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Background 
Researchers and orientalists have paid a lot of attention to Iranian Folk 

literature. Such literature has been of great interest to some researchers 

such as Henri Masse, Zhukolovsky, Aleksander Chodzko, Miller, and 

others. Mahjoub (2003), Zulfiqari and Shiri (2016), Panahi Semnani 

(2004) are among those who played a role in collecting Iranian public 

literature. Tati or Azari songs that have been obtained from Azari or 

Tati-speaking people in Azerbaijan and its surrounding areas have 

been worthy of attention since the beginning. Kasravi (1982) 

mentioned eleven Azari Fahlavi (A special type of poetry) in his book 

for the first time; later, Adib Tusi (1995) translated verses from them. 

Sabzalipour and Izadifar in two separate research (2017), have 
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investigated the folk songs of the Tat-speaking people of Derav (a 

village in Shahroud Khalkhal district) and Kolur (The center of 

Shahroud Khalkhal district). They have concluded that the metrics of 

Tati's folk poems is syllabic (see Sabzalipour and Izdifar, 2014, p. 

244). So far, no research has been done on the content analysis of 

Tati's popular poems in Shahroud Khalkhal. Thisstudy is done to fill 

this gap. The common Tati language in these poems is worth a lot of 

attention from a linguistic point of view. 

Goals, questions, and hypotheses 

The purpose of this article is to study the content of the folk poems of 

the Tat-speaking people in Shahrud of Khalkhal. The Tati language is 

one of the Iranian languages of the northwestern branch. It has 

speakers in Iran and outside Iran. The main question of this research is 

to seek what social, political, economic, and cultural points the 

thematic analysis of Tati folk songs lead us to in this region? This 

research is written based on a body of folk songs of Tat speakers of 

Shahroud of Khalkhal. This body contains more than one hundred 

poems, songs, or couplets. 

Main discussion 

The characteristics of the Tati folk poems are different from the 

characteristics of the literature of the Persian language. For example, 

the beloved does not have a high position in this literature, sometimes 

the behavior of the beloved's parents is criticized as if the beloved is 

the lover's old enemy; sometimes the name of the beloved and the 

color of his clothes are mentioned. The content of a number of Tati 

folk poems in the studied region is love. The lover in these poems is 

waiting to reach a financial position and marry the beloved. A girl 

laments the departure of her beloved son to the army, a young boy 

tries to pass by the garden where his beloved daughter is working. A 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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girl is cursing her parents for not letting her marry their son, and such 

stories include the world of simple country love between two young 

people that we find today through country folk songs. 

Conclusion 
Folk songs are a part of the popular literature of Iran, and Fahlaviat is 

their general name. These poems, written in one of the Iranian 

languages or dialects, are very old. Not only the linguistic 

achievements of these researchers are many for the researchers, but 

they also bring sociological, literary, cultural, political, historical, and 

other achievements. The content analysis of these poems is helpful 

from this point of view. In this article, some religious-cultural customs 

and political-social incidents have been analyzed and investigated 

from Tati's songs which were collected in the field. The presence of 

the names of the Prophet of Islam, Hazrat Muhammad (PBUH), Ali 

(PBUH), and Fatima (PBUH) shows the formation of these poems in 

the Islamic period. "Shanbedarzan" and its related poems, as well as 

work poems related to animal husbandry, each tell the way of life of 

these mountain people. The incident of looting Memishkhani and their 

loot can be investigated from a political perspective. The interaction 

between Tat and Talash tribes is also clearly visible from the content 

of these songs. This article showed that the public literature of any 

land is a precious treasure, meaning that if it is properly collected, 

recorded, and memorized, not only in terms of language but also from 

several perspectives, can be the solution to many issues that cannot be 

accessed in historical sources. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0410 بهمن و اسفند، 48، شمـارة 01 سال
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 ۀ)مطالعها و وقایع اجتماعی ه، فرصتی برای بازشناسی آییناشعار عام

 ۀ تاتی شاهرود خلخال(موردی: اشعار عام

 3یسید سعید احدزاده کلور، 2*جهاندوست سبزعلیپور، 1پورمهدی تقی

 (64/00/0410پذیرش:  62/18/0410)دریافت: 

 چکیده

و از جهت ساختار و ۀ مردم است که غالباً شفاهی است ۀ ایران میراث کهنی از عامادبیات عام

ای به هزبان شاهرود خلخال اشعار عامتاتهایی دارد. در مناطق ات فارسی تفاوتمحتوا با ادبی

ها ها و دوبیتیاند. این ترانههای قدیم در این منطقه رایج بودهخورند که از زمانچشم می

های مناطق دیگر ایران های تاتی شبیه دوبیتیاختار دوبیتیاند. سامروزه رو به فراموشی گذاشته

ها هستند و سالهای مردمانی است که سرایندة آنها نشانگر دغدغهاست. موضوعات این ترانه

های ت که تحلیل موضوعی ترانهاند. پرسش اصلی این تحقیق آن اسها زندگی کردهها با آن

اقتصادی و فرهنگی در این منطقه  ،سیاسی ،تماعیتاتی خلخال ما را به چه نکات اج عامۀ

دهد اشعار اند. نتیجۀ تحقیق نشان میوری شدهآها به روش میدانی گردرساند؟ این ترانهمی
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های روحیات مردم، وقایع سیاسی ـ اجتماعی و دغدغه ،هایینآسندی برای بازشناسی  عامه

 اقتصادی مردم هر منطقه است. 

 ه، شاهرود خلخال.های عامات عامه، زبان تاتی، ترانه: ادبیهای کلیدیواژه

 . مقدمه1

های مختلف در بین تودة مردم رایج است ه نوعی از ادبیات است که به شکلادبیات عام

و با ادبیات فاخر زبان فارسی تفاوت بارزی دارد. تفاوت این دو به قدری است که 

خشی از ادب عامه، شعر است. دهد آبشخورشان از هم متفاوت بوده است. بنشان می

سواد است، که از جهت سواد یا کمشعر عامّه غالباً شفاهی و ساختۀ ذهن مردمانی بی

ساختار و محتوا بسیار در خور توجه است. به این اشعار که بیشترشان دوبیتی هستند، 

ان خواناند. برخی از این اشعار را خنیاگران و آوازهگفته« فهلویّات»طور عام، به

اند. ویژگی بارز این ادبیّات آن است که این آثار خواندهگرد، در کوچه و بازار میدوره

اند. با ای ندارند و اغلب در طول زمان بین مردم رایج شدهشدهخالق خاص و شناخته

شد، رواج ادبیّات رسمی، ادب عامّه که اغلب از مادر، پدر و اطرافیان فراگرفته می

های آن رو به فراموشی نهاده است. سمک عیّار، رموز هد و نمونهرنگ شده و شواکم

هایی از ادب عامّه های به جا مانده از قدیم نمونهخوانیحمزه، حسن کچل، نقالی

 هستند. 

های ایرانی هم اشعار بسیاری رایج ۀ فارسی، در بین گویشبر ادبیات عامعالوه

به گیلکی؛ اشعار امیر پازواری به هاست: اشعار شرفشاه دوالبی است. از جملۀ آن

گویند. این می« بیت»ها های کردی منظومی که اصطالحاً به آنمازندرانی؛ و داستان

، ، دوبیتیروه، شَ، واسونکشرفشاهی های دیگری همچوناشعار در ایران با نام

)نک. ، و... باغالما ، ساالم، عاشقانه، بایاتی، قوشما، شعر دلبرسرحدی، گورانی
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اند. مطالعات فرهنگی شدهمعروف ( 043، ص. 0388 ،لفقاری و احمدی کمرپشتیذوا

های أخیر ثابت کرده که فرهنگ تودة مردم جای تحقیق فراوانی دارد، ولی در سده

 تر پرداخته شده است.کشور ما به این موضوع کم

ت. زبان شاهرود خلخال اسهدف این مقاله بررسی محتوای اشعار عامیانۀ مردم تات

غربی است که در ایران و خارج از آن های ایرانی شاخۀ شمالزبان تاتی یکی از زبان

های تاتی ایران و جهان به دو دسته تقسیم بندی کلی گویشرواج دارد. در یک طبقه

الیه شمال اند: الف( تاتی شمالی در خارج از ایران در داغستان )دربند(، منتهیشده

باالخانی  سوراخانی، قفقاز، در شبه جزیرة آپشرون، باکو، رشرقی جمهوری آذربایجان د

های مسیحی هستند )لُکوک، های کلیمی و تاتمسلمان، تات هایو غیره که شامل تات

(؛ ب( تاتی جنوبی که در نواحی مختلف ایران مانند نواحی زیر رایج 484، ص. 0383

 است: 

(؛ 08ـ01، صص.0424ر، غرب قزوین و اشتهارد کرج )یارشاطمناطقی در جنوب

شرقی: شامل هرزند، دیزمار، کرینگان، کلیبر و (؛ آذربایجان01زنجان )همان، ص. 

کالسور مناطقی دیگر؛ رودبار، الموت و کوهپایه؛ شمال خراسان، جلگۀ شوغان و منطقۀ 

رستم و شاهرود خلخال (؛ خورش63، ص. 0386چهارده سَنخواست )صفرزاده، 

(. این زبان همان زبان آذری است که در مناطقی از 01ـ4. ، صص0344)سبزعلیپور، 

 (.484، ص. 0383ایران به نام تاتی رواج دارد )لُکوک، 

های ادبیات فاخر زبان فارسی های اشعار عامّۀ زبان تاتی متفاوت با ویژگیویژگی

در مثال: معشوق در این ادبیات، جایگاه باالیی ندارد، گاه رفتار پدر و مااست. برای 

شود که گویا معشوق دشمن دیرینۀ عاشق است؛ گاه نام معشوق و معشوق چنان نقد می

شود. این امر در رنگ لباس او در این اشعار به زبانی بسیار ساده و روستایی ذکر می
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وفایی )چه از طرف عاشق و چه از طرف ای ندارد؛ بیادبیات سنتی فارسی سابقه

ای همچون دوشیدن شیر گاو و یا ود؛ کارهای روزانهشمعشوق( به زبانی ساده بیان می

 ها از دیگر مضامینی است که نشانۀ ادبیات روستایی است. ها و بزغالهبه چَرا بردن بره

زبانان شاهرود خلخال نوشته های عامیانۀ تاتای از ترانهاین تحقیق بر مبنای پیکره

نه یا دوبیتی است. اغلب این شده است. این پیکره شامل بیش از صد قطعه شعر، ترا

اشعار به روش میدانی، به طریق مصاحبه در حین کار یا در خارج از محل کار، از 

دلیل اند. به، آوانویسی و به فارسی ترجمه شدهآوریزبان آن منطقه جمعروستاهای تات

د. انلفظ ترجمه شدهبهآشنایی با لغات و ترکیبات این زبان، اشعار در حد امکان لفظ

ترین اند. در این تحقیق تالش شده است به مهماغلب این اشعار را زنان بازگو کرده

 موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره شود. 

 پیشنیۀ تحقیق. 2

اند. چنین ادبیاتی محققان و خاورشناسان به ادبیات عامّۀ ایران توجه بسیار نشان داده

ری ماسه، ژوکوفسکی، خودزکو، میلّر، و دیگران بسیار درخور برای کسانی همچون هان

(، و 0341(، حسن ذوالفقاری )0386توجه بوده است. محمدجعفر محجوب )

آوری ادب عامّۀ ایران ( ازجمله کسانی هستند که در جمع0383پناهی سمنانی )احمد

ران نوشته نقش داشتند. احمد شاملو کتاب چندجلدی کوچه را بر مبنای ادب عامۀ ای

های تاتی یا آذری مردم نواحی مختلف آذربایجان و اطراف آن از آغاز است. ترانه

( در سفینۀ تبریز، شواهدی از 0380) ابوالمجد تبریزیدرخور توجه بسیار بوده است. 

(، بار نخست یازده فهلوی 0320اشعار به لهجه فهلوی تبریز را آورده است؛  کسروی )

ها (، ابیاتی از آن0334ش ذکر کرده است؛ بعدها ادیب طوسی )آذری را در کتاب خوی

ها را در ( با بررسی خصوصیات زبانی این اشعار آن0314را معنی کرده است. یارشاطر )
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ها ( به تصحیح آن0386و  0380های اطراف اردبیل جای داد و صادقی )گویش

 پرداخت. 

های ( به بررسی ترانه0341، 0344فر در دو تحقیق جداگانه )سبزعلیپور و ایزدی

اند. ایشان به این زبان دِرو و کلُور )از توابع شاهرود خلخال( پرداختهعامّۀ مردم تات

هجایی است. )نک. ای ـ اند که وزن اشعار عامّۀ تاتی از نوع تکیهنتیجه رسیده

تی ها در تحقیق دیگری بر روی اشعار تا(. آن644، ص.0344فر، سبزعلیپور و ایزدی

های این اشعار طول اند که مصراعرایج در تاکستان و روستای دِرو، به این نتیجه رسیده

هجایی و اشعار دروی  های شش تا دوازدهیکسانی ندارند، اشعار تاکستانی در مصراع

فر شوند )نک. ایزدیهای مختلف ظاهر میهای پنج تا یازده هجایی به نسبتدر مصراع

(. تاکنون تحقیقی درمورد تحلیل محتوایی اشعار عامّۀ 010ص. ، 0344و سبزعلیپور، 

تاتی رایج در شاهرود خلخال انجام نشده است. این تحقیق با هدف پر کردن این خأل 

 انجام شده است. زبان تاتی رایج در این اشعار از نظر زبانی ارزش توجه بسیاری دارد.

 . تحلیل محتوایی شعرهای عامّۀ تاتی3

ن در آای است که سرایندگان دة افکار و شرایط خاص و نمایانگر دغدغههر شعر زایی

اش نداشته برای خواننده ایاند. هیچ متن قدیمی نیست که نکتۀ تازهزمان سرایش داشته

ارزشش بیشتر از قبل  ،های ایرانی غیر از فارسی باشدباشد. اگر این متن از گویش

ها بسیار ناچیز است. اگر بتوان به ه از این گویشچراکه مقدار متون بازماند ،خواهد بود

ای از اشعار عامّۀ هر قوم رسید، دست محققان در شناسایی نقاط ناشناخته و مبهم پیکره

یابی به اشعار زبان و ادبیات آن بازتر خواهد بود. البته باید این را نیز قبول کرد که دست

ی علمی است. امروزه مشکل بزرگ عامّۀ هر قوم یا هر زبان خود نیازمند شگردهای
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ها و اشعار گویشی های عامّه اثبات قدیمی بودن ترانهمحققان در امر شناسایی دوبیتی

 است. 

های قدیم هایی از ویژگیهای ایرانی هر روز در حال ازدست دادن بخشگویش

ها آوایی که به تلفظ نادرست کلمات و ادا کردن اشتباه مصوت خود هستند: چه ویژگی

های صرفی و نحوی. وقتی یک ویژگی زبانی از بین برود، شود، چه ویژگیمنجر می

زبانی  دلیل ناآشنایی با آن ویژگی، اشعار را با استفاده از شمّاهل زبان یا کاربران زبان به

شود، هر کنند و همین امر باعث میتأثیر زبان فارسی است، اصالح می خود که تحت

هایی قدیمی ازبین برود و قطعات تازة جانشین آن شود. بنابراین نهروز قطعاتی از ترا

ها کامالً فارسی که ترانهها و نیز قبل از اینقبل از نابودی کامل واژگان اصیل این ترانه

شوند، بهتر است پیکرة خوبی از این اشعار ایجاد شود و با آوانویسی و معنای آن بتوان 

ترین شود مهماین سرزمین کرد. در ادامه تالش میخدمت بزرگی به ادبیّات عامّۀ 

طور کلی دست آمده است، بهموضوعاتی که در اشعار عامّۀ تاتی شاهرود خلخال به

 معرفی شوند. 

 . پرداختن به مسائل دینی و مذهبی1ـ3

های های عامّۀ تاتی صبغۀ دینی و مذهبی دارند و بیشتر با ذائقهتعداد زیادی از ترانه

ع سازگاری دارند. در این اشعار از پیامبر اسالم )ص(، حضرت علی )ع( و مذهب تشی

های فاطمه زهرا )س( بسیار یاد شده است. البته ناگفته پیداست که وجود این مؤلفه

دهد که این اشعار در دورة اسالمی تولید یا فرهنگی در اشعار عامّه منطقه، نشان می

هایی گفت اغلب اشعار دینی ـ مذهبیِ تاتی آنطور خالصه باید اند. بهبازتولید شده

های دینی همچون عید غدیر، عید یا مناسبت« نوروزخوانی»های مثل هستند که در آیین

 اند.ویژه نیمۀ شعبان خوانده شدهمبعث رسول اکرم، و میالد ائمه به
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 ( خاوی را بمرام چه خاوه امشب0

 محمد و علی میمانه دارم      
 

 یمانه امشبمحمد و علی م 

 شیرینه جان علی قربانه دارم 
 

xâvi r â bəmərəm čə xâvə emšab. // mohammad u ali meymânə emšab// 

mohammad u ali meymânə dârəm. //širna jânə ali qərbânə dârəm.  

مهمان  علی )ع( را )ص( و محمد که چه خوابی دارم// امشب شوم خوابم برگردان: فدای 

 علی حضرت فدای را خود شیرین جان دارم// مهمان خواب در امشب را علی و ارم// محمدد

 .کنممی

*** 

 ( بلندَه کویی سر ایوان من بِه             6

 جناب فاطمه یا شاه مردان   
  

 جناب فاطمه مهمان من به     

 دل ناشادی دارم شاد گردان
  

bǝlana kuyi sᾱr eyvân man be // jǝnâbe fâtəma mehmânə man be// jənâbə 

fâtəma yâ šahə mardân// dələ nâšâdi dâram šâd gardân. 

یا فاطمه ای شاه  //حضرت فاطمه )س( مهمان من بود //برگردان: ایوان من سرکوه بلندی بود

 دل ناشاد مرا شاد گردان. //مردان!

ر رفته است و این کابه« شاه مردان»در شعر باال برای حضرت فاطمه )س( عبارت 

های فارسی این دوبیتی، دهد در آن  تحریفی صورت گرفته، در روایتامر نشان می

آمده است. این شعر ممکن است متأثر از این دوبیتی « امیرالمومنین یا شاه مردان»تعبیر 

سر کوه بلند فریاد کردم // علی شیر خدا را یاد کردم // علی شیر خدا »فارسی نیز باشد: 

 «.شاه مردان // دل ناشاد ما را شاد گردانیا 

 درزن(. پرداختن به مسائل آیینی )برای نمونه شنبه2ـ3

طور هفتگی های گذشته بههای مردم منطقۀ شاهرود خلخال که در زمانیکی از آیین

اند، سبب خوانده شدن در آن آیین، باقی ماندهشد و بسیاری از اشعار موجود بهاجرا می

سوزن »( است. این ترکیب در لغت به معنای šanba dazən« )درزنشنبه»ام آیینی به ن
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( 0های شنبه )شبی که فردایش شنبه استاست و در اصالح، آیینی است که شب« شنبه

های سرد و طوالنی پاییز و زمستان در شود. در این آیین که اغلب در شببرگزار می

نشینی دور هم د، اغلب زنان در شبشومنطقۀ سردسیر و کوهستانی شاهرود برپا می

ها، این است که  دو عدد سوزن را که دورش را با شوند. یکی از کارهای آنجمع می

کنند و سپس با توجه به اتصال این دو به همدیگر و ای رها میاند، در کاسهپنبه پوشانده

رسید یا گیرند که آیا کسی به مطلوب خودش خواهد رو قرار گرفتنشان فال میروبه

اش ظاهراً فال رسد یا نه، این رسم کارکرد اصلیخیر. مثالً عاشق به معشوقش می

 گرفتن برای انتخاب نامزد، یا انتخاب اسم برای فرزند بود.

کنند؛ این اشعار نشینند، و اشعار را زمزمه میچون در این آیین زنان دور هم می

نی این آیین اشعاری است که شود. بخش زبااغلب در ذهن و زبان زنان جاری می

همواره باید خوانده شود. خوانده شدن و تکرار هفتگی عاملی برای حفظ شدن و در یاد 

ویژه زنان روستایی، بیش از مردان است. البته باید گفت که زنان بهماندن آن اشعار 

زمان زبان منطقه هر ساله در حافظ اشعار و ادبیات عامّۀ آن سرزمین هستند. زنان تات

خوانند. بخشی از شوند و اشعاری قدیمی میدر باغی کنار هم جمع می« دربهسیزده»

کنند. همین امر خواند، دیگران بلند تکرار یا واگیر میشعری را که سرخوان آن گروه می

( در منطقه 83، ص. 0340)سبزعلیپور، « آمان آمان»باعث شده که اشعاری با نام 

شناسی زبان نیز، تأکید بر آن است که زنان بیش از مردان زبان محفوظ بماند. در جامعه

تر های غیرمعتبر کممردان در این جهت، یعنی در استفاده از صورت»کنند. را حفظ می

ها و یا کارگیری و گسترش بدعتدهند و بنابراین در بهکاری نشان میمحافظه

(. در 011، ص. 0381)مدرسی، رو هستند طور کلی پیشهای زبانی غیرمعتبر بهویژگی

کنند و در خانه هستند و مردان برای تر مسافرت میجوامعی مانند خلخال که زنان کم
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کنند، باید شکل قدیمی های دیگری مهاجرت فصلی میانجام کار به شهرها و استان

وجو کرد. بسیاری از مردان بخش شاهرود برای انجام کارهای زبان را نزد زنان جست

کنند. پورتقی و های گیالن و مازندارن مسافرت میی، خیاطی، شالیکاری به استاننجّار

 های آیینی زنان تهران پرداخته( در پژوهشی به بررسی بعضی از نمایش0411همکاران )

خواستند تصویری ها احتماالً میاند که احتماالً زنان در این نمایشهو به این نتیجه رسید

 به نمایش درآورند. از آرزوهای خود را 

درزن، ظاهراً تعداد پنج شعری را که از قدیم مانده، های شنبه هنگام مراسم شنبهدر شب

 هایی از آن است:آید، نمونهخواندند. آنچه در ادامه میبیش از بقیه می

 ( شوان شنبه شَوِ عَنبر واِلیه3

                                          هر کس اخالص دل اهلل دَخانه      
 

 چَمَه پیغمبران سرور خِدایه                                    

 یقین زانم که چَه مطلب رَوایه 
 

šavân šanba šave anbar vəlaye// čama pǝyqambâran sarvar xədâye// har kas 

exlâsǝ dǝl allâh daxânǝ// yaqin zânǝm kǝ ča matlab ravâyǝ. 

شب شنبه شب هست و عنبرافشان هست// سرور پیامبران ما خداوند هست// هر برگردان: ام

 رسد. کس با خلوص نیت خدا را بخواند// یقین دارم که به آرزوی خود می

 ( شوان شنبه شوه شو نوره دلور4

 زمین و آسمان ای پرده داره    
   

 زمین و آسمان پر نوره دلور  

 پیامبر بر خدا میمانه دلور
 

šavân šanba šavǝ šav nurə delvar // zamin u âsəmân pər nurə delvar // zamin 

u âsəmân i parda dârə // peyâmbar bar xədâ meymânə delvar. 

برگردان: امشب شب شنبه است و بسیار نورانی است ای یار // زمین و آسمان پر از نور است 

 امشب مهمان خداست ای یار. ای یار// زمین و آسمان یک پرده دارد // پیامبر

آید، اشعار در نعت ائمۀ اطهار است و در چنان که از محتوای این اشعار برمیآن

شود. خوانده شدن در شب شنبه و نیز در مراسمی که برای پیدا شب شنبه خوانده می

رود کردن نامزد یا فال گرفتن بود، در بدو امر چندان با هم سازگاری ندارد. احتمال می
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ه اشعار این مراسم، از یک آیین دیگری به این آیین راه پیدا کرده باشند. گرچه ک

توان گفت اشعاری که در وصف حضرت فاطمه )س( و حضرت علی )ع( سروده می

ای است که طبق آن عقدشان در آسمان بسته شده شده، برای نشان دادن اعتقاد دیرینه

اند، اما شدهدام در زمانی خاص اجرا میرود، این دو آیین هر کاست، اما احتمال می

ها فراموش شده، شعر دیگری را هایی از آناند و بخشبعدها که مشمول گذر زمان شده

 اند.کار بردهبرای ازدواج و تفأل به

نشین اطراف هم برگزار این مراسم در مرکز شهر خلخال و دیگر نواحی تُرک

آذری قدیم، زبان بازماندة قدیم آذربایجان است  که زبان تاتی یاشود. با توجه به اینمی

است،  که در نواحی اندکی باقی مانده و در دیگر نواحی جای خود را به زبان ترکی داده

زبان هستند، نشانگر آن است که این وجود این رسم در مرکز خلخال که مردمانش ترک

ی این فرضیه نام این های بسیار دوری به یادگار مانده است. دلیل اصلرسم از زمان

« درزنشنبه»است که صورت تغییریافتۀ « درزیشنبه»شکل مراسم است که در خلخال به

 است.

 . مضامین مرتبط با کار3ـ3

کار و تالش در زندگی برای انسانی که در آغاز چندان با تکنولوژی و ابزار آشنا نبود، 

سخت دوشادوش همدیگر  ها هنگام کارِشد. انساننوعی جنگ با طبیعت محسوب می

طور اند. بهایستاده و با موسیقی و گاه با شعر کارهای سخت را برای خود آسان کرده

ای کارگر که کار هست، شعر هم هست. اگر عدهدر جاهایی  توان گفت اغلبکلی می

ن کار سروده آخوانند به این معنی نیست که آن شعر برای هنگام کار، شعر خاصی می

ممکن است شعری برای زمان یا مکان دیگری باشد و کارگران خسته برای شده است، 

رهایی از خستگی آن را زمزمه کنند. برای مثال در شالیزارهای گیالن اشعار زیادی 
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شود )برای شعر کار در شالیزارهای گیالن نک: سبزعلیپور و توسط زنان خوانده می

دهد، و کارگر خسته از کار انجام میریز کار تکراری ها یک(. وقتی دست0342باقری، 

گیر تبدیل شود. در روزانه است، ممکن چیزهایی زمزمه کند که بعدها به شعری همه

ها به نوعی کار و تالش اشاره شده شود که در آنادبیات عامّۀ تاتی اشعاری یافت می

 آورند.است. این اشعار را اغلب هنگام انجام آن کارها به زبان می

 کشی )نوعی نجاری(عر ارّه. ش1ـ3ـ3

های بزرگ دوسر در زمان قدیم کار نجاری انجام ها کسانی بودند که با ارهکشاره

دادند، به این صورت که برای بریدن درختان قطور و تناور، دو نفر در دو طرف آن می

ای بزرگ به طرف خود در هر نوبت، از تنۀ درختان الوار و ایستاده و با کشیدن اره

 گویند. ( میarrânji)  6کردند. به این کار در زبان تاتی شاهرود ارّانجیه درست میتخت

 کش )نجار( هستیمما ارّهبرگردان:  ama arra kašimân ( اَمَه ارّه کشیمان1

دوشاو پالو نه 

 خشیمان

dušâv pəlâ na xašimân پلو )پلو با دوشاب( از دوشاب

 آیدخوشمان می

 پول دادیم و رفتیم  puləmân âdâ bəšimân پولمان آدا بشیمان 

 راهمان دور است  čama râ dura râyə چمَه را دورَه رایه 

 مادرمان چشم به راهمان است.  čama mâ čâšmə râyə چمَه ما چشمه رایه

ن است که هفت یا هشت هجایی است و به راحتی حفظ شده و آویژگی این شعر 

ت این افراد این گونه اشعار را موقع کار با هم زمزمه شود. محتمل اسبر زبان جاری می

های مختلف سینمایی که در سراسر جهان اند. همچنان که امروزه از برکت فیلمکردهمی

بینیم که مشغول کار سخت )مثالً معدن( هستند و با خود شود، کارگرانی را میتولید می

ما از »زندگی این افراد اشاره شده کنند. در شعر باال به یک ویژگی از شعری زمزمه می
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محتمل است در سطر سوم تغییری ایجاد «. انتظار ماستراه دور آمده و مادر ما چشم

)پول گرفتیم رفتیم( درست باشد نه « پولمان اگت بشیمان»شده باشد. بدین صورت که 

 کنند و به جایها از صاحب کار پول خود را طلب میچون این«. پول دادیم رفتیم»

خواهند از صاحب کار خود پول بگیرند روند. در اینجا نیز ظاهراً با شعر میدیگری می

و زودتر به نزد خانواده خود بروند. یا به صورت پولمان آده بشیمان درست باشد، یعنی 

 «.پول ما را بده برویم»

 . شعر دامداری2ـ3ـ3

وجود دارد. دامداری  در شعر دیگری که درمورد دامداری است، مسائلی مرتبط با کار

زبان شاهرود بود و امروزه فقط تعدادی اندک شغل اغلب مردم مناطق کوهستانی تات

شود و تا آبان و مشغول این کار هستند. در این منطقه سالِ دامداری از مهر شروع می

دامداران مجبورند  ،آیدآذر دوام دارد. در ماه آبان و آذر که برف و باران به منطقه می

ها ببرند تا از دست باران و برف در امان های صحرایی به طویلههای خود را از آغلمدا

های قدیم با آمدن برف و باران دامدارن این شعر را با خود زمزمه باشند. ظاهراً در زمان

 اند:  کردهمی

 آید و بارانبرف میبرگردان:  var vârə vârân ( وَر وارِه  واران2

 نشیندها شبنم میبر روی درخت še zanə dârân نشِه زنه دارا   

 ها را برانید دام bərâna mâlân برانه ماالن   

 در داالن و طویله بیندازید dakara dâlân دَکره داالن   

 دارهاای دام ây mâlâ dârân آی مالَه داران   
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ن اشعار در شعر باال نیز شعری کوتاه و هفت یا هشت هجایی است. زمزمه کردن ای

هجایی که کمی بلندتر از این اشعار هستند، کار آسانی است. های یازدهجنب دوبیتی

 شعرهای کودکان نیز اغلب هفت یا هشت هجایی هستند. 

توان احتمال داد این شعر شعر شمارة هفت هم مربوط به کارهای دامداری است. می

ها را همچون نآوقتی  ولی برای سرگرم کردن کودکان، ،زنی بودهمخصوص مَشک

 خواندند.دادند، این شعر را برایشان میمَشک در آغوش خود تکان می

 گیری، دوغ دوغ.خمره کرهبرگردان:  nera nera, du du ( نِره نِره دو دو1

 های ما به کوه رفتند.دام čama mâlə bəšin ku  چمَه ماله بشین کو  

شان وارده؟ ماس و چه 

 دو

čə šân vârda? mâs u du .چی آوردند؟ ماست و دوغ 

 تری دوغ ]است[.بیشتری کره و کم  vištari kara kamtari du تری دوویشتری کَره، کم 

 به هیچ کسی نگویید  hiš kasi râ mavâja هیش کسی را مواجه 

 زنند.به ما چوب و کتک می ama zanəned ləsu ču امَه زنند لس و چو. 

 . عشق1ـ3

دادی از اشعار عامّۀ تاتی منطقۀ مورد بررسی، عشق است. عاشق تصویرشده مضمون تع

در این اشعار منتظر است تا به یک وُسعت مالی برسد و با دختر/ معشوق مورد نظرش 

کند، پسری جوان ازدواج کند، دختری در غم سربازی رفتن پسر خاطرخواهش ناله می

طرخواه او در آن مشغول کار است، کند از کنار باغی رد شود که دختر خاتالش می

ها ازدواج دختری در حال نفرین پدر و مادری است که نگذاشتند آن دختر با پسر آن

شود که کند، و مواردی از این دست، دنیای عشق سادة روستایی دو جوان را شامل می

ی کنیم. اگر کسها دست پیدا میهای عامّۀ روستایی به آنامروزه ما از طریق ترانه
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خوانندة ادبیات کالسیک فارسی باشد، و در آن با عشق )مجازی، عرفانی( آشنا باشد، 

متوجه خواهد شد که عشق در این دو نوع ادبیات چندان قابل مقایسه با هم نخواهند 

بود. مرتبۀ عشق در ادبیات فارسی چنان باالست که در آن هرگز نام معشوق بر زبان 

تر پیش آمده در مادرش هم در وسط نخواهد بود، کم شود، نامی از پدر ورانده نمی

ادبیات فارسی وصف رنگ لباس معشوق به میان بیاید و او را در حین انجام کاری 

کشاورزی، دامداری یا باغداری به تصویر بکشند. معشوق در ادب فارسی بسیار جایگاه 

ادبیات عامّه گویشی  ها سیطرة جداگانه دو ادبیّات فاخر فارسی وباالیی دارد، همۀ این

توان گفت، در چند های تاتی منطقه میدهد. آنچه درمورد عشق، در ترانهرا نشان می

 حوزة زیر قابل بیان است:

 وفایی. بی1ـ1ـ3

ترسند یکی از آن دو وفایی است، یعنی یا میهای عاشق و معشوق بییکی از دغدغه

کنند و از عشق خود گالیه میوفایی صورت گرفته صحبت وفا شوند و یا از بیبی

توجهی عاشق نسبت به معشوق یا بالعکس است. دارند. در این اشعار گاه گالیه از بی

 وفایی در شعر عامّۀ تاتی است: هایی از اشعار با محتوای بیشعرهای زیر نمونه

 ( طال انگشتری تنگم چراییش8

 ورازشته بهاره گیز گیزا تا                           
 

 برابر نشته یار جنگم چراییش 

 هر روزی ته به ای رنگم چراییش
 

talâ angištali tangəm čerâyiš?// barâbar nəšta yâr jangəm čerâyiš/ varâzaštə 

bəhâra gizgizâ tâ // tə har ruzi bə i rangi čerâyiš? 

ای یاری که در برابرم نشستی، چرا با  انگشتر طال چرا برای )انگشت( من تنگی؟// برگردان: 

من بر سر جنگی؟// گل بهاری کوه وَرازشت )نام کوهی است(// چرا هر روز با من به رنگ 

 دیگری هستی.
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 ای ببیم پَرم بگته( پرنده4

 وفایی ته کا ملوم بهچمن بی   
 

 اشته واَسی که من یارم نگته   

 ر بَشت و بشیش یارر بگتهمَنِه 
 

Pᾱranda yi bǝbim parəm bǝgatə// əštə vâsay kə man yârəm nəgatə// čəman 

bivagâyi tâ kâ malum bə?// manər bašt u nəšiš yârər bəgatə 

خاطر )عشق( تو یار دیگری انتخاب پرندة کوچکی شدم و پرواز کردم// بهبرگردان: 

فتی محبوب وفایی من چطور برای تو مشخص شد// مرا رها کردی و رنکردم// بی

 دیگری برگزیدی؟

 . وصف معشوق در حین کار 2ـ1ـ3

کرد، تر مجال ظهور پیدا میفضای روستایی جامۀ کهن که در آن زن / دختر/ معشوق کم

کرد معشوق را در حین انجام کارهای بیرون از منزل، پسر جوان عاشق را مجبور می

معشوق در حین انجام کار است  های عاشقانه،تعقیب یا تماشا کند. در بسیاری از ترانه

 کند.و عاشق او را از دور تماشا می

 بین یته بین بنده بنه شو 3( یته01

 گاو آسن طالیه گله بنه شو           
 

 آبی قبا دَکر یِته پش دَه شو 

 آلت نقریه ورزا دوشه شوخیش

 

yǝtə bin yǝtə bin banda bǝna šu// âbi qabâ dajar yetə paš da šu// gâv âsən 

talâyə gələ bənə šu// xišâlatəš nəqrayə varzâ dušə šu. 

پوش به دنبال او رود// زیباروی آبیزن را ببین که در یال کوه راه میورزای شخمبرگردان: 

رود// یوغ را نگاه کن که بر دوش وَرزا رود// گاوآهن که از جنس طالست در دل زمین میمی

 رود. می

زدن زمین است. ال تصویر دختری است که همراه پدرش مشغول شخم در شعر با

بردند گاهی کشاورزان برای آموزش شخم زدن به گاونرهای جوان، کسانی را با خود می

تر زنی آسانها را به دنبال خود بکشند و کار شخمتا در جلوی ورزاها راه بروند و یا آن
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می ثقیل است و ظاهراً وزن را به هم در شعر فوق ک« آلتخیش»انجام شود. عبارت 

واز در کوه آشد و یا با نجایی که اشعار قدیمی اغلب با موسیقی اجرا میآریزد، اما از می

 کرد.واها خأل وزنی را جبران میآشد، کشش و دشت خوانده می

به یکی از کارهای زنان و دختران منطقه اشاره  ،های تاتیدر شعر زیر از ترانه

دلیل سرمای زیاد منطقه و نیز بسیار قدیمی و در حال ازبین رفتن است. به شود کهمی

آید، همواره تالش شده از این کار میها در بافندگی بههایی که پشم آندلیل وجود دامبه

بلند، های ساقهایی برای مردان درست شود. از این بین بافتن جورابمواد، لباس

ار همیشگی آنان بود. در فصول پاییز و زمستان که کوتاه و نیز پاتاوة پشمی کساق

زنان و دختران شروع  ،شودکارهای کشاورزی و دیگر کارهای بیرون از منزل تمام می

های خود ها میل بافتنی و نخنآکنند. عصر روزهای پاییز، به بافتن محصوالت پشمی می

زی، ردیف کنار هم رمق پاییآیند و در زیر آفتاب کمرا برداشته به سر کوچه می

طور شوند و در این وسط دستشان بهنشینند و مشغول صحبت و درددل کردن میمی

بافد. این تصویر امروزه هم گاه در چرخد و جوراب میها بافتنی میماهرانه بر میل

خورد. شعر زیر وصفی از این کار کردن دختران در چنین های منطقه به چشم میکوچه

 موقعیتی است:

 کیلیان نشتینده ریه به ریه (00
 

 کیله دسه کو ده گوری به تیه 
 

 بشن کیله باجن دل پیترکیه 
 

 کسه نیهبغیر از اشته که هیچ  
 

kiliyân nəštində riya bə riya// kilə dasə ku da guray bə tiya// bəšən kilə bâjən 

dəl pitrakiya// bəqayraz əštə kə hiš kaskə niya. 

اند// در دست دختر جورابی با میل بافندگی است// دخترها ردیف به ردیف نشستهبرگردان: 

 .برو به دختر بگو که دلم بسیار گرفته است // به غیر از تو هیچ ]دم[ برای هیچ کسی نیست
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 . توصیف لباس معشوق3ـ4ـ3

آید که شاعر خیلی صریح به رنگ لباس معشوق تر پیش میدر ادبیّات فارسی کم

کند و اگر هم توصیفی از لباس معشوق باشد، اغلب نمادین/ استعاری/ اشاره 

کنایی است و به قصد بیان زیبایی اوست. در ادبیات عامیانۀ تاتی وصف لباس 

معشوق برای بیان زیبایی او نیست، بلکه ظاهراً در زمان قدیم رسمی بوده که 

دند و به یکی از آوربرای صدا کردن زن یا دختر اسمش را در جمع به زبان نمی

کردند. این ویژگی در بسیاری از های او، مثالً به رنگ لباس او، اشاره میویژگی

 خورد.اشعار تاتی به چشم می

 ( سیاه کال پینه ته کج پیمنه06
 

 اشته نازه دسان ته کش دمنه 
 

siyâ kəlâ pina tə kaj pimana // əštə nâza dasân tə kaš damana. 

های نازت را به بغل یاه بر سر گذارنده،  کالهت را کج نگذار // دستکاله سبرگردان: 

 نگیر )غمگین مباش(.

کار رفته بود که خطابی است به دختری به« آبی قبا دَکَر»نیز تعبیر  01در شعر شمارة 

که لباس آبی پوشیده است. گاهی به جای اشاره به رنگ لباس برای خطاب کردن دختر 

ای »گوید: شود. مثالً میی که بر آن نشسته است، استفاده مییا معشوق از رنگ اسب

 در شعر زیر چنین تعبیری آمده است:«. ایدختری که بر اسب سیاه یا سفید نشسته

 ( اسبی اَسبه دنش تنگنه پیشانی03
 

 ته مَن نومزد کری چند سال نشانی 
 

 از ته نومزد کرم هفت سال نشانم 
 

 پوشانمبعد از هفت سال تنی مَخمَل  
 

əsbi asba danəš tanga pišâni// tə man nâmzad kari čan sâl nəšâni?// az tə 

nâmzad karəm haf sâl nəšânəm// ba:d az haf sâl tə ni maxmal pušânəm. 
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ای ]دختر[ سوار بر اسب سفید که پیشانی تنگ و باریکی  داری! // تو مرا نامزد برگردان: 

گذارم کنم و هفت سال منتظر میگذاری؟ // من تو را نامزد میظر میکنی چند سال مرا منتمی

 پوشانمت ]تو را عروس خواهم کرد[.مخمل می// بعد از هفت سال، لباس 

 ( کیلَله کیلَله هفت رنگه لَچّه04
 

 طال بازبند دره نقره قلنجه 
 

 از و یار بزنم پنجه به پنجه
 

 ننگه دشمن بمره چمه ناجه 
 

kilalə kilalə haf ranga lača! // təlâ bâzband dare nəqra qələnja// az u  yâr 

bəzanam panja bə panja// nanga dəšman bəmerə čama nâja. 

ای! // ]و[ بازوبندی از طال به رنگ به سر کردهدختر زیبارویی که روسری هفتای برگردان: 

ت دهیم// دشمن از حسرت ما بمیرد و افسوس دست داری! //  ]بیا تا[ من و یار دست به دس

 بخورد.

 . مسائل اجتماعی1ـ1

های عامّۀ تاتی، بعضی از امور اجتماعی روزگار قدیم به چشم الی ترانهدر البه

توان به یکی از مسائل اجتماعی همچون خورد. یعنی محتوای آن چنان است که میمی

های اول خلخال در سالنویسی جارزَنی( غارت و چپمشاغل کهن )قس. سجل

تعامل فرهنگی بین اقوام و مواردی  ،سوادی غالب مردم در روزگار کهنخانی، بیمَمیش

 طور کلی به موارد فوق اشاره شود.شود بهشبیه آن اشاره کرد. در ادامه تالش می

 نویسی. سجل1ـ1ـ1

امروزه کار ها ثبتِ نامِ کودکان در ثبت احوال و نوشتن سجل یا شناسنامه برای آن

ومیر ثبت احوالی هست که کارش ثبت مرگ چندان سختی نیست و در هر منطقه ادارة

و تولد افراد است. در روزگار کهن که در روستاها زادوولد بیش از امروز بود، پدر و 

مادر، چندان آشنایی، وقت یا رغبتی برای گرفتن سجل فرزندان نورسیدة خود نداشتند. 
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کردند، با هم ها شناسنامۀ یک یا دو فرزند خود را جمع میبدین سبب اغلب آن

متولدشده، مأمورانی را به گرفتند. گاه دولت مرکزی برای ثبت زایچۀ کودکان تازهمی

ماندند کرد و مأموران در هر روستا چند روز میروستاها و مناطق دوردست اعزام می

ای از این امر اجتماعی قدیم گوشه کنند. در شعر زیر بهها شناسنامه صادر تا برای آن

 اشاره شده است:

 خبر بیمواران بامینده از بی( سجل01
 

 ویک بیمچمن سجل بشه از بیست 
 

 پولم آدا رئیس قبول نکرده    
 

 منش روبه اشته روانه کرده 
 

səjil vârân bâmind az bixabar bim // čəman səjil bəše az bist u yak bim // 

pulə âdâ raɂis qabul nəkarda// manəš ru bə əštə ravâna karda 

 من عمر و سال)رفت  من سجل بودم // خبربی من و آورندگان آمدندشناسنامهبرگردان: 

 است. کرده روانه تو طرف به مرا نکرد // قبول و دادم رئیس به را پول بود // سالم 60 (گذشت

که موفق نشده شناسنامۀ خودش را به از زبان پسر جوانی است  ،ظاهراً شعر فوق

موقع بگیرد و مشکالتی برایش ایجاد شده و با دادن رشوه هم موفق به حل مشکل خود 

 نشده است.

 خانی. غارت و چپاول سال مَمیش2ـ1ـ1

ها هن در خاطرآای در خلخال رخ داد که هنوز هم نام و یاد ش واقعه0361در دهۀ 

خانی( و پِتاره سال )سال )سال ممیش« خانه سالمَمیش»ام مانده است. این واقعه که با ن

ور ایام تلخی برای مردم است. آغارت و چپاول( در منطقه رایج است، همواره یاد

خان، از اعقاب خوانینی بود که اجدادش محمدتقی خان امیر احمدی معروف به ممیش»

(. ظاهراً 013 ، ص.0314)نقیب، « الرقاب بالمنازع منطقۀ خلخال بودندها مالکسال

مأمور تصرف  ،خان از طرف یوری تاراسف رئیس سازمان جاسوسی شورویمحمدتقی

واقعۀ تلخی است  ،نچه مهم استآمنطقۀ خلخال، آستارا، نمین و اردبیل بوده )همان(. 
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 ،هاکه در آن زمان در خلخال و توابع آن روی داده و در ذهن و زبان مردم منطقه چپاول

ای ها باقی مانده است. همواره وقایع مهم هر جامعهنآغتشاشات و نیز تعرض ا ،هاتاراج

ماند. نمونۀ چنین اشعاری در سراسر در اشعار محلی و رسمی آن محل به یادگار می

)که « چقدر جنگله خوسی»شود. مثالً در گیالن، شعر معروف ایران به راحتی یافت می

و « نصرو نصرو، نصرو جان»یا اشعار عامیانۀ  جنگلی( گفته شده، خانبرای میرزاکوچک

هایی از از این دسته هستند. شعر تاتی زیر رگه« وای وای رشید خان سردار کل قوچان»

 خان را در خود نهفته دارد:حادثۀ ممیش

 ( االتان بامینده دسته به دسته02
 

 همه نقره گته پاتران دَوسته 
 

 لی ببا انزله بستهخراوه      
 

 چمن یار دِه بال دوسته منو 
 

elâtân bâmində dasta bə dasta// hama nəqra gata pâtrân davassa// xarâvali 

bəbâ anzale basta// man u čəman yârə də bâl davassa. 

و  داشتند ]؟[ و قطار تفنگ آمدند// همه نقره دسته به ها( دسته)ترک 4هاایاِلتبرگردان: 

 و بالمان بستهدو دست  یارم و // من انزلی ]؟[ شود خراب بودند// ستهب خود به را هافشنگ

   است.

زبانان خلخال هستند. در منطقۀ شاهرود خلخال چون اغلب ها کنایه از ترکایالت

ها از شاهسون هستند، به اغلب کسانی که از مناطق باالدست خلخال به طرف ایالت

گویند هایی میاتران به مجموعه تفنگ و فشنگگویند. پآیند، گاه ایالت میشاهرود می

دهد که در شعر فوق منظور از بستند. این نشان میکه جنگجویان به دور کمر خود می

ها، نه عشایر، بلکه جنگجویان و غارتگرانی هستند که با اسب و اسلحه در غائلۀ ایالت

زندگی مردم تأثیر  خان به خلخال و شاهرود حمله کردند. این حادثه به قدری درممیش

گذاشته که احتماالً مدتی عشق و عاشقی بین جوانان از رواج افتاده است. مصراع آخر 

 این شعر بازگویندة همین مسئلۀ اجتماعی است. 
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زبان روستاهای شاهرود خلخال زبان به مناطق تاتدر شعر زیر به حمله افراد ترک

 اشاره شده است:

 رده،اهلل میرزا، ترکان سرک( بیت01
 

 سنگر و سرش گولّه دکرده 
 

 اشتن ماش اشتن قربان برکرده      
 

 درو و شالش خراواه کرده 
 

beytəllâ mirzâ tərkân sarkarda// sangar u sarəš gulla dakarda// əštan mâš 

əštan qərbân barkarda// dərav u šâləš xarâva karda. 

// سنگرش را پر از گلوله کرده است// مادرش را نیز هاسرکردة ترک ،اهلل میرزابیتبرگردان: 

 در این راه قربانی کرده// درو و شال را خراب کرده است.

دانند کیست و غیر شناسند و نمیاهلل میرزا را چندان نمیمردم شاهرود، امروزه بیت

، (0314های معمّرین، سند معتبر چندانی هم در این زمینه وجود ندارد. نقیب )از گفته

میرزا خان از شخصی به نام ایرجوگو از دارودستۀ ممیشدر پژوهش خود، هنگام گفت

یعنی سرگرد اعالیی مأمور سرکوب  ،نامی آورده است که همراه با نمایندة دولت

کند و همین خان را زخمی میشود ممیششود و در این کار موفق میخان میممیش

(. ممکن 000ـ001 ، صص.0314ند )نقیب، شود بعد از چند روز فوت کزخم باعث می

ای اشاره داشته باشد، چون در آن به گلوله بستن مردم است این شعر به چنان واقعه

 روستاهای درو و شال اشاره شده است.

 . اقوام همسایه3ـ4ـ4

دهد، برخورد اقوام و یکی دیگر از مسائل اجتماعی که گاه در ادبیات خود را نشان می

ها با همدیگر زیاد باشد، یقیناً باید در کدیگر است. اگر ارتباط و تعامل آنها با یفرهنگ

ها، امثال و حکم، کنایات و مانند آن( نشانه یا ها )ترانهشکلی از اشکال ادبیات عامۀ آن

رسوباتی بر جای بگذارد. با توجه به خاصیت ادب عامّه، باید آن را جایگاهی برای 

 های اجتماعی دانست. پژوهش
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ارتباط و تعامل دو قوم تات و تالش از دیرباز وجود داشته و دارد. مردم آن سوی 

اند. ها( همواره با هم در داد و ستد بودهتالش )کوه« تالشه بند»کوه موسوم به رشته

های خلخال از دو مسیر اسبو و اسکستان و نیز از ( معتقد است تات0344سبزعلیپور )

اند. این دو مسیر دو دروازة شمالی و ر با هم در دادوستد بودهمسیر ماسال ـ گیلوان بسیا

جنوبی شاهرود به تالش هستند که از قدیم وقتی هنوز پای ماشین به منطقه باز نشده 

 ها گیلوانی هستند.بود، بین مردم شناخته شده بود. تعداد زیادی از ماسالی

 ( ته تالش دختریش از گیلوانی08
 

 مهربانی ر پابند آکرده منه 
 

 خدا ته نی دوئه حسن و جوانی      
 

 بعد از اشته حرامه زندگانی 
 

tə tâləš doxtatriš az gilavâni// manər pâband âkarda mehrabâni// xədâ tə ni 

duɂa hosn u javâni // baɂd az əštə harâmə zəndəgâni. 

مرا با  // (خلخالشاهرود  یروستاهااز  یک)ی گیلوانیو من  یتو دختر تالش هستبرگردان: 

بعد از تو  //داده است یجوانهم خدا به تو هم حسن و ای // خود ساخته بندیپا یمهربان

 .است بر من حرام حرام یزندگان

 . نتیجه1

های عامّه بخشی از ادب عامۀ این سرزمین کهن هستند که فهلویات نام کلی ترانه

های ایرانی سروده شده، قدمت ها یا گویشزبان هاست. این اشعار که به یکی ازآن

ها ها برای محققان بسیار است، آنفقط دستاورد زبانی این پژوهشبسیاری دارند. نه

نیز به همراه دارند.  شناختی، ادبی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و غیرهدستاوردهای جامعه

 است. کنندهتحلیل محتوایی این اشعار از این زاویه کمک

بود، چند رسم دینی ـ  آوری شدهشکل میدانی جمعهای تاتی که بهر این مقاله از ترانهد

فرهنگی و حادثۀ سیاسی ـ اجتماعی تحلیل و بررسی شده است. حضور نام پیامبر 
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گیری این اشعار دهندة شکلاسالم، حضرت محمد )ص(، علی )ع( و فاطمه )س( نشان

شعرهای مربوط به آن و نیز شعرهای کار مربوط  و« درزنشنبه»در دورة اسالمی است. 

به دامداری هرکدام بازگوکننده شیوة زندگی این مردمان کوهستانی است. حادثۀ غارت 

ها از بُعد سیاسی قابل بررسی است. تعامل دو قوم تات و های آنخانی و چپاولممیش

ه نشان داد ادب عامۀ هر ها به خوبی نمایان است. این مقالتالش نیز از محتوای این ترانه

تنها از آوری و ثبت و ضبظ شود، نهبهاست که اگر درست جمعسرزمین گنجینۀ گران

تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که در منابع نظر زبانی، بلکه از چندین منظر می

 تاریخی چیزی از آن قابل دسترسی نیست.

 ها نوشتپی

افتد؛ یعنی در تقویم شبانه روز، اول روز و زودتر از شب اتفاق می . در زبان فارسی معاصر گاه روز0

اول، شب قرار داد و به  ،های ایرانی ازجمله در تاتیبعد شب قرار دارد. در تعداد زیادی از گویش

در تاتی شبی است که فردایش جمعه « شَوجمعه »شود. مثالً منظور از دنبال آن روز حادث می

منظور از شب دوشنبه شبی است که فردایش دوشنبه است. موارد خاصی است. در زبان فارسی 

 مانند شب جمعه )شبی که فردایش جمعه است( برعکس آن است.

های منطقه اغلب در شهرهای گیالن و مازندران )برای نمونه، ساری، نکا و بهشر( کار نجاری کش. اره6

کار د بودند و با همشهریان خود در منزل صاحبها دور از خانوادة خودادند. این افراد ماهانجام می

نیاز به  ،حفظ اسرار شغلی ،کردند. دوری از محلکار زندگی مییا در نزدیکی خانۀ صاحب

گوی خصوصی و مواردی از این قبیل باعث شده که این افرادا برای خود زبانی رمزی ابداع وگفت

( در پژوهشی به نام 0341. سبزعلیپور و دلگرم )گوینددیلی میکنند که به آن زبان ارّانجی یا قرقه

ها به معرفی این شغل و زبان آن« نشین خلخالزبان مخفی ارانجی یا قرقه دیلی در مناطق تات»

ن دسته از کارگران نیز آهای بزرگِ برقی این شغل امروزه از بین رفته و اند. با ظهور ماشینپرداخته

 اند.امروزه تغییر شغل داده
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که با هم مشغول شخم زدن هستند  است)جفت( یک جفت ورزایی  yetشعر فوق منظور از یِت  در .3

. گاو آسن همان گویندمی«  yet kardenیِت کردِن »به شخم زدن  در تاتی سببو به همین 

در این شعر منظور همان یوغی است که  .استشخم آلت، ابزارهای گاوآهن است و منظور از خیش

های وزنی شعر حاصل تغییراتی است که در البته یعضی از ناهماهنگی رار دارد.رزا قبر دوش وَ

 کلمات قدیمی ایجاد شده است.

 .مفرد و به معنای ترک تلقی شده و سپس مجدداً جمع بسته شده است« ایالت». کلمۀ 4

 منابع 

 گذشته شاعران شعر در کار بازتاب ،یفارس ادب در کار شعر(. 0324احمدپناهی سمنانی، م. )

 . تهران: زهره.معاصر و

 . تهران: سروش.سرایی در ایرانترانه و ترانه(. 0383احمدپناهی سمنانی، م. )

 ادبیات دانشکدة نشریۀ(. فهلویات زبان آذری در قرن هشتم و نهم. 0334طوسی، م. )ادیب

 .486ـ421، 4، تبریز دانشگاه

قافیه، و تکیه در اشعار عامیانه تاتی. وزن (. بررسی وزن 0341فر، ر.، و سبزعلیپور، ج. )ایزدی

اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی در هم مجموعه مقاالت سومین .3شعر فارسی 

تهران: نیلوفر.  .زادهبه کوشش ا. طبیب .0341اردیبهشت  64 .شناسی ایرانانجمن زبان

 .014ـ010صص 

 هی.. تهران: نشردانشگاسفینۀ تبریز(. 0386تبریزی، ا. )

های آیینی زنانه برساخت (. نمایش0411سپهر، م.، و رشیدوش، و. ) پورتقی، ر.، همایون

 .334-313(، 38) 4، فرهنگ و ادبیات عامههای زن ایرانی در فرهنگ عامه. نمادین دغدغه

های ایران. سرودهشناسی بومی(. گونه0388ذوالفقاری ح.، و احمدی کمرپشتی، ل. )

 .011ـ043 ،8و  1، پژوهیادب

 . تهران: چشمه.باورهای عامیانۀ مردم ایران(. 0341ذوالفقاری ح.، و شیری، ع. )
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نشین دیلی در مناطق تات(. زبان محفی ارّانجی یا قرقه0341ر. ) ،سبزعلیپور ج.، و دلگرم

 .41-32، 0، شناسی اجتماعیزبانخلخال. 

 . رشت: فرهنگ ایلیا.فرهنگ تاتی(. 0340. )، جسبزعلیپور

ه به آن. گ و زبان تالشی و تاتی و لزوم توجتنیدگی فرهنالف(. درهم 0344سبزعلیپور، ج. )

سید هاشم موسوی.  و کوشش ولی جهانیبه .شناسیهای همایش ملّی تالشمقاله ةچکید

 . 064-063رشت: نشر بلور، 

 فارسی. . تهران: فرهنگستان زبان و ادبیاتگنجینۀ تاتی خلخالب(.  0344سبزعلیپور، ج. )

(. بررسی وزن اشعار عامیانه تاتی. وزن شعر فارسی از 0344فر، ر. )سبزعلیپور، ج.، و ایزدی

اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی در هم مقاالت دومینمجموعه .دیروز تا امروز

زاده. تهران: کوشش ا. طبیب. به0346اردیبهشت  62و  61 .شناسی ایرانانجمن زبان

 . 642-664هرمس. 

 فرهنگ و ادبیات(. شعر کار شالیزار و تحلیل محتوایی آن. 0342ب. ) سبزعلیپور، ج.، و باقری،

 .064ـ001، 04، عامه

 .44ـ0، 32، شناسیالدین اردبیلی. زبانصفی (. فهلویات شیخ0386صادقی، ع. ا. )

 .آذربایجانان و هایی تازه از زبان قدیم مردم ارّان و شرو. واژه(0380) .ا. ، عصادقی

 .40-66، 33، شناسیزبان

 گستر.. مشهد: سخنگویش تاتی شمال خراسان(. 0386صفرزاده، ح. )

 جا.. بیآذری یا زبان دیرین آذربایجان(. 0320کسروی، ا. )

راهنمای های شمال غرب ایران. های حاشیۀ دریای خزر و گویش(. گویش0484لُکوک، پ. )

-484(. تهران: ققنوس. 0383بیدی و همکاران )رضایی باغ. ترجمۀ ح .های ایرانیزبان

101. 

 رسوم و آداب و هاافسانه دربارة مقاالتمجموعه ایران، ۀادبیات عامیان(. 0386م. ج. ) ،محجوب

 : چشمه.تهران .ذوالفقاری ح.کوشش به .مردم ایران
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علوم انسانی و مطالعات . تهران: پژوهشگاه شناسی زبانمدی بر جامعهآدر(. 0381مدرسی، ی. )

 فرهنگی.

 . تبریز: مهد آزادی.خلخال و مشاهیر(. 0314نقیب، م. )

. تهران: بنگاه نشر و ترجمۀ کتاب، صص دانشنامۀ ایران و اسالم(. آذری. 0314یارشاطر، ا. )

20-24. 
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