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   و بررسي جايگاه تاريخي اين طائفه در ايرانئياَمارلوزبان كردي برخي لغات معرفي    
    هندوستان  مي پونادانشجوي دكتري زبانهاي باستاني دانشگاه   : آزاده احساني   
  16/8/87  :                     تاريخ پذيرش مقاله 14/7/87:   مقاله دريافتتاريخ    
  
  
  هچكيد 

 گيالن و نيز )عمارلويي(اَمارلويي كردي نموضوع مورد پژوهش در مقالة پيش رو معرفي مختصر زبا
 گيالن در گروه گويشهاي اَمارلويي يزبان كرد.  ميباشد اَمارلوان بررسي جايگاه جغرافياي كرد

و بخش  در استان گيالن اَمارلوشمار زيادي از كردان . كردي شمال غربي يا كرمانجي جاي دارد 
  . ند نيك مي از آنان در استان خراسان زندگيبزرگ

ي اَمارلوس از معرفي كوتاه جايگاه تاريخي و جغرافيايي مردم پ مقاله ناما مطلب مورد پژوهش در اي
 اين زبان جهت آشنايي بيشتر خوانندگان با هاي هبررسي نمودن تعدادي از واژ  گيالن و زبان آنان ،

بررسي دستور و . باشد   مياَمارلويي كردي هاي هشناختي برخي واژ ريشه و آوايي و لغويساختار 
كه  دهدي ميانه نشان ميژه فارسي به ويراني كهن اي و مقايسة آن با زبانهااَمارلو كرد هاي هساختار واژ

همگونيهاي زيرا ، ايرانيهن ك ي مطالعه و پژوهش زبانهايشد برا  بايا چهي ميتواند دراَمارلويي يكرد
  .ژگاني و دستوري بسياري ميان اين زبان با زبانهاي كهن ايراني وجود دارد وا
  :كلمات كليدي  

 -تاريخ و جغرافيا- فارسي ميانه-گويشهاي كردي -اَمارلويي زبان كردي - زبان كردي-زبان
 . گيالن-اَمارلوهاي  طايفه
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  مقدمه
 و معرفي زبان آنان  گيالنياَمارلو  بررسي جايگاه تاريخي و جغرافيايي كردانمقالهاساس كار اين 

 گيالن براي نخستين بار در اين اَمارلويي زبان كردي .باشد ميبا فارسي ميانه  آن زبان مقايسه مختصر و
نامة مختصري جاي دارد كه موجب آشنايي بيشتر خواننده با  در پايان نيز واژهمقاله معرفي ميشود و 

 اين زبان لغاتنامة مختصر تنها جهت شناساندن برخي  ، اين واژهخواهد شد اَمارلو زبان كردي هاي هواژ
 نيز از نظر ساختاري با فارسي ميانه مقايسه  آنهاشمار اندكي از. و چگونگي تلفظ آواها ارائه شده است

  .شده اند
جايگاه  درباره  ،انجام شده اند تنها مختصر توضيحي اَمارلوكردان درباره  تر پيش كهييپژوهشها 

 و  ساختارواژگان از آنجا كه هيچ منبع و مأخذي دربارة . ميدهند آنان به دستخي و جغرافياييتاري
  يكي پس از ديگري با بي مهري اين زباناَمارلوو جوانان  نيست دست در اَمارلودستورزبان كردي 

 موجب همين امر.  اين زبان در معرض خطر فراموشي قرار داردميسپارند و زيبا را به فراموشي كهن
 مقايسه دستوري فارسي ميانه با زبان " كارشناسي ارشد خود را با موضوع نامه پايانشد كه نگارنده 

 دستوربررسي هنگام .  موجود درباره اين زبان مي باشدمنبع تنهاه دهد كه ائ ار"گيالن اَمارلوييكردي 
 مانند حالت هستند نزديك رسد كه به پهلوي كهن بسيار گاه مواردي به نظر مياَمارلوييزبان كردي 

گران گويشهاي ايراني و پژوهش و اين امر براي فاعلي و غيرفاعلي كه در نامها و ضميرها وجود دارد
  . زبانهاي باستاني بسيار با اهميت و جالب توجه خواهد بود

 و يواژگان نوين در برخي مقوله هاي ييپژوهشها كه شايد بتواند راهگشاي  كهناز آنجا كه اين زبان
 ايراني شود در معرض خطر فراموشي قرار دارد لزوم بررسي و ثبت آن امريست كهنهاي زباندستوري 
  .آشكار

 ميباشد اَمارلوآباد و  اي بنام رحمت  در استان گيالن ، شهرستان رودبار و در منطقهاَمارلوجايگاه مردم 
 اَمارلوكردان . آنان آشكار گردد و همين امر موجب شده است كه واژگاني از زبان گيلكي نيز در زبان 

به گفته . پس از چندين دوره كوچ گسترده در نهايت به گيالن رسيده و در آنجا ساكن شدند 
نكتة قابل تأمل دربارة زبان اين مردم اين . پژوهشگران نقطة آغاز اين كوچها آذربايجان بوده است 

هاي كردزبان و سكونت آنان در ين طايفه  داشتن كوچهاي متعدد ااست كه در گذر زمان و با در نظر
، ميبايست دگرگونهاي  مناطق گوناگون ايران زمين، به ويژه مناطقي كه با آنان تفاوت زباني داشته اند 

گشت ، اما با بررسي دقيق   آشكار مياَمارلور دستور و واژگان زبان كردان  ژرف و قابل مالحظه اي د
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مردم در پاسداري و نگهداري از زبان خويش بسيار كوشا و جدي بوده يابيم كه اين   در مياَمارلومردم 
گيلكي و عربي در اين زبان ديده ميشود ، اما   دخيل از فارسي ، تركي ،هاي ههر چند گاهگاه واژ.  اند 

  . چشمگير نبوده و در حدي است كه در هر زبان ديگر نيز ممكن است ديده شود آنهاشمار 
  : ايرانيكردان در گفتارهاي كهن

يا » گوتيوم«زيستند  هايي كه در غرب ايران مي هاي غربي همچون بابلي و آشوري، تيره بر بنياد نوشته
آورند و از  شمار نمي آنان را ايراني به) اروپايي(نگاران غربي  اگرچه تاريخ. 1شدند خوانده مي» گوتي«

زيراكه . اند  اين است كه آنان ايراني بودهدانند، اما گواههاي فراوان بر باشندگان نخستين اين سرزمين مي
شود كه آنرا در زبان فارسي بر بنياد دگرگوني  خوانده مي» گوترز«گوتي زبان آشوري در زبان پهلوي 

ايران بوده است و ) مغرب(خوانيم و گودرز شاهنامه  فردوسي سپهساالر خوروران  زبان گودرز مي
دليران كوه و سواران «در شاهنامه، سپاهيان همراه گودرز . ندآذربايجانيان، كردان و لران از نژاد اوي

بخشي از . كند اند و اين مصرع به روشني ويژگي كردستان بزرگ را بيان مي خوانده شده» دشت
كردستان كه دشت و گرمسير است در عراق جاي دارد و بخش كوهستاني و سردسير آن در ايران 

  .باشد مي
هاي گوناگوني است كه در خوروران  دهندة تيره  پور گودرز نشانفتادهاشارات فراوان شاهنامه به 

گيو فرزند بزرگ گودرز نياي لران . رفتند به شمار مي) گوتيان(=اند و همگان از نژاد گودرز  زيسته مي
است و پيوستگي تيرة لر به كردان، امروز نيز روشن است و لران خود به اين پيوستگي آشنايي دارند و 

كه تيرة گتوند در آن (هترين گواهها تيرة بزرگ گُتوند در لرستان و شهر گُتوند در خوزستان يكي از ب
واژة گوت در . كند گوتي را هنوز نگهباني مي= است كه به صورت بسيار آشكار واژه گُت ) زيند مي

                                     
شدند اما هيچ سـنگ يادمـان ارضـي از           گوتيها همساية نزديك لولوبيها بودند و به سختي از يكديگر تشخيص داده مي             - 1

هـاي جديـدتر در      به ويـژه در دوره    »  منطقة فرات مياني   بزرگشهر  = ماري  «هاي   نامهاز گوتيها در    . آنها باقي نمانده است   
گوتيهـا در زمـان آشـوريها جمعيتـي بـزرگ،           . لشكركشيهاي امپراتوران آشور از اواخر هزارة دوم به بعد نام برده شده است            

خاستگاه . كردند شمال سليمانيه زندگي مي   رسد كه در منطقة كوهستاني زاب سفلي در          نيرومند اما پراكنده بودند و به نظر مي       
، 1376مجيـدزاده، يوسـف،     . ( بخشهايي از سرزمينهاي امروزي كردها و لرها بـوده اسـت           -گوتي و لولوبي  –نشينان   اين كوه 

  ).103، ص1جلد
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در . درآيد» كورت«به خود گرفته و به گونة » ر«تواند يك ميانوند آوايي روان  روال دگرگوني زبان مي
  1.آمده است» كورت«خوانند و نيز در زبان پهلوي اين واژه به گونه  خراسان هنوز كرد را كورت مي

نيز در » كشّو«هاي  شود و بنابر تواريخ ميان رودان تيره خوانده مي» كشواد«گودرز در شاهنامه فرزند 
 كشواد 2اند ها و لولوبيها بوده اند و همسايگان گوتي زيسته مي) زاگرس غربي(كوهستان غربي ايران 

دار بزرگ ايران است كه در ايراني بودن او  درفش» كاوه«فرزند » كارن«و » كارن«نيز فرزند ) كشو(=
  . هيچ شكي نيست

  :نگريم ايران رخ داده است مي) مغرب(براي نمونه به نبرد هاماوران در شاهنامه كه در سوي خوروران 
افزاري به نام تبر در آن نام  ان رخ داده است و شاهنامه از جنگاين نبرد در سوي خوروران اير«
بينيم كه تبري بر شانه نهاده  هايي كه در كردستان پيدا شده است پادشاه پيروز را مي در نگاره. برد مي

بينيم بازآنكه در  افزار تبرنشان مي در شاهنامه در نبردهاي خوروران ايران و كردستان از جنگ. است
شود، مگر اينكه در نبرد سكائيان كه بدان  وي خراسان و نبرد تورانيان از تبر ياد نميجنگهاي س

برخورديم و نگارة شاه لولوبي در سرپل زهاب خود بهترين نمودار تيزبيني و موشكافي نويسندگان 
  3» .اند شاهنامه است كه هيچ چيز خرد را نيز از ديده نينداخته

  
  4اَمارلوان جايگاه تاريخي و جغرافيايي كرد

 در مشرق بخش اَمارلو.  يكي از دهستانهاي چهارگانة بخش رودبار، شهرستان رشت استاَمارلو
از شمال بدهستان ديلمان و، از جنوب به رودخانة : گونه است رودبار واقع شده و مرزهاي آن بدين

  . استآباد محدود شاهرود از مشرق به دهستان رودبار الموت و از مغرب به دهستان رحمت

                                     
. از  كارنامة اردشير بابكان آمده است171 و 170، 169 در صفحه ونتا ي واژة -  2  
اند كه امـروزه بـه لرسـتان مـشهور           زيسته در اصل در بخش مركزي سلسله كوههاي زاگرس مي        ) كشو به اكدي  ( كاسيها   - 1

  ).177، ص1، جلد1376مجيدزاده، يوسف، . (رفتند است، گوتيها و لولوبيها همسايگان جنوبي كاسيها به شمار مي
11 و 10ص . فريدون جنيدي .  داستانهاي رستم پهلوان – 2  
» اُمبـالو « و   āmbālū» آمبـالو «هـاي    شود در ميان كردان به گونه      ه به گونة عمارلو نيز نوشته مي        واژة اَمارلو كه امروز     - 3

ombālu اُمبارلو« و «ombārlūشود  تلفظ مي.  
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اي است   ناحيهاَمارلو.  بلوك فاراب، خورگان و پيركوه تشكيل شده استسه از اَمارلودهستان 
جمع . شود سار تأمين مي باشد و آب آن از چشمه كوهستاني و داراي آب و هواي سردسير مي

 آبادي بزرگ و كوچك صدها مرتع و مزرعه است و جمعيت آن در هفتاد و يكروستاهاي دهستان 
 از نژاد كرد بوده و در عهد نادرشاه افشار براي اَمارلوساكنان . باشد  تن ميبيست و شش هزار حدود

در جغرافياي سياسي . اند جلوگيري از ورود روسها به گيالن از خراسان بدين ناحيه كوچانده شده
: شده استگانة گيالن به شمار آمده و اين چنين توصيف   يكي از نواحي نوزدهاَمارلو) 273ص(كيهان 

 در دو طرف شاهرود جاي دارد، از سوي شمال محدود است به كوههاي ديلمان و از جنوب به اَمارلو«
هاي  نام كهن آن خُركام يا خُركان بود و پس از آنكه نادرشاه طايفه. آباد قزوين و از غرب به رحمت

 انتهاي غربي كوههاي البرز و در مركز آن منجيل در.  را به آنجا كوچ داد بدين نام زبانزد شداَمارلوكرد 
فاصلة آن تا پل معروف منجيل دو كيلومتر، و از محل اتصال شاهرود و . مشرق سفيدرود قرار دارد

محصول مهم آن غالت و كمي .  است270هاي آن در حدود  خانه. اوزن فاصلة آن زياد نيست قزل
ديگرند كه در زمان صفويه و نادرشاه بدين  مخلوطي از كردها و ايالت اَمارلوباشندگان . باشد زيتون مي

از صنايع مهم آنجا . بردند هاي زيادي مي هاي متعدد بوده و از اين راه استفاده نقطه آمده و داراي گله
  )اكبر، زير عنوان عمارلو دهخدا، علي(» .هاي پشمي ديگر است بافت جاجيم و پارچه

  :هاي كرد در گيالن چنين آمده است ها و طايفه در جغرافياي تاريخي ايران دربارة ايل
نام داشت بر دو ساحل رودخانة شاهرود و در مشرق » خرگام« كه پيشتر اَمارلومنطقة  «:اَمارلو

كوههاي ديلمان در شمال و كوههاي قزوين به قزوين و از . اوزون جاي دارد ملتقاي اين رودخانه با قزل
نادرشاه افشار طوايفي را . شود به اشكَور محدود ميشرقي  شرق به رودبار محمد زمان خاني و از شمال

  ».از جلگة نيشابور بدين ناحيه كوچانيد
 را در اَمارلوهاي كرد ايل  ملگونف، در سفرنامة خود طايفه:  در قرن هجدهم ميالدياَمارلوهاي  طايفه

 و اَمارلواهاي  خورشيدي در روست1239 برابر با 1860 – 1858 در قرن هجدهم ميالدي اَمارلومنطقة 
  :بابا منصور چنين ضبط كرده است

   طايفة بي شانلو-2   طايفة وليخان-1
   محمودلو-4   شاه قالنلو-3
   چاخملو-6   چغانلو-5
   ميرزاخانلو-8   تيتكانلو-7
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   قبه كرانلو-10  خان قلي)با(خان،نوروزخان،با طايفة كاظم-9
  )نلوشمخا( شمكانلو -12  )بهادرلو( منجيليهاي بادر -11

  
 1245 رأس گوسفند و 3150 خانه و 2100 و بابامنصور داراي اَمارلوها در روستاهاي  اين طايفه

قشالق . دانند ، كردي است، و گيلكي و فارسي هم مياَمارلوزبان اهالي . رأس گاو و گاوميش هستند
هرود است، در  ميل در سواحل شا36 ميل و تا منجيل 28اينها مرز قزوين است و از ده برين زمين 

 اَمارلومركز اصلي كردان . اند سران قوم بوده» جيرين ده«و خانان » پيركوه« قمري خانان 1331سال 
اين طايفه . است بر ساحل راست سفيدرود و از محل التقاي شاهرود و سفيد رود دور نيست» منجيل«

  . خانوار بودند270در زمان قاجار 
باشند كه در سليمانيه  مي» ببه«اي از ايل  هستند كه تيره» رشوندلو«ا ي» رشوند« از طايفة اَمارلو كردان 

هشتاد خانوار از طايفة رشوند را، شاه عباس به درون مرزهاي كنوني ايران . سكونت دارند) عراق(
  .كوچانيد

و ) عراق، سوريه،تركيه، قفقاز(هايي از كردها نخست از كردستان  رسد طايفه همانگونه كه به نظر مي
را از ) هاي ديگر و شايد برخي طايفه (اَمارلواند و پس از آن طايفة  ربايجان به خراسان كوچانده شدهآذ

 در خراسان در نزديكي نيشابور جاي اَمارلوامروزه بخش بزرگي از ايل . اند خراسان به گيالن كوچانده
  .دارند

در اواخر قرن دهم . ن بودعلت كوچ كردها به خراسان جلوگيري از تاخت و تازهاي ازبكان و مغوال
هاي موقتي شاه  هنگام ظهور دولت شيعه مذهب صفوي اين تاخت و تازها شدت يافت و سركوبي

  .هاي اقوام متجاوز شمالي را بگيرد اسماعيل اول و شاه تهماسب نيز نتوانست جلوي يغماگري
) ق.هـ 1007 مقتول در يازدهمين حكمران ازبكان شيباني،(سرانجام با پيروزي عبدالمؤمن خان ازبك 

بسياري از شهرهاي خراسان ويران و نابود و مردمش قلع و قمع گرديدند و ازبكان تا نزديكي دامغان و 
همين امر موجب شد كه شاه عباس كردها را تشويق به مهاجرت نمايد، پس پنجاه . سمنان پيش رفتند

 سال دو ري آغاز كردند و پس از هزار خانوار كرد كوچ بزرگ خود را از آذربايجان بسوي سرزمين
سكونت در جلگة تهران و خوار و ورامين و نيز درگيري با ازبكاني كه توانسته بودند تا نواحي كاشان 
و اراك پيش بروند، كوچ خود را بسوي خراسان آغاز نمودند و پس از پس راندن ازبكها خود جاي 

  )13اهللا، ص توحدي، كليم. (آنان را گرفتند
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آيد كه بسيار اندك و كلي به نظر  اين است آنچه كه از منابع، در مورد كردهاي كوچ داده شده بدست مي
  .بايست به درستي اين مطالب ترديد داشت رسد و گاهگاه نيز مي مي

هوي بهاري نشاني هست نه از خانها هاي بزرگ و كوچهاي پرهيا  نه از گلهاَمارلوبه هر روي امروزه در 
هايشان و نه از زناني كه با دامن پرچين خود دوش بدوش مردانِ دست پينه بسته از زمين  و طايفه

نه نشاني از پهلواناني كه ازبكان و روسها را از مرزهاي ايران بيرون . آوردند سخاوتمند روزي برمي
  .باف و سياه چادر باف  هنرمندان جاجيمشود و نه نشاني از دستان پرمهر راندند ديده مي

  : بخش تقسيم شده استچهارامروزه شهرستان رودبار به 
  )barasar(سر  ي خُرگام با مركزيت شهر برهاَمارلوبخش  -1
 )jīrandeh(ده  ي فاراب با مركزيت شهر جيرناَمارلوبخش  -2

 بخش مركزي با مركزيت شهر رودبار -3

 )tūtkābon( توتكابن آباد و بلوكات با مركزيت شهر بخش رحمت -4

كنند  زبان با مهر در كنار يكديگر زندگي مي ي امروز مردم كرد مهاجر و بوميان گيالني گالشياَمارلودر 
هاي بسيار گوسپند  پيشتر، كردها داراي گله. و پيشة اصلي آنها كشاورزي و باغداري و دامداري است

ها  شدن گله اند اما امروزه به دليل كم كرده وچ مياند و به همين دليل در فصل گرما به ارتفاعات ك بوده
شود و تنها چند خانواري كه گله دارند كوچ  ديگر از كوچهاي گستردة همگاني نشاني ديده نمي

  .كنند مي
گالشها بيشتر به برنجكاري و نگهداري گاوميش و اسب مشغولند و آنان نيز در كنار كردان كوچ 

  .نمايند مي
شوند زيرا به سرعت در حال مهاجرت به شهرهايي  ودبار با گذشت زمان كم ميباشندگان روستاهاي ر

  .آباد و منجيل، لوشان، قزوين و تهران هستند مانند رشت، رودبار، رستم
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  :زبان
  :گويشهاي كردي

  )در ايران، تركيه و سوريه(كرمانجي غربي يا كُرمانجي يا  كردي شمال -1
در جمهوريهاي آذربايجان، ارمنستان، تركمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، (شرقي  كردي شمال -2

 )گرجستان و نيز در بخشهايي از عراق با نام ديناني

 ...و) در ايران(، مكري )سنندجي(= اي  ، سنه)در عراق و ايران(سوراني : كردي مركزي -3
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 ...سنجاني، كرمانشاهي، كلهري، لري پشت كوه، لكي و: كردي جنوبي -4

اين گويش و گويش . غربي يا كرمانجي جاي دارد  در گروه گويشهاي كردي شمالاَمارلوزبان مردم 
غربي يا  اند كه همان كردي شمال كرمانجي كردان خراسان دو گويش متفاوت از يك زبان يگانه

البته از نظر واژگاني و . يابند خوبي درمي بان يكديگر را بهكردان گيالن و خراسان ز. باشد كرمانجي مي
مثالً كردان خراسان . (خورد دستوري تفاوتهاي اندكي ميان كرمانجي خراسان و گيالن به چشم مي

از نظر دستوري زبان .) گيرند اما در زبان كردان گيالن ارگاتيو كاربرد ندارد سيستم ارگاتيو را به كار مي
ي گيالن مانند زبانهاي ايراني كهن حالت فاعلي و غيرفاعلي در نامها و ضميرها را حفظ اَمارلوكردان 

شود، بيشتر  هايي از فارسي، تركي، گيلكي، روسي و عربي ديده مي در اين زبان وامواژه. كرده است
ها )ع(بيشتر اند براي نمونه  يي مطابق شدهاَمارلوهاي عربي با دگرگوني تلفظ با نظام آوايي زبان  وامواژه

 بر زبان روان اَمارلواشعاري كه مردم .  داوِ داوت، دعوا دعوت : مانند. اند دگرگون شده) الف(به 
بسياري از زبانهاي فارسي و ) مثلهاي(سازند بيشتر فارسي و گيلكي است و همچنين دستانهاي  مي

در اين . گفتند مي) خواني پهلوي(ني خوا پيشتر به انجمنهاي شعرخواني، پلوي. گيرند گيلكي را به كار مي
 اَمارلودر ميان كردان . خواندند انجمنها گرد هم نشسته و چند نفر اشعار فارسي را براي ديگران مي

خواني نيز در سالهاي پيشين رواج فراوان داشت كه امروزه ديگر از اين انجمنها نشاني ديده  شاهنامه
  .شود نمي

باشند و در روستاهاي كوچك و بزرگ در   مياَمارلويوسته به قوم بزرگ  همگان پاَمارلوبا اينكه مردم 
زيند اما لهجة هر روستا با روستاي ديگر تفاوت دارد و گاه اين  كنار يكديگر و در پيوند با هم مي

تفاوتها از مرز لهجه گذشته و تفاوتهاي بسيار واژگاني نيز در ميان باشندگان روستاهاي همسايه 
 .بينيم مي

 
  : با فارسي ميانهاَمارلو كردي هاي هايسة برخي واژمق

پهلوي ) اينجا (= ج غصت به معني جا در واژة dar جزء دوم اين واژه يعني ←آنجا ): vēdar(وِدر 

  .شود  ديده مي"اينجا"به معني » ايدر«در » در«و نيز در متون كهن فارسي به گونة » تر«به گونة 
به همين معني به ) ǰ/yāvar( » صدوج«ه در متون پهلوي به گونة  اين واژ←بار، دفعه ): ǰār(جار 

  .كار رفته است
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 اين ضمير در متون پهلوي اشكاني به اين ←در حالت فاعلي ) من(= ضمير اول شخص مفرد ): az(اَز 
  .گونه به كار رفته است

به ) ēvārak gās (غثِاغجز صدغصق اين واژه در متون پهلوي به گونه ←غروبگاه ): īvār(ايوار 

  .به كار رفته است) غروبگاه(معني 
  .باشد پهلوي به معني آتش مي) ātūr (اج خت اين واژه گونة ساده شدة واژة ←آتش ): ār(آر 

باشد كه  مي“آوردن، راهنمايي كردن   ” به معني-nay√ اين فعل از ريشة ←آوردن ): ānīn(آئين 
  .به كار رفته است» آوردن، راهنمايي كردنبا خود « به معني -nayītanدر پهلوي به گونة 

  .كاربرد داشته است) vīr (ائِج در پهلوي به گونة ←ياد، حافظه ): bīr(بير 

تشكيل شده ) تن(اا تو » به«به معني ) pat (اا ل اين واژه از دو بخش ←تنها، يكتنه ): pátan(پتَن 

  . تنهايعني يكتنه و» به تن«. دهد معني مي» به تن«است و رويهم 
برادر نامهربان ايرج و پسر فريدون اشاره » تور« اين واژه احتماالً به ←عصباني، ديوانه ): tūr(تور 
  .دارد

 دخُو)xwade :( ت اين واژه با اندكي تغيير آوايي همان واژة ←خداي، صاحب، مالكع و) xwatāy (

  . متون كهن به كار رفته است در” پادشاه”و به ويژه“ صاحب، مالك ”باشد كه به معني پهلوي مي
(= پهلوي به معناي درهم ) drahm (ئًجخدثم اين واژة دگرگون شدة واژه ←پول ): derāv(دراو 

  1.باشد مي) پول نقره
  .دارد) sūxr (غج صدثا اين واژه نزديكترين تلفظ را به گونه پهلوي آن يعني ←سرخ ): sūyr(سوير 

ر متون پهلوي ديده نشده است اما ترديد نيست كه واژة  اگرچه واژة سبد د←سبد ): sapat(سپت 
 به pباشد كه در آن براساس قاعدة كلي تبديل حروف، حرف  مي» سپت«فارسي گونة نو شدة » سبد«
b و نيز حرف t به dتبديل شده است .  

                                     
شـود بـراي نمونـه در واژة          در كردي دگرگون مي   » و«در بسياري از واژگان پهلوي به       » م«بايد توجه داشت كه حرف       - 1

drahm» دگرگون شده است» و«آخر واژه به » م.  
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  .باشد  پهلوي ميsokant صقازاتگونة كوتاه شدة واژة » سوند «←، سوگند )sūnd(سوند 

 شْتتپ)patešt :( در اين واژة نيز همانند واژة ←باردار، حامله )تَن(اا لحرف اضافه ) پ pat ( پهلوي

باشد و  مي» چيز، هرچيز مبهم« به معني اَمارلودر زبان كردي » تشت«. شود ديده مي» به«به معني 
  .است براي ناميدن زن باردار به كار رفته است» آنكه داراي چيزي«يعني ) پتشت(

باشد، كه با  پهلوي مي) hačadar ، azēr (ئًج خل اين واژه بازماندة واژة ←زير، پايين ): žēr(ژِر 

  .شود احتماالً از زبان پارتي به يادگار مانده است كه در آن ديده مي) ž(توجه به حرف 
پهلوي به معني چشمه ) xānīk(ثِز  خدو اين واژة بازماندة واژة ←چشمه، خانيك ): kane(كانه 

  .باشد مي
پهلوي ) kanēčak (ز زاصِلترشدة واژة   اين واژه گونه ساده←دختر، دوشيزه ): kaček(كچك 

  .باشد كه به معناي دوشيزه و زن جوان به كار رفته است مي
  .باشد مي» قاشق«پهلوي به معناي ) kapčak( ز لچ ز بازماندة واژة ←قاشق ): gafčeh(گفچه 
پهلوي به معني انبان و ) hanbān( خدثابو ن واژة بازماندة واژةاي ← انبان، كيسه): habān(هبان 

  .باشد كيسه مي
اند در  بوده» س« بسياري از واژگاني كه در گونة كهن خود داراي حرف ←ماهي ): māsī(ماسي 

 بدل ahūraكه در اوستا به ) سنسكريت (asūra: شود، مانند بدل مي» هـ«به » س«تركيب نوين آنها 
به معني غالم و پسر » رهي«و نهايتاً » رهيك« در پهلوي كهن كه در فارسي به ئِزئئجشده است يا 

  .جوان دگرگون شده است
با همين تلفظ و معني در متون پهلوي آمده است و امروزه نيز در » ميز« واژة ←درار اmīz :((ميز 
  .بينيم آنرا مي» ميزناي«واژة 

 به "ار و فراخيبس"به معني ) frēh(جصِدغ  للوي به گونه  در په←گشاد، و فراخ، بزرگ ): fára(فَرَ 

  .كار رفته است
آمده است كه با اندكي دگرگوني ) asr (جئغئ اين واژه در پهلوي به گونه ←اشك ): hēser(هسر 

  . رود  به كار مياَمارلوآوايي در كردي 
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آمده است و گونة ) هونك، خونك (واز اين واژه در پهلوي به گونة ←خنك ): hūynek(هوينك 

  .يي آن تلفظي نزديك به تلفظ پهلوي آن دارداَمارلوكردي 
  
  :ه نام واژه

 āǰār  آجار

  چوبهاي بلند و نازك ويژة ساخت آالچيقهاي موقتي در جنگل
 āčary  آچري

  چراي صبحگاهي گوسپندان
 āxes ḳeren  آخس كرن

  فرو كردن
 ār  آر

  آتش
 āsemīn  آسمين

  انآسم
 ās hāṭen  آس هاتن

  كالفه شدن، به تنگ آمدن
 āš  آش

  آسياب
 bā  با

  باد
 bābā  بابا

  پدربزرگ
 bāreš  بارِش

  باران
 bār ḳeren  بار كرن
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  اسباب كشي كردن
 bālgī  بالگي

  بالش
 p̣aṭen  پاتن

  پختن نان را گويند
 p̣āne  پانه

  پاشنة پا
 p̣aṭāl  پتال

  تهي
p̣ec  پِچِالندن ̣ělānden 

  پيچاندن
 pāšel  پاشل

  .بندند دستمال بزرگي كه زنان مانند شال به كمر مي
 pākar  پاكار

  نگهبان زمينهاي كشاورزي و باغها
 pākūna  پاكونَه

  )صفحه ستون پي ساختمان(بن خانه 
 pāle  پاله

  نزد، پيش
 patan  پتَن

  تنها
 tappesehī  تَپِّسهي

  فشرده
 tat  تت

  صبحانه
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 tatal  تَتَل

   پست–كوتاه و صاف 
 tarāz  تراز

  چربي شير
 tarsa  تَرسه

   در مورد لباس يعني پشت و رو–معكوس 
 ǰār  جار

  بار، دفعه
 ǰāmēr  جامر

  پسر جوان
 ǰānazan  جانَزَن

  دختر جوان
 ǰevān  جِوان

  زيبا
c  چاو ̣ā̌v 

  چشم
c  چرتان ̌ẹrṭān 

  كشك خشك شده
c  ي/چِرتك ̌ẹrṭeḳ/y 

  با انگشتان) زدن(بشكن 
c  ي/چِلك ̌ẹ̄lek/y 

  جوجه
c  چوك ̌ụ̄ḳ 

  گنجشك
 xāz ānīn  خازآنين
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  كسي را بياد آوردن، شناختن
 xāl  خال

  دايي
 xāl ḳeren  خال كرِن

  حرس كردن
 xāmatū  خامه تو

  خامه
 xozān  خُزان

  بچه 
 xenna  ه خنَّ

  حنا
  xo  خُو

  عرق تن
 dāḳيي اَمارلوهاي  مادر، در برخي لهجه

   dār                                                                                          دار

 dār lēxesten: كتك زدن:  واحد شمارش براي زدن و تنبيه كردن-2 درخت   -1

  dāreḳ/y                                                   ي/دارِك

  چوب
  dāreḳī  داركي

 چوبي

  dāl  دال

 عقاب، شاهين

  dānīn  دانين

 گذاشتن

  dāv  داو
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 دامن جامه

 dāvat  داوت
  )دعوت(عروسي، 

 

  re  رِ

  راه
  rābūyīn  رابويين

   از جاي بلندشدن-2 بيدارشدن   -1
  rāsteḳ/y  ي/راستك

  فرق سر
  rākaṭen  راكتن

  خوابيدن
  rāva  راوه

  .گيرند شربتي كه از مربا مي
  reṭ  رِت

  .چينند ها را از درخت مي چوبي بلند و صاف كه با آن ميوه
  reǰa pešta  رِجه پِشتَه

  هاي كمر ستون مهره
rec  رِچ ̣̌  

   پشت سر هم و مرتب، در يك صف-2 ردپا   -1
   raš  رش
  سياه
   raz  رز

  بوتة لوبيا
 zāvā  زاوا

  داماد
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 zāydān  زايدان

  زهدان
 zebān  زِبان

  زبان
 zar  زر

  زرد
 zerāv  زراو

  ظريف، باريك
 žān dāyīn  ژان دايين

  سوختن
 žēr  ژِر

  زير، پايين
  žom  ژُم

  بوتة فشردة خار
 žom ḳeren  ژُم كرِن

   تنسيخ شدن موي
 žome kala  ژُمِ كَلَه

  هاي خاردار فشرده و درهم را گويند بوته
 žen  ژِن

  زن
 sāp̣  ساپ

  قرقره
 sazendačī  سازنده چي

   مطرب–نوازنده 
 sāman  سامان
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  مرز، محدوده
 seberga  سبِرگه

  جارو
 sepūst  سپوست

  سبوس
 šān  شان

  كندو
 šegīr keren  شِ گير كرِن

  . سگ براي اينكه افراد بيگانه را بگيردآموزش
 šel  شل

   فلج-2 خيس   -1
 šelaxt  شلخت

  غاز
 šenās būyīn  شناس بويين

  آشنا شدن
 šav  شَو

  شب
fec  ي/فچك ̌ạk/y 

  اي گاهي، دوره
 fara  فَرَ

  گشاد
 ferre  فرِّ

  هاي شير اي از فرآورده گونه
 farā  فَرا

  ظرف، آوند
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 farham  فَرهم

  فراهم
 ferrīn  فرّين

  پريدن
 ārṭγ  قارت

  ستبر و بزرگ
 āmīšγ  قاميش

  ني
 ot o γorābγ  قُت و قُراب

  )كشيدن(شاخ و شانه 
 oǰaγ (γoǰān)γ  )قُجان(قُجاق 

   واحد شمارش به اندازة يك آغوش-2 آغوش   -1
 kabū  كبو

  گوسپند سياه و سپيد
 kotteḳ/y  ي/كُتك

   سگتولة
 koxxeḳ/y  ي/كُخِّك

  سرفه
 kartankolāt  كرتَنكُالت

  بزمجه
 kerč  كرچ

  خشك و شكننده
 gā  گا

  گاو
 gāča  گاچه
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  طويله
 ger  گر

  بزرگ
 lābār  البار

  ها آبخوري ويژة چهارپايان در كنار چشمه
 lāt  الت

  زمين هموار ويژة كشاورزي
 lāk  الك

  ي نانظرف چوبي ويژة نگهدار
 lāke tabāγak/y  الك تباغك

  الك پشت
 lāv  الو

  پسر
 māsī  ماسي

  ماهي
 māša  ماشَه

  انبر
 māfa  مافَه

  تخت موقتي براي حمل اضطراري مجروح
 māl  مال

  خانه
 māla  مالَه

  اثر، نشانه
 nā  نا

  )حرف نفي(نه 
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 nāk  ناك

  سقف دهان
 nāhā  ناها

  اكنون
 naxwaš  نخُوش

  ناخوش، بيمار
 naxwaše  نخُوشي

 نخُوشي

 neγγel  نقِّل

  ذره، بسيار اندك
 vā  وا

  اين
 vāǰūr  واجور

  اين جور
 vārenga  وارنگه

  مكان اتراق
 vākī  واكي

  اين طور
 vāganeš  واگنش

  تبخال
 vāhā  واها

  اين طور
 hāṭen  هاتن

  آمدن
 habān  هبان
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  كيسه
 hap̣īṭāḳ/y  ي/اكهپتي

  خرد، نادان بي
hoc  ي/هچك ̌ẹḳ/y 

  آستين
 hargīz  هرگيز

  هرگز
 yāpenǰī  ياپنجي

  مچاله
 yāle  ياله

  طرف، جهت
 yānvar  يان ور

  كج
  

   :نتيجه 
زير (تيره هاي كهن ايراني هستند كه بر بنياد پژوهشهاي استاد جنيدي در كتاب داستان ايران، ، كردان 
اين تيره هاي كهن در درازناي .  نام فرزندان گودرز نام برده شده استبادر شاهنامه از آنان ) چاپ

گ مردم مناطقي كه بدان ها نتاريخ پر فراز و نشيبشان به نقاط گوناگون ايران زمين كوچ كرده و بر فره
رگذاريها و يا تاثيرپذيريها  اين تاثيزو بخشي ا.كوچ ميكردند تاثير گذاشته و نيز از آنها تاثير ميپذيرفتند

اما ميبايست توجه داشت كه اقوام كرد به دليل حساسيتي كه در زمينه حفظ . در زمينه زبان بوده است
 همواره زبان كردي را پاسداري – با وجود كوچ به مناطقي كه همزبان آنان نبوده اند –زبان داشته اند 

در بخش .  زبان، حفظ ويژگيهاي كهن يك زبان ميباشدو يكي از اين جنبه هاي پاسداري از. نموده اند 
مارلو هنوز منطبق بر مارلو با زبان ميانه ديده شد كه بسياري از واژگان كردي اَمقايسه واژگان كردي اَ

ست كه از نواحي لو يكي از دهها طايفه كرد زبانيطايفه امار. قوانين آوائي فارسي ميانه تلفظ ميشوند
 كامال دقيق ةگوناز كردند ، گرچه مسير اين كوچ ب كوچ تاريخي خود را آغغرب و شمالغربي ايران
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روشن نيست اما آنان ميبايست ار زنجان ، گيالن ، قزوين ، دماوند و مازندران گذشته و به خراسان 
يعني خراسان نرسيده ، به آخر مسير ، و بي گمان گروههائي از ميان طايفه هاي كوچنده  .رسيده باشند

 ميان اين گروهها ميتوان از طايفه زا. اط ديگر يعني گيالن ، قزوين ، يا مازندران ساكن شده اندو در نق
  . مارلوي ساكن استان گيالن نام برداَ

مارلوي استان گيالن در پاسداري از  تالش كردان تيره اَةنشان دهند  ، در اين مقاله  شدهموارد پژوهش
از زبانشناسان بر اين باورند كه زبان رو به ساده شدن دارد و با وجودي كه بسياري . زبانشان ميباشد 

كه پيچيدگيهاي دستوري كهن را كنار نهاده و با زمان پيش برود ، زباني است پيشرو كه در  زباني
 اما در اين مقاله ميبينيم كه اگر -ن شيواي فارسي زبامانند   - عرصه آن ادبياتي پربار خواهد شكفت 

ست دادن زبان و يا بخشهائي از فرهنگ خود باشند با هرگونه تغيير و نوگرائي در آن اقوام نگران از د
و به همين دليل زبان بسياري از اقوام ايراني به گونه سنتي و با وفاداري به قواعد . به مقابله ميپردازند

  . دستوري و آوائي كهن باقي مانده اند
   
   :عبفهرست منا  
 . ، بدون سال نشراهللا توحدي كليم .اسان در دفاع از استقالل ايران حركت تاريخي كرد به خر -1
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