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 0۹۳۱ (ماهاردیبهشت) آی گولنسای.  جی -011

 (2الری )الیرچوکوموزان ب ●برچلوهای کمیجان 
 

 یمونوگراف ا،یجغراف
 

 ۱ یمحو زیانگروح                                                                    جانیشهرستان کم یعیطب یایجغراف
 2۹ یمحمود جبار          سابق( یزچلو)ب جانیمردم شهرستان کم یانسان یدر زندگ طیبازتاب مح

 ۹۹ یمحمود جبار                                                                         اما ناشناخته بایوفس، ز یروستا
 ۹۳ یاعظم رسول                                                        آن یورسوم و باورهاآداب یو برخ یخمار باغ

 7۱ یحسن شهباز                                                     نیخنج یاز فولکلور اهال ییهاو نمونه نیخنج
 55 یااحمد آمره                                                                     آمره ی( روستای)مونوگراف ینگارتک

  
 ...جادوها و ر،ی، اساطآداب و رسومباورها،  ،مقاله

 ...اووسونالر و ،یتولوژیدبلر، م ملر،یمراس نانجالر،یا 
 10 راد( دی)جاو یجانیمحمد کم                                                                                 بایرام               

 15 راد( دی)جاو یجانیمحمد کم                                                              جانیورسوم ازدواج کمآداب
 55 ینیعبدالحس وسفی                                  جانیآذربا یو جلفا الجردیمراسم چؤمچه خاتون در م

 55 یاحسان قاسمخان          جانیمراسم مونجوق سالماق در برچلو با مراسم مشابه در آذربا سهیمقا
 011 ینیعبدالحس وسفی                                                        لیو اردب الجردیدر م نیمراسم کوسا گل

 015 مجید رسولی                                        نیفامر یقربان در روستا دیشب ع رامونیپ یهاافسانه
 01۱ راد دیجاو بیحاج مس                                                                خوانی در کمیجانتعزیه و تعزیه

 021 یقاسمخان جواد                                                   آبادفضل یدر روستا یگردان/ طوقیگردانعلم
 021 یفاطمه سلطان                                                          (نانجالری)ا جانیدر کم جیعامه را یباورها

 025 یاحسان قاسمخان                                                           در فولکلور برچلو )زاغچه( ساغساغان
 0۹0 مجید رسولی                              نیفامر یگوسفندان در روستا ینیچپشم یبایسنت جالب و ز

 0۹7 یجانیغالمرضا کم)باطولالما(                                                                                         المالباط
 0۹1 مجید رسولی                                                                 نیفامر یدر روستا «وارا اولماق»سنت 

 0۹۳ یآباد سیفر میابراه                                                آباد سی( در فرری)آش ش یمراسم سوت آش
 
 
  



 

 منظوم یهانمونه
 یرنکلرؤنظم ا

 07۹ ینیعبدالحس وسفی                                                                                    الجردیم یهایاتیبا
 07۱ یجانیکم ذریش                                                                                           جانیکم یهایاتیبا
 05۹ یاحسان قاسمخان                                                    شعر کینئچه باشقا فولکلور ریو ب الریاتیبا
 055 افسانه رادان                                                                        ن                   جایکم از ییهایاتیبا

 012 مهرپرور نیمحمد ام                                                                                جانیاز کم یاتیچند با
 01۹ یجانیغالمرضا کم                                                                                          ندانیاتینوحه ادب

 015 (شیدرو قی)عاش یگیاهلل خسروبیول                آباد یسیبران در عمخصوص عروس یخوانچاوش
  

 فولکونوشته، فولکوشعر

 فولکوشعر ،یازیفولکلو 
 015 یراد، زهرا اکرم دیقاسم جاو .جانیکم ییروستا ینقش زنان در زندگ یداستان تیروا ای( 0مارال )

 

 یاؤرنکلر نثر/ نثر یهانمونه

 تلریروا لر،فهیالر، لط لیناغ/  هاتیو روا هافهیلط ها،داستان

 0۳5 یجانیغالمرضا کم                                                       ناغیلی                              آدامجیل قورد

 0۳۱ مهرپرور نیمحمد ام                                                                               (ریگ)بهانه ریماناگ یعل
 0۳5 یملک ینگی یعل                                                                                  یلیغ)ع( نَیحضرت موس

 210 مهرپرور نیمحمد ام                                                                                                    یکارطمع
 217 راد( دی)جاو یجانیمحمد کم                                                       یکلوان یاز داداشعل ییهاتیروا

 202 ، غالمرضا کمیجانیپاشا( قی)عاش یغالمرضا گالب                      هایجانیکم ییگواز بداهه یخاطرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

 ا،یغغجغغغفغغغ   غغ
 یمغغوگغغو غغ   غغ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یمحو زیانگروح. جانیشهرستان کم یعیطب یایجغراف ●

 یزچلو)ب جانیمردم شااهرسااتان کم یانسااان یدر زندگ طیمح بازتاب ●

 یمحمود جبار. سابق(

 یمحمود جبار .اما ناشناخته بایوفس، ز یروستا ●

 یاعظم رسول .آن یورسوم و باورهاآداب یو برخ یباغ خمار ●

 یحسن شهباز .نیخنج یاز فولکلور اهال ییهانمونه و نیخنج ●

 یااحمد آمره .آمره ی( روستای)مونوگراف ینگارتک ●
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 جغرافیای طبیعی شهرستان کمیجان 
 1انگیز محوی روح

 

  
 تقسیمات استان مرکزی موقعیت جغرافیایی استان مرکزی

 
 موقعیت جغرافیایی استان مرکزی ■

دقیقه تا  ۹۲درجه و  ۹۹کیلومترمربع پهنه در بین  ۰۳۵.۹۲استتتان مرکزی با مستتاحت 
ی طول شتترقی درجه 5.دقیقه تا  7.درجه و  84دقیقه عرض شتتمالی و  .۹درجه و  .۹

 .ی کشور را در برگرفته استاز پهنه % 5۵4۰قرار دارد، استان مرکزی حدود 

کوه البرز و ابرستتن )زاگر ( استتتان مرکزی در قلمرو شتترقی به هم پیوستتتن دو رشتتته 
ترین متر متغیر است. پست ۹۲۲۲متر تا  5.۲۲های استان از حدود شده است. بلندیواقع

                                                                                                                       
 ارشد کارشناسی و شهری ریزیبرنامه کارشناسی مدرك دارای در تهران 5۹۹۳متولد  محوی انگیزروح -5

 درسی هایکتاب درسی، مؤلف سرگروه و خدمت ضمن است. ایشان مدر ( ژئومورفولوژی) طبیعی جغرافیای
 باشند.شهر تهران می 8 منطقه هایدبیرستان و دبیر آموزشیو کمك
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ی ی آن قلهمتر ارتفاع و بلندترین نقطه 5۰۲۲ی استتان دشتت جنوب ساوه با حدود   نقطه
 .های راسوند قرار داردکوهر رشتهمتر د ۹۹44شهباز با ارتفاع 

ها و را فالت % 5۹۵4ها، را تپه % 58۵۳ها، ی استان مرکزی را کوهمحدوده % ۹۹۵۳حدود 
جهی را توهای مختلف تشکیل داده است که تنوع اقلیمی جالبهایی با ویژگیبقیه را دشت

 .پدید آورده است
 
 وهواآب ♦

و  57.۳شده ارتفاع ایستگاه مذکور تأسیس 5۹۹8ایستگاه سینوپتیك شهر اراك از سال 
روز در ستتال  4۰متر و تعداد روزهای یخبندان میلی ۹73آن  معدل میزان بارندگی ستتاالنه
متر و حداقل و حداکثر رطوبت نسبی اراك میلی 3۹ساعته  ۰8بوده است. حداکثر بارندگی 

و  5/۰5رت با معدل گیری شتده استت وضعیت درجه حرا  درصتد اندازه  3.و  ۹8به ترتیب 
و متوستتتر درجه  -۰4و حداقل مطلق  88مطلق و حداکثر مطلق  8/7میتانگین حتداقتل    

 گراد بوده است.درجه سانتی ۹/58حرارت 

بیابانی، معتدل کوهستانی و سرد کوهستانی است. وهواهای نیمهاستان مرکزی دارای آب
و ستتترمای زیاد، جریان این استتتتان تحت تأ یر جریان فشتتتار زیاد آستتتیای مرکزی، بر  

های گردوخاك، جریان اقیانو  اطلس و دریای فشتتتارهتای اقیتانو  هند همراه با طوفان  
وهوایی، میزان رطوبت هوا و به علت تنوع آب .متدیترانته همراه با رطوبت و باران قرار دارد  

های جوی در مناطق کوهستانی، های استتان متفاوت است. ریز  باران نیز در شتهرستتان  
شتتود. شتتمال صتتورت باران ظاهر میصتتورت بر  و در مناطق کم ارتفاع بیشتتتر بهلب بهاغ

های شازند در جنوب غرب، از دیترین نواحی و بلنبارانی ستربند جز  کم استتان در ناحیه 
 .آیندترین مناطق استان به شمار میبارانپر

 انگردی دارد.استان مرکزی از اردیبهشت تا شهریور دمای مناسبی برای سفر و جه
 
 کمیجانموقعیت جغرافیایی  ■

کیلومتری شمال غرب شهرستان اراك در  .4کیلومتری شرق همدان و  .4کمیجان در 
عرض شتتمالی قرار داشته و ازنظر  ۹8و  8۲طول شترقی و   8۳و  ۰۲مختصتات جغرافیایی  

 تقسیمات کشوری در محدوده استان مرکزی قرار دارد.  
کیلومترمربع در شمال غربی شهرستان  .۰.۳با وسعت  بخش وفس به مرکزیت کمیجان

اراك و استتان مرکزی واقع و از طر  شتتمال به شتتهرستتتان ستتاوه و از غرب به شهرستان  



 ۳ 
 

همدان و از مشترق به شتهرستان تفر  و بخش مرکزی اراك و از جنوب به بخش خنداب   
 محدود است.

وستاهای بخش تا مرکز روستتاهای چهرقان، وفس، ستیجان و طرالن، دورترین ر   فاصتله 
 کیلومتر است. 5۰۲استان 

  
 اوضاع طبیعی  ♦

های فصلی شده و اطرا  آن را کاریزها و رودخانهاین مرکز بخش در موقعیتی دشتی واقع
کیلومتری  55متر ارتفاع در  ۰348متعددی فراگرفته استتت. همچنین کوه قلینجه داغی با 

 ت.شمال و شمال باختری این مرکز بخش واقع اس
 
 وهوا آب ♦

های هوایی مدیترانه استتت که از غرب طورکلی متأ ر از تودهوهوایی بهکمیجان ازنظر آب
ازآن جریانات واصله از سوی شمال غرب را که از دریای سیاه و شتود و پس وارد کشتور می 

 گیرد نام برد. مناطق شمالی اروپا سرچشمه می
 ۹۲حرارت در تابستان به  بیشترین درجه وهوای کمیجان نسبتاً سرد و خشك بوده وآب

رستتد و متوستتر درجه زیر صتتفر می ۹۰ها به درجه باالی صتتفر و کمترین آن در زمستتتان
 گراد است. درجه سانتی 5۲/.دمای آن برابر 

 باشد.متر میمیلی ۹4۲طور متوسر حدود میزان باران سالیانه کمیجان به
اً های تقریبخشك و تابستانای ستترد و نیمههطورکلی منطقه کمیجان دارای زمستتان به

ن بندی سیستم کوپباشتد، طبق تقستتیمات اقلیمی ایران بر اسا  طبقه گرم و خشتك می 
ای با باران بهاره در نواحی دشتتتی و کوهستتتانی ستترد در   وهوا و اقلیم از نوع مدیترانهآب

ت و ازنظر آمبرژه خشتتك استتبندی دومارتن جز  اقلیم نیمهباشتتد. طبق طبقهارتفاعات می
 ایهوای مدیترانهها عمدتاً ناشی از تودهخشتك سرد است. بارندگی اقلیم نیمه دهندهنشتان 

درصد بهاره و  .۰شود. توزیع فصلی بار  حدود استت که از سمت غرب و همدان وارد می 
 درصد زمستانی است.  85درصد پاییزه و  ۹۲درصد تابستانه و  8

 
 بادها ♦

درصد  ۹۹درصد است و تنها در  37راوانی هوای آرام در ایستگاه همدان ف متوسر ساالنه
شده است. جهت وز  باد غالب در مقیا  ساالنه جنوب غربی بوده موارد وز  باد مشاهده
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گره تا  ۹/7شتتود. میانگین ستترعت باد از شتتده را شتتامل میدرصتتد بادهای مشتتاهده ۳/۳و 
 باشد. گره می 8/5۲وده و میانگین ساالنه آن گره در اوایل بهار متفاوت ب 3/5۰حداکثر 

 
 های منطقه( وبلندیها )پستیناهمواری ♦

شتتده استتت و کوه اصتتلی البرز و زاگر  واقعبرخورد دو رشتتته استتتان مرکزی در زاویه
های داخلی زاگر  های مرکزی و پیشکوههایی از کوههای این استتتان را قستتمتناهمواری

 دهد.تشکیل می
ای استتت که در ای کوهستتتانی و دارای ارتفاعات مهم محلی و منطقهاستتتان منطقهاین 
گیری مراکز انسانی و اقتصادی نقش بسزایی داشته و همچنین از تأ یرات مثبت شکل نحوه

 بهره نبوده است. های جوی بیارتفاعات در تعدیل درجه حرارت و دگرگونی
و کوه هرستتائول )حاج رضتتوان(  ۰7۲۹فید ارتفاعات بلند شتتمالی کمیجان به نام کوه ستت

 متر ارتفاع برجستگی بیشتری دارند. ۰348و کوه قلینجه با  ۰3۳۰
 

 
 نمای برفی کوه قلینجه واقع در شمال کمیجان در زمستان

 
شتناختی و شکل  های بزچلو با توجه به دخالت علل ستاختمانی زمین ناهمواری مجموعه

 است: تقسیمظاهری به دو بخش بزرگ قابل
 
 نواحی کوهستانی  ●

های رسوبی و نقش عوامل ساختمانی در ارتباط این نواحی در ارتباط با پراکندگی حوضه
شود که هر با جهت و میزان فشتار و تحمل رستوبات به زیرواحدهای گوناگونی تقستتیم می  

 باشند.های خاص خود مییك از این زیرواحدها، دارای ویژگی
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 های هموارپهنه ●
ساخت در ها و برحسب کیفیت حرکات زمینها و تپهزمان با باال آمدن ارتفاعات و کوههم

، فرك در 54.۲چال میان در تراز  های همواری مانند پهنهفواصتتل بین آن ارتفاعات، پهنه

 اند. گرفتهطور پراکنده شکلبه 5۳.۲و  ۰۲۲۲در تراز  1و آمره و والزجرد 5۳.۲تراز 

های رودهایی استتت که از کوهستتتان انتهایی خشتتك ها، حوضتتهنهبستتیاری از این په
 هایای به آن سرازیر شده و در طول دوران چهارم بسته به قدرت فرسایش از آبرفتحاشیه

 شده است. ضخیم سیالبی انباشته
 متر. 53.۲مانند دشت خسرو بیگ و فامرین با ارتفاع 

 

 (ایمتر از سطح در 2011از  شیتفاع بهای برچلو )با ارو ارتفاع و موقعیت کوه 2نام

 نام ارتفاعات ردیف

ارتفاع از 
سطح دریا 
 برحسب متر

 موقعیت

5 
 یسگل درهکوه 

 (GÜL DƏRƏSĖ) 
 جنوب راستگویان و مزرعه قارخود ۰55۲

۰ 
  یسقزلر درهکوه 

(QEZLƏR DƏRƏSĖ) 
 شمال راستگویان ۰5۰7

 ۰5۰8 صر  ۹
قاالن و گچی آباد ودر شمال مزرعه عبدل

 غرب طرالن و شمال غرب سیجان

8 
  میدانی سئیجان

(SEYCAN MEYDANĖ) 
 (ƏRLANT) ۹شمال طرالن در ۰54۹

. 
  کوه گچلر دره

(GƏÇLƏR DƏRƏ) 
 جوقجنوب شرقی قلعه در ۰۰44

3 
 کوه میدان داغی

(MEYDAN DAĞĖ) 
 در شمال چهرقان ۰۰۳۲

 در شمال چهرقان ۰۰۲7 کوه قلعه 7

                                                                                                                       
 نمایند.( تلفر میVƏLƏZİGARزیگار )اهالی نام این روستا را وله -5
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 ها دشت ●

کوه رشتتتهصتورت  که بهنال از فرستایش ارتفاعات شتتمالی کمیج های عمیق حاصت آبرفت
بتاً نس ها پهنهکوهدهد در پایاب این رشتته طوالنی مرز شتمالی بلوك بزچلو را تشتکیل می  
 ها یادکرد.های برچلو از آنتوان به نام دشتصا  و همواری را به وجود آورده است که می

گذاری عمل هر روستتا بنام آن روستا نام  شتدن در محدوده ها به نستبت واقع این دشتت 
ها مانند دشتت کمیجان، دشت میالجرد، دشت اسفندان و غیره، و تمام آن دشت  اند.شتده 

 اند.های سطحی و نزوالت جوی آبخوان مناسبی را تشکیل دادهدر ا ر تغذیه از آب
آب زیرزمینی در جریان حرکت بطئی خود به ستتمت پایین دشتتت و با توجه به شتتیب  

های ائوستتتن و نفوذناپذیر و شتتتیلهیتدرولیکی و در محتل کنتتاکت و برخورد با طبقات    
های ( معرو  استتت، چشتتمهGELİŞKANهای رنگی، که به زبان محلی به گلیشتتگان )مارن

 بزرگ و کوچکی را به وجود آورده است.
وستتیع نفوذناپذیر شتتیل ستتخت و متراکم که در زیر آبرفت    همچنین گستتتر  یك الیه

ایی از دشت کمیجان در حدفاصل قلعه هبستر عمل نموده و در قسمتعنوان سنگقرارگرفته به
ه کنحویتا ذادق آباد باعث باال آمدن سطح آب زیرزمینی و زهدار شدن اراضی گردیده است، به
 چمنزارهای جنوب قلعه و غرب انار و شمال ذادق آباد معر  این وضعیت بوده است. 

مامی از آبخوان، ت برداری و به دلیل برداشت اضافیالبته در سالیان اخیر با گستر  بهره
 این چمنزارها رو به خشکی گذاشته است.

آباد، سراب عیسی های حسنکمیجان دارای چند دشتت محلی استت که عبارت از دشت  
یله آب وسها بهباشند و این دشتجرد یا نیلگرد، کوموزان و زرآباد یا ظهیرآباد مینیآباد، نی

 شود.چندین رشته قنات آبیاری می
  
 ای اسی ناحیهشنزمین ●

ای، منطقه بزچلو یا برچلو و کمیجان در زون ایران مرکزی و در شناسی ناحیهازنظر زمین
 شده است.دختر واقع -هزیر زون ارومی

های البرز و از جنوب به ایران مرکزی درواقع به شتکل مثلثی استتت که از شمال به کوه  
محدوده شتترقی این مثلث را  گردد. همچنین بلوك لوتستتیرجان ختم می -جزون ستتنند
دختر در کناره شتتمال باختری این  -هنماید. الزم به ذکر استتت زیر زون ارومیترستتیم می

 مثلث قرار دارد.
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ای پالتفرمی را در دوران پالئوزوئیك، ایران مرکزی به همراه ستتایر مناطق ایران حوضتته 
 داده است. تشکیل می

گرفت و عملیات این منطقه را در برمی عمق تتتتتتتتیستا اوایل دوران ستتتوم دریای کم
رنگ ای و خاکستریهای قهوهترین رسوبات دوره کرت است، آهكگذاری از قدیمیرستوب 
 توان یافت.را می

ستتنوزوئیك، ایران مرکزی ازنظر تکتونیکی، منطقه پرتحرکی بوده  و در دوران مزوزوئیك
های نفوذی آتشتتفشتتانی و توده های استتت، چنانچه عالوه بر چندین دگرشتتیبی، فعالیت 

مان زشناسی همشوند. عملیات کوهزایی اوایل دوران سوم زمینگرانیتی نیز در آن دیده می
با ستتیستتتم کوهزایی آلپین و در ا ر فشتتارهای جانبی پالتفرم عربستتتان و در فاز کوهزایی  

 آوسترین انجام گردیده است.
فشتتتانی نیز در این زون های آتشلیتهای فعال، فعاگستتتل در دوره کواترنری عالوه بر

خوردگی اصتتلی در ایران مرکزی ( چین5۳34به عقیده اشتتتوکلین ) شتتده استتت.شتتناخته
های هتای مهم ایران مرکزی، فعتالیت  مربوط بته فتاز کوهزائی آلپی استتتت. یکی از ویژگی  

ای برخوردار بوده مالحظهآتشتفشتانی ائوستن استت که خصتوصتاً در حاشیه از شدت قابل      
بخش از ایران مرکزی شتتده که دختر در این  -هکه موجب تشتتکیل کمربند ارومیطوریبه
 شود.های آتشفشانی از ارومیه تا بزمان دیده میکوهصورت رشتهبه

هایی استتت که دشتتت کوه شتتناستتی شتتامل ارتفاعات ومحدوده موردمطالعه ازنظر ریخت
های داغ در شتتمال دشتتت کمیجان و کوه آغ اند. ارتفاعات قلینجه وکمیجان را احاطه کرده

 اند.ه در جنوب شرقی کمیجان قرارگرفتهقراولخانه و زردکو
جنوب شتتترقی استتتت و تراز متوستتتر آن در   -یها شتتتمال غربامتتداد کلی این کوه  

 متر است. ۰3۲۲تا  ۰۳۲۲حدود

( بوده که بلندی آن در حدود QOLENCƏ) 1هتا بته نتام کوه قلینجه   بلنتدترین این کوه  

 دارد. در شمال شهر کمیجان قرار متر است و ۰348
ده شمیجان دشت نسبتاً مرتفعی است که از سمت شمال توسر ارتفاعات احاطهدشتت ک 

باشد. دشت متر از ستطح دریای آزاد باالتر می  5.۲۲تراز متوستر دشتت در حدود    استت. 
شتتده استتت. رودخانه دائمی در این جنوب غربی تشتتکیل -یمزبور در امتداد شتتمالی شتترق
های شتمالی کمیجان سرچشمه  هایی از کوهرودخشتك  ها وناحیه وجود ندارد. ولی مستیل 

                                                                                                                       
 قالینجا در زبان ترکی به معنای پرنده فاخته است. -5
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های فرعی و متعدد از ارتفاعات اطرا ، با عبور از شهر کمیجان گرفته، پس از دریافت شاخه
آب زیرزمینی در  های ستتطحی و تغذیه ستتفرههای شتترقی و غربی و زهکشتتی آبو دشتتت

رج ناحیه کمیجان، پس از طی مستتیر شتتمال شتترقی به جنوب غربی از دشتتت کمیجان خا
 رساند. چای میشود و خود را به رودخانه بزرگ قرهمی

های جنوب غربی اراك ستترچشتتمه گرفته و از منتهی الیه مرز غربی  این رودخانه از کوه
 -سدارد و پس از دور زدن هورست وف بزچلو عبور کرده و از سمت جنوب به شمال جریان

 ریزد.آمره در دشت ساوه به مخزن سد ساوه می
های رسوبی، های مزوزوئیك با سنگشتناسی در محدوده موردبررسی، نهشته ینهازنظر چ

شتتوند که پیروکالستتتیك و آذرین ترشتتیری و همچنین رستتوبات کواترنری مشتتاهده می  
واحدهای  ترینهای پیروکالستیك و ولکانیکی ترشیری به دلیل گستر  فراوان، مهمسنگ

مجاورت  در یا ها ور هسته طاقدیسشتوند، رستوبات مزوزوئیك نیز د  ستنگی محستوب می  
 اند.ها رخنمون شدهگسل
 
 های کواترنرینهشته ●

دهند ها در محدوده موردمطالعه را تشتتکیل میترین نهشتتتهرستتوبات کواترنری که جوان
ها های بستر آبراهههای آبرفتهای دشت کمیجان، نهشتههای آبرفتی، آبرفتشامل پادگانه

ها مشاهده های آبرفتی در حاشتتیه رودخانه و آبراههتند. پادگانههای فصتلی هست  و رودخانه
شده ستنگ و ماسته به همراه درصدی سیلت تشکیل  شتوند و از موادی مانند شتن، قلوه  می

 است.
هایی استتتت که از های دشتتتت کمیجان درواقع متعلق به مخروط افکنه و آبراههآبرفتت 

اشتتن ضخامتی از مواد تخریبی گرد  ارتفاعات اطرا  وارد دشتت شتده و موجب برجای گذ  
ریز مانند سیلت ستنگ و شتن و ماسه و به همراه مواد دانه  نشتده و گرد شتده، در حد قلوه  

 ور  شده است.
 
 ساخت زمین ●

های البرز و از خاور به بلوك لوت و از جنوب کوهزون ایران مرکزی از شتتتمال به رشتتتته
کزی در دوران اول به حالت یك شود. ایران مرسیرجان محدود می -جباختر به زون ستنند 

ای( مشابه با سایر نقاط ایران بوده است. اما در دوران دوم و سوم ازنظر فرم )سکوی قارهتپال
. شودکه چندین دگرشتتیبی در آن دیده میطوریستاختی منطقه پرتحرکی شتده، به  زمین
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آذرین خروجی بازالتی دوران چهارم در آن  هایصتتورت ستتنگهمچنین فعالیت ماگمائی به
های آذرین خروجی بازالتی دوران صورت سنگشتود. همچنین فعالیت ماگمائی به دیده می

 (. 5۹37شود )خسرو تهرانی چهارم در آن دیده می
ناحیه کمیجان، بخشتی از حوضته ترشتتیر ایران مرکزی است که از سوی شمال خاور به   

 شود.اراك ختم می -نهای همداکوهسوی جنوب باختر به رشته های البرز و ازکوهرشته
 هایهای آتشتتفشتتانی و پیروکالستیكبخش جنوب غربی ایران مرکزی، عمدتاً از ستتنگ

امتداد نوار طویلی از ستتهند تا بزمان و با پهنای  وابستتته به آن تشتتکیل یافته استتت، که در
سیرجان قرار دارد و به نام زون  -دجننشده سموازات زون دگرگون، بهکیلومتر 5.۲تقریبی 

 ها عموماً بهشتتود، این آتشفشاندختر نیز نامیده می -هبزمان یا ارومی -دآتشتفشتانی ستهن   
اند. های نفوذی متعددی بیرون زدهترشیری تعلق دارند. در داخل این زون آتشفشانی، توده

ری تعلق دارند. هتای نفوذی متفتاوت استتتت و اکثراً بته ترشتتتی   ستتتن و ترکیتب این توده 
 (.5۹7۲زاده، )درویش

 
 ها خاک ●

ها، پوشتتش وهوا، ستتنگ مادر، ناهمواریها عوامل مختلفی از قبیل آبدر تشتتکیل خاك
های انسان و فصلی و فعالیت گیاهی خاك و موجودات خاکزی و آب زیرزمینی و آب ذخیره

ها نیز برداری از آنبهرههای مختلف و مسائل های قسمتگذارند، خاكدام و زمان تأ یر می
 متفاوت است. 

های تقستیم هستتند که شامل خاك همندها و دشتك  های منطقه به دو گروه قابلخاك
های رستتتوبی ماهورها دشتتتتها و تپهبین ارتفاعات استتتت که معموالً بین ارتفاعات و تپه

و  ( و چال میان، وفس و آمرهFƏRK(، فرك )İYDƏ AĞAC) 1کوچکی )اراضتتتی عودآغتاج 

(، QƏRƏ GÖLل )و(، قره گBULAQ) (، بوالقMƏHMOOD BULAĞĖمحمود بوالغی )
 اند که مستعد کشاورزی است. شده(( تشکیلŞIXDILدیل )( و شیخİSEYRĖایستهری )

درشتتت بودن و ستتنگالخی بودن  عمق بودن خاك و دانهها، کمدر بستتیاری از این زمین
 زمین از مشکالت کشاورزی و موجبات تلفات آب است. 

های هموار اراضی بیابانی که به دلیل محدودیت منابع آبی، امکان آبیاری وجود در قسمت
)اراضی جنوبی تکیه؛  های شمالی و غربی و جنوبی و شرقی کمیجاننداشتت، مانند دشتت  

(، YUXARĖ ÇÖLل )وچ ی(، یوختتارAĞAYAZLAX(، آغتتایتتازالخ )ƏRCINƏKارجینتتك )
                                                                                                                       

 .نام اصلی روستا ایده آغاج است -5
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(، ابراهیم آباد، شتتاه QƏYRƏC(، قیرج )QUCUX(، قوجوخ )AŞŞAĞĖ ÇÖLل )وشتتاغی چآ
 پرداختند.آباد و سبزآباد و...( معموالً به کشت و زراعت دیم می(، جلیلŞAH TƏPPƏپه )ت

ها از شمال و شمال شرقی به جنوب و جنوب غربی است و هرچه که شیب عمومی زمین
ها نیز بندی خاكها کاستتته شده و دانهشتویم از شتیب عمومی زمین  از ارتفاعات دورتر می

 شود. ریزتر می
رود قره چای است که زهکشتی عمومی دشت به سمت آبراهه اصلی منطقه یعنی خشك 

 شود.به سمت دریاچه مسیله قم جاری می
 
 منابع آبی ●

های اراك و ساوه سومین دشت دشت کمیجان ازنظر وسعت و کیفیت خاك بعد از دشت
بزرگ استتتان مرکزی استتت، ولی متأستتفانه کمیجان منطقه پرآبی نیستتت و فاقد هرگونه  
جریان آب ستتطحی دائمی استتت و ازنظر آب زراعی وابستتته به آب چندین رشتتته قنات با  

 آبدهی محدود بوده است.
میلیون مترمکعب  ۰78های زیرزمینی در دشت کمیجان سالیانه از آب میزان کلی تخلیه

ها و بخشی نیز توسر قنوات دایر و بخش چشتمه  وستیله استت که از این میزان بخشتی به  
 گردند. عمیق تخلیه میهای عمیق و نیمهآن از طریق چاه عمده
دشت کمیجان شده و توسر  های ستطحی و زیرزمینی حاصتل از نزوالت جوی، وارد  آب
شتتوند. تتتتتنوع لیتولوژیکی در منطقه و شتترایر های فصتتلی زهکش میها و رودخانهآبراهه

های ذکرشتتده، موجب های فراوان در کوهها و شتتکستتتگیتکتونیکی موجود و وجود گستتل
های کوچك درامتداد صتتورت چشتتمههایی در این منطقه شتتده استتت که بهظهور چشتتمه

( آمره(، به DAŞDANاند )چشمه بیدستان و دا  دان )ها ظاهرشدهگیها و شتکستت  گستل 
ها و ارتفاعات غالباً آذرآواری، ولکانیکی و آواری دهنده کوههای تشتتکیلکه ستتنگدلیل آن

مین ه هستتتتند، این واحدهای لیتواستتتتراتیگرافی از نفوذپذیری باالئی برخوردار نبود. و به
های ها محل ظهور سفرهباشد ودرواقع چشمهحد ناچیز میها نیز غالباً در دلیل دبی چشمه

 هایشده است )چشمهها تشکیلشکستگی ها وبوده که گسل (Local)آب زیرزمینی محلی 
 شیخ دیل، محمود بالغی(.

های آهکی قم نیز علیرغم آنکه در برخی مناطق دارای عوارض کارستیك مانند وجود الیه
ها، مانع توستتتعه های تکتونیکی و دارا بودن مارنیبتاشتتتنتد، بته دلیتل جتابجتائ      غتار می 
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های کارستیك نسبتاً مهم در گسترده هیدروژئولوژی کارست شده و بر همین اسا  چشمه
 شود.طرح مشاهده نمی

شتمالی دشتت کمیجان محسوب    دیواره منزلههایی که بهکوههای جنوبی رشتته در دامنه
 اند که اسامیتاکتی و گسلی زیادی ظاهرشدههای متعدد کنشتوند، منابع آبی و چشتمه  می

 ŞƏFA(، شتتتفا بوالغی )BEHRUZ BULAĞĖاند از: بهروز بوالغی )ها عبارتتعتدادی از آن 
BULAĞĖایتتده ،)( لتتیİYDƏLĖ  ( آلتتمتتالتتی ،)ALMALĖ    متتحتتمتتود بتتوالغتتی ،)

(MƏHMUDBULAĞIĖ( ستتولی دره ،)SULĖ DƏRƏ( بابا بوالغی ،)BABA BULAĞIĖ ،)
 BULAQ(، بوالق دره )SEL BULAĞĖ، بیدستتتتان، ستتتیل بوالغی )(ŞIXDILشتتتیخدیل )

DƏRƏ     ( ایتدی، گتل ایتدر، آلمتا آغتاجی ،)ALMA AĞACĖدهنه  33طورکلی تعداد ( و به
میلیون مترمکعب از آب زیرزمینی را  ۰۹شتده استت که ساالنه   چشتمه طبیعی شتناستایی   

 کند.تخلیه می
اند، های آبرفتی دشت حفرشدهکه در نهشته کمیجان تدشت  های موجود درقنوات و چاه

ها و قنوات، این چاه در بررستتتی و مشتتتاهده .بی نستتتبتاً مناستتتبی برخوردار هستتتتنداز د
 شنی هستند. ها دارای مواد متوسر دانه و شده است که این آبرفتمشخص

 
 قنوات  ●

ه دارای سوابق تاریخی ک های دور با توجه به غنی بودن آبخوان دشت کمیجاناز گذشته
های متفاوتی بوده و هریك رشته قنات بزرگ و کوچك که دارای طول 55۲باشد، تعداد می

رودهای شمالی در دشت کمیجان و سایر روستاهای تابعه ها و خشكبه ستمت یکی از دره 
ب میلیون مترمکع 34ها برداری قرارگرفته بود و میزان تخلیه ستتتالیانه آنحفر و مورد بهره

 بوده است.
 اند:قنوات اختصاصی دشت کمیجان به شرح زیر بوده

( و زرآباد و علیقلی KUMUZAN(، کوموزان )NİLİGİRDآباد، عیسی آباد، نیلیگرد )حسن
ها تا زمانی که ستتتطح آب زیرزمینی باال بود نستتتبتاً ( و آبدهی آنƏLEQULE BƏGبیگ )

های مختلف شرب ز زمانی که با حفر چاهمناسب و به میزان نیاز کشاورزی محلی بود، ولی ا
های شمالی دشت آبخوان را دچار افت سطح آب نمودند، از و خدمات و صتنعت در قستمت  

مرور کاسته و در مواردی کامالً خشك گردید و مالکین ناگزیر اقدام به اخذ آبدهی قنوات به
 جای قنات و حفر چاه گردیدند.پروانه چاه به
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های دور به امر تغذیه مصنوعی آشنا بودند ها از گذشتهکه کمیجانیدانم الزم به ذکر می
( در فصتتول ستتیالبی و  AĞYAZLAX( و آغایازالخ )QUŞ DƏRƏو از دو آبراهه قو  دره )

گیری و تغذیه هدایت نموده و برفتابی، شتتتق نهر نموده و آب را به استتتتخرهای رستتتوب  
های اصلی ت مادر چاه دو رشته از قناتترتیب نفوذ آب در این استخرها که در مجاوراینبه

 گردید. ت موجب ازدیاد آبدهی آنان میشآباد و کوموزان( قرارداکمیجان )حسن
 آب وزارت دارد که مسئولین محترم موزه این پروژه سابقه تاریخی بسیار زیادی دارد و جا

 نیرو به آن توجه نمایند.
 
 ها چاه ●

ب موردنیاز شرب دام و شستشو و آبیاری باغچه و های مستکونی برای تأمین آ اغلب خانه
گشتاد دستی کرده بودند و آب آن را غالباً با  عمق دهانههای کمگلخانه مبادرت به حفر چاه

 کردند.دستی و ندرتاً پمپ برقی برداشت می دلو و طناب و یا تلمبه
بستتتر شتتد، یك ستتنگگشتتاد در منازل حفاری میهای دستتتی دهانهدر مواردی که چاه

متری قرار داشت که به زبان  ۰۲تا  5۲گستترده و وستیع و چکل ستختی در اعماق حدود    
گفتند و معموالً شتتکستن این الیه برای ( میSİRRƏ( یا ستیرره ) QƏYƏرا قیه ) محلی آن

ها ممکن نبود و باوجودی که معتقد بودند در زیر این الیه دریای آب وجود دارد، ولی مقنی
 نتی قادر به شکستن آن الیه نبود. امکانات حفاری س

ن گفتند آگشتتاد متعلق به منزل ابراهیم بهادری بود که میترین چاه دستتتی دهانهپرآب
الیه را شتکسته و به دریا وصل شده است. در مواردی که به دالیلی از قبیل سیل افتادن و  

، از شدندآبی مییاصطالح خوابیدن آب قنات، مردم دچار بشوالتی بودن و ریز  قنات و به
 کردند. آب چاه منزل ابراهیم بهادری استفاده می

متر  ۰۳تا  5۲ها اغلب بین ستتتنگ کف باعث شتتتده بود تا عمق این چاه وجود آن الیه
مرحوم مشتتهدی  کردند که از چاه خانهمتغیر باشتتد و در برخی موارد هم، مردم تعریف می

 اند کهداشتهیا ستتطل مستتتقیماً آب برمی اصتتغر( با مالقهقیه محمد )ابوی حاج شتتیخ علی
 های پرآبی بوده است.باالآمدگی شدید آب در سال دهندهنشان

های حفاری به این منطقه نرستتیده بود، تنها چاه عمیق در ایامی که هنوز پای دستتتگاه
شتتتده بود و همین آب قنوات، عبا  خان حفاری وستتتیلهآباد بهجلیل ای در مزرعهمکینه
ستترستتبزی را در چهارستتوی کمیجان ایجاد کرده بود و از هر طر  که به آنجا های دشتتت

 نواخت. ها را میشد سرسبزی آن چشمنزدیك می
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ق های عمیپس از پیروزی انقالب، وقتی تب تقسیم اراضی موات باال گرفت و حفاری چاه
ها قناتمرور از میزان آبدهی قنوات کاستتته شد و یکی پس از دیگری نیز شتدت گرفت، به 

های کشاورزی دشت کشاورزی در اراضی واگذار شده، فاتحه موازات توستعه خشتکیدند و به 
 آبخور قنوات کمیجان نیز یکی پس از دیگری خوانده شد. 

شتتود که از ها تخلیه میمیلیون مترمکعب از آب زیرزمینی توستتر چاه 54۹طورکلی به
 دستی و نیمه عمیق هستند.حلقه چاه  58۹7حلقه چاه عمیق و  8۹۹ها بین آن

 
امور بررستتتی منابع آب کمیجان به  منابع آبی محدوده ةآخرین آمتار و اطالعات درزمین 

 شرح زیر بوده است.
 

 نوع چاه
 تعداد

 حلقه

 ایدبی لحظه

 لیتر در ثانیه

 تخلیه سالیانه

 مترمکعب

 5۰۲5۳58۲۲ ۳.۹۳ 73۲ کشاورزی

 ۰748۲۲ 57 8 صنعتی

 3۳۹۲۲ .۹ ۹ شرب شهری

 ۳.۳4۲۲. ۹۲5 .۹ شرب روستایی

 ۰۳3۰37 58 . ماده پنج

 ۹۰3۹۹ -- ۹ خدمات 
 روز نشده است.آمارها قدیمی است و به توضیح اینکه

 
 منابع طبیعی استان ●

 مراتع و پوشش گیاهی  ●
ارتفاعاتی را که به دلیل زیاد بودن شتتیب و یا فراوانی ستتنگ امکان زراعت دیم و آبی میستتر 

ای بر روی این صورت گلههای خود را بهشتد و دام صتورت مرتع استتفاده می  ها بهزمیننبود، از 
چراندند. پوشش گیاهی این مراتع عمدتاً مرتعی است و از انواع: گون، درمنه، خوشك، مراتع می

بزی، میخك، پنیرك )حامام بیان، آجی بیان، ریشفرفیون، ورك، کما، کالمیرحستتن، شتتیرین 
(، خارزرد )ستتتار  ÜZƏLLİK(، کنگر، استتتفند )اوزللیك( )HAMAM KÜMƏCEجئ( )کومه

)ایت  (، خاکشیر، چاودار، نسترن وحشیYANNAX(، خارشتتر )یانناخ( ) SARE TİKAN) تیکان(
(، بورغا تیکانی ÇANAX SİNDİRƏN(، شتتتقتایق )چتاناخ ستتتیندیرن( )  İT BURNĖ) بورنئ(



 ۰5 
 

(BURĞA TİKANĖ( )(، گل ختمی )خئیری گولئXEYRİ GÜLĖ( قَیَق ،)QƏYƏQ ،ترشتتك ،)
 اند.( و دم اسب و... بودهXORUX DÜMMÜGĖ) (خوروز دومموگئ)

اند و به علل مختلف تخریب و این مراتع در طول تاریخ از تخریب و نابودی مصتتون نبوده
 ها تغییر کرده است.ترکیب پوشش گیاهی آن

 نشین روستایی بود وخو ترین اشتتتغال افراد و جوانان بیکار و کنی مهمخارکنی و بوته
ها ضتتمن تأمین ستتوخت مصتترفی منازل، نستتل ورك و خارشتتتر و  ها با کندن این بوتهآن

 چیدند.کنگرزرا از صحرا و بیابان برمی
های ها که به نام محلی ورك معرو  است، در زمان کندن سبز بود و دارای برگاین بوته

ای پاکوتاه بود که داد و بوتهکوچکی می های زرد وستتتبز و ریزی بود که در اواخر بهار گل
 شد.اندازه نخودچی تبدیل میهای آن به میوه کوچکی بهپس از مدتی گل

ای تغییر مرور رنگ پوستتتته آن به قهوههای کوچك در ابتدا ستتتبزرنگ بود و بهاین میوه
ند، چستتبی داشتها را که طعم شتتیرین و دلرستتید و ما آناصتتطالح مییافت و میوه بهمی

 هایخوردیم، البته فقر پوستتتش شیرین و خوراکی بود و داخل میوه پر از دانهچیده و می
 آمد.سفتی بود که به کار خوردن نمی

 
 وحش(زندگی جانوری )حیات ●

شد عبارت از: کل، بزکوهی، آهو انواع حیوانات وحشی که در صحراهای کمیجان دیده می
د، روباه، گرگ، کفتار، شغال، جیران مارال قوچ، میش، خرگو  خاکستتری، خرگو  ستفی  

ها کاستتته شتتد و به جمعیت  مرور از جمعیت آنوفور وجود داشتتت و بهکه درگذشتتته به
 ها اضافه گردید.انسان

شده بود که تعدادی از حیوانات های بستیار سترد و پربر  در برخی موارد دیده  در ستال 
به داخل روستتتا پناه برده بودند تا  وحشتتی از قبیل آهو و کل و میش کوهی و قوچ کوهی

ها ای دستت پیدا کنند که بعضی را افرادی گرفتار کرده و مدت بلکه به مواد خوراکی علوفه
های ستترد زمستتتان هم احتمال ورود حیوانات کردند. در شتتباز آن در طویله نگهداری می

های م از یور های مرغان هرفت و النهای مثل گرگ و شتتتغال به داخل روستتتتا میدرنده
ماند، حتی گرگ نیز چندین بار به داخل روستا حمله نصتیب نمی شتبانه روباه و شتغال بی  

ا  را )مرحوم امامعلی( نفوذ کرده و تعدادی از گوستتتفندان پرواری کرده و به درون طویله
 خفه کرده بود.
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زاغ از انواع پرنتدگتان نیز، کبوتر ستتتفید و چاهی )گؤگرچین(، کالغ ستتتفید و ستتتیاه،    
آبی )سو چیلیگی( بلدرچین )بیلدیرچین(، باغر  قارا،  )ستاخساققان(، گنجشك سار، پرنده 

شتتانه بستتر )بابابوك(، دارکوب )دمیر دومموك(، قازاالخ )چکاوك(، عقاب، شتتاهین، کرکس 
 توان نام برد. .. را می.)لَشخور( و

 
 آفات و حشرات  ●

نبور زرد احم و مراحم آنان بود: زانواع حشتتراتی که در زندگی مردم حضتتور داشتتت و مز 
 شپش ،(BİRRƏ) (بتتتتیررهکك )(، SAQQURQA) )کنه( ، ساققورقازنبور قرمز، زنبور سیاه

(، پشتتته، QARUNÇA(، قارونچا )مورچه( )MURGANAمورگانا( ))موریانه (، BİT) (بیتت )
 5(، تاپپول توپپولÇOSDANA) (چوستتدانا)ستتوستتك ستتیاه (، MİLÇƏKمیلچك )مگس( )

(TAPPUL TOPPUL ،) (مورمَلیك)مارمولك (MƏRMƏLİK)عرقی ، عقرب(( )ƏRQƏB ،)
 (.  SIÇAN) )سیچان( ( و مو İLAN( )ایالن) مار

 
 شکار و شکارچی و تاکسیدرمی  ●

های حیواناتی را شده و یا شاخخشك های بزرگ، جمجمهبر باالی ستردر بعضتی از خانه  
 ترساند. ها را میکرده بودند که ما بچهنصب

ترها تعریف ها را هرگز در صتتتورت زنده ندیده بودیم، ولی بزرگهتا، این حیوان متا بچته  
گوشتتت، از قبیل: بز کوهی، میش و ها انواع حیوانات وحشتتی حاللکردند که درگذشتتتهمی

 ها کمتر و کمتر شد. مرور تعداد آنشده است ولی بهقوچ و کل در صحرا یافت می
( و روباه QURTتوان از گرگ )ان ریزودرشتتتت، میازجملته حیوانتات وحشتتتی و خزندگ  

(TÜLKĖ( و شتتغال )ÇAQQAL(  و خرگو )DOVŞANو الك )( پشتTUSBAĞA و مار )
(İLAN (  و ستتوستتمار و مارمولك و مو )SIÇANو ستتگ آبی ) (SU İTĖ)  که در گالری(

 کرد( نام برد. قنوات زندگی می
 

  

                                                                                                                       
 .رنگ زیبانوعی سوسك بزرگ و هفت -5
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م بازتاب محیط در زندگی انسانی مرد
 زچلوی سابق(میجان )بشهرستان ک

 1محمود جباری
 

 :هدف
هتد  از نگتار  این مقتالته بررستتتی تأ یر طبیعت و محیر در زندگی انستتتانی مردم     
شهرستان کمیجان و چگونگی سازگاری مردم منطقه با طبیعت و نیز رفع مشکالت عدیده 

 در رفع مشتتکالتگیری از تفکر استتت که در این راستتتا از طبیعت و محیر طبیعی با بهره
 دهش ساخته بهره جسته و در نهایت منجر به سازگاری با طبیعت و خلق آ ار هنری و دست

است که بازتاب محیر را در ادامه روند محرومیت منطقه مورد  استت. همچنین سعی شده 
 بررسی قرار دهیم.

                                                                                                                       
در روستای فضل آباد برچلو است که تحصیالت ابتدایی خود را در همین  .53/5/5۹8 متولد محمود جباری -5

سومووور( به پایان رسانده است. وی که به دلیل شرایر  -روستا و مقطع راهنمایی را در روستای مجاور )سمقاور
از طریق  37 شود چندسالی را به صورت غیر حضوری به ادامه تحصیل بپردازد، در سالخاص زندگی مجبور می

عد از شود و بکنکور سراسری در رشته علوم اجتماعی مقطع کاردانی مرکز تربیت معلم خرم آباد پذیرفته می
در رشته دبیری جغرافیا مقطع کارشناسی  75فارغ التحصیلی و دو سال تدریس در روستاهای کمیجان، در سال 

ون گردد. وی هم اکنمجدداً به منطقه بزچلو برمی دانشگاه خوارزمی تهران پذیرفته شده و پس از اتمام تحصیل
اراك است و به مدت سه سال سرگروه در  جعرافیا در آموز  و پرور  ناحیه  ۰های ناحیه دبیر دبیرستان

گویند: عالقه حقیر نسبت به زادگاه و اراك بوده است. ایشان در مورد عالقه خویش به زادگاهشان چنین می ۰
ام به علت این است که بخشی از بهترین دوران کودکی و نوجوانی را در آن خطه گذراندهمردم و فرهنگ منطقه 

سازی بوده است. به و اینکه این منطقه سرزمین پر افتخار نیاکان و مردان و زنان قهرمان، هنرمند و سرنوشت
خود با عنوان روستای  آموز مقطع راهنمایی بودم، گزارشی از من راجع به زادگاهکه دانش 3۰طوری که در سال 

 نامه جهاد سازندگی که یك نشریه سراسری بود، چاپ شد.من )فضل اباد( در هفته
 اند.ایشان تاکنون سه بار به عنوان معلم و پژوهنده برتر استانی انتخاب شده



 ۰8 
 

 شهرستان کمیجان کجاست؟ ♦

دقیقه و  ۹4درجه و  8۳دقیقه تا  4درجه و  8۳شتهرستان کمیجان در طول جغرافیایی  
دقیقه قرار دارد. این شتتهرستان  3.درجه و  ۹8دقیقه تا  ۹5درجه و  ۹8عرض جغرافیایی 

ازلحاظ موقعیت مکانی در غرب استتتان مرکزی قرار دارد که از ناحیه جنوب به شتتهرستان 
تفر  و  های فراهان وشهرستاناراك و خنداب، از شمال به شهرستان ساوه و از مشرق به 

کیلومتر  7۲۲است. این شهرستان با وسعتی معادل همدان محدود شده مغرب به استتان از 
درصتتد مستتاحت استتتان را به خود  ./3مربع نهمین شتتهرستتتان استتتان استتت که حدود  

 است.اختصاص داده 
بخش  ۰شهر )کمیجان و میالجرد(،  ۰بر استا  تقسیمات کشوری این شهرستان دارای  

آبادی  78دهستتتان )استتفندان، وفس، خستتروبیگ و میالجرد( و    8جرد(، )مرکزی و میال
کار کنند و بیشتر اصطالحات به است. عمده مردم این شهرستان به زبان ترکی صحبت می

 باشد.رفته در این مقاله به زبان ترکی می
 
 محیط طبیعی و محیط انسانی کمیجان ♦

 مکانی روبرو هستیم:در مطالعات جغرافیایی با دو دسته پدیده 
گردد: محیر های انسانی )فرهنگی(. پس دو محیر مطرح میهای طبیعی و پدیدهپدیده

 های آن بر زندگی انستتانی تأ یرطبیعی و محیر انستتانی )فرهنگی(. محیر طبیعی و پدیده
دهد. پس گذارد و محیر انستانی نیز مجموعه محیر طبیعی را تحت تأ یر خود قرار می می

تانی انداز کوهسعنوان مثال چشمنستانی و طبیعی با یکدیگر رابطه متقابل دارند. به محیر ا
قان، آمره، عود آغاج، میدانك، فرك و کستترآصتتف آب و هوای روستتتاهای وفس، تکیه، چهر

 دهند که در این روستاها بار  نسبت به بقیه روستاها بیشتر است، بهخاصتی را نشتان می  
 هایهای پر آب، باغاست تا چشمهار  بر  بیشتتر باعث شده ویژه در روستتای وفس که ب 

باشتتتیم و علیرغم ستتتختی راه به علت های متنوعی در آنجا داشتتتته زیبا با درختان و میوه
صتتورت یکی از روستتتاهای تفریحی درآید که مردم شتتهر کمیجان و  کوهستتتانی بودن، به

گردند. ها و روستای وفس میههای مناسب راهی کوروستاهای اطرا  در تعطیالت و فرصت
ها ها و نوع فعالیت اقتصادی ساکنان آنآب و هوای خاص روستتاهای مذکور بر شتکل خانه  

گذارد. مثالً در روستتاهای با طبیعت کوهستانی که ذکر شد به علت ناهموار بودن  تأ یر می
ده از چوب درختان اند و با استفاها اکثر مردم شغل دامپروری و باغداری را پیشه کردهزمین

نه گواند. ناهمواری و شیب زیاد در اینها در ساختن منازل مسکونی بهره جستهو سنگ کوه
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وع ها از نکه ترکیب فیزیکی ساختمانطوریگیری روستاها مؤ ر بوده بهروستتاها در شتکل  
 باشد.پلکانی می

وفس که با ارتفاع  ویژه روستتتایغیر از باغداری و دامپروری در محیر این روستتتاها به 
 دستتتی فعالیت چشتتمگیری دیده متر از ستتطح دریاهای آزاد قرار دارد، در صتتنایع  ۰5۲۲

ای و دشتی قرار شتود و بقیه روستتاها و شتهرهای این شتهرستتان در موقعیت کوهپایه     می
متر از سطح  53.۲ای و شهر میالجرد که در ارتفاع دارند. شهر کمیجان یك شهر کوهپایه

باشد که استعداد و توان باالی کشاورزی را به آزاد قرار دارد با موقعیت دشتتی می دریاهای 
تواند از گذاری میهای هموار دارا است و در صورت سرمایهدلیل داشتتن آب فراوان و زمین 

ای یا دشتتتتی محیر خود بهره بیشتتتتری ببرد. بقیه روستتتتاها نیز دارای موقعیت کوهپایه
 ق به دو نظریه کلی اشاره مختصر خواهد شد:هستند. بر اسا  مبحث فو

گتذار مکتتب جبر محیطی که معتقد استتتت شتتترایر محیر طبیعی تأ یری   بنیتان  -5
یا  ا  را جبرگراییبینیکننده بر زندگی انسانی دارد و نظریات وی را جبری و جهانتعیین

ه نحو ب دانند. در این مکتب عقیده بر این است که محیر طبیعیمتکی بر جبر محیطی می
 های گروه انسانی است.کننده زندگی و حتی امکانات و تواناییبارزی، تعیین

گرایی در برابر تفکر مبتنی بر جبر محیطی معتقد استتتت که گذار مکتب امکانبنیان -۰
بینی باید از جاذبه طبیعت سخن گفت و بشر در برابر محیر طبیعی از در مقابل این جهان

کوشد تا از امکاناتی که طبیعت در اختیار  قرار پیوسته میدهد و خود واکنش نشتان می 
 گیرد. داده بهره

ها نیستتت، ولی آنچه مستتلم استتت مکتب جبر  ها، رد یا قبول آنقصتتد ما از بیان نظریه
محیطی را در خصتوص محیر شتتهرستان کمیجان بدان صورت که مورد تأکید پیروان آن  

ه در خطه شهرستان کمیجان )بزچلوی سابق( کننده دانست و همیشتوان تعییناست، نمی
های جغرافیایی بین انسان و طبیعت رابطه متقابل وجود داشته است که مانند ستایر محیر 

های وفس در عنوان مثال کوهاستتت. بهگاه در این کشتتاکش طبیعت بر انستتان غلبه نموده 
یعی که باعث عنوان یك پدیده طبغربی به-شتمال شتهرستتان کمیجان و در امتداد شرقی   

است. طبیعت بازتابی فراوان در آ ار انزوای جغرافیایی و در نتیجه عدم توستعه منطقه شتده  
شتتویم که محیر طبیعی نه هنرمندان داشتتته و اگر کار آنان را ازنظر بگذرانیم، متوجه می

 ها واست. بعضی از اقدامها نیز مؤ ر بودهتنها بر روی آ ارشتان بلکه در ستاخت مستاکن آن   
است امور انسانی این دیار که گاه در جهت سازگاری با طبیعت و گاه نشأت گرفته از آن بوده

  را متعاقباً به اختصار بیان خواهیم کرد.
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 های منطقه تاثیر بارز طبیعت در زندگی انسان ♦

های انسانی را درك نمود. درجه حرارت توان رابطه آب و هوا با فعالیتبا نگاهی دقیق می
آفرینند. های جدید فرهنگی میحوادث کتار دخیتل بوده و آب و هواهتای ختاص کانون    در 

است. محیر طبیعی، با و میر و زاد و ولد وی مؤ ر بودهدرجه حرارت بر زیست انسان، مرگ 
های باستانی و حتی نوع موسیقی رایج ارتباط تنگاتنگی دارد. حتی از رابطه استتقرار تمدن 

توان کیفیت مناسبات را درك کوهی و کوهپایه و دشتی میی، میانآغازانستان و موقع سر 
ها و علفزارها همگی در زندگی ها، کوهستتتانها، فالتکرد. نوع خاك و وستتعت آن، دشتتت

باشتتد. انستتان هنرمندی که در این انستتان و خلق آ ار هنری او در این ستترزمین دخیل می
ای استتت و در یان کوهی و کوهپایهمقوله مورد بحث استتت دارای موقعیت کوهستتتانی، م 

ها موقعیت دشتتتتی دارد. نباید در معرض انعکا  ا رات محیر در خلق آ ار بعضتتتی مکان
 های دورهنرمندان این دیار و انسان ساکن این سرزمین به زمان حال بسنده کرد و گذشته

 شده را از اذهان شست.را به بوته فراموشی سپرد و بعضی از امور فرامو 
کند، گهواره تنها نخستین لحظات آغازین زندگی که کودك این سرزمین چشم باز میاز 

بیند، گهواره را که از ستتاخته پدر  را میمأوایش پس از آغو  گرم مادر استتت و دستتت 
طناب دستت بافت تشکیل شده است و از دو طر  به چهارچوب درب یا نردبان وصل شده  

داند که باید از ستتتختی و تنگنا هتای آغتازین می  لحظته گیرد. و از و کودك در آن قرار می
رهایی یابد و با محیر خویش و طبیعت خشتتن مبارزه کند یا ناسازگار شود و با دست و پا 

خزد و در خارج از خانه از گِل، استتباب بازیبر روی گلیم و قالی دستتت بافت خواهر  می
دستی تند و هنرمندان صنایعساخسازد همان طور که بزرگانش خشت و آجر میا  را می

فرستتای داشتتتن آب آشتتامیدنی به مبارزه با گرمای طاقتبا ستتاختن کوزه برای خنك نگه
( را KƏNNĖ) ئتابستتتان برخاستتتند و باز هنرمندان این دیار با استتتفاده از خاك ر  کنن

 باشند.ویژه گندم را داشته ساختند تا در روزهای سخت ذخیره غالت به 
( YÜNG( و یونگ )KÖLƏCƏجه )(، کؤلهTULUXکند به تولوخ )م باز میزمتانی کته چشتتت  

های دور برای انسان این سرزمین داشته خصوصی درگذشتهکند که هرکدام استفاده بهنظاره می
کند و های شتتیری مثل کره و دوغ استتتفاده میاستتت. از تولوخ برای به دستتت آوردن فرآورده

( و یونگ اَلجك را از پشم HÖRMƏ CORABؤرمه جوراب )جه را از پشتم گوسفندان و ه کؤله
ها و روزهای سرد زمستان باشد. به ها و پاهایشان در شبکنند تا یاور دستگوسفندان تهیه می

( KƏLƏŞای بانام کلش )بندد و گیوه( میHÖRMƏ ŞALدور کمر شالی با عنوان هؤرمه شال )
باشند. پوست گوسفندان ذبح شده که در حین پوست ا  میبه پا دارد که بازتاب محیر زندگی

آمد و سوراخ و پاره نشده بود، پس از دباغی و کندن و جدا کردن از گوشتت ستالم به دست می  
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ت کردند، پوسدر محلول از بین برنده پشتم خواباندن )آشتا یاتوردماق( به دو شکل استفاده می  
شم کردند که پدار درست میبزرگ را خیلی هنرمندانه دوخته و یك پالتو بلند آستتین  ستالم و 

هایی گرفت و پوستینپوست به سمت داخل بود و در فصل زمستان و سرما مورداستفاده قرار می
 کردند.عنوان زیرانداز استفاده میکه پارگی داشت به

صورت گنبدی ساخت تا نه را بهاز گِل خشتت برای ستاختن خانه استفاده کرد، سقف خا  
صتتورت گنبدی استتت ستتایه باشتتد و همیشتته یك طر  ستتقف که به در گرمای تابستتتان

صورت کامل خارج شود که این هم نوعی همچنین آب باران در سقف به علت شیب زیاد به
 باشد.ا  میاز بازتاب محیر زندگی

ان بهره جست به این صورت از خاکستتر آتش برای شستن ظرو  و از بین بردن بر  زمست 
 که با پاشیدن خاکستر آتش بر روی بر  زمستان باعث آب شدن و از بین رفتن بر  شد.

از گل رُ  پس از نیش زدن حشتترات برای التیام درد استتتفاده کرده استتت. هنر دیگر   
انستتتان این دیار کهن ستتتاخت کوزه از گِل و ایجاد ستتتوراخ ریزی در کوز  گلی بود برای  

کرد. به این صورت که کوزه را پر از جای ساعت در آبیاری استفاده میکه بهان ستنجش زم 
کردند و این کوزه که دارای سوراخ ریزی بود با خالی شدن آب کوزه به اندازه توافق آب می

 کردند.عنوان ساعت استفاده میدو طر  به
ت جغرافیایی که ناشتتی از موقعیهای منابع آب شتتهرستتتان کمیجان  یکی از محدودیت

ز و ها در پاییباشد که بیشترین بار  در اغلب سالاستت، توزیع نامناستب زمانی بار  می  
کش این شتتد. کشتتاورزان زحمتها تبدیل به ستتیل میزمستتتان بود که با آب شتتدن بر 

سازی آب عالوه بر کاهش خطرات سیل، کمکی نیز به رفع نیاز خودشان سرزمین با ذخیره
نمودند تا محصوالت کشاورزی و باغی را از تشنگی نجات دهند و آن گؤل یدر اواخر بهار م

(GÖL نمودن آب بته )  های قنات بود که امروزه همان تغذیه مصتتتنوعی منظور تغتذیته چاه
 شود.های زیرزمینی نامیده میآب

( در تهیه شیره انگور است و آن به این صورت است که AĞ TURPAQتورپاق ) آغ استفاده از
تورپاق نرم و الك شده را به  آغ ویس مقدار یك کاسه معمولیاز له کردن دانه انگور در چئلهبعد 
کنند تا از پف کردن و تر  شتتدن جلوگیری کند و ستتپس های انگور له شتتده اضتتافه میدانه
های ریزبافت ریخته شده تا صا  تورپاق مخلوط شده به کیسه آغ های له شتده انگور که با دانه

.. در داخل کیسه مانده و مایع .های انگور وهای دانهك و سایر امالح اضافی مثل هستهشود و خا
شود و غذای بسیار مقوی و خوشمزه و کامالً طبیعی آید که شیره نامیده میدستت می زاللی به

 است که حتی یك درصد نیز مواد شیمیایی به آن اضافه نشده است.
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 تورپاق برای آغ نستان این سرزمین در استفاده از ا  در هنر ابازتاب دیگر محیر زندگی
باشتتد. همچنین تنور رسی را با اضافه کردن موی جای گچ میستفید کردن داخل منزل به 

حیوانات با گل محکم ستتاخته استتت. البته مراحل تهیه شتتیره انگور با زحمت زیادی همراه 
 باشد.است که مجال توضیح در این مقاله نمی

( برای مقاوم ستتاختن GÖG TORPAQخنجین از گؤگ تورپاق )روستتتاهای دهستتتان  
اند. انسان دیروز این دیار ها در مقابل جلوگیری از چکه آب باران بهره جستهبام خانهپشت 

در کوهستتان و دشتت و دره تولد یافت و فهمید که امرار معا  در صورت سازگاری و گاه   
که برای استتت تفکر انسان این سامان  مقاومت و تال  در طبیعت میستر خواهد بود و این 

( تعبیه کرده و اطرا  تنور را با شن و خاکستر پر KÜLBƏتنور رستی هواکشی بنام کولبه ) 
کرده تا اکستتتیژن الزم به آتش رستتتیده و از رطوبت و نم نیز در امان بماند و از این تنورها 

ستان تنورهای کوچکی برای پختن نان استتفاده کرده است و برای گرم کردن منازل در زم 
بنام تنور کرستتی در وستتر اتاق ایجاد نموده و از چوب و تپاله گاو و گوستتفندان به مقابله  

( را در BACAستترمای زمستتتان رفته و برای جلوگیری از مستتمومیت در مقابل گاز باجا )  
ستقف اتاق تعبیه نموده استت تا تهویه صتورت بگیرد. در ستتاخت مستتکن برای استفاده از    

ا های مستتکونی رآفتاب در زمستتتان و مقابله با گرمای آفتاب در تابستتتان اکثر خانهگرمای 
های نشتیمن زمستتانی رو به آفتاب و اتاق نشیمن   صتورتی ستاخته استت که اتاق   تقریباً به

تابستتانی تقریباً بیشتتر اوقات روز سایه بودند و از کاه گندم و جو برای ایجاد چسبندگی و   
 است.ها استفاده کردهبل باران و سقف و بدنه ساختمانمقاومت کاهگل در مقا

انستتان هنرمند روستتتاهای وفس، چهرقان، کستتر آصتتف و دیگر روستتتاهای کوهستتتانی، 
ها را صا  و هموار کرده و در سازی به کار بسته، آنهای منطقه را تراشیده و در خانهسنگ
)آسیاب دستی( را جهت آسیاب های آبی مورداستفاده قرار داده است. دستار سنگی آسیاب

کار بستتته استتت و زمانی برای رهایی از تاریکی از ستتنگ )چاخماق( برای  گندم و غالت به
 عنوان یكصتتتورت فتیله و از روغن گیاه کرچك بهای بافته بهایجاد جرقه و از پنبه رشتتتته

ایجاد جرقه  ( قرار داده و باMUŞĖ) ئای بنام موشمایع چرب کننده رشته پنبه را در وسیله
 خود را از تاریکی نجات داده است.

عنوان زمانی که با گوستفندان برای چَرا به صحرا رفته برای استفاده از شیر گوسفندان به 
افتد که به این تغذیه و برای داغ کردن شتتیر دوباره به فکر استتتفاده از ستتنگ و آتش می  

صتتورت استتت که بعد از  شتتود و آن به این( گفته میSEYNAQغذای خوشتتمزه ستتئیناق )
ها را ها را در آتش قرار داده و پس از داغ شدن کامل سنگ آنشتستتن چند تکه سنگ آن  
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آید. همان کاری که انتدازنتد و شتتتیر در عرض چند  انیه به جو  می  در ظر  شتتتیر می
 دهند.های برقی امروز انجام میدستگاه

شد استفاده کرده، برای پوشش می ای که در منطقه کشتتتدر ریستندگی و بافندگی از پنبه 
 ( را با هنرمندی زنان و مردان این خطه تولید کرده است.BEZخود با استفاده از پنبه بئز )

( برای رنگ سبز و از VƏRƏKبرای رنگ کردن بئز از پوشتش گیاهان محلی مثل ورك ) 
بهره مرغ برای ایجتاد چستتتبنتدگی و مقاومت بیشتتتتر   کتاه برای رنتگ زرد و از زرده تخم  

ای استفاده کرده به این صورت که استت. و همچنین از پوست گردو برای رنگ قهوه جستته 
داد بئز یا هر بافتی دیگر را در آن قرار داده تا رنگی پس از جوشتتتاندن رنگی را که پس می

اند و در نقشتتته قالی، دوزر شتتتود و جاجیم و فر  بافته که هرکدام از طبیعت الهام گرفته
(DOZƏRبا ،)( لوقBALUQ( کناره، اَرشتتین یاروم، خرك ،)XƏRƏKو ). که همگی نشأت ..

 گرفته از محیر طبیعی، اجتماعی، فرهنگی وی هستند.
صورت خوراك مصر  کرده است و از گیاهان برای بهبود امراض دارو به دست آورده یا به

( یا همان KƏKLIK OTEاز پونه و بارهنگ برای تستتتکین درد دل پیچه و از ککلیك اوتئ )
برای نگهداری و ذخیره خیلی از  .عنوان خوراك مصتتر  کرده استتت آویشتتن و برگ مو به

در فصتتل زمستتتان استتتفاده کرده است. مثل را ها و گیاهان را خشتك نموده و از آنها  میوه
جای رب گوجه و غذاهای خشتتتك کردن گوجته فرنگی و استتتتفتاده در غذاهای محلی به  

 برد.( سرخ کرده و در فصل سرما از آن بهره میQOVURMAگوشتی را بنام قووورما )
های نازك و باریك درخت چنار بافته است. برای نگهداری میوه سبدهای مختلف از شاخه

است. زن این خطه در آشپزی رشته از خمیر ساخته پلو و غذاهای محلی دیگر را زینت داده
( VƏRKEVAZ(، ورکئواز )QAZYAĞEزن هنرمند این سرزمین در هنر آشپزی از قازیاغئ )

 است.و ککلیك اوتی در ساخت غذاهای فصل بهاره بهره جسته 
دستتت هنرمندان از درخت گردو، درب و پنجره ستتاخته و با دنبه چرب نموده تا مانع از  
ترك آن در ا ر رطوبت گردد. روستتتای وفس مظهر روستتتاهای فعال استتت که هنرمندان   

 چوبی و گیوه در منطقه زبانزد عام وخاص بودند. های وفس در ساخت درب و پنجره
های چوبی ( که دارای چرخ(ÇANبرای خرمنکوبی، از چوب ماشتینی ساخته به نام چان  

و صتتندلی چوبی استتت که به چارپایان متصتتل بود و چارپایان با کشتتیدن چان باعث خرد  
( و استفاده LAVAŞUNهای غالت شده و هنر دیگر استفاده از چوب الواشون )شتدن ساقه 

از جهت باد در تفکیك غالت از کاه در ستاعات و موقع خاصتتی از تابستان است. برای خرد  
های محیر اطرا  خود ( را از ستتتنگDƏSTARویژه گندم و جو دستتتتار )کردن غالت به 

 ساخت تا بتواند نان و سایر مواد غذایی موردنیاز خود را تأمین کند.
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( بود که برای حمل وسایل CUVAL( و جووال )TORBA)بافت زن این منطقه توربا دست
 پوشیدند... برای مقابله با سرما می.شود و هؤرمه جوراب والزم در مزرعه استفاده می
که در محیر کوهستتانی به یادگار مانده است، در بعد فرهنگی  زیباترین چیرگی انستان  

( امامزاده شتتتاهزاده QALINCAباشتتتد و آن در بلندترین نقطه منطقه در قله قالینجا )می
العبور بودن مستیر امامزاده ستالها است که عاشقان   باشتد که باوجود صتعب  حستین)ع( می 

بیت با پای پیاده از ستتینه کوه که دارای شتتیب زیاد استتت برای عرض ارادت با زحمت اهل
اع رستتتاندند. آری دستتتت انستتتان هنرمند گنبدی زیبا را در ارتففراوان خود را به آنجا می

بلندترین قله منطقه به نمایش گذاشتتته استتت. وقتی انستتان در فصتتل تابستتتان خود را با  
پرسد که انسان چگونه بر محیر سخت کوهستان رستاند از خود می زحمت زیاد به آنجا می

د گوید شایاست؟! آنجاست که با خود میچیره شده و مصالح ساختمانی را به اینجا رسانده 
 ند بر سختی محیر چیره شود.تواعشق و اراده می

بارزترین بازتاب محیر که بیشترین تأ یر را در ادامه روند محرومیت منطقه داشته است، 
توان به تأ یرات محیر موقعیت جغرافیایی شهرستان کمیجان است که در مواردی چند می

 در زندگی انسان اشاره کرد.
زوای منطقه شده و مانع از ارتباط عنوان یك پدیده طبیعی باعث انهای وفس بهنقش کوه -5

عنوان نمونه باید برای سفر به تهران از شود. بهیافته مثل تهران میآسان با مناطق توسعه
که گردد درحالیباشد استفاده می KM ۹7۲طول  قم که به -اراك -مسیر کمیجان

یر توانست مسساوه می-آبادغرق-کمیجان مرکز شهرستان از طریق روستای خنجین
و نیم ساعت کاهش دهد ولی محیر کوهستانی مانع از  و نیم ساعت را به سهکنونی پنج 
های وفس باعث شده منطقه در موقعیت ویژه کوهاست. محیر جغرافیایی به این امر شده

های ارتباطی، ای قرار گیرد. این وضعیت باعث فرار سرمایه از منطقه، دوری از راهحاشیه
است و لذا خارج ساختن منطقه از انزوای .. شده.گذاری دولتی و خصوصی ودوری از سرمایه

های ارتباطی بسیار ضروری و مطمئناً باعث توسعه منطقه خواهد جغرافیایی و توسعه راه
 شد.

های پی در پی و خشك شدن قنوات و در سالینبود رودخانه دائمی، کمی بار ، خشك -۰
کثر کند که ایان را مجبور به ترك روستاهایی می باتی درآمد، روستاینتیجه قلت و بی

روستاها دارای برق سراسری، آب لوله کشی، تلفن، جاده آسفالته، حمام بهداشتی و مدرسه 
باشد و با مهاجرت روستائیان به شهر، بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده نو ساخت می

 است.ده .. بال استفاده مان.و مدار  نوساخت و حمام بهداشتی و
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ای از تأ یر محیر در آ ار مردان و زنان هنرمند این سرزمین بود که تمام آنچه ذکر شد شمه
زیباترین هنر آن را در امامزاده شاهزاده حسین)ع( در بلندترین قله منطقه به یادگار 

که  توان دیدترین بازتاب محیر را در مهاجرت روستائیان به شهرها میاست و تلخگذاشته
طور که ذکر شد محیطی هستند. انسان امروزی با استفاده از عقل و تفکر همان یل اندال

 اهلل.(شا   ترین آن را به بهترین تبدیل کند )انتواند تلخریزی علمی میو برنامه
 
 های به کار رفته در این مقالهمعانی بعضی از اصطالحات و واژه ●

 
 شود.انبار ذخیره گندم و جو در منزل که از گل خاك ساخته می کننئ:
شود و از آن برای به دست آوردن دوغ و همان مشك که از پوست گاو ساخته می تولوخ:

 شود.کره استفاده می

دار پوست گوسفندان ذبح شده که خیلی هنرمندانه دوخته و یك پالتو بلند آستین :هجهلؤک
پوست به سمت داخل بود و در فصل سرما مورداستفاده قرار کردند که پشم درست می

 گرفت.می

عنوان ماده اولیه برای تهیه خامه فر  و توان بهکه از آن میپشم گوسفندان  یونگ:
 .. استفاده کرد..های گرم، دستکش ولبا 

 بافت از پشم گوسفند.جوراب دست هؤرمه جوراب:

 بافت از پشم گوسفند.دستکش دست یونگ الجک:

 بافت از پشم گوسفند.شال دست هؤرمه شال:

آمد و روستای وفس در این زمینه دست میگیوه، تمام مواد اولیه در محل زندگی به کلَش:
 نمونه است.

جای گچ و همچنین برای های نشیمن بهخاك سفید که برای سفید کردن اتاق آق تورپاق:
 کردند.تورپاق استفاده می آغ ز خاك الك شدهتهیه شیره انگور ا

سازی پشت بام منازل خاك سبز رنگ که برای مقاوم (:YAŞUL TURPAQ) قیاشول تورپا
 ود.ششود، این خاك بیشتر در اطرا  خنجبن یافت میدر مقابل بر  و باران استفاده می

 م روشن بودن.منظور تأمین اکسیژن موردنیاز کف تنور هنگاهواکش تنور به کولبه:

 منظور تهویه هوا.منفذی بنام باجا در وسر سقف اتاق، محل پخت نان به باجا:

در بیابان سنگ سیاه را پس از شستن به وسیله آتش داغ کرده برای جوشاندن  سئیناق:
 دند.کرعنوان غذای ظهر یا همان نهار استفاده مینمودند تا بهشیر گوسفندان استفاده می

شد و های دستی محلی بافته میکردن پنبه به وسیله چرخیك نوع بافتنی که با رشته بئز:
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 کردند.عنوان پوشش برای بدن استفاده میاز آن به

 های ریز.یك نوع گیاه خاردار با برگ ورک:

 های مختلف.بافت محلی در اندازههای دستفر  ..:.دو زر، بالوق، ارشین یاروم، و

های بهاری محلی که در تهیه غذاهای محلی سبزی ..:.ا )یارپوز( وککلیک اوتئ، پوین
 گیرد. مورداستفاده قرار می

کرده صورت سرخمنظور نگهداری طوالنی در فصل زمستان بهگوشت گوسفند را به قووورما:
 کردند.نگهداری می

الت غ یك چنگك چوبی که با آن پس از خرمنکوبی زمانی که وز  باد مالیم بود الواشون:
 کردند.را از کاه جدا می

رد شکل و گایصورت دایرهنوعی آسیاب دستی کوچك متشکل از دو قطعه سنگ به دستار:
کردند که سنگ زیرین را روی زمین که برای خرد کردن غالت از آن استفاده می

خواباندند و سنگ رویی که در مرکز  سوراخی با قطر بیش از دسته بیل داشت روی می
دادند و یك سوراخ دیگر دادند و این سنگ را بر روی سنگ زیرین حرکت میار میآن قر

دادند هم بر روی سنگ رویی نزدیك محیطش قرار داشت یك دسته چوبی در آن قرار می
کردند. غالت را نیز از سوراخی که در مرکز و برای چرخاندن سنگ رویی از آن استفاده می

 چرخاندند.استفاده از دسته چوبی سنگ رویی را میریختند و سپس با قرار داشت می

بافتند و برای حمل و نقل علوفه و .. می.های محلی که از تکه پارچه وبافتنی توربا، جووال:
 شد. غالت از آن استفاده می
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 روستای وفس، زیبا اما ناشناخته
 محمود جباری

 

 
غربی استتتان مرکزی و شتتمال شتتهرستتتان کمیجان در طول روستتتای وفس در شتتمال 

 ۰۰۲۲درجه شمالی با ارتفاع  ۲.:۹8درجه شرقی و در عرض جغرافیایی  ۰۰:8۳جغرافیایی 
کیلومتر  54و تا شهر کمیجان  5۰۲متر از ستطح دریا قرار دارد. فاصله روستا تا شهر اراك  

ای از تاتی محستتوب و شتتاخه های قدیمی ایرانیكباشتتد و گویش اهالی وفس از لهجهمی
وهوای معتدل و نسبتاً سرد است و شغل های مرتفع دارای آبشتود. به دلیل کوهستتان  می

  باشد.کشی و نجاری میچینی، تختمردم کشاورزی، باغداری، گیوه
ترین مستتیر عبور از شتتتهر کمیجان استتتت که در  برای رفتن به وفس بهترین و مطمئن

دارد، باید گذر کرد. جاده آستتفالت روستای تکیه را که با شیب جنوب روستتای وفس قرار  
 نوازکنیم. تکیه روستایی کوچك ولی با مردمی مهمانشتتود، حرکت میمالیمی شتروع می 

ای را ادامه اند. بعد از تکیه باید جادههای زراعت، دامداری و باغداری مشغولاست که به کار
باشتد. اما عظمت و ستترستتبزی کوهستان و  میدهیم که دارای چندین پیچ و شتیب تندی  

و  گاوزبان، کاسنیهای بهاری نظیر نستترن، الله، گل بنفشه و گیاهان دارویی گل وجود گل
هایی چون پیاز کوهی )داغ سوغانئ( جعفری، تره کوهی )وَرکیواز(، صدای مومیایی و سبزی

ها باعث (، بلبل و مشاهده پرواز عقابQİRQEYLİK( قرقاول )KƏKLİKپرندگانی مثل کبك )
وخم و شیب جاده زیاد احسا  شتود تا خستتگی از جسم و روح انسان دور شده و پیچ  می

توان با قدم زدن و دقت کافی نشتود و اگر اهل تحقیق مطالعه گذشته زمین نیز باشیم، می 
نشین ه درنتیجه تههایی را پیدا کنیم، چون این کوهستان از نوع رسوبی آهکی بوده کفسیل

طورکلی این منطقه بخشی از یك اند. بهشدهشتدن امالح دریا در دوران )ترشیاری( تشکیل 
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 طور آرام وشناسی الیگومیوسن و ائوسن بهباشد که در دوره زمینحوزه رستوبی وستیع می  
های وفس به اند. در کوهکردهگستتترده بر روی پی ستتنگی از دوره زمانی ژوراستتیك رستتوب

های وئردلیگئ های طبیعی وجود دارد. ازجمله غارهای آهکی و دولومیتی غارلتت ستتتازه ع
(VERDƏLİGĖباغ مراد در کوه قلعه کهنه و ،)....   این کوهستتتان دارای حیوانات وحشتتی و

رویه در حال انقراض استتتت که البته به علت شتتتکار بی ...و جتانورانی مثل بز کوهی، آهو 
 توان دید.مثل گرگ، شغال، روباه و... را می باشد و حیوانات دیگرمی

رستتیم که چشتتمه بسیار کوچك پس از طی مستافتی کم از روستتای تکیه به محلی می  

( ĖZƏGIL BULAĞ) 1آبی در آنجا روان است، به زبان محلی این چشمه را زَگیل بوالغئکم

 گویند. می
است. خواص طبی  این چشمه کوچك به دلیل خاصیت طبی از اهمیت خاصی برخوردار

های دستت و صورت و بدن است. اهالی روستای تکیه  برده بر طر  کردن زگیلچشتمه نام 
کنند. اهالی آب این چشتمه را در زمستان ذخیره و در تابستان برای کشاورزی استفاده می 

اند که در زبان صتتورت ستتد خاکی کوچك درآورده محل دور تا دور چشتتمه را با کندن به
باشد که کشاورزان آب شتتود. گؤل محل جمع شتتدن آب می( نامیده میGÖLمحلی گؤل )

 گؤلدهند و داخل ذخیره شتتده و جمع شتتده را با نوبت مورداستتتفاده کشتتاورزی قرار می 
های بسیاری روئیده و دور تا دور  را درختان سخت و بادام فراگرفته که منظره زیبایی نی

های ها در تابستان برای تفریح به این محل و قسمتکند و اهالی کمیجان و روستاایجاد می
 روند. زیبای دیگر کوه می

وخم است که تمام های پر پیچصتورت سترازیری و تپه  بعد از گذشتتن از این محل راه به 
طر  مانندی بههای کوچك و بزرگ فراگرفته استتت. نرستتیده به کوه راه کجکوه را صتتخره
خوردگی پهن و صورت چینهای است بهنه کوه همچون دررود. ویستان در سیویستتان می 

فرورفتگی که چشتمه آب زالل سترد گوارا در آن روان استت. هوا در آنجا حتی در تابستان    
 هاهای قدیم که یخچالی موجود نبوده، مردم در تابستانباشد. در زمانهم بستیار خنك می 

ست. آب گرفته اتر برای اربابان صورت میآورند و البته این کار بیشاز ویستان بر  یخی می
کشی توسر اهالی روستای تکیه جهت آشامیدن مورد وسیله لولهبرده )ویستان( بهمحل نام

گیرد کته بتاوجود این آب، روستتتتتائیان تکیه احتیاجی به آب یخچال    برداری قرار میبهره
راه باریکی که توستتتر  نتدارنتد و دور تا دور ویستتتتان را درختان بادام و چنار فراگرفته و  

                                                                                                                       
 و بالغ یعنی چشمه کوچك و کم آب و روان که خودجو  است. سَگیل به زبان ترکی یعنی زگیل -5
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ها ایجاد شده به این محل الستلطنه حاکم وقت منطقه به شتکل پله پله روی صتخره   عاصتم 
شتتود. در هر نقطه کوه درختان بادام موجود استتت که درختان بادام در کوه در  منتهی می

 ۲۲.الستلطنه )واقف زمین بیمارستان قد  اراك( حدود  زمان رضتاخان توستر بانو قد   
ن صورت رایگاو ستالها است که این درختان به  طور پراکنده کاشتته شتده  بادام به کیلوگرم

 گیرد.مورداستفاده عموم مردم قرار می
ها و ها، علفخصتتوصتتیات دیگر کوه قلنجه این استتت که در کوهپایه و دامنه کوه ستتبزه 

ارویی چون .. گیاهان د.هایی چون الله، نستتترن، گل بنفشتته و گلروید. های زیادی میگل
روید و های مخصتتتوص میگاوزبان، کاستتتنی و مومیایی هم درروی صتتتخرهبنفشتتته، گل

ها و گیاهان ها و گلهای کوهی مثل پیاز کوهی، جعفری، تره کوهی و بسیاری سبزهسبزی
ها شتتتناخت دارند و در این کوه یافت قیمتت که اهالی محل بیشتتتتر روی آن داروئی گران

تیغی، لنجه حیوانات و جانوران بستتتیاری مانند: بز کوهی، آهو، جوجهشتتتوند. در کوه قمی
 کنند.عقاب، بلبل، خرگو  و... زندگی می

قله قلنجه مقبره گنبدی شتتکل حاج رضتتوان )شتتاهزاده حستتین )ع((  در بلندترین نقطه
شتتتود. حتتال در کنتتار مقبره قرارگرفتتته استتتت. این مقبره از هر نقطتته منطقتته دیتتده می

های بسیار بزرگ بنانهاده شده است که سقف گنبدی آن ایم. مقبره بر روی صخرهقرارگرفته
ها ی قله نمایان استتت. مستتیر رفتن حاج رضتتوان تا ستتال ترین نقطهچون نگینی در مرتفع

العبور بودن فاقد هر نوع امکانات بود، ولی به همت جهاد ستتتازندگی وقت عالوه بر صتتتعب
هایی جهت استتکان در رو، حجرهبر احداث مستتیر ماشتتین  )دهه هفتاد( و افراد خیر عالوه

شتتده استتت که زاده شتتاهزاده حستتین )حاج رضتتوان( احداثبلندترین قله منطقه در کنار امام
های بهداشتتی، برق سراسری و وسایل بازی کودکان است که  دارای آب آشتامیدنی، سترویس  

رت خانوادگی یا گروهی را نیز فراهم صتتوها بهعالوه بر زیارت، امکان استتکان شتتبانه در حجره
توان عالوه بر تماشتای ستتارگان و زیبایی آسمان شب از هوای   نموده استت. در این مکان می 

انگیز تجربه ای دلهها در محیر کوهستتتان خاطردوراز هیاهوی شتتهردلپذیر و محیر آرام به
ه نتتام وئردلیگئ انگیزی بتتکرد. در ستتتمتتت چتتپ کوه قلنجتته در ارتفتتاع بتتاال غتتار شتتتگفتتت

(VERDƏLİGĖ.وجود دارد که اطالعاتی از چگونگی بنا یا به وجود آمدن آن در دست نیست ) 

دارد که آیا بشتر قادر به حفر چنین غاری  ای را به شتگفتی وامی هدیدن این غار هر بینند
هستتتت یا نه؟ این غار در ارتفاع باالیی قرار دارد و تاکنون کستتتی از داخل آن اطالعاتی به 

متر مشخص است. در پایین این  ۹دست نیاورده. از بیرون فقر مدخل ورودی غار به عرض 
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عمق بستتتیار زیاد قرارگرفته که تاکنون چند تن از افرادی که به این دره  هتای به غتار دره 
اند. در ته این دره دو درخت تنومند و سرسبز وجود دادهاند جان خود را ازدستشتده پرتاب

دارد که چشتتمه کوچك روانی در دور این درختان روان استتت. این محل به نام محل خرره 
خیرره به زبان ترکی یعنی خشن، آغاج هم به معنی  آغاجی )خیرره آغاجی( معرو  استت. 

باشند. از این محل که بگذریم، در ادامه راه به وسر دو درخت و این درختان فاقد میوه می
رستتیم. گردنه بستتیار خطرناکی استتت گذرگاه )گدیك( نام دارد،   کوه چهرقان و وفس می

ه در زمستتتان همیشه سرد برده که در تابستتان و چ گدیك یعنی ستردترین نقطه محل نام 
 شویم. وفس، سرزمینطر  وفس سرازیر میباشد. بعد از پشت سر گذاشتن این محل بهمی

محروم و دورافتاده! وفس ستترزمین ستترستتبزی، وفس ستترزمین باغداری، وفس ستترزمین  
های های معطر قرمز، گالبی، خرمالو، آلو، سیبری، امرود، گردو و بادامهایی چون سیبمیوه

های مذهبی، (، وفس، سرزمین احیا  سنتAğ suسو ) آغ اغذی. وفس سترزمین چشتمه  ک
دوزنتتد، هنوز دوزان وفس میآالیش. هنوز گیوهوفس ستتترزمین مردمتتان بتتاصتتتفتتا و بی 

کنند. هنوز زنان های ستتنتی را به تن میخوانند. هنوز مردمان لبا خوانان وفس میتعزیه
 ها است.ز وفس شاهد محرومیتبافند و هنووفس جاجیم و قالی می

العظمی شیخ عبدالنبی وفسی، سرزمین اولین اهللرستیم وفس سترزمین آیت  به وفس می
شتهید مشروطه شهید سید عبدالحمید سجادی وفسی و هنوز انزوای جغرافیایی شهرستان  
کمیجتان باعث ادامه روند محرومیت وفس و شتتتهرستتتتان کمیجان و هنوز مردم وفس و  

یجان منتظر تستریع در اجرای مصوبه سفر اول استانی هیئت محترم دولت  شتهرستتان کم  
نهم مبنی بر احداث جاده وفس و جاده همدان و ساوه هستند تا با خروج وفس و شهرستان 

 کمیجان از انزوای جغرافیایی بتوان بخشی از محرومیت شهرستان را جبران کرد.
مسکونی و باغات روستا را احاطه هایش مناطق وفس روستتایی کوهستتانی است که کوه  

 .۰78ترین قلته منطقه با ارتفاع  کیلومتری جنوب وفس مرتفع 3انتد. کوه قلنجته در   کرده
کیلومتری شتتمال  53متری در  ۲..5های آزاد و دشتت انجمن با ارتفاع  متر از ستطح دریا 

لومتر وجود کی 5۲هایی با طول بیش از وفس قرار دارد. بین قله قلنجه و دشتتت انجمن دره
های متعددی دارد که مناطق مستتکونی و باغات وفس در این دره ستترستتبز زیبا با چشتتمه 

 شده است.واقع
وهوایی و متر استتت که باعث تنوع آب 5۰۲۲اختال  ارتفاع بین قلنجه و دشتتت انجمن 

ترین قله منطقه )قلنجه( در نزدیکی وفس پوشتتتش گیاهی شتتتده و با توجه به اینکه بلند
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ده است، بیشترین بار  و کاهش دما در منطقه مربوط به وفس است. به همین علت شواقع
.. استتت. همچنین به علت ارتفاع، .ستتو، کهریز و آغ های پرآبی مثل چشتتمهدارای چشتتمه

 باشد.ترین تابستان منطقه نیز در وفس میترین زمستان و خنكسرد
خصتتوص گردو، مندی )بهوهوایی به حدی باعث رشتتد درختان تنوشتترایر مناستتب آب 

های دره تراکم درختان مانع تابش مستقیم نور زردآلو( شتده استت که در بعضتتی از بخش  
های گرم تابستتتان کل روز ستتایه بوده و محلی زیبا و دلپذیر برای خورشتتید شتتده و در روز

صتتورت پلکانی که در های روستتتایی بهو استتتقرار خانه باشتتد )محله کهریز(استتتراحت می
 های این روستا است.اند، از دیگر زیباییحاصره درختان و باغات زیبایی قرارگرفتهم

آوری محصتتوالت باغی های انگور و جمعاما پاییز وفس بارنگ ارغوانی برگ درختان و باغ
های خداوندی جلوگیری از بین رفتن نعمت اند تا ازتوستتتر زنان و مردان پیر که در تال 

اندارد و های استراوانی محصتوالت باغی و نبود صتنایع تبدیلی، نبود انبار  کنند، با توجه به ف
رود و وفسی تالشگر همچنان از دوری از بازار مصر ، مقدار زیادی از محصوالت از بین می

همه برد که نتیجه آن مهاجرت جوانان از روستتتا استتت که در کنار آندرآمد پایین رنج می
ای از ههای وفس در این چند ستتطر مثل قطرود. زیباییشتتزیبایی باعث رنجش انستتان می

روستتتا انتظاراتی از مستتئولین و میهمانان و   نواز ایندریا استتت. مردم زحمتکش و مهمان
تر مصوبات سفر خصتتوص در رابطه با اجرای ستتریعمستافران دارند. اول اینکه مستئولین به  

 -در احداث جاده وفس به همدانسریع خصوص تاستتانی دولت نهم درباره توسعه وفس به 
 ساوه ایجاد اشتغال برای جوانان توجه بیشتری داشته باشند.

نواز که پذیرای میهمانان و مسافرانی هستند این است های میهمانو اما انتظار دوم وفسی
.. خودداری نموده .که در استفاده از طبیعت از روشن کردن آتش در زیر درختان و باغات و

استتتفاده از آتش حتماً موقع ترك محل آتش را خامو  کنند. از شتتکستتتن   و در صتتورت
درختان و ریختن زباله دوری کنند، چراکه معتقدند که انستتتان خلیفه خداستتتت و خداوند 

هایی های آدمی را برآورده ستتازد و به انستتان ویژگی انستتان را طوری آفریده که همه نیاز
برد و در جستتم و جان خود نشتتاط و شادابی پدید بخشتیده که بتواند از این مواهب بهره ب 

 آورد.
آیه به نحو مستتتقیم یا غیرمستتتقیم به موضتتوع طبیعت و    4۲۲خداوند در قرآن کریم 

 سازد.کرده و استفاده صحیح از آن متوجه میهای طبیعی اشارهپدیده
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فال را از شتوند و قرآن کریم آشکارا ان ها و مراتع از انفال محستوب می ازنظر فقهی جنگل
ای پیامبر از تو درباره انفال  فرماید،داند. ستتتوره انفال آیه یك میآن خدا و رستتتولش می

ها و...( از آن خدا و رستتتول خدا ها، مراتع، رودخانهها، جنگلپرستتتنتد بگو: انفتال )کوه  می
است. قرآن « فساد در زمین»ها از مصتادیق روشن  باشتد. قطع درختان و تخریب جنگل می
هایند مفستتد ها و نستتل حیوانات و انستتانها، مزرعهانی را که در پی نابود کردن جنگلکستت
 (.۰.۲داند )سوره بقره آیه االرض میفی

، زیستبه امید روزی که با ارتقای دانش و بینش مردم نستتبت به اهمیت حفاظت محیر
 وفس برای همیشه زیبا و سالم بماند. به امید آن روز.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منابع:

 قرآن کریم -5

 تفسیر المیزان عالمه طباطبایی -۰
 های ایران دکتر پاپلی یزدیفرهنگ آبادی -۹
 تحقیقات میدانی نگارنده -8
های بخش وفس )بزچلوی سابق( با ای روستاشتناستی دانشگاه خوارزمی: جغرافی  نامه کارپایان -.

آباد(. محمود جباری دانشجوی فضلمرکزیت شهر کمیجان. استان مرکزی )مطالعه موردی روستای 
 رشته جغرافیا.

3 - www.googleearth.com 

http://www.googleearth.com/
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 1ورسوم و باورهای آنخمار باغی و برخی آداب
 اعظم رسولی

 
یین احیا و رستتتم آ این ان( درخمارباغی )کهنه دگیرم فی روستتتتایی معروظیفه

هکتار شامل  ۰.5.۵34عهده بنده نهاده شتتده است. کل پالك روستا: نکوداشتت، به  
هکتار( و جمعیت آن طبق ستترشتتماری  48/۰55۹هکتار و مستتتثنیات:  4/8)مراتع: 

 نفر بوده است. 4.۳، .5۹۳سال 
 

 
 روستای خمار باغی 1شکل 

 
قویروق(، جارو )ستتتوپورگه(، فرفیون  غ)آاند از گون های مرتعی این منطقه عبارتگونته 

 )سوتلوجه( و ورك )گیاهی از خانواده رز ایرانی(.
                                                                                                                       

 و آنام خانوم راستگردانی و بؤیوگ آنام صدیقه ارکیا( تشکور ائلیرم عزیزلریمنن )آتام آقای رسولی - 5
 .* با تشکر از همسر عزیزم که دراین راه همراهم بود
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 محیطی روستای خمارباغیی تاریخ زیستبرانگیزترین مؤلفهچالش 

 های خمارباغی ها و چاهقنات
ها حالت این روستتتا به تعداد زیادی چاه و قنات داشتتته استتت و گودی و عمق اکثر چاه 

دیزی داشتتتته )چؤلمك قویئ(. یعنی آب در نزدیکی ستتتطح بوده استتتت. نحوه احداث و  
 گذاشتند و ریسمان آویزانگونه بوده استت که بین دو قنات میله می مستیریابی قنوات این 

ای حرکت داده که گونهای را بهزه کرده و بعد چراغ فتیلهکردند. هر دو ریستتتمان را اندامی
بار ریسمان اول روی ریسمان دوم سایه اندازد. که مسیر حفر بین دو قنات دقیق باشد. یك

شود و یك فرد کاربلد برای رستانی روستتتا مختل می در ا ر ریز  تنوره یك قنات مهم آب
ات واردشده و پس از بررسی مسیرهای رفع مشکل خطرناك داوطلب شده و از مسیر یك قن

گردد که این فرد نوعی آب شدید جاری میکند. بهقنات مشکل را پیدا کرده و حل می ۰۲
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آبی کنم که چاره اصلی مشکل کمماند. یادآوری میشده ولی سالم میبا آب به خارج پرتاب
 کاربرد. بوم کویری ایران حفر قنات است؛ نه احداث سدهای متعدد و بدونزیست

 
 کهنه دگیرمان  ●

آسیاب آبی خمارباغی مابین این روستا و فامرین در جاده مالرو قرار داشته است که اآلن 
ها به ایران بوده است متروکه شتده استت. قدمت آسیاب مربوط به زمان قاجار و ورود رو   

جعه گردد. مردم در نیمه دوم ستتتال به آستتتیاب مراستتتال پیش بازمی 5۲۲که حدوداً به 
ها بود. های آسیاب و آرد کردن گندمکردند که زمان پرآبی و امکان حرکت مناستب پره می

متر بوده است!!! که نشان از پرآبی آن دوره  8ارتفاع آب رود فصتلی به سمت آسیاب حدود  
 بوده است. 

 .. به این.کننده از روستتاهای کلوان، اسفندان، چلبی، راستگردان، فامرین و مردم مراجعه
کردند که نشان از اهمیت آن در منطقه بوده است. آسیاب آسیاب مهم و کارساز مراجعه می

 شده است. دانگ بوده و درآمد آن در روستا صر  امور الیروبی قنوات می 3
 

 آبی بوده که یكدلیل ازکارافتادن آسیاب و متروکه شدن آن پایین آمدن سطح آب و کم
سال آن نیز در  ۰۲شود اما طی ه سمت فامرین فعال میمتر تغییر ب ۲۲.آستیاب جدید با  

های برقی جای این مرور با ورود صتتنعت به روستتتاها، آستتیاب افتد. بهکار میآبی از ا ر کم
انی بها وارد منطقه بزچلو شدند، جهت دیدهگیرند. زمانی که رو شغل سنتی و زیبا را می

مارباغی ستتتنگر گرفته تا از ورود یاران میرزا های خاز جاده ورودی کمیجان در دو تا از کوه
هم رویگرفتند روبهها ستتتنگر میهای که آنکوچك خان به کمیجان خودداری کنند. کوه

های توانستند دوتا از ورودیها راحت میقرار داشتته چون روستتا در گودی بوده استتت آن  
ها ا قرار دارد که آنهتا کنتار جتاده فعلی روستتتتت    کمیجتان را زیر نظر بگیرنتد یکی از کوه  

رو در ارتباط باشند. کوه توانستتند هم این جاده را زیر نظر داشته باشند هم با کوه روبه می
طر  روستتا قرار داشتت که معرو  به )سنگر تپه( است که ازآنجا جاده مالرو را   دوم در آن

 زیر نظر داشتند.
 

  خمارباغینام  ●
متری  ۲۲.نبوده است و چند بار روستا با فواصل مکان فعلی روستتا سابق بر این روستا  

آباد جاده جابجا شده است. آب این منطقه زیاد بوده و به شر  ،در موازات جابجایی آسیاب
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های یزدی قنوات این روستتتا را نیقمعرو  بوده استتت چون فردی به نام شتتر  با کمك م
نام خمار اولین باغ را  ها خانمی بهستال پیش احداث کرده است و پس از سال  ۰۲۲حدود 

کند که باغ وی به باغ خمار )خمارباغی( معرو  گشته و در مکان روستای فعلی احداث می
 ماند.این نام بر روستا باقی می

 
 ورسوم محلیهایی از آدابگوشه ■

 تولد: ●

هایی در خمتاربتاغی رستتتم بوده کته پس از تولتد کودك متادربزرگ متادری تکه پارچه      
داده و طی مراستتمی داخل ستتتینی ناهار گذاشتتتته و این  بقچه نوزاد قرار میکرده در تهیه

 ئ( و فتیر پایQOVUTمرغ، شیر، قوووت )هایی مثل کاچی، تخمستینی که حاوی خوراکی 
شتتتده و برای کودك هتای اهدایی بر  داده می بردنتد. پتارچته   بود، برای متادر کودك می 

نوع: چیت، نجمه، مخمل و اطلس بوده استتت که ها از کردند. این پارچههایی تهیه میلبا 
 دادند.خانواده مادری کودك هدیه می

شده و بر  ها برای نوزاد اندازه گرفتهبوده است. پارچه« پالتار آپارماك»استم این رسم   
ها پیراهن و شلوار )ائینیگ(، کاله )بؤرك(، قنداق و بند قنداق درست کرده دادند و با آنمی
که این کاله را با پارچه اطلس « شتتتود کلله بؤرك»کالهی بوده معرو  به دوختنتد.  میو 

 کردند. دوخته و با مهره و پول و منجوق تزیین می
رد جو، کنجد، تخم پنبه، شاهدانه، آرد ذرت، چهارمغز آجیل آ( شتامل  QOVUTقوووت )

 و شیره انگور است.
 

 عز : ●
کردند و و با اهالی خانه مصتتتر  می بردندتا روز ستتتوم غذای آماده به منزل متوفی می

وپز و خرج اضافی معا  بودند. در پایان روز سوم اهل عزا را به حمام خانواده متوفی از پخت
کردند. رسمی قدیمی و عمومی که در سایر نقاط هم بردند و برای مراسم هفت آماده میمی

 بوده که بهتر است بازیابی شود.
 

 عروسی: ●
ها به حمام رفته و داماد انگشت کوچك دست داماد به همراه ساقدو ر : ئرسم حمام ی

زده استت )احتماالً از رستوم آب باستانی ایران( و از مسیری   می خود را به آب حوض حمام
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گشتتتته استتتت که از محل منزل پدرزن بگذرد و در آنجا پدر به ستتتمت خانه دامادی برمی
داده استتت. در این مراستتم تنقالت میکش و عرو  به او و همراهانش شتتال کمر و دستتت

فامیل و کستتتانی که به عروستتتی دعوت بودند با ستتتاز و دهل داماد را همراهی و شتتتادی 
 کردند.می
 

 عید غدیر:  ●
( با گندم و ئسوت آشصتورت جمعی غذایی به نام آ  شتیر )  مردم در بازدید ستیدها به 

سم جشن را با توزیع آ  شیر نبی )نئی نبی( مرا ۳کردند و در محل تهیه می شتیر و نمك 
کردند. اهالی روستتتا پس از صتتر  آ  در این  بین تمام اهالی حاضتتر در محل برگزار می

 گرفتند.مکان ویژه با بازدید از سادات روستا این روز را جشن می
 

 عید قربان  ●
یافتند و بعد از صر  طی مراستمی در منزل بزرگان فامیل که قربانی داشتتند حضور می  

آوردند و حنا را به سر و پای ستینی مسی حاوی قرآن و آیینه و آب و نبات و حنا می  شتام 
گرفتند و همان ستتینی مسی را با کوزه سفالی پر از آب در میان جمع گوستفند قربانی می 

( که کرد و با انداختن )مهره، ستتنجاق و یا ستتکه گذاشتتتند. هر کس نیت و آرزویی میمی
بستتتند و در اتاق تاریکی یافت. در کوزه را میمراستتم ادامه می همراه داشتتت به درون کوزه

کردند. صتبحگاه در مراسم ذبح قربانی  گذاردند و در همان منزل تا صتبح استتراحت می  می
گذاردند، بعد جلوی بردند و نبات داخل ستتینی را به دهان حیوان میستتینی و کوزه را می

ا  دادند. پیشانیگرداندند و آب به آن مین میگرفتند. قرآن دور سر حیواقربانی آیینه می
 کردند.بوسیدند و آن را قربانی میرا می

ای روی صتورت داشتته است( باز   ستپس درب کوزه توستر عرو  )خام پیری که پارچه  
کرده شده است )احتماالً جزو رسوم باستانی آب( و عرو  اشیا  درون کوزه را خارج میمی

شده است. صورت تفأل ذهنی خوانده میر فردی شعربلد بهزمان شتعری توستت استت و هم 
شده است. گویا فرد آرزومند شرح آرزویش و خواندن شعر با تحویل اشیا به افراد همراه می

 شنیده است. نحوه تحققش را می
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 شب چله:  ●
روند و ها میها خانه مادربزرگ و پدربزرگدر این شتتتب مثتل همه جای ایران همه بچه 

 ترها در اینها برسد. در خمارباغی بزرگان به کوچكشوند تا چله به خانه آنآنجا منتظر می
داشتتتته و بیدار نگهها را تا پاستتتی از شتتتبها به امید هدیه، بچهدادند. آنشتتتب هدیه می

دهد )مانند ماجرای گفتند چله هنوز به اینجا نرستیده و هر وقت برسد به شما هدیه می می
. و این حر  هنوز در زبتان اکثر اهالی هستتتت که وقتی چله را به هم تبریك  بتابتا نویتل(   

اینجا گذشتتته و به آنجا نرستتیده؟ )چیلله بوردان چیخد  اورا   گویند چله ازگویند، میمی
 داشتند. ها را بیدار نگه میگویی بچهها با قصهیوب؟( یا برعکس. آنچادمی

 
 سوری: چهارشنبه ●

گیری داشته است اما باز این فرهنگ در نیز در این دیار تغییر چشمچهارشنبه آخر سال 
 KÜLƏآورد. در مراستتتم کوله چهارشتتتنبه )این روستتتتا با اجرایش انستتتان را به وجد می

ÇAHARŞƏNBƏکنند. رستتم جالبی در این ها رفته و آتش روشتتن میبام( همه به پشتتت
داده و داغدار بودند، زیزی را ازدستای کسی یا عروستتا بوده که طبق آن وقتی اهالی خانه 

ها رفته و با ها و دوستتتتان و فامیل به حیاط آنآمدند ولی همستتتایهآن شتتتب بیرون نمی
کردند و با این کار بامشتان رفته و آنجا آتش روشن می همراهی آن خانواده داغدار به پشتت 

و از روی آتش پریده  کردنداهل آن خانه را برای عید نوروز و جشن و مراسم عید آماده می
مرنگ ها کها این سنتبامکردند. اما با تغییراتی صتنعتی مثالً ایزوگام شدن پشت و آرزو می
 شده است.و فرامو 

 
 ( NEY NƏBİهایی درباره نئی نبی )باورها و افسانه ●

ستترعت در خانه اهالی روستتتا  نئی نبی مکانی بوده که نُه درخت عجیب طی چند روز به
خورده و خامو  کردند. به این شتتتکل که تنورهای روشتتتن حاوی زغال خیس میرشتتتد 

(( از UŞDUL) گنجشك )اوشدولی سبز درخت زبانشتده و با سرعتی باورنکردنی ساقه می
شتده و این ماجرای رشد  های ستبز قطع اند و چندین بار این ستاقه زدهآن تنورها بیرون می

رسد که کرسی روی تنور بلند سرعت میرشتتد بهشتتب این تکرار شتده استت. تا اینکه یك  
کنند. این درختان عجیب ها پی برده و این قطع درختان را رها میگردد و به اعجاب آنمی
کردند و باعث تر  و دوری از محل بعضتتتی از مردم زمان رشتتتد میاند که همعدد بوده ۳

 شدند.می
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بیننتتد کتته بتته مردم ورانی را میتتتا اینکتته تعتتدادی از اهتتالی خواب دخترانی نوزاد و ن
کنند. این امر فهمانند که از اولیا هستتند و این رشد درختان را به خودشان منسوب می می

شتتتود تا جایی که درختان ی تقد  برای آن مکان و درختان میباعث ایجاد احترام و هاله
ای امور مختلف خواهی برشوند و مکان نذرونیاز مردم محلی و حاجتبه نئی نبی معرو  می

گردد و این مراجعه به محل راز و نیاز به رسمی هفتگی و پررنگ در زندگی مردم تبدیل می
محیر منطقه با احترامی که در ادیان و رسوم باستانی نوعی حفاظت از زیستشود )و بهمی

گردد(. همچنین ماجراهای عجیب دیگری در ایران و جهان وجود دارد، ناخواسته عجین می
 شود.آمده که توضیح داده میل این درختان پیشحو

منظور تهیه ستون ایوان خانه برای قطع یکی از نقل است که ارباب کمیجان نجار  را به
فرستد. ابتدا با مخالفت نجار برای این کار مواجه درختان نئی نبی که صا  و بلند بوده می

کند و ارباب را بر حذر ری میشتتتود و نجتار متاجرای نظرکرده بودن درختتان را یتادآو    می
وقتی نجار «. ا  با مناند شما برو باقیشتده ها خشتك آن»گوید که دارد. ولی ارباب میمی

 د:گویشود این کالم را میرخت میبه مکان نئی نبی رسیده و با اکراه مشغول کار قطع د
 

 سالم اولسون سنه ای تیر
 ییب بیر تیرآغام منن ایستی
 !ینان اؤزیی بیلمنئ بوراخ آغام

 
ستتواری از طر  شتتده استتت، تا اینکه استتبزند. با تبر از درخت خون جاری میو تبر می

 دهد: ال چك، تبر وورما، ارباب سانجولیوب.رسد و این پیغام را میارباب به منطقه می
در ماجرایی دیگر پس از خشتتك شتتدن کامل درختان، بعضتتی از روستتتاییان تصتتمیم   

دهند. پس از را ستتتوزانده، زغال کرده و بفروشتتتند و این اقدام را انجام میها گیرند آنمی
کنند. وقتی فردا صتتبح آوری میها را کیستته کرده و در محلی جمعها آنآماده کردن زغال

رونتد، بتا اتفاقی عجیبی روبرو   هتا برای فرو  بته محتل نئی نبی می   منظور بردن زغتال بته 
استفاده اند و کامالً غیر قابلها تبدیل به خاکستر شدهزغالبینند که تمام شوند، چون میمی

ی آن از این وقایع و ماجراهای عجیب در مورد بودند. در زبان و حافظه اهالی روستا و حومه
 نئی نبی بسیار وجود دارد.

هایی از ها در محلتر اینکه پس از محو کامل درختان در این مکان پس از ستتالو عجیب
اند و تا شتتدهگونه و با همین حالت رشتتد ستتریع دیدهن تعداد درخت از همینمیالجرد همی

 رسید.چند سال پیش این اتفاقات عجیب ازآنجا به گو  می
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 ی نبیئدرختانی جدید در محوطه ن سازیگودبرداری زمین منطقه برای پارک
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فولکلور اهالی هایی از ونهنم خنجین و
 خنجین

 1شهبازی حسن
 

 وجه تسمیه  ♦

 خانه شده است. خن مخفف+ جین تشکیلخِن دو بخش از 2(XENECİNخنجین ) کلمه
مخفف  که بوده جم شتده است زمانی باره گفتهاول اینکه دراین دارد: معنا استت و جین دو 

 استتم به ایچاپارخانه خنجین در که معنی بدین استتت. گذشتتته پادشتتاهان از جمشتتید نام
را  جین است. دیگری جاماندهبه زمان آن از امروزی اسم این که بوده جمشتیدیه  چاپارخانه
ها قلعه این بعداً و بوده هم به نزدیك زیادیهای قلعه چراکهداند می جمع شتتدهدگرگون
 ردوه اگرچهاند. گفته نیز جمع خانه خاطر به همین و گشته خانه چندین به تبدیل هرکدام
 یزن خنجینی هابیابان از است. قسمتی مرسوم بیشتر دومی موضوع اما است واقعی موضوع

 آن هشبی چیزی یا نظامی پادگان صورتبه زمانی گویند که است معرو  «قراولخانه» نام به
 و طوایفی صورتبه زمانی است. رستانده  ا بات به نیز را اولی همین موضتوع  که بوده استت 

 یحاج قلعه، آشاغی مثل ییهاقلعه آ ار نیز اکنون که بوده خنجین مرکزی اداره لوای تحت
  دارد. وجود کنار و گوشه در ...و سیقلعه خوداداد قلعه، سی، یوخاریقلعه

 لیدالی بنا بهها بعد هاآن بودند.ها وفسی از که کردندمی زندگی خنجین در افرادی زمانی
 کردندمی زندگی گورچان تنگه در که نیز هابخشی از آن از شدند. روستا این ترك مجبور به

 یکنل ایجاد کرده بودند. آباد و سرسبز بسیار محلی که بود جاماندهبه ا راتی پیش چندی تا
 است. بوده مکان همان درست در سیقلعه حاجی رفته، بین از سالیخشك برا ر

                                                                                                                       
در خنجین دیده به جهان گشود. وی تحصیالت خود را در رشته ادبیات  5۹.۹حسن شهبازی در سال  - 5

رود. ایشان تاکنون مندان به فرهنگ و زبان مادری مردم خنجین به شمار میعالقهفارسی ادامه داده است و از 
  اند.فولکلور خنجین انجام داده ای را برای جمع آوریها ی قابل مالحظهتال 

 شود.تلفر می (XİNEYİN) خینئیین به صورت در برچلو نام این شهر - ۰
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 محصوالت ♦

های روستتا  آب بود، اما حاصتلخیز  پردرآمد و بستیار ای خنجین درگذشتته منطقه  اگرچه
 نای ستتمت به مختلف قنوات طریق از نیز تلخاب ستترحدات و تا خانههفته ضتتیاآباد، رکین،
 خشك همگی زیرزمینیهای آب از استفاده ازدیاد دلیل به بعدها که شدمی سرازیر روستتا 
 شدند.

 انبار مغز 5۹ خنجین تعداد ،اندگفته که بوده و گردو بادام کشاورزی بهترین محصوالت از
 گبزر چنان بودم. این انبار دیده بنده را جاماندهبههای انبار از یکی که داشتتت بادام و گردو
 شد.می استفاده آن از سینما سالن عنوانبه انقالب از بعد که بود

 گردوی و بادام بود، شده ایران و منطقه کل گیردامن که سالیخشتك  و قحطی زمان در
 به زمان معرو  زمان آن داده بود. نجات ومیرمرگ را از منطقه مردم تمامی انبار، همین

 ایدشتت معادل آن روز تومان پنج و بود تومان پنج منی گندم که استتت "تومن بئش باتمانی"
 خنجینهای و بادام گردو انبارهای درب که. استتتت امروز میلیون پنجاه یا میلیون پنج

 اوصا  دادند. از نجات را خود گردو و بادام همان با منطقه مردم وعده یك روزی و گشتوده 
  کردند. طمع خودهای بچه جان به نیز چندنفری کهاین روزگاران آن باراسف

 و یك شده کشت خنجین در بار اولین اندگفته استت که  بوده زعفران مهم دیگر و محصتول 
 مترک بازدهی به دلیل بعدها اما است. شده مرکزی حکومت تحویل زعفران شش کیلو نیم سال

 شتتد. کشتتت  کشتتیده قائنات و خراستتانهای خاك ستتمت به محصتتول این دیگر دالیل یا
 است. دیار کهن نایمحصوالت  دیگر از مرکبات و جاتصیفی سایر و چغندر زمینی،سیب
 
 جغرافیایی موقعیت ♦

 قرارگرفته مرکزی و همدان استتتتان و منطقه دو وستتتر حد و بین در کهازآنجایی
 زمانی و همدان استانداری تأ یر تحت زمانی استت،  داشتته  فراوانی و مختلفهای دگرگونی
 از فراهان زمانی و از کمیجان قهاوند و زمانی بخشهای روستا از استت. زمانی  بوده مرکزی

 مناطق با ستتنخیتی چندان ستتنن، و آداب اجتماعی و فرهنگی ازلحاظ اما. بوده استتت
 و کمیجان مثل نشتتینترك مناطق ورستتومآداب با را خود همواره و نداشتتته نشتتینفار 
 قومیت اصتتلی یك ترین عواملمهم از یکی زبان نموده استتت. ازآنجاکهمقایستته می اطرا 
 مناطق جزئی از باید کهن ورستتومآداب و اجتماعی و فرهنگی ازلحاظ را خنجین لذا استتت،
  .کرد محسوب نشینترك
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 نقشه سابق شهرستان اراک که موقعیت بخش و شهر خنجین در شمال آن مشخص است.

 
و برشتتمردن برخی از باورها و ادبیات  ازدواج آداب و رستتوم توصتتیف به قستتمت این در

 شفاهی مردم خنجین خواهیم پرداخت باورها:
 
 آداب و رسوم ازدواج ♦

 نشان )نیشان قویماق( 

 مراسم» مراسم اولین است، مشترك اقوام تمامی بین در که خواستتگاری  مراستم  از بعد

 مردم همه استتت که بوده منظور این به شتتاید استتت. (NİŞAN QOYMAQ) «1نشتتان
 او خواستتتگاری به مردم دیگر اوالً در این صتتورت استتت. فالنی عرو  فالنی دختر بدانند

                                                                                                                       
 نامزد کنان - 5
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 ینا مردم روزی اگر  الثاً دارند،برمی دختر فالن از چشم روستتا  جوانان دیگر  انیاً روند،نمی
 نکنند. بد گمان دیدند، پسر فالن با را دختر

دو ای محله هر به دعوت برای و کردندمی دعوت راها خانواده تمام در مراسم نشان تقریباً
 هیی کهاهبه خانها خانم این و مرد نه بود زن باید کننده حتماًدعوت فرستتتادند.می زن نفر

 همان در نیز مدعوین .کردندمی نشان دعوت مراسم به و زدندمی بود رفته در شدهسفار  
 موعد دادند. حاالمی ...و کشتتمش مشتتتی قبیل از شتتیرینی کنندگاندعوت به باید لحظه
 شادی، و وبرقصبزن کلی از بعد خانم عرو  منزل در اند.جمع است و همه رستیده  نشتان 
 خانم عرو  زیورآالت وها لبا  گذاشتتتن نمایش به مشتتغول عرو  همراه به زن چند
 و دادندمی کشمش و نخودچی مراسم در کنندگانشرکت تمامیبه نیز پایان در. شتدند می
 گشتند.برمی هایشانخانه به غروب نزدیك همه بعد

 
 (SAZ AĞZIآغزی ) ساز مراسم ♦

 داماد طر  .رفتندمی استتتحمام بهها ستتاقدو  با خانم عروستتی، عرو  از قبل روز یك
 رقص بدون کردند )البتهاساسی می دهل و ساز به نواختن شروع عمومی حمام درب جلوی

 جلوی در داماد به منتظر ماندن آئین این شتتدند.می خانم عرو  خروج منتظر چوپی( و و
 است. آرایشگاه برای بردن عرو  شبیه

 
 یاالنچی خینه ♦

 ساعت حدوداً شام، صتر   و وبرقصبزن کلی از استت. بعد حاال شتب عروستی فرارستیده   
 داماد رستتد. طر ( میYALANÇI XİNƏ« )خینه یاالنچی»مراستتم  به نوبت شتتب5۲

 اند. برایعرو  مادر مهمان آن شبها ستاقدو   و داماد و رفتندمی عرو  خانه به شتبانه 
 اتاق بود، داخل. ..و شیره و حیوانی روغن مثل سنتی و مقوی غذاهای از اکثراً که شام صر 

 باشد.  پرت حواسش که دامادی حال به وای اما .شوندمی مخصوص
 درآوردن محضبه هستتتند کمین در افرادی چون باشتتند هایشتتانکفش مواظب باید اوالً
 گرفتند. می (شیرینی) باج داماد از و ربوده آن را کفش
 لیوان از نیمی که دورنگ چای بیاورند. را دورنگ چای تا بخورد شتتام نباید داماد دوماً
 زیرآب از را چایی طوریبه باید بختنگون داماد و آب آن باالی دیگر نصتتف و استتت چای

 باید وگرنه هیچ؛ که توانستتتمی نشتتود. اگر قاتى باهم جو  آب و چایی که بخورد جو 
 داد. می را شام جریمه
 و هرفت عرو  خانه سمت به شبانه کنندگان،شرکت همه دوباره برگشت و شام صتر   از بعد
 شد.یم گفته خینه یاالنچی مراسم این شد که بهانجام می برگشت و کوبیپای و وبرقصبزن
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 حنابندان ♦

ت. پابرجا اس تقریباً هم هنوز که استت  حنابندان نوبت خینه، یاالنچی از برگشتتن  بعد از
 زن مثل خود شخصترین محرم ترین ونزدیك توستر  خود خانه در هرکدام داماد و عرو 
 زیبایی خیلی طرز به داماد یا عرو  پای و دستتت به ...و عمومادربزرگ، زن خاله، دادا ،

دادند. می پول .. باید.و خواهر برادر، پدر، مثل منسوبین کلیه هنگام این در و بستندمی حنا
 کنند. صتتبح روند تا خود را برای بقیه مراستتم آمادهازآن داماد و اطرافیان به خواب میپس
 رفت.می حمام شده بهحنابند پای و دستت  شتستتن   برای و شتده  بیدار خواب از داماد زود

  رفتند.می ی او نیزهاساقدو  و عرو  طورهمین
 

 
 تصویری از حنا گذاشتن به دست و پای داماد در مراسم حنابندان خنجین

 
 ازآن( و پسƏL- ƏYAQ YUMAXیوماخ ) ایاق -ال نوبت صر  صبحانه و استحمام از بعد

 مخصوص میز باید منظور این عرو  است. برای خانه سمت به اطرافیان و داماد لشتکرکشتی  
 ...و شتتمعدانی آئینه و شتتامل شتتیرینی و که الزم تزیینات و چیده شتتدهها ستتاقدو  و داماد

 صندلی روی و شده حیاط وارد دهل و ساز با داماد بگیرد. انجام خانم عرو  حیاط استت، در 
 رآخ باشتتند(، در داماد طر  از باید همه )البته وبرقصبزن کلی از بعد نشتتیند.می مخصتتوص

 ...یا زن دادا  مثل عرو  نزدیکان از مجدداً منظور این رستتد. برایمی یوماخ ایاق ال نوبت
 داماد دربیاید! جوراب داماد جوراب اگر البته بشتتویند. را خانداماد پای و دستتت گالب با باید

 کند ومی شابا  جمع کلی خالصه .شتوند  جیببهدستت  بستتگان  کلیه اینکه مگر آیددرنمی
آیند. تا زمانی که داماد می اندشتتدهانتخاب که خانم دو. آوردمیدر پا از را مبارك جوراب بعداً

 دهش سرازیر گالب پول مبلغی دادن خارج نخواهد شد. بعد از گالبدان از گالب شیرینی ندهد،
 در خانم عرو  برای مجدداً نیز مراسم همین عین .شودمی شسته داماد مباركهای دستت  و

 شود.  بعدازآن ناهار صر  می و افتدمی اتفاق داماد حیاط
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 برخی باورهای رایج در بین مردم خنجین  ♦
 
 روند.ها میاگر یك دسته کالغ باهم پرواز کنند به عروسی کالغ 
  ورو بپوشد حتماً در آینده نزدیك هوو خواهد داشت.پشتاگر زنی چادر  را 
  ند، شده را دودسته کناگر زنان گیستوی خود را ببافند و قسمت انتهای گیسوی بافته

 بدشگون است.
  خال کرده، اگر کسی که دهانش تبزنی که شتوهر  مرده و با برادرشوهر  ازدواج

 ها از بین خواهند رفت.خالها را به گیسوی آن زن بمالد، تبخالزده، تب
 گرفتگی و خورشتیدگرفتگی عقیده بر این بوده که ماه و خورشید را خفه  در مورد ماه

گراید. باید ظرو  مسی افراد یتیم را که از کنند و رنگش به سرخی و سیاهی میمی
 ارث مانده به هم بکوبند تا ماه را رها کنند.

 افتد یا بیماری واگیر رواج پیدا می کستو  یا خسو  یا قحطی یا جنگ اتفاق  هنگام
 کند.می

 )دهد.ای بنشیند خبر از آمدن مسافری میروی بام خانه اگر زاغچه )ساغساغان 
  بعضتتتی عقیده دارند جوجه درآوردن، ستتتبزه عید درستتتت کردن، نگهداری کبوتر و

 ها بدشگون است... برای آن.خرو  و
     و صتتتفر نباید چیزی از ا ا یه منزل  خیلی از مردم عقیتده دارنتد کته در متاه محرم

 بشکند؛ چون بدشگون است.
 .اگر چوب سنجد دست بگیری حتماً ماری را خواهی دید 
 ای خواهد شد.اگر کسی در موقع درو کار  از بقیه عقب بماند دچار مشکالت عدیده 
 جوی.اگر شب آدامس بجوی انگار کفن مرده می 
 شوی.زده میاگر آب داغ روی زمین بریزی جن 
 زاید.اگر موقع بار  باران آفتاب بزند، گرگ می 
 اند.اگر هوا گرفته باشد حتماً جایی خون ناحق ریخته 
  کرد، عقیده بر این بود که کسی مرده و ستاره او سقوط سنگی سقوط میاگر شتهاب

 کرده است.
 .اگر جغد روی خانه کسی بنشیند، دودمان او را از بین خواهد برد 
  شود.با جارو بزنی عقلت به او منتقل میاگر کسی را 
 آورد.هایت زگیل درمیاگر به روی سگ آب بپاشی دست 
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ها نباید ناخن گرفت و روزها نباید قصتتته گفت و گرنه در آن دنیا گرز گویند شتتتبمی و
 آهنین خواهند خورد، و در این مورد شعری میخوانند: 

 
 گیرندشب ناخن نمی گئجه دیرناخ آلمزلر
 گویندروز قصه نمی گوننوز متل دئمزلر 

 مگر نمیری و به گور نیایی یَی مگر گوره گلمی
 که گرز آهنین هم نخوری یَی دمیر توخماخ ده یئمی

 
 المثل و اصطالح از خنجینچند ضرب ♦

 نئ: او بیر یئره باخَن
 دارد.زیر که سربهباز و کلك است، درحالیکنایه از کسی که بسیار حقه

 دن گئچر: قدر اوزاخ اوله چمبرهطنف هر نه
کند هیچ کنایه از احتیاج مبرم در آینده نزدیك به کستتتی که شتتتخص فکر می

 نیازی به او ندارد.
  :0نن چیخرهر آغاجیی قوردئ اؤزون

 کرم درخت از خودشه
  اؤزیننه گئد دوش دالونه: اوشاغئ یوللاه ایش دالونه،

 خودت هم دنبالش برو. بچه را دنبال کار بفرست
   جئگ اول:دیی قاپئاؤوجئگ اولمه

شود که به جای کمك کردن و یاری برای انسان مزاحمت هم به کستی گفته می 
 کند.ایجاد می

. 
 دن بیر ماهنیخنجین/ خنئیین ای ازترانه ♦

 
 نن دوکاندار قیزئاؤلورم دردین

 
 دن گلیر منیم آیلوغوماداره

 باغلئیئم اجازه وئر یایلوغومئ
 یار دئیئم آغلئیئم-جئگ یارنه وقته

 نن دوکاندار قیز اؤلورم دردین
                                                                                                                       

 چیخار - 5
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 یی وار؟گَتئر گؤروم دستمالیننه نه

 من سایموشم اون دؤرد دانه ناریی وار
 نن ساوای آیر  یاریی وار؟میَه من
 ها جئیران باال ها جئیراناؤلورم
 

 چیخمه دامه دامنه سنئ گؤرللر
 میش درللرگوللنمهبویئ غونچه 

 سینه وئرللرمنئ قویوب اؤزگه
 ها جئیران باالها جئیران، اؤلورم
 

 ننای قارا قا  گتیر اؤپوم قاشیی
 ننگؤتور باشیی چادوریی یاراشمیر

 ننمن سنی ایسدردئم اون دؤرد یاشیی
 اؤلورم دردیینن دوکاندار قیز 

 
 دان بیر پارچابخشی از یک گرایلی / گرایلی ♦

 ده قالد  قوشلریمقیه
 سالد  گئدد  یولداشلرئم
 قوی آغالسئن قارداشالرئم

 سن آغالما گول انداموم
 

 چند الالیی / بیر نئچه الیال ♦
 5الال دئیئم الیین گسسئ

 ایراخ یولدن دایین گسسئ
 

 الال دئیرم بئش اولسون
 الئ ترالنلر قو  اولسون

 
 الال دئیئم یوخین گسسئ

 قئزل گولدن قوخین گسسئ

  
                                                                                                                       

 گلسین - 5



 .. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگاری )مونوگرافی( روستای آمره تک
 1ایاحمد آمره

 

 
درجه و  ۹8دقیقه طول شتترقی و  ۰۳درجه و  8۳روستتتای آمره با مختصتتات جغرافیایی 

ترین روستتتتاهای بر دویستتتت نفر، یکی از کهندقیقه عرض شتتتمالی و جمعیتی بال  45
، چهرقان مجاورت روستاهای وفسشهرستان کمیجان و استان مرکزی است. این روستا در 

ی وهوایی کوهستانهای سر به فلك کشیده با شرایر آبیان کوهمدر و والزجرد چون نگینی 
 کیلومتر فاصله دارد. 58ی شمالی شهر کمیجان است که با مرکز شهرستان همسایه

ا هی مادها با شواهدی از گوردخمهی تاریخی روستا و انتساب قدمت آن به دورهگذشتته 
مانده و همچنین های برجاینوشتتتهها و تصتتاویر و ستتنگ ی کوه با دامنهدر تالقی صتتخره

های زیرزمینی ( و آبراههBAŞ QƏLƏی با  قلعه )گورستتتتتان اهتل تستتتنطن در منطقته   
 مطالعه و تحقیق جدی است.قابل

 نام روستتتتا مأخوذ از زبان پهلوی )آ ه نه، مرك ه مرگ( به معنای زنده و جاوید استتتت.
 رحمهای خشن و بینشین و زمستانهای خنك و دلازلحاظ شرایر اقلیمی دارای تابستان

 ی گرما است.تر از دورهی سرما طوالنیطورکلی دورهاست و به

                                                                                                                       
در روستای آمره شهرستان کمیجان استان مرکزی است. وی دارای 5۹.5آمره بزچلویی متولد سال احمد  - 5

ای که توجه به عالقه لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است. ایشان بامدرك فوق
مطالب و اطالعات مستند از آوری ها است به دنبال جمعاند، سالپژوهش تاریخی زادگاهشان داشته ةدرزمین

صورت مونوگرافی روستا به نگار  های خود را بههای متعدد هستند که ماحصل تال روستای آمره در کتابخانه
 خوانیم.اند. در ادامه بخشی از این مونوگرفی را با هم میدرآورده
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 تصویری از روستای آمره در فصل بهار

 
ه شده است که همها از طوایف گوناگون تشکیلبا توجه به شرایر اجتماعی زیست انسان

کنند. هرچند در مجاورت آمره ها به لهجه یکستتتان و مشتتتابهی از زبان ترکی تکلم میآن
 کنند.چهرقان و وفس به تاتی صحبت می

ای( و محمدخانی و یوسفی ترین طوایف روستتا، علیمرادی، سلیمانی، مایلی )آمره معرو 
ته . البهستتند که در خصوص سوابق زندگی و پیدایش هر طایفه اقوال مختلفی وجود دارد 

هتا و طوایف روستتتتا طی ستتتالیان دور از آمره به نقاط مختلف بزچلو مانند  برخی از گروه
 اند.میالجرد، تکیه و سردرآباد مهاجرت کرده

ی خویش چندان ستتواد باالیی در روستتتای آمره نستتل قدیمی با توجه به شتترایر زمانه 
ندارند، هرچند که تعدادی از بزرگان روستتتتا زیر نظر مال یا میرزا و علمای آن زمان ستتتواد 

شوند. برخی بزرگان اند و امروزه با همان شتاخص میرزا یا مال و شتتیخ شتتناخته می آموخته
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واد آکادمیك و امروزی در خواندن قرآن و متون ادبی الحق تبحّر روستتا علیرغم نداشتن س 
 خاصی دارند.

لیسانس هستند و کرده و دارای مدارك لیسانس و فوقنسل امروزی روستا اغلب تحصیل
 تعداد زیادی فرهنگی دبیر و معلم نیز در روستا وجود دارند.

ی تعزیه عالقه خاصی دارند. مردم مذهبی و پایبند روستتای آمره از دیرباز به مراسم سنت 
ی بزچلو و ی محرم این روستتتتا، زبانزد منطقهکه برگزاری ستتتالیانه تعزیه در دههطوریبه

 باشد.استان می
ر ای دبدیل مرحوم آخوند مال استتتداهلل آمرهخوانی و نقش بیجایگاه ممتاز تعزیه و تعزیه

 ار نیست.انکتولد تعزیه به سبك نوین و اشعار فاخر وی هرگز قابل
گری و فرهنگ شتتیعی، مردم مذهبی و متدین روستتتا با ستتابقه دویستتت ستتال شتتیعه  

اند و پایبند دین و دستتتورات الهی کردهاالیام اجرا میمراستتمات مختلف مذهبی را از قدیم
وپنج شهید واالمقام که پایشان بر خاك و جایشان در افالك است، اند. درخشتش ستی  بوده

مدعا است که در کنار آن عطر ملکوتی علمای پرهیزگار و بزرگان صالح شاهد زیبایی بر این 
 شود.روستا احسا  می

 

 
 منطقه مشهور به قبرستان اهل تسنن در مجاورت روستای آمره
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ای، میرزا محمود ای همچون مرحوم آخوند مال استتداهلل آمرههای برجستتتهشتتخصتتیت 
رگان مذهبی دیگری که نامشتتان در روستا نویس و میرزا احمد، میرزا ابوالحستن و بز خو 

اند و در کنار آن ماندگار استتت، زینت خاصتتی به فضتتای دینی و اعتقادی روستتتا بخشتتیده 
های بزرگ و تأ یرگذار همچون کدخدا محمد، مرحوم مال آقا علی، بزرگواران شتتتخصتتتیت

 زدان پور وکدخدا ابوالفضتتل، کدخدا ابوالقاستتم، مرحوم میرزاعبداهلل یوستتفی؛ مرحوم علی ی
های متفاوت خدمتگزار این مردم بوده و منشتتتأ خدمات حتاج علی ستتتلیمانی در عرصتتته 

عنوان اند. در حال حاضر حضور روحانیون بزرگ و علمای روستا بهای در روستتا بوده ارزنده
 تحسین است.ها در طی سال قابلی آنجانشینان آن بزرگواران و ارشاد و مواعظ عالمانه

(، DAŞDANهای داشتتدان )( و قناتVİŞ(، ویش)VƏNای خدادادی ون )هوجود چشتتمه
ها است، ( و گوهردشت که سرسبزی روستا مدیون آنYUSUF KƏHRİZİیوستف کهریزی ) 

ها به یك محل گردشگری و تفریحی مبدّل خصوص تابستاناین منطقه را در طول ستال به 
 کرده است.

حل درآمد روستتاییان استتت و برخی اهالی  تولید گندم، جو، عد ، نخود، بادام و گردو م
م های آن کای کشاورزی مناسب در روستا و بیاباندامداری به شیوه سنتی نیز دارند. زمینه

 صرفه نیست.بهاست و باغداری به شیوه سنتی نیز امروزه در این روستا مقرون
ین ترقدیمیای بناشده است که درواقع ازنظر شتکل ظاهری بخشتی از روستا بر روی تپه  
 ی خاصی در روستا پدید آورده است.بخش روستا است و پوشش درختان و باغات منظره

توان به اصتتتالح ستتتر داماد های اجتماعی روستتتتا درگذشتتتته میاز مراستتتمات و آیین
( از ŞAL SALLADMAX( شال سالالدماخ )BƏG BƏZƏDMAXها بگ بزدماخ )درعروستی 

( XON) "1خون"دیدگان که آن را ای برای مصتتیبتها در شتتب عید، آوردن تحفهبامپشتتت

 شده است.ذکر است. هرچند برخی از این رسومات اکنون متروكگفتند قابلمی
گنجد و نیاز به کتابی ی این مقاله نمیهرچند بیان موارد زیادی از روستتتتا در حوصتتتله

 ی اغماض بنگرند.دیدهها را به مفصل دارد، اما از تمام خوانندگان محترم تقاضامندم کاستی
  

                                                                                                                       
ی دیگر جابهبا واژه خونچا به معنای طبق حاوی میوه و شیرینی و خوراکی که روی سر از جایی  احتماالً -5

 دهند مرتبر باشد.انتقال می
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، آداب و رسومباورها،  مقاله،
 ....جااادوهااا و ر،یاااسااااا اا

، دبلر ملر،یمراس نانجالر،یا
 ...اووسونالر و ،یتولوژیم

 
 
 

 (درادیجاو) یجانیمحمد کم .بایرام ●

 راد( دی)جاو یجانیمحمد کم .جانیازدواج کم ورسومآداب ●

 ینیعبدالحس وسفی .جانیآذربا یو جلفا الجردیچؤمچه خاتون در م مراسم ●

 .جانیمراسم مونجوق سالماق در برچلو با مراسم مشابه در آذربا ساه یمقا ●
 یاحسان قاسمخان

 ینیعبدالحس وسفی .لیو اردب الجردیدر م نیکوسا گل مراسم ●

 یرسول دیمج .نیفامر یقربان در روستا دیشب ع رامونیپ یهاافسانه ●

 راد دیجاو بیحاج مس .خوانی در کمیجانو تعزیه تعزیه ●

 یجواد قاسمخان .آبادفضل یدر روستا یگردان/ طوق یگردانعلم ●

 یفاطمه سلطان .(نانجالری)ا جانیدر کم جیعامه را یباورها ●

 یاحسان قاسمخان .در فولکلور برچلو ساغساغان ●

 .نیفامر یگوسفندان در روستا ینیچپشم یبایجالب و ز سنت ●
 یرسول دیمج

 یجانیغالمرضا کم .(باطولالماالما )باطل ●

 یرسول دیمج .نیفامر یدر روستا «وارا اولماق» سنت ●

 یآباد سیفر میابراه .آباد سی( در فرری)آش ش یسوت آش مراسم ●
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 بایرام
 (جاویدراد) کمیجانی محمد

 

 
 

 بؤیوک بئیرام را نوروز عید و عید است به معنای در گویش کمیجان( بئیرامبایرام )
 هابر  کمکم بهمن ماه شدن سپری از بعد شود. اگرچه تفکیك اعیاد سایر از تا گفتند،می

باد  سال به پایان مانده روز چند گشت، ولیآلود میگل زمین ها آب وزمین یخ و شدآب می
و  آوردعذاب می به را کوچك و بزرگ و جوان و پیر آن سوز که گرفتمی وزیدن سردی

 ننه (پیره ننه که ازآنجا است سرد باد این یعنی «کوففا مینیب ننه 0قررئ» گفتند:می

 سرما آورده و سوز و بوران و همه باداین خود  دادن تاب با و است شده تاب سوار )سرما

 است. 
 و صحرا و دشت از عید بوی و رفتمی گرمی به هوا و خوابیدکمك میکم سرد باد این
 تاریکی کوچك مغازه که اهللکدخدا لطف عید به مانده یك ماه خاست. ازبرمی برزن و کوی

 از استفاده با و خریدندمی آن را هم پسرها و فروختکورنات می زرنیخ و داشت، باروت
تفنگ  کوبیدند،چوب می یك روی بر که دوچرخه تیوب والف یا و دوچرخه پره سرپیچ

 میخ یك رویش و کرده پر کورنات و زرنیخ از مخلوطی آن را با کهدرحالی و ساختندمی

 کوبیدندمحکم می و سفت جای یا سنگ یك بودند، بر گذاشته روی چوب به شده بود وبسته
 انباشت.ها را میکوچه و خاستبرمی آن شلیك صدای و

 بازیآتش وسایل خریدن ها بابچه و دادمی را عید آمدن نوید آمد،کوچه می هر از که صدا این

 کردند.می آماده سوریشب چهارشنبه مراسم برای را خود ۰آلمیان و رنگهفت و ترقه و

                                                                                                                       
 قاری - 5
 ریختبیرون می به زیبایی و پرنور یهاستاره آن چرخاندن با و ریختندگردان میآتش در که آلومینیم قطعات - ۰



 3۰ 
 

 ترو مهم خانه درودیوار کردن سفید مثل آمادگی الزم بود سری به بئیرام یك رسیدن برای
 هااتاق ورودی درب کنار دیوار از ایسفید کردن حاشیه احیاناً و وسایل گردگیری همه از

 و گردگیری کارهای به مادر کمك ها بهبود. دختر جدا کهدرصورتی پذیرایی، اتاق ویژهبه
 پنجاه حدود مادر توصیه به تربزرگ دخترهای و پرداختندخانه می و وسایل کردن تروتمیز

 قابلمه ( 5طنچه یك در بود، خودشان خانگی هایمرغ محصول که را محلی مرغتخم عدد
 الوان و مختلف هایآب، به رنگ در رنگ ریختن و حرارت دادن با و گذاشته) مسی

 این کردن پنهان جای گاههیچ پسرها کردند.می پنهان درجایی و سپس آمیزیرنگ

 زمان تا شاید شدند،بلد می آن را جای اگر گرفتند، چوننمی یاد را شدهرنگ هایمرغتخم

 برد!به درنمی سالم جان هم دانهنیاز یك

 قنات، نقب به درون شدن داخل با و رفتندروستا می هایقنات سر به همدیگر با پسرها

 یك بر بنا نباشند. مردم ماهی بدون نوروز سفره تا گرفتندمی کوچك و بزرگ ماهی تعدادی

 :کردندمی فکر قدیمی باور
 .ایستندبازمی جریان از هانو، آب سال تحویل زمان در اوالً

 آورند. بیرون می آب از را سرخود ها همماهی  انیاً و 
 خدا حتماً بنماید، آرزویی دل صدق با سال تحویل حین در کسی اگر گفتند: الثاً می

 و انداخته دهان به زندهزنده گاهی را قنات ریز هایماهی کند. ضمناًبرآورده می را آرزویش
  نماید. معالجه ها رابچه یرقان و زردی تا دادندمی قورت آن را

 ها وبچه هایلبا  کردن نونوار و پینه و وصله به هاشب و تمیزکاری به روزها مادران

 مردان و بود مراد وفق بر چیزهمه پرداختند. اگرترها میبزرگ هایلبا  کردن کوچك

به  آب انحرا  و رفتن ۰دره قو  و سیل و خانه سقف کردن چکه و بوران و بر  گرفتار
 شیرینی و تنقالت مقداری تهیه نبودند، به فکر باستانی مصنوعی تغذیه استخرهای داخل

 و گشنیز نقل و شیرینی و کدوتخمه و ها، مقداری نخودچیمغازه از و افتادندعید می شب
  کردند.می خریداری بنبن نقل

 و قاووت و سنجد و مویز و کشمش مقداری داخلی محصوالت از خانه بانوی هم خانه در
 نمایند. پذیرایی مهمانان از ایام عید در تا کردمی بوداده، آماده شاهدانه و گندم

 مراقبت تحت باید شد،می تهیه عید سفره برای که موادی و هاشیرینی و تنقالت این تمام

 ندیده و شیطان پسران خورده کارد از شکم وگرنه گرفتمی قرار خانه دختر یا مادر شدید

 به که دخترهایی برای پدری خانه طر  از معموالً عید نبود. شب امان در خانه نخورده و

                                                                                                                       
 گویند و تیانچه یا طنچه تیان به دیگ بزرگ می ،TƏNÇƏ :طنچه - 5
 قو  دره: اسم محلی است  - ۰
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 سینی، لوازم دو یا یك شامل هدیه این و شدفرستاده می هدیه بودند، رفته شوهر منزل

 در که لبا  بود یا پارچه قواره یك و شیرینی و حلوا و ترشی و ماست و خور  و شام، پلو

ها را به خانه نوعرو  خانواده روی سر خود آن جوان زنان شد وچیده می سینی تا دو داخل
 بردند.می

 از آن را لذت کار دو که حیف ولی بود ها خوببچه برای هرکس و چیز هر از بیش عید
 کشیدندکیسه می حمام در ها رابچه چنانآن پدرها که بود عید شب حمام برد، اولیبین می

 زندگی باید نو باپوست را نو سال و شودمیکنده  پوستشان زودیبه کردمی گمان آدم که

ها بچه همه حال که بود عید مشق این هم دومی و بود! آشکار قرمزی پوست هامدت و کنند
 در نبود، ولی گریزی اجباری حمام از کرد. اگرچهمی خراب را ما نوی سال و گرفتمی را

بستیم سال می آخر روز را دفتر و کتاب و ها کیفبچه بقیه مثل هم نوروزی، ما مشق مورد
 خر قورباغه، یكخرچنگ و بد خر با عجله و و وال حول با و کردیممی باز بدرسیزده شب و

 نوشتیم. را می مشق میان در
 بر و انداختیماتاق می میان در را ایسفره شدیم،نزدیك می سال تحویل زمان به وقتی

شیرینی  و بیدمشك ایشاخه و سبزه و قرآن و مثل آینه یمنخو  لوازم انواع آن روی
 سال باید تحویل سفره که شدیم شدیم، متوجه آشنا رادیو با بعدازاین که ولی گذاشتیم،می

 باشد. داشته سینهفت

 به سال آخر تا باشد، مشغول هر کاری به سال تحویل زمان در هرکس گفتندچون می

 جاهمان و نخوریم تکان سفره کنار از لحظات این در کردیممی سعی پردازد، ماکار می همان

 را سال تحویل دعای الجنانمفاتیح کتاب روی از و نشستسفره می کنار در بنشینیم. پدر

 هایتقویم چون و دوختیمها میهمسایهاذان  صدای به گو  و خواندمی بلند صدای با

 به ساعت روی بود، از نوشته را سال تحویل ساعت خرید،می همدان از پدر که ایگاهنامه

 بردیم. پی می سال تحویل
 روی از تا کردممی نگاه هرچه من ولی فهمید شدمی هم ماهی حرکت از را سال تحویل

 و دیدمنمی بشوم، آن را سال تحویل آورد متوجهمی بیرون آب از را سر  ماهی زمانی که
 و سال آورده بیرون آب از را سر  او زدم پلك من که زمانی کردم، شایدمی فکر خودم با

 است. شدهتحویل
 حیوانات به دادن غذا برای مادرم که شدمی انجام حالی در همیشه ما خانه در سال تحویل

 اگر گفتکرد. مادر میمی را صدا او فریاد با پدرم بود و رفته طویله ها بهگوسفند و گاو و

 از داد. پس نخواهند شیر سال آخر تا بمانند گرسنه و غذابی سال تحویل زمان ها درحیوان

ترها کوچك وظیفه این و شدندنمی خارج خودشان خانه از وقتهیچ هاپدربزرگ تحویل سال
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 شدهرنگ مرغها تخمبچه به داد.می ها عیدیآن به ایشان و بروند هاآن دیدن به که بود

 دادند.می هدیه عیدی ریال یك یا ده شاهی هم ترهابزرگ به و دادندمی

 با خوردندبرمی میزبان به وقتی رفتند،می همدیگر منزل به دیدوبازدید برای که مردمی

 تعار  جنبه که کردندمی ردوبدل باهم را جمالتی و نموده روبوسی و داده دست همدیگر

 گفتند:همدیگر می ها بهدیدوبازدید در بود. مردم نوروز عید ایام مخصوص آن کارکرد و داشت
 

  باد خرم بهارتان فصل خرم: باهاریز فصل. 

  بیاید. خیروخوشی به نوتان سال :گلسین خئیرلیغه ایللریز یئنگی 

  باشد. مبارك عیدتان اولسون: مبارک بئیرامیز 

  ببینید. عید همین مثل عید تا هزار بئله بئیرام گؤرَز: مین 
 
 و دوستان ها وهمسایه همه منزل به و شدندنمی قائل تبعیضی ها هیچدیدوبازدید در

 شدهرنگ مرغها تخمبچه به ها همخانه تمام در و رفتندنزدیك می و دور بستگان و آشنایان

 عید بودند، کرده فوت نو سال از قبل بستگانشان از یکی که هاییدادند. خانهمی عیدی

 کردند. درمی پذیراییمهمانان  از خرما با فقر و بودند معا  سفره انداختن از و بود اولشان

 یك به منحصر هایشانسفره معموالً هاآن و رفتیمهایمان میفامیل دیدن به هم آباد عیسی

 ها همیشهبچه ما عیدی ولی گذاشتند.کرسی می روی بر که بود سنجد و کشمش بشقاب

 بود. پز آب رنگی مرغتخم همان و  ابت

 

  



 3. 
 

 

 

 

 

 

 ورسوم ازدواج کمیجان آداب
 کمیجانی )جاوید راد(محمد 

 
 

االیام در کمیجان که یکی از شهرهای استان مرکزی است، برای ازدواج جوانان از قدیم
ها کامالً از دور خارج و رسم و رسوماتی وجود داشته است که در حال حاضر، برخی از آن

را مطابق کنند و مراسم خود اند ولی برخی را هنوز هم مردم آن ناحیه رعایت میشدهفرامو 
 کنند. همان رسم و رسوم قدیم اجرا می

طورکلی ازدواج شامل مراحل مختلفی است که مجموعه مراحل آن مثل سایر نقاط به
 کند.های محلی است که آن را از سایر نقاط جدا میکشور است ولی هر مرحله دارای ویژگی

 شود:ذکر می ذیالترینشان ی بود که اصلیازدواج جوانان شامل مراحل
 

 شناسایی -5

 ایلچی پنهان )گیزلین ائلچئ( -۰

 ایلچی آشکار )آشکار ائلچئ( -۹

 شیرینی خوران  -8

 نامزد کردن )نیشان قویماخ(  -.

 عقد )کَبین کسماخ، با فتح کا ( -3

 توی یا عروسی  -7

 
ولی در هر مرحله ممکن است بخشی از  ،کنندمی را رعایت شیوه ایندر حال حاضر نیز 

 رسوم قدیمی را رعایت نکنند. 
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 شناسایی  ♦
دیدن و آشنا شدن و پسند کردن طر  مقابل برای ازدواج، از طر  مردان جوان صورت 

 گرفت و برای این کار جاهای مختلفی ممکن بود مورداستفاده قرار گیرد.می
که دختر موردنظر مشغول شستن ظر  و لبا  و غیره بود. کنار نهر و مظهر قنات درحالی

ای آب بر پشت و یا طشتی ظر  و لبا  که دختر موردنظر کوزه در کوچه و خیابان و زمانی
 رفت.بر روی سر گذاشته و از سر قنات به سمت منزلش می

( QAÇÇAĞANهای مناسب دیدن و پسندیدن کنار چاله قاچچاغان )دیگر از مکان کیی
 بود. آنجا که کوره چاه ریز  کرده قناتی بود که به حالت یك قیف بزرگ طبیعی درآمده

آمدند و در اطرا  آن قیف و بر بدر به آنجا میبود و دختران و پسران جوان روزهای سیزده
 دویدند دار آن با سرعت تمام میهای شیبروی دیواره

 آمدند،ها برای دیبك زدن و کوبیدن بلغور گرد هم میزنی هم که جوانکنار چاله دیبك
 مکان مناسبی برای انتخاب و همسرگزینی بود.

 
 کالمی )دانوشماق(هم ♦

کردند و نوعی به او اظهار عالقه میبعد از پسند کردن و انتخاب دختر موردنظر، به
ل های جوان فامیشد، از طریق یکی از خانمای مبنی بر موافقت دریافت میکه اشارهدرصورتی

ت د دعوشد تا دختر به محلی که پسر هم در آنجا مشغول کاری بوای ترتیب داده میبرنامه
 د.کردنچند کلمه با یکدیگر صحبت می شود و در این دیدار و برنامه مثالً اتفاقی آن دو

منظور احتیاط و اطالع شد ولی بهسپس ماجرا برای مادر و پدر و دیگران آشکار می
تر پیش پدر دخنظر خانواده دختر، ابتدا یك نفر از افراد غیر فامیل و یا فامیل دور را ازنقطه

کردند. او نیز بعد از یکی دو روز نظر خود و دختر و می فرستادند و موضوع را مطرحمی
 داد.کالم اعالم و برای خواستگاری رسمی به بستگان پسر اجازه میهمسر  را در یك

 
 خواستگاری )ائلچیلیک(  ♦

 ستگاریخانواده داماد پس از کسب اجازه از پدر عرو ، زمانی را با توافق طرفین برای خوا
رسمی تعیین کرده و برای آن جلسه دایی و عمو و برادر بزرگ داماد را هم به همراه 

تکه پارچه لباسی و  قند و شیرینی و یكکردند و با همراه بردن کلههایشان دعوت میزن
 رفتند.چادر و یك عدد انگشتر به منزل پدر عرو  می

اند و پس از شدههایشان دعوتزندر منزل عرو  نیز دایی و عموی عرو  به همراه 
کابین عرو  و شیربها  ةها و اعالم موافقت، درزمینپذیرایی از مهمانان و شنیدن صحبت
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کردند و معموالً پدر داماد یك قطعه زمین یا باغ یا چند رأ  گوسفند به شروع به بحث می
 کردند.اخته و کابین را تعیین میپشت قباله عرو  اند

 
 ی )طایفا شامئ(اشام طایفه ♦
ای بعد از قطعی شدن موضوع ازدواج دو نفر و ردوبدل شدن قول و قرارهای شام طایفه 

مردانه و مبادله حلقه و چادر و روسری و البسه تعدادی از بزرگان فامیل داماد را به منزل 
کنند تا ضمن آشنایی با بزرگان فامیل عرو ، یك شب شام را در کنار عرو  دعوت می

اصطالح محلی به طایفا شامئ معرو  است از هر دری ر باشند و در این جلسه که بههمدیگ
شود و معموالً بستگان عرو  از وضع و کاروبار داماد و امکاناتش سؤال سخنی گفته می

 که دیگر قطعی یعنی تأ یری در ازدواج ها فقر جنبه استطالعی داردکنند و این سؤالمی
 ی است برای جنبه رسمی دادن به ازدواج.شده است ندارد و تنها راه

 
 نشان کردن )نیشان قویماخ(  ♦

قند اولیه در شب خواستگاری، برای نشان دادن همان چادر و انگشتر و شیرینی و کله
 کند. کردن یك دختر برای پسری که او را برای همسری انتخاب کرده کفایت می

آشنا و غریبه خبر از ماجرا پیدا  که هنوز صبح نشده، تمام اهل محل از دوست وچون
کنند ولی برای ایجاد یك مجلس شادی و شادمانی و همچنین دیدن عرو  خانم توسر می

در آن  کنند وسایر بستگان و آشنایی بیشتر دو فامیل باهمدیگر مراسم نامزدی برگزار می
 دهد.طال به عرو  خانم هدیه می آالت و حلقهمجلس نیز داماد یك سری زینت

 
 بوته و هیزم عروسی )توی وَرَگئ(  ♦

موادی که برای سوزاندن و طبخ غذای عروسی بود، بوته وحشی ورك بود و چند  نیترمهم
دوست و فامیل را برای  یهاای از جوانروز یا هفته قبل از عروسی پدر و خانواده داماد عده

کردند. هر یك از جوانان با اسباب و تهیه و تأمین سوخت عروسی )توی ورگئ( دعوت می
صبحانه  ازیمیزبان انواع لوازم موردن کهیشد و درحالادوات کامل در این مراسم حاضر می

 شد.سواری آغاز میمثل یك مسابقه اسب یجمعها را با خود برداشته بود، حرکت دستهآن
شان هایمندی با االغپس از تعیین بیابان موردنظر و صدور دستور حرکت، جوانان با عالقه

کردند و تا میزبان به خود بجنبد و خود را به محل قرار در بیابان در این مسابقه شرکت می
 ای بوته کنده و هیزم گردآورده بودند.ها، پشتهبرساند هر یك از جوان

بندی مقدار ورك بیشتر کردن و بستهکردند با کندن و جمعها طبق قرار هر یك سعی میآن
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برنده این مسابقه باشند. هرکس زودتر از دیگران موفق به بستن بار و بارگیری و رساندن بسته 
اد شد، برنده مسابقه بود و از دست پدر یا مادر دامورگ( به منزل داماد می 5بار بوته و هیزم )سار

 کرد.یك جفت جوراب یا دستکش یا شال و یا کاله پشمی دستبا  دریافت می
در منزل داماد مهمان « ئتوی ورگ»کننده در مسابقه ن شرکتآن شب تمام افراد و جوانا

 پرداختند.کوبی میبودند و پس از صر  شام به نقل و آوازخوانی و رقص و پای
 
 )تویا چاغورماخ( دعوت به عروسی ♦

قند و مقداری دعوت به عروسی، یکی از بزرگان و بستگان داماد با همراه بردن یك کلهبرای 
 روزه و یا بیشتر در آنجا، آنان را برایکشمش و یا سایر انواع شیرینی به منزل دوستان و اقامت یك

 کرد.ها خداحافظی میکرد و سپس ضمن تأکید بر دعوتش از آنشرکت در عروسی دعوت می
ها را آماده کرده و بر شده بود در روز موعود، االغترتیب به عروسی دعوتاینکسی که به

ها را بر وعیال خود آنهای زیبا انداخته و ضمن راه انداختن اهلها پتو و پوششروی آن
بار که یكکرد و عالوه بر آن یك گوسفند پرواری هم پیش انداخته و درحالیها سوار میاالغ

سوی   از قبیل گندم، جو، لوبیا و غیره را بر یك االغ بار کرده بههم از محصول خود
عرو  یا داماد  عروسی به خانواده عنوان هدیهافتاد و این اقالم را بهخانه به راه میعروسی

 کرد.هدیه می
 گفتند: در مثل می

یعنی بر روی االغ،  ،یاش دؤشگئ سال اششک اوستونه، آروادئ میندیر آپار تویا
ه قدر بها آنتشك خیس بنداز و خانم را سوار  کن و به عروسی ببر. به این معنا که خانم

سالمتی خودشان عالقه ندارند و حتی حاضرند روی تشك خیس عروسی عالقه دارند که به
 و مرطوب سوار شوند، به شرطی که برای عروسی رفتن باشد.

 
 ساقدوش ♦

کردند. این دو نفر از عنوان ساقدو  انتخاب میفامیل و یا دوستان داماد را بهدو نفر از جوانان 
داماد  کارهایشد، تمامزمان تعیین شدن برای این پست که به این راحتی هم نصیب کسی نمی

 گذاشتند.لحظه تنها نمیدادند و او را از ابتدای عروسی تا شب زفا  یكرا انجام می
شد. اجرت ای بود که داماد به اتاق زفا  وارد میها لحظهو زمان ختم مأموریت ساقد

گردن دستبافت و یا یك جفت دستکش و ها هم یك جفت جوراب و یك شالساقدو 
 شد.مادر داماد اهدا می وسیلهجوراب دستبافت بود که به

                                                                                                                       
 توانستند بارگیری کنند.سار بسته مخصوص ورك یا خار بیابانی بود که بر روی یك حیوان می - 5
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دادند و چند ماه یا مدتی بعد قریب تشکیل خانواده میند که عنها کسانی بودساقدو 
شود قبول کرد که با قرار گرفتن در این پست، درواقع نوعی میرار بود ازدواج بکنند و بهق

 اند.کردهترین دوره آموزشی خود را طی میطرح کاد و جدی
گرفتند و در تمام مراسم او را همراهی ها همیشه در دو طر  داماد قرار میساقدو 

های ری در دست هریك، داماد را در بخشها، با گرفتن یك چراغ طوویژه شبکردند بهمی
 کردند.مختلف مراسم همراهی می

 
 حمام عروسی )توی حامامئ(  ♦

شدند و با ذکر صلوات و گردآمدن ای از بستگان داماد جمع میعصر روز دوم عروسی عده
که دو نفر ساقدو  هرکدام یك چراغ طوری بر روی دست گرفته بودند، داماد جمعیت درحالی

کردند. در حین حمام رفتن و برگشتن داماد، گروه نوازندگان سمت حمام عمومی هدایت می را به
 کنند.اند با ساز و دهل جمعیت را همراهی می( معرو SAZUNDALARکه به سازونداالر )

در بین راه خانه تا حمام، بستگان و دوستان داماد بر سر راه او شربت و شیرینی آورده و 
وسیله ذکر صلوات دست جمعی که بهکردند و درحالیهای کوچکی اسفند دود میدر منقل

 و خواندن اشعار: 
 کشفت دجا به جماله، »

 بل  العلی به کماله، 
 حسنت جمیع خصاله، 

 « صلوات علیه و آله
 

عنوان کردند، مبلغی پول بهبوسی میداماد را همراهی و دعا کرده و با او مصافحه و دیده
 دادند.خلعت به داماد می

آمد، کسی حق آمدوشد به حمام را قبالً قرق کرده بودند و در مدتی که داماد به حمام می
 اد. ددر ازای این خدمت، آقا داماد خلعت مناسبی به حمامی می .حمام را نداشت

داد صرفاً زدن انگشت کوچك دست راست به آب یك کاری که داماد در حمام انجام می
اوالً مردم و  ترتیب در مسیر راه حماماینلگن بود و جنبه صوری و نمایشی داشت تا به

رهگذران از جریان عروسی او باخبر شوند و  انیاً به کوری چشم رقیب و دشمن، داماد جوالنی 
 آوری کند.ده و مقداری هم خلعت از بستگانش جمعها دادر کوچه

البته توجه داریم که این جریان خلعت یك دادوستد بین اقوام است که از قدیم تاکنون 
رساندن اقتصادی به کسی جاری و ساری بوده است و بیش از هر چیز برای کمك و یاری

 است که در حال سپری کردن روزهای پرخرجی است.
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 )گیزلین حنا(حنای پنهانی  ♦

شب اول عروسی تعدادی از نزدیکان داماد و جوانان خیلی نزدیك به او به همراه اعضای 
برند و در آنجا دست و پای عرو  را حنا خانواده، مقداری حنا برداشته و به منزل عرو  می

شود و کسی به شکل عمومی گیرند و چون این مراسم از سایرین پنهان نگاه داشته میمی
 گویند.شود، آن را حنای پنهانی )گیزلین حنا( میین مراسم دعوت نمیبه ا
 
 بران )پالتار بیچمک( لباس ♦

این مراسم هم بخشی از کارهای عروسی است و این مراسم در بعدازظهر روز اول عروسی 
 شود.های فامیل عرو  و داماد و در منزل عرو  انجام میبا حضور خانم

ها و کفش و اند از انواع لبا بستگان داماد تمام وسایلی را که برای عرو  خریده
گذارند و بستگان عرو  هم وسایل و آرایش و غیره به نمایش عمومی زنان میلوازم
گذارند و ضمن پذیرایی از مهمانان به اند به نمایش میکردههایی را که برای داماد تهیهلبا 

 پردازند. کوبی میشادی و پای
جمعی زنانه هم به جمعی زنانه، نوعی رقص دستههای یك یا دونفره یا دستهغیر از رقص

 رقصیدند.ها دست همدیگر را گرفته و چوپی مینام چؤرپئ بود که در آن خانم
، هم نوعی رقص نرم و زیبای زنانه بود که متأسفانه LEYLÜM- (LEYLÜM)لئیلوم  -لئیلوم

 ها باقی نمانده است.ا ری از آندر حال حاضر دیگر 
 
 حنابندان )جمع حنا( ♦

شود و فامیل و بستگان داماد در شب دوم عروسی در خانه داماد مهمانی شام برگزار می
 کنند. این مجلس حضور پیدا می

کنند که درون آن سلیقه خوب خود تعدادی سینی و مجمعه آماده می ها و دخترها بازن
شده، چراغ و شمع و شیرینی و میوه و لوازمی ه به نحو زیبایی آراستهظرفی حنای آب کرده ک

ها را بر سر که قرار است در روز عقد در سفره عقد گذاشته شود، چیده و در زمان حرکت آن
هایش با طمأنینه و آرامش، گذارند و به همراه داماد و ساقدو دختران جوان فامیل می

 کنند. عرو  حرکت می طر  منزل خانوادهبه
شود تا هر دو خانواده به مهمانان معموالً مراسم حنابندان به ساعات آخر شب کشیده می

های تحف و هدایا به داخل رسند ابتدا سینیعرو  می خودشان شام داده باشند. وقتی به خانه
 . بعد از مدتینشینندای میشوند و مردان در اتاق جداگانهبرده شده و سپس مهمانان داخل می
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ها چیده شده و مورد بازدید مهمانان که همگی ها در اتاق بزرگ محل استقرار خانمکه سینی
 کنند.ها را به داخل آن اتاق دعوت میها هستند قرار گرفت، داماد و ساقدو خانم

 کردند که در مجلس بازن و آوازخوان استفاده میهای دایرهدر این مراسم غالباً از عاشیق
 کردند. منزنی فضای شادی را برای رقص فراهم میخواندن اشعار فولکلوریك و شاد و دایره

در تمام این مدت زنی و آوازخوانی مرحوم ابوالحسن گالبی بودم. در یك مجلس شاهد دایره
 در هر دو اتاق و غالباً در حیاط منزل مراسم رقص و آواز و دست زدن برقرار است.

 شد ازجمله: ی در مراسم خوانده میاشعار بایاتی زیاد
 

 تپپهپپهپپ  وپپاوپپپ  ت         
 دسپپپ    او      -دسپپپ پ   

  گپپاپپس دلسپپپؤپپا ا  گ ت  
 من گ ت  سپپپؤ سپپپ        

 

 و دور سر ته  گرد خاک م 
 و نددس   جؤع م دخ ر ن دس  

 خ دت خؤ و    دس ؤا ت    ورد  
 آ  ند. گر من ورد  م حرف د م 

 دگارمپپان آسپپپ    ا پپ 
    د  گ ل وا پپ گئپپدک 

 یپپئپپیپپادا  گئپپدک    پپ 
   تپپ   ک وپپپر ک  یپپ پپ  

 

 تر    آسااک گدو    ستپایان
 ور یؤ آنجا گس و اناؤ

 جؤع و یؤ   و  صحر    یؤ
 ونشاناؤ   ور ک ون واؤ

 تههپپ  وپپاوپپپ  وپپاد م وپپپپا
 یپپئپپس      پپپلریپپن آ پپا  
  پپ  وپپان     م  پپا د وپپپپا 
 د النپپاپپاپ  پپاپپپ م آ پپا  

 

       ستواالي ته  واد م
 كندم هایش    وا  واد ود  پ ورگ گر 

 من و   روان ور د ي ور م
  م ووندك  وگردد   سري و  خان 

 گپ گ آت وپپاپپ انپپد  گو  
 وپ خپپا   پئپ پ انپپد  گو     
 مپپن  پپ  وپپانپپام    یپپا     
 خپپانپپي   یپپ پپاپپنپپد  گپپو  

 
 

 گردد سا خاكس ري د  دوت م 
  گردد ش م وا پاي طناک وس  

 من و   روان آن یا ي وش م
 گرددها م ماان خانك  د  

 د      م    جپپپر پپپپنپپپ
 سپپپاننپپ  گ   م     اددپپ 

 نان وئش   غد وار كاشپپپ 
 نان سپپپ   م    مار  سپپپ 

 

  د  كف پنجر   نگ   هست
 هاي آن  شؤ د  مد  د ن 

 مردي پنج پسر د  د
 من وا پسر س  د د  ش حرف د  م
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 هپپؤپپد ن  پپ  پپ   كپپاپپدپپد    
 تپپارغي   لتدگر   چ  لادپپد 

 سپپپ   پ  پپاپپو سپپپ      غپپين 
   ال   كپپپاپپپؤ  كپپپاپپپدپپپد  

 

  وااوان هؤد ن كاو   ود
 تدگر  ش نصا ود

 دخ ر   پسر هؤدیگر    وخ  هند
 خ  هد ور ي   نا  كاد  ولند ك  م 

   سان - اویس گ ل   سپپان
  اویس گ    كاؤ د سپپپان 
  پپاپپویپپس گپپ  پپ  د نپپ    
 خپ د  مپبپد ان  يرسپپپان   

 

   ندها دس   دس  گس سرخ
  اند كس  م گس سرخ       

   ه  هر كس   ین گس    و اند
 خد  مبد ش    ورآ  د  ولند

 دنآ پپ پپا پپا د  پپ  نپپاپپس  
 دنسپپن د د خد ن من دیس

 سپپپ  وار   الوپپ   یپپلل   
 واردن  -نئجپپ  آیر  پپ  وار

 

 آ  او  پر     نگ ناس  ست
 ت       هایت   من    ت  د ؤ
      دل    وان یل  وش ند

 جد  و یؤ ت  ناؤ    هؤ  ب   م 

 آغ  پپر پپ پپاپپن وپپاغپپيمپپا 
 گپپ  یپپن  پپ  وپپان آغپپيمپپا 
 گپپئپپد م گپپنپپ  گپپدپپدپپؤ   
 یپپادال   وپپئپپس وپپاغپپيمپپا   

 

   ا  د سهادت    ور سرت نااند  
  روان  شؤانت و م گری  نلن

 گردم  م     وا هؤ ورم م 
 م اد  و  واگانگان كؤر خدمت و ندي

 حپپاپپاطپپد  گپپ ل آغپپاجپپ   
 گپ   ن وپپاوپپپ نپپد  تپپاج   

   الیپپد گپپ نپپ م وار گ ن 
 یپپا   دیسپپپاپپنپپدپپر حپپاج 

 

 د خت گس د  حااط 
 ور واالي سرش تاج     گس د  د

  ماد   م    ي    و انؤ
 ك  و  یا م حاج  وگ یند

 
 آي د النپپپپا د النپپپپا  
 د وپپپپد  وپپاپپویؤ د النپپا 
 آنپپد  یپپ پپؤپپاشپپپؤ  پپرآنپپا 
 گئپپدلم خ وپپپگپپس   غينپپا 

 

  ما   رخاد    رخاد تا ن  ش
 ور د الن خان  ما    اد

  م رآن  سؤ خ  د من و  
 ك  وا پسر خ وگد    د  ج كنؤ

 
با داخل شتدن داماد به آن اتاق صتدای ستوت و دستت زدن )شتاپ چالماخ( به آسمان       
ها به آیند. داماد و ساقدو ها و بستگان داماد در مقابل او به رقص درمیرستد و خواهر می

ایستند تا رقص افراد فامیل به پایان شده و آنجا سر پا میکنار یکی از دیوارهای اتاق هدایت
 برد. نفر کاسه حنا را به دست گرفته و نزد داماد میو سپس یك  برسد
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بر روی آن نیز یك  ،گذاشتتته یك نفر از بزرگان فامیل مقداری حنا به کف دستتت داماد
 گذارد. سکه پول می

در این مرحله داماد باید همچنان که پشت به دیوار تکیه داده است، به سمت باال جهیده 
که آن سکه پول هم با حنا به نحویالی سر  بکوبد، بها  را به دیوار باو کف دست حنایی

رسد که به کنار داماد آمده و جا بماند. پس از او نوبت به عرو  میدیوار چستبیده و همان 
 کند.همان مراسم را تکرار می

های عرو  بر دیوار نباید باالتر از عالمت اند که عالمت پنجهقبالً به عرو  گوشتتتزد کرده 
بر  های حناگذاری با پنجهکند. با پایان یافتن عالمتگیرد و او نیز همین کار را میدامتاد قرار  

های خود های خود و داماد نیز به کنار ساقدو دیوار اتاق حنابندان، عرو  به کنار ساقدو 
ها نیز در صتتتورت کنند و آنهای مجلس تعار  میروند و ستتتپس از همان حنا به جوانمی

 کنند تا هرچه زودتر بخت و اقبالشان باز شود.ود را به آن آغشته میهای ختمایل دست
ضتتتمنتاً در برخی موارد هم بعد از حنا بردن طایفه داماد به خانه عرو ، از طر  طایفه  

 کردند ولی عمومیت نداشت.ی داماد حنا برده و همان مراسم را اجرا میعرو  نیز به خانه
 
 عروس  غنیمت گرفتن از خانه ♦

کنند هر آیند، ستتعی میشتتبی که بستتتگان داماد برای حنابندان به منزل عرو  میدر 
ای مثل استکان، کارد، چنگال یا هر چیز متعلق به خانواده عرو  کس یك شتی  یا وسیله 

 را دزدکی برداشته، با خود ببرند.
 اتاین کار که شباهت به غنیمت گرفتن در جریان یك تهاجم را دارد، شاید یادآور خاطر

همان ایام غارت و غنیمت هم باشتتد، خیلی مطلوب دل خانواده عرو  نیستتت و به همین  
گمارند تا مراقب باشند که اگر کنار خانه افرادی را به نگهبانی میستبب هم در تمام گوشته  

استتکانی چای به مهمان و بستگان داماد دادند، استکان خالی آن را تحویل بگیرند تا مبادا  
 ان بگذارند و غنیمتی ببرند که شاید موجب سرشکستگی باشد. آن را در جیبش

وز بعتد آن را با نوار قرمز  ترتیتب بته غنیمتت گرفتته شتتتود، ر    ایناگر احیتانتاً چیزی بته   
ها شتتتود و اگرچه آنپیچی کرده و مانند یك کادو به منزل پدر عرو  فرستتتتاده میروبان

رنده بدهند، ولی از این غفلت خود و مجبورند مبلغی باج برای پس گرفتن آن وستتیله به آو
 نمایند.نگهبانانشان در شب حنابندان احسا  سرافکندگی و ابراز شرمندگی می
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 تحفه آوردن )تؤیمه گتیرماق( ♦
کنند و در یك ها قرض میهای بزرگ استیل و مسی را از همسایهخانواده عرو  ستینی 
لوازمی که قرار استتت به عرو  بدهند در گذارند. انواع وستتایل و اتاق بزرگ روی زمین می

شوند. یك سینی حاوی آینه و قرآن و یك ها چیده و به نحو زیبایی آراستته می این ستینی 
انواع  شود کهای گذاشته میقند کادوپیچ شتده با کاغذ براق است و در یك سینی بقچه کله

وشلوار، جلیقه، پیراهن، کته ازجمل اند:شده برای داماد در آن جا گرفتههایی خریداریلبا 
 شده.عنوان تبرك مبلغی پول هم درونش گذاشتهجوراب و کیف پول که به ،کفش

که در مجلس آراستن  شده شده ودر یك ستینی انواع میوه و شیرینی و شکالت گذاشته 
 شود.محسوب می ی پذیرایینوعی وسیلهداماد به عموم تماشاچیان تعارفی شود و به

 

 
 بران عروسی در کمیجانتحفهمراسم 

 
شود و به همین ترتیب سایر در یك ستینی نیز ستیب قرمزرنگ محصول وفس چیده می  

وستتایل از قبیل لوازم مختلف زندگی از ریزودرشتتت، از انواع ظر  و ظرو  و لوازم حمام و 
شتتتوند. پس از آماده شتتتدن تمام های متعددی چیده میدوخت و دوز و غیره در ستتتینی

ها و ترتیب قرارگیری این سینی.گذارندها را به ترتیب بر سر دختران فامیل میا، آنهسینی
 نیز قبالً به همه گوشزد شده است.ترتیب راه رفتن افراد 
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 بران عروسی در کمیجانمراسم تحفه

 
دستت رختخواب و ستایر وستایل سنگین مثل یك کیسه آرد یا     یك،یکی دو تخته فر 

هیزم و یکی دو رأ  گوستفند ماده ستتالم و ستترحال و غیره را هم بر پشت  بار گندم و یك
هتا گتذاشتتتته و همه این مجموعه در معیت عده زیادی از مهمانان و بزرگان خانواده و   االغ

 افتند.وصلوات به سمت خانه داماد به راه میبستگان عرو  با سازوآواز و سالم
بران که در حقیقت و با طمأنینه گروه تحفه به خاطر دارم که در مسیر حرکت پیاده، آرام

ها گردآمده و از ها و خیابانبردند مردم در کنار کوچهجهیزیته عرو  را بته منزل داماد می  
 کردند.ها را ارزیابی میبام و روی زمین تحفهپشت

کردند. ها هم خود را آماده میبرد و آندر این میتان یتك نفر بته ختانواده داماد خبر می    
شتده و به استقبال  وصتلوات و استپند دود کردن، از خانه خارج  جمعی با ستالم نی دستته یع

 شدند. صورت سرپایی پذیرا میبه های تحفه آورنده رارفتند و این مهمانبران میتحفه

های خود را به مادر داماد تحویل داده به همان ترتیبی که قبالً گفته شد، دختران سینی
امل جوراب، روستتری و یا پول بود، دریافت کرده کردند. گروه تحفه و هدیه خود را که شتت

 گشتند.جمعی بازمیآورندگان پس از تحویل وسایل دسته
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 بران عروسی در کمیجانمراسم تحفه

 
صتتورت و بنام تحفه )تؤیمه( آورده شده در بعضتی موارد خانواده داماد این لوازم را که به 

من خودم در یك  .ببینند مطابق قرار مدار کامل استتت یا خیر کردند تا بودند، صتتورت می 
 وجدل بستگان عرو  و داماد در مورد کامل نبودن تحفه بودم.عروسی شاهد بحث

 
 آراستن داماد )بگ بزتماخ( ♦

که با ساز و دهل و آواز مردم بعد از دریافت تحفه و هدایا و جهیزیه عرو  خانم، درحالی
کردند، در حیاط منزل داماد بستتتتگان را به مراستتتم دعوت می و همستتتایگان و مهمانان و

 شد.گستردند و مراسم آراستن داماد آغاز میبساطی می
ها را از های تحفهاو تعدادی از سینی میداندار تمامی این مراستم، مرد آرایشگر محله بود. 

زمین چید ستتتپس یك یا دو کرستتتی روی روی زمین کنار همدیگر می مادر داماد گرفته،
های اطرا  های دروهمستتتایه از بامها و خانمکه بچهگتذاشتتتت. در این زمان و درحالی می

ها را گرفته بودند، داماد و گر مراسم بودند و مردان، مهمانان و تماشاچیان هم دور آننظاره
هایشرا همراهی شتدند. صتلوات حاضرین داماد و ساقدو   هایش وارد صتحنه می ستاقدو  

 نشستند.ها بر کرسی میکرد و آنمی

دستمال بزرگی بود به دو   1آرایشتگر با اداهای مخصتوص خود لنگی که غالباً از ایپك  
 کرد، روغنانداخت و سپس موهایش را مرطوب میداماد بستته و ابتدا صورت او را تی  می 

کلن زدن سروصورت ه کارهای تی  و ترا  و شتتانه و ادکرد. پس از خاتمزد و شتانه می می
 شتتده،جای هر تکه لبا  کندههای قبلی داماد را از تنش درآورده و بهتدریج لبا داماد، به

                                                                                                                       
 ابریشم - 5
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پوشاند. آرایشگر ی عرو  را به او میشده از طر  خانوادههای نوی فرستادهای از لبا تکه
 داد. قبل از پوشاندن هر تکه لبا  آن را به همه نشان می

 

 
 وسیله مرحوم حنیف سلمانبه والزجرد مراسم آراستن داماد در روستای

 
ها را پوشتاند و کفشتتش را هم پایش کرد، کیف یا کیسه پول را از روی  وقتی تمام لبا 
کاوید، مبل  پولی را که پدر عرو  که با دستتتش درون آن را میدرحالی ستتینی برداشتتته،
داد. ستتپس می ای درون آن گذاشتتته بیرون آورده و به مردم نشتتانکیستتهبرای تبرك و ته

گذاشت. در تمام این مدت تماشاچیان با داخل کیف قرار داده، آن را نیز در جیب داماد می
ذکر صتلوات مراسم را همراهی کرده و نوازندگان نیز با زدن و نواختن ساز و دهل جشن را  

 کردند.تر و پرشورتر میگرم
 

گویند، آرایشگر می« بگ بزتماخ»اصطالح آن را پس از اتمام کارهای آراستن داماد که به
ت داشها را در دستمالی ریخته و برای خود  برمیمقداری از تنقالت و شیرینی و شکالت

طر  هم پدر و مادر و بستگان داماد کرد و از آنمانده را به مهمانان تعار  میو سپس باقی
 دادند.با او روبوسی کرده و به او خلعت می

وقت باقی بود تا زمان عرو  آوردن برستتد، جوانان در میدانی  در این مرحله چون مدتی

 1کوبی و رقص چؤپئداماد گردآمده و با ساز نوازندگان به رقص و پایدر مقابل کرستی شاه 

 شدند. مشغول می

                                                                                                                       
 شود.فته میص که بعضا بدان چؤرپی هم گچؤپئ: نوعی رق - 5
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های ستتنگین و مردانه استتت که خیلی مطلوب طبع مردان و جوانان رقص چؤپئ از آن رقص
دهند ها هم رقص چؤرپئ را به نرمی و آرامش انجام میالبته خانمبود و همگی آن را بلد بودند. 

 های دلبرانه و زشت و مستهجن است.ولی در هر دو حالت این رقص فاقد جنبه
هم ستتن و ستتال در کنار هم قرارگرفته، دست ای جوان و یا مردان در رقص چؤرپئ عده

 شدند.پا مینده مشغول رقصو با آهنگ نواز خود را بر شانه فرد کناری خود قرار داده
کستتتوت بود، در فردی که در ابتدای صتتتف و ردیف قرارگرفته بود و در امر رقص پیش 

گرفت و با تکان دادن دستتت و دستتتمال رنگی مییکدستتتش که آزاد بود دستتتمال خو 
 کرد.دیگران را هدایت می

 
 غنیمت گرفتن از داماد  ♦

که در بعدازظهر روز عرو  آوردن انجام پس از مراستتتم آراستتتتن دامتاد )بگ بزتماق(  
ها و وسایل های دامادی را به تن داماد کرده و او را کامالً به لبا شتود، آرایشتگر، لبا   می

پس داماد حق ندارد لبا  خود را تعویض نماید و باید تا زمانی که کند و ازایننو ملبس می
 ها را از تن خارج نکند.و آن شود، با همین لبا  به سر بردهدر اتاق زفا  وارد می

از این لحظه به بعد هرکستی بتواند یکی از وسایل شخصی داماد را )یعنی از قبیل لبا   
یا کفش یا کیف و کمربند و کاله( که همراهش هستت بردارد، آن را غنیمت دانسته و پس  

مقابل ها که با سترافکندگی هم همراه است، در  های زیاد ستاقدو  از التما  و درخواستت 
 دریافت باج پس خواهد داد. 

یکی از وظایف مهم دو نفر ساقدو  مراقبت و نگهبانی از لوازم شخصی داماد در این روز 
وقت مواظب او و وسایلش باشند. چنانچه خانه باید تماماستت و آن دو مثل نگهبان استلحه  

دن باج آن را پس چیزی به غنیمت برود، این دو نفر هستتتند که باید با عجز و التما  و دا
 بگیرند و به داماد برسانند. 

ها، یکی از بستتتگان )از اطالعی ستتاقدو مثالً ممکن استتت در ا ر غفلت و یا نادانی و بی
کفش یا جوراب یا کت داماد را به کند( یك لنگهفتامیتل عرو  یا داماد باشتتتد فرقی نمی  

فش یا کت یا جوراب به دنبال تواند بدون کغنیمت ببرد، تصور  را بکنید، چطور داماد می
 عرو  برود و یا در بقیه مراسم شرکت کند؟

 
 به دنبال عروس رفتن )گلین دالوندان گئدماخ( ♦

عصتتر روز ستتوم عروستتی، شتتور و التهابی بر هر دو خانواده حاکم استتت. خانواده داماد به 
فکر آماده  دنبال آماده شتدن خود برای رفتن به دنبال عرو  است و خانواده عرو  هم به 
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 دهند. کردن عرو  هستند و با بغض زیاد امورات مربوطه را انجام می
ای از بزرگان و اقوام داماد با همراه برداشتتتتن یك استتتب آراستتتته و بدون ستتتوار  عده
و  کنندیم یها را همراهآن زیها ن. نوازندهافتندیبه سمت خانه عرو  به راه م یجمعدسته

 کنند.وصلوات مراسم را عطرآگین مینوازند. برخی هم با ذکر سالمدر بین راه می
 
 عروس آوردن )گلین گتیرماخ( ♦

رستتند، دایی عرو  که همراهان خانواده داماد با استتب آراستتته به خانه عرو  میوقتی
را دایی کند و این خلعت شود و درخواست خلعت میمانع از بیرون آمدن عرو  از خانه می

گویند که به معنی راه دایی استتت و تا آن خلعت از طر  بستتتگان  ( میdayi yoleیولئ )
 کند. داماد به او داده نشود دایی راه را باز نمی

گیرد، او را از کند و خود  دستتتت عرو  را میپس از گرفتن خلعت دایی راه را باز می
برد تا رون آورده، بر باالی یك کرستتتی میکند. دایی عرو  او را از خانه بیزیر قرآن رد می

ترین تلنگر به اهل خانواده عرو  باعث ستتوار استتب شتتود. در این لحظات کوچكراحتی به
 شود.ها میترکیدن بغض و جاری شدن اشك آن

ها بود و ترین لحظات برای خانوادهبیرون کردن عرو  یکی از ستتتختت  بته ختاطر دارم  
برای خالی کردن دل خود و ستتوزاندن دل خانواده عرو  ای از مردان هم خصتتوص عدهبه

 شوند. زنند و باعث ناراحتی میدار و طنزگونه میهای نیشحر 
های او، به نیت اینکه اولین فرزند پس از ستوارشدن عرو  بر اسب و مرتب کردن لبا  

 د وکننسوار میپشت سر او بر اسب ستاله را هم عرو  پستر باشتد، یك پستربچه چهارپنج   
که آن پسترك از پشتت عرو  را بغل کرده است تا خود  نیفتد، آیینه عروسی را   درحالی

 گیرد. دهند و او آن را جلوی خود گذاشته و با دودست آن را میهم به عرو  می
دهند، ستتوار کرده و به خانواده داماد تحویل می وقتی عرو  را از خانه خارج و بر استتب

داماد با صدای بلند از پدر و مادر و بستگان عرو  تشکر کرده و اعضتای خانواده و بستگان  
ها نیز باید در پاستخ، خیر  را ببینید  گویند و آنتان آبادان )اؤویز آوادان( میها خانهبه آن

 )خئیرین گؤرز( بگویند که خیلی سخت و دردآور است.
قله از جلو راه افتاده و اینك عرو  آماده است تا به سمت خانه داماد حرکت کند، یك نفر عا

که بستگان و جوانان در اطرا  اسب عرو  حرکت کرده و از او گیرد و درحالیافسار اسب را می
 روند. کنند به سمت منزل داماد میکنند و با سازوآواز او را همراهی میمراقبت می
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 سیب انداختن )آلما آتماخ( ♦
صتتتلوات عرو  را به دیدر  داماد ووقتی گروه عرو  بران بتا ستتتاز و دهتل و ستتتالم  

دار همراه کردند و داماد با دو تن ستتاقدو  چراغرستتاندند، توقف کرده و او را طلب میمی
شتتد، تا چند قدمی استتب عرو  آمده و آنجا توقف نموده و با تکان دادن ستتر با عرو  می

نظر  کرد. گتاهی ستتتر تکان دادن عرو  خیلی آرام بوده و به ستتتالم و علیتك پنهتان می  
کرد تا عرو  سر  را آشکارا خم کند و به قدر صتتبر میرستید، در این حال داماد آن نمی

 ا  سالم کند. همسر آینده
خورده زد. او سیب نیمستپس داماد از جیبش یك عدد سیب قرمز درآورده آن را گاز می 

ه کرد و ستتپس یك سیب هم برا از باالی ستر عرو  به ستمت خانه پدر عرو  پرتاب می  
 به بر باالی بامی هایشگرد و به همراه ساقدو یك عقب ازآنسمت قبله پرتاب کرده، پس

 رفت که مشر  بر هیئت همراهان و گروه تماشاچیان و عرو  بود.می
های تحفه که از منزل عرو  آمده بود، یك سینی سیب قرمزرنگ وفس در میان ستینی 

 .وسیله پارچه قرمزی پوشیده شده بودبود که به
 کهرسید. درحالیهای ارسالی از منزل عرو  میدر این مرحله نوبت استفاده از آن سیب

رفت گیك نفر آن سینی پر از سیب را بر روی دست گرفته بود در کنار دست داماد قرار می
ها را برداشتتته و به ستتمت افراد  دانه ستتیبو داماد از درون آن از زیر روپو  ستتینی دانه

و آشنایانی که در پایین با فریاد زدن نظر او را به سمت خودشان جلب  مختلف از دوستتان 
کرد. در این حال دائماً صدای های و هوی مردم بلند بود که او را صدا کردند، پرتاب میمی

 اندازد. خواستند که برایشان سیب بیو می کرده
از بام به زیر  دادند و همگیها ستتینی خالی را به مردم نشتتان میپس از تمام شتتدن ستتیب

که مادر داماد در مقابل اسب او به ایستتادند تا بزرگان قوم وزنان درحالی آمده و در کناری می
گفت، استب عرو  را به کنار یك کرستتی وسر حیاط  آمد میرقص درآمده بود و به او خو 

و  را به اتاق ها نیز عررستانده و با آرامی او را از اسب پیاده نموده و به زنان تحویل دهند. زن 
 شدند.ماندند و بقیه از آن خارج میبردند. چند نفر از نزدیکان در اتاق میزفا  می

 
 زده )اوجاق چؤرگئ( نان نمک ♦

ا هگرفتند. او آنونمك را در مقابلش میقبل از اینکه عرو  داخل اتاق شود، مقداری نان
خورده خانواده این طریق نمكگذاشتتتت تا به را بوستتتیتده و مقداری از آن را به دهان می 

نامیدند، به میان مردم و جاق چورگئ میوونمك را که اجتدید  شتتتود. ستتتپس این نان 
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کردند. ازآنجاکه مردم این نان را متبرك و هتا تعتار  می  مستتتتقبلین عرو  آورده، بته آن 
 .ندشکستای از آن نان سرو دست میدانستند، برای برداشتن لقمهیمن میبابرکت و خو 

 
 شیره(  ئدار )یاغلشیره روغن ♦

 کاسه بزرگا ، یكآمد، به نیت شتیرین شتتدن زندگانی داماد زمانی که از بام به زیر می
زد و این مخلوط را نیز به مردم تعار  مخلوط روغن محلی و شتتتیره انگور را انگشتتتت می

ولع از  کردند که همگی به جهت تبرك و شترکت در این شتادی و شادمانی، با حرص و  می
 خوردند.آن برداشته و می

 
 اتاق زفاف )گردگ اوتاغئ(♦ 

های خانه داماد یا خانه یکی از بستگان و همسایگان نزدیك را که ضمن دم دست یکی از اتاق
 عنوان اتاق زفا  )گردگ اوتاغئ(و نزدیك بودن، خارج از محیر شلوغ عروسی هم باشد به

عنوان جهیزیه ای که از منزل عرو  بها ا یه شتتتد. این اتتاق را بتا استتتباب و  تعیین می
آراستتتتند و از همان رختخوابی که برای جهیزیه آورده بودند برای شتتتد میمی فرستتتتاده

 کردند. خوابیدن عرو  و داماد استفاده می
 

 شب زفا  کم از صبح پادشاهی نیست
 شرط آنکه پسر را پدر کند دامادبه

عمو همراه عرو  دائی و یا زنوابستتتته به عرو  مثل زنمعموالً یتك یا دو نفر از زنان  
گذارند و در خاتمه شتتتب زفا  نیز پس از آینتد و او را تتا آمدن داماد به اتاق تنها نمی  می

گرفتن خلعت از داماد، دستتتتمال عروستتتی را نیز از او تحویل گرفته و به خانه مادر عرو  
 دهند.عرو  تحویل میکنند و دستمال مذکور را به مادر مراجعت می

 
 کشک سابیدن )قوروت ازماخ( ♦

برای ناهار روز چهارم در خانه داماد قرار استتت تعداد زیادی مهمان حاضر شوند و طبق رسم 
که داماد به اتاق زفا  وارد قتدیمی برای ناهار آن روز غذا باید مصتتتطفی پخته شتتتود. درحالی 

روند و با همکاری همدیگر در یك کار میای شتتتود، بقیته جوانتان و دوستتتتتان او بته خانه    می
 سایند تا کشکاب موردنیاز تهیه گردد. جمعی و تعاونی، کشك موردنیاز نهار روز بعد را میدسته

االیام رسم بود که عده زیادی برای تهیه کردن کشك مورد مصر  در این مراسم، از قدیم
سایتتتیدند ها را در آب میواز، کشكها با خواندن شعر و آکردند و آنها را جمع میاز جوان
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کردند. برو کشتتکت را بستتاب، احتماالً از همین مراستتم و کشتتکاب موردنیاز را درستتت می
 گرفته است.شکل
 
 بسته ماندن )باغلئ قالماخ( ♦

 کردند، به اتاقداماد پس از تحویل گرفتن عرو  در ستتتاعتی که بزرگان قوم تعیین می
نامیدند که همان ( میGƏRDƏK OTAĞĖا گردك اوتاغئ )شتتد. این اتاق رعرو  وارد می

ها را اتتاق زفتا  استتتت. در رابطه با انجام زفا  وظایفی بر عهده عرو  و داماد بود که آن  
 های فامیل به عرو  و مردان جوان به داماد آموخته بودند.زن

ك وظیفه، هریاگر چنانچه به دلیل اضتطراب و تر  و نگرانی و ناآشنا بودن با نحوه انجام 
از طرفین قتادر به همراهی نبود و مراستتتم زفا  که از اهمیت واالیی برخوردار بود، به نحو  

 آمد.شد، مشکالتی برای طرفین و حتی برای دو فامیل پیش میمناسب انجام نمی
داشتتتتند و ی بعد از تحویل عرو  را پنهان نگاه میهاآمداگرچته تمام مستتتائل و پیش 

 را ردند، ولی همین محرمانه و ستتتری بودن آن دیگران از فامیل و غیرهکمحرمانه تلقی می
 کرد. تر میبرای کسب اطالعات جری

عتدم توانایی هریك از زوجین در انجام عمل زناشتتتویی را بستتتته ماندن )باغلئ قالماخ(  
دانستند. درواقع این وظیفه را بر دو  او گفتند و این را از ضتعف و اضتتطراب داماد می می
ته ا  عمل نماید و باغلئ قالماخ و بسدانستند و معتقد بودند که او باید بتواند به وظیفهمی

 ماندن جنبه سرافکندگی برای داماد داشت. 
کردند که یکی از زنان و دختران از روی حستتادت و دشمنی، عمل بستن معموالً فکر می

و دور انداختن کلید آن  کردن یك قفل نورا بتا گرفتن دعا و طلستتتم و گره زدن نخ و قفل 
 السحر و غیره آن را باز کرد.انجام داده و باید با گرفتن دعا و باطل

 
 سند افتخار عروس و داماد ♦

ا  بود و از این مرحله به بعد به عهده تنها وظیفه عرو  باکره ماندن او تا شتب عروسی 
منزله موفقیت و پیروزی داماد بود تا پرده از بکارت همستتر  برداشتتته و این خبر را که به

دانستتت با بیرون فرستتتادن دستتتمال ستتفیدی که   خود و افتخار و ستتربلندی عرو  می
 کرد.ا  به کمی خون آغشته شده بود به دیگران اعالم میگوشه

کوبی بستتتگان داماد پس از شتتنیدن خبر موفقیت او، شتتروع به ستتازوآواز و رقص و پای 
کردند. بستگان عرو  هم که آن دستمال ی پخش میکردند و پدر و مادر داماد شتیرین می
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ی کردند.گویبخش شاد شده و شادمانی میستفید را دریافت کرده بودند، از این خبر مسرت 
منزله های عروستتی را از تن بدر کرده و آن را بهبا شتتنیدن این خبر تمام خستتتگی زحمت

ی در یخدان و صتتندوقچه استتند افتخار و پاکی نامو  و شتتر  خود تلقی کرده و در بقچه
 کردند.مادر عرو  نگهداری می

 
 غذایی به نام مصطفی  ♦

ا آن را ب سپس کنند.شتده مخلوط می مقداری نخود را خیس کرده، پخته و با برنج پخته
ریزند. این غذا را که ستفیدرنگ و بسیار  کشتك غلیظ مخلوط کرده، رویش نعناداغ زیاد می 

و در فردای روز عروستتی در مراستتم آستتکس ناهار   اندخوشتتمزه استتت، مصتتطفی نامیده
(ASKƏS NAHARĖبه مهمانان می ).دهند 

 
 کس ناهارئ(ناهار آسکس )آس ♦

دادند بته یتاد دارم روز بعد از آوردن عرو ، خانواده داماد یك وعده ناهار به مهمانان می  
زیادی را از  معرو  بود. در این وعده که مهمانان« آسکس ناهار »که به ناهار پیشتکشتی   

انداختند و پس از گذاشتن واکنا  دعوت کرده بودند، پس از صتتر  چای ستتفره میاطرا 
 گذاشتند.ای مصطفی در مقابل مهمان مینان در سفره، کاسه

ناهار آن روز منحصتر به همین مصتطفی بود و آن عبارت بود از آ  سفتی که از برنج و   
ش یك قاشق نعنا داغ ریخته شده بود و معموالً نخود پخته و با کشك مخلوط شده و بر روی

 بسیار هم خوشمزه بود.
که گرفت و درحالیکردن ستفره، یك نفر ستتینی به دست می پس از صتر  ناهار و جمع 

افتاد و ستتینی را در مقابل مهمانان یك نفر باستتواد هم به همراه داشتتت در اتاق به راه می 
 گرفت.می
خواستتتند که آن را مقابل فرد دار میکردند و از ستتینییمعموالً مهمانان ستتینی را رد م 

ی کردند تا باالخره ستتینترتیب به همدیگر تعار  میاینتر و محترم مجلس ببرد و بهبزرگ
 به مقابل کسی که دارای احترام و تمکن مادی و معنوی بیشتری بود برسد. 

برخوردار بود، مبلغی را  آن شتتخص که معموالً در نظر حضتتار از احترام و موقعیت واالیی
د. شانداخت و این مبل  با صدای بلند در مجلس اعالم میعنوان پیشتکش در ستینی می  به

منزله آن بود که حداکثر رقم فالن مبل  مربوط به آن فرد استتتت و بقیه نباید این اعالم به
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 ه او بود و ایناحترامی بکرد به معنای بیبتاالتر از او هدیه کنند. اگر کستتتی این کار را می 
 گردید.ادبانه او منشأ دشمنی و عداوت میآمیز و بیحرکت جسارت

 
پس از گرداندن ستتتینی در 
مقتابتل تمتام مهمتانان اعم از     
بزرگ و کوچتتك و دریتتافتتت 

که معموالً  هاتمامی پیشتکشی 
ل  پیشتتتکش نقتتدی بود، مب

اهتتدایی هر کس را در یتتك 
کردند تا لیستتت یادداشتتت می

صتتاحب عروستتی بر استتا    
همین لیستتت مبال  اهدایی را 

های دیگران جبران در عروسی
نماید. استتتثنائاً در این مجلس 

هتتا هم احترام ختتاص بتته بچتته
هم به این گذاشتتتتند و آنمی

دلیتل بود کته احتماالً آن بچه   
عنوان نتتایتتب پتتدر  در بتته

مجلس شتتترکتت کرده بود تا  
 مجلس اهدا کند. مبل  پیشکشی را به صاحب

 خدا به شما و همه دوستان خیروخوشی عنایت کند.
 

 
 توضیح:

شتده است. در تدوین آن کتاب از  استتفاده « عامه کمیجانفرهنگ»در تنظیم این نوشتتار از مطالب کتاب  
ام که ضتمن قدردانی از نویسندگان، برای اطالع از اسامی منابع و  منابع متعدد و مقاالت گوناگون بهره گرفته

و یتا کتاب   www.komijanculture.persianblog.ir« فرهنتگ کمیجتان  »متخختذ، لطفتاً بته وبالگ     
  مراجعه فرمایید.« عامه کمیجانفرهنگ»

 

یک نمونه از صورت مبالغ اهدایی میهمانان در روز 
 آسکس ناهارئ به داماد

http://www.komijanculture.persianblog.ir/
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ر میالجرد و جلفای مراسم چؤمچه خاتون د
 آذربایجان

 یوسف عبدالحسینی
 

ون گوناگهای ی تاریخی دارای آیینوطن متا ایران، بنا به موقعیت جغرافیائی و پیشتتتینه 
ها در جایگاه خود، از ویژگی خاصی برخوردار است و ملطی و عقیدتی استت که هر یك از آن 

 تمامیجای سخن و تحقیق فراوان دارد که در این مقال اندك و این مجال تنگ پرداختن به
ها ریشه در تاریخ کهن این مرزوبوم ها و آیینها ممکن نیستت. زیرا هر یك از این رستم  آن

صتتورت کنم و بهگستتتر این خاك پاك. پس به اندك بستتنده میشتتاخستتار  ستتایه دارد و
که ارباب قلم و احباب فضتتل به پردازم. به امید آنها میاجمالی به شتترح یکی از این رستتم

 ها برگیرند تا حجتتی باشد برای آیندگان.ی آنها بپردازند و گردوغبار از چهرهیکایك آن
سالی در مناطق مختلف ایران با اسامی آبی و خشكهای کمیکی از مراستمی که در سال 

 صدشده است، آیین یا رسم باران بوده است که در شهری با دو هزار و ششمتفاوت اجرا می
 شده است. بدین ترتیبسال قدمت به نام میالجرد، با عنوان آیین چؤمچته خاتون اجرا می

ی نوزاد شدهبزرگ، به شکل اغراق اًتکه یکی از اهالی محل داوطلب شتده و عروستکی نستب   

است و هنوز )مالقه(  1کند و به شکل چؤمچتهقورباغه که دوران دگردیسی خود را طی می
پس از آماده شدن عروسك آن شخص آن را به  سازد.است را می دگردیسی آن کامل نشده

ها این خانهگردد. بته در هفتت خانه رفته و از اهالی   گیرد و در کوی و برزن میدستتتت می
آوری مواد الزم با کمك اهالی کند. پس از جمعی مفصلی را طلب میلوازم پختن آ  رشته

کند. عقیده بر این بوده آ  رشتته را پخته و سپس آن را از ناودان مسجد محل سرازیر می 
 ازاین عمل باران خواهد بارید.که پس

                                                                                                                       
 .گوینداهالی به این نوع بچه قورباغه چؤمچه خاتون می - 5

http://www.upsara.com/images/q4btsfkdx4xb8xgr6jo.jpg
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شده است و اشعاری در شاد اجرا میگردانی همیشه همراه با شعر طنز و آواز این عروسك

 کنم:شده که چند بند آن را نقل مینوایی او خوانده میوصف چؤمچه خاتون و بی
 

 خوادخواد، از خدا بارون میچؤمچه خاتون چوب می ایستی، خودادان یاغو  ایستی  پؤچتؤمچه خاتون چ
 خوادروغن میخواد، از خدا بارون میچؤمچه خاتون  چتؤمچه خاتون یاغ ایستی، خودادان یاغو  ایستی  
 خوادچؤمچه خاتون آرد میخواد از خدا بارون می چتؤمچه خاتون اون ایستی، خودادن یاغو  ایستی  

 خوادچؤمچه خاتون آتیش میخواد، از خدا بارون می ن یاغو  ایستی  اچتؤمچه خاتون اوت ایستی، خوداد
 

 های مختلف و گوناگونی دارد.اشعار نیست و بندهای الزم به توضیح است که این تمام بند
 
 چؤمچه خاتون در جلفای آذربایجان♦ 

شتده که کمی با مراستم میالجرد فرق داشته   چؤمچه خاتون در آذربایجان نیز برگزار می
ها به های معرو  در آذربایجان، رستتم چؤمچه خاتون استتت. آذربایجانیاستتت. یکی از آیین

آبی و عدم نزول باران مواجه کته بتا کم  گوینتد. مردم هنگتامی  قتاشتتتق چوبی چؤمچته می  
 ازآن کودکان وبندند که نشانی از خاتون است. پسچؤمچه می ای رنگین بهشوند، پارچهمی

های افتند و ستتترودهها به راه میهتای رنگین، در کوچه نوجوانتان بتا بلنتد کردن چؤمچته    
کنند. ای نیز با طبل و دهل چؤمچه گردانان را همراهی میدهند. عدهخواهی ستتترمیباران
ای چرخند و وقتی به در خانهستتتاها میخواهان ضتتمن باران خواهی در شتتهرها و رو باران
وقتی خواهان کنند. در روستتتاهای جلفا در کنار رود ار ، بارانرستتند، انعام دریافت میمی
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کنند تا در پایان آوری میرستتتند، وستتتایل موردنیاز پختن آ  را جمعبته دم در خانه می 
 خوانند: خواهان میمراسم، آ  باران پخته شود. باران

 
 ختتاتین نتته ایستتتترچؤمچتته 

 دان یتتاغتتیتتش ایستتتتتتتر آهلل
 التتی ختتمتتیتترده قتتالتتمتتیتتش،  
 بیرجه قاشتتتیق ستتتو ایستتتتر 

 

 خواهدچؤمچه خاتون چه چیزی می
 کنداو از خداوند طلب باران می 

 دستش در خمیر مانده است،
 خواهدو تنها یك قاشق آب می

 آال داغتتتیتتتن بتتتولتتتودو،  
 لتتریتتن اومتتودو  یتتئتتتتتیتتم  

 آهلل ستتتن یتتاغتتیتتش ائیلتته،    
 وغتتتدا قتتتورودو آرپتتتا، بتتت 

 

 ای ابر کوهستان 
 و ای امید یتیمان

 ای خدای بزرگ تو بارانی بفرست، 
 که جو و گندم از تشنگی خشکیدند

 قتتیتتزالر بتتاغتتا گتتیتتدریتتك،   
 گتتول درمتتاغتتا گتتیتتدریتتك   
 ستتتن یتتاغیش اول من بولوت، 

 یتتاغتتا گتتیتتدریتتك   -یتتاغتتا 
 

 رویم، دختران، به باغ می
 شویمبرای چیدن گل رهسپار می

 و من ابر تو باران با 
 و در حال باریدن برویم

 یتتاغتتیشتتتتتیتتم یتتاغ یتتاغ    
 کتتَکتتیتتلتتیتتم اوزانستتتتیتتن     
 آنتتامتتیتتن بتتیتتر دونتتو وار    
 یتتاغتتیشتتتتا بتتویتتانستتتتیتتن   

 

 باران ببار و ببار 
 تا کاکلم دراز شود

 مادرم پیراهنی دارد 
 ببار تا آن پیراهن خیس باران شود

 
جای بلندی به های پخت آ ،آوری نیتازمنتدی  خواهتان آذربتایجتانی پس از جمع   بتاران 

مانند تا در حین پخت آ ، قدر منتظر میها آنکنند. آنروند و شروع به پختن آ  میمی
باران ببارد. اگر باران نبارد، کستتی لب به آ  نزده و آن را در جای بلندی روی زمین خالی 

خواهان ضتتتمن خوردن آ  باران، شتتتادی کنان به روستتتتا کنند. اگر باران ببارد، بارانمی
 گردند.بازمی
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 مقایسه مراسم مونجوق سالماق در برچلو با
 مراسم مشابه در آذربایجان

 احسان قاسمخانی

 
های جزئی در تمامی روستتتاها و شتتهرهای منطقه با تفاوت« مونجوق ستتالماق»مراستتم 

شتود. این مراسم دیرینه که محلی برای پیوند فولکلور غنی ترکان برچلو با  برچلو برگزار می
باورهای مذهبی مردم منطقه استت، هرستاله به هنگام شتتب عید قربان در ستتراسر منطقه   

. بتا توجه به جایگاه این مراستتتم ارزشتتتمند در فرهنگ و  شتتتودفرهنگی برچلو برگزار می
این « بیزیم برچلو»هنری  -یاعتقادات مردم شتتتهرستتتتان کمیجان، با تال  گروه فرهنگ

کمیته  بت ملی میراث ناملمو  و »از ستتتوی  5۹۳3ماه میراث ملی در تاریخ هجدهم دی
 در فهرست میراث ملی ناملمو  ایران به  بت رسید. « حامالن آن

فولکلوریك در روستتتتاها و  -یباوجود تغییرات جزئی در نحوه برگزاری این مراستتتم آیین
شهرهای مختلف این منطقه، کلیت و هد  از برگزاری این مراسم در نواحی مختلف مشابه 

شتتود که ضتتمن بررستتی نحوه برگزاری این مراستتم در   یکدیگر استتت. در ادامه تال  می
آباد، فامرین و خمارباغی، چگونگی برگزاری تاهای فضلشهرهای کمیجان و میالجرد و روس

 مراسم مونجوق سالماق در برچلو با برخی نواحی از آذربایجان مقایسه گردد.
ها در محلی ای از خانمگونه استتت که عدهاستتا  برگزاری این مراستتم عمدتاً زنانه بدین

ا ، سنجاق، ریگ و جمع شتده و با نیت نمودن در قلب خود یك یا چند منجوق، دکمه لب 
اندازند. این ظر  سفالی در شهر کمیجان یا هر چیز دیگر را به درون یك ظر  ستفالی می 

شود. ( شناخته میMOVAآباد با عنوان مووا )( و در روستای فضلDÜVLƏبا عنوان دووله )
شتتده و از یك ستتپس درب این ظر  که حاوی مقداری آب به نماد روشتتنایی استتت بستتته
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کننده در شود. در روز بعد زنان شرکت( در مقابل قبله آویخته میŞURDENG) 1شوردئنگ

صتتورت ها بهاندازان مراجعه نموده و با خارج نمودن منجوقمراستتم مجدداً به محل منجوق
ت، شده استك در حالتی که پیش از خروج هر منجوق یك بایاتی توسر فردی خواندهبهتك

شتتده و نیتی که پیش از انداختن م شتتعری که خواندهبین مفهو، با شتتناخت منجوق خود
ای که این مراستتتم نوعی گونهکنند. بهاند، ارتباطی ذهنی برقرار میمنجوق در دل داشتتتته

های فولکلوریك ترکی استتت. بر اسا  آنچه ها یا همان دوبیتیتفأل نمودن به کمك بایاتی
ی شود، مشترکات و مبانی اصلط میاز بررسی چگونگی برگزاری این مراسم در برچلو استنبا
 اند از:برگزاری مراسم یادشده در سراسر منطقه برچلو عبارت

 
 ورگو  ي مر سؤ د  وا   وا   س    عاد  روان تا     عاد  روان  -1

  یخ ن آک و  د  ن ظرف منج ق  ند   ن و  نؤاد  ال     پاك   ندگ  -2

   د  آ یخ ن ظرف سفا ان حا ي منج ق    ی  نا د ن    و -3

  ي ود  د نها    ظرف منج قهاي ترك  د   مان خا ج نؤ دن منج قخ  ندن وایات  -4
 

ها ازنظر مفهومی شده در این مراسم گویای این است که این بایاتیبررستی اشعار خوانده 
 گیرند:عمدتاً در چهار دسته مشخص قرار می

 
 الف( اشعار عاشقانه

 
 کؤینگیی یوموشام غآ

 وورموشاماوستونه گول 
 قورخما سئودیگیم اوغالن

 یولیینا من دورموشام

 کؤینگئ یاشول اوغالن
 عجب یاراشور اوغالن

 میزدن گئچآز گل کوچه
 آنام ساواشور اوغالن

 قیزیل گولئ درللر 
 مخمل اوسته سرللر

 خو  او قیزیی حالونا
 سئودیگینه وئرللر

 
 

 ب( استمداد از خداوند و اولیا
 

 درویشم کشکولوم وار
 هر باغدا بیر گولوم وار
 چاغوررام یا ابوالفضل

 سن آچان موشکولوم وار

 گلیردیم چای ایچیننه
 سس گلد  باغ ایچیننه

 خودام وئره مطلبیم
 ی ایچیننهآ آچوالن

 یول اسوتوننه وار چنار
 یارپاغئ دینار دینار

 چوخ گرفتار اولموشام
 چاتدورسون پروردگار
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 بودنج( فراق و در انتظار یار و محبوب 

 
 چرقتین باغالما غآ

 گؤزیی قوربان آغالما
 گئدرم اؤزوم گللم
 یادالرا بئل باغالما

 گللم  گنهگئدرم 
 کافرم دینه گللم 

 قالسام  1یوز ایل زینناننا

 گللم  گنهچیخنده 

 عسگریم کیشمشیم
 جیبدن جیبه دوشموشم

 تر ظولم اولوبخودام نه
 یاردان جودا دوشموشم

 
 د( نفرین نمودن 

 نیی ساپئقیزیل اینه
 گؤرسنمز بیزیم قاپئ
 یار  یاردان ائلییَن
 دیلنسین قاپئ قاپئ

 ایالنا باخ ایالنا
 ایالن گئتد  دوالنا

 نن آیورانسنئ من
 دوالنا یهباال دی

 
 شرح انجام مراسم♦ 

اینکه مراستم منجوق اندازان در خانه چه کستی برگزار شتود ممکن استتت در روستاها و    
عنوان یك مثال بر طبق آنچه فولکلورپژوه می فرق داشتتتتته بتاشتتتد. به  منتاطق مختلف ک 

 کند:میالجردی آقای یوسف عبدالحسینی بیان می
شود تا این برای برگزاری مراستم شب عید قربان، یکی از فامیل یا اهل محل داوطلب می 

این  کند تا درها دعوت میمراستتتم در منزل او برگزار گردد و از تمامی فامیل و همستتتایه
، یابندشده از زن و مرد و کودك شب عید قربان حضور میمهمانی شرکت کنند. افراد دعوت

تا مقدمات جشتتن عید قربان را تدارك ببینند. این جشتتن در دو شتتاخه جداگانه، مردانه و  
 [.5خود برخوردار است ]بهشود که هر یك از ویژگی مخصوصمی زنانه برپا

اندازان توسر یك مراستم، ستینی حاوی ظر  مونجوق   در روستتای فامرین برای شتروع  
مقابل چند تن از  شود. این طبق یا سینی خاص دردختر مجرد به اتاق میهمانان آورده می

ن شود و در ایاند قرار داده میگذاشتته و باتجربه که در باالی مجلس نشتسته  ستن زنان پابه
شود، باید مبلغی پول را که ذاشته میها بر روی زمین گهایی که طبق مقابل آنهنگام خانم

عنوان هدیه در ستتینی دختر شتتود، به( گفته میBAŞLUQدر زبان ترکی به آن باشتتلوق )
 [.۰دهند ]آورنده طبق قرار 
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پژوه اهتل کمیجتان آقای محمد کمیجانی )جاوید راد( در   بر استتتا  مطتالعتات فولکلور  
اندازان را پر از آب کرده لی مونجوقین مراسم، داخل ظر  سفاکمیجان در هنگام برگزاری ا

صتتد صتتد عدد گندم و یكو درون آن چهل عدد گندم و چهل عدد ریگ )بنا به روایتی یك
خواهد کس که آرزویی دارد و میشتتدن ستتال( ریخته و ستتپس هر برکتعدد جو به نیت با

آن  فرد و مخصوص به خود  را درا  را بداند، یك عدد منجوق یا شتتی  منحصتتربهآینده
 [.۹اندازد ]کوزه می

 

 
 .شودعنوان منجوق استفاده میظرف مراسم مونجوق سالماق به همراه تعدادی دکمه که به

 
طور کلی در منطقه جزئیات اقالمی که به داخل ظر  ستتتفالی بتایتد توجته نمود که به   

کمی  شتتوند،شتتود و یا اجستتامی که به همراه ظر  ستتفالی از ناودان آویزان میانداخته می
عنوان مثتتل در داختتل این ظر  عالوه بر آب کتته در تمتتام منطقتته اختال  وجود دارد. بتته

مشتترك است، ممکن است سکه به نماد  روت و دارایی، گندم به نماد برکت و گالب برای  
[. همچنین برای مهر و موم کردن درب ظر  از آینه به نماد ۰معطر نمودن ریخته شتتتود ]

ایند و بر روی آینه قرآن و بعضاً به نماد شیرینی زندگی یك قطعه نمروشتنایی استفاده می 
 [.5دهند. گاهی ممکن است درب این ظر  را با خمیرتر  محکم کنند ]نبات قرار می
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 حاوی آب به همراه آیینه، گندم، کبریت، نبات و سکه« مونجوق سالماق»ظرف مراسم 

 
ها یا اشیای خود را به داخل ظر  سفالین مونجوقکننده در این مراسم باید افراد شرکت

خواهد فال او در این مراستتم مشتتخص شتتود، نباید در مراسم بیاندازند. الزاماً کستی که می 
توانند به نیابت از افراد غایب یك مونجوق در حضورداشته باشد و افراد حاضر در مراسم می

شوند، معموالً   سفالین انداخته میها در درون ظرداخل این ظر  بیاندازند. وقتی منجوق
های باستتواد به همراه دفتر و قلمی آنجا نشتتستتته و استتم منجوق انداز، تعداد یك نفر از زن

کند، تا اینکه های هر فرد و نوع منجوق را که به نیت آن شخص است یادداشت میمنجوق
ای و به نندهکدر موقع درآوردن منجوق فهمیده شتتود آن منجوق متعلق به چه زن شتترکت

 [.۹یك از افراد خانواده اوست ]نام کدام
کنند و ها در ظر  انداخته شتتتد، درب ظر  را مهر و موم میازاینکه تمامی منجوقپس

که  نمایند. اعتقاد بر این استت که تا صتبح تمام کستانی   قبله زیر یك ناودان آویزان میروبه
ها، شبانه شوند. زیرا کوزه همراه مهرهصورت فطری حاجی میمونجوق درون ظر  دارند، به

 [.5گردد ]جای خود برمیکند و تا صبح بهرود و کعبه را طوا  میبه مکه می
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اندازی شده و مهر و موم شده ظرف منجوق

 شده استکه برای آویختن از ناودانی آماده
اندازی شده در حالت آویخته شده ظرف منجوق

 از یک ناودانی
 

زند. بعد از کس به آن کوزه دستتت نمیعید قربان استتت و تا آن لحظه هم هیچفردا روز 
وپایش را با حنا رنگ کرده و ستتروگوشتتش را با انواع  قربانی کردن گوستتفندی که دستتت 

اند، همان افراد صتتاحب منجوق دوباره در منزل صتتاحب  آالت و منجوق تزیین نمودهزینت
[. در روستای خمارباغی درگذشته افراد ۹کنند ]می قربانی گردآمده و بساط روز قبل را برپا

کردند. صبحگاه در مراسم ذبح کننده در مراسم در همان منزل تا صبح استراحت میشرکت
 گذاشتند. بعدبردند و نبات داخل ستینی را به دهان حیوان می قربانی ستینی و کوزه را می 

داند. گرداندند و آب به آن میگرفتنتد. قرآن دور ستتتر حیوان می جلوی قربتانی آیینته می  
 [.8کردند ]بوسیدند و آن را قربان میا  را میپیشانی

ها هم دارای شتترایر خاصتتی استتت. به شتتکلی که یك دختربچه    بیرون آوردن منجوق
کنند و روی سر  یك روسری بزرگ آورند و مثل عرو  بزك میستاله را می هشتت هفت

ندازند تا صورتش را کسی نبیند. ظر  ساخسی ا( معرو  استت می duvaq) 1که به دوواق

دهند تا دخترك پس از باز کردن ها را دم دست دختربچه قرار مییا سفالین حاوی منجوق
وصلوات مراسم اصلی را آغاز کار شتتود و با ستتالمبهگردان، آمادهدرب کوزه، با فرمان مجلس

، شروع به خواندن یك استبقیه تر از دارتر و خو  حافظهکنند. یك نفر که ستر و زبان می
کند، و دخترك با اشاره میاندار دست در داخل کوزه کرده و یك عدد منجوق بیت شعر می

شده وصف حال آرزوی منجوق به هریك از حضار تعلق داشته باشد، شعر خوانده .وردآدرمی
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ه بقیه بینی چگونگی برآورده شتتتدن آن آرزو استتتت و معموالف با کف زدن و هلهلاو و پیش
رسد و مراسم تا شتود و ستپس نوبت به شعر بعدی و منجوق بعدی می  همراه می حاضتران 

ب منزله فال صاحکند. به عبارتی فحوای شتتعر بهآخرین نفر به همین ترتیب ادامه پیدا می
 یابد. شده فال خود را درمیباشد و کسی که مهره مال او بوده است، از شعر خواندهمهره می

 

 
ها نوازی خانمها از داخل ظرف سفالین که با شعرخوانی و دایرهمراسم خروج منجوق

 .همراه است
 

خوانند، از اشتتعار فولکلوریك ترکی )بایاتی( استتت که اشتتعاری را که در این مراستتم می
نوبت توستتر شتتده و ممکن استتت که شتتعرها بهستتینه در بین مردم برچلو منتقلبهستتینه

د و پس از هر بیت شعر هم امکان دارد آن شعر توسر افراد باتجربه و حاضتران خوانده شتو  
 دانای مجلس مورد تفسیر و تعبیر قرار گیرد.

شود و پس از صر  شده صر  میدر میالجرد، در پایان مراستم آ  رشتته تدارك دیده  
 روند که در میالجردزاده یحیی میجمعی به زیارت امامصورت دستهآ  رشتته مهمانان به 

به چراغچی معرو  استتت. همچنین در میالجرد این مراستتم با اندکی تفاوت )بدون کوزه و 
شتتود. مجلس مردانه اغلب با زورآزمائی صتتورت جداگانه برگزار میمهره( در بین مردان و به

های بومی و همچنین با اجرای تئاتر که عمدتاً در قالب کمدی کردن، کشتی گرفتن، ورز 
 [.5د ]شواست، برگزار می
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 پذیرایی از میهمانان در انتهای مراسم با چای و شیرینی محلی

 
ها از درون آب درآورده در روستای فامرین بعدازاینکه شعرها خوانده شد و تمامی منجوق

گیری های میزبانی سال آینده رأیشد و شعرهای صاحبان منجوق مشخص شد، میان نامزد
ل ها مسئوشود و یك نفر از خانمن سال آینده مشخص میعنوان میزباشود و یك نفر بهمی
 DƏMIRشتتتود کته آب متبرك را بته دهانه قنات فامرین که در فامرین به دمیر قیه )  می

QƏYƏ  مشتهور است بریزد تا به برکت این آب محصوالت کشاورزی از آفات و بالیا حفظ )
 [.۰شوند ]

 
 باورهای رایج پیرامون شب عید قربان ♦

های جاری در یك اند که در شتتب عید قربان آبآباد اعتقاد داشتتتهروستتتای فضتتلاهالی 
ایستتتند. اگر فردی در این لحظه در کنار آب باشتتد و یا حتی در خانه  لحظه از حرکت می

 [..بیدار باشد و آرزویی کند، به آرزوی خود خواهد رسید ]
 
 «مونجوق سالماق»یک بازی رایج در حاشیه مراسم  ♦

شده است به ید قربان چه در محیر زنانه و چه در جمع مردانه بازی انجام میدر شتب ع 
 پیچیدند وکردند و سپس به دور دو سوزن پنبه میای را پر از آب میاین صتورت که کاسه 

ا  گتذاشتتتتند. این دو ستتتوزن هر یك نماد فرد و فرد موردعالقه آن دو را بر روی آب می
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شدند، یا به یکدیگر خورد رفتند و به هم نزدیك میفرونمیبودند. اگر این دو سوزن در آب 
 کردند، اعتقاد داشتند که فرد به شخصی که در دل دوست دارد خواهد رسید.می
 
 نگاهی به مراسم مشابه در آذربایجان ♦

شتتود که ترین نمونه شتتعری در منطقه آذربایجان شتتناخته میبایاتی امروزه جز  قدیمی
هزارساله دارد و از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچك و مناطق ای چندین پیشتینه 

 .عشایری دورافتاده، مخاطبین خاص خود را داشته و موردپسند عموم است

م بوده است. در این نوع واالیام در آذربایجان مرسفال گرفتن با این نوع شتعر نیز از قدیم 
د دورهم جمع شتده و کسی که قرار بود  دانستتن گیری، چند تن از افرادی که بایاتی میفال

گرفت و بایاتی را که شتتخصتتی در عدد موردنظر او فال او گرفته شتتود، عددی را در نظر می
« فالی بایاتی»اند، شکل ها مکتوب شدهشتد. البته از زمانی که این بایاتی خواند، بایاتی او میمی

یاتی گرفته شود، عددی را با توجه خواهد برایش فال باصورت که فردی که میشده. بدینعوض
د هایی که در آن صفحه وجوکرد و بعد نسبت به تعداد بایاتیبه تعداد صفحات کتاب عنوان می

 [.3شد ]آمده فال او میدستوقت بایاتی بهگفت و آندارد، عدد بعدی را می

اسم دیرینه مرساله با رسیدن به ایام پایانی ماه صفر، زنان در آذربایجان طبق سنتی همه
در فرهنگ شتتتفاهی و  .کنندو یتا همان فالگیری با بایاتی را اجرا می « مینجیق ستتتالمتا »

ها امروزه نیز ورسوم مختلفی وجود دارد که برخی از آنفولکلور آذربایجان، مراسمات و آداب
 مدر بین مردم این دیار زنده بوده و رواج دارد. یکی از این مراستمات سنتی که در بین مرد 

نام دارد. این « مینجیق ستتالما»طرفداران زیادی دارد، مراستتم  آذربایجان، خصتتوصتتاً زنان
نیز معرو  است، در آخرین چهارشنبه ماه صفر )در میان بعضی « کوپه فالی»مراسم که به 

 .[7گیرد ]از مردم نیز آخرین چهارشنبه سال( انجام می

موجود داشته است که حضرت فاطمه  یدر بین مردم آذربایجان از گذشته چنین اعتقاد
اند هرکسی پایان این ماه را های زیادی را متحمل شده و فرموده) ( در ماه صتفر ستختی  

[. بته همین ختاطر اگر در این ماه چیزی   4بته من خبر دهتد بته او مژدگتانی خواهم داد ]    
« سینئلهدن اوزاق ااهلل اوچونجون»اند که بشکند یا اتفاقی بیافتد، برخی از زنان بر این عقیده

ا  را دور کند(. برای همین نیز در روزهای پایانی این ماه برای یك سال خود )خدا ستومی 
گیرنتد و عقیتده دارند که هر چه در فال بایاتی بیاید )بنا به نیتی که دلشتتتان   فتالی را می 

 .شوداند( همان میگرفته

یك روز قبل برای حل مشکالت خود  شتود، در این مراسم زنان و دختران حاجتمند از گفته می
که خود شخص از  …یا به نیابت از شتخص دیگری، نیّت کرده و اشتتیایی مانند منجوق یا دکمه و  
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و هنگام  اندازند)کوزه سفالین( حاوی آب می« ستاخستی کوپه  »قبل آماده کرده استت، در داخل  
 .دهندله قرار میقبغروب همان روز ظر  سفالی را از ستونی بیرون از خانه و روبه

در شتهر ارومیه، صتبح روز چهارشنبه یکی دو نفر از زنان پا به سن گذاشته به مسجد محلطه   
 :گویندخوانند، در پایان نیز میرفته و جهت اجابت دعاها و نذر خود دو رکعت نماز می

 س  گ  م وؤ یا عد لعچ

 ی خ  گ  م وؤ یا عد لعچ

 م ول ل  یشاؤ د و ود  

 یا عد لعچم ول ل آ ان 
 

با دعوت و خبررستتتانی قبلی بعدازظهر همان روز )آخرین چهارشتتتنبه ماه صتتتفر( زنان  
شتتوند. برای اینکه )متشتتکل از اقوام و همستتایگان و آشتتنایان( در منزل یك نفر جمع می 

خوانند و نیز چادری را دانند دختربچه خردسالی را کنار کوزه فرامیکودکان را معصتوم می 
 های کار بلد ازکوزه و محتویاتش را نبیند. بعد یکی از خانم اندازند تا ظر روی ستتر  می
خواند. دخترك نیز دست خود را به داخل کوزه طور شتانسی یك بایاتی می کتاب بایاتی، به

آورد. منجوق متعلق به هر که شده را بیرون میطور شتانسی یکی از اشیا  انداخته برده و به
شده خوب و بدی نیّت خود را تفسیر بایاتی خواندهباشتد آن را گرفته و بر استا  مضامین   

« بایاتی فالی»کنند، خصتتوصتتاً اگر آن کند. اکثراً نیز آن را در تکه کاغذی یادداشتتت میمی
 شود:هایی که در این مراسم خوانده میای از بایاتینمونهشده باشد. نیابتی گرفته

 
   ی م  -م  ی  1 رنفاس

   ی م   ین    د یؤ

 د یؤا  یئر یاغا پ یاغاش

 د ی م نئج  سندن من

 .رسید خواهند هم به عاشق که دو است این ا معنی

   ت د دي  رنفاس

 ی خ د دي گ   خ ما 

 گ ید م غؤخ    یئؤ  غؤ

 خ د دي  يرن مبدا
 .توانا است و قادر خداوند .نشویم ناامید خداوند از هرگز که است این ا معنی

                                                                                                                       
 گل میخك - 5
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 سلاد پ   ت  م ود م

 د   س  -س      گاؤ

 گددي آ ؤا  اویس   چ

 د نعد ل  گ م ش وار
 .است درراه خوشی خبر که است این ا معنی

 
 آغي  یانا  آناس 

 آغي   انا  حریف 

 گ یر ان ديار آنا

 آغي    نا  تاو تا

 .افتاد خواهد فرد آن نامزد برای ناگواری اتفاق که، است این ا معنی
 

 یاخش   طن عویویؤ

 یاخش  ك ان ك ینگ 

    سا جنت یئر غروت

 یاخش   طن یئن  د 

 .گرددبازمی سفرکرده فرد که، است این ا معنی
 

  ا د ش  ا د شپ جاناؤ جان

  ا د ش جاناؤ آغيدیر

   س   دیوین   ی م واش

  ا د ش جاناؤ  اخسان   ي

 .است سخت شدنش برآورده ایگرفته که نیتی آن که است این ا معنی
 

 من  تاتا  آپا دي

 من پ ساتا    ياد    ل

    سا یا یؤ   ا  

 من  تاپا  آخ ا یاپ

در مراستتماتی مانند این، چیزهایی که  .شتتد خواهی غربت راهی که استتت این ا معنی
، صمیمیت، دوستی، ارتباط بیشتتر از هر چیز دیگر دارای اهمیت استتت، شتتامل: صله رحم 

ها و کودکان با همدیگر، حفظ حرمت هتای اخالقی، آشتتتنایی بیشتتتتر خانواده گرم، ارز 
است. همچنین برگزاری چنین مراسمات سنتی باعث زنده  …گرایی، و ساالن و جمعبزرگ

 .[7های بعدی است ]ماندنشان برای نسل
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 [7بایجان ]در آذر« مینجیق سالما»چگونگی برگزاری مراسم 

 های برگزاری مراسم فال بایاتی در برچلو و آذربایجانتفاوت ♦
ترین تفاوت برگزاری این مراسم در دو منطقه، زمان برگزاری گونه که ذکر شد مهمهمان

الحجه یعنی از های نهم و دهم ماه قمری ذیآن استتت که در برچلو این مراستتم را در روز 
 که در آذربایجان اینکنند، حال اینروز عید قربان برگزار مییك روز پیش از عید قربان تا 

شتتود. همچنین در برخی نقاط مراستتم عمدتاً در آخرین چهارشتتنبه ماه صتتفر برگزار می  
ای در اندازان این مراستم به این صورت است که چند زن با کوزه آذربایجان قستمت منجوق 

ها را به درون این کوزه افراد منجوق کنند ودستتتت به درب منازل افراد مختلف مراجعه می
 که همگی در یکجا جمع شوند و این کار را انجام دهند.اندازند نه اینمی

 
 منابع

[5 ]http://milajerd.com/ 
[۰ ]http://famerinekohan.blogfa.com 
 کمیجان.. کتاب فرهنگ 5۹۳3[ کمیجانی م.، ۹]
 [ مصاحبه شفاهی خانم اعظم رسولی با اهالی روستای خمار باغی8]
 استان -ن. جغرافیای روستاهای بخش وفس )بزچلوی سابق(، با مرکزیت شهر کمیجا5۹78[ جباری م.، .]

 آباد(؛ دانشگاه خوارزمی.مرکزی )مطالعه موردی روستای فضل
[3 ]http://salmasnews1.ir 
[7 ]http://www.dana.ir/news/ 
[4 ]http://durnanews.ir 

http://famerinekohan.blogfa.com/
http://www.dana.ir/news/
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 کوسا گلین در میالجرد و اردبیل  مراسم
 یوسف عبدالحسینی

 

 نه قالدی یو نه قالد  
 قیرخ گئدد ، اللئ قالد 

 
 ی کوچك )چهل روز از فصل زمستاندر میالجرد قدیم رستم بر این بوده که در روز چلطه 

د رونی اهالی میهای غیرمتعار  به در خانهای با پوشیدن لبا گذشته(، چوپانان هر محله
و با اجرای نمایش شتاد )کمدی( از اهالی پول و مایحتاج دیگر خود را برای گذراندن الباقی  

ا  کنند. برای اجرای نمایش، چوپان لبا  چوپانیباشد، تهیه میکه پنجاه روز میزمستان 
جای چشم و سوراخی دیگر به شکل دهان پوشد و با یك کاله نمدی که دو سوراخ بهرا می

Ğ A( )1ی خار سفید )آغ بوتتتتتتاپوشاند و از بوتهشده، صورت خود را میبر روی آن بریده

BUTTA2بندد و در نقش کوستتستتاا  میجای مو بر ستتر و ریش و چانه( به (KOSSA که )

 شود.یظاهر م ،شخصیت محوری نمایش است
کند. شخصیت دیگر این نمایش شاصنم )شاه صنم( است که نقش زن کوسسا را بازی می

وپاهای .. به دست.او نیز با پوشیدن لبا  زنانه و بستن زیورآالت غیرمتعار ، مانند زنگوله و
پردازد. همراه این دو شتتتخصتتتیت اصتتتلی، افراد دیگری همچون  خود، بته ایفای نقش می 

ی خود بخشتتتی از این نوبهشتتتوند که هر یك به.. نیز دیده می.آوازخوان، حمّال وزن، دایره

در کوچه و  3دهند. بعد از آماده شتتتدن گروه با ستتتازوآوازنمایش را به خود اختصتتتاص می

                                                                                                                       
ه کند. مو آن سرگشته خارم در بیابان، کگونه مقاومتی نمیمقابل وز  باد هیچبوته سفید و سبکی که در  - 5

 ( باباطاهرهر بادی وزه پیشش گرونم )
 ا  کمی مو روییده باشد.ی گونه مو ندارد و فقر روی چانهدرروکوسا سققل: کسی که  - ۰
 کنند.در بعضی از مواقع این گروه همراه با ساز و دُهل حرکت می - ۹
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های اهالی شده و به اجرای کنان وارد خانهصنم رقصافتند و کوسسا و شاهها به را میمحله
 پردازند.نمایش می

 

 
 تصویری از برگزاری مراسم کوسا گلین در میالجرد

 
روند و با لگد طر  آغتل یا طویله می ای اول بته این گروه در ابتتدای ورود بته هر ختانته    

 خوانند:زنند. سپس این بیت را همراه ساز و دُهل یا دایره میای بر در طویله میضربه
 

 نه قالدی یو نه قالد  
 قیرخ گئدد ، اللئ قالد 

 چه مانده، چه مانده 
 چهل رفت پنجاه مانده

 
دهند تا پنجاه روز دیگر دهند و به احشتتتام قول میو بتدین گونته آمدن بهار را نوید می  

های تنگ و تاریك به دامن سترستبز دشتتت و صتتحرا خواهند برد. سپس به   ها را از آغلآن
پردازند و باعث روند و در صتتحن خانه به اجرای رقص و نمایش میمحل زندگی خانواده می
خوان با خواندن اشعار زن و آوازشوند. در تمامی این مدّت دایرهمیشادی و نشاط اهل خانه 

کنند. تمامی حرکات کوسستتتتا و طنز کتتتتوسسا )کوسه( را ترغیب به رقص و پایکوبی می
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زبانی از شود و با زبان بی( اجرا می1شاصنم بدون آنکه کالمی بر زبان جاری کنند )پانتومیم

 کنند.خود میطلب پول و مایحتاج دیگر  خانهصاحب

 شود بدین قرار است:بخشی از اشعاری که در این مراسم خوانده می
 

 کوسسا گلیب هاوادان، 
 بؤرکودور یئل قوواندان 

 کوسه به هوای انعام آمده، 
 کالهش از خار )یئل قووان(

 کوسسانیی پایون وئریی، 
 اؤویز اولسون آبادان 

 پس سهمی به کوسه بدهید
 باشدتا خانه شما آباد 

 
د. یابشتود و نمایش کوسسا گلین ادامه می این اشتعار در چندین بند متفاوت خوانده می 

یش لذت ببرد. کند تا مدت بیشتتتتری از نما.. خودداری می.خانه از دادن پول واما صتتتاحب
ها راضی خانه به این زودیاز سازوآواز کاری ساخته نیست و صاحب شودکوسسا متوجه می

دهد. شود و جان میناگاه صنم نقش زمین میفهماند تا بمیرد. بهصتنم می  نخواهد شتد. به 
چرخد. آمیزد و دور شا صنم میمیدر این هنگام کوستستا رقص خود را با غم و اندوه درهم  

 خواند:زمان با حرکات کوسسا آوازخوان میهم
 

 شاصنم اؤلمته منم
 منم اؤپترم دیشله 

 شاصنم نمیر، این من هستم
 گیرمسمت گازت نمیبومی

 شاصنم قورخما منم
 مرم  اؤپترم دیشله 

 شاصنم نتر  این من هستم
 گیرم(بوسمت گازت نمیمی

 
 شود.البداهه از زبان آوازخوان جاری میو همچنین ابیات دیگری که بعضاً فی

کند. درنهایت قد ورجه میخواند، کوسسا دوروبر صنم ورجهکه آوازخوان شعر میدرحالی
فهماند حاال که چیزی به ما ندادی و خانه میکند و به صتتاحبی صتتنم را وجب میو قواره

بینی که هیچ در بساط ندارم. ودفنش بده! میمرگ کردی، الاقل خرج کفنصتنم من را دق 
خانه که حسابی کیفور شده، کوسسا و همراهانش را با ش است. صاحباین مرحله، اوج نمای

هایی را که از ستتازد. حمّال گندم و آذوقهپرداخت پول، گندم و مایحتاج دیگر خوشتتنود می
ی قدردانی و سپا ، ریزد و آوازخوان به نشانهخانه گرفتند، در توبره یا خورجین میصاحب

                                                                                                                       
پانتومیم یا نمایش بدون کالم است که یکی از  صورتبهاز نکات درخور توجه در این نمایش، اجرای آن  - 5

 شود.مدرن در عصر کنونی تلقی می تئاتردر  موردتوجههای شیوه
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خواند و بار دیگر فضای خانه میعاری در وصف صاحببه نسبت موقعیت مالی و طبقاتی، اش
کند و در یك ای را دورِ جنازه صنم آغاز میشتود. کوستتستتا رقص شادمانه نمایش شتاد می 

د ها گرفته و باییابد کلك آنکوبد. صتتنم درمیفرصتتت مناستتب با لگد به پهلوی صتتنم می
ا پردازد و همراه بیکوبی میزند و هم پای کوستسا به رقص و پا د. به ناگاه جستتی می برخیز

 یابد.شود تا به خانه دیگری بروند. این برنامه تا غروب ادامه میگروه از خانه خارج می
 
 سا گلین در اردبیل کو  ♦

شتتده استتت که در اردبیل نیز مراستتمی نظیر مراستتم کوستتستتا گلین میالجرد اجرا می 
شد ها اجرا میایی که توسر گوسانهها و رقصاند. نوعی از نمایشهایی باهم داشتته تفاوت

مراستمی بود که در آذربایجان به آن کوستا اویونی )رقص کوسا( و در دیگر مناطق ایران به   
میر نوروزی، کوسه برنشین یا کوسه گردانی معرو  بوده است. کوسا در زبان ترکی و کوسه 

هایش بدون ونهشود که فقر در زنخش موی روئیده و گدر زبان فارستی به مردی گفته می 
د انکرده است، این نام را بر این بازی نهادهمو باشد. چون این مراسم را فردی کوسه اجرا می

عجایب المخلوقات و غرایب »و دربتاره همین نمتایش یتا بتازی و یتا ستتترگرمی، در کتاب      
 تألیف زکریا بن محمد بن محمود الکوفی القزوینی، چنین آمده است:« الموجودات
آذر را هرمز خوانند. در این روز ستواری کوستج که ریشخند مردم آن عصر بوده،   روز اول 

خورده و بدن خود را به های گرم میپوشتتتیده و طعامهای کهنه میبر خری ستتتوار و جامه

کرده استت بر مردم که او را حرارتی ستخت است. و   و ظاهر می 1کردههای گرم طال میداوا

گفته آه گرم استتتت، و مردم بر او وزیده و میبتاد بیزنی بر دستتتت گرفته و بر خود باد می 
اند.کوستا با صدای بلند خبر  انداختهاند و بر  بر او میافشتانده اند و آب بر او میخندیدهمی

خواست. مردم نیز چون داد و از مردم انعام میرا میتمام شتدن فصل زمستان و آمدن بهار  
گرفتند، در حد توانایی خود به او دانستتتتند و آمدنش را به فال نیك میاو را پیك بهار می

 کردند.کمك می
 

 قیشدان چیخدیق یازا گیردیك، 
 وئرین، وئرین بولوتالرا کؤینك آالق

ا صورت که بازیگر نقش کوسبا گذشت زمان در کوسا اویونی تغییراتی به وجود آمد. بدین
گذاشتتت که اگر رنگ زد و یا کالهی از پوستتت بز بر ستتر  میصتتورت میصتتورتك بز به

                                                                                                                       
 طال کردن: مالیدن و آغشته کردن - 5
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ن گفتند. گاهی کوسا با زمی« قره کوسا» و اگر سیاه بود « کوسا غآ»سفید بود بازی را کاله
پرداخت و اشعاری مربوط به رفت و به رقص و پایکوبی میها میخانه های خود به درو بچه

 خواند.ایام نوروز و مبارك بودن این ایام می
 

 کوسا گلسنه -آی کوسا
 گلیب سالم وئرسنه

 نی دولدورساناچؤمچه
 کوسانی یولال سالسانا

 
نم صدر نوع دیگری از کوستا اویونی شخصیت نمایشی دیگری نیز وجود داشت که آن را  

ه کرد کخواندند. معموالً یك پستتر نوجوان نقش این صتتنم یا گلین را بازی می یا گلین می
زد ا  میکرد و روبند بر چهرهکرد، خود  را مانند زنان بزك میلبا  عروستتی بر تن می
دادند. این بازی را هایی را انجام میکاریافتاد و شتتیرینها راه میو همراه کوستتا در کوچه

هتای گوناگونی به خود گرفته که  ستتتا اویونی عنوانگفتنتد. کو می« گلین اویونیکوستتتا »
وسا، ک آغ ای اختصاص دارد، مانند: کوسا گلین، ناقالی کوسا، کوسا چوبان،هرکدام به منطقه

 ....قره کوسا و
ها هم ها یکی است و هد  از اجرای آنهای متفاوت، موضوع اصلی همه آنعلیرغم استم 

ر و شتادی در مردم در آستتتانه ستتال نو استتت. ستتیر تحولی کوسا اویونی باعث  ایجاد سترو 
 های نوروزی در ایران شده است.های دیگری از مراسم و نمایشپیدایش گونه
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ن شب عید قربان در های پیراموافسانه
 روستای فامرین

 مجید رسولی
 

 
اآلن در قید حیات نیستتتتند، مانند ام( و هم از چنتد زن دیگری کته   من از متادرم )ننته  

البین خانم عزیزی مرحومه رقیه خانم مادر آقا محمدرضا که خدا رحمتش کند، مرحومه ام
رقیه حسینی همسر مرحوم مشهدی علی همسر مرحوم حاج رمضان عزیزی، مرحومه سیده

باشد و  ها را بیامرزد و روحشان شاد.. که خدا همه آن.عزیزی، مرحومه شتاه خانم عزیزی و 
 فرمودند:شخصاً شنیدم که نقل می ،چند نفر دیگر که در قید حیات هستند

رستتد، آن زمانی ( که قدمت آن به دوره اشتتکانیان میDƏMIR QƏYƏدر تپه دمیرقیه )
 کرده است که چند نفرکه آباد و به شتکل یك قلعه بوده است، دختری زیباروی زندگی می 

اند و او را مورد ضرب و کردهدختر زیبا را بسیار اذیت می از پسران و یا مردان آن زمان این
شده به اند. تا اینکه یك روز این دختر از ستتتمی که به او روا داشتتته میدادهشتتم قرار می 

گوید فردا شب پارچ آبی بیند که کسی به او میکند و روزی در خواب میخدا شتکایت می 
متری تپه باستتتانی( و زمانی که  .ات فامرین در بردار و برو به دمیرقیه )محل خروج آب قن

کند. این آب از حرکت ایستاد، پارچ را پر از آب کن و هر آرزویی داری بکن تا خدا برآورده 
  دیده بوده است مصاد  با شب عید قربان بوده است.فردا شب که دختر در خواب

نشتتیند و منتظر شتتب میهای نیمهرود و تا نزدیکیپای قنات میفردا شتتب این دختر به
 شود و آب از حرکتماند تا آب راکد شود و از حرکت بایستد. تا اینکه خوابش تعبیر میمی
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کند، خدایا اهل این قلعه یا این محل جا دعا میکند و همانایستد و پارچ را پر از آب میمی
ای از خاك تبدیل ه تپهها را نابود کن که بعد از دعای او این قلعه باند، آنبه من ظلم کرده

خواهد که به او اجازه دهد تا درون قنات )قنات شود و بعدازآن این دختر زیبا از خدا میمی
فامرین( زندگی کند و بتواند هرستال کستانی را که اخالص باالیی دارند در شب عید قربان   

دن ها برای دیلیها هم او را ببینند. بر طبق این داستتتان یا افستتانه در قدیم خیببیند و آن
  اند.رفتهاین دختر و سنجش ایمانشان در شب عید قربان به دمیر قیه می

عموی من خانم رحیمه فامرینی جمله زنامتّا چنتد نفر دیگر از زنتان قدیمی فامرین من   
خواهد قلعه را نابود گفتنتد کته این دختر نتامش نگار خانم بوده و بعدازاینکه از خدا می   می

شده و آن را خواهد که از شتتکل انسان خارجبه تلی از خاك شتود، از خدا می کند و تبدیل 
تبدیل به فرشتتتته یا پری کند و اجازه دهد که در درون قنات زندگی کند. شتتتایعاتی هم 
هست که برخی این پری و یا نگار خانم را در شب عید قربان در دمیر قیه روستای فامرین 

 اند.دیده

و پارچ آن را بر گفته از این « مونجوق ستتالماق»امرین مراستتم برخی از اهالی روستتتای ف
امّا آنچه در این مورد حائز اهمیت استتت، این مطلب  اعلم!دانند. اهللداستتتان یا افستتانه می 

استتت که این مراستتم قدمتی به بلندای تاریخ دارد و امیدوارم که این میراث کهن فرهنگی 
وهر توستتتر دختران و مادران فامرینی زنده هتای کنونی و آینتده این خاك پرگ  در نستتتل

 می:المثل قدیداشته شود، تا آیندگان این خاك هم به تاریخ خود ببالند و به قول ضربنگه

 کاریم تا دیگران بخورند.دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می
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 بسم رب الشهدا  والصدیقین

 خواني در کمیجانتعزیه و تعزیه
 رادحاج مسیب جاوید 

 خوانی سال سابقه تعزیه 3۲با 

 
تن یاران جانباز  و طلب رحمت  7۰با ادای احترام به ارواح پاك و مطهر ستیدالشهدا و  

و شتتفاعت آن امام همام برای خود و والدینم و تمام کستتانی که در جهت برگزاری مراستتم 
ان این دستگاه اند، به ارواح تمام درگذشتگآموزنده و مذهبی و مردمی تعزیه همت گماشته

 فرستم و مغفرت آرزومندم. از خوانندگان و خادمین، سالم و درود و صلوات می
 اشعار تعزیه که سرگذشت ائمه اطهار و ذکر مظلومیت آنان و خصوصاً سیدالشهدا و هفتاد

قدری در ا ر تکرار و تکرار هرساله شد، بهخوانده میتن یارانش بود و به زبان ترکی هم  و دو
وح و جتان مردم کمیجتان اعم از زن و مرد نفوذ کرده بود، کته حتی در مواردی با آن    در ر

 کردند و مثل اشعار فولکلوریك ورد زبان مردم در هنگام کار و تال  بود. گفتگو می
خواندند، مردان در بافی اشتتتعار فولکلوریك میکه دختران و زنان در هنگام قالیدرحالی

کوبی، کردند و در هنگام درو، آبیاری، خرمنزیه را واگویه میحین کار اشتتتعار مذهبی و تع
 کردند. گری و غیره بود که این اشعار را باحالت محزون با خود زمزمه میکوزه

آموزشی آن در مورد تاریخ اسالم نیز خیلی قوی  سرگرمی این اشعار، جنبه فارغ از جنبه
ها را از حفظ به یاد دارند و اغلب آن شتتعرستتوادان نیز بوده و در ا ر تکرار، مردم و حتی بی

بینی که او همراه ای، میستتواد عامی نشتتستتته  وقتی در روز عاشتتورا کنار یك پیرمرد بی
کند و این نشان از کارکرد عظیم این هنر مردمی در یاددادن خوان اشعار را زمزمه میتعزیه

 باشد. وان مردم میسوز در ذهن و رجان داشتن این خاطرهزنده نگه این واقعه و
ا  ساکن و اهل کمیجان بوده نامی که به همراه خانواده کنند که میرزا اصتغر روایت می

استت، از نوجوانی دارای صدای بسیار رسا و خوبی بوده و استعداد زیادی در امر خوانندگی  
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 داشته است. 
که او نوجوانی بیش نبود، گویا در ا ر دوستتت و دشتتمنی برادر  را در جریان یك  وقتی

کشتند )از بام ستنگی را بر سر    توطئه ناجوانمردانه می
کشتتتند(. مالعبداهلل که پدر انتداختته و او را نا غافل می  

 رسد وجایی نمیمیرزا اصتغر بوده در کمیجان دستش به 
رود و تصمیم به دربار میناچار برای دادخواهی مستقیماً 

شاه برسد و داد گیرد به حضتور شتاه جوان ناصرالدین  می
 خود را از شاه بخواهد. 

طبیعتاً برای دو نفر روستتتایی رستتیدن به حضتتور شاه 
شتتاهان ستتلطان صاحبقران به این راحتی میسر نبوده و 

شوند که امروز بعدازظهر شاه وجو خبردار میپس از پر 
ن شوند، ایدولت مشر  می تعزیه به تکیهبرای تماشتای  

 دولت رفته و اتفاق را از شتانس خود دانسته و قبل از همه به محل برگزاری تعزیه در تکیه 
 مانند. تکیه دولت تکیه داده و منتظر برقرار شدن تعزیه و آمدن شاه می به عمود خیمه

هی چشتتمشان به یك گردانان که مشتغول آماده کردن خود و صتحنه بودند هرازگا  تعزیه
افتاد، و از حستتتن اتفاق جوانك پتدر و پستتتر روستتتتایی که به دیوار تکیه داده بودند می 

شتتتود، او پیدایش گردان منتظر میکند و هرچه تعزیهخوان مجلس آن روز غیبت میطفل
شده و او در اضطراب و نگرانی به هم به موعد برقرار شدن تعزیه نزدیك میشود و زماننمی
 کند.   نگاه میاطرا
پیش ملطا عبداهلل آمده و از او دوان بهافتد و دواننتاگهان چشتتتمش به میرزا اصتتتغر می  
 پرسد که آیا پسر  سواد دارد و قادر به خواندن است؟ می

خورد و از همان روز او با صتتدای خود  با این ستتؤال زندگی میرزا اصتتغر ورقی تازه می
شتتود و این دوران خوانندگی شتتاه میدربار ناصتترالدین خوان اصتتلی و خواننده ندیمتعزیه
مادر  های هوسبازانهرسد و متوجه نگاهکشد تا او به سن کمال میهای مدید طول میمدت

شتاه )ملکه مهد علیا( به خود شتده و برای فرار از هرزگی، چند عدد نقشه احداث مسجد و   
 ردد. گشان بخشیده و به کمیجان برمیمدرسه برداشته و عطای دربار و درباریان را به لقای

خانه و علمیه و یخچال و نقاره پس از برگشتتن او به کمیجان و احداث مستجد و مدرسه  
های مندیدیگر، با اربابان کمیجان در ارتباط قرارگرفته و از طریق عالقه المنفعهابنیته عتام  
را در  خوانی، برنامه تعزیهالسلطنه بودخان عاصمالسلطنه بیات که همسر ابراهیمخانم قد 

 بینند. محله بازار کمیجان تدارك می

 

 تصویر میرزا اصغر رجیل
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اندازی تعزیه را در اختیار آنان قرار الستتتلطنه امکانات خرید لوازم و ادوات راهخانم قد 
کنند خوب از مجالس مختلف تعزیه را تهیه می های زردوزی شتتتدهدهد و تعدادی پردهمی

 ه بود. های قدسیه معرو  شدکه به نام پرده
های خوانان خریده بودند از لوازم و اجنا  عالی و لبا هایی که برای تعزیهتمتام لبتا   

خود و ستپر و شتمشتیرهای خوب و کار درستتت بوده و از همدان و سایر    مخصتوص و کاله 
خوانی را در مقابل مسجد جامع آغاز و در شهرها تدارك کرده بودند و با این مقدمات تعزیه

 کنند. روزهای مناسب مجالس تعزیه را برقرار میایام محرم و 
بازار و بؤیوك محله جریان داشتتت و مردم به تماشتتای  ها که تعزیه در محلهبعد از مدت 

هتای مالی خوانین هم قطع گردید، دیگر مردم خود  کته حمتایتت   آن عتادت کردنتد، وقتی  
 به انجام برساند. اندازه کافی نذرونیاز داشتند که بتوانند تدارکات تعزیه را به

تا آنجا که توانستتتم  ،اندخوانی کردهبازار و مستتجد جامع تعزیه کستتانی که در محلهاز 
 شان را به یاد بیاورم و از دوستان بزرگوار تحقیق نمودم، عبارت بودند از: اسامی

آقایان محترم، مرحومان کربالیی صتتادق صتتادقی و پسر  محمد حنیفه و پسر  عزت 
ود، مستیب الفی، مستیب ضتتیغمی، حاج اسد یزدی، حاج تقی یزدی، علی   که شتمرخوان ب 

ضتتتیغمی، خلیتل محمتدخواه، خلیل یزدی، حاج غالمعبا  فخارنیا، ملطا موستتتی یزدی و   
اهلل یزدی و پسرانش نادعلی و محمد، مرحوم محمد رشیدی اهلل و میرزا نبیفرزندانش عزت

 وفا بهادری و مشتتهدی صتتادق حدادی، اباذر شتتمر و ابراهیم شتتمر و عبداهلل شتتمر و کربال
اهلل، کربالیی اهلل و پستتتر  حاج علی، قیه فضتتتلکربالیی محمودخان بهادری، حاج فضتتتل

اکبر خان بهادری و پستتتر  حاج مظفر، میرزا عبا  رجب، غالمرضتتتا کمیجانی، حاج علی
علی کمیجانی، حستتتن یزدی، محمد آقا صتتتادقی، ن پدر حیدر خان بهادری، حاج نظامخا
وستی مرادی، اوستتا رضا، مختار رجبی، احمدعلی کمیجانی و پدر مرحومش اوستا حسن   م

اهلل یزدی و ستتلمان، حاج غالمعلی فخارنیا، علی آقا فخارنیا و مشتتهدی نقی جیران و عزت 
..که سید و ساالر شهیدان، امام حسین در روز .پستر  مهدی و حاج صتادق رحیمی پور و  

 د کرد انشا  اهلل. شان شفاعت خواهآخرت برای همه
 بر امواتشان صلوات و بر زندگانشان سالم و درود باد. 

عزیه رایگان تاهلل و بههمگی فی ستتبیلخوانان کمیجان از ابتدای تأستتیس تاکنون، تعزیه
برقراری و برگزاری تعزیه منوط  کنند و هزینهاند و ریالی پول از کستتی دریافت نمیخوانده

به تدارك اقالم و لوازم و ادوات ستر صحنه است که اکثریت آن را نیز مردمی که نذر دارند  
 کنند. اهدا  می
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 سراب خوانی در محلهپیدایش تعزیه ♦
سراب  مستیب جابریان، اکبر آقا تجلی و چند تن از جوانان محله  5۹۹7در حوالی ستال  

( شروع به شناسایی و …شتویق بزرگان محله )ستید قاستم حستتینی و    آباد، در ا ر تعیستی 
 نمایند. یارگیری جوانان مستعد و فراهم نمودن مقدمات به اجرا درآوردن تعزیه می

علت آن کار و تشتتویق بزرگان محله هم، بنا به قول برخی، این بود که گویا یکی از اهالی 
بازار رفته بود و در جریان تعزیه، ناظم خوانی به محله محله برای تماشتتتای مراستتتم تعزیه

 خوانی در این محله گردید. اندازی تعزیهجلسه به وی توهین کرده بود و همین امر باعث راه
یارگیری با حضتور آقایان محمدعلی حاجیلو، ستید محستن حستینی، علی صفدر عربی،     

شاهمرادی، یحیی  ابوالقاستم بهادری و ابراهیم بهادری، محرم میوه، رمض میوه، قاستتمعلی 
گرفته و تمرینات محمدی و تنی چند از جوانان بااستتعداد محل انجام و هستتته اولیه شکل 

 د. کننها در منزل اکبر آقا تجلی شروع میابتدایی خود را، پس از فراغت از کار روزانه و شب
ر اپس از مدتی تمرین که با حضتور اکثریت زنان و مردان محله مورد تشتتویق و تماشا قر 

صتورت آماتور در میدانچه کنار مسجد  های کوچك و کم نفرات را بهکم تعزیهگرفت، کممی
ستتال تمرین باالخره جرئت اجرای یکستتره تعزیه عاشتتورا به  ۰آورند و پس از به اجرا درمی

 انجام شد..  1قتیل کسماخ اصطالحخود داده و به

زبانی، قدمی و قلمی زنان و مردان  های مادی، معنوی،در طول این جریتان از انواع حمتایت  
وجارو ختانم بیتات( میتدان تعزیته را آب    هتا )مرحومته قیته   محلته برخوردار بودنتد و حتی زن  

با  را وپال ، نوعی زیرانداز گلیمهتا بتا آوردن گلیم و جننته پتاال  )جتل     کردنتد و بچته  می
 کردند و مردانماده میگویند(، اطرا  میدان تعزیه را مفرو  و برای نشستن تماشاگران آمی

 کردند. خود و غیره را فراهم مینیز هزینه تهیه ابزار و آالت و ادوات حرب و لبا  و علم و کاله
کردند که برخی از افراد نیز بیش از ستتتایرین در تشتتتویق و حمتایتت از تعزیه عمل می  

 قارخان دارابیازجمله افراد خیر و بانفوذ، مرحوم سید قاسم حسینی بود که با مرحوم ذوالف
اهل و ستاکن چهرقان، دوستت بود و با اکبر آقا تجلی با او تما  گرفته و قرار گذاشت که   

 ها را تهیه و تدوین نماید. ایشان جُنگ )به ضم ج و معنای مجموعه( تمام تعزیه
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       
 کسماخ: به معنای بریدن است اما در اینجا معنای اجرا کردن دارد.  - 5
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 اکبر )ع(، یحیی محمدی و مسیب جاوید راداجرای تعزیه شهادت حضرت علی

 
جانب مسیب جاوید راد در با دستتخر آن مرحوم و کاغذ و جوهری که این جُنگ مذکور 

ی عظیمی از اشعار ترکی مربوط به اختیار  قراردادم در یك نستخه تهیه شد، که گنجینه 
 آورده است. مجلس تعزیه را در خودگرد .۰بیش از 

 رو  فتوکپیفرزندم اکبر، آن جُنگ را با خود به تبریز برد و پنج شتتش جلد از آن را به 
مندان خانواده توزیع کرد، گویا به خرج آستتیدمحستتن حستتینی که تکثیر کرد و بین عالقه
 خوان بود و در تاریخ موردبحث در تبریز ساکن شده بود. خود  هم قبالً تعزیه

 زن، چای ریز، چایدار، خادم، ناظم، ستتربند، پروکن، لشتتگر، شتتاطر، طبال، ستتنج لبا 
اندازی و های اساسی را در جریان تدارك و راهپرداز، نقشو صحنه دارکن و استب نگه پخش

برگزاری و اجرای تعزیته بته عهتده داشتتتتند و افراد زیادی آماده و داوطلب انجام این امور    
اصتغر عربی، مرحوم محمد بهادری، عزیز اصتتغر شاهمرادی،  بودند. از آن جمله: مرحوم علی

با  قمی و پسر مرحومش احمد خدابخشی و مرحوم عبا  محمدصادق معرو  به شیخ ع
 اهلل بهادری و مدقلی بهادری از مهارت باالیی در این امور برخوردار بودند. مرحوم ذبیح

زن بود، یاد ویژه باید از مرحوم مشتتتهدی احمد بهادری که از همان ابتدا طبال و طبلبه
کتریستتتیته را به عهده ها مستتتئولیت امور صتتتوت و الای از جواناین اواخر هم عده کنم.

 کم صتتدایاند که از اهمیت باالیی برخوردار شتتده استتت، چون با توستتعه بلندگو، کمگرفته
چنان فروکش کرد و ته افتاد که دیگر بدون ها مثل آب قنوات، آنخوانها و نوحهخوانتعزیه

که ها هم قادر به شتتنیدن صتتدایشتتان نبودند، درحالی  بلندگو، حتی افراد کنار دستتت آن
م طر  ده هخواندند که صدایشان تا آنچنان با صدای بلند میدرگذشتته، بدون بلندگو آن 

 شد. رسید و شنیده میمی
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 اجرای تعزیه روز عاشورا محمدقلی صفری، یحیی محمدی و سید عباس حسینی

 
 اشعار تعزیه  ♦

ستتتراب( توستتتر  بازار و چه در محله های کمیجان )چه در محلهاشتتتعاری که در تعزیه
باشتتد و ازنظر ستتاخت دارای دو شتتود، ازنظر زبان به زبان ترکی میخوانان خوانده میتعزیه

 ای است: روایت متعلق به شاعران آمره
 روایت ملطا احمد.  اول:

 کرده است. تخلص می« مخلص»دوم: روایت ملطا اسداهلل که 
وزانه وکوفته از کار رروز که او خسته کنند: که یكدر رابطه با ملطا اسداهلل داستانی نقل می

هایش داغمه بسته بود، در روستای آمره به که بستیار تشتنه شده و لب  گشتت درحالی برمی
بیند که در کنار چشمه بر روی سنگی رسد و شخصی را میمعرو  داشدان می کنار چشمه
 نشسته بود. 

گردد، جامی را که در میبیند و متوجه تشتتنگی او وقتی آن شتتخص ملطا استتداهلل را می 
کند، ملطا اسداهلل جام را از دستان او دستت داشتت از آب چشمه پر نموده و به او تعار  می  

نوشد. ملطا اسداهلل پس از خوردن آب و سیراب کشد و یکسره تا آخر میگرفته و آن را سرمی
ه عیابد و از این واقگرداند تا از او تشکر کند، او را نمیشتدن، وقتی سر  را به اطرا  برمی 

 افتد. سخت به تعجب و هرا  می
کند و شتروع به سرودن  شتعری در وجود ملطا استداهلل ستر باز می    از آن روزبه بعد قریحه

کند و اشتعار  را به مردم عرضه  اشتعاری در مرا ی و ماتم و مدح و عزای امام حستین می  
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هتا را در  کنتد و مردم آن می
کنند و هتا حفظ می ستتتینته 
آن اشعار را کالم ملطا  مجموعه

 گویند. اسداهلل می
متتلتتطا احمتتد هم یکی از   

راویان و ستترایندگان اشتتعار  
پرستتوزوگداز در مدح و  نای 
ائمه و عزای امام حسین بوده 
و اشتتعار او را به نام کالم ملطا 

نتامند و در منطقه  احمتد می 
ی اراك بتته این نتتام بترچلو 

اشعار  معرو  است. مجموعه
پرسوزوگدازی که ملطا احمد و 

انتد و  ملتطا استتتداهلل ستتتروده 
شده، به همت یکی گردآوری

از مردان کمیجان و با حمایت 
 آقای وسیلهمالی چند تن، به

ذوالفقارخان دارابی چهرقانی 
هجری قمری،  5۹4۳در سال 

گردآوری و در یتتك جنتتگ 
ست. این نویس شتتده ادستت 

نتتویس را کتتتتتاب دستتتتت
ذوالفقارخان کتاب بکا  الباصرین نامیده است و آن را به حاج مسیب جابریان )جاویدراد( و 

 حاج اکبر تجلی که حامی وی بوده، تقدیم کرده است. 
نویس مذکور را با خود به تبریز برد و از روی آن با مرحوم اکبر جتاویتدراد کتاب دستتتت  

حستینی، چند نستخه به رو  افستت تکثیر و به بستگان و    همکاری مرحوم ستیدمحستن   
نویس کتاب مذکور در حال حاضر در اختیار خانواده خوانان هدیه کرد و اصتتل دستتتتعزیه

 شود. مرحوم آقای سید محسن حسینی در تبریز نگهداری می
 
 

 
خوانی در محله سرابهای تعزیهای از نسخهنمونه  
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 هجری قمری در تبریز  1041چاپ  بکاءالباصریناز کتاب  قسمتی

 دوالفقارخان دارابی چهرقانیبه خط مرحوم 
 
متأسفانه کتب تکثیرشده فاقد  بات رنگ و جوهر بوده و پس از هر بار استفاده مقداری  

تر و رنگروز پریدهاز رنتگ آن بته دستتتت و لبا  خواننده چستتتبیده و ابیات کتاب روزبه  
مر مایم تا عشوند. امیدوارم در فرصت مناسبی بتوانم تمام آن را تجدید چاپ نتر میرنگکم

 بیشتری داشته باشد. 
ملطا اسداهلل در پایان مجلس عاشورا از مجالس کتاب مذکور به تخلص خود اشاره نموده و 

 نماید. برای خویشتن طلب مغفرت و شفاعت می
ای به زبان ترکی های ملطا اسداهلل آمرهکه سروده مجلس از مجالس تعزیه ۰3ذوالفقارخان 

ذکر است که است، گردآوری و در آن مجموعه با خر زیبایی به نگار  درآورده است. قابل
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مجلس  .۰شتتده استتت و درواقع کتاب مذکور حاوی مجلس عابس و شتتوذب دو بار ضتتبر
ام که لی یوستفی شنیده باشتد. اخیراً از حاج صتادق رحیمی پور و ایضتاً از آقای ع   تعزیه می

ای ساکن شهرستان قم، نسبت به اهلل محمدی از معممین و محترمین آمرهآقای شیخ عزت
آوری و چاپ اشتتعار ملطا احمد و ملطا استتداهلل در ستته جلد اقدام کرده استتت که موجب جمع

ام شتد و انشتا اهلل به پدر و مادر  خیر عاقبت و آخرت نصیب گردد.   خوشتحالی و شتادی  
 شده است. اشاره« شایق»کی از ابیات نیز به تخلص دری
 

 
  مشخصات کتاب بکاءالباصرین

 
 خوانان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(تذکری به ذاکران و مرثیه ♦

بنده خودم به تعزیه به همین صتتورتی که هستتت عالقه دارم و باور دارم که بستتیاری از  
تعزیه با استتالم و تاریخ آن و ستتیرت ائمه آشتتنا خوانان و اشتتعار مردم از طریق همین تعزیه

دانم، بلکه چند شتتایستتته و در جایگاه تذکر و توصتتیه نمی  وجههیچاند و خودم را بهشتتده
سطری را از کتاب زندگانی امام حسین نوشته سید هاشم رسولی محالتی خطاب به ذاکران 

 کنم: اهلل )ص( نقل میبیت رسولاهل
شدید به این خاندان و تحت  بیت روی عالقهایان و شاعران اهلستر گاهی برخی از مر یه

راستتتی خود گشتتته و اشتتعاری را که به گداز از خود بیتأ یر قرار گرفتن آن مصتتائب جان
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ستترایند و شتتاید بدون کند نه از قلم و زبان، میتوان گفت از اعماق جانشتتان تراو  میمی
 دهند. ان نسبت میها را به ائمه )ع( یا نزدیکان ایشتوجه آن

ها در احادیث و ها زبان حال استتت نه بیان مقال زیرا هیچ ا ری از آنکه ایندرصتتورتی 
کنند که هرچه در اشتتتعار و مرا ی آمده خوانان خیال میروایات نیستتتت، ولی برخی مر یه

گونه که گفته حتماف ستندی و منبعی داشته که آن شاعر بر طبق آن سروده است. اما همان 
خوانان و ذاکران حضرت رود حضرات محترم مر یهرو انتظار میگونه نیستت. ازاین د، اینشت 

ناکرده اطمینانی ای را که خدایاباعبداهلل )ع( احتیاط را مراعات کرده و هرگاه شعر یا مر یه
صتتتورت زبان حال بخوانند که خوانند، در وقت نقل کردن بهبته صتتتحتت آن نتدارنتد می    

 جای  واب گناهی انجام ندهند. ر نشوند و بهنکرده گرفتاخدای
 

 اند:اشعاری که شاعران )ملطا احمد و ملطا اسداهلل( و کاتب در رابطه با خودشان سروده
از  اشعار و همچنین کتاب بکا الباصرین اشعاری از قول کاتب و نویسنده در گوشه گوشه

قسمت برای گرامیداشت یاد و قول ستراینده و سرایندگان اشعار آورده شده است و در این  
آن عزیزان که به این وستیله خدمت بسیار زیادی به آستان مقد  حسینی و   نام و خاطره

 آورم. اند، آن اشعار را میعزاداران حسینی نموده
 خوانیم: عالم ذر عبارات زیر را می در انتهای مجلس تعزیه 

 اوالندا روز جزا ائی خودای لیل و نهار
 نی بو کاتبین به هشت و چهار باغیشال جرمی

 
 گوید: در انتهای مجلس وفات ابراهیم )پسر حضرت رسول اکرم( می

 بو اهل مجلسی، بو کاتبیله، فرد جواد 
 گینن دین احمده ارشاد همیشه ائیله

 الخصوص بو احمد )شاعر( که ذکره ذاکردیرعلی
 علی و آل علی درگهینده چاکردیر.

  
 صغری این چنین سروده است:  حجه الوداع، شاعر از زبان فاطمهدر انتهای اشعار مجلس  -

 یاخشی خوار اولدون نظردن دوشدون ای کعبه قیزی 
 اعتنا ائتمز سنه، بو قوم و خویشین فاطمه 

 انتظار ایچره من بیر کاتب چشم 5سطح غبرا
                                                                                                                       

 را: تورپاق، سطح غبرا: یئر اوزوغب -5
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 کیم اولور روز جزادا دادخواهین فاطمه 
 الظالمیناهلل علی قومعلی لعنته

 
انتهای اشعار مربوط به مجلس شهادت مسلم بن عقیل در قصر ابن زیاد و بر باالی بام در 

 گوید: کوفه در دو بیت شاعر از قول و زبان مسلم چنین می دارالحکومه
 حسین وصالینه هر صبح و شام چکدیم آه

 اقول و اشهدو اال اله اال اهلل
 نصیب قیل دییه احمد، اؤلنده یااهلل

 اهللعلی ولی محمد است رسول و
 

که دو طفالن مسلم بر همدیگر دررفتن مجلس شهادت طفالن مسلم، درحالی در خاتمه
 دارد: جویند، شاعر در دو بیت از زبان محمد ابن مسلم اظهار میسوی مرگ سبقت میبه

 ای حارث ستمگر، ای ظالم جهول
 له سن قبول یقوی من دئییم شهادتیمی ائ

 ظر کاتب زاره خودایا ائله ن 
 چوخ امیدی واردی سندن دادگر ائله قبول 

 اقول و اشهد و ان ال اله اال اهلل
 محمد است رسول و علی ولی اهلل 

 
 ماید: ن علبیه در دو بیت کاتب برای خود طلب عفو و مغفرت می در انتهای مجلس تعزیه

 کمال حسرتی ایله، کاتبین ائدر تحریر
 تقصیراوالندا روز جزا، عفو ائدین اونا 

 
 در انتهای مجلس لشکرکشی و شهادت حر علیه الرحمه آورده است: 

 تؤکمو  سنه اشك دیده کاتب
 خواص ایچینده ای حر مجلس

 یازمیش سنه مخلصین عزاوی
 شافع اوالسن جزاده ای حر 

 اال لعنته اهلل علی القوم الظالمین
 

 در آخرین بیت مجلس تعزیه عابس و شوذب چنین سروده است: 
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 شال جرمینی بو کاتبین امانیباغیارب 
 مه نزد شیعیانمحشر گونونده خوار ائیله

 علی لعنته اهلل علی القوم الظالمین 
 

 گداز شهادت عبا  باب الحوائج سروده است: جان در بیت آخر تعزیه
 حسین مصیبتینی  بت ائدیم به ناله و آه 
 باغیشال جرمینی بو کاتبین سن ای اهلل 

در آخرین بیت مجلس شهادت طفالن زینب از زبان محمد بن جعفر در حق کاتب چنین 
 خوانیم: می

 اوالندا روز جزا ای خودای فرد صمد 
 حق احد باغیشال حشر گونی کاتبی به

 
صغری، از قول دختر امام حسین چنین به دعاگویی  در انتهای مجلس رحلت فاطمه

 پردازد: می
 حسینه منی بزرگوار خودایا یئتیر 

 کفن نور هر دو عینه منی شهید الله
 دی علی اکبر گؤزوم یولوندا قالیب گلمه

 باغیشال جرمینی بو کاتبین سن ای داور
.......... 

 دئییم که اشهد و ان ال اله اال اهلل 
 محمد است رسول و علی ولی اهلل 
 اال لعنته اهلل علی القوم الظالمین. 

 
 یوم هشتم ذیحجه یك هزار و سیصد و هشتاد و هشت تحریر یافت. 

 : کندگونه حاضرین را دعا میدر اشعار پایانی مجلس شهادت امام حسن مجتبی شاعر این
 

 بزرگوار خودایا بسوز و آه حسن 
 کام حسن چاك تشنه به حرمت جگر

 گه دشت کربالی حسین به حق جلوه
 سن گاه حجلوه به رنگ سبزی سبزیّ
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 بو مجلس اهلینی بیر یئرلی آغلیانالرینی 
 باغیشال حشرده سن ای اومیدگاه حسن

 بزرگ، کوچك و مرد و زن و سیاه و سفید 
 غریب و بومینی عفو ائیله اول گواه حسن 

 خصوص احمد ذاکر کی گؤزده گؤز یاشین 
 تؤکر همیشه وفادن به خاك پای حسن 

 ر یکردبو دودمانه که هر صبح و شام ذا
 یارب به قربگاه حسن وباغیشال جرمن

 اهلل تمام خلقه اولور پیشوا رسول 
 گنه دوباره دئییم ال اله اال اهلل

 محمد است رسول و علی ولی اهلل 
 

قمری ید اقل ذوالفقار دارابی متخلص در تحریر  5۹44ماه ذیحجه الحرام  5۹سه سنه 
  5وادار کاتب.

 
گونه حاضرین سیدالشهدا  در جنگ احد، شاعر این در اشعار پایانی مجلس شهادت حمزه

 کند: و بانی مجلس و خود را دعا می
 

 بو اهل مجلسی سن ای خودای ذوالمنت 
 عزا توتانالری سن ائیله داخل جنت 

 الخصوص که مخلص حزین دل افکار علی
 حق هشت و چهار واریدی چشم شفاعت به

 فرجام یئتیشدی چون بو مقامه کالم غم
 اولدی قلم والسالم واالکرام معطل 

 اال لعنته اهلل علی القوم الظالمین

 
 
 

  

                                                                                                                       
 .شده استاین جمله به همین صورت در کتاب  بت - 5
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گردانی در روستای / طوقگردانی علم
 آبادفضل

 1جواد قاسمخانی
 

کیلومتری شتترق شتتهر کمیجان و در مستتیر جاده کمیجان به  .آباد در روستتتای فضتتل
فراهان قرار دارد. زبان مادری اهالی این روستتتا مشتتابه اکثر روستاهای منطقه برچلو ترکی 

های استتتت. از دیرباز به دلیل عالقه مردم این روستتتتا به خاندان پیامبر استتتالم )ص( آیین
شده ماه محرم با شور و شوق خاصی در این روستا برگزار میمذهبی چون مراستم عزاداری  

خوانان روستا در رسای اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران وفادارشان به استت و مداحان و تعزیه 
 اند. پرداختهخوانی و سوگواری مینوحه

های عزاداری این روستتتا )که البته در بستتیاری از یکی از مراستتم اصتتلی رایج در دستتته
تاها و شتتهرهای منطقه برچلو رایج استتت( حمل علم عزاداری در پیشتتاپیش دستتته  روستت

ها دریکی االیام این روستا دارای دو علم عزاداری بود که هر یك از آنعزاداران است. از قدیم
شتد. ساختار این دو علم بدین شکل است که هرکدام از  از دو مستجد روستتا نگهداری می  

ای سبزرنگ پیچیده شده و اند که معموالً به دور آن پارچهدهشتنه درخت بلند تشتکیل یك
یك ستمبل دستت وجود دارد. از بدنه این تنه یعنی از زیر محل اتصال دست تا   در رأ  آن

قسمت پایینی علم، تعداد زیادی روسری یا لچك زنانه و یا انواع و اقسام پارچه آویزان شده 
 است.

                                                                                                                       
التحصیل رشته مدیریت بازرگانی آباد متولد شد. او فارغدر روستای فضل 5۹3۹جواد قاسمخانی در سال  - 5

است و توانمندی در مقطع لیسانس از دانشگاه پیام نور اراك است. عالقه و تبحر اصلی ایشان در امور هنری 
 کاری و تولید سازهای موسیقی دارند.ای در تولید مصنوعات چوبی اعم از منبتویژه
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آباد. نفر دوم از راست: گردانی ) طوق گردانی( در روستای فضلعلمتصویر قدیمی از مراسم 

 آبادمرحوم حاج محمد آقا شمشیری علمدار قدیمی هیئت عزاداری روستای فضل
 
 

شتده به تنه این علم این استت که به علت احترام و قداستی   زدههای گرهجریان روستری 
ا شان داشته باشند، بمشکلی در زندگیکه مردم محلی برای این علم قائل هستند، هرزمانی 

بندند و پس از گرفتن حاجتشان آن ای یا روستری به آن می نیت کردن در دل خود، پارچه
دارند. گاهی اوقات هم افراد و روستتتری را که ازنظرشتتتان متبرك شتتتده برای خود نگه می

نند. با توجه به کهتا بدون اینکه این روستتتری را باز کنند، آن را وقف این علم می ختانواده 
ار بچوبی بودن تنه اصتلی علم و تخریب آن توستر عوامل طبیعی، معموالً هرچند سال یك  

 کنند.این تنه را عوض می
 پردازیم.های دهخدا، عمید و معین میدر ادامه به بررسی مفهوم واژه طوق در فرهنگ

 چنین آمده است: دهخدا فرهنگدر 
م و نشان. چیزی است از عالم عَلَم که شکل پنجه بر ای ترکی است به معنای علتوغ واژه

او که  تر ازسر آن نصب کنند و آن بر دو گونه است، یکی چتر طوق از عالم علم لیکن کوتاه
 قطاسی چند برافزایند و دوم هم از آن عالم، لیکن درازتر. 
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 آبادعلم کنونی مسجد جامع روستای فضل

 
 

 آمده است: فرهنگ عمیددر 
اسمی ترکی و قدیمی است به معنای علم، پرچم، رایت و عالمت. علم بزرگی است که در 

دهند و بر ستتر آن شتتکل پنجه است و دو طر  ایام عزاداری پیشتاپیش دستتته حرکت می 
 دهند.های ترمه زینت میپنجه را با پرهای بزرگ و شال

 
 فرهنگ معین: بر اسا 

. طوق عَلَم بزرگی است که بر سر آن پنجه است ای ترکی و به معنای پرچم استتوق واژه
 دهند.و در ایام عزاداری پیشاپیش دسته حرکت می

گردانی بخشتتی از فولکلور و فرهنگ ترکان آید طوق و طوقگونه که از موارد باال برمیآن
های عزاداری محرم، رمز بوده استتتت که گره خوردن آن با شتتتئونات دین استتتالم و آیین 

آباد و منطقه تنها در روستتتای فضتتلگردانی نهیداری این ستتنت استتت. طوقماندگاری و پا
برچلو بلکه در بخش وستتتیعی از ایران رایج استتتت. در ادامه به بررستتتی چند مورد از این  

 ها خواهیم پرداخت.نمونه
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 گردانی در استان گلستانطوق ♦

گلستان در عصر روز پنجم های مهم کربال، علم و یا طوق است که مردم یکی از نشانه
های عزاداری که هر مسجد، هیئت و کنند. دستهبندان را اجرا میمحرم مراسم علم یا طوق

گردانند. هنگام های اطرا  میها و کوچهای برای خود یك علم دارد، علم را در خیاباندسته
آورند و پشت ها را پیشاپیش دسته به حرکت درمیها، ابتدا علم و پرچمگیری دستهشکل

دهند و پشت سر مردان، زنان وار به حرکت خود ادامه میصورت دایرهزنان بهسر آنان سینه
صدا طور همشود بهخوانان خوانده میکنند و اشعاری که از سوی مر یهو کودکان حرکت می

تمال، رسد، اگر اهالی آن خانه نذری داشته باشند، دسای که میخوانند. دسته به هر خانهمی
گویند. بندان میکنند که به این کار علمبندند و اسفند دود میروسری و یا شالی به علم می
ها اگر نذر داشته باشند، به هنگام ورود علم گوسفند قربانی همچنین برخی از خانواده

 [.5]کنندمی
 

 
 بندان در استان گلستانمراسم طوق
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 گردانی در ساوهمراسم طوق ♦
های سنتی در عزاداری ماه محرم در شهرستان ساوه است گردانی یکی از آیینطوقآیین 

الحرام با آن آغاز که مردم این دیار عزاداری ستترور و ستتاالر شتتهیدان را در روز ستتوم محرم
کنند. این مراسم با حضور پرشور مردم و عزاداران حسینی در مرکز شهر و امامزاده سید می
ها از نقاط مختلف شهر به سمت مرکز شهر شود و هیئتبرگزار می اصتغر )ع( این شهر علی

زن و زنجیرزن طوق یا علم آن های ستتینهکنند. هیئتو آستتتان امامزادگان)ع( حرکت می
یکی از صتاحبان نذر انتقال داده و پس از ذبح گوسفند توسر صاحب نذر،  هیئت را به خانه

ع این مراستتم فرصتتتی استتت تا خیرین و دهند. درواقطوق را با آب و گالب شتتستتتشتتو می
 های خود را برای برپایی مراسم عزاداری اهدا کنند.صاحبان نذر، کمك

سرایی با تشریفات خاص برای خوانی و مر یهها پس از شتستشو همراه با نوحه توق یا علم
 شتتود و قبل از برپاییاصتتغر )ع( ستتاوه منتقل میادای ستتالم به بارگاه امامزاده ستتید علی

بندند. عزاداران گردان توستتر جوانان، افرادی که نذر و حاجتی دارند، به آن دخیل میطوق
های عزاداری حستتینی پس از ادای ستتالم و احترام در این بارگاه مقد ، طوق را به هیئت 

 [.۰شود ]رو آغاز میطور رسمی ازاینزنی بههای سینهگردانند و حرکت دستهبرمی
 
 اسان جنوبیگردانی در خرطوق ♦

ترین نشتتانه عزاداری استتت که قبل از استتالم و اوایل استتالم وجود داشتتته و در علم مهم
کنند؛ که امام آمده استتت. مورخان ذکر میهای گذشتتته از لوازم جنگی به شتتمار میزمان

یی هاهایی داشته و در زمان مأمون در لشکر اسالم علمالسالم( نیز علم و پرچمحسین )علیه
ها را برانداخته و در زمان ستتتلجوقیان نیز متداول بوده که مأمون آن« علم ستتتیاه» به نام

ه که شداند. علم از دو قسمت پایه و طوق تشکیلداشته« طوق»سپهساالران علمی را به نام 
متر استتت. علم پوشتتش ها دو تا پنجمتر متغیر استتت و بیشتتتر آن ۰۲های آن از دو تا پایه

های ستتبز، ستتیاه، ستتفید و روشتتن گویند و به رنگآن پیراهن علم می ای دارد که بهپارچه
شود که های زیادی متصل میها طوق وصل است و به زیر طوق دستمالاست. به باالی علم

شتتوند. طوق علم انواع گوناگونی دارد که مشتتهورترین آن ها توستتر مردم تهیه میاکثر آن
ترین عالئم عزاداری ترین واصتتلیلم از مهمق و نخل استتت. در بیرجند عطوپنچه، قپه، ستتر

 بند در بیرجند واستت و مردم برای آن احترام بسیار قائل هستند. مراسم علم بندان یا علم 
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روستاهای این شهرستان در روزهای مختلف دهه نخست محرم ازجمله روز اول، دوم، سوم، 
 شود. چهارم و هفتم انجام می

الحرام انجام استتتمی استتتت که در روز چهارم محرمدر روستتتتای درخش، علم بندان مر
ها را گرفته و آیند، علمبندها در مسجد جامع درخش گرد هم میای که علمگونهشود، بهمی

ها به نام یکی از ائمه کنند. هرکدام از علمتا عصر عاشورا همراه عزاداران در مراسم حمل می
امام و دو  5۰علم به نام  5۰ترتیب یناشتتود و بهگذاری و برپا میالستتالم( نام)علیهم اطهار

هاشتتم حضتترت ابوالفضتتل العبا    اهلل( و قمر بنیعلم به نام حضتترت فاطمه زهرا )ستتالم 
شود. بعدازآن های مختلف پوشانده میهایی به رنگالستالم( در مراسم خاص با پارچه )علیه
د، انها کردهو مشکالتشان نذر علمها هایی که مردم محل برای برطر  شدن گرفتاریپارچه

ستترایی و شتتود و در همین زمان نوحهها بستتته میبندی خاصتتی بر روی علمبانظم و رنگ
زنی و عزاداری امام ها مراستتم ستتینهمداحی در مجلس برپا استتت. با برافراشتتته شتتدن علم

 [.۹شود ]السالم( هم آغاز میحسین )علیه
 

 
 استان خراسان جنوبیگردانان در جمعی از طوق

 

 
 منابع:

[5 ]http://www.kasebeamin.ir/news/state/state-culture/ 
[۰ ]http://narkhabar.ir/pishnahadi_news/ 

[۹]http://www.shabestan.ir/detail/News/ 

http://www.kasebeamin.ir/news/state/state-culture/
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 رایج در کمیجان )اینانجالر(عامه باورهای 
 فاطمه سلطانی

 
 
در زمان قدیم اعتقاد داشتند که یك مرد نباید از بین دو زن عبور کند چون بر او چله  .5

 افتد.می
 های قیچی خالی را به هم بزند منجر به بروز دعوا خواهد شد.اعتقاد داشتند اگر کسی لبه .۰
گذاشتند و وقتی فردی به وان آب میآمد باالی سر او یك لیوقتی نوزادی به دنیا می .۹

کرد و به سر نوزاد و مادر آمد، دست خود را به درون لیوان آب میدیدار مادر و نوزاد می
پاشید. اعتقاد داشتند این کار از خفه شدن نوزاد جلوگیری خواهد کرد و از چله او می

 افتادن به نوزاد جلوگیری خواهد نمود.
کردند و اعتقاد داشتند که این کار ورودی خانه اضافه می قالب چوبی خشت را بر سر در .8

 مانع از چله افتادن بر کودك خواهد شد.
 گذاشتند.گذاشتند و باالی سر کودك میپیاز را روی قیچی می ..
 برد.اعتقاد داشتند زنی که تازه زایمان کرده را نباید تنها بگذاری چون او را آل می .3
زائو سنجاق بزنی جن و آل خواهد ترسید و آسیبی به او اعتقاد داشتند اگر به لبا  زن  .7

 نخواهند رساند.
فرد  های نانشد که خیلی نباید در سفره نان ریزریز کرد، چراکه به تعداد تکهگفته می .4

 صاحب بچه خواهد شد.
 اگر نان سوخته بخوری پول پیدا خواهی کرد. .۳

 عا یا نفرین کن.خواهی دعا یا نفرینت مستجاب شود، زیر ناودانی داگر می .5۲
 آورد.بر روی گربه آب نپا  دستت زگیل درمی .55
 ها را برعکس کنی سروصدایش قطع خواهد شد.کند اگر کفشوقتی شغال سروصدا می .5۰
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یمن نیست باید در مقابل آن آینه خانه خو حضور جغد بر روی دیوار و یا درخت یك .5۹
 و قرآن گذاشت.

 موفق خواهی شد.اگر صبح زود روی گرگ را ببینی در کارت  .58
 اگر صبح زود خرگو  ببینی در کارت موفق نخواهی شد. ..5
 دهد.دستت را به چارچوب در بگیری دعوا رخ می اگر هر دو .53
ها تو را اذیت ها را خواهی سوزاند و آناگر آب جو  را به ورودی خانه بریزی جن .57

 خواهند کرد.
جای باران از د. چون بهآیاگر بازی بیر بیرلر )یه قل دو قل( انجام دهی قحطی می .54

 بارد.سنگ میآسمان
 .آوردها را بغل کنی چون بدیمن است و مراسم ختم نزدیکان را به یاد مینباید دست .5۳
 شود.نباید در قیچی را روی زمین باز گذاشت چون منجر به دعوا می .۰۲
ی ااگر ماه نو را دیدی بالفاصله به قرآن، گل، سنگ عقیق و آینه نظر کن تا آن ماه بر .۰5

 تو ماه خوبی باشد.
ها بنشیند تا همگی جوجه شوند، فردی را که خواستند مرغشان بر روی تخماگر می .۰۰

 ها بگذارد.بردند تا او مرغ را بر روی تخماعتقاد داشتند دستش سبك است می
 کند.ها را نشوری جن در آن ادرار میاگر شب ظر  .۰۹
 واهد آمد.ها کنار هم چیده شوند میهمان خاگر در سفره ظر  .۰8
ای از جنس ساقه چای بیفتد اعتقاد داشتند که میهمان اگر در داخل استکان چای تفاله ..۰

 خواهد آمد.
ساغان بخواند اعتقاد داشتند که خبر خوبی درراه است. غاگر صبح زود در خانه کسی سا .۰3

 مثالً برای کسی میهمانی خواهد آمد.
انتظار است و دهد که چشمیشود، نشان موقتی فردی برای مدتی برجایی خیره می .۰7

 مسافر  درراه است.
 کند.کریم را اذیت نکنید نفرین مییا .۰4
 اهلل بگویید.رنگ نماد جن است. اگر چشمتان به آن افتاد بسمگربه سیاه .۰۳
شد زایده حاصل از ختنه را بر سر یك قطعه چوب کرده در شکا  ای ختنه میوقتی بچه .۹۲

 دادند.دیوار قرار می
 دادندافتاد آن را در شکا  دیوار قرار میی میوقتی دندان کس .۹5
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در فولکلور  )زاغچه( ساغساغان
 برچلو

 احسان قاسمخانی
 

( نشریه ائل بیلیمی و تماما به ترکی .5۹۳)دیماه  48اشاره: این نوشته اولین بار در شماره 
های جدیدی نیز افزوده گردید، ضتتمنا ترجمه منتشتتر شتتده بود، در تنظیم مجدد آن یافته

 شد.  اضافهفارسی توضیحات متن نیز برای راحتی بیشتر برخی خوانندگان 
 هئیت تحریریه

 
 فولکلوروندا اؤنملی بیر یئری وار. نینخالقیساغساغان قوشو بورچالی 

یندا بیر یال قوناق گلمگین آراسده بئله بیر اینانج وار کی ساغساغانین ساققیلداماسیبؤلگه
نین اوشاق شعرلری آراسیندا آشاغیدا گلن بو ایکی قیسا شعرده ساغساغان وار. بؤلگه ایلگی

 دیگیم سئحیرلی دویوملری وار:ین آچا بیلمهآدی گلیب، بیرینجی شعر
 

(0) 
 آباد واریانتیواریانت فضل آباد / فضل

 5ال ال اپنك
 ألدن چیخد  کپنك

 سویوم ساخساققان ،ساییم
 چیلله دید  بونئ کس

 
 واریانت کمیجان / کوموزان واریانتی

...... 
 چئلله دید  چك بونئ )محمد کمیجانی )جاوید راد((

 
 گئرد واریانتیمیالجرد / میلهواریانت 

..... 
 چئلله دید  بونئ چك )یوسف عبدالحسینی(

                                                                                                                       
1 - (ƏL ƏL ƏPƏNƏK) 
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 ساغساغان

 
 ترجمه فارسی: پرنده ساخساققان یا زاغچه در فولکلور مردم منطقه برچلو جایگاه مهمی دارد.

آور آمدن یك میهمان برای در منطقه باوری رایج است که سر و صدا کردن این پرنده پیام
خواند. در دو شعر کودکانه زیر که متعلق به این است که این پرنده در منزل او می شخصی

هست که موفق  های سحرآمیزیاولی گره منطقه است نام این پرنده ذکر شده است، در شعر
 به گشایش آن نشدم.

 
(2) 

 آباددا ائشیتدیگیم باشقا بیر شعرده بئله دئییلیر:فضل
 ساخساققانوم ساققولالما

 نه دیسم دوققولالماهر 
 5قوربان اولوم فال آغزییا

 سال آغزییا ۰قند  سیننیر
                                                                                                                       

لر او اوالجاق دئیردیلر، ایل آخیر چرشنبه آخشامالری گئدرلر، نه ائشیتسه "قوالق آسدییا"قدیم فال اوچون  - 5
قوالق آسان اولسا، اونا پیس اولماسین. اونونچون آغزینی هرکس آغزینی خیره آچمالی ایدی کی نیت ائدیب 

خیره آچانا، خو  یمن اوالنا فال آغیزلی دئیرلر، گوروندوگو کیمی فال آغیزلی ساغساغان دا خلق اینانجالرینا 
  گؤره خو  یمن بیر قوشدور. )ع. ص.(

فاق خواهد افتاد، در فالگو  میرفتند، اعتقاد داشتند که هر آنچه بشنوند ات ها برای تفخلقدیم
تا اگر احیانا کسی در آن اطرا  نیت  ،گشودهر کس بایستی زبان خود را به فال نیك می هاسوریجهارشنبه

گشودند کسانی که همواره زبان به خیر می به کرده و فالگو  ایستاده باشد برایش بد نشود. به همین دلیل
دهان نیز طبق چنانچه مالحظه میشود زاغ فال یگویند.م )کسی که دهان و زبانش فال است( "آغیزلیفال"

 ای خو  یمن است.باورهای مردم پرنده
 سیندیر - ۰
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ام چنین گفته آباد شنیدهترجمه فارسی: در شعر دیگری که خطاب به زاغچه در فضل

 شود:می
ساغساغان من آواز مخوان / هر چه گفتم غر نزن / من به قربان دهان چون فال تو شوم / 

 بگذار!و شکر بشکن و در دهانت  قند
 
 
(۹) 

 ساغساغانین خنجین فولکلورونداکی یئریندن دانیشارکن، یازیر: ،جناب حسن بی شهبازی
لدایینجا جگینه اینانارالر. ساققیخنجینده بیرینین دامینا ساغساغان قونسا، او ائوه قوناق گله

 وخویا:ا ائو اهلیندن بیری )بو اکثرا قیز اوشاغی اولور( گرك ساغساغان اوچون بو میصراعالری
 ساخساققان جان خئیرد  خبر

 خو  گلمیشَی گؤزیم اوسته
لی ایدی، یوخسا ساغساغان کوسر لریم تویونده )البته خیردا قارداشین آدین دئمهقاردا 
 ایمیش!( 

 آتارام 5یاغلئ بوغارساق
 

ترجمه: آقای حسن شهبازی در مورد جایگاه این پرنده در فولکلور خنجین چنین 
 گویند:می

دانند. نشیند آن را نشانه آمدن مسافری میخنجین وقتی این پرنده بر بام خانه کسی میدر 
کند، یکی از اعضای خانه که عمدتاً دختر خانواده است، باید وقتی شروع به آواز خواندن می

 ا  چنین است:برای پرنده این شعری را بخواند که ترجمه
و به روی پشمان من خو  آمدی / در ت جان انشاله که خبر خوشی داری /ساغساغان

 کرد!(گفتند وگرنه ساخساققان قهر میالبته باید نام کوچکترین برادر را میعروسی برادرانم )
 / برایت روده چرب و چیلی میاندازم. 

 
 

 
 

                                                                                                                       
 باغیرساق - 5
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 چینی گوسفندانسنت جالب و زیبای پشم
 در روستای فامرین

 مجید رسولی
 

چینی گوسفندان در شصت روز بعد از روستای فامرین پشمهای دیرین در یکی از ستنت 
که شده است. ازآنجاییباشتد. این ستنت در طول تاریخ همواره در روستتا اجرا می   نوروز می

ها و ممر درآمد اهالی روستتتتای فامرین دامداری، بخصتتتوص گوستتتفند و  یکی از شتتتغل
 شم است، عمده تولید پشمباشتد، و یکی از محصوالت سنتی این کار تولید پ داری میمیش

روستتا برای استتفاده شتتخصتتی اهالی روستا و مازاد آن برای فرو  به خریداران غیربومی   
 باشد. می

« شصت» یعنی « آتمو »با گذشتت شصت روز از فصل بهار که در گویش محلی به آن  
ارنده گذرود و گوسفندانی که زمستان را در طویله کم هوا رو به گرمی میشود، کمگفته می

های آنان رشتتتد کافی کرده استتتت، اینك در اوایل خردادماه آماده چیدن بودنتد و پشتتتم 
ت نوعی شسشتوند. ولی قبل از چیدن پشم باید گوسفندان را ابتدا با آب حمام داد و به می

های چندماهه زمستان برطر  شود. ضمن آنکه چیدن پشم همراه با ها و آلودگیکه کثیفی
حیوان و همچنین ستتتختی و مشتتتقت برای دامداران نباشتتتد. درگذشتتتته درد و رنج برای 

چین یعنی قیچی پشتتتم« قئرخلیق»چینی که به های مخصتتتوص پشتتتمدامداران از قیچی
نمودند که دارای دو لبه بزرگ همانند قیچی بود و معموالً طول آن مشتهور بود استفاده می 

توانستتتت نفر در طول یك روز می ها یكرستتید. با این قیچی متر میستتانتی  ۲.تا  8۲به 
چینی کند. پس از شستن گوسفندان دو تا سه روز بعد گوستفند را پشم  ۰۲تا  .5حداکثر 

 باشد.شود و این تأخیر به دلیل خشك شدن پشم گوسفند میچینی آغاز میپشم



 5۹۰ 
 

 
 چینی )عکاس: محمد رسولی(شستشوی گوسفندان پیش از عملیات پشم

 
باب بود برای ستترعت بخشتتیدن به چیدن   «قئرخلیق»چندان دور که نههای درگذشتتته

رفتند و هرکدام به ترتیب و گروهی ها به کمك هم میپشتتم گوستتفندان، معموالً فامرینی 
این شد. بنابرچینی میدادند. این کار باعث سرعت بخشیدن در پشمچینی را انجام میپشم

یك دامدار ر روز معینی تمام گوستتتفندان گرفتنتد که د دامتداران هر محلته تصتتتمیم می  
چینی شتتوند. ولی امروزه با چینی کنند تا همه گوستتفندان محل پشتتمای را پشتتممحلههم

نی، چیهای برقی مخصتتوص پشمپیشترفت تکنولوژی و تولید انواع و اقستتام متنوع ماشتتین 
چند  ها در ظر توجهی از گوسفندان تنچینی تعداد قابلسترعت کار بسیار باال رفته و پشم 

شتتود و این رو  از هر لحاظ بهتر از رو  ستتنتی استتت و وقت کمتری را دقیقه انجام می
 رساند.بسته کمتر آسیب میگیرد و عالوه بر آن بر حیوان زبانمی

ا چینی پای گوسفندان را یچینی به دلیل کند بودن کار پشمدررو  ستنتی هنگام پشم 
چین کار خود را انجام دهد که شتتد که پشتتمداشتتته میبستتتند و یا توستتر یك نفر نگهمی
ای از پوست شتد که تکه خورد باعث میبرد و هم اگر حیوان تکان میزمان بیشتتری می هم

گوسفند توسر قیچی بریده شود و حتی دچار خونریزی و عفونت شود و در برخی از مواقع 
د. این موضوع همیشه در بین کرشد و به دامداران خسارت وارد میباعث تلف شدن دام می

ای از گوسفندان را در فصل بهار و چینی مرسوم بود و کمتر گلهگوستفندان در فصتل پشم  
کردی که آ اری از زخم بریدگی قیچی هنگام چینی مشتتتاهده میخردادماه پس از پشتتتم

ی های برقداشتنی نباشد که امروزه با قیچیچینی بر پیکر این حیوانات نجیب و دوستپشم
 .شودصفر است و جای شکر دارد که موجب حیوان آزاری نمیاین موارد تقریباً نزدیك به
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 چینی )عکاس محمد رسولی(فرآیند پشم

 
شده عمدتاً توسر زنان نجیب فامرینی های چیدهپس از چیدن پشتم گوستفندان، پشتتم  

 بام خانهیا پشتشد و پس از شستن برای چند روز زیر آفتاب در حیات خانه و شتستته می  
کردند ها را با دستتت از هم جدا میشتتد تا خشتتك شتتود. پس از خشتتك شتتدن آنپهن می

شته شتتدن به نخ را داشتد پشتم نرم و قابلیت تبدیل  زنی( که باعث مینوعی شتبیه پنبه )به
ها شد و از آن نخهای پشمی میهای دستتی تبدیل به نخ ها با دوكباشتد. بخشتی از پشتم   

 .. گرم و کامال.ها و دستتتکش وهای ضتتخیم و بلوزها و شتتال فامرینی جوراب زنان هنرمند
کردند. همچنین از پشم نخ ها را استفاده میبافتند و در زمستان سرد فامرین آنطبیعی می

ها کردند و پس از رنگرزی در بافت قالیگویند، تولید مینیز می« خامه»بافی که به آن قالی
ها و متکاهای پر از پشم گوسفند که دند. از بخشتی از پشم نیز تشك نمواز آن استتفاده می 

که پشم کردند. هر میزان ها استتفاده می کردند و از آنهم گرم و هم نرم بودند درستت می 
 شد.آمد معموالً به خریداران فروخته میکه اضافی می

ها، متکاها و شالها، درگذشتته در جهیزیه دختران و نوعروستان فامرینی همیشتته تشك  
گویند جز الینفك آن بود. می« یورغان»های پشتتمی گرم که در گویش محلی به آن لحا 

ها وطنی و ستتتاخته دستتتت مادران و دختران فامرینی و حاصتتتل با این تفاوت که همه آن
زحمات پدران و پستران فامرینی بود. هرچند اکنون همانند سابق این امور رونق ندارد، ولی  

های اند و هنوز از ستتنتها تستتلیم منستتوجات ماشتتینی نشتتدهای از فامرینیعده هنوز هم
 کنند.گذشته و هنرهای بومی خود و محصوالت وطنی استفاده می
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 باطولالما
 غالمرضا کمیجانی

 
 

کرد، گهگاه مادرم مرا به وقتی بچه بودم و خداوند بزرگ به خانواده ما فرزندی عنایت می

یك  دیدم که اوآوردم، میفرستاد تا باطولالما را بگیرم و بیاورم. وقتی میباجی میخانه لقا  

 پرسیدم:پاشید. میزد و آن آب را بر روی بچه میآورد و باطولالما را داخل آن میظر  آب می

 این کار برای چیست؟   -

 گفت: می

ای که بر روی او افتاده این باطولالما است. اگر آب آن را بر روی بچه بپاشیم، چله -

ای چله افتاده است که فهمید بر روی بچهکند. مادرم زمانی میاست را باطل می

 خورد. کرد و شیر نمیگریه می

دادند. بعضاً در مورد شوهرانی که در منزل بداخالقی همین کار را روی زن زائو هم انجام می

پاشیدند. این ب آن را در چهارگوشه منزل میآکردند هم از باطولالما استفاده کرده، می

 گفت:اصطالح رایج بود که زن خانه می

 م. خواهام و از آن شفا میمن صدقم را به این باطولالما بسته -

 که لگددر یك مورد که من خودم شاهد بودم، االغی داشتیم که پس از زاییدن به علت این

 توانست پیش آن برود. ولی ما با آب باطولالما آن را درمان کردیم.زد، کسی نمیمی

شود و آن را با یك تکه چرمی جلد باشد که اصالً خوانده نمیباطولالما یك برگه دعا می

باطولالما اآلن در دست لقا باجی است و به گفته خود  از مادر شوهر  به او اند. این کرده

گفته که آن را از مادر شوهر  دریافت کرده و شاید قدمت رسیده و مادر شوهر  هم می
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اند که از بین یك پالستیك دوختهچند صدساله داشته باشد. اکنون روی جلد چرمی آن

 ست که مشتری آن بسیار کم شده است.نرود. به گفته لقا باجی چند سالی ه
 

 
 خانم فرخ لقا کمیجانی که باطولالما را در دست گرفته 

 انیاشیندا، دوغولوب یاشادیغی یئر: کوموز 77 -فرخ لقا خانیم کمیجانی الینده باطولالما 
 

 
 نایلون / نایلونا بورونموش باطولالما شده باپیچیده باطولالمای 
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 در روستای فامرین«وارا اولماق»سنت 
 مجید رسولی

 
های بستیار خوبی که از گذشته در تاریخ روستای فامرین خود را جا کرده  یکی از ستنت 

استتت، ستتنت مشتتارکت و همکاری در کارهای مختلف بین اهالی روستتتای زیبای فامرین  

( اشاره کرد که VARA OLMAQ« )وارا اولماق»توان به سنت آن جمله میباشتد که از  می

 های مختلف مرسوم بوده و هست.ها و اهل محلهدر بین همسایه

 چیست ؟« وارا اولماق»امّا 

های گذشتتتته تاکنون در منطقه یکی از که روستتتتای فامرین در طول ستتتدهازآنجتایی 

ت و از این نظر توانسته است جایگاه ویژه و های تولیدات کشاورزی و دامداری بوده اسقطب

توان تعداد هتای فتامرین می  ممتتازی را برای خود کستتتب کنتد، بنتابراین در اکثر ختانته     

توجهی حیوانات اهلی مشتتاهده نمود که همین مستتئله ستتبب شتتده استتت که برای   قابل

یشیده شود. ای اند.. درگذشته چاره.های لبنی اعم از شتیر و ماستتت و کره محلی و فرآورده

وری بیشتتتر از این موضتتوع و استتتفاده های بستتیار دور زنان فامرینی برای بهرهلذا از ستتال

اند تا برای استتتفاده از لبنیات خود مناستتب از شتتیر از هو  و ذکاوت خود استتتفاده کرده 

را « وارا اولماق»خصتوص شیر، راهکاری بسیار جالب و زیبا تدبیر کنند و آن اینکه سنت  به

 اند.حی کردهطرا

تنهایی که هر کس مقدار شتتیر گوستتفندان و گاوهای خود را به جای ایندر این تدبیر به

کند و از طرفی های زیادی را تحمیل میتبتدیتل بته لبنیتات کند که این امر وقت و هزینه    

که هر ماهه امکان اینکه مثالً در دوره یكضتتتمن آن .ستتتودآوری و رانتدمان پایینی دارد 

ی هم برای مصتتر  خانواده یتنهایی انواع و اقستتام لبنیات را در حجم باالبخواهد به خانواده

http://famerinekohan.blogfa.com/post/13
http://famerinekohan.blogfa.com/post/13
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وارا »همسایه طبق سنت خود و فرو  به بازار داشته باشد میسّر نبوده است، بنابراین زنان 

گرفتند در طول چند شدند و به تعداد نفراتی که بودند تصمیم میدورهم جمع می« اولماق

نوبت و ترتیب به یك نفر داده تا آن فرد و همسایه بتواند با های خود را بههای دامروز شتیر 

در اختیار داشتتن شیر، محصوالت لبنی بیشتری برای خود و فرو  و یا موارد دیگر داشته  

 باشد.

صورت ماهه مازاد شیر خود را به 3گرفتند در یك دوره زمانی همسایه تصمیم می 4مثالً 

.. بنابراین .آخراوّل بته یتك نفر بتدهنتد و پنج روز دوم به نفر بعدی الی    ای در پنج روز دوره

شود، چون دوشتیدن گاو و گوستفند در روستای فامرین در دو نوبت صبح و عصر انجام می  

 برند و شیرای که نوبتش بود میکردند و هرروز صبح به خانه آن همسایهشیرها را جمع می

 دادند.را تحویل آن فرد می

.. هنوز باب نشده بود در نزد .هایی که واحد لیتر و گالن ومحاسبه شیر در آن زماننحوه 

های خشکیده درخت یا بوته مو که همانند گونه بوده استتت که از شاخهزنان فامرین به این

 (LƏLƏله )ها به گویش محلی لهکردند که به آنباشتتتد استتتتفاده میانگشتتتت بندبند می

باشد. در کل دوره از چند عدد متر میحداکثر ستی تا چهل ستانتی  گویند که ارتفاع آن می

روزه بوده برای هر نفر  .. مثالً اگر روزهای دوره است شدهله به تعداد روزها استتفاده می له

شتتده استتت. ظر  شتتیر و یا طشتتت  عدد و اگر بیشتتتر بوده به تعداد آن افزوده می .پنج 

( هم یکی بوده و برای همه از آن LANÇA) مخصتتتوص شتتتیر به زبان محلی فامرینی النچا

نحوه محاسبه آن به این شکل  .شد استاستفاده می ی همله یکسانله زا شده واستتفاده می 

آورد درون طشت کننده در وارا اولماق شتتیر خود را میازاینکه هر فرد شترکت بوده که پس

دادند و خل طشتتت شیر قرار میو آن را در دا آوردندها را میلهریخت و یکی از لهشتیر می 

اری گذوسیله آن عالمتبستند و بهرستید آن را با نخی می له میاندازه شتیر به هرکجای له 

 گیرنده بدهد.کردند تا اینکه در هر نوبت فرد آورنده شیر به همان میزان به تحویلمی

تر از و مهم گیری شیرهای جمع شده توسر همسایه داشتهها نقش اساسی در اندازهلهله

دهنده آن و این اعتماد آنان را ماند نه تحویلگیرنده شتتتیر میها نزد تحویللههمه اینکه له

داد و حکایت از صتتتداقت و درستتتتی این مردم داشتتتت که حتی  بته یکدیگر نشتتتان می 

ی های روگذاریراحتی عالمتترین شتتتکی به یکدیگر نداشتتتتند. علیرغم اینکه بهکوچتك 

وزیاد کند ولی اصتتالت و فرهنگ و تمدن وانستتت به میزان چند لیتر شتتیر را کمتها میلهله
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داد که حتی فکر چنین کاری در ذهن زنان غنی روستتتانشتتینان فامرینی هرگز اجازه نمی 

 فامرینی رسوخ کند.

گیری شتتتیر و مایعات پا از گلیم خود فراتر گذاشتتتته و در لته عالوه بر کارکرد اندازه لته 

که در روستای طوریداده است بههای محلی فامرینی نیز خود را جایو کنایهها المثلضرب

ای که در همه له شدهمگر له»شتود:  فامرین به فردی که در هر کاری دخالت کند گفته می

 «.کنیکارها دخالت می

 شده بود ولی متأسفانه واین ستنت حتی تا چند سال پیش نیز در روستای فامرین حفظ 

های لبنی منطقه دیگر هویت خود را از دست نه با خرید شتیر توستر کارخانه  یا خوشتبختا 

پس این سنت را در تاریخ غنی فامرین داد و فرزندان و آیندگان روستتای فامرین باید ازاین 

 .جستجو کنند

 
 :نقل از وبالگ فامرین کهن

http://famerinekohan.blogfa.com/post/13  
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 )آش شیر( در فریس آبادم سوت آشی مراس
 ابراهیم فریس آبادی

 

 
شتتیوه مراستتم به این رو  بود که معموالً در نیمه دوم اردیبهشتتت یا نیمه اول خرداد   

بلغور گندم  گوسفندان برای پختن آ  شیر که با ترکیب شیر و آوری شتیر ها با جمعخانم
ها را اول صبح بچه شدند.کردند و آماده میشتد، یك روز جمعه را مشتخص می  درستت می 

فرستتادند برای گرفتن جای مناستب در کنار مظهر قنات اصلی )هَرزو( و هرکس تال    می
 کرد که نزدیك آب جای مناسبی بگیرد.می

، ظرو ، وسایل ضای خانواده وسایل موردنیاز مثل زیراندازها با کمك اعسپس خود خانم
ها که شدند و مردوپز آ  شیر میپخترفتند و مشتغول  چای و غیره به محل موردنظر می

آوری هیزم به صتتحرا رفته بودند، حدود ستتاعت ده و نیم یا یازده از از اول صتتبح برای جمع
های ای که همسرانشان و خانمآمدند تا آ  شتیر خوشمزه صتحرا برگشتته و کنار قنات می  

ای هها کاسه. بچهفامیل درست کرده بودند را بخورند و رفع خستگی از جسم و جان نمایند
دادند تا خنك شتتود. متأستتفانه این رستتم از پر از آ  را که داغ بودند در درون آب قرار می

شود. نکاتی که در این مراسم حائز اهمیت دهه شصت به بعد از بین رفته و دیگر برگزار نمی
 بود:

رقم ها شور و شادی که در نوجوانان و کودکان بود یك خاطره شیرین را برای آن -5
 زد.می

 .گرفتندبضاعت بودند در این روز بیشتر موردتوجه قرار میافرادی که بی -۰
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گشتند و معموالً تا ستاعت یك الی دو تعریف و شتوخی ادامه داشت و بعداً به خانه برمی  
 ماند.ها باقی میها در ذهنخاطرات روزهای شیرین زندگی تا مدت

 یاد  بخیر
  

 

 1۴07شی در سال عکس مربوط به مراسم سوت آ
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 منظوم یهانمونه
 ینظم اورنکلر

 

 ها،یاتیکار، با یها، آوازهاها، سااوگواره)ترانه
لر، نغمه الر،یآغ الر،یها / ماهننوحه هاا، ییالال
 (..لر ونوحه الالر،یناازالمااالر، ال   الر،یاتیا باا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ینیعبدالحس وسفی .الجردیم یهایاتیبا ●

 یجانیکم ذریش .جانیکماز  یهایاتیبا ●

 یاحسان قاسمخان .شعر کینئچه باشقا فولکلور ریو ب الریاتیبا ●

 افسانه رادان .جانیکم یهایاتیبا ●

 مهرپرور نیمحمد ام .جانیاز کم یاتیبا چند ●

 یجانیغالمرضا کم .ندانیاتیادب نوحه ●

 یگیاهلل خستتروب یول .آباد یساایبران در عمخصااوص عروس یخوانچاوش ●
 (شیدرو قی)عاش
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 های میالجردبایاتی
 1یوسف عبدالحسینی

. 
 

.. هستتتند، .های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی وها مُلهم از محدودیتبخشتتی از این بایاتی
چنانچه میدانیم ارتباط مستتقیم بین دو جنس مخالف در ادوار پیشین تقریباً ناممکن بوده  

ها از راه دور و بسیار محدود بوده است. در بخشی ارتباطی آناست. در این وضعیت تنها راه 
شده در این های گنجانده.. برابر شخصیت.هایی مثل: باغچه، باغ، بام وها مکاناز این سروده

کنند، هویت پیدا هایی مانند عنصتتر مکان نقش استتاستتی را ایفا میابیات قرار دارند و بهانه
 دند.گرکنند و بخشی از زندگی میمی

وهای ها و آمال و آرزتکلف و روانی هستند که عشقهای ترکی الفاظ بیها یا دوبیتی«بایاتی}»
اسا  کالم موسیقی فولکلور  درواقعها اند. این بایاتیدادهمردمان ترك را در محتوای خود جای

 دهند.های گذشته این ملت است، تشکیل میترکان را که سرچشمه افکار توده
های ترکی است. ضمن های برجستتته و مشخص بایاتیتنوع و رنگانگی مضتتمون از جنبه

گیرد و بارور ها جان میها دارد. عشتتتقی که در بایاتیآنکه عشتتتق جایگاهی ویژه در بایاتی
گیرد و با احساسات که از راز بقای حیات سترچشمه می  لمسقابلشتود، عشتقی استت    می

 شود.دوستی جاری میپسندیده انسان

                                                                                                                       
در روستای میالجرد از توابع استان مرکزی است. دوران کودکی را در  5۹۹4یوسف عبدالحسینی زاده  -5

ها که از روستاها به شهرها در حال وقوع مهاجرتسالگی، در موجی از  7تا  3زادگاهش سپری کرد و در سنین 
ای خانهاو که در خردسالی، آموز  مکتب.بود، به همراه خانواده به تهران مهاجرت نموده و ترك زادگاه رخ داد

صورت متفرقه و در مدار  شبانه ادامه داد. و قرائت قرآن را فراگرفته بود، تحصیالتش را تا مقطع دیپلم به
خاطر او به زادگاه مادری ری چون تهران و مناسبات این زندگی، هرگز خاطرات و یادها و تعلقزندگی در شه

ها، با کوشش و عالقه شخصی، به مطالعه، تحقیق و گردآوری مطالب مرتبر او در همه این سال را کمرنگ نکرد.
ر سرودن اشعاری در طوهای زبانی و کالمی آن منطقه پرداخته است. همینفرهنگ فولکلوریك و ریشه با

ای شخصی صورت مجموعهاکنون بهها همحاصل این کوشش های ادبی او بوده است.های نو از دیگر فعالیتقالب
 .شده استگردآوری
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هتا همراه با  هتا در تحریر بتایتاتی   وخوی قومورستتتوم، فضتتتایتل و خلق اعتقتادات، آداب 
 های ترکان است.ی اساسی بایاتیانگیز شالودههایی در مایه غمموسیقی

کند، لحن خواننده آن ها اهمیت پیدا میالبتته آنچته در زبتان ترکی در خوانتدن بتایاتی     
ت که به اقتضتتای ذوق و قریحه خود و با تغییرات و ای که این خواننده استتگونهاستتت؛ به

شتتود. کند، باعث جان گرفتن بایاتی میها اضتتافه میاضتتافاتی که با ستتلیقه خود به بایاتی
 های خراسان({)برگرفته از وبالگ ترك

 
 

 بتتتتو داغالریی گتتتتؤزونتتتتنه 
 جئیران گزر دیتتتتزیتتتتننتتتته  
 من یارومتتتتتئ تتتتتتانتتتتتورام
 ایتتتتتتککئ ختتال وار اوزوننتته

 

 عاشتتشوق گتتلتی، ستاز  وار 
 ستتتئ وار، نتتتتتتتاز  وارغمزه

 هتتر بتاهتاریی بتیتر قتیتشتئ 
 هر قتیتشتیی، بتیتر یتاز  وار

 

 نتتئاوتتتای، بتتوتتتای، بتتیتتزیتتم

 نتتئدوزوم دوزوم 1حتتقتتیتتق 
 ستتتتتته خودا قستتمت ائیتتتتله

 نئعتتمتتیتتم قتتیتتز  بتتیتتزیتتم
 

 ارسین -نقتتیتزیتل گتول ارسی 
 قتتیزیتل گتولتئ، کیم درسین 

 دان متتتطلب ایتتتستتتتتتتتتتهآهلل
 آهلل متتطتتلتتبتتیی وئرستیتن    

 

                                                                                                                       
 عقیق -5
 کنم رویم، رشد و نمو مییم -۰
 ..( .کنم )وز آتش درونم دود ازچو آتش دود می هم -۹
 جلوه کرد، درخشید، جرقتطه زد -8
 آیاغین - .

 ۰قتتتیتتتزیتتتل گتتتولم بتیتتترم
 ۹یتتتتولالر اوستتتتتتتتته توترم 

 وفتتتتتتا دگیتتتلم  متتتن بتتتی 
 م حتتتتال و ستتتتتراغ تتتتتوتارا  

 

 چیختتتدیتتتم دام آراستتتونتتتا  
 باختتتدوم آی پتتتاراستتتونتتتتتتا 

 وورد  4قتتتیزیل گتتتول جرقه
 تتتونتتتایتتتار گتتتیتتترد  آراستتت

 

 بتتتو داغدا، جتتتئیتتتران گتتتزر 

 دا  ازر 5اَیتتتتغتتتتیتتتتن  -ال
 متتیشتتتما نتتئتتیتتنتتهرمتتن یتتا

 نن آیتتتر  گتتتزر یتتتار متتتن 
 

 چیخمتتتتتتته دامتتا دام بتتاتتتار
 ختتتار بتتتاتتتتار یتتتهایتتتغتتتی

 متتیشتتتتممتتن یتتارا نتتئتتیلتته 
 نتتن کتتنتتار یتتاتتتار متتنیتتار 
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 دامتتنتتا دوران اوچ گتتؤزل  
 دامتتتتتیی قتتتتتیتتتتتراغون ازر
 بتتتیتتتر  منتتتیم یارومنتتتو   

 تتتزرسئ وئیالن گایتتتکتتتکی 
 

 چادوردامتتتتتتنتتتتتتا دوران آغ
 5حَیتیمیز باغتتتتتتچتتتتتتادور 
 گلمتتتتتتیشتتتَی گول آپتتارای 
 آچولتتتمتتتویتتتوب غونتتتچادور 

 

 بتتتو گلتتتتن، بتتتتیزه گلتتتته   
 لهتنتتتتتئ دوزه گتتتتتتَپپتتتتته

 آبتتتتئ چیتتتتتتدن آرختتتتالوق
 قورختتتتورام گتتتتؤزه گلتتتته  

 

 نئ داالن آستتتتئ دریتتتتتتن 
 نئایتتتچتتتمم سویئ سریتتتن  

 متتنتتئ بتتو درده ستتتتتاالن 
 نئبتتتتتتیتتتر باالججا گتتتلتیتن

 

 گلینه باخ گتتتتتلیتتتتتنتتتتته  
 تتتتیتتتلتتتفتتتان آلوب التتتیتتتنه 

 شتتیرین دانوشتتی  -شتتیرین 
 من قوربتتتانتتتام دیتتتلتتتیتتتنتتته

 

 نئآچوق قتتتتوی پتتتتنتتتتجره 
 گؤزوم گتتتتؤرستتتتون گتتتتلنئ

 الالرنئتتتتجه قبتتتتره قویتتتتتتتت
 نن اؤلتتتتتتنئیار دردیتتتتتتن

 

                                                                                                                       
 اینجا باغچه به معنی گلستان آمده است  -5

 آغتتالرام آغتتالر تتتکتتیتتن    
 دردیتتم وار داغتتالر تتتکتتیتتن 
 ختزان اولتتتتتتتوب، تتؤکوللم   
 ویتتترانتتتا بتتتاغتتتالر تتتتکیتتتن 

 

 نتتتَن فتتتَلتتتگیی داد التتتیتتتن  
 نتتتَناولتتتمتتتادوم، شاد التتتین 

 یتتامتتان یتئرده یتیتختیتلتدیتم  
 نتَنتتتوتتتمتتاد  یتتتاد التیتم   

 

 فلگیی بتتتتتتیتتتتتتر گونئ وار 
 گتتتتتتتتونتتونتتیی دوگونئ وار 

 یتته شتتتوکر ائلتته بتتو گتتونتتی
 بتتتتوننان بتتتتتر گتتتتونئ وار  

 

 غتتتتریتتتتبم، یوختتتتدو آرخام 

 یتتتوختتتدو قالتتتختتتام  2قَنتیم
 چتتتتتیتتتتتخم اوجا داغتتتتتالرا
 وطتتتنتتته ستتتار  بتتتاختتتام  

 

 من بتتتیتتتر اوووج، یتتتومتاغتام
 یتتتتاتتتتتمتتتتاموشام اوواغتتتتام

 گتتئتتدرم لتتر،گتتئتتد دئستتتته 
 قتتتتونتتتتاغتتتتام  لر،قال دئسه

 

 گتتتتلن اولتتتتستتتتا  گتتتتئدرم
 گتتتؤز یاشوم سیتتتلن اولتتتسا  
 محبت یتتتتتاختتتتتچئ زاددور 
 قدریتتتنئ بتتتیتتتلتتتن اولتتتسا  

 

 قاناد - ۰
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 ستتتودا بتالوق یان گتتتتتتئدر  
 کستتتتتتتتتمه باغروم قان گئدر

  1اوزیی دئتتدیم بتتتتتتیر گؤرم 
 چتتتادد  اجتتتل جان گتتتئدر 

 

 ستتتتتتتتتو گتتتتتتلر آخار گئدر
 ورگَنئ یتتتتتتیختتتتتتر گئدر 

 د دونتتتیتتتا بتتتیتتتر پتنتجتره
 گئدرهتتتر گتتتلن بتتتاختتتار    

 

 آپتتتتارد  چتتتتایتتتتالر منئ  
 لتتتر آیتتتالر منتتتئ  هتتتفتتتته 

 یتتوکوم قتتورقتتوشتوم یتوکئ   
 یتتتورد  بتتتو تتتتایتتتالر منئ  

 

 یتتاغو  آچتتار قتتار بتتاشتتتالر 
 فیتتتتتضتته چاتار داغ داشتتالر 
 باجونیی پتتتیتتتس گتتتونتونتنه
 دادا چاتار قتتتتتارداشتتتتتتتالر  

 

 بتتتیتر قتو  گَلتی اوبتاشتدان
 ختتتبتتتر وئرر قارداشتتتتتتتتدان

 تتتاجتودان دویتستاقتتتاردا  ب
 بتتاجتئ دویتمتاز قتارداشتدان 

 

 ستتتیتتتزیی بتتتاغدا اوزوم وار  
 گتتتتئدمه دایتتتتان سؤزوم وار

 نن قتتتتورختتتتورامگتتتتؤزلریی
 نتتتتتا گؤزوم وارقتتتتتاشتتالریی

 

 بتتتو داغتتتدا اکتتتدیتتتم اکتیتن
 کتتتیتتتنآلتتتدوالر التتتیتتتمنتتته

 هئچ متوسلتمتان ،هئچ کافتتتر
 اولتتتمتتتاسون منتیتم تتکتیتن

 

 اوالیتتد ار قتت بتتو داغتتالر 
 بتتتاهتتتار  وار اوالیتتتد   
 گتتؤزوم چوختتتدان یتولتداد  
 او گتتلتتن یتتتتتتتتار اوالیتتد 

 
 قتتار تتتتؤکن کتتتورگ ایتستتر 
 آجتتتوخسا چتتتؤرگ ایتتتستتتتر
 ظتتتالتتتوم اؤوونئ یتیتختمتك 
 بتیتر بتؤیتوگ، اورگ ایتستتتر  

 

 عتتتزیتتتزیتتتم کیتتتمئ گؤزلر  
 تتتتار چتتتاالن سیتتتمئ گؤزلر  
 قتاشتیی تتکتیتن قتا  اولماز
 گؤزلتتتریی، کتتتیتتتمئ گؤزلر  

 

 بتتتو گلن اؤزون بتتتیتتتلتتتمز   
 دانتتوشتتور سؤزون بتتتیتتتلتمز  
 هر گلتتتیتتتب ستتتو دولتدوران

 نتیی گتؤزون بتیتلتمتزچتشمه
 
 
 
 

 
                                                                                                                       

 دیماوزیی گؤره بیلمهباشقا واریانت:  - 5
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 های کمیجانبایاتی
 1شیذر کمیجانی

 
 ساله، دیپلمه، متولد و ساکن شهر کمیجان   88شخص منبع: خانم فاطمه سلطانی 

 
 ارستتین -نقئزیتتل گتتول ارستتی 

 قئزیتتل گتتولئ کتتیم درستتین 
 قئزیتتتتتل گتتتتتولئ درنتتتتته  
 ختتتودا مطلبتتتین وئرستتتین  

 

  یتتتمقئزیتتتل گتتتولم دستتتتی 
 یتتتتمبولبتتتتوالم قفستتتتدی 

  2نیتتتتی یورنوغونتتتتا گئجتتتته
 یتتتتمخستتتتتییاتماموشتتتتام 

 

 بوگتتتتون آییتتتتی اوچتتتتود  
 گیرمتتته بوستتتتان ایچیتتتد  
 دوداقالریتتتتی ختتتتام شتتتتکر 
 دیلیتتتتی بتتتتادام ایچیتتتتد  

 
                                                                                                                       

در شهر کمیجان است. ایشان در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی رشته 5۹77شیذر کمیجانی متولد  -5
  باشند.حقوق می

 شود.صورت آرنوق یورنوق تلفظ میدر اکثر نقاط منطقه برچلو عبارت یورغون آرغین به  -۰
 اورغادوم: اوغرادیم، با  ووردوم -۹

 چئختتتدیم دامتتتا بتتتویالدوم  
 دَستتتمال گؤتتتتدوم اوینتتتادوم
 گتتتؤردوم کتتتئ یتتتار گلیتتتر 

  3یتتتتار یولونتتتتا اورغتتتتادوم  
 

 د ستتتتتتماوریی سستتتتتتده
 د گؤینتتتوم چتتتوخ هوستتتده

 دیلتتتتئ شتتتتیرین یتتتتارومیی
 د  دوداقتتتتتتالر  پستتتتتتته

 

 ایمتتتتتتتامزادا بتتتتتتتاغالر  
 یاشتتتتتتولد  یارپتتتتتتاقالر 
 ختتتتودا مطلبتتتتیم وئرستتتته 
 یتتتتتتاننوررام چتتتتتتراغالر  
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 ستتتینه چئختتتدیم دام پللتتته 

 عاشتتتیق اولتتتدوم سستتتینه  

 تیکیلیتتتتب 1قتتتتارا فوکتتتتول
 ستتتینهگتتتردان یئختتتهلتتتب 
 

 دگیرمتتتتان آستتتتتئ بتتتتازار 
 یئتتتتتتل وورار ایپتتتتتتك آزار
 منتتتیم بتتتو نتتتازلئ یتتتاروم   
 منتته ختتر بتته ختتر یتتازار    

 

 راو تایتتتتدان گتتتتول آتتتتتالال 
 بتتتو تایتتتدان گتتتول توتتتتالالر

 بتتتادام ایچتتتئ قتتتوز ایچتتتئ،
 یتتتتارا ستتتتوغات قاتتتتتالالر  

 

 آغ کتتتتتؤینگیی یوموشتتتتتام 
 اوستتتتونه گتتتول وورموشتتتام 

 یتتی ائلتته گتتل ستتن ختتدمتی

 2متتتن ستتتؤزومده دورموشتتتام
  

 چینئعتترقتتچتتیتتنتتیتتی چتتین
 اؤپتتدوم آغتتزیتتی ایتتچتتیتتنتتئ 

  3نتیتیتته گتلتیتتب گئتتدمیرَی    
 میز( گؤگرچینئمیز )محلهمله

 

 
 
 

                                                                                                                       
 فوکول: کراوات -5
 باشقا واریانت: من قول اوسته دورموشام  -۰
 گونانباشقا واریانت: گل مهمانوم اول -۹

 

  4اؤو گتتولتتئیتتازی گتتولتتئ،  

 گتتولتتئ  5اتتتگتتیتتنتتنتته متتئتتو 
 اوواختتدان قونشتتتو ایتتدیتتك 
 ایننئ اولموشتتیك ستتئوگیلئ 

 

 قتتیتتزیتتل قتتازان قتتیتتراغتتئ  
 یتتانتتنتتور گتتتتتیتتر چتتیتتراغتتئ 
 یتتارا بتتیتتر چتتادور آلتتالم   
 زر و زربتتتا  قتتتئتتتراغتتتئ

 

 چیچتتك 6دگیرمتتان آستتتتئ
 اوراق گتتتتتیتتر گتتول بتتیچتتك
 متتنتتیتتم بتتو نتتازلتتئ یتتارومتتا 
 آالگتتؤز دستتتتتتته بتتیتتچتتك  

 

 دامتتتا آتتتتدوم گتتتؤك کتتتوزه 
 وزه ستتویون ستتوزه گتتؤك کتت 

 یتتتاریی ستتتوغاتئ ستتتیزیی  
 اؤزون گتتتتتتؤننریی بیتتتتتتزه 

 

 لننیریتتتتر ستتتتو گلتتتتر هتتتتل
 باغچتتتتتتانئ گتتتتتتوللننیریر 

 لیگئکیتتتتتتاریمیی گتتتتتتؤی 
 لننیریتتتتردیلستتتتیز  دیتتتتل

 
 

 
 

   باغ گولئ باغالر گولئ، باشقا واریانت: -8
 مو، درخت انگور -.
 آست: آلت -3
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 ایالنتتتتتتا بتتتتتتاخ ایالنتتتتتتا 

 1داالنتتتتا  ایتتتتالن گیتتتترد 
 نتتتن آیتتتوران ستتتنئ متتتن 

 بتتتتتتاال دییتتتتتته دوالنتتتتتتا 
 

 آغاجتتتتتدا پوستتتتتته متتتتتنم
 دیبینتتتتده خستتتتته متتتتنم  

 لتتتتر اؤز یتتتتارومئ  هوئرستتتت
 متتتتتنم بهشتتتتتتئ ایستتتتتته

 

 2قتتتتوز آغتتتتاجئ دگتتتتیلم  

 3هتتتتتتر گلنتتتتتته اگتتتتتتیلم
 اگیتتتتل اوزییتتتتنن اؤپتتتتوم  

 ستتتئ دگتتتیلم متتتن اؤزگتتته 
 

 قیزیتتتتتتل اوزوك نهتتتتتتاننئ 

 قتتتانئ  4دورمتتتاز بورمتتتاغوم 
 گوننتتته گؤردوگتتتوم یتتتار   
 پتتتس بتتتو گتتتوننر  هتتتانئ 

 

 داغتتدان بتتاغتتا گتتلتتمتتیشتتتم 
 مگتتول درمتتاغتتا گتتلتتمتتیشتتت 

 بتتیتتر بتتاال یتتاروم ایتتتتتیتتب  
 گتتلتتمتتیشتتتتمآختتتتتارمتتاغتتا 

 
 
 

                                                                                                                       
 ایالن گئتد  دوالناباشقا واریانت.:  - 5
 دگیلم ئباشقا واریانت: گول آغاج - ۰
 باشقا واریانت: هر یئتنه اگیلم - ۹
 بارماق - 8

 
 بتتتوروخ -خستتتو گلتتتر بتتتورو
 تولتتتوخ -خدولتتتدوررام تولتتتو

 لتتتتر یتتتتاریی گلتتتتیدیستتتته

 وئتتررم موشتتتولوق  5بویمتتاق
 

 لولتتتته -هستتتتو گلتتتتر لولتتتت
 گولتتته  -هیتتتار گلتتتر گولتتت  

 ستتتتفردن گلتتتتن اوغتتتتالن  
 گتتئچ گئتتدك یتتاریی گیلتته   

 

 نتتتار بننتتتئ   آلمتتتا بننتتتئ، 
 لننتتتتتتئدریتتتتتتاالر لپتتتتتته

 ختتتتتودا وئتتتتتره مطلبتتتتتیم
 قننتتتتئستتتتیننیررم کلتتتته 

 

 آفتافتتتتتتانئ دولتتتتتتدوردوم 
 چکیلتتتتتدیم دالتتتتتدا دوردوم
 دیتتتتتدیلر یتتتتتاریی گلتتتتتی

 6نتتتن لنگتتته دوردومعئشتتتقی
  

 بتتتو بویتتتدان ملتتتك اولمتتتاز 
 دمیتتتتردن التتتتك اولمتتتتاز  
 ختو  گلتدیی گتؤزوم اوستتته   

 اولمتتتتاز 7ده هَنتتتتكکوچتتتته
 
 

 

 بویماق: بویون باغی، بویونا تاخیالن زینت -.
 مك، منتظر قالماقگؤزلهلنگه دورماق:  -3
 شوخلوقهنك:  -7
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 بتتتو اکتتتین، اکتتتین اولمتتتاز  
 بیلتتتدیرکئ تکتتتین اولمتتتاز   
 کتتتتتل عتتتتتالم یئغیلستتتتته  
 اؤز یتتتتاروم تکتتتتین اولمتتتتاز

 

 یتتتتتمستتتتتماوریی شتتتتتیری
 یتتمعشتتقیی قویمتتاز یئتتری  

 ستتتتن گتتتتؤهر آختتتتتارورای
 یتتتممتتتن گتتتؤهریی بیتتتری 

 

 ده اوزوم وارپنجتتتتتتتتتتتتتره

 گتتتؤزوم وار ستتتینده 1قئللتتته
 اؤوده بیتتر جتتوت بتتاجئ  بیتتر

 2کوچوگونتتتتده گتتتتؤزوم وار 
 

 ستتویا گئتتدن چیتتت توممتتان 
 گؤینومتتته ستتتالدیی گومتتتان  

 ئائلتته گئتتتدیی، گلتتدیی کتت  
 نتته دیتتن قالتتد ، نتته ایمتتان  

 

 گلیتتتر یتتتان گلیتتتر ماشتتتون
 ایچتتتئ دولتتتئ ختتتان گلیتتتر 
 بیتتتتر  منتتتتیم قارداشتتتتوم 

 .3ستتتئ مهمتتتان گلیتتتربتتتاقی
 
 
 

 

                                                                                                                       
 گیلهقئلله:  - 5
 باشقا واریانت: گؤیچگینده گؤزوم وار - ۰
 باشقا واریانت: قاالنی مهمان گلیر - ۹

 
 قتتاردا  گتتل قتتاردا  گتتل آی،

 4داغتتتالر  آ  گتتتل ئقتتتارل
 غربتتتتتده بیتتتتر بتتتتاجیی وار

 گونتتان بیتتر بتتا  گتتل  دوالن
 

 5دامنتتتا اولتتتدوز جتتتوداد   
 جتتتتتانوم ستتتتتنه فتتتتتداد 

 غصتتته ییمتتته  غتتتم ییمتتته، 
 مطلتتتب وئتتترن ختتتوداد     
 

 لولتتتته  -ستتتتو گلتتتتر لولتتتته 
 گولتتته  -هیتتتار گلتتتر گولتتت  

 ایپتتتتك دَستتتتمال الیننتتتته  
 ستتتتیله  -هتَرینتتتتئ ستتتتیل 

 

 تتهترانتیتی یتولئ داشتتتتد      
 قوشتتتالر  یاشتتتول باشتتتد 
 متتتن یتتتارومتتتئ تتتتانتتتورام

 قتتلتتم قتتاشتتتتد   آال گتتؤز،
 

 دن دا  گلتتتتتتر پنجتتتتتتره
 آال گتتتتؤزدن یتتتتا  گلتتتتر  

 لتتتترستتتتنئ منتتتته وئتتتتره  
 آلالهتتتا چتتتوخ ختتتو  گلتتتر

 
 
 
 

 باشقا واریانت: داغالر  آ  بیر با  گل - 8
 بیریندن آیریدی-جودادی: بیر - .



 5.5 
 

 حتتاصتتتتارومتتوز بتتاغتتچتتاد  
 ده گتتول تتتاقتتچتتاد  دوورو 

 گتتلتتمتتیتتش ایتتدیم گول درم
 آچتتولتتمتتامتتو  قتتونتتچتتاد  

 

 یتتتازیتتتد  د ،بتتتهتتتاریتتت 
 قتتاز ایتتدی -گؤلتتده اؤردك 

 گتتلتتدیتتم بتتیتتر نتتامتته یتتازام 
 متتترکتتتبتتتیتتتم آزیتتتد     

 

  1عتتمتتیتتم اوغتتلتتئ متتایتتانتتا  
 متتالتتئ یتتوختتد  دایتتانتتا    
 قتوی آپتتارستتتون یتتاد اوغلئ 

 یتتانتتا –ستتتن قتتاالی یتتانتتا  
 

 یتتاد اوغلئ عتتمتتیتتم اوغتتلتتئ،
 2اؤویتیتته گتیترستتتین اورغئ   

 کتئ متنتئ آلتمتتادیی     ستتتن
 قتوی آپتتارستتتون یتتاد اوغلئ 

 

 یتتتاد قئتتتز   عمتتتیم قئتتتز ،
 اؤووزه گیرستتتتتین قتتتتتوز  

 دیتتیستتن کتتئ منتته گلمتته  
 قوی گلسین بیتر ایتت قئتز    

 

 د بتتتو گلتتتن یتتتار سستتتی  
 د خبتتتتر آل گتتتتؤر نستتتتی

 اَیغیننتتتتتتتته آغ کَلتتتتتتتتش
 ستتتتید یانوننتتتتا کؤلگتتتته 

 

                                                                                                                       
 رازیانه -5
 اوغرو -۰
 بایناماسون: بانالماسین -۹

 بتتوالق بتتاشتتتتونتتنتتا دورمتتا  
 بتتتوالغتتتئ بتتتوالنتتتنتتتورمتتتا

 یم، ستتتن منیممتتن ستتتنی
 ریتتی دوالنتتنتتورمتتا   گتتؤزلتت 

 

 دام دامتتتادور دامتتتومتتتوز 
 اوجتتتادور ائتتتیتتتوانتتتومتتتوز 
 متتتنتتتتتتتظتتترم یتتتار گلتتته
 گتتلتتیتتبتتدیتتر متتهتتمتتانتتومتتوز 

 

 قتتئتتزیتتل اوزوك فتتیتتروزه   
 یتتیتتی ختتوروزهگتتئتتدیتتی دی

 3بتتو گئجتته بتتاینتتامتتاستتتون 
 یتتاروم متتهتتمتتانتتنتتئ بتتیتتزه  

 

 قتتوز آغتتاجتتئ دگتتیتتلتتم    
 هتتر گتتئتتچتتنتته اگتتیتتلتتم    
 آنتتد ایتتچتتمتتیشتتتتم قتترآنتتا   

 نتتن دؤنتتن دگتتیتتلتتم ستتتتن
 

 پشتتمك –آی چئخر پشتتمك 
 گتتون چتتاال یتتوال دوشتتتتك 
 نتته لتتذت وار او یتتئتترده   
 یتتاردان ستتتو آلوب ایچمتتك

 

 4دریتتتتتتتادا دریتتتتتتتالوقالر 
 ستتتتودا اوینتتتتار بتتتتالوخالر  
 قتتتتولییئ ستتتتال بوینومتتتتا 

 5آیرولتتتتتوخ وار اؤلتتتتتوم وار،
 

 کشتی -8
 باشقا واریانت: دیییرلر آیرولوخ وار - .
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 آغتتاج آتتتدوم کتتکتتلتتیتتگتته   

ه       1داغتتولتتد  ورکتتلتتیتتگتت
 قتارداشتتتئ آداخدی گؤردوم؟  
 چتتکتتیتتلتتد  ختتلتتوتتتلتتیتتگتته  

 

 دامتتنتتان دامتتا گتتلتتمتتیشتتتم 
 گلمیشتتتمیتئر ستتتتالمتتاغتتا   

 2بتتیتتر جوت متتارالیم ایتیتتب
 آختتتتتارمتتاغتتا گتتلتتمتتیشتتتتم 

 

 نتتئآچتتوق قتتوی پتتنتتجتتره  
 گتتؤزوم گتتؤرستتتون گتتَلتتنتتئ 
 نتتئتتجتته قتتبتتره قتتویتتالتتالر   
 یتتار دردیتتنتتنتتن اؤلتتَنتتئ؟   

 

ا      3آغتتاج آتتتدوم آلتتمتتیتتیتت
 آلتتمتتا گتتؤزده قتتالتتمتتیتتیتتا   
 ختتودا متتنتتئ قتتوچ قتتویتتوب 
 قتئتزلتر قتئستتتیتر قتتالتمیتتا!      

. 

 دریتتایتتا ووردوم کشتتتتتتتی  
 ختتئتتریتتلالمتتاد  گئشتتتتد  

 م اوستتتتتته الیی قوی ستتتینتته
 تتتَرپتتد اورگتتیتتم گئشتتتتد . 

 

 داالن آستتتتتتتئ دوز گتتئتتدر 
 قتتئتتز گتتئتتدر گتتلتتیتتن گتتلتتر،

 بتتیر الیننتته شتتتتام کتتابتتاب 
 بتتیتتر التتیتتنتتنتته، دوز گتتئتتدر.

. 
 اولتتدوز گتتلتتیتتب آی اولتتمتتاز 
 بتتاهتتار گتتلیتتب یتتای اولمتتاز 

 لتتریتتی ایتتچتتیتتنتتنتتهنتتجتتیتتب
 هئچ کس ستتتنته تتای اولماز   

 
 کتتؤز آغتتالر  کتتؤمتتور یتتانتتار، 
 الرستتتؤز آغ دیتتل آلیشتتتتار،

 دوستتتت دوستتتتدان آیروالندا
 گتتؤز آغتتالر  اورك یتتانتتار، 

 
 

 
  

                                                                                                                       
 ورکلیگ: محل رویش گیاه ورك - 5
 مارالیم ایتیبباشقا واریانت: بیر شوخ  - ۰

 آلمایا - ۹
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 عرش کینئچه باشقا فولکلور  ریو ب الریاتیبا
 یقاسمخان احسان

 
 

 شخصلر:  ناقیقا
 
شاه  میقمر خان -5

 ندا،یاشتتی 73 ،ینظر
دوغوم و  ز،یستتوادستت

ل : فضیئری شییاشای
 یآباد کند

 

اکتترم ختتانتتیتتم     -۰ 
یاشیندا،  88، قاستمخانی 

تحصتتتیالت: بئشتتتینجی 
دوغولتتدوغو یئر:  ،کال ،
آباد کندی، یاشادیغی فضل

  یئر: اراك
 

 رانه: فضل آباد کندی، یاشادیغی یئر: ت، دوغولدوغو یئریاشیندا، تحصیالت: دیپلم ۹۳، لیال قاسمخانی -۹
  
 

 ستتتتاپئنیی ایینتتهقتیزیتتل  
 5قتتاپئبتتیتتزیم بتتاغتالنتمتتاز   

 ائتتلتتیتتیتتن  یتتاردان یتتار  
 قتتاپئ. -قتتاپئ دیتتلنستتتین 

 

 بتتنتتده اوچ دوران دامتتنتتا 
 ستتتنده ۰گؤینومگونتد   اوچ 

 ستتتتاراتتتدییتکین هتتئتتیوا 
 ستتتنتتده.یوخ وفتتا بیلتتدیم 

 

                                                                                                                       
 باشقا واریانت: / گؤرسنمز بیزیم قاپئ -5
 کؤنلوم GÖYNÜMگؤینوم:  -۰
 دوزول DIZIL: دیزیل -۹

 آلتتمتتاقتتیتتزیتتل آلتتمتتا، آغ 
 آلتتمتتا ۹دیتتزیتتلیتتولتتالرا 

 گتتیتتنن 8قتتَیتتتتتریتتار  یتتا 

 آلمتتا. .ایتزیتتل یتولتتدان  یتتا 
 

 دورمتتابتتاشتتتتونتتنتتا  بتتوالغ 
 بتتتوالنتتتدورمتتتابتتتوالغتتتئ 

 وئتترمتتزلتترستتتتنتته  متتنتتئ 
 دوالنتتدورمتتا.بتتاشتتتتیتتیتتئ  

 

 قایتار QƏYTƏRقیتر:  -8
 اوزول IZILایزیل  -.



 5.8 
 

 یتیتغینتتاقتتد   ستتتو دامتنتتا  
 داغتتینتتاقتتد ووروب یتتئتتل 

 گؤینوم 5غتمنئ بتو  متنتیتم    
 قونتتاقتتد .ستتتیزه گون بئش 

 

 بتتاغتتالمتتا چتترقتتتتتیتتن  آغ 
 آغتتالمتتاقتتوربتتان گتتؤزیتتی 

 رمگتتلتتاؤزوم ستتتتم دگتتئتت
 بتتاغتتالمتتا. بتتئتتل  یتتادالرا 

 

 حتتنتتایتتام اوزونتتنتته ستتتتو 
 پتتروانتتایتتام  دیتتمتته  أل 

 ستتتتفتترهگتتئتتدیتتب یتتاروم 
 دیتتوانتتایتتام.  ، دلتتیتتیتتم  

 

 اوغتتتالنیاشتتتول کتتتؤینگئ 
 اوغتتتتالنیاراشتتتتور عجتتتتب 

 گتتئچمیتتزدن کوچتتهگتتل آز 
 اوغتتتتالن.ساواشتتتتور آنتتتتام 

 

 ونچتتتاق -گتتتولباشتتتئ تپتتته 

 آچتتتتا ۰قَنَتتتتتوورا یئتتتتل 
 قارداشتتتتتتتااو قوربانتتتتتتتام 

 آچتتتتتا.قتتتتتاپون اؤرتتتتتتولئ 
 

 درینتتتتتد   ۹ئآستتتتتتداالن 
 ستتتریند سپمیشتتتم ستتتو 

 ستتتتاالندرده بتتتتو منتتتتئ 
 گلینتتتتتد .باالجتتتتتا بیتتتتتر 

 
                                                                                                                       

 غملی -5
 قاناد QƏNƏTقنت  -۰
 آلت ASTآست - ۹

 داشتتتتد یولئ تتهترانتیتتی    
 باشتتتد یاشتتتول قوشتتتالر  

 تتتانتتورام یتتارومتتئ  متتن 
 قاشتتتد .چتاتمتا   بوی، اوجتا  

 

 ستتتتؤکتترمیتتولتتون تتتهتتران 

 متتیتتختتك اکتترم  8وهتتل 
 گلتتد یتتاریتتی لتتر دیستتتته

 .یتتول بتتویتتئ گتتول تتتؤکتترم.
 

 متتچتتچتتیتتده یتتاتتتان اوغتتالن 
 قتتیتترمتتیتتز  قتتیطتتان اوغالن
 نتتیشتتتتانتتنتتیتتیتتئ آپتتاردوالر 
 ختبترستتتیتتز یتتاتتتان اوغالن.  

 

 گتتتتتتتتتتتتولئ ووردوم دووارا
 بولبتتتتتول گلتتتتته ستتتتتووارا

 نتته بولبتتول  نتته یتتار گلتتد ، 
 قالتتتتتتتدوم یولتتتتتتتدا آوارا. 

 

 انتتدیتم گلتتدیم جتتاجیختتدان 
 یول ستتتالتدوم یونجتالیختتدان  

 یتتانتتیتترد آغتتزوم  دیتتلتتیتتم،
 بیر ستتتؤز دیتتدیم آجوختتدان.

 

 نیتتتتتی اوزونتتتتتئ بتتتتتو دره
 اوغتتتتالن قَیتتتتتر قتتتتوزونئ  

 گیتتتتننگئتتتتد بابایتتتتا دی 
 وئرستتتتین منتتتته قیزینتتتتئ.

 

 و  oاو  -8
 گئچرم باشدان جاندان، باشقا واریانت:  -.



 5.. 
 

 قتتیتتزیتتل گتتولتتئ درلتتلتتر    
 متختمتتل اوستتتتتته ستتترلتلر    
 ختتو  او قتتیتتزیتتی حتتالتتونتتا
 ستتتتئتتودیتتگتتیتتنتته وئتترلتتلتتر. 

 

 امتتتتتام رضتتتتتا بتتتتتاغالری 
 تؤکتتتتتتتولر یارپتتتتتتتاخالر 
 امتتتتتام وئتتتتتره مطلبتتتتتیم 
 یتتتتتتاننوررام چیتتتتتتراقالر .

 

 نتتتهگلیتتردیم چتتای ایچتتین   
 نتتتهوای ایچتتتین -قلبتتتیم آخ

 ختتتتودام وئتتتتره مطلبتتتتیم  
 آچتتتتتتوالن آی ایچیننتتتتتته.

 

 قتتتالئ اوستتتتوننه کتتتوجئ وار
 کوجتتونیی قیتترخ اوجتتئ وار  

 اوغتتالن ستتئوه  قیتتز ستتئوه، 
 کیمیتتتتی اونتتتتا گتتتتوجئ وار

 

 ده یتتتاغ اوالیتتتدوم چؤمچتتته
 دا داغ اوالیتتتتتدومقاشتتتتتوق

 یتتتتتاروم گلتتتتتن یتتتتتولالرا 
 آچتتتتوالن بتتتتاغ اوالیتتتتدوم. 

 

 5قیزلتتر گلیتتی دستتت اوالك  
 شتتراب ایچتتك مستتت اوالك  
 بتتتو آیتتتئ بیتتتز بورداییتتتك  

 ۹اوالك. ۰گلتتتن آی مرخصتتتت 
 

                                                                                                                       
 دست اوالك: بیر یئره ییغیالق، بیرلشك -5
مرخصت اولماق: مرخص اولماق، چیخیب  -۰

آتا ائویندن چیخیب ار ائوینه گئتمك  گئتمك، بورادا
 معناسیندادیر. 

 حتتاصتتتتارومتتوز کتتاشتتتودور  
 آدامتتتالر  نتتتاشتتتتتتودور  
 متتتن یتتتارومتتتئ تتتتانتتتورام
 قتتاشتتتئ جئیران قتتاشتتتودور. 

 

 تپپتتتتته باشتتتتتئ بیتیتتتتتراق
 اوتتتتتاق ستتتتاالك اوتتتتتوراك

 بیتترین متتن بیتترین ستتن دی،
 بلکتتتتته درددن قورتتتتتتوالك

 

  ماشتتتتین گلتتتتر شتتتتیراز  
  8لتتتتتر  پیتتتتتاز  پتتتتترده

 شتتتتوفر ماشتتتتینئ ستتتتاخال 
 یتتتتاردان آلتتتتوم کاغتتتتاذ . 

 

 چتتتتتتادوردامنتتتتتتا دوران آغ
 حاصتتتتتتاروموز باغچتتتتتتادور
 گلمیشتتتتم گتتتتول درماغتتتتا 
 گتتتتتتوللریمیز قونچتتتتتتادور 

 

 آلمتتتا بنتتتد  نتتتار بنتتتد    
 لنتتتد لپتتته  ستتتو گلتتتد 

 ختتتتتودا وئتتتتتره مطلبتتتتتیم
 کلتتتته قنتتتتد .ستتتتیندیررم 

 

 عمتتتتیم اوغلتتتتئ اریکتتتتد  
 ییمتتتتتتتترم تبرطیکتتتتتتتتد 

 نتتتنالتتتینعمتتتیم اوغلتتتئ  
 دلیکتتتد . -بتتتاغروم دلیتتتك

 

 باشقا واریانت: آی باشی مرخصت اوالك - ۹
 پیاز : سوغان رنگی - 8
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 5آغتتتتتاج آغاجتتتتتا بَتتتتتدد 
 آبتتاد یتتاخچئ کنتتدد  فضتتل
 آبتتتاد قیتتتزین ستتتئونفضتتتل

 یتتتاد قنتتتدد  یتتتا نوباتتتتد .
 

 گؤیتتتده اولتتتدوز جتتتوداد   
 جتتتتتانوم ستتتتتنه فتتتتتداد 

 غصتتته ییمتتته  غتتتم ییمتتته، 
 مطلتتتتب وئتتتترن ختتتتوداد .

 

 لتتتر نیتتتی میتتتل پنجتتتره
 آچولمویتتتتتتوب گتتتتتتوللر  
 یتتتتار  یتتتتاردان ائلیتتتتین  

 دیللتتتتر .یتتتاریی شتتتتیرین  
 

 مچچیتتتتده تتتتتوت آغتتتتاجئ
 باشتتتتتتوننا وارد  تتتتتتتاجئ

  اوالیتتدوم بیتتر گتتون  گونتت
 حتتتتاجئ. دیستتتتینلر ایتتتتار

 

 ارستتین –قیزیتتل گتتول ارستتین 
 قیزیتتل گتتولئ کتتیم درستتین 

 نیتتتتیقیزیتتتتل گتتتتولئ دره 
 مطلبتتتین آلتتتاله وئرستتتین.  

 

 داغتتدان گتتلتتر بتتیتتز قتتوز   
 اَیتتغتتئ قتتیتترمتتیتتز      -ال

 آچتتیتتی جتتنتتت قتتاپوستتتون 
 گتتلتتر ایتتمتتامتتالر قتتیتتز .   

 

                                                                                                                       
 بند - 5

 قیراغتتتتئ جعفتتتتر چتتتتای 
 تتتتترك ائلتتتته بتتتتو ستتتتفر 
 بیتتتر دانتتتا قیتتتز سئومیشتتتم 
 یتتتتوخ آنتتتتامیی خبتتتتر .  

 

 چتتتیخ دامتتتا یئریتتتی ستتتالوم 
 نتتتن آلتتتوم  شتتتالیی بئلیتتتی 

 ۰گئدننتتتتته اینجیدمیشتتتتتم 
 گلننتتتته گتتتتؤینیی آلتتتتوم.  

 

 دامنتتتتا گتتتتزن اوچ گتتتتؤزل 
 دامیتتتتتتتی قیراغتتتتتتتون ازر
 بیتتتتر  منتتتتیم یتتتتارومنئ  
 ایککیستتتتئ وئتتتتیالن گتتتتزر.

 

 قیزیتتتتل گتتتتول قوتتتتتوداد 
 یوختتتتوداد یتتتتار یتتتتاتوب 

 غتتتم ییمتتته، غصتتته ییمتتته  
 مطلتتتتب وئتتتترن ختتتتوداد .

 

 بالونتتتتتتا بتتتتتتاخ بالونتتتتتتا 
 گومتتتتتو  ووروب یانونتتتتتا 
 بتتتالون نتتته قتتتدر ایستتتترَی  
 آپتتتتتارای یتتتتتار یانونتتتتتا.  

 

 نتتتتتاوندورمتتتتتا قتتتتتاپئ دال
 ننتتتتاوگتتتتؤزوم قتتتتالوب خال
 یتتتتتم گئتتتتتدم آنامتتتتتا دی 
 ننتتتتتا.وگلتتتتتم قتتتتتاالم یان 

 

 گئدننه کوسدورموشمباشقا واریانت:  - ۰
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 دیتتتتم هآغ آلمتتتتانئ دیشتتتتل
 دیتتتمهستتتین گوموشتتتلدؤوره

 دیتتموئرمتته قتتاردا  گلتتد  
 یتتتار گلتتتد  باغوشتتتالدوم.  

 

 بتتتتوالق باشتتتتوننا دورمتتتتا  
 بتتتتتتتوالغئ بوالنتتتتتتتدورما 
 منتتتتتئ ستتتتتنه وئرمزلتتتتتر 
 گتتتتتتؤزلریی دوالننورمتتتتتتا. 

 

 باشقا شعرلر  ♦
 

 ماهنی پارچاالریندان 

 
 بوشتتتتتتتتقابدا کتتتتتتتتره  
 ییمتتتتتتتتترم هلتتتتتتتتته 
 ستتتتتتتئجلدیی گؤتتتتتتتتور

 محضتتتتتتتره! گئتتتتتتتدك
 

 اوتاقتتتتتتتتدا صتتتتتتتتندل  
 صتتتتتتتتندلئ دؤنتتتتتتتتدر
 اؤزیتتتتتتتی گلمیتتتتتتترَی 
 عکستتتتتتتییئ گؤنتتتتتتتدر!

 اوشاق نازالماالریندان
 

 قیزیم 5حلیله قیزیم قیزیم،
 شاه عباسیی گلینی قیزیم

 جكقیزیمه سحر توی گله
 جكده پای گلهبیر سینی

 
 قوشماجا

 ۰پامیلی پامیلی پاداجئ
 آجئ چؤرك گتیر من

 آستانادان گئچمرم
 اریشته آشین ایچمرم

 
                                                                                                                       

مرحوم مادربزرگم پاداجی را به معنای حالج یا  -۰ ند.کبه فرنی تشبیه میرا از منظر سفیدی چهره  - 5
 دانست.زن میپنبه
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 نکمیجا از هایبایاتی
 1افسانه رادان

 

 
 ،کوموزاندا دوینایا گلیب و بورادا یاشتتتاییر. دا– 5۰/3/85گالبی  قتایناق شتتتخص: آتام غالمرضتتتا 

 سوم راهنمایی تحصیالتی:

 
 یَتتتتتم ستتتتتماوریی میلتتتتتی

 یئتتترییَم عشتتتقیی قویمتتتور 
 ستتتتن گتتتتؤزل آختتتتتارورای

 یتتتم.متتتن گتتتؤزللر گتتتولی  
 

 ستتتتتو اوزوننتتتتته قابالمتتتتتا 
 گتتتتؤزون قوربتتتتان آغالمتتتتا 

 گتتتل  ۰ی تئتتتز قَییتتتدگئتتتدرَ
 یتتتتتادالرا بئتتتتتل باغالمتتتتتا.

 

 ۹د دام قئراغتتتتتئ نمنتتتتتی 
 د قئتتز ستتن اوزیتتی غمنتتی  

 کوچتتوك بتتاجیی 8نَتتنائزیتتی
 خمنیتتد  نَتتن چمنتتئ،ستتنن

 
                                                                                                                       

در شهر کمیجان است که در رشته حقوق تا مقطع لیسانس تحصیل  5۹7۰ماه افسانه رادان متولد ششم دی -5
 نموده است. 

     اؤزوندن -8           قاییت -۰
 تئزدن: سحر چاغی -.          دینملی -۹

 
 

 گؤزوم - 3

 قئزیتتتتل قتتتتازان قئراغتتتتئ 
 یتتتتاننور گتیتتتتر چئراغتتتتئ  
 .بیر آخشتام گتل بیتر تئتزدن    
 بیتتترده گتتتون اورتتتتا چتتتاغئ

 

 وقتتت اولتتور  آخشتتام اولتتور، 
 نَتتن گونتته ستتخت اولتتورگتتون

 ائتتتتتولئ ائویننتتتتته یاتتتتتتار 
 غریبلتتتتره ستتتتخت اولتتتتور  

 

 قالمتتتتتا قتتتتتاپئ دالوننتتتتتا  
 قتتتتالوب خالیننتتتتا 3گئتتتتزیم

 گئتتتتتدیم آنامتتتتتا دئیتتتتتیم
 گلتتتتتیم قتتتتتالوم یانیننتتتتتا 
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 د  بتتتتاری ماشتتتتین گلیتتتتر،
 تتتتتتتوپالر  مورواریتتتتتتد  

 وی دیتتزیم اوستتته باشتتیی قتت 
 گتتتتؤرن دیستتتتین یاریتتتتد  

 

 ستتتتتتربازخانانیی داشتتتتتتئ 
 مَتتم ستترباز آشتتئ  متتن یتتی 

 یتتتاروم اوردا مشتتتق گئتتتدر  
 گئتتتز یاشتتتئ 5متتتن تئکتتترم

 

  ۰یتتتم ختتتارام متتتنعستتتکری
 دیلتتتیم یوختتتد  الالم متتتن 

 نتته بتتاغوم  نتته مولکتتوم وار، 
 ستتتتاتام ستتتتنئ آالم متتتتن 

 

 یتتتم کیشمیشتتتم عستتتکری
 جیبتتتدن جیبتتته دوشموشتتتم

 اولتتوبتَتتر ظتتولم ختتودام نتته
 یتتتاردان جتتتودا دوشموشتتتم 

 

 نتتتین ستتتاپئ قئزیتتتل اینتتته 
 گؤرستتتنیر ستتتیزین قتتتاپئ   

 یَتتتتن ستتتتنئ متتتتنن ائلتتتتی
 قتتتتتاپئ  -دیلنتتتتته قتتتتتاپئ

 

 درویشتتتتتم کشتتتتتکولوم وار 
  ۹هتتر باغتتدا بیتتر گولتتوم وار   
 چتتتتاغوررام یتتتتا ابالفضتتتتل 
 ستتتن آچتتتان موشتتتگولوم وار

 

                                                                                                                       
 تؤکرم -5
یوردوم  /ا واریانت: دیلیم یوخدو الالم منباشق -۰

 قاالم من یوخدو
 باشقا واریانت: هر باغدا او  گولوم وار -۹
 خانلیك -8

 .ستتتتتتتتماوریی قفستتتتتتتتئ
 چوختتتدور یتتتاریی هوستتتئ  

  .متتالوم داغتتوددوم  8خاننیتتك
 ستتتئران فحلتتتهاولتتتدوم تهتتت

 

 قئتتتز  3ستتتودان گلتتتن ائتتترده
 دئتترد  قئتتز گلتتین، 7دئتترد 

 ختتتراب قتتتاال ستتتو یتتتولئ   
 گنتتته گئتتتزیم گئتتترده قئتتتز.

 

 لتتتر  نیتتتی میتتتل پنجتتتره
 آچولمویتتتتتتوب گتتتتتتوللر  

 لننیتتترر الل اولستتتای دیتتتل 
 لتتر .قئزیتتی شتتیرین دیتتل  

 

 گئتتتتتدرم گنتتتتته گللتتتتتم  
 کتتتتتافرم دینتتتتته گللتتتتتم  
 یتتتوز ایتتتل زنتتتداننا قالستتتام 
 چئخننتتتته گنتتتته گللتتتتتم.  

 

 ده گتتتؤردوم یتتتار  چشتتتمه
 چرقتتتتتتتئ دور  ستتتتتتار 
 هوستتتتتینن سئومیشتتتتتدیم 
 4آپتتتتتتتاردوالر اجبتتتتتتتار 

 

 یولییتتتا قویموشتتتام جئجتتتیم
  متتن بتتو چایتتدان نئجتته گئچتتیم
 متتین دانتتا ستترباز ایچیننتته    
 متتن ستتئوگولوم نئجتته ستتئچیم

 

 داغیتدیم -.
 یك دسته - 3
 دؤرد -7
 خدمت سربازی -4
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  5د باشتتتتماقالروم گونکتتتتده
 د آرزوالروم اورکتتتتتتتتتتتده

 نتتته وعتتتده شتتتنبه اوالجتتتك 
 8د نتته لکتتده ۹گئتترك ۰خانجتتا

 

 داالن آستتتتتتتتتتتتتتئ دروازا
 لتتتتتر دوروب نامتتتتتازابتتتتتگ

 ستتن کتتئ منتته گلمیردیتتی   
 نییتتتتتتته ستتتتتتتالدیی آوازا.

 

 آپتتتتتارد  تاتتتتتتار منتتتتتئ 
 قتتتول ائلتتتر ستتتاتار منتتتئ   
 یتتتتتاروم وفتتتتتالئ اولستتتتتا 
 آختتتتتدارور تاپتتتتتار منتتتتتئ 

 

 ستتتو گلیتتتر آختتتار گئتتتدر   
 بتتتتاغالر  یئختتتتر گئتتتتدر  

 د  دونیتتتتا بیتتتتر پنجتتتتره  
 گلتتتن بیتتتر باختتتار گئتتتدر.  

 

 یتتتول اوستتتتوننه وار چنتتتار  
 دینتتتتار -یارپتتتتاغئ دینتتتتار

 چتتتتوخ گرفتتتتتار اولموشتتتتام
 چاتدورستتتتتون پروردگتتتتتار 

 

 ستتتتو ایچتتتترم چاناقتتتتدان  
 دوداقتتتتدان .بتتتتال تئکیلتتتتر

 یانیتتتتتتا گلتتتتتته بتتتتتتیلمم
 ستتتتتتالمیم وار اوزاقتتتتتتدان

 
                                                                                                                       

اصلینده گون اؤنگو  گون اؤنو، ،GÜNƏK گونك: -5
 ن یا و ایمیش کی بعضی لهجه لرده )غنه نون ایله(

گون  دهیا گ کیمی بوردا دا ك کیمی سسلنیر. اورمیه
 دئییلر.  GÜNƏVİاَوی 

 معشوق، محبوبخانجا:  -۰
 گئرك: گؤرك -۹

 قتتتتو منتتتتئ  قیتتتته منتتتتئ،
 نتتته قتتتدر ایستتتتر بتتتو منتتتئ
 آغ شتتتتالیی کفتتتتن ائلتتتته   

 نتتان یتتو منتتئ  گئتتز یاشتتیی 
 

 تئکیلتتتتتر 3دن قتتتتتوقیتتتتته
  7ستتتئکیلرچکمتتته ستتتاچوم  

 دَستتتمال گتیتتتر گتتتول آپتتتار 
 گتتتول ختتتورداد  تئکیلتتتتر  

 

 خرمننتتتته یاتتتتتان اوغتتتتالن
 کتتتتان اوغتتتالن  4آغ کئینتتتگ

 آپتتتتتتتتاردوالر یتتتتتتتتارییئ 
 خبتتتر یاتتتتان اوغتتتالن  بتتتی

 

 خرمننتتتته متتتتن یاتموشتتتتام
 کئینگیمتتتتتی آتماموشتتتتتام 
 یتتتتتتتتارومئ آپارستتتتتتتتاالر

 خبتتتر یاتموشتتتام متتتن بتتتی 
 

 دار  –نتتتین دار دار کوچتتته
 محللیمیتتتتتتتز ستتتتتتتردار 

 یَتتتن ائممیتتتزه گلتتته بیلمتتتی
 میتتتزه ستتتار گتتتل کوچتتته

 

 بتتتتتاغالر ایچیننتتتتته گتتتتتزر
 کلتتتتش قیچیننتتتته گتتتتزر  
 متتتتتن تتتتتتانورام یتتتتتارومئ

 ایچیننتتتته گتتتتزر  ۳خاننتتتتار
 

 دی: هاردادی؟لکدهنه - 8
 تؤکولر - .
 صدای نوعی پرنده - 3
 سؤکولور - 7
 کؤینك - 4
 خانالر - ۳
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 الیننتتتتتتته واردور بایتتتتتتتدا 
 ایتتدیك بیلتتدیر یایتتدا ختتو  

 گؤینتتتوم ایستتتتر ال چادمتتتاز 
 نتته فایتتدا؟  ،ختتودام قویمتتور 

 

 آفتافتتتتتتتتانیی لگنتتتتتتتتئ 
 5دیتتتر دگنتتتئ قیزیتتتی نتتته 

 کیشتتتینئ جتتتوان ستتتاخالر 
 آروادیتتتتتتتتی گتتتتتتتتولگنئ 

 

 حکتتتتیم دامتتتتئ اوجتتتتاد   
 پاجتتتتاد   -اوستتتتتئ پاجتتتتا

 قئرختتتی  ۰کیشتتتئ سَتتتققلین
 آرواد دئییتتتتتتر قوجتتتتتتاد 

 

 آغ کئینگتتتتتین یوموشتتتتتام 
 گتتول وورموشتتام  ۹اوسستتونه

 قورخمتتا ستتئودیگیم اوغتتالن   
 نتتتا متتتن دورموشتتتامیتتتولیی

 

 اداره قاباغوننتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 ستتتتتتتیگار  دوداغوننتتتتتتتا
 ایننتتتتئ هتتتتاردا اوالیتتتتدوم 
 نتتتتازلئ یتتتتار قوجاغوننتتتتا  

 

 آپتتتتتتتاردوالر گولتتتتتتتومئ 
 دیلتتتتتر ظولتتتتتومئائیلتتتتته

 نتتتته قویتتتتدوالر دانوشتتتتام  
 نتتتته کستتتتدیلر دیلیمتتتتئ  

 

 خیاباننتتتتان گئشتتتتد  یتتتتار
 یتتار 8آغ جتتوراب گیرمیشتتد 

 گلتتتتدیم ستتتتالم وئرماغتتتتا  
 بیتتر قتتو  اولتتوب، اوشتتدی یتتار

 

 قانتتتتتتا -عاشتتتتتتقم قانتتتتتتا
 قتتتتتوی نردبانتتتتتا   .اَیتتتتتق

 زر قتتتتدرین زرگتتتتر بیلتتتتر  
 نتتتته بیلتتتتر هتتتتر دیوانتتتتا  

 

 ستتتتتتتماور  آچمتتتتتتتارام 
 آچتتتتتتتارام دوالشتتتتتتتمارام

 متتن یوخستتول 3ستتن دارایتتای
 متتتتن ستتتتنه یاراشتتتتمارام  

 

 دریتتتتتادا چیتتتتتراق یانتتتتتار
 ایتتتتراق یانتتتتار  گئدیکجتتتته

 بتتتتتو نئجتتتتته شتتتتتربتید 
 ایچدیکجتتتتته اورك یانتتتتتار 

 
  

                                                                                                                       
 دگرلیسی DƏGƏNİدگنئ:  - 5
 ساققال - ۰
 اوستونه - ۹

 گیرمیشئی: گئیمیشدی - 8
 آیاقاَیَق:  - .
 دارایای: وارلیسان - 3
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 از کمیجانچند بایاتی 
 1محمد امین مهرپرور

 

 
 بتتتو گلتتتن یتتتار سستتتید 

 د چئخیتتی گتتؤریی نَستتی 
 پتتنج تیرتفنتتگ چئینیننتته 

 ستتتید .یانوننتتتا کؤلگتتته 
 

 بتتتو گلتتتن یتتتار اوالیتتتد  
 اللیننتتتته نتتتتار اوالیتتتتد  
 ایکیمیتتتتتزه بیرکؤینتتتتتگ

 ستتتئ دار اوالیتتتد . یختتته
 

 قتتتار  نئیلتتتر  2قارقتتتاالن

 آغ گؤبتتتك ختتتالئ نئیلتتتر 
 یتتتار  قشتتتنگ اوالنیتتتی  
 دونیتتتتادا متتتتالئ نئیلتتتتر. 

 

                                                                                                                       
ها یك شعر کودکانه بنام نورعلی نیز ارسال کرده بودند، به علت اینکه عین پرور در کنار این بایاتیآقای مهر -5

کرار از ت ، ذکر شده"اوشودوم و اوشودوم"با مطلع  جناب آقای یوسف عبدالحسینیآن در اشعار کودکانه ارسالی 
 آن در اینجا اجتناب کردیم.

 بر  است.قارقاالن نام بخشی از کوه وفس است که در اکثر ایام سال دارای  -۰

 یتتتتاتوب قارقاالنتتتتدا قتتتتار
 ده ختتال یتتاتوب آغ گؤبتتك

 مخمتتل تؤشتتك ایچیننتته  
 آال گتتتؤزلئ یتتتار یتتتاتوب.  

 

 بتتو بتتوالخ قمتتیش بتتوالخ  
 دؤرد دوور  قمتتتیش بتتتوالخ
 یارگلیتتتب بتتتوردان گئچتتته
 بیر گتول بیتر دانتو  بتوالخ.    

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 نوحه ادبیاتیندان 
 یجانیغالمرضا کم

 
 
 
 
 
 

مسند جسمع یجانسا  این نوحه مخصوو  وز  اسووویسک یجانسا اوک یه ساوس ه  و  
این نوحه اینوا  شو ، واایند  آا محجدآقس محجدک اوک.بعد ا  مااوو  اعییه وواند  م  

 زو   بسا بساسوک ا  ما م شد  ز وصلت  ما م  ز فو کلوویک یسفته اوک.
نای   و ا باست نوحه ،بسا نوحه واایسا شناد  ز ثبک شد سس ا   نوحهنسگفته نجسند یه این 

نسبک  1بنداجاعسسک اوود قسفاهایننس به نظا م سسک شفسس  وایج اوک ز  و باو  وونک 
  .اندبه اصل وو  اندی   وتخوش اغاااات شد 

 
 ای کربال چؤلونده قولسوز دوشن ابوالفضل

 ابوالفضلجانین حسین یولوندا قوربان ائدن 
 

 لشکر هرا  ائدیردی سندن ایا غضنفر
 گرچه شهید اولدو هم فضل و عون و جعفر

 قطعه هر چند علیِ اکبر -دوغراندی قطعه
 فیکری اسیری اولماق ائتمزدیلر حرملر

 میشدین آتدان خاك اوسته سن ابوالفضلتا دوشمه
 

                                                                                                                       
 خوان باشد.تواند ناشی از فراموشکاری نوحهمی این تغییرات -5 

  
 اکبرآقا محمدی محمدآقا محمدی
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 قولون بدندن زماندان دوشدو 5افسو  اول
 علم الیندن دوشدواولدو نگون او لحظه 

 خاك اوسته گلدین آتدان اول قوم ضربتیندن
 عرشه اوجالدی ناله پیغمبر عترتیندن

 دن ابوالفضلین بو غصهبئلی حسین سیندی
*** 

 شکستهکس اولموشدو دلبی هرچند حسین
 یار و معینی جمله دوشموشدی توپراق اوسته

 دسته -دورون احاطه لشکر، قیلمیشدی دسته
 ردی اول شاه چون آت اوستههردن سنی گؤر

 تسکین قلب ائدردی سندن حسین ابوالفضل
 

 عبا  باشی اوسته گلدی شه شهیدان
 گؤردو دوشوبدو قولسوز سقاسی قانه غلطان
 آلدی دیز اوسته باشین اول پادشاه خوبان

 ش ائتدی قاردا  آچ گؤزلرینی بیر آنفرمای
 ابوالفضل ین گؤر حالتینسندن سورا حسین

*** 
 سندن سورا برادر یقینیم اولدوایندی 
 پاره جسمیم منیم بو لشکر -پاره ائیلرله

 قاردا  بو قوم کافر یه وورارالر،هاود خیم
 جمله اسیر ائلرلر هم عترتیم بو لشکر
 تا مجلس یزیده زینب گئدر ابوالفضل

 
 بو غمدن اهل عالم جمله گلیب نوایه

 ر قربان اوال وفایهخلق جهان سراس
 دوایهشفادیر هر درد بیعبا  آدی 

 سقای کربالیه ۰دئر ذاکر کمیجانی
 هامی شهید مقامین غبطه ائدر ابوالفضل

                                                                                                                       
 دئر: دئیر -۰                      اول: او -5
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بران در نی مخصوص عروسخواچاوش
 عیسی آباد

 اهلل خسروبیگی )عاشیق درویش(ولی
 

ار بردند این کآباد از قدیم رسم بر این بود که وقتی عرو  را به خانه بخت میدر عیستی 
خوانی برگرفته از دادند. بخش مهمی از این چاو خوانی انجام میذکر صلوات و چاو را با 

کتاب آتشتتکده کریمی بود و بخش دیگر آن ستتروده شتتعرای کمیجانی. ذیالً یك نمونه از  
  شود.ها آورده میچاووشی خوانی در عروسی

 
 بئله حکم اولوب کی غدیر اوال

 کی علی گرکدی امیر اوال
 و وصی اوال اونا هم وزیر

 بیلینه جالل محمدی.
. 

 ی خیبرهیئتیشنده قلعه
 دره ایکی بارماغون ووروب اول

 لرهیئتیشیب ندا او ملك
 گؤرونور جالل محمدی

. 
 یوال سالدی مرشد قنبری

 قلعه خیبری ائده فتحِ
 ایکی بؤلدی مرحب کافری

 گؤرونور جالل محمدی.
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. 

 5اوخونور آدین شه قُل الکفی

 شه والضحیبیر آدین اولور 
 ین صفانی ائلیطاق مکه

 گؤرونور جالل محمدی
. 

 چو حرا داغیندا توتوب قرار
 کی رسالتین ائده آشکار

 ییغیلیب باشینا نئجه قوم نار
 او جنابی ائتدیلر سنگسار.

. 
 سنه من خودا دئیه بیلمرم
 خودادان جودا دئیه بیلمرم

 دئسم آشکار ائده بیلمرم
 گؤرونور جالل محمدی.

 
 بین او قیزیل گولیابوطال

 بئله حؤکم اوال مینه دولدولی
 چکه ذوالفقارینی حیدری

 قیره دشمنان محمدی.
 

 لرهبئله حکم اولوبدی ملك
 لری گؤیلره اوجالدا علم 

 صلوات به آل پیمبره
 گؤرونور جالل محمدی

 
 
 

                                                                                                                       
اً قُل کفی بِاهللِ شهیداً بَینی و بَینَکُم اِنطهُ کَانَ بِعِبَادهِ خَبیر"دیر. سینه اشارهقل کفی: سؤیله یئتر، قرآن آیه - 5

 بیلندیر. قولالرینی )ن حالینی( گؤروب تانری منیمله سیزین آراسیندا تانیقلیغا یئتر، ایشته اوسؤیله  "بَصیراً
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فاااولاااهاااو اااو اااااا اااه، 
 فاااااولاااااهاااااو ااااااا ااااار

 ،یازیاافااولااکاالااو   
 فااولااکااوشااااعاار   

 
 

 

 

 

 

 

 
 مارال ●

 .جانیکم ییروستا ینقش زنان در زندگ یداستان تیروا ای

 یزهرا اکرمقاسم جاوید راد. 

  



 534 
 

  



 53۳ 
 

 
 

 

 

 

 (1) مارال
یا روایت داستانی نقش زنان در  

 زندگی روستایی کمیجان
 1قاسم جاوید راد، زهرا اکرمی

 
کم آفتاب جان گرفته نیمه استتفند جایی برای حس حضتتور سرما باقی نگذاشته و کم

به هشت گوسفند، پنج بز،  ۰ "کماخؤیئم ت"رسد مارال که از به مشام میبوی خو  بهار 
را در آغل کناری  ۹هاا  فارغ شتده بود، سهم کاه و یونجة نرم کؤرپه یك گاو با گوستاله 

کهنه برد  .حیوانات را داخل غربیل 8ریخت و پستمانده کاه و یونجه جمع شده از اوخور 
و از کنار  3طویله کناری و ریخت اوخور االغ، غربیل کهنه را گذاشتتت گوشتته ستتاماننوخ 

را پایین فرستاد و با صدای بلند  7باغچه گذشت با چند قدم به سر چاه نزدیك شد و دُل

                                                                                                                       
و اهل کمیجان، دارای مدرك کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل  5۹.۲راد متولد  قاسم جاوید -5

کاردانی  کرده در مقطعدر کمیجان تحصیل 5۹.۳دادگستری است که به همراه همسر  زهرا اکرمی متولد 
به گفته نویسندگان این مطلب: عشق و عالقه به زادگاه  اند.رشته حسابداری به نگار  این مطلب همت گماشته

این عالقه در بین اهالی روستاها و شهرهای کوچك به سبب وجود  ها وجود دارد.و موطن در دل همه انسان
افرادی همچون ما که دگردیسی کمیجان از روستا تر است مخصوصاً تر و نمایانرابطه عاطفی بیشتر افراد قوی

ایم و علیرغم میل به پیشرفت خواستار حفظ، احیا  و بازگویی و به شهر و از شهر به شهرستان را درك کرده
  این عالقه ما را وادار به حرکتی کرد که ماحصل آن شد: مارال. ورسوم گذشته خودمان هستیم.نمایاندن آداب

کماخ به معنی ریختن آمده ؤاز ریشه یم یعنی خوراك حیوانات و فعل ت(: YEM TÖKMAX) "کماخؤیئم ت" -۰
  و به معنی غذا دادن به حیوانات است.

 .شدندکه برای جلوگیری از خوردن شیر مادرشان جداگانه نگهداری می هابرهبزغاله و (: KÖRPƏ) کؤرپه -۹
 آخور(: OXURاوخور ) -8
 پرویزنغربال، (: QƏRBİLغربیل ) -.
 سامانلوق است به معنی محل نگهداری کاه و یونجه درواقع(: SAMANNUX)ساماننوخ  -3
 دلو(: DOLدُل ) - 7
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 گفت:
را تو کوچه ندیدی؟ از ظهرکجا رفته که پیدایش نیست خیر سرم  5صتغری عرراضا   -

 روز دست از اللی و تللی برداشته و کمك دستم باشه. بهش گفتم این چند
های شسته شده در سر قنات را زمین گذاشت و کمر راست کرد صتغری طشت لبا  

 و گفت:
باد آاله پسرعمه رفتن حسنبعد از ناهار با عبا  پسرعمو و غالم مشدی عزیز و نبی -

 .۹دووشان توتماخ ۰
بند رخت شد و بعد طشت را ها رویلبا این را گفت و مشغول تکاندن و پهن کردن 

 وارونه روی سنگ کنار چاه گذشت.
 مادر با شنیدن این حر  صغری آهی کشید و گفت:

ره، اینم شد کار آخه؟ االنه که با کفش و کنه و مینرستیده کتاب دفتر رو پرت می   -
 لبا  گلی بیاد و واسمون کار درست کنه.

دُل الستیکی را باال کشید و آب رو ریخت داخل بعد با حرص چرخ چاه رو چرخاند و  
 تشت آبخوری گوسفندان و برد سمت طویله دم در اتاق مکثی کرد و بلند گفت:

 زهرا کنجد و شاهدانه رو هم بزن تهش نسوزه مادر. -
 :گفت بود .برای قاووت 8زهرا که مشغول کنجد شادانا قووورماخ

و از انباری بیاره تا شتتب اینارو ر 3حواستتم هستتت ننه فقر بابا اومدنی بگو دستتتار  -
 آسیاب کنیم.

صتغری که سرد  شده بود رفت اتاق لیالن ننه و خزید زیر کرسی و با شوق مشغول  
 مادربزرگش شد لیالن ننه گفت: 7تماشای جوراب هؤرماق

قئزیم جورابای نامزدت فردا تمومه صتتغری باشتترم دخترانه سری به عالمت تائید و  -

                                                                                                                       
  علیرضا(: ƏRRAZAعرراضا ) - 5
 های زراعی کمیجان که دارای قناتی به همین نام است یکی از دشت - ۰
توشقانهخرگو  توتماخه فعل خرگو  گرفتن، دووشان، (: DOVŞAN TUTMAXدووشان توتماخ ) - ۹

 گرفتن، شکار
 بو دادن کنجد و شاهدانه(: DOVŞAN TUTMAXدووشان توتماخ ) -8
ا پودر یا مخلوط ب صورتبههای پودر شده که در شرح داستان آمده است که پودر پر قوتی متشکل از دانه - .

  شد.شیره انگور مصر  می
در وسر داشت و باالیی سنگ گرد که پایینی محور چوبی  آسیاب خانگی که از دو(: DƏSTAR) دستار - 3

  شد.دار بود تشکیل میدسته
 موی بافته دختران :(HÖRMƏLE) لئؤرمهبافتن جوراب و ه(: HÖRMAQ) هؤرماق - 7
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 ننه زمزمه کرد: تشکر تکان داد و لیالن

 قئزیم،، قئزیم
 آی پارا قئزیم،
 .5دوردانا قئزیم

. 
 قئزیم، قئزیم،

 گول پارا قئزیم،
 .۰بیردانا قئزیم

. 
 لئ،هآی توکلر  هؤرم
 .۹لئهآی گؤزلر  سورم

. 
 بو قئزیم، 8د نیشاننی

 د  بو قئزیم.چوخ نازلی
 

وجور کرد و از را جمع صدای یااهلل یاهلل بفرمایید پدر  صغری را از جا جهاند خود 
پنجره بیرون را نگاه کرد پدر  بود به همراه حاج رضتا بقال که از داالن رد شده و وارد  

آمده بود حاج رضتتتا ، تازه بریده .حیاط شتتتده بودند برای دیدن و خریدن قالی دو زرع
برانگیز به حیاط و چهار اتاق غرب حیاط که هرکدام با یك پنجره و یك نگاهی تحستتین

دو لنگه نظم خاصتتی به حیاط داده بودند، انداخت نگاهش را کشتتید باالتر،  ب چوبی در
مانده بر  ها نیز، ته 7ستتالم بودند و شؤردئنگ 3هاباوجود بار  باران و بر  زیاد شتترفه

های فر  شده کف حیاط پس از سنگحیاط در باغچه وستر آن تلنبار شتتده بود. قلوه 
شتتدند مارال طشت آب مانع گل شتتدن حیاط می ها هنوز محکم بودند وگذشتت ستال  

 خالی در دست از طویله بیرون آمد و سالم داد حاج رضا با صدای مهربانانه جواب داد:
ستالم عم قئزی، خدا قوت، مثل همیشتته همه چی تمیز و مرتطبه، مشتتدی سلیمان   -

                                                                                                                       
 امدختر دردانه - 5
 امدانهدختر یکی یك - ۰
 سرمه کشیده - ۹
 نامزد کرده - 8
 شودیمسانتیمتر  ۰۲4طول که معادل  زرعهای دو در اندازه بافتدستهای قالی - .
 یگلکاههای بر وزن عرفه به معنی لبه بام(: ŞƏRƏFƏها )شرفه - 3
 ناودان(: ŞÖRDENGشؤردئنگ ) - 7
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 خدا رو شکر کن یه همچین کدبانویی بهت دادیما هزار ماشالال!
عمو شتما همیشه لطف دارین، مشدی، حاج عمو رو تعار  کن داخل  ممنونم حاج  -

 آرم.االن چایی می
حاج رضتا تستبیح در دستت با راهنمایی مشتدی سلیمان که متبسم از تعریف او بود     

ها را ها وارد اتاق آخری شد، اتاق مهمان بهترینباغچه را دور زد و از مهتابی جلوی اتاق
خانوادگی در کنار حرم امام رضتتتا)ع( در کنار قران  در خود جمع کرده بود، قاب عکس

جا خو  کرده بود  8روی طاقچا ۹با المپا ۰قبود و تور  چیرا 5جلتد پوستتتتی روی رفه 
هایی مارال در همان دو ستتته ستتتال اول زندگی بافته بود دو تخته یك کف اتاق را قالی

ا ای بای که کسری عرض آنها کنارهبا نقشه لچك ترنج و زمینه سرمه .ای تمام بالوخکله
با ترنج خو  ترکیب گلدانی پر  4لچکی 7و یتك ارشتتتین یاروم  3رمیز  دوغئئزمینته ق 

به اتاق داده بود، یك جفت پشتتتی کرده بود، چراغ والور کتری به ستتر گرمای دلچستتبی
ار ستتفید دوتا دوتا چیده کنار دیوار ها با رویه چلوستتمت راستتت اتاق بود و بالش ۳برچلو

طلبیدند مشدی سلیمان پس از بویوریی روبرو و سمت چپ که نشستن و لم دادن را می
قالی لول شتده زیر پنجره را برداشتت و کف اتاق باز کرد و با نگاه ستترشار از    5۲ایلشتیی 

 رضایت گفت:
نوم و دخترامه هنر دست مارال خا .بافندحاج عمو هیچ جای دنیا همچین قالی نمی -

 خدا بخواد با پول این قالی آخر بهار صغرا میره خونه بخت.
 :کرد گفتقالی را اندازه می 55حاج رضا که با یاروم ارشین 

                                                                                                                       
 شدهایی که با گچ بر روی دیوار درست میطاقچه(: RƏFƏرفه ) - 5
ی لوکس نوعبهرفت و ی که برای روشنایی بکار میزنبورچراغی هتورچراغ(: TURĖ ÇİRAQ) قتور  چیرا -۰

  شد.محسوب می
 اییشهشی فتیله نواری با مخزن و پایه نفتچراغ(: LAMPAالمپا ) -۹
  شد.یل که در دل دیوارهای قطور درست میمستطمربعهای طاقچههحفره: (TAQÇAطاقچا ) -8
 های قالی برچلونقشهبالوخ به معنای ماهی هنام یکی از (: BALUXبالوخ ) -.
 .رنگ قرمز سیر را گویند(: QERMIZE DOĞĖ)دوغئ:   زیقئرم -3
7- (ƏRŞİN YARUM) 
 .بود هاقالی به طول یك و نیم متر که طرح وسر آن متشکل از لچك ، ارشین یاروم:گو سهلچك یعنی  - 4
رویه آن در منطقه به  نوعی پشتی که به مناسبت بافته شدن قالی(: BOÇƏLU PÜŞTÜSĖپشتی برچلو ) -۳

 .پشتی برچلو معرو  بود
 بفرمایید بنشینید(: BUYURİY ƏYLƏŞİYبویوریی ایلشیی ) - 5۲
 .کنندیماستفاده  هافرو پارچهنیم متری فلزی که (: YARUM ƏRŞİNیاروم ارشین ) - 55
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های شتتما همیشه خوب بوده و خو  فرو  انشااله عم قئزی مشتد ستلیمان قالی   -
ستر و ته قالی رو تموم کنه تا بار بزنم همدان، برای شب عید مایحتاج رو   5فردا کورد  

دم برای صتتغراخانوم، هم هنوز وقت رو هم پس از عید می ۰از دکان بگیرین و مایه قالی 
 کنم.هست هر چی خواستی بگو اماده می

 مارال وارد اتاق دومی شد و رو به زهرا:
 .و توت خشك ۹دو تا چای بده با یئمیش -

های دانه ما  و عد  و گندم را باز کرد زمان روی طاقچه پارچه نمدار روی کاسههم
 ها را بست.های عید را برانداز کند مقداری آب روی پارچه ریخت و آنهای سبزهتا جوانه

داد و انگار قدم بهار وصل نشاط خاصی به خانواده می 8کماخؤهای عید گؤگ تنزدیکی
 بود. .هابه رشد گؤگ

رال با سینی چای و نیم کاسه کشمش و توت خشك وارد شد و سینی را داد دست ما
 :مشدی سلیمان و رو کرد به حاج رضا

خوام، یه قالی یادگاری حاج عمو ایشتتتاال برای قالی بعدی یه نقشتتته خوب بده می -
 شم.تونم بعد  دیگه دست تنها میببافم تا دخترا نرفتن می

ل جویدن کشمش سری به عالمت تائید تکان داد حاج رضا استکان در دست و در حا
 و گفت:
، حیف این هنر دستتتت تو که قالی معمولی ببافه حتما حتما، راستتتتی 3البت البت -

 کبالی تراب خونه نیست ببینمش؟
ای قبل از مارال مشتدی ستلیمان که استکان خالی را توی نعلبکی انگشتی لبه کنگره  

 گذاشت جواب داد:می
 رفته سلمونی کربالیی حنیف، این فصل پاتوق پیرمردا  دیگه. نه حاج عمو، بابام -

                                                                                                                       
 بافتند تا کار قالی را تماممیهای سفید قالی را که بعد از اتمام بافت بر روی زمین لبه(: KÜRDĖکورد  ) - 5

ها کورد  و انواع دیگر آن عبارت بودن از آالقورت، شد که یکی از آنکنند، به چندین نوع مختلف بافته می
  تورپاخلوق، توربالوخ.

لوازم و مواد و مصالح قالیبافی از قبیل خامه اریش)نخ تار( و ارقچ )پود(و (: QALI MAYASĖمایه قالی ) -۰
  هر.رنگ و جو

 کشمش(: YEMİŞیئمیش ) -۹
 سبزه انداختن، سبزه سبز کردن(: GÖG TÖKMAXگؤگ توکماخ ) -8
 هاسبزه -.
 ید حر  طر  مقابل تائید و تأکالبته، برای : (ƏLBƏT) البت - 3
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 ای نعمته قدرشو بدونین حتما.خدا حفظش کنه، پیر در هر خانه -
های خیس و لپای گل انداخته از سرما وارد شد موقع رفتن حاج رضا، عرراضا با لبا 

ن سلیما و از زیر نگاه تیز و خشتمناك پدر رد شتتد و رفت زیر کرسی لیالن ننه، مشدی 
 پس از بدرقه حاج رضا برگشت و عرراضا را صدا کرد و گفت:

کنی پسر؟! دیگه دوازده سالت شده دست از بچگی وردار تو بر  و این کارا چیه می -
ری بیابون که چی بشته؟ بشتین زیر کرسی مشقتو بنویس، دوستاتو جمع کن   بوران می

یق ز، جیز۹بیللربیل، ۰اویناماخآشتتشوق  5برین مالصتادق براتون داستتان بگه برین ایوان  
 .8پوزما
 رفت گفت:همینجوری که به سمت اتاق خودشان می -

 آریم.می .ریم برای مادرت آغ توپراقفردا که تعطیلی می -
 عرراضا اما زیر کرسی خوابش برده بود. 

زد لبخندی زد شاهدانه هم می -وارد اتاق شد به زهرا که هنوز پای چراغ والور کنجد 
دست کردن گرفت و بهشتاهدانه داغ برداشت و داغی آن را با دست  -از کنجد و مشتتی  

 رفت زیر کرسی.
 قئزیم برای امسال عید چیا داریم؟ -
و مویز و نخودچی کشتتمش هم هست، فتیر  3کنیم، اییدهبابا قاووت که درستت می  -

 هم باید بگیریم. 7پزیم راستی بووو  آلماسئهم می
 چی قئزیم؟ نکنه همه خورده شده شکموها؟ 4پس باسلوق -

                                                                                                                       
  شد و تنور نان پزی داشت.ی از حیاط جدا میانردهیك اتاق اوپن که با  - 5
 یبازقاپ(: AŞŞUQ OYNAMAX) آششوق اویناماخ - ۰
  کردند.یمسنگ بازی  .، یه قل دوقل بازی که با دا شئب(: BİLBİLLƏR) ۹بیللربیل - ۹
ی کردن، در این بازی در نقاط مختلف را مخفیانه خر خطخر(: CIZZIQ POZMA) یق پوزمازجیز -8
  را یافته و خر بزنند. هاخرمقابل باید  گروهکشیدند و یم
آوردند و با آن دیوار خانه را یمخاك سفید که از ارجینك یا آقچه کهریز (: AĞ TOPRAQ) آغ توپراق - .

  کردند.یمسفید 
 سنجد(: İYDƏ) اییده -3
سیب وفس، وفس روستایی در نزدیکی کمیجان که سیب و گردو (: BOVUS ALMASĖ) بووو  آلماسئ - 7
  بافی آن مشهور است.یوهگو 
 (BASLUQباسلوق ) - 4
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، فکر 5نه بابا مگه ننه میزاره کستی به کوزه باستتلق نزدیك بشه؟ االنم که زیره برفه  -
 شکرك زده، این باسلق خوردن داره بابا.کنم حسابی

ها را نگاه ودان مرغستتتر زده و آب ۰مارال که پس از بدرقه حاج رضتتتا به تویوخ پینئ
رو برداشت و  ۹آتش در دستت وارد شتد و از طاقچه، قوطی اوزللیك   اندازکرده بود خاك

ها چرخاند و در دور خانه و بچه 8ریختت رو آتش و بتا خواندن یامان گؤزلر چاتداستتتون  
اد مشدی، یك لبخند و خسته ادامه ذکر صتلوات گفت: بعضتی چیزا به چشتم مردم می   

و رفت پیش زهرا نگاهی به  نباشید از مشدی سلیمان تحویل گرفت، با لبخند جواب داد
 تابه روی چراغ کرد و گفت:

 بسه ننه خوب شده ور  دار مواظب دستت با . -
را بیرون آورد و  4، خاکا 7و نوبات 3های مایاناگوشه پستو و کیسه .رفت ستر صتاننوق   

 رو کرد به شوهر :
 55از اودوننوخ 5۲و کرمه ۳زحمت یه نگاه به آتیش اجاق بنداز چند تا قاالخمشدی بی -

 بیار اگه گُر گرفته بزار رو  کِز بشه.
پاشنه  5۰مشدی سلیمان که تازه گرمش شده بود به اکراه پاشد و تازه داشت در آستانا

 کشید که فرمان دوم صادر شد:را ور می 5۹بووو  کَلشئ
 رو هم بیار بزار کنار چاه باید بشورمش. 58اون دستار -

                                                                                                                       
 گذاشتند تا شکرك بزندیمباسلوق را زیر بر   دربستهکوزه  - 5
 اری مرغ و خرو ، مرغدانیمحل نگهد(: TOYUX PİNĖ) تویوخ پینئ - ۰
 اسفند(: یا اوزرلیك، ÜZƏLLİK) اوزللیك - ۹
 بترکه چشم حسود(: ÇATDASUN = ÇATLASUNچاتداسون )گؤز   - 8
 گلدارکوبیورقرویه صندوق چوبی (: SANNUQ) صاننوق - .
 رازیانه نوعی تخم گیاهی برای ادویه(: MAYANA) مایانا - 3
 نبات(: NOBAT) نوبات - 7
 خاکه قند(: XAKA) خاکا - 4
  کردند.یمو به شکل بیضی درست  زدهقالبفضوالت حیوانی را که برای سوزاندن (: QALAX) قاالخ - ۳

سفت شده بود و با بیل بریده  هاآنهایی از فضوالت حیوانات که زیر پای تخته تخته(: KƏRMƏ) کرمه - 5۲
  و در فضای باز خشك کرده بودند.

محل نگهداری هیزم و سوخت زمستانی، اودون به هیزم و فضوالت خشك (: ODUNNUX) اودوننوخ - 55
  گویند.یم

  بود.کنی هم آستانه درب که محل کفش(: ASTANA) آستانا - 5۰
  شد.ای که در وفس بافته میای با رویه و زیره پارچهگیوه(: BOVUS KƏLƏŞĖ) بووو  کَلشئ - 5۹
در وسر داشت و باالیی سنگ گرد که پایینی محور چوبی  آسیاب خانگی که از دو(: DƏSTAR) دستار - 58

  شد.دار بود تشکیل میدسته
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 زهرا زهرا. -
 بله بابا. -
 یگار رو از طاقچه بده قئزیم.اون قوطی س -

 چشم. -
زده سیگار را گرفت و سر راه چند تا قاالخ و کرمه برداشت و رفت مشتدی قوطی زنگ 

گوشه حیاط پشت طویله پای اجاق، قاالخ و کرمه را چید روی آتش گر گرفته و نشست 
ان روی کُنده کنار اجاق قوطی را باز کرد از دستتته کاغذها رویی را کند و با ستترانگشتتت 

توتون کرمانشاهی را پهن رو کاغذ و با نوك زبان لبه کاغذ را خیساند و لول کرد و گرفت 
ور بود را برداشت و گیراند و با دودی که از دهان که تهش شتعله الی دولب و تکه چوبی

ها به فردا و فرداها به باغ شتد خیاالت خود را ستتیر داد به دوردست و دماغش خارج می
شد به گندمزار که به یمن بار  باران و دن بوی بهار از خواب بیدار میانگور که با رستی 

که باید یك ماه دیگر زمین مسطح زیر باغ را برای  5بر  انتظار محصول داشت به باهارا
سیر خیاالت صدای بهم خوردن دو لته در چوبی ...کرد وزد و آماده میمی ۰کشتت اسبار 

ستلیمان را ناتمام گذاشتتت ستتر باال گرفت پدر  بود تسبیح به دست، پالتو به دو  و  
آمد روزهای زمستتتتان مردان کاله پشتتتمی به ستتتر که از ستتتلمانی کربالیی حنیف می

 د.شدند و از هر دری سخن میراندند، برخاست و سالم داسالخورده در آنجا جمع می
 سالم پسرم چه خبر؟ -
 خداروشکر، سالمتی، بفرمایید. -

کبالی تراب نشتست روی کنده و کیسه چپق را درآورد و چپق را کرد داخل کیسه و  
برداشت و به کپه توتون چپق نزدیك کرد و دم پر بیرون کشتید از کنار اجاق تکه چوبی 

 عمیق، قله آتشفشان گر گرفت.
های دستار را برداشت و آورد انباری لنگهمشتدی ستلیمان رفت ستمت انباری گوشه    

 کنار چاه دُل را فرستاد پایین و لبریز کشید باال و صدا زد:
صتغری صغری بیا این دستار رو آب بزن دستمال بکش به عررضا بگو منقل کرسی   -

 را بیاره آتیشش رو تازه کنم.
را  بابابزرگصغری با دستمالی در دست بیرون آمد پشت سر  عررضا که منقل اتاق 
 برد کنار اجاق و از پدر شنید که باید برود منقل اتاق خودشان را نیز بیاورد.

                                                                                                                       
 گوجه، خیار و بادمجان و امثالهم کشت بهاره از قبیل لوبیا،: (BAHARA) باهارا -5
  بیل زدن زمین که به علت کوچکی قابل شخم زدن با گاو نبود.(: ESBAR) اسبار -۰
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بیا قئزیم اینو بشور و خشکش کن تا من آتیش منقل رو تازه کنم و بیام اینو ببرم اتاق،  -
 داری میری اون قوطی سیگار منم کنار اجاق وردار ببر خونه، سفت بگیر توتون نریزه.

ها را گود کرد و با کهنه بیل خالی و وسر آنها را نیمهاکستر منقلمشدی سلیمان خ
ها را کشید انداز آهنی خاکستر کنارهآتش کز شتده را ریخت گود وسر منقل و با خاك 

روی تپه آتش و مرتب کرد و عررضا را پیش فرستاد تا درب اتاق را باز کند و او منقل را 
پدر  بود منقل را زیر کرستتی پدر گذاشت و  ببرد زیر کرستی بعد هم نوبت منقل اتاق 

 لحا  را مرتب کرد پدر گفت:
 سر بِبُر برای عید. 5فردا وقت کردی یه شیشك -
 دارن کارشون تموم شد چشم. ۰ها اؤو چئرپماخاین چندروزه بچه -

سفالی ابگوشت روی چراغ بود  8به چؤلمك ۹لیالن ننه که مشتغول اضافه کردن آوالت 
 گفت:

 .3یکم شیر بفرست خونه بولقئز  .شده اینا خشك شیر گاو خواهرت -
 بره.دم عررضا میچشم ننه می -

رد کشد با فرارسیدن غروب این سرما بود که تال  میمشتدی سلیمان از اتاق بیرون 
پیش قراوالن هوای بهاری واگذار نکند یقه کت را باال کشتتید و لبه مستتند حکومت را به

 و آن را روشن کرد 7قرایکاله را پایین، رفت سمت دسته چ
ات بگو بیاد بره شتتیر حیوانات رو بدوشتته خودتم بیا چراغ عررضتتااا اوغلوووم به ننه -

 .4بگیر برا  بَرَیك آلاله
 خارج شد. ۳مارال با سطل گوودو 

 یه ظر  شیر بده عررضا ببره خونه بولقئز گاوشون خشکیده. -
 زحمت اون دستار رو ببر خونه.چشم مشدی، بی -

                                                                                                                       
  ی دارد.اخوشمزهگویند که گوشت بسیار ترد و یمگوسفند پرواری را (: ŞİŞƏK) شیشك -5
رپماخ یعنی پرتاب کردن، مایع ئخانه سفید کردن، ائو یعنی خانه و چ(: ÖV ÇERPMAX) اؤو چئرپماخ -۰

 سفیدی به دیوارهای خانه مالیدن 
 .های پیازچه و تره که خشك کرده بودندهای مخصوص آبگوشت، مشتمل بر برگسبزی(: AVALƏT) آوالت -۹
 گویندیمدیزی یا دیگ سفالی شکمدار و گرد را (: ÇÖLMƏK) چؤلمك -8
 ، از شیر دادن افتادهشدهخشكشیر گاو  -.
 بلقیس  -3
 ی، فانو دستچراغ(: DƏSTƏ ÇİRAQ) قرایدسته چ -7
 ماشا اهلل، اهللبارك(: BƏRİKALLAH) بَرَیك آلاله -4
 .رودیمسطل سفالی که برای دوشیدن گاو بکار (: GOVDUŞ) گوودو  -۳
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رد های در را باز کنگه دستار را بلند کرد و رفت سمت اتاق با توك پا لنگهمشدی دو ل
 و وارد اتاق شد دستار را گوشه اتاق گذاشت و گفت:

 مسی رو هم بزار رو . ۰عئرو بیار پهن کن اینجا و مجمه 5ینه جئجیمؤاون ک -
جاجیم  ۹کرده بود زمین گذاشت و از ایچر  اؤونیمه پاكصتغری سینی مویز را نصفه 

و مجمعه مستتی را آورد پایین اتاق زیر پنجره، جاجیم را پهن کرد و مجمعه را گذاشتتت 
وستطش، مشتدی ستلیمان دستار رو داخل مجمعه مرتب کرد و چرخی به سنگ رویی    

 ها گفت: اینم از این و رفت که وضو بگیرد برای نماز.داد و همراه با صدای خارخار سنگ
رضتتا را با یك دووله کوچك شتتیر برای بولقئز و یك  مارال پس از دوشتتیدن گاو، عر

های روی بند را که نمدار فرستتتاد خانه عمه زرین و خود لبا  8تر برای وارادووله بزرگ
بودند و باوجود ستترما امیدی به خشتتك شتتدنشتتان نبود جمع کرد و رفت داخل اتاق و  

 و گفت: روی چراغ که در حال جو  بود زد .رك قاتوغئؤلمك قوز چؤسری به چ
 سفره رو باز کنین عررضا اومد شام رو بخوریم کار داریم. -

بعد از شام صغری مشغول پاك کردن بقیه مویز شد و زهرا و مارال مخلفات قاووت را 
ریخت می 3شادانا -برای آستیاب کردن چیدند کنار دستتار، مادر مشتتت مشت کونجود   

چرخاند با بلند شدن صدای خارخار دستار داخل ستوراخ سنگ دستار و دختر آن را می 
بوی خو  کنجد شتادانای بوداده فضا را پر کرد و در ادامه بوی مایانا هم اضافه شد که  

 باعث طاق شدن طاقت مشدی سلیمان شد.
 خاتون یه کاسه از اون قاووت بده بینیم بو  که مستمون کرده. -

از قاووت ریخت  7مشتدی خوبه ندیدبدید نیستتی، چشم، یه چؤمچه   -ال با گفتن: مار
 کف دست مشدی سلیمان و رو به صغری:

 قئزیم مویز تموم شد کیسه اییده رو بیار اونارم یه نگا بنداز. -

                                                                                                                       
 جاجیم (: CECİM) جئجیم -5
 گویندیمی بزرگ را اکنگرههای مسی لبه سینی(: MƏCMƏĖ) مجمعئ -۰
پستو، بخشی از اتاق که با دیوار جدا شده و نقش آشپزخانه و انباری مواد غذایی (: İÇƏRĖ ÖV) ایچر  اؤو -۹

  بود. دارعهدهو لوازم زندگی را 
 گویندیمی شیر را وارا آورجمعتعاونی سنتی زنان برای (: VARA) وارا -8
 گرفت قوزهیمبه محتویاتش نام  توجهبا اشکنه که انواع مختلف آن (: ÇÖRƏK QATUĞĖ) رك قاتوغئؤچ -.

  گردو.
 کنجد و شاهدانه(: KÜNCÜD - ŞADANA) شادانا –کونجود  - 3
 مالقه چوبی(: ÇÖMÇƏ) چؤمچه - 7
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واستتته  ۰د میدون ده برم خرید، یه چَرقدامی " 5عطتار "راستتتتی مشتتتدی فردا عزیز -
سرمون شلوغه عیدانه واسه صغری ا  ببریم ماشاال امسال دخترمون لیال بخرم با عیدانه

 خواهرات هم هست باید بگیرم. ۹د برای لیال باید ببریم، بئیرامنوخامی
قشتتنگی عید به همین چیزاستتت دیگه خاتون، این کارا باعث مهر و محبت میشتته،  -

ر و زندگیه ایشاال این دخترام هم خوشبخت خداروشکر پسر داداشت داماد خوبیه اهل کا
هم  3رو بدم تیز کنه و اننئ بئل .و گووهَن 8بشتن، تا سر  شلوغ نشده ببرم اوجلئ بئل 

هم پاره شده، آهنگر قابلیه از اطرا  واسش کار میارن،  7کَشلب تیز کنه و زنجیر پاشنه
ت کرد خدا خیر  کارمون رو راحکه درستت کرد حسابی  "4بندهاییورگه"پارستال این  

 خوابم، صدای اون رادیو رو هم کم کن بابا.بده، ی چایی هم به ما بدین دیگه می
ببر آستتتیاب بعدم برین آقچه  گندم "۳تایچا"مشتتتدی فردا عررضتتتا رو کار بگیرد و  -

دوباره گِل میشتتته کارم  ،یکهو دیدین بارندگی شتتتد ،رینبیا 55توپراق آغ گونی 5۲کهریز
 عقب میفته.

اونم چشتم را با هورت کشیدن آخرین جرعه چایی گفت و مشغول   مشتدی ستلیمان  
 سقف شد. 5۰های چوبیشمردن پرد 

  *** 

 عررضاا عرضااا بابااا بیا دیگه بابا. -
پاالن االغ، پسر  را صدا  5۹مشتدی سلیمان بود که همراه با سفت کردن قارون باغئ 

                                                                                                                       
 گردچرچی، فروشنده دوره(: ƏTTAR) عطار - 5
 روسری(: ÇƏRQƏDچَرقد ) - ۰
  برند.یمو نامزدها  هاعرو تازهبایراملیق، عیدانه که برای (: BEYRAMNUX) بئیرامنوخ - ۹
 مخصوص بیل زدن و اسبار کردن دارنوكبیل (: UCLĖ BEL) اوجلئ بئل - 8
  رود.گاوآهن، ابزاری آهنی که برای شخم زمین بکار می(: GOVHƏN) گووهَن - .
 گویندیمبیل نوك پهن را (: ƏNNE BELاننئ بئل ) - 3
  رود.یمابزاری آهنی دارای زنجیر که برای کشیدن و بستن مرزهای کرت بکار (: PAŞNƏ KƏŞکَش )پاشنه - 7
 ورق و چارچوب فلزی کشویی برای بستن راه آب و هدایت(: VƏRGƏBƏNDبند )ورگه - 4
 هایی دستبا  از جنس گلیم و جننه پاال  برای ریختن گندم و آرد. تایچه، کیسه(: TAYÇA) تایچا - ۳
 روستایی در جنوب کمیجان که دارای خاك سفید سفیدکاری بود. (: AĞCA KƏHRİZ) آقچه کهریز - 5۲
 پزییرهشخاك سفید برای سفیدگری دیوارهای اتاق و (: AĞ TOPRAQ) توپراق آغ - 55
کوبیدند بنام پرده، شمردن پرده: یمهایی های تیرپو  مابین تیرها تختهدر سقف(: PƏRDĖ) پرد  -5۰

 شدن برای خواب  آمادهاصطالحی است برای 
  بود. با دستپاالن حیوانات را که معموالً  شکم یرزبند (: QARUN BAĞĖ) قارون باغئ - 5۹
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، ۹تایچاهااالغ را کشید سمت  ۰کشید و اووساررا ور 5های شتادانپور زد عررضتا پاشتنه  می
ی تایچا را گذاشت روی پاالن و عررضا دودستی نگهداشت از سمت مشدی سلیمان لنگه

دیگر لنگه دوم رو باال آورد و از گوشته آن قلم گوستفند وصل شده به طناب کوتاه را رد   
ا رکرد داخل شکا  گوشه تایچای اول و چوب و طناب گوشه دیگر را نیز، دو لنگه تایچا 

را دست گرفت و  .را قاچ زین غال  کرد و گووران 8های پاالن مرتب کرد و نییهدر کناره
 تر دوید.عررضا برای باز کردن در حیاط پیش

صتغری تشتت مملو از ظرو  نشتستتته به سر و کوزه به دست راهی سر قنات شد و     
متارال نیز بته همراه زهرا راه میتدانگاه را پیش گرفت تا از عزیز عطار که روزهای جمعه    

کرد خرید کند. مشتتد عزیز عطار دو االغ خود را به درخت بستتاط خود را آنجا پهن می
کرده بود، اجنا  را دورتادور خود روی  3ورباتوت کنار مستجد بستته و سر هر یك در ت  

ها در ستتتمت گونی چیده و خود نشتتتستتتته روی یك پیت حلبی، ترازوی بزرگ و وزنه
 حلبی، ۳، ایستتسوت4، بارهنگ7راستتش و ترازوی کوچك ستتمت چپ، قوطی گَزنگومئ  

تر طر ردیف، آنبه ..و. 5۰آشتتیان، شیشه توپپا ساققوزو  55، کیسته آغ صتابون  5۲روشتول 
، دورتر 53و اَت دؤگَن .5بود و مایتابا 58هم چیده و کنار  روحئ چؤلمكروی 5۹بتایداها 

طنابی به درخت چنار بستتته و سر دیگر  را با میخ به دیوار مسجد زده بود و چارقد و 

                                                                                                                       
  کفش الستیکی مارك شادانپور که زمانی مثل کفش ملی معروفیت داشت.(: ŞADANPUR) شادانپور - 5
 افسار(: OVSAR) اووسار - ۰
 جوالی حاوی گندمهای ها، کیسهیچهتا: (TAYÇA) تایچا -۹
 تند رفتننوك فلزی داشت برای تحریك حیوان به  که یچوب(: NİYƏ) نییه -8
 چوب برای راندن گاو و خر و حیوانات بزرگ: (GOVRAN) گووران -.
 یطنابای که کاه در ان ریخته و هنگام استراحت حیوانات در بیرون از آغل با یسهکتوبره، : (TORBA) توربا -3
 شدگردن حیوان انداخته می به
 کاربرد دارد درددلین که برای رفع گزانگب: (GƏZƏNGÜMĖ) گَزنگومئ - 7
 بارهنگ، تخم شربتی: (BARHƏNG) بارهنگ - 4
 فلفل سیاه و قرمز: (İSSOT) ایسسوت - ۳

 حلب سفیداب - 5۲
 صابون آشتیان(: AĞ SABUN) آغ صابون -55
 های گرد و توپیآدامس(: TOPPASAQQUZ) توپپا ساققوزو -5۰
  گویند.یمکاسه رویی را بایدا : (BAYDAبایدا ) -5۹
 های سفالی شکم دار دیزی: (ÇÖLMƏKچؤلمك ) -58
 ماهیتابه : (MAYTABA) مایتابا -.5
 رویی یا چوبی کوبگوشت (:ƏT DÖGƏN) اَت دؤگَن -53
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برای زرین  ئگومکردند مشتتتغول توزین گزندنمایی میهای رنگارنگ روی آن خوپارچه
اتفاق دختر  پارچه چیت را برانداز مادر و دختر رستتتیدند، ماه منیر نیز به تاج بود که

بود و رقیه  ۰ان دؤشكغدنبال متقال برای آستتتری یور 5کرد صتفرعلی یورغان تیکن می
جای آن خرید کند خو  و بش کیسه گندم را روی ترازو گذاشت تا به ۹زن دگیرمانچئ

 های مشتاقانه به اجنا .نگاهها و ها و توصیهبود و توصیف جنس
 ره، رنگ هم نداده.از این چیت من گرفتم اصالً آب نمی -
 اند، چه خوب.ازقضا مشد عزیز گفت که خانواده مشدی سلیمان برده -
 .8خوام و پارچوننیكسالم مشد عزیز چارقد می -
ل خانم، چارقد اون کنار هست نگا کنین فقر رو زمین نیفته، پارچوننیك اسالم مار -
 ند قواره؟چ

خوام، ی رنگ باشتن، ی بسته سنجاق بزرگ هم بدین  ها میسته تا، برای عمه بچه  -
 اگه داری ی کیلو بده. .گشنیز نُوقول

*** 
گذشتت دگیرمانچی گفته بود شب عید همه آرد  ها به آستیاب می سته روز از بردن گندم 

روستاهای اطرا  را صبح الزم دارند و اینجا شتلوغ شده چند روز دیگه نوبت شماست نوبت  
 کرد تا برودگذاشتتم تا شتب نشتده برگردند شما عصر بیا، مشدی سلیمان االغ را آماده می   

های خشتی مانده مخلوط آب و آغ تپراق را پاشتید روی ستون دنبال تایچاهای آرد، مارال ته
ل کناری در ورودی حیاط و نشتتستتت روی ستتکو و با گفتن: ممنون ملوك باجئ، بفرما منز 

جواب خداقوت زن همستایه را داد مشدی سلیمان از منزل خارج شد و مارال داخل، سر راه  
که چند قاالخ و کرمه به اجاق اضتتافه کرد، صتتغری آخرین قالی را انداخته روی تیرك چوبی

 7و ستتتر دیگر  بین دو شتتتاخه درخت بید بود و با هَللکئ 3یك ستتتر آن رو دیوار داواللوق

                                                                                                                       
 زدولحاف(: YORĞAN TİKƏN) یورغان تیکن - 5
 تشك(: DÖŞƏKدؤشك ) - ۰
 یابانآس(: DƏGİRMANÇĖدگیرمانچئ ) - ۹
 پارچه مخصوص دوخت پیراهن زنانه، پارچونهپیراهن بلند زنانه (: PARÇUNNİK) پارچوننیك - 8
 نقل  :(NOQUL) نُوقول - .
  .آغل گوسفندان که بدون سقف بود(: DAVALLUQ) داواللوق - 3
قالی و یا برای کوبیدن  گردوخاكگرزمانندی که از آن برای تکاندن وسیله چوبی(: HƏLƏKKĖ) هَللکئ - 7

  شد.خامه قالی هنگام شستن استفاده می
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 ،کردخالی می انداز داخل پیت حلبیرا با خاك ۰توزآلماق 5های زیبیلندهماکوبید زهرا تهمی
 ها:مارال خطاب به بچه .بود های تمیز شده در مهتابیو قالی ۹جئننه پاال 

 ها دیگه تمومه.ق، ی دست بزنین اینارو بندازیم کف اتا8خسته نباشین باالالروم -
ها رفت اتاق کناری و مارال و بچه راستصتغری قالی را از روی تیرك برداشتت و یك  

شتتدند آخرهای کار بود که صتتدای   ها به داخلها و قالیهم مشتتغول بردن ژنده پاال 
 خوردن در خبر از آمدن مشدی سلیمان داد.همبه

 عررضا ننه برو کمك بابات. -
اووستتار االغ را گرفت و کشتتید  -ستتالم و خدا قوت -عررضتتا به تاخت رفت با گفتن 

و دستتت برد زیر تایچا و هل داد باال، پدر تایچا رو جدا کرد و گذاشتتت  .مهتابیستتمت 
 زمین و عررضا هم.

 پاالن االغ رو بگیر و بزار انباری بعد ببر  طویله و آذوقه بریز برا . 3اوغلوم -
خود  دو گو  تایچا را گرفت و وارد اتاق دومی که پستو داشت شد و یکسر رفت تا 

 برگشت و دومی را هم. 4ایچا را خالی کرد کننئو ت 7سئسر اون کننئ
تایچاها رو ببر بتکون رو یونجا ستتتامان بعد بزارشتتتون تو گونی و از میخش  ۳باالم -

 شده.ها رو بیار آتیش آمادهآویزون کن تو انباری، قشنگ بتکون بعد  منقل
ار سیگصورت زد و از جیب کت قوطی مانده آب دُل آبی بهگفت و رفت سر چاه و با ته

 را درآورد و رفت کنار اجاق.
عررضتا تایچا را پس از تکاندن چپاند داخل گونی و رفت انباری پای راست و گذاشت  

 و فرود آمد و و با گفتن یا علی رفت باال و نخ گونی را انداخت به میخ چوبی 5۲لبة جان
 رفت پی کار بعدی.

                                                                                                                       
 خاکروبه : (ZİBİL) زیبیل - 5
 گردگیری منزل: (TOZ ALMAQ) توزآلماق - ۰
 های اسقاطی لبا و نوارهای پارچه هاتکهاز  شدهبافتهگلیم : (CENNƏ PALAS) جئننه پاال  - ۹
 هایمفرزندانم، بچه (:BALALARUM) باالالروم - 8
 شودیمگفتند که با یك نرده از حیاط جدا یمرا  هااتاقجلوی  بهارخواب(: KƏNNESĖ) سئکننئ - .
 فرزندم، پسرم: (OĞLUM) اوغلوم - 3
 کندوی آرد(: KƏNNESĖ) سئاون کننئ - 7
 کندو، تاپو که از گل ر  درجا ساخته و برای نگهداری گندم و آرد بکار: (KƏNNĖ) کننئ - 4
 فرزندم(: BALAM) باالم -۳

های فلزی روی محور با صفحه بود یچوبکه متشکل از بدنه و محور ای بر خرمنکوبییلهوس: (ÇANان )چ -5۲
  شد.یله یك جفت گاو نر یا االغ روی خرمن گندم و جو کشیده میوسبهکه 
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 کردن خاکستر شد.منقل را زمین گذاشت و مشغول خالی 
 درست کنه. 5جان فردای شیشك باید بکشیم و بدیم ننه قوورماباالم -
فردا، صدای مارال بود که با غربیل کهنه ار پسذفردا وارا نوبت ماستت گوسفند را ب  -

 گذشت.ها میپر کاه و یونجه از کنار آن
 کی داری؟ "۰تولوق چالماخ"باشه خاتون، ماست زدی ی دووله بده بولقئز،  -
 نداریم. ۹ر  قاتوقومونده به عید، هنوز تاونم دو سه روز  -
 حیوان، نهیب مارال بود تا گاو از پشت در طویله فاصله بگیرد. 8اوووهه اوووهه -
ا  شتتده کن حیوون چستتبیده به در، فکر کنم خیلی گشتتنهعررضتتا بیا این درو وا -

 باشه.
فرستاد و در اوووهه و کوبیدن گووران روی در و سروصدا گاو را پس  -عررضا با اووهه

را برای ننه باز کرد و برگشتت منقل آماده را برد ستمت اتاق بابابزرگ، مشتتدی سلیمان   
 هم منقل به دست راهی اتاق خودشان شد.

 پایین رو بده باال. .قئزیم لحا  پله -
 زهرا لحا  رو داد باال و منقل زیر کرسی جا خو  کرد.

خاك نمدار برام قشتتنگه دست کنه، هنوزم بوی آدمو مستت می  3این بوی ناواالماخ -
 هام درد نکنه، خوشبخت بشین ایشاال.زن و بچه

کشید که مارال پس از دوشیدن گاو قابلمه مسی سرك می 7آفتاب از پس تپه چرگزی
ای در نشان از حضور ستهم خود را بیاورند صدای کوبه حلقه  4هارا آماده کرد تا وارادا 

 اولین وارادا  بود.
 ارال هوووو.ماراال مارااال م -

                                                                                                                       
های بزرگ و یا دیگ ریخته و روی آتش تند تفت گوشت گوسفند را در تابه: (QOVURMA) قوورما - 5
در جای خنکی نگهداری و برای مدت طوالنی  آن راهای سفالی بزرگ ریخته و دادند و سپس در کورهیم

 .کردندیممصر  

 مشك زدن ماست: (TULUQ ÇALMAQ) "تولوق چالماخ" - ۰
 ماست تر  که مناسب برای درست کردن دوغ و گرفتن کره بود: (QATUQ) تر  قاتوق - ۹
 آورندیدرمصدایی که برای دور کردن گاو  - 8
 گفتندیمکرسی دارای چهار سمت بود که هر سمت را پله  - .
 سفید وخاكآبسفید کردن دیوارهای خانه با مایع : (NAVALAMAX) ناواالماخ - 3
 ی باستانی در شرق کمیجاناتپه(: ÇƏRGƏZI) تپه چرگزی - 7
 هم شیر، دا  یعنی هم، وطندا  ه هموطن، یولدا  ه همراه و رفیق - 4
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 بله ملوك باجئ سالم. -
 5ای، بفرما، خدارو شتکر شتیر سحرآقشام  بینم که آمادهعلیك ستالم ستحرخیز، می   -

 نوبت تو برکت داشت.
 الحمداهلل. -
را زد و با  ۰لهاهلل شتتیر را داخل گوودو  ریخت و مارال لهملوك باجئ با گفتن بستتم 

 مسرت گفت:
درد نکنه بعد گوودو  را داخل قابلمه مسی هزار ماشاهلل پنج بند و نیم، دست شما  -

 خالی کرد.
ملوك باجئ وقت رفتن ستتتطل به دستتتت دم داالن به زرین تاج و ربابه برخورد کرد 

 سالمتی راه خود را پیش گرفت.ظر  شیر به دست واردشده بودند و پس از چاق
و  تا آماده شتدن صبحانه توسر دخترها مارال سهم وارای هر شش همسایه را گرفت 

داخل قابلمه مستتی روی چراغ گذاشتتت و رفت پی مایه ماستتت و پنیر، خورشتتید در    
 8ماستتت را چید پله پایین کرستتی و نانجون ۹هایولهؤستترباالیی نیمه اول روز بود که د

ها که را انداخت و ستتری به سبزه .ها و کورستتئ یورغانئپنیر را هم گذاشتت پشتت آن  
برای خودنمایی و سالم به بهار بود زد و رفت نشست ها ای آنوقت برگرفتن قفس پارچه

رو سر انداخت و عررضا را فرستاد وردست بابا   3پله کرستی و اولین رج یونگ جورابئ 
 کرد.در طویله را درست می 7که داشت گیجین

 5۲که لیالن ننه درست کرده و زهرا یك چاناق ۳یاغ  با ستتار 4یران ترخنهئبوی آ  ا
برد مشدی سلیمان خسته از کشتی گرفتن با گیجین دشتان می برای خو 55بزرگ لعلین

                                                                                                                       
 ((AQŞAM) آقشام) عصر و صبح که گاو را دوشیده بودند. دو نوبت - 5
ی یرگاندازهبرای  است. شمار قابلاست و مثل خر کش مدرج  بندبندی چوب مو که اقطعه(: LƏLƏ) لهله - ۰

  ارتفاع شیر.
 برای ذخیره ماست و شیر و شیره و ترشی گشاددهانهای سفالی کوزه(: DÖVLƏ) ولهؤد -۹
 النجین ه ظر  بزرگ سفالی طشت مانند برای خمیر کردن آرد(: NANCUN) نانجون -8
 لحا  کرسی: (KÜRSĖ YORĞANĖ) کورسئ یورغانئ - .
 جوراب پشمی(: YÜNG CORABĖ) یونگ جورابئ - 3
 پاشنه در : (GİCİN) گیجین - 7
شود برای مصر  یمترخنه ایست که با دوغ تر  پخته و خشك (: EYRAN TƏRXƏNƏ) یران ترخنهئا -4

 زمستانی
 وغن حیوانیر :ساری یاغ -۳

 .شودیمهای سفالی لعابدار گفته به کاسه(: ÇANAQ) چاناق - 5۲
 .معرو  استی آن سازسفالتلفظ محلی اللجین است که  درواقعلعلین  - 55
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 را کشوند طر  اتاق. 5و میخکوبی در و درست کردن کلوم
 به اووممم، بازم بوی آ  ننه، معرکه است عررضا بیا که گشنمونه. به -

پخت مارال چاشت نیم روز اهالی خونه بود که با دست ۰کشیران ترخنه با پنجهئآ  ا
 ها سنگین.ها پر و چشمشد و شکماشتهای زیاد کاسه از پی کاسه خالی می

میمونه هر جا خوردی  ۹الهی شتتکر، گفتن ناهار که آ  خوردی مثل گولة ستته تیر -
 باید بیفتی.

که منتظر  مشتدی ستلیمان با گفتن این حر  جای خود  را در پله سمت دار قالی  
سقف چوبی اتاق دوخت و به شمار   .های بود مرتب کرد و نگاه به پرد 8قالئ اوزاتماخ

 نرسیده خوابید.
 دم دمای غروب بود که کبالی تراب از سلمونی کربالیی حنیف برگشت و گفت:

گفته فردا مالکین دانگ بیان برای  3قلی سردانگعررضتا عررضااا به بابات بگو علی - -
، عررضا رو بفرست بره به حسنعلی و مش غالم و میرزا 4آتماخ و قار 7آرخالر  بوشادماخ

 .۳هم بگه باهم برین قو  دره
 ها هم هستن،چشم بابا، پس زحمت سربریدن شیشك با شماست بچه -

، 55غ گردسوزچرا 5۲صدای سلیمان بود که در انباری پیت نفت و قیف به دست نفتدان

                                                                                                                       
 های بزرگ حیاطو دروازههای چوبی درب بندپشتکولون ه - 5
شکلی که بدون استفاده از وردنه و المبان فقر با یضیبنان محلی بزرگ  (:PƏNCƏKƏŞ) کشپنجه - ۰

 شدیمی دست درست کرده و به تنور چسبانده و پخته هاپنجه
 شدتیری در خزانه تفنگ گذاشته می سه هاینوعی تفنگ بود که فشنگ آن در شانه - ۹
قالی که مستلزم نخ کشی و آماده کردن تارهای قالی با  دار انداختن (:QALĖ UZATMAX) قالئ اوزاتماخ - 8

 نخ سفید مخصوصی بود
 کوبیدند بنام پردهیمهایی های تیرپو  مابین تیرها تختهدر سقف های چوبی،پرده (:PƏRDĖ) پرده - .
شد و نماینده کشاورزان و رئیس شرکای دانگ انتخاب می عنوانبهفردی که  (:SƏRDANG) سردانگ - 3

 شدیم( روزشبانه)یك  حقابه بران برای یك دانگ
ها از بر  و یخ و آشغال و آماده کردن یجوتخلیه انهار و : (ARXLARĖ BOŞADMAX) آرخالر  بوشادماخ - 7

 انهار برای جریان آب
 تخلیه بر  و یخ از انهار (:QAR ATMAX) آتماخ قار - 4
کننده یهتغذکمیجان که  آبادحسندشت  شمال غربی به همین نام در ادره: (QUŞ DƏRƏ) قو  دره - ۳

 قنات بود
 مخزن نفت - 5۲
 ای بلند برای روشنایی یشهشی دارای فتیله گرد و لوله نفتچراغ چراغ گردسوز: - 55
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 کرد.را پر می ۰قچرا و ترومبا ق، دسته چرا5قرایالمپا، باال چ
 رو ننه تمیز کرده گذاشته طاقچه. ۹زحمت این المپا رو ببر اتاقتون، بقدادا بی -

صتبح اول وقت مشتتدی ستتلیمان یك دست بیل و یك دست دستمال نان و ککلیك  
تا به همراه دیگران به  .سوار بر االغ از خانه خارج شد و رفت گاراژ قاباغئ 8اوتئ نومورتا 

قو  دره بروند و مارال نیز شتتیشتتك را از طویله بیرون راند و برد طر  باغچه، کبالی  
قبله خواباند بسم اله گفت و رد خون تا تراب ظر  آب را دم دهان شیشك گرفت و روبه

 باغچه روانه شد.
آمد کنار زهرا که دُل به دستتتت آماده بود تا در  3ی کردن قارونصتتتغری پس از خال

شتستتن قارون به صتغری کمك کند تورومبا چراغ پس از داغ شدن کوره روشن شد و    
شتد که بوی کز دادن بلند شتتد زهرا که شستن قارون را به   7مارال مشتغول کله اوتماخ 

کردن رای درستتتگذاشتتت تا بصتتغری ستتپرده بود داشتتت تابه مستتی را روی چراغ می
 مهیا شده باشد. 4قووورما و جیزالق

ول قنزدیك ظهر بوی قوورما و جیزالق هو  از سر اهالی خانه برده بود غذای ناهار ج
 پخت مارال حسابی چسبید.ول بود که با لوا  دستقب

بخش آفتاب، تکیه حدود سه ساعت مانده به غروب آفتاب کبالی تراب در گرمای جان
کرد و مسرور از روستی خود رو کوك می  ستاماننوخ داشتت ستاعت جیبی    داده به دیوار

ها کنارشان ترین آنتر اینکه کوچكاند و خوشتحال شتده  ۳اینکه هر چهار پستر  مالك 
 داشته بودمانده و با اضافه کردن دو اتاق کناری هنوز شور و شوق زندگی را در آنجا نگه

 که مشدی سلیمان وارد حیاط شد و سالم داد.

                                                                                                                       
 .ای شکل و قد و قواره کوچكیلهمای یلهفتچراغ کوچك خواب با : (BALA ÇİRAQ) قرایباال چ -5
ی اتلمبهشد و استفاده می وپزپختهای بزرگی که برای پریمو : (TURUMBA ÇİRAQ) قچرا ترومبا -۰

 .داشت
 های روشناییای روی چراغیشهشحباب  (:BOQ) بق -۹
و آویشن پخته  مرغتخمکه از مخلوط  استکوکویی  (:KƏKLİK OTĖ NUMURTA) ککلیك اوتئ نومورتا -8
 .شودیم
ها و سوارشدن ینماشمیدانگاهی که پهن و وسیع بود و محل توقف : (GARAJ QABAĞĖ) گاراژ قاباغئ -.

 مسافرین بود
 شکمبه، سیرابی (:QARUN) قارون -3
 .گویندیمو کندن موهای آن را  پاچهکلهکز دادن  (:KƏLLƏ UTMAX) کله اوتماخ -7
 .گویندیمدنبه را جیزالخ  ماندهتهابتدا دنبه گوسفند را آب کرده و  :(CIZLAQ) جیزالق -4
 .گویندیمدر میان زارعین به کسی که مقداری زمین و آب زراعی داشته باشد مالك  - ۳
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 کار تموم شد؟ ۰، یورولمیای5سالم باباجان آاله قووات وئرسین -

 .۹ممنون دادا، بله تموم شد، خدارو شکر بر  خوبی خوابیده قو  دره و بؤیوك بایور -
 الهی شکر. -

مشتتدی ستتلیمان بیل رو کنار در انباری گذاشتتت و اووستتار االغ را به شتتاخه ستتؤگود 
که از باغچه به ستتتمت حیاط نفوذ کرده بود بستتتت و رفت کنار چاه با آب دُل  8آغاجئ

 دست و صورتش را آب زد.

دوننوخ بیرون اومد و سالم داد و واز ا 3به دست با یك توپپا وَرك .مارال دمیر الوشون
 خدا قوت گفت.

 کنی؟سالم خاتون، خدا قوت، چه می -

 بپزیم. کنم فردا نان و فتیردارم تنور رو آماده می -

ام خوب، پتتدرشتتتوهر لیال اومتتده بود قو  دره، احوال پر  بود، گفتم فردا خیلی -
شده، گفت دو سه روزی سرفه ها رو بفرستته خونه ما، دلم واسه مسلم شیطون تنگ بچه

 درآوردن، بهتر شده. 4بوده بردن پیش زرین تاج قاروقچئ 7خشك داشته قاروق
مونو شاید نوه ،5۲مرغ بشتتکنهن ننه برا  یه تخمفردا که اومدن میدم لیال، ۳ای بَبَماا -

قدر سرم شلوغ بوده که چندروزه نتونستم احوال بگیرم ازشون، چشم زدن، دم عیدی این
خواد، مشتتدی، خواستتتم عررضتتا رو بفرستتتم بگه فردا بیان کمك، فتیر آدم میاتفاقاً می

 ول ریختم تو چؤلمك زیر کرسی بگو زهرا بهت بده.قول بقج

                                                                                                                       
 .خدا بهت قوت و نیرو بدهد (:ALLAH QUVAT VERSIN) آاله قووات وئرسین -5
 خسته نباشی: (YORULMIYAY) یورولمیای -۰
یوك ؤرنگ شیلی که غیرقابل کشت هستند و بلندترینش را بیاهسهای تپه: (BÖYÜK BAYUR) بؤیوك بایور -۹
  نامند.یمور یبا
 درخت بید (:SÖGÜD AĞACĖ) سؤگود آغاجئ -8
الواشون ابزاری برای زراعت است و نوع آهنی آن برای برداشتن  (:DƏMİR LAVAŞUN) دمیر الوشون -.

  های خشك درشت بکار رود.بوته
 از یك بغل بوته سوزاندنی ترکوچكیك توپ، کمی : (TOPPA VƏRƏK) توپپا وَرك -3
 .کردندیمخارج  آن رایرکردن در حلق و یا بینی کودکان که با دمیدن هوای گدانه : (QARUQ) قاروق -7
های مزاحم را خارج بینی کودك دانههایی که بلد بودند با دمیدن هوا به خانم: (QARUQÇĖ) قاروقچئ -4

 کنند
 ی مادرانه ه ای فرزندمنگراندلفریاد کوتاهی حاکی از  (:BƏBMAA) بَبَماا -۳

 مرغتخمبا شکستن  زخمچشمرفع و دفع  -5۲
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خاکستتتر تنور را باال  5ورك را در گوشتته ایوان زمین گذاشتتت و با اوت چاغادان مارال
کشتتید و ریخت داخل طشتتت و با الواشتتون ورك را هل داد داخل تنور و چند کرمه و  

آب  گینئکف ایوان را جارو کرد و یك لول ۰قتاالخ چید روی ورك و با کؤینه ستتتوپورگه 
، اوت 4جكسیله، 7، ستیخ 3ارستین ، .ستوفراستئ  ، خمیر 8، قولباق۹پاشتید، خمیر کؤینگئ 

 البسه و ابزاردست کارزار فردای مارال بودند. 5۲و الممَن ۳چاغادان، وردنه
اکبر خان مؤذن که مقدمه اذان صتتبح بود بیدار شتتد زیر لب  به صتتدای مناجات علی

 های زیر کرستتی را ریخت داخل نانجون وگرم داخل دووله و کوزهگویان آب نیماهللبستتم
شد سفیده سر نزده نانجون خمیر را  55آرد و نمك اضافه کرد و مشغول خمیر یوغورماخ

ستتی را انداخت و بعد کورستتئ یورقانئ را هل داد زیر پله پایین کرستتی و خمیر ستتفره
 کشید رو  تا خمیر در گرمای کرسی ور بیاید و خود  رفت برای نماز.

یر، دخترها بیدار شتتدن و آمدند به صتتدای آب ریختن مادر در نانجون برای خمیر فت
کمك، زهرا شتتربت خاکه قند را با قابلمه از روی چراغ برداشتتت و ریخت توی نانجون و 

 مادر آرد را اضافه کرد و هر دو نفر دست داخل خمیر مشغول ورز دادن شدند.
صدای  ..و. این همستایه اون همستایه، زن او  غالم، دختر میرزا، عرو  مشتداصتتغر   

ود که روی گلیم جلوی اتاقشان نشسته بود و با شمردن هر اسم با زغال یك لیالن ننه ب

                                                                                                                       
و برای خارج کردن  شدهخمنود درجه  صورتبهی که کفه آن اکهنهیل ب :(OT ÇAĞADAN) اوت چاغادان - 5

  شد.خاکستر از تنور استفاده می
 جاروی کهنه: (SÜPÜRGƏ) کؤینه سوپورگه -۰
 .پیراهن ویژه نان پزی که از پارچه ضخیم و کهنه بود (:XƏMİR KÖYNƏGĖ) خمیر کؤینگئ -۹
رفت و مانع یمتنور  به درونی برای دستی که اپارچهمخصوص  بندساققولباق یك  (:QOLBAQ) قولباق -8

 .شدیماز سوختن دست و لبا  
 های خمیری از متقال ضخیم برای پهن کردن در زیر چونهاسفره (:XƏMİR SUFRASĖ) خمیر سوفراسئ -.
یز و ال مانند شده بود برای نان درآوردن تنوكابزار فوالدی یك متری که یك سر  کج و  (:ƏRSİN) ارسین -3

 تنورپهن بود برای جدا کردن لبه نان و فتیر از دیواره و سر دیگر  مانند پاروی کوچك 
 یك و نیم متر با نوك پارویی برای هم زدن آتش تنور به طولسیخ بلند و ضخیمی  (:SİX) سیخ -7
ی و یا گونی مانند برای اینکه خیس کرده و دیواره تنور ارشتهی هاپارچهی ادسته (:SİLƏCƏKجك )سیله -4
 .بکشند و دوده را تمیز کنندی با آن هرازگاهرا 
 .شودیموردنه چوب گردی که با حرکت دادن آن چانه نان پهن : (VƏRDƏNƏ) وردنه -۳

را روی آن خوابانده و با آن به سینه داغ  شدهپهنای بالش مانند که خمیر یلهوس: (LAMMƏN) الممَن -5۲
 .چسباندندیمتنور 
 درست کردنخمیر  (:XƏMİR YOĞURMAQ) خمیر یوغورماخ -55
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رفت لیال سبد فتیر پخته زمان قربون صتتدقه مسلم میکشتید و هم مرغ میخر رو تخم
 در دست رسید و گفت:

 .۰کردم اونم ایسسوت اوماجئ 5ننه هو  اوماج آشئ -
تم که لیالم خیلی دوست ها گفجان، ازقضا هفته پیش درست کردم به بچهالهی ننه -

فقر مواظب پستتترت  ۹آرم برای اوماج اووماخاالن بلند میشتتتم آرد میداره، االن، همین
 با  کنار تنور نیاد.

 االهی دورت بگردم ننه، زحمت میفتی، چشم حواسم هست. -
شتتانه  .پوشتتیده و گؤگ مونجوق 8راهش را کشتتید و از کنار مستتلم که کَش کؤینك
زد و با یك تکه چوب کنار باغچه ته راستش سنجاق شده بود و یك تکه فتیر را گاز می

 کرد رد شد و در آستانای در گفت:مانده بر  را سوراخ می

صغری اینو بگیر بچین رو سفره، بازتر بچین هوا بخورن خمیر نشن، اون یکی سبد  -
 رو بده.

های دستش ه حاال با فشتتار و ضربهفتیر ک 3هایصتغری ستبد را گرفت و ستبد گوننه   
 بازشده و پشت سبد چوبی و یا با لبه استکان نقش گرفته بودند را داد دست خواهر .

ها داخل باغچه مستلم از جا جهید و به تاخت دوید سمت اتاق  به صتدای دعوای گربه 
 شدت به مادر  برخورد کرد.لیالن ننه که سر راه به

 نتر .نتر  نتر  باالم، هیچی نیست،  -
 اما مسلم رنگ به چهره نداشت دودستی پاهای مادر را بغل کرد و بغضش ترکید.

 حیوان، نتر  پسرم، دیدی فرار کردن. 7پیشته-پیشته  -
لیالن ننته چتاناق آرد را زمین گذاشتتتت و طفل را بغل گرفت و رفت از اتاق مقداری   

ند و با صلوات نمك و یك کاسته آب آورد نمك را ریخت تو کاسته، دور سر مسلم چرخا  
 .4پاشید سمت قبله

                                                                                                                       
 .شودیمهای خمیر و سایر مخلفات پخته نوعی آ  که با گوله: (OMAC AŞĖ) اوماج آشئ -5
 آ  اوماج با فلفل سیاه زیاد برای فصل زمستان و رفع سرماخوردگی: (İSSOT OMACĖ) ایسسوت اوماجئ -۰
 کردن گولهگولهخمیر ورنیامده را : (OMAC OVMAX) اوماج اووماخ -۹
 با کشپیراهن کشی،  (:KƏŞ KÖYNƏK) کَش کؤینك -8
 دوختند، خرمهرهیمبه شانه لبا   زخمچشمبرای  که یآبمنجوق  (:GÖG MUNCUQ) گؤگ مونجوق -.
 های خمیرچونه (:GÜNNƏ) هایگوننه -3
 صدایی برای راندن گربه و ترساندن آن (:PİŞTƏ، PİŞTƏ ) پیشتهه، پیشت -7
 .را به سمت قبله پاشیده تا تر  بچه بریزد نمكآب -4
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 5آلود از دود تنور اوت چاغادان را برد زیر فتیر و با باال ارسینهای اشكزهرا با چشتم 
اوت چاغادان پر از فتیر را  ..فتیر پختته را از دیواره تنور جتدا کرد و دومی و ستتتومی و.  

چشم ناشی ها به هم عالج سوز  های تند، فشتردن چشم زدنریخت داخل ستبد، پلك 
غلطید و ردی تا های سه زن روی صورت دودگرفته میاز دود نبود و همچنان آب چشم

کرد که مارال با های مادر و دو دختر را اذیت میکشتتتید دود چشتتتمها میپایین گونه
ستوز شده  کن، یه تیکه کرمه که االن انداختم نیمرو کامل وا ۰قئزیم اون کولبه -گفتن: 

شده و مالید روی فتیر و مرغ زدهدستت برد داخل کاستتة کنجد و تخم  دوباره -دود داره
ها بست، استادانه چسباند به دیواره داغ تنور و خم شتد و چشتم   ۹یك دستت روی کول 

 شد.دستی به لبه باالیی فتیر کشید و بیرون
جك بندازم، دودگرفته آرد  قارا قئزیم نگا کن نسوزن ننه، همه رو در بیار یه سیله -

 آد.در می 8
 ،ئصتغری صغری جان، اون نونا رو نگا کن اگه سرد شدن بچین رو هم بزار تو کنن  -

 کش رو.الوا  زیر باشه پنجه
ی بید هادرپی کف دست گوننه را پشت سبد بافته از ترکههای پیصتغری که با ضربه 

 داد نشنید و جواب نداد.کرد و نقش میباز می

شك مونه خر و به خواهرت بگو نونارو جمع کنه، میلیالم، پاشو این سبد فتیر رو بب -
 بزاره کنار. 3برای تاززا قورر  .شه، چند تا الوا  قووروخمی

عررضتا داالن را رد کرد و کتاب دفتر چپانده در مشتتمای ضتتخیم را گذاشت زیر بغل  
 لیال و دست زد فتیری برداشت و گرماگرم گاز زد:

 به چه خوشمزه، گشنم بوداهب ،7سینخدا قوت ننه، آلال زیاد ائله -
 نو  جان ننه، برو به بولقئز عمه بگو تنور آخره، خمیر  رو بیاره. -

 عررضا با دهان پر سری تکان داد و رفت پی گفتة ننه.
                                                                                                                       

 از تنور  درآوردنابزار فوالدی نان  :(BALA ƏRSİN) باال ارسین - 5
 .کردندیمبازتر  آن راگویند که متناسب با نیاز تهویه یمبه تنور را  هوا رسانحفره  :(KÜLBƏ) کولبه - ۰
 .گویندیمیقه سفالی تنور، لبه سفالی تنور را : (KOL) کول - ۹
 آورد.میر را پشت سیاه دریپشت سیاه، اگر دیواره تنور دودی و سیاه باشد نان و فت (:QARA ARDRĖآرد  قارا ) - 8
 .گویندیمرا  شدهبرشتهنان تازه : (QOVRUX) قووروخ - .
ی شود و برایمبه نانی که بالفاصله پس از پخت خشکانده باشند گفته : (TAZZA QURRĖ) تاززا قورر  - 3

 .آیدیم به کاربرخی تریدها 
 خدا زیاد کنه - 7
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خمیر به دو  وارد  5کشتتید که عررضتتا طنچهآخرین فتیرها را زهرا از تنور بیرون می
 شد و پشت سر  عمه بولقئز.

 خدا قوت، صبح گفتم بیام کمك، نخواستی، کجا رسوندی؟ ۰گلین باجئ  -
ها بودن عمه، شتتب عیدی تو هم کار داری، همیشتته که زحمت داشتتتیم برات، بچه -

 دیگه تمومه، بیا خمیر رو گوننه کن بزنم تنور.
زنم اآلن دخترم ترالن میاد ور ، خودم می۹نه وااله تو خسته شدی، باتمان یارومونئ -

 دستم.
ها را روی خمیر سفره سر انداخت و با آمدن ترالن زهرا وننهگو ردیف گفت و نشست 

 رفت به کمك لیالن ننه برای آ  اوماج.
 وارد شتتد، دو دستتت گیوه نو در دستتت، برای  یا آهللمشتتدی ستتلیمان با گفتن یا آهلل
 دوخته بود. 8تیکنخود  و عررضا که ابراهیم کَلش

 به.یورولمیاز خانومالر، به -
وقوسی به نده پیروز جنگ امروز و هرروزه در حال درآوردن قولباق بود کشمارال فرما

گرفت و با  خوبیتن داد و کمر راستتتت کرد کته نتاز پنهان این حرکات را ستتتلیمان به  
 لبخندی گفت:

 .شیر اوالی آرواد.   -
 مشدی این النجون رو بزار دم چاه بیام آب بزنم. -

سنگ کنار چاه و دُل گذاشت روی تختهمرغ را مشتدی ستلیمان النجون و کاسه تخم  
شده لبه النجون آبی باال کشید و نیمه ریخت داخل النجون، مارال تکه خمیرهای خشك

 را تراشید و مشغول شستن شد.
کبالی تراب اووستار االغ در دستت وارد شتد، االغ را کشید سمت مهتابی، سلیمان با    

ین گذاشت و دست برد زیر صندوق گفتن سالم به کمك پدر آمد و صندوق باالیی را زم
 ها زمین گذاشتند.کناری تا پدر طناب دور دو صندوق را باز کند، باهم صندوق

 ها رو از کجا گرفتی دادا؟سیب -

                                                                                                                       
 گویندیمظر  یا قابلمه مسی را : (TƏNÇƏ) طنچه - 5
 شد. خانواده شوهر که ماندگار می مخصوصاًاز طر  دیگران  عرو تازهعرو  خانم: اصطالحی که برای صدا کردن  - ۰
 یك من و نیم است - ۹
 دوزگیوه (:KƏLƏŞ TİKƏN) کَلش تیکن - 8
 زن یرش - .
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از ستتید حستتن وفستتی، بار  رو خالی کرده خونه علیقلی، یکیش مال خواهرته،    -
 شوهر  گرفته.

 رو به ایوان کرد و گفت:
راتون ستتتیب گرفته بود، گذاشتتتتم رو مال و آوردم به قئزیم خدا قوت، میرزعلی ب -

 پسرت بگو بیاد ببره.
 شمام خسته نباشی، زحمت افتادی دادا، چشم. -

ها که حاال اندك قدی کشتتیده بودند و یك زهرا نوار پارچه قرمز را بستتت دور ستتبزه
 ها و گفت:شاخه بیدمشك پر شکوفه علم کرد وسر آن

هنوز نونوار نکردیم، فردا باید بریم صفور خیاط  صغری پنج شش روز داریم تا عید و -
 اندازه بگیره.

انگیزی ایجاد کرده بود نم باران آمیخته با صتتدای مناجات و اذان صتتبح فضتتای دلنم
و محکم  درپیگرفت که صدای پیمشدی سلیمان نشسته در مهتابی با لولئگین وضو می

 کوبة در بلند شد:
 کیه؟ کیه؟ -
 م کار  داره.ه زندایی بگو ننهاله، بمنم دایی، نبی -
 چیزی شده، اتفاقی افتاده پسرم؟ -

 خیز شده بود که مارال چادرنماز به سر خارج شد.برای برخاستن نیم
 گه، به نمازت بر .مشدی من میرم ببینم چی می -

اله خزیده در کت بلند و کاله، با ستتتر و روی خیس، رفت و کلووم در را کشتتتید، نبی
 زد:قرار بود و با هر نفس بخار از دهان و دماغش بیرون میدست به حلقة در بی

 .5م گفت جیران درد  گرفته، بره سراغ قئزبس ننهسالم زندایی، ننه -

 
 ...ادامه دارد

 
 
 
 

                                                                                                                       
 .کردندیمیش صداننه  هابچهی به نام قئزبس که به خاطر به دنیا آوردن اقابله قئزبس ننه: - 5
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  اا ر یهااا اانااو ااه
 ی اا اار الر ااهاا اار

 / هاتیو روا هافهیها، لطداساا ا 
  اا ااریااروا لاار،فااهیااالر، لااطاالیاا ااا اا

 
 
 
 
 
 
 

 یجانیغالمرضا کم .ناغیلی آدامجیل قورد ●

 مهرپرور نیمحمد ام .(ریگ)بهانه ریماناگ یعل ●

 یملک ینگی یعل .ئلیغ)ع( نَیموس حضرت ●

 مهرپرور نیمحمدام .یکارطمع ●

 راد( دی)جاو یجانیمحمد کم .یکلوان یاز داداشعل ییهاتیروا ●

 پاشا( قی)عاش یغالمرضا گالب .هایجانیکم ییگواز بداهه یخاطرات ●
 و غالمرضا کمیجانی
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 ناغیلی آدامجیل قورد
 غالمرضا کمیجانی

 
 

اتاردوم م( یانوننا ی)بؤیوك ننه ممنیم سککیز یاشوم وارید ، هر گئجه رحمتلیك مشهد ننه
دییَرد ! یادوما گلی آدامچولئ قورت نَغیلین  5ممیش نَغیلم من ایستهتك قالمیا و مشهدننه

 د :د . نغیل بئلهنئچه کره منه تعریف ائله
شدیلر اونا بیر قورت درریسئ وئرمی نن طیلیسم اولموشد ،بیر آرواد جینلر طرفین بیر گون،

  اوشاقالر  اؤولره با  چکیب، آناسی آتمو –لره کوچه کئ هر گئجه اونئ گیرسین،
برکیدرد  کیمسه اونئ  ۰نئ بوخار  تونکشیندهدورسون. بو آرواد بو درریاوغوللویوب اؤل

 . لرده دوالناردنئ گیریب کوچهلر شامنان سورا ارینئ یوخالدارد  و درریگؤرمسین. گئجه
 دوالنماقدان سورا او زمان کئ اؤوه قَییدرد ، اَری شك ائلییب اوننان سوروشارد :

 بوزد ؟! ۹نیه سَنیی ال اَیغیی  -
 رواد جواب وئررد :آ

 سویا یئتیرم. گئدمیشدیم الیمئ  -
یستر ا بررآوا گؤلئ یانوننا بیر اکینچئ بو قورد  گؤرر، ینآباد زمینیباالخره بیر گون حسن

 باشوننان، آرواد یالوارار:  ینن چیرپهاؤز بئلئ
 وورما منئ! آمان،  -

                                                                                                                       
 ناغیلنغیل:  - 5
 دودکش (TÜNKƏŞ): تونکش - ۰
 آیاق: اَیق - ۹



 5۳3 
 

آمما  آروادیی آدینئ سوروشار.آدامچولئ قورتد . اکینچئ  ،5او اکینچئ بیلر بو قورت دگئ 
 :جواب وئرمز. دییَر

 گؤزلرینه اوخشور !« جان خانومخانوم»گؤزلریی  -
جان خانیم اید ، چوخ دا گؤزل اید . آرواد گؤرر اکینچئ اونئ م  خانوآروادین آد 

 تانود ، یالوارار دییَر:
 اریمه هئچ زاد دیمه!  -

دن ناراحت اوالر. آروادا دییَر ماجرانئ منه دی ایستیرم سنه اکینچئ چوخ بو وضعیت 
 کؤمگ ائلییَم. او کیشئ دییر:

 دیمرم.  -
اَیغینئ نئچه کره بوز گؤرموشد ،  -ار  چون آروادیی ال آما جریانئ آروادیی ارینه دییَر،

دا گؤره آرواد دررینئ هار اکینچینیی سؤزونئ اینانار. بونا گؤره آروادیی کیشیگینده دورار
و بوخار  ایچیننه  8ییغر ۹ورك ۰نن سورا، سحرینه کیشئ بیر هاممارابرکیدی. یئرینئ بیلن

گؤرر چالوشار  3باشلیار دررینئ اوتالماغا. آرواد کئ بو دورومئ .اوتلیار. ورگیی آالزالنماغئ
یاپوشالالر و قویمازالر. درر   نناؤزونئ اوتا وورا و دررینئ اوتالنماقدان ساخلییا. آمما اللرین

 –نن راحت اوالر و او ار یانار و آرواد دا او دورومنان نجات تاپار. کند آدامچولئ قورت شرطین
 آرواد زیننیگاننیکالرینا خو  و خرم ادامه وئرللر.

 

 
  

                                                                                                                       
 دئییلدگئ:  - 5
 ، بیر آنبار، چوخبیر هاممار - ۰
 ورك: تئز آلیشان بیر نوع تیکان - ۹
 ییغارییغر:  - 8
 آلووالنماق، آلیشیب یانماق آالزالنماق: - .
 دی؟ سن، احوالین نئجهدوروم: وضعیت، شرایر، مثال دئیرلر: نه دورومدایای یعنی نئجه - 3
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 گیر( علی ماناگیر )بهانه
 1محمد امین مهرپرور

 
 
 
 

 کوموزان دوغولوب یاشادیغی یئر: ،ساوادسیز ،شیندایا .7 ،کمیجانی قایناق شخص: خانم مریم
 

ینان داعوا ائلر ایمیش. اوقد کئ آدون هامی بیر دانا کیشئ وارود  چوخ بداخالقید .
 قویموشدوالر علی ماناگیر. آرواد  دییرمیش:

 مییه. نمه ائلییَم کئ بو داهئ داعوا ائله  -

 سئ دیمیشد  کئ:قونشی
یشی آل گتئ ک جاننود . گئدگینن گؤرگینن اگر اوشاغئ اولد ،فیالن آرواد ایککئ  -

 یاتاننا قوی کیشینیی تونبانئ ایچینه. او اوشاق اگر آغالسا بونئ یوخودان اویادار.

میشد  اوشاق آغالموشد  کیشئ اویانموشد  اوشاغئ چاغاردموشد  او آرواد او جور ائله
قَییدمیشد  شهره بیر دانا اوشاق  و شلوارون گیرمیشد  و قاچموشد . گنه نئچه ایلدن

 ده اوینورومو ، سوروشموشد :کوچه
 باال اوغالن کدده نه خبر؟  -

 او دیمیشد : 
 هئچ. بیر دانا علی ماناگیر وارومو  اوشاق دوغد  و چئخد  گئدد .   -

 اؤزونه دیمیشد : بو
 باشییا بو آد سَنیی اوستیننه قالوب، گنه چئخمیشد  و گئدمیشد . ۰خرره  -

                                                                                                                       
ششمین روز فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت در  محمدامین مهرپرور متولد بیست و -5

تحصیالت ابتدایی را در دبستان مولوی و راهنمایی را در مدرسه اندیشه و مقطع شهرستان کمیجان است. 
( در رشته علوم تربیتی ۳3بنی هاشم گذرانید و اکنون )اسفند دبیرستان را در رشته علوم تجربی دبیرستان قمر

شماری عالقه بیباشد. او همانند اکثر جوانان بزچلو دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اراك مشغول به تحصیل می
به شعر و ادبیات باالخص مشاعره دارد و مقام اول استانی را در همین رشته کسب نموده است. محمد امین 

 عالقه زیادی به زادگاه خود به تاریخ و فرهنگ کمیجان، زادگاه فخر ایران، فخر الدین عراقی دارد.
 طالحالرینین معادلی دیر.: پالچیق، خرره باشییا )کول باشینا، دا  باشینا( اصخرره -۰
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 ناغیلی حضرت موسی)ع(
 1علی ینگی ملکی

 

 
آزجا اوخوماق باشتاریر، دوغولوب یاشادیغی   یاشتیندا،  .7 ملکی، ینگی کو ر حاج قایناق شاخ:: 

 لكوم یئر: یئنگی

 
گونلریی بیر گونوننه حضرت موسی گئدر طور داغیندا مناجاتا. حضرت موسی چوخ مناجات 

 آخوردا حضرت جبرائیله بویورد  کئ:د  پروردگار درگاهونا و و عبادت ائله
پروردگارا عرض ائله کئ اوچ گون گرك خودالیگینئ منه وئره و من اوچ گون خودا  -

 اوالم. 

 یا سایالد  کئ:حضرت جبرائیل اوّل متعجب اولد  و حضرت موسی
 .. .تئز استغفار ائله و !بو نه سؤزد  دیییرَی؟ -

د  کئ حضرت موسی و حضرت جبرائیل قبول ائله ۰د گلمهخالصه حضرت موسی کوتا 
بو سوز  حضرت حق تعالی درگاهوندا  نئ پروردگار درگاهونا آپارا. جبرائیل گئدد ،عرضی

                                                                                                                       
علی ینگی ملکی متولد چهارم آبانماه هزار و سیصد و هفتاد و شش در روستای ینگی ملك از توابع کمیجان  - 5

ی پنج کیلومتری کمیجان(. او تحصیالت ابتدایی را در روستای خود در مدرسه شهید حسین است )در فاصله
ی کمیجان شد. مقطع دبیرستان را در رشته علوم راهنمایی اندیشهینگی ملکی گذراند و سپس وارد مدرسه 

تجربی در دبیرستان قمر بنی هاشم )ع( کمیجان گذراند. اکنون نیز در رشته علوم تربیتی )کارشناسی پیوسته( 
باشد. او عالقه زیادی به شعر و موسیقی اصیل ایرانی دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اراك مشغول تحصیل می

رد و در زمینه شعر هم آ اری از خود دارد. قابل ذکر است که او عالقه زیادی نیز به زبان و فرهنگ زادگاه دا
 .خود دارد

 دی: دالی اوتورمادی.کوتا گلمه - ۰
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د . جبرائیل گلد  حضرت موسی یانونا دید  قبول ائله د  و خوداوند منطان بونئعرض ائله
 کئ:

ت خودالیگ ائلیه بیللَی. حضر د  و اوچ گون سنخوداوند سنیی درخواستیی قبول ائله -
 د :موسی احسا  ائله

 . لر  قیراغا گئدیبهامو زاد  آشکار و عیان گؤرور  و غئیب پرده  -

حضرت موسی گئدد  چاتد  بیر دگیرمان یانونا. اوردا اوتوموشد  کئ گؤرد   گئشد ،
بیرینیی  یرمانا کئلر. ایککئ نفر ده گلدیلر دگدؤرد نفر دگیرماننا واردوالر. بوغدا چکیل -اوچ 
بادمان. بو کیشئ کئ بوغداسئ آز اید  و بیر  یوك بوغداسئ وار اید  و بیریسینیی اوناوچ 
 یوك بوغداسئ وارید ، دید :  اوچاو بیر  یولداشونا کئ  د ،بو  و بیچارا آدامیالئ

بوردا قالوم سویوخدا؟ سنیی  نمییهبادمان بوغدایا خاطیر اون من اوشورم، من دا بو  -
 . سیننوباتیی اولد  منیم نه بو بیر آز بوغدامئ چك، من گللم آپاررام بیله

 یولداشئ دید :
 . عیبئ یوخ، سن گئد من سنیی یوکییئ اون ائلرم سن سورا گل آپار -

د  دولدورد  لهبو یولدا  نوباتدا قالد  تا نوبات چاتد  مونا. اؤز بوغداسون چکد  اون ا
 سینیی باشئ بیر آز یاروم قالوبدور. دید :یسهسینه. آما باخد  گؤرد  ککیسه
 م دولسون.کیم بیلیر ؟! هئچ کس بیلمز. قوی اونیی اونوننان تؤکوم اؤز کیسه -

 سینیی باشون دولدورد . ایننئ حضرت موسیاو بیچارا کیشینیی اونوننان تؤکدی اؤز کیسه
ئ   گورد  بو کیشدا اوتوروب دگیرمان قیراغوندا بو کیشینئ گورور . حضرت موسی باخد

نان یید  عصاخودانیی اونون ائله آشکار اوغوللور . حضرت موسی حیرصلننئ ایسسهاو بنده
آی  د  کهبو کیشینئ وورا، عصا دگد  کیشینیی گؤز  چیخد . کیشئ داد و هاوار ائله

 گؤزوم، آی گؤزوم. خلق ییغیشدیلر سوروشدوالر:
 اولد  پس؟ نییه چیخد ؟ 5ترگؤزیی نه -

 دید :  کیشئ
 بیلمیرم واهلل باجادان بیر آغاج گلد  دگد  گؤزومه گؤزوم چیخد .  -

 کئائله بو موقعده حضرت موسی گؤرد  دا هامو زاد  عیان و بدون پرده گؤرمور . گنه اول
 بر  اولد . عصاسون گؤتورد  گدد  طور داغینا کئ خوداونده شکایت ائلییه. 

                                                                                                                       
 تر: نه تهر، نه قیلیقدا، نئجهنه - 5
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نن خودایا منه دیمیشدیی اوچ گون خودالیگ وئررَی منه پس نییه تئز خودالیگئ من -
 آلدیی؟ 

 خوداونددن نیدا گلد  کئ:
 . کور اوالردوالر 5منیم ملتیم بیخلئسن اگر اوچ گون خودا اولسایدیی  -

 حضرت موسی دید  کئ:
نیی بو  کیشیخوداوندا خوب اگر سن منیم یئریمنه اولسایدیی نمه ائلردیی؟ او الئ -

 دیم عصاینان وورام بیلسین دگد  گوز  چیخد . اونون رفیقئ اوغولالد . من ایسسه

 خوداوند بویورد  کئ: 
وغدا بادمان باون یوك بوغدانیی برکتین گؤتوری آتی او اوچ یا موسی سن گؤردیی او  -

 تریوك بوغدا اونوننان گئج اوچبادمان بوغدانیی اونئ او اون آما اوجوردا او  اوستونه.
 توکنرد . 

 د  و دید  الحق که ائله خودالیگ فقر سنه یاراشار.حضرت موسی خوداونده تعظیم ائله

  

                                                                                                                       
 بوتون، هامی - 5
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 کاری طمع 
 ین مهرپرورمحمدام

 

 
 متولد و ساکن کمیجان ،کارشناسی :.    تحصیالتساله نه و چهل ،کمیجانی شخص منبع: جواد

 
های گذشته در روستایی که جمعیتی زیاد داشت و مردم در کنار روزی روزگاری در زمان

باهم همستتایه بودند. یکی  گذراندند، دو نفریکدیگر با کار کشتتاورزی امورات خویش را می
نظر کرد ولی ازکو  و خیرخواهی بود و همیشتته به دیگران کمك میآدم بستتیار ستتخت 

شد برای گذران زندگی به روستاهای اقتصتادی شرایر مساعدی نداشت و گاهی مجبور می 
کرد و هیچ مشتتتکل نعمت زندگی می مجاور ستتتفر کند، اما در عوض همستتتایه او در ناز و

کرد، برای دیگران ایجاد مشکل نیز اقتصتادی نداشتت و عالوه بر اینکه به کسی کمك نمی  
 بود. نمود و آدم بسیار طماعیمی

که برای کار کردن به روستتاهای مجاور سفرکرده بود و قدری  او روزی همستایه نیکوکار  
گشت نزدیك غروب به میکه داشتت به روستتا باز  این مستافرت طول کشتیده بود، هنگامی  

اه ر شود و دربا خود  گفت: اگر اآلن حرکت کنم هوا تاریك می یك آسیاب خرابه رسید و
ها یا حیوانات درنده آسیبی به من برسد. بهتر است امشب را در ممکن استت از ستوی دزد  

 این آسیاب بخوابم و فردا صبح زود حرکت کنم. 
وارد آستیاب خرابه شد و جای مناسبی پیدا کرد و سفره خود را باز کرد و مختصر شامی  

 ای از آسیاب دراز کشید و به خواب رفت.گوشه که همراه داشت را خورد. بعد در
دید دو گرگ وارد آسیاب شدند و  ای شتب بود که متوجه صتدایی شد. برخاست و  هنیمه

چند لحظه بعد دو گرگ دیگر نیز وارد شدند. از تر  نفسش بندآمده بود. خوشبختانه مرد 
ها که معلوم بود رهبر شد. بعد از چند دقیقه یکی از گرگطوری خوابیده بود که دیده نمی
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آید. شتو و گشتی در آسیاب بزن؛ بوی آدمیزاد می  بلندگروه استت، به گرگ دیگری گفت:  
گرگ بلند شتد و از شتانس مرد متوجه او نشتد و برگشتت پیش بقیه و به رهبرشان گفت:     

ها گکه گرآید. وقتیای و بو از دهانت میکرده کستی اینجا نیست شاید امروز انسانی شکار 
 مطمئن شدند که کسی آنجا نیست، مشغول به صحبت شدند. 

شتتویم تا هم از احوال هم آگاه شتتویم و هم دانید ما هرازگاهی جمع میطور که میهمان
داد و از دقت گو  میاگر طعمته خوبی ستتتراغ داریتد، به دیگران اطالع دهیم. مرد هم به  

 شد.سختی شنیده میتر  حتی صدای نفس کشیدنش به
شتتناستتم که  ختی میفالن مزرعه نزدیك روستتتا در ها گفت: من دریکی دیگر از گرگ

 گویند، دو خمره پر از طال زیر آن درخت هست.می
من چند روز است منزل فالن کس را زیر نظر دارم، چند تا گوسفند  گرگ دیگری گفت:

توانم وارد آنجا شتتوم. اگر شتتما کمك  کنم نمیوچله آنجا هستتت که من هر کاری میچاق
 کنید، لقمه چرب و نرمی نصیبمان خواهد شد.

یگری گفت: فالن گله سگ باهو  و قدرتمندی دارد که من چند بار خواستم به گرگ د
توانیم سگ را بکشیم و گله را آن گله حمله کنم اما موفق نشتدم. اگر شتما کمك کنید می  

 تار و مار کنیم.
ها اطالعاتی را که داشتتت در اختیار دیگری گذاشتتت و بعد از مدتی خالصتته هریك از آن

ند و به خواب عمیقی فرورفتند. مرد بیچاره تا صبح خوابش نبرد صبح ها خسته شدهمه آن
 یکی بلند شدند و رفتند.ها یکیبعد از طلوع آفتاب گرگ

ها مطلع شتتد، از آستتیاب بیرون رفت و اول به ستتراغ آن درختی که  مرد که از رفتن آن
طر  روستا گرگ گفته بود رفت و زیر درخت را کند و دو خمره را به دست آورد. سپس به

ها ها را از مقصد گرگرفت و داستتانی را که شنیده بود برای اهالی روستا تعریف کرد و آن 
روز آگاه کرد و از همان موقع روزگار روی خوشتتش را به مرد نشتتان داد و وضتتعیتش روزبه 

 بهتر شد.
خواستتت از راز زندگی او ای میمرد همستتایه که چشتتم دیدن آن را نداشتتت به هر بهانه

ای که شتده بود، از زیر بار گفتن راز شانه  مطلع شتود و همستایه مهربان هر بار به هر بهانه  
 کرد. تا اینکه باالخره با اصرار مرد طماع مجبور به گفتن راز شد.خالی می

طر  آسیاب خرابه حرکت کرد و فردا صتبح مرد طماع قصه ما مقداری غذا برداشت و به 
ای از آسیاب مخفی شد. ام غروب به آنجا برستد و در گوشته  ریزی کرد که هنگطوری برنامه

یاب شو آس ها به دیگری گفت: بلندشان پیدا شد. یکی از گرگها سروکلههنگام گرگشتب 
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شتتد و چرخی زد و گفت کستتی نیستتت. رهبر گروه با   آید. او بلندرا بگرد بوی آدمیزاد می
ه بود. های ما را شنیدفر صحبتعصبانیت گفت: دفعه قبل هم گفتی کسی نیست. اما یك ن

داده بود و از آن موقع به بعد  هتای طال را خارج کرده و هم به روستتتتاییان خبر هم خمره
ها و تعداد دهند و به تعداد چوپانها نگهبانی میشتتب در خانهروزگارمان ستتیاه شتتده. همه

 جا را با دقت بگردید.شده. بلند شوید و همههای گله اضافهسگ
جای آستتتیاب را با دقت گشتتتتند و باالخره مرد طماع را پیدا کردند و او را همه هاگرگ
کشان پیش رهبرشان بردند و گفتند: این همان کسی بود که صحبت ما را دفعه قبل کشان

یم و تکه کنشنید و ما را به این روزگار سیاه نشاند. باید سزای اعمال او را بدهیم و او را تکه
 بشود.حداقل شکممان سیر 

تکه کردند و جا او را تکهمرد بیچاره هر چه فریاد کشتتید کستتی به کمکش نیامد و همان
کاری از دستتت مرد طماع و حریص به ستتزای اعمال خود رستتید و جانش را به خاطر طمع

 داد.
 .مطلب و مورادونا یئتیشد  ، اشید ،یئد 
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 هایی از داداشعلی کلوانیروایت
 )جاوید راد(محمد کمیجانی 

 

 
 داداشعلی کلوانیمعرفی روستای کلوان زادگاه  ♦

در لغتنامه دهخدا در مورد روستتتای کلوان چنین آمده استتت: کلوان دهی از دهستتتان   
کیلومتری جنوب شرقی  3اسفندان، بخش وفس شهرستان اراك استان مرکزی است که در 

وهوای آن معتدل خشتك و وضعیت دشتی دارد. تعداد جمعیت آن  کمیجان قرار دارد و آب
 شند. باکنند و به زبان فارسی نیز آشنا میمی خانوار است که به زبان ترکی صحبت 5.۲

مردم همگی مسلمان شیعه هستند و به کارهای کشاورزی، باغداری، دامداری، کارگری و 
های آبی و دیمی، از آب قنات و ها وابسته به کشتبافی اشتتغال داشته و کشاورزی آن قالی

ا، یونجه، انگور، بید و چوب هتای زراعی آنتان گنتدم، جو، نخود و لوبی   چتاه استتتت. فرآورده 
 های دامی و شیر و ماست و کره و پنیر است. تبریزی و فرآورده

مسجد و حمام،  ۰باب مغازه،  ۰روستتای کلوان دارای برق، دبستان، مدرسه راهنمایی و  
شتعبه نفت، شورای ده و کارگاه جوشکاری است. مردم آبادی از فروشگاه تعاونی خمارباغی  

 شوند.مند میی و درمانی و تدارکاتی کمیجان بهرهو امکانات آموزش
ی استان مرکزی هیچ معنا و مفهوم کاملی برای آقای محمدرضا محتاط در کتاب نامنامه

ی دهد که این واژه مرکب از دو کلمهنام روستتتای کلوان ارائه نداده استتت. ولی احتمال می
مو، فتح کا ( را سر کچل و بی بهآمده باشد. در کتاب فرهنگ رازی کل )دستکل + وان به

جنس نر حیوانات )عموماً گاومیش نر خصتوصتاً بزکوهی نر خمیده و گوژپشت( و دهکده و   
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ی وان معادل بان دانستتته استتت که در روستتتا معنا کرده استتت. در همان کتاب برای کلمه
 است. دارنده گله معنا کردهرود و گله وان را گله بان ه نگهکلمات مرکب به کار می
پیله و زحمتکشی هستند و به الپوشانی نکردن و شیلههای ساده و بیمردمان کلوان انستان 

هایش نقل باشتتند. ازجمله مردمان خوب کلوان که داستتتانمحال برچلو می گویی شتتهرهرك
مکان آقای های روستتتاهای محال برچلو استتت، مرحوم جنتنشتتینیمحافل و مجالس و شتتب

 از دنیا رفت. 5۹74شمسی به دنیا آمده و در سال  .5۹5ت که در تاریخ داداشعلی کلوانی اس
گوی زمتتان خود بود، او کتته یکی از مردان ظریف و بتتذلتته

ه کرد کشتتیرین کلوانی تعریف می لطایف شتتیرینی را به لهجه
برچلو است. در لهجه کلوانی  المثل مردم حومههنوز هم ضرب

 کنند.دار و سنگین ادا میزمان تلفظ کلمات را کشفقر در 
شغل اصلی داداشعلی کلوانی کشاورزی بود، ولی او نیز مثل 

زیستی عادت داشت و خیلی دربند عموم مردم کلوان به ساده
تجمالت زندگی نبود و به همین دلیل زندگی را خیلی راحت 

داد و ازجمله گرفت و به خود  نیز خیلی زحمت نمیمی
 و میگفت:  گذرد.تر میتر بگیری، راحتگفت: زندگی را هر چه راحتمی

 نآدامنا،وئرسَی اوز چوخ قدر وئرمییَی، نه اوز چوخ گرك زیندگانلوغا ،دییرم کلی -
طورکلی میگویم، نباید به زندگی خیلی رو بدی، هر چه )به اوالر. توقعسی چوخ

 بهش بیشتر رو بدی از آدم بیشتر توقع خواهد داشت.(
فت و گظریفی می کرد نکتهاو که یك لغزگو و طنزپرداز شفاهی بود، هر بار که دهان باز می

ها و کردند. بسیاری از داستانها را دهان به دهان روایت میمندانش آندوستان و عالقه
ها مانده و برخی نیز به فراموشی سپرده شده است. اند، در خاطرهروایاتی که از او نقل کرده

های صا  و صادق و زحمتکش چند نمونه از او و تمام انسان گرامیداشت یاد و خاطره برای
 کنم.های او را نقل میروایت

 

 خانم معلم ♦
شود، در میان مسافرین روزی داداشعلی برای سفر به اراك سوار یك اتوبو  مسافربری می
. کنددرآورده و روشن میاتوبو  چند نفر خانم معلم هم بودند. داداشعلی یك عدد سیگار 

 شود:هنوز پکی به سیگار نزده بود که صدای اعتراض خانم معلم بلند می

 
 مرحوم داداشعلی کلوانی
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 آقا خامو  کن، آقا اتوبو  که جای سیگار کشیدن نیست. - 
 گوید:داداشعلی می

 آید؟ چرا؟ مگر چه مشکلی پیش می -
 گوید:خانم معلم می

 شم.من خفه میآید، با دود و بوی سیگار شما من نفسم بند می -
 گوید: داداشعلی می

من راضی به خفه شدن شما و بند آمدن نفست نیستم و سیگار  را خامو   -
 کند.می

ا  را بیرون آورده و شروع به پس از چند لحظه، خانم معلم از درون کیفش، لوازم بافتنی
 گوید: کند. داداشعلی با صدای بلند میبافتن می

 نبا . -
 دهد. کرد که با او باشد و به کار  ادامه میمان نمیخانم معلم اصالً گ

 گوید: داداشعلی دوباره می
 هؤرمه!  دییرم،خانوم هؤرمه -

 )نبا  خانم، گفتم نبا .( 
 پرسد: نگرد و میخانم معلم با تعجب به او می

 با منی آقا؟  -
 گوید: داداشعلی می

 بله خانم با شما هستم، نبا ، گفتم که نبا .  -
 پرسد: خانم معلم که تعجبش بیشتر شده بود، می

 چرا؟ چرا نبافم؟ مگه مشکلی پیش میاد؟  -
 گوید: داداشعلی می

 شه. بعله، بعله که مشکلی پیش میاد، من قلقلم می -
 :پرسدخانم معلم با تعجب می

 شه؟ چی می -
 داداشعلی میگوید: 

 یمنفس ختیخالناندا من ،گلیره ختیخالمام دییردی هؤرورَی،من اونئ سن هرواخ کئ دییرم -
 بوغوالم، ایستیرم دییردی توتوالندا نفسیم،توتوالر
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شه، وقتی هم من قلقلم بشه، ممکنه بافی، من قلقلم می)گفتم که، وقتی شما بافتنی می
 نفسم بند بیاد و خفه بشم.( 

 بیند کهح را درآن میخانم معلم بیچاره که از این مقابله به مثل او داد  درآمده بود، صال
ا  را جمع کرده و در کیف گذاشته و بیش از این با آن مرد دهان به دهان بساط بافتنی

 نشود. 
 

 سخنی با آفتاب  ♦
کرد. از هُرم آفتاب و شدت تابش آفتاب روزی داداشعلی در روی زمین کشاورزی کار می

ر شده بود. هرچه منتظر حسابی خسته و کالفه شده بود و عرق از هفت چاك بدنش سرازی
شد که آفتاب غروب کند و او کار را تعطیل کرده و به خانه برود، دید هنوز مدتی تا غروب 

 آفتاب مانده است.
 از این همه طول روز و سختی کار داد  درآمد و رو به آفتاب کرد و گفت:  
 جگم. بات دا!جك ده باتماسای، قیلمیهرای؟ سحرهنمییه پاروللو -

زنی و چشم مرا کور میکنی؟ اگر تا فردا سحر هم در آسمان برای چه دائماً برق مییعنی: 
 نورافشانی کنی، من قصد خواندن ندارم، غروب کن دیگر!

 
 ماه رمضان  ♦

ها او را دیده و خبر مشغول خوردن چیزی بوده است، یکی از همسایهدر ماه رمضان بی
 گوید: می
 ه رمضان است؟ دانی که مامرد مؤمن، مگر نمی -

 گوید: داداشعلی می
 نه واهلل، مگه ماه رمضان شده؟  -

 گوید: آن مرد می
 بعله، ماه رمضان شده، ده روز هم از ماه رمضان گذشته. -

 گوید: کارانه میداداشعلی طلب
 اینم شد همسایگی؟ مرد حسابی، این چه جور همسایگی است؟  -

 آن مرد با تعجب می پرسد:
 ایم؟ چطور مگه؟ ما چه کوتاهی در همسایگی کرده -

 گوید: داداشعلی می
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 گون اون کیشئ آی چوخ؟ موندان یوخار ؟ اسکیکلیك موندان اسکیکلیك -
 خبر منه انصافسوز آخئ ،قونشئ هاردا انصافیی گئچیب، سن اوروجلوغدان

 وچاتگ، ب توتگ و فیضه اوروج بیزده کئ ،باشالیوب آیی اوروجلوق میشَیمهوئر
 د بوینیزا سیزی گناسی توتمادیگ اوروج که گون اون

)قصور از این باالتر؟! کوتاهی از این بیشتر؟! مرد حسابی ده روز از ماه رمضان 
انصا ، به من خبر ندادی که ماه رمضان شده، تا ما هم بی گذشته و تو همسایه

روزه بگیریم و فیضی ببریم؟ گناه این ده روزی که من روزه نگرفتم به گردن 
 شماست.( 

 رود!آن مرد از این همه کوتاهی عذرخواهی کرده و به راهش می
 

 مناجات کلوانیه ♦
نان د ، او یایینان، که نَمتیك یئره گلمهرییخودایا، خوداوندا، بار الها، بارپروردیگارا، او باها

 -ر ده ده که قاق اولدیك. ایشالال بیکه گون بیز  یاننورد ، پایوزدا یئل بیز  آپارد ، قیش
 بیره چاتاریك، اوروجلوق گلر، منده اوروج توتارام، سنده حَسسابا یاز.

که حتی یك چکه بارون به زمین  خدایا، خداوندا، بار الها، بارپروردگارا، اون از بهارت»یعنی: 
نیامد، اون از تابستونت که ما از گرما پختیم، اون از پاییزت که بقدری بادهای سرد و تند 

چیزمان را باد برد، اونم از زمستونت که ما از سرما و یخبندان در جای خودمان وزید که همه
رم گیم با رضا و رغبت روزه میرسیم، ماه رمضان میاد و منیخ زدیم. انشا اهلل بازم به هم می

 « و تو هم به حسابم بنویس.
 

 گوسفند ♦
روزی داداشعلی گوسفندانش را به صحرا می برد، وقتی از مقابل منزل شیخ ریاکاری عبور 

شود. داداشعلی تا دم درب رفته کردند، یکی از گوسفندانش رم کرده و به داخل منزل میمی
 زند: لند گوسفند  را صدا میایستد و با صدای بجا میو همان

م، میشجك اورا گیرمهنن ایننیهگل بورا، گل بورا، عقلئ کم قویون، من عؤمرومیی اولین -
 گنه ده گیرمم. گل منیم اَیغیم بو یئرلره آچما. 

عقل، من از اول عمرم تاکنون به اونجا داخل نشدم و بیا اینجا، بیا اینجا، گوسفند بی»یعنی: 
 «واهم شد، بیا و پای مرا به همچون جاهایی باز نکن.بازم داخل نخ
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 روز بیست و یکم  ♦
برای سنجیدن میزان حضور ذهن و حوا  مسئولین بخشداری کمیجان به آنجا مراجعه 

 گوید:کند و میمی
 ام مقداری قند و چای حواله بگیرم. من نذری دارم، آمده -

 پرسند برای چه روزی و چه نوع نذری دارد؟ مسئولین بخشداری می
 دهد:او جواب می

 برای روز بیست و یکم.  -
 پرسند: ها میآن
 کدام بیست و یکم؟  -
 بیست و یکم ماه رمضان.  -
 خوب انشا اهلل خدا قبول کند، نذر چی داری؟  -
 نذر ناهار دارم. -
 مرد حسابی در روز بیست و یکم که همه روزه هستند تو نذر ناهار داری؟  -

 دهد:داداشعلی جواب می
 ارناه نذزییه دفعه بیر دیگایسته عؤمروموزده وار؟ ایکیمجیده اشکالئ نمه اوال -

 ؟ اتارچ آداما خئیریز ناواخ پس بیرینه؟ ایگیرمئ اوروجلوغی سالدیز دا وئرگ، اونئ

اشکالی دارد؟  انیاً حاال ما تو عمرمون خواستیم یه ناهار نذری بدیم، )اوالً که چه 
 د؟( رساونم انداختید به بیست و یکم ماه رمضان؟ پس شما کی خیرتان به آدم می

 
 خدا رحمتش کند.
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 گوییخاطراتی از بداهه
 هاکمیجانی

 
 

 گفهند و افدادی اودند م  اا شعد اا یکدیگد صحبتدرگذشته  مدد  میجاا  اام  ا  نم  خن  می زمانی 
 من :مل اشاره میگویی رایج در میجاانیمددند. در ایناا ا  ذمد دو خاطده از ادام می

(0) 
مشهدی »و دیگری « جئیران»معرو  به « قیه محمد»فردی بود بنام  هاازجمله یکی از آن 

کنی باهم به صحرا رفته بودند و در حال روزی این دو نفر برای بوته«. ذوالفعلیمحمد 
شود. مشهدی محمد به قیه محمد شوند که هوا ابری و دگرگون میکنی متوجه میبوته

 گوید: جئیران می
 

 5بولود گلیبد  قاوننه
 اوجئ چاتوب دماوننه

 هگئدك کننقَیید جئیران 
 

                                                                                                                       
 قهاوند -5
ئل ای به نام کوله برفتند، با وسیلهبه بیابان میگیلالدما: موقعی که افراد برای خارکنی یا کندن ورك  -۰
(KÜLƏ BELکه بیلی باریك و دراز بود، ورك )کندند و با کوله بئل چند بوته را روی هم جمع ها را از بیخ می

کوبدند تا به آن ملحق شده و کندند به آن ملحق کرده و بر روی آن میهای دیگر را که میکردند. بوتهمی
های دیگر هم به آن ملحق شده و یك بسته سفت چرخاندند تا بوتهین توده را روی زمین میسفت کردد. ا

های یك منطقه را به صورت چندین گیلالدما آماده گفتند. خارکن وركتشکیل شود که به آن گیلالدما می
بید کوبر روی آن می ها را با فرو بردن دسته بیل یا ته کوله بئل در یك جا جمع کزدهکرد و در آخر کار آنمی

گفتند. شخص خارکن تا ظهر حدوداً ( میQUCAQداد که به آن قوجاق )و یك بسته بزرگتری را تشکیل می
های ورك )ورك تکاند، برگآورد. بعد از خشك شدن آن را میکند. آن را بار کرده به روستا میقوجاق می 8

 کرد.ن و یا گرم کردن آب حمام استفاده میگؤگئ( را برای خوراك دام و هیزم آن را برای پخت نا

  قیه جئیران حجاب ائله

 قوجاق ائله  2گیلالدمایئ
 بولود گلد  دماوننه 
 قَیید جئیران گئدك کننه

  

غالمرضا گالبی 
 )عاشیق پاشا(

 غالمرضا کمیجانی
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 بولود گلیتتب بیزیم داغتتا
 قورخورام ایننئ یاغو  یاغا
 قَیید جئیران گئدك کننه

  
 

 چرخین بیزلری جئیران نَنه
 چئخر دامنان یولیی گؤزلر
 قَییتد جئیران حجاب ائله 
 گیلالدمتتایئ قوجتتاق ائلتته

  

 گَلیی بتتاخیی بو جئیرانتتا
 چیمرنیتب گیریتب میدانا  
 قَییتد جئیران حجاب ائله  
 گیلالدمتتایئ قوجتتاق ائلتته

 

 
 گوید: قیه محمد جئیران در جواب او می
 من یازدوررام ستتتن دییَنئ

  حیرصلننم چولئ قازدوررام
 دانوشتسای بئلیی ازدیرررم  

 

 

 جئیرانام کننه گئدمرم 
 قَییتتدمرم قتَیتیتتدمرم،  

 
 

(2) 
ده سال پیش هاشمِ باال رجبعلی که پیرمردی بود و همسری نداشت و دوست پدرم بود، 

ی قضا پدرم هم در نانوایکردم به نانوایی آمد و از زمانی که من شاطر بودم و در نانوایی کار می
  بود. مادرم فوت کرده بود و پدرم زن دوم از سمقاور گرفته بود. پدرم به هاشم گفت:

  زن نگرفتی ؟ -
 هاشم جواب پدرم را با شعر جواب داد: 

 
  دئدیم احمد گالبئ
  گل بو آرواد  آلما

  اؤزیی دردسره سالما
 گئدیب سوماووردا قالما 
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