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مقدمه:

بنا به گفته بزرگان از آن زمانی که تاريخ بصورت مكتوب در دست است 
تاکنون الاقل شش هزار سال می گذرد و در نيمی از اين زمان تا آنجا که 
بر محققين معلوم گرديده است، خاورميانه مرکز امور و مسائل انسانی بوده 
و در اين منطقه مردم و فرهنگ های گوناگون وجود داشته است. بااين حال 
اين  مردمان  ادبيات  و  تاريخ  زندگی،  نوع  عقايد،  و  باورها  تفتيش  و  نگاه 
منطقه بسيار حائز اهميت و مفيد فايده خواهد بود. به گونه ای که بهترين 
باقيمانده ي فرهنگ مردم  آثار  برای هر منطقه ای  تاريخ گويا و سنِد زنده 
از روزگاران گذشته آن منطقه و کسانی که در طول سده ها و  تاريخی  و 
هزاره ها در اين آب وخاک قدم برداشتند، هست. لذا کم توجهی به حفظ و يا 
نشناختن و در بوته فراموشی قرار دادن آن ها، ضربه محكمی بر پيكره تاريخ 

و فرهنگ ما وارد خواهد کرد.

آذربايجان شرقی و جنوب رود  استان  ناحيه کوهستانی در شمال  قره داغ 
ارس قرارگرفته. منطقه ای که در عرصه تاريخ و فرهنگ سند شش دانگ در 
نزديک  آذربايجان  برخی شهرهای  در  بااينكه  امروز  و  است؛  گرفته  دست 
پايتخت توجه به فرهنگ و گذشته کم رنگ شده ولی دل جوان قره داغ با 
نوای ساِز قوپوز عاشيق ها صيقل می يابد و قهرمان داستان های پسرهايش 
کوراوغلو، بابک، ستارخان، جوانشير، نبی و ملكه ي خواب دختران را نيگار 
خانم، اصلی، شاه صنم و شخص های اين چنينی به وجود آورده و می توان 

گفت امروز قره داغ مانند ريه ي فرهنگی آذربايجان در ايران عمل می کند.

کوه ها  دل  در  خوانده نشده  کتابی  مانند  قره داغ  روستاهای  بيشتر   
شهر  توابع  از  دورافتاده  دهكده اي  »آوان«  روستای  همانند  قرارگرفته اند، 
ورزقان که اين دورافتادگی از نگاه مادی باعث محروميت روستا شده است 
ولی در نگاه عميق تر با توجه به شرايط فرهنگی کشور ازلحاظ فرهنگی و 
معنوی غنی مانده است به گونه ای که زبان ترکی در روستای آوان ازلحاظ 
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ترکی  زبان  در  که  کلماتی  برخی  می بينيم  گاه  حتی  غنی،  بسيار  لغوی 
با  می توان  و  می گيرد  قرار  مورداستفاده  و  کاربرد  ازميان رفته اند  امروزی 
هر  چشم های  را  آذربايجان  مردم  فرهنگ  روستا  اين  در  گفت  قاطعيت 

شخص می تواند آشكارا ببيند.

دورافتادگی و در امتداد آن محروميت باعث کوچ و مهاجرت های بيش ازحد 
از روستا به شهرها شده بود بخصوص جوانانی که برای تحصيل به شهرهای 
بزرگ بخصوص تبريز و تهران سفرمی کردنند، ديگر تمايل برای بازگشت 
به  که  نكشيد  طولی  به شهر  روستا  مهاجرت  اين  ولی  نداشتند  روستا  به 
مهاجرت از شهر به روستايی تبديل شود. طبيعت و بكر بودن روستا و از 
طرفی آلودگی بيش ازحد شهرها، اوضاع نابسامان اقتصادی و در امتداد آن 
بيكاری و بی هويتی، باعث مهاجرت و جاری شدن انبوهی از کسانی که به 

شهرها رفته بودند باشد.

طبيعی است که بررسی تاريخ، فرهنگ و ادبيات يک منطقه دانش و تخصص 
خاص خود را طلب می کند. ما نيز سعی کرديم در اين تحقيق بر اساس 
منابع و بررسی های ميدانی که اهالی روستا و اسامی مناطق خود، هرکدام 
منابع مهمی برای ما به حساب می آمد انجام دهيم. نوع بررسی و تحقيق ما 
شناختی و روش مطالعه ميدانی و تحليل محتوايی هست؛ که با توجه به 
منابع موجود سعی بر اين کرديم يافته های خود را مطالعه و بررسی کنيم.

ناگفته نماند که ابتدا ما درصدد اين بوديم در مورد درخت »داغ دوغان« که 
درخت کهن سال و مقدس )پير( بين روستائيان به حساب می آيد و يادگاری 
دهيم  انجام  را  خود  بررسی  و  تحقيق  است  روستائيان  ديرين  باورهای  از 
ولی با مشورت و راهنمايی هايی که از بزرگان بخصوص جناب دکتر توحيد 
ملک زاده داشتيم تصميم بر اين شد از يک نگرش عقب تر و در مورد روستا 

تحقيق و بررسی های خودمان را انجام دهيم.

مقدمه
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موقعیت جغرافیایی:

روستای آوان در 65 کيلومتری شهرستان ورزقان، يكی از روستاهای مهم 
و تاريخی منطقه در محال ديزمار شرقی از مناطق هجده گانه قره داغ و از 
توابع دهستان جوشين، بخش خاروانا هست. موقعيت جغرافيايی روستا نيز 
38 درجه 45 دقيقه 14 ثانيه عرض شمالی و 46 درجه 22 دقيقه 19 ثانيه 
طول شرقی در بخش شرقی ارتفاعات جوشين و پير سقا با ارتفاع 1460 
متر از سطح دريا در دل رشته کوه های »قازان داغ« و در هم جواری »ساری 
قله ي  می توان  را  روستا  ارتفاعات  بلندترين  است.  قرارگرفته  ديرسک« 
روستا  به  نزديک  ارتفاعات  از  دانست.  متر  ارتفاع 2360  با  اسر«  »سيالن 
کوه های  متر،   2572 ارتفاع  با  داغ«  »قازان  رشته کوه های  می توان  نيز  را 
»دوست آشا« به ارتفاع 2255 متر و »کسبه داغ« به ارتفاع 2152 نام برد. )1(

در قسمت پايين روستا رودخانه آوان »آوان چايی« از شرق به غرب جريان 
دارد که با توجه به روستا به دو بخش رودخانه باال »يوخاری چای« قسمت 
است.  تقسيم شده  غربی  قسمت  چای«  »آشاغی  پايين  رودخانه  و  شرقی 
رودخانه از چشمه های دامنه جنوبی کوه سيالن اسر »سيل اسر« و کوه های 
و در منطقه چای  هم جوار در شرقی ترين سرحد روستا سرچشمه گرفته 
آغزی به رودخانه »خوراشا« متصل می شود. باغ ها و باغچه ها نيز در امتداد 
البته با خشک سالی های پيوسته ي  سال های اخير، کم  رود قرارگرفته اند، 
شدن آب رودخانه، مهاجرت و کم شدن جمعيت بخش قابل توجهی از باغ ها 
از بين رفته است. قسمت باالسر روستا را گونئی )شمال( خطاب می کنند 
که بخش چسبيده به روستا را تخته سنگ ها و سخره ها تشكيل می دهند 
که اين منطقه به »قرمزی قيه« نيز معروف هست. به دليل نوع توپوگرافی 
و کوهستانی بودن منطقه روستا شكل پلكانی به خود گرفته و بافت روستا 
تنگ،  معابر  دارد.  يكدست  فضايی  و  دست نخورده  اکثراً  ساليان  طول  در 
خانه های دوطبقه ای، ايوان ها به لحاظ بصری از عناصر شكل دهنده روستا 

به حساب می آيند.

خطاب مى کنند.
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 اين روستا در جهت شمال با روستاهای شاهسون، قوالن و اوروج، شمال شرق 
ميسن و اوشتبين، شرق چشمخان، جنوب شرقی آستمال، غرب خوراشا و 

شمال غربی انيق و آگان همسايگی دارد.

موقعيت جغرافيايي

»موقعيت جغرافيايی روستا در استان آذربايجان شرقی«
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ویژگی های آب و هوایی:

»جريان  چهارگانه  هوايی  جريان های  از  ناشی  قره داغ  محلی  بادهای  باد: 
مرکز فشار سنگين سيبری، جريان اطلس شمالی – اسكانديناوی، جريان 
اقيانوس اطلس و مديترانه، جريان خشک و گرم مداری« هست  از  غربی 

)2( بادهای محلی در منطقه قره داغ را می توان به شكل زير تقسيم کرد:

1-بادهای شرقی )مئح يئلی( 2-بادهای غربی )آغ يئل( 3-باد وعده )وعده
باد   -6 يئل(  )بوغاناق  خفه کننده  باد   -5 يئلی(  )خزر  خزر  4-باد  يئلی( 

پاييزی )پاييز يئلی()3(

با توجه به بادهای منطقه قره داغ بادهای غالب اين روستا را می توان اين گونه 
ذکر کرد:

1ـبادهای شرقی - مئح یئلی: مئح يئلی از طرف شرق روستا به 
غرب جريان می يابد. مئح يئلی سرد و مرطوب بوده و در فصل گرما 
باعث باران و در زمستان سبب ريزش برف می گردد. اين باد از دريای 
قره داغ  به طرف  ساواالن  شمالی  دامنه های  از  و  يافته  جريان  خزر 

جريان يافته و وارد منطقه می شود. )4(

 2ـ بادهای غربی - آغ یئل: اين نوع باد بيشتر در فصل زمستان 
و اوايل بهار وزيدن گرفته و از غرب روستا به طرف شرق جريان پيدا 

می کند که سبب خشک شدن زمين نيز می گردد

.3ـ وعده یئلی: چند روز مانده به عيد نوروز شروع به وزيدن می کند 
که همراه اين باد درختان جوانه می دهند و وعده سرسبزی و سال نو 

با آمدن اين باد به طبيعت داده می شود.

 4ـ پاییز یئلی: اين بادها با سرعت و شدت زياد در اواسط پاييز 
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از راه رسيده و در برخی مواقع باعث شكستن درختان نيز می شود. 
سبب سرمای شديد نيز در اين فصل پاييز يئلی هست.

نزوالت جوی: بر اساس سالنامه استانی آذربايجان شرقی بيشترين نزوالت 
جوی در فصل بهار روی می دهد و تابستان نيز کم ترين نزوالت را به خود 
می بيند. برف در اين روستا از ماه اول و دوم پاييز شروع شده و بيشترين 
بارش باران نيز در فصل فروردين و ارديبهشت که بين روستاييان نيسان/ 

ليسان آيی معروف است می بارد. 

1ـ آغ یاغیش: اين باران دانه های درشت داشته و به صورت رگبار 
بر زمين نازل می شود. مردم روستا همانند ساير نقاط قره داغ به 
پربرکت و مبارک بودن اين باران معتقد هستند و اين باران را باران 

رحمت می دانند. )5( 

2ـ گورشاد: اين نوع باران بيشتر با باد همراه بوده و سرعت زيادی 
دارد و در صورت طوالنی بودن سبب سيل در روستا می شود. 

به روستا سرازير  از طرف شرق  بيشتر  شئح: شئح )رطوبت(  3ـ 
می شود و بدون آنكه بارندگی ظاهر شود سبب خيس شدن همه جا 

می شد. پديده »شئح« اکثراً شب اتفاق می افتد.

 4ـ دولو )تگرگ(: دولو سبب خسارت به کشاورزها می شود به 
همين سبب يک نوع بالی طبيعی به حساب می آيد. اگر زمانی که 
شكوفه ها بر روی درخت ها باشند اتفاق بيفتد. سبب از بين رفتن 
آن ها شده و باعث ناراحتی روستائيان می شود. در کل اگر »دولو« 
در زمان نامناسب ببارد سبب از بين رفتن محصوالت کشاورزی 

آن سال می شود.

5 ـ اله چرپه/ آال چرپو: برف »اله چرپه« همراه با کوالک، باد 

ويژگي هاي آب و هوايي
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و سرمای شديد هست؛ و باعث به وجود آمدن سردترين روزهای 
زمستان برای روستائيان است. 

6ـ گئچی قیران: اين نوع برف ريز دانه و تند می بارد و باعث تلنبار 
شدن برف در پشت بام ها می شود؛ و همان گونه که از اسمش پيدا 

است، خطری بزرگ برای حيوانات محسوب می شود.

روستا  در  آن  به وسيله  که  است  تله  نوعی  »بره«  قاری:  بره  7ـ 
دارد،  کاربرد  پاييز  و  زمستان  فصل های  در  که  می گيرند  کبک 
برخی مواقع برفی سبک که هيچ گونه اختاللی در رفت وآمد ايجاد 
نمی کند می بارد که باعث پوشاندن بره می شود؛ که روستائيان به 

اين نوع برف »بره قاری« می گويند.
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نگاهی به معماری بومی روستا:

فضا و بستر زندگی همچون بخشی از ميراث مصنوع بومی، انعكاس فرهنگ 
جوامع و تنوع فرهنگ جهانی و نمايانگر رابطه مردم با محيط است. ميراث 
بومی به عنوان حافظه تاريخی اقوام شامل کالبد، بافت ساختارها و فضاها 
شيوه های استفاده و درک فضاها، سنت ها و ارزش های همراه با آن ها است. 

)6(

محيطی  فرهنگ  از  زاده  سليقه های  و  رسوم  به  احترام  با  بومی  معماری 
شكل گرفته که معماران و خالقان آن نيز هنرمندان ناشناسی هستند که 
با  می دهند.  وفق  طبيعت  با  را  خود  بلكه  ندارند،  طبيعت  فتح  در  سعی 
پستی وبلندی ها حرکت می کنند، به تنوع آب وهوا و محدوديت های طبيعی 
و  فرهنگ  با  تعامل  در  مناطق  اين  بومی  معماری   )7( احترام می گذارند 
را  آوان  روستای  بافت  و  آمده  وجود  به  ساليان  طول  در  طبيعی  محيط 
می توان الهام بخش از فرهنگ و متأثر از اقليم و توپوگرافی منطقه دانست.

 روستا به دليل نوع توپوگرافی و کوهستانی بودن منطقه شكل پلكانی به 
خود گرفته و اقليم سرد و کوهستانی نقش اصلی را در شكل گيری روستا و 
بناها بازی کرده است. موارد زير را می توان تعريفی از چگونگی تأثير اقليم 

بر ساختار بناها دانست:

1- بام ها غالباً مسطح و به هم چسبيده

2- بازشوها غالباً کوچک به خاطر نفوذ کمتر هوا به داخل فضا

3- ايوان ها و حياط های کوچک

4-ديوارهای نسبتاً قطور

5- مصالح عمده استفاده شده از سنگ

نگاهي به معماري بومي روستا
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6- قرارگيری روستا در شمال کوه، روبه آفتاب به دليل اقليم سرد

7-ساختار بناها در معماری بومی روستا به صورت فشرده و متراکم

8- ساختمان های متصل به يكديگر برای کاهش تماس بناها با
محيط سرد

9-فضاهای روستايی بيشتر به صورت کوچک و محصور

10- عرض معابر کم به دليل به حداقل رساندن گردش هوا

11-ارتفاع کم اتاق ها برای گرم کردن آسان تر ساختمان )که در
اين صورت اليه بندی هوا کاهش پيدا می کند(

با نگاه به معماری بومی روستا می توان ديد چگونه با تغيير اقليم 
ساختار بناها تغير پيداکرده و چه زيبا احترام طبيعت حفظ شده 

است.



19

وجه تسمیه »آوان« در منابع:

 وجه تسميه روستا را بين روستاييان مطرح کرديم از بيشتر ريش سفيدان 
پرسيديم اما بين روستائيان معنی کلمه »آوان« مبهم و کسی از معنی و 
مفهوم آن اطالع دقيقی نداشت. بيشتر صاحب نظران به اين عقيده دارند 
ارتباط  ايالميان و حتی سومريان  التصاقی زبان ها  که لغت آوان به زمان 
دارد. حتی قبرهايی که در مزارستان روستا و جود دارد سخن از قدمت 
کهن روستا به ميان می آورد و حرف از جست وجو درگذشته دور را می گويد 

با مراجعه به منابع به معانی برخورديم که قابل توجه بودند:

1 – »آوان« در زبان ترکی قديم به معنی دشمن آمده و »آوار« 
نيز نام يک از طوايف ترک هست. »آو« در لغت به معنی »شكار و 
صيد« آمده ولی درعين حال خيلی از اهالی آذربايجان نوعی آهو 
را »آو« می گويند. آوان از دو بخش »آو«+»آن« تشكيل يافته و 

می تواند به معنی »مكان آو/ مكان شكار« باشد. )5(

ايالم  ترک تبار  تمدن  از سلسله های شاهی  يكی  نام  2- »آوان« 
)عيالم( و همچنين نام شهری در زمان حكومت ايالميان در سال 
2550 قبل از ميالد بوده است. )6( شهر آوان در زمان تمدن ايالم 
به قدری مهم بوده است که به محض اسير شدن پادشاه اور، او را 

به شهر آوان می برند. )7(

3- برخی منابع کلمه ي »آوان« را متعلق به ترکی باستان و به 
معنی مكان و زمينی را که در کشاورزی استفاده نكرده اند و خام 
مانده معنی کرده اند. با نگاه به نوع توپوگرافی اين منطقه می تواند 
صحيح تر باشد چراکه روستا و اطراف آن ناهموار و برای کشاورزی 

نامناسب است. )8(

4- برخی صاحب نظران اين گونه عقيده دارند که می تواند »ائوان« 

وجه تسميه »آوان« در منابع
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به مرورزمان تبديل به »آوان« شده باشد؛ و به جايی که در آنجا 
خانه زياد باشد اطالق می شود. )9(

5-در »فرهنگ لغت ترکی شاهمرسی«، »آوان« دشمن- بدخواه
معنی شده. احتماالً می تواند از طرف دشمنان به اين نام خطاب 
و به مرورزمان عادی گردد. ولی دور از منطق است که روستائيان 
خودشان را دشمن و بدخواه خطاب کنند و احتمال اين معنی 

نمی تواند در مورد وجه تسميه اين روستا صدق کند.

را روستا  اين  ساکنين  اطراف  روستائيان  و  محلی  اهالی   -6
ترکی شاهمرسی  لغت  »آوانی« خطاب می کنند که در فرهنگ 

آوانی باتدبير و محتاط معنی شده است.
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نگاهی به زبان و لهجه:

زبان و ادبيات ترکی در منطقه قره داغ شكوه و زيبايی خاصی دارد. هر محال 
از محال هيجده گانه قره داغ لهجه اصيلی به خود گرفته و گاهی می بينيم در 
هر محال نيز چند لهجه وجود دارد. در اين ميان گفتنی هست لهجه ترکی 
اطراف روستای آوان کمی متفاوت از هم ديگر هستند. که ما به طور مثال 
کلمه گئتمک)رفتن( را در زير با لهجه ی چند روستای همسايه و روستای 

آوان مقايسه کرديم: 

آستامال:گيدئيجم-گيدئيجيخسان-گيدئيجيخ-گيدئيجيخ-گيدئيجيخسيز-
گيدئيجيخالر

Astamal:gideycəm-gideycixsan-gideycix-gideycix-gideycix-
siz-gideycixlar

گئدئجييم-گئدئجيحسن-گئدئجيح-گئدئجيييق-گئدئجيهسيز- ننيق: ا
گئدئجيه لر

ənniq: gedeciyəm-gedecihsən-gedeycih-gedeciyıq-gedecihsiz-
gedecihlər

- ئَجخسيز گيد - ئجيييخ گيد - ئَجخ گيد - ئجخسن گيد - گيد ئَجَغم : ن ا و آ
گئدئجخلر

Avan: gidecəqəm-gidecəxsən-gidecəx-gideciyıx-gidecəxsız-
gidecəxlər

زبان ابزار اصلی انتقال فرهنگ از نسل های پيشين به نسل های حال و آينده، 
ايجاد پيوند بين فرهنگ های بشری بوده و به افراد يک گروه توان برقراری 
آزادانه ارتباط با يكديگر را می دهد. درعين حال بين اعضای گروه هايی که 
نمی توانند با يكديگر حرف بزنند يک نوع مانع و صافی محسوب می شود. در 

نگاهي به زبان و لهجه
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اين ميان کلمات هرکدام به علت ثبوت نسبتاً طوالنی، عالئم فضايی مفيدی 
تحوالت  و  مهاجرت  تاريخ  آن ها،  ردگيری  با  می توان  که  می کنند  پيدا 
گروه های زبانی را تعين کرد. )10( ما نيز در پيرو سخن دکتر پيتر هاگت 

کلماتی را ردگيری و در چند کلمه به نتيجه مطلوب رسيديم.

پرفسور خطيب اوغلو در جستجوی قوم قاس-کاس که 1720قبل از ميالد 
به ميان آمدند کلمات انگشت شماری  را بررسی کرده است که چندی از آن 
کلمات را در روستای آوان می توان ديد: »قره قدی-قره قارداش، آغام1« )11(

و  دانسته  اهميت  حائز  بسيار  زبان  در جستجوی  را  کلمات  اين  ايشان    
و  بودند   خويشاوند  سومريان  با  قاس ها  پادشاه  که  می رساند  اثبات  به 
عالمان  شده اند.  متحمل  زحمت  بسيار  خويش  زبان  شكل گيری  در 
برجسته ای  نقش  و  اهميت  سومری  زبان  آمدن  وجود  به  در  قاس ها 
اثبات  را  قوم  اين  بودن  ترک  اسناد،  با  اوغلو  خطيب  پرفسور  داشته اند. 
قرن 17ق- از  ايران  غرب  در شمال  –قاسقا ها  کاس  دارد  عقيده  و  کرده 
قبيله  و می توان  قاسيت حرف می زدند.  ترکی  زبان  به  قرن10 ق-م  تا  م 
 )12( دانست.  سومری  طوايف  اين  از  را  آنادولو  شمال  در  قولو  قاس 

ــد ايــن کلمــات در روســتاهای اطــراف اســتفاده نمی شــود. و فقــط  1 - ناگفتــه نمان
در ايــن روســتا مورداســتفاده قــرار می گيــرد کــه در ادامــه بــه معانــی آن هــا خواهيــم 

پرداخت.
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))کتاب باشالنغيچ صفحه105((

تاريخی کسانی هم  اسناد  و  يافته های پژوهشگران  با تكيه بر  نماند  ناگفته 
و  می دانند  ترک ها  اول  موطن  را  غربی  آسيای  اسماعيلوف،  محمود  چون 
از آسيای غربی به آسيای ميانه کوچ کرده است. )13(  معتقدند اين قوم 

نگاهي به زبان و لهجه



نگاهي به مونوگرافي روستاي آوان آذربايجان24

محمود کاشغری در ديوان لغات ترک که از بازپس گيری ديار ترک از دست 
سامانيان سخن به ميان آورده است، می نويسد: »پـدرمان آنكـه ديـار تـرک 
را از فرزنـدان سـامانيان می گرفت، اميـر بحـرکين ناميده می شد...« )14(

از طرفی هم انديشمندانی همچون اوپرت، فرانكو، هومل، اولجاس سليمان، 
را  اين منطقه  در  ترکی  زبان  اصغری وجود  بقال  تونا، رحيم  نديم  عثمان 
افكندن دسته ای  اقامت  با  معتقدند  و  رسانده  اثبات  به  باستان  زمانه ی  از 
از  استناد  به  آمده اند.  ميان  به  ترکان  نياکان  منطقه  اين  در  سومريان  از 
را می توان  آوان  لهجه و ترکی روستای  باال و نظريه ي محققان  گفته های 

يادگاری از التصاقی زبان ها دانست.
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چند کلمه در روستا که قابل توجه بود:

برخی کلمات که در روستا کاربرد دارد و استفاده می شود به سختی می توان 
آن ها را در جا و مكان ديگر شنيد. در زير کلماتی که به صورت تصادفی در 

حين صحبت با روستائيان برخورديم اشاره می کنيم:

               Qərə qədi /1-قره قدی

معنی  می شود.  استفاده  پسرها  برای  صفت  به عنوان  کلمه  اين 
يا  از روی عادت  بيشتر  و  به گونه ای مبهم  اهالی  بين  نيز  کلمه 
اکثر  به  توجه  با  قرار می گيرد.  مورداستفاده  بيشتر  تأکيد  برای 
فرهنگ های لغت ترکی »قره يا قارا« تنها معنی سياه را نمی دهد 
مثاًل »قره داغ« را نمی توان کوه سياه خطاب کرد بلكه به معنی 
به  وسيع  و  بزرگ  معنی  »قره«  و  هست.  وسيع  و  بزرگ  کوه 
خود می گيرد. يا در کلمه »قره قوش« )عقاب( »قره« به معنی 
بزرگ معنی می شود. در کلمه »قره قدی« نيز اين مسئله صدق 
می کند. »قره قدی« را می توان اين گونه معنی کرد: »قره=بزرگ 
قدی=  »قره  هست«.  برادر  قارداش=  کلمه  مخفف  نيز  قدی  و 
برادر بزرگ« اين کلمه را در روستاهای اطراف نمی توان مشاهده 
روستای  اهالی  برای  را  کلمه  اين  اطراف  روستائيان  کرد. حتی 

آوان مزاح گونه استفاده می کنند.

Gədə /2.گده

نيز  بين می روند برخی کلمات  از  در طول زمان برخی کلمات 
مواقعی  در  و حتی  معنی جديد  و  تغير می دهد  را  معنی خود 
اين مسئله  از  نيز  معنی متضاد به خود می گيرد. کلمه »گده« 
ناسزا  ترکی حرف   زبان  در  امروز  به گونه ای که  نيست  مستثنا 

چند کلمه در روستا که قابل توجه بود
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به حساب می آيد. گذشته ي اين کلمه را از آقای زارع شاهمرسی 
جويا شديم که گويا اين کلمه معنی »لوتی و شجاع دل« داشته 
است. )مثاًل در شمال رود ارس شهر گده بی/Gədəbəy وجود 
دارد( اين کلمه در روستا برای خطاب به پسرها مورداستفاده قرار 
می گيرد و معنی پسر بين اهالی دارد. )مثاًل منيم گَدم=پسر من( 
ناگفته نماند که در طول چند سال اخير اين کلمه کم استفاده 
می شود ولی به صراحت از زبان سالمندان و زنان می توان شنيد.

وابسته  ديگر  هم  به  حيوان  دو  وقتی   :Dünüyh/3.دونويح
می شوند )وقتی دو حيوان بيشتر در کنار يكديگر بمانند به هم 

ديگر دونويح می شوند(.

بين  می توان  را  کلمه  اين  گردو=   :Qoz içi ايچی/   4.قْوز 
قشقايی ها نيز مشاهده کرد(

5.وورقون/ Vurqun : خفاش)گئجه قوشی و اوشاق قوشی نيز 
گفته می شود( 

6.ايالن آغا/İlan ağa : مارمولک 

 7.قاجار، )قجر( qəcər : جايی که شيب تند دارد  

 8.َسَينگ، سهنگ/  Səyəng-səhəng:  ظرف آب 

 9. شكر چؤرک/ şəkər Çörək : بيسكوييت 

 11.نانپه، يانپه/Nanpə/Yanpə  : نفت

 12.قره قوش/ Qərə guş : عقاب 

 13.تاپی/ Tapi:نوعی نان
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 14.جيددان/ Cıddan: نوعی ترش

 15.ماچا/ Maça: قاطر ماده

 16.َچمخيرماق/Çəmxırmaq: پارس کردن، صدای سگ 

18.تيرچيخالنماق/Tırçıxlanmaq: شل و خراب شدن

 19. شير/ Şır: آبشار

20-بورلوغان/ burloğan : گردباد

21.هينديل/ hindil  :تمشک

22-يارروغان/ yarruğan : پرتگاه

23-ميرکی/ mırki : ناقص

استفاده  بيشتر  تأکيد  برای   ( باش  زود   :həde دئ/  هه    -24
می شود. مثاًل هه ده گوراق= زود باش ببينيم( 

25-چراز/ çəraz: خانه باغ

26-تل وار/ təlvar: خانه باغی که روی درخت می سازند

27-سئله/  selə: النه پرنده

28-سيلدير/ :sıldır: آب کش-الک

چند کلمه در روستا که قابل توجه بود
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نگاهی به توپونیم های روستای آوان:

توپونيم يا جای نام ها به عقيده ي محققان اطالعات مفيدی از گذشته يک 
و  تاريخ  توپونيم شناسی يک منطقه،  با  و می توان  ما می دهند  به  منطقه 
گذشته ي آن مكان را بهتر درک کرد. ما نيز در حد توان اسامی مكان های 

عمومی، کوه ها، چشمه ها، آبشار ها و دره ها را در زير ذکر می کنيم.

مکان های عمومی اطراف روستا )یئر آدالری(:

 Çay əğzi/چای اَغزي

niyaz  üçən/نياز اوَچن

 sığ əmər/سيغ امر

 arə güney /آره گونئي

 çimənlər /چيمنلر

 digov çiyni /ديگْوو چييني

 vüjündül /ووژوندول

 qoş ərxəş /قوچ ارخش

 bağlər başi /باغالر باشي

 ağ daş dalisi /آغ داش داليسي

 armudluq /آرمودلوق

 tangilə /تانگيله
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 bət dibi /بت ديبي

 şoşa quzayi /شوشا گوزايي

 hirilər başi/هيريلر باشي

 kor məsər /کْور َمسه ر

 yelli qırax /يئللی قيراخ

 bilgiz güneyi /بيلگيز گونئيي 

 vonə /وْونه

 vonə bətləri /وونه بتلري 

 bernə/بئرنه

 günəy dalisi   /گونئی داليسي

 kət günəyi/کت گونئيي

 xondərə güneyi /خوندره  گونئيي

 kət quzeyi /کت قوزئيي

  arə quzeyi /آره قوزئيي

 dilanlər /ديالنالر

  kök əmər /کؤک امر

  eşşək ölən /ائششک ائولن

نگاهي به توپونيم هاي روستاي آوان
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 sari dirsəh /ساری ديرسح

 kölat /کؤالت

 jernə çayi /ژرنه چايي

 minon /مينون

 qilbadur /قيلبادور

 zehrimar /زئهريمار

 əsəd qəcəri /اسد قجري

 kət göruşən /کت گؤروشن

 ülə/اوله

 seyid zəmisi /سئييد زميسي

 hac əhəd zəmisi /حاج احد زميسي

 ibiş hülləri /ايبيش هوللري

 iki yol ayrımı/ايكی يول آيريمي

چشمه ها: 

 yanqi bulağı      /يانقی بوالغي

 nini çeşməsi /نينی چشمه سي
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  sorə çeşməsi /سْوره چشمه سي 

 xorxor çeşmə  /خورخور چشمه

 kət çeşməsi/کت چشمه سي

    navli bulağ /ناولی بوالغ 

 ağ so dərə bulaği /آغ سو دره بوالغي

 yədulla çeşməsi /يدولال چشمه سي

کوه و سنگ:

 hirilər başi /هيريلر باشي

 kor məsəl /کور مثل

 almuli /آلمولي

  gud daşi /قود داشي

 jernə başi /ژئرنه باشي

 seylən əsər )seyl əsər(/)سيالن اسر )سئيل اسر

 zehrimar daği     /زئهريمار داغي

 kökəmər başi /کؤک امر باشي

  dilan başi /ديالن باشي

نگاهي به توپونيم هاي روستاي آوان
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 quzay başi /قوزای باشي

 ağ daş /آغ داش

  üli daği/اولی داغي

 çarmari /چارماري

 siğ əmər daği /سيغ امر داغي

 ayi daşi /آيی داشي

 qablan daşi /قابالن داشي

  benəvər /بنور

 güney başi /گونئی باشي

 eşşəh ölən daşi /ائششح ائولن داشي

 qırmızi qəyə /قيرميزی قيه

 səqqə daşi /سققه داشي

آوان هاَچسي/avan haçəsi )تنگه آوان بطرف اننيق(  

gəlin qəyəsi  /گلين قيه سي

 zərişli daş /زريشلی داش

 bəlgə daşi   /بلگه داشي

  digov çiyni  /ديگْوو چييني
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آبشارها 

 məmməd təqi şıri /مممدتقی شيري

 məxdimlə şıri /مخديمله شيري

 fəthula şıri /فتح اولال شيري

 nərman şıri/نرمان شيري

 bət dibi şıri /بت ديبی شيري

دره ها

 hülcan dərəsi/هولجان درسي

 ceyran dərəsi /جيران درسي

 mövli dərə/مولی دره

 kökəmər dərəsi /کؤک امر درسي

 qurd qıran dərəsi /قورد قيران درسي

 derzə dərə /درزه دره

 sari dərə /ساری دره

 ayı dərəsi /آيی درسي

 kerkir dərəsi /کئرکير درسي

نگاهي به توپونيم هاي روستاي آوان
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 şor dərəsi/شور درسي

 əğən dərə /اََغن دره

 çarmari dərələri/چارماری دره لري

 ağ su dərəsi /آغ سو درسي

 nav dərəsi /ناو درسي

 şəvəx dərəsi /َشَوخ درسي

 duzlax dərəsi /دوزالخ درسي

 səlbi dərəsi/صلبی درسي

 almuli dərəsi/آلمُولی درسي

 gəbə dərəsi /گبه درسي

  turşəh dərəsi /تورشح درسي

  kölat dərəsi /کؤالت درسي
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ایل و طایفه های موجود در روستا:

مبتنی  که  می دهد  تشكل  را  روستا  اجتماعی  واحد  کوچک ترين  خانواده 
امتداد خانواده  قرار دارد. در  نفوذ و تسلط مرد  بوده و زير  بر پدرساالری 
که  می دهند  تشكيل  طايفه ها  را  روستا  در  اجتماعی  واحد  بزرگ ترين 
بين اعضای طايفه رابطه خويش آوندی وجود دارد. روستای آوان از شش 
طايفه تشكيل شده و امروزه طايفه های زير طايفه های اصلی روستا را شكل 
می دهند، ناگفته نماند به ميان آمدن طوايف مذکور به زمان ارباب رعيتی 

بازمی گردد.

1-سيدلر

2-ريضای لر )آتالی لر- محمدی لر(

3-ابوطالبی ليلر )طالبلی لر(

4-آغيسينلی لر

5-نصيری لر

6- ايبيشلی لر )اسماعيلی لر(

زمان  در  اصطالح  اين  می شود.  تقسيم  آرپا   96 به  اصطالحاً  روستا  هر   
دانگ  به شش  روستا  هر  که  به گونه ای  شد،  تبديل  دانگ  به  ارباب رعيتی 
تقسيم می شده که هر طايفه دانگ خود را داشت. البته با گذر زمان هر دو 
اصطالح به کار می روند که آرپاها در قباله هايي مخصوص نوشته مي شدند 
برای شخص و دانگ به رسم و يادگاری از زمان ارباب رعيتی به صورت نمادين 
برای طايفه استفاده می شود. به طور مثال فردی از طايفه ايبيشلی پنج آرپا 

زمين دارد که اين از دانگ ايبيشلی نيز به حساب می آيد. 

ايل و طايفه هاي موجود در روستا
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دائمی  يا  و  مقطعی  به صورت  نيز  مهمان  طايفه های  طوايف،  اين  کنار  در 
در روستا اسكان پيداکرده اند. به گونه ای که چند دهه قبل چندين خانوار 
از طايفه ي قاجار قره داغ )َقَجر طايفه سی( به صورت مقطعی در اين روستا 
سكنه گزيده و چندين سال زندگی کرده اند که امروز فقط چند خانم قاجار 
يادگاری از آن ها )به سبب ازدواج( در روستا می باشند و يا چند نفر از قره باغ 
در روستا مهمان شده و خانواده تشكيل دادند )مرحوم حاج صمد، مرحوم 
فيروزه خانم( و هرکدام امروز سالله ای در روستا دارند. ناگفته نماند در غرب 
روستا هم شاهد يک خانوار از طايفه ي شاهسون بوديم که چندين سال بود 
در روستا زندگی می کردند. ذکر اين نكته نيز مفيد واقع خواهد بود که اسم 
طايفه، اسم پدر و برخی موارد اسم مادر بيشتر مواقع بجای فاميلی استفاده 

می شود:

زوهراب اوغلی احمد )پدر(

ميناره ولی سی )مادر(

طاليبلی صياد )طايفه(

شاهسونلی غضنفر )طايفه مهمان(

راه های مال رو در روستا:

به دليلی موقعيت ژئوپولوتيكی و مسئله تجارت و انواع دادوستدها و ساير 
جريان های فرهنگی و تاريخی، قره داغ از ديرباز به صورت جاده ای ترانزيتی 
برای عبور اقوام مختلف و کاروان های بازرگانی بوده است؛ که چاره ای جز 
عبور از اين سرزمين نداشته اند. در طرفی راه ها، مناطق مختلف قره داغ را 
به يكديگر و در امتداد آن به شهرهای بزرگ متصل می کند. حدود 40 سال 
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پيش تمام مسيرهای اتصال روستا به شهر و روستاهای اطراف مال رو بود و 
يا حداقل بايد يک قسمت مال رو را طی می کردند تا به راه ماشين رو برسند 
و يا آن گونه که روستائيان می گفتند در همين زمان روستاهای کرانه ي رود 
ارس همچون »اوشتبين«، »ميسن«، »قوالن« به دليل نبودن راه ارتباطی 
از  يا  و  می رساندند  بفروش  آوان  در  را  کشاورزی خود  و  باغی  محصوالت 
برای  نيز  روستا  از  زمان  اين  در  می کردند.  ارسال  نقاط  ساير  به  راه  اين 
متصل شدن به راه ماشين رو تا قهوه خانه ائلدار در ته باشی، »رود جوشين« 
)جوشون چايی( راه مال رو بود و با االغ، قاطر و اسب که به اصطالح محلی 
البته ناگفته نماند حدود 25 الی 30  »قره مال« گفته می شود می رفتند. 
سال پيش راه ماشين رو تا »ديالن باشی« )تقريباً 7 کيلومتری( روستا پيش 
آمد و قهوه خانه رستم اوغلی احمد و صمد جای قهوه خانه ائلدار را گرفت که 
چند سال بعد راه به دست خود روستائيان با امكانات ابتدايی )بيل و کلنگ( 

تا روستا کشيده شد.

کم وبيش  نيز  امروز  و  می شد  استفاده  قديم  از  که  مال رو  راه های  بحث  در 
مورداستفاده قرار می گيرند می توان سه راه اصلی را نام برد که در امتداد، هرکدام 

تقسيم به چندين راه می شوند که ما در زير به طور اجمالی اشاره می کنيم: 

1ـ اين راه از روستا شروع شده و به طرف شرق )چای يوخشا - باالی رود( 
تا »دوزالق دره سی« )دره دوزالق( ادامه می يابد. در دوزالق درسی راه 

به دو تقسيم می شود:

نيز راه دو قسمت  آنجا  الف( يک راه به طرف »ديالنالر« می رود که در 
می شود که يكی به طرف جنوب شرقی و روستای »آستامال« و يكی نيز 

به طرف شرق و روستای »چشمخان« می رود.

ب( اين راه در جهت شمال شرقی و در امتداد »چيمنلر« و بعد از گذر 
از آخرين گردنه آوان به دو راه تقسيم می شود که يكی با گذر از »علی 

ايل و طايفه هاي موجود در روستا
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می رسد  ارس  رود  کرانه  و  »اوشتبين«  »اوروج«،  روستای  به  بوالغی« 
روستای  به طرف  گديک«  »داشلی  سو«،  »سرين  از  گذر  با  ديگری  و 

»نمنه« و کرانه رود ارس می رود.

2- راه ديگری به طرف شمال روستا جريان دارد. اين راه بعد از گذر
آوان  تا  داشی  نصير  و  برنه  ديرسک،  ساری  قلی،  قبرستان حسين  از 
هاچاسی )گردن و تنگه آوان( ادامه می يابد که در آنجا راه سه شاخه 

می شود:

 الف( يک راه از گردنه به طرف پايين به روستاهای »انيق« و »آگان« 
سرازير می شود.

 ب( اين راه باريكه نيز به طرف »ييالق قوالن« ادامه می يابد و در امتداد 
آن به روستای »قوالن« کرانه ارس می رسد.

ج( اين راه بعد با گذر از »يئللی قيراق« به طرف روستای »پير بوالق« 
و روستای »قره دره« می رود.

به طرف به حساب می آيد  روستا  مهم  راه های  از  که  راهی  3- سومين 
يول  »ايكی  به  قبرستان  خرمانی«،  »اسد  از  گذر  با  که  هست  غرب 

آيريمی« می رسد که در اينجا نيز راه دو شاخه می شود:

روستای  به طرف  دره«  »اغن  از  گذر  با  شمال  به طرف  يک راه  الف(   
»شاهسون« و »دوستاشا« می رود.

 ب( راه ديگری نيز در امتداد راه اصلی تا چای آغزی ادامه می يابد که 
در آنجا نيز راه دو شاخه می شود که يک راه به طرف شمال و روستاهای 
»تيلكری«، »نوجه مهر« ادامه می يابد و راه ديگری با گذر از روستای 
»خوراشا« در رود »کلو« باز راه دو قسمت می شود که يک راه به طرف 

روستای کلو و راه ديگر به طرف شهر »خاروانا« ادامه پيدا می کند.



39

نگاهی به تاریخ آوان

روستای آوان در منطقه صعب العبور و کوهستانی جای دارد به همين سبب 
کمتر موردپژوهش و بررسی محققان قرارگرفته و جستجوی تاريخ و گذشته 
تاريخ نگاران و مورخين سخت و دشوار  نوشته های  و  منابع  اين روستا در 
است. به گونه ای که آثار تاريخی روستا به صورت جدی و علمی موردپژوهش 
باستان نگاران قرار نگرفته و اسناد قطعی و رسمی در دست محققين قرار 
بتوانند به اظهارات علمی از روی آن ها بپردازند. بررسی هايی که  تا  ندارد 
از آثار تاريخی روستا داشتيم می توان آثار تاريخی در اين منطقه را به دو 

بخش بعد از اسالم و قبل از اسالم تقسيم کرد.

در بازديد از مزارستان روستا به قبوری برمی خوريم که به خط عربی نوشته شده 
و آن گونه که روشن است از آثار تاريخی اسالمی به حساب می آيند. خطوط 
روی سنگ قبرها در مايه ي ناپخته خطوط ثلث و ريحان را داراست، البته 
آن گونه که از شورای روستا در مورد اين آثار سؤال کرديم اضافه کرد تا چند 
سال پيش چند قوچ سنگی و چند آسياب سنگی )داش َدييرمان( نيز در 
ابتدای قبرستان وجود داشت که مورد سرقت قرارگرفته است. الزم به ذکر 
است قوچ های سنگی از يادگار نياکان ما به حساب می آيند که بعد از اسالم 
نيز در دوره ي سلجوقی تا صفويه در مكان های مقدس در جغرافيای پهناور 
کشور  روستاهای  اکثر  در  متأسفانه  که  ديد  می توان  آناتولی  و  آذربايجان 
همانند روستای آوان شاهد دزديده شدن و به تاراج رفتن اين آثار گران قدر 
برمی خوريم که  قبوری  به  اطراف روستا  اسالمی در  آثار  کنار  هستيم. در 
به اصطالح محلی »گاوور قبری« گفته می شود حتی در کنار ييالق قديمی 
روستا و قله »بغديز« می توان گورهايی که به شكل چمباتمه ای دفن شده 
را ديد که به دليل عدم رسيدگي ميراث فرهنگی بيشتر هدف حفاری های 
غيرمجاز قرارگرفته اند. تپه ها و قبرستان های باستانی که در اطراف روستا 

پراکنده شده و بيشتر مورد سرقت حفاران غيرمجاز قرارگرفته اند:

نگاهي به تاريخ آوان
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bernə برنه

döndöl دوندول

digöv çiyni ديگْوو چيينی

benəvər ətəgi بنور اَتگی

dilan başi ديالن باشی

bığdız بغديز

kor məsər کْور مسر

güney başi گونئی باشی

iynə saldın ايينه سالدين

seylan əsər سئيالن اَسر

qilbadur قيلبادور

نظر برخی روستائيان نيز قابل توجه بود که دليل پراکندگی قبرستان های 
و  اطراف  در  که  می دانند  آن ها  بودن  طايفه  چند  دليل  به  را  باستانی 
چهارگوشه روستا اسكان داشتند. البته ناگفته نماند به همچنين روستاها 
که قبور باستانی زياد دارند را »گاوورلوق« می گويند و به معنی مكانی که 
قبور باستانی در آنجا زياد است اطالق می شود. در جست جوی تاريخ اين 
بر  قبرها می توان  اندازه ي  و  يافته ها  نوع دفن،  به شكل،  توجه  با  و  گورها 
اساس يافته های محققان اين آثار را از آثار »کورقان« ها دانست. کورقان ها 
مردگان خود را در قبرهايی به عمق تقريباً 2 متر به همراه ملزومات زندگی 
اعم از اشيای سفالی، سالح های آهنی و طاليی، قطعه های زين و يراق به ويژه 
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دهنه های اسب و گاهاً تعدادی خدمتكار و اسب دفن می کردند. )14( به اين 
دليل قبور ها به شكل تپه در می آمد؛ و هرچه شخص مهم تر بود تپه بزرگتری 
شكل می گرفت. الزم به ذکر است تمدن کورقان ها از مهمترين آثار »ساکاها« 
به حساب می آيد. به استناد از سخنان »تامارا تالبوت«، ساکاها در آغاز هزاره 
اول ق.م به طرف غرب بخصوص شمال غرب ايران کنونی حرکت و ويژگی های 
و سبک  زينتی  اشيای  تزئين  به فرد، شيوه های خاص  تدفين منحصر  چون 
ويژه ي ابزار جنگی داشتند که در اين مناطق می توان مشاهده کرد. وی با 
توجه به يافته های خود معتقد است ساکاها به دنيای ديگر اعتقاد داشتند و 
در کنار مردگانشان اشياء قيمتی و زيوراالت دفن می کردند. در مورد نام اين 
قوم در منابع مختلف به تلفظ های متعددی همچون »ايشغوز، اسكوت، چاکا، 
سارمات« برمی خوريم. نوع سكونت و فرهنگ و آداب رسوم ساکاها همچون 

کماندارای، اسب سواری، سوگواری ها و عزا ها همانند »هون ها« بودند. )15(

با  اما  دارد  نتقيضی وجود  و  نظريه های ضد  نژادی ساکاها  منشأ  مورد  در 
توجه به نوع فرهنگ و سبک زندگی آن ها نظريه اي که ساکاها را از اقوام 
التصاقی زبان و ترک تبار می دانند قابل قبول تر است. بر اساس يافته های 
دکتر زهتابی آن زمان به زبان آشوری، بابلی و عبری و بيشتر منابع به اين 
قوم اوشگورز-اشغوز گفته می شد و ايشان روشن می کند که معنی توپونيم 
اين لغت از »ايچ« و »اوغوز« ترکيب يافته و در زبان ترکی به معنی اوغوز 

داخلی می باشد. )16(

همانگونه که در منابع تاريخی شاهد هستيم تمدن های باستان که در اين 
منطقه به وجود آمدند و يا به نوعی ارتباط داشته اند را می توان تمدن های: 
»سومر، ايالم، هيتی، کاسی، لولوبی، گوتی، هوری، ماننا و اورارتور« دانست. 
در صفحات قبل که زبان اين روستا را بررسی کرديم می توان گفت به نوعی 
التصاقی زبان ها هنوز هم در اين روستا کاربرد دارد و  از  کلماتی باستانی 
با توجه به منابع که وجه تسميه و آثار تاريخی روستا را مورد بررسی قرار 
داديم نمی توان تاريخ اين روستا را با تمدن های التصاقی بی ارتباط دانست.

نگاهي به تاريخ آوان
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تپه های باستانی »سئیل اسر-بغدیز«

مجاز  غير  حفاری های  دست خوش  روستا  تاريخی  مناطق  اکثر  و  تپه ها 
قرارگرفته و بيشتر آثار تاريخی و باستانی روستا به تاراج رفته اند از مهمترين 
بلندی ها و قله  اين حفاری های غيرمجاز می توان حفاری های قلعه بغديز، 

سئيل اسر را نام برد.

)bığdız( قلعه بغدیز

با  کيلومتری  و 3  واقع  آوان  روستا  در شمال شرقی  بغديز  تاريخی  قلعه   
روستای آوان فاصله دارد. قلعه در منطقه کوهستانی و سخت گذر در باالی 
يک کوه مرتفع قرارگرفته است. در جستوجوی تاريخ و گذشته اين قلعه 
از منابع تاريخی عاجز بوديم و آن گونه که بر ما آشكار بود قلعه بغدز برای 
حفاران غيرمجاز و قاچاقچی ها بيشتر از محققان و باستانگران مورد هدف 
قرارگرفته است. به گونه ای که در نبود حتی يک صفحه پژوهش و تحقيق 

در مورد اين قلعه آثار تاريخی آن به تاراج رفته است.

کلمه ي  بررسی  در  که  است  تشكيل شده  ديز«   + »بغ  کلمه  دو  از  بغديز 
»بغ« دو معنی متفاوت را از نظر متخصصان زبان شاهد بوديم. بنظر برخی 
محققان »بغ« شكل ديگری از کلمه بَی، بيگ و بای می باشد که بغ در زبان 
ترکی به بيگ بدل شده و مفهوم بزرگ و خان برخود می گيرد. )17( در 
طرفی با توجه به قانون زبان ترکی »بغ« شكل ديگری از باغ می توان باشد. 
قلعه می توان معنی نخست  توپوگرافی و محيط  نوع  به  با توجه  )18( که 
صحيح تر باشد چرا که قلعه در يک مكان کوهستانی و سخره ای قرارگرفته 

است.

 قسمت دوم کلمه »دز/ ديز« را در برخی مناطق آذربايجان می توان ديد: 
»سيرخا ديزه«، »دره ديز«، »ديزه مرجان«، »ديزمار« و... و يا حتی کلمه 
نام  تاريخی در  منابع  دارد در  قرار  اين محال  نيز در  قلعه  اين  ديزمار که 

78

89
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شخصي به آن اشاره شده است. »طغرل آخرين سلطان سلجوقی در سال 
آذربايجان  »کهران«  قلعه  در  و  دستگير  ارسالن  قيزيل  توسط  م   .1190
پيدا  نجات  ديزماری  بدرالدين  کمک  به  بعد  دوسال  که  گرديد  زندانی 
می کند«. )19( به عقيده محققان لغات اساطيری، واژه ديز معنی بلندی و 
تپه به خود می گيرد. )20( و حتی کلمه تيز، دئژ به معنی قلعه در ديوان 
لغات تورک مورداستفاده قرارگرفته است. )21( پس می توان قلعه بغديز را 

از نظر محققان اين گونه معنی کرد:

بغ=بی، بيگ: سلطان، خان

ديز: بلندی، قلعه

بغديز=خان قاالسی: قلعه سلطان

سئیالن اسر داغی:

بلندی و ارتفاعات سئيل اسر در شمال شرق روستا قرار دارد و اين بلندی 
ها سرحد بين روستا با روستاهای اوشتبين و آگان نيز می باشد. اين کوه با 
نام های سئيل اسر، سئيالن اسر، سئيالنسر نيز شناخته می شود سئيل اسر 
که ما بين قره داغ شمالی )کرانه رود ارس( و قره داغ جنوبی قرارگرفته از 
مرتفع ترين قله های منطقه به حساب می آيد و از طبيعت بكری نيز برخوردار 
به  و  از دو کلمه »سئيالن« و »اسر« گرفته شده  است. وجه تسميه کوه 
معنی ورزش باد سرما می باشد. در نگاه به موقيت جغرافيايی کوه، سرمای 
قره داغ جنوبی با گذر از اين کوه به کرانه های ارس سرازير می شود که در 

رابطه با وجه تسميه کوه قابل توجه است.

نگاهي به تاريخ آوان
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 در مرتفع ترين قسمت قله خرابی ها و چاله هايی که حفاران غير مجار و 
قاچاقچيان بوجود آورده اند قابل مشاهده است. آن گونه که از چند نفر جويا 
شديم حدود 10 سال پيش چند قبر در باالی تپه سئيل اسر وجود داشت 
متر  اندازه حدود يک  به  به شكل منظم سنگ هايی  نيز  آن ها  تا دور  دور 
قرارگرفته بودند. مساحت داخلی آن ها حدود 13-14 متر می شد؛ که امروز 
بجز چاله ها و خرابی ها اثری از آن ها نمانده است. ناگفته نماند سنگ هايی 
دامنه  در  می توان  نيز  را  افقی  ستون  يک  و  عمودی  ستون  دو  به صورت 
جنوبی کوه ديد که به عقيده محققان قدمت اين آثار به عصر حجر و عموماً 

بعد از عصر يخبندان چهارم می رسد.

»تصوير قبل از تخريب با توجه به گفته اهالی« 
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قحطی و گرسنگی )آجلیق(:

مناطق  اين  در  انسانی  فجايع  بزرگ ترين  از  يكی  اول  جهانی  جنگ  در 
اتفاق افتاد. قحطی بزرگ،  سال های 1919-1917 ميالدی )1296-1298 
هجری شمسی( که مصادف با جنگ جهانی اول بود علی رغم اعالم بی طرفی 
حكومت قاجار نيروهای روسيه و انگليس بخش هايی از امپراتوری قاجار را 
تحت اشغال خود درآوردند. در اين سال ها که براثر خشک سالی محصوالت 
جو  و  گندم  کردن  انبار  و  خريد  با  روس ها  بود  شده  ياب  کم  کشاورزی 
باعث گرانی آن ها شدند و زمينه های گرسنگی و قحطی را فراهم ساختند. 
)22( در اين ميان روستاهايی همچون روستای آوان که گندم و جو کمتر 
کاشته می شد مجبور بودند برای تهيه آرد و نان به شهرها و مناطق ديگر 
تبريز در  آمريكا در  پادوک« که سرکنسول  راهی شوند. گزارش »گوردن 
اوت 1917 حكايت از ناکافی بودن و گرانی محصوالت آذربايجان را دارد؛ 
نيز گوش زد می کند. )23(  را  اين گزارش شروع قحطی در منطقه  و در 
در اين ميان در سال 1917 با رسيدن زمستان جمعيت مردم گرسنه در 
ميدان ها انبوه می شد و قيمت غله پيوسته از اين برداشت به آن برداشت 
افزايش می يافت تا اينكه قيمت زمان قحطی تا شش دالر رسيد بود. )24( 
آذربايجان سراسر گرفتار قحطی شد )25(  ژانويه 1918  تا  به گونه ای که 
اهالی روستای آوان در اين روزها برای تأمين آذوقه خود مجبور بودند به 
ساير مناطق و شهرها راهی شوند؛ که با زيادشدن دزدی و غارت در منطقه 
بيشتر اوقات طعمه دزدها و راهزن ها در مسير می شدند. حتی باغات روستا 
قرار می گرفت.  برخی روستاهای هم جوار  و  و غارت دزدها  نيز موردحمله 
»اوغری عزيز« از دزدان سرشناس آن زمان را می توان نام برد که با دار و 
دسته خود امان از دل مردم را گرفته بودند. موقعی که مسافران از شهر 
آذوقه به روستا می آوردند در حوالی روستای »جوشين« که بين روستائيان 
»ته باشی« گفته می شد مردم را موردحمله و تاراج قرار می دادند؛ و کسی 
می توانست  به سختی  بود  راهزن ها  و  دزدان  تنگ گاه  که  منطقه  اين  از 
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آذوقه عبور دهد. بيشتر دام های روستا نيز ابتدای قحطی مورد دزدی قرار 
مي گيرد و مقداری از آن ها که مانده بودند خيلی زود در روستا مورداستفاده 
قرارگرفته و به اتمام مي رسد. برخی از روستائيان مجبور مي شدند به ساير 
روستا و مناطق پناه ببرند. حتی برخی ثروتمندان روستا هفته ها در خانه 
می ماندند و خانه را به روی هيچ کسی باز نمی کردند تا موردحمله گرسنگان 
قرار نگيرند. حتی برخی گرسنه ها تا جايی پيش رفته بودند که موقع مرگ 
هر حيوانی به حالل يا حرام بودن آن توجه نمی کردند و آن را به عنوان غذا 
از طرفی کمبود و  تاراج و  از گرسنگی تلف نشود. دزدی و  تا  می خوردند 
خشک سالی باعث شد بود روستائيان تلخي اين روزها را بيشتر لمس کنند.

زمان ارباب رعیتی:

 1345 سال  حوالی  تا  تقريبی  به طور  آوان  روستای  در  ارباب رعيتی  نظام 
اين  و  نمی کنند  ياد  و خوشی  به خوبی  روزها  اين  از  بزرگان  داشت.  ادامه 
روزها را صفحه سياهی از گذشته می خوانند. ارباب ها هميشه رعيت خود 
را مورد ستم قرار می دادند و در برخی موارد اختيار تام داشتند. به گونه ای 
که اگر دست به اموال يكی می کردند حق اعتراض نداشت و نمی توانست 
دوران  اين  خاطره های  مخاطب  که  آن گونه  روستا  در  يا  و  کند؛  اعتراض 
بوديم باغداران روستا پولی در قبال باغشان بايد به ارباب می دادن که بين 
اهالی »کوده« گفته می شد و ساليانه ارباب »کوده« از باغدار می گرفت يا 
در زمان برداشت محصول تا زمانی که ارباب يا مباشرش به روستا نمی آمد 
خود  ارباب حق  که  بعدازآن  و  بزند  محصول دست  به  نمی توانست  کسی 
»ارباب حقی«  داده می شد.  رعيت  به  اجازه  »ارباب حقی«  برمي داشت  را 
يک دوازدهم محصوالت بود و مردم موظف بودند اين مقدار از محصوالت 
خود را به ارباب خود بدهند. ارباب ها عيد ها برای تفريح به روستا می آمدند 
نمی توانست  و  نداشت  اعتراض  حق  می گذاشتند  دست  کسی  دام  به  اگر 
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حرفی بزند. ناگفته نماند ارباب ها اگر خودشان در روستا حضور نمی يافتند 
مباشرانشان که بين مردم »بابا مأموری« گفته می شد برای جمع کردن سهم 
ارباب ها می آمدند؛ و هر ارباب چند نفر سياه سايه نيز در روستا داشتند که 
بين مردم به »الی چوماقلی« ارباب معروف بودند. وقتی ارباب يا مأموری از 
آن ها به روستا می آمد کنار آن ها بودند تا کسی نتواند اعتراض کند. مالقات 
ارباب ها نيز آداب ورسوم خاص خودش را داشت وقتی کسی مالقات ارباب 
می رفت بدون اجازه او حق نداشت بنشيند و بايد دکمه کتش بسته و کاله 
در سرداشت و نداشتن کاله بی احترامی به حساب می آمد و از رسومی که در 

اين دوران باب بود کاله گذاشتند مردان خصوصاً مردان متأهل بود.

اربابی و رسومی که  ارباب »حاج مير فتاح« که در کنار  البته بين مردم   
باب شده بود به نيكی ياد می شود چراکه برخی از رعيت خود که مشكالت 
معيشتی داشتند را معاف کرده بود و حتی امروزه نيز سخنان ايشان نقل 
مجالس هست. به جز ايشان که در روستا زندگی می کرد اربابی در روستا 
ساکن نبود. چندی از ارباب های روستا که اسمشان را شنيديم: جعفر آقا، 
بؤیوک آقا، نصیر آقا، شیطان آقا )بین مردم به این اسم معروف بود( و 

حاج میر فتاح

ریش سفیدان قدیمی روستا:

ريش سفيدان در جامعه روستايی جايگاه و منزلت اجتماعی بيشتری دارند؛ و 
به خاطر مقبوليتی که بين روستائيان دارند در امور مهم و حساس به کمک 
روستائيان می آيند؛ و می توان گفت ريش سفيدان بهترين و مفيد ترين َمْحرم 
روستائيان هستند؛ و هميشه ريش سفيدانی بودند که نقش برجسته ای در 
روستا ايفا کرده و سبب شكوفايی و آسايش روستائيان شده اند. به طور مثال 
حدود سال 1356-1357 روستائيان آب لوله کشی در داخل روستا نداشتند 
و روستائيان مجبور به استفاده از آب چشمه پايين دست روستا بودند. در 

نگاهي به تاريخ آوان
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سال های مذکور با تفكر و راهنمايی چند ريش سفيد که برجسته ترين آن ها 
موسی و حاج نصرت بودند، از پنج کيلومتری روستا »ناو درسی« تا روستا 
روستا،  )خرمن  شد  گذاشته  برداشت  شير  چند  روستا  داخل  و  آب کشی 
راهی  هنوز  که  درزمانی  يا  و  مسجد(  جلوی  کوچه،  چپ  روستا،  مدرسه 
برای شهر از روستا نبود و روستا از دادگاه و ژاندارم چندين سال بی خبر 
می ماند ريش سفيدان هميشه در مسائل و اختالفات کنار مردم روستا بودند 
از برجسته ترين اشخاص بنا به گفته روستائيان مي توان از »حاج ميرحسن« 
نام برد؛ که کوچک ترين اختالف بين روستائيان را حل وفصل می کرد و از 
نعمت های روستا به شمار می رفت؛ و يا در زمان ارباب رعيتی حاج مير فتاح 
قرار  و مورد لطف  را مالحظه کرده  اقشار ضعيف  ولی  بود  ارباب  که خود 
می داد و هميشه با سخنان خردمندانه خويش به کمكشان می رفت. در زير 

ريش سفيدان برجسته صدسال اخير را ذکر می کنيم:

حتم  حسین،  میرزا  حاج  موسی،  نصرت،  حاج  حسن،  میرزا  حاج 
علی، اوست علی، میر ایوب، حاج عبداهلل، حاج میر فتاح، حاج رضا، 

کدخدا رستم

نگاهی به نوع سکونت در گذشته:

در بررسی روستاهای قره داغ شاهد اين هستيم که برخی روستا ها ييالق 
دارند و در فصل گرما به ييالق کوچ می کنند. به گونه ای که چند روستای 
قوالن،  )انيق،  خوددارند  برای  ييالق  آوان  روستای  غربی  شمال  و  شمال 
دوزال، شاهسون( و در فصول گرما )متأثر از شرايط جوی تقريباً از اواسط 
دامداری  که  کسانی  می کشد.(  طول  شهريور  آخر  تا  و  شروع  خردادماه 
می کنند ييالق می روند. در بازديدی که از نوع ييالق آن ها داشتيم متفاوت 
به صورت  نه  ييالق ها  که سكونت گاه های  به گونه ای  بود،  ايالت  و  عشاير  با 
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چادر و آالچيق بلكه از سنگ، چوب و ِگل و خانه مانند درست شده بودند و 
روستائيان به صورت آماده هرساله درجاهای مشخص اسكان پيدا می کردند.

با بررسی نوع سكونت های روستاهايی که اشاره کرديم اين سؤال برای ما 
پيش آمد که آيا در گذشته روستای آوان نيز ييالقی داشت يا در طول سال 

ساکن بوده است؟

به دليل فقدان اطالعات ما اين سؤال را بين روستائيان مطرح کرديم که 
چند نفر از ريش سفيدان اطالعات مفيدی به ما دادند. روستائيان آوان در 
گذشته نه چندان دور تقريباً حدود 70 سال پيش ييالق می رفتند. آن گونه 
که از ريش سفيدان جويا شديم ييالق روستا در »وونه« )نام مكان( و در 
آن  در  ييالق  از  خرابه هايی  نيز  امروزه  و  داشت  قرار  »بغديز«  قلعه  دامنه 
مكان به يادگار مانده است. دليل ييالق نرفتن را آن گونه که برخی بزرگان 
می گفتند بی کيفيتی و در امتداد آن تخريب يكی از خانه های ييالق، سبب 
می شود يک خانم جوان جان خود را از دست بدهد؛ و از آن سال به دليل 
بی کيفيت بودن مسكن های ييالق ريش سفيدان تصميم می گيرند در زمان 
ييالق دام ها را به ييالق بفرستند و به صورت نوبتی هرروز دو يا چند نفر 

همراه دام ها به ييالق بروند.

نگاهي به تاريخ آوان



نگاهي به مونوگرافي روستاي آوان آذربايجان50

معادن:

منطقه قره داغ با توجه به آثار معادن مشهود، يكی از مناطق قابل مالحظه 
ازلحاظ ذخاير معدنی هست، چه در دوران قبل از ميالد و چه بعدازآن در 
طول اعصار مختلف اين مناطق موردتوجه معدن شناسان قرارگرفته است. 
به گونه ای که در روستای آوان شرکت معدن کار نيز شاهد معدن کاری های 
قديمی بوده است. فعاليت های اکتشافی و معدنی تقريباً منظم، در منطقه 
قره داغ از اوايل دوره قاجار آغازشده که در زمان محمدشاه و ناصرالدين شاه 
45 معدن مس، آهن، سرب، طال، قلع و ... در اين منطقه کشف شده بود. 

)26(

روستای آوان بر روی کمربند متالوژی قره داغ- قفقاز کوچک قرارگرفته که 
در طول سال ها معادنی کشف و مورد بهره برداری قرارگرفته است. نزديک به 
يک دهه قبل معدن سنگ گرانيت در اين روستا کشف و مورد بهره برداری 
قرارگرفته اما به دليل راه ارتباطی نامناسب و عدم توافق و تعامل با معتمدين 
روستا باعث عدم همكاری و شكايت روستائيان شد که پس از چند سال 
عمليات معدن کاری متوقف شد. در سال های اخير بر اساس پی جويی و 
بالغ بر دو  با ذخيره  اين محدوده يک زون اسكارنی  اکتشافی در  مطالعات 
ميليون تن کشف و تثبيت شده است. همچنين يک زون دگرسانی با کانی 
زايی مس و طال در اين محدوده شناسايی شده و بر اساس نوع دگرسانی ها 
و ليتولوژيهای موجود و کارهای شدادی و معدنكاری قديمی احتمال کشف 
ذخيره مس- طالی پورفيری در اين محدوده در دستور کار شرکت مورد 
بهره برداری قرار دارد و عمليات اکتشافی تكميلی جهت شناسايی محل کانه 

زايی سيستم پورفيری در حال انجام است.

عيار باالی آهن و همچنين باال بودن در صد Feo از ويژگی ها و امتيازات 
اين معدن محسوب می شود و به نظر شرکت بهره بردار در اختيار مناسب 
و مستعد برای فراوری و توليد کنسانتره آهن با روش جدايش مغناطيسی 

67
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است؛ و اين معدن توانايی تغذيه کارخانه های کنسانتره و احيايی در دست 
اجرای استان آذربايجان شرقی را دارد.

است که  و منطقه  استان  قابل توجه مگنتيت  از ذخاير  يكی  آوان  اسكارن 
ثبت، شناسايی و معرفی شده است. ويژگی های خاص زير را می توان برای 

اين معدن به حساب آورد:

دارای 4 پله سينه کار دارای آهن با عيار باال- 
 -Cu و آثار کوره ای ذوب Cu دارای تونل های قديمی
مستعد برای کانی زايی Fe در ساير نقاط- 
امكان تثبيت يک زون پورفيری شده در معدن وجود دارد- 
قرار گرفتن محدوده در کمربند فلز زايی آلپ-هيماليا )27(- 

معادن

78
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فولکلور و ادبیات شفاهی 

ادبيات شفاهی در زمانی که هنوز الفبا و نوشتن در کارنبود پديد آمده و در 
بين مردم با نام های فولكلور، ائل سؤزلري، خالق ادبياتی، شفاهی ادبيات، 
مردم،  ادبيات شفاهی  است.  ... شناخته شده  و  گلن سؤزلر  آغيزا  آغيزدان 
پايه و اساس فرهنگ ها را تشكيل می دهد که افكار، تجربه ها و اندوخته های 
توده ی مردمی می باشد که نسل به نسل انديشه های ارزشمند و گرانب های 
خود را برروی هم ريخته، عواطف و ذوق خود را بكار گرفته و گنجينه ی 
ضرب المثل ها،  شامل  شفاهی  ادبيات  آورده اند.  بوجود  را  ناپذيری  زوال 
راستای آن يک  و در  آداب و رسوم يک منطقه  افسانه ها، عقايد،  قصه ها، 

ملّت می باشد.

داستان گویی و چند داستان که مخاطبش بودیم:

دنيای قصه ها و داستان ها در آذربايجان بسيار گسترده و وسيع است هر 
چند با تالش انديشمندان و محققان داستان های گران بهايی جمع آوری شده 
ولی می توان به جرأت گفت سهم بيشتر ادبيات و داستان های آذربايجان 
در دل و سينه مردمان روستاهای دور افتاده جای گرفته همان گونه که ما 
کتابی  نقش  که  بوديم  بيسوادی  زنان  و  مردان  شاهده  نيز  روستا  اين  در 
کرم،  اصلی  »کوراوغلو،  داستان های  می کردند.  ايفا  ما  برای  را  ارزشمند 
فاطمه قيز، بدقولی، پری خانم، محمد پهليوان، شاه و کدخدا، آيی نن تولكو 
،گوندن قورخان احمد، بستی و تولكو، تولكوينن خوروز، سن گولوم سون 
گولوم چيمن گولوم، سيچان بَی و پئسری« را در روستا مخاطب بوديم. از 
اوغلی  )منصيم  زاده  اسماعيل  روستا می توان محرم  داستان گويان معروف 
محرم( را نام برد وي ما را مهمان چند داستان کرد که در زير نقل می کنيم:
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پری خانم:

اوشاغی  بونون  ياشاردی،  آدلی کيشی  دولتی، صياد  ـ  وار  بير،  کندده  بير 
اولماديغی اوچون هر گون آللها ياواريب، اونان اوشاق ايستردی. گونلرين بير 
گونو هرگون کيمی گئدر مچيده آللها يالوارارکن، تک باشينا و صاحابسيز  
آخشاماجان  قوجاغينا   آالر  اونو  يانينا  اوشاغين  گئدر  گؤرر.  اوشاق  بير 
اوشاغی دوالنديرار، آنجاق بير کيمسه تاپيلماز بونا صاحاب چيخسين. واخت 
کئچديگی اوچون اوشاغی گتيرر ائوه و خانمينا جريانی آچيخالر. نئچه گون 
کئچندن سونرا خانيمی دئَير بلكه بو اوغالن اوشاغی اهلل طرفيندن يوالنيب 
بيزيم اوچون؟ صياد کيشی ده بير آز فيكيرلشر، دئَير: دوز دئييرسن خانم، 

گل بونا آد قوياق، بونو ربيميز بيزيم اوچون يوليييب.

اوشاغی مچيدن تاپديقالری اوچون آديني تاپديق قويارالر. آنجاق بير ايل 
کئچمه ميش اهلل بونالرا بير قيز اوشاغی دا وئرر. قيزين دا آديني پری خانم 
قوياالر. بونالر ايكيسي، باجی ـ قارداش کيمی  بويا ـ باشا چاتيب، بؤيويرلر. 
گئدرلر.  مسافرته  اوزون  بير  خانيميله  کيشی نين  صياد  گونو  بير  گونلرين 
تاپديغين بير آتی واريدی هر گونده کی کيمی سووارماغا آپارار، بير خيرداجا 
بو  تاپديق  دا  قاچار.  ووروب  داش  بير  آتينا  باشيندا  سو  تاپديغين  اوشاق 
ايشی گؤروب، اوشاغی توتوب ياخچی بير دؤيوب، آتين مينيب يوالنار. گون 
صاباح اوالر. تاپديق آتين سووارماق حاليندايدی او اوشاغين آناسی دا گليب 
يانديغيندان تاپديغين اوشاقليق داستانين تاپديقا آچيب دئير و تاپديغی باشا 
ساالر کی اونو تاپديقالری اوچون آديني تاپديق قويوبالر و پری اونون دوغما 
باجيسی دئييل. تاپديق عجب آلتيندا قاييدار ائولرينه. آنجاق دا پری خانيما 
باجی گؤزونده باخميردی. عايله سی نين بو ايشی بوندان گيزلديگی اوچون 
چوخ يانيقلی ايدی و اؤج آچماق اوچون ايستيردي پری خانيما ساتاشسين. 
آمما  قارداشيمسان.  منيم  سن  ايشدی؟  نه  بو  قارداش  ديَير  خانيم  پری 

تاپديق ال چكمزکی الچكمز. 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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پری خانم الينده کی قابينان بونون باشينان ووروب، پيله لردن ساالر آشاغی. 
تاپديق هوشدن گئديب، بونو قان آپارار. پری بونو بوجور گؤردوگو اوچون 
دوشر  زامان سس  بو  ائله  باغالر.   باشيني  بونون  گلر  گتيرمز،  تاب  اورگی 
صياد کيشی يولدان گلير. تاپديق هوشه گليب بو سؤزو ائشيدمک هامان، 
آتی مينيب گئدر صياد کيشی نين قاباغينا. صياد کيشی ديير: بو نه حالدی 

اوغلوم؟ 

ديير: سن  اولوموشدو  بير  ال  خانيمينان  باشينداکی  داکی چشمه  تاپديق 
اوز  بيزده  ايچينده  کند  اوينيير،  آبروموزينان  بيزيم  خانيم  پری  گئدنن 

قويمييب، من دئيينديم منی بو گونه سالدی. 

آپار  ائوه گئت، پری خانيمی  ائشيديب ديير: من گلنه جان  بو سؤزو  صياد 
چؤللوک بير يئرده اؤلدور. 

گئدک  ترکينه  آتيمين  مين  گل  ديير:  يانينا  خانيمين  پری  گلر  تاپديق 
آتام گيلين قاباغينا. 

تاپديق پری خانيمی گؤتوروب مئشيه ساری اوز توتار. تاپديق گلر بير اوزاق 
يئرده قيزی ساالر يئره، آنجاق گوناه حيّسی توتار تاپديغی، قيزی اؤلدورنمز، 

اونو مئشه ده اؤتوروب، صياد کيشی يه ده اونو اولدوردوگونو ديير. 

يئميشی  مئشه  هفته  نئچه  گون،  نئچه  باشينا  تک  مئشه ده  خانيم  پری 
يئييب مئشه ده قاالر. گونلرين بير گونو شاه ين اوغلو وزيرلرينن بيرليكده 
چيخميشدی شيكارا. پادشاه ين بير قره قوشو وارديرکی بو گؤيده اوچوب 
شيكار يئرين بونالرا گورسديردی. آنجاق قوش بير يئره گئديردی کی هئچ 
بير شئی يوخ ايدی نه شيكار واريدی نه ده بير زاد. اوگون قاييديرالر کاخا. 
کئچميش  قره قوش  گئنه  شيكارا.  گئدير  باشينا  تک  اوغلو  شاه ين  صاباح 
گونده کی ايشيني گؤروب هامان کی يئره گئدير. شاه ين اوغلو عجب آلتيندا 
قاليب، ديير: »هاردان اولمالی اولسا دا بو ايشو آچيقالماليام«. قارتال اوچان 
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يئرده ايستر آتين سوارسين، باخار گؤرر بير قيزين عوريان شكلی سويون 
سن  اينس  سن،  جين  »هرکيمسن،  ديير:  آياغا  دورار  دوشوب.  اوستونه 

اؤزووي گؤرست. يوخسا خنجرينن ايكي يه بؤلجه يم« 

چؤلدييم.  واختدير  نئچه  آنجاق  بنده سی يم  اهلل  بير  من  ديير:  خانيم  پری 
وئريب ديير:  پالتارالريني چيغارديب، پری خانيما  اوست  اؤز  اوغلو  شاه ين 

بوالری گئی چيخ ائشييه! 

پری خانيم پالتارالری گئيب چيخار ائشييه، شاه ين اوغلو گؤرر بير گؤزل 
دئمه دن  نه  هئچ  اوغلو  شاه ين  يوخدو،  مانندی  ـ  ميثلی  دنيادا  قيزدي کی 
قيزی آتار آتين ترکينه آپارار کاخدا کنيزلرينين يانينا. کنيزلرينه تاپشيرار 

پری خانيما يتيشسينلر. 

نئچه  اولموشدو.  کنيزی  دربارين  قاليب  کاخدا  واخت  نئچه  خانيم  پری 
واقت کئچر شاه ين اوغلونون ائولنمک زمانی گلر. شاه ين خانيمی گؤرر پری 
اوتاقيوا بير  اونا ديير: سنين  خانيمدان کئچملی دئييل. اوغلوينان دانيشار 

قيز يولييجاغام بَينسن او سنين اوالجاق. 

آنجاق شاه ين اوغلونون دا ياديندان چيخميشدی قيزين شكيل ـ قيافه سی. 
شاه ين خانيمی شرابي تؤکر وئرر قيزين الينه ديير: بونالری آپار اوغلومون 

اوتاغينا. 

اوغالنی گؤررکن  قيز  آنجاق  قيافه سيني گؤرر،  اوغالنين  اوتاغا گيرنده  قيز 
آناسی  اوغالنين  حينده  بو  يئره  تؤکسون  شرابالری  قاالر  آز  تيترر  اللری 
قيزی توتوب، شرابالری آليب يوال ساالر. آنا گئديب اوتورار اوغالنين يانيندا، 

سوروشار: بَيندين اوغلوم؟

خانيم  پری  سوروشار،  دا  قيزدان  آناسي  وئرر.  جوابی  بلی  آناسينا  اوغالن 
نئچه  اوالر.  دويونو  ـ  توی  بونالرين  بوجورلوقدا  وئرر.  جوابی  راضيليق  دا 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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ايل کئچمه ميش پری خانيمين اسماعيل و ابراهيم آدلی ايكی اوغلو اوالر. 
ياشامي شاه ين اوغلوينان ياخشی کئچيردی، آمما پری خانيم اوشاقالرينا 
پري  شاهزاده  گونو  بير  گونلرين  آغالردی.  دولوب  گؤزلری  باخديقجان 

خانيمدان سوروشدو: نه دن بوجور آغليرسان؟ 

پری خانيم جواب وئرمه دی. آمما شاهزاده نين  چوخ آسيلماغينا گؤره پری 
آتام  ـ  آنام  باخديقجا  بونالرا  کی:  ديير  دانيشار،  کئچميشين  آچار،  خانيم 

ياديما دوشور، اونا گؤره راحاتسيز اولورام. 

پری  گئديب  بيرليكده  سربازينان  اوتوز  وزير،  بير  وئرر،  دستور  شاهزاده 
خانيم گيلين وياليتلرينه و او آتا ـ آناسيني گؤرسون. اونالر دوشرلر يوال. 
دستور  وزير  قارانليقالشار.   هاوا  چيخميشديالرکی  تزه  وياليتلريندن  اؤز 
قالسينالر. دئمييه سن وزيرين پری  اوردا  وئرر چاديرالر وورولوب گئجه نی 
خانيمدا گؤزو وار. اونا گؤره دستور وئرر کيمسه نگهبان و نوبتچی دورماسين. 
ندنكی ايستيرم اؤزوم نگهبان دورام و عسگرلر استراحت ائتسينلر. گئجه نين 
ياريسيندا وزير گيرر پری خانيمن چاديرينا، پری خانيما ديير: اگر منيمله 

اولماسان اوشاقالريوين باشين کسجه يم.

پری خانيم ديير: آی وزير منيم قضام چوخ اَييب مندن الچک. 

وزير  ورمز.  باش  خانيم  پری  آنجاق  گلر،  قورخو  هده ـ  ده،   دؤنه  بير  وزير 
ابراهيم اوغلونون باشيني کسر، آمما گئنه پری خانيم راضيالشماز. اسماعيل 
اوغلونون دا باشيني کسر. آمما گئنه ده پری خانيم راضيالشماز. وزير ديير: 

اگر راضيالشماسان زوريله بو ايش اوالجاق. 

بی سو  وئر من  اجازه  آمما  يوخ  ديير: عيبی  آز دوشونوب  بير  پری خانيم 
باشينا گئديم. 

وزير ديير: عيبی يوخ آمما قيچيوا بير ايپ باغالماليام. 
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پری خانيم چاديردان چيخار، ايپی چاديرين چيوينه باغلييب قاچار. نئچه 
واختدان سونرا وزير گؤرر پری خانيمدان خبر يوخ، بيلرکي قاچيب. صبح 

اوالر وزير جار ساالر شاه ين گلينی اوشاقالرينين باشيني کسيب، قاچيب.

پری خانيم قاچار، قاچار يئتيشر داغدا بير يابی چوبانا. چوبان اوزاقدان گؤرر 
بير حوری ملک گؤزليگينده قيز گلير بونا ساری. پری گلر يئتيشر چوبانا. 

چوبان سوروشار: نييه قاچيرسان؟ 

پری ديير منی ايكی نفر ايستير، آنجاق باشيمدا داوا دوشوب، من ده بئزار 
اولوب چيخميشام چؤله بير آز دوشونوم گوروم نئجه اولور. 

چوبان ديير: منده سنين گؤزليگينه حيران اولدوم، منه گؤره نه دوشونورسن؟ 

پری خانيم بير آز دوشونر ديير: بلكه  ده اهلل منی سنه يوليييب، بلكه  ده من 
سنين قيسمتينم، من ده سندن خوشالنديم. 

چوبان قويون سوروسينده اوتورميشدو. داغيلميشدی هره سی بير يانا، پری 
اوالر،  ياخشی  قئييدرم،  سنله  ده  من  قئيدنده  قويون  گئجه  ديير:  چوبانا 
ايندی سحر باشی گئديب آناوا احوال وئررسن، بير قويون دا کسيب آناوا 
بير عاليم ده چاغيرارسان منيم کبينيمی سنه  وئررسن پيشيرسين شاما، 
کسمگه، آنجاق بونو بيل کی گئجه قالسا صبحه، دا من سنين دييرم. ايندی 
ده کيشی پالتارالريوی وئر منه، من گئييم سن کی گئديرسن کنده احوال 

وئرماغا بيری منی تانيماسين. 

چوبان قويونو کسيب سويار آتار چينينه يوال دوشر کنده ساری. پری ده کی 
اؤزونه  يانيندا کسن قويونون دريسيندن گؤتوروب  قالميشدی قويونالرين 
پالتارالريني  دا  چوبانين  تاخار.  جورله ييب  اوزلوک  شيكلينده  اوغالن  بير 
گئييب يوال دوشوب قاچار. چوبان دا نئچه واختدان سونراکی قئييدميشدی 
گؤرر داوار داغيليب داغا، نه پری خانيمندان خبر وار نه ده بير کيمسه دن. 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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چوبانين ايكي الی اوالر بير باشی. 

اوتورار شهرين  اوچون  اولماديغی  پولو  بير شهره.  يئتيشر  گلر  خانيم  پری 
ميدانيندا. دئمه يسن پری خانيم دوالنيب، دوالنيب قئييديب اؤز شهرلرينه. 
آختاريردی.  کنيز  بير  اوچون  ايشلتمک  ائوده  کيشی  صياد  گونده  هامان 
گلر  يوخ.  کيمسه  سونرا  آدامدان  کوسه  بير  گؤرر  ميدانا  گلر  صيادکيشی 
بونو دانيشديرماغا، پری خانيم صياد کيشينی تانيار، آمما صياد کيشی بونو 

تانيماز. ديير باال: نه ايش گؤررسن؟ 

پري ديير: توله بوشالدارام، او ايشی گؤررم و بونا بنزر ايشلردن. 

صيادکيشی نين  ساری.  ائولرينه  دوشر  يوال  گؤتوروب  بونو  کيشی  صياد 
اوردادا  قالسين،  اوردا  توولييه  اوتور  ديير:  گؤرر  بوالری  اوزاقدان  خانيمی 

يييب ايشمه ييني وئرريک. 

راضيليق  چوخ  پري  دن  خانيمی،  کيشی نين  صياد  کئچمه دن  گون  نئچه 
نئچه  يتيشسين.  باجييه  ائو  ده  هم   باخسين،  توولييه  هم  قويار  قرار  ائلر. 
کنيز  گرلر.  قوناغی  گونو صياد کيشی نين  بير  گونلرين  گئدر.  بوجور  آيالر 
گلميشدی ائوه يتيشسين گؤرر اؤز اری، دده سينن يعنی شاه و شاه ين اوغلو 
صياد کيشی نين قوناقالريديالر. واخت کئچر، گئجه اوالر. شامدان سونرا شاه 
ديير: گلين وزيرلی، شاهلی نؤکرلی هاميميز ييغيشاق پوش آتاق، پوش هر 

کيمسه يه دوشسه آشسين طالعيني دئسين. 

ائديب  گؤز  ـ  گؤز  هامی  کنيزه.  دوشر  پوش  آنجاق  آتماغا،  پوش  باشالالر 
هئچه وورارالر. يئنی دن پوش آتيالر، آمما يئنه  ده پوش دوشر کنيزه. شاه 

ديير: عيبی يوخ کنيز ده اولسا قويون دانيشسين. 

پری خانيم ديير: من دئميرم ياخشی دانيشارام، آمما من دانيشاندا گرک 
قاپی باجانی باغليييب دقتيله منه قوالق آساسيز، کيمسه نينده حقی يوخ 
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من دانيشاندا دوروب گئتسين. 

باشالر  خانيم  پری  باغلييب  باجانی  ـ  قاپی  راضيالشيب،  تعجبله  هامی 
صياد  تعريفله مگه.  حكايه سيني  اوزون  گلن  باشينا  باشالر  دانيشماغا. 
شاه ين  باشيندا  ايشلريني، چشمه  تاپديغين  گئتماغيني،  کيشی نين سفره 
اوغلونا راست گلمه ييني، وزيرين اوشاقالرين اؤلدورمه ييني، بير ـ بير تعريفلر. 
باشينان  بيردن  خانيم  پری  آلتيندا.  عجب  قالميشديالر  وزير  تاپديغينان 
قويون دريسيني گؤتوروب ساچالريني آچار، داها هر زاد هامييا گون کيمی 
آيدين اوالر. پری خانيم آتا ـ آناسيله قوجاقالشيب آغالياالر. شاه دا دستور 
وئرر: وزيرين باشيني کسيب ايتلره يئم ائتسينلر. صياد کيشی ده تاپديغی 
اوغولوقدان چيغاردار. پری خانيم دا يئنيدن قيييديب شاه ين گلينی اوالر. 

يئدي، ايچدي، مطلبينه يئتيشدی.

کد خدا و شاه:

بير وياليتين آلالهدان قورخان شاهی واريميش کي هر کيمسه آلالها گؤره 
نه ايسته سيدی اونو گؤرردی. گونلرين بير گونو کدخدا گلر شاه ين يانينا، 

شاها ديير: نه اوالر آلالهدان خاطيره قيرخ گون شاهليغيوی وئر منه. 

کدخدا آلالهين آديني گتيرديگينه گؤره، شاه شاهليغيني قيرخ گون بونا 
امانت وئرر. آمما شاه ين خانيمی هچ راضی دئييردی شاهين بو ايشينه. شاه 
دئَير:  وزيره  باشدا  چيخار.  تختينه  شاهليق  کدخدا  گؤروردو.  آلالهی  فقط 

آيليغين نئچه دی؟ 

وزير جواب وئرندن سونرا کدخدا ديَير: ايكی برابر ائيله. بو جور ائله دستور 
وئرر. درباردا ايشليينلرين آيليغيني چوخالدسينالر. گونلر کئچر قيرخ گون 
قوتوالر. شاه گلر شاهليغين آلسين کدخدا ديير: گلين جماعاتي ييغاق بير 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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يئره، اونالر کيمدن راضيليق ائلسه لر او شاه اولسون. 

شاه نه ائده جه ييني بيلميردی. جماعاتي بير يئره ييغارالر، شاه ديير: کيم 
راضی دير من شاهليق ائلييم؟ 

هچ کيمسه اليني قووزاماز. کدخدانی شاهليق اوچون دئينده هامی اليني 
قووزاييب، های وئريب فيشقا چاالرالر. بئله ليكله کدخدا شاهليغا سئچيلر. 
کدخدا شاهليق تخت  ـ تاجينا صاحاب اوالندان سونرا، دستور وئرر، شاه بير 
آروادينا  احواالتی  شاه  گئدسين.  چيخيب  وياليتيندن  بونون  کيمي  گونه 
اوغالن الرينی  آدلي  محمد  و  ابراهيم  ييغيب  پوسه لريني  ـ  پسه  دئييب، 
چتينليک  بوراجان  اوشاغی  ـ  آرواد  شاه،  دوشرلر.  يوال  گؤتوروب  دا 
گؤرمه ميشديلر، آمما چاره لری يوخ ايدی، اؤز وياليتلريندن چيخمالی ديالر. 

کي  دوشونرلر  بئله  قارانليقالر،  هاوا  کئچر  ساعاتالر  دوشرلر،  يوال  سحر 
ايكی  وورارالر.  چاديری  بونالر  قالسينالر.  چؤلده  ووروب  چادير  گئجه نی 
تاجير ده  اورادان کئچيرميش، بوالری گؤروب، گليب اونالرين يانيندا چادير 
وورارالر. دئمييه سن بو تاجيرلرين شاه ين خانيمينا گؤزلری دوشوب. ياتماق 
زاماني دوشونرلرکي شاه ين خانيميني نئجه  گتيرک چاديريميزا؟ قرارالشاالر 
بيری گئتسين اونالرين چاديرالرينا، دئسين بيزيم بير زاهی خانيميميز وار 
اوشاغی يئتيشيب، ايستير ياتسين آلالهدان خاطيره خانيميوی يولال بيزيم 
چاديرا صبحه جان اوردا اولوب کؤمكليک ائتسين. شاه راضيالشيب خانيميني 
خانيميني  شاه ين  کيمي،  يئتيشن  چاديرا  چاديرينا.  اونالرين  گؤندرر 
آرادان  يولكه ييب  دوه لری  ييغيب  پوسلرينی  ـ  پسه  آپارارالر.  هوشدان 
وار،  تاجيرلردن خبر  نه  ايشيقالناندا چاديردان چيخار گؤرر  جيرارالر. شاه 
نه ده خانيميندان. له له کؤچوب يوردو وئران قاليب. آی دده آروادا گئتدی، 
داها چاره سيز قاليب اوشاقالريني گؤتوروب يولونا دوام وئرر کی وياليتدن 
چيخسين ائشييه. شاه گلر يولدا يئتيشر بير بؤيوک دولو چايا. اوشاقالرينين 
ايكيسيني کئچيردنمه ديگی اوچون، اوشاقالرين بيريني قويار بوتای دا قاالر، 
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او بيريسيني سودان کئچيردندن سونرا گلسين اونو دا آپارسين. بيرينجی 
اوشاق ابراهيمي آپاريب چايين اورتاسيندا قاييديب باخارگؤرر چايين اوتايينا 
قوردون  قاييديب  تله سيک  آپارماقدادير.  گؤتوروب  قورد  اوشاغی  قويدوغو 
اليندن اوشاغی آلماق ايسته ديكده قوجاغيندا اوالن اوشاق اليندن قوتولوب 
کيمسه سی  بير  اؤزو.  ده  بير  قاالر  شاه  بير  آپارار.  سو  دا  اونو  سويا،  دوشر 
داها قالماز. بو ايشلرين نتيجه سيندن شاها جنون ال وئرر. شاه دلی اولوب 
دوشر مئشه لره. بو طرفدن بير نفر شيكارا چيخميشدی، گؤرور بير خيرداجا 
اوشاغی بير جاناوار گؤتوروب آپارير، نئچه گوله آتار جاناوار اوشاغی ساالر 
ائولرينه  آپارار  اوشاغی  کيشی ايميش.  سونسوز  بير  شيكارچی  قاچار.  يئره 
اؤزلرينه  ساخالييب  اوشاغي  کی  راضيالشار  خانيمينن  دانيشار.  احواالتی 
بوغدا  ـ  آرپا  واريدی   َدييرمانچی  بير  کندده  بيريسي  او  ائتسينلر.  ائوالد 
سو  گؤرر  باخار،  گليب  ايشله مه دی،  َدييرمانی  گؤرر  بيردن  دارتارميش، 
بير اوشاغی گتيريب بند ائديب َدييرمانا، اوشاغی َدييرماندان چيغارداندان 
تزه  چيخارديب  پالتارالريني  ياش  اوشاغين  جانليدی،  اوشاق  گؤرر  سونرا 
پالتار گئيديريب آپارار ائولرينه. دئمک اونون دا اوغالن اوشاغی اولماديغی 
اوچون دييرمانچی خانيمی له بئله دوشونوب قرار وئررلر کی اوشاغی اؤزلری 

ساخالنسينالر. 

شاه ين گونلري کئچر، ايللري دوالنار، خانيمی تاجيرلر آپاريب، اوشاقالري 
گون  بير  شاه  ياشايير.  گونده  پيس  مئشه لرده  ده  اؤزو  چيخيب،  الدن 
تئزليكله  گئسه  بئله  شاهی ايديم،  وياليتين  بير  گون  بير  من  دوشونرکی 
اؤلرم، ناماز قيليب دفن ائده نيم اولماز، ياخشيدی گئديم شهره ياخين بير 
هامی شهردن  گؤرر  ياخينالشاندا  ساری،  بير شهره  گلر  شاه  قاليم.  يئرده 
احواالتی  توتوب،  قوجاني  قاچان  ساالنا  ـ  ساالنا  بير  کؤکده  پيس  قاچير، 

سوروشار. 

قوجا ديير: بو وياليتين شاهی اؤلوب اهلـ  عيالی، اوشاغی اولماديغی اوچون 
بير قوش اؤتورورلر، قوش هر يانی دوالنيب هر کيمسه نين چيينينه قونسا او 
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شاه سئچيله جک. بيزده قاچيريق آچيق يئره بلكه گلدی بيزيم چيينيميزه 
قوندو. 

بير نئچه ساعت کئچندن سونرا قوش گليب قونار شاه ين چيينينه. قوشون 
توکلري  بيريسي،  پيتالشيق  اوست ـ باشي  گؤررلر  يولالرالر،  آدام  داليسينا 
اهاليسی  شهر  آدامدير.  بير  جيريق  پالتارالري  اوزون،  ديرناقالري  اوزون، 
شاه  بو  ايچمز  سو  گؤزو  بيرينين  هئچ  گؤروب  بونو  وکيل  وزير  هابئله 
قوشو  يئنی دن  قويوب،  يئره  اوزاق  بير  آپارييب  بونو)شاهی(  بيلسين.  اوال 
قونار.  ـ دوالنار گئنه گئدر شاه ين چيينينه  آمما قوش دوالنار  بوراخارالر. 
بو دؤنه  ده بير کيمسه بونو قبول ائتمز، بير دفه ده قوش بونو سئچمه سين 
دئيه، گتيريب بير قارانليق داما ساليرالر. قوشو بوراخيرالر، قوش دوالنير ـ 
دوالنير بير کيچيک باجا تاپير اوردان سوخولور قونور شاه ين چيينينه، داها 
بو دؤنه وزيرلر، حتما بونون بير حيكمتی وار دئيه دوشونورلر. دييرلر: بونو 
حاماما آپاريب تميزله يک، بير دست پالتار وئرک، اگر پالتارالری گئيمگی 
فيكير  بير  آيری  اوچون  سئچمک  شاه  باشارمادی  سئچک،  شاه  باشاردی 

قيالق. 

شاه پالتارالری گئيير گؤرورلرکی، قيبله ی عالم ائله بويوموش. بونو گتيريرلر 
نئچه مدت قاباق شاهليق ائتديگي تختينه قويورالر. بير نئچه واخت کئچير. 
شاه دستور وئرير: منه ايكي نگهبان الزيمدير. بو نگهبانالر گرک بير ائوين 

تک اوغالني اولسونالر. 

اوغلو  دييرمانچی نين  اولور  قرار  تاپيرالر.  دييرمانچينی  گليب  بويانا  ـ  اويانا 
بونون نگهبانی اولسون. شهره گئنه جار دوشر کی هر کيمسه نين تک اوغلو 
وار شاه نگهبان سئچير. فقط شيكارچی دا کارا گلن بير جوان واريدير کی 
نگهبان سئچيلر.  دا  او  گتيريرلر شاه ين حوضورونا،  اونو  آدامالری  دربارين 
گئديب  آپاريبالر،  تاجيرلر  خانيمی سيني  شاه ين  زمانكی  او  دئمييه سن 
شاه ين  اوالن  يولداشالری  خانيم  بو  گؤروبلر  سونرا  چاتاندان  کؤيشنلرينه 
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خانيمی  دير. بو خانيم بير زمان بو تاجيرلره دوز چورک وئريب، اونون اوچون 
تاجيرلر بو قرارا گليرلر کی هر حالدا اولموش اولسا شاهی تاپيب خانيميني 
اؤزونه قايتارسينالر. نئچه ايللر ايدی شاهي تاپماق اوچون شهرلری گزيب، 
دا  قيزيل الری  پول  نه  هر  گؤره  يتيرمگه  يئرينه  عهديلريني  دوالنيرديالر، 
واريدي خرجله ميشديلر. گونلرين بير گونو تاجيرلرين بو شاه اوالن شهره 
يولو دوشر. بوالرين پولو اولماديغينا گؤره کؤمكليک آلماق اوچون گئدرلر 
شاه ين يانينا، شاه شرح حالالريني سوروشار. تاجيرلر باشالرالر جريانی شاها 
تعريفله ييب، عهديلريني يئرينه يتيرمک نّيتلريني ده بيلديررلر. شاه آنالر 

کی تاجيرلرين يانيندا اوالن خانيم بونون اؤز خانيمي دير. 

شاه تاجيرلره ديير: سيز قالين بوردا من ايكی نفر نگهبان يوالرام مچيده او 
خانيمی گؤز آلتينا آلسينالر. 

تاجيرلر ديير: بيز او خانيمی هئچ کيمسه يه تاپشيرماريق. 

شاه ديير: منيم ايكی نفر اؤزومون نگهبانيم وار کی ايكی گؤزومدن چوخ 
آرتيق اونالرا آرخايينام. دستور وئره رم اونالر گئديب قوروقچولوق ائدلر، سيز 

ده شاميزی يئييب دينجلين، من صاباح سيزه پول وئريب يوال ساالرام. 

چوخ سؤزدن سونرا تاجيرلر راضيالشيرالر، خانيم مچيده ياتار نگهبانالر دا 
هره سی بير قاپيدا نگهبانليق وئره لر. گئجه ياريسي نگهبانالر گلر بيرـ  بيرينن 
دانيشماغا. بونالر اؤز باشالرينا گلنلردن سؤز آچيب دانيشارالر. بير سؤز بو، 
بير سؤز او، سؤزلريني توتوشدوروب گؤررلر بونالر قارداشديالر. دئمييه سن 
شاه ين خانيمدا بونالرين سؤزلرينه قوالق آسيرميش، بو حالدا خانيم گليب 
آدي  ده  بيريزين  محمد،  آدی  بيريزين  سيزين  آنازام،  سيزين  من  دئيير: 
آناالري  آغالشالالر.  قوجاقالشيب  سونرا  دانيشاندان  آز  بير  اسماعيل دي. 
ديير: من داها عهديمه چاتديم. بونالر ننه باال بير يئرده ييخيليب ياتارالر. 
صاباح اولوب تاجيرلر گليب، بوصحنه نی گؤرنده آيری فيكير ائديب، گئدرلر 
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شاها شيكايته. شاه سربازالرينان خانيمی چاغيرار دربارا، احواالتی سوروشار. 
اونالر دانيشاندان سونرا شاه بيلر کی او ايكی نگهبان بونون اوغالنالري دير. 

بئله ليكله شاه خانيمال اوشاقالرينا يئتيشر. 

يئدی ايشدی، مطلبينه يئتيشدی.

بدقولو:

بير کنده بدقولو آدلی اوغالن واريميش، دنيا ـ عالمی ايش گؤتورسئيدی بد 
قولو دييردی: منه ايش الزيم دئييل. يئييب ايچمه سی  ده چوخيدی. ائوده 
نه اولسئيدی يئيب قوتارمادان ال چكمزدی. گونلرين بير گونو آتاسی بوندان 
ائلييک،  اندر ـ دؤندر  اولماسا دور گئدک زميميزی  ال چكمز کی باال هچ 
بلكه آلالهدان بير تيكه چؤرک قيسمت اولدو بيزه. آتا اوغالني ديله توتوب 
بئله  بير  گئدر،  ائله  بير  زميده  اؤکوزينن  بدقولو  سورماغا.  زميلريني  آپارار 
گئدر، بيردن شوخوم ايليشر بير نئچه کوپه نی يئردن چيخاردار چؤله. بدقولو 
چيغاردسينالر،  کؤپلری  قازديراجاق کی  زمينی  آتاسی  دئسه  آتاسينا  گؤرر 

دؤنر آتاسينا ديير: آتا گل بوگون ايشی قورتاراق گئدک صاباح گله ک. 

آتاسی ديير: باال ناهارچاغيدير ايكی اؤکوزو ياالندان نه اوچون آپاراق بئكار 
قوياق پَيه ده قالسين، اؤزوموز ده بئكار، نه ايشيميز وار. 

اولسا هئچ صاباحدان  اوجور  اگر  يوخ،  يوخ کی  ديير:  ائله مز،  قبول  بدقولو 
گلمه يه جه يم. 

دده سی يازيق گؤرر بو ايشلين دئييل، ديير: اولسون باال گئدک. 

گئده سن  اَيه سن  دده  ديير:  آتاسينا  بدقولو  واختی  ايش  اوالر  صاباح  گون 
ايشه من گئدميه جه يم، من گرک تک گئدم. 
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آتاسی ديير: باال سن باشارا بيلمه سن. 

بدقولو ديير: آتا سن او زامان گل کی من زمينی سوروب قوتارميشام، اوندا 
گؤررسن کی نئجه باشاريرام. 

قويموشدو  چای  بير  قيراغيندا  زمی نين  باشينا.  ايش  گئدر  دورار  اوغالن 
بونالر  بلكه  کؤپلری  دئسين  بوالر  قالخار  گلير،  آتلی  ايكی  گؤرر  ايچيردی 
آتليالر  چاغيرار،  آتليالری  اولمايا،  ايشی  بونونال  آتاسی نين  آپاراالر،  قازيب 
گليب چاتانجان بدقولو نون دوشونجه سی َدييشيلر، آتليالرا ديير: بو آت، او 

آتين نه ييدير؟ 

آتليالر بير ـ بيرينين اوزونه باخيب ديير: بو اوغالن دلی دير، سونرا چيخيب 
گئدرلر. 

بدقولو آخشاماجان زميده ياتار، آخشام دوروب گئدر ائولرينه، آتاسی ديير: 
باال سوردون قورتولدون؟ 

بدقولو ديير: آتا بير خيرداجا يئر قالير، صاباح قورتولالم. بيريسی گون گليب 
باخارسان. 

گون صاباح اوالر، بدقولو سحر زمييه گئديردی، گؤرر ايكی دووشان کؤلون 
ياتيبالر. بد قولو دووشانالرين ايكيسيني ده توتوب ساالر توربايا.  ديبينده 
چالماغا،  فيشقيريق  باشاليار  کيمی  هرگون کی  قويار،  چايی  زمييه  گئدر 
ديرسكله نيب  بدقولو  اوتاليارالر.  بوشونا  ـ  بوش  مرسه  اؤتورر  ده  اؤکوزلری 
چای ايچيردی، گؤرر ايكی تاجير اوزاقدان گلير، تاجيرلری چاغيرار. بونالری 
بيرين  دووشانالرين  بدقولو  کي  ايچيرديلر  چای  تاجيرلر  ائلر.  قوناق  چايا 
توربادان چيغاردار، دوشانا ديير: گئت آناما دئ، ياخشی چؤرک پيشيرسين 

کی قوناغيميز وار. 

داووشان قيوراق قاچار. تاجيرلر اؤز ـ اؤزلرينه دوشونلرکی بو دووشان ديل 

فولكلور و ادبيات شفاهي



نگاهي به مونوگرافي روستاي آوان آذربايجان66

بيلير، قرار قويارالر گئديب دوالنسينالر، ناهارا گلسينلر بدقولو گيله قوناق. 
بدقولو تئز پسهـ  پوسه نی ييغيشديريب قاچار کنده، کيشی نين بير کئچيسی 

واريدير، تئز اونو کسر آناسينا ديير: ناهار پيشير. 

آناسی ديير: باال نه ايش گؤروسن کاسيب آدام بير کئچيميز وار، اونو دا سن 
کسدين! 

بد قولو ديير: آنا ناهارا قوناغيم وار، اونون اوچوندو. 

ناهار چاغی يئتيشر، تاجيرلر گلر بدقولو گيله. تاجيرلر حيط ده اللريني يويوب 
گتيريب  ده  بيرين  دووشانالرين  بدقولو  باشيندا.  سوفره  اوتوراالر  گليب 

قويموشدو ايشقابا. 

تاجيرلر چؤرک يئمكدن قاباق، بدقولو يه دئيرلر: بيزيم سنيله بير شرطيميز 
وار، اگر قبول ائله سن بيز سنين چؤرگيوی يئيه جه ييک، اگر قبول ائتمه سن 

بيزينن سنين يولداشليغيميز توتماز. 

بدقولو ديير: بويورون هر نه اولسا منه قبولدی. 

تاجيرلر ديير: او خبرچی دووشانيوی سات بيزه. 

بدقولو ديير: او چوخ باهادی سيز اونو آالبيلمزسيز. 

تاجيرلر ديير: نئچه دی؟ 

بدقولو ديير: اوچ يوز قيزيل سيككه. 

وئرريک.  پولو  بو  بيز  يوخ  عيبی  راضيالشارکی  دوشونوب  آز  بير  تاجيرلر 
ناهاری يئييرلر. بدقولو بونالرين هرنه پولالري واريدير آالر، دووشانی وئريب 
ساليب  قيشالرين  دامدان  آليب  سيككه لری  بدقولو  ساالر.  يوال  بونالری 
فيشقيريق چالير، بوياناندا تاجيرلرين پوالری قالماديقالری اوچون قاييداالر 
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اؤز کند ـ کؤيشنلرينه. کنده بير آز قالميش دووشانی توربادان چيخارديب، 
دووشانا دئييرلر: گئت بيزيم ائولريميزه دئنه کيشيلريز گلير، چای ـ چؤرک 

حاضيراليين. 

گليب  تاجيرلر  ايتير.  گؤزدن  قاچيب  قيوراق  دووشان  اؤتوررلر،  دوشانی 
چاتيرالر ائولرينه، بيری گؤرر خانيمی تندير ساليب، چؤرک پيشيرير،  هئچ 
آرواد  ايشيييب  اوشاق  گؤرور  گئديب  ده  بيری  گله جک،  اری  بيلميرکی 
جئجيم يويور هئچ عينينه ده دئييل اري گله جک يا يوخ. او تاجير ده وورار 
آرواديني اؤلدورر. بو تاجير ده وورار آروادی اؤلر. تاجيرلرين ائولری ييخيليب، 
قاپيالری باغالنار. سونرا تاجيرلر احواالتی بيرـ بيرينه ديير، گؤررلرکی بدقولو 
بونالرين باشينا بؤرک قويوب، قاييديب گلرلر بدقولونو تاپماغا. نئچه گوندن 

سونرا بدقولو نو تاپاالر، دييرلر: سن بيزيم باشيميزا بؤرک قويموسان. 

آپاريب  باشدا  باشارماميسيز، گرک  قارداشالر سيز  تاجير  آی  ديير:  بدقولو 
ائويزی، کؤيشنيزی دووشانا تانيدديرارديز، سونرا دووشانی ائويزه اوتوررديز 

گئدردی. 

باشالری.  بير  اوالر  اللری  ايكي  تاپانماييب،  سؤز  بير  دئمه يه  تاجيرلر  داها 
نئچه آی کئچر وورار بدقولو نون آتاسی اؤلر. بدقولو داها دده سی اولماديغی 
اللی  گلر  بدقولو  خشله سين.  سيككه لری  راحاتجاسينا  ايستيردی  اوچون 
به  آج  گؤتورر.  کندی  سسی  ائششكلرين  آالر.  توربا  دا  دانا  يوز  ائششک، 
سوسوز ائششک بير ايش چيخيب کی گل گؤره سن. بدقولو کنده جار ساالر 
هر  حسابی  چكی  آليرام،  من  بوشالدسين  وار  توالتی  کيمسه نين  هر  کی 
کيلو ياشی بئش قيران، قوروسو اون قيران. بو ايشينن بدقدلی کندی ساالر 
ايش  بير  قاب،  بير  الينده  توالته گئدمير هر کيمسه  نفر  بير  داها  ولوله يه. 
چيخيب کی گل گؤرسن، حتی کئچميشده کی قويوالری دا جماعات فهله 
توتوب بوشالدير. هر کيمسه بير کاسا دا گتيرنده بدقولو پولون نقد وئريب 
يوال ساليردی. کند کؤشنده داها هامی داميندا توالتلری بوشالديب قورودور 
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داها نه دامالردا نه حَيطلرده، هئچ بير يئرده وضع قالماييب. 

هامی دا اؤز ـ اؤزونه ديير: بدقولو بير آوارا اوغالندير، بونالری هاردا ساتير 
گؤرسن؟ 

خالصه دئدي ـ قودو ييغينجاقالری دا آل ـوئر کيمی ايستی ايدی. بدقولو  
دا آليب ييغيردي تليس تورباالرا يوکله ييردي حَيطه. آنجاق بير نئچه آی 
ائششكلری  باشاليير  گئجه دن  يوک جوره ليير.  ائششكه  اللی  بدقولو  سونرا 
يوکله مه يه، سحر تئزدن هامی گؤرور بير اوزون ائششک صفی، اوستونده ده 
بيرليكده  ائششكلرينن  بدقولو  کنددن چيخماقدادي.  يولالنيب  تورباالر  آغ 
کئچيردی،  تاجير  ايكی  دوزنگاهدان  اوست  بوالغا.  بير  چاتير  گلير  گلير، 
باخيب گؤرورلر دره ده توربادی کی ائششک اوستينده آغارير. اوالنمايان بير 
ايش، بونالر اؤز ـ اؤزلرينه دييرلر کی بونالرين صاحيبی هر کيمسه اولسا 
مملكت صاحيبيدير، هچ کيمسه نين بير بئله وارـ  دولتی اولمانماز. بونالريندا 
ايكی جواهير، پارچا دوه يوکلری واريميش. تاجيرلر اوتوروب نقشه چكيرلر 
گئدک گؤرک هئچ اولماسا بير يوک آالبيله ريک؟ نئجه اولسا بيزده نئچه 
ايلين تاجيريييک دا. بونالر ائنيب گليرلر بدقولو نون يانينا، بدقولو بونالری 

اوزاقدان گؤرر قولون قويار باشی آلتينا ياالندان خورولداماغا باشالر. 

تاجيرلر بيرـ بيرينه ديير: گل ايكی دوه ميزی قوياق بوردا اللی يوکلو ائششكی 
آپاراق، نئجه اولسا بو يوکلر بيزيم وار ـ دولتيميزين نئچه برابريني چيغاردار. 

بلی بونالر دوه لردن ال چكيب باشالرالر ائششكلری آغاجا باسيب ديرسكدن 
کاسيبين  ائله بيل  ياتيب،  ائله  بدقدلی  گؤررلر  باخيب  اوستدن  آشيرماغا. 
گؤرر  بدقولو  باخير.  بونالرا  آلتی  گؤز  دا  بدقولو  دئمييه سن  ياتيب.  بختی 
بونالر ديرسكی آشيديالر دورار آياغا، اؤنجه اونالرين دستيرخانين گؤتوروب 
دوه لری  سونرا  ايچر،  ـ  يئييب  ياخشی،  َدمنله ييب  چايی  باشيندا  بوالق 
قاباغينا گلر کنده ساری. کنده گيرنده کندليلر گؤرر بدقولو، صبح  قاتيب 
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اللی ائششک توالت يوکوينن گئتميشدی ايندی ايكی جواهر دوه گتيرير. 
کنده بير سس دوشر گل گؤره سن. کندليلر بئله دوشونوردولر کی بدقولو 

بونالردان اوجوز آليب اؤزو باهاسينا ساتيب.

 بدقولو قالسين بورادا، ايندي تاجيرلر ائششكلری قاچيرديبالر، سوره ـ سوره، 
قاچيرداـ قاچيردا، چاپا ـ چاپا کنددن اوزاقالشيبالر. بونالر هئچ يوکلرين نه 
اولدوغونو بيلمه دن يولالرينا داوام وئريرديلر. يولداشالرينين بيری ديير: آی 

يولداش گل باخاق گؤرک يوک نه دی، هاردا ساتاجاغيق نئجه آالجاغيق؟ 

او بيري يولداش جواب وئرر: يوخ هله تئزدی، چاپاق کی صاحابی گلر توتوب 
اليميزدن آالر. 

گئدهـ  گئتده يولداشين بيری پيچاغينان تليس لرين بيريني َدليب، ايچينده 
اوالندان بيرآز گؤتوروب بير ديش وورار، آمما گئنه باشا دوشمز نه دی. 

تؤکرلر  آچيب  بيريني  يوکلرين  گليب  سونرا  سورندن  ساعات  نئچه  بلی 
يئره گؤرسونلر ايچينده اوالن نه دي، او زامان بيلرلر نه بؤيوک بارا قويوبالر 

تاجيرلرين ايكي الی اوالر بير باشالری. 

ـ  آليش  آراالراندا  اؤز  کندليلر  يوخ ايدي.  ايشی  بدقولو نون  داها  ده  کنده 
وئريش ائديرديلر. بدقولو دا هر گون قيشالرين دامدان سالالييب فيشقيريق 
چاليردي، هر کيمسه ده بدقولو يه جنس گتيريردي بد قولو دييردي: من دا 

نئينيرم، من قازانجيمی گؤتوردوم. 

بيزده  ساتدين،  هاردا  کی  سوروشور  بدقولو دان  گلير  کنديلردن  نفر  بئش 
آپاراق ساتاق؟ 

کؤيشنه  بير  گئتسه ز  بورانی  ديير:  گؤرسه دير  يول  بير  ياالنان  بدقولو 
يئتيشرسيز اوردا آلالرالر. 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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بير  توتوب  يولو  چيخيرالر.  يوال  حاضيرالييب  يوکلری  تئزدن  سحر  بوالر 
دوستو  واريميش.  دوستو  اوردا  ده  بيرينين  بونالرين  يئتيشيرلر،  کؤشنه 
گؤرر يولداشی نئچه نفرينن بيرليكده نئچه حيوان يوک گتيريب. يولداشی 

اونالري قوناق ائله ييب سوروشار: يوکون نه دير؟ 

اوغورالرالر  بيز چؤرگی يئيينجه  اوالر،  ائشيدن ـ زاد  اماندير  دوستو ديير: 
يازيق اوالريق. دؤز يئمک يييک سونرا دئييم. 

آليرالر  تای حسابی  يئييب چيخاالر حَيطه، دوستوندان سوروشار:  ناهاری 
يوخسا کيلو حسابی؟ 

يولداشی ديير: هله دئ گؤروم نه منه؟ 

چؤنوب ديير: توالت لريميزی بوشالديب قورودوب گتيرميشيق بوردا ساتاق.

دوستو ديير: آی کيشی بير دؤنه ديليندن چيخدی، آمما بير دؤنه ده چيخسا 
سنی ائولدوررلر، ييغ يوکونو چيخ قاچ، اوالر نه سؤزدو؟ 

سوروشار: دوغوردان دئيرسن؟ 

يولداشي ديير: هر کيمسه سيزه دئييب سيزی آلداديب. 

قالميش  بير ديرسک  قاييدارالر کنده ساري. کنده  يوکلری چاتيب  بونالر 
گؤرلر کنده داها آت، قاطير، ائشک قالماييب هر نه وار يوکله ييبلر گليرلر، هر 
کيمسه نينده حيوانی يوخدور اؤزو بير تليس آتيب چيينينه گلير. جماعات 
اوزو چای آشاغی آپارير ساتسين. بوالر اوزـ اوزوزه چيخاندا، کندليلر بونالری 

دوره له ييب، سوروشورالر: نئجه اولدو ساتديز؟ 

ييغيشديريب  اؤلدورسونلر،  ده  اؤزوموزو  قاال  آز  ساتماق  نه  ديير:  بونالر 
قاچميشيق. 
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هامی يوکلريني آتيب يئره قاييدارالر کنده ساری. کنده يئتيشن بئل، قازما، 
بدقولو گيله  اؤلدورمه ليييک، هاممی يوگوروب  بدقولو نو  آغاج گؤتوررلر کی 
ساری، بدقولو دا دامدان آياقالريني سالالييب فيشقيريق چالير. کنده سس 
دوشر، بدقولو نون ننه سی ديير: بو نه ايشيدی باشيميزا آچدين هچ اولماسا 

دور قاچ. 

بدقولو آناسينا ديير: سنين ايشين اولماسين هئچ زاد اولماز. 

ساری.  ائولرينه  بوالرين  يوگوردو  اهلی  کند  گؤرر  بيردن  بدقولو  حالدا  بو 
بدقولو دامدان هاپپيليب قاچار. بير آز آرا آچانان سونرا يئتيشر بير چوبانا. 

چوبان ديير: آی اوغالن هارا بوجور قاچيرسان؟ 

من  آمما  منه،  وئرسينله  ايستيرله  زوريله  قيزيني  شاه ين  ديير:  بدقولو 
ايسته ميرم. 

چوبان ديير: کول باشيوا آی اوغالن آدام دا شاه ين قيزينا ناز ائيلر. 

َدييشک سنه وئرسينله قيزی، من  پالتاراليميزی  اون دا گل  بدقولو ديير: 
ايسته ميرم. 

چوبان پالتارالريني چيخارديب بدقولو يه وئرر، بدقولو دا چوبانا، بدقولو ديير: 
ياواش ـ ياواش قاچ  شّک ائله مه سينلر، دئسينلر يورولدو توتاريق ، من ده 

بوردا سنين يئرينده داوارالری اوتاريرام. 

اولسون  برکتلی  تانيمدان  بدقولو نو  کئچيردی  يانيندان  داوارين  هرکيمسه 
دييردی. چوبان ياواش ـ ياواش قاچار، بير آز سونرا بونو توتارالر هر يئتيرن 
ايشدن  بونو  ووروب  آغاج،  بير  بير شنه،  بئل،  بير  باخمادان  بْوزونا  ـ  آغينا 
ساليب اؤلدورندن سونرا آپاريب آتارالر آراز چايينا. هامی قاييديب گلر ائوينه 
دام ـ داشی، قاپي ـ باجاني تميزلرلر. بيردن گؤررلر بدقولو بير دسته داوار 
آراز  آتديق  آپاريب  ائولدوروب  بيز سنی  بدقولو بس  ديير:  گتيردی، هامی 
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چايينا نئجه اولدو ساغاليب قاييدميسان کنده، بير سورو ده داوارين وار، بو 
نئجه بير ايشدير؟ 

دئييلم  پخيل  آمما  دييم،  ميرديم  ايسته  من  جماعات  آی  ديير:  بدقولو 
هم  آرازدا  جماعات  آی  آرازا،  آتديز  آپاريب  ووردوز  منی  سيز  دييه جه يم، 
درد وار، هم ده درمان، دونيا مالی اوقدر وارکی اوردا بيرکيمسه نين بئينينه 

سيغيشماز، هر نه جور يارالی دا اوال منی آتان يئر ياخشيالدار. 

ايكی  هفته،  بير  قاالر.  آلتيندا  عجب  هامی  دوشوب  فيكيره  اهلي  کند 
هفته  نئچه  کندليلر  يئيردی.  داواردان کسيب  بير  گونده  دا  بدقولو  هفته، 
بوجور  قوراندان سونرا، کندين کيشيلری دييرلر:  ييغينجاقالر  فيكيرلشيب 
بير ايش اولماز، هاميميز کاسيبيق گلين گئدک آرازين قيراغينا، گؤرک بو 

ايش دوزدو يا يوخ. 

بير ياشلی قوجا کيشی واريميش، دييرلر: گل  ييغيالرالر آرازين قيراغينا، 
اگر  يوخ  اوشاقالريوا،  يئتيشسين  پول  اؤلدون  اگر  وئرک  پول  آز  بير  سنه 

قالدين بيزی ده سسله کی، »وار«  بيز ده اؤزوموزو آتاق آرازا. 

قوجا کيشی قبول ائدر. گلرلر قوجانی آتاالر آرازا، سو آتيالر قوجانين بوغازينا، 
قوجا ايستير دئسين: »ای وای« ديير: »ای وار«. 

سويا،  آتارالر  اؤزلريني  دا  اونالر  وار«  »ای  ديير:  قوجا  کی  ائشيدر  هامی 
کندين نمنه کيشيسی واريميش امليک قوزو کيمين هاميسی اؤزونو آتير 
سويا، داها کنده بير کيشی قالماز، بير بدقولو قاالر بير کندين آروادالرينن 

مال ـ دارايتی. 

يئدی، ايشدی، مطلبينه يتيشدی
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محمد پهلوان:

بير وياليتده بير شاه ياشاييردی. بونون اوچ اوشاغی واريدير کی اوچو ده 
بارلی آغاج واريدير کی هر  بير  باغيندا  حد تكليفه چاتيميشديالر. شاه ين 
نه قدر ميوه ييليب دريلسئيدی آزالمازدی. گونلرين بير گونو شاه ين بؤيوک 
اوغلو گئتميشدی باغی گزمگه، گؤرور آغاجين بير بوداغی قورويوب، گليب 
احواالتی شاها ديير. شاه ديير: اورا حرام ال َدييب، اونا گؤره اوجور اولوب، 

گرک بيريز اورادا نگهبانليق وئره سيز. 

واخت  نئچه  بير  آمما  گودسون.  آغاجی  گئجه  قارداش  بؤيوک  اوالر  قرار 
گئجه دن کئچمه ميشدير يوخو توتار. صبح دوروب گؤرر بير بوداغ دا قورويوب. 
صاباح شاه بونو باشا دوشر، اونون اوچون ايكينجی اوغلونو گودوکچو قويار. 
ايكيمجی اوغلو دا اورا گلن آدامالريننان دوالنار، اوالر گئدندن سونرا گيرر 
ياتار، صاباح گؤرر آغاجين بير بوداغی دا قورويوب. احواالتی گليب دده ـ باال 
دانيشاالر. محمد آدلی خيردا اوغلو ال چكمز کی ايكی قارداشيم گودوب 

منه ده ايجازه وئر بير گئجه ده من گودوم. 

بير  آيری  بلكه  کی  دوشونوردو  بوجور  دا  چون  ايسته ميردی،  باشدا  شاه 
عيلتی وار، آمما محمدين يالوارماغينا دايانماييب ايجازه وئرر. محمد باغدا 
گودوکچولوک ائلر. گئجه اوالر محمد گؤرر يوخو بونا آمان وئرمير. اونا گؤره 
گئجه  آغاجا.  دايانار  باسار،  دوزو  کسيب،  بارماغيني  پيچاغينن  بلينده کی 
بو حالدا  ائله  آغاجا.  تسله دي  بير حيوان گليب  اوالندان سونرا گؤرر  ياري 
محمد پهلوان قالخيب بونا بير قيلينج ووروب اونو قانلیـ  قانلی قاچاق ساالر. 
صاباح گؤرر آغاجا بير شئی اولماييب. شاه ين حضورونا يئتيشيب احواالتی 

اونا ديير. 

شاه ديير: هر هاردان اولموش اولسا او حيوانی تاپماليسيز. قارداشالر گليب 
قانين ايزيني توتوب آختارماغا باشالرالر آنجاق سونوندا گؤرلر حيوان قانلی 
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قويويا  ايپينن سااليق  بيريميزي  گلرلرکی  قرارا  بو  قويويا،  گيريب  قانلی  ـ 
گؤرسون نه خبر وار. 

قورخوب  قارانليقدان  کئچمه ميش  آز  بير  آمما  ساالرالر  قارداشی  بؤيوک 
ايكينجی  سونرا  اوسته.  چكين   منی  چاتداديم  آی  پاتداديم  آی  سسله نر 
قارداشی ساالرالر، آمما اودا قويونون ترکينه يتيشنمز، سوندا محمد پهلوان 
ديير: منی سالين قويويا هر نه قدر چيغيرـ  باغير سالسام دا يوخاری چكمه يين. 

محمدی ساالرالر قويونون ترکينه يتيشر. ايپی بئليندن آچيب گؤرر قويو 
نئچه قولدو، بونالرين بيريندن زينه ـ زينه ايشيق گلير. محمد ايشيغا ساری 
گئديب، ايشيغا يتيشنده گيزليندن باخيب گؤرر بير دئو ياتيب، يانيندا دا 
دئمييه سن  اوسته،  ديزی  قيزين  قويوب  باشيني  دئو  وار.  قيز  بير گؤيچک 
محمد پهلوان هر گئجه قيزين يوخوسونا گليرميش و قيز محمد پهلوانی 
ياواشدان سسله نر:  هامان  گؤرمک  پهلوانی  محمد  قيز  گورموشدو.  يوخودا 
محمد دئو سنی گؤرسه اولدورر. آنجاق بير يولون وار اودا بوکی بونون عؤمور 

آيناسيني سينديراسان جاني چيخار. اودا او اوجادا دربچه قاباغيندادير. 

آينانی  ائله  سينديرار.  کئچيرديب  اله  آينانی  زحمتينن  نه  محمد 
سينديرماغينان دئوين اؤلومو بير اوالر.  قيزين ديزی اوستن آشيب توشر 

يئره. 

قيز محمد پهلوانا ديير: سن دئوی اؤلدوردون، هارا دئسن من سنيله گلرم. 
محمد ديير: گل چيخاق ايشيق دونيايا. 

يئره محمد ديير: سن  ايپ آشاغي سالالنان  قويودان  بونالر گليب چاتاالر 
چيخ سونرا منی چكسينلر. 

منيم  ندنكی  اوالر.  قارانليق  ظولمات  بوراالر  چيخسام  اگر  من  ديير:  قيز 
شفقيم بوراالريی ايشيقالنديريب. 
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محمد پهلوان قبول ائله مز، قيز ديير: من چيخسام اوسته، او قدر گؤزلم کی 
قارداشالرين قويونون آغزيندا منه گؤره بير ـ بيرينن ساواشيب سنی يادان 

چيخارداجاقالر. 

گئنده محمد پهلوان راضيالشماز، سونوندا قيز ديير: اولسون من چيخيرام 
بونودا بيليرم کي قارداشالرين سنی قوياجاقالر بوردا، من چيخاندان سونرا 
بوردا قاالجاقسان،  بورويوجک سن جمعه آخشاميناجان  قارانليق  بوراالری 
آنجاق  گورمه يه جكسن  اونالری  سن  گله جک،  قوچ  ايكی  آخشامی  جمعه 
اونالرين کوفولتوالری سنين قوالغيوا َديه جک، اونالر بير زينه کيمی گوزووه 
قوچون  قره  آتارسان  اؤزووی  قره، سن  بيری  آغدی،  بيری  بيل کي  َديسه 
اوستونه، قره قوچ سيلكه له نيب سني آتار آغ قوچون اوستونه، آغ قوچ سنی 

سيلكه له ييب آتار ايشيق دنيايا، چيخارسان ائشييه. 

بيری  ساواشاالر،  کيمی  گؤرن  بونو  قارداشالر  چؤله،  قويودان  چيخار  قيز 
ديير، بونو من آالجاغام، او بيريسي ديير من. ساواشاـ  ساواشا گئدرلر شاه ين 

يانينا. شاه ديير: بس محمد هانی؟ 

قويويا  دوشدوک  بيز  يوخدور،  خبريميز  محمددن  بيزيم  ديير:  قارداشالر 
قيزی چيخارتديق. 

شاه ديير: هر وقت محمد گلدی قيزه گؤره دانيشاريق.

نئچه گون کئچر محمدن خبر چيخماز. جمعه آخشامی اوالر محمد ايكی 
حيوانين ساواشماسی نين کوفولتوسونو ائشيدر. تر ـ ته لسيک اؤزونو آتار آغ 
قوچون اوستونه، آغ قوچ سيلكه له نيب آتار قره قوچون اوستونه، قره قوچ دا 
سيلكه له نيب وورار محمد پهلوانی يئتدی مرتبه گئدير يئرين ترکنه، داها 
بير  گؤرر  آچار  گؤزلريني  زمان   بيز  محمد  اولماز.  هارای  سس،  محمدن 

چوللويه دوشوب، اؤزـ اؤزونه ديير: آي اهلل بو نه ايشيدی من توشدوم.

فولكلور و ادبيات شفاهي
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دوالنا ـ دوالنا گليب بير خرابه ديوارا يئتيشر. ديوارين قيراغينن گئديردی 
قارينين  گئدر  قاباغيندا. محمد  ائوين  اوچوق  بير  اوتوروب  قاری  بير  گؤرر 
يانينا، هارادا اولدوغونو آنالسين. محمد قاريدان سوروشار: قاری ننه قوناق 

قبول ائلرسن. 

قاری محمدين گؤزلليگيندن دواليي محمدن خوشو گليب ديير: هن باال 
قوناغين باشينا دا دوالناريق بيز. 

قاری محمدی آپارار ائوينه. محمد قاريدان بير آز سو ايستر، آمما قاری گيلده 
وئرر  ايشيب  آز  بير  اؤزو  گؤتوروب  پياله  بير  قاری  اوچون  اولماديغی  سو 
محمده. محمد ده بيلمه دن ايچيب، سودان ناراضيليق ائلر. قاری ننه ديير: 
باال بيزيم بير بؤيوک گؤلوموز وار، اونون قاباغيني بير اژدها آليب هر هفته 
بير انسان اونا يئم وئريريک باشی قاريشير اونا، بيزيم ده سويوموزون قاباغی 
آچيلسين. ال ـ آياقلی آدامالر گئدير تئز  سو دولدورور منيم کيمی عاجيزلر 

ده سوسوز قالير. 

محمد ديير: بو هفته کيمين نوبه سيدير؟ 

قاری ننه ديير: صاباح شاه ين قيزينين نوبه سيدير. 

قاری  يازين.  نوبه يه  اونو  وار  اوغلوم  بير  محمد ديير: سن گئت دئنه منيم 
او  يئرينه  قيزينين  شاه ين  صاباح  وار  اوغلوم  بير  منيم  کی  ساالر  جار  ننه 
اوغلو  ننه نين  قاری  کی  راضيالشار  ائشيديب  خبري  بو  شاه  گئده جک، 
گون  نوبه يه.  گلن  قالسين  دا  قيزی  شاه ين  اولسون.  يئم  اژداهايا  گئديب 
آنجاق  يانينا،  اژدهانين  ساالر  يوال  آپارار  نفر  ايكی  محمدی  اوالر  صاباح 
ايسته ديكده،  اودماق  محمدی  اژداها  قاييدارالر.  اونالر  قاالندا  متير  نئچه 
ساخالر،  اللی  ايكی  اوستونده  باشی نين  چكيب  قيلينجی  پهلوان  محمد 
اژدهانين  بولر،  ايكييه  بونی  قيلينجی  اوتدوقجان محمدين  اژدها محمدی 
بير ياريسی دوشور چايين اوتايينا، بير ياريسی دا بو تايينا. سويون قاباغی 
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بو آرادا شاه ين  قانيله قاريشيق يئنيشه ساري گئدر.  آچيليب سو سئله مه 
قيزی محمدی اوزاقدان گؤرورموش، ائله بو حالدا قيز قاچار اللريني باسار 
قانا وورار محمدين کورَ يينه. جماعات آزادليغا چيخميشدی. شاه صاباحيسی 
ايشی  بؤيوک  بير  بئله  بو کيميدير  ييغار گؤروسن  اهالي ني دربارينا  بوتون 
قالخيزار  اليني  انعام قيزيمی وئرجه يم. نئچه جوان  َديرلي  اونا ان  گؤروب، 
کی من ائولدورميشيم. او ديير من اؤلدورموشم، بو ديير من اؤلدورموشم، 
سونوندا شاه ين قيزی ديير: من بيليرم کيمين ايشيدير. شهرين قيراغيندا 

بير قاری ننه وار، اونون اوغلونو گتيرين بورا. 

شاه دستور وئرر قارينين اوغلو )محمد پهلوان( ي گتيررلر. قيز ديير: اونون 
کؤينگينده منيم اليمين ايزي وار. 

بارماقالرينين  قيزين  ،گوررلر  اوسته  ووراالر  کؤينگيني  پهلوانين  محمد 
ايزي دوشوب محمدين کورگينه،بئله ليكله هامييا آيدينالشار کي اژداهانی 

اولدورن محمد ايميش. 

شاه محمد پهلوانا ديير: بو قيزيمی وئرجه يم سنه، بير ده هرنه ايستگين وار 
منه دئ يئرينه يئتيريم. 

محمد ديير: من هئچ نه ايستميرم آنجاق منی گؤندرين ايشيق دنيايا. 

سن  گلمز،  ايش  بير  اليمدن  منيم  ديير:  سونرا  فيكيرلشندن  آز  بير  شاه 
چينار  وار،  آغاجی  چينار  بير  قيراغيندا  مئشه نين  مئشه يه،  گئدجكسن 

آغاجيندا بير قوش وارکی، او سنه يول گؤسترر. 

محمد دوشر يوال اوردا ـ بوردا، يئتيشر مئشه ليگين قيراغينا، گؤرر بير اوجا 
چينار آغاجی وار. چينارين بوداغيندا بير قوش َسله سی واريدي، يخيليب 
آغاجين کؤلگه سينده ياتار. بير آز سونرا بير فيسيلتی سسی بونو يوخودان 
َسلسينه،  قوشون  گيرسين  ايستير  ايالن  بؤيوک  بير  گؤرر  محمد  اويالدار. 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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اونون باالالريني يئسين. قالخار ايالنا بير شمشير ووروب اونو ايكييه بؤلر. 
بير پارچاسيني آتار چؤله، او بيري پارچاسيني دا آتار قوشون باالالرينا. گئنه 
گليب باشين قويار يئره ياتار. بير نئچه ساعات سونرا قوش گلر، گؤرر باالالری 
ايالن ييرلر، قوش بئله دوشونرکی هر ايل بونون جوجه لرين يئين حيوان 
محمد پهلوان دی، بو ايلده گليب بونون باالالريني اولدورسون. قوش گئدر 
بو حالدا قوشون  ائله  باشينا،  بؤيوک داش گتيريب سالسين محمدين  بير 
باالالری اوز ديللرينن سسلنر کی بو بيزيم جانيميزی نجات وئريب بو ايالنی 
قانادالريني  گلر  سونرا،  بيلندن  بونو  قوش  يييريک.  بيز  وئريب  اؤلدوروب 
اينجيتمه سين  اونو  ايشيغي  گونشين  آچار  اوستونده  باشينين  محمدين 
راحات ياتسين. بير واختدان سونرا محمد دورار گؤرر بونون باشی اوستونده 
قونار محمدين  گليب  آييلدي،  يوخودان  گؤرر محمد  قوش  وار.  قوش  بير 
يانينا، ديير: سن منيم باالالريمي نجات وئريبسن نه ايستگين وار من دئ 

يئرينه يئتيريم. 

محمد ديير: من ايستيرم چيخام دونيا اوزونه. 

قوش ديير: اوندا بس يئتدی تيكه اَت تاپ منه گتير. هر تيكه اَتده آيری 
ـ آيری حيوانين اتی اولسون. محمد قالخار، ايتدن، داواردان، ايالنان و . . . 

آنجاق يئتدی تيكه ات گتيرر قوشون يانينا. 

قوشا ديير: چيخ قاناتالريمين اوستونه. 

محمد چيخاندا ات تيكه لرينين بيری دوشر يئره آمما محمده بيلمز . 

قويارسان  بيريني  تيكلرينين  ات  دئينده  يانديم  ديير:  من هر دؤنه  قوش 
آغزيما. بونالر دوشرلر يوال، قوش هر دؤنه يانديم دييردي محمد بير تيكه 
اَتلردن قويوردو اونون آغزينا. سون دؤنه يانديم دئينده، محمد باخدی گؤردو 
کسيب  تيكه  بير  بودونان  چكيب  قيلينجيني  اوچون  اونون  قالماييب،  ات 

قويار قوشون آغزينا. بونالر چاتاالر يئرين اوزونه. 
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قوش ديير: داها سن گئت من اؤزوم بيليرم نئجه قاييدايم. 

اتي  آلديغي  سون  قوش  يئريينمير.  محمد  گؤرر  قوش  يولالناندا  محمد 
ساخالميشدي.  ديمديينده  يئمه ييب  اوچون  اونون  اتی دير  انسان  بيلردی 
قوش ديير: من بيليرم اؤز اتيندن کسيب منه وئريبسن، ياراوی منه گؤرست.

قويار  چيغارديب  اتی  ديليندن  قوش  گؤرسه در.  قوشا  ياراسيني  محمد 
قاباقكی  قيچی  محمدين  اوستونه،  اونون  چكر  قاناديني  بودونا،  محمدين 

کيمين دوزلر. 

قوش گئدر، محمده گليب چاتار وياليتلرينه. وياليتلرينه تزه يئتيشميشدي 
کي گؤرر بير کيشی جوت سورور. ديير: کيشی گئديب شاها دئيه بليرسن کی 

اوغلون محمد گلير چيخسينالر اونون پئشوازينا. 

ياشيمدا  بو  ايستميرم  آغاريب  باشيم  ساچيم،  منيم  ديير:  کيشی  قوجا 
کيمي  گونه  بو  اولوم،  داغی  گؤز  اوشاقالريما  آغاجينا  دار  چكسينلر  منی 
دييب  شاه  وروب،  باشين  هاميسينيدا  شاه  گتيريب  خبر  نفر  اوتوزدوققوز 
قيرخ نفر ده ياالندان خبر گتيرسه، محمد تاپيلماسا  قيرخينين دا بوينون 

ووراجاغام. 

محمد ديير: من اوز دست خطيمينن يازيب مؤهرومو وورجاغام سن اصال 
قورخما. 

حاييفدي  ديير:  اؤزونه  اؤزـ   قوجا  گلر.  شيرين  قوجايا  سؤزو  محمدين 
شاققين  اوغالنين  بو  ده  اؤلدورسلر  منی  ساالم  يئره  سؤزونو  اوغالنين  بو 

سينديرماياجاغام. 

شاه  قولوغونا،  شاه ين  آپارار  کيشی  کيشي يه.  وئرر  يازيب  کاغاذي  محمد 
گؤرر نامه محمدين اؤز دست خطی دير. شاه چيخار پيشوازا ،گؤرر بلی اؤز 
احواالتی  بوتون  قورتوالندان سونرا، شاه  پئشواز  گلير.  يولدان  اوغلو محمد 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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محمد  زحمتلری  بوتون  زمان  او  گؤرور  بيلر.  سوروشوب  پهلواندان  محمد 
پهلوان چكيب. قيزي  دا درباردا ساخالميشدی کي، محمد گلنده ايشين نه 
اولدوسونو بيليسن، اونون اوچون  قيزی دا محمد پهلوانا وئريب، تويالريني 

توتار. 

يئدی، ايشدی، مطلبينه يئتيشدی.
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باورها و عقاید در پیرامون به دنیا آمدن بچه:

دوران بارداری: از شخص باردار در اين دوره بالطافت و مهربانی نگهداری 
می کنند. سعی بر اين می شود خانم باردار نترسد به همين خاطر هيچ گاه 
کسی  از  اينكه  سبب  به  و  نمی ماند؛  خانه  در  تنها  يا  نمی رود  جايی  تنها 
باشد که به اصطالح روستائيان »توخونماق« گفته  يا چيزی بيمی نداشته 
می شود و يا اينكه در خواب کابوسی نبيند »قره باسماق« به روی لباس 
فرد حامله »سنجاق« و به گردن فرد حامله »آالجه=منجوق«، »شوه= سنگ 

قيمتي مانند بندانگشت که سياه رنگ است« آويزان می کنند.

 در اوايل حاملگی مزاج زن باردار غذا و خوردنی های خاص طلب می کند که 
به اصطالح »يئريكله مک« می گويند که شوهر زن حامله مؤظف است برای 
همسر خود تأمين کند. در طرفی هم زن حامله هميشه بايد مواظب نَْفس 
خود بوده و از هرکسی غذا و لقمه نگيرد؛ و بر اين معتقدند از هرکسی لقمه 
بگيرد فرزندش در آينده شبيه آن فرد خواهد شد. حتی اصطالح »تيكه دن 
افتاده را به کسی استفاده می کنند که شبيه پدر مادر  از لقمه  توشماق« 
خود نيست و از تأثير لقمه ای که در دوران بارداری از کسی گرفته است 

می باشد.

بهتر  روستا  ماماهای  بچه  آمدن  دنيا  به  راحت  برای  بچه:  به دنیا آمدن 
دنيا می آورد  به  را  بچه  مادر که  پياده روی کند.  و  برود  راه  مادر  می دانند 
اغلب مادر و  تا چهلم به اصطالح محلی »زاهی=زائو« می گويند. در روستا 
نيز  بچه  آمدن  دنيا  به  از  بعد  مراقبت می کند.  آن  از  مادر شوهِر »زاهی« 
بهتر می دانند مادر هر دفعه در هر پهلوی خود بخوابد تا زود بهبود يابد و 
به اصطالح می گويند »اوشاقليق يئرين آلسين« حدود 10 سال پيش بچه 
به کمک ماماهای روستا به دنيا می آمد؛ که ماماهای طول پنجاه سال اخير 
روستا را  می توان »زهرا خاله، زوهره، حبی قيزی زهرا، سيد قيزی زمينه، 

قجر گولی ماما« نام برد.
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غذای اصلی که تا ده روز به مادر بچه »زاهی« مي دهند، »قويماق= خاگينه« 
هست که از ترکيب اصلی قويماق »آرد، کک اوتی، روغن حيوانی« را می توان 
نام برد. رسم جالب در خوردن قويماق مقداری از آن را جدا کرده داخل 
پياله گذاشته و باالی در »قاپی باشی« می گذارند و به اين »غيب پايی« 
سهم غيب می گويند؛ و بنا به باورهای خاص روستا هميشه زير سر »زاهی« 

چاقو می گذارند.

خال ننه سی: خال ننه سی به عقيده روستائيان زنی هست که مزاحم زنان 
باردار می شود. موقع بارداری نبايد زن حامله را تنها گذاشت. بعد از به دنيا 
آمدن بچه نيز اذيّت خال ننه سی ادامه می يابد. به عقيده مردم اين زن از 
وسايل آهنی ترس و هراس دارد که به همين سبب »سنجاق« روی لباس 
زن حامله می زنند و چاقو و وسايل آهنی زير بالشت زن زايمان کرده قرار 
مي دهند تا از آزار و اذيت خال ننه سی در امان باشند. ناگفته نماند حتی 
پرسش در مورد خال ننه سی برای برخی زنان خوف آور بوده که وقتی سؤال 
می کرديم جواب نمی دادند. برخی ريش سفيدان روستا معتقد هستند امروزه 
خال ها از طرف خدا داخل سنگی بزرگ زندانی شده اند که با ليس زدن آن 
را نازک می کنند تا از آن خارج شوند، ولی دوباره سنگ از طرف خداوند به 

شكل قبلی بازمی گردد.

و  وورقون  گئجه قوشی،  خفاش  به  روستا  در  قوشی:  وورقون-اوشاق 
اوشاق قوشی می گويند. به عقيده زنان اگر پسربچه را تنها بگذاری »اوشاق 
قوشی« آن را می زند و بچه می ميرد؛ و نبايد تا پنج، شش ماهگی بچه را 

تنها گذاشت.

وورقون  وورموش:  »وورقون  بزند«،  تورا  وورقون  وورسون:  وورقون  »سنی 
زده« در اين رابطه از نفرين هايی است که در زبان ها می چرخد.

افتادن ناف )گؤبک توشماق(: ناف بچه را بدو تولد ماما می بندد و بعد از 
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يک الی دو هفته ناف می افتد. بعد از افتادن ناف آن را در يک مكان پاک و 
مقدس مي گذارند »مسجد يا مدرسه ي روستا« و بر اين باورند در آينده ي 

بچه تأثير دارد.

اين است که فاميل هاو  بر  نامگذاري بچه: در روز دهم تولد بچه، عادت 
آشنايان را به خانه نوزاد تازه متولد شده دعوت مي کنند و طي مراسي با 
حضور مهمان نامگذاري بچه انجام می گيرد. اسم را اکثراً ماما يا يک شخص 
مذهبی به گوش بچه می خواند. طريق خواندن اسم نيز به يک گوش بچه 
اذان و اسم و به يک گوش بچه اقامه و اسم خوانده می شود. در اين مراسم 

شيرينی داده می شود و مهمان ها نيز برای بچه هديه می دهند.

از تولد بيرون  تا چهل روز  اين است که بچه  بر  بنا به رسم عادت  چهلم: 
برده نشود. تا چهلم نيز اگر کسی عيادت بيايد دم در اتاق می ماند بچه را 
از اتاق خارج می کنند و بعد از وارد شدن مهمان ها به اتاق دوباره بچه را 
بازمی گردانند. البته هيچ کس بدون دعوت وارد خانه نمی شود. چراکه آمدن 
هرکسی برای ديدن بچه را پسنديده نمی بينند و يا نبايد هيچ زنی از روی 
بچه  روی  باشد  داشته  نحسی  دعای  اگر  دارند  باور  چراکه  شود  رد  بچه 

می ريزد.

يک بار  دهم  يک بار  مادر  که  است  اين  بر  رسم  مادر:  دادن  رسم غسل 
بيستم و يک بار در چهلم غسل دهد. البته ناگفته نماند که بچه را نيز در 

چهلم غسل مولود می دهند.

بلکله مک: بلک نوعی پارچه است که بچه را به آن می پيچند. به گونه ای که 
اکثراً دست های بچه نيز داخل بلک قرار می گيرد و اين عمل را در اصطالح 
محلی »بلكله مک= قندان کردن« می گويند. در روز سه بار »بلک=قنداق« 
بلک  خواب  نيز  را  بعدازآن  خواب  که  دم صبح  يک بار  می کنند  باز  را  بچه 
»بلک يوخوسی« می گويند. يک بار بعدازظهر و يک بار نيز هنگام خواب در 
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هر بار »بلک« کردن نيم ساعتی بچه را راحت می گذارند که پاهايش را 
بازی دهد. پارچه بلک را نيز در قديم رسم بود در آبی شسته شود که يک 
شخص )زن( ناپاک از روی آن رد نشده باشد. »بلكله مک« کم وبيش تا سه 

يا چهار ماهی ادامه می يابد.

 دیشلیک: بعدازاينكه بچه اولين دندان های خود درآورد غذاي شبيه آش 
به نام »ديشيليق= دندونه« پخته و بين فاميل و آشنا پخش می کنند؛ که 
ترکيبات اصلی آن »گندم، نخود، لوبيا، کشمش، گردو« هست. بعد از پخش 

شدن ديشليک فاميل ها به ديدن بچه می آيند و هديه ای نيز می دهند.

ختنه کردن »سنت تویی«: در روستا عادت بر اين است که هنگام ختنه 
کردن بچه مهمانی گرفته و دکتر در مجلس بچه را ختنه کند )در نبود شرايط 
در شهر انجام می گيرد و بعداز ختنه کردن، نوزاد را به روستا می آوردند( از 
اشخاص مهم که بعدازاين مراسم عزيز بچه و خانواده آن محسوب می شود 
شخصی است که در هنگام ختنه کردن بچه را در بغل خود نگه داشته باشد 
و روستائيان به اين شخص »کیروه« می گويند. »کيروه« بخشی از خرج 
باور  اين  به  و  می گيرد  عهده  بر  را  شيرينی  و  بچه  لباس  همچون  مراسم 
هستند خونی که هنگام ختنه از بچه روی »کيروه« می ريزد آن را محرمی 
از خانواده می کند. در مراسم و مشورت های مهم خانواده »کيروه« جايگاه 
خاص خودش را دارد. ناگفته نماند در قديم االيام حدود سی الی چهل سال 
پيش »دللک= داّلک« بچه ها را ختنه می کرد و در کنار اين سلمانی روستا 
هم بود. ولی بعدها »دکتر بديرخان« در روستا حضور می يافت که ايشان 

نيز چند سالی است به رحمت خدا رفته است.

سئومک: »سئومک/ َسوماق« يا نازالما نوعی شعر است که برای ابراز محبت 
به کودک خوانده  می شود که در زير به چندی از آنها اشاره می کنيم:
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قيزيم، قيزيم ناز قيزيم

وردنه دن دوز قيزيم

يئدی اوغالن ننه سی

سون بئشيگی قيز، قيزيم

***

پيشيک ديواردان آشدی

اَتيميزی گؤتدو قاشدی

منيم قديم)قارداشيم(ديل آشدی

ننه م مينن ساواشدی

***

باالما قوربان ايالنالر

باالم نه واخت ديل آنالر

باالما قوربان سئرچه لر

باالم نه واخت ديرچه لر

***

جيققيلی قيزيم دو چای قوی

ائوميزی سوپور ناهار قوی
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بير ايستكان وئر منه

من گئديرم خرمنه

خرمنيميز اوزاقدی

هوققوشوموز چوالقدی
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بازی های محلی )اوشاق اویونالر(:

بازی ها بخش مهم از فرهنگ يک ملت به حساب می آيند و هر منطقه متأثر 
با  امروزه  اما  بازی های خاصی دارد؛  تاريخی  اقليمی، فرهنگی و  از شرايط 
گسترش اينترنت و بازی های رايانه ای شاهد هستيم در روستاها بسياری از 
بازی های محلی در حال فراموشی قرار دارند به گونه ای که ما در اين بخش 
بيشتر از ميان ساالن و سال خوردگان بهره جستيم و برخی از بازی ها را که 

در زير به آن ها اشاره می کنيم کودکان با آن ها ناآشنا هستند.

))آشيق ـ آشيق، پيل آغاج، جويز ـ جويز )ماضی ماضی(، يومورتا ـ يومورتا، 
بئش داش، يئددی داش، هه قيشلی، پيشدی ـ پيشدی، يولداش يولداش 
يا  )گول  گول  ـ  گول  اوسته،  قوی  گؤتور  ياندی  اليم  آپاردی،  کيم  سنی 
پوچ(، جوراب ـ جوراب، منده، آرادا ووردو، شاه ـ وزير، قوردـ قورد، شوعبه 

شوعبه(( در زير چندی از بازی های رايج در روستا را توضيح می دهيم:

زانوی  کشگک  از  استخوانی  قطعه  است  عبارت  آشيق  آشیق:  ـ  آشیق 
گوسفند و حيوان های هم نوع آن که به وسيله آن بازی به جريان می افتد. 
به طور مساوی چند  بازيكن  انجام می گيرد. هر  نفر  يا 4  بين 2  بازی  اين 
آشيق وسط محل بازی که بازيكنان مشخص کرده اند قرار می دهند. سپس 
با آشيغی که در دست دارند و اصطالحاً سققه می گويند آشيق های داخل 
داخل  از  را  آشيق  هرکسی  می دهند.  قرار  اصابت  مورد  به نوبت  را  ميدان 
ميدان بازی ـ که قبال بصورت خط کشي معموال دايره ـ مشخص شده است 
بيرون بيندازد آشيق مال آن شخص هست. ناگفته نماند تقريبا افراد 30 
سال به باال با اين بازی آشنا بودند و تازه به دوران رسيده ها آشنايی خوبی 

با بازی نداشتند.

جویز ـ جویز )ماضی ماضی(: اين بازی تقريباً شبيه به آشيق ـ آشيق 
است که با گردو انجام می گيرد. در اين بازی هر بازيكن به تعداد مساوی 
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مشخص  محل  از  ترتيب  به  هد. سپس  قرارمی  بازی  وسط  را  گردو  چند 
گردوهايی را که در دست دارند )سققه( به زمين گذاشته و با انگشت پرتاب 
به  اگر سققه  و  قرار می دهند  اصابت  را مورد  قبل گذاشته  از  و گردوهای 
گردوهای ثابت برخورد کند گردو مال آن شخصی است که گردو را پرتاب 

کرده است. اين بازی با تيله )ماضی( نيز انجام می گيرد.

می گرفت  انجام  سال  طول  در  درگذشته  بازی  اين  یومورتا:  ـ  یومورتا 
ولی امروز بيشتر در ايام نوروز انجام می گيرد. اين بازی اغلب بين دو نفر 
و با تخم مرغ انجام می گيرد که بازيكنان به نوبت تخم مرغ حريف را که در 
دستش گرفته بايد با نوک تخم مرغ خود، نوک تخم مرغ حريف را بشكند، 

در اين بازي بازنده کسی است که تخم مرغش شكسته شود.

بئش داش: بئش داش يا پنج سنگ اغلب بين دختران انجام می گيرد. در 
اين بازی هر کس بايد پنج سنگ کوچک داشته باشند به طوری که همه ی 
سنگ ها را بتوان در داخل يكدست يا مشت نگه داشت. اين بازی بين دو 
نفر انجام می گيرد. ابتدا دو نفر نشسته و جلوی هم می ايستند و سنگ ها 
را مقابل خود قرار می دهند. سپس هر بازيكن به ترتيب سنگی برمی دارد 
و به هوا پرت می کند و تا زمانی که سنگ برگردد يكی از سنگ ها را بايد 
برداشته و سنگ پرت کرده را نيز بگيرد. در مرحله بعد هنگام پرتاب سنگ 
بايد دو عدد سنگ بردارد. به همين روال بازی ادامه می يابد. برنده کسی 
است که سنگ بيشتری از زمين بردارد. در صورت مساوی شدن می توان با 

سنگ های زياد نيز بازی را انجام داد.

یئددی داش: يئددی  داش يا هفت سنگ بين دو گروه دو نفر به باال انجام 
می گيرد. ابتدا هفت قطعه سنگ به اندازه کف دست را روی هم قرار می دهند 
سپس يک گروه بغل سنگ ها می ايستند و يک نفر از گروه مقابل از جای 
مشخص توپ را به طرف سنگ ها پرتاب می کند و سنگ ها را می اندازد. در 
اين هنگام تيمی که در بغل سنگ ها ايستاده بايد توپ را گرفته و نگذارد 
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تيمی که سنگ ها را به زمين ريخته، سنگ ها را روی هم قرار دهند. در اين 
هنگام توپ به هرکسی از بازيكنانی که سنگ ها را ريخته برخورد کند بايد از 
بازی خارج شود. بازی به همين طريق ادامه می يابد و در آخر اگر بازيكنان 
پرتاب کننده قبل از حذف شدن بتوانند سنگ ها را روی هم ديگر قرار دهند 
را  توپ  بايد حريف  و  می شوند  مغلوب  اين صورت  غير  در  برنده هستند. 
پرتاب کند. ناگفته نماند که در قديم و در نبود توپ اين بازی با جوراب هايی 
که داخل آن را با پارچه پر می کردند انجام می گرفت و »جوراب ـ جوراب« 

نيز می گفتند.

نقر  چند  گروه  دو  يا  نفر  دو  بين  می توان  را  هه قيشلی  بازی  هه قیشلی: 
انجام گيرد. در اين بازی، ميدانی برای بازی در نظر گرفته می شود. سپس 
دو نفر مقابل يكديگر با يک پا، به گونه ای که يک پايشان را به پشت خم کرده 
و دست هايشان جمع شده روي سينه است وارد ميدان می شوند. سپس با 
برخورد به هم ديگر سعی می کنند حريف پايش باز شود و به زمين بخورد 
و هرکسی به زمين بيفتد، از ميدان بازی خارج شود و يا در دوپايش قرار 

گيرد مغلوب است.

پیشدیـ  پیشدی: اين بازی بين دو گروه سه نفره يا بيشتر انجام می گيرد. 
سپس  می کنند.  انتخاب  خود  برای  مالال  به عنوان  شخصی  گروه  هر  ابتدا 
با قرعه کشی )پوش آتماق( گروهی در وسط به شكل دايره ای مي ايستند 
به گونه ای که پشتشان به بيرون باشند. در اين هنگام بازيكنان تيم حريف 
بايد سعی کنند پشت بازيكنان بپرند. مالال نيز به گونه ای که با يكدست از 
لباس هم تيمی های خود گرفته وظيفه دارد با لگد نگذار بازيكنان تيم حريف 

سوار بر هم تيمی های خود شود.

نفره  دو  گروه  دو  بين  بازی  اين  آپاردی:  یولداش سنی کیم  یولداش، 
انجام می گيرد. به گونه ای که يک تيم بغل هم ديگر به شكلی که دست های 
خود را به صورت عينک در چشم های خود قرار داده اند در جلو می ايستند. 
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در اين هنگام يک نفر از تيم ديگر آرام آرام به شكلی که هويتيش را کسي 
نفهمد به از پشت شروع به جلو هل دادن يک نفر از تيم حريف می کند. 
بعد از چند قدم همی تيمی آن )تيمی که در جلو قرارگرفته اند( می گويد: 
يولداش يولداش سنی کيم آپاردی )دوست تورا چه کسی برد؟( اگر در اين 
و  برنده می شوند  را حل می دهد،  بزند چه کسی آن  بتواند حدس  هنگام 
جای تيم ها عوض می شود در غير اين صورت مغلوب مي شوند و بازهم روند 

بازی از سر گرفته می شود. اين بازی اغلب بين کودکان رايج است.

جوراب ـ جوراب: روند اين بازی مانند گول ـ گول )گول يا پوچ( هست با 
اين تفاوت که گل را داخل جوراب )جوراب های محلی( قايم می کنند. اين 

بازی اغلب در فصل سرما و زمستان انجام می گيرد.

شاه ـ وزیر: در اين بازی حداقل بايد پنج نفر باشد. قبل از شروع بازي 
در شش ضلع قوطي چوب کبريت يک اسم مي نويسند: »شاه، وزير، جالد، 
اوغرو )دزد(، پوچ« و مانند تاس شروع به انداختن می کنند؛ در اين هنگام 
بعدازاين که شاه، وزير و جالد مشخص شد هرکسی دزد بيفتد شاه برای آن 
حكمی صادر مي کند و اگر دستوری باشد مثاًل: رفتن جايی و کاری انجام 
دادن بايد وزير نظارت کند؛ و يا اگر حكم تنبيهی باشد مثاًل: سيلی زدن و 
يا ... جالد انجام می دهد. در روند بازی شاه، وزير و جالد تاس نمی اندازند 
ولی اگر شخصی يكی از اين سه منصب بيفتد عوض می شوند و به بازی 

برمی گردند. درگذشته اين بازی با آشيق انجام می گرفت.
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بقالی ها و بقالی عمو احمد )احمد عمی نین توکانی(:

بقالی  است. چند  رايج  روستا  اکثر ساکنان  بين  طنز و سخنان طنزگونه   
است  دارد. جايی  قرار  آن ها  احمد عمی که در رأس  بقالی  روستا خصوصاً 
که شب ها خصوصاً شب های دراز و طوالنی زمستان جوانان و مردان روستا 
جمع می شوند و انواع طنز، شوخی، بذله به همديگر بيان می کنند. آن گونه 
که ما تفتيش کرديم در اين روستا به شوخی خيلی کسان اسم، کنيه و لقب 
دارند. اسامي و لقب ها از رنگ چشم و پوست گرفته تا يک اتفاق و سرگذشت 

متغير است که ما به حفظ ادب و احترام آن ها را مطرح نمی کنيم.

يا  می شود  شوخی  آن  با  که  است  اول  شخص  مغازه  صاحب  احمدعمی 
و  ولی  محمد،  چون  هم  کسانی  ميان  اين  در  می کند.  شروع  را  شوخی 
محرم هستند بااينكه سنی هم گذرانده اند هميشه به نخ شوخی از اين ها 
اکثر ساکنين روستا سر شوخی دارد  با  يا کسی مثل سلمان  می گذرد؛ و 
وقتی هنوز  نمی گيرد.  به دل  ناراحتی  اين شخص  از شوخی های  و کسی 
بازی  نشده اند، جوان ها مشغول  مغازه جمع  و خردمندان در  بزرگ سال ها 
در  می شوند.  سكه(  )سكه  پول«  ـ  »پول  يا  زدن(  )سكه  وورماق«  »پول 
بازی »پول وورماق« )سكه زدن( دو نفر به تعداد مساوی بيسكويت يا يک 
با سكه مورد  به نوبت  و  از احمدعمی می گيرند، زمين می گذارند  خوردنی 
هدف قرار می دهد درنتيجه هرکسی بتواند سوراخی روی آن ها ايجاد کند 
پول« )سكه سكه( هم  ـ  بازی »پول  مال آن شخص می شود.  خوردنی ها 
به همين منوال است ولی بجای خوردنی، سكه روی زمين می گذارند که 

هرکسی سكه را برگرداند سكه را آن برمی دارد.

وقتی عده ای در مغازه جمع می شوند و به اصطالح دوره جور است مردی که 
سنی گذرانده کمربندی در دست می گيرد، پرنده ای در نظر مجسم کرده 
از  چيستان  شرح  ضمن  می کند.  )چيستان(  »تاپماجا«  شرح  به  شروع  و 

کمربند کمک گرفته اعضای پرنده را نيز روی کمربند نشان می دهد.

فولكلور و ادبيات شفاهي
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بير قوشوم وار بو قده )يک پرنده دارم اين اندازه(

ديمديگی وار بو قده )نوک دارد اين اندازه(

دن ييير بو قده )دون ميخورد اين اندازه(

قانادی وار بو قده )بال دارد اين اندازه(

دئ قوشون آدی منده )بگو اسم پرنده را ميدونم(

من ده ديييم احسن سنه )من هم بهت بگم احسنت(

دادن می کنند. هرکسی  پاسخ  به  ترتيب شروع  به  نشسته اند  که   کسانی 
چيستان  يک  شرح  به  شروع  و  گرفته  را  کمربند  بدهد  را  صحيح  پاسخ 
نيز در  قرارهای شبانه  جديد می کند. قصه گويی، خاطره گويی، جلسه ها و 

اين محفل گرم که بيشتر از يک بقالی برای روستا است انجام می گيرد.
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آداب ورسوم ازدواج و عروسی:

برخی رسوم ازدواج دريكی دو دهه اخير به علت ارتباط روستائيان با شهرها 
و ساير فرهنگ ها کم رنگ تر شده ولی بااين حال بيشتر مراسم شكل سنتی 
ريش سفيدان  بيشتر  که  آن گونه  می گيرند.  انجام  و  کرده  حفظ  را  خود 
می گفتند در چند دهه پيش ازدواج به شكل پدرساالری بود و بيشتر والدين 
با شناختی که از يكديگر داشتند نقش اصلی را ايفا می کردند. ولی در طرفی 
هم برخی خاطرنشان کردند که اکثراً پسر و دختر قبل از ازدواج از يكديگر 
شناخت داشتند و اين نظر زوجين از طرف مادر به پدر منتقل می شد که 
به رسم ادب و احترام مادر پيشنهاد را از طرف خود می گفت و پدر نيز به 
نظر مادر احترام و درنتيجه تصميم می گرفت. البته ناگفته نماند که امروز 

اين رسم کم رنگ تر شده و نقش اصلی را دختر و پسر خود ايفا می کنند.

خواستگاری، شال اوزوک وورماق، چادرا بیچمک: بعدازاينكه طرفين 
خانواده  پيش  خواستگاری  برای  ريش سفيد  چند  شدند  ازدواج  به  راضی 
بود ند خانواده  به وصلت  اگر خانواده دختر راضی  دختر فرستاده می شود. 
و خواستگاری  دوباره خواستگاری می روند  با چند ريش سفيد  پسر همراه 
شكل رسمی به خود می گيرد. در خواستگاری اغلب ميزان مهريه و شرايط 
ازدواج مشخص می شود. بعدازاينكه خواستگاری به خيروخوشی به نتيجه 
رسيد خانواده پسر به دختر انگشتر و شال می دهند که به اصطالح محلی 
»شال، اوزوک وورماق« می گويند. ناگفته نماند که در برخی موارد »شال، 
به  که  انجام می گيرد  از خواستگاری  قبل  و  بين طرفين  وورماق«  اوزوک 
بعد  است.  آينده  در  ازدواج  انجام  برای  دادن طرفين  قول  و  مفهوم حرف 
از خواستگاری طی مراسمی چادر عروسی برای دختر را چند نفر از زنان 

روستا می بُرند که »چادره بيچمک« می گويند.

نتيجه  به  از  بعد  دانیشماق(:  سیندیرماق-سؤز  )قند  شکستن  قند 
نفر  يک  که  قند هست؛  مراسم شكستن  رسم  اولين  رسيدن خواستگاری 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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جارچی با دريافت انعام از هر خانواده يک نفر مهمان دعوت مي کند. ماهيت 
مقدار  دختر،  طرف  بخصوص  طرفين  خواسته های  کردن  مشخص  مراسم 
در  و  مشخص شده  ريش سفيدان  حضور  در  که  هست  »باشليق1«  شيربها 
يخدان- 3 عدد گوسفند-2  مثال 2 عدد  )به طور  نوشته می شود.  کاغذی 

عدد بز-5 کيلو عدسی-5 کيلو روغن و ...(

بعد از تمام شدن مطالبات و امضا شدن آن ها کله قندی به حضور ريش سفيد 
برای شكستن آورده می شود که بعد از شكستن آن جارچی که مهمان ها را 

دعوت کرده از هر شخصی انعامی جمع می کند.

داماد  انجام خريد فقط پدر  برای  تا دو دهه ي پيش،  و  خرید: درگذشته 
به شهر می رفت تا هم مطالبات و خواسته های پدر عروس را که در مراسم 
عروسی  لباس  و  وسايل  و هم  بگيرد  را  بود  تعيين شده  دانيشماق«  »سؤز 
)شلته ليک، پارچه پيراهن-کوينكليک، چادر، شال و ...( که اغلب همه اين ها 
را داخل دوتا يخدان جمع می کردند و به روستا می آوردند. ولی امروز برای 
انجام خريد هر دو خانواده به شهر می روند و خود عروس و داماد نقش اصلی 

را در انتخاب و خريد ايفا می کنند.

بود تمام وسايلی که  اين  بر  از خريد در قديم رسم  بعد  شیرینی دادن: 
پدر داماد از شهر خريد بود داخل يخدان گذاشته و به گونه ای که چند نفر 
يخدان ها را حمل می کند با ساز و تار و قاوال و با رقص به طرف خانه عروس 
می بردند. که امروز يخدان های روستايی جای خود را به چمدان های شهری 
داده اند. خانواده پسر همه روستائيان را دعوت به شيرينی خورانی در خانه 
خانواده دختر می کند؛ و جشنی نيز بين مجلس خانم ها برپا می شود که در 
اين مراسم صيغه و عقد بين دختر و پسرخوانده می شود. ناگفته نماند اين 

مراسم شكل رسمی دارد.

1 - ميزان شيربها »باشليق« ناچيز است و بيشتر جنبه نمادين دارد.
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دوران نامزدی: در هفته های اول دوران نامزدی فاميل های نزديک، عروس 
و داماد را مهمان می خوانند که به اصطالح محلی »آياق آچماق« می گويند 
و به عروس و داماد نيز هديه ای به عنوان »آياق آچما2« داده می شود. در اين 
دوران عروس و داماد بيشتر با خانواده ها و فاميل های يكديگر آشنايی کامل 
پيدا می کند. در طول سال خانواده های عروس و داماد هدايايی در روزهای 
خاص به هم ديگر می دهند که اين هدايا اکثراً در سينی بزرگ ))خونچا(( 
قرارگرفته و تزئين می شوند. ))چرشنبه خونچاسی، بايرام خونچاسی، رغييب 

خونچاسی، چيلله خونچاسی، قوربان خونچاسی((

فراری دادن دختر )قیز قاچیردماق(: حدود چهل سال پيش بين جوانان 
را گرفته و بدون  نامزد  از کنار چشمه دست  اوقات  بيشتر  بود  رسم شده 
به اصطالح  که  بخت می رفتند  خانه  به  و  فرار  معرکه  از  مادر  و  پدر  اجازه 
محلی »قاچيرتماق« می گويند. حتی برخی اوقات بااينكه هيچ مشكلی نيز 
نبود باز اين کار را انجام می گرفت؛ که امروز خيلی کمتر از گذشته و گه 
گاهی شاهد اين جريان هستيم. بعد از »قاچيردماق« چند نفر از ريش سفيد 
پادرميانی می کنند سعی بر اين می شود با حرف زدن و دلداری پدر عروس 
معرکه را بخوابانند؛ که در اکثر اوقات بدون هيچ مشكلی قضيه حل می شود. 
البته ناگفته نماند در برخی موارد کم به خاطر مشكالت همچون نارضايتی 
والدين به وصلت قبل از صيغه و عقد دختر و پسر دست به اين کار می زنند.

خاطره ها  به  است  سالی  چند  که  روز  اين  مراسم  از  )خنه(:  حنابندان 
و  به گونه ای که پسرها  پيوسته، مهمانی پسرها و دخترهای مجرد هست. 
دخترهای مجرد را به صورت جداگانه مهمانی دعوت می کردند و هيچ زن 
و مردی در اين مهمانی دعوت نمی شد و عروس و داماد با دوستان خود 
به  روستائيان دعوت  را سپری می کردند. در شب حنابندان همه  مهمانی 
جشن و مهمانی می شوند. دست های عروس و داماد حنا گذاشته شده و با 

2 - »آياق آچما« بعد از اتمام دوران نامزدی نيز انجام می گيرد.

فولكلور و ادبيات شفاهي
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پارچه می بندند. جوان هايی که صدای خوبی دارند را مجاب به آوازخوانی 
می کنند. از رسومی که کم رنگ شده کشتی گيری جوان ها با يكديگر هست 

که در اين شب انجام می گيرد.

گلین چیخدی: روز بعد از حنابندان جشنی بين خانم ها به پا می شود در 
اين جشن که در خانه عروس برگزار می شود برادر کوچک داماد کمر عروس 
را با شال قرمزرنگ می بندد که اين شعر را هم يكی هميشه هست در آن 

هنگام می خواند:
گلين گلين قيز گلين
اينجی لرين دوز گلين
يئتدی اوغالن ايسترم

سون بئشيگی قيز گلين

در  از  داماد می کنند. هنگام خروج عروس  را رهسپار خانه  سپس عروس 
دعا  را  آن ها  مشترک  زندگی  و  عروس  بلند  صدای  با  مادر  يا  پدر  خانه، 
می کند که به اصطالح »خير وئرمک« می گويند. به جز پدر و مادر فاميل های 
عروس و داماد عروس را به گونه ای که يک نفر از فاميل های نزديک عروس 
)دايی، عمو( از بازوی عروس گرفته به طرف خانه داماد با صلوات و مناجات 
بدرقه می کنند. با توجه به معابر تنگ روستا از هيچ وسيله نقليه استفاده 
به اصطالح  و  می دادند  زينت  اسب  عروس  برای  گذشته  در  ولی  نمی شود 
همراه  به  داماد  بخت  خانه  نزديكی  در  می شد.  گفته  آتی«  »گلين  محلی 
ساغ ديش، سول ديش از پشت بام به طرف عروس سيب پرتاب می کند »آلما 
آتماق« که با صدا و های کسی که از دست عروس گرفته داماد سيب پرتاب 
نعلبكی  خانه ي بخت  به  عروس  وارد شدن  از  قبل  می کند.  تمام  را  کردن 
به صورت وارونه می گذارند که بايد عروس باپاشنه پای راست آن را بشكند 
و شهامت و شجاعت خود را نشان داده و سپس پياله ای گندم را با پايش به 
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زمين ريخته و وارد حجله شود.

داماد جشن گرفته می شود  برای خانم ها در خانه  بعد  روز  پرده قاپدی: 
که آخرين جشن عروسی نيز هست. در طول مراسم شالی روی سر عروس 
انداخته مي شود که اين شال را پسربچه ای به ازای انعام برمی دارد و پا به فرار 

ميگذارد و اکثراً آن را باالی درختی می اندازند.

ساغ دیش، سول دیش: ساغ ديش و سول ديش در طول مراسم کنار 
داماد هستند و خصوصاً آخر مجلس و جشن »حنا« که رسم بر اين است که 
داماد را تعريف کنند »بَی تعريفی« ساغ ديش در طرف راست و سول ديش 
در طرف چپ داماد می ايستند؛ و يا وقتی داماد از پشت بام به طرف عروس 
سيب پرت می کند »آلما آتما« ساغ ديش و سول ديش کنار داماد می ايستند 
و گه گاهی خودشان نيز سيب پرت می کنند. رسم بر اين است ساغ ديش 
متأهل باشد تا راهنمای داماد در طول عروسی باشد و سول ديش نيز هميشه 

يک شخص مجرد انتخاب می شود.

ريش سفيد  به عنوان  نفر  يک  داماد  هر  برای  )آغ ساققال،(:  ریش سفید 
»آغ ساققال« انتخاب می کنند تا آداب ابتدايی زناشويی را به داماد گوشزد 
داماد ريش سفيدها و  از ريش سفيد  نماند منظور  ناگفته  راهنمايی کند.  و 
باتجربه های روستا نيستند. بلكه يک شخص متأهل و جوان انتخاب می کنند 
تا با داماد راحت باشد. بعد از به پايان رسيدن شب زفاف داماد به ريش سفيد 
خود و ريش سفيد به پدر و مادر داماد اطالع می دهد؛ که اکثراً به نشان مرد 

شدن پسر، گلوله و تير هوايی شليک می شود.

یئنگه: يئنگه در طول مراسم حنابندان و »گلين چيخدی« کنار عروس 
عروس  مادر  به  را  پارچه ای  زفاف  يئنگه شب  و کمک وی هست.  راهنما 
می برد که گويای باکره و پاک دامن بودن عروس هست. مادر عروس نيز در 
قبال پارچه انعام و هديه ای به يئنگه می دهد. ناگفته نماند يئنگه اکثراً زن 

ميان سال انتخاب می شود.

فولكلور و ادبيات شفاهي
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شب چّله )چیلله گئجه سی(:

از قديمی ترين مراسم  هايی که در روستا رواج دارد مراسم شب نشينی در 
آخرين شب آذر يعنی »چيلله گئجه سی« هست. بنا به رسم، اين شب در 
کنار هم  فاميل ها  اين می شود  بر  و سعی  بزرگ ترها جمع می شوند  خانه 
باشند. خانواده ای نمی توان يافت که اين روز را عزيز نشمرده و گرامی ندارد. 
در زمان هاي گذشته ارتباط روستا با روستا و شهرهای ديگر در اين روزهای 
سال قطع بود و خوردنی های اين روز از فصل های گذشته نگهداری می شد 
که می توان: گردو، توت خشک )توت قوروسو(، نخود، کشمش، تو پر )االنه(، 
گندم برشته )قووورما بوغدا(، تخمه، انار )در فصل پاييز از روستاهای کرانه 
رود ارس گرفته و نگهداری می شد(، به )هيوا(، سيب )پاييز آلماسی( را نام 
برد. در گذشته بالاستثنا همه خانه ها کرسی داشت که مهمان ها در اطراف 
آن جمع می شدند که امروز کم وبيش ديده می شود. کرسی به شكلی قرار 
می گيرد که دو طرف آن به ديوارها نزديک باشد تا بزرگ ترها بتوانند به ديوار 
تكيه دهند جوان ها و کوچک ترها نيز در طرف های ديگر می نشينند. در دوره 
 ، )تاپماجا(، لطيفه گويی  آوازخوانی، چيستان گويی  باياتی،  همی شب چلّه 
بازی های »جورابـ  جوراب«، »گولـ  گول«، »شاهـ  وزير« بزرگ و کوچک 
را سرگرم می کند. در طرفی نيز حكايت و داستان گويی از همه چيز بهتر به 
مزاج روستائيان می چسبيد، حتی در برخی مواقع داستان گو )ناغيل دئين( 
همان  يا  قبل  روز  ظهر  دارد.  را  مهمان  بيشترين  باشد  بهتر  هر جمع  در 
گفته می شود.  که »چيلله ليک«  می برند  نوعروس ها  خانه  به  هدايايی  روز 
اين هدايا را در داخل سينی بزرگی تزئين می کنند که به اصطالح »چيلله 
خونچاسی« می گويند. هدايا نيز شامل لباس فصل سرما و ميوه های شب 
نماند  ناگفته  هست.  داماد  مهمان خانه  چلّه  شب  نيز  عروس  هست.  چلّه 

بزرگ ترها به کوچک ترها نيز هدايا »چيله پايی« می فرستند.

 چلّه بزرگ )بؤيوک چيلله( از همين روز شروع و تا 40 روز ادامه دارد و بعد 
آن نيز چلّه کوچک )چيچيک چيلله( فرامی رسد و 20 روز طول می کشد. 
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بنا به باور روستائيان »بؤيوک چيلله« سرمای شديدتری دارد ولی سرمای 
»کيچيک چيلله« کارساز نيست؛ و حتی برخی ريش سفيدان می گفتند دو 
چلّه باهم برادر هستند که اولی برادر بزرگ و دومی برادر کوچک هست. 
برادر کوچک به برادر بزرگ می گويد من اگر بياييم همه جارو از سرما و برف 
بكنی  نمی توانی  کاری  هيچ  می دهد  جواب  نيز  بزرگ تر  برادر  می کنم،  پر 

آخرت به عيد و گرما چسبيده. »عومرون آز، دالين ياز«

فولكلور و ادبيات شفاهي
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چهارشنبه آخر سال:

قره داغ  مردم  بين  در  روزها  باشكوه ترين  از  يكی  سال  چهارشنبه  آخرين 
هست. چند روز مانده به چهارشنبه سوری آخر سال روستائيان به بقالی ها 
ميوه و آجيل )يئميش( عيد را سفارش می دهند يا خود برای خريد به شهر 
و  ريش سفيدان  خانه  در  مبارک،  اين شب  در  می روند.  تبريز(  يا  )ورزقان 
پدربزرگ ها جمع می شوند و فاميل های نزديک به عنوان »چرشنبه ليک« به 
همديگر هديه می فرستند. بعدازظهر هرکسی تفنگ داشته باشد پشت بامش 
تير هوايی می اندازد. جوان ها که از صبح برای افروختن آتش چوب و گَون 
آماده کرده در بام ها و بلندی آتش افروخته اند از روی آن می پرند و هرکسی 

قبل از پريدن می خواند:

آتيل باتيل چرشنبه

بختيم آچيل چرشنبه

و  تازه دامادها  می کشد  طول  چندساعتی  که  آتش  خاموش شدن  از  بعد   
جوان ها مخفيانه پشت بام ها رفته بعد از چند لحظه ای فال گوش ايستادن، 
شال خود را که به طناب بسته اند )قورشاق( از روزنه سقف )باجا( آويزان 
لبخند  با  همراه  بلند  صدای  با  قورشاق  ديدن  با  صاحب خانه  می کنند. 
می گويد: ديدم، ديدم صبر کن، صاحب خانه در حد توانش، چيزی به عنوان 
سر  به   )... و  ميوه  جوراب،  تخم مرغ،  پر(،  )ميان  آالنا  گردو،  )پول،  عيدی 
بكشد.  باال  را  آن  قورشاق  تا صاحب  می دهد  تكان  را  شال  می بندد.  شال 
به گونه ای  و  دانستن  بخشنده  و  بزرگ  نشان  خانه ای  به  انداختن  قورشاق 
احترام و ادب به صاحب خانه است که به خاطر همين با مهربانی و لبخند 
از آن استقبال می شود. صبح روز چهارشنبه دختران دم بخت با دوستان يا 
مادران خود مشتاقانه برای پريدن از روی آب جاری به طرف »رود آوان« راه 

می افتند. از روی آب می پرند و اين بار دختران می خوانند:
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آتيل ماتيل چرشنبه

آينا کيمی بختيم آچيل چرشنبه

عید نوروز )ایل بایرامي(:

اهالی  بين  در  مهم  و  خاص  عيدهای  از  يكی  بايرامی(  )ايل  نوروز  عيد 
است. معموالً چند هفته قبل، زنان خانه دار به استقبال عيد می روند سبزه 
که  می کنند  سفيد  سنتی  به طور  گچ  با  را  خود  خانه های  همه  می کارند، 
عيد  به  مانده  روز  اصالح »سوواماق« می گويند، فرش می شويند. چند  به 
تازه دامادها و تازه عروس ها به هم ديگر عيدی می فرستند؛ که در اصطالح 
همراه  پای کوبی  و  رقص  با  معموالً  و  می گويند  آپارماق«  »خونچا  محلی 
می شود. يكی از مراسم هايي که متأسفانه امروز در روستا فقط در خاطره ها 
است »تكمچی« و تكم گردانی بود. روزهای آخر سال و نزديک عيد، تكمچی 
به دِر خانه ها می آمد و با خواندن آهنگ مخصوص تكم بشارت آمدن عيد و 

بهار را می داد و از مردم انعام جمع می کرد.

تكه گلير هاوادان

قانادی يئل قاوادان

تكه نين پايين گتير

خانيم، ائوين آوادان

آب که در فرهنگ آذربايجان نماد روشنايی است، شب عيد جوان ها هرکدام 
ظرفی آب  برمی دارند به سقف خانه ها می روند و از روزنه ها )باجا(، پنجره ها 

يا به حياط خانه ها با دست آب می ريزند و می گويند:

فولكلور و ادبيات شفاهي
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آيدين ايليز اولسون )سالتان به خير و روشنايی باشد(

صاحب خانه نيز می گويد:

آيدينليغا چيخاسان )به خير و روشنايی باشی(

چند ساعت مانده به تحويل سال سفره عيد که در آن قرآن، سبزی، تخم مرغ، 
ميوه، آجيل و انواع شيرينی است پهن می کنند. هنگام تحويل سال همه 
خانواده در دور سفره عيد جمع  شده، قرآن خوان و دست به دعا آماده تحويل 
سال می شوند. بعد از تحويل سال، همه عيد را به يكديگر تبريک می گويند، 
با همديگر روبوسی می کنند. از کسانی که به خير و نيكی شناخته شده اند 
»الی يونگول« سفته می گيرند و آن را داخل قرآن نگه می دارند تا سالی 
همراه باخيروبرکت داشته باشند. سپس به ديدار بزرگ ترها می روند در اين 
بنا به رسم همه به خانه همديگر می روند، روبوسی می کنند و عيد  روستا 
را تبريک می گويند، اگر کسی با همديگر ناراحتی و کدورتی داشته باشد 

ريش سفيدان ميانجی گری کرده و آن را آشتي می دهند.

معموالً در ديدارهای عيد به کودکان پول يا تخم مرغ، به تازه عروس ها چادر 
»چاديرليق« و به تازه دامادها جوراب عيدی می دهند. بعضی مواقع کودکان 
چند نفره با دوستان خود به عيد ديدني می روند، تخم مرغ جمع می کنند، با 
دوستان خود بر سرجمع کردن تخم مرغ رقابت می کنند و پز تخم مرغ هايشان 
را به همديگر می دهند. در خرمن روستا هم کودکان هرکدام در گوشه ای با 

تخم مرغ هايی که جمع کرده اند در حال بازی می شوند.

عيد  اولين  سالگرد،  از  قبل  و  فوت  نزديكانشان  از کسان  که  خانواده هايی 
از  عيد  اول  روزهای  بايرام« می گيرند.  »قره  عيد سياه  را سپری می کنند 
خانه های خود بيرون نمی روند و از کسانی که برای تسليت می آيند پذيرايی 

می کنند. پذيرايی اين خانواده ها معموالً با خرما و حلوا هست.
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مراسم محرم و صفر:

اعتقادات  با  مذهبی  مردمی  قره داغ  نقاط  ساير  همانند  »آوان«  روستای   
راسخ و شيعه 12 امامی هستند. در طول تاريخ آذربايجان، مذهب در تمام 
شئون زندگی و مبارزات مردم نفوذ کرده و جزء فرهنگ عامه مردم گشته 
است. بسياری از شاعران واالمقام آذربايجان، هنر، علم، احساس و ديانت 
خود را در خدمت ادبيات مرثيه قرار داده و ديوان ها ترتيب داده اند. موالنا 
اثر گران قدر  با خلق  آذربايجان،  زبانه  بزرگ ترين شاعر سه  محمد فضولی 
حديقه السعدا در رثای امام حسين )ع( و سرودن اشعار فراوان در ايام سوگواری 
امام حسين )ع(، بنای عظيم ادبيات عاشورايی را استوار ساخته است و پس 
از او، اکثر شاعران بزرگ آذربايجان، بخشی از خالقيت خود را در اين امر 
اطهار سروده اند.  ائمه  در وصف شهادت  اشعار سوزناکی  و  داده  اختصاص 

 )28(

محرم  ماه  اول  روز  دارد.  طوالنی  پيشينه  مناطق  اين  در  عزاداری  مراسم 
علم ها توسط چند نفر از پير غالمان امام حسين آراسته و برای دهه محرم 
آماده می شوند. از روز دوم، بعدازظهرها علم ها بيرون آورده و مردم روستا 
به صورت چند دسته ای )که هرکدام نيز سر دسته ي جداگانه دارند( کنار 
نوحه ي  بلند  صدای  با  دسته  يک  که  به گونه ای  می زنند.  شاخصی  علم ها 
رجزخوانی  اين  و  می دهند  جواب  دسته ها  بقيه  و  می خواند  مانندی  رجز 
علم ها نماند  ناگفته  می شود.  دهان به دهان  دسته ها  بين  نوبتی  به صورت 

به واسطه حجاج از مكه آورده و به روستا اهداشده اند که به اسم آن اشخاص 
نيز شناخته می شوند:

ابوطاليب علمی

حاج عبداهلل علمی

ايبيش علمی

فولكلور و ادبيات شفاهي
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در  مردم  می يابند. شب هنگام  ادامه  از شام  بعد  مراسم  اتمام شاخسئی  با 
مسجد باال جمع می شوند و ازآنجا زنجيرزنان به طرف مسجد پايين می آيند، 
شامل:  مراسم  که  می کند  پيدا  ادامه  عزاداری  نيز  پايين  مسجد  داخل 

شاخسئی نشسته، سخنرانی، سينه زنی و مرثيه گويی هست.

انجام  عزاداری  نيز  ظهر  تا  صبح  قبل  روزهای  روال  به جز  تاسوعا  روز  در 
روز  می زنند.  دور  را  روستا  داخل  زنجيرزن  به صورت  عزاداران  و  می گيرد 
عاشورا متفاوت از ساير روزها است، مردم در خرمن جمع شده و زنجيرزنان 
به طرف قبرستان روستا حرکت می کنند در قبرستان دعا و مرثيه خوانده 
»علم  مراسم  تا  بازمی گردند  مسجد  به طرف  عزادارها  سپس  می شود. 
پوزولماق« به پادارند. نزديک ظهر جلوی مسجد عزاداران به اطراف علم ها 
حلقه می زنند، يک نفر با صدای بلند شروع به نوحه خوانی و بقيه سينه زنی 
می کنند تا اذان گفته شود. هنگام اذان به ياد اذان ظهر عاشورا همه دست 
را  علم ها  اذان  از  بعد  می کنند،  گريه  به  شروع  و  برمی دارند  سينه زنی  از 
داخل مسجد برده و تا سال بعد علم ها در مسجد می مانند. بعد از مراسم 
ظهر عاشورا شب مراسم شام غريبان انجام می گيرد که شامل: سينه زنی، 

سخنرانی و مرثيه خوانی است.

مرگ و سوگواری:

موقع فوت کسی در روستا ساعت های ابتدايی روستائيان در خانه متوفی جمع 
شده تا فوت شده را آماده تشييع جنازه و دفن کنند. در اين هنگام چند نفر 
بالفاصله بعد از شنيدن خبر فوت برای آماده کردن قبر به قبرستان می روند. 
بعد از آماده شدن قبر مّيت را به غسالخانه که در »اؤلو يووان خيرمانی« قرار 
دارد برده و مراسم غسل به وسيله يكی از خويشاوندان يا کسی که در اين 
امر خبره است انجام می گيرد. سپس به زير هريک از کتف فوت شده تقريباً 
به اندازه 20 سانتيمتر چوب بيد گذاشته و کفن می کنند. بعد از کفن کردن 
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نماز مّيت خوانده مي شود سپس مرده را راهی قبرستان کرده دفن می کنند. 
چند روز بعد از دفن نيز شب ها بر روی قبر آتش افروخته و گلوله شليک 
می کنند تا قبر مورد هجوم حيوانات وحشی قرار نگيرد. پس از مراسم دفن 
حاضرين به خانه فوت شده بازگشته و فاتحه می خوانند. سه روز، در خانه 
فوت شده مجلس عزا تشيكل می شود و روز سوم همه روستائيان به سر مزار 
رفته و مراسم سوم )اوشلوک( می گيرند. تا روز چهلم هر پنجشنبه فاميل و 
افراد نزديک برای فاتحه و صبر دادن در خانه فوت شده جمع می شوند و سر 
قبر می روند. روز چهلم نيز از روستائيان برای انجام مراسم دعوت می شود و 
مردم برای نثار فاتحه و انجام مراسم چهلم )قيرخ( در مسجد روستا جمع 
می شوند. بعد از چهلم دوست و آشنا برای اينكه صاحب عزا خود را محبوس 
غم و اندوه نكند لباس روشن به او هديه می دهند تا غم و اندوه را از ياد 
ببرد که به اصطالح »خاطيردن چيخارتماق« گفته می شود. ولی در روستا تا 
عيد اول »قره بايرام« خاطر نگه داشته می شود و روستائيان نيز تا اين موقع 
از  انجام نمی دهند. »خاطيردن چيخارتماق« بعد  مراسم جشن و عروسی 
سالگرد اول نيز انجام می گيرد که شكل واقعی به خود دارد و فاميل های 

نزديک خانواده صاحب عزا را از خاطر درمی آورند.

و  نيست  مدح سرايی  و  نوحه خواني  خانم ها  عزاداری  مجلس  در  معموالً   
خانم ها در مجالس عزا اشعاری با سوزوگداز به زبان می آورند که »اوخشاما« 
گفته می شود. مضامين اوخشاماها معموالً از خصوصيات شخص و در وصف 

مرده با سبک و شيوه خاص به شكل »باياتی« گفته می شود:

اليالی اوغلوم اليالی

اوجا بوی اوغلوم اليالی

کهليک، جيران جوت اوالر

تک قاالن اوغلوم اليالی

فولكلور و ادبيات شفاهي



نگاهي به مونوگرافي روستاي آوان آذربايجان106

***

دريادا چيراق يانار

باخديقجا اوزاق يانار

فلک دولدور غم شربتين

ايچديكجه اورک يانار

***

آغاليان باشدان آغالر

کيرپيكدن قاشدان آغالر

قارداشی اؤلن باجی

دورار اوباشدان آغالر

***

عزيزيم بيرداناسان

صدف سن بيرداناسان

من اولوم سنه قوربان

سن اؤلمه بير داناسان
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دوره گردهایی که از روستا گذر می کنند:

از  منطقه  اين  در  که  هستند  دورگردی  فروشنده های  چرچی ها  چرچی: 
روستا به روستا می گردند و خريدوفروش انجام می دهند. معموالً چرچی ها 
هر نوع اشياء که در روستا مورداستفاده قرار می گيرد را می فروشند و اکثراً 
در قبال آن ها کشک، پنير، کره، روغن حيوانی و گردو از خريدار می گيرند. 
چرچی ها در روستا اکثراً شناخته شده هستند و خيلی مواقع روستائيان از 
با آن ها  آن وسايل نسيه می خرند و موقع رسيدن گردو و داشتن لبنيات 

تسويه می کند.

مارگیر )ایالنچی-اوسونچو(: در طول سال هرازگاهی مارگيرهای سنتی 
که به اصطالح محلی »ايالنچی يا اوسونچو« گفته می شوند به روستا می آيند، 
ديدن صحنه هايی که می آفريند بسيار حيرت آور است و شايد کمتر کسی 
نديده به کارهايي که مارگيرها انجام می دهند باور داشته باشد. مارگيرها 
بين مردم صوفی و انسان های پاک شناخته می شوند و آن گونه که مردم باور 
دارند و خود آن ها نيز ادعا دارند می توانند در يک مكان و جا بفهمند که 
چه تعداد مار وجود دارد. در بررسی های خود شاهد بوديم مارگير به خانه ها 
نگاه می کرد و در قبال پولی، بودن يا نبودن مار در خانه اشخاص را می گفت 
و سپس اگر ماری وجود داشت بايد شخص يک هزينه ديگر می پرداخت تا 
مارگير، ماری را که در خانه وجود داشت را بيرون می کشيد. مارگير برای 

بيرون کشيدن مار دعايی می خواند و شعرهايی می سرود به طور مثال:

ايالن چيالن چيخ

حضرت سليمان حضرت موسی عشقينه

اون ايكی امام، اون دؤرد معصوم عشقينه

فولكلور و ادبيات شفاهي
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بیر قرآن، یوزایرمى دورتمین پیغمبر عشقینه چیخ

چيخماسان اؤلدوررم چيخماسان نسليوی کسرم

و...

نيز  آن  بزرگی  و  شكل  که  می آمد  بيرون  مردم  چشمان  مقابل  در  مار   
همان گونه بود که ايالنچی می گفت. اوسونچو ها بين مردم محترم شمرده 
می شوند و روستائيان معتقدند به دليل اينكه اين افراد خود را از گناه پاک 
نگه می دارند مار به حرفشان احترام می گذارد و به طرف آن ها می آيد. البته 

ما که بيشتر نگاه تجربی داشتيم قضيه به خوبی برای ما روشن نشد.

داشتند  زيادی  کاربرد  نه چندان دور که ظروف مسی  زمان  در  قاالیچی: 
و ارتباط روستا نيز با شهر کمتر بود، قاالی کارها روستاها را می چرخيدند 
پالستيكی  ظروف  است  سالی  چند  داشتند.  زياد  مشتری  روستاها  در  و 
کمتر  سبب  همين  به  است  گرفته  را  مسی  ظروف  جای  آلومينيومی  و 
اينكه  کنار  در  قااليچی ها  که  نماند  ناگفته  می آيند.  روستا  به  قاالی کارها 
ظروف مسی را قاالی می کردند جليقه های سكه ای نيز درست می کردند که 

به اصطالح محلی »پول قيپالما« می گفتند.

چادارچی یا چودارچی: چودارها دام خريدوفروش می کنند که اکثراً برای 
خريد به روستا سر می زنند. در فصل بهار برای خريد گوسفندهای »سوبای« 
و »ساغمال« و در فصل تابستان بعد از زدن پشم بره ها برای خريد بره راهی 

روستا می شوند. ناگفته نماند اين اشخاص بين اهالی شناخته شده اند.

بين  چاوش ها  خاطره  و  ياد  فقط  حمل ونقل  توسعه  با  امروزه  چاوش: 
ريش سفيدان مانده است. چاوش ها افرادی بودند که روستاها را می گشتند 

و از روستائيان برای زيارت حرم ائمه سفارش می گرفتند.

چاوش »آقای معصوم« با اسب به روستا آمده و از کسانی که مشتاق زيارت 
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بودند اسم می گرفت. بعد از چند ماه موقع رهسپاری نيز به روستا می آمد و 
تا »ته باشی« نزديكی های روستای جوشين زائران را همراهی مي کرد ازآنجا 

روستائيان را با وسيله نقليه راهی می نمود.

نيكی  به  و  پاک نفسی  به  که  هستند  ساداتی  قره داغ  در  سادات: 
شناخته شده اند که برخی مواقع برای دعا به روستا می آيند. روستائيان نيز 
در قبال دعاهايشان نذوراتی به آن ها می دهند. اکثر ساداتی که به روستا 

می آيند از سادات »کوک امر« می باشند.

قره چی: اين اشخاص اکثراً وسايل دستی خودشان همچون: قاشق تخته، 
الک، قلبير، سيلدير، چؤمچه در روستا به فروش می رساندند. قره چی هايی 
که به روستای آوان می آمدند اغلب از قرچی های کرانه رود ارس بودند که 

راهی روستا می شدند.

فولكلور و ادبيات شفاهي
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چک لیست حیوانات اهلی و وحشی

در زبان ترکی و در آذربايجان حيوانات با توجه به سن و جنس اسمی دارند 
که ما در زير سعی کرديم با زبان و لهجه روستا اسامی حيوانات را ذکر کنيم 

تا برای مخاطبان مفيد واقع شود.

حیوانات اهلی: 

اينک/ inək: گاو ماده 

بيزوو/ bizov: گوساله

دانا/ dana: گوساله نر دوساله

 قوچ/ qoç: گوسفند نر مخصوص جفت گيری

دويه/ düyə: گوساله ماده 2-3 ساله

اؤکو ز/ öküz: گاو نر

تكه/ təkə: بز نر مخصوص جفت گيری

دوبور/ dübür: بز نر سه ساله که قدرت جفت گيريش رفته باشد

قيسير امن/ qısırəmən: گوساله يكساله

گونجه/ göncə: گوساله نر سه ساله

قويون/qoyun : گوسفند ماده 

اويج/öyəc : گوسفند سه ساله

قوزو/ quzu: بره
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توخلو/ toxlu: بره تازه از شير جدا شده

امليک/ əmlik: بره ای که شير می خورد

شيشيک/şişək : بره بين يک و دو سال

ساغمال/ sağmal: گوسفندی که شير می دهد 

سوبای/subay: گوسفندی که به سن زايدن نرسيده

قصير/qısır : گوسفندی که نمی زايد

خام شيشک/ xamşişək: گوسفند ماده که شكم اول را نزاييده

گئچی/ geçi: بز

چپيش/ çəpiş: بزغاله 

تويوق/ toyuq: مرغ

فريح/ fərih: جوجه بزرگ

خوروز/  xoruz: خروس

جوجه/ cücə: جوجه

قاز/ qaz: غاز

اوردک/ ördək: اوردک

پيشيک/ pişik: گربه

آت/ at: اسب

فولكلور و ادبيات شفاهي
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مايدان/ maydan: اسب ماده

دايچه/ dayçə: بچه اسب

ائششک/ eşşək: اوالغ

قاطير/ qatır: قاطر

قودوق/ qoduq: کره خر

ايت/ it: سگ

قانجيق/ qanciq: سگ ماده

کوچوک/küçük : توله سگ

انيح کوچوک/ ənih küçük: توله سگ دوساله

عمده پرندگان وحشي:

بای قوش/ bayquş: جغد

طرالن/ tərlan: شاهين

قيرغی/ qırğı: قرقی

قره قوش/qərəquş : نوعی عقاب

قيزيل قوش/ qızılquş: نوعی عقاب

گئجه قوشی/ gecəquşi: خفاش
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 سونا کهليک/ sona kəhlik:کبک

چيل کهليک/ çil kəhlik: کبک

گؤورچين/  gövərçin: کفتر خاکستری

قومری/qumri : قمری

سيغيرچين/ sığırçin: سار

 آغاش دلن/ ağaşdələn: دارکوب

داراخلی قوش/ daraxlı quş: هدهد

 سئرچه/serçə : گنجشک

ساری بلبل/sarı bülbül : بلبل 

دوببی قوشی/ dubbi quşi: نوعی پرنده ای که بخاطر نوع صدايش به اين 
اسم معروف است

قارقا/ qarqa:کالغ سياه

قجله/qəcələ: کالغ سياه و سفيد

بيلدرچين/ bildirçin: بلدرچين

آری قوشو/ arı quşı: مرغ زنبور خوار

اله پاخته/ ələ pəxtə: نوعی پرنده جنگلی بزرگ تر از فاخته

فولكلور و ادبيات شفاهي
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حیوانات وحشي:

قورد/ qurd: گرگ

ساری آيی/ sarı ayı: خرس قهوه ای

دوغوز/ doğuz: خوک

 قابان/ qaban: گراز نر

پورسوخ/ porsux: گورکن

چاققال/ çaqqal: شغال

تولكو/ tülkü: روباه

ساوسار-سافسار/safsar-savsar : راسو 

داغ پيشيگی/dağ pişigi : گربه وحشی

 قره قوالق پيشيک/ qərə qulaq pişik: گربه سياه گوش 

 قاپالن-قافالن/ qaplan-qaflan: پلنگ

دوشان/ doşan: خرگوش

سيچان/siçan:  موش

توسباغا/ tosbağa: الک پشت

ايالن آغا/ ilan ağa: نوعی مارمولک

کرتنكله/  kərtənkələ: مارمولک بزرگ

ايالن/ilan : مار
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رسم هایی برای حیوانات:

مراسم شستن گوسفند و پشم چینی: شستن بره و گوسفند و پشم چينی 
آن ها يكی از رسم های ساالنه در روستا هست. بعد از زمستان که دام ها را 
در طويله نگهداری می کنند پشم هايشان به اندازه کافی رشد کرده و نياز به 
پشم چينی دارند. چند ماه در طويله ماندن باعث کثيف و تيره شدن پشم 
به همين  برای پشم چينی هست.  مانعی  و در طرفی هم  گوسفندها شده 
بره های  ارديبهشت   15 حوالی  هرساله  پشم چينی  از  قبل  روز  يک  دليل 
روستا را در »ائششک اؤلن« و 10 خرداد گوسفندها را دررود »خوراشا« 
مراسم  انجام می گيرد. در  بره  و  مراسم شستن گوسفند  و  جمع می کنند 
روستائيان جلوی رود را با سنگ و علف گرفته، سپس گوسفند را پشت به 
آب فروبرده و از آب خارج می کنند. با دست پشم گوسفند را می شويند و 
اين کار را چند بار تكرار می کنند تا آبی که از پشم گوسفند به زمين می ريزد 
صاف و بدون کثيفی باشد. از روز بعد نيز شروع به پشم چينی می شود. در 
انجام  »قيخليق«  قيچی مخصوص  با  و  به صورت سنتی  پشم چينی  روستا 
می گيرد. طول قيخليق معموالً به 40 تا 50 سانتيمتر می رسد. پشم چينی 
اکثراً در جلوی خانه يا طويله توسط صاحب دام يا کسی در قبال مزد انجام 
می گيرد. ناگفته نماند که گوسفندها در فصل پاييز نيز پشم چينی می شوند. 
)شستشو انجام نمی گيرد( که پشمشان نسبت به پشم بهاره مرغوب تر هست 

و به اصطالح »گوزم/güzəm« می گويند.

 بعد از پشم چينی زنان روستا پشم ها را در رودخانه »آوان« می شويند تا 
تميز شود و بعد از خشک شدن با دست يا »يون داراغی« شانه پشم آن ها 
دوباره شسته  اگر  از پشم  استفاده  از  بعد  را حالجی »ديدمک« می کنند. 
شود زنان روستا برای نرم شدن با چوب نازک که »شيو/şiv« گفته می شود 

پشم ها را می زنند. »يون چيريماق« 

تأمين  مهم  منابع  از  اهلی  حيوانات  »چکدیرمک«:  تولیدمثل  به  کمک 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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معيشت روستائيان به حساب می آيند که در اين رابطه توليدمثل بسيار حائز 
اهميت و مهم هست که در روستا به دوراز هرگونه فّناوری اين روند به شكل 
سنتی انجام می گيرد. برخی مواقع گاوها و غالباً حيوانات سنگين وزن زمان 
جفت گيری از طرف جنس مخالف خود موردقبول قرار نمی گيرد که در اين 
هنگام به واسطه و کمک انسان رابطه انجام می گيرد که بيشتر روستائيان 
باتجربه در اين زمينه کمک دست همديگر می شوند روستائيان به اين روند 

»چكديرمک« می گويند.

موزی لمک: کلمه »موزی لمک« را ابتدا شخصی با مزاح و کنايه به کسی 
که بی تابی می کرد بكار برد که ما نيز شاهد بوديم. »موزيل َمک يا ميزيلماق« 
از  نوعی حالت در بين حيوانات است که خيلی بی تابی می کنند و گاهی 
شدت درد و بی تابی خود را از پرتگاه پرت و تلف می شوند يا آن قدر فرار 
می کنند که از منطقه خارج می شوند. خردادماه که روستائيان »موزی آيی« 
می گويند در انتهای کمر- باالی دم گاو و گوسفند کرمی شكل می گيرد. 
کرم با بزرگ شدن باعث ايجاد سوراخ می شود که اين عمل همراه با درد 
می افتد.  »موزی«  حالت  به  حيوان  هنگام  اين  در  که  است  حيوان  برای 
مقابل  در  را  حيوان  بايد  »موزی«  بردن  بين  از  برای  معتقدند  روستائيان 
باد قرارداد. در روستا حيوانی که موزی دارد را به گردنه و مكان های پرباد 

می برند.

بیماری حیوانات: 

  dəbbağ /دبباغ

 qızdırmə/قيزديرمه

köpmə /کؤپمه

  otə tüşmə /اوته توشمه
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boz tüşmaq /بوز توشماق

 qotur tökmak/قوتور توکمک

  dalaq olmaq/داالق اولماق

 gənə/گنه

 bit/بيت

kəpənək /کپنک

فولكلور و ادبيات شفاهي
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غذاهای رایج در روستا

در آذربايجان و بخصوص اين مناطق غذا جايگاه ويژه ای در بين مردم دارد. 
سفره جايی است که اعضای خانواده هرروز چند بار دورهم جمع می شوند. 
زمين  در  را  نانی  اگر  دارند،  خاصی  احترام  و  حرمت  نان  و  غذا  به  مردم 
بگذارند نام خدا را ذکر می کنند و برخاستن از سر سفره به خاطر شخصی 
بی احترامی به نعمات الهی می دانند و اين گونه ضرب المثلی نيز در روستا 
هست که »نان از قرآن جلوتر از طرف خدا به انسان داده شده است« در کنار 
اين غذا و فرهنگ غذايی يک شاخص فرهنگی هست. به گونه ای که با توجه 
نوع فرهنگ،  نوع آب وهوا، محيط زيست،  به  به غذای يک منطقه می توان 
آداب ورسوم آن منطقه پی برد. در زير تا حد توان غذاهايی که در روستا 

پخته می شود را جمع بندی کرده ايم:

 omac aşi/اوماج آشی

bibər aşi /)بيبر آشی )آش فلفل

turşulu aş /تورشولو آش

daşkələm aşi /)داش کلم آشی)آش کلم

zoğal aşi /)ذوغال آشی)آش ذغال

əriştə aşi /)اريشته آشی)آش رشته

maş /ماش

yarma aşi /)يارما آشی )آش بلغور

gurut aşi /)قوروت آشی )آش کشک
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suli aş /سولی آش

sütli aş /)سوتلی آش )شيربرنج

qatıq aşı /)قاتيق آشی )آش ماست

 yapraq dolması/)ياپراق دولماسی )دلمه برگ انگور

bamador dolması /)بامادور دولماسی )دلمه گوجه فرنگی

   xıtab/خيطاب

qərə badımcan dolması /)قره باديمجان دولماسی)دلمه بادمجان

  kələm dolması /)کلم دولماسی )دلمه برگ کلم

soğan dolması /)سوغان دولماسی )دلمه پياز

 ət şorbası/)ات شورباسی )آبگوشت

abdoğ /آبدوغ

qovurma /)قووورما )قورمه

marcimək pilo /)مرجيمک پلو )عدس پلو

əriştə pilo /اريشته پلو

 soğan şorbası /)سوغان شورباسی )شوربای پياز

 dişlık/ديشليک

 qovudmaş/قووودماش

فولكلور و ادبيات شفاهي
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 kətə /کته

toyuq pilo /)تويوق پلو )مرغ پلو

 quymaq/قويماق

 küftə/کوفته

mərcimək /مرجيمک

 bulama/بوالما

yetimçə /يئتيمچه

kükü /کوکو
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داغ دوغان آغاجی )درخت داغ دوغان(:

نگاه  از  اين درخت  دارد.  قرار  از روستا  درخت »داغ دوغان« در گوشه ای 
روستائيان مقدس و به اصالح محلی پير1 گفته می شود. گاهی می بينيم پير 
زنی به احترام درخت در زير آن چای نذری می دهد و يا بااينكه ميوه اين 
درخت را می توان خورد ولی نبايد به خود درخت کوچک ترين آسيبی زده و 
حتی بنا به گفته روستائيان تا يک دهه پيش کسی حاجتی داشت پارچه ای 
به شاخه درخت می بست تا حاجتش برآورده شود. همانند اين آداب رسوم 
و احترام به درخت »داغ دغان« را می توان بين ترکان خراسان و ترکمن ها 

نيز مشاهده کرد که قابل توجه است.

درخت به عنوان يكی از ريشه دارترين عناصر طبيعت در انديشه ملل مختلف 
به  صاحب نظران  گفته  به  بنا  باورها  اين  و  دارد.  وجود  ترک ها  بخصوص 
اعتقادات قبل از اسالم برمی گردد. نياکان اين سرزمين به درخت حيات باور 
داشتند و معتقد بودند اين درخت از ناف زمين روييده و به حيات و جهان 
هستی زندگی می بخشد و ستون آسمان است. )29( در مراسم ها درخت 
حيات را محور جهان می پنداشتند که آسمان را باال نگه داشته و با ستاره 
از  راز آموزی  يا در مراسم  و  قطبی و فلک چرخان يكی شده است. )30( 
درخت حيات به ستون )ديرک( مقدس که به »اودشی بورخان« به معنای 
نگهبان درب يا خدای دربان معروف و دارای 7 يا 9 شكاف به نشانه مراحل 
گوناگون صعود يا طبقات آسمان است ياد می شد و اين درخت را ستون راه 

ورود شمن به آسمان می دانستند. )31(

بنابراين با توجه به باور شمنی گذشته ترک ها و باتوجه به پذيرش اسالم، 
اعتقادات و باورهای اين منطقه با اهميت دادن دين مبين اسالم به درخت 
با خلق و مفاهيم نو و در راستای عقايد اسالمی به حيات خود ادامه داد. 

1- ريشه اين کلمه را از جناب دکتر ارشد نظری جويا شديم که به اعتقاد ايشان از
کلمه »بير« در تورکی گرفته شده است

فولكلور و ادبيات شفاهي

930

1

2
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به گونه ای که در داستان های آذربايجان درخت منشأ عشق و زندگی ديده 
باالی  درخت  يا  می آيد  بيرون  درخت  شكم  از  اوغوزخان  همسر  می شود. 
»قوشا بوالق« در داستان های کوراوغلو درختی مقدس بشمار می رود؛ و با 
توجه به گفته صاحب نظران اين ها برجای مانده از تفكرات و باورها گذشتگان 
هست که امروز شاهد بر جای ماندن رد پای اين اعتقادات در اين مناطق 

هستيم.
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علف های وحشی:
sivir quyruğu /سيوير قويروغو

 kiriş/کيريش
tikanniş /تيكان نيش

gəcir bəsti /گجير بستی
üzəh /اوزح

 yemlih/ يئمليح
yer tutu /يئر توتو

çiyələk / )چييلک )توت فرنگی وحشی
hindil /)هينديل )تمشک

 uşqun/اوشقون
 quzu qulğı /قوزو قوالغی

bencəh / بئنجح
qazəyağı /قازاياغی

tüklü quyruğu / تولكو قويروغو
pişik dırnağı /پيشيک ديرناغی

turşək /تورشک
əvəlik /اوه ليک

فولكلور و ادبيات شفاهي
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gəzənə /گزنه
baldırqan /بالديرقان

qalqan / قالقان
qızıl qalqan /قيزيل قالقان

ağ qalqan /آغ قالقان
cacux /  جاجوخ

 moragil yaprağı/موراگيل ياپراغی
göbələk /)گوبه لک )قارچ
kəhlik otu / کهليک اوتو

bulağ otu / )بوالغ اوتو )بوالغ آلتی
 xətmin gülü/)ختمين گولو)ختمين

 püt/پوت
tühlicə / توهليجه
pürnə /)پورنه)پونه

 şuvərən/)شوورن )خاکشير
 bizovşa/بيزووشا

üzərlik /)اوزرليک)اسپند
 dağ qarpızı/)داغ قارپيزی)هنوانه کوهی
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 bənövşə/)بنووشه)بنفشه
çaşır )çaşqır( /)چاشير)چاشقير

 çayır/چايير
 noruz gölü/)نوروز گولو )گل نوروز

 pıtıraq  /پيتراق
 bat bat /)بات بات )قات قات

susən /سوسن
çimən otu /چيمن اوتو

qəmiş /)قميش)نی
qatır quyruqu  /قاتير قويروغو

yüncə /يونجه
 at yüncəsi/)آت يونجه سی )يونجه اسب
 səqqər yüncəsi      /سققر يونجه سی

qərə yüncə /قره يونجه
 sarı yüncə  /ساری يونجه

 sarı qıyaq /ساری قياق
 qərə qıyaq /قره قياق

 kavar/کاوار 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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çiriş /چيريش
sütdiyən /سوت ديين
 sarmaşıq/سارماشيق

 cəşniş/جشنيش
nanə / )نانه )نعنا
 yavşan /ياوشان

 dəvə tikanı   /دوه تيكانی
çərqətil  /َچرَقتيل

məral otu /مارال اوتو
mincil /مينجيل

gül pərçin /گول پرچين
acı böyən/آجی بؤين

 çəx çəx /)َچخ َچخ )خشخاش 

درخت و بوته های وحشی:
hül /هول

    )ağ yemişan)güc/ )آغ يئميشان )گوج
)qərə yemişan)güc /قره يئميشان )گوج 
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gəvən /گَون
pişik gəvəni /پيشيک گوه نی

arduc /آردوج
ağcə qeyim /آغجه قييم

 şivənə-doqquz durna /شيونه/ دوققوز دورنا
 gərə mıx/قره ميخ

pırıx /پيريخ
badamçə /بادامچه

palod /پالود
 bilgiz/بيلگيز

 çalqi şivi/چالقی شيوی
 vən/ون

ulas/اوالس
 it burnu/ايت بورنئ

qız yemişi /قيز يئميشی
sel gələ /سئل گله

ağ kol /آغ کول

şəf /شف

فولكلور و ادبيات شفاهي
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منابع امرارمعاش در روستا:

همان گونه که در فصل های قبل بررسی کرديم روستای »آوان« در منطقه 
کوهستانی و ناهموار قرار دارد که اين امر باعث شده کشت و زرع فقط در 
حد نياز روستا باشد. ولی در طرفی روستا پتانسيل قابل توجه در زنبورداری، 

دامداری، باغداری و قالی بافی دارد.

زنبورداری )پتک چیلیک(:

با توجه به آثار تاريخی که از سده های گذشته برجای مانده است می توان 
گفت زنبورداری )پتک چيليک( سابقه تاريخی طوالنی در اين منطقه دارد. 
می شود.  گفته  زنبورستان  و  زنبورکده  به  ))پتكليک-پتحليک((  روستا  در 
از حوالی روستا داشتيم زنبورستان »پتكليک«های  بازديد ميدانی که  در 
متروکه را در دل کوه ها شاهد بوديم که به کمک سنگ هموار و ساخته شده 
زنبورکده ها  اين  بيشتر  شديم  جويا  محلی  اهالی  از  که  همان گونه  بودند. 
و  فرزند رسيده اند  به  پدر  از  موروثی  به صورت  و  چندين سده سابقه دارند 
هرکدام نيز به اسم آخرين زنبوردار شناخته می شوند. بيشتر اين زنبورکده ها 

که در مناطق صعب العبور قرار دارند بالاستفاده مانده اند.

عسل روستای آوان با توجه به نوع منطقه، گل و گياهانی که در کوه های سر 
به فلک کشيده دارد از کيفيت عالی برخوردار و جنبه ی اقتصادی به خود 
گرفته و سهم بيشتر درآمد روستا را به دوش دارد و کمتر کسی در منطقه از 
شهره عسل روستای آوان بی خبر است. ناگفته نماند که بخش قابل توجهی 

از عسل روستا پيش خريد و به ساير نقاط کشور فرستاده می شود.

دامداری:

می دهد  ادامه  خود  حيات  به  سنتی  به صورت  دامداری  آوان  روستای  در 
ولی بااين حال خانواده ای نمی توان يافت که با دام سروکار نداشته باشد و 
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فراهم کردن معيشت  در  قابل توجهی  لبنيات حاصل آن سهم  و  دامداری 
مردم ايفا می کند. به دليل نوع توپوگرافی محيط اطراف روستا دام سبک 
سنگين  دام  اندک  تعداد  و  غالب  دام  نوع  گوساله(  گوسفند،  بزغاله،  )بز، 

می توان در روستا ديد.

شير حاصل از دام ها در اکثر روستاها به شير پز فروخته می شود و به صورت 
خام از روستا به مكان های تبديلی انتقال می يابند ولی در اين روستا شير 
خام تماماً در روستا به صورت سنتی تبديل به ساير لبنيات می شوند و با 
توجه به اينكه لبنيات در اين روستا از شير گوسفند تهيه می شود از کيفيت 
مطلوب برخوردار است و در کنار اينكه نياز روستا را تأمين می کند درآمد 
خوبی برای روستائيان دارد. ناگفته نماند که بانوان در تهيه لبنيات زحمت 
می کشند و تهيه پنير، ماست، کره، سرشير، روغن حيوانی، کشک، شور، نور 

و ... بر عهده آن ها هست.

باغداری:

اؤلن داشی«  ائششک   « از  و  دارد  جريان  چايی  آوان  امتداد  در  باغداری 
قرارگرفته اند.  امتداد هم  در  به صورت خطی  باغات  به  تا »خوراشا چايی« 
گردو،  قلمه،  ديد:  می توان  روستا  باغچه های  و  باغ  در  که  درختانی  غالب 
سيب، گالبی، آلبالو، آلوچه، زردآلو، به گيالس، هلو را می توان نام برد. ولی 
به محصوالت می توان گفت فقط درخت گردو جنبه  اقتصادی  نگرش  در 
ندارند. به همين  بازار  اقتصادی به خود گرفته و ساير ميوه ها چشمی در 
دليل باغداری در اين منطقه بر مبنای گردو قرار دارد و اکثر درختان را نيز 

درخت گردو تشكيل می دهد.

 قالی بافی:

قالی بافی و هنر فرش در اين مناطق سابقه ديرين دارد که در اين روستا 

فولكلور و ادبيات شفاهي
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برخی  درآمد  منبع  تنها  گاهی  و  انجام می گيرد  به صورت خانوادگی  اکثراً 
خانواده ها محسوب می شود. می توان گفت قالی يكی از منابع مهم اقتصادی 
در اين روستا هست. فرش های بافته شده در روستا از نوع قالی نفيس چلّه ی 
ابريشم و در رج های پنجاه به باال با چاقوی قالب دار بافته می شوند.2مصالح 
فرش های بافته شده را ابريشم، ُکرک، پشم و مرينوس تشكيل می دهند که 
اندازه فرش ميزان و نوع استفاده مصالح متغير  با توجه به طرح، نقشه و 
است. به طور مثال طرح و نقش ساالری امروز در اين روستا رواج دارد که 
نسبت به ساير طرح ها ابريشم بيشتری استفاده می کند و تنوع رنگی زيادی 

دارد.

چندی از طرح و نقشه هايی که در اين مناطق و روستا رواج دارند: طرح 
و طرح  نوين فر  طرح  موجه مهر،  اوليا، طرح  طرح  ساالری، طرح خطيبی، 

گلستان را می توان نام برد.

2  - اين نوع گره در کشور و دنيا به گره ترکی معروف هست
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تصاویر 

ضلع غربی روستا

تصاوير
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موقعيت روستا در استان آذربايجان شرقی
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بسته شدن راه های منتهی به روستا بعد »بره قاری« در فصل پاييز
از برف »اله چرپه«

تصاوير
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سبک معماری بومی



135 تصاوير

کتاب باشالنغيچ و اشاره به کلمه قره قارداش
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ائششک اؤلن داشی



137 تصاوير

سنگ قبور تاريخی-دوره اسالمی
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تپه های باستانی که مورد حفاری غير مجاز قرار گرفته



139 تصاوير

قلعه بغديز)بغديز قاالسی(
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قله و بلندی های سيالن اسر



141 تصاوير

تصوير قبل از تخريب تپه که با توجه به گفته اهالی کشيده شده

سنگ های متعلق به عصر حجر
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رديف ايستاده مرحوم موسی نفر وسطی که کاله بر سر دارد

بافت ييالق روستای انيق



143 تصاوير

جليقه سكه »پوللی جيليققا«
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درخت يئميشان

توت زمينی »يئر توتی«



145 تصاوير

زنبور کده های ساخته شده در دل کوهستان
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دامداری و دامپروری منبع اصلی امرار معاش در روستا
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مهدی سيد  کاشغری/  محمود  لغات الترک  ديوان  در  تاريخ  بازتاب  مقاله   -14

جوادی دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات

منابع



نگاهي به مونوگرافي روستاي آوان آذربايجان148

14- تاريخ اشنويه قبل از ميالد/ شفيع خضری
15 امپراتوری صحرانوردان/ رنه گروسه/ مترجم عبدالحسين ميكده/ ص 36

16- تاريخ ديرين ترکان ايران/ دکتر زهتابی/ مترجم علی احمديان سرای/ ص 166
17- تورانيان/ نادر بيات/ ص 122

18- نگاهی به واژگان اساطير آذربايجان/ صمد چايلی/ ص 85
19- اوغوزها/ فاروق سومر/ ترجمه آنادردی عنصری/ ص 201

20- نگاهی به واژگان اساطير آذربايجان/ صمد چايلی/ ص 132
21- فرهنگ لغت ترکی جلد 2/ اسماعيل جفرلی/ ص 1123

22- تاريخ 18 ساله آذربايجان/ کسروی/ ص 689
23- قحطی بزرگ/ محمدقلی مجد/ ترجمه محمد کريمی/ص 57
24- قحطی بزرگ/ محمدقلی مجد/ ترجمه محمد کريمی/ص 60
25- قحطی بزرگ/ محمدقلی مجد/ ترجمه محمد کريمی/ص 63

26- ارسباران درگذر تاريخ و حماسه/ محمد حافظ زاده/ص 77
27- سايت شرکت بهره بردار/ گروه توانگران سهند

28-ادبيات شفاهی آذربايجان/ محمدرضا کريمی/ ص 147
29- رمزهای زنده جهان/ مونيک دوبوکور/ ترجمه جالل ستاری/ ص 9

30- فرهنگ مصور نمادهای سنتی/ جی سی کوپر/ ترجمه مليحه کرباسيان/ ص 161
31- رساله در تاريخ اديان/ ميرچاه الياده/ ترجمه جالل ستاری/ ص202
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