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  پيشگفتار
ميراث ملموس و باورهـا، آيـين هـا،    ثار باستاني و كهن جزء طبق تعريف يونسكو آ

  .جزء ميراث هاي غير ملموس يا ميراث معنوي به حساب مي آيند... آداب، ترانه ها و
ها بازتاب فولكلور و فرهنگ و تفكّرات يك  ميراث معنوي به ويژه ترانه ها و سروده

قوم مي باشد كه به ما ارث رسيده است و مطالعه بر روي آنها مـي توانـد در شـناخت    
در اين كتاب عبارات منظوم است كه داراي  سرودهمراد از . پيشينيان ما را ياري نمايد

باشد اما مـراد از  اين عبارات منظوم مي تواند در نوع خود شعر هم . وزن و قافيه هستند
اگرچه در ايـن  . اشعار و سروده هايي است كه با موسيقي ويژه اي اجرا مي شود ترانه،

منطقه شعر و سروده از موسيقي جدايي ناپذير است، اما سروده هايي عميق و حكمي و 
اندرزي نيز وجود دارد كه با موسيقي خاصي همرا نيست، برخي از اين سروده هـا در  

  . مده استضرب المثل آ لب چيستانقا
 كه در اين كتاب آمده است بخش كوچكي از كل سروده ها و ترانـه  يترانه هاي

سال ها از تخليه ي پرور اين ترانه هـا را   گذشت. هاي بومي منطقه ي پرور است
  . از آن باقي ماند ا بخش كوچكيو تنه است به زير خاك برده نياكانهمراه 

طق كوهستاني البرز از نوع هجايي مي باشند ترانه هاي اكثر ترانه هاي پرور و منا
، ميراث دار ترانه هـاي كهـن   )هجايي هشت هجايي و هفتبه خصوص (هجايي 

براي آشنايي بيشتر با ترانه هاي . اوليه ي پس از اسالم استايران باستان و قرون 
نـه  ترا"خوانندگان را به كتـاب   منطقه ي پرور و آنچه در اين كتاب آمده است،

  .اثر ابوالقاسم اسماعيل پور ارجاع مي دهم "هاي روشنايي
و از لحاظ فرم، محتوا و ساختار طيف  1مضامين ترانه هاي پرور بسيار متنوع است

ه اي كه در مورد اين ترانه ها وجود دارد اين است نكت. وسيعي را در بر مي گيرد
                                                 

محاسي، پند و اندرز، : اگوني از قبيلمضامني گون -١
 .. فلسفي، عاشقانه، تارخيي و

  

 

 



 

 

ي مـورد اشـاره واژه   كه زبان تكلم با زبان ترانه كمي متفاوت است در ترانه هـا 
مـردم  شفاهي گفته هاي  در هاي فارسي و مازندراني زيادي به كار رفته است كه

در ترانه ها كاربرد دارد اما در پـرور  )  (kijâاز آنها استفاده نمي شود مثالً كيجا
 بـه كـار  را  )(detriآن را مطلقاً به كار نمي برند و به جاي آن واژه ي دتـري  

  ...و (gerë) ،گرِه (bakuše) واژه هاي بكوشهمي برند و همچنين  
، به كـار بـرده ام  به جاي مازندراني  را در سراسر اين كتاب عمداً كلمه ي تبري

چون اگرچه پرور و مناطق اطراف آن جزء حكومت تبرستان بوده اند، اما مـردم  
ـ  .نمي دانند خود را مازندراني -همانند مردم كوهستان هاي البرز -پرور ن مردم اي
 ايـن امـر  . خزر را مازنـدران مـي دانسـته انـد     سواحل جنوبيجلگه هاي  ،نواحي

مازندران و گلسـتان و بسـياري از    هاي هرچند كل استان ؛ريشه ي تاريخي دارد
اما طبـق  . بوده اند 1تهران فعلي جزو حكومت تبرستان و مناطق كوهستاني سمنان

اني البـرز و اطـالق   كتب تاريخي اطالق تبرستان بيشـتر بـراي منـاطق كوهسـت    
  .مازندران بيشتر براي جلگه هاي كنار درياي خزر بود

 مردم پرور خود را جزو قومس يا كـومش نيـز نمـي دانسـتند و     ،از طرف ديگر

 كامشـي  را، كهنسـاالن پـرور، اهـالي تويـه دروار از توابـع دامغـان       ،نمي دانند
)kâmši (تر اني پرمعنـا اين واژه زم .اين كامشي همان كومشي است. مي گويند

كه تويه دروار از توابـع  ) صد دروازه ي قديم(كه يادآوري شود دامغان  مي شود
فرهنگ مردم پرور همانند . آن است، مركز تاريخي و باستاني، كومش قديم است

فرهنگ . داراي موقعيتي ويژه است )كه بين جنگل و كوير قراردارد(آن طبيعت 
را به چشم ديـده اسـت و از   ) كومش(غني پرور از طرفي تمدن كهنسال قومس 

وند در دان قارن بآن تأثير پذيرفته است و از طرفي شكوه شهرياران باوند و اسپه

                                                 
سنگسر و شهمريزاد نيز از حلاظ فرهنگي و زباني با  -٢

فرهنگ تربستان مطابقت بيشرتي دارند اين دو شهر حضور 
 .پررنگي در فولكلور مردم تربستان دارند



 

 

به عـالوه  . از اين رو مطالعه و بررسي اين فرهنگ اهميت دارد. تمدن تبرستان را
دليل موقعيت خاص جغرافيايي منطقه ي پرور، فرهنگ و زبـان مـردم كمتـر    به 

بسياري از آيين هاي باستاني و واژگان كهن  ،ات شده است مردمدستخوش تغيير
اكنون وظيفه ي ماست كه با مكتوب كردن ايـن ميـراث   خود را حفظ كرده اند 

 اسـماعيل آقـاي   ،پـدر بزرگـوارم  خاتمـه از  در . معنوي در حفظ آنها بكوشـيم 
كـه  شاه حسيني  و آقاي عليرضاكه اكثر ترانه ها را برايم بازگو كردندگودرزي 

در تدوين اين كتاب مرا ياري نمودند، همچنين از كارشناس باستان شناسي آقاي 
علي محمد ملكي كه مطالب مربوط به كاوش هاي باسـتان شناسـي را در اختيـار    

  . اينجانب قرار دادند، تشكّر مي نمايم
 

  عسلويه
  هجري شمسي 1388ششم تيرماه 

  تبري 1520 ماه برابر با چهارم نوسال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   تاريخي پرور ي پيشينه
پر پِلوِ به آن ،محلي گويشكه در  واقع شده رقي سمنانكيلومتري شمال ش 70ر در رو
)pelver (واژه ي پرور برگرفتـه از واژه ي پهلـوي   . گفته مي شود)  فارسـي ميانـه (

  :و به چهار معناست) parvâr(پروار 
  قلعه يا كوشكي كه در بلندي قرار دارد .1
 قي منطقه ي ييال .2

 .باز مي شود ،چهار طرف ب آندرخانه اي كه  .3

 .تيري كه براي سقف ساختمان به كار مي رود .4

بوده است كه در عهد  تبرستانپرور از لحاظ جغرافيايي در گذشته جزء حكومت 
هـزار  [ي جزء منطقه ي شهرياركوه و سپس جـزء هـزار گـري    روزگار ،باستان
سمنان، ساري و سـوادكوه بـوده   هزار گري منطقه اي بين گرگان، . شد ]جريب

و هزار گري از كـانون   پريم است طبق آثار و كتب تاريخي مناطق شهرياركوه،
اكتشـافات باسـتان شناسـي اخيـر در     . بوده اند هاي اصلي تمدن تبرستان باستاني

قلعـه ي   تنگه ي پرور بـا وجـود چهـار    1.منطقه پرور اين نكته را تأييد مي كند
تبرستان قرار داشت و از ايـن رو   -سر راه باستاني قومسبر  2نظامي -استراتژيك

                                                 
، سازمان مرياث فرهنگي، ١٣٨۴اآتشافات باستان شناسي  -١
 ايع دسيت و گردشگري استان مسنانصن
در يـيالق  (» کمربند جلو«برج مربوط به تپه موسوم به  -٢

در (» سـرخ تـول  «، قلعه کپز، برجک مرکک، بـرج  )شورستان
ي مشـال شـرقی    در جبهـه (پشـت   ، بـرج َلـت  )دره ابتدای سـوف 

روی  های روبـه  و برج واقع در زمني) الدين امامزاده سيدتاج
کـه ارتبـاط   ) ي مشـال شـرقی   در جبهه(» سرخان َاسو«ي  حموطه

اين آثار . سازد ي دخرت کوليم برقرار می مابقی را به قلعه
نظـامی را در منطقـه منايـان     -که يـک سيسـتم اسـرتاتژيک   

کند، اکثـرًا متعلـق بـه دوران تـارخيی قبـل از اسـالم        می
ي اول قبـل از    ها بـه هـزاره   قدمت برخی از آن. باشند می

 .مانند برج هاي سرخ تول و آپزرسد،  ميالد می



 

 

تبرسـتان در   -بقاياي راه كهن قـومس . من آن را دروازه ي تبرستان لقب داده ام
  .كوه و سنگفرش هاي آن هنوز ديده مي شود رمنده دشت

 يايـل پـروري را بقايـاي يـك خـانواده ي سـلطنت       ،كهنساالنِ پرورپيشينيان و 
  ه پس از حملـه ي اعـراب بـه قلعـه ي گردكـوه دامغـان      ك مي دانند )ساساني(

مي آيند در آن قلعه در مقابل خيل عظيم سپاه اعراب شكست خـورده و متـواري   
بـه دليـل   . و در منطقه ي كوهستاني پرور كنوني سكني مـي گزيننـد   مي شوند

موقعيت خاص جغرافيايي، حاكمان عباسي و اموي را ياراي دستيابي و هجوم بـه  
سنّت ها  ،مردم، آيين ها ،از اين رو. نبوده است) كوهستان هاي البرز(ق اين مناط

  .و دين نياكان خود را تا قرن ها حفظ كرده اند
) سرو كـوهي (  orsاين مردمان را من به درخت اُرسپايندگي و بقاي فرهنگي 

و انعطـاف   ستدرخت اُرس درختي است هميشه سبز، ديرپا، ديرزي. تشبيه كردم
  .دنسارهاي سال طوفان و يخبندان آسيبي به آن نمي  پذير كه سال

حفظ  را به گونه اي شايسته نياكان اثمير 1پرور و كوهستان شهرياركوهمردمان 
گذشـته در  مطالعه ي آيين ها و باورها و جشن هايي كه تا سي سال  با. كرده اند

د گويش قدمت هزاران ساله دار اپرور رواج داشت در مي يابيم كه بسياري از آنه
بـه لحـاظ سـاختار دسـتوري،      ،قديم مي باشد پروري كه شاخه اي از زبان تبري

آوانگاري و واژگان، نسبت به ساير گويش هاي مشابه اشتراكات زيادي با زبـان  
  .آورده ام 3"ردپاي نياكان"دارد كه بخشي از آن را در كتاب  2پهلوي

برز، اين نواحي از اولين به مناطق كوهستاني ال جو علويان حق گو و حقبا ورود 
از نوادگان امـام   -حكومت ميرعمادالدين. به مذهب شيعه گرويدمناطقي بود كه 

                                                 
 .برخي شهريارآوه را پشتكوه فعلي مي دانند -١
را ) دوره ي اشكانيان و ساسانيان(زبان فارسي ميانه  -١

 .زبان لوي مي گويند
اين آتاب حاوي پيشينه و فرهنگ ايل پـروري اسـت آـه     -٢

 . توسط نگارنده اين سطور به زيور طبع آراسته شده است



 

 

) البته مقياس كوچـك (از اولين حكومت هاي شيعه در ايران  -)ع(موسي كاظم 
  .بود
حكومت آسران رسـتاق را منحـل   ولّاش،  عمادالدين با شكست سلطان محمودمير

منطقـه ي   .كـرد  ضميمه) هزار جريب( هزار گري هكرد و منطقه ي آسران را ب
بيـل پـرور، سنگسـر، شـهميرزاد،     آسران رستاق شامل هفتاد قصبه ي بزرگ از ق

.. و) مـالده كنـوني  ( هيكو، خينگ، آسران، اورپلنگ، اوك كوليم،شلي،  كاورد،
مركز حكومت آسران رستاق، قلعه اي به نـام آسـران رسـتاق بـود كـه در      . بود

اسـت و محلـي    ها ع بود اين منطقه هم اكنون از مراتع سنگسريجنوب چاشم واق
    .مي گويند (âseron)ها به آن آسرُن

ي از هـزار  بخشدر قرن هشتم سيدتاج الدين از نوادگان ميرعمادالدين، سال ها بر 
ه ايـن فرمـانروايي   اگـو . فرمانروايي سياسي و معنوي داشت] هزار جريب[گري 
تاج الحق و الملك والدين : ه بر ضريح وي استديني نوشته ي حك شد -سياسي
  ...والدنيا

مقبـره ي وي كـه از بناهـاي دوره ي    . او پرور را مركز حكومت خود قرار داد
ضريح نفيس اين حاكم مذهبي كه كار عبدالشاه . در پرور قرار دارد است،ايلخاني 

تان اس شرف سمناني است، در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  .نگهداري مي شود سمنان
اين حمام كه، تنها . داردپرور نيز از بناهاي تاريخي است كه قدمت زيادي حمام، 
در كتـاب   1.كوهستاني و از معتبرترين بناها در منطقه ي البرز اسـت پالن  حمام

جاد آمـده  مشجره االتاريخ مازندران نوشته ي اسماعيل مهجوري و نسخه ي خطي 

                                                 
م داراي معماري منحصر به فردي اسـت بـه عّلـت    اين محا -١

سردسري بودن منطقه درب ورودي اين محام در جهـيت اسـت آـه    
آفتاب طلوع مي آند داالن هاي پيچ در پيچ و طـوالني ايـن   

دود و آتـش و گرمـاي   . محام از اتالف گرما جلوگريي مي آرد
 .حاصل از احرتاق به آانال هاي آف محام راه داشت



 

 

شاه و اميرانش هنگام غسل در اين گرمابه مشـاهده كردنـد   روزي شاهرخ : است
مردم پرور طبق آيين شيعيان در آنجا غسل مي كنند از اين رو سيد تاج الدين به 

  .هرات تبعيد شد
آثار و مـدارك تـاريخي حكايـت از رونـق و      يه،و قاجار هدر دوره هاي صفوي

اهزاده ي قاجاري حـاكم  اما پس از حمله ي امير اعظم ش. آباداني اين منطقه دارد
و قتـل و غـارت وحشـيانه،     1286دامغان و گرگان در سـال   -واليات استرآباد

شوك اقتصادي بر منطقه حاكم شد و اولين موج مهاجرت براي كار بـه منـاطق   
دوم و موج سوم در عصر پهلوي  1329موج دوم مهاجرت از سال . ديگر آغاز شد

تقريباً خالي از سكنه شد بـا  1360تا1357و پرور در طول سال هاي  .گرديد آغاز
هـم  . ي آن ادامـه دارد گانه  24اقامت تابستاني در ييالقات  ،رپروي وجود تخليه 

سـمنان، مازنـدران،   (استان كشور  4اكنون ايل پروري متشكل از هفت طايفه در 
و سـخت بـه    نفر پراكنده شـده انـد  ده هزاربا جمعيت تقريبي ) گلستان و تهران
اين مردمان عالوه بر حفظ گـويش اصـيل   . يش خود پايبند هستندفرهنگ و گو

شركت در مراسـم   -1:خود از موارد ذيل براي حفظ هويت خود استفاده مي كنند
 -3سـاالنه   ساخت تكيه هاي عزاداري در پرور و گردهمـايي  -2شادي و سوگ 

 -4بازگويي مداوم حماسه هاي ايل پروري و اشاره به تاريخ و فرهنگ مشـترك  
  .گانه 24امت تابستاني در ييالقات حفظ اق

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ترانه ها و سروده هاي بومي پرور
  

  :مورد قابل تقسيم بندي است 15ترانه ها و سروده هاي بومي پرور در 
 هاي تاريخي سروده  -١

اشاره اي  ياصورت شعر يا سرود بيان مي كند اين سروده ها واقعه يا رويدادي را 
در قالـب سـوت    ترانه ها يا سروده هـا گونه رويداد تاريخي مي كند اين يك به 
)sot (بي بي نسـا  "سروده ي "يا  "امير وچه بميره": مانند ترانه ي. نيز مي گنجد

 ."ترانه ي پرور متروك"يا  "النگ خماريِ" يا ،"بارك اهللا

  و نوازش الاليي -٢

بيدار شدن كودك نيز  هنگام. براي نوازش كودكان هنگام خواب به كار مي رود
  .نوازش ديگري داشتند

 ) nâješ(ناجش  -٣

يـا   ، نـوازش مراه با موسيقي خاص است كه فرد در فـراق عبارات نيمه موزون ه
 .خواند ستايش عزيزان زنده ي خود مي

 سروده هاي آييني  -۴

اين نوع سروده ها در جشن ها و آيين ها خوانده مي شود، مثل نوروز خـواني يـا   
  .ه سيزدهتير ما هسرود

  لتم  -5

 ،مارِك مره: مثل. سروده هاي كودكانه كه داستان يا افسانه اي در آن نهفته است
 ".گندم هوا

 موري   -6

در مراسـم عـزاداري در سـوگ     كـه  عباراتي با موسيقي محزون و نيمه مـوزون 
 .خود مي خوانندمرده ي عزيزان 



 

 

  sot)(سوت   -7

  يـران خوانـده  لجنگـاوران و د اي يا رث هايي گفته مي شود كه در مدحبه سروده 
  .ي يا سوت شُكردمانند سوت مش. مي شود

  يسروده هاي باز  -8

 "را  ، انكّرا كّان"بازي هاي كودكانه مثل 

 سروده هاي شادي  -9

سروده ها و ترانه هايي است كه در مراسم عروسي، شيريني خوران و بزم حوانده 
 گال " بواره گال"يا نوعي ناجش به نام  "سحر نازا "يا  "بادا بادا": مثل. مي شود

 "يار گالكونه گاله "يا  "  بواره

 نوحه ها  -10

 .كه عمدتاً فارسي است و در مراسم سوگواري ساالر شهيدان مي خوانند

 )lanet nome(لَعنت نومه   -11

بنـد آن   عترجي. سروده هاي فارسي و هشت هجايي است كه در محرم مي خوانند
 .است "گويند لعنت بر يزيد"رت عبا

 عبارات موزون -12

 .نظير ضرب المثل، چيستان و غيره

  سروده هاي عاشقانه -13
  دسـته تقسـيم   5و بـه   هسـتند  دو بيتـي اين سروده ها و ترانه هـا كـه عمـدتاً    

 :مي شوند

مانند سركويري كه يازده هجايي هستند و اكثراً بـر   كه دوبيتي هاي فارسي: الف
  .هستند "يلن مفاعيلن فعولنمفاع"وزن 
دوبيتي هاي تبري كه به آنها تَبري گويند كه معموالً يازده هجـايي اسـت و   : ب

  .اوزان عروضي دارند از آنها برخي



 

 

دوبيتي هاي تبري با وزن يازده هجايي داسـتان عشـقي و حـزن انگيـز      ؛طالبا: ج
آوازي به همين نام مي  اين اشعار را با. فردي به نام طالب يا طالبا را بيان مي كند

  .   خوانند
اين اشـعار  . خوانندمي  داستان عشقي نجما و رعنا را با آوازي به نام نجما؛ نجما: د

برخي از اشـعار نيـز يـازده    . دشمي با "مفاعيلن مفاعيلن فعولن"فارسي و بر وزن 
  .هستندهجايي 

                 ) گالنـدن (بـر، حسـينا، فضـل و گـل انـدام      م صـن ر بيـك  دمنظومه هاي حي: ه      
)gālendon (و...  

  چهارپاره هاي اميري  -14
اين چهارپاره ها كه . ازده هجايي هستند و با آوازي به همين نام مي خوانندكه دو

حكيم و خردمندي بنام امير ، به مضامين حكمي، اجتماعي و اخالقي، عاشقانه دارند
  .منسوب است

  ترانه هاي كار -15
معمـوال   ها مضمون اين ترانه. ترانه هايي هستند كه در حين كار خوانده مي شوند

  .. . .و  ،گليم بافي مثل ترانه هاي تلم زني،  ار مي باشد،مرتبط با آن ك
 

  سروده هاي بازي
سروده هاي بازي، سروده هايي است كه كودكان هنگام بازي يا براي تفنّن مي خوانند 

  .نهفته است تر اما در بطن آن معنا و مفهومي عميق
  

  داشته يك مردي بيئه بِز):الف
                                     يك مردي بيئه بِز داشته

te šâbie bez d yek mardi  
  يك مرد بود كه بز داشت



 

 

  
                                                كاالهه قرمز داشته

hë qermez dâšteâlâk  
  كاله قرمز داشت

  
                              يِك مردي بيئه گو داشته

tešâbie gu d yek mardi  
  رد بود كه گاوي داشتيك م

  
   م دو به دو داشتهيدا

 yyem dobedo dâšteâd                  
  )در حال تالش بود(هميشه در حال دويدن بود 

  
                               غون داشته باكله پوست رِ

reqon dâšte klë pustâb 
  تداش) كره(به اندازه ي پوست باقال روغن 

  
  

  شتههميشك مهمون دا
hamišek mëhmon dâšte                  

  هميشه مهمان داشت
  
                            مردي بيئه اسب داشتهك ي

te              šâbie asb d yek mardi  



 

 

  يك مرد بود كه اسب داشت
 

                                 كاالره در دست داشته
dâšte re dar dastâlâk 

  داشتكاله در دست 
  

   داشته مش يك مردي بيئه
  te          šâbie mëš d mardi yek                  

  يك مرد بود كه ميش داشت
                                                                               

  ونه كاال لش داشته
venë kâlâ lëš dâšte  

  كالهش چركي بود
  

  يك كچه رغون داشته                                
e reqon dâšte          č yek ka 

  روغن داشت) يعني كمي(يك قاشق 
  

  هميشك مهمون داشته 
hamišek mëhmon dâšte  

  هميشه مهمان داشت
                                 خنده نزن كسونده    

xande nazen kasonde                                 
  )مسخره نكن(به ديگران نخند ) اما تو(

                                                



 

 

  سرشونه تن و چون ده                                   
on de č sar šune ten va  

  سر بچه هايت مي آيدبه 
  

  خرس بارده شاه پلي
  xers bârde šahë pali                                                 

  خرس به نزد شاه رفت
                                                 

  شاه دوي نماز كارده                                     
šâh davi nemâz kârde                                

  واندن نماز بودشاه در حال خ
                                                  

  لنگ لنگ دراز كارده                               
leng lenge derâz kârde                        

  سپس پاهايش را دراز كرد
                                  

            جه نياز كارده                      اخاد
 xâdâ je niâz kârde                                      

  با خدا راز و نياز مي كرد
  استكا                              كاندس شش

kândesë  šëš  estekâ                                      
  ازگيل شش هسته اي: خرس به او گفت

                                             
                                 بكاشته من زا و زكا

 bakâšte men zâ o zekâ                              
  فرزندان و نوه ها و نبيره هاي مرا كشت



 

 

  
 غون                  نون و رِ  جان وليك

jâne valik nun o reqon                                          
  )راحت الحلقوم(زالزالك مانند نان و روغن ) اما(

                                              
  پتي هاكن دنگن دهون                            

peti hâkon dengen dehon                           
  مچاله كن و در دهانت بگذار

                                               
  انه 1فردا اُنه ماه

  ferdâ one mâh ëne                                                   
  يدآفردا آبان تبري مي 

                                                 
                           كل و كور سما انه               

kal o kur semâ ëne                                     
  كور و كچل به رقص و پايكوبي در مي آيند

                                                     
  رش كشنه شونه دار

  roš kašene šune dâr                                  
  به حركت در مي آيد) هر جنبنده اي(

  ارتو خ دتركون شونّه
   deterkon šunne to xâr                                           

  دختران براي تاب خوردن مي روند

                                                 
آبان ماه تربي برابر اسفند مشسي، : )one mâh(ُانه ماه  -١

  در اين ماه مردم به پيشواز نوروز
 ...مي رفتند و براي جوانان تاب مي بستند و



 

 

                                               
  پسركونِ دل نخار

peserakonë del nexâr                                                  
  و پسران در حسرت آنها

                                               
  دم هبخر كاره هاي 

 xar kârehâye bë dem                                                    
  )مجمعهكنايه از ( كره خرهاي بي دم

                                             
  نا جو خارنه نا گندم

   nâ jo xârne nâ gandem                                              
  نه جو مي خورند و نه گندم

                                      
  بار برنه پيش مردم

bâr barne pišë mardme                      
  و براي مردم بار مي برند

                                         
از تركيب چند ترانه، به جـا   دترانه ي باال انسجام معنايي خاصي ندارد و به نظر مي رس

و  مصراع هاي اين ترانه حاوي ضرب المثل، چيستان، گاهشـماري و پنـد  . مانده است
اين ترانه مانند سـروده هـاي   . بيان شده است ييزيبابسيار كه در قالب ندرز مي باشد ا

براي  همانطور كه پيشتر اشاره شد،.كهن ايراني هفت هجايي يا هشت هجايي مي باشد
كهن قبل و بعد از اسالم بـه   آشنايي با مشابهت اكثر ترانه هاي پروري با سروده هاي

  . ابوالقاسم اسماعيل پور مراجعه نماييد اثر "سروده هاي روشنايي"كتاب 
  
   را ، اُنكراانك  ):ب



 

 

. اسـت  "اتل متـل توتولـه  "اين ترانه در بازي هاي كودكانه خوانده مي شود و شبيه 
معني خاصـي نـدارد و بيشـتر چنـد عبـارت       كه  بيشتر زيبايي اين ترانه به اين است

تـا بـه شـكل    يراتي داشـته اسـت   اين ترانه احتماالً در طول زمان تغي .موزيكال است
هاچين و واچين يه "شبيه  اين ترانه چهار مصراع آخر .امروزين و ناقص در آمده است

  .است ياست اين ترانه نيز هفت هجايي و هشت هجاي "پاتو ورچين
  

نكرا ا را، اُنك               
onekke râ râ ënekke  

     را  1كالبزن گدرزن 
râ darzen bazen gâlekke  

  نوكالگ مرد جو
            gâlek marde jevone                                           

  راه و روش كَتون
    katon              šrah o rave  

                                                                                              نِوكتـونِ حـاجي  
katone hâjione                                       ردوه احاجي برفت  

 haji berafte erdu                     
  اردو كناره دانه

 erdu kenâre dâne                   
  شاه نقاره دانه

           šahë neqâre dâne                                               
  ينزشاه خانم تبر

 taberzin            ëxanem šah  
  بلرزين انگوشترُ

                                                 
 از اسامي مردان در پرور): گلك فارسي) (gâlek(گاِلك  -١



 

 

anguštero belarzin                    
         كته لهتكَ

                     katele kate                                   
  تلي تمش

                          tali tameš                                                              
  كش...ب... گ... لن

 len…ge…ba...keš                                              



 

 

  متل ها
  "مارك مره گندم هدا"

دامـداري   -اين ترانه يك داستان كوتاه است كه در آن چرخه ي معيشت كشـاورزي 
بيان  نيز شير و نانبه كودك آموزش داده مي شود و روش تهيه ي ماست و  ز آن رو

  .شده است
  .، مي باشد"دويدم و دويدم، سر كوهي رسيدم"تبري  ي اين ترانه نسخه

  سيم سيمي تا 1آسني
   âseni sim simi tâ       

  )بدون معنا(
  ا                   مارك مره گندم هد

mârek mere gandem hedâ                          
  مادرك به من گندم داد

                   
  اَسوره                         هدامه گندم

                       gandeme hedâme assore     
  ندم را به آسياب دادمگ

  
 اَسو مره آرد هدا     

asso mere ârd hedâ  
  آسياب به من آرد داد

       
                                   ره الكآرد هدامه 

ârde hedâme lâke re                               

                                                 
 افسانه        ): seniâ(آسين  -١



 

 

  دادم الوك آرد را به
  اهد خمير مره الك

lâk mere xamir hedâ           
  داد خميربه من  الوك

  
                                 ه د تندير هدامه ده خمير

xamirde hedâme tandir de                                 
  دادم تنوررا به  خمير

  
                                     هدا تندير مره نون

tandir mere nun hedâ                                     
  داد نانبه من  تنور

  
                                   باغبون ده هدامه دهنون 

nun de hedâme bâqbon de        
  دادم باغبانرا به نان 

                
                          باغبون مره رِسه هدا

                           bâqbon mere rëse hedâ   
  باغبان به من علف داد   

                                  
  1رسه ره هدامه گولو ره

rëse re hedâme gulu re                                                                 
                                        

                                                 
 گاو در بيان آودآانه): gulu(گولو  -١



 

 

  علف را به گاو دادم               
  

  گولو مره شير هدا
gulu mere šir hedâ                                                                        

                                       
  دگاو به من شير دا                

  
هدامه ملّاره                                    شير ده  

širde hedâme mollâre                               
  را به ملّا دادم شير

                  
  مره كتاب هدا                                        ملّا

mollâ mere ketâb hedâ                               
  داد) قرآن(ملّا به من كتاب        

               
  اهللا مره نجات هدا                                     

mere nejât hedâ allâ  
  اهللا مرا نجات داد

  
  آسني سيم سيمي تا 

  âseni sim simi tâ                              
  )بدون معنا(

  هدا                     مارك مره گندم
mârek mere gandem hedâ                          

  مادرك به من گندم داد



 

 

  
با وجود سـي  . متأسفانه اين ترانه ناقص به دستمان رسيد احتماالً اصل آن كامل تر بود

سال از تخليه ي كامل پرور دسترسي به سروده ها و ترانه ها به صورت كامـل ميسـر   
  .ياري از سروده ها از بين رفته استنبود و بس

***                                                 
قصه ي خاله سوسكه نيز به صورت ترانه براي كودكان بازگو مي شد، خالـه سوسـكه   

  :هر كوي و برزن مي خواند دردر اين قصه 
             خانه بارم شو بكانم

        nem âxâne bârem šu bak  
  نو دكانم كانه ره بجم

kâne re bojem nu dakânem  
  خوردن من  ه پالبرچ

čarbe pelâ xordenë men 
  مننِ تگرد وتي رِش

gerde vati reštenë men  
 چـرب ي پلـو / كهنه را در بياورم و نو بپوشـم / مي خواهم بروم شوهر كنم: برگردان

  گلوله هاي كوچك نخ رشتن من / خوردن من
بخش هايي از آنها به صورت ترانه بيـان مـي شـد، قصـه ي دنغـار       قصه ي ديگر كه

)râ(danq  نغارو م)râ(manq ـه    . بودنغار همان شـنگول و منگـول، قصنغار و مد
  :هاي فارسي است
  منم منم بز بزي ها

  دو شاخ دارم من در هوا 
  كي خورده دنغار من 
  كي خورده منغار من



 

 

  
 
 



 

 

 )riūm(موري 

خوانده كه توسط زنان در مراسم سوگواري  في البداهه و حزيني بود موري سروده هاي
و نيمه موزون مي شد اين سروده ها عمدتاً شش هجايي، هفت هجايي يا هشت هجايي 

خوانده مـي شـد   ملودي خاصي با بودند و داراي قافيه ي خاصي نبودند اين سروده ها 
. ري مي كردبراي بستگان موختر دار مي رفتند و خواهر، مادر يا دمردم به خانه ي عزا

 marge(و به مجلس ترحيم مرگه سـر  ) marge dâr(پرور مرگه دار  به عزادار در

sar (خـاخر بميـره    ترجيع بند مـوري؛ . مي گفتند)xâxer bamire(   دتـر بميـره ،
)deter bamire( مــــار بميــــره ،)mâr bamire ( يــــا ننــــا بميــــره 

)nenâ bamire (بـه فـرد مـوري كننـده مـوريگر     . ل بـود و يا مواردي از اين قبي  
)ger riūm( كر  يا موري)kar riū(m مي گفتند .  

  



 

 

  سروده هاي آييني
      "الل با مو، الل بامو"    1ترانه ي تير ماه سيزده؛: الف

آيين . تير ماه سيزده يا جشن تيرگان يكي از جشن هاي به جا مانده از باستان مي باشد
 12معـادل  ) تقويم تبري(روز از ماه تير تقويم پروري ها سيزده در سيزدهمين  ماهتير

مـاه سـيزده   تيرِجشـن  شمسي برگزار مي شده اسـت در كتـب تـاريخي    هجري آبان 
وره شناسان آن را به طلوع داده اند و اسط آرش كمانگير نسبتحماسه را به ) تيرگان(

يا بيشتر براي مـردم   2اندازه ي نوروز اين جشن به مرتبط دانسته اند) تير(ستاره تيشتر 
بـر  . برگزار مي شده است سال گذشته در پرور 30يا 25پرور اهميت داشته است و تا 

يـك  سيزده تير ماه صبح روز . يا مشعل روشن مي كردند) bâbu(بابو  ها سردر خانه
به در منازل ) r le mââl( "اللِ مار"بود همراه فرد ديگر به نام  "الل"نفر كه نامش 

   .را با صداي بلند مي خواند زير ترانه ي "لِ مارال"مي رفتند 
يك نفر . بود) šiš( "شيش"كه هيچ حرف نمي زد تركه اي به نام  "الل"در دست 

به درگاه مي رسيد و در را باز مـي   "اللِ مار"از اعضاي خانه با شنيدن ترانه و صداي 
شـفا   يـا  بـرّك مت كرد، الل چند ضربه تركه به او مي زد ضربات اين شيش يا تركـه 

 .صاحبخانه مقداري تنقالت به الل مي داد. بخش پنداشته مي شد

  
  الل بامو، الل بامو

 lâlë bâmo‚ lâl bâmo            
  الل آمد، الل آمد

 

  كالِ بال بامو اللِ
    lâle kâle bâl bâmo               

                                                 
 zde     ( tire mâh së(ريماه ِسزده ت: در گويش پروري -١
" نوروز تربي"در برخي منابع از تريماه سيزده با نام  -٢

 .ياد شده است



 

 

  الل بدون دست آمد
  

  پار بارده امسال بامو
 pâr bârde emsâl bâmo        

  پارسال رفت، امسال آمد
  1عد همه سال بامو

 ëdë hame sâl bâmo               
  )نوروز تبري( عيد همه ساله آمد
  

  عمره زمبه پر بال
  omre zambe pere bâl            

  تا پر بار) متركه مي زن(عمر را 
  

  مار زن ده زمبه پسر
 zande zambe peser mâr                

  مي زنم تا پسر دار) كهتر(زن را 
  

  اسب زمبه كاره مار
  asbe zambe kâre mâr        

  اسب را مي زنم تا داراي كره
     

  گو رِه زمبه گوك مار
 gore zambe guke mâr       

  گاو را مي زنم تا صاحب گوساله
     

                                                 
 .اين مصراع قابل تأمل است -١



 

 

  بووهه سال يكبار
   bavuhe sâle yak bâr              

  شود هر سال يك بار
    

  الل بامو، الل بامو
  lâl bâmo‚ lâl bâmo          
  الل آمد، الل آمد

  
  پار بارده امسال بامو

 pâr bârde emsâl bâmo     
  پارسال رفت، امسال آمد

  
  بامو الاسبه پشلو

  esbë pašelvâl bâmo            
  با شلوار پشمي سفيد آمد

  
  مار بامو لِون په ال

  ven pë lâle mâr bâmo        
  آمد "مار اللِ"به همراهش 

  
  نوروز خواني: ب

نـوروز  يكي از ترانه هاي آييني اين مرز و بوم است كه در آسـتانه ي   1نوروز خواني
بـه كـوي و بـرزن و    پيام آوران بهار بودند كه  2نوروز خوانان. اجرا مي شد يجمشيد

                                                 
 nuruz xoni)(نوروز ُخين  -١
 nuruz xon)(نوروز ُخن  -٢



 

 

نيز به آنـان   صاحبخانهگاه خانه ها مي رفتند و ترانه هاي نوروزي را مي خواندند و در
  . مي داد نوروزي هديه اي را به عنوان مژده

  
  گال به گالستون بامو 

 be gâleston bâmo                              lgâ                  
  گل به گلستان آمد

  
                                بهارون بامو            باد 

                            ron bâmo  âbeh ëbâ       
  بهاران آمدباد 

                               دوستون        هادين مژده
de hādin  dusetonžmo  

  دوستان دهيدمژده 
  

                            عد بزرگون بامو      
                              dë bozorgon bâmo ë 

  مدعيد بزرگان آ
  

  نوروز سلطون بامو
             nuruzë selton bâmo  
  مدآنوروز سلطان 

  
  صاب خانه ي باخادا

 sâb xâneyë bâxâdâ            
  صاحبخانه ي با خدا



 

 

  
  اجر شما با خادا

 ajre šemâ bâ xâdâ                                    
  اجر شما با خدا

  
  سي عليك صد سالم و

 sad selâm o si alëk                         
  صد سالم و سي عليك

  مشدي جان سالم علك
    mašdi jân selâm alëk 
  مشدي جان سالم عليك

  مشدي جان مرون
mašdi jânë mërevon             

  مشدي جان مهربان
  تاق ميوننيشتي ا

ništi etâqë mëyon            .  
  نشسته اي ميان اتاق

 
  دست دكون جيب درون

dast dakon jibë darun 
  دست در جيبت كن

  قرون تا در بيور پنج
  dar beyor panj tâ qaron   
  پنج قران در بياور

  



 

 

  ته نوروزه خونه هاد
      xon hâdë te nuruze  

  و به نوروز خوان بده
  

  1بئوره خانا بدون
 baure xânâbëdon                             
  تا سپاسگزارم بگويد

                       
  هصندوقچه سر بست

    eye sar bastečsëndoq  
  )منظور گهواره(صندوقچه ي سر بسته 

  
  دله دره گالدسته

 dele dare gâldaste                                  
  درون آن گلدسته اي است

  هنر دانهكيووني 
 kivuni hener dâne                  

  كدبانو هنر دارد
                                                    

  ساله يك پسر دانه
 sâlë yek peser dâne                            
  سالي يك پسر دارد

  
  ن دنهدوري ره دكُ

                                                 
به جاي (خانه آبادان : )xânâbëdon(بدون  ان خا -١

 ).سپاسگزارم به آار مي رود



 

 

           duri re dakon done                  
  دوري را پر از برنج كن

       
  سرده دچين مرغُن

in merqonečsarde da   
  سرش را تخم مرغ بچين

                                       
  ته نوروزه خونه هاد

  xon            ehâdë te nuruz    
  و به نوروز خوان بده

  بئوره خانا بدون
 baure xânabëdon                   

  تا سپاسگزارم بگويد
                       

  صندوقچه رِ خار هاكن
   e re xâr hâkončsëndoq 
  صندوقچه را درست كن

  
  روبرو قطار هاكن

ru be ru qetâr hakon                  
  و پشت سر هم قطار كن

  
  گال به گالستون بامو

  be gâleston bâmo    lgâ         
  گل به گلستان آمد

  



 

 

  باد بهارون بامو
            ron bâmo     âbeh ëbâd                  

  باد بهاران آمد
  

  دوستون ينداهمژده 
   de  hādin dusetonžmo                  

  وستاند دهيدمژده 
  

  نوروز سلطون بامو
 nuruzë selton bâmo             
  نوروز سلطان آمد

  
  گال بشكفته بو بامو

         beškofte bu bâmo lgâ      
  گل شكفت و بوي آن آمد

  
  نو باهار نو بامو

                 bâmo nu bâhârë nu 
  نو بهارِ نو آمد

  اي نو باهار ماوارك
  ey nu bâhâr mâvârek       
  اي نو بهار مبارك

  
  اي الله زار ماوارك

 ey lâlezâr mâvârek            



 

 

  اي الله زار مبارك
  

  گر از نوروز خوانيديروايت 
  هاراب باز باموئه نو

bâz bâmoe nubâhâr                                                                       
  باز نوبهار آمد                                        

  
  بلبل باموئه صدا

belbel bâmoe sedâ                                                                          
  بلبل به صدا در آمد                                        

  
  مني ددا كدبانو

kadbânu meni dedâ                                                                        
  كدبانو خواهر من                                        

  يخدون ده بده صدا
yaxdonde bâdë sedâ                                                                       

  به صدا در بياور صندوق چوبي را                                        
  

  اَسكناس ال به ال
askenâse lâbelâ                                                                               

  اسكناس ال به ال                                            
  يك تومن هاده آقا

yak tomân hâdë âqâ                                                                       
  يك تومن بده به آقا                                           

  



 

 

  و خرجي امام رضاوب
bavu xarjie ëmâm rezâ                                                                  

  شود) ع(مام رضاتا خرجي ا                                          
  
نيز متأسفانه ناقص و مخدوش به دست ما رسيد و برخـي از مطالـب آن    قبل ترانه دو

  .ندارد الزم راپيوستگي  انسجام و

  



 

 

  هنگام خواب الاليي
الاليي توسط مادران براي كودكان خوانده مي شد تا عشـق و دوسـتي و عواطـف در    

گر از اين قبيل كـاركرد چندگانـه   الاليي يا هر گونه نوازش دي. كودك پرورش يابد
ايجاد آرامش در كودك، ابراز محبت و توجه، پديدآمدن هسـته  : براي كودك داشت

 ي

  .ذهن شعري و موسيقيايي در كودكاوليه ي 
   

  پسر هو پسرهه،
                  peser ha, peser hu                  

  پسر هه، پسر هو
  پسر ورف سر كوه

            peser varfë sarë ku  
  برف سر كوه ،پسر

  
  پسر نارنج و ليمو

 peser nârenjo limu                
  ليمو نارنج و ،پسر

  
  وپسر دار دارِ وشك

peser dâr dârë vešku               
  شكوفه ي درختان ،پسر

              
  بالرم خاش پسرده

 belârem xâš Peserde           
  بنازم پسر خود را



 

 

  
  خاش قند و خاش عسل ده

asel de     xâš qando xâš  
  قند و عسل خود را

  
        يكي يلون يلونچي

ič yeki yalon yolon  
  يكي يلون يلونچي

  
           يكي قليون قولونچي 

ič yeki qalyon qolon  
  يكي قليون قولونچي

  
  پسرجان د نازمبه

 peser jânde nâzembe            
  ان رامي نازم پسر ج

  
    وِنو سازمبههفتا زن 

haftâ zan venëv sâzembe  
  كنم مي رستد شا زن برايهفت ت

  
  يورمزن از كاجه ب

 zan az kâje biorem                           
  زن از كجا بياورم

  



 

 

  سنگسر بيورماز 
 az sangesar biorem               

  سنگسر بياورماز 
  

  پشمينه به سر بيورم
     pašmine be sar biorem            
  پشمينه به سر بياورم

  
  شهمرزاد گه راه دوره

 sahmerzâd ge râhë dure   
  شهميرزاد كه راه دوره

  
  از سنگسر بيورم

    az sangesar biorem             
  از سنگسر بياورم

  
  پشمينه به سر بيورم

 pašmine be sar biorem      
  پشمينه به سر بياورم

  
براي كودك ... اي ديگري نيز هنگام سخن گفتن، جست و خيز، بازي ونوازش ه
  .داشتند
  :دندهنگام بيدار شدن كودك از خواب نيز اين ترانه را مي خوانمثالً 

  
  ال وِستاگال وِستا، گ



 

 

 gâl vëstâ, gâl vëstâ            
  ل پاشد، گل پاشدگ

   
  پشته خانه ماه استا

 peštë xâne mâh ëstâ       
  خانه ماه ايستاده استپشت 

 
  هر كي نئوره مشلّا

             allâšre moūhar ki na  
  هر كس ماشااهللا نگويد

  
 الل بووئه ايشاهللا

 lâl bavue išâllâ                      
  انشااهللا الل شود

  



 

 

  ترانه هاي تاريخي 
ين گونه ترانه اگر در ا. ترانه هاي تاريخي به رويداد يا واقعه ي خاصي اشاره مي كنند

آن گاه مردم پرور ...) لعن، نفرين، ستايش و(ها فرد يا افراد خاصي هدف قرار گيرند 
مفصل صحبت خواهـد   در همين كتاب درباره ي سوت. مي گويند) sot(آن را سوت 

  . شد
  

  سوت امير اعظم
پسر در عصر قاجار، امير اعظم فرزند وجيه اهللا ميرزا سپهساالر پسر سلطان احمد ميرزا 

. حاكم واليات شاهرود، استرآباد، سمنان و دامغان بود! چهل و هشتم فتحعلي شاه قاجار
او در سال هاي حكومت خود به خصوص اواخر آن با مردم به خشونت و سـتم رفتـار   

در نوبـت دوم حكومـت   . مي كرد و امالك و اموال آنها را به زور تصاحب مي كرد
ه بهانه ي گم شدن مادياني به پرور حمله كرد شمسي ب 1286امير در حوالي سال هاي 

و روز بعد خود امير وارد پرور شدند ابتدا سواران . و اموال و احشام مردم را غارت كرد
  .امير اعظم به پرور آمد

سواران امير شبانه به سـركردگي مسـعودالملك پسـر انتصارالسـلطنه و امـراهللا خـان       
وپنج اطراف پرور را محاصره مـي كننـد  سنگسري با دو عراده توپ حمله مي كنند و 

  بــــــه. نفــــــرااز پــــــروري هــــــا كشــــــته مــــــي شــــــوند  
يكي از جان باختگان نقي ملقّب رييس بود كه به دست برادر خانم  كهنساالن گفته ي

بـه دسـتور   . امير، به نام وردي خان كشته شد و ديگري فردي به نام محمد درزي بود
تن از بستگانش به زنجير كشيده مـي   5ه امير، محمد جان سلطان و نه فرزندش به همرا

هـزار رأس گوسـفند و    35طبق نوشته ي تاريخ مازندران اثر اسماعيل مهجوري . شوند
رأس اسب و قاطر و مقادير بسيار قابل توجهي اموال از خانه هـاي مـردم پـرور     400

اسب و قاطر براي حمـل آنهـا   رت شده آن قدر زياد بود كه ااموال غ. غارت مي شود



 

 

مأموريني به اطراف و اكنـاف   ،مي آورند و براي حمل اين اسباب و اثاثيه غارتي كم
بعد از اسير شـدن محمـد جـان سـلطان و     . مي شود تا قاطر و اسب تهيه كنند فرستاده

   :كوي و برزن مي خواندند و امير را نفرين مي كردند همراهانش، كودكان در
  امير تن وچه بميره     بارين بئورين امير اعظم                   

  امير تن وچه بميره  سلطون دبييتي با نه تا فرزن                

  امير تن وچه بميره        گردن ده دكاردئ هفتا ذرع رسن     

  امير تن وچه بميره     صد تا گو بوردئ همه گوك مار        

  يرهامير تن وچه بم  صد تا رمه گوسپن همه وره مار          

  امير تن وچه بميره     طال سماوار ده بار هاكاردئ بار        

  امير تن وچه بميره      ام بز و بِچه بوردئ                        

  امير تن وچه بميره        ام گووگوگچه بوردئ                   

Bārin baurin amirē azem                      amir ten vače bamire 
Selton de beyite bā netā farzend          amir ten vače bamire 
Gerden de dakārde haftā zar rasen       amir ten vače bamire 

Sadta go baverdē   hame guke mar      amir ten vače bamire                
Sadta rame guspen   hame vare mar     amir ten vače bamire                

Telā semavār de bār hākārde bār          amir ten vače bamire 
Am bezo bečče baverdē                       amir ten vačče bamire 
Am go o guk če baverdē                      amir ten vačče bamire 



 

 

  : برگردان 

  . ويد به امير اعظم بگوييد بچه ات بميردبر

  .اي آنكه سلطان ون نه فرزندش را به بند كشيدي ، بچه ات بميرد

  .به گردن آنها ريسمان هفت زرعي  انداخته اي ، بچه ات بميرد

  صد تا گاو با گوساله بردي ،  امير بچه ات بميرد

  صد رمه گوسفند  با برّه بردي   ،   امير بچه ات بميرد

  ورهاي طال را بار ستوران كردي   ، امير بچه ات بميردسما

  . بزو بزغاله مارا بردي   ، امير بچه ات بميرد

  .گاووگوساله مارا بردي    ،  امير بچه ات بميرد 

  
  
  

مي گويند بسيار شبيه ترانه ي خـتالن مـي   ) sot(به آن سوت اين ترانه كه در پرور 
عبداهللا القسري پس از شكست وي از اميـر  باشد كه كودكان خراسان در هجو اسد بن 

  1:شمسي در كوي و برزن مي خواندند 108ختالن در سال 
                                                       از ختالن آمذيه      

                                                 
ابوالقاسم امساعيل پور، سروده هاي روشنا يي؛ جستاري  -١

در شعر ايران باستان و ميانه و سروده هاي مانوي، 
 .  ، هتران١٣٨٦اسطوره، 



 

 

  برو تباه آمذيه  
                                                               آوار باز آمذيه    

  خشك نزار آمذيه 
  .جالب تر آنكه اين ترانه مانند ترانه ي باال و اكثر ترانه هاي پرور، هشت هجايي است

  

 



 

 

  )لعنت نامه) (lanet nome( :نومه لعنت
لعنت نومه سروده ي بلند فارسي بود كه در شب هاي محرم خوانده مـي شـد در ايـن    

كه سه مصرع هم قافيه  اينبعد از  ،هسروده كه هر مصرع آن هشت هجايي بود گويند
  را بر زبان مي آورد و جمعيـت بـا صـداي بلنـد     "لعنت بريزيد" 1را خواند ترجيع بند

  ."بار بيش": مي گفت
د و بعد شهرهاي بـزرگ ايـران را   شلعنت نومه ابتدا از مدح ائمه معصومين شروع مي 

مي كرد و خصوصيت مردم آن را مي گفـت و بعـد بـه منطقـه ي سـمنان و       تشريح
ـ (مازندران مي رسيد و خصوصيات مردم روستاهاي اطراف پرور  ه، سواد كوه، دودانگ

لعنت نومه براي آن  اين :گويند مي .بيان مي كردا ر...) پشتكوه، پريم و اطراف آن و
     .بكاهد كه كمي از درد جانكاه عاشورا و تاسوعا خوانده مي شد

  
  :)نامه( نومه ي از لعنتهاي قسمت

  عورباش يسمناني ها
  شورپر همه سنگسري ها
                           جمله حور ،اهل شمرزاد

  گويند لعنت بر يزيد
  )بيش بار: جمعيت(
  وسوسه بي2پهندر خلق 

  كردند ايجاد مدرسه
  مشغول درس هندسه 

                                                 
 pihuši)" (پيهوشي"در گويش پروري ترجيع بند را  -١

 .گويند
 از روستاهاي دودانگه ساري: ندر -٢



 

 

  گويند لعنت بر يزيد
  )بيش بار: جمعيت(
 

  .دد هر سه مصرع اين اشعار هم قافيه هستنوهمان طور كه ديده مي ش
 

  ترانه هاي عاشقانه
  دوبيتي هاي تبري ) الف

دوبيتي هاي تبري اكثراً با گويش مازندران مركزي سروده شده اسـت و بـا گـويش     
گويش پروري شاخه اي از گويش تبري كهن اسـت كـه   (. پروري كمي تفاوت دارد

  .)دستخوش تغييرات كمتري شده است
نكه صور خيال در آن ساده اسـت و  رد از جمله اياويژگي هاي خاصي دها  نهاين ترا 

صنايع ادبي در آن كمتر به كار رفته است اكثر اين ترانه ها بر وزن هجـايي هسـتند   
هستند  "مفاعيلن مفاعيلن فعولن"برخالف دوبيتي هاي فارسي كه بر وزن ) هجايي 11(

هسـتند  قافيه ها در اين ترانه اكثراً قافيه هاي شـنيداري  . در اينجا ما وزن هجايي داريم
بـه   "ز"، يـا  "ن"به جـاي   "م") آخرين حرف قافيه(در بسياري از جاها حرف رويِ 

  .به كار رفته است "گ"به جاي  "ك"و  "ر"به جاي  "ل"، يا "س"جاي 
  . محسوب مي شوند) اكفا(ينها از عيوب قافيه در ابيات فارسي ا

  :مثال
  ه اَغوزسره پيش دچلّشمه 

ëlle aquz čšemë serë pišë de   
                             

  ونه سر دويه با پلّي عروس 
  venë sar davie bâppeli arus          

  :يا



 

 

ن دهاگه من نويمه تن     لسپ  
age men navime ten delë pasen                 

  
   ده قَسمركلوم خادا جه چاخا

xârdë qasem                         âč kalomë xâdâ je   
 

است كه مصوت هاي قبـل از روي يكسـان    اين گونه قافيه ها اين در نكته ي ديگر 
با جايي  "دنبِل"مثالً . داريم سكون صامتي با اعراب وير گاهي نيز بعد از حرف .هستند

"شنيداري شعر تبـري را از بسـياري از قواعـد     هاي اين قافيه.هم قافيه شده است "مقَد
  :كرده استدست و پاگير آزاد 

  كَهر بالرم راه شونه قدم
kaharë belârem râh šune qadem                                                     

   دويمه غريبي در شومبه وطن
davime qaribi dar šumbe vaten                                                      

   دويمه غريبي رنگ بويه زرد
davime qaribi rang bavie zard                                                        

   بارم ياره پلي بئورم دلِ درد
bârem yârë pali baurem delë dard                                                 

***                                                
  آرام و رهوار راه مي رود بنازم اسب كهر را كه

  به وطن مي روم اكنوندرغريبي بودم و 
  در غريبي بودم كه رنگم زرد شد

   خود را به او بگويمدرد دل پيش يار بروم و 
  



 

 

توسط مردم منطقه سروده شده ر كهن كه به گويش پروري ي بسيار اينجا چند ترانه د
اجتماعي مـردم ايـن ناحيـه     -ت اقتصادياين ترانه ها بيانگر مناسبا. ام است، را آورده

  .گي دامداري را بيان مي كنداست و بيشتر زند
  رمه را بدامه سمت كَوِر                        

 rame re râ bedâme samtë kavër  
  رمه را به سمت كوير حركت دادم

  
                ولنازنين ده ول هاكاردمه دلبر 

    delbar nâzenin de vël hâkârdme vël    
  دلبر نازنين را رها كردم

  
  الهي بردگردم من خار و خر                 

elâhi bardagerdem men xâr o xër    
  الهي به سالمت برگردم

  
  گونوي النگ خل ها كنم خل                

gonoë elenge xël hâkenem, xël   
  و چمن گونو را محلّ اقامت تابستاني كنم

  ٭٭٭
  گال مش ندامه شوچر      شواي 

      arčšo šëvâyë gâl mëše nedâme  
  گل ميش شيوا را به شب چر نبرده ام

  
  شو ره روز هاكاردمه خل دورِ ور    

o re ruz hâkârdme xëlë dore var š  



 

 

  رساندمشب را اطراف ييالق به صبح 
  

  وريه     و سرمست دلبر مني پشم
sarmastë delbar meni pašme vurie   

  پشم را حالجي مي كرد ،دلبر سرمستم
  

   ت بزوئه شونسر سنازك انگو
nâzekë anguste bazoe šonsar 

  با دندانه هاي دستگاه حالجي زخم كرده است و انگشت نازك خود را
***                                                   

  نما سر وره لنگر ماهتو       
nemâssarë vare lengerë mâhto    

 هنگام غروب و لنگر مهتاب

  
  دلبرِ بالره گوسپن دِنه تو

delbarë belâre guspen dëne to  
  به قربان دلبرم بشوم كه گوسفندان را برمي گرداند

  
  سورمي پشلوار سر اسبه پتو      

surmi pašelvârë sar esbë pato 
  ي سفيد روي آني سرمه اي و پا تاوه شلوار پشم

  ه چش نشونه خو  هسته نُمزه قر
našune xo šač haste nomze qerë    

  در حال و هواي نامزدي به سر مي برد و چشمش خواب ندارد
  ٭٭٭



 

 

ر وره شومبه زن مارن   نما س         
nemâssarë vare šumbe zan mâron 

  هنگام غروب به ديدار مادر زن مي روم
   
      راون    وه ره كامبه ماست شير سر فلَ

lavë re kâmbe mâst šir sar ferâvon 
  شير مي كنمديگ را پر از ماست و سر

  
          اسبه دسته چو ره من زمبه رِغُن

u re men zambe reqon č esbë daste  
  سفيد راجال مي دهمچوبدستي 

  
  نر و نمزه پشيمزن مار مجه قَ

zan mâr meje qar o nomze pašimon  
  . ان استمادر زن با من قهر و نامزد پشيم

  
براي عـرض ارادت  "يعني   (zan mâron)"زن مارون"در اين ترانه به رسمي به نام 

  .، اشاره مي كند"نزد مادرزن رفتن
  ٭٭٭

  گل نار و گل نار و گل نار 
gole nâro gole nâro gole nâr   

  
  كنم بارگاو را بده بوسه تا كه 

bede buse tâ ke gâv râ konam bâr   
  ا ونه بارالهي گاو بسوزه ب



 

 

     bâr ëv basuze bâ venâhi gâel               
  الهي گاو با بارش بسوزد

   
  اما هسته به اين كار  پشت ه هفتك

haste be in kâr emâ ke haft pešt         
  كار بودكه هفت نسل ما در اين 

  
 آيـا چنانچـه دوبيتـي بـاال    . اين ترانه مخلوطي از زبان فارسي و گويش پروري اسـت 

مي گويد در روزگاران كهن جايي در كومش يا تبرستان از گاو براي باربري استفاده 
  مي كردند؟

  ٭٭٭
  .را بيان مي كند) چارواداري(ترانه هايي نيز وجود دارد كه زندگي چاربه داري 

  
  مبه هراز په رهچاربه داري كا

 rbëdâri kâmbe herâzë përeâč                  
  تداد هراز چارواداري مي كنمدر ام

  
  دلبر جان تب من بزو من دست سه ره

delbar jân tab bazo men dastë së re   
  دلبر سيب دستم را ربود

  گالِ ديم                               ا خاش هاده ئم وندت
detâ xâš hâdëem ven gâle dime   

  بوسه نثار كنمدو او را  لگُ رخساره
  

  كره ره  يه يرم سهن به ئوِ آخد



 

 

 axed vën beyirem së kerë re   
  تا كرايه ي سيبم را بگيرم                              

  ٭٭٭
                     1خراب بكنه ملك پريمه خادا

xâdâ xerâb bakne melkë parime   
  خدا ملك پريم را خراب كند

  
    ده                   3برين كله و با بز 2ماتفيل

filmâtë kale o bâ bez berinde  
  قلّه ي فيلمات و منطقه ي بزبرين

  
  رس نكارده كهر زين ده             دلبر غا

delbar qârs nakârde kaharë zinde  
  را محكم نكرد كَهراسب دلبر زين 

  
               سوز و سرما بورده دست و ديمه

suz o sermâ baverde dast o dime        
  سرما چهره ي او را سوزاند سوز و

  ٭٭٭
             من ونگه  ونگه         و نماشون سر

nemâšonë sar o men vonge vonge              
  هنگام غروب و بانگ من

  

                                                 
  دشيت است در دودانگه مازندران : پرمي -١
 منطقه ي آوهستاني در مازندران: يلماتف -١
 منطقه ايست در مازندران: بزبرين -٢



 

 

       گردن زنگه                 1اشكاري تلم
eškâri talemë gardenë zange  

  گردنشزنگ  و صداي رنگ ماده گاو جوان شكاري
  
            وشم           بورم بر شكاري تلمِِا

eškâri taleme bavrem barušem    
  ماده گاو جوان شكاري را بدوشم

              
پوشم دن تَن اطلسي قواره ت                 

atlesi qevâre ten tan dapušem  
  قباي اطلسي بپوشم) تا براي تو دلبر(

  ٭٭٭
                      من در زمينم 2ته باالي تالر

te bâlâyë telâr‚ men dar zaminem  
  و من در زمينم به ي جنگليتو باالي كل

  
  نارنج قلم من در كمينم  ته

te nârenjë qalem‚ men dar kaminem    
  تو نهال نارنج و من در كمينم

                                           
                     نارنج بچينم ره ول هاكُنشاخه 

inem čšâxe re val hâkon nârenj ba  
  شاخه ي نهالت را كج كن

                                                 
گاو ماده ): Eškâri talemë(اشكاري تلم يا شكاري تلم  -٣

 شكاري رنگ
  آلبه ي جنگلي :ِتالر -١



 

 

  
   چينمصد و سي و سه خاش تن ديم د

inem čsad o si o se xâš ten dim da       
 خسارت بچينمرصد و سي و سه بوسه بر 
  ٭٭٭

ر گاهي و به ندرت از آرايه ي ادبي تمثيل در شعر پروري استفاده شده اسـت، مـثالً د  
  :دوبيتي ذيل

  ه اغوز              دچلّ شمه سره پيشِ
ëlle aquz č šemë serë pišë de  

  دو شاخه اي استجلوي سرايتان گردوي 
  

           پلّي عروسوِنه سر هنيشته با
venë sar henište bâppeli arus  

  نشسته است "پروانه ي عروس"روي آن 
  

چلّه اغوزالهي بشكيه د     
lle aquz  ëčelâhi beškie de               
  خدايا شاخه ي گردوي دو شاخه بشكند

  
             پلّي عروسبا ه قسمت بوومن

menë qesmet bavu bâppeli arus  
  و پروانه ي عروس نصيبم شود

  
تمثيلي است از معشوقه شاعر كه در منـزل همسـايه   )  (bâppeli arusپلي عروسبا

  .سكني دارد



 

 

  .استي زيببه معناي نوعي پروانه  1"عاروس باپلّي"يير يافته ي تغ "باپلّي عروس"
  ٭٭٭

  بِلند كوه سر تا كه هنيشم
belendë kuhë sar tâ kë henišem            

  سر كوه بلند تا كي نشينم
  

         چينم    بهالله در بيه بوئي 
inem čhelâle dar bëye bui ba  
  متا الله برآيد و بويي بچين

  
  وفا بوئي ندانه             هالله به

 nedâne bui âbë vef helâle   
  اما الله هاي بي وفا بويي ندارند

  
  من و تن عاشقي سوئي ندانه                           

men o ten âšeqi sui nedâne  
  عشق من و تو روشنايي ندارد گونه كه همان

  ٭٭٭
        چايي دنه                   دلبر جان چايي دنه،

âi dëne čâi dëne, č  dëlbar jân  
  ريزددلبر جان چايي مي ريزد، مي 

  
  پررنگ چايي ره كم رنگ شيريني دنه

âi re kam širni dëne    čper rangë                
                                                 

 : " ârus bâppeli " عاروس باپّلي -١



 

 

  چاي پررنگ و كم شيريني مي دهد
  

  چمِ په دنه                               زرد سماوارِ
ame pë dëne  č ëzardë semâvâr  

  شير سماور زرد را باز مي كند
  

  من وِنه عاشق و دلگرمي دنه               
men venë âšeq o delgarmi dëne  

  من دلباخته ي او و او به من دلگرمي مي دهد
  

 بـه معنـي بـاز     (pë dëne)"په دنـه "به معني شير سماور و  )am) č"چم"كلمات 

                   . كاربرد ندارندمي كند، از كلمات كهن هستند و امروزه 
  ٭٭٭

  بلبل نخون مره بدار هاكاردي           
belbel naxon mere bëdâr hâkârdi   

  نخوان بلبل مرا بيدار كردي
  

  مره فكر و خيال يار هاكاردي            
mere fëkr o xiâlë yâr hâkârdi  

  مرا فكر و خيال يار كردي
  ي      يكسال هاكارد هصد سال عمر منْ

men sad salë omre yeksâl hâkârdi     
  صد سال عمرم را يكسال كردي

  
  خار مره نخار هاكاردي               تنِ



 

 

tenë xârë mere nexâr hâkârdi   
  تن سالم مرا، بيمار كردي

***                                                    
  گندم سر بكْشيه نرم نرمِ خوشه

gandem sar bakšie narm narme xuše   
  ريز ريز  گندم سر برآورد با خوشه هاي

  
  آروس گال هسته و دماد ونوشه

ârus gâl haste o domâd vanuše 
  عروس گل است و داماد بنفشه

  
  اسا گال و ونوش با هم بجوشه 

esâ gâl o vanuš bâ ham bajuše  
  .دنخور ميپيوند  گل و بنفشه با هم ،حال

  
  مند خادا بكوشه هر دتا دش

har detâ dešmende xâdâ bakuše  
  خداوند دشمن هر دو را بكشد

  
  .ريشه در افسانه هاي كهن باشندگان البرز دارد اين ترانه

  ٭٭٭
  ندانه ره سو ن چشستاره ت

ašë su re nedâneč  setâre ten  
  ستاره سوي چشمان تو را ندارد

  



 

 

  ره ندانه ونوشه تن بِك و بو
vanuše ten bek o bu re nedâne 

  بنفشه عطر و بوي تو را ندارد
  

  هالل ماه تابون ده بنازم
helâlë mâhë tâbon de benâzem 

  هالل ماه تابان را بنازم
  

  ندانه ره تن ابرو كمونيِ
kamunie ten abru re nedâne  

  كمان ابروي تو را ندارد
  ٭٭٭

  اُفتابِ بل بل و نماشون سر
nemâšonë sar o oftabë bal bal  

  هنگام غروب و  درخشش آفتاب
  

  نه قديمي دلبرسر جه در ا اُن
on sar je darëne qadimi delbar        

  از آن سو دلبر قديم در حال آمدن است
  

  ده ورها راه رهقديمي دلبرا، 
qadimi delbarâ‚ râh re hâdë var  

  منحرف كناي يار قديم، مسيرت را 
  

سايه سنگينه كَفنه نت ِسر  نم   



 

 

ten sayë sangine kafene men sar  
  مي افتد مروي سنگين است و بر تيه اسا

  ٭٭٭
  كاجه بخاته ئي بالش بيورم 

kâje baxâtei bâleš bëorem   
  خوابيده اي اي بالش بياورم كجا

  
  ونوشه ره روكش بيورم گالِ

gâlë vanuše re rukeš bëorem    
  گل بنفشه را روكش بياورم

  
  به گوشه گالِ ونوشه و گوشه

gâl vanuše o guše be guše  
  گل بنفشه؛ گوشه به گوشه

  
  عاشق جدا كرده خادا بكوشه

šeq jedâ karde xâdâ bakuše   â  
كشدخدا جدا كننده ي دو عاشق را ب  

  ٭٭٭
  دكاشته گُل 1دلبر خاش باغچه ره گُل

 te golše re gol dekâčdelbar xâš bâq 
  دلبر در باغچه اش گل كاشت

  

                                                 
ُگل، گال در اينجا فارسي است در گويش پروري به  ُگل -١

 .مي گويند



 

 

  گه اين گُل ندانه بلبل هزارحف
hezâr hëf ge in gol nedâne bol bol                     

  دبلبلي ندار كه اين گل هزار حيف
  

  قول هادئه قولبلن باال مره 
belen bâlâ mere qol hâdëe qol    

  اگر بلند باال به من قول مساعد دهد
  
  من بومبه بلبلگُلِ وِه  امبه وِن 

ëmbe ven gole ve men bumbe bol bol    
  او بلبل مي شوم گل مي آيم و براي

  ٭٭٭
  مرزا       عجب باد و هوا دانه شُ

ajeb bâdo hevâ dâne šomerzâ  
  ميرزادعجب باد و هوا دارد شه

  
  دتا جفت چنار دانه شُمرزا      

enâr dâne šomerzâ č detâ jeftë   
  تا جفت چنار دارد شهميرزادو د

  
  ار فيروزه بيرم   از اون جفت چن

enâr firuze beyrem č az un jeftë   
  از آن جفت چنار فيروزه بگيرم

  
  يرم           نمزه بِشُمرزايي دتر ده 



 

 

šomerzâyi deter de nomze beyrem  
  دختر شهميرزادي را نامزد بگيرم

  ٭٭٭
وشنه                            1البالخانه چِ بلند  

elâ vešëneč  belendë bâlxâne  
  نور مي افروزدطبقه ي باالي خانه، چراغ 

  
  خوردي دلبر دره كتاب اشنه                  

xurdi dëlbar dare ketâb ëšene  
  من در حال خواندن كتاب استكوچك دلبر 

  هر چي چشمك زمبه مره نشنه               
 har ĉi ĉašmek zambe mere nëšene          

  به من نگاه نمي كند هر چه چشمك مي زنم
 

                     نه ناز و غمزه مره كاشنه و
venë nâz o qamze mere kâšene   

  ناز و غمزه ي او مرا مي كشد
***                                                  

                    دانه  ساري سره دار دچلّه
ëlle dâneč sâryë sore dâr de  

  دو شاخه دارد سرو ساري
  

                  بلبل وِنه سر ناله دانه    دتا 
detâ belbel venë sar nâle dâne  

  دو بلبل بر سرش مي نالند

                                                 
  چراغ، منبع روشنايي: چال -١



 

 

  
                ناله ي وچه دانه   يكي بلبل 

      e dâne čbelbel nâleyë va  yeki  
  يكي از بلبالن ناله ي بچه دارد

  
             ديگه عاشق گمگشته دانه يكي 

yeki dige âšeq gomgašte dâne  
  .گشته دارديكي ديگر عاشق گم
  ٭٭٭

 كوه ورف بارده و پفو بموندسته
kuhë varf bârdo pafu bamondeste                                                 

 دارِ ولگ بارده، چكو بموندسته

aku bamondeste                                               č dârë valg bârde, 
  مني يار بارده، شاكو بموندسته

meni yâr bârde, šâku bamondeste                                                
 منِ دلِ گوشه كهو بموندسته

men delë guše kahu bamondeste                                                  
  ٭٭٭

  .كوه رفت و خار و خاشاك آن بر جاي ماند برف سر
  .برگ درختان ريخت و ساقه هاي نازك باقي ماند

  .رفت و منزل گزيد 1"كوه هشا"يارم به 
  .گوشه دلم همچنان كبود مانده است

  ٭٭٭

                                                 
، کوهی بني گرگان از روستاهای شهرستان : کوه هشا -١ 

 شاهرود و گرگان



 

 

دو بيتي زير مناسبات . به دو بيتي هايي بر مي خوريم كه مضامين اجتماعي دارند گاهي
  :روستاهاي مازندران را بيان مي كند روز آناقتصادي  - اجتماعي

نگلوا دكته، وا صحرا و ا  
Sahrâ o elenge vâ dakete vâ                                                     

  ه، اَمه ارباباناماره بخاست
emâre bexastne, amë erbâbâ                                                   

  ،چو كارده صداكلنگ دويه فل
u kârde sedâ                                              č leng davie falek   

  پيش دل ده باد بدا سره كيجا شه
kija šë serë piš delde bâd bedâ                                               

***                                             
  )اتفاقي افتاد. (حرا و چمنزار بادي برخاستاز روي ص

 .خواستند) به حضور(ارباب هايمان مارا 

 .زير پايمان فلك بود و صداي چوب مي آمد

  .جلوي خانه اش زهره ترك شد) با شنيدن صداي فلك و چوب(دختر 
 

گاهي نيز به دوبيتي هايي بر مي خوريم كه مضامين  ،ن اجتماعييمامضعالوه بر 
  :ن گونه دوبيتي ها بسيار اندك استالبتّه تعداد اي. ادي دارندانتق -سياسي

  
  ستاره آسمون ده نقش هاكارده

setâre âsemon de naqš hâkârde           
  ستاره ها برآسمان نقشي پديد آوردند

  
  خيابون ده فرش هاكارده دولت چار

r xiâbon de farš hâkârde âč dolet  



 

 

  را سنگفرش كرد "چهار خيابان"دولت محلّه ي 
  

  شما بارين بئورين شاه نادون 
šemâ bârin baurin šâhë nâdon   

  شما برويد به اين شاه نادان بگوييد
  

  اينگليس بِئيته خاك اَم ايرون
ingelis beite xâkë am iron 

  انگليس خاك ايران ما را گرفته است
  
  :منطقه تفاوت دارد ه هاي كهن زير به لحاظ معنا و مضمون با ساير دوبيتي هاينترا
  

  كهر اَسبك تره زين هاكُنم زين
kahar asbek tere zin hâkonem zin    

  تو را زين كنم) قرمز تيره( 1اسب كوچك كَهر
  

  نگنم قشنگ خارجين د تني سر
teni sar dengenem qašenge xârjin 

  و خورجين قشنگ بر رويت قرار دهم
  

  تره سوار هاكْنم دلبر نازنين
                                                 

عروس را هنگام بردن به خانه ي داماد سوار اسـيب مـي    -١
حمتوي وسايل  عروس خورجني زينيت دستبافت خود را آه. آردند

شخصي اش بود، را روي اسب قرار مـي داد و بـا خـود بـه     
 .ردداماد مي ب

 



 

 

tere sevâr hâknem delbar nâzanin  
  دلبر نازنين را سوارت مي كنم

  
  جلو دار كي بوو؛ خورد خورد يتيم

jelodâr ki bavu; xurd xurdë yatim  
  شوند 1و يتيمان خردسال جلودارت

   
  دوبيتي هاي فارسي ) ب

پرور خوانده مي  ها و مراسم مردمهاي تبري در بزم  دوبيتي هاي فارسي همانند دوبيتي
همـين نـام    خصوصـي بـه  ه و با آواز مبخشي از اين دوبيتي ها سركويري ناميد .شود

سـمنان، شـاهرود و    روستاهاي مناطق كويري جنوب شهرستان هاي. خوانده مي شود
در اثر مراودات و ارتباطات كوچندگان دامدار با مـردم  . دامغان را سركوير مي گويند

مضـمون ايـن   . م راه يافتـه اسـت  آن سامان، سركويري ها به فرهنگ و فولكلور مرد
 ايـن ترانـه هـا   ...كـاروان و  دوبيتي ها عاشقانه است و واژگاني از قبيل ساربان، شتر،

  . است مردم آن سامان گوياي معيشت
  بيا كه بار كردم اي دل، اي دل 

  كه ترك يار كردم اي دل، اي دل
  ستم هايي كه در دنيا كشيدم

  همش انگار كردم اي دل، اي دل
  

                                                 
چند نفر جلوي عروس حرآت مي آردند و يكي از بستگان  -١

افسار اسب عروس را نگه مي داشت آه آا جلودار مي 
 .گفتند



 

 

  كـه بيشـتر مضـامين حماسـي دارد و بـه نظـر       ي فارسيدو بيتي ها اين خي ازاما بر
  .. :باشدي مردم منطقه ي پرور و دامنه هاي جنوبي البرز  هاي سرودهاز مي رسد 

  
  سر كوه بلند سنگر بگيرم

  تفنگ قاب طال كمر بگيرم
  تفنگ قاب طال قربان دنگت

  كدام برگشته بخت آيد به جنگت
  

بسـياري  . هستند) فعولن( "مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل"راً بر وزن سروده هاي فارسي اكث
  .مازندراني هستند -تبري، يا فارسي -از ترانه ها كه در پرور خوانده مي شود، فارسي

  :مانند
  كردم الجوردي  هدست لههال

  سياه چشمون كيجا دل ده بوردي
ešmon kijâ del de baverdi (baverdë) č siâ  

  لم را برده ايدختر سياه چشم د
  :يا

  سر كوه بلند آهو درآمد
  دو دست بر جيب كردم ليمو درآمد

  دو دست بر جيب كردم ليموي تازه
    رفيقون بخارين سوغات نمزه

rafiqon baxârin soqâtë nomze  
  بخوريداي دوستان سوغات نامزد را 

 
 .شوددر بساري از ترانه ها نيز از كلمات تبري ولي از نحو فارسي استفاده مي 



 

 

  :دو ترانه ي فارسي ديگر در پايان آمده است
  

  برو به يار بگو بيمارم امشب                       ستاره آسمون مي شمارم امشب    
  تمام دشمنان بيدارن امشب                               بروبه يار بگو امشب نيايد      

  ٭٭٭
  نمي دانم چرا رنگم شده زرد                        نه تب دارم نه جايم مي كند درد  
  كه عشق نازنينه ددلم گوي                              همه گويند كه گرماي زمينه      

  



 

 

  )nâješ(ناجش 
زمزمه ها و آوازهايي بود كه عمدتاً زنان و گاهي مـردان در وصـف   ) nâješ(ناجش 

مـي  ... در، پسـر، خـواهر و نـامزد و   خود اعم از برازنده ي يا فراق يا ستايش عزيزان 
بـا واژه ي  ناجش كـه   .شعر اين آوازها في البداهه و ملودي آنها متفاوت بود. خواندند

شايد از كهن ترين و بي آاليش ترين سـروده هـاي ايـن     نوازش پارسي مرتبط است؛
ناجش و موري را مي توان نطفـه و سرچشـمه ي شـعر و چكامـه و      .مرز و بوم باشد

ي كه براي يار خود مي خواند، دختـري كـه در   عاشق. ين مرز و بوم دانستموسيقي ا
خـالل   درمادري كه بافي ديدار نامزد سفر كرده اش را زمزمه مي كرد،  1هنگام گليچ

در سنگر ترانه ي . كار شبانه روزي طاقت فرسا، چشم به راه بود و بي قراري مي كرد
يا به عبارت  "گل آقا"ترانه ي سپس مدون شده است يك ناجش است كه  "گل آقا"

 -در مازندران نيز از قبيل سوت. گل آقا از زبان مادري بيان شده است 2دقيق تر، سوت
. شواش اجـر شـده اسـت   فراوان داريم كه بخشي از آن توسط گروه موسيقي  3ناجش

يادآور مي . است اين نواحي ناجش در يك كلمه پديدآورنده ي شعر و موسيقي امروز
به  "ساز و نواز"اصطالح . گفته مي شد) nevâz(نواز  وسيقي در زبان تبري،شوم به م

    . طور كامل تر به همين معنا اشاره دارد
  

                                                 
 )گليمچه سّنيت پرورč(geli )(: گليچ -١
 ).sot(سوت  -٢
اگر آسي در وصف، ستايش يا غم عزيز مرده ي خود  -٣

ري خبواند به شرط آنكه در مراسم عزا يا با هدف عزادا
 .نباشد، ناجش ناميده مي شود



 

 

  sot)(سوت 
  :معنا مي باشد پنجو به  sort)(از واژه ي پهلوي sot) (سوت 
وقتي كسي به حرف ديگري توجهي ندارد و دقت نمي كنـد  : سرود و آواز -1

در زبان فارسـي   ".مگر من براي تو سوت مي خوانم": طرف به او مي گويد
  . ، مي باشد"الاليي مي خوانم ياآواز مگر من برايت "معادلش همان 

مثالً وقتي مي گويند اين حرف هـا   :حرف هاي بي پايه و بي اساس و شايعه -2
 .يعني اين حرف ها بي پايه اساس و شايعه است. است "سوت"

نان مزاح آلود گفـتن، طنـز سـازي و    معناي سوم آن نوعي طنز گويي، سخ -3
 . صفحه گذاشتن پشت سر ديگران است

ثـاي  ردر معناي چهارم، به آوازي گفته مـي شـود در وصـف يـا      "سوت" -4
ي آوازي، جنگاوران، پهلوانان و عياران خوانده مي شـود و بـه ايـن شـيوه     

 از جمله ي اين سوت ها مي توان به سوت شُـكر . گويند مي "سوت خواني"
خـان در سنگسـر، سـوت    مشدي در پرور، سوت گل آقا و حسين سوت  و

  در اين ميـان . و هژبر خواني در مازندران اشاره كرد زمانرشيد خان، محمد 
مازندران، منظومـه سـوت خـواني مشـدي     و ترين سوت در سمنان  معروف
 .ه روجا، در اوايل انقالب اجرا شدمي باشد كه توسط گرو پروري

نيز در . يا مذمت يا نفرين افراد كسي خوانده مي شودترانه هايي كه در هجو  -5
  .پرور سوت ناميده مي شود

  
   ترانه هاي شادي



 

 

يكي از ترانه هايي كه در مراسم عروسي و عقد و شيريني خوران خوانده مي شد، ترانه 
  "بـادا " 1گوشـواره  يك نفر دوبيتي هـاي تبـري را بـا   . است "بادا بادا"اي موسوم به 

  : يت پاسخ مي دادندمي خواند و جمع
   "بادا بادا ايشااهللا ماوارِك بادا"

  :مثال
  :خواننده

                                       "بادا"م نال نكهر يابو تره نال هاك
  :جمعيت

  "بادا"بادا بادا بادا ايشاهللا ماوارِك 
  :                                                               خواننده

                                        "بادا"بارم عاروس يار تره سوار بووم 
  :جمعيت

                                        "بادا"بادا بادا بادا ايشاهللا ماوارِك 
 :                                                               خواننده

     "اباد"عاروسِ بيورم كلك هدار
  :جمعيت

  "بادا"بادا بادا بادا ايشاهللا ماوارِك 
  :خواننده

  "بادا"انارده بزنم دل بووئه خار
  :جمعيت

  "بادا"بادا بادا بادا ايشاهللا ماوارِك 
                                                 

گوشواره ترجيع بند آوچكي است بالفاصله بعد از هر  -١
 .مصراع تكرار مي شود



 

 

مـي  خوانـده   در مراسم عروسي gâl bevâre)( "گال بواره"به نام  1ناجش نوعيك 
ايي مي خواند از عزيزان در اين ناجش يكي از بستگان عروس، ترانه ي هفت هج. شد

جمعيت نيـز   "گال بواره": ع مي گفتاخود و عروس نام مي برد و در پايان هر مصر
ــخ   پاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "گال بواره، گال بواره ":مي داد
  : مثالً مي گفت

    "رهامن عاروس باپلّي ره گال بو"
       bevâre          gâl ârus bâppli re men  

  :و بقيه افراد پاسخ مي دادند
 
  "ال بواره، گال بوارهگ"

                                               bavâre   gâl ‚bavâre gâl  
  

اي كـه  رقص ويژه . د كه در مراسم عزا خوانده مي شداين نوع ناجش عكس موري بو
همـراه بـا نـواختن    ) رقص محلي مازندران تفاوت داشـت با (نام داشت  "پلوري سما"

  .مي شدعي و فردي اجرا نوعي تشت و به شكل جم
خنياگران عموماً از شهر مازندران به مراسم آورده مـي شـدند سـازهاي آنـان عمومـاً      

بعدها نقاره، سرنا و قرنه . ، و قرنه بود2)سرنه(، تمبك، سرنا )دسرتوكن(كمانچه، نقاره 
همچنـان بـاقي مانـد و در حـال      اما كمانچه. حذف شد جاي آن را آكارديون گرفت

  .در مراسم عروسي نواخته مي شود حاضر نيز

                                                 
 .مي گويند"نواجش"در ساير جاهاي مازندران  -٢
 .مي شوند sernë)( ِسرنهبه گويش حمّلي  -١



 

 

هنگامي كـه بـراي آوردن عـروس     -بود كه به وقت سحر "سحرنازآ"ترانه ي ديگر 
آي ناز "يك نفر دوبيتي هاي تبري را با گوشواره ي . مي خواندند -حركت مي كردند

  :مي خواند و بقيه با صداي بلند پاسخ مي دادند "دلبر من
  "ناز دلبر من  سحرنازآ، سحرنازآ، سحرنازآ    "
  

  :                                                                               مثال
    :                                                          خواننده

  "آي ناز دلبر من"نماشون بخاتمه من خواب بديمه 
  :             جمعيت

   "رنازآ ناز دلبر منسحرنازآ، سحرنازآ، سح"
  :                                                            خواننده

                 "آي ناز دلبر من"ويستامه اُفتاب بديمهصواحي 
  :             جمعيت

  "سحرنازآ، سحرنازآ، سحرنازآ ناز دلبر من"
                     :                                         خواننده

                  "آي ناز دلبر من" خاش جان برارد دماد بديمه
  :             جمعيت 

  "سحرنازآ، سحرنازآ، سحرنازآ ناز دلبر من"
  :                                                            خواننده

نآي ناز دلبر م" بديمه من دلشاد خاش  چر و مار د"                 
  :             جمعيت  



 

 

  1"سحرنازآ، سحرنازآ، سحرنازآ ناز دلبر من"
  

  :بود) gâlekone gâle) yâr 2"گالهيارگالكونه "ترانه ي ديگر، 
    :                                                           خواننده

   للِِه يكي ره من گومبه يكي ره "يارگالكونه"
  :    عيتجم
  "يارگالكونه گاله"

  :                                                             خواننده
  يب محله مي مار مره هدا غر "يارگالكونه"

  :    جمعيت
  "يارگالكونه گاله"

  :                                                             خواننده
  مبهه ره وطن ندغريب محل "يارگالكونه"

  :    جمعيت
 "يارگالكونه گاله"

  :                                                             خواننده
       به                             غريب ريكا ره محرم ندم "يارگالكونه"

  :    جمعيت
  "يارگالكونه گاله"
 

                                                 
مي خواندند " سحرنازآ"ترجيع بند ديگري نيز به جاي  -١

 :فتمآه معناي آ ن را در نيا
الّلِه، الّله                       ، يارالِدرّلي ياّلِه 

ِderalli‚yâlle lâ‚yâr lâlle‚ lâlle  
 .مي باشد" يار گل آانه گل"فارسي آن  -٢



 

 

  چيستان ها و ضرب المثل ها
بسياري  .المثل، چيستان ها و زبانزدها عباراتي منظوم و موزون هستند بسياري از ضرب

برخالف ترانه ها و  از آنجا. دارندها از اين ها وزن هايي بسياري منسجم تر از دوبيتي 
بنابراين داراي موسيقي دروني قـوي تـر   ، دشدوبيتي ها با آواز و موسيقي خوانده نمي 

  .و قافيه، عنصر خيال و معما نهفته است ها عالوه بر وزن 1در چيستان. بودند
طرح چيستان در گذشته براي سرگرمي، بـازي و پـرورش ذهـن و پـروررش خيـال      

  .به عالوه ذهن موسيقيايي و شعري كودك در اينجا تقويت مي شود. بود كودكان
 
 
 
 
 

  ها چيستان
  دم دم هوا دانه

 dem dem hevâ dâne     
  دم هايي رو به هوا دارد

  ا دانهسر زير چ
                  dâne âč   sar zirë  

  سر زير چاه دارد
  

  آبي قوا دانه
 âbi qevâ dâne                              

  قباي آبي دارد
  "شلغم"

                                                 
 )ip badonem) čip čچيپ چيپ بدِنم -١



 

 

  ٭٭٭
  اينجه دنيه كو دره

               inje danie ku dare  
  اينجا نيست كوه است

  
  گردن زرين مكّو دره

gerden zarin makko dare                           
  ماكوي زريني در گردنش است

   ")كالغ زاغي(كور كالج " 
  ٭٭٭

  نصفه شده حوض اُ
 ode             š hozë o nesfe    

  آب حوض نصف شده است
  

  ال كشته شدهتزرين 
 zarrin telâ košte šode       

  خروس طاليي كشته شده استو 
  "لمپا"

  ٭٭٭
  ار بر آخ زرد و زار منْ

âx zard o zâre men berâr 
  برادرم زرد و زار است

  
             مهمون گزاره من برار

mëhmon gozâre men berâr   
  زار استبرادرم مهمانگُ



 

 

  "سماور"
 

 ها ضرب المثل

  همه جا ساز و نوازه
 hame jâ sâzo nevâze      

  همه جا ساز و موسيقي است
                                                   

  و گازه ام خانه چلپيك
elpik o gâze č  am xâne  

  خانه ي ما نيشگون و گازه
  
  ٭٭٭

  ار بميره فتنه ي كارِشي م
šimâr bamire fetneyë kâre       

  مادر شوهر بميرد فتنه ي كار است
  

  وئه كتل بيارهوشي چر د
 er davue katel biâre čši                 

  نده و هيزم بياوردتا ك دپدر شوهر باش
  ٭٭٭

  شومبه راه، وِه خوگالئه لَس لَس
  las las šumbe râh, vë xo gelâe                   

  .او خواب آلود است) مي گويي( ،آهسته راه مي روم
  

                  ائهوه وه بد تند تند شومبه من
tend tend šumbe men, vë bad hevâe    



 

 

  هواستبد او  )مي گويي( ،تند راه مي روم
 

  لبخائه          دتن  مچوتّي راه بار
utti râh bârem ten delbexâeč  

  اه بروم تا مطابق سليقه ي تو باشدونه رچگ
  ٭٭٭

  قشنگ زن ده كه بدي؟             
 qašenge zande kë badi?  
  زن زيبا را كي ديدي؟

  بدي؟ وچه بكارده په
  e bakârde pë badi?čva                  
 بعد از زايش بچه ديدي؟

  چهار پاره هاي اميري
در مازندران چهار پاره هاي اميري را به فردي به نام امير پازواري نسـبت داده انـد و   

اينكه امير كيست و در چه قرنـي  . است ديواني از اشعار او به نام كنزاالسرار در دست
 جنوب عامه ي مردم دامنه هاي فراواني است اما امير در فرهنگ بحث مي زيست محل

  .ري ديگر استامي ،برزال
امير در نگاه مردم اين مناطق چند وجه دارد؛ گاهي چون حافظ است و رندانه سخن مي 

  .خيام حكيم و خردمند است و گاهي چون بابا طاهرچون گويد و گاهي 
ـ    از اين رو گفته هاي اين امير كه نمي دانـيم كيسـت       ،تو در چـه قرنـي مـي زيس

  :ضرب المثل شده است
  

  روشنه سوار بونه زين ده                 اسبِ
asbe rušene sevâr bune zinde   

  زين خالي سوار مي شود اسب را مي فروشد بر



 

 

  
  دين ده روشنه بوسنه زمين ده               

dinde rušene busene zaminde   
  دين را مي فروشد و بر زمين بوسه مي زند

  
  :يا
              يسا استغُن ده سگ بو نزندهت

 tisâ asteqonde sag bu nazende  
  استخوان خالي را سگ بو نمي زند

  ٭٭٭
در . بـوده اسـت  ) guher(شق زني به نـام گـوهر   ادر افسانه هاي مردم البرز، امير ع

ـ   "گوهر و امير"عشق  ،فرهنگ مردم اين مناطق اد يـا ليلـي و   همانند شـيرين و فره
  :ل را به كار مي برندالمثدر اين مورد اين ضرب . زبانزد است.. .مجنون و

  
                           گوهر هستنه ووشون امير 

vešon amir o guher hatene  
  .وهر هستندآنها مثل امير و گ

 
  ٭٭٭

  :در بخشي از يك ترانه ي تبري داريم
و نم يار بيمي امير و گوهر نم  

men o men yâr bimi amir o guher                
  )عاشق هم بوديم(من و يارم مانند امير و گوهر بوديم 

  
              اسا بوي ئيمه برار و خاخر

esâ baviime berâro xâxer   



 

 

  اما حاال مانند خواهر و برادر شديم
  ٭٭٭

ي امير در ميان منطقه، نماد و سـمبل مردانگـي، دالوري و خصوصـيات مردانـه      واژه
  :است
  ني دتا پسر دانه هر يكي اميرفلُ

feloni detâ peser dâne har yeki amir                  
  فالني دو پسر دارد هر يك امير

  .استزنانه نماد لطافت، زيبايي و سرشت  "guher"و واژه ي گوهر 
) آنيمـا (نماد نيمه زن انسـان   و گوهر) آنيموس(امير در حقيقت نماد نيمه مرد انسان 

  :پيوسته در كشمكش و تالطم هستند دو كه اين. هست
 

  :                         امير
  رار گو نداره تن بِ ،گوهر گاله ديم

:amir                  
         guher gâle dim ten berâr go nedâre   

  گل رخسار، آرزو مي كنم برادرت گاو نداشته باشد گوهر
  

  خاردنِ دو نداره  ،هصد تا گو دار
sad tâ go dare‚ xârdenë du nedâre             

  خوردني محتاج باشد اگر صد تا گاو دارد براي دوغ
  :   گوهر

  كل سر امير بد نئو من برارده                               
guher: 
kale sar amir bad nau men berârde  

  اي امير كچل به برادرم بد نگو



 

 

  
  گومبه شيش بِيره انجيلي و انارده 

gumbe šiš beyre anjili o enârde  
  بگيرد 1يلمي گويم چوبي از انار و انجي

 
  انده تر بزنه تن داد تا عرش بواره 

andë ter bazne ten dâd tâ arš bevâre                  
  تا عرش برود تقدر تو را بزند تا فرياد و آن

  :                         امير
  بووئه  تن برارِ گو هزار هزار

amir: ten berârë go hezâr hezâr bavuë                     
  گاوهاي برادرت هزار هزار شود

  
بووئهون چال وِن رغكو ماوند د                                

bavuë lâč demâvandë ku ven reqonë    
  كوه دماوند انبار روغنش شود

  
  بووئه  ون چاربه دار سر امير كلِ

 ârbë dâr bavuë     č kale sar amir ven                  
  و امير كچل چاروادار او بشود

  :يا
  زالمه رو مره وا بدائي آب: امير گوته گه

   amir gute ge mere vâ bedâyë âbë zâleme ru    
  مرا در آب زالمه رود بر باد دادي: گفتامير 

                                                 
 درخيت است جنگلي: اجنيلي -١



 

 

  
  اسا شال ده دم دني گوني برو برو                     

esâ šâl de dem dëni guni beru beru          
  حال شالت را انداخته اي و مي گويي بيا بيرونو 

  ٭٭٭
. ر كشاورزي بوده است ساده دل كه در حال كشت خربـزه بـوده اسـت   مي گويند امي

تازه بذر ": مرد كرد و گفت سواري از دور رسيد و از او طلب خربزه كرد، امير رو به
امير زمين را نگاه كرد و ديد خربزه  ".رو به زمين خود كن ": سوار گفت ".كاشته ام

آن مرد كـه  . ل زمين خوابيده اندها مانند گوسفنداني هستند كه به صورت فشرده داخ
 گفتـار ": اميـر گفـت   "يا كـردار؟  فتار مي خواهيگ": ين بود، به او فرموداميرالمؤمن

  .از آن پس به صورت شاعري با گفتار نغز درآمد ".مي خواهم يا موال
  ٭٭٭

در افسانه ها آمده است كه بستگان گوهر با امير موافق نبودند بنـابراين بـه شـهرهاي    
آبادي ها و شهرهاي زيـادي   خود،جرت مي كنند و امير در جستجوي عشق ديگر مها

را زير پا مي گذارد و به صورت مسگري ناشناس درمي آيد تا اينكه يك روز معشوق 
  : به او مي گويدرا مي بيند كه  خود

                    يرهئبِ علي عمو قلي چي تن دست
i ten daste ali beireč amu qali   

  بگيرد) ع(، دستت را علي اي مسگر
  

  بِئيره              قلي دست تو بده من مرس
daste to badë men mers qali beire    

  دستت را تكان بده تا مس هاي من قلع اندود شود
  



 

 

خشمگين و عاصي مي شود و دستور مي دهـد   مادر گوهر چون دوباره امير را مي بيند
باالي حمام ه ي اما پشيمان مي شود و از روزن. دكشته شو) توسط دلّاك(در حمام  امير

  :فرياد مي زند
  هكل سر امير من جان خش

kale sar amir men jâne xëše                  
  اين اميركچل داماد من است

  

  امرو دكته به چنگ واشه
   angë vâšečamru dakete be                   

 امروز به چنگ قرقي افتاده است

  :و امير بالفاصله جواب مي دهد
  

  شه                        سنگ مرمر ده نئينده تا
neinde tâše sange mar mar de  
  تيشه روي سنگ مرمر كار ساز نيست

  
  بازِ وچه ره نئينده واشه                        

e re neinde vâše  čbâzë va  
  باز را قرقي نمي تواند بگيردو بچه ي 

  
ال عقـل رسـيده   كه به كم سرانجام امير به معشوقه ي خود، گوهر مي رسد و در حالي

  :كند است، آرزوي جواني مي
  نه پير بويمه ناگموني           امير گو

amir gune pir bavime nâgemoni   
  به طور ناگهاني پير شدم: امير گفت



 

 

  

  وونياسائه عقل بو، اُن گادره ج
        esâë aqel bu, on gâderë jevoni   

  با جواني گذشته مي خواهمرا عقل حاال 
  ٭٭٭

  خانه نشين بويمه: وتهامير بئ
  amir baute xâne nešin bavime                  

  خانه نشين شدم: امير گفت
  

  گوهر من آشپج، من سير وجين بويمه
  guher men âšpaj, men sir vejin bavime         
  من و من سير پاك كن او شدم گوهر آشپزِ

  ٭٭٭
اما چهارپـاره هـاي ده هجـايي و يـازده     . هجايي هستند12اكثر چهارپاره هاي اميري 

هجايي نيز داريم مانند برخي از چهارپاره هاي مذكور و چهارپاره اي كه ذيـل آمـده   
  :است و يازده هجايي است

    خادايي دور بووم انسنُ بساته
xâdâë dor bavum ënson besâte           

  ستايش مي كنم خدا را كه انسان را آفريد
  قلين بساتهيته كدي ره بِِئ

  kadi re beite qalyon besâte               
  استهمانند قلياني كه از كدو ساخته شده 

  
  بساته ِاربابن آسن براي

   berâyë erbâbon âson besâte                  
  ساخت ارباب ها آسان براي

 



 

 

               بساتهبراي بيچاره زندون 
âre zëndon besâte čbi berâye  

  )هجايي 11(ي در اين دنيا درست كرد زنداني دائم ،و براي بيچاره
  
در پايان دو ترانه ي بسيار قديمي از امير را نقل مي كنيم كه باز تاب تفكّـر مردمـان   

  :گذشته است
  

   نه بساتن خله نووئه،كم جه و
 xelë navue, kam je vëne besâten                  

  زياد نباشد با كم بايد ساخت
  

  بساتنوارش نوو، شبنم جه ونه 
   vâreš navu, šabnam je vëne besâten               

  باران نباشد با شبنم بايد ساخت
 

   ، دردم جه ونه بساتننوو كلور
   kelvar navu dardam je vëne besâten                

  باالي مجلس نباشد با دم در بايد ساخت
 

  ه، غم وجه ونه بساتنشادي نووئ
       šâdi navue, qam je vëne besâten                

  شادي نباشد با غم بايد ساخت
  ٭٭٭

  ئهامير گونه گه، خادا مره زن هاد
 amir gune ge, xâdâ mere zan hâdë-e              

  خدا مرا زني عطا كند: ر مي گويدامي
  



 

 

  پسر دره زاد دتر ده كم هادئه
  peser dere zâd deterde kam hâdë-e                    

  پسرانش زياد و دخترانش كم باشد
  

   دم هادئه خاش چرِدسر پسر دشت 
 erde dam hâdë-e č  peser dašte sar xâš        

  ر استپسر در كشتزار مايه ي آرامش و كمك پد
  

  دتر كله ور خاش مار غم هادئه 
 deter kele var xâš mâr de qam hâdë-e              

  است رماددر كنار اجاق مايه ي غم واندوه  اما دختر
 

در  .اميري را با آواز و ملودي ويژه اي به نام اميري مـي خواننـد  چهارپاره هاي  ،مردم
از قبيل ليلـي جـان،   ( مازندراني يآوازهاي قديم ي هليكگويش پروري در مجموع به 

   .مي گويند tabri)( تبري )...، صنم جان، بانو جان، اميري كتولي



 

 

  
  نظر يكي از انديشمندان درباره ي ترانه هاي محلي

جايي را نديده انـد،   اشخاصي كه به جز خيابان هاي پر جنجال تهران و ديگر شهرها"
وق ايراني تنها نثر و نظم هايي است كه تصور مي نمايند كه ادبيات و آثار نفيسه ي ذ

در فارسي كتابي يا فارسي فصيح گفته يا نوشته شده و آثار ادبي موجود در لهجه هاي 
مختلفه ي واليتي كه به عقيده ي نگارنده در آتيه ي نزديـك در بـازار ادبيـات رواج    

  .شايان توجه نيست ،مخصوصي خواهد داشت
بيان تأثرات قلبي است، شاعر روستايي كه، تخلّص  اگر معناي شعر اظهار احساسات و 

خود قـرار نـداده و محسـنات پـر     ندارد و شعر گفتن را وسيله ي ارتزاق يا از مزاياي 
تكلّف بديع را بلد نيست و تأمالت و تأثرات يا وجد و فرح خود را با الفاظ ساده و در 

ح و معناي شـعر اسـت و   زبان مادري خود بيان مي كند، گفته هاي او بيشتر داراي رو
واليتي هايش دل او را ربوده است و در  همكه دختري از  دهقان بچه ي ساده و صاف

باالي كوهها پي گلّه را گرفته و از درد عشق مي نالد و در زبـان خـود   اعماق جنگل 
ــعر   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مي گويد، بهترين شاعر است
  سـات مـردم دهـاتي   و بيابان صاف تر و عواطف و احسا به هر اندازه كه هواي صحرا

  .بي آاليش تر است، اشعار واليتي نيز به همان اندازه بر اشعار شهري تفوق دارد
من در تمام عمر خود ياد ندارم كه از استماع غزل شاعر معروفي متـأثر گرديـده و از   

ليكن خوب به ياد دارم كه اشعار تركي كـه در ويرانـي   . حال طبيعي خارج شده باشم
آنجا گفته اند و گداهاي تبريز، آنها را دم خانه هـا  ري مردم بدبخت اروميه و در به د

باز خوب به ياد دارم روزي كه . مي خوانند، مرا چند بار مجبور به گريستن كرده است
صداي بلند اشـعار   ،پسري كه در باغ مجاور علف مي چيد باوديم در مجلس بدر ساري 

 مضامين آن اشعار مرا چنان به هيجان آوردعاشقانه اي را در زبان مازندراني مي خواند، 



 

 

 ديوانه وار در باغ گـردش مـي   ناچار از مجلس بيرون شدم و كه خودداري نتوانسته و
  . كردم

فارسي كتابي زبان رسمي مملكت ماست، ليكن بيش از يك ثلث از مردم ايران آن را 
ـ . نمي دانند ود؟ آيـا  آيا در ميان آن دو ثلث ديگر صاحب ذوق شاعري يافت نمي ش
ارزشي ندارد؟ آيـا  آنها تراوش مي كند،  عاليه كه از ذهن صاف و بي آاليش مضامين

لـري و  از كردي و مازندراني و گيلكي و  اشعار و آثار نفيسه كه در لهجه هاي واليتي
  توجه نيست؟غير آنها در هر دوره با نهايت فراواني موجود بوده است، در خور 

ره و عهد به جمع اشعار و آثار ادبي شعرا و ادبا پرداخته اند، مؤلّفين ايران كه در هر دو
متأسفانه تنازل نكرده اند كه در تأليفات خود جايي هم براي اين اندوخته هاي گرانبها 

قسمت كلي آنها از بين رفته و فقط نمونه اي از آنها در پاره اي بدين جهت . بار كنند
عالم ادبيات ايران  خسارت بزرگي را متوجه يايي تأليفات ديده مي شود و اين بي اعتن

  .  1"نموده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
کتاب های : هتران. امحد کسروی، به کوشش حييی ذکابر- ١

/ م ٢٠٠٦ انبازنويسی و پخش تربست( ١٣٥٢فرانکلني،  جيبی،
  )                             ش .ه ١٣٨٥



 

 

 
  واژه نامه

  آب): o(اُُ 
  آخر): âxed(آخد 

  اشك): asri(اسري 
  گردو، درخت گردو): aquz: (اَغوز

  چمن): elang(النگ 
  چمن ): eleng(اِلنگ 

  نوعي درخت جنگلي ): enjili(انجيلي 
  باقال): bâklë(باكْله 

ه بِچ)eččbe :(بزغاله  
  درخشش، نور ضعيف): bal bal(بل بل 

  خوب  - 3ميوه ي به  -2پيشوند بي،  -bë :(1(به 
  مچاله كردن):  peti hâkârden(پِتي هاكاردن 

شلوار پشمي كه پارچه ي آن توسط ): pašelvâl(يا پشلوال ) pašelvâr(پشلوار 
  .زنان بافته مي شود

  ، تفاله چايخار و خاشاك): pafa(پفو 
  ، دنبال، پس، بعد، باز، امتداد، محدوده، عقب، كناريپِ ):pë(په 

  ترجيع بند): pihuši(پيهوشي 
  كلبه ي جنگلي، گاو بنه): telâr(تالر 
  گاو ماده يك ساله يا دو ساله ): talem(تََلم 

  خالي، لخت، عريان): tisâ(تيسا 
  ساقه هاي نازك درخت): čaku(چكو 



 

 

  راغ روشناييچ): elâč(چال 
  نيشگون): elpikč(چلپيك 

  )در اين كتاب(شير سماور  -3قلق  - 2شباهت  -1): amč(چم 
  خوش و خرّم -3بوسه  - 2خود  -xâš :(1(خاش 

  خواهر): dedâ(ددا 
  دوغ): du(دو 
  علف پيچيده شده ):rëse(رسه

   حركت): roš(رش 
  يدن مادر زنرسمي بود كه براي عرض ارادت به د): zan mâron(زن مارن 

  مي رفتند 
  درخت سرو): sordâr(سردار 
  مي سرايد): serone(سرونه 

  سيب): së(سه 
  ،شيوا)نخودي رنگ(رنگ گوسفند): ëvâš(شوا 

  .دستگاهي شانه مانند كه براي حلّاجي پشم به كار مي رود): šonsar(شونسر 
  تركه، چوب انعطاف پذير و نازك ): išš(شيش 
  محكمغرس و ): qârs(غارس 

  .نوعي از راه رفتن اسب كه براي سوار آن لذت بخش است): qadam(قدم 
  مسگر):  ičqali(قلي چي 

  كاله: kâlâ) (كاال 
  ازگيل جنگلي): kândes(كاندس 

  قاشق eč: (ka(كَچِه 
  كرايه ): kerë(كره 



 

 

  كدبانو): kivuni(كيووني 
  گل، گل سرخ): gâl(گال 

  گل رخسار): gële dim(گاله ديم 
  گليمچه ي سنّتي پرور): čgeli(يچ گل

  گاو): gu(گو 
  گوساله): guk(گوك 

فردي كه در جشن تير ماه سيزده همراه الل حركت مي كرد و ): lâle mâr(اللِ مار 
 آواز مي خواند

  چرك يقه ي لباس يا دور كاله: lëš)(لِش 
  ينlale( :(َللِِه 

  پاها ): leng leng(لنگ لنگ 
  ديگ): lavë(لَوِه 

  مبارك): mâvârek(ماوارك 
  مس): mers(مرس 

  مادربزرگ): momâ(مما 
  هنگام غروب ):  nemâzsar(يا نمازسر ) nemâssar(نماسر 

  شب هنگام): onšnemâ(نماشون 
  هنگام غروب): sar onëšnemâ(نماشونِ سر 

  نامزد): nomze(نُمزه 
  امزدي به سر مي برد  كسي كه در حال و هواي دوران ن): qerë nomze(نُمزه قره 

  موسيقي): nevâz(نواز 
، در بيست و ششم اين )تبري(آخرين ماه از تقويم پروري ): nusâlmâh(نوسال ماه 

  .ماه جشني برگزار مي شد



 

 

  الله): helâle(هالله 
  هميشه): hameš(همش 

  هميشه ): hamišek(هميشك 
  .استنخ هايي كه دور دوك نخ ريسي پيچيده شده ): vati(وتي 
  بلند شد، بيدار شد): vestâ(وِِستا 

  شكوفه): vešku(وِشكو 
  )به رنگ قهوه اي تيره( زالزالك جنگلي ): valik(وليك 
  حلّاجي كردن): vurien(وورين 
  صندوق چوبي): yaxdon(يخدون 
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