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 ؤزـساؤن   
 احد فرهمندی

 
ی ثروتین ان بؤیخالق 

ّ
ن یآنالمدا خلق  ی یاونون فوقکلورودور. فوقکلور ساااؤحو    یوک مل

ن ینیمعلق ینین، معنوسااین، دوشاونههینیساک  و آرحورریر. اونون ایدیخیوارقیغی ایله تلر
ن وارقیغینی، ین خلق دلمهیر. فوقکلورو بیدیسااانهیلر خزینهین ایتوکنمه -بیکیگوحگوساااو، ب

، ینیم طرح، یلشلینیقر، اینکشلف مر لهینیئرینده اؤحل یخی، بشر تلرینیخیاونون اصا  تلر
 ن اوقور. یدبلرینی و ... درک ائکم ، آنالملق چک -، علدتینینلم و اعک لدی، اینیشیل بلخیدون

ن ی، هئچ کساالنیلدداشاال چئوری یقشاان، نلنلی  و داسااکلندا ابدیدا، نلغیلتیر و بلیاساالط
لن، اونو پلرچلرنمل دان  ورتلران، شاااعوردا، یامالیاونوتمالغال  و ینی، ذاتینیونو، اصااالیساااو  

 ن بوتؤوقوگونو  ورویلن فوقکلوردور.یدا خلق لتیده، معنودوشونهه
 یاوقدو هل اساااک یخیلرانمال تلریان ینیغیلیهیلرادیاخالق   یشااا اله یمیز کیمیگیلادیب

ندن آخیب یقر لداقی ای  -برکیشااالی و  لنلی - ، چکیشی لرانلن یخیقره  لییدیر. تلردؤوره
ر. ینهله فر لیا یش و چئشااایدقی اوقملسااایاوقدو هل گئن یغیلیهیلرادیخلق   یگلن شااا له

ل  دفعه یا ینینیتئرم« فوقکلور»اوسکه  -ایله اوسا  یشاییآنال یغیلیهیلرادیخلق   یشا له
لم یلیر. ویشااادی( اساااک لده ائکم3001-3081) لم نون توملسیلیو یسااای لتچیس تد یانگل

ر یب یآدق« آتهنالئوم»ده نشااار اوقونالن لاده قنادنیا ین-3081آو وسااا   22نون تومالس 
ران علم یآراشاااد ینیقرمسااائله یو خالق  دبلر یلتیاناده خالق  ادبیسااام القاه یژورنالقاداک

ن ینیکله بو تئرمی. عمومیشااادیف ائکمیتکل ینیلملسااایریآدرند« فوقکلور» ینیساااسااال اه
 ین-3081ندن تؤرنیر. یسرقشمهیسؤحونون ب« قور/ بیلیم»و  «فوق / خلق » یکیا ییمنشال

ش یئنقرده گاؤقکه یمین سااوئد، نوروژ، فنالند، فرانساال کیلراق آوروپلنیلدن بلشااالیمیالدی ا
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 ده یول تلپیب ایشلنمکده دیر. م آذربلیهلن دیلینه یزین بیشلنن بو تئرمیا
 یمعنو و ین ماالّد یخاالق  ر بؤقگااهین بیل معیاان و ینر اؤقکااهیگائانلیکلااه، فوقکلور بللی ب

لن، یاااؤحونااه خاالص اوصاااوقالرر توپال یران، بونالریوارررینی آراشااااد یقرده ماادنساااال ااه
  یر ائکنیساال بیمدان دا فوقکلور هر هلنساایر. بو بلخیر علم دیمککوبالشاادیران، آچی الیلن ب

النیب ثروتلر و توپیر. عصااارقر بویدیغیوارق یمدن اورتلق یگیدانل گکیردیاو میخ بویتوپلومون تالر
کی االیاناالغی اورن فوقکلوردا ب

ّ
و  ینهلری، سااائوی، اضااابرابالری، کاادرقریالرین آنیر مل

در ، خلق  یلتین چئشااایدقی دؤورقرده ائ  ادبینیل خالق الریااؤحونو گؤساااکریر. دون یگیکلیماد
 و ائ  بیلیمی ی   کمکلت، خلقیاادب ی، ائا  ساااؤحو، شااا الهیلتیاز ادبییالرادیهیلیغی، آغ

نن یر. تخمیشااادی النملمیهلاه آچ یعکین گئنیش طبیغیلیهیلرادیا یعیبو باد یغیردیآدرناد
ر چوخ ی، بیلن ساؤح صنعکینرهیندا اؤیآقک یندن فوقکلور آدیطرف یل علمیلده دونیوح ایساون 

 اؤحونده داشیمل دادیر.  یکلریاؤحقل
 بوتؤوقوگونو و یاخال  -ین معنوین خلق لرادایلرانلن، اونو یالاده یشاااک یفوقکلور شااا اله

خاالق   یر. بو ساااؤح صااانعکیدیاالگؤروشاااونو اؤحونااده گؤساااکرن ساااؤح صااانعکیاااؤنهول دون
و  ینیساای چئشاایدقی دؤورقرلراق گئنیشاالنمهیندان بلشااالینین ائرکن چلغالرساایدوشااونهه

 روانی  لقکلرینی اؤحونده گؤسکریر.  -ن رو ییش  یلشلمینی و خلق یسورنلرینی، مع
 ی . چونکیلرلمیلنیر، دئس  یدیچه بلغلیا -چیله ای  یلشالمی ایقن گوندهیفوقکلور انسالن

نیلملح بیر ن دایزیم یلشااالمیمیزیدؤورقردن ب یغیلرانادیان ینیلا  انسااالن توپلومالریفوقکلور ا
 ینیرو اوصاااوقال ینین نؤوعلریدبلر یگیدیاداناال گکریاان میر. خاالق یشااادیلمیبؤقوموناه چئور

 ر. یلییل فوقکلورشنلس دئیی لتچیشغول اورن تد رمل ال میآراشد
ر. فوقکلور رر ییگئنلیکله آراشادیریهیالر فوقکلورون اوتوحدان چوخ بؤقومو اوقدوغونو وورغور 

، یالریلتیاا، باالیالرری، ر ی، اوخشااالماالرری، هوروارررینیساااؤحقر یلچیاانااه سااالیقرنمونااه
، ی، تاالپماالناالرریالریلی، گرای،  وشاااماالرریقر، مثاا ینی، آتاالرر ساااؤحقریلریا االراوقالا

 ینیلررو بلشااا  ی، داساااکلنالری لری، میقر، افسااالنهیلالری، نلغیقر هی، قبیلکملنالریلنی
قری، علیله علدتلری، پلقکلر نموناه گؤساااکرما  اورر. بونالردان بالشااا ال اکینچیلیا  تهرباه

 یرملق اورر. لرینه آرتقری ده فوقکور بؤقومقر و ...تیکم ، چئشیدقی ال ایشلرینه بلغلی پئشه
ر علم یران بیآراشااد ینینلنهالری، اینیکه بلغلی توپلومون علدتلریفوقکلور گئنلیکله بیر ائکن

 ینیدبلر-ن علدتیلنالریلشلیکده یر نمعیسل بیساه هر هلنسیر. فوقکلورشانلس ایدیساسال ه
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ر و اؤح یشاایآنالتملغل چلق ینغو و دوشااونههی، دوینیشااییلشاالین توپلومون یب، همیریآراشااد
 نده  ورور. یده ائله بو یؤن اوحر ینیس لت سل هیتد 
ران، مصر یا سکلن،یونلنیهردوتون  یسایخچیونلن تلریتلنینمیش  یق بل« ین آتلسایخیتلر»

و  یسااایخچیونلن تلریبیلگیلری،  یله بلغلیا یغیلیهیلرادین خلق  یلن انسااالنالریلشااالی... و
 یبلغل لاهیا یکلرین مادنیخالق الر یکئرقردهیو یب گؤردویااساااکرابونون گز یسااایلچیانغراف

ساا ر  یلله بلغیا ین علدت و دبلرین چئشاایدقی خلق الرینابن بکوته یل ی، عرب ساایالریلحی
نده یسااالراق فوقکلور سااال هی. آنهلق بوتون بونالرا بلخملیدیا ییالحیالری دا فوقکلورر بالغل

 یب. یاللملغل بلشیردن سونرا آپلراون دو  وح عص یشلریرمل ایر آراشدیب ی  و علمیسکملتیس
وقو دانیلملحدی. ن ر ینیندا محمود کلشغریلملسین توپالنینین فوقکلور دبلرینیتورک خلق الر
نو -3801-3802 ینملسایل آقییلحیو  ین توپالنملسااینین فوقکلور اؤرنکلرینیمحمود کلشاغر

، یسلمهینهر ین اؤینیللریاثرقه تورک د یآدق« وان قغلت تورکید» یغیللرده  لمه آقدیمیالدی ا
کلور و فوق یکیل مدنییائکنو راف یلنلشااایالاه یا یریلمالسااایکادیناه تالنیاساااالم عالقم -شااارق
 ش یلحیلملسی گؤحه چلرپیر. ین ده گئنیزیمیاؤرنکلر

له یا یگینلیهلن فوقکلورو دا ژانر حنگیئر توتلن آذربلیناده اؤنملی یسااایچریل فوقکلورو ایادون
وعلرده   نؤی  و دراملتیرین  وچل لی  دساااکلنالری، قیزیمی مدان خلقیر. بو بالخیلیسااائچ

نل یغیلیهیلرادی ین دا ادبیبلش ل خلق الر یلتیخلق  ادب یاقوان شا له -ن و آلیحنگ یغیلراتدی
ن ینیقرم دؤورقردن آخیب گلن فوقکلور نمونهین  دیزیمیر. خلق یشدیاؤنملی ائکگی گؤساکرم

ن و چوخ بؤقوملو ین حنگیزیمیغیلیهیلردیاا  خاالق یشااا االه یهر اوچ نؤوعااده وار اوقماالسااا
ام  ) قر: نغماهک نؤوعون  ی ریلنال آیادین ثوبوتادور. گئنلیکلاه، فوقکلوروموحون یاوقمالسااا

 الرر، اوخشلملرر،ی(، ر یقر  نغمهی،  هرملنلیقر، مؤوسوم نغمهیقرم نغمهی، مراسایقرنغمه
لالر، یغقر، نل هیکلر، قبیقر، رواافسااالنه قوچاقلیق/حماس   ؤ نؤوعون  الر. یلتیالر، بلیمالهن

، خلق  یونالریساااه خلق  اویا ک نؤوعون   ی درام ا و مثللر، تالپمالنالرر.  یآتالرر ساااؤحقر
 اؤرن  گؤسکرم  اورر.  ینیقرهی، خلق  شبیتلملشلرر

درینصاا ین و  کمکلینده دریفوقکلور دبلر یغیلراتدین یزیمیخلق   یقرئ  مث   ایحکلر، مد
 ر. یشدیماؤح یئرینی تلپ

ان  یسلمهیریساکملشادیو سا یسالمهی  ائدی، تد یلملسایرین آراشادینیقرفوقکلور نمونه
 یلملسااایریهلن فوقکلورونون آراشااادیمدان دا آذربلیگرکلی ایشااالردن بیری سااالییلیر. بو بلخ

ن یوتلرثر  یبو معنو یغیلراتاادیااو یخ بوین تاالریزیمیر  رککاادیر. اناادادرریب یرقیاوقاادو هاال د  
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 ، ا وال رو یهیلرریادئیا، این آرحورریزیمیه خالق نادیسااایچریا
ّ
 یرقرید   یمعنو -یقری، مل

 عکس اوقونموشدور. 
یری بوتؤوقوکده قرینیندن بده ان اؤنملی مسئلهن ایسککلردن بلکهیلکیفوقکلور توپالملنین ا

ون قرینی بیلم  ممکو نمونه یزر، فوقکلوروموحون مخکلف ژانررریمیلتیخالق  ادب یشااا اله
لنل ن-ش اوقملق، بو کوقکورو  لنلینادان تلنیلخیاوقمالسااال دا ان آحینادان توپالنالن مالتریالقال ا

وموح اؤح  ینیسااواق« ر؟یمدیآخکلرملق رح-بییآرا یلقیپده ملتریت ی، هلنساایینه»هوپدورملق 
ئده نده یئکری  در سونوج اقده ایشیرملق، سبب اورنلق فوقکلور توپالمل اینالشدیدیاوچون آ
 بیل . 

وقکلورا، ز فیمیغیدیب سلیسؤحونو وان« نل هوپدورملقینلن-نلی لن ینیکیخلق  مدن»او اوحدن
سه ی  ایلیر. فوقکلورا، خلق  کوقکورونه اورکدن بلغلی دان عبلرتدیلینه اورک بلغلیکیخلق  مدن

ر. ی  دئمکدملر بسلهین سئوگیاوقملق، اونل در یلرادان خلق ل بلغلیاؤحقوگونده ائله بو کوقکورو 
ن ینیهییر. توپالیدیاساااین کؤکلو ائلچیلرادان خالق یافوقکلورو  یسااایهییلاهیفوقکلور ساااؤ

ایلگیسااای  لینلق شاااخصاااین دانیشااایغی اسااالسااایندا بل  توتور. بیلگین  یفوقکلورر نلنل
ن، یلمهیایلگیلر  ورا ب یمیفوقکلورشاانلسااالرین بلخیشااالرینل گؤره  لینلق شااخصاالرقه صاام

ن، ینیهیین توپالیمهبساااله یر سااائوگین بیلن، اونالرا دریبلنلرمل یرمگینل گیلتین  یاونالر
 ر گؤرورقر.ینی مصلحکدیله مشغول اوقململسیا یشیتوپالمل ا
، یش اوقملسندن تلنییر بلشل فوقکلورون اؤحونه دریلتل و بیش لهی ادب ین نظرینیهییتوپال

، توپالماال یسااالماهیرا بیشااادیب اونو دانیاریناال گیغیلیتوتوب،   ینین دامالرینیهییلاهیساااؤ
، یسااارنمهیمدان اؤی  بلخی، خصاااوصااان ده ائکنو رافی، نغرافیخیتلر ینبؤقگه یآپلرانلغ

ان  و... یساااده دوقغون معلوملت اقده ائکمهلر بلرهیهییلاهیو ساااؤ یبیفوقکلور مح یاوراداک
 گرکن بیلگی و ایشلردن سلییلیر. 

 یلملسااایوپالنندا، تی  اوقونملساااین تد ینیفوقکلور دبلر یغیلراتدین ینیهلن تورکلریآذربال
، دککر ی ، دککر حهکلبیاقله نلوید، صمد بهرنگی، بهروح ده لن، دککر هئاوغروندا دککر سالم

، علی ظ رخواه، حهره وفلیی، دککر محمدرضاال کریمی، علیرضاال صاارافی، یکملق یفرحانه، عل
 صمد چلیلی، ، علی براحنده،نژاد، ا د فرهمندی، کلظم عبلسیآبلدی، ر یم  لب علی خلقط

محماد علیپور م ادم و بیر چوخالرینین دانیمالح خدمکلری اوقوب. ایران اساااالم ان البیندان 
سایرا شاخصای فوقکلور توپالمل چلقیشاملررینل راسا  گلم  اوقور. بو چلقیشملرر  -اؤنهه آرا

« وارقی » ین بلشاااچیلی  ائدنان البادان ساااونرا داهال چوخالقملغل بلشاااالییب، دککر هئی 
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، «یول»یگینده، قهدنوگ« آحادیمهد»ککورقوغون ایله سااینده، اسااکلد شاایدانین رئدادرگیساای
قرده فوقکلور قیکلااه درگیو بیر چوخ گونااده« دیلماالج»، «ائاا  دیالای و ادبایاالتی() آذری»

چوخ ایشلر گؤرونوب. آنهلق ایران دا اون ای  بوندان  لبلغل کیمی آذربلیهلن  -سینده آحسل ه
نی -3100 میشاادی.فوقکلورو آدی آقکیندا تخصااصاای اورراق توپلومساالل هئچ ایش گؤرمه

لن سی یلرانیب و هلممؤسسه« آذربلیهلن ائ  بیلیمی»ایلده رسامی و دوقکی مهوح اسلسیندا 
ه توپلومسلل سیندایلدن اعکبلرا ایشاه بلشالیلراق دئم  اورر ایران تورکلرینین فوقکلور سل ه

یرقی و سسائور ایشاین داهل حنگینلشامهشاه بلشاالییب. بو نهیب و ائ بیرقیگی ایایش ینده د 
نه ده یلرانلن  لدینالر بؤقومو لم صل بی اورن  لدینالریمیزین دا اؤنملی روقو اوقوب، مؤسسه

اؤنهاه، تالنینمیش شااالعر و یالحار نیگالر خالنیم خیالوی بلشاااچیلی  ائدیب ساااونرارر همین 
یرقی شالعر، یل و ی رضی بوینونل گؤتوررک بخلنیم نوادهحار و ژورنلقیسا  ساوسانمسائوقیکی د 

گونه کیمی قیل کلی شااکیلده بلشااچیلی  ائدیب و ائ  بیلیمی آرشاایوینه اؤقمز اثرقر آرتیریب. 
 بو  ونوندا اؤحونه مخصوص یئنی« اننم و من»سینده یلحدیغی خلنیمین فوقکلور سل هسوسن

. سااائویله  لرشااایالنیب -وخونوررین طرفیندن سااائویلهبیر اثر اورراق ایشااای  اوحو گؤروب ا
یمالر: دیرقر اونالردان خلن لدینالر بؤقومونده بیر چوخ  لدینالر چلبل گؤسکریب و گؤسکرمکده

لیاالن، ملکاه نعلبناادی، ساااوقماالح ر یاه کبیری، مریم خادابخش، گونش اماالنی، ر یااه علی
د
 

 آبدار، پور شاااهرک، فلطمه حق ی، حهراپورنعم ، حکیه ذوق  لری، رویل راک، فلطمه طهملساااب
پور، ن یس سینلفر و بیر چوخالرینی آد آپلرملق نژاد، حیور عبلسی، اوقدوح طهملسبثریل  لسم

 380بو گونه کیمی  1سینده چلقیشلراقاورر. بو مؤساساه بوقلو ملدی و معنوی فوقکلور سل ه

تورکلرینین فوقکلورونو توپالییب، دن آرتی  ایران ص حه38888سالی ایچ بوقکن آدی آقکیندا 
نلددن آرتی  ایران تورکلرینین  38آرشااایوقشااادیررک چلی ائکمیشااادیر. اونالرین  یراغیندا 

فوقکلورونل علید مخکلف عنوانالردا ککلب نشااار ائدیب. یلخین ایللرده ایساااه تهران و کمیهلن 
نملی بیر سینده اؤقشمهنین داهل حنگینقری بو مؤساسهبیلیمی شاعبهشاهرقرینده یلرانلن ائ 

و فوقکلورو ب« کوموحان بورچلقیالری»ده توپالنیاب نشااار اورن آددیمالر گؤتوروب. دؤرد نلاد
 چلبلررین محصوقو دئمکدیر.

 «یلیمیآذربلیهلن ائ  ب»سئویندیریهی بیر  لل دیر کی بو گون بلشی اونلقی  و فخر ایله 
نگه ساالری آددیمالمل دادیر. بو اون ایلین هیلشااینی آرخلدا  ویوب اوحون و آیدین بیر گل 38

                                                                                                                     
 .اپ اولوبسینده چئشیدلی سایالریندا چبو چالیشماالرین هامیسی مقاله و راپور شکلینده مؤسسه -1
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 شیرینلی گونلرقه راسکالشیب، آنهلق بیر آن بئله دایلنملدان و اؤح -بویوندا ائ  بیلیمی آنیلی
ساایندن بلشاا ل هئچ بیر یؤنه ساالری اوح توتدوغو یوقدان  یراغل چلشااملدان، فوقکلور ساال ه

حون یب، ائلینه ده  لیکلرمل دادیر و بو ساااؤییب. دئم  او بوتون وارقیغینی ائلیندن آقچئویرمه
ثبوتونادا ایران تورکلرینین شااا لهی ادبیلتینی توپالییب آرشااایوقشااادیرمکده وار گونلو ایله 

 چلقیشیب و چلقیشمل دادیر. 
یرقی تهربهساای بو گون فوقکلور سااال هائ  بیلیمی علیله بو  قره صااال ب اورراقساااینده د 

سااائوقیکی  س ائدیر و چلقیشااایر وار گونو ایله بو مسااائوقیکی  ونودا اؤح بوینوندا آغیر بیر م
یرقی ایشده  -یئرقی یلتل لی خلق یمزا یلراشلن بیچیمده یئرینه یئکیرسین. اوملریم بو نهیب و د 

نااه «ائاا  بیلیمی»کائاچامایشااالره تاالی باال  اوناال خاالق یمیز اؤح معنوی یاالردیمیالرینی 
 ه یورومکده یلق یز بوراخملسینالر. سینی داهل دا گونلو اؤنییب، بو مؤسسهاسیرگمه

نه یر خزیلن فوقکلورون توکنمز بیلشاالیندا یلدداشایساون ساؤحوموح بئله اوقسااون کی خلق  
یرینی ثبوت ائکمگنهیلراق آرتیرمالقیادیر کی توکنمز ائا  خزیارر یاوقادوغونو خالط ن یمیزین د 

ن نیگیقنهااهیز، فوقکلوروموحو ایمیش گؤرمگیا یب عملییاارماالیوقو،  ول چیهاال یباالشااالا
و سلنیری . یمیکملغیقره تلنتوپالییب، اؤحوموحه و اؤحگه  زی بوینوموحدا بیر دانیلملح گؤر 
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 های وایقانمعماری خانه
  لودکتر حسن امین

 

 
 هاکه در خانه، چیدمان فضاهایی یا کوتاهی دیوارها و ضخامت آنها ها، بلندیساختار خانه

ها در هر شکککهر و آبادی بیانعر عوامل ها و پنجرهد دارد، شکککککل و قرز قرار گرفتن دروجو
اجتمکاعی و اقلیمی و حتی عقکاید مبهبی و عرفی جام ه اسکککت. به عنوان مراو در وایقان 
عقیده داشکککتند که درب حیاه به کوچه نباید به قرم شکککماو باز شکککود و آن را بد ی من 

در واقع  شودنوشته میهای وایقان این مجاو در رابطه با م ماری خانه آنچه در دانستند.می
اجتماعی و  از عوامل اقتصککادی، مسککتقیم بیانعر شککیود زندگی مردم که مت  ربه قور غیر

 باشد.فرهنعی مردم در ایام گبشته بود، می
دهلیز  (1رودی ( درب و0هر خانه در وایقان در ایام سکککابو نوعاا شکککامل اجزاب زیر بود  

 (8ایوان  (7انبارآذوقه  (6( ساختمان مسکونی 5حیاه درونی  (4محوقۀ بیرونی  (1ورودی 
 مستراح  (01( چاه آب 01محل نعهداری سوخت  (00قویله  (01کاهدان  (9مطبخ 

 «گوله»لنعه بود و با کلون که در وایقان به آن  درب ورودی ککه اکرراا دو درب ورودی:
کردند. کلون دارای کلید چوبی شد. کلون را نجارهای وایقان درست میمیگفتند بسکته می

شککد یک کوبه که بزرگتر بود و تقریبا مانند دسککتۀ بزرگی بود. روی در دو کوبه نصککم می
گردید که مخصوص آقایان بود و کوبۀ دیعر که ظریفتر و هاون بود به لنعه راسکت نصم می

ها بود. در دو قرم درب گردید که مخصوص خانمبه شکل حلقه بود به درب چپ نصم می
کردند. مهمترین کاربرد سکو برای بار زدن به االغ حیاه در قرم کوچه دو سکو درست می

گباشککتند برداشککتن بار از سکککو آسککانتر انجام ترتیم که اوو بار را روی سکککو میبود بدین
 .شدشد. البته از سکو برای نشستن. گپ زدن هم استفاده میمی
 
 :شکککد. دهلیز از نظر حفاظت درب کوچه م موالا به یک دهلیز باز می دهلیز ورودی

 شد پسای میخانه و مسایل اخالقی و شرعی بسیار کاربرد داشت. وقتی مهمانی وارد خانه
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خانه به استقباو او رفته شد تا صاحمگردید و درآنجا متوقف میاز دق الباب وارد دهلیز می
شد که اهل خانه مخصوصاا زنان خودشان را از نظر نماید. این کار باعث می و وی را همراهی

حجکاب برای ورود مهمان آماده کنند. گاهی سکککاختار دهلیز به نحوی بود که چند ورودی 
   شد.داشت یک در آن به حیاه مسکونی و یک در آن به محوقه نعهداری حیوانات باز می

 :ز محوقۀ بیرونی هم داشکککتند ی نی دهلی ها یکب ضکککی از خانه محوطۀ  بیرونی
شد. محوقۀ بیرونی فضایی بود که کاهدان و قویله به آن مسکتقیماا به حیاه اصلی باز نمی

 شد.شدند و در نتیجه باعث تمیز ماندن حیاه درونی میمحل باز می

 :ای وجو داشت باغچه م موالا محوقۀ بزرگتری بود در وسک  آن باغچه حیاط درونی
 رفتگفتند. آب باران و برم به این دره میمی «دره»از جکاهکای دیعر بود که به آن  ترگود

ترین های آن نیز دسترسنمود و میوهضکمناا وجود درختانی در آن منظرد حیاه را زیبا می
 مهمانان بود.  میوه برای پبیرایی از

 :اه که وارد ای از اتاقها بود. از حیساختمان مسکونی مجموعه سۀاختمان مسکونی
خانه م موالا به دو اتاق گفتند. از قهوهخانه میشد اولین اتاق را قهوهسکاختمان مسکونی می

اق گفتند که از این اتی نی اتاق نشیمن می «یغتاوفلت اوک»شکد که یکی از آنها را وارد می
و اَ»شککد به این اتاق برای نشککسککتن و خوابیدن و غباخوردن اعضککای خانواده اسککتفاده می

گفتند. یم «یغتاوقوناق ا»گفتند. اتاق دیعری که نسکککبتاا بزرگتر بود به آن نیز می «یغتاوا
های دیعر در آن بسککته بود تا تمیز باقی بماند. این اتاق برای اسککتفاده مهمان بود و در وقت

 گفتند.می «کوشکککک»خانه ی نی در قبقه دوم هم اتاقی بود که به آن گاهی درباالی قهوه
های دیعر بود و کمتر برای سکککونت و نعهداری آذوقه «میالخ»اکرراا برای آویختن  کوشککک

ود و ششکد. کفلت تیییر یافته کلفت است در وایقان به اهل و عیاو خطاب میاسکتفاده می
م نی آن در ترکی به عنوان خدمتکار نیسککت. قوناق هم در ترکی به م نای مهمان اسککت. 

 .گفتندمی «تَنَبی»بزرگتری داشتند که به آن  ها اتاق مهمانب ضی از خانه
دو متر و گاهی کمتر بودند به نحوی که  دهای ورودی حدوهای مسککککونی دارای دراتاق

گاهی افراد قد بلند مجبور بودند سکر خود را خم نمایند. هر اتاق بسته به وس ت خود دو یا 
ت های مشبک بود که با دسنجرهآتیشقا پ .گفتندها را آتیشقا میسه پنجره داشت در پنجره

ها گرم شود روی این شکد. در زمسکتان برای اینکه خانههنرمندان نجار وایقانی سکاخته می
ی ها براگفتند. این کاغبمی «باجا کاغاذی»چسککباندند که به این کاغبها ها کاغب میپنجره

 شد.مالی میاینکه نور را از خود عبور دهد روغن
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خیلی ضککخیم بود به نحوی که گاهی تا یک ذری ی نی  ت یا م هره وها از خشککدیوار اتاق
شد که فضاهای نشیمن از رسکید همین ضکخامت باعث مییکصکد و دوازده سکانتی متر می

شدند. م هره ها با کمترین حرارت در زمستان گرم میسکرما و گرما محافظت شکود این اتاق
ها و باغات دیوار خانه .ای درسکت شککودشکود که ازگلل سککفت و پاخوردهبه دیواری گفته می
دیوار مهره بسکککیار با دوام اسکککت و اگر تخریم نکنند تا هزار سکککاو هم  .اکرراا از مهره بود

هایی از دیوارمهره در دیوار قل ه وایقان وجود دارد که عمر آن بیش از پانصد ماند نشکانهمی
 ساو است. 

ندن چوب وجود داشت که م ادو همان در قسمت باالی اتاق روی دیوار جایی برای سوزا
 گفتند.می «بخاری»ها این قسمت را داشتند و به آن تمام اتاق .شومینه امروزی است

گفتند. رم هایی وجو داشکککت که به آنها رم میدر بکاالی دیوارها دور تا دور اتاق قاقچه
ی زیبای ظروم چینی بود گاهی نیز برای ،محکل نعهداری اشکککیای گرانقیمت و زینتی مرل

ها های مصککنوعی که خودشککان از کاغبهای رنعی درسککت نموده بودند در رماتاق گلدان
ور تار ها دتر از رمشککد. پایینگفته می «گولبیداق»گباشککتند. به این گلدانها در وایقان می

ها خیلی عمیو بودن و مانند ها این قاقچهدور اتاق قاقچه بود و به علت ضخامت دیوار اتاق
 ،گباشتندها مینباری کاربرد داشکت و لوازمی که باید در دسکترس بود در این قاقچهیک ا

 د.شبیشتر اشیاب زینتی و گرانقیمت گباشته می «یغتاوقوناق ا»های البته در قاقچه
ها انداختند به این حاشیهدوزی شده بود میهایی که حاشیهها پارچهو قاقچه هاروی رم

به این موضکوی اشاره  یه سکالم اسکتاد شکهریاربابادر منظومۀ حیدر گفتند.نیز می «دوزمه»
  شده است

 
زحیددددبا، ، رزَیمدَی ددددبسىز،     دددد 

زلدددمطرزچ     ددد دَددد گلینلدددمسىز  
ز

ز ددیمسىزچل   دد ز-،   دد یاسىزرشا دد 
زهدددد ز  د لشاگدددد دلمس یىزا ینددددب 

ز

ز دد چم  ز  اخا  لمزصددددینددب  دی دد 
 

گفتند. می «حوضککک»ن در وایقان شککد که به آها جای گودی درسککت میدر کف اتاق
 ،کردند و در آن محلکردند و در فصککل سککرما خالی میحوضککک را در فصککوو گرم پر می

 گباشتند.کرسی می
هکا م موو نبود و زنکان هرچند وقت یک بار به کف اتاق و دیوارها گچککاری کردن دیوار
اق آغ تورپاق به کف اتمالیدند. به مالیدن ، میگفتندمی «آغ تورپاق»گل سکککفید که به آن 
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 «سککورتیک چیبماق»و به مالیدن گل سککفید به دیوارها  «سککورتیک سککوتماق»در وایقان 
و  این کار بودندگفتند. زنان وایقان در این کار واق اا مهارت داشککتند و خیلی عالقمند به می

یوار د جویی برایمالیدند. گاهی برای صرفههای حیاه را نیز گل سفید میگاهی تمام دیوار
ه لی بود کهره گلنمودند. قَگفتند اسکککتفاده میمی «قَهره»ها از گل ارزانتری که به آن حیاه

را هم از  «آغ تورپاق» .شد و رنگ زرد قشنعی داشتها موقع الیروبی خارج میاز چاه قنات
 خریدند.آوردند و مردم میهای شانجان میکوه

 یرهای چوبی که در وایقان و عموماا در ارونوهکا از تیر چوبی و پَردی بود. تسکککقف اتکاق
ر من د .مسککتقیم بود و رفت خیلی صککام و تراشککیدهکار میها بهگونئی( برای سککقف اتاق)

ام ولی در هیچ جای دیعر دقت و سلیقۀ مردم های چوبی دیدهخیلی جاهای دیعر نیز سقف
تا  91م موالا به فاصکککله  تیرهای چوبی .امگونئی( را در مورد تیرهکای چوبی ندیده) ارونو
های دیعر که به شد و وس  دو تیر را چوبسکانتیمتر بسکته به قوو تیرها نصکم می 011
ها گاهی به صککورت تخته بود. در قسککمت کردند. پردیگفتند، نصککم میمی «پردی»آنها 

مۀ ئالکرسی و اسامی اهکردند و آیاتی از قرآن مانند آیها را نقاشی میوس  سقف اتاق پردی
م صککومین، اشکک اری در بی وفایی دنیا یا ماندگاری نام نیک، بانی سککاختمان، م مار و بنّای 

شککد. به عنوان مراو در خانۀ ما اتاقی بود که تاریخ سککاختمان و تاریخ بنای آن نوشککته می
این اتاق باقی اسکککت و هنوز پس از حدود  .قمری نوشکککته بودند 0087بنای آن را سکککاو 
 شد شود. اکرراا این بیت نوشته میاو استفاده میدویست و پنجاه س

 به حوّ اشهد ان ال اله اال اهلل گشاده باد به در گاه همیشه این درگاه
های دیواری امروز البته با ارتفای کمتر اما هکا یکک فضکککایی مانند کمددر ب ضکککی اتکاق

 گفتند. می «دیلوو»شد که به آن ترساخته میعمیو

 :گفتند. در این محل که م موالا پشت می «گزنه»نبار آذوقه در وایقان به ا انبار آذوقه
 ،داشتند. نان، قورمهشد آذوقه ساالنه را در کندوهایی نعه میقسکمت مسککونی ساخته می

   د.شو نظایر آن در گزنه که فضایی خنک و تا حدی تاریک بود نعهداری می رشته، بلیور

 :شد. ایوان در زمستان باعث حفظ یوان ساخته میجلو اکرر اتاقهای مسککونی ا ایوان
ها بود در تابستان محل خوبی برای نشستن و خوابیدن بود م موالا زنان هر روز گرمای اتاق

انداختند و برای نشکستن و غبا خوردن کردند و فرش میکف ایوان را با آغ تورپاق تمیز می
 نمودند.آماده می
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 :ند یک اتاق که در آن چند اجاق و یک تنور وجود فضکایی بود سر پوشیده مان مطبخ
 گفتند.می «اخبموب»داشت به مطبخ در وایقان 

 چون در ایام سابو همه مردم حیواناتی مانند گاو، گوسفند،  «:یقلسامان»یا  کاهدان
داشکتند برای نعهداری کاه و یونجه فضکای وسیع و سرپوشیده در بز، االغ، گاومیش نعه می

تر بود و م موالا یک دیوار آن یو از دیعر جاها بلندلمانسککقف سککا .وجو داشککت هاتمام خانه
و  ندکشیدمجانم کوچه بود که کاه را دیعر وارد حیاه نکنند. کاه را به باالی پشککت بام می

 کردند.یو بود به آنجا خالی میلاز سوراخی که در باالی سامان

 :های بزرگ سکککویی بود که در لهمحل نعهداری حیوانات بود. در ب ضککی قوی طویله
 ها محلیزدند. در گوشۀ ب ضی از قویلهشدند و گپ میفصل زمستان جوانان آنجا جمع می
ور ها آخشد. سرتاسر یکی از دیوارهای ضروری استفاده مینیز بود که گاهی برای اسکتحمام

 میخ»ن شد که به آشکد و در فواصل م ینی میخ بزرگی در کنار آخور نصم میدرسکت می
 گفتند. می «سیقوله

 :برای نعهداری هیزم و سکککوخت زمسکککتان، محلی در هر  محل نگهداری سۀۀوخت
 .اودون ی نی هیزم() گفتند.می «یولاودون»ای بود که به آن خانه

 :در ایام سککابو آب زیرزمینی در وایقان خیلی سککطحی بود و با حفر حداکرر  چاه آب
ها به کرد. از این چاهنیاز خانه را غیر از آب شرب ت مین میرسید. آب چاه ده متر به آب می

   کردند.کشیدند و هر ساو نیز یکبار تنقیه میآب می ،وسیله چرخ

 :اغلم  و شداین فضا در دورترین نقطه نسبت به قسمت مسکونی ساخته می مستراح
ون از خانه باشد تا سکاختند. م موالا در محلی بود که چاه آن بیراوقات در حیاه بیرونی می

 «ابَّس»افتاد خانه را کریف نکند. در ایام قدیم به مستراح موقع تخلیه که هر ساو اتفاق می
تیییر یکافتکۀ کلمه آبریز و ماواو تیییر یافتۀ کلمۀ مَباو  «ابّس»گفتنکد. هم می «مکاواو»و 

 ریشه عربی ،اسکت اولی ریشۀ فارسی دارد و دومی ی نی مباو اسم مکان از کلمۀ بوو است
 دارد. بنابراین مباو ی نی محل ادرار کردن. 
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 جامعه سنتی ایران ردیابی رابطه خویشاوندی در
 مهندس امیر مولوی شازند

 
در جام ه ایران مرل بسیاری از جوامع دیعر، فرد منزلت و پایعاه اجتماعی خود را از پدر 

بسته است و پدرتباری به عنوان نظام برد و به گروه خویشاوندی خانواده پدری وابه ارث می

 غالم در ایران شناخته شده است. 

در گبشکته که مردم نام فامیلی نداشتند نام افراد با پسوند نام پدر شهرت داشت و گاهی 

گرفت، مانند قاسم لیل موالوردی، اما فرزندانی که نیز جد پدری ب نوان پسوند اسم قرار می

دادند و مادر، تمام عمر خود را پای تامین م اش و می در خردسککالی پدرشککان را از دسککت

س و نرگشد مرل عباسل گباشت نام مادر ب نوان پسوند اسم فرد مطرح میتربیت فرزند می

 امراو آن.

هر  شدند،در بسیاری از جوامع سنتی ایران، زنان در گبشته بنام شوهرانشان شناخته می

شوند که به اسم خانودگی شوهرانشان شناخته می چند امروزه و در جوامع شهری نیز، زنان

های های دوسککتانه، همسککایعان و بسککتعان مصککداق دارد و در محی این امر تنها در محی 

های آموزشی نام خانوادگی به ارث رسیده از پدر، نام رسمی رسمی مرل محل کار یا محی 

 رود.به شمار می

ران وجود داشته است، آشکارا و ضمنی؛ دو رابطه سکنتی در خویشاوندی جام ه سنتی ای

رابطه ضکمنی همان حو نانوشکته و نامت ین اسکت، مرل عروسی دختر عمو و پسر عمو که 

 .شدداد مستوجم عقوبت شناخته مییاگر عمو دخترش را به پسر برادر نم
 

 اال عککمککو نککدادی دخککتککرت را
 هکای زنت راتو گوش کردی سکککخن

 در این دنیکا حسکککابی نیسکککت بر پا
 آن دنککیککا بککعککیککرم دامککنککت را در
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آید که زنان جام ه سککنتی ایران به قور م موو با عالوه بر آن از این شکک ر چنین بر می

اند و دادهازدواج دخترانشان با خانواده شوهری موافو نبوده و خویشان مادری را ترجیح می

ایل داشت یافت و تمکرد، شدت میاین تمایل در مواق ی که مادر احسکاس خوشبختی نمی

 .ام و بستعان نسبی خود ازدواج کنددخترش با اقو
 

 عروس دایی، توپ دارایی
 

ونه بیشتر به گ یشاوندیشهرستان شازند، خو ییبا وجود این در بسیاری از مناقو روستا

 .اصلی آن دانستتوان از دالیل ها را میساالری حاکم بر خانوادهبوده است که پدر یپدرتبار

 عروس خاله، سوخته ذغاله پنبه وجعروس عمه، گل
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 بوته مالمیر( ) قالی سربندی
 مهندس امیر مولوی شازند

 

سربند( بیشتر با قرح مخصوصی ) در صکن ت و تجارت فرش دسکتبام ایران، نام سرابند

 های کوچکی که درها یا کاجپیوسکککتعی دارد تا بافت نوعی از فرش. این قرح قالی به برگ

ون قرح برگ که در ایران گردد تا آن را از انوای گوناگشکککود، اقالق میمیاین ناحیه بافته 

شکود، متمایز و مشخ  سازد. قرح بوته سربند در ایران و خارج از کشور به قرح بافته می

توان بافتی را پیدا کرد که مرل قالی بوته میر یا بوته مالمیر مشکککهور اسکککت. در ایران نمی

 خه اصلی خود شباهت داشته باشد. سربند تا این اندازه به نس

ار شوند، تای هسکتند که با گره ترکی بافته میپوده های سکربند مرغوب، محکم و دوقالی

کردند که با های منطقه تهیه میای بوده و خامه را بیشککتر از پشککم دامو پود آن از نخ پنبه

 دو و غیره رنعرزیهای سکنتی از قبیل نیل، روناس، برگ مو، پوسکت بلوه و پوست گررنگ

شکده اسکت. حدود شکصت ساو پیش ت داد دارهای قالی در سربند سه هزار دار گزارش می

های اخیر این صن ت رو به رکود رفت و بافت قالی به ویژه شکده است، اما مت سفانه در ساو

 با قرح بوته مالمیر بسیار محدود شده است.
 

 بته سربندی نمادشناسی 
ئینی و مفاهیم بنیادی و رازآمیز آنها، از جمله مباحث تخصکککصکککی های تزنقوش و نعاره

ها و تزئینات قرح و اشکککاو تقلیدی بکار رفته و نوی فرش ایران اسککت. با توجه به نوی آرایه

گروه اصلی و چند  09گیری اشکاو و تصاویر، فرش ایران را به بندی متن فرش و جاتقسیم

 عبارتند از   اند کهبندی نمودهشاخه کوچکتر تقسیم

 ایبندی(، بته) ایهای اقتباسی، نقوش افشان، واگیرهعباسکی، اسکلیمی، قرحنقوش شکاه
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دانی، خشتی(، گل) بته جقه(، درختی، ایلی و عشایری، ترکمن، شکارگاهی، گل فرنگ، قابی)

 ماهی درهم(، صحرابی، محرمات، هندی و تلفیقی.) هراتی

 

 جقه(بته) درخت سرو و نگاره بوته 

سککرو درختی اسککت »نامه عمید، در زبان پارسککی درخت سککرو را شککروان گویند. در لیت

هایش باریک و دراز به شکل سوزن و همیشه سبز است، در عربی نیز مخروقی شککل، برگ

سکرو درختی است که در تمامی فصوو ساو، سبز بوده و هنعام «. گویندسکرو و سکروه می

 .وزش بادهای شدید ان طام زیادی دارد

گردد. در این های ایالم، آشکور و هخامنشی باز میسکرآغاز باور مقدس به سکرو، به تمدن

مقطع تاریخی، سکرو نماد خوشی و خرمی و نیز مردانعی است و یعانه درخت مقدس است. 

های تخت جمشید، سرو یعانه درخت نعارهبه حکم همین منزلت مبهبی است که در سنگ

نظیر انجام گرفته است. اما های کمکاریو ظرافت و با ریزه اسکت و تراش آن در نهایت دقت

اند  از صحنه کرشمه ، سکرو تنها درخت مقدس نیست و اند در دوره پارتی و سکاسکانی

ماند، بار رمزی و مبهبی رود. هرچند منزلت آن همچنان مسککتدام باقی مینقوش بیرون می

 ندارد و فق  یک نقش مایه سنتی است.

ای زینتی مبدو و های باستانی جدا شده و به نعارههور اسکالم، سرو از ریشههمزمان با ظ

های زیرین شکود، هرچند بر اساس شواهد این اعتقاد در الیهاز ماهیت مبهبی خود دور می

های سروی پس از اسالم، عاری از مفاهیم مایههمچنان پابرجاسکت. این اسکتنباه که نقش

 ت ت میم جیرافیایی ندارد.نمادی و رمزی بوده است، قابلی

یابد و نماد در دوره صککفویه تجسککم رمزی و جاودانعی درخت سککرو جایعاه باالتری می

گردد و در زیور شککود و از حرمت و حتی تقدس برخوردار میفرمانروایی و قدرت مطلقه می

 گیرد.کاله و تاج شاهان و شاهزادگان قرار می

بر قالی، در بافت پارچه نظیر ترمه، گالبتون و نقش سکرو از جمله نقوشی است که عالوه 

چاپ قلمکار، قلمزنی بر فلزات و سکنگ و در انوای هنرهای سکنتی ایران کاربرد فراوان دارد. 

همین پراکندگی کاربرد و اعتبار دراز مدت نقش اسککت که شکککل آن را دگرگونی وسککی ی 

 ت متفاوت داشته باشد.صور 61داده و باعث شده تا اقسام این نعاره امروزه بیش از 
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هککای سکککاروق، سکککربنککد، قم، کرمککان، بیرجنککد، تبریز، بیجککار، نککایین و بتککه در قککالی

های این نواحی دیده شکده و در پیچ و تاب افسکونعری خود با این القاب زیسته زیرمجموعه

، بته جای، بته دوقلو، بته کامالمیر یا سربند(، بته بادامی، بته جقه، بته خرقه) است  بته میر

کرمان، بته کشکمیر، بته مادر و بچه، بته ماهی، بته ترکی شیرازی، بته بید مجنون، بته النه 

 ای، بته عقابی و غیره.

این نعاره خاص در قوو مسکیر خود از نزدیکترین شککل به مصکداقی که داشته است تا 

ین ش را چنکند که کمتر مسافر بلند نقوامروز سکفری آنچنان پرفراز و نشکیم و پهناور می

 بختی بوده است. 

همان شککل امروزین( حک شده بر آبخوری آبعینه نیشابوری و ) ترین بته خمیدهقدیمی

های سده سوم و چهارم هجری قمری دیده شده است، مانند کاسه ل ابداری که از سکفالینه

 دهد. اماارا  به دسککت آمده و بته را در حالت جنینی و به قور کامل و سککاده نشککان می

ن مت لو به قر) خاسککتعاه دورتر این نعاره قمقمه چرمینی اسککت که همراه با قالی پازیریک

 گور یافت شده است.های تلپنجم پیش از میالد( در تپه

در این که نقشککی فراگیر اسککت و از منظر زیبایی شککناختی، ) منحصککر به فرد بودن بته

ور و تنها به دلیل این سفرهای د توانایی همنشکینی با نقوش اسلیمی و شکسته بسیار دارد(

های مهمی که موجم شده است این نقش مایه دراز و مداومت در تاریخ نیسکت. از شاخصه

 61) در میان سکایر همنوعان خود تشکخ  بیشکتری داشته باشد، انوای گوناگون این نعاره

 شود.نوی( و دیعر تفسیرهای جالبی است که درباره آن ارایه شده و می

ناپبیر و اصلی از فرهنگ ایران پیش از اسالم به این که آیین زرتشت جزب جداییبا توجه 

های قومی نژاد ایرانی، ماندگاری خیر در مقابل شککر و گمان یکی از خاقرهبوده اسککت و بی

سککرانجام غلبه کردن بر آن اسککت، مردمان باور آورده به این سککنت، خیر و شککر را نه در 

دیده و نامیرایی خیر در نزاعی همیشعی و در بطن زندگی میای دور از دسکت، بلکه عرصکه

 اند.را باورآورده بوده

بنا بر روایتی که اگر مقبوو هم نیفتد، شکنیدنی اسککت که زرتشت پس از مرگ به هیات 

میرد چرا که آتش زرتشت زنده است و با نفس میان آید، این سرو نمیسکروی نامیرا در می

 کشد.ندنشان سر بر میها برای سوزااز دو شرارت
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کارد روایت دیعری هم به این مضکمون وجود دارد که زرتشکت با دستان خود سروی می

 شود.که ب دها بلندترین سرو جهان می

 به گفته فردوسی 
 

 یکی شاخ سرو آورید از بلهشت
 به دروازه شهر کلشمر بکلشت

 
گبشت به ر آن میروایت شکده اسکت این سکرو مقدس را که هزار و چهارصد ساو از عم

های آن را با هزار و سیصد شتر به دسکتور متوکل، خلیفه عباسکی قطع کرده و تنه و شاخه

بیداد بردند. پس از آن ایرانیان در اعتراض به این عمل نقش سرو را در هنرهای سنتی خود 

به شکککل خمیده بکار بردند تا خاقره سککرو نامیرای زرتشککت همچنان زنده بماند و به نماد 

دهد که همبسکتعی ایرانیان در مقابل بیعانعان تبدیل شد. این دو روایت به خوبی نشان می

 درخت سرو تا چه اندازه در ذهنیت ایرانی، نستوه و ستودنی بوده است.

ها ها و سکککختیگمان این درخت بلند و راسکککت قامت به دلیل آن که در برابر قوفانبی

اوری متافیزیکی شکده است و شاید هم نامیرایی آن مانده، به مرور زمان حاصکل بمقاوم می

کرده، یکی از دالیلی باشد ها را نسکیم مرگ مدهوش میدر دیعر فصکوو که دیعر هم گونه

ی فرافکن) کرده است.که آن را اند  نشانه و ب دها نماد مردانعی و نامیرایی و امیدواری می

 یک مفهوم متافیزیکی در شی عینی(

که ) م از جمله اسکتجابت خواسکت مردمان در پای سروی به خصوصاما دالیل دیعری ه

 دنآلود بوتواند عامل فرافکنی مفهوم اجابت به دیعر سککروها نیز بشککود( و نیز وهمب دها می

توانند به سهم خود ای که در آن سروی بلند قد برافراشته بوده میقدسکی( نقطه -آلودوهم)

 باشد.سبم القای راز و افسون به این درخت 

تواند نعاره بته یا بته سر کج را به همین سادگی اما با همه این اوصکام همین دالیل نمی

و به راستی کدام مصداق( نزدیک کند به همین دلیل است که بادام، برگ ) به مصکداق خود

بیشتر در باورهای هندیان( ) درخت انجیر و خرما، ش له آتش، میوه کاج، پرنده مهر قوقی

رودی که در مسکککیر خود از دره کشکککمیر به جلعه ) هکای رودخانه جومناو حتی شکککیکار

 اند.ریزد( را نیز از مصادیو این نعاره دانستههندوستان می
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جالم است که بدانیم این نقش زیبا به هر دلیلی و شاید هم به خاقر نقوش آن، تا همین 

 ( بر هیچ زیراندازی دیده نشده است.01قرن ) اواخر

شود را هنر عران، زادگاه آنچه را که امروزه به عنوان بته جقه شناخته میبرخی از پژوهش

دانند. در این دوره به سبم خ  قرمزی که در به تصویر کشیدن عینی اشیا ب د از اسالم می

ود شتر و قنازتر میوجود دارد، نعاره سرو با خمیده شدن به یک قرم، از سویی پر کرشمه

با زدوده شدن شاخ و برگ ی نی کاستن بازنمایی برای ) نی سروو از دیعر سکو به تصویر ذه

شود و شاید یکی از دالیلی که این نعاره را تر میرسکیدن به درون سایه و ذات آن( همعون

 کند، همین باشد.در هنرهای ب د از اسالم خمیده می

ز ای نیز نقش مکایکه مبکور برای دور شکککدن اهرچنکد نبکایکد فراموش کرد ککه در دوره

شککود که آن را هر چه پیماید و حاصککل شککاخ و برگ و تزئیناتی میبازنمایی، راه افراه می

 کند.بیشتر به یک شکل زینتی صرم نزدیک می
 
 

 منابع:

 .0191تاریخ و هویت فرهنعی ارا ، امیر مولوی، هنر بهزاد، ارا ،  -آینه آفتاب -
 اقلس فرهنعی استان مرکزی، بخش شهرستان شازند. -
 0196فرهنگ عامّه شهرستان شازند( امیر مولوی ناشر  مولف ارا  ) زندهطوره شاهاس -
 .0181، مرداد و شهریور 15– 16بیان نمادین در اسطوره، محمد اسدیان، کتاب ماه هنر، شماره  -
 .0191تاریخ و فرهنگ شازند، امیر مولوی، نوای دانش، ارا ،  -
 .0189حمد افروغ، جهان هنر، تهران، شناسی در فرش ایران، منماد و نشانه  -
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  یئر آدالر یمئشین کندینده 
 گونئیلی() زادهحسین محمد

 
 

خلو ین کؤوشاانیمئشاا نالرزدن گلنهه ایمیررر. اقینیئرقر، نور به نور آدررر تلنینده چو   یو 
نوروق. سااؤحسااوح کییب، ساالیلحی خونوررا سااو   ین کؤوشاانیدا گلن آدرر، مئشاای، آشاالغین او 
ر ب یسین هلمینیدررآ  ر.یلدییده آح دئ ی   لمدن دوشنینییلمز. آرخلیاو 

خلو بؤقوملریئرقری یهالبئلااه بع ااا نالریوارک ین ده اؤحونااه مخصاااوص آدینین چو   ی، او 
قدوغو آنالشاایچین کیئرقریآدرردان  یبع اا لم:ییرملقی . آرتیلحمل دان واح کئچدی لساال ی  او 

ه ده، او  نظره گلسااا یمیک یر بلغ آدی، بیر بورق آدی، بیآد ر دا یئر تکهاه بیر یب یعنیدا، 
قادوغونال دقیاچین کیئری رراق، خالنلییا  دئیا  او  ق بور ی  بلغ، آغ دا  و گؤی . اؤرنا  او 

رر ک ینیآدرر نالرنل و  ّکل  یآح یری، هر بیگؤتورم  او   ر.یئردیوحقرنه هئککلر یاو 
 

 ر:یبونالرد یر آدالرئیز یمیگیلدیآالبندن قلمهین کؤوشنیمئش

غورقو ۱  Uğurlu اود

 Alanbar آرنبلر ۲

 Bayır رییبل ۳

 Düleyi ییدوقئ ۴

 Dəyirman daşı یرملن داشیید   ۵

 Kənd altı یکند آقک ۶

رپلغ ۷ شلب تو   Doşab torpağı یدو 

 Dərə zəmi یحمدره ۸

 یدم ۹
 
 Dəmir qəyə هیر  

 Sultan qələməliyi یییق لمهسلبلن ۱۱
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 Köçəklər قرکؤچ  ۱۱

 Çaxmaqlar چلخمل الر ۱۲

 Sınıq  یسین ۱۳

 Gödülə گؤدوقه ۱۴

 Yapa لپلی ۱۵

خوم ۱۶  xumoş Qara  لرا شو 

رپل ل ۱۷  Torpaqlıq  یتو 

 Xərmənlər خرمنلر ۱۸

 Züvrünçək حوورونچ  ۱۹

 Xanlıqbağ içi  یچیبلغ ا یخلنل ۲۱

 Xərmən yerləri یئرقریخرمن  ۲۱

 Dədə bibi یبیدده ب ۲۲

حرق ۲۳  Duzlaq دود

 Gillik  یللیگ ۲۴

 Keçi qalası ی لرس یکئچ ۲۵

ردرر  ۲۶  Qurdlar yuvaları یووارری ود

 Göt yırtan یرتلنیگؤت  ۲۷

 Gəçxana خلنلگچ ۲۸

 Pətəklik  یقپک   ۲۹

بو لو ۳۱  Çubuqlu چود

ر ۳۱ س 
 
 Südəsər سود ا

 Seyid kəmər د کمریس ۳۲

نهلقید یرسیام ۳۳  Əmir seyid yoncalığı یغیو 

قوی  یا ۳۴  yolu İt و 

 Göy zəmi یحم یگؤ ۳۵

 Məməd can ممدنلن ۳۶

 Allah ciləsi یسلهیآقاله ن ۳۷

 Yapa günəvəri یورلپل گونهی ۳۸

 Atlar çeşmələri یقرآتالر چشمه ۳۹
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 Əsil bəy çeşməsi یس  بگ چشمهیاص ۴۱

ف چشمهخ   ۴۱
 
 Xələf çeşməsi یسل

 Bənd dərəsi یسبند دره ۴۲

 Yapa dərəsi یسلپل درهی ۴۳

 Ilxı dərəsi یسدره یلخیا ۴۴

 Ayı dərəsi یسدره ییآ ۴۵

 İydəli dərə دره یقگدهیا ۴۶

 Qafarın dərə ن( درهیغ لر) نی لفلر ۴۷

 Məməd can dərəsi یسممدنلن دره ۴۸

 Ağ abba dərəsi یسآببل درهآغ ۴۹

 Hacı Xəlil dərəsi یس  درهیخل ی لن ۵۱

 Əkbərabad dərəsi یساکبرآبلد دره ۵۱

 Çeşmə dərəsi یسچشمه دره ۵۲

 Köhüllər dərəsi یسکؤهوقلره دره ۵۳

 Osman dərəsi یسعثملن دره ۵۴

 Alanbar dərəsi یسآرنبلر دره ۵۵

 Köçəklər dərəsi یسقر درهکؤچ  ۵۶

 Qala dərəsi یس لر دره ۵۷

 Dərəsi Qaban یس لبلن دره ۵۸

 Məşd həsən dərəsi یسمشهد سن دره ۵۹

پک   ۶۱   Pətəklik dərəsi یس  درهیقَ 

قمه دره ۶۱  Dəlmə dərəsi یسد 

سوب دره ۶۲   MallausubDərəsi  یسملقال اود

 Ağ əmməd dərəsi یسآغ اممد دره ۶۳

راب در  ۶۴   dərəsiTurab  یسهتود

 Məş şəfi dərəsi یسع درهیمش ش  ۶۵

 Hacılır dərəsi یسرر درهی لن ۶۶

  Seyrandərə  درهرانیسئ ۶۷

 Çayırlı dərə دره یرقییچل ۶۸
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 Mığmığlı dərə دره یقغیغ میم ۶۹

مکورقو دره ۷۱
 
ل
 
 Kələmturlu dərə ک

  Quşlu dərəQara   لرا  وشلو دره ۷۱

 İkcə dərə کهه درهیا ۷۲

 Yetim dərə م درهیئکی ۷۳

 Xəznə dərə خزنه دره ۷۴

له دره ۷۵ ه 
 
  Qəcələ dərə 

غلر دره ۷۶  Zoğala dərə حو 

 Aşa dərə آشل دره ۷۷

قو دره ۷۸  Sulu dərə سود

 Göy dərə دره یگؤ ۷۹

 Kəlbə Əsgər dərəsi یسکلبه عسکر دره ۸۱

ر دره ۸۱  Şor dərə شو 

 Hüseyn dərələri یقرن درهی س ۸۲

 Üç dərələr قراوچ دره ۸۳

 Şəbistərlinin dərələr قرن درهینیشبسکرق ۸۴

له ۸۵ ه 
 
 Qəcələ dərə düzü دره دوحو  

 Osman düzü عثملن دوحو ۸۶

 Min tümən düzü ن تومن دوحویم ۸۷

 Ilxı düzü دوحو یلخیا ۸۸

ن ۸۹ م   Həməni düzü دوحو یه 

 Qala düzü دوحو لر  ۹۱

 Baba düzü بلبل دوحو ۹۱

ک   ۹۲  Pətəklik düzü   دوحویقپ 

 Sultan düzü سلبلن دوحو ۹۳

 Sultan düzü آرنبلر دوحو ۹۴

 Qızıl düz   دوحوی یز ۹۵

 Xanlıq düz   دوحیخلنل ۹۶

 Qaşşaqlı düz دوح ی لششل ل ۹۷
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 Qızıl arxac   آرخلجی یز ۹۸

 Baş arxac بل  آرخلج ۹۹

 Biyanlı arxac آرخلج یلنلییب ۱۱۱

 Çinədanlı arxac آرخلج یدانلنهیچ ۱۱۱

 Hadı arxacı یآرخلن یهلد ۱۱۲

 Kürd Həsən arxacı یکورد سن آرخلن ۱۱۳

ر ۱۱۴
 
  Qəri nənə arxacı یننه آرخلن ی 

 Xanlıq bağ arxac ی  بلغ آرخلنیخلنل ۱۱۵

 Kəlbə zeynal arxac ینلل آرخلنیکلبه حئ ۱۱۶

م آرخلج ۱۱۷  Qum arxac  ود

 Kasıblar arxacı یبال آرخلنیکلس ۱۱۸

 İmanı yatağı یلتلغی یملنیا ۱۱۹

ل ۱۱۱  Məlik yatağı یلتلغی  یم 

پهو  ۱۱۱  Topcu yatağı یلتلغیتو 

 Qayalı yataq لتلقی یلقی ل ۱۱۲

 Quzey ی وحئ ۱۱۳

 Anqut quzeyi ییآن وت  وحئ ۱۱۴

 Gödülə quzeyi یی وحئ گؤدوقه ۱۱۵

 yapa quzeyi ییلپل  وحئی ۱۱۶

 Hacı quzeyi یی وحئ ی لن ۱۱۷

 Bayırın quzey ین  وحئیرییبل ۱۱۸

 Qəri nənə dalısı یسیننه داق ی ر ۱۱۹

 Qabaq təpə dalısı یسی لبلق تپه داق ۱۲۱

 Gödülə dalısı یسیگؤدوقه داق ۱۲۱

 Təpə dalısı یسیتپه داق ۱۲۲

 Daş dalısı یسیدا  داق ۱۲۳

بو لو یداق ۱۲۴  Dalı çubuqlu چود

 Seyid kəmər dalısı یسیدکمر داقیس ۱۲۵

  Ağdaş dalısı یسیدا  داقآغ ۱۲۶
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 Qaya dalısı یسیل داقی ل ۱۲۷

حون  ۱۲۸  Uzun yalın dalısı یسیلل داقیاود

 Gen çay ağzı یآغز یگئن چل ۱۲۹

 Yapa ağzı یلپل آغزی ۱۳۱

له دره آغز ۱۳۱ ه 
 
 Qəcələ dərə ağzı ی 

 Çimənlicə ağzı ینه آغزیمنلیچ ۱۳۲

 Gen nav ağzı یگئن نلو آغز ۱۳۳

 İydəli dərə ağzı یدره آغز یقدهییا ۱۳۴

 Ayı dərəsi ağzı یآغز یسدره ییآ ۱۳۵

دهیا ۱۳۶  İstanbul cədəsi (یسنلّده) یسسکلنبول ن 

ده ۱۳۷ ح ن  دهنیلسی) یسدود  Duz cədəsi (Yasin cədəsi) (یسن 

 Xan çayı ییخلن چل ۱۳۸

 Gen çay یگئن چل ۱۳۹

 Maman çayı (küçə adı) (یکوچه آد) ییململن چل ۱۴۱

 Taxt altı یتخ  آقک ۱۴۱

 Göl Altı یگؤل آقک ۱۴۲

 Xanlıq bağ altı ی  بلغ آقکیخلنل ۱۴۳

 Arx altı یآرخ آقک ۱۴۴

 Hamam səkgiləri یقری لملم سکگ ۱۴۵

غلرن ۱۴۶  Zoğalanın səkgilər قرین سکگیحو 

 Səttar üstü سّکلر اوسکو ۱۴۷

 Çeşmə üstü چشمه اوسکو ۱۴۸

 Daş üstü دا  اوسکو ۱۴۹

 Təpə üstü تپه اوسکو ۱۵۱

 Xanlıq bağ üstü   بلغ اوسکویخلنل ۱۵۱

 Gədik başı ی  بلشیگد ۱۵۲

رق بلش یگؤ ۱۵۳  Göy bulaq başı یبود

رق بلش ۱۵۴ ر بود  Şor bulaq başı یشو 

 Kəhriz başı یز بلشیکهر ۱۵۵
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 ی یز ۱۵۶
 
 Qızıl qəyələr başı یقر بلشهی   

بو لو بلش ۱۵۷  Çubuqlu başı یچود

 Qələməli bazı یبلح یق لمه ۱۵۸

 Ağ bazı یآغ بلح ۱۵۹

حون  ۱۶۱  Uzun yalın bazı ین بلحیلقیاود

 Naxır bazısı یسیر بلحینلخ ۱۶۱

 Qızıl gədik  ی  گدی یز ۱۶۲

 Bazar gədiyi یگیبلحار گد ۱۶۳

 Gödülə gədiyi یگیگؤدوقه گد ۱۶۴

 Xanı gədiyi یگیگد یخلن ۱۶۵

 Nərməsər gədiyi یگیسر گدنرمه ۱۶۶

 Ağ Hüseyn demi gədiyi یگیگد ین دئمی سآغ ۱۶۷

 Ara gədik  یآرا گلد ۱۶۸

 Bala gədik  یبلر گد ۱۶۹

۱۷۱  
 
 Qəyə kəhrizi یزیه کهری 

ره کهر ۱۷۱  Bərə kəhrizi یزیب 

 Xanlıq Bağ kəhrizi یزی  بلغ کهریخلنل ۱۷۲

 Çavuş kəhrizi یزیچلوو  کهر ۱۷۳

 Təzə kəhriz زیتزه کهر ۱۷۴

 İslam abad kəhrizi یزیاسالم آبلد کهر ۱۷۵

 Osman kəhrizi یزیعثملن کهر ۱۷۶

ن ۱۷۷ م   Həməni kəhrizi یزیکهر یه 

لبه ۱۷۸
 
لک  Kəlbə məlik kəhrizi یزی  کهریم 

 Kürd Həsən kəhrizi یزیکورد  سن کهر ۱۷۹

ر کهر ۱۸۱  Şor kəhriz زیشو 

 Kənd gölü کند گؤقو ۱۸۱

 Təpə gölü تپه گؤقو ۱۸۲

 Qızıl düz gölü   دوح گؤقوی یز ۱۸۳

 Təzə kəhriz gölü ز گؤقویتزه کهر ۱۸۴
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 Çavuş gölü   گؤقوچلوو ۱۸۵

 Xan gölü خلن گؤقو ۱۸۶

ر گؤقو ۱۸۷  Şor göl شو 

 Ağ bulaq آغ بودرق ۱۸۸

 Üç bulaq اوچ بودرق ۱۸۹

 Qara bulaq  لرا بودرق ۱۹۱

رقیسر ۱۹۱  Sərin bulaq ن بود

رق یداشل ۱۹۲  Daşlı bulaq بود

ر بودرق ۱۹۳  Şor bulaq شو 

رغ ۱۹۴ نل بود  Qoca bulağı ی و 

رغ ۱۹۵  Qızlar bulağı ی یزرر بود

رغ ۱۹۶  Məmədcan bulağı یممدنلن بود

رغیمش اسملع ۱۹۷  Məş İsmayıl bulağı ی  بود

رغیر  ۱۹۸  Rəhim bulağı یم بود

رغ ۱۹۹  Məmməd bulağı یمحمد بود

رغ ی سن وککلبه ۲۱۱  Kəlbə Həsən vəkil bulağı یبود

رغ ۲۱۱  Kəlbə Əsgər bulağı یکلبه عسکر بود

رغ ۲۱۲  Malla bulağı یملقال بود

 Böyük gözə وک گؤحهیبؤ ۲۱۳

 Malla gözəsi یسملقال گؤحه ۲۱۴

ی گؤحهیاص ۲۱۵  Əsil bəy gözəsi یس  ب 

خور گؤحه ۲۱۶  Çuxur gözələr قرچود

 Alovun gözə آقووون گؤحه ۲۱۷

 Dem bağ دئم بلغ ۲۱۸

ممد بلغ ۲۱۹
 
 Kəlbəmməd bağı یکلبه ا

 Xanlıq bağ   بلغیخلنل ۲۱۱

 Dərə bağ دره بلغ ۲۱۱

 Kürd Həsən bağı یکورد سن بلغ ۲۱۲

 Əlibəy bağı یبلغ یب  یعل ۲۱۳



11 
 

 Ağ daş آغ دا  ۲۱۴

 Əli daşı یداش یعل ۲۱۵

 Abbasın daşlar ن داشالریعلببلس ۲۱۶

 Qəcil daşı ی  داشی ه ۲۱۷

 Gerçək daşı یگئرچ  داش ۲۱۸

 یس ۲۱۹
 
 Seyid kəmər qəyəsı یسهیدکمر  

ربلن ۲۲۱  ی ود
 
 Qurbanın qəyələr قرهین  

 ی یز ۲۲۱
 
 Qızıl qəyələr قرهی   

  یقعملمه ۲۲۲
 
 Əmmaməli qəyə هی 

 İlanlı dem دئم یالنلیا ۲۲۳

  Böyük dem وک دئمیبؤ ۲۲۴

 Seyid demi ید دئمیس ۲۲۵

رد دئم ۲۲۶  Polad demi یپو 

 Qaşqa dem لش ل دئم  ۲۲۷

 Daş qabağı یدا   لبلغ ۲۲۸

۲۲۹  
 
 Qəyə qabağı یه  لبلغی 

 Dəhnə qabağı یدهنه  لبلغ ۲۳۱

 ی یز ۲۳۱
 
 Qızıl qəyələr qabağı یقر  لبلغهی   

ق ۲۳۲  Əvliyə qabağı ر(یدیکوچه آد) ی لبلغه ییاو 

 Züvrünçək qabağı یحوورونچ   لبلغ ۲۳۳

 Dizə qabağı ر(یدیکوچه آد) یزه  لبلغید ۲۳۴

 Köhüllər qabağı یکؤهوقلر  لبلغ ۲۳۵

 Bəndlərin qabağı ین  لبلغیبندقر ۲۳۶

 Qabaq Təpə  لبلق تپه ۲۳۷

 Xan Əmir Təpəsi یسر تپهیامخلن ۲۳۸

 Bayir Təpəsi یسر تپهییبل ۲۳۹

سکلن تپه ۲۴۱  Bostan Təpəsi یسبو 

 Çavuş Təpəsi یسچلوو  تپه ۲۴۱

رو هو تپه ۲۴۲  Qoruqcu Təpəsi یس و 
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 Göy dik  ید یگؤ ۲۴۳

 Şeytan dikgi کوچه() یکگیدبلنیش ۲۴۴

 Möhsün dikgi کوچه() یکگیمحسن د ۲۴۵

 Xatıncan dikgi یکگین نلن دیخلت ۲۴۶

 Gödülə dibi یبیگؤدوقه د ۲۴۷

 Tək iydə dibi یبیگده دیت  ا ۲۴۸

 Gədik dibi یبی  دیگد ۲۴۹

 Təpə dibi یبیتپه د ۲۵۱

 Qızıl daş dibi کوچه() یبیددا  ی یز ۲۵۱

ت د ۲۵۲  Tut dibi یبیتود

 Tək ərik dibi یبی  دیت  ار ۲۵۳

  Tək söyüd dibi یبیود دیت  سؤ ۲۵۴

 Zərişlər dibi یبیشلر دیحر ۲۵۵

 Kəlbəsgərin iydələr dibi یبیقر دگدهین ایکلبه عسکر ۲۵۶

 Daş dizə زهیدا  د ۲۵۷

 Sarı dizələri یقرزهید یسلر ۲۵۸

 Kən kən dizəsi یسزهیکن د -کن ۲۵۹

وقو  ود یح ۲۶۱  Zınqırovlu quyu وین یرو 

 Xarıldayan quyu ویلن  ود یلدایخلر ۲۶۱

 Mislim quyuları یورریمسلم  ود  ۲۶۲

 Maman navı یململن نلو ۲۶۳

 Müşüd (Mürşüd) navı یمرشد( نلو) موشود ۲۶۴

 Gen nav گئن نلو ۲۶۵

 Qalqanlı nav نلو ی لق لنل ۲۶۶

 Bənövşəli nav نلو یقبنؤوشه ۲۶۷
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 «یآدالر یخین تاریلرنده کوچهیمئش»

 Naxır küçəsi یسر کوچهینلخ ۱

 Aşağı küçə کوچه یآشلغ ۲

خلری ۳  Yuxarı küçə کوچه یود

 Sümük küçəsi یسسوموک کوچه ۴

 Dalı küçə چهکو یداق ۵

 Maman küçəsi یسململن کوچه ۶

 Bazar küçəsi یسبلحار کوچه ۷

 Döngə دؤنگه ۸

 Bədəl Döngəsi یسبدل دؤنگه ۹

 Dəyirman qabağı یرملن  لبلغیید ۱۱

 Dəyirman başı یرملن بلشیید ۱۱

 Hacı Qafar küllüyü وی لج  لفلر کوقلو ۱۲

 Aşağı hamam yanı یلنی لملم  یآشلغ ۱۳

 Göl başı یگؤل بلش ۱۴

ق ۱۵  Əvliyə qabağı یه  لبلغییاو 

 Qızıl daş dibi یبی  دا  دی یز ۱۶

 Gilif üstü ف اوسکویلیگ ۱۷

 Dərə nav دره نلو ۱۸

 Möhsün dikgi یکگیمحسن د ۱۹

 Şeytan dikgi یکگیبلن دیش ۲۱

خلری ۲۱  Yuxarı məscig qabağ یمسهد  لبلغ یود

 Taxt altı یآقکتخ   ۲۲
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 تورکه درمانالر() امچیلیک
 توپالیان: نفیس سینافر 

 
 

، اورمولو، 0115م ایلی وآذر مسککککن جوان، دوغقۀاینۀاق شۀۀخ : 
 رمتلی آناسیؤح ینتوپالیان

 
 

 رلدن کئچیریرمیشی حامامدا تییهنگونلو  کؤرپه 01  سۀۀاوا اوشۀۀاغی چیرتماق 
جه لهالر. بئه( یانی اوشککاغی باشککدان آیاغا چیرتارمیشتییه یوخسککا کسککیجی بیر یاراق ایل)

 کؤرپه اوشاغین تنینده قاالن کیفیر قانالر آخیم گئدرمیش.
 چیرتاندان سونرا اوشاغین تنینه خینا چکرمیشلر.

     
 بئیین دامارالرینین پارتالماغی اوچون باییالن آدامین باشکککینا سۀۀالماق سۀۀولوک  

الختاالنمیش کیفیر قانالری امَر ، قانین دورولماسی ایال سکولو  سکاالرمیشکالر. سولو  
 نین دوزگون آخماسینی ساغالیار.قان دوالشیمی

 



17 
 

 کورَ  آغیریسککی و سککویوق دَیمه آغیریالری اوچون پامبییی نفته یا کوپه سۀۀالماق  
ه پراندان سککونرا یاندیریم بیر کوپه ایچینده گزدیریم کور  و بئله باسککارالر. کویآلکوال بات

 سالماقال دامارالرین گریلیمی آزالیر، قان دوالشیمی دامارالردا هیزالنیر.
 

    
 
 :اومماق بیر زادی اوموب، ایسکککتمک آنالمیندادیر. بیریسکککی بیر زادی چوخ  اومماق
لیکده هبو خست لیک اوالراق دا تانیمالنیر.اومار. اومماق بیر خسکته ییم آرزیالیاندا اوناایسکته
 ...( دیش، دؤش و) آغیرایار. نین بیر پارا یئرلری شیشیمکیشیلرین تنلری قادینالرال

 نین ندنینی نئجه بیلیرلر؟ائل ایچینده بو شیشمه و آغیری

و او  سککیقوخوسککونون( بیر آندا بیرینه دَگمه) نیننین اییسککیگئنلده بیر دادلی یئملی
او چاغ او یئمعین الده آما  سکککیولو ایسکککتمهیآدامین او یئمکدن چوخ خوشکککالنیم و گؤ

 رییا یوو آچار.یاولماماسی او آدامی اومدورار. اومماق آدامین تنینده شیشه و آغ
دوروم( دوروملرلر، دورمکک ایچینه اوموالن ) و  دورمککیسکککی اوچون بیر بؤبونون کئچمکه

 ماییلی یئمک قویارالر یا دا نئچه قونشککودان یئمک توپالیی -ری دادلیییئمکدن یوخسککا بیر آی
یرلر  دا دئ-کورَگینه( دورمعی چاالرالر. چاالن) سکککونرا گیزلینجه اومانین دالینا دورمعه قویارالر.

 آغیریالر چکیلر. یاواش یاتار و -لیکه شیشلر یاواشبئله« گتیردیم اومدوغویون»

 نین بیر باشقا یولو دا قیچی اودوملو بیری دیر.سیاومماغین کئچمه

چی اودملو اوالر. اؤرنک اوچون بیر قادینین اومماق سونوجوندا نین قیآراز چاییندان کئچه
م اونون دؤشونه باسی آیاغینیدؤشکو شکیشکمیش اولسا قیچی اودوملو بیری گلیم یاواشجا 

 جه گئت.دئیَر  نئجه گلیبسن ائله
 سینه اینانارمیشالر.جه شیشین یاتماسی و اومماغین کئچمهبئله
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 سککاالرمیشککالر. سککولو  باشککینا آدامین پارتالیان امارید بئیین :قاناماسۀۀی بئیین 

سینی جه قانین الختاالنیم دامارالرا قاریشیم بئیینه ضرر وئرمهبئله میماَ قانالری سولوکلر
 .ییرمیشلراؤنله

 کوله یاندیریم (سککینیتیکه جیندا) بئزی سکککیاَ تیکه بیر  قانامایی دوردورماق 

 دوردورولورموش. آخماغی قانین جهبئله میشالرباسار ستونهوا یارانین ییمبله

 سالالییرمیشالر. تندیره قیچی یاخیم دارمان -داوا تورکو  آیاق آغیریالری 

 چکرمیشلر. بورونا توستوسونو یاندیریم بئز  قاناماسی بورون 

 خمیر دیشین هووونو یاغلی باغالرمیشکالر. خمیر  سکاری یاغلی(آبسۀه) هوُوو دیش
 چکرمیش.

 َدؤشرمیشلر. تاَآغیرییاندا  ریمگؤوَ یئری بیر بیرینین  سیهرمدری گؤو 

 یانینا  سوخوب بوغازین ایکی بوغازا بارماغینی آغیریسی اوچون آند   بوغازبوغاز باسما
 باسما دیر. باسارمیشالر بو ایشین آدی بوغاز

 دوز اقاشککیی تخته   دیلچک دیل اوسککتونه اوتورانداوشۀۀمهد دیلچیک() دیلچک 

 قایتارارمیشالر. یئرینه ایله ضربه بیر دیلچعی کیچیک ووروب

 بئزه کتان بیر سککونرا دان-سککاالن یئرینه القیمیجی اؤزو یوو  باتما / قوموجقیمیج 
بو قیر سوموگو بر  ساخالییم  یاپیشکدیریرمیشالر. یئرینه اوالن قیمیجی بئلین یاخیم قیر

 یئنیدن یئریندن چیخماسینی اؤنلرمیش.

 بورورموشالر. ده-ات یؤنونعباسیم؛ سا بارماقال اوستونه گؤبعین  سیوشمهد گؤبک 

باغالرمیشالر. بیر داها یولو دا ایلک سحر  اوستونه گؤبعین بر -بر  سوغانی سکونراسی بیر
 نی پوفلرمیشلر.میش بیر بؤیو  شوشه کوپههئچ زاد یئمه

 بئلینی، خاستانین توسو ایلهوا ورآغیریالری اوچون کؤم دگمه سویوق  کؤمور اوتوسو 

 دیرمیشلر.ایستیله کورگینی و قیچینی
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 دبلر مراسم،
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  سازاق() یلیعبد یهرق. یغیقوچ قوربانل یزالراق یآداخل ●

  یمحمد احسان .یدبلر یائولنمک و تو یندهکند یبید آیران ●

  (یجولفال) یظفرم یدرضاحم. و ده روز اول محرم در جلفا یچهل شمس دهه ●

  یارقن یاوجاق یمحمدعل. یننم یارقن یدر روستا یعزادار آیین ●

  خادملو یدرح. چوقارتما کوسا ●

  شازند یمولو یرمهندس ام. (یسگئجه یئددی) هفت شب ●

 زادهیجواد ول . یفال مینجیق ●
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 یغیزالرا قوچ قوربانلیق یآداخل
 سازاق() یلیه عبدیازان: رقی

 

 لیوقوربان قوچ قیزالرا آداخلی بکایرامیندا ده قوربکان بیری گؤزو دبلرینکدن لیمیزینائ

 ییم،زهبَ خینا ایله قوچو ساچارکن، ساچالرینی گونش سحر گونو، بایرامی قوربان آپارماقدی.
نن دوزومله یا دا باشینی، قندین کله دئیه شیرینلیک بوینونا سالیم، قیرمیزی شاو چیعنینه

 تدول وار بوینوزونا او بیری گوزگو، اوچون آیکدینلیو بوینوزونکا بیر ییکم،نوغولو آسکککال
 .سکککاالرالر خورجون بیر بئلینه م،یتاخ ینهیقیزیل هد آلدییی اوغالن بَی سککی،نیشککانه
   ولدوروالر.د پایال آلدییی نیقوهومالر ده قرفینی ، باشقالیلرلهیئمه بیرقرفینی خورجونون

 
 قیزین رلر.یسسلند ال قاپینیقاواو -یتو آپارارالر. ائوینه آتاسی ینقیز یآداخل یییقوربانل

 ایچری م،دئیی گلدین خوش قونشوسونا -قوهوم گلن لهبَی و بَی چیخیم، قاپییا آناسی -آتا
 آیدینلیو خاتین گلین یَر.گؤزله یندا دوروب گلینیانیقوچون  یعیردیده گت یح یبَ آالرالر.
اخیم، او ب گوزگویه کی بوینوزوندا ردر، سککونرا قوچونیچیقوچا ا یمگتیر سککو ر قابدایدئیه ب

 ینهیککقیزیککل هککد بوینوزدان بکیکری
 آلککدییی دئیککه دولککت -وار گؤتوروب،
وئرر.  خل ت یهبَی کؤینعیی یا آرشککین
دا  یا آتاسککی گلینین یا یینبی سککونرا
 قوربانی ر باشکککقا آدامیگلن ب الینکدن
 کسککر. ینیباشکک دؤندریم قرم قیبله
 قانا، فیشکککقیران بوغازیندان وربانینق

قورخککان  گکؤتکوررلکر، تکوتکوب قککاب
 گؤتورمک اوشککاقالرین قورخولوقالرین
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 یعینایلی سککونرا، دوشککندن جاندان ویقوربانل کسککیلن. اخارالری نایآنلینالر قاندان اوچون او
 ییبَی لینلهندان گیوب اورتاسیئره قوی یده باشر فاصلهین بیم  ن آییریمیبدن باشی ووروب،

 نشککوقو -قوهوم ، اورادا اوالنیمیحاضککیرالنانا ک یسککویولوب ات دریسککی گئچیررلر. قوربانین
 لنگ گلینه ائدیم، میل میوه شککیرینی، شککربت، چای، ائدررلر. چاغیر -چاو توتوب، یاللی
 و توتارالر پای قاپییا یئدی اتدن حاضکککیرالنان سکککونرا دئیرلر. مبار  باخیم لرهخل ت

 اغولالشیمس یئیم بیرلیکده ناهاری بیشیررلر، شکورباسی ات دا یا کبابی شیشک اورداکیالرا
 آلینان وناوچ بَی توتوالر. یئری خونچا قرفیندن گلینین سونرا، گئدندن قوهومالری یینیبَ

 ائوینه بَی هایل قونشو قوهوم -ایسکتیین بؤلوب یاری اتی قاالن قوربانلیقدان بیر ده خل تلری

 یرلکله لحظهیشکککنل ائدیم چاغیر -چاو سکککونرا آلیناندان تحویل فیندنقر یبَ آپارارالر.
 ر.چاتدیرارال باشا ئمکلهیلن یریبیش لهیات ا گلن قوربانلیقدان آخشامی ررلر.یکئچ
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 کندینده 0آیران دیبی
  یدبلر  یائولنمک و تو 

 محمد احسانی
 
 
ورماق، له قیر، عایدیلشلر گؤرولمهیا یلتمک اوچون اسکاسلنلتمک، گؤزویریشک یشکییاشکای

، محبت، یسئوگ یسکنورهین بینلهیر. عایدیرین بینیواحدلر یاجتماع یائولنمک ان اسکاسکل
و  یق، سئوگسه دوستلویا یلرله ایلعیین اوستونده قورولوب. عاینیعیرلین بیانس و کؤنوللر

(، یعیلخوشککبخت) ن موتلولوقوینیشککین و کیر. قادیبدیلرله فورماالشککمکیسککئو -میسککئو
 یر کیلر. ائولنمک اوچون چوخلو دبلر واردیندن گؤسککتریسککجهیله قورماق نتیائولنمک و عا

  کیریریدا گتین آشاغین ائولنمک دبلرینیکند« یبیدرانیآ»تپه ز بوردا عریانیب
 

 گئتمک یالف: ائلچ 
ر یب یعیر، سئودقورتاراندان سونرا ائولنمعه ماراق گؤستر یالتیقدان و تحصکیاوغالن سکربازل

نا یآتاس نیدا اوغالن یار، آناسیا قویله آرایا یسکیباج -آنا ینیسکتعیسکتسکه، ایآلماق ا یزیق
 یائلچ نهیز ائویلسکککه، قیقازانا ب ینین مربت نظریآدامالر یعیر. اوغالن مصکککلحکت ائتدیدئ

 ، اونالر اولماسککا اؤزو ... ی، خاالسککیو  آناسککین بؤیلک دف ه، اوغالنیعه، ایلیر. ائلچگؤندر
 یلریائلچ ده گئدن یسلهیز عاینه خبر وئررلر. قیز ائویشدن قاباق قیمگئدرلر. گئتمه یآناسک

ز یم، قیگئد یلرین ائلچیالمکاق اوچون قاباقدان تدارکلر گؤررلر. اوغالنیداهکا گؤزو قکارشککک
ز؟ یمسیم، سکوروشار کیآچماغا گل ینیر نفر قاپیندن بیز ائویچاالرالر، ق ینیسکین قاپینیائو

اؤز  ورون، ائویر  بویم دئیآچ ینیز؟ او دا قاپیرسککیمسککتهیا یر  آلاله قوناغیدئ یآدام اوغالن
ر نه اوچون لیندا اوالرالر. ائلچیله قوللوقالریوه ایو م یلکک دف که چاین ایلریر.. ائلچیزدینیائو
دا مصککلحت ائتمک اوچون واخت آالرالر.  یآناسکک -ن آتایزیرارالر. قیاونالرا آند ینیکلریگلد

                                                                                                                     
ر. بو کند دیکندلریندن یننسککینه باغلی هرزندات دهسککتانیآیران دیبی کندی مرند شککهرینین زنوز بؤلعه -0
 کیلومتر آراسی وار. 11ایله  شهر رانیناورندین شمالیرب یؤلونده یئرلشیم م
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گون  یکیر ایلشک. بشککاق و مصلحتیله دانیز ایمیزین قیرلر  اوچ گوندن سکونرا گلیرالا دئم
 وال ساالرالر. ی یلریراق. سونرا ائلچیزه چاتدیس ینیوخ جاوابیا یسونرا هن 
ن مربت یزیسترلر. قین این دا نظریزیم و قیشکیندا دانیاؤز آراالر یآناسک -ن آتایزیبو آرادا ق
آمما ) لریب یاخشکککیآتام  یمیر، صکککالحیدندهین اَلیم آتامیاریم اختیمنر  یاولسکککا دئ ینظر
 احتماال بو آرادا اوغالن) آنالر ینیشیش باش توتماز( اوندا آتا اؤز ایسکئومزسه اوندا ا یاوغالن
ر گئجه اوغالن یه بین دئیگونه سؤز قالماس یلر. سونراسهیستهیله گؤرمک ایر ایب -ریز بیا قی

نه یئوز ایدن قیئنیشککدن یلر اوچ گون اولمامیشککار(. ائلچیله دانیز ایو ق له گئدریا یآناسکک
مربت( اولسککا، مبار  اولسککون ) اولوملو ین جاوابینیز ائویسککترلر. اگر قیم، جاواب ایگئد
 نه قرارالشارالر. یگلمع یلریائلچ یشیم، سؤز کسمک اوچون گئجه کییدئ

وتو ر قیندن سککونرا بیئیرار، شککام یشککاما چاغندان نئچه نفر گئجه یاؤز آدامالر یاوغالن قرف
 -من قوهویاخیاوچ نفر  -یکیدا ایکن آتکاسکککیزینکه گئکدرلر، قیز ائویگوتوروب، ق ینیریشککک

 نده توپالنتییز ائویق ین آدامالریقرف یکیرار شکککام وئررلر. آنجاق هر ایندان چاغیقارداشککک
ر  یدئ یر آغساققالین بینیفو بئله باشالرنار، اوغالن قریشیشکارالر. دانیمجلس( قوروب دان)

ک. یشیزه گلمینیمعله، اوغلوموزو اوغوللوغا قبوو ائلهیا ین شکرعییمبریله، پیا ین آدیآلاله
نن یزیمیریب -رین ائد ، بیاؤزوموزه گل یزینیزیم قین خانیزیزده سککیز، بیرسککییلهیقبوو ائ

ن دا دا اوغال یآتاسن یزیشاق؟ قیندا دانیو حاققین، باشکلیز کبیسکیقوهوم اوالق؟ اگر راضک
لرده مسئله یریو و آین و باشلیرر. سونرا کبیلدیب ینیییرلیز دا! دئمکله، حاضیر، قیندیزیسک
دا  ینیرارچمک قیا ینیریگونو ش یگونو  بته گئتمک و سونراک ییا چاتارالر. صاباحیلیراضک
 اشا چاتار.ق بنجاییییرلر یرلر، سونرا مبار  اولسون دئیئیم، یآچ ینیریردا شیارالر. آخیقو
 

 ب: ثبته گئتمک 
، یسا خاالی) یآناسک -ز آتایله و قیا یسکیا دا باجیگونو اوغالن آنا  یسکین صکاباحیییشکیدان
ر پارا ینا گئدرلر. بیمک اوچون ائولنمک دفترخاناسکککلهیله شکککهره  بت ائیو ...( ا یسکککیبیب

ا قورتاراندان سونر یشککلریشکاتدان سکونرا دفترخانادا عقد اوخونوب،  بت اولونار.  بت ایآزما
 دارالر.ییم، کنده قایشکککان اوزوگو آلینه نیرلریب -ریب یسکککیکیم، هر ایککده بازارا گئدیرلیب
ده  ائوده توتورالر، بئله ینیمیدن سونرا عقد مراسزالر  بتیق -اوغالن یسکه ب ضکیا یندیا)

رالر. دفترخانادان م، ائوده آچایه ائدین شهردن کرایسکن بزرلر آماده عقد سکوفرهیعقد اوتاغ
م، یو ائدیقارداش شککادل -ار. اوردا اوالن قوهومین اوخوین عقدیز و اوغالنیم، قیمالال ائوه گل

 رلر(یمبار  اولسون دئ
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 چمکیا ینیریج: ش 
ئمکدن یرار. شام یگئجه شکاما چاغ ینیو قونشکوالر ینیقارداشک -اؤز قوهوم یاوغالن قرف

م ییلئمهنه گئدرلر. دیز ائویگؤتوروب، ق ینیریوزو  و ش، شاو، اش کله قندیر بزنمیسونرا، ب
ر یب یم چوخ گؤرملیم، شککککام وئرر. بو مراسکککیککریچککاغ ینیده اؤز آدامالر یز ائویق یک

وئررلر. آغ  ینککا چککایاوغالن آدامالر ین آدامالرینیز ائویلککک دف ککه قیر. ایمککدیمراسککک
نا ین قاباقالرینین و قارداشالرینیالریین، داینیلرین، عمینین آتاسین و اوغالنینیسکاققالالر

ان ام  نهیئریم، یچیا ییقدان سکککونرا چایشکککیر آز دانیارالر. اونالردا بیقو یچکا یرنعل یکیا
ز ینیری، شیز هانیقندر کلهینه دئیساققاو، اوغالن قرفر آغیندن بیز قرفیوئررلر. بو واختدا ق

ر یندن بیارالر. اوغالن قرفینا قویورتاساونون ا یقندش کلهینیلمر سوفره آچیم بزهی؟ بیهان
رار. یندیله سکککیش ایر چکیب یقندر پارا شکککوخلوقالر ائتمکله او کلهیم، بیکنفر قکابکاغکا گل

توروب، آپارار گؤ یریاوشاقالردان ب ینیسککهیچیک تیک ریندن بیلرکهینان تین سکیقندکله
اوالن  یشاخی یم، گولرلر، سسییسده دئیندان ان ام آالر. سونرا مجلین آناسیزین و قیاوغالن
ر یئمکدن سونرا، بی ینیریش یتوتار و هام ینیریش یاوخودارالر. بو چاغدا اوغالن قرف یآدام
 ار.که مجلس باشا چاتیلاالر! بئلهیین، قوشا قاریسلهیرلر آلاله مبار  ائیم، دئیچیا یچا
 

 د: پارچا گوتؤرمک 
له یا یاخین خانیم قوهومالرینین بیری ای یسیندن سونرا اوغالن اؤز باجیمیمراس ینیریش
 زا گئییم پکالتاری،یگؤتوروب، بکازارا گئکدرلر سکککونرا ق ینکدا اوالن آدامیانیکو اونون  ینیگل

اوسته  -رغا و ... آالرالر. بو گئییم پالتارالرینا اوسکتی، قولباغ، سکیباغونیل بویزیباشکماق، ق
ن یزیق نا وین قوهومالریاخینا و یسککیؤز آنا و باجندا دا اوغالن ایانین یپارچا دئیرلر. بو پارچان

م یخان یگون اوغالن ائو یدارالر. اونون صککاباحییآالر، سککونرا کنده قا ینا پایسککیآنا و باج
ز یکده قیرلیچمداندا ب یکیا -ریب یملرییگئ یقالریشککارالر آلدییییم، ینا خبر وئریقوهومالر

باتان م گونیبو مراسکک) نه خبر وئررلریز ائویق ینیرلنه آپارارالر، البته اوندان قاباق گلمکیائو
باشککا چاتار، هر کس اؤز  یباتان چاغا اوچ سککاعات قاالن باشککالنار و گونی یکیندان ایچاغ
ز ینیاللر و وئرر.یلیایا یر جوت جوراب یرنلره بیگت یچمدانالر ین آناسککیزینه قاییدار.( قیائو
ا ی یسکککین باجیاوالن اوتاغا آپارارالر. اوغالن قوناقالر یر. سکککونرا چمدانالرین دئیماسکککیآغر

تو اوسکک یملرییگئ یقالرینه آلدیم، گلیآچ ی( چمدانیسککمسککهین کیاخیآنجاق ) یخاالسکک
ندا اوغالن یانین یقوناقالر یهکام ین دا آنکاسکککیزیر و قچوخ قونکاقالرا گؤسکککتر -اوْرتولو آز
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ا قیسمت نیقالرین و آلاله ساغلیسکلهیم قوناقالردا آلاله مبار  ائیندن تشککر ائدر. خانیقرف
اورادا  ین دا قوهومالریزیق نککدن گلن قونککاقالر ویرلر. سکککونرا اوغالن قرفین دئیسکککلکهیائ
قوناقالرا  ینجاقدا اوغالن قرفیییینارالر. بو یم، اویم، چالیک ائدیکده شککنلیرلیم بیشککیییی
 یندیدارالر. ایینه قایائولر م، اؤزیین دئیسلهیالر. سکونرا قوناقالر آلاله مبار  ائیپا ینیریشک
 -تن زاماندا اوغالنا کوْ یاخیا یا تویر مدتدن سونرا، یده ب یز قرفیاولوب، ق یباشکل یکیدب ا

ه گلرلر. نیم اوغالن ائویشییییله یا یم، قوهومالریپالتارالر آل یریشلوار، جوراب، کراوات و آ
 ر.دارالیینه قایاؤز ائولر م،یین دئیسلهیک توتارالر. سونرا آلاله مبار  ائیر شنلیب

 

  یغیاق آشما قوناقلیقالماق و آ یر: آداخل 
 یکیقاالرالر. بو آرادا ا ینه قدر آداخلیمیمراسکک یندان، توین  بت اولماق چاغیله گلیا یبَ

و  ینیسکککیو باج ینیآناسککک -، آتاینی، گلیآناسککک -ن آتایلک دف ه اوغالنیو اوالر. ایقونکاقل
 ررلر.ه وئیر هدیله بیآچما عنواناقینه آیقدا گلیرارالر. بو قوناقلیقوناق چاغ ینیقارداشالر

 -یو بککاج ینیآنککاسککک -ن اؤزون، آتکایاوغالن یز ائویر هفتککه سکککونرا، قیدؤنکه ب ینجیکیا
وئررلر.  هیاونا هد یناناسییو قا یناتاسکیین قایرار و بو دف ه ده اوغالنیقوناق چاغ ینیقارداشک
 لشرلر.یمیو صمیله آرتیا یلرریب -ریله بیعا یکیکه ایلبئله
 

 ه آپارماقیس: جاهاز 
کله یلوار. بئله یه آلماغا واختیا قدر جاهازیندان، تویاوالن چاغ یآداخل یزی، قیز آتاسککیق
ن یدا جاهازین قوهومالریاخیو چوخ  ین قارداشککالریزیآالرالر. بو آرادا ق ینهیآز جاهاز -آز

نه یز ائویق یسلهین عایگون قاالن اوغالن یکیا ایآنجاق تورارالر. یم آرتیه آلیر هدیاوستونه ب
ز گلیا یخبر وئررلر ک و وئررکن اوغالن یلیآپاراق. اونالردا راضککک یم، جاهازیکجکازه وئرسکککَ

سکککت گؤتوروب یر لیندن بیسکککهین جکاهازیزیم، قیکنکه گئکدیز ائوینکدن نئچکه نفر، قیائو
الر. سونرا نده ساخاللیاؤزلر یننسخه ینجیکیم، اینا وئرین آتاسیزیر نسخه قیارالر. بیامضاال
 یردر آز قاباق گلیشدن بیمن گلمهیه، گلیم جاهازیارالر. قدیینه داشکیاوغالن ائو ینهیجاهاز
 یاهازم جیا قاالن. قدیاوچ گون تو -یکیا دا ایگونو ناهاردان قاباق آپارارالر  یلر تویندیآمما ا

 یرین بینین قوهومالریاخیا دا ی یارداشکککک قیچین کیزین اوسکککتونده قیییآپاراندا صکککاند
ندا دوروب ان ام یانین یسکککه چمدانیا یندی. ایندان ان ام آالردین آتکاسکککیاوتوروب، اوغالن

 آالرالر.
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 یملریسولدیش توتماق مراس -ق آپارماق،حنا توتماق و ساغدیشیع: باشل 
ر یان گؤتوروب بن قوهومالردیاخینفر  یکیا -ریب ین آتاسکککیر آز مدّتدن سکککونرا اوغالنیب

نجاق ییییر یکله بیلرار، بئلهیسککاققاو چاغر آغیدا ب ین آتاسککیزینه گئدرلر. قیز ائویگئجه ق
م، ینا وئرین آتاسیزیندا قیو عنوانیر مبلغ پوو، کندده دب اوالن باشلیب یآتاسک یقورارالر. بَ

 ینیییلیؤز راضا ین آتاسککیزیتوتوب، آپاراق. ق یزه تویمینیر اجازه وئرسکز فالن گون گلیدئ
 وال ساالر. ی یم، قوناقالریریلدیب

اوچون تدارکلر گؤررلر.  ی، تویز ائویگونونه قدر اوغالن و ق یبو گؤروشکککدن سکککونرا، تو
الردا یوو تیلر، آشیرردیو گتیالرا آشیم تویقد) انالرال قرارالشاریچاالن و اوخو یاوغالن چالی
ندان؛ ین قهرمانالرینیک داسکککتانالریکلورن فولیجانیش و آذربایارمیم، اوخویکقوپوزون چکال

و مجنون و خککان  یلیدن، لو کرم یدن، اصکککلیاؤرنککک اوچون  کوْراوغولودان، قوْچککاق نب
نا یقارداشککک -قوهوم یهام ینیش کارتالریریش( و چاغیرمیدان و ... دئیچوْبکاندان و سکککارا

 توتوالن یاوسککتونده تون یکارتالر) راریچاغ ینیده اؤز قوهوم قارداشکک یز ائویدارالر. قیداغ
ش یریاغرمعه چین گتیئمعه و گلیسه ناهار یا، صکاباح ایم، گئجه حنایلیازی ین آدرسکیئری
ر. کندده حنا آدالنا یسککحنا گئجه یسککرمه گونونون ائرته گئجهین گتیکله گلیلالر( بئلهیازی

الر. در چاالرنه قیسیاریان گلر. شکامدان سونرا گئجه یاوخو م،ینه چالیاوغالن ائو یسکگئجه
 مینادیاو ینکدان گلن قونکاقالریاخیک -قکارداش، اوزاقکدان -اولوب قوهوم ییبَ یر نفر تویب

حنا ) رر.یداها شکککنلند یوب، مجلسکککیندان اوخویالریو  ائل ماهنیاوخودار. خواننده ده بؤ
 یار چیشکامدان سونرا ب ینین جاوان قوهومالریاخیرگون قاباق اوغالن اؤز یندن بیسکگئجه
ه اوغالن م گؤررلر(. او گئجینا آلیونالریکده بویرلیب ینیشککلریون ایرار. اونالر تویمعه چاغچیا
کله یلش سککئچر. بئلهیسککولد -شیندان سککاغدیولداشککالریا دا یندان ینفر قوهومالر یکیا

ن ییو بَ یینادارالر. خواننده ده بَیله اویش ایش و سککولدیسکاغد یینده بَیدؤورسکک 01سکاعات
ه باش وئررلر. بییلهیائ فیت ر ینیآتاسکک ونرا ر آز سککیم، ان ام آالر. قوناقالردا اونالرا هَشککشککَ
اق ارالر. سونرا اوزینایله اویش ایسولد -شیله سکاغدیم، بَیدانا گلیم ین قوهومالر هامیاخی

ز ینده قیر دسککته گوو الیده ب یم، گئدرلر. بَیین دئیسککلهیالن آدامالر آلاله مبار  ائییسککا
اب حنا ر قیشکامدان سونرا، ب یم قوهومالرین خانیاوغالن یر کیدیرمالیبوردا آرت نه گئدر.یائو

م، ینای، اومیچال یمینه گلنه کیز ائوینکه گئکدرلر. اورادا اوغالن، قیز ائویککده قیرلیتوتوب، ب
 -ریز بیه قلیر اوتاقدا اوغالن ایم، بییالینه گلنده اونو قارشککیز ائویک ائدرلر. اوغالن، قیشککنل
ن یاخیار. دیینا قایانین ینینه قوناقالریاؤز ائو یاخکارالر. سکککونرا بَیکنکه حنکا ین اللرینیرلریب
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نه یچیررلر، ایا گتیاورتا یر قابدا اوالن حنانیله ائوده اوتوروب قاباقجادان بیقکارداش ا -قوهوم
لر سککهمیلن کییا سککئچیشککلیسککولد -شیرارالر. قاباقجادان سککاغدیشککدیم قاریر سکککه آتیب

ارماغا آخت ینم سکککهییاوچ سککا -یکیر اینه سککوخوب، اوتورانالر بیچین ایحنان ینیبارماقالر
ش یلدسه سویا یسککیریش، او بیلسکه او سکاغدیتئز تاپا ب ینسکه سککهیم ایباشکالرالر. هر ک

 ینیریر شیاخارالر. سونرا بینه حنا یلر اللرسهستهیلر ده امسهیک اوردا اوالن کیلنار، بئلهیتان
 باشا چاتار. یمیچرلر. بوردا حنا مراسیا یام، چییئیم یآچ
 

 رمکین گتیگونو و گل یف: تو 
دن نکاهارا تدار  گؤررلر. ائرته یز ائوی، هم ده قیگونو سکککحر تئزدن هم اوغالن ائو یتو
رلر( یریئمک گتیدان قدا رستورانیآمما تازال) ررلریشکیئمک بیم یآشکپازالر( گل) الریآشکچ
 نا ناهار وئرر.یران قوناقالریم اؤز چاغیردن اوچه قدر هر کیساعات ب
الن اوغ یسکککون ائرته گئجهیم زامانالردا توی؛ قدیردیک آتام دئیرحمتل یم کییلدئمکه) 
وال یندان یسککیاریر نئچه نفر جاوانالردان گئجه یشککالر. بیرارمییماغا آدام چاغییاودون  یائو

 یدیاشسهیئتیم تئز ینو( هر کگو یتو) گون یسیشلر. صاباحییماغا گئدرمییدوشوب اوْدون 
ده  دان گلنلری. دالیو ان ام آالردیا دا آرتیکجوراب ونی یاقلیکبوْ -م، گوللویکن وئریاوْدونالر

رمَعه اودون یشکککیب ینیگئمهیاورتا کله گونیللر. بئلهیجوراب ان کام وئرردونیر آغ یز بیالنیک
شککلر یو االر. بیلدیشککییییبو دبلر  ینفت گلندن بر. آمما آغی. اوجاقالر قوروالردیشککاردیییی
ک اوچون گؤرونورموش، ان ام دا یر جور کؤمکلیش بلکه بیلمییز ان ام آلماق اوچون دئیالنیک

ا گؤره ش. بو سککؤزو بونیرمیلیمک و تشکککّر ائتمعه گؤره وئرلهیو( ائیتشککو) لندیرمهایسککتک
ن ینیرلریب -ریب س گونلردهیو پ یاخشککی یمدن برینده قدیکند« یبیدرانیآ» یم کیردیگت
 شارالر.(یاپیندن یال

پارماغا آ ینیز گلیز بیرسککیز حاضککی؛ سککینه خبر گلرکیز ائویندن قیبو چاغدا اوغالن ائو
ه نفر ر نئچیو ب ین آغسککاققالالرینیلک دف ه اوغالن ائویگَلَک! اونالردا اجازه وئررلر. سککونرا ا

ئر ینا ینده اوغالن آدامالریز ائویر. قنه گئدرلیز ائویله قیا یالرنیم، ماشیشییییجاوانالردان 
سترلر. یآپارماغا اجازه ا ینیندان گلین آغساققالالرینیز ائویچندن سونرا، قیا یر چایم، بیوئر

ر. بو کله اجازه وئررلیلبئله« نیسکککلهیر، آلاله مبار  ائیدزدهینیاجازه اؤز ال»رلر  یاونالر دا دئ
دن سونرا نیم، َبزَ یریندییگئ ینیئوه گئدر. بو چاغدا گلز اوالن ایسکتر، قیده اجازه ا یزامان بَ
 ینیبئل نینیله گلیشککاو ا یا دا قارداشککی ینا اورترلر، سککونرا بَیین آتاسککیباشکک ینیراسککیچاد
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م ین خانَبیی یش رلر یدا کیر دوعا وئرر. آشکاغیم، خئیین دئیسکلهیار، آلاله مبار  ائیباغال
 ارالر یاوخو یقوهومالر
 
 نیز گلین، قیگل -نیگل

 نین دوز گلییرچهیتئل ب
 کیستریاوغالن ا یئددی
 نیز گلیرده نه ده قیب
 
 نیگل ین، آیگل -نیگل

 نیسن بو ائوده دو ز گل
 کیستریاوغالن ا یئددی

 نیز گلین قیعیسوْن بئش
 
م یقد) رارالرینده دوالندیچین ایاوچ یوو ائو یزیانکدان سکککونرا، قیکبکاغال ینین بئلینیگل
ن یزین اؤپر. قندین الینیآناس -ن آتایآپاراندا گل ینیالر( گلیراردیه دوالندنیسن دؤورهیریتند

وغالن لر باغالرالر. سونرا ایلئمهی یرینا چؤر  و آین( شالینیگل) نینیزالریدا ق یآتا و آناسک
ا دا ی یسککیو عم یآتاسکک یمیه کین قوْلوندان کوچهیزیخارالر. قیعه چیکده ائشککیرلیله بیا

 ینیسکککی  قاپیح ین قوهومالریاخیا دا ی ین قارداشکککیزیر. بو زامان قشکککایاپی یقارداشککک
 یبَ یرن آدامالینیز ائویآچارالر ق ینیندان ان ام آالرالر. سککونرا قاپین آتاسککیم، اوغالنییباغال
 تر.یم بیه مراسککندیز ائویکله قیلوال سککاالرالر. بئلهیله یصککلوات ا یهابئله قوناقالر ینیله گلیا
جاوان،  ا دایر قوجا یندن بیز قرفیشکککدان قاباق، قیخارتمامیچ ینیم گلیدق یم کییلدئمکه)

ر نفر یشَک؟ بن گولهی؟ گلسیز وارمیشنش گولهیندان سکوروشارمین آدامالرینیاوغالن قرف
ر پارا یلر بشکککلر، بو گولشکککمهیشکککرملکه گولکهیا یرلریب -ریش، اونالر بیخکارمیدانکا چیکم

وردا شککالر... بیالرمیرین اوزوندن اؤپوب آیالنیخیی ان،خییش. ینان باشککا چاتارمیشککوخلوقالر
 ش(.یمیجاندا واریمدن آذربایونو قدیم گولشمک اوْییلدئمه

 -الر( قوهومیله آپاراردیآت ا ینیم گلیقد) نَرلَرینا میش ماشککیلمینن بَزَیله گلیا یسککونرا بَ
م، یینا باغالینین ماشیگل-یوْلو، بَیوال دوشرلر. ب ضا اوشاقالر یله یا ینالرین ماشیقارداشکالر

نا یسین قاپینین ائویر آز سونرا اوغالنیوال دوشوب بینالر یان ام آالندان سکونرا آچارالر. ماشک
 چاتارالر.
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 یک: آلما آتماق دب 
 یاللیا ندین قاباغینیو گل یبَ  ین قوهومالریاخیو  ی، قارداشیآناس -ن آتایبو چاغدا اوغالن

ن ینیمیالر ناهاردان سونرا، آلما آتما مراسیچیچالق یم کییلدئمه) نارالریم، اویگئد یو لزگ
خار، یداما چ ینارالر( سکککونرا بَیله اویارالر. جاوانالر دا نوبت ایم، اوخویسکککونونکا قکدر چکال
گؤزلرلر.  ییم بَیانین اونجوروتونا آز قاالن دایش دا دامیسکککولد -شیقکابکاقجکادان سکککاغد

 یزیمرینده دؤرد قیچین اوالر، اونون ایینده ده مژمئیر الینده گوو و بیر الین بیشکککیسکککالد
ن یینده ده مژمئیر الینده گوو و بیر الین دا بیشیر آزدا شککالت، نوغوو اوالر سکولدیآلما، ب

 -شیسکککالد یر آزدا شککککالتال نوغوو اوالر. بَیآلمکا، ب یزیرمینکده اوچ قیچیاوالر، اونونکدا ا
، یسن آتایدا اوغالنیده بوش اوالر. آشاغ یگوو، ساغ اَلنده یندا دورار، سوو الیش آراسیسولد
 ین باشککینین گلییر مژمئینده بیال یسککییا دای یسککیو  عمیا دا بؤی، یو  قارداشککییا بؤ

ن یشککیلک دف ه سککاغدیله ایا یسککاغ اَل یآت، بَ یآلمان یاوسککته توتار. بو واختا سککسککلرک
ه اوغورلو سینه دَ ییمژمئ یداکیلما آشاغلک آیآتار. ا ینه سکاریندن آلما گؤتورر، گلینییمژمئ
 نیشکککیدؤنه سکککولد ینجیکیک ائدرلر. ایم، شکککنلیک چالیکنر چَپیسکککئو یم، هکامیکلیب

ا د یداوام ائدر تا سکککون آلمان یشکککیله بو ایم ایکنکدن آلمکا گؤتوروب آتکار و ترتینییمژمئ
وتون ه بندینه دَییمژمئ یداکیندن گؤتوروب آتار. هر دف ه آلما آشککاغینیین مژمئیشککیسککاغد

ؤتوروب گ یو ائدرلر. سکونوندا شکالتالرال نوغولالریجله شکادلیم، سکئویک چالیقوناقالر چَپ
م ییلدئمه)  میریبئله ش رده گت یار بو دَبینا سَکپر. اوسکتاد شهرین باشکالریله قوناقالرنیگل
 ینیسککن اولمایییایلرینده ن چوخ بؤلعهیجانین آذرباینیشکک ر آلما آتما دَب یداکیآشککاغ یک

 (.ریگؤستر
 ون توتککانککداین تککویکدربککابککا، ککنککدیککحک
 لتککه سککککاتککانککداینلر حنککا، پیگکل -زیکقک
 نککه دامککنککان آلککمککا آتککانککدایککگککلکک یبَکک

 

 نککدا گککؤزوم واریککزالریککم ده او قککیککمککنکک
 نکدا سکککؤزوم وارین سکککازالریقالریعکاشککک

 
الر. وال سککاالری یم، اونالرییلهیگلرلر، بوتون قوناقالردان تشکککر ائ یسککونرا دامدان آشککاغ

 یلر و اوغالن اوشککاقالریشککیک یرلر. هامیم، مبار  اولسککون دئییلهیالر دا اوغورالر دقوناق
لو یونی اوزوقیر ن لبکیاَلککه وئررلر، بو زامککان ائو آدامی ب -ن اَویلکه گلیا یگئکدرلر. سکککونرا بَ
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ده کیرلیال بر. سونرا اوغالنیدیرمالیندیله اونو سیا ین باشماغیارالر. گلینا قوین داباناسکینیقاپ
دن یئنین اوزونو آچارالر. ینیمالر اوتاقدا گلیدار، خانییعه قایل اوالرالر. اوغالن ائشیائوه داخ

ز یالنیگؤروب، گئدرلر.  ینیقونشکککو گل -ینارالر. قاپیندا اوین قکابکاغینیگل یاوغالن آدامالر
 ا چاتار.باش یگونون دبلر یکله توْیلرانالر قاالرالر. بئلهیاوزاقدان گلن قوناقالرال شاما چاغ

گونو آخشکککام بی آدامالری  یسکککیقدا بیر گئجه خانیمالر حنا توتورالر، و صکککاباحیتازال) 
نا قدر نین یاریسککیم، موسککیقی قروپو گئجهیکدن سککونرا قوناقالرا شککام وئریردیگت ینیگل

 ناماق داوام ائدیر.(یم اویچالیم اوخورالر و چال
 

  ل: گؤروش 
ر. شککارالییییمالر ین قوهوم خانیاخینده یائو یآتاسکک نیزیگونو، ق یسککیون صککاباحیتو

ئدرلر. گؤرمعه گ ینینده گلیکده اوغالن ائویرلیم، بیکنکه خبر وئرین ائویقکابکاقجکادان اوغالن
م، یین دئیسلهیارالر. سونرا آلاله مبار  ائینایک توتوب، اویسکاعات شنل یکیا -ریدن بیئنی

  دارالر.یینه قایائولر
 

 اق آچماقیم: آ 
دان یه توهفت یکیا -ریب ین آتاسکککینیر. گلیدیاق آچما دَبیده آ یریندن بیئولنمک دبلرا

آچما اقیه آشیو وئرر. بو ایم، قوناقلیرینه شاما چاغی، ائوینیسلهیو اونون عا یکنسونرا، کوره
 رلر.یدئ
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 شمسی چهل دهه
 جلفا در محرم ماه اول روز ده و

 جولفالی() حمیدرضا مظفری
 

 شانه به شانه که مسجد یک و هتل یک و داشکت مدرسکه یک 0141 سکاو دوروبر جلفا،
 هم حاال و بودند ایسککتاده اسککتوار و وقار با آهن راه ایسککتعاه روبروی و بودند داده هم

 ....اندایستاده

 تا نم و نهم کالس تا اوو کالس از بود جلفا پهلوی دبیرسککتان اوو سککیکل و دبسککتان اولی
 هک زمانی تا تناوب به پدرم که مختل  ایمدرسه ام،خوانده همانجا را متوسکطه اوو دوره پایان
 و سیاه هایساو آن در ما مدرسه بود آنجا ناظم و مدیر شود بازنشسته محترمانه 57 سکاو در

 اشهادام در که بود گسترشی به رو قبقاتی اختالم از صد رنگ نمایشعاهی چهل دهه سکفیدل
 نارک میلیونی ده چند هایشککهریه با مختلفی مدارس که نبود امروز مرل.....بل ید را جام ه کل

 اشمالی وضکع به بسککته را خود مدرسککه کس هر و باشکد داشککته وجود رایعان دولتی مدارس
 جلو شککخصککی ماشککین از که سککاوا  رئیس دختر و جلفا گمر  رئیس پسککر از. کند انتخاب
 عیرب ادارات سایر و شهربانی و مرزبانی از جلفا مقامات دیعر هایبچه و شدندمی پیاده مدرسکه

 ختس هایشیل سایر و عملعی یا گمر  در باربری کارش که ایف له فالن دختر یا و پسکر تا
 آیدمی یادم. خواندندمی درس و نشککسککتندمی نیمکت یک روی هم کنار در بود درآمد کم و
 منطقه سرد بسیار و پربرم هایزمستان در شجای و شکاهمار مرل جلفا اقرام دهات هایبچه
 نصورتشا و سر که وجودی با و شدندمی جلفا راهی( پسر و دختر) گروهی بصکورت پیاده پای
 دایا و تکلم به قادر زبانشککان و بسککتندمی یخ رسککیدندمی مدرسککه به وقتی پوشککاندندمی را

 و کردندمی دوره سککوختمی توان تمام با که را قدیمی سککوز نفت بخاری آنها نبود، ایکلمه
 که را گوشتی و پوست بوی ما ...چسباندندمی داغ بخاری روی را شکانشکده کبود هایدسکت
 .شدندنمی متوجه را دردی آنها ولی کردیممی حس بسوزد خواستمی

 هتل) جلفا هتل بزرگ ساختمان و وسیع حیاه آن غرب سمت و ما مدرسه به چسکبیده
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 و بارلکوچک و رسککتوران با بود مهمانپبیری امروزی یم یارها با که داشککت، قرار( آسککیا
 شده فراموش شهر در را شم و کردندمی گم را راهشان که اند  کسانی برای اتاق چندین
 جماهیر اتحاد از کاال ورود مرکز که داشککت مهمی و بزرگ گمر  جلفا البته. ماندندمی ما

 آنجا به صککادرات و واردات ارهایک انجام برای زیادی عده لبا و بود ما کشککور به شککوروی
 رکمت بود اتوبوس یا قطار با سککاعت دو حد در و کم تبریز با اشفاصککله چون ولی مدندآمی
 ندچ از یکی ماندمی اگر ) بماند مرزی صفر نقطه این در هم را شم تا کردمی ریسک کسی
 دوستان از ییک که مانده یادم «خویلی علی» هتل صاحم( بود خدمتش در آسیا هتل اتاق
 علی» را آنجا پدرم که «هتل» در یافتمنمی جلفا در دیعری جای اگر را پدرم و بود پدرم

 هم اریقه باز نرد تخته که پدرم. یافتممی خواندمی( خویی علی یبوفه) «بوفلتی خویلونون
 اآنج تازه که مسافری که وردندآمی خبر اگر مخصکوصکا رفتمی آنجا بازی برای م موال بود

 هب دوسککتانش بهمراه پدرم که بود آنوقت. قلبدمی هماورد تخته بازی برای شککده مسککتقر
 یپ در پی پدر و شککدمی پهن بازی بسککاه ب د و کردندمی تر لبی رفتندمی« هتل بوفه»

 کام به روزگار و اسککت چند سککاعت که رفتمی یادش دیعر و کردمی «مارس» را حریف
 تساع! بس؟ کجایی مرد»  که کردممی پیدایش و رفتممی مادر سکفارش به من تا کیسکت

 «اندگشنه هابچه شد سرد شام گبشته، را شم ده

 از پر و بزرگ حیاقی با بود جلفا صکفای با مسکجد هتل، به چسکبیده و سکوم سکاختمان
 این ساخت هزینه که گفتندمی مردم. مسکجد ورودی در آب پر بزرگ حوض یک و درخت
 و ت یین را مسککجد امناب هیئت که بود همو و پرداخته «المع رقب جواد حاج» را مسککجد
 بتهال بود کور و سککوت سککاو ماه یازده م موال جلفا مسککجد. کندمی تکلیف ت یین برایشککان
 ولی گرفتندمی وضکککو زیبایش حوض کنار در و رفتندمی آنجا عبادت و نماز برای مردم
 ما شککهر مسککجد که بود این دالیلش از یکی که شککد،نمی برگزار آنجا در دیعری مراسککم
 که فرسککتادندمی جلفا به قم از روحانی یک محرم ماه سککاو هر) نداشککت مال و روحانی
 این در ترحیمی مراسککم که دآنمی یادم حتی من( کردمی تقبل امنا هیئت را اشهزینه
 .ردندمنمی ت داد و سرعت این به مردم موقعآن که آن دلیل به شکاید شکود برگزار مسکجد
 آنسالی در ی نی است 01 امشناسنامه شماره و هستم مهر پنجم و بیسکت متولد خودم من
 که تولد! اندشده متولد ما منطقه در نفر نه من از قبل ساو هفتم ماه تا آمدم دنیا به من که
 لفاج اقرام دهات اهل هم آنها اکرر که شودنمی بیشتر نفر شش پنج هم فوت باشد نفر نه
 مراسککم برگزاری از چیزی لبا ،بودند ... و سککران سککیه و لیوارجان یا گرگر یا مدارعل مرل
 مخصوصا و محرم ماه ایام در خلوت مسجد همین اما. رسیدنمی جلفا مسجد تنها به ترحیم
 .شدمی پر آن اوو روز ده
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 عزای مشکککی پیراهن صککفر و محرم ماه دو در که داشککتیم نبر آنروز هایبچه اکرر و من
 آستین مشکی پیراهن محرم به مانده روز سه دو من که اسکت یادم. بپوشکیم حسکین امام

 تعبار سفید، رنگ با و مو قلم با ولی آقا اسم به شکخصی آنجا و مسکجد بردممی را کوتاهم
 پیراهن همین و نوشککتمی پیراهن قلم روی جور و جمع و زیبا خیلی را «حسککین امام یا»
 خشک صبح تا که شکستمی شکم مادرم شکدمی الزم موقع هر و کردممی تن بر ماه دو را

 مراسم همه و دادندمی مسجد در را نبرشکان مردم هاسکاو آن. نمانم پیراهن بدون و شکود
 در شککودمی انجام هاخیابان و میادین وسکک  در و شککم اواخر که امروز خالم بر عزاداری
 و شدندمی جمع جلفا مسکجد در مردم محرم روزهای غروب. شکدمی برگزار مسکجد داخل
 حیاه داخل در بزرگی هایدیگ در و بود پلو قیمه نبری م موال که شککام خوردن از ب د

 و بودن تلویزیون چون) نشستندمی شده فرستاده روحانی صحبت پای شدمی پخته مسکجد
 ب د!( چسبیدمی و داشت تازگی ما برای شدمی اجرا شم چند فق  هرساو مراسمی همچو
 برگزاری حین و شدمی برگزار زنیسکینه مراسکم مسکجد داخل در روحانی هایحبتصک از

 بخش ترینشکیرین هابچه ما برای که شککدمی پخش... و شککیر و شکربت م موال هم مراسکم
 ربتش لیوان بیست ده شم یک در که کسانی بودند دوسکتانم از رفت،می شکمار به مراسکم
 شپدر همراه که ی قوب این ی قوب، اسم به داشتم دوستی یک رودنمی یادم! باشند خورده
 سواو پدرش از بود آمده خوشش خیلی و خورده شکربت لیوان دو یکی بود رفته مسکجد به
 «شاهسبران» عرق با شکربت که دهدمی جواب پدرش خوردیم؟ ما بود چی این که کندمی
 رد بدمسکتی به بود کرده شککروی منزو، بود برگشکته که مراسککم از ی قوب ،(اسکپرغم شکاه)

 سککیلی یک مادرش. بود شکککسککته و ریخته را هااسککتکان قوریکه!! خوردن تلو تلو! آوردن
 ردهکمی گریه حالیکه در ی قوب میاری؟ در بازی مسخره چرا که گوشکش بیخ بود خوابانده
 را مست افراد) !!دیعه شدم مست خوردم دادند عرق مسکجد در!! چیه من تقصکیر  که گفته
 رانشاهسب عرق که خیالش به کنندمی مستی بد و اند،خورده عرق گفتندمی که بوده دیده
 !!(  هاستعرق آن از هم

 خوانده ایفاتحه ب د و کردمی پیدا ادامه شم یازده سکاعت تا زنیسکینه مراسکم بهرحاو
 و. کردمی پیدا ادامه شم نه برنامه این و.... زندگیشکان و سکرخانه رفتندمی همه و شکدمی
 راهی زنیسککینه با و شککده خارح مسککجد از عزاداران که بود روزی تنها( عاشککورا) دهم زرو

 من و....منزو گشتندبرمی و خواندندمی را عاشکورا ظهر نماز آنجا در و شکدندمی مزارسکتان
 هشککبی» دیدن برای شککجای میرفتیم خانوادگی چونکه نبودم جلفا در م موال را قسککمت این

 .....است مفصل داستانش که «شجای» روستای میدان «خوانی
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 نمین نیارق روستای در عزاداری آیین
 نیارق اوجاقی محمدعلی

 

 شکوه با کشورمان مناقو دیعر سانبه نیارق روسکتای در محرم ایام عزاداری سکاله همه

 رممح ماه رسیدن فرا از قبل روز چند گبشته سنوات قبو اهالی گرددمی برگزار بیشکتری

 اشهره ب ضی در اکنون مراسم این) است اردبیل منطقه مخت  که گزاریشتق ممراسک با

 بر را شککتق ایویژه مراسککم با عزاداران .روندمی ماه این اسککتقباو به (شککودمی برگزار هم

 ار تشت زدند کامل دور را مسجد اینکه از ب د زنندمی سینه خاصکی شکور با و گرفته دوش

 .کنندمی استفاده تبر  عنوان به آن آب از عزاداران ایام این در و داده قرار م ین جای در

 عزاداری اخیرا» عصر مرتم قور به روز شبانه 01 مدت به عزاداری اری،گبشکتق از ب د

 مدت این قوو در یابدمی ادامه عشا و میرب نماز از ب د و «شکودنمی برگزار دیعر عصکر در

 زنجیر و زنیسینه مراسم اجرای برای همانم عنوان به روسکتا مسکاجد عزاداری هایدسکته

 سپس پبیرایی شربت و چای با عزادار مهمانان عزاداری از پس و رفته دیعر مسکاجد به زنی

 روسککتاهای عزاداری هایدسککته روسککتا عزاداران از غیر به اسککت گفتنی .شککوندمی بدرقه

 با اهالی و آیندیم نیارق به مراسم اجرای جهت چشکمه گرمه و سکوها جمله از هم همجوار

 .نمایندمی بدرقه را حسینی مهمانان ذیل اش ار

 
 ،یزیزخئتب دز م مخدزگلیبسشدزسشلبخنزخ دخقزچشخ

ز یزیزر پشیم  قزه زچهللزع  یقلمیزحسیىزخی
 
 تاسوعا 

 این کنندمی روشن شمع و رفته روسکتا مسکاجد به( …و -جوان -پیر -مرد -زن) اهالی

 از) احتماال مراسم این .یابدمی ادامه ساعتی چند شکودمی ارزبرگ روز این عصکر که مراسکم
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 به خطاب و نمایندمی خاموش را هاچراغی( ) حسین امام که است شکبی یادآور( حقیر نظر

 .برود تواندمی باشد ما با فردا نیست مایل که کسی فرمایندمی همراهانشان
 
 عاشورا 

 زنان توس  روستا هایکوچه نمودن تمیز و جاروب دارد دیعری چهره روستا عاشکورا روز
 آماده عزاداری هایدسککته عبور برای را روسککتا هایکوچه که اسککت هاییبرنامه جمله از
 روستا مساجد مقابل در (سیدسکته سکیئشکاخ) زنانسکیئشکاخ روز این بامداد از .کندمی
 کتحر وار ایرهد قور به و شده تقسیم دسته دو به م موال زنانسیئشاخ زنندمی سیئشاخ
  دهندمی سر قبیل این از ش ارهایی و کنندمی

 
 واخسی  دوم دسته سیئشاخ  اوو دسته

 کربال دوم دسته الفدا  اوو دسته

 حسین  دوم دسته عطشان  اوو دسته
 
 ینا دایره از و قلبدمی بیشتر مجالی که است بحری شده مرسوم مراسم این زمانی چه از
 .است خارج مقاو

 حضور مسجد در عاشورا روز ساعات نخستین از زنیزنجیر و زنیسینه هایتهدس اعضکای
 عزاداری به (روستا داخل) مسجد از بیرون در ظهر هاینزدیکی تا احسان صرم از ب د یافته
 رسککای و کنندمی ذبح عزاداری هیات مقابل در اندکرده نبر قربانی که اشکخاصکی پردازندمی

 نمایندمی همراهی را عزاداری هایدسککته آن کنندگان حمل که هابیرق به هم را نبورات
 .بندندمی

 سککاو یک قوو در که هاییخانواده و شککهدا هایخانواده دیدار به عزاداری های دسککته
 قرم به سککپس هادسککته .گویندمی تسککلیت آنان بر و رفته اندداده دسککت از را عزیزی
 . خوانندمی فاتحه خاکند یراس که کسانی بر و کرده حرکت روستا آرامستان

 و کرده حرکت مسککجد قرم به زنانزنجیر و زنانسککینه قبور، اهل بر فاتحه قرائت از ب د
 و گفته اذان مسککجد بیرون در ذنؤم هم اذان وقت پردازندمی عزاداری به مسککجد مقابل در
 .نمایندمی اقامه روستا روحانی امامت به روستا مساجد در را عاشورا ظهر نماز
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 رو مت تقریبا زنیقمه که بود مرسوم روستا در خیمه نمودن برپا و زنیقمه پیش چندی
 و رنج آوریاد خیمه به زدنآتش، دارند عقیده برخی دارد ادامه کماکان خیمه زدنآتش و

 .است (ی) حسین امام حضرت اصحابه محنت

 در .گرددمی برگزار اروست مساجد در عاشورا روز آفتاب غروب از ب د غریبانشکام مراسکم
 .پردازندمی عزاداری به اندوه و حزن در همه و نموده خاموش را مسجد هایچراغ شکم این
  است قرار این از شودمی خوانده عزاداران توس  شم این در که رجزهایی از برخی
 

 عزاده هدماتم بو اولسون ساغ باشی شکی ه

 کربالده صکککحرای حسکککینی اولدوردولر
 

 یزب غریبانه شککام لرشککی ه ای گلمیشککیک

 زبی ناالنه زینم ییسکککاغلی باش وئرمعه
 

 الصکککالتی ائتککدی پککایککنککده حسکککیکن

 نجککاتی اسکککالمین اولککدی حسکککینککدن
 

  سککککیککمککاسککککی بککال غککرق حسککککیککن

 کککائنککاتی قویککدو حکیکرتککده حسکککیکن
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  چوقارتما کوسا
 خادملو حیدر

31/7/3137 
 

 بود مشیوو کاری به یکسک هر سکاوه یا مرغئی مراغه روسکتای در پیش دهه چندین در

 هک هاییچوپان به راجع من هدم اما دار. بیل یکی باغبان یکی حمامی یکی نبود عار کار

 را رسمی مانده عید به روز پنجاه هرساو هااین بردند هست.می چرا به را مردم گوسکفندان

 اب هست نوروزی میر همان تقریبا چوقارتماق کوسا چوقارتماق. کوسکا نام به دکردنمی اجرا

 ساده زیورهای به کردنمی آرایش او را نموده انتخاب را شخ  یک ایام دراین تفاوت. کمی

 دو چشککم موازی را نمد و جوراب. شککاو پالتو زنعوله بوته نمد تیکه بک مانند آور،وخنده

 کوسا صورت به گردن پشکت از بودن کرده درسکت نمد دو قرم از که و بانخ کرده سکوراخ

 سینه و دستان مچ به را هازنعوله و گباشتنمی سرش به تاج شکل به هاز بوتهو ا بستندمی

 گوسککفند که افرادی یخانه به خانه و بود پیدا چشککمانش جفت فق  کردندمی ویزانآ

 و داشککتمی وا هلهله و شککادی به را مردم مخصککوص حرکات با کوسککا و بردندمی داشککتند

 ،سنجد ،کشمش ،پوو  مانند ،گرفتمی را ییهدایا خانهصکاحم از و خواندمی را اشک ارهای

 در و زدب سککر داشککتند گوسککفند را هاییخانه تمام تا داشککت ادامه کار این...  و لوبیا ،عدس

 خوبی هدیه تا خوردنمی تکان کردنمی هرکاری و زدمی مردن به را خودش هاخانه ب ضکی

 رد دامداران هایخانه از یکی راهی و هشد بلند دادمی او به ان امی خانهصاحم وقتی .بعیرد

 هاچوپان از یکی خانه به بودن کرده وریآجمع که را چیزهایی نآ تمام و شککدمی روسککتا

 از بیتی چند و ددادنمی بود شککده وریآجمع که چیزهای از و پوو مبلیی کوسککا به برده

 چنین است  خواندمی کوسا که ییش رها
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زگلیبزحدد ندد نزکش ددد زکش ددد 
زگددلددیددبزحدد َدد َددشندد نزهدد ندد 

زسیى ئ دد زهئشدددندد زگدش دددشسدد 
زگدلیددبزخسدد َدشندد نزخسدید زخ ن
 

ز اسدددندددىزگدددئدددبازقدددشسدددشن
ز دددددمسددنددىزگددئددبازگددئدد دد 

ز،شددددقدد   زکددمسددنددىزخیز،ددیددم
ززهشیز-هشیزخ  دددد قشزچدشپدد ن

 
زقدد پددشسددز زگددلددیددبزکددش دددد 
ز ددددد پددیددز ز ئددمسددبز ددددد  
زهشیز–زهشیزخ  دددد قشزچشپدد ن

زکش دددد ز  شزکش دددد زچرشلز
زکش ددد ز دددی زخ  دددت زسشاق ن

 
زهشیز-هشیزخ  دددد قشزچدشپدد ن
زکش ددد زخ ت زکش ددد ز-کش ددد 
زکش دددد زرددهددتدد زَددیددندد زچردشی

زخ یز دددد  زخسسدددتمیزکش دددد 
ز خ  کش دددد  ز،دهتدد زقدد لدش زخ 
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 سی( گئجه ییئدد) شب هفت
 مهندس امیر مولوی شازند

 
شم هفتم تولد نوزاد از جمله رسوم مهم در میان مردمان شهرستان شازند بود که امروزه 

بر اسکاس این رسکم، اعضای خانواده و اقوام مادر و نوزاد که شکود. چندان جدی گرفته نمی

شککش شکککم دلهره آور به خاقر خطرات خاص این دوره و ترس از اوهامی مانند جن و آو 

 پرداختند.سپری کرده بودند، شم هفتم به شکرانه گبر از این خطرات به شادمانی می

شککام، نوزاد را نوازش  شککدند و پس از صککرمدر این شککم اقوام دور و نزدیک دعوت می

 شد.کردند و اسم نوزاد نیز توس  بزرگان خانواده ت یین میمی

به مناسککبت این شککم خاص یک نقاشککی متناسککم با جنسککیت نوزاد توسکک  کودکان و 

شد که برای نوزادان پسر حاوی تصاویری از سوارکاری نوجوانان فامیل یا خانواده کشیده می

داری و یا رای نوزاد دختر هم مضکککمونی از وظایف خانههای کشکککاوزری بود و بو ف کالیکت

 کرد. این نقاشی را همانبافی داشکت و نقاش هم، شکیرنی به نسکبت قابلی دریافت میقالی

 کردند.شم باالی سر مادر و نوزاد بر روی دیوار نصم می

ها نامعباری نوزاد تاب ی از اعتقادت مبهبی و گاهی هم ناشکککی از توهمات ذهنی خانواده

شد نام دختر هفتم یا ای به صکورت پی در پی صکاحم فرزند دختر میبود. مرال اگر خانواده

ا شد یای دیر صاحم فرزند میگباشکتند. یا اگر خانوادهمی« / قیزبسدختر بس»هشکتم را 

مراد و امراو آن مراد یا خداگردید، نامش را آهللفرزند پسکر پس از چند دختر نصکیبشان می

. اسککامی دوبخشککی که بخشککی از آن نام یکی از ائمه یا یکی از اسککما الهی بود و نهادندمی

داد( یا مراد تشککککیل ) هایی مرل غالم یا ف ل ترکی وردیبخش دیعر آن را کلمکات و واهه

داد، بسککیار فروان بود. مرل غالمرضککا، غالم لی، غالم باس، غالمحسککین، غالمحسککن و می

مراد، علیمراد، خدامراد، وردی، علیکداد، خداداد، اهللی، تکارورددی، موالوردیخکداوردی، اهلل
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مرادعلی و امراو آن. در اسامی زنان نیز پسوند و پیشوندهایی مرل سلطان،گل، تاج، خاتون، 

سکککلطان، بی، نسکککاب، بکانو، بیعم، نکاز، چمن، ماه و غیره مرسکککوم بود مرل  خانمخکانم، بی

نسکککاب و افروز، گلگل، گلآرا، خانمآرا، دوآرا، گلتاج، سکککاراخاتون، چمنسکککلطان، خانمماه

 توان این اسامی را مشاهده کرد.سکینه و غیره که امروزه به ندرت میبیبی

اسکتفاده از پیشوند حاج یا حاجی و آقا هم، برای اسامی زنان و مردان مرسوم بوده است، 

او آن. از اسکککم اقوام نزدیک آقا و امرعلی، حاجی، علیزهرا، حاجفاقمه، حاجیمرل  حاجی

 دانسککتند. اسککامی افراد تازه درگبشککتهشککد و آن را بدشککعون مینوزاد کمتر اسککتفاده می

ز، ها نیگباشکککتند. در برخی از خانوادهمتوفی( را نیز به احترام خانواده متوفی بر نوزاد نمی)

گرفتند تا نوزاد ظر میها قبل از تولد نوزاد، یک نام دختر و یک نام پسکککر در نوالدین از ماه

بدون اسکم به دنیا نیاید. هرچند موافقت بزرگان خانواده شککره اصککلی نامعباری به حساب 

 یافت.آمد و در مراسم شم هفت قط یت میمی
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 فالی مینجیق
 زادهولی جواد

 
 
 س پمخق ایزس  یلبی   زز، غ ایزدخ خزخَ  

 چیمخق ایزس نبسمسى   ززخ لب زقبشلزنذاسم
 

 الوخ فالی مینجیو خود یا و بایاتی اوالن اینانجالریندان نینخالقی مسککلمان تور  آذربایجان
 ئلهب کئچیرمیش گونلر آغیر چوخ آیدا بو( س) زهرا فاقمه خانیم  کی اولور نقل بئله ده روایتلرین
 ایجانآذرب هد گؤره اونا. وئررم موشتولوق اونا وئرسه خبر منه آخیرین آیین بو کیم هر کی بویورموش
 کی نانیرالرای بونا زامان سینان دوشوب شکئی بیر حتی و بیلیرلر آی بیر نحس آیی بو ائللری تور 
 ..دیائله اوزاق ده بالنی اوچونجو تانری
 جیومین یا فالی بایاتی سککیچرشککنبه آخیر نینآیی صککفر دایاناراق اینانجالرا بو شککهرینده اورمو
 تنیّ دناؤنجه گون بیر قیزالر و قادینالر اوالن حاجتی اسککیمدهمر بو. کئچیریلر مراسککیمی سککالما
 نهیچیا نینکوپه یسککاخسکک ریب دولو الیسککو سککانجاقی یا اوزو  مینجیو، بیر اوالراق نشککان ائدیم
 .آسارالر اآلتین نوودانین بیر اوالن ساری یهقیبله نیکوپه ساخسی آخشامی گونون همین.. رالریسال

 قادین بیچک آغ ایکی یرب سکککحری گونون چرشکککنبه
 ونراس قیالندان نامازی صبح رک ت ایکی گئدیم مسکجیده

 اوخویارالر  نیبایاتی بو
 
 علی یا گؤرموشم یوخو...  علی یا گؤرموشم سو

 علی یا آچان موشعوو...  دوشوبدور ایشیم موشعوو
 

 ییییشککیم ائوه بیر هامی سککونرا ناهاردان گون همین
 اوتوردوب یانیندا نینکوپه اوشکککاغینی قیز بیر خیرداجکا
 اوخویار بایاتی قادین بیر یاشلی بیلن بایاتی. سینگؤرونمه کوپه کیچکرلر ائله چادرا باشینا اوشاغین

. درهگؤرسکک سککونرا قورتوالندان بایاتی چیخاردیم دنکوپه مینجیو بیر اوخوناندا بایاتی هر اوشککاق و
 دئمک ...یوزار نیّتین اؤز گؤره مضککمونونا نینبایاتی اوخونان آلیم مینجیقی صککاحابی مینجیقین

 و وخی ای الجاقیآچ میبخت میمن لیا بو سکن گؤره یاوالرک بو یتلرین دا قیزالرین گنج یک یمدیالز
 .آالرالر فالدان بو نیجاوابالر اؤز کلهیلبئله
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روایتلر، 
 آنیالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ورگون(س) یزادمحرّم پر. ده، اواْلر یرلیکوارسا، د یرلیکب ●

 یریاسداله ام .یالریمده آنهفته ایکی ●
 )آراز( یمحمدرضا احمد .یچؤرک عطر یرینلیگی،ش ناغیل ●
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  0اْوالر ده، كیرلید وارسا، كیرلیب
 سورگون() پریزاد محرّم

 
 

  دئییرلر

ر، اوقادوغو کنادی  دؤروناده، بیخالنلخالن شاااب  شااابرر نوتچو ر  ندا چوخ ین آراسااایقرده، ر 

ن دؤوق
 
لن یبشیو ا یرقیش. تدبیمیر، چونکو اونون نئچه صااالق  و ساااؤحه بلخلن اوغلو وارایق

ر یهر ب یرر. آتل اونالرشیمینداین صلر ینیه آنلرریرچك و حکین و آغ بینیآغسال  لل آتلرر

کله یئری یئرقیب یهل گئدین داقیشیش، ائله او سال لت ایمیورسالیوروغل بویشاه و بویا
ّ
نده و د 

رمگؤ ک -سی نوتهیریشلر. بیر 
 
یه، بنهیا  یسیریل، بیلرا  -ملل یسیریالغل، بیلی -داوارا یسیرین 

ن یشاایر ایشاالر، هره بیشاالره بل  چکرمیر اییغل و هلبئله ساالیبلحارق یساایریل، بیبلخچل -بلغ

رمیب گون کچیاشااایلپیا وقپونادان  قل ینین ح مکلریدا اونالرآقاله  یشااالر، او دورکیر 
 
نده یرا

وقدو دا، ا ینده  رککلیقرشیش! اونالر ایندان تؤکرمیبلشاااالر ینیلریروح -زقیب، رییمالی و

 ش.یمیایده، برککل ی رککلر

ند
 
رین دؤوقکل شاااب  ر یلق اوچون برمیندیر و اونو ساااینیب دارینکلهیهیگ ین اربلبینه، کندییر 

 ر.یهل فرص  آخکلریبهلنه داق

برین ائور   یدؤوقکل ینیر گونو، اربالب مبالشااارین بیگؤنلر
 

و اونل ب و  ؤکمونیناه گؤنادریشااا

لساکرسانیمده  لقملق ایم کندیر: منیریچلتد
 
قه وئریب  -ساه؟ گرکدیر کی، سنله بیرقیکده ا

 
ا

نایان ائاوقارینی اؤحوناادن آییریااب، آیریهاالسااایناال چاالقیشااایااب، یان اوغاالناالریایشااالااه

ن یدؤوقک -ن مللیغیاندم موقکومده  لح یساااینیز! یل دا کی، مندا، آیری یییه لحاندی الرینیزی 

                                                                                                                     
 سولدوز/ سورگون پریزاد محرّم مؤلف/ 10 ص. کتابی گلمز سؤزلره او  قایناق -1



 66 
 

ه برابر نللهیب و اؤحونوده علیحورر آق یسااالن! بئله اوقملسااال، اونالریکلرملقیمنه  ل ینیسااایلری

 لم! ییخلرتملقیمدن چیکند

نل ب  یسااان کندده هئچ نه عال هیکی  دؤورونده رعیر. چونکو خلنلیمهل  وئر یر آیاربلب او 

 یدیاوخی
 
ن یکیرع یآدق یسااع -،  ّ  یدیاسااهج ائلهدن اخرادنیکند یکیر رعیر اربلب هر بی، ا

ز یلقنی  ی، رعیدیا. اربلب اونل چوخ مر م  گؤساااکرساااهیدیلمزایاور ب یدعلسااایهئچ نه ا

رد -ن کالرانینیدامالر ، یلردینه آپلرا بین کندیاربلب یریله آیاساااؤکوب اؤحو  ینیآغالنالر یپ 

قی
 
خسااال ا نو ب ین اربلبیدکن یگی. گئکدیالردیخلردیبو  کناددن چ یو   یمیک  یر رعیدا، او 

. یدیا یکلگر یرمگیگک یکیگی  بیلیر راضیاربلبدان ب یده ک، اوندا سلب یدیاساه بول ائله

 
 
ن یکنااده و بو ارباالب -  کنااددنیاا  رعیلحیاا یدیاااسااااهوئرمااه یگیکی  بیلیر ارباالب راضااایا

 مهبوریدیایلقئر آخکلرمیب، اؤحونه ینل گئدیسین  لپیندان، او  اربلبیسی لپ
ً
کده  لرن ی، بع ل

 ینیسین  لپیر خلنیب یل داکی، یدیایقنلشمك اوچون کؤچمهی ، مل لقدان مل لر سلکیرع

ر یخلنال آراسااا یگیترك ائکد ینیکند یک یدیایچالقمالق ل بو نیغیو اونون آن یدین اور یسااا 

  یلبال رعده، اربنده یسااگهن سااوقدوح بؤقیهلنیآذربل یراندا بلتیش ای. بو ایدیئر وئرهیرعّیکه 

و یوللر بی  ای، رعیردیدوام ائاد یمیلسااال کیار یش و  بول اوقونمو  بیلمالمیلحیانادا یآراسااا

ک یغیشدیچلق
 
 .یدیوخ ای ینده هئچ نه   یئرقرین یکندده و ا

ر بوتون علئله یرقیتدب شاب  نالرر آرا یکی کل ی-ب،  للیغیینل یبلش ینیسو آغسال  لل ر  ل یاو 

س و هرهیزدان بیر آغور. هی و رقر. یلمیئره چلتل بیر یده بههیر، نکیدیار ائشااایر تادبیدن بر سااا 

ز و بو ینیردیچاالتااد یزینیو نظر یزینیکیز اؤح نینر: هرهیشااایدان ینیرچااك  االدین آغ بیائو

ش یگلم تلحا نیم ائویزیون گؤرك بیك،  ویدلمهیه چلتل بیههیال بلتلن نکیر علغیده بساااؤحقردن

 لر.ینه اور ب ینظر -یرین تدبینینیگل

نالریلشااامالق توتلرمیانادان ینالرییآتال و هالبئلاه  النیقر  النیاو حامالنالر گل ن یشاااالر و او 

 -قیشاااالر، اونالرین دئمهیشااامل دان  لچلرمیاوحه دان -ه، اوحیین دیسااالخالسااا ینیا کرام

ریدیر سؤحو اوقسلیدانیشملقی ب
 
آنل نیر.  لشالیرارمییله چلتدسآنل واسبهنی ل یل کیو  ی، اؤح ا

ن یحبکصاا -ده سااؤحوننیرملغل، ساانیآرادان  لقد یگیقنیم بو چکیزیر:  یریشاادیدان ینیگل

 ؟یوارم

و سنین ائو  یریتدب یرقین د  یآتلننی ل یساین هلمیدؤوقک ی-ر: بو مللییل دئیآنلنین  لیگل

ز یر، بیدبیئره توپالشیر یله بیشملسین دا، چلقینیاوقملغین و ساؤحه بلخلن اوغالنالر نلنلی
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 یچوملق آدامالرك چونکو، اونون  ولیلمریدا، اونل بلتل ب  ییك، چلقسااالیالمریاربالبال چالر ب

ئره یر یلااه بیایگیرقین بین االرا، بو عاالیلااه -ررر، بو دؤوقاا ، مااللید یهیرتییناالناالواردان دا 

قه کئچر اّمل بیدبیتوپالن
 
قه کئچمز! دئیرقیر، ملل ا

 
 یملق یگیدسکهیلکل ال این شیرم اربلبییك ا

ن یدرگیااوردوموحدان دا، دیزدن یمیئرین، یز پوحوقماالسااایمیگیرقیعاالئلااه ب یاوناال وئرك، تاالک

ز اوقساال، یمیگیرقیر، بیدوب سالخالملقی ورو یزیمیگیرقیدن اوساکون بنهزه هریك. بیدوشامو

 اورر! ه،د كیرقیك اوقسل دیقر یك، چونکو بیلریدن  لحانل بیئنی یدؤوقک -ملل یغیخلن آپلرد

رقشااندن یکیف لكیر. خئیرینه چلتدیساال و علئلهین آتلی ل ینینظر ی -رین تدبینیآنل گلنی ل

مگه  راره گلیرین تدبینیساونرا، گل
 
رین  بول ائل شب  دان یلری ینیدؤوقک ی -ن مللیرقر. اربلب ر 

ه ده علئلنوتچونون  یقکلدن دوشااور، دؤوكیهیوب گیسااووو یر،  یرصاابؤقوب صاال لبالنمل

 قر.دیر! دئمیشییپوحوقمور. یلخشی آرواد ییخی  ائوین دیره یگیرقیب
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 میالر یده آنهفته یکیا
 امیری اسداله

 
 

 (7) 
 داان سونرا و. حاو احواویریشیال داناتین باییهفته قاالن سا یکیراما ایبا

 رسن؟یه گئدیمرغئ -
ن یمم ننهالمدان دوشوب. آمما بوگونلرده گر  گئدهآن یدن سورا مرغئموخ، ننهی -

 اودقوزام. ینیر داشیقب
 ک.یلسک گلَریبم، گلهیشیم. اوشاقالرال دانده گلهد منیشا -

 و.یشاریاولسون، دان -

دان. دان، دوستالر قوموال دوشکدو . من تهرانی یه سکارینده مرغئیسک11ن ینییرام آیبا
ر رلیقب»ده ین سکککون پنجشکککنبه گونو مرغئیلیاو  یدیکنکاسکککیر آدین آخیلیگلن هفتکه ا

لر. یشدیئتیده  04ده، دوستالر ساعات مشکسکهیئتیه یده مرغئ00من سکاعات «. جاقلهیییی
ات اولماز. آخشام اوستو ائوده یبا یسیریلر، هئچ بیدفی، شری، قاراسکیگونش چاالندا، آقاسک

 یلیم اوالن وسککایشککقا الزمان، ماسککا و بای. سککونرا داش، سکک«کیآدونا شککاموچاغارتد»ز یب
شلر ینا گؤره ایییم و گونون باتدیقبراوسکتونه آپار

 یز گون باتاندان سککورا ب ضککیب ی. آخینا قالدیاری
دووا »ه یدن اؤلوو. او جوملهیشکککلره باشکککالماریا

. یزه قونککاق گلککدیو ... . گئجککه ب «سککککالمککاق
 یجیریآراشد یسو لهجهیشکین دانین یزندعلحاج
دو. حککاج احمککد یککر قونویب نجیلعیر گروهککا ایب
 یزیمیجم  ین ده کنککدده اولمککاسکککینیریامک
م ی. حککاج احمککد بو گونلرده حکیردینلشکککدیزنع
 ر.یازیه ینه حاشیش رلر ین مبهبیخانمیلیت
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کن من قبر اوسککتونه یوخودا ایجم ه گونو دوسککتالر 
 یشکککلریا «مککان توتوبیسککک»م و یککگئککد یسککککار
 یارم منه سیآش ییقارا گونئ یف بَیارکن، شریرالیحاض
 ینیداغ یر دوسککتا قارا گونئیب یده داغچی. مرغئیگلد

 یشکککیر بککاشکککالنیب یییر گونون ایب یییفتح ائتمککک، ا
ان نه ساالندان سونرا ناهاردیئریله یباقر بَ یلر. داشیاوالب

و. همکدانا یخمکاق زورونکدا قکالکدیدن چیقکابکاق مرغئ
دان همدان یییولون اوزاقلیسکککک ده سکککتهیگئتمک ا

ه نیچمرم( کند« )میچَمَر»ین کندید چمرانینه شکککهیئریر و همدان یرینکدیواز گئچ یزیب
 واراندا بئوویر. بو یلیریوو آیر یب یه سکککاریندن قوزئیکرگاوا( شکککهر) آبادک. غرقیریگئکد
 سککؤزجوگونون «بئوَران»ات ین بییر. سککایدیچمرم( کند) میندن سککونرا چمریوران( کندیب)
ر یندا اوالن بیاشککی 91ده میر. چمریریلدیاولدوغونو ب یسککیلعیله ایسککؤزجوگو ا «نوواران»

 دن دؤنوبمیر. چمریلر وئریلعیدن بالممالکاوالن سککهم یزه خلج خانینسککان بیا یصککفال
ا اولور. ساواد یکیولوموز ایو. ییلماق زوروندایریئنه آیوال دوشکورو . ساوادا ی یا سکاریسکاوا
نه. م یدیسرهیگونون سکون خاق یکیچمک ایا یاله چیسکیاهلل شکارک -ن اهللیسکسکیتاتل
ندا یتهران اتوبان -م توتولور. ساوایگاوره

 وار  یر شککیاوالن تکجه ب یمنه تسککل
 سس  یم تاتلیابراه

ر چاره بولموش/ ینه مجنون نه کرم ب
 ندده وار.ین کادریک هر آشکیلیریآ

 

 (0) 
کوله »و  «ن دوغوم گونویزیمییمبریاولو پ»نده یسککیچریا یسککن سککون هفتهینییرام آیبا

 اوغلومون ائولنمهی( باج15/01/87) کشکککنبه گونویام. یوار. بو گونلرده تهراندا «چارشکککمّه
ندا و یاشی 91م. یر سکؤزجوگه راسکت گلدیم بیییر. محضکرده آرادیدینن کسکمه( تؤرهیکب)

ونو سککؤزجوگ «جوشککقان یرزقچا»نده ین مجوّزینیندن اوالن محضککر باشککقانیسککاوا کندلر
 دهینیسککیکیدان شکک رده اوخودو. البته امیقاسککو خسککته یو رضککاعلیگؤردوم. باشککقان آشکک

موش رامدان آلتی/بئییسن ییباشک یدیو/مرغئیمه چایرمه میشکقیچوخ ق»نا  یخان آدمیلیت
امان یامان آرواد یمه/ سمت ائلهیبارلها هئچ کسکه ق »و  «ییسکن ییاندورار باشکیگئدنده/او 
. «ن ساتیریندن کؤچ بیرییارت بین چیری.../بامان آت/یقونشو 
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عه یم و ائشککیشککدن سککونرا ائوه گلیلر قورخوسککوندان اسککه ترقّهیچرشککمّه گونو اکوله 
ن دنده دونن گئجهیئرین هر یکده شککهریشککه گئتدیچهارشککنبه گونو( ا) نیاریرام. یخمیچ
 ر.یدمیلیریدانی یقابل یبیو  زیه نصم ائدن بؤیندا بلدیز باشیمم کوچهیزیم. بیزلر قالیا

ه یکده مرغئیرلیال باوغلوم ین بابام و باجییم، قئلهی( آخشام عا18/01/0187) چهارشکنبه
م یر آز اؤنجه قارداشیوار. ب یمیمراس «یمهیی یرلریقب»ن کندده یاریوال دوشورو . ی یسار
ؤزونو ونون سککم، منده اییسککتهیکنده آپارماق ا ینیتابین کیمیریلدیم و مندن آلماس اییآرا
ده 8م و گؤتورموشکککم. پنجشکککنبه گونو سکککاعات یم تاپیآختار یتابیم و کییئره سکککالمای
ا عضکککوو ن شکککوریلر. کندمیلر گلیک. بوتون کندلیریقاال قاپوسکککونا( گئد) یایسکککتانلیقبر

ن یلریلیده رحمتکه گئدن مرغئلیکنکدا گئچن ایکروفون آرخکاسکککیم یخکادم یمحمودعل
ده، یدم پسنی، مری، زهرا سورمانشاهی، مرصّع عسعریکاش یمحرم ل ر یر آپاریربیب ینیآدالر

 نیخان و کندمیلیم تیاوالن حک ین افتخارین سکککونوندا کندیبو آدالر ،...یمخکدومکه قربان
لر بو یلر. کندیتکرار ائد یدن بونالرقهیر. هر نئچه دقییم فاتحه دئیاد ائدیده ینیدلریشکککه
 ین قبرم اؤز اؤلوسونویرلر. سونرا هر کیوئر یییره باش ساغلالدن وئرنل ینیزلریده عزلیر ایب

ش یرالنمیوب حاضیم فاتحه اوخویرلر اوستونه گئدیر قبیر بیب یم و باشقاالریاوستونه گئد
دن ده ینیریوه، شکککیحلوا(، م) تکرالوا

سککه قبر یایاس صککاحابالریگؤتورورلر. 
 ینیاوسکککتککونککه گککلنلره تشکککککورلر

زه رحمککت یییآهلل اموات»رلر  یریلککدیبک
 «ز آغروماسون و ...یییاخالریآ -نیسائله
 ین قبریخککانمیلیم تیلرحکیلیمکرغئ

ه میوب و حکیقو ینیریده شککاوسککتونه

 .ورالریفاتحه اوخو
 

 (۹) 
و  یباج یجک. تئزدن چاغل دؤنهیحکدودوندا ا 05( سکککاعکات 11/01/87) جومکه گونو
ک. ناهاردان قاباق چاغداش یکگئتکد ا«الن بوالغیقئ»ککده یرلیلکه بیایزلرین قیمیقکارداشککک
ر یب النییای داو. ناهاردان سونرا همدانیین قوللوغونداینیالّهفتح ین برات لییز سایمیریشکاع
لر یلعیخان دان بمیلی. تیزیق یکین باغبان و اییو سا یبَ یدیم وار. رشیدن قوناقالرهینشکر
ر  م بیور، قارداشیندن اوخویش رلر یبَ یالهوار. فتح یده الرلر. خانم باغبان شک ردهیسکدیا
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ناقالر اوالن م قویاغیر آیر. بیلیریزدن آیب یبَ یالهجک. فتحل دؤنهیر آزدان سککونرا ایر. بینبعه
ن یلیا میشکککون اؤنونده اگلهیزیلویم تلهییر. عایم اوالن اوتاغدادلهییم عایاغیر آیاوتکاغکدا و ب

عه یر، اوتاقدان ائشکککیشکککیدان دانسکککتانیکیتاج سکککتان ویافیان یجیدؤنومونو گؤزلورلر. آپار
 فارس یرامیده بایسکککیریر، بو بیشکککیدان یل دؤنوب جمهور باشکککقانیداندا ایی، قارامیخیچ
  شوکر مرام. سکونرا دوشککونورهیخماق زوروندا قالیعه چیده ائشکئنهیر. ییک دئیلره تبریللید

زه گؤره یمیزده ادبیب یدیدئسهک یزه تبری، بیدک دئمهیزه تبریب یاولسکون جمهور باشکقان
 ک. یدیاجکهیاونا قوتلو اولسون دئ

م یزیوار. ب یدَب «اللوق سکککالالمای»ده یلکک گونودور. بو گئجکه مرغئین ایلیا یئنین یاریک
، یاردیومورتا بویدا رامیم بالر ننهلکلیاللوق. گئچن ایک -اللوقیکالر  یاللوق سکککالالدیکده ائوه
اللوغا یم ائوه گلن تکجه یزیل بیو. بو ایومورتا باغالردیش یانمیبو ندایانی یاللوغادا هر شکککی
 .یوز تومن پوو باغالدیاوغلوم بئشیباج
لر یلی، مرغئیاغککدیککش یاغیککر اََنس یب یلگونو اوزون مککدت ینجیرین بکیکرامکیکبککا
 لر.یلر و شام وئردیم کسدیر قوربان آلیم بییییندن پوو یشلرینمیسئو

زه یمیه ائوندیرام گونلریوار و با یسککیلعین ایله درمیریلدیآلماس ا یاکبر بَیم، علیقارداشکک
ام آ ییملردنم هارالین کییسکککورما»ور  یدن اوخومیریلدینا آلماس ایسکککین هامیگلن قوناقالر

 ام آییرالایم یر قورشکککون آلدیل بیزیام آ دوسکککتالر/ قییبورال ینالیرتیدوسکککتالر/ گؤنولدن ف
االن قوج یا»ور  یده اوخوندنیله گؤروشدوکدن سونرا، اونون ش رلریبَ یاله. فتح«...دوستالر

ر یشیئتیرا ی. س«...ووا اولوب همید اولون من اَکن سؤگودلر هم قارقاالرا یشاه یقوز آغاجالر
ر چؤر ، یب یر ماهنیب»ر  ینبعه یمیم کیریلدیولونودا آلماس ایاکبر آلمکا  یولونکا. علیآلمکا 

 ن بوشینیئرین یمده ننه. من«...ین ماهنیر چؤر ، میب یماهن وزیر چؤر ، یب یاون مکاهن
 له دولدورورام.ین کولتوروایمده ننهیمرغئ ینیاولماس
 

 (1) 
ر یله بیایالرتورون «قوجاالر یقَر» یب ض یکنیکولتور و فولکلورال دولودور. قالسک یمرغئ
لر فارسجا نهر. دده و نیدمیلیریله قیدن گلن نسلیلر بو نسکیلعیرلر و ایلمیشکابیده دانکلمه
 یالریاتیااکبر بیرالر. علیشککمیا دانیر یلمیشککهردن گلن تورونالر تورکجه ب یر و ب ضککیلمیب

شکم کوسکموشم/ یمینجیزه من/ایم دوزه من/قوناق اولدوم قیداغدان اند»ر  یازیسکوروشکوب 
بونالر نه قدر روان رام. ینا قوالق آسکککیییشکککین دانیلری... . من کندلو «زه منیداها گلمم سککک
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جه بوندان اؤن یم کرهیدیلر ائشککککلمه یده ب ضکککیهئچ توتولمور. مرغئ یللریرالر. دیشکککیدان
داهلل ی یلیندا اوالن مرغئیاشی 81 یبو مرل «خریاولکر شام چ»م  یردییلرده آراسؤزلو  یبونالر
م یعیتدیدن ائشککسککسی(. من بوندان اؤنجه تاتل1/0/88) ینده دئدیز بئللهیمیم باغیزیشککرور ب

ت ده راسم. باشککقا سؤزجوکلرهیچوخ آختاراندان سکونرا تاپد ینیسکیاولکر سکؤزجوگونون م ن
خان  میلیشم  تیلره راست گلمن چوخ تورکجه کلمهیشلنمهیا یندیاضالردادا ایب یم. اسکیگلد
 یرلریشاعتورکجه قوشان  یلی. مرغئ«یندینان( دوروست ار ایتاپع) ننیآختار(سن بولع) آرا»
 یسکککیدرآقا خادملو، عی، حیفیسککک یدو  حاج علیر قونویب یجیریندیده سکککئورآرادا گؤرمکیب
ده ییبَ  یغالم یز دوستوم علیو عز یرحسنیاس امیر الیشکاع یقاراقانل و... ی، محمد براتیمیکر

 «لیماعشکاه اسکک»م یییازدیم یدیده ائشکیم. بو گونلرده مرغئیارت ائتدیده زیبو گونلرده مرغئ
ن یمیقاسکککخسکککته یقاسکککم خادم یلیجا مرغئیریاجاغام. آیمالییایده گلجک ینیداسکککتکان

و . سککون کندده اولدوغوم گون آشککاغیوئرد ینین خبرینیییتوپالد ینیش شکک رلریمالنمامییای
   ر.یدده گؤزو دبیر مرغئیقاالدا قوران اوخوما وار. بودا ب
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 (5) 
 یانیهر  یوال دوشدو . باهار فصلی یده تهرانا سار05( ساعات 4/0/88) شکنبه گونوسکه
لک یک. ایشیم گؤرونتولر چکمییئرلرده ساخالی یولوموز اوسکتونده ب ضیر. یدمیریگؤزللند
 ک یقالردان چکدیبادامل یکمه اوستوندهیم یگؤرونتولر
رالر. یازی «ودارجر»ز وار اونو یر کارینا بیآد «یرارجه»کده یا گئتکدیکآبکاددان سکککاواغرق
ر(. یده بونالرداندیسککککلمه یآغاجر) رالر.یازی «خشککککرود» یک یمیک «یرخوشکککعکه»

 ک.یده گؤرونتولر چکددن سونرا ورگبار چؤلوندهیرارجه
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. کیارت ائتدیده زیندا اوالن گونببیانیو اونون  یدین جامع مچیئتنده سکککاوانیا یسکککاوا
ووز الیر قینا بیت سکککاتانیلین بیدیک  مچیراسکککت گلکد ایکقونو یجیریر شکککاشکککدیبوردا ب

زه نککه یم، بیککریلککدیب ینیییالووز اولمککادیق یچتیککلیک. بیککردیلککدیب یزیمیعیدسکککتککهیا
دوم. سوروش ینیشیلچاغدا دوزه ین هانسینیاپیده بو . منیز سوروشون دئدینیسوروشاجاغ

 زیاش ند و کتابخانهها خراب شکککو میوو ینجا توسککک  ترکان عرمانیا »  یدئد یچتیلیب
دا یتابخاناسکککیم و کیلیخییله یایو میولالر ال یتورکلر یبورا عرمانل ) «سکککوزانکده شکککد

اونا  یرام کیسوروشموشدوم. بئله سان یچاغ یییلدیاپیمن اونون  یر(. حالبوکیشدیلمیریاندی
 یدیکک. مچ(یزه آنالتککدیاولکدوغونو ب یعککانلیگلپککا یچتیککلیب) گلنککه بئلککه د . یبلر کییدئ

ون یزیلویک. تیشکککدیئتیتهرانا  یم و گئجه باشکککیولالنی یگؤردوکدن سکککونرا تهرانا سکککار
 ریجا گزیسککؤزجوکلر آرد یر و اوردا پارسککییاییورالرا گؤره مسککتند پروگرام یاو یکدهنیچ
قدا یاخدنا بیدو کانالالریرلر(. اوییز دئیبوردا قناتا کار -«ندیگویز مینجکا بکه قنکات ککاریا»)
 ینیاسکککی، تور  دونیگؤردوم. ت.ر.ت آواز ککانکال ینییاوال یجیرینکدیان سکککئون یرامیبکا

ک یم تبرییآرا یدا بو کانالر. اورمودانیدمیلیر کاناو، آچیان بینکه باغالیریبیالرال بیشکککارک
 ینیشککیلین آچیندن بو کانالیتور  قرف یرانلیا 15111111... مین حبییائدن اولدو. سککا

 .یک ائتدیتبر
 
 «دو او گونلرنه تئز اؤت»

 «ویزانلیخ»
 مننه
 «اتیح»
 م گلمهیگئد

 یآرا کسد
 زالمپوچیگ

 یقارا گونئ
 گوننل

 کیگدنچهیا
 «قونکؤچ»
 «یم هئیخان»
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 عطری کچؤر شیرینلیگی، ناغیل
 (آراز) احمدی محمدرضا

 

 یقیموسکک الریندانالیالی آنامین و دانیشککدیم آچدیم دیل دونیایا؛ آچدیم گؤز کندیمیزده
 یرب داغیالن تؤکولوب تنککدیریمیزین گونونککده بیر گونلرین. اوخودوم لرنیمککه نیککم،یرهاؤ

  دئدی آنام چاغیندا،

 ندیرت گئد  گل. داغیلیبدیر تؤکولوب، تندیریمیز داها آرتیو باالم، نازلی منیم آی –
 !قویاق تندیر بیر دنیئنی ،گتیر  تورپاغی

  دئدیم

 ر؟دینه تورپاغی تندیر آناجان، آی –

  دئدی آنام

 ندیرت گؤزو اوندان و اوالر پالچییی بیر یاخشککی. تورپاغدیر قیرمیزی بیر باالم، گوو –
 .دئییریک تورپاغی تندیر تورپاغا بو ده اوچون بونون. اوالر قویماق قوروب،

 یههتپ. وارییدی تپه بیر یؤنونده شماو کندین. دوشکدو  یوال قیسکاسکی؛ سکؤزون اوزون
 نم ایدی، قازیو -قازیو یئرلری چوخلو نینتپه. مقصککده یئتیشککدیک یولالندیو؛ دوغرو

  سوروشدوم

 قازیلیبدیر؟ بؤیله دننه تپه بو!  آناجان –

  دیسؤیله آنام

 اوچون اولدوغو تورپاق قیرمیزی یاخشکککی چوخ تورپکاغی نینتپکه بو بکاالم، دوزلو –
 .آپاریرالر تورپاق بوردان هامیسیکندین

 ؤتوروب،گ تورپاق رقدَ یوکی قاتیر بیر ایله قوالق اوزون بیر قازیم، رییئ بیرلیکده الآنام
 الچیوپ بیرگون. آیاقالماغا بوللو پالچییی و توتماغا پالچیو باشکککالدیو! قکاییتکدیو ائوه

 سونرا. یتدیب لیم،دوزه تندیریمیز نهایت. قویماغا تندیری باشالدی آنام سونرا یئتیشدیکدن
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 بیر. برکیتدی د  سککاخسککی پیشککیریم، تام پالچییینی اونون ریم،یاندی اود تندیرده آنام
 .یاپدی  چؤر تندیریمیزده قورولموش یئنی دوزلدیم، خمیر آنام. کئچدی گون نئچه

 تندیر» ،«الواشی ساج  »باشکاریردی یاخشکی چوخ پیشکیرمنی چؤر  نؤوی یئددی آنام
 ،( ؤرچ قالین پیشککیریلن یلها خمیر) «قالین یالین  » چؤر قالین نؤوی بئش و «الواشککی

 سککوت( »چؤر  قالین پیشککیریلن خمیردن مایاالنمیش ایله یاغ سککاری) «فتیر یاغلی»
 «فتیری قاتیو» ،( چؤره قالین پیشکککیریلن خمیردن مایاالنمیش ایله سکککوت) «فتیری

 آرتیو هامیسکککیندان فتیر بو. چؤر  پیشکککیریلن خمیردن یاخیلمیش قکاتیو اوزونکه)
 ماندا، آیاغی، قاز یاغلیجا،  دنملهج او سکککی،تره داغ چاغیندا یاز) «تهتکه» ،(قیزاراردی
. چؤر  الینق پیشیریلن خمیردن قاتیلمیش لردنبیتعی یئملی -دادلی باشقا و سکیییردیلی

 ارتیالند ییرمانیندادَ کندیمیزین لرینؤوی چؤر  بو.( توپالیاردی داغدان لریبیتعی بو آنام
 (فضککوالتی داوار -ماو) تز  و آغاج یاناجاقالری تندیر و ندیییحاضککیرال داناو ن لیکپک

 .اوالردی دادلی چوخ اوچون اولدوغو

 ئرآلمای کابابی، ات مکه، یایدا ایله یاز. اولوبدور الریمآن شککیرین چوخلو تندیرینده آنامین
 بیرلیکده هامیمیزسکککونرا یاپاندان چؤر  ایسکککه داقیش و پاییز پیشکککیرردیک؛ کابابی
 چؤر  شککیرینلیعی ناغیل! دئیردی ناغیل بیزه ایسککه آنام سککالالییم، تندیره قالریمیزیآیا

 !کاش …قاییتسایدی بیرده گونلر او. قاریشاردی عطرینه
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 راپورالر
 

 

 

 

 

 

 

 
  یگونش امان. راپورو  ینیناوتورومالر ینقاد یلیقآ یلیمیبائل ●

  نژادقابل یمرح.  «یربئش» یروستا یشناسافتتاح موزه مردم گزارش ●

 یافسون سلطان. یسیتوپالن یلیقبؤلومونون آ یمالرخان بیلیمیائل ●

 ینه،مناسبت ییشمهد ییاسیندون  «یمیقافار ابراه یقعاش» ●
   یغیساغلباش یاسینادون یقالرعاش
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 بیلیمی ائل
 آیلیق قادین اوتورومالرینین راپورو

 حاضیرالیان: گونش امانی
  لر: لیال آفتاب آذریشکیل

 
نین بئشککینجی گونو فولکلورچو خانیمالرین جی ایلین خزو آیی-0197جم ه آخشککامی،

آیلیو توپالنتیسکککی، هر آی کیمی آیین بیرینجی جم که آخشکککامیسکککی کئچیریلدی. بو 

بو  کیمی سکککوردو. 11 7اعالن اولدوغونا باخمایاراق،  11 4 –11 6نین سکککاعاتی توپالنتی

ونان، سکککیندا چاپ اولنین یئنی سکککاییبیلیمیدقکت مرکزینده اوالن نؤکته، ائلدا توپالنتی

ین ت ریف ائتدیعی ناغیل و او ناغیلی چوخ گؤزو هنری ایله «صکککاحکم خکانیم سکککلطان»

ایکی عزیزین حضککورالری  لریندن، هرون زحمت«پوراولدوز قهماسککم»رنعلندیرن خانیم 

لکینده خانم رضککی قوناقالرا خوش گلدین ائدر  نین ایر ائتمک ایدی. توپالنتیایله، تشکککّ

 نده کئچیریلن دانیشیقالرا گؤره بیرآرادا اولوبدی، کئچن آیالر ائل بیلیمیاونالردان ایسکته

 صحبتی اولسا دئسینلر.  -یمیز اوچون، هر کسین سؤزعدیسؤزلریمیزی دئمه

شکککقا بیر گونه آخشکککامیندان باالرین جم هاصکککلینکده خانیمالرین بیر چوخو توپالنتی

نین هر گونونو اویالدیقدان سونرا، نهایت ده تصمیم توتولدو، سکالماغینی ایسکتییردیلر. هفته

سکی سیناما اوالراق، شنبه گونونه سالینسین و اگر او گون هامییا اوییون گلن آیین توپالنتی

 الرین گونو شنبه گونونه سالینسین. اولسا آیلیو توپالنتی

دا، گونش خککانیم امککانی خککانیمالردان رجککا ائتککدی، بو گؤروشکککلر و بو گونون اوتورومونکک

 سککینده یاردیمجینین گلیشککمهاله وئرمکله بو مؤسککسککه -توپالنتیالری جدی توتوب، او

 اولسونالر.

رجمه نین تنین سکککونونکدا، فولکلورچو خکانیمالرین تلعرام گروهونکدا بیر جملکهتوپالنتی
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نیم، لر بیر به بیر آچیقالیمالرین ائتدیکلری ترجمهائتمک چالیشکککی اورتایا قویوالراق، خان

 نین آچیقالماالری ایله اصالح اولوندو.اونالردا اوالن سهولر خانیم رضی

ینکده اوالن توپالنتی، خکانیمالرین یئنی بولتن سکککاییسکککینی آلماق و -5نین خزو آیی

 مکله سونا چاتدی.لیک حاقالرینی اؤدهاویه
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 تاحگزارش افت
 «بئشیر»شناسی روستای مردم موزه

 31/7/37نژاد رحیم قابل
 
 امام حضور با هریس شکهرسکتان مردمشکناسکی موزه اولین روسکتا ملی روز مناسکبت به
 در اهر و هریس نماینده عبدالهی و فرماندار محمودی کلوانو، مهندس شککهر محترم جم ه
 دهیاران و اسالمی شکوراهای کلیه و بخشکدار پورسکلیم اسکالمی، مهندس شکورای مجلس
 در که موزه این در .گردید افتتاح بخش این توابع از «بئشککیر» روسککتای در خواجه بخش
 ابزارآالت و اشککیا از قط ه 111 حدود سککنتی م ماری با سککاو 051 خدمت با قدیمی خانه

. دش گباشته نمایش به بود اخیر ساو یکصد در اهالی استفاده مورد کشکاورزی، دامپروریکه
 دبن بازو نوعی) دوالخ انوای پشمی جوراب زیورآالت، انوای و سنتی هایلباس انوای همچنین
 موزه این اختیار در اهالی قرم گلدوزی، از و پارچه دوز و دوخت ابزارآالت ای(، انوایپارچه
 به شککده حکاکی قرآن آیات آن دور تا دور که چوبی ج به موزه این اسککت. در گرفته قرار
 ایاست. نمونه موجود -بود استفاده مورد نفیس سکاله 65 هایجزوه که با -دانزوهج عنوان
 که تاس بافی گلیم روستا این صنایع از

 با و دارد باالیی اسکککتحکام و زیبایی
 شککده بافته و رنعرزی گیاهی هایرنگ
 71 از بیش قدمت با نمونه دو و اسککت
 .است موزه این بخش زینت ساو
 
 این در گباشککته نمایش به اشککیا از
 مسککیر اسککت. در کوب در انوای محل
 شککهرها، و روسککتاها در ابریشککم جاده
 یکی دارند، کوب در نوی دو هاخکانکه
 مردان، اما برای دیعری و زنکان برای
 کوب در آنهککا خککانککه درب خیّر افراد
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 که داشککت در هم سککومی
 و بود مسافرین مخصکوص
 پبیرایی آمککاده همیشکککه
 هر موزه این در که بودند
 موجود هادرکوب نوی سککه

در روز  آن بر اسککت. عالوه
 ربطو نان افتتاح موزه انوای

 این سکککنتی تنور در زنده
شککککده و بککه  موزه پختککه

بکازدیکدکننکدگکان تقکدیم 
 نوی دو از غیر به و گردید
 بنککام بربری نوی دو لواش
 رفتی اوغما و فتیر ایشککلی
 خوبی بسکککیار ق م از که

 .باشدمی برخوردار
 
 در گرددمی وریآ یککاد
 همت بککه جککاری سکککاو

 جناب خواجککه بخشکککدار
 اجرای بر پور عالوه سککلیم
 روستای در سکاالنه ماسکم
 مراسم از مورد سکه کیوی
 در بککاران قلککم آیکیکنی
 چمچه ماه، بنام اردیبهشت

 و خواهی خککاتین، برکککت
 و یدردگ احیا بخش این دیبکلو و جییه روستاهای در ماه تیر و مرداد تیکانلیو شککرگزاری

 روستاهای در تدریج به که است نظر مد روستایی هایموزه ایجاد و احداث راسکتا همین در
 بود. حرکت این آغاز سر بئشیر روستای که است شده بینیپیش خواجه بخش
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بیلیمی خانیمالر بؤلومونون آیلیق ائل
 توپالنتیسی

  راپورو حاضیرالیان: افسون سلطانی 
 

تاریخینده  5/8/0197شکککنبه گونو  بؤلومونون آیلیو توپالنتیسکککی بیلیمی خانیمالرائکل
ز ده کئچیریلدی. باشالنیشدا یئنی گلن قوناغیمیفولکلورچو خانیمالرین حضورو ایله مؤسسه

ایله تانیشدیو. خانم دانش بیر ائو خانیمی دیرکی هنره ایلعیلی اولدوغوندان « دانش»خانیم 
دن پورتره رسککاملیییندا چالیشککماالری اولوب و لهدوالیی چئشککیدلی هنری ایشککلرده او جم

لیکله قادین حاقالری و قادین باشککاریالرینی گوجلندیرمه الرال اؤزو NGO سککونراالر مختلف
 قونوسکککونکدا ایش بیرلیعی آپکاریکم. او دئییردی، آماجی قادینالری گوجلندیرمک و اونالرا

عالیه »ئتمک دیر. بونالردان عالوه خانم ایشککلری اؤیرتمکله حیاتالرینی قازانماقدا یاردیم ااو
لرده میش، جم ی سرگیچوخ گؤزو و مهارتلی بیر رسامدیر و گؤزو تابلوالر دا ایشله« دانش

 .اشترا  ائتمیشدیر
درنعی و اونون چالیشماالری و آماجی حاقدا خانم دانش « بیلیمیائل»خانم رضکی ایسکه 

ی و نین اولماماسده دیسیپلینیشکیو مؤسکسهاوچون بیلعیلر وئردی. بو اوتورومدا اسکاس دا
اشقا نین ده بقورالالرین اویقوالنماماسکی حاقدا ایدی. خانم رضکی بیلدیردی کی، بو مؤسسه

لر بو اسکاسنامه و آیین سکی وار و اؤیهسکی و ایچ آیین نامهلره تای بیر اسکاسکنامهمؤسکسکه
ا بو جک اوتورومالردگلیندی کی، گلهلی دیرلر. بئله قرارا لرینی رعایت ائتمهنین مکادهنکامکه

نامه اوخونسون و هرکس اوندان خبردار اولونسون و الزیم گؤرولورسه بیر اسکاسکنامه و آیین
ین جک توپالنتیالردا عضککو اولماق ایسککتهلیکلر ده وئریلسککین. آنجاق گلهسککیرا دَییشککیک

دیر. نرا قورالالرا اویمالیدیر و اونو امضککاالدیقدان سککولیلیک فورمو تکمیل ائتمههرکس اؤیه
یمی مک کالردا منظم شکرکت ائتمک و عضویت حاقین دوزنلی اؤدهبو قورالالردان توپالنتی
 .اورنکلر وئرمک اوالر

دا آیریجکا، فولکلورچو خکانیمالر گر  همت ائدیم ان آزی بیر یا ایکی سکککایی توپالنتی
 دار اولماالرینا دا تاکید اولوندو. دن عهدهبولتن
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قرارا گلیندی گلنکسککل گئییملری مانکنلره گئیدیریم، سککرگیلمک  نین آردینداپالنتیتو
ردن یاردیم لاوچون بیر یئر اختصکاص وئریلسین، و بو قونودا تیکیش ایشینده چالیشان اؤیه

ینی سکککآلینسکککین. نهایت ده قرار اولدو بو ایل ده کئچن ایللره تای، خانیمالر چیلله گئجه
تیدا لرینی حاضکککیرالییم گلن توپالنک اوچون ایندیدن فیکیرلر و برنامهالیقینجکه برپا ائتم
 ارائه وئرسینلر.

 سی ایله سونا چاتدی.نین اؤدنمهبو آیین اوتورومو آیلیو عضویت حاققی
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 ین اثرلریندن:-خانیم عالیه دانش
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سؤزولو  یده سازل یریب یندانانسانالر یملیو سئو یبق آرا نجخال ینمیشتان یجانیمیزینآذربا
 سؤز -چوخونو ساز یاریسیندانقافار عؤمرونون  یقاولموشدور. عاش «یمیقافار ابراه یقعاش»
 باش ینه. هر زامان ائلیشۀۀدیرحؤرمت قازانم ییققوللوغوندا اولوب، اؤزونه ال نینیخۀالق یلۀها

 نده«یلیمیب ائل»اوالراق  یزبو گؤزل انسۀۀان، تمناس ینیلهد یقآمانل -امن یق،شۀادل لیق،اوجا
شرکت  یرگهب یمالخان «یزهپاک» یولداشی یاتح یینسۀا یملردهمراسۀ یکفولکلورو یریلنکئچ
 فاالرییبوتون ا یغینعاش یرلی. بو دَیشدیاوخشام یکؤنوللر یلها یخیشیچ ینرجاناسۀ یب،ائد
 یقعاشۀۀ یکرحمتل یک یازیق. نه ییلیرسۀۀا ریینجیلا یمتلیان ق یوینینن آرشۀۀنییلیمیبائل

 ندایآرخاس یب،آل یمیزدنال یانسان یرلیبو دَ یانماسۀیدا یزواختسۀ نینیکؤرک اورگ ینقافار
 یتگینیا یۀاندولمۀا یئریو  یبو آج یلیمی. ائۀل بیسۀۀالتۀدیا یمیزیحسۀۀرت دولو گؤزلر

 یلحؤرمت یکلهاؤزلل هینو سۀۀئونلر یشۀۀاگردلر اوسۀۀتادین یقالرا،بوتون عاشۀۀ یجانیمیزا،آذربا
 .ییریلهد یقروحونا شادل یب،وئر یغیباش ساغل سینهیلهعا

 

 یغیساغلباش یاسینادون یقالرعاش
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 توپالنیب یاییمالنان ماتریالالرین جغرافیاسی

 

 

 

 

 

 ماکو

 ارومیه

 ساوه

 

 

 

 

 کمیجان

 

 

 سولدوز

  نیارق

 تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلفا

 

 

 زنوز

 شبستر
 هریس

 وایقان


	photo_2019-02-06_21-31-59
	0711-107-El Bilimi Dergisi-Say.107-azer Ay-1397-Ebced-Tebriz-1397-88s

