍن 
 )لگد کن(  ←بُولین 
 )بپاش( ←دٍپاش 

 )آبکش کن( ←واپؤرزٍن 
 نث(ؤ)چایید یك م ←چی یُ بٍچ

 او مذکر( ،سر از خاک بر )کنایه ←نِِ تن دٍ هؤتٍنٍ 
 )نِی( ←لَلٍ 

 )گیسوبند( ←گؤد بٍند 
 )دستمال پشمی( ←پَشو دَسمال 

 )لحاف( ←جٍم خُو 
 ها یا شال ابریشمی کژین سنگسری()مکنو یزدی ←مَکٍنِِ 

 

 مرکب واکه ـ2
[ است. الزم به توضیح است این واکه، شبیه owواکه مرکبی وجود دارد که همان واکه ]

این واکه مرکب از نظر واجی از یك  شود.ارسی است و اختصاصی محسوب نمیواکه مرکب ف
 خوان ترکیب شده است.واکه و یك هم

قرار   /o/یعنی انتهای زبان در ارتفاع تولید ،/ استoاین واکه دارای نقطه شروع /
الزم  /u/چه که برای تولید  تر از آن سپس به سمت نرم کام باال آمده و به ارتفاع کم ،گیرد می

های  شود و فاصله بین دندان رسد. سپس فك پایین کمی به سمت باال کشیده می است می
یابنـد  گرد به گرد تغییـر می ها از حالت نیمـه رسد و لب متر می میلی3باال و پایین در حدود 

ند آیند. همان انجامد و تار آواها به ارتعاش درمی می تر و حفره دهـان از حالت بازتر به بسته
 زبان فارسی:

 



325      یزبان سنگسر دیالخط جد رسم یبررس 

 

ow: 
 )رُو( row]روان[  ؛)چُو( ĉow]چاه[ ؛ )خُو( xow ]خواب[ ،)گُو( gow]گاو[ 
 ؛ )تُو( tow]تاب، تب[  ؛)جُو( jow]جو[ 

البته این  .دشو چند واکه مرکب دیگر با مثال ذکر می ،دش[ که ذکر owبه غیر از ]
 ند:شمارشوند و انگشتها با بسامد بسیار کم استفاده میواکه

 )صوت( هُی hoy ،مادر moy[: oy] ـ1
 زیر، پایین tay، )صوت( هَیی hayi[: ay] ـ2

 های)صوت( hây[: ây] ـ3

 بیایید bey(y)in ،ببینم vetey[: ey] ـ4

[ a[ یا ]âهای ] اغلب از ابدال یکی از واکه ،دش[ که در ابتدای این مبحث ارائه owواکه ]
 آید: دست می هب

 [a[ یا ]âاکه های ][ از وowجدول ابدال ]
 زبان فارسی معیار معنی سنگسری واکه

[â] xow خواب xâb 

[â] tow تاب tâb 

[a] ?owsâr افسار ?afsâr 

[â] gow گاو gâv 

[â] pərtow پرتاب partâb 

[â] čow چاه čâh 

 
 ها،ها، صفـتونـدی برای ساختـن انواع اسممرکب پس ۀقابل ذکر است که این واک

 ها، مصدرهاست که کاربردی نسبتاً متوسط دارد:علقیدها، ف
 ]در آفتاب[ xortowقید متممی: 

 ]لیتُو[ litow ،]چاه[ čowاسم مکان: 
 ]شب[ šowقید زمان: 

 تب[ ]گرما، درخشش، تاب، towاسم: 
 ]زیر و روکردن[ pəšow bəžetənمصدر مرکب: 
 ]گل آلود[ galowصفت مرکب: 

 :شودهای این گویش در جدول زیر ارائه میکهدر پایان مبحث واکه، نمودار وا
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 هاخوان هم
ها ارزش  خوان این هم های زبان فارسی است. خوان های این گویش همان هم خوان هم

دلیل نزدیکی به زبان فارسی از تشریح به د.هستنعدد  23واجی دارند و مانند فارسی معیار 
 کنیم.صورت خالصه ترسیم می هکنیم و فقط جدول آن را بها خودداری میخوانهم

 

 خوانیهم های واج نمودار
 آیند:به نمایش درمی ،هایی که در گویش سنگسری وجود دارند خوان در جدول زیرهم

 ها خوان جدول هم

چا
ی

نای
ک

 

ی
الز

م
 

رم
ن

 
ی

ام
ک

 

ی
ام

ک
ی 
ام

ی ک
ئو

ل
 

ی
ئو

ل
ی 

دان
دن

ی 
دان

دن
 و 

ب
ل

 

ی
 لب

دو
 

 محل تولید
 

 نحوه تولید

? q k   g    t    d  p    b 
انفجاری 
 )انسدادی(

h x  š    ž  s    z  f   v  سایشی 

   č    j      
 -انسدادی
 سایشی

  y       
روان)نیم 

 واکه(

     n   m خیشومی 

     r    
غلتان 
 )لرزشی(

     l    کناری 

 
شواهد  توان جدول آوانگاری را با با اعمال این دو واکه یا مصوّت خاص سنگسری می

 های کاربردی برای استفاده تقدیم کرد: المث
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 آوا نوشت شاهد معادل تقریبی فارسی نشانه آوایی انگلیسی ردیف
1 a )چشم( ـــَـ )چَش( čaš 
2 e )ِخانه( ـــِِـ ) ک( ke 

3 o )دختر( ـــُـ )دُت( dot 

4 â )برّه ها( ا}مصوّت بلند{)وَرا( varâ 

5 i )یاد، ذهن( ای )ویر( vir 

6 u )سرخ( او )سور( sur 

7 u )سیاه چادر( ؤ )گؤت( gut 

8 ow )چاه( ــُــ کشیده )چُو( čow 

9 ə )ٍجارو( مصوّت شُوا با عالمت } ٍ{ )ساز( sâzə 

10 b ) ٍگریه( ب )بُرم( bormə 

11 p )ِِپدر( پ )پٍش( pəše 

12 t )طناب( ت )طٍنافت( tənâft 

13 j )دو قلو( ج )جَنگؤل( jangul 

14 č )چادُر( چ )چاوَر( čâvar 
15 h آلوچه( ح )هَلکُك( -ه( halkok 

16 x )ٍخوب( خ )خار( xârə 

17 d )بوته خار( د )داز( dâz 

18 r )روغن( ر )رٍهؤن( rəhun 

19 z داماد( ذ )ذؤمِِ( –ظ  -ض -ز( zume 

20 ž )زن( ژ )ژٍن( žən 
21 s تخته سنگ( ث )سٍرا( -ص -س( sərâ 

 šat )شیر( ش )شَت( → 22
23 q  غربال( ق )غٍلبال( –غ( qəlbâl 

24 f )ٍپارو( ف )فیف( fifə 

25 k )دختر دم بخت( ک )کَکٍچا( kakəčâ 

26 g )گردن( گ )گٍری( gəri 

27 l )دیگ( ل )لیوَک( livak 

28 m )مردم( م )مَرتؤن( martun 

29 n )تُشَك( ن ) نَلی( nali 

30 v )بادام( و )وِِم( vem 

31 y )گردو( ی )یوز( yuz 

 asm? )اسب( همزه        ) اَسم( -ع ? 32

 
  



 

 
 



 

 

 
 
 
 

 یلکیزبان گ
 گر زبان و فرهنگ و ادب گیالن / پژوهش یمسعود پورهاد

 
 
 
 

محدوده جغرافیایی زبان گیلکی در استان گیالن در میان اکثریت گویشوران در دو سوی 
های تاریخی گیری خاندان یایی شکلمرز جغراف« سپیدرود»است. « سپیدرود»رودخانه 
سوی )آن bēpəs»1پس  بیه»گر در گیالن و عامل تفکیك در ناحیه فرهنگی و زبانی حکومت
 سوی رود( شرق گیالن است.)این« bēpišپیش  بیه»رود( و 

کوه البرز و بخش کیلومتر مربع، انتهای غربی رشته 14000گیالن با مساحتی حدود 
گیرد. از جنوب با استان قزوین  را در بر می« کاسپین»حاشیه دریای  های جنوبی غربی جلگه

 جوار است.از غرب با استان اردبیل، از شرق با استان مازندران هم ،و زنجان
در محدوده غرب « تالشی»دو زبان بومی دیگر « گیلکی»در استان گیالن غیر از زبان 

سرا،  سوله و روستاهای کوهستانی صومعهشهر تا آستارا و از شاندرمن تا ماگیالن از رضوان
« تاتی»فومن، شفت و تا روستاهای کوهستانی جنوب غربی رودبار گویشورانی دارد و زبان 

 رودبار، منجیل و لوشان است.  که محل رواج آن در جنوب گیالن در روستاهای حومه
ناطق در برخی از م .گیر است تنوع زبانی در مناطق جنوب غربی گیالن بسیار چشم

گویشورانی دارد. در منجیل و لوشان عالوه بر ترکی و کردی به « کردی کرمانجی»رودبار 
« تالشی»شود و در برخی از روستاهای غرب سپیدرود در رودبار  هم صحبت می« لُری لکی»

 نیز گویشورانی دارد.
 

                                                                                                                                              
ه به دریای خزران )خزر( ک« سپیدرود»حدودالعالم در قرن چهارم هجری ضمن معرفی رودی عظیم به نام »مؤلف  1

سوی  آن( »149و  49نیز اشاره کرده است. )حدودالعالم، ص « سوی رودی آن»و « سوی رودی این»ریزد؛ به دو گروه  می
انطباق دارد، « پیش پس و بیه بیه»حدودالعالم با اصطالحات رایج در فرهنگ زبانی مردم گیالن « سوی رودی رودی و این

«bē »سوی رود )غرب( است. سوی رود )شرق( و آن معنای این به« پس و پیش»نشینی با  کی درهم)رود( در زبان گیل 
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در محدوده استان گیالن در شرق با گویشوران مازندرانی و در غرب با « گیلکی»
زبان و در جنوب با گویشوران تاتی، کردی کرمانجی، لکی و ترکی یشوران تالشی و ترکگو
سایه است و در محدوده جغرافیایی خود شش گونه عمده دارد که از نظر آوایی، واژگانی هم

 های دستوری از هم متمایزند. و گاه ویژگی

 گیلکی های گونه
 ؛الف( گیلکی شهر رشت

هایی از  : محل رواج آن شهرهای انزلی، محدودهب( گیلکی مرکزی غرب گیالن
هایی از  شهر، خمام، کوچصفهان، خشکبیجار، تولم، سنگر و در محدودهرضوان

 ؛زاده هاشمامام
 ؛سرا، فومن، شفت غربی: در شهرهای صومعه  ج( گونه

کیاده، آستانه، الهیجان، لنگرود،  نشاء و حسن ای(: از لشت د( گیلکی شرق گیالن )جلگه
تدریج در رامسر، تنکابن، چالوس و نوشهر با زبان طبری  هدسر و کالچای و برو

 ؛آمیزد درمی
های شرق رودبار، سیاهکل، تمام منطقه ه( گالشی )کوهستانی(: محل رواج آن کوهستان

 های دوهزار تنکابن.کوهستانی دیلمان، املش و اشکورات تا کوهستان
 هایی با تاتی دارد. ودبار رایج است و آمیختگیآباد و ر و( گیلکی جنوب: در منطقه رستم

 (17-20، 1397)پورهادی: 

 پیشینه
های شمال غربی ایرانی دارد و با  شناختی نشان از تعلق گیلکی به زبانشواهد زبان

های کردی، بلوچی،  خانواده است و مشترکاتی با زبانهای تالشی، تبری، تاتی هم زبان
 سمنانی و قصرانی دارد.

های مرکزی ایران و  توان گویش می ،های ذکر شده های ایرانی غربی عالوه بر زبان ناز زبا
اند، مانند تاکستانی، سنگسری، السگردی،  های مرکزی رایج هایی که در شمال گویش گویش
توان مناسباتی یافت  ها می ای، هرزنی، کرینکانی و... را نام برد. میان اغلب این گویش شرخه

هاست. تاکستانی از جهتی با سمنانی و از جهتی با تالشی شبیه تگی آنکه حاکی از پیوس
 (41-31، 1336)یار شاطر:  است.

کنند که  های ایرانی نو را به شیوه سنتی به دو گروه اصلی غربی و شرقی تقسیم می زبان
ن های شمالی و جنوبی دارند. مبنای اصلی ای هر یك از این دو گروه نیز به نوبه خود زیرگروه

تر در دو زبان شناخته شده ایرانی  ها و ابقای مواردی است که پیش ها نوآوری بندی تقسیم
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های  باستان، یعنی فارسی باستان )جنوب غربی( و اوستایی )غیر جنوب غربی( و نیز در زبان
ایرانی میانه، یعنی فارسی میانه )جنوب غربی(، پارتی )شمال غربی(، سغدی، سکایی، 

  (161، 1383)اشمیت:  اند. )شرقی( بازتاب داشته خوارزمی و بلخی
یك که هیچگیرند. گو این های ایرانی سرچشمه می های ایرانی نو از مجموعه زبان همه زبان

 (412شده دانست. )همان: های ایرانی میانه شناخته توان جانشین بالفصل زبان را نمی
 31دست مسلمانان در سال  ایران بههایی هستند که پس از فتح  های ایرانی نو، زبان زبان
زمان با ها هم که برخی از آنتدریج در مناطق مختلف پدیدار شدند و با آن/ م( به651قمری )

ها مشاهده  هایی در آن اند، از لحاظ ساختاری تحول های ایرانی میانه رایج بوده تعدادی از زبان
 (161: 1388بیدی،  زد. )رضایی باغسا های میانه متمایز می ها را از زبان شود که آن می

گویان بسیار یا کم، های ایرانی، قدیم و جدید، مکتوب و غیرمکتوب، با سخن تمام زبان
اند و در جریان یك تحول  هایی هستند که از ایرانی مشترک مشتق شده تماماً گویش

 (28-26: 1378اند. )ارانسکی،  های مستقل درآمدهصورت زبان طوالنی به
های گروه  گیلکی را یکی از گویش« ارانسکی»ها است.  یکی از همین زبانگیلکی 

داند که مانند یك خط کمربندی در دامنه جنوبی  های شمال غربی و مرکزی ایران می زبان
 (146: 1378البرز کشیده شده است. )

« شناسی ایرانیبنیاد زبان»شناس آلمانی در کتاب دو زبان« کوهن»و « ویلهلم گایگر»
  که زیرمجموعه« های کاسپی زبان»یلکی را در کنار زبان تالشی، تبری و تاتی جزو گ

 (1369اند. )مدنی،  بندی کرده طبقه ،های شمال غربی ایران هستند زبان
( تحت 511 -489: 1383) 2جلد « های ایرانی نمای زبانراه»در کتاب « پیر لکوک»

، عالوه بر چهار «شمال غرب ایرانهای  های حاشیه دریای خزر و گویش گویش»عنوان 
های سمنان و چندین گویش اطراف  های آذری استان آذربایجان، گویشگویش فوق، گویش

ای، السگردی، سنگسری، بیابانکی و افتری را نیز در این  شهر سمنان از آن جمله: سُرخه
 دهد. بندی جای می طبقه

ز آن جمله زبان گیلکی، ادامه و یا های ایرانی ا شناسی، زبان با توجه به مطالعات زبان
های پیش از  زبان ۀیافت دیگر ادامه تحول زیرمجموعه زبان فارسی نیستند، بلکه در کنار یك

 های هند و اروپایی هستند. زبان ۀایرانی و زیرمجموع ۀخود در دوره باستان و میان
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 (بیان صوت و آوا)زبان گیلکی از منظر فونتیك 
گیلکی تقریباً همان آواهای زبان فارسی هستند. در گیلکی  خوان )صامت(آواهای هم

(، 37: 1397رسد. )پورهادی،  به گوش نمی« همزه»واک  خوان انسدادی، چاکنایی، بی هم
 (1366( و )پاینده لنگرودی، 35: 2003)جهانگیری، 

ار گاه آغازین، میانی و پایانی کلمه قرگیلکی در سه جای ۀگاندووهای بیست تمام صامت
گاه پایانی در اغلب گاه میانی در برخی موارد و در جای/ که در جایhگیرند، جز واج /می

 یاب است. گاه پایانی واژگان گیلکی بسیار کم / نیز در جایžموارد کاربرد ندارد. واج /
/ گیلکی Lشود. واج / تر از فارسی ادا می / کمی عقبg/ و /kکامی /های نرم در گیلکی واج

بر این باور است « بارتلمه»های هند و اروپایی دارد.  از واژگان ریشه در واژگان زبان در برخی
نظر قوانین آوایی یکی شده و به  های بنیادین آریایی از نقطه / در زبانL/ و /rهای / که واج

 / وجود دارد.rهای اوستایی و پارسی باستان تنها واج / اند. در زبان / در آمدهrصورت /
Lopâsa انسکریت، سraupātsa  ،ایرانی باستانrōbās  ،پارتیluās  ،روباه»گیلکی »

 (1396)طاهری، حسینی ماتك:  فارسی.
Leig  ،هند و اروپایی آغازینraiz  ،ایرانی باستانraēz  ،اوستاییvā.liš.t.ən  ،گیلکی

 فارسی.« لیسیدن»
ی ایرانی باستان در دوره ا واکه / میانč/ و /j/ نیز در فارسی باستان وجود ندارد. /žواج /

در برابر فارسی  ،/ گردیدžمیانه به بعد در دو مسیر تحول یافت، در زبان پارتی، مبدل به /
 / شده بود.zمیانه که مبدل به /

/čبدل له / ای ایرانی باستان در گیلکی عمدتاً واکه / میانjهای  / شد و در برخی از گویش
/ zهای شمال غربی در مقابل / های گروه زبان صورت /ž/ و /j/. دو صورت /žشمال غربی به /

های شمال غربی  هنگی با گویشآ های جنوب غربی هستند. از این نظر گیلکی در هم گویش
 ایرانی است.

Mijik  مژه»گیلکی» ،miža  ،تالشیmojek  افتری در برابرmerzeng  بختیاری و
 بویراحمدی. )همان(

/vان فارسی به // آغازی ایرانی باستان که در زبbمانده است. / بدل شده در گیلکی باقی 
vərf «گیلکی، « برفvarf-a  ،ایرانی باستانbarf .فارسی 
vərk «گیلکی، « برگvark-a  ،ایرانی باستانbarg .فارسی 

/ که در برخی از واژگان دوره میانه و جدید فارسی صورت گرفته g/ آغازی به /vتحول /
 کی صورت نگرفته است:در بسیاری از موارد در گیل

 .-vērگُدار، گیلکی  godârفارسی 
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 -vərgگرگ، گیلکی  gorgفارسی 
ها حفظ  / ایرانی آغازین در برخی از واژهzدار / خوان سایشی، لثوی، واک در گیلکی هم

 / تبدیل شد.dدار / خوان انسدادی، لثوی، واک اما در فارسی به هم ،شده
Zâmâ  داماد»گیلکی» ،dâmâd فارسی. 

gombəz  گنبد»گیلکی» ،gonbad فارسی. 
ها در مناطق مختلف گیالن یکسان نیست، در مناطق شرقی گیالن به  شیوه بیان واژه

ای دیگر شنیده  سرا به گونه ای و در مناطق غربی گیالن مانند نواحی فومن و صومعه گونه
 شود. می

Xor.ən  خورند )رشتی( می 
Xon.ən های شرقی( خورند )گونه می 

 یا: و
Vâ.hâš.t.ən )اجازه دادن )رشتی 
Vâ.xâš.t.ən )اجازه دادن )فومنی 

/ h/ تبدیل شده است. در گویش فومنی واج /nهای شرقی به / رشتی در گونه ۀ/ گونrواج /
 شود. / میxفارسی و رشتی تبدیل به /

 (ها مصوت) ها واکه
 هایی دارد. های ایرانی تفاوت ای گیلکی با سایر زبان نظام واکه

)حرف شوا( که در زبان فارسی  در زبان گیلکی مصوتی مابین فتحه و کسره وجود دارد
 وجود ندارد.

های( موجود در نظام آوایی زبان گیلکی در میان  های )مصوت در مورد تعداد واکه
 گران زبان گیلکی نظرات متفاوتی وجود دارد. پژوهش

« ایرانیکا»نامه  ال غربی در دانشهای ایرانی گروه شم در بررسی زبان« دونالد استیلو»
معتقد است که قواعد ناظر بر آواهای گیلکی پیچیده و متفاوت با دیگر  ،جلد دهم

های ساده گویش گیلکی را شش واج و متشکل از  های ایرانی است. وی تعداد واکه گویش
(e, ə, a, u, o, iمی )  (661، 2001داند. )استیلو 

 ( با نظر استیلو موافق هستند.1384( و رسایی )2003)شناسان ایرانی جهانگیری  زبان
 داند: های گیلکی را دوازده عدد بشرح زیر می ( شمار واکه1366« )پاینده لنگرودی»
á  ،)آ(a  ،)َا(ā  ،)آ کشیده(ə  ،)حرف شوا(e  ،)ِا(ē  ،)اِ کشیده(o  ،)ُا(ō  ،)اُ کشیده(ó ُا(- 

 )ای(. i)یو(،  ŭ)او(،  uسوی آ(، 
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ذکر  ولی این واکه دقیقاً ،داند واکه می 21های گیلکی را  تعداد واکه« ن سنکریستی»
 (1930نشده است. )

گیرند.  ( در نظر میâ, a, ə, o, e, ū, ī, iو دیگران برای گیلکی نه واکه )« راستار گویوا»
(2012 :73) 

/ را ā/ / وūی / داند و کاربرد دو واکه  های گیلکی را هفت عدد می شمار واکه« اشمیت»
 (501: 1383داند. ) کم و محدود می

ای برای این گونه  های کمینه رودسری گیلکی، با ارائه جفت ۀدر گون« عفت امانی»
 گویشی به چهارده واکه اعتقاد دارد که به شرح زیراند:

/i/ ، /ī/ ، /ū/ ، /e:/ ، /e/ ، /ə/ ، /a/ ، /â/ ، /o:/ ، /o/ ، /ō( /1394 :26-27) 
گونه  آورد که این آوا سه / در گیلکی میoدر ارتباط با آوای /« محمودیزاده  بخشی»

 شود: تلفظ می
/ فرانسه، آوایی بین /اِ/ و /اُ/ که در مناطق شرقی uدوم نزدیك به لفظ /« اُ»اول به صدای 

گیالن و گسکر در غرب گیالن رایج است. سوم آوایی از ترکیب /اَ/ و /او/ ، تلفظ این آوا 
صدای )اَ( از حلق  که درحالیشود و سپس  ه ابتدا دهان برای لفظ )آ( باز میچنین است ک

 (18: 1385شوند. ) ها جمع می شود بدون تجدید تنفس و درنگ، لب خارج می
 ۀمعرفی شده توسط راستار گویوا و دیگران واک ۀمعتقد است که عالوه بر نُه واک« گلزار»

/öۀسرا و فومن بوده که تاکنون در مجموع صومعه ۀهای زبان گیلکی در منطق / نیز جزء واکه 
وجود این واکه را در « رسایی(. »12-7: 1395های گیلکی، نادیده گرفته شده است. ) واکه
، «روشنایی» sö، «دوغ» döکند و با چند مثال مانند:  یید میأت« گویش فومنات»خود  ۀمقال
tör «این واکه در گویش فومنات »نویسد:  کند و می طور مختصر آن را معرفی می هب« دیوانه

)رسایی  «کند. گونه ایفای نقش می نقش واجی خود را از دست داده است و در قالب واج
1385 :67) 

های زبان گیلکی از طریق  های خود در ارتباط با واکه نگارنده )پورهادی( در بررسی
 های زیر با مشخصات:  های معنایی واکه مقایسه قادر به تفاوت

/â /«)؛«پسین، باز، باال، گسترده )غیر گرد 
/a« /)؛«پیشین، باز، پایینی، گسترده )غیر گرد 
/e« /پیشین، نیمبسته، میانی، نیم)؛«گسترده )غیر گرد 
/i« /)؛«پیشین، بسته، باال، افراشته )غیر گرد 
/ə« /؛«باز، میانی، کوتاه مرکزی، خنثی، نیم 
/u« /؛«پسین، بسته، باال، گرد 
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/o« /؛«بسته، میانی، گرد ن، نیمپسی 
/ū« /؛«پیشین، بسته، باال، گرد 
/ī« /؛«پیشین، بسته، کشیده، گرد 

 (42-39: 1397/ گردیده است. )ā/ و /ē/ ، /ōهای کشیده / و واکه
 کند: ها تمایز معنایی ایجاد می / گیلکی در فارسی وجود ندارد، در تعدادی از واژهū/ ۀواک

būd رونق  bud ودنبود از فعل ب 
gūd قوم، قبیله gud کرد از فعل کردن 
 کند: / نیز در چند نمونه نادر تفاوت معنایی ایجاد میī/ ۀواک
šī عرق سرد، شبنم  ši روی از فعل رفتن می 
bī بودی، باشی  bi بدون، بی 
« یای مجهول»های ایرانی دارد. در فارسی به آن  / گیلکی ریشه در دوره میانی زبانē/ ۀواک

 (144: 1380اند. )باقری  های باستانی / زبانai/ و /aeاخذ شده از دو آوا گروه / گویند. می
sēr )گیلکی )سیر بودن sir گیاه سیر 

/ē/ گیلکی در مواردی برابر با /id:زبان فارسی است / 
rəsēn )رسیدن( گیلکی  rasidan  )فارسی )رسیدن 
تر  / کشیدهa/ و /e/ ، /oند که /ای نیز از مواردی هست گونی واکه کشش جبرانی، هم فرایند

 از معمول تلفظ شوند.
 / هم ریشه در زبان فارسی:eɂ/ و /eh/ گیلکی با /ēمثالً؛ همتایی /

mērəbân mehrabân مهربان 
šēr  šeɂr  شعر 

 ریشه در زبان فارسی: / همaɂ/ و /ahواجی / ۀ/ گیلکی با دو خوشāو یا تناظر میان واج /
pān  pahn  پهن 
nāl  naɂl  نعل 

 / زبان فارسی:oɂ/ و /oh/ گیلکی با /ōطور همتایی / همین
kōnə  kohne  کهنه 

mōtâd moɂtâd  معتاد 
 :)همان( شود ها در تلفظ تند می گونی نیز منجر به کشش این واکههم

dien  dēn  دیدن 
soun  šōn  رفتن 
zəan  zān  زاییدن  
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 گیلکی مرکب های واکه
های مرکب درپی و یا مصوت های پیی گیلکی تنوع مصوتهاهای مصوتیکی از ویژگی

 های مختلف است.  در گونه

 مرکب ةواک
آیند. در صورتی  های گفتار پیوسته از حالتی به حالت دیگر در می مرکب اندام ۀدر تولید واک

 ماند. سان باقی میهای گفتار یك ساده در سراسر زمان تولید اندام ۀکه در تولید آوایی واک
مرکب، یك  ۀدرپی در این است که مرحله تولید واک پی ۀدو واک بامرکب  ۀوت یك واکتفا

دیگر صورت متوالی، مجزا از یك ۀجریان پیوسته و غیرقابل تجزیه است. اما تولید دو واک
د. کرها اضافه توان بین آن دو مکث و یا حتی جزء دیگری بین آن طوری که میگیرد، به می

 (101: 1364)ثمره 
( میدان، məydân/ در )əy( پسر، پسربچه، /rey/ در )eyا توجه به تعریف دکتر ثمره /ب

/ây( در /zây/ ،بچه )ay( در /ayvârاین ) / ،بارoy( در /koytâ/ ،کدام یك )uy( در /uytâ آن )
شناسان  های مرکب در میان زبان شوند. در ارتباط با مصوت یك، مصوت مرکب محسوب می

/ را ow/ و /eyهای مرکب / مصوت« ابوالحسن نجفی»تی وجود دارد. های متفاو دیدگاه
این « شناس محمد حق علی(. »62: 1371داند )نجفی،  متشکل از مصوت و صامت می

« محسن ابوالقاسمی(. »15: 1365کند ) یید میأهای مرکب را در زبان فارسی امروز ت مصوت
داند  به زبان ایرانی باستان می ها را در زبان فارسی مربوطحضور این مصوت ۀتاریخچ

 کند یید میأهای مختلف ت ها را در زبان وجود این مصوت« جولیا اس فالك(. »5: 1383)
(1372 :156.) 

aoها مصوت مرکب / های شرقی گیالن برای تلفظ برخی از واژههایی از گویش در گونه
w /

ها غنچه شده و  و بدون مکث لبشود  / تلفظ میaصورت /رود. آوایی که در آغاز به کار می هب
oصدای /

wکند: / را ادا می 
čao

w
dən  درست کردن، تعمیر کردن در مقابل =čâkudən های غربی. گونه 

vao
w
dən  باز کردن، در مقابل =vâgudən  یاvâkudən های دیگر. گونه 

oو یا تلفظ /
a در /xo

a
nə  خانه در مقابل =xânə های غربی. گونه 

/oها شبیه نوعی / / در این گونهaشود، این  ها گرد می شود که هنگام تلفظ، لب / تلفظ می
/aهای مرکب و یا  های دیگر واکه / در زبان سانسکریت هندی باستان نیز وجود دارد. نمونه

 درپی گیلکی بدین قرارند. پی
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/uo( در /tuor/ ،تبر )ai( در /tai/ ،ابریشم نتابیده )uâ( در /luâs/ ،روباه )âu( در /bâu )
/ در âi( تحریك، /tirtow/ در )ow( کبود، /kau/ در )auدو طرف لنگه در، جاری، / ۀتخت

(mâi/ ماهی و )ei( در /dei. ...دایی و ) 

 صرف و نحو
مفعول و فعل است ـ  صورت فاعل صلی در گیلکی همانند زبان فارسی بهاترتیب کلمات 

(sovویژگی زبان .)ه پسین دارند، صفت قبل از موصوف های جهانی فصل پایانی؛ حرف اضاف
در تمامی عبارات و جمالت گیلکی که  ،طورکلیآید. به الیه قبل از مضاف می آید، مضاف می

آید. در  شود، حرف اضافه پس از اسم می ثیر و نفوذ زبان فارسی در آن مشاهده نمیأت
ب آن تحت گیرد، آن حرف دخیل است و ترتی مواردی که حرف اضافه قبل از اسم جای می

 نفوذ زبان فارسی است.
)سیب سرخ(. صفت در  sorx.ə.sēbگیرد؛  صفت در گیلکی قبل از موصوف قرار می

گی، شمار و حالت ندارد، اگر جزء اول به صامت منتهی شود، پی  معرفگی/ نکره ۀگیلکی مقول
صفت و الیه و مضاف در گیلکی مانند ترتیب  شود. ترتیب مضاف ها ظاهر می/ بین آنə/ بست

آید. قید در گیلکی غیر تعریفی است ولی  الیه قبل از مضاف می موصوف است، یعنی مضاف
 تواند به مکان یا زمان داللت کند. می

/ itâ/ و یا /iجز عدد یك که در گیلکی معادل / هعدد در گیلکی با فارسی تفاوتی ندارد ب
 رود: کار می/ بهə/ و /uپیونددهنده / ۀاست، در اعداد ترکیبی بین دو عدد، دو نشان

čel.u čâr چهلوچهار  bist.ə yək بیستویك 
/ برای مفرد، on-/ و در الهیجانی /ən-/، در لنگرودی /ân-جمع در گیلکی غربی / ۀنشان

جمع در گیلکی در اسامی اعم از مرکب،  ۀسان است. نشانجان یك دار و بیجمع، جان
 شود. واژه اضافه میمشتق و... به آخرین تك

 ضمیر
ضمیر در گیلکی همانند زبان فارسی به شخصی، اشاره، مشترک، پرسشی، مبهم، 

 شود. موصولی و ترکیبی تقسیم می
هایی های گوناگون دارند و تفاوتهای مختلف گیلکی، صورتاین ضمایر در گویش ۀهم
 شود.  ها دیده میدر آن

 ن نداریم.در گیلکی ضمیر ملکی متصل با مَ، تَ، شَ، مان، تان شا
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 ضمایر شخصی
ضمایر شخصی گیلکی چهار حالت دارند: یك حالت فاعلی دو حالت غیر فاعلی و یك 

 حالت اضافی.

 حالت فاعلی
 رشتی غرب الهیجانی گالشی فارسی

 mo mu mən mən من
 to tu tu tu تو
 on un un un او
 amə amu ama amâ ما

 šəmə šumu šumâ šumâ شما
 išan išon ašân ašân ها این
 ošan ušon ušân ušân ها آن

 1حالت غیر فاعلی 
 غرب الهیجانی گالشی فارسی

 mərə ma mərâ مرا، به من
 tərə ta tərâ تو را، به تو
 onə unə/ inə unâ او را، به او
 amərə amərə amərâ ما را، به ما

 šəmərə šəmərə šəmərâ شما را، به شما
 išanə išonə ušânâ ها ها را، به آن آن
 ošanə ušonə ašânâ ها ها را، به این این

هایی که  / است، در مفعولâ-/ یا /a-واسطه در گیلکی واکه / مفعولی، با واسطه و بی ۀنشان
 کند: عنوان میانجی عمل می ه/ بy/ و /rخوان /شوند هم به واکه ختم می

Ali.y.â  bu.gu  به علی )علی را( بگو. 
mə.r.â  bu.goft  به من )مرا( گفت. 

aydin.â  bu.goftəm  به آیدین )آیدین را( گفتم. 
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 2حالت غیر فاعلی 
 الهیجانی مرکزی فارسی
 mere me/ be برای من

 tere te/ be برای تو

 une(ə)re unə/ be برای او

 ame(ə)re ame/ be برای ما
 šəme(ə)re šime/ be برای شما

 ušâne(ə)re ušone/ be ها برای آن
 ošâne(ə)re išone/ be ها برای این

 reشود که معادل  نشان داده می beدر گیلکی شرقی مفعول غیر مستقیم با پس اضافه 
 گیلکی غربی است.

 (ملکی)حالت اضافی 
 رشتی غرب الهیجانی گالشی فارسی
 mə(e) mi mi mi مال من
 tə(e) ti ti ti مال تو
 une uni unə unə(i) مال او

 amə(e) ame ami ami ل ماما

 šimə(e) šimə šimi šimi مال شما
 ušânə(e) ušonə ašanə ušâni ها مال این
 ašanə(e) išonə išânə ašânə(i) ها مال آن

ــ غیر از تقسیمات ضمایر ملکی فارسی ــ در گیلکی نوع ضمایر ملکی ترکیبی وجود دارد
 دهد: می« از آن»که معنای 

 شرق غرب فارسی
 mi šin mi ši(še) از آن من

 ti šin Ti ši(še) از آن تو

 unə šin unə ši(še) از آن او
 ami šin ame ši(še) از آن ما

 šimi šin šime ši(še) از آن شما

 ušânə šin ušonə ši(še) ها از آن آن
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 روند. صورت منفصل به کار می در زبان گیلکی کلیه ضمایر بر خالفِ زبان فارسی همیشه به

 ضمایر اشاره
 اند از: ای رایج در زبان گیلکی عبارت ضمایر اشاره

 غرب الهیجانی گالشی 
 i(n) i(n) a(n) این )اشاره نزدیك(

 u(n) u(n) u(n) آن )اشاره دور(
/ در غرب و شرق برای اشاره u/ برای اشاره به نزدیك و /i/ در شرق و گالشی /aدر غرب /

 ušânو  ašânها از ضمایر جمع  ها و آن شود و برای اشاره به این کار برده می  به دور به
 شود. استفاده می

 دهد: کیدی میأها شکل ت / به اول ضمایر اشاره، به آنhخوان / افزودن هم
hašân ها همین  hušân ها همان 

ha (hi) همین  hu همان 
فاعلی، مفعولی  های اند و در نقش ضمایر اشاره گیلکی مانند ضمایر شخصی دارای حالت

 روند. و اضافی به کار می

 شیوه ساختن اشکال زمان گذشته، مضارع و فعل امر در زبان گیلکی
 فعل امر

شرقی  ۀدو صیغه دارد؛ صیغه مفرد، که بدون شناسه است و جمع، که شناسه آن در گون
(inو در گون )ۀ ( غربیid.است ) 

 اخباری مضارع
شه تفاوتی ندارد. در مواردی مانند ستاک مضارع ماده مضارع گیلکی در مواردی با ری

/ است که در nگی است. این افزودگی مصوت / های پارسی باستان، مبتنی بر افزود زبان
 آید. راه آن میفعل گاه یك واکه هم ۀاتصال به ریش

 حال در جریان
در گیلکی برای بیان حرکت و حالت در زمان حال، ساخت فعلی مستقلی که از دو جزء 

 آید: پدید می
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های غربی این ساخت ترکیبی است از صفت مفعولی+ وند نمود نمای  در گویش الف:
(n زمان حال فعل +)du.bo:n که صورت پی بستی دارد و مبتنی است بر پیش(( وندde و )

 .am-i-ə/ im-id-əd های شش گانه: ( و صیغهrمیانجی )
xurdâ.n  də.r.əm تم(اندر خوردنم )در حال خوردن هس 

شود و  ( ساخته میn-های شرقی این ساخت بدون وند نمود نمای ) در گویش ب:
 ماند. / بدون تغییر میə-وند صفت مفعولی آن /پس

xutə.  də.r.əm )اندر خوابیدنم )در حال خوابیدنم 
 این ساخت به دالیل زیر مستقل و ویژه است:

 پذیرد؛ / نمیbوند /در افعال ساده پیشــ 

 رود؛ ان هر دو زمان گذشته و حال به کار میدر ساختمــ 

ها، آغاز و پایان زمان فعل منظور نیست، حرکت یا حالت، ناتمام و در جریان  در آنــ 
 کند؛ را بیان می

 شوند؛ اجزای آن جدا نمیــ 

 شوند؛ برای تمام اشخاص صرف میــ 

 شوند. منفی میــ 

روم  شود )دارم می ساخته می« نداشت»این ساخت با مضارع مستمر فارسی که با فعل 
 شود. و...( متفاوت است و برخالف زبان فارسی، منفی هم می

 ساده ةگذشت
وند نمود )ط(+ ستاک گذشته+ ساده بدین صورت است: پیش ۀساختار عمومی گذشت

 است.« نمود کامل»گر / بیانbوند /شناسه. پیش

 استمراری ةگذشت
ند استمرار+ شناسه در  + و بر ستاک گذشته استمراری در گیلکی مبتنی ۀساخت گذشت

/ است که پس از ماده گذشته و قبل از iصورت پسوند /استمراری، وند نمود به ۀگذشت
شود. در  های گیلکی هم پس از شناسه تکرار می شود و در برخی از گونه شناسه ظاهر می

 ۀگذشت ،دیگر عبارتی/ هستند. بهbوند تصریفی /های فعل فاقد پیش این ساخت صیغه
 شود. های پدیدار می وند از صیغهاستمراری از گیلکی از بر افتادن پیش

šo.y.im.i  رفتم می  šo.y.id.i  رفتند می 
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 بعید گذشتة
 صورت زیر است:بعید به ۀساختار عمومی گذشت

+ صفت مفعولی+ تغییرات آوایی مصوت پایانی صفت مفعولی+ bوند نمود نمای  پیش
 «.بودن»معنای  / بهbo:nکمکی /فعل  ۀصرف گذشت

bu.xurdu  bum خورده بودم  nu.xurdə  bum نخورده بودم 

 التزامیة گذشت
این ساختار در گیلکی در چند مقوله یا نقش متفاوت در وجه التزامی، تمنایی، وجه 

چه نیست، آن« امکان وقوع فعل»یك مبتنی بر شود، که هیچ غیرمحقق و شرطی ظاهر می
توان آرزو کرد یا الزامی بود که  قوع آن محتمل بود یا وقوعش را در حال میکه امکان و

راه شود. وقوع امر فعل با کاشکی، اگر باید، شاید هم تحقق نیافت، با این ساخت بیان می
التزامی فارسی  ۀالتزامی گیلکی بسیار متفاوت از کارکردهای گذشت ۀکارکرد گذشت است.

کامل »ای برخوردار است، در گیلکی  لکی از تنوع قابل توجهاست. کارکرد این ساخت در گی
کامل »، «کامل التزامی ۀگذشت»، «حال جاری التزامی»، «حال کامل التزامی»، «التزامی

دیگر به لحاظ ساخت و  با هم« ای شرطی کامل التزامی تمنایی»، «التزامی غیرتحقیقی
 های معنایی تفاوت دارند. داللت

نقلی،  ۀدر جریان التزامی، گذشت ۀدر جریان، گذشت ۀزامی، گذشتمضارع الت های ساخت
هایی نسبت  بندی زمان در زبان گیلکی با تفاوت حالتی در طبقهـ  نقلی افعال برآیندی ۀگذشت

به زبان فارسی در همین زمینه وجود دارد که برای آگاهی از چگونگی ساختاری و 
ب(  1396 -1397 -الف 1396 -1384« )پورهادی»توان به  ها می های معنایی آن داللت

 مراجعه کرد.
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 مردم دارا )طره( نطنز شیگو
 بازبینی: دکتر ایران کلباسی

 فرهنگ مردمی نطنز انگر / پژوهش اصغری طره اکبر علی پری طرئی، علی کبری شاه

 
 
 
 

حلی همانند اسنادی تاریخی های م دارای گویشی محلی است. گویش 1روستای طره
ترین  در گذر زمان با کم  گویش هستند که فرهنگ و تاریخ یك منطقه را در خود دارند. این

. هر چند امروزه رو به افول است و طبق ه استو به دوره ما رسید هتغییرات عبور کرد
 های درحال انقراض قرار دارد.  گویش  گزارش یونسکو در میان

های ایرانی نو.  ها و زبان ای است از گویش یش روستای طره، بازماندهآید گو نظر میبه
آیند.  شمار میاز میانه قرن نهم میالدی )سوم هجری( به های ایرانی نو غالباً ها و گویش زبان

توان به دو دسته شرقی و  پراکندگی جغرافیایی، می سبر اسا ها را عموماً ها و گویش این زبان
  2غربی تقسیم کرد.

های ایرانی دسته غربی باشد.  ها و گویش گویش روستای طره جزئی از زبان رود می گمان
که از نظر جغرافیایی در محدوده ایران، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان،  ،ها این گویش

توان به چند گروه  اند، را می ترکیه، عراق، عمان، ترکمنستان ، افغانستان و پاکستان رایج
 تقسیم کرد:

ـ کناره دریای کاسپین 5ـ جنوب شرقی 4ـ جنوب غربی 3ـ شمال غربی 2رکزی، ـ م1
 .ـ بلوچی9ـ زازا 8ـ گورانی 7ـ کردی 6

                                                                                                                                              
، از توابع بخش های مرکزی کوه در حاشیه کویر مرکزی ایران و در دامنه رشته یا هیپا کوه ییروستا، طره یروستا 1

 شود. فته می( گdärä« )دارا» حلی،م شیگو طره در .فاصله دارد لومتریک 165شهرستان نطنز است که با اصفهان  یمرکز
، جلد اول؛ فرهنگستان زبان و ادب های ایرانی نو ها و گویش ن فرهنگ تطبیقی ـ موضوعی زبادوست؛  محمد حسن 2

 فارسی، ص پانزده.
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گویش روستای طره از گروه مرکزی است. گویش این گروه، در نواحی مرکزی ایران، 
د، ش خوانده می 1«ماد بزرگ»حد فاصل همدان، تهران، اصفهان و یزد، که در قدیم  تقریباً

 2اند.  پراکنده
ای در شاخه شمال  گویش طره رسد نظر میشود که به این گروه خود چند شاخه می

ای،  های آرانی، ابوزیدآبادی، ابیانه شامل گویش ،گیرد. شاخه شمال شرقی شرقی قرار می
ای،  ای، میمه بادرودی، بیدگلی، جوشقانی، سُهی، طاری، فریزهندی، قهرودی، کاشانی، کشه

 نطنزی، یارندی و گویش یهودیان کاشان است.  نشلجی،
 

                                                                                                                                              
کوه زاگرس،  شد. ماد بزرگ که پیرامون رشتهماد تاریخی به دو بخش ماد کوچک یا آذربایجان و ماد بزرگ تقسیم می 1
و از « کوهستان»یا « جبال»های اول تا ششم هجری  گسترد، در سدهان کرمانشاه و همدان و ری و اصفهان دامن میمی

 نهیگنج ان،یبرج بیحبها رواج داشت. ) خوانده شد و نام اخیر تا تقسیم اداری کشور به استان« عراق عجم»آن پس 
 (28-27صص ،یفارس، فرهنگستان زبان و ادب 2استان اصفهان  یرانیا یها شیگو
 همان، ص شانزده. 2
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سان است و فقط در لهجه  یك ای تقریباً جا که گویش روستای طره با گویش ابیانه از آن
ای هم از زیرگروه شمال شرقی،  دیگر تفاوت دارند؛ این گمان را که گویش طره با یك
 کند. تقویت می ،های ایرانی نو است ها و زبان دسته غربی گویش 1های مرکزی گویش

 ای وجود ندارد یا اگر هست، اختصاصاً شناسی نوشته درباره گویش طره در منابع زبان
ای است.  بینیم تحقیقات در مورد گویش ابیانه چه می برای این گویش و لهجه آن نیست. آن

 طوری ها تفاوت دارند. به دیگرند و فقط در لهجه و بعضی واژه گویش ابیانه و طره شبیه یك
کنند و هر دو گروه  دیگر صحبت می که روستاییان طره و ابیانه با گویش و لهجه خود با یك

ای تحقیقات  ولی در مجموع درباره گویش طره ؛شوند دیگر می  های یك متوجه صحبت
جا گردآوردیم، تحقیقات  چه را که ما در این شناسی صورت نگرفته است و آن تخصصی زبان

هایی داشته باشد، که امیدواریم بر ما  شناسی کاستی ظر علم زبانشخصی است که شاید از ن
ای از تحقیقات خود  کنیم تا گوشه جا از متخصصان این رشته دعوت می ببخشایید. در همین

که این گویش  ای اختصاص دهند و آن را به دیگران بشناسانند، قبل از این را به گویش طره
لی، خیلی به بقای این گویش امید نیست و در بهترین از بین برود. )متأسفانه با شرایط فع

  حالت شاید تا سی سال دیگر زنده بماند.(
که فعل برای مرد و زن جداگانه  های جالبی دارد، از جمله این ای ویژگی گویش طره

ها هم جنس دارند. این گویش در داخل  نث و مذکر دارد. حتی واژهؤشود، یعنی م صرف می
ها در بعضی محالت متفاوت است.  طوری که نحوه تلفظ واژه جه است، بهروستا هم دارای له

برای هر شیء یا  سازی در این گویش بسیار تنوع دارد. تقریباً ها و در کل واژه گوناگونی واژه
ها هم گویشی  المثل و کنایه ای وجود دارد. از نظر ضرب ای، زمین یا موجودی واژه جنبنده

 وجود دارد! یا واژه هم نام یکشاورز یها نیها و زم آب یبرا یحت شیگو نیدر افعال است. 
                                                                                                                                              

ترین خویشاوندان های ایرانی است. نزدیک تری از زبان های والیتی شهرستان اصفهان جزئی از گروه بزرگ گویش 1
گو دارد؛ و  های مرکزی، گروه زبانی تاتی و تالشی است. تاتی، پیرامون قزوین و زنجان و طارم و خلخال سخن گویش

های بومی سمنان، دهات  های تالش تا لنکران، در شمال ایران رواج دارد. از سوی دیگر زبان کوه تالشی در شرق رشته
های ایرانی استان های مرکزی هستند. )حبیب برجیان، گنجینه گویش چندان دور گویش پیرامون آن نیز خویشاوندان نه

 (15، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص2اصفهان 
 شمال غربی دوره/محل

 مادی ستانبا
 پارتی )پهلوی اشکانی( میانه

 تالشی، گورانی، زازا، کردی، بلوچیـ  ، تاتیهایمرکزیگویشطبری، گیلکی، گرگانی، سمنانی،  نو
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 :کنیم مورد اشاره می یكبرای نمونه به 
های روستایی، وجود  یکی از حیواناتی است که اکثراً در همه آغل« بز»دانید  طور که می همان

ویند. این فقط یك اسم گ«  böz بُز»ای  حیوان را در گویش طرهشود. این  داری می دارد و نگه
گویند،  ای برای بزها با شکل ظاهری متفاوت اسامی دیگری هم می عام است، ولی در گویش طره

 دهد.   راحتی و بدون اطاله کالم، مخاطب شکل ظاهر یا نوع آن را تشخیص می که به
 این اسامی عبارتند از: 

 (gåzör)گازُر     بز سیاه و سفید -1

 (šöqe)شُ قه     بز بدون شاخ -2

 (dö-kö-lä-nå?eنائه -کُال -)دو  بز با زائده گوشتی در زیر گلو -3

 (degä ا)دِگ  سال سن  بز گوشتی نر با دو -4

 (čäppeš)چاپّش   بز گوشتی نر با یك سال سن  -5

 (kabutt ت)کَبو   رنگ   بز با رنگ خاستری کم -6

 (mörsiyå سیار)مُ    بز تماماً مشکی  -7

 (xalaččeلَچّه )خَ  بز با خط سفید در دو طرف سر -8

 (räše)راشه  ای روشن در دو طرف سر بز با خط قهوه -9

 (töqöli)تُقُلی   سال سن بز گوشتی ماده با دو -10
 (vahi)وَهی      بزغاله تا یك سال  -11
 (nöxråz ز)نُخرا    بز سر دسته گله . -12
 (šir kan)شیر کن     بز نر اخته . -13
 (påčen)پاچِِن    بز نر با سه سال سن . -14
 (kal kan)کَل کَن    چهار سال سن  بز نر با  -15
 (pirä böz)پیر بز      بز با سن باال -16
 (vahi ?äla)وهی آلَ    بز )بزغاله( دو یا سه روزه   -17
 (qalä guša)غال گوشَا   های آویزان و پهن  بز با گوش  -18
 (xanjar gušä)خنجر گوشا    های تیز  بز با گوش  -19
 (våyum gušä)وایوم گوشَا    های کوچك بز با گوش -20

 (qaser)قَصِر     بز ماده که نزاید  -21
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 . 1کنیم ای را نقل می ای طره ها، واژگان و مکالمه جا تعدادی از ضمایر، صرف فعل در این

 «:منفصل» یشخص ریضم 1
 hämä= هاما  ما  man   = من من
 šömä  = شما شما   tö    = تو تو
 numa  = نومَه ها نآ   nun   = نون او
 

 ها: مثال
 man bäšön  روم = من باشونیم من
 tö nätte  = تو ناتِه؟؟ییآ ینم تو
 nun ji bayun  ونیبَ ی= نون ج اوریرا هم ب او
 hämä bäšiman مَنی= هاما باش میرویم ما

 šömä nattiya ه؟ییَ= شما نات د؟ییآینم شما

 numa ji bunaya هیَبونَ ی= نومَه ج دیاوریرا هم ب ها نآ

 «:گسسته»ی شخص ریضم 2
 katåböm = کَتابُم کتابَم    ُم-َم = -
 katåböd = کتابُد کتابَت    ُد-َت = -
  katåbiی = کتاب کتابش   یَش = -
 katåb mun مون = کتاب مان بِِکتا   ِِمان = مون-
 katåb dun دون = کتاب تان بکتا   تان = دون-
 katåb šunشون  = کتاب شان کتابِِ   ِِشان = شون-

 :مشترک ریضم 3
 xåmun = خاموون خودمان  xåm = خام خودم

 xådun = خادوون خودتان  xåd = خاد خودت
 xåšun = خاشوون خودشان  xåyی = خا خودش

 
 

                                                                                                                                              
وجو  توانید به کانال تلگرامی روستای طره مراجعه کنید. در قسمت جست برای شنیدن نحوه تلفظ مطالب فوق می 1
 د. را وارد کنی« ییدارا_ازوون#»
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 :مثال
 xåm bäšön خام بآشون = روم یم خودم

 xåd bura  = خاد بووره ایب خودت

 xåy ji hä هآ یج ی= خا خودش هم هست

 xåmun himan مَنی= خاموون ه میهست خودمان

 xådun zuniya هیَونز= خادوون  دیدان یم خودتان

 xåšun zunanda ونَندَهزدانند = خاشوون  یم خودشان

  :اشاره ریضم 4
 nöma  = نومَه ها ینا  nen   = نِن نیا

 numa   = نوومَه ها نآ  nun   = نوون آن
 

 :مثال
 nen håda  را بده = نِن هادَه نیا

 nun ji babar بَبَر یجرا هم ببر = نون  آن

 nöma bavin نی= نومَه بَو نیرا بب ها ینا

 numa bår = نوومَه بار اوریرا ب ها نآ

 :یپرسش ریضم 5

 ke)کی( = کِه  (ی)چه کس که

 čiči یچیچ ای če= چِِه  چه

 kömin نی= کوم کدام

 kahe)چه وقت( = کَهِِه ی ک

 köyå ای= کو کجا

 sa'in نی= سَئ چگونه

 čand= چَند  چند

 čandaqar= چَندَقَر  قدر هچ

 
 :مثال

 ?ke bammä ( آمد؟ = کِه بَمّآ؟ی)چه کس که
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 ?ävåje če = آواجِِه چِِه؟ ؟ییگو یم چه

 ?čičid bårdä باردآ؟ دیچی؟ = چیا آورده چه

 ?kömin kayä ävåje آواجه؟ آیکَ نی= کوم ؟ییگو یخانه را م کدام

 ?kahe bätte = کَهِِه بآتِّه؟  ؟آیی ی)چه وقت( می ک

 köyå bö'i ؟ییبو ای؟ = کویبود کجا

 ? sa'ine ؟نهی؟ = سَئیا چگونه

 ?čand a guhuz dåre = چَندَ گوهوز دارِِه؟ ؟یگردو دار چندتا

 ?čandaqar ähöse = چَندَقَر آهوسِه؟ ؟یخواب یم قدر هچ

 :مبهم ریضم 6

 hamö= هَمو  همه

 eš= اِش  چیه

 i'= ای  یکی

 härki= هآرکی  هرکه

 üddä= اودّآ   یکم

 nun bi= نون بی  یگرید

 

  :مثال

 hamö handa هستند = همو هَندَه. همه

 eš ki nähä نآهآ. ی= اِش ک ستیکس ن یچه

 i'bi bamandä بَمَندآ یب ینده: اام رگید یکی

  härki äygi bahe. بَهِِه یگیآ ی= هآر ک دیایب هدخوا یم یک هر

 üddä bi bamandä. ندآبَمَ ی= اوددآ ب ندهام رگید (ی)کم کمیك 

 nun bi bammä. بَمّآ یآمد = نون ب یگرید

 :ربط و اضافه حروف 7

 ba بَه=  از

 xåy خوای=  با

 ve وِِ=  بدون

 ba بَه=  به

 yå یا=  تا
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 ve وِِ= بی

 qayra غَیرَ=  جز

 da دَ=  در

 kö کو=  که

 ji جی( = هم)نیز

 
 مثال:

 ?ba ke väpärseوآپآرسه؟  کِه بَه=  پرسی؟ می که از

 ?xåy ke bätteباتتِه؟  که خای=  آیی؟ می که با

 ve tö härgesهآرگس.  تو وِِ=  هرگز تو بدون

 ba hasanä bivåjبیواج.  حسنا بَه=  بگو حسن به

 yå tö nahe näšönناشون.  نُهِِه تو یا=  روم نمی نیایی تو تا

 ve kår baböyönبَبویون.  وِِکار=  شدم کار بی

 tö ji buraبورَه.  یج تو=  بیا هم تو

 
 :شوند می تلفظ امروزی فارسی مانند زیر، ربط و اضافه حروف

 .. یا - پس - اما -چون - اگر

 : آمد خواهد ای طره گویش در متصل ضمیرهای راه هم به «برای» اضافه حرف

 biråm بیرام=  برایم

 biråd بیراد=  برایت

 biråy بیرای=  برایش

 biråmun بیرامون=  مان برای

 birådun بیرادون=  تان برای

 biråšun بیراشون=  شان برای

 
 :مثال

 hayå biråm bårبار.   بیرام هَیا=  بیاور برایم فردا

 ?åvöd ägi biråd bårönبارون؟  بیراد آگی اوُد=  بیاورم؟ برایت خواهی می آب

 pahrå biråy bäbarönبآبَرون.  بیرای پَهرا=  برم می برایش فردا پس
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 ?kahe biråmun bättåreبآتتارِِه؟  بیراموون کَهِِه=  آوری؟ می مان یبرا کی

 bävåjön birådun båreبارِِه.  بیرادوون بآواجون=  بیاورد تان برای گویم می

 hökman biråšun babarبَبَر.  بیراشون حُکما=  ببر شان برای حتماً

 قیدها 8
 زمان ـ قید1

 iru ایرو =امروز 

 hezze هِزِّه =دیروز 

 pare پَرِِه =پریروز 

 išav ایشَو =امشب 

 heččava هِچَّوَ = دیشب

 pare šava شَوَ پَرِِه= پریشب 

 dam sohb صُحب دَم =گاه  صبح

 isål ایسال=  امسال

 påra پارَه=  پارسال

 peråra پِِرارَه=  پیرارسال

 zü  زو =زود 

 der دِر =دیر 

 hä ها =اکنون 

 

 مثال:

 iru aynä häنآهآ. اَی ایرو=  است جمعه امروز

 hezze baššöyönبَشُّویون.  هِزِّه=  رفتم دیروز

 pare väfra bammayaبَمَّیَه.  وافرَ پَرِِه=  آمد برف پریروز

 pare šava vårun dar eštåاِشتا.  دَر واروون شَوَه پَرِِه=  گرفت باران پریشب

 به و است ؤنثم برف کلمه ،«آمد برف» جمله در دستوری جنس وجود علت * نکته: به
 مذکر که «باران» کلمه آن جای به اگر.است مؤنث هم «آمدن» فعل دلیل این

 در فقط)آمد.  باران vårun bammä یعنی شود، می مذکر هم فعل بیاید، است
 .(مفرد شخص سوم
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 išav bäšiman kayäکَیا.  باشیمَن ایشو=  رویم می خانه به امشب

 hečava keryun da böi manبوییمَن.  دَ ریونکِ هِچَّوَ=  بودیم نشینی شب دیشب،

 dam söhb rå äkimanآکیمَن.  را صُحب دَم=  افتیم می راه گاه صبح

 isål såle xübe ä. (ها) آ خوبِِه سالِه ایسال=  است خوبی سال امسال

 påra såle vaye böبو.  وَیِِه سالِه پارَه=  بود بدی سال پارسال

 ?peråra bašöi dah دَه؟ بَشُّویی هپِِرارَ=  ده؟ رفتی سال پیرار

 zü buraبورَه.  زو=  بیا زود

 der baböبَبو.  دِر=  شد دیر

 hä bammäبَمّآ.  هآ=  آمد اکنون

 

 : مکان ـ قید2

 čäp چآپ=  چپ

 råšt راشت=  راست

 peš پِِش=  پیش

 pa پَه=  پس

 var وَر=  نزد

 näzik نآزیك=  نزدیك

 düra دورَه=  دور

 yura هیورَ=  اندرون

 bar بَر = بیرون

 anda اَندَه=  جا این

 niya نیَه=  جا آن

 andahå اَندَها = جاها این

 niyahå ها نیَه=  جاها آن

 davr داور=  پیرامون

 

 مثال:

 čäp va bašaبَشَه.  وَ چآپ=  برو چپ سمت از

 råšt va vagelوَگِل.  وَ راشت=  برگرد راست سمت از
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 bura var man bavinönبوَینون.  من روَ بورَ=  ببینم من نزد بیا

 raz xübä näzik dah buبو.  د دَه نآزیك خوبآ رَز=  باشد ده نزدیك خوب است باغ

 mösanqur xelle düra häدورَهآ.  خِلِه مُسَنقور=  دور است خیلی مسنقور

 hasanä yura kayä da häهآ.  دَ کیآ یوره حَسَنآ. = است خانه( داخل)اندرون  حسن

 baša bar bavin särmå'ä. (ها)آ سآرما بَوین بَر بَشَه=  سرد است؟ هوا ببین بیرون روب

 ?qadah hämä anda ešte'aئَه؟  اِشتِه اَندَه هآمآ قَدَح=  جاست؟ این ما کاسۀ

 niya va baše vahtaräوَهتَرآ.  بَشِه وَ نیَه=  است بهتر بروی جا آن از

 ?andahåd badiyäیآ؟ بَد اَندَهاد=  دیدی؟ رو جاها این

 niya hå xabare nähäنآهآ.  خَبَرِِه ها نیَه=  نیست خبری جاها آن

 davr raz bajüبَژو.  رَز دآور. = بگرد را باغ( اطراف) پیرامون
 

 : مختص قید ـ3

 hanü هنو=  هنوز

 härges هارگِس=  هرگز

 hamüšä هَموشا=  همیشه

 yakåv یَکاو=  ناگاه

 yak  nàxbari یَکناخبَری=  ناگهانی

 maga مَگَه=  مگر

 

 :مقدار قید ـ4

 veš وِِش=  بیش

 kam کَم=  کم

 juy جوی=  زیاد

 veštar وِِشتَر=  تر بیش

 kamtar کمتر=  تر کم

 läk läk الک الک=  قطره قطره

 föråvun فُراوون=  فراوان

 besyår بسیار=  بسیار
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 :تصدیق قید ـ5

 ara اَرَه=  آری

 hökman حُکما=  حتماً

 
 مثال:

 ?hanü anda heهِه؟  اَندَه هَنوو=  جایی؟ این هنوز

 härgas niya nakömön šöشو.  نَکومون نیَه هآرگِس. = رفت نخواهم جا آن به هرگز

 hamüšä virad äkarönآکَرون.  ویرَد هَمووشآ=  کنم می یادت همیشه

 yakåv e'i sadå år ammäاَمّا.  ار صدا ای یَکاو=  آمد صدایی یك ناگاه

 šöyani yaknåxbari böبو.  یَکناخبَری شوئَنی=  بود ناگهانی رفتنش

 maga nen kö tö baheبَهِِه.  تو کو نِن مَگَه=  بیایی تو که این مگر

 veša dö ru bäbkišeبآکیشِه.  رو دو وِِشَه=  کشد می طول روز دو از بیش

 juy nömäköd dari kärdäکارد.  دَری نومآکود جوی=  توی آن ریختی نمك زیاد

 veštar vira hämä kaکَه.  هآمآ ویرَ وِِشتَر=  کن ما یاد تر بیش

 åv läk läk ätte'aئَه.  آتِّه الک الک او=  آید می قطره قطره آب

 påra guhuz föråvun böبو.  فُراوون گووهووز پارَ=  بود فراوان گردو پارسال

 ara bättönبآتّون.  اَرَه=  آیم می آره،

 hökman bäšönبآشون.  حکمَا=  روم می حتماً
 

 : گمان قید ـ6

 gåhä گاهآ =شاید 

 mune موونِه= گویی 

 

 :منفی ـ قید7

 nä نا=  نه

 ešrå اِشرا= گاه هیچ
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 :تمنا قید ـ8

 ägene åyå آیا آگِنِه= شود  آیا

 xåš kö کو خاش= کاشکی

 

 : حالت قید ـ9

 åssä, savök سَوک اسّآ،= آهسته 

 xår خار= آسان 

 döšvår دُشخوار= دشوار 

 fåšak فاشَکی= آشکارآ 

 qåyöm قایُم= پنهان 

 sövår سُوارآ= سواره 

 piådä پیادآ= پیاده 

 eštå'ä  اِشتائآ= ایستاده 

 håčäštä هاچآشتآ= نشسته 

 

 : سوگند ـ قید10

 ba xödå خدا بَه= خدا  به

 ba sar سَر بَه= جان  به

 
 :مثال

 gåhä baheبَهِِه.  گاهآ= بیاید  شاید

 mune våhåräواهارآ.  مونِه= است  بهار گویی

 nä bättön , nä bähälön bašeبَشِه.  بآهالُن بآتُّون، نآ نآ= بروی  گذارم می نه آیم، می نه

 ešrå nakömön ammäاَمّا.  نَکُمُون اِشرا= آمد  نخواهم گاه هیچ

 ئَه؟ بَهِِه خوبَه وآفرَه یَه آیا آگِنِه= بیاید؟ خوب برف یك شود می آیا
 ägene ya väfra xüba bahe'a? 

 xåš kö påra bäššö'imanبآشّوییمَن.  پارَه کو خاش=  .رفتیم می پارسال کاشکی

 åssä bašaبَشَه.  اسّآ= برو  آهسته

 xelle xåräخارا.  خِلِه= آسان است  خیلی
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 fåšaki äyvåtآیوات.  فاشَکی=  .گفت می آشکارا

 qåyöm baböبَبو.  قایُم= شد  پنهان

 sövårä bammäبمّآ.  سوارآ= آمد.  سواره

 piyådä baššöبششو.  پیادآ= رفت  پیاده

 eštå'ä ätangäštآتَنگآشت.  اِشتائا= کرد می نگاه ایستاده

 håčäštä nömåzi hå äkäآکا.  ها نُمازی هاچآشتآ= خواند  می نماز نشسته

 baviniman ke daqqat äkareباتّون.  خدا به= آیم می خدا به

 ba sar bäbemبابِِم.  سَر به= پدرم  جان به
 

 :ای طره گویش در« استن» مصدر افعال صرف

 :ساده حال( 1

 himan هیمَن=  هستیم    hön هُن= هستم

 hiya  هییَه=  هستید     he هِه= هستی

 handa هَندَه= هستند (häyaهایَه : ( )مؤنثhäها :مذکر(= )است)هست

 مثال:

 .man därä'i hön .هُن دارایی من=  .هستم ای طره من

 .tö rafiq xåm he .هِه خام رفیق تو=  هستی. خودم دوست تو

 .aliya püra'e xübe häها.  خوبِِه پورائِه علیا. = است خوبی پسر علی

 .zährå'e döte 'e xübe häya .هایَه خوبِِه ئِه دوتِه زاهرائِه. = است خوبی دختر زهرا

 هیمَن.  یا خای هموشا داراییَه هاما. = هستیم هم با همیشه هاای طره ما
hämä därä'iya hamüšä xåy yå himan. 

 
 .هییَه خوب خِلِه ویونچَه شما. = هستید خوب خیلی ها ای ابیانه شما

šömä viyunĉa xelle xüb hiya. 
 

 هَندَه.  او پُر همو دارا قناتَ. = هستند پرآب هنوز طره های قنات

qanåta därä hamö pör åv handa 
 

 .شود نمی تلفظ آشکار صورت به «ھ»باال،  افعال همه تلفظ ـ در1نکته: * 

 اضافه ها آن ابتدای به «ن» یك کافیست باال، افعال کردن منفی ـ برای2 
 ...(نهه ـ نهون ـ.)شود
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 ای طره گویش در «بودن» مصدر افعال صرف

 :ساده گذشته( 2
  bö'iman یمَنبوی=  بودیم   böyön بُیون=  بودم

 bö'iya بوییَه= بودید   bö'i بویی=  بودی

 bö'anda بوئَندَه=  بودند  (bö'a بویه= )مؤنث böبو =  بود

 مثال:

 hezze vahtar böyönبُیون.  وَهتَر هِزِّه=  بودم بهتر دیروز

 ?kiyå bö'iبویی؟  کیا=  بودی؟ کجا

 pare håli vahtar böبو.  وَهتَر حالی پَرِِه= بود  بهتر حالش پریروز

 iru pišim bärza da bö'imanبوییمَن.  دَ بارزَ پیشیم ایرو=  بودیم برز ظهر امروز

 ?heččava kiyå bö'iyaبوییَه؟  کیا هچَّوَه=  بودید؟ کجا دیشب

 vad balå'e böبو.  بَالئِه وَد=  بود بدی بالی

 .شود اضافه ها آن ابتدای به «نَ» یك کافیست باال افعال کردن منفی نکته: برای* 
 ...(نَبو نَبویی، نَبویون،)

 

 :التزامی مضارع( 3

 biman بیمَن=  باشیم   bön بُن=  باشم

 biya بییَه=  باشید    be بِِه=  باشی

 banda بَندَ=  باشند (نثؤم)بوئَه ( )مذکر buبو =  باشد

 مثال:

 .aga bön bättön .باتُّن ، بُن اگه. = آیم می ، باشم اگر

 .aga be buraبورَه.  بِِه، اگه. = بیا باشی، اگر

 aga bu biyävåjön .بیاواجُن بو، اگه=  گویم می او به باشد اگر

 buraya xåy yå bimanبیمَن.  یا خای بورَیَه=  باشیم هم با بیایید

 sar pišim miunmår da bayaبَیَه.  دَ مار میون پیشیم سر=  باشید مار میون ظهر سر

 آنَندَه.  داق بر بَندَه، دَ کیا=  کنند می باز را رد باشند، خانه
kayä da banda, bar dåq änanda 
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 :آینده( 4

 kömiman bö بو کُمیمَن=  بود خواهیم  kömön bö بو کُمُن=  بود خواهم

 kömiya bö بو کُمیَه=  بود خواهید  köme bö بو کُمِه=  بود خواهی

 kömanda bö بو کُمَندَه=  بود خواهند köme bö( مذکر) بو کُمِه=  بود خواهد

 köme a bö( مؤنث)بو ئَه کُمِه

  مثال:

 hamüšä virad kömön böبو.  کُمُن ویرَد هَموشا=  بود. خواهم یادت به همیشه

 man nabön , tö köme böبو؟  کُمِه تو نَبون، مَن=  بود؟ خواهی تو نباشم، من

 ?hayå åmud dah da köme böبو؟  کُمِه دَ دَه ودعام هَیا=  بود؟ خواهد ده در عمویت فردا

  .بو ئَه کُمِه دَ تِهرون پَهرا ماما=  بود. خواهد تهران در فردا پس مادربزرگ
måmå pahrå tehrun da köme a bö 

 .بو کُمیمَن دَ کَیا اَینا شَوَ. = بود خواهیم خانه در جمعه شب
 šava aynä kayä da kömiman bö. 

 بو. کُمیَه هاما خای کو زونُن. = بود خواهید ما اب که دانم می

 zunön kö xåy hämä kömiya bö. 
 åhår aylåq da kömanda bö .بو کُمَندَه دَ اَیالق واهار. = بود خواهند ییالق در تابستان

 نَکُمُن: شوند می منفی ها، ابتدای آن به «مفتوح نون» افزودن با باال افعال * نکته: همه
 بو... بو، نَکُمییَه هبو، نَکُمِ

 

 :استمراری ماضی( 5

 kömå böimanبوییمن  کُما=  بودیم می kömå böyönبویون  کُما=  بودم می

 kömå böiyaبوییه  کُما=  بودید می  kömå böyiبویی  کُما=  بودی می

 kömåböyandaبوینده  کُما=  بودند می  kömå bö( مذکر)بو کُما=  بود می
 kömå böya (مونث)بویَه کُما

 مثال:

 .نَمآهآشت بویون، کُما نیَه اگه. = گذاشتم نمی بودم می جا آن اگر
 aga niya kömå böyön,namähäšt. 

 .باششویی بویی کُما من یا بَه جی تو اگه. = رفتی می بودی من جای به هم تو اگر
aga tö ji ba yå man kömå boyi, bäššöyi. 

 .بویون نَکُما اَندَه من بو، کُما بابِِم اگه. = بودم نمی جا این من بود، می پدرم اگر
aga bäbem kömå bö, man anda nakömå böyön. 
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 آکاردی. مون کُماک کُمابوییمن، هاما اگه. = کردیم می کمکت بودیم، می ما اگر

aga hämä kömå böyiman , kömäk mun äkärdi. 
 باهِت.  دون رَز ابوییَه،کُم اگه. = دادید می آب را تان باغ بودید، می اگر

aga kömå böiya , raz dun dun bähet. 
 .آهآشت نَشون بویَندَه، کُما اگه. = گذاشتند نمی بودند، می اگر

aga kömå böyanda , našun ähäšt. 
 

 نَکُمون .کرد منفی را ها آن توان می باال، افعال تمامی ابتدای به «نَ» افزودن با :نکته* 
 ...وب بو، نَکُمیمَن

 

 :نقلی ماضی( 6

 böyähiman بویآهیمن=  ایم بوده  böyähönبویآهون. =  ام بوده

 böyähiya بویآهییه=  اید بوده  böyäheبویآهه.  = ای بوده

 böyehanda هنده بویه=  اند بوده   böyähä بویآها=  است بوده

 مثال:

 man peštar anda böyähönهون.  بویآ اَندَه پِِشتَر مَن=  ام بوده جا این قبالً من

 tö xåd ji gereftår böyäheهِه.  بویآ گرفتار جی خاد تو=  ای بوده گرفتار هم خودت تو

 hezze xäy ji rujä böyäبویآ.  روجآ جی خای هِزِّه=  است بوده روزه هم خودش دیروز

 هیمَن.  بویآ جُوون روزگارِِه جی هآمآ=  ایم بوده جوان روزگاری هم ما
hämä ji ruzögåre jövun böyähiman. 

 .هییَه بویا وآچآ روئِه یَه جی خادون= ید  بوده بچه روزی یك هم خودتان
xådun ji ya rue väčä böyähiya. 

 .هَندَه بویِِه شِریك دَ گناه نِن بَه جی نومَه. = اند بوده شریك گناه این در هم ها آن

numa ji ba nen gönåh da šerik böyehanda. 
 

 :کرد منفی را ها آن توان می باال، افعال تمامی ابتدای به «نَ» افزودن با :نکته* 
 ...نَبویآهون، نَبویاهِه، نَبویاهییَه

 

 :بعید ماضی( 7

 böyä böبوییمَن.  بویآ=  بودیم بوده  böyä böyönبویون.  بویآ=  بودم بوده

 böyä bö'iyaبوییَه.  بویآ=  بودید بوده  böyä bö'iبویی.  بویآ=  بودی بوده
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 böye böandaبویندَه.  بویه=  بودند بوده   böyä böبو.  بویآ=  بود بوده

 
 .دارند تری کم بسیار کاربرد بودن فعل دیگر های زمان به نسبت( ای طره گویش در)باال  افعال* 

 مثال:

 بویون. بویآ نیه جی خام گاهآ. = بودم بوده جا آن هم خودم شاید

gåhä xåm ji niya böyä böyön. 
 بوییَه؟ بویآ نیَه جی خادوون نَکَرِِه=  بودید؟ بوده جا آن هم خودتان نکند

     nakare xådun ji niya böyä bo'iya? 
 .بویندَه بویِِه نیَه جی خاشون نَواج. = بودند بوده جا آن هم خودشان نگو

navåj xåšun ji niya böye bö'anda. 
 

 : های روزمره مثال برای مکالمه
 :اند دیده را دیگر یك محله در که( وـ ـ مروارید فاطمه)+خانم  ود مکالمه

 
 ?mörvåri مرواری؟ + 

 مروارید؟+

 
 bale fåtmä jun .جون فاطما بله--

 .جان فاطمه بله--

 
 ?če ajab ba di amma'i,kiyå he čan ruaروئآ؟ ( د)چَن اَمَّیی، کیاهِه دی بَه عجب چه+

 روزه؟ چند کجایی ،(شد پیدات)آمدی  دید در عجب چه+

 
 .sa ruä kayä da välön  .وآلُن دَ کیآ روئآ سَه --

 ام(. )در خانه هستم و خوابیده .ام افتاده خانه توی روزه سه--

 
 ?vu'i,čerå چرا؟  وویی،+

 چرا؟ وای، ای+

 ?nåčåqön,nazunön sinäpälim kärdäکآردآ؟  سینآپالیم نذونُن ناچاقُن،--

 کردم؟ پهلو سینه دانم نمی مریضم،-- 

 
 ?håkam ba sar, kiyå da baččå'iبَچّآیی؟  د کیا سَر، بَه هاکم+
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 خوردی؟ سرما کجا سر، به خاکم+

 
 .، بچائُن(رد)دآ نَمی زمین. بچینُن ذُرآک علف گُر ای دَ بَرقَه بشویون دادا،--

dådå,baššöyön barqah da 'i gör alafzöräk bačinön,zamin nami dä baččå'ön. 
 .خوردم داشت، سرما نم زمین بچینم، ذرت علف دسته یك برقه رفتم واهر،خ--

 
 ?sa'ine hä,vahtareوَهتَرِِه؟  هآ، سَیینه+

 بهتری؟ حاال،  طوری چه+

 
 .iru üddä vahtarön' .وهتَرُن اودّآ ایرو--

 .بهترم کمی امروز--

 
 ?čičid baxärdäبَخآردآ؟  چیچید+

 خوردی؟ چی+

 
 .بَخآ پارتوم ای بو، بَپائآ تِهدُ نن شوروای اودّآ--

 'üddä šurvåy nen döte bapåä bö,'i pärtum baxä. 
 .خوردم مقدار یك بود، پخته دختر این شوربآ کمی--

 
 ?yušnå'ä e čed baxärdä بَخآردآ؟ چِِد یوشنائائِه+

 ای؟ خورده چیزی ای، جوشانده+

 
 .بآسّآهون تِل د شون یوشنائآ خِگَه یه دَ روئآ سه نن دادا، اره--

ara dådå , nen sa ruä da ya xega yušnå'ä šun da tel bässä hön. 
 .اند بسته من شکم به جوشانده خیك یه روزه سه این تو خواهر، آره--

 
  .بارُون بیراد نداره اَگَه گل چاهار و بِِنافشآ+

benäfšä vö čåhår göl aga nadåre biråd bårön. 
 .بیاورم برایت نداری اگر گل چهار و بنفشه+

 
 .وَهتَرُن اودّآ را نن بمخآ، باردآبو گُله جی حَبَّی دو ،دارُن، دادا نآ--

 nä dådå dårön,dö habbay ji göle bårdä bö bamxä,nen rå 'uddä vahtarön 
 .بهترم کمی همین برای خوردم، بود آورده بانو گل هم قرص دوتا. دارم خواهر، نه--
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 .kåre dårbe bavåj بَواج.  داربه کاره+

 .بگو باشی، داشته کاری+

 
 .bu dådå jun, xödå xåšiyad håde .هادِه خاشیَد خدا جون، دادا بو--

 .بده خوشی تو به خدا جان، خواهر باشه--
 

 :اند دیده را دیگر یك محله در که( مهدی-- و اکبر علی)+آقا  دو مکالمه

 (.رود می خانه به دارد و رسیده تهران از اتوبوس با )مهدی

 
 mähdiماهدی + 

 مهدی؟+

 
 ba'le alikbar علیکبر  بله --

 اکبر؟ علی بله --

 
 ?delöd ba tehrun bavätبَوآت؟  تهرون بَه دِلُد+ 

 کندی؟ دل تهران از+ 

 
 ara če karön .کرون چه اَرَه، --

 .کنم چه آره، --

 
 ?xåy ke bamma'iبَمَّیی؟  که خای+ 

 اومدی؟ کی با+

 
 xåy åqå akbari .اکبری اآق خای --

 اکبری. آقا با--

 
 ?varö väče hämä nabö'andaنَبویندَه؟  هآمآ وَرووآچه+ 

 نبودن؟ ما های بروبچه+ 
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 nä, etane ba di naböنَبو.  دی به کو اِتَنِه نآ، --

 .نبود پیدا کسی نه، --

 
  ?tehrun da ji väče hämäd nadiنَدی؟  هآمآد وآچِِه جی دَ تِهرون+ 

 ندیدی؟ رو ما های بچه هم تهران+ 

 
 čerå, pare qiyåsi da abbåsäm di, xüb bö .بو خوب دی، عبّاسآم دَ غیاثی پَرِِه چرا، --

 .دیدم را عباس غیاثی خیابان در پریروز چرا --

 
 نایآ؟ دَهونُدُد دَ چیچیآ نِن هَنگاشت، نآشِه چرا+ 

 čerå näše hangåšt, nen čičiyä da dahunödöd nå'ä? 
 دهانت؟ توی گذاشتی چیست این بزنی؟ حرف توانی نمی چرا+

 
 .adandunam vahäštä, danduna amaliya .عَمَلیَه دندونَ وَهآشتآ، دندونَم --

 .عاریه دندان گذاشتم، دندان--

 
 ?nen rå baššöyä bö'i tehrunتهرون؟  بویی بَشّویآ را نن+ 

 تهران؟ بودی رفته همین برای+ 

 
 .روزگارآ رو ده تماشا دیل دیل بویون بَشویآَ د مآردَنی بابا نن میون به ،پس نا --

nä pas, ba miyun nen båbå märdani da baššöyä böyön dil dil tamåšå, dah ru ru 
 .آزگار است روز ده گذرانی، خوش و سیاحت بودم رفته مردنی بابا این وسط پس، نه--

 
 ?xelle šun bi hå girätiهاگیرآتی؟  بی شون خِلِّه+ 

 (دندان هزینه) گرفتند؟ از تو خیلی+

 
  .تومن چاهارهزار مُزِِنّا هادا، پولی پورآ نن نذونن، --

nazunön, nen pürä püli hådå, mözennä čåhår hazår töman. 
 تومان. چهارهزار که این مثل داد، را پولش پسر این دانم، نمی--

 
 ?bäbeh, čähär hazår töman تومَن؟ هزار چاهار ه، بآبِِه+ 

 تومان؟ چهارهزار( وای ددم)اوه +
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 .nä pas, čåhår qöruš .قروش چاهار ناپس، --

 .قِران چهار پس، نه

 ?hä xåröd hä? če bäše xä ؟(رد)خآ بآشِه چِِه هآ؟ خارود هآ+ 

 بخوری؟ توانی می چیزی راحتی؟ حاال+ 

 
 .وئآر چن نن بَراَمَّیآ رَقَم هآف بابِِم بابا، نآ--

nä båbå, bäbem häf raqam bar ammayä nen čan ru'ä. 
 .روز چند این توی درآمده جور هفت پدرم ؛ بابا نه--

 
 ?hä nen če kåre bö kö badkä؟ (رد)بَدکآ کو بو کارِِه چه نِن ها+ 

 کردی؟ که بود کاری چه این حاال+ 

 
 .وابو روَهتَ آیوات ساجآ دندون مِرا. نآشاخآ چِِم نَبو، چارآئِه --

Čårä'e nabö, čem näšå xä. merä dandun såjä äyvåt vahtar väbu. 
 .شود می بهتر گفت می ساز دندان مرد. بخورم چیزی توانستم نمی نبود، ای چاره --

 
 نِه؟ دهونی دَ دار دَندآ کُلوسائا نن هاده تومن چاهارهزار آشه جی عاقلِمَند ادم+ 

ådam äqlemand ji äše čåhår hazår tòman håde nen köluså'ä dandä dår da 
dahuni ne? 

 دهانش؟ توی بگذارد را دار دندانه ساب کلوخ این بدهد، تومان چهارهزار رود می هم عاقل آدم+

 
 .säv ka hätan, pässå xåd ji bärässe .باراسسِه جی خاد پآسّا هاتَن که صاور--

 .رسد می هم خودت نوبت کن، صبر حاال--

 
  .نانُن دهونُم د چه نزن جی بمرون واشَه به گها من+ 

man aga ba väša bamerön ji nezan  če'e dahunöm nänön. 
 .گذارم نمی دهانم توی چیزی چنین هم، بمیرم گرسنگی از اگه من+ 

 
 .هانگیر بی واتَم نَندَقه بَرآس، کارود بَه بَشَه جی االن. اِشتِه پا بدآوینون، شَوَد هآ --

hä badävinön,šavad på ešte. alån ji baša ba kåröd baräs, nandaqa våtam bi hå 
nagir. 

 .نکش حرف از من قدر این برس. کارت به برو هم االن دراز است،  شب بینمت، می حاال --
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 .هایَه باک چراغ آو ایشَو بَه، دَ مسنقور وار گل سا پِِشَه وَنشه ویرد پسین بشویون، بو+ 

bu baššöyön, pasin virad va naše peša så gal vår mösanqur da ba, 'išav åv 
čöråqbak häya. 

وار )محلی جوی آب که آب را به  سر سا )سایه( از قبل نرود. یادت عصر رفتم، باشه+ 
 .بك است چراغ آب امشب. باش مسنقور دهند( دیگر تحویل می یك

 
 .باتارون چایی و قند وَنَشِه، ویرَه قورید و کتری باتُن، بو --

bu bättön,ketri vö qurid vira vanaše, qand ö čå'i bättårön. 
 .آورم می چایی و قند نرود، یادت قوری کتری آیم، می باشه --
 

 یك خاطره، یك آرزو
 .آتِّه دَ دارا بَه گُرد سَیل ای را یَه سالَه سی هآر کو بآشنویآ مون گُردتَرَه بَه

ba görd tart mun bäšnöyä kö här si såla ya rä, 'i sayl görd ba därä da ätte 
 .آید می طره در بزرگ سیل یك بار، یك سال سی هر که شنیدیم ترها بزرگ از

 
 .بو گُردِه ویرَشونا،بَالئِه ها خِلِه کو 1335 ساله سیل

 sayl såla 1335  kö xellehå virašunä, balå'e görde bö 

 .بود بزرگی بالی دشان است،یا ها خیلی که 1335 سال سیل

 
 .بَمّا 1365 ساله جی سیل بی ای

1365 bammä 'i bi sayl ji såla  

 .آمد 1365 سال هم دیگر سیل یك

 
 .بَکاردا دِری کو ها ساله سَه دو سَیومینآ سیل

sayl sayöminä dö sa såla hä kö deri bakärdä. 
 .کرده است دیر که هست سالی سه دو سومی سیل

 
 هآیَه دَ را به حسابیَه رَقَه آواجِِه اخبار کو هنِزَنِ

nezane kö axbår ävåje raqa hasåbiya ba rå da häya 
 .راه است تو حسابی سامانه یك گوید، می اخبار که طوریاین

 
 ..بَلُوِِه وافراو و بَگیرِِه جی ها اندَه یپارَ اگه

aga päri andahå ji bagire vø väfråv balöve... 
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 ...بخورد تکون برفاب و بگیرد هم را جاها این پرش اگه

 
 .بو دَ را به جنا سیوم سیل گاهآ

gåhä sayl sayyömjenä ba rå da bu. 
 .باشد راه توی سومی سیل دارد احتمال

 
 .هَندَه بَمَّیِِه د تیرَما به جِِنِه پِِش سَیلَه دو چه اگر

agar če dövsayla pešjene ba tiramå da bammaye handa. 
 .آمدند ماه تیر توی قبلی سیل تا دو چه راگ

 
 xödå ba räšt åre .اره راشت به خدا

 (اصطالح) .شاءاهلل إن باشد خیر
 

 اصطالحات و ها کنایه
ای کاربرد دارد، اشاره  ها و اصطالحات که در گویش طره جا به چند نمونه از کنایه در این

 کنیم: می
 .افتادم نفس و نا از: یمعن   ba hanåsa bakäton« بکاتن هناس به»

 .افتادن نفس نفس به و زیاد خستگی از کنایه: مفهوم=
 
  jujumez« جوجومِز»

 .ترسو جرئت، و دل کم =
 
 معنی: به کول من انداخت.   kula mani nå «نا منی کولَه»

 من  گردن = انداخت

 
  kula yå nanaya «نَنَیَه یا کولَه»

 .نندازید دیگر هم گردن= 

 
 sabandöm ba her kät «کآت هِر بَه مبندُ سه»

 کمر انتهای ناحیه شدید درد از کنایه= 

  .لگن و کمر های مهره اتصال محل کمر، انتهایی قسمت sabandبَند =  * سَه
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 gumay äše baträke «بتراکه آشِه گومَی»

 زیاد شدن چاق از کنایه=  

  .باسن برآمدگی guma=  گومَه* 

 
  milåxad väkišön «وآکیشُن میالخَد»

 (شدید تهدید) .کشم می را هایت ناخن= 

 ناخن milåxaمیالخَ = * 

 
   däsad ba zung xåd bagir« بگیر خاد زونگ بَه داسَد»

 .بگیر خودت زانوی به را هایت دست
 = به خودت اتکا کن

 زانو zung * زونگ =

 
 .مکد می پستانك mökmöke ämöje« آمُجِِه مکمکه»

 کردن بیهوده اوممد کار از =کنایه
 پستانك /   mökmökeمُکمُکِه  *

 زدن میك پستانك mökmöke möttanمُتَّن  مکمکه :* فعل

 
 .خورد می ترک سنگ، امشب išav sang väträke« واتراکه سنگ ایشو»

 .شدید سرمای از = کنایه
 
 دارکوب دهان مانند: معنی  nezan  dahun törtörä «ترترا دهون نزن»

رود و یا هر  انار به کار می و هندوانه رنگ توصیف برای تر بسیار )بیش رخیس از کنایه =
 چیزی که رنگ قرمز تندی دارد.(

 
 مار دم مانند: معنی nezan  döm mår« مار دم نِزَن»

 .بسیار تلخی از کنایه =
 
 که چیست گرگ :معنی  Värg čičiä kö potovey bu« بو پاتاوی کو چیا چی وارگ»
  د.باش بندش ساق
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 (پیچیدند. می پاها ساق و مچ دور به و بافتند می پشم از که پهنی : نوارpotoveپاتاوه )* 

 .بخواهند را آن از جزئی که ارزشی بی چیز از = کنایه

 .باشه پاچش کله که چیه مورچه :فارسی مشابه
 
 به که خری .دندگی یك و لجبازی به معروف سیاه، کامالً خر  xardezä «خَردِزا»
 تا خورد می را آخور کف خاک که است معروف .است راضی صاحبش ضرر و خودش مرگ
 .بزند ضرر صاحبش به و شود بیمار

 .دهد می آزار را دیگران خود، به زدن آسیب با که لجبازی انسان از آمیز توهین ای کنایه =
 
 (سخت سنگ نوعی) قُرقُشُم مانند: معنی  nezan qörqöšöm« قُرقُشُم نِزَن»

 . سفتی و سختی نهایت از ایهکن =

 
 (توزین سنگ= سایاقون)سایاقون  مانند: معنی nezan säyäqun« سایاقون نِزَن»

 .سفتی و سختی نهایت از کنایه =
  gåd ji kö ägi bahrine pa suy bäy šö« بایشو سوی پَ بَهرینه آگی کُ جی گاد»

 «بروی نژادش پی در باید بخری، خواهی می که هم گاو :معنی

 (اهمیت کم موارد در حتی) انتخاب. هر از قبل تحقیق، و دقت از = کنایه
 
 .هاون در جو مانند: معنی  nezan yä ba yennä« یِِنّا بَ یا نِزَنَ »

 .کوفتگی و خستگی نهایت از کنایه =
 
 .شهاب مانند: معنی nezan  össårä« اُسّارا نِزَنَ »

 . سرعت نهایت از کنایه =

 
 .مورد مانند معنی  nezan  murt« مورت نِزَن»

 . سبزی نهایت از کنایه =
 ((دهخدا هنام لغت) .باشد سبز غایت به آن برگ که سبز همیشه درختی )مورد

 
 شَبَق )نوعی سنگ خیلی براق( مانند: معنی  nezan shövâq« شُواق نِزَن»

 .بسیار براقی و سفیدی از کنایه =
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 .تگرگ نندما: معنی nezan  te ärs« تِآرس نزَن»

 .(ها نوشیدنی برای تر بیش) بسیار سردی و خنکی از کنایه =

 
 .میش دهان مانند: معنی  nezan  dahun meša« مِشَ دَهون نِزَن»

 .مطبوع و چسب دل گرمای از کنایه =
 
 .مژة مار مانند: معنی  nezan  möjä mår« مار مژا نزن»

 .(اعوجاج و انحنا بدون)صافی  و راستی انتهای از کنایه =
 
 « ک اتش بیرام د ناها بلندتر نون از ک کوئه نون سر بشه»

baša sar nun ku e kö az nun bölantar nähä da biråm ataš ka  
 کن. روشن آتش برایم نیست، بلندتر آن از که کوهی سر برو :معنی

 گیرد. قرار دیگری کالمی تهدید مورد شخصی که رود می کار به زمانی المثل ضرب = این
 روشن از نداشت، وجود امروزی ارتباطی وسایل که گذشته های زمان که در توضیح این* 

 استفاده حکومتی مأموران به اخبار رساندن برای بلند های کوه قله بر آتش کردن
 .کردند می

 
 :کنید توجه ای طره گویش در زیر های مصدر به

 (شدت با) دادن تکان  = håteknå'anدادن / هاتکناین تکان  = teknåa'nتِکنایَن

 و کردن تحریك  = valövnå'an/ وَلوناین (آرامی به) دادن تکان  = lövnå'anلُونایَن
 .(اصطالح) کاری انجام برای کسی کردن تحریض
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 :1واژگانی از گویش روستای طره
 های طبیعی ـ پدیده1

 آوانگار ای طره فارسی
 åv او آب

 dölöngå?ä دلنگائا آبشار
 ösåra ، اسّارَ ]استخر[ یر، استخر، برکهآبگ

 bärqa بارقَ آذرخش، صاعقه
 smunå اسمون آسمان

 åftåv آفتاو ، قرص آفتاب، خورشید
 åhön اهن آهن
 ävr آور ابر
 våy وای باد

 vårun وارون باران
 väfra وافر برف
  - بهمن
 biyåbun بیابون بیابان
 téärs آرس ته تگرگ

 qörömbeŝ مبشقر تندر، رعد
 ĉäŝmä چاشما چشمه

 håka, zamin هاک، زمین خاک، زمین
 xåla خالَ خاکستر

 lå ال درّه
 deryå دریا دریا

 dåqasavzosur داقَ ساوز و سور رنگین کمان
 rud, råxunä رود، راخونا رود ، رودخانه

                                                                                                                                              
  های مأخذ زیز است:ها بر اساس واژه انتخاب واژه 1

های ایرانی نو، جلد اول و دوم؛ فرهنگستان زبان و  ها و گویش ن دوست؛ فرهنگ تطبیقی ـ موضوعی زبا محمد حسن
 ادب فارسی

 به شرح زیر است:حروف صدادار * عالئم آوانگاری 
a =مانند : اکبر Akbar ä=اول( یمعنا به)مانند: آوَّل  آ ävval  å =آب( ی: او)به معنامانند آ و اُ نیب åv 
e =ِعصمتمانند و عِ ا :  esmat   i =نی: امانند ای و ی in o =ُدی: اممانند ا omid 
ö = ،ُعقاب( ی)به معنا : اُلُهماننداölöh  u پوستمانند او : pust  ü = دود( یمعنا )به : دوماننداو dü  

 شوند. اند و یا همانند فارسی گفته می ای خالی است، یا معادل نداشته که در گویش طرههای جدول  ** بعضی از خانه
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 reqa رِِق، ریگ، شن، ماسه
 zamin زمین زمین

 ŝabnam شبنم ژاله، شبنم

 så سا سایه
 össårä اُسُّارا ستاره
  - سُرب
 sang سنگ سنگ

 Käläku boland کالّاکوبلند قله کوه

 kuf کوف کوه
 gärdogülüŝ گارد و گولوش گرد و غبار

  - گِل
 måh ماه ماه

 mahtåv مهتاو ماهتاب
  - مِس
 dama دَمَ مِه
 yäx یاخ یخ

 

 ـ زمان2
 آوانگار ای طره فارسی

 ru (ruj) رو )روج( روز
 ŝava شو شب

 sefidä سفیدا دم  پگاه، سپیده
 söhb صحب صبح
 piŝim پیشیم ظهر

 báda piŝim, pasin بعد از پیشیم، پسین بعدازظهر، عصر
 vungaŝum ,- ، وونگَ شوم ]غروب[ گاه، غروب شام

 hä ها اکنون
 iru ایرو امروز
 Iŝav ایشو امشب
 hezze هزّه دیروز

 heŝava heĉava هِشَو / هچّو بدیش
 pare پَره پریروز
 pareŝava پَرِِشَوَ پریشب
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 hayå هیا فردا
 pahrå پَهرا / پهرُ فردا پس
 paspare پس پره پریروز پس

 peŝährå پشاهرا فردا پسین
 Isål ایسال امسال
 påra پار پارسال

 må ما ماه
 såla سال سال
 våhår واهار بهار

 tiramå رماتی تابستان
 på’iz پاییز پاییز

 zemessun زمسّون زمستان

 

 ـ سَمت و جهت3
 آوانگار ای طره فارسی
 öömål شمال شمال
 jönub جنوب جنوب
 ŝärq شارق مشرق
 qärb غارب مغرب
 bålå- dim باال ـ دیم بَر، باال

 her هِر زیر، پایین
 pa پَ پس
 peŝ پِِش پیش

 

 ها ـ گیاهان و میوه4
 آوانگار ای طره رسیفا

 galü - halikäŝtä گالو، هلی کاشتا آلو، آلوچه
 ärzona آرزنَ ارزن

 enår اِنار انار

 anjil انجیل انجیر
 angür انگور انگور
 våyum وایوم بادام
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 bådanjun بادنجون بادنجان
 välg والگ برگ
 berenj برنج برنج
 bah بَه بِِه
 vey وی بید

 pessä پسّا پسته
  ؟؟؟ پودینه
 piyåz پیاز پیاز

 töm تُم تخم، بذر
 veŝä وشا جنگل، بیشه

 yä یا جو
 ĉaqundar چغوندر چغندر
 ĉu چو چوب

 te تِ خار، تیغ
 härbüzä هاربوزا خربزه
 hörmä هرما خرما
 huŝä هوشا خوشه
 xiyår خیار خیار

 dunä دونا دانه، غله
 deräxt دراخت درخت
 zöräk زراک ذرت

 riŝä ریشا ریشه، بیخ
 zardalu زاردلو زردآلو

 söväl سوال ساقه غالت
 sälva سالوَ سَرو

 sanjay سَنجی سنجد
 såv ساو سیب

 såvzamini ساوزمینی زمینی سیب
 sir سیر سیر
 läžgä الژگا شاخه
 vöŝku وشکو شکوفه
 nežga نژگَ عدس
 köläqalä کالغال قارچ
 kå کا کاه
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 kåhu هوکا کاهو
 köéi کویی کدو

 könji کنجی کنجد
 guhuz گوهوز گردو
 göl گل گُل

 müvä مووا گالبی
 gandöm گندم گندم

 såvzä ,alaf , ، ساوزا ، علف گیاه، سبزه، علف
 må مُا مَو، تاک

 täräbår تارابار میوه
 naxöy نخوی نخود

 peŝä پشا هسته میوه
 älg آلگ هلو

 handiunä هندیونا هندوانه
 havig هویج هویج
 yönjä یونجا یونجه

 

 ـ جانوران5
 آوانگار ای طره فارسی

 åhu اهو آهو
 mörqåbi, ، مرغابی اردک، مرغابی
 asb اسب اسب، نریان
 assar اسّر استر، قاطر

 varä ورا برّه
 böza بزَ بُز

 vahi وهی بزغاله
 påčen پاچن بز کوهی، پازَن

  - بلدرچین
 båqelimu باقلیمو لمونبوق

 vey وی بید
  - پرستو
 mör مُر پرنده
 pärpärä پارپارا پروانه
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 päŝä پاشا پشه
  پلنگ پلنگ
 qu غو جغد
 tüŝka توشكَ جوجه

 zanjarä زَنجِِرا جیرجیرک
  - حلزون

 xar خر خر
  - خرچنگ

  - خرس

  - خرگوش
 xörus خروس خروس
 ŝavkur شَوکور خفاش
  - خوک

 törtörä تُرتُرا دارکوب
 böhl بُهل رتیل
 reŝka رشكَ رِِشك
 lu لو روباه
 zålü زالو زالو
 döndä دُندا زنبور

 döndä asal دندا عسل زنبور عسل
 zanjarä زنجرا زَنجَره

 kulatekene , ? ؟ ، کولَ تکنه ژوژه، خارپشت
 kuya کویا سگ نر

 låse السِِ سگ ماده

 müŝdömŝiyä اموش دم شی سنجاب
 künåvbande کون آب بنده سنجاقك
 ĉäz چاز سوسك
 eŝpeŝ اشپِِش شپش
 öŝtör اُشتر شتر
 turä تورا شغال
 ŝer شِر شیر
 ölöh اُلُه عقاب
 äqrab عارقب عقرب
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 kårtanä کارتنا عنکبوت
  - قوچ )اخته(

 qurböqe قوربُقه قورباغه
 qävqa قاوقَ کبك
  - کبوتر
 kärkas سکارک کرکس
 kärma کارمَ کِرم
 kättår کاتّار کفتار

  ؟ کفچَلیز
 årüsmakke آروس ماکه کفشدوزک
 qalå غال کالغ، زاغ

 qalåjörä غالجرا کالغ جاره، زاغچه
 kernä کِرنا کَنه
 käka کاکَ کَیك
 gå گا گاو

 malä مال گاو نر، وَرزاو

 veŝtare وشتره گاو )ماده(
 gå meŝ گُامش گاومیش

 goråz گراز گراز
 mäliya مَالیه گربه
 värg وارگ گرگ

 mörjä مورجا گنجشك
 gavazn گوزن گوزن
 guje گوجه گوساله

 meŝa مشَ گوسفند، میش
  ؟؟ گوش خز

 pålun päŝte پالون پاشته پشت الک
 mådiun مادیون مادیان

 mår مار مار
 qälmöje غالمجه مارمولك، چلپاسه

 måhi - ماهی
 kärga کارگَ مرغ

 mäŝa ماشَ مگس
 malax ملخ ملخ
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 murĉä مورچا مورچه
 müŝ موش موش
 maymü میمو میمون
 åöunäsarä آشوناسرا هدهد
 hazårpå هزارپا هزارپا

 

 چه به جانوران مربوط است ـ آن6
 آوانگار ای طره فارسی

 bål بال بال
 pär پار پَر

 jeje جه جه پستان
 pi , ĉärbi ی، چاربیپ پیه، چربی
  - تاج خروس
 kår کار تارعنکبوت

 kötörå کُتُرا سگ توله
 -dömb دمب دُم

 täpä , peŝkel ,- ، تاپا ، پشکل - سرگین، پهن، پشکل
 sömb سمب سُم
 ŝåx شاخ شاخ

 verä ورا شکنبه
 körrä کرّا کرّه )ی اسب،...(

  - کوهان
 gälä گاال گلّه، رمه

 tök تُك نوک، منقار

 

 ـ  بدن انسان7
 آوانگار ای طره فارسی

 Jun جون جان

 bäŝna باشْن تن
 Pus پوس پوست
 gužd گوژد گوشت

 össöxun استخون استخوان
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  - جمجمه
 källä کلّا سر، کلّه

 möx مخ مغز
 mü, zolfa مو / زلف مو

 dima دیمَ صورت، چهره
 Körite کُریتِه تارَک، فرق سر

 piŝuni شونیپی پیشانی
 avrü آورو ابرو

 ĉäm چام چشم
 dådåje داداجه مردمك چشم، تخم چشم

 pelk پلك پلك
 možguna مژگون مژه

 böqa بق گونه، لُپ
  گوش گوش
 viniya وینیَ بینی

 höla vini هُلَ وینی سوراخ بینی
 pot, pezga پُت، پِِزگَ لب ، لب ولوچه

 ayn? اَین دهان
 özun ازون زبان
 dandun دندون دندان
  - لثه
 zenäqdun زناقدون چانه

 zäka زاکَ آرواره، فَك
 gal گَل گلو

 qörqöri قرقری سیب آدم
 görm گُرم گردن

 kul کول سُفت، دوش
 däs داس دست

 bäqäl, her bäqäl باغال، هر باغال بغل، زیر بغل
 bäzu بازو بازو
 körrabåi کرّابایی آرنج

  - ساعد
 band däs بند داس مچ دست
 angoŝt? انگشتَ انگشت
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 milåxa میالخَ ناخن
 möŝt مشت مُشت

 kaf däs کف داس کَف دست
 päŝt پاشت پُشت
 päli پالی پهلو
 kamar کمر کمر
 sinä سینا سینه
 jeje جه جه پستان

 äŝkam, tel آشکم، تل شکم، معده
 nåf ناف ناف

 del, qälb دل دل، قلب
 jegar جگر جگر
 zährä زاهرَا زَهره

 ööö شش شُش
 möl مُل گُرده
 spärzä اسپارزا سپرز
 lulalå ال لوله روده

 väĉädunä واچا دونا زِِهدان

 ĉördunä چُردونا مثانه
 töxma تخم خایه، بیضه

 kör, nari کر، نری آلت تناسلی مرد، نَّرّه
 kös کس آلت تناسلی زن، فَرج

 guma مَگو کون، سُرین
 På, langa پا، لنگ پا، لِنگ

 run رون ران
 zung زونگ زانو

 käŝka کاشكَ کاسه زانو
  ؟ ماهیچه ساق پا

 guzake گوزکه قوزک پا
 küna på کونَ پا پاشنه
  کف پا کفِ پا
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 .های بدن انسان مربوط است چه به اندام ـ آن8
 آوانگار ای طره فارسی
 ĉölm چُلم آب بینی

 töf تف هان، تُفوآب د
 våya وایَ آروغ

 ĉöra چُر ادرار، شاش
 asla اسل اشك

 dåy- qiyah دای، قیا بانگ، آواز
 bu بو بو

 måĉ ماچ بوسه
 aynåve اَیناوه خمیازه
 xandä خندا خنده
 xün خون خون
 raqa رَقَ رگ

  - ریش، لِحیه
 galadu گَلَدو سُرفه

  - سِکسِکه
 eräq عراق عرق،خوی

 öŝnöŝe اُشنشه عطسه
 veramä ورما گریه
 gü گو گوه

 

 ـ اصطالحات خویشاوندی9
 آوانگار ای طره فارسی
 kayävådä کیاوادا خانواده

 merä مرا مرد
 žane ژنه زن، همسر

 ŝü شو شوهر
 väĉä واچا بچه، فرزند

 bäbe بابه پدر
 mäme مامه مادر
 pürä پورا پسر
 döte دته دختر
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 däde داده برادر
 däde gördä داده گردا برادر بزرگ
 däde- bujulä/ vüjüqĉä داده ووجوال/ وجوقجا برادر کوچك

 dådå دادا خواهر
 dådå görde دادا گرده خواهر بزرگ
 dådå bujule دادا بوجوله خواهر کوچك

 åmu? عامو عمو
 åmä? عاما عمه
 xalu خالو دایی
 xålä خاال خاله

 båbå اباب پدربزرگ
 måmå ماما مادربزرگ

 navä نوا نوه
 zumåy زومای داماد
 årüs? آروس عروس

 zumäy زومای داماد، شوهر دختر
 arüs, žan pür? آروس عروس، زن پسر
 båxasürä باخَسورآ پدرشوهر، پدرزن
 xäsrü خآسرو مادرشوهر، مادرزن

 däde ŝü داده شو برادرشوهر
 däde žan داده ژن برادرزن

 dådå ŝu دادا شو خواهرشوهر
 dådå žan دادا ژن خواهرزن
 yåde یاده جاری
 havuqa هووق هَوو

 na bäbei ای نا بابائه ناپدری
 na mämei ای نا مامه نامادری
 nazäy نزای نافرزندی

 hömpåčä هُمپاچآ باجناق

 

 ها ـ خوراکی10
 آوانگار ای طره فارسی

 ård آرد آرد
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 röŝ رُش هآغوز، فَلّ

 panir پنیر پنیر
 töxma تخم مرغ تخم

 hamir حمیر خمیر
 nun xårin, qazå, ĉe نون خارین، غذا، چه خوراک، طعام

 du دو دوغ

 rüyan روین روغن

 سرشیر، خامه
 گوسفندی[،  ]شیرجوشیده سرشیر

 ،]شیربزجوشیده[ دوم شیر
 ]شیر نجوشیده[

sarŝir, dümŝir, dümŝir 
ĉäya 

 tår ارت سرکه
 ŝir شیر شیر

 asal عسل عسل

 åläta آلت فلفل
 kärä / nimeŝk کره/ نیمشك کَره

 mås ماس ماست
 nün نون نان

 nömäk نمك نمك

 

 گاه ـ مکان و اقامت11
 آوانگار ای طره فارسی
 ataŝ? اَتش آتش

 kerunä کِرونا دان، اجاق آتش
 åxera? آخرَ آخور
 yört یورت اتاق
 ömbår ارامب انبار

 båzår بازار بازار
 raz رز باغ

 bun بون بام
 pöl پل پُل

 örčena رچِِنَاُ پلّه، پلکان

 پنجره، روزن
شود[،  ای که باز می برینجا ]پنجره
 شود[ ای که باز نمی شَوْقا]پنجره

barinjä, ŝävqä 
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 räsm راسم تیر تیر، شاه
 ĉåh چا چاه

 kayä کیا خانه
 bar بَر در

 käl کال]دیوار خانه[ دیوار

 dah,åbådiya ده، آبادیَ دیه، روستا
 rå, räĉä رفت و آمد باریك[ را، راچا ]راه کم راه، طریق
 band بند سدّ، بند

 alåv عالو شعله، زبانه آتش
 ŝähr شاهر شهر

 طویله، اصطبل، آغل
 طبوال]کوچك سرپوشیده[،

 هاس ]طویله سرباز[، 
 ]طویله بزرگ[، آغل سوال

tabüla, häs, süla,åqel 

 küĉa کوچا کوچه، کوی
 küra,kera کِر کوره، تنور

 lunä, åŝünä, höla لونا النه، آشیانه، کُنام
 kandä کَندَ النه زنبور، کندو

 kärga dun کارگ دون النه مرغ، مرغدانی
 süla سول ناودان
 özöm اُزُم هیزم

 

 ـ ابزارها12
 آوانگار ای طره فارسی

 åra, dässåra آر، دسّارَ یابآس، آس

 åftåvä, lüläin افتاوا، لوالیین آفتابه
 åyinä آیینا آینه
 yässä / erra یسّا ]کوچك باشد[/ ارّا ارّه

 asvår افسارَ افسار، لگام

  ؟؟ افسان
 alak, härbåla الك، هربال الك، غربال

  - انبان، کیسه
 angöŝtavunä انگشت وونا انگشتانه

 bäleŝma بالشمَ بالش
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 nehäli نهالی بستر، تُشك

 dävri, kåsä ی، کاساداور بشقاب، کاسه
 båla بال بیل
  ؟؟ پاردُم
 påru پارو پارو
 påluna پالونَ پاالن

 måhitåvä ماهی تاوا تابه

 ŝallåq شالق تازیانه
 tavar, teŝä تور، تشا تبر، تیشه

 küzä, sabu کوزا تُنگ، سبو، کوزه

 tang تنگ چارپا تَنگ

 توبره
توورا ]از موی بز[ ، قراره ]از 

 الیاف دیگر[
tuvarä, qaråra 

 tir تیر تیر

  ؟ تیردان
  ؟ تیغه خیش

 jåru, hasåjen, جارو، هساجن جارو
 gönduj گندوج دوز جُوال

 ĉörå چُرا چراغ

 ĉärx, čår چارچارخ،  چرخ، چرخ ریسندگی
 ĉäkkoŝ,petk چاکش چکش، پُتك

 xärman härä, čum چوم کوب خرمن
  خنجر خنجر

 güåhän -گواهن خیش، گاو آهن
 xega, xegüle خگ خیك، مَشك

 dåre, däsqåle داره، دسقاله داس
 talä تَلَا دام، تله

 deräfŝa درافشا درفش

 dul, sält سالت دَلو، سطل

 dük, peluk ریسی[ ]دوک نخ پلوکدوک،  دوک
 deg / manjel, tyünä دِگ/ منجل، تیونا هدیگ، پاتیل، قابلم

 reŝtä, näx رشتا، نخ رشته، نخ

 randa رندا رنده
 resmun, band, tanåf رسمون، بند، طناف ریسمان، بند، طناب



387      طره( نطنزمردم دارا ) شیگو

 

  ؟ زِِه کمان
  - زین

 savayä, ĉölaqar, däsgirä ساویا / چولقر، دسگیرا سبد، زنبیل

 sendun سندون سندان
 sanga åra آر سنگ سنگ آسیاب

 därzan دارزن سوزن

 söfuna سُفون سوهان
 ŝunä شونا شانه

 yuŝan یوشن شانه بوجاری
 teq تغ شمشیر، قمه

 qälmasang قالمَ سنگ فالخن

 qåŝöq, käĉiz قاشق، کاچیز قاشق، چمچه، مالقه

 قیچی
نخنچین، دوکارتَ )قیچی 

 پشم زنی[
naxonĉina,dökårta 

 råhati راحتی قیف
 kårdä, ĉaqu کاردا، چَقو کارد، چاقو

 bährä باهرا کفگیر

 kölang کلنگ کلنگ
 kella کلَّ کلید
  کمون کمان

 jumaxåv, lå جومَخاو، ال لحاف، روانداز
 mex مخ میخ

 särda ساردَ نردبان

  -؟،  نهِِنبَن، درپوش
  - نیام

 tirtömåŝ تیر تُماش وردنه

 yennä ینّا هاون
  - یوغ

 

 ـ البسه13
 آوانگار ای طره فارسی
 aså آسا آستین

 ävråŝöm آورُشم ابریشم
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 päžm پاژم پشم

 پنبه
 چلّا ]پنبه زده شده[،
 لوکا ]پنبه زده نشده[

ĉölla, lüka 

 perun پرون پیراهن

 räxt راخت جامه، لباس
 gurave گوراوه جوراب

 däskiŝ دستکشا دستکش

 tambuna تمبونا شلوار، تنبان

 kölk کلك کُرک بز
 käfŝ, geve کافش، گوه کفش
 kölå کال کاله

 täsmä, kamar تاسما، کمر کمربند

 navay نوی نمد

 duma دومَ نیفه، بند شلوار

 

 ها رنگـ 14
 آوانگار ای طره فارسی

 ,åbi آبی، آبی، کبود

 kabut تکبو خاکستری
 zärd زارد زرد
 sävz ساوز سبز

 sür سور سرخ، قرمز

 suxtai  ای قهوه
 espey اسپِِ سفید

 siyå سیا سیاه، تیره

 

 ـ افعال15
 آوانگار ای طره فارسی

 äv hetan? آو هِتن آب دادن زمین

 härdan, peŝtan هاردن، پِِشتَن آسیاب کردن، کوفتن

 xärdan خواردن آشامیدن

 måså?an ماسُئن آماسیدن
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 ammayan? امَّیَن آمدن

 årdan دنآر آوردن
 xåŝtan خاشتن ازدواج کردن

 darkätan رکاتَندَ افتادن

 darxüssan درخُوسَن انداختن، افکندن
 eŝto?an اشتائن ایستادن، برپا بودن

 varä?an وارائن باریدن

 vattan واتَّن بافتن
 pä bo?an پابُئن برخاستن، بلندشدن
 bärdan باردن بردن، حمل کردن

 sürvakärdan سوروکاردن برشتن، سرخ کردن
 veriyan, herxüssan وِِریَن، هر خوستن بریدن، قطع کردن

 bässan, sef vakärdan باسَّن، سف وکاردن بستن، سفت کردن
 qut do?an قوت دوئن بلعیدن

 bö?an / böyan بوئن/ بویَن بودن

 buså?an بوسُئَن بوسیدن
 vettan وتَّن بیختن

 väq väq kärdan نواق واق کارد پارس کردن
 påyan / på?an پائن / پایَن پختن

 vapärsoyan وپارسُین / پارسئن پرسیدن
 pärå?an, orparo?an پرُئَن / پرُیَن، اُرپرُئن پریدن، جَستن

 püså?an پوسُئن پوسیدن

 tåŝtan تاشتن تراشیدن
 tärso?an تارسوئن / تارسُین ترسیدن

 توانستن، قادر بودن
اری این معنی را )کلمات بسی

 کنند.( به ذهن متبادر می
 

 ĉärdan چاردن چریدن

 ĉäsnå?an چسنُئن چسبیدن
 xörnä?an, va xörnä?an خُارنُئن، وخارنئن خاراندن، خراشیدن

 härdan هاردن خرمن کردن

 hari?an / hariyan هریئن / هرییَن خریدن
 höttan هتَّن خفتن، خسبیدن

 xenga kiŝå?an ئنخنگ کیشو خمیازه کشیدن
 xandå?an خندُئن خندیدن
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 gä?an / gäyan گائن خواستن، میل داشتن

 خواندن
خُندن، ارخندن]از روی 

 متن[
xöndan, ör xöndan 

 xärdan خاردن خوردن

 hådå?an /dåyan هُدَئن / دُین دادن، واگذار کردن
 därdan داردن داشتن، در اختیار داشتن

 zunåyan زونائن دانستن
 dräxŝä?an دراخشوئن درخشیدن

 doruna درونا درودن

 denå?an, vöŝkätan درنُئن، وُشکاتن دریدن، شکافتن
 dözzå?an دزوئن دزدیدن، ربودن

 däŝtan داشتن دوختن، وصله کردن

 döttan دُتَّن دوشیدن
 väŝtan واشتن دویدن

 diyan / ?angäŝtan دیدَن / انگَشتن دیدن، نگریستن
 rassä?an رسّائن دنرسی

 reŝtan رشتن رشتن، تافتن
 ŝo?an / ŝoyan شُئن / شُیَن رفتن

 räxså?an راخسُئن رقصیدن

 röttan رتَّن روفتن
 rettan رِِتَّن ریختن

 meŝtan,mezidan مِشتن، مزیدن ریدن
 zåyan زاین / زادن، به دنیا آوردن

 žåyan, xüssan, peŝtan خوسَّن زدن، ضربه زدن، کوفتن
 züzä kiŝåyan زوزا کیشوئن زوزه کشیدن

 azaiyan? آزیئن زیستن
 hangåŝtan هنگشتن سخن گفتن

 galadu kärdan گلدو کاردن سُرفیدن
 suynå?an, ataŝdå?an سوُینئن، اتش دوئن سوختن، آتش زدن

 söttan ,girättan سُتَّن، گیراتن سوختن، آتش گرفتن
 väydå?an وای دوئن شاندن، باد دادن

   شاندن، شانه کردن
 öspärdan? اسپاردن شخم زدن

 baböyan بَبُیَن شدن
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 ŝöŝtan ششتن شستن
 ,hamärdan هاماردن شکستن، خردکردن

 hürd vabo?an هورد وبوئن شکستن، خرد شدن

 öjmardan? اُجماردن شمردن
 äŝno?an, güŝ vado?an? آشنوئن شنیدن، گوش دادن

  - شیهه کشیدن
  - عَرعَر کردن
 sävr ?uniyan صاور اونین عطسه کردن

 qörrä?an غُرُائن غرّیدن
 räsnå?an رسنائن فرستادن

 harütan هروتَن فروختن
 gul do?an گول دئن فریفتن
 haŝårdan هشردن فشردن

 کاشتن
 کاشتن]گندم[، 

ووارناین ]برای هسته[، 
 درنوئن ]برای درخت[

käŝtan, vavärnayan, 
darno?an 

 kärdan کاردن کردن، انجام دادن
 nimeŝk girätan نیمش گیراتن کَره گرفتن

 köŝtan کشتن کُشتن
 kiŝå?an کیشُائن کشیدن

 kandan, vattan, bar?ördan کاندن، واتّن، براوردن کندن، درآوردن

  ؟ گادن
 kötan, žä?an کُتَّن، ژائن گاز زدن، جویدن

 viäŝtan تنویَاش گذشتن، عبور کردن

 girätan, ?årgirätan گیراتن، ارگیراتن گرفتن، برداشتن

 verätan, håmörrå?an وِِرِِتَن، همُرُئن گریختن

 verretan وراتن گریستن

 gazä girätan, ،گَزآ گیراتن گشتن، گاز گرفتن

 va kärdan, döq näyan وکاردن، دق نوین گشودن، باز کردن
 vättan واتَن گفتن

 vapuŝtan وپوشتن وشیدنلباس پ

 lärzåyan, ĉando?aan لرزائن لرزیدن

 leŝtan لِشتن لِشتن، لیسیدن
 lüzåyan لیزائن لغزیدن
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 målåyan مالُئن مالیدن، سودن

 märdan ماردن مردن

 meŝtan مشتن مِشتن، شاشیدن
 möttan متَّن مَکیدن

 nålå?an نالُئن نالیدن، زاریدن

 håĉäŝtan هچاشتن نشستن
 vaxärdan وخاردن نوشیدن

 vahäŝtan / no?an نوئن، وهاشتن نهادن، گذاشتن

 vardå?an وردُئن هِشتن، رها گذاشتن

 yöŝtan یُشْتن یافتن، دست یافتن

 یخ زدن، سرد شدن
 یاخ ژَیَن، 

 وپا[ هساریِِئن ]برای دست
yäx žayan, hasåriyå?an 

 

 ـ صفات و قیود16
 آوانگار ای طره فارسی

 åvira آویرا ستنآب

 niya نیا جا آن
 anda اندا جا این
 vay وی بد

 görd گُرد بزرگ
 böland بلند بلند
 biyår بیار بیدار
 pör پر پُر

 pehen, ferah پِِهِِن، فِرَه پَهن
 pir پیر پیر

 tär تار تاریك
 tår تُار تُرش
 täŝna تاشنَا تشنه
 täl تَال تلخ
  - تیز
 yöyå یُیا جدا

 jövun جُوون جوان
 xum خوم خام
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 höŝk هشك خشك
 xüb خوب خوب

 tär تار خیس
 döråz دراز دراز

 düra دور دور
 bi, ?äbi بی، آبی ]دیگه[ دیگر

 divunä, äxmax دیوونا، آخمخ دیوانه، ابله
 ruŝan روشن روشن
 žüyä ژویا زنده
 juy جوی زیاد

 särmå سارما سرد
 ser سِر سیر

 ŝur ورش شور
  شیرین شیرین

 kaž, xäl کژ، خام کج، خمیدن

 gär گار کچل
 kam کم کم

  کوتاه کوتاه
 bujulä بوجوال کوچك

  - گِرد، کروی
 väŝä واشا گرسنه

 gärm گارم گرم، داغ

 mäx ماخ گُم
 lål - گُنگ، الل

 löx,xaravå لُخ، خَراوا لُخت، برهنه

 ŝäl شال لَنگ، شَل
 måyä مُیا ماده
 miyun میون میان

  - نابینا، کور
 kår کار ناشنوا، کَر

  - نَر
 növ(q), tåzä نوق، تازا نو، تازه
 malüm ملوم وِِلَرم
  - یتیم
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 ـ ضمایر17
 آوانگار ای طره فارسی

 man من من
 tö تو تو
 nun نون او
 hämä هاما ما

 šömä شما شما
 numa نومَ ها ایشان، آن

 xåy خای شخود)ش(، خوی
 nen نِن این
 nun نون آن

 

 ـ اعداد18
 آوانگار ای طره فارسی

 yak یَك یك
 dö دو دو
 sa سَ سه

 ĉår چار چهار
 panj پانج پنج
 ŝaŝ شَش شش
 häft هافت هفت
 haŝt هشت هشت

 nöh نه نه
 dah ده ده

 yåzzah یاززَه یازده
 dövåzzah دواززَه دوازده
 sezzah سززَه سیزده
 ĉårdah چاردَه چهارده
 punzah پُونزه پانزده
 ŝunzah شونزَه شانزده
 hävdah هاودَه هفده
 hajdah هجدَه هجده
 nunzah نونزه نوزده
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 vis ویس بیست

 si سی سی
 ĉel چل چهل
 bänjå بانجا پنجاه

 ŝäs شاص شصت
 häftåd هافتاد هفتاد

 haŝtåd هشتاد هشتاد
 naväd/ navay نواد / نوی نود

 säy / säd سای صد
 hazår هزار هزار

 

 ـ متفرقه19
 آوانگار ای طره فارسی

 åvele? آوله آبله

 åravun? آرَوون آسیابان

 angöŝtar? انگشتر انگشتر
  بار بار

 kåe کائِِ بازی

   بافه
   بختَك، کابوس

 veq وِِق بیوه
 pül پول پول

 tava, taveŝ تَو تب
 tärsa, hula تارس، هولَ ترس

 täŝna تاشن تشنگی

 jang جنگ جنگ، پیکار
 ĉöppun چُپّون چوپان

 xödå خدا خدا
 xärman خارمن خرمن

 heŝta, ?åjör هشت،آجر خشت، آجر
 xåv خواو خواب، رویا

 därd دارد درد
 döruna/ ĉiyan درون / چییَن درو
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 döru درو دروغ
 dözz دزز دزد

 dü دوو دود
 rädda رادَّ رد پا
 zäxm زاخم زخم

 zöqål زوغال زغال، انگِشت
 gujale گوجله زگیل

 zähr زاهر زهر
 sürije سوریجه سرخك

 sarmä / särdi سارما / ساردی سرما
 höl هُل سوراخ، شکاف

 höla därzan هل دارزن سوراخِِ سوزن

 örüsak آروسك عروسك
 läka الکَ قطره

 qöndäq قنداق قنداق )بچه(

  - کَف
  - گام

 geriyä گریا گُدار، پایاب

 väŝa واش گرسنگی
  - گرما
 gerah گِرَه گره

 güŝväre گوشواره گوشواره
 näni, gähvära نانی، گاهوارا گهواره، نَنو

 laqar لَقر لگد

 märg مارگ مرگ

 moz مز مُزد

 möŝt مشت مُشت، مشته، دسته
 vejä وجا وجب

 väslä واصال وصله )لباس(

 
 



 

 

 
 
 
 

 ها و...(کروات ها،يسابر ها،ییویکانگ ها،ی)کوشان هایچوئهی
 ارفیفسور الکساندر بووپر

 انفریآر زی: دکترعزیگزارنده به در

 
 
 
 

 1هاجیئه یو
 هااسکیت ،(Cimmerians) هاکیمیری قدامی آسیای ناکام هایلشکرکشی از پسها  جی یوئه

 کههنگامی. برآوردند سر خُتن، کشور و توران هایاستپ از ،(Massagets) هاماساگت و
 مادها با هاماساگت کردند،می زیرورو شانهاییورش با را قدامی آسیای کشورهای هااسکیت

 .بودند نبرد درگیر( میانه آسیای و کنونی افغانستان غرب) خاوری ایران سر بر

 ماد دولت گستره
( تامارا) تومیریس زرینه،: از اندعبارت است، رسیده ام به که هاماساگت هایملکه هاینام

(Tomiris)، آماگا (amagat). 
 آغاز در( غربی ایرانیان) هاپارس. گردید دگرگون وضعیت میالد از پیش ششم سده در
 را میانه آسیای روانکوچ و( خاوری هایایرانی) اریانا دارزمیننیمه قبایل هم سپس و مادها،

 تا پارسی شاهنشاهی شمالی مرزهای گونه،این. درآوردند خود فرمان رزی و کردند رام
 .رسید رالآ دریای هایکرانه
 

                                                                                                                                              
)ترکستان  نیچ انگیک نیباشنده استان س لهیبودند متشکل بر پنج قب یونیکنفدراس ،یخاور یها سارمات ای یج وئهی 1

ها بودند. در  شان کوشان نیدارتر نامشد( که  یخُتن )به نام شهر ختن( خوانده م میقد یها که در زمانه نیشیپ یخاور
. Yuezhiو  Yuechjy ،Yueh-chihبه اشکال گوناگون آمده است:  یا لهیقب ونیکنفدراس نینام ا ،ینیمنابع چ

جا آن را به شکل  . ما در همهسندینو یم یوئچژیبه شکل  ی(. در منابع روس«یج ئه وی-تا»و  «یج ئه وی-دا» نیچن )هم
 گ.-(میا آورده یج وئهی
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 شاهان شیوه به او. است خود دشمنان دادن شکست حال در نیزه با پارس پیروزمند شاه تصویر، در
 دامن گونههمین شاهان همه آینده در زمان، گذشت با. است پوشیدهمی دامن نزدیك، خاور سامی

 برخی و اندشده کشته هاآن از برخی. شوندمی دیده هاساک تصویر، نپایی و مرکز در. پوشندمی
 و تنگ شلوارهای با اندپوشیدهمی کوتاه هایکت هاآن. دهندمی ادامه پیکار به چنانهم دیگر

 هاسکایی .دارند دست در کمان و تیر و (akinakes) آکیناکس کوتاه شمشیرهای و بلند هایچکمه
 چونان و بروند پارس شاهنشاهی کشور فرمان زیر شدند ناگزیر بودند، شده سیانپار اراده تسلیم که

 با( نو سال) نوروز جشن در سال در بار یك این، بر افزون. شوند گزارباج پیمانان،هم و بردارانفرمان
 . بروند پارس به شاهان شاه بارگاه به هاکشپیش

 کاخ شهر، مرکز در. ندندخوامی پرسپولیس را آن یونانیان که پارس شهر
 کاخ و شهر این هایویرانه اکنون. داشت قرار آپادانا ساختمان شاهنشاهی،

 و شناسانباستان و گردانجهان باستان، جهان دیدنی هاییادمان از یکی چونانِِ
 .کشاندمی خود سویبه جهان سراسر از را باستان خاور کارشناسان
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 ، پارسه )تخت جمشید(.رانیان ابه شاه شاه کششیاز صحنه پ قسمتی
انبوده،  شیبلند، ر ینیدارد. ب ها ییبودن سکا ییایها آشکارا گواه بر آر آن ییاروپا یمایس

 بودند. یسارمات یافزارها مجهز به جنگ ییسکا انیو قد رسا. سپاه یچشمان بزرگ آب
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. شدند آسیایی هایجلگه از فراتر به کوچیدن به ناگزیر سرکش، های ماساگت از برخی
 خاور سویبه (Issedones) هااسیدونی و (Cimmerians) هاکیمیری هنگام همان در

 .است مانده جا بر (Iset) اسیت نام اورال در هاآن از اکنون. شتافتند
 اورال در جایی یکی. شناختندمی را اسیدون هاینام به شهرک دو حاضر،جاهمه یونانیان

 در( شوندمی نامیده تخارها اشتباه به که) هاسیری گاهنشیمن یاسیدون دیگر و جنوبی
 که اند(Usuns) هااوسون انهم هااِسیدون گران،پژوهش از بسیاری باور به. خاوری ترکستان
 شده گرفته هاآسیان همین از آسیا قاره نام. ]شناسندمی هاآسیان نام به را هاآن شماری

 .[گ-هاآسیانی سرزمین یعنی آسیا. است
 (Asut Iset-) هاینام نزدیکی از آوند، عنوانبه هم برخی

 شده گرفته همین از کنونی اوستیای نام. )شوندمی یادآور
 یا هاآسیان (A. Tuallagova) تاولوگوا پنداشت به(. است

 این در که پندارندمی چنین .ها هستندآلن همان هااوسون
 هاتوده از بسیاری بها ر خود حاکمیت هاماساگیت زمان

 گیرانماهی و شکارچیان بر ،شمال در. بودند کرده تحمیل
 بر ــ جنوبی اورال و ولگا هایجلگه بر اختری،ب سیبری
 ترکستان روانکوچ بر ــخاور در (Sauromates) هاسارمات
 .سایانـ آلتای بر و خاوری
 و جنوبی اورال سارماتی باختری، سیبری (Sargatic) سارگاتی هایفرهنگ گونه،این

 همین با را تاریخ در شده ختهشنا هایجییوئه. یافتند ریخت سایانـ جنوبی آلتایی پازیریکی
 دارنده بر در آنان، فرهنگ سیمای. دهندمی پیوند سایانـجنوبی آلتای پازیریکی فرهنگ
 جویانجنگ شمار که آیدمی بر چنین .است نزدیك خاور هایتمدن هایویژگی

 به بودند، رفته شمال به که آنان از کسانی. است نبوده بسیار روکوچ هایماساگیت
 همین به و بودند داده تن( گیرانماهی و شکارچیان) غربی سیبری قبایل از بردارینفرما

 را ایشان رسوم و آداب از برخی و قبایل این زبان هاآن زمان، گذشت با. بودند دهکر بسنده
. گردیدند بومی باشندگان خود زنان، رشته از بومی رهبران با خویشاوندی با و پذیرفتند

 و راه هاجییوئه و هاسارمات اما، .دادند دست از را خود آغازین و اصلی ینژاد سیمای یعنی
 از برخی. برداشتند گام سترگ هایگشاییجهان راه در هاآن. گرفتند پیش را متفاوتی رفتار

 سیاه دریای هایکرانه پربار هایاستپ و کوبیدند هم در و دادند شکست را هااسکیت ایشان
 فرمان زیر را مرکزی آسیای باشنده قبایل خونین نبردهای در گرشان،دی گروه. گرفتند را

 .شدند آسیا از یاگوشه روایانفرمان و درآوردند خود

، قرن اول پس از میالدسارمات   



401      ها و...( کروات ها، یسابر ها، ییویکانگ ها، ی)کوشان ها یچ وئهی

 

 بیخی رزمی هایهایشیوه و افزارهاجنگ از خاروی هایسارمات ها،اسکیت از متفاوت
 سواران. بود مسلح سراپا نظامسواره ،هاآن ارتش ضربتی نیروی. گرفتندمی کار دیگری

 را تن به تن نبردهای آهیخته، شمشیرهای و نیزه با مسلح دندان تا سارماتی، پوشزره
 .پسندیدندمی تربیش

 که ساختند را نام نهاد( klibanari katafraktari) نوین طراز نظامسواره هاآن ها،پسان
 اما. بردندمی پیش هیانسپا صفوف آرایش با را پیکارها روم، (legionaries) لژیونزهای مانند

 نبرد به غیرمنظم سواران با و بودند سبك افزارهایجنگ با مجهز تنها سواران ها،اسکیت
. بردند یورش خود، برای امن هایفاصله از دشمن تیرباران با دادندمی ترجیح و رفتندمی

 .کردندمی برپا هویوهای و هنگامه تن، به تن نبردهای هنگام در هااسکیت

 
 
 

 
 

 به است؟ بوده واقع کجا در هاجیئهیو اصلی گاهنشیمن که است مانده ناشناخته تاکنون
 از سرزمینی. خاوری ترکستان در تاریم رود حوضه هایاستپ در گران،پژوهش از برخی باور
« (Tugri) توگری کشور چهار» نام به هاتورک سال، هزار از پس را تورفان تا (Kucha) کوچ

 نام به را خود کشور شاید( هاسارمات) تخارها خود. خواندندمی.[ گ-(تخاری؟ کشور رچها])
 .خواندندمی تخارستان

 یکی که است روشن. است بوده واقع تاریم خاور در ها آن کشور چینی، منابع گزارش به
 (Tsilyanshanem) شانتسیلیان و دانهوانگ میان گانسو، به هنگام آن در کوشانی، قبایل از
 با پازیریك به معروف آلتای، های کوه جوش و جنب پر فرهنگ. اند بوده روی کوچ حال در
 ؛است بوده واقع هاآن نیایی هایگورستان ظاهراً جا، همین در درست. دارد پیوند ها جی ئه یو

. قیعمچشمان  بزرگ، یها ینین به وضوح قابل مشاهده است: بچهره سوارا یبازگشت از سفر. نوع قفقاز
نوع  نیهم زین یکوشان جویان جنگهستند.  ــ یا هیال های رهز سارمات ــ محافظ یها سالح یدارا انیجو جنگ
 را داشتند. ها سالح
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 ارج آن به سکاها مانند که (Bashadar) باشادار و پازیریك نخبگان مدفون سایت
 بر( تخار) (Tagar) تهار یا تاگار جزیره و دریاچه نام سیبری جنوب در ها آن از. گذاشتند می

 .است جامانده
 تابوتی در را خود( سرداران و شاهان) شانمرده نخبگان منجمد اجساد ها،جیئهیو

 از پر که بزرگی گور درون در و گذاشتندمی کاج درختان شده کاویده تنه از شده ساخته
 دیوارهای روی. گذاشتندمی بود، وابسته قبایل هدایای و نمد ،ناب گوهرهای و طال

 شده آورده هایقالین و گلیمی شدهبافته هایفرش داشتند،می برپا گور، برای که ساختمانی
 شاهان برای که جنازه تشییع و باشکوه سپاریخاک مراسم 1.آویختندمی را خراسان از
 بر را آنان حاکمیت قدرت و مندیتوان ذاشتنگ نمایش به هدف شد،می برگزار جیئهیو

 و شده مومیایی اجساد مدفون، اشیای چنین این. کردمی دنبال شانپیرامونی قبایل
 سانکت شهر در( دوم ایکاترینای خلوتکده) «ارمیتاژ» موزه در کنون «یاعرشه» هایتابوت

 . شودمی دارینگه روسیه بورگزپتر
 کنون تا. دارند قرار گذار دشوار بسیار جاهای در جی،ئهوی اشراف نیایی هایگورستان

 را هاگورستان گونهاین از چندتا
 قُرغان ها،آن دارتریننام. اندیافته

 از شاید که) است پازیریك( تپه)
(bazork) «گرفته ایرانی «بزرگ 

 همین یاکلمه چنین. باشد شده
 کاربرد چوواشی زبان در اکنون

 چنین شمار ه،رفتهمروی(. دارد
 سایت چهل از بیش به هاگورستان

 گورستان شش جمله، از. رسدمی
 در شده انجام هایکاوش. شاهی
 شمار شاهی، هایقرغان در. داشتند شایانی وردهایآدست دوم، جهانی جنگ از پیش دوره

 حفظ خوب بسیار بختانهخوش که را برانگیزشگفتی و مندارزش بسیار مواد و اشیا از بسیاری
 با اما، بودند، رفته سرقت به اشیا این از بسیاری قدیم هایزمان در چند هر. یافتند اند،شده
 .بود برانگیزشگفتی حادثه یك خود، خودی به آثاری چنین کشف ،ههم این

                                                                                                                                              
. زندیآو یشان م یوارهایبها را به د گران یها نیتا به امروز مردم قال نیشیپ یاست که در گستره شورو یادآوری انیشا 1

 گ.-داشته باشد. یباستان یها توده یها در رسم و رواج شهیر یسنت نیچن دیشا
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 باری هاآن. بودند داشته پیوندهایی هم هاآلن با هاجیئهیو که اندآن بر گواه چینی متون
 جاهایی همان در که معنا این به. کردندمی زندگی هم با (Qilian) شانتسلیان هایکوه در
 1.پرداختندمی رویکوچ به آن در هاجیئهیو که

... و ها سیلکوپ) باختری سیبری مردم میان در که را یاافسانه J. Voinikovوینیکف. ژ
(Selkups) توان می آن از که آورد، یم است، شده حفظ سینه به سینه کنون تا ها آلن درباره 

 نام به را خود و اند زیسته می تووا، و آلتای ی،رسیب جنوب در زمانی ها آلن که دکر برداشت
 (Nartpak) نارتپاک را خود شان، های داستان در و خواندند می( قهرمانان) بهادران -ها نارت
. بلغارها نیاکان یانم در جمجمه مصنوعی شکل تغییر پدیده: »به شود نگاه] .اندگفتهمی

 تاکنون های نام ،(Maloletko) مالولیتکا. ام. د های پژوهش به تکیه با او [«دانش و زایش
 چادون ،(Ardant) اردانت سوی آن های دریاچه و ها رودخانه( اوستیایی) ایرانی شده حفظ

(Chadon)، تویدان (Toydan)، کویدان (Kuydan) (خوانده قبادان دهمجه سده تا که 
 .آورد می آلتای در را (Asratan) 3اسرتان و اورتان ساراتان، ،های دریاچه و 2(شدمی

                                                                                                                                              
  هستند؟ یها چه کسان آلن ف،ینگاه شود به: ت. گابو 1

Т. Габуев. Аланы, кто они? http://osetins.com  / /alany-kto-oni.html  (  
 ییها و خانواده انیاست به نام قباد یاکنون گذر نیهم فیآورد. در شهر مزار شر یخاطر م بلخ را به انیقبادان، قباد 2

 است. «یقباد ای یانیقباد»شان  یاکنون نام خانوادگ نید که تا همهستن هم
 اریاستان بلخ بس فیشهر مزار شر یکیدر نزد «رتانیحَ»اَسرَتان با نام بندر  ژهیو ها، به نام نیجالب است که ا اریبس 3

من مردود  دیاز د یعرب رتیآن با ح وندیگونه پ ام. اما هر دهیند ییرا در جا رتانیح هیاند. من تا کنون وجه تسم كینزد
 «ریا»+تان )برگرفته از رایمانند ا یزیچ دیشده باشد. شا رتانیشده و ح تهجمع بس یدر یسپار« ان»با  ایاست که گو

ها( بوده باشد و  ییایبودوباش آر یجا یبه معنا ا،ی)برگرفته از آر اتانیار ای( انیرانیا - ها یریبودوباش ا یجا یبه معنا
واژه ها مشترک است،  نیدر همه ا که« تان»پسوند  که نیاسرتان، ساراتان، اورتان و... ا نیهمانند هم یزیهم چ دیشا

به مفهوم جا  «تاون ـ تان» ییاروپا یها در زبان م،یبنگر كین اگر .دارد تر شیبه پژوهش و کاوش ب ازیدهد، ن یچه معنا م
نامه  لغت رد .شهر نیرنشیمحله فق ایشهر  نییپا یبه معنا ،یسیبه زبان انگل« تان داون»روند. مانند  یکار م و مکان به
 ...مانند تابستان، زمستان و استدهنده زمان  ، نشان«تان»آمده است که پسوند  نیدهخدا چن

 «زم+ س +تان»و  یزمه روس یعنیموسوم سرما است.  یهم به معنا یدر زبان روس« زمه»متوجه بود که  دیجا با نیا در
 رفتنیشود با پذ یه است. هر چند مکرد دایپ یزمان ، بُعد«س +تان»که با افزود شدن  ،مشترک دارند شهیر یدر یپارس

گونه تابستان را هم که از تاب  نیکرد. هم ریسرما هم تعب شورداد و آن را چونانِِ ک یآن به شکل ستان به آن بار مکان
« س»دو کلمه تابستان و زمستان، با حرف  نیشود، در ا دهید قیدق اگر .( +ستان ساخته شده استدیرشو)تابش خ

 گستان،یدهد. مانند ر ی، مکان را نشان م«س + تان )ستان، استان(»جا  در همه یعنیشود.  ین، به مکان مبدل مزما
( به ای)استان+پسوند س ایشوند مانند استانس یم دهید ییها کلمه زین یکه در زبان روس نیا جالب ...گلستان، بوستان و

 .است یفرانسو «ونیس»و  یسیانگل« شن»مانند  «ایس». پسوند طیوسا ستادنیا یجا ای ستگاهیا یمعنا
مبدل  «تان»به  «دان»اند که پسان  افتهی یم انیپا« دان»در آغاز، با  دیها شا واژه نیچن نیکه ا یستامکان دور ن از

دان )چمدان(،  : مانند جامهاست یزیچ یدار نگه یظرف و محفظه و جا یمعنا م،یدان یکه م یا گونه ، به«دان»اند.  شده
 گ.-دان و....  دان، نمك قلم

http://osetins.com/
http://osetins.com/
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 شکل شان،تباری نام که زیستندمی ،«آزها» هاسرزمین آن در هاپسان که افزود باید
 که اذعان کرد باید پس باشد، چنین هرگاه. آوردمی خاطربه را ها«آس» یعنی هاآلن دیگر

 .آلتای به تا چین (Tsilyashan) شانتسیالن از: اندزیستهمی پهناوری هایسرزمین در هاآن
 از برخی. کوچیدند غرب به هونوها، برابر در جنگ در شکست تحمل از پس ها،جیئهیو

 . گرفتند را سیردریا هایاستپ ها،کوشان و (kangyuys) هاکانگیویی ،هاآن
 شمار و( سیبری باختری جنوب) (Baraba) رابابا های استپ به 1هاسابری شاید ،دیگران

 های استپ به( هاکروات شاید) است مانده ناشناخته کنون تا شانهاینام که هم دیگر
 .رفتند سیاه دریای پیرامون

 

 

 
                                                                                                                                              

ها آن را به  ها. روس یسابر نیسرزم یعنی ؛ها گرفته شده است ینام سابر نیاز هم یبریاند که کلمه س بر آن یگروه 1

تر  شود. درست ینوشته م یبریبه شکل س یو در فرانسو ایبریبه شکل سا یسیدر زبان انگل سند،ینو یم ریبیشکل س

 گ.-نوشته شود. یسابر ای ایسابر خواهد بود تا اگر به شکل

 کوتاه ژاکت در مو سیاه سوار اسب. میالد از پیش پنجم سده. پازیریك. نمدین فرش. مادر الهه و سوار جوی جنگ
 کوشانی و خوارزمی های سکه در. ایرانی قبایل برای تیپیك نماد. سارماتی باالپوش و زرین، های پالک با شده ینیتز
 آن، دیگر روی و شاه، از تصویری دارنده بر در معموالً سکه روی یك ؛اند مرتبط ایرانی کوچیان زیست محیط با که

 .است« sparak» اسپارک ،ایرانی به) سوارکار تصویر
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 زیـر  مـادر  الهه راست در. خاوری ایران کوچیان
 پیتـر  کلکسـیون  از) زندگی نماد ،جهان درخت

 مـدل  امـا  ؛اسـت  ناشـناخته  کشف محل(. کبیر
 هماننـد  اسـب  بـرگ  و ساز زین، جامه، موهای،

 مـردم  سـیماهای . است کوهستانی آلتای قبایل
 راســت ســمت مــرد چهــره. اســت توجــه قابــل

 آلتـای  قبایـل  مانند و است اروپاییدی تردید بی
 تیـپ  دارای زنـان  بینی. پهن بسیار کوهستانی،

 .است محدب برآمدگی با جنوبی

 
 

ــرد ــانجنــگ نب ــانگویی جوی ــه از) ک  مقال
 هـا  کـانگویی  نماد و سیما. »گ پوگاچنکوا،

   .«سغدیان هنر در
ــیای ــه آس ــگ. میان ــار جن ــت چه  از جف

 در کـه  کسـانی . پیـاده  و سـوار  جویان رزم
 را راسـت  سمت در خود دشمنان اند، چپ

 .دهند می شکست

 ایران شرق روانکوچ نظامی رسوم و آداب مطابق هم را هااسب کوشانی؛ جویان جنگ
 .اندمسلح و ملبس گونههمین هم جیئهیو جویانجنگ. اندپوشانده زره
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 ها پیوست
 :است آمده چنین روسی زبان به جیئهیو ذیل پدیاویکی در

 ها جی یوئه
 اسناد در شده، شناخته «یوایچژیـ دا» عنوانبه چینی منابع در هک ی،اقبیله اتحادیه

 از پیش 1ـ2 هایهزاره در اتحادیه این. اندآمده «Tocharian» هاتخاری نام زیر باستان
 میان به باستان چین باختری شمال سایگیهم در مرکزی، آسیای خاوری نواحی در میالد
 ترکستان) اویغور ،کیانگسین خودگردان منطقه هاجیئهیو نیایی سرزمین. بود آمده

 هاجیئهیو نیاکان. است آمده دستبه تاریم هایمومیایی آن در که شودمی شمرده( خاوری
 .زنند می پیوند (Afanasiev) افاناسیف فرهنگ دارندگان با را

. بودند ورخا سمت به هندواروپایی های توده تاز پیش نمایندگان ها جی ئه یو غالب، گمان به
 هندواروپایی خانواده به آن تعلق به. ایرانی احتماالً است، هندواروپایی تخاری، زبان حال،هربه
 سایه هم مناطق و تاریم رود حوضه از آمده دست به شده مومیایی اجساد غیرمستقیم طور به
 .ندده می گواهی ،هستند هندواروپایی نژاد نمایندگان های ویژگی دارنده بر در که آن

 هفتاد دهه هایسال در که دهدمی گزارش باستان چین پرآوازه نویس خیتار ،تسیان سمه
 هاجیئهیو بر یاخردکننده شکست سایه،هم خونوی کوچی قبایل میالد، از پیش دوم سده

 ساختند جامی او سر کاسه از هونوها. شد کشته نبرد، در هاجییوئه پیشوای. کردند تحمیل
 گساریمی و پیماییباده به و نوشیدندمی شراب آن از ویژه هایآیین در نشارهبران که
 (.میالد از پیش 47 سال در چین با صلح پیمان بستن هنگام مثال، عنوانبه) پرداختندمی

 دره راه از هاآن. دندش غرب سمت به رفتن به ناگزیر ها، جی ئه یو شکست، این از پس
 از بسیاری ،(باختریان) هاباکتریایی دادن شکست با و رفتند میانه آسیای به 1فرغانه

 تسیان چژان ،چینی دارنام گردجهان هنگام، این در. گرفتند را آمو شمال هایسرزمین
  .است داده قبایل این درباره اطالعاتی که داشت حضور جاآن در( کیان ژانگ)

 در( باختر) باکتریا و هاجیئهیو گستره غرب در پارت که دهدمی گزارش کیان ژانگ
 کشور) دیگر پادشاهی دو و هاجیئهیو کشور میان مرز آمو رود 2.است واقع آن جنوب

                                                                                                                                              
دور افتاده بوده است که معرب آن  یجا یمعنا پرکنه )پرگانه( به ایکه در اصل پرگنه  یرانیا یمیقد اریواژه بس كی 1

 گ.-رود یکار م احاد مردم( به یعنیاکنون هم در زبان پشتو به شکل دخلقو پرگنو ) نیواژه هم نیشود. ا یفرغانه م
 ی)پارس(، هند و روم آگاه رانیچون ا ییکشورها تیها از موجود ینیاست که تا آن هنگام، چ یادآوری انیشا 2

 یها آن توده رامونیتنها کشور بزرگ و متمدن جهان است که در پ نیپنداشتند که چ یها در آن برهه م نداشتند. آن
 ←ها ینیکرده بود که چشمان چ ایجغراف در یکشف بزرگ انیرو، در واقع، ژانگ ک نیرو بودوباش دارند. از ا کوچ یوحش
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 سپاهی هزار 200 تا 100 هاجیئهیو ارتش هنگام، آن در. بود آمو رود ،(باکتریا و اشکانیان
 به دولت دو هر برای یا جدی تهدید میالدی دوم سده اواخر در رو، این از 1.داشت سوار
 .رفت می شمار

 در) دشومی میالدی 25 سال مربوط چینی منابع در هاجیئهیو از هایادآوری آخرین
 که ،بخش پنج شامل هاجیئه یو دولت هنگام، آن در((. خن) «هان» بزرگ دودمان تاریخ
 .بود( Guyshuan) هاکوشانی پادشاهی هاآن از یکی

 داده رخ میالدی 30 سال تا میالد از پیش 176 از میانه آسیای به هاجیئه یو مهاجرت
 را آنان ها هندی که «ها یات» ،یونانی زبان به ،(月氏, 月支 چینی به) جیهائهیو. بود

 خاوری ایرانی لهجه به که بودند میانه آسیای در خاوری ایران توده یك گفتند، می «یادوها»
 .اندگفتهمی سخن شمالی گروه

 هم خاوری هایسارمات فرهنگی، نزدیك شباهت دلیل به را هاآن گاهی، چنینهم
 خودگردان منطقه کنون که را جایی) تاریم رود حوضه هایچراگاه هاآن آغاز، در. نامندمی

 اختیار در را (Qilian) تسلیان احتماالً و گانسو ،(شودمی خوانده چین اویغور ،کیانگسین
 یفتلیان ها،کوشانی) هاآن از بخشی( الدمی از پیش دوم سده در) آن از پس. داشتند

(Hephthalites)، فرارود به ...و (Fararud) (به یا ورزرودگونهعرب که یامی هاگفتند 
 به جاآن از سپس و کوچیدند( باختر) باکتریا و( سیر و آمو رود سویآن یعنی لنهرءاماورا

 .ندریخت پی حکومت داشت، کوشان شاهنشاهی که جایی هند، شمال
 تاریم رود حوضه در شدهیافت هایمومیایی که بودند اروپاییدی مردمان هاجیئه یو
 .رسد می سال 4000 به ها مومیایی این ترین قدیمی سن. است اهآن به متعلق

 نه (Yuezhi) جیئهیو کلمه در هیروگلیف نخستین که این بر مبنی است هاییگمان
 معنای پس. است بوده «گوشت» - 肉 «ژوو» بلکه ،(مهتاب) ماه معنای به(  月) «یوئه»
 2.شودمی «خورگوشت  قبیله» چینی زبان به «ژوچژی»

                                                                                                                                              
 ی( نامی)پارس «یپوس»خوانده بود.  نیرا به نام اس انیکرد. او در گزارش خود کشور اشکان یجهان باز م یرا به رو→

 گ.-خواندند. یرا به آن نام م انیرانیها ا ینیها چ است که پسان
توان گمان برد که نفوس  یاند، م بوده یمول خدمت سربازمش یا گونه که در آن هنگام، همه مردان به با توجه به آن 1
ماند. حال،  یهزار مرد م 300 م،یها را زن فرض کن نیاز ا یمیاست. هرگاه ن دهیرس یصدهزار نفر م ها به شش یج وئهی

ر مرد آماده هزار نف 150به  كینزد م،یها را هم کنار بگذار و آن م،یو کودکان فرض کن رمردانیجمع را پ نیاز ا یمیاگر ن
 گ.-ماند. یم کاریپ
شان  رو بودند که روشن است خوراک دار و کوچ ها مردمان دام یج ئه وی رایز ؛رسد ینظر م هم به یمنطق یزیچ نیچن 2
.گ–دهد.  یرا ارائه نم یخاص ی( معناانی)ماهتاب یماهتاب لهیگوشت بوده است. برعکس، قب تر شیب
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 گوان ،چینی نویسنده. گرددبازمی میالد از پیش سال 645 به هاجیئهیو به اشاره نخستین
 جیئهیو قبیله یك توصیف به( ( 管子 چینی به) (Guantszy) رساله در( گوان زونگ) چژان

 که چین، غرب شمال در( 牛氏 چینی به) (nyuchzhi) نیوچژی یا و( 禺氏 چینی زبان به)
 صدور. پردازدمی آورند،می یشم سنگ یا نفریت گانسو به جیئهیو گستره نزدیك هایکوه از

 درباره .انددهکر بررسی خوب بسیار شناسانباستان را چین به تاریم رود حوضه از نفریت
 هاییادداشت» در میالد از پیش دوم سده در ویژهبه چین، تاریخی اسناد در هاجیئهیو

 آمده 123 فصل در. است شده گفته سخن تفصیل به( کیان سیما) تسیان سئما «تاریخی
 زندگی هوانگدان و شانتیان هایکوه ،(Qilian) تسیلیان میان آغاز در هاجییوئه که است
 پادشاهان هایپرتره .دشومی گانسو شمال و ریمتا رود حوضه شرق به مربوط که کردند،می
 مستقیمی هاینوشته اما. اندبوده اروپاییدی هاجییوئه که دهندمی نشان هاسکه رویبه هاآن

 پرداز بودن دقیق به اعتمادی هیچ و است نمانده جا بر شانروایانفرمان هاینام درباره
 که است جامانده بر ایشان بازماندگان هاینام تنها. کرد تواننمی هاپرتره در هاآن هایچهره
 برده یورش آسیا جنوبی مرزهای به که خواندندمی (Ephtalite) اپتالیت و کوشان را خود

 .اندنموده پرداز «دراز موهای با سفید آدم» چونانِِ را هاجییوئه چینی، منابع. بودند
 دی، هوانگ شین تسین ادشاهیپ دودمان روایی فرمان هنگام چینی، عبمنا پایه بر

 گستره در که( خونوها) ها سیون با پیوسته اما. بود وفاییکش اوج در ها جی یوئه پادشاهی
 .بردند می سر هب درگیری و دشمنی در داشتند، بودوباش ایشان سرزمین خاوری شمال
 1شانیو دیمو. پرداختندمی گروگانان و اسیران مبادله به( خونوها) هونوها با هاجی ئه یو

 سر هب هاجیئهیو اسارت در که (Touman) تئومان شانیو بزرگ پسر ،(冒顿 چینی زبان به)
 نگه گروگان چونان را او هاجیئهیو. بگریزد آنان نزد از اسب یك ربودن با توانست برد،می

                                                                                                                                              
که در منابع  یشود که نام و یپنداشته م نیبزرگ هونوها. چن یدولت پادشاه ادگذاریشاه، بن یمود ،ویشان یمود 1

باباجان غفوراف  نیسی. اکادمیرانیو... ا دونیا دون،یدر اصل مادون بوده باشد. مانند فر دیآمده است، شا یمود ینیچ

 .ماودون خوانده است کانیرا در کتاب تاج یو

 انیکلمه از شا نینوشته است که ا فیلیگوم نیسیتواند. هر چند اکادم ینم بوده یرانیجز شاه ا یزیچ زین، ویشان کلمه

(sayan) دانست  ینم یو دیحال، شا نیدهد. در ا یو برازنده معنا م انیگرفته شده است که برجسته و نما یپروتومغول

اند مخلوط از  یا دهها هم تو رود. چون مغول یکار م به معنا نیاکنون هم به ع نیهم یدر زبان پارس «انیشا»که 

 ییآ همی زبانان گرفته باشند. هر چه است، پ یرانیکلمه را از ا نیکه ا ستیدور ن دپوستان و زردپوستان، از امکان بهیسپ

نمونه پدر  ی. برادگذار یبودن آن بر جا نم یرانیدر ا یدیبه مفهوم پادشاه چندبار به اشکال گوناگون، ترد« شا»کلمه 

جا باز هم شاه به شکل  نینام داشته است. در ا« نولو شاز»خود بوده است، هم  لهیقب یشواپی که ،(نای)آش نیسردار آش

 ر،ینظ یبرجسته، ب یباز هم به معنا یکه شاز در پارس نینولو شاه. طرفه ا یعنیآمده است.  رییتغ یبا اندک یعنی« شاز»

 رود. یکار م ... بهانیالعاده، برازنده و شا فوق
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 نزد از گریختن با مودی اما. بکشند را وی هونوها یورش صورت در تا بودند داشته
 .ریخت پی را هونوها بزرگ شاهنشاهی و کرد پادشاهی اعالم و کشت را خود پدر ها،جیئهیو

 سرزمین به مودی شانیو پسر رهبری به هونوها میالد از پیش 177 سال حوالی در
 امپراتوری بارگاه به پیامی جنگ، در شدن برنده با مودی. آوردند یورش گانسو در هاجیئهیو
 را هاجییوئه شاه پسرش که رساندمی چین دربار آگاهی به پیك نای در و فرستدمی «هان»

 .است ساخته شراب جام او سر کاسه از و کشته
. شدند هونوها به وابسته هاجییوئه از بزرگی بخش نبرد، این از پس چینی، منابع پایه بر
 به آنان از کمی شمار. شدند آینده بزرگ پادشاهی نیاکان هاآن همو که آیدمی بر چنین
 دودمان گزارش پایه بر. گرفتند نام کوچك هایجییوئه هاآن ،گریختند تبت راه از جنوب

 .بودند یافته نجات.[ گ-اشراف و شاهی خاندان وابستگان شاید] خانواده 150 هان،
 باختری شمال به گانسو و تاریم رود حوضه از توانستند هاجیئهیو از بزرگی گروه سپس،

 ؛بروند ،(Tianshan) شانتیان هایکوه شمال در (ILI) ایلی رود دره به آغاز در و بگریزند
 تدریج به سای قبیله. بدهند شکست را هاساک یا هاسکاییـسای قبیله توانستند که جایی

 .ریختند پی را سکایی و هند پادشاهی جاآن در آینده در و شدند رانده کشمیر به
 یورش هاجیئهیو بر هونوها با راههم هااوسون بیلهق میالد، از پیش 155 سال از پس
 یمسکون هایتمدن هایزمین از هاجییوئه. دندکر جنوب به رفتن به ناگزیر را آنان و آوردند

 فرارود گستره در( آمو) اوکس شمالی هایکرانه در و گذشتند( فرغانه) (Dayuan) دوان در
 به که باختری،ـ یونانی پادشاهی گستره شمال در( کنونی تاجیکستان و ازبکستان گستره)

 .شدند مستقر برافتاد، ها آن تازهای و تاخت اثر از میالد از پیش 145 سال
 کشور از( کیان ژانگ) تسیان چژان رهبری به چین، سفارت میالد از پیش 126 سال به

 پیمانهم آنان با( سیونوها یا خونوها) هونوها برابر در تا ورزید تالش وکرد  بازدید جیئهیو
 به قادر کیان ژانگ کرد، رد را اتحاد دهیسازمان نهادپیش جییوئه زادهشه که این با. شود

 در هاپسان که د،ش میانه آسیای در وضعیت باره در اطالعات زیادی مقدار گردآوری
 زگارآ سال یك کیان ژانگ .یافتند بازتاب کیان سیما( SHIJI) شیتزی تاریخی هاییادداشت

 3000-2000 فاصله هب هاییسرزمین هاجییوئه وی، گفته به. برد سر هب هاجییوئه کشور در
 دست در را( اکسوس) آمو شمال و( Dayuan) فرغانه غرب در( کیلومتر 1500-1000) لیا

 یا( Anxi) انسی و( باختر یا باکتریا) (Dasia) داسیا دولت ها آن جنوبی سایه هم. داشتند
 .بود سغدیانا (Kantszyuy) کانتسزویو ها آن شمالی سایه هم. بود پارت
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 خود های گله و ها رمه با دیگر جای به جایی از پیوسته و بودند کوچی ها، جی ئه یو
 سر شان سپاهیان شمار. بود همانند هونوها رسوم و آداب به شان رسوم و آداب و کوچیدند می
 .دز می افکن خدنگ دار کمان هزار 200-100 به

 در که یونانوباختری پادشاهی با آشکارا بردند،می سر هب آمو رود شمال در هاآن چند هر
 هر سأر در که بودند اصلی قبیله پنج بر متشکل هاآن. داشتند پیوند داشت، قرار آمو جنوب

( Xiūmì) سیومی نام به را هاآن هاچینی که داشت قرار پیشوا یا یغبو یك قبایل، این از یك
چینی به) هاگویشان ،بدخشان در زیباک و واخان غرب در. کردندمی یاد (休密 چینی به)

貴霜  )کوشان یعنی،سرزمین در هاهم هایها شوانمی ،آمو سایه (چینی به 雙靡) یعنی 
 (都密 چینی به( )Dūmì) دومی و بلخ در ،(肸頓 چینی به( )Xidun) ها سیدون ها، شغنانی

 .زیستند می ترمز نزدیکی در
 کوتل سوی آن در. اند برده می سر هب تر شمالی بخش در قبایل ها، ارزیابی دیگر هب بنا

 هایی جی یوئه کنونی، جنوبی تاجیکستان گستره در حال، این در. تپه اورا از سر شهرستان
 را یونانی فرهنگ خصوصیات و کردند می زندگی بودند، شده مسکون و دار زمین دیگر که

 .بردند می سر هب یونانوباختری دولت شمال در رهاتخا مانند و بودند گرفته
 این در که شدند نبرد درگیر ها پارت با( ها کوشانی) ها جی یوئه میالد از پیش 124سال به
 و شد زخمی اشکانی پادشاه ،یکم.[ گ-است اردوغان آن معرب که( ]اردوان) ارتاپان جنگ
 اردوان، پسر ،(دوم مهرداد) ومد میترداد فشار زیر شاید آن، از پس. درگذشت هم پسان

 لشکرکشی از پس که دانیممی. کوچیدند نقل بلخ به ،جنوب به( هاکوشانی) هاجیئهیو
( یونانوباختری سِلِوکی،) هلنی تمدن جااین در ،میالد از پیش 330 سال در کبیر اسکندر

 که دهد،می گزارش یونانی نویستاریخ ،استرابو بارهاین در. بود نافذ دیگر سال دوصد برای
 ،(assian) هاآسیان با راههم( اصیل هایتخاری) هاتخاری و سکاها که کندمی اشاره

 دوم سده در را باختری و یونان پادشاهی (sakaraul) هاساکاروال و (passion) هاپاسیان
 .کردند واژگون میالد از پیش

 با که جی ئه یو های زبان های جهله به گفتن سخن به که ها کوشانی ،ها جی یوئه از بخشی
 گیرا، خود پادشاه رهبری به دادند؛ می ادامه بودند، خویشاوند سغدی و خوارزمی های زبان

 شاهنشاهی و آوردند یورش باکتریا حدود به( میالدی ام سی سال تا میالدی یکم سال از)
 . دکردن ریزی پی را کوشانی

 که پذیرفتند، خود کشور رسمی دین چونان را بودیسم ها آن کنشکا، پادشاهی دوره در
 (Ephtalits) هایفتلی هرچند، هم آینده در. شد شاندولت بستگیهم شالوده بعدها



411      ها و...( کروات ها، یسابر ها، ییویکانگ ها، ی)کوشان ها یچ وئهی

 

 دولت. دادندمی ادامه کوشانی رسوم و آداب به ،ههم این با اما دادند، شکست را هاکوشان
 .شد نابود هابعر گشاییجهان آستانه در هاتورک هایلشکرکشی در سرانجام یفتلی
 
 :است آمده چنین هاوسونو درباره پدیا ویکی در

 ها ووسون
 :میالد از پیش دوم سده پایان در شانسایگان هم و ها ووسون»

 در آغاز در که بودند نشین کوچ مردمانی  (کالغ فرزندان معنایبه ،烏孫: چینی به) ووسون
 به میالد از پیش 176 پیرامون در لیو ،زیستند می ها چی یوئه کنار در و چین باختری شمال

 از چینی منابع در که باری واپسین. زیستند جا آن در سده پنج ها آن. کوچیدند ایلی رود ۀکران
 ایشان نزد به را ای فرستاده چینیان که گردد بازمی میالدی 436 سال به شود می یاد ها ووسون

 تبار از امروزه. شدند  خوانده اوسون آینده در و درآمیختند ترکان با آینده در ها آن .اند فرستاده
 .شوند می بخش زرد اوسون یا اوسون ساری و دولت ةتیر دو به و زیند می تن هزار250 ایشان

 است  بوده اوسن یا اَسمن مانندآسمان، نامی شده دگرگون ووسون نام که شود می انگاشته
 ،یادکرده ها آن از کتابش در استرابون که ،ها اوسیانبا  را ها آن توان می باشد چنین اگر و

 های متن در که چرا ،باشد  بوده آسمان همان اصل در ایشان نام که نیست دور. دانست یکی
 شده یاد بهشتی های اسب نام به هایشان اسب از و آسمان نام به ووسون سرزمین از چینی

 .نیست دقیقی تلفظ دان خوانده چینی کهن هیروگلیف روی از که را ووسون چنین هم. است 
 به را آنان شیونگنو یا هونو امپراتوری سپس. زیستند می ها چی یوئه کنار در آغاز در آنان

 شاه درگیری این اثر بر که راندند پس به را ووسونگان هم ها چی یوئه چنین این. راند باختر
 ای معجزه لیو ؛رهاکردند را او خردسال فرزند. داد دست از را جانش هم ناندومی ووسونگ

 هونوها پادشاه شانیو. دادند خوراک بدو ها کالغ و داد شیر بدو ماده گرگی و داد رخ
 باختر دهی فرمان بدو شانیو شد، بالنده او که هنگامی. پذیرفت فرزندی به را او( شیونگنوها)
 بلخ در مسرانجا و گریختند فرغانه به چی یوئه. گیرد انتقام تا تاخت چیان یوئه به او و داد را

 و شدند جاگیر ایلی دره در سرانجام بودند، اینان تعقیب در که هم ووسون. جاگیرشدند
 را ایشان شمار. ندشد مستقل هم( شیونگنو) هونو از و دادند گسترش را خود مرزهای

 در بزرگی نیروی رواین از و بودند جورزم و پوشزره هزارشان188 که اند نوشته تن هزار630
 .شدند می  شمرده نهمیا آسیای
 فشار برابر در ها ووسون پرداخت، شیونگنو با نبرد به هان امپراتوری که هنگامی آینده در

 هب که هان امپراتوری با پیمانیهم این. برداشتند شیونگنو با دشمنی به سر امپراتوری این
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 نشینی قبع با. بود خوبی گزینش ها ووسون برای انجامید، هم سیاسی زناشویی های پیمان
. شود می دیده ترکم ها ووسون سرنوشت از هم ها گزارش میانه آسیای از امپراتوری این
 های کوه به( ژوژوان) روران دولت فشار زیر میالد از پس پنجم ةسد در هاآن که نماید می

 های سرزمین از بخشی ها ووسون پیشین میهن میالدی، ششم ةسد در. باشند  رفته پامیر
 .نیست تاریخ در ایشان از نامی پس این از. دش( هایوت تورک) ترک گوک دولت

 ها ووسون آن از نماید می که هایی استخوان بررسی و چینی شناسان باستان یها کاوش
 منابع در را ووسون زنان. اند بوده سان اروپایی و سر کوتاه هاآن که است  داده نشان ،باشد

 در. «ژرف چشمی گودی و تیره پوستی با زشت: »ندا کرده وصف چنین باختری هاندودمان
 ریش با سبز یا آبی چشمانی دارای را ها آن خوارکننده هایی واژه با نیز چینی پسین منابع

 .اند کرده وصف بوزینه مانند و سرخ مویی یا
 نزد به میالد از پیش 105 تا 110 یها سال میان که هان دودمان ةزادشاه یك دختر

 کرده یاد ایشان از چنین است  شده فرستاده ،بوده کونمی یا کونمو لقبش که ووسون پادشاه
 .نوشیدند می را مادیان ترش شیر و خوردند می خام گوشت و زیستندمی چادر در هاآن که

 و شدند پیمانهم چینیان با. داشتند خوبی سیاست شانسایگانهم با برخورد در هاآن
 قدرت عنوانبه را چینیان هاآن. آوردند دستبه شیونگنوها یا هونوها بر را بزرگی پیروزی

 .ماندند هاآن پیرو و بودند پذیرفته برتر
 را ادعایشان گواه و انگاشتند می آلتایی های زبان با ریشههم زبانی را هاآن زبان آغاز در
 زبان زا بیگ لقب که شد ثابت درآینده ولی. دانستند می ایشان نزد در بیگ چون لقبی وجود

 پهلوی زبان در که گونههمان دارد، هندواروپایی ۀریش و یافته راه آلتایی های زبان به سغدی
(. بگدان روسی به) بگوان هندی به بوگ، روسی به] است  درآمده بغ ۀگون به واژه این
 .[گ-بغالن و بگرام و بغداد چون هایینام در چنینهم

 این نیز برخی البته. باشند بوده سکاها به نزدیك و نیایرا اقوام از یکی هاآن که نماید می
 از ای آمیزه دیگر نشینان کوچ از بسیاری مانند نیز ها ووسون که اند کشیده پیش را نظریه
 .«اند بوده گوناگون نژادهای از پیمانهم های قبیله
 
 :است آمده چنین روسی زبان به هااوسون درباره دیاپ ویکی در

 ها اوسون
 هاارزیابی از دیگر برخی به بنا یا) هندواروپایی روکوچ هایتوده ،烏孫 هااوسون

 سپس و زیستندمی کنونی کیانكسین شمال در باستان دوران در که اندبوده ،(زبانتورکی
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 دوم سده از سر توانمی را هااوسون تاریخ. کوچیدند رودهفت گستره به هاهون عهد در
 1.نمود رصد میالد از پیش
 هااوسونی. بودند بور موهای و آبی چشمان میانه، قد دارای هااوسون ها،چینی گزارش هب

 دارای زبانتورکی هایتوده کنون. بودند غربی سرزمین خارجیان از متفاوتی بس سیمای دارای
 شناسانانسان را آنان نژادی تیپ. ندهست آنان بازماندگان از خرمایی هایریش و آبی چشمان

 مخلوط ها جی یوئه و هاسکایی با هااوسون که دانیممی گونه،همین. پندارند می اروپاییدی چونانِِ
 .کنند می ییدأت (paleoanthropologists) 2ها پالیوانتروپولوجیست را این. اند بوده

 تیـپ  مربـوط  شناسـیك، باسـتان  هـای کـاوش  در آمـده دسـت بـه  هـای جمجمه از برخی
 بسیار هایافته این حال،اینبا. اندیافرغانهـ پامیری نژادهای ربوطم دیگر شماری و یامدیترانه

 بـه  مربوط هاجمجمه این که گرفت نتیجه هاآن روی از شودنمی است روشن و شمارنداندک
. بودنـد  شده مخلوط هایجیوئه و هاسکایی با که هاییآن مربوط یا و اندبوده ناب هایاوسون

 .است دشوار بسیار هااوسون نژادی نوع تثبیت رو،همین از
 چنین گرانپژوهش از برخی. است روان داغی هایجروبحث هااوسون تباری تعلق درباره

 .اندبوده تورکی أمنش دارای هاآن که پندارندمی
 های اوسون مشترک أمنش داشتن (L.Ηambis) هامبیس. ال و (P.Pelliot) پیلیو.پ
 های اوسون و ها اویشون و اوشونیام های ازبیك ،(قرقیزستان در) ها اوسون ساری با باستان

 در ها اوسون ساری ،1860 دهه های سال های داده اساس بر. دندکر تثبیت را قزاق قدیم ژوز
 1200 به شمارشان که کردند می زندگی (Verny) ویرنی شهرستان (Sarytaukum) منطقه
 شهرستان و چیمکنت در ایشان از هم کوچکی های گروه. رسید می کوچ( چادر) خیمه

                                                                                                                                              
اند،  بوده ییهندواروپا یگروه نژاد یاز شاخه شرق که نیها در آغاز با توجه به ا روشن است اوسونارنده: ]یادداشت گز 1
گران  از پژوهش یشان متأخر است. شمار شدن زبان یباشند. تورک گفته یسخن م یخاور یرانیا یها از زبان یکیبه  دیبا

. زنند یم وندیپ یالدیهشتم مـ  ششم یها ها در سده رکگوگ تو ای ها وتیشدن را به دوره تسلط تورک  زبان یتورک
دولت  یکه پس از فروپاش پندارند یم نیبودند، هونوها هستند(، چن زبان یکه معتقد به تورک ی)کسان گرید یبرخ

اثر  از جه،یو در نت وستندیبودند، پ ها یج وئهیدر برابر  شان نیرید مانیپ ها که هم به اوسون شانیاز ا یهونوها، شمار
 .گفتند یسخن م یکه مانند هونوها به زبان تورک «ها یبا ییوی»آمد به نام  دیپد یها توده نو زش هونوها و اوسونیآم

 یخاور یپنداشت که هونوها نیچن توان یگوناگون بودند. م لهیقب24است که هونوها متشکل بر  نیدر ا یدشوار
 یها به زبان یشمال باختر یهونوها ،ینیبا چ ختهیزبان آم به یجنوب یهونوها ،یپروتومغول یها به زبان تر شیب

خود را که از گروه  نیشیو پ یها، زبان اصل و اوسون ها یج وئهیبا  هیسا هم یو تنها هونوها اند گفته یسخن م یپروتوتورک
که  رفتیر است پذدشوا رو، نیبوده است، حفظ کرده باشند. از ا ییهندواروپا یها از شاخه گرید یکی ای یخاور یرانیا
 تر شیبروشن است زبان  ،یالدیها در سده ششم م گوک تورک طرهیبوده باشند. اما پس از س زبان یتورک ها یبا نیوی

 شده بود.[ یها تورک اوسون
 شناسان. مردم دیرین 2
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(Aulieatin) به ها آن تعداد ،1897 سال کشاورزی های سرشماری اساس بر. زیستند می 
 .رسید می چادر 1700
 کول ایسك دریاچه های کرانه در ها اوسون بازماندگان کنونی، یزستانققر گستره در
 . کنند می زندگی

. اند زیسته می ها جی ئه یو سایگی هم در نخت گانسوی استان گستره در آغاز در ها اوسون
 سال به) میالد از پیش دوم سده در ها آن با خویشاوندی پیوندهای یرپایید دلیل به سپس
 اوایل در. کوچیدند رود هفت به تیگروخود های سکایی های سرزمین به( میالد از پیش 160
 .آمد پدید هونوها و ها اوسون میان هایی تنش میالدی یکم سده

 سرزمین. است رسیدهمی نفر 630،000 به ها آن نفوس میالد، از پیش یکم سده در
 های،رودخانه ،شانسرزمین باختری مرز و بود واقع (ILI) ایلی رود دره در هااوسون اصلی

 سایههم (Kang-kü / Kangju) کانگیوها با جاآن در که شدمی شمرده تاالس و شو
 .فرغانه با جنوب در و داشتند مشترک مرز هونوها با هاآن شرق، در. شدندمی

 شکست را هااوسونی ،هونوها رهبر ،مودی شانیو میالد، از پیش 170 دهه هایسال در
 هااوسون (Gunmo) گونموی یا پادشاه. ساخت خود دولت ضمیمه را خاوری ترکستان و داد

 این، از پس. بشناسد رسمیت به را هااوسون بر او اقتدار و برود مودی اردوگاه به شد ناگزیر
 یجئهیو قبیله سرکوب در هاهون رزمی نیروهای از بخشی عنوانبه را مهمی نقش هااوسون

 1.دندکر بازی
 پشتیبانی تا کوشید توان همه با چین گذاشت، فروپاشی به رو هونوها دولت که هنگامی

 هونوها یعنی ــهااوسون ایانروفرمان ــ خود خونین دشمن برابر در نبرد در را هااوسون
 هااوسون اما فرستاد، هااوسون نزد سفارتی چین میالد از پیش 108 در. بیاورد دستبه

 شاه ،ههم این با. زدند باز سر چین با آشکار پیمانیهم از و دندکر پیشه داریخویشتن
 دختر وی دارش همسر) پذیرفت خود جوان همسر عنوانبه را چینی خانم زادهشاه گونمو،
 (.بود هونوها روایفرمان
 برای هونوها. زدند برهم هونوها با را خود پیمان هااوسون میالد از پیش 75 سال در
 از بخشی و زدند هاآن برابر در تنبیهی حمله به دست خودنوبهبه هااوسون مالیگوش
 اما. بردند خود با گروگان و اسیر عنوانبه را ایشان از شماری و گرفتند را شانهایزمین

 هاچینی با تربیش پیمانیهم به را هااوسون تنها رفتارهایی چنین چون. بیهوده
                                                                                                                                              

 یها و چالش ها یچشم هم ،یشاوندیرغم خو ها به یج وئهیها و  است که اوسون یادآوری انیشا]گزارنده:  ادداشتی 1
ها  اوسون نیاز منابع گفته شده که همانا هم یها و... داشتند. در برخ بر سر گستره نفوذ و چراگاه دیهم شا ینیرید

 خته بودند.[یها برانگ یج ئه ویو نبرد با  یهونوها را به لشکرکش
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 میان وضع ها،اوسون و هونوها میان دیپلماتیك هایتنش یابیدامنه رغمبه .انگیختبرمی
 ود،ب باژگونی آستانه در که هونوها دولت. کرد تغییر گیریچشم گونهبه هااوسون و هونوها
 .بود یاپیوسته درونی هایدرگیری و آشوب خوشدست
 رهبری (Unguymi) اونگویمی را هااوسون دولت میالد از پیش 50-71 هایسال در

 و یابد دست هونوها بر هاپیروزی رشته یك به و بخشد استحکام را دولت توانست که کردمی
 .وردبیا دست به را خاوری ترکستان  سراسر تقریباً نتیجه در

 هااوسون. دارد هایینوشته هااوسون درباره چینی نویستاریخ ،(کیان سیما) تسیان سئما
 1.داشت( بزرگ بیگ) هونمو لقب شان،جامعه رهبر. گفتندمی سخن باستان تورکی زبان به

 کرانه در سرخدره شهر انگر، قزل در) (Chuguchen) چوگوچن ،هااوسون دولت پایتخت
 .بود واقع(( کنونی یزستانققر در سو قزل  کنونی روستای) ولکایسیك دریاچه

 پیوسته هااوسون .مرکزی و باختری خاوری،: شدمی تقسیم بخش سه به هااوسون کشور
 دیپلماتیك گسترده روابط چین با و بودند نبرد درگیر هاچراگاه سر بر هاکانگوی و هونوها با
. بودند شده دولت دارای که بود حدی در تکامل دید از هااوسون جامعه. داشتند خانوادگی و

 و گل و خشت از شده ساخته میئدا هایگاهنشیمن در و شده دارزمین هااوسون از برخی
 .بودند برآمده رویکوچ حالت از یعنی. بردندمی سر هب سنگ

 سبا پرورش به تربیش و است داشته یاکنندهتعیین نقش هااوسون زندگی در داریدام
 یعنی ؛زدندمی یاقبیله (Tamga) برچسب خود هایاسب بر هاآن. پرداختندمی گوسفند و

 .«کشیدند می را ها کالغ تصویرهای

 سکایی و تخاری خاروی ایرانی هایزبان درباره شتیایادد
 تفاوت. (Satem) سِتم ایرانی زبان خصلت و است (centum) کِنتم تخاری زبان خصلت

 که داریم کهن ایرانی زبان یك ما واقع در یعنی ؛است لهجه تفاوت یك هاتن دو، این میان
 داشته وجود الهویهمجهول زبان یك کهاین نه. است گوناگون هایزبان و هاگویش شامل
 .باشد... و تخاری و سکایی آن دیگر بخش و ایرانی آن از بخشی نام که باشد

 گفته او به هاآن د،کر مصاحبه( رایناوک باشنده) غربی سکاهای با هرودوت که زمانی
 خاوری برادران زبان دیگر اکنون و اندآمده «خاور» از که است هزارسال کمدست که بودند
 و مرو از را سکاها گاهخاست هم رومی نویسانتاریخ برخی طور،همین. فهمندنمی را خود

                                                                                                                                              
ها  زبان بودن اوسان یرکرا دال بر تو گیلقب ب نیگران، همانا داشتن هم از پژوهش یبرخ]گزارنده:  ادداشتی 1

ه بودند. در باال گفته کرد دیتقل هیسا هم انیلقب را از سغد نیها ا نشان داده است که آن ریاخ یها اند. پژوهش پنداشته
 گرفته شده است.[ یرانیا ،یروس ،یبگ )بغ( هند ایکلمه از بوگ  نیشد که ا



416    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 به همه هااین. اندکرده بیان( امروزی ترکمنستان) هااشکانی زیست گستره، همان و گرگان
 .رسندمی نقطه یك

 پهلوی «اَپـَر» واقع در و فارسی «اَبـَر» همانند انگلیسی (Over) و (Uber) آلمانی واژه
 ترجوان بسیار اوستایی (Upairi) از که است آشکار اما. هستند فرم یك و شکل یك همگی
 واژه یا و ندارند قدمتی نآ به نسبت و هستند آن شدهدگرگون صورت واقع در و هستند

 درآمده... و (Gehe) و (Go) صورت به هم این. است «رفتن» معنایبه که (Gaiti) اوستایی
 بنگریم، نیك اگر. (Gah/Gal) گویندمی هم ترکی در که جاستاین در شگفتی. است
 یاندک با است ایرانی زبان یك واقع، در استانبولی، ترکی و آذربایجان ترکی هایزبان
 (.درصد ده به نزدیك شاید) تورکی هایواژه

 به انگلیسی (Sea) با واژه این تشابه ،«سو» گویندمی ترکی در را آب کهاین دیگر نمونه
 در نمونه برای یا و هستند «جوی» همان هااین واقع در و است توجه جالب «دریا» معنی
 را «کجا» کهن انگلیسی رد که جاست این جالب حال ،«هارا» گویندمی را «کجا» ترکی

 برای ترکی در نمونه برای یا و. است شده (Where) به تبدیل امروز که (Hwere) گفتندمی
 یعنی «مَهگل» گویندمی مثالً. کنندمی اضافه «مَه» یك آن انتهای به فعل کردن منفی

 منفی را علف که است «ما» اوستایی ریشه از واقع در «مه» این که «میا» واقع در و «نیا»
 این... و( نخواهی) مَخواهی یعنی «ماخواهی» اندگفتهمی پهلوی زبان در مثالً. است کردهمی

 .«دانندنمی» یعنی «یعلمون ما» مثالً. است شده وارد هم عربی به یحت وندپیش
 ...است بسیار هامثال البته

 نوزدهم سده در هایسیانگل و هاروس میان تنگاتنگی رقابت سکاها، بودن ایرانی درباره
 ترنر شارون او از ترمهم اما. است نویسندگان آن از یکی رایس تالبوت تامارا. است بوده

 طورکلی هب و هاژرمن ریشه خود آثار از یکی در پیش سال 130 که است انگلیسی نویسنده
 که ستنده سکایی گوناگون قبایل هااین که گفته و دهکر معرفی سکاها از را شمالی اروپای
 و مستقیم همگی ها این. اندبوده «هاگوت» همان آلمان باشنده سکایی قوم ترینمتمدن

 آریایی اند گفته ایرانی، اند نگفته اگر یعنی. اندکرده اشاره سکاها بودن ایرانی به غیرمستقیم
 .دهد می را ایرانی معنای همان باز که

 یکی را خود هاآن که است همین کاهاس درباره تحقیق به هاانگلیسی شیفتگی علت اما
 بلخیان حال. دانندمی( سکا فرزند ـSaxon) همان یا سونوـ سكَ یعنی غربی سکایی قبایل از
 کهن هایانگلیسی و ،«هونو» اندگفتهمی هم ختنی سکاهای ،«هونو» اند گفتهمی هاخون به
 .«سونو» اندگفتهمی تخارها و
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 زبانی اختالف نه است، مختصر بسیار لهجه اختالف یك این شود،می دیده که گونههمان
 دوره نویسانتاریخ قول نقل وقتی. بنامیم جداگانه هایزبان را هاآن بخواهیم که یاریشه

 از کدامهیچ زبان گویندمی که شویممی زدهشگفتی بینیم،می بخارا درباره اسالمی
 و گوناگون چنانآن ایرانی قبایل که تاس معنابدین همین. نیست یکی بخارا روستاهای

 هم با کهاین به رسد چه نبوده، هم شبیه شانایالت یك مردمان زبان که اندبوده شماربی
 .باشند داشته فاصله هم کیلومتر هزاران
 طور هب که شناسایران برجسته منددانش و گرپژوهش آخرین است، روشن که جایی تا
 بیلی والتر هارولد پروفسور نام به انگلیسی یك هم باز ،کردیم کار سکاها زبان روی دقیق
 ختنی سکایی زبان المعارفةدایر نام به ساخت منتشر جلدی پنج گنجینه یك او. است

(Khotan-Saka) جلد چهار و است سکایی گسترده بسیار دیکشنری یك آن جلد یك که 
 .سکایی ادبیات آن دیگر

 ادبیات رشته جویدانش انگلیسی هر» گویدمی که دارد مشهوری جمله بیلی پروفسور
 آگاهی «باستان ایران هایکتیبه» از باید بشناسد، بهتر را خویش مادری زبان خواهدمی که

 شناسانایران تربیش که بیلی تنها نه که نباشد ذکر به الزم شاید البته و. «باشد داشته
 هم این از غیر است روشن و دانندمی نیایرا را سکاها( لهستانی) ولسکی یوزف مانند بزرگ
 .باشد کار در غرضی و قصد که این مگر باشد نباید

 :بیلی پروفسور سکایـ ختن دیکشنری دانلود لینك هم این
http://asyanik.arredemo.org//dictionary-of-khotan-saka-pdf-download 

  :دهدمی نشان را زبان این بودن ایرانی خوبی به که تخاری چکیده نامهواژه یك هم این
http://indoeuro.bizland.com/project/glossary/toch.html 

 به مسکو در امروز از پیش قرننیم را سکایی هایواژه مختصر فرهنگ ایوانف، سورپروف
 جا بر بودن ایرانی در تردیدی ترینکم زبان، این هایواژه به گذرا نگاهی. رساند چاپ
 :کنید دقت زبان این در تعریف ضمایر هب. گذاردنمی

se (masc.), sá (fem.), te (neut.) - this (IE *so, *sá, *tod – this) 
 و. اندک بسیار بسیار فاختال با اندبوده همین دقیقاً هااین هم کهن انگلیسی زبان در

. دارند تریبیش خوانیهم اشاوستایی صورت با,...( das, der) هاآن ژرمنی صورت یحت
 .است بوده جایك از شاناختالفات وجود با هااین همه ریشه کهاین یعنی

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey Amazon Search 
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 ها جی منابع درباره یوئه
http://www.slavlibrary.ru/load/---- PDF 

 را هایی پژوهش( خن) هان دودمان متون در ها جی یوئه از ندهبازما واژه پنج درباره شناس، زبان ،الوفر. ب
 کلمه. است بوده ایران شمالی زبان گروه به متعلق ها کلمه این که رسید نتیجه این به و داد انجام
 و احیا (sgwied-di) چونانِِ چینی زبان باستانی فونتیك های ویژگی به توجه با او را جی یوئه ششم

 وندپس جا، این در. کرد ورانداز دی+ سغد یعنی ، (Sogdoi) سغدی شده شناخته نام با را آن
 یغنابی و سغدی سکایی، اوستی، هایزبان روی از قیاس با جمع، پسوند چونانِِ را «دی»
(Yaghnobi) که تخاری زبان گروه از را ها زبان از گروه این میان تفاوت و کرد تعبیر و تفسیر 

 .ساخت نشان خاطر است، ایرانی های زبان از دور نتیجه رد و باختری اروپای به نزدیك
Bertold Laufer. The Language of the Jue-chi or Indo-Scythi-ans. Chicago, , P. . 

 که نوشت باستان دوران در اروآسیا نمناکی Heterochronicity مقاله در. (Gumilev) گومیلیف لئون
 که گروهی به که اندگفتهمی سخن ایرانی شمالی زبان به هاجییوئه که کرد ثابت الوفر. ب»

 هیچ و بود متعلق بودند، شامل آن در هم (Yaghnobi) یغنابی و اوستی سغدی، سکایی، هایزبان
 .«نداشتند دارد، پیوند اروپایی های زبان با که تخاری زبان با یارابطه

 اصلی منابع فهرست
 مسکو، ،16 جلد ،روسی بزرگ ی(انسکلوپیدا یا المعارف ةدایر) امهندانش// کوشانی پادشاهی درباره

2010،. 
 .2005 مسکو، ،1 جلد نامه،دانش همان// ایرتام درباره
 .2008 مسکو، ،12 جلد نامه،دانش همان// کنیشکا درباره
 .2005 مسکو، ،2 جلد نامه،دانش همان// باکترا درباره
 .2005مسکو، ،2 دجل نامه،دانش همان// باکتریا درباره
 .2008 مسکو، ،19 جلد نامه،دانش همان//هاماساگت درباره
 .2005 مسکو، ،2 جلد نامه،دانش همان// ارژان درباره
 .2008 مسکو، ،12 جلد نامه،دانش همان// کانگوی درباره
 .2005 مسکو، ،1 جلد نامه،دانش همان// اندرونووا فرهنگ درباره
 .迦腻色伽王与大月氏王系 ↑ چینی، منابع

 .-8-11 جغرافی، استرابو،
The Western Regions according to the Hou Hanshu, trans. John Hill 
Linguistic analysis of the connection between Yuezhi and Kushan. 
Overview of Xiongnu history and their wars with the Yuezhi. 
Craig Benjamin on Yuezhi migrations. 
Kasim Abdullaev on Yuezhi migrations in Central Asia. 
Lokesh Chandra on Yuezhi translators. 
Yuezhi Sapadbizes coins. 
Yuezhi Agesiles coins. 

 آسیای و خاوری ترکستان) میالد از پیش  II-I های سده در «غربی سرزمین» پادشاهی بوروکووا،. ل
 .2001 مسکو، ،«شو هان» و تسزی شی اطالعات اساس بر میانه
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Л.Боровкова. Царства «западного края» во II—I веках до н. э.(Восточный Туркестан и 
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 (5در مازندران باستان ) یو قوم یجامعه انسان يریگشکل ندیفرا
 یسنگ( در دوران مس2هنر انسان ابزارساز ) خیتار

 و فرهنگ خیمحقق تار / یپناه لموک زدانی اریط

 
 
 
 

از فرهنگ روستایی به »نوین، یعنی عصر گذار  دانسته است پس از عصر سنگ، هنر دوره
یعنی  ؛شود می، آغاز 1«دکه بر پیشه و صنعت مبتنی هستن های پویاتر شهریفرهنگ

از جمله ویژگی این دوران آن است که سنت هنر تزئینی،  .پیچیده شدن مناسبات اجتماعی
که از هزاره یازدهم و دهم تا هزاره  ،ازی، در مازندرانسهندسی و مجسمهـ هنر انتزاعی

عنوان یك سنت به مرور زمان تحکیم یافتند و به ،هشتم پیش از میالد پیدایی یافتند
که به نحویحال گذار، پروسه تکاملی خود را طی نموده و نهادینه شدند. به فرهنگی در
همه »جامعه دوران سنگ است که  مغایر با ،شان ساخت. این تفوقکنشود ریشهسختی می
در  2.«ست و هنوز اشکال مستقل وجود نداردزندگی عملیطور مستقیم وابسته به چیزش به

که اعتقاد به روح  «زادگراییهم»یا  «گراییجان»واقع گذر از دوران توتمیسم به دوران 
حال بازیابی گرایی، در دارد، شکل محوری به خود گرفته و در راه رسیدن به مرحله دین

  .خود است
نکته دیگری که در فصل نخست تاریخ هنر مازندران باستان آمده )دفتر ششم( آن است 

شرق و شمال شرقی مازندران باستان،  شناختی درهای باستانهای هنری بنا به یافتهکه سبك
تا اواخر هزاره  تپه و گوهرتپه... از هزاره یازدهمتپه، غار کمربند و هوتو، کمیشان، الاز تورنگ

طور به ،گرایی(سازی، طبیعتهندسی و مجسمهـ پنجم پیش از میالد )هنر تزئینی، هنر انتزاعی
ها، تقارن و یا متناظر یعنی نظیر با این تقریر که برخی مشابهت سبك است؛ بوده زاغالب درون
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 زاره ششم قبل از میالد وتپه از هاز جمله با آلتین)هم بودن، بنا به مناسباتی که با اقوام کهن 
های نخودی از هزاره پنجم به بعد )در صنعت سفال با رنگ ،(تپه حصار در شمال شرقی ایران

سازی، هنر تزئینی از انسانی، حیوانی و گیاهی... که مبحث و خاکستری...  نوع دفن، مجسمه
فرهنگ جیتون  ثیرأت ویژهاز نظر دور داشت، بهرا توان این مهم نمی .این گفتار است( داشتند

چنین کوچ قبایل جنوب  در هزاره ششم پیش از میالد موجب شد فرهنگ و آداب محلی و هم
های فلزکاری،  زمینه رفت در ، پیش(در نیمه دوم هزاره ششم پیش از میالد)غربی ایران 

از  گیری از فلز )مس( حتی پیشبهره ظاهر یعنی به 1«کشاورزی و بافندگی را فراهم آورد.
که با آمدن قبایل جنوب غربی ایران، صنعت فلز  است در مازندران کاربرد داشته ،هزاره ششم

ل یاز اوا»کاری ارتقا یافت. این امر در آسیای مرکزی بنا به گزارش تحلیلی دکتر کوزمینا 
 ،بنابراین 2.«ای پیدا کرداهمیت ویژه «گورچالی»دوران نوسنگی پدیدار شد و در میان قبایل 

های دریای  ی درباره کرانههای پژوهشدفتر ششم  ای هنری بنا به گزارش آمده دره سبك
رسد که در این ، قدمت آن به پیش از دوران نوسنگی میتاریخ مازندران باستانو  3کاسپین

 گفتار به فصل دوم آن توجه شده است.
شود یسنگی آغاز معصر مس ،سنگی و نوسنگی(سنگی، میانپس از این دوران )پارینه

به همین دلیل این دوره به عصر  ؛شدندای که ابزار، از سنگ و مس ساخته مییعنی دوره
پ.م 4500، بردار شد که به لحاظ زمانی به نیمه هزاره پنجم پیش از میالد نام «سنگی مس»

دار و ظروف سفالی که ویژه مناطق بندی نخستین این هزاره ظروف نقشطبقه»که در 
پیش  3000تا اواخر هزاره چهارم پیش از میالد )  4.«دست آمدندران بهشمال است، در ماز

هزاره پنجم پیش از  که اواخریابد. شایسته اشاره آنسنگی ادامه میاز میالد ( عصر مس
عنوان نخستین قوم فراگیر در کرانه جنوبی ها بهمیالد مصادف است با تفوق قومی کاسی

تا اواخر  است سنگی از همین زمان آغاز شدهوران مسکه برخی معتقدند د ،دریای کاسپین
از هرتسفلد و سر آرتور  شناسی ایرانمردمدر کتاب  «هنری فیلد»به روایت  5.هزاره چهارم
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یان یاگر بخواهیم برای جمعیت ایران قبل از ورود آریا» کیث، مربوط به کاسیان که برآنند:
وی در زیرنویس درباره  «یان یا خزر بنامیم.ها را کاسنامی پیدا کنیم، بهتر آن است که آن

سان است... همه یان یكینظر من، نام کاسپین و کوسابه» نگاه فوق، این نکته را افزودند که:
روشن است اضافه کردن  1«که جمع حقیقی آن کاسیپ است... هستنددارای ریشه کاس 

تر اشاره به لف بیشؤآن است که مگر ، بیان«یا»نام خزر به انتهای نام کاسپین با آوردن واژه 
ها باشنده شده نشانی محل اقامت این قوم دارد و یا شاید از جمله نخستین مکانی که کاسی

)تا  سوکه پیش از تفوق قوم کاسیان چه اقوامی حداقل از هزاره هشتم به اینبودند. این
ر داشتند تاکنون اواخر هزاره پنجم پیش از میالد( در کرانه جنوبی دریای کاسپین حضو

های هنر انتزاعی در منطقه ویژه تدوام سبكتوان از روی نمادها بهمنتها می. روشن نیست
ینی و یا هنری آن برجسته ینهاد کرد که جنبه آی پیشامورد نظر برای آنان یك نام فرضی

 تراز سایر موردهای مشابه باشد.
قبل از  3000تا   4500) سنگی بین دوره نوسنگی و عصر مفرغروشن است عصر مس

ما های پیچیده، گری و پخت سفال در کورهدر این دوره با اختراع چرخ سفال»میالد ( است. 
نکته قابل اشاره،  2«شاهد تحول در ساختارهای اقتصادی، تکنولوژیکی و هنری هستیم.

چرخ گری، ها مخترع چرخ کوزهکاسی»: بر آن است که «دریای کاسپی»لف مقاله ؤکه مآن
مندان معتقدند که روش برخی دانش» افزاید:وی در ادامه می .«رسیندگی و چرخ ارابه بودند

دانسته است که  3.«ها آموختندها[ به بابلینجوم و استفاده از اسب را ]کاسی ،شماریگاه
ای که جامعه کرانه جنوبی یعنی دوره ؛4«نماد االهی ]داشت[ ، نزد  قوم کاسی اسب در»

 شاخصه مهم آن بر پایه پیشه و صنعت استوار ،شوداسپین وارد زندگی شهری میدریای ک
در »آن است که:  بر «فرهنگ استپ اوراسیا در عصر برنز»گردد. دکتر کوزمینا در گفتار  می

: دیگر صورت پذیرفتسین تاشتای ]آسیای مرکزی[ تعدادی از ابداعات مهم مرتبط با یك
ها ها و مهار آنهایی برای تربیت اسبروش ـ2 .شدتفاده میارابه جنگی سبك با پره اس ـ1

 ـ4 شد.ذخایر محلی مس در مقیاس بزرگ راه اندازی  ـ3 .وسیله افسار ایجاد شدبه ارابه به
ساخت  ـ5 .کیفیت محصوالت را بهبود بخشید ؛ذوب فلز و آلیاژ مصنوعی آن رواج یافت

بر اساس یك طرح از پیش  ،شدهجیدههای تاریخی با سیستم استحکامات سنگاهسکونت
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رفت عظیم در توسعه جامعه در این ها گواه پیش)شهرک( همه این شد.ساخته شده آغاز 
سایگان خود را تقویت کردند و از هم ،ها تسلط داشتنداین نوآوری قبایلی که بر .مرحله است

ای در اوراسیا گی گستردهها اجازه داد تا پیوندهای فرهناین امر به آن .ها پیشی گرفتندآن
 1«ند.کنجاده ابریشم بزرگ آینده حرکت  برقرار و در مسیر
که فرهنگ تدفین این دوره نیز چه در حوزه شمالی و چه در حوزه جنوبی  نکته دیگر آن

های بین  قابل مداقه است. نوع دفن در کرانه جنوبی مناطق چهاردانگه و دودانگه در دشت
باز با تاق ـ2باز با پاهای خم شده. تاق ـ1سه شکل متفاوت داشت »کوهستانی در تپه ترکم 

های این دیگر شکل .قرار گرفته باشند دیگری که روی همیباز با پاهاتاق ـ3پاهای نشسته 
ها زیر چانه قرار از دستدر یکی از موارد، یکی  .سپاری در تپه حصار دیده شده استخاک

  2«داشته است.
سپاری را هم مانند تپه های آیینی خاکف مطلب فوق، دیگر شکللؤجایی که ماز آن

توان توجه کرد که درباره جهت اند، در ارجاع، به گزارش اریك اشمیت میحصار دانسته
 A1تا مرحله گذار 1 مردمان حصار » بر آن است: A1, B1, C1 گیری پاها در تپه حصارقرار

با توجه به در نظر گرفتن این واقعیت که  .دان داشتهقاعده مشخصی برای دفن مردگان خود 
راه  رو به جهت راست دارند، ما با تردید جهت بدن را، هم 1های حصار  تمام جمجمه تقریباً

نظر  به .دانیم با وضعیت صورت، مرتبط با موقعیت قرارگیری خورشید در زمان دفن می
جا پرسشی پیش ما در ایناند. اچرخاندندهسوی خورشید میرسد که صورت مرده را به می
ای متشکل از چند  وقفه A11تا  A1آید: در تمام نمودارها جهت قرارگیری از حصار می

شود. برای این وضعیت توضیحی نداریم، مگر  غرب دیده میـ  درجه شمال و جنوب خط شرق
ه ما اند. به هر حال اگر نظری شده که تصور کنیم مردمان این دوره در وسط روز دفن نمی این

درست باشد و چند اسکلتی که دارای جهت شمال شرق و جنوب شرق هستند را در نظر 
مردگان خود را با  ،سفال منقوش تپه حصار ةمردمان دورنگیریم، باید چنین فرض کنیم که 

 3.«اندکردهدر صبح یا بعدازظهر دفن می ،روز و غروب خورشیدپرهیز طلوع نیم
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بن بابل مربوط به هزاره  شناختی از قلعههای باستاناوشتوان به گزارش کادامه می در
عنوان یك محوطه سراسر دوره مفرغ ]منطقه مزبور[ به» اشاره کرد که: (سنگچهارم )مس

صورت شیوه تدفین در گور به ؛ای بوده استساختار تدفین چاله شاخص استقراری بوده...
سمت جنوب است و شیوه دفن  شده، جهت سر بهجمع شده به پهلوی راست، پاها جمع

ست درباره نوع تدفین در آسیای مرکزی بنا به گزارش تحلیلی دکتر گفتنی 1«بازتاق
صورت خمیده به سمت چپ تعدادی به سمت راست و گاهی به تر مردگان بهبیش» کوزمینا:

در واقع سبك  2.«د. در واقع جهت موزون نیستهستنزانوهایشان باالست،  که درحالیپشت 
در منطقه مورد پژوهش این مجموعه دارای  ،ینی آنیفرهنگ تدفین و صورت برگزاری آ

 .ینی نزدیك به هم هستندیمشترکات آ
ها رنگ ،طور غالبکار گرفته شده در این دوران است که به ههای بنکته دیگر درباره رنگ

ز، زرد نخودی و تیره، خاکستری، خردلی، قرم ای نسبتاًای، قهوهعبارتند از: سیاه، قهوه
. با این استصورت تجریدی یا آرایه شده، چنین نقش پرندگان بههم ؛نخودی با نقوش سیاه

که دارای ست ضمن آنطور غالب نخودی و سیاهها در این دوره، بهده که رنگ سفالوافز
  .ها اشاره شده استست که در گزارش ذیل به آنهای هندسیمایهنقش

های  سنگی، بنا به بررسی یافته فرهنگ سفال در عصر مسست در بررسی گفتنی
نارنج باغ نکا، چمازتپه، تپه علمی، تپه عباسی، تپه سواسری، تپه »مناطق  شناختی از باستان

حرارت  ساز با تکنیك ساخت عالی و درهای این دوره دست، سفال.تپه..دین، سنگچهل
 ای نسبتاًهندسی با رنگ قهوه صورتا بههاند. نقوش بر روی سفالپخت شدهمناسب  نسبتاً
ورز  ها کامالًست. خمیر سفالصورت تجریدیبهطرح پرندگان  و در برخی موارد دارایتیره 

های هزاره پنجم و داده شده که این امر نتیجه فرایند یك حرکت تحولی در ساخت سفال
ثر در آن ؤله عوامل مدر واقع دگرگونی اجتماعی نیز از جم چهارم قبل از میالد است که

نامنظم در آغاز این  دهی، حرارت نسبتاً با توجه به تکنیك ساخت، نوع لعاب د.شو قلمداد می
های طور با توجه به تنوع نمونهدوره و حرارت منظم در اواخر این دوران و همین

تر شده و شاهد یك تحول در امر ساخت سفال در اواخر این عصر تخصصی شده،ساخته
دست های تحتانی گوهرتپه بههای این دوره در الیهسفال .گری در منطقه هستیمسفال
های در الیه Arneتر توسط آرنه ها بیشاین نمونه»کند لف در ادامه اشاره میؤم 3.اندآمده

                                                                                                                                              
بن  قلعه یبزرودپ یها محوطه یشناس کاوش باستان جیبر نتا یمرور»، یصفر یو دکتر مجتب ینشل یدکتر حسن فاضل 1

 .«و گورستان شهنه پشته شهرستان بابل
 .خذأ، همان منای. کوزمی. یدکتر ا 2
 .47استان، ص  یفرهنگ راثیخانه م شرق مازندران، کتاب یشناس باستان یررسب ی، گزارش مقدماتیماهفروز یدکتر عل 3
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 فزون بر 1.«ندشدسنگی( گزارش های دوره کالکولیتیك )مسعنوان سفالتپه بهتحتانی شاه
الزم به ذکر است  .نخودی با نقوش سیاه است تر مناطق در این دورههای بیشاین سفال
های استقرار در غار هوتو است و شامل سه فاز ترین دورهیکی از طوالنی» سنگیدوره مس

های دوران هایی با شاخصاست. از این دوره سفال سنگی قدیم، میانه و جدیدمس
 2.«دست آمده استنطقه یادشده( بههای هندسی در ممایهها )نقشسنگ با موتیفمس
که در دوره مس، ساکنان بومی، مس را بدون آن»ای که نباید فروگذار کرد آن است که نکته

آالت مانند درفش و سنجاق مورد استفاده  کردند و برای ساختکاری میذوب کنند چکش
شده در ساختن از مس ذوب  «اواخر هزاره چهارم نظر بر این است که از» .دادندقرار می

در  3«بیل و ظروف استفاده کردند.بردند و در وسایلی مانند تیر، خنجر، کجاشیا بهره می
این دوره مصادف با تفوق قومی  ،طور که در فوق اشاره رفتهمان ،مازندران باستان

ینی مربوط به هزاره یتناقض ناروشن در این بررسی آن است که در هنر تز .هاستکاسی
 4.ای سود بردنددرجه 500میالد برای سوراخ کردن دندان گرگ از حرارت  دهم پیش از

رفت در ثیر کوچ عشایر جنوب غربی ایران آمده است که، موجب پیشأبراین درباره تعالوه
های تر اشاره شد یعنی فلزکاری در این دورهطور که پیشهمان» .زمینه فلزکاری شده است

بنابراین، این مهم مد نظر قرار  است؛ رفت آن افزودهه پیشزمانی مرسوم بوده که این کوچ ب
های کردند. نظریهکاری میگیرد که چگونه مس را در هزاره پنجم بدون حرارت چکشمی

تپه و محوطه مس و  27مجموعه د؛ ناارائه شده ممکن است منطقه خاصی را در نظر داشته
مل است یا ممکن است هر أالب قابل تطور غکه به 5.«شده در شرق مازندرانییسنگ شناسا

 طور خام، کاربرد داشته است.صورت ذوب و نیز بهیعنی هم به ،دادنددو کار را انجام می
گاه از سه تپه  ،در این دوره استقرار» افزاید:ماهفروزی در ادامه گزارش آمده در فوق می

ها این ین وسعت استقرارگاهچنیابد. هممکان باستانی افزایش می 14در دوره فالت عتیق به 
شود، که در این خصوص رشد جمعیت از جمله تر میدوره نسبت به دوره قبل کمی بزرگ

در میان  .علل اصلی آن بوده که این امر نیز باعث تغییرات در بخشی از زندگی شده است
ه در خورد کزیاد به چشم می های داس نسبتاًدست آمده این دوره تیغهابزارهای سنگی به

ها درخشندگی اند در روی اکثر نمونهتر گزارش شدهاین دوران آغاز نوسنگی منطقه کم
                                                                                                                                              

 جا. همان ،یماهفروز یدکتر عل 1
 .خذأهمان م ،ینشل یدکتر حسن فاضل 2
 .2ص  ،هنرمندان یدست عیآپادانا، صنا تیسا 3
 .447ص  ،شم، دفتر شنیکاسپ یایدر یها درباره کرانه ییها پژوهش. یشناس ، گزارش باستانیلیخل یمهد 4
 .50ص  ،«عصر مس و سنگ... یاستقرار یالگوها ییشناسا»، یماهفروز یدکتر عل 5
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شود و شاید بتوان گفت خاص ناشی از رسوب سیلکات موجود در ساقه گیاهان مشاهده می
داری تشکیل که در این دوره کشاورزی حرفه اصلی ساکنان دشت منطقه را در کنار رمه

خیز و شرایط بسیار مناسب منطقه جهت رویش گیاهان، حاصل هایداد. وجود زمینمی
خوانی این نگاه با گزارش تاریخی هم 1«داری در این منطقه نکاهید.هرگز از اهمیت رمه

 دارد. هنری فیلد بنا به منابع پیشین به نقل از هرتسفلد و سر آتور کیث آورده است که:
دست نیامده، ان قبل از پایان عصر حجر بهکاری در ایراگرچه شواهد مستقیم درباره کشت»

های در اوایل هزاره چهارم و شواهد فرضی قوی برای این فرضیه وجود دارد که کاسپین
پنجم، کشاورزی از فالت کاسیان به سرزمین کنار دریا و اطراف رودخانه سند و سیردریا و 

تواند مورد گزارش می چه در اینآن 2«د.شآمودریا و در دجله و فرات سرایت کرد و پخش 
و اقتدار کاسیان از سیحون و جیحون و رودخانه  تری قرار گیرد، عرصه حضورتوجه عمیق

ها، به ایران ست که پس از آمدن آریاییالنهرین در غرب سرزمینیسند در جنوب تا بین
ن قوم ثیر فرهنگ، هنر و زبان ایأتوانستند تحت تها نمیطور قطع آریاییبردار شد. بهنام

به آن  «سخن همین شمارهپیش»که در  ،مند در یك گستره پردامنه نشده باشندچیره
 .پرداخته شد

خاطر گسترده بودن اقوام کاسی در محدوده ارضی وسیع از شمال، شمال ممکن است به
سند،  ةتشابهات سرامیکی میان تمدن در» النهرین... باشد، کهشرقی، جنوب شرقی و بین

پیش از میالد نشان از انتقال و تجارت  3300تا  4300ان و شمال ایران در جنوب ترکمنست
 3«استقابل توجه مس، در عصر مس 

گانه مس و 27در بررسی مناطق »افزاید: ماهفروزی در ادامه طراحی بر روی سفال می
ای، مورد در مناطق جلگه 22هاست )طور عمده طراحی روی سفالسنگ شرق مازندران، به

قطعه سفال نشان از شباهت بسیار و  242 یدر مناطق کوهستانی( نتایج مطالعات رومورد 5
گری مس و سنگ شرق مازندران با نواحی فالت مرکزی های سفالغیرقابل انکار از سنت

 4«ایران و دشت گرگان دارد.
گرفته های صورتتوان به کاوشسنگی، میشناختی دوره مسهای باستاندرباره دیگر یافته

کارگیری در منطقه چهاردانگه )تِرکم( دشت بین کوهستانی اشاره کرد. در این دوره به
راه با بناهای معماری و ینی انواع دفن همیهای خردلی و قرمز رایج بوده است. به لحاظ آرنگ

                                                                                                                                              
 .47خذ، ص أ، همان میماهفروز یدکتر عل 1
 .189خذ، ص أ، همان ملدیف یهنر 2
 .خذأ، همان م یماهفروز یدکتر عل  3
 .خذأ، همان م یدکتر ماهفروز 4
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 ،های آمده در گزارش فوقرنگ با توجه به انواع نقوش و 1های سفالی گزارش شده استدفینه
 ،)دفتر ششم( است فصل نخست هنر مازندران باستان در عصر سنگ تعریف شده که برخی در

عنوان نماد افزوده شود. پیش از آن درباره ها بهجا دارد در ادامه توضیح کوتاهی به برخی از آن
ست از عناصر کاربردی در هنر نقوش گیاهی باید به این نکته اشاره کرد که عنصری

ینی، یثری در ابعاد آگی مردم از دوره کهن تاکنون نقش مؤزندهندسی که در بطن ـ ینییتز
نماد شگون، برکت، جاودانگی، قدرت، باروری و »عنوان مذهبی، اعتقادی و فرهنگی داشته و به

در نزد توده مردم قداست داشت که بازمانده آن فرهنگ هنوز در میان جامعه  «خیرخواهی
این شماره به درختان مقدس از دوآبسر رودبار تا در  ه است؛ کهرفته امروزی دوام آوردپیش

ای توجه شده است. نکته قابل مداقه  خانه های میدانی و کتاب صورت گزارش تاجیکستان به
ها در منطقه مورد پژوهش این  که، فرهنگ این هنر، هزاران سال پیش از ورود آریاییآن

توان  نمی ،بنابراین .دارد شته ومجموعه مشترک )از کنار دیوار چین تا قفقاز(، پیشینه دا
 عنوان یك فرهنگ ایرانی محسوب داشت.  مختص آن را به

ست  از جمله رنگ خردلی .هاستسفال یکار گرفته شده روهای بهدر مورد دیگر رنگ
اندیشی،  طلبی، آرامش، راحتی، خالقیت، شور و نشاط، مثبت انحصار، تنوع»که نماد 

ای نماد  رنگ قهوه ،است «نماد مرگ»ان اندازه که رنگ سیاه به هم .است« کار بودن محافظه
رنگ خاکستری  .«چنین نماد ثبات، پایداری و دوام است هاست و هم زمین، درختان و سنگ

نماد اعتماد، »که ضمن آن ؛رود کار می به «دگیراندوه و افس»طور عمده برای توصیف  به
رساند. درباره رنگ قرمز را می «رسمیت طرفی، عقل و هوش، آرامش و سازش، استقالل وبی
 .عنوان یادآور آتش و تولد، دوباره گفته آمدبه

کرانه جنوبی دریای کاسپین باید یادآور شد که: سه نوع سپاری در ین خاکیآ در مورد
متوفی از سمت چپ بدن و در سه حالت دفن » گرفته نخست:دفن به شرح ذیل صورت می

 :شده استمی
 شده است.  میداده دست و گاهی یك دست در جلو سر و دهان قرار  خمیده: دو ـ1
زمان هر دو زانو خم  چنان دستان جلو سر و دهان قرار دارد و همهم :نیمه چمباتمه ـ2

 است. شده می
برند، هم پاها و هم دستان متوفی  که از آن به دفن جنینی هم نام می :تمام چمباتمه ـ3

  .شوند خم می کامالً
                                                                                                                                              

 .7، شماره نیکاسپ یایدر یها نهدرباره کرا ییها ، پژوهشیماهفروز یدکتر عل 1
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سپاری شکل قرار در این روش خاک د.خواباندن دن میسمت راست ب اجساد را به ،دوم
ها بر روی اما گاهی دیده شده که دست ؛کندها از استاندارد خاصی پیروی نمیگرفتن دست

در برخی موارد ظروف سفالی در کنار متوفی خاک  .شوندشکم و نزدیك زانوها قرار داده می
 شده است. می

موارد که سپاری نوع خاکاست.  باز بودهبه حالت طاق ؛اشاره آمده در فوقبنا به ، سوم
 :اندکی در شمال ایران ]مرسوم بوده است[ سه شکل متفاوت داشت

 ؛چمباتمه زده ةباز با پاهای خم شدطاق ـ1
  ؛باز با پاهای نشستهطاق ـ2
ها زیر یکی از دستدیگر قرار دارد. در یکی از موارد که روی هم یباز با پاهایطاق ـ3

  1.«چانه قرار داشت
ها، قدمت آن را به دو دوره سنگی تپه ترکم، براساس یافته  گری عصر مسدر بخش سفال
ل یگری به اواترین صنعت سفالشناختی، قدیمیاز منظر گونه»کنند که فرهنگی تقسیم می

وم هزاره پنجم تا نیمه د»، از 1تپه حصار»روشن است  2«گردد.و اواسط تپه حصار برمی
ل هزاره چهارم ی] اوا 2900تا  3700پیش از میالد است و ]عصر میانه آن[ از  3700حدود 

شناختی در دور نخست تپه های باستانگیرد[ بنا به یافتهتا اواخر هزاره سوم را در بر می
 به( مایل )شرابی ای به رنگ قرمزشود که دارای زمینهحصار با سفال منقش شناخته می

ین شده و در مرحله بعد به رنگ یبا نقوش هندسی تز ظروف سفالی منحصراً 3.«ستایقهوه
ویژه بزکوهی و پرندگان شده و نقش گیاهی، حیوانات بهینیست با نقوش هندسی تزنخودی

به لحاظ پیکرنگاری از گل پخته بهره  شود.گری متداول می]است[ و استفاده از چرخ سفال
تر موارد  ولی در بیش ،ترین برای ساخت پیکرک بودهگوسفند و قوچ متداولشکل  .بردندمی

 ةدهندنشان سه پیکرک که ظاهراً .دیگر دشوار است )تشخیص( گوسفند و گاو از یك تمیز
]در  ای مایل به خاکستری روشن است.ای و قهوهها قهوهگوسفند است. رنگ سطح آن

šáli sarسری الی، یا شالیش گویندمازندران به این نوع گوسفند می
و در سمنان به این  4

معنای مکان است. به «سری»و  «کار»دو واژه  kár šáli]5گویند کار شالی نوع گوسفند می
بر روی  «کار» ها که اسم خاص است. در مازندران هنوز واژهیعنی منزلگه کاسی «کارکاسی»

                                                                                                                                              
 خذ.أ، همان میماهفروز یدکتر عل 1
 .خذأ. همان میماهفروز یدکتر عل 2
 .450ذ، ص أخهمان م ،تیاشم خیار 3
 .288ص  ،نی، نشر فرزرانیا یلیتمث یها با برابر نهاده یمازندران یها مثل، یپناه لموک زدانیاریط 4
 .427، ص پوال یتبرفرهنگ واژگان ، یفوالد یموسو یرض دیس 5
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کار مز »، «نو آباد / آبادی نو»عنی ی «کار کنده»مانند:  است، ها دوام آوردهبرخی آبادی
mez» ًنیز به نام مکان است و در «سری» ،یعنی مکان مقدس / یا آبادی مقدس... احتماال 

محمد ابراهیم عالمی »معنای جا و مکان  به «سری»خذ معنای أموسیقی نیز کاربرد دارد )م
اقوام باستانی ساکن در به کدام زبان رایج مربوط دان مازندرانی( منتها روشن نیست  موسیقی

ای در هر دو منطقه هنوز کاربرد دارد.  با این توضیح که شالی به معنای قهوه ؛مازندران بود
سفانه در این دو استان به فرهنگ گیاهی و أشایسته است به این نکته توجه شود که مت

 چنان که باید بها داده نشده است.  جانوری آن
یك گاو با  پیکرک سردست آمد... به Cو  Aهای گلی منقوش در حصار پیکرک

ها را با ایجاد چشم .دست آمدبه C نقش خاکستری روی زمینه نخودی روشن از حصار
نی عبارت است از نوارهای ساده به دور ییاند... نقش تزسوراخی جانبی از بینی نشان داده

دومین پیکرک  است. یافته طور عمودی که تا روی پیشانی امتدادشاخ و گردن، و یك نوار به
یافت شد  CـAاین پیکرک در حصار  .باشد A منقوشی شاید به واقع مربوط به حصار

ین به یتز .رسد که پیکرک قوچ باشد مانده، به نظر می باقی ةهای خمید بر اساس یکی از شاخ
دارای ای روشن  ای روشن است )گوسفند قهوه زمینه به رنگ قهوه یای تیره رو رنگ قهوه

ای  در سمنان قهوه»است.  (šáli luk) لوک یشال یهای درشت سفید به زبان مازندران گل
عبارت است از خطوط ساده با چند خط  «نقش»جا نیز در این 1.«شوا نام دارد šǝváروشن 

دو  ةبا انتهای خمید ،ها که با سوراخی جانبی نشان داده شدهچشم .هاکوتاه عمود بر آن
آمده در فوق قوچ نبوده به  دست که اگر پیکرک به ضمن آن 2«اند.رفته شدهخط در میان گ

 «giláگیال »ای روشن مایل به حنایی در مازندران با نام  احتمالی گاو باشد، رنگ گاو قهوه
 4.گویندمی« گیال»رنگ  ای و در سمنان نیز به گاو قهوه 3.بردار است نام

گزارش فوق به دو دوره فرهنگی تپه حصار به  گری تپه ترکم را بنا بهاگر صنعت سفال
توان نتیجه گرفت به حساب آوریم، یعنی با تمام آن جزئیاتی که در فوق به آن اشاره رفته، می

ها کارگیری نقوش هندسی کاربرد داشته است و در استفاده از رنگلحاظ هنر انتزاعی به
چنین خاکستری و نخودی اشاره کرد. ای و همهای قرمز شرابی مایل به قهوهتوان به رنگمی

های گیاهی و جانوری مورد توجه است. اگر چه نام گیاه و در بخش هنر پیکرنگاری، نقش
 گاو آمده است. و منتها در نقش جانوری نام بز کوهی، گوسفند ،های هندسی ذکر نشدهنقش

                                                                                                                                              
 .خذ و همان صفحهأ، همان میفوالر یموسو یرض دیو س یپناه لموک زدانی اریط 1
 .92خذ، ص أ، همان متیاشم خیار 2
 .423و  291خذ، ص أ، همان میفوالر یموسو یرض دیو س یپناه لموک زدانیاریط 3
 .خذأ، همان میفوالد یموسو یرض دیس 4
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پیکر  یها رو کارگیری رنگ چه برجسته است، سبك به جانوران آن یها رو در تزیین رنگ
شوند.  شان بر اساس نوع رنگی که دارند، نامیده می جانوران است که هنوز گوسفند و گاو نام

 1.نوع 14نوع گوسفند بر حسب نوع رنگ داریم وگاو  64طور غالب ما  به ندر مازندرا مثالً
 نوع است و 8کننده است که بر حسب رنگ  دهی گاو و گوسفند تعیین ا در نامهداشتن نوار

یعنی زرد مایل به  buriیکی بوری  ،مورد رنگ گاو نخودی یا زرد دو نوع گاو داریم در
رنگ خاکستری در زرد مایل به آجری، گاو تك یعنی گاو zarrinزرشکی و دیگر زرین 

گاو متمایل به زرد نامش است  ،در فرهنگ سمنانی sezzi»2مازندران نامش هست سزی 
  3است. «galfarقَلفر »

زمینه نخودی  یآمده در تپه حصار نقش خاکستری رودستبه رسد رنگ گاومینظر  به
گرنه از دو حال خارج  است که زمینه را باید صفحه انگاشت تا رنگ خاکستری به دیده آید و

های یاد شده از میان نیست یا نسل چنین گاوهایی از بین رفته و یا نیز ممکن است فرهنگ
 تان مازندران و سمنان، ناقص است. ها فرهنگ موجود در دو اسده

 ،سنگی مازندرانها در دوران مسگیاهی، جانوری، هنر انتزاعی و رنگ یبه لحاظ نمادها
گر آن است که بیان ،که به تقریب مشترکاتی با تپه حصار و آسیای مرکزی و افغاستان دارد

تغییر به سوی سازمانی اجتماع اولیه شروع به »که خاطر آندر این دوره باورهای آیینی به
در کل به نظر  4.«هایی پیدا شدتر کرد و در این میان بین افراد مجزای جامعه تفاوتپیچیده

 .رسد مناطق مزبور از یك رشد نسبی متوازنی برخوردار بودندمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 .291خذ، ص أم، همان یپناه لموک زدانی اریط 1
 .291خذ، ص أ، همان میپناه لموک زدانی اریط 2
 .427ص  ،خذأ، همان میفوالر یموسو یرض دیس 3
 .47گوتنبرگ، ص  ر، نشیاحسان رجی، برگردان: او هنر نید شیدایپ. مورگان، یجان د 4
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  منابع
  .1362ید، نشر دنیای نو، ؤ، برگردان: امین متاریخ اجتماعی هنردکتر آرنولد هاوزر، 

، برگردان: دکتر حسین موسویان، «فرهنگ استپ اوراسیا در عصر برنز» .دکتر ای. ی. کوزمینا
  .7پژواک فرزان، ش  :، ناشرهای دریای کاسپینهای درباره کرانهپژوهش

کاسپین و نقش ـهای پونتیكگیری و توسعه اقتصاد تولیدی در استپشکل»ــــــــــــــــــــــ. 
  .برگردان: محسن حمیدی ،«..مناسبات غربی .

  ، دکتر رقیه بهزادی

، برگردان: کوروش روستایی، ناشر: سازمان میراث های تپه حصار دامغانکاوشدکتر اریك اشمیت، 
  .1391فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، 

سنگی در غار هوتو های فراپارینهکشف اسکلت کودک شش تا هشت ماهه در الیه»خلیلی مهدی، 
 .1400، بهار «بهشهر

  .س. آپادانا ، صنایع دستی هنرمندان

سنگی به شناسی دوره میانهای باستانپژوهش» .دکتر حسن فاضلی نشلی و دکتر مجتبی صفری
، مقاله «نوسنگی در حوزه جنوب شرقی دریای کاسپی با تکیه بر مطالعات اخیر در غار هوتو

  .1400ارسالی، 

شناسی محوطه های مروری بر نتایج باستان» ـــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــ
  1400، مقاله ارسالی «بن( و گورستان شهنه پشته شهرستان بابلپی )قلعهبزرود

های ، پژوهش«شناسایی الگوهای استقراری عصر مس و سنگ شرق مازندران» .دکتر علی ماهفروزی
 .1395شم، بهار و تابستان ، دوره ش10، شماره باستان شناسی ایران

سنگی واقع در سنگی و مفرغمکانی باستانی متعلق به عصر مس ،تپه ترکم»ـــــــــــــــــــــ. 
های هایی درباره کرانهپژوهش. برگردان: راستین عالمی، «های بیناکوهستانی البرزدشت

  .7دریای کاسپین 

  .1400رود، حبله :نشر ،فرهنگ واژگان تبری پوالسید رضی موسوی فوالدی، 

  .1382 ،، نشر چشمهتاریخ مازندران باستان .پناه لموکیطیار یزدان

  .1376 ،، نشر فرزینهای ادبیات تمثیلی ایرانهای مازندرانی با برابرنهادهمثلـــــــــــــــــــــ. 

باستان، تاریخ هنر انسان گیری جامعه انسانی و قومی در مازندران فرایند شکل»ـــــــــــــــــــــ. 
های دریای هایی درباره کرانهپژوهش، «دالابزارساز از آغاز تا اواخر هزاره پنجم پیش از می

 .1400، نشر پژواک فرزان، 6کاسپین 

 
 



 

 

 
 
 
 

 یکتول شیدر گو یروس لیچند واژۀ دخ یبررس
 اتیگر زبان و ادبپژوهش/  یشک نیحس

 
 
 
 

 مقدمه
هاست. این ها و گویشیافتن ِِزبان های گسترش و غنایکی از راه گیری واژگانیفرآیند وام
 که درحالیگیرد، های معیار مورد بررسی قرار میطور معمول در روابط میان زبانفرآیند به

طور مستقیم از های معیار نیز ممکن است واژگانی را بهزبان ۀهای زیرمجموعگویش
های محلی به واژگان ر، ممکن است در گویشهای دیگر وام بگیرد؛ به عبارت دیگزبان

توان در ها نباشد. چنین فرآیندی را میدخیلی برخورد کنیم که در زبان معیار اثری از آن
های و زبان روسی مشاهده کرد. استان کاسپیندریای  ۀهای ایرانی حاشیمیان گویش

بان و مراودات، نسبت زهای روسجواری با سرزمینگیالن، مازندران و گلستان به علت هم
اند و به همین تری با زبان روسی داشتههای ایران، ارتباطات زبانی ِِگستردهبه دیگر گویش

تر است. در ها بسیار بیشها نسبت به سایر گویش دلیل، شمار واژگان دخیل روسی در آن
و آوری روسی در گویش کتولی جمع این مقاله تالش شده تا تعدادی از واژگان دخیلِِ

فرآیند  هر واژه که در طی« آوایی»و « معنایی»های احتمالی تنظیم شود و دگرگونی
 گیری رخ داده است، مورد بررسی قرار گیرد.وام

)کتول یکی از هفت بلوک ایالت استرآباد بوده  واژگان دخیل روسی در گویش کتولی
 توان به چند دسته تقسیم کرد: است( را می

معیار  مختص گویش کتولی یا استرآبادی نیست و در زبانِِِِ اه برخی از این واژه الف(
 توان به موارد زیر اشاره کرد:  این واژگان می ۀروند. از جمل کار می فارسی نیز به

)واحد قدیمی  پوت ؛گشاد( ای دهن )ظرف شیشه بانکه  ـ  اِشکاف ؛)پاسبان( آرادال»
تول، واحد سنجش مایعات معادل چـ  )= چتوار چفتار ؛کیلوگرم( 38/16سنجش وزن معادل 
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)= سالدات به معنی سرباز  سلّات ؛)= چمدان( چرمدان ؛)= چرتکه( چُتکه ؛لیتر( میلی 125
 فِنر؛ گیرد(ها قرار میآن ة)= بخشی از یراق حیوانات بارکش که روی گرد خاموت ؛روسی(

)=  لُتکا ؛ن(واحد سنجش وز ،)= گیروانکه گروان ـ گالش ـ کیلکا ـ  کفال ؛)= فانوس(
)= دختر زیبا، دختر  ما تِشکه ؛چراغ نفتی( ـ )= المپا لمپا ـ سماور ـ استکان ؛قایق(

 .بیش از حد بَزَک کرده(
، که برخی «گرم410واحد سنجش وزن، معادل »معنای  به «گروان»واژه  ةدربار
ضبط « هگیروانک»صورت روسی آن، این واژه را به ۀهای فارسی، ضمن اشاره به ریش فرهنگ

 «گران»فارسی جدیدِ  ةهندی قدیم و واژ ةکه، این واژه با واژجالب توجه این ۀنکت»اند.  کرده
رو بهرو «گیری معکوسوام»جالبی از فرآیند  ۀ)به معنای سنگین( مرتبط است، که با نمون

 ،روسی ةاند و سپس واژها ابتدا این واژه را از فارسی وام گرفتههستیم؛ به این معنی که روس
 «.های آن شده است فارسی و گویش های مختلف وارد زبان دوباره به شکل

« ماتیشکا»صورت های فارسی بهکه در فرهنگ« ماتِشکه» ةواژ ۀروسی بودن ریش ةدربار
رود این واژه از سوغات احتمال می»ضبط شده است، اتفاق نظر وجود دارد. « ماتوشکا»و 

گیرند، اخذ دیگر قرار میسك چوبی است که درون یكمعروف روسیه که به شکل چند عرو
های سرخ نقاشی زیبای دختری با گونه ةتر چهرها بیششده باشد. روی این عروسك

 «.ها بسیار محتمل استکرده به این عروسكشود و تشبیه دختران بزَک می
های دخیل، در ترکیب با جالب توجه دیگر آن است که برخی از این واژه ۀنکت

اند. های جدید تبدیل شدهسازی و پیدایش واژهواژهای فارسی، خود به منبعی برای واژهكت
« چی»وند با افزودن پس« لُتکا»دخیل  ةبرای مثال در گویش استرآبادی و مازندرانی، از واژ

معنای ظرف )به« پوتی» ةساخته شده است. یا واژ« رانقایق»معنی به« لُتکاچی»اسم فاعل 
پدید آمده و به ظرفی با گنجایش یك « پوت»روسی  ةبه واژ« ی»وند افزودن پس حلبی( از

 شود.کیلوگرم( اطالق می38/16) پوت
رد که یگهایی را در بر میهای دخیل روسی در گویش کتولی، واژهگروه دیگر واژه ب(

قیم از زبان طور مستشود و به احتمال زیاد بهها در زبان فارسی معیار دیده نمینشانی از آن
ها با جواری و مراودات کتولیروسی وارد گویش استرآبادی شده و در نتیجه به دلیل هم

 ها، در مجموعه واژگان کتولی قرار گرفته است.استرآبادی
کار دو معنی به به« پابلوس»صورت مازندرانی بهاین واژه در  :Pa-be-guz گوزپابه ـ1

سکه  ةدار گوسفند به اندازای پوست پشمته شده از تکهبازی ساخ ۀنوعی وسیل الف(رود:  می
و نوعی از آن را « لنگه وازّی»بندند که در کتولی به آن دو ریالی که زیر آن سرب می



435      یکتول شیدر گو یروس لیچند واژة دخ یبررس

 

 ۀاین واژه وام گرفته شده از روسی است که خود ریش سیگار. ب(نامند. می« گوزپابه»
صورت س به علت مشابهت آوایی بهشد، سپتلفظ می« پاپیروسا»صورت لهستانی دارد و به

 در گویش کتولی درآمده است.« گوزپابه»در مازندرانی و « پابلوس»
)=بخار( « پرا»روسی از دو جزء  ةواژ این« کشتی»معنی  به: Peraxutپراخوت ـ 2

 کند.حرکت( ساخته شده است و به معنی کشتی که با بخار حرکت می« )= خوت»و
 معنای های شمال به ش کتولی و برخی دیگر از گویشدر گوی :Semeskeسمشکه  ـ3

 به همین معنی، گرفته شده است.« سیمشکا»روسی  ةرود و از واژ کار می به« تخم آفتاب گردان»
 اخذ شده است. «شُتکا»روسی  ةاز واژ« بُرس»معنای به :Sotشُت ـ 4
کار به« نقدهبدست ـخرید نقدی »معنای این واژه در کتولی به :Siccasسیچّاس  ـ5

 اخذ شده که احتماالً« اآلن، همین حاال»معنی به «سیچا»روسی  ۀرود. این واژه از کلم می
ها، این واژه را برای اطالق به شان با روساهالی استرآباد و کتول در جریان داد و ستدهای

 ردند.بکار هپرداخت شود، ب« همین االن»ای که وجه آن باید معامله
ضبط شده « بز چرمِِ»فارسی به نام های  این واژه در اکثر فرهنگ: Sebroشبرو  ـ6
« تیز قرمزکفش نوک»یا « کفش چرمی» ولی این واژه در گویش کتولی به معنای ؛است

 رود.کار میبه
گویش کتولی، استرآبادی و مازندرانی، این واژه با همین تلفظ در  :Kalosکلوش ـ 7

کفش پالستیکی که »این واژه در روسی نیز به معنای دارد. « گالش»معنایی مترادف با 
های فارسی که در فرهنگرود. با آنکار میبه« شود روی کفش دیگر پوشیده می معموالً

در « کلوش» ةعلت وجود واژولی به ؛دانندگرفته از زبان فرانسوی میرا وام« گالش»
از  ژه در این مناطق، مستقیماًهای کتولی و استرآبادی، بسیار محتمل است که این واگویش

 روسی وام گرفته شده باشد.
بند و  ای از گردن گونه های کتولی و استرآبادی به این واژه در گویش :Menatمنات ـ 8
به « منات» ةهایی به آن آویخته شده باشد. واژ شود که اغلب سکه آویز اطالق می سینه

 ةلی و استرآبادی رواج داشت. خود واژیز در میان بازرگانان کتون« پول و مسکوک» معنای
 التین مشتق شده است. monetaلهستانی، از  moneta ۀروسی با واسط

 نتیجه
های دخیل روسی در گویش کتولی و استرآبادی های انجام شده بر روی واژهبا بررسی

 توان به نتایج کلی زیر دست یافت:می
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 یشتی مردم بود، و مواردی از قبیل نامهای معهای دخیل روسی، در زمینهالف( اکثر واژه
 .گیردرا در بر می« ابزارها، پوشاک و خوراک»

طور کلی در آن کلمه به ۀهای دخیلِِ روسی، معنای اولیها یا واژهواژهدر بعضی از وام ب(
 «.منات»و « سیچّاس» گویش کتولی تغییر یافته است. مثل

در گویش کتولی و استرآبادی، در  «وس= سرباز ر = سالدات سلّات» ای مانند واژهج( 
های خود، معنای مجازی نیز به خود گرفته است. این واژه در موقعیت کنار معنای اصلی

 شود.نیز اطالق می« آدمِِ الاُبالی، زورگو و خشن»مختلف به 
ها که روس «گروان» ةگیری معکوس هستیم. همانند واژوام ةدر مواردی شاهد پدیدد( 

گیری روسی شده، دوباره از طریق فرآیند وام ةاند و سپس واژنِِ فارسی وام گرفتهآن را از زبا
 های کتولی و استرآبادی شده است.وارد گویش

دخیل روسی،  ةهای کتولی و استرآبادی، با استفاده از واژدر برخی موارد، در گویش (ـه
واژهای فارسی تكبیگانه، با  ةها، واژکلمات مرکب جدیدی ساخته شده است که در آن

 .«پوتی» ـ« لُتکاچی» وجود آورده است. مانند:ای را بهتازه ةشده و واژ ترکیب
آوایی و معنایی  های دخیل روسی به گویش کتولی، تغییراتورود واژهو( هنگام 

اش در زبان روسی، دور ها پدید آمده است که گاه آن واژه را از تلفظ اصلیگوناگونی در آن
در « بانکا» روسی( ةواژ ة)تلفظ کتولی شد bonkeبونکه  ←)روسی(  bankaکا بان کند.می

ولی در گویش کتولی با تغییر معنایی،  ؛است« ای دهان گشادظرف شیشه»روسی به معنیِِ 
 شود.اطالق می« داری شیر و آببه ظرفِ پالستیکی مخصوص نگه»

 منابع

 هاالف( کتاب
 .1383، تهران، سخن، جلدی(8) فرهنگ بزرگ سخن ؛انوری، حسن

 .1360جلدی(، تهران، امیرکبیر، 6) فرهنگ معین ؛معین، محمد

 

 ب( مقاالت
 .1384، سال 2 ة، شمار20شناسی، سالزبان ۀ، مجل«کلمات روسی در زبان فارسی» ؛صادقی، علی اشرف
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 یمسعود پور هاد

 
 
 
 

 زبان با مدرسه در. است گیلکی من گفتن سخن به غازآ زبان .ام زبانه دو ایرانی یك من
 هایزبان گویشوران با فارسی زبان گریمیانجی با و گرفتم یاد نوشتن و خواندن فارسی

 گرفتم یاد فارسی زبان نگارش شیوه با. است چنین نیز هنوز و نشستم وگوگفت به دیگر
 .گیلکم یك من. برممی لذت فارسی زبان از .بنویسم گیلکی

 گیلکی زبان
 کنار در گیلکی. دارد رواج گیالن از هایی بخش در که است نو ایرانی هایزبان از گیلکی

 شواهد آید، می شماربه منطقه این عمده های گویش از گیالن جنوب منطقه تاتی و تالشی
 تالشی، ایه زبان با و. دارد ایرانی غربی شمال های زبان به گیلکی تعلق از نشان شناختیزبان

 .دارد قصرانی و سمنانی بلوچی، کردی، های زبان با مشترکاتی و است خانواده هم تاتی تبری،
 که کنند می تقسیم شرقی و غربی اصلی گروه دو به سنتی شیوه به را نو ایرانی های زبان

 ینا اصلی مبنای. دارند جنوبی و شمالی های زیرگروه خود نوبه به نیز گروه دو این از یك هر
 ایرانی شدهشناخته زبان دو در تر پیش که است مواردی ابقای و ها نوآوری ها بندی تقسیم

 های زبان در نیز و( غربی غیرجنوب) اوستایی و( غربی جنوب) باستان فارسی یعنی باستان،
 سکایی، سغدی، ،(غربی شمال) پارتی ،(غربی جنوب) میانه فارسی یعنی میانه، ایرانی

 (161: 1383 اشمیت،. )اند داشته بازتاب( شرقی) بلخی و خوارزمی
 یكهیچ کهاین گو گیرند، می سرچشمه ایرانی های زبان مجموعه از نو ایرانی های زبان ۀهم

 (412: همان. )دانست شده شناخته ۀمیان ایرانی های زبان بالفصل جانشین توان نمی را
 ق 31 سال در مسلمانان دست به رانای فتح از پس که هستند هایی زبان نو ایرانی های زبان

 تعدادی با زمانهم ها آن از برخی کهآن با و شدند پدیدار مختلف مناطق در تدریجبه م، 651/ 



438    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 شود می مشاهده ها آن در هایی تحول ساختاری لحاظ از اند، بوده رایج میانه ایرانی های زبان از
 (161: 1388 بیدی، باغ رضایی. )سازد می متمایز میانه های زبان از را ها آن که

 میالد از قبل 330 سال در هخامنشی شاهنشاهی فروپاشی از میانه دوره ایرانی های زبان
 اقوام میان در م، 651/  ق 31 سال در عرب سپاهیان دستبه ایران فتح از بعد مدتی تا

 (77: همان. )داشت رواج تبار ایرانی
 ایرانی متعدد های زبان میان از. آمدند پدید استانب فارسی از میانه دوره ایرانی های زبان

 از مدارکی و آثار تنها بودند، شده منشعب کهن ایرانی زبان از همگی که باستان دوره در
 (43: 1381 باقری،. )است بازمانده باستان فارسی و اوستایی سکایی، مادی،: زبان چهار

 اقوام جدایی هنگام از که شود می هگفت هایی زبان به اصطالحاً باستان ایرانی های زبان
 فروپاشی از پس اندکی تا میالد از پیش دوم هزاره در شان آریایی نژادانهم از ایرانی

 از وسیعی ۀپهن در ایرانی اقوام میان در میالد از قبل 330 سال در هخامنشی شاهنشاهی
 و سیاه یدریا شمال سواحل تا( سکایی قبایل میان در) شرق در چین شمالی مرزهای

 ایران فالت غربی شمال از و ،(غربی سکایی یا اسکیتی قبایل میان در) غرب در آزُف دریای
 رضایی. )داشت رواج( پارسی قبایل میان در) فارس خلیج سواحل تا( مادی قبایل درمیان)

 (19: 1388 بیدی، باغ
 مشترک اصل یك از که دهند می تشکیل را واحدی خانواده ایرانی های لهجه و ها زبان
 ،اند شده مشتق آن از ایرانی های گویش و ها زبان تمام که واحد منبع این. اند شده منشعب

 بعدها که خویشاوند ایرانی های گویش. است شده نامیده «مشترک ایرانی» قراردادی طوربه
 مدو هزاره آغاز) باستان ادوار به که دگرگونی فرآیند یك اساس بر اند، شده تبدیل زبان به

 .است نمانده باقی کتبی سند هیچ مشترک ایرانی از اند گرفته شکل رسد می( ق.م.
 بـا  غیرمکتـوب،  و مکتـوب  جدیـد،  و قـدیم  خویشـاوند،  ایرانـی  هـای  زبان تمام بنابراین،

 در و اند شده مشتق مشترک ایرانی از که هستند هایی گویش تماماً کم، یا بسیار گویانسخن
 (28 ـ 26: 1378 ارانسکی،. )اند درآمده مستقل هایزبان صورتبه طوالنی تحول یك جریان

 پیدا و شدنشاخهشاخه. دارد وجود دیالکتیکی رابطه یك گویش و زبان مفهوم میان
 به منجر ،است واحد زبان یك اصل در که ملت یا قبیله یك زبان دو میان تفاوت شدن

 ها گویش این از یك هر معینی تاریخی شرایط در همه این با. گردد می ها گویش تشکیل
 به تواند می خود نوبه به نیز زبان این. گردد مستقل زبان یك پیدایش منشأ تواند می

 (28: 1378 ارانسکی،. )گردد متحول مختلف های گویش
 گیالن استان غرب از مناطقی و شرق در اکنونهم که هاست زبان همین از یکی گیلکی

 .است رایج
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 که داند می ایران مرکزی و غربی شمال های زبان گروه های گویش از کیی را گیلکی ارانسکی
 (146: 1378 ارانسکی،) است شده کشیده البرز جنوبی  دامنه در بندی کمر خط یك مانند

 گیلکی «ایرانی شناسی زبان بنیاد» کتاب در آلمانی شناس زبان دو کوهن و گایگر ویلهلم
 های زبان ۀزیرمجموع که «کاسپی های زبان» جزو تاتی و تبری تالشی، زبان کنار در را

 (1369 مدنی،. )اند کرده بندی طبقه هستند، ایرانی غربی شمال
 عنوان تحت(. 511 ـ 489: 1383) 2 ج ،«ایران های زبان نمایراه» کتاب در پیرُلکوک،

 گویش چهار بر عالوه ،«ایران غرب شمال های گویش و خزر دریای ۀحاشی های گویش»
 شهر اطراف گویش چندین و سمنان های گویش آذربایجان، استان آذری های گویش فوق،

 این در نیز را افتری و بیابانکی، سنگسری، السگردی، ای، سرخه: جمله آن از سمنان
 .دهد می جای بندی طبقه
 یا و ادامه گیلکی، زبان جمله آن از ایرانی های زبان شناسی، زبان مطالعات به توجه با

 های زبان ۀیافت تحول و طبیعی ۀادام دیگریك کنار در بلکه نیستند، فارسی زبان ۀعزیرمجمو
 .هستند ایرانی ۀمیان و باستان دوره در خود از پیش
 ۀشاخ در واروپایی،هند های زبان اصلی ۀشاخ زیر گیلکی زبان خویشاوندی نظر از
 .دارد قرار( میانه دوره پارتی یا اشکانی پهلوی باستان، دوره مادی) ایرانی های زبان غربی شمال

 یگانه نو، فارسی چون ؛است نو فارسی تأثیر تحت ایرانی های گویش همه مانند گیلکی
 از یكهیچ و بوده بعدبه اسالمی دوره آغاز از ایرانیان همگانی و فرهنگی رسمی، زبان

 دیگر، های زبان و بیعر فارسی، های واژه .اند نمانده بهره بی آن نفوذ از نو ایرانی های گویش
 های زبان های واژه گیلك گویشوران ولی. اند شده وارد گویش این در نیز روسی ترکی، مانند
 گیلکی بویورنگ به را ها آن و تطبیق خود آوایی دستگاه با و داده تغییر غالباً را دیگر

 مستلزم غیرگیلکی، واژه یك عنوانبه هاآن از برخی شناختن که طوری هب درآوردند،
 .است واژه هر بنیاد و ریشه دانستن و دیگر های زبان شناختن

 گویشوران با غرب از و مازندرانی گویشوران با شرق از گیالن استان محدوده در گیلکی
 دارای خود محدوده درون در و است جوارهم تاتی گویشوران با جنوب از و ترکی و تالشی
. دارند بسیار تفاوت با گاه فراوانی های لهجه خود خاص ةمحدود در ها گونه این. است هایی گونه

 مناطق گویشوران میان در واژگان تلفظ در آوایی تفاوت گیلکی های گونه مهم ویژگی از
 .شود نمی دیده ها گونه در گیری چشم اختالف دستوری ساختار نظر از اما ؛است مختلف

 زبانی تنوع نظر از و است ایرانی ماقوا های گاه سکونت ترین قدیمی از یکی گیالن سرزمین
 از نیمی و گیالن مرکز گیالن، شرق هایکوهستان و جلگه ناساکن اکثر. است توجه قابل

 مناطق در رودبار در گیالن جنوب در. اند زبانگیلك ،گیالن غرب شهرهای و روستاها
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 زبانی مرز که کنند می زندگی زبانگیلك گویشوران رشت و سیاهکل و الهیجان با جوار هم
 .نیست مشخص چندان تاتی با ها آن

 دریای نزدیکی در که آستارا لیسار، اسالم، سر، پره شهر، رضوان شهرهای گیالن غرب در
 ماسوله و گرفته قرار دشت منطقه در که شاندرمن ماسال، شهرهای و اند گرفته قرار کاسپین

 تا ابراهیم زاده امام شفت، ،فومن سرا، صومعه کوهستانی روستاهای و کوهستانی منطقه در
 گیالن جنوب روستاهای و شهرها در. اند زبان تالشی جمعیت اکثریت رودبار، های نزدیکی

 آباد، رستم مرکزی، رودبار ویژه، هب رودبار جمعیت عمده بخش. ساکنند تات گویشوران
 به فاراب و سر پره مرکزیت به خورگام های نام به بخش دو در عمارلو منطقه در و آباد رحمت

 ب(9: 1389 علیزاده،. )گویند می سخن تاتی زبان به جیرنده مرکزیت
 کردی، ،(فارسی) کشور رسمی زبان و( تاتی تالشی، گیلکی،) بومی زبان سه بر عالوه

 ساحلی مناطق و آستارا در ها ترک. دارد گویشورانی استان این در ارمنی و ترکی لری،
 در لُرها و کردها. ساکنند منجیل و لوشان در و آن یکوهستان مناطق و پر هشت شهرستان

 انزلی، تاالب جنوب در. کنند می زندگی لوشان و رودبار خورگام، عمارلو، در گیالن جنوب
 بندرانزلی شهرهای در ؛کنند می زندگی ،اند کرده مهاجرت قفقاز از قبل ها سال که هایی ترک

 .دارد توجهی قابل گویشوران انزلی در رکیت. کنند می زندگی ارمنی خانوار تعدادی رشت و
 این به قزوین و زنجان های استان از که هستند زبانانی ترک عمدتاً منجیل ساکنان

 کردزبانانی جیرنده و عمارلو نیز و آباد، رستم توابع از گنجه در اند، کرده مکان نقل منطقه
 از قاجار و افشاریه صفویه، دوره جمله از تاریخی مختلف ادوار در که هستند مقیم

 ساکنان. اند شده کوچانده منطقه این به عراق سلیمانه از قولی به و قوچان کرمانشاهان،
 ،«چگینی» مانند لُر ایالت از برخی هستند، مهاجر های لك و لُرها ها، ترک عمدتاً لوشان

 .اند شده کوچانده لوشان به آباد خرم از قاجار دوره در «مافی» و «غیاثوند»
 :کرد تقسیم دسته شش به توان می را گیلکی آوایی، تنوع منظر از
 در دریا امتداد در چابکسر تا کیاشهر بندر و نشاء لشت از که: ای جلگه شرقی گونه ـ1

 استان در و است رایج رودسر، لنگرود، الهیجان، اشرفیه، آستانه روستاهای و شهرها
 .دارد گویشورانی هرنوش و چالوس تنکابن، رامسر، شهرهای در مازندران

 املش تا سیاهکل و دیلمان رودبار، شرق هایکوهستان از که: کوهستانی شرقی گونه ـ2
 تنکابن هزار دو های کوهستان تا مازندران استان در چنین هم و گیالن استان در اشکورات و

 .است «گالشی گویش» به معروف گونهاین. دارد گویشورانی
 سرا صومعه شفت، فومن، های شهرستان روستاهای و رهاشه در: فومنی غربی گونه ـ3

 .دارد گویشورانی
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 هایی محدوده تا انزلی، خمام، کوچصفهان، سنگر، شهرهای در که: مرکزی غربی گونه ـ4
 .دارد گویشورانی رضوانشهر شهرستان از

 .دارد گویشورانی استان مرکز در که: رشتی غربی گونه ـ5
 این در. شود می لوشان و منجیل رودبار، آباد، رستم ایشهره شامل که: جنوبی گونه ـ6

 .دارد هایی آمیختگی منطقه این در رایج تاتی زبان با گیلکی مناطق
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 منابع
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 مقدمه

وجود مرزهای طوالنی بین ایران و شوروی سابق و ارتباطات تجاری و سیاسی، موجبات 
ار و ایجاد روابط ادبی بین این دو کشور را از اواسط سدة شانزدهم فراهم ساخت. تجّ

آمدند، به این کشور عالقه نشان داده و دربارة آداب و  یمسافرانی که از روسیه به ایران م
ه ای از اوایل سدة هفدهم از یك تاجر روس ب کردند. سفرنامه رسوم و ادبیات آن تحقیق می

 در دست است که این چنین اطالعاتی در آن آمده است.  2نام کوتف

های  و جاذبه دلیل برخورداری از فرهنگ غنی خصوص ایران همواره به هزمین و ب مشرق
فراوان طبیعی و نویسندگان و شاعران بزرگ مورد توجه کشورهای دیگر و نویسندگان و 

، 3ها بوده است. تأثیرپذیری شاعران روسی چون پوشکین، لرمانتف، یسنین شاعران آن
ها زیرا آن ؛خصوص اسالمی، کامالً آشکار است و... از فرهنگ شرقی و به 5، گومیلیوف4بونین

اند. البته این تأثیرپذیری محدود به  وضوح نشان داده خود این تأثیرپذیری را به در اشعار
تری را به خود اختصاص داده است. سرچشمۀ  که پیشینۀ کهند، بلشو سدة بیستم نمی

زمان شرق گردد، در آن آشنایی روسیه با شرق اسالمی به سدة هیجدهم میالدی بازمی
قرار گرفت و در سدة نوزدهم به اوج خود رسید.  اسالمی در روسیه بسیار مورد توجه

                                                                                                                                              
1Z.sadeghi@alzahra.ac.ir 

2 Кутов (Kutov). 

3 Есенин(Yesenin). 

4 Бунин (Bunin). 

5 Гумилев (Gumiliof). 
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الکساندر پوشکین و میخاییل لرمانتف که به تعبیری خورشید و ماه ادب روسیه در سدة 
های خود  اند و در سروده نوزدهم هستند، گرایش فراوانی به شرق و فرهنگ شرقی داشته

ان مشرق زمین، آثار اند و با تأسی از قرآن و آثار بزرگ حکمت و دانش شرق را ستوده
اند. این روند در سدة بیستم نیز با تأسی از نویسندگان و شاعران  نظیری را خلق کرده بی

پیشین ادامه یافت و نمود و جلوة خاصی یافت. در این نوشتار سعی بر این بوده است تا با 
 بررسی یکی از مجموعه اشعار مهم شاعر مشهور سدة بیستم روسیه، سرگئی یسنین، با

 ، تأثیرپذیری او را از شرق نشان دهیم.1«های ایرانی مایه نقش»عنوان 

 بحث و بررسی
در روستایی از والیات ریازان روسیه در یك  1895 سرگئی الکساندرویچ یسنین، در سال

اش در روستای زادگاهش سپری شد و با  خانوادة کشاورز زاده شد. کودکی و جوانی
به  1912آداب و معیشت روستایی خو گرفت. در سال  های قدیمی و طبیعت روسیه و سنت

های ادبی آن زمان راه یافت و در دانشکدة تاریخ و فلسفه دانشگاه  مسکو رفت و به انجمن
 ملی شانیافسکی به تحصیل پرداخت.

به چاپ رسید و پس از آن با  1914اولین اشعار یسنین در مجالت مسکو در سال 
عنوان شاعری روستایی در محیط پایتخت  شد. یسنین بهآشنا  2شاعران بزرگی چون بلوک

انعکاس  .به شهرت زیادی دست یافت. وطن و طبیعت از موضوعات اساسی اشعار او هستند
وضوح قابل مشاهده است. اگرچه یسنین پیش از  شخصیت روستایی شاعر در اشعارش به

مان زمان نیز در زمرة روسیه، تنها یك مجموعه شعر را به چاپ رساند، اما ه1917انقالب 
شاعران بزرگ و مطرح روسیه قرار داشت. اشعار او پس از انقالب سرشار از احساسات 

 1918های سرزمینش. در سال  پرستانۀ ژرف هستند، اشعاری دربارة ویرانی و فالکت میهن
 از این گروه 1921گذاران مکتب ایماژینیسم شناخته شد، اما در سال  عنوان یکی از پایه به

 کرد. اش در این سبك، انتظار او را برآورده نمی های هنری جدا شد، زیرا تجربه
که در یکی از اشعارش،  طوری او هرگز ارتباط خود را با روستای زادگاهش قطع نکرد، به

نامد. او سه مرتبه نیز به گرجستان و آذربایجان سفر کرد و  می 3«آخرین شاعر روستا»خود را 
های ادبی پرداخت. یسنین خود دربارة موضوع اشعارش  اوان به فعالیتجا با شوق فردر آن

ترین  احساس وطن اصلی«. عشق به وطن»اند:  اندیشد که اشعارش با یك عشق بزرگ زنده می
                                                                                                                                              
1 «Персидские мотивы» (Persian motives). 

2 Блок (Blok). 

3 «Я последний поэт деревнии». 
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گاه عالقه و عشق خود را نسبت به شرق  موضوع در آثار وی است، با وجود این، یسنین هیچ
که  برای مثال هنگامی ؛گفت ندوه در اشعارش سخن میپنهان نکرد و از این عشق با حسرت و ا

سراید. با وجود اشتیاق کامل  را می 1«خداحافظ باکو!»خواهد باکو را ترک کند، شعر  می
ناپذیر نیز  یسنین به وطن و سرودن اشعار بسیاری دربارة آن، وی اشتیاقی عجیب و توصیف

 اه فریفتۀ غرب نگردید.گ ویژه ایران داشت و هیچ های شرقی و به برای سرزمین
که فقط سی سال داشت، در هتلی در کشور ایتالیا به  در حالی 1925یسنین در سال 

های سیاسی که  علت فعالیت زندگی خود پایان داد، هرچند در برخی روایات، مرگ او را به
 کنند.  داشت، مشکوک قلمداد می

ردار است. او همواره آرزوی یسنین در زندگی کوتاه خود، از کارنامۀ ادبی شاخصی برخو
سفر به ایران، یعنی وطن شاعران بزرگ گیتی، حافظ، سعدی، فردوسی و خیام را داشت؛ اما 

چندان مشخص منتفی گردید.  ر نشد و هربار در نیمه راه به دالیل نهاین سفر هرگز میسّ
دن مرزها در دلیل بسته ش برای نمونه اولین تالش او برای آمدن به تهران از طرف تبریز به

ثمر، او که تجلی شرق را تنها در  های بی واقعۀ قتل گریبایدوف، ناموفق بود. پس از این تالش
دانست، به امید تجسم ایران مدتی را در باکو گذراند و با زندگی مسلمانان شرقی از  ایران می

 نزدیك آشنا شد.
م اقامت او در گرجستان و در هنگا« های ایرانی مایه نقش»نام  ای او به قطعه 15مجموعه 

جا مهیای سفر به ایران بوده، سروده شده است. پرسوناژ که شاعر در آن  آذربایجان هنگامی
انگیز و  با آوایی حزن« سرنوشت آرام»دنبال شعر در این مجموعه، شاعری است که به

کند و به جا را استشمام آن« هوای شفاف و آبی»شود تا  سوی ایران کشیده می به« ناپیدا»
آرام گیرد. قلبش « سرزمین آبی فردوسی»گوش فرا دهد و در « های لطیف سعدی ترانه»

« هلیای مهربان»و « اللۀ زیبا»بیند، سرزمینی که در آن با  سرزمین دیگری را در رؤیا می
 پیوندد.  تحقق می گوید، اما این سفر فقط در رؤیای شاعر به سخن می« شاهانه»و « پری»

دوستی، بشریت و صداقت به زیبایی در قلب شاعر،  وعه احساس انساندر این مجم
ای که قلب شاعر را روشن و سرشار از  کند، ترانه های شرقی زمزمه می ای را با ویژگی ترانه

نویسد:  دربارة احساس یسنین نسبت به ایران می 2نمایاند. تروتسکی احساس در مقابل ما می
تر و زیباتر از هرجای دیگری  و غرب دنیا، ایران را عمیقاو در تمام سفرهای خود به شرق »

تری داشت، ای را که با موطن او نزدیکی بیش درک کرد و در ایران، صمیمیت شاعرانه
                                                                                                                                              
1 «Прощай, Баку»! (Prashai Baku). 

2 Троцкий (Trotsky). 
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( و یا در جای دیگری دربارة عالقۀ یسنین به شرق 488: 2004)یسنین«. احساس نمود
ها او را عوض نکرد.  سوی اقیانوسسفر به کشورهای بیگانه، به اروپا و آن »نویسد:  چنین می

مانندتر از نیویورک درک کرد. او صمیمیت عاشقانۀ سرزمین ریازان را که به او  او تهران را بی
 )همان(« مریکا داشت، در ایران یافت.اتری نسبت به مراکز فرهنگی اروپا و قرابت بیش

، استای برخوردار  ویژه گاهاز جای« های ایرانی مایه نقش»در میان آثار یسنین، مجموعۀ 
حتی اگر یسنین هیچ اثر دیگری نداشت، »...نویسد:  دربارة آن می 1که بالئوسوف طوری به

« کافی بود تا او را جاودانه سازد.« های ایرانی مایه نقش»فقط همین یك اثر او یعنی 
 (8: 1977افشان )گل

تحول « های ایرانی مایه نقش»دربارة این اثر اعتقاد دارد که  2نام یوشین ادیب دیگری به
های شرقی و اقامت  تأثیر مطالعۀ غزل»د که کن خالقانۀ شاعر است، وی در ادامه تأکید می

در آسیای میانه و مکالمات طوالنی دربارة ایران و طبیعت قفقاز باعث گرایش شاعر به 
« ها در اشعار وی شد.های موجود در زندگی برخی کشورهای شرقی و انعکاس آن زیبایی

که داند، بل های ایرانی را تنها تقلید سادة شاعر نمی مایه (. یوشین نقش316: 1969)یوشین 
نام  نماید. محققی ارمنی به آن را اثر اصیل و تکرارنشدنی شاعر بزرگ روسیه قلمداد می

ران جلوه سیمای کلی شرق است که در ای «های ایرانی مایه نقش»»نویسد:  می 3آنگاالدیان
 (.183)همان « یافته است

آثار جدید خود را « پِِرِِوال»به دعوت انجمن  4در خانه گرتسن 1925یسنین در اوایل سال 
که در صدایش اندوه طنین داشت،  را در حالی« های ایرانی مایه نقش»د. مجموعه کرقرائت 
 (552: 2004یسنین « )تأثیر زیادی روی شنوندگان گذاشت.« های ایرانی مایه نقش»»خواند. 

های رمزآلود مشرق  مطالعۀ آثار شاعران بزرگ روسیه، روح شاعر را به سرزمین
خواهم به شیراز بروم،  می»نویسد:  گونه می هایش این که در یکی از نامه طوری کشاند؛ به می

های فارسی است و بیهوده نیست  جا مهد تمام غزلکنم رفتن من الزم باشد. آخر آن فکر می
خواند، یعنی اهل شوش نیست و اگر کسی  گویند اگر کسی آواز نمی مسلمانان میکه 
( در نامۀ دیگری چنین 285: 1979)خلیلوف « نویسد، یعنی اهل شیراز نیست. نمی
کنم  روم تا درس بخوانم... فکر می مهم این است که به تهران پرواز کنم... می»نویسد:  می

 (.280)همان « اند. های فارسی خلق شده ین غزلجا بهترالزم است بروم. آخر در آن
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چه در این مجموعه بیش از همه اهمیت دارد، عشق شاعر به ایران و واکنش عاشقانه آن
و رمانتیك او در هنگام مواجه شدن با سرزمینی بیگانه، آن هم در رؤیاست. طبیعت و 

 1924-25های  سال سازد. در این مجموعه که بین فرهنگ ایران قلب شاعر را شکوفان می
سروده شده، عشق، هنر و رنج با رنگ و بویی شرقی به تصویر درآمده است و شاعر در آن از 

ها و نمادهای غزل فارسی سود جسته است. نمادهایی مانند بلبل، ماه، سرو و... در  سمبل
ز که شاعر اهای فارسی هستند، ضمن این های غزل اشعار روسی کاربرد ندارند و از مشخصه

اسامی شاعران بزرگ ایران مانند سعدی، خیام و فردوسی و از شهرهای تهران، شیراز و 
 کند. خراسان نیز در آن یاد می
های فکری او  نقش و نگاری است که دنیای درونی شاعر و کاوش رایرانِِ یسنین، تابلوی پُ

ی شاعر در آن به تصویر کشیده شده است. ایران زمین، مرکز حکمت، عشق و سعادت برا
آل خود دست یابد. قرار گرفتن زن شرقی در  تواند به زندگی و ایده است که از طریق آن می

گری و زیبایی مؤید همین مطلب است. الله، هلیا و پری زنانی هستند ساختار شعر با افسون
 رؤیاییواقعی و نیمهرؤیایی، زاییده تخیل شاعر از سرزمین ایران، اما شاهانه زنی است نیمه

 که برگرفته از شخصیت آموزگاری ارمنی است.
نایافتنی  ، ایران است که بسان زنی دستاستگر  چه در هستۀ مرکزی شعر جلوهاما آن

یابد و گویا رسالت  رس نمود میت زنی دور از دستئنمایاند و در هی در زندگی شاعر رخ می
 شاعر رسیدن به این معشوق است:

 سرزمین آبی فردوسی»
 انی با خاطری سردتو تو نمی

 این روس مهربان را فراموش کنی 
 ناک را.و چشمان ساده و اندیش

 سرزمین آبی فردوسی
 دانمایران، تو خوبی، این را می

 ورند های سرخت، بسان چراغی شعله گل
 و با طراوتی جاودانه 

 گویند باز برایم از سرزمینی دور می
 دانم... ایران، تو خوبی، این را می

 من تو را فراموش خواهم کرد؟اما مگر 
 و در سرنوشت سرگردان خود 

 به مردمی که به من دور یا نزدیکند
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 از تو خواهم گفت
 (204: 2004)یسنین 1«و تو را هرگز فراموش نخواهم کرد...

 
های جوگر و دنیای درونی او و کاوشوگر روح جستواقع، نمایان سفر خیالی شاعر در

زندگی است، گاهی نیز شاعر در این سفر خیالی برای سرزمین روحی او برای یافتن معنای 
 دهد: نماید، اما باز این زن ایرانی است که این اندوه را تسکین می تنگی میخود دل

 خواهی دختر ایرانی، مگر تو نمی»
 سرزمین دور آبی را ببینی؟

 ام، نه از روی اندوه جا آمدهمن از آن
 تو ناپیدا مرا صدا زدی...

 گردم دنبال آرامش در سرنوشت خویش می ت بهس دیری
 کنم. هرچند زندگی پیشین را نفرین نمی

 چیزی به من بگو
 از سرزمین شادمانت

 در روح من اندوه تار را تسکین بده
 های تازه بخوان با نفس افسون

 که من دربارة شمال دور تا این
 (198: 2004)یسنین« تنگ نباشم...نیندیشم، آه نکشم و دل

 
 تواند در تهران شفا بخشد: اندیشد که اندوه و خستگی خود را می ای دیگر شاعر می ا در قطعهو ی
 م بهبود یافتا هزخم کهن»

 دهد. دیگر هذیان مستی قلبم را آزار نمی
 های گاوزبان تهران اکنون درد خود را با گل

 «.خانه شفا خواهم داد در چای
 

و حکمت و تلفیقِِ عشق، سعادت و زندگی است.  آلِِ دانش ایران برای شاعر، سرزمینِِ ایده
که هنوز از استشمام هوای پاک و آبیِِ سرزمین ایران سیراب نشده است،  شاعر درحالی

                                                                                                                                              
 است. نگارندهها از  قول شعار و کلیۀ نقلترجمه ا 1
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خواهد سفر خیالی خود را به انتها برساند، با اندوه  مجبور به ترک آن است و هنگامی که می
 سراید: ن میکند و چنی دیگر مقایسه می و حسرت، ایران و روسیه را با یك

 باید به روسیه بازگردم»... 
 هایی وجود دارد در خراسان چنین باب

 کنند جایی که آستانه را رز باران می
 کند...  ناکی زندگی می جا پری اندیش آن

 ایران! آیا باید تو را ترک کنم؟
 خاطر عشق به سرزمین مادری آیا به

 باید برای همیشه از تو جدا شوم؟
 زگردمباید به روسیه با

 بدرود، پری، بدرود
 ها را بگشایم هرچند من نتوانستم باب

 های زیبا بخشیدی لیك تو به من رنج
 بر من است که از تو در وطن بخوانم

 (.203: 2004)یسنین« بدرود، پری، بدرود!
 

در ادبیات تصوف بارها مورد « باغ حقیقت»های بسته و حقیقت پشت آن و یا  باب
ها جذاب  جا که در سدة بیستم، ادبیات تصوف برای روست، و از آناستفاده قرار گرفته اس

به کتاب « هایی وجود دارد در خراسان چنین باب»رسد که شاعر در مصرع  نظر می بوده، به
کند که عنوانی عربی است که سنایی به  سنایی شاعر خراسان اشاره می« الحقیقهةحديق»

است و در زبان « باغ حقیقت»و به معنای کتاب خود که متشکل از ده باب است، داده 
 . 1روسی نیز با همین عنوان ترجمه شده است

شود که از  یاد می« سرزمین زعفرانی»و « کشور شاد»در این مجموعه، از ایران به عنوان 
شود و شاعر در آن به بزرگان ادب ایران چون  آن بوی خوش ایران زمین استشمام می

تصویر  کند. شرق در شعر یسنین رمزآلود و رویایی به شاره میسعدی، خیام و فردوسی نیز ا
 کشیده شده است:

 آسمان آبی و روشن»
 آیم های گل در می به بیشه

                                                                                                                                              
1 «Сад истины». 
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 رو الجوردمسافر، ره
 به کویر نخواهی رسید

 آسمان آبی و روشن
 زار باغی خواهد شدعلف

 باغی با شگفتیِِ بکر
 ها، یا زمزمه و نجوایشان خش برگ...آیا خش

 لطیفند سعدین ترانۀ بسا
 فروغ ماه زرد

 ای پرتو افکند لحظه
 (.201: 2004)یسنین ...« سعدیلطیف بسان ترانۀ 

 
 کند: و یا در جایی دیگر از این مجموعه، از خیام شاعر بزرگ ایران یاد می

 رویند ها می های سرخ، آرام در دشت گل»
 بینم یا میؤو من سرزمین دیگری را در ر

 ای برایت خواهم خواند انهمحبوبم من خود تر
 از سرزمینش نسرود خیامچه را که آن
 «رویند. ها می های سرخ، آرام در دشت گل

 

 گیری  نتیجه

ای از مشرق زمین پذیرفته است و از میان  دبیات روسیه در سدة بیستم تأثیر ویژها
ی گذاشته ترین تأثیر را در ادبیات روسیه برجاهای شرقی، فرهنگ ایران زمین بیش فرهنگ

دلیل مجاورت جغرافیایی روسیه با ایران و ارتباطات اقتصادی و  است. این تأثیرپذیری به
های شرقی بوده است  فرهنگی در گذشته و مطالعه و سفرهای نویسندگان روس به سرزمین

و پیشینۀ آن را باید در سدة نوزدهم، در آثار شاعران بزرگ روسیه مانند پوشکین و لرمانتف 
ها برای یافتن الگوی اخالقی  و کرد. شاعران بزرگ روسیه در هنگام قیام دکابریستجوجست

مند از قرآن و شاعران بزرگ ایران چون سعدی، حافظ، فردوسی و قهرمانی مناسب و ارزش
جستند،  گرفتند و از تعبیرات و سخنان پرگهر آنان در اشعار خود سود می و خیام الهام می

مشهور سدة بیستم روسیه نیز ادامه یافت و مطالعۀ آثار پیشینیان، این روند توسط شاعران 
این روابط ادبی موجبات غنی  .مند ساخت هآنان را نسبت به فرهنگ و طبیعت شرق عالق
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ای از این  در این مقاله به نمونه شدن ادبیات هر دو کشور را فراهم ساخته است که
« های ایرانی مایه نقش»خته شد. شعر صورت اجمال پردا تأثیرپذیری بر آثار یسنین به

یسنین، در واقع بیان آرزوی شاعرانۀ شاعر است و آرزوی دیدار سرزمینی که دورادور به آن 
 چرخیده است.  ــایران ــای، بر گرد معشوق خود  سان پروانه هورزد و ب عشق می
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 منابع
، 3، ش «ادبیات زبان و»ر علمی، سری ، آثا«های شرقی موتیوهای ایرانی یسنین و منظومه»خلیلوف، ا.، 

 آذربایجان.
 .1977، یسنین، س.، دوشنبه، افشان گل

 .1958، مسکو، 3، جکلیاتمیخائیلوف، م.، 
 ، مسکو.«پراودا»، ج 3مجموعه آثار در یسنین، س.، 

کو، ، مس«ا کا اس ام ا»، )برگزیده اشعار با بیوگرافی و مقدمۀ نزدیکان( من سرگئی یسنین ،ـــــــــــ
2004. 

 .1969، مسکو، .، سرگئی یسنینیوشین، پ
 
 



 

 

 
 
 
 

 ي/ دریبه فارس یکیاوزب یدرباره فرهنگ تورک
 .رانیدانشگاه الزهرا)س(، ا ات،یادب ةدانشکد ،یگروه زبان روس اریاستاد/  ماقیا اهلل ضیدکتر ف

 
 
 
 

 حساس و هبرجست قسمت اخصّ طوربه زباناوزبیك تملیّ ،عموم صورتبه تبارتورک تودة
 مقاطع در بزرگ تودة این .دهدمی تشکیل را افغانستان ما عزیز مملکت اجتماعی بدنۀ

 از چه ما مردم سرفرازی باعث غالباً زیاد فرازهای و نشیب نمودن طی با کشور تاریخ مختلف
 ستد و داد وصف با اوزبیکی تورکی زبان. است گردیده لشکری لحاظ از چه و کشوری لحاظ
 حفظ را خود تاریخی اصالت هنوز مجاور های زبان با تماس اثر در تحول، و تغییر و فراوان
 .است کرده

 زبان» نامبه روزگاری است، دهش منشعب «چگل» هایزبان گروپ از که اوزبیکی زبان
 میالدی پانزدهم قرن ،چنگیزبنچغتای دوران به مغول ازخروج بعد. دشمی یاد «ترکی

 قرار .دش اطالق آن بر ،باشدمی «قدیم اوزبیکی» زبان همان که «چغتایی زبان» اصطالح
 به مربوط دو هر که تورکمنی تورکی و اوزبیکی تورکی زبان شناس،زبان منداندانش تخمین

 آثار .اندگرفته شکل قدیم تورکی از اساساً ،میالدی( 6-5) قرون در هستند شرقی ترکی زبان
 ماه ب شفاهی هایروایت و کتب، ها،نوشتهسنگ نچو منابع طریق از دوره آن به مربوط
 در اورخون دریای) است اورخون هایآبده آن منابع تریناساسی از یکی که است رسیده
 هاآبده ینا در را زبان دو هر ۀریش( دارد موقعیت مغولستان مربوط سیدم کاشا وادی

  .اندشده نوشته( م 732) اورخونی مخصوص الخطرسم به هاآبده این. کرد مشاهده توانمی
 راز نوزدهم قرن الی شناسزبان علمای پژوهش و تحقیق وصف با طوالنی زمانمدت تا

 زبان و مردم کدام به مربوط که نبود معلوم و بود نشده گشوده( اورخون خط) معما این
 برای تامسون ویلیم آقای دانمارکی پُرکار منددانش تحقیقات، هامدت از بعد. است

 افانهکموش تحقیقات سلسلهیك از پس او شد؛ هاآبده این خواندن به قادر بار ستیننخ
 زماناین تا ،کهدرحالی بردارد؛ هانوشتهسنگ این اسرار از پرده( 1893نوامبر 25) در توانست
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 را الذکرفوق هایکتیبه حرف 15 تا بود شده فقوم ردلوف. و.و آقای روسی اکادمیسن
 .یافت شهرت« اورخونـ سیینی هایآبده» نام به هاآبده این. بخواند

 نزدیکی در «ایسیق» قصبۀ در که شناسیباستان تحقیقات و کشفیات آخرین طبق
 آن هت در که آمدهدستبه بهاییگران ئیننقره ۀپیال گرفت؛ صورت قزاقستان پایتخت تاالماآ
( 8-5) قرن در که شتدا شباهت ترکی قدیم خط آن به حروف این و شده نقر حرف 26

 در اوفسلیمان اولژاس روسی معروف منددانش که طوری. بود آمده پدید میالد از قبل
 در وقتآن شوروی اتحاد سفارت مطبوعات ةادار نشریۀ خورشیدی 1349سال 5ة شمار
 با...« دارد سیینیـاورخون خطی الفبای به زیادی شباهت ایسیق الفبای» :نویسدمی تهران
 خود خط میالد، از قبل ةهزار ۀنیم در قدیم هایترک که گفت توانمی ایسیق خط ةدمشاه

 .بودند دهکر اقتباس آرامیان از را
 پیرامون در فلسطین جنوب در که بودند سوریه نژادسامی بدوی قبایل از قومی) آرامیان

 چیره حلب و دمشق بر. م.ق 1200حدود در شانیا( زیستندمی اردن رود مشرق و کویر
 دادند رواج ماحول محیط به را خود خط و یافتند مهارت بازرگانی در زمان مرور به و شدند

 .شد آرامی. م.ق 1000 حدود در مزبور قوم خط نام که
 نسبت ،بودند کنعان از مردمی که هافنیقی به را الفبایی خط اختراع مندان،دانش تربیش

 و بازرگانی ضمن و داشته اسکن مدیترانه دریای ۀکران در سوریه خاک در گروه این .اندداده
 کشورهای در بودند، کرده وضع خود که را الفبایی خط خود هایسوداگری و دریانوردی

 که چینی خط از غیر به دنیا اقوام سایر و یونانیان الفبایی خط أمنش. اندداده رواج مختلف
 که معتقدند و دانند می( ها نیقیف اختراع) الفبایی خط همین از ،است دیگری أمنش دارای

 .است نهاده کمال به رو تعدیل و دگرگونی از پس خط این
 شده پخش خاورمیانه در سرعت به که است آرامی خط فنیقی خط فرزندان از دیگر یکی

 آرامی زبان و خط. است شده منطقه این ساکنان خط به تبدیل و یافته رواج سرعت به و
 تنها که میخی خط و باستان پارسی زبان پای به پا وریتامپرا آرامی یا رسمی آرامی عنوان به
 .است شده می گرفته کار به مراسالت و ارسال در رفت می کار به هخامنشیان هایکتیبه در

 ترکی نویسی فرهنگ تاریخچة
« فرهنگ»ۀ کلمةدربار بهتراست بپردازیم، ترکی نویسیفرهنگ ۀتاریخچ به کهاین از قبل

 .باشیم اشتهد معلومات
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 چیست؟ فرهنگ
 هایشاخه از یکی علمی نظر از بوده، «کلتور» آلمانی در و «کلچر» انگلیسی در فرهنگ

 :شودمی تقسیم ساحه سه به اساساً و است( انتروپولوجی) بشرشناسی علم وسیع
 کهآن با یك هر که اجتماعی ۀساح و زبانی ۀساح ،(آرکیولوژی) شناسیباستان ۀساح
 در که است مسلم. دانست جدا هم از را هاآن تواننمی اما دارد، مشخص قاتیتحقی ساخت
 محل یك یا و منطقه یك کشور، یك از اعم جغرافیایی ةمحدود درهر بشری زندگی ساحات

 ها،یافته باورها، خصایل، عادات، قبیل از خصوصیاتی حال، در چه و گذشته در چه مشخص،
 هویت وسیلهبدان تا شوند، مشخص و توضیح تدقیق، یدبا که است نهفته غیره و کردارها
 .کند تبارز جامعه آن فرهنگ

 !«قاموس» یا «نامهلغت» ،«فرهنگ»

 سازینامهلغت که اینست پاسخ نامند؟می فرهنگ را هانامهلغت چرا که شود پرسیده اگر
 رسم، این. شد رایج هندوستان در« فرهنگ» عنوان تحت باراولین برای دری پارسی زبان
 از ایمجموعه یك در را جامعه فرهنگ زبانی ۀساح که است بارز فرهنگی خصوصیت نوع

 زبانی محیط در مروج هایالمثلضرب حتی و تشبیهات اصطالحات، کلمات، معانی و مفاهیم
  .کندمی تسجیل و تشریح بیان، جغرافیایی ةمحدود همان
 «فرهنگ» عام مفهوم قالب در هند در رساند،می را خاص مفهوم که را «نامهلغت»

 بین «نامه لغت» خاص ۀکلم جای به« فرهنگ» عامۀ کلم روحیه همین به و اندگنجانیده
 توان می را«نامه لغت» لذا است، بوده معمول قبل ها سال از کشور آن زبان دری پارسی حلقات
 بررسی و رفیمع را جامعه «فرهنگ» زبانی لئمسا از بخشی آن کمك به که دانست مرجعی

 هندی سازان قاموس از سیأت به دری پارسی بعدی ةشدتدوین هاینامهلغت و هاقاموس. کرد
 چنین اند، فرهنگ ءجز خود ها نامه لغت چون غرب در اما است، شده نامیده «نامه فرهنگ»

  1.نیست متداول ،باشند کرده یاد «گفرهن» یا «نامه گفرهن»را نامه لغت که رواجی
 حسین بن محمود تألیف «الترک لغات» دیوان ترکی فرهنگ اولین «:لترکا لغات»

 لغات معانی و ها المثل ضرب اشعار، شامل بزرگ فرهنگ این. است( ق466 -464) کاشغری
 دومین الترک لغات ازدیوان بعد :«االدب ةممقد» .است اوغوز و قراخانیان ترکی از عربی

 طرف از هجری 532 سال در اثر این. است دهش نوشته زبان سه به که است ترکی فرهنگ
                                                                                                                                              

 .نیال افغانستان، افغان جرمن آن ریقاموس کب 1



456    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 «خوارزمی و ترک فارس،» زبان سه به ،بوده عربی لغات متن ده،ش تحریر «فخری خوارزم»
 .است شده ترجمه

 هستند، خود نوع از هافرهنگ ترینقدیمی گفت توانمی که ترکی فرهنگ دو ازین پس
 :اندذیل قرار اختصار به هاآن عنوان که اندشده نوشته فارسی به ترکی هایفرهنگ دیگر تعداد
 واست  شده لیفأت هند در میالدی چهاردهم قرن در که: «پویا جهان و گویا زبان»ـ 1
 .اندردهب کار هب آن تنظیم در را الفبا سیستم اول بار برای
 .ابراهیمی فرهنگ یا مَنیری نامهشرف دوم بخش ـ2
 سلطان فرمان به که است هروی طالع به خلصمت ایمانی از( نهم قرن: )اللغتبدایع ـ3

 .است شده نوشته بایقراء حسین
 توسط آن نسخۀ چون که هجری دهم قرن از هندی خاناهللفضل لیفأت: ترکی لغاتـ 4

 .است موزیم بریتیش در آن نسخۀ و شده استنساخ میالدی 1825 در کلکته از ایمنشی
 .است مشهور «کلکته لغات» به لغت کتاب این

 لیفأت. م1627 سال در و فارسی به منظوم است فرهنگی: لغت در ترکی نصاب ـ5
 .است شده
 از است لغتی و گیرد،می قرار استفاده مورد زیاد که ست چیزی معنیبه: نامه کیلورـ 6

 بنابر میالدی 17 قرن اواخر در چنگی یعقوب محمد طرف از که تاجیکی فارسی به چغتایی
 .دش لیفأت هندوستان در( جهانشاه پسر الدینمحی) زیب اورنگ دستور
 بار سه حداقل و( 1565-968 متوفی) مصطفی الدین مصلح لیفأت: اختری کتاب ـ7

 .است شده چاپ تجدید
 ملقب، خویی لمؤمناعبدنـبحسن لدینامحساة ودسر: محسا لغت یا محسا تحفة ـ8

 (.یهجر هفتم ةسد) محسا به متخلص و یمظفر به
 .خان نوایی قاجار بیك محمد نور: ترکی نصاب ـ9

 و است شده لیفأت عثمانی به چغتایی از شانزدهم قرن در که :ابوشقا هنگفر ـ10
 چون که است گفتنی. است خود نوع در هافرهنگ ترینازمهم یکی .نیست معلوم آن لفؤم

 «ابوشقا» مۀکل شده داده درکتاب که چغتایی کلمه اولین ،است افتاده آن مؤلف نام و عنوان
 .اندگذاشته «ابوشقا لغت» یا «ابوشقا» را کتاب نام جهت این از و پدراست معنی به

 دربارة خوارزمی قیسبنمحمد طرف از: قانقلی لسان علی الترکیاللغاتتبیان ـ12
 .است شده تألیف عربی لسان به تورکی زبان
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 و فارسی تین،ال به فرهنگ این(: Codex Cumanicus) کومانیکوس کودکس ـ13
 نشان و شده نوشته چهارم قرن اوایل در( قومانی یا قیپچاق) ترکی قدیم هایلهجه از یکی
 سفر مغوالن قلمرو به که است بوده تاجرانی و مبلغین نیاز مورد فارسی و ترکی که دهدمی
 هخواند نیز قومانی که قپچاق، زبان عبارات از ستایمجموعه آن دوم قسمت. اندکردهمی
 .است شده تقسیم موضوع لحاظ از و شود،می

 محمد ابوحیان اثیرالدین طرف از میالدی 1312 سال در: االتراکاللساناالدراک ـ14
 .است یافته چاپ اقبال مصر در قیپچاقی لهجۀ به غرناتایی
 .نیست معلوم آن مؤلف شده، نوشته 15 قرن در: الترکیهةاللغفی الزکیهالتحفته ـ15

 سنجربنهندوشاه طرف از بوده،( تورکیـ فارسی) زبانه دو فرهنگ: العجمحصحا ـ16
 .است کلمه هزار شش حاوی ده،ش تألیف هجری 724 «الفرس صحاح» نخجوانی صاحبی
 آقا بدرالدینبنمحمد منشی طرف از تورکی به فارسی فرهنگ این :«مثلث لغت» ـ17

 .است دهش تألیف( هجری 1001) وفات سال ساروخانی حصاری
 علی طرف از میالدی 1599 سال در فرهنگ این(: نوایی لغت) «لغتی نوایی» ـ18
 اوزبیکی زبان قدیم اصطالحات)  ،بوده« تورکیـ چغتایی» اساساً اثر این. یافته تحریر شاملو

 .رود می شمار هب( عثمانی تورکی به
 منشی ،بادیاسترآ خان مهدی میرزا طرف از فرهنگ این« : سنگالخ فرهنگ» ـ19

 در بوده، تورکی زبان مهم های فرهنگ از یکی نامه لغت این. است گردیده تألیف افشار نادر
 .است رسیده چاپ به انقره شهر در میالدی 1950 سال

 طرف از( فارسیـ  تورکی) نامه لغت این «:ترکیه لغات بیان فی جلیه الفاظ» ـ20
 غازی محمدشاه ناصرالدین به( 1161 -1131) سال در و تألیف نقشبندی طبیب خواجه

 .است دهش اهدا لنهرءاماورا امرای از یکی
 پسر سپانلو فتحعلی طرف از هجری1231 سال در نامه لغت این :«ترکیه مقالید» ـ21

 .است دهش تألیف علیکلب
( اوزبیکیـ تورکی) ۀزبان دو فرهنگ این: خان فتحعلی نامۀ لغت یا« اللغات بهجت» ـ22

 .است یافته تحریر قزوینی خان لیعفتح طرف از قاجار شاه فتحعلی زمان در 19 قرن در
 از (تورکی به تورکی) فرهنگ این: لغتی «تورکچه عثمانی و تورکچه چغتایی» ـ23

 1881) هجری 1298 سال در و دش تألیف استانبول شهر در افندی سلیمان شیخ طرف
 .رسید طبع به شهر همان در( میالدی
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 طرف از بوده، تورکی زبان به «قاطع برهان» ترجمۀ فرهنگ این: «افعن تبیان»ـ 24
 .است برگردانیده هجری 13 قرن در غتابی عاصم احمد

 از پاشا کمال ابن لقب به «تورکی به فارسی» نامۀلغت این«: الحقایقدقایق» ـ25
 .است دهش تألیف سلیمانبناحمد طرف

 فارسیـتورکی یا تورکیـ فارسی هایزبان هب زیادی هایفرهنگ تاکنون آن، برعالوه
 در گذشته قرن در که است یادآوری قابل .کرد یاد ها آن همۀ از تواننمی که دهش تألیف

 پارسا نامۀلغت از توانمی جمله آن از است شده نشر و طبع زیادی هاینامهلغت اوزبیکستان
 در را سهولتی نامهلغت این که کرد یاد( میالدی1953) ابراهیموف .س.ر یف،شمسی
 .آوردمی وجود هب اوزبیکی کالسیك آثار خواندن

 نویسندگان، از گروهی اشتراک به اوففاضل دکتور پروفسور نظر تحت منوال بدین
 به نوایی امیرعلیشیر آثار لغات، فرهنگ این در. رسید چاپ به چهارجلدی مشروح ۀناملغت

 .است دهش تشریح مفصل شکل
 طرف از جلدیدو «اوزبیکی به اوزبیکی» مشروح ادبی نامۀلغت که است گفتنی

 سال در و شده نوشته معروفوف. م.ز نظر تحت اوزبیکستان علوم اکادمی اساتید از گروهی
 .است یافته چاپ اقبال مسکو شهر در میالدی 1981

 دیمیال 1924آذربایجان باکو شهر در «مدخل لسانیه تاتارـ تورک» کتاب چوپانزاده،
 .رسانید چاپ به

 او منظوم اثر. است اسالمیـ ترکی کتاب اولین نویسنده ،بالساغونی حاجب خاص یوسف
 .است شده نوشته بالساغون و درکاشغر م1069 ،ق.ه 462 درسال که دارد نام قوتادغوبیلیك

 ادبیاتی اوزبیك» عنوان تحت را اینامهلغت کوهکن، عالم محمد و توره ایشانچ ذکراهلل
 طرف از خورشیدی 1375 سال در بهایی تاشقین اهتمام به اثر این. اندنوشته «هنگیفر

 .یافت چاپ اقبال میمنه دولتیۀ مطبع در نوایی انجمن مرکزی شورای انتشارات
 استاد محترم «فارسی به اوزبیکی» فرهنگ1386 سال در که است بختیخوش جای

 .است رسیده چاپ هب ایران در یارقین شفیقه داکتر و یارقین حلیم
 ادارة طرف از آلتای نوراهلل استاد« اوزبیکی به اوزبیکی زبان فرهنگ» چنانهم

 کشور در زیبا خیلی صحافت و قطع با خورشیدی 1386 سال در «جهانی هایکاریهم»
 .است رسیده چاپ به مالیزیا

 رشیدیخو 1396 درسال را «اوزبیکی فرهنگ» است توانسته نیز ابراهیم رحیم استاد
 .برساند چاپ به مزارشریف شهر در
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 ادب علمای سالۀچندین گیرپی کوشش و تالش حاصل لغوی و ادبی هایگنجینه این
 یعنی ،داشته نگه زنده را ملل زبان که اندتوانسته دریغبی تالش و رنج چنین با شانیا. است

 فرهنگی درخت آویزه هدوبار و داده صیقل کرده، بیرون هادفینه از را خویش اجداد میراث
 تحول و تغییر چنانآن زمان طول در اصطالحات و کلمات و لغات چون بنمایند؛ خود
 شك بدون. رودمی بین از ها آن مفهوم ها،نامهلغت در ها آن نوشتن یاری به جز که نمایدمی
 .سازدمی مرتبط گذشته اعصار و قرون با را ما امروز که است پلی مثابه به کتب این

 مانده مصون دیگر یها نازب ستد و داد از که شد خواهد پیدا زبان ترکم امروز، جهان در
 تجارت، ها،جواریهم کهچون نشود؛ دیده آن در« میهمان لغات» دیگر تعباربه یا و باشند

 تلویزیون، صفحات هاینقش رادیویی، امواج هایگزارش تبلیغات، ها،ترجمه معامالت، صنعت،
 آن باعث همه و همه ،غیره و تتبعات و تحقیقات استعمارشدگان، بر تعمارگراناس تداخل

 درین .نماید پابرجا و کند رسوخ دیگر زبان بر زبان یك اصطالحات و کلمات که گرددمی
 دری / فارسی زبان به آن ترجمه با اوزبیکی تورکی اصطالحات و لغات آن اساس که نامهلغت
 .است شده گنجانیده نیز میهمان اصطالح به یا قرضی ازلغات بعضی چنانهم ،است

مناطق  چون ه،افتاد نظر از مناطق از جز هب بریم،می سر هب حیات ما که عصری ینا در
 غالباً که دور شرق های جزیره از جزایری یا و «اسکیموها» ،مریکاا شمال افریقا، در دورافتاده
 ستد و داد این جهان های زبان اکثریت یند،نما می تکلم خود خالص های زبان به شان مردمان
 .بخشد می غنامندی ها زبان به ستدها و داد این که نماند ناگفته. اند پذیرفته را فرهنگی

 تلویزیون، رادیو، مثل انگلیسی زیاد کلمات( تاجیك و تورک) برادر ملیت دو هایزبان در
 مرد، و زن ایاسم رکعت، ذان،ا ،اتزک سالم، چون عربی کلمات غیره و روموت راکت، اتم،

 ایرانی فارسی کلمات دارند، تیسانسکر با ارتباط که وال داکی، دوبی، مانند اردو کلمات
 داخل ها زبان دیگر و روسی فرانسوی، چون های زبان از دیگر کلمات و سال های ماه چون
 به ده،ندا نشان العمل عکس تعصب، داشتن بدون تاجیك، و تورک گویندگان که است شده

 تا اویغورستان و چین و تبت هایکرانه از که جهان تورکان. نمایند می استفاده ازآن سهولت
 افغانستان تورکستان تا جاآن از و بلغارستان تا ازمسکو و یاقوتستان و تاتارستان حوالی
 راه را، میهمان زیاد لغات نمایند،می صحبت تورکی زبان به شخص هالیونیم و اندپخش

 .دکننمی استفاده آن از و هداد
 افغانستان دری/  فارسی زبان در عربی هایواژه از بعد اوزبیکی تورکی لغت زیادی تعداد

 یك در زبانانتورک دیگر و هااوزبیك با زیادی زمان زبانانفارسی زیرا است؛ شده داخل
 اندداشته اجتماعی و اقتصادی روابط هم با طبعاً که اندزیسته هم سایگیهم در یا و سرزمین

 در. است دهکر تأثیر نیز شانزبان باالی ،زیاد زمان طول در ستد، و داد و روابط این و
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 شده گرفته وام به تورکیـ اوزبیکی هایواژه از زیادی ةعد دری فارسی زبان واژگانی ترکیب
 آپه، ی،تغا یراق، ،«آقسقال» اپسقال طوی، قشون، قاش، ایلك، چمچه، قاشق،: مثالً است

 کوکنار، قل،قره قورباغه، چمچق، چلم، بوقچه، باغ،قره قیماق، قتلمه، تلخان، قروت، اوماچ،
 ...سوغات قیله،

 زبان این هایواژه با دری/  فارسی دستوری موافقت بر بنا اوزبیکی تورکی وامی هایواژه
 قبرغه،بی روتی،ق قشالقی، قشالق،هم :مثالً اند؛ساخته نیز را آمیخته و ساخته عناصر

 حمل خود با را تورکی و فارسی زیاد هایواژه .آن امثال و خانهطوی خانه،قراول قیماقدا،
 .غیره و چیسرنیُ دارباشی،چای :مانند نمایندمی

 حسن» مقوله این در. «پُف یك رود؟می چه چی،سورنی از» :ستمعروفی ۀمقول چهچنان
 .است گردیده افاده «نیت

 «سرتراشی جا،این ستسربازی که/  باشیدالک این تیغ از حذر» :دارد شعری نیز انوری
 هایواژه عدهیك فارسی واژگانی ترکیب در اوزبیکی تورکی زبان طریق از گفت باید
 ازین اکثر. آن امثال و یاغی، ،(خاقان) خان یساول، برلیق،: چون اند؛یافته راه نیز مغولی
 .اندمتداول ادبی انزب در حتی الذکرفوق واژگان

  :است نظر اینه ب باختریانی همایون محترم
 طور هب نیست؛ آسان کار میهمان یا وامی از اصلی هایواژه تفکیك که شویم یادآور باید»
 وصف با نیستند؛ دری فارسی هایواژه غالباً دارند را/ ق/ ،/ح/،/ع/ هایواژه که هایواژه: مثال
 آن فونتیکی هایورینت اما شده؛ گفته ترکی «قالین» ةواژ هانامهلغت اکثر در اگرچه هم این

 به ،دهکر فرق تداول اثر در آن گویش ،بوده دارخال معنی به «خالین» اصل در و دهکر تغییر
 تورکی ةواژ را آن و نموده اشتباه مورد ینا در شناسانزبان اکثر روازین شده؛ تبدیل قالین

  1.«اندپنداشته
 فرش تورک، از خوذأم، قالی» :است شده معنی ذیل شکل به قالین ،عمید هنگفر در اما
 قالین تورکی در بافند، می مختلف های نقشه و ها رنگه ب پشم و نخ با که دار پرزه بزرگ

  2«.گویند می
 قالینگ آن، قدیمی و اولیه فرم. است تورکی ای کلمه( Khali, Hali, Qali, Ghali) قالی

Qalıñ، قالینغو Qalıñu قالیم یا Qalım قالین وQalın مصدری بن ترکیب از که است بوده 
 In- ینـ فعل از سازاسم وندپس عالوهبه ماندنباقی و ماندن معنی به Qalmaq قالماق

                                                                                                                                              
 .239کابل، ص  یدیخورش 1399سال  ،یانیباختر ونیهما فیتأل ،ها شهیها و ر واژه 1
 .1360تهران،  ر،یرکبیمؤسسۀ انتشارات ام ،دیفرهنگ عم 2
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 اکین کردن، درو معنیبه Biçmək بیچمك مصدر از Biçin بیچین مانند) است شده حاصل
ǝkin اکمك مصدر از ǝkmək و شتنکا به معنی)... 

 باستان تورکی Qalın قالین: هاست فرم این دارای تورکی هایلهجه و زبان در قالین
 ،(قاراقالپاق قزاقی، تورکمنی، قاراخانی، میانه، ترکی) Qalıñ قالین ،(باستان اویغوری اورخون،)

 ینقل ،(آلتائی قیرقیزی،) Kalıñ کالین ،(تاتاری گاگاووزی، تورکیه، تورکی) Kalın کالین
Qəliñ (اوزبیکی)، است شده وارد عربی زبان به غالین شکل در کلمه این.  
 :دارد وجود عمده نگرش دو قالین آن اولیه فرم و قالی ترکی کلمه شناسی ریشه در

 قالینگ محرف را قالی کلمه که است  نظرانصاحب غالب نگرش که نگاه این: اول نگرش
Qalıñ، قالین Qalıñu همان .دانند میلغات دیوان در که گونهدر آغاز در آمده نیز الترک 
 یا کابین مهریه، پیشینه به معنی Qalıñ قالین ترک باستانی اقوام فرهنگ در و قدیم ترکی

 جزو ها هدیه این . (Armağan آرماغان) داد می هدیه خود عروس به داماد که بود ای  جهیزیه
 ملل میان در نیز امروز  (Ağırlıq آغیرلیق) دندمان می باقی عروس خانه در که بودند اشیایی

  .شودمی برداشت معنی همین قالین از ترک
 هاینوشته سنگ در که گونههمانــ عروس جهیزیه های قالی بر عالوه قالینگ کلمه
 هم بهره هزینه، مایملك، دارایی، ثروت، مال، بدل، مانند دیگری معانی ـ ـ آمده نیز اورخون
 :است داشته انعکاس نیز فارسی کالسیك ادبیات در قالین قدیمی فرم .است داشته

 .مده« 2» فرزینش به را خود« 1» بیدق/   مده قالینش به خود بوریای
 .شطرنج های مهره از یکی نام پیاده، معربـ 1
 .وزیر ۀمنزل به شطرنج های مهره از یکی ـ2

 بود لینبا سر زیر خشتش که زان/  بود قالین بوریا را ره مرد
 

 در که ایمعنی با مطابق و ترکی Qalın قالین از قالی کلمه ریشه: دوم نگرش
 متعدد و انبوه قوی، پایدار، مقاوم، ضخیم، به معنی ،رفته کاربه نیز اورخون های نوشته سنگ
 جمع مانده،باقی خود جای در سنگینی و ضخامت سبب به قالی نگرش این به بنا .است
 از ،شود می جمع راحتیه ب که( گلیم) کیلیم و( جاجیم) جیجیم به نسبت و شود نمی

  .است برخوردار بهتری پایداری
 کلمه معنی مقابل در اما و است مرسوم ترکی زبان در حیوانات و اشیا گذارینام گونهاین
 است ایکلمه فرش: است آمده... و دهخدا معین،: جمله از بسیاری هاینامه لغت در فرش،
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 مانند و  پالس و  قالی گستردنی دیگر، چیز یا بساط  گستردن گستردن، بساط، معنیبه یعرب
  1.بگسترانند  زمین  روی  کهآن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 .با سپاس: م. روزبه .س. مشعل 1



 

 

 
 
 
 

 استان سمنان التیقرمه در روستاها و ا هیپروارکُشان و ته نییآ
 نفرهنگ سمناو  یگر دانش بوم پژوهش/  ینیحس شاه رضایدکتر عل

 
 
 
 

این آیین در  های دور، آیین پروارکُشان در اغلب روستاهای استان رواج داشت. از گذشته
 4کُشُن پَلوارکُشی و گوشتی 3پَروارکُشی، 2، پَلوارکُشان،1های پَروارکُشان با نام نقاط مختلف

های  رایج است. در حال حاضر نیز این آیین در برخی از روستاهای استان از جمله آبادی
ی شرقی )بکران و کوهان(، ترود و ها کالتهحدات میامی )ارمیان، قدس و کالته اسد(، سر
دروار، منطقه پشت بسطام  زاده پیرمردان، تویه های اطراف، همانند کالته میرزا و امام یآباد

 خیج و خیج(، افتر و اروانه و خواروتوران رواج دارد. نوخرقان، کالته )ابرسج، قلعه
های فربه شده را  است که از نیمۀ دوم فصل پاییز تا اوایل زمستان دام پروارکشان آیینی

کشتار و بخشی از آن را تبدیل به قُرمِه و بخش دیگری از آن را به گوشت خشك تبدیل 
کنند. گرچه  یمی گوناگون مصرف ها روشکنند. و تا اواخر زمستان و حتی بهار، آن را به  یم

رنگ شده، اما هنوز هم در برخی از  این آیین کم با ورود تکنولوژی تا حدود زیادی
 دارد. های استان، رونق یآباد

های کوچك همانند کالته میرزا از توابع دهستان ترود که فاقد برق  یآباددر برخی از 
دروار،  کنند. در تویه یماست، بومیان گوشت پروارکشان را خشك و در طول سال استفاده 

رسد.  های سنتی خشك و به مصرف می کشان با شیوهبخشی از گوشت پروار هنوز هم
عنوان سوغات به مهمانان  در روستاهای یاد شده خواهان زیادی دارد و به گوشت خشك،

 شود. یمداده 
                                                                                                                                              

 .اسد و جودانه کالته در روستاهای سرحدات میامی از جمله ارمیان، قدس، محمدآباد، 1

 .در ترود شاهرود. 2

 .آباد در روستاهای خواروتوران از جمله زمان 3

 .روستای افتر سرخه شهر و روستای چاشم شهرستان مهدی در 4
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 1هـای کشـتار شـده تبـدیل بـه قُرمِـه       دام تر گوشـت  های منطقه، بیش یآباداما در سایر 
ین غــذاهای ســنتی در تــر ســالمو  تــرین یمقــوعنــوان یکــی از  امــروزه قُرمِــه بــه شــود. یمــ

خیج، میامی، کالته رودبار و روستاهای سرحدات میـامی   ی محلی شهرهای کالتهها گاه فروش
 شود. یمو خیج عرضه 

 ی پروارکشانها دام( چاق کردن)زمان پروار 
یی که قرار است در اواخر پاییز، در آیین پروارکشان، کشتار شوند، چند ماه قبل، از ها دام
شوند. در  یمی داشتی، تغذیه ها دامی از تر مناسبدا شده و با علوفه دستی و شرایط گله ج

  کنند، تا در زمان پروارکشان، فربه و چاق شوند. یم« خدمت»اصطالح 
 کنند. یمرا پروار  ها دامماه قبل از پروارکشان،  اهالی روستای بدشت شاهرود، سه

ر آیین پروارکشان ذبح شوند، در اواخر یی که قرار است، دها دامدر روستای ارمیان 
در باغ و دادن علوفه دستی، شرایط مناسبی  ها آنتیرماه از گله داشتی جدا کرده و با تعلیف 

 کنند، تا خوب چاق و فربه شوند. یمفراهم  ها آنرا برای پروار 
 15 یی را که برای مراسم پروارکشان کشتار کنند، بعد از نرون )دهم تاها دامها  افتری

 کنند. یمرا پروار  ها آنشهریور ماه( از گله جدا کرده و با علوفه دستی و چرا در باغ و مزارع 

 نوع دام پروارکشان
مانند قوچ، میش پیر و بز نر  سال کهنیعنی  2داران ابرسج، گوشت گوسفند کِالنِه دام

شهر کالته دامغان  یرعشا دانند. یمویژه تهیه قُرمِه مناسب  چندساله را برای پروارکشان به
یر عشا کنند. یممند( تهیه  و سال سال کهن)گوسفند « ندفگَت گوس»قُرمِه را از گوشت 

 دانند. یم)قوچ اخته شده( را برای کشتار و تهیه قُرمِه مناسب  3گَج الیکایی اوی
سال(، نر بز  نر )قوچ کهن مند(، کهنه مردم روستای ارمیان میامی گوشت میش پیر )سال

دانند. زیرا معتقدند که گوشت این نوع  یمسال( را بهترین دام برای تهیه قُرمِه  کهن )بز نر
« ریش یشر»شود، در اصطالح  ینمخورد، یعنی گوشتش از هم پاشیده  ینم 4«پاش»دام 

                                                                                                                                              
و در روستاهای کالته اسد، محمدآباد  (jile)جیله( »در روستاهای ارمیان و قدس شهرستان میامی به قُرمِه  1

 فالنی مزه قلیه»المثلی به این مضمون دارند:  گویند. آنان درباره قلیه ضرب می (qalye)و جودانه به آن قلیه 
 ارزش کرده است. یعنی کاری را بی« را برده

2 kelāne. 

3 owgaj. 

4 pāš. 
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 1«کِالنه» ها آنسال را که در اصطالح به  مند و کهن ی سالها دامطور کلی  شود و به ینم
گیرند. از نظر آنان، بهترین و  یمویژه تهیه قُرمِه در نظر  کشان بهگویند، برای پروار می

ین دام برای پروارکشان، شیشَك )میش دوساله( است. به گفتۀ آنان گوشت این تر مناسب
 نوع از دام گرم است.

 تعداد دام پروارکشان
 د.رس می رأس 7-8کم یك و تا  گیرند، دست یمتعداد دامی که برای پروارکشان، در نظر 

رأس  12و حداکثر  3کم  چندان دور، هر خانواده دست ی نها گذشتهدروار دامغان تا  در تویه
ی سنگین مثل قصر ها داماز گوشت  ها آنکردند.  یمدام را پروار و در آیین پروارکشان، ذبح 

( تر وزن )کم تر سبكو  تر جوانی ها داممند نازا( و قوچ، قُرمِه و از گوشت  میش )میش سال
سود کرده و با  کرده، نمك قطعه قطعهرا  ها دامکردند. گوشت این نوع  یمشت خشك تهیه گو

از آن استفاده  آویختند و در مواقع لزوم یمی انبار ها اتاقترتیب و نظم خاصی در سقف 
 شد. یمکردند. بخشی از گوشت پروارکشان هم به صورت تازه مصرف  یم

کم یك رأس و افراد غنی و  دست ها ادهخانودر روستای بدشت شاهرود، فقیرترین 
 کردند. یممند روستا تا ده رأس دام را در مراسم پروارکشان، کشتار  ثروت

رأس دام را در مراسم گوشتی کشن  4-5کم یك رأس و افراد متمول تا  در افتر دست
 کردند. یمکشتار 

یامی، رسم بود که آباد علیا و سفلی از توابع شهرستان م در گذشته در روستاهای ابراهیم
خودسرپرست )سرپرست خانوار( و نیازمند در فصل تابستان چند رأس گوسفند را از  زنان
گرفتند و پس از پروار، در آستانۀ پروارکشان به  یممند روستا به امانت  داران و افراد ثروت دام

 شد. یمتقسیم  ها آنتساوی بین صاحب دام و 
سم بود افرادی که دام نداشتند، با کسانی که در روستای ابرسج بسطام در گذشته ر

یشان را نداشتند وارد مذاکره و تعامل ها دامدار بودند و امکان و شرایط پرواربندی  دام
کردند و پس از پایان دورة پرواربندی،  یمی پروارکشان را تقبل ها دامشدند و پروار کردن  یم

 یافت. یمندها اختصاص دار و نیم دیگر به پروارب به دام ها دامنیمی از 

 زمان پروارکشان
این فصل  اواخرکشان، از نیمه دوم فصل پاییز تا  طور کلی زمان پروارکشان یا گوشتی  به
 کنند. یمعقرب )آذر( آیین پروارکشان را برگزار  15قئوس )آبان( تا  15ها از  ارمیانی است.

                                                                                                                                              
1 kelāne 
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آبان( آغاز و تا اواخر فصل  13مو ) کُشان( از سیزده تیر کُشُن )گوشتی در افتر، گوشتی
یابد. در بدشت پروارکشان از اواخر پاییز آغاز و تا شب چله )یلدا( ادامه  یمپاییز ادامه 

شود. با  یمدروار دامغان، چند روز قبل از پروارکشان، آیین بزکُشان برگزار  در تویه یابد. یم
در سطح  1نام مَنجول )آذر ماه( نوعی انگل خارجی به« قئوس»سرد شدن هوا، در اوایل 

داری، آسیب جدی  تر هوا و مکان نگه شود که با سرد شدن بیش یمبدن بزها ظاهر  خارجی
یین پروارکشان آ شوند. یمقبل از شروع سرما، بزهای پروار شده، کشتار  ،بیند. بنابراین یم

عضای شود. تا امکان حضور تمامی ا یمدر شب چله و در تعطیالت آخر هفته اجرا  معموالً
 خانواده فراهم شود.

 روز پروارکشان
قبل پـروار و فربـه شـدند، آغـاز      های ماهیی که بدین منظور از ها دامپروارکشان با کشتار 

جمعی اسـت.   شوند. پروارکشان کاری دسته یمذبح  ها دامشود. در روز پروارکشان، تمامی  یم
ك خـانواده )کلیـه فرزنـدان،    طـور معمـول افـراد درجـه یـ      عالوه بر کلیه اعضای خانواده، به

پـس از کشـتار دام، آالیـش     2شدند. یم، دامادها و حتی دوستان نزدیك( نیز دعوت ها عروس
گیرد. پـس از آن   یمبا جداسازی امعا و احشا صورت 

کـردن )خـرد کـردن( گوشـت      قطعـه  قطعـه نوبت به 
وقت  ها ساعترسد که کاری دسته جمعی است و  یم

 الزم دارد.
کردن(  قطعه قطعهام و ریز کردن )مردان کشتار د

گوشت را به عهده دارند. پختن و تهیه قُرمِه هـم بـه   
هـم از   هـا  دامعهده زنـان اسـت. البتـه چـاق کـردن      

 وظایف زنان است.
گاه روز  در روستای بدشت شاهرود، در شام

شد. کلیه افراد دعوت  یمپروارکشان، دعوتی برگزار 
کردن  هقطع قطعهی و ساز پاکشده در آالیش، 

گوشت و آماده کردن گوشت برای تهیه قُرمِه 
کردند. در حین درست کردن قُرمِه،  یمکاری  هم

                                                                                                                                              
1 manjūl 

مگه »گویند که:  یممعیت قابل توجهی در حال خوردن و پذیرایی هستند جایی که ج در دیباج در کنایه به 2
 «پروارکشانه؟
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یقه، تهیه کباب باسلیافت و یکی از افراد  یمبخشی از دل، جگر و گوشت به کباب اختصاص 
  گرفت. خوردن هندوانه در حین درست کردن قُرمِه و کباب از ضروریات بود. یمعهده  را به

 
 

 
 

رونق زیادی داشت. اما  1350در روستای بدشت شاهرود، پروارکشان تا اوایل دهه 
  امروزه رونق گذشته را ندارد.
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کردن( گوشت پروارکشان،  قطعه قطعهدر روستای ارمیان میامی، در حین خرد کردن )
ب یی از جگر و گوشت را کباها بخشانجامد،  یمطول  های صبح به یکینزدبرای قُرمِه که تا 

ها گرد غوره و گرد توت نارس را خشك کرده و با کباب  یانیارم کنند. یمکرده و میل 
 کنند تا به هضم آن کمك کند. یممصرف 

خواهر یا برادر همسر،  معموالًدر ارمیان، در روز پروارکشان، یکی از نزدیکان داماد، 
راه با نامزد  هم ،تری داشت را جدا کرده شده که چربی بیش قسمتی از گوشت دام ذبح

 با این گوشت غذایی ها آنشوی لباس بپردازند. و تا به شست رفتند بر سر جوی می برادرش
 گفتند. می« لب جوب آش»خوردند. به این غذا  پختند و می می ــ«دَم پخت» معموالً ــ

گاه پروارکشان، اقوام نزدیك و حتی معلمان مدرسه را برای صرف شام  در افتر، شام
 پردازند. یمخوانی  نند. پس از شام هم به شاهنامهک دعوت می

 پروارکشان روز گاه شام غذای
)آب کشك( است. در حین خرد « اوی  کشك»در روستای ارمیان، ناهار روز پروارکشان، 

یی از ها بخشانجامد،  یمطول  های صبح به یکینزدکردن( گوشت که تا  قطعه قطعهکردن )
 کنند. یم جگر و گوشت را کباب کرده و میل

ها در روز پروارکشان، جگر سیاه، سیرابی و چرب روده را خرد کرده و در قابلمه  ارمیانی
شود.  یمعنوان صبحانه مصرف  نام دارد که به« جیله دل و جگر»پزند. این غذای سنتی  یم

کنند. این مواد در  یمریزند و میل  یمها گرد توت نارس و گرد غوره را روی کباب  ارمیانی
 م غذا بسیار مؤثرند.هض

بند جگر )شامل جگر سفید، دل، قلوه و...( را پخته به آن قیسی، آلو و تفره  در افتر، دل
ها کله پاچه را در روزهای  کنند که بسیار مقوی است. افتری یماضافه کرده، خورشت تهیه 

 کنند. یمکلّه( درست  پلو یا دَمی )کلّه 1بعد از پروارکشان، کله پِِال
ه و کرداندرکاران، کباب  دروار، بخشی از جگر و گوشت دام پروارکشان را دست در تویه

قروت(، آب انار و  هایی مثل سیچوی )قره یچاشنکنند. خوردن ترشیجات محلی و  یممیل 
 آب زرشك در روز پروارکشان مرسوم است.

شت است که ترکیبی است از گو« چلو گردن»گاه پروارکشان  دروار، غذای شام در تویه
 گردن گوسفند کشتار شده و برنج.

 شد: یمپاچه به دو قسمت تقسیم  دروار کله در تویه
                                                                                                                                              

 .پاچه، برنج، آلوچه خشك، سیر و سبزی محلی پِِال، ترکیبی است از کله کلّه 1
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عالوه مغز و پاچه و شکمبه )سیرابی( را برای تهیه نوعی آبگوشت محلی  هفك باالیی ب
کنند و در فرصت  یمکردند. و بخش دوم شامل فك پایین و زبان را خشك  یماستفاده 

 پزند. یمم مناسب، سر فصل زمستان، حلی

 تهیه قرمه 
مدت طوالنی، بدون استفاده از یخچال و یا سردخانه، از داری آن بهتهیه قُرمه و نگه

دیرباز در بین ایالت و روستاییان منطقه رایج بوده است. این کنسرو سنتی یکی از غذاهای 
و اوایل بهار در اواخر فصل پاییز تهیه و در زمستان  مقوی ایالت و عشایر است. قرمه معموالً

ترین آن در آیین شود که مهمشود. قُرمه در شرایط و مواقع مختلفی تهیه میمصرف می
در شرایط و مواقع مختلف دیگری نیز  قُرمه است. در گذشته« 1کُشُنگوشتی»پروارکشان یا 

سر  هب «2پیبرّه» چه در فصل بهار و زمانی که چوپانان درعنوان مثال چنانبه شد یمتهیه 
دست صاحبش  کردند و به شد. چوپانان آن را به قرمه تبدیل میدامی تلف می ،بردندمی
دلیل  شد و یا به های چکنه )امانتی( در ییالق مریض می که دام . یا در مواقعیرساندند می

حوادث طبیعی و یا دریده شدن توسط حیوانات درنده، در این زمان چوپانان پس از ذبح دام 
  کردند. برای صاحب دام ارسال می را را قُرمه کرده و در زمان مقتضی آن بیمار، گوشت آن

 کرد ها را زخمی می گرفت و تعدادی از آن در مواقعی که گله مورد حمله گرگ قرار می
 ؛ها وجود نداشت داری یا مصرف همه آن گوشت و امکان نگه ر نبودها میسّ امکان درمان آن

 شد. رمه تبدیل میها به ق گوشت این دام ،بنابراین

ترین کنسروهای گوشت گوسفند نامید که توسط بشر  توان یکی از قدیمی قُرمه را می
عنوان ها اولین کسانی بودند که گوشت را سرخ کرده و از چربی بهتولید شده است. آریایی

 (.36-37: 1373)خلعتبری،  کردند.داری آن استفاده مییك قشر پوشاننده برای نگه
مدت طوالنی، بدون استفاده از یخچال و یا سردخانه، از داری آن بهو نگه رمِهقُتهیه 

دیرباز در بین روستاییان نقاط مختلف استان سمنان رواج داشته است. این کنسرو سنتی 
یکی از غذاهای مقوی روستاییان است که معموالً در اواخر فصل پاییز تهیه و در زمستان و 

شود که یکی از موارد  در شرایط و مواقع مختلفی تهیه می قُرمِه شود. می اوایل بهار مصرف
 جالب توجه آن در آیین پروارکشان است.

                                                                                                                                              
چندان دور در اغلب شهرها و روستاهای استان در اواخر پاییز و اوایل زمستان  ای نه این آیین تا گذشته 1

رود و روستاهای پیرامون آن در سرکویر، تر حال حاضر نیز در روستاهای سرحدات میامی، رواج داشت. د
 شود. تویه دروار دامغان، روستاهای شمال بسطام مانند ابرسج و میغان برگزار می

 .وندندیبپها  به آن القییکنند تا خانواده در  یم القیی یاز کوچ بهاره که تنها چوپانان گله را از قشالق راه یا دوره 2
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 قرمه تهیه شیوه
طرز تهیه قُرمه بدین صورت است که پس 
از ذبح دام، ابتدا گوشت را از استخوان جدا 

گرم(  50های کوچك )حدودنموده و به قطعه
نیز خرد کرده  های الشه راکنند. چربیخرد می

نمایند. در همین زمان و با گوشت مخلوط می
)شکمبه( گوسفند را نیز پاک کرده و  سیرابی

طوری که تراشند. بهتمام پرزهای آن را می
ای با جدار بسیار نازک صورت کیسهشکمبه به

آید. موقع پاک کردن شکمبه باید کامالً در می
ند مواظب بود که سوراخ نشود. شکمبه را همان

بندند تا بادکنك باد کرده و درب آن را می
خشك شود. سپس گوشت و چربی و استخوان 
را در داخل دیگ مسی ریخته، مقداری آب به 

کنند و روی دیگ را روی آتش با  آن اضافه می
راه دهند تا گوشت به هم شعله مالیم قرار می

چربی و استخوان کامالً سرخ و تفتیده شود. 
عنوان چاشنی به آن اضافه همقداری نمك نیز ب

نمایند. پس از سرخ شدن کامل گوشت،  می
ها را  دارند. استخوان دیگ را از روی آتش بر می

کنند تا  از دیگ خارج کرده و مدتی صبر می
مالیم شود تا حدی که چربی آن  قُرمِهدمای 

حالت مایع داشته باشند. گوشت پخته شده را 
رافش را هایی که اط با تمام چربی و روغن
ای که قبالً تمیز و  گرفته به درون شکمبه

بندند تا  اند ریخته، در آن را می خشك کرده
 شکمبههای مزبور تمام منافذ  سرد شود. چربی

را مسدود نموده و از ورود هوا به داخل آن جلو 
کند. در این حالت قرمه را در جای  گیری می
 کنند. داری میخنك نگه
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به اندازه گوشت  ست که گنجایش شکمبه هر گوسفند دقیقاًنکته جالب توجه این ا
 شده همان گوسفند است. قرمه

 قرمه انواع
ها مثل دنبه و  سفید که شامل انواع چربی قُرمِهکنند:  تهیه می قُرمِهها دو نوع  ارمیانی

شود. در  که از گوشت قرمز و خالص تهیه می« سُرخه»هرگونه چربی گوشت است و 
دار  استخوان قُرمِه دار و بدون استخوان. شود: استخوان تهیه می قُرمِهدو نوع  روستای السجرد

در شکمبه گوسفند که در اصطالح  بدون استخوان را قُرمِه)ظرف سفالی( و « آکی»را در 
کنند. در گذشته در برخی موارد آن را داخل پوست  داری می نگه ،شود خوانده می« سِغدو»

 های سنتی اند. گاهی نیز در ورودی ساختمان کرده داری می نگهریختند و در زیر برف  می
مناسبی  مکان و شود نامیده می «شیبَك»های مسقفی وجود داشت که در اصطالح  داالن

« بِِتیم»را در  قُرمِهها  ای اروانه رفته است. شمار می ها به و انواع میوه قُرمِهداری  برای نگه
 کنند. داری می نگه های لبنیات و پوست )شکمبه گوسفند(

از قُرمِه  یدارند. بخش سالم نگه می در هوای معمولی کنی تا دوره باغ قُرمِهها  ارمیانی
 ،شود شده را در شیردان )شکمبه کوچك( که در اصطالح به آن کالدانه گفته می تهیه
اتی داده و سوغ عنوان تعارف تر به اقوام و نزدیکان به کالدانه بیش قُرمِه کنند. داری می نگه
عشایر ایل سنگسری به  .استداری و مصرف  قابل نگه سال ین کنسرو تا حدود یكا شود. می

و همانند دیگر روستاییان و عشایر قُرمِه را در شکمبه  گویند می« ویره»شکمبه گوسفند 
به  شکمبه گوسفند نوعی غذای سنتی ها در داخلکنند. اما برخی از آن گوسفند ذخیره می

کنند. ترکیبات این غذای سنتی برنج، آب، نمك، آلو، سبزی، گوشت  یه میته« وسُغد»نام 
قرار  دوزند و در دیگی پر از آب ریزند و سر آن را می می« ویره»است. مواد مذکور را داخل 

شود و محتویات  حاوی دیگ به عنوان آبگوشت مصرف می آبدهند، پس از پخته شدن،  می
 شود. مصرف می مقوی داخل شکمبه به عنوان یك غذای

 قرمه دارینگه
چنین کردند. همداری می)بز و میش( نیز نگه شده شکاربرخی قرمه را در پوست دباغی

داری های فلزی همانند ظروف روغن نباتی و موارد مشابه نیز نگهتوان در ظرفقرمه را می
سال رو تا حدود یكکنند. این کنس داری میرا در جای خنك نگه قُرمِهکرد. در این حالت 

 داری و مصرف است. قابل نگه



472    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 مصارف قرمه
راه برنج به شود:  قُرمه را گرم کرده و با نان و یا همقُرمه به چند صورت مصرف می

نمایند. اگر قرمه را به کته یا دمی یا اشکنه اضافه کنند نیز غذای عنوان خورشت سرو می
مرغ، نیز صبحانه روی تخمراه نیمه به همشود. مصرف قرمای تهیه میمزهمقوی و خوش

 تواند مورد استفاده همه قرار گیرد.حجم و مقوی می شود. این غذای کمکاملی محسوب می
و تَم  1اوسوت ،«چین ته»در شهر کالته دامغان از قُرمِه در تهیه غذاهای سنتی مانند 

 کند. پخت استفاده می

 گوشت کردن خشك
در  ی گوشت به شیوه سنتی، خشك کردن آن است.دار های نگه یکی از شیوه

های سنتی خشك و در  یوهشبه  ها بزغالهو  ها برهبخشی از گوشت  طور معمول پروارکشان، به
های مهم این  یسوغاتدروار، گوشت خشك یکی از  شود. در تویه یمطول سال استفاده 

زیادی دارد. در گذشته منطقه است و قیمت آن بیش از دو برابر گوشت تازه است و خواهان 
 کردند. یمرا خشك  ها بزغالهو  ها برهابرسج در پروارکشان، گوشت  در

 
                                                                                                                                              

است در آخرین  زردآلوزمینی، پیاز و برگه  این نوع غذاهای سنتی شامل برنج، آب، روغن، نمك، سیب 1
 افزایند. یممرحله قُرمِه بدان 
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کردند، اما  یمحیوان را تازه مصرف « دستِ»و « ران»در افتر شهرستان سرخه گوشت 
آویختند و  یمی انباری ها اتاقسینه و پره الشه را نمك زده، به طناب بسته و از سقف 

چین از چلُه زمستان تا  انواع غذاهای سنتی مثل ته ن گوشت خشك در تهیۀعنوا تدریج به به
 کردند. یمشب عید استفاده 

شود.  یماستفاده « دَمی»میامی از گوشت خشك نوعی غذای سنتی به نام  در ارمیان
چنین از  ترکیبات این غذا شامل عدس، لوبیا، برنج و گوشت خشك است. در این روستا هم

عنوان چربی به  کنند و مقداری از دنبه خشك شده را به یمشت درست گوشت خشك، آبگو
 افزایند. یمآن 

کنند و در تهیۀ آبگوشت  یمی از گوشت پروارکشان را خشك بخشدر بدشت شاهرود، 
 .کنند یمدر آستانه عید نوروز استفاده « عَلَفه»شب عرفه یا 
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 منابع
 کتبی منابع( الف

،  15، مجله کشاورز، س «کننده آن شناخت گوشت و منابع آلوده»(. 1373) بری، انوشیروان خلعت
 .37-36( ، ص 1373) شهریور  177ش

)دفتر اول(. به  «قرمه کنسرو سنتی عشایر. در قلمرو فرهنگ ایل الیکایی»( ، 1392حسینی، یونس ) شاه
 .1392رود، حسینی. سمنان: حبلهکوشش علیرضا شاه

 منابع شفاهی( ب
 :ه شوندگانراویان و مصاحب

 .شهراسماعیل پارسا، ایل سنگسری، ییالق ریزسر در شمال شهرستان مهدی -

 .اسماعیل میرنژاد، روستای دروار دامغان -

 .پرویز زیاری، طایفه افتری، ییالق کالرخان فیروزکوه -

 .احمدی، روستای بدشت شاهرودحاج اصغر عرب -

 .اهلل حافظی، روستای اروانه سرخهحجت -

 .آباد میامیای ابراهیمحسین رحمتی، روست -

 .حسین محمدآبادی، روستای ارمیان شهرستان میامی -

 .های استان تهرانحمزه گیلوری، ایل الیکایی، دبیر دبیرستان -

 .سید اسماعیل شعنی، شهر دیباج -

 .شهر سید صادق نبوی، روستای چاشم مهدی -

 .آباد دامغان سید محسن حسینی، روستای زمان -

 .ر کالته دامغانعباسعلی بناییان سفید، شه -

 .عباسعلی حیدریان، روستای السجرد سرخه  -
 .عباسعلی سعدی، روستای ابرسج بسطام -

 .علی پارسا طایفه چوداری رضاآباد خوار و توران  -

 .آباد شهرستان ارادان گوهر ابولی، ایل الیکایی ،روستای رستم -

 .رود شاهرودتمحمد ربیعی روستای  -

 



 

 

 
 
 
 
 مازندران یدشت شرق سمیدر توسعه صنعت ژئوتور یبع آبو منا ییایدر سمیتور گاهيجا

 فرهنگو  یگر دانش بوم پژوهش/  1یمیهه رحاالدکتر 

 تیریمد یدکتر / دفریرامبد فرشدکتر 

 
 
 
 

 بحث
های نفیس خدادادی، طبیعت و اقلیم ای از گنجینهاستان مازندران با دارا بودن مجموعه

ره مورد توجه بوده است. سابقه سکونت در متنوع، پیشینه تاریخ و تمدن فرهنگی هموا
رسد سنگی میبه پارینه هاسنگی و طبق برخی گزارشدشت شرقی مازندران به دوره میانه

 (.1)شکل
 جنوبیـشمالی راستای درکاسپین  دریای جنوبی بخش شناسیزمین ساختار نظر از
 حرکتة نحو کهاست  البرزل شما هایدامنه و ساحلی دشت گودال جنوبی، ناحیه سه شامل
 اصلی عوامل عنوانبه گذاریرسوب فرآیند توسعه و گودال نشست و مازندران بزرگ گسل
شود )آقانباتی، می جنوبی محسوب( Subsidance) شناختیزمین ساختار چنین ایجاد

های ورودی هوا به منطقه، توپوگرافی منطقه و نیز وجود ذخایر (. با توجه به جبهه1385
مرطوب ای و نیمهبندی دومارتن اقلیم منطقه از نوع مدیترانهز در آن، در تقسیمآبی روبا

که بیشینه دما در ، گراددرجه سانتی 90/16. میانگین دمای ساالنه در این منطقه برابر است
ترین ماه و مرداد عنوان پربارانچنین آبان بههم است.ماه  ماه مرداد و کمینه آن در بهمن

 (.2شود )شکلترین ماه سال در منطقه محسوب میبارانعنوان کمبه
 

                                                                                                                                              
و اکتشافات  یشناس نیمشهد، سازمان زم یدانشگاه فردوس یشناس رسوب شیگرا یشناس نیزم یدکتر یجو دانش 1

 Ela_rahimi@yahoo.com. معدنی کشور
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 رسی. های دست موقعیت جغرافیایی منطقه در استان مازندران و راه -1شکل

 

 
 توزیع دمای ماهیانه در منطقه )آ( و توزیع بارش فصلی در چهار نقطه از منطقه مطالعاتی)ب(. - 2شکل

 
شناسی ریختشناسی یا زمینبا منشأ زمینهای آبی های طبیعی محیطدر این مقاله جاذبه

ها، آبشارها، و نوار ساحلی آن، خلیج گرگان، چشمه کاسپینکه شامل دریای  استمد نظر 
 است. (wetland)های باتالقی یا ها و نهشتهرودخانه

  آن ساحلی نوار و خزر دریای
است. این  خزردریاچه  ،نامندترین دریاچه جهان که در اصطالح آن را دریا مىبزرگ

تر است و برابر وسیعپنج ،دریاچه از دریاچه سوپریور که دومین دریاچه بزرگ دنیا است
میزان نمك آب این دریا و عدم پیوند آن با  یابد.عمق آن از شمال به جنوب افزایش مى

دهنده نسبت به های تشکیلزی خزر از نظر گونهدریاهای آزاد باعث شده گیاهان کف
پنج گونه گیاه شناخته وهفتادوپانصدعادی جهان بسیار فقیرتر باشد. در این دریا  گیرهایآب
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هایی هستند که در کف وپنج گونه جلبكگونه گیاه آلی و دویست ها پنجشده که از بین آن
 شود. کنند. ساالنه حدود دوهزار تن گیاه دریایی از این دریاچه گردآوری میدریا زندگی می

اما  ،لی دریای خزر از شهرستان نکا تا شرق دارای شیب مالیمی بودهبخش خشك ساح
چنین آثاری از بارهای  (. هم1373)خوشروان،  استعمق ساحلی نسبتاً پرشیب  ناحیۀ کم

در این منطقه مشاهده  ،رسوبی دور از ساحل که حاصل فرسایش مناطق پشت ساحلی بوده
های اسه دانه متوسط تا ریز بوده و در محیطتر از نوع مد. رسوبات در این قسمت بیششو می

ای در نوار ساحلی های ماسهها و برخی دونمارکرسوبی مختلف گسترش یافته است، ریپل
هوای دریا در برخورد اول محرک قوا و وآب. رودشمار میهای جالب ساحلی بهخزر از پدیده

. در ساحل استبخش ا آرامشدر مرحله بعد نیروبخش و سرانجام در ارتفاعات مجاور دری
. برخی اعمال استدریا استفاده از اشعه خورشید و هوای دریایی بر روی پوست بدن عملی 

ها، ها، ماسه، صدفها، گلدرمانی که با آب دریا و مواد طبیعی دیگر مجاور آن مانند جلبك
و به پذیرد دار و حتی هوا در جهت درمان و ایجاد آرامش انجام میهای نمكلجن

 (.3( موسوم است )شکل Thalassotherapyتاالسوتراپی )

 
 

 
 کاسپیندرمانی و سواحل دریای تصاویری از ماسه -3شکل 
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 ها چشمه
شناختی هستند. چشمه، تخلیه طبیعی آب زمینمنابع مهم اطالعات آب ،هاچشمه

تاریخ بشر طور متمرکز در سطح زمین است و در اجتماع، فرهنگ و اقتصاد زیرزمینی به
النهرین و هندوچین حائز اهمیت بوده است. بسیاری از شهرهای اولیه در یونان، مصر، بین

 اند.ها گسترش یافتهدر اطراف چشمه
بی، وجود تعداد زیادی چشمه در منطقه مورد پژوهش مانند چشمه قرمرض، سن

که با آموزش افراد توان اظهار داشت  او و... می سر، اسپهچشمه، توسکاچشمه، آسیابطوطی
گامی نو در جهت  ،های علوم زمین برداری از این منابع و توسعه پایدار پدیده جهت بهره

 (.4شود )شکل  بهبود وضعیت جوامع محلی برداشته می
 

 
 سر )آ( و توسکا چشمه )ب(. تصویری از چشمه آسیاب -4شکل 

 
در یك کیلومتری ، کوهپشتن دهستا ،سورت در بخش چهاردانگه سازتراورتنچشمه 

دهی و ترکیب چشمه سورت اورست شامل دو چشمه با آب. ست قرار داردورا شرق روستای
دهی ها )چشمه شرقی( دارای آب. یکی از چشمهاستشیمیایی )رنگ و مزه( آب متفاوت 

متر دارد. آب این چشمه  12تر و آب بسیار شور بوده و استخری به قطر بیش از بیش
. استمزه با رنگ نارنجی )چشمه غربی( دارای آبی ترش ارد. چشمه دیگرخاصیت درمانی د

این چشمه در . استدلیل وجود ترکیبات آهن اکسیده در آب  هرنگ نارنجی این چشمه ب
و جهت چشمه ازسمت شمال به جنوب بوده و  واقع شده از سطح دریا متری 1840ارتفاع 
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زمان با آخرین چین هم راورتنی سورت. مجموعه تاستدر دامنه کوه به سمت دره جاری 
 شناسی( شکل گرفته استخوردگی البرز در پلیستوسن و پلیوسن )دوران چهارم زمین

توسط سازمان  ایران در، دومین اثر ملی طبیعی ثبت شده اورست . چشمه سورت(5)شکل 
 .استمیراث فرهنگی و گردشگری 

 
 راف بوته گیاه در چشمه سورت )سمت راست( های ایجاد شده در اط تصویری از تراورتن -5شکل 

 های تراورتنی )سمت چپ(. و حوضچه

 آبشار
 .توان به رودخانه نکارود اشاره کرددر منطقه مورد مطالعه از رودهای دائمی قابل ذکر می

در مسیر جریان خود از  ،گیردکوه سرچشمه میکه این رود از ارتفاعات شاهبا توجه به این
گذرد و در از سازند الر می ،دریا در بخش جنوبی محدوده مورد بررسی باالرود به سمت

دهد که از آن جمله آبشار درویشان و های مرتفع این سازند تشکیل آبشارهایی را میبخش
نو که مسیر دیگری در منطقه زرندین علیا قابل مشاهده است. آبشار سمبی و آبشار سنگ

قابل ذکر  ،زمان برای رفتن به آن یك ساعت است ها خاکی بوده و حداقلرسی به آندست
نظیری از مسیر این آبشار از محل چشمه تا اتصال به رودخانه را فضای سرسبز و بی. است

های دره، شیب زیاد و پستی و بلندی .گرفته است انواع درختان و گیاهان جنگلی فرا
زار و هسبز کوه، ی مانند دره،را ایجاد کرده است. پیوند عناصر زیبای طبیعی آبشارهای کوچک

  .(6)شکل آورداقلیم مناسب، فضای بسیار فرح بخشی را جهت تفرج در این مکان فراهم می
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 نو در نزدیکی بهشهر )تصویر راست( و آبشار سمبی )تصویر چپ(. تصویری از آبشار سنگ -6شکل

 

 ای رودخانه رسوبات و رفتی آب های دشت
ها انجام گرفته است. رودخانه نکارود با طول ی انسانی در کنار رودخانهاولین استقرارها

 شود. نکارود باکیلومتر از رودهای مهم زیرحوضه دریای خزر محسوب می 165شاخه اصلی 
 سرچشمه گرفته شرق گرگان جنوب کوه البرز دراز ارتفاعات شاه غربیـ امتداد تقریباً شرقی

پس از پیمودن مسیری پر پیچ  ،شرق جنوبـد کلی شمال غربنکا با امتدا شهر و در حوالی
(. رودخانه نکارود در این 7)شکل  ریزدمی کاسپینهای کشاورزی به دریای و خم در زمین

های سنگبارها، مآندرهای زیبا، سدهای طولی و عرضی، تختهمنطقه با دارا بودن پوینت
گذارد )خدابخش و بدیعی را به نمایش میای مناظر زیبا های رودخانهبزرگ ریزشی و تراس

بدیل در این منطقه های فرعی و با مناظر بیرود از شاخه(. رودخانه مهربان1385و رحیمی، 
چنان که گویی رود، نمادی از مهربانی زمین با طبیعت است آنواقع شده است. مهربان

دهد و زیباست ه میزمین، رودخانه را با دستان خود به دامان طبیعت و جنگل آن هدی
بستری نو برای  ،شودچه از کالبد زمین فرسوده و خراشیده میجا که در این مسیر آنآن

 واره طبیعت بنامیم. گردد، اغراق نیست اگر زمین را مادر گه های طبیعت می برای نهال



481      مازندران یدشت شرق سمیدر توسعه صنعت ژئوتور یو منابع آب ییایدر سمیورت گاه یجا

 

 
 ریز نکارود و کلیه زیرشاخه های آن در منطقه.آب ۀتصویری از حوض -7شکل 

 
رانی، شنا و... های آبی نظیر قایقرهای رودخانه در فصول پرآب امکان ورزشبرخی مسی

نوردی، ای الر امکان صخرهاز سوی دیگر به علت وجود سازند صخره است.را دارا 
 (.8)شکل است پذیرسواری در کوهستان و دیگر انواع توریسم ماجراجویانه امکاندوچرخه

 

 
 ندر رودخانه نکارود )تصویر راست( و )تصویر چپ(.تصویری از پوینت بار و مآ -8شکل 

 

 باتالقی های نهشته
های باتالقی پس عنوان نهشتهبه ،ها را آب گرفتههای مقابل آنزارهایی که زمیندرخت

(. برخی از این مناطق در محدودة دشت سیالبی Swampشود )دریایی شناخته می
ها و به جاد این مناطق را به طغیان آب رودخانهتوان علت ایاند و میها قرار گرفتهرودخانه

کیله کال، شاههای پست نسبت داد که از آن جمله خورشید، زرینتله افتادن آب آن در زمین
های قبل ذکر است. در پهنۀ ساحلی در مجاورت خلیج گرگان مناطق دیگری با ویژگی

ها نیز طی دورة که آن ،ودشتر و گونه گیاهان خاص خود مشاهده میمذکور اما وسعت بیش
 (.9اند )شکل باال بودن سطح آب دریا ایجاد شده
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 تصویری از تاالب خورشید و تاالب پلنگان در منطقه. -9شکل 

  گرگان خلیج
 هایتپه ای،حاشیه هایمرداب شامل ناحیه این شناختیریخت هایترین پدیدهشاخص

 ریز  دانهۀ ماس نوع از تربیش قسمت این در ت. رسوباهستند گرگان بادرفتی و خلیج ایماسه
 بسیار شیب .است یافته گسترش مختلف رسوبی های در محیط که بوده متوسط دانه تا

های زراعی  زمین و مسکونی مناطق طرف به دریا آب هجوم برای را مساعدی زمینه مالیم
 فعال های جریاند کر عمل با توأمکاسپین  دریای آب سریع نوسانات ثیرأ. تکند می فراهم

 های زبانه صورت هب ساحلی ژرفای کم خشب در رسوبات توسعه و گیری شکل موجب ساحلی
 مشاهده است. قابل شرق به غرب امتداد در کاله میان ناحیه در که است شده ای ماسه

 
 
 
 

های سنگین در ساحل دریای کاسپین)آ(،  تصاویری از کانی -10شکل 
ها و مارکها، ریپلروی آب دریا )ب(، شیار مارکها در مناطقی با پسکمارریپل

 ها در ساحل )پ( و آثار بیوتوربیشن یا فعالیت موجودات زنده )ت(.صدف
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 «و گوهر ریام»با  «طالب و زهره»افسانه عاشقانه  سهیمقا
 یشفاه اتیگر فرهنگ مردم و ادب پژوهش/  فالح ینادعل

 
 
 
 

 مقدمه
های دور تأثیر مستقیمی بر ادبیات گران دریافتند که ادبیات شفاهی از گذشتهپژوهش

توان در آثار بزرگانی چون فردوسی، نظامی و سعدی را می مکتوب داشته است و این شواهد
)بوستان و گلستان(، مولوی )مثنوی معنوی( و.... دریافت. این موضوع در آثاری چون کلیله 

ها ادبیات آن أآید و اصالً منشتر به چشم مینامه، و... بیشو یك شب، مرزبان  و دمنه، هزار
وزه ادبیات را به دو قسمت شفاهی و مکتوب یا شفاهی است. این در حالی است که امر

 کنند. ادبیات رسمی و غیررسمی تقسیم می
گیرد، ارتباط ناگستنی با می ها را در برادبیات شفاهی که بخش مهمی از زندگی انسان

دلیل عقاید خویش ادبیات را مطابق میل ها دارد. مردم بههای زندگی آندیگر بخش
عنوان به .دهندطابق عقاید خویش آن را مورد استفاده قرار میسازند و یا مخودشان می

ها هایش غلبه داشته باشد، حین بیان افسانهای که دیدگاه مذهبی بر دیگر جنبهنمونه راوی
تر در گفتار خویش بگنجاند تا های مذهبی و دینی را بیشها و آموزهکند نکتهسعی می

شود تا حدودی گفت راوی میت ندارد. پس میای که این مسائل چندان برایش اهراوی
ها و کردارهای خویش است و راویان مختلف دهنده اندیشهادبیات شفاهی در حقیقت بازتاب

کنند. یکی از دالیل های مختلف خویش را حین بیان ترانه یا افسانه بیان میدیدگاه
توان است. هر چند می های گوناگون از یك افسانه بین مردم اختالف عقاید و سالیقروایت

 بودن و در حافظه داشتن و... را لحاظ کرد.نموارد دیگر از جمله مکتوب 
ثیرگذار در ادبیات شفاهی است، در فرهنگ معین به معنی أافسانه که یك ژانر مهم و ت

فرهنگ فارسی در (. 315: 1371)معین،  کار رفته استسرگذشت، قصه، داستان و مثل به
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افسانه بر وزن مستانه به معنی سرگذشت و حکایات گذشتگان »است: برهان قاطع آمده 
(. فرهنگ بزرگ 80: 1380)برهان قاطع،  «یافته شده را نیز گویندباشد و مشهور و شهرت

پایه افسانه را داستانی که بر مبنای تخیل ساخته شده و واقعیت ندارد و هر چیز بی» :سخن
دهخدا سرگذشت، و حکایت  ۀنام. در لغت(491: 1390)انوری، «و اساس تعریف کرد

گذشتگان باشد. قصه، حکایت، تمثیل، سرگذشت، افسانه، اوسانه نیز هست. اساطیر، حدیث، 
اصل و دروغ که برای قصه اخالقی یا تنها سرگرم کردن استعاره، اسطوره، قصه و حکایت بی

قصه، »(. در کتاب هایی که برای اطفال گویند )دهخدا، مدخل افسانهاند و قصهساخته
قصه، حکایت، تمثیل، داستان، سرگذشت، حکایات گذشتگان، حدیث، «: داستان کوتاه، رمان

ماجرا، مثل، شرح حال یا حسب حال، پایه، سخنان مشهور، های دروغ و بیاسطوره، حرف
 (. 13: 1360)جمال میر صادقی:و... آمده است ترجمه احوال 
های مهم افسانه از گونه: »ه استدر تعریف افسانه گفت درآمدی برفولکلور ایراندر کتاب 

بر جعل واقعیت استوار است و سرانجام  ای دارد، ثانیاًساختار ویژه ادبیات داستانی است که اوالً
فسور روشن و(. پر194: 1394)جعفری، «شودکه برای سرگرمی و نیز آموزش گفته میاین

چون ژانر ادبیات عامیانه دارای ساختار، تخیل و ه همافسان»گوید: رحمانی در تعریف افسانه می
ها، و دیگر نمادهای خاص سرگرم و مشغول کنند و ها، پرسش، قهرمان«دروغین»ساخته گویا 

هر صورت افسانه روایت  (. به54: 1380)رحمانی،« تربیت کردن شنونده از جانب گویند است
ل پیرامون انسان از جمله تعلیم و تربیت و یا داستانی است تخیلی که واقعیت ندارد اما مسائ

 گیرد که انواع و اهداف گوناگون دارد.می را در بر ....و سرگرمی

 سرگذشت یا عاشقانه ةمنظوم
ای بین مردم دارد و از اهمیت خاصی گاه ویژهعاشقانه جای ۀزمین افساندر مشرق

ای عاشقانه این اقبال را هدر فرهنگ و ادب ما نه تنها بعضی از منظومه .برخوردار است
بلکه منظومه  ؛فرهنگ ملی درآیند وداشتند مورد توجه شاعران و عامه مردم قرار گیرند، جز

ها به شکل  بعضی .ای زیادی وجود دارند که مورد اقبال واقع شدندهای منطقهو افسانه
منظومه »منظومه و بعضی به شکل غیرمنظومه بین مردم شهرت دارند. به هر صورت 

های شعر غنایی است که بقیه موضوعات و محتویات شعر  ترین گونه عاشقانه یکی از شایع
توان توحید، معراج، تغزل،  دهد؛ یعنی در یك داستان عاشقانه می غنایی را در خود جای می

حتی از بعد تعلیمی و  ؛نامه، سوگند و دیگر موضوعات را دیدیه، ساقییتوصیف، مرثیه، شکوا
پذیر و ها و موضوعات ادبی با تلفیقی دلنیست. در این صورت انواع گونه حماسی هم خالی

 (.19: 1392)ذولفقاری، « شوندجا جمع میبدیع در یك
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هایی است که با موضوعات یکی از زیباترین شعرها در ادبیات شفاهی مازندران منظومه
شود و منظور از میهای مختلف با آواز و موسیقی خوانده مختلف در مجالس یا در مناسبت

امیر »شود. در این بین دو افسانه هایی است که به نظم بیان میها یا افسانهداستان ،منظومه
ای بین مردم برخوردارند که امیر و گوهر اصوالً گاه ویژهاز جای «طالب و زهره»و  «و گوهر

های افسانه تر روایتی است به گفتار که مثل بسیاری ازشود و بیشمنظومه محسوب نمی
ای است که به دو شیوه بیان اما طالب و زهره روایت عاشقانه ؛عاشقانه از نظم خالی نیست

راه با بیان روایت خوانند و بعضی همشود. بعضی راویان کل روایت را به نظم و آواز میمی
امید. توان آن را منظومه عاشقانه نکنند. به هر صورت میها را به نظم بیان میبعضی قسمت

 گویند.اما مردم مازندران هر دو افسانه را سرگذشت می

 عاشقانه ةافسان هایویژگی
 سازد:ها جدا میهایی است که آن را با دیگر افسانهافسانۀ عاشقانه دارای ویژگی

 عاشقانه بر عشق است؛ یعنی بدون عشق افسانه موجودیت ندارد ۀافسان ۀمای بن ـ1
 (. 96: 1384)جعفری، 

دلیل ماهیت عاشقانه است. این اشعار به ۀهای افسان ود شعر از دیگر ویژگیوج ـ2
ترین شعرهای عاشقانه  ها، در ادبیات بومی هر منطقه، جزئی از بهترین و ناب افسانه ۀعاشقان

 .(239: 1394ند )جعفری، شو محسوب می
که به شرح و  راه است؛ یعنی راوی ضمن اینعاشقانه عموماً با ساز و آواز هم ۀافسان ـ3

خواند. این موضوع  گویِِ دو قهرمان اصلی افسانه را با آواز میوپردازد، گفت بیان افسانه می
های اجرایی  اما برخی تفاوت ؛نیز صادق است« طالب زهره»و « امیر و گوهر» ۀدربارة افسان

عضی شود، در حالت نخست ب به دو روش خوانده می« طالب و زهره»شود.  ها دیده می در آن
که بعضی از راویان ضمن تعریفِ افسانه، خوانند و دیگر این از راویان کُل افسانه را با آواز می

« امیر و گوهر»خوانند. اما روش نخست دربارة  های آن را به آواز می تنها بعضی از قسمت
و  کند و تاکنون نیز گواهی مکتوب و شفاهی که کُل افسانۀ امیر و گوهر را با آوازصدق نمی

گوی میانِِ امیر و گوهر با شعر وراه با شرح افسانه، گفتموسیقی بخوانند، یافت نشد. بلکه هم
 شود. و آواز بیان می

عاشقانه، عاشق و معشوق نقشی فعال دارند. اگر جنسیت در نظر  ۀمعموالً در افسانـ 4
قهرمان در توان گفت عاشق کدام است و معشوق کدام! به عبارتی هر دو  گرفته نشود، نمی

گونه نیست که یکی عشوه کند و دیگری عشوه بخرد. در دیگر برسند، ایناند تا به هم تالش
 دیگر در کُل افسانه جریان دارد.حقیقت تالش هر دو برای رسیدن به هم
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عاشق برای رسیدن  (547: 1391عاشقانه است؛ )جعفری،  ۀهای افسان سفر از ویژگی ـ5
خواه خود برسد. امیر نیز راه پر کند تا به دل راه را تحمل می های به معشوق سفرها و سخت
کند. طالب  گیرد تا ضمن یافتن محل زندگیِِ گوهر با او مالقات  خطرِِ سفر را در پیش می

 کند تا به مقصود برسد. البته به روش دیگر سفر می
(. 238 :1394)جعفری،  در آن است« دایه»یا « دالله»ویژگی دیگر افسانه، وجود  ـ6

نقش واسطه را بر عهده دارد. اما در  ،گیرد شخصی که بین دو شخصیت اصلیِِ افسانه قرار می
 این دو افسانه مورد نظر دالله به معنی واقعی وجود ندارد.

ها  (هرگز در افسانه239)همان:  های افسانه است ل اخالقی از دیگر ویژگیئوجود مسا ـ7
آالیش است. هر چند گاهی امیر  . عشق، پاک و بیشاهد ماجرای خالف عفت و عرف نیستیم
 زند. کنند اما کارِِ خالف عفت سر نمی و گوهر یا طالب و زهره با هم مالقات می

هر دو « رعنا و نجما»مانند « امیر و گوهر» ۀیا دیگر ویژگی افسانه است. در افسانؤر ـ8
قدر واضح ینند، خواب آنب دیگر را در یك زمان خواب میهم« گوهر»و « امیر»شخصیت یعنی 

ها  شوند انگار مدت رو می هشناسند، چون روب دیگر را کامالً میها هم و روشن است که آن
 «طالب و زهره»هایی که در خواب داشتند. یا در  شناختند با همان نشانی دیگر را مییك

 شوند.ه میجوان هجده سال ،کنندتنی میای آبدر چشمه ،شوندنما میعاشق و معشوق خواب
های ها از جمله افسانه العاده، ویژگیِِ بسیاری از افسانه حوادث غیرطبیعی و خارق ـ9

موجوادت غیرطبیعی مثل اسب بادی و آبی و خاکی، اشخاص این سحرآمیر است. با وجود 
های عاشقانه دارند. حضوری قوی و پُررنگ در افسانه )ع(مذهبی به خصوص حضرت علی

است، پاک و معصوم است. اگر کاری خالف شرع و عرف  )ع(امیر عاشق کمربستۀ حضرت
خصوص دهد. به مند خود را از دست میعادت و فَرِِّ شکوه همۀ آن نیروی خرق ،انجام دهد

را که انگشت مبارکش بر کمر یا شانۀ عاشق کوبیده و به او نیروی  )ع(حمایت حضرت امیر
امیر و »در افسانه  )ع(گاه حضرت علی(. جای64: 1389چند لشکر را داده است )فالح، 

 ،های افسانه عاشقانه نیستقابل اغماض نیست. هر چند ویژگی ذکر شده از ویژگی «گوهر
 کند.اما در هر دو افسانه مورد نظر نقش مهم بازی می

های عاشقانه و های بعضی از افسانهی یا خویشی )انتساب( از ویژگیگپیوستـ 10
نتسب به خویش و محیط اطراف موی افسانه را امثالً هر ر ؛استای های اسطورهافسانه

داند و راوی دیگر آن را اهل پامال را سورتی می «طالب و زهره»ای داند. راویخودش می
 زنگره قلد»ای به نام آن را منطقهدیگر، ای از پازوار و راوی را عده «امیر و گوهر»داند یا می

تر صدق ها بیشداند، البته این ویژگی درباره اسطورهمی «zangǝre gald)گذرگاه زنگره( 
کیلومتری آمل به چمستان( به نام امیر و گوهر وجود )پنج کند. مکانی در جاده نور آملمی
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کنند. های عاشقانه که بومی نیستند هم صدق میدارد. البته این موضوع درباره بعضی افسانه
 دانند.وش میبوم خها را منتسب به زیستراویان آن

 «طالب و زهره»و  «امیر و گوهر»ومه ظنگاهی به دو من

هایی هستند که با دیگر دارای ویژگی «طالب و زهره»و  «امیر و گوهر»دو منظومه 
چرا که از یك طرف کامالً  ؛اندهای مازندران قابل تکفیكها و منظومهها و سرگذشتافسانه
های شفاهی های کتبی و منظومهتوان با منظومهمیهای افسانه عاشقانه را دارند و ویژگی

فارسی و اقوام دیگر مقایسه کرد و از طرفی کامالً بومی است و ساختار و زبان بومی آن 
زندگی و چگونگی رفتار، تعامل اجتماعی و معیشت جامعه روستایی  ةدهنده نوع و نحونشان

 مازندران است.
سازد، های مازندران ممتاز و متمایز میتچه این دو سرگذشت را از دیگر سرگذشآن

رواج و نفوذ آن بین اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی است، تا جایی که کشاورزان و 
زار با خواندن آن کارگران و چوپانان و... چه زن و چه مرد هنگام کار در مزارع و شالی

 زدایند.خستگی را از تن خویش و اطرافیان می
که منسوب به امیرپازواری شاعر فولکوریك مازندران و به اعتقاد بعضی از  «امیر و گوهر»

ای است که در های عاشقانهالغیب مازندران است، از جمله افسانهاهل ذوق و پژوهش لسان
ها شده است و هایی آن باعث افتراق آن با دیگر افسانهها هم شهرت دارد. ویژگیدیگر استان

کنند، در حقیقت با برش ای از حاالت امیر و گوهر را بیان میهر کدام از راویان گوشه
کنند. مالیستی خلق مینامه، یك نوع داستان مینیکوتاهی از یك داستان بلند یا زندگی

راه با زبانی سرگذشتی از مردان دشت و دهقان و کشاورز هم ــ راویان ضمن بیان سرگذشت
مانده جاخوانند. در عین حال که بسیاری از اشعار بهشعر را با آواز می ــوارطنزآلود و کنایه

 ۀاند، بخش اعظمی از افسانها را راویان در طول تاریخ ساخته و پرداختهدر این سرگذشت
ها بین مردم هایی از آن افسانهچنان قسمتاما هم ؛هم شامل مرور زمان شد «امیر و گوهر»

 مردم عجین شده است.دهد و با روح و روان به حیات خود ادامه می
تر هم از قشر ای و بیشحکایتی دیگر است. به باوره عده «طالب و زهره»اما سرگذشت 

را با طالب آملی یکی دانسته و معتقدند، به مرور  «طالب و زهره»کرده سرگذشت تحصیل
این در  ؛خوش تغییرات گردیده و از زندگی واقعی طالب آملی فاصله گرفته استزمان دست

ی است که به جز چند مورد جزیی شباهت اساسی بین این دو ماجرا وجود ندارد و از حال
 ةتواند آن را محدود به دوردارای موسیقی و آواز است و نمی «طالب و زهره»طرفی افسانه 

مردم شاعری  ۀعشقی را داراست، از طرفی عام ۀهای افسانچنین تمام ویژگیخاصی کرد. هم
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خود شاعر بر رموز کائنات آگاهی  ۀشناسند که با سواد بوده و به گفتچون طالب آملی را نمی
)چوپان( بوده،  سواد بوده، نظر کرده بوده، گالششناسند که بیبلکه طالبی را می ؛داشته است

زد که تمام گاوهای او از شوق شنیدن قدر ماهرانه میزد آنوا میدارای امالک بوده، وقتی للـه
گرفتند و... زهره عاشق طالب بود و طالب هم عاشق زهره. اما بسیاری از را میوا دور تالر للـه

هایی به اختالف بعضی از در مازندران ترانه»ها از جمله طاهری شهاب معتقدند: تحصیل کرده
مشهور است که روستاییان در مواقع عشق و « طالب طالبا بیه، مه جان طالب»کلمات به نام 

ها این است که خواهری در فراق برادرش خوانند و مضمون این ترانهمیها نشینیسرور و شب
به نام طالب که از کثرت شکنجه و آزار نامادریش به ستوه آمده و ترک دیار و عزیزان و یاران 

آوری عنوان جمعطور شهرت یافت( هر روز به)این گفته و به نقاط دوردستی به اسارت رفته
هیزم به صحرا نزدیك ساحل دریا رفته و از کبوتران دریایی که بر  ۀتهی ۀگوساله و یا به بهان

گدازی جویان حال برادر های جاننشستند با ترانههای درخت نارون کنار دریا میشاخه
شود و آن پرندگان هم با زبان حیوانی خود در پاسخ شده و سفرکرده و فراری خود میگم

هایی که کبوتران دریایی از که به نشانیدند، تا ایندااش میهای او پرداخته و تسلّیپرسش
گاه طالب به خواهرش دادند، او هم عازم آن دیار شده و پس از مشقات زیاد به زیارت جای

های دلکش باید متعلق به سرگذشت از قراین و آثار، این ترانه شود و...برادر نایل می
علت کثرت راق برادرش مترنّم بود و بعداً بهبیگم خواهر طالب آملی باشد، که در ف ءالنساستی

عالوه بُعد زمان و مازندران جمالت آن تغییر پیدا کرده و به ۀن در بین طوایف مختلفآشیوع 
« ها محو شدعدم ثبت مفاد اصلی این ترانه، تاریخ حقیقی سرگذشت سراینده آن نیز از خاطره

 (.472-473: 1381)طاهری شهاب،
ها یا مویه« موری»موالً آوازی است و در بسیاری مواقع از جمله در در مازندران شعر مع

سراید و البداهه اشعای در وصف حال عزیز از دست رفته میشاعر که اصوالً زن است فی
تر کنند در خواند، در بین عامه مردم هر چه بستگان مرحوم برای متوفی خویش مویه بیشمی

اما در جامعه روستایی و  ،ر بین مردم شهر از رونق افتاداین سنت د ؛تر استنزد مردم باارزش
 .حتی مردم شهر که اصالت روستایی خویش را حفظ نمودند، از رونق بسزایی برخوردار است

شود. همین مویه این مویه که موسیقی خاصی خود را دارد با آواز و صدای رسا خوانده می
ای است که قیقت طالب و زهره مویههای سرگذشت طالب و زهره شد. در حیکی از ویژگی

ها و حال و هوای خاصی سروده و خوانده شد. این منظومه دارای البداهه به مناسبتفی
 کند. های مازندرانی متمایز میهایی است که آن را با دیگر سرگذشتویژگی
 پردازیم.های آن دو منظومه میها به بعضی از ویژگیدلیل اهمیت روساخت سرگذشتبه
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 تاریخی سویه ـ1

اسناد تاریخی در دست نیست، شاید  «طالب و زهره»عاشقانه  ۀدرباره منظوم
االدین عالمه است که باره کتاب یادگار فرهنگ آمل از صمصامترین نوشته در اینقدیمی

گاه ایرج ملکی آن. (230: 1338)عالمه، تر به موسیقی یا آهنگ طالبا پرداخته استبیش
است در دو قسمت در مجله موسیقی سال « زندگی ـافسانه  ـطالب چکامه »ای به ناممقاله

چاپ گردید. که بخش دوم مقاله به افسانه طالب و  85و 84و  83های  در شماره 1342
کند که اشاره می« طالب طالبا»پردازد. طاهر شهاب در مقدمه دیوان طالب آملی به زهره می

: هفده(. 1346)طالب آملی، داندر طالب منسوب میآن سروده را با دیده تردیده به خواه
بیگم معتقد است نسادر قسمت ستی اریخ ادبیات مازندرانتلف در جلد دوم کتاب ؤهمین م

 نسا در فراق برادر خویش سروده استکه منظومه طالب طالبا را خواهر او یعنی ستی
که نشر نیافت تا این (. بعد از آن مجله یا کتاب مستقلی472-473: 1381)طاهری شهاب،

را آقای گودرزی چاپ کرد که یك منظومه « مثنوی طالب و زهره» کتاب 1376در سال 
گر با تمام قوا سعی کرد بگوید داستان عشقی طالب و زهره همان بلند است و پژوهش

خطی مغشوشی از هند به  ۀکند نسخالبته گودرزی ادعا می .سرگذشت طالب آملی است
ها و کار میدانی منظومه به کمك دوستان و فامیل و نتوانسته بخواند که ه بوددستش رسید

(. البته مدرکی ارائه نکرد تا ادعایش ثابت 19-10: 1376)گودرزی، موجود را تنظیم کرد
طور ویژه و اختصاصی به منتها ،رده به طالب و زهره پرداختندبشود. به هر صورت در آثار نام

گران هنگام  که پژوهش مگر این ؛هیچ تحقیقی صورت نگرفت و دشنبه این منظومه پرداخته 
درباره موسیقی طالب طالبا یا طالب و  «امیری»یا« تبری»های شعر و موسیقی  بیان ویژگی

نمایش و »آقای جهانگیر نصری اشرفی در جلد دوم کتاب  .زهره بحث کردند و نظر دادند
ایت از طالب و زهره به بعضی از ضمن آوردن دو رو 1383در سال « موسیقی در ایران

از مجموعه کارهای  1391که در سال  های ساختاری این منظومه پرداخت، تا این ویژگی
از نگارنده اختصاص « طالب و زهره ۀعاشقان ۀافسان»نامه مازندران یك جلد به نام  شناخت

ه شد. سه روایت را به زبان اصلی آورد ،های هفت و هشت هشمار یافت. در فصل فرهنگ
ن چند روایت از طالب و زهره های شفاهی مازندراچنین در مجموعه پنج جلدی داستانهم

 (.93-158: 1396)فالح، ددرج ش
بار ای دیگر است: اولینمنسوب به امیر پازواری از گونه «امیر و گوهر»اما منظومه عاشقانه 

رسی سرود و دکتر یوسف را به فا «رشته گوهر»در قرن یازده هجری، بینش کشمیری، مثنوی 
بیت دارد، حدود  1041آن را تصحیح و چاپ کرد. این منظومه  1392زاده در سال اسماعیل

پردازد که حدود نیمی از آن در توصیف می «امیر و گوهر»صد بیت به داستان عاشقانه یك
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شعار مورد گوهر است. در حقیقت شاعر افسانه کوتاهی از امیر و گوهر را بهانه قرار داده تا ا
نظرش را بسراید. به هر صورت داستان از این قرار است: روزی گوهر مشغول آب و جاروی 

. «تو برو»گوید: به او می ،رسد. گوهر با دیدن او خجالت کشیدهخانه است، امیر از گرد راه می
شه و قدر رفت تا به دریا رسید. گوهر که همیبرداری داشت. آنامیر که همیشه از گوهر فرمان

صبر کن، گوهرت نزد توست، کجا »راهش بود، گفت: در هر موقعیت در خواب و خیال هم
گویند چهار روایت از امیر و گوهر بین مردم رواج زاده در مقدمه کتاب میاسماعیل «روی؟می

 اند.ها را توضیح نداده( امّا آن روایت18: 1392)بینش کشمیری، دارد
گری بود که با چاپ کنزاالسرار به شناخت امیر دست وهشبرنهارد دارن روسی اولین پژ
دهد که پیش از دارن افرادی از روی نشان میهای نویافتهزد، هر چند با توجه به نسخه

گر روسی با انتشار مجموعه دو جلدی عالقه اشعار امیر را تدوین کردند، امّا این پژوهش
رد، او در این مجموعه عالوه بر ذکر کنزاالسرار برای بهتر شناخت امیر کمك شایانی ک

ده است. از آن تاریخ به بعد کررا هم ارائه  «امیر و گوهر»اشعار، یك روایت از افسانه عاشقانه 
کنزاالسرار را « tabriتبری »جای پژوهش میدانی درباره امیر و شعر مندان به هتر عالقبیش

 منبع پژوهش قرار دادند.
 گران چند کار به زیور طبع آراستند: شده، پژوهش در بین نسخ خطی و اشعار ثبت

به اهتمام دکتر منوچهر ستوده و محمد داودی درزی کالیی در  دیوان امیر پازواریالف: 
  س.نشر رنسان 1384سال 

دی، به تصحیح و کاتب: میرزا محمد مقیم بارفروش ،ترین امیرهای مازندرانکهنب: 
  .1391نتشارات شلفین، سال پور، اپژوهش یوسف الهی، شهرام قلی

سلیمان طبیب تنکابنی، به تصحیح و پژوهش بنمحمد، میرزاشرح اشعار امیر کجوریپ: 
  1394علی ذبیحی، نشر رسانش نوین، سال 

خانه ملی ایران( )نسخه خطی محفوط در کتاب امیرییا  منظومه امیر و گوهرت: 
  .1395نش نوین، سال تصحیح و پژوهش علی ذبیحی، نادعلی فالح، نشر رسا

)پازواری( بر اساس نسخ  احوال و سرودهای امیر مازندرانی ،گنج اسرار مازندرانیث: 
سن پترزبورگ، تصحیح و  ـ  های شرقی فرهنگستان علوم روسیه نوشته خطی انستیتو دست

 .1396پژوهش علی ذبیحی، محمدرضا گودرزی، نشر درنگستان، سال 
االسرار( در حقیقت امّا نسخه ث )گنج ،با کنزاالسرار دارد هر چند نسخ الف شباهت زیادی

های جدیدی تصحیح اشعار امیری موجود در کنزاالسرار است امّا قسمت ب و پ و ت نسخه
ترین منظومه امیر و گوهر است هستند و در این بین قسمت ت )منظومه امیر و گوهر( قدیمی
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دیگر شباهتی بین اشعار این نسخه با  که از یك طرف اشعار آن بسیار قدیمی و از طرف
 ترین روایت مفصلی از امیر و گوهر است.های دیگر وجود ندارد. باید گفت قدیمینسخه

ها کتاب و مقاله بر اساس کنزاالسرار نوشته شده است که بخشی درباره امیر پازواری ده
 له و کتاب بود. از آن به شرح دیوان اشعار و بررسی و تحلیل اشعار امیر در قالب مقا

گران سعی کردند، اوالً ها ارائه گردید، پژوهشدرصد باالیی از مقاالت مجالت و همایش
اثبات کنند، این نوع شعر از آن امیر پازواری است، در حقیقت فارغ از تعصب نیست. ثانیاً 

برداشت  سعی کردند، زمان و مکان زندگی امیر را بررسی کنند و بگویند او اهل پازوار بوده و
دیگر اشتباه است. ثالثاً سعی شده شعر را از نظر موضوعی مورد تحقیق و تتبع قرار دهند؛ 

 پیش. ۀخصوص تا یك دو دهرنگ بود، بهامّا کار میدانی در این بین کم
تری یافته، چندین امیر، در چند دهه اخیر شدت و حدت بیش ةنوشتن مقاله دربار

های زیادی بر ارائه چندین مقاله، مجموعه مقالهش عالوههمایش برگزار شده و در هر همای
ها  در همایش ،رس خوانندگان قرار گرفت. به هر صورتبه شکل کتاب چاپ شده و در دست

پرداخته شد. در دومین همایش ملی امیر پازواری در دانشگاه  «امیر و گوهر»تر به افسانه  کم
چهار افسانه  ،«ها امیر و گوهر به روایت افسانه» نامای به مازندران نگارنده این سطور مقاله

(. در کتاب 52-75: 1389)فالح، کوتاه از این افسانه عاشقانه را مورد بررسی قرار داد
 )میرکاظمی، دشدرج  «امیر و گوهر»نام کل یك روایت به بهارهای دیار همیشهافسانه
روایت از امیر و گوهر را  عزیز عیسی نه ،(. در فصل فرهنگ شماره هفت210-208: 1374

)عیسی  نامه امیر و گوهر از زبان چوپانان دیار کوهستان تنکابن ارائه کردندبه نام عشق
های شفاهی مازندران دوازده روایت از امیر و گوهر (. در کتاب داستان178-202: 1393پور،

 «و گوهر امیر»میرد هم یك روایت از ( در کتاب راوی نمی8-51: 1396د )فالح،شدرج 
در کتاب  «امیر و گوهر»( ناگفته نماند بلندترین روایت 23: 1400)فالح، نوشته شد

 خانه ملی ایران در قرن نهم است محفوظ در کتاب «منظومه امیر و گوهر نسخه خطی»
 (39-49: 1395)ذبیحی، فالح، 

 شناسی  از منظر روایت ـ2
 : طالب و زهره

ب به شاعر پر آواز سبك هندی طالب آملی است افسانه یا منظومه طالب و زهره منسو
در فراق برادر سرود، روایت  ــنسا خانمستی ــ ای بر این باورند که خواهر طالب آملیکه عده

ترین شیوه، شیوه نظم و نثر شود. مهمهای گوناگون روایت میبلندی است که به شیوه
ها به نظم بیان گوی آنوگفتتوأمان است؛ یعنی راوی ضمن گفتن سرگذشت طالب و زهره 
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تر به شعر و کنند و کمکند. بعضی از راویان به ندرت فقط سرگذشت را روایت میبیان می
 کنند. ها از اول تا آخر به شیوه منظوم و به شکل آواز بیان میپردازند. بعضیآواز می

کنند. که بیان می های متعددی از آن را از شرق تا غرب مازندرانبه هر صورت راویان روایت
 سان است که دربعضی از ایپزودها تفاوت اندکی وجود دارد.جا یكموضوع و مفهوم آن در همه

های عاشقانه حوادث خرق عادت و موجودات خیالی و دیگر این افسانه مانند دیگر روایت
 شود.عناصر جادویی و... در آن دخیل است و سبب کمك و رسیدن عاشق به معشوق می

چهل نشر یافت. تا  ۀترین روایتی که در دست است از ایرج ملکی است که در دهیقدیم
 رس نیست. قبل از آن هیچ روایتی چاپ و نشر نیافت، اگر هم نشر یافته باشد، امروزه در دست

 :گوهر و امیر
زاده زبان مازندرانی است )نجف ةافسانه امیر و گوهر منتسب به امیر پازواری شاعر پرآواز

(، در حقیقت این سرگذشت منظومه به معنای متداول زبان فارسی 92: 1368روش، بارف
ایران شعر و نثر توأمان است؛ یعنی  ۀعاشقان ۀد، بلکه مثل بسیاری از افسانشومحسوب نمی

شود که از نظر  به شعر بیان می ،گوی قهرمانان داردوآن قسمتی که اختصاص به گفت
 گیر است. باشناسانه بسیار جالب و چشمادبیات و احساسات شاعرانه و زی

افتد؛ اسب بادی، اسب آبی یا اسب های عشقی کارهای خارق عادت اتفاق میدر اکثر افسانه
حضرت امیر است، پاک و معصوم است. اگر  ۀکمربست ،بادی و آبی و خاکی حضور دارند، عاشق
خصوص دهد. بهت میآن نیروی خرق عادت را از دس ۀکار خالف شرع و عرف انجام دهد هم

عاشق زد و به او نیروی چند لشکر  ۀحمایت حضرت امیر را که انگشت مبارکش را بر کمر یا شان
 قابل اغماض نیست. «امیر و گوهر»را داده است. نقش حضرت علی در افسانه 

ترین روایتی که از امیر و گوهر در دست است،  قدیمی ،های پژوهشی با توجه به یافته
در قرن یازدهم )ه.ق( است، در حقیقت « بینش کشمیری» ةسرود «ته گوهررش» ۀمنظوم

و مثنوی مورد نظر خویش را  کردهبینش کشمیری یك روایت کوتاه از امیر و گوهر را بهانه 
ایم که حوادث آن  سروده است. با وجود این ما با یك روایت جدیدی از امیر و گوهر مواجهه

ن حدس که کشمیری این روایت را در ساری شنیده است و در شهر ساری اتفاق افتاد، با ای
تواند  ها متفاوت است، این خود می منظومش ساخت، این در حالی است که با دیگر روایت

 امیر و گوهر مغتنم باشد. ۀعاشقان ۀخصوص در شناخت افسان شناسی به در پژوهش افسانه
ابیات به دو قسم قابل تفکیك  از منظر شکل و تعداد «امیر و گوهر»در یك نگاه منظومه 

 است:
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 بلند های افسانه: الف
تری از امیر و گوهر است؛ از لحظه عاشق ها به نوعی سرگذشت کاملاین دسته روایت

رسد. چند روایت از آن در بعضی رسد/ نمیای که با تالش زیاد به سرانجام میشدن تا لحظه
ای از آن در کند. نمونهگوهر را بیان میها و نسخ موجود است که سرگذشت امیر و از کتاب
در حقیقت اولین روایت بلندی است از زندگی عاشقانه  .موجود است« کنزاالسرار»کتاب 

در این افسانه ما سه شاعر پیش رو داریم: دو امیر و یکی گوهر و هر سه با »امیر و گوهر. 
حضرت امیر خربزه منتها دو امیر شاعر، مستقیم از دست  ؛خوردن خربزه شاعر شدند

ای که آن حضرت داده بود به گوهر داد و او  زهبخوردند و شاعر شدند و امیر قسمتی از خر
 .(58: 1389)فالح،« هم شاعر شد

آورده است که حسن  بهارهای دیار همیشهافسانهمیرکاظمی روایتی از آن در کتاب 
روایت را  ۀخالص ارسیف ۀعاشقان ۀصد منظومفرهنگ مردم و یكنامه ذوالفقاری در دانش

گر محترم به  ، فکر کنیم جناب پژوهش«امیر و گوهر ندارد»آورده و برآنند که ربطی به افسانه 
وی که اهل بهشهر ابه اشتباه افتادند، از طرفی ر «امیر و گوهر»کافی از افسانه ناعلت شناخت 

 (.122: 1392لفقاری،(، )ذوا630: 1391)ذواالفقاری، او را از ترکمن صحرا دانستند ،بوده
روایت دیگر از بهشهر روایت بلندی است از زندگی امیر پازواری که بدون اشاره به 

ث دتر حواکند، اما بیشبیان می )ع( چگونگی شاعر شدن امیر، مالقات او را با حضرت امیر
اغش بیند و به سرگوهر را خواب می ،ای که امیرگردد؛ یعنی از لحظهبه خانواده گوهر برمی

 های دیگر متفاوت استشوند. به هر صورت با روایترود تا خانواده گوهر که دشمن او میمی
 (.8-16: 1396)فالح،

( در حقیقت اولین و 109: 1393)ذبیحی، فالح، روایتی که در نسخه خطی جدید است،
 ترین روایت بلند یا سرگذشت کاملی از زندگی امیر و گوهر است، این روایت چندقدیمی

های برنهارد دارن و میرکاظمی ندارد. از فحوای کالم هر دو گردآورنده ویژگی دارد که روایت
شعر را  ۀخصوص میرکاظمی به جای شعر، ترجمبه ،مشخص است که در روایت دست بردند

آورده است و نثر برنهارد به زبان کهن است، اما افسانه شیرین و زیبایی است. به هر صورت 
که دارای چند ویژگی منحصر به فرد است. اول این ،نویافته آمده است ۀنسخروایتی که در 

گونه که شنیده است، نوشت، نویسنده روایت کامالً امانت را رعایت کرده است؛ یعنی همان
ها تا جایی که بعضی لفظ به لفظ واژگان و عبارت ۀترین دخل و تصرفی، دوم ترجمبدون کم

 اش گویای متن و مفهوم نبود، عیناًل ترجمه نبود یا ترجمهاز اصطالحات محلی را که قاب
زار است. سوم شعرهای روایت الیشکه یك نوع وجین کردن « کردن هابنگل»آورد، مثل: 
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ترین دخل و تصرفی آورد، و در بعضی موارد غلط امالیی هم وارد کار شد،  را بدون کوچك
 .کاهد البته این هیچ بر ارزش کار نمی

این روایت به زبان مازندرانی ضبط و ثبت شد، این روایت هم مثل  چالوس: روایت از
از دور دستی بر آتش دارند. با خوردن خربزه هر دو شاعر  «گوهر و امیر»های دیگر روایت

شود، شاعر میو خورد شوند و بز پوست همان خربزه را که گوهر و امیر خوردند، میمی
های دیگر به نوعی تکرار شود، این موضوع در روایتمیخورد و شاعر چوپان دل بز را می

دیگر رجز روند و بین راه برای همشود و پیش قاضی میشود، چوپان رقیب اصلی امیر میمی
اندازد، با این کار رقیب را از خوانند و در نهایت امیر چوپان را توی آب رودخانه میمی

 (.41-51: 1396)فالح، کندمیدان بیرون می

 کوتاه های افسانه :ب
توان آن را نوعی داستان  ، که می«امیر و گوهر»برشی کوتاه از افسانۀ منظومِِ 

داده  ها که فقط لحظاتی از زندگی دو دل در نظر گرفت. این دسته از افسانه« مالسیتی مینی»
هایی است که هر دو برای هم متحمل  ها و تالش اند: یا سختی کنند بر دو گونه را بیان می

یدن گوهر در بیابانی تك و تنها، و خبر بردن کبوتر یا کَبك برای یشوند، مثل چگونگی زا می
راه با طنز. در این حالت اگر گوهر کاری داده همبازی دو دل های عشق امیر، یا ثبت لحظه

طبعیِِ  کند، از دو حال خارج نیست: نخست، طنز و شوخ دهد که امیر را ناراحت می انجام می
ر آن است. دوم، بدون غرض و مرض است؛ یعنی بعضی کارها از سَر دوست داشتن نهفته د

 انجامد. ای است که به زودباوری می زیاد و سادگی زنانه
طنز ظریفی جریان ها  گونه افسانه در بعضی از آن بر مبنای روایات متعدد موجود از این

داده فقط از  است. دو دل   راه همبازی و ناز، و در عین حال با نیش و کنایه  دارد که با عشق
رسند. ناز و ادای گوهر برای امیر جالب و  دستی بر آتش دارند و به هم نمی ،دور

نَر نَخورده »کند:  نشدنی است و امیر هم با زبانی موزون و طنّاز با آن برخورد می فراموش
کند که هنوز  تشبیه میای  جا گوهر را به برّة دوساله امیر در این« کابی چه ونِه وَره داره؟

فهماند که تو  اما به او می ؛پاک است و هیچ دستی حتی دست عاشق هم به او نرسیده است
؛ نکتۀ نهفته در این «گوهر اگه زرده امیر ونه قربونه»را شناختم و توان گُریز از من نداری. 

زرد دارد ای  خواهد بفهماند عاشق چهره طور ضمنی می مصرع زردی چهرة گوهر است که به
 (.62: 1389)فالح،  اند کدام مهم نیست چه شکلی و چه رنگی و از طرفی برای هیچ
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 جنسیتی سویه ـ3
که زنان در  بحث جنسیت در ادبیات فارسی بحثی بسیار بغرنج است. با توجه به این

این مردان بودند که با غلبه به  این جانشینی بشر نقش پررنگی داشتند، با وجود تمدن و یك
های قبل تحت سیطره خویش درآوردند و بر تمام  ها را هر روز نسبت به زمان آن ،کار زناناف

یر زیادی بر ادبیات گذاشت و به أثامور زنان تلسط یافتند. این تسلط و خودکامگی مردان ت
نوعی زنان حق نداشتند بروز احساسات به. نوعی احساسات زنانه از ادبیات رخت بربست

عواطف و  ۀنتیجه ادبیات مذکر بر هم ؛آید و و حیثت مردانه به میان میکنند چون پای آبر
احساسات غلبه کرد و در ادبیات مذکر هم معموالً زن نقشی ندارد که بخواهد نقش بازی 

ای از ابهام قرار دارد و بسیاری از کارها در پشت پرده رنگ است و در هالهبسیار کم .کند
اما در  ،شناسی مرد و زن برابرندکارکرد زبان و زبانماند. هر چند از منظر باقی می

گونه نیست؛ یعنی عمالً مردان سعی دارند کارکرد زن را نادیده  کارکردهای جامعه آن
دهد. مرد آزاد است، به محافظ  بگیرند. این موضوع در ادبیات شفاهی هم خود را نشان می

 کند و... مینیاز ندارد و کسی از پشت مواظب او نیست، مستقل عمل 
ها را آزاد بگذارند و کنند. برآنند که اگر آنمردان به نوعی خود را محافظ زن تلقی می

شود و هم دار میها خدشهها را مشارکت دهند، هم ابهت مردانه آندر امورات اجتماعی آن
 شود.آبرو میصفت بیزن در میان مردان گرگ
و کتبی از منظر جنسیتی انجام بدهیم، زنان ای بین ادبیات شفاهی اگر بخواهیم مقایسه

تر ها بیشبه نسبت ادبیات کتبی آزادی عمل بهتری دارند، این موضوع خود را در افسانه
اما در  ،تر از آن شعر مردانه استهای عامیانه بسامد بیشدهد. هر چند در ترانهنشان می

چه لیاقت دارند، انند مردان را به آنتوها زنان نقش بسیار پررنگی دارند و میبعضی از افسانه
ای یا ملتی نجات یابد، د، جامعهشوبرسانند. چه بسا شخصیت و رفتار زنان در افسانه سبب 

تر شویم حتی در کاربرد واژگان ابتدا اسم البته عکس قضیه هم صادق است. اگر کمی دقیق
گویم: طالب و زهره یا امیر و عنوان نمونه میگیریم و بعد اسم زن را. بهمرد را به کار می

 مان شد. گونه کاربردها ملکه ذهن و زبانگویم زهره و طالب یا گوهر و امیر. اینگوهر، نمی

 زهره و گوهر
ثیرگذار زن یا معشوق است، دارای نقش أهای عاشقانه که همیشه یك قهرمان تدر افسانه

عنوان  درانی بسیار متفاوت است. بهاند. اما این نقش به نسبت ادبیات شفاهی غیرمازن پررنگی
ای که از دیگر نقاط ایران وارد مازندران  های عاشقانه نمونه اگر بخواهیم مقایسه کنیم، افسانه

نوعی برخورد منفعالنه دارند، اما در دو  ثیرگذار نیست و بهأرنگ نباشد، ت شد، نقش زنان اگر کم
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ای دیگر است. در حقیقت با دو نوع شخصیت  گونه به« امیر و گوهر»و « طالب و زهره»افسانه 
هایی چون برادران و بعضی از ایم. دوره اول شخصیتمتفاوت در دو زمان متفاوت مواجه

اند. تمام کارهای دو معشوق زیر ذره افرادی است  رقیبان مانع اصلی رسیدن عاشق و معشوق
دارند با حیله دو عاشق را  ها دست از پا خطا کنند و سعی مبادا آن ،کنند که مانع ایجاد می

خورد و عاشق و  ای دیگر رقم می گونه اما دوره دوم زندگی به ؛ناکار و سر به نیست کنند
شود. اگر امیر  آفرینی زهره و گوهر بسیار پررنگ می کنند و نقش معشوق با هم مالقات می

نوعی از سر راه  راه است و تمام موانع را بهگوهر فردی عاقل و سربه ،شیدا و سرگردان است
کند. موارد باال به دارد؛ یعنی اختیار عمل دارد و مانند زنان کاردان به کارها رسیدگی میبرمی

شود، به نوعی از مشکالت کند. وقتی طالب راهی دیار غربت مینوعی برای طالب هم صدق می
و امور زندگی  کندکند و در حقیقت مرد میدان نیست، زهره نقش یك مرد را بازی میفرار می

دهد، به شکل پردازند و سر و سامان میگیرد و به رتق و فتق امور میدست میطالب را به
 کند تا روزی که طالب برگردد و با هم ازدواج کنند.گذشته حفظ می

دوم زندگی  ةد هم گوهر و هم زهره در دورشحال سوال این است چه عاملی سبب 
ند و شواالر مستقل عمل کنند و دارای اختیار ویژه عاشقانه، برخالف عرف جامعه مردس

آزادی عمل داشته باشند و بتوانند به راحتی با عاشق ارتباط برقرار کنند؟ آیا پا به سن 
شان خسته شدند و ساز است یا برادران باغیرت از سماجت خواهرانها سببگذاشتن آن

چاک از شدت ت؟ یا عاشقان سینهگونه باشد غیرت مردانه کجا رفرهایشان کردند؟ اگر این
های منفعلی شدند و برادران هم متوجه این موضوع شدند؟ البته سختی و در به دری آدم

که جواب دوم هم وجود دارد: اول اینجوابی از این دست فراوان است؟ پرسش بیسواالت بی
ها را آزاد د و آنکم به این موضوع عادت کردنها به این فرهنگ و شعور رسیدند و کمخانواده

هایی چنین خانواده .تر گردیدخرتر نزدیكأگذاشتند، یا شامل مرور زمان شد و به فرهنگ مت
 د؟شها حل  ل برای آنئگونه مسابا فرهنگ جدید آشنایی پیدا کردند و این

های دیگر جالب توجه است. هم گوهر و هم به هر صورت سویه جنسی بر خالف عاشقانه
مندانه دارند که  چنان عمل هوش آن ،هاای دارند و در بسیاری از زمانهزهره شخصیت ویژ

اند، نجات  خود را که عنان هوش و عقل را از دست داده چاک و از خود بی عاشقان سینه
زنانی بودند که از منظر تفکر و  ،دهند. ناگفته نماند در مازندران چه گذشته و چه حال می

ها یعنی  قع از مردان بسی جلوتر بودند و هستند. نبود آنمو های به دور اندیشی و تصمیم
ها زندگی بدون زن سر و  نابودی یا سستی یك جامعه و یك قبیله. و در بعضی از افسانه

 گیرد و پایه و اساس زندگی بر ماهیت زن وابسته است. سامان نمی
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ن عشق داده است که ای مسئله بعدی که خیلی مهم است، روابط عاشقانه بین دو دل
قدر که عاشق  پذیرد و همان آالیش، پنهان و دور از جسم و روح جامعه صورت می پاک و بی

کند، معشوق هم تالش دارد؛ در حقیقت بین عاشق و برای رسیدن به معشوق تالش می
ها  در بسیاری از عاشقانه ،کهسان دارند. درحالینوعی عمل یكمعشوق فرقی نیست و به
کند و زن یا معشوق ناز. اما در  و این مرد است که نیاز می نقش عاشق پررنگ است

ها متفاوت است و زن  کرد و کنش عمل ،خصوص این دو منظومه های شفاهی به عاشقانه
شود و  ماند و این نیاز و ناز تا حدودی برابر می بند می کند و به معشوقش پای مقاومت می

ان عاشق را نجات دهد و سعی دارد اوضاع اندازد تا ج وقت معشوق خود را به خطر می گاهی
 تر به هم برسند. ای رقم بزند که بتوانند راحت گونه را به

توان نماد آن  زهره و گوهر نماد زنان مازندران هستند. هر کدام به نوعی، زهره را می
اش دارای خدم و حشم  دسته از زنان دانست که دارای رفاه نسبی برخوردار است، خانواده

و مدیریت کارگاه عریض و طویل خانه به عهده زن خانواده است و در حقیقت در هستند 
خصوص مادر  ای، زنان نقش بسیار مهمی دارند. به های دارای دبدبه و کبکبه چنین خانواده

خانواده یا یکی از دختران که معموالً باید دختر بزرگ باشد. در حقیقت این رفاه سبب 
ی عالوه بر کارگران مرد که در بسیاری از امور زندگی کمك اشد که در چنین خانواده می
داری و دیگر امور خانه و زندگی چند زن به  کردند؛ یعنی از کار کشاورزی گرفته تا مال می

عبارتی زندگی به اصطالح  حال زن خانه بودند. به عنوان کلفت و کارگر هم بودند که کمك
توانند مدیر خوبی باشند و اال بسیار از امور  میهایی  اربابی داشتند. در نتیجه چنین خانم

او  .اما زندگی گوهر تا حدودی متفاوت است ؛رود زندگی به شیوه درست و منطقی پیش نمی
با فردی که مکنت مالی ندارد  ،دار پا به هستی گذاشت دار و زمین هر چند از خانواده مال

تنها داخل جنگل  و تی موقع زایمان تكکند و ح کند و مانند زنان روستایی کار می ازدواج می
کند تا قوت الیموت را که  کند. امیر در دشت کار می به کمك گیاه چنگ مریم زایمان می
 د. شومین أاش ت ساله همانا برنج است تهیه کند تا آذوقه یك

 طالب و امیر
زهره اما بحث طالب و امیر کمی متفاوت است. طالب وقتی با مانع سختی به نام برادران 

شود. این فرار طالب را ها را ندارد و راهی هند میکند، تاب تحمل سختیبرخورد می
فدای معشوق نیست یا به نوعی انسان ترسویی جان .توان از منظر گوناگون نگاه کردمی

 دست بهخواهد همه چیز را به آسانی ها را ندارد و میطلبی است که تاب سختیانسان راحت
تر به اندازد تا راحتمعه مردساالر زحمت زندگی را به گردن زهره میبیاورد و در جا
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گذارد تا دهان بینیم مهاجرت او به هند، دست زهره را باز میاش برسد. حال میخواسته
برادرانش را ببندد و در غیاب طالب به مددش بپردازد و زندگی او را حفظ کند تا زمان مهیا 

 را به وطن برگرداند و به هم برسند.  شود، سراغ طالب را بگیرد و او
هر چند او برای رسیدن به گوهر ترک دیار خویش  .ای دیگر استگونهبحث امیر به

شود و عشق گوهر  خود می نهایت شیدا و از خود بی پیوندد اما او بی کند، به گوهر می می
به طنز تبدیل  قدر شدید است که در بسیاری مواقع این شیدایی آن ؛رباید هوش از سرش می

شود. او در عین با گوهر بودن با گوهر نیست، در عین نبودن با گوهر است. این شیفتگی  می
گونه توجهی به ظاهر خود ندارد.  شود و هیچ چون چرا تبدیل می و شیدایی به اطاعت بی

کند اما این  یوس میأشیدایی از یك طرف، بی توجهی به خویشتن از طرف دیگر گوهر را م
 اند.شود و همیشه در عالم خیال و واقع با همسبب جدایی نمی یسی و ناامیدیوأم

های مرد و زن نماد و نماینده مردم مازندران هستند و  هر صورت هر کدام از شخصیت به
کنند و این زن است که  دهند در جامعه مردساالر زنان چه نقش مهمی بازی می نشان می

 سازد.  کند و می میریزی  پایه و اساس زندگی را پایه

 زبان و موضوع ـ4
گوی بین وموضوع اشعار طالب و زهره سرگذشت دو عاشق و معشوق است؛ یعنی گفت

دانند. در این افسانه با درختان طالب و زهره و شخص سوم که بعضی آن را خواهر طالب می
نشان  دارپنداری به شکل نمادین خود راشود و در حقیقت جانگو میوو کبوتران گفت

به کمك عاشق  وا و...دهد و حوادث غیر طبیعی مانند چشمه آب، اسب بادی للـهمی
 تر به هم برسند. تر و راحتکنند تا عاشق و معشوق با حوداث کمآیند و کمك میمی

های فرهنگی بسیار اصیل است. بررسی این زبان منظومه از نظر واژگان و دیگر جلوه
های مازندرانی مثل امیر و گوهر از نظر ساختار و قواعد  گر افسانهآن با دی ۀافسانه و مقایس
تر از دیگر  های مورد استفاده تفاوت آشکار دارد، واژگان مورد استفاده قدیمی زبانی و نوع واژه

تری است. قریب به اتفاق واژگان در این منظومه  بوی بومی کهنوهاست و دارای رنگ افسانه
خوانی دارد و ری همبار دستوری و قواعد زبانی آن کامالً با زبان تاصالت تبری دارد و ساخت

ترین دلیل اصیل ( شاید مهم58: 1385)نصری اشرفی،  ثیر زبان فارسی است.أتر تحت تکم
)گاوچران( مردی است که در دل جنگل در کنار درخت زمزمه  گالش ۀبودن زبان طالبا: نغم

 شهری دور است.  ۀزبان جامع ( و از فرهنگ و10: 1342)ملکی، کند می
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 امیر و گوهر
ای که در روایت تفاوت اساسی با  اما عاشقانه ،هر چند موضوع امیر و گوهر عاشقانه است

رفته مانند طالبا نیست، اما  و طالب و زهره دارد، چرا روایت منسجم و آغاز و پایان شسته
گر امامان حضور دارند، به جا حضرت علی و دی حوادث غیرطبیعی از لونی دیگر است و همه

تر در خود انعکاس داده است. انگاری نویسنده یا اولین  ای که مذهب شیعه را بیش گونه
 پروراند. با وجودو عشق موال علی را در دلش میداشت اعتقاد زیادی به شیعه  ،راوی افسانه

ن به دو بخش توااشعاری که منسوب به امیر پازواری است، از منظر موضوع و زبان می این
مذهبی و عاشقانه تقسیم کرد. بخش اعظم اشعار امیری که مذهبی است، تحت تأثیر زبان و 
واژگان عربی است، اصطالحات و واژگان رایج در اشعار قرآنی و مذهبی است. به همین دلیل 

د. اما بخش دیگر اشعار که شوتر و از احساس و عاطفه خالی میكزبان شعر به نظم نزدی
تر. تر است و از نظر زیباشناسی شعر هم باارزشنه است، واژگان مازندرانی در آن بیشعاشقا

های مختلفی که از این افسانه وجود دارد، اشعار معموالً عاشقانه است و غیر از وزن در روایت
 در دیگر موضوعات تفاوت اساسی و بنیادین وجود دارد.

  قالب ـ5
( 61: 1388(، )پهلوان450: 1383)نصری اشرفی،گران طالب طالبا را منظومه پژوهش

نامند. گودرزی آن را ( می472: 1381( ترانه )طاهری شهاب، 12: 1342چکامه )ملکی،
توان مثنوی چه ایشان گردآوری نمود، با تسامح می(؛ آن5: 1376داند )گودرزی،مثنوی می

مصطلح ادبیات فارسی چه بین عامه مردم مشهور است، در قالب مثنوی اما آن ؛نام نهاد
بند متفاوت و  توان با اندکی تسامح آن را مثنوی نامید، با ترجیع گنجد. هر چند می نمی

های کهن از چند بند  طالبا مانند چکامه»شود.  های مختلف تکرار می نامنظم که در روایت
رت (. به هر صو12: 1342)ملکی،  پیوندد شود با ترجیع یا برگردان به هم میتشکیل می

های مصطلح ادبیات فارسی قابل انطباق نیست، در حقیقت یك قالب طالب طالبا در قالب
بندی قافیه و مستقل است. چرا که منظومه دارای چند بند است که در هر بند با ترجیع

شکل اگر بندی دارای پنج بیت، هشت بیت یا ده بیت باشد که کند. بدینردیف تغییر می
های یك بند دارای قافیه و ردیف یکسانی سان نیستند، تمام مصراعاین بندها منظم و یك

ای نیست که هر بیت دارای یك قافیه و ردیف باشد. در بعضی از گونههستند؛ یعنی به
 شود. بعضی از بندهایی که تکراری است:بند میبند تبدیل به ترکیبها ترجیعروایت

 )بخت( و نیشته مار پیش نومزه کهو کار / طالب مه طالبا طالب سیو ریش
 هر کجه بمردی خدا بیامرز /)بالمرز(  طالب مه طالب و طالب فرامرز
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 چند مدتی دنی بی آ، دل بکرده غش /برار، طالب سیووش )سیو ریش( طالب مه
 و....

خان  رضاقلی(. »107: 1377)حیدری،  دانندها قالب شعر امیری را رباعی میبعضی
ه دیوان اشعار امیر، همه رباعی است و رباعی بودن اشعار امیر گوید ک هدایت به درستی می

خوانی دارد، محمد صادق بارفروش نیز به در ثبت  با واقعیت شعر خنیایی در مازندران هم
آوازی امیری جا  ۀهایی که در مای اشعار امیر تنها به رباعی توجه داشته است؛ آن هم رباعی

پور قالب اشعار امیری را ترانه یا ترانك  ر اسماعیل(. دکت30-31: 1377)عمادی،  «گیرد می
بندی اشعار کهن چهارگونه شعر قایل  در تقسیم»داند که همان ادامه فهلویات است.  می

المثلی. به گمان نگارنده  ( سرودهای حکمی و ضرب4( ترانك 3( چامه 2( سرود 1اند:  شده
 (.94: 1377پور، )اسماعیل« ترانك است ةاشعار امیری در زمر

های رایج البته اگر بخواهیم دقیق و علمی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم در قالب
در قالب فارسی جای   آن ،گیرد. اگر قبول کنیم شعر هجایی استشعر فارسی جای نمی

مصرع سوم  هر چند دارای دو بیت است و معموالً .رسد دادن کار چندان جالبی به نظر نمی
زند. فکر کنم بهتر است  اما از منظر قافیه و ردیف با فهلویات پهلو می ،در قافیه آزاد است

 ای که مخصوص اشعار شفاهی مازندران است.  بگوییم: قالب تبری یا امیری. تبری

  وزنـ 6
(. 171: 1377پور، ، محسن16: 1342دانند )ملکی،  بعضی وزن طالبا را یازده هجایی می

افتد که مصرع را به دو پایه  ای می از هجای ششم وقفه با این تفاوت که در هر مصراع بعد
(. 16-17: 1342کند )ملکی، کند و همین نکته وزن آن را از دوبیتی متمایز می تقسیم می

: 1385دانند )احمدی،  هجایی می بعضی دوازده ،هجا(5) هجا(، طالب فرامرز6) طالب مه برارا
: 1377اصلی است )عمادی، ۀا چهار تکیهجایی ب (. طالبا دوازده52: 1381(، )فاطمی،11
 بلکه ،سانی ندارند (. البته این اختالف برای آن است که همیشه اشعار هجاهای یك37-36

از یازده هجا تا سیزده و حتی چهارده هجا در نوسان است. هرگاه با آواز و موسیقی خوانده 
ون آواز، شعرها، با متون امّا بد ؛کند شود، برابری هجاهای سازندة آن، موسیقی را خلق می

شود نابرابری تعداد یا  منثور تفاوتی ندارد. در حقیقت موسیقی آوازی این منظومه موجب می
نوع هجاها )کوتاه، بلند، کشیده( درک نشود و با پر شدن خأل وزنی، مخاطب بدون هیچ 

ضی بودن ای بر عرو (. عده34: 1391ای آن را به شکل موزون و آهنگین بشنود )فالح، سکته
را بروزن مفاعیلن « طالب مه طالبُ طالب فراری»عنوان نمونه مصرع کنند و به کید میأآن ت

 (.104-105: 1377)حیدری، داند مفاعیلن فعولن می
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دانند. خصوص امیری را هجایی میگران وزن اشعار شفاهی مازندران بهتر پژوهشبیش
های مختلف ون این وزن هجاها به دستهمعموال وزن امیری دوازده هجایی است، اما در در»

تایی بعد دوتایی، گونه است: نخست دوتایی، بعد سههای مختلف بدیندسته. شوندتقسیم می
ترین وزن امیری است. ترین و محوریتایی است که اصلیدوتایی دوتایی و قسمت پایانی سه

(. 173، 1377پور، حسن)م «ریزدخورد که این قاعده در هم میالبته مواردی به چشم می
های چهارپاره، هجایی سروده شده و شامل ترانه 14الی  10های امیر پازواری در اوزان ترانه
( 99: 1377) پور)اسماعیل هجایی دارد.12ترین بسامد را پاره است... بیشپاره و هشتشش

اند از نظر وزن  مردم عادی سروده نام و نشان و معموالً ها را شاعران بی چون این دوبیتی
بلکه از بقایای شعر هجایی ایران قبل  ،شعری، باید گفت برگرفته از اوزان عروض عرب نیست

 (.21: 1393)اکرامی، است از اسالم و مربوط به دوران ساسانی 
هجایی است و در بحور عروضی جای اهلل حیدری معتقد است اشعار امیری دوازدهحجت

(. دکتر 106-107: 1377)حیدری، ه از راوی یا کاتب استگیرد، غیر این باشد اشتبامی
اش نامه دکتریداند، در پایانطور کلی اشعار مازندرانی را عروضی میعارف کمرپشتی به

مازندرانی از لحاظ وزن عروضی و تقطیع  ۀهای عامیاندوبیتی»سعی در اثبات آن دارد. 
مفاعیل( است، منتها اصل  / ن، فعولن)مفاعیلن، مفاعیل هجایی بر اساس وزن معروف دوبیتی

. ها نیز مدنظر قرار گیرد.. خوانی و شمرده خواندن اشعار فولکلور باید برای این دوبیتی درست
دان خوانده و طبق بحر هزج تقطیع شود، متن برای  اگر این دوبیتی بر اساس یك عروض

در خیلی از  1باعیاش ةشود؛ یعنی باید کسر هنگی شدن با بحر هزج دچار مشکل میآ هم
کلمات نظیر: چش، کنار، دل، انه، سره و... اعمال شود تا با برخی از ارکان بحر هزج قابل 

در ذهن خود موسیقی  ،کندتطبیق شود، ولی فرد عامی و عادی که این دوبیتی را روایت می
عالتن یا بیرونی مفعولُ فاعالتن فاعالتن یا فعوالن فاعالتن فاعالتان یا مفاعیلن فعولن فا

دهد. و به همین دلیل  مفعوالتن فعولن فاعالتن و... را با مفاعیلن مفاعیلن فعولن تطبیق می
ها کند. برای آنشنونده خللی در وزن احساس نمی ،خواند است زمانی که او شعر را می

خوانند از لحاظ عروضی با این بحر منطبق هست یا خیر؛ کند، شعری که میتفاوتی نمی
اند. نوازی موسیقی تطبیق داده شده و عادت کردهها با این بحر از لحاظ گوشچون آن
نه با کمی و زیادی هجاها کار دارند و نه با قوانین تقطیع و نه با وقف و تکیه و  ،بنابراین

ها مهم کنند مختص خود آنان است و برای آنها روایت میای که آناشباعی. شیوه ةکسر
                                                                                                                                              

مانده است. در  کنم منظور نویسنده از کسرة اشباعی همان واکه خنثی است که امروز در زبان مازندرانی باقی فکر می 1
 کنند. های کوتاه از واکه خنثی استفاده می جای بعضی از مصوت ها به مازندران در بسیاری از واژه
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توانند کنار هم قرار گیرند یا خیر؟ بدین ترتیب ال ذکر شده آیا مینیست ارکانی که در با
ویژگی ساختاری توازن کمّی )وزن عروضی( دوبیتی مبتنی بر روایت شدن ساز و موسیقی 

(. البته آقای کمرپشتی برای توجیه کردن وزن عروضی 83-84: 1393)کمرپشتی، « است
، 178نشیند: در منظومه نوروزسلطان صهای مازندرانی چند جای دیگر به بحث میمنظومه

  و... 184پرور ص، منظومه مشتی181جان صمنظومه زینب
هر صورت اشعار شفاهی مازندران هجایی با تکیه بر کشش و تندخوانی و کندخوانی  به

هنگ بلکه آنه به شکل هم، توان در بحور عروضی جای داداست. با اختیارات زیاد می
توان با چند وزن منطبق کرد. به هر صورت چون شعر منظومه می یعنی در یك ؛پراکنده

 ،کند درست استطور که فکر میسواد و در نتیجه شعر آنشفاهی است و راوی هم بی
گر فرهنگ مردم باید راوی و گفتار او را در نظر بگیرد نه علم ادبیات خواند و پژوهشمی

برای کشش یا  ت با زبان فارسی دارد.مکتوب را. تازه زبان مازندرانی ساختاری متفاو
 تندخوانی و کندخوانی به بیت زیر که از زبان نوروزخوانان است توجه شود:

 یِِ عالمین راتر از همهبهی / ابّل گویم خداوند کریم را
کند تا وزن شعر یِِ بیان میرا همه ۀگوید و هم تر می که در مصراع دوم بهتر را شاعر بهی

 . کند که این را با کشش در هجا بیان می ود،شنواز درست و گوش

 قافیه ـ7
طالب و زهره از نظر قافیه کامال تابع اشعار عامیانه است، مثل فهلویات و دیگر اشعار 

 شود.  و... قافیه می« م»و « ن»یا « ر»و « ل»المخرج مثل  های قریب محلی حروف
 (. 158: 1381ر بیار )فاطمی،بوردی هندسون منه طالب  /یر مال  یم من شه پی تره هادی

 شود:  قافیه ندارد و ردیف جانشین قافیه می یا اصالً
 (.159آسمون ما مره طالبا ونه )همان: / صوب ستاره مره طالبا ونه

مند نیست و ساختار عامیانه قافیه شعر امیر مانند بسیاری از شعرهای شفاهی قاعده
 شود:و... قافیه می« ر»با « ل»یا « م»با « ن» مثالً ،کندتبعیت می

 حاج صالح بیگ بیته مره بن دانّه /نماشون صرا گته مره دلّه غم دانّه 
*** 

 «ر»با « ل»قافیه 
 چتی نخونم  غم دل دنیا بسیاره /ونه بخونم خاطر منه مالله 
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 (108: 1399)فالح: 1بلبل هر ور خوندنه مسه الله/ میوه همه ور جان پجنه مسه کاله 

*** 
 قافیه شد.« ز»با « ث و س و ص»ر، قافیه شنیداری است و در تبری زی

 آهن آمل تغ الماس نونه /دواون کو ملك و میراث نونه 
 (.138)همو:  2زن سلیطه با شوهر راز نونه / خر یابوی خاص نونه ةکر

قافیه شده است و این از ویژگی شعر عامیانه « ز»با « س»در شعر فوق عالوه بر این که 
 هم قافیه شد که شاعر در مصرع سوم مخیر به قافیه بود.« ص»و با « س»با « ث»است، 

به هر صورت از منظر قافیه چه اشعار طالب و زهره و چه اشعار امیر و گوهر بر موازین 
 ادب و اشعار عامیانه است. و از این منظر با هم تفاوت ندارند.

  موسیقی ـ8
حال دارای حزنی نهفته دارد که شنونده  طالبا از آوازهای زیبا و ماندنی است و در عین

(. موسیقی طالبا روایتی است 35: 1377)عمادی،  کشاند را با خود به اوج و فرود می
اندوه است، در دستگاه شور و ومایه آن غمضربی مالیم که بن ۀچوپانی با نغمـ روستایی

 «امیری» ۀدر ادام «طالبا» . معموالًاستوا )=نی( شود. ساز اصلی آن لَلِهگاه خوانده میسه
دیگر هستند چرا که امیری دارای ریتم آزاد گردد، از نظر موسیقیایی مکمل هم قرائت می

نظران و اهل فن موسیقی مازندران طالبا را مانند است و طالبا حالتی ریتمیك دارد. صاحب
رود.  کار میتر این اصطالح بهدانند. هر چند امروز کم موسیقی مازندران مقامی می ۀهم

امیر و گوهر و برخی تهمیدات  ۀحال بخشیدن به افسانوآوازی طالب طالبا در حس ۀمنظوم
های البرز قرار داده است )نصری اشرفی، ترین افسانهگاه جدیاجرایی امیر و گوهر در جای

1376 :56 .) 

ناحیه شکل  فضای اشعار این منظومه در گذر زمان تغییراتی یافته و به تناسب اوضاع هر
شود. در  خاصی پیدا کرده است. از غرب تا شرق مازندران با لحن گوناگون خوانده می

آباد کتول دارای ریتم خاصی نیست، هنگام خواندن تنها خواننده بر اساس نفس خود علی
                                                                                                                                              

میوه برای همه پخته است و  نم که غم دل بسیار است/چگونه آواز نخوا/  باید آواز بخوانم اما خاطرم غمگین است 1
 خواند، انگاری برای من الل است. جا می بلبل همه / برای من کال

venǝ baxunnǝm xȃtǝr mǝne mǝlȃlǝ/ čǝti naxunnǝm qame dǝl bǝsyȃrǝ/ mivǝ hamǝye var jȃn pajǝnǝ 
me var kȃlǝ/ bǝlbǝl har var xundǝnǝ messe lȃlǝ. 

 طهیسل زن / شودینم یخوب یسوار، خرکره/  شودیالماس نم غیآمل ت آهن / شودینم راثیاوند ملک و مدم وهک 2
 شودیهر نموش رازدار

dəvâvannə ku məlk ?u mirâs navunə/?âhəne ?âməl teqe ?almâs navunə/ kərə xar yâbuye 
xâs navunə/ zane salitə bâ šuhar râz navunə. 
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ها  . در بهشهر، نکا وگلوگاه کششاست 60کند. سرعت ریتم آن  میزان آن را مشخص می
نزدیك است.  6/8است که به  4/4است و به نفس وابسته نیست. وزن آن  منظم، دارای ریتم

است و سرعت بیان جمالت  4/4شهر و سوادکوه( ریتم کامالدر مرکز استان )ساری، قائم
. در بابل، بابلسر، بابل کنار است 60آید. آواز کامال کششی و ریتم دار و تمپوی آن  پایین می

انگیز و به همین دلیل تحریر خواننده حزن ؛شود تر میتا نزدیکی آمل حالت کشش آن بیش
رسد. شعرها به  می 65تر شده و به شود. در نور و کجور ملودی آن بیش چسب میدل

تر خواندن متفاوت است، بیش ةبیان شیو ةمازندران مرکزی بسیار نزدیك است منتها شیو
-63: 1388ن است )پهلوان، ود و کشش آن فقط در انتهای هر میزاش گونه اجرا میروایت

میزانی( و  8)در موارد  ها میزان چهارم نسخهۀ میزان دارد که در هم 7یا  8(. تم این آواز 62
پذیرد. برخی  است که تعداد متغیری از هجاها را به خود می میزانی( 7)در موارد  میزان سوم

ای اضافی مثل وا، ای  واژهطور منظم هجا دارد، به 11ها تنها از خوانندگان هنگامی که مصرع
افزایند )فاطمی،  ها )چهارم یا سوم( به متن می یا آی همیشه و بدون استثنا در این میزان

(. در برخی از آوازها مثل طالبا واحد پایه قابل تشخیص نیست، تم تنها یك 56: 1381
البته طالبا  شود. ها تکرار می مصرع ۀناپذیر برای همطور خستگیپوشاند و به مصراع را می

مصرع شعر  20یا حتی  16رسد. بعد از  کمی خاص است، زیرا برگردان آن بسیار دیر سر می
 ۀچون نتیجای که هم کند. این برگردان روی ملودی را به واحدهای بسیار بزرگ تقسیم می

توان می ،شود. بنابراین کند، خوانده می بار تکرار شده جلوه می 20یا  16خبر یك مبتدای 
(. موسیقی مازندران دارای سه 64پوشاند )همان:  جا تم بیش از ده مصرع را میفت که اینگ

مقام مهم است: مقام امیری، مقام کتولی، مقام طالبا. فواصل دو مقام کتولی و طالبا با مقام 
: 1377فزا مطابقت دارند. البته مقام طالبا به اندازه امیری گسترش ندارد )شریفی، جان
208-206). 

صورت که پنج هجای اول اساس امیری تکامل یافته است. بدین ملودی طالب طالبا بر
شود و با تکرار  ترکیب می «آ»یا  «ها»شعر امیری با یك هجای موسیقی جدا از کالم مانند 

آید که همان وزن طالبا است؛ یعنی این  دست می ای به همان پنج هجای اول وزن تازه
هجایی با شود و در وزن جدید یازده زده هجایی امیری جدا میساختار جدید از شعر دوا

فرم (. »171: 1377پور،  )محسن« گردد آهنگ ریتمیك و مستقل طالب تبدیل می
طالبا: این فرم در واقع وصل امیری و طالبا است؛ یعنی بعد از خوانش امیری، طالبا ـ امیری

« یابد خوانند و باز ادامه می را میشود؛ دوباره امیری و قسمت بعدی طالبا  خوانده می
 (.18: 1381پور،  )محسن
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داری داری و حشمچنین اشعار طالبا گنجینه فرهنگ و نحوه گذران زندگی دامهم
نشین خود گویی حالت دوشیدن نواخت و دلطالبا با ضرب یك»گذشته مازندران است. 

ها و است که در میان غلغل زنگ ای کند و زیر و بم نغمه درست با اندازه گاوها را مجسم می
 (.10: 1342ها در فضای گاوسرا به گوش برسد )ملکی، بانك سوال و جواب گاوها و گوساله
آید. امیری در اصل شمار میترین نغمات مازندرانی بهامیری آوازی است که از اصلی

ی شهرت یافته خاطر استفاده از اشعار منسوب به امیر امیرتبری )توری( است. این آهنگ به
(. آواز امیری نزدیك به مایه عشاق است و عشاق مقامی 2336: 1381)نصری اشرفی،  است

از جمله دوازده مقام قدیمی است که به روایت تاریخ از دیرباز در مازندران مورد توجه بود 
آید که شمار میهای موسیقی مازندرانی به(. امیری یکی از شاخصه30: 1385)عمادی، 

گیرد. می های گوناگون فلسفی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و عاشقانه را در برموضوع
دانگ محتوای اصوات سه موسیقی امیری به لحاظ ساختاری دارای متر آزاد است. معموالً

خوانی دارد. ختایی و آغاشور، همهای عشاق، قرچه، شاه کند و ملودی یا ملودیتجاوز نمی
خوانی ( نزدیك و با حقانی فقط در وزن همkamêr sari) یساختار آن به موسیقی کمر سر

داشته، با بقیه آواها و نواهای مازندرانی متفاوت است. این تفاوت به نسبت در وزن، وسعت 
رسد نام قبلی نظر میسرایی است. بهتحرک ملودی، تنوع ملودیك و دارا بودن خصلت بدیهه

از نواحی غربی مرکز مازندران با نام تبری یا  آن تبری یا توری بوده است. چرا که در بعضی
عنوان به های ملودیك است...توری هم معروف است. امیری مبنا و منشأ پیدایش نمونه

 (.171-172: 1377)محسن پور،  نمونه طالبا بر اساس امیری تکامل یافت.

 هاشخصیت ـ9
عام،  معنی ذات خلق و خوی مخصوص شخص است و در معنیشخصیت در لغت به

انسان یا  ۀخصوصیاتی است که حاصل برخورد غرایز و امیال نهفت ۀعبرت از مجموع
های مختلف اجتماعی است. در ادبیات، شخصیت، فرد های اکتسابی او در زمینهدانش

ی برخوردار است که با این یهاای است که مانند اشخاص حقیقی از ویژگیشدهساخته
(. عامل شخصیت محوری است که 177: 1375)داد دشوها در داستان ظاهر میویژگی

چرخد. کلیه عوامل دیگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی تمامیت قصه بر مدار آن می
 .(243: 1362)براهنی، کنندعلت وجودی خود را از عامل شخصیت کسب می

ند، دوم های داستان چند ویژگی را دارند: اول ایستا هستها شخصیتدر افسانه معموالً
ها کامل نیستند مانند ها جامع و کاملند مانند زهره یا گوهر اما بعضیاند. سوم بعضیساده

ها های ناقص آنرسند و آن جنبهطالب و امیر. هر چند به کمك زهره و گوهر به مراد می
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نماید. چهارم بسیار عاطفی و حساسند. پنجم مذهبی و پاکند. ششم زمان و زیاد رخ نمی
ها نامشخص است و هر راوی متناسب با موقعیت مکان و زمان خود آن شخصیتمکان 

ها نیروی فراواقعیت دارند کند. هفتم بعضی از شخصیتسنجد و مکان و زمان تعیین میمی
 آید.شان میو در مواقع خطر و مشکالت به کمك

ت شخصیت در داستان مشارکاست. پردازی  یکی از عناصر بنیادین داستان شخصیت
وقت موجودات غیرواقعی و خیلی هستند  یا یك حیوان و گاهیکند، معموالً یك انسان  می

کند. به هر  تر می دهد و ملموس ها را راوی بهتر شکل می که بعضی از این شخصیت است
ای است که مخاطب افسانه از منظر او به آن ژانر ادبی نگاه  گونه صورت شخصیت راوی به

ای دارد. در حقیقت این راوی است که با شخصیت  هم و سازندهکند و نقش بسیار م می
. به هر صورت در یك افسانه مانند کند داری می طرف و دردی با او هم شود، داستان می هم

های  رو هستیم: قهرمان، ضد قهرمان، شخصیت هیك داستان یا رمان با چند شخصیت روب
 .های خنثی و.. اصلی و فرعی، شخصیت

 طالب و زهره ةسانهای افشخصیت
یا  )دندان( های افسانه عبارتند از طالب، زهره، نامادری طالب، قادر سگ دنّون شخصیت

)جبرئیل لو( چند تا گالش و یك  صادق، سبزعلی، برادر یا برادران زهره، قلی چاربیدار، جبلو
 کند(، چند زن که همه با زندگی داری می کسی که گوساله را نگه (dəmes pe) دمس په

پروری های زیستی متّکی به دام طالبا حکایت از زندگی و شیوه ۀمنظوم»پروری درگیرند.  دام
)نصری « )چوپانی(اند هایش نیز دارای هویت گالشیسنتی دارد و قهرمانان و شخصیت

 (.59: 1376اشرفی، 
سواد و صاحب گاو و گوسفند و اسب  های مردمی طالب گالش است و بی معموالً در روایت

گویند و گاوهایش را بر  داری چندین گله گاو یا گوسفند را میمحل نگه( estangâ?استنگا )و 
عبارتی گاوهایش معمولی نیستند. او نظر کرده، نیرومند، قوی، آورد. به دست میاثر معجزه به

العاده در برخورد با مشکالت به کمکش تنه حریف هزاران نفر است و بعضی حوادث خارقیك
کشیده،  کش، هجران دار، زحمتکشیده، طبقۀ دام . طالب نمایندة مردم دردمند، ستمآیند می

دلیل تماشای است. مردم به دست و در عین حال پرتالش، صبور، وفادار و... در، تنگ ناکام، دربه
تصویر خود در آینۀ سرگذشت منتسب به او، مقام او را تا حد اسطوره باال بردند و با شاخ و 

کنند. به  وجو می های مختلف زندگی خویش را در آن جست به سرگذشت او جنبهبرگ دادن 
وار در تصویر  هنیافتنی و اسطور کنند، البته آرزوی دست وجو می چه مردم جست همین دلیل آن

ای در اندیشه و رفتار  گونهبیان آمال و آرزوها به»دانستند.  خیال خویش به او منتسب می
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ها را  ساز، افسانه های اسطوره ها پیداست جامعه تاریخ و در افسانه ای ازاجتماعی هر دوره
های ذهنی  اند و عالقه و اشتغال برده کار میمنظور تفسیر و تأویل تمامی زندگی خویش بهبه

طور هایی است دربارة زندگی به گنجاندند. از این رو اساطیر متضمن پیام ها می معینی را در آن
ای از رفتار بشری و هم عنصری از تمدن  هم نمونه ،طور خاصه بهعام و زندگی در جامع

آمیزد، عنصر کهن را  ها را در هم می ای مردم، افسانه (. ذهن اسطوه32: 1369)مختاری،« است
آورد. در واقع افسانۀ طالب و زهره، برگرفته از  کند و از آن عنصر نو پدید می بازآفرینی می

گر، آن را به  اما ذهن اسطوره ؛شد اجتماعی محسوب می سرگذشت فردی است که یك زندگی
 (.61: 1377)کوتنایی، افسانه تبدیل کرد

شود درک کرد که تا چه اندازه  می»عشق و غربت سیر داستانی را پر کشش کرده است. 
دهد. همه آن چیزهایی که مرکز  ثیر قرار میأافسانه طالب طالبا انسان مازندرانی را تحت ت

کند، دوری در هر دو  این افسانه وجود دارد: عشق، چیزی که آن را درماتیزه می اند درتوجه
تواند به معشوق برسد به ناچار از وطن  زهره است، نمی ۀجنبه جدایی و غربت. طالب دلباخت

غربت است. به هر صورت  ۀرود، کشوری که باالترین مرحله سلسل کند و به هند می کوچ می
 .«استنامراد و بدبخت است. زیستن در جایی که معادل بردگی در حاشیه جامعه یك فرد 

 (.47: 1381)فاطمی، 
ها های متفاوت دارد، در بعضی روایت های مختلف نقش : معشوقه طالب در روایتزهره

کند تا جایی که فردی  شود و بعد از رفتن او به هند مال و اموالش را حفظ می جانشین طالب می
ش تصمیم بگیرد، بدون این که اطرافیان بتوانند در اتواند برای زندگی مستقل است و می کامالً

ها زهره به مانند  ها نقش او محدود است، در بعضی روایت کارش دخالت کنند، در بعضی روایت
 نشیند.  گو میوکند و با حیوانات به گفت طالب نظرکرده است و تقریباً با طالب برابری می

و همیشه یار و یاور اوست، برای رسیدن به آرزوهایش دریغ : برادر طالب است سبزعلی
شبه ره صد دلیل نظری که خداوند به طالب دارد و یكکند. هر چند در بعضی مواقع بهنمی

 کند.رود، حسودی میساله می
اما  ؛ها دشمنها دوست طالب است و در بعضی روایت: در بعضی روایتقلی چاربیدار

 رساند.رود و پیام زهره را به طالب میو به دستور زهره به هند می گوش به فرمان زهره است
که در روایت فقط در نام با  ــدران زهره، قادر سك دنون یا صادق انامادری، برادر یا بر

شود. به  ها باز میدست ایناند. گره بهمانع اصلی رسیدن طالب به زهرهــ هم فرق دارند
 خصوص نامادری. 
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عاشقانه طالب و  ۀها نامادری اغلب شرور و بدجنس هستند، در افسانفسانه: در انامادری
ای دارد و مرتب سعی زهره هر دو شخصیت نامادری دارند. اما نامادری طالب نقش برجسته

کند. در آید. هر کاری که بتواند طالب را برنجاند دریغ نمیدر آزار و اذیت طالب برمی
هایش برسد. به همین گذارد او به خواستهاست و نمیاش حقیقت طالب قربانی نامادری

دهد تا دست زهره میریزد، بههوشی میدلیل با نقشه قبلی داخل غذای طالب داروی بی
داده را شکرآب کرده تا بتواند به اهدافش که رسیدن طالب بخورد. از این طریق بین دو دل

لی ازدواج طالب با زهره است چرا که قادر به زهره است، برسد. در حقیقت نامادری مانع اص
مال و منال داد. در فرهنگ عامه نامادری چهره زیبایی ندارد و  ةقادر به نامادری وعد

همیشه در صدد اذیت و آزار فرزند ناتنی است. به هر صورت نامادری از منظر فرهنگی و 
یی است که در ها دهندة واقعیت گاه مناسب نیست و این موضوع نشاناجتماعی دارای جای
های جامعه رسوخ کرده دهد و دیدگاه منفی در الیهتر خود را نشان میفرهنگ عمومی بیش

کند با  است. از این منظر نامادری همیشه آدم منفور و چهرة زشتی دارد، البته سعی می
های گوناگون معموالً نامادری همیشه در صدد  ظاهری موجه و خوب جلوه کند. در افسانه

 آید.  آزار فرزندان شوهرش برمی اذیت و
آید.  برادر یا برادران زهره هم مانع دیگری است و مرتب در صدد اذیت و آزار طالب برمی

گیرد،  کار می رقیب اصلی طالب است و برای رسیدن به زهره تمام تالش خویش را به ،قادر
اما  ،کند ه ازدواج میها با زهر ای به او ندارد. در بعضی روایت ترین عالقه اما زهره کوچك

شود.  نخورده از او جدا می شود و در نهایت پاک و دست بستری زهره نمی هرگز موفق به هم
های مهم دختر برای ازدواج  لفهؤچرا که از منظر فرهنگ و عرف جامعه پاک و بکر بودن از م

 شود. محسوب می
رادی که در گاو سرا کار شوند. اف اند که فقط با شغل شناخته می نام چند فرد خنثی و بی

تر زند. در کارها بیش ها سر نمیاند و کاری خاصی از آن راه زهرهکنند. سه زن که فقط هم می
چون قادر  های متفاوتی دارند. هم ها در مناطق مختلف نام گرند. بعضی شخصیت نظاره
شکل یا صادق ا دننون نام برده و راوی دیگر صادق ول دننون که یك راوی آن را نادر سگ سگ
 تك. یا زهره یك جا زهره زرنگار است و جای دیگر زهره زرخال.  دنّون یا صادق وله سگ

کنند، در بعضی  سان عمل نمی های گوناگون، یك ها در روایت چنین شخصیت هم
راه طالب است و در  مثالً در یك روایت سبزعلی هم ؛شود ها جای افراد  عوض می روایت

رود و طالب را به  که در روایتی سبزعلی به هند می یدار یا اینروایت دیگر قلی چارب
رود و خبر ازدواج زهره را  گرداند و در روایت دیگر قلی چاربیدار به هند می زادگاهش برمی

کند. اختالف روایت از یك طرف به شفاهی بودن  دهد و او را روانۀ ایران می به طالب می
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گردد که چگونه یاد گرفتند و در لحظه روایت  اوی برمیافسانه و از طرف به ذهن و دیدگاه ر
 ها جمع است.  هوش و حواس آن رقد هکردن چ
رنگی دارند، بعضی حیوانات و پرندگان،  های کم بر چند زن و مرد و گالش که نقش عالوه

برد داستان مؤثر هستند و مفهوم نمادین  کنند که در پیش هایی ارائه می ویژه نی نیز نقش به
 شوند. ساطیری نهفته را یادآور میو ا

برد و  روزه او را به هند می شتابد. یك ها اسب آبی به کمك طالب می در بعضی روایت
گرداند. چون اسب مثل پرندگان پر دارد، طالب با  روزه هم از هند به مازندران برمی یك

نما و  راهخواند تا  سوی خویش می طلبد و به سوزاندان پر اسب آبی او را به کمك می
اروپایی، اسب نشانۀ ویژة ایزد آفتاب و ایزد ماه  و اساساً در ذهن اقوام هند»گشای او باشد.  راه

 (.111: 1388و ایزد باد بوده است )یاحقی، 
نمای افراد است تا  راه ،ای چون کبوتر چملی که روی درخت انجیلی نشسته است پرنده

رود و خبر ازدواج زهره را به  ه هندوستان میطالب را پیدا کنند. در یك افسانه کبوتر ب
دهند که کبوتر را پیك ناهید نیز نامیدند و  های کهن نشان می اسطوره»دهد.  طالب می

هایی که از کبوتر و قمری در خوزستان و جاهای دیگر ایران پیدا شده، همگی  مجسمه
عنوان مظهر  این پرنده به سو و رابطۀ رمزی از ناهیدند. ارتباط کبوتر و ناهید )زهره( از یك

النوع زیبایی در اساطیر یونان( از سوی دیگر سبب شده است که   مهرورزی با آفرودیت )ربّ
گویی  (. اگر سخن622: 1388)یاحقی،  «نیز بنامند« قاصد عاشق»و « پیك عشق»کبوتر را 

العاده و خارقانگیز های افسانه و اتفاقات غیرعادی و شگفت حیوانات با زهره در بعضی قسمت
پردازی البرز شرقی قصه ةثیرات آشکار سبك و مکتب هرات در شیوأرا در نظر بگیریم، ت

 (.452: 1383مل است )نصری اشرفی، أقابل ت
زند و فردی غیر  ای که غیر از طالب کسی نمی نی طالب مانند طالب نظرکرده است، نی

شوند  خود می نیدن نی طالب از خود بیبرد. گاوها با ش معنی و مفهوم آن پی نمیاز زهره به
د. اگر بگوییم نی طالب خود شو ها افزوده می شود و هر روز بر تعداد آن و شیرشان زیاد می

طور که  رساند، همان ایم، چون نوای عاشق را به معشوق می طالب است حرفی به گزاف نگفته
 دانند. در مثنوی معنوی نی را نماد موالنا می

ها وسیلۀ حرکت یا آگاهی عاشق و معشوق است. طالب با ی از افسانهخواب مثل بسیار
 شود و...دیدن خواب متحول می

ها مناطقی از آمل و نور کنند؛ یعنی راویان که محل زندگی آن مکان را راویان تعیین می
 دانند و راویان مناطق دیگر هایی چون پامال وشه، رودبار و... را مکان طالب می جا ؛و... است

گویند: طالب سورتی؛ یعنی  برند. مثالً در بهشهر و نواحی شرقی می جاهای دیگر را نام می
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طالب اهل روستای سورت بهشهر است. در بعضی از روستاهای دودانگه و چهاردانگه ساری 
ها (. اما در تمام روایت36: 1377)عمادی،  دانندطالبا را از روستایی در نزدیکی کیاسر می

های البرز شرقی و جنوبی شود. که با برخی از افسانهدادها به هند کشیده میحوادث و روی
 (. 452: 1383)نصری اشرفی،  قابل مقایسه است.

 گوهر و امیر افسانه هایشخصیت
که اساس افسانه بر عشق آن  ،غیر از دو شخصیت اصلی افسانه «امیر و گوهر»در افسانه 

چون پدر و مادر گوهر، برادران گوهر، حضرت های دیگری همداده است، شخصیتدو دل
علی و دیگر امامان، بز، رقیب یا رقیبان دیگر مانند بنار و چوپان حضور دارند و 

وجود دارند.  گر و...های خنثایی چون مادر امیر و مادر گوهر، مرد یا مردان رویشخصیت
کنند و در قش بازی میها نها چون چوپان، بز، بنار و... در بعضی روایتبعضی از شخصیت

کنند. روایتی که در نسخه خطی ثبت شد، با چند شخصیت ها نقشی ایفا نمیبعضی روایت
الدین یا امیر و گوهر، پیامبر، حضرت علی با دیگر امامان، برادر گوهر به نام از جمله: سیف

نام امیر  گر، چوپان، بز، مرد قزوینی و... حضور دارند. در این روایت کهاستاد نبی آهن
بیند و گوهر پیامبر را. پیامبر آن دو را به عقد حضرت علی را در خواب می ،الدین استسیف

زند و دست گوهر انگشتر میگردانند. پیامبر بهالدین را به امیر برمیآورد. نام سیفهم در می
لی آب گوید نام تو امیر است. حضرت عبندد و میحضرت علی کمربندش را به کمر امیر می

گوید. غیر از حضرت علی شود و مدح علی میریزد و او شاعر مینش را در دهان امیر میاده
آورد آیند و امیر خربزه میکنند و یك بار به باغ امیر میدیگر امامان نقش خاصی ایفا نمی

کشد و دلش را شود، چوپان بز را میخورد و شاعر میخورند. بز خربزه را میها میآن
کند که گوهر )چماز( ادعا می شود. چوپان با دسته سرخسچوپان هم شاعر می .وردخمی

گوید گوهر برای امیر راند و میمال چوپان را می .روندها پیش مال میآن .نامزد من است
باز مال  .گوید گوهر مال من استشود و میسر و کله یك قزوینی پیدا می کهاست. تا این

کند حرف مال گوش نمیرود. اما چوپان بهو قزوینی دنبال کار خود می گیردطرف امیر را می
چوپان را توی  ،امیر .گذرندبابل می ۀکه با امیر از رودخانشود تا اینو خواستگار گوهر می

 (.39-49: 1395)ذبیحی، فالح، کندچوپان قبول نمی ،خواهد نجاتش دهدمی .اندازدآب می
گرند و ر چوپان است، بعضی مثل پیامبر و حضرت علی یاریدر این افسانه تنها گره کا

 ای که در سیر داستانی حضور فعال ندارند.گر افراد خنثیبعضی مثل استاد نبی آهن
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کنند: امیر، گوهر، چند مرد آفرینی میدر روایت آقای اسحاقی چند شخصیت نقش
ی. گرگ و گوساله و چند گر، مادر امیر، مادر گوهر، پدر و برادران گوهر، حضرت علروی

 (.8-16: 1396)فالح، سن و سال گوهردختر هم
امیر گوهر را  کند،: پسر ساده روستایی که با فقر و کارگری روزگار را سپری میامیر

امیر برای پیدا  .آورد دیگر درمی ها را به عقد هم بیند و در خواب امیرالمومنین آن خواب می
زند و به ای رسیدن به گوهر به هر کاری دست میبر .شود کردن گوهر راهی سفر می

دیگر را رسد و همگران به آبادی گوهر میراه رویدهد. وقتی به همها تن میترین شغلپست
 ؛شناسد کند و گوهر او را می طور اتفاقی او را پیدا می و به شودشناسند، گرفتاری آغاز میمی

شود. خانواده گوهر به  ای شروع می فسانهآغاز زندگی پرفراز و نشیب این دو شخصیت ا
زنند تا امیری که در خور  محض متوجه شدن عشق امیر و گوهر به هر کاری دست می

او فاصله بگیرد و ازدواج صورت نگیرد، برای همین ابتدا  ازشخصیت خانواده گوهر نیست، 
یند که گوهر آ صدد کشته شدن او برمی چهار برادر و پدر گوهر با پول دادن سلمانی در

دارند؛ یعنی کندن و آباد کردن  شود و بار دوم هم او را به کار سخت وامی اش می منجی
آید تا او زودتر به وصال برسد، وقتی امیر متوجه  زمین مخروبه، حضرت علی به کمکش می

حضرت علی است، عاشقش  ،کسی که کمکش کرد تا زمین را زودتر آباد کند شود آن می
 گزیند.  تیجه لقب امیر را برای خودش برمیشود و در ن می

امیر شیدا مردیست که هوش و حواس ندارد و در همه حال؛ خواب و بیدار، در سفر و 
واسش به گوهر است و گوش به فرمان گوهر، برای رسیدن حکاری و...  حضر، در کار و بی
انتظار گوهر  کند و خرد و خوراک ندارد. روزها و ماها ها عمل می گوهر مانند دیوانه

ای او را ببیند یا حرف بزند. این شیدایی او را تا سر حد جنون  نشیند تا شاید دقیقه می
د که نزد عامه مردم او دیوانه بپندارند. البته مردم عامه شاعران شکشانده و شیدایی او سبب 

عرفانی اش شاعر مالنظر  دهد: نمونه را به شاعر نسبت می« خل»دانند و لقب  را دیوانه می
 معروف است.« خل نظر»نزد مردم به 

بیند، امیر راهی روستای گوهر  دیگر را در خواب می زمان هم : امیر و گوهر که همگوهر
شود. موانع یکی پس  شناسند و زندگی عاشقانه آغاز می دیگر را می شود و آن دو هم می

تا به مقصود برسند. در بعضی  کنند داده با تمام قوا مبارزه می اما دو دل ؛شود دیگری آغاز می
رسند. هر چه امیر با شیدایی و  کنند و در بعضی روایت به هم نمی ها با هم ازدواج می روایت

کند  کند و سعی می شود، اما گوهر عاقالنه عمل می دیوانگی رسوای عام و خاص می
ها  روایتمشکالت را یکی پس از دیگر بردارد و به آرزوهایش برسد. هر چند در بعضی از 

ها  اما این تنازی ؛کند دهد و ناز و کرشمه می گوهر به رقیب امیر گوشه چشمی نشان می
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تر امیر و شیفته و شیدا کند و خود را در دل امیر  خواهد هر چه بیش موقتی است و فقط می
تر جا کند. گوهر برای این که ثابت کند دل در گرو امیر دارد، سر مزرعه برایش غذا  بیش
 دهد.  د و در مواقع خطر و مرگ نجاتش میبر می

دهد. وقتی گوهر  امیر را از مهلکه نجات می ،گری است که به دستور گوهر : یاریدرویش
دهد و درویش شود، درویش را واسطه قرار مینش مبنی برکشتن امیر میامتوجه قصد برادر
 گریزد. او از مهلکه می ،دهدبه امیر اطالع می
شود، امیر را  گر محسوب می یاری ،لی که براساس نظریه پراپ: حضرت عحضرت علی

داده را به عقد هم در  آن دو دل ،کند، در خواب در گیر و دار نرد عشق باختن یاری می
کند، به  بار دیگر زمانی که امیر دارد زمین مخروبه را برای کشاورزی آماده می آورد و یك می

کند و بار آخر زمانی  برای کشت و کار آماده میآید و زمین را در مدت کوتاهی  کمکش می
کند که در کمال  آید و خربزه نوبرانه تقاضا می کارد او به سراغش می که امیر خربزه می

گری  بر یاری شود. در حقیقت حضرت علی عالوه روییده پر از خربزه می بوته تازه ،ناباوری امیر
 کند تا شاعر شود. رامت عطا میکمعشوق به او 

: دو حیوانی در زندگی چوپانی و گالشی مردم مازندران نقش مهمی گ و گوسالهگر
 شود.چرکینی معشوق میدارند. گرگ با خوردن گوساله گوهر، باعث ناراحتی و دل

طور که از نامش معلوم است،  همان ،پدر گوهر ،بیگ : حاج صالحپدر و برادران گوهر
داند و در از بین بردن امیر  شأن خود می خان است و برگزیدن دامادی چون امیر را کسر

نیستش کند. برداران گوهر که از منظر نام و   خواهد سر به نوعی می کند، به نقش بازی می
شوند  اند، در کشتن امیر هیچ ابایی ندارند. اما پدر و پسرها در عمل موفق نمی نشانی مجهول

 کند.  و سرنوشت کار خویش را می
همگی نقش غیرفعال دارند و به  ،گر و دوستان گوهر ر و چند رویمادر امیر و مادر گوه

گر هستند. کاری به خیر و شر ماجرا ندارند. هر چند مادر امیر مانع رفتن او به  نوعی نظاره
 د.شوشود، تسلیم میاما وقتی با مقاومت امیر مواجهه می ؛شود دیار گوهر می

عنوان میر هم محمد است، حضرت علی بهدر روایت چالوس غیر از گوهر و امیر که نام ا
 .شودعاشق خدیجه می ،کند که البته آن زمانی که نامش محمد بودگر نقش بازی مییاری

د. چوپان که نامش بنار است شو عاشق گوهر می ،دهد  بعداً که امیر خربزه را به گوهر می
شریر به سلمانی دستور عنوان مانع یا  شود و برادران گوهر هم به عنوان رقیب ظاهر می به

خورد و چوپان با خوردن دل بز  دهند تا امیر را بکشند. البته بز که پوست خربزه را می می
 (.41-51)همو:  کند گر را برای امیر بازی می گردد. قاضی هم نقش یاری شاعر و رقیب امیر می
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 ها افسانه پایان و آغاز
شوند. بلکه راوی بدون مقدمه  ینی آغاز نمیچ ها با مقدمه بر خالف داستان، افسانه معموالً

عاشقانه راوی همان  ۀکند. در افسان ای افسانه را آغاز می ای یا غیرکلیشه با عبارات کلیشه
امیر و گوهر یا طالب و زهره عاشق و معشوق هم بودند و ماجراهایی افسانه »گوید:  ابتدا می

 «کند. را بیان می

 هطالب و زهر ةآغاز و پایان افسان
کنند آن  افسانه آغاز و پایان جالبی دارد. بعضی راویان با خواندن شعر روایت را آغاز می

های عاشقانه با  هم شعر آوازی و بعضی راویان بدون شعر؛ یعنی مثل بسیاری از روایت
چنین  هم «طالب و زهره عاشق و معشوق هم بودند.»شود:  ای شروع می های کلیشه عبارت

کنند، بعضی از راویان کل افسانه را به شعر  سرگذشت را بیان میراویان به دو شکل 
 کنند.  بر خواندن شعر با آواز، سرگذشت را هم روایت می  خوانند و بعضی از راویان، عالوه می

خورد. در روایتی طالب و زهره  های مختلف، پایان متفاوتی برای افسانه رقم می در روایت
ساله  کند و دوباره جوان هجده تنی می ای آب ر چشمهگاه طالب د رسند و آن هم می به

کند. در افسانۀ دیگر طالب، زهره را سوار  شود و به مدت چهل سال در آمل پادشاهی می می
ها سالیان سال زندگی  برد و آن ها را به هندوستان می کند اسب آن کند و فرار می اسب می

در همان  ،رسند میعاشق و معشوق به هم ها به محض این که  کنند، امّا در بعضی روایت می
میرد و طالب هم  که زهره با شنیدن نی طالب می میرند. یا این دهند و می لحظه، جان می

 کند. خودکشی می

 امیر و گوهر ةآغاز و پایان افسان
های کوتاه فقط شود، در افسانهامیر و گوهر به دو شکل کوتاه و بلند روایت می ۀافسان

های بلند مثل گیرد و بس اما در افسانهگوی کوتاه صورت میوگفتیك صحنه و یك 
کند: بله از اول همان داستان امیر، از این قرار که های دیگر، روای روایتش را آغاز میافسانه

( بهار شد، سید بود، 8-16: 1396)فالح، امیر شبی دختری به نام گوهر را خواب دیده بود
الدّین رفت به پیش برادر گوهر  (. مرویست که سیف41-51اسمش سید محمد بود )همو: 

 (. 109: 1393)ذبیحی، فالح،  گفتند گر میآهن  که اسمش را استاد نبی
ای از زندگی این های بلند است منتها فقط لحظههای کوتاه آغاز آن مثل روایتدر روایت

: 1396)فالح، خواستندمیدیگر را مانند: امیر و گوهر خیلی هم ؛کندداده را بیان میدو دل
 ( و...40-27
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اما در امیر وگوهر  ،های مختلف مشخص استپایان سرگذشت طالب و زهره در روایت
کند؛ یعنی پایان اش را به شنونده واگذار میکه ادامهماند، یا اینانگار ناتمام باقی می

 جایی اشاره نشده است.  ،مشخصی ندارد. آیا به هم رسیدند یا نه
آید و ناجی او یان سرگذشت آقای اسحاقی از بهشهر حضرت علی به کمکش میدر پا

 (.16)همو:  شودمی
اندازد مردم نجاتش در روایت منصوری از چالوس امیر چوپان را داخل رودخانه می

اندازد و بعد (. در روایت نسخه خطی امیر چوپان را داخل رودخانه می49)همو:  دهندمی
 (. 49: 1395)ذبیحی، فالح، کند واهد نجاتش دهد، چوپان قبول نمیخ می ،شود پشیمان می

پایان روایت کل امیر و گوهر از میرکاظمی امیر و گوهر به محض رسیدن در آغوش هم 
 (.210: 1374سپارند )میرکاظمی، جان می

 شناسی از منظر ریخت
یر پراپ، (، نوعی نقادی ادبی است که نخستین بار والدیمmorphologie) شناسی ریخت

( در 1895-1970) کار گرفته است. والدیمیر پراپ روسی به ۀهای عامیان در بررسی قصه
 ۀها است، بر آن است که هم شناسی که در حقیقت تحلیل ساختاری افسانه روش ریخت

دهند که  ای دارند. این قواعد، نوعی ژرف ساخت را شکل می ها قواعد بنیادین مشابه داستان
شناسی پراپ ریشه در عالیق  (. ریخت186: 1382)پین، ها یافت قصه ۀدر همتوان آن را  می

ها دارد و پس از پراپ نیز کلود برمون و  ( فرمالیستpositivisticگرایانه ) و مطالعات اثبات
گرایانه  پراپ برداشتی اثبات»آلژیرداس ژولین گریما آن را ادامه دادند و تکمیل کردند. 

(positivistic از روش )عامیانه داشت و آن را با اسلوب مطالعاتی علوم  ۀقص ۀشناسی مطالع
چنان که در علوم اثباتی، اصطالحات  پراپ، هم ةکرد. به عقید ریاضی و فیزیك مقایسه می

 ۀشود، مطالع تر می های مشخصی وجود دارد که هر روز پرداخته بندی نواخت و دسته یك
  (.19: 1386)پراپ، «اده کندها استف عامیانه نیز باید از روش آن ۀقص

های ها در افسانهای شخصیتهویژهپراپ در فصل سوم کتابش نشان داد که نقش
اش در کند. او به دقت و با اتکا به مطالعات گستردهیك مورد تجاوز نمیوفولکلوریك، از سی

 یك مورد را تنظیم کرد. وهای پریان، این سیهای فولکلور و قصهافسانه ةحوز
 پراپ: ۀیك گانوهای سیویژهکردها یا نقشعمل

 aوضعیت اولیه یا تعادل اولیه  .1

 ßغیبت .2
 ᵧنهی یا قدغن .3
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 ȣسرپیچی یا نقض نهی .4
 ƹجووخبرگیری شریر یا پرس .5
 φخبرگیری یا کسب خبر .6
 ƛکاری یا نیرنگفریب .7
 Aشر یا شرارت .8

 Xکمبود یا نیاز .1/8

 Bگریمیانجی پیونددهنده یا ۀلحظ .9
 Cگیری قهرمان قصه یا مقابله اولیهتصمیم .10

 ↑عزیمت یا حرکت قهرمان .11
 Dکننده . اولین کارکرد بخشنده یا هبه12

 Eواکنش قهرمان .13

 Fیابی به عامل جادویی. دریافت یا دست14

 Gانتقال مکانی  .15

 Hمبارزه  .16

 Jگذاری یا داغ گذاشتن. عالمت17

 Iپیروزی .18

 Kرفع مشکل یا شر  .19
 ↓بازگشت .20
 Prگیری یا تعقیب. پی21

 Rsنجات .22

 Oصورت ناشناس. ورود یا رسیدن به23
 Lپایه . دعوی قهرمان دروغین یا ادعای بی24
 Mکار دشوار .25
 Nانجام کار دشوار .26
 Qشناسایی یا شناخته شدن .27

 Exرسوایی شریر یا افشاگری .28
 Tتغییر شکل .29

 Uشریر مجازات .30
 Wعروسی .31
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هایی هستند که فهرست کامل گانه دارای زیرمجموعهیكوهریك از این کارکردهای سی
 ای ذکر شده استهای پریان ترجمه فریدون بدرهشناسی قصهآن در کتاب ریخت

 .(151: 1386)پراپ،

  زهره و طالب آماری های داده تحلیل
گونه نتیجه  توان این می (95-128 :1395با بررسی سه روایت طالب و زهره )فالح،

هم  ها آغاز و پایان مشخصی دارند به نوعی آغاز روایت با تعادل اولیه و به گرفت، روایت
خورد  شود. در روایت دوم از همان آغاز تعادل اولیه به هم می خوردن تعادل اولیه شروع می

عملش به نوعی ذهن  آید. راوی با این شود، بعد مانع پیش می و بعد تعادل برقرار می
کار  کند و برای جلب توجه مخاطب یك شگرد به مخاطب یا شنونده را درگیر خودش می

رسند. در روایت دوم بعد از  ها پایان ثابتی دارند؛ عاشق و معشوق به وصال می برد. روایت می
سپارند، در حقیقت مرگی  وصال عاشق و معشوق به محض در آغوش کشیدن هم جان می

 دارند.تراژیك 
کاری با  یا و بعضی از خویشؤکاری مخصوص افسانه عاشقانه است مثل ر بعضی خویش

معنی واقعی  گیرد. مثالً شریر به توجه به مدل پراپ با تسامح در افسانه عاشقانه جای می
 گیرد. کنند یا کرامت جای جادو را می گران گاهی وقت از عالم غیب یاری می نداریم. یاری

از حالت  ،متفاوت است «امیر و گوهر»با  «طالب و زهره»ه عاشقانه حرکت در افسان
های دور و دراز مثل هندوستان  خطر به حرکت برونه و راه های کم ای و راه حرکت درونه

شود. حرکت در سه روایت به دو شکل است: در بعضی از روایت قهرمان ضمن سفر دور و  می
هرمان بعد از رسیدن به وصال و عروسی دوباره به اما در یك روایت ق ؛(↑↓) گردد دراز برمی

 .(↑↑↓) رود سرزمین دور می
کاری وجود دارد. بعضی  خویش 18در روایت سوم  19و روایت دوم  20در روایت اول 

شوند مانند، جادو یا کرامت یا بازتاب دریافت جادو یا  بار تکرار می کاری چندین خویش
گیرد. در دو روایت ما عالوه بر مانع با دو  رت مییا صوؤکرامت. در هر روایت فقط یك ر

که در روایت سوم فقط مانع سر راه قرار دارد، رقیب را باید  درحالی ؛ایم رقیب مواجهه
 شنونده یا خواننده با توجه به سیاق روایت دریافت کند.

تعادل اولیه، ـ ـ کاری های سه روایت چهارده خویش کاری به هر صورت از مجموعه خویش
کاری یا  به هم خوردن تعادل اولیه، مانع، نیاز یا شیفتگی، جادو، بازتاب دریافت جادو، پنهان

در  ــ یا، عروسیؤجو، تغییر شکل، شناختن، بازگشت، رو جو یا جست و فریب، حرکت، پرس
کاری  دهند. پنج خویش درصد را تشکیل می 50/72هر سه روایت مشترک است که 
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)اول و دوم(،  )دوم و سوم(، کار سخت گر )اول و دوم(، یاری نهی)اول و دوم(، رقیب ــ
درصد را تشکیل  25/17فقط در دو روایت مشترک است که  ــ)اول و دوم( مجازات

)اول(،  گیری قهرمان )اول(، تصمیم نمایی )اول(، راه نقض نهی ــکاری  دهند. شش خویش می
فقط در یك روایت آمده است  ــ()سوم )سوم(، خبردهی )دوم(، غیبت پیروزی اولیه رقیب

 دهند. درصد را تشکیل می 25/10که 
های  کاری ، خویش«طالب و زهره»و  «امیر و گوهر»های گوناگون  از مقایسه روایت
تری برخوردار است و اگر  دستی بیش از انسجام و یك «طالب و زهره»موجود در دو روایت 

های متعددی از  بوده و به مرور زمان روایت بگوییم که از ابتدا طالب و زهره فقط یك روایت
تر  کم «طالب و زهره»دهد که روایت  آن بین مردم رواج یافته است این نشان می

 ده است. شخوش زمانه و مرور زمان  دست
 سه نوع شخصیت یا تیپ نقش اساسی دارند: 

 )طالب و زهر( عاشق و معشوق -1
 رقیب: قادر یا خواستگار زهره و پسر پادشاه( )مانع: برادر خانم و مادر و ضدقهرمانان -2
 گر دارند: چاروداران و درویش(  )افراد مختلف نقش یاری گر یاری -3

 شوند:  بندی می طالب و زهره به شکل زیر دسته ۀکاری در افسانه عاشقان کارکردها یا خویش
 تعادل اولیه و به هم خوردن تعادل اولیه -1
 و تالش و مبارزه)حیرانی و نیاز(  شیفتگی -2
 جو و گریزو جست -3
 کار سخت و انجام آن-4
 یا و جادو ؤر -5
 وضعیت پایان: عروسی -6

امیر و گوهر بسیار متفاوت است. در هر دو روایت  ۀوضعیت متغیر در دو افسانه عاشقان
دست آوردن معشوق تالش  دست آوردن چیزی است؛ یعنی عاشق برای به قهرمان در پی به

( و a) کرد افسانه به آغاز کند. اگر عمل ها را تهدید می ا خطر یا خطراتی که آنام ؛کند می
پایان آن در وضعیت  اصوالً «امیر و گوهر»در افسانه  ،( در نظر بگیریمw) پایان آن را

 «طالب و زهره»اما در  ؛یابد ها ناتمام پایان می ( و در تمام روایتi) نامشخصی قرار دارد
اما پایان آن دو  ؛شود های عاشقانه شروع می آغاز آن مثل همه افسانه ،وضعیت متفاوت است

 رویم: وضعیت کامال متضاد روبه
 .کنند رسند و عروسی می عاشق و معشوق به هم می الف:
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دهند. البته در بعضی از  دیگر جان می ب: به محض رسیدن و در آغوش کشیدن هم
 رسند. به هم نمیهای موجود بین مردم هرگز عاشق و معشوق  روایت
شود گره یا مشکلی است که برای عاشق  چه باعث حرکت در افسانه یا هر داستانی می آن

ایم که برای رسیدن  آید. در هر دو افسانه با برادران معشوق مواجهه و معشوق پیش می
 کنند.  اندازی می عاشق و معشوق سنگ

وقت بود و نبود  اما گاهی ،برد افسانه نقش دارند های فرعی هر چند در پیش شخصیت
 ها فرقی ندارد مثل نقش مادر در هر دو افسانه.    آن

های دیگر از نظر نوع و موضوع قهرمانان اسم  ها اسم دارند، در انواع افسانه شخصیت
اسم  ،ها و قهرمان که نقش تأثیرگذار دارند های عاشقانه شخصیت اما در افسانه ،ندارند

ها حیوانات،  های مبهم دارند. بعضی شخصیت فرعی اسم های اما شخصیت ؛مشخص دارند
 کنند. گر را بازی می اند که گاهی وقت نقش یاری پرندگان و جمادات

 های آماری امیر و گوهر تحلیل داده
گونه نتیجه گرفت،  توان این می (62-91)همو:  «امیر و گوهر» بلند روایت با بررسی سه

غاز و پایان ثابتی دارند. اما این ثابت بودن تفاوت اساسی که آ ها ی مثل همه افسانهیها روایت
شاید  شود. در روساخت دارد. مثالً در روایت دوم با به هم خوردن تعادل اولیه افسانه آغاز می

تر به قصه معطوف کند و درگیری ذهنی را  خواهد ذهن مخاطب را بیش راوی با این کار می
پی ببرند و بگوید موضوع بسیار مهم است. شنونده  تر تر کند تا بر اهمیت موضوع بیش بیش

 برد.  ها پی می لفهؤیا خواننده با حدس و گمان بر دیگر م
شود و به خواننده یا شنونده واگذار  پایان روایت در یك وضعیت نامشخص تمام می

نوع و گونه  هاست که با همه ترین تفاوت این نوع روایت در پایان آن شود. پس مهم می
باید پایان هر نوع افسانه مشخص باشد که  شفاهی متفاوت است. اصوالً یها های افسانه روایت

رسد.  ( به پایان میo-i) های امیر و گوهر چنین نیست. آغاز و پایان روایت به شکل در روایت
های  مایه یا که یکی از بنؤهای عاشقانه است مثل ر ها مخصوص افسانه کاری بعضی خویش
 است. افسانه عاشقانه
رود و  ای است در روایت سوم امیر به هند برای کار می درونه «امیر و گوهر»حرکت در 

 شود.  رود که با امیر مواجهه می گوهر هم برای عروسی با ارباب می
کاری  خویش 14و در روایت سوم  18کاری و در روایت دوم خویش 18در روایت اول 

ها ثابت و بعضی متغیرند.  کاری که بعضی خویشدهند  کارکردهای مهم افسانه را تشیکل می
یا در روایت سوم در عالم بیداری ؤکه همان اتفاق ر حالی در ،یا وجود داردؤدر روایت یك و دو ر
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وضعیت یا تعادل  ــکاری  های سه روایت هشت خویش کاری افتد. از مجموعه خویش اتفاق می
کاری یا نیرنگ، دریافت کرامت، حرکت  اولیه، به هم خوردن تعادل اولیه، فریب یا پنهان

گر( و وضعیت  )یاری کاری بخشنده قهرمان، بازتاب دریافت کرامت، نخستین خویش
دهند. شش  درصد را تشکیل می47در هر سه روایت مشترک است که حدود  ــ نامشخص

سوم(، )اول و  نیاز یا شیفتگی ،)اول و دوم( انجام کار سخت ،)اول و دوم( یاؤر ــکاری  خویش
 ــ )دوم و سوم( )اول و سوم(، و شناختن )اول و سوم(، تعقیب و تالش برای قتل رقیب رقیب

یعنی در یك روایت وجود ندارد و در دو روایت دیگر وجود دارد  ؛در دو روایت مشترک است
)اول(، لحظه  نهی ــکاری  دهند. پانزده خویش درصد را تشکیل می 50/23که حدوداً 
)اول(، رهایی از کار سخت،  )اول(، دعوی قهرمان دروغین ول(، بازگشت قهرمان)ا پیونددهنده

 )دوم(، سوال و جواب از قهرمان )دوم(، مجازات نمایی )دوم(، راه جوو )دوم(، جست دستی هم
 )سوم( و تالش برای نجات رقیب )سوم(، شرارت کمبود ،)سوم( )سوم(، عروسی )دوم(، مبارزه

 دهند. درصد را تشکیل می 50/29وجود دارد که حدوداً )سوم( فقط در یك روایت 
وجود داشت و شامل  «امیر و گوهر»اگر فرض بر این بگیریم که از آغاز یك افسانه از 

های سه  کاری د و به مرور زمان به چند روایت تبدیل شد، با توجه خویششمرور زمان 
تری نسبت  از انسجام کم «گوهر امیر و» ۀهای افسان باید گفت: روایت «امیر و گوهر»روایت 

برخوردار است. شاید دالیل دیگری از جمله  «طالب و زهره»خصوص  ها به به دیگر افسانه
تری داشته  رواج کم «طالب و زهره»به نسبت  «امیر و گوهر»های عاشقانه  که روایت این

 تری داشته است. است. از طرفی اشعار امیری )تبری( رواج بیش
که در دو روایت دوم حرکت فقط به  حالی در ،است ↑↓حرکت به شکل در روایت اول 

بندد، در حقیقت به مخاطب واگذار  . حرکت بعدی در ذهن مخاطب نقش میاست ↑شکل 
اما برگشتی وجود ندارد. چرا که در روایت دوم  ،کند شود. یا به نوعی قهرمان سفر می می

با  «امیر و گوهر»اند و در روایت سوم م جا می رود و همان امیر به محل زندگی گوهر می
 روند و سرنوشت مشخصی ندارند. خیر زمانی به هند میأت

 شود: بندی می کارکردها به شکل زیر دسته «امیر و گوهر»طورکلی در افسانه به
 .تعادل اولیه و به هم خوردن تعادل اولیه و دریافت عامل کرامت -1
 .جو و گریزو جست -2
 .م آنکار سخت و انجا -3
  .شیفتگی و مبارزه -4
 .وضعیت پایانی: نامشخص -5
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 نتیجه
ای هستند که های عاشقانهاز جمله افسانه« امیر و گوهر»و « هطالب و زهر»های افسانه

زنند، اما با توجه شواهد داخل متنی نشان های ایران زمین پهلو میبا بعضی از عاشقانه
ای بین مردم برخوردارند. در عین گاه ویژهدهد که هم قدمت زیاد دارند و هم جایمی

های افسانه از منظر روساخت لفهؤاشتراکات زیادی از منظر موضوع، زبان، فرهنگ و دیگر م
 کند. اند که آن دو افسانه را از هم متفاوت و متمایز میهاییو ژرف ساخت دارای تفاوت

های منسجم و کاملی ایترو «طالب و زهره»هاست، ها در روایتترین تفاوت آنمهم
به دو شکل روایت  «امیر و گوهر»اما  ،ی آغاز و پایان مشخصی استاوجود دارد، دار

های های کوتاه که فقط برشی از زندگی آن دو است که به داستانشود، یکی روایتمی
طالب و »مال شبیه است و دیگر روایت بلند و دارای اپیزودهای مختلف که مانند مینی
تری برخوردار است، حداقل این که پایان افسانه به خواننده واگذار از انسجام کم «زهره
هایی با هم متمایزند. اما از جهت ؛رندگدیشود. منظر موسیقی و آواز هر چند مکمل یكمی

تری  دارای سوز و گداز بیش «طالب و زهره»چرا که قالب، وزن و موسیقی با هم فرق دارند، 
تر  دهد و کم های انسان را در خود اختصاص می تنگی ع عشق و دلتر موضو است و بیش

گرایش مذهبی دارد و  «امیر و گوهر»موسیقی  که درحالیجنبه مذهبی آن مورد توجه است 
 سوی حضرت علی و پیامبر و... و شود به سمت ذهن خواننده معطوف می

هایی گر گوشهان نشانها از جمله زبلفهؤهای افسانه و دیگر ماز منظر روایت و شخصیت
ها نماینده زنان و مردان از فرهنگ کشاورزی و چوپانی منطقه است، هر کدام از شخصیت

های اصلی دو افسانه وجود اما تفاوت فاحشی از نظر شخصیتی بین شخصیت ؛اندمازندران
ز اما ا ،دهدثیر قرار میأشدت شنونده را تحت تبه «طالب و امیر»دارد. تمایالت مذهبی 

لفه شیدایی بیش از اندازه امیر و عاقالنه ؤاند. اولین م جنبه دیگر کارکردها با هم متفاوت
رفتار کردن طالب مورد توجه است. به جز آن که طالب با اذیت آزاری که از جانب نامادری 

امیر با چنین  که درحالینسبت به زهره بدبین شد و سفر به هندوستان کرد،  ،دید
 رو نبود. هبهایی رولفهؤم
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، چاپ های مردم مازندران و ترکمنبهار، قصههای دیار همیشهافسانه، (1374)؛ میرکاظمی، سید حسین
 .اول،تهران: سروش

، چاپ اول: تهران، نشر بلخ وابسته به مازندرانی ۀنامواژه(، 1368)؛ )م.روجا(، محمدباقر زاده بارفروشنجف
 .بنیاد نیشابور

گری ، چاپ اول، مازندران: میراث فرهنگی و گردشخیناگران نوروزی(، 1385)؛ جهانگیر ،نصری اشرفی
  .استان مازندران
بادی، گیلی، آهای: مازندرانی، استرواژگان تبری با همانندی فرهنگ ،(1381)ــــــــــــــــــــــــ؛ 

 .، چاپ اول: تهران، شرکت انتشارات احیاء کتاب5، ج قصرانی
گران و منتقدان، چاپ  دیدگاه پژوهش پازواری از امیر ،(1376)؛ و تیساپه اسدی ریجهانگ ،یاشرف ینصر

 .اول، تهران، خانه سبز
 .، چاپ اول، تهران: آرون2، ج نمایش و موسیقی در ایران ،(1383)ــــــــ؛ ــــــــــــــــــــــــــــــ

، چاپ اول، تهران: ها در ادبیات فارسی واره فرهنگ اساطیر و داستان(، 1388) ؛یاحقی، محمدجعفر
 فرهنگ معاصر.

  



 
 



 

 

 
 
 
 

 یعاشقانة مازندران ياز آوازها« ننهآق»
 یدار مازندران وان نامو آوازخ دان یقیموس/  یعالم میمحمدابراه

 
 
 
 

1تا رسیدم بر لبِِ شیرینِِ یار  ها خوردم بر سر فرهادوار تیشه
 

 

 درآمد
را شماری از هنرمندانِِ « ننه آق»است. « ننه آق»نامِِ یکی از آوازهای محلیِِ رایج در مازندران، 

ویی بوده نامِِ بان« ننه آق»اند. در صورتی که  معنی کرده« مادربزرگِ پدری»بومی به اشتباه 
 داشته است.« احمدعلی»دلی به نام  که عاشقِِ سوُته

اش شعرها سروده و با آوازی حزین و احساسی لطیف  احمدعلی در فراق و دوریِِ معشوقه
کرد. سپس با  ه میماو بوده، زمز ۀسوخت ۀذهن و سین ۀکه به احتمالِِ قوی، ساخته و پرداخت

 نی شد.دست به دست شدن در میان مردم فراگیر و همگا
شود، به همین نام در بینِِ  ننه تکرار می ها که نام آق آواز و برخی چهارپاره ةگوشوار ۀبرپای

 چنان در طول زمان ماندگار گردیده است.مردم رواج پیدا کرد و البته هم
مٌه رٌه هَدر  ـ لَنگر بٌدایی« ننهآق» -1کنم:  ها اشاره می وار به دو مورد از گوشواره نمونه

 مه ره زِِندوُن بدایی. ـ تٌکوُم بدایی« ننهآق» -2 بدایی.
جو وآواز یاد شده است که نگارنده با تحقیق و جست ةنوشتار زیر پژوهشی میدانی دربار

شهرستان ساری که اطالعاتی از « مشهدِ آق»و « نوده»سال دو روستای از برخی اهالی کهن
 ۀکش جامعای پیش یر در قالبِِ مقالهاند، گردآوری کرده و به شرح ز دادگی آنان داشتهدل

 کند.  هنر می ۀموسیقی مازندران و اهالی فرهیخت

                                                                                                                                              
 شود. داری میکندلوس نگه ة)قاشق چوبی( نوشته شده بود که در موز  ی کچهاین بیت بر رو 1
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 ننه آق
« ننه آق»چگونگی پیدایش آواز  ةخورشیدی، جهت پژوهش دربار 1398شانزدهم بهمن 
  1، بخش کلیجانرستاقِِ ساری رفتم.«نوده»های آن به روستای  و گردآوری دوبیتی

سنِِ  این روستا و هم ةننه، زاد سمنان واقع شده است. آق ساری به 25نوده در کیلومتر 
آبی و دارای قدی  دختری سپیدرو، چشم« ننه آق»خاتون،  ۀاست. به گفت 2خاتون اسماعیلی

 که پدرش اربابِِ نوده بوده است. 3«لطفی» ةمتوسط و از خانواد
ننه  کِ آقچا عاشقِِ سینه« مشهد آق»از اهالی روستای « احمدعلی احمدی»فردی به نام 

رو( حداکثر یك  بُر و مال مشهد تا نوده با پای پیاده )میان شود. در آن هنگام، از آق می
 نیم زمان نیاز داشت. و ساعت
چشم از جهان  ــ زادگاهِ شوهرش ــ« ترم»در روستای  1395یا  1394ننه در سال  آق

های بارزش این بود که  ییکی از ویژگ ــ خاتون اسماعیلی ــ ی راوی ۀگفت ۀفرو بست. برپای
 در راه رفتن تند و تیز بوده و شعرهای بومی زیادی از بَر داشت.

متأهل بوده، اما فرزندی نداشت. از هنگامی که « amdaliاَمًدَلی »مشهور به « احمدعلی»
سرود و با  اش شعرها می ننه شده بود، زنش را رها کرده و همواره برای معشوقه آق ۀشیفت

زبانان رواج دارد، نجوا  در میانِِ مردم منطقه و تبری« ننه آق»اکنون به نام  آوازی که هم
کرد. شاید این آواز به نوعی در گذشته وجود داشته، اما چون جز این، سند دیگری در  می

ننه ثبت و ماندگار شد  مردم به نام آق ۀتر چنان در ذهن و سین دست نداریم و از همه مهم
رو، روشن است که باید بپذیریم این آواز که  . از اینشدانکارناپذیر که تبدیل به یك واقعیت 

ننه، یعنی احمدعلی است که احساسات و  آق ۀباخت ذهنِِ دل ۀدارای متر آزاد است، ساخت
 خود را به مدد شعر و آواز بیان کرد. ۀعواطف عاشقان

هل بودن أنبود، متننه راضی به ازدواج این دو  راوی، یکی از دالیلی که پدرِِ آق ۀبه گفت
در بیست  ،رس احمدی قرار بگیردکه دخترش دور از دستاحمدعلی بوده است. و برای این

 دهد.  ای به نام عرب، او را شوهر می کیلومتری شمال نوده، روستای ترم با خانواده
مشهد(، پدر  بر اساسِِ مفهوم شعرهای موجود و روایتِ راوی )آقای مهدوی از اهالی آق

به دلیل نفوذی که در دستگاه حکومتی آن زمان داشت، احمدعلی را به مدت بیست ننه  آق
نیروهایش  ۀشهر کنونی( محبوس کرد و حتی پیش از آن، به وسیل روز در زندان شاهی )قائم

 او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داد.
                                                                                                                                              

 ننه بوده است. سنِِ آق نام خاتون اسماعیلی از دوستان و هم دوستم شیدالـه برزگر رفتم که مادرش به ۀ. نوده به خان1
 ، روستای نوده.1313 ة. راوی: خاتون اسماعیلی فرزند محمدابراهیم، زاد2
 ننه، عبدالحسین لطفی بود. . نام پدر آق3
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  گوشواره
 q nanǝ tǝkom bǝd@yi@ ننه تکوُم بٌدایی آق

 وجودم[ را لرزاندیننه! ]با رفتارت  آق
 mǝ rǝ zendon bǝd@yi مٌه رٌه زِِندوُن بدایی

 ]سرانجام[ مرا به زندان انداختی
 @att@ šu baxǝtmǝ node-ye sahr ی صحرا اَتّا شو بَخٌتًمه نوده

 شبی در صحرای نوده خوابیدم
 @ǝl@hi bamire masih te rik الهی بَمیره مسیح تِه ریکا

 پسرت بمیرد! 1«مسیح»الهی! 
 @at att@ ču zuyi ču kǝrdǝ sǝd اَت اَتّا چوُ زوُیی چوُ کرده صدا

 رسید زدی، صدای آن ]چندان زیاد بود که[ به گوش همگان می هایی که بر من می چوب
 @mašti @q nanǝ-o- dǝl rǝ b@d bǝd ننه وُ دل ره باد بٌدا مَشتی آق

 ننه ]با دیدن این صحنه[ دلش پاره گشت مشهدی آق
 

ننه در تٌـرٌم ازدواج   که آقپس از این»ماعیلی از سرگذشت احمدعلی بیان کرد: خاتون اس
پـژوهش   ۀاما، در ادام« کرد، احمدعلی ناامید شده و آواره گشت و دیگر اثری از او پیدا نشد.

سرگذشت احمدعلی که با چندتن از بستگانِِ او از جمله محمد مهدوی پرسیده شـد،   ةدربار
ازدواج کـرد   احمدعلی به مشهد مهاجرت و در همان شـهر، مجـدداً  همگی تأکید داشتند که 

جـا   آهنِِ مشهد مشغول به کـار گردیـد و سـرانجام در همـان     . در راه2که دارای سه دختر شد
دادگـی بـه بـار نشسـت ایـن اسـت کـه شـیدایی و          چه از ایـن دل  هر روی، آن  به درگذشت.

او  ۀهـای عاشـقان   رها بسراید و زمزمـه سواد شع ورزی، موجب شد تا یك انسانِِ عاشقِِ بی عشق
شود و در نهایت که آوازی به آوازهـای  « ننه آق»ناکی به نام  سببِِ پیدایش آوازی حزین و غم

 مازندران افزوده شد.
داستانش طوالنی و گاهی از واقعیت  هایی که در مازندران متداول است، معموالً منظومه

با « ننه احمدعلی و آق» ۀشود. اما داستان عاشقان گیرد و تبدیل به افسانه می نیز فاصله می
های موجود در  که متعلق به دوران پهلوی دوم است، منسجم و مانند منظومه توجه به این

                                                                                                                                              
 ننه( بوده است. )پدر آق« لطفی»از نیروهای ارباب « مسیح. »1
کند که از او یك دختر داشت. پس  رو دوباره با فرد دیگری ازدواج می ای نداشت. از این . احمدعلی از زنِِ نخست، بچه2

آهن، زنِِ سوم  مشهد، پس از اشتغال در راه که به مشهد عزیمت کرد، زنِِ اول، دوم و دخترش را رها کرد و در از این
 اختیار کرد.
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به شکل  هایی است که معموالً های مردم نیست و فقط دارای آوازی پرمغز و سروده سینه
شود که البته، شماری از آن، در  می ها دیده پاره نیز در بین آن چهارپاره است، اما گاهی پنج

اند، با  هایی را که راویان فراموش کرده گذشت زمان، فراموش شده و از بین رفته است. مصرع
 چین مشخص کردم. نقطه

ننه از  ها از زبانِِ احمدعلی است. دلیل این موضوع، ترسِِ آق سروده ۀجالب است که هم
 پدرش و شرم و حیای زنانه بوده است.

بار توسط  نخستین 1354یا  1353ننه، در سال  اثر شنیداریِِ موجود، آواز آق ۀپای بر
پس، در بین  صورت رسمی اجرا و به اهالی موسیقی معرفی شد که زین حسین طیبی به

های  گو با اهالی، چهارپارهو نگارنده با گفت چنان ادامه دارد. های موسیقی گسترش و هم گروه
ها بوده  تر از این ننه سروده، گردآوری کرده است. مطمئنا بیش زیر را که احمدعلی برای آق

 د.شکه در اثر گذشت زمان، از یادها محو 
 čand šu baxǝtǝmǝ node-ye nǝsom  نٌسوُم« ی نوده»چَند شوُ بَخٌتـٌمه 

  نوده خوابیدم« نسومِِ»چند شبی در جنگلِِ 
 kǝndǝs-o- valik-o- bayyǝ mǝne šom  کندس وُ ولیك وُ بَیـٌّه منه شوُم

 شامِِ من شد« ولیك»و « ازگیل»
 un sar je dar bǝmo me j@ne x@hun اون سَر جه دَر بٌمو مِه جان خاهون

 رو خواهانِِ من نمایان شد از روبه
 vǝne hǝmr@ daynǝ de t@ zane nom  راه دَینه دِه تا زَنِِ نوُم وٌنه هم

 راهش دو تا زن بودند هم
 att@ zivar biyǝ att@ gǝlandom   گٌلَندوُم یٌه اَتّا اَتّا زیوَر بی

 « اندام گل»و دیگری « زیور»یکی 
*** 

 @att@ ruz burdǝmǝ tǝrǝme sahr  صحرا« تٌرٌمِِ»اَتّا روز بوُردٌمٌه 
 رفتم« ترم»روزی به صحرای 

 @badimǝ @q nanǝ dar šunǝ nǝš  ننه دَر شوُنه نشا  بَدیمه آق
 رود ننه به نشا می دیدم که آق

 @vǝne šǝle šǝlv@r rǝ dakǝtǝ v  وٌنه شٌلِِ شٌلوار ره دَکٌته وا 

 دیگری داد ةاش را جلو باد، شلیته
 @ǝl@hi amdali bavo te fǝd    الهی اَمدَعلی بَووُ ته فدا

 الهی! احمدعلی فدای تو شود
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*** 
 @čand ruz baxǝtǝmǝ amre-ye sahr  صحرا« ةاَمر»چند روز بختمه 

 خوابیدم« 1امره»های چند روزی در صحرا
 @xod@vand biyǝle h@ji te rik  یٌله حاجی ته ریکا خداوند بی

 ای حاجی! خداوند، پسرت را حفظ کند
 @mǝn-o-me delbar rǝ un j@ hǝd@ j  2من و مه دلبر ره اوُن جٌه هدا جا

 به من و دلبرم را سکونت دادی و پذیرایی کردی
 .......... 

*** 
 delbare sǝre piš hay@t-o- b@ru  ط وُ بارودلبرِِ سٌرِِه پیش حیا

 در حیاط منزلِِ دلبرم، بارو است
 helǝ baytǝ b@di dǝlǝ hastǝ su  هِلٌه بَیته بادی دله هَسته سو

 صاحب داخلِِ اتاق روشن بوده است چراغِِ بی
 v@van rǝ dǝm@sǝm t@ mǝn burǝm lu  واوَن ره دٌماسٌم تا من بوُرم لو 

  بروم )وارد اتاق شوم(به کمك بادبند باال
 j@nǝ delbar še m@re piš baxǝtu  جانِِ دلبر شه مار پیش بَختو

 دلبر عزیزم، پیش مادرش خوابیده است

*** 
 kahare y@bu-o- narm narme qadǝm   نرمِِ قدم کَهَرِِ یابو وُ نرم

 دارد یابوی کهرم را که نرم نرمك گام بر می
 tǝ rǝ sǝv@r bavom burǝm t@ varǝnd  «دوَرن»ته ره سوار بَووُم، بوُرم تا 

 بروم« ورند»سوارش شوم تا به روستای 
 me delbar est@ɂǝ x@lǝ-ye darvǝn  ی دَروٌن مِه دلبر اِستائه خاله

 اش ایستاده است دلبرم، روی سکوی خاله
 b@l rǝ dingǝnǝm vǝne ǝspe gǝrdǝn  بال ره دینگنم وٌنِه اٌسپه گردن

 سپیدش حلقه کنمدستانم را بر گردن 
*** 

                                                                                                                                              
 امره نام روستایی است در جنوب ساری. 1
ننه از نوده فرار کرده و شبی را در صحرای روستای امره  شود که احمدعلی و آق از این چهارپاره چنین برداشت می 2

 داری کرده است. آنان را نگاه ــ حاجی ــاند که فردی  خوابیده
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 mǝn t@ sǝl@r darǝ kǝmbǝ du bǝ du  دره کمبه دو به دو« سٌالر»من تا 

 دَوَم می« 1ساالر دره»من تا 
 šombǝ sangtǝr@šon mǝn zambǝ sar xu من زمبه سَرخو 2تراشونشومبه سنگ

 زنم تراشان که رسیدم، چُرتی می به سنگ
 fǝrd@ zohre gǝdǝr ling darǝ bǝxu  فردا ظهر گدر لینگ دَره بٌخوُ

 فردا، هنگام ظهر پایم به زنجیر است
........ 

*** 
 @att@ šu baxǝtmǝ node-ye sahr  صحرا« ةنود»اَتّا شو بختمه 

 خوابیدم«  نوده»شبی در صحرای 
 @avvǝl botǝnǝ mǝne tane qǝv   اوّل بوُتنه منه تَنِِ قٌوا

 گیر کردند(ننه، احمدعلی را دست آقنخست، قبای تنم را در آوردند )نیروهای پدرِِ 
 @ǝl@hi bamire masih te rik  الهی بَمیره مسیح ته ریکا 

 پسرت بمیرد!« مسیح»الهی! 
 @at att@ ču zuyi ču kǝrdǝ sǝd  اَتّا چو زوُیی چو کرده صدا اَت

 رسید زدی، صدای آن ]چندان زیاد بود که[ به گوشِِ همگان می هایی که بر من می چوب
 @mašti @q nanǝ-o- dǝl rǝ b@d bǝd  ننه وُ دل ره باد بدا آقمشتی 

 ننه ]با دیدن این صحنه[ دلش پاره گشت مشهدی آق

*** 
 delbar j@n tǝ mǝ rǝ kǝl@q h@kǝrdi  دلبرجان تٌه مٌه ره کالغ هاکردی

 کوه و بیابان کردی ةدلبرجان! مرا چون کالغ آوار
 node rǝ bahiti yǝl@q h@kǝrdi  هاکردیره بهیتی یالق« نوده»

 طوری که مرا فراموش کردی[گذرد )جا خوش کردی( ]به در نوده بسانِِ ییالق به تو خوش می
 mage j@ye digǝ sǝr@q h@kǝrdi  مگه جای دیگه سراغ هاکردی 

 مگر در جای دیگر، یار دیگری گرفتی!؟
 mǝ rǝ mǝsle rǝqon tǝ d@q h@kǝrdi   مه ره مثل رغون ته داغ هاکردی

 مرا به سان روغن داغ کردی
                                                                                                                                              

 گذرد. کالی جنوبی می ای است که از جنوب روستای پهنه نام رودخانه. 1

 . روستایی است در جنوب ساری.2
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*** 
 att@ šu baxǝtmǝ “node-ye” nǝsom  نسوم« ةنود»اَتّا شو بَختمه 

 نوده خوابیدم« نسومِِ»شبی در جنگلِِ 
 kǝndǝs me n@h@r-o- valik mǝne šom  کٌندس مه ناهار وُ وَلیك مٌنه شوُم

 ازگیل ناهارم و ولیك شام من شد
 bǝlbǝle hǝv@ rǝ hǝd@me peqom   بلبل هوا ره هٌدامه پغوم

 به بُلبلی پیغام دادم
 q nanǝ rǝ badi b@hur me salom@  ننه ره بَدی باهوُر مه سلوم آق

 ننه را دیدی سالمم را برسان که ]اگر[ آق
*** 

 sǝl@r” darǝ-ye lu xǝrmǝ bǝč@ u“  لو خٌرمه بٌچا اوُ  ةدَر« سٌالر»

 خورم آبِِ سردی می« ساالر دره»ۀ لبِِ رودخان
 fǝrd@-ye baɂdǝz zohr ling darǝ bǝxu  ردای بعدازظهر لینگ دَره بٌخوف

 فردا، هنگام ظهر پایم به زنجیر است
 q@ye rayis tǝ nakǝn du bǝ du\tu bǝ tu@ یس ته نکن دو به دو/ تو به توئآقای ر

 قدر[ مرا نَدَوان/ تابم نده یس! ]اینئآقای ر
 dast rǝ rasǝn baytǝ bahiyǝ kahu  یٌه کَهو دَست ره رَسٌن بَیته بَهی

 دستم را رَسَن کبود کرد
*** 

 node-ye” malǝ-o- un d@re hali“  مَله وُ اون دارِِ هَلی« ةنود»

 روستای نوده و آن درختِ آلوچه
 sǝ t@ kij@ d@štǝ @q@-ye lotfi  سه تا کیجا داشته آقای لطفی

 آقای لطفی سه تا دختر داشت
 vǝne gate kij@ fekre jǝh@zǝ  وٌنه گَتِ کیجا فکر جهازه

 دخترِِ بزرگ او به فکر گردآوری جهاز است
 vǝne xurde kij@ ɂ@šǝq mǝj@zǝ  وٌنه خوُردِ کیجا عاشق مجازه

 ]اما[ دختر کوچکش به دنبال عاشقی است
*** 
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 q nanǝ rǝ beštnǝ šišǝ-ye miyon@  مییون 1ۀننه ره بِِشتنه شیش آق

 ننه را سوار ماشین کردند آق
 mǝn vǝn j@ rad baymǝ yǝk asbe midon وٌن جه رَد بَیمه یك اسب میدونمن 

 گاه اسب از او فاصله گرفتمبه اندازه یك گردش
 burdmǝ sig@r bayrǝm mǝn dame dekon   بوُردمه سیگار بَیرم من دَمِِ دِکوُن

 رفتم که دکان سیگار بخرم
 badimə še də dast rə denə təkom  بَدیمه شِه دٌه دست ره دِنه تٌکوم

 کند تکاند و خداحافظی می ننه[ دو دستش را می دیدم ]آق
*** 

 nā dəl dārmə me dəl qərār bahire  نا دل دارمه مه دل قرار بَهیره

 نه دلی دارم که آرام و قرار داشته باشد
 nā dəl dārmə me hamdam yār bahire  دم یار بهیره نا دل دارمه مه هم

 دم من یار دیگری بگیرد منه دلی دارم که ه
 har ki xānǝ tə rə me jā bahire  هر کی خانه تٌه رٌه مِه جا بَهیره

 خواهد تو را از من بگیرد هر کس می
 zəməston tu hāyre bəhār bamire  زمستون تو هایره بهار بَمیره

 زمستان تب کند، بهار بمیرد
*** 

 amdali rə baytnə yahyā-ye nəpār  اَمدلی ره بَیتنه یحیای نٌپار

 گیر کردند یحیی دست ۀاحمدعلی را در کوم
 fəlāfəl davəstnə vəne har də bāl  فٌالفٌل دَوٌستنه وٌنه هَر دٌه بال

 هر دو دستش را بستند فوراً
 nədānə  məjāl-o- bakəše sigār  ندانه مجال وُ بکشه سیگار 

 مجالش ندادند ]که حتی[ سیگاری بکشد
 āqnanə rə bayre hākəne fərār  هاکنه فرار ننه ره بَیره آق

 ننه را به چنگ بیاورد و فرار کند ]که شاید[ آق
*** 

 attā ruz daršimə mən samte vāston «واستون»اَتّا روز دَرشیمه من سمت 

                                                                                                                                              
 . منظور از شیشه، خودرو است.1
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 رفتم روزی به سوی روستای واستان می
 "un sar je dar bəmo "zivar" "gəlandom «گلندوم« »زیور»اون سَر جِِه دَر بٌمو 

 را دیدم 2«اندام گل»و  1«زیور»رو  از روبه
 bātmə burin bārin me yāre nādon  باتمه بوُرین بارین مه یارِِ نادون

 گفتم: بروید به یار نادانم بگویید
 nodeh-o- āqmašad baymə sargərdon  مَشَد بَیمه سرگردون نوده و آق

 مشهد سرگردان شدم ]که[ در نوده و آق
*** 

 āq nanə rə baytnə yahyā-ye nǝpār  ننه ره بَیتنه یَحیایِِ نپار قآ

 را در نپار یحیی پیدا کردند« ننه آق»
 fəlāfəl davəstnə har də bar-o-bāl  فٌالفٌل دَوستنه هَر دٌه بَر وُ بال

 درنگ هر دو دستش را بستند الفور و بی فی
 əlāhi bamire "lotfi" te bərār  ته برار« لطفی»الهی بَمیره 

 برادرت بمیرد! « لطفی»الهی، 
 dətər mər nədāyi baymə dār bə dār  دٌتٌر مٌر نٌدایی، بَیمه دار به دار

 دخترت را به من ندادی گرفتار و سرگشته شدم
*** 

 āq nanə ande nakǝn biqərāri  قراری ننه! اَنده نکن بی آق
 قراری نکن )نگران نباش( قدر بی این«! ننه آق»

 əmsāl pāyiz-o- kəmbi arusi  ال پاییز وُ کمبی اَروُسیامس
 کنیم هنگامِِ پاییزِِ امسال، عروسی را برگزار می

*** 
 te kāre veste mən bahimə rəhā  ته کارِِ وِِسته من بَهیمه رٌها

 گیر شدم به خاطر عشقِِ نافرجامِِ تو، افتاده و زمین
 me bāl rə davəstə saməd kadxədā  کدخدا 3مه بال ره دَوٌسته صمد

 ]با ریسمان[ بست« صمد»دستانم را 
*** 

                                                                                                                                              
 ننه. است از اهالی نوده و از دوستان آق یینام بانو 1
 ننه. نوده و از دوستان آق یاست از اهال یینام بانو 2
 ه بوده است.. صمد اسماعیلی، کدخدای روستای نود3
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 kufə sangtərāšon mən zambə dorə  تراشون من زَمبه دورهکوفه سنگ

 گردمتراشانِِ کوفه شده، میدر سنگ
 āq nanə dar "tərəm" dard naunə čārə  دردِ نَوُنه چاره« ترم»ننه دَر  آق

 شود نمیننه در ترم هست، دردم چاره و درمان  آق
 agər barvinən me sad sare gərdən  اگر بَروینن مه صد سَرِِ گردن
 اگر صدجای گردنم را ببُرّند

 tə rə dast nayrəmbə šo embə tərəm  تٌه ره دست نیرمبه، شو اِمبه ترم

 آیم کنم و هر شب به ترم می تو را رها نمی
*** 

 me bāl rə davəstnə yahyā-ye nəpār  مه بال ره دَوٌستنه یحیای نٌپار

 )بهار خواب( یحیی بستند« نپار»دستانم را در 
 šabe tārik biyə hākərdmə fərār  شبِِ تاریك بییه هاکردمه فرار

 در تاریکیِِ شب فرار کردم
 əlāhi "zinət" tə rə bayre āzār  ته ره بَیره آزار« زینت»الهی 

 شدی دچار آزار و بیماری می« زینت»الهی 
 neštə baxəsəm bar sare vəne bāl  بر سَرِِ ونه بالنِشته بَخسم 

 ننه( بخوابم ]که[ نگذاشتی بر روی بالِِ او )آق
*** 

 agər bavoše jān sad-o- pənjāh sāl  پنجاه سالواگر بَووُشه جان، صد

 پنجاه سال هم زمان ببَرَداگر صدو
 šab-o- ruz darəmbə mən təne dənbāl  شب و روز دَرمبه من تٌنِه دنبال

 شب و روز به دنبال تو هستم
 te piyər čap-o- rāst davəstə me bāl یٌر چَپ وُ راست دَوٌسته مه بال تِه پی

 پدرت، دستانم را به شکل چپ و راست بَست
 mə rə ču bazoɂə dəl naynə qərār  مٌه ره چو بَزوُئه، دل نَینه قرار 

 قرار توست بر من کتك ها زدند، اما دلم بی

*** 
  hāji te xənə rə dakəfe bəlā  حاجی! ته خٌنٌه ره دکفه بال

 ات بالها و بدبختی جاری شود!! حاجی! در خانه
 mən-o- āq nanə rə če kərdi jədā  ننه رٌه چِِه کٌردی جٌدا من وُ آق
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 ننه را جدا کردی!؟ چرا من و آق
 agər mə rə qānun bakše pāye dār  اگر مه ره قانون بَکشه پای دار
 اگر قانون مرا به پای دار بکشد

 āq nanə jān tə rə nakəmbə engār  ننه جان، ته ره نکمبه انگار آق

 کنم ام است را رها نمی ننه که جانانه آق
*** 

 attā šu baxətmə bālā-ye nəsom  اَتّا شو بَخٌتمه باالی نسوم

 خوابیدم« باال نسوم»شبی در ]جنگلِِ[ 
 de tā māh badimə har də zane nom  ه زَنِِ نوُمدِه تا ماه بَدیمه، هَر دٌ

 دو تا مهربانو دیدم که بسانِِ مهتاب بودند
 ager mən xāmbə bayrəm vəšone nom  اگر من خامبه بَیرم وٌشونِِ نوُم

 اگر بخواهم نامِِ آن دو را بگویم
 attā zivar xālə attā gəlandom  «گل اَندوُم»خاله اَتّا « زیور»اَتّا 

 بودند 2«گل اندام»و دیگری  1«زیور»اله یکی خ
*** 

 ننه های متداولِِ آواز آق گوشواره
 amān āb darə kuzə   اَمان آب در کوزه 

 امان!آب در کوزه هست
 āq nanə bahitə nomzə\ delbar bahitə nomzə ننه بَهیته نومزه / دلبر بهیته نومزه آق

 ننه نامزد گرفت/ دلبرم نامزد گرفت آق
*** 

 amān in kār či vonə   ان این کار چی ووُنهاَم

 امان! این کارم ]چه سرانجامی[ دارد
 mə rə didār ke vonə   مه ره دیدار که ووُنه

 رسد دیدارمان کی فرا می
*** 

                                                                                                                                              
رود که این دو از  کند. گمان می هایش از این دو بانوی یادشده به نیکی یاد می احمدعلی همواره در سروده 2و  1

 اند. آورانِِ خوبِِ او بوده پیك
2 
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 kijā yalə bədāyi   کیجا یَله بٌدایی

 دختر! سرگشته و هرزه گردم کردی
 mə rə talə bədāyi   مه ره تَله بدایی

 دام انداختی مرا به
*** 

 kijā təkom bədāyi   کیجا تٌکوُم بٌدایی

 دختر! ]با رفتارت وجودم[ را لرزاندی 
 mə rə zendon bədāyi   مٌه رٌه زِِندون بٌدایی

 مرا به زندان انداختی
 *** 

 amān in dard čə dardə   امان این درد چه درده 

 امان! این درد چه ژرف و عمیق است!
 kijā te rang če zardə    زردهکیجا ته رنگ چه 

 دختر! رنگِ رُخت چرا زرده است
*** 

 kijā langər bədāyi   کیجا لَنگر بدایی

 دختر! توقف کردی
 mə rə hadər bədāyi   مه ره هَدٌر بٌدایی

 مرا مفت از کف دادی
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 ننه آق
 حسین طیبی از دودانگه ساری: راوی
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 راهنمای آوانگاری
 

 التین یفارس التین فارسی
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 رقص با قمه و قمه در سنت آستیایی
 فیِِِِ یرالن صلببتامِدکتر 

 مسعود حقانی پاشاکی ترجمه:

 
 
 
 

 گفتارپیش
مردم  های جشن در آن دیدن امروزه قمه در گذشته، با رقص آستیایی محبوبیت وجود با

 اجرایش بر روی طریق از آن با آشنایی اکثریت، برای نتیجه، در. غیرممکن شده است تقریباً
 این محتوای که است روشن .شود می حاصل ای حرفه رقصندگان توسط[ ها در سالن]ها  سِن

 به زدن دست در شان مهارت و رقصندگان مهارت دادن نشان به تنها توان نمی را رقص
 به اساسی را نقش باید ظاهراً معنای وجودی آن، درک برای. کرد خالصه دار لبه های سالح
. داد اختصاص رقص از آن برگرفته شده، نام که ،[رقص] آن ویژگی ترین مهم عنوان به قمه،
 یك به وشد جدا  آستیایی سنتی لباس از ضروری عنصر یك عنوان به قمه که این از پس
 شد. موم و مهر رقص این سرنوشت گشت، نمایشی بدل آلت

 گرفت قرار تحلیل و تجزیه دمور تفصیل به ل.ن.گریکورُوا توسط آن های نمایشی نسخه
 شاهدان گفته به»: داد پُرجوش و خروش و هنرمندانه نسبت های رقص دسته به را آن که

. شد می اجرا زمان هم طور به جوان مرد دو توسط تنها رقص های دور این گذشته در عینی،
 رقص، طول در. شد شروع کم سرعت با رقص. داشتند دست در قمه یك فقط رقصندگان

 تمام. یافت می کاهش دوباره شد و تیزتر می آن سرعت: کرد تغییر بار چندین عتسر
 ها رقصنده وقتی. بیاید پایین پا کل نبود قرار. شد می انجام پا انگشتان روی رقص حرکات
 یك از پس. درخشید می برق نیز مثل بود دستانشان در که هایی قمه شدند، می زده هیجان

 را هایی قمه و دادند کاهش را سرعت رقصندگان شمشیربازی، تحرکا ترین پیچیده از سری
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 قمه دو کدام هر به کنار از تماشاگران زمان این در. گذاشتند سر پشت 1بِِشمِت یقه پشت

 را هایی قمه شمشیربازی، جدید پیچیده حرکات تعدادی انجام از پس رقصندگان. دادند دیگر
 طور همین. شد داده می دیگر قمه دو ها م آنکدا به هر. دادند قرار جلویی بشمت یقه پشت

 با و گذاشتند می دهان در را ها آن ها رقصنده شد، آوری جمع قمه 14-12 کدام هر از تدریج به
 در. ماند می قمه باقی 2 همیشه رقاصان دستان در... و گرفتند می کاله زیر گرفته، می دندان
 سپس. زدند زمین به شطرنجی شکل به را ها نآ و را انداختند ها قمه نوازندگان رقصیدن، حال

 نبود قرار که درحالی کردند، می ها قمه بین دادن مانور به شروع جوان مردان رقص، ادامه با
 [.170 :1961 گریکورُوا..« ]زنند دست زمین در کرده گیر های قمه به جوان مردان

 خود چشمان با که کسانی از بختانه خوش
 آن طبیعــی محــیط در را رقــص ایــن اجــرای

 تماشـا ـــ   کـوبی بـومی   پـای  یـك  فضای در ــ
 چنـین . ایـم  کـرده  دریافت اطالعاتی اند، کرده

ــت ــایی یادداش ــه ه ــط ک ــروف ب.آ. توس  آلبُ
توگــانُف ]و م.توگــانُف  [372:2005روف آلبُــ]

 فـوق  توضـیحات  بـا  اند، شده تهیه[ 1977:91
 بـه  ها آن زمان، همان در. دارند کامل مطابقت

 دو توسـط  آن اجـرای  و رقـص  ادیانفر نسخه
 هـا  رقصنده که زمانی .کنند اشاره می بالغ مرد
 بلکـه  آورند، نمی بیرون خود غالف از را ها قمه
 ایـن  هـا  آن میـراث  .انـد  داشـته  را هـا  آن فقط

 بنـابراین، . کنـد  تکمیـل  اساسـی  جزئیـات  قمه را بـا  با رقص ایده که کند می فراهم را امکان
 .اند تکمیل شده کافی طور ها به رقص این کل، در کنیم که فرض توانیم می

 سنت در قمه

 و زندگانی رقصندگان جان آشکار خطر بررسی، مورد رقص های خاص ویژگی از یکی
تماشاگران  و اجراکنندگان خود برای خوبی به و شان کارگیری قمه توسط به دلیل به که است

 رخ رقص این حین اجرای در رد کهدا واقعی اشاره حوادثی آلبروف به ب.آ.. محسوس است
  .[372:2005آلبروف ] است داده

                                                                                                                                              
 .تادهسیا قهیبافتند با  یپنبه م ایاقوام ترک و ماوراءقفقاز، از کتان ،پشم بز و گوسفند و  انیدر م یرونیبِِشمِت: لباس ب 1

 .م(-) های ایران شد. این لباس بعدها لباس فرم نظامیان روسیه تزاری و قزاق

 دو مرد بالغ رقص با قمه توسط
 )به نقل از م.ص.توگانُف(
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ــاره م. ایــن در : نویســد مــی نیــز توگــانُف ب
 را اجـرا  ترین خطرناک آخر قمه دو با رقصنده»

 هر با را حرکاتی خود دستان با و دهد می انجام
 طــور بــه را هــا آن گــویی داده، انجــام هــا آن دو

 راسـت  پـای  به سپس و چپ سمت در متناوب
 خود خودی به رقص این گاهی در .کوبد می خود

 توگـانف ] «یابـد  مـی  پایـان  رقصنده با جراحت
1977 :91 .] 
 خاصی عاطفی شدت رقص به امر البته این
 تماشـاگران  توجـه  کـانون  در را قمـه  و بخشید

 زبـان  در کـه  شناسـی واژگـانی   ریشـه . داد قرار
 [مـه عَخَ[  хъама/ хъæмаَقمـه  بـه  آسـتیایی 

 «قمـه » qam’a آن منشـأ  و دهـد  مـی  نشـان  را آن قفقـازی  مشـترک  وجـود  دارد، داللـت 
 [.  IES II: 260-261] است فارسیـ  عربی

 بسیار سنت به مستقیم آوردن روی مهیب، شیء این فرهنگی وضعیت درک برای
 سنتی چیستان در توان می قمه را با رقصنده یك تصویر به غیرمستقیم رهااش .سودمند است

 کرد. مشاهده( آستیایی (нæзы به کاج نوئِلی یامعمولی  مورد درخت کاج رد آستیایی
 [28:2000تمنُوا]

Иу æфсæддон нæм ис,  
Æмæ йæ сæры цъуппæй йæ къахы онг 
 Иууылдæр хъаматæ у. 

 داریم جو جنگ یك ما

 پا تا سر از او پس

 .قمه پوشیده است تمام

 
 اما ندارد، وجود قمه با رقص اجراکننده مبنی بر مستقیمی ۀنشان هیچ فوق چیستان در
 داشته وجود واضح سیمای شخص دیگری آن در که سنتی فرهنگ در دیگر گاه جای تصور
 نقاشی به این رابطه در. مطابقت دارد شده داده توصیف با دقیقاً پس ؛است دشوار باشد،

 .کنم می اشاره دهد، می نشان قمه با را ای رقصنده که توگانُف م. معروف

 یکی از ارکان رقص با قمه
 توگانُف( )به نقل از م.ص.
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این چیستان  سادگی، صرف نظر از
 که است ذکر قابل. بسیار آموزنده است

، سیمای آنتروپومورفی [چیستان]در آن
مثابه تصویر یك  به را وارگی( )انسان
 . دهد شرح می جوی جنگ

 او که( صنوبر یا) کاج این، بر عالوه
 که است درختی شناسند می آن با را
 استفاده جنازه تشییع مراسم در

 با که دشو می معلوم یعنی شود، می
 . دارد پیوند دیگر جهان
 این کننده تعیین باره نقش  این در

 رساند که ظهور می ۀرا به منص واقعیت
است  ابدیت شریك سبز، همیشه درخت

 آستیایی) درگذشتگان بزرگداشت روز در واقع، در. وابسته فصل اندکی تغییر به و
зазхæссæн)، زندگی درخت نوعی ساختن برای کاج یا بید از æлæм [نیز توجه  ،واژه عَلَم به

 [این واژه هم از نظر آوایی و هم کارکردی با واژه علم در فارسی مقاربت دارد. مترجم شود.
 :IES125–126, IES IV: 290 I] ] شود.  می این واژه استفاده

 .مکن می اشاره درخت این مورد در یدیگر به چیستان تعابیر این تأیید در

Адæмы æхсæн саударæг ус. 
 .دارد عزا لباس که است زنی مردم میان در

 
 چنین هم سال، طول در تغییر بدون سوگ، در زن یك سیاه لباس شده، ارائه چیستان در

 اولین چیستان، در. داشته باشد مستقیم دیگر ارتباط جهان و مرگ با که دهد می اجازه او به
 عمل مرگ ابزار عنوان به البته جو، جنگ یك ویژگی عنوان به ،مرگ از ای نشانه عنوان به قمه
 داشته وجود رقص خود در باید که معنایی عمق درک برای چیستان همین حتی. کند می

 ناپسند [امر] از ای، اسطوره عدبُ به دنیوی امر از را قمه ،چیستان چنین هم. است کافی ،باشد
 .کند می تعیین رقص کل برای را ای رهاسطو چیستان دیدگاه. برد قدسی می امر به

 .آورد دست به توان شخصیت آشکار می یك رقصندگان بین رقابت جفتی، رقص یك در
 پا، انگشتان روی چرخیدن و رقصیدن با ها آن: »کند می توصیف گونه این توگانُف م. را این

 او و بزند، ضربه دیگری خواهد به می نفر یك نمودندکه می وانمود و کردند می حرکت قمه با

 اجراکننده رقص با قمه
 )به نقل از م.ص. توگانُف(
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 و تیزتر حرکات. رساند می حریفش به( الکی البته) ضربه یك طفره رفته، خود، نوبه به نیز
 اطراف مردم. آیند می به هیجان ها رقصنده درخشیدند، می برق مثل ها قمه شد، می تر سریع
 ،برسانند آسیب دیگر یك به است ممکن ها رقصنده که این ترس از خودشان، گاهی
 [90: 1977 توگانف.« ]شدند می جدا هم از زور به و کنند، تحمل وانستندت نمی

 

 
به  باید است، بخشیده شورانگیزی چنین رقص به چیزی چه دقیقاً که این درک برای

 در بازتولیدشده های پیرنگ و ای اسطوره اولیه های نمونه حاوی که آورد روی 1نارت نامه رزم
 که است 2«آهشارتاگ» و «آهشار» نارت دوقلوهای با اه آن ظاهر مقایسه در. است رقص
 .کشتند را دیگر یك 3«دزراسه»ها،  آب [پادشاه] دختر دست برای اختالف یك در واقعاً

                                                                                                                                              
 انینامه نارت در م از رزم یگوناگون یها است. نگاشته ایاوست تبار یرانیمردم ا یهنینامه م نام رزم یا حماسه نَرت، 1

و سامان اصفهانی در ایران ترجمه  نسخه آستیایی این حماسه توسط مریم شفقی دست است. در یقفقاز شمال یتبارها
 و چاپ شده است.

باری کشته  سفأکه به گونه ت نامه نارت،که برادران دوقلویی بودند، از پدری به ناماوریزماک، دو تن از پهلوانان رزم 2
 شوند.می
عاشق او  بخشد و که آهشارتاگ زندگی دوباره بهش می ها دونپتیر دزراسه یا دزراسا دختر پادشاه سرزمین آب 3

 شود. اثر اشتباهی موجب مرگ آهشار و آهشارتاگ می ولی بر ،شود می

 خنجر با رقصندگان رقابت
 )به نقل از م.ص. توگانُف(
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 از یکی مربوط، آب عنصر با یابی زیبارو دست برای دوقلوها رقابت که است توجه قابل
 با[. 161: 1997 نامه انشد] شود می تلقی اروپایی هندو های های خاص اسطوره انگیزش

 ها منجر قمه با دوئل آن در که دارد وجود حماسه در تری کم تراژیك های قسمت ،این وجود
  رسد. می پایان به خشنودی با کامالً شود، اما نمی رقیبان مرگ به

 

 

 نقاش م.ص. توگانُف -آهشارتاگ  و مرگ آهشار



 

 

 
 
 
 

 ترکمن یموسیق
 فرهنگ خلق ترکمنو  هنرمحقق فرهنگ، /  ییکاکا میرح

 
 
 
 

 آن تکامل فرایند به تاریخی و اجمالی نگاهی
 ترکمنستان، های جمهوری گروه منظور رود، می مرکزی آسیای از سخن که هنگامی

. است تاجیکستان و( یانگ هنی) چین ترکستان از قسمتی قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان،
 زندگی مختلف های خلق از زبان ترک میلیون چهل 1998 سال آمار پایه بر مرکزی آسیای در

 که کنونی ازبکستان مردم و ها خوارزمی. هستند ترکمن هاآن از میلیونرچها که کنند می
 صحبت فارسی زبان های شاخه از یکی به میالدی یازده قرن تا و دارند ایرانی أمنش
 شهرهای در ترکی زبان. شدند زبان ک تر طورکامل به میالدی سیزده سده از کردند، می

 ها مدت فارسی زبان اما درآمد، نوشتاری شکل به میالدی دهشانز قرن از نخست ترکستان
 فرهنگی مراکز مثابه به سمرقند و بخارا مانند شهرهایی. ماند باقی ادبی غالب زبان عنوان به
 . کردند ایفا عرصه این در بزرگی نقش ادبی و

 تمامی ذوب منطقه به دوران این در خود جغرافیایی اوضاع دلیل به مرکزی آسیای
 سراسر آن درخشش که آورد وجود به را  مشترکی فرهنگ و شد تبدیل بزرگ های هنگفر

 ادوات تنوع و غنا دراثر مرکزی آسیای موسیقی. گرفت فرا نیز را هندوچین تا حتی آسیا،
 دوران در منطقه این موسیقی از. یافت راه چین تانگ سلسله وریتامپرا دربار به حتی خود
 کمی شناخت( پانزده سده) تیموریان تسلط تا مرکزی یایآس به اسالم گسترش از پس

 لحاظ از چه مغولی،ـ  ترکی موسیقی نفوذ و ثیرأت دوره که تیموریان دوره در. دارد وجود
 فرهنگ از آن تفکیك موجبات است، موسیقی اشکال جهت از چه و موسیقی ادوات انتخاب

 . شد فراهم عربی و فارسی موسیقی
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 تبار مغول پادشاه اکبرشاه، دربار تا موسیقی اجرای برای قدیم خراسان دانانموسیقی
 بر فارسی زبان به موسیقی تئوریك های رساله. شدند می دعوت( 1556 -1605) هندوستان

 و شکل تغییر دوره بعد ها مدت. دهندمی گواهی زمینه این در هندوستان با ارتباط وجود
 در سیاسی های دگرگونی از پس اما فرارسید، دیگریك بر منطقه های موسیقی متقابل تأثیر

 سنن سوسیالیستی، شوروی هایجمهوری به مرکزی آسیای هایجمهوری تبدیل و منطقه
 و هاترکمن ها،قزاق که طوریبه یافت، تکامل مستقل طوربه هاآن از یك هر موسیقی
 .بخشند  تکامل و کنند حفظ را خود سنتی موسیقی توانستند قرقیزها
 «هیوبوسی» چوبی پوشش و سیم تارِِ سه یا دو با عود مانند موسیقی ادوات یبرخ

(huobusi) ،«قوبوز» (qobuz)، «البابو» (lababu) ،«رباب» (rabab) ،«پیپا» (pipa)، «باربد» 
 مورد در امر همین. است بوده چادرنشین های خلق همه استفاده مورد (barbad) «باربت» یا

 یا «باربد. »کند می صدق نیز ،شود می ساخته اسب دم موی از آن تارهای که ،کمانچه
 200حدود یعنی یابد، رواج چین و ایران درهندوستان، آن که این از پیش هامدت «باربت»

 سازهای افغانستان باختر منطقه در. است داشته وجود مرکزی درآسیای میالد از پیش سال
 موسیقی ادوات یادآور که شده حفظ (دوسر فلوت و چنگ فلوت، نوعی قبیل از) زیادی
 سال 200 به مربوط و شده یافت ترکمنستان در که یونانی هنری اثر یك در. است یونانی
 شده تصویر فلوت نوعی و طبل با یونانی های افسانه از ای صحنه است، مسیح میالد از پیش
 باستانی شهر دیوار روی های نقاشی در میالدی ششم سده در چنین هم یونانی چنگ. است

 در بودایی های مجسمه در. است تشخیص قابل نیز سغدیان دوره به مربوط ،«افراسیاب»
 مانند شرق، خاص موسیقی ابزار نیز میالدی 200 سال حدود به مربوط افغانستان باختر
 آثار در. اندشده تصویر کوتاهدسته چنگ و دارزاویه چنگ دوطرفه، خمرهایِِ طبل

 و دوتار راههم به چهار، تا یك سده به متعلق دیگری سازهای افراسیاب، رشه از آمدهدستبه
 نوازندگان های نگاره( ختن واحه) شرقی ترکستان در. شوند می دیده خوارزم در رایج تنبور

 در میمونی با طبل نوعی و باربد دار، کلید فلوت ،(نیقره ویژهبه) بلند فلوت مانند موسیقی،
 متعلق تصویرهایی چنین. اند شده یافت میالد از بعد سوم یا دوم سده به متعلق نواختن حال

 آرشه. اند شده کشف نیز توخارستان و( قدیم بلخ) باخترستان در میالدی هفتم سده به
 و هفتم های سده در شدند، می نواخته زنان توسط که باربد و دارزاویه چنگ باستانی، چنگ
 تسلط دوران در سازها این. شوند می پدیدار( انتاجیکست) «پندشکند» در میالدی هشتم

 .یافتند تریبیش رونق سمرقند و هرات در تیموریان
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 ملی موسیقی و ها ترکمن
 در نفر چهارمیلیون حدود یعنی ها، آن سوم دو که هستند ترک اقوام از یکی ها ترکمن
. دارند ستزی افغانستان در بقیه و ایران در نفر میلیون2 حدود ترکمنستان، جمهوری

 ارتباطی هیچ فرهنگی لحاظ به گفت توان می که دارند وجود نیز ترکیه و عراق در ها ترکمن
 همانند ها ترکمن موسیقی. ندارند ترکمنستان جمهوری و افغانستان و ایران های ترکمن با

 محلی های ترانه: است جداگانه بخش دو دارای دارند، چادرنشینی منشأ که هایی فرهنگ دیگر
 محلی هایترانه. شوند می نامیده «باغشی» آن،  سرایانترانه که ایحرفه موسیقی و خلقی ای

 از. نوازند می دوتار ها«باغشی» و شوند می راهیهم( نی نوعی Tüidük) «تویدوک» با معموالً
 الله» ،(ترکمن جوان دختران برای( Läle) «الله»از توان می محلی شماربی های ترانه میان

. برد نام(  Toi توی) عروسی های ترانه ،«یاریار» الالیی، برای ای ترانه( Läle Hüvdi) «هودی
( مذهبی) مخصوص روزهای و رمضان ماه برای مذهبی های ترانه زنان ایران، ترکمنستان در
 های ترانه و( Movlud) «مولود» نام به اسالم پیامبر تولد برای هایی ترانه مردان و خوانندمی

 زنان میان نیز ها رقص برخی بیست سده آغاز تا. دارند رقص با راههم «ذکر» نام به هصوفیان
 فرهنگ در ،شده می دعا باران بارش برای ها آن در که هایی ترانه چنینهم. داشت رواج

 چشمه سر اسالم از پیش به متعلق فرهنگی از ها ترانه این. اند داشته وجود ترکمن موسیقی
 .اند شده تشکیل نیز جدید موسیقی های گروه امروزه این، بر عالوه .گیرند می

 ترکمن موسیقی دواتا
 تویدوک قارقی
 بلند نی یا و قزاقی ویژه به و تاتاری فلوت همانند و مخصوص ای دهنه بدون بلند، فلوت
 و نامند می «بوقوم یدی» را آن رو این از و شده تشکیل بند هفت از که است ایرانی موسیقی

 در «سونو» یك در فلوت این. دارد سوراخ شش و است متر سانتی چهل حداقل آن اندازه
 صدای درجه و شود می نواخته ترانه راه هم به نوازیتك یا مختلف ساز دو برای ای قطعه

 .است موسیقی «اوکتاو» یك حدود آن آهنگ

 تویدوک یدیلل
 بیست حدود و وراخس چهار یا سه که ای نی قره یا (dilli tüidük) تویدوک دیللی

 .دارد درازا مترسانتی
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 قوپیز
 یا زمبورک این قدیمی ساختار و است کودکان و زنان برای فلزی( زنبورک) زمبورک

 «اوزان» را آنان که قدیم سرایان ترانه. است شده منسوخ امروزه که بوده ازچوب «قوپیز»
(ozan )نزد آن شبیه امروزه که طرفه ود «قوپیز. »اند شده می نوا هم «قوپیز» با نامیدند می 
 .است بوده نیز ها ترکمن استفاده مورد است، رایج ها«قرقیز»

 دوتار
 حلقه با پرده سیزده به دوتار در صداها. گرفت را «قوپیز» جای بعدها که( Dutar) دوتار

 در دوتار های سیم برای. دارند را خود مخصوص نام هاپرده از هریك که شده تقسیم فلزی
 برخی. است گرفته را آن جای فلزی سیم بعدها اما شده، می استفاده ابریشم از آغاز

 سنن و مراسم در رسیده، دیگر نسل به نسلی از که ایران هایترکمن نزد دوتار هایملودی
 .اند شدهمی نواخته کنندهراهیهم عنوان هب ملی

 قیجاق
 استفاده شده خشك کدوی از آن ساختن برای کهن دوران در و دارد را کمانچه شکل

 خیوه های ترکمن از پیش، سال دویست ازحدود را «قیجاق» هاترکمن. است شده می
 موسیقی مکتب در تنها. است یافته گسترش جاهمه در کنون تا آن از استفاده و اندگرفته
 .شدنمی برده کاربه قیجاق( ماری) «مرو» شهر

 (ترکمن کالسیك موسیقی خواننده) باغشی
 با و است معنوی های ارزش و «جمعی آگاهی دارپاس» معنی به ها ترکمن نزد «غشیبا»

 های باغشی اما. است متفاوت دارد، وجود ترک هایخلق سایر های فرهنگ در که «شامان»
 که است استادی معنی به ،«خلیفه باغشی» .دانست ها«شامان» وارث توانمی را ترکمن

 ظاهراً که شدهگزارش مواردی. است بوده شیخ ـ  صوفی مقام دارای و داشته شاگردانی
 باران و کردهمی باران طلب خود دوتار و ها ترانه با سالی خشك دوران در «باغشی»

 برای تا اند شدهمی دعوت «تویدوک قارقی» و دوتار نوازندگان یا ها« باغشی. »است باراندهمی
 را خود هنر که است ایحرفه ای خواننده هرچیز از پیش «باغشی. »بنوازند موسیقی بیماران

 لحاظ به «باغشی» حرفه. است رسیده استادی مرحله به خود و گرفته فرا استاد یك نزد
 سده پایان در اما. است بوده مردان ویژه خود، سنتی چنینهم و فرهنگی و تکنیکی های پایه

 گذشته، در. نوازند می هم دوتار که شدند پدیدار نیز زن ای حرفه های خواننده بیست
. خواندندمی «یاناماچی» بنوازند، توانستندنمی موسیقی وسیله هیچ که را هایی«باغشی»
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. خواندند می ترانه «تویدوک قارقی» نوازنده یك یا دوتار نوازنده یك راههم به ها«یاناماچی»
 دوتار به دخو ها«باغشی» و خوانند می را خود های ترانه نیز ها«باغشی تویدوک» امروزه
 تقویت و راهیهم برای دوم دوتار یك و( کمانچه) «قیجاق» یك با اکثراً و هستند مجهز
 به برای مهمی و خاص نقش( کمانچه) «قیجاق. »شودمی استفاده «باغشی» دوتارِِ صدای
 .کند می ایفا دوتار برابر در شنوندگان آوردن هیجان
 :هستند متفاوت دیگریك با که دارد وجود «باغشی» گروه دو ها ترکمن نزد در
 های داستان مانند ترکمنی کهن و شفاهی های داستان از که ها«دِستانچی»ـ 1

 . دهندمی ارائه را نوینی مفهوم «اوغوزنامه»
 و جنگ مذهب، اخالق، ازعشق، خود( tirme) «تیرمه» شعرهای در که «تیرمچی» ـ2

 . خوانند می ترانه شکار
 هر. شوند می تبدیل دیگریك به( آوازـ  آیدیم) شعر و نثر ،(destan) «دستان» در

. شود کوتاه تواند می موقعیت به بسته و شود می تشکیل آواز سی یا بیست از «دستان»
 ها،«دستان» در. است محدودتر دیگر سنن با مقایسه در سرایی بدیهه و نوازی بدیهه

 زهره» ،«کرم و اصلی» ،«غریب و صنم شاه» مانند ترک جهان عاشقانه معروف های داستان
 مانند قدیسان های افسانه و( کوراوغلی) قهرمانی های داستان راه،هم و «حورلوقغا» ،«طاهر و
 به قدیم های«باغشی. »شوند می حکایت «حنیفه محمد» و «طایی حاتم» ،«آدم ابراهیم»

 سنت. دبودن شاعر خود اغلب شعر، از هنرشان توسعه و تکامل ناپذیریجدایی خاطر
 که جایی ،«هووز تاش» منطقه از ترکمنستان جمهوری شمال در رزمی های منظومه
 روش و سبك به اما منظوم داستان. گیرد می ریشه است، ها«دستانچی باغشی» گاهخاست
. دارد رواج نیز( مرو) «ماری» شهر جمله از ترکمنستان، جمهوری شرقی جنوب در دیگری

 را ترکمن طوایف که کوراوغلی هایداستان قهرمانان ربارهد تربیش «هووز تاش» شهر در
 نیست، جدا آن از و است دوتار نوازنده خود که «باغشی. »شود می خوانده اند، کرده  متحد
 «یولوتان» شیوه در. شود پشتیبانی «قیجاق» نوازنده توسط باید موسیقی اجرای هنگام

(Iolotan )چشم( کمانچه) «قیجاق» ازبه و دشو می پوشیدوتارِِ از غیر دیگری دوتار آن جای 
 کامل طوربه رزمی منظوم داستان یك بر حداقل «دستانچی» یك. شود می نواخته باغشی

 .است مسلط شعر پانصد تا صد بر «تیرمچی» یك و( منظوم داستان شش تا پنچ گاهی)
 داماق» و( بم صدای) «سوز آلقیم» مانند است، متنوع ترکمن موسیقی در صدا تکنیك
  (.زدن چهچه) صدا لرزاندن یا «قاقماق
 :دارد وجود «مقام» نام به سازیقطعه پنچ ترکمن موسیقی در
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 الر مقام» ـ4 «مقامی آیرالیق» ـ3 «مقامی دپه گؤگ» ـ2 «مقامی باش قونگور» ـ1
 «الر سالتیق» ردیف یك همانند که قطعههفت از موجود ردیف یك و «شادیللی»ـ 5 «باشی
 و( فلوت) «تویدوک» وسیلهبه هم ها، مقام برخی. شودمی نامیده «الر قیرق» و دهش عنوان

 «لوتوالر» ،«اِرکِك» ،«آیرالیق» ،«قونگرباش» مانند ؛شوندمی نواخته دوتار وسیلهبه هم
(Lotular)، «گلین» (Gelin)، «توی» ،«هوودی» (Toi )تویدوک برای اصل در) مقام 
 تقسیم قابل( yol) «یول» بزرگ سبك چهار به ایران های ترکمن موسیقی. است( فلوت)

 :هاستآن ایمنطقه و قومی گاهخاست گربیان که است
 اجرا بم صدای با و است ساده ملودی یك دارای که( گورگن منطقه از) «یولی گورگن»ـ 1

 های ترکمن خاص( arvachyoli) «یولی ارواح» مانند ،(Dämänä) «دمنه» ـ2. شود می
( chiva yoli) «یولی خیوه» ـ3. است شناسایی قابل سادگی به آن زیرترِِ صدای با که نخراسا

 یا «ماری» منطقه از( Mary yoli) «یولی ماری» ـ4 است خاص صدایی تکنیك با و خیوه از
 های بندیرده (.کمانچه) «قیجاق» بدون و زیر صدای با «یولی ساریق» چنینهم و است مرو

 ـ2 «گوگلن» و «یموت» ـ1: دهند می تشخیص شرح این به وشر یا سبك هفت دیگر،
 منطقه) «ساریق» و «سالیر» ـ4( تپهگوگ آباد،عشق) «تکه آخال» ـ3( آروات قیزل) «دمنه»

 (.هووز تاش) «قارداشلی» ـ7 «چاودور» ـ6( چارجو) «ارساری» ـ5( ماری یا مرو
 مالنفس یا کمینه ختومقلی،م اشعار از غزل و( tirme) «تیرمه» ترکمنستان، جنوب در

 گاه سکونت که( قفقاز شمال) «استاورپول»در. شود می اجرا( ترکمن بزرگ شاعران)
 های باغشی با کالسیك موسیقی خوانندگان روش است، ترکمن اقلیت هزار پانزده

 ها،ترکمن میان در. است حیوانات روده از هانآ دوتار سیم و دارد اختالف ترکمنستان
 (سورانختنه) سنت یا تولد جشن مانند شبانه جمعی های نشست و هاجشن به ها باغشی
 گاه ها باغشی آوازخوانی و شوندمی نامیده «سازصحبت» مراسم گونهاین. اند شدهمی دعوت

 باشالماق» در آوازهایی از ها باغشی موسیقی اصلی هسته. است داشته ادامه صبح تا شب از
 در که ایگانهسه بخش و( بم) «الر آیدیم چکیملی» و( وسط) «الر آیدیم اورتا» و(« زیر)

. دشومی تشکیل( دارد وجود نیز قرقیزها و ها قزاق نزد و) شود می منعکس دوتار صدای
 گسترش را آوازی شناسیتیپ گانه،سه بخش این جوار در ترکمن موسیقی مدارس برخی
 ایرانی موسیقی قدیم تئوریك مفهوم یك خود که) اندنامیده( Perde) «پرده» را آن و دادند
 «موخامس» ،«باشی الر مقام» مانند است، راههم دوتار پرده با اصلی بم صدای(. است

(muchammes)، «آچیقشیروان» و «پردهپرده» . 
 یك نخست قسمت پایان) «یاریلماق» ،(شروع) «باشالماق» را جداگانه و تك فازهای

 موسیقی در. نامندمی( موسیقی قطعه پایان) «چیقماق» و( اوج نقطه) «شیروان» ،(قطعه
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 بین و شمال های ترکمن نزد تنها که داشته وجود« nama»نامه اصطالح ترکمن
 برخی در گذشته، در. است دادهمی را پرده ملودی معنی و داشته رواج ها«قالپاققره»

 های ترکمن. بودند برشمرده را پرده ملودی یا« nama» نامه 62 ترکمن، موسیقی مدارس
 آن در که دارند دیگری بندیطبقه کنند،می رعایت عیناً را معینی موسیقی سبك که ایران

. «پردهشیروان» ،«پردهقیامت» ،«گوگلن» ،«نوایی» ،«پردهباش: »دارد وجود اسم و مقام دو
 را یملود دستگاه ریتم دیگر زبان به یا ایرانی موسیقی هایدستگاه ایران های ترکمن

 تاش در) «موخامس» و «تشنید» ،«الر قیرق» ،«نوایی: »اساسی حالت چهار و پذیرفته
 درباره دیگری هایبندیدرجه موسیقی مدارس برخی البته. اندکرده مشتق هاآن از را( هووز

 مهم مقام یك ،«قونگورباش» آن، برعالوه و دارند «موخامس» و «تشنید» ،«الر قیرق»
 .دارد وجود نیز شودمی شامل را دوتار هایپرده تمامی که دیگری

 است، آن ترینمهم که «دپه گوگ» :مانند اند شده اضافه ها مقام این به هم دیگری انواع
 ابراهیم» ،«یانجاتما» ،(nelergöründi) «لرگوروندی نه» ،«چوقای برکلی» ،«آیرالیق»

 به موسیقی ترکمن، محلی و یسنت موسیقی برابر در بیستم قرن در. آن امثال و «شادیلی
 در که روس سازانآهنگ 1930 های سال در. شود می پدیدار سمفونی و غرب سبك

 موسیقی با انطباق در مجلسی موسیقی و کُر برای آثاری داشتند، اقامت ترکمنستان
. گ. آ» و «اوسپنسکی. آ. و. »آوردند وجودبه ترکمن ملی موسیقی پذیرش با و ترکمنی

 هایسال در. کردند ادا زمینه این در را بزرگی سهم روس، سازانآهنگ «شاپوشنیکف
 شاه: »جمله از شدند، خلق ترکمن و روس سازانآهنگ کاریهم اثر در بزرگی آثار 1940

 از «پامیق آق» ،(1944) «افعوض آتار دانگ» و «شاپوشینکف. آ» از «غریب و صنم
 «آبادان» دوستانهمیهن اپرای ،«موخاتف ولی» و «بروسکی زنوسکو فدورویچ آلکساندر»
 سمفونی سویت ،«قلیف آشور» و «میتوس سرگیویچ یولی» از «مجنون و لیلی» و( 1943)
 هاینگاره» و «طاهر و زهره» اپرای «موخاتف .و» و «شاپوشینکف. گ.آ» از «ترکمن»

 «شختر. س.ب» از( Aldar köse) «آلدارکوسه» دیگران، و «واسیلنکو. ن. س» از «ترکمنی
 نام به «موخاتف» از بزرگی اثر 1960 های سال در. «کورچمارف. آ.ک» از آثاری چنینهم و
 از( 1960) «آورشگفت حکیم» های بالت. شد ساخته( 1967) «خونین الرأس خط پایان»
 از( 1971) «فناناپذیری» و( 1967) «بادسوزان مرگ» و «موخاتف نوری» و «راویچ. م»
 وجودبه« آگادجیکف( دوردی آمان) آمان» از «فیروزه» بالت چنینمه «نوریمف چاری»

 از نیز ترکمنی های سمفونی. بودند هنر این تکامل و گسترش دهندهنشان که آمدند
 از( 1969) «تکه گارهاین و نقش» سمفونی جمله از. آمدند وجودبه 1950 دهه های سال

 خدای دوردی بایرام» از سویت ،«موخاتف. ن» از( 1977) سمفونی سه ،«نوریمف. چ»
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 «موخاتف. و» از سمفونی دو و( 1979) «خدیرف آتار دانگ» از سمفونی ،(1946) «نظرف
 نوری» ،«رجبف رجب» ،«یفتقی مراد آق» مانند زانیسا آهنگ ها، سال این در(. 1980)

 و مجلسی موسیقی برای آثاری «نیازف قربان اورازقلیچ» و «نوریف دوردی» ،«ممدف خال
 پیانو برای ایقطعه از توان می چنینهم. آوردند وجود هب شاد موسیقی و سمفونیك ارکستر

 «نوریمف. س» اثر کنسرت «دستان» و «ممدف خال.ن» اثر( 1962) «دوتار صدای» نام به
 1.برد نام «قلیف. آ» آثار و
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 یقیموس صنعت فکولتۀ یندگیسرا درةیکف نتیداتس کستان،یتاج ستۀیشا شۀیهنرپ
 بانوان از یکی زاده، تورسون رزایم نام به کستانیتاج صنعت و فرهنگ یدولت دانشکدة یمردم

 سن که ،یفصَ ماهرخسار زادهیفصَ نوا بلبل و سبك صاحب و استعداد صاحب و هنرمند
 گفتار، خوش و اراده كین انسان ،یفرهنگ معروف چهرة است، دهیرس شصتبه  مبارک
 محسوب کامل یمعن تمام با فرد و مشهور و محبوب آوازخوان وجدان، پاک و قول راست

 یقیموس یژانرها رشد به دنیبخش تیتقو ،یمردم یسرودها نمودن ایاح دوباره در افته،ی
 صنعت و فرهنگ ساحۀ اختصاص بلند متخصصان یساز آماده در آموزگار چون هم و یملّ

 .بازد یم و است دهیباز ماندگار مهمّ نقش
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 لۀئعا در( آباد کُمسومول) نورآباد ۀیناح در 1962 سال لیآور پنجم ماهرخسار زادهیفص
 ،یا لهئعا در. است شده بزرگ یفرهنگ طیمح در گشاده، یهست عالم به چشم یچ خذمت

 صنعت و فرهنگ و داستان و شعر ،یقیموس و سرود است دهیرس کمال به ماهرخسار که
 در. است نموده سپار ره هنر عالم یسو را او سازگار طیمح نیهم محض داشته، یعال ارزش
 محل مردم اشتراک با ییها محفل اش یپدر خانۀ در مخصوصاً زادگاهش، در او یکودک آوان

 نواختن ها، داستان و شعرها دنییسرا با ها ذوق صاحب ها آن در که گشتند، یم برگزار
 یمعنو فراغت نیحاضر به ییسرا فلك و ییسرا مقام شش و یقیموس یملّ یها اسباب

 دوتار ودنب یدولت یچ خذمت وجود با ماهرخسار پدر ها محفل نیا در. دندیبخش یم
 یدوتارنواز لیم که ،ینفر هر به و فرزندانش به را یملّ ساز نیا یها ینازک و نواخت یم

 ماهرخسار دل و کرد یم ینواز دف وندانیپ حلقۀ در لهیعا در زین مادرش. آموخت یم داشت
 .کرد یم گرم ما یواال و یباستان صنعت و هنر به را کوچك

 توانسـتند  یفرهنگـ  سـازگار  طیمحـ  آوردن فـراهم  بـا  پـرور  اتیادب و دوست کتاب نیوالد
ــدان ــل فرزن ــامور و کام ــه را ین ــترب ب  تی
 یخلقــ شــاعر هــا آن از یکــی کــه رســانند،

. باشـد  یمـ  اویـ  یفصـ  گلرخسار کستانیتاج
 گلرخسار، شعر شب در محض 1978 سال

 کسـتان یتاج سـندگان ینو اتّفاق تاالر در که
ــزار ــگرد برگ ــار د،ی ــا ماهرخس ــرودن ب  س

 یرو به خواهربزرگش یشعرها از یا نمونه
 هنـوز  او که یزمان یعنی آمد، بزرگ صحنۀ

ــهیم مکتــب هشــتم صــنف در  لیتحصــ ان
 کـه  بـود،  یشب شعر یمبرّ شب آن. داشت

 اسـرار  و دیشناسـان  خلـق  بـه  را او بار نیاوّل
 را بودنش خوب ندةیسرا و استعداد صاحب

 یهـا  یکـوب  کـف  گرم، استقبال. نمود فاش
 هنــر و یقیموســ و شــعر انهــوادار بـردوام 

ــاتکرار ــار ن ــه را او دل ماهرخس ــنعت ب  ص
 بـه  جداً او و نمود تر گرم هم باز یندگیسرا

ـ  یایـ دن وارد کـه  آمد، یا خالصه  کـران  یب
 .گردد یکسب ندةیسرا گشته، صنعت
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 کرد ختم ینمونو رفتار و یاعل و خوب خوانش با را انهیم مکتب 1980 سال ماهرخسار
 نام به کستانیتاج صنعت و فرهنگ یدولت دانشکدة فلك شعبۀ در دنیگرد جو دانش یبرا و
 فلك شعبۀ زمان آن دانشکده در که بس از. شد سپار ره دوشنبه شهر به زاده تورسون رزایم

 شرق، یقیموس شعبۀ به باباقوالو احمد صنعت استاد هیتوص با ماهرخسار نمود، ینم تیفعال
. دیگرد جو دانش بلند عنوان سزاوار ده،یسپار تحجّ یمردم یسرودها و مقام شش اختصاص

 برنا مقام شش ژانر یهمتا یب استاد ل،یاص هنرمند از جوان ماهرخسار لیتحص هنگام
 از کوتاه مدّت كی در کرده، بر از را اش نموده انتخاب شۀیپ یها ینازک از یاریبس اسحاقاوه

 زمان هنوز را او که ،بود نیا. داد درک بودنش بلند استعداد یدارا و ذوق صاحب
 .نمودند دعوت کار به ویراد و ونیزیتلو تۀیکم مقام شش سمبل نآ به اش ییجو دانش

 هنرمند یبانو نیا رینظ یب یها تیّموفق و شهرت اوج امیّا ،گذشته قرن هشتاد یها سال
 یشورو اتّحاد سابق نینش كیتاج یها منطقه گرید و کستانیتاج قلمرو تمام در. بودند
 ماهرخسار. نمودند یم شاد را یقیموس و سرود تشنگان خاطر گشته، انداز نیطن شیهاسرود

 عام و خاص مقبول کشین پندار و بخش عبرت رفتار خوش، گفتار ،یندگیسرا یعال صنعت با
 .بود گشته

 ماهرخسار دانشکده در لیتحص هنگام کردن، ییهنرنما بزرگ یها صحنه در وجود با
 برنا لیقب از یبزرگ استادان از و بود اش یندگیسرا صنعت دادن شدر و جادیا فکر در تنها

 ماهرخسار. آموخت یم هنر گرانید و ازاوین محمّد یبا باباقوالو، احمد هاشم، نهیآد اسحاقاوه،
 رد،یپذ ینم را یحوصلگ یب و یارادگ سست هنرمند از صنعت یایدن که دانست، یم یخوب به

 زادهیفص 1985 سال قیطر نیهم. خواهد یم را یمدائ تالش و جسارت و مهارت بلکه
 ختم را زاده تورسون رزایم نام به کستانیتاج صنعت و فرهنگ یدولت دانشکدة ماهرخسار

 راه مراد یها قلّه یسو به بلند سر با هنر و معرفت و صنعت و فرهنگ درگاه نیا از نموده،
 .گرفت شیپ

 یجا مردم ریضم در یفص ماهرخسار زادهیفص نواز روح یها یدوتارنواز و یآوازخوان هنر
 برابر در ماهرخسار. دیگرد یجمهور جوان آوازخوانان کمی آزمون تیلور 1989 سال او گرفته،

 تیترب به که است، سال 20 از ادهیز نموده، خود شۀیپ را یآموزگار پرشرف کسب یندگیسرا
 یمیتعل یها برنامه و یعلم یها شهپژو اش یآموزگار تیّفعال دوام در. است مشغول شاگردان

 ادهیز اش یجادیا تیّفعال طول در. باشد یم یجادیا ادیز یکارها مؤلف ده،یرسان بیتصو به را
 یادیز یهاآهنگ ده،ییسرا خلق پُرغناوت فلکلور و شاعران اتیجادیا از را سرود 100 از

 یژانرها در که است، داده دست هنرمند یبانو نیا به یهنر یها تیّامکان. است دهیآفر
 د.ینما اجرا بلند سطح در ماهرانه را یسرودخوان نازک یپهلوها یندگیسرا گوناگون
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 ماهرخسار زادهیفص نمودة فرهنگ و صنعت ساحۀ در ستۀیشا یها خذمت کشور حکومت
 ستۀیشا شۀیهنرپ یفخر عنوان و ستهیشا خذمت مدال با را او گرفته، انابت به ایو یفص

 .است ودهنم یقدردان کستانیتاج

 متانت و عزم با بوده، ما دانشکدة پرور دست هنر یبانو نیا که م،یکن یم افتخار آن از ما
 فرهنگ ساحۀ متخصصان نمودن تیترب در داشته، پرثمر تیّفعال اندازه یب محبّت و روزافزون

 .گذارد یم بارز سهم صنعت و

 
 

 یدلجو یصدا

 ،یالالگیف یها علم نامزد - عمراوا گوهر
 کستانیتاج یجمهور ستةیشا کارمند ورپروفس

 
 است شفتهآ یب شطخ بر خرد زان  است تجف گرید كی به یمعن و لفظ

 (ییسنا)         

 
 نموده، نیرنگ را ما صنعت و فرهنگ امروز، تا عصرها قعر از كیتاج بانوان یپُرنوا یصدا

 .اند دهیبخش رشد را اجدادان یها سنّت و هعنعن

 و اسلوب با داشته، واال مقام خلق تمدّن خیتار در كیتاج خلق یقیموس صنعت
 لیتشک را اگانین فرهنگ یبیترک قسم شیخو یجبهگ گوناگون و خاص یها تیخصوص

 یشمال: اند کرده یبند میتقس شرطاً گروه سه به را آن یقیموس صنعت ساحۀ عالمان. دهد یم
 بدخشان تیوال) یریپام و( غرم کوالب، ،حصار) یکوهستان ،(سغد تیوال ساکنان خوانش)

. است خاص فلسفۀ یدارا و ورپهلیس س،ینف یلیخ یمردم یسرودها یها عنعنه(. یکوه
 باثبات قدم دیبا ده،یگرد رجُ آن راز و رمز به آموخته، را آن اسرار کردن، درک را آن یبرا

 آهنگ به کرده، درک شا ینورس آوان از هنوز را هنر عالم یها ینازک نیا ماهرخسار. گذاشت
 یخلق شاعر بزرگش خواهر. است نموده رفتار یجدّ محبّت و احترام با سرود و یقیموس و

 کرده، درک را او یبایز هنر نیا ،اوی یفص گلرخسار ماندگار یها تیب شاه مؤلف کستان،یتاج
 شاعرة برابر گلرخسار. رساند یم یعمل یاری او به صنعت یها ینازک کردن خود از یبرا
 را ساران چشمه شجوش باران، نم نم گل، هویش بلبل، ینوا هم شیداص بودن، کالم نیریش
 خواهر کسب انتخاب سرا، غزل گلرخسار. است دهیگرد یجار هنر یایدر به که ماند، یم
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 یوستگیپ. است دهیآموزان او به را صنعت نیا یها معجزه رفته،یپذ را ماهرخسار زشیعز
 ماهرخسار. است گذاشته یخوب نۀیزم یقیموس یرهااث یبند آهنگ و متن جادیا در خواهران

 دست به )دف( را رهیدا بار نیاوّل که ،یا لحظه آن کنم، ینم فراموش چیه» که د،یگو یم
 جان: »گفت )خواهربزرگ( ام اپه لحظه، نیا که خواستم، یم نواختن را نآ ضرب با گرفته،
 آزاد نکرده، هیتک وارید ای یکرس بر نشسته، راست اوّالً رهیدا نواختن درست یبرا خواهر،

 نواختن چپ، دست با. ریبگ چپ طرف به یکم خود از داشته، دست دو با را رهیدا. نیبنش
 آن رهیدا نواختن هنگام. باشد چپ دست در دیبا رهیدا وزن همۀ که چون است، دشوار رهیدا
 كی نظر در رهیدا. «بزن پنجم و چارم و سوّم انگشتان با داشته، دوّم و کمی انگشتان با را

 بعداً. دانستم ینم را داشتنش مخصوص یها تیخصوص آن یول رسد، یم نظر به یعادّ اسباب
 یدیکل رمز اثر اوّل به ادوار خطّ با یحتّ و نواختم آموخته، طرفه همه را یقیموس اسباب نیا

 10-8 قهیدق كی در را آن ،داشته نگاه چپ دست به را رهیدا نموده، جر 120 به را آن
 که د،یگرد باعث بزرگم خواهر سبق نیا. نواختم یم نموده، دور و كینزد خود هب مراتبه
 آموخته، خوب را آن یها ینازک رمیبگ دست به نواختن یبرا را یقیموس اسباب کدام منبعد

 جلب خود عالم به آهسته آهسته مرا یقیموس راسرارپُ یایدن طور نیهم. برم یم استفاده
 .ماهرخسار دیگو یم نمود،

 آموختن تر فراخ به که است، نموده کشش گرفته، سبق زشیعز اپۀ مکتب از ماهرخسار
 .دینما دایپ تیامکان یخلق یقیموس و یمردم اتیجادیا

 لحن كی با شاعره. ام دهید گلرخسار شاعره یجادیا شب در باربد کاخ در اوّل بار را او برآمد
 د،یآ یم صحنه یرو بار نیاوّل ما خواهر نیا که کرد، اشاره زده، حرف یکوهستان یبایز

 شا یمان قدم از یول برآمد، صحنه به بار نیاوّل ماهرخسار. دیینما یریگ دست مندم خواهش
 در چکن گل نقش را گلگونش رخسار دو. است کرده برآمد بار نیچند که د،یکرد یم گمان
 سرش، دار گل مالیرو دار، قوب گشوارة گردن، نیگ نقره رةیز. داد یم نیرنگ جلوة بوده، برش

 دست در استوار یها قدم با او. کرد مفتون را همه بود، بسته دهیزنان دور ینیگیکرات طرز با که
 نود که است، نیا. کرد آغاز خواهربزرگش اتیجادیا از را سرودش برآمده، صحنه به دوتار

 که است، گلرخسار کستانیتاج یخلق شاعر یها نوشته ریفراگ ماهرخسار یها  سروده الصد یف
 باثبات اش گرفته شیپ راه به ماهرخسار. واالست یها یمعن نیرنگ و کنار یب عالم به یا روزنه آن

. است درست که نامند، یم ها قلب دیع مردم را ونیزیتلو. نمود دایپ یادیز مخلصان زده، قدم
 یها شینما ی،ورزش و یادب و یفرهنگ ،یاسیس و یاطاّلعات یها برنامه برابر ونیزیتلو در

 یماهایس مخلصان اریبس رو نیا از. ندینما یم کش شیپ نندگانیب به زین را یکنسرت
 .کنند یم دایپ محبّت و مهر او به دهید آن توسط را شیخو هنرمندان داشتۀ دوست
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 سال. مینما  یم تیحکا شما به« لهیعا» یونیزیتلو برنامۀ از را خاطرمان واقعۀ كی
 هر شده، میتنظ شنبه پنج روز ده،یگرد ثبت چارشنبه روز« لهیعا» برنامۀ ادتاًع. بود م1998
 یزندگ انیجر واسطه یب برنامه نیا. دیگرد یم پخش ریفیا در 21 ساعت جمعه روز هفته
 رو نیا از. رساند یم کمك ها آن مشکالت حلّ به دیشا و دیبا طرز به نموده، انعکاس را مردم

 گرفته، نظر به را نیا. شد یم نوشته اعالن طرز به برنامه ثبت روز روان سطر با مخلصان به
 نیا ثبته از یکی در. کردند یم اشتراک آمده کشور کنار و گوشه از مندان خواهش شینما به

: نمود ابراز نیچن گرفته را سخن عنان کرده، اشتراک گرم ستاره مرد نفر كی برنامه
 را بودنش« نکاح» به ریدا شما برنامۀ موضوع. هستم لممع. ام آمده دور راه از من د،یبخش یم»

 .«دیکن گوش زین مرا دل راز شما. آمدم اشتراک یبرا ده،یفهم

 .آوردم شیسو به را کروفانیم و گفتم مرحمت،

 کودک دو با زن یب ست یمدّت چند که کرد، اشاره نموده، یمعرف را خودش مرد، آن
 زین ماهرخسار كیتاج خوان خوش حافظ که است، افتهی درک ییجا تا و دارد یزندگ

 و کار همه. ام یمحنت مرد من. دارم یم دوست را ماهرخسار. کند یم یزندگ شوهرش یب
 نیا از. شود یم بخت خوش دیبرآ شوهر به من به او اگر. رمیگ یم خود به را و بان نیا کاریپ

 گل ام، داشته دوست افظۀح به یحتّ. برم شیپ را روزگارم نموده، نکاح او با خواهم یم رو
 .بداد جوالن را شیخو یقاغذ گل دسته كی گفته، ام آورده

 ابراز عالنهیف ساده را دلش عرض که ،یانسان نیا به افتاده، تعجّب به شیها حرف و گپ از
 :دادم جواب یستیژورنال آداب با کرده، نظر نمود،

 با که شما،. ستین« هیمسینیپاژ یدو» هیروس یها برنامه مثل ما برنامۀ محترم، معلم»
 که است درست. میسرفراز تان نامه محبّت از ما د،یآمد جا نیا نموده، یط دُرّا راه اخالص
 دل  دل یول ؛است شده دهیبخش آن کردن یریگ شیپ و معمّا و نکاح به ریدا ما موضوع

 تۀیکم« ایدر» لیانسنب در هنر یبانو نیا. کنند  ینم کار ونیزیتلو در ماهرخسار. است نبیز
 نیا. کرد دیخواه دایپ را تان داشته دوست حافظه د،یبرو جا آن. دارد تیفعال ویراد و ونیزیتلو

 راه نکرده، نگاه برنامه رفت به یحتّ او. بود ستادهیا شده ثبت شینما.  برخاست یجا از مرد
 .گرفت ماهرخسار شیپ

 به یحتّ و دهد یم زاوارس یبها نموده، درک را لیاص هنر که ست،یداور نیبهتر خلق
 رو نیا از. دینما یم ریتصو شیخو طور با را او یمایس داده، تیاهم هنرمند رفتار و خلق

 به یحتّ و گذارد دانسته را قدمش هر و دیبگو دهیسنج را سخنش هر که د،یبا یم را هنرمند
. دارد را یپرست ییبایز تیخصوص ماهرخسار. بدهد یجدّ تیاهم اش کرده بر به لباس و سر
 شیپ را شیخو یواقع هنر شا یدوست محنت و صاف دل با. است ندیخوشا یکیتاج لباس او به
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 دقّت متن مضمون به دهییسرا ،خاص خود به احساسات با را اش کرده انتخاب یشعرها. برد یم
 محبّت با هامحفل و جمعامدها در مخلصانش را او یسرودهاه سلسل رو نیا از. دهد یم یجدّ
 :ندیسرا یم تام اخالص با بانوان امروز تا را او نیاوّل یسرودها از یکی. کنند یم هزمزم

  من، پره ا در ،یششت تو پره و در

  .من دل در غم یماند کج هیطاق تو

  ،ینکن ادمی یماند کج رهیطاق تو

 .یکن وانهید دلدادره دختر مه

 
 ییشعرها نموده، رفتار انهزرگر متن انتخاب در که ست، یهنر یبانو اوی یفص اهرخسارم

 قلیص را شیخو مهارت و ملکه راه نیا با. اند کرده جادیا بانوان خود را آن که پسندد، یم را
 .است برآورده نام استعداد صاحب هنرمند چون مردم انیم داده،

 آشکار و نهان درد مردم، روزة همه تیّفعال و اتیح شینوا و صوت در هنر یبانو نیا
 عشق عشق نموده، مطابق زمان نبض با را رروزگا یها یپست و بلند ،یزندگ باخت و برد ها، آن
 :دینما یم زمهزم را یوفادار و وفا و داریپا

 یکردوم گموت باشم، خمارت در اری

 یکردوم گموت باشم، سراغوت در اری

  بزنم، در گشه کدام

 .بزنم جر ،یدیش غن دلم زرداب

 
 ادوتی» عنوان با ماهرخسار كیتاج قۀیسل خوش حافظۀ یها سروده از تیب چند نیا

 یمعن و طراوت آن د،یبشنو مردانه آواز با را ها تیب نیا اگر د،یینما تصوّر. باشد یم« کردم
 بوده، فارم و فیلط بسا ،دیسرا یم را آن که ،ییبانو احساسات که چون د،یابی  ینم در را شعر

 احساسات، از پُر دل با را آن و است زیانگ غم دردآلوده، شعر متن. دیآ یم خوش شنونده به
 و طلبات ژانر، نوع نیا. است خاص بانوان به تنها دنییسرا مؤلف وةیش و آه آواز، لرزش
 طلبات و یاجداد یها سنّت با نفس كی با را آن رایز ؛داراست را یخاص خود به عنعنۀ
 معلوم. دیآ یم الزم دنیسانر انیپا به سبك نیهم با داده، کشش اوج یعنی نوا، قلّۀ تا آهنگ
 یها احساس مخصوص که هستند، ییشعرها امّا ندارد، تیجنس آهنگ و شعر که است،

 باشند، متوجّه متن مضمون و خواندن در حافظه و حافظ که دیبا و هستند یکیریل قهرمان
 .دیننما آشکار را حافظه و حافظ یهنر یب و یاگطخ تا
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 کوشش و دهد یم سبق یمردم یقیموس عتصن علمان طالب به ماهرخسار امروز
 یواال قدم شیپ یها عنعنه بیترغ و رشد در نداده، راه ها یاگطخ به شاگردانش که دینما یم

 دم هم و قدم هم نظر، خوش و نیب خوش هنرمند ماهرخسار که چون. باشند گذار سهم كیتاج
 .است دهیگرد مردم ییجو دل شیداص بوده، زمان

 آهنگ با را انسان حسن کرده، یزندگ ییبایز حلقۀ در امروز تا یندگز آغاز از ماهرخسار
 و حسن کردن ابیدر او ییجو دل یصدا مخلصان به رو نیا از. است کرده وصف یزندگ

 .میدار تمنّا را بزرگوارمان خلق یقیموس ییبایز
 
 



 

 

 
 
 
 

  پوراستاد احمد محسن
 / محقق تاریخ و فرهنگ پناه لموکی طیار یزدان

 دان / موسیقی شریفیبهمن 
 یدار مازندران و آوازخوان نام دان یقیموس/  یعالم میمحمدابراه
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 1پور موسیقی مازندران و استاد احمد محسن
 طیار یزدان پناه لموکی

 
برخی از عناصر ]مانند[ ریتم ، نوع صدادهی، کیفیت » موسیقی مازندران بنا به داشتن

ین و نوع تلفیق یمورد تحرک ملودی و ایست آن، تزآوای انسان، چگونگی حرکت و فضای 
دهی، به غرافیایی آن به لحاظ نامة جمحدود 2.«کالم با موسیقی، دارای خصلت بومی است

بر وابسته عالوه ، کهدارای دو بال شرقی و غربی است وموسیقی میانه مازندران مشهور است 
های ثیر موسیقی استانأمله تهای خاص از جشان به موسیقی مرکزی دارای ویژگیبودن

میانه است که  ةسد ةجوار و حضور اقوام مهاجر یا مهاجم از عصرکهن تا واپسین دورهم
قطعات سرنوازی، یك چوبه، » لف کتاب موسیقی مازندران در این باره بر آن است که:ؤم

شود که می]خوانده  3ترکمونی، سه چوبه )معروف به دو چوبه( ریزا واریز و شرو شور ، کابلی
[ و از نظر ریتم با .آیدمربوط به بخش موسیقی حماسی مازندران نیز به حساب می

  4.«خوانی زیادی نداردهای موسیقی مازندران همویژگی
کند که یافته به موسیقی سرحدی به این مهم اشاره میدر بخش نام ،ادامه این گفتار در

ثیر أسیقی مازندران، به آن اضافه شدند و تموسیقی ]اقوام مهاجر[ در اثر آمیختگی با مو»
ثر گشتند. اما نجما و صنم ]که در شور و گوشه أزیادی بر روی آن گذاشته و خود نیز مت

بلکه با گذشت زمان با  ،طور کامل در موسیقی مازندران حل نشدهبه 5شوند[رهاب اجرا می
  6.«ندچنان در کنار موسیقی مازندران قرار دارحفظ هویت خودشان هم

منطقه )در بخش موسیقی غرب استان نیز بر این باورند که ]موسیقی غرب جاری در 
چون لهجه اهالی این دیارحالتی بینابینی )گیالن و مازندران( دارد هم (کالرستاق نوشهر...

                                                                                                                                              
 .شده است میپور تنظ احمد محسن دیاستاد فق یکار گفتار با هم نیا 1
 .5مازندران، ص یقیپور، موس احمد محسن 2
 .ذأخهمان م 3
 .خذأهمان م 4
مانند است، آمده  یمختلف یها ما به نام یقیموس فیدر ر ی. گوشه رهاویمجاز یایه، دننگا كیمازندران، در  یقیموس 5

عرب  شود. نوروز یم میو به دو بخش تقس ردیگ یسرچشمه م رانیا میقد یقیاز مقامات موس ینام رهاو .راهویی ـ  رهاب 
 شور گرید یتوان وارد آوازها یگوشه م نی...از ا. عرب را و عجم گو وزاو/ تو نور ۀشد مقام و شعب یو نوروز عجم. رهاو

 «(رانیا یقیموس فیموجود در رد یها شرح دستگاه شورو گوشه» پور، یرضا بهشت) .شد
و  یخود به آواز دشت یژگیبا حفظ و النیگ یقیموس» مازندران اشاره دارد که: یقیموس لیپور در تحل استاد محسن

 (یملود رانیمنبع: بهزاد مقوم، ا) «تاس كیبه شور... نزد یریدر ام انمازندر یقیموس
 .خذأپور، همان م احمد محسن 6
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امیری که ]از گوشه » کند که:عنوان نمونه، اشاره میبه .«که وجه غالب آن مازندرانی است
یا همان  «توری»در این منطقه  1کند[شود و در دستگاه شور فرود میمی آغازعشاق دشتی 

شود که یك گوشواره یا یك دنباله نسبت به امیری بخش میانه اضافه خوانده می «تبری»
دارد. در واقع این گوشواره همان کتولی ضربی قسمت مرکزی است که در امیری غرب به 

  2«.عنوان دنباله آن اضافه شده ]است[
یافته در کنار موسیقی فزون بر سه جریان موسیقی پیرامونی نام ،شایسته اشاره است

گذاری شده که نگارنده به هنگام  مازندران میانی، موسیقی مهاجر دیگری در مازندران نشانه
شناسی و شناخت اقوام مهاجر، که به لحاظ  تدوین تاریخ مازندران باستان، در بررسی قوم

ر در جعنوان مهمان مهاآن به شد، به هویت و حضورژوهیده میپ ها ی آبادینامگانی بر رو
رقص مهجوری است به نام پریچایی حال، »کنار موسیقی مازندران پی برده که آن موسیقی، 

ده از دهستان بندپی بابل که استاد در کتاب موسیقی مازندران ویژه مردم آبادی شیخ موسی
نی است پراچی یا پرچی و یا پریجایی... به گروهی از زبان ایرانی از از آن یادکرده بود... گفت

شود که در افغانستان، هندوستان، چین و ترکستان رایج است. در واقع پراچی از اطالق می
زبان پراچی در  عبارت دیگر،شرقی ایران است... بههای جنوبجامانده گروههای بهزبان

استاد احمد  3«بخش شمالی کابل رواج دارد...های هندوکش در ای از دهکدهمحدوده
 ،ها، اذعان داشتند که موسیقی مورد اشارهپور پس از آگاهی یافتن از قوم پریچاییمحسن

 ست.ای از موسیقی هندی و افغانیآمیزه
پور استاد محسن .به گودارهاست موسیقی مشهور ،ای که نباید آن را فرو گذار کردنکته

عنوان یك قوم مهاجر، موسیقی منسوب به آنان را برگرفته از به «هاگودار»ضمن پذیرفتن 
داند که با موسیقی مازندران ویژه موسیقی ترکمن و خراسانی میموسیقی مجاور به

ای گردید که تحت جایی منتج به بخشی از موسیقیآمیختند. حاصل این آمیختگی و جابه
که دوتارنوازی و هرایی و کنارشهری عنوان موسیقی گوداری معروف شد. از همین روست 

 .«ها متداول استدر بین آن
نبض موسیقی » بر آن است که: پوردرباره موسیقی میانه مازندران استاد احمد محسن

تپد. در این مناطق های بخش مرکزی مازندران )میانه( میمازندران در ارتفاعات و دامنه
 «است. تر با زندگی شبانیخوانتر و همآن بدوی و بکرتر و موضوعات ترها، کهنآواها و نغمه
وا  هـلپردازد که با ل داند و بعد به شرح نواهایی می وا را ساز بومی مازندران می هلـلایشان ساز 

                                                                                                                                              
 .آوا یقیآموزشگاه موس 1
 .خذأپور، همان م احمد محسن 2
 .74، ص مازندران باستان خیتار، یپناه لموک زدانی اریط 3
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شایان ذکر است استاد در تبیین تخصصی مقام امیری از جمله موسیقی  شود.نواخته می
 برآنند که: ،دهدمازندران را تشکیل میکه رکن اساسی موسیقی  ،آوایی میانه مازندران

ای نیست و نیز )کتولی( دارای چنین مرتبه گستره صوتی آن سه دانگ است که مقام دیگر»
کند... که طور معمول از سه دانگ تجاوز نمیبه لحاظ ساختاری دارای متر آزاد است که به

مبنا و سرآغاز پیدایی  استاد، آن را 1.«با بقیه آواها و نواهای مازندران متفاوت است
آورند که بر را مثال می «طالبا»عنوان نمونه دانند. بههای ملودیك میهای دیگر قطعهنمونه

 اساس امیری تکامل یافته است.
داند. در ادامه نمونه دیگر موری یا نواجش است که منشعب از توری یا امیری می

فرهنگ فولکلوریك در موسیقی، اش برای تبیین موسیقی مازندران از سرچشمه پژوهش
هجایی شناسایی و به ضبط و ثبت آن  16هجایی و  14هجایی،  13هجایی،  12امیری را 

ها نزدیك است. در واقع بندی هجایی گاتای با تقسیمطور قابل مالحظهپردارزد که بهمی
 2نده است.ینی دانست که از دوران کهن به یادگار مایتوان به نوعی موسیقی آامیری را می

داد تا چه اندازه در غنای موسیقی  توان نظر طور روشن نمی ضمن این اشاره که اکنون به
مادر، مانند زبان )آوایی، واژگانی و ساختاری( از موسیقی مردم باشنده پیش از آریاییان 

که در شاهنامه درباره  ویژه مازندران سود برده شد. چنان کرانه جنوبی دریای کاسپین به
به بربط چو بایست بر » کاووس به مازندران آورده است: گر مازندرانی در ترغیب کی شرام

که در فرهنگ موسیقی، بربط را سازی از خانواده  «ساخت رود / برآورد مازندرانی سرود
گویند تعریف شده است. این نکته  ای مقید که به آن عود یا رود می آالت موسیقی رشته

ای در مازندران به پیش از هزاره  م باشد که دیرینگی موسیقی حرفهگر این مه تواند بیان می
ویژه آن که تقی بینش در کتاب  گردد. بهها برمی اول پیش از میالد یعنی دوره اقتدار کاسی

 3.«داند ساز تنبور یا بربط را سازی کاسی می «تاریخ مختصر موسیقی ایران»
ترین  پور را یکی از برجسته محسن نکته قابل توجه آن که شایسته است استاد احمد

های شاخص در موسیقی نواحی ایرانی به  معمار موسیقی نوین مازندران، و ازجمله چهره
سازی موسیقی مازندران  بندی، بازسازی، پردازش و تازه آوری، طبقه حساب آورد که در جمع

وجود  هب نهمتی بلند به خرج داده است و کوشش داشت تحولی در درون موسیقی مازندرا
 .بیاورد که اجل مهلتش نداد

                                                                                                                                              
 .77، همان منبع، ص یپناه لموک زدانی اریط 1
 .جا همان 2
 .همان 3
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، بر اساس ای مستقلعنوان یك مقولهگفتنی است ایجاد تحول در موسیقی مازندران به
رسد نظر میموسیقی مازندرانی )چه سازی و چه آوازی( به حجم کارهای انجام شده در

چهل آغاز شده، تا آن از پیش از دهه  ۀموضوع مهم زمان ما باشد. این نگاه که بسترهای اولی
در ابزار  زمان با تغییرزیرا هم ،کنون توانسته تا به آن اندازه برسد که اتتظار آفرین باشد

های فرهنگ و رفت دانش نوین، ایجاد نوآوری در موسیقی مانند دیگر بخشتولید و پیش
هنر یك ضرورت تاریخی محض است. البته باید به این مهم نیز توجه داشت که موسیقی 

داری پربهاست که گذشتگان آفریدند و به طریق اولی، حفظ و نگه ۀسنتی مازندران یك ارثی
در آواها و  عنوان میراثی باشکوه باید به آن نگریسته وای است که بهمنطقهـ آن وظیفه ملی

نواها از آن مایه گرفت، اما ماندن در سنت، تحجر است. برای درک پویایی و در عین حال 
های نخست ساخت قطعه .توان به سه نکته اشاره داشتمی پورستاد احمد محسنتوانایی ا

د، که استاد بر آن است شای است که توسط گروه شواش به سرپرستی ایشان تولید تازه
ای به این موسیقی اضافه کرده است که ممکن است به لحاظ کمی و های تازه...قطعه»

ولی مطابق بر اساس  ؛حال امروزی داردوها، حساین قطعه کیفی قابل توجه باشد. قطعاً
اما نو نیستند که تعریف خاص خود را دارد.  ،موجود ساخته شده... که تازه هستند «فرم»

باید دگرگون یا متحول شده که ما حریف  های موسیقی می ها و شاخص یعنی همه شیرازه
  1.«این کار نشدیم

                                                                                                                                              
فرم » قائل است: لیفرم به شرح ذ 14مازندران  یقیموس یبرا پور استاد محسن :88روش، اسفند گو با نگارنده، بارف و گفت 1
و تم خاص خود است که با سرنا و دوسرکتن  یملود یاز آن دارا كیشاخه است که هر 12و تم و  تمینوع ر5 یدارا -1

تکه کوچك  یمعروف بوده و دارا نیو دوقسمت است اول به نام سنگ مدوت یست و دارا یروون نیسنگ -2شود  یاجرا م
 یا از آن است[ گونه یتر بوده و قسمت از تم کوتاه فیاست که موت نیقطعه ا كیبا تم در  فی]فرق موت «فی/ موتویموت»

 -3شود...  یآغاز م ینواز بداهه نآ یو ضرب است، و بر مبنا تمیر یدارا هیپا نی. ادریگ یقرار م یاصل هیاست که در مقام پا
ها  قسمت نیهشتم است و هر کدام از ا چهارم و شش است که شامل دو قسمت، دو یفرم نوروزخوان یمازندران یقیوسدر م
 یقیمربوط به موس یمازندران یقیدر موس -4 .کند یم یخوان دارد که خواننده دوم با خواننده اول هم یبند حیترج

فرم  نیاست ا ییهرا -6 .شود یا کمانچه و سرنا نواخته ممختلف دارد و ب یها است که قسمت یفرم ورساق -5ست  یچوپان
 تمیر یکودکان است و دارا یمربوط به باز «وچون سوت» -7 .متر آزاد است یها دارا از شاخه یشاخه دارد و بعض 14

نده در است و خوان یداستان یقیو موس یخوان سوت رمف -8کودکان است.  یهوا و حال ژهیو و زیانگ نشاط اریهشتم و بس شش
و  یریاست و در وصل ام «و طالبا یریام» -9پردازد.  یمربوط به همان سوت م یداستان تیفواصل خواندن سوت به روا

مختلف وصل  یها جاجانیاست و بعد از تکرار به ک ی، کل حال، کل حال ضربیست که شامل کتول یکتول -10 .طالباست
دو قسمت  یاست دارا جیصنم است و نوع دوم که در شرق را ایان ج معروف به صنم -12 .و نجماست یحقان -11شود  یم

فرم در  نای. است شواش – 14است...  یبه گل یگل -13. استمنطبق  ییاست که قسمت اول آن با اشعار دوازده هجا
منبع: ) «مخصوص به خود دارد. وهیو ش یژگیقطعات، و بیو نوع ترت یدازپر یبا نحوه ملود یسازها و نحوه سازبند بیترت

 .(یملود رانیبهزاد مقوم، ا
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یعنی نقش تازه قائل شدن برای انواع  دوم تحرک کیفی نوین در موسیقی مازندران
پور در شرح این بخش آورده  سازهای متداول در موسیقی منطقه است که استاد محسن

وا برای  هـلشد، ساز ل در چند دهه پیش ساز سرنا و نقاره در فضای باز استفاده می» است:
ق و در جمع تر در اتا های عروسی و بیش چوپان در خلوت صحرا، کمانچه و دنبك در جشن

کردند. قرنی را در فضای باز با دست  کوچك کاربرد داشت. دوتار هم در خلوت استفاده می
گرفتند. البته این سازها به راحتی در کنار هم قرار نگرفتند. بلکه با  کار می دایره به
کند که در بعضی سازها  های فراوان این امر مقدور شد. موسیقی امروز ایجاب می دشواری

  1«د سرنا و نقاره بازسازی انجام شود.مانن
های یاد شده در باال، به خودی خود گام  هم آوردن سازها با نقش پوشیده نیست، به

ملی است و مهم دیگر باور داشتن دیدگاه تحول در موسیقی و دادن نظریه بازسازی أدرخورت
ین پرسش است که چه روشن نیست پاسخ به ا ست. اما آنا  در دو ساز حماسی سرنا و نقاره

ه ئچرا این دو ساز باید بازسازی شوند. در حدس قریب به یقین شاید بتوان این گمان را ارا
نوین باشد که  ةداشت که غرض از بیان واژه بازسازی به مفهوم گذر از دوران پهلوانی به دور

ن چرخد. بلکه تعییتیزی شمشیر پهلوانی و یا عیاری نمی یدیگر تحوالت اجتماعی، رو
دست مردم آن جامعه است و یا شاید به لحاظی موسیقی تلفیقی در نظر سرنوشت جامعه به

که، شاید ایشان هر دو نگاه را بنا به آن تر اندیشه شود و آخراستاد بود که جای دارد بیش
 .ضرورت زمان در نظر داشتند

عه مهم های اصلی چه سازی و چه آوازی است که از مجموسوم، گردآوری کلیه مقام
 پورصورت بومی آن مد نظر بوده که استاد محسن شناسی مازندران است که لزوماًموسیقی

مندی هویت صوتی، قانون»دست به این اقدام سترگ زده است و از این طریق توانست به 
پس از این گام بزرگ،  .ساختار موضوعی و محدوده جغرافیایی موسیقی مازندران دست یابد

بندی کرد که عبارت را شناسایی و طبقه «ی ساختاری موسیقی مازندرانهاشاخص»ایشان 
نحوی  -4ها آغاز، ایستگاه و فرود نغمه -3بعضی موارد فواصل  در -2ریتم -1»است از: 

گرایی مضمون -7سوناریته سازها و جنس آواگری  -6آرایه یا تزیین  -5ترکیب نغمه 
 2.«فرم در موسیقی مازندران -9 وزن در موسیقی آوازی مازندران -8گوناگون 

ست، دانسته است موسیقی تلفیقی در سازها بنا به نکته آخر درباره موسیقی تلفیقی
که موسیقی تر آنها، یا روشننوا کردن ساز و خلق ملودیهم»معنای تعریف داده شده به

                                                                                                                                              
 .جا همان 1
 .جا همان 2
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مشخصی با های ای که عناصر دو یا چند موسیقی که اشتراکات و تفاوتتلفیقی یا موسیقی
چه که عباس مهرپویا در مانند آن 1.«هم دارند، با هم ترکیب کرده تا به موسیقی نویی برسد

سادات... در موسیقی دهه چهل به آن پرداخت و در دوره کنونی کیهان کلهر و سپیده رئیس
ای هر یك از دیگری به های منطقهایران و برخی دیگر در مویسقی نواحی، با حفظ ویژگی

ثیر أموسیقی هر نسلی زیر ت»ست که پردازند و این تحلیل درستیرداخته یا میآن پ
  2.«زندآید و هنرمند کسی است که دست به ابتکار میفرهنگی آن عصر پدید می

، هم آوردن سازها در موسیقی مازندرانبر بهپور عالوهشده استاد محسنبنا به شرح داده
ی مازندران اضافه کند. منتها تقریر دارد که حریف ای به موسیقهای تازهتوانست قطعه

های موسیقی ها و شاخصهمه شیرازه» همه باور دارد که:میدان نوپردازی نشده است با این
خواهی در موسیقی اکنون چه در این گام ترقی «باید دگرگون و متحول ]شود[مازندران می

ای جاافتاده، عنوان اندیشهحی بهسطح موسیقی ایران و چه در حد و ارتفاع موسیقی نوا
های هنر طور که در تاریخ، فرهنگ و برخی از رشتهفراگیر شده است و ما در مازندران همان

 شاهد افق روشنی خواهیم بود. نشان دادیم، در موسیقی نیز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 (.7/4/95، یس یب یسادات، ب سیرئ دهیدرباره سپ»نگاه.  كیمازندران در  یقیموس 1
 .7/4/95، یس یب یسادات، ب سیرئ دهیسپ 2
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 پور در موسیقی مازندرانی ثیر احمد محسنأدو ت

 دان موسیقی / بهمنیار شریفی
 

ثیرات استادان موسیقی مازندرانی بر موسیقی مازندران و جامعه، خود أسی آثار و تبرر
 زةتوان میزان و اندا جو میو . در این جستدست که نیاز به پژوهش و کاوش دار موضوعی

در  توانیم ست کهاستادانی ۀپور از جمل اثرگذاری و نقش آن را مشخص کرد. احمد محسن
زندگی هنری و نوع فعالیت ایشان همواره در حال تغییر بود.  نقشش را شناساند. دو حوزه

کاری وی با وزارت فرهنگ و هنر و نوازندگی ساز ویولن و هم 57ای که قبل از سال گونهبه
یر موسیقی رادیو و شرایط آن زمان بود، قرار داشت. أثتر تحت تقطعات موسیقی که بیش

 ست. ثیرپذیریأشان نشان این تشده این دوره از ایاجراها و قطعات تصنیف
خانه قطعات موسیقی و  سیس آموزشگاه موسیقی فرهنگأتا قبل از ت 57در ابتدای سال 

با این تفاوت که از هرگونه ملودی غیرمازندرانی برای  ،به مانند قبل است اًبسازبندی آن تقری
کرد. بعد از  میها و تفکرات سیاسی خود با ترکیب اشعار مازندرانی استفاده  بیان ایده

اندازی آموزشگاه موسیقی و رشد و بالندگی هنرمندان دیگر و به طبع اجراهای مختلف  راه
 سبب توجه ایشان به ویژگی و مختصات موسیقی و ادبیات مازندران شد. 

شود و  پور به موسیقی و هنر دگرگون می نوع نگاه محسن ،به بعد 1364های  در طی سال
موسیقی مازندران  ةنخورد های فولکلوریك و دست و اشعار و ملودیمات ردآوری نغگ  در پی

آن خود منبع تعدادی از قطعات شعر که  ۀافتد. گردآوری و شنیدن نغمات و مطالعمی
)در آن مقطع  بازخورد آن در جامعه ایشان یا بر آن پایه موسیقی ساخته و یا اجرا کرد،

که شاعران و گذشته مازندران پایه بود موسیقی گرایش شدید به حفظ آثار  ،خاص زمانی(
پور  راه کرد. محسن کردند را با خود هم هنرمندان که خود در حوزه هنر نوین فعالیت می

تلفیق سازهای موسیقی  ۀتجرب آوری شده و انتشار و گسترش آن و برای اجرای قطعات جمع
اره، دوتار به سازبندی خاص وا، نقهـلل، کمانچه با سازهای تنبك، نی ر،سنتور، تا :سنتی ایران

بعدها ساز  است.« آفتاب ته»رسد. نقطه عطف این سازبندی آلبوم موسیقی مازندرانی می
پس از انتشار چند آلبوم دیگر تداوم یافت و  کند.را هم به این جمع اضافه می غرنه
از این نوع سازها در  ،مازندران در منطقه میانی اًهای دیگر موسیقی مخصوصگروه

  .جراهایشان استفاده کردندا
های موسیقی مازندرانی از این نوع ها و کنسرتتا به امروز وجه غالب آلبوم تقربیاً

سازبندی است. البته ایشان پس از چندی دوباره رو به ترکیب سازهای موسیقی سنتی ایران 
ی هاآورد. حتی در بعضی از قطعات تالش ناموفق شده که از تکنیكو مازندرانی می
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طلبد. به گمانم پور مجال دیگر میموسیقی جدید بهره ببرد. نقد و بررسی آثار احمد محسن
های موسیقی مازندرانی  هگذار این نوع صدا دهی و سازبندی گروپور پایهاستاد احمد محسن

چنین گردآوری موسیقی فولکلوریك  هم («ته  فتابآ»است )نمونه صدادهی سازبندی آلبوم 
ست. الزم است گفته شود اگر این اپور  آرشیو آن از کارهای ماندنی محسنمازندرانی و 

  .شود ثمر می تمام زحمات او بی ،آرشیو در اختیار دیگران قرار نگیرد
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 آهنگ در شناسایی و شناساندن موسیقی مازندرانی پور؛ پیش احمد محسن

 محمد ابراهیم عالمی 
 

که هر چه دارم از او  ــ ام و آموزگار موسیقیاین نوشتار را به یاد مرد خلعت و خاطره 
ها  نویسم که در راه آرمانش از بُن جان کوشید و در این مسیرِِ ناهموار چه شوکران می ــدارم

 قطره نوشید.که قطره
، با چشمانش دلش، در شهر ساری، از جان نهالی کاشت که 1364او، در شهریور سال 

غربت و  ۀاش را. در هنگام و نه هوایش آمادگی آن هنگام نه زمینش باور پذیرش داشت
بایست خود هم زمین  تنهایی آن زمان که نغمه و ناقوس را هموندی نبود، این نهال می

ها بزداید تا بتواند ریشه  اش را بارور کند و هم هوا را برای نفس کشیدنش از پلشتی زندگی
سارش باورمندان و ه در سایههایش را انبوه گرداند ک در خاک این دیار برواند و شاخه

هایش در  ند. در این دوران، بارها شاخهیداران فرهنگ و هنر با خاطری آسوده بیاسادوست
 اما ؛های ناهموار در مقابل داشت اش زمستان تازش بادهای خزانی قرار گرفت و زمین زندگی

امروز که میراث قطره از جانِِ خود هبه کرد تا مرد با امیدی سبز و سترگ، قطرهاین نیك
هایش چون روحی  ای را در نوردید که شاخه ها ریشه دوانده و گستره مندش در دلشکوه

مازندران از میانِِ  ۀخانرستگار به باور تبدیل شده است و برابر نام راستین خود یعنی فرهنگ
ده و پور، همانند استاد حسین طیبی، هم در خانوا محسن ها برآمد و بالید. این همه دشواری

 .1دانه بودهم در هنر، یك و یك

 نامه زندگی
)تاریخ تنظیم سند( با  1344وسوم شهریور  ای که به نام او در بیست بر مبنای شناسنامه

از روستای  1324اولِِ اسفند  ة، شهرستان شاهی صادر شد، زاد4650 ۀشماره شناسنام
 حمت و نامِِ مادرش سلطنت است.شهر است. نام پدرش، ر سرِِ قائم بیشه ۀکالی بزرگ، منطققادی
ام را بر اثر بیماری از دست دادم به همین دلیل نتوانستم  در سه یا چهارسالگی بینایی»

به مدرسه بروم و تحصیالتِ کالسیك مرتبی داشته باشم. اما مطالب درسی را با اشتیاق از 
دم، با تصور این کر شنیدم و حفظ می رفتند می سال خودم که به مدرسه میوسنهای هم بچه

 2«شوم. آورم و مشغول تحصیل می دست میام را به که روزی بینایی
                                                                                                                                              

 فرزند بودند. این دو استادِ ارجمند، برادر و خواهری نداشتند. تک 1
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با خانمی به نام فریده واحدیان ازدواج کرد که حاصل این پیوند چهار  1355او در سال 
 های آرش، آرمان، کاوه و کیوان است. نام پسر، به

 موسیقی
آوردم،  ساختم و به صدا در می موسیقی را از دوران کودکی آغاز کردم، چیزهایی می»

آشنایی من با موسیقی به حساب  ۀبازی که شاید بتوان به نوعی آن را مقدم چیزی مثل اسباب
نواختند و این مسئله در  می« وا للـه»چنین بسیاری از آشنایان در روستای ما آورد. پدرم و هم

خانواده و دوستانم  ها بزرگ شدم و با تشویق آن زمان سخت بود و من در میان آن سنت
کرد و من پیش  ای خریده بود و تمرین می زدن را یاد گرفتم. یکی از آشنایان کمانچه« وا للـه»

شدم و حتی مدتی آن کمانچه پیش  دست گرفتن و نواختن آن آشنا می ةرفتم و با نحو او می
رفتم که مرا به مند به موسیقی شهری آن روزگار قرار گ دوستان عالقه ۀکم در حلق من بود. کم

اندازهایشان را روی هم  کردند. همین دوستان پس آموختنِِ این نوع موسیقی ترغیب می
ام آغاز  ای در زندگی یك ویولن برایم خریدند، دوره تازه 1344گذاشتند و در اسفندماه سال 

 شد و من با عشق شروع به آموختن این ساز کردم، عمدتاً نزد خودم از طریق رادیو و خالصه
ها مطالبی توانستم. بعدها با کسانی که اهل فن بودند آشنا شدم و از آن به هر شکل که می

ویولن وارد  ةعنوان نوازندبه 1353آموختم تا جایی که توانستم روی پای خود بایستم. در سال 
گروه »عنوان کارمند قراردادی به عضویت ( به1354و سال بعد ) 1گروه موسیقی رادیو

عنوان فرهنگ و هنر وقت ]مازندران[ در آمدم. گروه ما در رادیو ]ساری[ به« موسیقی ملی
آهنگ و ملودی نبودم، اما از  ةگروه بودم و سازند ةکرد. من نوازند گروه موسیقی محلی کار می

چه در  جایی که در میان موسیقی محلی زندگی و رشد کرده بود، حس من این بود که آنآن
در همین زمان  شد با فرهنگ و زندگی ما بیگانه است. ی محلی ارائه میجا به عنوان موسیق آن
با توجه به  ،بنابراین .تصمیم گرفت یك گروه موسیقی محلی تشکیل دهد 2«فرهنگ و هنر»

دیدگاهم  .های قبلی من اعالم آمادگی کردم و گروه محلی به سرپرستی من تشکیل شد زمینه
تر  لعه و تحقیق کرد و با واقعیت موسیقی محلی بیشاین بود که برای چنین کاری باید مطا

آشنا شد، چه از جهت آواها و نواها و چه از جهت نوع ساز، به همین دلیل بود که من 
 3«تری به موسیقی محلی پرداختم. طور جدیم گرفت و بهدست به« کمانچه»

                                                                                                                                              
، 1357تا  1350بود که سرپرست آن آقای موسی آقارجبی بود. این گروه از سال « صبا»نامِ گروه محلی رادیو ساری،  1

 دران فعالیت داشت.برای رادیو و تلویزیون مازن 1354نظر رادیو، سپس از سال  ابتدا زیر
 فعالیت آن متوقف شد. 1357پور سرپرست آن بود و در سال  تشکیل شد که محسن 1356. این گروه محلی در سال 2
 .26خانة مازندران، ص، ناشر: فرهنگ1374خانة مازندران، شهریور گرد تأسیس فرهنگنامة دهمین سال ویژه« آوا». مجلة 3
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دیو و که برای را« صبا»، به جز گروه موسیقی 57با این همه، در پیش از انقالب 
مند داشت، گروه موسیقی دیگری ، فعالیت هدف1357تا  1350تلویزیون مازندران، از سال 

های اجتماعی و  بر اساس شرایط زمان، کنش 1356وجود نداشت. البته، در اواخر سال 
گیری انقالب، نیروهای چپ وقت، اقدام به تشکیل  سیاسی، فضای موجود و در نتیجه شکل

فعالیت داشت. سرپرست گروه  1359کردند که حدوداً تا سال « روجا»گروه موسیقی به نام 
پور و سازهای مورد استفاده: ویولن، تنبك، سنتور و فلوت بوده است. چهار  احمد محسن

های گیالنی،  های اجرا شده، ملودی آلبوم از این گروه به بازار عرضه شد که در بین آهنگ
تر  شعرهایی که در این آثار وجود دارد، بیشخورد. از سویی،  لری و کردی به چشم می

بویی سیاسی داشته و شعاری بوده )با هدف سیاسی، نه موسیقی( و برای به هیجان ورنگ
شد. شاید هم از  درآوردن مردم و تشویق آنان به شرکت در تظاهرات انتخاب و اجرا می

 بَرَد. نمی« جارو»گاه نامی از  اش هیچ هنری  ۀپور در رزوم رو بود که محسن این
 ةعنوان نوازند به 1356تا  1353پور به سال  پس، تاکنون مشخص شد که احمد محسن

تا ؟ عضو گروه  1354)محلی رادیو ساری(، به سال « صبا»ویولن، عضو گروه محلی 
سرپرست  1357تا  1356ی ویولن(، از سال  هنر مازندران )نوازندهوفرهنگ« موسیقی ملی»

تا حدوداً  1356گروه موسیقی محلی فرهنگ و هنر مازندران و از اواخر سال ویولن  ةو نوازند
 بوده است.« روجا»ویولن گروه موسیقی  ةکننده و نوازند ، سرپرست، تنظیم1359

 شواش
با نوازندگی ویولن در گروه محلی رادیو )صبا(، سالِِ بعد با  1353پور که از سال  محسن

های دیگر موسیقی را به صورت جدی  سال بعد با گروه ملی فرهنگ و هنر مازندران و  گروه
پنجاه، به خوانندگی  ۀده ۀهای انتشاریافت شروع کرد و از سویی، در شماری از آلبوم

کرد و حتی  خوانندگانی چون حسین طیبی، اسماعیل عبدی، نسا، ماهوتی و... نوازندگی می
ه داشت. پس از کسب تجربه، ها را برعهد ها نقشِِ تنظیم و ساختِ آهنگ در برخی آلبوم

دلیل عالقه او به موسیقی اصیل مازندرانی، دانش الزم، شناخت موسیقی، در نهایت به
دست گرفت که در سال علت محلی بودنش بهنوازندگی ویولن را رها کرده و کمانچه را به

ط و در صورت خصوصی ضببا سازهای مازندرانی، به« ابر بَیته هوا ره»آلبومی به نام  1364
شود، اما نخستین  د. در این اثر شنیداری که نامی از گروه موسیقی برده نمیشاستان پخش 

 ةپور نوازند پور در این نوع سازبندی است. پدیدآورندگان آن: احمد محسن محسن ۀتجرب
 ةها، محمود صادقی: دوتار، ابوالحسن خوشرو: خواننده و نوازند آهنگ ةکنند کمانچه و تنظیم

 اند. وا و نادعلی ضیایی: صدابردار بوده و للـهنقاره 
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موسیقی فجر، گروه  ةمازندران جهت شرکت در جشنوار ۀخان فرهنگ 1366در سال 
تشکیل داد که سازهای این گروه متشکل از « شواش»و « چکاوک»نام  ای ترکیبی به موسیقی

فارسی فعالیت داشته سازهای بومی و فارسی )سنتور، تار، تنبك( بوده و در دو بخش محلی و 
سازها حضور داشته، اما در هنگام  ۀطوری که هنگامِِ اجرا موسیقی مازندرانی هماست. به

اجرای موسیقی فارسی )ردیف دستگاهی( سازهای محلی حدف و فقط سازهایی چون سنتور، 
اند:  کاری داشتهکردند. خوانندگانی که با این گروه هم تار، تارباس، تنبك و کمانچه اجرا می

 اند. محمدعلی طاهری، حسین طیبی و در یك کنسرت ابوالحسن خوشرو بوده
پور در آن فعالیت داشت منتج به تشکیل گروه  های موسیقی که محسن گروه ۀبرایند هم

نخستین آلبومش با  1368تشکیل و در سال  1367شد که در سال « شواش»موسیقی 
 ماهور انتشار یافت. ۀسسؤم ۀسیلوبه« فتاب تهآ»سازبندی سازهای بومی به نام 

 شواش گروه فاهدا
 ؛گردآوری موسیقی اصیل با اصل زدودنِِ رنگِ غیربومی آن ـ1
 ؛دار و با گُهر بومی در ذهن و باور مردم روان گرداندن موسیقی ریشه ـ2
 ؛های گوناگون توان آن جلوه ۀبازسازی و بازآفرینی موسیقی مازندرانی جهت ارائ ـ3
های محلی با سازهای بومی و تولید آثار محلی  زه و عالقه در تشکیل گروه. ایجاد انگی4

 در دیگر هنرمندانِِ موسیقی بومی مازندران.
 

ها،  ها و اصالت هنر بومی و یافتنِِ ریشه و این تالش با باورِِ ژرف به فرهنگ ۀوی، در ادام
تولید و انتشار آثار منظور  بار در مازندران با استفاده از سازهای بومی، به برای نخستین

وردهای آ را بنیان نهاد که این یکی از دست« شواش»شنیداری و دیداری، گروه موسیقی 
حفظ موسیقی »کنم:  باره، دیدگاه او را یادآوری می خانه بوده است. در این بزرگ فرهنگ

تالش بر این  ۀاصیل از هجومِِ موسیقی کوچه بازاری، بخشی از این انگیزه بود؛ یعنی هم
 1«ای بیابد. اساس بود که موسیقی اصیل معرفی گردد و بازتاب دوباره

ای انجام  موسیقی مازندران، دگردیسی 1367این انگیزه و آرمان، موجب شد که در سال 
دار مازندرانی،  موسیقی اصیل و ریشه ۀجدیدی شد تا برای حفظ و اشاع ۀداد و وارد مرحل

بومی مازندران باشد و قطعاتی تولید و منتشر ای تشکیل شود که سازهایش  گروه موسیقی
 های موسیقی مازندرانی، مانند ریتم، لهجه، تزیین، فواصل و... باشد. مشخصه ۀشود که بر پای

                                                                                                                                              
 .64، ص1387، انتشارات شلفین، شده های گم نغمهوجوی  در جست، احمد، پور محسن 1
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 یها استان گریگروه شواش، مردم د لیاز تشک شیپ میسیاغراق نباشد که بنو دیشا
یرانی از هر زبان یا قومی که از موسیقی مازندران آگاهی نداشتند. به بیان دیگر، هر اکشور 

کرد، اما  اش داشت و زمزمه می باشد یك قطعه لری یا کردی یا آذری یا گیالنی را در حافظه
سیما،   و های سراسری صدا آهنگی از مازندران در ذهنش نداشت. حتی، هرگاه در شبکه

انتشار  پس از فعالیت گروه شواش و د.ش شد، موسیقی گیالنی پخش می صحبت از شمال می
ها و حتی اهالی موسیقی به این  های مختلف، رسانه های گوناگون و شرکت در جشنواره آلبوم

 گاه خود را پیدا کرد.موسیقی آشنا شده و جای
 بندی کرد: پور را باید به چند بخش زیر دسته های محسن مجموعه تالش

ش موسیقی بوده مازندران که بعد از تهران دومین مرکز آموز ۀخان تأسیس فرهنگ ـ1
خانه حتی فراتر از آن بوده چرا که این مرکز ضمنِِ آموزش  است. گرچه، فعالیت فرهنگ

موسیقی مازندران و فرهنگ عامه،  ۀموسیقی ردیف دستگاهی و مازندرانی، پژوهش در زمین
 تولید و امور عام فرهنگی و هنری تالش فراوانی داشت.

موسیقی مازندران است، از  ۀپور در زمین نهای محس جا که قصدم تدوین فعالیت از آن
های ویژه او در  خانه اکتفا کرده و فقط به کوشش فرهنگ ةکوتاه باال دربار ةرو، به اشاراین

 پردازم. موسیقی مازندران می
ساعت موسیقی مازندران در سه بخش  140پژوهش، گردآوری و ضبط حدود  ـ2

آباد کتول،  آن تا علی ةکردکوی و گستر مرکزی، غرب و شرق استان مازندران )شرق: از
آن، انتشار یك آلبوم در قالب شش نوار  دآن تا رامسر(. براین ةغرب: از نشتارود و گستر

که ناشر (« 2( موسیقی مازندران )15موسیقی نواحی ایران)»راه کتاب به نام کاست به هم
 آن انجمن موسیقی ایران بوده است.

 تولید ـ3
 ثار موسیقی شما چه نقشی دارد؟آفرینش در آ :ا.ع»

ها را  تکراری ــیهای جزئ نظر از تفاوت صرف ــ ا.م: اگر در موسیقی آوازی و سازی
حدف کنیم و آوازهای بَندِ اول را حساب کنیم، دو ساعت برای موسیقی آوازی و دو ساعت 

، استاعت کل موسیقی فولکوریك حدود چهار س ،ماند. بنابراین سازی باقی میبرای موسیقی
و ما آن را به شانزده ساعت گسترش دادیم. از این شانزده ساعت، یازده شماره منتشر و پنج 

انتشار است. حاال اگر دو ساعت تکراری را از این شانزده  ةشماره ضبط شده است و آماد
ساعت که مربوط به موسیقی آوازی مانند امیری و کتولی است و دو ساعت دیگر را که 

ماند، پس  وسیقی سازی است، به دلیل تکراری بودن کم کنیم، دوازده ساعت میمربوط به م
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دوازده ساعت به آن چهار ساعت موسیقی فولکوریك اضافه شد. بدیهی است که این دوازده 
 1«که به چهار ساعت قبلی اضافه شده است. ستساعت برآمده از آفرینش هنری

موسیقی  ۀداری و عرضایی، شناساندن، نگهانگیزه، عشق و باور ژرف او به شناس ۀبر پای
، با تالش 1394تا  1364بازاری، از سال دار در برابر هجومِِ موسیقی کوچه اصیل و ریشه
داران موسیقی ای، آثار شنیداری، دیداری و نوشتاری پرشماری به دوست جدی و حرفه

 مازندران ارائه کرد.

 آثار شنیداری
 1383 طالب و زهره. 11 1364 . اَبر بَیته هوا ره1

 1385 نوازی کمانچه( . تبری )تك12 1368 . افتاب تِه2

 1387 های مازندران )مهرخونش( . الالیی13 1369 . بهار موُنا3

 1387 . چلچالی سفری14 1369 . مازرونی حال4

 1389 . روجا )اشعار مازندرانی نیما یوشیج(15 1370 . اسّاره سو5

 1390 مزمون. م16 1370زمستان . شوار6

 1393 2. روجای 17 1373 . بهارانه7

 1393 . تتی وا18 1378 . ماه تتی8

 1394بهار  امیر و گوهر. 19 1379 . دودوک تیکا9

   1382 . گل گلون10

 

 آثار دیداری
 ساری -1376. کنسرت سال 1
 ساری با اتفاق گروه موسیقی شمشال -1380. کنسرت سال 2
 ن و ساریآلما -1383. کنسرت سال 3
 خونی( سمنان )رج -1384. کنسرت سال 4
 ( منطقه مهدشت ساری2خونی  )رج -1387. کنسرت سال 5
 1392. نماوای منور و درویش سال 6

 نوشتاری آثار
 .1387شده، انتشارات شلفین،  های گم جوی نغمهو . در جست1
 شد. ان تأسیس میمازندر ۀخان در فرهنگ 1374تا  1364که از سال « نی». دستور مقدماتی 2

                                                                                                                                              
 .64پیشین، ص  1
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 ها مقاله
 پناه( پور و طیار یزدان )احمد محسن 599تا  592، ص9و 8 ة. چیستا، سال بیستم، شمار1
 .23تا  22، ص 67. بارفروش، شماره 2
 .169تا  155، سازشناسی، ص 4. فصل فرهنگ 3
 .169تا  161، آوای مرز و بوم، ص 5. فصل فرهنگ 4
 پور و عظیمی. ، محسن276تا  266طب رویانی، ص ق ة، بازخوانی سرود6. فصل فرهنگ 5
 1393، نشر چشمه، 286 - 259. موسیقی ساری، ساری کهن شهر مازندران، ص 6
شهر قطب صنعت مازندران، نشر چشمه،  شهر، قائم های آن در شاهی . موسیقی و دگرگونی7

 .447- 431، ص 1394

 مازندران موسیقی ةدربار( مصاحبه) گوهاو گفت
 خانه مازندران( گرد تأسیس فرهنگدهمین سال ة)ویژ 1374، سال 26ص « آوا» ۀ. مجل1
 .29/6/1378، 7 ة، شمار«گلستان» ۀ. روزنام2
 .18/2/1380، 2397 ة، شمار10، ص «همشهری» ۀ. روزنام3
 .10/4/1382، 3093 ة، شمار18، ص «همشهری» ۀ. روزنام4
 .1381سال  29تا  11. کتاب فروردین، دفتر اول، نشر اشاره، ص5
 .18/9/1382، 166 ة، شمار5، ص «هراز» ۀ. روزنام6
 .1384، اردیبهشت 55 ة، شمار13تا  10، ص «بارفروش» ۀ. مجل7
 12/4/1386. خبرگزاری کارگزاران، خبرنگار، خانم زهرا جباری، تاریخ مصاحبه: 8
 .16/3/1388، 2576 ة، شمار15، ص «جم جام» ۀ. روزنام9

 .14/9/1388، 210 ة، شمار4، ص «پژواک» ۀنام . هفته10
 .14/9/1388، 211 ة، شمار4، ص «پژواک» ۀنام . هفته11
 .16/2/1393مازندران(  ةویژ ۀهمشهری )ضمیم ۀ. روزنام12

 نوازی کمانچه
نوازی قَدر اُتولی )کتولی(، مصطفی علیزاده و حسن دَیان  کمانچه ةپور شیو اگرچه محسن

چون موسیقی ردیف دستگاهی »ای گفته است:  بهرا باور داشت و از سویی، در مصاح
دلیل تولید و فارسی است، اما بهـ نوازی من، محلی کمانچه ةکنم، شیو )فارسی( تدریس می

رسی جوانان به نوازندگیِِ انتشار چندین آلبوم از شواش به نوازندگی او و عدم دست
وی، در بین  ۀی کمانچصدا ۀپور و سوناریت محسن ةاکنون شیو نوازندگانِِ یاد شده، هم

ها و کسب  های موسیقی، برای شرکت در جشنواره نوازندگانِِ کنونی رایج است و حتی گروه
برند. در واقع شیوه و روشی که توسط او در  های او بهره می درآمدها و تنظیم مقام، از پیش
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، الگو و اش نوازی ها انجام گرفت و نوع کمانچه های شواش، در تنظیم و ساخت ملودی آلبوم
های موسیقی  مورد وثوق هنرمندانِِ موسیقی بومی مازندران است. حتی، سرپرست گروه

 کارگیری سازها در گروه نوازی از او الگوبرداری و پیروی کنند. هب ةکنند از نحو تالش می

 (ها کنسرت)ها  آوایی هم
 29تا 27زنجان، زدگان گیالن و  . ساری، هالل احمر به اتفاق گروه چکاوک، به نفع زلزله1

 .1369تیرماه
 31و 30زدگان گیالن و زنجان،  . آمل، سالن شهرداری به اتفاق گروه چکاوک، به نفع زلزله2

 .1369تیرماه
 1373،. دانشگاه تهران، آذر3
 خانه مازندران(. گرد تأسیس فرهنگ)دهمین سال 24/6/1374احمر،  . ساری، سالن هالل4
 1376 ،ماه دی 5تا 2احمر،  . ساری، سالن هالل5
 1376،اسفند 22و 21سرای شفق،  . تهران، فرهنگ6
 1377 ،آبان 29تا  27احمر،  . ساری، سالن هالل7
 1377 ،آذر 6و 5. بابلسر، مجتمع ورزشی، )به نفع انجمن امداد بیماران سرطانی(، 8
 1380 ،اسفند 11تا  9احمر )شواش و شمشال(،  . ساری، سالن هالل9

 1380 ،ود، اسفند. دانشگاه شاهر10
 5/7/1381. سوادکوه )زیرآب(، دومین جشن خرمن )مهرگان(، 11
 1381 ،مهر26و 25. تهران، تاالر حرکت )به نفع انجمن حامی(، 12
 1381 ،آبان 3و2و1مهر و 30احمر، شواش و شمشال،  . ساری، سالن هالل13
 1381، شهریور 1و مرداد  31زدگان قزوین،  احمر، به نفع زلزله . ساری، سالن هالل14
 .1382دی  26و  25زدگان بم، احمر، به نفع زلزله . ساری، سالن هالن15
میالدی، اسن به کوشش  2004نوامبر  27و  25و  21. آلمان، شهرهای اسن، کلن و برلین، 16

های مقیم اسن، کلن به دعوت انجمن تئاتر ایران و آلمان، برلین به تالش  مازندرانی
 یم برلین.های مق مازندرانی

 1383 ،بهمن 15. سمنان، تاالر آفتاب، 17
 1384 ،دی 30و  29. سمنان، تاالر آفتاب، 18
 1385 ،داشت بنافت، مرداد. سودکال، نخستین همایش احیا و پاس19
 1385 ،هنری روستای الیت، کالرستاق نوشهر، شهریورـ . سومین همایش فرهنگی20
 1385 ،اردیبهشت 26شعر و موسیقی مازندران(،  ةر. تهران، تاالر وحدت )نخستین جشنوا21
مندان کهریزک، به مناسبت دومین سال مرگ خواهر نیما یوشیج گاه سال. تهران، آسایش22

 1387 ،خرداد 31)بهجت یوشیج(، 
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 1387 ،مرداد 18. تهران، سالن دبیرستان فیروز بهرام )جشن مشروطه(، 23
 1387 ،آبان 14شعر و موسیقی مازندران،  ةشنوار. تهران، تاالر وزارت کشور )دومین ج24
میالدی، کلن: به  2008نوامبر  23و 22و 21. آلمان، شهرهای کلن، هامبورگ و برلین، 25

اف، برلین: به  دی تلویزیون پی ۀدعوت انجمن تئاتر ایران و آلمان، هامبورگ: به کوشش شبک
 های مقیم برلین. کوشش مازندرانی

 1387 ،اسفند 23و 21احمر، چهارمین همایش موسیقی ملی ایران،  . ساری، سالن هالل26
 1388 ،مرداد 23داشت بنافت، . پاجی، چهارمین همایش احیا و پاس27
 1388 ،اسفند 14و 13. آمل، سالن شهرداری، 28
 1389 ،تیر 4و3احمر،  . ساری، سالن هالل29
 1389 ،مهر15نوشهر(،  ورزشی، روستای الیت )کالرستاق ـ  . ششمین همایش فرهنگی30
 1389 ،تیر 11. رینه، سالن ورزشی )روز دماوند(، 31
 1389، مهر15 ورزشی(ـ . چالوس، بخش کالرستاق روستای الیت )ششمین همایش فرهنگی32
 1392 ،شهریور15داشت بنافت، . دودانگه، روستای سنگده، هشتمین همایش پاس33
 1393 ،اسفند 7. ساری، سینما سپهر، 34
 1394، اردیبهشت 16هنر اقوام، وفرهنگ ةسنندج، سینما بهمن، جشنوار .35

 شعر متن موسیقی تنظیم و ساخت گردآوری،
 . مازرون1
 2. مازرون 2
 وا . پلنگ و للـه3
 . گوش مجی4
 . چراغ و آینه5
 . آهو مونا6
 . اسری7

 به تفکیك ساز( 1393مهر )اعضای گروه شواش از ابتدای تشکیل تا کنون 
وا: آقایان حسین طیبی، ابوالحسن خوشرو، نوراله علیزاده، سید جمال محمدی،  وازندگان للـه. ن1

 ارسالن طیبی.
الـه دهقان، سیدمحسن محمدی،  پور، ولی زاغی، فضل . نوازندگان کمانچه: آقایان احمد محسن2

 سعدی صادقی.
 .پور، حامد ایمانی . نوازندگان کمانچه بم: ولی زاغی، احمد محسن3
 .. نوازندگان دوتار: نصیر شیردل، مسلم فهیمی، حمید اسدی، محمدرضا اسحاقی4
 .علی اسحاقی . نوازندگان دوتار بم: نصیر شیردل، جمعه5
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اله سیفی، سیدعباد محمدی، جمشید  . نوازندگان نقاره )دسرکوتن(: بهمنیار شریفی، لطف6
 .نیکوزاد، سیاوش دانش

 .ارسالن طیبی، پرویز عبداللهی . نوازندگان سرنا: سیدجمال محمدی،7
 .اله سیفی، ارسالن طیبی، پرویز عبداللهی . نوازندگان غرنه: نوراله علیزاده، لطف8
. نوازندگان دهل: بهمنیار شریفی، جمشید نیکوزاد، سیاوش دانش، حسینعلی اسحاقی، و خانم 9

 .آذرخش معصومی
 .. نوازندگان زنجیر: بهمنیار شریفی10
فر، خانم ریحانه معلمی، احسان  ار: جالل حیدری، ایرج رضایی، عباس صمدی. نوازندگان ت11

 .پور، علی نیکزاد شریعتی، آرمان محسن
 .فر، احسان شریعتی، علی نیکزاد . نوازندگان بم تار: مسعود خلیلی، عباس صمدی12
 .. نوازندگان دست دایره: جمشید نیکوزاد، سیاوش دانش13
زاده، جمشید  کار، سیدجالل محمدی، رضا قلی سیفی، عارف هنریاله  . نوازندگان دف: لطف14

 .نیکوزاد؛ حسینعلی اسحاقی
 .اله سیفی تشت الک: لطف ة. نوازند15
 .سینتی سایزر: امیر مجد ة. نوازند16
 .پور بلبلك: احمد محسن ة. نوازند17
 .سنتور: بهمنیار شریفی ة. نوازند18
 .ایمانیویولن و ویولن آلتو: حامد  ة. نوازند19
 .زاده لبك: مهدی ولی نی ة. نوازند20
. خوانندگان: آقایان حسین طیبی، نوراله علیزاده، ابوالحسن خوشرو، نورمحمد طیبی، شعبان 21

خو، حسین علمباز، محمدابراهیم عالمی، ارسالن طیبی، مسلم فهیمی، اسماعیل صالحی،  نیك
درضا اسحاقی، عبدالرضا فرهادی، بخش، محمدعلی طاهری، محم علی  اصغر رستمی، محب علی

 .ها سیما شکرانی، فاطمه جعفری، حوران یوسفی و فرشته فرهادی مصطفی عالمی، خانم

 اند کرده کاری هم شواش گروه با کهسرایان( )ترانه شاعرانی
اصغر مهجوریان نماری، احمد طیبی  جهانگیر نصری اشرفی، علی هاشمی چالوی، علی

کتی،  وتنایی، نوراله علیزاده، علی مهدیان، علی و احمد طیبی سیفکتی، محمود جوادیان ک سیف
سری، ایرج رضایی، کیوس گوران،  اله نجفی، شعبان نادری رجه، گلوا بیشه اسداله عمادی، حبیب

پناه، خانم توران آرام، و از شعرهای  حسن محمدی میانایی، مختار عظیمی، دادمهر )طیار( یزدان
 ج و فولك هم استفاده شد.امیر پازواری، نیما یوشی
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 پژوهشی
ساعت موسیقی مازندران در سه بخش مرکزی، غرب و شرق  140. گردآوری و ضبط حددو 1

آن تا  ةآبادکتول، غرب: از نشتارود و گستر آن تا علی ةاستان )شرق از کردکوی و گستر
 رامسر(.

( 15وسیقی نواحی ایران)م»راه کتاب به نام . انتشار یك آلبوم در قالب شش نوار کاست به هم2
 که ناشر آن انجمن موسیقی ایران بوده است.(« 2موسیقی مازندران)

 :پور را منتشر کردند ناشرانی که آثار موسیقیای آقای محسن
 هنری ماهورـ فرهنگی ۀوسسؤ. م1
 هنری ساز نوروزـ فرهنگی ۀسؤس. م2
 هنری شواش نواـ فرهنگی ۀسسؤ. م3
 ارپیرارهنری پـ  فرهنگی ۀسسؤ. م4
 . شرکت نسیم مهرآوا5
 خانه دل . شرکت نهان6
 . انجمن موسیقی ایران7
 خانه مازندران . فرهنگ8

 ها داوری
سرود، بسیج مستضعفین ناحیه مازندران و اداره کل فرهنگ و ارشاد  ة. نخستین جشنوار1

 1366 ،آذر 6و5اسالمی مازندران، ساری، 
 1373 ،، هتل رامسر، شهریورموسیقی محلی مازندران ة. نخستین جشنوار2
 ،اسفند 26و 25، 24شهر،  موسیقی سنتی و محلی استان مازندران، قائم ة. سومین جشنوار3

1379 
سیمای مرکز مازندران، ساری، سالن  و خوانی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا . امیری4

 1388اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، آذر 
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 شد اجرا شواش گروه آثار در که( پور محسن احمد) سری بیشه گلوا های سروده

 نام آهنگ نام نوار نام آهنگ نام نوار

 چلچال . چلچالی سفری15 سوت یار . ماه تتی1

 بزن چپون . چلچالی سفری16 آفتاب . ماه تتی2

 الل انه . چلچالی سفری17 تیکا . دودوک تیکا3

 بزک ته نمیر ی سفری. چلچال18 وطن . دودوک تیکا4

 تتی خون . تتی وا19 امیری . دودوک تیکا5

 دیدار وا . تتی20 آبادی خونش . دودوک تیکا6

 ته ره خانه (2. رج خونی )21 ونگ و وا . گل گلون7

 کهر اسب (2. رج خونی )22 ته وسه . گل گلون8

 دارنی ته مه ره چیکار (2. رج خونی )23 1الالیی  های مازندران . الالیی9

 آب انبار پله )شعر، بازسازی شد( (2. رج خونی )24 1نوازش  های مازندران . الالیی10

 نازنین جان (2. رج خونی )25 2نوازش  های مازندران . الالیی11

 شما مه ره نشناسنی (2. رج خونی )26 3الالیی  های مازندران . الالیی12

 بخون بخون (2خونی ). رج 27 4الالیی  های مازندران . الالیی13

 اَی بوّم (2. رج خونی )28 3نوازش  های مازندران . الالیی14

 

 .پور، تنظیم، بازسازی و ساخته است هایی که احمد محسن آهنگ

ف
دی

ر
 

 نام آهنگ نام نوار

ده
 ش

یم
نظ

ت
ده 

 ش
ی

از
زس

با
 

ده
 ش

ته
اخ

س
 

 توضیحات

  *   چاربیداری حال آفتاب ته 1

  *   کر زنی آفتاب ته 2

   *  بینج سما آفتاب ته 3

    * نشا کاری آفتاب ته 4

   *  انگشت کلو آفتاب ته 5

  *   انه اویا آفتاب ته 6

  *   اساره سو آفتاب ته 7

  *   راداری آفتاب ته 8

  *   آفتاب ته آفتاب ته 9

    * بهاره بهار مونا 10

   *  کرچال بهار مونا 11
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    * مازندرون ملك بهار مونا 12

    * الره بهار مونا 13

 محمد جوه بهار مونا 14

  * 

قسمت اول ملودی از آقای 
ولی بقیه از  ،محمدرضا اسحاقی

 پور احمد محسن

    * درآمد )جلوداری( پیش مازرونی حال 15

    * الره مازرونی حال 16

    * امان یارا مازرونی حال 17

    * بلبل سر دار مازرونی حال 18

  *   کتولی ۀمقدم ساره سوا 19

   *  ضربی کل حال اساره سو 20

 گله ره بردن اساره سو 21
*  * 

ولی  ،تنظیم شد و ملودی
 مقدمه، ساخته شد.

  *   اساره سو اساره سو 22

   * * حال کل ۀقطعه ضربی دنبال اساره سو 23

    * اور بیته هوا ره اساره سو 24

    * رشیدخان اساره سو 25

    * های برو های نشو اساره سو 26

    * همدم جان اساره سو 27

    * گل من اساره سو 28

    * بیقرار اساره سو 29

   *  کال کنس اساره سو 30

 نوچ حال شوار 31
*  * 

« نوچ حال»قسمت اول مقدمه 
 ساخته شده، بقیه تنظیم

 امیری شوار 32
* *  

کرال و مقدمه  ۀگون تنظیم به
 بازسازی شد امیری،

   *  وارش و شبنم شوار 33

   *  کتولی شوار 34

    * نقره نشون شوار 35

    * نقره سری شوار 36

   *  خونی عباس شوار 37

    * نازنین شوار 38

    * بهار وا شوار 39

  *   تتی سما بهارانه 40

   *  امیری ضربی بهارانه 41

   *  بهارانه بهارانه 42

   *  بهار مس ارانهبه 43

  *   دل پئی بهارانه 44
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   *  جان بالره شه دلخوا ره بهارانه 45

    * بهارانه حال بهارانه 46

    * بدون ته بهارانه 47

    * ای دل ای دل بهارانه 48

    * گل من بهارانه 49

   *  وقت کوه بهارانه 50

    * مازرون بهارانه 51

  *   زینوا پیش ماه تتی 52

   *  ویشه حال ماه تتی 53

  *   تالر سری ماه تتی 54

   *  سوت یار ماه تتی 55

  *   ماه نو ماه تتی 56

  *   سوایی سر ماه تتی 57

  *   سما حال ماه تتی 58

    * طالبك ماه تتی 59

  *   آفتاب ماه تتی 60

   *  ماه تتی ماه تتی 61

  *   ونگ وا ماه تتی 62

  *   گل ونوشه ماه تتی 63

  *   وارش ماه تتی 64

    * تشنا ماه تتی 65

 جز سلوی سرنا، بقیه ساخته شد *   نوازی پیش دودوک تیکا 66
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  *   طال و زهره ی مقدمه طالب و زهره 85
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 )مهر خونش(

 (1الالیی )
  * 
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 )مهر خونش(

 (1ش )نواز
 *  
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*   
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  *   آقا خان زن حاجی زمون مم 151
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 تنظیم برای ارکستر   * گله ره بردن 2روجا  168

 آدمی همون بن روز *   درویش منور و درویش 169

 جان افتاب در بموئی  *  درویش منور و درویش 170

 همه تایی بهار نینه *   درویش منور و درویش 171

 بیمومه ته ره سلوم  *  منور منور و درویش 172

 ای فتاب تهخریم من و ا *   منور منور و درویش 173

 ننا من ندارمه گناه  *  منور منور و درویش 174

 کفمبه من مله مال  *  منور منور و درویش 175

 ها گل بوته ها گل تتی *   منور منور و درویش 176
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 بوّم کهو آسمون )نواجش( *   منور منور و درویش 180
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 :توضیحات
ا حفظ اصل ملودی، مقدمه و جواب کالم به آن اضافه منظور از تنظیم این است که ب ـ1

 شود. می
شود،  که مقدمه و جواب کالم اضافه میمنظور از بازسازی این است که ضمن این ـ2

 شود. ی فولك افزوده می ای بر نغمه نغمه
در استریو زنبورک، فرهنگ و هنر، رادیو و  64تا  54پور آثاری را از سال  آقای محسن ـ3

 .نشدو... ضبط و منتشر کردند که در این آمار لحاظ  تلویزیون
 
 



 

 

 
 
 
 

 (زن ترکمن يهایشاغ)بن و ترکمنستا رانیخلق ترکمن ا یقیدار موسزنان نام
 ترکمن خواننده موسیقی کالسیك/  (یشاغ)حالت ب یسعادتطواق 

 
 
 
 

ودند و های زن مخالف ب های قدیم تا به امروز در موسیقی اصیل با اجرای بخشی از زمان
های زن  بهترین بخشی ،ولی با تقاضا و تشویق اساتید و مردم تا به حال ،کردند مخالفت می

 در ترکمن وجود دارد. 
سال پیش یك مسابقه بزرگ موسیقی سنّتی در عروسی خان بزرگ ترکمن  300اً تقریب

ند و چندین سکّه طال و جواهرات و قالی و گوسف ،شود هرکس که اوّل می .شود برگزار می
ساعت بعد از شام که  2شود و  شام داده می ،آیدکه عروس میبعد از این .شتر جایزه دارد

شوند و قبل از شروع مسابقه آیند و جمع مییواش میمردم یواش ،نماز خفته خوانده شد
آی مردم امشب در عروسی خان مسابقه » :گویدبا صدای بلند می .زندیك نفر فریاد می

 «بیایید از نزدیك ببینید و بشنوید. .شودرگزار میموسیقی اصیل ب
کردند که کی شروع تر آمدند و ذوق و شوق میمردم با تعجّب خاصّی با عالقه بیش

 :خان گفت «تواند در مسابقه امشب شرکت کند؟آیا زن هم می» :از خان پرسیدند .شودمی
در این صورت دوباره داد و  «.تواند شرکت کند می ،اگر توانایی موسیقی داشته باشد ،بلی»

مردم  .کند زدند که آهای مردم حتّی یك زن هم در مسابقات امروز شرکت می فریاد می
ها در یك طرف و مردها در طرف دیگر نشستند و  در مجلس بزرگ زن. آورند هجوم می

 آقا.  ساکت شدند. فقط گوش می دادند به نوای خوانندگان مسابقه خان
هر نفری  .اوّل مرد شروع کرد و دوّم زن شروع کرد .اجرا را دادند داوران دستور شروع

در آخر زن پیروز میدان شد. همه جوایز خوب  .کردند یکی مرد و یکی زن موسیقی اجرا می
چون اجرای  ؛چون پیروزی با زن بود ،تر از مردان هستند حال ها خوشزن .گیرد را زن می

را به نحو احسن اجرا کرد. نام این زن  «ذر و مشتاقسروی نیا قرق و کونه گ»نام  هآوازی ب
بعد از آن اتّفاق در بین  .است که اوّلین خواننده بخشی زن ترکمن بود «قارقاره»بخشی 
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بخشی زن ترکمن هم دعوت  ،ای های خاص جشنواره مردم رسم شد که در عروسی و مراسم
 کرد. کردند و موسیقی اجرا می می

گل  ثل بخشی نورجمال عادیوا و سولگون مرد گلدیوا و آقجهم ،های زنخواننده اًبعد
ها شدند و مردم  بهترین ،ترین سبك ترکمن است در سبك داشاوز که سخت ،مرادیوا
کرده و  مدیوا در سبك آخال بهترین اجرا را میحبعد از آن نبات نورم .حال بودند خوش

گل قربانوا از  و بعد از آن آهان کرد سپس قربان گل خدرنیا زوا سبك داشاوز را خوب اجرا می
گل ولمرادف از  بی کرد و بعد از آن بی اترک و از طایفه ایمر است به نحو احسن اجرا می

بعد از آن قربان سلطان نوریاغدیوا صدای  .خصوص شیرین داشت همنطقه مرو یك سبك ب
 شیرین داشت مردم را به حیرت می انداخت.

ها اجرا  های ترکمن ای داشت در عروسی جداگانه بعد از آن مدنیت شاخ بردیوا سبك
حتّی در منزل  .بی قاراجایوا از منطقه اترک طایفه شیرمحمدلی بود بعد از آن اراز بی .کرد می

بنده هم آمد اجرا کرد و مردم را به هیجان انداخت. یکی دیگر از برترین خوانندگان بخشی 
 ،آور این است که یك زن بلـوچ ر تعجّبگل مرادیوا خیلی سبك شیرین داشت و دیگ زن اجه

یك خواننده بخشی  .شیرین علی جانوا موسیقی سنتی ترکمن اجرا کرد نام گل هزن ب ی بـخش
که آننا  کرد و این بگ ناظاروا اجرای موسیقی سنّتی را خوب اجرا می نام الله هزن ترکمن ب

 .خواندسبك آخال می .تجمال صاپاروا نورمحمدیوا به نحو احسن اجرای برتری داشته اس
 کند.های آخال را خوب اجرا میدر ضمن شمشاد خوجایوا سبك

کرد و مهری آنّه گلدیو از منطقه  قزیل طور اوپرایی اجرا می هنام مایا قولیوا ب هزنی ب
لیال شادوردی هم  اًکرد و ضمنبخشی خوبی در سبك آخال اجرا می ،آروات طایفه تکه

 از منطقه قازانجیق بود. ،کردرا میموسیقی سنّتی را خوب اج
از روستای  ،شیرین نام داردها گلهای زن داریم که یکی از آندر ایران عزیز هم بخشی

دلیل مخالفت ولی بعدها به ؛ها اجرا کرد که چند سالی در مراسم ،تپه گنبد استملك علی
 شوهرش موسیقی را ترک کرد.

آباد آباد یا گونن است که از روستای کلیکی دیگر بخشی زن داریم که نامش نازجا
کند و یکی دیگر از بخشی زن ترکمن ایرانی خانم آمانبایی که هنوز هم اجرا می استقال آق

های زن گنبد نام دارد و یکی دیگر از بخشیاست و یکی دیگر بخشی زن در ایران شیری
. در ایران چندتای دیگر کندها اجرا میدختر استاد مجید تکه است که در بعضی جشنواره

  دانم.نمی اًشان را دقیقکنند. نامولی اجرا می ،هستند که معروف نیستند



 

 

 
 
 
 

 استان گلستان یقیموس
 محقق فرهنگ و هنر/  دیهوشنگ جاو

 
 
 
 

 ؛استان گلستان نام خود را یافت ،در تقسیمات کشوری که به تازگی صورت پذیرفت
ها، بلوچ، سیستانی،  بیگلو، کتول کمن، کردهای جهاناستانی با تنوع قومیِِ گرایلی، تر

 نژاد هیرکانی و عرب سامی. گودار )کولی(، پارسیان کهن
این سرزمین پس از هخامنشیان همواره در طول تاریخ تا پایان انقراض قاجاریه مورد 

چه که از نظر پژوهش موسیقی در اما آن ؛تهاجم و قتل و غارت اقوام مهاجم بوده است
 منطقه مهم است وجود و حضور پنج نوع از موسیقی قومی در آن است:این 

 ها موسیقی ترکمن .1

 ها موسیقی کتول .2

 های گرایلی موسیقی ترک .3

 موسیقی طوایف کوچ .4

 ها )صحرابانان( موسیقی گالش .5

 موسیقی در این استان از نظر محتوی و اجرا دارای دو جنسیت است:
 الف( موسیقی مردان

 ب( موسیقی زنان
وامع اول و سوم جدول قومی ارائه شده، موسیقی در میان زنان از غنا و که درج
هایی از  ها هنوز بازمانده ای برخوردار است، گرچه در میان موسیقی کتول پرباری ویژه

گمان با از بین رفتن  بی ؛ای رو به نابودی است اما تا اندازه، توان یافت موسیقی زنان را می
که از حالیدر .موجودیت آن به فراموشی خواهد رسیدسال این قوم، همه نسل کهن

شان  های مهم موسیقی شود که زنان کتول یکی از بخش شواهد بازمانده مشخص می
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 1250چندان دور )که در عهدی نه« خان نقدعلی» ۀخوانی بوده و تران سوگ حماسه
ن در ذهن ق( مادرش برایش سروده از جمله این آوازها است که فقط اشعاری از آ.هـ.

 سال بازمانده:زنان کهن
 خان بکوشتین عَوَض گودار نقدعلی

 چِِئی و توکّا دَبییِِن سَرِِدار
 مگه تِه نقدعلی نِداشتی مار

 ها کِرْدِن کَمَرِِ غار کِه پِِتوت
 ترجمان پارسی:

زمانی که گنجشك و توکا روی درخت  .خان را در کوه عوض گودار کشتندنقدعلی»
 «تکه کردند. گونه تو را در میان غار تکه اشتی نقدعلی، که اینبودند، مگر تو مادر ند

شناس و شاعر  موسیقی «آقا شیخ محمدعلی بینات»اگر روحانی محترمی چون 
گمان  کرد، بی در اشعارش به موسیقی زمان خود اشاره نمی« نامه میر پنج»منظومه 

که در موسیقی کتول چه  آن ،امروزه مکتوباتی هم در این زمینه نداشتیم. در هر حال
ها «سر گریه»خصوص  های کتولی، به«مقام راسته»که بخشی از  واضح و قطعی است این

اند و  ن روی آوردهآاجرایی مربوط به زنان است که بعدها مردان نیز به  ةدر سه شیو
خان معزّزی استاد موسیقی کتول نیز به این مسئله اشاره داشتند؛ البته  مرحوم اسماعیل

آباد است هنوز  کتول که مرکز آن علی ۀها و کارآوازها را در منطق ی از الالییآوازهای
 توان شنید. می

اما موسیقی زنان گرایلی و زنان ترکمن منطقه به این علت قابل بررسی، 
خصوص در مراسم  به ــشناختی و نگرش دقیق است که هنوز حضوری پرشور  ارزش

 دارد.  ــ ینییآ
به ایران در انتهای قرن هفتم و شروع قرن هشتم بوده است. گرایلی  ۀمهاجرت اولی

خان قاجار )در عهد صفوی( و شکست  بیگلو با فتحعلی پس از رودررویی کردهای جهان
 ۀجانشین شدن در دو ناحی خان سلطان و پراکنده شدن و یك شکرخان و حسین

ودند به منطقه وارد ها که ایل بزرگی ب کردمحله )کردکوی فعلی( و کردآباد کتول، گرایلی
شدند و در جرجانِِ آن زمان شهر کوچکی را بنا نهادند که شهرک گرایلی نام گرفت. 

نام برده )تاریخ رامیان و فندرسك، « شهرک نو»عنوان  رابینوی انگلیسی از آن به
ها مجبور به  ها و ازبك اما بعدها در اثر تهاجم گوگلنگ ؛(23محمدعلی سعیدی، ص 

سال بازمانده  ای که زنان کهن مت در منطقه کالپوش شدند. در ترانهتخلیه شهر و اقا
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شود؛ در  پذیریِِ دولت شاه عباس صفوی اشاره می خوانند به این کوچ و مهمان می
دارند، مضمونی که  ای تاریخ شفاهی ایل را در این ترانه بیان می حقیقت زنان به گونه

 اند! به ترانه توجه کنیم: هاعتنا شد ها نسبت به آن کم نسل کنونیِِ گرایلی
 سینگه پُالدَه عاّباس  سو، گلی عاّباس عاّباس

 بِِرگجَه اِودَه عاّباس عمو اوغلوشای عاّیاس، هِی
 سادَه قوون دِلِمَ، اوَچرْدَه بولبولمَ،
 شای عاّباس، اوغلون اولسُن، هِی

 قوی بیر مَنیبگ گولومَه
 هاوالینگه قوربانَم مَن  حالینگه قوربانَم مَن

 ترجمان پارسی:
پل ایستاده عباس، پسرعمویم  ۀآید، روی سین آید چونان آبی که می عباس می»
ما، عباس ساده، دلم را برده، بلبلم، از خواندن افتاده،  ۀعباس، هِی، یك شب به خان شاه

پسری شود چونان شاه عباس، بنگرید به تنها گل من، حال تو را قربان شوم، در هوای تو 
 «قربانی شوم.

وزه هم رشان ام این ابیات تاریخی زیبا را مادران گرایلی در عروسی فرزندان
خواستند  شود، که می خوانند. ابیاتی که در آن تاریخ و آرزوی همیشگی ایل بیان می می

 ها باشد. عباس میهمان آن یك شب شاه
 های مرز شمال عهده داشته )علی ایلی خان به ایل گرایلی را علی ۀسرپرستی اولی

علی خلیفه را جانشین او کردند. پس از  ها هستند( اما بعدها درویش خراسان بازمانده آن
 او، ایل به سه بخش تقسیم شده که مرحوم سعیدی شرح آن را چنین نوشته است:

 ؛خان تحت فرمان توکّل :«بخش اول»
 ؛چی گرایلی بیك قلیچ بخش دوم: تحت اطاعت منصورخان
 .علی خلیفه بخش سوم: تحت حکومت درویش

اند و دو  فعلی در استان گلستان ساکن شده ۀکه در طول زمان، بخش دوم در منطق
ویژه خراسان، مازندران، سمنان و استان مرکزی کوچ  بخش دیگر در سایر نقاط ایران به

  ها هستند. آب و آزادوَر نیز از این ایل های نَغ کردند. ترک
ده و در استان گلستان کرتر  تر و قوی اما بخش دوم، جامعیت قومی خود را محکم

 شوند: اند و به طوایف زیر تقسیم می ساکن شده
 های فعلی( و طایفه شاهسون ها )سعیدی بیگ ةچی در دو تیر . طایفه قلیچ1



596    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 لی )صادقلوی فعلی( . صادق2
 . قاقوزی )کاغذلوی فعلی(3
 . یَزدَری )یازرلوی فعلی(4
 . رَجب لی )رجبلوی فعلی(5
 . قوانلو6
 1«. بای7

اش را به  گیرد که خانه پس از مرگ منصورخان، فرزندش سلطان یتیم جای وی را می
)در ترکی گرایلی به معنی مکان مقدّسی که دارای کرامات است( « اجاق»عنوان 

های منطقه  ترین نغمات مذهبی در میان گرایلی از معروف« ذکر اجاق»اند و  نامیده می
های  ها باشد، پس درگیری ت فرمانده خوبی برای گرایلیوجود داشته است. او نتوانس

رسند؛ در این  ق می.هـ. 1187یابد که به سال  چنان ادامه می شود و آن متعدد آغاز می
ها  ای از آن برگ نیز محل سکونت عده و نیل آب حضور داشتند ها در شش سال که گرایلی
طور که از شواهد پیداست،  و آن به رامیان فعلی آمدند« خان قلی حسین»بود، با فرمان 

این ایل به دلیل حوادث فراوانی که برایش رخ داده، در موسیقی زنان و چه در موسیقی 
اما موسیقی شادیانه زنان به موسیقی مردان غلبه  ؛انگیز است مردان دارای درونی حزن

 های مهم موسیقی این ایل است. دارد و یکی از شاخصه
 د:کرهای زیر تقسیم  توان به دسته میموسیقی زنان گرایلی را 

 های سوگ، سور . موسیقی آئین1
 ها و آوازهای کار و تالش . ترانه2
 خوانی فصلی . دوبیتی3
 خوانی شبانی . دو بیتی4
 خوانی )همان هرایی( . هارِِی5
 ها . الالیی6

خوانند و بیدخوانی شادیانه انجام  تر شعرهایی تغزلی می ین سور، زنان بیشیدر آ
 شود: ها به سه بخش تقسیم می ین پیوند تنوع نغمگی شادیانهیدهند. در آ یم

 خوانی صدا به صدا )دونفره( . ترانه1
آداب و مراسم، شامل: حمام بردن عروس و داماد، لباس  ةهای شورانگیز ویژ . ترانه2

                                                                                                                                              
 .29همان منبع، ص  1
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بَران، نار زدن، شاباش، بردن  پوشاندن، رونمایی، تخت نشستن، حنابندان، صله
 ه خانه داماد.عروس ب

 کالم سرنا و دهل . موسیقی بی3
در زمان برگزاری عروسی تنبك و سرنا معمول بود و »نویسد:  مرحوم سعیدی می

انجامید. شب سوم عروسی که شب حنابندان بود در  عروسی حداقل سه روز به طول می
ها را توی  بردند، به این شیوه که ظرف داماد به منزل عروس حنا می ۀغروب آفتاب از خان

کردند.  ها را شمع روشن می گذاشتند و اطراف آن مجمعه )نوعی سینی فلزی بزرگ( می
بردند... در خاتمه حنا  عروس می ۀراه ساز سرنا به خان زنان مجمعه را روی سر گرفته، هم

در تمام این مدت صدای  .مالیدند ود میخهای  بستن، حاضرین قدری از آن حنا به دست
ها بیرون خانه مشغول رقص بودند. رقص در عروسی  لند بود و زنتنبك و سرنا ب

 1«ها بود. مخصوص زن
ستیزی، رنج، اعتراض  ویژه در بخش موسیقی زنان سرشار از ستم آوازهای گرایلی به

های احساسی و  شان و درد دل های وضعیت نامناسب در زندگی روزمره به ایجادکننده
هایی از طنز و  چنین در میانِِ بیدهای آنان رگه جویانه با عالم باالست؛ هم ارتباط

 توان شنید، مانند: پندآموزی را نیز می
 جایِِ تو نیستِه  اِنْقَـدَرْ حرف نَزَنْ

 جای تو نیستِه  خودِت را خر مَکُن
 او سار )افسار( گرانِه  خودت را خر مَکن

 از مازندرانه   اوسارِِ چرمی

ای از  ای انتقادی و اعتراضی زنان گرایلی، بازماندهها و آوازه گونه از ترانه در میان این
گونه است  شود که اعتراضی ساده و نفرین های عهد ظلم رضا میرپنج نیز شنیده می ترانه

در قالبی موسیقایی؛ واکنشی به ستم بیش از حد در اجرای سربازگیری اجباری 
شدند وضعیت  پرست میسر های حکومت شاهی؛ زیرا با رفتن مردان از ایل، زنان بی امنیه

شد:  گرفت و این مسئله به دو راه ختم می اقتصادی خانواده در وضع خطرناکی قرار می
به همین علت زنان گرایلی آوازهایی را پدید آوردند که به زبان پارسی  مرگ و فساد.

 ای توجه کنید: هاست؛ به نمونه ای محکم علیه ستم دولتی است و اعتراضیه
 گاب )گاو( کُشی تو عجب شاهی که شاهِ

                                                                                                                                              
 .144همان منبع، ص  1
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 کشی تو می رقم داری که عاشق
 ترسی ز فردای قیامت نمی

 )منظور خدمت سربازی است(کشی تو  می جوان را بهر خدمت
*** 
 در گردی رضاشاه الهی دربه

 به داغ یك پسر گردی رضاشاه
 اول دادی کُالی پهلوی را

 نوکری را ۀدوُّیم دادی درِِج
*** 

 ات بسوزَه الهی رضاشاه سینه
 نات بسوزَهیای اسب و قَمچیسی

 همون یارِِ مرا سربازی بردی
 ها( رنگینت بسوزه عاماراتای )عمارت

 رضاشاه رویِِ سیاه بمانی
 حال بمانی همیشه عاجز و کم

 تر شد دلم دیوانَه بود، دیوانه
 تر شد لباسُم کوْینَه بود )کهنه( ویرانه

 *** 
در یك قرن گذشته، موسیقی موسیقی زنانِِ گرایلی  ةترین بخش نابودشد مهم

« زینب رجبلو»که خانم طوریکلی از میان رفته است؛ بهطورآوازهای مذهبی است که به
ها گهواره  جا زناین ،در زمانی که من بچه بودم»ساله اهل رامیان برایم گفت:  پنجاه
ان ترکی داری به زب ، یا تعزیه«الی اصغرم الی علی»خواندند:  گذاشتند و می اصغر می علی

 « )!(ها از بین رفته است. شود که دیگر آن رسم سال می اما چهل ؛دادند گرایلی انجام می
که چه در  تواند قابل توجه باشد این ها می چه از نظر بررسی موسیقایی در گرایلی آن

شان از ایالت  نشین و چه در طوایف ساکن دامنه و دشت، نوازنده بخش شادی طوایف کوه
د. نبوده، به همین دلیل زنان گرایلی در نواختن این ساز مهارت باال ندار غربت )کولی(

کند، زنی  نوازی میها که فقط دایره نوازندگان زن غربت در میان گرایلی ةبازماند
معروف به طیّبه طال )این نام را به علت خوب « طیّبه سعیدی»ساله است به نام هفتاد

الدوله  از عهد صارمی )منظورش صارم»ودش می گوید: اند( که خ نواختن دایره به او داده
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شاهرود به رامیان آمده، آن زمان او « قلعه نو»راه برادرانش از حاکم منطقه است( به هم
تراشی  جار و چوب کشی توتون کشی پارچه و سیم سال بوده و برادرانش چلّهوسنبسیار کم
گرچه از وضعیت محقّری برخوردار است زند.  او هنوز خوب دایره می« اند. داده انجام می

بلکه در میان  ،خواندند هرگز زنان پیش مردان آواز نمی»گوید:  اما شور زندگی دارد. می
 «دادند. هایشان را بروز می گرفتند و شادی خودشان شور می

هایی به دو زبان پارسی و  چه که از موسیقی زنان گرایلی بازمانده، ترانه در میانِِ آن
شان  ین پیوند و یا پای کارهای روزمرهیتر در زمان اجرای آ ت که بیشترکی اس

حنانّه  ترکی گَلین» ۀکنم؛ ابتدا تران ها اشاره می هایی از این ترانه خوانند. به نمونه می
، که «مبارک آی مبارک، آی مبارک»پارسی  ۀ)عروس قربان حنایت( و بعد تران «قوریان

ها نوعی دعا کردن نیز  ین پیوند است. در این ترانهیدر وصف عروس و داماد و انجام آ
هشت به وهنگ ششآراه دایره و با ضربها را با کف زدن به هم شود. این ترانه حس می

عروس و داماد تا  ۀها از صفات حسن خوانند. در این ترانه جواب میجمعـ خوان تك ةشیو
 وفایی یار و جَفایِِ زمانه بازتاب دارد. موضوع بی

 
 ( قومی موسیقی) گلستان مردم الالیی موسیقی های نغمگی
 حیدرآباد الالیی

 شه. شهابی آواز بیات ترک. آغاز شعر، از این کوچه سرم جان در نمی ۀاجرا در گوش

 
 الالیی قزاقی

 آذربایجانی در دستگاه ماهور نزدیك است. ۀاین قطعه به گوش
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  فندرسك سعدآباد الالیی

 .استدرآمد آواز دشتی  ۀاین الالیی در گوش

 
 سرکالته روستای - لمسك الالیی

: ۀگاه مطابقت دارد و لحن آن برگرفته از نوح درآمد دستگاه سه ۀاین الالیی با گوش
 .است «/ بزن شانه سر قاسم بیا ای مادر قاسم»

 
 رامیان الالیی

برگرفته  های عراق و درآمد آواز افشاری مطابقت دارد و لحن آن این الالیی با گوشه
 است. «گاه عشق سالدون قانلی جانمازی قارداش سجده»ترکیِِ  ۀاز نوح
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 الالیی روستای کماسی

 گاه اجرا شده است. درآمد دستگاه سه ۀاین الالیی نزدیك به گوش

 
  کتول ی مزرعه الالیی

 ی سلمك، دستگاه شور، نزدیکی دارد.ۀاجرای این الالیی با گوش
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 قال الالیی ترکمنی آق
 درآمد آواز ابوعطا مطابقت دارد. ۀین الالیی با گوشا

 
 الالیی سعدآباد فندرسك

 درآمد آواز دشتی نزدیك است. ۀاین الالیی به گوش

 
 کالته الالیی روستای حاجی

 ی درآمد آواز دشتی مطابقت دارد. این الالیی در اجرا با گوشه

 
 امیرآباد روستای الالیی

 از بیات ترک مطابقت دارد.درآمد آو ۀاین الالیی با گوش
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 2الالیی روستای حیدرآباد 

 های درآمد و حجاز آواز ابوعطا مطابقت دارد. این الالیی با گوشه

 
 غالم بلوک روستای الالیی

 درآمد آواز دشتی مطابقت دارد. ۀاین الالیی با گوش

 
 ملك نوده روستای الالیی

 ت دارد.ی سلمك از دستگاه شور مطابقۀاین الالیی با گوش
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 ترکمن بندر الالیی

 رهاب نزدیك است. ۀاین الالیی به گوش

 
 رامیان های ترک الالیی

ویژه در  درآمد، آواز دشتی مطابقت دارد و از نظر لحن اجرایی به ۀاین الالیی با گوش
 .استهای آوازی خراسان شمالی نزدیك  فروت

 
 



 

 

 
 
 
 

  کتول هاي مردمشادمانی نییآ
 گر و نوازنده دوتار کتول ، پژوهشدان یقیموس/  1محمدرضا برزگر

 
 
 
 

 

 ازدواج آیین
های ازدواج در قبل از ورود به مباحث این بخش، یادآوری این نکته ضروری است که شیوه

ها، گوناگون و متفاوت بوده و هر قوم با فرهنگمیان اقوام مختلف ساکن کتول و خرده
چه اهمیت ولی آن ؛کرده ازدواج را برگزار میرسومات مربوط به قوم خود، مراسم مربوط ب

برگزاری آیین ازدواج در محالت و روستاهای کتول در گذشته و در  ةدارد این است که نحو
خاطر تأثیرپذیری این اقوام از هم، تا حدودی مشترک بین این طوایف، نزدیك به هم و به

 .بوده است
اما  ؛قه و فرهنگی تعریف ویژه داردشادی از نیازهای اساسی زندگی است و در هر منط

. از بارزترین نمادهای استبخشی به روح فردی و جمعی هدف همه یکی است و آن طراوت
ای برای شادی دیگران است، اگرچه عروسی بروز شادی عروسی است. آغاز پیوند بهانه

برد، شکل جمعی و  خاطر سهولت پیش ای به امّا در هر منطقه ،جشنی خصوصی است
های قدیمی،  نیستند. در عروسی اگیرد. مردم کتول نیز از این قائده مستنث ترک میمش

 دار بوده است. ها ساده امّا عمیق و ریشه شادی
 
 

                                                                                                                                              
انجمن  داورو  کتول ینجوا یقیگروه موس سرپرست. آباد کتول، استان گلستان ی، شهرستان عل18/11/1354متولد  1

اورشِم ی: ها کتاب مؤلفی. گ و ارشاد اسالماز وزارت فرهن یهنر 2 درجه. کتول یقیدر بخش موس رانیا یقیموس
 .1396، سال  منطقه کتول ی)مجموعه اشعار آواز یکتول یها نغمهو  1387، سال  (یکتول یمقام یقیدر موس یری)س
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 همسر انتخاب
در گذشته و تا چند دهه پیش، انتخاب دختر جهت ازدواج با پسر، بر عهده خانواده 

ی، پُرکاری، یامل از جمله نجابت، زیبا)مادر و خواهر( و گاه بزرگان فامیل بود. آنان چند ع
 دانستند. هویت خانوادگی )مادر صالحه( و... را مالک اصلی می

یمن بودن استخاره، برای مطمئن شدن از در اولین اقدام، استخاره نموده، پس از خوش
ین های عمومی زنانه، وَراَنداز کرده و یا از زنان دیگر در اسالمت جسمی دختر، او را در حمام

االمکان دختر را از درون ده یا از میان طایفه و چنین حتیند. همکردجو میومورد پرس
های کردند. در میان شرایط یاد شده، ازدواجهای فامیلِِ منتسب به خود انتخاب میخانواده

تری داشت. بعد از انتخاب و پسندیدنِِ دختر، ابتدا یکی از زنان مسن که فامیلی رواج بیش
پسر  ةنامی بین فامیل مورد وثوق بود، از طرف خانوادشهرت معروف و از نظر خوش به حسن

که جواب گذاشت. تا وقتیرفت و موضوع را صراحتاً با مادر وی در میان میدختر می ۀبه خان
 شد: ها خوانده می این ترانه ،اش مشخص نشده بودقطعی دختر و خانواده

  aselāmaleyk»1/اََساِلم عَلِیك »
 وَریا وَریا / عَلیكِ سِالم اُن اَسِالم عَلیك این

aselāmaleyk invariyā / aleykeselām onvariyā 
 ایم / اَ پوستِ شیر و از پِِلَنگ پیرَنِِ نُو بیارده

pirane  no biyārdeim / a puste s̅ir-o-  az pelang 
 اَ شِما به دور / اَ ما به جَنگ

a s̅emā be dur / a mā be jang 
 عاروس خواندیم ـ اَ ـ شِما / عاروس نَدِندیم به شِما

ārus xāndim -a- s̅emā / ārus  nadendim be s̅emā 
 پِِسَرِِ شِما جائیل و ـ اَ ـ خود راضیه 

pesare s̅emā jāil –o- a- x oe d rāziye 
 هَمِشْ بِِه فِکْر وازّیِِه

hames̅ be fekre vāzziye 
 روزا به خانِه قاضیِِه

ruzā be  xāne  qāziye 
 دختَرِِ ما رِِ شاه بِِرْنِه / هَمِه جا تِماشا بِِرنِه

doxtare  mā re  s̅āh  berne  / hame jā temās̅ā berne 
 های بیا بِِریم پَش تَر تَر / هَر جا بِِریم دُختَر دَر

hāy biyā  berim  pas̅  tar tar   / hār jā berim  doxtar  dar 
                                                                                                                                              

 .شناسند دیگر را نمی شد که گویی دو خانواده هم این ترانه در زمان خواستگاری خوانده می 1
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 پیش / اِالئیم هابوئیم قُومِِ خویش های بیا بِِریم پیش دَر
hāy  biyā  berim  pis̅  dar pis̅ / elāim hābuim  qome  xis̅ 

 

 nadembehāynadembe»11/ نََدِمبِِه های نََدِمبِِه» 
 hāy zaneke های زَنِکه 

 kafsan  be  das s̅irān be das بِِه دَس 3به دَس شیران  2کَفسَن

 biyāmom ārus baverem بیامُوم عاروس بَوِِرِِم

 nadembe  hāy  nadembe های نَدِمبِِه4نَدِمبِِه

 ? bestare  c̅is̅i  nadendi نَدِندی؟ 5شی بِِستَرِِ چی

 bestare mandil nadembe بِِستَرِِ مَندیل نَدِمبِِه

 bo bo  bāzāre  no  mandile  no بُو بُو بازارِِ نُو مَندیلِِ نُو

 mardi  boa rd -o-  niyāmo مَردی بوئَرد و نیامُو

 deldele  zin hākoe rdebi دِلدِلِِ زین هاکُردِه بی

 naqs̅e  naqim  hākoe rdebi هاکُردِه بی 6نَقشِِ نَقیم

 

 (خواستگاری) خوازِِندی مراسم
د، مادر، مادربزرگ، پدر، پدربزرگ و چند شاگر پس از چند روز جواب مثبت دریافت می

جمعی طور دستهسفیدان بهل مثل عمو، دایی و گاه تعدادی از ریشتن دیگر از بزرگانِِ فامی
رفتند که در این مجلس معموالً دختر می ۀگو و تمام کردن مسائل، به خانوبرای گفت

صورت دوستانه و توافقی برسر مهریه، شیربها، موعد عقد و عروسی، خرید و ها بهصحبت
 یا همان خواستگاری بود.« خوازِِندی»حقیقت  رسید. این مراسم درسایر موارد به پایان می

یعنی برای چون دام نیز در نظر گرفته، دور برای شیربها غیر از پول، مواردی هم ۀدر گذشت
 د.ش ویژه گاو و گوسفند، به خانواده عروس واگذار می پرداخت شیربها چند رأس دام به

                                                                                                                                              
گرفت و در  ( :این ترانه در هنگامی که دختری مورد پسند قرار میnadembe hāy nadembeنَدِمْبِِه هایْ نَدِمْبِِه ) 1

 شد.  رفتند خوانده می زمانی که برای گرفتن عروس به سراغ مادر دختر می

 گیرند.  (: کفگیر ، آلتی دارای سوراخ های متعدد با دسته که به وسیله آن کف روی مطبوخ را میkafsanکَفسَن ) 2

 از آن استفاده می شود.« تِراندَن یا وَتِراندَن»(: نوعی مالقه بزرگ که موقع پخت شیر در عمل s̅irān)ـ شیران 3

 دَهَم. (: نمیnadembeـ نَدِمْبِِه )4

 (: چه چیزی.c̅is̅iشی ) ـ چی5

 (: نگین.naqimنَقیمْ ) ـ6
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ای انجام لف کارهای ویژهپس از پایان این مراسم و توافقات اولیه، در روستاهای مخت
نشاندند و دست دختر میبه« نشان»عنوان ای یك انگشتر طال را بهگرفت. مثالً عدهمی

« خوانچِِه»خواندند. سپس یك مجمع )سینی مسی بزرگ( را که به آن محرمیت می ۀصیغ
برای  قند، نُقل و یك قواره پارچه آماده کرده وگفتند پر از شیرینی، کلهمی« خُنچِِه»یا 

 فرستادند. خانواده عروس می

 مراسم قند اِشکِنی 
 bes̅noftem delbarem boxoe rde s̅arbat ت ربَه شَدِلبَرِِم بُخُوردِ 1بِِشنُفتِم

 daste qandes̅kenes̅ boxoe re zarbat تربَضَ بُخُورِِ 2شکِنِشاِدستِ قَند
 zefāni gum ārusiyet mevārak کارَوت مِعاروسیِِ گوم 3یزِِفان

 be del gumbe henābandet qiyāmat به دل گومبِِه حِنابَندِت قیامت
 

د. برای این کار، کرخوری و نامزدی محسوب توان شیرینیمراسمی که به نوعی آن را می
که از قبل وسایل خوراکی اصلی مورد احتیاج  های نزدیكِ داماد، درحالی یك شب را فامیل

به این  .شدندجا جمع میپدر عروس فرستاده بودند، در آن مجلس از جمله شام را به خانه
پلو بود. برای این دیدار معموالً مادر داماد، گفتند که معموالً کشمشمی« تَپِِلِه پِِلو» دیگ شام 

ای کوچك، ای طال، آرد یا برنج، کشمش، گردو، خرما، تخم مرغ رنگی، آینهنان کاک، قطعه
عنوان تعارف یا قند، شیرینی و نان را بهه پارچه یا لباس، کلهروفاک )نوعی روسری(، چند قوار

باید در درون یك مجمع که در کف آن آورد. این وسایل میمی راهبا خود به هم« سَرقندی»
ای از جنس مخمل و یا پارچه

پارچه ابریشمی پهن شده بود، 
در طول راه در  شدند.چیده می

ها بر روی سر زمانی که مجمع
د، با ساز و شحمل می ایعده

های ممتد( و زدنچَکِّه )کف
های کتولی، شَواش خواندن ترانه

 کردند.)شاباش( نیز می

                                                                                                                                              
 (: شنیدم. bes̅noftemبِِشنُفتِم ) 1
 شکند.  قند را می خوران عروس و داماد طی مراسمی کله به کسی گویند که در مجلس شیرینی (:qand es̅kenes̅قَنداِشکِنِش ) 2

 (:زبان.zefānزِِفان) 3
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 برخی از شواش ها

 hāy yak bāre s̅āli   های یَك بارِِشالی

 hākoe nim mā s̅ādi هاکُنیم ما شادی

 yak hezār , do hezār , se hezār هزار  هزار، دوهزار، سه یك

 hāy hāy hāy hāy s̅avās های های های شَواشهای 

 
 qand , c̅āi , qalyān yakke ی، قلیان یَکّهیقند، چا

 mas̅ hesin beroe make مَش حِسین بِِروئِه مَکّه

  piare ārus darize sekke پیئَرِِ عاروس دَریزِِ سکه

 hāy hāy hāy hāy s̅avās های های های های شَواش

 
« ساز چَکِّه»کاروان به جلو در خانه، اسپند دود کردن، فریادهای شادمانه، با رسیدن این 

خواندند. های شاد میرسید و جوانان ترانهو پخش سکه بر سر عروس و داماد به اوج خود می
یافت. با شدند. این فضای شاد تا پاسی از شب ادامه میی مییسپس با چای و شیرینی پذیرا

 خواندند.های کتولی را میترانه آغاز تاریکی، زنان نیز

 « bādebādbiyāmboim/  بیامبوئیم باد بادِ» 
 آباد بیامبوئیم / اَز علی 1بادِباد بیامبوئیم

bāde bād biyāmboim / az aliābād biyāmboim 
 داماد بیامبوئیم 3رِِ پَم هاکُنین / اَ سون2ِِلِمَد

lemad re pam hākoe nin / a sune dāmād biyāmboim 
*** 

 آباد بیامبوئیم بادِباد بیامبوییم / اَز علی
bāde  bād  biyāmboim  / az  aliābād  biyāmboim 

 رِِ پَم هاکُنین / اَ سونِِ داماد بیامبوئیم4پِِالسِِ
pelāse re pam hākoe nin / a sune dāmād biyāmboim 

 آباد بیامبوئیم بادِبادْ بیامبوئیم / اَز علی
bāde bād biyāmboim / az aliābād biyāmboim 

                                                                                                                                              
 ایم. (: آمدهbiyāmboimبیامبوئیم ) 1

 ( : نَمَد، فرش پشمی. lemadلِمَدْ ) 2

  (: طرفِ، سمتِ.sune) سونِِ 3

  ارزش. (: نوعی فرش کهنۀ بیpelāsپِِالس ) 4
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 قالی رِِ پَم هاکُنین / اَ سونِِ داماد بیامبوئیم
qāli re pam hākoe nin / a sune dāmād biyāmboim 

 
 

که در نشستند. مورد جالب آنای میهای جداگانهدر این جلسه مردان و زنان در اتاق
گرفت. او امیل انجام مینام فتوسط یك پیرمرد خوش« قنداِشکِنی»بعضی از روستاها مراسم 

قند را گفت. حضار نیز کلهباد میشکست و مبارکقند را در یك مجمع بزرگ مسی می
عنوان هدیه با یك دستمال از وسایل درون مجمع )گردو، نقل، نخود، کشمش، نون قندی به
نگشتری را دادند. در این میان زنان هم در اتاق دیگر، اکردند و به فرد قندشکن می( پر می...و

گاه با انداختند. آندست دختر کرده و یك چادر و روفاک )روسری( سفیدی را بر سرش میبه
کردند. در تعدادی از روستاها کوبی یك جشن کوچك و خودمانی را بر پا میرقص و پای

کردند. با حلقه دست قند شکسته را نزد داماد برده و از او هدیه )غالباً پول( دریافت میکله
 خواندند:کردن و رسمیت یافتن نامزدی، دختران جوان حاضر در مجلس با هلهله چنین می

 enārtiti»1/ تی  تی اِنار»
 / بِِشْنُفتِم نُومزِِه بَئیتی ایشَلّه 3تی ایشَلِّه اِنارتی 2تی اِنارتی

enārtiti enārtiti is̅alle / bes̅noftem nomze baiti is̅alle 
 کاری ایشَلِّه / وی بیارِِه تِه بُخُوری ایشَلِّه نومزِِت بُوئَرد شالی

nomzet boa rd s̅ālikāri is̅alle /vi biyāre te boxoe ri is̅alle 
 ناهار پِِلو رِِ بُخُوری ایشَلِّه / یا ماش پِِلُو رِِ بُخُوری ایشَلِّه

nāhār pelo re boxoe ri is̅alle / yā mas̅ pelo re boxoe ri is̅alle 
*** 
 

                                                                                                                                              
 شد. شوند خوانده می دهد و نامزد می (: این ترانه در زمانی که دختر به خواستگار جواب مثبت میenār titiتی )  اِنار تی 1

 (: شکوفه انار. enārtitiتی ) اِنارتی 2

 اهلل. شاء (: إنis̅alleایشَلِّه ) 3
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 تی ایشَلِّه / بِِشنُفتِم نُومزِِه بَئیتی ایشَلّه تی اِنارتی نارتیاِ
enārtiti enārtiti is̅alle  / bes̅noftem   nomze baiti is̅alle 

 نُومزِِت بُوئَرد گندِم کاری ایشَلِّه / نون بیارِِه تِه بُخُوری ایشَلّه
nomzet  boa rd gandemkāri  is̅alle / nun biyāre te boxoe ri is̅alle 

 بُخُوری ایشَلِّه  1غِذا که نونِِ بُخُوری ایشَلِّه / یَه الکِّ نونِِ
qezā ke nune boxoe ri is̅alle / ya lākke nune boxoe ri is̅alle 

 
 گفتند:  گاهی در این ترانه، اشعاری را برای مزاح به عروس می

 لهرِِ بُخوری ایش 2مَرگِ بِِال رِِ بُخوری ایشله / گوشتِ رِِوا
marge belā re boxoe ri is̅alle / gus̅te revā re boxoe ri  is̅alle 

 بُخوری ایشله / گوشتِ شِغالِِ بُخوری ایشله 3ماستِ تِغارِِ
māste teqāre boxoe ri is̅alle / gus̅te seqāle boxoe ri  is̅alle 

اش به  اماد و خانوادهگردید، د اگر بین دوران نامزدی و عقد و عروسی، عید نوروز واقع می
راه  به هم« نوروزی وَرِّه»یا « عیدی وَرِّه»عنوان  ای را به میمنت خوش سعادتی و برکت، بره

تك اعضای  یك مجمع بزرگ مسی هدیه، از جمله یك قواره پارچه نو برای عروس و تك
 کردند.  چنین می بردند. در برخی از روستاها در عید قربان هم اش می خانواده

 دیدن عاروس سممرا
جهت د. بدینش برگزار می« عاروس دیدن»پس از این مرحله و مدتی بعد، مراسم 

گوسفند یا یك گوسفند زنده، حنا، صابون، روغن، کشمش، برنج،  ۀخانواده داماد یك الش
قند و... را ، کله4عسل، ماست، شیرینی، چای، قند، تنباکو، روسری، یك جفت کَلوش

 ۀرون یك یا چند مجمع نهاده و بر دوش و روی سر زنان فامیل به خانبندی کرده در دبسته
فرستادند تا صرف ناهار یا شامِِ آن روز نمایند. تعداد این وسایل در روستاها و پدر عروس می

کرد، مثالً در برخی از روستاها پارچه، چادرشب، یك دست لباس، طوایف مختلف فرق می
و مقداری آرد برنج را هم جداگانه برای خود عروس دستمال، یك قواره پارچه ابریشمی 

 فرستادند.می
 

                                                                                                                                              
 شود. داری می (: لگن چوبی که در آن نان نگهlākke nunالکِّ نون ) 1

 وباه. (: رrevāرِِوا ) 2

(: یا تاغار ، ظرف سفالی نسبتاً بزرگی بوده است که در آن مایعاتی مانند آب و ماست یا غالتی مانند teqārتِغار ) 3
 اند.  ریختند. از آن برای ساییدن کشك نیز استفاده می کرده گندم و جو می

  (: یك نوع کفش الستیکی.kalos̅کَلوش ) 4
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 «?s̅eterak �̅�ibārdāri /داری؟ بار چی شِتِرََک» 
 شِتِرَک چی بار داری؟ / پا بِِه لِنگر تِه زَندی

s̅eterak  c̅i bār dāri? / pā be lengar te zandi 
 بار دارِِم / سَرِِ زِِلفِ یار دارِِم 1روفاکِ عاروس

rufāke ārus bār dārem / sare zelfe yār dārem 
 پیشِِ خَیّاط کار دارِِم / پا بِِه لِنگرمن زَمبِِه

pis̅e xayyāt kār dārem / pā be lengar man zambe 
 شِتِرَک چی بار داری؟ / پا بِِه لِنگر تِه زَندی

s̅eterak c̅i bār dāri? / pā be lengar te zandi 
 سَرِِ زِِلْفِ یار دارِِم پیرَنِِ عاروس بار دارِِم /

pirane ārus bār dārem / sare zelfe yār dārem 
 پیشِِ خَیّاط کار دارِِم / پا بِِه لِنگرمن زَمبِِه

pis̅e xayyāt kār dārem / pā be lengar  man zambe 
*** 

 
 شِتِرَک چی بار داری؟ / پا بِِه لِنگر تِه زَندی

s̅eterak  c̅i bār dāri? / pā  be  lengar  te zandi 
 دامِنِِ عاروس بار دارِِم / سَرِِ زِِلْفِ یار دارِِم

dāmene ārus bār dārem / sare zelfe yār dārem 
 پیشِِ خَیّاط کار دارم / پا بِِه لِنگرمن زَمبِِه

pis̅e xayyāt kār dārem / pā be lengar  man zambe 

 

 
 

 گشتند. میدند و سپس بازش ی مییپدر عروس پذیرا ۀاین گروه با ورود به حیاطِ خان
معموالً دو یا سه روز بعد مادر عروس نیز چنین وسایل مشابهی را به همان شکل برای 

های  سایه راه زنانِِ فامیل و نیز هم فرستاد. در این روز مادر داماد به هم خانواده داماد می
                                                                                                                                              

 (: عروس.ārus) عاروس  1
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ی و چادری خیلی نزدیك و صمیمی، مجدداً مقداری هدایا از جمله یك قواره پارچه پیراهن
 خواندند:  بردند و چنین می عنوان هدیه به خانه عروس می را به

 hāyyāremanmirevān»1/ میرِِوان من یارِِ های» 
 های یارِِ من میرِِوان / بِِلبِِلِِ شیرین زِِفان

hāy yāre man mirevān  / belbele s̅irin  zefān 
 مَندیل بَخِریم گِران / بِِرا یارِِ میرِِوان

mandil baxerim gerān / berā yāre mirevān 
*** 

 زِِفان شیرین بِِلبِِلِِ/  میرِِوان من یارِِ های

hāy yāre man mirevān / belbele s̅irin zefān 
 میرِِوان یارِِ / بِِرا گِران روفاک بَخِریم

rufāk baxerim gerān / berā yāre  mirevān 
*** 

 
 زِِفان شیرین بِِلبِِلِِ/  میرِِوان من یارِِ های

hāy yāre man mirevān / belbele s̅irin  zefān 
 میرِِوان یارِِ / بِِرا گِران بَخِریم 2باری

bāri baxerim gerān / berā yāre mirevān 
*** 

 زِِفان شیرین بِِلبِِلِِ/  میرِِوان من یارِِ های

hāy yāre man mirevān / belbele s̅irin zefān 
 میرِِوان یارِِ / بِِرا گِران جامِه بَخِریم

jāme baxerim gerān / berā yāre mirevān 

 

 
                                                                                                                                              

این ترانه از زبان داماد در وصف عروس و باال بردن شأن و منزلت  (:hāy yāre man mirevān) رِِ من میرِِوانـ های یا1
 شد.  او خوانده می

 پوشیدند. ای نازک و خنك که زنان کتولی در فصل بهار می تنه (: جلیقه و نیمbāri) یبار 2
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پارچه و چادر را به  ؛دندکر بختی برای زوجین می جا زنان، اظهار سعادت و خوش در آن
راهی  ها را هم دادند و بقیه با کف زدن و ایجاد هلهله آن خانم برش می اندازه عروس

یعنی حضار بنا بر  ؛دش هم برگزار می« دِندازو»چنین در همین نشست مراسم  . همدکردن می
کردند. در زمان اهدای این هدایا هم ای را به عروس تقدیم میاستطاعت مالی خود هدیه

 د. کرها را اعالم مییکی از بزرگان فامیل با صدای بلند آن

 « sartelā /  طِال سَر» 
 عاروس غَرقِِ طِال 2طِال / پیشانو 1های سَر طِال سَروَن

hāy sar telā sarvan telā / pis̅ānu ārus qarqe telā 
 5عاروس دَرهاکُن 4/ گِردَنیِِ 3سَرِِ صِندوق وازهاکُن 

sare sendoq  vāzhākoe n / gerdaniye ārus darhākoe n 
*** 

 های سَر طِال سَروَن طِال / پیشانو عاروس غَرقِِ طِال
hāy sar telā sarvan telā / pis̅ānu ārus qarqe telā 

 کُن / دَسبَندِ عاروس دَرهاکُنسَرِِ صِندوق وازها
sare sendoq vāzhākoe n / dasbande ārus darhākoe n 

*** 
 های سَر طِال سَروَن طِال / پیشانو عاروس غَرقِِ طِال

hāy sar telā sarvan telā / pis̅ānu ārus qarqe telā 
 سَرِِ صِندوق وازهاکُن / گوشواره عاروس دَرهاکُن

sare sendoq vāzhākoe n / gus̅vāre ārus darhākoe n 
*** 

 های سَر طِال سَروَن طِال / پیشانو عاروس غَرقِِ طِال
hāy sar telā sarvan telā / pis̅ānu ārus qarqe  telā 

 عاروس دَرهاکُن 6یِِ سَرِِ صِندوق وازهاکُن / شاروسِه
sare sendoq vāzhākoe n / s̅āruseye ārus darhākoe n 

*** 
                                                                                                                                              

 سربند.  (:sarvan)سَروَن  1

 پیشانی.  (:pis̅ānu) پیشانو 2

 باز کن.  (:vāzhākoe n)وازهاکُن  3

 بند.  (: گردنgerdani) گِردَنی 4

  بیرون بیاور. (:darhākoe n) دَرهاکُن 5

 های قدیمی.  بندی از سکه ریسه ،گردن (: شاهs̅āruse)  شاروسِه 6
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 روَن طِال / پیشانو عاروس غَرقِِ طِالهای سَر طِال سَ
hāy sar telā sarvan telā / pis̅ānu ārus qarqe telā 

 سَرِِ صِندوق وازهاکُن / روفاکِ عاروسِِ دَرهاکُن
sare sendoq vāzhākoe n / rufāke āruse darhākoe n 

*** 
 عاروس غَرقِِ طِال های سَر طِال سَروَن طِال / پیشانو

hāy sar telā sarvan telā / pis̅ānu ārus qarqe telā 
 1عاروسِِ دَرهاکُن سَرِِ صِندوق وازهاکُن / پیرَنِِ

sare sendoq vāzhākoe n / pirane āruse darhākoe n 
*** 

 عاروس غَرقِِ طِال های سَر طِال سَروَن طِال / پیشانو
hāy sar telā sarvan telā / pis̅ānu ārus qarqe telā 

 عاروسِِ دَرهاکُن ن / دامِنِِسَرِِ صِندوق وازهاکُ
sare sendoq vāzhākoe n / dāmene āruse darhākoe n 

 

 

 مراسم عقدکنان
در برخی از روستاهای کتول، مادر عروس از چند سال قبل متناسب با هیکل دخترش 

د که عبارت بودند از: شلوار، تمان قمبلی، جامه کریك دست لباس کامل محلی آماده می
راه پیش جامه و شاروسه، کال شهری، جلزقه، باری، ند و کوتاهِ ابریشمی به هم)پیراهن( بل

های نخی(، لُنگ، حوله بند یا چادرشب ابریشمی، چند تا چهارگوشه )سفرهکفش، چند تا بُق
 های کتانی و ابریشمی و...صورت و حمام، انواع دستمال

صطالح ساعت داشتن است، که در ا« وقت سعد»بعد از تهیه جهیزیه و لوازم، تعیین 
د. قبل از صرف غذای این شپدر عروس آماده می ۀچیز نخست برای مراسم عقد در خانهمه

ها چای، تنباکو، قند یا آراستند و در درون آنروز، مادر و خواهر داماد چند مجمع را می
د و سپس نهادنشکر، شیرینی، تخم مرغ، یك قواره پارچه، یك پیاله شیر و ماست یا آرد می

ها را بر روی سر گرفته با خواندن اشعار شاد تعدادی از زنان )در مواردی خواهران داماد( آن
                                                                                                                                              

 بیرون بیاور.  (:darhākoe n) دَرهاکُن 1
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ها را تحویل دهند. سپس به بردند تا با گرفتن انعام، آنو هلهله کنان به خانه عروس می
 پرداختند.می« چَکِّه سِماع»

قد، یك سینی بزرگ را وسط در تعدادی اندک از روستاها بعد از اتمام مراسم اولیه ع
عنوان هدیه به درون آن ی خود پول بهینهاده تا میهمانان بر اساس استطاعت مالی و توانا

 یافت.ها با صرف شام تا پاسی از شب ادامه میبریزند. این برنامه

 مراسم حنابندان
 sare dastet henā bue goe le man گُلِِ من  1سَرِِ دستِت حِنا بوئِه

  tanet dur -a- belā bue goe le man بِِال بوئِه گُلِِ من ـ اَـ ر تَنِت دو
 be qir -a- man age yāri bairi من اَگه یاری بَئیریـ اَ ـ  غیربه 

 ārusiyet ezā bue goe le man یِِت عِزا بوئِه گل من عاروسی
 

قبل از شد. البته در بعضی از روستاها شب قبل از عروسی مراسم حنابندان گرفته می
د که سرشار از سرور و رقص و آواز شحنابندان هم یك خرده مراسمی برای جوانان برگزار می

 گفتند. می« جائیلِِ پِِلو»داد که اصطالحاً، به آن بود. در این شب خانواده داماد شامی هم می
را  قبل از حنابندان خانواده داماد بار دیگر آرد، برنج، گوشت، قند، چای و چند چیز دیگر

 فرستادند.برای خانواده عروس می
البته خانواده داماد خود جداگانه در این روز به مهمانان درجه یك خود ناهار و در شب 

گفتند. می« پیرمرد پلو»داد که به آن ه و به آنان شام میکردهم از بزرگان فامیل دعوت 
بردند که با هلهله و یم« حمام قرق شده»اش به «یِِنگه»راه بعدازظهر هم عروس را به هم

ای در اختیار حمامی شد. در پایان هم هدیهراه میهیاهوی شدید و فریادهای شادمانه هم
 گرفت.قرار می

که وسایل خانواده داماد از راه یافت تا ایناما در خانه عروس غلغله و شادی ادامه می
نون قندی، گردو ، قند، برسد. این مجمع بزرگ مسی پر شده از حنا، تخم مرغ رنگی، نقل، 

 چای، نخود، کشمش، لباس و یك پیاله آرد گندم بود. 
رسید در بین راه بین خانه داماد تا خانه عروس، شاباش و شادی جوانان به اوج خود می

افزودند و با رسیدن جمعیت به ها و جوانان در بین راه هر لحظه بر تعداد جمعیت میو بچه
 خواندند:ها را میانهعروس، بانوان این تر ۀخان

 
                                                                                                                                              

 باشد. :(bue) بوئِه 1
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 برخی از شواش ها
 hāy jevānā hābuin jam های جِِوانا هابویین جَم

 s̅avās̅ nakoe  nin kam شَواش نکنین کَم
 dele s̅ādāmāde baite qam دِلِِ شادامادِ بَییتِه غَم 

 fasle bāhār , lālezār فَصلِِ باهار ، الله زار
 pambezār , s̅ālizār پمبه زار ، شالی زار 
 yak hezār , do hezār یَك هِزار ، دو هِزار 

 hāy hāy hāy s̅avās̅ های های های شَواش
**** 

 hāy mā darim bālā belandi های ما دَریم باال بِِلَندی  

 jevānā x oe  rnen nune qandi جِِوانا خورنِن نونِِ قَندی

 pirmardā s̅unden kemarbandi پیرمَردا شوندِن کِمربَندی 

 yak hezār , do hezār یَك هِزار ، دو هِزار 
 hāy hāy hāy s̅avās̅ های های های شَواش

 

 «  ārusbagerdemnāmete/تِه نامِِ بَگِردِم عاروس» 

 عاروس بَگِردِم نامِِ تِه / اَمشُو حِنابَندانِِ تِه
ārus bagerdem nāme te / ams̅o henā bandāne te 
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 مارِِت هابو قُربانِِ تِه/ اَمشُو حِنابَندانِِ تِه
māret hābu qoe rbāne te / ams̅o henā bandāne te 

*** 
 تِه حِنابَندانِِ اَمشُو/  تِه نامِِ بَگِردِم عاروس

ārus bagerdem  nāme te / ams̅o henā  bandāne te 
 خوئَر هابو قُربانِِ تِه/ اَمشُو حِنابَندانِِ تِه

xoa r hābu qoe rbāne te / ams̅o henā bandāne te 
*** 

 تِه حِنابَندانِِ اَمشُو/  تِه نامِِ بَگِردِم عاروس
ārus bagerdem nāme te / ams̅o henā bandāne te 

 عَمّه هابو قُربانِِ تِه/ اَمشُو حِنابَندانِِ تِه
amme hābu qoe rbāne te / ams̅o henā bandāne te 

*** 
 تِه حِنابَندانِِ اَمشُو/  تِه نامِِ بَگِردِم عاروس

ārus bagerdem nāme te / ams̅o henā bandāne te 
 خالِه هابو قُربانِِ تِه/ اَمشُو حِنابَندانِِ تِه

xāle hābu qoe rbāne te / ams̅o henā bandāne te 

 

 «hāygoelemhenādavenin/دَوِِنین حِنا گُلِم های»
 لِم حِنا دَوِِنینهای گُلِم حِنا دَوِِنین / بِِلبِِ

hāy goe lem  henā davenin / belbelem henā davenin 
 اَمشُو که نوبَتِ مائِه / کتولی زَنا دَوِِنیم

ams̅o ke nobate māe / katuli zanā davenim 
*** 

 دَوِِنین حِنا بِِلبِِلِم/  دَوِِنین حِنا گُلِم های
hāy goe lem henā  davenin / belbelem  henā  davenin 

 دَوِِنیم 1عاروس دختَرا/  مائِه نوبَتِ که اَمشُو
ams̅o ke nobate māe / ārus doxtarā davenim 

 
                                                                                                                                              

 : دختران دم بخت.(ārus doxtarāعاروس دختَرا ) 1
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 دَوِِنین حِنا بِِلبِِلِم/  دَوِِنین حِنا گُلِم های
hāy goe lem henā davenin / belbelem henā davenin 

 دَوِِنیم به دستِ پا/ اَمشُو که نوبَتِ مائِه 
ams̅o ke nobate māe / be daste pā davenim 

 

 
نشست تا مادر داماد ها و در میان حلقه زنان میدر این زمان عروس در یکی از اتاق

به وی بدهد. سپس خواهر داماد دست راست او را « کف دستی»نام عنوان هدیه بهای بهسکه
شته تکه گذا 3نوبت و  3نهاد )گاه در ای حنا در کف دست او میروی سرش برده و تکه

کرد و سوی مهمانان پرتاب میحنا را به ۀشد(. در برخی روستاها عروس بالفاصله این تکمی
 ای بگیرند.کردند با ربودن این تکه حنا هدیه ویژهدر بعضی از روستاها کودکان سعی می

کردند. آوری میچنین در این مراسم هم از بین حضار برای عروس و داماد پول جمعهم
کاری و حس یاری، همد، در واقع همان همشه در طول ازدواج چندبار تکرار میاین هدایا ک

ی از هزینه های عروسی را یهاگونه گوشهتعاونی بود که همگی نسبت به هم داشتند تا بدین
 خیلی محترمانه تأمین کنند.

 «henāhenāhenāe/ حِنائِه حِنا حِنا»

 هحِنا حِنا حِنائِه / حِنا چِِه خُوش نِمائِ
henā henā henāe / henā c̅e xoe s̅ nemāe 

 دَستِ عاروس دَنِوِِنین / تا شومارِِش بیائِه
daste ārus danevenin / tā s̅umāres̅  biyāe 

*** 
 حِنا حِنا حِنائِه / حِنا چِِه خُوش نِمائِه

henā henā henāe / henā c̅e xoe s̅ nemāe 
 یائِهدَستِ عاروس دَنِوِِنین / تا بِِرارِِش ب

daste ārus danevenin / tā berāres̅ biyāe 
*** 

 حِنا حِنا حِنائِه / حِنا چِِه خُوش نِمائِه
henā henā henāe / henā c̅e xoe s̅ nemāe 

 دَستِ عاروس دَنِوِِنین / شوپییَرِِش بیائِه
daste ārus danevenin / s̅upiyares̅ biyāe 
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 مراسم اصلی عروسی

 

 ساعت گرفتن
سفیدان روستا بار  د با کمك یکی از ریششای تدارکات و برگزاری مراسم، سعی میبر
)بردن عروس به خانه « عاروس یاری»را مشخص کنند تا مراسم « روز سعد یا نحس»دیگر 

هم « ساعت گرفتن»د. در تعدادی از روستاها شویمن( برگزار  داماد( در روز سعد )خوش
ای هم باید ساعت مقرر و فرخندهیُمن، میعد و خوشبر روز سرواج داشت، یعنی عالوه

 د. شمشخص می
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 خِوَر هاکُردَن
خانه توسط چند تن انجام بهصورت شفاهی و خانهبه« خِوَرکَردَن»دعوت از مهمانان یا 

آمدند و معموالً هم با خود وسایل گرفت. البته اکثر اهالی خودشان به این مراسم میمی
برنج، چای، نان، قند، شکر و... را که در سارُق بسته شده بودند،  چون آرد،خوراکی هم

چنین اگر ضرورت داشت از بزرگان دعوت رسمی بشود، دو یا سه نفر به آوردند. هممی
 رساندند.جلوی درب خانه این اشخاص رفته خبر را می

ریافت مرغ، قند، آرد، برنج و گاه پول دها تخمدر ضمن در برخی از روستاها از آن
د. این عده در پایان کار خود شالزحمه آن ها محسوب میدند که هم هدیه و هم حقکرمی

 کردند. وسایل جمع شده را بین خودشان تقسیم می
ها رسم بر آن بود که پدر داماد بار دیگر بخشی قبل از مراسم عروسی، برای تأمین هزینه

زم، روغن، قند، چای و... در اختیار از وسایل مهم و اصلی مثل گوسفند، مرغ، برنج، هی
د. یکی شچیز برای مراسم اصلی عروسی آماده میگاه همهداد. آنخانواده عروس قرار می

پسند در هنگام مراسم اصلی عروسی این بود که اقوام و دوستان  دیگر از کارهای مورد
را در اختیار  ...قند وشان، هدایایی مانند گوسفند، برنج، روغن، کلهاندازه بضاعتداماد، به

 صاحب مجلس قرار می دادند.

 بَران مراسم خُنچِِه
گرفت، حمل وسایل و  هایی که در روز عروسی یا قبل از آن انجام می یکی از آیین

گفتند و به روز می« بَران خُنچِِه»داماد بود که به این مراسم  ۀطایف ۀوسیلعروس به ۀجهیزی
گفتند و معموالً جوانان می« خُنچِِه بَر»ها  فرادی که به آنیعنی ا ؛معروف بود« بَر خُنچِِه»

صورت که در منزل پدر اینعهده داشتند. بهعروس را به ۀحمل وسایل و جهیزی ۀبودند وظیف
ها بر روی سر یا دوش بردند و درون خُنچِِهعروس وسایل را نام می ۀعروس افرادی از طایف

عنوان مثال،  خواندند، به گونه می جواب اینو  وألصورت سگذاشتند و بهجوانان می
 گفتند:  بَران می خُنچِِه

 های خُنچِِه بَرا پا صِفه ایستان / صِندوقچِِه عاروس بَوِِریم یا نا؟ 
hāy xoe nc̅e barā pā sefe istān / sendoqc̅e ārus baverim yā nā ? 

 دادند:بعد طایفه عروس جواب می
 / صِندوقچِِه عاروس بَوِِرین حاال های خُنچِِه بَرا هزار ماشاهلل 

hāy xoe nc̅e barā hezār mās̅āllā / sendoqc̅e ārus baverin hālā 
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ها را بر روی سر یا دوش  بَران آن شد و خُنچِِه و به این ترتیب وسایل عروس نام برده می
د که در بردن راه عروس و یا روز قبل از مراسم اصلی عروسی به خانه داماد می گذاشته و هم

 شد.  خوانده می« بَران خُنچِِه» ۀاین آیین زیبا، تران
 خُنچِِه بَران:

 های خُنچِِه به سَر جائیال ایستان / خَلَت بیارین بِِسِه همِه شان 

hāy xoe nc̅e be sar jāilā istān / xalat biyārin bese hames̅ān 
 های مارِِ عاروس پا صِفه نیستا / خَلَتی بیار بِِسِه جائیال 

hāy māre ārus pā sefe nistā / xalati biyār bese jāilā 
 طایفه عروس:

 ها های خُنچِِه به سِر هزار ماشاهلل / جاخمو واییلین دِله مَجمه
hāy xoe  nc̅e be sar hezār mās̅āllā / jāxmu vāilin dele majmehā 

 بَران:خُنچِِه
 س بَوِِریم یا نا ؟های پیئَرِِ عاروس پا صِفه نیستا / ما جاهازِِ عارو

hāy piare ārus pā sefe nistā / mā jāhāze ārus baverim yā nā? 
 های مارِِ عاروس پا صِفه نیستا / ما رَختا عاروس بَوِِریم یا نا؟ 

hāy māre ārus pā sefe nistā / mā raxtā ārus baverim yā nā ? 
 طایفه عروس:

 همه تان یاهلل  خُنچِِه به سَرا هزار ماشاهلل / خُنچِِه بَورین

xoe nc̅e be sarā hezār mās̅āllā / xoe nc̅e baverin hametān  yāllā 
 بَران: خُنچِِه

 های خوئَرِِ عاروس پا صِفه نیستا / این لِمَدِ عاروس بَورین حاال 
hāy xoa re ārus pā sefe nistā / in lemade ārus baverin hālā 

 ندوقچه عاروس بَوِِریم یا نا؟ های بِِرارِِ عاروس پا صِفه نیستا / صِ
hāy berāre  ārus pā sefe nistā / sendoqc̅e  ārus baverim yā nā ? 

 طایفه عروس:
 مَجمِه به سَرا هزار ماشاهلل / صِندوقچه عاروس بَوِِرین حاال 

majme  be sarā  hezār mās̅āllā / sendoqc̅e ārus baverin hālā 
 بَران: خُنچه

 تان یاهلل / حاال ما عاروس بَوِِریم یا نا؟  وس هَمِههای طایفه عار

hāy tāyefe  ārus  hametān  yāllā / hālā mā ārus baverim yā nā ? 
 های خوئرِِ عاروس پا صفِه نیستا / اِسپَند دود هاکُن بِِسِه شان یاهلل

hāy xoa re ārus pā sefe nistā  / espand dud hāk oe  n beses̅ān  yāllā 
 



623    های مردم کتول آیین شادمانی  

 

 فه عروس :طای
 های جِِلوکَشا هزار ماشاهلل / عاروس بَوِِرین هزار ماشاهلل

hāy jelo kasā hezār mās̅āllā /  ārus baverin  hezār mās̅āllā 
 های های شاداماد هزار ماشاهلل / عاروس بَوِِر با تِمبَك و زِِرنا

hāy hāy s̅ādāmād hezār mās̅āllā / ārus baver bā tembak – o – zernā 
 :بَران خُنچه

 های طایفه عاروس لَبِِ صِفِه ایستان / عاروس بَوِِریم راحت و آسان 

hāy tāyefe  ārus  labe sefe istān / ārus baverim rāhat – o – āsān 
 های خُنچِِه بَران دِله سِرا ایستان / عاروس بَوِِریم ما اَمرو آسان

hāy xoe nc̅e barān dele serā istān / ārus baverim mā amru āsān 
 

 (عاروسی حمام)حمبام عاروسی 

 
 
از جمله موارد ضروری بود که برای این مراسم، از قبل با صاحب حمام « عاروسی حمام»

گرفت تا مثالً در فالن ساعت و فالن روز حمام  هنگی انجام میآ برای تعیین موعد مقرر هم
 کامالً در اختیار این مراسم قرار گیرد. 

ها  بردند. در زمان ورود آن ها( عروس و داماد را جداگانه به حمام می دوش ساقها ) یِِنگِه
شده درون یك مجمع را به حمامی  معموالً قند یا نبات، نخود، صابون، کشمش و چای چیده
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دادند. در عوض حمامی هم در زمان خروج برایشان اسپند دود کرده و با گفتن  هدیه می
د. هزینه و خرج این حمام و کارکنان آن تماماً بر کر ختی میب مبارکا، برایشان آرزوی خوش

عهده پدر داماد بود. برای این کار با اجازه مادر عروس و معموالً خواهرها، زن عموها، زن 
بردند. پس از جمعی به حمام میها و چندتن از دوستان نزدیك عروس، وی را دستهییدا

راه بود، لباس عروس و کوبیدن بر تشت و لگن همپایان این حمام که با ساز، آواز، رقص و 
 شد. ها پوشیده میجا بر تن آنداماد همان

  hāys̅ādāmādbalebale»1/ های شاداماد بَله بَله»
 s̅ādāmād  s̅unde koe nje c̅ār difāl شاداماد شوندِه کُنجِِ چار دیفال

 es̅āre koe nde piraneme biyār اِشاره کُندِه پیرَنِمِِ بیار

 hāy s̅ādāmād bale bale های شاداماد بَله بَله

 qand-o- nevāt bale bale بَله بَله 2قَند و نِوات

*** 

 s̅ādāmād s̅unde koe nje c̅ār difāl شاداماد شوندِه کُنجِِ چار دیفال

 es̅āre koe nde s̅elvāreme biyār اِشاره کُندِه شِلوارِِمِِ بیار

 hāy s̅ādāmād bale bale د بَله بَلههای شاداما

 qand-o- nevāt bale  bale قَند و نِوات بَله بَله

*** 

 s̅ādāmād s̅unde koe nje c̅ār difāl شاداماد شوندِه کُنجِِ چار دیفال

 es̅āre koe nde kos̅ām re biyār اِشاره کُندِه کُشام رِِ بیار

 hāy s̅ādāmād bale bale های شاداماد بَله بَله

 qand-o- nevāt bale  bale قَند و نِوات بَله بَله

 

 
 

                                                                                                                                              
های   (: این ترانه پس از خروج داماد از حمام و هنگام پوشیدن لباسhāy s̅ādāmād bale baleهای شاداماد بَله بَله ) 1

 شود. داماد خوانده می

 (: نبات.nevātنِوات ) 2
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 « hevāyenomzedāre/ دارِِه  1هِوایِِ نُمزِِه»
 sare kelāye dāmād سَرِِ کِالیِِ داماد 

 se pule noqre dāre سه پولِِ نقره دارِِه 

 sare rās̅ re nairin سَرِِ راش رِِ نَئیرین 

 hevāye nomze dāre هِوایِِ نُمزِِه دارِِه

*** 

 sare pirane dāmād سَرِِ پیرَنِِ داماد 

 se pule noqre dāre سه پولِِ نقره دارِِه 

 sare rās̅ re nairin سَرِِ راش رِِ نَئیرین 

 hevāye nomze dāre هِوایِِ نُمزِِه دارِِه

 
ها سپس در میان جمعیتی که در درون حمام و اکثریتی که در بیرون در انتظار آن

های ممتد، ساز و آواز و ریختن پول بر سر ایشان، زدنکوچه و در میان دستبهبودند، کوچه
 کردند.شان بدرقه میها را جداگانه تا منزل پدریآن

)هدیه « دِندازو»شد. بعد از ناهار مراسم ی مییدر این دو خانه از همه به صرف ناهار پذیرا
 شد.ت. پول جمع شده در پایان، به داماد داده میگرفانجام می« دِندازوکُن»گرفتن( توسط 

مورد جالبی که در گذشته رواج داشت، آن بود که با ورود بزرگان فامیلِِ هر دو طرف به 
ها را به اطالع ی تیرِِ تفنگ، ورود آنیحیاطی که محل برگزاری عروسی بود، با شلیك هوا

 مهمانان به استقبال بیایند. ها، گونه به پاس حرمت آنرساندند تا بدینمهمانان می
 ۀرا به خان« tā-endāتا اِندا »یا « tā-kanتاکَن »یا « اِندازنخ»برای آرایش کردن عروس 

آوردند که در حین انجام کارش، برای او از میان زنانِِ فامیلِِ درجه یكِ حاضر در عروس می
یا همان « چَکّه سِماع»ه ها بکردند. در پایان کار آرایش عروس، خانماتاق، پول هم جمع می

 پرداختند. کوبی و کف زدن میرقص و پای
                                                                                                                                              

 (: نامزد. nomzeنُمزِِه ) 1
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پدرِِ  ۀبه هر صورت در روز عروسی رسم بر آن بود که دو مجلس تقریباً جداگانه در خان
ترین افراد فامیل از صبح مشغول د که در هر دو مکان، نزدیكشوعروس و پدر داماد برگزار 

ند. سپس تا هنگام کردجا صرف میناهار را نیز در همان شدند وفتق کارها میوبه انجام رتق
یکی از امور رایج این  شدند.ی مییآرام پذیراشام، حضار و مدعوین با چای، قلیان و... آرام

عروس بود. در  ةبرای داماد از سوی خانواد« رَخت دامادی»عروس، فرستادن  ۀروز در خان
ها را درون سارُق یا ین کاری، این لباسدور، در بسیاری از روستاها برای چن ۀگذشت
های وسیله پارچه ی که بهیهابستند و پس از نهادن درون مجمعهای ابریشمی میبقچه

ها های شادمانه آنجمعی و با هلهلهمخملی پُررنگ مخصوصاً قرمز پوشانده شده بودند، دسته
 وین و حاضرین بگذارند.جا در معرض دید مدعبردند تا در آنسوی خانه داماد میرا به

 یاری عاروس مراسم
ها و دوستان به ماند تا گروهی از فامیلپس از این مراحل، داماد در خانه منتظر می

جا زمان وداع عروس از خانواده فرا رسیده اش بروند در ایندنبال عروس در منزل پدری
 خواند:گونه میاست و خواهر عروس این

 «hāy  yārnāredāne/ های یار نارِِدانِه »
 های یار نارِِدانِه / خُوئَرِِم اَمشو میمانِه

hāy  yār nāre dāne   /  xoa  rem  ams̅o mimāne 
 کاشکی روفاک

 بوکُردِم / به سَرِِ خوئَر شوکُردِم 1
kās̅ki rufāk bokoe rdem / be sare xoa r s̅okoe rdem 

*** 
 همیمانِ اَمشو خُوئَرِِم/  نارِِدانِه یار های

hāy yār nāre dāne / xoa rem  ams̅o mimāne 
 شوکُردِم خوئَر سَرِِ بُوکُردِم / به 2کاشکی مَندیل

kās̅ki mandil  bokoe rdem / be sare  xoa r s̅okoe rdem 
*** 

 میمانِه اَمشو خُوئَرِِم/  نارِِدانِه یار های
hāy yār nāre dāne / xoa rem  ams̅o mimāne 

 شوکُردِم کُردِم / به تَنِِ خوئَرکاشکی جامه  بُو
kās̅ki jāme  bokoe rdem / be tane  xoa r s̅okoe rdem 

 
                                                                                                                                              

 (: روسری، چارقد.rufāk) روفاک 1

 بستند. عنوان دستمال سر به زیر روسری و به پیشانی می که به ای (: پارچهmandilمَندیل ) 2



627    های مردم کتول آیین شادمانی  

 

 

 
رسد و معموالً، در برخی از روستاها فرا می« عاروس یاری: عروس کِشان»سپس مراسم 

 خواندند:قبل از حرکت کردن عروس، چنین می

 «nadendeārusre/  رِِ عاروس نََدِندِه» 
 ندِم، کوچه گیرِِم، بِِرنیم ما عاروس رِِ کوچه بَ

 مَشدَلی لِشگر بَکِشی، نَدِندِه عاروس رِِ 
kuc̅e bandem ، kuc̅e girem  ، bernim mā ārus re 

mas̅dali les̅gar bakes̅i  ،  nadende ārus re 

*** 

 کوچه بَندی، کوچه گیری، نَدِندی عاروس رِِ 
 طاووس رِِ مَش حِسین لِشگر بَکِشی، بِِرن پَرِِ 

kuc̅e bandi ، kuc̅e giri ،  nadendi ārus  re 

mas̅  hesin les̅gar bakes̅i  ، bern pare tāvus re 

 

 « boeqcesarān/سَران بُقچه»

 / عاروس بَوِِریم به باغِِ بِِستان 1آی بُقچِِه سَران تا دَمِِ بِِستان
 دِندی یا نا؟ آی پییَرِِ عاروس بَوِِریم یا نا؟ / عاروس بَوِِریم تِه 

āy boe qc̅e sarān tā dame bestān / ārus baverim be bāqe bestān 
                                                                                                                                              

 (: جلوی بوستان.dame bestānدَمِِ بِِستان ) 1
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āy piyare ārus baverim yā nā? / ārus baverim te dendi yā nā ? 
*** 

 آی بُقچِِه سَران تا دَمِِ بِِستان / عاروس بَوِِریم به باغِِ بِِستان
 ندی یا نا؟ آی مارِِ عاروس بَوِِریم یا نا؟ / عاروس بَوِِریم تِه دِ

āy boe qc̅e sarān tā dame bestān / ārus baverim be bāqe bestān 
āy māre ārus baverim yā nā? / ārus baverim te dendi yā nā ? 

*** 
 آی بُقچِِه سَران تا دَمِِ بِِستان / عاروس بَوِِریم به باغِِ بِِستان

 ندی یا نا؟ آی خوئَرِِ عاروس بَوِِریم یا نا؟ / عاروس بَوِِریم تِه دِ

āy boe qc̅e sarān tā dame bestān / ārus baverim be bāqe bestān 
āy xoa re ārus baverim yā nā? / ārus baverim te dendi yā nā? 

*** 
 آی بُقچِِه سَران تا دَمِِ بِِستان / عاروس بَوِِریم به باغِِ بِِستان

 ندی یا نا؟ آی بِِرارِِ عاروس بَوِِریم یا نا؟ / عاروس بَوِِریم تِه دِ

āy boe qc̅e sarān tā dame bestān / ārus baverim be bāqe bestān 
āy berāre ārus baverim yā nā? / ārus baverim te dendi yā nā? 
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ین شده و رویش قالیچه انداخته بودند، یخواستند بر اسبی که تزسپس از عروس می
 سوار شود. 

 

     «hāygoe lemsuārezine/ زینِِ سوارِِ گُلِم های» 

 های گُلِم سوارِِ زینِِ / بِِلبِِلِم سوارِِ زینِِ 
hāy goe l e m s u āre zine / belbelem s u āre zine 

  2/ این گل که رَفتِنینِِ 1بِِرین به مارِِش بِِئویین
berin be māres̅ beuyin / in goe l ke raftenine 

*** 
 زینِِ  های گُلِم سوارِِ زینِِ / بِِلبِِلِم سوارِِ

hāy goe l e m s u āre zine / belbelem s u āre zine 
 بِِرین پییَرِِشِِ بِِئویین / این گل که رَفتِنینِِ 

berin piyares̅e beuyin / in goe l ke raftenine 
 های گُلِم سوارِِ زینِِ / بِِلبِِلِم سوارِِ زینِِ 

hāy goe l e m s u āre zine / belbelem s u āre zine 
 رارِِشِِ بِِئویین / این گل که رَفتِنینِِ بِِرین بِِ

berin berāres̅e beuyin / in goe l ke raftenine 
*** 

 های گُلِم سوارِِ زینِِ / بِِلبِِلِم سوارِِ زینِِ 
hāy goe l e m s u āre zine / belbelem s u āre zine 

 بِِرین خوئَرِِشِِ بِِئویین / این گل که رَفتِنینِِ 
berin xoa res̅e beuyin / in goe l ke raftenine 

                                                                                                                                              
 (: بگویید.beuyinبِِئویین ) 1

 (: رفتنی است.raftenineرَفتِنینِِ ) 2
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کرد تا هدیه و یا پولی قدر امتناع میجا عروس از پوشیدن کفش عروسی آندر این

بسته بود، پس « نون راه»عنوان گاه عروس که مادرش نانی را به کمرش بهدریافت کند. آن
ش که راه چند تن از دوستاناش و عبور از زیر یك سینی، به هماز کسب اجازه از خانواده

سوی راه انبوهی از حضار بهشدند، به همنامیده می« یِِنگِه»عروس بوده و معموالً غالباً تازه
 ند.شدداماد روانه می ۀخان

اما در درون سینی یاد شده، ظرف آب، قرآن، یك ظرف برنج، یك ظرف آرد و یك عدد 
را به یك آدم شد که پس از عبور عروس و داماد از زیر آن، پول تخم مرغ گذاشته می

ای از  دادند و برنج را هم پس از زدن سر انگشتان عروس به درون آن، در گوشهمستحق می
ریختند و تخم مرغ را می ها بر روی زمینچنین آب را پشت سر آنپاشیدند. همحیاط می

 کوبیدند. هم برای دفع چشم نظر و رفع نحسی، پشت سرشان بر دیوار یا زمین می
خبر از صاحب خانه، راهان عروس، بیعروس از منزل پدر، معموالً یکی از هم در زمان خروج

 ۀعنوان آخرین غنیمت از خانبرد و بهعروس می ۀخانرا به ...ای مانند قوری یا ظرف مسی ووسیله
  کرد.ای دریافت میداد و هدیهپدری به عروس می

از این زمان به بعد در 
شرایطی که برادر داماد، 

ر اسبی را که عروس افسا
بر آن سوار بود، در دست 

راه با جمعیت گرفته و هم
با زدن سرنا و دهل یا 
شمشاد و دایره، با هلهله 

های ممتد به زدنو کف
 آمدند.حرکت درمی
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 خواندند: های شاد کتولی را توأم با شاباش می در طول راه، جوانان ترانه
 hāy joz –o- mamiz –o- merqāne های جوز و مَمیز و مِرغانِه

 ārus dar biyāmo –a- xāne  عاروس در بیامو ـ اَ ـ خانه
 dāmād dare jelo xāne داماد دَرِِ جلو خانه

 c̅es̅me des̅menā kur bemāne چشم دِشمنا کور بِِمانِه
 valge nār , yak hezār , do hezār هزار، دوهزار  وَلگِ نار، یَك

 hāy hāy hāy , hāy s̅avās های های های ، های شَواش
**** 

 hāy vārān bevāri zamin hābi tul های واران بِِواری زمین هابی تول
 dāmād biyāmo –a- rāhe dur داماد بیامو ـ اَ ـ راه دور

 c̅es̅me des̅menās̅ hābue kur چشم دِشمِناش هابوئه کور
 valge nār , yak hezār , do hezār هزار، دوهزار  وَلگِ نار، یَك

 hāy hāy hāy , hāy s̅avās های های های، های شَواش
**** 

 hāy s̅ādāmād selāmet koe mbe selāmat bui های شاداماد ساِلمِت کُمبِِه ساِلمَت بوئی
 zire alame sabze mohammad bui زیر عَلَمِِ سَبزِِ محمّد بوئی

  har ki be te nezare bad hākoe ne هر کی بِِه تِه نِظرِِ بد هاکُنه
 sare s̅o tab hākoe ne سَرِِ شو تب هاکُنه

 nesfe s̅o marg hākoe ne نِصفِ شو مرگ هاکُنه
 valge nār , yak hezār , do hezār هزار، دوهزار  وَلگِ نار، یَك

 hāy hāy hāy , hāy s̅avās های های های، های شَواش
 

پی اسپند، برایش  در زمان با دود کردن پی داماد، هم با رسیدن عروس به جلوی درِِ خانه
 دند. کر کردند، یعنی پیش پایش گوسفند و... قربانی می می« جلوکشی»

باید این گوشت قربانی را به فقرای دِه  در بعضی از روستاها اعتقاد بر آن بود که می
ایستاد تا خواهر داماد  دادند. در بعضی از نقاط، عروس بعد از این مرحله آن قدر سرپا می می

 جلو آمده و افسار اسب او را بگیرد و به داخل حیاط ببرد.
 کرد:  ایستاد و این اشعار را زمرمه می روی عروس می به خواهر داماد در این زمان رو

 ay asbe sefid man lejāmetem اَی اسبِِ سفید من لِجامِتِم 

 ay zan berār man qoe lāmetem اَی زَن بِِرار من غُالمِتِم 
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 hame te re zar –o- zivar denden همه تِه رِِ زَر و زیوَر دِندِن
  man bi zar –o- zivar qoe lāmetem مَن بی زَر و زیوَر غُالمِتِم

 
ایستاد تا از طرف پدر داماد پول، قدر میسپس عروس جلوی در و در ابتدای حیاط آن

ای سفالی هم بگیرد و کوزه« پااِندازی»دی به نام ای دیگر مثل گاو و یا گوسفنطال یا هدیه
های بزرگ که استطاعت مالی داشتند، جلوی پایش شکسته شود. البته برخی از خانواده

« لفظانه»دادند که به آن می بخشیدن  قطعه زمین و یا بردن عروس به کربال یا مکه را ةوعد
 خواند: گونه میانواده داماد اینپس از ورود عروس به حیاط، یکی از افراد خ گفتند.می

 اَی ماهِ بِِلَند، تِه ـ اَ ـ کِدام دیار بیامبویی؟

 تشنه بی؟ گُسنِه بی؟، یا به شکار بیامبویی؟
ay māhe beland , te –a- kedām diyār biyāmboi? 
tes̅ne bi? goe sne bi? , yā be s̅ekār biyāmboi? 

 
 گفت:  در جواب می جا یکی از افراد خانواده عروس در این

 نا تِشنه بیم، نا گُسنِه بیم، نا به شکار بیامبواِم 

 تَنگ هابی اِم، دیدن یار بیامبواِمدل
nā tes̅ne bim , nā goe sne bim , nā be s̅ekār biyāmboem 

deltang hābiem , didane yār biyāmboem 
 

اتاق که معموالً حجله پس از عبور عروس از درون حیاط و ورود به اتاق، جلوی در 
گونه زد و بدینمی، عروس بود با پا به کاسه برنج و یا حبوبات که جلوی پایش نهاده بودند

شوهر بود.  ۀمعنی آوردن برکت با خود به خانپاشاند. این کار در واقع بهبرنج را به اطراف می
 دادند. این برنج را جمع کرده و به فقیر می

 عروس به آمدگویی خوش
های بزرگ فامیل نشاندند، سپس خانمس از این اقدام، عروس را در اتاق بر تختی میپ
 گفتند. آمدند و به عروس خوش آمد میمی

 خواندند: یدر وصف عروس م« دکلمه»صورت  را به یو اشعار
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 عاروس بیامو، طاووسِِ خندان بیامو
 اِسپیدِ بِِلور، مِرواری دِندان بیامو

 شِرشِرِِ واران بیامواَمرو عاروسیشه، 
 ما دُختر سِلطان بیامو  ۀدر خان

ārus biyāmo , tāvuse xandān biyāmo 
spide belur , mervāri dendān biyāmo 
amru ārusis̅e , s̅ers̅ere vārān biyāmo 

dar xāneye mā doxtare seltān biyāmo 
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 ، موهاش تا کِمَربندِ عاروسِِ ما هِنرمندِ
 رَندِ، اَ پَنجِِره مِرواریاَ دَر نُقرِِه وا

 کو مارِِ شاداماد، جمع هاکُنه مِرواری؟
āruse mā henarmande , muhās̅ tā kemarbande 

a- dar noqre vārande, -a- panjere mervāri 
ku māre s̅ādāmād , jame hākoe ne mervāri ? 

 اَی جانِِ شومار بیا که میمان بیامو 
 اموسِرخِِ لب و مِرواری دِندان بی

 دامادِ بِِئو بیا که بِِلندِ بَختِش 
 تان دُختَرِِ شاهان بیامو درِِ خانه

ay jāne s̅umār biyā ke mimān biyāmo 
serxe lab –o- mervāri dendān biyāmo 
dāmāde beu biyā ke belande baxtes̅ 
dare xānetān doxtar s̅āhān biyāmo 

 
کردند به چکه  نی که هلهله و شادی میمیهمانان زن در زما« دکلمه خوانی»و پس از 

 خواندند:  ها را نیز می پرداختند و با زدن تشت و لگن این ترانه سماع می

 «hāyāruseqeblenemā/نِما  های عاروسِِ قِبلِه»
 نِما / خُوش بیامویی بِِه خانه ما های عاروسِِ قِبلِه

hāy āruse qeble nemā / xoe s̅ biyāmoi be xāne mā 
 بَند بَخِریم ـ اَ ـ طِال / به زیرِِ چادِر بِِنِمادَست

dastband baxerim -a- telā / be zire c̅āder benemā 
*** 

 ما خانه بِِه بیامویی / خُوش نِما قِبلِه عاروسِِ های
hāy āruse qeble  nemā / xoes̅ biyāmoi be xāne mā 

 بَخِریم ـ اَ ـ طِال / به زیرِِ چادِر بِِنِما 1خِفتی
xefti baxerim -a- telā / be zire c̅āder benemā 

 ما خانه بِِه بیامویی / خُوش نِما قِبلِه عاروسِِ های
hāy āruse qeble  nemā / xoe s̅ biyāmoi be xāne mā 

 بَخِریم ـ اَ ـ طِال / به زیرِِ چادِر بِِنِما  2گِردَنی
gerdani baxerim -a- telā / be zire c̅āder benemā 

                                                                                                                                              
 ای. (: گردنبند سکهxeftiخِفتی ) 1

 (: گردنبند.gerdani) یگِردَن 2
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*** 
 ما خانه بِِه بیامویی / خُوش نِما قِبلِه عاروسِِ های

hāy āruse qeble nemā /xoe s̅ biyāmoi be xāne mā 
 گوشواره بَخِریم ـ اَ ـ طِال / به زیرِِ چادِر بِِنِما

gus̅vāre baxerim -a- telā / be zire c̅āder benemā 
 

 
 

 «goelbiyārdimdāijān/  جان دایی 1بیاردیم گُل»
 جان جان / بِِلبِِل بیاردیم دایی بیاردیم داییگُل 

goel biyārdim dāi jān / belbel biyārdim dāi jān 
 جان اَگِه تِه راضی بوئی / زَنِِ تِه بیاردیم دایی

age te rāzi bui / zane te biyārdim dāi jān 
*** 

 جان جان / بِِلبِِل بیاردیم دایی گل بیاردیم دایی
goe l biyārdim dāi jān / belbel biyārdim dāi jān 

 جان گُل بیاردیم دایی هادیم تِه رِِ / دَستِه 2مِشتِلُق
mes̅teloq hādim te re / dastegoe l biyārdim  dāi jān 

 

 
                                                                                                                                              

 (: آوردیم.biyārdim) میاردیب 1

 (: مشتلق، مژدگانی.me"s"  ̅teloqمِشْتِلُقْ ) 2
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 « kaftare soze �̅�emani/ چِِمَنی سُزِِ کََفتََرِِ»
 کَفتَرِِ سُزِِ چِِمَنی / لَب لَبِِ ـ اُ ـ پَرواز هاکُن

kaftare soze c̅emani / lab labe -o- parvāz hākoe n 
 تِه ناز هاکُن 2خُب داری عاروس / تا بِِتّانی 1شومارِِ

s̅umāre  xob  dāri  ārus / tā bettāni te nāz hākoe n 
*** 

 هاکُن ـ اُ ـ پَرواز لَبِِ لَب/  چِِمَنی سُزِِ کَفتَرِِ
kaftare soze c̅emani / lab labe -o- parvāz hākoe n 

 اری عاروس / تا بِِتّانی تِه ناز هاکُنشوپییَرِِ خُب د
s̅upiyare xob dāri ārus / tā bettāni te nāz hākoe n 

*** 
 هاکُن ـ اُ ـ پَرواز لَبِِ لَب/  چِِمَنی سُزِِ کَفْتَرِِ

kaftare soze c̅emani / lab labe -o- parvāz hākoe n 
 هاکُن ناز تِه بِِتّانی شوبِِرارِِ خُب داری عاروس / تا

s̅uberāre xob dāri ārus / tā bettāni te nāz hākoe n 
*** 

 هاکُن لَبِِ ـ اُ ـ پَرواز لَب/  چِِمَنی سُزِِ کَفتَرِِ
kaftare soze c̅emani / lab labe -o- parvāz hākoe n 

 هاکُن ناز تِه بِِتّانی شوخوئَرِِ خُب داری عاروس/ تا
s̅uxoa re xob dāri ārus / tā bettāni te nāz hākoe n 

 

 

 
 
 «/  sar nigādār ārusak سَرنیگادار عاروسَك » 

 نیگادار عاروسَك 3سَرنیگادار عاروسَك / سَروَن
sar nigādār ārusak  / sarvan nigādār ārusak 

                                                                                                                                              
 (: مادر شوهر.s̅umār)شومار 1

 توانی. (: میbettāniبِِتّانی ) 2

 (: سربَند، نوعی دستمال برای سر.sarvanسَروَن ) 3
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 خانه شویِِت که شوندی / شومار نیگادار عاروسَك
xāne s̅uyet ke s̅undi / s̅umār nigādār ārusak 

*** 
 عاروسَك سَروَن نیگادار/  سَرنیگادار عاروسَك

sar nigādār ārusak / sarvan nigādār ārusak 
 / شوپییَر نیگادار عاروسَك شوندی که شویِِت خانه

xāne s̅uyet  ke s̅undi / s̅upiyar nigādār ārusak 
*** 

 عاروسَك سَروَن نیگادار/  عاروسَك سَرنیگادار
sar nigādār ārusak / sarvan nigādār ārusak 

 خانه شویِِت که شوندی / شوبِِرار نیگادار عاروسَك
xāne s̅uyet ke s̅undi / s̅uberār nigādār ārusak 

*** 
 عاروسَك سَروَن نیگادار/  عاروسَك سَرنیگادار

sar nigādār ārusak / sarvan nigādār ārusak 
 خانه شویِِت که شوندی / شوخُوئَر نیگادار عاروسَك

xāne s̅uyet ke s̅undi / s̅uxoa r nigādār ārusak 
 

 

 
شد. بعد از صرف بعد از این مراحل، به هنگام شب، شام عروسی به میهمانان داده می

. در بعضی از روستاها پول دکردنشام در درون سینی از بین حضار و مهمانان پول جمع می
شد. پس از صرف شده در مجلس زنانه به عروس و در مجلس مردانه به داماد داده میجمع

« گاهحجله»کردند تا عروس و داماد را به پدر داماد را ترک می ۀآرام میهمانان خانشام، آرام
جای آورند. در بعضی از روستاها در درون حجله بار دیگر برده ومراسم شب زفاف را به

 دادند. دوش می ای آن را به یِِنگِه یا ساق گرفت که عدهعروس از داماد هدیه می
پس از دو یا سه روز، مراسم  .رفت شمار می هن مراسم پایان قسمت اصلی یك ازدواج بای

د و در چنین روزی، مادر، ش های دو طرف برگزار می هدایا از سوی فامیل یپاتختی و اهدا
ها از مهمانان  پختند تا با آن ها، حلوا و نان محلی می ییدا عموها و زن خواهران و نیز زن

 ی کنند.یپذیرا
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 نابع م
 .1387 ،اورشِم .محمدرضا، برزگر

  .1396، های کتولی نغمه ـــــــــــــــــ.
 

 :راویان و مطلعین بومی
  .مرحومه هاجر تجری، مرحومه زیور غیجی، گلی دیلم کتولی، زهرا صالح آلوستانی

 
 : نت نویسی

 ابوالفضل تجری 

 
 



 

 

 
 
 
 

 مازندران یقیدار موسبانوان نام
 یدار مازندران و آوازخوان نام دان یقیموس/  یعالم میمحمدابراه

 
 
 
 

خوانانِِ  هنری خوانندگانِِ پیش از انقالب و هم ۀنام در این نوشتار، نگارنده فقط به زندگی
ناچار  خوانیِِ بانوان به خوانان کنونی به دلیل ممنوع بودنِِ تك پس از آن پرداخت. در واقع، هم

عنوانِِ نوشتار )موسیقی بانوان مازندران(  ۀیکنند. بر پا خوانی فعالیت می در بخش هم
دلیل شمار شد که به هنریِِ نوازندگانِِ زن نیز پرداخته می ۀبایست به کوشش و رزوم می

 فراوانِِ نوازنده و گستردگی آن به نوشتار بعدی موکول شده است.

 پریسا
 25د در آوازه دار «پریسا»اصیلی که در جهان هنر به  ةخوانند« افراز»فاطمه واعظی »

ای که صدای خوش در آن  در خانواده« تنکابن کنونی»خ. در شهسوار  1328اسفندماه 
صدا بود، پدرش نیز در جوانی با صدای  ثی بود، زاده شد. جَدِ پدری او واعظی خوشومور

ترتیب صدای خوش به او هم به ارث کرد. بدین راهی میخوشِِ خود در پای منبر او را هم
های  داد و چون از تشویق زیادی به موسیقی و آوازخوانی نشان می ۀعالقرسید و از کودکی 
های او بود که در مسابقات  ها و تشویق مند بود و با حمایت فکرش بهرهپدر آزاده و روشن

پرداخت.  های مختلف مدرسه به هنرنمایی می کرد و در برنامه هنری مدارس شرکت می
دست آورد، با  اول به ۀآموزان سراسر کشور رتب ن دانشآواز در بی ۀآخرین باری که او در رشت

استادش محمود کریمی که از اعضای هیئت داوران بود، آشنا شد و به تشویق آن استاد 
برای آموزش موسیقی ایرانی به شاگردی ایشان درآمد و هنوز دو سال نگذشته بود که استاد 

هنر وقت معرفی کرد. اگرچه کار وای به وزارت فرهنگ کریمی او را برای آغاز کار حرفه
کاری ای ادامه داشت اما هم ها پس از آغاز کار حرفه آموزش او زیر نظر آن استاد تا سال

مدت پنج هنر بهوفاطمه واعظی که پس از اغاز کار هنری پریسا نام گرفت، با وزارت فرهنگ
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عرفی موسیقی سنتی منظور مهای مختلفی را به سال ادامه داشت که در این مدت برنامه
ازدواج کرد و دو ماه بعد از  1352های مختلف اجرا کرد. سپس در سال  راه گروهایران به هم

موسیقی سنتی ایران وابسته به سازمان رادیو و تلویزیون که  ۀآن از سوی مرکز حفظ و اشاع
رای اجرای دانان بگذاری شده بود، با گروهی از موسیقی به ابتکار دکتر داریوش صفوت پایه
 کنسرت عازم فرانسه و بلژیك شد.

بُعد معنوی موسیقی و  ۀآشنایی پریسا با نوع تفکر استاد دکتر داریوش صفوت در زمین
هنر استعفا وبینی عرفانی، چنان او را مجذوب ساخت که به شتاب از وزارت فرهنگ جهان
به  1352و از سال  دشموسیقی سنتی  ۀکاری مستمر با مرکز حفظ و اشاعهم ةآماد ،داده

های هنری  کاری داشت. او در این مدت موفق به انجام فعالیت سال با این مرکز هم مدت پنج
هایش نشان  بسیاری شد و با شخصیت نافذ و استوار و وقار خاصی که در اجرای برنامه

ترین هنرمندان زن آن زمان جای گرفت. پریسا که از ازدواج موفق  در شمار وزین ،داد می
های هنری مدتی  ، پس از متوقف شدن فعالیتاستخود دارای دو دختر، یك پسر و دو نوه 

 ۀولی پس از دعوت مرکز حفظ و اشاع ،خانواده گذرانده ةرا به پرورش فرزندان و ادار
ها، آن دعوت را  برای تدریس آواز به زن 69-70های  موسیقی سنتی از او در خالل سال

ر سال فعالیت در این مرکز موفق به تربیت شاگردان زیادی پذیرفت و در مدت سه تا چها
ها راه خود را از آن مرکز جدا کرد و  های خانگی برای زن اما به زودی با تشکیل کالس ؛شد

گذراند. پریسا که روحی  اش می تر به آموزش شاگردان خصوصیاینك اوقاتش را بیش
ان هنر به کیفیات معنوی خاصی در پرست دارد، از آغاز ورود به جه جوگر و حقیقتوجست

های برونی، از  شد تا پدیده سوی عوالم درونی کشیده میتر بهموسیقی توجه داشت و بیش
های معنوی  گونه پریسا با جنبه بدین .همین روی سرانجام به کشف عشق حقیقی روی آورد

ای را  های تازه فیزیك هنر راه گشود و توانست ارزش یموسیقی نیز آشنایی یافت و به ماورا
ای که در موسیقی سنتی امروز ایران که ریشه در  موسیقی و هنر کشف کند، نکته ۀدر حیط

 1«گیرد. تر مورد توجه قرار میایرانی دارد، کمـ عرفان کهن آریایی
موسیقی آسیایی ژاپن،  ةجشن هنر شیراز، جشنوار ةش در سه دور 1357تا  1352از »

 و تئاتر شهر به اجرای برنامه پرداخت.  دانشگاه تهران، باغ فردوس
استاد  ةدر کتاب یادوار« کار و تدریس استاد کریمی ةشیو»ای با عنوان  از او مقاله

دنیای   نامهم منتخب ماه 2003او در  ةمحمود کریمی چاپ شده است. کنسرت شورید
 د.شموسیقی فرانسه 

                                                                                                                                              
 .1380، نشر قطره، 201و  200، 199، ص کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروززاد، پوران،  فرخ 1
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م برای تدریس  2017دیگو در  نس ۀهنر و علوم انسانی دانشگاه کالیفرنیا شعب ةدانشکد
 1«آواز موسیقی ایران از او دعوت کرد.

 

 
 
 

                                                                                                                                              
 .1399، نشر چشمه، 2188، ص نامة مازندران دانششه، حسن، انو 1
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 دلکش
 1383تهرانـ  1303فرزند عبداهلل )بابل  «دلکش»فروش، با نام هنری  باقرپور پنبهعصمت 
خوان. پدرش در بابل تاجر پنبه بود و به سبب کارشکنی و ضبط امالک مزروعی  ش(، آوازه

ناچار، عصمت  ش درگذشت. مادرش به1315ونق افتاد و در حوالی شمال، کسب و کارش از ر
سالگی خواندن ترش، مولود، زندگی کند. او از دوازده را به تهران روانه کرد تا نزد خواهر بزرگ

دبستان  ةخسرو تهران آغاز کرد و دور اردیبهشت، واقع در خیابان ناصر ۀو نوشتن را در مدرس
ظهیرالدینی آموزگار موسیقی وی در کالس پنجم، صدای خوش او پنجم به پایان برد.  ۀدر پای

نقی وزیری و  اهلل خالقی، کلنل علی موسیقی کشور به ریاست روح ةرا کشف کرد. او را به ادار
حسین سنجری واقع در بهارستان برد. خالقی با شنیدن صدایش نام او را نوشت. به سفارش 

نقی وزیری، با آموختن  ی وزیری، پسرعموی کلنل علیخالقی، ردیف آواز ایرانی را از عبدالعل
اهلل خالقی  اجرا شد. نام هنری دلکش را روح ةگاه آغاز کرد و پس از دو سال آماد دستگاه سه

کارش را با آوازخوانی  1322ای در دستگاه ماهور است. دلکش در  برای او نهاد که نام گوشه
سازی با او رادیو درآمد. چون هنوز آهنگ ش. به استخدام 1324در رادیو آغاز کرد و در 

جان، امیری، آ  های محلی مازندران مانند ربابه کرد، پس از پایان هر آواز، ترانه کاری نمیهم
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خواند. این حسن انتخاب در  خود می ۀجان و زهراجان را به سلیق مِل عمو، رعناجان، مریم
ها  ان رادیو را جلب کرد. در همان سالخوانی فراگیر نشده بود، توجه شنوندگ زمانی که بومی

پسند برای ارکستر تنظیم کرد و دلکش  مهدی خالدی آهنگی به نام امیری را به صورت مردم
اکبر شهنازی و ابوالحسن صبا نیز  آن را خواند و روی صفحه ضبط شد. وی از محضر علی

را با شاگردش، مهدی  بندی موسیقی را به دلکش آموخت و او مند شد. صبا، ریتم و جمله بهره
هایی را در هندوستان اجرا  بیست، او با خالدی و چندتن دیگر برنامه ۀخالدی آشنا کرد. در ده

 نوازی او است.  ش. با مهدی خالدی و گروه هم 1331تر فعالیت دلکش تا  کردند. بیش
 نهاد اسماعیل کوشان، مدیر استودیو پارس فیلم، بازی در فیلمش. به پیش 1329در 

سینما گام نهاد. پس  ۀبه نویسندگی علی کسمایی را پذیرفت و به عرص« شرمسار»سینمایی 
فیلم،  محصول استودیو پارس« مادر»از آن با قبول دعوت برای بازی در فیلم سینمایی 

ش. در سینماهای تهران با  1330بازی قمرالملوک وزیری شد. نمایش این فیلم در  هم
های  رو شد و صدودو شب روی پرده باقی ماند. او در فیلم مردم روبه ةاستقبال گسترد
ش(، شانس و عشق و تصادف )حسین مدنی، 1332گر )اسماعیل کوشان، سینمایی افسون

ش(، شیرفروش )اسماعیل کوشان، 1339ش(، فردا روشن است )سردار ساگر، 1338
، ش(، قمار زندگی )عباس کسایی1345ش(، شمسی پهلوان )سیامك یاسمی، 1339
سازانی آفرینی کرد. وی با آهنگ ش( نقش1354اهلل کریمی،  ش(، و خانه خواب )نصرت1351

اهلل بدیعی، همایون  مانند مهدی خالدی، علی تجویدی، پرویز یاحقی، مجید وفادار، حبیب
آتش »کاری داشت. از آثار اوست:  خرم، انوشیروان روحانی، فریدون حافظی و جواد لشگری هم

به  «آمد نو بهار»شور،  ۀسازی علی تجویدی و شعرِِ بیژن ترقی در ماینگبه آه «کاروان
به  «سفر کرده»بیات اصفهان،  ۀسازی مهدی خالدی و شعرِِ نواب صفا در مایآهنگ
سازی مصطفی  به آهنگ «بُردی از یادم»سازی و شعر رحیم معینی کرمانشاهی، آهنگ

سازی مهدی خالدی و شعر  به آهنگ «به کنارم بنشین»زاده و شعر پرویز خطیبی؛  گرگین
سازی علی تجویدی و شعر رحیم معینی کرمانشاهی؛  به آهنگ «یاد کودکی»رهی معیری؛ 

سازی پرویز  به آهنگ «آشفته»سازی مجید وفادار و شعر ایرج فاطمی؛  به آهنگ «جام طال»
خُرّم و شعر سازی همایون  به آهنگ «خدا کند عاشق شوم»صفا؛  یاحقی و شعر اسماعیل نواب

 1«گاه. سه ۀبیژن ترقی در مای
 

                                                                                                                                              
 .1399، نشر چشمه، 347و  346، ص مازندران  ةنام دانشانوشه، حسن.  1
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 1گوهر
 1334است، در دوم فروردین « نسا دهقان صبح»نام اصلی او که 

 هستی گذاشت. ۀساری پا به عرص ۀدر روستای ماهفروز محل
های  با صدای خوشی که داشت در هنگام کار در زمین «گوهر»

موسیقی،  ۀخواند تا به وسیل کشاورزی برای دلش و دیگران می
ها، دردها و آرزوهایی که در دل داشت را بیان کند و تسکین  خستگی

علی طالبی ماهفروزی صدایش دهد. این اجراها موجب شد تا حسین
 ساری معرفی کند.« ابیِِ»را بشنود و او را به استودیو 

                                                                                                                                              
 .1397، 430، نشر نُت، ص سروادعالمی، محمد ابراهیم.  1
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« گوهر»ضبط و با نام هنری « ابی»خ. نخستین آهنگش را در استودیو  1352در سال 
بازار کرد. او به خاطر تعصبات مذهبی و زندگی در روستا که آواز خواندنِِ زن را زشت  ۀروان
تغییر داد تا در بین اهالی شناخته نشود. اما « گوهر»پنداشتند، نام خود را به ناچار به  می

 هنگامی که صدایش پخش شد، او را شناختند.
راه برادرم به هم»گفت:  آثارش و پخش نخستین اثرش ۀضبط بیشین ةنحو ةگوهر، دربار
کردند تا نوازندگان مرا نبینند و  ای  نصب می رفتم. در درون استودیو پرده به استودیو می
که روزی ارزمون )رمضان( شکارچیان با اعتراض به ابراهیم روشن )صاحب  برعکس. تا این
را خواندم و  هنگامی که نخستین آهنگ «چرا نباید این خواننده را ببینیم؟»استودیو( گفت: 

پخش شد، پس از گذشت چند ماهی، در روستایم، در مجلس جشنی که خودم هم حضور 
داشتم، آن را پخش کردند. پس از پخش، تقریباً اکثراً صدایم را شناختند و به من گفتند که 

  «این صدای توست.
اختیار ندارد. داند و حتی نواری از صدایش را نیز در  او، شمار نوارهایی را که خوانده، نمی

طبیعی، چند آهنگ از  ۀزنِِ مازندرانی است که به علت ذوق و قریح ةگوهر، تنها خوانند
ساخته است. شاید یکی از دالیل شهرتش نسبت به « خدایا من غریب مه یار غریبه»جمله: 

  دیگر خوانندگانِِ زن، همین باشد.
، 1و غریبم، لیال خانمهایی که اجرا کرده، بدین قرار است: بان نام برخی از آهنگ

 و...  3، رعنا بابلی، صنمبر، مه یار غریبه، الره، زهرا، رعنا2جان پری
 

 
                                                                                                                                              

بازخوانی « ش براردو»تنظیم محمدرضا درویشی با عنوان « نواها و سرودهای محلی مازندرانی»این ملودی در آلبوم  1
 شده است.

 بازخوانی شده است.« گل من»اثر گروه شواش با عنوان « سو اساره»این ملودی در آلبوم  2
 بازخوانی شده است.« دل قرار»اثر گروه شواش با عنوان « وا تتی»این ملودی در آلبوم  3
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 ماهوتی صدیقه
شهر کنونی(  خ. در شاهی )قائم 1331مهدی در  دفرزن ماهوتی،

او،  خودش، صدای خوش را از پدر به ارث برد. ۀبه دنیا آمد. به گفت
سال در مرکز  شهر و چهارده شانزده سال در بیمارستان رازی قائم

بهداشت شهرک یثرب مشغول خدمت بوده که چندسالی است دوران 
  گذراند. بازنشستگی را می

ساز و  موسی آقارجبی که از نوازندگان تار و ویولن و آهنگ
ماهوتی چنین  ةآموزگار موسیقی آموزش و پرورش شاهی بود، دربار

که پس از انقالب به فجر تغییر ــسینما دیانا مسکونی پدر ماهوتی نزدیكِ  ۀخان»گوید:  می
شد،  ای که از آن سینما پخش می های هندی بود. فیلم ــدشنام داد و پس از مدتی ویران 

 کرد. د که همیشه زمزمه میشهای هندی  ایشان به آهنگ ۀسبب عالق
ول ای که مشغ هنگام زنگ تفریح، صدای دختربچه« بهشت آیین»ابتدایی  ۀروزی در مدرس

آموزان او را یافتم و از او خواستم که با  خواندنِِ آهنگِ هندی بود، مرا جلب کرد. در بین دانش
کاری کند. ایشان هم با عالقه پذیرفتند و پس از آن، در اجراهای خود در گروه  من هم

های من شرکت  اش در کنسرت موسیقی از او بهره بردم. ماهوتی، از نوجوانی و دوران تحصیلی
ها سبب شد تا این صدای خوش، آموزش ببیند و پرورش یابد تا  که این اجراها و تمرین داشت

روزی که او را به رادیو معرفی کردم. سرپرستیِِ کلِِ اجراهای او را تا پیش از ورود وی به رادیو، 
آشنایی ماهوتی با محمد دنیوی در رادیو ساری، موجب آفرینش آثاری  «دار بودم. من عهده

تاریخ، زمزمه خواهند کرد. صدای خوشِِ ماهوتی با شعرهای  ۀدم مازندران، همیششد که مر
سازانِِ زمان، معجونی شد که  ربای آهنگنشین و دلهای دل نابِِ غالمرضا کبیری و آهنگ

  شنوی، زیبایی و تازگی دارد. هرگاه و در هر دوره از تاریخ می
خوانی محمد دنیوی و  با هم« شو... تالونگ بزو، فرو بورده»او  ةپرآواز نۀاز جمله ترا

غالمرضا کبیری است. چون تلویزیون مرکز ساری هنوز  ةسازی عماد رام و سرود آهنگ
اندازی نشده بود، این دو، جهت تصویربرداری به رشت سفر کردند و تصویرشان از سیمای  راه

 مرکز رشت پخش شد.
  آموزی آن اند. اردوی دانش بوده آموزگاران دوران ابتدایی و راهنمایی، مشوقان اصلی او

آباد ساری و رامسر و دریافت چندین جایزه سبب  ها و اجرای کنسرت در اردوگاه فرح سال
 شد که موسیقی را به طور جدی دنبال کند. 

پور برایش ساخت، اما به  ای است که احمد محسن  نامِِ دو ترانه« ای دل بسوز»و « قسم»
 پس از انقالب، امکان پخش نیافت. خوانی زن در دلیل ممنوعیت تك
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احمر کنونی( و ششم بهمن  باید یادآور شد که ایشان در سالن خانه جوانانِِ ساری )هالل
  1های خوبی اجرا کرده است. های گوناگون، کنسرت مناسبت شاهی )مسعود دهقان کنونی( به

 نسا
در پیش از « نسا»کالیی که با نام هنری رقیه دارایی قادی

ماه  ، یکی از خوانندگانِِ زنِِ مازندران بوده، در یازدهم دیانقالب
نام حلیمه جمشیدی در  اهلل و مادری به نام فضل از پدری به 1331

ساله بود که مادرش شهر کنونی( به دنیا آمد. وی نُه شاهی )قائم
  درگذشت. تا ششم ابتدایی درس خواند.

واج کرد که با پسرعمویش باباعلی دارایی ازد 1350او در سال 
ای که به موسیقی  آقای دارایی به سبب عالقه حاصل این پیوند سه دختر و دو پسر است.

مازندرانی داشته و صدای خوشی که در همسرش سراغ داشت، او را تشویق کرد تا موسیقی 
پور داشته، از او  موجب رفاقتی که با احمد محسنرو، باباعلی دارایی به را جدی بگیرد. از این

نهاد، نخستین این پیش ۀتنظیم کند. بر پای« نسا»خواهد که آلبومی را با صدای خانمش  می
پور تهیه  احمد محسن ۀوسیلبه 1352به خوانندگی او و شعبان نیکخو در سال « نسا»آلبوم 

 و تنظیم و به بازار عرضه شد.
 ۀهم« نسا» ۀد. به گفتشمنتشر  1356دومین آلبومش که به تنهایی خوانده در سال 

چه که او از  کرد و آن سازی و تنظیم میپور تهیه، آهنگ های آلبوم را احمد محسن آهنگ
پور: ویولن، حسینی: تنبك،  اسامی نوازندگان به یاد دارد، بدین قرار است: احمد محسن

  حسین طیبی: نی، و محمدرضا مسطوری: سنتور.
کند،  شهر زندگی می قائم سر بیشه ۀکالی بزرگ، منطقاکنون که در زادگاهش، قادی

چندسال پس از ازدواج، متوجه شدم که »گوید:  اش چنین می نابینایی ةنابیناست. دربار
رفتم، اما شوربختانه « شمس»ام کم شده است. برای درمانش به تهران، نزد پروفسور  بینایی
توانستم  کردم، نمی ، هنگامی که دومین آلبومم را ضبط می1356ای نداشت. در سال  فایده

خوانی بانوان،  دلیل ممنوعیتِ تك، به1357پس از انقالب  «شعرها را به راحتی از رو بخوانم.
 2از موسیقی کناره گرفت.

 
 

                                                                                                                                              
 .1397، 454، نشر نت، ص سروادعالمی، محمدابراهیم.  1
 .1397، 403یم. سرواد، نشر نت، ص عالمی، محمدابراه 2
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 شکرانی سیما
زهرا شکرانی که در موسیقی مازندرانی به سیما شکرانی آوازه 

در ساری زاده شد. آشنایی او با  1336بهشت  دارد، در ششم اردی
گیری مندی و پی و نواهای بومی از کودکی، موجب عالقهها  نغمه
خودش، نخستین کسی که به  ۀبه گفت .شدترش در این زمینه بیش

اش بود.  هوش و صدای خوش او پی برد، مادربزرگِ مادری
مادربزرگش از خوانندگانِِ بومی آن هنگام بود که در زمان کار 

 خواند. های زراعی می کشاورزی در زمین
های گوناگون آوازخوانی موسیقی مازندرانی  ها و شیوه در فراگیری سبك 1381از سال 

پور، به  های مازندرانی نزد احمد محسن ِِ آوازها و ترانه ای کرد. پس از فراگیری کوشش ارزنده
ها و  کنسرت ۀدر هم 1394تا  1383های  درآمد. از سال« شواش»عضویت گروه موسیقی 

هایی که در آن حضور داشته است:  ش بوده است. آلبومخوان گروه شوا ها، هم آلبوم
نماوای منور و »، «وا تتی»، «آلمان و ساری»، «چلچالی سفری»، «2خونی  رج»، «خونی رج»

 «.امیر و گوهر»و « درویش

 :های او دیگر فعالیت
 اجرای موسیقی به پاس یكصدمین سال گرد انقالب مشروطیت، در مدرسه فیروز

نامه چیستا، به سردبیری استاد پرویز شهریاری عوت دو ماهبهرام تهران به د
(1385) 

  منیژه حکمت. ۀو اجرای الالییِِ مازندرانی، ساخت« الالیی»بازی در فیلم 

  اثر حسین حمیدی.«آواهای سرزمین مادریم»اجرای الالیی در آلبوم ، 

 های گوناگون در شهرهای مختلف آلمان به نفع انجمن هم اجرای کنسرتن یارا
 )کمك به بیماران سرطانی( و کانادا.

  مصاحبه باVDR .با رادیو تلویزیون آلمان 
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 گفتاو  ۀنام  اش در پایان گو با خانم بریلی )استرالیایی( که بخشی از مصاحبهو
 نگاشته شد.

  به مناسبتِ روز مازندران. 1400در تاالر وحدت، سال « مازرون»اجرای کنسرت با گروه 

 فاطمه جعفری
که دارای مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم  جعفری

در ساری به دنیا  1358پزشکی مازندران است، در پانزدهم مهر 
 آمد. پدر و مادرش از روستای پاشاکالی سوادکوه )زیراب( هستند.

در  1380آواز فارسی را از سال  ۀفراگیری موسیقی در رشت
یف عبداهلل دوامی را مازندران آغاز کرد و یك دوره رد ۀخان فرهنگ

آن  یپور به پایان برد. سپس برای تکمیل و ارتقا نزد احمد محسن
از محضر استاد مجید کیانی و پریسا )فاطمه واعظی( بهره برد. در 

در کالس سعید ساحلی جهت تقویت تنفس و صدا  1388سال 
اری او با ک درآمد. برآیند هم« شواش»به عضویت گروه موسیقی  1383شرکت کرد. از سال 

 گروه شواش:

 : ها آلبوم( الف
نماوای منور و »، «آلمان و ساری»، «چلچالی سفری»، «2خونی  رج»، «خونی رَج»

 «.امیر و گوهر»و « وا تتی»، «درویش

 :ها کنسرت( ب
د. ش« ونگ و وا»که این اجرا تبدیل به آلبومی به نام  1385تاالر وحدت، تهران  

. 1388. آمل، 1387. تهران، تاالر وزارت کشور، 1384و  1383در سال  سمنان، تاالر آفتاب،
 و... . 1389ساری، 

 :او های دیگر فعالیت
، گروه ورشان، «یادِ یار»، گروه ترانه، اثر جمشید نیکوزاد. «گل مازرون» ها: الف( آلبوم

 اثر مهرداد عالمی.
 ، اثر حسین حمیدی.«الالیی»، اثر خواستار. «آالشت دیار»

 ها: ب( کنسرت
 .1381، سرپرست گروه: مهرداد عالمی، ساری «باربد»گروه موسیقی  -1
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 .1391، سرپرست: فرزاد محمدنژاد، ساری، «مهربانگ»گروه  -2
 و ... 1387، سرپرست: مهرداد عالمی، ساری «ورشان»گروه  -3
 

 فرهادی فرشته
شهر کنونی( و در  در شاهی )قائم 1338او در دوازدهم اردیبهشت 

مدار به دنیا آمد. پدربزرگِ  آموخته و فرهنگ ای دانش خانواده
اش از صدای بسیار خوبی برخوردار بود. هنگامِِ ماه رمضان،  پدری

کرد. فرشته، صدای خوش را از او به ارث برد و  سحرخوانی می
اش داشت، سبب  مندی او به موسیقی بومی که ریشه در خانوادهعالقه

خلوت خود تمرین کند و در  های مازندرانی را در شد که آهنگ
 تر فراگردِ خانوادگی این آوازها را به خوبی اجرا کند. بیش

منور و »پور و شنیدنِِ صدایش، در آلبومِِ  پس از آشنایی او با استاد احمد محسن
« شواش مقوم»، در نقشِِ مادرِِ منور از آوایش بهره برد. در کنسرت گروه موسیقی «درویش

اکنون در گروه  شت خسرو سینایی شرکت داشته است. هم( و بزرگدا1396در ساری )
 به سرپرستی ارسالن طیبی در حال تمرین است.« تتی ماه»

 ةخوانی زن، بهر فرشته فرهادی، مانند دیگر بانواِ مازندرانی به دلیل ممنوعیت تك
 چندانی از صدایش نبرد. 

 ایرایی احمدی ژاله
فراوانی  ۀودکی عالقآمل است. از ک 1365ة پنجم بهمن ژاله، زاد

 ۀسسؤآوازِِ فارسی را در م 1390سال  ویژه آواز داشت. به موسیقی به
سسه ردیفِ آوازی ؤاحمدی آغاز کرد. در این م ی بچاووش، نزد ن

های گوناگون موسیقی فارسی )ردیف  عبداهلل دوامی و دستگاه
دلیل وابستگی به موسیقی بومی زمان، بهدستگاهی( را فرا گرفت. هم

های محلی آموزشگاه چاووش شروع به فعالیت  زندرانی، در گروهما
 اهلل دهقان بهره برد. های فضل کرد. در این راستا، از راهنمایی

، در کنار بزرگان 1392خوان از سال  عنوان همها، به ها و کنسرت شرکت در جشنواره
 موسیقی مازندرانی بر تجربیات او افزود.

 کزاد و موسیقی کودک را نزد باقر عقیلی فرا گرفت. تار را نزد مرتضی نی ساز سه
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اعضای گروه،  ۀرا بنیان نهاد که هم« آیشم»گروه موسیقی محلی به نام  1397به سال 
البرزنشینان )لیلم(  ةاند. این گروه در جشنوار خوان که مرد بود، بقیه از بانوان بوده جز تك به
 ان گروه منتخب مازندران برگزیده شد.عنوفجر به ةعنوان گروه برتر و در جشنواربه

 منتشر شد. 1398در سال « آیشم»نخستین آلبوم دیداری گروه موسیقی 
« بهارِِ وا»خوان، از جمله آلبومِِ  عنوان همهای گوناگون، به ها و آلبوم آهنگحضور در تك

 های اوست. اله دهقان از دیگر فعالیت اثر فضل

 مقیمی عاطفه
دلیل عالقه به آواز، ر آمل به دنیا آمد. بهدر شه 1363او در سال 

فراگیریِِ آوازِِ فارسی را نزد حسن حسنی شروع کرد  1381در سال 
های بعد از محضر غالمرضا رضایی و حسین علیشاپور بهره  و سال

نهاد یکی از بزرگان موسیقی به فراگیری به پیش 1384برد. از سال 
مشکالت و  ۀبا وجود همو اجرای موسیقی بومی مازندرانی پرداخت. 

عنوان چنان جدی به موانعی که در آوازِِ زنان وجود دارد، او، هم
 کند. ها فعالیت می خوان در گروه هم

 (:ردیف دستگاهی)های موسیقی فارسی  کاری او با گروه هم
اصغر رستمی، حنیف شهمیرزادی(، آوای  گروه چاووش )نبی احمدی(، هزاردستان )علی

ده، رامین خسروی(، چکاوک )مرتضی نیکزاد(، راز مهر )ذبیح اله واحدی(، شیدا )خسرو علیزا
 آوای چاوش )پژمان چاوشی(.

 :های مازندرانی گروه
 وشا. آیشم، قمر، وارش، سرونگ، بیداد، دریوک، سیلم، شواش مقوم، نیما، دل

 : ها آلبوم
 «.ماه دَه و چار»، «روجین»، «بهار وا»

 : ها تك آهنگ
 گیر و ....یلوفری، آرش کمانشادی حال، چرخ ن

ای در فستیوال آواز زنان ایران در برلین  با گروه موسیقی 2018افزون بر این، در سال 
آواز زنان »چنین در مستندی تحت همین عنوان  آلمان به اجرای برنامه پرداخت و هم

 حضور داشت.« ایران
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 ماند... تنها صداست که می
 

 زنان موسیقی گیالن یهای هنر گذری بر فعالیت
های  اند. مهرنگاره ردهوخ پیوند دیگر یك به ایران همواره تاریخ طول درو زنان  موسیقی

یقی این دیار موس ۀزن از دیرباز در ایران، نشان از حضور زنان در عرص ۀمای خنیا با نقش
 دیده گران رامش میان در خنیاگر، زن 15 که ایالم در کاری و حجاری کنده از دارند.

 و کوبی پای از سیمایی که مرودشت و کاشان سیلك تپه در های یافته شده سفال تا شوند می
توان به قدمت هنر موسیقی در میان زنان  است، می شده نگارگری ها آن بر افشانی زنان دست
 های ویرانه یافت. در عصر ساسانی نیز زنان نقش پررنگی در موسیقی داشتد. در دست

 های سینی میان در. دارد دست در شود که چنگ دیده می  نوازنده زنی کازرون بیشاپور
 در خواند. در مقابل پادشاهی بر تخت، زنی با چنگی در دست، می عصر ساسانی، سیمین
 دختر چند نقش در شکارگاه حجاری شده، نیز، کرمانشاه بستان طاق برجسته نقوش
 .ند ا مشغول نوازندگی به مردابی روی بر شاه دنبال به که شود نواز بر قایق دیده می چنگ

 تعیین مقرری شان برای و داد نشان توجه دانان موسیقی به شاه قاجار، فتحعلی ةدر دور
 تشکیل موسیقی گروه یك کدام هر مینا و زهره های نام به استادبانو دو دوره، این در. کرد

بودند در این دوره  اصفهانی مهراب و شیرازی رستم استادان انداین دو بانو که شاگر. دادند
 زمان در عضدی تاریخ در عضدالدوله به رشد و ترقی بسیاری دست یافتند. احمدمیرزا

                                                                                                                                              
1 el.kianpour@gmail.com 
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 موسیقی زنان برای سرا حرم در که زن ایِِ حرفه دانان موسیقی شاه، به ناصرالدین حکومت
 که بوده محمدرضا آقا دختر «خانم شاهوردی» جمله آن از ده است،کر اشاره کردند، می اجرا

 از .حضور داشته است نیز شاه شخص در، به مانند: مراسم سیزده او، اجراهای از برخی در
تبریزی  خانم کوچك و ترکمانی خانم بخت گل توان از دوره، می این اهل موسیقی دیگرزنان

 با 1291 سال به و قاجار ةبه دور ایران در زن خوانندگان صدای ضبط نخستین د.کرد یا
 قمرالملوک توان به دیگر نیز می گردد. از خوانندگان برمی زری و امجد افتخار، صدای ضبط

د کرو مانند آن اشاره  مهرباقری انگیز، روح ضرابی، پروانه، ملوک هلن، الدوله، ایران وزیری،
 ن ضبط شد.که صداهایشا

 گیالن در موسیقی ةعرص زنان
. نشود مصرف و توزیع تولید، موسیقی آن در که یافت توان می را ای جامعه تر کم امروزه

 موسیقی .کنند می تجربه شان روزمره زندگی در متعددی های هشیو به را موسیقی ها انسان
 قومی و سنی های گروه جنسیت، اجتماعی، طبقات مکان، و فضا با عمیق ای رابطه واجد
آداب و  و رفتاری الگوهای دینی، شعایر مناسك، قومی، های شیوه با چنینهم موسیقی. است
 زندگی از ای رویه ۀمثاب به موسیقی(. 2: 1390 پناه، شریعت) است خورده پیوند جمعی رسوم

 ةپیکر در اجتماعی، زندگی به ها بخشیدن معنا و ها اندازی طرح از عنصری و ها انسان کردار و
 تفکری چنان بیان نتایج و موسیقی به اندیشیدن است، بازشناختنی اجتماعی ةگسترد دانشِِ
 ۀمطالع شناسان، جامعه برای(. 2: 1389 احمدی،) است موسیقایی گفتمان از فراتر

 فرهنگیِِ زندگیِِ در شدن داخل برای تالش و هویت ایجاد راستای در موسیقی کارکردهای
 های گاهجای بازتولید و موسیقی مصرف قدرت، برابر در مقاومت یاستِس و موسیقی جامعه،

 عمومی، احساسات مدیریت و موسیقی موسیقی، مصرف اجتماعی توزیع الگوی طبقاتی،
 (.3: 1386فاضلی،) است داشته اهمیت بسیار... و موسیقی تولید اجتماعیِِ سازوکارهای

 ۀکه در رشد و توسع بوده روییپیشدوست و  فرهنگ زنان گاهخاست گیالن نیز همواره
 جغرافیایی موقعیت دلیل به قاجار ةدور از گیالن اند. فرهنگی و هنری نقش پررنگی داشته

. بود معروف «اروپا ةدرواز» به اروپا به شمال تجارت مبادالت مسیر در گرفتن قرار و خاص
 های اندیشه با ایران مناطق سایر زنان از زودتر گیالنی زنان ویژه به خطه این مردم ،بنابراین

ریشه  این دیار است. هنری کهتاریخ دور و دراز  گر روایت یالن نیزموسیقی گشدند.  آشنا نو
 ةکشید فلك سربه های کوه کاسپین، زیبای . سواحلدارداین اقلیم  ۀدر حوادث از سر گذشت

زندگی در  عطر با وسیع کشاورزی های زمین زیتون، های باغ سرسبز، های دشت جنگلی،
 دارد.  در هنر این بوم ریشه ها و مانند آن قیام تاریخ، های نامالیمت ها، کنار جنگ
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های  پای گاهواره و ترانه ۀهای مادران گیالن عجین است، از الالیی ۀموسیقی با زنان خط
 شان بالیده است. زنان گیالن همواره از کار گرفته تا موسیقی امروز که در جان زندگی

اند. چرا  جسته بهره های زمانه مهری بی با شدن رو هروب برای پر، ای اسحله عنوانبه موسیقی
جسارت و  با گیالنی زنان مردانه بود، ساز و خواندن، فعالیتی نواختن که که در روزگاری

 را این مهم ؛بودند مشغول فولکور های ترانه خواندن و محلی سازهای نواختن به تمام پویایی
 شاهد بود. منطقه این غنی وسیقیم در توان می

گیر موسیقی فعالیت چشم ةاز دیرباز تاکنون در گیالن، بانوان هنرمند بسیاری در حوز
ها مقدور نیست. از این رو در این نوشتار  اند، اما در این مجال پرداختن با تمام آن داشته

د تا گذری بر کار و ان رو و فعال در این حوزه انتخاب شدهتعدادی از بانوان گیالنی پیش
است ترتیب این بانوان هنرمند در ادامه، بر  رها داشته باشیم. الزم به ذکزندگی هنری آن

 ها تنظیم شده است. خانوادگی آن اساس نام

 اخوان( عشرت) هنگامه
 وی از فومن است، خورشیدی در 1334 متولد بانو هنگامه اخوان،

نزد  تهران، در سالگی14 د. وی ازکرسالگی خواندن را آغاز سن ده
 اهلل حبیب و معروفی جواد حنانه، تجویدی، مالح، استاد حسینعلی

آموزش دیده و در  خوانساری ادیب و حیاتی و کریمی محمود و بدیعی
 .کرد آغاز سرخوش، ابراهیم رادیو با خود در هنری کاریهم ابتدا

 ۀبرنام دو لطفی، محمدرضا توسط ،1354 سال بانو اخوان از
 از. است بوده ها، گل ۀبرنام کار پایان که دکر اجرا را 201 و 200 های شماره به تازه های لگ

آواز در  تعلیم به و شد سنتی موسیقی ۀاشاع و حفظ مرکز آرشیو نیز مسئول 1363 سال
 ایرج موسیقیة جایز ةدور نخستین چنین داورهم ( وی367: زادکوچکی.« )پرداخت ها خانم

 خوانندگان کانون ةمدیر تئهی ریاست به 1390 بهار در و بوده وحدت رتاال در بسطامی
 .رسید سنتی

 نگار ،(تار) فردوسیان پریسا از متشکل بهار گروه سرپرست مدتی نیز این بانوی فعال
بود ( سنتور) مطیع ملك و( تمبك) ترشیزی نرگس ،(کمانچه) گرزره سرور ،(عود) بوبان

 (.294: )ملکی
 پور علی کیانوش همای و پرواز داوودی، توان به فریبا هنگامه اخوان می شاگردان بانو از
بازآمدم، زفروردین، عاشقی محنت بسیار کشید، موسم گل، آواز »آثار او باید از  از د.کراشاره 

 نام برد. «دشتی، مرغ سحر و...
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 اکبر فهیمه
 وی. بود تهران در خورشیدی 1296 آذرماه متولد( اسفندیاری یمین فهیمه) اکبر فهیمه

 از و قاجار ةدور دیپلمات( خورشیدی 1334-1265) اسفندیاری الممالك یمین اسداهلل فرزند
 که پدر سمت ۀواسطبه فهیمه. بود پهلوی ةدور گذار قانون و اقتصادی فرهنگی، کارگزاران
 که بود جا آن در. گذراند باکو در سالگی دوازده تا را شاکودکی بود، باکو در ایران سرکنسول

 فراگیری به جا آن در ترتیباینبه و شد شکوفا هنر معلم توسط اش موسیقیایی استعداد
 داد تحصیل ادامه فرانسوی  ۀمدرس در ایران به بازگشت از پس او. پرداخت موسیقی ای حرفه

 مطابق فهیمه خواندن سبك. پرداخت مختلف زبان چند به ،آواز خواندن به چنانهم و
 خان مرتضی شاگرد نیز مدتی ایران، به مراجعت پس چنینهم فهیمه. بود روپاا روز موسیقی

 خلق در خالقیت با که دانیموسیقی. بود ایران ملی موسیقی گذارانبنیان از یکی محجوبی،
 کامالً سازی با که او. آورد پدید را متمایزی پیانونوازی  ةشیو چهارمضراب، و درآمد پیش

 فهیمه هنری استعداد برد پیش و پرورش در نواخت، می زیبایی به را ایرانی موسیقی اروپایی،
 .شد واقع ثرؤم بسیار

. آمد گیالن به و دکر ازدواج اکبر خانمحسن با خورشیدی 1317 سال در فهیمه بانو
 صدر و مجلس وکیل وزیر، رشتی، اعظم دارسپه اکبر، خاناهلل فتح فرزند اکبرکه خان محسن

 یکی چنینهم و ملی شورای مجلس ةنمایند خود بود، قاجار احمدشاه هدور در ایران اعظم
 .بود اوپك در ایران دائمی نمایندگان از

 ۀزمان فرهنگی و اجتماعی های فعالیت در پویا و روپیش اندیش،روشن بانویی اکبر، فهیمه
 طالعهم به رشت در شدن مستقر و ازدواج از پس داشت، مازندرانی اصالتی که وی. بود خود

 گیالن ۀخط رسوم و آداب و فرهنگ چنینهم و موسیقی آواهای پیرامون منظم پژوهشی و
 را «جان گیالن» ماندگار شعر اکبر، ةخانواد خانوادگی دوست پور سرتیپ پرداخت. جهانگیر

 این. سرود رشت به ورودش و سفر از خانم )دختر بانو فهیمه( گیالن بازگشت مناسبتبه
 ،«اکبر فهیمه» توسط تاکنون شده، تنظیم و سروده اتریشی آهنگی ایمبن بر که ترانه

 گیلکی های ترانه ترین معروف از یکی و درآمده اجرا به «نوری محمد» و «عاشورپور احمد»
 .شود می محسوب
 از ای مجموعه خورشیدی، 1338 سال در فهیمه بانو که شد سبب موسیقی هنر به عشق

. کند منتشر و گردآوری «اوخان» نام با ای مجموعه در را پور سرتیپ جهانگیرخان های ترانه
 تا 1319 های سال بین که است گیلکی ۀتران و تصنیف 76 شامل مجموعه این

 .بودند شده سروده خورشیدی1326
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 بومی زبان و فرهنگ شناساندن لزوم ةدربار اکبر فهیمه از یادداشتی کتاب این ابتدای در
 به جانباین نهادپیش برحسب پیش سال سه: »نوشته مقدمه در او .است آمده گیالن مردم

 تدریج به استان هر مردم صنایع و هنرها و زندگی طرز از شد گرفته تصمیم جمعی،
 شانفرصت یا استطاعت که هاییآن وسیله، بدین تا شود تشکیل تهران در گاهینمایش

. گردند برخوردار آشنایی این از حدی تا مرکز در دهد، نمی را طوالنی های مسافرت  اجازه
 به را خود های ذوق و ها رنجدست هنرمندان باشند، داشته تریبیش  مطالعه فرصت علم، اهل

 شایان استقبال با نهادپیش این. گردند تشویق خود و برسانند مشتاق های گوش و ها چشم
 .«گرفت قرار تصویب مورد
 روان و داشته کامل اشراف فرانسوی و گلیسیان آلمانی، روسی، های زبان به اکبر فهیمه«

 یك نیز میالدی نود ۀده اواسط در. کرد می اجرا  ترانه ها زبان این به حتی و دکر  می صحبت
 صدای با ترانه 16 شامل که شد منتشر مریکاا کشور در اکبر فهیمه اجراهای از دی سی

 مصرلو، نوروزی، والس پامچال، لگ جان، گیالن»: های ترانه به توان می میان آن از که اوست
 «...و بهار شب آن بو، بیابان بو شب دیل، بوخوفته ای باز، بموم نو، ماه نوشو، خیزان آفتاب
 .کرد اشاره

 دوری، های سال طول در اما ،رفتند اروپا به 1357 انقالب از پس همسرش و فهیمه بانو
 بردپیش راه در وقفه بی تالش ها الس از پس عاقبت اکبر فهیمه . کرد سفر ایران به بارپنج

 در و درگذشت مریکاا در سالگی دوونود سن در 1388 سال شهریورماه12 در هنر، و فرهنگ
 وصیت و درخواستبه بنا اکبر، گلی بانو دخترشان، ۀگفت طبق. گرفت آرام همسرش کنار
 .نشد گذاشته مزارشان بر سنگی مادر، و پدر

 دادور دریا
در شهر مشهد است که در دامان مادری گیالنی و هنرمند،  1350لد دریا دادور متو

 کارگردان و شاعر رشت و خواننده اهل ارمگان، نسرین پررورش یافته است. مادر دریا دادور،
 دریا. بسیار معروف بود 60 ۀدر ده ی که ا قصه نوار بود. «حنا خانم و حسن» عروسکی تئاتر
 او. شد ماندگار تهران در 1370 تا 1355 سال از و ودب ساکن مشهد در سالگی 5 تا دادور

خورشیدی برای  1370 سال از قدیری، سیمین نزد موسیقی مقدماتی ةدور پس از گذراندن
 فرانسه تولوز شهر در را خود م، تحصیالت 2000رفت. وی در سال  فرانسه به تحصیل ۀادام
 کالسیك اپرای ۀی که در رشتو. رسانید به اتمام باروک آواز ۀرشت در تخصصی مقطع در

 در طال نشان فرانسه، تولوز ملی کنسرواتوار از 1999 سال تحصیالت خود ادامه داده بود، در
 .دکر را دریافت لیریك آوازۀ رشت
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لیسانس  فوق مدرک گرفتن از وی پس .است سلوسوپرانو و اپرا دریا دادور، آوازی سبك
 متوالی، اجرای دو در سولیست عنوانبه نسه،فرا کومپین سلطنتی تئاتر در هنرهای تجسمی

 .دکر ایفا نقش
 میالدی 2002 سال تابستان او در. خواند می آواز دنیا، رایج زبان دریا دادور به دوازده

 سمفونیك ارکستر راهیهم به تهران در پیاپی شبخورشیدی چندین 1381برابر با 
 و رستم ملی اپرای در تهمینه قشن آوازهای چکناواریان، به رهبری لوریس و ارمنستان

 ةجشنوار در )وحدت(، سابق رودکی تاالر نیز در سالهمان اجرا کرد. در زمستان را سهراب
 . برنامه اجرا کرد ملل موسیقی

 در میالدی 2008 سال کارمن و در اپرای کالیفرنیا، در نیز میالدی 2006 سال دادور در
 آلبوم ، یك Live آلبوم دو توان به ار دریا دادور میاز آث .دکر برگزار کنسرت عمان و تورنتو

 منوچهر و زهره معروف شعر با «من رقص» ۀسازی نیز به تران و در بخش آهنگ استودیویی
این  هنری د. از دیگر آثارکرو مانند آن اشاره  حافظ از «بنفشه تاب» شعر میرزا، ایرج اثر

 بهار در لندن باریتون سالن در «آدم و لعق و عشق» اجرای توان از گیلك می بانوی هنرمند
 به واثقی سلی و «آدم» همای در نقش پرواز ،«عشق» نقش در دادور دریا که یاد کرد 1391
 ند.کرد هنر ایفای «عقل» نقش

 قفقازی سونا
 منبعی هیچ در رشت است. ساکن قفقازی و کسوت،پیش ةسونا قفقازی خوانند

 عنوانبه خورشیدی1320 از پیش های دهه که در او .است نشده ذکر وی خانوادگی نام
 و نمایش به 1295 سال از داشت، فعالیت فرساد عبدالمجید نمایشی هنری گروه در بازیگر
 .بود آورده روی موسیقی سپس

این بانوی  .داشت ارمنی ای لهجه بود که آوازخوانی در گامپیش زنان سونا قفقاری از
 در گر گیالنی(،زاد )پژوهش به کریم کوچکی سرشت نزهت ابوالقاسم استاد ۀگفت هنرمند به

 آرشین ۀنامنمایش در چنینوی هم. خواند می ترانه و نواخت می گارمون لنگرود، در 20 ۀده
 مشغول بود. آواز خواندن به محمدیه گروه در ماالالن

 یشنما و خوانندگی هنر به 1299 سال در قفقازی که مریم نام به دیگری و بانوی سونا
نوزاد،  یاد فریدون زنده. بودند شده ها نمایش در ها خانم خوانندگی تازیکه بود، آورده رو

 1303 سال از نیز عبرت ۀآیین هنری انجمن در نوشته است: بانو سونا گیالنی نیز گرپژوهش
 (126: نوزاد. )کرد می هنرنمایی 1322 تا
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 (شمس شمسی) کوچصفهانی شمس لعیا
 شمس عیسی شیخ فرزند سینمایی، های فیلم بازیگر ی خواننده ولعیا شمس کوچصفهان

( 1383 مرداد روایتی )به 1381کوچصفهان و درگذشته در  در 1310 متولد کوچصفهانی،
 مریکاست.ا در

 را خوانندگی خورشیدی، 1327 سال از او. دکر تحصیل سعادت پیك مدرسه وی در
 رادیو در ناشناس نام به بعدها و« سرخ شیدخور و شیر» های برنامه در وی ابتدا. کرد شروع
 با «ولگرد» فیلم برداریفیلم زمان در که بود بدیعی الهیحبیب همسر وی. خواند می تهران

 سال از دید و تعلیم یاحقی حسین و صبا ابوالحسن نزد بانوی خواننده، این. شدند آشنا هم
 که تهران رادیو شش ةارشم ارکستر در خورشیدی 1336 سال پایان تا 1334 یا 1333
 رادیو از جمعه های شب ارکستر این های برنامه. خواندمی داشت عهدهبه بدیعی را آن رهبری
 شد. می پخش

 فیلم دو در. رسید هنری معروفیت اوج به شیراز نرگس معروف ۀتران اجرای با شمس
 از جدایی از پس او. کرد بازی «کاریمگناه همه» و «درخشد می خورشید» های نام با دیگر

 اثر بر 1383 روایتی یا به 1381 تیر در و شد مریکاا ساکن 1357 سال از و بدیعی اهلل حبیب
 در یادش به 1391 سال در مراسمی مرگش، از سالده از پس. درگذشت مغزی ۀضرب

 رنجبر، محمد امانی، غالمرضا چون هنرمندانی و کوچصفهان شهداد شرکت با کوچصفهان
 (.119: پاشاکی حقانی) شد برگزار مهرراستی آرمین و دراستا سیدرضا

 ضرابی ملوک انگیز،روح چون: زمان آن معروف های نام ردیف در سویك از شمس بانو نام
 از ها در فاصله بود و آن با نسل یك زمانی، لحاظ به که حالی در ،گیرد قرار می روحبخش و

های  شمس ترانه بانو از که آن وجود با .بود پروین و مرضیه دلکش، ةدور هم او سوی دیگر
 گیلکی های ترانه و ها تصنیف ةخوانند به تر بیش او اما ،مانده یادگار به فارسی بسیاری

آشنا و معروف گیالنی  نام ةدیگر خوانند «جفرودی شاپور» با او که هایی ترانه. داشت شهرت
 است. برخوردار تریبیش محبوبیت و شهرت از ه،کرد اجرا

 یاد از هستی، ۀافسان شیراز، نرگس د:کرتوان به این موارد اشاره  شمس می بانو آثار از
 صبا، پیام زیباجان، وفا، شمع سحر، ةستار جوانی، صبح غم، با سخنی شب، گیسوی رفته،

 دختر، گیله نشکن، دیله می اوخان، من، پیمان ساقی، از جامی خواهیم، می دل تو را و من
 و جفرودی شاپور با صدایی )دو ام نی چی، پور( سرتیپ های ساخته )از واستی  تی دریابان،

 بان کرجی امانی، صدای ۀساخت و مسعودی ناصر با )دوصدایی کاکوله ،فروحی( علی ةسرود
 دوصدایی قهر و آشتی )همگی گلزار، گل الکودانه، ،(گورگین تیمور ةسرود امانی )با آهنگ
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 شعر )با جور کوهان بیشیم بیه ،شهابی( هوشنگ )سروده خندان لب جفرودی(، شاپور با
 حسین کسمایی( و...

 میرزایانس مانوشاک
 بازیگر و دانترین بانوان موسیقی مانوشاک میرزایانس از قدیمی

 میناس هوسپ موزیکال در گیالن است. او که دختر های نمایش
 از و گیالن در سیگار و توتون بازرگانان از ،(میرزابابا) میرزایانس

 آذری، ارمنی، روسی، هایی چون: زبان به است، ارامنه تئاتر گامانپیش
 برای خورشیدی1302 سال در وی .داشت کامل تسلط فارسی و گیلکی

زنان  که داد تشکیل گروهی ای برداشت و سرانجام های ارزنده  قدم بانوان، تئاتر گروه تشکیل
 درخشان احمد از را بازیگری مردان این گروه، فن. کردندمی بازی و مردان در آن

 اجرای این گروه، نخستین. داده بودند یاد ها خانم به و آموخته نمایش ۀکسوت عرصپیش
 مانوشاک خانم را موزیك رهبری که بود ماالالن، آرشین عباد، مشهدی موزیکال های نمایش
 اجرای د:کراره توان به این موارد اش آثار مهم بانو مانوشاک میرزایانس می از داشت. برعهده
 نمایش تاالر در خورشیدی 1301 در سال در ارمنی عروسی پیانوی و ایران ملی سرود
 و مارکاکاریان نوازی پیانو و او کارگردانی به رشت سعدی خیابان هورتانیان در ملی ۀمدرس
 برای» ۀنامنمایش در بازیگری چنینو هم سرکیسیان یروند رهبری به و گالوستیان ایزابل
 در بانو مانوشاک .(469: 4 ج زاده،قربان) رشت شهرداری سان در 1307 سال در «شرف
 .گفت وداع را فانی دار1327 سال

 لنگرودی میرزایی انگیز روح
 ةدر ماسال از بانوان خوانند 1331 اسفند انگیز میرزایی، متولد روح

اهلل،  عزت ای اهل موسیقی بالید. پدرش گیالنی است که در خانواده
 سال در انگیز سرا بود. روح ترانه خواننده و بوذرجمهر برادرش اننده وخو

او بارها . کرد اجرا را راغب احمدعلی ۀساخت «عشق شادی» ۀتران 1349
 اجرا کنسرت سوئد، در بار نیز چند داشت و اجراهایی نیز جوانان کاخ در
ارائه  را نار ولگ نوار موسیقی و آمد ایران به 1384 سال انگیز در روح .دکر

 (16 :85ش وا،گیله) داد.
 طارم، کتام، باغ قلیون، توان به این موارد اشاره کرد: شیشه انگیز می دیگر آثار روح از

 چی خورشیدا نار، بلگ غنیمته، دم نشان، و نام نوبهار، هوا، دو و بام یك هَالی، هَالی هالیلی؛
 دنیوی ۀ)ساخت گیالن دختر ازنینن بامو، بیرون پامچال گول فومنی(، شیون )از گیفته بی
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 بلبل،وگل بوگومگوی دیله، راز بوگو )تالشی(، یار خاله )تالشی(، شنگه خاله مازندرانی(
 در که روان،روشن کامبیز )تنظیم باران به بگو نوشکفته، ۀتالشی(، ای شاخ) بیدمجنون

 شد(. اجرا سوئد

 نسترن
 خانم از نی پسبانوان خواننده گیال پرکارترین نسترن یکی از

 دکتر را وی آثار ترینبیش بود. 50 و 40 های دهه در شمس
سیدعلی  نزد او. اند ساخته علیزاده داریوش و قدم ثابت بهی سیدحسن
 ۀتران آموزش خواندن دید و گفتنی است که چند زیباکناری،
 ده است.چنین فریدون پوررضا اجرا کربا او و هم دوصدایی

 ابوالقاسم هایسروده از توان به یکی ن میاز آخرین اجراهای نستر
 (.286: 1400زاد،  )کوچکی اشاره کرد «سنبل گل» نام به سرشت نزهت

 حرف آخر
از آن  ۀچنین تولید و ارائو هم بطن با حضور در که است ابزاری زنان برای موسیقی

 را امعهکنند و از سویی دیگر ج بخشی و تلطیف جامعه نقشی مهم ایفا می سویی در آگاهی
، وضعیت موجود بازتاب تنهانه  زنان برای موسیقی .دهند سوق می برابرتر جهانی به سمت

 هاست. آنهای درونی  پیام انتقال تازه و راهی روشن برای جهانی خلق بلکه
 ۀتوسع و رشد در که بوده روییپیش و دوست هنر زنان گاهخاست همواره گیالن از دیرباز

 و حرکت از ای لحظه عاشقی که و اند. بانوان فعال داشته نگیپرر نقش هنری و فرهنگی
ها  اگرچه بسیاری از آن. بازنماندند خاک این زبان و هنروفرهنگ یارتقا راه در تالش
 نوای ماندگارتر همه از و مندشانارزش آثار یاد و اما اند، هاست در خاک آرمیده سال

 .است روشن و زنده چنانهم دیار این مردمان جمعی خاطرات در شان، مسحورکننده
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 منابع
 .مرکز :تهران مفاهیم(، تحلیلی )فرهنگ شناسی موسیقی ؛(1389). بابك احمدی،

، تیر و 9آورد گیل، س ، ره«یادی از هنرمند آوازهای همیشه ماندگار» ؛(1391) .عودسحقانی پاشاکی، م
 .91مرداد 

 نامه پایان ،«جوانان توسط موسیقی مصرف ختیشنا جامعه تحلیل» ؛(1390). ابوبکر پناه، شریعت

 .کردستان اجتماعی دانشگاه و انسانی علوم دانشکده، شناسی ارشد جامعه کارشناسی
 وزارت ارتباطات، و هنر پژوهشگاه: تهران ،موسیقی مصرف شناسی جامعه ؛(1386) .محمد فاضلی،

 اسالمی. فرهنگ و ارشاد
 گران ایران. ، تهران: پژوهش5و  4کتاب گیالن، جلد ، ها چهره ؛(1387) .زاده، احمد قربان

 .27مشهد: جاودان خرد. ص، راویان غزل ؛(1396). زاده، مهدی کرمانی

 ، رشت: بلور.1380های موسیقی گیالن تا سال  چهره ؛(1400). زاد، کریم کوچکی
موسیقی، پایگاه مرور، وفرهنگ به عشق روایت / اکبر فهیمه بانو زندگی به نگاهی ؛(1400) .کیانپور، الهام
 شهریور. 4
 ، تهران: کتاب خورشید.زنان موسیقی ایران ؛(1380) .ملکی، توکا

 : رشت: گیلکان.تاریخ نمایش در گیالن(، 1368) .نوزاد، فریدون
 .6 ص ،288 شماره سیزدهم، سال ،1391 آذر 25 شنبه امرداد، نامه هفته

 
 



 

 

 
 
 
 

مواد نقل و  ةی)در پا آن یعیالطبفوق يهاتیو خصوص« چلتن»درخت 
 مردم وخان( يهاتیروا

 ام اِت ینام رودک به اتیزبان و ادب تویشعبۀ زبان، انست ریمد/  فیرزایم نیالد فیسدکتر 

 
 
 
 

های طبیعی و  رسوم، اعتقاد به پدیده و عادت، رسم و های مردمی، عرف پژوهش سنّت و آموزش
رسوم و  و های مردمی، مخصوصاً رسم . سنّتاستهای بسیار مهم  ها یکی از مسئله مانند این
تر بین مردم کوهستان معروفیت  مان بوده، بیش های گذشتگان سنّت  این ادامۀ ،اعتقادها

ها و اعتقادهای مردم محلی برای تشخیص  جانبۀ سنّت رو، پژوهش همه دارند. از این
هر خلق و ملّت،  د.شو مان مهم ارزیابی می های گوناگون تاریخی اجدادان گذشته دوره

ها به  باشند، که آن ناوابسته از دین و مذهب دارای سنّت و اعتقادهای مخصوص خود می
 شناسی دارند.  های مردم رسوم و آیین آن مردم رابطه داشته، خصوصیت و رسم

کنیم، که آن با نام  ی را بیان مییها ما در این مقاله تنها دربارة درختی اندیشه
آید، آن از جهت ساخت  ت. چنانی از نام این درخت مقدّس برمیمعروف اس« چلتن»

 ترکیب یافته است. تنو اسم  چلمرکّب بوده، از شمارة 

ها و  تاریخی، در مثال بدخشانی مسلّم است، که در تاجیکستان مردمان بومی و کهن
ان کهای نیا های قدیمۀ شرقی ایرانی و برخی سنّت برند و زبان سر می ها عمر به یغنابی

 اند. خود را تا به حال نگاه داشته

باشد، که مربوط به والیت مختار  های کشورمان وخان می یکی از چنین موضع
رود. این منطقه،  های تاریخی آن به حساب می کوهستان بدخشان بوده، و یکی از ناحیه

ها  باشد و مردم به آن های مقدّس زیادی می ها قرار دارد، دارای جای که در بغل کوه
گیرند، که  های وخان جای های مقدّس در بعضی دیهه اعتقاد مخصوص دارند. این جای

گیرند. مثالً، چلتن، در دیهه زونگ، چلمورید در  صورت می چلها با شمارة  جزء اوّل نام
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ها را چنین معنی کرد: چلتن  توان آن روستای ونوکوت، چلخانه در دیهه زومودگ، که می
 «.خانه چل»؛ چلخانه «ل شاگردچ»؛ چلمورید «چل نفر»

ده شچاپ شده است، درج ن 1969، که سال «فرهنگ زبان تاجیکی»در  چلتنکلمۀ 
به نشر رسیده است واژة  2008، که سال «فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی»است. ولی در 

معنای ذیل شرح یافته است: چلتن موافق روایات دینی، چهل  چلتن به قید گرفته شده به
 (.552. ، ص. 2پیغمبر به کوه تور رفته بودند )ف ت ز ت . ج.  راه موسی  هم نفری، که

های زیادی  روند، نقل و روایت حساب می های مقدّس به ها، که جای راجع به این نام
های مقدّس از نگاه محقّقان و سیّاحان در کنار  بین مردم موجودند. البتّه، این جای
مندان روس، در مثال ت.ن. پخلینه، ا.م.  دانش نمانده است. به این مسئله مخصوصاً

کمینسکی، ا.ا. بارینسکی و چند دیگران، که به این منطقه آمده زبان این مردم ـ  ستیبلین
، رسم و رسوم و اعتقاد  ها را عنعنه لکلور توجّه آنواند، در برابر آموزش زبان، ف را آموخته
کرده است. بنا بر همین، در پهلوی  زمین جلب های طبیعی داشتۀ مردم وخان به پدیده

های را به قید  برده را نیز به رشتۀ پژوهش کشیده، نقل و روایت های نام زبان مسئله
 اند، که خیلی جالبند. گرفته

ای در  مقاله« تنان نیك در اعتقاد مردم پامیر چل»عنوان  همین مسئله به ادر رابطه ب
ی جالب بوده، به قلم س. قلندراف تعلق روزنامۀ بدخشان به نشر رسیده است، که خیل

 (. 6، س. 1998دارد )قلندراف، 

، «چلتنان»های مردمی عاید به پیدایش درخت  در مقاله اساساً در زمینۀ نقل و روایت
های طبیعی معلومات  های آن، اعتقاد و باوری مردم منطقه با چنین پدیده خصوصیت

 داده شده است. 

های طبیعی بخشیده  با اعتقاد و باورها عاید به پدیدهها، که  مطالعۀ چنین سرچشمه
اند، توجّه ما را هم به خود جلب نمود. از این رو، ما در این مقاله دربارة یکی از  شده

 دهیم. معمول است، معلومات می« چلتن»چنین درخت مقدّس، که با نام 

بر گرفته،  درخت مذکور در دیهه زونگ وخان قرار دارد و آن چل شاخۀ بزرگ را در
 رود. گاه مقدّس این مردم به حساب می زیارت

در بین مردم این منطقه معروفیت « چلتن»این درخت تاریخی و مقدّس را، که با نام 
دارد، تنها در روزهای جمعه زیارت نموده، توسط آن درد دل، آرزو و آمال مختلف خود 

گیر بوده،  جای (Zirch) یرچسازند. آن در حدود دیهه زونگ، در موضع ز را برآورده می
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در داخل باغی قامت افراخته، « چلتن»م باالتر از دیهه قامت افراخته است.  ک 8تقریباً 
 باشد. های پهن می گیرد و دارای برگ دورادور آن بیش از پنج متر را فرا می

مندان خارجی  های پاک و مقدّس دانش چنانی قبالً یادآور شدیم، راجع به چنین جای
اند. به همین منوال، محقّق روس ا.ا. بابرینسکی هنگام سفر  تر توجّه ظاهر نموده بیش

، که دقّت او را جلب کرده بود، در اثرش «چلتن»علمی خود به وخانزمین دربارة درخت 
معلومات ارائه نموده، روایت «( های باالآب پنج کوهستانی« )»پیندژه ویوگارتسی ویرخا»

 طور ذیل ذکر کرده است: اش را به نیدهساالن این منطقه ش از کهن

شاهی صاحب دختری بوده است، که در خذمت خود چل کنیزک داشته است. »
گردد. برای همین،  شوند. شاه از این واقعه آگاه می دار )آبستن( می زمانی کنیزکان حامله
ها  کنند. پس از گذشت وقت معیّن آن جای می ذها را در درون گمب با فرمان شاه کنیزک

برآمده به  ذها از داخل گمب شوند. بعد از به دنیا آمدن کودکان کنیزک صاحب فرزند می
رسند.  روند. طفالن نوزاد بدون شیر مادر با قوّة غیب به وایه می هر طرف گریخته می

آوری  مانده بود، جمع ی را، که از مادرشان باقییپارها شوند، لتّه وقتی کودکان کالن می
مام از حها برای خودشان لنگی دوخته )پارچۀ مخصوصی، که در  آن پارچهنمایند. از  می

آیند. در جایی گنبذی، که  میبر آوردن صدقه به شهرها  بندند(، برای جمع میان تا زانو می
طفل  خاطر آن چل سبزد. بنا بر همین، به اند، درختی می جا به وایه رسیده  طفالن نوزاد آن
 [.110. س. 1908گیرد ]بابرینسکی.  را می« چلتن»این درخت نام 

طور  در رابطه به همین مسئله بین مردم وخان روایت دیگری نیز موجود است، که به
زیرچ های خیلی قدیم مردی با همسرش در موضع  در زمان»ذیل ثبت یافته است: 

(Zirch) برده است. مرد صاحب زمین و مال زیادی بوده، خیلی  سر می عمر به
فرزندی کشیده،  اند. زن و شوهر رنج بی ده است، ولی فرزند نداشتهمند بو سخاوت

 اند. نموده همیشه، شب و روز از خداوند طلب فرزند می

کار زمین بوده است. در همین  و در یکی از روزهای گرم بهاران مرد سرگرم کشت
 افتد، که نزد چشمه نشسته بود. مرد احترامانه سر وقت چشمش به پیرمرد نورانی می

احوال  و ها مدّتی با هم صحبت کرده، از حال دهد. آن فرود آورده، به پیرمرد سالم می
گردند. پیرمرد نورانی به مرد سخی رو آورده، از احوال فرزندان پرسان  دیگر آگاه می هم
شود و  شود. مرد سخی از پرسش پیرمرد ناراحت شده، از دیدگانش اشك جاری می می

 ام. و چیز دنیا کمی ندارم، ولی تا حال صاحب فرزند نشدهدهد، که از مال  پاسخ می
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 / عصایش] پیرمرد پس از شنیدن این سخنان مرد سخی را تسکین داده، اسایش
دستش چوب چون یادگاری پرورش  گوید، که این نهال را هم را به زمین خسته و می[

گذراند،  ده، از دل مینام گذار. مرد از کار این پیرمرد در حیرت مان« چلتن»نموده، آن را 
د باز سیبی را از بغل رتواند درخت شود. پیرم که چنین عصای )چوب( خشك چگونه می

راه زنش تقسیم نموده  نماید، که سیب را هم کند و تأکید می برآورده به مرد دراز می
مند  فرزندی رها خواهند یافت. مرد سخاوت خورند، چون که با خواست خداوند از درد بی

داری خود را برای پیرمرد بیان  خواهد مینت های پیرمرد نهایت شاد گشته، می تهاز گف
نماید، امّا پیرمرد الَّکَی ناپدید گشته بود. مرد سخی به خانه برگشته، تمام واقعه را به 

خورند. عصای شناندة  اش می راه زوجه کند و سیب را پاره نموده، هم همسرش نقل می
 کرد. ود، هر روز از آن خبر گرفته، بااحتیاط پرورشش میپیرمرد را، که در باغش ب

دست خشك شناندة پیرمرد سر تا پا  بیند، که آن چوب روزی مرد به باغش رفته می
تر  ماند. از این سبب، توجه مرد به نهال بیش می  سبز شده است و از این حادثه در تعجّب

 گیرد. کردن می تر و بهتر نگاه و بین گردیده، بعداً آن را هر چه خوب

زار رفته  اش به کشت پیشه چون هروقت با عشق و محبّت به زمین داشته مرد سخاوت
نشیند و   شد. روزی هنگام سرگرم کار بودنش هدهدی آمده سر سنگی می سرگرم کار می

بخش هدهد، که   رساند. از این خبر خرسندی خبری می به زبان حال به مرد خوش
شتابد. وقتی وارد خانه  اش می د، کار و بار را مانده جانب خانههای زیاد انتظارش بو سال
بیند، که صاحب چل پسر گشته است. از این واقعه زن و مرد در حیرت  گردد، می می
شان  البیطعی برای رسانند. این حادثۀ فوق ها را چگونه به وایه می افتند، که اکنون آن می

آیند، که یکی  ای می موده، سرانجام به خالصهها با هم مشورت ن شود. پس آن بار گران می
تای دیگر را به کوه ژوی برده مانند. کوه  نه و شان را با خود نگاه داشته، سی از فرزندان

مرد سخی  ،زیرچ واقع است. موافق مصلحت پیشکی کرده ژوی از جانب شمال موضع
ای  ر سنگ کفیدهها را زی برد و آن طفالن نوزاد را به سبدی گذاشته به کوه ژوی می

گذشت.  ها می ها و سال شود. روزها و ماه ها کسی واقف نمی گذارد. از این کار آن می
 شد. شان بود، روز تا روز کالن می راه پسری، که هم

افتد، که در  روزی مرد عازم کوهسار گشته، ناگاه چشمش به کودکان سیرشوماری می
کرد. در همین وقت  به کودکان نگاه می  بازی بودند. مرد با تعجّب مرغزار کوه مشغول 

چون مادر با شیر خود مکانیده  ناگهان رمۀ آهوان از کوه پایین آمده، هر یك طفل را هم
سیر نمودند. مرد این واقعه را دیده در حیرت ماند و به خانه برگشته اصل واقعه را به 
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هاند. بعد از  ن آنها پی بردند که این طفلکان فرزندا یك نقل کرد. آن به همسرش یك
شان رفته از  شنیدن این واقعه زن به شوهرش مصلحت داد، که هر روز نزد فرزندان

ها باخبر باشد. مرد طبق مصلحت هر روز به کوه ژوی رفته، از دور  احوال آن و حال
نمود.  اش را به همسرش نقل می کرد و پس از بازگشت واقعۀ دیده پسرانش را نظارت می

شان را گرفته، پیش  هرش خواهش نمود، که فرزند در نزد خود بودهزن روزی از شو
بازی کند و رنج تنهایی را احساس نکند. مرد هم هر روز  ها  برادرانش برد، تا که او با آن

کرد. پدر باشد از  بازی می راه برادران  برد. او هم فرزندش را با خود گرفته به کوه ژوی می
 ،طفلکان گریخته، شد پدر به کودکان نزدیك می که هنگامیکرد.  ها را نظارت می دور آن

شدند. پدر از رفتار فرزندانش در خجالت بود و بسیار عذاب روحی  ها پنهان می زیر سنگ
کشید. مرد روزی به پسرش مصلحت داد، که اگر تا آمدن من برادرانش گریخته  می

نهان شدن ندهد. فرزند هم ها را داشته، امکانیّت پ پنهان شدن خواهند، او یکی از آن
جا بیاورد، ولی کودکان در برابر آمدن پدر گریخته پنهان شدند  گفتۀ پدرش را خواست به

بان یو برادرشان را هم زیر سنگ بردند. پدر این حالت را دیده، داد و فریاد برآورد، گر
. واقعۀ ای نداشت. ناچار، با دل پردرد و الم به خانه برگشت چاک کرد، ولی دیگر چاره

جوی و راه به جست شده را به همسرش گفت. زن هم از درد فرزند داد و بیداد کرده، هم
دست را به زمین خسته بود،  ها با همان پیرمردی، که چوب برآیند. در راه آن فرزندان می

داده را برایش نقل  ناله واقعۀ رخ و پاس با گریه و علیك و پرس و وا خوردند. پس از سالم
شما سهو بزرگ کردید، که این هم امر غفّار بود. »ها رو آورده گفت:  پیرمرد به آنکردند. 

شان بستر نمود، ولی شما از  خداوند آهوان را برای طفالن شما مادر و سنگ خارا را برای
ها را برده به کوه ژوی پرتافتید. بنابر همین، حکم  ها ترسیدید، آن نمودن آن تتربی

گردند. با وجود این، خداوند تنها یکتای  پسر به نزد شما برنمییزدان این است، که چل 
کند. پیرمرد دست سوی آسمان نموده، دعا کرد و در همین  تان تقدیم می ها را برای آن

 وقت کوه دو پاره شد. پس از این حادثه چل پسر سوار آهوان از داخل کوه بیرون آمدند.

یکی را فرمود، که با امر خدا تنها تو به  پیرمرد فرزندان مرد سخی را به نزدش خوانده
 ها فیض خواهی یافت. نمایی و از خیر و برکت آن پدر و مادرت خدمت می

نمای خلق باشید. در  دیگران را امر نمود، که با فرمان خداوند شما به هر دیار رفته، ره
 نام گذارید. « چلتن»هر مکانی، که مسکن گرفتید، آن جای را 

 رس گردید. های میدانی از جانب پیران دیهه زیرچ دست م پرسشاین روایت هنگا
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شهرت دارد، احترام نهایت قوی « چلتن»مردم وخان به این درخت مقدّس، که با نام 
 hiltani kiنمایند. مثالً، س دارند. حتّی با نام آن قسم یاد کرده، راستی خود را اثبات می

wuzəm ya kashi nədiyətk // ام سم، که من آن بچه را نزدهق« چلتن»به نام. 

های گوناگون  را زیارت نموده، آرزوها و طلب« چلتن»چنین، مردم درخت  این
 نمایند، که اسان عبارتند از:  می

شوند، با نیت نیك و به  دارشوی صاحب فرزند نمی ایی، که پس از عایلهه عایله .1
کنند و  رت میرفته، اوّل آن را زیا« چلتن»مراد دل رسیدن به نزد درخت 

 کنند. سپس از تحت دل آرزوی طلب فرزند می

مبغالن با امید صاحب مال و ملك شدن به زیارت این درخت مقدّس  مک .2
 روند.  می

رنج و عذاب به  شان بی نمایند، که فرزندان قسم دیگر، مخصوصاً مادران آرزو می .3
 وایه رسند.

نمایند، که فرزندشان را سالم به  دار خواهش و طلب می چنین بانوان حامله این .4
 دنیا آرند.

برار بسیار اعتقاد  خالصه مردم، مخصوصاً مردم وخان به این درخت افسانوی و حاجت
از « چلتن»سخت )قوی( دارند. این اعتقاد و باوری و معروفیت پیدا کردن درخت مقدّس 

مستحکم دارد. براری مردم به چیزی نیازمند رابطۀ  البیطعی حاجت های فوق خصوصیت
اند، که  مند ننامیده برار مردم احتیاج سبب حاجت برده را بی مردم این منطقه درخت نام

البیطعی  اند. هر نیازمند از این پدیدة درخت فوق پاداش نمانده ها بی خواسته و البتّه، طلب
 طلب نیکی کرده باشد، حتماً به مراد خود رسیده است.

ها  ه خصوصیتنچگونه درخت و دارای چگو« چلتن»، که این، اگر از مردم پرسیدربناب
آن درخت //  yaw bəzərgwor draxtباشد؟ در پرسش چنین پاسخ خواهید گرفت:  می

 .نهایت مقدّس است
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 گر فرهنگ مازندران پژوهش/  1تبار میکر اکبر یعل

 
 
 
 

 ی کهن هستند.ها اسطورهبازماندگان درختان مقدس آخرین 
 پور لیدکتر اسماع

 مقدمه
نیرو و  ،چون بسیاری از اقوام دیگر، برای برخی از گیاهان و درختان ر فرهنگ ایرانی، همد

گل گل نیلوفر، ، هوم ،اسپند ها و گیاهانی مانند گل .اند خواص و تقدس خاصی قائل بوده
در ایران . و درخت گز درخت سنجد، توت درخت ،سرو، انار ،محمدی، )گل سرخ(، چنار

خود نداشته باشد، این  احترام را در ای از درختان مورد هی است که نمونهتر دِ کم
 یکسانی شیوب کم یها یژگیو دارای مردم های گوناگون، در باور عامه درختان و درختچه

 یا نابودی سبب ها آن های شاخه شکستن حتی و ها آن بریدن که این. ازجمله هستند
 در بوده، نیازمندان حاجات برآورنده درختان این داشت. خواهد دربر شکننده یها انیز

بندند، پارچه  ند. نیازمندان بر آن دخیل میهستمؤثر  زخم چشمو  امراض برخی دفع
بسیاری در  یها ها و داستان آویزند و افسانه زنند و قندیل می بندند، نخ گره می می

2شود ها نقل می پیرامون آن
 کند که نوشتاری کوتاه از نگارنده در این مقاله تالش می .

شهر بابل را پیش  «پهجالامپایین»در زادگاه خویش، روستای « آقادار»درخت مقدس 
تحلیلی است که بر مبنای ـ روی خواننده بگذارد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی

 ،شده است. برای رسیدن به این منظور  نی انجامهای میدا ای و بررسی خانهمطالعات کتاب
                                                                                                                                              
1 tabar@yahoo.com 

مقاله گیاهان و درختان مقدس در فرهنگ ایرانی، تیر تا شهریور، شماره چهار تا ششم.؛ 1372 .فرهادی، مرتضی 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B2%D8%AE%D9%85
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شود؛ از سوی دیگر، منابع  ساالن روستا بازگو می سو تجربیات آیینی بزرگان و کهن از یك
شود.  این درخت را در این نوشتار آورده می دربارهو نظرات نویسندگان تبرستان 

 ندگی آدمی و فرهنگباستانی در مازندران باز های بازمانده بازشناسی فرهنگ و آیین
در  «بابل پهجالامپایین»بهای پیشینیان ماست.  پیوندی معناداری دارد و میراث گران

یاد منوچهر  ویژه زنده گران ایرانی بهراه جاده قدیم بابل به آمل قرار داشته و پژوهشبزرگ
است.  کرده ادی «آستارا تا اِسترآباد»هایش در کتاب از  ستوده از این جاده، روستا و آبادی

، بازارچه مرتضوی و پل انصاری از «کتی دین»تپه باستانی  «آقادار»درخت آزاد 
 یادگارهای قدیمی این بخش از بابل است.

 
 

 پهجالاََمپایین و بابل مازندران، جغرافیایی موقعیت پژوهش جغرافیایی قلمرو

یای مازندران قرار دارد. های جنوبی در و در کرانهاست  مازندران استانی در شمال ایران
یواره دوسیله  جغرافیایی واحد به مجموعه یكصورت  هوایی که به و سرزمین خوش آب

برخی آن (. 23: 1379 ملکشاهی،است )شده  های البرز از بقیه کشور جدا کوه بزرگ رشته
ده تبرستان نامی و بعداند که در دوره ساسانی تپورستان  را محل زندگی اقوام تپور دانسته

ای در سواحل جنوبی دریای مازندران در استان سرسبز  گستره ،شده است. شهرستان بابل
های البرز  کوه های شمالی و مرطوب سوادکوه و فیروزکوه از رشته مازندران است که از دامنه

 درخت ازاد آقادار در پایین اَم جال په بابل
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که  مامتیرنام باستانی مامطیر /  گیرد.یم بر دربزرگی را  نسبتاًو جلگه  شودمی شروع
ین زبان تبری خود چنو هم اند پنداشته (: خدای بزرگma – mitrā)مه میترا برخی آن را 

دارد ی است که این خطه جغرافیایی، فرهنگی ریشه در روزگاران باستان و میانه ا زندهگواه 
نویسد:  یم تاریخ تبرستان 1اردشیر برزگر در جلد  .(40-36: 1396پور مطلق،  یل)اسماع

های دریا و برای داشتن میترای  یكنزدپاک و مقدس در  شهر بابل امروز، شهری بوده
 برزگر،) نامیدند یمگاه میترای بزرگ یا جای [مه میترا] ها آنبومیان  (آتشکده میترا)بزرگ 
های مهم شهرستان بابل است که در  په یکی از دهستانجالام. روستای پایین(49: 1388

شده است. بر پایه سرشماری  واقع (طکهنه خ)جنوب غربی بابل و در جاده قدیم آمل 
نفر جمعیت  1875خانوار،  608پی روستای پایین احمد چاله 1395نفوس و مسکن سال 

 :«نامه آمار مازندرانسال»مرکز آمار ایران )نفر زن هستند  914نفر مرد و  961که تعداد 
 48/36پی در آباد بابل است. پایین احمد چاله . دومین روستای پرجمعیت بخش الله(91

النهار گرینویچ  دقیقه طول جغرافیایی از خط استوا و نصف 6/52دقیقه عرض جغرافیایی و 
 شده است. واقع

 
 آمل-په در جاده قدیم بابلجالعکس هوایی از پایین ام 
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 روستا گذاری نام شوندِ و تاریخچه

تر گفتاری و شفاهی است که بزرگان این چه درباره نام این روستا وجود دارد بیشآن
اند. برخی از بزرگان محل درباره  اند و بازگو کرده دهیشنسینه از نیاکان خود  به ینهسروستا 

روستا بانام  دودر جاده قدیم بابل و آمل » گونه بیان کردند: یناگذاری روستا  نام
هنگام به .کنار رودخانه کاری واقع شدند ،په در امتداد همجالامپه و باالجالامپایین

شد که منجر  گر میاز این سیالب ویران کرده و لبریز طغیان می بارندگی شدید رود کاری
د. در شدن می جوار همروستای  دوزارهای این خسارت مالی و آسیب به باغات و شالی به

1په با حفر آبراههجالام بخش شمالی روستای باال
 هنگامو هدایت آب رودخانه کاری به 

پی چالهاحمدای پایینهای بخش شرقی جاده قدیم از روست طغیان به این کانال که از کناره
کرد و سبب جلوگیری از خسارت به  جریان پیدا می (جالاَم)در آبراهه  گذشت، سیالب می

 دوپه این آبراهه به جالامشد. البته در داخل روستای پایین ها و باغات می زارها و خانهشالی
ر باال و بخشی در بخشی د (جالاَم)شد. درنتیجه این آبراهه  یا چند مسیر دیگر تقسیم می

پی به  په یاپه )جالاَمپه و بخش باالیی به باالجالاَمپایین بود؛ نام روستای پایین به پایین
زمان این محل در تقسیمات کشوری به  باگذشتزد شد. زبان (معنی پیرامون

هایی از این کانال  بخش تر. امروزه بیششدگذاری  شناخته و نام پیچالهاحمدپایین
 .2«وجود ندارد و یا پهنای گذشته را ندارد (جالماَ)

دان و دیپلمات،  نگار، جغرافی که تاریخ 3رابینو تألیف استرآبادمازندران و در کتاب 
 روستا از ایندر شهر رشت بود؛  (1912 ـ 1906)سال  6کنسول دولت بریتانیا به مدت 

زندران و گرگان را دیدن کرد. از سراسر ما (سال پیش 111بار ) دوای هم دارد. وی  اشاره
خورشیدی  1288بار پاییز و دومین (1908)خورشیدی  1287بار در بهار سال نخستین

بود. در سفرنامه خویش تمام مشاهدات و رویدادها را دقیق گردآوری کرده و به  (1909)
طرف  هاز آمل ب 1908نوامبر  27در » نویسد: رابینو در این کتاب می نوشتار درآورده بود.

پله از رودخانه هراز و بعد هارون محله و شیرود و 12وسیله پل  مشرق حرکت کردیم. به
عبور نمودیم و در جهت  ازاین پل آجری داشت، یشپشعبه نهر اشکرز که  1اشکرز و 

و نهر باعو گذشته و  کالًمشرق به نهر اسپیاربن و از دهی به همین نام و دهکده هندو
 های سنگی عبور کردیم و به  وسیله پل هرهای پارود و کوتل کش بهالمدرمحله آمدیم. از ن

                                                                                                                                              
 کنند. یهم یاد م« درکا»یا بانام « جال اَم»به این کانال  یاهال .1

 .1396، مرداد آگاهان و بزرگان محل گر با ژوهشگوی پو گفت .2

3 Rabino, Hyacinth Louis. 
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آمل  راهجا به شاهآن پل نام داشت، وارد شدیم. از سهنهر ملیت و سرانجام به محلی که 
در  رسیدیم که از ساحل چپ رودخانه کاری که شعبه هراز است، (بابل کنونی)و بارفروش 

دان و دیپلمات، کنسول دولت  نگار، جغرافی نو که تاریخرابی تألیفاسترآباد مازندران و کتاب 
ای هم  اشاره روستا از ایندر شهر رشت بود؛  «1912 – 1906»سال  6بریتانیا به مدت 

از سراسر مازندران و گرگان را دیدن کرد. نخستین بار  (سال پیش 111بار ) دودارد. وی 
بود.  (1909)خورشیدی  1288ز و دومین بار پایی (1908)خورشیدی  1287در بهار سال 

در سفرنامه خویش تمام مشاهدات و رویدادها را دقیق گردآوری کرده و به نوشتار درآورده 
طرف مشرق حرکت  از آمل به 1908نوامبر  27در » :نویسد رابینو در این کتاب می بود.

شعبه  1کرز و پله از رودخانه هراز و بعد هارون محله و شیرود و اش 12وسیله پل  کردیم. به
عبور نمودیم و در جهت مشرق به نهر اسپیاربن  ازاین پل آجری داشت، یشپنهر اشکرز که 

و از دهی به همین نام و دهکده 
و نهر باعو گذشته و  کالهندو

المدرمحله آمدیم. از نهرهای 
وسیله  پارود و کوتل کش به

های سنگی عبور کردیم و به  پل
نهر ملیت و سرانجام به محلی 

نام داشت، وارد پل  سهه ک
آمل و  راهجا به شاهآن شدیم. از

رسیدیم  (بابل کنونی)بارفروش 
که از ساحل چپ رودخانه 
کاری که شعبه هراز است، 

گذرد. پس از عبور از کاظم  می
بیکی شب را در احمدچاله پی 

پی ماندیم. این محل را امجد
نامند. دهی است دارای  می

یك  با یك مسجد و خانوار چهل
 . «1عزیز الهنام درویش زاده بهامام

                                                                                                                                              
 .امجال په به شمار آورد نییاز پا یکتاب آن را بخش سندهیهمان داودکال آستانه است که نو 1

آباد، طرح و  بخش اللهپه در جالامموقعیت جغرافیایی پایین
 محمدرضا آقانژادـ اله آقانژادنقشه: روح اجرای
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و بارفروش واقع  (پیاحمدچالهپایین)پی محله که در بین راه امجدنوامبر از ترک 28در 
، کالال، درویشه خاک، متیکعبارت بودند از اسپو است و دهات دیگر عبور کردیم

روی رودخانه بابل  خان قاجار برمحله و موزورج. بعد به پلی رسیدیم که محمدحسنکالگر
ریزد ساخته. شهر بارفروش در  درست در محلی آب هارون از مغرب به این رودخانه می

افزون بر گفتاری که از بزرگان  .(82-81: 1336رابینو، است )شده   کنار این رودخانه واقع
  اشارهگذاری محل  محل و نوشتاری که نویسندگان ایرانی روسی و انگلیسی درباره نام

های باستانی دانشگاه  پور مطلق، استاد فرهنگ و زبان ؛ دکتر ابوالقاسم اسماعیلاند هکرد
نام  یخچهتارها و منابع موجود درباره  با توجه به کتاب» گوید: شهید بهشتی تهران می

که شاید  «جال»وند تر باشد. پس درست «جالاَم»رسد نام باستانی  نظر میروستا؛ به
جار، گواه این ادعا جار و پمّهزار، گنِمهای شالی در واژه «جار»و  «رزا»شده پسوند  دگرگون

توانیم درباره نام اصلی محل اظهارنظر  د، بهتر میشومعلوم  «اَم»تواند باشد. اگر معنی  می
شود که در  می یرو این دیدگاه، شواهد و اظهارات بزرگان محل، نگارنده یادآورپ 1«.کرد
های پیرامون این روستا و جاده قدیم  تر بخششیدی بیشخور 1300های نخستین  دهه

بوده است؛ شاید نام ترکیبی روستا با نوع  (جارپَمّه)زیر کشت پنبه و یا به زبان تبری 
 «اَم»شده از  چنین نام آبادی تشکیلمحصوالت و کشت و کار اولیه پیوند داشته باشد. هم

چاله )یا چال / چاله  (دام و تور)یا جاله  جالواژه یا امجد باشد.  2شاید مخفف نام امجال
های  شناختی زبان است. در فرآیند زبان (پی و کنار، پایه)و پِِه  (دنگ / اَودَنگ چال ـآب 

زال: زرد، سرد: سال و یا ؛ مانند اند شده دگرگون «ل»خوان به هم «رد»خوان هم دوایرانی، 
په معنیِِ چاله امجالی و گونه مردم پاییندر زبان تبر« هَن»از نگاه دیگر،  .جار: جال، زار

ای کم ژرف که گیاهان خودرو در خود داشته و نهری در آن روان باشد؛ گفته  یا دره
شده   گذاری روستا از نهرهایی که در روستا جریان داشت، گرفته شود. شاید شوندِ نام می

 ها دارند تا خوانر همکه گویش گفتاری هر زبانی گرایش به ابدال و تغیی جاآن باشد. از
 گفت که برآیند دگرگونی واژه توان می ،بتوان واژه را ادا کرد؛ بنابراین تر راحت و آسان

در زبان  «پهجالاَم»باشد.  «پهچالپه یا هَنجالهَن»از واژه نخستین  «پهامجالپایین»
ید شا خودرو است.گاهی که در پیرامون نهری و یا رودی پُر از گیاهان معنی جایتبری به

ها  تر باشد؛ برآیند دگرگونی نام واژه درست« پهچالاَم»یا  «پهجالاَم»نام قدیمی و تبری 
                                                                                                                                              

 .یدیخورش 1396مهر  16 خیبه تار پور لینگارنده با دکتر اسماع یگو گفت 1
 .دهد یرخ م شهیهم گریها به واج د واج از یبرخ یدگرگون ،یشناس در زبان 2
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پوشی شود و امروزه در تقسیمات کشوری  په، چشمجالاَمباعث شد که از نام تبری، پایین
  نامیده شود. «پیچالهاحمدپایین»نام روستا 

 «پهچالپه یا هَنجالهَن» واژه په کوفته شدهچالپه یا امجالبه باور نگارنده شاید ام
های ایرانی اشاره  در زبان «ا»به  «ه»شناسان همیشه به دگرگونی یا ابدال  باشد. زبان

در واژگان  «ا»در فارسی به  «هِسِکا»و  «هِرسائن»در  «ه»خوان گونه که هم داشتند. همان
پهلوی هره  را در واژه «ا»به  «ه»چنین تغییر و هماند  شده  دگرگون «ایستادن، استخوان»
رز، در زبان فارسی نوین  ، در اوستا هره برزئیتی و یا در زبان کردی هَلَ به(کوه بلند)رز  به

هره برزئیتی و یا »البرز در اوستا  نام «ها و غارهای ایران کتاب کوه»گردد. در  به البرز برمی
معنی باال و بلند و بزرگ رز به معنی کوه و بهبه ن نام واژهنامیده شده است. ای «هارابرزایتی

په در زیرساخت جالتوان گفت که ام می ،بنابراین؛ دهد و باهم کوه بلند و بزرگ معنی می
، نام (1908مازندران )چنین رابینو در سفرنامه په باشد. همجالهن واژه شده دگرگون

، از این محل (1860)ازندران اثر ملگانف روسی آورد؛ سفرنامه م یم «پیامجد»روستا را 
 کند. یاد می «پیجالام»

 په جال اََم پایین نمادɂəzārdār// دار اِزار دار، آقا آزاد درخت
 پایانی بخش در که، پهجالاَمپایین روستای نماد /ɂāqā dār/«آقادار» تنومندِ درخت

 این قدمت کنند؛ می خویش نیاکان گفتار به استناد که بزرگان برخی باور به شده،  واقع روستا
 به نزدیك را سال کهن درخت این سن دیگر برخی و دانند می الس 600 به نزدیك را درخت
 تمایل اهالی تربیش، بود دوره رودخان طغیان و سیالب از کردند. چون عنوان سال 1032
 پایانی بخش در 2محل نبزرگا گفتار پایه بر 1بسازند. کاشانه و خانه خشب این در داشتند
 ،/ɂāqā dārben/ آقاداربن یا کنونی /pāɂin male/«مَله پایین» په،جالاَمپایین روستا

 دارای و گیردمی بر در را متر 500 به نزدیك «آقاداربِِن» زمینگستره است.  بوده قبرستان
 ایه زمین ور آقادا درخت شرقی شمال و شمال یها بخش است. زیبا و بزرگ درختانی

 اِزار» آزاد گفتند. درخت یم /darviš xeil/«خیلدرویش آیش یا خیلدرویش» را جوار هم
 بار و خورشیدی 1357 سال در بار ست. یكا 3٫5 در ترم 3٫5 قطر به /ɂəzār dār/ «دار

 در سوختگی د. آثارشو می یسوز آتش دچار «آقادار» سال کهن درخت 1364 سال در دیگر
                                                                                                                                              

 .1396 مردادا محل، بزرگان با گر پژوهش گویو گفت 1

 تبار، کریم رابر علی و محمدجانپور قربانعلی گتابی، مراد موحدی، غضنفر آقایان با نگارنده گویو گفت 2
 .1396 مردادا
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 خیلدرویش آیش دربارهاست.  آمده پدید درخت پای در ای حفره و است نمایان درخت این
 امروزی نسل به سینه به سینه که دارد وجود فراوانی شفاهی های قولونقل «آقاداربن» یا

« ها گبری» محلی گویش به و زرتشتیان دفن محلگاه را برخی این جای ت.اس رسیده
 است مزاری پیاحمدچاله «آقاداربن» در که دارد ز آنا نشان ها یدهشن از برخیدانند و  یم
 1دارد. وجود ... چهار با خم چهار که دارد عظیمی صفحه مزار آن در که «گلی شیخ» نام هب

 از پیش و 1300 آغازین های سال ست. درا پهجالاَمپایین روستای نماد سال کهن درخت این
 .شد می خیرات نذری آش و غذا و کردند می برپا مذهبی مراسمات «آقاداربِِن» گاه جای، آن

 په جال اََم پایین روستای نماد آقادار، قدیمی درخت
ر د ،الهس 300 آزاد درخت نویسد: می درخت این درباره آبادی الله گر پژوهش ایمانی علی

 استوار چنان هم آقاداربِِن() به مشهور و متر 500 مساحت به زمینی در پی، احمدچاله پایین
 پای در یا حفره است. سیاهی درویش یا عده مدفن جا این معتقدند خیبر است. ایستاده
 وجود نهم قرن در مرعشیان دوره از تاریخی یها نشانه است. آتش در سوختن نشانه درخت

 کالم ساسی و وا الله منطقه در یا عده مرعشی یپسرعمو دو بین قدرت جنگ در که دارد
 میدانی پژوهش) باشد ایشان نشان «دار درویش» که نیست بعید شدند. دفن جا این در و کشته

 از بخش این کهن اریذگ نام شاید شواهد،، بنابراین (؛آبادی الله گر پژوهش ایمانی، علی از
 مرعشیانز ا گروهی دفن گاه جای به اشاره «خِیل درویش آیش یا خیل درویش» به روستا
 موجود مستندات و گاه جای این در درویش ای عده احتمالی حضور از چنینهم باشد. داشته
 که جا آنکرد.  تصور توان می را مرعشیان حضور از هایی گمانه کالم ساسی و آباد الله درباره

 896 سال در را مرعشی الدین میرشمس و عبدالکریم میان جنگ روایت مرعشی میرتیمور
شدند.  رو هروب یگرد یك با کالم ساسی در سپاه دو ؛کند مین بیا خورشیدی 870 با برابر قمری

 این شدگان کشته از زیادی شمار رسید. پیروزی به الدین میرشمس سخت، نبرد روز دو از پس
 /ɂāqādārben/«آقاداربِِن» شاید گفت توان می، ینبنابرا 2شدند. دفن کالم ساسی در جنگ

 /qārpešt/«قارپشت» و  کالم ساسی /ɂaqā čār hezār/«آقاچارهزار» بر افزون په جال اَم نپایی
 باشد مرعشی پسرعموی دو جنگ شدگان کشته و درویشان دفن جاهای از یکی محله راسانخ
 (.279: 1399 ایمنی، ایمانی)

                                                                                                                                              
 .1400 اَمرداد نهم حسنی، حسین و حسن آقایان اظهارات 1
 .31-29 ،مازندران مرعشی خاندان تاریخ تیمور، رمی مرعشی، 2
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گاهی واالست و درگذشته  په بابل دارای جای جال اَم روستای پایین« آقادار»آزاد  درخت
گاه  توان گفت که جای یم ،بنابراین شده است؛ گاه برگزار می ها در این جای بسیاری از آیین

رود محل دفن  یمکه گمان  خیل برای مردم مقدس است، و به سخنی دیگر درویش« آقادار»
 سازد. یماهمیت این درخت را در اندیشه مردم این دیار نمایان  ؛ ودرویشان باشد
 راستای در محل یاری هد و شورا ارزنده کارهای از «آقاداربِِن» در کاری نهال و دیوارکشی

اقدامات و  توجهاین مکان نیازمند  اما ؛است تاریخی و مند ارزش گاه جای این داری نگه و حفظ
 جهت در، بابل طبیعی منابع اداره و فرهنگی میراث سازمان تر بیش چه هرو  تر ستهیشا

 .است «مرتضوی بازارچه و کتی دین انصاری، پل» جمله از تاریخی های سازه رمیمت و شناسایی

 گیری یجهتنی و بند جمع
زمین و آسمان نزد  چون خورشید، ماه، ستارگان، آب، گیاه، آتش، کوه، عناصر طبیعت هم

در ایران باستان آب و گیاه از اند.  داشته ای ویژهاقوام و ملل مختلف جهان ارزش و اعتبار 
. شدند میمحسوب  آناهیتامهر و  های نشانهاحترام و ارزش بسیاری برخوردار بوده و از 

دور در  های گذشتهها از  نیایش برای آب و درخت مقدس و ایزدان وابسته به آن های آیین
است. قوت این باور در  یافته  تداومبا محتوای جدید  المیایران رایج بوده و در دوران اس

این سرزمین نیز استمرار یافت. در دوره  المیفرهنگ ایران به حدی بود که در دوران اس
ها در زندگی مردم و  نقش مهم آن واسطه بهاما  ؛دارای تقدس نیست ذاتاً ،اسالمی آب و درخت

. نیایش در پای شوند میو مطلوب شمرده  توجه موردارتباط با باور کهن و تأکید قرآن 
جستن به آنان برای باروری انسان، گیاه و دام  های مقدس و توسل سال و چشمه درختان کهن

داری کهن اهمیتی ویژه  در جامعه کشاورزی و دامزارها  خیزی و سرسبزی کشت و حاصل
های فراخ و آناهیتا، الهه باروری و  داشته است. مهر، خدای بزرگ آریایی و دارنده دشت

شدند و قربانیان فراوان  ها و درختان مقدس ستایش می های پاک همواره در کنار چشمه آب
مهم کشاورزی و حیات گیاه، حیوان شده است. زرتشت پیامبر نسبت به امر  شان انجام می برای

و انسان سفارش بسیار کرده است. در دین اسالم و دستورات قرآن کریم نیز طبیعت و مظاهر 
خصوص  چه مسلم است ایرانیان و به آن. اند های الهی موردتوجه قرارگرفته عنوان آیه آن به

ای بین انسان و  سطهمسلمانان هرگز درخت و آب را نپرستیده، بلکه همواره این عناصر وا
ای برخوردارند.  اند. امروزه در دنیای مدرن نیز آب و گیاه از اعتبار ویژه ماوراءالطبیعه بوده

ها و احزاب حامیان فضای سبز در اروپای امروز باور دارند که آب و گیاه در  که گروه چنان
دلیل  تی و مدرن چه بهدر جوامع سن ،بنابراین ؛زندگی مادی و معنوی مردم تأثیر فراوانی دارد

نوع بشر به آب و گیاه اهمیت  المتیمحیطی و س تقدس و توسل و چه از باب مباحث زیست



680    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

ها از این عناصر حیاتی و مفید بهترین  اند و در طراحی فضاهای شهری و پارک فراوان داده
.برند ها را می بهره

د پیون ی کهن هستند.ها اسطورهدرختان مقدس آخرین بازماندگان  1
شاید به  ای یشینهناگسستنی، تاریخی، روحانی، عاطفی و کارکردی درخت و انسان دارای پ

مند بوده که حتی انسان مدرن نیز در مواردی  چنان قدرت درازای تاریخ باشد، این پیوند آن
شکل آن برای تحقق برخی از آمال و آرزوهایش  ینتر و در ساده بیند ینم نیاز یخود را از آن ب

درخت، حاشیه  یها نخ یا پارچه بر روی شاخه یا و با بستن قطعه رود یدرخت کهنی م یپا به
 2د.شو یروانی امنی را برای خود ایجاد کرده و به تحقق آرزوهایش امیدوارتر م

خدای بزرگ ایرانیان  ،. مهریادگارهای دوران باستان است ،ها آیین ۀبه باور نگارنده هم
شده   ها ستایش همواره در کنار درختان مقدس و چشمه ،ای پاکه ایزد آب ،باستان و آناهیتا

اند و در تندباد  داشته  های ایرانی را زنده نگه های امروزی درون خود اسطوره است. آیین
سو با باورهای جدید در شکلی دیگر به حیات  شده و هم ها به آیین تبدیل دادها و دگرگونی رخ

  دهند. خویش ادامه می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                              

  .1392نامه هنر و تمدن شرق، پاییز ، فصل«ایران المیدر دوران اس« آب و درخت» بازخوانی روایت باستانی»جوادی، شهره؛  1

 .«یدرختان مذهب یها یژگیو»، مقاله 1390 ،یشهال جواهر 2
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 نامه کتاب
 تهران: نشر رسانش نوین. ،مازندرانی یها ترانه، 1396 .، ابوالقاسمپور مطلق اسماعیل

 تهران: انتشارات چشمه. ،بهارنارنجبابل شهر  ،1379 .مؤلفانگروه 

 ، انتشارات اکسیر قلم.آباد، بابل آثار و بناهای تاریخی الله، 1397 .ایمانی ایمنی، علی
 ، ویرایش دکتر محمد شکری فومشی، تهران نشر رسانش نوین.تاریخ تبرستان، 1388 .برزگر، اردشیر

 ، تهران: آگاه: وزارت فرهنگ و ارشاد.4، جلد از آستارا تا اِستارباد ،1375 .ستوده، منوچهر
 .درگذشتهمحله  ، خراسانی1386 .خراسانی، ابراهیم

رگردان غالمعلی وحید مازندرانی، تهران: بنگاه ، بسفرنامه مازندران و استرآباد، 1343 .رابینو، یاسنت لویی
 ترجمه و نشر کتاب.

ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و  سفرنامه مازندران و استرآباد، .نو، ه لیراب
 .1336نشر کتاب، 
 ، تهران انتشارات بهارنارنج.بابل دیار، 1387.صالح طبری، صمد

، تهران، مشکور محمدجوادتاریخ تبرستان، رویان و مازندران با مقدمه ، 1361، نیرالدیظه ریممرعشی، 
 سسه مطبوعاتی شرق.ؤم

، تیر تا شهریور، شماره چهار تا «گیاهان و درختان مقدس در فرهنگ ایرانی»، 1372 .فرهادی، مرتضی
 ششم.

 ، نشر چشمه.مؤلفان، گروه بهارنارنجبابل شهر ، 1379 .ملکشاهی، غالمرضا

 تهران: هوشنگ امینی،: امیرمترجم ،های جنوبی دریای خزر کرانه، 1376 .ملگونف، گریگوری ولریانوویچ

 .سرا کتاب

 ، زندگی و نبردهای قهرمان بزرگعباس کبیر شاه« پشت جلد کتاب» ،1387 .مریم، نژاداکبری مهربان 
 ویراستار دکتر مهدی افشار، تهران: شرکت مطالعات کتاب پارسه.، ملی

 .2زاده، سالمی، جلد  ی پوراندخت حسینکار با هم ،(شهر زیبای مازندرانبابل )، 1383 .نیاکی، جعفر

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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 آقادار
 ر فرهنگ مازندرانگ پژوهش/  ورساپیع زیعز

 
 
 
 

دوران پیش از تاریخ  به یهای بس دور، حتمقدس شمردن، و احترام به درخت از گذشته
ساکنان بومی فالت ایران،  ییان و حتیین، ریشه در تبار آریایگمان قوی این آگردد. بهبرمی

ها و شتند که درختهای آغازین گمان داویژه در نوار جنگلی شمال داشته است. انسان هب
 .اندها شفا بخشهای آنداران دارای روح و روان هستند، و میوهگیاهان مانند جان

های عامیانه آمده که ی شنیده و هم در افسانهیخوردگان روستانگارنده خود از زبان سال
گر خداوند در دریای هند درختی آفریده که اگر بیماری میوه آن را بخورد، بهبود یافته و ا

خواهد باید به میوه آن دست یابد. این مورد را شادروان عبدالرحمن عمادی عمر جاوید می
چون معنای گسترده آن، هم هدریای وروکش یا فراخکرد ب»نویسد: به نقل از بندهش می

اند در ها بود. در آن دو درخت، که نماد و هسته و تخمه آغازین بودهگاه آغازین پدیدهزایش
های اسپیدهوم = نام همرگی و حیات همیشگی بوده. یکی درخت جاودانگی و بیآن دریا ب

شده.  مرگی و انوشك می بی ،خورده. که هرکس از برگ و بار آن می..و هوم سپید = گَوکَرَن
گذارده  ،که دیگر مرگی در میان نبوده ،و این درخت را خداوند برای روز رستاخیز و بهشت

 1«ز آن در برابر اهریمن و آفریدگان اهریمنی بوده است.داری اکه برای پاس بوده
از جانب بشر در « آقادار»یا « درختان مقدس»ویژه  هها ب باوری به گیاه، و درخت جان

ها احترام خاصی قائل  میانِِ تمام اقوام و مردم جهان رواج داشته و برای برخی از درخت
ها را شاهِ  دای گیاهی و برخی از درختها درختِ سرو را نمادِ خ بودند. در میان اُسطوره

 اند! ها دانسته درخت
 

                                                                                                                                              
 .84، ص 1390آموت، تهران،  ر، نشخزر یایچند صد نام در .عبدالرحمن ،یعماد 1
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سان نواری  ههیرکانی است، ب ةهای دور های انبوهِ شمال ایران که بازمانده از جنگل جنگل
های متنوع گیاهی و درختی نادری را  سبز سه استان شمالی را احاطه کرده، و در خود گونه

این باورند که  یان بریاند. بسیاری از روستاانقراض ها در حال جای داده که برخی از آن گونه
شاهِ »درخت چنار  ،ها ها و کوه های متفاوت در جنگل در میان این همه درخت، با گونه

اش، به  های افقی رونده اش و شاخه سالی هاست! زیرا عظمت، ستُرگی، دوام و کُهن«درخت
ی یروان افراد روستا و خود در روح گستراند. همین ای وسیع را سایه می گرداگردِ آن پهنه

 دهد. مؤثر بوده و به آن حالتِ قدسی می
تنها عظمت و ستُرگی و پُرعمری »که:  شادروان، استاد فقید مهرداد بهار براین باور بود

بخشد. چنار هرساله پوست  انگیز می ی و ستایشیچنار نیست که به آن حالتی جادو
گیرد و این جوان شدن  سبز روشنی به خود می های تنومند آن رنگ افکند و شاخه می

بخشد، زیرا حفظ قدرت جوانی  هرساله چنار، مانند همیشه سبز ماندن سرو، بدان تقدس می
یکی از شرایط الزم برای باروری است و در نتیجه، آن را مظهر برکت و نعمت بخشیدن 

یش درختان سترگ در ستا»نویسد:  او در جای دیگر می 1«سازد. ابدی خدایان و ارواح می
های اسالمی  خالف سنت که ستایش انسان بر اند و برای آن دوره اسالمی، توجیهی تازه یافته
ای، پیرِِ محترمی  زاده اند که در پای این درختان بزرگ، امام نباشد، اغلب به این نتیجه رسیده

 (. 47)همان. ص  «به خاک سپرده شده است.
های  تر از مکان لی ایران احترام و تقدس به درخت، کمها و ساکنان شما در میانِِ بومی

گاهی خواهد  جا مزار یا زیارت سال هست، آن هرجا درخت کُهن»زد  زیارتی نیست، و این زبان
هاست. چون، از زمانی که انسان خود را شناخت، به درخت  گویای قداستِ درخت« بود!

چون: چنار،  ر فالت ایران، همهای شاخص د احترام گذاشت و به آن باورمند شد. درخت
سرو، بلوط یا مازو )مَزِِی(، افرا یا پِِلِت، زیتون، نخل، گز، شمشاد، راش، سور یا سُردار 

در  ...گنجشك( و ها (، ملِج، کُهُل، انار، سیب، وَن )زبان دار(، ابَرِِسك )سروِِ رونده در کوه )سُرخ
ها باورها و معتقدات دینی  ن درختمیان مردم از دیرباز مورد تقدس و احترام بوده و از آ

 ایم. متفاوتی دیده و شنیده
کاشتند. این خصوص بزرگان درگذشته می هسرِِ مزارها ب های شمشاد را بردرختچه

هوای ودر آب یسبز با عُمرِِ طوالنی و رشد تدریجی و بسیار کمی که دارد، حت درختِ همیشه
تر برسد. متر یا بیشسانتی 300آن به  ۀِِکشد تا قطر تنها طول میمرطوبی چون شمال قرن

اند و کنایه از بهار، نشانه و نماد اعتدال، آزادگی، سبز باطراوتسرو و کاج درختانی همیشه
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اند. بسیاری هستند و در اماکن دینی حضوری پُررنگ داشته و مورد احترام ...قامتی وراست
ن و جنگل، نام خود را به درختی داده است ها در کوه و بیاباجایها، روستاها و ناماز آبادی

گیر دارد و امروز شاید آن نوع درخت در آن محل نباشد. جا حضوری چشمکه در همان
ی در تنکابن و دیگر جاها(، آقوزدارکُالم، توساکوتی، توساکله، یچون: چناربُن )روستاهم

دارِِآقا، سُرداربیت وتی، راشی در تنکابن(، مازولنگاسر، مازو چال، مازوکی)روستاها هالهپِِلت
درّه )دره شمشاد(، تودارَک، توبُن ی که درخت راش زیاد باشد(، کیشیرَجِِه، راشستان )جا

 اند، بسیارند.ی که با نام درختیهای دیگر از اعالمِِ جغرافیا)درخت تو یا انجیلی( و نمونه
ی یهای شمشاد، جاز ترکهی که انار فراوان بود، و ایهای انار، جاموبدان زردشتی از ترکه

ها استفاده هنگام خواندنِِ دعا( در آتشکده)به« برسم»ین یکه شمشاد وجود داشت، در آ
شدند.  دار تصور می جان ،دانیمچه امروز میدر قدیم درختان نیز بیش از آن»کردند. می

نخل  شود که درختانهای جنوب کشور مشاهده میقدیم اکنون در باغستانۀ بقایای اندیش
  1«ترسانند تا بلکه بار بدهند.بار را با حرکاتی تهدیدآمیز میبی

شود. هرگاه چنین گناه محسوب می« آقادار»شکستن شاخه و بُریدن از درخت 
زودی خواهند مُرد یا فلج خواهند شد! از دوره اسالمی در ایران کردند، انتظار داشتند بهمی
های پُرآب یك یا چند کنار چشمه یت. حتبینیم که در حیاطِ مسجدها درخت هسمی

جای سرزمین ایران، درختان مقدس نظیر بینیم. در جایمی ...درختِ سرو، چنار و شمشاد و
 زیادند.  ...شهربانوها وزاده صالح و بی بیچکو، چنارِِ امامپیرِِ چك

ی یپیدا ی سببیانسان ابتدا ۀباوری در اندیشباوری یا روحجان»نویسد: جیمز فریزر می
که هنوز تکامل نایافته  ی بشریی انجامید. چرا که تفکر ابتدایین چند خدایتفکر دینی به آ

از  «بود، گرایش به آن داشت که هر موجود ذهنی مجردی را به شکل عینی انسانی درآوَرَد.
دار قادرند باران نازل کنند، خورشید را به تابش عنوان موجودات جاندرختان به»نظر او 

چارپایان را به زاد و ولد وادار کنند و باعث سهولت زایمان زنان  ۀها و رمدارند. گلّهوا
 2«گردند.

اهالی لیتوانی تا نزدیك به پایان قرن چهاردهم هنوز به مسیحیت نگرویده بودند و در 
شان رواج داشت. بعضی از آنان درختان  پرستی در بین هنگام گرویدن به دین جدید، درخت

های غیبی  ها پاسخ داشتند و از آن دار را محترم می ایر درختان بزرگ سایهبلوط و س
 (152شنیدند. )همان، ص  می
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مورد و نخل را نشانه وجود الهه علوی سبز مانند سرو و  کنعانیان نبات و اشجارِِ همیشه
نار که ک های دیرین و به یادنیامدنی رسم بوددر چین از زمان 1دانستند. ( میstarteاستارت )

جسد را از تباه شدن باز  ،ترتیباینگورها درخت بکارند تا روح مُردگان را نیرو دهد و به
ها نیروی حیات سبز و کاج بیش از سایر درختکه سرو همیشه کردنددارد؛ و چون فکر می

رویند ها میکه در گورستان سان درختانیشدند. بدیندارند برای این کار ترجیح داده می
کیا از بومیان چین جنوبی و ـ شوند. بین قوم میائوروح مُردگان یکسان پنداشته می گاهی با

که ارواح  ای یك درخت مقدس قرار دارد و اهالی معتقدندغربی، در مدخل هر دهکده
شان حاکم است. گاهی در کنار شان در آن سکونت دارند و همو بر سرنوشتنیاکان اولیه

های شکسته و پوسند. شاخهخشکند و میهایش میتکه درخ دهکده باغی مقدس هست
که اول ها دست بزند مگر آنای روی زمین انباشته است و کسی حق ندارد به آنفرو افتاده

این  قوم مندرس در آسام بر»افزاید: وی می 2کشی بدهد.از روح درخت اجازه بگیرد و پیش
جنگلی نارضایی خود را با قطع  خدایان ،مقدس قطع شود ۀباورند که اگر درختی در بیش

که روح گیاه  یان سوئدی بر این باورندی( روستا161)فریزر، ص  «دهند. کردن باران نشان می
کنند شان فرو میذرّت ۀشیار مزرع پُربرگی در کنار هر ۀها شاخشود. آنو درخت کشت می

سم آلمانی و فرانسوی نکته در رکند. همینکه فراوانی محصول را تضمین می و اعتقاد دارند
های ذرّت که شود. این شاخه یا درختی بزرگ است آراسته با جوانهدیده می« جوانه خرمن»

سال  دهند و یك باغ یا انبار قرار میۀ آورند و بر بام خانگاه میبا آخرین ارابه از خرمن
 3خت است.که این شاخه یا درخت تجسم روح در ند. مانهارت نشان داده استما جا می همان

که درخت  این باور بودند در امریکای شمالی بر (Hidatsaپوستان قوم هیداتسا )سرخ
(Cottowoodکه بزرگ ،)ترین درخت درّه های علیای میسوری است، دارای بصیرت و خردی

پوستان، که اگر او را نیکو بدارند، ایشان را در بسیاری امور یاری خواهد داد و سرخ است
 دانستند و پیرانِِ قوم معتقد بودندانداختن این درخت را گناه می« دن شدنمتم»پیش از 

تر به این درخت است. مردمِِ قومِِ احترامی نسل جوانعلت بیشان بههای قومکه بدبختی
که افکندن یك درختِ نارگیل برابر مادرکُشی است. زیرا  این باورند ونیکا در شرق افریقا بر

  4این درخت زندگی است.
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« هوم و ریواس»که مشی و مشیانه از شیره گیاه  ها و اساطیر ایران آمده استدر افسانه
درخت »وجود آمده است. در اساطیر ایرانی درختی مقدس تصور شده است موسوم به  به

وجود آمدند. نام این درخت که تمام درختان عالم از آن به« هادانه ۀدرخت هم»یا « بارهمه
ا اسامی دریای اعظم )وئوروکشه( و کوه اعظم )هرا، البرز اساطیری( با هم راه بدر اوستا هم
ویژه درخت سرو و  هها بجمشید در فارس، درختدر تزئینات کاخ تخت 1آمده است.

آور و های آپادانا نقش برکتدیوار پلکان صورتی انتزاعی یافته و بر ،نیلوفرهای آبی مقدس
شاهد دیگر از تقدس گیاه و درخت،  2دهند.میبخشِِ این بنای عظیم را نشان نعمت
که از زبان «. منظومه درخت آسوریك»بُز و درخت نخل خُرماست با نام  یا مناظرة گووگفت

که در آن هر یك سودمندی خویش را ، پهلوی )پارتی( سروده شده و به یادگار مانده است
دین  ةزردشتی و نخل را نمایند دین ةبُز را نمایند»کنند. در این منظومه در زندگی بیان می

چنین بُز گاه مهمی داشته، همین پرستشِِ درخت جاییکه در آن آ انددانسته آشوری و بابلی
گو، برگِ وداری و نخل نماد جامعه کشاورزی شمرده شده است. در این گفتدام ۀنماد جامع

به سینه و گردن بُز و نخل به برگِ نی و از شیرینی به انگور، نرمی و سفیدی اندام دوشیزه 
  3«بوی تنِِ بُز به گلِِ گیتی تشبیه شده است.

دانم که نویسنده در شرح حال حسن اُطروش ناصرکبیر، در چه کتابی خواندم، نمی
 او در میان مردمی»روای علوی در دیلمان و گیالن )قرن چهارم هجری( نوشته بود: فرمان

پرستیدند، به تبلیغ اشته و درختان را میکه ساکن گیل و دیلم بودند دین یکتاپرستی ند
خواندم که نوشته بود آنان به درخت ها میگفتاری درباره قزلباش «کیش زیدیه پرداخت.

 گذارند.احترام می
توان آن را با گاو یا ها دارند که میها نقش محوری در اقتصاد انسانبسیاری از درخت

 یگویند اجزامی»خل خُرما در جنوب کشور. طور درخت نمقایسه نمود. همین ...گوسفند و
این درخت نقش حیاتی در زندگی مردمان جنوب  4«شصت فایده است.این درخت را سیصدو

توان این را خصوص در بلوچستان می هنمایند. بکه از محصول آن امرار معاش می کشور دارد
سراوان و چابهار  ةویژه در حوزتغذیه دام و مردم بلوچ به ةمشاهده کرد، زیرا یکی از منابع عمد

نخل، پاپوش  ۀدورانداختنی خرما خوراک دام و از الیاف تن ۀاز هست یو ایرانشهر خُرماست. حت
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ها نوع ابزار و وسایل زندگی آن دهۀ کنند و از برگ و شاخه و تنو مسکن )کپر( تهیه می
 دانستند.درخت زندگی می ،که این درخت را در گذشته علت نیستسازند. بیمی

شناسد درخت شمارند و آن درخت، مرگ را نمیکه آن را مقدس می درخت دیگری
تواند نماد و مظهر حیات شود و میبخش شمرده میسرو است که در حقیقت نماد حیات

ها ها و گذرگاهزادهها، در صحن امامهای مقدس در میدان آبادیجاودانه باشد. وجود درخت
گمان قوی نیازمندان و ست عامیانه که سرشتی مینوی به آن قائلند. بهها( باوری اگاه)قدم

شفاخواهان با نذر و نیاز و قربانی و دادن اطعام در ایام مقدس، که بارِِ ایزدی داشته از راه 
مشارکت و انبازیش با یك نمونه ازلی و یا به سبب تکرار اعمال و خواندن ادعیه و اوراد و 

سازد، دارای متبرکش می ،قلمرو ناسوتی پیرامونش جدا کرده که آن را از ییهانیرنگ
 شود.احترام، ارزش و مقدس می

کنم که بسیاری از سیّاحان آن را دیده و سال خرزویل منجیل یاد میاز درخت سروِِ کُهن
دانم هنوزهم بر سر پایش سال از زمان نوجوانی تا امروز )نمیاند. این درخت کهننوشته

چنان ی را پُشتِ سر گذاشته است، آیا همیهاها و بهارانی، و نسل(که زمستانایستاده است؟
آشنای گیالن روست؟ محقق نام ههایی روبمهریزند یا با بیگذران لبخند غرور میبر ره
نیازمندان و »که به هرزویل داشت، نوشت:  یاد سیدمحمدتقی میرابوالقاسمی در سفریزنده

های نذری کوشند سکّههای آن با اصرار میشاخه ای سبز برو پارچه بر بستن نخران عالوهئزا
درخت جای دهند و برای انجام آن از ضربات سنگ و چکش هم استفاده  ةرا در درون پیکر

 1«کنند.می
که مورد احترام مردم بوده و مقدس شمرده  هایی استدرخت انار از جمله درخت

خویش را از گذشته تا به امروز در میان ایرانیان شود. این درخت نزد زردشتیان تقدس می
ها، نزد مردم ای و کوهها تك درخت باشد، یا برفراز تپهزادهنگاه داشته است. انار اگر در امام

علت  هانار ب ةمیو»بندند. های آن دخیل میشاخه شود و برهمواره مقدس شمرده می
ویژه هاست. انار نمادی از باروری ناهید، ب اش نماینده برکت و باروری در خانوادهپُردانگی

شکل آن از روزگاران کُهن نزد شاعران به سینه تشبیه شده که همان جشن زایش برای 
گاه زردشتی در یزد که با نام انار شهرت دارند. نام دو زیارت هایی هستندآبادی 2«زنان است.

این دو نام تأییدی در مقدس بودن گمان بی«. نارستان»و دیگری « نارکی»است؛ یکی با نامِِ 
انار »این درخت تواند بود. به سبب همین مقدس دانستن درخت انار است که داستان 
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در فرهنگ آنندراج و بُرهان قاطع در ذیل انار فرهاد آمده است: »وجود آمده است: به« فرهاد
ذشت شیرین درخت اناری است که در بیستون واقع است. گویند چون فرهاد از شنیدن درگ

آلود گردید و از کوه بر زمین افتاد و سرِِ تیشه خون ۀبا خبر شد، تیشه بر سرِِ خود زد! دست
هم  هآن بر زمین نشست، و چون آن از چوبِِ انار بود به قدرت الهی سبز شد و درخت انار ب

ین یاد حسزنده 1«را چون باز کنند اندرون آن سوخته و خاکستر شده باشد. رسید، و انار آن
در دیه اوشان واقع در رودبار قصران »نویسد: مند خویش میکریمان در اثر پژوهشی ارزش

شمال غربی دیه، چند  ۀکند. در دامنکه انتساب این مُحل را به ناهید تأیید می ای استدرّه
شمارند. که در مُحل آن را مقدس می بوته درخت انار وحشی و جنگلی و قدیمی وجود دارد

روید( و چراغ جا نظر کرده است )چون انار در منطقه سردسیر نمیاین انار در اینگویند می
افزاید: جا مانده است. سپس می هجا بکنند، و این رسم از قدیم در آنو شمع نذر آن می

 2«اسالمی نیست.ة زردشتی دارد و مربوط به دور ۀهای انار ظاهراً ریشمقدس بودن این بوته
که ، که در میدان محل اند ای گازرخان در الموت قزوین از یاد نبردههنوز هم مردم روست

که مردم  اسماعیلیه( هست، چندین اصله درخت بود ۀفرق ،نزدیك قلعه )حسن صباح
ها احترام خاصی قائل آن درخت رایها را حسن صباح کاشته بود. و مردم بگفتند آنمی

علت تعریض خیابان و  هسرِِ پا بودند، و ب ها برسال پیش این درخت 40گفتند تا بودند. می
 اند!کن کردهها را ریشهدرخت ،هاایجاد پارکِ اتومبیل

اند، از درختان مقدس ها و شاهنامه حکیم توس از آن یاد کردهسرو کاشمر که در تاریخ
کاشت زردشت پیامبر به نوشته مورخان، این درخت ارمغان بهشتی و دست»دیگری است. 
مهر بوده است. به نوشته ثعالبی نیشابوری، این بُرزین ةراسان و بر درِِ آتشکددر کاشمر خ

ی و شگفتی بدان یهمتایی مایه سرافرازی و نازش خراسان بود، و در زیبادرخت به جهت بی
ی در یی و راستی و بلندباالیاز نظر هیبت و زیبا»به گفته زکریای قزوینی:  3«زدند.مثل می
در سایه »ابوالحسن بیهقی، مورخ عهد غزنوی آن را دیده و چنین گوید:  4«همتا بود.دنیا بی

این درخت مقدس، این سروِِ عظیم، در  5«...هزار گوسفند قرار گرفتیآن درخت زیادت از ده
گزندی، بادی و بارانی،  ها چنان بر خود بالید و در مقابل هرهای طوالنی و قرنطول سال
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ی و یاش از چین و ماچین هم گذشت. شاید زیباه آوازهد ککرطوفانی و برفی ایستادگی 
آن سبب نخوت و ۀ بیهقی؛ عُمر بیش از هزارسال تۀراستی و پایداری این درخت و به گف

د، تا آن کرحسادت و خودپسندی و سفاهتِ خلیفه را برانگیخت، و اراده بریدن آن را صادر 
این  بگذارند و آن را از نزدیك ببیند.های بریده شده را روی هم  را به بغداد آورند و قطعه

دستور متوکل، خلیفه عباسی آن  میالدی( پا برجا بود، به 846ه.ق ) 222درخت که تا سالِِ
های آن را برروی هم، به  ، تا نجاران تنه و شاخهدهای آن را به بغداد بردن را بریدند و شاخه

دار  به نظاره بنشیند! مورخ نامشکل و شمایل سرو، استوار سازند؛ تا عظمت آن را تماشا و 
چون  ناک و ناخوش هم ابوالحسن بیهقی تفصیل بریدن این درخت را که فرجامی غم

ای مستدیر  ساختن ارّه»نگارد:  سرنوشت ابوالفضل بیهقی، آن مورخ سِتُرگ داشت، چنین می
پس گبرکان جمع »ها طول کشید:  )دورزننده( عظیم، و اسباب بریدن سرو تناور مدت

هزار دینار زر نیشابوری خزانه خلیفه را خدمت  دند، و خواجه ابوطبیب را گفتند: ما پنجاهش
کنیم: در خواه تا از بریدن این درخت درگذرد، چه هزار سال زیادت است تا این درخت را 

فتاد در آن حدود وچون بی»قبول نیفتاد و عامالن و نجاران آزاد سرو را بریدند « اند. کِشته
 زید، و کاریزها و بناهای بسیار خلل کرد. و اصل درخت به جعفریه بغداد بردند. وزمین بلر

گویند آن روز که سروِِ کاشمر به یك می 1«سیصد شتر نهادند. ها و فروع آن بر هزارو شاخه
منزلی جعفریه بغداد رسید، آن شب غالمان، متوکل را کشتند و آرزوی دیدن آن را به گور 

که در بریدن آن درخت سعی کرده  در آن سال والی نیشابور و هر»: دیافزابُرد. بیهقی می
شاگردان و اصحاب نظاره و ناقالن  ،گربود، جمله پیش از جوالن هالک شدند. درودگر و آهن

  2«کس نماندند و این از اتفاقات عجیبه است. آن چوب، هیچ
کند که در روستای استاد فقید مهرداد بهار از درخت مقدس چناری یاد می ،یاد زنده

رسیم زیبا به نام ای میدر غربِِ درّه سولقان، به درّه»نویسد: سولقان تهران است. او می
سینه کوه گسترده است. آبی که دهِ کشار را  اش دهی به همین نام برکه در میانه« کشار»

آبی است که آید و دیگری که از ده باالتر میکند، از دو منبع است: یکی آبی استسیراب می
بزرگ و زیبا درختِ  ۀآید. در کنار این چشمای بزرگ در شمال غربی ده بیرون میاز چشمه

سال و چنان زیبا که مسحورکننده رُسته، سر برافراشته کهن ــسخت عظیم ــچناری عظیم 
ستر سوخته است، ولی بر زِِبَر این سوختگی، گخورده و سایهاست. میان این درختِ سال

هایی است که هر چنین در اطراف درخت پاجوشهایی عظیم به دل آسمان رفته. همشاخه
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بار به این درخت رسیدم و هنگامی که برای نخستین یك اقالً صدسالی عُمر دارند.
زده ستُرگی و زیبایی آن را دیدم و ستودم، مطمئن بودم که این درخت باید در نزد شگفت

دانیم که بسیاری عجیبی نبود، زیرا همه می دهقانان محل مقدس باشد و این حدس
اند و در شتیان پیرها، در کنار چنارهای عظیم بنا گشتهتها، و در مورد زرزادهمسجدها و امام

ها انتظار بندند و از آنهای چنار دخیل میبسیاری از روستاها و محالت شهرها بر درخت
های کنار چنار، مشهدی رضا، مالك زمین در این دیدار از چنار دهِ کشار، با معجزه دارند.

بله، این »افتخار مالقاتی دست داد. او حدس مرا در باره تقدس درخت تأیید کرد و گفت: 
 «درخت مقدس است.

 اما چرا مقدس است؟  ــ
زاده محمود زیر آخر امام»مشهدی رضا به راحتی و با یقینی غیرقابل تردید جواب داد: 

 «شده. این درخت به خاک سپرده
 اید؟پس چرا قُبه و بارگاهی نساخته ــ
کنند و نما نشده تا قُبه و بارگاه بسازیم؛ ولی اهل محل نذر و نیاز میکسی هنوز خوابــ 

 کنند. جا شمع هم روشن میاین
زاده محمودها آیا واقعاً تقدس این چنار و چنارهای نظیر آن به سبب مدفون بودن امام

ها به سبب تقدس درخت ها در پای آنزادهاعتقاد به مدفون بودن امامها است یا در پای آن
  1«چنار است؟

جکتاجی،  از محمدتقی پوراحمد« های گیالنگاهزیارت ۀفرهنگ عامیان»در اثر پژوهشی 
دو »شود: جا به چند مورد اشاره میاست. در این چندجا در مورد درختان مقدس یاد کرده

 کند.سوله وجود دارد که از مدخل شهر توجه بیننده را جلب میسال نیز در مادرخت کهن
آب معدنی که ثبت سازمان میراث فرهنگی است و آقاداری در  ۀدرختِ میرحمزه کنارِِ چشم

زده نیز بر مورد احترام اهالی ماسوله است. درختان صاعقهخانه ۀبر و باالی چشممحله خانه
نشا درخت تنومندی از توابع لشتِ tuĉāنزدیك توچا گاهی مورد احترام اهالی روستا هستند. 

است که بر اثر صاعقه، آتش گرفته و قسمت اعظم آن نابود شده است. زنان برای آن احترام 
سید ابراهیم واقع در روستای بجار  ۀکنند. کنار بُقعآن شمع روشن می ۀتن زیادی قائلند و بر

آن به چهارمتر  ۀرافراشته است که دورِِ تنباغ از توابع الهیجان، درخت آزاد قطوری قد ب
 2«رسد و اهالی سخت به آن اعتقاد دارند. این درخت معروف به آقاسید بازو است.می
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شوهرکرده یا عروسان جوان که مدتی  برخی از دختران تازه»نویسد:  وی در ادامه می
شان  ند تا حاجتکن می زاده محل رفته و نذر اند، به امام دار نشده اما بچه ،است ازدواج کرده

دیگر[ گاره  ةهای کیش ]شمشاد یا هر درخت نذرکرد های درختچه برآورده شود؛ میان شاخه
gâre گهواره( می(بندند؛ بدینشکل که باریکهًسبز است، با دو  ای از پارچه را که معموال

وند. روز بعد رکنند و میدار شدن میبندند و نیّت بچهنازک می ۀرشته نخ کاموا به دو شاخ
برگِ درختی افتاده باشد، به این معنا است که به زودی  ،سبز ۀآیند، اگر داخل پارچکه می

زنند، به این صورت که اگر برگ به حالت محدب شوند. گاه با برگ تفأل میصاحب بچه می
  1«افتاده، صاحبِِ پسر و اگر به حالتِ مقعر افتاده، صاحبِِ دختر خواهند شد.

های کشورمان و در  جِِ جسمانی مردان و زنان با درختان هنوز هم در آبادیرسمِِ ازدوا
یاد سیدمحمدتقی  هندوستان و سایر نقاط مشرق زمین برقرار است. استاد فقید زنده

از میان »نوشت: « احترام به طبیعت از پرستش تا ازدواج»ای با نامِِ  میرابوالقاسمی در مقاله
انگیز با روایات  سال، درخت گردو دارای سرگذشت شگفت دار و کهن درختان جنگلی و میوه

های توتمی است. این درخت که دارای عُمرِِ طوالنی است برای مقاصد  تر برخاسته از اندیشه بیش
عنوان  شده در این خصوص کم نیست و باز به نوشته یها نامه د و وقفشو خاصی نیز وقف می

شود و گاه چندنفر  نامه از درخت گردو نام برده میهای ازدواج و در صورت جهیز مهریه در قباله
های مناسبی ند و غالباً درختان گردو دارای نامشو در مالکیّت بر درخت دارای سهم مشترک می

درختِ گردو، ة ترین اندیشه عمومی دربارشده است. جالبیان شناختهیهستند که برای روستا
تر یا زن، در شرایطی که چند شوهر را از دست در امر ازدواج با دخ» 2«واسطه قراردادن اوست

یا هر درخت دیگری که مورد احترام است، عقد « آقادار»داده و در ازدواج بعدی، ابتدا با درختِ 
 .«نمایدبندد و چند روز بعد طالق گرفته و با خواستگار بعدی ازدواج میمی

بن روی داد، آن را از زبان هزار تنکاکه در روستای شهرستان سه نگارنده برای آخرین بار
اند و هرسه از کُلِِ ماجرا آگاه بودند، در سال( روایت کردهکُهن مرد نفر )یك زن و دو سه
 نامی از و با عبداهلل« بَدَنگُل»ی بود با نامِِ یرو و زیبادختر ماه»آورم: جا به اختصار میاین

نان بدون فرزند به خوبی و خوشی کند. زندگی مشترک آآباد ازدواج میآباد خرمآبادی تازه
د. چندماه بعد، خواهر  در اثر بیماری وفات کرسال بعد، عبداهللکه یكگذشت تا اینمی
کند. پس از دو سال، بَدَن ازدواج می بود، با گلمیرد و شوهرِِ او که نامش عبداهللبَدَن میگل

بَدَن با خواستگار . پس از آن گلبَدَن را تنها گذاشت هم به دنیای باقی شتافت و گلعبداهلل
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بَدَن با نماید. عُمر او هم کوتاه بود و گلهزار عقد و ازدواج مییِِ سه«اَرو»سوم از آبادی 
بَدَن را در خواستگار چهارم از همان آبادی ازدواج کرد. که او هم عاقبت خوشی نداشت و گل

ی کرد. اندوه زندگوبا غمغُربت تنها گذاشت. ناچار به روستای خویش برگشت و مدتی 
حل که با او اختالف سن هم داشت، و از طرفی با از دست دادن خواستگار پنجمی از همان م

کرد، تن به این ازدواج داد. اما زندگی با او هم چندان ی مییاقوام نزدیك خود احساس تنها
دوزی و ، در خانه گُلی را تجربه کرد. او برای ادامه معیشتیبَدَن باز تنهادوامی نداشت و گل

کرد. مصمم شده بود که دیگر تن به ازدواج با کسی ندهد. اما بافتنی و برای مردم کار می
نامی از همان «عزیز»که حرفِ مردم در محیط کوچك، پُشتِ سرش بود! تا این زخم زبان و

اند، رفتهبَدَن پنج شویش به کام مرگ دانست که گلحل خواهان ازدواج با او شد. عزیز میم
حال، ازدواج با او را پذیرفت. اما ایناگر با او ازدواج کند، به سرنوشت آنان دُچار خواهد شد! با

بَدَن را بدون مقدمه با عزیز عقد نمایند، زیرا معتقد بزرگان و اقوام عزیز حاضر نشدند که گل
بان گنجشك( که در میرد! پس نیکوست که ابتدا با درخت وَن )ززودی می هبودند که او هم ب
گویند بیش از پانصدسال عُمر دارد، و مورد احترام مردم است، عقد شود، بعد مُحل بود و می

گویند خطبه عقد را شفاهی با درخت خواندند و چند روزِِ بَدَن عقد و ازدواج کند. میبا گُل
ن بود، در طول بَدَد. او در حقیقت، هفتمین شوهر گلکربَدَن با عزیز عقد و ازدواج بعد گل

سن  تابَدَن شان، خداوند چهار فرزند به آنان داد. دو دختر و دو پسر. گُلزندگی مشترک
بَدَن چندسالگی با عزیز زندگی کرد و سپس در گذشت. عزیز هم پس از مرگ گُلوهفتاد

روانه  ها شد. وقتی خواست خواستگارگویند جوانی عاشق دختر آنچندسالی زنده بود. می
ند، اقوام نزدیك جوان مانع شدند و گفتند تو هم به سرنوشت شوهران اولیّه مادر دختر ک

ها را خرافات دانست و سرانجام با آن دختر بَدَن( گرفتار خواهی شد! اما جوان این حرف)گُل
دوهزار تنکابُن « اشکورمحله»کنند. در روستایهاست که با هم زندگی میازدواج کرد و سال

نام زرافشان، سه شوهرش را از دست داد. او برای ازدواج مجدد، با درخت سیب خانمی با 
د و کرازدواج « تراش محلهشانه»خطبه عقد خواند، پس از آن با شخص چهارم از روستای

در روستای  ...سال بعد خشك شد. نظیر همین مورد برای خانم فاطمهدرخت سیب یك
 «دوهزار روی داد.« بَرِِسِه »

که اثری پژوهشی و میدانی است، از دو درختِ چنار خاطراتی « ظرکردهن»در کتاب 
 دارد که هر« درختامام»در باالشهرستان الموت قزوین، دوتا »آورم: اختصار میه آورده که ب

سال است. دو چنارند. یکی توی کوه درآمده و با محل فاصله دارد و جزو درختان کهن
آید باال. نه آن را زند میریزد و دوباره شاخ و بال میشود و میبار خشك میهرچند سال یك

شود. نه پوسد و از نو سبز میمی ،شودسوزانند. خودش خشك میبُرند نه هیزمش را میمی
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جا استراحت کند. نه دشت است که آدمی برود آن ؛ی است که گاو و گوسفند بچرندیجا
 «تر از چنار.قدم آن طرفجاست دهای هم آنچشمه
هم « درختِ حیاط کبل ذوالفقار»چنار دوم داخلِِ آبادی لبِِ جوب است. به آن »

باهم » :گویدسر شده است. حلیمه خاتون میگویند. پیرتر از آن یکی است. کُهنهمی
قدری پهن است اش بهتنه «ند...ا ها را نهال زده وقت این درخت داند چه کسی نمی! خواهرند

اند. هاشان را پُشت آن انبار کردهها وسایل دور ریختنیسایهمکه خود شده است یك دیوار. ه
چندبار آمدند  ...نشستم و به دخترم  شیر دادم« درختامام»زیر  ؛جاستیك نیمکت هم آن

که به حرف ذوالفقار زیر بار نرفتند. تا این درخت را بخرند و بیندازند، بازماندگان کبل
دادن و نذر و نیاز کشی و قربانیشیالن ...ثبت شد خودشان بدون اجازه جزو منابع ملّی

شدند و زیر ها جمع میشد. تمام محلیدرخت انجام میاش زیر همین امامکردن، همه
پختند و ناهار آبگوشت کردند، میکشی میجا خرجکردند، هماندرخت را فرش می

 «ی برود.سالی از این آبادکردند تا بیماری و خشكخوردند. بعد دعا میمی
مقدس و احترامش  ،کرده باشد گویند درختی که بیش از صدسال عُمرمردم محل می»

اند. قبل از چهارپُشت قبل از من این درخت را دیده»گوید: واجب است. افراسیاب اسدی می
درخت متولی کردند. امامشب فانوس روشن میبهجا، زیر درخت و شبآمدن برق به این

اش نکند. شکوفه زارعی تعریف ند که کسی از درخت باال نرود و زخمیداشت و مواظب بود
رفتیم فانوس را روشن می ،که غروب اذان بزنندکرد ما پنج خواهر بودیم قبل از آنمی
کشید تا فانوس را روشن نکنید، حق گرو می کردیم به نوبت شبی یك نفر. مادرم شرطمی

گفت این نفت را فقط داد. میکرد و مینا نذر میید خانه. نفتش را کبل رعیندارید شب بیا
درخت را خیلی قبول داشت و جاروکش درخت هم بود. در قدیم خرج این فانوس کنید. امام

های درخت را برای بار شاخهکرد یكافراسیاب تعریف می ...بستندهایش تب میبه شاخه
ها آتش خبر همه کیسهیمسجد محل سوزاندند، زغال درست کردند ریختند توی کیسه. ب

  1«رسد.به مسجد هم نمی یدرخت حتگرفت. به تعبیر خودش چوب امام
 زاده قرار آباد بخش کوهستانِِ تنکابن دو اصله درخت افرا در حیاط امام در آبادی تازه

خ اداره منابع طبیعی  61ـ60در سال »گویند: داشت که بسیار تنومند بود. مردم محل می
کنندگان مانع شدند و گفتند این ها را داده بود. اهالی به آمرین و قطعاری آنبرددستور بهره

پای شما واند! اگر ببرید، دستها آقادار هستند و نظرکرده این ،ها را قطع نکنیددرخت
به  ،ها را بُریدند و بار کامیون زدهیکی از درخت ،شکند. آمرین گوش به حرف اهالی ندادهمی

                                                                                                                                              
 .85تا  90، صص 1389آموت، تهران،  نشر ،(یالموت غرب های زاده امام یو باورها ها نیآینظرکرده ) .فرشته ،یبهرام 1
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که یك سومش را ارّه کرده بودند، ادند. اما آن دیگری را مانع شدند و با اینتهران انتقال د
 نمایند.کنند و نذر میهنوز برسرِِ پاست و مورد احترام مردم است و پای آن شمع روشن می

ی بدون اطالع بزرگان محل، آقادار را یآباد تنکابن سودجوخرم (sotay)« سوتای»در آبادی
آن، مردم محل جمع شده و اعتراض کردند. ولی او با ارّه موتوری فروخته بود. موقع قطع 

 گویند زیاد زنده نماند.مشغول بود که خون دماغ شد و دستش آسیب دید و زخمی شد و می

ی یخاطر دارم کالس ششم ابتدازاده مختار قرار دارد. بهآباد نشتارود امامدر روستای فقیه
زاده مختار جمعی تاسوعا و عاشورا به امامتهبودم. پدرم گفت خرداد قبول شدی، دس

گرید! رویم. شنیده بودم که در حیاط آن، درختِ شمشادی است که روز عاشورا خون میمی
ها از جمله شمشاد و زاده محل، در میان انبوهی از درختولی من ندیده بودم. آن موقع امام

پدر و روزشماری برای  ةن از وعدهای دیگر قرارداشت. کارنامه را که گرفتم، شادمادرخت
مُرداد فرا رسیده بود. کفش و کاله کردیم و تا پیش ازاده مختار در روز عاشورا. رفتن به امام

زاده رسیدیم. جمعیتی از راه دور و نزدیك آمده بودند. از ظهرِِ تاسوعا با پای پیاده به امام
کرد، رفتم. گاه که خون گریه میای گرفتیم. و من برای تماشای درختی برای اسکان کُلبه

چکید و شفاخواهان که آن را دوره کرده ندرت آبی نزدیك به رنگ خون از درخت میبه
گفتند از صبح فردا که عاشوراست، خوردند و به نوبت ایستاده بودند و میبودند، آن را می

 تری گریه خواهد کرد.خون بیش
آب بهپییچید. پدرم او را برای دستبه خود میام از درد ییهای شبِِ عاشورا، دادر نیمه

رو شد. دید  هبیرون از کلبه بُرد. در آن شب پدرم با چیز عجیبی که انتظارش را نداشت، روب
گریست باال رفته و پارچِِ متولی از روی نردبانی که تکیه داشت به آقادارِِ شمشاد، که خون می

ین آمد، بازویش را گرفت ید. همین که پاآبی در قسمت فرو رفتگی و پوسیدگی آن خالی کر
ای خورد و دست به ریشش برد و ملتمسانه روی خویش دید. متولی یکّه هو پدرم را روب

 گردیم به خانه. برمی ،صبح که شد پدرم به ما گفت جمع کنید «روزی مرا قطع نکن!»گفت: 
سرِِ راهِ دهستان  گردن و بردیواره کوهی که اولین ارتفاعات جنوبی دهستان قلعه بر

که اگر هر کسی تب داشت و به آن باورمند  ی بود«داربَستب»دوهزار تنکابن است، درختِ 
 ،اش قطع شود. این درخت از بین رفتهبست تا تبرفت پایش و به آن دخیل میبود، می

 هنوزم در محل شهرت دارد.« داربستب»ولی مکانش به 
واقع در گُلیجان ییالقی که با تنکابُن نزدیك به  درخت بلوطی در آبادی الکتراشان،تك

تر عُمر خوردگان محل معتقدند که از پانصدسال بیشکیلومتر فاصله دارد هست که سال 50
ای هست که همیشه آب دارد. تر است. در نزدیکی آن چشمهآن از پنج متر بیش ۀدارد. تن

های آن پارچه سبز به شاخه کیلومتر است. در گذشته 3تا  2این درخت تا آبادی بین 
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مردم محل را دعوت کرده و پای  ،یافتندچه شفا میکردند، چنانبستند و نذر میدخیل می
ی یهای قربانی را در جادادند و استخوانجا اطعام میکردند و در همانقربانی می« آقادار»

ر این درخت را برای های اخیر، حفاران سودجو زیکردند تا حیوانات نخورند. در سالدفن می
اند های درشتی را زیرِِ آن و در گودال گذاشتهاکنون سنگاند. همخاکی خالی کردهزیر یافتن

 تا در اثر باد و طوفان محفوظ بماند. 

یاد دکتر منوچهر مند استادم زندهههای اندیشگردم و به تالشقرن قبل برمیبه نیم
مندِ آثارباستانی دانش ،نام و پژوهنده و گِردآورنده هشناسی بکنم، وی که ایرانستوده یاد می

ویژه در زمینه  همند، بو فرهنگی مردم شمال ایران است، و صاحبِِ تألیفات بسیار ارزش
شناسی، که پیوسته مایه غنای اثر همیشه ماندگار او است. ی در شمالیهاتصحیح تاریخ

بررسی پزوهش میدانی از اماکن مقدس و  دکتر ستوده در این اثر )از آستارا تا استراباد( به
های مقدس و مورد احترام مردم ها به درختها و گذرگاهزادهتاریخی پرداخت و از حیاط امام

ده است. او در کرگیری ها را اندازهدرخت ۀها را عکس گرفته و تناشاره کرده و برخی از آن
جا به چند ا دسته بندی کرده و در اینههای آنها را با ذکر گونهاین اثر، فهرستی از درخت

 د.شوها اشاره میمورد از آن
قطر زاده ابوالقاسم در دهکده جزمای دوهزار تنکابن بهامام ۀدرخت آزاد در گورستان بُقع»
قطر آباد، بهولی ةالدین در دهکددرخت بلوط در گورستان بُقعه میرشمس»، «متر.سانتی 560
آباد ناحیه خرملوط در گورستان بُقه آقاشیرعلی در دهکده میاندرخت ب»، «متر.سانتی 680

الدین در دهکده زاده سیدقوامدرخت بلوط در گورستان بُقعه امام»، «متر.سانتی 640قطر به
متر در همان سانتی 260قطر  هدرخت تادانه ب»و  «متر.سانتی 540قطر آباد بهکبودکالیه خرم

 440قطر  هدر گورستان بُقعه سیدالوافی در کالرآباد ب درخت سروی عجیب»، «گورستان.
قطر  هآباد بدرخت شمشاد در گورستان بُقعه آقاسیدعلی در دهکده مزرک خرم»، «متر.سانتی
 «متر.سانتی 160

ناحیه زاده شیرعلی، واقع در روستایِِ میانهای پیرامون امامنگارنده جهت بازدید درخت
رسید در حال نظر میبود، به« آقادار»ده و درخت بلوطی که رکآباد تنکابُن، مراجعه خرم

 ۀسوی بُقعه افقی آمده بودند، را بُریده بودند. و شاخی که بههایخشك شدن است، و شاخه
طرف گورستان آمده و نیمی از آن قطع شده بود. و  شود، بهدیگری که در تصویر مشاهده می

 505آن  ۀشمع نذری مشاهده شد. قطر تنآن آثاری از دخیل بستن و  ۀتنینیدر پا
خورشیدی از درخت  1350یاد دکتر ستوده در سال متر بود. بنابر پژوهش زندهسانتی

زاده مشاهده نشد. شاید پیرامون امام متر ثبت کرده بود، درسانتی 640آن را  ۀبلوطی که تن
 اند.قرن سال، خشك شده و آن را قطع کردهدر طول نیم
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جا الدین واقع در کبودکالیه تنکابن بود. در محوطه آنزاده سیدقوامدید دیگر از امامباز

همین درخت را تنۀ  دکتر ستوده رسد کهنظر میمتر بود. بهسانتی 690 ۀدرختِ بلوطی با تن
آید که آیا این  جا این پُرسش پیش می در کتابش ثبت کرده بود. در این ،مترسانتی 540

متر بود؟ یا درخت بلوط دیگری بود  سانتی 540تنه آن  50است که در سال همان آقادار 
برف و طوفان شکسته و خشك شده و سرانجام بُریده شده است؟!  که شاید در اثر پیری و

یابد؟ در متر افزایش میسانتی 150آن ۀسال، تن 50چه همان درخت باشد، در طول  چنان
پذیر هست. زیرا به نوعِِ آن سیدم، گفتند این امکاناین زمینه از کارشناس جنگل و مرتع پر

زاده، درختِ بلوط دیگری هم بود که گفته متولی امامگاهی که هست بستگی دارد. بهو جای
چندسال قبل خشك و بُریده شد و هنوزم مقداری از ریشه درخت باقی است. نشانم داد و 

های بود. متولی اظهار داشت درختمتر سانتی 600آن را اندازه گرفتم و محیط دایره آن 
علت خشك شدن، قطع شده است. و من در همین محوطه در پیِِ دیگری هم بودند که به

متر نوشته بود و سانتی 260درخت تادانه )آزاد( بودم که دکتر ستوده قطر تنه آن را 
ا، دخیل ه، و ازدواج با آن«آقادار»های مقدس یا های دیگری از درختنمونه مشاهده نشد.
ها در تنکابُن و پیرامون آن ها و گذرگاهزادهها و امامجای آبادیکردن درجای بستن و نذر

 است که اگر در این گفتار نوشته شود، موجب مالل خواهد شد.
 .یدیخورش 1400ماه  گردن. اول بهمن تنکابن، دهستان قلعه

 
 



 

 

 
 
 
 

 )مقدس( کیزماتیدرختان کار
 ر فرهنگگ پژوهش/  یسر دوآب یجعفر یمحمدعل

 
 
 
 

 یانیروستا، گیالن رودبار شهرستان روستاهای از بسیاری در پیش سالشصتپنجاه حدوداً
 .اند بوده قائل  توتم و تقدس نوعی درختان از بعضی به

 و سبزهمیشه و خودرو سرو نوعی) زربین: داشت وجود درختی واریته و نوع سه معموالً
 در که درختان این به .(ceghe Dar=  دارسق (sa Dar) دارسه ،چنار ،(گشن و برگورشاخپُ

 درخت) نظرکردادار ،اندبوده روییده روستاییان آلودوهم و العبورصعب جاهای متبرکه، بقاع
 نه و شکستهمی نه است،  بریده می نه را درختان این کسی .گفتندمی آقادار و( نظرکرده

 .اند بوده غیرمثمر و میوهبی کامالً درختان این است؛  سوزانده می
 که اند بوده دختران و زنان فقط اما اند؛نگریسته می درختان این به احترام دیده به مردان

 و وامانده و درمانده و آرزومند دختران و زنان یعنی اند؛ بسته می دخیل درختان این به
 به روانی و روحی های بیماری رفع و حاجات شدن برآورده عنوان به چیزها از خیلی محتاج

 پارچه هر نبود اگر و سبز معموالً ای پارچه نوار مقداری یعنی ؛اند بسته می دخیل ها آن
 تضرع و دعایی وارزمزمه و دلدرد و اند زده می گره درختان این از ای شاخه به را دیگری

 نوک فقط که دبو زیاد قدر آن ای پارچه نوارهای این مواقع گاهی. اند شده می رد و کرده می
 .بود پیدا درخت
 اسطوره و باور کدام به درخت به بستن دخیل و زدن گره پارچه این نیست معلوم من بر
 تربیش دختران و زنان نیازهای و مرادها! شود؟می مربوط زمان کدام در و قوم کدام

. است بوده روانی و روحی هایبیماری و غشی افراد بهبودی شدن، شوهردار شدن، فرزنددار
 رودبار باالبازارکوشك قدیمی روستای در پیش سال چند همین که شوممی یادآور پایان در

 زیتون، (Emom ze) زه اموم نام به داشت وجود زیتونی درخت بلند چنداننه ایصخره روی
 استفاده آن زیتون از کسی یعنی ؛بود تابو و توتم نوعی روستا مردم برای درخت این. امام



700    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 مگیجه و کالچ فقط را آن زیتون هایدانه. شکستنمی و بریدنمی را آن کسی و کردنمی
 ورشو در گفتندمی اند،آمده بلژیك اروپایی کشور از که آنانی. خوردندمی( گنجشك و کالغ)

 وقف را آن درختان هایمیوه جاآن شهرداری که هست دارمیوه درختان از پر پارکی
 پرندگان فقط ندارند، استفاده حق هاآدم ،هامیوه این از و است کرده آسمان پرندگان

 .گیرندمی منقار به میوه و نشینندمی هادرخت روی و آیندمی
 شمسی 1400 آذرماه ،رشت

 
 



 

 

 
 
 
 

 «شوزهیماه سریت»درباره جشن  يمختصر
 / محقق تاریخ و فرهنگ یپناه لموک زدانی اریط

 
 
 
 

های آن با جشن برخی مغایرت این جشن فرخنده وویژگی الزم است پیش از پرداختن به
 آیینی تیرگان )تیرماه سیزه روز( به این نکته اشاره شود: 

ها، از های فرهنگی، هنری، باورهای آیینی و زبان ما مازندرانیکه تمامی میراثباور این
میالد که به  ل هزاره اول پیش ازیتر، از اواباشد که از هزاره دوم و یا پیش یآن اقوام ایران

بنا به گواهی  .صورت مهاجر و یا مهاجمچه به ،اندکرانه جنوبی دریای مازندران کوچ کرده
ها، تپورها، آماردها و مازندران باستان چون وهرگانی مند، با وجود اقوام قدرتااوست

نوب ساله که فالت ایران و آسیای جها با تفوقی هزارانها تحت نام قوم برتر کاسیهوریانی
. ستیاندیشاند، محترمانه باید گفت بسیار سادهثیر خود داشتهأها تحت تغربی را سده

های ساکن در این کرانه دارای هنر انتزاعی انسان ،پیش از میالد 11حداقل از هزاره 
قاعده شکل شان بهصورت قوم، زباناند و در هزاره هشتم پیش از میالد بهای بودهبرجسته

توان آنان را مردمی گنگ و منتظری به ل هزاره اول پیش از میالد، نمییا اواگرفته بود ت
طور بدیهی هضم ها زبان گفتاری بیاموزند. بهها از راه برسند تا به آنحساب آورد که آریایی

ویژه  شناختی قابل توجه به های باستان یرا بنا به یافته؛ زهایی بسیار دشوار استچنین دیدگاه
اخیر، حکایت از آن دارد تمدنی درخور بنا به تعریف آن دوران در کرانه جنوبی  دهه در پنج

طور اعم وجود داشته که  مارلیك به دریای مازندران از گرگان، بهشهر، کالردشت، تالش و
تاکنون  «تاریخ میراث استان مازندران»چنین گمان و استداللی بسیار چوبین است. اگر چه 

های گوناگون با داران رشتهگران، فرهیختگان و دوستهشتدوین نشده باشد تا پژو
برخورداری از آن و با توجه به تخصص خود آثار درخوری را پدید آورند. منتها اسناد پراکنده 

 .ید این نظرستؤرس است که مفراوانی در دست



702    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

یسه در مقاچگونگی برگزاری جشن تیرماه سیزه بنا به این درآمد کوتاه، در ذیل نگاهی به
شود، تا به این مهم اشاره شود که در بطن برگزاری جشن تیرماه با جشن آیینی تیرگان می

 .آیدنظر میسو بهسیزه تا چه اندازه صبغه ایرانی بودنش نا روشن و کم
های تدوین تاریخ در تبیین این نگاه شایسته آن است که گفته شود از جمله پیچیدگی

ست که در میان ها، باورها و برخی مراسمییص آیینمازندران، چگونگی شناخت و تشخ
صورت ها مرسوم بوده، که بعدها، بهقوهای کهن مازندران باستان، پیش از ورود آریایی

بردارشدند یا ممکن است بنا به شرایط زیست مشترک، رسمی از رسوم آیینی ایرانی نام
که از وجود آمده باشد ن بهشاها در باورهایهای اندیشگی با حفظ برخی ویژگیمشابهت

زرتشتیان را نسبت به آفرینش گاو، اشاره کرد که در اوستا و  آمیز توان نگاه احتراممی هجمل
نخستین آفرینش اهورامزداست. گرچه از زمان پیدایی این تفکر در میان اقوام  وبندهش جز

از هزاره  حداکثرمنتها آغازعصر زرتشت را  ،ایرانی مزداپرست آگاهی درستی در دست نیست
که اندیشه قداست گاو در مازندران به هزاره پنجم آن اند، حالدوم پیش از میالد دانسته

 .گرددپیش از میالد برمی
رسمی ست که در میان اقوام کاسپیان کرانه  ،ستاستوِِاحترام به سگ که از خصوصیات اَ

اند  این امر شریك بوده سایگان ایشان هیرکانیان نیز در جنوبی دریای مازندران، که هم
واالیی  های مازندران نیز از مقام بسیاررایج بوده است که در افسانه ،( 782)تاریخ ماد ص 

ها  در کنار ما مازندرانی ،با این اشاره که سگ از هزاره یازدهم پیش از میالد .برخوردارند
مازندران باستان، های آمده در تاریخ پرستی بنا به گزارشحضوری پررنگ دارد و کیش سگ

های ساکن در کرانه جنوبی دریای مازندران متداول بوده که به ظن نخست در میان کاسی
اسب است که به نجابت  ها نیز گسترش یافت. مورد دیگرقوی بعدها این رسم بین آریایی

در )ایران های ساکن در این کرانه، نماد الهی داشت، آوازه دارد. این حیوان هم در نزد کاسی
شناختی در گوهرتپه بهشهر، پیکرک اسبی های باستان( بنا به یافته70ص  ،تاریخ دم سپیده

با این  .دست آمدینات، دهنه و یراق مربوط به اواخر عصر مفرغ و آغاز عصر آهن بهیبا تز
وجود آمد و نه سنت تدفین گری بهکید که در دوره مزبور نه تغییری در فرهنگ سفالأت

 .های ایرانی نسبت دادبود تا بتوان آن را به قومی مهاجر و یا مهاجم از جمله قوم تغییر یافته
صورت ها بین اقوام باستان بهها، باورها و رسمهای فرهنگی از آیینبستانبا این همه، بده

  امری متداول جریان داشت.
قان در ها، آن است که برخی محقست، نکته حائز اهمیت درباره برگزاری جشنگفتنی
ویژه ها، بههای ایرانی پیش از زرتشت و پس از زرتشت، نسبت به برگزاری جشنمیان قوم

آن است  خواه، برکه نگارنده اوستا، دوستچنان ؛ی را دریافتندیهاآغاز سال ایرانیان تفاوت
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یکی تابستان بزرگ که از آغاز  ،شدسال در ایران باستان به دو فصل تقسیم می» که:
تا پایان مهرماه بود و دیگری زمستان بزرگ که از آغاز آبان تا پایان اسفند طول  فروردین

آغاز سال ایرانیان در مهرماه  «زرتشت»نماید که پیش از رواج آیین چنان می .«کشیدمی
)شاید برابر با جشن مهرگان بوده( و پس از گسترش آیین مزداپرستی، ماه فروردین آغاز 

چه در مازندران نکته قابل توضیح به این نظر آن است که آن شمار آمده است.سال به
که شایسته اشاره آن .بود، نه آبانگان و نه تیرگان شوشد جشن مهم تیرماه سیزهپرداخته می

و  «تیرماه سیزه»ها در دو فصل متفاوت مشهور به نامی دو جشن، و سورآفرینی آنهم
ها از توان به حساب آورد که تفکیك آنی مییهادر زمره آن جشن «تیرگان ماه تیر»

کار گرفته شده  نمادهای به زیرا چگونکی برگزاری، ؛رسدنظر نمیدیگر چندان پیچیده بهیك
 .توان آن دو جشن را یکی ندانست و زمان برگزاری آن، چنان روشن است که به آسانی می

های فراوانی  جشن ایرانیان تا شب یلدا و پس از آن، که، از آغاز سال نو نخست آن
شو  کدام شباهتی به جشن تیرماه سیزه شد که هیچ منسوب به اقوام ایرانی برگزار می

کنند بسیار ضعیف  های برگزاری تا حدی شبیه هم جلوه می مازندران ندارد. اگر برخی رسم
عنوان محمل و یا بهانه برگزاری  داد را به جشن آیینی تیرگان دو رخزیرا  ؛ست رنگ و کم
آمده، آیین برگزاری جشن را برپا  دست های به نهاد خود دارد که بابت پیروزی ن درجش
ست. در واقع موضوع  ا فقط رسم برگزاری مطرح ،شو دارند. منتها در جشن تیرماه سیزه می

طور غالب ستیز عنوان یك باور در خود رسم برگزاری نهفته است که بهمازندران به جشن در
ست که انسان آگاهی الزم ایدورهبه این جشن مانند تیرگان مربوط  اًبا طبیعت است. ظاهر

بلکه  ؛با این تفاوت که مانند جشن تیرگان آیینی نیست ،را در شناخت قوانین طبیت نداشت
 .راه با برخی نمادهای ابتدایی که صورت بدوی داردهم ،زمینی است
روز است. منتها اجرای مراسم  گان دررمراسم آیینی برگزاری جشن ایرانی تی که دوم آن

برگزاری جشن مازندرانی در شب است. اما چرا روز و چرا شب؟ در باورهای آیینی زرتشتی، 
رانی اهریمن در حکم ست، رها شدن ارواح خبیثه، دیوان و پریان وتاریکی نماد نامبارکی

یعنی  ،ودشحتی جشنی که در شب یلدا )یا میالد مهر یا خورشید( برگزار می .شب است
منتها  ،وردی برای باورمندان یلدایی نداردآست. خود شب دستاپیروزی روشنایی بر تاریکی 
تیرماه سیزه یعنی شب با شگون، شبی که باید به  .طور نیست در جشن تیرماه سیزه این

این شب مبارک،  ست. شبی که جشن باروری .ت آن درآمد نه رو در روی آن ایستادئهی
گری با نام  ت پنهانئفظ اسرار درون است. که فرشته شگون شب در هیحا ،مانند حجاب

ر را زندگی بَ و بار یابد تا زن نازا و دختر دم بخت و درخت بی تظاهر می «زنشیشالل»
 ،قدم باشد نام و خوش باید خوش ،ای بخشد. این فرد که شخصیت مادی دارد نه اسطوره
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فرشته ، همان اندازه که تیشتر .شب آگانه استیعنی انتخاب فرشته  ؛مانند خود شب متبرک
قول پورداوود خور دارست که بهرباران با دارا بودن صفات شایسته و نیکو از مقام واالیی ب

زن در کسوت فرشته شگون شب با شیش(، الل325، ص1ج  ،هافرشته ارزاق است )یشت
برگزاری جشن تیرماه ست. هایش موجب باروری نباتی و حیوانی و انسانینواختن ترکه

سالی طور که تاراندن دیو خشكست علیه نازایی و سترونی. همانستیزی یارویی وور، سیزه
های دور، در جشن تیرگان در روز تیر از ماه تیر انگیز، به دوردستیعنی افراسیاب هراس

طور این یعنی فرازمینی نه مادی. بنابراین، ،ای داردکه صورت اسطوره، گیرتوسط آرش کمان
هاست که تر از جشن تیرگان ایرانیلحاظ قدمت کهننماید که جشن تیرماه سیزه بهمی

شو، شب دیوان نیست، شب در جشن تیرماه سیزه ،ست. بنابرایناآمیخته به آیین زرتشتی 
، شب تیرماه یباورمندان اقوام ایران کده ارواح خبیثه نیست. برخالف نظرطور مطلق پنهانبه

 .زندرانی، برابر با وحشت نیستسیزه ما
حتی حیوانات  ،که زدن ترکه بر تن زن نازا، دختران دم بخت، درختان سترونسوم آن

گر آن همه بیان ،بختی و سالمت استهم از جنس انار که سمبل امیدواری و نشانه خوشآن
فصل  ،باید مرد باشد زن که حتماًشیشاست که در این شب باشگون و مبارک از سوی الل

بلکه برعکس  ؛کند. در این شب جنگی با سیاهی نیستیك دوره زایش را تداعی می
طور ناشناس زن باید صورتش را مانند شب سیاه کند تا به شکل شب درآید و بهشیشالل»

زایش، سترونی را دور دارد و سورآفرینی برپا کند. نکته  ۀدر این جشن باروری با نواختن ترک
سبب برگزاری جشن تیرماه سیزه، در نهاد رسم برگزاری آن نهفته  مهم همین است که

چون مبارک و باشگون است. نه روز پیروزی بر دیو  است. شبی که شب است و قداست دارد،
 باروری شب شگون و ،تیرگان جشن روز شگون است و تیرماه سیزه ،سالی. بنابراینخشك

متفاوت است. بنا به این تمایز، باید درباره  که بسیار با باورهای آیینی اقوام ایرانی ،است
 ممزوجی این دوجشن، تردید کرد. 

زبان در کام  زن است که باید مانند شب در سکوتی رازآمیزشیشدهانی اللبسته ،چهارم
بخش چه در عرصه زندگی نباتی، حیوانی و انسانی ای نجاتحال مانند فرشتهدر عین گیرد و

عهده بگیرد تا زایندگی را به ارمغان آورد. ست بهرا که سترونینقش رهایی از دست دشمن 
بلکه  ؛آیداین مراسم، پلیدی نیست. آخر خط هم به حساب نمی سیاهی در ،بنابراین

 خوانی ندارد. ست که با باورهای اقوام ایرانی هراسان از تاریکی همایمنی خوش
 .چو ایران نباشد تن ما مباد .ی هستیمدر پایان باید یادآور شد تردیدی نیست همه ما ایران



 

 

 
 
 
 
 النیشهرستان رودبار گ يدر( در روستاهاهزه بنی)س درهب زدهیروز س نییآ

 / محقق فرهنگ مردم گیالن یدوآبسر یجعفر یمحمدعل

 
 
 
 
 سال تحویل به مانده هفته یك خانه هر زن ،رودبار سپیدرود غربی روستاهای از بسیاری در
 پهن ظرفی در ،کرده مرطوب را ماش یا و عدس یا گندم مانند حبوبات کمی (نوروز عید) نو

 تقریباً جای در و انداخت می رویش نازک ای پارچه و ریخت می دستی پیش و بشقاب چون
 نیش هایش دانه تا زدمی( آوشه) آن روی آب کمی روز هر و گذاشت می اتاق داخل گرمی

 (.شود شکافته=  بزند جوانه) بزند
 کنار و طاقچه روی را زده جوانه های دانه حاوی ظرف و داشت برمی را پارچه سپس

 گیاه(.پاشید می آن به آب قطرات) زد می آوشه آن به روزانه و داد می قرار نور روی هروب پنجره
 گرفت می قرار نوروزی سین هفت سفره روی و کرد می رشد و کشید می قد کم کم یدهیروتازه

 .ماند می اتاق طاقچه روی در باروری و سبزه و شگون عنوان به، در هب  سیزده روز تا و
 روانه شادی و شور با ،لذیذ و خوب غذایوآب راههم خانواده اعضای دربه  سیزده روز در

 به معموالً را خانگی های سبزه این و شدند می سفیدرود سواحل و بوستان و باغ و طبیعت
 خود با را آن آب تا کردند می جوی و نهر رونده های آب داخل یا و سپردند می سفیدرود آب

 پسران و مردان خوش روز این در(. است  نشده معلوم من بر نمادین کار این فلسفه) .ببرد
 بازیمرغونا ،(بازی کمربند) بازیقیش بازی، توپ کشتی، چون متنوع های بازی ضمن معموالً

 سفیدرود آب روی مهارت با را کوچك و كسب و صاف های سنگتکه، (بازیپخته مرغ تخم)
 پله) برود پیش و بپرد آب روی مرحله چند صاف سنگ آن تا رقصاندند می و کردند می پرت
 .گرفت می قرار تشویق مورد او رفت می پیش و رقصید می تربیش کس هر مال .(بزند

 مشغول یا و بودند غذا و چای سازی آماده مشغول زارها سبزه روی هم دختران و زنان
 دانه پنج با بازی) بازهدسه چون زنانه های بازی و دل در کردن نیت و ها سبزه زدن گره
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 خوردن تاب نوعی=  الالییاللی) واخوردن موزیکال و وجوش رجنبپُ بازی نیز و( ریزه سنگ
 .بودند ،آورد خواهم را آن شعر پایان در که( قدیمی سنتی
 معموالً. بود جوان و پیر و گدا و دارا شادی روز( در هب زهسین) در هب  سیزده کالمیك در
 آب به نیت به ساعتی یك حداقل هم آن ،باشد بارانی هوا که این مگر ماند نمی خانه در کسی

 .رفتند می بیرون به خانگی های سبزه انداختن
 .بود جوان دختران و زنان مخصوص( خوردن تاب ـ  واخوردن) الالییالل بازی اما و

. زدند می گره هم به را آن دوسر و آویختند می درختی قطور ۀشاخ به را سالم و کلفت طنابی
 تاب روی خودش ابتدا بود زده گره و کرده آویزان درخت ۀشاخ از را طناب که کسی آن
 را اول خوردن تاب این .کند امتحان را آن گره و طناب تا خورد می تاب چندبار و نشست می

 .فتندگ می( واشیطون)
 تاب و نشستند می طناب گره روی سرپا یا و نشسته تك تك دختران و زنان سپس

 عمودی و افقی را متری چندین مسافت و نشسته طناب روی هم نفره دو گاهی خوردندمی
 و شاد کامالً بازی این ترانه. کردند می هلهله و خواندند می و زدند می کف و خوردند می تاب

 دل خوش اهلل نصرت یاد زنده مرحوم کتاب از را آن بندهای از ای هخالص که هست موزیکال
 :آورم می جا این در لویه

/  الالییالل / سرشا برارجونه مه / الالییالل/  سرشا پیرجونه مه/  (بار چند) الالییالل
 / االباالب جون برار مه/  الالییالل / تماشا بومن حاجیون / الالییالل / بپوشا پل منجیل
 الجونا ابریشم / زلفونا برارجون مه / طالوقونا انگور / چمونا جون برار مه / اعال رخت دکورده

 کلشکن و کیجه / آوای زن برارجونا مه/  الالییالل / کاغذونا نوسه / دستونا برارجون مه/ 
 خو / خونه بومه جون برار مه / الالییالل / آوای دارقفل غزقون / آوای زر بردنا زن / آوای
 الالییالل / بکونه خوب زندگی نشونه پلی خودش / دخونه نومزادا خو / سربمونه خونه

 برا عباس مشد ببردمو های / ببردمو های / آبستوم زنگول / آبستوم زر های / (چندبار)
 .خونوم هوایی مر مو / ندونم یکا الل / دبستوم

 
 



 

 

 
 
 
 

 و ترکمنستان رانیاخلق ترکمن  انیدر م «دربه زدهیس»
 (یشاغ)حالت ب یخالد )طواق( سعادت

 
 
 
 

شود تازه  چون هر شب که صبح می ،بدانیم که نوروز یعنی چه: نوروز عید نیست اوالً
کار ببریم  هدر ب هنوروز است یعنی روز از نو شروع شده است. ولی در مورد سیزده ب ،شود می

 سال.شود شروع وقت تازه یكنوروز می
معنای که سال را به چهار فصل تقسیم کردند که اوّلی بهار است که بهدلیل اینهنوروز ب

شوند و گل و بهترین شکوفایی است. )سبز است( چون درختان و گیاهان مرده زنده می
یعنی به تمام درختان و  ؛شوندسبز می ،زارها از زمین روییدهآورند و علفغنچه درمی

گویند نوروز آمده است. می ،کنندای را شروع میو عمر تازه ای داده شدهگیاهان جان تازه
 شود.سال شروع مییك ی کهمعنی اوّلین روزبه

چون  ؛هیچ معنی و مفهوم خاصّی ندارد ،در که روز سیزدهم روز سال است هولی سیزده ب
حتّی رسم هم  .فقط عادت است ،در روز سیزدهم بیرون رفتن یا سفرکردن اجباری نیست

 .شود بیرون رفت و سفر کردچون روز چهاردهم و پانزدهم و باالخره هر وقت می ؛نیست
چون درختان و گیاهان هنوز هم سبز و شکوفا هستند و هوا هم در حالت متعادل است و 

 بخش است.لذّت
 یم آخرین روز تعطیالت نوروزی است.یکه بگوهیچ دلیلی وجود ندارد به جز این

هایی شنیده شده است از علمای فاق عجیبی افتاده است. روایتهای قدیم یك اتّدر سال
های قدیم اسالم خیلی ضعیف وم شدند. وقتی که در زمانحها که مرتسنّن اعراب و ترکمن

های به مسلمان ،بود و کافران خیلی زیاد بودند و خیلی وحشی و جهل و نادان بودند
آزار  ،کردندداری میپرست بودند. بردهه بتکدلیل اینبه ،دادندتعداد آزار و اذیّت میکم

زمان خیلی کردند و پیامبران آنهای مسلمانان فقیر را غارت میآذوقه ،دادندجنسی می
جز ای بهکم بود چاره ،ها باشندولی چون تعدادشان که مسلمان ؛شدندافسرده و ناراحت می
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شن پیروزی برگزار کنند که این که روزی روزگاری کافران جتا این .تحمّل کردن نداشتند
 مراسم قرار شد در بیرون از شهر و روستا برگزار شود.

 .برگزار شود ،ها، در مراتع و در صحراهای سرسبز که روز سیزدهم نوروز بوددر جنگل
خواندند، مشروب کردند آواز میرقص می ،کوبی بودهمه کافران رفتند بیرون پای

کردند و مست بودند تا شب مشغول برگزاری مراسم جشن یخوردند، کارهای ناشایست ممی
 مرج بود.وکنند. هرجکار میدانستند چیخودشان هم نمی .پیروزی بودند

ا و هاهلل با چندنفر مسلماننام حضرت ابراهیم خلیل هپیامبری ب ،در این فرصت کم
همه را  ،را نابود کردند های کافران و یا خدایان کافراندست گرفته تمام بتها تبر بهصحابه

دیدند که تمام  ،لذا شب که کافران از سفر برگشتند .تار و مار کرده بودند و شکستند
زده شدند و خیلی حیرت، شان شکسته بود و کافران تعجّب کردهشان و خدایانهایبت

آخر با ستم و شکنجه به  .کافران تالش کردند که این کار کی بوده است .عصبانی شدند
 ،اهلل بودهسلمانان و زورگویی و تهدیدهای مکرّر فهمیدند که کار حضرت ابراهیم خلیلم

زنده ولی نمرود کافر گفت که ایشان را زنده ؛تیکه کنندگیر کردند و آوردند تیکهدست
دهد که به در این موقع خداوند قدرتی نشان می .سوزاننداهلل را میابراهیم خلیل بسوزانیم.

 ،های گل روییدهبرگ ،جای خاکستر آتشبه .شودتش بوی عطر گل بر پا میجای دود و آ
  .خندیدمی و م زنده بودهاهلل ابراهیم خلیل .سبز شده بود

یواش دیگر تعریف کرده و یواشوقتی که همه قدرت خالق را با چشم دیدند به هم
افتد که درمیمسلمانان افزوده شدند و بعد از آن یك جنگ بین مسلمانان و کافران 

 در ندارند. هبه این دلیل اهل تسنّن سیزده ب .شودشوند و اسالم پیروز میمسلمانان پیروز می
روند از ناآگاهی یا از سادگی ها میاگر هم بعضی .رونددر نمی هها به سیزده باکثر ترکمن

مذهب ان شیعهشود و برادرچون تبلیغ خیلی زیاد می ،روندهای بیهوده مییا از تقلید عادت
در دارند که چون آخرهای تعطیالت نوروزی است به قول معروف  هعالقه خاصّی به سیزده ب

رنگ جماعت روند که: گر چه نشوی رسوا، همها از این لحاظ میبعضی .کنندیك سفری می
ها  ها و زابلی بلوچ .روندکردها می ،روندها میروند و ترکشو؛ وقتی که برادران فارس می

 آورند.ها هم کم نمیروند ترکمنمی
گذاری نام «روز طبیعت»در را  هامروزه چون دولت جمهوری اسالمی ایران روز سیزده ب

کنند که غرضی از سفر از طبیعت  روند و سفر می خاطر این زیاد بیرون می مردم به ،کرد
عضای خانواده گذرانی با ا ها با خانواده خودشان خوش فیض بردن برای تقویت روحیه بچه

 شان هیچ فکر منفی وجود ندارد. در دل .خودشان است
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کرد و ترکمن باسواد شدند و منطقی ، عرب، زابلی ،ترک ،بلوچ  ،امروزه همه برادران فارس
اندیشی هستند. هیچ زبانی یا دینی روند و در فکر آزادی و همبا علم پیش می .کنندفکر می
 نسان کامل منطقی و خوب باشد.ای مالک نیست فقط یك ایا طایفه

 دلی عنایت فرماید.های روی کره زمین سالمتی و همخداوند به همه انسان
 آمین یا رب العالمین

 
 

  



 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 «موفیفی نیوالنت»معروف روس،  شناسرانیا یبه مناسبت تولد نودسالگ
 هیروس علوم یآکادم یشناس زبان تویانست/  مالچانوا نونایفسور النا کنستانوپر

 انیموسو نیدحسی: دکتر سترجمه

 
 
 
 

 (2007-1933)والنتین الکساندرویچ یفیموف 
 

 شناسی  های ایرانی انستیتو زبان مدیر بخش زبان 

 ؛(2007-1988آکادمی علوم روسیه )

 ؛فوق دکتری فیلولوژی  
 درجه پروفسور 

 
والنتین شناس مشهور روسی،  گرد ایرانمصادف است با نودمین سال 2023ماه مارس 

ترین شهرهای روسیه، گالیچ در استان کاستروما،  الکساندرویچ یفیموف. او در یکی از قدیمی
های شرقی دانشگاه دولتی مسکو، لومونوسوف، که اکنون  به دنیا آمد. وی از انستیتوی زبان

التحصیل شد  فریقاست، در رشتۀ ادبیات فارسی فارغاتحت عنوان انستیتو کشورهای آسیا و 
نمای یفیموف، الکساندر نامۀ خود را دربارة رباعیات حکیم عمر خیام نوشت. استاد راه ایانو پ

شناس و نویسندة نظراتی بر ترجمۀ روسی شاهنامه، این اثر را  الکساندرویچ اِستاریکوف، ایران
 یهای ایرانی انستیتو مند دانست و مورد تقدیر قرار داد. اکنون بخش زبانبسیار ارزش

اسی آکادمی علوم روسیه در نظر دارد تا این اثر پروفسور یفیموف را به چاپ برساند. شن زبان
های شرقی، برای تدریس زبان  وی پس از ورود به دورة تحصیالت تکمیلی انستیتو زبان
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در 1963تا  1959ها در وزارت معارف افغانستان، عازم کابل شد. او از سال  روسی به افغان
بر کار اصلی خود، مطالبی را در مورد زبان ایرانی هَزارگی، که عالوهافغانستان کار کرد و 

آوری کرد. پس از بازگشت، به دورة تحصیالت تکمیلی  ، جمع بود  شده  بسیار کم مطالعه
عنوان محقق در شناسی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی رفت و سپس به زبان یانستیتو

کار شد. مطالبی را که یفیموف در افغانستان شغول بههای ایرانی این انستیتو م گروه زبان
زبان افغانی هَزاره )گویش »بود، اساس رسالۀ دکتری او تحت عنوان   آوری کرده جمع

در  1965نگاری دیگری با همین نام را تشکیل داد که در سال  ( و تك1966« )یکاولنگی(
 منتشر شد.« فریقااهای اقوام آسیا و  زبان»مجموعۀ 
های کوچك ایرانی در افغانستان و در کل به  های بعد، یفیموف به مطالعۀ زبان هدر ده

های ایرانی پرداخت. او در مجموعه مقاالت بنیادین و مشترک بخش  مشکالت خانوادة زبان
مبانی »، «های ایرانی شناختی زبان گونه ـ  تجربیات بررسی تاریخی»های ایرانی از جمله  زبان
و نیز در « فریقاا های آسیا و زبان»های ایرانی در نشریۀ  ، مجلدات زبان«شناسی ایرانی زبان

زبان »نگاری با عنوان  وی یك تك 1986مشارکت داشت. در سال « های جهان زبان»نشریۀ 
را منتشر کرد که موادّ آن را در مأموریتش به « اورموری در پرتو هماهنگی و تاریخی

آوری  کاری با یك افسر اطالعاتی در مسکو جمعهم چنین در مو ه 1971افغانستان در سال 
دفاع کرد و  1986نگاری مذکور اساس رسالۀ فوق دکتری او بود که در سال  بود. تك  دهکر

انتشارات )نامه.  زبان پراچی، شرح دستور زبان، متون و واژه»پس از مرگش به چاپ رسید: 
این کتاب نخستین شرح «. (صفحه 269در  2009ادبیات شرقی، آکادمی علوم روسیه، 

دستوری جامع از زبان پراچی در منابع زبان روسی است. در مورد اهمیت تحقیقات یفیموف 
در سال « هنگی و تاریخیآزبان اورموری در پرتو هم»این نکته کافی است که بگوییم، اثر او 

در  «The Ormuri Language in Past and Present»به زبان انگلیسی با عنوان  2011
 آباد منتشر شد. اسالم

ها دبیر علمی انستیتو، عضو شورای دانشگاهی و از  والنتین الکساندرویچ یفیموف سال
از سال   ها بود. نامه ، ابتدا دبیر علمی و سپس معاون و رئیس شورای تصویب پایان1976سال 

استار کتب و عنوان ویرکار شد و بههای ایرانی مشغول به عنوان رئیس بخش زبانبه 1988
پس از تحمّل یك  2007مارس  27د. وی در کرشناسی فعالیت  مجالت مختلف ایران

 بیماری سخت درگذشت.
های فروتنی، دوستی ناگسستنی نسبت به  والنتین الکساندرویچ یفیموف با ویژگی

ها، از التحصیالن و آمادگی دائم برای کمك به آن جویان و فارغکاران، محققان، دانشهم
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ای درخشان در بین  ها و مقاالت خوب و معتبر و خاطره گران متمایز بود. او کتابدی
 جا گذاشت. شناختند، از خود به کاران و کسانی که او را میهم

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 یرانیو فرهنگ ا يدربارۀ جالل ستار
 1پور لیدکتر اسماع

 
 
 
 

 
 

گوهای زنده وگو از مجموعه گفتوتزمان با آغاز مهرماه صدمین گفدکتر یلدا ابتهاج هم
های این  داده است. مهمان« جالل ستاری و فرهنگ ایرانی»دیوان الیف را اختصاص به 

پور، محمدرضا اصالنی و ناصر فکوهی هستند. گو آقایان دکتر ابوالقاسم اسماعیلوگفتویژه
یاد جالل ستاری  ندهای ز مند دکتر اسماعیل پور درباره دیدگاه اسطورهنگارنده سخنان ارزش

 گذارد. پیش روی خوانندگان گرامی می
در تهران،  1400مرداد ا 9درگذشته  ،در رشت 1310مرداد  14 ةجالل ستاری زاد

 100ود. ستاری بیش از بی ایران مند ، مترجم، و اندیششناس اسطوره ،نویسنده گر، پژوهش
سال  60فرهنگی در طی بیش از  نقد و ادبیات نمایشیشناسی،  های افسانه ینهزم کتاب در

های  های مرجع و شاخص در زمینه ها بعضاً از کتاب نوشته یا ترجمه کرده است. این کتاب
را از دولت فرانسه دریافت کرده  شوالیهۀ درج نشان هنر و ادب او .تخصصی خود هستند

                                                                                                                                              
 .1400مهر  کمیکلن، آلمان، رانی در  سخن 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
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 گرفت. یکی از استادان سرشناس اوی دکتر تحصیل کرد و سوئیس جالل ستاری در. است
 شناسی روان شتهسوئیسی در ر کارل گوستاو یونگ مانند بود. جالل ستاری به ژان پیاژه

شناسی فردی داشت و تمرکز خود را بر  ای فراتر از روان تحصیل کرد و مانند یونگ دغدغه
ها در  ها و افسانه الگوها و اسطوره نشناسی جمعی و شناخت تأثیر مثبت یا منفی که روان

 د.ناخودآگاه جمعی معطوف کر

  پور اسماعیل دکتر رانی سخن متن
 با سالم به دوستان و حضار در جلسه

ست و نسبت ااستاد جالل ستاری بسیار متفاوت  یا اسطورهصحبت کردن درباره دیدگاه 
هایی متفاوتی داشتند.  دیدگاهدهه پیش افتخار آشنایی با ایشان داشتم؛ چه همان سهبه آن

های ایرانی بودیم و در مکتب استاد بهار پرورش یافتیم و اسطوره ازنظر  ما غرق در اسطوره
بار که با ایشان زمین؛ اما اولین مند ایرانویژه اساطیر شکوه های باستانی و به ما یعنی اسطوره

باز کرده بودند و کامالً ا ی ردان بود تا... باب آشنایآشنا شدم و دوستی شاعر و موسیقی
گفتند که اسطوره در اساطیر  رو هستم. استاد ستاری می همتوجه شدم با دیدگاه متفاوتی روب

توان گفت که استاد ستاری  کالم می شود. در یك ایران باستان و اساطیر جهان خالصه نمی
 کردی خاصی داشتند. روی

ناسی مانند دیدگاه پدیدارشناسی میرچا ش که ما از ایشان درباره مکاتب اسطوره وقتی
کاوی بودند و دیگر هرحال متخصص روان به انکاوی یونگ که خودشالیاده و یا دیدگاه روان

کردیم؛ خیلی راحت جواب دادند که  شناسی پرسشی را مطرح می کردهای اسطورهروی
ها  شناختی آن اسطورهها  کردها و دیدگاهاین روی ۀکه خودم از همکدام؛ اما در عین اینهیچ

های زنده و  کنم؛ اما خودم نظر دیگری دارم: همین اسطوره برم و استفاده می بهره می
 های زنده.  کرد اسطورهروی

برای ما جای بسیار شگفتی داشت که منظور استاد از اسطوره زنده چیست؟ در آشنایی 
در شان را داشتیم و ها داشتیم و افتخار شاگردی ای تر و جلسات متعددی که سالبیش

ای توجه داشته  تر به جنبه کارکردی اسطورهنشینی با ایشان متوجه شدیم که استاد بیشهم
های ایران باستان و یا در  واقع چه کارکردی در جامعه دارد. اسطوره که اسطوره درو این

د که جای مندنمجموعه اساطیر یونان باستان روم و هند و اقوام باستانی دیگر بسیار شکوه
نظر استاد این بود که اسطوره در جهان امروز چه کارکردی و نقشی دارد.  خود دارد؛ اما از

نگاشتی درباره اساطیر ایران دارند؛  تكچنین  همالبته که استاد شیفته اساطیر ایران بودند و 
عاً پیش از کنیم و واق های باستانی از آن یاد می عنوان اسطوره ی که ما بهیها اما این اسطوره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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های چندهزارساله ایران  پژوهان عمدتاً به تحلیل و بررسی اسطورهجالل ستاری همه اسطوره
شناس نبودند؛ اما در بررسی  که البته اسطوره ،یاد پورداود پرداخته بودند. حتی زنده

های ایرانی و خدایانی که در مجموعه باورهای ایران باستانی داشتند برای نمونه  اسطوره
 ها در دو جلد نشان از شروعی برای بررسی و تجلیل اساطیر ایرانی است.  یشت

به شکل منسجم که  یروزی در خدمت استاد ستاری بودم و اشاره کردم که اولین کس
ستاری با تأیید نخستین  یاد مهرداد بهار بودند. های ایرانی کتاب نوشتند، زنده درباره اسطوره

نخست باید با استاد را یاد بهار اشاره کردند که این کار  های آکادمیك از سوی زنده پژوهش
حتی پیش از مشیرالدوله پیرنیا. نظرگاه دکتر ستاری بسیار جالب بود  ؛پورداود شروع کرد

 که معتقد بود ما تا مشیرالدوله پیرنیا و استاد پورداود هم این نظرگاه را پیش ببریم و از
ران اساطیر ایران از گِ که ما نباید آغازگران پژوهشاینجا این بررسی را آغاز کنیم. برای آن

 شناس نبودند.  ها اسطوره یاد ببریم؛ هرچند که آن
های پژوهشی و فرهنگی  شناسی مجالی برای فعالیت ن زمان اصالً اسطورهآ چنین درهم

برند. هیئت  دکتر بهار کتاب خودشان را به انتشارات فرانکلین می 1350نداشت. در سال 
با  است؛ ن زمان که انتشارات معروفی هم بودهآ شاوره و بررسی کتاب فرانکلین که درم

گاه مهمی در کنند. چون آگاهی درباره اسطوره نداشتند و جای چاپ این کتاب مخالفت می
یاد بهار این اثر را به دکتر خانلری ارائه داده و ناتل خانلری با  دهه پنجاه نداشته است. زنده

 ،کنند. بنابراین شناسی چاپ می ه داشتند این اثر را در بنیاد فرهنگ ایرانصدری ک سعه
گونه  فکری ما اینخوان ما و جامعه روشن خواهم این را بگویم که تا دهه پنجاه قشر کتاب می
 اندیشیدند.  می

های باستانی است که به  نظر استاد ستاری؛ آن بخش از اسطوره های زنده از اسطوره
شوند و  ها به شکل آیین زنده و متبلور و متجسد می اند. چون اسطوره ده ماندهشکل آیین زن

هایی زنده  ها از یاد بروند، ولی آیین شوند. ممکن است که خود اسطوره واقع ماندگار می در
شوند؛  هایی که هنوز هم برگزار می مانند، مانند آیین یلدا، آیین نوروز و آیین سده و آیین می

ویژه در  شده باشد. کسی که آیین یلدا را با آیین خاصی به ای آن شاید فراموش جنبه اسطوره
ها ندارد. وی اسطوره  آگاهی درباره اسطوره ،کند تر برگزار می تر و سنتی ها گسترده پایه کوه

ها هستند  ها جنبه تئوریك آیین داند. چون اسطوره ها را نمی میترا و جنبه تئوریك این آیین
نظر استاد  ها از به کارکردی و جنبه پراتیك )عملی( اسطوره هستند. اینها جن و آیین

کشد و تأثیرگذار است و  ای که هنوز نفس می های زنده هستند. اسطوره ستاری اسطوره
 کند.  های فرهنگی و اجتماعی ایجاد می حرکت
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ید کأنظر من اسطوره در جهان امروز است. ایشان تتر دیدگاه ستاری به ولی بخش مهم
شود؛ بلکه آن  ها برگزار نمی صورت آیین ن همواره بهاکردند امروزه اسطوره در جه می

به گمان در ادبیات و هنر  را شانزندگی و تداوم در هنر و ادبیات و را باید ها اسطوره
هایی زنده  نوعی اسطوره ن بهآ بسنجیم که این بخش دوم نظرگاه استاد ستاری است که در

های اساطیری در یك اثر ادبی مانند رمان و شعر و یا در هنر  مایه ی بنوجود دارند. وقت
کند. بخش تجلی هنر در اسطوره را به استاد  واقع زندگی دوباره پیدا می شود در متجلی می
تر برای ما توضیح بدهند. بزرگانی که مدام و از نزدیك سخنان سپاریم که بیش اصالنی می

 ن را خواندند، بر این نظرگاه استاد آگاه هستند.ایشان را شنیدند و یا آثارشا
تر از  خطرناکش خیلی مهم ۀاسطوره از دیدگاه ستاری عنصری خطرناک است. آن روی

ای که آقای اصالنی اشاره کردند که  نکته شناخت و تأثیرگذاری بر ادبیات و هنر است. ۀسوی
عمل ایشان در جامعه  فکری و تفکر و رفتار جالل ستاری قصد داشت که درجنبه روشن

عنی حتی به یك اثر ی ؛فکری استواقع از منظر روشن شوند در ها مواجه می ایران با اسطوره
است شده  که تا ده جلد هم منتشر ناهای جاود پردازند، مانند مجموعه قصه کالسیك هم می

ماهی  . در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا و یا یونس وندترشان ادبیات کالسیك هستبیشو 
اش  فکری است. ستاری مسئلهاز منظر روشن اًبینید، دقیق اگر تحلیلی در این حوزه می

های اساطیری که نبود  مایه ای و بن اسطوره باستانی صرفاً نبوده است؛ بلکه شناخت اسطوره
گونه که  تر تالش ایشان در این راستا بوده است. همانکه باید بروز و روزآمد بشوند. بیش

 ای در جامعه وجود ندارد.  کوهی اشاره کردند شناخت اسطورهدکتر ف
پژوهی را جدی بگیریم، به سمت اسطوره باوری شناسی و اسطوره که اسطورهپیش از این

مدرن بودن سنتی و سنتی بودن و نیمهدلیل کنه جامعه ما نیمهباوری بهرویم که اسطوره می
کنیم. اما آن  جامعه اسطوره باور زندگی می خود وجود دارد. ما در یك خودی در جامعه به

خوانان و اهل فرهنگ که قصد دارند به اسطوره روی بیاورند؛ به  جویان کتابدسته از دانش
شوند.  شناختی وجود ندارد، در میانه راه اسطوره زده می که شناخت عمیق اسطوره دلیل آن

نند. برای مثال، برخی نقاشان ادعا ک مانند کاالی لوکس فرهنگی نگاه می ها اسطوره را به آن
ای و نمادی از تخت جمشید  کنند. در گوشه کارشان نگاره روی اسطوره کار میر دارند که ب

دهند. این نگاه به اسطوره،  ای انجام می کنند کار اسطوره دهند و فکر می و یا فروهر نشان می
به فرهنگ باستانی و گذشته و کید ستاری بر این بوده که ما نباید أاست. ت« کاال فرهنگی»

مانند کاالی لوکس نگاه کنیم و  مان به مند فرهنگیهای تاریخ درخشان و شکوه این هزاره
نتیجه نماد باستانی را از  بگوییم که عاشق و شیفته فرهنگ درازدامن ایران هستیم و در

و تقدیس کنیم و شیراز یا اصفهان را بگیریم و مانند کاالی لوکس داخل ویترین قرار بدهیم 
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واقع  طور است. ستاری به این درک رسیده بودند که این شناخت در حاال در عمل هم همین
مندی و شناخت  واقع آن نگاه لوکس از فرهنگ است نه بهره وجود ندارد. نگاه فرهنگی در

 آن فرهنگ. 
سال  و پیش از آن آثار مهمی داشتند، ولی اولین ترجمه ایشان 60استاد از زمان دهه 

گرنه  اندازهای اسطوره، متوجه شدند که نیاز جامعه در این راستاست. و بود: چشم 1363
ای  مجله 60کارشان ترجمه نبوده؛ اما احساس کردند که این کار انجام شود. پیش از دهه 

زدم که اسم میرچا الیاده را مرسیا نوشتند. این نشان از شناخت پایین از اسطوره  ورق می
توانستند تلفظ کنند و درست بنویسند. در چنین  درست میرچا الیاده را نمی بود که نام

که   صورتی واقعاً سنگ تمام گذاشتند. در 60بستری به نظر من، استاد ستاری در دهه 
در کار نقب کنی آثار باستانی بودند. چون  پژوهان ایرانی پیش از اوشناسان و اسطوره اسطوره

 ةگزاری دفترشان درباررفتم از خدمت در اتاق کارشان می من به خدمت پروفسور تفضلی
کند.  گفت که استاد نبش قبر می کاری است؛ در جواب می استاد پرسیدم که در حال چه

نظر چنین افکاری در جامعه حاکم بود. یك شخصیت جهانی ایران در باور عامه چنین به
های ایرانی کارهای  ه اسطورهبیند ک رسید. ستاری وقتی چهل یا سی سال پیش را می می

کند که مخاطبینی که خانم  شود. فکر می شده، در این بستر دچار خأل می  توجه انجام  قابل
ست و مخاطب نقش مهمی در جریان فرهنگی دارد. استاد اابتهاج اشاره کردند و بسیار مهم 

اید کتابش را من ب» :نویسد خواند و می کند که میرچا را مرسیا می به مخاطبی نگاه می
که قریب  «اندازهای اسطوره چشم»نام  هترین کتابش را انگشت گذاشتند ب و مهم «بشناسانم

های بعد مترجمان جدید شروع به ترجمه  شود و در دهه به چهل سال این کتاب چاپ می
 آثار دیگری از میرچا الیاده کنند. 

در اساطیر باستانی، آن گران اسطوره ردهای پژوهشآواستاد با تحلیل و بررسی دست
های باستانی را  کند تا اسطوره روز می هها را ب فکری را بر روی اسطوره پیاده و آنجنبه روشن

چنین مواد خامی را برای هنرمند، نویسنده و اهل تئاتر در جهان امروز نشان بدهد. هم
بودند و استاد  بختانه هنرمندان تئاتر و سینما خیلی با ایشان نزدیكخوش کند. فراهم می

بخش بسیاری از آثار و کارهای آنان بوده است. وقتی درباره اسطوره باستانی  ستاری الهام
دانید  طور که می دهد. همان کند، اسکندر را در کنار آن قرار می گمش بحث می مانند گیل به

ه همه را ک یاسکندر یك شخصیت کامالً تاریخی بود. ولی ایشان در این حوزه اسکندر تاریخ
آوازه اسکندر به  ،شود ت و وقتی وارد ایران میاسآوری و فتوحاتش مشخص  آثار جنگ

ای و به نظر استاد ستاری به یك  تبدیل به یك شخصیت اسطوره ،شود زمین کشیده می ایران
در ذهنش که گشایی و فتوحات خاطر تفکر جهانشود. اسکندر به ای می شخصیت افسانه
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النهرین  ها در هند و بین ورد و تخت جمشید را به آتش کشیده و ویرانیبود، ویرانی به بار آ
شود که به دنبال آب  شود به شخصیتی بدل می داشته است. اما اسکندر وقتی وارد ایران می

هایی که در ایران  شود. اسکندرنامه راه میگردد. اسکندری که با خضر هم ات میحیا
 شده، هم منظوم و هم منثور. نوشته
یعنی جامعه  ،اری درصدد این بوده که بگوید که مخاطبان این اسکندر را ساختندست

گمش رسیده بود.  رساند که گیل زده اسکندر را به مقامی میباور و اسطورهسنتی اسطوره
اش معروف بود. این نشان  جوی جاودانگی بود که اسطوره جاودانگیوگمش در جست گیل
 ۀمای ان و در شرایط خاص و فرهنگی که وجود دارد به بندهد که اسکندر در فرهنگ ایر می

گمش دنبال اکسیر جاودانگی بود و موفق  گونه که گیل گردد. همان ای بدل می افسانه
بینید که  رود. در اسکندرنامه نظامی می سوی ظلمات می گونه به شود. اسکندر هم همین نمی

ای  رود؟ خضر دست به کاسه ظلمات میشود. اما آیا خضر به  نمون میاسکندر به ظلمات ره
رسد. استاد ستاری  اما اسکندر نمی د،رسافتد و به آب حیات می برد و آن از دستش می می

که محققان گذشته ما و حتی برخی از محققان حاضر هم  از این مضامین اساطیری چنان
ایی ایران صورت ادبیات غِن ةهای زیادی دربار کنند؛ تحلیل خیلی کالسیك به مطلب نگاه می

شده ولی همگی از دیدگاه سنتی و   گرفته: لیلی و مجنون، یوسف زلیخا و غیره... نوشته
رسد و کتاب حاالت عشق مجنون  کالسیك برخوردار هستند. اما وقتی ستاری به مجنون می

کارهای ایشان در کنار افسون شهرزاد هست. مجنون را و دیدگاه نویسد و از شاه را می
، افسون شهرزاد این وجود کند. با کاوی مدرن بررسی و تحلیل میرا از دیدگاه روان عاشقانه

های ویژه استاد است. همان نگاه ایشان در  کارهاست و از خالقیتبه نظر من، یکی از شاه
ست نه نگاه کالسیك، سنتی و اساطیری. آن نگاهی که اافسون شهرزاد، یك نگاه مدرن 

تر داریم. آن نگاه از او محقق و و در عرصه فرهنگی و پژوهشی کم آقای اصالنی اشاره کردند
شد و مجبور به  کاری و برکناری ایشان منجر نمیاگر واقعاً به بی ؛سازد شناسی می اسطوره

کارهای شد، به نظرم در کارهای دیگر از استاد شاهد شاه همه ترجمه نمی تن دادن به این
 کردند.  شدیم و خلق می دیگری می
کهن اشاره دارد.  یها ها و افسانه کنم که این بخش به اسطوره من فکر می ،بنابراین
ها را در میان  زمان خویش درآمیزد. اگر زیباترین اسطوره نظر استاد ستاری باید با اسطوره از

ها تحلیل بشود، چه  ها بماند و فقط در دانشگاه ولی در کتاب و طاقچه ،ملت داشته باشید
اسطوره باید کاربردی و کارکردی بشود. استاد ستاری در جنبه کارکردی اسطوره  فایده دارد.

 رنج مضاعف بردند؛ هم در ادبیات کالسیك و هم فرهنگ باستانی. 
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آثار استاد یابیم که منابعی که در مجموعه درمی ،ما اگر نگاهی به آثار استاد بیندازیم
اوستا، متون پهلوی ساسانی، متون  استاد، نشان از آن دارد که و ها سود برده ستاری از آن

های  قدر عمیق الیه هرو کرده است و چ و تاریخی فارسی و عربی و تمام منابع کهن را زیر
. ه استهای کاربردی اسطوره را استخراج کرد زمین را کاویده و آن جنبه زیرین فرهنگی ایران

شب؛ ولی استاد مضمونی را پیدا  یكمانند سندباد نامه، بخشی از داستان هزارو هایی به کتاب
همه آثار گذشتگان را  ،کند که بتواند به یك رمان و یا فیلم مدرن تبدیل شود. بنابراین می

کنکاش کرده است. افزون بر این، وی فقط به رمز و رمزپردازی در عرفان و آثار موالنا و 
شود.  های دیگری هم می نظر من ایشان وارد عرصهکند. به اشعارش وجود دارد، بسنده نمی

شان در این حوزه های هنری، تقاشی و تئاتر و به ادبیات مدرن هم پرداختند. آثار مهم عرصه
مند و اما الگویی بسیار ارزش ،بازتاب اسطوره در بوف کور است؛ کتابی با حجم کم

کافند شناسی بش که آثار مدرن دیگر را از منظر اسطوره ان گرساختارمندی است برای پژوهش
کنند که من به این دلیل با اسطوره  جایی اظهار می ها هدف استاد بود. در و تحلیل بکنند. این

گذارد.  بودن و طراوت اسطوره را پیش روی چشم ما می  زنده هستم که ادبیات و هنر ما، زنده
 پژوهان دیگر.دهد که نگاه ستاری متفاوت هست با اسطوره همین اسطوره تهران نشان می

پژوه چه داریم اسطورهشناس نداریم و آن اید شنیده باشید که ما در ایران اسطورهش
شناختی ایرانی داریم که  کرد و دو نظریه اسطورهاست. اما من بر این گمان نیستم. دو روی

استاد ستاری آثار مدرن را به اسطوره پیوند ند. دیبه آن رسشناسی  اسطوره ۀان در عرصیایران
شناسی است که من نامش را  کردی در جهان اسطورهه نظر من یك رویزده است. و ب

 گذارم که این خاص جالل ستاری است.  می« های زنده جهان کرد اسطورهروی»

 ایرانی و اسطوره غربی  اسطوره ةدیدگاه ستاری دربار
و  شناختند شناسی را عمیقاً می اسطوره ةهای غربی دربار تر دیدگاهیاد ستاری، بیش زنده
ویژه  شناسی غربی دارد. به نشان از اشراف کامل استاد به دیدگاه اسطوره دانش اساطیرکتاب 

و /Myth functionalism/  روی کارکردگرایی اسطوره /phenomenology/پدیدارشناسی 
 Myth/کاوی اسطورهمخصوصاً دیدگاه روان/Myth structuralism/ ساختارگرایی اسطوره 

psychoanalysis/  شناسی اسطوره  طور دیدگاه جامعه همینو/Sociology of Myth/  . ...و 
سازد و یا بهتر  پرداز ممتاز می کند و از وی یك نظریه چه ایشان را جدا می آن ،بنابراین

های زنده است که کسی اشاره  شناسی است، بیان اسطوره های اسطوره بگویم مکمل نظریه
. ه استهای زنده اشاره نکرد ناسی کسی به اسطورهش نکرده بود. چون در دیدگاه اسطوره

زنده  ةداریم، اما دیدگاه اسطور یا دیدگاه کاربردگرایی را /Functionalism/ جنبه کارکردی
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کید داشتند أشناسی غربی پیدا کنیم. بارها و بارها استاد ت توانیم در نظریات اسطوره را نمی
ها  دارد: اسطوره شهادت که پس از قرنکه دو اسطوره بزرگ زنده در این مملکت وجود 

کید أمایه را ت تواند انکار کند و اسطوره انتظار، این دو بن هنوز زنده است و کسی آن را نمی
شناسان برجسته  کدام از اسطوره کردند و انگشت بروی آن گذاشته بودند؛ در نظریه هیچ می

شناسی که صاحب نظریه  سطورهعنوان ا شود. بنابراین، نظرگاه ستاری به دیده نمی  جهان
 هایش شاهد هستیم.  کار برد که در آثارش و تحلیل هزنده را ب ةدیدگاه اسطور ،است
شده بود، از رفتن به   که همه شرایط برای زندگی در فرانسه برای استاد فراهماین با

ید به کشد و با جا نفس میجا خودداری کرد و معتقد بود که در ایران زنده است و اینآن
ای را یاد بدهد. بنابراین، استاد در زندگی  جوانان میهنش ایران، شناخت عمیق اسطوره
کار بردند. یکی از  هداشتن این دیدگاه ب  خویش تمام تالش خویش را برای زنده نگه

های برجسته نظرگاه ایشان در شخصیت شهرزاد در افسون شهرزاد نمایان است.  نمونه
شب آمده که  ها ایرانی و در هزارویك وان یك شخصیتی در افسانهعن شخصیت شهرزاد را به

ها تحلیلی فراوانی داشتند، اما دیدگاهی که ستاری به شخصیت  بحثی جداست که غربی
شهرزاد رسیده، این است که شهرزاد زنی که قرار بود آن شب توسط پادشاه بدبین نسبت به 

ه بود. شخصیت شهرزاد از خودش هنری زنان کشته بشود و فرمان قتل او را در صبح داد
گویی و هنری که این زن آفریده،  گذارد. با قصه می« هنر کالمی»دهد که اسمش را  بروز می

شب  عنوان هزارویك صد قصه که بهواقع بیش از هشت تضمین کرد. در ابقای عمرش ر
کهن مقهور دهد این است که زن در جوامع  مطرح شد. ستاری تحلیلی که از این ارائه می

 است، ای که داشته ست، اما با هنر و کالم خویش و با ترفندهای زنانها جامعه مردساالری
شود که پادشاه  شب معلوم می های هزارویك شود؛ بلکه در پایان داستان تنها کشته نمی نه

شود که در هیچ جای داستان خبری از  شیفته و عاشق شهرزاد و از وی دارای دو فرزند می
خواهد که او را نکشد و از گناهش  داریم. در پایان داستان وقتی شهرزاد از پادشاه میآن ن

گوید این دو فرزند  گوید که دو بچه را بیاورد. به شهرزاد می پادشاه به ندیمه می ،درگذرد
جا ستاری نتیجه این شماست. این هنر زنانه که در شخصیت زن شرقی نهفته است و از

زانو درآورد که در این  تواند مرد را چنان به گویی می بعد کالمی و قصهگیرد که هنر از  می
کشد و از او  داستان بر قدرت پادشاه که تبلور قدرت است، چیره شود و قدرتش را به زیر می

 یك شخصیت ممتاز و عنصر خالق بسازد. این فقط یك چشمه از کارهای ستاری است. 
ره عشق و عاشقی نام کتاب استاد است(، عشق یك های فارسی )اسطو نامه تر عشقدر بیش

های  تر در بحثدر اسطوره بوده است که ما کماستاد مسئله اصلی پژوهش و تحقیقات 
 شویم. های باستانی می به اسطوره شناسی متکی های اسطوره بینیم. در بحث شناسی می اسطوره
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هایمان هستند، اما  ها اسطوره ینمان وارث یك سنت چندهزارساله است و اکه ما فرهنگاین با
تك مضامین اساطیری را بشکافند و آن را  شناسان تك شود که اسطوره تر دیده میکم

 روزرسانی و روزآمد کند.  هب
 یاد ستاری درباره آن زنده ،که یونس در شکم ماهی است «یونس و ماهی»اسطوره در 

ك نیست. یك بحث مدرن در جامعه یك بحث عرفانی و کالسی کهدارد،  یا کاوانه بحث روان
ها تأثیری بر مخاطب بگذاریم  کید استاد بر این بود که ما با شناخت اسطورهأمدرن هست. ت

رسیم. مخاطب با شناخت اسطوره و با شناخت  کرد میو در نظرگاه ستاری به این روی
مانند افسون تواند یك مضمون باستانی  کاوانه و اجتماعی... میکردهای فلسفی و روانروی

های اساطیری که ایران  مایه همه درون و این «میترا»و  «تیشتر»، «شیخ صنعان»، «شهرزاد»
 غنی از آن هست، بسازد. 

های هند و ایرانی ما که تاریخ  هزار سال گنج فرهنگی خوابیدیم. اسطورهروی هفت ما بر
شود؛  دوم پیش از میالد میچون مربوط به اواخر هزاره  .تر دارندهزارساله و اندکی بیش سه

سال اسطوره هند و ایرانی داریم. در ایالم و خوزستان،  3500توان گفت که بیش از  پس می
ها  هزار سال اسطوره دارد و نام خدای آن فرهنگ ایالمی که فرهنگ غیرآریایی است که پنج

ɂinšu/ « شوش اینك این» šināk/ خدایان است که نام شهر شوش در ایالم، نام یکی از
شود، یك  گنجینه عظیم بومیان نجد ایران به فرهنگ آریایی اضافه می 1باستانی ایالم است.

وریم و هنوز  کید استاد این است که درون این گنج بزرگ غوطهأهزارساله است. ت فرهنگ هفت
 توانیم مانند یك نویسنده فرانسوی و آلمانی و نویسندگان قرن بیستم اسطوره باوریم. چرا نمی

ما این کار نکنیم؟ تمام ، روز کردند هکه از مضامین اساطیری خودشان استفاده کردند و ب
باوری رها بشویم و به شناخت عمیق اسطوره آرزوی استاد این بوده که ما از این اسطوره

 کار بگیریم. ههزارساله را در رمان ب برسیم. به شناخت عمیق اسطوره برسیم و این گنج هفت
همتای  صدسال گذشته است که با نبوغ بی هایترین رمان ی از شاخصبوف کور یک

ن زمان با تشخیص و آشنایی با زبان پهلوی ساسانی، آ صادق هدایت آفریده شد. هدایت در
فقط توانست که  شناسی برسد. وی نه توانست به اسطوره ،اوستا و مطالعاتی که در هند داشت

اطیری باستان را در چارچوب داستان بوف کور در اسطوره بماند؛ بلکه این مضامین اس
ای باستانی ایرانی است: گلدان راغه برای  بشناساند. بوف کور سرشار از مضامین اسطوره

اق بستان طای ایرانیان است که در  هزار سال ایران است، گل نیلوفر که نماد اسطورهسه
                                                                                                                                              

داری از شوش  بانی و پاس ها در تمدن ایالم بود. او وظیفه نگه ترین الهه نام الهه ایالمی یعنی اینشوشیناک یکی از مهم 1
 .را نیز بر عهده داشت
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گل نیلوفر است؛ گل نیلوفر  بینیم که نقش میترا و شعاع خورشید باالی سر و زیر پایش می
های ایرانی را در رمان خویش  نماد خورشید و نماد میتراست. هدایت با این کار اسطوره

شود. این همان چیزی است که در ذهن ستاری  روز می هکند و مضامین باستانی ب متبلور می
 وجود دارد.

  دوم دیدگاه
ی جهان افزودند. دومین نظریه، شناس کردهای اسطورهایرانیان دو نظریه جدید به روی

النهرین  های ایرانی در پهنه آسیای غربی، در بین که معتقد است اسطوره نظرگاه مهرداد بهار
رو شد. اما اگر تحقیقات اروپا را  هو فرهنگ ایالم ریشه دوانده است. این حرف با مقاومت روب

تنهایی و  های ایرانی به . اسطورهیابیم که این دیدگاه جاافتاده است مطالعه کرده باشید، درمی
بحث نیست، بلکه تحت تأثیر  ایرانی و آریایی قابلوهای هند عنوان اسطوره صرفاً به
 1که آناهیتای النهرین و ایالمی قرار گرفتند و کامالً ریشه دواندند. چنان های بین اسطوره
با یکی از  /mithra/یرانی ا 3و میترای /ɂištār/بابلی  2تحت تأثیر ایشتار /ɂnāhitā/ایرانی 

 کم است که کم مقایسه است. این مباحث جدیدی قابل /hum bān/ 4بانخدایان ایالمی هوم
 .جاافتاده است شناسی در اسطوره

 شعر در گیر کمان آرش اسطوره
ویژه در  جدید و مدرن به ةعنوان یك اسطور آرش از همان مضامین باستانی است که به

 آفرینی تاپردازی با اسطورهخودش را نشان داده است. اسطوره منظومه سیاوش کسرایی
کند و با همان  ای اسطوره قدیمی را بازسازی می ای متفاوت است. هنرمند یا نویسنده اندازه

داده است که خیلی هنر   پردازی رخجا اسطورهواقع این رسد. در به یك روایت جدید می
 ها پردازیبا این اسطوره جوانان که این و ما نیست؛ البته الزم است برای جهان سنتی

/Mythology/  های قدیم آشنا بشوند با اسطورهو. 
سازی است و اسطوره  واقع اسطوره در  /Mythpoya, Mythification/آفرینیاما اسطوره

، یك اسطوره است شده  گیر اشارهای که به آرش کمان شود. همان نمونه جدید آفریده می
                                                                                                                                              

های جهان را به عهده  بانی تمام آب آناهیتا هدایت و نگه .wisarā Anāhitā)(ard اَردَویسور آناهیتا یا ناهید آناهیتا، 1
 است.ق و... فراوانی، برکت، باروری، دوستی، عشایزد و  دارد

 .در اساطیر بابلی ایشتار خدای عشق و باروری نیز هست 2
 های ایرانی خدای عهد و پیمان و دوستی. در اسطوره 3
یالم مورد پرستش ادر سراسر و  جای گرفتایالم هزاره دوم به بعد، در رأس خدایان  از نیمه، بان هوم خدای مذکر 4

  .بود، با لقب آقای آسمان در شوش همسر بانوی آسمان بود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 ةاسطوره مدرن ماندنی است. دورشود.  قرن بیستم تبدیل به اسطوره مدرن میباستانی در 
این اسطوره مهم و بااهمیت بود. نیما یوشیج هم شعر  1340و  1330ایثار است. در دهه 

ققنوس را بر همین اساس سروده است. این ققنوس قرن بیستمی است و آن ققنوس باستانی 
زند و جوجه ققنوسی از  گاه خودش را آتش میو آنکند  نیست. ققنوس هزارسال زندگی می

چنین نیست. ققنوس نیما انسان قرن بیستمی  آید. ققنوس نیما دیگر این درون آن پدید می
 ةاسطور ،است که قصد دارد خویش را فدای جامعه بکند. ققنوس نیما نماد ایثار است. بنابراین

استانی تبدیل به یك اسطوره قرن شده است. تا زمانی که یك اسطوره ب  جدیدی آفریده
آفرینی انجام نیافته است. یکمی نشود، به اسطوره پسامدرن بدل نشود، کار اسطورهوبیست
 یرو چیه به ، ولیاست شده  استفادهو هنر ما  اتیدر ادب ینیآفر از اسطوره و اسطوره دهرچن
آور  آثار جهانی که شگفت و مدرن جهان اتیاسطوره در ادب یرگذاریتأث زانیم   اب سهیمقا قابل

در حال پژوهش و  است که شناسان در غرب بیش از دویست سال است، نیست. چون اسطوره
شناسی اسطوره  در حوزه انسان 1تحقیق هستند. از پایان قرن هجدهم حتی هفدهم که ویکو

  ی.نیآفر اسطورهشناخت اسطوره و  سال دویست ؛آفرید، قرن نوزدهم و بیستم
سال تحقیقات  سال تحقیقات اروپا را در برابر پنجاه ان ما دیر جنبیدیم. دویستاما در ایر

به نسبت مسئله  ،ایرانیان قرار بدهید. جای شکرش باقی است که ایرانیان خوب جنبیدند
 تر باشد.که گنجینه و سابقه ما شاید از برخی کشورها بیشاینبه زمانی؛ با توجه 

 گیرد؟ آشنا شدن با اسطوره در مدارس کاری صورت نمی خانم دکتر ابتهاج: چرا برایــ 
شده بود.   دهد. البته در ادوار پایین اجازه داده هرگز اجازه نمی ،بافت سنتی جامعهــ 

شود. در رشته  صورت عناوین درسی در دو و سه رشته مطالعه می ها به ولی در دانشگاه
شناسی دارند و  شناسی ارشد اسطورهدر دوره کارشناسی و کار ،شناسی شناسی و مردم انسان

بهتر از من  خوانند. اما که اساطیر ایران می ناهای باستانی ایر هم در رشته فرهنگ و زبان
رنگ شده است. به همین تر و کمهای شاهنامه متأسفانه کم در مدارس داستانکه  دیدان یم

بیند؛ حتی نام  انی که میهای قهرم ها و کارتون ساله هرکول یا فیلم دلیل بچه هفت یا هشت
گیر یا تیشتر آرش کمان ةشناسد. اما دربار های اساطیر یونان را خوب می برخی از شخصیت

های  کنیم و باید از دوره داند. این ضعف را احساس می چیز نمی هیچ است، چه کسی بودهکه 
اند در های اساطیری زیربنایی درست شود؛ تا بعدها بتو پایین آموزشی، شناخت شخصیت

 تر جا باز کند.ها بیش دانشگاه
                                                                                                                                              

عصر  در ایتالیا اهل نگار تاریخ و فیلسوف سیاسی ،1744ژانویه  23درگذشته ، 1668ژوئن  23 زاده ،جامباتیستا ویکو 1
 .بود گری روشن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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جداجدا به این  از کشور یا سرزمین دیگر،جدا  ،ای هر جامعهآیا در خانم دکتر ابتهاج: ــ 
 د؟ بودندیگر کنند یا متأثر از هم حقیقت اسطوره دست پیدا می

 ویکو نخستین ،د. پس از رنسانس به مرکزیت ایتالیابودندیگر به نظرم متأثر از یكــ 
سوی   شناسی به اسطورهگاه و آن است شناسی پرداخته شناس، علمی و امروزی به اسطوره انسان

در اواخر قرن هجدهم و اوایل  /Romanticism/ 1دلیل جنبش رمانتیسم آلمان کشیده شد. به
تئوریسین رمانتیسیسم  2گل و هردر ترین فیلسوفان آلمانی مانند کلِِ بزرگ ،قرن نوزدهم
کنند و به شرق هم  ها اولین هنرمندانی بودند که خیلی به اسطوره توجه می یكبودند. رمانت

بینیم.  تر میبیش 3های باستانی است که در آثار گوته گاه اسطورهکنند. شرق خاست توجه می
رمانتیسم نخست در  .رسد گیرد و به آلمان می بنابراین، جریانی است که از ایتالیا شکل می

سیر تحول را شاید با  ،گاه به فرانسه و انگلیس رفت. بنابراینو آنگیرد  آلمان شکل می
رسد، ناگهان با یك شاعر  فاصله زمانی اندک شاهد هستیم؛ وقتی این جریان به انگلیس می یك

زمانی که هنوز  شویم. نقاش بزرگی که در رو میهروب 4و نقاش بزرگی به نام ویلیام بلیك
گیرد و به  لیسم در پایان قرن نوزدهم شکل میوه بود. سمبنرسید کردش فرالیسم و رویوسمب

زند. هم در  آفرینی میرسد. ویلیام بلیك در قرن نوزدهم دست به اسطوره قرن بیستم می
پرومته از بند »کارش معروف به آور است. در شاه بینیم که شگفت نقاشی خدایان و ایزدان می

خاطر خورد، به عقابی جگرش را می وند است ، وی پرومته باستانی را که همیشه درب«رسته
این جرم خیلی  ودهد  در اختیار انسان قرار می ،بوده انیکه خاص خدای را که آتشاین

ای  رود. پرومته از بند رسته، بلیك از این اسطوره باستانی، اسطوره شمار می سنگینی به
یستی و نمادین است. لوشود؛ اما یك اسطوره سمب سازد که در عصر رمانتیك خلق می می

این شعاع تأثیرگذاری اسطوره پس از رنسانس اوج خودش را در دوره رمانتیسم نشان  ،بنابراین
 لیسم را داراست. ودهد؛ ولی کارکردهای مدرن را در دوره سمب می

رمز و رمزپردازی به شماری درباره نمادها نوشت. چون قدمای ما  های بی ستاری کتاب
جایش از واژه رمز استفاده  هکار بردن نماد ابا داشتند و ب ه؛ استاد از بپرداختند کالسیك می

لیسم است. این رمز یا سمبل در نهان یك وکردند. منظورشان همان نمادپردازی و سمب می
                                                                                                                                              

 .عتیگذشته و طب شیو ستا ییبر احساس و فردگرا دیبا تأک 18قرن  انیدر پا یو فکر یهنر ،یادب یجنبش 1
 ،شاعر ،شناس زبان ،فیلسوف ،، آلمانJohn Gottfried Von Herdef، 1744-1803یوهان گوتفرید فون هردر،  2

 .است فرهنگ و تاریخ ،زبان در حوزه اروپا پردازان بزرگ قرن هجدهم و از نظریه منتقد ادبی
، شاعر، ادیب، فیلسوف و از کلیدهای Johann Wolfgang von Goethe، 1749-1832 ،یوهان ولفگانگ فون گوته. 3

 رود.  شمار می چنین رمانتیسیسم به اصلی جنبش وایمار کالسیك و هم
4 William Blake, 1757 –1827 ،و نویسنده  زبان انگلیسی و مبدع نوع جدیدی از شعر در بریتانیایی نقاش و شاعر

Songs of Innocence نشر سوالر1394، چاپ اول، محمدصادق رئیسی شعر، ترجمههای معصومیت، مجموعه  رانهت ،. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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که اسطوره بیانی است نمادین؛ اگر عنصر نماد و رمز را از  اسطوره وجود دارد. به دلیل آن
است. معنی واژه اسطوره،  /Story/ شود. اسطوره به معنی ی میداستان عاد ،اسطوره برداریم

/Story orHistory/  یا/Myth/  .هم به معنی روایت است 
اگر اسطوره روایت یا داستان است، باید بدانیم از چه نوع داستانی است. چون  ،بنابراین

نمادین دارند و یا هایی که وجه  ها اسطوره هستند؟ داستان انواع داستان داریم. کدام داستان
بردند،  کار می هبه دیدگاه استاد ستاری وجه رمزی داشته باشند. اصطالح دیگری هم استاد ب

کردند  هم اشاره داشتند. استاد همیشه اشاره می /Myth of the species/« گوناسطوره»
ت گون. اسطوره میترا، تیشتر، اما وقتی یك شخصی که ما هم اسطوره داریم و هم اسطوره

باستانی تبدیل به چیز دیگری شود )پرومته باستانی در قرن نوزدهم به پرومته از بند رسته 
شود( این دگردیسی از نگاه  شود و کامالً از شخصیت خویش رها و شکسته و شکافته می می

 گون نام دارد.  استاد ستاری اسطوره
با ایشان، برای  1371ال ساله از س ما از استاد ستاری بسیار آموختیم. غیر از دوستی سی

ضبط صدای استاد از وی اجازه خواستیم. در جواب گفتند که اشکالی ندارد. و بیش از یك 
گوی و گوی استاد را ضبط کردیم. گاهی در تهران و گاهی در کرج گفتو زمستان کامل گفت

اوالد  کاری سرکار خانم دکتر فروغ گو با همو گرفت. این گفت رو با استاد انجام می در رو
ترین بخش  هایی را چاپ نکردیم؛ اما مهم دالیلی بخش ضبط و منتشر شد. البته بنا به

نشر چشمه آورده شده است. این کتاب  اسطوره و نماد در ادبیات و هنرسخنانش در کتاب 
ترین مطالب و موضوعاتی که هر  صد کتابی است که اشاره شد و مهم وحاصل تمام نود

بنده  اکردیم. بخش ادبی خانم دکتر فروغ اوالد و بخش موسیقی ر هفته ثبت و ضبط می
 گونه شکل گرفت.  واقع آخرین اثر و یادگار استاد ستاری این گردآوری کردیم. در

عنوان  باور، اسطوره را بهخانم دکتر ابتهاج: مسئله رمز از دیدگاه استاد ستاری، اسطورهــ 
شناسان بزرگ  دیگر استاد اشاره کردند که اسطوره یك واقعیت انکارناپذیر باور دارد و جایی

القول هستند که زبان اسطوره رمزی نیست و البته در فرهنگ ما  امروز در این امر متفق
حلی برای پیوند واقعیت با رمزیابی پیدا کرد؛ آیا زبان اسطوره واقعاً زبان  توان آن را راه می

 رمز است؟
ها دارد. اگر دیدگاه میرچا الیاده را که ایشان هم  گاهبستگی به دید دکتر اسماعیل پور:ــ 

باور جا رمز نیست. چون الیاده معتقد بود که اسطورهآثارش را ترجمه کردند، واقعاً این
ای یك امر حقیقی  عنوان یك حقیقت آن را پذیرفته است نه واقعیت. این امر اسطوره به

توان رمز نامید. اما  آن را نمی ،بنابراین .تداده اس  باور در ازل رخنظر اسطوره است که از
بیش از بیست )که دیدگاه و نظرات گوناگون وجود دارد اسطوره یك تعریف ندارد. دلیل این
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که رمز است؛ بلکه اسطوره با زبان رمز اسطوره رمزی است نه این (تعریف مهم و اصلی دارد
که در  تیوق ،باور طبیعی است . اسطورهشود. پس خود اسطوره رمز نیست و نماد بیان می

مثابه گرزی است که خدایی به نام  دوران اساطیری معتقد بودند که صدای رعدوبرق به
آورد و این صدای آتشین شکل  فرود می /ɂapuš/ 1«اَپوش»سالی تیشتر بر سر دیو خشك

شود  ای می به این امر؛ اما وقتی تبدیل به یك داستان اسطوره اندگیرد. ولی باور داشته می
بینیم، بیانش نمادین است. اسطوره بیانش نمادین است و خودش  های اوستا میکه در یشت

هایی که  بحث ما بود، آن بخش رمز نیست. به همین دلیل آثار ادبی و هنری که مورد
 شده است.   ها آفریده توان گفت که تحت تأثیر اسطوره رمزگونه و نمادین هستند، می

 ها چگونه است؟ نقاش بر تهاج: تأثیر استاد ستاری در بخش نقاشی وخانم دکتر ابــ 
استاد ستاری دوستان نقاش زیادی داشت. یکی از دوستان استاد مسعود عربشاهی ــ 

وجود آثار و دیدگاه ستاری، آثار  نقاشی اساطیری واقعاً بی ،است. در حوزه کار اسطوره
استاد ستاری بازبینی  اتر آثارشان ربیش کهکاستی داشت. نخست اینومسعود عربشاهی کم

شصت سال پیش با اسطوره آشنا ـ ن برهه از زمان )پنجاهآ کردند. تأثیری که عربشاهی در می
او را در زمره  ،کرد النهرین و هنر آشور و بابل پیدا ( و تجربیاتی در حوزه هنر بیناست بوده

 أثیر اسطوره هم بود و کار شگرفی کردهترین نقاشان معاصر قرار داده بود که تحت ت برجسته
عربشاهی  او این مقاله ر اندنقدی به آثار عربشاهی داشته در آثارشحتی استاد ستاری  است.

به من داد و من آن را به انگلیسی برگردان کردم. آقای عربشاهی از طریق نشر کارنامه که 
ای بر کارش بنویسم و  مقدمه منتشر کند؛ به من متوسل شد که اقرار بود برگزیده آثارش ر

تنها نشان از نگاه ستاری به  این کار نه ،مقاله آقای ستاری را به من هم داده بودند. بنابراین
ند. آثار ا همانند پیر آرام بود ، بلکه تأثیرگذار در نقاشان دیگر بهاست آثار عربشاهی داشته
شتند در نقاشی معاصر هم ای که در نقاشی دا شده بود. نگاه ویژه زیادی به وی اهدا

 های آموزشی از طریق دوستی و محافل هنری و...  چنین جنبهتأثیرگذار بود. هم
آفریدید و ایشان  1345-46ها  من به آقای عربشاهی گفتم که شما این آثار را در سال

یاد  در دانشکده هنرهای زیبا، زنده ،آن زمان که بحث اسطوره نبود عنوان کردند که در
و با جالل هم دوستی بسیار نزدیك داشتند. این  .گفت د بهار به ما اساطیر ایران میمهردا

 دهد که نقاشان از همان دهه چهل مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر اسطوره قرار نشان می
به  ،ای از همه آثار آقای عربشاهی که قرار بود در یك جلد چاپ شود گرفته بودند. مجموعه
اپ شد و مقدمه انگلیسی آثار عربشاهی را من نوشته بودم. البته ایشان پنج جلد تبدیل و چ

                                                                                                                                              
 .دهد می« آباز میان برنده و پوشاننده » است و معنای  آمده  apaoša اوستایی و در apōš پارسی میانه ن نام درای 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ولی به پنج جلد رسید.  ،مریکا منتشر کننداقصد داشتند به بیست جلد ارتقا بدهند و در 
این نسل هم، نقاشان مدرن ما، در  از  کنم پس سرنوشت بقیه نامعلوم هست؛ ولی من فکر می

کارهای  ،ای قرار گرفتند اسطوره/ motify ایجاد انگیزه/تحت تأثیر موتیفای  بسیار موارد
ای که استاد  دلیل عالقه ویژهتواند باشد. در تئاتر هم به ها می بهرام دبیری یکی از این نمونه

ویژه تعزیه و  که تخصص وی تئاتر به ،ستاری و همسرشان سرکار خانم دکتر الله تقیان
تئاتر و اسطوره  ةزدیك به چهارکتاب درباراستاد ستاری ن ،هنرهای نمایشی بوده است

دانش  ،از آثار استاد ستاری هستند. بنابراین نماد و نمایشو  اسطوره و نمایشنوشتند. 
نقاشی و هنرهای بصری.  ،هنر و سینما ،نویسی استاد، چندوجهی بود. هم در ادبیات، داستان

انند ستاری که به عبارتی ، آثار یك شخصیتی ماستبردی گاهی داریم که راهاگر ما جای
بری به همین دلیل ، این راهاندشناس بوده شناس که حتی فراتر از یك اسطوره یك اسطوره

یابیم که تأثیرگذار بودند. در ایران کدام  درمی و ما ،انداست که در هر حوزه که نگاهی داشته
بردی های راه ویهشناسی و یا کشورهای دیگر در این حد گستردگی و این شعاع و س اسطوره
 . مینیب ینم، که این اندازه تأثیرگذار بوده باشند را، ستاری

ترش این است که نشان  ترها داشتند؛ نقد مالیم دکتر فکوهی درباره جوانکه نقد تندی 
شناسی بسیار رواج  های اسطوره شود که بنیادی و اصولی نیست. در حال حاضر دوره داده می

ای و  لیسانس در حوزه نقد اسطوره تز دکتری و فوق پیداکرده است. چه بسیار
کننده است. درست است که بخش  حالکنند و این بسیار خوش شناسی کار می اسطوره

 است ای نیست؛ ولی این بستر راه افتاده ، کارشان ریشهمندند بزرگی از این جوانانی که عالقه
 م مشتاقان و شیفتگان اسطوره.و از درون کار در این میدان و تنها بخشی کوچکی از هجو

شناس  کردند که سینماگران و نقاشان چنان اسطوره ستاد ستاری همیشه اشاره میا
کنند و نیازی به من و دیگران ندارند. منظورشان این  شدند که دیگر با من مشورت هم نمی

عمری  شناسی که مباحث اسطوره .تا به امروزاست راه افتاده  50موجی که از دهه   بود که
 ورد بزرگ و خوبی در این حوزه بوده است. آساله دارد، نشان از دست پنجاه

که در حال حاضر در هر چرا شناسی نباشد، جای نگرانی نیست  شاید مدرسه اسطوره
گونه که  شناسی هستند. همان های آموزشی اسطوره کالس ،های هنری ای و آکادمی سسهؤم

های  ید در مدارس نباشد؛ اما در عمق جامعه در الیهپژوهی شاخوانی و شاهنامه شاهنامه
که  هایی ها و شکوفه زیرین جامعه ریشه دوانده و کسی جلودار آن نیست. این ثمرات و میوه

 هداعی که بین هستم. در غرب همفرسای ستاری است و من خوش اکنون دمیده، رنج طاقت
ها ممکن است به نتایجی عالی  نای نیست. درصدی از آ ترشان ریشهاسطوره دارند که بیش

این نسل خودش را نشان خواهد داد و بارور خواهد   ،برسد. اما من شك ندارم که در آینده
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زدگی شد. با شناختی که از این فرهنگ پیدا خواهد کرد و از آن حالت تقلید و اسطوره
 درخواهد آمد. 

از جامعه  1ریچارد فرایشناس برجسته  جامعه ایرانی نشان داده که تشبیهی که ایران
 ةپنجاه سال درباروکه من چهل است آموز است. فرای گفته درسصحیح بوده و  ،ایرانی داشته

به این نتیجه رسیدم که فرهنگ چندهزارساله ایران مانند  .فرهنگ ایران و ایرانیان کارکردم
شکند و  قت نمیو ولی هیچ ،کند باالی سرسبز در طوفان حوادث سر خم می و سرو کهن بلند

 شکند.  وقت نمی گیرد و هیچ کند و در سر جای واقعی خویش قرار می دوباره قد علم می
هایی خودشان را  که در عرصه جوانان ما در آینده خودشان را نشان خواهند داد. چنان

عنوان مدرنیسم  نشان دادند و با این زمان اندک یعنی از زمان مشروطه )زمان صدساله( به
دانستند.  اسطوره را خرافات می ،خواه فکران مشروطهشناسیم که پنجاه سال روشن میایران 

فکران صدر دلیل روشن پژوهی نپرداختیم بهیکی از دالیلی که ما از صدسال پیش به اسطوره
 ها تا نسل بزرگ علوی و نویسندگان صدر اول تحت مشروطیت بوده است و به پیروی از آن

ها  ها مطرح بوده و همه آن ن دههآ باه دیدگاه اجتماعیون و عامیون دراشت تأثیر بودند و به
کردند که اولویت اجتماع و رئالیسم و درد جامعه و بعدها مسائل سوسیالیستی به آن  فکر می

 پنداشتند. این سابقه چند ، پیامد آن دوری از اسطوره و ابا از آن بود و خرافات میاضافه شد
مند دهد که جوانان ما تا چه اندازه هوش دسال قبل نشان میدر قیاس با صرا دهه ما 

تجربه گذشته کمك کرده تا به آن  .آویزد هستند. جوان ما که حلقه فروهر بر گردن می
یاد جالل ستاری و سخنم  دانم که دوباره یاد شود از استاد زنده شناخت الزم برسد. الزم می

شکوفا خواهد شد و این نهال شاخ و برگ خواهد واقع روزی این نهال  در .را به پایان ببرم
های  این آرمان، زمان خودش را نزدیك به پنجاه سال را نیاز خواهد داشت تا شکوفه .گرفت

ها در خالقیت هنری  روز کردن اسطوره هزمین با استفاده از مضامین باستانی و ب فرهنگ ایران
بار  اگر این گنج را یك .سان ما آشکار شودنوینویسان و داستانویژه در رمان چه در رمان و به

توانند آثار  نویسان جهان میروترین رمانطراز با پیشروز کنند، همهدیگر کشف کنند و ب
 جهانی عرضه بکنند.

 
 

                                                                                                                                              
مریکایی که ا، شرق شناس و ایران شناس برجسته Richard Nelson Frye ،1920-2014 ریچارد نلسون فرای، 1

وی کامل داشت.  های اوستایی، پهلوی و سغدی آشناییافزون بر زبان فارسی، آلمانی، روسی، فرانسوی و... با زبان

 ترجیح داده بود در شیراز، یزد و یا اصفهان دفن شود؛ اما این کار انجام نشد.
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 آثار استاد جالل ستاری
، تراژدی و انسان، )ترجمه( نگری جهان(، ترجمه) سارتر آخرین مصاحبه با، های آشنا جان

، اسطوره در جهان امروز، ترجمه() فرهنگ و تئاتر و طاعون، بازتاب اسطوره در بوف کور
در قلمرو ، سیمای زن در فرهنگ ایران، ترجمه() پژوهشی در ناگزیری مرگ گیلگمش

اسطوره و رمز ، نمایش در شرق، افسون شهرزاد، رجمه()ت شرق در ادبیات فرانسه، فرهنگ
، آیین و اسطوره در تئاتر، دولتی فرهنگ در بی، درد عشق زلیخا، اندیشه میرچا الیاده در

اسطورگی ، )ترجمه( شناسی جهان اسطوره، پژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر
-ای )تارزان چهار سیمای اسطوره، نماد و نمایش، کاوی رمز و مثل در روان، و فرهیختگی

زبان رمزی )ترجمه(،  اساطیر دانش، )ترجمه( رمزپردازی آتش، فاوست(-فرانکشتاین-دراکوال
تقلید ، )سفرنامه( در روز بازار زمانه، پژوهشی در احوال شیخ صنعان و دختر ترسا، ها افسانه

زبان رمزی ، در ایران زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر، )ترجمه( های عشق اسطوره، و تماشا
انداز  چشم، )ترجمه( تأثیر سینما در کودک و نوجوان، زمینه فرهنگ مردم، های پرشور قصه

 1.مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، اسطوره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 یدیخورش 1400تبار، آذر  میاکبر کر یعلرانی به متن:  برگردان سخن 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1


 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

  1«جواد شمس» شیاندکیو ن ختهیدرباره هنرمند فرهمختصري 
 استاد دانشگاه، مترجم/  یخسرو باقر

 
 
 
 

 
 زیرا من ،نامه من نیست پرتفصیل صیتو

 نبردم رنج مال اندوختن را در جهان روزی
 نرفتم در پی چیزی که بین مادر و فرزند

 افروزی ها برانگیزد چو دیو فتنه خصومت
 اگر از نعش من پرسی، بسوز این نعش الغر را

 .سبك بر باد ده خاکسترم را تا به هر سویی
 فشانده و شایدبه جنگل، دشت و در، صحرا شود ا

 .بیفزاید طبیعت را ولو یك ذره نیرویی
 ثیر این نیروأمگر جایی، به طرف گلشنی، ت

 .یشادگلی را بشکفاند ناگهان باخنده و 
 «جوهیل؛ ترجمه ا. سپهر»

                                                                                                                                              
 (1401 ورشهری 19– 1324مهر  8) یشیتئاتر و مترجم آثار نما گر یباز 1
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هایش از مادر )معلم(،  آموخته دنیا آمد. در دزفول به 1324مهر  8جواد شمس، 
گامی ،در راه انسانیت،  دلی و هم نفت( هممهروزی و عشق، و از پدر )کارمند شرکت 

بنابراین، جواد در محیطی پر از عشق و صفا بزرگ شد.  عدالت اجتماعی و آزادی بود.
گیری شخصیت او ایفا کردند: زهرا شمس،  سزایی در شکل هایش نقش به مادربزرگ

 ؛ودسرایی ب اش در قصه ییسس اولین مدرسه دخترانه دزفول، و ساره شمس که تواناؤم
جان و روح او را  و سزایی ایفا کردند پرورش تخیل و حس زیباشناسی جواد، نقش بهدر 

 «اهواز»و  «مسجد سلیمان» از عشق و مهر سرشار نمودند. جواد دوران کودکی را در
های پدر، با محیط و فضای کارگری جنوب  سپری کرد. در همان اوان، از طریق آموزه

با درک و لمس چنین مناسباتی، به درد و  .گلیس آشنا شدانـ  ایران و شرکت نفت ایران
شده آنان، حاکی  انبوه مطالبات انباشته .کشان پی برد دستی کارگران و زحمت رنج، و تهی

فزود.  ا های کارگری را می مبارزات سازمان ناگزیریطور  که به بوداز تضاد طبقاتی عمیقی 
کرد. این آشنایی  ناپذیر می ران را اجتناباین آگاهی رشدیافته، ضرورت ملی کردن نفت ای

ها و شناخت  برای جان پرشور او، آغازی بود جهت پوییدن و کوشیدن در راه درک ریشه
با چنین نگاهی در کنار مردم جان به لب . او دید هنری زاویه ازمسائل مبرم اجتماعی 

 کشیدند، ایستاد.  که در اوج خشم شعله می ،رسیده
تان را در تهران سپری کرد. هزار افسوس که در همین دوران، دوره تحصیل دبیرس

جویی توانا بود، به ناگهان از دست داد. این ضایعه  پدر را که آموزگاری آگاه و رزم
کثیراالوالد را بر دوش او و مادرش  ةولیت زندگی خانوادؤبار، بار سنگین مس هواند

داری از آنان با  د که مراقبت و نگهبودن خواهر و برادر 8زیرا آنان در مجموع  ،انداخت
ها مراقبت  تنها از آن بضاعت اندک مالی، سختی و دشواری خاص خود را داشت. جواد نه

عنوان معلمی توانا در امر آموختن هنر، ادبیات و موسیقی همت گماشت  کرد، بلکه به می
د که به اتاق م کرای در اتاقش فراه خانه و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد. کتاب

 ها تبدیل گشت.  آرزوهای بچه
های خارجی، لیسانس زبان و  از مدرسه عالی ادبیات و زبان 1353جواد در سال 

اتر ئگاه به انگلستان رفت و تحصیالت خود را در رشته ت ادبیات انگلیسی گرفت و آن
ارنست اثر  «روهای کلیمانجا برف»ادامه داد. در دوران تحصیل، نخستین ترجمه او، کتاب 

منتشر شد. جواد، چندماه پس از پیروزی انقالب به  1352بود، که در سال  همینگوی
 اتر و ترجمه آثار نمایشی و ادبی پرداخت. ئگری در ت ایران بازگشت و به کار بازی

های  برد آرمان های انقالب به میهن بازگشت و با تمام وجود برای پیش جواد در سال
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چند سال پس از انقالب، به ناچار  رزمید. «ل، آزادی و عدالت اجتماعیاستقال»واالی آن: 
 ،یرهَزُ نیها با بانو نگ سال نیدر هم و را ترک کرد؛ ابتدا به فرانسه رفت رانیا گریبار د

 یگرا ازدواج کرد و با خانواده مبارز و انسان ،یمحمد زهر ران،یمند ا دختر آگاه شاعر ارج
کرده  ادیخانواده  نیفراوان از ا ترامو اح یهمواره با قدرشناسخورد. جواد  وندیپ یزهر

راه همسرش ترک  ناچار بار دیگر ایران را هم ست چندسال پس از انقالب، به گفتنیاست. 
جا اقامت گزید. او که به  اما بعد راهی انگلستان شد و در همان ،کرد؛ ابتدا به فرانسه رفت

های فرهنگی گوناگون پیوست و  د بود، به گروهگسترش فرهنگ و ادبیات ایران باورمن
های فرهنگی و ادبی، میزبان  د. وی در انگلستان در نشستکرها ایفا  نقش مهمی را در آن

 توان میمند  آمدند. از زمره این میهمانان ارج های درخشانی بود که به انگلستان می چهره
ژاله اصفهانی، محمد زهری،  .ا. سایه، محمود کیانوش، جمال میرصادقی،ـاز استادان ه

« بان سوزن» یها نامه شیاو در نمانام برد.  پری منصوری، بهمن فرسی و احمد عاشورپور
« مرده است یبانس زوئهیس»دورفمان و  لیاثر آر« مرگ و دختر»ئوال،  خوزه آره اثر خوان

 ،یرینظ کم ییبا هنرنما ،یخسرو نیالد استاد دکتر رکن یاثر اتول فوگارد با کارگردان
 کرد. ینیآفر نقش

ورزید، دست به ترجمه آثار  اتر عشق میئجواد شمس که به هنر واالی نمایش و ت
گران هست که به  ها در انتظار کارگردانان و بازی ای زد که بسیاری از آن نمایشی ارزنده

طور قابل به ،ها د که وی با این ترجمهکرتوان به صراحت ادعا  صحنه آورده شوند. می
 اتر ادا کرد.ئمند ت وجهی، دین خود را به مردم شریف ایران و به هنر ارجت

شماریم تا هم قدر او شناخته و هم دست ادبیات نمایشی ایران پربارتر  آثار او را برمی
اتر به محاق رفته میهن ما را بار دیگر، ئت ،هایی تردیدی نیست وجود چنین گنجینه .شود

 خواهد کرد. ،ز آن چه بودا تر و پربارتر بار غنی و این
، جورج برنارد شاو، ترجمه جواد شمس، نشر پژواک نامه دن ژوان در دوزخ نمایش ــ

 .، تهران1398فرزان، 
گوته، ترجمه جواد شمس، نشر پژواک فرزان،  ، ولفگانگ فونافیژنی در تائوریس ــ

 . تهران1398
 .، تهران1400ژواک فرزان، ، استیو ترافورد، ترجمه جواد شمس، نشر پابر شلوارپوش ــ
 .، تهران1401، ویلیام شکسپیر، ترجمه جواد شمس، نشر قطره، طوفان ــ
 .. تهران1401، ژان آنوی، ترجمه جواد شمس، نشر پژواک فرزان، نامه چکاوک نماش ــ
 .، تهران1401، پاتریك سوسکیند، ترجمه جواد شمس، نشر پژواک فرزان، کنترباس ــ
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، 1401، ویلیام شکسپیر، ترجمه جواد شمس، نشر قطره، شماستطور که میل  آن ــ
 .تهران

 
 1401شهریور  19در  ،اترئدوست و عاشق ادبیات و ت جواد شمس، این انسان میهن

هایش را چون بذر  که واژه در حالی .پس از یك بیماری دردناک، از آستانه ناگزیر گذشت
م زمین بود و اینك در زمین جهان زیرا میهن محبوبش تما ؛در زمین جهان کاشته بود

  .آرام گرفته است
 
 



 

 

 
 
 
 

 اوانام دکتر مکرمه قاسمچهرۀ ماندگار، زنده
 کستانیتاج یدانشگاه مل یولوژیزبان و تپ خیاستاد گروه تار/  اوا فیشر سیپروفسور فرنگ

 
 
 
 

 
 

شناسان  انجامعۀ علمی کشور یکی از زب 2020با نهایت تأسّف و دریغ روز دوم اکتبر سال 
ند، ارباب  توانا، استاد فرهیخته و مادر معنوی صدها شاگرد، که از مکتب علمی او بهره برده

ژی، وهای فیلول علم و تکنیك، عضو وابستۀ آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، دکتر علم
افنه  یاد مکرّمه نبی پروفسور گروه تاریخ زبان و تیپولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان زنده

  .را از دست داد ااو اسمق
صف  نما و پیش که در جامعه کوشنده و راه ستاهایی  از زمرة شخصیت ااو مکرّمه قاسم

برند و برای بشریت چراغ راه و نور دیدگانند و با کارنامۀ  خود می پیبوده، اهل جامعه را از 
 اند.  شناسی بسا کارهای ماندگار کرده رفت و شکوفایی علم زبان علمی خود در پیش

بینیم، که تا چه اندازه این  نظر افکنیم، می ااو اگر به کارنامۀ علمی پروفسور م. ن. قاسم
شناسی تاجیك سهم گذاشته است و عمر شریفش را پی  رفت علم زبان بانوی گرامی در پیش
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آموزش و پژوهش، تألیف کتاب و مقاالت، تعلیم شاگردان و طیّار کردن عالمان این ساحه 
 است. گذرانیده

 ها باید، که یك سنگ سیه کز آفتاب سال

 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

( 1959-1955های  در اسپیرنتوره )سال ااو پس از ختم باموفقیت دانشگاه مکرّمه قاسم
های پیرو شرطی در زبان  جمله» در موضوع رساله دکتری را 1962کنند. سال  تحصیل می

به حیث معلمه، معلمۀ کالن،  1986-1956های  سال نمودند. تحمای« ادبی تاجیك
-1974و  1968-1966های  فیلولوژی کار و فعالیت کردند. سال ه، پروفسور فکولتیار نشدا

 در در وظیفۀ خادم کالن علمی 1973-1971های  فیلولوژی و سال هفکولت رئیس ،1977
زبان تاجیکی و  گروه مدیر 1995-1986های  دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت کردند. سال

دانشگاه ملی تاجیکستان بودند. از  لوژیوتاریخ زبان و تیپ گروهمدیر  2003-1995های  سال
تا  لوژی دانشگاه ملی تاجیکستانوتاریخ زبان و تیپ گروهپروفسور مشاور در  2004سال 

 . پایان عمر بودند

ها )ماز( تشکیل  زش زباندانشگاه ملی تاجیکستان مرکز آمو در ااو با ابتکار م. ن. قاسم
آموزند  های تاجیکی، روسی، عربی را می شد، که در این مرکز اساساً شهروندان خارجی زبان

 بری این مرکز را به عهده داشتند.  راه 2009تا  2001و از سال 

ند و ا الگی در تاجیکستانواوّلین دکتر زن در ساحۀ علوم فیل ااو . ن. قاسماستاد م
شناسی،  ها، اصطالحات ریخ زبان ادبی، زبان معاصر تاجیك، مقایسۀ زبانتا همتخصص ورزید

 باشند.  اساس تاجیکی می خط و امالی الفبای عربی

اوّل به حیث کاتب علمی، سپس رئیس شورای عاید به  1982از سال  ااو م. ن. قاسم 
و عضو  2012های نامزدی و دکتری در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان تا سال  دفاع رساله

تاجیکستان در طیّار کردن  آکادیم علومدر نزد  های نامزدی و دکتری شورای دفاع رساله
فیلولوژی نقش عمیقی دارند. موصوف امروز مکتب علمی خود را دارد و در  همتخصصان ساح

نمایی  نظیر دارند، که با راه شناسی سهم بزرگ و بی علم زبان هآماده نمودن متخصصان ورزید
 اند. های دکتری و نامزدی دفاع کرده نفر رساله 50ین عالم نادرفیترت تا کنون و مشورت ا

های زبان مدد  های او به شاگردان برای آموختن و به آسانی درک کردن نازکی کتاب
های درسی،  باشند. کتاب ضرور و مفید می هرساند و برای استادان در تعلیم واسط می

ـ . جویان دانش)وسائط تعلیم برای « متن کالسیکی» ط تعلیمی او از قبیلئدستورها و وسا
دستور برای »، «ها از زبان تاجیکی مشك همجموع»(، 2000؛ 1989؛ 1976؛ 1969، هدوشنب

 «زبان تاجیکی نحوهای  مجموعۀ مشق» ،(1971)دوشنبه،  «های میانه معلمان مکتب
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)دوشنبه،  «جیکیهای مرکّب زبان تا جمله نحوها از  مجموعۀ مشق»(، 1976)دوشنبه، 
لغت »(، 2000، 1989، 1976)دوشنبه،  «خط و امالی متن کالسیکی تاجیك»(، 1981

لغت مختصر »(، 2001)دوشنبه،  «تاجیکیـ  روسی و روسیـ  مختصر تعلیمی تاجیکی
 «الفبای عربی تاجیکی و امالی آن»(، 2002)دوشنبه،  «روسیـ  موضوعی تعلیمی تاجیکی

)دوشنبه،  «روسیـ  لغت مختصر موضوعی تعلیمی تاجیکی»(، 2002)کتاب درسی، دوشنبه، 
آب »(، 2002)دوشنبه،  «شناسی پیشین تاجیك مختصر عاید به اصطالحات زبان»(، 2002

خوب »(، 2004)دوشنبه،  «زبان و معجزة آن»(، 2003)دوشنبه،  «فردوسی« شاهنامه»در 
)دوشنبه،  «ت قدیمۀ تاجیکیاصطالحا»(، 2005)دوشنبه،  «شد، که زن به دولت یار شد

تاریخ زبان ادبی تاجیك »(، 2010)دوشنبه،  «خط و امالی متن کالسیکی تاجیك»(، 2007
)مجموعۀ مقاالت، دوشنبه،  «گنج سخن»(، 2012دوشنبه،  -. 1)ج.  «خ(-)عصرهای خ

 های روی ( کتاب2018، دوشنبه، 12-11، عصرهای 2)ج.  «تاریخ زبان ادبی»(، 2013
باشند. این هم مسلّم  داران زبان و ادب تاجیکی می دان، آموزگاران و دوستمیزی شاگر

استاد فاضل و دستور و کتاب درسی  ان برای نسل امروزه بیکاست، که تعلیم الفبای نیا
، که با «خط و امالی متن کالسیکی تاجیك» کتاب درسی ،بنابراین .کاریست دشوار

ها پنج مرتبه  با تکمیل و عالوه علمی و روشر با آموزان و جامعۀ معاص شت مطلب زبانانظرد
( انتشار شده است. موصوف در ترغیب و 2010، 2000، 1989، 1976، 1969های  )سال

کوشش « ادبیات و صنعت»نامۀ  ان به واسطۀ تلویزیون مرکزی و هفتهکآموزش الفبای نیا
ترین عالم محسوب  محصول زیادی به خرج داده است. او در رشتۀ تاریخ زبان تاجیکی سیر

های درسی و دستورهای تعلیمی تألیف  برای مکتب عالی و میانه کتاب ااو یابد م. ن. قاسم می
 گوی اثر و انتشارات علمی تعلق دارد.  نام 200کرده، به قلم او زیاده از 

های شایسته در فعالیّت  برای موفقیّت شورویمکتب عالی »دارندة نشان  ااو م. ن. قاسم
سالگی زادروز و. ا.  100برای محنت شایسته. بخشیده به مناسبت »ی یها مدال ،«محنتی

 باشند.  می« محنت دار سابقه»و « لنین

فکران تاجیکی است، که برای مقام دولتی گرفتن  از زمرة روشن ااو پروفسور م. ن. قاسم
، «خنمدنیّت س» زبان تاجیکی سعی و کوشش زیاد کرده است. از جمله در کنفرانس علمی

 ااو تاجیکستان برگزار شد، م. ن. قاسم کادیم علومدر آ 1988نوامبر سال  25-24که 
 نهادها کرده بودند.  چند پیش یك

معیارهای  تهای امال، رعای قانون و قاعده تهمیشه تازه نگاه داشتن زبان و رعای استاد
رسی از فنّ زبان های د های او به کتاب کردند. تقریض دستوری زبان تاجیکی را تأکید می

های تنقیدی در باب زبان واسطۀ اخبار عامّه  های میانه و عالی، مقاله تاجیکی برای مکتب
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بعضی »(، 1976) «وقتش رسیده است» ها: گونه مقاله هایند. از جملۀ این دلیل این گفت
(، 2006) «کتاب درسی آلودگی را خوش ندارد»(، 2001) «قیدها دربارة زبان اخبار عامّه

راه خالصی از مشکالت این »(، 2006) «خواهد نوشتن کتاب درسی دانش مکمّل می»
 (. 2011) «ها بعضی قیدها دربارة امالی چندی از مجلّه و روزنامه»(، 2007) «نیست

ترین و  نحو زبان تاجیکی، که از مبرم و در بخش صرف ااو های م. ن. قاسم پژوهش
ناک  های بسا افضلیّت رود، سمت شمار می جیك بهشناسی معاصر تا ترین مسائل زبان هپیچید

ها مخصوصاً در رشتۀ تحقیق و آموزش  این پژوهش و ثمربخش را ابتدا گذاشت. در ادامه
جملۀ زبان تاجیکی، قانونیّت  قالباند،  اساسی نحو شناخته شده ههای ساده، که زمین جمله

اس آن با واحدهای دیگر زبان، یابی آن، مسائل ساختار و مضمون، معیار شناخت و قی گزارش
های دیگر،  های سادة زبان تاجیکی با زبان جمله وژیلوهای تیپ مقایسه و تحلیل خصوصیت

 های زیاد به راه مانده شد.  مخصوصاً زبانه روسی و انگلیسی در امتداد سال

شناسی و صرف و نحو زبان، از  در برابر این آموزش و تحلیل دیگر مسائل منسوب به لغت
های زبان و آثار بدیعی،  سازی، اعضای جمله، تحلیل و تصنیفات لغوی منبع بیل کلمهق

واسطه از طرف خود محقّق و در  های لغوی بی و کتگوری صرفیامکانات اسلوبی واحدهای 
های را برای علم زبان بنیاد کرد. نتیجۀ ب  پیروی او از طرف شاگردان سزاوار خزینۀ گران

های شاگردان امروز  نمایی او کوشش و تالش و با هدایت و راه ااو های م. ن. قاسم پژوهش
گران  ماند، که برای مردم تاجیکستان و پژوهش محصول زحمت یك پژوهشگاه بزرگی را می

 نظیریست.  داران زبان ناب تاجیکی اهدای بزرگ و بی و دوست

اند، تا  کوشش کردهند و پیوسته ا سوز زبان تاجیکی خوار و دل غم ا،او معلمه م. ن. قاسم
ها به آن، اصالت خود را نگه دارد:  تاریخی، با وجود راه یافتن نوگانی غنی هاین زبان با گذشت

دارد و از  مهمنهایت نقش های زبان ادبی مطبوعات معیاردر انکشاف و مستحکم نمودن »
غال های زبان ادبی موقع مهم و مخصوصی را اش رو اسلوب مطبوعات در سیستم اسلوب این
گذارد.  بزرگ خود را می ثیرأتنماید. باید گفت، که زبان مطبوعات به نطق شفاهی مردم  می

های مطبوعات برای نگاه داشتن  زبان در صحیفه شدن معیارهای تاز این سبب رعای
 کند. پاکیزگی و نزاکت و فصاحت زبان مساعدت می

در انکشاف و تغییرات  چیز شخشدمانده نیست، دائماً زبان یك معیارمعلوم است، که 
سازی، حتّی در  است. نتیجۀ همین انکشاف و تغییرات است، که در لغت، صوتیات، کلمه

و نااستوار  گوناگونهای  های گوناگون افاده، شکل مارفالوژی و سینتکسیس طرز و واسطه
 ردند. ک پیدا می
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های  آمدن قالبپیدا شدن طرز نو افاده در زبان قانونیست، از این سبب از استفاده بر
شده به اساس  در زبان پیدا یهای گری خالف قاعدة زبان نیست. اگر نوی سنتیتاریخی و 

ها را انکشاف دادن امر خیر نسبت به زبان  گری گونه نوی قانون انکشاف آن موافق باشد، این
ردن و ویران ک خراباست. لیکن، اگر این طرز نو افاده به خالف قانونیّت زبان باشد و برای 

 ت)رعای« ها باید دست کشید آن هقانونیّت آن، نفاست و نزاکت آن مساعدت کند، از استفاد
 (. 1991های گرمّتیکی، معیاربعضی 

 روشنهایش  مان از نوشته انکنسبت به زبان نیا شاد استاد روانخواری  سوزی و غم دل
دستان ه ب مۀ قلماگر خواهیم، که مردم ما باسواد و فرهنگی باشند، ه»: شود احساس می

گرنه ما  هایمان یگان ختا و غلطی راه نیابد، و کوشش باید نماییم، که در نوشت و گفته
امالی چندی از مجلّه و  ه)بعضی قیدها دربار .«توانیم داده حسابیده نمی خود را انجام هوظیف

 (. 2011ها،  روزنامه

های عالی سهم  تبشناسی برای مک زبان تکردن متخصصان در ساح آمادهدر  استاد
تر طیّار  ناک تر و بهتر و ثمره هایشان را بابت خوب زمان فکر و اندیشه سزایی دارند و هم هب

اند. از  هایی نیز به چاپ رسانیدهنمودند و در این موضوع مقاله کردن متخصصان ابراز می
ها  بعضی اندیشه»(، 2006) «های عالیطیّار کردن متخصصان ورزیده در مکتب»جمله: 

 (. 2008) «های عالی فیلولوژی برای مکتب تعالمان ساح، طیّار کردن متخصصان هدربار

سوز مسائل  محض مهر و صداقت به ملّت و وطن است، که این بانوی پرکار و دل
گذارند و باز خود جویای راه حلّ  طلب را از حیات جامعه به میان می گوناگون مبرم و حل

زنان معلومات  تحادیهطی سالیان دراز اعضای ریاست ا ااو ن. قاسم شوند. پروفسور م. ها می آن
ها  دار بوده، در راه حلّ مشکالت زنان در زندگی، طیّار کردن متخصصان از حساب زن عالی

مادر انتشار ، های او چند کتاب دربارة زن اند. با زحمت همایش و میزهای مدوّر برگزار کرده
من ستایش »(، 1999)« ای ی زن، که ما را زندگانی دادهزنده باش ا». از جمله: است شده
 (.  2004)« پند گیر از روزگار آدمی»(، 2004)« مادر فرزانه را، کنم زن می

عنوان علمی نامزدی و دکتری  نفر بانوان 12 استاد نمایی ناگفته نماند، که زیر راه
 فعالیت دارند. های عالی کشور و خارج از آن سربلندانه  اند، و در مکتب گردیده

اند در  دوستی و ابتکارات خود توانسته با خرد، دانش، محنت ااو پروفسور م. ن. قاسم
برکت او و  سزد، که حیات نجیب و با جامعۀ ما سهم نظررس و بزرگی گذارند و می

اند، برای همگان درس عبرت شوند.  مان زحمت کشیده خاندانش، که در شکوفایی وطن
اند و در آماده نمودن  های زندگی محنت و زحمت کشیده هموصوف تا آخرین لحظ

 اند.  گذاشته بارزی سهم متخصصین
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ها در راه رشد علم کشور تالش کرده، به خوبی توانستند دانش  سال ااو مکرّمه قاسم
عنوان  نامی تبدل دهند و امروز همگان از او به سرشارشان را به ثروت و سرمایۀ نیك

گر در علم و معارف میهن، بنیادگذار مکتب  رکار و تالشنام، عالم پ شخصیت خوش
 کنند و یاد خواهند کرد.  شناسی خویش یاد می زبان

سزد از این شخصیت نادر و  زادروز استاد عزیز است و می 1933سال  ام ژانویه 16
ن شا مند با نیکی و سپاس یاد کرد. یاد و کارنامۀ نیك استاد عزیز تا ابد گرامی و مأوای دانش

 بهشت برین باد!

 ها رفته است...  جای او در دیده بود، اکنون به دل
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اخیر، در تحوالّت اجتماعی، فرهنگی و علمی  ةعنوان یك گروه اجتماعی در یك سدزنان به
بر وظایف خانوادگی و شخصی  آنان عالوه اند. جانبه داشته و بسیار تأثیرگذار بوده نقش همه
آگاهی و شناخت از زندگی و  .اند دهکرهای علمی نیز نقش مهمی ایفاء  ها و جنبشدر حرکت

 تواند بسیار مؤثر باشد. های آنان در فرآیند شناخت و آگاهی اجتماعی می ها و زحمتتالش
از خصایل انسانی، ای  شناسی گیالنی مجموعه مند و میکروباندامی دانش دکتر آذر

ها و  ده بود. تالشکرپزشکی، پشتکار علمی و نجابت خانوادگی را در خود جمع  دانش
ها را از بیماری و مرگ چهل، جان بسیاری از انسان در دهۀروزی وی  های شبانه فعالیت

 ةعنوان نماد و الگوی تالش در جامعه، بارها مورد تقدیر قرار گرفت و جایزوی به .نجات داد
 یك علمی را دریافت کرد. ۀدرج
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زن در »جهانیان است.  ۀجهان مورد تکریم و تقدیر هم ۀارج و ارزش این زنان در پهن
تر در پرده مانده و سیمایی پوشیده داشته و به ندرت نقاب برافکنده تاریخ و فرهنگ ما، بیش

ر نبوده است و شاید تأثی گاه بی امّا هم غالباً در پستو پنهان مانده، هیچ و رخ نموده است.
شود و به همین جهت شناخت نقش و  بتوان گفت که ناخودآگاهی فرهنگ ما محسوب می

 (42:  1382)ستّاری، « عملکردش، آسان نیست.
که اقتضای چنان زن در حفظ و نقل فرهنگ مردم، طبیعتاً چنان»در فرهنگ ملی ما 

کار دیگر به ۀهوشش را در زمینحافظه مذاکره سود جسته است و  ةتر از قوست، بیش کاری
راه ای که با نوعی زبر و زرنگی و چاالکی و زیرکی هم مندی زن به گونهانداخته است، هوش

 (42، 1382)میرشکرایی، « است...
و... « بانوی زهره»، «بانوی کهکشان»، «عروس ونوس»اندامی با عناوینی چون:  آذر

 معروف است.
برداری سطح  اقدام به نقشه 1990در سال  (Magellan) ماهوارة اکتشافی ماژالن»

ها و  % از سطح سیّاره را بررسی نمود، در این تحقیقات، ناهمواری84سیّاره ونوس کرد و 
چنین فشانی و جنس مواد و هم های آتش نظر فعالیتخصوصیات سطح سیّاره از نقطه
هنگی مؤسسه آبا هم  هک شد  فتهرتصمیم گ 1992در سال  تغییرات جوّی سیّاره بررسی شد.

(International Astronomical Union) I.A.U،  تاکنون پیش 1919که از سال گام
با  .گذاری نقاط موجود بر سطح سیّاره ونوس انجام گیردنام، گذاری سیّارات بوده استنام
وس این نقاط به نام زنان مشهور جهان نامیده شد. )چون سیّاره ون I.A.Uهنگی و تأیید آهم

کیلومتر  20تر از هایی با قطر کم گذاری به حفرهدر این نام .یا زهره به نام مؤنث است(
تر هایی با قطر بیش آن نام حفره بر کار گرفته شد. عالوهصورت موقتی بهاسامی عام مؤنث به

نهاد آژانس فضایی اروپا صورت اسامی دائمی در نظر گرفته شد. به پیشکیلومتر به 20از 
 -71و  45و عرض جغرافیایی  26و  55کیلومتر در طول جغرافیایی  30ای به قطر  هحفر

این حفره که دارای یك قلّه  .دشگذاری نام Andami« اندامی»نام  هسیّاره ونوس یا زهره ب
 «د.ش، به یادبود، خانم اندامی از ایران به این نام ثبت هستمرکزی نیز 

آذرماه سال  16»شناس در  ند و پزشك ویروسمگر، دانشآذر اندامی معلم، پژوهش
قدیمی ساغریسازان رشت دیده به هستی گشود. پدرش حسین  ۀخورشیدی در محل 1305

«. کش جامعه بود. او فرزند چهارم و تنها دختر خانواده بودهای زحمتنام داشت و از آدم
 (34: 1388)عباسی، 

 ۀسال جهش تحصیلی و کسب رتبا یكابتدایی را در دبستان بانوان رشت، ب ةاندامی دور
مادر فداکارش در غیاب پدر، از راه  اول و اخذ جایزه در سطح استان گیالن به پایان برد.
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او وقتی وضعیت بد مالی خانواده را  .کرد خیاطی امرار معاش و زندگی خانواده را اداره می
مرار معاش به مادر های اعیان رشت، در ا دید به کمك مادر شتافت و با تدریس در خانه

 رساند و یاور خانواده شد.  یاری می
متوسطه را،  ةبا بهتر شدن اوضاع خانواده و معیشت و فراهم کردن امکانات تحصیل، دور

موفق به اخذ  1324سرای مقدماتی رشت به پایان برد و در سال در دبیرستان فروغ و دانش
واجد شرایط استخدام  ،که سنش کم بوددلیل اینبه» .سرای تربیت معلم شددیپلم از دانش

های  طور رایگان در مدارس ابتدایی و دبستانسال بهمدت یكبه .پرورش نبودودر آموزش
 (41:  1374وا،  )گیله« رشت به تدریس پرداخت.

فرهنگ آن زمان درآمد و در کالس ششم  ةخورشیدی به استخدام ادار 1325در سال 
شده ل ورزید. با تالش و جدّیت او، شاگردان بااستعداد شناختهدبستان ژاله به تدریس اشتغا

 آموزان ممتاز پرورش یافتند.  و دانش
به  شدراه کار و تدریس موفق تحصیل در سطوح عالی، هم ۀزیاد به ادام ۀدلیل عالقاما به

 د.کنطبیعی را دریافت  ۀدیپلم کامل متوسطه در رشت 1329صورت متفرّقه در سال 
 1331دیپلم طبیعی در کنکور سراسری دانشگاه تهران شرکت کرد و در سال  با دریافت

 پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. ۀدر رشت
پزشکی در مدارس جنوب تهران به تدریس اشتغال ورزید و  ۀهنگام تحصیل در رشت»

 ةدور ۀنامموفق شد، گواهی 1337پزشکی در سال  ۀرشت ۀسالهای هفت پس از طی دوره
 (1376زن،  ۀ)مجل«. دست آورد هی را، از دانشگاه تهران بپزشک

های تخصصی در  گام با تحصیل در دورهوی عاشق مطالعه و تحقیق و تحصیل بود، هم
 کار اشتغال ورزید. ان و مامایی بهنسازمان حمایت مادران و نوزادان، در بخش ز

ها در  ا و شبتر، در غالب روزهاندامی برای کسب تجربه و دانش و تخصص بیش
مدت به .گرفت کاران و پزشکان دیگر را نیز بر عهده میبرد و کشیك هم سر میبیمارستان به

که گواهی کاردانی بخش زنان و تا این ،کار بود سال در بخش زنان و مامایی مشغول به 3
 د.کرمامایی را اخذ 

 ،وافر داشت ۀی عالقباکتریولوژ ۀپس از آن چون به کار آزمایشگاهی و پژوهش، در زمین
پرورش بیرون آمد و به استخدام بهداری درآمد و به آن اداره منتقل شد و در واز آموزش

 سازی و میکروبیولوژی به کار مشغول شد. انستیتو پاستور در کار واکسن
های  باکتریولوژی و عفونت ۀدر همین هنگام چند پروژه و طرح مطالعاتی در زمین»

 (7زنان، شماره  ۀ)خلعتبری، مجل« انجام رساند.به های تهران  رستانبیمارستانی در بیما
 چنین مقاالت پژوهشی متعددی در مجالت علمی و پزشکی چاپ و منتشر کرد. هم
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شناسی و از  دکتر اندامی در انستیتو پاستور نخست به سمت معاونت بخش میکروب»
های  واکسن ۀاسی و تهیشن با سمت رئیس آزمایشگاه میکروب 1340اوّل فروردین سال 

 (71:  1382فرد، )خدیوی« میکروبی مشغول انجام وظیفه بود.
وبا( در کشور ایران و کشورهای التور )شبه  بیماری وبای 1345تا  1342های  در سال

انگیز در مطبوعات تهران  صورت هراسسایه شیوع زیادی پیدا کرده بود و خبر اپیدمی بههم
گیر شدن وبا را در  های داخلی و خارجی، همه یافته بود و خبرگزاریو چند روزنامه بازتاب 

این خبر موجی از ترس و اضطراب در سراسر  .ده بودندکرکشور ایران و خاورمیانه اعالم 
 وجود آورده بود. هجامعه ب

آسا، فرصت هر نوع  عالج بودن این بیماری که با رشد برقناک و سختبا توجه به هول
دلیل وجود چنین به را، از مدیران و مسئوالن و پزشکان سلب کرده بود، و هماقدام درمانی 

گیری تنها راه منطقی و معقول تشخیص داده شد. نداشتن داروهای مؤثر در آن دوران، پیش
های نوشیدنی و مصرفی و مواد غذایی تنها  ای و کنترل آب پس از اقدامات بهداشتی و تغذیه

 ن وبا، قبل از ابتال به بیماری بود.گیری، تزریق واکسراه پیش
واکسن در ایران، انستیتو پاستور بود که در اصل  ۀدر آن هنگام تنها مرکز تهی

د. در آن شرایط، ش سازی در خاورمیانه محسوب می ترین مرکز تحقیقاتی و واکسن برجسته
ت بیماری وبا گیری از سرایجوار نیز برای پیشتنها مردم ایران، بلکه مردم کشورهای همنه

امکانات در اختیار  ۀواکس وبا، هم ۀهمین علت برای تهیند. بهدش میبایست واکسینه  می
شناسی قرار گرفت و کارکنان آن مرکز به مدیریت دکتر اندامی، تالش و  آزمایشگاه میکروب

 فرسایی را به انجام رساندند. وقفه و طاقت کوشش بی
سازی و  کاران خود به آمادهروز با هم پاییز شبانهدکتر اندامی در تمام فصل تابستان و 

د کرواکسن وبا، بهترین و مؤثرترین شیوه را انتخاب  ۀمای ۀاو برای تهی .واکسن پرداخت ۀتهی
خبر  اش بی های متمادی از خانواده و چنان غرق در کار و تالش بود که گاهی روزها و شب

کارانش واکسن وبای التور روزی او و هم انهشب ۀوقف باالخره با زحمات و تالش بی ماند. می
 مردم قرار گرفت. ۀنیاز در اختیار هم کافی و مورد ةتهیه و آماده شد و به انداز

مسئوالن و متولّیان درمان و بهداشت کشور موفق شدند، همه مردم را به موقع واکسینه 
زون بر آن با ارسال خراش جلوگیری کنند. افناک و دلمیرهای هولوکنند و از بروز مرگ

سایه موفق به مهار بیماری وبای التور، هم در های واکسن به ممالك و کشورهای هم بسته
داخل و هم در خارج از ایران شدند و از این طریق در افکار جهانی، برای کشور ایران، اعتبار 

 به ارمغان بیاورند. هیو سرافرازی شایان توج
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کوشی دکتر اندامی  جهان با زحمات و تالش و سخت یابی در سطحچنین افتخار و کام
متولیان امور و مدیران وقت، کار او را ارج نهادند و افزون بر  .دست آمدبرای ملت ایران به

های داخلی، رئیس وقت انستیتو پاستور و وزیر بهداری آن زمان، به پاس  افتخارنامه
مند از مقامات بلندپایه زشك دانشاین بانو و پ ۀهای صادقان قدرشناسی از خدمات و تالش

خورشیدی،  1349برای او درخواست نشان علمی کردند. در پی این درخواست، به سال 
د. پس از آن با استفاده از بورس ش ئلاندامی به دریافت نشان علمی از دولت نا دکتر آذر

ی کردن تحصیلی انستیتو پاستور برای تکمیل تخصّص خود، عازم فرانسه شد و پس از سپر
 ۀنامم( گواهی1967)آوریل  1346سال تحقیق در انستیتو پاستور پاریس در سال یك

 باکتریولوژی دریافت کرد. ۀتخصّصی در رشت
 کنند، که گفته بود:  یس پاستور پاریس، در مورد تالش فراوان علمی او نقل میئاز ر

سال اقامت در ول یكمحقری که در نزدیکی انستیتو اجاره کرده بود، در ط ۀاو در خان»
اش، اغلب او را به  کاران ایرانیهم .کرد آمد میوپاریس، تنها در مسیر خانه و انستیتو رفت

م مشغول ئرفت و دا های شهر پاریس نمی که به دیدن مراکز تفریحی و زیباییدلیل این
 «کردند. تحقیق و کار بود، سرزنش می

های مدیریتی  سوابق علمی و شایستگیخورشیدی به پاس  1351دامی در سال ندکتر ا
سازی  یس بخش واکسنئسمت ریس انستیتو پاستور )دکتر بالتاز فرانسوی( بهئنهاد ربه پیش

( به همین سمت 1357د و تا زمان بازنشستگی )مهر شانستیتو پاستور ایران منصوب 
 اشتغال به کار داشت.

های  شتکار علمی و تجربی در رشتهدکتر اندامی پس از بازگشت به ایران، با عنایت به پ»
مختلف آزمایشگاهی در ضمن کار در انستیتو پاستور موفق شد، تخصص علوم آزمایشگاهی 

، از دانشگاه تهران )با اخذ پروانه در علوم آزمایشگاهی( دریافت 1353بالینی را در سال 
 )اندامی، مجله دانش مردم، س سوّم(« د.کن

های  باکتری ۀپاستور ایران برای مطالعه و تحقیق در زمینبار از طرف انستیتو وی چندین
شناسی به کشورهای  شناسی و شرکت در کنفرانس میکروب ای و باکتریوفازها و سرم روده

فرانسه و بلژیك اعزام شد و چندین طرح مطالعاتی را در انستیتو پاریس به انجام رساند و 
انجمن پزشکان ایران و انجمن ملی  ۀدر نشریویژه مقاالتی نیز در این زمینه منتشر کرد. به

 های او چاپ شده است. مبارزه با سرطان، نوشته
در مراسم تودیعی که در  .دشل ئبه بازنشستگی نا 1357مهر  15دکتر اندامی در 

 رانی او چنین آمده است: ستیتو پاستور تهران برگزار شد، در برشی از سخننا
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رم را در انستیتو پاستور سپری کردم. نام انستیتو های عم سال از بهترین سال 18مدت »
من تا زنده هستم  .من نیز مقدس و پرارج است ةتنها برای من، بلکه برای خانواد پاستور نه

ترین مقام دوست خواهم  ها را، از باالترین سمت تا کوچك پاستورین ۀانستیتو پاستور و هم
 (11)آل ابراهیم، روزنامه زن، س «. داشت

ندامی پس از بازنشستگی تا پایان عمر پرثمر خود، دست از مطالعه و کار و تالش دکتر ا
« سال ریاست آزمایشگاه بیمارستان باهنر را بر عهده گرفت. 3وی مدت »برنداشت. 
رارزش خود در مطب خصوصی های آخر عمر پُ سپس در سال (28:  1394)پیشقدم، 

اران در قسمت زنان و زایمان به کار بیم ۀمشترک با همسرش در جنوب تهران به معالج
د و شکم در وجودش مشاهده  های بیماری کم م و نشانهئها عال در همین سال .پرداخت

اندامش رخنه کرد و به تومور مغزی تبدیل گردید. اما وی بدون توجه  ۀخیلی سریع به هم
ه یك روز هنگام چنان به کار و تالش و درمان بیماران ادامه داد، تا جایی ک به بیماری هم

پس از معاینات و  .یك بیمار در مطب تعادلش را از دست داد و بر زمین افتاد ۀمعاین
 های مختلف، پزشکان به این نتیجه رسیدند که باید به خارج از کشور اعزام شود. آزمایش

 28طول انجامید که کار از کار گذشت و در قدر بهاما بوروکراسی و کارهای اداری آن
آفرین بر اثر آمبولی ریه که پیامد بیماری سرطان بود، جان به جهان 1363ماه سال مرداد 

 ( به خاک آرمید.6 ةشمار 36، ردیف 18 ۀتسلیم کرد و در بهشت زهرا )قطع
راهش در این سرا، دانش و مهر و »او این جمله نوشته شده بود:  ۀبر سنگ مزار اولی

 و بر سنگ مزار جدید او نوشته شده است:« نیکی و در آن سرا، فردوس برین جاودانه
مند، دارای مدال علمی از تحقیقات پزشکی که به پاسخ پژوه و دانش همسری دانش»

بخشی از  I.A.Uالمللی نجوم  بهایش در ساختن واکسن وبای التور، انجمن بینخدمات گران
سان نامش  بدین کرة جنوبی سیّاره زهره )ونوس( را به نام دکتر آذر اندامی نامید ونیم

 (91)اندامی، گیالن امروز، ش «. شد جاودانه
یاد دکتر  زنده»کار بود. اسوز و فددکتر آذر اندامی همسری بسیار مهربان و مادری دل

با دکتر منصور خلعتبری )کارشناس پزشك قانونی( ازدواج کرد.  1339آذر اندامی در سال 
میترا و آرش که هر سه تحصیالت عالیه و از او سه فرزند به یادگار مانده، آذرمیدخت، 

گری علم و پژوهش ۀتنها در عرصآذر نه .برند سر می همدارج باالی علمی دارند، و در فرانسه ب
زندگی خانوادگی خود نیز همسری شایسته و نمونه و مادری فداکار  ۀتوانا بود، بلکه در عرص

التحصیل   گش آذرمیدخت که فارغپس از درگذاشت آذر اندامی دختر بزر .رفت شمار میبه
دکترای ژئوفیزیك از فرانسه است با سعی و تالش فراوان توانست نام مادرش را به   ةدور

نهاد کند و انجمن نیز بنا به ارزش کارهای علمی و المللی نجوم برای ثبت پیش انجمن بین
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د و به این ترتیب عمل آورنهاد موافقت بهآذر اندامی، با این پیش ۀدوستان خدمات انسان
«. زهره ثبت شده است ةدکتر آذر اندامی اولین زن ایرانی است که نامش بر روی سیّار

 (71:  1382فرد، )خدیوی
زهره  ةگذاری سیّاردار نام میالدی تاکنون عهده 1919المللی نجوم از سال  بین ۀاتحادی

ند، زنان مشهور جهان که ونوس در اساطیر یونان مؤثر است. شایسته دید ةبوده است. سیّار
مند یا هنرمند بودن و داشتن تحقیقات و های دانش تنها با خصیصه ،شوند برگزیده می

نام زنانی  ،به همین منظور ها، خدمت به بشریت باشد.تألیفات نباشند، بلکه ویژگی اصلی آن
همّت ای از دوران در خدمت به بشریت کمر  بر روی این سیّاره گذاشته شد که در برهه

ها را، از چنگال بیماری و مرگ نجات  بستند و با تالش و کوشش خود توانستند، انسان
های  نام 1992های همگانی و مجالت علمی در سال  دهند. در پی اعالم آگهی در رسانه

 گذاری در مرکز انجمن جهانی نجوم ارسال شد.بسیاری از سرتاسر جهان به شورای نام
عنوان تنها زن ایرانی، نامش به این شورا ی دیگر، آذر اندامی بهتبلیغات کشورها ۀبا هم»

 (691:  1380)عربانی، «. فرستاده شد و عامل اصلی آن دخترش آذرمیدخت بود
یك  ۀنام دکتر آذر اندامی بانوی فداکار و نجیب گیالنی بر دهان» ،ترتیباینبه
 .دشونوس )زهره( ثبت  ةسیّارجنوبی  ةکر)دارای قله مرکزی( در نیم pسنگ از نوع  شهاب

«. به یقین تا جهان برقرار است، نام آذر اندامی برای هر گیالنی و ایرانی افتخارآفرین است
 1(216و  217:  1380زاده، گیالن امروز،  )خمامی

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                              
1 J.G.RC; Oumal of geophysical Research) – vol. 97-No: E8.(published by American 

geophysicalunon-) Augusi 25.1992. 
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 منابع
 .11مارة ، روزنامۀ زن، سال اوّل، ش«شدة ایرانیان در دل آسمان افتخار فراموش» ؛ابراهیم، مجیدآل

 ، مجله دانش مردم، س سوّم.«از گیالن سرسبز تا ونوس )زهره(» ؛اندامی، محمد
 ، قزوین، انتشارات اقاقیا.آوران گیالن نام .(1394) ؛پیشقدم، فرشته

)بهار و  18و  17، فرهنگ گیالن، سال پنجم، ش «عروس ونوس» .(1382) ؛خدیوی فرد، سیده سارا
 (1382تابستان 

 .7، مجلۀ زنان، ش «بانوی ایرانی بر فراز ونوس» ؛خلعتبری، ساحره
، 217و  216، ش مجله «دکتر آذر اندامی الگویی برای شایسته زیستن» .(1380) ؛زاده، جعفر خمامی

 .1380بهمن و اسفند
، به کوشش محمد زن و فرهنگ، «فرهنگ  های ژرف سیمای زن در الیه» .(1382) ؛ستّاری، دکتر جالل

 زاده، تهران، نشر نی. ا حسنمیرشکرایی، علیرض
رشت، سازمان میراث فرهنگی،  ؛فرهنگ دانشوران و مفاخر استان گیالن .(1388) ؛عباسی، هوشنگ
 گری و صنایع دستی استان گیالن.گردش

 (.1374، سال چهارم شماره سوم )آذر و دی «در بلندای کهکشان، از گیالن یك نشان»( 1374) ؛وا گیله
ثبت دائمی نام یك بانوی ایرانی در سیّارة  از معلمی به پزشکی و از پزشکی تا» .(1376) ؛مجلۀ زن روز

 (.136اردیبهشت  13، )«زهره
، به کوشش محمد میرشکرایی، علیرضا زن و فرهنگ «زن، آب، خانواده» .(1382) ؛میرشکرایی، محمد

 زاده، تهران، نشر نی. حسن

 



 

 

 
 
 
 

 یفراغ یقلمختوم
 ترکمن اتیادب گر پژوهش/  یرستم جرجان

 
 
 
 

 
 

 قلی مختوم ترکمن نامی عارف و شاعر تولد روز سال نهمین و هشتاد و دویست نکوداشت ینیآ
 .شد برگزار تپه تقای شهرستان مراوه آق در فراغی

 (تو هستی چه) سن نََمَه/  فراغی قلی مختوم از شعر

 ام ندیده هرگز را تو من دارم، دل ای

 هستی؟ چه ستی،ه بلبل هستی، قُمری تو، آیا

 دهم می فریب تو خیال با را غمگینم قلب

 هستی؟ چه هستی، غنچه که یا هستی گل باغ، در

 هستی؟ شراب هستی، ساقی تو، آیا

 هستی؟ باده که یا هستی، جام

 هستی؟ شب یا هستی، روز یا

 هستی؟ چه خورشیدی، که یا هستی، ماه
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 هستی؟ بو عنبرخوش که یا هستی، مشك تو آیا

 هستی؟ چنبر یا هستی چرخ تو آیا بگویم، نمتوا نمی

 هستی؟ لنگر یا و موج که یا هستی، دریا تو آیا

 هستی؟ چه هستی، موج یا هستی، گرداب تو آیا

 هستی؟ نقره یا هستی، طال تو آیا

 هستی؟ چه هستی، زمین یا هستی، آسمان آیا

 هستی؟ دُر یا مرجان، که یا هستی، یاقوت تو آیا

 هستی؟ چه هستی، روشنایی یا هستی، ماه تو آیا

 بگذر ناموست و عار از! قلی مختوم

 بردار دست ات، فایده بی کار این از

 هستی غافل یارت از تو اما اوست، از پر جهان

 هستی؟ چه هستی، سُنبل یا هستی، بهشت تو، آیا

 

 ترکمن جوی حق شاعر مشخصات

 مختومقلی: نام

  فراغی: تخلص

 (میالدی 1733) قمری هجری 1153: تولد

 (میالدی 1790) قمری هجری 1210: وفات

 سال 57: عمر طول

 (میالدی 1700 ـ1760)  ترکمن بزرگ عارف و شاعر آزادی، محمد دولت: پدر نام

 (قابوس گنبد شرق کیلومتری 20در) قوشان حاجی روستای: تولد محل

 کالله شهرستان تپه، مراوه مرزی بخش در تقای، آق روستای: آرامگاه محل

 قدیم تقای آق قبرستان کنار داغ، سونگی کوه و اترک رود بین: آرامگاه مکان

 
 که داشت، نام آزادی محمد دولت پدرش و آمد دنیا به مذهبی خانواده دریك قلی، مختوم

 و آزاد وعظ نامه، بهشت های کتاب و بود دوره آن نام صاحب عارفان و مندان اندیش از خود
 .است مانده جای هب او از انصاری جابر حکایت

 و ایران مختلف های حوزه در و سرگذاشت پشت را نشیبی و فراز پر زندگی قلی، مختوم
 بزرگ عارفی الخرهاب و آشنا کامالً عربی و فارسی ترکمنی، ادبیات اب و خواند درس ترکستان
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 کرد یههد دوره آن مردم به زیبا اشعاری قالب در رااهلل  رسول احادیث و قرآن مفاهیم او .دش
 مردم و ایران مردم بین در بلکه ها، ترکمن نزد در تنها نه شاعر این حاضر، حال در و

 بزرگ، های شخصیت جزء و بوده برخوردار خاصی گاه جای از مرکزی، آسیای کشورهای
 دیوان این. است مانده باقی شعر دیوان یك فقط قلی مختوم از .شود می محسوب اسالم جهان
  است. شاعر، آن پاک اندیشه و تفکر گویای شعر،

 خسته های دل شاعر قلی مختوم

 فرهنگ و هویت اقتباس و قرآنی علوم و ترکمنی و فارسی ادبیات از گیری بهره وی با
 ادبیات در( شنونده و خواننده به بخشی تحرک مفهوم به) را پویانویسی مردم، شفاهی
 شاگردان بعدها. است شده ملقب کمنتر ادبیات پدر به که جا آن تا کرد ریزی پایه ترکمنی

 فرهنگ از گیری ه بهر با خویش عمر سال 57 طول در فراغی .دادند ادامه را او راه زیادی
 علیه شعر زبان با و شتافته محرومان یاری به توانست خویش زمان علوم فراگیری و غنی
 و وحدت به امردم ر لطیف، اشعاری سرودن با شاعر. نماید مبارزه خود زمان گران ستم
 هدایت و حمایت از ای لحظه و دکر دعوت گناه و فساد و تفرقه هرگونه از پرهیز و دلی هم

 . برنداشت دست ظالمان علیه دیده ستم مردم

 :گوید می سخن عشق سوز از کرات به خود اشعار در قلی مختوم

 چراغالر یانماز اتسمه اثر عشق

 آغالر قورد انگراب قوشالر دوشسه عشقه

 داغالر هیبتلی قواتلی یالرانگ

 بودردی بیلماز چکه ارار داشالر

 
 :گوید می دیگر جایی در یا و

 دومانیم گیتمز سردان قلی مختوم

 گمانیم یوقدور عاشقم حقه من

 
 :گوید می منی یاندردی شعر در یا و

 منی دردی یاندردی قایناب یوراگیمده عشق

 منی قاردی بولوتغه بریب، باده توتونیم

 منی ساریدی چارخه یاوالییب لیمبی فلك

 منی گوردی گلیب کیم برله گوزی خریدار
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 از مردم افکار تنویر و خود افکار تبیین برای شاعر که آید می پیش سوال این جا این در
 .است داشته تأثیر افکار این تکوین در چیزهایی چه یا، و گرفته الهام چیزهایی چه

 تأثیرپذیری عوامل

 آزادی محمد دولت درشپ عرفانی شخصیت ـ

 (س) اطهار ائمه و هللا رسول احادیث و قرآن ـ

 فارسی کهن ادبیات ـ

 ترک ادبیات ـ

 دوران آن سیاسی آشفته اوضاع ـ

 مردم به حکام و سالطین ظلم ـ

 اسالمی علوم مهد عنوان به بخارا و خیوه مدارس در تحصیل ـ

 هندوستان و افغانسان به سفر ـ

 اترک سرسبز طبیعت ـ
 

 :قلی مختوم ـ1

 داغیندا عشقنگ گزدیم ایالدیم گشت

 بودردی چکار کیمسه بالدور نه

 بوینیندان گوگینگ آسدیالر داغین عشق

 بودردی بیلماز چکه تترایب گوگ

 قلی مختوم ـ2

 بولدیم قلینگ آنده من گتردینگ، باره یوقدان

 بولدیم قلینگ آنده من بربك، الست دیدینگ

 بولدیم لینگق ده عدم دیارینده، اراده

 بولدیم قلینگ آنده هر باقی، گر فانی گر

 بولدیم قلینگ اونده من بردینگ، جان دان خاک مشت

 

 فارسی ترجمه با قلی مختوم اشعار گزیده

 گیترمه گونگله قیغی قلی، مختوم ـ1

 یترمه اوزینگ دیر، وقتی ایش بیر بو
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 اوتیرمه سوم ام دییب، یوق آنگالن سوزیم

 باردور هم بیالن دانچن دیر، گینگ جهان

 :ترجمهـ 

  مده راه خود به غم قلی، مختوم ای

 مگیر آرام است، کار وقت کنون

 مباش گیر دل فهمند، نمی را هایت حرف که این صرف به

 دریابند را هایت حرف که کسانی هستند است، وسیع جهان
 
 بولدیم نگ قل آنده من گتردینگ، باره یوقدان ـ2

 بولدیم نگ قل آنده نم بربّك، الستُ دیدینگ

 بولدیم نگ قل ده عدم دیارینده، اراده

 بولدیم نگ قل اونده من بردینگ، جان دان خاک مشت

 : ترجمهـ 

 شدم تو بنده گاه آن من آوردی، هستی به نیستی از تومرا

 شدم تو بنده حال درهمان من «بربّك الستُ» گفتی

 شدم تو بنده من نیستی، در و اراده دیار در

 شدم تو بنده گاه آن من دادی، جان خاک مشت یك از

 
 دور بازیگار دنیا بو ـ3

 گیتدی چالدی بازیسین

 نی نیچه ادیب راه هم

 گیتدی آلدی ادیب یولداش

 :ترجمهـ 

 است بازیگری دنیای ما، دنیای

 ساحر بازیگری

 ساخت فریفته را گروهی

 برد خود با گاه آن
 
 اونوتمه الری مسکین دیب، من دانا ـ4

 قاتمه باش نامردالره دیب، من افضل
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 ساتمه نگ دستان عجب ایستایب، ارک

 فراغی اوتگین ایالب، بخش ایلینگا

 :ترجمهـ 

 مبر یاد از را محرومان بودن، دانا حکم به

 مشو دمخور نامردان با و ندان افضل را خود

 مفروش ارزان را خودت دنیا، ارزش بی مال برابر در

 نثارکن خود ایل برای داری، چه هرآن قلی، مختوم ای

 
 شانینده بولسه شرهم قلی، مختوم ـ5

 جانیندا قویمه آرمان دوندار، خیره

 یانینده دشمانینگ دوست آخر، دنیا

 غویماغین شرمنده،

 : ترجمهـ 

 گیرد قرار شر خواسته نا قلی مختوم برابر در گر

 مگذار باقی حسرت در گیر، خیر به

 ندشم و دوست نزد در آخرت، و دنیا در

 نکن. شرمنده

 
  ایله ذکر آدین اهلل قلی مختوم -6

 ایله شکر یخشا ایله صبر یامانا

 ایله پکر اوتیر گوردا گورستانی

 بولیب قوم یاتیر الر دیان من مونچا 

 :ترجمهـ 

  کن اهلل ذکر همواره قلی، مختوم ای

 کن شکر خوبی برابر در و صبر دشواری برابر در

 رکنفک بنشین، و بنگر گورستان به

 اند خفته درخاک گویان من های آدم همه این

 خارجی نویسندگان و محققان دیدگاه از قلی مختوم

 ترکیه سرشناس نویسنده حکمت، ناظم

 :کند می بیان طور این قلی مختوم مورد در را خود نظر ای مقاله در ترک، نویسنده این
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 چیزهای قلی مختوم از من ...هست هم من زبان او زبان هست، هم من شاعر قلی مختوم»
 برایم او که چیزی یك از خواهم می جا این در. هست هم من استاد او. آموزم می زیادی

 .است گران ستم ظلم از آزادی و مردم اتحاد برای شاعر تالش هم آن و کنم یاد است آموخته

 قرقیزستان سرشناس نویسنده آیتماتف، چنگیز

 :نویسد می چنین شاعر درباره« ببرید نام قلی مختوم امن به مرا» نام به ای مقاله در نویسنده

 شکل دنیا بزرگ شاعران خزانه در اشعارش گرفتن جای با تنها قلی مختوم شخصیت»
 ها، ترکمن برای دوران آن در که دشواری های سال طول در شاعر شخصیت بلکه. گیرد نمی
 از کنونی، دوران به شاعر کالم رسیدن .گیرد می شکل است، بوده مطرح ماندن زنده
 دل در قلی مختوم صورت هر در. کند می حکایت ترکمن قوم قدرشناسی و شاعر مندی توان
 «.دارد جای ترکمن مردم

 روسی نویسنده عیسایف، ایگید

 مردمی شاعری نشیند، می دل بر و آید برمی دل از که گونه آن است، مردم سخن سخنش،
 .است مردم خاطر به و مردم برای او کالم و گیزند که زیرا ؛نیست جدا مردم از و است

 داغستانی شاعر غمزاتف، رسول

 درمیان بزرگ شاعری وجود به داغستانی، زبان به قلی مختوم اشعار ترجمه با من
 .بردم پی ها ترکمن

 باشغری شاعر اف، قلی کایسین

 چیزهای که است این بر رسم ما مردم بین در. است بوده بزرگی شاعر حقیقتاً قلی مختوم
 او آثار و قلی مختوم شخصیت خواهم می نیز من. کنند می مقایسه البرز کوه بلندی به را بزرگ

 ترکمن، بلندمرتبه شاعر یك عنوان به تنها نه را قلی مختوم ما. کنم مقایسه کوه این بلندی به را
 .کنیم می مقایسه البرز کوه بلندی به جهانی شاعر یك عنوان به را او بلکه

 روسی سرشناس محقق برتلس، وفسورپر

 خوبی به را ها ترکمن ادبیات خصوص هب و میانه آسیای مردم ادبیات برتلس، پروفسور
 1941 سال در را ترکمن ادبیات به راجع خود تحقیقات حاصل وی. است کرده مطالعه
 .کند می منتشر و چاپ «ترکمن جاودانه ادبیات به نگاهی» عنوان تحت میالدی

 او گیرد، می قرار قلی مختوم تفکر طرز و اشعار تأثیر تحت خود، تحقیقات در برتلس
 قلی مختوم او نظر به. کند می تشبیه ایرانی، شاه ،«جمشید نمای جهان جام» به را شاعر اشعار
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 درباره اشعارش سرودن با شاعر. است کرده بیان مردم برای بوده، گفتنی که چه آن هر
 .است کرده را الزم های نمایی اهر مردم، آینده و حال مسائل

 شهیر شاعر قلی، مختوم بلند آوازه 18 قرن در» :کند می اضافه قلی مختوم درباره برتلس
 زیادی های حرف او. گردد می نمایان ترکمن، خصوصیات تمام داشتن راه هم به با ترکمن

 «.دارد گفتن برای

 لهستانی محقق و نویسنده شودزکو، الکساندر

 رشت به روسیه کنسول عنوان به قاجار، محمدشاه سلطنت دوران در ودزکو،ش الکساندر
 عنوان تحت کتابی او. است  بوده مقیم شهر این در میالدی 1830 های سال در و آید می

 از بخشی .است داده انتشار اروپا در انگلیسی زبان به« ایرانی عامیانه اشعار از هایی نمونه»
 محمدعلی اثر سیفیه نخبه کتاب در «ترکمن عامیانه های هتران» عنوان تحت مجموعه این

 . است شده ترجمه فارسی زبان به اشعار این از تعدادی بعدها. است شده آورده قورخانچی،

 راجع خود تحقیقات در و کند می سفر صحرا ترکمن به 1833 سال در اروپایی سیاح این
 « .پرداخت می شعر و فلسفه فکر،ت به را اوقات تر بیش وی» :نویسد می قلی مختوم به

 خواب در بود، خواب به او روزی» :نویسد می و کند می اشاره روایتی به گاه آن وی
 خواب از قلی مختوم. بنوشد که دهد می وی به شهدی و شود می ظاهر او بر( ع) علی حضرت

 و یدآ می خود جای به قلبش بعد و کند می احساس پیش از تر جوان را خود خیزد، برمی
 قلی مختوم الهام نخستین این. فصاحت و آتش از پر شود، می الفاظ ناپذیر پایان منبع زبانش

 داری برده علیه تبلیغ به ها ترکمن بین و شود می بدل پرشور شاعری به وی پس آن از. بود
 و بود محبوب قدیسین، چون هم مرگ هنگام او»: کند می اضافه وی «...و پردازد می

 «.است ترکمن شاعر ترین محبوب

 :کنیم می نقل را شودزکو شده ترجمه اشعار از یکی جا این در

 مشو غره قدرت به جوان، مرد ای

 شد خواهی پیر تو بنگر،

 هستی زانوانت میهمان تو

 بیابد خود برای نتواند زین و اسب که مردی

 نیست را او ارزشی هیچ کن، باور

 شد خواهی پیر تو

 گرفت خواهد تباهی قدرتت

 را زانوان است میهمانی جوانی نیروی
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 کرد نخواهد نکرده، وفا کسی به هرگز رحم بی دنیای

 است پیشه بیداد و ظلم فساد، را او

 کنی عمر سال صد اگر

 رسید خواهد فرا مرگ سرانجام

 تن این در است میهمانی عزیزمان روح

  آورند می یاد به را مرگ تلخی سخنان گوید، می قلی مختوم

 چشمان برابر را ترس و

 گویم نمی دروغ من نه،

 زید می آدم پسر

 .است خویش تن میهمان او روزی، پنج اما
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دار پرچم، با سمت 1845کاپیتان چازلر فرانسیس مکنزی نویسنده سفرنامه شمال، در سال 
 28نظام هنگ های پنجاب در پیادهطی جنگ1848-9وارد کمپانی هند شرقی شد و در سال 

تحت فرمان پیشاور لرد کالید بود و سپس در سال  1850کرد. در سال سنگال خدمت می
به درجه  1855و در سال  شدبا سمت معاون کمسیر انگلیس در منطقه ارکان مشغول  1852

کنسول گیالن شد و تا  1858نگ های کریمه شرکت کرد. در سال سروانی رسید و در ج
در آن شهر مسکن داشت. بعد از جنگ ایران و انگلیس بر سر مسئله هرات در سال  1860
م( منعقد شد و  1857ه.ق ) 1274معاهده پاریس در  ،م( و شکست ایران 1856ه.ق ) 1273

 کشور را به انگلیس داد.طبق آن دولت ایران حق گماشتن کنسول در شهرهای این 
چارلز مکنزی اولین کنسول انگلیس در شمال 

سال سفری از رشت به ایران بود. او در همان
استرآباد نمود و طی این سفر گزارشی برای دولت 

شك دلیل تهیه این گزارش خود تهیه کرد. بدون
فقط دادن اطالعات از اوضاع آن نواحی نبود و به 

در آن نیست، بلکه  همین علت مطالب تاریخی
ها بود که از هدف اصلی اطالع از میزان نفوذ روس

ها قبل با این منطقه رابطه داشتند. مکنزی مدت
کند و مشاهدات خود را با دقت توصیف می

پردازد که خصوص به شرح اوضاع جغرافیایی میبه
الجیشی ممکن بود مفید واقع شود. از جهت سوق

ت انگلیس در این ضمناً به امکان توسعه تجار
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راند. ها مفصالً سخن میها و راهها و رودخانهنواحی هم توجه دارد. مکنزی از موقعیت کوه
ها و قیمت ارزاق، درباره ابنیه تاریخی ها و خانهدرباره مالیات، جمعیت و طوایف، تعداد دکان

طالعاتی که جویا بود به ها انویسد. وی شکایت دارد که ایرانیمطالبی می ها دقیقاًزاده مو اما
خصوص از حکام شکایت داشت. مکنزی با حس بدبینی بسیار نسبت به  هدادند. بوی نمی

ها و راهانش از راهکرد و با همدهد که چگونه سفر میگوید. وی شرح میایرانیان سخن می
ا و خار و هها و جنگلهای لغزنده و از میان رودخانهآلود و پلهای گلها و کورهراههبی

گذارنده کرده و غالباً شب را در شرایط نامناسبی میخاشاک و در زیر باران و برف عبور می
نامی که در استخدام مکنزی بوده و ابراهیم هجری میرزا 1276است. در همین سال یعنی 

 سفرنامه استرآباد، مازندران وای با نام سفرنامه ،کرده استراهی میدر این سفر وی را هم
جاست که کند که نسخه اصلی آن در روسیه موجود است و جالب اینتنظیم می گیالن

 ابراهیم مطابقت دارد. بسیاری از آمارهایی که مکنزی تهیه کرده با آمارهای میرزا
آباد در های قصر صفیشاه مشهدسر و از ویرانهخصوص آثار باغ همکنزی از آثار قدیمی و ب

و در عین حال افسوس است ده کرپذیری های بسیار دلاد توصیفآباشرف و آثار قدیمی فرح
کند اند. وی به تجارت روسیه اشاره میتوجهی از بین رفتهها در اثر بیخورده که چگونه آن

چون اجناس روسی چندان مرغوبیتی نداشتند و کاالهای انگلیس  ،که چندان رونقی نداشت
کارهایی برای تجارت انگلیس ی ایران شود و راهتوانست جانشین آن در بازاهابه آسانی می

 دهد. در ایران ارائه می
راه دکتر هویزش، اهل ساکسونی م. به هم 1858سفر چارلز مکنزی در هجدهم دسامبر 

آباد، چالوس و آباد، خرماز رشت آغاز شد و در طی سفر از الهیجان، لنگرود، رودسر، قاسم
خوبی شرح شهرها و روستاهای واقع در مسیر را به کند وسمت شرق حرکت میتنکابن به

کند و آباد، اشرف و گز عبور میدهد و از محموآباد، بارفروش، مشهدسر، سوادکوه، فرحمی
  گردد.کند و سپس به رشت بازمیسفر خود را به استرآباد ختم می

ندارد و بحر خزر بر عکس مدیترانه جز و مد »نویسد: مکنزی در توصیف دریای خزر می
آب آن فقط شورمزه هست. دریای خزر صدف زیاد ندارد و انواع آن محدود است و اکثراً از 

نویسد: وی در گذر از چالوس می «اند. با تمام کوشش من بیش از شش نوع نیافتم.دو تیره
تومان است. مقدار زیادی  50شود و اجاره آن در رودخانه چالوس ماهی آزاد صید می»

در عبور از منطقه  «چون فلس ندارد. ،خورندیز دارد که مسلمانان آن را نمیماهی حرام ن
با تنه خالی درختی که در این مملکت به جای قایق از آن استفاده »نویسد: کجور می

جا همه اهالی چه از رودخانه عبور کردیم و به منزل کدخدای ده رسیدم. در آن ،کنندمی
ها برای درمان به ای از آنر هویزش آمده بودند و عدهمرد و چه زن به تماشای من و دکت
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ما عادت کردند زیرا به نظرشان  هدکتر هویزش رجوع کردند. پس از مدتی مردم کمی ب
 «رسید که کنسول انگلیس دیو سفید است.می

کنار( از بازار این منطقه که چهل روز بعد از کنار )فریدونمکنزی در طی عبور از فری
جا تجار ایرانی و غیرایرانی همه به این»نویسد: کند و میبازدید می ،شودکیل میاول بهار تش

شود و تر کشت میرسد. برنج و پنبه و ابریشم و شکر کمآیند و کتان زیاد به فروش میمی
 «کنند.تر از طریق تجارت امرار معاش میاهالی بیش

از طریق دریا به گیالن حمل مکنزی فهرستی از کاالهایی که ساالنه از مازندران و 
آوری کرده و در سفرنامه خود ارائه شود را در سرمشهد که بندری تجاری است، جمعمی
دهد. در این فهرست اقالمی مانند جو، باقال، تخم خشخاش، روغن کنجد، قلیان کدو، می

ه است. چنین قیمت کاالها را ذکر کردپنبه و... وجود دارد. نکته جالب این است که وی هم
 50کنار را سالیانه گیری فریمشهدسر بندر بارفروش است که ماهی»نویسد: در ادامه می

  «تومان اجاره کرده است.
نهادهایی برای نفوذ هرچه کارها و پیشدر طی این سفرنامه مکنزی به کرات به ارائه راه

نویسد: رد تجارت میپردازد. برای نمونه در موتر سیاسی و تجاری انگلیس در ایران میبیش
تر از انگلیس وارد بیش ،کنندقند که همه دهقانان ایرانی از آن استفاده میاگرچه چای و کله»

تری توانیم مقدار بیششود، ورود این دو کاال از روسیه تقریباً متوقف شده است، ولی ما میمی
نیز بازار محدودی هست.  قیمتاز این دو کاال را بفروشیم. برای ساعت، کارد و چنگال ارزان

 «اهمیت است.بی ،اندخصوص سماور فلزی که ایرانیان به آن خو گرفته هفلزآالت ب
از جمله خصوصیات سفرنامه مکنزی پرداختن به شرایط جغرافیایی و اقلیمی گیالن و 

های مازندران که در اختیار داریم بسیار نقشه»نویسد: مازندران است. وی در جایی می
کنم که منطقه کوهستانی که در تمام طول دریای خزر امتداد نهاد میند و من پیشاناقص
 «برداری مجدد قرار گیرد.مورد بررسی و نقشه ،دارد

طور کلی در جلگه زندگی  هها بمازندرانی»نویسد: وی در توصیف طوایف مازندران می
متعددی را به مازندران  هایکه در طول زمان سالطین مختلف طایفهعلت این هکنند و بمی

خصوص در شرق مشهدسر اکثراً طوایف بیگانه  هها از یك نژاد نیستند، بمازندرانی ،اندکوچانده
اند. وند، گرایلی، اصانلو، قلیعلی و بلوچاند. طوایف این منطقه عبدالملکی، خواجهاسکان داده شده

های خود را اند و زمینداده شدهای افغان و کرد نیز توسط سالطین در این قسمت اسکان عده
اند که قدری با اهالی بومی مخلوط شده هدر مقابل خدمت نظام در تیول خود دارند. این طوایف ب

اند. اصانلوها پذیر نیست. حتی زبان اصلی خود را فراموش کردهدیگر امکانها از یكتشخیص آن
ها اند. بلوچها نیز ترککوچانده بود. قلیجلیها را به این منطقه اند و آقامحمدخان آناز نژاد ترک
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 ،ها در ساری سکونت ندارندها در سوادکوه و ساری مستقرند. گرایلیاند. افغاناز بلوچستان آمده
لواند و -اند. کردها از طایفه بگلوومدانآباد مستقر شدهدورود، قراطغان و علیولی در اندرود، میان

  «آباد مستقرند.ود و فرحردوشیرخواست و میاندر ده
دهان بهها و روایات و اساطیری است که دهان از نکات جالب این سفرنامه تعریف داستان

 طور حتم برای مکنزی نیز جذابیت داشتهشده است و بهدر میان مردم کوی و برزن نقل می
 ت.ها، داستان شاطر عباس و داستان گنبد سلم و تور اساز جمله این داستان است.

ها و تجارت در آخرین بخش سفرنامه شمال، چارلز فرانسیس مکنزی به حضور روس
گوید: دهد و میگزارش می ،هاها در بندرگز و استرآباد و تصرف آشوراده توسط آنآن
 «آشوراده بندری است که اخیراً برای استفاده شرکت جدید روسی ساخته شده است.»

خاطر عمق به ،ای که در ساحل گز ساخته شدهاسکله» نویسد:چنین در مورد بندرگز میهم
خود  هالتجارجا کردن مال هکم دریا ضروری است و اشخاص برای سوار و پیاده شدن و جاب

گفتند که چون می ،ها مدتی با ساختن اسکله مخالفت کردندمحتاج به آن هستند. ایرانی
 18سیس بندرگز در أواهند برد. تها برای پیاده کردن قوای نظامی خود از آن بهره خروس

خان قاجار، از تجارت مشهدسر کمی کاست. من  سال پیش و در زمان حکومت عباس
هایی ششم کشتیتر از یكبیش ،آیندکه هر سال به بندرگز می ییها حساب کردم که کشتی

پنجم آوریل ونهایتاً مکنزی در روز بیست« آیند.است که در همان مدت به مشهدسر می
دهد و در پایان کند و به سفر خود پایان میمیالدی، به رشت عزیمت می 1858سال 

گوید در اثنای سفر امید داشتم خواهد و میهای بیانش پوزش میییگزارش خود از نارسا
چه را که به نظرم ولی بعدها فکر کردم بهتر است آن ؛که گزارش بهتری تهیه و عرضه کنم

 دهم.ام بدون تغییر ارائه میچه را که مشاهده کردهو اکنون آن رسیده بدون تغییر بنویسم
 

  منبع

سفرنامه شمال )گزارش اولین کنسول انگلیس در ، (1359) .یمکنز سیچارلز فرانس
  نشر گستره ،، منصوره اتحادیه )نظام مافی(به مازندران و استرآباد( رشت، از سفر

 
 



 

 

 
 
 
 

 ر جلگه مازندرانبا نقش خرگوش د یکشف مُهر سنگگزارش 
 «تپه قالکتی»شناسی  شناس و سرپرست هیئت باستان باستان/  وگو با میثم فالح گفت

 
 
 
 

 16:03  ،1400 دی 19     گریگردش و فرهنگی میراث جامعه
 

 مازندران جلگه در خرگوش نقش با سنگی مُهر کشف
 نقش با سنگی مُهر کشف به موفق مازندران دریای رود سُرخ سواحل در شناسان باستان

 ترین یاب کم جزو که اند شده ساسانی پهلوی کتیبه جانوری نقوش با مهرهایی گل و خرگوش
 .است ایران شمال شناسی باستان کشفیات
 سرپرست فالح میثم گردشگری، و فرهنگی میراث پژوهشگاه عمومی روابط گزارش  بنا به

 قالکتی تپه در شناسی باستان علمی های کاوش از فصل دو طی»: گفت شناسی باستان تئهی
 منطقه در خود نوع در که هستیم مواجه کشفیاتی با مازندران، استان رودسُرخ محلهگِل
 «.شوند می مطرح شاخص های یافته عنوان به ایران در و نظیر بی

 گاو چونهم جانوری نقوش با مهرها گل نخستین کشف»: افزود شناس باستان این
 حاکمیت القاب و اشخاص نام با ساسانی پهلوی کتیبه و مرغابی و گوزن چ،قو ،(ورزا) دار کوهان

 این در کاوش نخست فصل های یافته ترینمهم زمره در نقوش این دورادور در مذهبی و
 «.است بوده محوطه
 به مربوط خشتی معماری نخستین پیدایی بر عالوه دوم، فصل کاوش کهاین بیان با وی
 پی در نیز را ساسانی دوره به متعلق خرگوش نقش با سنگی هریمُ کشف اشکانیان، دوران
 .است بانینگه و باروری و ماه نماد دوره این در خرگوش کرد تصریح داشته،
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 که برده سوییوسمت به را ما های نگاه و ها تحلیل کشفیات، این»: کرد اظهار فالح
( ساسانی اشکانی مشخصاً) یتاریخ دوران در محور مرکز و مهم بسیار کانونی را قالکتی
 «.بدانیم ایران شمال
 تاریخی، دوران مرحله در قالکتی شاید»: گفت او
 متعاقباً و اشکانی شهرهای نخستین مانده باقی

 اقتصادی، مهم های شاخصه با مازندران ساسانی
 حاکمیت و فرهنگی اجتماعی طبقاتی نظام بازرگانی،

 تواند می یندهآ در شناسی باستان های داده که باشد
 تئهی سرپرست« .بخشد قوت را ما فرضیات
 این بودن نزدیك سویی از»: افزود شناسی باستان
 داشتن، قرار هراز رودخانه کنار در و دریا به محوطه
 های سرزمین با دریایی مبادالت و بندرگاهی مباحث

 «.دارد می مفروض نیز را تاریخی دوران در جوارهم
 نزدیك ای محوطه قِالکتی کهنای به اشاره با فالح

 شهرستان در که است مازندران دریای سواحل به
 واقع محله گِل روستای و رود سرخ شهر محمودآباد،

 و آهن عصر شدن مشخص از غیر کرد تصریح ،شده
 و مرکز اسالمی، دوران مرعشیان سَر ماهانه قلعه

 در را ساسانی ـ اشکانی دوران از مهمی بسیار استقرار
 اطالعات آتی های پژوهش در امیدواریم که دارد خود

 .آوریم دست به تری متقن و بیشتر
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 خیدر افسانه وتار« سرهیقصر ماه»واقعه  کوتاه بر یشرح
 / محقق تاریخ و فرهنگ پناه لموکی طیار یزدان

 
 
 
 

، که در قرن هفتم هجری تدوین شده، درباره «تاریخ طبرستان»های از جمله فصل
از آن  ؛ای از چند افسانه را در بر دارداست که مجموعه« عجایب طبرستان خصایص و»

های که بنا به داشتن ویژگی 1ست(măhi ǝ sarمانند سر ماهی )« ماهیه سر»داستان  جمله،
 .ستا آمده در آن به نظرقابل توجه

افسانه را لف کتاب، ؤم .نخست، سبك بیان این حکایت است که فرم ویژه خود را داراست
که آن را در قرن پنجم  «محمد یزدادیبنامام ابوالحسن»از « عُقد سحر و قالئد دُر»از کتاب 

پادشاهی بود »که به این 2.[ه بود]لیف کردأکه به لغت تازی شقی ت ههجری نگاشته، برگرفت
 داًتابستان و زمستان اب. گفتندی، سری کوچك و هیچ موی بر سر او نبود« ماهیه سر»را  او
3«.که هیچ آفریده، سر او نتوانست دیدچنان. دستار بر سر پیچیده داشت( همیشه)

 

گنجد، و به طریق اولی، معلوم ست که در قید زمان نمیپادشاهی ةبه ظاهر، افسانه دربار
تر که، نه با نام بلکه با صفتی که باید برجستهدوم آن .زیستنیست در کدام دوره تاریخی می

اش ست که سرش با تنهبلکه پادشاهی ،نیست« حسن کچل» مثالً. آغاز شد ،داز اسمش باش
هیکل تنومند او  با زیرا سرش کوچك، شبیه کله ماهی بود و احتماالً ؛خوانی نداردهم
که ناگزیر برای پنهان داشت کوچکی سرش آن را با عمامه یا « زدخواند و دل مینمی»

 . اشتددستار، از دید انظار پنهان نگه می
 گویند که مجوس بود بعضی می. خداداد بن جهودی بود نام او شمعون» :دیافزا یدر ادامه م

                                                                                                                                              
 .84عباس اقبال، ص  حی، به تصحطبرستان خیتار، اریابن اسفند 1
 .5تا  4خذ ص أهمان م 2
 .84خذ ص أهمان م 3
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توان به لحاظ نامگانی برداری، دوره تاریخی که مینام در این دو «آذینفرخبنبایی» نام او
های باستانی اسراییلیان است و نیز نام نامی عبری و از نام« شمعون»حدس زد آن است که 

تا  16) آخرین سده پیش از میالد مقارن با پادشاهی نوین مصر  در»سر یعقوب پیامبر که پ
با این افزوده که  .شمعون زنده بود( قبل از میالد که زمان در گذشت یعقوب پیامبراست 11

که از چه زمانی نام مزبور در مازندران متداول شد این. ستنام خانوادگی موصوف، ایرانی
آخرین سده پیش از )تاریخی  ةدر دست نیست چه پیش از تاریخ و چه در دورتاریخ دقیقی 

البته ممکن . که حضور قوم یهود درعصر باستان مازندران به دیده نیامدضمن آن(. میالد
. ویژه در دوره ساسانیان این اتفاق افتاده باشدها بهاست در دوره تاریخی یعنی از دوره مادی

 ،ست ام دیگر او را غیر عبری ذکر کرد که دارای مذهب زرتشتیلف نؤکه م نکته دیگر آن
اند که ای چینی دانستهها واژهبایی را، در فرهنگ .«مجوس بود نام او بایی بن فرخ آذین»

ای در بخش سفالی چنین نام قبیلههای چین ست و همای در نینگچی از شهرستانمنطقه
ها میان ترکمان« پدربزرگ»به معنای « ابایآت»رود سیحون در عهد کهن که در ترکیب با 

چنین نام شود و همها نیزمحسوب میای از ترکمنبا این اضافه که نام طایفه ؛رایج است
 . ها که تباری سکایی داشتندروستایی در دهستان بازمانده از قوم داهه

که  ست که منسوب به پیروان دین زرتشت استدرباره آوازه داشتن به مجوسی، روشن
فرخ »نام خانوادگی او . زنندزادروزش را از هزاره دوم تا هزاره اول پیش از میالد حدس می

با این . منسوب به فردی از شارحین اوستاست 1«نامه مزدیسنادانش»فرخ در. است« آذین
تواند یك نام انتسابی که اسم مزبور میتوان در نظر گرفت، نخست آنگزارش دو گمان را می

که به لحاظ آیینی، شاید بتوان احتمال داد وی از نسل شارحین اوستا بوده با وم آند. باشد
وند در آن صورت امکان پس. درک این ظن که این سنت تا دوره وی تداوم داشته است

تاکنون فرد  ،بنابراین. کننده خواهد بودمعنای رسم و آیین، در انتهای نام فرخ قانعآذین به
 ست عبری و ازنسبت نامی دارد یکی به نام شمعون که نامی سر، دوبا صفت ماهیه مزبور

 ای وجمله اسم یکی از پسران یعقوب پیامبر، مربوط به دوره باستان با تباری خاورمیانه
لحاظ آیینی دارای مذهب زرتشتی که از نظر قومی رد و نشانش به نام طایفه یا دیگری به

 . ست ای در آسیای مرکزیقبیله
مادری داشت روز » :نویسدگوید منتها درباره مادرش میدر ادامه از پدرش نمیلف ؤم
در مورد دو واژه محتاله و  2«که در زمانه مثل او نبود هساحر ۀخورشید، محتال( دختر)بنت 

                                                                                                                                              
 .365ص  ،سنایفرهنگ مزد، یدریاوش ریدکتر جهانگ 1
 .84جا، ص  ، همانخذأهمان م 2
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گر و جادوگر آمده است منتها فریبندگی محتاله را باید هنری حیله: ساحره اگر چه در معنا
شناسی قدرت در اختیارگیری ذهن مخاطبان خود را داشته و آنان را دید که به لحاظ روان

جادوگری، که در دانش برای آن  ةداد، آن هم به شیوو نفوذ کالم خود قرار می ثیرأتحت ت
ها، آن است ست که هدف آناعمال، آداب و تشریفات و مقرراتی» :کهمقامی قائلند به این

طبیعی و نیرومندتر از ی سری و نامشهود و ماوراکه بر پایه ایمان به وجود یك جهان 
ثیر کند و در جهان واقعی طبق میل جادوگر یا جادوپرست أطبیعت مشهود، در واقعیت ت

یا سیاه یا مضر، و « جادو تعرضی»از نظر علمی جادو به . وجود آوردتغییرات مطلوب به
تعرضی،  یهدف از جادو ،شودیا تدافعی یا سفید و یا مفید تقسیم می« گیریجادو پیش»

جادو به ... ستتدافعی، حفظ خود در قبال دیگری یزیان زدن به دیگری و هدف از جادو
علم اُسطرالب و نجوم، علم اعداد، علم حروف و نقاط، علم : صورت علومی تنظیم شده مانند
سم و تطیر و تعبیر خواب، علم طل ل،أبینی، سیماشناسی، تفاسما، رمل، سیمیا و کیمیا، کف

ها، توسل به بردن اوراد، اذکار، ترسیم اشکال و تصاویر غریب، پناه بردن به ادویه، رقص کاربه
کار جادو و جادوگران است که کاهنان مصری، مغان ایرانی، شمنان مغولی، ... هابانگ

[ داشتند که دارای این مقام بودند، باور]پوست پوست و سیاهجوکیان هندی، جادوگران سرخ
تواند با آن جهان ماورای طبیعت وارد انسان می. ستجهان عینی مقهور جهان غیبیکه 

. ایران از دوره کهن جادوی ایرانی، هندی و بابلی نفوذ وسیع داشت در... مراوده سری شود
شناسی و ستاره)ها ها و ساسانی ها، پارتیها، هخامنشیمادی[ در دوران امپراتوری]علم 

تشریح و تفسیر فهرست باال از جادو و جادوگری  1«.آمیخته بود سخت با جادو( پزشکی
که نوع فریبندگی و ساحری یا تخصص ساحری مادر جاییاز آن. بسیار گسترده است

توان درباره آن سخنی گفت، با این نمی ،با نمایه آمده، ذکری در افسانه نشده« سرماهیه»
بخشد که مادر این برداشت را قوت می ست که تصوراینوع جمله در کتاب به گونههمه

جا که تا آن« در زمانه مثل او نبود»سر، دارای مقامی بلند در دانش جادوگری بوده که ماهیه
 . جای گرفت و باقی ماند هازاد با افسانه بر سر زبانها همسده

مان سر صاحب دانشی در خور زتوان مکث کرد که مادر ماهیهروی این نکته می ،بنابراین
داشت که بنا به تعبیر زمان، به جادوگری  ای فراگیرخود بوده که تا قرن پنجم هجری آوازه

از ره مرو » :بر زن فریبنده، مکاره که به قول حافظواژه محتاله را عالوه از سوی دیگر. زدمی
به  توانرسد مینظر میبه 2«رودنشیند و محتاله میمکاره می/ عشوه دنیا که این عجوز ه ب

                                                                                                                                              
 .39تا  37ص ، رانیدر ا یاجتماع یها ها و جنبش ینیب ها درباره جهان یبررس یبرخ، یطبر احسان 1
 .153و  152ص  ؛یو دکتر قاسم غن ینیحافظ، به اهتمام محمد قزو وانید 2
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در دوره معاویه « عمروعاص»در ادبیات عامه زیرکی . ورز نیز معنا کردزنی سخنور و سیاست
کارگیری دیپلماسی نظامی تبدیل به شکست رده صفین توسط امام علی را با بهکه جنگ بُ
البته پس از . گر استو حیله بازاست یعنی زبان« عاصوفالنی خیلی عمر» گویند:کرده، می

« فالنی خیلی چرچیل است» :دهندتر به چرچیل میی دوم این نسبت را بیشجنگ جهان
فرهنگ اصطالحات  که برابر نهاد آن در. استو زیرک  مدارباز، سیاستیعنی بسیار زبان

.است« ču čǝl băzچو چل باز » :مازندرانی
، موضع ایشان به چهارفرسنگی آمل به کنار دریا» :آورد راوی در ادامه افسانه می

آید که آسی  طور به نگاه می این 1.گویند می« آسیَ ویشه»ست که این ساعت او را  ای بیشه
لحاظ داشتن موقعیت خاص  جایی که به)معنا کرد « بیشه اندوه»ویشه را بتوان به 

 ؛جای تردید است ،باشد« آس»که، منسوب به قوم  این( گیرکننده بود جغرافیایی احتماال دل
لف ؤم. به دیده نیامد( هاآالن)ویژه پیش از اسالم این نام ها بهی و سفرنامهزیرا درآثار تاریخ

ویلیر / و قصر و سرای او به دهی بود که اکنون نیز معمور است ویلبر»... :افزایددر ادامه می
سری ماهیه»عظیم بلند و تند است که اکنون  ۀخوانند، میان دیه کیلنگور و شیرآباد پشتمی
د و در حوالی او خندقی ژرف و دروآب مُطلحب بسیار که هر چه در درو افکنی خواننمی« دژ

هر چه حرکت بیش  ،جا افتدبه زمین نرسد، و اال به زورق نشاید گذشت، اگر وحشی در آن
ی است عرصهشمال( محل وزش باد)تر فرو شود و از آن جانب که مَهب کند به زمین بیش

ویلیر / در جهان به بوی آن نرگس نیست و به دیه ویلبر دارد که نرگس مفتح فایق روید که
 2«.انجیر خسرهانی بودی بهتر از حلوانی

ست که اکنون نشانی هاییطور که آمد، دارای نام آبادیهمان، منطقه جغرافیایی افسانه
که نام افسانه در کتاب تاریخ طبرستان، رغم آنست بهها بر جای نمانده، گفتنیاز آن

شان طور کلی کلهست که بهآن نوعی از ماهیانی تشبیه به سر آمده، که ظاهراً« رسماهیه»
مازندران و »تراست، نسبت داده شده منتها رابینو در کتاب شان کوچكنسبت به تنه

های خالفت  جغرافیای تاریخی سرزمین»خوانده که در کتاب  3«سرماهنه»آن را « استرآباد
به نقل از  جبال شرویناحوالفیالتدوینالبته در کتاب  4آمده« سر ماهانه»صورت  به« شرقی

مطلع سعدین و مجمع بحرین از عبدالرزاق سمرقندی که در قرن هشتم و نهم هجری 
                                                                                                                                              

 .جا خذ، همانأهمان م 1
 .جا همان 2
 .176، ص یمازندران دیوح ی، برگردان: غالمعلمازندران و استرآباد، نویراب 3
 .295، برگردان: ص یخالفت شرق یها نیسرزمترنج، لس 4
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تعبیر شده که با (« سری روشن و زیبا مانند ماه تابان) 1سرماهانه»قمری نگاشته شده 
 ؛خوانی نداردمعنای مازندرانی آن همتوصیف آمده در کتاب تاریخ طبرستان، در دو مورد با 
از  خذی که در اختیار داشته و خودأزیرا ابن اسفندیار، این نام را با حفظ امانت نسبت به م

اسفندیار نوشت دیگر آن که ابندر واقع واژه مازندرانی را درست ؛مردم آمل بوده آورده است
 نمونه دیگر( ماهی مانند سر) (măhi ǝ sar)با درک معنا آورده  یا پادشاه را« فرخ آذین»سر 
جا نقش معنایی واکه میانی خنثی، در این( ǝ)که ( مانند سر اردک) (cikă ǝ sar)آن 

 ترلف، بیشؤوصفی م ۀکه جمل دوم آن. زبان مازندران امری رایج است را دارد که در «مانند»
بودن سر زیبا و تابان مانند رسد آدمی با دارا نظر میزند تا به زیبایی، بعید بهبه زشتی می

 . فریب، از مردم پنهان داردست دلایماه، هر چند کوچك که خود به نوعی جلوه
اگر نام آورده  2.نوشته است« کیالن کور»است که رابینو « کیلنگور»مورد بعدی درباره آبادی 

که به ظاهر با . دبرگردان کر« خوار محل مرغان ماهی»معنای  توان آن را به می ،را درست بدانیم
اسفندیار آورده بخواهیم  طور که ابن که اگر کیلنگور را همان آن دیگر و. خوانی دارد محیط هم

است که  «گودال»دانسته شود به معنای  3پهلوی gor معنا کنیم، با این شرط که گور، همان گَرُ
 .کرد برگردان« خوار مرداب مرغان ماهی»توان آن را به  با تلطیفی در معنا می

ویلیرکنونی / آبادی ویلبر  در»: کند که چنین یاد می« سر قصرماهیه»ف در ادامه، از ؤلم
مانده که به  دار باقی صورت تپه بلند و بزرگ شیب ست که به ای بود که حاال مخروبه

ها در  درباره حفر خندق ...«در پیرامون آن خندقی است ژرف. آوازه دارد« دژ سری ماهیه»
ای که طبقات در آن  ای دفاعی در جامعه عنوان سازه قصرها و حتی شهرها به اطراف قالع،
از آب اغلب در  رهای خشك یا پُ در واقع گودال .رسید نظر می امری ضروری به ،شکل گرفته

این رسم  .شده ساخته می ،ها که نیاز به سطوع دفاعی باالتری داشتنداطراف قصرها و قلعه
 ،بنابراین .گویند از روزگار بسیار کهن معمول بوده هم می»رعامل پدافندی که به آن دفاع غی

رغم مخروبه شدن قصر که به  وجود چنین خندقی پر آب که حتی در قرن هفتم هجری به
تر گمان این باور را  با توصیف خاص به آن پرداخته شده، بیش و تلی از خاک در آمده بود

ر دارای رونق و شکوفایی خاصی بوده که کند که پیش از این، محل مورد نظ برجسته می
تا  الجیشی داشت و اهمیت سوق« سر ماهیه»تصرف آن از سوی مهاجمان در زمان حکومت 

اسفندیار آن خندق که پیش از حمله اعراب به ایران کنده قرن هفتم هجری در زمان ابن
حلب در واژه مط .[شده بود« ]آب مُطحلب بسیار»توجهی دارای  بنا به بی ،شده بود

                                                                                                                                              
 .241، ص نیاحوال جبال شرو یف نیخان اعتمادالسلطنه، التدو محمدحسن 1
 جا. همان 2
 .، ج سومایپد یکینامه و ، دانشیفرهنگ زبان پهلو 3
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به معنای  المنجدو در ( الیه سفت و سخت) 1«ناکچغر الوه»به معنای چشمه  االطبا ناظم
هرچه در او »: برگردان کرده 3«آب و علف»رابینو آن را  2،آمده« آوردهآب ةچرک، خز»

 :تری نسبت به دیگر ترجمان باشد نظر برگردان درست که به« کلی ناپدید شود بیفکنی به
تر فرو  بیش (عمق آب)هر چه حرکت بیش کند به زمین  ،جا افتد حشی در آناگر حیوان و»

چند نوع آن،  و که یکی از بیست« لم»ست به نام  ست در مازندران گیاهی گفتنی« .شود
اگر . تندعمق خود را می ست که داخل آب از سطح تاپیچکی»معنای ست بهمآبی عسل

شود که رهایی از آن  ها گرفتار می ان پیچكدر می ،کسی یا حیوانی در چنین آبی بیفتد
 4«.ممکن نیست

لف از محل افسانه و موقعیت جغرافیایی آن، ؤپیش از ادامه بخش انتهای توصیف م
چرایی ساختن چنان قصر مستحکمی  نخست، شایسته است به بند بعدی مطلب که علل و

  .که در پیوند با نکات آمده در باالست اشاره شود
، مستبدی که اهل (سرکشی تجاوزگر)دشاه بود، ظالمی، جباری طاغی عاتی پا سرماهیه»

ها بسیار جمع کرد و در زیر بناهای آن موضع دفن والیت از او ستوه شده بودند و مال
سر، مانند تمام سالطین که اُسِِ اساس  بنا به این شرح روشن، سلطان ماهیه 5.«کرد

یت مردمی داشت و نه دارای مناسبات شان بر پایه زور و زر است، نه ماه حکومت
ست چنین  مرزی در برابر اقوام، قبایل و طوایف دور و نزدیك، بدیهی آمیز برون مسالمت

بنابراین، تنها راه ادامه حیات چنین . اند هایی همیشه دارای دو دشمن داخلی و خارجی نظام
 «پدافند عامل»آن که در اصطالح به  استمند و سفاک  حاکمان داشتن قشون نظامی قدرت

در کنار . اندباش دائمآماده شود که در رویارویی با هر نوع جنگ، ستیز و پیکارگفته می
ای مانند برپایی قلعه ؛دیگرندپدافند عامل، پدافند غیرعامل نیز هست که هر دو مالزم یك

شینان نمین امنیت کاخأهای عمیق برای حفظ جان و تمحکم و استوار، مرتفع و حفر خندق
را به  سراخذ خود که تدوام حوادث زندگی ماهیهألف م، گزارش مؤاسفندیارابن. و قالع است

که نامعقول به سبب آن» :پس از اسالم پیوند داده، نادرست و خرافات دانسته و آورده است
  6«.سر پیش از عهد شریعت بودماهیه[ زیرا]... بود ترجمه آن نرفت

                                                                                                                                              
 .االطبا( )ناظم یسی، فرهنگ نفیسیاکبر نف یدکتر عل 1
 .احیدان: احمد س، برگریبه فارس ی، عربیالمنجد االبجد 2
 جا. همان 3
 .121، ص واژه لم در فرهنگ واژگان و زبان مردم شمال گاه یجا، یپناه لموک زدانی اریط 4
 .جا همان ،اریاسفند ابن 5
 جا. همان مأخذ، همان 6
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لف به نکته بسیار ظریف و زیبایی ؤ، مهت جغرافیایی این افسانادامه بازگویی موقعی در
ای دارد عرصه (محل وزش باد شمالی )از جانب مَهب شمال »: کند با این شرح کهاشاره می

که در جهان ( ستنظیریشده کمهای نرگس شکفتهدارای گل)که نرگس مفتح فایق روید 
گشا، با  اندازی چنین دل ا داشتن چشمبا این توصیف، قصری ب 1.به بوی آن نرگس نیست

راه با غرش امواج دریا، با آن  هم ،پراکند نواز می های نرگس شکوفا، که شمیمی دل گل
 نیاز و سرفراز، با کوفت، در دل سلطان بی طبیعت سرکش، که خود را به سینه ساحل می

ی بود و ذائقه هر پذیر های دل نظیر، که آفریننده صحنه مندی کم غنودنی پر تنوع و سعادت
بنابراین، کاخی مستحکم با داشتن امکانات . نشست خوش می، کرد می ای را اغوا بیننده

تواند باشد که در افسانه فقط به  های اجتماعی پنهانی می گر طغیان مند، بیان دفاعی قدرت
 « .اهل والیت از او ستوه شده بودند ،های آن اکتفا شده است بیان نشانه

ر، پس از اسالم، دوره مرعشیان در قرن هشتم هجری تبدیل به یك مرکز س قصر ماهیه
گاه  پناه( اسفندیار نیم سده بعد از مرگ ابن و یك بیش از)هجری  794در سال »نظامی شد و 

  2«.جویان مراعشه بر علیه امیر تیمورگورکانی بوده است جنگ
زم به ذکر است که به واقعه ال« سرقلعه ماهیه»پیش از پرداختن به حمله امیر تیمور به 

الدین، به این خیزش اجتماعی تحت رهبری سیدقوام. طور گذرا اشاره شودجنبش علویان به
نهضت مزبور بنا . داران خراسان و شیخ حسن جوری، به وقوع پیوست هسی از جنبش سربأت

ر گسترده طویان بهیوران و روستابه برنامه مبارزاتی که داشت توانست از پشتیبانی پیشه
 .برخوردار شود

خواهی با پرچم عدالت. بود «لزوم مساوات در اموال»شعاری که آنان برجسته کرده بودند 
که برافراشتند، توانستند به چنان قدرتی دست یابند که بر افراسیاب چالوی که استقرار 

ستان و تاریخ طبرلف ؤم... مالکین تکیه داشت، چیره گردندقدرت خرده ۀحکومت او بر پای
یابی به قدرت چنین توصیف الدین را پس از دست، سیاست حکومتی سیدکمالرویان

و در ساری  سید در عدل و انصاف به ترویج امور شرعیه به والیت مازندران عموماً»: کندمی
دار و اهل صالح برگماشتند و به استقالل به سلطنت و ، مردم دینو والیتش خصوصاً

  «.حکومت مشغول گشتند
پس ( مطلع السعدینکتاب )به نقل از فاضل سمرقندی  التدویناعتمادالسلطنه در کتاب 

گورکانی به فصل دیگری از مناسبات اجتماعی  دست امیر تیمورالدین بهاز شکست کمال
                                                                                                                                              

 .جا همان 1
 .23، ص طبرستان خیتاراعتمادالسلطنه،  2
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الدین و و تسلیم شدن سیدکمال« سرماهانه»پس از فتح قلعه »: کهاشاره دارد به این
ه خوارزم از ذخایر و نفایس و متموالن آن دیار و تجار که از اطراف عمادالدین و تبعید آنان ب

... درآورده بودند[ سرماهیه]بالد و امصار رسیده بودند، به استظهار مناعت حصار به قلعه 
بار نقره بود، غیر طال و آالت صد ششالجرم غنایمی که از آن به دیوان اعلی رسید نقد هفت

 دژ]بعد از آن غارت و تاراج  .و غیرها( جامه پشمین)و سقرالت زر و نقره و رخوت از کتان 
  1.«ندتپاک روفته و اطراف آن را کوفته بودند، توده خاک ساخ[ سرماهیه

های بنا به یافته« سرقصر ماهیه»یافته به بنا به شرحی که گذشت منطقه نام
به لحاظ تاریخی به  2.صورت پذیرفته مربوط به عصر آهن است شناختی که اخیراًباستان

گردد، تا آن اندازه که نشانی از اقوام مندی اقوام ایرانی در مازندران برمیو چیره اقتدارة دور
مربوط به قوم آماردهاست، رد و یا نشانی در این  ترغیرایرانی در این محدوده ارضی که بیش

 .افسانه نیست
 در اروپای مرکزی «س. مجله هفته»با سپاس از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                              
 .121شهر،  یشاه خی، تارقطب صنعت مازندران شهر قائم، یپناه لموک زدانی اریط 1
 .1398سر(،  )ماهانه یکت از قالع یشناخت فالح، گزارش باستان ثمیم 2
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 هنر و ادبیات اسطوره، کتاب معرفی

شناس، استاد دانشگاه  پور، اسطوره ابوالقاسم اسماعیلۀ کتابی نوشت، اسطوره، ادبیات و هنر
ایشان  .ارتباط بین اسطوره، هنر و ادبیات است ةمند معاصر ایرانی دربار شهید بهشتی و اندیش

 سال از چنین هم او. است باستانی های زبان و فرهنگشناس در رشته  نویسنده و اسطوره
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استاد  2015تا  2013مللی شانگهای و از سال ال ، استاد دانشگاه مطالعات بین2006تا  2004
اکنون در گروه آثار فراوانی از ایشان به چاپ رسیده است. دانشگاه دولتی مسکو بوده است. 

 ینهزم های باستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی فعال است و در شناسی و زبان زبان
گمان پیوندی  بی ادبیات و هنر اسطوره، .کند های ایرانی پژوهش می شناسی و اسطوره ایران

توان اسطوره را ژانری ادبی یا هنری دانست. اسطوره  که می طوری به .دیگر دارند تنگاتنگ با یك
در طول تاریخ و فرهنگ، در هر سرزمین و در ناخودآگاه جمعی هر قومی ریشه دوانده و 

 حماسه ترین کهن مشگیلگکرده است. اگرچه حماسه  بسا از اقلیمی به اقلیمی دیگر سفر چه
 اسطوره. است درآمده نوشتار به که رود می شمار به هم اسطوره ترین کهن سویی از است، بشر
مند از اندیشه،  پیوندی دیرینه دارد. اسطوره بهره هنر با و باشد ادبی نوعِِ یك تواند می خود

 .ز چنین استهای درونی است و پیداست که ذات ادبیات و هنر نی خیال، نماد و تصویرسازی

 اسطوره، ادبیات و هنردرباره کتاب 
 چون گفتارهاییشده است. بخش نخست دربردارنده   این کتاب به سه بخش تقسیم

 معانی تبیین افسانه اسطوره، شناختی، اسطوره نقد اندازهای چشم شناسی، اسطوره و اسطوره
 النهرین، بین اساطیر رد انسان، نخستین آداپا، اسطوره ها، آن تفاوت و اسطوره و افسانه

  .بوداست تولد اسطوره و پرسفونه ـ دمتر اسطوره

بخش دوم شامل مباحثی فراگیرتر در پیوند اسطوره، حماسه و ادبیات است. چند گفتار 
 مانند هاست، آن یرانیهندوا های ریشه و شاهنامه اساطیری های شخصیتنخست درباره 

 برخی تطبیقی بررسی یا ایندرا، و رستم اوشَنَس، کاویه ـ کاووسیک ثرَئتَئونَه، ـ فریدون
ها مانند آشیل ـ اسفندیار و هکتور ـ  نانی آنیو همتای با حماسی ـ اساطیری های شخصیت

 شاهنامه اساطیری های شخصیت بررسی مکمل نیز خسرویرستم است. جستاری درباره ک
 .است گذارده حماسی ادب بر شایان تأثیری که است

ر پیوند اسطوره و هنر است. نخست ابعاد و زوایای گوناگون رابطه بخش سوم کتاب د
که در شمار  شناختی هنر ــ شده و نقد اسطوره  و هنر مطرح اسطوره ژرف و درونی
های  مایه عنوان شاخصی برای تحلیل آثار هنری با بُن ــ به های نقد جدید است دیدگاه

 مانوی، های نگاره در ماهمانوی، اسطوره  گاه درآمدی بر هنر اساطیری کاویده شده است. آن
 خوردگی گره آشکار نمونه و است بوده نگارندهغدغه د همواره که مانی ارژنگ بازسازی ویژه به

 درباره گفتار واپسین. است بخش این مکمل است، ایرانی نژاده هنر در نگارگری و اسطوره
 .است معاصر رمندانهن از یکی هنر در سازی اسطوره و ومکان زمان آمیزی درهم
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 پور: دکتر اسماعیل
های هفته پژوهشی  عالقه وارد نشست فرستم به حاضران جلسه که با در آغاز درود می

آور باشد که چه ارتباطی  کنند. در ابتدای امر شاید شگفت شوند و موضوع را دنبال می می
هنر وجود دارد.  طور چه پیوندی بین اسطوره و بین اسطوره و ادبیات وجود دارد و همین

گردد. آثاری بودند  های دور برمی ترین آثار ادبی و هنری بشر که به هزاره باید گفت که کهن
 که ارتباطی تنگاتنگ و ناگسستنی با اسطوره و اساطیر داشتند.

هنر نسبت به ادبیات  ۀکه پیشینه و سابقکنم. به دلیل این من ابتدا از هنر شروع می
  ای که کشف مانده و تا آن اندازه هایی که از بشر باقی ر نقاشی و نگارهتر است. آثاخیلی بیش

های  ها و نقاشی . نگاره1مانند غار السکو گردد؛ هزار سال پیش برمیشده است؛ به حدود هفده
ها به نخستین تجلی  هزار سال پیش است. در این نگارهبشر در غار السکو مربوط به هفده

انسان سعی  نوعی جادو بودند. که به طوری به ،خوریم برمی ای آنو شکل اسطوره !هنر
کشیده یك نیروی مافوق طبیعی آثاری را نشان بدهد که  هایی که می کرده که با نگاره می

شد.  شود و چنین هم می کند که فردا در شکار پیروز می به شکل جادویی به فرد کمك می
که در غار  را هایی چنین نگارهو هم 2سکوهای ال نخستین تجلیات ماورایی را در همین نگاره

ای دیگری هم  چنین آثاری نگارهکنیم. هم مشاهده می ،شده است  اسپانیا کشف 3آلتامیرای
شکل ابتدایی با طبیعت پیوند داشتند و  هایی که به هزار سال پیش انسانها شده که ده کشف
 ای دارد. اسطوره /Theme/جا گذاشتند که تم  ههای از خود ب نگاره

ترین آثار ادبی و محصول ذهن  اما ادبیات نسبت به هنر متأخر است. یکی از کهن
ترین اثر ادبی بشر و  گمش هم کهن نام دارد. حماسه گیل 4گمش پیچیده انسان حماسه گیل

                                                                                                                                              
 خاطر وجود است که به فرانسه غربی واقع در جنوب غارهای ای از جموعهنام مکان م Lascaux فرانسویبه  السکو 1

 در مونتینیاک دار است. غارهای اصلی در نزدیکی روستای رسند، نام می سنگی نهپاری که به دوران ، آن در هایی غارنگاره
  .قرار دارند دوردون شهرستان

2 Capelo, Holly  (2010 ژوئیه .)دیوار روی بر است ممکن تاریخ ماقبل اعماق از آسمانی های پیام: آسمان از نمادهایی 
 ما به ما اجداد توسط ستارگان درک چگونگی ردمو در السکو غار های نقاشی چه آن. شود رمزگذاری اروپا سراسر در غارها

  .2012 ژوئن 15 در شده بازیابی. 2012 مه 8 در اصلی نسخه از شده بایگانی«. محیطی های گرافیتی»گویند:  می
 اسپانیا کیلومتری غرب شهر سانتاندر، در شمال کشور 30غاری در  Cueva de Altamira اسپانیایی به غار آلتامیرا 3

  .است عصر حجر شده و از آثار هنری نقاشی قف آن تصاویر حیواناتکه در دیوارها و س
و  باستان شکل گرفت النهرین بین است که در شعری حماسی ،در سومری شگام گیلحماسه یا  شگَمِ لگیحماسه . 4

شود. تاریخ  فته میدر نظر گر متون اهرام و دومین متن مذهبی قدیمی پس از ترین اثر ادبی برجسته بازمانده قدیمی
 شود )در زمان آغاز می اوروک پادشاه ،(«گمش گیل» سومری) بیلگمسدرباره  مریسو با پنج شعر گمش گیل ادبی

 .(شا دوران مشترکپی 2100ح.  - سلسله سوم اور

George ،Andrew (September 25, 2003). The Babylonian Gilgamesh Epic. Oxford University Press. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%AF%D9%85%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
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گمش اسطوره جاودانگی را  های بشری تلقی شده است. گیل ترین اسطوره هم یکی از کهن
خواهد به خدایان  جوی نامیرایی است و میواست که در جست کند و شخصیتی بیان می

گرد  ای جهان پی کار ادبی و اسطورهبپیوندد؛ اما جاودانگی از آن خدایان است. این شاه
کند. تمام سعی و  های قهرمان را برای رسیدن به جاودانگی بیان می قهرمان و جستارگری

تواند.  ان بپیوندد و جاودانه شود؛ اما نمیکه به خدای دهد تا این کوشش خود را انجام می
گمش به این است که انسان با تالش و کوشش خویش به ماورا دست پیدا کند و  ارزش گیل

گمش مانند خدایان نامیرا  اگرچه گیل ،بنابراین پیوند یابد و آن نامش را جاودانه خواهد کرد؛
 و جاودانه نشد؛ اما نامش و اثرش که جاودانه شد. 

مند است که انسان راه اعتال را الش برای رسیدن به آن مفهوم جاودانگی ارزشپس ت
راه هدف خویش از خود مایه بگذارد و تمام هستی خود را وقف رسیدن به  بپوید و در

ای که ذکر شد و بسیار مشهور در جهان است.  بینید که با این نمونه معنویت بکند. شما می
گمش هم اسطوره است و هم اثری ادبی  یات وجود دارد. گیلپیوند عمیقی بین اسطوره و ادب

شناسان جهان جدید  مندان و اسطوره است. دانش /Genre of Epic/است و یك ژانر حماسه 
چنین مستقل در عرصه ادبیات  معتقدند که اسطوره خودش یك ژانر ادبی هنری است و هم

ضوعی بود که بنده در این کتاب به و هنر و یا در کنار ادبیات و هنر گام بردارد. این مو
معنوی انسان را بررسی و  مایه و سه ژانر مهم آثار اسطوره ادبیات و هنر تالش کردم و سه بن

  چه از نامش پیداست.شده چنان کل کتاب به سه بخش اصلی تقسیم ،تحلیل بکنم و بنابراین
شناسی است.  اسطوره و اسطوره ةبخش اول که خود شامل چندین فصل است در حوز

نخست خواننده باید بداند که اسطوره چیست تا بتواند که به پیوند اسطوره و ادبیات و هنر پی 
فصل اول از بخش اول کتاب در  ،بنابراین ببرد. مضامین را استخراج بکند و تحلیل بکند؛

شناسی در جهان  شناختی است و ده مکتب اسطوره های اسطوره تعاریف اسطوره و دیدگاه
، دیدگاه 1کاوی اسطورههای روان کنم. دیدگاه ها اشاره می شده است و من به اهم آن  ختهشنا

و  4گرایی اسطورهدیدگاه آیین ،3، دیدگاه ساختارگرایی اسطوره2شناسی اسطوره جامعه
ویژه که دیدگاه پدیدارشناسی  ها بودند. به ترین دیدگاه ها مهم های دیگر. این طور دیدگاه همین

تدریج  شناسی در قرن بیستم است. خواننده به کردهای اسطورهترین روی یکی از مهم 5اسطوره
                                                                                                                                              
1 Myth Psychoanalysis. 

2 The Sociological Perspective of Myth. 

3 The Structuralist View of Myth. 

4 The View of Myth Ritualism. 

5 Phenomenology of Myth. 
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کردهای علمی، ادبی و هنری بتواند یك اثر ادبی و با این مکاتب آشنا شده تا بتواند با این روی
  زبانی و کالمی یا اثر هنری را تحلیل کند.

 کردهاازمند شناخت این رویدانید که آثار مدرن و پسامدرن ادبی و هنری، نی شما می
کاوی بداند ای مکفی از روان خواهد هزاره سوم را دریابد حتماً باید تااندازه ست. کسی که میا

و  3و آدلر 2و یونگ 1تا آن اثر ادبی یا هنری را تحلیل بکند. وی باید بداند که زیگموند فروید
القول هستند که  ها متفق . آناند پیوند اسطوره و ادبیات چه نگرشی داشته ةدیگران دربار

شود. اگر ضمیر پنهان و عنصر ناخودآگاهی را از  ادبیات و هنر در ناخودآگاه انسان خلق می
ویژه آثار قرن بیستم و طلیعه قرن  را برداریم؛ آن آثار چیزی را کم دارد. به آثار ادبی و هنری

ید به ضمیر پنهان و عنصر طور در آثار ادبی و هنری با یکم و در آینده هم همینوبیست
ناخودآگاه ذهن انسان پرداخته شود. هدف ادبیات و هنر ژرف کاوی در اعماق روح و روان 

های  کاویانسان است. به همین دلیل آثار ادبی قرن بیستم شدیداً تحت تأثیر ژرف
 سازد. کار ادبی میکاوانه قرارگرفته و عمق پیمایی درروان انسان است که شاهروان

اکتفا بکند. در قرن  /Realism/ 4ر ما مانند قرن نوزدهم نیست که به آثار رئالیستیعص
شد. در آثار  های قرن دوم نوزدهم آثار رئالیستی خلق می ویژه نیمه اول تا نیمه نوزدهم به

اما در پایان قرن نوزدهم مکتب نمادگرایی  کاوانه نبود؛های روان کاویرئالیستی زیاد نیاز به ژرف
شود که در قرن بیستم به اوج و تعالی  در ادبیات و هنر آغاز می /Symbolism/ 5لیسموسمبیا 

                                                                                                                                              
 دانش گذار یانو بن اتریشی برجسته شناس عصب Sigmund Freud 1856–1939 آلمانی زیگموند فروید، به 1

 شناسی بود. روش درمانی در روان عنوان یك ، بهکاوی روان
آثار مهم او  .بود سوئیس اهل پزشك روان و فیلسوف Jung Carl Gustav 1875–1961 آلمانی یونگکارل گوستاو 2

انسان در ، هایش انسان و سمبل ،نیچه، زرتشتة ، سمینار یونگ درباراهضمیر ناخودآگ شناسی روانتوان به  می
« فریدا فوردهام»به تعبیر . اشاره کردو...  ب سرخکتا، کهن الگو و ناخودآگاه جمعی، جوی هویت خویشتنو جست

  .استناگفته گذاشته، یونگ تکمیل کرده  فروید گر آثار یونگ: هرچه پژوهش
 یبود. و یشیشناسان بنام اتر گر و از روان درمان پزشك، روان Alfred Adler 1870–1937 یآلفرد آدلر به آلمان 3
در  یاجتماع یشناس گروه روان گام شیپ نیعنوان نخست است. آدلر معموالً به یفرد یشناس مکتب روان گذار انیبن

 .شود یم یتلق یکاو روان
 افتد، یروزانه اتفاق م یاست که در زندگ یبه شکل زهایچ شینما ات،یو ادب یریتصو یهادر هنر سمیرئال ای ییگرا واقع 4

 ییزهایچ ،یآشکار کردن راست یکه برا یهنر یشرح کارها یبرا نیواژه همچن  نیافزون، ا ریتعب ای شیبدون هرگونه آرا
گرفت و  شهیدارد که از فرانسه ر 19شاره به ا نیچن هم سمی. رئالرود یم ارک به زیاند، ن کرده دییرا تأ یو پست یچون زشت
 بود. 19سرشناس تا اواخر قرن  یگونه هنر

وجود آمد. شارل بودلر  سده نوزدهم به انیمکتب در پا نیا  است. یو هنر یاز مکاتب ادب یکی سمیسَمبول ای یینَمادگرا 5
آماده  یینمادگرا شیدایپ یرا برا نهیخود زم یهاکه از بودلر الهام گرفتند و با اثر یکسان انیراه شد. در م نیا گام شیپ

 ساختند: پل ورلن، آرتور رمبو و استفان ماالرمه از همه مشهورتر هستند.

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%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%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/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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%B0%D9%87%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
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کاوی وارد عرصه ادبیات و روان ،/Surrealism/ 1گرایی یا سورئالیسم واقع رسد. در مکتب فرا می
مدرن  روی یك سکه هستند. اگر ادبیات مدرن و ادبیات فرا اسطوره و ادبیات دو شود. هنر می

ها نیز از اعصار باستان، ناخودآگاه انسان و  گذارند؛ اسطوره ق روح انسان را به نمایش میاعما
هایش  اعماق روح انسان را به نمایش گذاشتند. اگر بخواهید ملتی را عمیقاً بشناسید باید اسطوره

شناختی را باید لحاظ بکنیم.  را شناخت. افزون بر آن فاکتورهای دیگر معناشناختی و معرفت
ها که در غالب  ها و اقوام، شناخت اساطیر است. چون اسطوره های شناخت انسان یکی از جنبه

ناخودآگاه آن قوم هستند.  ةدهند کنند؛ نشان گیرند و بروز پیدا می ها در جوامع شکل می آیین
های رفتاری و اجتماعی، فکری، دینی، معرفتی و اخالقی آن جامعه  ویژگی ةدهند چنین نشانهم

 ها مهم هستند. ند. به همین دلیل اسطورههست
یا  /Mythology/های آلمان به مطالعه در باب میتولوژی  از دویست سال پیش در دانشگاه

ها  هزارساله از اسطوره که در مملکت ما یك سنت پنج شناسی را شروع کردند. درحالی اسطوره
هزار سال بگیرید که مال پنجهای ایالمی در نظر  شما اسطوره و اساطیر درخشان را داراست.
در  /ɂinšu šināk/ «این شوش اینك» است. اسطوره ایشوشناک پیش تا چهارهزار سال پیش

ها و البته در  خوزستان و در نزدیك معبد چغاززنبیل و معابد باستانی ایالمی تحت تأثیر بابلی
ها از  ای بزرگ ایالمیها بودند. ما از آن زمان اسطوره داریم. اینشوشینك خد تعامل با بابلی

های دور  برای بیگانگان نیست؛ بلکه ز آنِِ ایرانیان ایالمی است که در خوزستانِِ هزاره
شده است و هنوز   گرفته 2نام اینشوشینكزیستند. نام شهر شوش از همین نام خداوندی به می

های زرتشتی  رههای ما هستند. افزون بر این هم اسطو ها اسطوره مانده است. این نام شوش باقی
ای از  گاه ایرانی دارند. ما بر روی گنجینههزار سال در این سرزمین ریشه و خاستحدود سه

های  ساله پژوهش که در غرب سنت دویست چنان اساطیر چندهزارساله نشستیم؛ اما آن
تر نیست که به مبحث سال بیش 70-60گرفته است؛ اما ما در حدود  شناسی شکل اسطوره
 ناسی تازه توجه کردیم.ش اسطوره

ها و ادبیات و آثار کالمی و آثار هنری  شناسی و پیوند آن را با اسطوره ما باید بحث اسطوره
میراث معنوی  ۀتر بگیریم تا بتوانیم آثاری جهانی بیافرینیم و این گنجین این مرزوبوم را جدی

                                                                                                                                              
 تیواقع یبه ماورا شیگرا یمعن به سمیاست. سورئال ستمیقرن ب یهنر یها از جنبش یکی سمیسورئال ای ییگرا فراواقع 1
مکتب  نیشد. ا دهینام ییگرا از فرانسه آغاز شد و فراواقع یطور رسم به 1922در سال  وهیش نیبرتر است. ا تیواقع ای

 ،یچون ارنست، دال )هم وستندیجنبش پ نیکه به ا ی. نقاشان بزرگتاس ستمیقرن ب یها یو آشفتگ ها یسامان هبازتاب ناب
روزمره و  یایاش یبخش و جانو بدون منطق  یالیخ یها صحنه قیدق یپرداز و...( به نقش یدوشان، تانگ رو،یآرپ، م ،یر

 پرداختند. بیها به موجودات عج آن لیتبد
از شوش را  یدار و پاس ینگهبان فهیبود. او وظ المیها در تمدن ا الهه نیتر از مهم یکی ناکینشوشیا یعنی یالمینام الهه ا 2
 بر عهده داشت. زین
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ها هدف  اخت عمیق اینکشورمان را به جهانیان بشناسانیم. در حوزه اسطوره و ادبیات و شن
شود  .. می.شناسانه و کاوانه و جامعهکردهای روانطور که عرض کردم با روی ماست. همان

به اوج رسیده و  نویسی در غرب قرن بیستم های ایرانی را تحلیل کرد. اگر که داستان اسطوره
در  شناسی های اسطوره ساله پژوهش دلیل سنت دویستکارهای جهانی آفریدند، بهشاه

، اول قرن نوزدهم کتابی در آلمان به نام نماد و اسطوره یا اسطوره 1812 دنیاست. سال
 صورت آکادمیك قدمت دارد.  ساله به شده است. این سنت دویست  نمادین نوشته

گردد.  به ارسطو هم برمی ،گردد تر هم برمیهای پیش در محافل غیر آکادمیك به سده
 /Odyssey/ 3و اودیسه /Iliad/ 2خالق ایلیاد /Homer/ 1رشخصی بود اِوِِه مِروس با هوم

های بزرگ  ترین حماسه که دو تا از کهن گاه هومر مشخص است چونمتفاوت است. جای
عنوان  عنوان اثر ادبی و هم به گردد. هم به پیش از میالد برمی 860جهانی را خلق کرد که به 

ها،  ما که پیش از آن این وجود  یدند. باها تداوم بخش شده و رومی ای شناخته اثر اسطوره
هزاره اول پیش از میالد و اواخر هزاره دوم پیش از میالد در ایران اسطوره داریم. آثار 

اسطوره آیینی در سرزمین ما با دلیل و سند و مدرک از  /Mithra/ 4اساطیری مانند میترا
گردد و با یمه  ز میالد برمیتری دارد. دوره جمشید به هزاره دوم پیش ایونان سابقه بیش

هندی )جمشید( اشتراک دارد و اسطوره میترا در اوستا داریم که مجموعه دینی و 
 ،بنابراین در هند هم داریم؛ ،داریم مند ایرانیان، اسطوره میترا و جمشید راای شکوه اسطوره

از پیش  1700–1600ودا به کهن مانند ریگ یها و بسیاری از بخش چون متون ودایی
میترا ریشه در هزاره دوم پیش از  ةجا دارید. دورشما ریشه در آن ،بنابراین گردد؛ میالد برمی
صد سال پیش از  اما اسطوره ایلیاد و اودیسه بر پایه تحقیقات جدید.... به هشت میالد است؛
کنیم و  ها زندگی می گردد. این اشاره بر این است که ما در سرزمین اسطوره میالد بازمی

 ها.  این اسطوره که باید اهمیت ندادیم. ها چنان برای تحلیل و گردآوری و تدوین آن ،بنابراین
سال  70ها و فرهنگ مردم در  ها و افسانه درصد به اسطوره 70در میراث فرهنگی فقط 

ای ایرانی  اما ما هنوز به پیکره نهایی اساطیر هنر اسطوره شده است؛  اخیر گردآوری
                                                                                                                                              

 الدیاز م شیهفتم پ ایکه در قرن هشتم  شود یاست. تصور م یونانی یسرا هُمِر شاعر و داستان ایهُمرُس  یونانیهومِر در  1
 است. سهیو اد ادیلیا یها شعر به نام نیدو گلچ ،یجامانده از و است. تنها آثار به کرده یم یزندگ ونانیدر 
کهن از و  یشعر حماس وانید كی شود یم دهی( نامSong of Ilion) ونیلیمواقع آهنگ ا یکه برخ یعیطب یاثر حماس ادیلیا 2
از  ادیلیسروده شده است. در ا الدیقبل از م 8شعر در قرن  نیاست. ا یونانی ینایباستان است و منسوب به هومر شاعر ناب ونانی

 آمده است. انیاتفاق افتاد سخن به م سیپادشاه به دست پار یبارویز ترهلن دخ دنیجنگ تروا که به خاطر دزد
 یکیاست و سرگذشت بازگشت  ادیلیادامه ا سهیاثر هومر است. اد ونانی یماساز دو کتاب کهن اشعار ح یکی سهیاُد 3

 است. تاکایا یروا ( فرمانسیآل ای وسیسیاز سران جنگ تروآ )اد
 .یو دوست مانیعهد و پ یخدا یرانیا یها در اسطوره 4
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مان را تکمیل بشود و در پی آن پیکره اساطیری تکمیل  چه پیکره زبانینرسیدیم. چنان
اساطیر  ۀپیشین ،بنابراین .بین باشیم اطلس زبانیمان خیلی خوش شود. پیکره زبانی می

شوند. اگر  ها شکوفا می ها و سده شود. در طول هزاره شبه شکوفا نمی هنر و ادبیات یك ایرانی
مندی را در آثار فاخر و المللی رسیده است و این شکوه ینکه ادبیات کهن ما به درجات ب

چندهزارساله ادبیات و اساطیر ایرانی  ۀبینید به خاطر همین پیشین بهای ایرانی می گران
از همان ادبیات باستانی ایران به پیوند  ،بنابراین ها را باید حتماً در نظر بگیریم؛ است. این

های دور در فرهنگ و هنر ایرانی متجلی  دی که از هزارهبریم. پیون اسطوره و ادبیات پی می
های اساطیری  مایه های و درون مایه نا سرشار از بنسویژه ی در کتاب اوستای ما بهشده است. 

المللی و جهانی بکنیم. تا حدی  های اساطیری را بین مایه است. ما سعی نکردیم این بن
قدر ما  ههای فراگیری برداشتیم. چ المللی آیا گام بین اما واقعاً در تراز ؛شده  هایی برداشته گام

های ایرانی داریم.  های ایرانی به جهانیان بشناسانیم. بسیار هم اسطوره توانستیم اسطوره
شان  های اساطیری یونان و روم آشنا هستند. همه قدر با قهرمانان و شخصیت هکودکان ما چ

یا یکی از  1ی تیشتر اما درباره شناسند؛ یهای رومی و یونانی را م هرکول، زئوس شخصیت
که ما نتوانستیم دانند و آشنایی ندارند. برای این چیزی نمی 2های شاهنامه سیاوش شخصیت

مضامین زیبای اساطیری که جوهر فرهنگ ایرانی است و پس از اسالم تداوم پیدا کرد و 
الشان ما را... شاهنامه عظیم کارهای ادبی کالسیك تداوم پیدا کرد، نتوانستیم نسل جوانشاه

قدر ما توانستیم شاهنامه را به  هزند به ایلیاد و اودیسه. چ کار جهانی است و پهلو مییك شاه
های  ها غربی آشنا هستند، اما شخصیت نسل جوان بشناسانیم. کودکانی که با دیدن کارتون

 شناسند. شاهنامه را نمی
کار کار ادبی است. شاهست. شاهنامه البته یك شاهشاهنامه تجلی پیوند اسطوره و ادبیات ا

کار اساطیری ایرانیان هم هست. ما در این عرصه و چنین یك شاهحماسی ایرانیان است. هم
قدر  هاما چ ،گرفتههای ایرانی شاهنامه در داخل کارهای خوبی انجام در تحلیل اسطوره

انیم. در این بخش دچار خسران هستیم و کار جهانی را به جهانیان بشناستوانستیم که این شاه
نام شاهنامه را بنویسیم، در زیر واژه  wordهای بلندی برداریم. شما وقتی در سیستم  باید گام

دهد. معنی و مفهومش آن است که هنوز واژه  را نشان می errorشاهنامه عالمت قرمز و 
                                                                                                                                              

دانسته شده است.  ستاره باران ایزد و زرتشتی تیر، در منابع یا تشتر یا اوستا در تیشتره یا زبان پهلوی در تیشتَر 1
 یسالی، مخزن باران در دریا )اَپَوشَه(، دیو خشك اپوش است. هرسال پس از چیرگی بر آهنگ شب ستاره مظهر او

 .کند را باز می کرت فراخ
 و جوان مردی فردوسی، شاهنامه ای ایرانی ازجمله در های افسانه از شخصیت سیاوَخْش یا سیاووش یا سیاوُش 2

 .«صاحبِِ اسبِِ نرِِ سیاه» به معنیسیاوَرْشَنْ، . است کاووس برومندِ و پهلوان فرزندِ و چهره خوش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF_(%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE_%DA%A9%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
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توانستیم این حماسه ناآشناست. تقصیر از خود ماست که ن wordشاهنامه برای سیستم 
جهانی را به جهانیان بشناسانیم. در دهه گذشته من به یونان رفتم و در دانشگاه آتن 

های شاهنامه و  مایه شاهنامه و هومر سخن راندم. بررسی تطبیقی بن ةرانی کردم؛ دربارسخن
بان یونانی در مندان یونانی پرسیدم که آیا شاهنامه به زایلیاد در سخنرانی بیان کردم. از دانش

رس است؟ در پاسخ اشاره کردند که نزدیك به چهار سال است که شاهنامه به یونانی دست
برگردانده شده است و پیش از آن ما شاهنامه را نداشتیم. این جای تأسف داشت و ما باید از 

 خورشیدی که یادمان و آرامگاه فردوسی با بنایی 1300و دهه آغازین  1300همان آغاز سده 
ای  شناساندیم. این نکته مند ساخته شد؛ از همان زمان باید شاهنامه را به جهانیان میشکوه

قدر برای خودمان افتخار کنیم که شاهنامه و  هرانی آتن عنوان کردم. ما چبود که من در سخن
قدر تالش کردیم که این آثار را به دنیا  هالطیر عطار و... داریم و اما چ مثنوی و منطق

الطیر  مند ایرانی در منطققدر تالش کردیم که اسطوره سیمرغ، اسطوره شکوه هاسانیم. چبشن
قدر برای آن تالش شده تا به جهانیان شناسانده شود. فقط در داخل خودمان از  هعطار چ

ها کافی نیست. باید تالش  ادبیات فاخری داریم و چه شاعران بزرگی داریم. به گمان من این
 کارهای جهانی به جهانیان بشناسانیم.اهبکنیم که این ش

و  /Mythology/شناسی  اسطوره و اسطوره ةدر این کتاب و در بخش نخستِ آن دربار
است، تالش اندکی کردم که  /Mythological Critique/شناسی  طور نقد اسطوره همین

شناختی  اسطورهویژه نقد  شناسی را بشناسانم و به های اسطوره اسطوره را بشناسانم و دیدگاه
خواهند از آثار ادبی ایرانیان  گران ارجمند که میجویان و پژوهشرا به بشناسانم. برای دانش

کردهایی که در این توانند از این روی و اساطیری داشته باشند؛ می شناختی نقد اسطوره
 استفاده بکنند و اثر ادبی را نقد کنند. ،شده است کتاب عنوان

اساطیری است که از ادبیات  ةیك پرند 1شده، سیمرغ  اشاره همان سیمرغی را که
باستانی ما هم اشاره به سه مرغ شده است. سیمرغ اصالتاً ربطی به عدد سی ندارد؛ بلکه در 

، سئنه یك /saɂena murv/ ای به نام سئنه مرو / مرغ سئنه ادبیات اساطیری ما از پرنده
جا برخاسته و سینا از آن سینا از ده که گویا ابنمنطقه اساطیری و باستانی در شرق ایران بو

جاست که این سین ال اینوشده و سئنه نام یك منطقه باستانی است. س  واژه سئنه گرفته
شویم. در آثار  رو می هبار دیگر با سیمرغ روب مُرو، مرغی که از ناحیه اساطیری سئنه آمده، یك
چنین هنامه سیمرغ تجلی پیدا کرد و همحماسی و آثار عرفانی پس از اسالم و هم در شا

                                                                                                                                              
پارسی  ادبیات در موجودات ترین مهم از را سیمرغ بتوان شاید. است ایرانی ای افسانه-ای اسطوره نام یك پرنده یمُرغس 1

است. دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. زال را  قاف ای . کُنام )آشیانه( او کوه اسطورهبرشمرد و شاهنامه
  کند. پرورد و همواره او را زیر بال خویش پشتیبانی می می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%81
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بینیم. البته سیمرغ شاهنامه همان سیمرغ باستانی است  الطیر عطار می اوج آن را در منطق
و ربطی به عدد سی ندارد. سیمرغ شاهنامه تجلی متافیزیك و تجلی خداوند است. سیمرغ 

هاشده و او را موجود پرورنده زال است. زال نوزادی سپیدرو و سپیدموی که بر فراز کوه ر
دهد. سیمرغ نوزاد را  ای و غیر انسان تصور کرده بودند. سیمرغ زال را پرورش می العاده خارق
یابیم که این اسطوره است.  دهد. پس درمی های خودش پرورش می یابد و با جوجه درمی

قتی در ای دارد؛ اما حقی گر حقیقتی است. اگرچه شکلی نمادین و شکل افسانهاسطوره بیان
آن نهفته است و آن حقیقت، خداوند است. این نیروی متافیزیکی زال، نوزاد را پرورده است 
و در کنف حمایت خویش قرار داده است. این اسطوره فیزیکی متافیزیکی سیمرغ که در 

« مرغ سی»الطیر عطار به  باره در منطق شود یك شاهنامه و متون باستانی ما متجلی می
گانه  سی عدد مرغی که به تکثر ذات حق و مرغ حقی است که تجلی سی شود. تبدیل می

رسند و  مرغ فقط به کوه قاف میسوی قاف، سی و صدهزاران مرغی که حرکت کردند به بود؛
تن تبدیل  مرغ به یك مرغ و یك بینند. سی کنند و خود را می گاه به پایین نگاه میآن
دارد. سئن مرغِِ باستانی، مرغ سئنه که یك ویژگی و  شود. این فرآیند اسطوره آفرینی نام می

شخصیت دیگری داشت و سیمرغی که در شاهنامه متجلی شده، شخصیت کامالً متفاوتی 
به سی مرغی که در  الطیر سیمرغ  دارد؛ اما نبوغ عطار نیشابوری در این است که در منطق

کنند.  شوند و وحدت پیدا می بینند و یگانه می تن را می نگرند و یك سیمرغ و یك خویش می
  آفرینی بکند.مندی عطار نیشابوری باعث شد که اسطورههوش

 /Processing Myth/پردازی با اسطوره /Myth Creation, Myth-Making/آفرینی اسطوره
سازی، یك اسطوره باستانی را گزینش کنیم و به  پردازی یا اسطوره متفاوت است. در اسطوره

مخاطب شرح بدهیم؛ اسطوره جمشید یا اسطوره ضحاک را به زبان داستانی  زبان ساده برای
 سازی نام دارد. پردازی و اسطورهساده برای خوانندگان بیان شود. این کار اسطوره

 ةیك اسطور ۀآفرینی بر پایچیز دیگری است. اسطوره /mythopoeia/آفرینی اما اسطوره
تر  جدید عصر خودت را بساز. این قبیل کارها را کمهای نوین خلق کنیم...  باستانی، اسطوره

آفرینی  گران سراغ داریم. همانند عطار نیشابوری که اسطوره در عرصه هنر و ادبیات پژوهش
کارگیری  کرده و یك اسطوره کامالً باستانی و متافیزیکی که شکلش دگرگونه است؛ با به

کند که پیام دیگری را نوید  خالقیتش از سیمرغ باستانی به سیمرغی دیگری بدل می
دهد. سیمرغ عرفانی است. این کار اسطوره آفرینی نام دارد. بسیاری از بزرگان ما  می

های متأخر متأسفانه رو به فنا  درگذشته و ادبیات فاخر ایرانی آن را دارا بودند و در سده
دلیل که از آن ها را از دست دادیم. به این  رفت. پس از صفویه و قاجاریه ما این خالقیت

 های باستانی ادبیات و اساطیر بهره نگرفتیم و سقوط کردیم. مایه
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 Ink linksآفرینی در قرن بیستم توسط گروهی ادبی در انگلستان تحت عنوان  اسطوره
شکل گرفت. برخی از شاعران و نویسندگان گرد هم جمع شدند و محفلی تشکیل دادند و 

آفرینی کنیم  ها بر این بود که باید اسطوره ا بر اسطورهه ؛ نگرش آنInk Linksبه نام محفل 
 آفرینی. یعنی اسطوره /mythopoeia/و میتوپو اِیا 

کرد  ادبیات قرن بیستم تحت تأثیر این جریان ادبی و هنری قرار گرفت و روی
آفرینی  سوی اسطوره که بخش بزرگی از ادبیات جهان به طوری آفرینی باب شد. به اسطوره

ای از اسطوره آفرین بود و  که ما در قرن ششم هجری عطار نیشابوری نمونه الیرفت. درح
بینیم که اسطوره در ادبیات عرفانی تجلی پیدا  طور. در رساله طیرها می دیگران هم همین

کند. تمامی رساالت الطیرها که چندین عنوان داریم. تجلی اسطوره در ادبیات و عرفان را  می
  طور در آثار تمثیل نمادینی که توسط شیخ اشراق سهروردی خلق نبینیم. همی به چشم می

شده تحت عنوان رسائل فارسی سهروردی مانند عقل سرخ سهروردی یکی از بهترین 
ای است. اسطوره وجه نمادین دارد و تمام  های تجلی اسطوره در ادبیات اسطوره نمونه

است. یکی از وجوه مشترک  کاراکترهای عقل سرخ و حتی نام عقل سرخ سمبلیك و نماد
های ادبیات است. شما اگر نماد و تمثیل را  مایه اسطوره و ادبیات در همین نمادین بودن بن

چیزی کم دارید. اسطوره بیانی است نمادین و ادبیات بیانی نمادین  از ادبیات بردارید، یك
یك ژانر  توان تنهایی خودش می است. این وجه مشترک اسطوره و ادبیات است. اسطوره به

شناسی  شناسی و زبان های ادبیات و باستان جویان در رشته ادبی و هنری باشد و کار دانش
خورد. حتی  ها می شناسی میان رشته ایست و به درد همه رشته تاریخی؛ چون اسطوره

الگو( است.  )کهن /Archetypes/ها تایپ کاوی اسطوره که بحث آرکی کاوی، منظر روان روان
ها را هم در  ایگو )من برتر( همه این بحث و سوپر (کاوانه منِِ روان)شناخت ایگو نهاد و 

دیگر دارند که  ها پیوندی تنگاتنگ با یك داریم. این 1کاوی روان اسطوره و ادبیات هم در
 توان اسطوره را از ادبیات و انواع هنر جدا کرد. که جداناشدنی هستند. نمی طوری به

های زندگی ما  ناخواه وارد عرصه از طریق فضای مجازی خواهاسطوره از طریق سینما 
گونه نیست  چون اسطوره نمرده است. اسطوره این ؛شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم

های باستانی است و بگوییم که گذشتگان ما اسطوره داشتند.  که فقط مربوط به اندیشه
دهند و هنوز ما در قرن  ود ادامه میها هنوز به خالقیت و آفرینندگی خ چنین نیست اسطوره

                                                                                                                                              
 شده  یلاز سه عنصر تشک انسان شخصیت ی،اتریش سرشناس کاو روان و شناس عصب ،زیگموند فروید بنا بر نظریه 1

 پیچیده رفتارهای دیگر، با یك عاملت )سوپرایگو(. این سه عنصر در« فراخود»)ایگو( و « خود»)اید(، « نهاد»است: 
 . آورند می وجود به را انسانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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ای که  آفرینیم. آخرین اسطوره های جدید می اسطوره کنیم. آفرینی می یکم اسطوره و بیستم
گر نوعی اسطوره  اری این ابزار بیانذگ هست. نام /Apple/شده به نظر من اسطوره اپل  خلق

نخستین زن  . نماد عشقای است ای که نماد اسطوره گاز زده« سیب»است. اپل و به فارسی 
دهد. شرق و غرب عالم را  خواهد بگوید که دنیا را به هم پیوند می و مرد است. این نماد می

توانید به هم پیوند بدهید. حتی در  دهد. جعبه جادویی که دست دارید می پیوند می
اپل یك  ،بنابراین رات و سیارات مختلف را باهمین اپل به هم پیوند بدهیم؛های آینده کُ دهه

های باستانی در این است که  شان با اسطوره های جدید تفاوت اسطوره جدید است. اسطوره
گفتند که  های دور می های باستانی قداست و اعتقاد و باور هست. اگر در هزاره در اسطوره

نام میترا که در وهله اول خدای همعتقد بودند که خدایی است ب /mithra/ 1اسطوره میترا
های ممکن است که  است و بعد خدای... سپس آیین را هم نگه داشتند. اسطوره پیمان

 ،بنابراین دهند؛ آیند و به حیات خودشان ادامه می اما به شکل آیین درمی فراموش بشوند؛
اسطوره نمرده است و عنصری پویا وزنده است. همین آیین شب یلدا که در پیش داریم که 

اما یلدا تولد میتراست. زایش  کنیم. آیین جنبه اجرایی دارد؛ ظاهر آیین است که اجرا می به
ای که به شکل آیین تبلور  خورشید است. یَلَدَ به معنی تولد و این اسطوره است. اسطوره

 شده است. اش فراموش پیداکرده است. اسطوره
مان، تجلی کاربردی و کارکردی همان  های سنتی که در فرهنگ بسیاری از آیین

دهند. دو اسطوره زنده ما اسطوره شهادت و  شان ادامه می ا هستند که به حیاته اسطوره
ها  اسطوره انتظار است. در فرهنگ ما بسیار ریشه دارد و گسترده هست و این اسطوره

کردند. اگرچه به شکل  های باستانی حقیقت را بیان می گر حقایقی هستند. کالً اسطوره بیان
 کنند. و قصه و حکایت هستند؛ اما حقیقتی را بیان می سمبل و نماد و رمز و داستان

های جدید در آن باور و اعتقاد وجود ندارد. بسیاری از  که اسطوره اما تفاوت در این
 ای دارند؛ کارهای ادبی تجلی اسطورهها و شاه ها و کاراکترها سینما و فیلم و داستان شخصیت

های جدید در عصر جدید خلق  که اسطوره اما اعتقادی در پشت آن وجود ندارد. برای این
ها بخش اول کتاب درباره اسطوره  شدند؛ نه در عصری که بدان مضامین اعتقاد داشتند. این

 اختصار برای شما گفته شد. شناسی هست که به و اسطوره
راست وارد بحث نقد ادبی و نقد  بخش دوم، تحت عنوان اسطوره و ادبیات است که یك

ای است.  رشته شناسی بحث میان گونه که گفتم اسطوره شویم. همان دبیات میشناختی ا اسطوره
های علوم انسانی و حتی وارد فلسفه هم شده است. بحث اسطوره را  هم در ادبیات و هم در حوزه

                                                                                                                                              
 ی ایرانی خدای عهد و پیمان و دوستی.ها اسطورهدر  1
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شناس بلندپایه آلمانی که بحث  فیلسوف و اسطوره 1در فلسفه هم داریم. نظریات ارنست کاسیرر
ولی در بخش دوم حدود هفت تا  ؛داریم را کشد فی اسطوره را پیش میکرد فلسفلسفی و روی

 ةتر به شاهنامه و حماسه پرداخته است. یك نکته مهمی که دربارهشت فصل است که بیش
های اساطیری و حماسی شاهنامه ریشه در  شاهنامه باید بدانید، این است که شخصیت

که ایران و هند در باره نیست؛ برای این این درهای هندی دارند. تردیدی هم  ها و حماسه اسطوره
های دور خویشاوند بودند و از یك قوم مشترک به نام قوم هند و ایرانی بودند که هزاره دوم  هزاره

بخش اول را بحث  ،بنابراین دیگر جدا شدند؛سال پیش از یك 3500پیش از میالد نزدیك به 
و  /Motif/ها  مایه دی قراردادم و درونهای هن های شاهنامه و اسطوره تطبیقی شخصیت

بحث است و بسیار بحث  های اساطیری مشترک را استخراج کردم که در هر دو قابل مایه بن
پژوهان ارجمند ادبیات ما حتماً باید به این نکته توجه شناسان و شاهنامهمهمی است. شاهنامه

های هندی را شناخته  که اسطورهطور کامل شناخت؛ مگر این توان به کنند. شاهنامه را نمی
ها و  های ایرانی، حماسه ایرانی با اسطوره باشیم. باید حتماً بحث بررسی تطبیقی بین اسطوره

بحث و تحلیل علمی قرار بگیرد. آن  های هندی انجام بشود و این نقطه مشترک مورد حماسه
کرد هایش روی دیدگاهبحث نقد ادبی مدرن که عرض کردم، این است. نقد ادبی مدرن یکی از 

. حتماً باید بر اساس نقد Mythological Approach of Criticismشناختی است،  نقد اسطوره
الگویی و  یا نقد کهن Archetypesتایپ شناسانه آثار را تحلیل و بررسی کرد. یا نقد آرکیاسطوره

 را باهم شناخت. /Archetypal criticism/ای  نمونهکهن
بسیار مهم است. از جدیدترین نقدهای  /Mythological Critique/اختی شن نقد اسطوره

شناختی است که باید بشناسیم. در این زمینه باید کار پژوهشی  ادبی و هنری، نقد اسطوره
شده و تازه شروع   مندی نوشتهها و آثار ارزش ها و مقاله های ما رساله کرد. البته در دانشگاه

شناختی آثار ادبی را بتوانیم به شکل علمی و  ای و اسطوره ورهخوبی است که از منظر اسط
شناختی نقد ذوقی نیست؛ بلکه نقد علمی  دقیق و آکادمیك نقد و بررسی کنیم. نقد اسطوره

ممکن است یك اثر از منظر  ؛فرق بین یك اثر که نقد بشود است و باید همه جوانب علمی
د بکنیم. در بین مخاطبان ارجمند آقای دکتر نق /Sociological Criticism/شناختی  جامعه

دانشکده ما هستند و بهتر از من  ۀشناس برجست اجتهادی هم حضور دارند که وی جامعه
شناختی هنر و  های مهمی که تحلیل ادبی و هنری، بحث جامعه دانند که یکی از بحث می

شناسی  اتب اسطورهخورد. یکی از مک نتیجه این با اسطوره هم پیوند می ادبیات است. در
                                                                                                                                              

 غرب نگار فلسفه تاریخ و آلمانی نوکانتی فیلسوف. 1945 درگذشته-Ernst Cassirer 1874 آلمانی به اِرْنْسْت کاسیرِِر 1
 .بود هانری کربن و لئو اشتراوس و استاد فیلسوفانی چون هرمان کوهن و گئورگ زیملان بود. او از شاگرد

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/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%81%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
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است که امیل  /Sociological Perspective of Myth/شناختی اسطوره  همان منظر جامعه
بار مطرح کرده است. این خیلی مهم است که شما اثری را از منظر برای نخستین 1دور کیم

وبلبل را تفسیر بکنیم و  گونه نیست که ما در ادبیات گل شناختی تحلیل بکنیم. این جامعه
توانیم  شناسی هم می های صوری و معنوی ادبیات را شرح بدهیم؛ بلکه از منظر جامعه زیبایی

در این بخش دوم، شاهنامه هفت یا هشت مقاله از منظر  ،بنابراین وارد بحث ادبیات بشویم؛
آفرینی وارد شناختی و از منظر ساختارشناسی و ساختارگرایی و کالً از منظر اسطوره جامعه

 ره و ادبیات شدم.بحث اسطو
شده و خودم شخصاً   یکی از مباحثی است که در این کتاب مطرح 2اسطوره کیخسرو

عالقه وافری به شخصیت کیخسرو داشتم و دارم و همیشه آرزومند این بودم که کتابی 
ای است که به اوج تعالی  درباره کیخسرو بنویسم. کیخسرو نماد اعالی شخصیت اسطوره

نام  هکرد پدیدارشناسی بزند سیاوش است. اسطوره بازآیی که در رویرسد. کیخسرو فر می
مطرح هست. همین اسطوره بازآیی است که  /Phenomenological approach/ایمونولوژی 

دالیلی که شود. به مردانه شهید میشود و به عبارتی در توران زمین ناجوان سیاوش کشته می
زمین ودابه بر او وارد کرد و پدر نادانش او را در توراندلیل تهمتی که سدانید. به خودتان می

 ةاسطور ةشود. کیخسرو باززاد هایی کشته می جا در پی دسیسهکند و آن به نوعی تبعید می
یعنی از خون سیاوش گیاهی  میرد، اما اسطوره بازآیی داریم؛ سیاوش است. سیاوش می

سطوره سیاوش، اسطوره بازآیی است و ا شود. واقع اسطوره سیاوش زنده می روید که در می
دهد.  دهد. حیاتش ادامه می شود. زندگی خود را در تنِِ کیخسرو ادامه می دوباره زنده می

شود و اسطوره  که در پایان زمستان کشته می النهرین است؛ بین 3عین اسطوره دموزی
طوره بازآیی جا هم اسشود و این شهیدشونده معروف است. در آغاز بهار دوباره زنده می

تازد به توران زمین و  آید و می یك قربانی است و به کمك رستم می ةداریم. کیخسرو باززاد
شود و کالً ایرانیان  کند. در دوران کیخسرو است که افراسیاب کشته می دشمن را منکوب می

وری آ اما آن شگفت شود؛ یابند. کیخسرو شهریار جهان می از شر توران و تورانیان رهایی می
                                                                                                                                              

 بزرگ قرن نوزدهم و شناس جامعه. David Émile Durkheim 1858-1917 فرانسوی به دیوید امیل دورکیم 1
 رود. شمار می به شناسی جامعه گذار نبنیا دورکیم بسیاری،ابتدای قرن بیستم است. به عقیده 

است.  افراسیاب و کیکاووس و نواده و فرنگیس سیاوش فرزند هووخشتره اساطیری معادلاز شاهان کیانی  کیخسرو 2
 و متون شاهنامه ماند. در عنوان پادشاهی دادگر و دلیر باقی می نام است. کیخسرو به معنی شاه نیك واژه کیخسرو به

 .کیخسرو نمادی از یك شاهنشاه آرمانی است پهلوی
 شاه خدایِِ شبانی زین شد،گ )اکدی( جای تموز که سپس با Dumuzid the Shepherd انگلیسی سومری دُموزی 3

 فهرست پادشاهان سومری است. در شده یز محسوب م)بعدها، ایشتر( نی اینانا است که شریكِ اصلی ایزدبانو سومر
 .ه شده استبرد نام اوروک چنین اولین پادشاه و هم بادتیبیرا طوفانعنوان پادشاه پیش از  دموزی به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9
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ترین دشمن  شود و بزرگ و زیبایی اسطوره کیخسرو در این نیست که شهریار جهان می
دهد؛ بلکه واالیی و اهمیت اسطوره کیخسرو در  آورد و شکست می تورانی را به انقیاد درمی

کند و شکوه این  گیری می این است که در اوج عظمت و شکوفایی و در اوج قدرت کناره
پردازد. پایان کار کیخسرو معلوم نیست.  زند و به نیایش می کنار می نهد و جهانی را وا می

آفریند که اعتنایی به  اتفاقاً ابهام در پایان شخصیت کیخسرو، یك شخصیت فاخری را می
که کیخسرو نامیراست. کند. نتیجه این قدرت این جهانی ندارد و به معنویت رو می

گمش در آرزوی جاودانگی است، کیخسرو هم  لگونه که در آغاز سخنم اشاره کردم گی همان
گیرد.  شود و کنار سوشیانس منجی بشریت قرار می به جاودانگان پیوست و جاودانه می

ها را تحلیل  زند و ما سعی نکردیم این مان موج میهایی را زیبا در فرهنگ چنین اسطوره این
هایمان را بشناسانیم.  اسطورهتر به جهانیان  بکنیم و به نسل جوان بیاموزیم و از همه مهم

شناختی به  کرد اسطورهها را جهانی بکنیم. آثار فاخر بیافرینیم. این بحث روی این اسطوره
 های فرهنگی و هنری ما بشود. های دانشگاهی و وارد عرصه نظرم باید وارد عرصه

را  ای هم به بحث اسطوره و هنر داشته باشم و بحثم در بخش پایانی کتاب، من اشاره
باهنر به پایان ببرم. اگر احیاناً دوستان حاضر در جلسه پرسشی دارند یا مطلبی را 

 شان باشم.خواهند ارائه بدهند در خدمت می
 پیوند اسطوره و هنر است. درباره ارتباط اسطوره و ادبیات تا ةبخش سوم این اثر دربار

ها  یم اشاره بکنیم که اسطورهتوان های هنری هم ما می اما در عرصه ای سخن گفتیم؛ اندازه
ها تجلی نمایشی و  شوند؛ بلکه اسطوره فقط در ادبیات و شعر، داستان و نثر متجلی نمی

های اساطیری یونان باستان و روم  ها و مجسمه ها گرفته تا تندیس هنری هم دارند. از نقاشی
های اساطیری  تندیسدانید که در موزه آتن یا در موزه ملی روم برای دیدن  باستان، شما می
اسطوره فقط در ادبیات تجلی پیدا  ،بنابراین .ریدوآ ها بگردید وقت کم می و باستانی هفته

اسطوره  وتواند جز ها می سازی گرایانه و مجسمهکند؛ بلکه هر اثر نقاشی و هر اثر تندیس نمی
 انی آفریدهکارهای جه نمایشی یعنی در عرصه تئاتر و نمایش که شاه طور هنر باشد. همین

اثر اوژن  1نامه کرگدنمانند نمایش پردازانه داشته باشد؛تواند تجلی اسطوره شده است، می 
های جدید قرن بیستم بهره برده و  کار جهانی است که از مضمون اسطورهیونسکو، یك شاه

یلی کار جهانی را در جوانی و پیش از انقالب در تئاتر دیدم، پس از انقالب هم خمن این شاه
                                                                                                                                              

/، Eugene Ionesco/ ونسکویاست در سه پرده اثر اوژن  یا نامه شی/ نماRhinoceros/ یکرگدن به فرانسو 1
 یها نامه شینما نیتر از مهم یکیعنوان  اثر به نینوشته شد. از ا 1959در سال  تبار ییایرومان یفرانسو سینو نامه شینما

 .شود یم ادی« در تمام اعصار ایتئاتر دن یها نینگ»از  یکیو در زُمره  ستمیسده ب
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واقع نماد و اسطوره انسان معاصری است که چشم  است. کرگدن در 1هایش اجرا شد و کتاب
های جهان بسته است. ظلم و استبداد در این نمایش انسان را به کرگدن  به روی بیدادگری

ای نمانده که این  قدر کلفت شده و دیگر احساسی و اندیشه تبدیل شد. پوستش آن
صدد رفع آن برنیاید. این  استبداد و استعمار در جهان ببیند و درهای جهانی و این  تبعیض

 های نمایشی است. نمونه تجلی اسطوره
نشر داشتم و دارم؛ بخش  و که با بسیاری از هنرمندان تراز اول مملکت حشر جاآن از

ویژه که در حوزه کتاب و هنر مانوی و هنر اساطیری  هنری را به این کتاب گنجاندم و به
های  پردازیشناسی و اسطوره که زیبایییاتی داشتم و کتابی هم منتشر کرده بودم. اینتجرب

پردازی و اعالی اسطورهۀ را در این بخش گنجاندم که نمون 2هنر مانوی و مخصوصاً ارژنگ مانی
چند ارژنگ مانی که کتاب تصویری بوده  تواند باشد. هر آفرینی در هنر اصیل ایرانی میاسطوره
های هنری به نمایش  واسطه این پرده آیین خودش را به /Mani/ 3ای بوده که مانی نگارهکه مار

داده است. این ارژنگ تا قرن پنجم هجری وجود داشته و پانصد سال  گذارد و آموزش می می
 االدیانبیانجمله ابوالمعالی در کتاب  اند. از یت کردهؤپس از اسالم ارژنگ مانی را در غزنه ر

ماند تعصبات  باقی می ،بنابراین ست؛ادر خزائن غزنه  ارژنگ مانیکند که  ذکر میصراحتاً 
اما در این بخش من تحلیلی ارائه دادم که دال  بردند؛ زمانه این اثر فاخر ایرانی را از بین نمی

که اگرچه ارژنگ مانی سوزانده شده و از بین رفته است؛ اما متونی به زبان پهلوی بر این
ها را بررسی و  شناس برجسته کشف کرده بود. من این پیدا کردم. هنینگ ایرانساسانی من 

اما متونی است که  ،های مانی ارژنگ از بین رفته یعنی اگرچه نگاره تحلیل و بازسازی کردم؛
ها را من بازسازی کردم و تحت عنوان  این موضوعات بوده است؛ آن ةی ارژنگ دربار گفته

دانیم که در ارژنگ چه بوده است و چه  ازی کردم. تا حدی میبازسازی ارژنگ مانی بازس
 هایی که عمدتاً ایزدان مانوی و اسطوره آفرینش مانوی بوده، در این کتاب بازسازی شخصیت

                                                                                                                                              
مسك،  یابیاحمد کام گر،یکاش ایمد ،یصابر یاز جالل آل احمد، پر یخیتار بیکرگدن پنج ترجمه متفاوت به ترت 1

 .یسحر داور
 خلق انیدر دوره ساسان یرانیا امبرانیاز پ یکی یاست که مان یکتاب مصور ایآردهنگ نام نگارنامه  ایارژنگ، ارتنگ  2

استفاده  یدرباره نظام خلقت از نقاش دشیخود و عقا نیادیبن یها نشان دادن آموزش یکتاب برا نیدر ا یکرده است. و
 نشیآفر نیچن و هم یکیو تار یدو جهان روشن ریتصاو نی. در ااشدآسان ب روانشیپ یاو برا دیاست تا فهم عقا  کرده

 درآمده بودند. شیبه نما یجهان کنون
آیین  آور گذار و پیام بنیان ،م، فیلسوف، شاعر، نویسنده، پزشك، نگارگر 274مارس  2 - م 216آوریل  14 مانی، زاده 3
دیرهنگامی در او آیین  .قرار داشت تیسفون در نزدیکی اشکانی منسوب به بزرگان ایرانی است. او از پدر و مادر انویم

گر،  پیروان مانی او را با القابی چون فرستاده روشنی، بغ راستیت. پیروان فراوانی داشا اروپ تا چین هایی از سرزمین
 .خواندند بخش، بودای روشنی و فارقلیط زمان می سرور نجات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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سازی در هنر  آمیزی زمان و مکان و اسطوره شده است. آخرین موضوع من در این اثر درهم 
المللی  مان و هنرمند بیند تراز اول مملکتها دوستی با هنرمن بوده که این را از سال

شده است. ایشان   داشتم و آثارش در جهان شناخته 1یاد مسعود عربشاهی کشورمان زنده
تر از یك دهه همه آثارش را در بیست جلد تنظیم کرده بود. رنگی و ها پیش، بیش سال

ای تحلیلی بر این  مریکا منتشر شد. از من خواست که مقدمهاانگلیسی در دنیا و هم در 
آثار  ةبیست جلد کتابش بنویسم. من پس از آشنایی با آثار ایشان، بررسی و تحلیلی دربار

آفرینی هنری مسعود ایشان انجام دادم و در حال حاضر بخش آخر کتاب شد. اسطوره
المللی و در موزه هنرهای  های بین کارهایی جهانی خلق کرد. در موزهعربشاهی واقعاً شاه

های تصویری  مایه ها را تحلیل کردم و بن شود. من این داشته می  اصر تهران آثارش نگهمع
عالقه  تواند مورد های ایرانی را استخراج کردم و در این بخش یك مورد می اسطوره

اسطوره  ۀهنر ایرانی هم بر پای ۀخواهند در عرص هنرمندان و هنرجویان و هنرپژوهانی که می
 بهره ببرند. این بخش را با تحلیل هنری به پایان ببرم. ،ری را خلق کنندشناسی آثا و اسطوره

بختی روزی و تندرستی و خوشپیروز و سربلند باشید برای همه دوستان حاضر آرزوی به
کنم. اگر در پایان دوستان پرسشی دارند و موضوعی رادارند مطرح کنند. ما در  و سعادت می

 تان هستیم.خدمت
 

 ار داوری:خانم دکتر نگ
که چرا مطالعات ما کم است. از بیانات شما استفاده کردم. خیلی غبطه خوردم و این

بودند و  شناسی در این جلسه حاضر میجویان زبانخیلی دوست داشتم که همه دانش
شناسی و  های شما بسیار مغتنم بود. ما غافل هستیم از اهمیت اسطوره صحبت
 ل زبانی و ساختار زبان.آفرینی؛ درک ما از مسائاسطوره

 
 من یك سؤال کهنه دارم:

کردم؛  ترجمه می Linguistic Purismتحت عنوان  وقتی کتاب جورج توماس را
یا اسطوره زبانی  Linguistic Mythچاپ کرده است. با لفظ  1387انتشارات هرمس در سال 

های  که داستان کردم شناسی فکر می برخورد کردم که با ذهن خودم در حوزه علمی اسطوره
که شما یا اسطوره زبانی هستند؛ با توجه به این Linguistic Mythشاهنامه، رستم و سهراب 

                                                                                                                                              
ترین هنرمندان مفهومی  رو و از شاخص وی یکی از نقاشان پیش .بود ایرانی ساز تندیس و نقاش، مسعود عربشاهی 1

 .ایران بود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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استاد این حوزه هستید و امروز برای ما راجع به اسطوره و ادبیات صحبت کردید، 
 Linguisticگوییم  خواستم بدونم این تلقی عامیانه من درست بود یا نبوده؛ وقتی ما می می

Myth یا اسطوره زبانی چیز دیگری است؟ 
 

 پور: دکتر اسماعیل
تنها عامیانه نیست؛ بلکه برداشتی فلسفی  که این برداشت نهگزارم از شما و اینسپاس

درستی یادآور شدید.  مندان مطرح کردند و شما بهاست که در حوزه زبان و اسطوره دانش
 من در سخنانم بدان اشاره نکردم.

حوزه زبان و اسطوره از ارنست کاسیررفیلسوف بزرگ آلمانی که  بحثی هست که در
؛ دکتر محسن زبان و اسطوره و اسطوره و زبان ،شده به همین عنوان کتابش هم ترجمه

 دانشگاه تهران منتشر کرد. ،ثالثی
وجه مشابهی بین اسطوره و زبان  ،کنند می Linguistic Mythجایی که اشاره به آن

گوییم که زبان در سرچشمه علوم قرار  شناسی مینظر ما همیشه در زبانوجود دارد. از این 
تواند  که هرگز نمی ناای بدون زب علوم منتج از زبان هستند. هر علمی با هر فلسفه ۀدارد. هم

ها هم  چنین است. اسطوره بیان شود. زبان هم با اندیشه پیوند عمیقی دارد و اسطوره هم
  ر است. اعصاری که ادیان بزرگ ظهور نکرده بودند. علوم همنخستین تجلیات اندیشگانی بش

ها مانند زبان در سرچشمه قرار  اسطوره ،بنابراین شکل نگرفته بود. معرفت وجود نداشت؛
جویان که )البته برای دانش اما ارتباط دیگر اسطوره زبان در این است که ما وقتی دارند؛

ها  و واج کنیم؛ ها استفاده می م بیان بکنیم از واجخواهی واژی را میکنم( واژه و تك عرض می
که در مغز است و در این   ناای در مغز دارند. در مرکز زب خودشان یك فرایند پیچیده

چنین است. ما مضمونی به نام  ها هم در اسطورهشود.  واژ میفرایندی است که منجر به تك
داریم؛ میتن یعنی واحد  phoneme طوری که واج یا داریم یعنی همان mythenمیتن 

 اسطوره. اسطوره و تك
ها نهاده شده است و ها ساختارشان دقیقاً مانند زبان است. بر اساس میتن اسطوره

شود  شوند و تبدیل می ای به آن نهاد اولیه اضافه می واژهای اسطورهای تك های اسطوره واج
توان ذکر کرد. این نظریه  ن میعنوان اسطوره قهرما به اسطوره و اقوام. یك نمونه را به

و در  1قهرمان شده رستم یعنی شناس بزرگ قرن بیستم که گفته قهرمان هزارچهره؛ اسطوره
                                                                                                                                              

او  است. ادبیات فارسی ای اسطورهچهره  ترین تبع آن، مهم و به شاهنامه در ای حماسی اسطوره چهره آورترین نام رُسْتَمْ 1
 .است رودابه و زال ندفرز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87
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نتیجه  ، در3و ایندرا 2و یا هرکول و جای دیگر هکتور، در هند راما /Achilles/ 1یونان آشیل
توانیم این  د و ما میای اسطوره قهرمان دار کند و قهرمان در هر جامعه میتن تکثر پیدا می

گوییم  برید. وقتی می کار می هها و نماد را ب ها شما سمبل واژ یا در واژهطوری که در تك همان
های دیگر با یك نماد یا واژه  و در زبان appleیك نماد است که در انگلیسی با   این .«سیب»

ها چنین است.  اسطوره ةاما مضمون و محتوی یکسان است. در حوز شود؛ دیگر بیان می
ولی در کنه و در  ؛واقع متفاوت هستند. ظاهر اسطوره رستم با آشیل متفاوت است نمادها در

شناسی و محتوی همان تك اسطوره است. همان اسطوره قهرمان است. بین زبان
. /Semantics/ معناشناسیة ویژه در حوز شناسی پیوندی تنگاتنگ وجود دارد. به اسطوره

شناسی جدا دانست. خویشاوند هستند. جمله معروفی  توان از اسطوره میشناسی را نزبان
برسد  تا زمانی که زبان است، اسطوره هم هست. مرگ زبان فرا»گوید:  کاسیرر دارد که می

روی یك سکه  که هرگز فرا نخواهد رسید، اسطوره وجود خواهد داشت. اسطوره و زبان دو
ها هم تا حاال ادامه  خود ادامه داده است، اسطوره زبان تاکنون به حیات ،بنابراین هستند؛

 lifeنام  هدادند و بخش مهمی از زندگی و فرهنگ ما شده و امروز ببینید که چیزی که ما ب

style ها  اند. طرز پوشش و تحلیل ما رفتار ما که این ها وارد زندگی ما شده واقع اسطوره در
 ها وارد سبك زندگی شدند. ورهاسط ،بنابراین ها هستند؛ تحت تأثیر اسطوره

 
 جویان:دانش

 آیا سیمرغ همان ورس غرن هست؟
اوستایی است که لقب بهرام است. ورثره  ةیك واژ /vərəθraγna/یا بهرام  4ورثرغنه

های هندی ریشه  طوری که اشاره کردم با اسطوره خودش یك اسطوره هندی است. همان
ك اژدها است. غرنه یعنی کشتن، ورثرَغنه یعنی تِره نام یمشترک داریم. ورثره یا وری

 های ایرانی است؛ آوری در اسطوره کشنده اژدها که لقب بهرام است. بهرام ایزد جنگ و جنگ
                                                                                                                                              

جوی یونانیان در جنگ تروآ و  جنگ نیتر یشیل قوآ. است جنگ تروآ داستان در ای یونان اسطوره قهرمان لیآش 1
  .بود و همین بخش تنش هم مرگ او را رقم زد رویین جز پاشنه پایش پیکر او بهبود. تمامی  هومر ایلیاد قهرمان حماسه

 یجا بهرا در برخی از متون او  .است آیودیا ز شاهانو یکی ا ویشنو آواتار هفتمین راما هندو در متون مقدس آیین 2
  .شود عنوان یك وجود برتر و عالی ترسیم می که آواتاری از ویشنو، خدای هندو باشد، به این

ایندیرا یکی از  .است شدهاو ذکر  ، نیز نامدینکرد زرتشتی است. در متن ین هندویآ در جنگ و ها آسمان خدای ایندرا 3
 .بوده است ورآ جنگ وری و طبقهآ است که خدای جنگ ایرانی-هندو خدایان

و  مانیپ زدیا ترایکار م است و هم یآور جنگ و جنگ زدیشکن ا مانع vrtra-g'hanبه نام  یرانیهندو ا زدیا كینام  4
 .است ینور و بارور زدیو ا دیخورش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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که همای سیمرغ  شود؛ اما سیمرغ در اوستا و متون باستانی از یك مرغ اساطیری یاد می
است که هم در اوستا آمده و شود. آن وجه باستانی سیمرغ  است و وارد درخت اساطیری می

 1دیگر هستند.ها دو مضمون اساطیری متمایز از یك و این هم در متون پهلوی ساسانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 .یدیخورش 1400 ید کمیتبار،  میکر اکبر یعل یگردآور 1
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است، که از او بالغ بر چهل اثر در زمینه شعر، داستان، ترجمه و  اشکوریکاظم سادات



798    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

که « دهستان اشکور»نگاری در تك منتشر شده است. ...شناسی و فرهنگ وپژوهش در مردم
چه مربوط به این دهستان است از جمله گر به تمامی آنازده روستاست؛ پژوهششامل ی

 پرداخته است. ...های تولیدی، ادبیات شفاهی وموقع جغرافیای، فعالیت
نگاری نیامده که در فرصتی با توجه به آشنایی که از نویسنده فاضل دارم، او در این تك

گردد که هایی برمیباشد! کوشش او به سال یك یا دوساله دست به این پژوهش میدانی زده
ها و در مراتع نشینیهایی که در شبزدها و قصهخوانی و زبانجوان بود و دل به آواز و ترانه

 کرد.شنید، ضبط و ثبت میاش میهای پیرامونیطور آبادیو مزارع روستای خویش و همین
د و خود هم در صفحات متعدد طبیعت و کوهستان بو ۀبسته و شیفتاو از نوجوانی دل

برد و دوران تحصیل که پاییز و سر میها را در ییالق اشکور بهاین اثر نوشته و چون تابستان
 اقامت داشت، اما دلش در کوهستان بود. ...زمستان را در شهسوار )تُنکابُن( و

عبور نرفته الرو به آن دیار صعباتومبیل ةکه جاد زمانی نویسنده به پژوهش پرداخته بود
( (ĉurte« چورتِه» ةرو به اشکورِِ باال )دهستان اشکور( همان جادترین راهِ ماشینبود! نزدیك

هریس یا  ةاحداث شده بود. )این جاده معروف به جاد 51–50رودبار بود که در سال و جنّت
بار و چورته رودرو از جنتسردارِِ جنگل است و بین تُنِکابُن و رامسر واقع شده است(. راهِ مال

آباد اشکور )اشکور پایین جزو بخش رحیمیافت و به دهستان اشکور باال و پایینادامه می
ساعت، پیاده یا سوار بر  14تا  12زمانی آن بین  ۀرسید. فاصلشهرستان رودسر است( می
 های دهستان اشکور برسانند.نهادند تا خود را به آبادیقاطر و اسب را پُشت سر می

چه برف هی بود که باید هوا مناسب باشد، یعنی در اواخر بهار و تابستان. چناناین را
 جا را پوشانده بود، دیگر این راه قابل تردد نبود.آمد یا اگر برف همهمی

نماید، این است که نویسنده در سنین کمال و انگیز میچه که بیش از همه شوقآن
آوردی است ده است و این اثر رهکهولت، از جوشش و فیضان پژوهش باز نایستا

 ةای خاطرمندانه به دیار و یارانِِ اقلیم وطنش، سرزمین اشکور، که هیچ لحظهسخاوت
های متمادی جایش از ذهن و زبان او بیرون نرفته است و نرفتن او در طول سالجای

در ذهن  چنانهای تصاویر و ایماژهایی است که همسال( به اشکور، یادمانده)نزدیك به سی
های سنگی و های گِلی و چینهاو جاری است. تصویر خانه ۀویژه در زبان شاعرانو زبان او، به

آسفالته یا خاکی و پدیداری  ةبَر و تنگ و باریك! نه جادرو و بُنِههای مالکاری شده با راهگِل
لِِ طبیعت و کاهای رنگارنگ در دهای آپارتمانی و چندطبقه با آجر و بلوک و سیملرزهپس

 روستایی!ة کوهستان و مساکن ساد
*** 
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گانه و هر بخشش شامل دو تا ده های ششنگاهی به فهرست درج شده در اثر، در بخش
نویسی امروزیِِ یعنی مقاله ةها به شیوراه تصویرهای مُرتبط با موضوع و مدخلمقاله به هم

پایان نتیجه و منابع، به روشنی های کلیدی، مقدمه، موضوع محوری و در دارای چکیده، واژه
طور بحث قرار گرفته، به مند موردگویای آن است که مطالبی که به تفصیل در این اثر ارزش

 کننده تنوع مطالب و ابعاد آن حائز اهمیّت و در خورِِ توجه است.عمده بیان
اخته که آغاز شده و در این گفتار به تقسیمات جغرافیایی اشکور پرد« اول دفتر»کتاب با 

ها از بخش دو آن اشکور علیا یا جوروالیت. که هر ـ2اشکور سفال یا جیروالیت.  ـ1شامل: 
دهستان اشکور )باالاشکور( که تا قبل از  ـ3آباد شهرستان رودسر استان گیالن است. رحیم

نام  انقالب جزو شهسوار بود. بعد از انقالب نام شهسوار به تنکابن تغییر یافت و اشکور باال با
 جزو شهرستان رامسر و استان مازندران شد. 58جدیدِ دهستان اشکور از سال 

ای ساکن در نام مکان یا نام طایفه ـ بخش اول شامل هشت مقاله است به ترتیب: اشکور
 ـنام مکان، نشانه یا نشانی  ـپوشش گیاهی  ـها ها، رودها، چشمهکوه ـ آن

 آبدنگ. آسیاب و ـمسکن  ـهوا وآب ـپرندگان 
خورد و خوراک،  ـکردار و رفتار  ـترتیب: جمعیت بخش دوم شامل هفت مقاله است به

 کلنکاری. ـ هابازی ـنان و نان پُختن  ـگویش و زبان  ـپوشاک 
شماری، و صنایع های تولیدی و ارتباط آن با گاهبخش سوم دو مقاله است شامل: فعالیت

 دستی.
های عابران، آدابِِ ماهِ گاهفهای نوروزی، توقینیآ بخش چهارم پنج مقاله است شامل:

 گاه.محرم، آدابِِ ماهِ رمضان، از ترنمِِ پگاه تا آرامش شام
عید  ـتیرماهِ سیزده  ـدستی چوب ـبخش ششم یازده مقاله است شامل: اوزان و مقادیر 

 ـ هابه دام انداختن اسب ـگری افسون و افسون ـشرکت تعاونی  ـسلمانی  ـقربان 
و تصویرهای رنگی کتاب. در پایان نمایه و مأخذ  ـاشاره به تغییرها  ـگردها دوره

 آمده است.
هایی از این گر میدانی، بخشاز دیدگاه پژوهش ...نگاری یك آبادی یا دهستان و یادر تك

 یم:کنیدو پاراگراف خواندنی جلب مـ جا خوانندگان را به یکیاثر جذابیّت داشته و دارد. در این
( است. این مقاله 32مقاله چهارم از بخش اول، در مورد نام مکان، نشانه یا نشانی )ص 

شناسان دارد. نویسنده با شناسان و زبانها، اهمیتی برای اسطورهواژهبا ثبت اعالم و تنوع نام
رد های جغرافیایی در منطقه موهژواای درخور به خرج داده و نقش نامگذاشتن وقت، حوصله

زار و کوهستان و مراتع در روستا و در بیابان، کشت« نام»قدر  هنظر را توضیح داده که چ
 جا بیاورم: یان مهم است. مناسب است سطرهایی از آن نوشته را در اینیبرای روستا
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نام، واژه یا عبارتی را گویند که با آن شخص یا چیزی را بخوانند. به یك معنا نام، »
رو اختصاصی است و در کند؛ از اینز شخص یا چیز دیگر متمایز میشخص یا چیزی را ا

(. پس از 33)ص « جان استبخشی به موجود زنده یا بیگذاری نوعی هویّتعین حال نام
 ،اگر گوسفند یا گاوی از گلّه جدا شده باشد»آورد: چند سطر، او در این زمینه مثال می

اند تا صاحب آن به نی آن گوسفند یا گاو را دیدهبایستی بتوان گفت در کجا و در چه مکامی
طور برای تفکیك سهم هر روستا از چراگاه، همین«. اش را بیابدشدهآسانی بتواند حیوان گم

شان را به چرا هایتوانند دامبرای مثال: اهالی فالن روستا از فالن نقطه تا فالن نقطه می
زار ست و نیز سهم هر روستایی از کشتدیگریببرند و خارج از آن محدوده از آنِِ روستای 

 (. 33)ص « شودطبیعی دیگر مشخص می ةزار با نام تپه یا درّه یا پدیدیا علف
گاهی اطالق نامی به جایی به مناسبتی بوده است که از آن جمله »و در ادامه نوشته: 

شدنِِ مراتع،  )دامنه کوه(. این دامنه را پیش از ملّی« gifelengayگیفه لِنگای »است: 
کردند، از ها اجاره میخانی در قبال چند جفت گیوه از اشکوریداران رودبار محمد زماندام
هایی که های مکان را از پدیدهدر صفحات بعد نام (33نامیده شد. )ص « گیفه لنگای»رو این

که در آن  هایی استنام گیاه و یا علف مثالً ؛شناسندیان با آن سر و کار دارند مییروستا
مثال  ،روید و برخی از شکل ظاهری سنگ یا تپه نشئت گرفته استمرتع یا مکان می

کوه سنگی که شکل ظاهری آن شبیه پاالن است و برخی « pālān taleپاالن تَلِه »آورد: می
روز(. )صخره نیم« ĉāŝt taleچاشت تله »برای ظاهر نقشی که به عهده دارند، برای مثال، 

که در وسط آن انحنایی هست و هنگامی که سایه درست با خط انحنای  ای استصخره
 (34شود، ظهر است. )ص وسط صخره مماس می

مؤلف در این اثرِِ پژوهشی و میدانی، نه بر اساس محوریت سکونتِ مردم دهستان اشکور، 
دا و پنهان شناس و برای آشکار نمودن کلیّت جوانبِِ پیعنوان مردمبلکه به ...داری و یایا دام

آوردها و فرهنگ سنتی و زیستی ساکنان آن سامان، زندگی و محیط آن سامان، دست
 رنگاری، مانند دیگده است. در پایان الزم است گفته شود که این تكکرمندی واکاوی ارزش

نمایی تواند اُلگوی مناسب و راههایی که تا حاال در کشور صورت گرفته است، مینگاریتك
گر نستوه، تنی ساق و ها باشد. برای این پژوهشجویانِِ دانشگاهپژوهان و دانششبرای دان
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Хоссейн Вандади, )- Словарь мазандеранской лексики (дополнение к книге 
«Словарь мазандаранских пословиц с эквивалентными материалами 
иранской аллегорической литературы») Таййар Язданпанах Ламуки, )- 
Словарь и глоссарий Канз аль-Асрара Мазандарани, Гити Шокри, )- 
Мазандеранская культура местных игр, Мурад Али Немати, )- Словарь 
Баска  (лексикография говора лаки слов народов селений районов Загмарз, 
Бехшахр, Макаруд, Коджор, Келардашт...) Бахадор Голами, )- Диалект сари 
(мазандеранский) Гити Шокри 

Словарь Семнани: )- Словарь (диалект Аликай), Алиреза Шах Хоссейни, 
)- Словарь (диалект народа сато (сар кавир), Сейед Хасан Табатабай и Сейед 
Хоссейн Табатабай, )- Формирование лексики сангсари, Али Джамалян, )- 
Дад-наме Сангсари, Азами и Винфер, )- Пи чинк (диалект Имамзаде 
Абдуллахи) Али Айн Али, )- Словарь диалекта хикуи, Дуст Али Салехи 
Хикуи, )- диалект мейгани: Фатеме Шах Хоссейни и Али Асгар Надери, )- 
Словарь Сорхе (диалект Сорхе), Али Акбар Фахру, )- Словарь табари Пола, 
Сейед Рази Мусави Фулади, )- Словарь древнего диалекта семнани, 
Мохаммад Хасан Джавахери и Парвиз Педжум Шариати, )- Семнанский 
диалект: Артур Кристенсен, перевод: Эхсан Эбрахимян и Хамидреза 
Хассанзаде Таваколи 

Горган: )- Словарь Астарабади, вспомогательный словарь для чтения 
книги Хаб Ном наме, Мохаббат наме, Джавдан наме Фазлуллы Наими 
(основатель партии хуруфизма) и Махрам наме Амира Исхака, его зятя, 
которое был составлен для последователей хуруфизма, )- Словарь Горгани, 
Садех Киа, )- Словарь Католи, Исмаил Мазиди - Словарь Католи, Хоссейн 
Шеки, )- Осане Зендеги (Легенда о жизни) на диалекте Астарабади, 
Асадолла Матуфи 

Таджикистан:  
* По мнению профессора Фарангис Сафиевой, таджикский язык имеет 

четыре диалекта: северный диалект, южный диалект, центральный диалект и 
юго-восточный диалект. Эти четыре диалекта снова делятся на ветви. 
Например, южный диалект делится на четыре диалекта: рашти, калаи, раги и 
бадахшанский. Кулябский диалект делится на северный и южный диалекты, 
западные диалекты и диалекты хисари. (см. работы В.С. Расторгуевой  и 
др.). Упоминаются таджикские словари:  

)- Таджикско-персидский словарь: Мохаммадджан Шакури, Владимир 
Капранов, Рахим Хашим, Насерджан Масуми. Перевод: Мохсен Шоджаи  

)- Ягнобский словарь  



 

 И.М. Дьяконов, История Мидии, Перевод: Карим Кешаварз. 
Издательство: Общества книжных переводов и издательства, стр. ,  г. 

 Хотя автор не упомянул название работы и страницы, но мы приведем 
его:  

) Путевой очерк Ибн Хаукала, стр. , перевод, усилия и объяснение 
Джафара Шоара. Издательство: Амир Кабир, .  

) Абу Исхак Ибрагим Истахри в своей книге «Книга путей и стран» на 
странице  говорит: «Табарестан ... не имеет ни арабского, ни персидского 
языка» Ирадж Афшар. Издательство: Научно-культурный, . 

 Александр Бояров, Арийцы или турки, Перевод: Азиз Арианфар, в 
сборнике Труды по исследованию побережья Каспийского моря, под 
руководством: Таййар Язданпанах Ламуки, Книга , стр. . . 

Если мнение Боярова о том, что каспийский язык «вероятно, хурритский», 
принимается лингвистами, в таком случае интересно, как получена аккадская 
надпись на хурритском языке от человека по имени «Тишари», царя «Ур 
Киша» и «Навара» в третьей четверти ? тысячелетия до н.э., в которой 
говорится, что эти племена говорили на хурритском языке. Во втором 
тысячелетии до нашей эры они были рассеяны по северной Месопотамии и 
отчасти в Сирии и по всему Армянскому нагорью, и жили смешанно с 
племенами иного происхождения до середины первого тысячелетие. Оливер 
Герни считает: «Хурриты постепенно мигрировали с места своего 
зарождения в горном районе к югу от Каспийского моря на юг и запад 
примерно с  г. до н.э. и во втором тысячелетии вдоль северных морей и 
реки Хабур образовались группы из нескольких могущественных государств. 
Одним из таких государств был Митани. На хурритском языке доступны 
важные письмененные документы. (Таййар Язданпанах Ламуки, История 
древнего Мазандарана, стр.  - Труды по исследованию побережья 
Каспийского моря, № , стр. ). 

 Генри Филд, Антропология Ирана, перевод: Абдуллах Фарьяр, стр. . 
 Дьяконов, стр.  
 Дьяконов, стр.  
 Дьяконов, стр.  
 Дьяконов, стр.  
 Дьяконов, стр. . J. Оррегt. Lе Pеuple et In Langue des Medes. Paris, 

 
 Рокайе Бехзади, Слово Каспий, Чиста (ежемесячно), , № , стр. 

 
 Также. стр.  
 Названия некоторых словарей Каспийского региона:  
Гилян: )- Сравнительный словарь талеши-тати-азари, Али Абдоли, )- 

Фарханг гилаки, Манучехр Сотуде, )- Грамматические особенности и 
словарь гилаки, Джахангир Сартип-пур, )- Словарь диалектов гилаки, Ахмад 
Мараши )- Гиле гап, Ферейдун Нозад )- Словарь гилаки Бусар, Али Акбар 
Морадян Гаруси, )- Словарь гилаки: на основе диалектов языка гилаки 
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необходимым (), ведь теперь, помимо полевых исследований, в данной 
сфере исследования доступны десятки академических и непрофессиональных 
словарей, а современная археология является важным инструментом 
познания человека, позволяя делать научные выводы о его происхождении, 
на что древность может оказать решающее влияние. Кроме того, искусство и 
культура племен, по некоторым сходствам, имеют и различия, которые, если 
их отделить друг от друга, имеют очень важное значение в антропологии и 
процессе достижения племен и рассеяния их друг от друга при составлении 
истории древние малые и большие племена. 

Важно знать не только крупные племена, но и другие племена 
Каспийского побережья. Это важно с точки зрения физической антропологии. 
Так, можно указать на присутствие здесь представителей ирано-индийской 
культуры, связанной с городом Таксила в Индии, а также людей бежавших в 
Среднюю Азию по горным тропам и распространявших там буддизм, на 
индоевропейские народы, миграции которых на территорию Ирана начались 
во втором тысячелетии до н.э., или на чернокожих жителей Индии, которые 
двигались на запад вдоль берегов Персидского залива (изображение этой 
группы можно увидеть на рельефах одного из ассирийских царей в седьмом 
веке до нашей эры).  

Раса «длинноголовых», жившая в Иране до нордиков, обычно считается 
связанной с шумерами, их следы до сих пор можно найти среди жителей 
Афганистана и Белуджистана и даже среди жителей Синда, а 
«круглоголовые» связаны с народами Индии; их можно видеть в восточной 
части Ирана... Некоторые представители быть отнесены к дравидским 
народам Индии. Кроме того, можно указать европейских альпийцев, 
живущих в Иране, и предположить, что эти люди могут быть выжившими 
представителями ранней альпийской расы. Племена торвали и жители Хунзы, 
по ряду черт сходны с курдами (). 

Знать каждое из этих племен очень важно, чтобы отдать им должное, 
чтобы знать их культурно-художественные и языковой вклад в историю. 

Примечания 
 Артур Кристенсен, Диалект семнани, Перевод: Эхсан Эбрахиман и 

Хамидреза Хассанзаде Тавакколи. Издательство Университета Семнан, стр. 
, . 

 Садег Киа, Словарь  иранских диалектов, с введением Хомадокта 
Хомаюна. Издательство: Институт гуманитарных и культурных 
исследований, . 

 там же., стр. . 
 Хосров Андалиб Семнани; оригинальный диалект семнани, 

официальный и придворный язык парфян, Материалы Международной 
конференции по пустыням Ирана. Эсмат Эсмаили, Мостафа Джаббари, Том 
, стр. . Издательство: Университет Семнан, . 

 там же. 



древней Персии, то оказалось, что эти надписи имеют параллельный текст на 
трех языках. Первая категория была отождествлена как древнеперсидский 
язык; несколько позже было установлено, что третья категория представляет 
вавилонский диалект ассиро-вавилонского (или, как теперь точнее принято 
говорить, аккадского) языка. Но вторая категория долго не поддавалась 
отождествлению. Исходя из агглютинативного характера данного языка, его 
называли «туранским», что свидетель ствовало о недифференцированном 
подходе к языкам Азии; термин «туранские языки», как слишком 
неопределенный, ныне вообще оставлен; далее было предложено 
обозначение «скифский», крайне неудачное по существу, так как скифы 
говорили на индоевропейском языке, и невероятное исторически; наконец, 
известный французский востоковед Ж. Опперт (J. О р р е г t. Lе Pеuple et In 
Langue des Medes. Paris, ) предложил понимать вторую категорию 
ахеменидских текстов как представляющую мидийский язык» ().  

Это можно рассматривать как пример отхода от предыдущих взглядов, на 
что указывал Кристенсен. 

И.М. Дьяконов в «Истории Мидии» говорит об отличиях мидийского 
языка от других иранских языков: «По-видимому, мидийский язык имел и 
другие особенности, в том числе звуковые свойства, не имеющие аналогов в 
других иранских языках, и по этой причине он, вероятно, был связан с 
«каспийском субстратом»». Далее он приводит «древнеперсидские имена в 
их мидийской передаче» ахеменидских надписей. Здесь, по-видимому, нельзя 
не учитывать взаимоотношения «каспийского», поглощенного мидийским 
языком , его влияние на языковой и лексический строй мидийского языка, и, 
вероятно, этот вывод можно распространить на другие иранские и 
неиранские языки как в структурном, так и в лексическом отношении, 
которые были тесно связаны с народами побережья Каспийского моря в  
военном отношении и благодаря этническим контактам. Нельзя не учитывать 
существование некоторых слов каспийского языка в языках иранских племен, 
потому что «арийцы, жившие в районе от Сырдарьи и Амударьи вплоть до 
Тигра и Евфрата в конце третьего тысячелетия до нашей эры, были соседями 
каспийцев (). 

Что касается эламского языка: В своей критике Ж. Опперта И.М. 
Дьяконов указывает на то, что эламский язык, один из двух 
господствовавших в древнем Иране до прихода ариев («каспийский» и 
эламский). «Смертельный удар по теории Опперта нанесли раскопки в Сузах 
– столице Элама (область на юго-западе Ирана, в бассейне рек Керхи и 
Каруна). Найденные здесь многочисленные надписи и документы, начиная с 
III тысячелетия до н. э. и кончая VI в. н. э., показали, что развитие как языка 
Элама, так и его письменности от форм III тысячелетия до н. э. до форм, 
засвидетельствованных во второй категории ахеменидских надписей, может 
быть наглядно прослежено. Дальнейшие исследования показали, что 
эламский язык был распространен и в самой Персиде (Фарсе) до персидского, 
и был еще и при Ахеменидах языком государственных канцелярий в Персиде 
(). Обращение к сохранившимся диалектам древних племен представляется 
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(вавилонском и ассирийском диалектах), эламском, урартском, 
древнеперсидском, авестском, древнееврейском, греческом, латинском, 
древнеармянском, и при этом почти столь же многочисленными видами 
письменности», «Ассиро-вавилонские источники называют поименно 
несколько языков, которые были распространены на этой территории – 
кутийский, луллубейский, маннейский (разновидность кутийского или 
луллубейского), мехрайский, касситский. Характер этих языков (условно 
называемых «каспийскими») и степень их родства между собой и с другими, 
лучше известными языками остаются пока не вполне ясными. Но по ряду 
причин, о которых речь будет идти в своем месте, можно полагать, что все 
или часть из этих языков были родственны, с одной стороны, языку одной из 
древних областей цивилизации – Элама, а с другой стороны, – языкам 
каспиев, албанов и других народов Северного Азербайджана и юго-западного 
Прикаспия» (). Автор упоминает о племенах, живших в Мидии: «ясную 
иранскую этимологию имеет только одно – аризанты. В самом деле, это, 
очевидно, иранское arya-zantu – «племя ариев»». Другие мидийские племена, 
живущие в земле Мидии, не имели арийского происхождения, то есть не 
были иранцами. Иными словами, сновную массу мидийцев составляли кутии 
и эламиты и каспийские племена, усвоившие язык индоевропейских 
переселенцев, так язык местных жителей полностью изменился... Более 
половины мидийских названий IX—VIII вв. до н. э. едва ли восходят к 
арийским языкам.»(). Стоит отметить, что Дьяконов пишет об 
употреблении слова Мидия в сноске: «Мы используем термин «мидийский и 
Мидия» по отношению к народу Мидии, мидийскому государству и 
территории» (). Таким образом, в земле, называемой Мидией, которая была 
впоследствии занята иранцами, до того жили другие племена. Подобный 
процесс произошел в современной истории Ирана, когда ветвь Садатов 
(потомки Пророка ислама) приняла на себя политико-экономическую власть 
в Иране и избрала иранские наименования народов , потому что это было для 
них связано с религиозной ореолом святости. Более того, в современном 
Иране распространено множество названий других этносов разного 
этнического происхождения, не укорененных в данных верованиях.   

Автор говорит об албанском языке: «Одним из языков, которые могли 
быть территориально связаны с мидийскими языками, является албанский .» 
Он также добавляет: «...эламский язык – это еще не мидийский. Даже родство 
некоторых языков древней Мидии с эламским – более или менее вероятное, 
но еще не доказанное предположение», а также «шумерский язык, 
повидимому, не родствен эламскому или в лучшем случае родствен 
чрезвычайно отдаленно» ()  

Примечательным моментом анализа И.М. Дьяконова употребления 
западноевропейскими учеными в ахеменидских надписях термина 
«туранские языки» является следующий:  

«Даже родство некоторых языков древней Мидии с эламским – более или 
менее вероятное, но еще не доказанное предположение. Когда в начале XIX в. 
западноевропейская наука познакомилась с надписями ахеменидских царей 



           

Ниже автор цитирует известных иранских историков и географов, таких 
как Али Аль-Масуди, Ибн Хаукаль и Истахри, которые указывают, что 
«каспийский язык» отличен от персидского и тюркского» (). 

По мнению И.М. Дьяконова: «В целом сравнительный анализ иранских 
языков приводит к следующему: )- подгруппа «среднеазиатских скифы» 
(скифская, одна из ветвей иранских языков Арианы) или так называемая 
«восточноиранская группа»; )- подгруппа мидийско-парфянских языков – 
так называемая северо-западная; )- юго-западная подгруппа, известным 
древним представителем которой является древнеперсидский язык и его 
продолжения – персидский, таджикский, дари; (). Анализ, приведенный 
Дьяконовым, кажется правдоподобным Гейгеру,  в том числе с точки зрения 
лингвистической географии, а также распространения этносов, о том же 
пишут Масуди, Ибн Хаукаль и Истахри (). Однако они высказываются о 
«каспийских языках» не столь явно, а в завуалированной форме. 

Александр Бояров говорит в своей статье «Арийцы и тюрки» о двух 
моментах: а) отсутствии консенсуса, и о б) каспийском или кассийском 
языке). Он констатирует, что ученым, в частности лингвистам, не удалось 
прийти к консенсусу в научных исследованиях о том, где находится 
прародина индоевропейцев, какую археологическую культуру (культуры) 
можно к ней отнести и где жили арии и их наиболее известные потомки 
(индоевропейцы). На этот счет есть несколько гипотез, но все они спорны. 
Археологи, лингвисты и антропологи добились значительных успехов в 
восстановлении индоарийского прошлого, но что касается их прародины, то 
единого мнения нет. Во втором случае он пишет: «О языке каспийцев ничего 
не ясно... скорее всего, они хурриты». В отличие от Кристенсена он считает, 
что: время не стоит на месте и не перестает быть динамичным, то чего не 
может открыть один исследователь в русле одной гауки, найдет другая наука, 
другой исследователь. Так, с помощью новых знаний в области генетики 
специалисты раскрывают тайну «книги жизни» на основе анализа ДНК (). 

Что касается прикаспийских народов, чьи территории и языки, помимо 
южных берегов Каспийского моря, представлены по всему Иранскому 
нагорью, Генри Филд, цитируя Херцфельда и сэра Артура Кейта в своей 
книге «Антропология Ирана», пишет: Термин «иранская раса» относится к 
арийским народам после их поселения на плоскогорье Ирана и не может 
использоваться для предыдущих жителей этой области... Чтобы быть более 
точным, нам нужно выявить название доарийских жителей этих областей. По 
многим причинам слово Каспий является приемлемым местным названием 
для автохтонного населения Иранского нагорья до прихода ариев. Он 
добавляет: «Кассии были земледельцами в начале четвертого и пятого 
тысячелетий, земледелие у них превалировало и распространилось с 
Каспийского плато на приморье и вокруг рек Инд, Амударья, Тигр и Евфрат 
().  

И.М. Дьяконов в «Истории Мидии» цитирует ассирийские и вавилонские 
источники: «необходимые для реконструирования истории Мидии 
письменные источники написаны на языках шумерском, аккадском 

Предисловие



 

 

 

 

 

 

Предисловие 

Необходимость исследования языка древних народов и выявления 
значимости совремменным языкам и диалектам – остаткам языков древних 
племен изучаемой территории, представленной в данном сборнике, 
обусловлена следующим:  

нет необходимого консенсуса среди языковедов по вопросу об 
исследовании языков на основании документов, табличек и надписей и т.д. и 
соотнесения некоторых языков с определнными древними народами.  Все это 
верно даже учитывая недавние археологические исследования, проведенные 
в Средней Азии фрагментарно и неполно. Таким образом, нынешние живые 
языки и диалекты помогают в некоторой степени заполнить эти пробелы (). 

«Диалекты менее подвержены влиянию других языков и средств массовой 
информации, чем официальные и литературные языки, и процесс эволюции и 
изменения в них идет медленнее. Они лучше и полнее отражают основные 
признаки и предоставляют исследователю для этой цели более достоверные 
материалы, и помогают текстологам узнать забытые старые слова и их корни, 
более того, связь между диалектами и древними текстами настолько велика, 
что можно утверждать, что без знания диалектов, то есть разговорной и 
региональной ветвей языка, понимания точного значения или записи 
некоторых неизвестных слов или низкого употребления литературных 
текстов трудно и даже невозможно. Важность других существующих 
диалектов состоит в том, что перед лицом наплыва новых слов из западных 
языков... остро ощущается необходимость поиска эквивалентов для 
иностранных слов…».() 

Примечательно, что Артур Кристенсен в продолжении упомянутого 
выступления ссылается на случаи, «сильно отличающиеся от других 
иранских диалектов, таких как мазандеранский и гилянский», и считает, что 
диалект семнани является потомком «древних мидийского и парфянского 
диалектов».()  

С другой стороны, немецкий востоковед Вильгельм Гейгер «разделил 
иранские диалекты на три основные группы:  

 памирские: сегодня к памирским языкам относят диалекты, известные 
как отдельные языки: шугнано-рушанскую группу языков, язгулямский, 
ишкашммский с сангличским,  ваханский и мунджанский, распростаненные в 
Афганистане, Таджикистане, Китае и Пакистане.  

 каспийские (мазандаранский, гилянский, татский и семнани диалекты)  
 центральные диалекты ().  
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Persian Dictionary: Mohammad Jan Shakouri, Vladimir Kapranov, Rahim Hashem, 
Nasser Jan Masoumi. Translated by: Mohsen Shojaei - Yaghnabi Vocabulary  - 
Sogdian Dictionary, Dr. Badrolzaman Gharib  - About Yaghnabi Dialect 
(Dictionary), Dr. Ravaghi. 

Henry Field, ibid., Pp. . 

References: 
 Ibn Hawqal, Safarnameh, translated by Dr. Jafar Shoar, Publisher: Amir 

Kabir, . 
 Estakhri, Abu Ishaq Ibrahim, by: Iraj Afshar, Publisher: Elmi Farhangi, 

. 
 Boyarov, Alexander, Aryans and Turks, Translated by: Dr. Aziz Arianfar, in 

a collection of researches on the Caspian Sea coasts, supervised by: Tayar 
Yazdanpanah Lamoki, Publisher: Pezhvak Farzan, . 

 Behzadi, Roghayeh, the word Caspian, Chista, Vol. , . 
 Diakonov, History of the Medes, Translated by: Karim Keshavarz, 

Publisher: Translation and Publishing Company, . 
 Dr. Sadegh Kia, Dictionary of  Iranian Dialects, Preface by Homadokht 

Homayoun, Publisher, Institute of Humanities and Cultural Studies, . 
 Dr. Sadegh Kia, Tabari Dictionary, Publisher: Iranvich Association, . 
 Andalib, Khosrow, the original Semnani dialect, official and court language 

of the Parthians, Proceedings of the International Conference on Dialects of the 
Desert Areas of Iran, Volume , by Esmat Ismaili and Dr. Mostafa Jabbari, . 

 Kristensen, Arthur, Semnani Dialect, Translated by: Dr. Hamidreza 
Hassanzadeh Tavakoli, Publisher: Semnan University Press, . 

 Field, Henry, Anthropology of Iran, Translated by: Dr. Abdullah Faryar, 
Publisher: Ibn Sina Library Publishing, in collaboration with Franklin Publications, 
. 

 Tayyar Yazdanpanah Lamoki, History of Ancient Mazandaran, Publisher: 
Cheshmeh Publications, . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ibid., P. . 
The names of some dictionaries on the Caspian Sea Region: 

Gilan:  Taleshi, Tati, Azari Comparative Duictionary , by. Ali Abdoli  
Gilaki Dictionary, Manouchehr Sotoudeh.  Grammatical features and dictionary 
of Gilaki words, Jahangir Sartibpour.  Dictionary of Gilaki dialect ..., Ahmad 
Marashi.  Gile Gap, Fereydoun Nozad.  Gilaki Dictionary of Busar, Ali Akbar 

Moradian Garossi, 7- Dictionary of Gilaki words: with the focus on Gilaki dialects 

(Lahijan dialect) of central and western Gilan, Jafar Bakhshzadeh Mahmoudi.  
Dictionary of Eastern Gilan (Lahijan)..., Nader Jahangiri.  Dictionary of Gil and 
Deylam, Mahmoud Payande Langroudi.  Tati Dictionary: Nasrollah 
Pourmohammadi Amlashi and Hossein Gholami. 

Mazandaran:  Dictionary of Tabari Language`, Dr. Sadegh Kia.  
Dictionary of Tabari words, headed by: Jahangir Ashrafi.  Mazandaran 
Vocabulary of Vandad, Hossein Vandadi.  Dictionary of Mazandaran 
Vocabulary (supplement in the book Dictionary of Mazandaran Proverbs with the 
equivalent of inputs of Iranian allegorical literature) Tayar Yazdanpanah Lamoki 
(rare).  Dictionary and Treasures of Mazandaran, Giti Shokri.  Mazandaran 
local games, Murad Ali Nemati.  Bask Dictionary (lexicography of Laki words 
related to the people of Zaghmarz, Behshahr, Nekarud, Kojour, Kelardasht ...) 
Bahador Gholami.  Sari dialect (Mazandarani), Giti Shokri. 

Semnani:  Dictionary of words (Elikai dialect) by Dr. Alireza Shah Hosseini. 
 Dictionary of words (dialect of Satveh people (Sar Kavir)) Dr. Seyyed Hassan 
Tabatabai and Seyyed Hossein Taba Tabaei.  The formation of Sangsari words, 
Ali Jamalian.  Dictionary of Sangsari dialect, Azami and Windfurr.  Pi 
Chinak (dialect of Imamzadeh Abdullahi) Ali Ein Ali.  Vocabulary of Hikui 
dialect, Dust Ali Salehi Hikui.  Moghani dialect: Fatemeh Shah Hosseini and Ali 
Asghar Naderi.  Sorkheh Dictionary (Sorkheh dialect), Ali Akbar Fakhro.  
Dictionary of Pola Tabari, Seyed Razi Mousavi Fouladi.  Dictionary of Ancient 
Semnani Dialect, Mohammad Hassan Javaheri and Parviz Pejum Shariati.  
Semnan dialect: Arthur Kristensen, Translated by: Ehsan Ebrahimian and Dr. 
Hamidreza Hassanzadeh Tavakoli. 

Gorgan:  Astarabadi dictionary, auxiliary dictionary for reading the book of 
names, Mohabbatnameh, Immortal letter of Fazlullah Naeemi (th century, founder 
of Harufieh movement) and Muharnameh of Amir Ishaq, his son-in-law, which was 
compiled for the followers of Harufieh sect .  Gorgani Dictionary, Dr. Sadegh 
Kia.  Katoli Vocabulary, Ismail Mazidi  Katoli Dictionary, Hossein Sheki  
Osaneh Zandegi (Tale of Life) in Astarabadi dialect, Assadollah Matoufi. 

Tajikistan:  Professor Farangis Safiova believes that the Tajik language has 
four dialects: the northern dialect, the southern dialect, the central dialect and the 
southeastern dialect. These four dialects are further divided into branches. For 
example, the southern dialect is divided into four dialects: Rashti, Kolaei, Raghi, 
and Badakhshan. The dialects of North Kolai and South Kolai, Western Kolai and 
Kolai Hesar [are divided], however, we refer to some Tajik dictionaries:  Tajik 
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Arthur Kristensen, Semnani dialect, Translated by: Ehsan Ebrahimian and 
Hamidreza Hassanzadeh Tavakoli, Semnan University Publcations, p. , 
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Sadegh Kia, Dictionary of  Iranian Dialects, Homa-Dokht Homayoun, 
Preface, Publisher: Institute of Humanities and Cultural Studies, . 
Ibid., P. . 
Khosrow Andalib Semnani, the original Semnani dialect, the official and 
court language of the Parthians, Proceedings of the International Conference 
on Deserts of Iran. By Dr. Esmat Esmaili, Dr. Mostafa Jabbari Vol. , p. 
, Publisher: Semnan University, . 
Ibid. 
Diakonov, History of the Medes, Translated by Karim Keshavarz. 
Publisher, Translation and Publishing Company, p. , . 
Although the author of the article did not mention the name of the book 
and its page, but the addresses of the two books are as follows:  Ibn 
Hawql's travelogue, p. . Translated by Dr. Jafar Shaar. Published by Amir 
Kabir, ,  Abu Ishaq Ibrahim Estakhri in Masalak wa Mamalak, p.  
mentions that, “Tabarestan ... have a language neither Tazi nor Persian” by 
Iraj Afshar, Tehran: Scientific and Cultural Publications, . 
Prof. Alexander Boyarov, Aryans or Turks, translated by: Dr. Aziz 
Arianfar, Research on the Caspian Sea Coast, supervised by: Tayyar 
Yazdanpanah Lamoki, Vol. VI, pp. , . 

If Professor Boyarov's view that the Caspian language is "most likely Hurrian" 
is accepted by linguists, then an "Akkadian script in the Hurrian language by a 
person named" Tishari (weight: Bishari Mazandarani) The kings of Ur Kish and 
Navar have been with us since the third quarter of the millennium BC ... [These] 
were tribes who spoke the Hurian language in the second millennium BC in 
northern Mesopotamia and to some extent in Syria ...They were scattered 
throughout the Armenian plateau and by the middle of the first millennium 
remained alongside other tribes of other origins. Oliver Gerny said "The Hurians 
moved from their birthplace in the mountainous region south of the Caspian Sea 
gradually to the south and west from about  BC, and in the second millennium 
in groups of several,". "They formed a strong government near the northern waters 
and the Khabur River. One of these governments was Mitani." Significant writings 
are available in the Hurrian language. Tayyar Yazdanpanah Lamoki, History of 
Ancient Mazandaran, p.  and "Research on the Caspian Coast Vol. , P. . 

Henry Field, Anthropology of Iran, translated by Abdullah Faryar, p.. 
Diakonov, ibid., P. . 
Ibid., P. . 
Ibid., P. . 
Ibid., P. . 
Ibid., P. . 
Roghayeh Behzadi, The word Caspian, Chista, , No. , P. . 



           

because The Tigris and Euphrates regions were Caspian neighbors in the late third 
millennium BC.


 

Another point is about the Elamite language. Diakonov, in his critique of J, Oper 
again deals with the Elamite language, one of the two dominant languages in 
ancient Iran before the arrival of the Aryans (Caspian and Elamite), which: As a 
result of excavations in Susa, the capital of Elam (an area in southwestern Iran - in 
the valley of the Karkheh and Karun rivers), the "Opera" hypothesis was dealt a 
fatal blow. The writings and documents discovered there (beginning in the third 
millennium and ending in the fourth century BC) proved that the evolution of the 
Elamite language and script, from that of the third millennium BC to the form in the 
second part of Achaemenid inscriptions can be pursued and examined in an obvious 
and certain way. Subsequent research showed that the Elamite language was 
prevalent in pre-Persian Persia and was an administrative and governmental 
language in Persia during the Achaemenid period.


 

Therefore, addressing the current surviving dialects of the ancient tribes, which 
in addition to providing fieldwork, dozens of academic and non-professional 
vocabularies are now available in our study area


, as well as modern archeology, 

two important sciences for human cognition and knowledge, which come in the 
direction of scientific consensus, about the origin of the tribes in ancient times, will 
have a decisive effect that it seems necessary to address. It is undeniable that the art 
and culture of nations, according to some commonalities, have contradictions that if 
we know each other in the subject of anthropology and the process of ethnicity, and 
their dispersion in compiling the history of minor and major ethnic groups seems 
important. 

Clearly, recognizing the superior tribes is important, but knowing the presence 
of other tribes in the vast Caspian coast is important in physical anthropology, 
including: the presence of Indians from the city of Taxila in India who fled through 
the mountains to Central Asia and spread Buddhism there, and the Indo-European 
Nordics who migrated to Iran from the second millennium BC, the black Indians 
who stretched west along the shores of the Persian Gulf. They moved, and the 
image of members of this group can be seen in the reliefs of one of the Assyrian 
kings in the seventh century BC. The "Sar Deraz" (long-headed) tribes, who lived 
in Iran before Nordic, consider themselves Sumerians or attributed themselves to 
them, whose traces can still be found among the people of Afghanistan and 
Baluchistan, and even among the people of Sindh. The “Sar Gerd” (round-headed) 
people of Indian descent can be observed in the eastern part of Iran ... Some of them 
may be attributed to Indian Dravidians, as well as some European Alpines living in 
Iran, and speculated that these present-day people may be remnants of an early 
Alpine race, the Turval and Hunza tribes, who could be Mistaken for the Kurds


. 

Undoubtedly, it is important to know each of the above ethnic groups so that their 
cultural, artistic and linguistic reserves are not taken into account by another ethnic 
group. 

Endnotes: 
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course, it has already been mentioned about the tribes that inhabited the land of the 
Medes: "The Aryans were identified among the other tribes as the" tribe of the 
Aryans "... then the other tribes of the Medes (tribes in the land or territory of the 
Medes) could not be of "Aryan" origin, that is, they were not Iranians, in other 
words - as expected, the main mass of the Medes (the people of the Medes) from 
the Kutians and Elamites and, above all, the Caspian tribes, the newcomers to India 
and They had formed Europe, not that the inhabitants of that region had been 
completely replaced ... More than half of the specific names of the Media that have 
come down to us from the ninth and eighth centuries BC can hardly be traced back 
to Aryan languages.


 It is worth noting that Diakonov notes the use of the word 

Media in the footnotes above: "We use the terms Media and Median in reference to 
the state of Media, the land of Media, and the tribe of Media."


 It is clearer that the 

land called Media, which was occupied by this Iranian race, was previously 
inhabited by other tribes, just like the contemporary history of Iran, where a branch 
of Sadat, the political-economic power of Iran, took all its names. They choose the 
race of the same people for whom there is religious holiness, while in present-day 
Iran, many names of other ethnic groups of different racial origins are common, 
which are not rooted in Sadat's dominant beliefs. 

Of course, the author believes about the language of the Albanians: "One of the 
languages to which the Median Language have probably been related is the 
language of the Albanians." At the same time, he adds: It is no way connected to 
Elamite language."

 
A noteworthy point in Diakonov's analytical report on the use 

of languages in Achaemenid inscriptions by Western European scholars in which 
the term "Turanian languages" is used is: (That is, attaching separate elements, each 
of which performs a specific function. This particular principle can be extended to 
the Altaic, Caucasian, Dravidian, Hurrian, Oratorian, and Sumerian languages). The 
term "Turanian languages", which was very vague and obscure, has now been 
abandoned, and it was later suggested that Scythians spoke Indo-European 
languages. Finally, the famous French orientalist J, Opéry recommended that the 
second part of the Achaemenid texts be considered a Median language.


 In fact, 

these assessments can be considered as an example of the discrepancies mentioned 
by Kristen Sen. 

The author of the History of the Medians, regarding the difference between the 
Median language and other Iranian languages, believes that: Apparently, the 
Median language had other features, including phonetic properties that were not 
found in other Iranian languages, and for this reason it was probably related to the 
bottom layer (or "substratum") of the Caspian. In the following, regarding the 
Achaemenid inscription, "he quotes Persian names into Median pronunciation". 
The  mentioned points can express that, although the Caspian language was 
absorbed by the Median language but its impact on the linguistic structure and The 
vocabulary of the Median language cannot be neglected, and it is possible that this 
example can be historically generalized to other Iranian and non-Iranian languages 
both structurally and lexically for they had close business, scientific and military 
relations with the Caspian people., so it is almost certain that the existence of some 
Caspian language words in the languages of the Iranian tribes cannot be ignored 



Diakonov argues: "In general, a comparative analysis of Iranian languages leads 
to the following conclusion:  The sub-group of "Central Asian Scythian" (Sakai 
one of the branches of the Iranian language "Ariana") or the so-called " Iranian 
Eastern Group"  the sub-group of Median-Parthian or so-called "Northwestern” 
 Sub-group of "South Western” whose only known and discovered ancient 
representative is currently the Ancient Persian language."


 

This conclusion seems to be paused with Geiger's cases, both linguistically and 
ethnically, with Diakonov's analysis, and it also looks like Masoudi, Ibn Hawqal, 
and Istakhri's assessment of "Caspian languages" is not clearly, but incidentally 
closer to Diakonov and Boyarov.


 

In his speech "Aryans and Turks", Professor Alexander Boyarov expands the 
subject and makes two points mentioned above [a: Lack of consensus. B: Xazari or 
Caspian language]. First, regarding the lack of consensus among linguists, it is 
stated that: Scientists, during their scientific research on where the ancestral land of 
Indo-Europeans is located, which archeological culture (s) can be assigned to it, and 
Aryans; Where their most famous children (Indo-Europeans) lived, they failed to 
reach a consensus. There are several hypotheses in this regard, but all of them are 
controversial… Archaeologists, linguists, and anthropologists have made great 
strides in rebuilding the Indo-Aryan past. But in the field of where their ancestral 
homeland is, they have reached a dead end. And on the latter case (Xazari language, 
read "Caspian language") he believes: "Nothing is clear about the language of the 
Xazari people (Caspians) ... they are most likely Huri (Hurians)" Kristen Sen 
believes that: ... time does not stand still and does not stop being dynamic, what this 
science and this researcher cannot discover, that other science and that other 
researcher is trying to find out. "Genealogists expose the mystery of the Book of 
Life to us by performing DNA analysis."


 

Regarding the Caspian people, whose territorial range of linguistic use is known 
throughout the Iranian plateau, in addition to the southern shore of the Caspian Sea, 
Henry Field, in his book Anthropology of Iran, quotes Herzfeld and Sir Arthur 
Keith: It refers to the Aryan people after their settlement on the plateau of Iran and 
it cannot be used for the previous inhabitants of this area ... To be more precise, we 
need a name for the pre-Aryan inhabitants of this area, for reasons "The word 
Caspian, meaning Xazari, is an acceptable name for the natives as well as the 
Iranian plateau before the arrival of the Aryans." "It spread and spread to the land 
by the sea and around the rivers of Indus, the Sir Darya, the Amu Darya, the Tigris 
and the Euphrates."


 

Diakonov quotes Assyrian and Babylonian sources in Median History: 
"Assyrian and Babylonian sources mention several languages that were common in 
this land by name, which are as follows: The Kuti language, Manei (from the Kuti 
or Lulubei branch) of Mehrani, Caspian. The characteristics of these languages 
(which are conditionally called "Caspian") and the degree of their kinship with each 
other are not clear ... [However] it can be said that These languages are related in 
whole or in part to the language of one of the ancient regions of civilization, namely 
Elam, and on the other hand to the languages of the Caspians and Albanians [and 
other tribes of North Azerbaijan] and the lands southwest of the Caspian Sea"


 Of 
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Preface 
By: Tayyar Yazdanpanah Lamoki 
Translated by: Hassan Bashirnezhad 

The necessity of researching the language of the ancient peoples and giving 
importance to the present dialects - that is, the remnants of the language of the 
ancient tribes of the study area of this joint collection - in view of the following, is 
that, according to the conducted researches on the language from documents, tablets 
and inscriptions ... in attributing some languages to some ancient peoples, among 
linguists, the necessary consensus and even "with all recent archaeological research 
conducted in Central Asia [ "There is no collective consensus, but ]it is fragmented 
and incomplete [so] current living dialects help to fill these gaps to some extent."


 

Since "dialects are less influenced by other languages and mass media than the 
official and literary languages, and the process of evolution and change in them is 
slower, they reflect the basic features better and more, and the materials they 
provide the researcher with more confidence for this purpose and help textologists 
to identify forgotten old words and their origins [while the relationship between 
dialects and ancient texts is so great] that It can be argued that without knowing the 
dialects, that is, the colloquial and regional branches of a language, it is difficult, if 
not impossible, to grasp the exact meaning or recording of some unknown or 
underused words in literary texts. [another importance of the existing dialects is 
that] in the face of a flood of new words from Western languages ... the need to find 
equivalents for foreign words is strongly felt ... "


 

The noteworthy point in the first paragraph above is that Kristen Sen, in the 
continuation of the above-mentioned discourse, refers to cases "very different from 
other Iranian dialects such as Mazandarani and Gilaki [and believes that] the 
Semnani dialect is a remnant of "Median and Ancient Parthian dialects”


 

On the other hand, the German orientalist Wilhelm Geiger "has divided the 
Iranian dialects into three main groups:  Pamiri dialects [In the current situation, 
Pamiri languages - includes a different dialect which are known as separate 
languages. Shaghni branch - Yazghlami, Shaghanani, Roshani, Bidgha, Sangelachi 
- Ashkashemi, Munji and Wakhi languages, which are scattered between 
Afghanistan, Tajikistan, China and Pakistan]  Caspian dialects (Mazandarani 
dialect, Gilaki, Tati and Semnani)  Central dialects.


 

"The author of the mentioned text goes on to quote famous Iranian historians 
and geographers such as Ali ibn Mas'udi and Ibn Hawqal and Istakhri who 
unanimously believe that the Caspian language is different from Persian and 
Turkish."
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