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 1۹۳۱( ماهخرداد) آی قیزاران. جی سای -101
 (۹الری )الیرچوکوموزان ب ●برچلوهای کمیجان 

 

 یقالب عبارات
 سؤزلر بیقال 

 
 ۱ احسان قاسمخانی                                                                                                     زالریآغ-لید

 ۳ ینیعبدالحس وسفی                                                                                          الجردیم یهانینفر
 11 یفاطمه سلطان                                                              (شالریغ)قار جانیدر کم جیرا یهانینفر

 11 افسانه رادان                                                                                               یشالریقارغکوموزان 
 11 یجانیکم میابراه                                                            جانیکم ژهیو اصطالحات وها المثلضرب

 1۱ افسانه رادان                                                                   دانردوعاالریئاوالن خ نیغیایکوموزاندا 
 11 احسان قاسمخانیآباد                                                             یک دعای متفاوت از روستای فضل

  
 ( ...و هاستانیاشعار کودکانه، چ ها،ی)بازفولکلور کودک 

 ( ...تاپماجاالر و لر،رلمهیجیس ونالر،ی)او فولکلورو اوشاق
 11 یجانیغالمرضا کم                                                                                            جانیکم یهایباز

 ۹1 یرسول دیمج                                                                                      نیفامر یروستا یهایباز
 ۹1 ینیعبدالحس وسفی          (الجردیدر م جیرا یهاستانیاز چ یا)نمونه ندانیتاپماجاالر الجردیم

 11 غالمرضا کمیجانی                                                                         کوموزاندان بیر نئچه تاپماجا  

 1۹ ینیعبدالحس وسفی                                                       )اشعار کودکانه( یقوشماجاالر الجردیم
 

 هایدنیو نوش هاغذا

 ...و جکلرچهیا ئمکلر،ی
 11 راد دیجاو نیمه                                                             اوماج، اوماج وتتی اسی، ایآش وازیورک

 10 راد دیجاو یکبر                                                      جوشکله، یول، سوت آشقول بقج ،یمصطف
 11 راد دیجاو زهرا  ، تاس کبابیآش شتهیار وتورش ،یشورباسقوز  ی،پلو، سوت ترخنه آش شتهیار

 15 یافسانه قابض                                                                    یاوماج شتهی، اری، کک آشیپتله آش
 11 یانه قابضفرز                                                                                             وجیزالق، ککلیک اوت

 1۳ فاطمه کمیجانی                                                                              یغی، چئرک قاتیآش یتورش
 51 ییبزچلو یجانیفاطمه کم                                                                                                    کؤپبه

 51 راد دیجاو ایهل                                                                                 ترخنه داغ قاناق،یاترحلوا، ق

 5۹ راد دیجاوفرهاد                                   جانیانگور در کم شیره از یدیو محصوالت تول پزانرهیش
 



 

  
 

 یقیهنر عاش
 یغیلیجیارادی قیعاش

 
 51 پاشا( قی)عاش یغالمرضا گالب                                                                     در برچلو یقیهنر عاش

 11                                                                                                        عباد قیصحبت عاش یپا

 1۹                                                                                                   شیدرو قیصحبت عاش یپا
 ۳۹ و غالمرضا کمیجانی )عاشیق پاشا(  یغالمرضا گالب                               محمود قیدو خاطره از عاش

 ۳۳                                                                                           یاتابک رضایعلعاشیق مصاحبه با 
 101 راد( دی)جاو یجانیکم محمد                        برچلو( یمحل کیگورجئ و باالممد )داستان فولکلور

 
  ...و ینامجا ،یشناسلهجه ،یلغات محل

 ...و ملریآدالر، توپون ،یالکتولوژیسؤزلر، د ئرلی
 11۹ یخانقاسم بهیط                ینگیبه هینظر هیآباد بر پافضل یترک شیتکرار در گو ندیفرا یبررس

 1۹5 یخانقاسم بهیط                                                                                        منطقه برچلو اهانیگ
 11۹ یاحسان قاسمخان                                            چلورب لیکودکان ا یگذارها در نامصخره تیاهم

 110 یجانیغالمرضا کم                                                                                      برچلو یهامیاز توپون
 111 یاحسان قاسمخان                                      یسؤزلر ئرلیو  یسؤزلر ئرلیو  یملرییدئ یبورچال
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 یقبب  ببربب عببربب     
  ســؤزلر بــــیقال

 

  مث ل و حکم،  صطالح  ،
 ،یسوگند، کو کو  ن،ینفر ر،یخ یدع 

  ..سرکوفت و
 

 ش،یقارغ ش،یآلق م،ییآتاسؤزو، دئ 
  ..نج،یزوربا، قاخ -آند و حربه

 
 

 یاحسان قاسمخان. زالریآغ -لید ●

 ینیعبدالحس وسفی. الجردیم یهانینفر ●

 یفاطمه سلطان. (شالریغ)قار جانیدر کم جیرا یهانینفر ●

 افسانه رادان. یشالریقارغکوموزان  ●

 یجانیکم میابراه. جانیکم ژهیو اصطالحات و هاالمثلضرب ●

 افسانه رادان. ردوعاالردانیئاوالن خ نیغیای کوموزاندا ●

 حسان قاسمخانیاآباد. دعای متفاوت از روستای فضل یک ●
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 آغیزالر-دیل
 قاسمخانیاحسان 

 
 
 

بئش  ادی:واس ،55: یشخ ای، نیاسخمخ اقخانیم مریم آنام : قایناق شخخ  

 کارا: ادیغی یئرشای، دابآفضل -کمیجان: یئر کالس، دوغولدوغو

 

  آرمییای، آجمییای
 از راه رسیده گویی به مسافر تازهآمدجدا نشوی، فاصله نگیری، خوش 

  آغزیی آغروماسون
شود به آن شخ  تر بوسیده میمعموالً از سخوی فردی که فرزند او توسخف فردی بزر    
 . شودتر گفته میبزر 

  آغزیی وار اولسون
شود به آن شخ  تر بوسیده میفرزند او توسخف فردی بزر  معموالً از سخوی فردی که   
 . شودتر گفته میبزر 

  اولسون الحمد یاریی
فرد « الحمداهلل»گوید ها و حال خوب دیگران میکه فردی با شخخخنیدن موفقیتهنگامی 

 . بردمقابل در پاسخ این عبارت را به کار می

 اوغوریی خئیر گلسین

 . بردهنگام بدرقه میهمان به کار میعبارتی که میزبان در  

  دن ایراق اولسوناوزیی
 . دور از جون شما 
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  اوزیی موبارک اولسون
رابر فا: عبارتی اسخخت که در ب ،.ییمی قارشخخیسخخیندا بو دئییم قولالنیر ئبیرامیز موبارک د 

 .رودجمله تبریک عید نوروز به کار می

  اَیخلریی آغروماسون
شخخخود به معنای قدم رنجه بدرقه میهمان توسخخخف میزبان گفته میعبارتی که در هنگام  

 .فرمودید

  اَیخلریی وار اولسون
 .شودعبارتی که در هنگام بدرقه میهمان توسف میزبان گفته می 

 چوخ دووا آپار

راه. عبارتی که در هنگار خداحافظی توسخخخف میزبان به میهمان  فا: دعای خیر من بدرقه
 شود.گفت می

  گلَیساغلوغا 
 .سالمتی از سفر برگردیبه 

  ساغلوغا گئدَی
 . سالمتسالمتی، سفر بهبرو به. رودعبارتی که در بدرقه یک فرد به کار می 

 قالیی ساغلوغا

 .گویدعبارتی که میهمان به هنگام ترک منزل میزبان به او می 

  گون آیدون
 .خیربهصبح 

  گؤزییه دؤنـوم
  .به قربانت شوم 

  گؤزیی آیدون
 . چشمت روشن 

  خئیرلیغه گلسین یئنگئ ایلیی
یروبرکت خلریندن ساییلیر، فا: سالی پر از ایل بایرامینین ان یاییغین اوالن قوتالما دئییم 

 . های رایج در دیدوبازدیدهای منطقه برچلوترین عبارتاز مهم. داشته باشید

https://komijan.wordpress.com/2016/07/28/%da%af%d8%a4%d8%b2%db%8c%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86/
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 های میالجردنفرین
 یوسف عبدالحسینی

 
 

 . دستت بشکند: اَلیی سینسین. 1

ــین. 2 ــگیللر اوجونا گئدس : اتیی ایش
گوشخت تنت، به صالبه کشیده شود  )معادل  

 . تکه تکه بشه(

ت گوش: اولسوناتیی لیشـگه، لیشگه  . 3
 . تنت تکه، تکه شود

روی صورتت سنگ : اوزیه داش دوشسون. 4
  .بیفته، بمیری تا با سنگ لحد روتو بپوشونند

 . روسیاه باشی: اوزیی قارا اولسون. 5

روی تو به سخیاهی  : اوزیی کول اولسون. 6
 . خاکستر بشه

 . هرگز نخندی: اوزیی گولمسین. 7

ــین. 8  :اؤومئ ییخدیی، اؤویی ییخیلس
 . خراب شویخرابم کردی خانهخانه

 . خراب شویخانه: اؤویی ییخیلسین. 5

 . مر  شویجوون: یایگید اؤلَ. 10

  .جوان مر  شده ور پریده،: اینگیلالموش. 11

  .نام و نشان گردیبی: آدیی باتسون. 12

: آدیی داشــا د داشــالرا یازولســون. 13
 . بمیری نامت روی سنگ قبر نوشته شود

ــمانا چیخَی. 14 نابود بشخخخی، از روی : آس
 . زمین محو بشی

 . کامت تلخ شود: آغزیی آججئ اولسون. 15

  .الل بشی: آغزیی الل اولسون. 16

ــانســزیی آغ. 17 دهانت بسخخوزد، : ونیـ
 د وزنای برای کسیکه شگون بد میاسخختعاره
 . های بد دهنآدم

ل دهنتو گ: آغزییا پالچوق تپیلسین. 18
 . بگیرند

ــون. 15 دهنت پر : آغزیینان قان آچولس
 . خون بشه، از دهنت خون جاری بشه

لختـه قارا قان   -آغزیینـان لختـه  . 20
ــین های خون سخخخیاه از دهنت لخته: گلس
 . بیرون بریزه
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آلـدیگیی پولئ آججئ داوایا وئرَی  . 21
پول ناروایی را که از من گرفتی خرج : ســن

 . دوای تلخ و دکتر کنی

 . مادرت بمیرد: آنای اولسون. 22

 . سرِتُ بخوره: ئسینباشیی ی. 23

 . خون به دل شوی: باغریی قان اولسون. 24

ــین . 25 گلویت ورم کند : بوغـازیی گلس
 . (شی)دیفتری بگیری، حناق بگیری، خفه 

 . پر بزنی، ور بخپری: پـَر چاالی. 26

 . وَر بخپری: پر وورای. 27

تاتوال بخوری معادل : اولسون 1والیتات. 28
 . فارسی، زهر بخوری، کوفت بخوری

روی سخر و  : اآغزئ بورنیتخته سالوم . 25
ای به جای سنگ صورتت تخته بندازم )تخته
 . گذاشتند(لحد در مقابر موقت می

  .تون به تون شده: وممَتین اولموشت. 30

 گور به گور بشی: توممتین دوشسون. 31

ــون. 32 وحخخدت و : تیفــاغیی داغولس
 . یکپارچگیت به هم بخورد

 . ادجونت در بی: ینجانیی چیخس. 33

 . مر  بشیجوون: اؤلَی 1زنووَنه ج. 43

طوری جیغ بکشخخی که : جیزباال چکَی. 35
 انگار داری میمیری  

 جگرت: ینجیگریی آغزیینان گَلســ. 36
 . از دهنت بیرون بیاد

خورده از مار و عقرب، نیش: چالونموش. 37
 . مر  ناگهانی )ور بپری(

                                                                                                                       
 داتورهگیاه سمی  -1

دسخخخت و پا زدن هنگام : چپل چاالی. 38
 . بال بزنی -مر  از روی درد، مترادف بال

 نخونت غرق به: ونچؤرگیی قانا بـاتس. 35
 . خون بشه

ــ. 40 نونت تو : ونچؤرگیی قانا دورغانس
 . خون تخیخلخیخت بشه

 . ات کندخفخهحُنخّاق : وغسونحونناق ب. 41

خبرت بیاد )مترادف : ینخبریی گَلســ. 42
 . خبر مرگت بیاد(

ــینوانیی ائلـه خودا، دی. 43 خخخدا تو را : س
 . ستاند(از تو بازمجازات کند )خدا داد من را 

خوره بگیری )جخخذام : خوررا توتــای. 44
 . بگیری(

برای خیرات کشخخته : خئیرات اولموش. 45
 . گوشت(بشی )نفرین برای احشام حالل 

در به در شده، آواره : موشدر به در اول. 46
 . شده، به دریوزگی افتاده

 . دردم تو جیگرت: دردیم جیگریه. 47

درد و بالی من بخوره : دردیم قارنییا. 48
 . توی دلت

دمِ دیوار جخایت  : دممـه دووار اوالی . 45
کنایه از کور بودن و دست . شخود )کور شوی 
 . به دیوار گرفتن(

ــ. 50 زبانت سخخنگ : وندیلیی داش اولس
 . بشه )الل بشی با این حرف زدنت(

 
 

 زن جوان، نو عروسزن: جوونه -2

file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23RANGE!_ftn3
file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23RANGE!_ftn1
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ــون  1ونییزقق. 51 چیزی کخخه داری : اولس
 خوری زقومت بشه، متراف کوفت بخوریمی

شاه مار : چالسوننَن لییشـاه مار دی . 52
 . زبونتو نیش بزنه

 . چالق بشی: شیت اوالی. 53

  .خبر مرگت بخیاد: نقارا خبریی گلسی. 54

ــزیقارا قان آغ. 55 خون : ینینان گئدس
سخخیاه از دهنت بریزه )مرگخخخخت همراه خون 

 . ریزد(سیاهی باشد که از دهنت می

کارد  :اق گیرسینلئ بیچقارنیا دسته. 56
)بخخه آدم دهلخخه و پرخور بخوره تو شخخخکمخخت 

 . گویند(می

 . خون بشیدل: اولسونقارنیی قان . 57

ــون. 58 خون به : قارنیی قانا چاخالنسـ
 . دل بشی

غرق خون بشخخخوی )درخون : قانا باتای. 55
 . غوطه بخوری(

در موج، در تالطم : قـانـا چـاخالنای   . 60
 . خون، غوطه ور بشوی

ــون . 61 مر  ناگهانی و : قیرران آپـارس
 . تو را بکشد ...ناشی از طاعون، وبا و

ــین. 62 مر  نخاگهانی تو  : قیرران قیرس
 . تلف بشی. بکشدرا

ــل قانا بل. 63 توی خون سخخر  : شــَیقیزیـ
 . غخلخف بزنی، وول بخوری، غرق بشوی

 . نوجوان بمیری )پسر(: گَلمرد اؤلَی. 64

)بمیری تخخا  توی گور بری: رَیگورا گی. 65
 . بگیرد(گور تو را در بر 

                                                                                                                       
زقوم گیاهی است که گل آن زرد رنگ و میوة آن  -1

سیاه است و همچنین درختی است در دوز  که میوة 

  .مترادف پر زده، ور پریده: وممولالموشگ. 66

ــ. 67 کور : ونگؤرر گؤزیی گؤرمز اولس
 . های بینای تو نابینا شودبشی، چشم

اولســون، ســَن رگ آدلئ ؤگئد کئ چ. 68
 . برو که نان سواره باشد و تو پیاده: اداپی

   .ناامید شوی )ناکام بمیری(: نایومود اوالی. 65

ــونلیی الل دی یَنننه دی. 70 اون : اولس
 زبونی که باهاش میگی ننه الل بشه 

 مادرت پشت: ینسی دالیینان ملهننه. 71
سرت ناله کند )مادر پشت تابوت تخخخخو م ل 

 .اش مرده ناله کند(آهویی که بچخّه

 .بر اثر بیماری و با بمیری: واوا آپارسون. 72

بال برده، عبارتی برای کودکان : وورغون. 73
رود و هم در مقخام تعریف به کار می  کخه هم 

 .در موقع تنبیه و به عنوان نفرین

ه هرچ: لســینیئدیگیی، آغزیینان گَ. 74
 .ای از دهانت برآیدخورده

ــونیارومچولوغیی . 75 بمیری و : اولس
 .کنند نبینیچیزی را که برای تو مهیا می

 .بمیری، پا نگیری، رشد نکنی: یارومیای. 76

یکباره بمیری، یهویی : اوالییک به یک . 77
 ....بمیری، در یک آن جان بدی، بمیری و

ــئره باتای. 78 توی زمین فرو بری : یــ
 .)بمیری تا زمین تو را در خودش فرو بکشد(

را در کخخام خود فرو  زمین تو: یئره گیرَی. 75
 .بکشد، زیر خاک بری، به زمین گرم بخوری

عالوه بر این . آن بسیار تلخ و غذای دوزخیان است
 .زقوم نام آبی است که به دوزخیان نوشانند
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 (یشالرغهای رایج در کمیجان )قار نفرین
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 نینسیس ییال . 4

 نینسیدل ییاؤو . 5

 نیرسیسو گ هیاؤو . 6

 ییانسون ایچیمئ یاننوردی یایچی . 7

 اؤلسونایگید  . 8

 یئره گلسین ییایگید قَد . 5
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 ایالن چالسون . 11

 باغالنسون ییآغز . 12

 ائلسین یآلاله دیوانی . 13
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 یبال توتا . 15
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 بوغازوننان قارا قان گلسین . 17

 نینسیس یینیبو . 18
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 یچادورئ اؤرتَ کیخارل . 26

 ایباش اخومیخرره  . 27

 توتسون   1خوررا . 28
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 نیداش آستوننان گلس ییسس . 33

 دوشسون ییسس . 34

 نیقارا داش آستوننان گلس ییسس . 35

 نیگوردان گلس ییسس . 36
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 یقارا گون گؤرَ . 40

 ایباش اخومی وغورومیسئ قارا گؤل خرره . 41

 گلسین  یقانلئ کؤینگی . 42

 یکور اوال . 43

 گری ساالنونا نهلت . 44

 یگلمرد اؤلَ . 45

 یَییگون گؤرم . 46

 کور اولسون ییگؤزلر . 47

 نیقارا سو گلس ننییگؤزلر . 48

 دوشسون ارای هییگؤزلر . 45

 نیچئخس بانیچ ننییگؤز . 50

 یَییگؤگرم . 51

 سینگئتسین کئ بیجه خئیر گؤرمه . 52

 توتسون 1میریق . 53

 نردیوانا گلسین . 54

 یمرد اؤلَ مهین . 55

 یاراغان توتسون  . 56

 یایدورم یاتای . 57
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 یدرده دوشَ امانی . 55

 یقاال ریئسی میئتی . 60

 
 
 

  

                                                                                                                       
 . داربیماری کام شکاف -1
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 یشالر یقارغکوموزان 
  رادان افسانه

 
 
 . رییاشایو بورادا  بیگل اینادوی کوموزاندا دا -12/6/41 یشخ : آتام غالمرضا گالب ناقیقا

 یی: سوم راهنماسواد
 
 نیسالوان حنا گؤرمه ییال  . 1

 نیگلس ئرهی نیقد دیگیا  . 2

 یَییاؤلم زدهیائو  . 3

 یلَیآسمانا چک  . 4

 یاییسالم اییباال دال. 5

 اولسون ییئری 1بئش بورماق  . 6

 نینسیس ییبئل  . 7

 یاییآلم هیینومورتاسون ال رامیبئ  . 8

 قاباغونا دوشوم ییتابوت  . 5

 نَن اوجا اولسونتورپا  سن . 10

 یَییگئرم یتو  . 11

 ادایچؤرک آتلئ اولسون سن پ  . 12

 قالسون نهیینیگئ ییحسرت  . 13

 یَییخوش گون گئرم ادایدون  . 14

 اولموش لیذل  . 15

 یخوار اوال لئیذل  . 16

 باغالنسون هییگؤز ییساچالر  . 17
                                                                                                                       

 رماق: بارماقبو -1

 میاوستونه گل ییقبر  . 18

 یاوال کهیت ککئیقئر  ا  . 15

 اولسون ییکفن  . 20

 اییباش ومیکول قو  . 21

 یاوال کهیت -کهیت یگئدَ  . 22

 یاییسالم اییکئ اوشاق دال یگئدَ  . 23

 یَییبهره گئرم-ریکئ خئ یگئدَ  . 24

 یاوال 2لئشگه -لئشگه یگئدَ  . 25

 ایاولم ییشانین اوال، یینام یگئدَ  . 26

 نیقارا سو گلس هیگئز  . 27

 ومیقوجاخل ییلَش  . 28

 یدوشَ واناینرد  . 25

 نیچکس ییداغ یننه  . 30

 قارا اولسون ییاوز ادایدون ککئیهر ا  . 31

 دوشسون ئرهی ریب یکهیهر ت  . 32

 یَییمیی  . 33

 پاره -پاره که،یت -کهیلئشگه: ت -لئشگه -2
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 نجایکم ژهیها و اصطالحات والمثلضرب
 یجانیکم میابراه

  
 

 

 ئدتوایشااهلل تئ دتماشاهلل با ♦
چون است و  های قبل هم کم آب شده بودههجان در دهمیاصلی ک تگویا آب قناتوضیح: 
 بوده به آب کمیجان آب آباد کمحسنقنات لی کمیجان بسیار پر آب و صقنات اپیش از آن 

که تیولی وق. شااهلل که خواهد آمد(یآباد ایشااهلل )یعنی اهلل و به آب حسناند ماشااهگفتمی
 . ئدتشااهلل تویا ئدتفتند ماشاهلل یاگ ،بزر  خیلی کم شد تآب قنا

 ده کنرا برآورد اتتوانست انتظارمیموقعی که انتظار از کسی زیاد بود ولی ن :مورداستفاده
 . شداستفاده میشد، از این عبارت میو فرد ضعیفی بیشتر از انتظار ظاهر 

 

 ان توت گتیرهندیب قاهانئگ ♦

 توت بیاره 1رفته از قاهان: ترجمه

  .شدکاربرده میبهالم ل این ضربقاهان از کمیجان  توضیح: به علت فاصله
 یرهان توت گتندیب قاهانئگفتند گجایی برود و دیر بیاید میهرکس به: موارد استفاده

 

 ئگلد ئلئقاراقان ی ♦
 باد خرقان یا قرقان آمد: ترجمه

  .دانستندها آمدن باد از سمت قرقان ساوه را باعث بیماری و دردسر میقدیمی یح:توض
 . هلئگفتند قاراقان یبه او می کرد،میجاد مزاحمت یمدنش اآهرکس که با مورداستفاده: 

                                                                                                                       
 . در خلجستان قم است وهواآبای خوش قاهان نام منطقه -1
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 ئلش آستودک ئاوز دگ ♦
 گیوه است کفیکه نیست  رو: ترجمه

 شدکمتر ساییده می ،رفتندگچون قدیم زیره گیوه را از چرم کلفت گاوی میتوضیح: 
 .بردندمیدر مورد او به کار رفت این اصطالح را موقعی که کسی از رو نمیمورداستفاده: 

 . رو که نیست سنگ پای قزوینهالم ل ضربمترادف دقیقاً 
 

 ئعلم 1فردقان ♦
 . شداطالق میخاصیت بود به کسی که خیلی دراز و بلندقد و بیمورداستفاده: 

 

 سا طرفوبوو ئاوز ئبیزه طرفد ئدال یَیدی ئدوس داغوبوو ♦

 . طرف وفسروش به ،طرف ماستگویا کوه وفسه پشتش به: ترجمه
شیب خیلی تندی شروع  صورت ناگهان باچون کوه وفس از طرف کمیجان بهتوضیح: 

 . رودیمسمانی بیشتر به وفس آهای ثمره بارش ی دارد،یب مالیمشطرف وفس شود ولی بهمی
 . شودگفته میو سودش به دیگری  دکسی که ضررش به آدم برسمورداستفاده: به 

 

 هلدیب پله لپل ئهانس ♦
 کدوم پله پله آخرترجمه: 

موقعی که کسی درجایی جایگاهی نداشت ولی مرتبه و کرسی بزر  و مورداستفاده: 
مترادف م ل فارسیه یارو رو . بردنددر موردش چنین عبارتی را به کار میاست وخبهتری می

 . رفتگدادند سراغ خونه کدخدا رو میتو ده راه نمی
 

  

                                                                                                                       
 . فردقان نام روستایی در حوالی شهر خنجین است -1
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 ردوعاالردانیئاوالن خ نیغیایکوموزاندا 
 رادان افسانه

 
 آتای بهشتده یاتسون .1

 اوالی ایشالال 1آخور بئ خئیر .2

 یَیچو  یی یَی،آز ایشلی .3

 سینآلاله آتایا رحمت ائله .4

 آهلل اوغالن وئرسین .5

 آهلل اوغلیی ساخالسون .6

 الیی وورای تورپاغا طال اولسون .7

 طال اولسونالیی وورای کوله  .8

 او دونیادا اوزیی آغ اولسون .5

 ایشاهلل خوشبخت اوالی .10

 ایشالال گلین اوالی .11

 پیر اوالی ایشالال .12

 یخئیر گؤرَ نَننیگییجوان .13

 سینخودا اوشاغالریی اهل ائله .14

 خودا ایشیی راست گتیرسین .15

 خودا ایشیی یوال سالسون .16

 سینخودا بیردانایئ زیاد ائله .17

 خودا پوشت و پناهیی اولسون .18

 ی وئرسینایستیرَ 2خودادان هر نمه .15

 قادای آلوم .20

 یی کئ خئیر گؤرَگئدَ .21

 ،ی کئ سوییی بوز اولسونگئدَ .22
 ایسسئ اولسون 3چئرَگیی

 
 

  

                                                                                                                       
 آخیرین یاخشی اولسون -1
 نمه: نه، نمنه -2

 

 چئرک: چؤرک -3
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 آبادفضل یمتفاوت از روستا یدعا کی
 یقاسمخان احسان

 
 

 شخ  مرجع: میرزا علی اکبر قاسمخانی
سال، تحصیالت: مکتبی، محل تولد: روستای فضل آباد برچلو، محل  85سخن:  

 زندگی: اراک

 
 اولمییا نااهلشریکیی سئ کؤلگهخرمن  1تئزدنئ
 اولمییا مأمورسئ کننیینه کؤلگه 2سؤگودچاغئ چاشت 
 اولمییا ایالندیبینده سی کؤلگه 3قَیه تئزدنئ

 
 سی:ترجمه فارسجا 

 ینااهل آدمتو  کیشرکه مباد هسخت   هیسخا  در خرمنهنوز که  یهنگام در وصخبح  سخر  
 .باشد

 دیام یانشسته سؤگوددرخت  هیسا ریز ؟( که در10چاشخت )حدود ساعت  تناول  هنگام
 .نباشد یمأمورتو  یروستادر که باد 

 یمار صخرهآن پس در که مباد  یانشستهصخخره   کی هیسخا  درکه  یهنگام صخبح  سخر 
  .باشد

                                                                                                                       
 زودصبح خیلی تئزدن:  وتئزدنئ  -1
 sögüd سؤگود -2
 دئییلمز. "قایا"و دئییلیر  "هیقَ"دا بوچالی qəyəقیه  -3
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فو کلو  کودک 
 ( ...و ه ه ،  شع   کودک نه، چیست ن)ب زی

 اوشاق فولکلورو
 ( ...لر، تاپماجاالر و)اویونالر، سیجیرلمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یجانیغالمرضا کم. جانیکم یهایباز ●

 یرسول دیمج. نیفامر یروستا یهایباز ●

 . (الجردیدر م جیرا یهاستانیاز چ یا)نمونه ندانیتاپماجاالر الجردیم ●
 ینیعبدالحس وسفی

 یجانیغالمرضا کم. نئچه تاپماجا ریب کوموزاندان ●

 ینیعبدالحس وسفی. )اشعار کودکانه( یقوشماجاالر الجردیم ●
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 های کمیجانبازی
 غالمرضا کمیجانی

 

 
 (GOV GOV SALAR PENNIRگوو گوو ساالر پئننیر ) ♦

ها جمع نفر از بچه 10تعداد حدود . گرفتبخازی در بین نوجوانخان محلخه انجخام می     این
( و پئشک به هرکس که PEŞK SALMAQانداختند )شخدند و برای شخروع باز پئشک می  می
شیء مختلف ازنظر نوع و  3به این صورت که آن شخ  . شدکننده بازی میافتاد شروعمی

(، GOVها را گوو )کرد و نام یکی از آنیک( انتخاب میرنگ )م الً تکه سخفال، شن و پالست 
ها را به تک اینگذاشت و تک( میPENNIR( و دیگری را پئننیر )SALARنام دیگری ساالر )

گذاشت و شیء را در مشت خود می 3و آن شخ  این . داد که بشخناسند ها نشخان می بچه
اد و به نفر بعد از خود در پئشک دها را در مشخت دیگری قرار می در پشخت خود یکی از آن 

زد و این روند تا گفت: گوو گوو سخخخاالر پئننیر  و آن نفر یکی از آن اشخخخیا را حدس میمی
کرد، کسخانی که درست حدس  آن شخخ  مشخت خود را باز می  . یافتآخرین نفر ادامه می

 ماندندمیشدند و کسانی که حدس نادرست زده بودند در بازی زده بودند از بازی خارج می
ماند و این نفر ها در بازی میشخخخد تا اینکه فقف یک نفر از آنو این عمخل دوباره تکرار می 
 . دادبایستی به تمام اعضای بازی کولی میشد و میبازنده بازی محسوب می

 

 (TƏNNIR BE TƏNNIRتننیر بئ تننیر ) ♦

کنند و بقیه افراد خود انتخاب میشوند و دو نفر به نام ملّا از میان تعدادی افراد جمع می
هرکدام  .یک دسته برای یک ملّا و دسته دیگر برای ملّای دیگر. شوندبه دو دسته تقسیم می
دو نفر ملّا تنور یکی از افراد  نای. شوندملّای خود حساب می« مرد»از این اعضا در اصطالح 
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 .اطالعی نباید داشخخخته باشخخخند دانند وگیرنخد که بقیه افراد آن را نمی محلخه را در نظر می 
 پرسد:نوبت یکی این ملّا و بعد ملّای دیگر میهرکدام از ملّاها از مردهای دسته خودش به

 مَردیم کیمیی تَننیرئ؟ )مرد من تنور چه کسی؟(
اگر جواب صحیح نداد، ملّای . مرد گروه باید حدس بزند که تنور چه کسخی مدنظر اسخت  

 نوبتکند و بهپرسد و این روند ادامه پیدا میاین سخؤال را می دیگر از یکی از مردهای خود 
کند تا یکی از مردها جواب صحیح بین ملّاها و افرادشخان این سخؤال و جواب ادامه پیدا می  

طرف خانه در این صورت مردهای گروه بازنده باید به گروه مقابل سواری بدهند و به. بدهد
صخورت سواره به آن  به. گر در روسختای دیگر باشخد(  صخاحب تنور به حرکت دربیایند )ولو ا 

 گفتند:پرسی این جمله را میزدند و بعد از سالم و احوالرسیدند، درب خانه را میخانه می
آتلئ آتوننا قَییدسخین یا آتلئ پیادا قَییدسخخین؟ )سخخوار بر اسب با اسبش برگردد یا پیاده  

 برگردد؟(
بین همه مردان رواج داشت، صاحب تنور بالفاصله چون این بازی بسیار متداول بود و در 

خانه حال خوشی داشت و یا این اتفاق در ساعات اگر صخاحب . شخد منظور فرد را متوجه می
یعنی  .گفت: آتلئ پیادا قَییدسینانصخافی بود، می افتاد یا مرد خوشاسختراحت او اتفاق نمی 

فت گاینچنین نبود، آن مرد میاگر . موقع برگشخخت دیگر سخخواری دادن الزم نبود و بلعکس
در این صخخخورت بازنده مجبور بود تا سخخخوار خود را تا محل بازی . آتلئ آتوننا قَییدسخخخین

 . بازگرداند
 
 (ÇİZچیز ) ♦

شدند و یک توپ که معموالً از خامه قالی و یا توپ معمولی بود را تعدادی پسخر جمع می 
 15سخخانتیمتر و عمق  30به ابعاد یک چاله در وسخخف زمین حدوداً . گرفتنددر دسخخت می
. ندگرفتمتری به دست میکندند و هرکدام از افراد یک تکه چوب حدوداً نیمسخانتیمتر می 

توپ را به دست یکی از . کردنددر این مرحله با پئشک انداختن نگهبان چاله را انتخاب می
نگهبان چاله . اندازدکرد که توپ را به آن چاله بیدادند و آن شخخ  باید سعی می افراد می

 در این. کرد با چوب آن را لمس کندکرد و سعی میدستی خود آن را دنبال مینیز با چوب
و جای نگهبان با آن فرد بازنده عوض « چیز چیز»زد شخخد، فریاد میصخخورت اگر لمس می

 یکاری با دیگر اعضای تیم سعدست با پاسبهیافت و شخ  توپاین روند ادامه می. شدمی
 . انداختندکردند و توپ را به چاله میکردن و سردرگمی نگهبان میدر خسته
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 (DƏST ƏNDAZ / ATTULMAانداز یا آتتولما )دست ♦
ویژه در روز هخخا در بین جوانخخان در فصخخخل بهخخار و بخخهترین بخخازیاین بخخازی یکی از مفرح

یک زمین هموار و نرم شدند و در به این صورت که تعدادی جوان جمع می. بدر بودسخیزده 
انداختند و هرکسخخخی انتخاب در ابتدای بازی پئشخخخک می. کردندمحل بازی را انتخاب می

( BAŞ GEÇƏNاولین نفر بعد از او را باش گئچن ). ایسخختادشخخد باید در حالت رکوع میمی
نفر  .ترین فرد بود و احتمال خوابیدن آن شخ  بیشتر از دیگران بودگفتند که بدشانسمی

گفتند که مقدار پرش این ( میQARA QEQQƏقبخل از فرد بخه رکوع رفتخه را قارا قئققه )   
ها به این صورت بود که پرش. دادجایی شخ  به رکوع رفته را تغییر میشخ ، محل جابه

پریدند که به این عمل دوشخخما سخخوی شخخخ  به رکوع رفته میافراد از خطی به نام مرز به
(DÜŞMAمی )گذاشت ن محل شخ  باید دستش را پشت شخ  خوابیده میاز آ. گفتند

که مقدار وقتی. گفتند( میQOVZANMAQکرد که به آن قووزانماق )و از روی آن پرش می
 شد، افراد برای اینکههای این بازی بیشتر میفاصله شخ  خوابیده از مرز با تعداد چرخش

عت گرفتند و با سرزیادتر از مرز دور میبتوانند از روی این شخ  بپرند و نبازند، از فاصله 
داشتند و اگر پا گام برمیصخخورت جفتطرف شخخخ  خوابیده بهدویدند و از روی مرز بهمی

شد و باید توانسخت به این صخورت از روی شخ  بپرد، آن شخ  بازنده می  شخخصخی نمی  
یجان در شخخهر کم. شخخدکرد و بازی از نو شخخروع میجایش را با شخخخ  بازنده عوض می

ت کس نتوانسشخصی به نام مرحوم حاج حسن یزدی بسیار در این بازی تبحر داشت و هیچ
 . در این بازی او را شکست دهد

 
 حمزه علی ♦

به  .شداین بازی در بین نوجوانان محله متداول بود و بازی بسخیار شخیرینی محسوب می  
شخخد باید به انتخاب میانداختند و در بین آن گروه و هرکسخخی این صخخورت که پئشخخک می

پرید، جمالتی را مانند جمالت نفر اول وقتی از روی آن شخ  می. شدحالت رکوع خم می
 کردند:گفت و بقیه هم دقیقاً همان را تکرار میزیر در هر شماره می

 
 کردند(پریدند و این عبارت را تکرار مینوبت می)همه به علی حمزه

 خان اکبرئ ایککئ علی
)یعنی نفر اول در هنگام پرش با باسن به پشت آن شخ   ت وورالالر ...یر گاوچده ب
 کردند(نوبت این کار را میکوبید و همه بهمی
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کرده پشت شخ  را فشار )نفر اول موقع پرش با مشت گره دؤردده یومپوز ازللر
 کردند(چرخاند و همه این کار را تکرار میداد و میمی

دست بر روی فرد رکوع کننده  ن)مانند اسب و بدون گذاشت بئشده مینیم آت آچوم
 پریدند(از روی او می

)همه موقع پرش فقف یکی از دستانشان را بر پشت آن شخ   آلتیدا تک ال گئدللر
 پریدند(گذاشتند و میمی

ر ه گفتند و با گذاشتنرا می)همه موقع پرش این جمله  یئددیده جوفت ال گئدللر
 پریدند(ی شخ  از روی او میدودست خود بر رو

 بانگناسون خوروز سککیزده

 سیندَیمه لباس دوققوزدا
 پریدند(و می کردندیکه به آسمان نگاه م نیا نیو در حگفتند )همه این را می اوننا آیا باخالالر
 پریدند(کردند و می)همه تکرار می ئ دوشدئ بوستاناچاون بیرده گئچ

 بوستانچئ اونئ گؤردئ
 آتدئ قئچچئ سیننئداش 

 آپاردوالر حکیمه
 حکیم دیدئ وکیله
 وکیل دیدئ منه نه

 هورنوزی آی هورنوزی
 ی ایچئ قئرمیزیبؤرکی
  زئیگؤتئ دوالن وور ب ییپاپوش

 
 (CIZLIX POZMAجیزلیخ پوزما ) ♦
به این صخخخورت که دو . دادندهای کوچک تا نوجوانان این بازی را انجام میمعموالً بچخه  

شدند و هر کس با ای را مشخ  کرده در آن محدوده پخش میشدند و محدودهمیدسخته  
رد و کمکانی را انتخاب می ...تیزی بر روی سنگ، دیوار، خشت، در ویک سنگی یا چیز نوک

کرد، بعد از اتمام زمان، طرف مقابل باید های راسخخت کنار هم به نام جیزلیخ رسخخم می خف
کننده به نام پوزما کرد و بر روی جیزلیخ یک خف باطلدا میها را پیگشخخت و این مکانمی
پرداختند بعد از اتمام زمان گروه اول همراه با گروه دوم به چک کردن خطوط می. کشیدمی

 . شد و برعکسو اگر جایی جیزلیخ داشتند که پوزما نشده بود، آن گروه برنده می
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 (DORNA KOV KOVدورنا کوو کوو ) ♦
شدند و یک نفر در این بازی تعدادی جمع می. شداغلب بین جوانان برگزار میاین بازی 

داد و بقیه افراد که در مقابل او کننده بازی یک حیوانی را مدنظر قرار میعنوان شخخخروعبخه 
 رنا در دست یکی ازودادند و یک کمربند هم به نام دصخف بسته بودند، باید به او جواب می 

گرفت که ت و آن فرد موقع جواب دادن باید آن کمربند را به دست میگرفآن افراد قرار می
در غیر این . زدها را کتک میدر صخخورت درسخخت جواب ندادن به دیگران حمله کرده و آن 

و سخخؤال به این صخخورت بود که   داد که او جواب دهدصخخورت باید درنا را به نفر بعدی می
گوشخخت بود یا رنده بود یا چرنده؛ یا حاللشخخخ  رهبر گروه حیوانی که مدنظرش بود یا پ

 گفت:گوشت، به ترکی میگوشت؛ م الً اگر آن حیوان اردک بود و حاللحرام
 کرد(یک قوش دارم این قدر )با دست اندازه آن را مشخ  می

 داره این قدر 1دومموک
 دان میخوره این قدر
 آب میخوره این قدر
 فلفل داره این قدر
کرد و در آخر به این شیوه خبر از را به این شکل مشخ  می به عبارتی مشخخصخات آن  

 گفت:گوشت بود، میچون اردک حالل. دادگوشت بودنش میگوشت یا حاللحرام
 ئ سیزیی )گوشتش برای من و باسنش برای شما( ...اتئ منیم،    -

گوشت گوشت است و اگر حرامکرد که آن حیوان حاللبه این شیوه مشخ  می
 گفت:میبود، 
 ئ ده سیزیی )گوشتش هم مال شما، باسنش هم مال شما( ...اتئ ده سیزیی،    -

 داد: شد و اولی پاسخ میبازی شروع می
 تویوق  -

 گفت:رهبر می
  .بدین معنا که پاسخ تو غلف است و نوبت را بده به نفر دوم. وئر تویوغا )بده به مرغ(  -

 . گفت: قازدومی می

                                                                                                                       
 (dimdikدیمدیک ) -1



 

 26 
 

در این صورت رهبر . ردکؤگفت اکرد تا یکی میپیدا می قدر ادامهاین روند این
 گفت: گروه می

 تکه بشه(وور چاتالسون  )بزن تکه  -
دست آماده شنیدن این جمله بود، به دیگران حمله بهو چون آن فرد کمربند

ر کردند تا اینکه رهبزد و دیگران فرار میرسید با کمربند میکرد و به هر کس میمی
 گفت:زد و میمیگروه داد 

 غو غو  -
رفتند و طرف او میایسخختاد و دیگران بهمیدر این صخخورت آن شخخخ  از کتک زدن باز 

بستند تا یکی از افراد دورنا یا کمربند او را بگیرد و با چشم سخریع با دسخت چشخم او را می   
فراد اها که آوردند )بعضی وقتصورت اسیر پیش رهبر گروه میبسخته، دست او را گرفته به 

افتاد، رهبر گروه افتادند و بازی از شور و حال میدیگر از ترس کمربند خیلی از هم دور می
 نزدیک طرف اون شخخخ  کمربند به دسخخت، بهبا کلمه غو غو دیگران را به بهانه اسخخیر کرد

ها حمله کرده و آن هامجدداً آن شخخخ  به آن. زد: غو یاالن غودفعه فریاد میکرد و یکمی
 گوید:آن شخ  به رهبر گروه می (.زدکتک میرا 

 آغاالر آغاسئ  -
 گوید: رهبر می

 هاردان گلمیشَی؟ علیک آغاسئ  -
 داد: او پاسخ می

 . قاضی کندیننن  -
 پرسید:مجدداً می

 رنگیی سارالوب؟   -
 داد:جواب می

 دردیندن 1ائیران  -
 پرسد:قاضی می

 بیر ووررای نئچه یازارای؟  -
 دهد:او جواب می

 ایگیرمئ بئش  -

                                                                                                                       
 آیران -1
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 پرسید:قاضی می
 دورنایئ کیم گتیریب؟  -

د، توسف کسی که کرکرد و اگر اشتباه مشخ  میدر پاسخ باید آن شخ  را مشخ  می
 . شدخورد و بازی تمام میکمربند کتک می دورنا را آورده با

 
 (DUVAXدوواخ ) ♦

ردیف و سه ستون باشخخد که در این بازی جدولی متشکل از چهارده این بازی دونفره می
کشخخیدند که در دو سخختون کناری به تعداد چهارده عدد تکه سخخنگ در یک  روی زمین می

ه ها متعلق بهرکدام از این ستون. چیدندستون و چهارده سفال شکسته در ستون دیگر می
ها یا بایسخختی چهارده عدد از سخخنگدو رقیب برای پیروز شخخدن می. باشخخدیکی از رقبا می

 .گرداندندجای اول برمیکردند و سپس بهد را در ستون وسف زودتر جفت میهای خوسفال
تعیین شخخخمخاره حرکت هر  . داد برنخده بخازی بود  هر کس کخه زودتر این کخار را انجخام می   

صورت شود که بدین)قاپ( مشخ  می 1وسخیله دو آشخشخوق   کننده در این بازی بهشخرکت 
 باشد:می

صورت ایستاده قرار بگیرد که بسیار اتفاق نادری ها بهاومماالن: اگر یکی از قاپ -1
 . خانه مجاز به حرکت استاندازه یکاست، شخ  به

 . ایککئ جیک: در این صورت فرد مجاز به دوخانه حرکت کردن است -2

 . بیر توک: به معنای سه خانه حرکت کردن است -بیر جیک -3

 . اندازه چهار خانه امکان حرکت وجود داردایککئ توک: به -4

خانه حرکت کردن را صادر  5بیر توک: مجوز  -بیر جیک و یا بیر تاهئ -بیر تاهئ -5
 . کندمی

 . خانه حرکت کردن است 6بیر جیک: به معنای  -بیر آلچئ -6

آید و به تایی به حساب میبیر توک: این حالت دو حرکت هفت -بیر آلچئ -7
 . کندعنوان جایزه نیز صادر مییک پرتاب مجدد بهامکان  کنندهپرتاب

 . نداریم 8در قاپ شماره  -8

 . نداریم 5در قاپ شماره  -5

 . ایککئ تاهئ: به معنای ده خانه حرکت است -10

                                                                                                                       
 آشیق -1
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ای است و یک پرتاب بیر تاهئ: به معنای سه بار حرکت یازده خانه -بیر آلچئ -11
 . عنوان جایزه هم داردبه

 . نداریم 12در قاپ شماره  -12

 . نداریم 13در قاپ شماره  -13

عنوان ای است و یک پرتاب هم بهخانه 14بار حرکت  4معنای ایککئ آلچئ: به  -14
 . جایزه دارد

 

 

   
 آلچئایککئ  بیر تاهئ –بیر آلچئ  ایککئ تاهئ

 
ها را در دست خود به حالت جیک یکی از قاپکنندگان برای شخروع بازی یکی از شرکت 

کننده دیگر باید حدس بزند که این قاپ در دست رقیب به کند و شرکتیا توک پنهان می
کننده بازی اگر درسخت حدس زده باشخد، او شروع  . چه حالتی قرار دارد )مانند گل یا پوچ(

کننده با پرتاب دو قاپ شروع. غیر این صخورت نوبت به رقیب خواهد رسید خواهد بود و در 
ده شگیرند )که در باال توضیح دادهزمان با توجه به حالتی که دو قاپ قرار میصخورت هم به

    
 ایککئ توک بیر جیک بیر توک ایککئ جیک اومماالن

    
 بیر توک –بیر آلچئ  بیر جیک –بیر آلچئ  بیر جیک -بیر تاهئ بیر توک -بیر تاهئ
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نکته حائز اهمیت در . آوردمیهای خود را از سخختون کناری به سخختون میانی  اسخخت(، مهره
های خود را در خالف جهت یکدیگر وارد سخختون مهره کنندگاناینجا این اسخخت که شخخرکت

کنندگان تالش شخخرکت. میانی خواهند کرد )یکی از باالی جدول و دیگری از پایین جدول(
به حالتی که امکان . های سخخختون میانی جفت نمایدهای خود را در ردیفکنند که مهرهمی

ای که حریف ولی در خانه قرار دادن بیش از یخک جفخت مهره در یخک خانه نیز وجود دارد   
هخایش را ندارد، مگر اینکه  هخایش را جفخت کرده، طرف مقخابخل امکخان چیخدن مهره      مهره
های حریف و خارج کردن تواند با زدن مهرههای حریف فرد باشد که در این صورت میمهره
رد و خود ها را به بازی آوهخا از ردیف میخانی حریف را وادار کند که دوباره از نو آن مهره  آن
 . هایش را در آنجا بچیندمهره

هایش در ردیف کناری به حرکت درآمده یکی از مهرهکنندگان که یکی از شرکتدرصورتی
بازیکن . های وسف را نداردباشد اما به ستون وسطی نرسیده باشد، حق حرکت دادن مهره

وارد کرد یک مهره دیگر  ها را باشده خود را هم حرکت داده و یا آنهای جفتتواند مهرهمی
مهره وجود داشته باشد؛ به این حالت  3که در هر خانه درصورتی. ازنظر تعداد فرد نماید

های موجود در ردیف کناری باید به ترتیب بازی شوند و مهره. گویند( میSOĞULسوغول )
ها وجود هرهها بازی نشده، امکان به بازی درآوردن سایر متا مهره موجود در رأس سایر مهره

یکی از . ها در ردیف میانی جفت شوندیابد تا مهرهبه همین صورت بازی ادامه می. ندارد
ده بسیار کننرا برای بازی شرایف واین بازی پیش بیاید است در نادرترین اتفاقات که ممکن 

  .کند، این است که بازیکن برای جفت کردن به عدد یک نیاز داشته باشد )اومماالن(سخت 
ای درراه داشته باشد، شده است، اگر مهرههای او توسف حریف زدهفردی که مهره یا مهره

 هاییشده را بازی کند و تا مهرههای زدهابتدا باید آن را وارد ستون وسف کند و سپس مهره
های خود شده بازی نشوند، او حق بازی دادن سایر مهرهکه قبالً توسف حریف از بازی خارج

ده، شهای زدهتوجه این است که فرد باید برای ورود مهرهنکته قابل. ن کناری را ندارددر ستو
های خود را در باالی تواند مهرهترین خانه ستون کناری آغاز کند و نمیشمارش را از پایین

 . ها بچیندسایر مهره
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 . کاغذ روی بر دوواخ بازی انجام

 . دهدمی نشان را کنندگانشرکت از یک هر هایمهره حرکت جهت هافلش
 

های خود را در سخختون وسطی به هنر یک بازیگر باهوش در این بازی این اسخخت که مهره
 نوعیهای ابتدایی از سخخمت حریف خود اشغال شوند و بهای جفت کند که ابتدا خانهشخیوه 

های که مهرهراحتی قادر نخواهد بود چراکخه بخه این طریق حریف دیگر به  . راه او را ببنخدد 
های باال در ردیف وسخف نیازمند آوردن شماره خود را وارد ردیف وسخف کند و برای ورود به 

 . هنگام قاپ انداختن است
ها هر یک از یابد که با پرتاب قاپها بازی به این شکل ادامه میبعد از جفت شدن مهره

کرده مجدداً از حرکت میهای خود را در جهتی که قبالً بایستی مهرهکنندگان میشرکت
ردیف هایش را بهفردی که زودتر از دیگری بتواند مهره. ردیف کناری برگرداندردیف میانی به

 . کناری انتقال دهد، برنده بازی خواهد بود
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 دو نفر در حال بازی دوواخ

 
 (QƏLƏ QƏLƏقلعه قلعه ) ♦
جوانان )حدوداً ده نفر( جمع  ،باشددر این بازی که یک بازی بسیار پرشور و حال می .1

. اندازنددو نفر به نمایندگی از دو دسته پئشک می. شوندشوند و به دو دسته تقسیم میمی
 صورت دست به گردنوقتی نوبت به کسی افتاد، چهار نفر از اعضای دسته آن شخ  به

ها آنیکی از . باشدکنند که نام آن حلقه قلعه میهم جمع شده و یک حلقه درست می
شود که دسته پس بازی به این صورت آغاز میازاین. گویندماند که به او ملّا میآزاد می

. ونداند، سوار بشآورند که به پشت اعضای دسته مقابل که تشکیل حلقه دادهآزاد هجوم می
که افراد برای سوارشدن وقتی. ملّای آن دسته محافظ اعضای حلقه زده دسته خود است

. (KUVگوید کوو )ورند، ملّا اگر بتواند با پا آن افراد مهاجم را لمس کند میآهجوم می
کند تا زمانی که یکی از افراد دسته کوو شده وارد قلعه شده و بازی ادامه پیدا می فرد

همچنین اگر . شوددر این صورت بازی تمام می. مهاجم بتواند سوار کول افراد قلعه شود
 . شودمهاجم را کوو کند، در این صورت نیز بازی تمام میملّا بتواند هر پنج نفر 
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 های روستای فامرینبازی

 مجید رسولی
 

 
هایی مخت  به بینیم که آن محل یک سری بازیمی ،هر محلی را در دنیا مشاهده کنیم

های کودکانه و بازی ،های منطقهترین روستانیز یکی از قدیمیروسختای فامرین  . خود دارد
 :کنماشاره می هاآنبه تعدادی از  مطلبساالنه زیادی دارد که در این بزر 

 

  جنگ نادر ♦
این بازی . اسخخت« جنگ نادر»های بسخخیار قدیمی در روسخختای فامرین، بازی یکی از بازی

های نادرشاه های قدیم و شاید بعد از جنگنایک بازی فکری و بسخیار زیباسخخت که از دور 
رچند ه. افشار در روستای فامرین رواج یافته است و توانسته است تاکنون خود را حفظ کند

، جنگ نادر مشخخختریان زیادی چندبعدیهای دانم در این عصخخخر تکنولووی و بازیبعید می
ن بازی را به خاطر داشته شماری در روستای فامرین ایداشخته باشخد و شخاید تعداد انگشت   

کنم که شاید آیندگان حداقل نام را بیان می در این بخش نحوه بازی و شخرایف آن . باشخند 
 . بدانند و این میراث فرهنگی فامرین حداقل نامش از بین نرود راآن 

 هی بازیوو امکان گر استشود و فردی همانند شطرنج انجام می دو نفراین بازی توسف 
بر روی یک تخته یا مقوا توسخف خودکار و یا قلم مسختطیلی کشیده   . د نداردکردن آن وجو

ه در قلع عنوانبهشود و دو م لث بزر  می میسقتقسمت مساوی  وچهاربیستشود و به می
 . شوداین م لث تقسیم می اضافهبه عالمت شود و با یکعرض مستطیل کشیده می

شود و در هر طرف از این سخاخته می  یپررنگهای نقطه ،های خطوطدر هر یک از تقاطع
تای طرف  18عدد مهره شخبیه به هم و یکسان و با یک رنگ خا  که با   18صخفحه بازی  

http://famerinekohan.blogfa.com/post/15
http://famerinekohan.blogfa.com/post/15
http://famerinekohan.blogfa.com/post/15
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بازی با توافق طرفین توسخخف یکی از بازیکنان آغاز . شخخودگذاشخخته می دیگر متفاوت باشخخد،
وسف مهره مخالف هایشخخان تهفین اجازه ندهند که مهررشخود و همانند دوز بازی باید ط می

کند تا آخرین مهره این بازی همانند شخخخطرنج تا آخر ادامه پیدا می. قرار گیرد موردحملخه 
بازنده  ،هایش از بین رفتههطرف مقابل حذف شخخخود که در آن صخخخورت طرفی که همه مهر

 . گرددمیشود و طرف دیگر برنده بازی می
 
 بازی داشتان جوفته ♦

های دهه شخخصخخت و یا شخخاید اوایل دهه هفتاد بچه موردعالقههای این بازی یکی از بازی
کشیدند و در وسف دایره یک خف به طول زمین یک دایره بزر  با گچ می دررویباشد که 
چینند تا بازی گردو می اندازهبهعدد سنگ گرد  24و روی این خف کشیده یک متر  حدوداً

در این بازی . داک ر چهار نفر اجرا شودنفر و یا ح تواند توسف دواین بازی می. شخروع شخود  
 گویش دریک آجر نیاز اسخخت که به آن  اندازهبهمسخختطیل شخخکل  ءیشخخبه یک تخته و یا 

 کشیده که بزر  دایره پشت از آن را بازی طرفین که شودمی گفته (səğə« )سغه»محلی 
 این به خوردن با لیز سغه که دایره های وسفسنگ سخمت  به کنندمی پرتاب اسخت،  شخده 
خواهد  شخصی برای شود، خارج دایره از سخنگ  که تعدادی هر و کندمی برخوردها سخنگ 
رون ولی بی اندشدهپخشهای دیگری که در درون دایره سنگ. است بوده آن پرتابگر که بود

مخاند و هر باری که شخخخخ   همخاننخد بخازی بیلیخارد در درون زمین بخاقی می      ،انخد نرفتخه 
 جامانهایستاد دوباره از  هرکجاه غس ،واند سنگی را از دایره بیرون کنده بتغس کنندهپرتاب
اگر هیچ سنگی بیرون نرود نوبت نفر بعد . کندهای دیگری پرتاب میسنگ سویبهه را غسخ 
 هرکسیها بیرون روند و در آخر بازی کند تا تمام سنگادامه پیدا می طورهمینشود و می

این بازی هفت دور کامل بازی . برنده دور اول است ،بیشخترین سخنگ را بیرون کرده باشخد   
 . بیشترین دور را برده باشد برنده خواهد بود هرکسیو شود می

 
 ریشلما قَتوبازی آت ♦

ا و ی بدرسیزدهگروهی بیشختر در   صخورت بهو  اسخت  های خانوادگیاین بازی یکی از باری
افراد به هر تعدادی که هسخختند خم . شخخودروسخختای فامرین انجام می روز اول تابسخختان در

ایستند می صفبهگذارند و در کنار همدیگر های خود را روی زانو میتا دست شوند و دومی
نتواند از روی دیگری پرش کند توسخخف گروه با  هرکسخخیکنند و پرش می یکدیگرو از روی 

 . گیردقرار می موردحملهمشت زدن خیلی ضعیف به شکمش 
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 نومورتا  -بازی نومورتا ♦

نند زمرغ را به تخم دیگر میهای مخت  عید نوروز است که یک تخماین بازی یکی از بازی
مرغ حاصل مرغ دیگر را بشخکند یا ترک روی بدنه تخم ها که توانسخت تخم مرغهرکدام از تخم
 .  نشکسته باش مرغششود که تخممرغ شکسته متعلق به کسی میکند آن تخم

 
 بازی شیر یا خط ♦

روش . شداین بازی هم در دوران عید نوروز در روسختای فامرین توسف کودکان بازی می 
 هایسکه برای انجام این بازی. شخد نفر بازی می بازی هم به این صخورت بود که توسخف دو  

 .کردندقسیم میتمساوی  طوربهو  (های مسی قدیمییتومان 5 م الً)کردند رایج را جمع می
کنم )خف گفت من خف را انتخاب مییکی می. رد داشتندوتومان پول خ 100 هرکدام م الً

یر کنم )شگفت من شیر را انتخاب میمی طرفیک( و استنوشخته فارسی یک سمت سکه  

کرد و روی زمین ها را پرتاب میاول یکی از طرفین سخخکه 1.باشخخدنوشخخته عددی سخخکه می

ی که هرکدامهر چقدر که شخخیر روی زمین بود و یا خف روی زمین بود متعلق به . افتادمی
 . شدانتخاب کرده بودند می

 .ترک شده است هاآنشد که برخی از های زیاد دیگری در روستای فامرین انجام میبازی
 ...و اردغقیل چا ،قیوله بسخخختان گیزلن پاچ،، کبدی، لیلی از اندعبارتها این بازیبرخی از 

 . کنمکه به دلیل طوالنی شدن مطلب از ذکر آن خودداری می
 
 

  

                                                                                                                       
 . گفتندها نقش شیروخورشید بود به آن روی سکه شیر میها به علت اینکه یک طرف سکهقدیم -1
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  یندانتاپماجاالر میالجرد 
 های رایج در میالجرد(ای از چیستان)نمونه

 یوسف عبدالحسینی

 

 
چندان دور که هنوز پای تلویزیون و نظایر آن به روسخختاها نرسخخیده بود،  در گذشخخته نه

پای سخن پیرمردان پارسای قبیله و زنان  ها،نشینیزمستان شبهای سخرد و طوالنی  شخب 
آموختند رسم ها میها و نداشتهبال و بی غلّ و غش، فارغ از داشتهآمدند، سبکقوم گرد می

 . آگاه شدن و آگاهی بخشیدن را و رسوم سالم زیستن را،
ایفا  (فولکلوریک)در این میان چیسخختان، نقش اسخخاسخخی در رشخخد فرهنگ بومی و ملّی   

گونه بوده است که یکی از بزرگان مجلس چیستانی را طرح چیسختان بدین . کرده اسخت می
خواسخخته تا جواب آن را بگوید، یکی از حاضخخران داوطلب  کرده و از حاضخخرین میطرح می

شخده، اگر جواب چیسختان درسخخت گفته بود مورد تحسخین و تشخخویق قرار    جواب گفتن می
زاده به او بدهد خواسته یک امام یا اماماین صورت طراح چیستان از او می گرفته، در غیرمی

 گفته:می. تا جواب چیستان را بگوید
 بیر امام وئر تا دئییم  -

 گفته:می. کسی که نتوانسته بود جواب را بگوید
 1رضا سنییامام  -

سخختان با رسخخیده، اغلب اوقات طراح چیدر این مرحله هیجان شخخنیدن جواب به اوج می
کرده، سخخپس با ( جوّ مجلس را شخخادتر می ...های گوناگون )خواندن شخخعر فکاهی وشخخیوه

                                                                                                                       
 . بردندنام می عنوان جایزه طراح سؤالشده محلی را بههای شناختهزادهاغلب امام -1
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اغلب . خواسخخته تا او را به زیارت خود دعوت کندزاده میفرسخختادن صخخلوات از امام یا امام 
 گونه بوده است:اوقات گفتن جواب این

 
 

 من مينيم قارا آتا،
 سن مينَي قارا ايته

 ه بشوم،من سوار اسب سيا
 تو سوار سگ سياه  

 قننننني ا ننينن ننه آ  ،   مننن رننينن    ننه   
 سن ري  توپپا قارا قوروت

 قند در دست بگيرم،من يک کله
 گونهتو يه قطعه قره قوروت توپ

ه قننني و   آومو  ري  حبنن سنننن منننه ،يي ي،
تيكه  ري ييم، من سننننه ، ييم، شننني ين ا  ي

 .  نه ...قارا قوروت و   سورتو  آتو  گؤ

بهه من بگوي  يهک ه هه قنهد بده تا د ن و     تو 
بگوي  مقههدارق قره  تو بهههمن  شهههيرين کن ،

 . قوروت بده ماتحت اس   ب ال 

 
و نشخخان کشخخیدن را تا هر زمان که خود مایل گونه خف توانسخخته اینطراح چیسخختان می
 گوید:میکند و درنهایت رو به کسی که از یافتن سؤال عاجز مانده می. باشد، ادامه بدهد

 

 ،1،ه،ه يو، هببههببه

  ي؟،ينييه ،  ه ... ئ سبي،ه ...راشيي پو
ده، سرت در س دق که پر از ده و    ه   ه

 چرا نگفت ؟. کثافت است

 
  ...گویدو جواب چیستان را می

 

 آچوخ ،اميي پاجاسئ،  1

 روواسئ،  -ايچينيي روو
 قو،وخ مينيب، آت اويناتيئ، 

  قيامتيي قوجاسئ

 
 
 

آسهههيههاب  کههه گنههدم آرد  -)دگيرمهها 
   (.کندم 

                                                                                                                       
 .شده استکار گرفتهبرای این واوه معنی پیدا نکردم احتماالً برای توازن به -1
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 سئ،  او و ، او و ، او  ه 1
 ، 1سنننننئحنن ننينن ننه ونناتننو ، ،ومننه    

 سه،ه  س رونئ ري  ه
 سئ يئي،ئ تومن ج مه

 
 
 

زخ  )اوزرليک، اسههفندق که براق چش 
 کنند(دود م 

 ويانئ پ چين، ا ۹
 رو يانئ پ چين، 

 ايچيننه قارا گؤگ چين )   گؤگ چين( 

 
 

و  ژهمگؤز، کيپريک و گؤز ب گ  )چش ، 
 مردمک چش (

 ا ييم نخو،ئ،  1
 چيخيئ سؤگو،ئ، 

 يارپاوئ توت،  
 رارئ آرموت 

 
 
 

 )بوته پن ه( لوپام يق کو

 اوستئ تخته  1
 آ تئ ،اش،

 سككيم اياق، 
  ايككئ راش

و  گاواينا باغالنا  يئر شوخومالماق اوچ
 ايک  اؤکوز

)دو گههاو را کههه براق شهههب  زد  بههه 
 (اندبسته گاوآ ن

،ه ايككئ سنننو، نه آا سنننارييا  ري   وزه 5
 قاروشار، نه سارئ آوا قاروشار

 
 

 (مرغتب يومورتا )

  ئ گئتيئ،ري ۱
 ري ئ راتيئ،
 و تيئؤري ئ راشونئ ت

 يئل، سو، سو قيراغينداک  بيتگ 
)باد، آب و گياه لب نهر آب معادل يک  

 (موند و يک  سرش جن وند رفت، يک 

                                                                                                                       
 یه دومه دئییلر(سینده دویمهدومه: دویمه )کوموزان شیوه -1
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 تاپ، تاپالننئ، 1

  حاما  قاپوسئ راوالننئ 

اينگين مقعهدق )مقعهد گهاو کهه تهاپاله      
 (.اندازد م

 الک  ار ياوارق،امنا   1چال ۳

 هو   يو هو  ،   10
 آويمئ ياشول پيا ،

  آ ت آوموننا  سو ايچ ،
 اوست آوموننا  را  ر 

 
 بههايههرامهها گؤيريلن سههه  ه، سههه ن ،  

ق که براق ايام عيد نوروز سهه   اسهه  ه
 کنندم 

 ،اننو، ،مي ،ننئ، ،اش 11

   ماياسئ، و ي  ،ننئ

 
   )آسياب( دگيرما 

 جينگ، ،ي ئ را،ا  11

  سؤزئ اؤو جينگ 

 
 ش ع ايشيغ  )نور ش ع(

اينگين امجکلرق بير قههابهها سهههاغيال   ،ؤر، قار،اش ري  قويويا ،اش آتي الر 1۹
پسههتا  گاو که داخل يک فرش شههير  )
 (دوشند م

ري ينننه  -،ؤر، قننار،اش قنناچنني  ر، ري  11
 چات ي  ر 

کيلکه دوشههه وش سهههاپ  يا يونو آچ اق 
ق اهليوس، گرد رزهاوچو  ايشههللن وسيله )

 براق باز کرد  کالش، نخ، پش (

 ،اويا تاپو ر، 11

 سو،ا شاپو ر،
 اؤو،ه ف ما ، 

 س ي ا   ني،ه

 
 

کولونهگ، بهاليق، ايهت، خوروز )کلنگ،    
 ما  ، سگ، خروس(

                                                                                                                       
 آلچاق :چال -1
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 سارئ سيغي يم، ياتار ،ورماز،   15
 قارا سيغي يم گئير گ  م 

 
 

 توستو و اود )دود و آتش( 

 قوجا رارا، چنگ، چنگ،  1۱

  1سقق ئ رو اؤوجينگ

ائوق ايشهههيقالنههديرا  چيراق چيراق و 
)چراغ و نور چراغ که خانه را  ايشهههيغ 
   کند(روشن م 

 قارپي  ) ندوانه( قاپوسئ يوخ  ،2،  گوم م ئچه 11

 ،گئجه ا ييم نووو،ئ 1۳

 گؤر،و  يووييئ 3تئم، 

 
 اولدوزالر )ستارگا (

 گئيي ،يم آ،امونا ، 10
 ري  رات ا  را،امونا ،

 نه آومئ وار، نه ،ي ئ،
 ،انوشور آ،امونا   

 
 
 
 

 کتاب

 گؤگ گئچئ گؤگه راوار   11

 ننن ا ي ا  آوار  ...گؤ

 ايگنه و اونا ساپالن يش ساپ 
   (اندکرده)سوز  خياط  که نخ سفيد 

ه گ ن  ئي ك، گئي   ئي ك، ري  قيچ اوست 11
  ،ورا ،  ئي ك

 
 (در)قاپ  

 نه يئ ،ه ،ئ، نه گؤييه   1۹

   هاپو  هاپول ،ووار،ا

آينانين شهههووقو )انعکاس نور آينه روق 
   ديوار و  ر جاق ديگر(

                                                                                                                       
 ان کندلرینده جک و جنگ کیمی دئییلر، زجئینک، ائکی بعضی کومو -1
 گنبد(. گوممز: گومبز )فا -2
 دن: سحر چاغیتئز -3
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 نار،ا وار، نار،ا وار 11
 نار،ا  شي ين، هار،ا وار  
 ال توت از، ريچاق  س م
 اوننا  شي ين هار،ا وار  

 
 
 
 

 (خواب)يوخو 

 هامونئ رمر، ا مئ  وت گمر  11
 

 ايههگههنههه )آيههنهها دئههيههنههلههر ده وار(      
سههوز  خيهاط  )برخ  بهه آيينهه    تع ير    

 (.کنندم 

 يومورتا )تب  مرغ( هارنئ يو هارنئ، نه قو فئ وار، نه رننئ  15

 ها،،ورورانئ، ها،،ورورانئ،   1۱

  1آ تئ قيچئ وار، ايكئ ،ورانئ

 

قدي   که  ر کفه آ   قترازو اترزق ) 
 سرشته بند به دسته ترازو وصل لهيوسبه
 . است شده م

 هيني هينيجه،  11

  2ئ ارگيجهرورن

 ، گئي  َیهارا 
 رو ياری گئجه؟ 

 
 

)سيخ کوتاه سرکج  که براق در  ارسين
قرار  مورداسهههتفههادهآورد  نهها  از تنور 

   (گرفت م

 جه، هيننئ، هيننئ 1۳
 رورنئ ارگيجه،
 چؤ  ك ايچيننه

 ،ا ونا  3 ننئ

 
 
 
 

 . نوخود )نبود(

  

                                                                                                                       
 دوبان: دابان -1
 ارگئ: اگری، اَیری -2
 کننی: کندی، بوغدا ساخالنیالن یئر -3



 

 41 
 

 
 
 
 
 

 
 

 کوموزاندان بیر نئچه تاپماجا
 غالمرضا کمیجانی

 

 
 لئیلک گلن لئیلک، بیر قئچ اوسته دوران گئدن لئیلک،

 (1گرد)هرزه
 

 دامنا جین اوینار، هردن دورار بیر اوینار 2چوققور

 (3)کرچک
 

 گئدیردیم شاه بابام گیله، آغ قویونئ ووردوم یئره

 فا. آّب بینی( -)بورون سویو
 

 جک یئر توتارگئدر گزر گلر بیر تک قئران

 پاشنه درهای قدیمی( -)قدیم قاپیالرین دابانلیغی

                                                                                                                       
کی فا. ی مک اوچون استفاده اولونان وسیله.گرد: خالچا توخوما ایشینده خام کالفی آچیب یوماغا چئویرهرزه -1

 از وسایل قالیبافی، برای باز کردن کالف، و تبدیل آن به توپ 
 کوتاه چوخور فا. پشت بامچوققور دام، آلچاق دام،  -2
امدا د ین قابیغی تیکانلی اوالر اونالریعمله گلر، گرچگ گرچک: یاغلی بیر بیتگی، اوندان گرچک یاغی -3

ی هست لری ائشیگه داشالنار. گیاهبیردن آچیلیب، ایچیندن گرچکلر دنهلرین قابیقالری ر، قورویان دنهقورودارال
با سرعت باز  ،شوندگیرند و دانه های خاردار ان وقتی که در پشت بام خشک میرچک میگکه از ان روغن 

 .شودداخل پوشینه آن به بیرون پرت می رچک ازگشوند و می
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 ی سلیماننئ، صندوقچه

 ی بیاباننئدریچه

 )آغیز و مزار، فا. دهان و قبر( 
 

  گلر گزر گئدر

 دوشر آچو  آغزئ

 فا. کفش( -)آیاق قابی
 

 کدده کالنتر سسئ

 خرمننه خلیل سسئ 

 سودا سلیمان سسئ

 داغدا دگیرمان سسئ

 ، لواشین(فا. خروس، مار، ماهی 1)خوروز، ایالن، بالیق، لواشین یا ول
 

 

  

                                                                                                                       
بیدن خرمن و جدا کردن ایش آلتی، ابزار کاری برای کو خرمن سوروب، بوغدانی ساماندان آییرماق اوچون -1

 کاه. گندم از
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 یقوشماجاالر  الجردیم
 (اشعار کودکانه)

 ینیعبدالحس وسفی
 

 
  اویانا قاشدوم، توتونیدئ، -1

  اویانا قاشدوم، توتونیدئ،

 بویانا قاشدوم توتونیدئ

 ، سارئ قیلیجیم بوتونیدئ

 1تخوددئ الیم دورغخادئ

 یاغ گخَتیریی یاغلویوم، 

 باغلویومدَسمال گخَتریی 

 بوینونخنا،  2دَسمال دووه

 دوه کاشان یولوننا

 کاشان یولئ سر بئ سر، 

 ایچینخنه ماهئ گخخزر

 بیر اوغالن،  دوغدئ ماهی

 نورعلئ آدون قخویدئ
 نورعلئ گئددئ اودونا، 

 قارغئ دگخدئ بودونا، 

 قخَمیشدئ  3قارغخئ دگخئ

 قخمیشچخیخلر، ایش توخور،  

 ایخچینخنه بولبول اوخور

 قارداشوم،  4ن کوچوکنمخن

  تارئ کالمون اوخور

 

                                                                                                                       
 .دوغرادی -1
 دوه -2
 دییل -3
 کوچوک: کیچیک -4
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 اوشودوم آی اوشودوم -1
 

 
 داغدان آلما دوشخوردوم
 آلما آغاجوم آلدوالر،  

  1منئ جوواال سالدوالر
 من جووالدان بیزارام، 
 یخئددئ قخویئ قازارام

 یخئددئ قازان، بیر شیشک، 
 2شیشک قازانخنا قَینر

 ِدووروننه اوینار،  3اَنبر

 اَنبرئ قورد آپاردئ،  
 قویروغئ یخئرده قالدئ
 قویروغون وئردیم قوشا، 

 آلدوم 4قوشدان بیر قَنت
 اوچماگا،   5دیمبنه ایله

 حق قاپوسون آچماگا

 ، 6حق قاپوسئ کیدلیدئ

 کلیدئ دووه بوینوننا
 لوننا، کاشان یو دووه

 سر بخئ سر،  کاشان یولئ
 ایچیننه ماهئ گخزر

 بیر اوغالن،  اولدئ ماهیدان

 نورعلئ آدون قخویدئ
 نورعلئ گیددئ اودونا، 

 قارغئ ووردئ بودونا، 
 قارغخئ دگئ قمیشدئ 

 قخمیشچخیخلر، ایش توخور،  

 ایخچیننه بولبول اوخور
 نن کوچوک قارداشوم، مخن

 تارئ کالمون اوخور
 
 
 

 دانا -یاغوش یاغار دانا -۹
  

 
 دانا -یاغوش یاغار دانا

 اوجئ گئدر همدانخا
 خانا .....دئیی گئدیی

                                                                                                                       
جوال سایدوالر، یوال سالدوالر و  :جوواال سالدیالر -1

 . شدجیزا سایدوالر نیز گفته می
 قاینار -2
 شده استانور، قنبر، انبر هرسه مورد گفته می -3
 قاناد -4

 خانا 7 ...وئرسخیخن قیزین
 قیزلر گلسیخن تویونا

 قوربان اولسون بویونا

 دیمبنا ائله -5
 کیدلی: کیلیدلی، قیفیللی -6
آورده ... در اینجا نام شخ  مانند احمد، حسن و -7
 . شودمی
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و  غببببببببببببببببببد ه 
 هبببببب یدنینوشبببببب

 ئمکلــــــــر،ی
ــهیا ــرچ   ...و جکل

 
 

 راد دیجاو نیمهاوماج، اوماج.  وتاتیسی، ایآش وازیورک ●

 راد  دیجاو یکبرجوش. ول، سوت آشئ، کلهقول بقج ،یمصطف ●

، یآش شتهیار یتورش ،یقوز شورباس ی، سوت ترخنه آشوپلو شتهیار ●

 راد  دیزهرا جاوکباب.  تاس

  یافسانه قابض. یاوماج شتهی، اری، کک آشیآش پتله ●

  یفرزانه قابض ککلیک اوتئ. جیزالق، ●

 فاطمه کمیجانی . ی، چئرک قاتوغیآش یتورش ●

  ییبزچلو یجانیفاطمه کم. کؤپبه ●

 راد دیجاو ایهلترخنه داغ.  قاناق،یاق ترحلوا، ●

 راد دیفرهاد جاو. جانیاز انگور در کم یدیو محصوالت تول پزانرهیش ●
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 جانیمرسوم در کم یاز غذا یبرخ
 

 ،یجانیفاطمه کم راد، دیجاو ایو هل یکبر ،نیها: زهرا، مه: خانمسندگانینو

 ییبزچلو یجانیو فاطمه کم یافسانه و فرزانه قابض

 راد( دی)جاو یجانیمحمد کم کوشش: به

 

 
 یاوماج شتهیار . 1

 لووپ شتهیار . 2

 اوماج . 3

 اوماج  اوتیستیا . 4

 یپتله آش . 5

 تاس کباب . 6

 ترحلوا . 7

 ترخنه داغ  . 8

 یترخنه سوت آش . 5

 یآش شتهیار تورشو . 10

 ولقول بقج . 11

  زالقیج . 12

  یغیچؤرک قات . 13

  یسوت آش . 14

 یقوز شورباس . 15

 قاناقیقا . 16

 یکَک آش . 17

  واوت کیلکک . 18

 جوش کله . 15

 1کؤپبه . 20

 یمصطف . 21

 یآش وازیورک . 22

  

                                                                                                                       
کؤپبه کوموزان  نیلسیازی دایازیاتک  -1
 .ریدکؤپمه دئمک ندهیسوهیش
 .ریدکؤپمه دئمک ندهیسوهیکؤپبه کوموزان ش نیلسیازی دایازیاتک  -1
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 وماجماج، اوت ااوتیایس، یآشورکیواز 
 مهین جاوید راد

 

 
 (VƏRKİVAZ AŞĖ) آشئورکیواز  ♦

 فصل تهیه: بهار
نفر(: گیاه ورکیواز تازه یک دسته یک کیلویی، پتله یا گندم شکسته یک لیوان،  6مواد الزم )برای 

 . عدس نیم لیوان، پیازداغ نیم فنجان و نعناع داغ برای تزئین
 

ها و ها و گیاهان خودرو اسخخخت در باغدر اوایل فروردین که فصخخخل رویش گلطرز تهیه: 
روید ازجمله غاز یاغی و ورکیواز که از این هخای اطراف کمیجخان گیاهان مختلفی می  زمین
ورکیواز یا تره کوهی ازنظر بو و خاصیت مشابه . شودای تهیه میهای خوشمزهها آشسبزی

کنیم و با گندم یا همان کرده، خرد میورکیواز، ورکیواز را پاکبرای تهیه آش . سخخیر اسخخت
قدر هم ضخخخمن پخت باید این. گذاریم بپزدپتلخه و پیخازداغ و عدس در قابلمه ریخته و می  

هر چه بیشخختر پخته شخخود و بافت سخخبزی از بین برود، آش . بزنیم تا سخخبزی کامالً له شخخود
سبزی این آش باید زیاد باشد و . کنیمافه میادویه و زردچوبه هم اض. شخود تر میخوشخمزه 

 . رنگش سبز باشد
کشیم و روی آن را با نعناع داغ و پیازداغ چگونگی سخرو غذا: آش را در کاسخه سفالی می  

 . بریم سر سفرهکنیم و میتزئین می

 

 

 



 

 45 
 

 (İSSOT OMACایسسوت اوماج ) ♦
 فصل تهیه: زمستان

 عدس، پیاز، سبزی، ادویه مواد الزم:
 
طرز تهیه: عدس و پیاز خردشخخده را در قابلمه ریخته، سخخبزی خشخخک، تره و پیازچه را   

زمینی ریز خردکرده و اضخخافه کرده در افزوده، زردچوبه و فلفل سخخیاه زیاد ریخته و سخخیب 
تا . زنیممرغ را در غخذا ریختخه و کخامالً هم می   مرحلخه آخر رشخخختخه پلویی و دو عخدد تخم   

اوماج بیشتر به علت داشتن فلفل زیاد برای . تکه بسخته نشود ها پخش شخود و یک مرغتخم
 . سرماخوردگی مناسب است و به نام یاوان اوماج هم معروف است

 

 1اوماج ♦
 فصل تهیه: بهار

 مواد الزم: سبزی، پیازداغ، خمیر آرد گندم، پیازداغ
 

 .شخخوده میویژه یونجه تازه تهیهای تازه بهار بهطرز تهیه: نوعی آش اسخخت که با سخخبزی
آرد را در سینی ریخته و کمی آب . کنیمحبوبات را پخته و سخبزی خردشخده را اضخافه می   

کنیم و در آش های کوچک خمیر را با انگشخخخت جدا میآرام ورز داده و تکخه ریختخه و آرام 
در این مرحله دوغ افزوده، پیازداغ و نعناع رویش . گذاریم خامی آرد گرفته شودریخته و می

 العاده میشه فوق. کنیمسرو می داده و
 

 

  

                                                                                                                       
 چیزی که این آش را در هر مورد متفاوت. های گوناگونی داردطورکلی در منطقه برچلو آش اوماج ورونبه -1
اگر قره قوروت باشد آن را قاراقوروت اوماجئ، دوغ . دهنده اصلی این آش استکند، نوع چاشنی یا طعممی

 . نامندباشد ائیران اوماجئ، فلفل باشد ایسسوت اوماج و چاشنی خاصی نداشته باشد یاوان اوماج می
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 ،یسوت آش ،ولقول بقمصطفی، ج
 جوشکله

 کبری جاوید راد
 

 (MOSTƏFAمصطفی ) ♦
 . نفر(: نخود، برنج، کشک، نعناع داغ برای تزئین 6مواد الزم )برای 

 
وقتی پخته شد، کشک . پزیمپزیم، سخپس برنج را به همراه آن می طرز تهیه: نخود را می

 . کنیمدر پایان با نعناع داغ تزئین می. کنیم تا با آن بجوشداضافه می را
 

 (CƏĞUL- BƏĞULبغول ) -جغول ♦
 زمینی، پیاز، ادویه، قره قوروتمواد الزم: جگر، سیب

 
عدد  4. کنیمآن را خورد کرده و خرد می. پزیمطرز تهیخه: جگرسخخخفید و سخخخیاه را می 

گذاریم شده را کنار میپیاز خردشده و سر . کنیممیهم خرد  عدد پیاز را 3زمینی، سخیب 
داده و کنار گذاشته بعد همه را باهم مخلوط کرده، زمینی را هم نگینی خردکرده، تفتسیب

غذا حاضر است . کنیمنمک، زردچوبه و زیره سخیاه اضخافه کرده، قره قوروت هم اضخافه می   
 . بفرمایید نوش جان
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 (SÜT AŞEسوت آشئ ) ♦
 . الزم: پتله یک پیمانه، شیر یک لیتر، نمک و زردچوبه به مقدر الزممواد 
 

که کامالً پخت شیر را وقتی. پزیمکنیم بعد میروش تهیه: اول پتله را از شخب خیس می 
 . نوش جان. سوت آشی ما حاضر است. کنیمبا زردچوبه تزیُین می. کنیماضافه می

 

 (KƏLƏCOŞجوش )کله ♦
 ازداغمواد الزم: کشک، پی

 
سخخپس صخخاف  . سخخاییمکنیم، بعد میجوش  کشخخک محلی را خیس میطرز تهیه: کله

کنیم و بعدازآن بعد زردچوبه اضخخخافه می. دهیمکنیم و یک پیاز را خرده کرده تفت میمی
جوش یک تکه نان داخل کله. زنیم تا جوش بیایدکنیم و با قاشق هم میکشک را اضافه می

 کاسه کشخیم داخل بعد غذا را می. برده کشخک موقع جوشخیدن می  اندازیم تا نبرد وگرنمی
 . کنیمآوریم سر سفره تا نوش جانمی. کنیمن میسفالی و با نعناع داغ تزیی
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 یسقوز شوربا یاریشته پلو، سوت ترخنه آش
 تاس کباب  ،یاریشته آش یتورش

 راد زهرا جاوید

 
  

 (ƏRİŞTƏ POLOVپلو( )اریشته پلو )رشته ♦

گرم، خرما  250یا  200کرده لیوان، گوشخخت چر  2لیوان، رشخخته  3نفر(: برنج 6مواد الزم )برای 
 . عدد، نمک و فلفل و زردچوبه برای گوشت 1عدد، پیاز  20
 

گوشت و پیاز رنده شده را با نمک و فلفل و . کنیمطرز تهیه: برنج را شخسته و خیس می 
یم گذارآب که جوشید برنج را در قابلمه ریخته، می. اریمگذزردچوبه مخلوط نموده، کنار می

دقیقه قبل از آب کش کردن، برنج و رشخخته را داخل قابلمه ریخته و بعد  5. تا آماده شخخود
و پلداده شخخده را روی رشخختهقلی کرده و خرما و گوشخخت تفتگوشخخت را قل. کنیمآبکش می

 . کنیمریخته و تزیین می

 
 پلورشته
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 کردهچرخ گوشت و خرما ،زمینیسیب دیگته با شده تزئین پلورشته

 
 (SÜT TƏRXƏNƏ AŞĖسوت ترخنه آشئ ) ♦

زمینی چند عدد، عدد، سخخخیب1نفر(: شخخخیر ترخنخه یک لیوان، پیاز خردکرده   6مواد الزم )برای 
 . ی پلویی مقداری، روغن خیلی کم، نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزمرشته
 

داده، کمی نمک و زردچوبه و فلفل افزوده و شخخیر زمینی را تفتتهیه: پیاز و سخخیبطرز 
ریزیم پس از یک ساعت رشته را داخل قابلمه ترخنه را اضخافه کرده و به مقدار الزم آب می 

 . ده دقیقه بعد آش ما آماده است. ریزیممی

 
 شده در چؤلمکتهیهآشی سوت ترخنه 
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 (QOZ ŞORBASĖگردو( )قوز شورباسئ )شوربای  ♦
عخدد، نخود نیم لیوان، لوبیخا نیم لیوان، پیخاز متوسخخخف یک عدد،     10تخا   5گردو  مواد الزم: مغز

 . زمینی دو عددزردچوبه مقداری و سیب
 

طرز تهیه: اول نخود و لوبیا را در چؤلمک )دیگ( ریخته و چند عدد مغز گردو را با هاون 
داده و زردچوبه و دو عدد کمی پیاز را تفت. کنیماضافه میکوبیم تا نرم شود و آن را هم می

زمینی هم داخل چؤلمک )دیگ( ریخته با شعله کم بجوشد تا جا بیافتد سپس آن را سخیب 
 . میل کنید

 

 
 قوز شورباسئ )شوربای گردو(

 
 (TÜRŞĖ ƏRİŞTƏ AŞĖتورشئ اریشته آشئ ) ♦

اسخخختکان، پیاز یک عدد، چغندر دو عدد کمرنگ مواد الزم: نخود، لوبیخا و عخدس هرکخدام یخک     
اندازه حبه قند، برگه زردآلو، سخرکه نصخف استکان، شیره انگور، سبزی آشی یک کیلو،   خردشخده به 

 . رشته آش مقداری، نمک و فلفل و زردچوبه
 

داده زردچوبه اضخخافه کرده نخود لوبیا و عدس را افزوده سخخبزی و  طرز تهیه: پیاز را تفت
ده را داخل قابلمه ریخته، ده قبل از خاموش کردن گاز، سرکه و شیره رشته چغندر خردشخ 

درجه  12آشی را اضافه نموده و برای تزیین هم از نعنا داغ استفاده نمایید و در هوای برفی 
 . زیر صفر میل کنید
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 آش تورشئ اریشته آماده میل کردن

 
 (TAS KABABتاس کباب ) ♦

گوشخخت خردشخخده  . عدد 2عدد، پیاز 2عدد، به متوسخخف 4زمینی سخخیبنفر(:  6مواد الزم )برای
 . عدد، قره قوروت مقداری، نمک و فلفل و زردچوبه و رب گوجه به میزان الزم10گرم، آلو سیاه 250
 

طرز تهیه: پیاز را ته قابلمه حلقه کرده )پیرکس باشخخد بهتر است( چیده و سپس گوشت 
کرده و نمک و فلفل و زردچوبه و رب گوجه آخر پیاز سر  ال چیده و دررا و بقیه مواد را البه

 . نوش جان. ساعت آماده میل کردن است 2را با مقداری آب داخل قابلمه ریخته و پس از 
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 ی، اریشته اوماجی، کک آشیپتله آش
 افسانه قابضی

 
 (PƏTLƏ AŞĖپتله آشئ ) ♦

 1زمینی عدد، سخخیب 1پیمانه، پیاز  2)گندم پخته( پیمانه، پتله  5مواد الزم: برنج دو پیمانه، آب 
 . پیمانه 2عدد، رشته پلویی 

 
کنیم، آب و برنج را به آن اضافه کرده، وقتی برنج پخته شد، طرز تهیه: پیازداغ درست می

کنیم و بعد پتله را اضافه کرده و بعد از چند دقیقه زمینی نگینی را به آن اضخافه می سخیب 
 . حال غذای ما حاضر است، نوش جان. گذاریمکنی میکنیم و بعدازآن دمرشته را اضافه می

 
 
 (KƏK AŞĖکک آشئ )آش برگ مو( ) ♦

عدد  3پیمانه، پیازداغ فراوان ) 1کیلو، عدس  2مواد الزم: نخود نصخخف پیمانه، بر  مو خردشخخده 
 . پیمانه، نمک و فلفل به مقدار الزم 1پیمانه و روغن  2پیاز بزر (، پتله 

 
شده بر  مو اضافه کرده، بعدازاینکه بر  کامالً پخته شد عدس رز تهیه: به نخود پختهط

تله وقتی پ. ریزیمبعدازآن پتله را می. کنیمرا اضخخافه کرده و بعد پیازداغ را با آن مخلوط می
گیرد و بعد از نیم سخخاعت اجاق را خاموش زنیم چون ته میرا ریختیم دیگر آش را هم نمی

زنیم و روی آن کمی پیازداغ برای تزیین تی آش ما کمی سخرد شد آن را هم می کرده و وق
 . ریزیممی

 . آش ما حاضر است، نوش جان
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 (ƏRİŞTƏ OMACĖاریشته اوماجئ ) ♦

 . مواد الزم: خمیر نان، سبزی آش، دوغ، نمک
 

که قبالً سپس دوغ را به آن اضافه کرده، خمیر نان را . پزیمطرز تهیه: سخبزی آش را می 
مان)سبزی آش و دوغ( ایم را به مخلوط قبلیرشخته برش داده صخورت رشخته  پهن کرده و به
 بعدازاینکه خمیر پخته. صورت گردگرد دربیاوریم(توان خمیر نان را بهکنیم )میاضخافه می 

 . شد غذای ما همانند آش رشته حاضر است
 

 
 آش اوماج
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 وکكلیك اوت ،جیزالق
 قابضیفرزانه 

  
 (CIZLAQجیزالق ) ♦

 مواد الزم: دنبه
 

طرز تهیخه: دنبه را در تابه ریخته تا م ل چیپس یا  
 . قارچ سوخاری دربیاید

حال عصخرانه ما حاضخر است، غذایی بسیار مفید و   
 . مقوی است

 

 (KƏKLİK OTĖ)کهلیک اوتی( ) 1ککلیک اوتئ ♦
 فصل تهیه: اواخر بهار

عدد، نصخخف قاشخخق غذاخوری   4مرغ مواد الزم: تخم
 . ککلیک اوتئ

 
طرز تهیخه: روغن را در تخابخه ریختخه زمخانی که      

شود چند تکه نان بربری خردشده را روغن داغ می
 مرغ و ککلیکبه آن اضافه کرده و بعد مخلوط تخم

و آن را  اوتی را به آن اضخخافه کرده، نمک پاشخخیده 
 . نوش جان. حال غذای ما حاضر است. زنیمهم می

  

                                                                                                                       
 . شودبا نام ککلیک اوتئ نومورتاسئ نیز شناخته می -1

 
 بشقابی از جیزالق

 
 های نانا خردهبکلیک اوتئ همراه 
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 یغی، چئرک قاتیآش یتورش
 فاطمه کمیجانی

 
 تورشئ آشئ )تورشئ اریشته( ♦

 فصل تهیه: زمستان
مخخواد الزم )بخخرای  

 2پیمانه،  1نفر(: نخود 4
 1عدد لبوی متوسخخخف، 
 3کیلو سبزی آش، پیاز 
اندازه عخدد، رشخخختخه به  

کخخافی، عخخدس نصخخخف 
پخیخمخخانخخه، بر  زردآلو   

پیمانه، سرکه  1خشخخک 
 . اندازه کافیبه
 

طرز تهیخه: در ابتدا  
نخخود و لبو را بخخاهم  

پزد، گخخذاریم میمخخی
بعدازاینکه کامالً پخته شد، عدس را اضافه کرده و بعد سبزی را اضافه کرده و در آخر رشته 

 . کنیمدقیقه سرکه را اضافه می 20پس از . کنیماضافه میو پیاز و برگه زردآلو راهم 
کشخخیم و روی آن را با نعناع داغ و پیازداغ چگونگی سخخرو غذا: آش را در ظرف ریخته می

 . خورندآش را با شیره انگور هم میاین . کنیمتزئین می

 
 آش تورشئ اریشته تزئین شده
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 (ÇERƏK QATUĞĖقاتوغئ ) 1چئرک ♦
 فصل تهیه: بهار
قاشخخخق  2پیمانه عدس،  2عدد، 3مرغ کیلو، تخم 1متوسخخخف، قخازیاغی  عخدد پیخاز   2مواد الزم: 

 . اندازه کافیفرنگی بهاندازه دلخواه و رب گوجهغذاخوری آرد گندم، نمک و ادویه و زردچوبه به

 
مرغ را هم اضافه تخم 1داده، کرده، نصفی از سبزی را با پیاز تفتطرز تهیه: پیازها را سر 
کنیم بعد از جوشیدن لیتر آب اضافه می 1کنیم، آرد را اضخافه می کرده، خوب هم زده بعد 

کنیم و در آخر که عدس هم پخته شخخد، شخخدن سخخبزی عدس را به مواد اضخخافه می و پخته
کنیم مرغ را اضافه میعدد تخم 2زنیم بعد خوب هم می. ریزیمنمک و رب و ادویه را هم می

 . ه برای سرو کردن استغذا بعد از نیم ساعت آماد. )هم زده نشود(

 

 

 

 
  

                                                                                                                       
 چؤرک -1
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  (KÖPBƏ) کؤپبه
 فاطمه کمیجانی بزچلویی

 

 
عدد، نمک، 1لیوان، پیاز  2لیوان، رشخخخته پلویی  2کوب بلغور گندم لیوان، نیم 1مواد الزم: برنج 
 . فلفل و زردچوبه

 
مک کرده و نسر  ه،بعد پیاز را خورد کرد. کنیمطرز تهیه: برنج و بلغور گندم را خیس می

آب که به جوش آمد، اول بلغور گندم را داخل قابلمه . کنیمو فلفل و زردچوبه اضخخخافه می
کشیده شد، پیاز و رشته پلویی را ریزیم، در آخر که آبدقیقه برنج را می 5بعد از . ریزیممی

 . نوش جان بفرمائید. گذاریم تا آماده شوددر قابلمه را می. زنیمدر قابلمه ریخته هم می

 

 
 کؤپبه
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 یقاناق، ترخنه داغاترحلوا، ق
 هلیا جاوید راد 

 
 (TƏR HƏLVAترحلوا ) ♦

چهارم پیمانه، مواد الزم: آرد یک پیمانه، شخخکر نصخخف پیمانه، شخخیره انگور نصخخف پیمانه، آب یک 
 . روغن نصف پیمانه

داد، شخخکر را با آب مخلوط داده، کمی که آرد تغییر رنگ  طرز تهیه: آرد را با روغن تفت
ید توانحال حلوای ما حاضر است، می. کنیمکرده و بعد آن را با شیره انگور به آرد اضافه می

 . با یک فنجان چای نوش جان کنید
 
 (QEYQANAQقئیقاناق ) ♦

 .  به میزان الزمقاشق آرد گندم، نمک  1مرغ، عدد تخم2مواد الزم: 

مرغ را هم زده، آرد و نمک را به تهیه: تخمطرز 
آن اضخخخافخه کرده و همخاننخد کوکو در داخل تابه    

طرف آن سخخخر  شخخخد آن را وقتی یک. ریزیممی
حال غذای . گردانیم تا طرف دیگر سر  شودبرمی

 . ما حاضر است، برای عصرانه بسیار مفید است
 
 ترخنه داغ )نوعی حلوا( ♦

 م: ترخنه، روغن  مواد الز

قاشق ترخنه را با یک قاشق روغن باهم مخلوط  دو
آن را . دهیمکنیم و درون تابه روی شعله قرار میمی

   .نوش جان. برای صبحانه بسیار مناسب و مقوی است. زیم تا کامالً باهم مخلوط شوندهم می

 
 ترخنه داغ آماده مصرف
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 صوالت تولیدیپزان و محشیره
 انگور در کمیجانشیره از 

 1فرهاد جاوید راد
 

درخت انگور . های اطراف، انگور استها و روستامحصخوالت باغات کمیجان و شهر  یکی از
انواع درخت انگور در . شخخودنیز مانند هر درخت دیگری یک سخخال در میان، پرمحصخخول می

های پزی دارند که بنامخصخخو  مو، انگور مناسخخب شخخیره  باغات ما وجود دارد و دو نوعِ به
( AĞ ÜZÜM)انگور سخخخفید( )« اوزوم غآ»( و GÖG ÜZÜM)انگور سخخخبز( )« گؤ  اوزوم»

 . دارحبه این دو نوع انگور مانند تیله کامالً گرد است و دانه. اندمعروف

 . پزان کمیجان استهای پرمحصول، موسم شیرهاواخر شهریور و اوایل مهر سال

« ویسچئله»انگور را پس از چیخدن و پخاک کردن و شخخخسخخختن، داخخل حوضخخخی بنام     
(ÇELƏVİS یا )«چئالویس( »ÇELAVİSمی )ویس حوضی است چئله. ریزیم تا آبگیری کنیم

 5/1متر تا  1متر با ارتفاع حداقل  2متر در  2متر یا  5/1متر در  5/1ای م الً به ابعاد سلیقه
بندی شده و متر از سطح زمین که داخل آن با شیب مالیمی به وسف و جلوی حوض شیب

برای جلوگیری از . شده استب آن ناودانی جهت خروج آب انگور تعبیهدقیقاً در قسمت شی

                                                                                                                       
ای اصیل و مذهبی در کمیجان و در خانواده 1350جاوید راد فرزند حاج مسیب جاوید راد در سال فرهاد  -1

پس از گذراندن دوران تحصیل ابتدایی تا دبیرستان در کمیجان، برای ادامه . در محله خدابخشی به دنیا آمدم
ه آزاد تهران شمال تحصیل عازم تهران شد و در مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی از در دانشگا

ایشان . تاکنون در رشته طال و جواهر در تهران مشغول به فعالیت است 1370وی از سال . التحصیل شدفارغ
فرمایند: ناگفته پیداست که نام و یاد وطن و زادگاه روحی تازه به در موردعالقه خود به زادگاهشان چنین می

طور همان. مبالست نی نیستم و با شنیدن نام کمیجان بر خود میدمد که من نیز از این قاعده مکالبد انسان می
 . کنمهای جهانی احساس غرور میکه از شنیدن نام ایران در عرصه
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 . شودخروج تفاله بر این ناودان صافی نصب می

 80متر و ارتفاع  1متر در  1دقیقخاً زیر نخاودان یخک حوضخخخچخه دیگری بخه ابعاد حدوداً      
یک  بندی شده و در آنمتر وجود دارد که کف آن نیز به وسف و جلو شیب 1متر تا سخانتی 

ه نام ای بقبل از آغاز عملیات آبگیری این لوله با گلوله پارچه. شخخده اسخختلوله تخلیه نصخخب
 . شود( بسته میTƏPİRCƏK« )تپیرجک»

شود ویس انجام میدر طول روز، چیدن و پاک کردن و شستن انگور و دپوی آن در چئله
ردارند، با پوشیدن چکمه ها که از قدرت بدنی بیشختری برخو ترو هنگام غروب آفتاب، جوان

 4-3ریزد که از قبل دار داخل حوضچه میآب انگور از ناودان صخافی . کنندها را له میانگور

 . ایم( در آن ریختهAĞ TURPAQ) 1تورپاق آغ کیلو

 . زنیم تا با خاک مخلوط شودمیپس از اتمام آبگیری، آب داخل حوضچه را کامالً هم

نشخین شده، روی آن را با کفگیر صاف کرده و  صخبح روز بعد که خاک حوضخچه کامالً ته  
آرامی طوری که به هم نخورد داخل قسخخخمخت زالل آن را با اووگَردان)آبگردان یا مالقه( به 

( ÜZÜM SUYUN ÇƏKMAX« )اوزوم سخخخویون چکما »کشخخخیم به این فرآیند دیگ می
را  ویسچئلهمانده در تفاله انگور باقی. گذاریمسخخپس آن را بر روی اجاق بار می. گویندمی

کنیم تا ه نگهداری میهای دربسخخختدر ظرف
 . سرکه شود
زمان با بار گذاشتن اجاق، داخل دیگ هم

. ریزیم( میĖGÜL İXEYR« )2یری گولئئخ»

ا ر های سفیددر فصخخل تابسخختان گل ختمی
خشکانده و دو مشت داخل توری ریخته، درِ 

پزان نگهداری دوزیم و برای شخخیرهآن را می
 . کنیممی

شخخخود و کم گرم میدیخگ روی اجاق کم 
ها و خس و خاشخخاک آن به شکل ناخالصخخی

شود که با کفگیر کف به روی دیگ جمع می
محتوی گل ختمی  پس از جوش آمدن دیگ، توری. داریم تا صخاف و زالل شود آن را برمی

اولین مرحله پس از . زنیم سخر نرود و یا تَه نگیرد و نسوزد میرا از دیگ خارج و دیگ را هم
                                                                                                                       

 . شودرنگ است که در برخی نقاط برچلو ازجمله آقچه کهریز یافت میآغ تورپاق خاکی سفید -1
 گل ختمی -2

 
 منظور استخراج آب انگورویس حاوی انگور بهیک چئله 
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 . ( استBƏĞƏLİYAV« )بَغلیاو»کمی جوشیدن 

کشخخیم تا برای پس از یک ربع جوشخخیدن، بیش از نصخخف دیگ را در یک دیگ دیگر می
از این مرحله به بعد، بسته به نیاز  .تولید محصخوالت و مشختقات دیگر از آن اسختفاده کنیم   

 . شودخانوار، اقدام به تولید مشتقات آب انگور می
 

 محصوالت تولیدی از شیره انگور در کمیجان
 
 (ŞİRƏشیره ) ♦

شخخربته داخلِ دیگ، وقتی براثر جوشخخخیدن ثنلن ان  
یعنی دو سوم از حجم اولیه . شخود، شیره شده است 

ود شگفته می. سوم داخل دیگ بماندیکبخار شود و 
 SARĖ KƏFƏاوتوراننخخا ) هسخخخخارئ کفخخهر وقخخت 

OTURANNA زمخخانی کخخه شخخخربخخت بخخه کف زرد( )
روی دیگ یک کف زردرنگی تشخخخکیل . بنشخخخیند(

ه باید بالفاصل. شود که حکایت از شیره شدن داردمی
 . دیگ را از روی اجاق برداشت تا شیره نسوزد

 
 
 
 

 (EVNAVA) 1ائوناوا ♦

 مقداری از شربته در حال جوشیدن
گذاریم تا سخخرد شخخود و به آن سخخرکه  را کنار می 

ن ای. درست شود« ائوناوا»کنیم تا شخربت  اضخافه می 
ساز شخخربت م ل تمام محصخخوالت انگور بسخخیار خون

 . ها خیلی مفید استبوده و برای خانم

 

 
 

                                                                                                                       
 .گویند( میqorovآباد به آن قوروو )در روستای فضل -1

 
 شیره انگور

 
 ه انگورائوناوا یا شربت شیر
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 (TƏRXƏNƏترخنه ) ♦
« یارما غآ»کم به شخخخربت در حال جوش کم

(AĞ YARMA اضخخخخافخخه )گنخخدم نیم کوب( )
دقیقه  15پس از حدود . زنیمکنیم و هم میمی

از روی اجخاق برداشخخخته و روی آن یک پارچه  
مرور دم بکشد و کشخیم تا گندم آن به نخی می

از ترخنه  اگر دو قاشق. درسخت شخود  « ترخنه»
را توی یخک سخخخینی در آرد بغلتخانیم و مخانند    
کلوچخه بخه آن شخخخکخل دهیم، کلوچخه ترخنه     

شخخود که )اصخخطالح خاصخخی ندارد( سخخاخته می
شخیرینی بسخخیار مقوی و گرمی برای شب چله  

 . است
 
 

 مربای کدو  ♦
 .خوابانیمآهک میکدوتنبل را پس از پوست کندن و خرد کردن به مدت نصف روز در آب

ها نباید کدو. کنیمها را در شخخربت در حال جوش ریخته و مغزپخت میاز آبکشخخی، آنپس 
 . خوردن باید زیر دندان صدا کند بلکه موقع. قدر بپزند که لهه شوندآن

 
 شده در شیره انگورمربای کدو پخته

 
 انگور و بلغور گندمترخینه حاصل از شیره 
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 (BASLUQباسدوق )باسلوق( ) ♦

و . کنیمسرد حل میابتدا نشخاسخته را در آب   
کم به شخخخربت در حال جوش اضخخخافه آن را کم

باید از هم زدن محلول غافل نشویم تا . کنیممی
پس از جوش آمدن، وقتی هم . گلوله نشودگلوله

تر شد بالفاصله محلول زدن محلول کمی سخت
را از روی اجاق برداشخخته و داخل چندین سینی 

می پس از چنخد روز کخه باسخخخلوق ک  . ریزیممی
دهیم و سخخخفخت شخخخد آن را بخا چخاقو برش می   

گردانیم تا روی دیگرش هم خشخخک شود و برمی
تخا شخخخب چله و حتی تا عید نوروز هم در جای  

 . زندماند و کپک نمیخشک و خنک می

 
 

 ƏRİK QURRĖمربای برگه زردآلو ) ♦

MURƏBBASĖ) 

میوه زردآلو را کخه در تخابسخخختخان برداشخخخت    
صخخورت برگه زردآلو آفتاب توانیم بهکنیم میمی

ها را از زمان هسته شیرین آنکنیم و همخشخک 
متری گخذرانخده در آفتاب   سخخخانتی 40و  30نخ 
 .استفاده کنیم« سوجوق»خشخکانیم تا برای  می
ها را پس از پاک کردن و شستن در شربت برگه

زنیم )البتخخه میکم همریزیم و کمآب انگور می
هنوز شخیره نشخده و کامالً غلیظ نشده( تا    وقتی

 . کامالً بپزد

 

 

 
 باسلوق پس از بریده شدن

 
 مربای برگه زردآلو
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 (SUCUQسوجوق ) ♦

ا کنیم و آن رهای نخ شده زردآلو است که به نخ آن کمی نخ اضافه و بلندترش میهسته
ها را به چوبی به شخخکلی که اضخخافی نخ. دهیم تا بپزدداخل شخخربت در حال جوش قرار می

ا ها رها، آنپس از پختن هسته. ها بیرون بمانندیم تا نخگذاربسته و چوب را روی دیگ می
ر ه. اش چکه کند و خشک شودکنیم تا شیرهاز شخیره خارج و باالی یک سینی آویزان می 

گذاریم تا کنیم و میطور جداجدا داخل شخخخیره و ترخینه میها را بهبار نخدو سخخخه روز یک
 . خشک شود

 

 
 سوجوق
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 هببنببر عبب شبببیبب ببی
 ( ...ه ی ع شبببی ی ود سبببت ن ،موسبببی ی ،)شبببعر  عاشیق یارادیجیلیغی 

 ( ....دسببت نال ی و ،سببی)ع شببیش شببعری، موسببی ی
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 پاشا( قی)عاش یغالمرضا گالب. در برچلو یقیهنر عاش ●

 یاحسان قاسمخان. عباد قیصحبت عاش یپا ●

 یخاناحسان قاسم. شیدرو قیصحبت عاش یپا ●

 پاشا( قی)عاش یغالمرضا گالب. محمود قیخاطره از عاش دو ●

 یخاناحسان قاسم. یاتابک رضایبا عل مصاحبه ●

 . برچلو( یمحل کی)داستان فولکلور و باالممد گورجئ ●
 (راد دیجاو) یجانیمحمد کم
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 هنر عاشیقی در برچلو
 غالمرضا گالبی )عاشیق پاشا(

 
رائه ا برچلواطالعاتی درباره پیشینه هنر عاشیقی در منطقه  معرفی خود،از من خواسته شد تا ضمن 

 . مطالعه خواهید نمود ذیالًکه  دهم

 
 زندگینامه  ♦

. هسخختم محله کهنه قلعه ،فرزند احمد سخخاکن کمیجان 1341غالمرضخا گالبی متولد  من 
لگی سا 5از سن . و میزان تحصیالتم سوم راهنمایی است استشخغل اصخلی بنده شخاطری    

 ازاینکهپسشروع به نواختن و خواندن کردم و ای هنرمند متولدشده بودم، چون در خانواده
آید کالس پنجم ابتدایی یادم می. نواختممی خواندم ومی وارد مدرسخه شدم در مدرسه هم 

دکتر عیسخخی بهادری را دعوت کرده بودند و من ، بودم که در مدرسخخه جشخخن گرفته بودند
و مداد رنگی  وشلوارکت یک دستاز شخعرم خوشش آمد و  . شخعر گفتم برای دکتر عیسخی  

 . من هدیه داد بهتشکر  عنوانبهعددی  12
ه ک «آقاعلی  محمود»اسخختادم عاشخخیق  ران ابتدایی که به راهنمایی رفتم،بعد از اتمام دو
غالمرضا تو صدایت خوب : گفتمیبه من  ،هستیم عموزادهو  باهم داریمنسبت فامیلی هم 

ا ر ...اصلی و کرم وهای بیا کنار من تا داستان، سخت و استعداد و عالقه زیادی در تو هست ا
رفتم و او نیم ساعت برای می از سر ذوق و شوق به خانه ایشان شب هرمن . به تو یاد بدهم

ها را حفظ کنی و من هم چون عالقه گفت فردا شخخب باید این داسخختان می خواند ومی من
ها را برایش تکرار کردم و فردا شب همه آنها را سخریع حفظ می آن ،شختم بسخیار زیادی دا 



 

 72 
 

 ترتیباینبهشخخد و می خوشخخحال دید بسخخیاراو وقتی عالقه و پشخختکار من را می. کردممی
گفت این می یاد بدهد و خودش هم برایم خواسخخخت را به منمیهرچخه داسخخختان بلد بود  

ا با ها رمیرم و اینمی را قشنگ یاد بگیر فردا من خوانممی و شعرهایی که من برایتها قصه
را آموختم و ها سخالگی پیش آن استاد بزرگوار داستان  20من تا . برممی زیرخاکخودم به 

 . قراردادندخود را در اختیار بنده های کنم که تمام دانستهاز ایشان تشکر می
 

 
چهارم از راست پدرم احمد  نفر دوم از راست استادم عاشیق محمود علی آقا و نفر

 گالبی نوازنده دایره
 

آمدند و صدای مرا ضبف  کمیجاناز رادیو تهران به  ،زمانی که در مدرسخخه معروف شخخدم
قرار شخد به خاطر صدایم مرا به تهران ببرند اما پدرم رضایت  . کردند و در رادیو پخش شخد 

هم تو از کنارم بروی و من در دهای من گوش نکرد و گفت من اجازه نمینداد و به التماس
 . مدرسه ماندم و فعالیتم را در آنجا انجام دادم

کردند و بعد از مدتی چون شغل بنده شاطری بود از در هر مراسخمی از من اسختفاده می  
نشینی گویی و شببرای قصهها کردم و شخب می غروب در نانوایی کار 7صخبح تا   5سخاعت  
رفتم و خودم می به شهرهای مختلف ،القه زیاد به این هنرکردند و من به دلیل عدعوتم می
 . رساندم که به سر کارم برومصبح به کمیجان می 5را تا ساعت 
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 5ماه در منطقه بودم و بعد از  5. هل بودم و زمان جنگ بودأزمانی که سخخربازی رفتم مت
هایی و من در شب انتقال دادند مرا به همدان. هل هستم و بچه دارمأنوشختم که مت  نامهماه

ها هم سخخختی و آنگفتم می خواندم و داسخختانمی که در پادگان بودم برای سخخربازها شخخعر
 خیلی ناراحت بودند وها بچه ،تمام شخخد که سخخربازی منوقتی. کردندسخخربازی را حس نمی

 گفتند بعد از تو ما در اینجا چه کنیم؟ می
اما . برگشختم و رفتم به سخر شغل خود   خالصخه سخربازیم تمام شخد و دوباره به دیار خود   

عروسی های در مراسم. من به روستاها و شهرهای اطراف شروع شدهای نشینیشخب  بازهم
سال در تمام  45خوشحالم از اینکه من بسیار . شخد که در آنجا هم بخوانم می از من دعوت
از  نه هم ریالییکسخخال من  45م و در این اهخنداندمی راها م و آناهمردم بودهای شخخادی
ست که در ا هاچون معتقدم ارزش هنر من باالتر از این ،ماهنه از دولت دریافت نکرد و مردم

 . کنممی قبالش پولی دریافت کنم و من به این هنرم افتخار
 
 های منطقه برچلو در گذشته و حالعاشیق ♦

اطراف سفر کرده و از  و روستاهای شهرهاعالوه بر کمیجان مرتباً به منطقه های عاشخیق 
ارزش زیادی در نزد مردم داشتند و در  هاعاشیق. نمودندمی قی کسخب درآمد یطریق عاشخ 

در کمیجان عاشیقی به نام . شدمی از آنان دعوتها نشینیشبها و مراسم عروسی و جشن
ه ببار که برای مراسم عروسی ایشان یک. کرداصغر داشتیم که در محله قلعه زندگی میعلی

فهشخخک فراهان رفته بودند، بعد از مراسخخم در فشخخک به رحمت خدا رفتند و ایشخخان را در   
یک بار از . ای داشتندها هر یک استاد جداگانهدر قدیم عاشخیق . جا به خاک سخپردند همان

یک بهتر از بقیه با شخخناسخخی کدامشخخناختی یا میهایی که میاسخختادم پرسخخیدم از عاشخخیق
م ال نظرت در مورد مشهدی صادق چیست؟ پاسخ عنوانشنا بود؟ بههای عاشیقی آداستان

را بهتر از « شاه اسماعیل»بود و او داستان « قیه محمد»داد اسختاده مشهدی صادق عاشیق  
ها م ل اصخخلی و کرم، محمد و غریب، محمد بگ اما در مورد بقیه داسخختان. دانسخختمن می
ها را ها آشنا بود من این داستاناین داسختان  چون اسختاد من بهتر از قیه محمد با  ...جان و

عاشیق داشتیم که  7-6در زمان کودکی من در کمیجان . دانمبهتر از مشخهدی صخادق می  
 . راه امرارمعاششان همین هنر عاشیقی بود

خوبی نقالی دانسخخت و بههای زیادی میدانسخخت اما نقیلپدر من داسخختان عاشخخیقی نمی
. آمدندهایی چون مشهدی صادق هر شب به منزل ما میاشیقدر فصخل زمستان ع . کردمی

خوب به خاطر دارم که یک سخال زمسختان فقف بیسخخت روز طول کشید تا مشهدی صادق   
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ها عالقه من هم چون به شنیدن این داستان. داستان امیرارسالن را در منزل ما تعریف کند
ها گوییاین داستان. ها بودمستانداشتم، مدام در حال پذیرایی کردن و گوش دادن به این دا

که فیلم امیرارسالن بازی شد و به به یاد دارم هنگامی. ماه زمسختان ادامه داشت  3در طول 
ا زد و دقیقاً بدسختم رسخید، سناریوی فیلم با آنچه مشهدی صادق تعریف کرده بود مو نمی  

که در د را به علت اینعاشیق مسیح اهلل کمیجانی که فرزند عاشیق نقی بو. آن تطابق داشت
ها را من خودم هم به سایر عاشیق. جا به خاک سپردندکرد، در همانآباد زندگی میابراهیم

یک روز استادم به . بردها نام میکرد و از آنفقف استادم برای من تعریف می. چشخم ندیدم 
او  گفت چون در زمانسخخال خواندم برای هیچ  راسخخت هم می  60من گفت غالمرضخخا من 
دو روز مانده به پایان عمرش . های او را بنویسخخد و هنر او را تبلیغ کندکسخخی نبود که گفته

 .کردم که دیدم در مقابل منزلش روی صندلی نشسته استداشختم از محل ایشان عبور می 
از قبل زمانی که . پیش او رفتم، به او سخخالم دادم و خواسخختم که وادارش کنم چیزی بخواند

یک مصخخرع یا بیت را اشخختباه   1و را وادار به خواندن کنم، عمداً در یک بئشخواسخختم امی
بخازهم یک بیت از یک بئش را خراب کردم که دیدم به من تذکر داد: بئش را  . خوانخدم می

خراب نکن  امخا یخادم هسخخخت کخه خودش دو بیخت آن را نتوانسخخخت به یاد بیاورد و دیگر     
را برای او « طاهر میرزا»که بئشخخی از داسخختان  یادم هسخخت. کرداش او را یاری نمیحافظه

 گوید:خواندم که می
 

 آستا گئدين خا  جالدالر، 
 درد منئ آالجگ اولدئ

  مولکوم  يمال  ،يآغ اوتاغ
 کي لره قاالجگ اولدئ

 

 فلک داغوتدئ دَمي ئ، 
 يوخ آنام يييه غ ي ئ
 آال گؤزلئ   دمي ئ، 

 کي  آالجگ اولدئگؤرَق 
 

 فلک داغوتدئ بازومئ، 
 يوخ باجوم چکه نازومئ
 اوستئ صدفلئ سازومئ، 
ئگؤرَق کي  چاالجگ اولد

 2کرد، غذا و چَرزاش دعوت میها من را به خانهعاشخخخیق محمود برای آموختن داسخخختان
(çərəzمن را مهیا می )ها را بگویم گفت بیا اینمی. آموختمی کرد و به من داسخخختان هم

طور من حدوداً دو سخخال به. مانند زیر تلی از خاکها میمیرم و این داسخختانبیاموز؛ من می
ق و عاشی« قیه محمد»اساتید او عاشیق . کامل برای آموختن هنر عاشیقی به منزل او رفتم

گفت من هم خودم من می به. های کمیجان بودندبودند که هر دو از عاشخخیق« گل احمد»

                                                                                                                       
 پنج بیتی -1
 شب چره -2



 

 75 
 

دویدم به منزل استادانم خوردم میمانند تو بسیار عالقه به این هنر داشتم و تا شامم را می
 . آموختندها هم کامالً با ذوق هرچه داشتند به من میو آن

نفر  18ام که عاشخخیق معاصخخر را گردآورده 24ام، اسخخامی کرده وجوپرستا جایی که من 
*  عالمت )در کنار نام افرادی که در قید حیات هسخخختند بین ما نیسخخختندها اکنون در آن

های منطقه، فهرستی از اسامی نوازندگان در ادامه عالوه بر نام عاشیق. شخده است( گذاشخته 
 اند از:این افراد عبارت. شودمنطقه برچلو از گذشته تا حال نیز ارائه می

 

  اکبریعل قیعاش -1

  یتق قیعاش -2

  ینق قیعاش -3

  رانیاسداهلل جئ قیعاش -4

 آقا  یمحمود عل یمشهد قیعاش -5

  میصادقِ کر یمشهد قیعاش -6

  یمحمد محمد قیعاش -7

  یاهلل فرزند نق حیمس قیعاش -8

 ملّا صادق  عیرف قیعاش -5

 غالم  قیعاش -10

  راهللیخ قیعاش -11

 گل احمد  قیعاش -12

 محمد هیق قیعاش -13

  اصغریعل قیعاش -14

 ا( پاش قی* )عاشیغالمرضا گالب قیعاش -15

 عباد* قیعاش -16

  یکوت آباد داهللی قیعاش -17

 قی* )عاشیگیخسخخروب اهللیول قیعاشخخ -18
 (شیدرو

 * یاتابک رضایعل قیعاش -15

 )قلعه محمدآباد( یاقربان قلعه قیعاش -20

  نیفرزند حس یااصغر قلعه قیعاش -21

  یمحمد اسفندان قیعاش -22

 فالح*  دیام قیعاش -23

 *ینیرحسیسجاد م دیس قیعاش -24

 

  
 یکوت آباد داهللی قیعاش یغالم انار قیعاش
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 جانیدر آرامستان کم ینق قیمزار عاش

 
غفوری مهر  محمدصادقمزار عاشیق 

 کریم صادقِ مشهدیعاشیق ملقب به 
 
 نوازندگان  ▼

 1چؤگور -الف
 
  یعلعباس -1

  یعلاوروج -2

  یخان یفرج موس -3

  یعلفرض -4

  وسفی -5

  یجانیکم یسعد -6

 یجانیآقاخان کم دیسع -7

 * یکلوان یحسن نقدعل -8

 *یریاصغر شمش -5

                                                                                                                       
 قوپوز -1

 
 یاز نوازندگان کنون یحسن نقدعل

 کلوان برچلو یچؤگور در روستا
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 باالبان  -ب

 * یریصمد شمش -1

 *ییابوالفضل روشنا -2

 *یآقامحمدعباس  -3

 

 

  1رهیدا -ج

 یگالب احمد

 *یگالب غالمرضا

 *یآباد یسیع دیحم

 مهر* یغفور دیسع

 
 

  دهل و ساز – د

  یالجردیم یاوستا عل -1

 صفدر*  یعل -2

  یقربان آقامحمد -3

   یذادق آباد یجعفرعل -4

 * ییداوود روشنا -5

 

 

  ین -ب

( معروف یمحمدقاسخخم اوردواللو )سمقاور -1
  یبه حاج

 *یعباس آقامحمد -2
 
 

                                                                                                                       
 . قاوال -1

 
از راست: صمد شمشیری نوازنده باالبان در کنار برادرش 

 آباد برچلواصغر شمشیری نوازنده چؤگور از روستای فضل

 
مرحوم محمدقاسم اردواللو معروف به 
حاجی از نوازندگان قدیمی نی در برچلو 

 و اهل روستای سمقاور



 

 78 
 

منطقه برچلو  یهاقیعاشخخ نیکه در ب یاصخخل یهاداسخختان آورم،یکه به خاطر م ییتا جا
 اند از:رواج داشتند، عبارت

  
 کوراوغلو   -1

 و کرم  یاصل -2

گخورجو و بخخاال ممخخد   -3
 (ی)محمد و پر

 صنم و شاه بیغر -4

 لیاسماعشاه -5

 محمود و نگار  -6

 افروز و معصوم -7

 اندامبهرام و گل -8

 رزایطاهر م -5

 عباس یدوخارخانل -10

 محمود  رزایم -11

 ممد یگرگرل -12

 ورقه و گلشن -13
 

 
 آبادیحمید عیسی  از راست: «خسته قاسم»گروه موسیقی عاشیقی برچلو در همایش ملی 

 )نوازنده دایره(، ابوالفضل روشنایی )نوازنده باالبان(، عاشیق درویش، عاشیق پاشا،
  حسن نقدعلی )نوازنده چؤگور(، صمد شمشیری )نوازنده باالبان(

 
 سمت راست مرحوم محمدقاسم اردواللو نوازنده نی

 و سمت چپ عاشیق پاشا نوازنده دایره
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 پای صحبت عاشیق عباد
 احسان قاسمخانی

 
های برچلو صحبت از که در بین عاشیقوقتی

که  شخخود، محال استشخخاعری و طبع شخخعر می
. صخخخدا نام عاشخخخیق عباد را به زبان نیاورندیک

 ت که به اواس گویند کافیآشخنایان ایشخان می  
جا با طبع شخخعر زالل و موضخخوعی بگویید، او در

این . سخخرایدروانش برای آن موضخخوع شخخعر می 
موضخخوع باعث شخخد که تعدادی از اعضخخای گروه 

بخه دیدار این  « بیزیم بزچلو»هنری  –فرهنگی 
  .سرمایه ارزشمند اجتماعی برچلو رفته، ضمن ادای احترام دمی با ایشان به گفتگو بنشینند

 
 لطفاً برای خوانندگان ما بفرمایید اصالتاً اهل کجا هستید و چند سال دارید؟

ام برچلو شدهساکن روستای چلبی  1335اما از سال . من اصالتاً اهل راهگرد همدان هستم -
 . هشتاد سال دارم. امجا تشکیل خانواده دادهو در همین

 شما هنر سرودن شعر را از چه کسی آموختید؟ آیا پدرتان هم عاشیق بوده است؟
که سالگی در حین اینمن از نه. کردن نبودگفت اما اهل عاشیقیوبیش شعر میپدرم کم -

 نمودم، شروع به شعرهای آن تمرکز میانهجا کردن دگرفتم و با جابهتسبیح در دست می
هرچه . اممن در خدمت هیچ عاشیق یا استادی تلمذ نکرده. 1کردمسرودن و خواندن می

اگر در جایی عاشیقی حضور داشت و داستانی را روایت . گویم حاصل ذوق خودم استمی
 گرلی محمد، صیاداز کرم، باال محمد، گر. کردمکرد، من تا صبح کل داستان را ازبر میمی

                                                                                                                       
 سرایدکماکان به همین شیوه شعر می -1
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م ل داستان کرم، دوخارخانلی عباس، . دانمها را میهنوز هم برخی از آن داستان ....و
 . یب و شاه صنمصیاد و غر

 نوازید؟آیا ساز هم می
 . اما اآلن دیگر حوصله نواختن ندارم. نواختمقبالً یک چؤگور داشتم و می

 دارید؟از اساتید هنر عاشیقی به صدای چه کسی عالقه 
 . صدای مرحوم عاشیق مسیح اهلل رضایی و حیدر محمودی را خیلی دوست دارم

 ق عباد عاشی. کار ما کمتر سخن گفتن و بیشتر شنیدن بود ،رفتپیش میهرچه سخن به
 گفت:می

او  هایکند و دوروبرییکی عاشیقی است که فقف زیاد صحبت می. ما دو نوع عاشیق داریم -
نوع دیگری از عاشیق هم هست که عاشق دیدار . برنددیگری از او نمیجز دمی خندیدن خیر 

 . مانندهای نوع دوم هستند که برای همیشه در اذهان باقی میاین عاشیق. و گفتار است
 
 گفت:می. دیدهای بسیار میاو بازی روزگار را دارای باال و پایین 

برند برگشته؛ چراکه همه دوباره دارند پی میوفلک روزگار دور زده و به نقطه آغازینش گویا چر  -

 . ها غفلت شده بودها از آنکه سالدرحالی. های قدیم چون در و گوهرنداساتید و عاشیق
 
 گفت:عاشیق که تازه سخنانش گل کرده بود، می 

دفتر جوهر کاغذ است . یکی دفتر جوهر اوست و دیگری دفتر گوهر او. بشر دو دفتر دارد -

دو تا که بر . از منظری دیگر بشر سه چشم دارد. نویسدمرکب بر آن می قلم و که با

وسفید را از هم تشخی  دهد و دیگری کنند سیاهصورتش قرار دارند و به او کمک می

فرض کنید شخصی چهل . خوش به حال کسی که قلبش روشن باشد. چشم قلب اوست

ت باید چه کند با این مشکل؟  وقآن. سال قرآن بخواند و بعد از چهل سال نابینا شود

 اما گوهر اصلی این سینه است که. تواند با دفتر جوهر ارتباط برقرار کندچراکه دیگر نمی

 .ماندهرچه را که در سینه حفظ کنی چون طالیی ارزشمند به یادگار می. ماندباقی می

 . نوشته از بین رفتنی استاما خف و دست
 
 دهد: سرایی؟ پاسخ میهایی مییشتر در چه زمانپرسم تو اشعارت را باز او می 

 . سرایممن اغلب اشعارم را در صحرا می  -
 
 اید؟ پاسخ داد:های تاریخی هم شعر سرودهام برای مناسبتپرسم شنیدهمی 
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 ام و صدایمیک شعر سرودهکه زمان تقسیم اراضی بود، به مناسبت آن 1341در سال . بله -

زمانی که آقای خمینی را از کشور تبعید کردند و زمانی که . شده استبر روی نوار ضبف

ام و صدایم را ضبف ایشان مجدداً به ایران بازگشتند، در وصف ایشان نیز شعر سروده

ها در کنم یکی از آنگمان می. متأسفانه از آن نوارها چیزی پیش خودم نیست. کردند

 . دارمام در سینهبالً سرودهالبته تمام آن اشعاری را که ق. مهرآباد موجود باشد
 
  جالب اینجاست اشعاری نیز برای کشتی سانچی و هواپیمای سقوط کرده پرواز تهران– 

سپس شروع کرد ابیاتی از خودش را که در چند روز قبل سروده . یاسوج سروده بودند

 او میگوید: .بود، خواند
 
اند خداوند در یک رنگ و با یک لباسکه دادگاه خداوند برقرار شود، همه در پیشگاه وقتی -

 ها نخواهد داشت:ها تأثیری در نوع نگرش خداوند به آنو پست و مقام و جایگاه آن
 

 ائلرم حاج آغا قاضی سنه عرض
 لر دولدورمورسان بوغازی، نه وئرسه

 تَرازی؟  واردی میزان، دئییرسن کی
 . با  گؤرگونن گدای کیمدی، خان کیمدی

 
 بو دونیادا دیلینهسن  قادر اول

 هر جور اولسا گئدجکسن یولونا
 نامه عمل گلدی چاتدی الینه

 . با  گؤرگونن گدای کیمدی، خان کیمدی
 

 بیر قوال  وئر دوستون شاعیر عیبادا
 دونیادا زحمت چکیب اؤیرنمیشم

 حاضر اول دادگادا قیامتده
 . با  گؤرگونن گدای کیمدی، خان کیمدی

 ، خان کیمدی؟سرهنگ کیمدی، سلطان کیمدی
 

م خان ابیاتی از تیلی« به دنیا اعتباری نیست»در ادامه خواندن اشعارش با ذکر این عبارت که 
 خواند:ای میشاعر پرآوازه ساوه
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 قارشی یاتان قارلی داغالر، 
 لر سنی گزر بیر گونائل

 آدم اوغلو روستم اولسان، 
 . فلک باغرین ازر بیر گون

 
 آدم اوغلی بیر گون اولور، 

 ینان دولورگؤزون تورپاق
 بیر گلیر،  -نچاالر بیرقاری

 باشدا مسکن توتار بیرگون
 

 اولالن چیلپاق،  لباس چیخار،
 آغاجدان تؤکولن یارپاق

 اوستونده گزدیگین تورپاق، 
 قوجاقالشیب یاتار بیر گون

 
 گوونمه کی مالین چوخدور، 
 بو مالین وفاسی یوخدور

 کؤرپو بیردی کاروان چوخدور، 
 . سنه نوبت چاتار بیر گون

 
 تیلیم دئیر دئدیکلرین، 
 ناز و نعمت یئدیکلرین

 بوغوم سوموکلرین،  -بوغوم
 . اودالرینان جوشار بیرگون

 
 کند:می 1داشلی خسته قاسمو در ادامه ما را میهمان ابیاتی از تیکمه

 غم یئمه غم یئمه دیوانه گؤنلوم، 
 روزگار مرده دار اولمازهمیشه 

 بیر مردین چؤرگی مین آج تو  ائیلر، 
 هار اولمازمین نامرد جمع ائلر بیر نا

                                                                                                                       
 .دانندتوفارقانلی عاشیق عاباس می ها این شعر را ازبعضی -1
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 دیر، گلن خوجا گئدن بازرگاندیر،

 دیرخبر آلمییاجاق حالین نئجه
 سلو آغاجی هر آغاجدان اوجادیر، 
 . اصلی یوخدور بوداغیندا بار اولماز

 
 ئرسن ایتیرمز، یه هرنه واصیللی
 لر باش منزله یئتیرمزبداصیل

 ، قارا تیکان تر شاماما گتیرمز
 . گؤی سؤگودده، هئیوا اولماز، نار اولماز

 
 بخش سخنان این هنرمند زالل و باصفا چند مصراعی بود که محض پایان

 . به همشریان کمیجانی سالم رساند خداحافظی با ما سرود و
 سؤزلریمی سیز گتیرین بیانا

 شاه مردانا سیزی تاپشیرارام
 سالمیم یئتیرین کل کومزانا

 

 
رتیب از به ت. دیدار اعضای گروه بیزیم بزچلو با عاشیق عباد در منزل ایشان واقع در روستای چلبی

  .راست: غالمرضا کمیجانی، عاشیق عباد، غالمرضا گالبی )عاشیق پاشا(، احسان قاسمخانی
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 پای صحبت عاشیق درویش
 خانیاحسان قاسم

 
هواهای عاشیقی ایل سرافراز 

برچلو هنوز زنده هستند، چراکه 

حنجره عاشیق درویش هنوز گرم و 

ای دارد پر از رمز و سینه. پویا است

فردی که . راز تاریخ سرافراز ایل

اندازه کافی بزرگ و گرامی است به

ر تنهایی سنگینی این باکه بتواند به

عاشیق . بزرگ را به دوش بکشد

معدود بازماندگان  درویش یکی از

های برچلو است که عاشیقی را در محضر استاد آموخته است و اطالعات عاشیق

به این خاطر تصمیم گرفتم که در محضر . قیمتی در مورد این هنر در منطقه داردذی

ایشان باشم و اطالعات ارزشمندشان را با شما خوانندگان گرامی به اشتراک 

 . بگذارم
 

 . طور مختصر برای مخاطبان ما معرفی نماییدرا بهعاشیق، لطفاً خود 

اهلل خسروبیگی ملقب به عاشیق درویش، فرزند یداهلل و متولد سال من عاشیق ولی
زاده عباس بود و پدرم اهل روستای کوت آباد برچلو و مادرم اهل روستای امام. هستم1325

 . زاده عباس متولد شدممن در روستای امام
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اما همه شمارا با عنوان عاشیق درویش .  خسرو بیگی استاهللنام شما ولی

 این عنوان چیست؟ علت انتخاب. شناسندمی
اد، ددر قدیم وقتی کسی دختران زیادی داشت و خدا بعد از چندین دختر به او پسری می

معموالً  .گفتند نام او را درویش بگذارید؛ یعنی غالم موال علی )ع( که این فرزند زنده بماندمی
شوم ها متولد میخواهر داشتم که بعدازآن 8-7من هم . گذاشتند درویش علیهم نام او را می

سالگی اصالح موی چنین فرزندی را حدوداً تا هفت. گذارندو نام مستعارم را درویش می
سپس . کردندبردند و موی او را اصالح میبعدازاین مدت کودک را به قم می. کردندنمی
من دقیقاً به خاطر دارم . ریختندموی او به داخل ضریح حضرت معصومه اسکناس می وزنهم

 . وزن آن به داخل ضریح پول ریختکه پدرم مرا به قم برد و بعد از اصالح موی سرم، هم
 

 اید؟شما هنر عاشیقی را نزد چه کسی آموخته
الوه ع. دانستبسیاری میهای پدرم داستان. من این هنر را نزد پدرم عاشیق یداهلل آموختم

. اندهشناختاکبر میبر ایشان پدربزرگم هم عاشیق بوده است که همه او را بانام عاشیق علی
من استعداد . آورماستاد پدرم عاشیقی اهل کمیجان بوده است که نام او را به خاطر نمی

ار خواندن، شرح بخواند، با یکزمانی که پدرم یک داستان را می. زیادی در این هنر داشتم
اشعار موجود در داستان را هم با یکی دو بار تکرار کردن . گرفتمکلی یاد میداستان را به
 توان متون را بخوانمراحتی میام اما بهمن حتی یک روز هم به مکتب نرفته. آموختمپدرم می

 . خوانمو تعزیه هم می
 

ر گویید پدرتان هندیگر میهم عاشیق بوده است، اما از طرف  گفتید پدربزرگتان

 عاشیقی را از عاشیقی دیگر در کمیجان آموخته؛ دلیل این اتفاق چیست؟
پدربزرگم هم عاشیق بوده است اما نه به آن صورت که برود برای کسب درآمد عاشیقی 

که پدرم از پدرش عاشیق یکی از دالیل این. زیرا وضع مالی او نسبتاً خوب بوده است. کند
پدرم را یکی از . رودآموخته است، این است که پدربزرگم خیلی زود از دنیا میاکبر کمتر 

گفت استاد من یک یادم هست پدرم می. کندعبداهلل بزر  می 1عموهایم به نام کلبه
قدر باهوش گفت اینپدرم می. کشیدکمیجانی بود که پایش را هم در حین راه رفتن می

  در عروسی. بام خوابیده بودمعروسی بود و من در پشت بار در مجاورت منزلمانبودم که یک
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من تمام داستان آن عاشیق را . عاشیق دعوت کرده بودند
در آن شب آموختم و فقف یکی دو ایراد در اشعار آن داستان 

 . داشتم که به کمیجان رفتم و از استادم یاد گرفتم
 

 در نواختن ساز چؤگور چگونه است؟تبحر شما 
زمانی پدرم بنا به دالیلی چؤگور خود را به آتش کشید و 
. من را هم از ادامه آموختن عاشیقی و نواختن چؤگور منع کرد

زمانی که من . گرددسال قبل برمی 55این داستان به حدود 
-20من تا آن موقع چیزی بین . سال بیشتر نداشتم 12-13
این شد که من هم دیگر . عاشیقی را آموخته بودمداستان  30

از چیزهایی که آموخته بودم نیز بخش زیادی را . طور که باید نیاموختمنواختن چؤگور را آن
های دوخارخانلی عباس، باال ماممد مانده است داستانآنچه در ذهنم باقی. فراموش کردم

حمود، بهرام و یکی دو داستان دیگر )محمد بگ جان(، شاه اسماعیل، طاهر میرزا، کمی از م
های جوانی به پدرم در سال. اندام در یادم ماندهها را تکرار کردهاست که به دلیل اینکه آن

گویی که رسم عاشیقی را کنار بگذار؟ پاسخ ها را تو به من آموختی  حاال چرا میگفتم اینمی
نین درآمدی دارد، دیگر عاشیقی کسی که چ. گیریداد تو اآلن روزی هزار تومان مزد می

زن داشتم و تعداد زیادی دختر که برای تأمین مخارج خانواده مجبور بودم  3من . کندنمی
 . بروم عاشیقی کنم

 
تان هست که خاطره خاصی از دوران کودکی

 بخواهید به ما بگویید؟
خیراهلل اناری بار در کوت آباد عروسی بود که عاشیق یک

کشید یک عده من بچه بودم و عقلم نمی. خوانددر آن می
اگر اونو »من را تحریک کردند که ما یک عاشیق داریم 

 «باغالما –آچیب »یعنی اگر در مشاعره عاشیقی « باغالسای
 .کنیماو را شکست دهی، برایت پول جمع می« بندقفل»یا 

اند به عاشیق ها نقشه کشیدهدانستم که آنمن هم نمی
به این دلیل که آچیب باغالمای زیادی بلد بودم، خواندم و این بنده خدا . خیراهلل پول ندهند

 نتوانست جوابم را بدهد و مردم هم چون طرفدار من بودند من را تشویق کردند و آن بنده 

 
عاشیق یداهلل کوت آبادی 

 پدر عاشیق درویش

 
 عاشیق درویش در جوانی
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. خدا هم قهر کرد و رفت
وقتی به خانه آمدم دیدم 
چؤگورش به دیوار تکیه 

شده و خودش هم در داده
کتک  پدرم. منزل ما است

 مفصلی به من زد و گفت:
هخرجخخایی کخخه دیخخدی  

خوانخخد، عخخاشخخخیخخقی می
گخخاه نبخخایخخد خودت را هیچ

وسف بیندازی، مگر اینکه 
خود او درخواست کند که 
گیرم که اگر هم این آموزه پدرم را به کار می من حتی اآلن. بخواندرویش بیا و یک بئش 

خواند، تا خودش درخواسخخخت نکند، ببینم درجایی یک عاشخخخیق یا خواننده به هر زبانی می
 . خواندچیزی نخواهم

 
 ید؟االب نوار کاست یا سی دی اقدامی کردهقآیا تاکنون برای انتشار هنر خود در 

یک عاشیق زنجانی به نام سلطانعلی آشنا شدم که بانام عاشیق علی  اولین بار در تهران با
او مرا به استودیو کاسگو معرفی کرد که نوار کاست طاهر میرزا را در آنجا . شدشناخته می
ها ام که هم نوار کاست آنرا نیز خوانده« گورجو و باال ماممد»ها مانند سایر داستان. خواندم

 . استها موجود و هم سی دی آن
 

 های عاشیقی در منطقه برچلو رایج بودند؟درگذشته چه داستان
متعلق به منطقه برچلو بود، در همه « گورجو و باال ماممد»با توجه به اینکه داستان 

عالوه . ها خوانده شودشد که این داستان توسف عاشیقمراسمات از سوی مردم درخواست می
شازده بهرام، غریب و شاه صنم، اصلی و کرم، ورقه و  های شاه اسماعیل،بر این مورد داستان

 6-5گلشن، طاهر میرزا، دوخارخانلی عباس، میرزا محمود، معصوم و افروز، گرگرلی ممد، 
 . های رایج در منطقه بوداز داستان ...داستان از کوراوغلو و

 
 
 
 

 
شده در استودیو کاسگو با صدای عاشیق نوار کاست تهیه

 پیشسال 04درویش در بیش از 
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  .های مشهور منطقه اشاره بفرماییداگر امکان دارد به چند نفر از عاشیق
 .شناختمها را میآمدند، من هم آنها برای آموختن به نزد پدرم میبه دلیل اینکه عاشیق
 رفتند و در شراء هنرنماییها در برچلو از شراء بیشتر بود ولی اک راً میمعموالً تعداد عاشیق

 .پدرم ساکن روستای کوت آباد بود و معروف بود به عاشیق یداهلل کوت آبادی. کردندمی
ها هنر عاشیقی را آمدند و پدرم به آنیق خیراهلل و عاشیق غالم اناری به منزل ما میعاش
این دو نفر به همراه پدرم در بسیاری از مراسم عروسی منطقه هنرنمایی . آموختمی
 . کردندمی

آمدند عاشیق عباد که طبع شعر باالیی داشت و عاشیق محمد اسفندانی نیز به نزد پدرم می
های خود را از نوارهای پدرم و نوارهای عاشیق امید فالح بخشی از آموخته. ببینندتا آموزش 

 . من آموخته است
عاشیق عباس غالمی که دست خف بسیار خوبی داشت و پدرم وجودنامه تیلیم را گفت و 

ایشان اصالتاً اهل روستای . آمدهایی بود که به نزد پدرم میاو نوشت از دیگر عاشیق
عاشیق علی نادری و عاشیق غفوری هم از . همدان بود که در مالیر ساکن بودبندی طاس

ها وآمد او با عاشیقاز وقتی پدرم عاشیقی را کنار گذاشت، رفت. آمدندهمدان به نزد پدرم می
توان به آقای عاشیق علی بیات از قهاوند همدان می .داری رو آوردکمتر شد و به شغل مزرعه

عالوه بر این عاشیق غالمرضا گالبی )عاشیق پاشا( . نوازدر خوب چؤگور میاشاره کرد که بسیا
 . های حال حاضر برچلو هستندو عاشیق علیرضا اتابکی از دیگر عاشیق

 

 
 عاشیق درویش در کنار عاشیق علیرضا اتابکی
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های منطقه درگذشته عاشیق

 1هاییبرچلو عمدتاً به چه لهجه

 خواندند؟می
هخا عمدتاً به لهجه برچلو  عخاشخخخیق 

خواندند که با لهجه منطقه شخخخراء می
لهجه برچلو کمی کشیده . متفاوت بود
که لهجه شراء کمی شادتر بود، درحالی

های عخاشخخخیق از . از لهجخه برچلو بود 
خواندند، مشخخهوری که کمی شخخاد می 

ه ای اشارتوان به عاشیق قربان قلعهمی
های رایج در بین ترین لهجهمهم. کرد

انخخد از عبخخارتهخخای برچلو عخخاشخخخیق
های رچلو، لهجههای اختصاصی بلهجه

ای )ازجمله هاشخخم عاشخخیق قربان قلعه
، لهجه شخخخراء، لهجه زرگری یا گَل اوغلو(، لهجخه عاشخخخیق خیراهلل اناری، لهجه میالجرد عم

(، لهجه عاشخخیق عباس مالیری، لهجه شخخکسخخته، لهجه نئینوم  GƏL NEYNUMنئینوم )
(NEYNUMو لهجه همدان ) . 

 
 ها درگذشته چگونه بود؟وضعیت مالی عاشیق

 قگفتند عاشیها اصطالحی رایج بود که میدر عروسی. ها درگذشته بد نبودوضع عاشیق
به این شخخخکل که م الً . به این معنا که برای خود پول جمع کند. بزند« ندورا»خواهد می

شد که آقایان جایی نروند که کرد، بعد گفته میعاشخیق داستان شاه اسماعیل را تعریف می 
آقایان کمک کنند که عروسی را برگزار . خواهیم عروسی شاه اسماعیل و گلزار را بگیریممی
اما  .بنابراین وضعشان بد نبود. اندام را بگیریموسخی بهرام و گل خواهیم عریا م الً می. کنیم

ها را عاشیق. ها از چشم افتادنداین اواخر از زمانی که ار  وارد مجالس عروسی شد، عاشیق
اآلن فقف شخخما )گروه بیزیم بزچلو( هسخختید که . ها حمایت نشخخدبه عروسخخی نبردند و از آن
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از راست به چپ: عاشیق امید فالح، عاشیق 

 اهللولیغالمرضا گالبی )عاشیق پاشا(، عاشیق 
 خسروبیگی )عاشیق درویش(



 

 50 
 

و اال اصالً به یاد . کنیددهید و از ما یادآوری میما بها می اید، بهها جان دادهکمی به عاشیق
 آوردند که درویش تو فرزند چه کسی هستی؟ هم نمی

ال س. بندی مالیر واقع در استان همدان بودعاشیق عباس غالمی اصالتاً اهل روستای طاس
الی از چرا ح گذشته به من زنگ زد و کلی گالیه کرد که آیا فقف من باید به تو زنگ بزنم؟ 

. ونیمباغالما بخ -بیا باهم یک آچیب. پرسی؟ تو وضع مالیت خوبه اما من دستم خالیهمن نمی
 تو بگو:
 

 عباس گلمیشم باغلییام، 
 نن آلالمچؤگوریی اَلیی

 گم:من هم می
 اشتباه ائلیرَی درویش 

 نن آلالمماشونیی اَلیی
 

میگن درویش و عاشیق . خرندباغالما را چطور می -دونی سی دی این آچیببعد نمی
دقیقاً پنج روز بعد به من زنگ زدند که . کننعباس در حین خوانندگی دارن باهم دعوا می
همینه که میگن دنیا . خیلی ناراحت شدم. آقای غالمی به رحمت خدا رفته و بیا به ختم

 . اعتبارهبی
 

فتند گالبداهه به شعر سخن میها فییها در منطقه برچلو بعضام که قدیمشنیده

 ای از این مورد به یاد دارید؟آیا خاطره
شغل اصلی من هم شاطری نانوایی سنگکی . به نام من یک خاور درآمد 1362بله در سال 

ه ای من با یک فرد دیگر ببه دلیل مشابهت نام شناسنامه. کردمبود و در میالجرد نانوایی می
خسروبیگی در روستا، از روستا نامه نوشته بودند که من ماشین دارم و به همین اهلل نام ولی

شب دوستانم آقایان حسین یک. دادندداشته بودند و تحویلم نمیخاطر ماشین من را نگه
اکبر روستا و ولی روستا که در میالجرد دورهم جمع روستا، تقی کارگر، قاسم کارگر، علی

جا فرستند که اینسرایند و برایم میفاق هرکدام چند بیتی میشده بودند، در وصف این ات
 خوانم:هایش را میبعضی قسمت

 
 بیزدن سالم اوال قارداش درویشه

 شال، مبادا گؤینویه دوشهباغو
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...  
 ش، مشغول اول ایشهه قور  یاپوایشی
 وب گلن ایل قیشهماشین قال ئچونک

 1منتظر اول موتور آب یوال دوشه
 2ایشه ئتصدیق دا گلمیر پیر اولدون
 مه ضرر اولماز آخیردافیکر ائله

 زاغ و باغین خرج اولماییب بو یولدا
 نئچه تیکه کاغاذ آتموشای اوردا

 آتموشای قوردا ئای پولیوز خورده
 ئنوبت ووروب سنه او فرماندار
 ئصالح بیلمیر وئره او اوستاندار

 ئلر یوخاربیردن پولئ چکمییه
 وار؟  یبارواهلل اوغالن مگر اعت

....  
 خاور تند فرماندور اولماز سوارئ

 یَی دووارئ؟ میلوخدان گؤزلهناشی
 3اووسارئ کالج ترمزئ وار، سنده

 یَی یوخارئیَی هئی پوفلیچو  شیشمی
 سوووق اولدئ قورخما وارئ بوخارئ
 اؤزئ بیر زاد دگیل واردئ باخارئ

 اگر سرباالدا گئدمز یوخارئ 
 سارئسرازیرده گئدر خطره 

...  
 سلر آغاالر همتاگر ائیله

 ماشینئ وئرللر سن اولالی راحت
 دیرچو  چؤرکلئ ایشدیر، ایشئ دا پیش

                                                                                                                       
 .را شریک بودم موتور آبدانگ از یک اند که من یکاین مصرع را به این دلیل سروده -1
 گواهینامه پایه یکم من استمنظور  -2
 افسار -3
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 ایکی قیشدیر –آمما گئجئ تئزئ بیر 
 دیربو دا ماشین اولماز بیر بؤیوک شیش
 1دیر؟ گؤرَی اوواقوک یا گرچکدن دیش

 ییردئ اولموشای شاطوراوشاغالر دی
 بو یولدا باتوراوردا ایشله گتیر، 

 شوفورلوغئ بیرا  جانییا خاطور
 نصیحت ائیلریک بیز سنه خاطور

.....  
 مه بیر کلمه دانوشتکبر ائیله

 میندیر اگر گؤردیی یول اوسته تانوش
  ..و الخ 

 

 
البداهه توسط چندنفر دوستان میالجردی مشترکا سروده شده و با نامه شعری که فی

 .فرستاده شده است

 

                                                                                                                       
 . اویاقیق یا یوخودور دیر: گؤرک حقیقتاگؤرَی اوواقوک یا گرچکدن دیش -1
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طفاً ل. ایدهایی داشتهخوانی هم فعالیتغیراز هنر عاشیقی در عرصه تعزیهبهشما 
 . باره توضیحاتی ارائه بفرماییددراین

در اراک و در روستای قینرجه خیلی . خوانمدر هرجایی که به من پیشنهاد شود تعزیه می
 . خوانمبیشتر نقش حر، مصعب و حضرت علی را می. امتعزیه خوانده

 عزم ائدیبسن ای یگانه نه سمته
 یانه -نجفه ساری گئدرم یانه

. شودمتر از دیگران بلندتر می 2گفت کسی که اذان بگوید در روز قیامت حدود پدرم به من می
 . گفتمکه ازدواج کنم، در هر وعده در هرجایی که بودم همیشه اذان میمن هم تا پیش از این

 
 شد؟تأمین میهای تعزیه مورداشاره شما از کجا نسخه
در روستاهایی چون . شدهای تعزیه موردنظر از دو کتاب جوهری و قمری اخذ مینسخه

این . شد و در قینرجه و کوت آباد از کتاب قمریامامزاده عباس از کتاب جوهری اخذ می
ها اشعار از این کتاب. آمدندها و اشعار تعزیه عمدتاً از آذربایجان به منطقه ما میکتاب
گردان این بود که مشخ  یا فهرست« فهرست گزدیرن»شدند و سپس کار راج میاستخ

 . دای باید باشهای تعزیه به چه گونهکند در تعزیه ترتیب خواندن اشعار توسف شخصیت
 

 شود هنر بومی و اصیل عاشیقی را در برچلو احیا کرد؟به اعتقاد شما چگونه می
اگر این هنر را تشویق کنند و به . بانان خودمانزترویج این هنر بستگی دارد به همت هم

آن گوش دهند، از آن حمایت کنند، م الً چند نفر چون شما )گروه بیزیم بزچلو( پیدا شود 
مندان بسیاری وجود که از این هنر حمایت کنند، هنوز هم در منطقه خوانندگان و عالقه

ها چراکه آن. شودآذربایجان حمایت نمیمتأسفانه در منطقه ما از هنر عاشیقی چون . دارد
هایی که در تهران، قم یا هر شهر حتی آن. برندهایشان عاشیق میحتی اآلن هم در عروسی

اما در منطقه ما اگر یک . برنددیگری ساکن هستند، به مراسم عروسی خود عاشیق می
ی انر  را ترجیح کیلومتری از اراک هم باشد، در عروس 100خانواری بافاصله  10روستای 

 . خوانیماگر حمایت بشود ما هم می. دهندمی
 

برای حراست « بیزیم بزچلو»هنری  –های گروه فرهنگی نظر شما در مورد حرکت

 از موسیقی عاشیقی چیست؟
طرف که منجر به تشویق ازیک. اید، بسیار خوب استهایی که شما آغاز کردهحرکت

رویم، مردم ما را های گوناگون میی ما به همایششود، از طرف دیگر وقتهنرمندان می
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 م العنوانهای شما کمی حمایت کنند و بهاگر مردم هم از برنامه. شناسندبینند و میمی
ها دعوت کنند، خیلی خوب خواهد شد و مجدداً منجر به در مراسم عروسی خود از عاشیق
دانیم با از بین رفتن ما از میان می و اال این مقدار هم که ما. رونق هنر عاشیقی خواهد شد

 . خواهد رفت
 

در پایان اگر فرمایشی دارید و یا سخنی با مردم برچلو و سایر مخاطبان این 

 . مطلب دارید، بفرمایید
خواهم شعری را که مرحوم پسرعمویم سروده و به من تقدیم نموده عنوان حرف آخر میبه

 گوید: را، برایتان بخوانم که می
 

 دیرخانهعزیزان بیر باخین دونیایا عبرتای 
 . دیردیوانه یَن عاقل دئییل،آخرت فیکر ائتمه

 چو  گوونمه بو جهانین مولکونه پورمکردیر، فانی اوالر
 . دیرگینان اول منزلی یاده کی جاویدانهسال

 نازینن چو  قویما باشین ناز بالشت اوستونه
 . دیرینن یکسانهمین سنین تک ناز ائدنلر خاک

 مایل اولما چو  منقش قصرلرده یاتماغا
 . دیرکؤهنه مزارستانه ومین بئله قصرین اوز

 قیل تدارک، با  گئدنلر سمتینه هوشیار اول،
 . دیرکاروان ایچره گؤرن تئز بار ائدن مردانه

 لیگهدونیانین وفاسی بیر نفس چکمک یوخدو
 . دیرگر قاییرسان مین عمارت آخیری ویرانه

  * 
 اعتبار ائیلر سنی،گؤنول آخیر فلک بی ای

 . اولما غافل کیم پریشان روزگار ائیلر سنی
 ناز ایله جسمین بسلمه نعمتی الوان یئمه،

 . عاقبت بیر گون گرفتار مزار ائیلر سنی
 صیاد اجل عزم ائتسهقوش اولوب اوچسان گؤیه 

 . آخیری بیر گون گرفتار مزار ائیلر سنی
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 محموددو خاطره از عاشیق 
 غالمرضا گالبی )عاشیق پاشا(

 
 
(1) 
 ارباب عاشیق! ♦

ام تمام شده بود پیاده از طرف ساوه به سمت گفت وقتی سربازیعاشیق محمود می
ا خود ب. غروب شده بود. آمدم که به یکی از روستاهای ساوه به نام نورآباد رسیدمکمیجان می

در آنجا به هرکسی گفتم امشب به . رومبه سمت کمیجان می گفتم اینجا بمانم و فردا صبح
ن با ای« اگری»گفتند: تو کردند و میها به من نگاهی میمن منزلی بدهید تا بخوابم، آن
من هم به مدام . 1گوییم اورغئها به دزد میکه ما کمیجانیمنظور که دزد هستی  درحالی

 نیستم  گفتم من که کج کردم و میبه خودم نگاه می
 .نشستم یک نفر آمد و در را باز کرد. نشین داشتای که خواجهرفتم به سمت یک قلعه

 پنج دقیقه بعد همان مرد آمد و گفت: . نگاهی کرد و چیزی نگفت و رفت
 . گوید بیا داخلآقا می  -

با خودم گفتم عجب اربابی  که یک دفعه . من هم رفتم داخل دیدم حیاط پر از پهن است
 به سمت قلعه رفتم آن مرد در خانه را زد و به من گفت:. دیگر باز شددری 

 . بفرما داخل  -
سالم کردم با اشاره . وقتی وارد شدم دیدم ارباب نشسته مشغول کشیدن تریاک است

 . ای نشستممن هم رفتم و گوشه. دستش به من فهماند که بنشینم

                                                                                                                       
 اوغرو -1
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 :ارباب گفت
 اهل کجا هستی؟   -

 گفتم:

 . کمیجانی هستم -
 گفت:

 توانی بخوانی؟ خوانند شما هم میخیلی خوب می هاکمیجانی -
 من هم که از خدایم بود گفتم:

 فقف چه بخوانم؟ . توانم بخوانمبله ارباب می  -
 گفت:

 . هرچه دوست داری بخوان  -
 . من هم داستان غریب و شاه صنم را خواندم
من  .ر و برش باشند تا بخواندهای زیادی دوعاشیق برای اینکه انروی داشته باشد باید آدم

 ارباب گفت: . طور خالصه خواندم و تمام کردمدیدم دو نفر هستیم داستان را به
تا این حرف را زد من بند . آفرین  خانمش را صدا زد و گفت چؤگور منو بیار -

ارباب شروع کرد به خواندن داستان غریب و شاه صنم تا اینکه . از بندم پاره شد
 . داستان تمام شد هوا روشن شد و

 گفتم:
 آقا تو عاشیقی یا اربایی؟   -

 گفت:

 مگر خدای ارباب و عاشیق جداست؟  -
 گفتم:

 . من تا حاال ندیدم اربابی عاشیقی کند -
 گفت:

ینم حاال بگو بب. امآن موقع که پرسیدم کجایی هستی؟ گفتی کمیجانی. بله  -
اصغر، عاشیق اسداهلل، عاشیق گل اکبر و علیتو عاشیق تقی و نقی و عاشیق علی
 شناسی؟ احمد و عاشیق قیه محمد را می

 گفتم:

 . بله  -
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آوردیم رفتم و هر چه پول در میها به مجلس عروسی میگفت زمانی من با این عاشیق
تا اینکه یک روز . ها از من استادتر بودندداشتم؛ چون آنها و یک سهم من برمیدو سهم آن

به نور آباد آمدم و اینجا عروسی بود و من در عروسی خواندم در آن زمان ارباب نورآباد فوت 
خانمش عاشق من شد و با او ازدواج کردم و این طور شد که من هم ارباب نورآباد . کرده بود

 . شدم و هم عاشیق نورآباد

 من به ارباب گفتم:
 . ا به تو رساندهپس خد -

 
(1) 

 عاشیقی در برابر چند قرص نان ♦
آن زمان . خواستم گندم ببرم در آسیاب آبی آرد کنمگوید: روزی میعاشیق محمود می
من ده قر  نان با خودم برداشتم، چون قرار بود . مادرم نان پخته بود. آسیاب نوبتی بود
یاده اکبر پکردیم دیدم عاشیق علیکه به سمت آسیاب حرکت از کمیجان. شب آنجا بمانیم

من هم که عالقه زیادی به خواندن داشتم تا او را . آیدبا چؤگور خود به سمت کمیجان می
 دیدم گفتم:
 شب میایی پیش ما بخوانی؟   -
 او گفت:

هم هیچ پولی اآلن. من دو ماهه که از خانه بیرون رفتم و هیچ کاسبی نکردم  -
ام بخورند، های گرسنهدی که ببرم خانه تا بچهمن می هایت را بهاگر آن نان. ندارم
 . آیممی
 برگشتم خانه و به مادرم گفتم:. ی زیادم به او دادمها را از سر عالقهمن هم نان

 . به من نان بده -
 مادرم گفت: 
 ها را چه کردی؟ پس آن نان -
 گفت:اکبر را برایش تعریف کردم، برادر بزرگترم ی عاشیق علیمن هم قضیه

 . او نمی آید -
 گفتم:

 . آید چون به من قول داده استمی  -
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 برادرم گفت:

اکبرخان یک سگی داشت هرکسی نان به دست داشت، سگ هم همراه علی  -
م اکبر هعاشیق علی. گشتشد، سگ به خانه برمیرفت و وقتی نان تمام میاو می
 . آیدنمی

شب شد و دیدم عاشیق . ب رفتمخالصه من نان را با خودم برداشتم و به سمت آسیا
 . اکبر آمد و تا صبح برایمان خواندعلی
 

 
 سنگ مزار عاشیق محمود در آرامستان کمیجان
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 مصاحبه با علیرضا اتابكی
 خانیقاسمتهیه و تنظیم احسان 

 
ترین شهر میالجرد همواره یکی از مهم

های موسیقی عاشیقی شهرستان کمیجان کانون

شماری از نوازندگان و خوانندگان بی. بوده است

حال فرهنگ موسیقایی اصیل گذشته تابه
اند و حتی عاشیقی را در این خطه حفظ نموده

منجر به ایجاد عالقه در بین کودکان کم سن و 

سال برای یادگیری و حفظ این هنر اصل و 

شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، ثبت

عرصه در شهر در میان هنرمندان این . اندشده

میالجرد و شهرستان کمیجان، کسی نیست که 

نر داران این هترین پرچمایشان یکی از مهم. بانام و نوای گرم عاشیق علیرضا اتابکی آشنا نباشد

منظور آَشنایی هرچه به همین دلیل بر خود واجب دانستم که به. ارزنده در منطقه برچلو هستند

 . ای داشته باشمحبهمندان با ایشان مصابیشتر عالقه

 

منظور در اختیار قرار دادن ضمن عرض سالم به خدمت شما و ابراز تشکر به

صورت مختصر خود را برای وقتتان برای انجام این مصاحبه، از شما خواهشمندم به

 . نامه برچلو معرفی نماییدخوانندگان محترم ویژه
واقع در شهرستان کمیجان )منطقه در شهر میالجرد،  1348من علیرضا اتابکی متولد سال 

 . برچلو( هستم

لطفاً در مورد علل ایجاد عالقه و جذب شما به هنر فاخر موسیقی عاشیقی 

 . توضیحاتی ارائه بفرمایید
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خوانندگی . کنمسالگی خوانندگی می 5-8و از  من از کودکی به هنر عاشیقی عالقه داشتم
پدرم محمد اتابکی هم صدای . ود داشته استسینه در خانواده ما وجبههنری است که سینه
ا زدند و مآمدند، حتماً به خانه ما سرمیهایی که به میالجرد میعاشیق. بسیار خوشی داشت

 . آموختیمها نیز میاز آن

غیراز منطقه های مورداشاره شما مربوط به کدام مناطق هستند؟ آیا بهعاشیق

 وآمد داشتند؟نزل شما رفتبرچلو از مناطق دیگر هم به میالجرد و م
 این. های خود منطقه برچلو و همچنین منطقه رودبار تفرش بودندها عاشیقاین عاشیق

 . حضورها باعث شد که من اشتیاق بیشتری به خواندن داشته باشم

حال چه ها و نوازندگان هنر عاشیقی موجود در منطقه از گذشته تابهاز عاشیق

 برید؟کسانی را نام می
اهلل اهلل خسروبیگی معروف به عاشیق درویش، نبیتوان به عاشیق ولیاساتید منطقه میاز 

از نوازندگان . آقا محمدی، حاج نصیر اتابکی و آقای حسن غریبی در میالجرد اشاره کرد
توان به محمدرضا عاشوری نوازنده باالبان و چؤگور در قلعه محمدآباد، عباس بومی هم می

دار منطقه به سجاد میرحسینی که هم نوازنده باالبان و از جوانان آیندهآقامحمدی نوازنده 
توان های قدیمی میالجرد هم میاز عاشیق. کند، اشاره نمودچؤگور است و هم عاشیقی می

های بومی منطقه درگذشته که ترین عاشیقاز مهم. به عاشیق جعفر آقامحمدی اشاره کرد
واهای( عاشیقی زیادی در کل منطقه به نام ایشان رواج ها )هاسرود و هم لهجههم شعر می
 . ای از قلعه محمدآباد اشاره کردتوان به عاشیق قربان قلعهداشت، می

بینید و در این رابطه چه وضعیت این هنر ارزشمند را در حال حاضر چگونه می

 سخنی با مردم و مسئوالن دارید؟
های عاشیقی بسیاری نظیر شاه اسماعیل اندر شهر میالجرد افرادی وجود دارند که داست

اما متأسفانه کسی وجود ندارد . دانندو اصلی و کرم و اشعار شاعرانی چون خسته قاسم را می
مراتب کمتر از امروز بود، من ها از این هنر بهای که حمایتدر برهه. ها حمایت کندکه از آن

از این هنر رونق گرفته است و از سوی  هم کمی دلسرد شدم تا اینکه اکنون مجدداً استقبال
 وجودبااین. شودنهادهای دولتی نظیر صداوسیما از من برای ایفای هنر عاشیقی دعوت می

هنوز هنر عاشیقی در کشور و در منطقه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و نیاز به 
 . تهای بیشتر از سوی هنرمندان، مردم و مسئوالن اسها و حمایتتالش
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 )داستان فولكلوریک محلی برچلو( باالممدگورجئ و 
 (جاوید راد)محمد کمیجانی 

 
از  1380ورون اول این داسخختان را در سخخال  

مخادرم خخانم مریم )هاجر( کمیجانی شخخخنیده،   
ثبخخت کرده و در وبال  فرهنخخگ کمیجخخان نیز 

در  1317ایشخخخان متولخخد سخخخال  . آورده بودم
سخخخواد و سخخخاکن کمیجخخان کمیجخان بوده، بی 

توسف آقای  1355این نسخه در سال . هسختند 
علیرضخخا صخخرافی به ترکی برگردانده شخخد و در  

ر نامه فولکلوبیلیمی، ویژهنشخخریه ائل 83شخخماره 
( به چاپ رسخخخیده 2های قم و مرکزی )اسخخختان
بار دیگر از یک 1356 اما در پاییز سال. [1است ]

مادرم آن را خواسخخختار شخخخدم و ایشخخخان باوجود 
سال از عمرش و کهولت سن، مجدداٌ داستان را نقل نموده برخی اشعار جدید هم  15گذشت 

   .با پیرزن )قررئ ننه( و پسرانش را هم اضافه نمود به آن اضافه کرد و بخش مالقات باالممد
هایی از داستان را هم خودم در حد توان به شعر بخشاین بار به نظرم آمد که بهتر است 

درآورم تا اگر کسخخی خواسخخت آن را با چؤگور روایت کند شخخعری برای خواندن هم داشخخته  
 اما چون. لذا چندین بیت شخخعر از خودم البته منطبق بر عین داسخختان به آن افزودم. باشخخد
خود را  های، اشعار و سرودهاستک مقید به ارائه مطالب و اشعار فولکلوری بیلیمیائلنشریه 

 «بیزیم بزچلو»هنری  –اسخخت که به همت گروه فرهنگی  ذکرشخخایان. در این بخش نیاوردم
در ساز  باالممدگورجو قیزی و »داستان فولکلوریک حاضر با عنوان  1356سخال   ماهدیدر 

  . در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران به ثبت رسید« های بزچلوعاشیق

 
تصویر نویسنده در کنار مادرش خانم 

 مریم )هاجر( کمیجانی
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در مراسم ثبت آثار فرهنگی « گورجئ و باالممد»هایی از داستان فولکلوریک اجرای بخش

گروه موسیقی . 6931ماه دستی و گردشگری، دیناملموس در سازمان میراث فرهنگی، صنایع
برچلو از چپ به راست: عاشیق درویش، غالمرضا گالبی نوازنده دایره، امید فالح نوازنده چؤگور 

 . شمشیری نوازنده باالبانو صمد 
 

 شرح داستان: █
 

 یکی بود یکی نبود، 
)محمد  ای به نام باالممدی بود که پسر ریزه میزهثروتمندهای قدیم مرد تاجر در زمان

 . کردوساالنش بازی میسنکوچیکه( داشت که همیشه با دوستان و هم
 رفت واین شهر به آن شهر میکار تاجر بسیار زیاد و سرش همیشه شلوغ بود و دائماً از 

یک روز که تاجر خودش را برای مسافرت آماده . کردکاالهای بازرگانی خریدوفروش می
 کرد، پسرش به نزد او آمد و گفت:می

خواهم که از این سفر چیزی برای من بخری تا من هم از تنهایی پدرجان از شما می -
 . درآیم

 پدرش گفت:
 . خواهی بگو تا برایت بخرمهرچه می خواهی؟ باالممد،پسرم، چه می -

 گفت: باالممد
 . به هر شهر و دیاری که رفتی، باید برای من یک همدم بخری و بیاوری -

 .اتفاقاٌ این بار سفر او بیش از دفعات قبل طول کشید. پدرش به او قول داد و به مسافرت رفت
وقتی پس از چند ماه به دورترین شهر رسید، در کوچه چشمش به پسر کوچکی افتاد و فوراً 
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 . افتاد و یادش آمد که به او قول داده است، برایش همدم ببرد خودش باالممد به یاد پسر
همان روزبه بازار رفت و درخواست همدم نمود و پس از مدتی جستجو، باالخره یک دختر 

  .خواهی برای پسرت ببریاو دادند و گفتند این هم همدمی که تو میزیبای گرجی را به 
به همراه اش بود او که ندیمهبازرگان آن دختر گرجی را خرید و یک زن هم از بستگان 

 . آن دختر راه افتاد و همراه بازرگان به شهرشان آمد
 د، باالممدها به همراه بازرگان به شهرشان رسیدند و وارد خانه شدنخالصه وقتی آن

 دوان پیش پدرش آمد و گفت:دوان
 پدر آیا آن قولی را که به من داده بودی عمل کردی؟ آیا برای من همدم خریدی؟ -

 پدرش دختر گرجی را به او نشان داد و گفت:
 . اماین همان همدمی است که برای تو آورده  -

ولی دختر به هیچ کاری . کردبود و با او بازی می دختر گرجی در کنار باالممد از آن روز
 . وسفید نداشتزد و کاری به سیاهدر خانه دست نمی

داد و دخترک گرجی انتظار داشت که پس کارهای دختر را بانوی همراهش انجام میتمام
اما آن پسر که گویا هنوز به کمال عقلی نرسیده بود و . زن و شوهر شوند از مدتی با باالممد

 . د، فقف در فکر بازی و گردش در کوچه و خیابان بودرسیعقلش به این چیزها نمی
ز ا. ها گذشت تا اینکه یک روز در همسایگی مرد بازرگان مجلس عروسی برقرار بودمدت

 . اهل خانه مرد بازرگان، دختر گرجی و همراهش را هم به مجلس عروسی دعوت کرده بودند
کردند، از  وع به رق  و آوازها شرها و زنوقتی مجلس در قسمت زنانه گرم شد و دختر

  .دختر گرجی هم درخواست کردند که در نوبت خودش برای اهل مجلس آواز بخواند و برقصد
ها دور بود و قر توی کمرش یخ بسته بود، ها بود از این مجلسدختر گرجی هم که مدت

 این اشعار او در میان آوازش. بلند شد و سازی را به دست گرفت و شروع به رق  و آواز نمود
 خواند:را می

 قئریلمیشدئ گورجوستانیی ایگیدئ 
 من پرینئ بو نادانا وئردیلر

 تئزدن اوالر دورار گئدر ائشیگه 
  2تؤکر پیشیگه 1الواشئ دورغار غآ

 
                                                                                                                       

 دوغرار -1
معهذا  ،ها از طرف راوی فراموش شده استرسد در اشعار این روایت از باال ممد برخی مصراعر میظبه ن -2

 (.ت. )ه. بت و تنظیم نهایی الزم استثها به عنوان سرنخی برای کشف و عاثبت همین مصر
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 گون چاالندا دورار گئدر یازیا 
 الواشئ دورغار وئرر تازیا  غآ

 منیم نازوم دوزومنان 1هئچ آیناماز
 گرک دورام گئدم شیخه قاضیا 

 
ی حاضر در ها و دخترهاغیراز زنقدری زیبا و دیدنی بود که بهرق  و آواز گرجی به
از هر رفتند و ها و پسرها هم برای دیدن او از درودیوار باال مینوجوانعروسی و بیرون خانه، 

 . کشیدندسرک میای سورا  و سنبه
 

 گلمیشممن گورجویم، گورجوستاندان 
 باالممده من ده همدم اولموشام

 آمما همدمین بیلمیرئ دوراوشاق
 هله امنیگین امیرئ دوراوشاق

 
 ایگیت دگیل قوجاغوندا یاتام من

 دگیل اوشاخالرا ساتام من نوغول
 جوان دگیل جوانالرا قاتام من
 داوار دگیل آل قصابا ساتام من

 
کشید و از سر و کول آواز او سرک میدر این میان یکی از کسانی که برای دیدن رق  و 

ه یک نفر از او پرسید، تو دیگ. زدکه از همه بیشتر حر  می بود ، باالممدرفتدیگران باال می
 ری؟کجا می
 رقصه؟خونه و کی داره میخواهم تماشا بکنم و ببینم کی داره میگفت: می باالممد

 و با طعنه گفت:زد  ر باالممدای به سآن مرد با کف دو دستش بامبچه
ه خونخوای بفهمی، کی داره میتونه ندیدی؟  حاال تازه میبدبخت، دو ساله توی خونه -

 رقصه؟و کی داره می
درد دارد و خواهرش ناراحت شد و به حالت قهر به خانه رفت و بهانه گرفت که دل باالممد

 اما گرجی پس از شنیدن این خبر گفت؛ . را به دنبال گرجی به مجلس عروسی فرستاد
 

                                                                                                                       
 آیناماق: آنالماق -1
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 شیرینم نوبات دگیلم 

 یم شربت دگیلمآجی
  

 نه گیشنیزم نه مایانا 
 ساال 1گلیب اور  آرغئ

 
 . وقعی نگذاشت و به حرفش اهمیتی نداد و نیامد و به درخواست باالممد

جای هب اش بانو به خانه برگشتند، دخترکوقتی عروسی تمام شد و دختر گرجی و ندیمه
 . حسابی دمغ و غمگین شده بوداینکه شاد و سرخوش بشود، 

یاد دوستان و  او چون در عروسی در میان زنان و دختران آوازخوانده و رقصیده بود، به
گرجی تا دو روز چیزی ، بعد از تمام شدن عروسی تنگ شد وبستگانش افتاده و سخت دل
 اش را پرسید، پاسخ داد:تنگیاو علت قهر و دلاز  که باالممد نخورد و باکسی حرف نزد زمانی

تنگی مرا دریابی، باید یک اسب سر  و یک اسب سفید با خواهی راز دلتو اگر می  -
 . تمام اسباب و یراقشان برایم حاضر کنی

دوست  قدر تمام دنیااز پدرش درخواست دو تا اسب کرد و او که پسرش را به باالممد
 . برایش خریدها را داشت، فوراً آن

ها حاضر است، گرجی رو به او پیش همدمش آمد و به او گفت که اسب که باالممدوقتی
 کرد و گفت: 

 
 من گورجویم قارغئ ساچلئ 
 سن ماممدَی گوزئ یاشلئ 

 
 سن آغالرای قان یاش توکَی

 گوله گئدرم -من گوله
  

 .و زود است که همدمی م ل من داشته باشی دهدتو هنوز دهانت بوی شیر می باالممد -
 . ام به وطنم برگردمام به همراه ندیمهمن تصمیم گرفته

 با ناراحتی گفت: باالممد
 پس من چی؟ من همدم نداشته باشم؟ -

                                                                                                                       
 یآغر -1
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 گرجی گفت:
تو هم هر وقت دلت برای من تنگ شد و خواستی که همدم داشته باشی، خودت   -
من تا دو سال به . آییشهر من و به دنبال من میشوی و به تنهایی سوار اسب میبه

 . سال نیامدی، مجبورم به دنبال بخت خودم بروم نشینم، اما اگر تا دوانتظارت می
ها شده و رفته اش سوار اسباز خواب بیدار شد، گرجی و ندیمه فردا صبح وقتی باالممد

 . بودند
وسال سنهای همبازی با بچه سرش به دو روز از رفتن گرجی نگذشته بود که باالممد

ها دست اما هرروز عصر که از بازی با بچه. اش را از یاد بردخودش گرم شد و گرجی و ندیمه
 . شدتنگ میدید و دلها را در خانه خالی میگشت، جای آنکشید و به خانه برمیمی
تن و رف دید که پسرش از بازی و بیرون وقتیتنگی بیشتر شد و پدرش کم این دلکم

وجو فهمید که علت علت را جویا شد و پس از مدتی پرس حتی از غذا خوردن افتاده است،
حوصلگی پسرش، دوری از همدمش است و به او پیشنهاد کرد که اسبی برایش بخرد تا بی

 . تنگی بیرون آیدسواری و گردش در دشت و صحرا از دلبا اسب
کرد، از این پیشنهاد پدرش استقبال مرور می های گرجی راهم که در ذهنش حرف باالممد

ها رفتند و اسب کهر زیبایی با زین و یراق و ماهوت کرد و با پدرش به بازار مال فروش
 . رنگ خریدندخوش

که تا این. سواری و تاختن به دنبال حیوانات وحشی بوداسب به بعد کار باالممد از آن روز
 . سواری کامالً مهارت پیدا کرددر اسب

بعد از چند روز او به پدرش مراجعه کرد و از او تیر و کمان و شمشیر خواست تا در روزهای 
ولی او قصدش شکار حیوانات نبود، بلکه در سرش . سواری اگر توانست حیوانی شکار بکند
 . کردکم برای رفتن به دنبال او آماده میسودای گرجی را داشت و خودش را کم

تا اینکه . کرددر سواری و تیراندازی مهارت پیدا می شت و باالممدگذروزها از پی هم می
توانست در حال اسب تاختن، صد تیر از تیرکش بیرون آورده و بر کمان گذاشته و با دقت می

 . دقیقاً به هدف بزند همه را پرتاب نموده و هر صد تا تیر را
قدری محکم و سریع به پس از یک سال ورزش و تمرین مداوم، ضربات شمشیر باالممد

 خوردماند و شمشیر او به هر درختی میشده بود که چشم از دیدن حرکات دست او غافل می
 . کردآن را از کمر به دو نیم می ساقه
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د پیش پدرش رفت و مقصاز بابت نیرو و توان جسمی خود را کامل یافت، به که باالممدوقتی
 . خواست تا برای آوردن گرجی به گرجستان برود و مقصودش را آشکار کرد و از پدرش اجازه

کافی به او پول داد و تعدادی حواله هم به بازرگانان  اندازهپدرش وقتی او را مصمم دید، به
شهرهای بین راه نوشت و به پسرش داد و گفت در هر یک از این شهرها به پول احتیاج پیدا 

ظی از پدر خداحاف باالممد. ها را بده و پول بگیرکردی به نزد بازرگانان و تجار برو و این حواله
 . کرد و به راه افتاد

درراه به خانه قررئ )پیرزن( رفت و از او خواست تا شب را در منزلش به صبح  باالممد
 خوار بودند، بازآمدند و پسردار آدمشب که فرارسید پسران پیرزن که هفت دیو شا . برساند

جوان کیست که اینجا نشسته است؟ پیرزن گفت این فرزند برادرم بزرگش از مادر پرسید این 
شب ام. اندازه ما باشدس باید خوراکش بهدیو گفت پ. است که امشب را به مهمانی آمده است

کنیم اگر موفق شد م ل همه غذا بخورد که هیچ، وگرنه او را هم سر شام او را امتحان می
 . خورمهایت میم ل بقیه مهمان

ن اما با ای. نه )پیرزن( پذیرفت و برای شام هشت دیگ پلو پخت و آورد سر سفرهقررئ ن
را در یک  نشینم که او خجالت نکشد، جای خودش و باالممدمی بهانه که من کنار باالممد

هریک از دیوها دیگ پلوی خودش را کشید جلو و شروع به خوردن . نور اتاق قراردادگوشه کم
 داشت که هنوزهای بزرگی برمیکی اتاق استفاده کرد و چنان لقمهکرد و پیرزن هم از تاری

هایش هل داد و گفت سیرنشده غذای دیگ تمام شد و دیگ خالی را به سمت بچه باالممد
 آن شب راحت خوابیدند و فردا صبح باالممد. دیدید؟ این غذایش از شما هم زودتر تمام شد
  ...به راه افتاد و رفت و رفت و رفت تا اینکه
 سویوجو راهش را بهبه گرجستان رسید و با پرس شش ماه تمام طول کشید تا باالممد

به شهر گرجی رسید دو سال و دو روز از  زمانی که باالممد. تفلیس شهر گرجی پیدا کرد
دوخته بود  جدایی آن دو گذشته بود و در تمام این دو سال گرجی چشمش را به راه باالممد

 . دادها جواب رد میآن تگاران زیادی از دور و نزدیک داشت به همهکه خواسو درحالی
اش به او گذشت، یک روز ندیمهمی وقتی دو سال از آمدن گرجی و جدایی از باالممد

 گفت: 
باز سیاه خواهی سفیدی چشمت را به انتظار آن پسرک قاپدختر جان تا کی می  -

 کنی؟ 
 هایت سفید شوند؟ آیا منتظری موهایت هم م ل دندان -
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 . کشیآن پسر هرگز نخواهد آمد و تو هم بیخود انتظار می  -

نخواهد  اتیخواستگاردو روز دیگر که چند سال از سن تو بگذرد، دیگر کسی به   -
 . آمد

 . بزر  بخرم تا تو را ترشی بیندازم بهتر است بروم و یک کوزه  -

 ه انتظار و شنیدن طعنه جانش به لبش رسیده بود، با بغض گفت:همگرجی که از این
 من قول و قرارم با او دو سال بود و پریروز دو. به جهنم، من دیگر منتظرش نخواهم ماند

دانید جواب م بت بدهید تا من با او به هرکسی که خودتان صالح می. سال مقرر تمام شد
 . کسی باشدکند که چه برای من فرقی نمی. ازدواج کنم

ه السیری به کا  حاکم کندیمه که از شنیدن این خبر خوشحال شده بود، فوراً پیک سریع
گرجی را برای پسرش خواستگاری کرده بود فرستاد و او را برای تجدید خواستگاری در 

 . جریان گذاشت
ولی . مجالس خواستگاری و نامزدی و هدیه دادن و هدیه گرفتن اما خیلی زود گذشت

اش بود و اصالً  در ذهن گرجی نبود و او هنوز هم تمام حواسش متوجه همدم قدیمیاصالً
 گذرد؟در بند این نبود که در دور و اطرافش چه می

گرجی . اش به او گفت که باید به حمام برود و خود را برای عروسی آماده کندروزی ندیمه
کرد، گیسوان بلندش را که تا قوزک میکه م ل ابر بهار گریه اختیار به حمام رفت و درحالیبی

  .اش را به تن کردکردن بدنش لباس عروسیرسید شستشو داد و پس از خشکپایش می
رد کشده بود، در دل آرزو میسپری گرجی باوجودی که دو هفته از قول و قرارش با باالممد

و  ودکاش این لباس سفید عروسی کفن سفیدی بود که برای مرگش پوشیده بکه ای
های ها و طعنهاما در مقابل راهنمایی. راه داشتبهریخت، چشمکه دائماً اشک میدرحالی
 . کردگفت و مقاومتی نمیاش چیزی نمیندیمه

ای را برای بردن عروس آوردند و تعداد نزدیک غروب بود که از منزل داماد اسب آراسته
های داماد، اسب سفید و خالی را زادهعمو و دایی و عمه زیادی از بستگان داماد به همراه

 . عروس آورده بودند کردند و با خودشان هدایایی برای خانوادهبرای عروس همراهی می
گرجی با نارضایتی و اکراه و اشک و آه بر اسب سفید سوار شد و همراه جوانان و بزرگان 

جوانان به مقابل کا  پسر  هکه با شور و هلهلداماد به راه افتادند و وقتی داماد به سمت خانه
ای افتاد که بر باالی بام همراه گندهحاکم رسیدند، چشم گرجی به مرد کچل و شکم

 . هایش به انتظار عروس و همراهان ایستاده بودساقدوش
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 گنده باالی اون بام کیه؟اش پرسید: این آدم شکماز ندیمه
تو خودت گفتی . راه توستبهچشمندیمه گفت: اون پسر حاکم و داماد است که منتظر و 

کند چه کسی باشد، من هم دیدم خوشی و خوشبختی تو در اینه که که برایت فرقی نمی
 . زن پسر حاکم بشی

گرجی با شنیدن این مطلب دیگر جلودار اشک چشمانش نبود و آشکارا در مقابل دیگران 
تش انداخته بودند، مانع کرد ولی خوشبختانه شال )دووا ( قرمزی که بر روی صورگریه می

 . شدهایش میاز دیده شدن اشک
شهر  و سوار خسته به دروازه رفت و اسب باالممدهوای بهاری بعدازظهر رو به غروب می

به شهر تفلیس محل زندگی گرجی رسید و  رسید و در این لحظه بود که باالخره باالممد
غی را پرسید و شنید که امروز روز وقتی شلوغی شهر را دید از تماشاچیان و مردم علت شلو
کند و تا یک ساعت دیگر با آن عروس عروسی پسر حاکم است و او با گرجی عروسی می

 . خوشبخت به حجله خواهد رفت
واری با شنیدن این خبر خستگی و گرسنگی از تن سوارکار و اسب به دررفت و تاخت دیوانه

 . را در شهر آغاز کردند
ای در جلوی خود مقابل کا  پسر حاکم رسید که عروس خانم با آیینهزمانی به  باالممد

ای که پسر خان حاکم گندهرو و شکمکا  ایستاده و داماد زشت بر باالی اسب در برابر دروازه
او با اسب از کنار گرجی گذشت و زیرچشمی نگاهی به او . انداختبود از باالی بام سیب می

 . ریزدکند و م ل ابر بهاری اشک میی اسب گریه میانداخت و دید که گرجی در باال
 فوراً اسب خود را به کنار دیوار کا  رساند و بر روی اسب بلند شد و از دیوار باال باالممد

رفت و در یک چشم بر هم زدن خود را به باالی بام و کنار گوش پسر حاکم رساند و سر در 
 گوش او گذاشت و گفت:

 . ای نامزد من استخانمی را که آورده ای پسر حاکم، این عروس
 پسر حاکم که از شنیدن این مطلب بسیار برافروخته و ناراحت شده بود، پرسید:
 . چطور ممکن است؟ تا حاال کسی از نامزد گرجی برای من حرفی نزده است

گفت: من با او قراری داشتم که دو هفته قبل به سرآمد و علت بدقولی من هم  باالممد
ه ام و اینکاش را خوردهمن قبالً کره. است او مال من. بین راه بود هایشدنم در بیابان گرفتار
 ای،اگر او را با رضا و رغبت به من واگذاری دوستی مرا خریده. بینی دوغ آن مشک استمی
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تی، جای دوسبرم، بلکه بهرسی و من او را با خودم میجایی نمیتنها بهاما اگر مقاومت کنی، نه
 . خریدشمنی مرا هم برای خودت می

 پسر حاکم که به قدرت خودش مغرور بود فریاد زد:
 . فرستماکنون من تو را به جهنم میزنی؟ همچرا حرف بیخود می
چنان سریع و تند به کمر پسر حاکم خورد که از باالی بام بزیر  ضربت شمشیر باالممد
ف طراز باالی بام بر روی اسب خود پرید و به دخود بجنبند، باالمم افتاد و تا همراهان او به

 . اسب عروس خیز برداشت و او را نیز بر ترک خود سوار کرد و رو به خارج شهر تاخت آورد
ودشان آن دو به شهر خ کنندگان هرگز نتوانستند حتی به گرد اسب او نیز برسند وتعقیب

ها به مقصد و مراد خودشان نآ. های سال در شادی و شادکامی زندگی کردندآمدند و سال
 . رسیدند، انشاءاهلل شما هم به مرادتان برسید
  .یعنی خورد و آشامید و به مطلب و مرادش رسید. ییدئ ایشدئ، مطلب مورادونا یئتیشدئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منابع و مآخذ 

 . ۱۱الی  ۱1، صص 1۸۳۱آذرماه  ۳۸بیلیمی، شماره نشریه ائل

اب در تدوین آن كت. شده استاستفاده "عامه كمیجانفرهنگ"مطالب كتاب در تنظیم این نوشتار از 

ام كه ضمن قدردانی از نویسندگان، برای اطالع از اسامی از منابع متعدد و مقاالت گوناگون بهره گرفته

 www. komijanculture. persianblog. ir«فرهنگ كمیجان»منابع و مآخذ، لطفاً به وبالگ 

 . مراجعه فرمایند« عامه كمیجانفرهنگ»و یا كتاب 

http://www.komijanculture.persianblog.ir/
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 یخانقاسم بهیط

 یخانقاسم بهیط. منطقه برچلو اهانیگ ●

 یاحسان قاسمخان. چلورب لیکودکان ا یگذارها در نامصخره تیاهم ●

 یجانیغالمرضا کم. برچلو یهامیتوپون از ●

 یقاسمخاناحسان . یسؤزلر ئرلیو  یملرییدئ یبورچال ●
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آباد فضلبررسی فرایند تكرار در گویش ترکی 
 بر پایه نظریه بهینگی

 1خانیقاسمطیبه 
 

A Study of reduplication process in Fazl Abad Turkish dialect2 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران

 
 چکیده 

اد آببندی جامعی از فرایند تکرار در گویش ترکی روسخخختای فضخخخلدر این پژوهش طبقه
سازی، در گویش ترکی زایاترین فرایندهای واوه ی ازعنوان یکبهفرایند تکرار . است شدهارائه
تکرار در این گویش شخخامل تکرار ناق  و . اسخختآباد نیز از کاربرد فراوانی برخوردار فضخخل

در . گیردبرمیآواها را در ها شخامل صخفت، اسم، فعل و نام  و تمامی مقوله اسخت تکرار کامل 
اوه وشخخود و در تکرار ناق ، ابتدا بخشخخی از پایه کامل تکرار می طوربهه واوتکرار کامل، پایه

 عنوانبهشود و سپس ترکیب می {p,m,s,r}های مجموعه شود و با یکی از همخوانکپی می
چسخخخبد و به تولید صخخخورت واوگانی جدیدی می وند دوگانی به ابتدا، میان و یا پایان واوه

                                                                                                                       
آباد شهرستان کمیجان پدر و مادر او هر دو اهل روستای فضل. متولد شد 1358خانی در سال طیبه قاسم -1

شناسی اراک و کارشناسی ارشد زبانالتحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد ایشان فارغ. هستند
او به دلیل عالقه وافری که به زبان و فرهنگ زادگاه . همگانی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران هستند

رچلو آباد بنامه خود را به بررسی فرآیند تکرار در گویش ترکی روستای فضلوالدین خود داشته است، پایان
 . اختصا  داده است

2 Tayebeh Ghasemkhani – n. ghasemkhani@yahoo. com 

mailto:n.ghasemkhani@yahoo.com
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شخخخود دارای مفهومی تکرار کامل و یا ناق  سخخخاخته می ای که از طریقواوه. انجخامخد  می
( و 1555در پژوهش حاضخخر فرایند تکرار بر اسخخاس نظریه بهینگی ودل ) . اسخختتأکیدی 

 . شودمی وتحلیلتجزیه( 2005اینکالس و زول )
هخا: فراینخد تکرار، تکرار نخاق ، تکرار کامل، دوگانی، تأکیدی، همخوان وندی،    کلیخدواوه 
 . ، صورت بهینهنظریه بهینگی

 
 مسئلهزمینه و طرح پیش -1

 مدنظربا زبان فارسی، همواره  هاآنهای ایرانی و اشتراک و اختالف ها و گویشتنوع زبان
های ایرانی در ها و گویشبسیاری از زبان. از کشخور بوده است  و خارجشخناسخان داخل   زبان

تحول هر زبان در ادوار  خا این تمایز بر اسخخاس قواعد . عین خویشخخاوندی از هم متمایزند
کردند به وجود آمده مختلف و طبق شخخرایف خا  تاریخی قومی که به این زبان گفتگو می

های مختلف های ایرانی در حوزهزبان خا بررسخی وجوه مشترک و تبیین تحوالت  . اسخت 
. دشناسی کمک کنابهامات زبانتواند به رفع بسیاری از مسائل و آوایی، صرفی و نحوی، می

ای هها و گویشبه زبان شدنتبدیل درصددهای ایرانی ها و گویشاک ر زبان کهاینبه دلیل 
حرکت و  موازاتبه زمینایرانهای مختلف پهنه در معرض خطر هسخخختنخد و روزانه گویش 

رنده مهم نگااین . شوندهای علمی، اجتماعی و فرهنگی، دچار دگرگونی و تغییر میپیشرفت
ازد تا بپرد "ترکی"را بر آن داشت تا به بررسی تنها بخش کوچکی از زبان مادری خود یعنی 

در این تحقیق قصد داریم . ن داشخته باشد ان کهسخهم کوچکی در حمایت از پویایی این زب 
سخخخازی در گویش ترکی روسخخختای های واوهی از زایاترین فرایندعنوان یکبهفرایند تکرار را، 

 شناسان غیر ایرانی نظیر؛تاکنون زبان. و بررسی قرار دهیم موردبحثجامع  طوربهآباد، لفض
(، 1555(، ودل)1556(، واکس )1553(، مکارتی )1554اینکالس و زول )(، 1550تخانری ) 
(، ریمی 2005)کیم  (،2007(، ناداراجان )2005(، دیلون )2002(، سخخخوفو )2001آنانیان )

آبادی (، غنی1383( و محققین ایرانی همچون سخخخعادت تهرانی )2005( و کاتامبا )2000)
آثار ارزشمندی در این  (،1388(، افراشی )1387(، ماهوتیان )1387شخناس ) (، حق1383)

ندی بدر این مختصخر سعی بر آن است تا ضمن ارائه طبقه . اندزمینه فرایند تکرار ارائه کرده
آباد، این فرایند بر اسخخاس نظریه بهینگی و بر فضخخلکاملی از فرایند تکرار در گویش ترکی 

 . ( ارزیابی شود2005( و اینکالس و زول )1555پایه چارچوب نظری ودل )
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 مقدمه  -2
توان یافت که از هیچ زبانی را نمی. هخا همواره در معرض تغییر و تحول قرار دارنخد  زبخان 

ورت ها با یکدیگر صتعامل زبان براثرگاهی این تغییرات . تغییر و تحول مصخون مانده باشخد  
شخخود و گویشوران آن خودجوش در متن آن زبان ایجاد می صخورت بهپذیرد و گاهی نیز می

 ایزیرشاخهسخاختگرایان، صرف را  . دهدمی جدید سخوق  هایواوهسخاخت زبان را به سخمت  
ه نبجاهمههای با گسترده شدن مطالعات و بررسی. اندشخناسخی در نظر گرفته  مجزا در زبان

 عنصر عنوانبهشناسان ادوار مختلف از واوه و تکواو در خصخو  صخرف و توصخیفی که زبان   
های آن مشخصه ترینمهمیکی از  ان کهاند و طبق اصخل زایا بودن زب سخازنده آن ارائه کرده 

 .سازی سوق یافتشناسان به سمت بررسی فرایندهای دخیل در واوههای زبان، تالشاسخت 
 های بیشتری را تولیدو واوه ترندفعالسخازی نسخبت به برخی دیگر   ندهای واوهبرخی از فرای

 ،۸گیریاشخختقاق/ترکیب، قرض 2، ترکیب1سخخازی شخخامل اشخختقاق فرایندهای واوه ..کنندمی

تکرار یکی . است ۳تکرار درنهایتو  ۳سازیپس ،۱، تبدیل6سازی، کوتاه۱سازی، سرواوه4ادغام

اربرد ک. شودها دیده میسخازی است که تقریباً در اک ر زبان فرایندهای واوهترین از پرکاربرد
 کاریسازوسازی فرایند واوه یقتدر حق. این فرایند به میزان زایا بودن آن زبان بستگی دارد

افزاید و برای رسخخاندن های زبان میبر تعداد واوه تکرارشخخونده صخخورتبهفعال اسخخت که 
 . (18: 2005رود )کاتامبا، میار، تداوم و یا شدت به کار مفاهیمی مانند جمع، تکر

 :است پذیرامکانوند دوگانی از دو طریق زیر  معتقد است ساخت (1577) 10جنسن 

. دچسبواوه که در آن وند دوگانی به سمت چپ ریشه میگرایش تکرار به سمت چپ پایه
 . کندتقسیم می -CVCو  -CVوی این نوع تکرار را به دو دسته 

واوه که در آن وند دوگانی به سخخمت راسخخت ریشخخه  گرایش تکرار به سخخمت راسخخت پایه
واوه که هجای آغازین پایه ایگونهبهاسخخخت  CVC-و CV-الگوی این نوع تکرار. چسخخخبدمی
 . چسبدواوه میوند به سمت راست پایه عنوانبه

                                                                                                                       
1 derivation 
2 compounding 
3 borrowing 
4 blending 
5 acronym 
6 clipping 
7 conversion 
8 back formation 
9 reduplication 
10 Jensen  



 

 116 
 

نخخامنخد زیرا همراه بخخا  مینیز  "تخأکیخدی  "در زبخان ترکی این نوع از فراینخد تکرار را تکرار   
رود و مفهوم کامل بودن، پر بودن و ها و قیدها به کار مینظیر صخخخفت هاییکنندهتوصخخخیف

 . (18: 1550د )تانری، کنرساند و بر کیفیت صفت تأکید میشدت داشتن را می
 از تکرار هایینمونه 2و  1هایجدول. استتکرار ناق  در ترکی پرکاربردتر از تکرار کامل  

 . دهندکامل و ناق  را نشان می
 

 تکرار کامل :1جدول 

 ورودی خروجی

yenge yenge )کامالً جدید( yenge )جدید( 

 
 ناقص تکرار :2جدول 

 ورودی خروجی

säm säre )زرد روشن( säre )زرد( 

 
 انواع تکرار در ترکی -3

ندهای سایر فرایها از زایایی بیشخختری نسبت به فرایند تکرار در ترکی همانند سخخایر زبان
عواملی چند باعث متمایز شدن فرایند تکرار در ترکی نسبت به . سخازی برخوردار اسخت  واوه

این فرایند عالوه بر صخخفت، سخخایر . بندی آن اسخختها شخخده اسخخت تنوع در طبقهسخخایر زبان
 . گیردها را نیز در برمیمقوله

 داند که یا به شکلتکرار را فرایند صخخرفی و اشتقاقی متداولی می ( فرآیند2005سخوفو ) 
شخخود و سخخپس با در نظر گرفتن واوه در آن تکرار میو یا بخشخخی از پایه اسخختتکرار کامل 

خواهیم پرداخت از مجموعه  هاآنمفصل به  طوربههای بعد ها که در بخشبرخی محدودیت
{p,m,s,r}  و به شخخکل پیشخخوند، پسوند و یا  شخخدهانتخابی خوان وندعنوان همبههمخوانی
دوگانی وندی است که در میان، پیش و . سازدچسخبد و دوگانی را می واوه میهپایبهمیانوند 

آباد دارای مفهومی فرایند تکرار در گویش ترکی فضخخخل. گیردواوه قرار مییخا پس از پخایخه   
ارائه  آبادرار در گویش ترکی فضلکاملی از فرایند تک بندیطبقه 3جدول در . تأکیدی است

 . شودمی
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 آبادانواع تکرار در گویش ترکی فضل بندی: تقسیم9جدول 

 انواع تکرار مثال

qäp qärä )ایصفت تأکیدی رنگ واوه )خیلی سیاه 
 تکرار صفتی پیشوندی

ی
فت
 ص
رار
تک

 

tar tamis )صفت تأکیدی پیشوندی )خیلی تمیز 

şűlle műl )تأکیدی پسوندیصفت  )خیلی شل 

 تکرار صفتی پسوندی
 yekka (خیلی بزر )

mekka 
 صفت طنینی

bark bark )تکرار کامل تأکیدی )کامالً سفت 

qöre qödűq بر و بچه(-

 ها(

تکرار اسمی با ترکیب حرف ربف 

 همپایگی

 تکرار اسمی پیشوندی

ی
سم
ر ا
کرا
ت

 

äyűn öyűn )ادا اطوار( 
ه واکتکرار اسمی کامل و تغییر در 

 دوگانی

çam çamän )سرسبز( 
های تکرار اسمی ناق  با همخوان

 [tteو] [kke]،[s]، [m] وندی

arväd märväd  زن و(

 زندگی(
 اسم طنینی

 تکرار اسمی پسوندی

bäş bäşina تکرار اسمی با ترکیب حروف اضافه سر()سربه 

digir digir )تکرار اسمی کامل )اشک زیاد 

anik bäläse anik 
 سگ()توله

 ایتکرار اسمی با مفهوم دشواوه

xarman xarman 
 )مقدار زیاد(

تکرار کامل اسمی با مفهوم قید 

 کمی

äy amän amän  آی(

 امان امان(
 تکرار ندایی

Jűv jűvűlli جیک )جیک

 کند(می

های آوایی و پسوندترکیب تکرار نام

 {. illi ,ulliفعلی}
ام آوایی پسوندینامتکرار 

ر ن
کرا
ت

ی
وای
آ

 

hűrűm hűrűm çaki 
 کند()پارس می

آوایی حاصل از تکرار کامل تکرار نام

 اضافه افعال سبکاسم به

gedde ke gedde  رفت(

 که رفت(
 تکرار فعلی پسوندی تفاوتیتکرار بی

ی
عل
ر ف
کرا
ت
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 آبادانواع تکرار در گویش ترکی فضل بندی: تقسیم9ادامه جدول 

 انواع تکرار مثال

Yűm yűxäre  خیلی(

 باال(
 تکرار قیدی ناق 

 تکرار قیدی پیشوندی

ی
ید
ر ق
کرا
ت

 

äxsűrä äxsűrä در( 

 حال عطسه(

تکرار قیدی کامل با مفهوم 

 تأکیدی

 yer be yer (جاجابه)
تکرار قیدی کامل و ترکیب آن با 

 [beاضافه ]حرف
 تکرار قیدی پسوندی

gűjan gűj تکرار قیدی با مفهوم حالت زور()به 

    

gedde gedde gedde 
 )رفت رفت رفت(

ها را دربر این تکرار تمام مقوله

 . گیردمی
 تکرار پسوندی

سه
ی 
ید
أک
ر ت
کرا
ت

ی
تای

 

qäbö qäşöq  ظرف و(

 ظروف(

این دو نوع از فرایند تکرار جنبه 

ها تنها آنترکیب دارند و در 

هجای آغازین دو واوه مشابه 

 . است

 آواتکرار اسمی هم

هم
ار 
کر
ت

آوا
 

ätär ätmäz 
 وپرت()چرت

 آواتکرار فعلی هم

 
توالی و عالئمی نظیر تشدید ). استفرایند تکرار در گویش ترکی فضل، فرایندی تأکیدی 

واوه به دوگانی(، پایه دو همخوان مشخخخابخه(، تغییر جخایگاه تکیه در دوگانی ) جذب تکیه از  
، یدیتأکهای صخفتی، اسمی، فعلی و قیدی، تکرار ناق  و استفاده از وند  تکرار کامل مقوله

 یندفرادر برگرفتن مفخاهیم شخخخدت بخش )خیلی، کخامالً و بسخخخیخار( بر میزان تأکید این    
 . افزایدمی

و کامل  کخه در بخش مقخدمه گفته شخخخد در این پژوهش، فرایند تکرار ناق    طورهمخان 
ابتدا به بیان  بنابراین. شودمی وتحلیلتجزیهبر پایه نظریه بهینگی  آباددرگویش ترکی فضل

اصخخول بنیادین بهینگی خواهیم پرداخت و سخخپس تکرار ناق  و کامل و ناق  بر چارچوب 
 . شودنظریه فوق ارزیابی می
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 (1۳۳۳ودل )نظریه بهینگی از دیدگاه 
های جهانی را بر ای از محدودیتمجموعه تأثیرطبق نظریه بهینگی، دسخختور جهانی باید 

های فوق در ها تصدیق نماید تا بتوان با در نظر گرفتن محدودیتای از همخوانروی زنجیره
گزینه بهینه انتخاب  عنوانبهای را ها، گزینههمخوان نشخخخینیهمانتخاب همخوان وندی و 

 بهینه از این شخخوند که تنها گزینهفیلتری محسخخوب می عنوانبههای فوق محدودیت. نمود
های کمتری را نقض کرده اسخخت و به همین دلیل بهینه کند؛ زیرا محدودیتفیلتر عبور می
شخخوند؛ بلکه بندی نمیها به شخخکل تصخخادفی طبقه این محدودیت. اسخخت شخخدهشخخناخته

و  1یدارنشخخان. گیردور جهانی صخخورت میبر مبنای اصخخول و قواعد دسخخت هاآنبندی طبقه

این دو محدودیت . شونددو محدودیت بسخیار مهم در نظریه بهینگی محسوب می  2وفاداری

 . (12: 1555شوند )ودل، های زبان محسوب میاز جهانی
توان کاربرد برخی شخخناختی اسخخت که به کمک آن می دارای مفهومی زبان یدارنشخخان 

ها را در کاربرد بانی را بررسی کرد و سپس نقش برخی از محدودیتهای زها و مقولهصورت
 کهدرحالی. مندتر هسخختندتر و قاعدهنشخخان طبیعیهای بیاصخخوالً مقوله. توجیه کرد هاآن

ی محدودیت وفادار. تر هستند و نیاز به آموزش بیشتری دارنداست نائی دارنشخان های مقوله
در فرایند تکرار این محدودیت . شخناسخی است  در زبان های مهمنیز یکی دیگر از محدودیت

در سخخطح اول بر پایه نظریه مطابقت، ابتدا تطابق بین صخخورت ورودی و خروجی را ارزیابی  
پردازد که کند و در سخطحی باالتر به بررسخی شباهت بین صورت ورودی و خروجی می  می

 . (12همان: ) استواوه و دوگانی مستلزم مشابهت بین پایه
ای باشخخخند و زمانی که گزینهخاصخخخی می مراتبسخخخلسخخخلههای فوق دارای محخدودیت 
 هایتدرنشود تا گزینه دیگر ارزیابی می درنتیجهکند؛ های یک طبقه را نقض میمحدودیت

 . صورت بهینه مشخ  شود
واوه و دوگانی را ها محدودیت مشخخخابهت بین پایهبندی این محدودیتدر طبقه (1555ودل )
( و در جدول بهینگی صخخورت بهینه با عالمت ). گیردها در نظر میبر این محدودیتحاکم 

صورتی  درنتیجه( و *رنگ خاکستری، صورتی که محدودیتی را نقض کرده است با عالمت )
و رنگ سخخفید نشخخان داده   (!)های بیشخختری را نقض کرده اسخخت با عالمت که محدودیت

کند که در آن به لحاظ معرفی می شخناسان زبانای ظریه بهینگی رویکردی را برن. شخود می

                                                                                                                       
1 markedness 
2 faithfulness 
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طبق این نظریه اگر که . شخخخوندنشخخخانی باهم ترکیب میی و بیرتجربی دو نظریه نشخخخاندا
شود فوق نشاندار محسوب می صخورت  ها را نقض کند؛ بنابراینخروجی برخی از محدودیت

 . (10: 1553کارتی، )م
محدودیت نشخخخانداری بر اسخخخاس تعاملی که با کنخد کخه   بینی مینظریخه بهینگی پیش 

تواند انواع متعددی از تغییرات سخخخاختاری را ایجاد کند میمحخدودیخت وفاداری برقرار می  
های نقض شده ها عالئمی را برای نشخان دادن محدودیت وی معتقد اسخت که زبان  نماید و
ای همحدودیت. شودشان محسوب میبخشی از اشتقاق دستوری عنوانبهکنند که ایجاد می

. شخخوندبندی میهای خا  هر زبان طبقهمشخخخصخخه  بر اسخخاسموجود در نظریه بهینگی 
را  نشانیو بی یدارنشاناز طریق دستور جهانی بسیاری از ابعاد  شخده یینتعهای محدودیت

ها به این محدودیت. یسخختنها به شخخکل تصخخادفی ترتیب این محدودیت. کندمشخخخ  می
رند نشان داها تنها صورت بیبرخی از زبان. حاکم بر دیگری هسختند  اتبمرسخلسخله  ترتیب 

ا بهینگی ب. گیرنددربرمینشخخان را و بی دارنشخخانهای ها صخورت ولی برخی دیگر از این زبان
از طریق  یدارنشخخانشخخود و ابعاد متعدد شخخناسخخی محاسخخبه می توجه به ابعاد مرتبف زبان

( 2005اینکالس و زول ). (5-4: 1555شخخود )ودل، یمها تعیین محدودیت مراتبسخخلسخخله
در بخش زیر به . گیردمند شخخخکل میکه نظریه بهینگی بر مبنای اصخخخول قاعده معتقخدند 

 . پردازیمبررسی این اصول می
 
 اصول نظریه بهینگی -4

 زیر است: ( به شرح2005زول )اصول بهینگی از دیدگاه اینکالس و 
کند که های جهانی را فراهم میای از محدودیتمجموعه: دستور جهانی 1جهانی بودن .1

 . شودها دیده میدر تمامی دستور زبان

 . هستند؛ اما میزان این نقض ناچیز است نقضقابلها : محدودیت2قابلیت نقض .2
 . شوندی میبندردهها های خا  زبانها بر اساس مشخصه: محدودیت3مراتبسلسله .3
شود تا کاندید ای از قواعد کلی ارزیابی میاساس مجموعه ها بر: محدودیت4قاعده کلی .4

 . بودن انتخاب شود ساختخوشبهینه و 

                                                                                                                       
1 universality 
2 violability 
3 ranking 
4 inclusiveness 
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توجه این است که مشخصه جهانی بودن برای نظریه بهینگی بدون در نظر گرفتن نکته قابل
تم ؛ زیرا گرایش به تنوع بین زبانی در سیساستمعنی مراتب و قابلیت نقض بیاصول سلسله
که دستور جهانی  ( معتقدند2005زول )اینکالس و . شودها دیده میتمامی زباندستوری 
در بخش زیر به بررسی این اصول . دهدهای فوق را بر اساس اصول خاصی ارائه میمحدودیت

  .خواهیم پرداخت
 
 (1۳۳۳اصول حاکم بر دستور جهانی از دیدگاه ودل ) -1-1

 . گیرندها شکل میها خارج از محیف آنزبانهایی که دستور ای از محدودیتمجموعه .1
 . نمایدهای ممکن نقش تعریف برای هر یک از ورودی .2
های موجود مراتب محدودیتها را با توجه به سلسلهای از صورتنقشی که مجموعه .3

 . کندارزیابی می
 

ه نمایند، خروجی حاصلهای موجود را نقض میمحدودیت شدهارائهزمانی که کاندیدهای 
وجه بهینه نخواهد بود زیرا از وضعیت دستوری یچهبه دارنشانخواهد بود و صورت  دارنشان

ها بر اسخخاس اصخخول و بندی محدودیتنظریه بهینگی طبقه هدف اصخخلی. یسخختنبرخوردار 
ترین ابزار محاسخخباتی مفید به شخخمار ها یکی از مهمو جدول محدودیت اسخختقواعد خا  

ی برا. گیردمراتب صورت میها در این جدول بر اساس سلسلهودیتبندی محدطبقه. رودمی
حاکم بر  Aدهد که محدودیت نشخخخان می Bقبل از محدودیت  Aم خال ارائخه محخدودیخت     

دهد یوضخخوح نشخخان مها را بهبندی محدودیتنحوه طبقه 4 جدول. باشخخدمی Bمحدودیت 
 . (12 :1553)مکارتی، 

 
 در جدول بهینگیها محدودیت بندی: طبقه4جدول

 
در بخش زیر به ترتیب به بررسخخی فرایند تکرار ناق  و کامل بر چارچوب نظریه بهینگی 

 . پردازیممی

 

 

Candidates A B 

K-cand 1  * 

K-cand 2 !*  
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 بررسی فرایند تکرار ناقص بر پایه نظریه بهینگی-5

 گونهنهما. اسخت آباد بسخخیار پرکاربردتر از تکرار کامل تکرار ناق  در گویش ترکی فضخل 
ود و با شواوه کپی میهای پیشین گفته شد در تکرار ناق ، ابتدا بخشی از پایهکه در بخش

وند دوگانی به  عنوانبهشخخود و سخخپس ترکیب می {p,m,s,r}های مجموعه یکی از همخوان
 اگرچه. انجامدد صخخورت واوگانی جدیدی میچسخخبد و به تولیابتدا، میان و یا پایان واوه می

خاصی طبق الگوهای آوایی، هجایی و صخرفی   {p,m,s,r}انتخاب همخوان وندی از مجموعه 
. هایی نیز وجود داردهخا محدودیت در انتخخاب همخوان  وجودبخااین گیرد؛ امخا  صخخخورت می

ی ارزیابی های موجود در جدول بهینگهای تکراری بر اسخخاس محدودیت–بنابراین صخخورت 
ر در بخش زی. صورتی که محدودیت کمتری را نقض نماید بهینه است درنهایتشخوند و  می

این . پردازیمهخخای انتخخخاب همخوان ونخخدی در تکرار نخخاق  میبخخه بررسخخخی محخخدودیخخت
 . دهندها مبنای جدول بهینگی را تشکیل میمحدودیت

 
 های انتخاب همخوان وندیمحدودیت -5-1

مند های انتخاب همخوان وندی بر اسخاس اصول قاعده ( محدودیت1555از دیدگاه ودل )
در بخش زیر به بررسخخی . شخخوندبندی میی طبقهمراتبسخخلسخخله دسخختور جهانی به شخخکل 

( و ودل 2005های موجود در انتخاب همخوان وندی از دیدگاه اینکالس و زول )محدودیت
 . پردازیم( می1555)

 
 (1۳۳۳همخوان وندی از دیدگاه ودل )های انتخاب محدودیت -5-1

 :استهای انتخاب همخوان وندی از دیدگاه ودل به شرح ذیل محدودیت
 [αcoronal-]همخوان وندی در مشخصه  :[ αcoronal – αcoronal*]مشخصه  .1

)خیلی  räd dämبرای م ال در نمونه . کندواوه هرگز مطابقت نمیبا دو همخوان اول پایه
واوه که دومین همخوان پایهاستفاده کرد به دلیل این [r]همخوان وندی توان از تنگ( نمی

[r] و ازلحاظ مشخصه  است[coronal] در این صورت . باهمخوان وندی مطابقت دارد
 . خواهد بود دارنشانخروجی ایجادشده 

 
همخوان وندی در مشخصه  :[αcontinuent – continuent*]مشخصه  .2

[continuent] برای م ال در نمونه . کندواوه مطابقت نمیبا دو همخوان اول پایهpim 
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spi توان از همخوان وندی )خیلی زشت( نمی[s]  استفاده کرد زیرا این همخوان با دومین
در این صورت خروجی . مطابقت دارد [continuent]واوه ازلحاظ مشخصه همخوان پایه
 . خواهد بود دارنشانایجادشده 

  
با دو همخوان  [nasal]همخوان وندی در مشخصه  :[αnasal – nazal*]مشخصه   .3

توان از )خیلی تمیز( نمی tamiz rtaبرای م ال در نمونه . کندواوه مطابقت نمیاول پایه
 ازلحاظ مشخصه [m] واوهاستفاده کرد زیرا دومین همخوان پایه [m]همخوان وندی 

[nasal]  با همخوان وندی[m] در این صورت خروجی ایجادشده نشاندار . مطابقت دارد
 . خواهد بود

 
با  [strident]همخوان وندی در مشخصه  :[αstrident – strident*]مشخصه  .4

)وت  vatte veilänبرای م ال در نمونه. کندواوه مطابقت نمیاولین همخوان وندی پایه
را این همخوان با اولین همخوان استفاده کرد زی [r]توان از همخوان وندی ویالن( نمی

در این صورت خروجی ایجادشده . مطابقت دارد [strident]ازلحاظ مشخصه  [v] واوهپایه
شود، توضیحات مشدد استفاده می [t]در نمونه فوق از همخوان وندی . خواهد بود دارنشان

 . های بعد ارائه خواهد شدمربوط به این فرایند در بخش
  
با دومین  [voice]همخوان وندی در مشخصه  :[αvoice– voice*]مشخصه   .5

توان از )خیلی زشت( نمی pim pis برای م ال در نمونه. کندواوه مطابقت نمیهمخوان پایه
با اولین دومین  [voice]استفاده کرد؛ زیرا این همخوان ازلحاظ مشخصه  [s]همخوان وندی 
 . خواهد بود دارنشاندر این صورت خروجی ایجادشده . واوه مطابقت داردهمخوان پایه

توان طبق فرمول زیر خالصه بر این اساس الگوی محدودیت انتخاب همخوان وندی را می
 . (2 :2005کرد )دیلون، 

 
 *Repeat >> *sg >>*αCoronal-αCoronal >> *αContinuant-αContinuant 

*αStrident – αStrident *αVoice-αVoice >> *Nasal-αNasal  
 

 انتخاب همخوان وندی : محدودیت1فرمول 

از دیدگاه . فوق را بر مبنای نظریه بهینگی بررسخخخی کرد های( محخدودیخت  1555ودل )
شخخود که این می شخخدهبندیطبقههای ای از محدودیتشخخامل مجموعه (OT)نظریه بهینگی 
پرینس مکارتی و . ها اسخخختهای زبانهخا مطخابق نظر گرین بر  جزء جهخانی   محخدودیخت  
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هدف از  هاآن. دانندمی هابندی این محدودیتها را در نحوه طبقهتفاوت زبان ( تنها1553)
واوه ایههای دوگانی و پبررسخی فرایند تکرار بر پایه نظریه بهینگی را بررسی دقیق مشخصه 

ای، هبهین، گزینه شدهبندیطبقههای دانند و سخعی دارند تا با در نظر گرفتن محدودیت می
 نشخخان 5جدول ای از این فرایند در نمونه. شخخود، را بیابندمی که توسخخف گویشخخور اسخختفاده

 . است شدهداده
 

där däp(m) där  
 

 انتخاب همخوان بر پایه نظریه بهینگی هایمحدودیت :5جدول 

های انتخاب همخوان بر پایه نظریه بهینگیمحدودیت صفت  

d
ä-affix

-d
ar 

*
R

ep
eat 

*
sg

 

*α
C

o
ro

n
al 

-C
o

ro
n

al 

*α
C

o
n

tin
u

an
t 

-C
o

n
tin

u
an

t 

*α
Strid

e
n

t 

-Strid
en

t 

*α
V

o
ice

 
-V

o
ice

 

*α
N

asal 

-N
asal 

 dä-m-där    ** *  ** 

dä-s-där   *!*     

dä-p-där    ** * *! ** 

dä-r-där !*  ** ** * * ** 

 
و  [s] , [m]های وندی های تأکیدی که دارای همخوانتوان تمامی صورتنمی وجودبااین
ال برای م . اندواوگانی شده هاآنهستند را نتیجه فرایند صرفی دانست زیرا برخی از  [p]یا 

 خوان وندیعنوان همبهرا  [p]های تأکیدی، که واوه تعدادی از صخخورتهمخوان آغازین پایه
خوان آغازین باهمه هایی کواوهتنها تعداد محدودی از پایه. اسخخت [k]کنند، خود انتخاب می

[k]  توانند همخوان شخخخوند میآغخاز می[s]  بر این . خوان وندی انتخاب کنندعنوان همبهرا
اسخخت ( معتقد 1555ودل ). دگوینهای تأکیدی فوق واوگانی شخخده میصخخورتبهاسخخاس 
های تأکیدی به همخوان وندی برای ایجاد صخخخورت [b]خوان آغازین بخاهم هخایی  واوهپخایخه  



 

 125 
 

اسخختفاده  [m]توان از همخوان وندی البته در برخی موارد نیز می. نیاز دارند [s] فرضپیش
 . کرد

متغیرهای تأکیدی برخی از صخخفات در ترکی به لحاظ تاریخی از طریق پیشخخوند سخخازی  
واوه آغازین پایه CV، مشخخابهشخخدهسخخاختهآغازین وند  CVآید که می به دسخخت CVCهجای 
. شخخود{ گرفته میp,s,m,rپایانی وند دوگانی از مجموعه} Cاین در حالی اسخخت که . اسخخت

 پذیرامکانواوه را اغلب اسخخختفاده از عناصخخخر واجی موجود در پایه 1فراینخدهای اشخخختقاقی 

وند  عنوانبهشخخخود و بخش تکرار شخخخده واوه تکرار میدر چنین فراینخدی پایه . سخخخازدمی
مل اسخخت وگاه ناق  که نوع آن بر بخش تکرار شخخده مذکور گاه کا. چسخخبدواوه میهپایبه

 . (5 :1555ود )ودل شتعیین میهای واجی و هموندی اساس محدودیت
فت توان گدر خصو  فرایند تکرار بر اساس نظریه بهینگی می شدهانجام هایبا بررسخی  
. شودواوه حاصخخل میآغازین پایه CVآغازین پیشخوندهای تأکیدی در ترکی از تکرار   CVکه 

 تأثیرواوه آغازین پایه CVهای موجود در انتخاب وند دوگانی بر اسخخخاس محخدودیخت  بر این 
)ریمی،  یسخختنواوه چندان آشخخکار بین دوگانی و پایه شخخدهاضخخافهمنبع همخوان . گذاردمی

. شخخخودگروهی معتقخدنخد کخه همخوان وندی فوق به لحاظ واوگانی درج می   . (13: 2000
ن اسخخخت که ارتباط آشخخخکاری بین توزیع همخوان تحقیقات دیگر حاکی از آ کخه درحخالی 

ن جهت تبیی گرفتهانجامهای بیشتر تالش. واوه وجود داردپیشخوندی و عناصر واجی در پایه 
اصخخل مذکور نشخخان . متمرکز اسخخت 2OCPالگوی توزیع همخوان پیشخخوندی بر پایه اصخخل 

وند دوگانی و  شخخود تا تشخخابه بینپایانی پیشخخوندی موجب می دهد که انتخاب همخوانمی
هرچند بر میزان تشخخخابه بین همخوان آغازین . واوه را به حداقل برسخخخاندهای پایههمخوان
 . (10: 1555دارد )ودل،تأکید  C)2(واوه ( و یا دومین همخوان پایه1Cواوه )پایه

های تکراری از کاربرد بسیاری برخوردار است ولیکن اگرچه اصخل فوق در سخاخت صورت  
 m-همخوان ،böm böşبرای م ال در نمونه. ند در این خصخخو  وجود دارداسخخت نائاتی چ

عالوه بر این مواردی نیز . یکسان است (b)یعنی همخوان  C)1(با  [voice]مشخصه  ازلحاظ
در مواردی نظیر  برای م ال. در میان گویشوران متفاوت است هاآنشود که کاربرد دیده می
şul şum (3 :2007است )لینا، انتخاب همخوان وندی متفاوت . 

توان چنین گفت که عالوه بر تفاوت میان گویشخخوران و است نائات موجود در بنابراین می
های تکرار ممکن اسخخخت جدای از فرایندهای الگوهای واجی، واوگانی کردن مسخخختقل الگو

                                                                                                                       
1 derivational process 
2 obligatory countour principle 
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البته  .وران داشته باشدهای تأکیدی بین گویشواجی نقش بسخیار اسخاسی در ت بیت صورت  
بر این اساس . شوندبندی میای طبقهدر فرهنگ لغت در مدخل جداگانه هابیشتر این نمونه

های وندی موجود خوانان هم، دو و یا سخخه همخوان را از میان یکگویشخخور با کمال اطمین
در ذهن  ذاتی طوربههای فوق را ها، الگوها و محدودیتگویشخخخوران قاعده. کندانتخاب می
 هاآن. سازندنشخان می های بیکنند و صخورت ناخودآگاه اسختفاده می  طوربه هاآندارند و از 

ساخت تشخی  نشان و خوشهای بیرا از صورت 1بدساختو  دارنشخان های حتی صخورت 

 . (550 :2000دهند )ودل، می
 

 (1001)های انتخاب همخوان وندی از دیدگاه اینکالس و زول محدودیت -5-۹
هایی وجود دارد و اینکالس و زول معتقخدنخد کخه در انتخخاب همخوان ونخدی محدودیت     

به برخی شخخرایف  هاآنانتخاب . ها را به شخخکل تصخخادفی انتخاب کردتوان این همخواننمی
 واوه یهبه پاوند تکرار، قالبی اسخخت که . واوه بسخختگی داردهای پایهها و واکهآوایی همخوان

در نظریه بهینگی،  شخخخدهیبندطبقههای ای از محدودیتمجموعه نهایتدرچسخخخبخد و  می
های موجود بر فرایند ترکی در بخش زیر محدودیت. کندرا کنترل می آمدهدستبهخروجی 

 . گیرددقیق قرار می وتحلیلتجزیهمورد  آبادفضلدر گویش ترکی 
ها بوده که نوعی از این محدودیت (IDENT-BR)واوه و عنصر دوگانی هپایبهمحدودیت تشا

گاهی اوقات محدودیت فوق را به . واوه و وند دوگانی تأکید داردبخه شخخخبخاهخت بین پخایخه     
در واوه و خروجی آن را وند دوگانی دهند زیرا ورودی آن را پایهنشان می IDENT-IOشخکل 

ظریه رعایت نشخخود ن کهدرصخخورتیو  اسخخت 2محدودیت دیگر خوش سخخاختی. گیرندمی نظر

 شودمطابقت نقض می

های نباید مشابه همخوان شدهانتخابدهد که همخوان وندی * نشان می CiCiمحدودیت 
واوه و دهد که همخوان اول پایهنشخخخان می SHAREDPLACE*محدودیت . واوه باشخخخدپایه

با مجاورت  REPEAT*محدودیت . جایگاه، مشخخخترک باشخخخند ازلحاظهمخوان ونخدی باید  
 (22: 2002)هاتیس، . ودشواوه و وند دوگانی نقض میمشابه در پایههای همخوان

 . استهایی که در باال ذکر شد در تکرار ناق  مشهودتر از تکرار کامل کاربرد محدودیت

 

                                                                                                                       
1 ill formed 
2 wellformed 
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های موجود از طریق های وندی زایا از میان صورتانتخاب همخوان -5-1

 گویشوران بومی

های موجود به سخخخلیقه میان مجموعه همخوانگاهی اسخخخاس انتخاب همخوان وندی از 
( آزمونی را مطرح کرد تا از طریق آن 1555ودل ). گویشخخخوران آن منطقخه بسخخختگی دارد 

وی . هدتوسف گویشوران را تشخی  د مورداسختفاده های وندی تعدادی از فراوانی همخوان
. ندگیرکمک می ها از شمّ زبانی خودشانمعتقد بود که گویشوران برای انتخاب این همخوان

این بود  توجهقابلنکته . کردهایی را به شکل کامالً تصادفی به گویشوران ارائه میوی صفت
وان همخ وجودبااینشنیدند، ها را برای اولین بار میگویشخوران برخی از صفت  کهاینکه با 

ا گاهی نیز همخوان های وندی ر. دادندناخوداگاه تشخخخخی  می طوربهونخدی صخخخحیح را  
ل ود. تعلق نداشتند شدهیینتعهای وندی کردند که اصالً به مجموعه همخواناسختفاده می 

گروهی از گویشخخخوران . نامید 1های وندی ابداعیهخای جخدید را همخوان  این نوع همخوان

 دانند:در این پژوهش اساس انتخاب همخوان وندی را موارد ذیل می یموردبررسمنطقه 
 . شودانتخاب می {,p,m,s,r}چسبد از میان مجموعهوندی می همخوانی که به بخش -الف
خوان وندی عنوان همبه [r] هاآندر زبان ترکی وجود دارد که در  شدهاثباتشکل  4تنها 
رود حتی در مواردی که هرگز به کار نمی [r]های ابداعی، در صورت. شودگرفته می در نظر
برای گویشخخوران  [r]بر این اسخخاس . بهینه باشخخد ،[r]خوان وندی باهم شخخدهسخخاختهدوگانی 

این گویشوران معتقدند . شودهای وندی محسوب نمیمجموعه احتمالی از همخوان عنوانبه
های شود، صورتسخخاخته می {m,s,p}های هایی که از همخوانانند صخورت ان همتوکه نمی
کمتر از سخخخایر  [r]ن وندی بنابراین فراوانی همخوا. ایجاد کرد [r]خوان وندی باهمجدیدی 
 . (23 :1555یپ، های وندی است )فیلهمخوان

 . استفاده کرد Pتوان از دولبی باشد نمی 1Cزمانی که  -ب
توانند با می ندرتبهجایگاه، مشخخترک باشخخند  ازلحاظواک های بیهمخوان کهدرصخخورتی
انسدادی واکدار ادا شود ناگهان به شکل  واکوقتی انسدادی بی. های واکدار بیایندانسدادی
. شخخودالبته چنین توالی در گفتار روزمره دیده نمی. اسخخت دارنشخخان ایجادشخخدهصخخورت 

شخخخود و وند آغاز شخخخوند، تکرار تأکیدی ایجاد می 1C{b,m}=هایی باواوههمچنین وقتی پایه
هد تا از این طریق شخخخکل دمی {m,s}هایجای خود را به همخوان تنخاوب بخه  [p]آغخازین  

 کنند: می خالصه 2فرمول محدودیت فوق را به شکل . تأکیدی از تکواو دوگانی ایجاد شود

                                                                                                                       
1 solicited 
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*[-con,-voice ,αplace,][+voice, αplace] 

 یدیتأکتکواژ دوگانی  :2فرمول 
 

 . است شدهدادهنشان  6در جدول  2 فرمول تأثیر
 

 C1در زمان دولبی بودن  [p]محدودیت استفاده از همخوان  :1جدول 

 C1در زمان دولبی بودن  [p]محدودیت استفاده از همخوان

*SHAREDPLACE RED +{p,m,s} + /döle/  
*! döp döle a 

 döm döle b 

 döb döle c 
 

عنوان به [p]اسخت و با انتخاب   [d]واوه بهینه نیسخت زیرا همخوان آغازین پایه  (a)گزینه 

 cو  bهای گزینه کهاینشخخود و به دلیل نقض می 1خوان وندی اصخخل جایگاه مشخخترک هم

اصخل جایگاه مشترک   بازهم هرچندباشخند  انسخدادی نیسختند هر دو گزینه فوق بهینه می  
 [b]شوند اگرچه در کاندید دو گزینه توسف گویشور انتخاب می حقیقت در. شخود نقض می

 . استمشترک  [c]های مکانی با کاندیددر مشخصه [m]همخوان وندی

 . واوه یکسان باشدپایه 2Cو  1Cچسبد نباید بانی که به وند میهمخوا -ج
خواهیم داشخت و گزینه فوق در   دارنشخان بیاید صخورتی   [m]و  [b]قبل از  [p]زمانی که 

خود را  2همچنین اولین عنصر تکرار تشدیدی. شودمحسوب می دارنشانتکرار تأکیدی نیز 

اگر به دلیل تمایز مفهومی نتوانیم . ز بافتیدهد نه از طریق تمایاز طریق کشخخش نشخخان می
[p] را قبل از [m] و یا[b]  بیاوریم در این صخخورت برای جلوگیری از تشخخدید اشخختباه، تکرار

 . است شدهداده نشان 7جدول محدودیت حاکم بر تشدید در . شودتأکیدی ایجاد می
 
 
 
 

                                                                                                                       
1 shared place 
2 gemination 
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 1Cتشابه همخوان وندی با  عدم :7جدول 

 1Cعدم تشابه همخوان وندی با 

*CiCi RED+{p,m,s}+/veil′än /  

*! V′appe veilän a 

*! V′asse veilän b 

* V′atte veilän c 
 

 شخخدهانتخاببهینه نیسخختند؛ زیرا در این دو حالت، همخوان وندی  (b)و  (a)کاندیدهای 
 هرچند. یکدیگر قرار دارنددو همخوان مشابه در مجاورت  و اسخت واوه مشخابه همخوان پایه 

 مسخخئلهاین  کهاینولی به دلیل  کندمی)توالی دو همخوان( را نقض  CiCi*اصخخل c کاندید
این  درنتیجهواک اسخخت های بینیز جزء انسخخدادی [t]و همخوان شخخدهحلتشخخدید  باقاعده

 . باشدمیکاندید بهینه 
 . شودترجیح داده می [s]و یا  [m]به  [p] ،3 و 2موارد  یاست نابه -د

باشخخخد همخوان انتخابی نباید در جایگاه پایانی وند  {s,m,p}واوه پایه 2C کهدرصخخخورتی
های واوگانی وند را تحت تواند کل مشخخخخصخخخهانتخاب یک همخوان می. دوگانی قرار گیرد

 تضاد عنوانبهواوه در فرایند تکرار از تکرار پایه اجتناب. (220 :1558)ییپ، قرار دهد  تأثیر
 . است شدهدادهنشان  8دول ای از این فرایند در جنمونه. شودبین تکواوها مطرح می

 
 2Cدم تشابه همخوان وندی با ع :8ل جدو

 2Cعدم تشابه همخوان وندی با 

*REPEAT RED+{p,m,s}+/yämän/  

*! Yäm yämän a 

 Yäs yämän b 

 Yäp yämän c 
 

واوه مشخخخابه زنجیره آغازین پایه [yäm]بهینخه نیسخخخت؛ زیرا ونخد دوگانی    (a)کخانخدیخد    
[yämän] کاندیدهای. است (b)  و(c) اصل  درنتیجهکنند و های یکسانی را ایجاد نمیرشته

*REPEAT محدودیت فوق به شخخکل فرمول. کنندرا نقض نمی*REPEAT شخخودمطرح می .
کاربرد قاعده . شودواوه و وند دوگانی نقض میپایههای مشابه در این قاعده با مجاورت رشته

واوه و وند دوگانی به دلیل اگرچه همخوان پایه. اسخخت شخخدهداده نشخخان 7جدول فوق در 
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د بهترین گزینه کاندی وجودبااینمطابقت دارند ولی  باهم دولبیمشخترک بودن در مشخصه  
(c) است . 
 

در تکرار  REPEAT*و CiCi، *SHARED PLACE*هایمتقابل محدودیتارتباط  -۱

 تأکیدی
ارتباط متقابل برقرار اسخخخت  نوعیبههایی که در باال ذکر شخخخد بین تمخامی محخدودیخت   

 هرچندها موجب عدم بهینگی داده خواهد شخخخد که نقض هر یک از محدودیت ایگونهبخه 
از  توانیبرای م ال، تکرار تأکیدی را نم. ها را نقض نکرده باشدداده مذکور سایر محدودیت

 ذکرشخخخدههای بدون نقض محدودیت 2C[s] =و 1C[m] =که در آن  [mast]صخخخفاتی نظیر 
و همخوان  CiCi*اصل [m]همخوان ،SHARED PLACE*اصخل   [p]همخوان وندی . سخاخت 

[s] نیز اصل*REPEAT کندبیان می وضوحبهاصل فوق را  9دول ج. کنندرا نقض می . 
 

 های انتخاب همخوان در تکرار تأکیدیمحدودیتسی ارتباط متقابل برر :9ول جد

 CiCi، *SHARED PLACE*هایبررسی ارتباط متقابل محدودیت

 در تکرار تأکیدی REPEAT*و

 
RE+{p,m,s}+ 

/mast/ 
*REPEAT *CiCi *SHAREDPLACE 

a mas mast *!   

b mam mast  *!  

c map mast   * 
 
. کندرا نقض میREPEAT* به همخوان وندی، اصخخخل [s]با اضخخخافه شخخخدن  (a)کاندید  

اصل  استواوه که مشابه همخوان آغازین پایه[m] با افزودن همخوان (b)کاندید  کهدرحالی
*CiCi اگرچه کاندید. کندرا نقض می(c)  نیز با اضافه شدن[p]  قبل از همخوان لبی، واکدار

پیش  CiCi*ولی دلیل قرار گرفتن  کندرا نقض می SHAREDPLACE*واوه، اصلآغازین پایه
بینی کرد همخوان وندی بهتر اسخت از توالی  این اسخت که بتوان پیش  SHAREDPLACE*از

[…pm]  دارای زنجیره کهاینبرخوردار باشخخد تا […mm.. ] با توجه به توضخخیحات . باشخخد
 بازهمهای فوق را نقض نکند از محدودیت یکهیچ [r]حتی اگر همخوان وندی  شخخخدهارائه
های با توجه به این اصخخل، تمامی خروجی. های فوق اسخختفاده کردتوان از آن در نمونهنمی
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بود خواهند  دارنشخخانقاعده و خوان وندی، بیعنوان همبه [r]حاصخخل از انتخاب  ایجادشخخده
 . (26: 2005)سوکیم، 

ند معتقدکنند های تأکیدی بررسی میپژوهشگرانی که توزیع همخوان وندی را در صورت
خوان و یا واکه آغاز باهمهایی که که در توزیع وندی صورت اسخت ای پرکاربرد گزینه[p] که
: 1558رود )دمیرکن، میشوند به کار آغاز می [p]خوان باهمهایی که واوهشوند و یا پایهمی
 عضخخخوی از عنوانبه 1C هاآنکه در  هایواوههخای وندی ابداعی درپایه همخوان توزیع. (5

مواردی  است نایبهاست  [p]همواره به شکل  نیست [p]نیز  2Cنیسخت و   {p,m,b}مجموعه
وند تأکیدی ورف سخخخاختی  REPEAT*در ترکیب با  [p] درنتیجه. شخخخودآغاز می [t]که با 

زمانی  هاآنهای مکملی هسخخختند که کاربرد گزینه [s]و  [m] کهدرحخالی . کنخد ایجخاد می 
 . را نقض نماید REPEAT*و یا اصل  SHAREDPLACE*اصل  [p]است که  پذیرامکان
 

 بر اساس نظریه بهینگی بررسی فرایند تکرار کامل -1

هایی با تکرار کامل کند که در مورد دادهرا معرفی می هایی( محخدودیت 1554اینکالس )
شود که به شرح زیر های دستوری میها شامل برخی محدودیتاین محدودیت. صادق است

 (2: 1554ت: )اینکالس، اس

 . دهند( نشان میX=μσ*این محدودیت را با ). باشدمی 1دوگانی هجای سبک. الف

 . دهدپسوند را نشان می (X)در این نوع از محدودیت  (X-ALIGN*). دوگانی پسوندی است. ب
 . نشانه این محدودیت است(MAX*). استواوه هپایبه دوگانی کامالً مشا. ج

این داده بر اسخخاس . اسخت  شخده ارائه 10 جدولای در تر شخدن مطلب نمونه برای روشخن  
 . است قرارگرفته وتحلیلتجزیهتوسف اینکالس مورد  ذکرشدههای محدودیت

 
 تکرار کامل تأکیدی بر اساس نظریه بهینگی : بررسی64جدول 

 نظریه بهینگی

 [RED}/X-yäste *X=μσ *X-ALIGN *MAX 

a yäst′e yäst′e  *!  

b yäst′e yäst′e    

                                                                                                                       
1 light syllable 
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 کاندید. کندرا نقض می X-ALIGN*بهینه نیست؛ زیرا محدودیت (a) در نمونه باال کاندید

(b)کندبهینه است؛ زیرا هیچ محدودیتی را نقض نمی . 
 

 بندیجمع -۳
 های زیر خالصه نمود:توان در بخشاین پژوهش را می نتایج و دستاوردهای حاصل از

ن بار آباد برای نخستیبندی جامع فرایند تکرار در گویش ترکی فضلطبقهکه نخست این
 . در این پژوهش مطرح شد

و عالئمی نظیر  اسخخختکخه فرایند تکرار در گویش فوق دارای مفهومی تأکیدی  دوم این 
اوه به وتشدید )توالی دو همخوان مشابه(، تغییر جایگاه تکیه در دوگانی )جذب تکیه از پایه

های صخفتی، اسمی، فعلی و قیدی، تکرار ناق  و استفاده از وند  ، تکرار کامل مقولهدوگانی(
ند یا، در برگرفتن مفاهیم شدت بخش )خیلی، کامالً و بسیار( بر میزان تأکید این فریدیتأک
 . افزایدمی
  

که برای نخسخختین بار در این پژوهش، فرایند تکرار ناق  و کامل بر چارچوب سخخوم این
 جامع بررسی شد که به نتایج زیر منجر شد:  طوربههینگی نظریه ب

؛ بلکه همخوان وندی باید یستندر تکرار ناق ، انتخاب همخوان وندی به شکل تصادفی 
 ،SHAREDPLACE* نظیر شدهبندیطبقههای در جدول بهینگی بر اساس برخی محدودیت

*VOICED، *CiCi ،*REPEAT این . شخخودمی بهینه نامیدهصخخورت انتخابی . ارزیابی شخخود
که محدودیت باالتر حاکم بر  ایگونهبههسخخختند؛  مراتبسخخخلسخخخلههخا دارای  محخدودیخت  
در تکرار کخخامخخل نیز صخخخورت تکراری بر اسخخخخاس . تر اسخخخختهخخای پخخایینمحخخدودیخخت
صورت بهینه انتخاب  درنهایتشود و ارزیابی می MAX،*X=μσ ،*X-ALIGN*هایمحدودیت

 . شودیم
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 طقه برچلوگیاهان من
 خانیقاسمطیبه 

 
ترین دالیلی کخخه منجر شخخخد بخخه شخخخایخخد یکی از مهم

آوری اسامی ترکی گیاهان منطقه اقدام کنم، تبحر و جمع
خانی در شخخناسایی گیاهان عالقه مادرم خانم مریم قاسخخم

دارویی و خوراکی منطقه بوده است که ایشان هم این هنر 
در همین . را از مادرشان خانم ربابه ضیغمی آموخته بودند

راسخختا خانم ضخخیغمی وارث اطالعات ارزشخخمند پدرشخخان  
االسخخالم شخخیخ رضخخا ضخخیغمی بودند که در  مرحوم حجت

نوعی لذا به. اندحیطخه طخب سخخخنتی کمیجان زبانزد بوده  
منزله وظیفه و آوری فهرسخخخت گیاهان پیش رو را بهجمع

 . پنداشتمیتعهدی برای خود م
مرور آوری و سخخپس بررسخخی نام گیاهان منطقه، حاوی نکات ارزشخخمندی بود که به جمع

گذاری گیاهان خوبی در نامزنخدگی آمیختخه بخا طبیعت ترکان برچلو، به   . نقخل خواهم کرد 
گذاری بسخخیاری از گیاهان از فرآیند تشخخبیه در نام. درک اسخختخودرو توسخخف ایشخخان قابل

ای به دلیل مشابهت گل، بر  و یا میوه یک گیاه به بخشی از گونهبه. استشخده  اسختفاده  
 توان به گیاهبرای م ال می. اندبدن یک جانور، نام آن گیاه را به نام آن جانور مسمی نموده

پای غاز، آن را قاز یاغی های این گیاه بهقازیاغی اشخاره نمود که به دلیل مشابهت فرم بر  
این خود از دقت باالی مردم منطقه به . اندگذاری نمودهای پای غاز نامیخا قاز آیاغی به معن 

همچنین در حالتی که یک گیاه سمی . طبیعت پیرامونشخان اعم از گیاه و جانور بوده است 
به معنای  یا جین بوده و یا مصخخرف خوراکی و دارویی نداشخخته اسخخت، به آن پیشخخوند دلی 

 . اندداده جندیوانه و 

 
االسالم شیخ مرحوم حجت

 رضا ضیغمی
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که مکان موردنظر های منطقه تنها به علت اینکه بسخخخیاری از توپونیم ذکر اسخخختقخابل 
توان ها میدست توپونیمازاین. اندشدهرویشگاه یک گیاه خا  است، از سوی بومیان انتخاب

لیک )محل رویش جارو(، یانناخلوق )محل رویش خارشخخختر(، ورکلیک )محل به سخخخوپورگه
ه توان بعالوه بر این، می. بیان( اشخخاره نمودشخخیرینرویش رز ایرانی( و بیاننئ )محل رویش 

 ق و بویاقچی درودیکی ساراج در منطقه برچلو، قاتارآغاج در نزنام روستاهایی چون اییده آغ
 . استان همدان اشاره نمود

ای اسخخخت که اسخخختفاده از نام گیاهان گونهآمیختگی فرهنخگ مردم برچلو بخا طبیعت به  
ها و سخخایر نمودهای فرهنگی و شخخفاهی مردم این منطقه بایاتی ها،الم لکرات در ضخخرببه
 های زیر دقت کنید:الم ل و بیاتیم ال به ضربعنوانبه. مشاهده استقابل

 الم ل:ضرب

 . کچلتولئئ یا دمورچالوخدئ؟ یا نمه ئکچوپانیی
 

 بایاتی:

 جاجیقداناندیم گلدیم 

 یونجالیقدانیول سالدوم 
 ئآغزیم دیلیم یانارد

 بیر سؤز دیدیم آجیقدان 
 

 بیتیراقباشئ تپپه 
 اوتاق ساالک اوتوراک

 بیرین من ،بیرین سن دی
 بلکه درددن قورتوالک

 
دانم که از آقای دکتر جعفر پورجبار به دلیل در پایان عرایض این بخش بر خود الزم می

گرچه ا. بیاورمهای ارزشمندشان برای تکمیل این لیست، نهایت قدردانی را به عمل راهنمایی
شده در این لیست اضافه خواهد شد، یقیناً دانم با تکمیل مطالعات بر تعداد گیاهان معرفیمی

 .تواند شروعی برای پژوهش سایر محققین باشداین مطالعه می
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 (: شال دمat qyruğe) روغئیآت قو . 1

تلخخخه ( = acce bəyan) انیخخآججئ ب . 2
(təlxə) 

 (: جوarpaآرپا ) . 3

 ی(: گالبarmudآرمود ) . 4

انگور کخخه  ی(: نوعağ üzümاوزوم ) غآ . 5
 .مناسب است رهیپخت ش ایرب

 گون ی(: نوعağ quyruq). آغ قویروق 6

 بی(: سalmaآلما ) . 7

که به مصخخرف  ی(: بوته وخارəcəlاَجل ) . 8
 است )خس و خاشاک( دهیرسیسوخت م

 ی(: بادام کوهərcin) نیارج . 5

 (:ərig ağaceآغاجئ ) گیار . 10

 (: شاخه درختəzgəازگه ) . 11

(: ostoqodusاسخخخخختخخوقخخودوس )   . 12
 اسطخدوس

  :(əşşək kəngəreاششک کنگرئ ). 13

(: əşşək yoncase) ونجاسئیاششک  . 14
 زرد ونجهی

( = ceən küməmə)  1امن کومجخخه . 15
( = hamam küməcəحخخامخخام کومجخخه )

 hamamçiya) خنیکؤمک چ ایحخامامچ 

kömək çixənرکی(: پن 

 ی(: گل الله عباسənik güleگولئ ) کیان . 16

                                                                                                                       
صورت امن کومنجئ تلفظ روستاها به یدر برخ -1
 . شودیم
 (yolqun: )ولقونی -2
 بویما درن -3

 (: علفotاوت ) . 17

که  ی(: بوته وخارot əcəlاوت اجخل )  . 18
 . است دهیرسیبه مصرف سوخت م

 گز رةیاز ت یا(: درختچهunqol) 2ونقاول . 15

 (: اسفندüzəllik) کیاوزلل . 20

 (: گل بابونهüzük güleاوزوک گولئ ) . 21

 انگور ی(: نوعüzü külleاوزو کوللئ ) . 22

(: uşdul ağaceاوشخخخدول آغخخاجئ )  . 23
 درخت زبان گنجشک

 واسی(: رuşqunاوشقون ) . 24

 یاهی(: گit üzəllige) گئیاوزلل تیخ ا . 25
 اسفند هیشب

 ی(: نسترن وحشit burneبورنئ ) تیا . 26

بورنئ  تیهمان ا :(it güleگولئ ) تیا . 27
 ینسترن وحش .است

 (: درخت سنجدiydə ağaceآغاجئ ) دهییا . 28

(: geəilan çiç)  3چخخگخخئیخخچخخ النیخخا . 25
 بومادران 

(: nəimam öldür)  4اؤلدورن مخام یا . 30
 انگور ینوع

 ی(: نوعinəg əmcəgeامجگئ ) نگیا . 31
 انگور

که  ی(: گندمbara buğdaبارا بوغدا ) . 32
 .در فصل بهار کاشته شده باشد

نوک  یبه اندازه یزیانگور سبز،که خال ر ینوع -4
در باور . شودیم دهیآن د یحبّه یسوزن در انتها

ا ب دیاست هارون الرش یخال اثر نوک سوزن نیعامّه ا
آن  لةینوع انگور را زهر آلوده کرده و به وس نیآن ا

 . را به شهادت رسانده است امام رضا )ع(
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 (barhəng) بارهنگ . 33

گندم که  ی(: خوشهbaşşaqباششاق ) . 34
 زدیریم نیهنگام درو به زم

 ( baləngeبالنگئ ) . 35

 (: شاخهbudaq) 1بوداق . 63

(: burğar tikane) کخخانئیت 2بورغخخار . 73
 زهیخوشار

 (: گندمbuğdaبوغدا ) . 38

 ،ی(: پونه وحشbulaq oteبوالق اوتئ ) . 35
 علف چشمه

 لهی(: شنبلboy) 3یبو . 40

 (: روناسboyax) ا یبو . 41

 (: توقbitiraq) راقیتیب . 42

 (: پنبه pammuqپامموق ) . 43

 ئلی( = payiz quşeقوشخخخئ ) زییپا . 44
 yelقووان ) ئلی( = yel aparanآپاران )

qovanقاصدک :) 

 (: پونه puyna) نایپو . 45

 بی(: سنبل الطpişig oteاوتئ ) گیشیپ . 46

(: pişik dirnağe) رناغئید کیشخخیپ . 47
 شیکش سهیک

 (tarتار ) . 48

                                                                                                                       
اگرچه واوه بوداق در گویش روزمره منطقه  -1
 ،رودبه کار نمی اصالًرود و شاید به کار می ندرتبه

ه منطقو اشعار فولکلوریک  هاالم لضرباین واوه در 
سئ اولماسا ریشه: »م العنوانبه. است جاماندهبه

قوی دیسینلر شاه بوداغیی »و یا « بوداغئ بار وئرمز
 «باغئ وار

 . شودبورغا تیکانئ هم تلفظ می صورتبه -2

 ی(: شاهtərə tüzəتره توزه ) . 45

 یاهی(:گtəgə səqqəleتگه سخخَققلئ ) . 50
 و به یاکنگره یهااز خانواده شنگ که بر 

 . بز نر است شیشکل ر

 (tole kəçəlتولئ کچل ) . 51

 (: نهالtülə( / توله )tulaتوال ) . 52

(: نوع tuluq tikane) کخخانئیت قتولو . 53
خوش طعم کردن دوغ داخل  یبوتخه که برا 
 .انداختیمشک م

(: کرک روباه، کرک tüklicə) جهیتوکل . 54
 یکوه یخرگوش، چا

 ،ی(: دم روباهtülke) روغئیتولکئ قو . 55
 یجو وحش

 (: خار  tikan) کانیت . 56

 انی(: زنcacıq) قیجاج . 57

(: قخخارچ cin göbələgeگؤبلگئ ) نیج . 58
 یسم

(: çaxmur tikane) کانئیچاخمور ت. 55
  .کنگر دارد هیشب یپهن یهاکه بر  یخار

( çanax sinnirən) رنیننیچانا  سخخ . 60
( çölmək çatladanلمک چاتالدان )ؤ= چ

 قی(: شقاçanax güle) 4= چانا  گولئ

 اهیگ دیمرغ، ب (:çayur) وریچا . 61

واوه بوی به معنای شنبلیله، واوه ترکی بسیار  -3
« دیوان لغات الترک»قدیمی است که در کتاب 
 . محمود کاشغری نیز آمده است

های که تصویر این گل را بر کاسه به دلیل آن -4
کردند، این نام بر روی این سفالی)چانا ( نقش می
 . گل گذاشته شده است
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 (: شکوفهçiçək) چکیچ . 62

 دهیخشک یها(: شاخهçiləkke) لککئیچ . 63
  ختهیر نیزم یشده کوچک که بر رو

 ریخاکش . 64

 رهی(: ثعلخخب، تxərçənbərخرچنبر ) . 65
 دهیارک

 (: هفت بندxərmən oteخرمن اوتئ ) . 66

  ی(: تاج خروسxoruz taceخوروز تاجئ ) . 67

ئ  خخخوروز  . 86  xoruz)  1دومخخمخخوگخخ

dömmüge) 

 (: خرفه  xolfaخولفا ) . 65

 (: خربزه کالxirçə) رچهیخ . 70

  ی(: گل ختمxeyri güleگولئ ) یریخئ . 71

 (: گل حسرتhəsrət güleحسرت گولئ ) . 72

 (: ارزن dareدارئ ) . 73

 یکوه ازی(: پdağ soğaneداغ سوغانئ ) . 74

با  یاالله(: dağ laləseسخخئ )داغ الله . 75
زرد رنگ کوچکتر از الله سخخر   یهاگلبر 
  şدیرویها مکوه یهابهار در دامنه لیکه اوا

(: مرزه dağ mərzəseسخخئ )داغ مرزه . 76
 یکوه

( = اشخخشخخک dəle puyna) نایدلئ پو . 77
 (  əşşək puynase) ناسئیپو

(: قارچ dəle göbələkدلئ گؤبلخک )  . 78
 یسم

                                                                                                                       
 . دومموک = دیمدیک -1
گیاهی خودرو که در تهیه آش از آن استفاده  -2
 . شودمی

 (dəle yonca) ونجایدلئ  . 75

(: dəvə çökürdənدوه چخخؤکخخوردن ) . 80
شتر فرو  یخار که در باور عامه اگر در پا ینوع

 . خوردیم نیو بر زم غلطدیرود، شتر فرو م

(: گوش dəvə dobaneدوه دوبخخانئ ) . 81
 یهرز زراع رهیخرگوش، ز

 (dolaşxan) 2دوالشخان . 28

( dolaşxan güle) 3دوالشخان گولئ . 83
 چکی(: پşeypur güleگولئ ) پوری= شئ

(: dovşan almaseدووشان آلماسئ ) . 84
 چالگو رخشت،یش

 لی(: زنجبzəncəfil) لیزنجف . 85

(: خار زرد، sare tikan) کانیسارئ ت . 86
 یگلرنگ وحش

 (: نسترن مطعرsare gülسارئ گول ) . 87

 (: کاه samanسامان ) . 88

 ری(: سsərimsaq) مساقیسر . 85

 یی(: جارو صحراsüpürgəسوپورگه ) . 50

 ونی(: فرفsütligən) گنیسوتل . 51

  ازی(: پsoğanسوغان ) . 52

(: sögüd ağaceسخخخؤگود آغخخاجئ ) . 53
 دیدرخت ب

 (siçan arpaseآرپاسئ ) چانیس . 54

 (: گاوزبان sığır dile) لئید ریغیس . 55

 سارماشیق -3
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(: sığır quyruğe) روغئیقو ریغیسخخ . 56
 گل ماهور، خرگوشک 

 : نوعی انگور(şaxşaxشاخشا  ) . 57

 (: شاهدانه şadanaشادانا ) . 58

 (: دستنبو şamamaشاماما ) . 55

 (şəbdərشبدر ) . 100

 (: شاه تره şətərəشتره ) . 101

 (şor tikan) تیکان شور . 102

 (şirin bəyan) انیب نیریش . 103

 (: غنچهqonçaغونچا ) . 104

 (  qarçiçəge) چگئیقار چ . 105

(: درخت qara ağaceقخارا آغاجئ )  . 106
 نارون

 (qara kurraقارا کوررا ) . 107

(: qara dommulقخخارا دومخخمول ) . 108
 انگور ینوع

 (: هندوانه qarpuzقارپوز ) . 105

(: qarğa daşşağeقارغا داششاغئ ) . 110
 کالغک

 (qarğı) یقارغ . 111

 (qazyağe) اغئیقاز . 112

 (qəmiççe) چچئیقم. 113

                                                                                                                       
در آذربایجان این گیاه را با عنوان توپوز تیکان یا  -1

شناسند که این نام برگرفته از می« گرز مانند»گیاه 
در برچلو به آن قوجا . شکل ظاهری این گیاه است

نام این گیاه یعنی گویند که قسمت اول باشئ می
قوجا به معنای بزر  است که باز هم به شکل این 

 . کندگیاه که داری یک سر بزر  است اشاره می

 ی(: نqəmiş) شیقم . 114

(: شخخکر qoca başe) 1قوجا باشخخئ . 511
 غالیت

 (: ازمکqoxağanقوخاغان ) . 116

(: درخخخت qoz ağaceقوز آغخخاجئ ) . 117
 گردو

(: گاو quze qulağeقوزئ قوالغئ ) . 118
 زبان بدل

 یزی(: تاجرquş üzümeقوش اوزومه ) . 115

 سر  (: گلqızıl gülگول ) لیزیق . 120

 (qızıl yonca) ونجای لیزیق. 121

 (: سازوəqinnirq) 2رغهیننیق . 221

 ،ی(: جو موشخخخqəyəq) 3اقی/ ق قیقَ . 312
 دیرویکه بر لب رودها م یچمن وحش ینوع

 (qillan qoveقووئ ) لالنیق. 124

 ی(: کاسنkasneکاسنئ ) . 125

 (: کرچکngərçək) 4کرچنگ . 612

انگور  ی(: نوعkərrəmکخخخخخخررم ) . 127
رف به مص شتریکه ب یسخفت گوشت  ررسید

 رسدیم رهیپُخت ش

  شنی(: آوkəklik oteاوتئ ) کیککل  . 128

 (: خربزهkələk) 5کلک . 512

 (kəngərکنگر ) . 130

 قیندیرغا -2
 قان قورودان -3
این واوه از جمله وازگانی است که در منطقه برچلو  -4

 . در آن نون غنه حفظ شده
 قاوون -5
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 (: ترهkəvərکَور ) . 131

 (: کنجدküncüdکونجود ) . 132

 (geççe gəvəneگئچچئ گَونئ ) . 133

 بنفش ی(: آلوgavaleگاوآلئ ) . 134

 (: قارچgöbələkگؤبلک ) . 135

 ی(: نخخوعgög üzümگخخؤ  اوزوم ) . 136
 رهیپخت ش یانگور مناسب برا

(: gəlin parmağeبخارماغئ )  نیگل . 137
 انگشت عروس

 (: گلgülگول ) . 138

(: آفتاب gülə baxanگولخه باخان )  . 135
 گردان

 (gəvənگون ) . 140

 ی(: سبزgöy) یگو . 141

 ان،یباد انه،ی(: رازmayana) انخا یخ مخا  . 142
   انیوا

 (: عدسkərciməm) 1مکیمرج . 431

 (: مرزه mərzəمرزه ) . 144

 (murçaluqمورچالوق ) . 145

 (murvar ağaceموروار آغاجئ ) . 146

 (: بهheyva) وایهئ . 147

 یرانی(: علف خرس، رز اvərəkورک ) . 148

 ی(: تره کوهvərkivaz)وازیورک . 145

 (: پونهyarpuz) ارپوزی . 150

 (: بلغورyarma) ارمای . 151

 (: سلمه ترهyağluca) اغلوجای . 152

 (: خارشترyannaq) انناقی . 153

 ونجهی(: yonca) ونجای . 154

  ینیزم بی(: سyer almaآلما ) ئری . 155

 (  yel qovanقووان ) ئلی . 156

 (: شنگ yelmik) 2کیئلمی . 156

 (: زالزالک  yemişam) شانیئمی . 158

 
 

 

 

 

 منابع

 یت محلامکال ستیل از زیچند مورد ن ی، اساماندشده یآورجمع یدانیم قیها از تحقنام نیاغلب ا

اقتباس شده و برای یافتن معادل فارسی تعدادی از آنها از سایت زیر  ینیعبدالحس وسفی یآقا

 کمک گرفته شده است:
https://vom. ir/sjamshidi/posts/44174 

                                                                                                                       
جیمک ی مرجابهدر برخی روستاها از واوه مرجئ  -1

 . شوداستفاده می
یئلمیک و در برخی  صورتبهدر برخی روستاها  -2

 . شودیئملیک تلفظ می صورتبهنقاط 
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 یگذار ها در ناماهمیت صخره
 چلوبر کودکان ایل 

 احسان قاسمخانی
 

انتخاب نام برای فرزندان تازه متولدشده در میان شهروندان هر قوم و کشوری از اصول و 
فرهنگی با که با داشخخختن اندکی اطالعات تاریخی و چنان. کندآداب خخاصخخخی تبعیخت می  

 گاهی با. توان تفسیرات زیادی در مورد دالیل انتخاب آن به عمل آوردشخنیدن یک نام می 
توان تا حدودی به نحوه هخای رایج در میان فرزندان یک خانواده یا ایل، می شخخخنیخدن نخام  

ف توانند بازگوکننده شرایها حتی مینام. خانواده یا ایل به مسائل مختلف پی برد نگرش آن
ی به عبارتی تحوالت سیاس. جامعه باشند اسی و فرهنگی حاکم بر یک برهه تاریخی یکسی

ها خاستگاه بسیاری از نام. ها تأثیرگذار هسختند ها توسخف خانواده و اجتماعی در انتخاب نام
 .دارند ایلی و فرهنگی و برخی نیز خاستگاه مذهبی

بریم توانیم پی بخوبی مییم، بهنگرهای رایج درگذشخخخته منطقه برچلو میکه به ناموقتی
به شخخخکلی که . کرده اسخخختدرکی پیروی میگذاری در این منطقه نیز الگوهای قابلکه نام
ها یا ترکی هسخختند، یا ریشخخه در دین اسخخالم و باورهای مذهبی مردم دارند و یا   عمده نام

 . ترکیبی از هر دو مورد هستند
 :د زیر اشاره کردتوان به موارهای کامالً ترکی میاز نام

ردی، اتابک، اوجاق، ئومردانه: یولچو، پاشخخخا، آغاخان، بهادر، تیمور، تیلیم، ایلدیریم، تاری
  ...بگلر، بؤیو  آغا و
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مارال، آی خانم، آغا بیگم، فریک، قیزلر آغاسخخی، خانم آغا،  زنانه: ککلیک، ترالن، جیران،
  ...ترکان خانم و

 های مذهبینام
  ...، اسماعیل، حسین، حسن ومردانه: محمد، علی

  ...البنین، هاجر وزنانه: فاطمه، زهرا، خدیجه، ام
 های ترکیبی:نام

  ...علی وقلی، اجاقوئردی، حسینعلی، اهللمردانه: ایپک
  ...زنانه: فاطمه بیگم، هاجر آغا و

 
توجه من ها هم وجود دارند که از کودکی ای از نامهای رایج در منطقه دستهدر میان نام

( یا به شکل qəyəهایی هستند که با پیشوند قیه )ها ناماین نام. نمودندرا به خود جلب می
ر طبیعتاً باید د. واوه قایا در زبان ترکی به معنای صخره است. شخوند تر قایا آغاز میصخحیح 

وانی اها درگذشته از فراین دسته از نام. داشته استای وجود میگذاری فلسفهپس چنین نام
ها است که دیگر کسی در منطقه چنین نامی اگرچه دهه. اندتوجهی نیز برخوردار بودهقابل

گذارد، اما شخاید هنوز هم افرادی در برچلو ساکن باشند و یا اهل منطقه  بر فرزند خود نمی
ها پیشخخخوند قیه وجود داشخخخته برچلو بوده و در خارج از منطقه زندگی کنند که در نام آن

 . باشد
های ترکیبی دیگر که ها این اسخخخت که برخالف نامنکتخه حخائز اهمیخت دیگر در این نام   

ترکی که پسخخوند آغا یا بیگم دارند( یا مردانه  –های عربی عمدتاً یا زنانه هسخختند )مانند نام
ت ها محدودیباشند، این نامترکی که پسوند قلی یا وردی دارند( می –های عربی )مانند نام
وان تها میازجمله این نام. اندشدهکاربرده میداشخته و برای دختران و پسران به جنسخیتی ن 

 به موارد زیر اشاره کرد:
  ...پسرانه: قیه مراد، قیه حسن، قیه حسین، قیه مرتضی، قیه علی، قیه عباس و

  ...دخترانه: قیه هاجر، قیه گلی، قیه معصومه، قیه سلطان، قیه فاطمه و
 

 گذاری در چیست؟وع ناماما فلسفه این ن
ای در منطقه رایج بوده اسخخخت که عقیده ،گویندگونه که افراد سخخخالخورده و مطلع میآن

بر . اندشخخدهها دارای قدرت ماورایی بوده و لذا مقدس تلقی میها و صخخخرهبرخی از سخخنگ
ها مراجعه اسخخخاس این باور برخی از مردم منطقه برای گرفتن حاجت خود به این صخخخخره
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ار ددار شدن زنانی بوده است که بچههای مردم منطقه نیز بچهیکی از خواسخته . اندکردهمی
رفتند و برای زادآوری این خانم دعا در این حخالخت به نزد آن صخخخخره می  . انخد شخخخدهنمی
 پژوه اهل شهر میالجرد:ته آقای یوسف عبدالحسینی فولکلوربه گف. کردندمی

های سیجان و چلبی وجود دارد که در آن صخره به نامدر شخهرستان کمیجان دو روستا  
ها تقدس خاصی قائل بودند و هرساله مردم بزرگی هست که در قدیم مردم منطقه برای آن

ها شخخدند، دل به این صخخخرهدار نمیرفتند و کسخخانی که بچهها میبرای زیارت به این مکان
دند، بچه خواه پسخر باشد یا دختر، به  شخ دار میاگر به لطف خدا بچه. کردندداده و نیت می

 . [1کردند ]اسم بچه پیشوند قیه اضافه می
 

  

  

 . اندشدهآباد گرفتههای شهر کمیجان و روستای فضلهای مزار از آرامستانتصاویر سنگ
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( منطقه برچلو که اهالی منطقه seycanدورنمای دو صخره در حوالی روستای سیجان )

 اندها داشتهآسا بودن آناعتقاد به مقدس بودن و معجزه از دیرباز
 

 
 حک نمودن اسماء متبرکه بر روی صخره مورد اشاره توسط مردم بومی
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ی به باور مردم آن هااند، قطعاً چنین صخرهگونه که آقای عبدالحسینی اشاره نمودههمان
با توجه به وسعت برچلو، احتماالً چراکه . انددوران مقدسخی، تنها در یک نقطه قرار نداشخته  

حتی در . اندمردم هر روستا و یا هرچند روستا برای خود یک صخره مقدس جداگانه داشته
 غآ»های شخخهر کمیجان سخخنگ سخخفیدی موسخخوم به رو یکی از خیابانحال حاضخخر در پیاده

بودن وجود دارد که درواقع یک سنگ آسیاب بزر  است و مردم از دیرباز به مقدس « داش
 . اندآن اعتقاد داشته

 گوید:پژوه اهل کمیجان در مورد این سنگ چنین میآقای محمد کمیجانی فولکلور
کهنه قلعه وجود داشت که  یک سنگ آسیاب بزر  و سفیدرنگ در ابتدای محله -

کردند این سنگ نگهبان روستا است و باور داشتند که آن سنگ مردم گمان می
گردد و های روستا میزنان در تمام کوچهشده و چر ها از جای خود بلند شب

جای خود ازآن بهکند و پسجا برقرار میامنیت و آرامش و آسایش را در همه
مردم در فصل بهار دریکی از روزها در . گیردجا آرام و قرار میبرگشته و در همان

های گساختند و دیکنار سنگ مزبور گردآمده و تعداد زیادی اجاق زمینی می
سوت آشی در خاتمه رنگ  .پختندمی 1بزرگی را بر سر اجاق گذاشته و سوت آشی

پس از پخته شدن آش، یک . شدسفید شیری داشت و بسیار خوب و خوشمزه می
آن . دادندکاسه از آن را به سنگ سفید آسیاب که در جای خودش آسوده بود می

 . اندداش نامیده آغ ها قبل به ناممحله را از مدت
 گویند:همچنین ایشان به سنگی دیگری به نام قارا داش )سنگ سیاه( اشاره نموده، می

درب ورودی مسجدکهنه، سنگ سیاهی به سیاهی  غربی و در آستانه در کنار دیواره -
ویژه زنان بدان اعتقاد شدیدی داشتند و در عصر روزهای قیر بود که مردم، به

با فطیرهایی که از قبل به همین نیت پخته پنجشنبه زنانی که نذرونیازی داشتند 
کننده تقسیم کرده و های مراجعهرفتند و فطیرها را بین خانمبودند، به آنجا می

  .[2پرداختند ]خود به زیارت آن سنگ سیاه می

                                                                                                                       
 آش شیر -1
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 داش آغ سنگ آسیاب قدیمی موسوم به

 
« لوویوئومیتو»به نام ای رشتهبرای بیان دقیق چیستی این اعتقادات و باورها، علمی بین

وئومیتولووی علمی است . شناختی پا به عرصه وجود گذاشته استشناسی زمینیا اسخطوره 
است و زیربنای آن تا حدی  ...شناسی وشناسی، مردمشناسی، دینکه وامدار دانش اسخطوره 

 ها، گاه حاوی اطالعات بسخخیاراین اسخخطوره. گذرداز رهگذر شخخناخت جامعه موردمطالعه می
ها و انواع فرسخایش و تغییرات فیزیکی و شیمیایی  ها، گسخل ها، سخیل باارزشخی درباره زلزله 

شخخناسخخی مناطق و ای را در شخخناسخخایی تاریخ زمینهای مفید فایدهباشخخند و دادهزمین می
توانند یاور خوبی در درک تاریخ و فرهنگ مردمی باشخخخند که آورند و مینواحی، فراهم می

مسخخخئله مهم در علم . اندداشخخختهیات را در دل و حافظه خود زنده نگههخا و روا داسخخختخان 
، شخناسی است وئومیتولووی، انگیزه ایجاد این اسخاطیر و زمینه پدیدآورنده آن ازلحاظ زمین 

 . علت تشکیل عارضه و باورهای شفاهی مردم پیرامون آن، از مباحث مهم این عرصه است
طه بسیار نزدیک و تنگاتنگی با محیف طبیعی خود بشر از آغاز خلقت تاکنون، همواره راب

در پی این رابطه دوسویه، او همواره . داشته و از آن متأثر گردیده و بر آن اثرگذار بوده است
در پی شخخخنخاخت محیف پیرامون خود بود و برای شخخخناخت و درک محیف و هر آنچه در  

که در نظر انسخخان امروز،  جسخختگردید، از روش و ابزاری بهره میطبیعت با آن مواجه می
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ها و هرچه که در طبیعت به چشخخم اندازها، مکانچشخخم. نمودسخخاده، کودکانه و ابتدایی می
. انگیختنمود و گاهی هراس او و گاه کنجکاوی وی را برمیخورد، نظر وی را جلخب می می

ن جای زمیاندازها و اشخخخکال متجانس و نامتجانس و آنچه بر جایوی برای تحلیل چشخخخم
گیری از آن، گرفت و با بهرهدید از اسطوره، داستان و افسانه یاری میمحل زیسخت خود می 

تحلیلی که در ورای ظاهر . دادتحلیلی هرچنخد غیرعلمی امخا در نظر خود موجخه، ارائه می   
بخشی از این تفاسیر با اعتقادات مذهبی مردم . گون، حقایقی نیز در بطن خود داشتافسانه

خورده اسخخت که هزاران سخخال با ر  و پی انسخخان بدوی عجین ی ایشخخان گرهو فرهنگ بوم
همان دینی که . های کهن و باورهای بعضخخاً خرافی وی داشخختگردیده بود و ریشخخه در دین

 . [3کرد ]بینی و دنیای او را تعریف میجهان
وجه ورکلی تطها و یا بهگذاری اسخامی کودکان ایل برچلو با استمداد از صخره بنابراین نام

های پیرامونشان، هرچند بر اساس دانش امروزی بشر آمیز ترکان ایل برچلو به صخرهتقدس
رود و خرافی به نظر برسخد، بخشخخی از تاریخچه فرهنگی و فولکلوریک این ایل به شمار می 

 . نیازمند بررسی و کاوش دقیق برای درک چرایی این اتفاق است

 
 
 
 
 
 
 

 
 منابع
که جهت استفاده در اختیار « های میالجردفرهنگ نام»عبدالحسینی با عنوان یوسف [ جزوه آقای 1]

 . نویسنده این مطلب قرارگرفته است
 . کتاب فرهنگ کمیجان. 1356 ،.[ کمیجانی، م2]
 .شناسیهای زمینوئومیتولووی: پاسخی شفاهی به نادانسته. 1352 ،.طاحونی، پ ،.[ ناظمی، س3]

 . تخصصی علوم زمین -المللینخستین کنگره بینسی دومین گردهمایی و 
 نامه خاندان قاسمخانی[ شجره4]
 نامه خاندان بهادری[ شجره5]
 نامه ایل برچلو[ شجره6]
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 برچلو یهامیاز توپون
 یجانیکم غالمرضا

 

 
 وجود یو فراوان لیاصخخخ یترک یهامیمنطقه برچلو توپون یجایدر جا کهنیبخا توجه به ا 

 یرتو به عبا داکردهیپ یواوگان ارتباط معنو نیقرون مختلف با ا یدر پ یدارند که مردم بوم
بر  اند،شدهلیمنطقه برچلو تبد نیو سخخاکن رانیا یمعنو راثیاز م یها به بخشخ نامیجا نیا

د واوگان ارزشمن نیا یحفظ و معرف یخود در راسخختا یکه باهمت واال اسخت همه ما فرض 
الزم به ذکر است که در کنار واوگان . میخود انتقال ده ندهیآ یهاها را به نسلو آن میبکوش
 از یحضخخخور دارند که مربوط به مناطق ریز سخخختیدر ل زین یتات یهانام یجا یبرخ ،یترک

 از فهرسخخت شخختریمراتب بمنطقه به یهامیتوپون زانیم عتاًیطب. چهرقان هسخختند یروسخختا
 دیاما بدون ترد. منطقه هستند یو چند روستا جانیحاضر است که تنها محدود به شهر کم

 یگام ریز سخخختیارائخه ل 
توجه  یکوچک در راستا

 نیبخخه ا شخخختریهرچخخه ب
منطقخخه  یمعنو راثیمخ 

. شودیبرچلو محسوب م
 وهیبه ش ریز یهامیتوپون
 یهاو ثبت گفته یدانیم

مخخنخخطخخقخخه،    یاهخخالخخ 
 . اندشدهیگردآور

 
 

 
 جانینقشه منطقه کم
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 کمیجان( ) ارجینک

 ( 1یاستی بوالق) امیر قولئ
 فضل آباد( ) اوچ تپپه

 فضل آباد( ) اوردولو

 چهرقان( ) اوزوم دره

 سلوکلو( ) لئایده

 کمیجان( ) ایککئ یول

 انار( ) ایمام یالئ

 فضل آباد( ) آر  اوستئ

 کمیجان( ) آششاغئ باغالر

 یاستی بوالق( ) آششاغئ بوالق

 جان( )کمی آششاغئ چؤل

 انار( ) آششاغئ چؤل

 فضل آباد( ) آششاغئ چؤل

 کوت آباد( ) آششاغوالر

 کمیجان( ) آغ بوالق

 فضل آباد( ) آغ پان

 چهرقان( ) آغ داش

 وفس( ) آغ سو

 کمیجان( ) آغ گنبد باغالرئ

 کمیجان( ) آمارا یولئ

 انار( ) بابا گورگور

 کوت آباد( ) باتالق

 یاستی بوالق( ) باش بوالق

  2کمیجان()بایورالر 

                                                                                                                       
که در منابع نام اصلی روستایی یاستی بوالق:  -1

 . یاس بالغ ثبت شده است رسمی به صورت
 رنگ پایین کوه قلنجه )بایور = بایر( های سیاهتپه -2
 درویجایی که در آن شیرین بیان مییاننئ: بی -3

 یاستی بوالق( ) بوزاغان

 اسفندان( ) بوساد

 انار( ) بوالق باشئ

 کمیجان( ) بؤیوک بایور

 کمیجان( ) بؤیوک پئشک

  3فضل آباد()یاننئ بی

 چهرقان( ) پاماغارئ: پایین غار

 چهرقان( ) پیش قَلئی

 کمیجان( ) سئکئ قیهلتو

  4کمیجان()تیریَک 

 کمیجان( ) جاممال آباد چمنئ

 فضل آباد( ) جهانشاه قاپوسئ

 اسفندان( ) جولگور

 فتح آباد( ) جئیران قاچان

 انار( ) جئیران گئچن

 کمیجان( ) چال باغالر

 سلوکلو( ) چاناخلئ

 فضل آباد( ) چای

 کمیجان( ) چای ایچئ

 کوت آباد( ) چراغ باغئ

 5کمیجان( )چرگزی 

 یاستی بوالق( ) چینگیران

 انار( ) حاجئ ساالخان

 فضل آباد( ) لئؤحسن آباد چ

های مابین انار و ذاق آباد که در کنار زمینتیریَک:  -4
 آبراه تیریک قرار دارند

ای که قلعه قدیمی کمیجان بر روی چرگزی: تپه -5
 آن بنا بود
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 1کمیجان() حمزه اؤلن

 فضل آباد( ) خالوق قاپوسئ

 فتح آباد( )سئ( سئ )محلهخان مله

 فضل آباد( ) خرمنلر

 کمیجان( ) خلج یولئ

 انار( ) خننَک

 2چهرقان( ) خورن آباد

 کمیجان( ) داش کؤرپئ

  3کمیجان()داش کؤرپئ 

 انار( ) دالئ چای

 فضل آباد( ) دام اوسته

 چهرقان( )دانه )دهنه( 

 فضل آباد( ) دره قیراغئ

 کمیجان( ) سئدگیرمان دره

 کمیجان( ) دمیر قیه

 فضل آباد( ) دنه باشئ

 کمیجان( ) دو ازگه

 کمیجان( ) دوققوز چای

 چهرقان( ) دونقوز دره

 انار( ) دیبکلئ قیه

 کمیجان( ) راضا بوالغئ

 انار( ) قولئ چایئراضا 

 فتح آباد( ) زر آباد

 کمیجان( ) زیر آباد

                                                                                                                       
دست بین ذاق آباد های پایینحمزه اؤلن: به زمین -1

 گویندو کمیجان می
خورشید از طرف آن طلوع خورن آباد: جایی که  -2
 کندمی
داش کؤرپئ: پل سنگی ما بین کمیجان و فتح  -3
 آباد

 کوت آباد( ) زیزار

 چهرقان( ) زئوئستان )زمستان( دره

 انار( ) سارئ قطعه

 کمیجان( ) سکه قطعه

 کمیجان( ) سو باشئ

 یاستی بوالق( ) سولئ تپپه

 فضل آباد( ) سومووور یولئ

  4کمیجان()سیل بوالغئ 

 اسفندان( )سیلو )سیالب( 

  5چهرقان()سینه قَلئی 

 کمیجان( ) سئیفئ باغئ

 اسفندان( ) شَسن )شاه صنم( باغئ

 یاستی بوالق( ) شام آغا

 کمیجان( ) شاه تپپه

 کمیجان( ) شور بوالق

 فضل آباد( ) صفدر تپپه سئ

 کمیجان( ) ظهیرآباد

 فضل آباد( ) عزت دره سئ

 کمیجان( ) علیقلی بگ

  کمیجان() عیسی آباد سویئ

 فضل آباد( ) فتح آباد یولئ

 6کمیجان( )قَیرج 

 چهرقان( ) قا 

 فضل آباد( ) قا  دالئ

ای که آب آن منجر به از بین سیل بوالغئ: چشمه -4
 .شودها میرفتن زگیل دست

سینه قَلئی: کوهی که در باالی آن قلعه وجود  -5
 .دارد
های شنزار باالی حسن آباد و پایین زمینبه قَیرج:  -6

 .شودبایورالر گفته می
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 وفس( ) قار قاالن

 چهرقان( ) قار یاتان

 انار( ) قارا آغاجلئ

 کمیجان( ) قارا آغاجلئ باغ

 فضل آباد( ) قارا آغاجئ ایچئ

 یاستی بوالق( ) قارا بورون

 کمیجان( ) قارا تپپه

 فضل آباد( ) قارا تپپه

 فتح آباد( ) قارا تپپه

 کمیجان( ) قارا داغ

 انار( ) قارا زمین

 ( 1زیگاروله) قارا گؤل

 کمیجان( ) قارا قویون یولئ

 فضل آباد( ) قازوق چؤلئ

 انار( ) قاطور آپاران

 وفس( ) دره 2قافالن

 یاستی بوالق( ) قاالخلئ

 کمیجان( ) قاننئ باغ

 یاستی بوالق( ) قراوولخانا

 فضل آباد( ) پوشگقطعه 

 فضل آباد( ) قلعه

 کمیجان( ) قلعه آلتئ

 3کمیجان( )قوجوق 

 فضل آباد( ) قوررو چای

                                                                                                                       
 .تلفظ نام روستای والزجرد در بین مردم منطقه -1
جود و. قافالن در زبان ترکی به معنای پلنگ است -2

این توپونیم در منطقه به خوبی گویای این است که 
 .زیسته استاین حیوان روزگاری در منطقه می

ای در شمال حسن آباد و قیرج و قوجوق: چشمه -3
 .رالرپایین بایو

 کمیجان( ) قوش دره

 کمیجان( ) قول باغئ

 یاستی بوالق( ) قیزلر باخان

 فتح آباد( ) قیزلر قاچان

 یاستی بوالق( ) کاکا

  4چهرقان()کلله دئننانئی 

 انار( ) کلوان یولئ

 فضل آباد( ) کلوان یولئ

 کمیجان( ) کنگرلئ

 کمیجان( ) کهنه قلعه

 انار( ) کوتورگه

 فضل آباد( ) کوچه باغ

 چهرقان( ) کوچوک دره

 کمیجان( )سئ کوموزان مزرعه

 فضل آباد( ) 5کؤپک قیران

 فضل آباد( ) کؤینه باغ

 فضل آباد( ) کؤینه دگیرمان

 چهرقان( ) کئشه: رشتکوه

 یاستی بوالق( ) گدوک آغاجئ

 ل( وساوای) گروهان هاممارسئ

 کمیجان( ) گنگ کهریز

 فضل آباد( ) گونئی قاباغئ

 فضل آباد( ) گؤل

 کمیجان( ) گؤل ایچئ

کلله دئننانئی: کوهی که نوک آن مانند دندان  -4
 .است
حکایت است که روزی بر اثر بارش تگر  شدید،  -5

میرند و های گله یک چوپان در این منطقه میسگ
 .نامنداز آن پس این منطقه را کؤپک قیران می
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 انار( ) گؤل باشئ

 کمیجان( ) گؤللر

 کمیجان( ) مامود )محمود( بوالغئ

 یاستی بوالق( ) موغول دره

 چهرقان( ) میدان

 کمیجان( ) سئمیل تپپه

  1کمیجان()نَشمی 

 فضل آباد( ) دره سئنبی 

 کمیجان( ) نجارالر

 کوت آباد( ) نجف سئیزارئ

 کمیجان( ) نیلگیرد

  2چهرقان() نیوه کلالن

 انار() هچچه چای
 فتح آباد( ) جه درههج

  فتح آباد() جه درههج

  3چهرقان()ورگه دره 

 فضل آباد() 4الئرقیادو

 کوت آباد() 5یازولئ قیه

  6کمیجان()یال 

 آباد(کوت ) یالوغان

 انار() یانناخلوق

 کمیجان() یوخارئ چؤل

 انار() یوخارئ چؤل

 فضل آباد() یوخارئ چؤل

 کمیجان() یوخارئ حاصار

 کمیجان() یوخارئ محله

فضل آباد() یئتیم تپپه

  
 
 

  

                                                                                                                       
های بین سردارآباد و نَشمی: قسمتی از زمین -1

 .خسروبیگ
 .های کوهنیمهنیوه کلالن:  -2
 .های زیادورگه دره: دره دارای گر  -3
مصدر یادیرقاماق در زبان ترکی به معای از یاد  -4

. بررسی علت این بردن و فراموش کردن است
 .ذاری نباید خالی از لطف باشدگنام

 است که آبادکوتای در حوالی روستای نام منطقه -5
ت ن حیواناهای باستانی و نقوش کهنگارهدر آن سنگ
 .شودیافت می

 .یال: قسمت پایین تپپه چرگزی -6
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 سؤزلرییئرل  اصطالحالر و کوموزان بورچالی
 قاسمخانیاحسان 

 
 

اوخویخاجخاغینیز یئرل سخخخؤزلر ایلخک دفعه ائل بیلیمی    آشخخخاغیخدا  نوت: 
جو سخخایالریندا نشخخر اولموشخخدور، بورادا بیر داها -84و  75نین سخخینشخخریه

اونالرا ال گزدیریلیب، هم ده فارسخخجا ایضخخاحی دا عالوه اولموش، سونرا هر 
 بیر کیچک ایکی فایلی بیرلشخخدیریلرک، الفبا اسخخاسخخیندا سخخیراالنمیش و  

 . سؤزلوک کیمی آشاغیدا وئریلیر
نین بونو دا قید ائدک کی حرمتلی فولکلورچو جناب یوسخخف عبدالحسین

ده تخوپخالدیخغی بؤیوک بیر سخخخؤزلوک )میالجرد لغخخت و اصخخخطالحالر     
آنجاق بو سخخؤزلوگو بو اؤزل . الیمیزه چاتدی سخخی( سخخون گونلرده مجموعه

اومید ائدیریک گلن  .سخخایالریمیز اوچون حاضخخیرالماغا فرصخختیمیز اولمادی
 .یرک نشخخر ائده بیلکهمین سخخؤزلوگون اوزرینده ایشخخله سخخایالرین بیرینده

ین اوسخخخلوبویال تخانیش اولماق اوچون آقای  آنجخاق جنخاب عبخدالحسخخخین   
ر: دن بورادا نقل ائتمیشخخلطالح همین مجموعهاوچ لغت و اصخخ قاسخخمخانی
 DUVAQ دوواق قخاپما  ،DOLAN BACĖ بخاجئ دوالن ،BAYDAQ بخایخداق  

QAPMA . 
نین هامیسخخیاصخخطالحالرین و سخخؤزجوکلر بو قئید ائتمک الزمدیر کی: 

بو آنجاق . یوخالنیلمامیشدیرالزاما  سیمهایشلنمهایشلنیب، ده دیلده معیار 
و هابئله تلفظونکوموزاندا دا  ساییلماساالرسؤز یئرل بعضیلری سؤزجوکلرین 

 . دوشوندوکاوالجاغینی فایدالی اؤیرنمک معناسینی اورداکی 
 

 تحریریه هئیتی
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 برچلوهای کمیجان لغات و اصطالحات محلی
 

 یادداشت: 
لغات محلی که ذیال مالحظه خواهید فرمود، بار اول در دو قسخخخمت طی 

اینک ضخخمن . بیلیمی به چاپ رسخخیده بودنشخخریه ائل 84و  75های شخخماره
 توضخخیحات فارسخخی نیز بدان اضخخافه شده،بازبینی و ویراسخخت مجدد بعضخخا 

 سپس هر دو فایل تجمیع و بر اساس حروف الفبای آوایی مرتب و در قالب
 . شودیک لغتنامه کوچک در اینجا منتشر می

ن و واوگا"بنام  ترنخامخه بزر   یخک لغخت   الزم بخه ذکر اسخخخت کخه اخیرا  
دست ه ب تالیف استاد یوسف عبدالحسینی "اصخطالحات پیشینیان میالجرد 

نیاز به ثبت آوایی کلمات )با حروف التین( و سخخایر تنظیمات  رسخخید، که ما
در زمان محدودی که  انجام این مهم ،داشخخخت، با توجه به حجم زیاد کاری

های آتی بتوانیم این امیدواریم در یکی از شخخماره نبود، میسخخر باقی مانده،
یا اصطالح تحت  معهذا برای نمونه سخه واوه . مجموعه را آماده چاپ نماییم

 DOLAN دوواق قاپما و DUVAQ QAPMAبخایداق و   BAYDAQعنخاوین  

BACĖ  از ایشخخخان وام گرفته و من باب  دوالن بخاجئ را آقای قاسخخخمخانی
. آشخخنایی با سخخبک و سخخیاق کار آقای عبدالحسخخینی در اینجا آورده اسخخت 

موعه لغات و اصطالحات پیشینیان میالجرد در فرصتی امیدواریم اصخل مج 
 . تر به چاپ برسدناسبم

ر این لغات د استعمال یا عدم استعمال ذکر این نکته نیز مفید اسخت که 
 مورد کنترل قرار نگرفته لذا برخی از اینها ممکن اسخخخت زبخان معیار الزاما 

لوهای کمیجان و لغت صخرفا محلی نباشخند، اما از نظر آشنایی با لهجه برچ  
حائز اهمیت  ،ن منطقه دارندهمچنین معناهای خاصخخخی که این لغات در آ

 . است

 
 ت تحریریهیئه
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A 
ABĖ ZIPPOV 

 آبئ زیپپوو

  .آبکیالعاده فوقغذای فا:  -یئمکسولو چوخ 

شئررووا »دا آنالمدا بورچالیبو ایضاح: 
(ŞERROVA ») ایشلنیرده سؤزجوگو . 

ADUNALUQ 
 آدونالوق

ن پایالشیالگؤره اؤلولره آخشامی  پنجشنبه
 . جمعهشب خیرات فا:  -یئمک

. قلی+ آدینه = آدینالیق ایضاح: آدونالوق = 
 . كیمینبایراملیق 

AĞBƏNGİZ 
 بنگیزآغ 

 رویسفید فا:  -آداماوالن آغ دریسی 

ین كیمگؤردوگونوز آغیزیندا  بورچالیایضاح: 
  قالیبسؤزجوكده بو سسی نون ساغیر 

AĞIRŞAQ 
 آغیرشاق

 زانومفصل فا:  -مفصلیدیز 

AĞZĖ BUZLAMUŞ 
 بوزالموشآغزئ 

ون دؤزگسؤزونو كی اولور اطالق بیرینه الف( 
ینی یئمگكی شخص او ب( بیلمز وئره انتقال 

آیری همیشه و یئییر یاواش یاواش 
ایش یولالما دیر}فیالنکسئ دالیآدامالردان 

آدامنئ بوزالموش آغزئ بیر او دالوننان 
 بیلمز{ دییه  سؤزونئ

 
 
 

AĞZĖ BÜTÜN 
 بوتونآغزئ

 رازدارفا:  -كیپآغزی ساخالیان، سیر 

AĞZĖ GUVALA 
 گوواالآغزئ

یانی ون اولسیئکه آغزی كی دئییلیر بیرینه 
 اوزاق)ادبدن آغزینی اوخشادیبالر گوواالیا 

فا: دهان گشاد )لفظی  -تئرمین(بیر 
 آمیز(توهین

ALAÇƏRPOV 
 چرپووآال

فا:  –بیرلیکده و یاغیش یاغما یاغما قار 
 . بارش توأمان برف و باران

ALAPULA 
 پوالآال

 قاراو آغ دریسینده حیوانالرین بوال،  -آال
 نقشاوالن تشکیل لردن لکه

ANAC 
 آناج

به مرحله بعد از جوجگی كبوتر آناج 
 گویندمی

ARAQATAN 
 قاتانآرا

ه بدو فا:  -آپارانآرادان لری رابطهساالن، شر 
 زنهم 

ARAVURAN 
 ووران آرا

ه بدو فا:  -آپارانآرادان لری رابطهساالن، شر 
 زنهم 
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ARƏK-BARƏK 

 کبار-کآر

 خبرچینفا:  -گزدیرنسؤز 

ARTUM 
 آرتوم

حجیم ده درجهنه سونرا دملییندن دوگونو 
}بو ریع فا:  -دئییلیرآرتیم اولماسینا 
آما بیریسئ بو یوخ آرتومئ هئچ دوگونیی 

 دئ{آرتوملی

ASTANSANCAN 
 سانجان()آستانسانجان آستدان

 دارد تلخی زبان كه كسی فا:  -دانیشانآجی 

ASTAYAVAŞ 
 1یاواشآستدا

، كاهزیر آب فا:  -یئریدنسو آلتدان سامان 
 موذی

ATTULAN DÜŞƏN 
 دوشنآتتوالن 

 ملخفا:  –چکیرتگه 

AZƏZİL 
 زیلآزَ

منا شادیمیشدئ }منه . بالتکلیففا:  -آوارا
اولمادئ خبر هئچ آمما جک، گلهبیزه 

 {قویدئزیل آزَبئله ده منئ نن سینبیله

BAXAR KÖR 
 کؤرباخار 

فا: فرد . یوممازگؤزلرین كی آدام كور بیر 
 . مبتال به بیماری آب سیاه

 

                                                                                                                       
 
 

BAYDAQ 
 بایداق

ه ی تزئـیـن شدبوته. بـیـرق، پرچم، علم، لَوا
های رنگی كه آن را به دست پسر با پارچه

سوار استر دادند و او را نابالغی می
آهنگ نموده و خرج عروسی شامل آرد، پیش

ی داماد را از خانه ...روغن، برنج، دام زنده و
ی عروس خانواده. بردندی عروس میبه خانه

با گرفتن آن بوته انعامی به آورنده بایداق 
 . دادند )یوسف عبدالحسینی(می

B 
BİCƏ 

 بیجه

 ولرده جملهسانکی آنجاق . اولمالیدیربیرجه 
یجه}ب.دییشیلیرآنالمی قارغیشالرمیزدا  خصوصا
 {( ...کهامیدوارم  ...که)الهی سین گؤرمهخئیر 

BİXLĖ 
 بیخلئ

 طوربه تمام، فا:  -بوتونهامیسئ، بوتؤوو، 
چ هئدا خرجلدیم پولالرومئ }بیخلئ . كامل

ئ بیخلیسگیلیی }عمیم}، . یوبقالمینه 
 بیزدیدیلر{شامنا گئجه دونئی 

BİRDİNƏ 
 بیردینه

. همسر پشت مدام، یکسره، فا: دالبادال 
استخره! آپار منئ دییی بیردینه }اوغالن 
 دییی{ دیدیگین اؤز بیردینه 

BIZ 

 بیز
قابی آیاق كی آلت بیر كیمین شیش 

 درفش فا:  -گلیرایشینه لرین تیکن

شود، حال آن که در میالجرد و کمیجان و برخی روستاهای برچلو از واوه آست استفاده میدر شهر  -1
 . گرددبرخی دیگر از روستاها از واوه آلت استفاده می
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BOQQULLAMAQ 
 بوققولالماق

اوجاق سسی سویون قاینار بیر پیققیلداماق، 
ویون سقاینایان آلتیندان یئر یا و اوستونده 

 كردن  قلقل فا:  -حالتی

BORMAQIRƏN 
 نقیرَبورما 

بیر اوچون دوغراماق یئمگین مال و حیوان 
یر ب وكؤتوگوندن آغاجین بیر آلت بو . آلت

فا: . اولوبتشکیل سیندن تیغهاوراق 
ای متشکل از تنه درخت و تیغه داس وسیله

 . برای خرد كردن علوفه

اوت یابانجی یا و یونجا بیچمیش بورما ایضاح: 
بورما گؤره: یه شاهمرسی. دئییلیرسینه دسته

ی بنددستهبرای كه سبز علف از است بندی 
 . شودمیاستفاده شده درو ی هاساقه

BOY 
 بوی

 . سیبیتکیشنبلیله 

و الترک لغاتدیوان سؤزجوک بو ایضاح: 
 . گلیبده لرینده سؤزلوکسنگالخ 

BUD 
 بود

برتر، فا:  -اوستونباش، اوالراق: صیفت 
 ننبیرینبیرئ اوغالنالرئ }عمیم . سرآمد
 اوغلومنئ{بؤیوگ  اوغلومبود }منیم بود!}، 

BUKABUL 

 بوکابول

یر ساییلیامان نوع بیر و آتماجا سؤزجوک بو 
ینا فا: كور، ناب. آنالمیندا« نابینا()فا: كور »و 

باخاراق لره سؤزلوکآنجاق . )نوعی توهین(
 . ریکگلیقارشی قارشییا آنالمال فرقلی تام 

 دربوكاوول=بوخاوول=خوانساالر؛ شاهمرسی: 
به رتآذربایجان و میانه شرق در ایلخانی دوره 

هلوان پ= بوكا سنگالخ: . فرماندهاز بعد نظامی 
فایق خود امثال بر كه گویند را گیر كشتیو 
 . باشدب غالو 

بیلسین اوال كی دوشونرم بئله ایضاح: 
 كیمین« آتماجا»سؤزجوک بو گئتدیکجه 
بوكاوول آداما أتَنه بیر یانی ایشلنیب 
 آز ساوادلیایندی كی نئجه . دئییرمیشلر

 دئییرلر! دكتر اونا ساالندا أله بیرینی 

BURKUM 

 بورکوم

 . جادهپیچ فا:  -سیدؤنگهجاده 

BURKUM-BURKUM 

 بورکوم -بورکوم

ورچالی ب. آلینیبفعلیندن بوركولماق ایضاح: 
علی فبورخماق نین بعضی یئرلرینده ماحالی
 . دئییلیربوركماق یئرینه 

 پیچ در پیچ فا: بوروق، -بوروق
 

C 
CEYDAQ 

 داقیجئ

 فا: سر به هوا - وقیسو یباش 

CƏRCİK 

 جرجیک

  رانكشاله فا:  -چکنبوی 
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Ç 
ÇAY SÜZƏN 

 چای سوزن

 فا: صافی چای

ÇƏRƏZ 

 زچر

لن یئییقوناقلیقدا و چاغی گئجه آلما، آغیز 
 تنقالتفا:  -( ..وبادام )قوز، یئمکلر 

ÇİBAN 

 چیبان

 -وزهچیعفونی بیر یئکه اوالن آلتیندا دری 
 كورکفا: 

ÇİÇƏK 

 چیچک

 مرغانآبله فا: 

ÇIĞIN 

 چیغین

لری بوخچا، قوجا قادینالرین لچکكیچیک 
 وچکفا: بقچه ك –سینده دوگونلنمیش پول گوشه

ÇIĞIN - ÇIĞIN 

 چیغین -چیغین

كم ذره، ذره فا:  -خیردا-خیرداباالجا، باالجا 
چیغین  –}یخچالئ دولدوروب چیغین . كم

 {غذاالردان
ÇILAS 

 چیالس

 پرروفا:  -اوزلو
 

                                                                                                                       
 

ÇİLDƏR 
 چیلدر

اال بآسالنان سالخیمیندان اوزوم زینگیله، 
های فا: هر یک از خوشه –سالخیمالر 

 . كوچک تشکیل دهنده یک خوشه انگور

ÇİLƏKKE1 
 چیلَککئ

باالجا یا چؤپ -چؤزتوكولموش یئره 
 . خاشاکو خس فا:  -آغاجالر

ÇÖLMƏK SUYĖ 
 سویئچؤلمک 

 دیزی آبگوشت، فا: پیتی، 
 

D 
DAĞARCUQ 

 داغارجوق

اق ساخالمیاغی ساری مثال لر شئیلی یئمه
 –محفظه بیر اوالن دریسیندن داوار اوچون 

ای از پوست گوسفند برای نگه فا: محفظه
 . داشتن مواد خوراكی

DALAVA 

 داالوا

بیر قاپیلی اوالن ایچینده دووار دیالب، 
لری یئمکفرقلی ایچینده اونون كی محفظه 
ای دردار در فا: محفظه –میشالر ساخالیار

دل دیوار كه در داخل آن مواد خوراكی 
 . كردندنگهداری می

دل » دئییمیفارس بو گؤره باخیشا بیر ایضاح: 
ا باخانداونا كی یئر او یانی . اولمالیدیر« آبه

یر ببو كی البته . دوشرسویا آغزی انسانین 
 . لیبائشیدیدیلیندن عوام و دئییل سؤز یقین 

 1- Büyük Türkçe Sözlük: çelik,-ği: 1. Kısa kesilmiş dal. 2. Kök salması için yere dikilen dal 
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DANDANA 
 دانادان

 خاندانبزرگ فا:  -بؤیوگوطایفانین بیر 

 بزرگبزرگ = دان دان شاهمرسی: 

DAŞLAMAQ 
 داشالماق

داشینی محصوالتین أكینچیلیکده 
فا: جدا كردن  –دئیلیر داشالماق دؤشورمگه 

 . سنگ محصوالت كشاورزی

DEŞİLMƏK 
 دئشیلمک

كردن سرباز فا:  -وئرمگیآغیز چیبانین بیر 
 كورک

DƏC 
 جد

فا:  چیلخا سؤز -2قابیقدان چیخمیش دنه 
صاف و پوست  -2دانه از غالف جدا شده  -1

 كنده )كالم(

}اونیی یانوننا دانوشما، سؤزئ دج گئدر 
 قویار بونیی اونیی اتگینه{

دؤگركن بوغدانی ایضاح: بیچیلمیش 
ؤلونور: ببؤلومه ایکی بوغدا ده مرحلهبیرینجی 

كی كؤتله  -2و دیر سیدنهبوغدا كی دج  -1
 . دیرقاریشغیسامان و سی دنهبوغدانین 

 
DƏLLƏK 

 للَکد

فا:  –دئییلیراوشاغا بیر انرژیک و شیطان 
 . كودک پر انرژی وشیطان

DƏMİR DÖMMÜK 
 مموکؤددمیر 

 داركوبفا:  -دلنآغاج 

DƏRMƏK 
 درمک

)فا: آنالمیندا بیچمک اكینچیلیکده الف( 
)فا: آلماق سویون زادین بیر ب( چیدن( 
اوستونه اوت تویوقالرئ } .كردن(آبگیری 

 در!{سوالرون قاباق توتماقدان 

DƏSTARXAN 
 دستارخان

بیر . دستار+خوان= دستارخان . سفرهفا: 
 . نیرایشلیئرینه )سفره( خوان كی  دستاردیر

DƏYİK 
 دَییک

نین بیریأكینچیلیکده پولدور بیر دییک 
 فا: پولی –وئریلیر اونا اوالندا اجاره زمینی 

كشاورزی كشاورز به او  كه بابت اجازه زمین
 . دهندمی

DİB 
 دیب

 دیگته فا:  -قازماق
DİBƏK 

 دیبک

 هاونفا: 
DIGIR - DIGIR 

 دیگیر -دیگیر

گولنده خاالم }منیم  -زنانغلت فا: 
 {گئدریاش دیگیر  -دیگیرگؤزلریندن 

گؤره سؤزلوگونه شاهمرسی ایضاخ: 
و آنالمیندا خوردن غلت « دیگیرلنمک»

بو ؤرونور گكی بئله . دئییلیریه وردنهدیگیر 
ده دئییمبو یالنیز آغیزیندا  بورچالیفعل 

آغزیندا اهالی یئرلی چونکو قالیب 
 . ایشلنیرآنالمدا بو فعلی  "قیریلالنماق"
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DİŞLAN PİŞİK 
 پیشیکدیشالن 

آمیز كه فا: اصطالحی توهین –قابان دیش 
های نیش بلند اطالق به فرد دارای دندان

 . شودمی
DOLAN BACĖ 

 دوالن باجئ

های دوران كودكی دختران كه بازی یکی از
چرخیدند و با آواز شعر چنین به دور خود می

خواندند: دوالن باجئ، تخته باجئ، شعر می
خواندند منه وئرسَن، گول آغاجئ را می

 . )یوسف عبدالحسینی(

DOQQULLAMAQ 
 دوققولالماق

. زدنغر كسی سر بر فا:  -دئیینمک
 {.دوققوللیشوما بامنیم دورالئ }یوخودان 

DUVAQ QAPMA 
 دوواق قاپما

روز پاتختی یعنی روز بعد . مراسم پای تختی
از شب زفاف برای بازگرداندن عروس به 
زندگی عادی، خانواده عروس و داماد طی 

رنگ( یا مراسمی لـککئ )روسرس سرخ
داشتند و آن ی عروس برمیدوواق را از چهره

عروس روی سر . كردندرا چهار تا می
گذاشتند و پسرک نابالغی، با دو تکه می

چوب دو بار لککئ را از روی سر عروس 
داشت و دوباره روی سر عروس برمی

گذاشت و دفعة سوّم آن را برداشته و فرار می
عروس برای باز پس گرفتن دوواق . كردمی

كرد و به جای چند گام پسرک را دنبال می
، مپسرک با گرفتن انعا. گشتخوش برمی

لککئ را به عروس پس  ...خلعت، جایزه و

رسد این رسم برای آن به نظر می. دادمی
بوده است كه بعد از شب ذفاف، محمل برای 
باز گشت عروس به زندگی عادی فراهم شود 

 . )یوسف عبدالحسینی(
DÜK-DÜK 

 دوک -دوک

دوک چوخ }احسان نا . غرغروفا:  -دئیینگن
 مئیندا )بورچالیمئینیمیزئ آدامنئ دوک 

بیری }ییدئ! دئییلمز( بئیین و دئییلیر 
 «!{قوخدئمئینیم »دئییلیر دانیشاندا چوخ 

DÜLÜM 
 دولوم

 غازیفا:  -لقمهبیر یئکه بَلله، 

DÜŞÜŞMƏK 
 دوشوشمک

شدن عجین شدن، اخت فا:  -یوووماق
ق غریبچیلیبیزده گونلر اول اوغلئ باجوم }
  دوشوشدئ{گئد به گئد آما یردئ ائل

 

Ə 
ƏLEBOL 

 بولألئ

 بخشندهفا:  -آچیقألی 
ƏLƏSƏY 

 سَیأله

سد یمنظر به چنین  -گویافا:  -سانکیسان، ائله 
 {سایمی!منئ كس هئچ اؤوده بو سی }أله. كه

ƏLUSULLU 
 اوصوللوأل

ایش هر كی دئییلیر آداما بیر مهارتلی، 
 مهارتبا فا:  -گلیرألیندن 
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ƏT ACCĖ 
 ات آججئ

 آدم گوشت تلخ، آدم زشت منظر

ƏT PAYĖ 
 یپایت ا

-دنو أت یئییلن یانیندا یئمگی پیتی 
 گوشتفا:  -دوگولوسو)حبوباتین( دؤشون 
 كوبیده 

ƏTECANLĖ 
 جانلیاتی

 چاقفا:  -كؤک
ƏTƏNƏ 

 تنها

ا: ف -انسانبیر ین گلمهلیندن اایش هئچ 
 . چلفتیپا و دست 

باالسی داوار زامانی دوغولماق تنه ا ایضاح:
بیر و بو دئییلیر )جفت( یه پردهچیخان ایال 

 ساییلیرتشبیه 
ƏYƏLƏNMƏK 

 نمکهلیها

تصاحب فا:  -چیخماقصاحاب لنمک، یییه
بانک دئ هبیلموئره  بانکا}وئرجگین . كردن

 لننئ{ یهااؤوونئ 
ƏZGƏ 

 زگها

 درختشاخه فا:  -بوداق
ƏZİLGƏN 

 زیلگنا

 لوس فا:  -اوشاقازیلن اركؤیون، 

 

                                                                                                                       
 
 

G 
GADANNAN 

 گاداننان

}منیم دیزم . فا: هر از گاهی -آراسیرا
 گاداننان كیتلنر{

GƏNCƏFƏ 
 گنجَفه

كومود شکیلینده اوالن بیر محفظه كی اونون 
  .لر ساخالنارایچینده پالتار و باشقا شئی

GƏNGEBOL 
 بولگنگئ

 اویغونب( فراخ( )فا: محوطه بیر آچیق الف( 
  .گشاد()فا: پالتار اوالن بؤیوک سایزدان 

گؤردوگونوز سینده شیوهكوموزان ایضاح: 
سؤزجوكده بو سسی نون ساغیر كیمین 

 قالیب 
GƏNZ 1 

 گنز

فا: انتهای مجرای  -بوغازین چوخور یئری
}گنزیم قوخدئ: بو دئییم بیر یئرده . تنفسی

ایشلنیر كی بیر باغلی و اوزو اورتولو 
نی بیر پیس قوخو باشینا محوطه

 گؤتورسون{
GİLDİR 

 گیلدیر

 فا: گرد-قیری
GİLDİR GÖZ 

 گیلدیر گؤز

 گؤزو قیری اوالن بیر اوشاق
 

 
 

ئله کیمی تلفظ اولور ا« گنگیز»سینده بو سؤزجوک ساغیر نون ایله و همدانین باهار بؤلگه -1
 . دئییرلر« دنگیز»کی دنیز یئرینه ده 
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GOBBAZ 
 گوبباز

 فا: غربتی، دوره گرد
GOVGOVAN 

 گووگووان

 فا: خرمگس -ائششک آریسی، موزاالن

GÖVCƏ QABAR 
 گؤوجه قابار

فا: دمَل،  -میش چیبانیئکه و آغیز وئرمه
 كفگیرک

GÖZ OTU 
 گؤز اوتو

 فا: چشم غره
GÖZÜDƏL 

 لگؤزود

 یونگول و شور گؤز آدام
GÜCƏNGÜC 

 گوجگوجن

گوج عمیم }گوجن. فا: به زور -زوران گوجان
نن قاچدوم دیییردئ ناهاردا گرک ألین

 گئدک بیزه{ 
 

H 
HAMMARA 

 هاممارا

دا هله بیر }یخچال. فا: خیلی زیاد -چوخ
 {.هاممارا تویوق أتیمیز وار

 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 

HÖBƏRƏ 

 هؤبَره

}فیالنکس ائله هؤبره آدامنئ . فا: ساده دل
 بیلر{ 1 بیر اوشاقدا اونئ آلالدا

HÜL 

 هول

فا: كسی كه موهای  –ساریشین بیر انسان 
 . زرد و بور دارد

 

İ 
İÇƏRĖ ÖV 

 اؤوایچرئ 

 اندرونیفا: 
İG  

 ایگ

 ریسینخدوک فا: 
İG ƏGİRMƏK 

 أگیرمکایگ 

 كردنریسی نخفا:  -چئویرمکایپه یونو 
İNGƏ 

 اینگه

 . ركبنارو، فا: 

نون ساغیر كیمی گؤردوگونوز  -1ایضاح: 
قشقایی  -2قالیب سؤزجوكده بو سسی 

« اینگه»یئرینه )سوزن( ایینه دیلداشالریمیز 
ؤزجوک سایشلدن بیز بیلسین اوال دئییرلر، 
معناسی كی اولسون سؤزجوک عینی 
 . اولوبمتحول 

 
 
 
 
 

ی لرده گؤرونور کلری ایلخه او فعخخل بورچخالی آغیزینین بیر اؤنملی فرقی آذربخایجخانین چوخلو بؤلگخه     -1
لرده یئرینه بو قیسم فعل« دا»و « دات»کوموزاندا . لری گلیرشخکیلجی « داماق»و یا « داتماق»سخونوندا  
 اؤرنک اوالراق: . سسی ایشلنیر« ل»مشدّد 

آلخداتماق اولور آلالدماق، خورولداماق اولور خورولالماق، زوققولداماق اولور زوققولالماق، ویزیلداماق اولور  
 . ویزیلالماق و
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İNGƏ VURMAQ 

 وورماقاینگه 

 زدن نارو فا: 
 

K 
KALA 

 کاال

 میش یئرأكیلمه
KƏSMƏK 

 کسمک

. الف( فا: بریدن ب( فا: حرف تلخ زدن
ر دیل}بعضئ آدامالر بیلمیرم نییه بئله

 { 1دانوشاننا آدامئ كسللر
KİTLƏMƏK 

 مککیتله

}منیم دیزم . فا: قفل كردن -الماققیفیل
 گاداننان كیتلنی{ و }قاپونئ كیتله{

KOLLA 
 کولال

قوجا آدمالرین قوجالیغینا گؤره دالالریندان 
 فا: قوز -چیخان كؤششک

KOPPULA 
 کوپپوال

: فا -باالجا بیر مخزن بوغدا ساخالماق اوچون
 كندوی كوچک نگهداری گندم

KÖTƏLƏ 
 کؤتَله

اكینچیلیکده دریلمیش بوغدانی دؤگركن 
 ده بوغدا ایکی بؤلومه بؤلونور:بیرینجی مرحله

                                                                                                                       
 
 
 
 

كؤتله كی  -2دیر و سیدج كی بوغدا دنه -1
 دیرسی و سامان قاریشغیبوغدانین دنه

KÜƏ BEL 
 کوله بئل

 فا: بیلچه -باالجا بئل
KÜFKƏ 

 کوفکه

 فا: كپک -كیف
KÜFKƏLƏNMƏK 

 لنمککوفکه

 فا: كپک زدن -مکكیفلهمک، كیفسه

KÜLƏ ÇARŞƏMMƏ 
 کوله چارشممه

فا: چهارشنبه  -سیایلین سون چارشنبه
 سوری

KÜSƏGƏN 
 کوسگن

 فا: قهر قهرو -تئز كوسن آدام
KÜSSÖV 

 کوسسؤو

بیر اوزون آغاجا دئییلر كی اونونال تندیرین 
 ییب اودون شدتینیاودونون یئر به یئر ائله

 . تنظیم ائدرلر
 

L 
LALAMAŞ 

 الالماش

فا:  –پلتک، دانیشاندا دیلی توتوالن انسان 
 . كسی كه لکنت زبان دارد

 
 
 

. ریلییمشدد دئ« ل»آنجاق  ریلمییدئ« ر»چاتاندا  نهیسخسخ  « ل» یسخسخ  « ر» ندایزیآغ یبورچال: الف -1
 . اوچون: کسللر، گئدللر، گؤرللر، دوزللر  الیم

 یسس« د»چاتاندا  نهیتیصائ« د» یلرسس« ن» ای« م»سخؤزجوگون سخونوندا    ریب ندایزیآغ یبورچال: ب
 . اوالر دانوشاننا شاندایاوالر دامنا، دان دامدااؤرنک: . ریلییدئ« ن» نهیئری
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LAVAŞUN 
 الواشون

الواشین اكینچیلیکده بیر آلت ساییلیر كی 
خرمنده دؤگولموش بوغدانی یئله وئرمک 

بوتون مركزی اوستان . اوچون ایشه گلیر
توركلری یاواشون و بونا اوخشار سؤزجوكلری 

فا: ابزار چوبی مورد . اشلدیرلربو آلت اوچون 
استفاده در خرمنکوبی برای باد دادن 

 . محصوالت كوبیده شده

زجوگو سؤ« یابا»ایضاح: دیل دنیز كیتابیندا 
لی بو آنالمدا گلیب بلکه بو سؤزجوكلر ایلگی

 اولسونالر، بلکه یوخ!
LƏNTƏ 

 لنته

 حددن آرتیق كؤک اوالن بیر انسان
LİT 

 لیت

 فا: لجن فاضالب
LÖT QARUN 

 لؤت قارون

 فا: شکمو  -یئییمجیل
 

M 
MƏLƏMƏZ 

 مزمَله

 .فا: رو به احتضار -اؤلوم حالیندا بیر انسان
 «تحقیر اوچون بیرینه دئییلیر»

ایضاح: بئله دوشونورم كی بو سؤزجوک 
ینه مگنحیف بیر انسانین سسینی داوار مله

 . اوخشاردماقدان حکایت ائدیر
 
 

MƏNƏXƏ   / MƏLƏXƏ 

 خه/ مله خهمنه

فا:  -منه گؤره، بئله سانیردیم، بئله دوشونوردوم
 خه بوكردم}منهتصورم این بود كه، فکر می

نن ایشیدمیشم دیمه قارداشیی سؤزئ سن
 بونئ منه دیمیشدئ{

MƏNSIDMƏK 

 منسیدمک

 سینه}هر نه دانوشورام بیله. فا: وقع نهادن
 {هئچ منسیدمی!

MƏZBUT 

 مزبوت

فا: شدید، محکم  -شدتلی، محکم
ده توتوب مزبوت }اوغورچوالرئ كوچه

}قاتوغئ مزبوت چاخال  ،دؤیدیک!{
 پورتوک اولماسون{ -پورتوک

MICIRĖ 

 میجیرئ

آغاجدان اوالن باالجا بیر صاندوق سند 
فا: صندوقی چوبی برای  –ساخالماق اوچون 

 . نگهداری اوراق مهم
MİTİK 

 میتیک

تحقیر اوچون بیرینه ». فا: ریزه میزه -باالجا
 « دئییلیر

 

N 
NƏDDUM 

 ددومنه

 فا: ندید بدید -میشگؤرمه
 



 

 167 
 

NİYƏ 

 نییه

اوزون بیر آغاج كی اوجوندا بیر میخ 
فا:  .سانجیبالر و ائششگی اونونال یئریدیرلر

چوبی برای هدایت حیوانات كه در نوک آن 
 . یک میخ فرو كرده باشند

NİYƏLƏMƏK 

 مکلهنیه

تحقیر اوچون ». انجام كاری كردن فا: وادار به
 . «بیرینه دئییلیر

 

O 
ODLAŞMAQ 

 اودالشماق

پیس قارالماسی  (...ویارپیز )ریحان، نین گؤیرتی
فا: سیاه شدن  –گؤره ساخالماغا دورومدا 

  .سبزیحات در اثر نگهداری در شرایط نامناسب
OXLOV 

 اوخلوو

نوع وردنه  وردنه فا: یکبیر اوزون و آز ائنی 
 باریک و دراز

 
OXUDDURMAQ 

 اوخوددورماق

ن آقر( الفایشلدیریک: فعلی بو یئرده ایکی 
شبیه ب( اوچون( اؤلو )بیر اوخوددورماق 

 خوانیتعذیهفا:  -اوخوتدورماق
OYNARBAŞ 

 رباشاوینا

 بازیگوشفا:  -اویناغان
OYNAŞ 

 اویناش

 مرد فاسق 

Ö 
ÖKÜLLƏMƏK 

 اؤکوللَمک 

گریه هق هق فا:  -آغالماقاؤكور -اؤكور
 كردن

ÖLÜVAY 
 اؤلووای

فا:  -آدامبیر ین گلمهألیندن ایش اؤلووای، 
 چلفیپا و دست 

ÖRGƏNMƏK 
 اؤرگنمک

عادت )فا: آلیشماق ب( آلماق درس الف( 
دا او اؤرگنمیشدیک، سریاال }فیالن  -كردن(

 توكننئ{ 
ÖVDƏLƏMƏK 

 اؤودلمک

لرینی كؤپوكنین ساییرهو آش قاینایان قازاندا 
أكینچیلیک اوالن خرمنده گؤتورمک، 

ورمک گؤتایله أل ایکی اوزونو نین محصوالتی
  .فا: گرفتن كف روی قابلمه در حال جوش –

 

ÖVSƏMƏK 
 مکاؤوسه

 سینینیپوشونو )حبوباتین( دؤشون -دن
 آلماق ایله ترپتمک 

ÖKÜLLƏMƏ ÇALMAQ 
 چالماقاؤکوللَمه 

گریه كنان هق هق  -چالماقاؤكورتمه 
  .كندمی
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P 
PƏRPİ 

 پرپی

 تبرکفا: 
PƏRPİLƏMƏK 

 مکپرپیله

 كردنتبرک فا: 
PİN 

 پین

ا: ف –یئر قویدوغو یومورتا تویوغون نین، 
  .نشیندگذاری میمحلی كه مرغ برای تخم

PURSUQ 
 پورسوق

الف(غبغب، فا:  -ب(كؤکبوخاق الف( 
}در اصل نام حیوانی به نام . چاقب(خیلی 

رودک است كه در مواقع احساس خطر 
 . كند{شروع به متورم نمودن خود می

ی كدیر نوع حیوان آدیبیر پورسوق ایضاح: 
و ب. شیشیردراؤزونو دورومالردا لی تهلوكه
 آلتیندانبوغازی انسانین كؤک كی اوزدن 
 . اوخشادیبالرپورسوغا اونو چیخار بوخاق 

PURSUQLANMAQ  
 پورسوقالنماق 

 . آوردن، چاق شدنغبغب فا: 
 

Q 
QALLAQ ELƏMƏK 

 مکقالالق ائله

ین باشینا نوغول و پول تویالردا گلین و بی
 سپمک

QALQATAN 
 قال قاتان

 یاالنچی

QALVERƏN 
 قال وئرن

 یاالنچی
QANBAZ 

 قانباز

 . فا: فتنه انگیز –شر ساالن 

QANNAR BIÇAQ 
 قاننار بیچاق

 قانلی بیچاق فا: دشمن خونی
QANQA 

 قانقا

فا:  -ائششگین تزگی كی طبی مصرفی وار
 عنبر نسارا

QAR TOPPĖ 
 قار توپپئ

 . فا: گلوله برفی -سیقار گوللـه

QARUNPA 
 قارونپا

فا:  -ییرتقیئییمجیل، لؤت قارین، قارنی 
 شکمو

QATMAQ 
 قاتماق

الف( فا: تركیب كردن ب( فا: جهزیه 
دادن}فیالنکس قیزینئ أره وئرننه هر 

 سینه{زاددان قاتموشدئ بیله
QAX 

 قاخ

چوخور بیر یئره دئییلیر كی باهاردا قیشین 
قاری داغالردان و باشقا اوجا یئرلردن أرییب 
 ااورا ییغیشار، آنجاق آذربایجاندا گون آلتیند

محل  –فا: . یه قاخ دئییلیرقوروموش میوه
ها گودی كه آب حاصل از ذوب شدن برف

 . یابددر آن تجمع می
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ایضاح: سنگالخدا هر ایکی آنالمدا بو 
 . سؤزجوگه اشاره اولموشدور

QAŞQA 
 قاشقا

شوم، بدیمن، بیری كی آیاغین بیر یئره 
 . قویاندا اوردا بیر پیس حادثه اوز وئریر

دیلینده یازیالن سؤزجوكلرده  ایضاح: تورک
قاشقا سؤزجوگو آتین آلیندا اوالن بیر ایز 

بختیاریالردا  "چهارلنگ"بیلینیب آنجاق 
سؤزجوگو دقیقا شوم و بدیمن  "قشقه"

 . آنالمیندا قولالنیر
QƏLYAN ASTĖ 

 قلیان آستئ

 چؤرک، فا: صبحانه-چای
QƏYİN QUDA 

 قودا-یینقه

 خانواده همسریقودا فا: خویشاوندان -قایین

QIBIRDAQ 
 قیبیرداق

ن سینده ایشلنبو سؤزجوک آذربایجان توركجه
دا سؤزجوگودور آنجاق بورچالی "قیوراق"

  .فا: قبراق، تند و تیز –قیبیرداق دئییلیر 

ینده سایضاح: قیبیرداق ایستانبول توركجه
می كی "كیبیرداک"و تاتارجادا  "كیپیرداک"

 وار
QİBRƏ 

 قیبره

 فا: سوهان چوب یا آهن -قوورا
QİLLƏ 

 قیلله

لری )فا: حبه انگور( الف( گیله، اوزومون دنه
 سی فا: مردمک چشمب( گؤزون گیله

QIMIC 
 قیمیج

 فا: دنبالچه -حیوانین باالجا قویروغو

QINCIQ 
 قینجیق

سیز آداما نگول و شخصیتوقانجیق، ی
 . فا: آدم جلف و سبک –دئییلیر 

دیشی ایته  ایضاح: قینجیق یا قانجوق
 دئییلیر

QIRTMƏK 
 قیرتمک

فا: نیشگون گرفتن ب(  -مکالف( چیمدیکله
. جویی كردن، پس انداز كردنصرفه

}بویاننان اویاننان قیرتدمگینن بو ماشونئ 
 آال بیلدیک{

QIRXLIQ 
 قیرخلیق

فا:  –داوار یونونو قیرخماق اوچون بیر آلت 
 ابزار پیدن پشم گوسفند

QIZ YASTUĞĖ 
 یاستوغئقیز 

 فا: آفتاب -قایا كلری )شاهمرسی سؤزلوگو(
 . پرست، نوعی مارمولک

QIZDIRMAQ 
 [4قیزدیرماق]

دن گئچیردیم قونشئ اوغلئ منئ }كوچه
قیزدیردئ داشا{ و }شاپاالغئ قیزدیردیم 

، فا: به رگبار بستن –قوالغینین توزوننان{ 
 . پشت سر هم زدن

QİZİLCƏ 
 قیزیلجه

 فا: سرخک
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QODUĞABAZARLIK 
 قودوغا بازارلیک

. گانه، بچه بازیهای بچهفا: جای بازی
}اوشاق: دایی منئ ده اویونوزدا اوینادیی نا! 
دایی: گئچ اویانا اوشاق مگه قودوغا 

 بازارلیکدئ!؟{ 
QOROV 

 قوروو = ائوناوا

سیندن دوزلن شربتدیر كی اونا اوزوم شیره
ه فا: شربتی ساخت. بیر آز سیركه آرتیریالر

 . شده از شیره انگور و سركه
QORQODUQ 

 قودوق-قور

 فا: بچه مچه
QURTLANMAQ 

 قورتالنماق

لیق الف( فا: كرم خورده شدن ب( پاخیل
}دیشیم . مک )حسادت كردن(ائله

قورتالنوب هئچ زاد یییه بیلمیرم{ و }منیم 
 . گئتمگیمه قورتالنی{ 1دانشگایا

QÜZÜNKÜL 
 قوزونکول

ی ای برافا: وسیله –مک اوچون آلت اوتو آالق ائله
 . های هرز مزرعهوجین كردن یا زدودن علف

 
 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
SAQQĖ QARA 

 ساققئ قارا

 فا: بد عنق
SAQQURĞA 

 ساققورغا

فا: كنه ب( بیر اوشاغا دئییلیر كی الف( 
آناسیندان آیریلماز )فا: سریش، كنه، كسی 

 كه مزاحم دیگری است(
SEYNAQ 

 سئیناق

اوت اوستونده قیزاریلمیش بیر داشدیر كی 
ا: ف –اونو سوت ایچینه آتیب سوتو ایچرلر 

سنگی كه چوپانان آن را بر روی آتش سرخ 
حرارت اندازند تا با نموده، به درون شیر می

 . آن بجوشد
SEYRƏK 

 کسئیر

ا: ف -متراكم اولمایان توک و یا بیر آغاجلیق
 تُنُک

SƏGİRDAN 
 سگیردان

 . محل تجمع فضوالت حیوانی فا: هشتی،
 
 

 
 
 
 
 
 
 

سی ایله اوالن شکیلجی "گاه"ایله اوالن و « ها»آذربایجاندا فارسجادان کئچیریلن جمع عالمتی  -1
. یلیربو قیسم سؤزجوکلر بیر آز فرقلی دئی سؤزجوکلری تام فارسجا کیمین دئییرلر آنجاق کوموزان آغیزیندا

 اؤرنک اوالراق: 

 . دانشگاها گئدیرم اولور دانشگایا گئدیرم
 خوابگاها گئدیرم اولور خوابگایا گئدیرم

 دانشگاهدایام اولور دانشگادایام

 خوابگاهدایام اور خوابگادایام
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SƏNƏXƏ 
 خهسنه

سنه گؤره، سن بئله دوشونورسن؟ 
 ه؟جورینیكنی كه افا: فکر می -سانیرسان؟

خه من ماشون سورمکدن هئچ نه }سنه
لرده جاددهمن اوتتوز ایلدئ  آینامورام؟!

 {ماشون سورورم!

SIRINÇAQ 
 سیرینچاق

 لرفا: لیز، سر }قار یاغوب كوچه -زویولداق
و }بالوغالر ائله  {سیرینچاقدئ

سیرینچاقدوالر كئ آدامیی الیننن 
 قاچچولالر{

SOĞULMAQ 
 سوغولماق

 شدنتبخیر فا: بوغالماق اولماق، بخار 
SOVRUQ 

 سووروق

 فا: كوالک برف -قار كولگی
SÖZDƏGƏN 

 دگنسؤز

دوشر، دویغولو بیر انسان كی سؤز تئز دَیمه
 فا: زودرنج -اونو ائتکیلندیرر

SUK 
 سوک

ــه  ــیدوواریـن گوشــ ایرانین نظــامی . سـ
وشــه گ –بخشــلرینده بو دئییم ایشــلنیر فا 

 .  دیوار
SÜRTÜK 

 سورتوک

اوزو چوخ، بیر آدام كی اونو قاپیدان قوواالر 
 فا: پررو –باجادان گیرر ایچری 

 

SÜSÜLMƏK 
 سوسولمک

گوجونن اؤزونو بیر یئرده و یا منصبده یئر 
}گوجونن سوسولدئ بو شركته . مکائله

 آخوروننا اؤزونه بیر ایش تاپدئ{

SÜZGƏŞ 
 سوزگش

 فا: آبکش  -سوماق پاالن
 

Ş 
ŞAQQULDAQ 

 لداقوشاقق

ک دیر كی یونونه یاپیشیب برداوارین قئییغی
فا: جسم سختی كه از چسبیدن پهن  –اوالر 

های گوسفند به پشم آن و جذب آلودگی
 . آیدمحیطی به وجود می

ŞARA 
 شارا

یوغون ایپ )طناب(دن توخونان بیر تورا 
لر ائششکده اونونال دئییلیر كی أكینچی

دن بیچدیکلری بوغداالری خرمنه مزرعه
فا: طوری از جنس طناب برای  –آپارارالر 

 . حمل گندم درو شده از مزرعه به خرمن

ŞEYTAN TORĖ 
 شیطان تورئ

 فا: تار عنکبوت

ŞƏRMƏNNƏ ŞORBASĖ 
 شرمننه شورباسئ

بیر یئمگه دئییلیر كی چوخ مختصر اولسون 
و قوناق صاحابی قوناغی یانیندا اوتاندیرسین 

 . فا: غذای بسیار ساده –
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ŞİQQƏK ÇALMAQ / VURMAQ 
 شیققک چالماق / وورماق

 فا: بشکن زدن -چیلتیک چالماق
ŞİLİT 

 شیلیت

 فا: نشاء
ŞİŞƏGƏN 

 گنشیشه

 -لیافادهاؤزونه و مال و منالینا شیشن آدام، 
 ایفا: افاده

ŞİTİL 
 شیتیل

دوزسوز فا: لوس، بی نمک، تا  -سیرتیق، دادسیز
}بو كؤینک چوخ . حدودی جلف )در مورد لباس(

دن شیتیلدئ هئچ سنه یاراشمی{ و }فیالنکس
 هئچ خوشوم گلمز شیتیل آدامنئ{

ŞUVAQ 
 شوواق

  .فا: شوره سر، سفیدی وخشکی روی گونه -كپک
ŞUVAQ BAĞLAMAQ 

 شوواق باغالماق

 شوره بستن
ŞÜRDENG 

 شوردئنگ

 . ناودان -فا. نوودان

ایضاح: ائله گؤرونور بو سؤزجوكده ده ساغیر 
 نون )غنه نون( سسی قالیب 

 

T 
TAPLIYAN TARAQ 

 تاراقتاپلیان 

/ دفه فا: . آلتبیر گلن ایشه توخوماقدا قالی 
ت اسدفته معنی به دفتین دهخدا: . دفتین

 . باشدجوالهگان شانه كه 
TATULA 

 تاتوال

بو گؤره: سؤزلوگونه بهزادی . كاریكوفت فا: 
« داتورهیا و تاتوره »گرک سؤزجوک 
زهرلی و دلی بیر كی اولسون سؤزجوگو 

وره تاتگؤره: سؤزلوگونه عمید . دیربیتکی
‹ تاتولهداتوره، ›التینی[ از ]ماخوذ )اسم( 

[TĀTURE ] تیرۀ از ساله یکگیاهی
و بدبو، درشت، های برگبا بادمجانیان 

ی حاوكه سفید یا ارغوانی شیپوری های گل
باشیندا سوفره }بیرینی . سمّیای ماده

نم میتاتوال بو قوی  :دئییر لشندهعصبی
 {گئدسین!آشاغئ ن بوغازومنا

TAY 
 تای

بؤلومه ایکی آرادان كی دیر جووالبیر 
فا: جوالی كه به دو نیم تقسیم  –بؤلونوب 

 . شده باشد
TAYBAR 

 تایبار

ــلوارین اَیق ــه یئر }شـ ــایبــار یئر ب لرئ ت
 فا: لنگه به لنگه. تیکیلیب{

TƏPİLMƏK 
 تپیلمک

 اوچونمنصب بیر یا و یئرده بیر له گوج 
فا: خود را به طور در  –مکائلهیئر اؤزونو 

 . جایی جاكردن
TƏPİRTMƏ 

 تپیرتمه

ا باشیاورکیئمک، اوالن آشاغی كیفیتی 
ته شففا:  -دوگوخصوصا . یئمکاوالن سبب 

 پلو
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TƏRPƏNMƏK 
 ترپنمک

. داورانماقب( مک ائلهحركت الف( 
گلجکده ترپنمسک یاخچئ }اوشاغیینان 

 گلر{ باشوموزا زادالر چوخ 
TIĞIZ 

 تیغیز

قاالنینا اؤزومون ساالندا سی سركهاؤزوم 
 سركهتفاله فا: . دئییلیرتیغیز 

TİXMƏ 
 تیخمه

ا باشیاورکیئمک، اوالن آشاغی كیفیتی 
ته شففا:  -دوگوخصوصا . یئمکاوالن سبب 

 پلو
TİLİK 

 تیلیک

فا:  –دئییلیر اوشاغا بیر انرژیک و شیطان 
 . شیطان و بازیگوش

TİLİŞƏK 
 تیلیشک

و آغاج شئی بیر اینجه . زایدهفا:  -تیلیشگه
یا و ألینه انسانین كی جنسیندن دمیر یا 

 . باتارگؤزونه 
TOBARAX 

 توباراخ

وه }اؤ. سریعخیلی درنگ، بی فا:  -آندابیر 
 ییددیم{ قهتوباراخ چاتماموش 

TORBA 
 توربا

نی محصوالتیچنته اكینچیلیک بیر باالجا 
 فا: توبره  –اوچون مک ائلهیئر به یئر 

 
 

U 
UÇDURUMU 

 اوچدورومو

ــیز  ــان یئرسـ ــی فـا:   -آدامدانیشـ كه كسـ
 بگویدسخن نسنجیده 

UFUDMAQ 
 اوفودماق

. قویماقداش دیبینه مک، ائلهچپاول 
واریدئ اریک هرنه باغدا }اوشاقالر 
 اوفودوبالر!{

ULUMMA 
 اولومما

 دابورچالی)یومورتا اولمامیش برک قابیغی 
كی ائله دئییلمیر( یومورتا و دئییلیر نومورتا 
اردبیلین نیر . گؤرونورایچی بعضا 

بو نوع یومورتایا دوشوک شهرستانیندا 
. ( دئیرلرDÜŞÜK YUMURTAیومورتا )

تویوق اولومما و یا دوشوک یومورتا 
تخم  فا:. یوموتالسا اونا چیی دوگو یئدیردرلر

 . مرغی كه پوسته آن سفت نشده باشد

فارسجا -توركجهنین بهزادیایضاح: 
« قلمبه»سؤزجوگو « لومبا»سؤزلوگونده 

اونونال سؤزجوک بو  بیلر اوال. گلیبآنالمیندا 
 . بیلراوال ایلگیسی بیر 
 

V  
VƏRGƏ 

 ورگه

وریان، آرخ آراسیندا سو جهتینی دؤندرمک 
 بندفا: آب -اوچون تورپاقدان بیر سد
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VİNC OLMAQ 
 وینج اولماق

 دیم}دوداقالرومئ دیشله. فا: كوفته شدن
 بیر آز وینج اولوبالر{ 

 

X  
XAF 

 خاف

 فا: كرک قالی
XULBUN 

 خولبون

یو سوكئچن، آرخدان سؤكولن آلتیندا یئر 
مجرای فا:  -مجرابیر اوچون مک ائلههدایت 
 زیرزمینی كوچک 

 

Ü 
ÜZÜM QURTĖ   = DAYİ YOLĖ  

 قورتئ = دایی یولئاوزوم

 كفشدوزکفا:  -تیکنباشماق 

ÜZÜYOLDA 
 اوزویولدا

 فرمانبردار مطیع، فا:  -اوزویوال
 

Y 
YANNAQ 

 یانناق

 فا: مشک كوچک -باالجا تولوق
YASTAR 

 یاستار

ی فا: ب -سیزسؤزو اؤز جانینا چکن، شخصیت

                                                                                                                       
لتمک دا ایش بورچالی آغیزیندا کره یئرینه بونالری -1

 . اوالر: یول، پئی، سفر، دَفعه

 كشدبخار، كسی كه حرف را به جان خود می

YEGƏ 
 یئگه

فا: سر زیاد، كودكی كه ادای  -آرواد یاریم
 مهلیگ ائلهآورد }یئگهها را درمیآدم بزرگ

 اوتور یئرییه!{
YERGƏN 

 یئرگن

اوغالن اوشاقالرینی كسمک )فا: ختنه 
فا: ابزار ختنه كردن  -كردن( اوچون بیر آلت

 . پسران
YERİDƏN 

 نیئرید

از، فا: بس -ینكئچینن، زیندیگانلیق ائله
دوم یئریدن بیر زندگی كن }منیم آروا

 خانومنئ{
YETİK 

 یئتیک

}دوز یئتیگ اولمادوم نه بویوردیز . فا: متوجه
 ز؟{ده تیکرار ائلیه  1امکانی وار بیر كره

YOQQUŞ 
 یوققوش

. اف -یوخاری بیلناؤزونو آیری انسانالردان 
 آدم گنده دماغ

ایضاح: آذربایجاندا یوققوش یا یوخوش باش 
 یوخاری بیر یئره دئییلر

YUMAQ 
 یوماق

 فا: كالف كاموا و یا خامه قالی
 
 

 . دا ایشلتمک اوالر: یول، پئی، سفر، دَفعه بورچالی آغیزیندا کره یئرینه بونالری -1
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YUXA 
 یوخا

 فا: تُنِک  -متراكم اولمایان بیر آغاجلیق

 

Z 
ZANQ SALMAQ 

 سالماقزانق 

مدفوع فا:  -ایشیمک ائلهدفع گؤگرچینلرین 
 كبوترنمودن 

ZƏDƏN 

 ندز

 ...ویکسره همیشه، فا: دالبادال اوجدان، بیر 
 قاتدئاعصابالریمئ زیریللی زدن }اوشاق 

 بیربیرینه{ 
 

ZƏFĖ QƏLYAN 

 زَفئ قلیان

 فا: صبحانه -چؤرک، قلیان آلتی-چای
ZIRT 

 زیرت

 صفتدناوچون وئرمک شدت صفته فا:بیر 
فا:  -دئ{دلیزیرت كس }فیالن . گلیرقاباق 

  .عبارتی است برای شدت دادن به یک صفت
ZOHƏK 

 زوهک

كس }فیالن . باهوشخیلی فا:  -ذكالی
 آدامنئ{ زوهک 

ZÜZƏ 

 زوزه

 صورتبزرگ جوش فا:  -چیوزهیئکه 
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