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  شناسنامه

ت زبا ه ی  م  ھ قد زی ،  وار گ  ر ن 
ی  ی  ھا ه دا   و  و

  

  رامندي محمد درزي: كاري از 
 همكاري  صديقه افشار با                                  



  
 

 
 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در گنج حكيمكليد هست 

 (نام خدا آغازگر كتاب من است)  رد چِتابِمومون شروم چخدانُ
  خُدش آدي برَچت چار و بارم (تا شايدكارم بركت بيشتري بگيرد)
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  فهرست مطالب

  
  صفحه  عنوان

  1  چكيده
  2  پيشگفتار
  4   مقدمه

  5  تات ي تاريخچه
  11   نام روستا

  13   سيماي قبل از زلزله
  14   نماي روستا

  15  مدارس و مساجد
  20  تاثيرات زلزله

  21   روايتي از شاهدان زلزله
  22   تقسيم طوايف
  22  طوايف نمودار تقسيم
  23  خيحوادث تاري
  24   حزبي تشكيالت

  25  آثار باستاني
  27  منور خاتون (س) امامزاده

  29  آب و تقسيمات
  33   ساعت آبي

  33  ساعت آفتابي
  34   بادهاي محلي

  35  كوه رامند
  39  57تا  41تغييرات سال 

  39   دانسفهاننماي شهر
  40   بخش رامند
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  41  دوران انقالب
  41   زبان تاتي در دفاع مقدس
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  71  اشعاري از نويسنده
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  76  تاتي
  77  و تركي درهم تاثير تاتي

  77  هاي مختلف تاتي مقايسه لهجه
  78   دستوري نكات

  81   تاتيي ها گويش جدول مقايسه
  83  و معني لغت
  95  افعال

  98  نقشه قديمي روستا
  100  نيم نگاهي به گذر زمان در دانسفهان
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  110  چكيده انگليسي
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  چكيده 
شود مگر نخست  ميهيچ قومي محو ن"كه: گرانسنگ و ارجمندسخن به اين  با توجه

كنوني يكي از  ي برجاي ماندهش گويكهن زبان تاتي و"خود را از دست بدهد.زبان 
داليل گوناگون دستخوش دگرگوني  كه بهزبان ايراني است  ،ارزشمندي ها ميراث

درخشان خود را به  ي و پيشينهيافته با گذشت زمان سرعت افزونتري و گرديد 
به  ،از زبانهاي ديگرحات و اصطال ها ورود بي رويه واژه با وفراموشي سپرده دست 

خلوص و اصالت ناب  ، التين جايگزين شدهي ها واژهاز  بسياري يحتّ ويژه فارسي و
دنبال و به  گرفته استاين زبان كهن در معرض نابودي قرار  وخود را از دست داده 

كم كم و  شدهكم رنگ روز به روز نيز  باستاني اين ديارو رسوم  آداب ،آن فرهنگ
  گرفته است.ر فراموشي به خود غبا گرد و

اي  و مجموعه تاتيو ادب از زبان ، اي با ارائه پيشينه ،در اين مختصر سعي بر آن شده
 كهن واصطالحات  و كاربرد جمالت ،و معاني آنها ها ه واژ ،و رسومآداب  ،از فرهنگ

كامل  محواز جلو گيري برعالوه  ،ضرب المثل و... و داستان ،ي از شعرها و نمونهرايج 
، و ضبط آنچه امكان دارد ثبت و كنايات و اصطالحات ،آوردن با ،اين گويش باستاني

به تأسي از سخن خدواندگار جان و  داده شودبه آن  بارهزندگي دوو  رشد و بالندگي
نيز از تيررس سترگ  كاخاين بلند، گرچه ،فردوسي دانا و تواناي توس، حكيم ،و خرد

 اميد آن دارم كه از اين گزند، درامان مانده تا اما ،است باد و باران به سوي ويراني
  آيندگان گردد.براي  سنگ بنايي شايد
  دانسفهان -واژه -رسوم -آداب -فرهنگ -تاتي -تات -زبانكليدي:ي ها واژه
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  پيشگفتار
 تاريخ ي به پيشينهباني كه چرا زبه خود مشغول كرده بود مرا  راين فكاز دير باز 

و وجود نداشته  دانسفهانر مورد دچرا هيچ اثري  از آنمهمترو  داردكتابي ن ونوشته 
حصيل ت از جملهبه داليل مختلف وافر به ادبيات  ي عالقه وآزردگي خاطر  با وجود

رشته نقشه كشي صنعتي  در هنرستان و پذيرفته شدن دردر رشته اتومكانيك 
وجود مخالفتهاي لي با و ،ك قلم فرسايي نيز باز ماندماز اند ،دانشگاهاتومبيل در 

صميمي ت و جسارتت أبا جر عالقهاين بار از روي  پدر مرحومم به ويژهخانواده 
مسير زندگي و درسي اين تصميم –گرفتم  مي بايد خيلي زودتر از اينها -گرفتم كه

در رشته رياضي يا حرفه  بايدبا وجود اينكه  تحصيلي ي به سبب رشته ،ر دادبتغيمرا 
 در اين پذيرشو با رشته ادبيات را انتخاب كرده  دادم، ميحصيل ت ي ادامه وفن

همان سال شروع به جمع آوري  و گرديد ايجاددر من براي نوشتن اي  انگيزهرشته 
به عنوان پايان بعدها كه  در آوردهو به صورت مجلدي كرده چند ناقص مطالبي هر 

به ولي  آمدهانتشار بر وسپس به فكر چاپ بهره بردم و  از آن نامه كارشناسي نيز
تنها  واز اين كار باز مانده ن مشكالت مالي و همچني مانعلت مشكالت انتشار آن ز

دانشجويان استفاده  ،حاصل شدبراي من  از اين اثر در اين مدتكه اي  بهره
و شده  به عنوان پايان نامه و سرانجام باز نگرداندن سه مجلد تهيههمشهري 

   .بود ننويس آ دستهمچنين نسخه 
وقعيت كاري متفاوت و مبخشدار  عنوان به دههيك حدود انتصاب به دليل در ادامه 

ت باز به علّ ،زده شداي  رقهبا گاهو هر  برآن نشستگرد فراموشي ، ديگربار 
سال از  20بيش از بعد از شد تا سرانجام به فراموشي سپرده  ي حل نشدنيها دغدغه

خود ي در تواندبيري شغل  و ادبو  علمان پر مهر به دامگشت با بازگرد آوري اوليه 
فرهنگي صرفاً اي  تحفهبا انتشار اين برگه سبز  احساس كردم كه تا فرصت باقي است

و ناقص انجام هر چند كوچك كاري  دياراستاني و ماندگار اين شهر و گويش ببراي 
  .باشدديگران آغازي براي كه دهم 
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 ،جـالل آل احمـد   زنده ياد اثر ،زهرا بلوك يها تات نشين"منبع اصلي اين كار كتاب 
 و ام ي اول آورده و به همين سبب تصويري از ايشان را در صفحه هبود"توانا  نويسنده

 وه مهمتـر دوسـت   و از همـ از اهـالي ايـن خطـه دخيـل بـوده       بسـياري  عالوه برآن
 و آقـاي نعمـت اهللا فصـيح رامنـدي     مو بزرگـوار  ارجمنـد و همكار  قديمي همكالسي

-دوست بزگوارم مصطفي فصيحي كه زحمت بخش شعر زنده ياد قربانعلي فصـيحي 
به خصوص همسـرم   و فرزندانم خانوادهآوري كرده و تقدير  ويژه از  جمع را -پدرشان

و  ادبيات فارسي استرشته زبان و ممتاز ارشد كار شناس و  همكار فرهنگيكه خود 
و  هـا  المثـل  آوري ضـرب  س و جمـع در تهيه عككه آموزان  همچنين تعدادي از دانش

 -انـد  بعضـي بـه ديـار بـاقي شـتافته      كـه جمعي از معتمدين كه با آنها مصاحبه شده 
ن تشكر و قـدرداني نمـوده و ايـ   اين عزيزان  ي از همه ،شدمبرخوردار  -روحشان شاد

هر چنـد  اي  ان تحفهبزرگوارم به عنوهمشهريان و به ويژه تات زبانان  ي را به همهاثر 
  نمايم. ميتقديم دان سبز نه چن
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  مقدمه
  كهن جامه خويش آراستن     به از جامه از ديگران خواستن

و عالقه به ميهن  "حب الوطن من االيمان"كرم(ص) نقل است كه از رسول ا
سرزمين چيزي است كه در فطرت آدمي به وديعت نهاده شده، به طوري كه كمتر 

در وي نمود نداشته باشد و گاه اين  ،يتوان يافت كه اين گرايش درون ميكسي را 
دارد،  ميوا ي بس شگفت كه او را به كارهايشود  ميقويت گرايش آن چنان در فرد ت

آن را در راه  و شستهدست  ،كه عزيزترين چيزهاستجان نيز  ازكه شايد به صورتي 
و  ي جهانها تاريخ كشور ي بسيار درها نمونه ،كند ميبوم خويش فدا  و دفاع از مرز

 ي در حماسهزيباترين آنها  وا وجود داشته و يكي از بارزترين يز مزع به ويژه كشور
   كرد.پيدانمود  ،هشت سال دفاع مقدس

يك كشور تعلق آوري شده تنها به بخش خاصي از  و موضوعات جمعبسياري از آثار 
به محدوده عالقه فردي به كشور خود  الوه براين بدان جهت بوده كه ع ،دارد
بروز  ي و دوست دارد كه به طريقي زمينه ورزد ميهم عشق چكتري از آن ديار كو

ين انديشه نيز مرا ابه اين كار اختصاص يافته و چنانچه آثار بسياري آن فراهم گردد. 
قرار دهم  را موضوع تحقيق خودكوچك از اين خطه هر چند كاري بر آن داشت كه 

  ي بگذارم.آيندگان تا حدي به جا براياي  تا پيشينه
الب و مط استفاده از منابع و مĤخذ موجود با ام  اشتهآن دسعي بر  در اين مختصر

به طور صد درصد تخريب 1341در سال  -قديمي كه اطالعاتي راجع به روستايي 
   .بيان نمايمكنوني دانسفهان شهر و -شد

استفاده  ي نگاري(فونتيك)از آواخوانندگان نا آشنا به گويش تاتي كار راحتي براي 
 به صورت لفظ به لفظو كنايات  ها المثل ضرب آوردن معاني ضمن از. درشده است

  .ام را آوردهو معادل آنهاخودداري شده  جهت فهم بهتر
و سخنان  ها از ديدهدليل به اين  نبوده  در دستمنابع نوشتاري  بسياري از موارد در

     .ام بردهاهالي ادب دوست بهره 




