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پیشدرآمد
بیتردید مطالب مربوط بهه فرهنهگ عامهه تودههها ففولکلوریهک) از
بزرگترین سرچشهمهها و بنمایهههای حیهات انسهانها و مردمهان یهک
کشور ،یک دیار و یک آبادی ،در گذشهت روزگهاران محسهوب شهده و
بدین نگرش ،گردآوری و تنظهیم آن ،سهبب خواههد گشهت تها مسهائ
مشترک برای بررسی و آگاهی از وضع تاریخی آنها مهیا گردد و همچنین
پیشههنهاد تکام بخشههی مطالههب مههورد نگههرش از دیههدگاه پ وهشههگران،
اندیشمندان ،مردمشناسان و جامعه شناسان ،کهاری در خهور توجهه و در
شمار خدمات اجتماعی و اساسی است.
در این دفتر بسیار کوچک ،گزارش کوتهاهی کهه بهه منزلهه مشهتی از
حروارها است ،در پیوند با فرهنگ عامیانهه مهردم دیهار مازنهدران در دو
بخش یکی با عنوان آیین و رسوم مرتبط با طبیعت مازندران و دیگری با
عنوان مت ها ،مث ها وحکایات خاطرهانگیز ،به عالقهمنهدان و همدیهاران
گرامی پیشکش می شود ،باشد که مورد پذیرش قرار گیرد .مجموعهای از
آواها و نواهای مرتبط را نیز میتوانید در پیوند زیر بیابید:

چون خویشتن را نیازمند راهنمائی ،جهت رفع لغزشها و نارسائیها
میدانیم ،از شما فرهیختهه گرامهی درخواسهت میشهود تها نقطههنظرات
ارشادی خود را جهت تکمی و یا نقصانهای احتمالی را جهت تصحیح
این مجموعه ،به نشانی  Amirkalacity@Gmail.comارسال نمایید.

بخش نخست آیین و رسوم مرتبطبا طبیعت مازندران

مقدمه
در این یخش ابتدا با ارائه اشعاری پیرامون طبیعت مازندران به مهرور
پیشینه شکار و صیادی و همچنین آیینهای صهیانت از محیطزیسهت در
این دیار پرداخته خواهد شد .درباره چگونگی و روش شهکار پرنهدگان
دریائی ،دو نفر از اساتید گرانمایه آقایان مرحوم دکتر منوچهر سهتوده و
دکتر ابراهیم تهمتنی مقاالتی با عناوین «شهکار سهوو و «سهنت شهکار در
مازندرانو را با دقّت و پ وهش وی های تهیه و تنظیم کردهاند کهه ههر دو
دارای ارزش فرهنگی ،اجتماعی ه تاریخی جذّابی میباشند و مآالً مکمّه
و متمم هم نیز به شمار میآیند ،بدین نگاه ،هر دو مقالۀ پ وهشی ،بهرای
اعتباربخشی بیشتر به این دفتر منتق و از آنها بهرهبراری شده است.
در ادامه به معرفی گونه های مختلف دام و ماکیهان در فرهنهگ عامهه
پرداخته خواهد شد و سپس چند شعر و حکایت در ارتبهاط بها طبیعهت
زیبای مازندران خواهد آمد و در پایان نکاتی پیرامون خواص میوهجهات
و نقش آنها در آیینهای بومی ارائه خواهد شد.

١

 )١-١ویهار  /بهار
مُونگِههه وههو 2بِلبِههل مهه

کِنِّههه خُههونِش

شههه  3دریهههِ ِهههه ،اش 4زنِّهههه نههها ِش
وی ِ
ِروهههههر آبشهههههارُ و رُوآرِ 5مِجِهههههش
و ِ
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چِمِههههرِ 7زنههههِِ ِِسهههه ِندُونِ ِهههها ِش

 - 1ویهار :بهار واو و باء قاب تبدی اند.
 - 2مانِ  Mangو مُونِ  Moûngبه معنی ماه است و مُونگِه شُو یعنی شب مهتاب و
اکنون در لرستان نیز  Mungiفمُونگی) به معنی مهتاب است.
 - 3ویشه :بیشه ،جنگ  ،همان ویشک پهلوی است منتها هاء غیرملفوظ و «کو به یکدیگر
تبدی شدهاند.
 - 4اشّ :خرس ،این اسم اکنون در کوهپایههای مازندران استعمال میشود ولی در شهرها
معموالً همان خرس میگویند در زبان پهلوی خرس ،ارس ،هرس و در گرینکان ،بخشی از
ورزقان اهر در اوستائی Arshفارشَ) و به سُغدی ،اَشَّه گفته میشود.
 - 5رُوآر  Ruârیعنی رودبار .جائی که در پستی قرار گرفته و در آن آب میتواند جاری شود
و نقطه مقاب آن را کِتی فتپه ،بلندی) میگویند.
 - 6مِجِش  :روش ،گام برداشتن ،اسم مصدر است که مصدر آن هامِتِنِ فمتن) .در تبری ،ها و
ههِ پیوند میباشد .مِجِنِه یعنی راه میرود و بَتِج صیغه امر آن میباشد یعنی راه برو .تَجَن
فرونده ،تیزرو ،دونده) اوستائی فتَجَن) پهلوی فتیج) به معنی تیز و اکنون نیز در مازندران تِج به
معنی تند و تیز است.
 - 7چِمِر  :صدا ،فریاد ،آوا ،در مورد صدای بعضی از حیوانات ،مثالً ویشه وِرازِ چِمِرِ یعنی در
بیشه صدای گراز است و به معنی زنگ و زنگوله نیز استعمال میشود.
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لِههههوایِ 1چپّهههوُنِ ،ا شههه  2خُهههونِش

3

سههههتارِ ن ههههش
زِال ِههههه َههههو دریههههِ ِ
همهههههه هدیههههه اِهههههل ِ ویههههههارِه
ویهههههههارِه پِرخِجیههههههرِه ،4ال ِهههههههزارِه
ُووهههه
دارِ ت تههه ِِ ،5هههل و روهههر و ون ِ
مِشه ه
بیههههو

6

وهههه
ِسه هه 8ههههر ِو ِ
و ِِهههلاُو 7بِوار ِّ

ُووههههه
ِشههههنّیهِ 9خهههها ُ 10و خ ِ
ه ِ

 - 1لِهوا :ترکیبی است از دو کلمه لَلِه  Laleفنی) و وا فباد) یا نی بادی که همان نیلبک و
یا نی که یک ساز بادی است میباشد.
ِ - 2ا ِش :گاوبان و گاوران ،گا مخفّف گاو و لِش به معنی بانی و پاینده فاز مصدر پائیدن) و
ِا ِش خُونِش یعنی آواز گاوداری فگُوداری) و آن آواز مخصوصی است که گاوداران و
چوپانان کوهپایههای مازندران در مایه دشتی میخوانند که بسیار جذّاب و سوزناک است.
 . 3خُونِش :خوانش ،خواندن پهلوی :فخوانِشن)  Xvanišnاز ریشه فخوان) و از مشتقّات آن
خُنیا و غنا میباشد.
 - 4خِجیز یا خُجیر :خوبچهر ،ه یر ،زیبا ،خوبروی ،خوشقیافه پهلوی:فهوچهره)
 hūčİhrفچهرک)  Čİhrakبه معنی چهره .اوستائیفئوچهر) .hūčİhra
 - 5ت ت و تت  :گ و شکوفه.
 - 6بنُووه  Banušeونُووِه  :Vanušeبنفشه پهلوی :فوَنَفَشک)
 - 7گِ ُُاو :گالب مرکّب از دو کلمه گِ فگُ ) و ئو فآب).
 - 8بِوارِسِّه  :بارید از مصدرِ بِوارِسِّن فباریدن) ،وارِش فبارش ،باران) از همان ریشه است.
پهلوی :فواران)  vârânو فواریتن)  vâritanیعنی باریدن.
 - 9هِشِّنیه :فرو ریخت ،فرو هشت ،افشانده است فمث موی افشاندن) ،هِشِن و دَشِن یعنی
بریز و بیفشان فدانه افشاندن به خاک) این دو واژه هر یک در جای مخصوصی مورد استعمال
دارد.
 - 10خا  :شاخه و برگ درخت ،خالَنگ و خَلَنگ فشاخهانداز ه شاخهافکن xalang ،دِخالِه
و دِهالِه فدو شاخه) نیز از همان ریشه است.

ُووههههه
ِسههههه پ ِ
تِمُههههومِ ِِلِههههه بههههاُ اطل ِ
ُووه هه
سه هه ،خِر ِ
همِهههه ههها ونهههِ و وا 1ه ِّ
ُووههههه
زمههههین و کُههههوه و درِّه سههههبزِه پ ِ
ِووههه ،هههر هها راههت و رُووههه
ِ
کِنههار و
هِههههوا مِشهه ه
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ُووهه هه
تِتههههاره 3مِ تِههههه ر ِ

تِمُههههومِ دوههههت و شهه ه را مِشهه ه بارِه
ویهههههههارِه پرخجهههههههره ،ال ِههههههههزارِه
ُوسههههِِ بُههههو
ویهههههارِه ،م ِ

و کِنههههارِه

مِهههه یهههارِه ِِلِهههه دیهههِ 4رنبهههر نِثهههارِه
مِیُهههونِ ِِلِهههه بهههاُ ،5زنگههه دِیهههارِه

6

وههههنّ ِِههههردِ ُِههههلزارِه
دِ زِ ُههههون د ِ
سهههیرِ وِنِهههه چیهههرِه ،شهههد نُهههو ویههههارِه

 - 1ونِ و وا  :Vang–o-vâبانگ و آواز ،جزء اول در گویش .وَفسی :وانگ پهلوی:
فوانگ) یا فهروارش) ،جزء دوّم وا :آوا ،باد گویش لری نورآباد وا  Vâفبه معنی باد) ریشه
اوستائی فداک)
 - 2رُوش  :Rušرَوِش ،فِتن ،جنبش.
 - 3تِتار  :تاتار نام شهری بوده که مشک آن معروفیت فراوانی داشت.
 - 4دیِ  :Dimصورت ،روی ،چهره .در گویشهای بلوچی ،السگردی ،آشتیانی و رازی کهن
نیز دیم به همین معنی است.
ِِ - 5لِه باُ :باغ گ  ،گلستان.
 - 6میوِن ِِلِه باُ زنگ دِیارِه :در میان گلستان زنگی نمایان است؛ مَنظور از گلستان ،چهرۀ
معشوقه و منظور از زنگی ،خال سیاه است که در چهرۀ او به چشم میخورد.
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کُههههوک  1مِجِههههش مِیههههوُن کوهسههههارِه
ز نخههههدوُن دارنِههههه وِهَ ،ههههویِ بِ هههها رِه

2

مِههههه دِ مجنُههههون پیههههوُن 3در اِنتِظههههارِه
سهههن طا هههی دیهههدارِ یهههارِه
کِهههه مُ ِ
ویههههههههارِه پِرخجیههههههرِه ال ِههههههههزارِه
ترجمه شعر «بهار» 4به نثر پارسی
شههب مهتههاب هههزار آوای مسههت میخوانههد
درون بیشهههههه ،خهههههرس نعهههههره میکشهههههد
شرشهههههر آبشهههههار و جنهههههبش رودبهههههار
صهههههدای زنهههههگ گوسهههههفندان شههههههبان
نِههههههههی چوپههههههههان و آواز شههههههههبانی
تصههههههویر سههههههتاره در میهههههههان آب زالل
همههههه هدیههههۀ موسههههوم بهههههار اسههههت
 - 1کُوِک و کُوکّ  :kukki ،kukکبک توکی :کَهلِک ،کَللیک ،وَفسی کُوگَ ،آشتیانی ،کُوگُ.
آمُرِهای ،کَهُکی و زندی نیز کُوکُ فوَفس در نزدیکی اراک و آشتیان واقع شده ،آمُرِه ده کوچکی
در آشتیان میباشد ،کَهَک نیز از توابع آشتیان است و آشتیان نیز قصبهای است در حوالی
شهرستان اراک و زندیها چادرنشینانی در نزدیکی قم و اراک بودند.
َ - 2وی ب ا :آب بقاء ،اشاره به آب حیات و آب حیوان که اسکندر مدتها به دنبال آن میگشت.
 - 3پیُون  :Piunمانند ،آسا ،روش ،شبیه.
 - 4این شعر در شهر باب و در تاریخ  1333/6/17سروده شده است و در مورد واژهها و
توضیحات ،عالوه بر دانستههای ناچیز نویسنده از آثار استادان و دانشمندان بسیاری ،که ذکر
مآخذ و نام آنان در این مجال نمیگنجد ،استفاده به عم آمده که ضمن قدردانی از زحمات
پرارج آنان ،ناچار به یادآوری میباشم.

بهههههار بسههههیار زیبهههها و اللهههههزار اسههههت
شهههکوفه درخهههت ،گههه و عطهههر و بنفشهههه
مشههک و گههالب در هههر گوشههه پراکنههده اسههت
درخهههت ابریشهههم شهههار و بهههرگ فروهشهههته
گلسههتان بهههر انهههدام جامهههه اطلسهههی پوشهههیده
همههههه جهههها آوا و خروشههههی بههههر پاسههههت
زمههین و کههوه و درّه جامههه سههبز در بههر کههرده
کنههار و گوشههه ،هههر جهها آمههد و رفههت اسههت
ههههوا مشهههک تتهههار را رایگهههان میفروشهههد
تمهههام دشهههت و صهههحرا مشهههک میبهههارد
بهههههار بسههههیار زیبهههها و اللهههههزار اسههههت
بهههههار موسههههم بههههوس و کنههههار اسههههت
گههه روی یهههار مهههن عنبهههر نثهههار اسهههت
در میان گلستان یهار مهن زنگهی نمایهان اسهت
دو رلفههانش فروهشههته بههه گههرد گ ه زار اوسههت
ِسههیر چهههرهاش برابههر صههد نوبهههار اسههت
چههون کبههک خرامههان در میههان کوهسههار اسههت
در زنخههههههدان خههههههود آب حیههههههات دارد
دل مههههن مجنونآسهههها در انتظههههار اوسههههت
کهههه محسهههن خواسهههتار دیهههدار یهههار اسهههت
بهههههار بسههههیار زیبهههها و اللهههههزار اسههههت

 )١-2سوایی
سِوایی 1شعری مازندرانی است که با لهجۀ متداول در قسمت شهرقی
مازندران به خصوص سوادکوه ،سروده شده است .2کسانی کهه بهه زبهان
مازندرانی آشنائی دارند ،می توانند به کمک ترجمه ،متن اشهعار را بهدون
غلط ،بخوانند.
مونگهوو 3ووپ  4وِنِ بیِه خاموش
رو ا 5اسا روونه ،چه کله ،سر
ت نده اُو بیتِه روآرِ 6دِ ِه رُوش

7

میها تجِنِه وونه د غاره ور
***
شب مهتاب ،بانگ «شبپاو خاموش شد
اختر صبح ،اکنون بر سر کوه می تابد
آبِ گ آلود در رودبار جنبش گرفت
مه میتازد و به سوی غار و درّه میرود
 - 1سهواَ  :صبح ،صبحگاهی.
 - 2این شعر از سرودههای احسان طبری است .ابیات و زیرنویسهای مربوطه عیناً از نامه
مردم سال دوم دوره  5شماره  11ف 1 )23مرداد  - 1327صص  67/66نق گریدهاست.
 - 3مونگه وو :شب ماهتاب ه مونگ Moon
 - 4ووپه :شب پا ،پاسبان مزرعۀ برنج در شب.
 - 5رو ا :ستارهء صبح.
 - 6روآر :رودبار.
 - 7روش :حرکت ،روش.

***
ووِِردِه اش ،1وونه کِلوم 2دِ ِه
وِوِه دریِ ،اِسا ونِ و وا نیِنه
وخ بیِه ،وو ،بوره وِه بوم دِ ِه
دِنیا دیگه اِسها ،وِنِه هها نییِه
***
ببرِ شبگرد به کُنام خود میرود
در بیشه اکنون بانگ و آوازی نیست
وقت آن شده که شب به بام خود برود
دنیا دیگر ،اینک جای او نیست
***
س  3سیه ،پشته ه ،اسپه سواَ
رووندی ایبگنده این دنیاَه سر
اِه تاری

بیه خاموش تاساَ

4

اسا 5میچکاَ6ون خونه ااراَِه سر
***
از پشت تپه؛ صبحگاه سپیده
روشنی میافکند بر این جهان
 - 1اشْ :ببر.
 - 2کلوم :النه ،کنام.
 - 3س  :تپه.
 - 4تاساَ  :تا اسائی ،هم اکنون ،تاکنون.
 - 5اسا :حاال.
 - 6میچکا  :گنجشک.
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اکنون تا کنون خاموش و تاریک بود
حاال گنجشکان میخوانند از روی درخت افرا
***
ِتِه روز در اِنِه ،خِروید تاوِنِه
وِه خو ِه پِرسا 1پیره طبیعت
چه کل ِه ور 2بِمو

3در اِنِه

آاتاب اون یار خجیر 4طبیعت
***
روز بزرگ درمیرسد ،خورشید میتابد
از خواب خویش برخاسته طبیعت پیر
از قله فراز آمده ،آهسته اهسته میآید،
آفتاب آن یار زیبا طبیعت
***
دار ت ت  ،5دار ِه تِه خِجیر تِری
بیو

6

ِه بِتتِری .آسمون ِه خِشتِر

بنووه ماریِ

7

ِه د پذیرتری

هر چه که اون خِشِ ،تِه اون ه خِشتِر
 - 1پهرِسا :برخاست.
 - 2ور :باال جوربمو :باال آمد.
.3

 :آهسته آهسته.

 - 4خجیر :زیبا ،ه یر.
 - 5ت ت  :شکوفه.
 - 6بیو  :درخت ابریشم
 - 7ماریِ :بوته گیاهان خزنده.

***
از درخت پُرشکوفه تو زیباتری
از درخت ابریشم بهتر ،از آسمان خوشتر
از بوته بنفشه دلپذیرتری
هرچه که آن خوش است تو از ان هم خوشتری

١

 )3-١سنت شکار در مازندران

در زمستان ها ،پرندگان حالل و حرام گوشهت سهرزمینهای شهمالی،
برای گریز از یخبندان و سرمای سخت ،با پروازهای گروهی ،بهه سهوی
جنوب کوچ میکنند ،دستههائی از آنها روی به ایران میآورند که از میان
آنها گروهگهائی بر مردابهها و آببنهدانهای مازنهدران مینشهینند تها
زمستان را بگذرانند و در بهار آینده دوبهاره بهه زادگهاه خهود بازگردنهد.
سالها پیش از این ،در هفته های پایانی پائیز در برخی روزها ،مها پهرواز
آنها را در فرونشست خورشید ،در آسمان شهر باب میدیدیم و آواز گله
غازها را میشنیدیم و بیگمان هنوز هم بدینگونه اسهت .ایهن میهمانهان
آسمانی و فرشتهوش ،شاد و پرزنان بر آبهای سرزمین میزبان ،بهه ایهن
امید فرود می آیند که زمستان را ایمن و آسوده بگذرانند .امّا دریغ و شرم
که همین فرشتگان بیگناه به ترفندها و فریبها در دام میزبانان نامهربهان
و سیریناپذیر خود میافتند و شکار می شوند تا خوان چاشت و شام آنان
را رنگین سازند.
در میان شیوههای گوناگون برای زنده شکار کردن پرندگان آبی ،باید
به شیوه «سوو که یک نیرنگ شگرف است اشاره داشت که در آن زیرکی
و چارهگری و ریزهکاریههای شهگفتی بهه کهار گرفتهه شهده اسهت .بهه
سادهترین زبان میتوان گفت که «سوو بر پایه تهثثیر فهروغ و آوا فنهور و

 - 1تهیه و تنطیم؛ دکتر ابراهیم تهتمنی ،چاپ شده در شماره  58آذرماه  1384خبرنامه انجمن
فرهنگی ه ادبی بابلیهای مقیم تهران.

صوت) بر چشم و گوش و سپس بر مغز پرندگان استوار است .نمیدانم
این روش آفریده یک ایرانی اسهت بها برگرفتهه از حاههای دیگهر و نیهز
نمیدانم هنوز در مازندران بهکار گرفته میشود یا نه.
شکارگران میکوشند پرندگان خواستنیتر و پسندیدهتر را شکار کنند
و در این راستا هدف برتهر ،زنهده بهه چنهگ آوردن مرغهابی اسهت کهه
شکارچیان به آنها بالونی مرغ 1میگویند.
الف) کار ابزارها
* نوی چهارن ره ،ناو  :نه قایق و نه لتکا« .نوو شناوری است باریک و
کشیده و یک تکّه که از درون تراشی و تهی کردن ساقه درختان تنومند و
سالدار درست می شهود و نهه ماننهد قهایق و لتکها کهه بها درودگهری و
تختهبندی ساخته می شوند و از همین روست که «نوو در راندن سهبک و
تندرو و چابک است و به خوبی فرمانهای رانندهاش را بهجا میآورد.
* اُرو ،اُرو چو (چوب راندن ناو) :چوب راست و استواری است به
درازای کم و بیش  2/5متر و به کلفتی  2-3سانتیمتر که آن را بیشهتر از
 - 1شکارگران روستاهای پیرامون باب  ،مرغان آبی حالل گوشت را دو گروه میشناسند؛
بالونی و غیربالونی .مرران با ون  ،همان پرنده پایان کام و منقار پهن هستند که نام بومی آنها،
از ریز به درشت چنین است :کِشْتِ  ،چهارتایی :در خرید و فروش ،چهارتای آن یک جفت به
شمار میآیند .یوری ،کَسِکّ ،فَرَوشْ ،نکّی مرغ ،سیکا ،غاز ،قو .نکّی مرغ بسیار زیباست ،سر و
گردنش رنگین و طوقدار است ،تن و بال و دمش پوشیده از پرهای چند رنگ و برّاق و
زنگاری است و به راستی آنچنان زیباست که نوشتن درباره ان نشدنی است و تنها باید دید تا
باور کرد .هیچکس دل آن را ندارد که این پرنده بسیار قشنگ و کمیاب را سر ببرد و بخورد
بلکه مرغی است که به بهای گران خریده میشود تا در حیاط و حوضخانه نازان و ملنگ
بخرامد و تماشا شود و البته دارندهاش نزد کسان و دوستان از داشتن آن به خود ببالد و
سرافرازی کند .مرغان غیربا ون

از درشت به ریز چنیناند :پرالّ ،اوتَشنی و اوتِال فمرغ و

خروس آبی) ،وَرده و نفتِ کنگ فبهانه این نامگذاری را نمیدانم).
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شاخههای درخت گردو میبرند به جای آن نی فلَهلِهه) را نیز میتوان بهه
کار برد.
* «سو» ،رووناَ  :سوخت مایه آن نفت و جای سوخت سهنّتی آن،
کاسه سفالی بزرگ فَقدِرِه) است .فتیله یا بستر سوخت بومی و سنتی آن،
* گیههاه لههوئی فگرزمههال ،گِههرزِ مههال) اسههت کههه آن را در کاسههه نفههت
میخیسانند و خمیر میکنند ،بهجز گرزمال میتوان بناچار پنبه یا پارچهه
هم به کار برد که هرگز بهخوبی گرزمال نیست و پر دود میسوزد.

1

* پا ون پرِه :پاالن اسب
* تشت (طشت) :ساز سادهای است همانند و هم اندازۀ دایره زنگهی
که یکپارچه از فلز فگویا مس) ساخته میشود و با کوبیدن سرانگشتی بر
آن ،آوائی خوش و زنگدار و پرنوا میدهد.
ب) کارکنان
1ه نوچی ،اِروچی :اُو روکش فراننده ناو)
2ه تشت کِتِن :تشتکوب
3ه گردآورنده شکار که مرد کاردانی است و من او را هم مهرد سهوم
می نامم و هم دوستی که افزون بر شکار ،روشنائی «سوو را با ریختن نفت
ِ - 1رزما  ،رزما (ِیاه وَ ) :گیاهی است که در جاهای گرم ،در درون مردابها
میروید و در مازندران فراوان است و وی گیهای گیاهشناسی پیچیدهای دارد که در اینجا نیازی
به نوشتن آن نیست .میوه رسیده این گیاه در پاییز قهوهای رنگ است و به استوانهای میماند به
درازی 3ه 2سانتیمتر ،سر آن تیز است و بر سر ساقه بلندی جا دارد ،این میوه به هم فشردۀ
سختی است .از دانههایی که سرانجام میترکد و باز میشود ،دانهای کُرک و ابریشم و از آن هم
جدا و رها می شوند و همچون هزاران قاصدک فخوش خَوِرْ= خوشخبر) ریز در وزش باد به
پرواز درمیآیند و همینها هستند که در کاسه سوخت خیسانده و خمیر میشوند و با روشنائی
پاک و بسیار کم و بادوام میسوزند.

و گرزمال ،بیشتر زنده نگاه میدارد.
ج) جای کار ابزارها و کارکنان در نو
* کاسه آماده «سوو را جلوتر از همهه ،در دماغهه نهاو ]نهو بهر روی
چیزی اندک بلند ،به گونهای جا میدهند که «سوو به خوبی دیده شود.
* پالون پَرِه را که همانند یک کتاب نیمه باز بزرگی است در پشتسر
کاسه سوخت ،سر پا ایستاده و ستونی ،آنگونه وامیدارند که گشادگی آن
رو به جلو باشد و کاسه را در خود جای دهد .پالون پَره ،همه کارکنان و
ناو را در سایه و تاریکی نگاه می دارد تا پرندگان آنهها را نبیننهد و «سهوو
تنها به روبرو بتابد.
* جای نفر سوم در میانه ناو است که گنجایشی به اندازه دارد.
* تشتکوب ،نزدیک به انتهای ناو میایستد.

برای بهره گیری هر چه بیشتر در شکار «سوو باید این شرایط کلیهدی
را به یاد داشت:
1ه شکار باید در اِنّّّون فآب بندان) های اربابی قُرُق شده انجام گیرد.
2ه شکار باید در پا یان کوچ پرندگان ،در بیشترین شمار آنان بر پهنهه
آب انجام شود.
3ه شکار باید در شبهای بیماه فکوره ماه ،کوره سو) چه صاف چه
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ابری انجام گیرد ،در چند شب نخستین و چند شبی پایانی هر ماه و ههر
شبی که تاریک تر باشد ،تثثیر روشنائی بر چشم مرغان نیرومندتر است.
4ه شههکا رگران و روسههتائیان دور و ب هرِ باب ه  ،در سههخن بههومی ،بههه
شب های با مهاه پوشهیده از ابهر «گرِمهاه ،گرِشهوو میگوینهد ،در چنهین
شب هایی گرچه هوا ابری است امّا آسمان و زمین ،باز و روشن هستند و
همه چیز بهخوبی دیده می شود و در آن هنگام شکار نباید انجام گیرد.
د) آغاز شکار
ش کار در تاریکی سهیاه و در سهکوت و خاموشهی ژرف شهب آغهاز
می شود .مرد سوم با کبریتی کاسه سهوخت را روشهن میکنهد .در زمهان
کوتاهی «سوو زبانه میکشد ،تشتکوب هم با سر انگشتانِ آزموده خهود،
به نواختن تشت میپردارد ،از همهین زمهان ،مرغهابیِ بینهوا ،خواسهته و
ناخواسته چشم و گوش به «سوو و «تشتو میسپارند تها بهزودی چنهان
گرفتار نیروی فروغ و آوا گردد که بیخود و هوشباخته ،مست و گهیج،
ناتوان و بیاراده بر روی آب شناور بماند.
اینک و در این هنگام« ،نووچی به راندن «نوو آغاز میکنهد .او خهوب
میداند که باید آنچنان آرام و نرم براند که حتّی یک چکّهه آب از «اِروو
بر پهنه آب بندان نیفتد که مبادا صدائی گرچه ناچیز برآورد .گهروه شهکار
که در سایه و تاریکی جا دارند و دیده نمیشوند ،خودشان در پرتو «سوو
که به روبرو میتابد می توانند پرندگان خفته بر آب را ببینند .نهاو ،بسهیار
آهسته از ساح به سوی میان برکه روان میشود و اندک اندک بهه انبهوه
مرغان میرسد و وارد گروه آنان میگردد بر بال و تن آنان میسایند ،امّها
از پرندگان بیهوش و مست ،هیچ واکنشهی دیهده نمیشهود« ،نهاو /نهوو

درنگ میکند و شکار آغاز میگردد.
مرد سوم ،آستین باال میزنده زیر لب بسماهلل میگوید و سپس دست
در آبِ سرد فرو می برد و از میان گروه مرغانِ چسبیده به دیوارۀ نو ،یکی
را به سادگی بر میدارد و باال میآورد و با زبردستی ،در چشم بهمزدنهی
آن را «چَ ِ پَرو می کند« .چَ پَرْو یک سخن بومی است که شکارگران در
روستاهای پیرامون باب به کار میبرند یعنی شکارگر ،مَفصَ آرنج هر دو
بال پرنده را در پشت سهرش «چلیپهاوارو و ضهربدری فد) در ههم گیهر
می دهد .مرغ چَ ِ پَرْ شده دیگر توان هیچ تکان و جنبشهی را نهدارد و در
کفِ «نوو آرام میماند .شگفتا که هوشباختگی و از خود بیخهود شهدن
مرغان بر اثر «فروغو و «آواو تا آن اندازه ژرف و سخت است که حتّی بها
«چَ ِ پرو شدن که بی گمان کاری دردناک است نیز از خود واکنشی نشان
نمیدهند.
به همهین گونهه مرغهان ،یهک یهک شهکار میشهوند و زمهان درازی
نمیگذرد که «ناو /نوو پر ار پرنهده میگهردد .هنگهام شهکار ،نهاو گهاهی
میایستد و گاهی پیش میرود تا همهواره در انبهوه مرغهان جهای داشهته
باشد« .سوو و «تشتو هم ،پیوسته و بی ایستادن ،هم چنان درکارند .پهس
از انباشته شدن «ناو /نوو« ،نووچی با اشارهای  ،ناو را آهسته سهوی کنهاره
می راند که در آنجا همکاران دیگر با کیسههای بهزرگ در انتظارند.شهکار
باید پیش از پگاه در تاریکی پایان یابد..

 )١-4شکارسو
نور وکار پرندِان دریای به وسیلهی نور

1

ساکنان گیالن و مازندران اواخر پهاییز و سراسهر دوران زمسهتان ،بها
وسای مختلف ،پرندگانِ حاللگوشت آبی را شهکار میکننهد .بهتهرین و
سریعترین راه شکار این دسته از پرندگان استفاده از وسهای «شکارسهوو
است« .شکارسوو از دو جزء «شکارو و «سوو ترکیب شهده اسهت .معنهی
جزء اول واضح است و جزء دم به معنی «روشنائیو است .این ترکیب به
معنی شکاری است که با نور و روشنائی انجام میشود .نور و روشهنائی
در دل شب های تاریک ،جانداران را خیره و مسحور میکند و گاهی هم
این جانداران به طرف کانونهای روشهنائی کشهیده میشهوند .پرنهدگان
آنچنان خوابآلوده ،در مقاب این نور ساکت و آرام میماننهد تها بهه دام
آدمیان میافتند.
الف) وسایل شکار سو
1ه سو بر ِتکا
یعنی قایقی که حام و برندۀ روشهنائی اسهت .قهایقی بسهیار سهبک
است ،بدنهای بلند و کشیده و لبهای کوتاه دارد تا راندن آن آسان باشد و
سریع حرکت کند .در پیشانی قایق محفظه مانندی است به عرض و طول
 - 1از تحقیق ات استاد گرانمایه منوچهر ستوده ه برگرفته از مجله ماهانه شکار و طبیعت شماره
 4اسفندماه .1338

و ارتفاع چه سانتی متر که طرف جلوی آن باز است و در آن لوئی آلوده
به نفت را روشن می کنند تا چون نورافکنی جلو قهایق را روشهن کنهد و
شکار چی بتواند شکار را ببیند .اثر این نور در پرندگان نیز زیاد است زیرا
آنان را تسخیر میکند و بر جای خود ساکت و آرام نگاه میدارد.
2ه تشت
نظیر سینیهای برنجی مدوّر ولی نازکتر از آنهاست .قظر دایرۀ تشت
در حدود نیممتر ،بلندی لبۀ آن در حدود سه سانتیمتر و قطر برنجهی آن
از دو میلیمتر تجاوز نمیکند.
3ه تشت پا
یعنی پایۀ تشت که دو قطعه چوب به طول شصت سانتیمتر اسهت و
انتهای یکی به انتهای دیگری عموداً کوبیده شده اسهت .بهه سهر بهازوی
افقی این پایه ،با ریسمانی آویخته است و انتهای چوب دیگر روی کهف
قایق قرار میگیرد.
4ه اوکو (کوبه)
چوبی است به طول بیست سانتیمتر که یک سر آن را ابریشم زیادی
روی هم بسته اند و آن را به شک گرز کوچکی در آوردهاند و تشت را با
آن میزنند و میکوبند.
5ه الر دام
چوبی است به قطر شش سانتیمتر و طول دو متهر کهه یهک سهر آن
منتهی به دو چوب نازکتری میشود که آنهها را منحنهی کردهانهد و بهه
شک بیضی آویخته است ،بیضی بیش از یک متهر اسهت و تهوری زیهاد
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بافت و کیسه مانند به این دو چوب بیضی شک آویخته است.
6ه چوب راندن قایق
چوبی نظر دستک که طول آن تا شش متر میرسد ،برای راندن قهایق
و پاروئی برای همین منظور است.
ب) طریقه شکار
شبهای تاریک یا شب هائی که ماه در آسمان است ولهی ابهر و مهه
ساح دریا را فرا گرفته است «سوبه لتکاهاو ]کره مِهه در مردابهها بهه
حرکت درمیآیند .در این قایقها سه تن مشغول کارند .مهردی در پشهت
نور و روشنائی قایق ایستاده و «الر دامو را در دست گرفته است .مهردی
دیگ ر قایق چوبی بلند در دست دارد و با اتکاء به کف مرداب ،قایق را به
پیش می راند .پسری ده دوازده ساله ،میان قایق نشسته و بازوی افقی پایه
تشت را زیر بغ راست خود گرفته است .دست چپش انتهای این بازوی
افقی را محکم گرفته و در دست راستش «فوکوو است که با آن مرتهب و
مدام تشت را میکوبد ،صدائی که از ایهن تشهت شهنیده میشهود بسهیار
شباهت به صدای بادی دارد که از نیزار یا جنگلی عبور کند .ایهن صهدا
برای پرندگان دریائی خوشآیند است زیرا آنان ،از شبهایی که هوا بهم
خورده و توفانی است بیشتر لذّت می برند ،جنبش و حرکت و نشاط آنان
در این شب ها بیشتر است .شاید این پرندگان از شنیدن این صهدا لهذّت
میبرند و مجذوب و مسحور آن میشوند.
برای قایقها در نیزار ،راههایی درست کردهاند تا انهواع رسهتنیهای
نیزار مانع حرکت آنها نشوند .دسته های مرغابی در چپ و راسهت ایهن
راهها در سطح آب نشسته و پارهای از آنان به خواب رفتهانهد ،تشهتزن

مشغول زدن تشت است ،راننده ،قایق را به پیش میراند و شکارچی کهه
در جلوی قایق و پشت روشنائی آن ایستاده است به دسهتههای مرغهابی
میرسد و «الردامو را بر آنها می زند و با یک حرکت سریع چند مرغهابی
را در تور «الردامو گرفتار میکند .راننده با پارو قایق را نگاه میدارد و به
کمک شکارچی میآید .مرغابی ها را یکی پس از دیگری از تهور «الردامو
بیرون می آورند و بها حرکتهی سهاده ،دو پهای آنهان را بهه پشهت بالهها
میاندازند و به کناره قایق پرتاب میکننهد .مرغهابی زنهده ولهی عهاجز و
درمانده در کف قایق میافتد .شب هائی که هوا مناسب است شکارچی با
یک «سو به لُتکاو از پنجاه تا صد مرغابی ،گاهی بیشتر ،شکار میکند.

 )١-5ببر مازندران
داستان اکبر پهلوان معروف به اکبر ببر ِیر
در آبادی رمنت ف )Ramenetکه در چند کیلومتری شمالشرقی شهر
باب واقع و توت سفید آن نیز در قدیم ،معروفیت وی های داشهته اسهت،
مردی به نام اکبر زندگی میکرد که بهه علهت شهکار و گهرفتن ببرههای
مزاحم آبادی به اکبر پهلوُون فاکبر پهلوان) شهرت یافته بود .مردی بسیار
چابک ،دالور و نسبت به جثّۀ خود توانمندی و شهامت در خورِ توجهی
داشت؛ شگرد وی در شکارِ ببر ،چنین بود که یک دست خود را تا باالی
شانه نمد پیچ میکرد و در دست دیگر دشهنۀ بسهیار تیهزی را نگهاهداری
می نمود ولی در آغاز کهار حملهه بهه ببهر مهورد نظهر ،بها تفنهگ سهرپر
ساچمه ای ،که با خود داشت ،تیری به سوی آن حیهوان رهها میکهرد تها
بیحال شود ،سپس به آن یورش میبُرد و به محض عکسالعمه نشهان
دادن جانور درنده ،دست نمدین خویش را با تردستی و شهامت وی های
در دهان آن فرو میکرد و راه تنفس ببر را میبسهت ،آنگهاه دشهنه را بهه
گلویش آنچنان فرو می برد که حیوان جان خود را از دست میداد .غالبهاً
ببری را که در دامنۀ کوهها و تپهها ،سراغ میکرد ،به سویش میشتافت و
گاه مردم آبادی نیز از راه دور ،اعمال و چگونگی تسهلیم نمهودن ببهر را
تماشا میکردند ،بیشتر اوقات ببر در ناحیه سیزّه مرز 1،پیدا میشد که اکبر
 - 1سیزده مرز که در افواه عمومی به علّت سرعت تلفظ آن ،که عادت بیشتر مردم مازندران
در تند سخن گفتن است ،سیزه مرز را را به اشتباه سه مرز میگویند.

پهلوان نیز بدان نقطه مراجعه می نمود؛ در یکی از روزها که بهدان مکهان
رو ی آورد ،با ببری توانمند روبرو شد ،ولی برحسب اتفاق ناروا ،هنگامی
که دست به تفنگ برد تا ببر مذکور را آماج قرار دهد ،مالحظه نمود کهه
چاشنی را در منزل جا گذاشته و یا گم کرده ،ناگهان ببر به او حمله کهرد
امّا اکبر پهلوان خود را نباخت و با رشادت چشمگیری ،با آن جهانور در
افتاد و با سرعت پلنگآسا ،اراده کرد دست نَمَدین خود را در گلوی ببهر
فرو ببرد به علت اینکه حیوان بی حال نشده بود ،موفهق نشهد و در حهال
کلنجار با آن زخمی گردید ،اههالی تماشهاگر آبهادی فرمنهت) از جریهان
آگاهی یافته ،دسته جمعی به حیوان حمله کردند و اکبر پهلوان را به آبادی
آوردند تا توسط طبیب محلی ،زخمهایش مورد مداوا قرار گیرد .متثسفانه
درمانگری اطباءِ محلّی برای نجاتاش مؤثر واقع نمیگردد و دچار کزاز
شدید میشود .می گویند به هنگام جان دادن اکبهر پهلهوان ،نهامزدش کهه
دخترعمویش ههم بهود بهه بهالیناش میآیهد ،پهلهوان در آن حالهت کهه
دلدادهاش را میبیند ،مفاهیم ترانه زیر را با لحنی بیهان میکنهد و سهپس
دیده به نقاب خاک میکشد .گفتار واپسین دم هستی وی ،به شک ترانهۀ
سوزناک و آهنگ ویه های سهاخته میشهود و در بهین مهردم آبادیهها و
شهرهای اطراف نیز گسترش مییابد ،بدین قرار:
 -1اکبههههر پههههههلوون ،رِه ببهههههر ب یتهههه
رام دِتِر ههههان ،تِههههه دسههههت مر ههههان
 -2پههههنجّه رِه ،اون ببهههرِ ِِههههردِن دپیتهههه
رام دِتِر ههههان ،تههههه دسههههت مر ههههان
س هه مههرزِ میههون
 -3چ هنُُِّّه مِههن بوردِمِهههِ ،
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رام دِتِر ههههان ،تههههه دسههههت مر ههههان
 -4مِهههرِه ور بخِهههردِه ،ای ببههههرِ ب خهههون
رام دِتِر ههههان ،تههههه دسههههت مر ههههان
 -5بوردِمِههه تههش هههدِم ،چاوههن بیِّههه ِههوم
رام دِتِر ههههان ،تههههه دسههههت مر ههههان
 -6اِ هههه ای تِ نههِ ،تِههه نهههوم بههوّه ِههوم
رام دِتِر ههههان ،تههههه دسههههت مر ههههان
 -7تِهههرِه مِهههن بهههوِرِم آهِنههههگر دِکهههون
رام دِتِر ههههان ،تههههه دسههههت مر ههههان
 -۸تِههرِه مِههن بِسهههازم ،مهههاوه و دیزنههون
رام دِتِر ههههان ،تههههه دسههههت مر ههههان
برِردان به پارس :
1ه به اکبر پهلهوان ،ببهر پنجهه افکنهد،ای دختهر عمهو جهان ،مرجهان
فدستبند  ،یاره) دست تو
2ه اکبر پنجۀ خویش را به گردن آن ببر پیچاند
3ه ]میگفت چقدر من در درون آن «سه مرزو رفتهام
4ه آن ببر درنده باز به من برخورد نمود
5ه رفتم تا چاشنی را آتش بزنم ،گم شده بود
6ه الهی ای تفنگ ،نامت گم شود
7ه تو را باید به کارگاه آهنگری ببرم

8ه تا تو را تبدی به انبر و اجاق سه پایه کنم
بازنمود :شایان یادآوری است که
الف ه در اکثر نقاط و روسهتاهای مازنهدران ،باشهندگان بهرای دفهاع و
جلوگیری از آفات و جانوران ،از تفنگهای سهر پُهر اسهتفاده میکردنهد؛
بدینگونه که از پیش باروت را که حالت فتیلهپیچ داشت از سر لولهه بها
سیخی که مربوط به همان کار بود ،به درون خان تفنگ فرو میکردنهد و
به هنگام رها کردن تیر ،چاشنی را که جداگانه در چاشهنیدان بهه همهراه
داشتند به ته تفنگ که با خان آن رابطه داشت و باروت هم در آن نههاده
شده ،مینهادند و سپس گلن گدن را میکشیدند که در اثر ضربه ،چاشنی
آتش می گرفت و به بهاروت درون تفنهگ برخهورد مینمهود ،در نتیجهه
گلوله های ریز سربی که با باروت توأم بود ،آتش میگرفت و بهه سهوی
هدف و آماج رها میشده است.
ب ه در بخش پایانی ترانه ،به تفنگ نفرین شده است که نهامش گهم
شود ،در اینجا گم شدن ،یعنی به کلّی از بین رفتن و از سر زبانها افتادن،
سپس می خواهد که آن تفنگ را به کارگاه آهنگری ببرند و در آن صورت
ذوب شده به اجاق سه پایه و انبر تبدی گردد که در نتیجه تفنهگ دیگهر
نمیتواند وجود داشته باشد و آن نفرین صدق مییابد.

 )١-6آببندانهای مازندران
استخرها یا سدهای انسان ساخت
مقاله زیر را آقهای مههدی امینینسهب دانشهجوی کارشناسهی ارشهد
محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس ،با روش علمی نگاشتهاند .با سهپاس
از زحمات ایشان ،عیناً نق میشود.
آببندهای مازندران ،بهشت پنهان
اشههاره :ایههن مقالههه بههرای شناسههاندن ارزشهههای زیسههتمحیطی
آببندان های مازندران ،به عنهوان زیسهتگاهی بهرای اسهتراحت ،تغذیهه،
زمستانگذرانی ،النهگزینی و زادآوری بسیاری از پرندگان بومی و مهاجر
است .پیچیدگی این زیستبوم و نقش مؤثر مشارکتهای مردمهی بهرای
جلوگیری از تغییرات اساسی در وضهعیت اکولوژیهک آن و حفا هت از
زیستگاه های پرندگان ،در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
استان مازنهدران بهه دلیه موقعیهت خهاصّ اقلیمهی ه جغرافیهائی و
زیستمحیطی و به واسطه نزدیکی به جنگ و دریها ،از بومسهازگانهای
طبیعهی زیبها و منحصهر بهههفردی برخهودار اسهت .در ورای زیبائیهههای
شگفتآور ایهن بومسهازگانهای طبیعهی ،وجهود اکوسیسهتمهای انسهان
ساختی چون آببند ها در ایهن میهان ،بسهیار حهائز اهمیهت بهوده و بهر
پیچیدگی و غنای موجهود میافزایهد .آببنهدانهای اسهتان مازنهدران از
دیرباز برای انتقال و تثمین آب مزارع کشاورزی و پرورش ماهی سهاخته

شده اند ،با گذشت زمهان و رشهد پوشهشهای گیهاهی و ایجهاد شهرایط
مطلههوب زیسههتمحیطی بههه بومسههازندگان پیچیههدهای تبههدی شههدهاند.
دست اندازی انسان در طبیعت که همواره به عنوان معضلی زیستمحیطی
به شمار میرود ،این بار به یاری طبی عت برخاسته و نه تنها محیط مناسبی
را برای تکثیر و پرورش آبزیان به وی ه ماهیهان بهومی و پرورشهی بهرای
روستائیان منطقه فراهم کرده ،بلکه با گذشت زمان ،زیستگاههای مناسهب
و مطلوبی را به منظور استراحت ،تغذیهه ،زمسهتانگذرانی ،النههگزینی و
زادآوری بسیاری از پرندگان بومی و مهاجر به وجود آورده است.
به غیر از عملکردها و ارزشهای طبیعی آببندانها ،از جمله تهثمین
آب ،کنترل سیالب ،جلهوگیری از فرسهایش سهواح  ،رسهوبگذاری و
نگهداری مواد غذائی و تولیهد بیهومَس ،بادشهکن ،ثابتکننهده خهرداقلیم
فمیکروکلیمهها) ،تفههریح و تف هرّج و  ...آببنههدانها ایههن امکههان را بههرای
کشاورزان و روستائیان منطقه به وجودآورده تا از منهابع اقتصهادی قابه
حصول چون پرندگان مهاجر ،انواع ماهیان بهومی و پرورشهی ،همچنهین
گیاهان تاالبی چون نی و  ...بهرهبرداری کرده و با کسب درآمد حاص از
فروش این محصوالت از بخشی از مشکالت اجتماعی ه اقتصادی ناشهی
از اشتغال فصلی در بخش کشاورزی را نیز تا حدودی مرتفهع و قسهمتی
از مواد غذائی ساالنه خود را تثمین نمایند.
علیرغم ارزش های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ،این بومسازندگان
انسان ساخت ،به عنوان پناهگاهی برای حیات است کهه سهبب شهده از
لحاظ پیچیدگی و تنوع زیستمحیطی با منهاطق تحهت نظهارت سهازمان
محیطزیست برابری کند .وجود صدها هزار پرنده آبزی و کنار ابزی که
برای زمستانگذرانی به این اکوسیستم میآیند و دستههای عظهیم چنگهر
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]پرلّا  ،اردک سرسبز ]یوری  ،خوتکا ]چارتائی و  ...زیبائی خاص به این
بومسازگان بخشیده اند .مههاجرت بسهیاری از قوهها ،علهیرغم جمعیهت
نامساعد آنها در سطح جهان ،حکایت از مطلوب بودن این زیستبومهای
آبی به شمار میرود .هزاران پرستوی دریائی گونه سهفید بهرای زادآوری
نیازمند به پوششهای گیاهی آبی مث نیلوفر آبی هستند که در هیچ یهک
از مناطق تحت نظارت محیطزیست استان مازندران وجود ندارد جهز در
آببندها .چنگر نوک سرر ،بوتیمار کوچک و  ...نیز هر یک با رفتارههای
زیبای خود در بین پوششهای گیاهی و نیزارها ،زیبائی وی های بهه ایهن
بومسازگان بخشیدهاند .غوص زدن کشیم کوچک در آب و پدیدار شهدن
لحظاتی در فاصله دورتر نیز از جلوههای زیبای این بومسازگان است.
یکی از مباحث بسیار مهم و قابه توجهه پیرامهون ایهن آببنهدانها،
مباحث مدیریتی است .آببندان ها با مشارکت و همیاری مردم مهدیریت
می شوند و سازمان محیط زیست به طور مسهتقیم دخهالتی در ادارۀ آنهها
ندارند .از اینرو در این آببندانها در فص زمستان و اوایه هفتهه کهه
شکار ممنوع است به عبارتی ایام قُرُق محسوب میشهود فجهز سهه روز
آخر هفته) ،صیادی مشاهده نمی شود ،چون صیّادان خود بومی بوده و بها
همکاری و همیاری هم ،این آببندان را اجاره کردهاند .اگر آببندانهای
استان با مناطق تحت نظارت محیطزیسهت و چسهبیده بهه انهها مقایسهه
شوند ،همان تنوع در پرندگان مشاهده میشود.
در اواخر زمستان ،صیادان قایقها و تفنگهای خود را کنار گذاشته و
آماده قرق برای شش ماه اول سال ففروردین تا مههر) بهه منظهور فهراهم
کردن محیط م طلوب برای زادآوری پرندگان میشوند و چنان امنیتهی در
منطقه برقرار می شود که توجه همگان را به خهود جلهب میکنهد .در آن

فصول جمعیت های چنگر فپرلّا) و چنگهر نهوک سهرر آنقهدر احسهاس
امنیت میکنند کهه میتهوان در حاشهیه اببنهدانها آنهها را در فواصه
نزدیک مشاهده کرد.
این وض ع ،مهدیریت مهؤثر و مشهارکت مهردم را در امهر حفا هت از
زیستگاهها و پرندگان نشان می دهد .بهه عبهارتی درسهت اسهت کهه اب
بندان ها مسهتقیماً جهزو منهاطق تحهت نظهارت محیطزیسهت بهه شهمار
نمی روند امّا اگر حفا تی توسط مردم صورت میگیرد تئوریهک نبهوده و
حفا ت عملی را میتوان مشاهده کرد .دخالت شورای روستا و مشارکت
مردم محلی برای دستیابی به راهح های عملهی بهه منظهور بهرهبهرداری
اصهولی از منهابع اقتصههادی و اجتمهاعی آببنههدانها جههت حفا ههت و
جلوگیری از به وجود آمدن تغییرات اساسی در وضعیت اکولوژیک ایهن
اکوسیستم های با ارزش جهت حفا ت از تداوم نس پرندگان ،از جملهه
اهداف مدیریت زیستمحیطی این آببندانها به شمار میرود و نشان از
توسعه اخالق و فرهنگ زیستمحیطی مردم و نقش آنها در این امر دارد.
هر چند در بررسی و ارزیابی مدیریت کنونی این آببنهدانها ،نقهاط
ضعف ،کاستیها ،کمبودها و موانعی نیز موجود است امّا این گام هر چند
کوچک در مدیریت بهینه زیستمحیطی ایهن اکوسیسهتم بها ارزش و بهه
لحاظ حفا تی ،تحقیقاتی ،آموزشی و بهرهوری ،معقول و اصولی و بسیار
حایز اهمیت است.
برای توسعه مطلوب و گام نهادن در عرصهای وسیعتر ،بکهارگیری و
اجرای برنامههای آموزشی مورد نیهاز چهون آمهوزش فنّهی و تخصصهی
بهره برداران و مشهخص کهردن اههداف درازمهدت ،حهدود اختیهارات و
مسئولیت های قانونی و نیازهای اجرائی و تحقیقاتی سازمانهای مسهئول
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چون اداره ک حفا ت محیطزیسهت و شهرکت سههامی آب منطقههای،
جهاد کشاورزی ،مرکز تحقیقات شیالت و  ...میتواند مؤثر باشد .از همه
مهمتر توسعه مشارکت مردمی و ارتقاء سطح دانش زیستمحیطی مردم،
عالوه بر حفا ت بهتر از ارزشهای اکولوژیک و تثمین شهرایط زیسهتی
بهینه بهرای تهداوم حیهات زیسهتمندان ایهن اکوسیسهتم ،در بهرهبهرداری
مطلوب از ارزشهای اقتصادی و اجتماعی آببندانها ه این بهشت پنهان
ه مثمرثمر است .در آن صهورت میتهوان ارزشههای آببنهدانها را بهه
جهانیان نیز شناساند تا طراوت و زیبائی این زیسهتبوم ارزشهمند بهرای
آیندگان نیز همچنان محفوظ و پابرجا بماند.
در این آببندانها فاندونها ،انّونها) در گذشته نهه چنهدان دور کهه
وسای خاکبرداری مانند ماشینهای سهنگین امهروزی وجهود نداشهت،
روستائیان با تحمّ زحمات زیاد این استخرهای ساخت دسهتی را بهرای
ذخیره اب جهت کشهتزارهای شهالی و بهرهبهرداری از وجهود پرنهدگان
مهاجری که در باال چگونگی آن به حد کافی ذکر شد ،احداث مینمودند
زیرا امکان ا نتقال آب از رودخانه به سطح باالتر وجود نداشت ،افزون بر
آن کندن چاه های عمیق و آرتزین هم مسیّر نبوده و تنها این اسهتخرها از
آب باران انباشته میشدند .با احهداث اینگونهه آببنهدانهای ابتکهاری،
بدون اینکه تخم انواع ماهیها یا سایر جهانوران و جانهداران آبزی ،در
آنها ریخته شود با گذشت مدت زمانی ،از ترکیب مواد موجود در آبهها
و به علت اثرات تقابلی آنها در یکدیگر ،آن جانداران پدید میآمدند و به
همین دلی خواص متنوع مواد ،در یک آببندان ماهی کپور و در دیگری
تی ه خس 1و در جههای دیگههر نههوع دیگههر از ماهیههها پدیههد میآمدنههد.
 - 1تیلخِ  :ماهی صابون ،نوعی ماهی که در گ ها و لجنهای آببندانها زیست مینمود.

 )١-7دارکابون
دربار پشتیبان از پرندِان و سایر حیوانات و داع آاات
یکی از کارهای مفید و زیبای ناشی از صهفات مهرآمیهز و ارزشهمند
انسانیِ ایرانیهانِ آریهائی ،در روزگهاران دیهرین ،کهه گویهای نگاهبهانی و
پشتیبانی از دیگر زندگان در طبیعت است ،موضوع میوهچینی از درختان
میوهدار بوده و می باشد .بدین منظور گروهی از پرندگان و سایر جانداران
«درخت روو و سهود رسهان بهه هنگهام تنگهی روزی میتوانسهتند از آن
فراورده های ناشی از دسترنج انسانی برخوردار شوند .برگزاری این آئهین
چنین بود که در موسم میوه چینی ،مقهداری از آن را روی درختهان بهاقی
می گذاشتند تا در زمان نایابی یا کمیابی خوراک ،به وی ه در ماههای سرد
و زمستانی که هوا بیشتر به سوی سردی و بارش برف و باران میگرائید
و در روی زمین نیز همهگونه کِشتِهها ،درو میشد ،بدانگونهه کهه دیگهر
چیزی برای خوشه چینی تهیدستان و جانداران غیراهلی باقی نمیماند ،آن
نیازمندان بیپناه و فرزندان وجوجگانشهان از آن میوهههای باقیمانهده در
شاخسارها و شاخههای درختان تغذیه مینمودنهد تها از فهرط گرسهنگی
نابود و هالک نشوند ،حتّی در این مورد ،بهرای بعضهی از انسهانها ههم،
باغبانان به دوستان و آشنایان و مراجعهکنندگان به باغها ،اجازه میدادنهد
که به موقع و هنگام بازدهی درختان بارور ،وارد آن درختستانها شوند و
به حدّ نیاز از میوهها تغذیه نمایند و سپس مقداری از آنهها کهه در پهای
درختان فرو ریخته می شد را نیز با خود ببرند .چرا که پیشینیان ما بر این
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اندیشه بودند که در اثر این منش همی اری و یاری به نیازمندان ،برکهت و
فراخی و بازدهی درختان فزونی مییابد.
اینههههک بازگشههههایی واژۀ دارکهههابن فدارکههههابون) ف-Dârkâbon

 )Dārkāboonکه دربردارندۀ مفاد و مطالب باال است:
دارکابون فدارکابن) مرکب از دو واژه دارکا فدرحتک یا همهان دار) و
بُون فبُن) دگرگون شده آوائی پسوند «بانو بهه معنهای نگاهبهان اسهت و
روی هم میشود درختبان یها نگاهبهانِ درخهت .ایهن واژه ترکیبهی کهه
نشانگر هدف و نیت مهربانانه و شیوه حمایت از دیگر جانهداران اسهت،
صفات عالیه انسانی ایرانیان آریائی را از دیدگاه میراث و هویت فرهنگی،
در گذشت روزگاران را به زیبایی وی های بازگو میکند ،برآیند این شیوه
و منش ،نشانگر این است که در توجه به سایر جانداران ،انسانها نسبت
به یکدیگر همبسهتگی و همیهاری بسهیار اسهتوارتری داشهتهاند کهه امهر
شایسته جوامع سالم و متمدّن نیز بوده است.
باری ،برابر و معادل پارسی و دقیقاً هم ارز «دارکابنو به عنهوان دارپها
نیز باز مانده است که یگانگی اندیشه سراسری ایهن مهرز و بهوم فایهران
آریائی) را باز مینمایاند.
از دیگر سوی ،گروهی از پرندگان غیرشکاری نیز که مورد حمایت و
توجّه باغداران ،باغبانان و کشاورزان هستند بهرای دفهع برخهی از آفهات
زیان رسان نیز بسیار مفید بودند ،مثالً ملخها و سهایر حشهرات مهوذی را
میخوردند.
این روش پسندیده «دارپاییو می رساند :ایرانیان که برای پشهتیبانی از
زندگی سایر حیوانات و جانداران این همه مههرورزی مینمودنهد ،قطعهاً
نسبت به همنوعان خود نیز کمال گذشت و همیاری را مرعی میداشتند؛

برگزاری جشنهای گوناگون شادیآفرین ،مؤید و گواه راستین این گفتار
است؛ برخالف پرخاشگران بیابهانگرد و قبایه و کاسهتهای ف)Casts
گوناگون که وحشیانه به همجواران خود تجاوز و تعدّّّی مینمودند بهه
گونه ای که تصاحب مال و منال و ناموس آنان را بر خهود حهالل وآن را
امری خداپسندانه میدانستند.
شایان یادآوری است برای اینکه کودکان آبادیهها از چیهدن دارپاهها
فدارکابُن ها) با توجه به سپارش بزرگتهران ،خهودداری نماینهد تها غهذای
کمکههی پرنههدگان غیراهلههی بههر جههای بمانههد ،چههون خههوی انسههانی بههه
داستان گوئی و داستان شنوائی گرایش و کشش وی ه دارد ،داستان گونهای
را گوشزد میکردند مبنی بر اینکه:

«این میوه ها نگاهبان درختان هستند و نباید چیده ووند و اِر
چیده ووند ،درختان قهر م کنند و دیگر بار نم آورند»
پیشههینیان مهها در زمانهههای دور اینگونههه ،سههخنان حکیمانههه را
مصلحتآمیز جلوه می دادند بنابراین ،چون کودکان داستانپذیر از بزرگان
هستند ،از چیدن «دارپاو در حدّ امکان خهودداری مینمودنهد .ایهن آئهین
درخشان نیاکان پشتوانهای بود برای ادامه حیات آن زندگان و جلهوگیری
از انقراض نس آن نیازمندان .واژه «دارپاو نیز مرکب از دو واژه «دارو بهه
معنی درخت و «پاو از مصدر پائیدن ،به معنای نگاهبان است.
گیرائی و جاذبه دیگر این آئین و روش انسانی ،این بود که پرندگانی
که میتوانستند در آن محدوده زمان از این میوههای بازمانده بهر درختهان
بهرهمند شوند ،عبارت بودند از سار ،گنجشک ،زاغهک ،کهالغ ،دمسهیجه
فدم جنبانک) ،بلبه  ،انجیرخهوار و سهبزهقبا و همسهانان آنهها کهه غالبهاً
خوشآواز و خواننده اند و گوشت اکثر آنها هم مورد خهوراک آدمهی بهه
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عنوان گوشهت شهکار واقهع نمی شهود ،بهدین سهبب در معهرض خطهر
شکارچیان قرار نمیگیرند و متق ابالً برخالف پرندگان مضهرّ دیگهر ماننهد
کالغ سیاه به انسانها نیز یاری میرساندند و دافع طبیعی آفات کشتزاران
میگردیدند.
به امید آنکه انسان های ارجمند زمان مها نیهز بهیش از پهیش بهه ایهن
فرهنگ ارزشمند آئینی و نامیرای نیاکان ارج نهند و به نیروی مهرورزی و
یاوری نسبت به یکدیگر بیفزایند و دستور گرانسنگ اندیشه نیک ،گفتهار
نیک و کردار نیک را سرلوحه زنهدگی انسهانی و گروههی خهویش قهرار
دهند تا هرگز باشندۀ نیازمندی اعم از جانداران مفید و به وی ه همنوعان
در جامعه یافت نشوند.

 )١-8دام و ماکیان در فرهنگ عامه
امیر تیمور قاجار ساروی که در زمان سلطنت فتحعلیشهاه تها زمهان
پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار در قید حیات بود ،زیر عنوان نصاب طبری
فمازندرانی) به سهبک و پیهروی از نصابالصهبیان ابونصهر فراههی و بهه
دستور اردشیر میرزا قاجار فرمانفرمای مازندران ،جزوهای تهدوین نمهوده
است کهه در آن معهادل واژه ههای مازنهدرانی بهه فارسهی و فارسهی بهه
مازندرانی را به رشته نظم کشیده است .استاد صادق کیا تمامی آن جهزوه
را در کتاب «واژه نامۀ طبهریو خهود منتقه نمهوده و آقهای محمهدکا م
گ باباپور نیز آن را به طور جداگانه توسط سازمان چاپ خواجه در تاریخ
بیستم مردادماه  1361منتشر کرده است.
این شاعر ساروی فامیر تیمور قاجار ساروی) معادلهای مشخصهات
گروهی از حیوانات آبزی فپرندگان ه ماهیان) ،نام انواع درختان و نباتات،
گوسفندان ،گاوها ،گاومیش ها را در قالب شعر در بحور گوناگون شعری،
به زبان پارسی گنجانده است که من در این مجموعه فولکلوریک ،بخش
«گاوو و «گوسفندو آن را عیناً منتق نمودهام.
الف) گاو
بورک :گاو نر با پوست زرد روشن.
پراسه :گاوی که پشتش سیاه و زیر شکم و پستانش سفید است.
پِل :گاو بدون شار.
پرو :گاوِ وَرز وی ه شخم زدن ،گاو ورز اخته شده فاز نظر توانمنهدی
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در کار).
تِش  :گوساله یک ساله.
ترنه مار :گاو نوزاده ،گاو تازه زائیده.
تِلِِ :گاو ماده جوان یک ساله.
ونِکا :گاو نر جوان فجوان گاو).
رش :گاوی که تمامی بدنش سیاه است.
رش کمری :گاوی که به رنگ سفید و قهوهای است.
رش ِو :گاوی که بدنش قرمز با لکههای سیاه است.
زردون :گاو زرد رنگ.
زریّن  :گاو آجری ،اخرائی ،سرر ،رنگ طالئی.
زریّن سل :گاو زرین فطالئی) و سفید.
زریّن کچل  :گاوی که رنگش متمای به زرد است.
زریّنه :گاوی که پوستش زرد پررنگ است.
سلنار (سل) :گاوی که پشت ،دم و پیشانیاش سهفید و بقیهه بهدنش
دارای لکههای سیاه است.
س زی :خرمائی تیره.
سییو سل :سیاه ،سفید.
کمردون ،کمری ،دارای خطوط سفید روی پشت ،گاو سیاه بها کمهر
سفید رنگ.
کنده مار :گاو پارسال زائیده.
ِلپا :گاوی که پاهایش سفید و بدنش سیاه باشد.
ِوکزا :گوساله.

منگو :گاو ماده.
ورزا :گاو نر ،گاو ورز ،ورز گاو ،ورزو.
ن ل از نِاب مازندران (طبری) امیر تیمور قا ار ساروی
ای جهان عدل و بذل و فرههی

میدهم از سهال گهاوت آگههی

هست منگهو گهاو مهاده مطلقها

همچو دوشها شهیرده بیمهاجرا

پههار زائیههده ب هدانش کنههده مههار

همچه نوزاده بخوانش ترنه مهار

مههاده یکسههاله بههر بههاال ،تلههم

ک یکساله نر است ای محتشهم
تِش ِ

کاس گاو خشک پسهتان دانمها

هههم قِصِ هر نههازاده را میخانمهها

ب) گوسفند
آغوزی قشکه (غشکه) :نزدیک به رنگ خاکستری ،دارای سر سهفید
فپیشانی سفید).
بخته :گوسفند اخته فبرای گوشتی شدن).
بر

 :ه الف :قهوه ای روشن .ب ه برجی آسق :گوسفند حنائی رنگ

با مچ پاهای سفید و شکم مشکی .ج ه برجی سمبال :گوسفند شکم سیاهِ
دم سفید .ده برجی کلنهد :گوسهفندی کهه مهاده و شهاخدار اسهت .زیهر
شکمش نیز سفید یا حنائی است .هه ه برجی وره :برّه سیاه سفید ف خهال
خالی) وه کره برجی ،کر برجی فکله برجی) :قهوهای روشهن کهه گهوش
کوتاه دارد .زیرا کر یا ک به معنای کوتاه است که به عنوان پیشوند به هر
گوسفند یا برّه ...افزوده شود ،گوش کوتاه محسوب میشود ،گوسفند نهر
سیاه با شکم خالی یا سیاه و گوش کوتاه است.
بزم :برّه سه ساله.
بور :گوسفند سیاه رنگ.
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بورا :گوسفند کبود رنگ.
بور سری :گوسفند سیاه رنگ که روی سرش لکّه سفید داشته باشهد؛
بورسوری :گوسفند سیاه با پیشانی سفید.
پِل :گوسفند نر بدون شار.
ت ل (ط ل ) :برّه شش ماهه یا کمتر از شش ،بلکه نوزاد.
توک :گوسفند سفید کمرنگتر از «ونوشو کهه کهامالً سهپید روشهن
است.
چرمه :الف ه گوسفند متمای به رنهگ آسهمانی تیهره .ب ه گوسهفند
کبودرنگ .ج ه گوسفندی که بر پا ،پوزه و پشتش لکههای سفید دارد.
خِری :گوسفندی که به رنگ شغال و گوش آن کوتاه است .ک فکر)
خری :یعنی شغالی رنگ و کوتاهگوش.
سل  :گوسفند ماده یک ساله وش  :گوسفند نر یک ساله.
وییا :الف ه کرشییا :گوسفند سفید رنگ با سر قهوهای تیره و گهوش
کوتاه .ب :شییا :گوسفندی با سر قهوهای تیره .ج ه خروا :سهفید بها سهر
قهوهای روشن و کرخروا یعنی گوسفند سر قهوهای با گوش کوتاه.
وویا :گوسفند رنگ قهوهای مای به سرخی.
غشکه (قشکه) :سیاه رنگ با سر به رنگ سفید کامالً روشن.
کاَ (کاوی) :برّه دو ساله.
کپ سری :گوسفند سیاه با گوش کوتاه و سرسفید.
کر (کل) بور :سیاه رنگ با گوش کوتاه فیا بدون پرۀی گوش).
کلند (کلن) :گوسفند ماده که شار داشته باشد.
کهن :برّه از چهار سال به باال فاخته شده).

مش :میش فگوسفند ماده).
نر :گوسفند نر.
وره :برّه.
ونوش(ونووه ،ونش) :گوسفند بسیار سفید و برفگون.
نام آسایشگاههای ِوس ند
پل :آغ  ،جای آسایش چهارپایان اهلی و نگهبانان آنان.
بز ( :)Bez-Liآغ طبیعی گوسفند و بز در شکاف کوه.
ن ل از نِاب مازندران (طبری) امیر تیمور قا ار ساروی
گر بخواهی سال و حهال گوسهفند

بشنو از من یک دو بیت ،ای هوشمند

مههادۀ یکسههاله میباشههد سههلک

هههم نههر یکسهالهاش باشههد ششههک

کاوی آن ماده که سهالش هسهت دو

تُقلی فطقلی) آمد شش مهه بی گفتگو

کُرد نهازا را همهی گویهد فهرام

هست زا ،زائیهدهاش ای نیکنهام

کَ بُز نر ،بهز کلهه ،بزغالهه دان

هم چَهپِش بزغالهۀ یکسهاله دان

ج) اسب
آراق :کُرّه اسب ،کُرّه.
ابلق :اسب دورنگی که پشتش سفید و بدنش قهوهای است.
ابلق کهر :اسبی که دارای پوستی با لکههای زرد متمای به قهوهای و
سفید است.
ارقه سمن ،ارقه سمند :اسب خاکستری کمرنگ مای به سفید
سمند ،سمن :اسب زردرنگ ولی در مازندران به اسب خاکستری نیز
اطالق میشود.
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قره ،قرا (ترک ) :اسب سیاه رنگ.
قراغشکه (قشکه) :اسب سیاه با سر یا پیشانی سفید ،کهالً قشهکه بهه
اسبهائی اطالق میشود که پیشانی سفید داشته باشند.
کهر غشکه (قشکه) یا قشکه کهر :اسب قهوهای پررنگ یا سهیاه کهه
متمای به قهوه ای باشد با پیشانی سفید ،اسهب سهرر رنهگ بها لکهههای
سفید بر پیشانی.
کرند ،کرن :اسب قهوه ای مای به آجری و در پارسی کُرند فبهه ضهم
کاف) است یعنی زرد پررنگ یا زرد حنائی یا قههوهای روشهن کهه آن را
کرنگ ،کرنده ،کورنگ ،کران و کَرَن نیز میگویند.
کرن غشکه (قشکه) کرند غشکه :اسب سهرر رنهگ ،تقریبهاً آجهری
رنگ با پیشانی سفید.
کرن (کرند) یابو :اسب زردرنگ نر.
کهر :اسب سرر رنگ متمای به سیاه رنگ.
کهر ررب  :اسب با رنگ سرر مای به سیاهی.
ِلپا کهر :اسب کهر که رنگ پائین دو پایش سفید باشد ،اسب با بدن
سیاه و پاهای سفید.
د) بز
ارب  :بز سیاه که زیر شکمش قهوهای متمای به سفیدی باشد.
اِسبِه :بز کامالً سفیدرنگ.
بزِ کل :بز نر تخمی.
بز کِلِه :بزغاله.
بزه

 ،بزِ  :آغ طبیعی بز و گوسفند در شکاف کوه.

پل :بز بی شار ،بزی برخالف بزهای شاردار است.
چاهار :بز سیاه که سرش به رنگ سفید باشد.
کردکل چاهار :نر سیاه با سر سفیدرنگ و گوشهای کوتاه قهوهای.
رش :بز سیاه رنگ که روی دست یا پا و یا صورت ،خطهای سهفید
داشته باشد ،بز قهوهای رنگ.
رش کری (کل ) یا رشِیری :نوعی بز رش با گوش کوتاه.
قشگر :بز حنائی رنگ.
سییو :بز سیاه رنگ.
وِه :سفید و قهوهای روشن.
ک و :تقریباً جو-گندمی ،قهوهای روشن فبدن) ،گوش متمای به آبی.
هـ) ماکیان
ابل

تِال :خروس دارای رنگهای گونان ،خروس رنگارنگ.

اختِه :خروس تخم کشیده،
کجِز :اگر خروس به طور کام اخته نشده باشد ،آن را کَجِز مینامند.
تشن (تشنیکا) :مرغ مادهای که هنوز تخمگزار نشده ،فریک یا فَهرر:
جوجه ماکیانی که تخمگزار نشده است.
تال :خروس.
تالکله  /تال کِتِه :جوجه خروس.
چیندکا(چینّهکا) :جوجه ،نیمچه.
پر ا چغل  :مرغانی که پاهای آنها پردار و پرهای بدنه آنها نیز سهیخ
سیخ است.

 )١-9کشتی لوچو
لوچو یکی از سنّت های پرارزش و دیرین ایرانیان باستان و یک آئهین
ورزشی ،تندرستی و دالوری همانند شکار ،اسهبدوانی ،شهنا ،کشهتی و
امثالهم بوده است.
یکی از و ائف مهم پدران در مورد فرزندانشان آمهوزش و پهرورش
اندام و جسم آنان بود؛ فردوسی شاعر نامدار و حماسهسرای کشور ما در
شاهکار خود شاهنامه ،بارها از ورزش پهلهوانی و صهحّتمندی تمجیهد
فراوان کرده است:
زِ نیههرو بههود مههرد را راسههت

زِ سست کژی زاید و کاسههت

و نظایر دیگر از اشعار حماسی:
به ورزش توانا کنِ خویش را

به خاک اندر آرم ،بداندیش را

بیا تا تن خههود نههداریِ خههوار

برآریِ از ههان سسههت دمههار

از همه مهم تر اینکه اکثر پهلوانان ایهران عهالوه بهر نیهروی جسهمانی
نمونه صفات عالی انسانی همچون فروتنی ،پاکدامنی و نهوعپروری نیهز
بودهاند .همچون رستم سهمبولف )symboleپهلهوانی حماسهی ،ملهی و
شرافتمندی ،پوریای ولی ،اسد کرمانی ،بهرزو ،پهلهوان شهیردل شهاهنامه
فردوسی ،اکبر خراسهانی ،از متهثخرین و زنهان پهلهوان و دالوری چهون
گُردآفرید ،گرویه بانو ،گی سیابانو ،از دالوران اسکندرنامه و...
بهرحال یکی از ورزشهای ارزشمند و دوستداشتنی ایرانیان کشهتی
بوده که در نقاط مختلف کشور حهاالت مختلفهی بهه خهود گرفتهه و در
مازندران هم به شک مخصوصی اجرا میشده ،که تاکنون نیهز بهه همهان

وضع باستانی خود ادامه دارد.
و اینک شرح مختصری از چگونگی کشتی مازندرانی یا کشتی «لُوچُو
Lucuو
چگونگی برپایی مسابقه کشتی لوچو ممکن است برای شهکوهمندی
جشن عروسی و یا بر حسب دعوت عده ای از بزرگان مح در دهات و
روستاهای مازندران برگزار گردد ،بدین قرار است:
برای برگزاری جشهن عروسهی عهدهای از کشهتیگیران را بهه محه
عروسی کتباً یا توسط پیک دعوت مینمایند ،پهلوانان مناطق مختلهف بها
اخذ دعوتنامهه همهراه بها نوچهههای خهود کهه تنگلهه  ،Tangleتینگه
 Tingelیا تینگلک  Tingelekنامیده میشوند ،در روز جشن در مح
موعود حاضر شده و در میدانی که به منزلۀ اسهتادیوم فعلهی اسهت گهرد
میآیند.
هنگامی که کلیۀ پهلوانان با نوچههای خود جمع شدند ،مراسم کشتی
شروع می شود .تماشاچیان در میدان کشهتی دایهرهوار حلقهه میزننهد .در
یک قسمت از کمان این دایره ،متنقدین و بزرگان محله قرار میگیرند ،در
گوشهای از میدان لُوچُو ،دار که شرح آن خواهد آمد نصب میگهردد .در
داخ میدان کشتی ،عدهای از کشتی گیران و پهلوانان قهدیمی بهه عنهوان
مییون مج «Miyunmejو یعنی میان دار ،برای داوری بر کشهتی نظهارت
مینمایند .در کنار میدان نیز عدهای از ریشسفیدان مح در ایهن داوری
همکاری مینمایند .ابتدا تنگلهها فنوچهها) با هم کشهتی میگیرنهد ،اگهر
تعداد آنان زیاد باشد ممکن است مسابقۀ کشتی برای چند روز ادامه یابد.
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الف) نحوه آغاز و انجام کشتی تنگلهها
برای شروع کشتی لوچو بدواً تنگلههای پهلوانان وارد میدان میشوند.
هر پهلوان حداق دو نفر تنگله با خود به همراه میآورند.
قب از آغاز هر کشتی نوازندگان محلی با سرنا ،دُه  ،دمبک و سهایر
سازهای محلی با آهنگهای جالبی نوازندگی مینمایند و تنگلهها نیهز در
وسط میدان با پرش و نرمشهای اولیه خودنمائی میکننهد .هنگهامی کهه
یک قسمت از آهنگ نوازندگان پایان یافت ،تنگلههای انتخهاب شهدۀ دو
نفر از پهلوانان لوچو ،با هم کشتی میگیرند .در این کشهتی شهرایط زیهر
غالباً رعایت میگردد:
تاش بتاوین ( Tâš betâšiyinانتخاب هِتراز و هِقدرت)
ممکن است یکی از پهلوانان نسبت به وضع تنگلی فنوچهای) کهه بها
تنگلۀ او کشتی را آغاز خواهد نمود اعتراض نماید لذا نوچۀ وی با نوچۀ
دیگر پهلوان مقاب کشتی خواهد گرفت .وقتی که یکی از طرفین مغلوب

شد ،نوچه های بعدی پهلوانان با هم کشتی خواهنهد گرفهت .ایهن وضهع
آنقدر ادامه خواهد یافت تا تمام تنگلهههای فنوچهههای) کلیهه پهلوانهان
حاضر در مسابقه با هم کشتی گرفته و مسابقه آنان پایان یابد.
در این کشتی شرط موفقیت این است که تمامی بدن رقیهب چهه از
رو و چه از پشت ،به خاک مالیده شود .البته در ایهن قسهمت از مسهابقه
تنگلهها فنوچه ها) ،اثری در برد و باخت پهلوانان متصوّر نیست و صهرفاً
جنبه آرایشی و زینت میدان کشتی را به عهده دارند .نقش آنان بهه مثابهه
نقش تقلیدچی در نمایش طناب بازان است کهه تماشهاچیان را بهه خهود
جلب مینمایند.
پس از پایان کشتی تنگلهها ،نوبت به پهلوانان میرسد .کشتی پهلوانان
در حقیقت کشتی نهائی «لوچوو محسوب میشود.
ب) نحوه کشتی پهلوانان لُوچُو و قرارداد آنان
همانطور که ذکر شد کشهتی تنگلههها در کشهتی نههائی پهلوانهان از
لحاظ کسب امتیاز تاثیری نداشته و فقهط جنبهه نمایشهی و آرایشهی دارد
ولی در کشتی پهلوانان جهت برد و باجت ممکن است شهرایط زیهر بهه
عنوان قرارداد فیمابین پهلوانان امتیاز برد قلمداد گردد:
1ه هر گاه دو زانوی یکی از طرفین کشتی ،با زمهین تمهاس حاصه
نماید ،کشتی را باخته است.
2ه هر گاه یک زانو و یک آرنج طرف مقاب  ،با زمین تمهاس حاصه
کند ،کشتی را باخته است.
با رعایت نکات فوق برنده نهائی و فینالیست پهلوانان معیّن میگهردد
و پهلوان برنده کشتیها ،صاحب لوچو میشود.
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ج) لوچو یا دار چیست؟
ابتدا برای روشن شدن اذهان خوانندگان عزیز وجه تسمیه لوچهو بهه
اختصار تشریح میشهود .لُهو  Luدر لهجهه مازنهدرانی بهه معنهی لهب و
چو Cuنیز به معنی چوب است که جمعاً میشود لب چوپ.
بنابراین لوچو چوبی است که در کنار میهدان کشهتی نصهب شهده و
مقداری پارچه از طرف متعیّین یا مردم مح  ،بهه عنهوان جهایزه پهلهوان
نهائی به لبه آن آویخته میشود .گا هی هم یک گوسفند یا گاو بدان بسهته
می شود .عالوه بر آنچه به لوچو نصب یا بسته شده ،ممکن است مقداری
پول تقد هم از طرف حضّار و تماشهاکنندگان جمهعآوری گردیهده و در
پایان مسابقه مجموعه لوچو و وجوه جمعآوری شده یکجها بهه پهلهوان
نهائی تسلیم گردد.
بطور کلی این کشهتی به ا شهکوه بسهیار جالهب و خاصهی همهراه بها
آهنگهای دلانگیز و سازهای محلی برگزار میگردد و پهلوان نهائی پس
از اتمام کار کشتی ،باز هم همراه با آهنگ محلّی در میدان جست و خیز
و پرشهای جالب برای حُسن خِتام دوره کشتی انجام میدهد که نمودار
خاتمه کشتی است.
د) کشتی ل وچو در شرق مازندران
در بعضی از نقاط مازندران شرقی کشهتی لوچهو ،بهه شهک ویه های
برگزار می شود که گاهی آن را کشتی پیغمبری مینامنهد ولهی آنچهه کهه
مسلم است در اص این کشتی ،بازمانده همان کشتی اصی باستانی ایران
میباشد .بدین ترتیب که:
دو نفر از پهلوانان دوال یا کمربند مخصوصی به کمر بسته و طهرفین

دست به دوال یکدیگر می برند ،هر کس قدرتش بیشتر بود ،طرف مقابه
را از جا کَنده و به زمین فرو میکوبهد و در صهورت موفقیهت در عمه
مزبور ،برنده می شود .فردوسهی نیهز از ایهن کشهتی در داسهتان رسهتم و
سهراب نام برده است.
به کشت ِههراتن نهادنههد سههر

ِراتنههد هههر دو دوا کمههر

بس این بر آن زور زد آن بر ایههن

نجنبیههد پادوههاهان از زمههین

توضیح اینکه در تمام این کشتیها میدان کشتی ،محهدود نبهوده و در
هر کجای میدان رقیب به خاک بیاید مورد قبول میباشد.
هـ) یادآوری فنونی چند از کشتی لوچو
با اینکه بدون ارائه تصویر ،تشریح برخی از فنون کشتی لوچو چندان
گویا نخواهد بود با این وجود برای اطالع بیشتر خواننهدگان گرامهی بهه
ذکر پارهای از آنها بسنده میشود:
1ه با ِتو  : Bâltuفنی است کهه رقیهب بهازوی طهرف مقابه را بها
تردستی و محکم گرفته ،با حرکت سریعی او را به پشت برمیگرداند و یا
تعادلش را بر هم زده ،تا موفق به زمین آوردنش شود.
2ه د ه کاب  :Delekâbنوعی لنگکاری اسهت کهه از داخه پهای
رقیب انجام میشود و کلمه دِلِهکاب یعنی لنگ از درون یا لنگ کهردن از
داخ پای طرف مقاب .
3ه سرچنِِ  : Sar cangهنگامی که طرفین به حال سرشار هسهتند
یکی از آنان دست خود را به پس سر رقیب خود نههاده و بها حرکهت و
شدت زایدالوصفی او را به سمت جلو پرت نموده و پس از بر ههم زدن
تعادلش ،فنون موفقیتآمیز خود را به کار میبرد.
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4ه کاب دوِّسّن  :Kâb davešsenیعنی لنگ بسهتن و آن نهوعی از
فون لنگ کار است نظیر لنگ کردی کشتی باستانی.
-5کش بزوَن  Kaš bayzuenیعنی پهلو زدن به رقیهب نظیهر فهن
درو کردن در کشتی باستانی.
6ه غازه با یهها غههازه وا  :Ghazbālتقریبهاً عکهس فهن و دوبه
نلسون میباشد بدینمعنی که یکی از کشتیگیران دو دست خود را زیهر
بغ های طرف مقاب قرار داده و سر او را به بهدن خهود کهامالً نزدیهک
می نماید تا کامالً بر وی تسلط یابد سپس با فشار زیر سهر رقیهب را بهه
سمت پائین خم نموده و دو دست او را به شک بالهای غهاز از طهرف
پشت باال می برد و به این ترتیب رقیب به علت تحم فشار فوقالعاده از
طریق اهرم طرف مقاب مجبور است زانوهایش را به زمین نهاده و کشتی
را ببازد.
7ه کنگه پر  :kenge Parیا پرت کردن رقیب از طریق نهادن او بهه
روی کپ خود .این فن نظیر نوعی فن کمر در کشهتی باسهتانی میباشهد
بدین معنی که رقیب دو دست طهرف مقابه را در اختیهار خهود گرفتهه
سپس کمر خود را کج و به وی نزدیک مینماید به نحویکه بدن رقیهب
در روی کپلش قرار گرفته و آنگاه به سرعت او را با زمین آشنا میسازد.
8ه مِج بزوَن  Meg bāzuenفپنجهه زدن) :یهک دسهت رقیهب در
گردن طرف مقاب نهاده شده و او را با فشار به سمت پائین خم مینماید
به طریقی که یکی از دستهایش به پای رقیب نزدیک شود سهپس آن را
گرفته و با شدت به طرف خود میکشد به نحوی که نشیمن طرف مقاب
با زمین آشنا گردد.
9ه یکسر بوردن  :Yek sar burdenیعنی یکسره حمله کردن و آن

حمله ناگهانی و یورشوار به رقیب میباشد که نوعی زیهر رفهتن و زیهر
گرفتن تلقی میشود.
و بسیاری از فنون دیگر نیز در این کشهتی وجهود دارد کهه در اینجها
مح ذکر نیست.
در خاتمه عالوه بر قرارداد کشتی پهلوانان لوچو که در باال ذکهر شهد
ناشیمین ،به زمین آمدن هم دلی بر باخت کشتی میباشد.

 )١0-١آئینهای شادیآفرین در اشعار بزرگان
با بهره گیری از اشعار بهزرگ شهاعر تبریگهوی ]امیهر پهازواری یها
منسوب به وی درباره بعضی از آئینهای شادیآفرین ملهی ه محلهی ،در
ادامه به بررسی میوههائی نظیر «سیبو و «انارو خواهیم پرداخت.
الف) انار عامل عشق و دل دادگی
کتاب خواص میوهها و سبزیها 1،دربهارهی انهار مینویسهد« :بنها بهه
عقیده پزشکان قدیم ،در انار اکسیر نجات وجهود دارد و بهرای  27نهوع
بیماری و عارضه درمان ساده و خوبی است.و و نیز در شرح خهواص آن
گزارش می دهد که «سرد و خنک و حالت جمع کنندگی دارد .خاصهیت
غذائی آن کم ولی تصفیه و پاککننده خهون ،و خهوردن آن از ابهتالء بهه
بیماری قند جلوگیری می کند ،در کبد باعث تصهفیه و اعتهدال آوردن آن
می شود و بسیار نافع است.و «انهار شهیرین ه در مهوارد اسهتفاده امعهاء و
احشاء و سپرز و آسم و درد و ناراحتیههای سهینه و سهرفههای شهدید
بسیار مفید است ،به خصوص اگر انار سیرین را سهورار کهرده و در آن
روغن بادام شیرین تا حد گنجایش بریزند و کنار آتش بگذارند.و
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 - 1خواص میوهها و سبزیها ،ترجمه و گردآوری از :غالمحسین قرهگوزلو؛ ،انتشارات عارف،
1360صفحه ،ص24
 - 2همان کتاب و همان صفحه.

و امّا در مورد تعریف انار ،این میوه بهشتی ،کتاب «معهارف گیهاهیو

1

که جزء دائرةالمعارف هشت جلدی شام «کاربرد گیاهان در پیشگیری و
درمان بیماریهاو میباشد ،چنین میگوید:
«انار که مشهور است از سرزمین ایهران برخاسهته ،درخهت کهوچکی
است با شاخههای کمی تیغ دارو و پس از معرفی چگونگی محیط کشهت
و پههرورش در منههاطق نیمهههگرم ایههران ،بطههور مفصّ ه دربههاره ترکیبههات
شیمیائی ،خواص و کاربرد آن ،آگاهی علمهی و ارزشهمندی در اختیهار
پ وهندگان و خوانندگان میگذارد.
به هر حال خواص گوناگون و بسیار گرانبههای انهار زیهاد اسهت و
بحث آنها مورد نیاز و در گنجایش این مقال نیسهت .از بحهث در مهورد
انواع گوناگون نیز صرف نظر شده است و اما در مورد خاصیّت و ارزش
بینظیر این میوه همین قدر بس که در کتاب آسمانی اسالم ،قرآن کریم از
آن در دو آیه به شرح زیر یاد شده است:
الف ه سوره انعام آیه  99فسوره ،6آیه:)99
 ...الرُّمانَ مُشَتَبها وَ غیرَ مُتَشااا ٍ؛  ...انهار کهه برخهی شهبیه و برخهی
نامشابه به هم است.
فیها فاکِهَةٌ وَ نَخلٌ وَرُمّانٌ ؛ و در آن فدو بهشهت) میهوه ،خرمها و انهار
بسیار است.
شهعرای ایههران نیههز در وصههف انهار اشههعار گونههاگون و پسههندیدهای
سروده اند که در آن میان نگرشم به شاعر بزرگ تبریسرای ففولکریهک)
مازندران ،امیر پازواری است ،او درباره مبادله وی ه انار بین دو دلداده که
 - 1معارف گیاهی ،کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماریها ،حسین میرحیدر ،جلد دوم،
دفتر نشر و فرهنگ اسالمی ،ص.27
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عام پیوند و استواری دوستی است چنین گفته است:1
نماوو ِنسهههر ورِه رِه مهههار دزومهههه

دریههو دکِت ِمهههِ ،خههد رِه کِنههار بزومههه

دسههت بههه دا ِمههن پروردِههار بزو ِمههه

ت ِد ِسههر رِهِ ،مههن اِنههار بزو ِمههه
دوسه ِ

شباهنگام برّه را بهه شهیر مهادر انباشهتم

به دریا فرو افتادم ،خویشتن را به کرانهه رسهاندم

دسهههت بهههه دامهههن پروردگهههار زدم

و بر سر سهینهی فدل) دوسهت انهار زدم
***

رسم چوپانان مازندران چنین است که به هنگام غروب و فهرو رفهتن
خورشید و برگرداندن چهارپایان اهلی و گوسفندان بهه سهوی آغه کهه
بامداد به چراگاههای طبیعی راهنمائی شده بودند ،از پیش گوسفندان ماده
را میدوشند سپس برّهها را به سوی مادر رها میکنند تها باقیمانهده شهیر
مادر را بمکند .شاعر تبری گوی مها در دو بیهت بهاال چگهونگی و شهرح
معاشقه و همسرگزینی خویش را با فشردگی وی ه و دلنشینی به سهادگی
ابراز می دارد ،او هنگام برگرداندن برّه به سوی آغ و مادر چگهونگی آن
طبیعت سحرانگیز را مجسّم میسازد که منظهره شهگفتیآور آن در عهین
حال مظهر شادی و غم است .بنابراین لحظاتی در دریهای اندیشهه بهرای
چگونه بر پا کردن ساختار زندگی آینده ،غوطهور میشود و پس از دمهی
چند خویشتن را از آن حالت رها میسازد و به سوی خداوند پناه میبرد،
به روان و کالبد خویش نیروی امید میدمد ،سپس در آن گسهتره امیهد و
آرزو به شیوه آئینها و سنت های شیرین عرفی و معمولی زمان و مکهان
خود ،میوه انار را که عام پیوند دوستی و همزیستی دو تن از دلدادگان
است به سوی محبوب خود پرتاب میکند .پرتاب انار به سوی معشهوق،
نوعی آگاهی دادن است که به کانون عشق و مهر کهه قلهب فسهینه ،دل)
 - 1البته این شعر منسوب به وی فامیر پازواری) است.

است جای گزیند.
در مصراع پایانی بیت باال ممکن است یک موضوع کنایی در زدن انار
به سینه مطلوب جلب نظر و اندیشه نماید و تعبیر به جایگهاه پسهتانهای
وی گردد.
ب) سیب در کانون پیوند عشق و دوستی
شکی نیست که سیب از بهترین و عالیترین میوههائی است که بشهر
از دیرباز به خواص گوناگون آن بهرای تغذیهه و حتهی درمهان برخهی از
دردهای خویش پی برده است چنانکه نویسنده کتاب «خواص میوههها و
سبزیهاو 1چنین مینگارد:
«سیب از زمان قدیم و بنا به روایهات مهذهبی از زمهان فآدم و حهوا)
وجود داشته است .همان طوری که روایت شده ،حوّا سهیبی بهه آدم داده
است و نیز مثلی در انگلیسی میگوید:
خوردن یک سیب در روز ،همیشه دکتر را از شما دور میدارد فنیازی
به دکتر پیدا نمیکنید)
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باری ،پ وهشگران و اساتید پزشکی و غذاشناسی در اثر آرمایشهای
علمی ،خواص فراوان و بیمانند از نگرش گوناگون در مهورد ایهن میهوه
نوشته اند که بحث در مورد آنها در توان بیان این مقال نیست.
همانگونه که گفته آمد ،انسان از زمانهای دیرین به مقداری از فوائد
سیب پی برده بود به گونهای که بهرای شهگون و شهکوهمندی در پیونهد
همسرگزینی و زناشویی بین عروس فاروس) و داماد ،میوه درخت سیب
 - 1کتاب خواص میوهها و سبزیها ،ترجمه و گردآوری از غالمحسین قرهگوزلو ،انتشارات
عارف ،1360 ،ص.150
2 . An apple a day keeps the doctor Eway. & An appLe every day a dacor go eway .
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به زیبائی دلنشینی که نشانگر پیوستگی و همبستگی آن دو دلداده میشد،
تجلّی می کرد .شاعر بزرگ و نامدار ما در بیهت زیهر ایهن مطلهب را بهاز
نموده است:
سِه ِدّن ِمرِه ،الپِّه نههده ،مشههت هههاده

خِش ِدّن ِمرِه ،یتا نده ،هشههت هههاده

مِل ِدّن ِمرِه ،اینجه نده ،روت هههاده

ِمرِه د بزِن ،وِه ِله باُ ِشت هاده

سههیب بههه مههن میدهههی ،نیمههه مههده ،درسههت و کامه بههده
بوسههه بههه مههن میدهههی یکههی مههده ،هشههت تهها بههده
ملههک بههه مههن میدهههی ،اینجهها مههده ،در رشههت بههده
مرا دست بزن فهول بده) و در باغ گ فگلستان) خود گشت بهده
***
از دیرباز تا اکنون در بعضی از روستاها و آبادیها و روستاهای شمال
ایران اعم از مازنهدران و گهیالن و حتهی در روسهتاهای طالقهان ففصه
مشترک آن مناطق) رسم بر این بود که در جشنهای عروسهی ،هنگهامی
که اروس و داماد را برابر عرف و معمول «دست به دست همو میدادند،
داماد سیبی با به دست اروس فعروس) میداد که اروس آن را به دو نیمه
بخش میکرد ،نیمی را خود برمی داشت و نیم دیگر را به داماد مهیداد و
هههر دو طههرف آن نیمههههای سههیب را در حههین برخههورد بههه یکههدیگر
میخوردند و همبسهتگی شهادیآفرین خودشهان را بهدین وسهیله نشهان
می دادند و پس از انجام این کار به هنگام ورود عروس بهه خانهه دامهاد،
انگشتری وی ه معروف به «حلقه های عروس و دامادو بین آندو رد و بدل
می شد و سپس داماد در میان هلهله و شادی تماشاچیان ،بوسهای عمیهق
از جانب عروس میستاند.
در کتاب قالع حشاشین در این باره چنین آمده است:

«موقعی که دو گروه به هم برخورد کردند ،داماد که مردی کوتاه قد با
بینی عقابی و دندان هایی درخشان و سفید رنگ بود ،سیبی به چنگ آورد
و به دست اروس داد ،اروس سیب را گرفت و نصفش را خورد و سپس
او هم نیم دیگر سیب را به شوهر آیندهاش داد و مشارالیه باقیماندهاش را
خورد.و

1

چون عروس فاروس) از یک روستا و داماد از یهک روسهتای دیگهر
بود ،این دو گروه هر یک از روستای خود به سوی دیگران حرکت کرده
و در بین راه به هم تالقی نموده و ملحهق شهدند و سهپس از آن طهرف
اروس را به منزل داماد هدایت کردند .افزون بهر ایهن ،امیهر پهازواری از
مطلوب خود درخواست میکند که در شههر رشهت بهرایش ملهک تهیهه
نماید تا در آنجا به وصال هم نای آنید ،این موضوع نشان میدهد که در
گذشته ،این مبادله سیب به شک باال در آن شهرِ نیز معمول بهوده اسهت
زیرا اگر غیر از این بود ،این شگون پیوند را بدان نیاز اشارت نمینمود.

 - 1کتاب قالع حشاشین ترجمه محمد ساکی ،صفحه .278

بخش دوم متلاه ،مثلاه وح کایات خاطرهانگیز

مقدمه
اصوالً در میان مردمِ هر قوم و ملتی ،مت های گوناگون و شادی آفرین
و مشغول کنندهای وجود دارد که ناشی از وضع محیط زندگی ،چگونگی
موقعیت جغرافیائی ،وقایع تاریخی و کلیۀ عوام مهؤثر و متقابه حیهاتی
آنان در روند زمان و مکان است.
در گذشته نه چندان دور در سرزمین مازندران ،اینگونهه مت هها ،بهه
وی ه مت های شادی افزا ،غالباً در اوقات فراغت ،به هنگام گهردهم آمهدن
دوستان و خویشان در پهنه کار و پایان کار روزمره ،در شبنشینیها ،در
جشنهای سنتی ه محلی ،هنگام دور کرسی نشسهتن در شهبهای سهرد
زمستان و همچنین در گردهمایی های جوانان ،نوجوانان و پیران در کوی
و برزن و میدان های عمومی روستاها و شهرها ،در حال سکون یا حرکت
و ...کاربرد فراوانی داشته و برخی از آنها به عنوان نقّهالی مهورد اسهتفاده
قرار می گرفته است .زیهرا در آن روزگهار وسهیله سهرگرمکنندهای ماننهد
رادیو ،تلویزیون ،تئاتر ،سینما ،باشگاه های تفریحات سالم و ...امثهال آنهها
وجود نداشته است ،گاهی این مت ها به شهک آوازخهوانی یها بهه شهیوه
نقّالی همراه با آهنگ موسیقاتی ،بها حهالوت و دلچسهبی ویه های مهورد
استعمال قرار می گرفته است و با گذشتن پاسی از زمان ،جزء تفریحهات
سههالم بههین گردآمههدگان منههاطق رد و بههدل میشههده و گههاه هههم ماننههد
ضرب المثلی آموزنده و پرمعنا مصداق مییافته و جلهب نظهر میکهرده و
بدین گونه فرصت کوتاهی بر حسهب موقعیهت گردآمهدگان ،سهاعاتی از
زمان فراغت) را با شادمانی میانباشته است.

گروهی ،مت هایی که دربردارنده قصّه و افسانههای کوچهک و کوتهاه
ف )Minimalمی باشند را برای سرگرمی کودکان دانسته و میدانند چنانکه
لغتنامه دهخدا در تعریف آن مینویسد« :قصّههای کوچک خوشآیند و
حکایتهای خرافی ،داسهتانهای غیرواقعهی کهه بیشهتر قهرمانههای آن
جانوران ،دیوان و پریان هستند و برای سهرگرمی و خوشآینهد کودکهان
گفته یا نوشته شودو .در عین حال اکثر مت ها در فرهنهگ عامّهه اقهوام و
مل نمایانگر هویت و شناسنامه آنان در گذر زمان بوده و میباشهد زیهرا
هنوز آهنگ سرعت زندگیِ ماشینیِ فراگیر ،که پیرامون هستی را به خهود
معطوف نموده ،نتوانسته است آنها رابه طور کلّی از ارتبهاط و پیونهدهای
فرهنگی ه اجتماعی دور سازد.خرافات و نادانستیهای بیخردانه ،چنانچه
در زمان کودکی در م غزها نقش بنهدد ،در آنجها بهه حالهت سهنگواره و
انجماد در می آید و بیرون آوردن آن با کسب و فراگیری دانهش پیشهرفته
هم به سادگی ممکن نیست و سال ها زمان الزم دارد تا با تحوالت وی ه،
از گهذران درازنهای کمیّهت بهه کیفیهت پیشهرفته و خردمندانهه درآیهد و
حقیقتپذیر گردد.
باری ،بدینوسیله بخشهی از مت ههای زیبها و گویهای مازنهدرانی را کهه
نگارگر چگونگی محیط زندگی گروهی دوران گذشتگان واکنونیان میباشهد
و از سیر سینه به سینه ،به دستم رسیده و اکنون در بایگهانی ذههن عهدهای از
باشندگان باقی مانده است ،تقدیم به یاران گرامی و عالقهمندان مینمایم.
توضیح اینکه کلیه فولکلورها اعم از شعرها ،داستانها ،مث ها و مت ها
در دوران نوجوانیام در حدود سالهای  1321تا  1325گهردآوری شهده
است ،بدیهی است در محیطهای مختلف سرزمین مازنهدران دسهتخوش
دگرگونی هایی برابر با کاربرد در شهرها ،روستاها و ...نیز شده است.

 )2-١دارِ سه
این مت با زندگی فرد ناشناسی به نام «محمدعلی جِوون /محمهدعلی
جوانو و «خدیجهخانمو و ناشناس و بینام دیگری که دوست یا رقیب یا
خویشاوند آنهاست ،پیوند دارد.
این دارِ سِه ،اُون دارِ سِه

سیب این درخت ،سیب آن درخت

بِنِه بکِ ِه (بکِتِه) ،ور بپیسِه

فرو افتاده و برش بپوسد

ک بخِرِه ،ک نخِرِه؟

کی بخورد ،کی نخورد؟

ممد

ِوون

محمدعلیِ جوان

کِجِه نیشتِه؟

کجا میزید؟

یورِ دِکون

دکان باالئی

کِجِه خِسِنه؟

کجا میخوابد؟ فمیآرامد؟)

هنِّ مییون

درون خندق

چِش خِرنه؟

چه میخورد؟

پت بزِه نون.

نان پخته در خاکستر

چِش دو ِنِه؟

چه میدوزد؟

اسبِه پا ون

پاالن اسب

اسبِه پا ون رِه اُو بِدا

پاالن اسب را به آب افکند

وِه ریشِ خا رِه تُو بِدا

تار موی ریشش را تاباند

مِرِه د

بزو دِریو بِدا

دریوی اُو مِرِه راه نِدا

هولم داد و به دریا افکند
آب دریا مرا راه نداد

برای غرق شدن نپذیرفت

کِلّاک بزو کِنار هِدا

کوالک زد و به کنارم فساحلم) انداخت

بوردِمِه تا ملِ باال

رفتم تا برزن باال فباالمحلّه)

در بزومِه دریچه رِه

از دریچه دقالباب کردم

ونِ هِدامه خدیجه رِه

خدیجه را آوا دادم

خدیجه خانِِ ،باخِت بی ُِِه

خدیجه خانم ،خوابیده بود

ااتوی اُو ،دکِرد بییِه

طرف مسین را پر آب کرده بود

مر

پِال ،بپِت بییِه

فدریچه را کوفتم)

عدسپلو را پخته بود

مِرغِنِه نیمرو ،هکِرد بییِه

نیمروی تخممرغ را آماده کرده بود

وِنِه و کسون ،بیامونِه

اقوام شوهرش فبه مهمانی) آمده بودند

بِن بکِتون ،بیامونِه

از بیخ و بن بر افتادهها ،آمده بودند!

وِنِه وِسِّه اک( 1هپ ) بیاردِنِه

برایش ارمغان فبدی) آورده بودند

ِِس ِنِ چ  ،2بیاردِنِه

پاچۀ گوسفند آورده بودند

نتیجه نهایی و محتوایی این مت چنانکه در باال مشاهده گردید چنین
است که دوست یا رقیهب «محمهدعلی جهوان /محمهدعلی جِهوونو کهه
شههغ اش پههاالن دوزی و خوابگههاهش بههه علههت بیخانمههانی و نداشههتن
امکانات الزم ،در درون خندقی نَمور بوده است .به وی مراجعهه میکنهد
ولی به همان دلی ناراحتی و ناخشنودی روان و جسم «محمدعلیو مورد
بیمهری قرار میگیرد و ا هار میدارد که «محمدعلی جوانو او را به کنار
دریا برده ،پس از اینکه پاالنش را به دریا افکنده ،لحظاتی یک تهار مهوی
ریش خویش را برای اندیشیدن و تصمیم گرفتن عم بعدی میتابانهد و

 - 1اک ف :)Akزشت ،ناروا
 - 2چ  :پا ،پابلند
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در ژرفای تفکّر برای تخلیه عقده ،مرا نیز به داخ دریا پرت میکند ،امّها
دریا به سبب بیگناهی ،غرقم نمیکنهد و بها آبخیهز کالنهی بهه کنهارم
میسپارد فمی افکند) پس از رهائی از این خطهر دهشهتناک میگویهد :بهه
سوی محله باالئی شتافتم ،به منزل «خدیجه خانمو 1،مراجعه نمودم ،او به
علت خستگی کار منزل و پذیرائی از مهمانان ناخوانده ،به خواب رفته امّا
برای حفظ آبرو ،تمامی وسای پهذیرایی مهمانهان را در حهدّ اسهتطاعت
فراهم کرده بود .مثالً رف وی ه مسین یا افتو 2را برای استفاده شستشو و
نوشیدن ،پر از آب کرده .عدسپلو 3را پخته و نیمروی تخممرغ را نیز که
در مازندران به منزله خورش فخورشت) عدس پلو است ،آماده و بر جای
نهاد .در این هنگام قوم و خویش شوهر «خدیجه خهانمو کهه بهه قهول و
دعای فنفرین) وی «خدا ریشه آنهان را بکنهدو از راه میرسهند و بهرایش
پاداشی از پاچه گوسفند میآورند.امّا در برآیند این مته میتهوان چنهین
استنباط نمود:
 1ه عوارض فقر و تنگدستی ،که نمهودی از دوران پرسهطوت ملهوک
الطوایفی است ،سهبب ناشهکیبائی و خشهمگینی و ناخشهنودی شهخص
می شود و در رفتار و کهردار «محمهدعلیو زحمهتکش تظهاهر مینمایهد،
آنگونه که تحم پذیرش مراجعه کنندگان را ههم نهدارد و بهرای تخلیهه
عقده ها ،چون قادر به مبارزه با زورمندان نیست ،دوست یا آشنایش را با
نیرنگ به دریا پرت میکند.
 - 1خدیجه خانِ :شاید خویشاوند و یا احیاناً معشوقه مورد عالقهاش بوده است.
 - 2ااتو :در اینجا منظور از اَفتو ،آفتابه نیست بلکه رف بسیار بزرگتر و پرگنجایشتری
است که لوله ابپاشی ندارد.
 - 3در مازندران مرسوم است که اکثراً رد پلو را با نیمرو به عنوان خورشت و یا «نازخاتونو
که نوعی چاشنی و ترشی است که با بادمجان کباب شده و آبغوره درست میکنند ،میخورند.

2ه «خدیجه خانمو با اینکه به کسانِ شهوهرش ،نفهرین کهرده و ناسهزا
میگوید و ارزو می کند که «از بیخ و بهن براکنهده شهوندو ،ولهیکن آیهین
درخشان مهمان نوازی را که از صفات و رسوم ارزشمند ایرانیان باستان و
از آن جمله مازندرانیان است ،کامالً رعایهت مینمایهد و از پهیش ،تمهام
وسای پذیرائی را در حدّ توان و امکان تدارک میبیند.
در نزد ایرانیان آریائی ،مهمان از دو کلمه «مهو یعنی بهزرگ و «مهانو
یعنی اسباب منزل ،سرا و مکان پذیرایی میباشد که از ابهداعات ایرانیهان
است و دیگر همجواران از این طریق مطالبی به زعم خود ساختهاند.از آن
سوی هم گویها کسهان شهوهرش بهرای همیهاری و کمکرسهانی پاچهۀ
گوسفندی را به عنوان پشتوانه غذائی میزبان به ارمغان آورده بودند؟!
3ه از همه مهمتر اینکه میگوید :آب دریا فرد پرت شهده را نپذیرفتهه
یعنی وی را غرق نکرده است ،این سهخن نشهانگر ایهن اسهت کهه اگهر
بی گناهی به وسیله زورگو و ستمگری به هر نیرنگهی بهه کشهتارگاه ههم
برود ،در واپسین دم مرگ ،بیگناهیاش ثابت میگردد و الاق در دادگاه
داد انسانی ،برای همیشه احراز برائهت مینمایهد و در برابهر آن ،جنایهت
ستمگر آشکارا شده ،افزون بر اینکه پایدار نمیماند ،جاودانهه محکهوم و
رسوا ،در ورطه جنایت خود درمیغلتد.

 )2-2گت دایی بیَمو
روش و آهنگ مت یاد شده در دیگر جای نیز آمهده اسهت ،چنانکهه
خواهرزاده ها برای دائی بزرگ خود در همان وزن گفتهاند:
ِتِه داَ بییموَِه

دائی بزرگ آمده

وختِ چاَ بییموَِه

به هنگام نوشیدن چای آمده

هِلِ

هِلِ  ،هکِن بِرو

در رِه کلِ

هکِن بِرو

پاورچین پاورچین کن و بیا
درب را کلون بکن و بیا

ِوبزا رِه مار هدِه بِرو

گوساله را به مادرش برسان و بیا

سِ رِه ناهار هدِه بِرو

سگ نگهبان را ناهار بده و بیا

تِه زنکسون بیمونِه

کسان زنات آمدهاند

بِن بکِتون بییمونِه

از بن برافتادهها ،آمدهاند

تِه واسِّراک بیاردِنِه

برایت ارمغان ف؟!) آوردهاند

ِِسبِنِ چ

بیاردِنِه

پاچه گوسفند آوردهاند

این مت نیز نشان میدهد که خواهرزادهها پیش از اینکه دائی بهزرگ
از جایگاه کار روزانه به منزل برگردد ،به خانهاش آمدهاند و هنگهامی کهه
سرگرم نوشیدن چای بودند ،دائی نیز سر رسید و همین که در ورودی را
گشود و پا به درون خانه نهاد ،بهه او گفتنهد :پهاورچین پهاورچین و آرام
کلون درب ورودی را بگذار ،گوساله 1را به سوی مادر بهرای شیردوشهی
 - 1در قدیم برای استفاده از فرآوردههای لبنی ،اکثر خانوادهها در مازندران گاو یا گوسفندی
را در خانه پرورش میدادند.

ببر و سگ پاسبان را هم نهار بخوران و بیا ،خویشان همسهرت کهه خهدا
آنان را از بیخ و بن برکند ،به مهمانی آمدهاند و برای شما پاچه گوسهفند
به ارمغان آورده اند .این هدیه که دانسته ،از سوی مهمانان به میزبان اههدا
گردیده است :الف ه برای رام کردن میزبهان جههت پهذیرایی بهتهر .ب ه
آئینی بود که نمیبایستی «دست خالیو به خانه میزبان رفت ،بلکهه بهرای
همیاری الزم بود کمک خور اکی به همراه برد .این آیین یکی از رسهوم و
منشهای دیرینه ایرانیان بود .در این مت هم یافتههای فهراهم آمهده زیهر
دریافت میشود:
1ه همبستگی مهرآمیز خواهرزاده ها را نسبت بهه دائهی بهزرگ نشهان
می دهد .آنان دائی بزرگ را به هنگام ورود و پا نهادن به سهرای ،پهس از
انجام کار سنگین روزانه ،به آرامهش میخواننهد کهه آرام آرام بخسهبند و
برای نگهداری دارائی روستائی اش از دستبرد ربایندگان کهه بها دسهترنج
فراوان فراهم آمده است ،بدو هشدار میدهند درب سرای را کلون کند تا
دزد یا جانوران وحشی یا اهلی ناآشنا در درون خانهه پهای ننهنهد و نیهز
یادآور می شوند که سگ نگهبان را خهوراک بدههد تها بتوانهد بها یهارائی
بیشتری پاسداری کند.
2ه همچنین همچشمی ،تنگ نظری و ناسازگاری دو گروه از خویشان
گوهرین و ناگوهرین که روشنگر ناپیشرفتگی فرهنگ همزیستی و پیونهد
یگانگی است را گوشزد مینماید.

 )2-3ته گره تو امشو برو
آَین دیرین و ویژه نامزدی در دیار مازندران
یکهی از رسهمها و سهنتهای دیهرین و دیرپهای و بسهیار شههیرین و
شنیدنی ،گونه ای از مراح نامزدبازی بود .چرا که عروس مهدتی پهس از
انجام آئین بله بُران و انعقاد و عقد ازدواج ،جهت تهیه وسای عروسی در
خانه پدری می مانهد و بهدین ترتیهب آئهین نامزدبهازی انهدکی بهه درازا
می کشید و چون داماد در این مدت ،تا آغاز برگزاری مراسم عروسی ،به
طور آشکارا فبه عللی) مجاز به دیدار نامزد خود نبود و نمیتوانسهت بهه
خانه وی به دیدارش برود ،بنا به سبب کشش غریزی ،دوسهتی و جاذبهه
عاطفی ،دو دل داده و عاشق و معشهوق بها آداب و آئهین ویه های ،روش
دیدار یکدیگر را با رعایت اصول پنهانکاری ترتیب میدادنهد .کهه البتهه
بیشتر این کار با ابتکار و تدبیر دختری که در خانه پدر بود ،صورت عم
به خود میگرفت .در ترانه زیر ،چگونگی یکی از این آئینهای پنههانی و
گیرای دوران نامزدی مانند تابلوئی به تصویر کشیده شهده و چهون پهرده
سینمائی تداعی می شود .جوانان اه ذوق و هنر ،گاه آن را با آهنگ وی ه
و فولکلوریههک موسههیقیائی ،زمزمههه میکردنههد و یهها گههاه در برخههی از
جشن های محلی یک نفر هر مصراع را با آهنگ میخواند و سایر جوانان
و حاضرین در جلسه «پیآری ،پیاریو میکردند یا دَم میگرفتند و چنین
میگفتند :تِه ِِرِه ،تو امشو بِرو ( ادای تو/قربان تو ووم ،امشی بیا)
و بدین طریق ابراز شادی و شعف مینمودند ،اینک ترانه مورد نظر:

1ه بابِل اُو تا زانوَِه

تِه ِِرِه ،تُو امشو بِرو

2ه سِ ،نا ِ بِنِ ،رمِ خوَِه (بختوَه)

ته ِره ،تو امشو برو

3ه پِر ،نِ ار سر ،بخوتوَِه

ته ِره ،تو امشو برو

4ه مِه پیرِه مار ،سخت اِوتوَِه

ته ِره ،تو امشو برو

5ه ِتِه بِرار ،ش را (دوته) ووَِه

ته ِره ،تو امشو برو

6ه خورده بِرار ،ملِه ووَِه

ته ِره ،تو امشو برو

7ه مِه ِتِه مار ،مستِه خوَِه

ته ِره ،تو امشو برو

۸ه کِرس ِ تش ،خاک بزوَِه

ته ِره ،تو امشو برو

9ه مپا امِه ،کورِه سوَِه

ته ِره ،تو امشو برو

10ه هوا ،زمین ،مِه بزوَِه

ته ِره ،تو امشو برو

11ه کِناره خِ  ،تِه نومزوَِه

ته ِره ،تو امشو برو

برِردان وعر به پارس چنین است:
1ه آب رودخانه بابلرود تا سر زانو است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

2ه سگ نگهبان ،زیر ایوان خوابیده است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

3ه پدرم در روی نپار فنفار) خوابیده است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

4ه مادر پیرم ،سختشِنو است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

5ه برادر بزرگم به شبپائی کشتزار شالی فشالیزار) میرود.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

6ه برادر کوچکم محلهرو فشبنشینی رونده) است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

7ه مادربزرگم مست خواب است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

8ه روی آتش کرسی ،خاکستر افشانده است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

9ه لمپا فچراغ نفتی) ما ،کورسو است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

10ه هوا و زمین را مِه پوشانده است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا

11ه آنکه در گوشه خوابیده ،نامزد تو است.

فدای تو ،امشب نزدم بیا
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نتیجه آن که دختر فعروس /اروس) برای نامزدبهازی ،تمهام راهههای
وی ه پنهان کاری را برای ورود معشوقفداماد) به منهزلش فهراهم و آسهان
می نماید ،چنانکه در این ترانه ،وی را تشویق و خاطرجمع میکند که آب
رودخانۀ باب که همواره تا باالی زانو بود و میبایست با ناوچه فقایق) از
آن گذر کرد ،اکنون اندازه و بلندیاش تا سر زانوست و بهراحتی میتوان
از آن عبور نمود .این موضوع نشهان میدههد کهه ایهن دو دلداده ،از دو
آبادی که در دو سمت رودخانه قرار دارد با هم نامزد شهدهاند .سهپس او
می رساند که سگ نگهبان خانه در زیر ایوان خوابیده و پارس نمیکند که
اه خانه و یا احیاناً همسایگان بیدار شوند و بفهمند کهه بیگانههای وارد
شده است.
پدر که بزرگتر خانه است ،روی اشکوب دوم نپار 1خوابیده ،گهوش
مادر پیرش نیز سنگین و قادر به شنیدن نیست .برادر بزرگتهر ههم بهرای
رفع آفات کشتزار شالی به «شبپائیو 2میرود و تا بامداد پگاه در آنجا به
سر میبرد ،برادر کوچکتر هم به رسم آبادی ،به کوی و برزن دیگری بهه
مهمانی و «شبنشینیو می ورد که ممکن است روز دیگر به خانه برگردد
و یا دیرگاه برگشت نماید ،روی آتش کرسی فزغهالی) خاکسهتر انباشهته
است که آتش آن دوام داشته باشد و اگر لحاف آن باال زده شود ،نوری از
آن به بیرون از کرسی نخواهد تابید و از همه مهمتر اینکه چراغ نفتی لمپا
یا المپا فتیله ای نیز کورسو است .مِهه غلهیط ههم چنهان ههوا و زمهین را
پوشانیده که هویت کسی را هنگام عبور از آن محیط نمیتوان تشهخیص
 - 1نپار یا ن ار :کلبهای چوبی در کنار باغ یا شالیزار بود که در ایّام گرمای تابستان از آن مکان
برای بهرهگیری از خنکی استفاده به عم میآمده است.
 - 2ویپای شالیزارها روش وی های برای تقسیم کار دارد که شرح آن ،موقعیت دیگری را
میطلبد.

داد؛ بدین ترتیب تو می توانی به آسانی وارد اتاق شوی و برای اینکه مهرا
با دیگران اشتباه نگیری ،بدان آنکه در گوشهای به تنههائی خوابیهده «مهن
نامزد تو هستمو.
باید توجه داشت تعداد ابیات و مصارع در اثر موقعیهت و لهجهههای
محلی در نقاط گوناگون مازندران دسهتخوش تغییهر و کاسهتی و فزونهی
میشود.

 )2-4هوآالال
آوای روزانه ناطوردوت (پا یزبان)
گزاره و گشایش
در سر زمین همیشه بهار و شاداب مازندران ،غالباً هنگام کشهتکاری،
تخمافشانی و نشاگریِ دانه های خوردنی حبوبهات و بقهوالت؛ پرنهدگان
وحشی و مهاجر بهوی ه کالغهای سیاه در گروههای بزرگ به کشتزارهای
نخود ،عدس ،لوبیا و ...و از همه شدیدتر به کشتزارهای باقال که دانههاش
از دیگر دانههای خوراکی درشهتتر و شهکم سهیرکنتر اسهت بهه طهور
سرسامآوری هجوم میآورند و دانههای کشت شده را پیش از رر نمودن
و جوانه زدن و سر برآوردن از خاک و اهر شدن ژمّول 1با نوک تیهز و
استوار خود از زیر خاک بیرون میآورند و میخورند ،چنانکهه در مهدت
زمان کو تاهی هکتارها زمهین آیشهی کشهت شهده را بهه شهدّت بیبههره
می نمایند و زحمهات دردنهاک کشهتکاران زحمهتکش را نهابود میکننهد.
چنانچه اگر به دقت و پیگیرانه از زمینهای کشتشده پاسهداری نشهود،
کشاورزان به کلّی از برداشت فرآوردههای خویش ناکام میمانند و نتیجۀ
رنج و تالش سنگین شبانهروزیشان ،تاراج این پرندگان بیرحم مههاجر
میگردد .بنابراین در گذشته نه چندان دور برای جلوگیری از یورش این
آفات خطرناک و پاسداری استوار از زمینههای کشهت شهده ،از وجهود

 - 1ژمّول  :جواز و وسیلهی آشکار شدن جوانهی گیاه.

نوجوانان و جوانان بهرهگیهری می شهد .مهالکین و خهرده مهالکین آنهان،
فرزندان خانوادههای نادار را اجیر 1مینمودند و به مهزدوری میگرفتنهد.
اگر چنانچه کشتزارها به شک کرت و کوچک بود ،آن را به یهک نفهر و
اگر بزرگتر و گستردهتر بود به دستههای دو نفری ،سه نفهری یها بیشهتر
می سپردند؛ این اجیرشدگان از بامداد پگاه ،پس از خوردن ناشتائی بخور
و نمیر بامدادی؛ مقداری خوراکی هم کهه بهه جهای نهارشهان بهه شهمار
میرفت در دستمال یا سفرهای میپیچیدند ،آن را به کمر خود میبستند و
یا با داشتن آن در دستان خود به کشتزار مورد نگهبانی میرفتند ،سپس تها
شامگاه و غروب خورشید برای تاراندن و رماندن و دور کردن کالغها و
سایر پرندگان و آفات زراعی ،فریادهای ویه های سهر میدادنهد و یها بها
چوپ یا کوبهای به رفها و سط های حلبی کهه از پهیش تهیهه کهرده
بودند ،میکوبیدند و نیز با ایجاد سوت بهو سیلۀ انگشتان و دهان خویش،
در پرندگان ایجاد ترس و وحشت میکردنهد و از تجهاوز و دسهتبرد بهه
مزرعه جلوگیری مینمودند.
آنان برای دفع پرندگان مزاحم ،مرتب به دور کشهتزار میگشهتند در
کومه یا نپار فنفار) واقع در مح گشت مینشسهتند و بها فریهاد زدنهها،
سوت کشیدنها و کوبیدن در حلب و با پرتاب کردن سهنگ بهه وسهیله
کلهسنگ 2پرندگان را می رماندند و به هنگام اشتغال به این کار ،ترانه زیر
را با آهنگ وی های می خواندند و از آفات یهاد شهده در تصهوّر خهویش
 - 1الزم به یادآوری است که اینگونه اعمال مربوط به دوران خانخانی و اختالف شدید
طبقانی ،ملوکالطوایفی و در نتیجه اعمال لم و ستم بیرحمانه به طبقات دستتنگ بود،
بدینگونه کودکان آن گروه پائیندستِ استثمار شده ،به جای تحصی و کسب دانش به اجیری
کارهای سخت و کشنده وادار میشدند.
 - 2کلهسنِ  :قلما سنگ ،فالخن ،قالب سنگ ،کالسنگ ،کلماسنگ...
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درخواست میکردند که چون خسته و فرسهوده شهدهآند آنهها از انههدام
کشتزار صرفنظر کننهد تها بدین گونهه بها آرامهش و راحتهی خیهال بهرای
استراحت و رفع خستگی به سوی آبادی و سرای خویش بشتابند.
این کار در کشتزارهای شالی نیز در شهبها بهه عنهوان «شهبپائیو
اعمال میشد و میشود تا از حمله گرازها ،تشهی ،1خرگهوش و اینگونهه
جانوران به کشتزارها جلوگیری شود .و اینک ترانه «هوآالالو:
هوآالال ،هوآالال

هوآالال ،هوآالال

هوآالال ،هو هکِردی

هوآالال ،هو 2کردی یا چپو کردی

وِه با با رِه تو هکِری

بالهای خود را تاباندی

امِه باُ رِه رو هکِردی

کشتزار ما را زیر و رو کردی

امِه روز رِه وو هکِری

روزگار ما را تبدی به شب سیاه کردی

امه بینج ،اِاال بهییِه

شلتوک 3ما پوک و مغز آنها خورده شد

خِراک میچکا بهییِه

خوراک گنجشک شد

هوآالال ،هویِ ِِرِه

هوآالال ،فدای هیاهوی تو

تِه با با ِ توی ِِره

فدای تاباندن بالهای تو

امِه باُ رِه تو رو نکِن

کشتزار فباغ) ما را زیر و رو مکن

امِه بینج رِه تو و نکِن

نشای شلتوک ما را لگدکوب مکن

امِه روز رِه تو وو نکِن

روز روشن ما را تبدی به شب سیاه مکن

امِه د ره تو اُو نکِن

دل ما را فاز غصه) آب فذوب) مکن

 - 1تش  :سیخول ،جوجهتیغی.
 - 2هو :هیاهو ،سروصدا.
 - 3ولتوک :شالی.

هو آالال ،هویِ ِِرِه

هو آالال ،قربان سر و صدای تو

اِما خامّ بوریِ سِرِه

ما می خواهیم فبرای رفع خستگی) به سرای
خود برویم

هوآالال ،هوآالال

هوآالال ،هوآالال

 )2-5ایشلّله
در بومسرود مت واره زیر ،خواننده اصلی ،ههر مصهراع را بها صهدای
بلندآوازی میخواند و گروه حاضر در جشنها یا جلسهات خصوصهی و
مهمانی با گفتن ایشَلَّله به معنی انشاءاهلل در پایان مصاریع ،دَم میگیرند و
به عبارتی پیآری می کنند .یعنی در آخر ههر مصهراع عبهارت انشهاءاهلل

1

فایشلله) را تکرار مینمایند.
الف) دیدار در کشتزار
1ه امروز ،روز هِههوا نییِه

ایشلّله

2ه مِه ِِل ریکا پیدا نییِه

ایشلّله

3ه مِه ِِل ریکا رِه بیتِنِه

ایشلّله

4ه نارنهههجِ دار ،دِریتِنِه

ایشلّله

5ه چو و چِمهاق وِریتِنِه

ایشلّله

6ه نارنج ،تِه ریهشه نجووِه

ایشلّله

7ه مِه ِِل ریهکا رِه نکووه

ایشلّله

۸ه وِنِه ریههمه چندی بیِه

ایشلّله

9ه وِنِه ریمه ،پنهههجهزار

ایشلّله

 - 1ایشلّله ،دگرگون شده عبارت انشاءاهلل فاگر خدا بخواهد) عربی است که مسلمانان هر
خواهش و تمنّا و امید پیروزی خویش در هر امری را به خواست و مشیّت خداوند واگذار
میکنند و میگویند :هر چه خدا اراده کند همان میشود.

10ه همه وههاه  ،منگلهدار

ایشلّله

11ه این سر تِه ،اُون سرِ تِه

ایشلّله

12ه مییون تِههه ،چِه خلوِتِه

ایشلّله

بهزومِه ،پِش دکِتِه

ایشلّله

13ه د

ب) دیدار در سرای
14ه کیهجا نیشتِه ،چنگِل پتِه

ایشلّله

15ه مِهرِه بهدیِه ،پِهشت دکِتِه

ایشلّله

16ه کیهجا نیشتِه ،اِرن کِردِه

ایشلّله

17ه وِه کشهِهه ،انگِل کِردِه

ایشلّله

1۸ه کیجا نیشتِه ،قورمه کِردِه

ایشلّله

19ه یارِ وِسِّه ،بِهههرمِه کِردِه

ایشلّله

برِردان اوعار به پارس
1ه امروز ،روز هوا خوشی نیست

انشاءاهلل

2ه یار گ چهرهام پیدا نیست

انشاءاهلل

3ه دوستفپسر) گ چهرهام را دستگیر کردند

انشاءاهلل

4ه او را به درخت نارنج آویختند فبستند)

انشاءاهلل

5ه با چوب و چماق کتکش زدند

انشاءاهلل

6ه ای درخت نارنج ریشهات بخشکد

انشاءاهلل

7ه تا یار گ چهرهام کشته نشود

انشاءاهلل

8ه جرم و گناهش چقدر بوده؟

انشاءاهلل

9ه جریمهاش پنج قران بوده

انشاءاهلل
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10ه با همه آنها دارای حلقه فگرد) باشد

انشاءاهلل

11ه این سوی کرت فدشت) و آن سوی کرت

انشاءاهلل

12ه میان دشت چه خلوت فدنج) است

انشاءاهلل

13ه دستش زدم به پشت افتاد

انشاءاهلل

14ه دختر نشسته بود ،لبو فچغندر) میپخت

انشاءاهلل

15ه مرا که دید به پشت افتاد

انشاءاهلل

16ه دختر نشسته بود و فرنی میپخت

انشاءاهلل

17ه بغلش را انگولک میکردفمیخاراند)

انشاءاهلل

18ه دختر نشسته بود ،قرمه میپخت

انشاءاهلل

19ه برای یارش فمطلوبش) گریه میکرد

انشاءاهلل

چگونگی موضوع و محتوای «ایشلّله»
این ترانه یا بومسرود مازندرانی ،نشانگر و بازگوکننده پیوند نامزدی و
یا همسرگزینی جوانان است که طبق معمول محیط زندگی غالباً پسر بهه
دنبال دختر فیا نامزد خود) می رود .در این ترانه دیدار پسر با دختر در دو
مرحله انجام می پذیرد .یکبار در حهین پخهت و پهز غهذاها فکهدبانوگری
دختر) یکبار دیگر در میان کشتزار و به هنگام کارهای کشاورزی.
سرزمین برکتخیز و همیشه بهار مازندران از دیدگاه زیست بهومی و
اقلیمشناسی معروف به منطقهای «باران خیزو است ،پسر در این زمان کهه
به سبب بارندگی ،خیابانهای آبادی خلوتتر میشود ،از فرصت استفاده
نموده ،برای دیدار یارش که اضهطراراً بایسهتی مشهغول کهار کشهاورزی
باشد ،به سوی مزرعه مورد نظر راهی میگردد ولی عهدهای از اههالی در
بین راه متوجّه حرکت وی به سمت مح کار مطلوبش میشهوند و ایهن

پسر گ چره و سررروی را دستگیر میکنند و با چوب و چماق تنبیهاش
می کنند تا دیگر پنهانی به سراغ دختر مورد نگاهش که خهالف عهرف و
عادت آبادی است ،نرود.
ترانه یاد شده نشان می دهد که جریمه اینگونه دیدارهای پنهانی مبلغ
پنجهزار فپنج قران) پول سکّه زر یا سیم آن زمان است زیرا در ترانه آمده
است که جریمه بایستی «حلقه وارو یعنی سکّه باشد .بهه ههر حهال ،گویها
پس از کتک خوردن بیگناهانه ،ثابت میشود که دختر نهامزد رسهمی وی
است ،بنابراین آزاد میگردد به سوی مقصود میشتابد و به کشتزار مهورد
نظر میرسد و مشاهده می کند که میان کشتزار خلوت و دنهج ،مطلهوبش
مشغول کار کشاورزی است ،به محض نزدیک شدن به دختر ،به شوخی
دستی به او میزند که با پشت به زمین میافتد و بقیه مطالب گفتگوههای
عاشقانهای است که مطالعه نمودید.
این بار که طالب بهه دیهدار مطلهوب خهود مهیرود ،دختهر مشهغول
خانه داری و کدبانوگری یعنی سهرگرم پخهتن غهذائی بها چغنهدر فلبهو)،
خوراک فرنی و تهیه قُرمه1بوده است که در حین کار آشپزی بغ خویش
را می خارانده امّا برای دوری و هجران یارش گریه نیهز میکهرده ،طالهب
وی می گوید :هنگامی به نزدیکی دختر فرا رسیدم ،مرا که دید ،پشت بهه
من کرد و به علت دیر آمدن و قهر و طنازیِ عاشهقانه کهه بها گریهه نیهز
همراه بوده از پشت بر زمین افتاد.

 - 1قرمه « :مثخوذ از ترکیو گوشت ریز کرده که آن را تَف بدهند و نگاه دارند یا از آن
خوراک درست کنند ،در ترکی قاوُرمه «وُو میگویند .قرمهسبزی ،خورشتی که از گوشت و تره
و جعفری و شنبلیله درست کنند« .فرهنگ فارسی عمیدو

 )2-6گفتوگو میان پسر و دختر
شعر زیر بازسازی و تنظیم یک گفتوگوی تصهنیفگونه اسهت کهه
نظیر تصنیفخوانده شده در این زمان ]ماهی بَوّی ،دریها بهوری سهالیک
بومه گیرمه تره ،کیجا من خامبه تره 1...میباشد.
ف)1
کیجا :اُو بومِه ،مِن وومِه چِلو

تِهههه نتهههون بیهههری مِهههرِه

ب یههههر مِهه هرِه

ب یههههر مِههههرِه

ریکهههها د

ریکهههها د

ریکا :مشبِه بومِهِ ،یرمِه تِهرِه

کیجههها مِهههن ِیرمِهههه تِهههرِه

نیرمِهههه تِهههرِه

نیرمِهههه تِهههرِه

کیجههها د

کیجههها د
ف)2

کیجا :تش بومّه مِن ،وومِه کلِه
ریکهههها د

ب یههههر مِههههرِه

سههوزِن  ،د

هیههری مِههرِه

ریکهههها د

ب یههههر مِههههرِه

ریکا :ماوه بومّهِ ،یرمِههه تِهرِه

کیجههها مِهههن ِیرمِهههه تِهههرِه

نیرمِهههه تِهههرِه

نیرمِهههه تِهههرِه

کیجههها د

کیجههها د
ف)3

کیجاِِ :س ِن بومِه وومِه شه را

چپّونِههه سههِِ ،یرنِههه تِههرِه

ب یههههر مِهه هرِه

ب یههههر مِههههرِه

ریکهههها د

ریکا :چپّون بومِهِ ،یرمِه تِهرِه

ریکهههها د

کیجههها مِهههن خامِّهههه تِهههرِه

 - 1اگر ماهی شوی و به دریا روی ،تور ماهیگیری میشوم و تو را میگیرم ،ای دختر من
خواهان توام.

کیجههها د

کیجههها د

نیرمِهههه تِهههرِه

نیرمهههه تِهههرِه

ف)4
کیجا :میچکا بومِّه وومِّه هِههوا

نتّهههون تهههو بیهههری مِهههرِه

ب یههههر مِهه هرِه

ب یههههر مِههههرِه

ریکهههها د

ریکهههها د

ریکا :واوِه بومِه ِیرمِههه تِهرِه

کیجههها مِهههن ورمِهههه تِهههرِه

نیرمِهههه تِهههرِه

نیرمِهههه تِهههرِه

کیجههها د

کیجههها د
ف)5

کیجا :سیکا بومه ،وومِّه بابِههل

تههها نتّهههون بیهههری مِهههرِه

ب یههههر مِهه هرِه

ب یههههر مِههههرِه

ریکهههها د

ریکهههها د

ریکا :دوم بومِّه مِن ِیرمِه تِرِه

کیجههها مِهههن ِیرمِهههه تِهههرِه

نیرمِهههه تِهههرِه

نیرمِهههه تِهههرِه

کیجههها د

کیجههها د
ف)6

کیجا :ماه بومه ،وومِّه دِریو

تِههه غههرق بههون  ،بیههری مِ هرِه

ریکهههها د

ب یههههر مِهه هرِه

ریکهههها د

ب یههههر مِههههرِه

ریکا :سا ّی

بومِه ِیرمِه تِهرِه

کیجههها مِهههن خامِّهههه تِهههرِه

کیجههها د

ن یرمِهههه تِهههرِه

ن یرمِهههه تِهههرِه

کیجههها د

برِردان به پارسی
ف)1
دختر:آب میشومو به درون چاه میروم

تو نمیتوانی مرا به چنگ آوری

پسههر دسههت از مههن بهدار فولههم کههن)

پسهههر دسهههت از مهههن بهههدار

پسر :مشربه فدلو) میشوم و تو را میگیرم

دختر! تو را به چنهگ مهیآورم

دختر! از تو دست برنمهیدارم

دختر! از تو دسهت برنمهیدارم
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ف)2
دختر:آتش میشومو دروناجاقمیروم

دست به من بزنهی ،میسهوزی

پسههر! از مههن دسههت بههردار

پسههر! از مههن دسههت بههردار

پسر :انبر میشوم و تو را برمیدارم

دختههر! مههن تههو را میگیههرم

دختر! از تو دست برنمهیدارم

دختر! از تو دست بر نمهیدارم
ف)3

دختر :گوسفند میشوم و به بیابان میروم

سگ چوپهان تهو را میگیهرد فمیگهزد)

پسههر! از مههن دسههت بههردار

پسههر! از مههن دسههت بههردار

پسر:چوپانمیشوموتورابهچنگمهیآورم

دختر! من خواههان تهو هسهتم

دختر ،از تو دست برنمهیدارم

دختر ،از تو دسهت برنمهیدارم
ف)4

دختر :گنجشک میشوم و به هوا پرواز میکنم

تههها نتهههوانی مهههرا بگیهههری

پسهههههر ،از مهههههن دسهههههت بهههههردار

پسههر ،از مههن دسههت بههردار

پسر:باشهفقرقی،قوش) میشومو شکارت میکنم

دختههر ،مههن تههو را خواهههانم

دختههههر ،از تههههو دسههههت برنمههههیدارم

دختر ،از تو دست برنمیدارم

ف)5
دختر :مرغابی میشوم و به رود باب میروم

تههها نتهههوانی مهههرا بگیهههری

پسههر ،از مههن دسههت بههردار

پسههر ،از مههن دسههت بههردار

پسر :دام میشهوم و تهو را شهکار مهیکنم

دختر ،تهو را بهه دام میانهدازم

دختر ،از تو دست برنمهیدارم

دختر از تهو دسهت برنمهیدارم
ف)6

دختر :مهاهی میشهوم ،بهه دریها مهیروم

بخهواهی مههرا بگیههری ،غههرق میشههومی

پسههر ،دسههت از مههن بههردار

پسههر ،دسههت از مههن بههردار

پسر:تورماهیگیریمیشوموتوراشهکارمهیکنم

دختههر ،مههن طالههب تههو هسههتم

دختر ،از تو دست برنمهیدارم

دختر ،از تو دسهت برنمهیدارم

شایان ذکر است که این تصهنیف پیشهتر توسهط آقهای دکتهر حسهن
حجازی گردآوری و در مجله سخن سال دوم دی و بهمن  1324شهماره
 11و  12صفحه  871درج گردیهد ،در اینجها بها بهرهگیهری از زحمهات
ارزشمد ایشان و جلوگیری از فراموش شدن مناطرهای بیغ و غش و به
این زیبائی ،به شک نوین برای خوانندگی بها آهنهگ موسهیقیائی توسهط
نگارنده این سطور با افزودن مطالبی جزئی بر آن بازسازی شده است.
نظیر این گفتمان و منا ره با اندکی تفاوت در زبان گیلکی بهه شهرح
زیر نی ز موجود است که نشانگر نزدیکی مسیر تاریخ تحهوالت اجتمهاعی
این دو استان سرسبز و خرّم نسبت به هم میباشد ،چنین به نظر میرسد
که این منا ره بین دو عاشق فدختر و پسر) رد و بدل میگردد.
ترانهای مشابه از ِیالن

1

بلند کوله گردی ،زنهی مهرا سهنگ

منم بازی بُوم وزنهم تهرا چنهگ

تنههی بههازی ببههو زنههی مههرا چنههگ

منی مهاهی بهوم ،دریها فروشهم

تنههی مههاهی ببههی دریهها فروشههی

منی ماالفموال) بوم ،گیفتن تو آیهم

تنی ماال فموال) ببی .گیفتن من آئی
منههی ابههری بههوم ،بههر آسههمان شههم

تنی ابری بوی بر آسهمان شهی

منههی بههاران بههوم ،داخه تههو آیههم

تنی باران ببی داخه مهن آئهی

 - 1برگرفته از صفحه 66ه 65ترانههای محلی فساکنان گردنههای جنوبی دریای خزر) ه
الکساندر خود زکور ه ترجمه جعفر خمامیزاده.
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منی سهبزه بهوم ،زمهین جهور آیهم

تنی سبزی ببی زمین جور آئهی

منی گوسفند بهوم ،چهران تهو آیهم

تنی گوسفند ببی چران من آئی

منی در زن بوم ،بهه در زیهان شهوم

تنی در زی ببی به در زیان شی

منی ریسی بوم ،تی گوش درون شوم
برِردان به پارس
ی بلندی فتپه ،پشته) میگردی و مرا سنگ میزنهی
در باال ِ
من هم باز شکاری میشوم و به تو چنگ مهیزنم
اگههر تههو چههون بههاز شههکاری شههوی و چههنگم بزنههی
من چون ماهی میشوم و به دریا فرو میروم
اگههر تههو چههون مههاهی شههوی و بههه دریهها فههرو بههروی
من ماهیگیر میشوم و تو را به دام میانهدازم
اگههههر تههههو مههههاهیگیر شههههوی و صههههیدم نمههههائی
من چون ابری میشوم و به آسهمان مهیروم
اگههر تههو بههه شههک ابههری شههوی و بههه آسههمان بههروی
من مانند بارانی میشوم و در درونت نفوذ مهیکنم
اگههر تههو چههون بههاران شههوی و در درونههم رخنههه کنههی
من چون سبزه فگیاه) میشوم و از زمین به بهاال مهیآیم
اگر تو چون سبزه فگیاهی) بشوی و از زمهین رر بنمهائی
من چون گوسفندی میشوم و به چریدن تو میآیم

١

 )2-7کئی تکِ گردی گردی

اَتّا پیرِه زِنا بییِه ،اَتّا دِتِر شی بِدائِه دیرِ شهر ،اتّا سال بُگذِشهتِه وِنِهه دِل
کیجائِه وِسِّه تنگ بیِّّّّه ،راه دَکِتِه بوردِه کیجای سِرِه .اِتی که آبادی دور
بورده شالِ گیر دَکِتِه ،شال بَئوته :پیرزِنا کِجِه شونی؟
پیرزِنا بَؤتِه :شومِّه دِتِرون ،بََّخِرِم غازِ رون ،چاق بَهوِّم ،چِلِّهه بَهوِّم،
بییِم آقا شال مِرِه بَخِرِه ،شال وِرِه سَر هِدا
اِتی پیشتر بوردِه ،اَشِ گیر دَکِتِه .اَش بَؤتِه :کِجِه شونی؟ پیرهزِنا بَؤتِه:
شومِّه دِتِرون؛ بَخِرِم غازِ رون ،چاق بَوِّم ،چِلِّه بَوِّم ،بییِم ،آقها اَش مِهرِه
بَخِرِه ،اَش وِرِه سر هِدا.
اَتّی پیشتر بوردِه ،وِرگِ گیر دَکِتِه ،وِرگ بَؤتِهه :پیرزِنها کِجِهه شهونی؟
پیرزنا بَ ؤتِه :شومِّه دِتِرون ،بَخِرِم غازِ رون ،چاق بَوِّم چِلِّهه بَهوِّم ،بیهیِم آقها
وِرگ مِرِه بَخِرِه ،وِرگ وِرِه سر هِدا.
اَتّی پیشتر بوردِه پلنگِ گیر دَکِتِه ،پلنهگ بَئوتِهه :پیرزِنها کِجِهه شهونی؟
پیرزنا بَئوته:
شومِّه دِتِرون ،بَخِرِم غازِ رون .چاق بَوِّم ،چِلِّه بَوِّم.
بییِم آقا پلنگ مِرِه بَخِرِه ،پلنگ وِرِه سَر هِدا
اتی پیشتر بورده ،آقاشاهِ گیر دَکِتِه ،پادشاه بَؤتِه :پیرزنها کِجِهه شهونی؟
پیرزنا بَؤتِه:
شومِّه دِتِرون ،بَخِرِم غازِ رون ،چاق بَوِّم ،چِلِّه بَوِّم،
 - 1این روایت مازندرانی توسط مهندس باللی گردآوری و در مجله سخن درج شده بود که
اینک عیناً بدین دفتر منتق میشود.
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بییِم آقاشاه مِرِه بَخِرِه ،آقاشاه وِرِه سَر هِدا.
وِه بَیتِه بوردِه دِتِرون ،اونجِه دَیِّه ،اوِّل داماد و کیجا وِنِهه جها خَلِهخَلِهه
خار بینِه ،همین که چند روز بُگذِشتِه ،داماد و دِتِر اَتّا خِنِه همش داشهتِنِه،
وِنِه دَست ستوه دَر بِمونِه ،آخر کیجا بَپِرسهیه :جهانِ مهار ،چِهه ِشهه ِسهرِه
نَشونی ،مَگِر نَوینّی اِما هَمِش اَتّا دَر خِنِه دارمی؟ تا مَردی مِرِه طِالق نِدائِه،
تِه شِه بور شِه سِرِه ،مار که اینتا رِه بِشتوسِّه ،شه بِموئِن رِه وِنِه وِسِّه نق
هاکِردِه ،بَئوتِه :مِن جونِوِرای دَست ،نَتومِّه دَگِردِم .ایههان جونِهوِرون مِهرِه
پینِنِه فپی نِنِه).
کیجا بَؤتِه :مِن شِه مَردی رِه گمِّه تِه وِسِّه اَتّا گَتِه کَئی بیارِه و تِهرِه اون
کَئی دِلِه بِهلِه و اَتّا لُو بَزِنِه تِه بوری.
چاشتِ وَری که مَردی زمین سَرِ جا دَگِردِسِّه ،زِنها مهارِ سرگُذِشهت رِه
وِرِه بَؤتِه .مَردی بوردِه اَّتا گَتِه کَئی بیاردِه ،زَنمار رِه بِهشتِه وِنِهه دِلِهه ،وِرِه
سَر جِری اَتّّّا لُو بَزوئِه و بوردِه.
هفت تا آبادی دیا نَشی ،آقا پادشاهِ گیر دَکِتِه .آقا پادشهاه بَئوتِهه :ههوم.
کَئی تکِ گِری گِری .پیرزِنا رِه تِه نَدی؟ وِه بَئوتِه:
آقا پادشاه ،وِلّا نَدیمِه ،بِلّا نَدیمِهه ،حَمّهومِ عَهرِق نَدیمِهه ،دیهمِ زَر وَرِق
نَدیمِه ،قَلیونِ پِخپِخ نَدیمِه ،پِالی چِخ چِخ نَدیمِه ،اَتّا لُو بَزِن بِه مِن بُورِم.
آقا پادشاه اَتّا لُو بَزوئِه کَئیتک سَر جِری بوردِه.
اتی پیشتر بوردِه ،پلنگِ گیر دَکِتِه ،پلنگ وِرِه بَئوتِه:
هوم کَئیتَکِ گِریگِری ،پیرزِنا رِه تِه نَدی؟ وِه بَئوتِه:
آقا پلنگ ،وِلّا نَدیمِه ،بِلّها نَدیمِهه ،حَمّهومِ عَهرِق نَدیمِهه ،دیهمِ زَر وَرِق
نَدیمِه ،قَلیونِ پِخپِخ نَدیمِه ،پِالی چِخ چِخ نَدیمِه ،اَتّا لُو بَزِن بِه مِن بُورِم.
پَلِنگ وِرِه اَتّّّا لُو بَزوئِِّه کَئیتَک سَر جِری بوردِه.

اتی پیشتر بورده ،وِرگِ گیر دَکِتِه ،وِرگ وِرِه بَئوتِه:
هوم کَئیتَکِ گِریگِری ،پیرزِنا رِه تِه نَدی؟ وِه بَئوتِه:
آقا وِرگ .وِلّا نَدیمِه ،بِلّها نَدیمِهه ،حَمّهومِ عَهرِق نَدیمِهه ،دیهمِ زَر وَرِق
نَدیمِه ،قَلیونِ پِخپِخ نَدیمِه ،پِالی چِخچِخ نَدیمِه ،اَتّا لُو بَزِن بِه مِن بُورِم.
وِرگ وِرِه اَتّا لُو بَزوئِه ،کَئیتَک سَر جِری بوردِه.
اتی پیشتر بورده ،اَشّ گیر دَکِتِه ،اَش وِرِه بَئوته:
هوم کَئیتَکِ گِریگِری ،پیرزِنا رِه تِه نَدی؟ وِه بَئوتِه:
آقا اَشّ ،وِلّا نَدیمِه ،بِلّا نَدیمِه ،حَمّومِ عَرِق نَدیمِه ،دیمِ زَر وَرِق نَدیمِه،
قَلیونِ پِخپِخ نَدیمِه ،پِالی چِخ چِخ نَدیمِه ،اَتّا لُو بَزِن بِهه مِهن بُهورِم .اَش
وِرِه اَتّا لُو بَزوئِه کَئیتَک سَر جِری بوردِه.
اتی پیشتر بورده ،آخِرِ سَر ،شالِ گیر دَکِتِه ،شال بَئوتِه:
هوم کَئیتَکِ گِریگِری ،پیرزِنا رِه تِه نَدی؟ وِه بَئوتِه:
آقا شال ،وِلّا نَدیمِه ،بِلّا نَدیمِه ،حَمّومِ عَرِق نَدیمِه ،دیمِ زَر وَرِق نَدیمِه،
قَلیونِ پِخپِخ نَدیمِه ،پِالی چِخ چِخ نَدیمِه ،اَتّا لُو بَزِن بِهه مِهن بُهورِم .آقها
شال باوِر نَکِردِه ،کَئیتَک رِه بَئیتِه بِنِه بَزوئِه ،کَئیتَک بِشکِستِه ،پیرزِنا وِنِهه
دِلِ دَر بِموئِه ،شال وِرِه هِماسِّه ،پیرزِنا بَئوتِه :جانِ شال ،مِهرِه بَهوِر حَمهوم
غُس هادِه بَخِر.
شال وِنِه بَئوت رِه قبول هاکِردِه ،شال وِرِه بَوِردِه حَموم تینک ،بَئوتِه:
اینجِه باخِس ترِ نکشن .مِن شومِّه غُس کمِّه اِمِّه ،شهال کهه تینک َسهر
باخِتِه ،وِه داغِ کَلِهن رِه دَکِردِه شالِ چِشمِ دِلِه ،شهال کِهه بهوردِه بَپِّهرِه وِرِه
بَئیرِه ،دَکِتِه تینک تَشِ دِلِه .پیرزِنا بَتته بورِه شِه سِرِه.
برِردان به پارس
پیرزنی بود ،یک دخترش را دور از شهر ]خود بهه شهوهر داد .یهک
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سال گذشت و دلش برای دختر تنگ شد ،به راه افتاد تا بهه خانهه دختهر
برود ،همین که از آبادی بیرون آمد ،گیر شغال افتاد ،شغال گفت« :پیرزن،
کجا میروی؟و پیرزن گفت« :می روم نزد دخترم ،ران غاز بخورم ،چاق و
چله بشوم ،بیایم آقای شغال مرا بخوردو شغال او را رها کرد.
کمی پیش رفت ،گرفتهار خهرس شهد ،خهرس گفهت« :پیهرزن! کجها
میروی؟ پیرزن گفت :می روم نزد دخترم ،ران غاز بخورم ،چهاق و چلهه
بشوم ،بیایم آقای خرس مرا بخورد ،خرس او را رها کرد.
کمی پیش تر رفت ،گرفتهار گهرگ شهد ،گهرگ گفهت« :پیهرزن کجها
میروی؟و پیرزن گفت« :میروم نزد دخترم ،ران غاز بخورم ،چاق و چله
بشوم ،بیایم آقای گرگ مرا بخوردو گرگ او را رها کرد.
کمی پیش تر رفت ،گرفتار پلنهگ شهده پلنهگ گفهت« :پیهرزن ،کجها
میروی؟و پیرزن گفت« :می روم نزد دخترم ،ران غاز بخورم ،چاق و چله
بشوم ،بیایم آقای پلنگ مرا بخوردو ،پلنگ او را رها کرد.
کمی پیشتر رفت ،گرفتار آقاپادشهاه فشهیر) شهد ،آقها پادشهاه گفهت:
«پیرزن کجا میروی؟و پیرزن گفت« :می روم نزد دخترم ،ران غاز بخورم،
چاق و چله بشوم ،آقا پادشاه مرا بخوردو ،آقا پادشاه او را رها کرد.
او تاخت و نزد دختر رفت ،آنجا ماند ،اول داماد و دختر او را بسهیار
گرامی داشتند .همین که چند روز گذشت ،داماد و دختر که همهان یهک
اتاق را داشتند ،از دست او به ستوه آمدند .آخر دختر پرسهید ،مادرجهان
چرا به خانه خودت نمیروی؟ مگر نمیبینی که مها همههاش یهک اتهاق
داریم! تا شوهرم مرا طالق نداده به خانه خودت برگرد .مهادر کهه چنهین
شنید واقعه را برای او نق کرد و گفت من از دست جهانوران نمیتهوانم
برگردم ،این جانوران در پی من هستند.

دختر گفت :من به شوهرم می گویم برای تو یک کدوی بزرگ بیاورد
و ترا در توی کدو بگذارد و یک لگد بزند تا بروی.
غروب که شوهر از سرِ زمین برگشت ،زن سرگذشت مادر را برای او
گفت ،شوهر رفت و ی ک کدوی بزرگ آورد و مادرزن را در آن گذاشت
و در سرازیری یک لگد به آن زد و فکدو) رفت.
هنوز آبادی پیدا نشده بود که گرفتار آقاپادشاه ]شیر شهد ،آقاپادشهاه
گفت« :هان ،ای کدوی غلطان ،پیرزن را ندیدی؟و او گفت« :ای آقاپادشاه،
واهلل ندیدم ،باهلل ندیدم ،به عرق حمهام فقسهم) ندیهدم ،بهه روی زرورق
ندیدم ،به پخپخ قلیان ندیدم ،به چخ چخ پلو ندیدم ،یک لگد بزن ،بگهذار
بروم.و پادشاه ،یک لگد زد و کدو سرازیری رفت.
کمی پیشتر رفت ،گرفتار پلنهگ شهد ،پلنهگ بهه او گفهت «ههان ،ای
کدوی غلطان! تو پیرزن را ندیدی؟و او گفت« :واهلل ندیدم ،باهلل ندیدم ،به
عرق حمام فقسم) ندیدم ،به روی زرورق ندیدم ،به پخپخ قلیهان ندیهدم،
به چخ چخ پلو ندیدم ،یک لگد بزن ،بگذار بروم.و آقا پلنگ ،یک لگهد زد
و کدو سرازیری رفت.
کمی پیشتر رفت ،گرفتار گهرگ شهد ،گهرگ بهه او گفهت «ههان ،ای
کدوی غلطان! تو پیرزن را ندیدی؟و او گفت« :واهلل ندیدم ،باهلل ندیدم ،به
عرق حمام فقسم) ندیدم ،به روی زرورق ندیدم ،به پخپخ قلیهان ندیهدم،
به چخ چخ پلو ندیدم ،یک لگد بزن ،بگذار بروم.و آقا گرگ ،یک لگهد زد
و کدو سرازیری رفت.
کمی پیشتر رفت ،گرفتار خرس شد ،خهرس بهه او گفهت «ههان ،ای
کدوی غلطان! تو پیرزن را ندیدی؟و او گفت« :واهلل ندیدم ،باهلل ندیدم ،به
عرق حمام فقسم) ندیدم ،به روی زرورق ندیدم ،به پخپخ قلیهان ندیهدم،
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به چخ چخ پلو ندیدم ،یک لگد بزن ،بگذار بروم.و آقا خرس ،یک لگد زد
و کدو سرازیری رفت.
کمی پیشتر رفت ،گرفتار شغال شهد ،شهغال بهه او گفهت «ههان ،ای
کدوی غلطان! تو پیرزن را ندیدی؟و او گفت« :آقای شهغال! واهلل ندیهدم،
باهلل ندیدم ،به عرق حمام فقسم) ندیدم ،به روی زرورق ندیدم ،به پخپخ
قلیان ندیدم ،به چخ چخ پلو ندیدم ،یک لگد بزن ،بگذار بروم.و
شغال باور نکرد و کدو را گرفهت و بهه زمهین زد .کهدو شکسهت و
پیرزن از میان آن کدو درآمد .شغال آ ن را چسبید .پیرزن گفت« :ای شغال
جان ،مرا به حمّام ببر ،بشوی و بخورو شغال گفته او را قبول کرد .شغال
را به سر تون حمام برد .گفت اینجا بخواب که تو را نکشند تا من بهروم
غس کنم و بیایم.
چون شغال سر تون حمام خوابید ،او خاکسهتر داغ در چشهم شهغال
ریخت .همینکه شغال آمد بپّرد و او را بگیرد ،در میان آتش تون افتهاد و
پیرزن به تاخت به خانه خود رفت.

 )2-8لمچوخا تنگهتنگه
روایت و جریان بازی «لمچوخا تنگهتنگههو کهه دو بخهش میباشهد،
بدین قرار است که در اکثر ماه های رمضان ،در گذشهتۀ نهه چنهدان دور،
نوجوانان ،جوانان و حتی بعضهی از بزرگسهاالنِ ههر محلّهه ،بهه شهک
گروهی دور هم گردمی آمدند و یک نفر را در بین خود به عنوان «مهارّهو
فمادر بازی ،رئیس بازی) یا رهبربازی برمیگزیدند و او نیهز ههر یهک از
مصاریع شعرگونه این بازی را که در زیر خواههد آمهد ،بها صهدای بلنهد
میخواند .بقیه گروه حاضر نیز با فریادی رسا و صهدایی بلنهد بها تکهرار
«های هایو به وی پاسخ میدادند .ایهن هایههای گفتنهها بهه منزلهه دَم
گرفتن و پی آری آنان بود ،این عمه اکثهراً در حهال حرکهت و عبهور از
کوئی به کوی دیگر انجام می شد و گاه ممکن بود به شک کاروان بزرگی
نیز از مح خود به مح دیگر مراجعه نمایند و با همبازیهای آن محه
با هم بیامیزند ،به این ترتیب کاروان بزرگتری تشکی میشد .مدتی این
بازی ادامه مییافت سپس به بازیهای دیگهر مشهغول میشهدند .گهاهی
ممکن بود که به هنگام بازی بین بازیکنان دو محله ،به علت دو دستگی

1

م نازعه و دعوای سختی با یکدیگر داشته باشند یا مثالً در گهزینش مهارّه
فمادربازی) اختالف سلیقه پیدا میکردند فدر بین دو گروه و یا هر گروه)
چنین برخوردی پیش میآمد .این بازی دارای دو بخش است.

 - 1به اصطالح نزاع حیدری و نعمتی که مدتی بین گروه صوفیان و دراویش معمول بود.
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الف) بخش نخست بازی
مارّه یا رئیس بازی با صدای بسیار بلند میگوید :لم چوخا تنگه تنگه
بقیه بازیکنان یا شاگردان با فریاد رسا پاسخ میدادند :های های

مارّه (استاد بازی)

پاسخ بازیکنان (واِردان)

ِ چوخا ( 1مچ ا) تنگِهتنگِه

های های

بِرابِری هو ونگِه

های های

هر ک

نیایه بازی

ِور پدر قاطرچ
قاطرچ

لهِه 2دارنِه

های های
های های
های های

زنِ ب رُرضِه دارنِه

های های

تا کمِر ِیسه دارنه

های های

کیجاَون رِه ورده دارنُُِه

های های

کیجاَونِ ینِِ وِلوار

های های

پاَین ،باال قلِِکار

های های

ِ - 1چوخا :لَم کوتاه شده لَمِه یعنی نمد ،چوخا :نوعی پارچه دستباف بسیار ضخیم و محکم
وی ه مازندران است که بیشتر مردم کوهستانی ،چوپانان و گالشهای آن سامان برای جلوگیری
از سرما به وی ه در فص زمستان میپوشند .میرزا تقیخان امیرکبیر در دوره کوتاه صدارت
خود برای عدم خروج ارز از کشور ،دستور داده بود که ارتش برای لباس سربازان از شال
چوخا استفاده نمایند ،چنانکه حسین ملکی در بخش اصالحات میرزا تقیخان امیرکبیر
مینویسد ...« :شال چوخای مازندران طوری تکمی شده که برای لباس سربازان بسیار به کار
میخوردو کتاب زندگی میرزا تقیخان امیرکبیر ه چاپ ششم  1355ه انتشارات ایران ه
صفحات  114و .115
 - 2ممکن است که ] [...یا زن دیگر نیز تصوّر شود.

ها سِ سِ و ها کیش کیش

های های

تیز ] [...به رلیخانِ ریش

های های

رلیخانِ دوشِ ایِه

های های

رِک رِک 1کِرده وِه ویِه

های های

همه ِِتِنِه وِه کییِه؟

های های

ما انِِ 2تِه مِه وییِه

های های

ما انِ ] [ ....

های های

دست نزِنین وِسینه

های های

هل زِ ِکا 3بکِردِه

های های

ما ان ریکا بکِردِه

های های

هل تِت  4بکِردِه

های های

ما ان ن ن بکِردِه

های های

برِردان این بخش
استاد

واِردان

لباس چوخای نمدی تنگ است ،تنگ

های های

از دور صدای بانگ و فریاد به گوش میرسد

های های

هر کس نیاید به بازی

های های

گور پدر قاطرچی

های های

 - 1رک ،رک :صدای کشیدن پا به زمین به هنگام راه رفتن.
 - 2ما ان :ماه جهان فنام زن).
 - 3زِ ِکا :میوه تازهرسته آلوچه یا گوجهسبز که پس از ریختن گلبرگها هویدا میشود.
 - 4تت  :شکوفه.
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قاطرچی للهه فنِی) دارد

های های

زن بیعرضه دارد

های های

گیسوی بلند تا کمرش دارد

های های

با دختران وعده فقرار) دارد

های های

شلوار پای دختران،

های های

پائین تا باال قلمکار است

های های

های سگ سگ و های کیش کیش

های های

تیز ] [...به ریش علیخان

های های

پارویِ دوش ،علیخان

های های

رک و رک میکرد و میرفت

های های

همه میگفتند :این کیست؟

های های

«ماهجهانو میگفت :شوی من است

های های

به ]  [ .....ماهجهان

های های

دست نزنید که میترکد فپاره میشود)

های های

آلوچه غوره کرده

های های

ماهجهان پسر زائیده

های های

آلوچه شکوفه کرده

های های

ماهجهان نینی زائیده

های های

شرح کوتاه بخش نخست
تا اینجا یک دوره از بازی به پایان میرسد .این بخش مربوط به پیوند
زناشویی علیخان ،قاطرچیِ صاحبزلف و گیسوی بلند با ماهجهان است.
چنان که در بخش دوم خواهد آمد ،گویا پدر ماهجهان قبه از زناشهوئی

وی از جهان رخت بربسهته بهود و او گرفتهار نامردیهها و ناروائیههای
نامادری شده بود.
باری ،در این بخش آمده است که قهاطرچی فعلیخهان) کهه گیسهوی
بلندی تا حدّ کمر داشت ،همسر خویش ،ماهجهانِ یتیم را به علهت عهدم
توجه به ارزش همسر و هنگام باردار بودنش ،بیعُرضه خطاب میکهرد،
بنابراین با دخترانی که شلوار قلمکار داشتند ،وعهده و قهرار میگذاشهت.
مجری در این بخش و در این حالهت و موقعیهت نهاروای علیخهان ،بهه
عنوان کیش دادنِ سگ ،1که در حقیقت هدفاش هشهیار و آگهاهی دادن
است ،علیخان لعنتی را با سبّ و نفرین که تیز بهر ریشهش بهاد! تهوهین
میکند ،علیخان که پارو بر دوش ،رک رک میکرد و میرفهت ،بیننهدگان
میپرسیدند که این مرد کیست؟ ماهجهان کهه همهراه شهوهرش میرفهت
برای حفظ آبرو پاسخ میداد :که این مرد شوهر من است .ماهجهان که در
این هنگام صاحب نوزاد شده و برابر قانون طبیعهت ،پسهتانش پُرشهیر و
برجسته شده بود که اگر دست بدان میخورد ممکن بود بترکد ،لذا استاد
بازی هشدار داده بود که در این زمینه اشتباهی رر ندهد.
ب) بخش دوم بازی
بِچامه ان ،بِچامه ان

های های

رلهه ُِلِ خِهههرزا مِه

های های

تِ ِنگِهه تههش هِههدامِه

های های

 - 1در گذشته اکثر مردم به وی ه دامداران ،باغبانان و ...برای حفا ت و نگهداری وسای
زندگی خود از سگهای نگهبان استفاده میکردند و به محض بروز و احساس خطر ،سگ و یا
سگها را به برعلیه متجاوز کیش میدادند که بترسد و از تجاوز منصرف شود.
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کوتِههر رِه رم هِههدامِه

های های

کوتِههر بوردِه خا ِ سر

های های

کِز ی  1بزو نههها ِ سر

های های

خاک بِه خُردِه مهارِ سر

های های

خُردِه مهههارِ غُهرغُری

های های

وگ رِه بِشتِهه القِههل

های های

وگ بیه بِهههرمِه ِله

های های

بوردِه وِه وههاهِ پله

های های

واه بؤتِه هآنِ خهاخِر

های های

مِرِه نزِن وهونِ کِهمِّه

های های

کهر2اسیِ دیوون 3کِمِّه

های های

کهر اسیِ نها ِِِ 4ههرِه

های های

مِهرِه بههوِر تهها سِهرِه

های های

کهر اسیِ یها ِ قهاربون

های های

5

های های

الریههجون کُشهته اِنِهه

های های

کاغههذ نههِوِوته اِنِههه

های های

مِههرِه بوِر الریههجون

 - 1کز ی  :چلغوز ،فضله پرندگان و مرغ خانگی.
 - 2کهر :اسب قهوهای رنگ ،سرر مای به سیاهی.
 - 3دیوون :دیوان ،عدالتخانه ،دادگاه.
 - 4نا  :نع .
 - 5الر ون ،الریجون :الریجان منطقهای کوهستانی و خوش آب و هوا که از ییالقات آم
میباشد ،در بین راه تهران و آم واقع است.

دیههاره

های های

کاغِههذِ تِهه

رلِ سهههه ّا 1نِ هههاره

های های

مها ان ان ،تِهه بهِالره

های های

برِردان به پارس
چائیدم جانم ،چائیدم

های های

خواهرزاده علیگ فعلی قاطرچی) هستم

های های

تفنگ را آتش کردم

های های

«کبوترو را رماندم

های های

کبوتر پرید روی شاخه

های های

روی بالکن فضله فچلغور) افکند

های های

خاک بر سر نامادری

های های

نامادری غرغری

های های

غورباغه را در تاوه نهاد

های های

قورباغه هقهقکنان گریان شد

های های

به نزد شاه فبزرگتر) خود رفت

های های

شاه گفتش خواهر جانم

های های

«مرا مزن ،فریاد میکشمو

های های

در گلدسته فمنار) مرجان ففریاد میکشم)

های های

با اسب کهر به دیوان میروم

های های

 . 1س ا ن ار (ساقن ار ،س ّارنپار) :ساختمان دو اشکوبه ای چوبی بود که اشکوب نخست آن
بدون پوشش دیوار و حصار و اشکوب دوم آن اتاق دلگشائی بود که برای استراحت و
نشیمنگاه مورد استفاده قرار میگرفت .گاه در کوی و برزن عمومی برای گردهم آئی و انجام
مراسم مذهبی توسط مردم ساخته میشد.
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کهر ،قربان نع تو

های های

مرا به منزل برسان

های های

کهر ،قربان یال تو

های های

مرا ببر به الریجان

های های

از الریجان کشته میآید

های های

کاغذ نوشته میآید

های های

نوک کاغذ نمایان است

های های

روی علم سقّانپار

های های

«ماه جهان جان فدای توو ]نوشته شده در نامه

های های

شرح کوتاه بخش دوم
در این بخش متثسفانه پیوند مطالب ،برابر آنچه به دستم در سالهای
دور رسیده از هم گسسته شده ،به نحوی که برداشت واقعیت و مفهاهیم
مربوط را دشوار مینماید؛ مثالً در آغاز کار خواهرزاده علیگ فعلیخهان
قاطرچی همسر ماهجهان) پدیدار می شهود ولهی ناگههان و بالفاصهله ،در
حین شکار کبوتر ،نامادری ناسازگار مورد توجه قرار میگیرد و نیز معلوم
نیست قورباغهای که در تاوه قرار میگیرد ،کنایهه از چهه کسهی اسهت و
سپس معلوم نیست آنکس که به نهزد شهاه فبهزرگ خهویش) مهیرود و
درخواست میکند که چون بیگناه است مورد تنبیه واقع نشهود کیسهت؟
این شخص که اسب کهر هم دارد ،پس از رهایی ،به علت عهدم اعمهال
تنبیه ،مرکب خود را به سوی الریجان هدایت میکند امّا متوجّه میشهود
نامه ای که از جانب آن دیار رسیده و در باالی عَلَم سهقَانپار محلّهه قهرار
گرفته و نوک آن کاغذ هم در بیرون از پاکت نمایان اسهت ،نمایهانگر آن

است که که در الریجان ،جنگ و نزاعی درگرفته ولی سرانجام مشهخص
نیست که چه کسی می خواهد فدای «ماه جهانو همسر علیخان شود ،آیها
علیخان که در پیش ،از وی بدگوئی میکرده ،از کهرده خهویش پشهیمان
شده و نسبت به وی ابراز عشق و عالقه وی ه مینماید؟
در پایان ،دور نیست که ابیاتی از البهالی مطالب به دست آمهده بهاال،
ساق ط شده باشد ،چنانکه در بعضی از نقاط مازندران ،عبارات زیر پس از
افکندن قورباغه به تاوه آشپزی و رهائی آن ،چنین آمده است:
اِسپِههه پِال پِهلِ رو

هایهای

مِه داُ بِه تِه دِ ِ رو

های های

یعنی پلوی سپید فبدون ترکیب با سایر قاتق) روی پ اسهت .فههای
ه ای) و داغ بر دل تو باد! فهای های)

 )2-9ساربان الری و حُجره خاتون
برابر مشهور بین دو دلداده نور و کجوری «سهاربان الریو و «حجهره
خاتونو دماونهدی گفتمهان و منها ره یها پرسهش و پاسهخی رد و بهدل
می شود .غرض و هدف ساربان الری از ارائه ابیات زیرین این است کهه
آیا حجره خاتون وی را میپسندد و میخواهد یا خیر؟
وهههتِر داوهههتمه ،هکِردمِهههه قِوهههار
ه تههها ِ
سههوار
شههند زانههو بههزن ،تِههرِه بههوُُِّّم ِ
وه هه هههوی کِنهههار
ههههلِه رِه ِیرمِهههه مِهههن ِ
اِسهها کههه چهه

وههه ههو و کِتههار
دِمّههه ِ

حُجههره مِههه حُجههره ،آمههه حُجههره خههاتون
مِههرِه قبههو نههارن تِههه چِههشِ قههاربون؟
***
هفت نفر شتر داشهتم کهه آنهها را فبهار زدم) و قطهار کهردم
ای صندل فنام شتری است) زانو بزن فخم شو) سوارت شوم
نی فساز موسیقائی برای راندن شتران) را به کنار ههم مهینهم
اکنون که آن را به لب و چانهام میچسبانم فبرخورد مهیدهم)
حُجههره! حُجههره مههن! وای حُجههره خههاتون مههن!
مهههرا نمی پهههذیری؟ قربهههان چشهههمت شهههوم؟
آری ،ساربان الری به وسیله موسیقی که در تمام جانداران و حتی در
رشد گیاهان اثر درخشانی دارد و از دیرباز و اکنون ،برای معالجه بیماران

روانی مورد توجه بوده و می باشد ،برای حرکت شتران و نیز تثثیر آهنهگ
دالرام «نیو در حجره خاتون ،آن ساز را مینواخت تها بهه نتیجهه مثبهت
جهت نی به وصال دلداده خوش فائق آید.
اما پاسخ حجره خاتون به ساربان الری
ساربون ،سههاربونم مسهتِه چههاروِدار

وخت که ِوتِر رِه تو بههون ِسهوار

ِکلِه (ک ِل ) کنههار [.....]،رِه یههاد بیههار

لِله ولوار
مه سوغات ره هاَیرِ ِ ،

سههههاربان ،ای سههههاربان! ای چههههارودار سرمسهه هت!
هنگامی که به عزم سهفر بهه شهترت سهوار میشهوی
]  [.....کنار جویبار فیا کنار اجاق خانهه) را بهه یهاد بیهاور
برای من هم شلوار گ دار به سوغاتی خریهداری کهن
***
برابر مضمون بیت باال ،حجره خانم در برابر درخواست یهک شهلوار
گ دار و شاید مخملی که ساربان الری به عنوان سوغات بهرایش هدیهه
کند برای وصلت به وی رضایت میدهد.
میگوینههد کههه سههاربان الری اشههعار و ترانههههائی بههه گههویش تبههری
میسرود و برای معشوقهاش ،خجره خاتون میفرستاد و چون مطلهوبش
نیز از طبع شعر برخوردار بود ،به همان شهیوه و گهویش بهه دادن پاسهخ
ترانهها میپرداخت .ترانههای یاد شده نمونهای از آن سرودهها میباشد و
یا اینکه از دیدگاه دیگر ،تمامی اشعار اثر طبع و ذوق ساربان الری است
که حتی پاسخ حجهره خهاتون را نیهز پهس از دریافهت بهه قالهب شهعر
میریخت و یا شاعر دیگری به این کار میپرداخت.
به هر حال چون تاریخچه و ستد مدوّن و مهتقن از وضهع زنهدگی و
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معاشقه این دو دلداده در دست نیست ،تنها از گفتهار و اشهعار سهینه بهه
سینه ی اه ذوق استفاده به عم آمهده کهه در موقعیهت خهود دلنشهین،
شورانگیز و بیشائبه میباشد.
با این تفاصی گرد آورنده را نظر بر این است که دشهت الر دیگهری
در جوار دماوند هم هست که آن شهر نسبت به الری که به نور منسوب
میباشهد نزدیههکتر و در آن صهورت ارتبههاط آن دو عاشهق میتوانسههت
آسانتر باشد .فالعهدة علی الراوی).

 )2-١0اینک را ،اونک را
بازی این ی

را ،اون ی

را

را ،اونِهه

را

این یک را ،آن یک را

درزن زمههه ِیههلِ

را

سوزن زنم ،گیلک را

اینهههِ
ِههیلِ

مهردِ ِههوونِه

گیلک مردی جوان است

راه و روش کهههتونه؟

راه و روش کدام است فکتان است؟)

کهههتون حها ههیونه

کتانِ حاجیان است

حا ه بههوردِه اِردو

حاجی رفته اردو

اِردو کِههههنارِه اِنِههه

اردو از کنار میاد

وهههاه با نِه ارِه اِنِهه

شه با نقاره میاد

وهاه خهانِِِ تهبریزی

شه خانم تبریزی

انگووتاره نلرزی

انگشتها را ملرزان

کت کتِه ،کتله کتِه

بارهفحصار) هست در هیزم است

کتل پِشت ومله کتِه

روی هیزم جعبه است

ومِلِه ممیج

جعبه مویز فجعبه کشمش)

تل تمِش (تل تمشت)

خار تمشک

ینگِه ( ینِ ره) بکِش

پا را بکش

چند نکته پیرامون این بازی
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در کتاب «فرهنگ عامیانه مردم ایرانو صادق هدایت بخشی از این بهازی
به صورت زیر آمده است:
را

ا

را د

ِیل

کناره داره

بر سنِ بزن ِیل

را

واه ن اره داره
انگشترش بلرزی

واه خانِ تبریزی

طری ه این بازی مانند بازی «اتل مت توتو هههِ ،ههابِ /ههاو حسههن
کوتو ه» است .چنانکه در همان کتههاب ارهنههِ رامیانههه ،بدینِونههه
آمده است:
«روی پای بچّهها زده ،این ترانه را میخوانند و هر کهدام بهه نوبهت،
پایشان را کنار میکشندو کسی که پایش بماند ،باخته است.

1

این بازی به روش زیر نیز تنظیم و ساخته شده اسهت ،منتهها کلمهه
«دگمهو نشان میدهد که ساختار آن تازگی دارد.
دُِمه دُِمه ،و ِه دُِمِه

دگمه دگمه ،دگمۀ کج فاریب)

اُو تِههالمِه

خروس آبیام فنوعی پرنده دریائی)

پیهههرزامه

پیرزادهام فیا زاده بعدی هستم)

هپل هپوک

هپلی هپوک فخ و بیعق )

دِ پل پوک

از هر دو سو ،پوک ]هستم

تههل تمِههش

خار تمشک

ینِ رِه بکِش

پا را بکش

 - 1کتاب «فرهنگ عامیانه مردم ایرانو صادق هدایت چاپ چهارم ه نشر چشمه ه صفحه
.183

 )2-١١هزلیاتی در شعر تبری
ن ل از کتاب کنزاالسرار مازندران چاپ دارا سلون پترزبورگ روسیه
یههارم چههو سههرکتین 1نشههیند

ای کاش به مهها قههرین نشههیند

یار من که بر سر کرتبندی کشتزار فیها کنهده) مینشهیند
ای کههههاش همقههههرین مهههها مینشسههههت
***
ِِشتِ کمههر تههو روههته ههان

دوُ تلههِ 2تههو آب حیههوان

3

دور کمهههر تهههو رشهههته جهههان مهههن اسهههت
دوغ ههرف کرهگیههری تههو ،آب زنههدگانی مههن اسههت
***
هر دسته و و 4کههه تههو ببنههدی

ا دارد اِر کههه تههو بخنههدی

هههر دسههته ای کههه از پیچههک درختههی بههه بنههدی
برازنههده اسههت کههه بخنههدی و شههادمانی کنههی
***

 - 1کتین (کتیِ) :کرتبندی زمین .کنده درخت.
 - 2تلِ ف :) Telemرف چوبی توگود که ماست را در آن میریزند و به وسیلهای کوبنده ،در
آن میکوبند و کره و دوغ میگیرند.
 - 3آب حیوان :آب زندگانی؛ میگویند خضرِ پیامبر ،بدان آب رسید و از آن نوشید و عمر
جاودان یافت.
 - 4و و :نوعی عشقه و پیچک وحشی است که بر درختان جنگلی مازندران میپیچد ،که آن را
میچینند و بستهبندی میکند و برای چهارپایان اهلی میبرند.
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هله کِل  1از کِرِ  ،2دِر بههار

ویرین

خویش کههرده ااهههار

نیشههکر ،بههار دیگههر از درون آغهه چهارپایههان
شهههیرینی خهههود را آشهههکار نمهههوده اسهههت
***
حلوا ِند ه 3بههه وِههت ارسههنِ

از بهر تو میزند به سههر سههنِ

حلههوا گندلههه فشههیرینی حلههوائی) از شصههت فرسههنگی
برای تناول تهو ،بهر سهر خهود سهنگ میزنهد
***
و  4آمههد و بُههرد چینکهها 5ره

مر آمد و زد چه ِ 6وکهها 7ره

عقهههاب طالئهههی آمهههد و جوجهههه را ربهههود
مار آمد و پای لکلک سپید را زهرآلهود نمهود
***
از چست و چابک چههه زیکه

۸

ارزنهههد روهههید اُو چلیکه ه

در چهههابکی ماننهههد پرنهههدهی ز یهههک هسهههتی
 - 1لهه کل  :نیشکر
 - 2کِرِ  :آغ چهارپایان اهلی مانند گاو و گوسفند ،برگ نیشکر را برای خوراک چهارپایان
اهلی میچینند و برای تغذیه آنها ،در آغ میریزند.
 - 3حلوا ِند ه  :نوعی شیرینی حلوائی است از آرد برنج و شکر ،که بیشتر در جشنهای سنتی
به وی ه در جشن «تیر ماه سیزّه شوو مصرف میشود.
 - 4و  :نوعی عقاب زریّن است.
 - 5چینکا :چیندکا :جوجه.
 - 6چ  :پای بلند.
 - 7وکا :نوعی لکلک سفید فآبی) که بزرگتر از غاز است.
 - 8زی  :نوعی پرنده از گروه گنجشکان و اندکی از گنجشک کوچکتر است .آن را در کاشان
ونجوسک میگویند .که گویا همان سسک باشد.

فرزنهههد دالور و رشهههید اُو چلیهههک 1هسهههتی
***
یس ه
ِ

بههه میههان باکِلِههه ههار

راوههق وههده باکِلِههه تِتهه رِه

چِشم

بزو وههمع ،پههاپِل رِه

بنوسته تشه  ،تشه کله ره
به شکوفه آن عاشق شده است.

حهلزون در میان کشتزار باقال،
شمع به پروانه چشمک زده است

سیخول النه خود را اندوده است

2

***
دربموَههه ارمج ه  3،زِ سههوراخ

بههاالی کتهه نشسههته ِسههتاخ

مغههز سههر او وِ وِ هه  4کههرد

ِ کهوِز 6رِه انگله کههرد
وگ 5کِن ِ

جوجهتیغی از سهورار فالنهه) خهود بیهرون آمهد
گسهههتاخانه بهههاالی تیهههغ نشسهههته اسهههت
غورباغه پشت الکپشت را انگولک کرد.

مخ او جنبش خورد:

***
ت و ههو وههد
ریههد آمههد و وقه ِ

ایّههام وههکواه هلهه وههد

ود

پشهه انجله وههد
رونق دههِ ّ

ش را همه پُر زِ ِو ج

7

عیههد آمههد و هنگههام جنههبش و حرکههت شههد

 - 1اُوچلی  :نوعی پرنده کوچک و ماهیخوار که با چابکی وی ه ماهیها را در تاالبها شکار میکند.
 - 2یس  :حلزون .تش  :خارپشت ،سیخول تش کل  :النه خارپشت ،سورار خارپشت
 - 3ارمج  :جوجهتیغی.
-4و

و

فول ولی) :جنبیدن ،جنبش خوردن فکجکی)

 - 5وک فبک) :غورباغه
 - 6کوِزفکُبز) :الکپشت ،سنگپشت.

ِ - 7و ج ِ ،و

 :گ پامچال.
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هنگام شکوفا شدن درخت آلوچه شهد
بیابان پر از گ پهامچال شد
درخت انجیلی به پشهها رونق بخشیده
***
رگ و کلهههر و اِه

و اِاههرا

1

ااراختههههه قامههههت د آرا

لهههههههرگ ،کلههههههههو ،بیهههههههد و افهههههههرا
قد و باالی دل آرای خویش را برافراختنهد فبلنهد کردنهد)
***
بر متری (متل ) متهها 2هههزار ت سههین

کز وی وده کارِ بیشه رنگههین

درود بر گیاه متری متا فمتلی متا) که بیشه را رنگین کرده است.
***
آید بههه مشههام وِههت ارسههنِ

بویِ خوشِ انازای زو نِ

3

از شصت فرسنگی ،بوی خوش و جانفرای زولنگ به مشام میرسد.
***
ِیههرم ِههلِ نسههترن ببههوَ

بوی خوش پلهِ ،4از چه ههوَ

چنانچهه بههوی خههوش گه نسههترن را بههه بههوئی
چگونه در جستجوی بوی ناخوش آقطهی میشهتابی؟
***
 - 1رگ ،کلهو ،ا

(بید) ،اارا :از انواع درختان جنگلی مازندران هستند.

 - 2متری متا ،متل متا :نوعی گیاه وحشی است.
 - 3زو نِ ،ز نِ :نوعی سبزی خودرو و خوشبو است که در تهیه و پختن خوراکیهایی
مانند کوکو ،آش و پلو به کار برده میشود.

 - 4پلِِ ،پلهِِ ،پلیِ :نوعی آقطی و گیاهی وحشی است.

ن خوش و شوت زنجلی  3اسههت

هر ای که کُن ُد  1و وی  2اسههت

هر جا که درخهت ازگیه و زالزالهک وحشهی باشهد
آهنگ زیبا و آوای خوش چرر ریسک برپها میشهود
***
6

کوماج 4و کلیچه ،5نههون ِنههداک

ک

هکش

7

و آوکن ساک

۸

در این بیت از :نان کماج ،کلوچه ،نان ذرت ،نوعی خورشت کهدو و
خورشت سنتی ساک ،نام میبرد.
***
ذّات هان اِر هلیِ (حلههیِ) اسههت

ااضل [بهتر] ِز هلیِِ ،ههو بِتههیِ اسههت

اگر هلیم فحلیم) از لذات جههان بهه شهمار اسهت
شههههکمبه گههههاو بههههر آن فضههههیلت دارد
***
تههه دوههتِ کنههارِ بیههو

دار

9

هر خوو او چو ز ههد د دار

 - 1کُندُ  ،کُنو  ،کِنِ  :درخت ازگی و میوه آن.
 - 2و ی  :نوعی زالزالک بیابانی است .یمشان.
 - 3زنجلی  :چرر ریسک ،پرنده کوچکی است شبیه کنجشک.
 - 4کوماج ،کماج :نوعی نان است که با آرد برنج و شیر تهیه میشود.
 - 5کلیچه :نوعی کلوچهی تنوری است.
 - 6نون ِنداک (کنداک) :نانی که با آرد ذرّت تهیه میشود.
-7ک

هکش  ،ک

بکش  :قاچهای کدو را روی برنج میگذارند که با آن میپزد و نیز

نوعی خورشت از آن میپزند.
 - 8آوکن

ساک  :نوعی خورشت است از آشکنیفنوعی تاجخروس وحشی) و ساک نیز

خوراکی سنتی است که از سبزیجات خودرو و اهلی تهیه میشود.
 - 9بیو  ،تو تو  ،وِو  :درخت ابریشم که در گذشته از چوب آن برای مسواک کردن
دندان استفاده میشد.
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درخهههت گه ه ابریشهههم کنهههار کشهههتزار تهههو،
ههر خوشههه افشههانش ماننههد زلههف یههار اسههت
***
ی

وی سر مههرز کههاج 1خ ههتن

و آن را وهههمه تلهههِ 2وهههن تن

در صورت نخست می گوید :شبی در ابتدای «مرز کهاجو خوابیهدن و
آواز وی های وسیلهای ابزار کرهگیری شنیدن و در صورت دوم میگویهد:
شبی در ابتدای کاجستان خفتن و آوای گوساله ماده یا گاو جوان ماده را
شنیدن.
***
در شدر ِریکه

3

هها ِزیههدن

بانِِ خههوشِ کههوِزا وههنیدن

در بهههاالی سهههرازیری یههها تپهههه جهههای گزیهههدن
و بانههههههگ خههههههوش گوسههههههاله را شههههههنیدن
***
ِر هست مههؤِنِ تههو ،قربههون

ما را سِ و وا ود س ر خههون

اگههر مههؤذن فاذان گههوی) تههو «قربههانو اسههت
ما را ]که در جنگ و بیابان بسر میبریم سگ و شغال
]به جای خروس سحری سحرخوان هستند.
***
 - 1مرز کاج :مرز کاج شاید نام مک انی باشد واالّ کاج نام درخت است و ممکن است مرز
کاج ردیف درخت کاج یا کاجستان تلقی شود.
 - 2تلِ :اگر فت ه ل) را با کسره و فم) را ساکن بخوانیم ،نام ابزاری چوبی میشود که وسیله
کره و دوغگیری از ماست است و امّا اگر فت) را با زبر فل) را با زیر و فم) را ساکن تلفّظ کنیم
معنایش میشود گوساله ماده یا گاو ماده جوان.
ِ - 3ریکه  :سرازیری ،سراشیبی و غلتان یا گریوه فت  ،تپّه ،پشته).

ربهها

رههرب ِههر ِتههه قرینسههت

مالّت

مها را همنشههین اسههت

1

قربههون تههو و ] 2[....نرمههت

اگهر «عبهاس عهربو مصهاحب تسههت

همنشههههین مهههها مالتقههههی اسههههت

ای من به فدای پای پوش حرمین تو شوم

قربههههان تههههو و]  [..تههههو شههههوم

ای من به قدای کا ه چرمههت

***
[من ی یِ آب م مجیههدم

3

پایِ هغلبشههت ،4مههن ک یههدم]

]مههن در کنههاره آب فرودخانههه) قههدم مههیزدم
پههای مههن لغزیههد و فههرو افتههادم فدر آب)
***

 - 1کا ه چرم :پای پوشی که از پوست خام ساخته میشد و گالشها و چوپانان کوهستان آن
را میپوشیدند.
 - 2سرین :ران ،سُرین.
 - 3م مجیدم :راه میرفتم ،گام برمیداشتم ،با شتاب میرفتم .مجیدم از مصدر بتتن فمجیدن)
یعنی راه رفتن ،تند راه رفتن ،گام برداشتن.
 - 4ه لیشتن فهفلیشتن) :لغزیدن ،سُرخوردن.

 )2-١2یک کال دِشو ،دِ کال دِشو
یک کوزه فسبو) دوشاب ،دو کوزه دوشاب
ف)1
ی

کال دِوو دِ کِال دِووِ ،ل دِ ِه وو
حِال ه یا حرامه؟ حرامه ،حرامهم
ف)2

ی

کِال دِوو دِ کال دِوو ،گُ دِ ِه وو
نِِ ه تِه بو ،نِِ ه مِه بو،

حِهههههههال ه یهها حههههههرامه؟
حِهههههههههههال ه حِهههههههههال هم
1ه یک کوزه دوشاب ،دو کوزه دوشهاب ،مهوش رفتهه در آن ،حهالل
است یا حرام است؟ حرام است .حرام است!
2ه یک کوزه دوشاب ،دو کوزه دوشاب ،موش رفته در آن ،نیم از آن
تو نیم از آن من ،حالل است یا حرام است؟ حالل است .حالل است!
در زمانهای نه چندان دور در آبادیهای سرزمین مازندران که مرکهز
کشت نیشکر بود ،نوعی دوش اب با ترکیهب نمهودن نیشهکر و خرمهالوی
جنگلی تهیه میکردند که نسبتاً مقوّی و خوشخوراک بود.
میگویند ،زنی نیز در این آبادی که در نزدیکی و همجوار آن نیشهکر
کشت میشد و همچنهین در جنگ ههای اطهراف آن خرمهالوی جنگلهی

فراوانی وجود داشت فشهاید سهوادکوه) زنهدگی میکهرد ،وی بهه علّهت
نداشتن سرپرست و نان آور ،هر ساله مقداری دوشاب مازنهدرانی فهراهم
مینمود و آنها را در کوزههائی به اندازههای بزرگ و کوچک میریخهت
و به هنگام نیاز و ضرورت با فروش آن فرآورده امهرار معهاش میکهرد.
یک روز موقع ورود به انبار دوشابها متوجه شد کهه موشهها در آنجها
رخنه نموده ،با شکافتن دَرِ بعضی از کوزهها ،وارد آنها شهده ،برخهی بهه
سبب چسبندگی در کوزه ها مانده و جان داده ،برخی نیز موفهق بهه فهرار
گردیدند .زن زحمتکش از این اتفاق نهاگوار بسهیار ناراحهت و رنجیهده
خاطر گشت ،بنابراین برای کسب روزی حالل و آگاه شدن از چگونگی
وض ع آن ،جهت استفتاء به نزد مالّ یا معتمد و کالنتر آبادی رفهت تها در
مورد کوزهها ئی که موش در آنها دیده نشده بود ،پرسش و تحقیق نماید،
پس به گویش محلّی جمالت باال را نزد به اصطالح آن معتمد آبهادی ادا
نمود ،مرد مال و معتمد آبادی یها تثکیهد در پاسهخ بهه سهوال نخسهت او
میگوید حرام است ،حرام است.
زن مورد نظر با ناراحتی به خانه برمیگردد ،مدت کوتاهی با شکیبائی
سر می کند سپس با هوش سرشاری که داشت برای آزمایش اندیشه مهالّ
یا معتمد مذکور از دیدگاه «شرایع دینی ه مذهبیو مراجعه مینماید و این
بار در مورد اتفاقی که برای دوشابها افتاده ،شهیوه پرسهش را دگرگهون
مینماید ،مرد معتمد با تثکید می گوید :حالل است ،حالل است .در ایهن
موقعیت آن زن زحمتکش و باهوش که زیان دیده بود ،متوجه میشود که
افراد شیّاد و سودجو و مفت خوری با لباس و وسهیله قهرار دادن دیهن و
آئین ،مردم بیریا و سادهدل را برای انباشتن مال و شکم خود ،با توس به
نیرنگ و ریا فریب می دهند و با کسهب درآمهدهای فریبکارانهه و بهدون
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تحم زحمت ،گذران عمهر مینماینهد .آن زن بها ایهن آزمهایش آگهاهتر
میشود و با باقیمانده فرآورده سهالم خهویش بها قناعهت و شهرافتمندانه
گذران عمر میکند.
اتفاقاً به علت آبسالی آن سال ،وضع مردم بهتر میشهود و بها بههای
بیشتری از وی خریدار میکنند .ولهی دیگهر بهه اینگونهه دروغگویهان و
شیّادان اعتماد نمینمایهد و بهه مهردم آگهاهی میدههد متوجهه آن گونهه
ریاکاران باشند و آنها را بهتر بشناسند.
حکایتی مشابه در مورد زاههدنماها را در بهاب دوم گلسهتان سهعدی
حکایت شماره  33در مبحث اخالق درویشان ،به شرح زیر بازیافتم:
«مطابق این سخن :پادشاهی را مهمّی پیش آمد ،گفت :اگر انجام ایهن
حالت به مراد من برآید چندین درم دهم زاهدان را ،چون حاجتش برآمد
و تشویش خاطر]ش برفت ،وفای نذرش به وجودِ شرط ،الزم آمد .یکهی
را از بندگان خاص کیسه ای درم داد تا صرف کند ]بهر زاههدان  ،گوینهد
غالمی عاق ِ هوشیار بود ،همه روز بگردید و شبانگه بهاز آمهد و درمهها
بوسه داد و پیش مَلِک بنهاد و گفت :زاهدان را چندان کهه طلهب کهردم
نیافتم .گفت :این چه حکایت است؟ آنچه میدانم در این مُلک چهارصد
زاهدست ،گفت :ای خداوند جهان ،آنکه زاهد اسهت نمیسهتاند و آنکهه
می ستاند زاهد نیست .مَلِک بخندید و ندیمان را گفت :چندان که مهرا در
حق خداپرستان ارادت است ]و اقرار  ،مر ایهن شهور دیهده را عهداوت
است و انکار و حق به جانب اوست.
زاهد که دِرم ِراههت و دینههار

زاهدتر از او ،کس بدست آر

درود بر روان تابناک افصحالمتکلمین سعدی شیرازی
رهروانش فزونتر باد!

 )2-١3نوروزخوانی
تا آنجا که به یاد دارم ه چرا که تاریخ متقن و مسهتندی در ایهن بهاره
نیافتهام ه نوروزخوانان پیش از فرا رسیدن سال نو و نهوروز باسهتانی ،در
آغاز کار ،شاید برای گرامی داشت بنیانگذار زبان پارسی ،اشعاری پارسی
نظیر ابیات زیرین را با آهنگ وی ه و سپس اشعار پسین را نیز به گهویش
مازندرانی فتبری) آن را هم با آهنگ مخصوص فنوروزی) ،گاه همراه بها
ساز موسیقائی و گاه بدون سازهای محلهی میخواندنهد و بدینگونهه بها
مراجعه به آستانه سراها ،فرا رسیدن نوروز باسهتانی را مه ده میدادنهد و
پاداشی فراخور وضع صاحبخانهها دریافت مینمودند.
قاب توجه اینکه بعضی از این «نوروزی خوانانو با کسب آگهاهی از
نامههای اعضهای خهانواده و وضهع زنهدگی آنهان از طریهق همسهایگان،
فی البدایهه با ذکر اسامی اعضهای آن خهانواده ،اشهعاری گیهرا و جهذّاب
می سرودند که به علت تثثیر دلنشین آن اشعار ،به داخ خانه راه مییافتند
و پاداش بیشتر و ارزشمندتری دریافت مینمودند.
و اینک پیش از مرور شیوه نوروزخوانی در مازندران ،به ارائه اشعاری
که در زمینه گفتار باال برای زنده نمودن بیشتر این نیّتِ ارزشمند نیاکهانی
سرودهام میپردازم:
الف) اشعار پارسی
بهار آمد ،بهههار آمههد ،خههوش آمههد

بن شه چار چههار آمههد ،خههوش آمههد
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به هر دوت و دمن ،در کوهسههاران

چه خوش بانِ هزار آمد ،خوش آمد

و وههوکا

به دوت و مرغزار آمد ،خههوش آمههد

ِههوزن تیزتهه  ،پههرّان و خیههزان

به سوی چشمهسار آمد ،خوش آمههد

نگههر سههبزه قبهها بهها رشههوه و نههاز

به نزد یههار غههار آمههد ،خههوش آمههد

بیامههد قمههری و آنگههه پرسههتو

سپ  ،انجیرخوار آمد ،خههوش آمههد

طبیعت سبزهپوش و مخملههین وههد

وکواه غمگسار آمههد ،خههوش آمههد

هههزاران غنچهه رنگههین و زیبهها

به روی واخسار آمههد ،خههوش آمههد

نسههیِ نکهههت ااههزای بهههاری

به هر ِوش و کنار آمد ،خوش آمههد

کُلههه بههراین بههه سههر بنهههاد ،ا بههرز

خروش ویبههار آمههد ،خههوش آمههد

رشههاق را در موسههِ ِههل
همههه ّ

ِ ِه بو

و کنار آمههد ،خههوش آمههد

بههه ِههوش د بههران در دامههن کههوه

خههروش آبشههار آمههد ،خههوش آمههد

بیهها در انجمههن ای یههار همههدم

مبههارک نوبهههار آمههد ،خههوش آمههد

بیهها در شهه ن رشههق و م بّههت

«م بت» ب ومار آمههد ،خههوش آمههد

ش «رو هها»ی مازنههد
سههرود به غ ِ

به هر وهر و دیار آمههد ،خههوش آمههد

بس آهو ،تذرو و کبه

ب) اشعار مازندرانی
در پایان ههر بنهد از ابیهات زیهر را ،گهاه نوروزیخهوان ،بهه تنههائی
می خواند و گهاه فهرد یها افهرادِ دیگهر ،همهراه بها وی پهیآری فپیهاری)
میکردند ،یعنی «دمو میگرفتند.
()1
سهههلوم ای هههانِ بهههرارون
ِ

مههژدهم بِمههو اِههل وههادون

نهههوروز وهههکواه بهههارون

مخمِلِه پوش ،دوت و هههامون

مِههوارک ،بههر همههه یههارون

ریههد شههلآ و آوههت کنههون

جشن باستون مِوارِک
گ در گلستون مِوارِک
()2
اِهههل ِلبهههارون بیهههامو

بِلبهههلِ خِشخهههون بیهههامو

بههههاد بهههههارون بیههههامو

نهههوروز ِهههلِون بیهههامو،

وههههکواه بههههارون بیههههامو

بههه کههوه و هههامون بیههامو

جشن باستون مِوارِک
گ در گلستون مِوارِک
()3
رخههتِ نههو ،دکِههردِه شهه را

سهههما ،وهههوکا
دره کِنهههدِه ِ

هههها بِههههرو دیهههها

بههههار رِه ههههاکن تِماوههها

اُو بونهههه کوههههونِ وراههها

ورورِ آبشههار (اووههن) شههدا

روخِنِههههه تجنههههه زیبهههها

زمزمهههه کندنهههه ههههر ههها

تهههو ِِنهه کیجههها و ریکههها

خوندِنِههه «نجمهها» و «ررنهها»

خِنِههه

جشن باستون مِوارِک
گ در گلستون مِوارِک
() 4
کِلهه ه سههههازِنِه چِلچِههههال

دودوک کِنههده سههییو تیکّهها

آوازه خونههه ،چِههه بههه هها

خِش رنِ و خِشخون ،کِرکِرا

بهههوردِه بهههومِ دِ ِهههه رو ههها

ااتهههو ووهههنه همهههه ههها

کههوه ورف ،اُو بونههه ،اِسهها

روخِنِه ،رُوش ِیرنههه هههر هها
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جشن باستون مِوارِک
گ در گلستون مِوارِک
()5
مِجِنِهههه بههها زومههها

پلنِسهههون ،پِرنِهههه ورِهکههها

آرو

چههه خِههش زندنههه ،باشهه ا

ِههها ِش و چپّهههون ،لِهههههوا

نوروزیخههههونِ بهههها بِ هههها

سهههما ،کِنهههدِه برپههها
چکِّه ِ

جشن باستون مِوارِک
گ در گلستون مِوارِک
()6
دریههههِِ ملِهههه میههههدون

ههههِ ب ینِههههه سههههرمچّیون

وچهههو بِشهههتِنِه بُزرِهههون

کِشهههت کِندِنِهههه ِوونهههون

1

هِنِههههر کِندِنِههههه نِمههههایون

در ایهههن موسهههِ همهههایون

دسههتِ هههِ بههوّویِ بههرارون

بهها شههوت سههرنا و مزقههون

جشن باستون مِوارِک
گ در گلستون مِوارِک
()7
نوروزیخهههون ،دِنِّهههه نِهههدا:

نههههوروز باسههههتان مهههها،

بهههوِّه خهههارِ کیجههها

زومهها بههوِّه خههارِه ریکههها

سهههههه آرزوی «رو ههههها»
ه ِّ

برکِههت بِههوارِه همههه هها

تندرسهههت  ،شهههلآ و شههه ا

حهههاکِِ بووَهههه بِهههه دِنیههها

آرو

جشن باستون مِوارِک
 - 1مزغون (مزقون)  :مزغان فترکی) به معنی موزیک و نوعی ساز موسیقائی است.

گ در گلستون مِوارِک
برِردان به پارس
()1
درود! ای جهههههان بهههههرادران

مهه ده! کههه موسههم بهههار آمههد،

نههههوروز شههههکوفه بههههاران،

دشههت و هههامون ،مخم ه پوش

جشهههن صهههلح و آشهههتیکنان،

بهههر همهههه یهههاران مبارکبهههاد!

جشن باستانی مبارک باد!
گ در گلستان مبارک باد!
()2
موسههم گ بههاران فههرا رسههید

بلبهههه  ،نغمهههههخوان آمههههد

بهههههاد بههههههاران وزیهههههد،

نهههههوروز گلگهههههون آمهههههد،

شهههههکوفه بهههههاران آمهههههد،

بهههه کهههوه و ههههامون آمهههد

جشن باستانی مبارک باد!
گ در گلستان مبارک باد!
()3
بیابههان پوشههاک نههو بههه برکههرد

در میان درّه ،شوکا به رقص آمهد

از خانهههههههههه بیهههههههههرون آی!

بهههههههار را تماشهههههها کههههههن!

بههههرف کوهههههها ،آب میشههههود

شرشههر آبشههار بههه خههروش آمههد

رودخانهها ،به زیبائی روان میشوند

و در هههر جهها زمزمههه میکننههد

گههههههوئی دختههههههر و پسههههههر،

آواز «نجماو و «رعنهاو میخواننهد

جشن باستانی مبارک باد!
گ در گلستان مبارک باد!
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()4
پرسهههههتو آشهههههیانه میسهههههازد

مینهها ،پههرشوار ،بدوبههدو میکنههد

چقدر به جا و مناسب آواز میخوانهد

سبزه قبای خوشهرنگ و خهوشآوا،

ستاره صبحگاهی به بهام خهود رفتهه

تابش آفتاب همه جها را فهرا گرفتهه

برف کوهسهتان اکنهون آب میشهود

رودخانه در ههر جها ،روان میشهود

جشن باستانی مبارک باد!
گ در گلستان مبارک باد!
()5
بهرّه ماننههد پلنههگ فپلنگههوار) میپههرد

اروس و داماد با هم گهردش میکننهد

چهههههه باصهههههفا مینوازنهههههد،

گالش و چوپان لهلهوا فنی و فلوت) را،

نهههههوروزی خهههههوان باوفههههها،

رقهههص و سهههماع برپههها میکنهههد.

جشن باستانی مبارک باد!
گ در گلستان مبارک باد!
()6
در درون میهههدان بهههرزن فمحلهههه)

هم سن و ساالن گهرد ههم آمدنهد

بزرگان «لوچوو 1کشهتی برافراشهتند

جوانان هم کشتی محلّی میگیرنهد

 - 1وچو فلبچوب) :نوعی کشتی محلی و وی ه تبرستان است که چگونگی آن بدین قرار
است:
الف ه لوچو ،عبارت از چوبی است که در میدان کشتی میکارند و بر آن گاو و گوسفند
میبندند و نیز مقداری پارچه لباسی به فراخور مح کشتیگیری مورد نظر میآویزند که به
آخرین برنده کشتی به عنوان جایزه اهداء میشود.
ب ه عدهای از پهلوانان پیشین به عنوان داور در میدان کشتی برای نظارت حضور مییابند.
ج ه با زنده کشتی کسی است که نشیمن وی با خاک آشنا شود.
ده کشتی در زمین بدون دوشک اجرا میشود.

بهها آوای سههرنا و مزغههان فمزقههان)

هنرنمههههههههائی میکننههههههههد.

در ایههههن موسههههم خجسههههته

یگانهههه بشهههویم ،ای بههههرادران!

جشن باستانی مبارک باد!
گ در گلستان مبارک باد!
()7
نوروزیخهههوان نهههدا میدههههد:

نههههوروز باسههههتانی مهههها را

«آرزومندمو دختر زیبا عروس شهود،

و پسهههر زیبههها دامهههاد شهههود

آرزوی «روجههاو ایههن اسههت کههه

در همههه جهها ،برکههت ببههارد

تندرسهههتی ،صهههلح و آشهههتی،

در همههه جهها فرمههانروا گههردد

جشن باستانی مبارک باد!
گ در گلستان مبارک باد!

هه ه کشتی با نظارت داور یا داوران حاضر در میدان کشتی همراه با سازهای محلی اجرا
میشود بدنیگونه :نخست در بین نوچههای پهلوانان با نظارت داوران حاضر ،به عنوان «تاش
بتاشنینو که تقریباً نظیر گزینش هموزن و همتوان است ،افراد انتخاب میگردند ،برگزیدگان
آغازین یعنی نوچهها به عنوان گرم کردن بدن فنرمش) در میدان کشتی با حرکات و پرشهای
وی ه خودنمائی میکنند ،سپس کشتی گرفتن کشتیگیران آغاز میگردد .پس از پایان کشتی این
گروه ،نوبت به پهلوانان میرسد ،پهلوانی که بر همه په لوانان دیگر فائق آمد ،برنده جوائزی که
در «لوچوو نهاده شده است ،میشود.
نکته  :اینگونه کشتی گرفتن که با ساز موسیقی همراه است ،برای تماشاگران در عین حال،
کیفیت جشن و سرور را نیز دارا میباشد که در عروسیها و جشنهای سنتی و وی هی محلی
و باستانی دیار پهلوانخیز و شاداب تبرستان اجرا میگردد.

 )١4-2چند ترانه مازندرانی
()1
ههها کال هه  ،ههها کال هه

ای کالغههههک ،ای کالغههههک

مِههه بههاُِ ِِههل رِه نو هه

گهههه بههههاغ مههههرا مَکَههههن

مِههههه بههههاُِ ِِههههل تلِههههه

گهه بههاغ مههن تلههخ اسههت

تِهههههه بخِهههههردِنِ سهههههلِه

برای خوردن تو بیمزه فبدمزه) است
()2

خدیجههه 1،در دریجِههه 2،اِناریجههه،

3

ملهه ه ِ پسههههر ،مِههههه زن پسههههر
سهههل،4
بهههوردِه بهههازار ،هیتِهههه ر ِ
همهههههه رِه هِهههههدا ،مِههههرِه نِهههدا
خدیجههه ،از خانههه گریههز ،چههون اناریجههه خوشههبو
زن پسهههههر فعهههههروس) پسهههههر ملهههههک

 - 1خدیجه :گویا خدیجه عروس فزن پسر) ملک نامی بوده است که به قول معروف در خانه
بند نشده و حالت دَدَری داشته است .این خانم به بازار رفته و عس خریده بود که به همه
اطرافیان از آن عس خورانده بود ولی به نامزدش چیزی ندادف؟!)
 - 2در دریجه :بیرونگرد فاز خانه به بیرون گرویدن) ،گریزنده از خانه.
 - 3اناریجه  :نوعی سبزی خودروی بیابانی ،این سبزی در کوکو کاربرد دارد و نیز آن را
میسایند و خورد میکنند و سپس آن را تفت میدهند و آنگاه آن را با دانههای انار ترش بهم
میآمیزند که نوعی خوراک مازندرانی میشود.
 - 4هیتِه رسل :عس خرید

بهههههه بهههههازار رفهههههت ،عسههههه خریهههههد
بههه همههه آن عسههه را داد ولههی بههه مههن نهههداد
()3
ِشهههههههههههمِه وِالّ (وا )
بِهههههههههههز ک ِ
ِشههههههههمه وِالّ
ِتِههههههههه بِههههههههز ک ِ
ِشههههههههمه وِالّ
بِههههههههزِه کههههههههل ک ِ
نکووههههِ نشههههومِّه مِههههالّ
ِ
تهههها بِههههز
اره وِالّ ،سههههههههههههرِ مِهههههههههههههال
بهههه خهههدا سهههوگند ،بهههز میکشهههم ]قربهههانی مهههیکنم
بههه خههدا سههوگند ،بههز بههزرگ میکشههم ]قربههانی مههیکنم
بهههههههه خهههههههدا سهههههههوگند بزغالهههههههه میکشهههههههم
تهها بههز نکشههم فقربههانی نکههنم) بههه مههالّ فمکتههب) نمههیروم
ال سوگند]که بزغاله و بز بزرگ در ایهن راه قربهانی مهیکنم
آری به خدا سوگند ،برم ّ
() 4
غشههههههین

کِهههههههالج بهههههه دِم

همهههههه سههههه ره بِهههههه ِِهههههردن
بهههههار ورَِهههههه پهههههیشِ مهههههردم
نهههها ههههو خِرنِههههه نهههها ِنههههدِم
زاغهههههههک فکشهههههههکرک) بهههههههیدُم
همههههه سههههفره در گههههردن فنهههههاده)
بهههه نهههزد مهههردم بهههار و بنهههد میبهههرد
نههههه جههههو میخههههورد و نههههه گنههههدم
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()5
بههههز ،بههههزی بههههزی ِک ِنّههههه

1

روز آهِنگِهههههههری ِکنّهههههههه

2

وهههههو ِچلِنگِهههههری ِکنِّهههههه

3

اِههههههردا ُاونِهههههههما ِانِههههههه

4

فههردا آبانمههاه ف تبههری) فههرا میرسههد

بِهههه ِز کِنههههِ ِسههههما ِانِههههه

نشیمنگاه بز به رقص و سماع درمیآیهد

بههههز ،بههههزی بههههزی میکنههههد
روز آهنههههههههری میکنههههههههد
شهههههب چلنگهههههری میکنهههههد

()6
سهههه ینِکهههها
اُنوخهههت کِههههه مههههن بیمِهههه م ِّ

5

کهههل 6دامِههههه بِنِههههه رِه ،خههههاک دامِههههه هِههههوا

 - 1بُز ،بُزی بُزی م کند :یعنی بز جست و خیز میکند و این سو و آن سو میپرد که خوی او
چنین است.
 - 2آهنگری م کند ،یعنی در روز به هنگام چرا و چریدن حرکاتی به سبک آهنگران میکند.
 - 3وی چلنگری م کند  :در گذشته به قف و کلیدساز چلنگر میگفتند و در اینجا کنایه از
این است که بز در شب حرکات خود را ساکن میکند فمیبندد مانند قف و کلید کردن) و آرام
و بیحرکت در آغ به سر میبرد.
 - 4اونه ماه فآبانماه تبری) :نصراله هومند درکتاب گاهشماری باستانی مردمان مازندران و
گیالن مینویسد :اونهماه هشتمین ماه باستانی تبری است .آغاز آن برابر آخرین روز از اسفندماه
شمسی ]که در حقیقت از دیدگاه گردش سال ایرانیان برابر نخستین ماه سال ایرانی به شمار
میآید و چون آبان ماه با فراوانی آب پیوند دارد و چراگاهها انباشته از سبزی و علوفه میشود،
دوران شادی و خوش خوراکی بز آغاز میشود از این روز به رقص و شادی میپردازد.
 - 5ینکاُ ،ونکا  :گاو جوان .مُرکُب از دو کلمه «جینو ،کوتاه شده جوان و «کاو همان گا
کوتاه شده گاو میباشد که روی هم جوانگاو یا گاو جوان معنی میدهد« .جُونِکا :جوانه گاوو
از واژهنامه طبری استاد کیا).
 - 6کل :به فتح کاف و سکون الم ،بطور اخصّ مخفّف کلّه میباشد ولی در مازندران عموماً به
شار گفته میشود و به کسر کاف و سکون الم ،کوتاه و شیار کردن زمین مزروعی معنی
میدهد و همچنین کَ  Kalکوتاه شدۀ کچ است« .ای بتا کَ با کَالن آمیختیو مثنوی مولوی

اِسههههها کِهههههه مِهههههن بهیمِهههههه پیهههههرِه وِرزا
سهههنُ و وهههاخ ههههرِه 1هِهههدا
کهههل بُهههوردِه ر ِ
Unvaxt ke men bimê massē Činēkā
Kal dame benē rē xak dame hevā
Esā kē men bahimē pirē verza
Kal buraē raseno šāx hare head
آنوقت کههه مههن ِوسهها های مسههت و وههاداب بههودم.
واخ بر زمین مه زدم و خههاک بههه هههوا م پراکنههدم.
اکنههههون کههههه ِههههاوِ ورزِ پیههههری وههههدهام.
رسن بر ارق من نهاده و بههر وههاخِ ارّه کشههیده وههد.
()7
سهههههواَ سهههههرییِه ا ِهههههه 2بهههههزُو پهههههر
ِ
وهههونِه دنهههِِ 3سهههر
کیجههها بیهههنج رِه بیتِهههه ُ
پلنهههههِ نهههههر بهههههوّوم بیهههههرم راه سهههههر
دِتهههههها ] [...مههههههن هههههههدِم ] [...سههههههر
Sevaī sariyē alē bazu par
Kiĵā binĵ rē baytē šunē dangēsar
Palengē nar bawvēm bayrēm rahē sar
 - 1هره ،هره :ارِه
 - 2ا ِه :عقاب در ترکی اَلَ و قَرَه قُوش به همین معنی است؛ اَلَمُوت یعنی آشیانه عقاب و آن
دژی است که توسط حسن صبّاح ساخته شده و خرابه آن در نزدیکی شهرستان قزوین بنام
قلعه الموت برقرار میباشد .آلِه :قره قوش فترکی است) .فارسی :اَلَه ،آلُه ،لُه .پهلوی:فاَلوَه،
فایلَوه)و فواژهنامه طبری استاد کیا).
 - 3دنِ  :وسیله و ابزار کوبیدن شلتوک فشالی) و تبدی کردن آن به برنج و آن آلتی است
اهرمی مانند اهللکلنگ که از طریق فشار آب یا پای انسان کار میکند.
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Dēta xēš men hadēm ēspē delēsar
سر شبآ است (بامههداد پگههاه اسههت) و ر ههاب پههر زد.
دختر ولتوک (وا ) را برداوته به سوی دنِ مه رود.
چههون پلنههِ نههر بشههوم و سههر راهههش را بگیههرم.
و دو ] [...بهههههههر سهههههههر ] [...بهههههههدهِ.
()۸
ِشهههه هِ
نِجّههههههاری نِ ههههههار 1رِه اُووههههههِ دک ِ
ِشههههههههههههِ
کچِلِههههههههههههه وِرزا رِه اِزا بک ِ
شههههههههونِه
مِههههههههه کچِلِههههههههه وِرزا ،اِزّا ن ُ
ِوههه هِ
تِهههههه قههه هدّ وُ بهههههاال رِه چنههه هدِه هار ِ
Neĵĵāri nefār rē ušēm dakešem
Kačelē verzā rē ezzāl bakešem
Me kačelē verzā ezzāl našunē
Te gaddo bālā rē čandē harešem
نپار(کومههههه) نجّههههاری را ابریشههههِ بکشِ(بپووههههانِ)
ِاوِ ورزِ کچل را به خیش بکشِ(ببندم و زمین را ویار کههنِ)

 - 1ن ار ،نپار  :کومه ،آلونک ،تاالر ،پناهگاهی چوبی است که اکثراً در روستاهای مازندران در
کشتزارها برای استراحت و حراست مزرعه میسازند و سقف آن را با پوشال ،برگ گیاهان یا
درختهای مخصوص میپوشانند .در گذشته دهقانان غنی و میانه حال در مزرعه یا آبادی ،آن
را توسط نجّار با وضع جالب و دو اشکوبه میساختند که زیر آن جای برخی از وسای و ابزار
و احیاناً نگهداری بعضی از محصوالت فبطور موقت) جهت حم به بازار یا استفاده خصوصی
بوده و از قسمت فوقانی برای استراحت استفاده میشده است« .نِپار :تاالر فخانۀ بلندی که از
چوب سازند) .اکنون نیز نِفار و نِپار در مازندران به اطاق چوبی گویند که به چهارستون بلند
چوبی یا بیشتر ساخته شده و چهار طرف آن باز است و برای آسوده خوابیدن از آزار حشرات
است.و فواژهنامه طبری استاد کیا).

ورزای کچل من به خیش نم رود (سرکش م کنههد)
قههههد و بههههاالی تههههرا چ ههههدر نگههههاه کههههنِ؟
()9
دیشهههههو باخِهههههت بیمِهههههه با خانِههههه ُهههههو
ُ
سههههییُو چِشههههمُون کیجهههها رِه بدیمِههههه خههههوُ
سههههییُو چِشههههمُون کیجهههها پیشههههتِرِک بِههههرُو
تِهههه بههها مِهههه سهههرِ بِهههن ،مِهههرِه بیهههرِه خُهههو
Dišu baxet bimē bālxānēyē lu
Siyu češmun kiĵā rē baaimē xu
Siyu češmun kiĵā pištêrēk beru
Te bal mē sare ben mere bayrē xu.
دیشههههی ههههی باالخانههههه خوابیههههده بههههودم،
دختهههر چشهههمان سهههیاه را بهههه خهههواب دیهههدم.
بدو ِ تِ :ای دختر چشمان سههیاه ،انههدک پههیش بیهها
بازویههت را زیههر سههرم بگههذار تهها خههوابِ ببههرد.
()10
کاسهههه هه د ِّ آ بِهههه هدُو
سهههه هرِ چاوهههه هتِهِ ،
کِنههههههارِ پمِّههههههه ار ،کِنّهههههه دُو بِههههههدُو
اِِههههر دُونِههههِ تِههههه وارِنههههِ ،1بُونِههههه رهه هدُو

 - 1وارِنِ :بادرنگ ،بالنگ :در ترانه فوق کنایه از ] [...است.پهلوی :واثرنگ بندهش فواژهنامه
طبری) .بادرنگ :به فتح رابع و سکون نون و کاف فارسی ...ترنج را نیز گویند و آن میوهایست
که پوست آن را مربّا سازند...و فبرهان قاطع) .بالَنگ :بر وزن آهنگ نوعی از ترنج باشد که
بسیار شیرین و نازک شود واز آن مربّا سازند...و فبرهان قاطع).
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هههههدِه مههههن دارِمهههها تههههو بُههههورُ و بِههههرُو
Sare caste kasē dasse ābedu
Kenāre pammēĵār kennidu du bedu
Āger dunem te vāreng bunē adu
Hade men dārema tu bur o beru
کاس ه چاوههت (نهههار) بههر سههر و آبههدوُ بهدسههت،
کنههههار پنبهههههزار ،تنههههد تنههههد مهههه دوی،
اِههر بههدانِ کههه بادرنگههت ] [...رههدویت م وههود،
بهههده مهههن داوهههته باوهههِ ،تهههو بهههرو و بیههها.
()11
قبلههههِاها ،مهههدت غهههاز و سهههیکاَ داوهههتیِ
در حیههاخ خههویش ،کِههرک و چینکههاَ داوههتیِ
مههن بههه قربهههون سههراون زرده و ههههای تهههو
هههی ِههوَ بهههر وهها ِ

مهها تِالَهه داوههتیِم

Ghegle gāhā, moddati ghaz o sikāī daštim
Dar hayāte xiš, kerk o Činnekāī daštim
Men be gherbun sare un zaraē jujēhāyē to
?Hič ĝuī bahre šalek ma telaī daštim
قبلههههِاهام مهههدت غهههاز و اردکههه داوهههتیِ.
در حیههاخ خههویش ،مههرُ و و هههای داوههتیِ.
مهههن بهههه قربهههان سهههر آن و هههههای زرد تهههو،
هی م ِوَ که برای وغا

مهها خروسه داوههتیِ؟

 )2-١5خرافات در مازندران
الف) بارش باران
1ه برای بند آوردن و جلوگیری از بارانهای پیدر پی؛ اگر پسر ارشد
خانواده در وسط حیاط منزل ،کارد فرو کند و یا مقداری فلفه در منقه
ریخته و سرین خود را سه بار به زمین بزند ،باران بند خواهد آمد.
2ه اگر چه فق) را یکنفس نوشته و رو به قبله بگذارند و باران بند
نیاید بایستی نام چه کچ را در کاغذی نوشهته و بهر چیهزی در مسهیر
باران بیاویزند ،در آن صورت باران بند خواهد آمد.
3ه در فرود آمدن باران :اگر کسی پشت کرسی را مانند دمبک بکوبهد
باران خواهد آمد.
4ه اگر گربه دست و پایش را بلیسد ،باران خواهد بارید.
5ه اگر اردک خانگی بال هایش را تاپ تاپ به هم بزند ،باران خواهد
بارید.
 -6برای رفع خشکسالی و نزول باران؛ اگر منبری را داخه حهوض
بگذارند باران خواهد بارید.
7ه برای رفع خشکسالی و نزول باران؛ اگر مردم با تورات در مصهلّی
اجتماع نموده و ذکر دعا دارند و از درگهاه خهدا اسهتغاثه نماینهد ،بهاران
خواهد بارید.
8ه اگر قورباغهای را بکُشند ،هوا بارانی خواهد شد.
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9ه اگر هنگام تابش آفتاب ،باران نزول نماید میگویند عروسی مهادر
شغال است.با گویش محلی« :شالِ مارِ عاروسیهو
10ه اگر به تابوت مرده هنگام بردن بهه گورسهتان ،بهاران بخهورد آن
مرده به بهشت خواهد رفت زیرا باران رحمت الهی است که بر او بارید.
11ه اگر هنگام غروب ،عدهای از شغاالن دستهجمعی و پشت سر هم
زوزه بکشند ،هوا بارانی خواهد شد.
ب) تعبیر خواب
1ه مار به خواب دیدن ،نشانۀ دولت و اقبال است.
2ه سگ به خواب دیدن ،نشانۀ کینۀ دشمن است.
3ه اگر کسی در خواب ببیند که خانهای خریده ،بخت خفتهاش بیدار
و اقبال بستهاش باز میشود.
4ه اگر کسی در خواب ببیند که بهاغی خریهداری کهرده ،بهه بهشهت
خواهد رفت.
5ه اگر کسی در خواب ببیند که مردهای او را به نزد خود میخوانهد،
به زودی خواهد مُرد.
6ه اگر کسی مردهای را در خواب دیده و انگشت شصت او را بگیرد،
مرده شرح حال و وضع خودش در قبر را به وی بازگو خواهد کرد.
7ه اگر کسی در خواب ببیند بستگانش مردها ند ،عمرش دراز خواهد
شد.
8ه در عالم خواب ،پرواز کردن ،دلیلی بر ترقی میباشد.
9ه اگر کسی در خواب ببیند که از نردبان باال میرود ،ترقّهی کهرده و
اگر پائین میآید ،تنزّل خواهد نمود.

10ه ماهی در خواب دیدن ،عالمت شاهی میباشد.
11ه اگر کسی در خواب ببیند که به حمام رفتهه ،بهه زیهارت امهاکن
متبرکه خواهد رفت.
12ه اگر اشخاصِ ازدواج کرده تخممرغ در خواب ببینند ،خداوند بهه
آنها فرزند عطا خواهد کرد.
13ه اگر کهودکِ نهوزاد در حهال خهواب ،لبههای خهود را بجنبانهد
میگویند با فرشتگان میخندد.
14ه اگر فرشتگان در عالم خواب به کهودک نهوزاد بگوینهد« :پهدر و
مادرت زنده بمانندو کودک می خندد و اگر به او بگویند« :پدر و مهادرت
بمیرندو او میگرید.
15ه اگر موقع خهواب ،زیهر سهر کسهی جهوراب یها شهلوار بمانهد،
خوابهای آشفته خواهد دید.
16ه اگر کسی در خواب ببیند که دیگری را میزند ،قهدرت و قهوّت
خود را به وی داده است.
17ه اگر کسی زنده ای را در خواب ببیند که مرده است ،عمر آن فهرد
دراز خواهد شد.
18ه اگر مردی در خواب ببیند که ازدواج کرده ،بخت و اقبالش بلنهد
و در کارش ترقّی خواهد کرد.
ج) جن و پری
1ه شب به آئینه نگاه کردن ،باعث جنون یا جنّیشدن میگردد.
2ه زیر درخت گردو خوابیدن ،سبب جنّیشدن میگردد .فدر اثر پس
دادن گاز کربنیک).
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3ه اگر کسی در شبهنگام بخواهد آب گهرم بهه جهائی بریهزد بایهد
بسماهلل بگوید زیرا ممکن است بچههای جنّ و پری در آنجا بهوده و بهه
سر آنها بریزد و بدین سبب اجنّه باعث اذیّت و آزار او شوند.
4ه اگر موضعی از بدن کسی به علت تهرس و وحشهت کبهود شهود
میگویند «بیوقتی شدهو یعنی اجنّّّه وی را زدهاند.
5ه اگر کسی شبانه لب رودخانه رفته یا در آن شنا کند ،جنّی خواههد
شد زیرا اجنّه شبها در آب شنا میکنند.
6ه اگر کسی شبانه به مکانی از تهاریکی عبهور میکنهد نبایهد پشهت
سرش را نگاه کند زیرا اَجنّه اذیّتاش میکنند.
7ه در شب های ماه رمضان اَجنّه آزادند و با آدمیان کار ندارند.
8ه اگر کسی در شب تیره از مکانی وحشهتناک عبهور کنهد نبایهد بها
صدای بلند بسم اهلل بگوید بلکه باید در دل خود نیّت کند تا اجنّهه بهه او
آزار نرساند.
9ه گربه را در هنگام شب نباید زد زیرا ممکن است جنّ باشد که بهه
شک گربه درآمده است.
10ه هنگامی که باقال گ و شکوفه میکند ،به تنهایی نباید از کشتزار
عبور کرد زیرا پریان و جنیّان عاشق گ باقال بوده و باعث آزار میشوند.
د) آمد و رفت مهمان
1ه اگر زاغ یا کالغ روی درخت یا پشتبام خانۀ کسی قارقهار کنهد،
مهمان به آن منزل وارد میشود.
2ه اگر موقع ریختن آب روی زمین ،ایجاد صدا نماید مهمان خواههد
آمد.

3ه برای راندن مهمانِ مزاحم ،باید توی کفشش زغال یا نمک ریخت.
4ه اگر چشم کسی به جائی خیره شود ،مهمان بر او وارد خواهد شد.
5ه اگر دم چائی روی استکان بایستد ،مهمان وارد منزل خواهد شد.
6ه اگر مرغان خانگی با هم نجوا کنند ،مهمان خواهد آمد.
7ه ا گر توی کفش مهمان مزاحم شپش بگذارند ،زودتر رفع مزاحمت
خواهد کرد.

 )١6-2امثال و حکم مازندرانی
1ـ اَتّا اِنار ،بیسُ وَ هشتا بیمار
Attâ enâro, bištâ haštâ bimâr
یعن  :یک انار و بیست و هشت بیمار
مراد :اشاره به اشیاء کمیاب است که خواهان بسیار دارد.
2ـ اَتّا بی نمازِ واسِّر مَچِد رِه نَوِنّنِنِه.
Attâ binemâze vâsser maččed re navennene.
یعن  :برای یک بینماز در مسجد را نمیبندند.
نظایر:
ترک  :بیر بینمازدان او تری مسجدین قاپوسین باغالماز ه الر.
اارس  :بهر گلهی کلیمهی را نسهوزانند ،بههر خرسهنگی کهاروان بهار
نیفکنند.
3ـ اَتّا پارِه دَسمال واسِّر ،اَتّا قیصَریِه رِه تَش زَنِّه.
Attâ pare dásmâle vâsser attâ qaysariye re taš zame
یعن  :برای یک دستمال پاره ،یک قیصریه را آتش میزند.
نظایر:
ترک  :بیر دستمالده ن او تور قیصرییه او دو یریر.
کردی :بُو دَسمالی قیصر یک آگر اَدا

ررب  :یُبنی قُصراً وَ یَنهِذم مِصراً.
4ـ اَتّا دَرزِن شِه خِدِّر رِه بَزِن ،اَتّا گُوآل دُوج اتّی رِه.
Attâ darzen še xederre bazen, attâ guâldug atti re
اارس  :یک سوزن به خود بزن ،یک جوالدوز به دیگری.
ترک  :اوزو وه بیر ایگنه ،یولدا شوا چوالدوز
5ـ اَتا دَسِّ جا دِ تا هِندِوانِه نَنشِنِه بِنیِن
Attâ dasse jâ de tâ hendevâne nanšene bayten
یعن  :با یکدست دو هنداونه نمیتوان برداشت.
نظایر:
روس :

Зa glyщй ξáǔųaųu nazáHaщa ccξ, HaogHo2ό нв
лоǔщáeщґ З
ترک  :بیرالده ایکی قارپور دو تماق الولمه ز.
چین  :یک پا بر دو قایق قرار نگیرد.
ارانسهIl ne faut pas causis deux liévres la fais. :
یکباره دو خرگوش را نباید تعقیب کرد.
اارس  :به یک دست نتوان گرفتن دو نه.
6ـ اَتا سَر دارنِه ،هِزار سامُون.
Attâ sar dârne, hezâr sámun
یعن  :یک سر دارد و هزار سامان.
نظایر:
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ترک  :بیر باشیمدور مین بیر .ایکی خیالیم /یهک سهر دارم و ههزار و
یکی دو تا خیال.
اارس  :یک سر و هزار سودا.
آبهِ هسههت و ِهههاوم هسههت

نوبهههت آسیهابهههِ هسهههت

ِر دست نم رسد بههه دامههان

سر بُههودم ،هههزار سههامان

ی

7ـ اَتا شَنّه ،اَتّا جَم کِنِّه.
Attâ šanne, attâ jam kenne
یعن  :یکی میریزد فمیپاشد) و یکی جمع میکند.
اارس  :هر چی این میریزه ،اون جمع میکنه.
ترک  :او نو کنی ،بویفشدروب ،هر چه او رخته ،این جمع کرده.
این مث در حق دو نفر که به علت تبانی و سازش بر علیه شخص سومی
صحنه سازی نمایند ،صادق است .درسهت مثه اینکهه دو نفهر بخواهنهد
غاصبانه از درختی میوه بچینند ولی باغبان مانع شود .در آن صورت طهی
نقشهای باغبان را گوالنده ،یکی از درخت میهوه بکنهد و دیگهری جمهع
نموده و در ببرد .یا در مجلسی کسی برای دفاع از حق خود مطلبی بیهان
نماید و دو نفر دیگر برای تصنع حقّش مخالفت نموده و با تثیید سهخنان
خالف یکدیگر وی را محکوم نمایند.
8ـ اَتّا گَوز رِه گُنبد سازِنِه.
Attâ guz re gonbed sayene
یعن  :ضرطهای را چون گنبدی مینمایاند.
مراد آنکه در مسائ بسیار مبالغه نموده ،کاهی را چون کهوهی جلهوه

میدهد و جنجالچی است.
9ـ اَتّا گُوش دَرِه ،اَتّا گوش دَروازِه.
Attâ guš dare, attâ guš darvâze
یعن  :یک گوش در است و یک گوش دروازه.
نظایر:
ترک  :پیر قوالقون دارایله ،بیرقوالقون دروازه.
ررب  :تَغافُِّل کانک واسِطی.
10ـ اَتّا کَمِه ،دِتا کَمِه ،سِه تا دِلِ مَرهَمِه.
Attâ kame, detâ kame, seta dele marhame
یعن  :یکی کمه ،دو تا کمه ،سه تا به دل مرهمه.
مراد اینکه  :اگر به کسی مکرر چیزی بدهند و او به شوخی یا جهدّی
بیش از حدّ دریافتی تقاضا نماید ،این مث را برایش میگویند.
11ـ اَتّا میس خاک ،آدِمِ چش رِه مَش کِنِّه.
Attâ mis xâk âdeme ceš re maš kenne
یعن  :مشتی خاک چشم آدمی را پر میکند.
مراد اینکه  :انسان نباید آزمند و مردم آزار باشهد زیهرا روزی خواههد
مرد و مشتی خاک چشمش را خواهد پوشاند.
ِ ت چشههِ تنههِ دنیههادار را

یا قنارت پر کند یا خاک ِور

 12ـ اَتّا وار هِدائِن [...] ،نَونِنِه.
Attâ vâr heclâen, laven nownene
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یعن  :با یک بار ] [...] ،[...نمیشوند.
13ـ اَتّا هیشتِ بَنِّ دارنِه.
Attâ hište banne dârne
یعن  :به هیشتی بند است .هیش :کلمه که برای راندن مرغ ادا میشود.
مراد  :کسی که سست و ناپایدار بوده و زود دگرگون میشود و یها آدمهی
که به کوچکترین چیزی عصبانی شده و تغییر ماهیّت میدهد.
14ـ اَجِل وِرِه بِتاجِنیِیه
Ajel vere betâjenniye
یعن  :اَجَ او را تاراند.
از امیر پازواری :ا ل نِشتِه کِه یار ره خار خار بوینیِ
«اج مهلت نداد که دوستم را درست و حسابی ببینم.و
15ـ آخُونِّ دُول بُو بَیته.
Âxune dul bu bayye
یعن  :دول آخوند زحمی شد.
اشاره به افراد نازک نهارنجی و تنپهرور اسهت کهه بها کوچهکترین
بهانهای از زیر بار شانه خالی میکنند .شاگرد مکتبخانهه کهه بهه علهت
استراحت در خانه تمارض میکرد و سر درس و کالس حاضر نمیشهد،
وقتی روز بعد از غیبهت بهه مکتهب وارد میشهد شهاگردان بهه یکهدیگر
میگفتند :آخون دول بو بییه
16ـ آدِم پیش شُونِه ،شه پِشتِ سَر رِه اِشِنِه.

Adem piš šune še pešte sar re ešene
یعن  :آدمی که پیش میرود ،پشت سرش را هم نگاه میکندفمیپاید).
مراد اینکه :انسهان بایهد مآلانهدیش بهوده همهانطور کهه در جهایی
پیشروی می کند عاقبت و نتایج آن را بیندیشد تا از شدت شتاب نلغزد.
17ـ آدِم رِه ،اَتِه وار حَرف زَنّنِنِه
Adem re ate vâr harf zannene
یعن  :حرف را یک بار به آدم میزنند.
18ـ آدِم رِه به لِباس نِشناسِننِه
Adem re be lebâs nešnâsennene
یعنی :آدم را به لباس نشناسند.
19ـ آدِم وِشنا ،دینُ و ایمُون نِدارنِه.
Ademe vešnâ dino imun nedârne
یعن  :آدم گرسنه دین و ایمان ندارد.
اارس  :شکم گرسنه خدا را نمیشناسد.
20ـ اَمسالِه میچ کا دَرِه پارسالِه میچکا رِه جیک جیک یاد دِنِه.
Amsâlē mičkā dare pārsālē mičkā rē ĵik ĵik yād
dēnē.
یعن  :گنجشک امساله به گنجشک پارساله جیک جیک یاد میدهد.
منظور  :کنایه به فردی است که از هر گونه اطالعاتی بیبههره بهوده و
تازه بهه دوران رسهیده اسهت ولهی از غهرور و خودخهواهی میخواههد
اشخاص مطّلع و باتجربه تر از خود را تعلیم بدهد یا بیهوده ا هار عقیهده

بخش دوم :متلها ،مثلها و حکایات خاطرهانگیز 147 

و انتقاد نمایند.
21ـ گُو بِه رَسِن شَونِه ،آدِم بِه سِخِن.
Gu bē rasen šunē, ādem be sēocēn
یعن  :گاو به رسن میرود فراه میرود) و آدم به سخن.
منظور :همان گونهه کهه بایسهتی گهاو و سهایر حیوانهات را بها رسهن
فریسمان) راه برد ،بایستی انسان را با سخن نغز و آرام راهی کرد.
آن سان که بریسمان ره دام وههود

انسان به د انگیز سههخن ،رام وههود

22ـ حَرف دَرِه پِال اِیارنِه ،حَرف دَرِه بِال اِیارنِه.
Harf dare plā iyārnē, harf dare belā iyarnē
یعن  :سخنی هست کهه پلهو فرزق و روزی) مهیآورد ،سهخنی ههم
هست که بال میآورد .زبان بهترین خوراک و بدترین خوراک است.
منظور :همان طور که سخن خوب و بجا ،سبب خوشهبختی و حفهظ
آبرو میشود ،سخن زشت و نسنجیده هم باعث تباهی و بال میگردد ،هر
سخن جائی و هر نکته مکانی فهر نقطه مکانی) دارد.
23ـ حَرف ،حَرف اِیارنِه ،وا ،وَرف.
Harf, hart iyārnē; vā, varf
یعن  :حرف ،حرف میآورد و باد برف.
منظور :همان طور که باد مست ریزش باران و برف میباشهد ،حهرف
نیز باعث ایجاد حرف میشود.
معاد ت ریب  :باد باران آورد ،عنّانه جنگ ،مرد مهمهان آورد ،نهامرد،
ننگ.

ررب  :الکّالمَ ،یجِزِّ الکَالم.

24ـ آدِمِ وِشنا ،تیرِنگ خُو وینِّه.
Ademē vešnā, tirenge xu vine
یعن  :آدم گرسنه قرقاول فتذرو) به خواب میبیند.
منظور  :هدف و معانی مختلفی در این مث مستتر است .الف :کنایه به
افرادی است که در عین فقر مادّی و معنوی ،ادّعای بیش از حدّ قدرت و
توانائی در خود دارند .ب :کنایه به افراد بیچیزیست کهه در عهالم رایها
هوس و آرزوی بزرگ دارند.
معاد ت ریب  :شتر در خواب بیند پنبهدانه.
25ـ بیرُوم (بیرُون) اِمزِنا ،دِلِه گَزِنا.
Birum (Birun) emyinā, delē gazenā
یعن  :بیرون چون گشنیز ،درون چون گزنده.فگزنه نوعی گیاه گزنهده
است)
منظور  :اشاره به کسانی اسهت کهه هاهری فریبنهده و بهاطنی درّنهده
دارند.
برابر این بیت « :در برابر چو گوسفند سهلیم ه در قفها همچهو گهرگ
آدمخوارو.
26ـ کِرجِه کِرک هَر چی خاک رِه پِچکِل بَزِنِه ،شِه سَر کِنِّه.
Kerĵē kerk har chi xāk rē pečhel bazenē šē sar
kennē
یعن  :مرغ کُرچ هر قدر خاک را چنگال بزند ،به سر خود میریزد.
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منظههور :شههخص بهدکار هههر قهدر حیلهههگری و فریبکهاری نمایههد،
عکسالعم آن به خودش برمی گردد و مث این است که خهاک بهر سهر
خود میریزد .به مضمون این بیت مولوی:
این جهان کوه است و فعل ما ندا

سـوی ما آید نـداها را صـدا

27ـ مار اِقبال ،دِتِر مِکِنا گُوشِه دَوِسِّه
Marē eghbal detērē mekenā gušē davēsse
یعن  :اقبال مادر به گوشۀ معجر فچارقد) دختر بسته است.
منظور  :بخت و اقبال مادر به عفاف و پاکدامنی دختر بستگی دارد.
28ـ اَنگُور نَََئی ،مَمیج نِواش
Angur naii, mamiĵ nevaš
یعن  :انگور نشده مویز مباش.
منظور :تا انسان پخ ته و آگاه نشد ،نباید عرض اندام و ادّعهای بیجها
کند.
معاد ت ریب  :پایه پایه رفت باید سوی بام.
29ـ مِهمُون اَوِّلِه شُو طِالئِه ،دُوّمِه شُو نُقرُوئِه ،سِوُّمِه شُو مِرسِه،
چارُمِه شُو خِرسِه
Mehmun awelē šu telāē, dowomē šu noghruē,
sewomē šu mersē, Čaromē šu xersē
یعن  :مهمان شب اول طال ،شب دوّم نقره ،شب سهوم مهس و شهب
چهارم خرس است
و نیز مثلی مشابه در همین ارتباط:

مِهمُون اوِّ ِه وُو با رِزُّ و ناز ،دُوِّمِه وُو نُونُ و پیاز ،سِوُّمِه وو چههوی
دراز

Memun awelē šu bā ēzzo naz, dowomē šu nuno
pyaz, sowomē šu Čyyē draz
یعن  :مهمان ،شب اوّل با عزّ و ناز ،شب دوّم با نهان و پیهاز و شهب

سوم با چوب دراز پذیرایی میشود.
منظور  :اشاره به مهمانانی است که بهدون توجهه بهه قهدرت مهالی و
امکانات میزبان ایجاد مزاجمت و ناراحتی مینمایند.

 )١7-2چیستانهای مازندرانی
1ـ اَرمِجی ،پنجه مِجی چار هِسِکا دِمِ سر اِسّا؟
واب :کینس یا کندس

?Armeji panje meji čâr hessekâ deme sar essâ
Kenes; kondos
تر مه :خارپشت پنجهرو ،چهار استخوان روی دم ایستاده؟
جواب :ازگی
2ـ اوُن چییه کِه شُونِه شُونِه ،ثُو رِه بَدیِه نُشُونُه؟
واب :مِلیجِه

?Un čiye ke šune šune, u re badiye našune
Melje
تر مه :آن چیست که میرود و میرود ،آب را که دید نمیرود؟
جواب :مورچه
3ـ اُونتا چشییه کِه لَم لَمِ پِه ،گُوز خارنِه؟
واب :تِفِنگ

?Untâ češiye ke lam lame pe guz xârne
Tefeng
تر مه  :آن چیست کهه در پشهت جنگه گهوز میخهورد فصهدا در
میدهد)؟

جواب :تفنگ
4ـ بِن تَش ،باال تَش ،مییُون سِرخِه گِلِ فرش؟
واب :کُماج

1

Ben taš bâlâ taš, miyun serxe gele farš
Komâj
تر مه :زیرش آتش و رویش آتش و میانش فرشی چون گ سرر؟
5ـ تاس و تاسِ چِمِرِه ،ویشِه وِرازِ چِمِرِه ،سَر کَلِّه غازِ چِمِرِه؟
واب :حَموم

Tâso tâse čemere, više verâze čemere, sar kale
?gâze čemere
تر مه :طاس و صدای طاس بهگوش میرسد ،در بیشه صدای گُهراز
شنیده میشود و در هوا صدای غاز وحشی شنیده میشود؟
جواب= حَمّام ،گرمابه
6ـ تَپ کِنِّه تیپ کِنِّه ،بِنِه رِه تاریک کِنِّه؟
واب :گوئی
Tap kenne tip kenne, bene re târik kenne
Gui
تر مه :تاپ میکند تیپ میکند .زمین را تاریک میکند؟
جواب :پشک گاو
 - 1کماج :نوعی نان که با آرد برنج و شیر پخته میشود و چون نوعاً کلفت و پرحجم
میباشد برای مغزپخت شدن عالوه بر آنکه در زیر دیگ آتش روشن است روی سرپوش دیگ
نیز آتش زغال یا خاکستر مینهند در نتیجه نانی سررفام بدست میآید.
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7ـ تَسکِه زِنا تیل دَکِتِه  /تَسکِه مَردی تیل دِماسِّه؟
جواب :تَرِب  /تربچه
Taske zenâ til dakete/ taske mardi til demasse
Tareb
تر مه  :زن کوتوله به گ افتاده  /مرد کوتوله به گِ چسبیده
جواب :تربچه
 8ـ تَسکِه زِنا دِرازِه دِمّالِه؟
واب :دَرزِمُون
Taske zena derâze demmâle
Darzemun
تر مه :زن کوتولۀ دنبالهدراز؟
جواب :سوزن
9ـ دار اِسّا ،دارِ ین نفار اِسّا ،یَعقُوب بِه کِنار اِسّا ،مِرِسِه پِل کِتِن
دارنِه ،وَختِ بُوریدِن دارنِه؟
واب :آفتاب ،افتو
Dâr essâ, dare ben nefâr essâ yaaqub be kenâr
essâ, merse pel keten dârne, vaxte buriden darne
Aftâb; aftow.
تر مه :درختی ایستاده ،زیر درخهت کومههای برپاسهت ،یعقهوب در
کنههارش ایسههتاده ،چخمههاق مسههین دارد ،هنگههام بریههدنش میباشههد؟

 )١8-2بارکالل
اندر حکایت پوچ مغزی که بنده بارکا ود.
بههود کانهها مردکهه انههدر زمههان

خههورده ما ه  ،در دهه « ،مازنههدران»

بهههارکا م نمهههودش وهههادمان

تهها کههه م ِ تنههد «رنههدان زمههان»

بهههر آنههان بههار حمّهها بههه دوش

م کشید آن ب خههرد ،ب ر ههل و هههوش

«بههارکا » م وههنید آن ب خههرد

وههادمان م ِشههت ب ح هدّ و رههدد

«بارکا » ِشت ااههزون از رههدد

هسههت اش بههر بههاد داد آن ب خههرد

پوچ مغههزی بههود او ،در زنههدِ

م نمهههود از «بهههارکا » بنهههدِ
حیلههاسههت

هر چه م ِ تند این کارت خواسههت

«بههارکا » وههامل بهه

در واب ،اینگونههه ،آن مههرد رلیههل

ادرهها م کههرد بهها شههدها د یههل:

«دوستِ ارمانههد ژانههدارمری اسههت

همدمِ سههرتیپ و اسههتانداری اسههت»

«بههارکا » ِ ههتن آنههها بههه مههن

ِوَیهها باوههد زِ سههوی ِوا مههنن»

اینچنین هست خود کههردی هبهها

یههی رنههدان پرنمههودی بارههها
ِرسههنه از «خرابآبههاد» راههت

تا تمام هست اش بههر بههاد راههت

پ

راقالن ِ تند بههر مسههجد حههرام

هر چههراُ خانههه ،ایههن نیکههو کههالم

چونکه وا ی ِشههت آن بهههر سههرا

بههههر دیگهههر ایگهههه نبهههود روا

ر ل را چون باختههه از هههر نظههر

«تجربههه» بههر وی نکردنههدی ا ههر

ا غرض نابود ود آن به وهعور

بهارکا به ک ن ،بردش به ِههور

 )2-١9کمال همنشین
در یکههی از روزهههای پایههانی اردیبهشههتماه  1391خورشههیدی ،در
انجمنی ،1من در معیت دوسهت گرانمایههام آقهای حسهین شهسهوارانی،

2

افتخار حضور یافتم ،در این محف هر کس به ترتیب و نوبت منظم ،اثهر
خویش را ارائه می دهد ،در آن میهان کهودکی کهه در سهال دوم دبسهتان
مشغول آموزش بوده ،برابر نوبت خود از جای برخاست و با خطاب بهه
اینجانب ،اجازه خواست تا در مورد بعضی از حکایات و نکات گلسهتان
حضرت سعدی شیرازی ارائه نظر نماید،
پس از قرائت شیوای چند حکایت از ابواب مختلف آن اثهر جاودانهه
جهانی ،در مورد بهکارگیری واژه «محبوبیو یا «مخدومیو که در بیت زیر
با آغازینه «گِلی خوشبویدر حمام روزی .....و در دیباچه آن گنجینه آمده،
نظر خود را با بیان رسها و گیهرا ماننهد پ وهشهگری توانمنهد و باسهابقه
دیرینه ،اینگونه بیان نمود که:
 - 1مرکز موا عات ایران  ،به مدیریت دوست دانشگسترم سیروس مهدوی امیری ،واقع در
شهرستان ساری مرکز استان مازندران ،که در واقع محفلی دوستانه و فرهنگی ه ادبی است ،و
گروهی از نویسندگان ،شعرا و ادبای مازندران و گاه مدعوینی از سایر نقاط ایران در روزهای
معینی در آن گرد میآیند و آثار خویش را به صورت مکتوب یا سخنرانی ارائه میدهند.
 - 2آقای حسین وهسواران  :از قضات عالیرتبه و دادگر کشور ما بوده و مدتی هم در
استانهای گوناگون ایران به امور قضائی ه حقوقی پرداخته و در این زمینه خدمات شایستهآی
نموده و سپس مدتها به عنوان دادستان ک ّ استان مازندران تا ایام بازنشستگی به خدمات
انسانی و صادقانه خویش ادامه دادهاند ،با اینکه مسقطالرأس ایشان در شهسواران از توابع شهر
صنعتی اراک است ،آنچنان در قلوب مردمان این سامان اثرات مطلوب بر جای نهادهاند که وی
را در دل مرکز مازندران یعنی شهرستان ساری برای همیشه نگاه میدارند.

ِِله خووههبوی در ح ّمههام روزی

رسید از دست «م بوب » به دسههتِ

ولی در جای دیگر آمده است که رسید از دست «مخدومیو به دستم
و نام گوینده آن را ذکر نمود آنگاه با ذکر دالیه مهتقن و محکهم اثبهات
نمود که واژه «محبوبیو شایستگی و برازندگی استعمال در ایهن بیهت را
دارد و نه واژه «مخدومیو.
در این مورد ،دیدگاه مرا جویا شد که نظر وی را تثییهد نمهودم زیهرا
وا ضح است که سعدی مخدوم آنچنان خادمی فسروری) نبوده که با وی
به گرمابه برود و سرَورَش گِ سرشهوی معطّهری بهه وی بدههد کهه آن
بزرگوار برای قدردانی از مخدومِ فسرور) خویش ،چنین شعری بسراید.
بنده پس از برگشت از آن انجمن به سوی خانه خود در تهران ،ابیات
ریز را در تثیید و پذیرش دیدگاه آن نورچشهمیِ دانشهمند و پرنبهوغ ،در
طی نامه سپاسآمیزی وسیله همان انجمن فرهنگی ه ادبی ،ارسال نمودم،
مدیر محترم «مرکز مطالعات ایرانیو پس از دریافت نامه و مطالعه آن کهه
با خط نسبتاً درشتی نگاشته شده بود ،تلفنی از من ا هار تشهکر نمهود و
آن جوابی ه را به عنوان لوح سپاس به همان کودک پرنبوغ هدیه کرد.
اینک ابیات سروده و پیشکشی اینجانب:
ِِلههههه خووهههههبوی در حمهههههام روزی
رسید از دست «م بوب »« /مخدوم » به دسههتِ
یکهه ِ تهها کههه ایههن خووههبویِ ،ههل نیههز
رسهههید از دسهههت «مخهههدوم » بهههه دسهههتِ
و آن دیگههههر چنههههین بنمههههود ااهههههار:
رسهههید از دسهههت «م بهههوب » بهههه دسهههتِ
چههو سههعدی نیسههت حاضههر تهها کههه ِویههد:
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پههههذیرای کههههدامین ِ تههههه هسههههتِ،
مههههن از «م بههههوب» بهتههههر م پههههذیرم
ِِلههه خووهههبوی را تههها زنهههده هسهههتِ
و ههههیکن در بیههههان و ِکههههر «مخههههدوم»
مههههن از ااهههههار آن معههههذور هسههههتِ
درودم بههههههر روان پههههههاک سههههههعدی
چنهههین ارمهههود کهههز آن بهههوی مسهههتِ
«ِِلهههه خووههههبوی در حمّههههام روزی»
«رسهههید از دسهههت م بهههوب بهههه دسهههتِ»
بههرای اخههذ نتیجههه مطلههوب و تکمیهه آن از اندیشههه سههترگ و
جامعهشناسانه حضرت سعدی شیرازی با افزودن تمامی ابیات مربوطه و
مندرج در شاهکار جهانی «گلستانو این کتاب را به پایان میبرم:
ِِل خووبوی در حمام روزی

رسید از دست م بوب به دسههتِ

بدو ِ تِ :که مُشک یا ربیری

کههه از بههوی دالویههز تههو مسههتِ

بگ تا مههن ِِله نههاچیز بههودم

و ههیکن مههدت بهها ُِههل نشسههتِ

کما همنشین در من ا ر کههرد

وِرنه من همان خاکِ که هسههتِ

نمای

نامهای اشخاص و جاها

تهمتنی ،ابراهیم 11

آ ه اد
آدم 146 145 144 62

ح

148 147

حوّا 62

امینینسب ،مهدی 35
آم 103
ب

حجره خاتون 108 107
خ
خدیجهخانم 72 69

بابهه 77 76 31 26 25 21
22 21 15 166 88
بحر خزر 90

ساکی ،محمد 64

باللی 92

ستوده ،دکتر منوچهر 27 11
سوادکوه 120 17

پ
پههازواری ،امیههر 64 60 59
61 166 145
پهلوون ،اکبر 32 31
ت

سه مرز 33 32 31
خ
طالقان 63
طبری ،احسان 17

گ باباپور ،محمدکا م 44

ع

گیالن 131 90 63 27

علیخان 106 102 101 100
علیگ 105 104

الری ،ساربان 108 107

ف

الریجان 106 105 103

فراهی ،ابونصر 44
م

ق
قاجار ،امیرتیمور 48 46 44
قاجار ،اردشیر میرزا 44
قاجار ،فتحعلیشاه 44
قاجار ،ناصرالدینشاه 44
قرهگوزلههو ،غالمحسههین 59
62

مجیدزاده ،محسن 166 4 3
مازنههدران 13 12 11 9 7 3
35 34 31 27 23 22 21 17
63 61 60 55 52 48 44 37
79 78 75 73 72 71 68 67
119 115 112 106 99 85
154 136 133 131 129 122

ک

166 155
کیها ،اسهتاد صههادق 131 44

محمدعلی جوان 70 69

133 132

ماهجهان 105 102 101

گ

میرزا تقی خان امیرکبیهر 99

پیوست

رسمالخط آوانگاری
حروف آوایی ففنوتیک) که در این مجموعه از آن استفاده شده ،به شهرح
زیر میباشد:
آā ...........................................

غ ،قq ........................................

اَ a ..........................................

گ g ..........................................

اِ 𝜕 .........................................

و v ...........................................

اُ o .........................................

یِ y ..........................................

ای i .......................................

ب b ..........................................

او u .......................................

پ p ..........................................

اَو ao .....................................

ت ،ط t .....................................

ت ،س ،صs .......................

ح ،ه h ......................................

ش š ....................................

د d ............................................

ج j ......................................

ر r ............................................

چ č ......................................

ف f ..........................................

ر x .....................................

ک k .........................................

ذ ،ز ،ض ،ظ z ....................

ل l ............................................

ژ ž ......................................

م m ...........................................

ء ،ع ' ..................................

ن n ............................................

* مواردی که به درخواست مرجع صدور مجوز نشر ،از متن کتاب حذف شده است[...] .........
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