
؟های شرق گیالن را چه بنامیموکوهپایه ساکنین کوهستان  

های گاه دسته بندیها و نامگذاری ،های مختلف زبانی و قومی، مطرح شدن هویتزمانی در مقاطع مختلف     

. در سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی، قومی و... به دنبال داشته است و منافع هادیدگاه مستندات، متنوعی را بسته به

 ها و ساکنین کوهپایه به شهرهای الهیجان و لنگرود، خصوصاً جلگه گیالن ساکنین از عده ای ، در لفظمیاناین 

« یالق». کوهنشینان شرقی استان گیالن اما محل زندگی خود را می گویند «گالش» ،های شرقی گیالنکوهستان

« گیالن»ها را و محل زندگی آن« گیل»و در مقابل به ساکنین جلگه گیالن  می دانند« یالقی»دانسته و خود را 

 .تا چه اندازه صحیح و دقیق است هااین نامیدنبه این مطلب می پردازیم که در این نوشته  خطاب می کنند.

 ی شود.الق مام سبک و سنگین اطبه نگهدارنده و چراننده د« گالش»در مناطق کوهستانی شرق استان گیالن      

 ان دام سنگین استفاده می شود و برایدر گویش تبری شرقی از زبان گیلکی اما این لفظ فقط برای نگهدارندگ

های قدیمی استفاده می شود. از زبان« کِرد»و « نچَپپو»کسی که شغلش نگهداری از دام سبک است کلمات 

واژه فرضی  ) آمده است« گاو»در سانسکریت به معنی  gava،gu،goدر اوستایی و  gaoایرانی واژه -هندو

نگهدارنده و »، «شغل یک گله دار»به معانی  goraksa. در زبان سانسکریت واژه ( gwouاروپایی اولیه -هندو

به معنی گاو و  goچنان که مشخص است این کلمه از دو بخش  آمده است.« گاوچران»و « پرورش دهنده گاو

raksa سانسکریت در  .تشکیل شده استraks  آمده است که معادل آن در « محافظت کردن،پاییدن»به معنی

اروپایی -می باشد که صورت هندو« محافظت کردن، دفاع کردن» به معنیhraxsh زبان فرضی ایرانی اولیه  

موجود در واژه گالش « ش»واج  .معانی مشابه حدس زده شده استبازسازی می شود که در  Hlekseاولیه آن 

واژه ای با ساختی با به منظور تطبیق  goraksaبا واژه  گالش است و قیاس نشان دهنده ایرانی بودن این کلمه

از دو بخش « گالش»می توان با احتمال باال گفت لفظ  لذا در زبان سانسکریت وجود دارد. مشابه است که دقیقا

است و « گاوبان»تشکیل شده است و معنی اصلی آن « محافظت کننده»به معنی « لش»و « گاو»به معنی « گا»

 447صفحه  الق می شود. درایی به نگهدارندگان دام سبک هم اطهای شرق گیالن با گسترش معندر کوهستان

شاهد دیگر اینجاست که در  ثبت شده است.« چوپان»در معنی « کورد»ده لنگرودی واژه گیل و دیلم پاین فرهنگ

 رودبنه و احتماال مناطق همجوار( هنوز« اربسسؤن»برخی از مناطق جلگه شرقی استان گیالن )حداقل در روستای 

هبان و چراننده دام سبک و برای نگ« گالش»این فرق را به یاد دارند و برای نگهبان دام سنگین از لفظ  معمرین هم

به ترتیب برای نگهدارنده « شمنه»و « گالیش» یهای مجزا. در زبان تالشی نیز واژهاستفاده می کنند« چوپؤن»از 

برای شخصی که « گالشی»الق لفظ شواهد و موارد مذکور، اط به با توجه دام سنگین و سبک استفاده می شود.

های زبان گیلکی به وجود آمده است. متاخر بوده که در برخی از گویشدارد یک تعمیم « گاوبانی»شغلی غیر از 

و... برای کسانی که با طیور « غاز گالش»، «کرک گالش»ترکیباتی مانند این لفظ در حتی در مقام طنز گاهی 

 . است« حیوانات نگهداری از»همه موارد  استفاده می شود و مفهوم مشترک درمختلف سر و کار دارند 

 



  های شرقی گیالن وجود دارد؟به ساکنین کوهستانالق گالش لی دال بر نابجا و اشتباه بودن اطدالیچه 

همانطور گفته شد گالشی یک شغل است که شخص شاغل در آن وظیفه نگهبانی و چراندن احشام را بر      

آن است که از بیرون به نظر می حتی محدودتر از . در واقع مفهوم گالشی در بین افراد آشنا با این شغل عهده دارد

های شرقی استان گیالن خود دارای سلسله مراتبی در مفهوم عام بین دامداران کوهستان یا گالشی رسد و دامداری

های این شغل است. در لفظ گویشوران شرق فقط یکی از ردیف« گالش»مانند: سرگالش، سالر،دوپچ و... است که 

که گالشی یک شغل  گذشته از ایناست. لذا ا الش، مختاباد، دمس په و... مجزمازندرانی زبان گیلکی هم کار گ

در سراسر قلمرو زبان « گالش»، لفظ و شخص شاغل در این شغل می تواند به هر زبانی صحبت کند جهانیست

مشابه وجود  های نسبتاًدر زبان تالشی که زبانی همخانواده با گیلکی است با کیفیت« گالیش»گیلکی و همینطور 

های به گویش ،زبان گیلکی های مناطق مختلفدارد و این شغل مختص به یک طایفه یا قوم خاص نیست؛ گالش

شاغل های شرقی استان گیالن متفاوتی از این زبان سخن می گویند و حتی اگر فرض کنیم تمامی ساکنین کوه

های ناطق دیگری وجود این مردم نیست چرا که گالشگویش  در این شغلند، لفظ گالشی نام مناسبی برای نامیدن

اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که در های دیگر گیلکی صحبت می کنند! دارند که به گویش

شاغالن در این شغل تعداد  تقریبی واقعیت چه درصدی از مردم کوهنشین شغلشان گالشی است؟ برای نشان دادن

هر سال  کنیم؛ گیالن به یکی از روستاهای اشکور در سه دهه پیش اشاره میهای شرقی استان در کوهستان

یعنی زمینی که « nāashنآاش » به دو قسمت برای استراحت دادن به زمین ،آن دوران های کشاورزیزمین

شد و مردم در  یعنی زمینی که زیر کشت نرفته است تقسیم می« āyesh/ آیش  ashاش »کشت شده است و 

خانوار  80در آن زمان به ازای حدود هر دو قسمت زمین کشاورزی داشتند که هر سال محصول داشته باشند. 

بر عهده روستا « اش/آیش»در قسمت  چراندن احشام را گالش وجود داشت که وظیفه 2ساکن در این روستا 

های گذشته بیشتر از این در دهه ) که قطعاً نفر باشد  4هر خانوار اگر فرض کنیم که متوسط اعضای  داشتند، 

یعنی کمتر از یک درصد جمعیت روستا را تشکیل می داد  625/0های آن روستا % تعداد بوده است( درصد گالش

 و بقیه افراد روستا به مشاغل دیگری مانند کشاورزی، چاروداری، آهنگری، نجاری، میملی و... اشتغال داشتند.

مستقر بود. های  موقتی برای  دامداران کوچرو در آنجا که کلبهوجود داشت های بلند مناطقی هم در دامنه کوه

شناخته می شوند که جمعیت این « گالش سره، سراگا، گالش کوالم»هم اکنون نیز وجود دارند و با نام این مناطق 

همانند زندگی امروز ممکن بود یک  در آن زماناست. در مقایسه با جمعیت روستاها قابل صرفنظر ،مناطق پراکنده

سرگالشم،  ˇ مختارخان ئک»شخص در زندگی شغلش را عوض کند؛ همانطور که در شعر فولکلور رعنا داریم : 

چرا برای کسانی که گالشی را طایفه ی یا قومیت  باید پرسید«. ، گالشی اجی دس نکشمسالی صد من رؤغان کشم

ل پیش نیامده که گالشی چگونه قومیتی است که شخص می تواند به انتخاب خود از آن دس می پندارند، این سوا

 باشد چهرأس  40 تعداد چه گالشی در  یعنی «نداره  4و  40گالشی » هایی مانند:المثلضرب از بکشد؟! همچنین

عنی با ی «همرا شول کشه ˇهمرا وره بره گالش  ˇورگ »، و باید از همه آنها مراقب کرد رأس فرقی نمی کند 4

، است «شریک دزد و رفیق قافله»المثل که معادل فارسی آن ضرب می برد و با گالش فریاد می زند گرگ بره



و شواهد دیگر همگی نشان دهنده ؛ آخر گالشی نگهداری از گوساله هاست یعنی «گالشی اخر دمس په یی هسسه»

 فقط شغل افراد محدودی بوده و امروزه نیز اینچنین است. گذشته دراین است که گالشی 

باید به این امر توجه داشت که دام و محصوالت دامی و لبنی در زندگی بشر اهمیت فراوانی داشته و دارد و      

اری کوهنشینان البرز هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. در مناطق مختلف جلگه گیالن هم پرورش و نگهد

ها داد پرشمار دام سنگین در شالیزاراز دام چه در گذشته و چه حال رایج بوده و هم اکنون نیز بعد از درو برنج تع

وجود دارد « منده، لیشه و..»به چشم می خورد. در حوزه دامداری در جلگه غربی گیالن کلمات تخصصی مانند 

کار می رود  دام به ی که در جلگه شرقی گیالن برایکه در گویش کوهنشینان گیلکی زبان نیست و شباهت کلمات

مؤید « ورزا جنگ»های کوه و جلگه شرق استان گیالن می نماید. در جلگه گیالن سنت به سبب نزدیکی گویش

های دور در جلگه نیز وجود داشته و حتی در برخی مناطق مانند روستاهای کیشستان این است که دام از گذشته

شهر سوماسرا و مناطق دیگری در اطراف شهرهای رشت، انزلی و... گاومیش گالشی یا گاو و کفترود در حومه 

حتی در  های زبان گیلکی تکلم می کنند.گالشی شغل غالب بعضی از جلگه نشینان نیز هست که به یکی از گویش

« گالش خاله»و  «گالش کوالم»به صورت « گالش»نام دو روستا در جلگه شرقی گیالن در شهرستان لنگرود نام 

ها نگهداری و پرورش گاومیش بوده و مردمش به گویش مردم جلگه شرق وجود دارد که شغل عمده ساکنین آن

 گیالن به زبان گیلکی صحبت می کنند.

های های شرقی گیالن در گذشتهدیگری که ممکن است مطرح شود این است که شاید در کوهستان هشبه

نه چندان دور اکثر مردم به این شغل مشغول بوده اند و به همین خاطر از سوی برخی جلگه نشینان گالش نامیده 

 گیالن به چه زمانی برمی های شرقیمی شوند. سوالی که پیش می آید این است که سابقه کشاورزی در کوهستان

صفت می دهند، شغل تمامی « شبان پیشه گان غارتگر»گردد؟ آیا چنانکه اشخاصی مغرض یا جاهل کوهنشینان را 

هم عصر سلسله  انبار گندم آثاری از ها در گذشته شبانی بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش کافیست به کشفآن

شرق گیالن اشاره کنیم که دلیل ماندگاری این آثار احتماال نیم سوخته  در یکی از روستاهای کوهستانی اشکانیان

شدن و از بین رفتن عوامل تجزیه کننده آن بوده است، جالب اینجاست در کنار این انبار، کوره آجرپزی و ابزار 

د. دلیل های شرق گیالن حکایت دارسفالگری نیز بدست آمده که از وجود صنعت و هنر در آن دوران در کوهستان

های شرق استان گیالن برای اثبات وجود کشاورزی در کوهستان مشخص بیان این مطلب تنها آوردن شاهدی

 یتمدن کمربند دانند که به جز این، آثار مکشوفه حوزه صنعت و کشاورزی بدست آمده از است؛ و آگاهان می

ی وجود کشاورزی هم می توان این واقعیت گردد. برای دلیل عقل های دورتر برمیبه هزارهکالردشت -املش-مارلیک

 رفع این نیاز امکانپذیر نبوده و نیست، ،غله بودنداشته و بدون  وجودنیاز به طعام دائما  که را مد نظر قرار داد

بایست  پس الجرم می ،استفاده کندگوشت و لبنیات از یعنی نمی توان تصور کرد که انسان در سراسر عمرش فقط 

  تولید غله وجود می داشت.کشاورزی برای 



سوال دیگری که ممکن است ایجاد شود این است که با وجود روشن بودن مساله شغل بودن گالشی و 

محدود بودن این شغل در بین کوهنشینان، به چه دلیل ساکنین شهرهایی مانند لنگرود و الهیجان 

                                                                                                   است؟ ها را گالش می نامند و این نامیدن از چه زمانی آغاز شدهتمام آن

واژه دیلم آمده است  از متون مختلف تاریخی بدست می آید همواره واژه گیل در کنار که بر اساس اطالعاتی

کتاب الق گالش یا گالشی به عنوان تیره و طایفه یا گویش و زبان به چشم نمی خورد برای مثال در و اثری از اط

ها نام دیلم در کنار نام گیل آمده اما نام گالش فقط یکبار و اینچنین ثبت شده است: تاریخ گیالن و دیلمستان بار

دیلمان است رفته، به محافظت آن اقدام  چون این خبر رسید از آنجا کوچ کرده به زاویه محمدگالش که سر راه"

ها در خارج روستاها( بر سر راه دیلمان وجود داشته سراگاهی ) کلبه گالش ،چنانکه از این نوشته بر می آید "رفت.

ها با که نام صاحب یا سرگالش آن محمد بوده است، همان چیزی که امروزه نیز وجود دارد و بعضی از گالش سره

ی نداشته و د. بنابراین آغاز استعمال گالش و گالشی در معانی غیر شغلی سابقه روشنننام افراد شناخته می شو

شکل  متاخر است. احتماالتی که در باب احتماالً ،چون در برخی نقاط جلگه ای در معانی اصلی خود به کار می رود

های ها و شیطنترقابت شاید توان مطرح کرد فقط گمانه زنی است؛ مثال می توان گفت این کاربرد می گیری

چ رو بودن دامداران، و زمستان گذرانیشان در جلگه و در این موضوع شده، یا میتوان حدس زد کوطایفه ای باعث 

ها این تعمیم را پی آن شنیده شدن گویش مردم کوهستان از زبان دامداران توسط جلگه نشینان باعث شده آن

بدهند و این نام نهی به برخی همگویشان کوهپایه و جلگه نشین هم گسترش یافته و احتماال کوهپایه نشینان 

کنند؛ یا  میاستفاده  نابجا در برخی موارد خود نیز از این لفظ ،اثیر اینگونه خطاب شدنهمسایه تحت ت

 های دیگر.زنیگمانه

« گیلمرد»یا « گیل»در جلگه هم  امروزه  بعضی از دوستان مطرح می کنند این است که که مساله دیگری 

این جمله از زوزنی را شاهد می  برای نشان دادن سابقه موضوع، و شغل کشاورزی بوده به معنی شخص شاغل در

اول اینکه این مورد ذکر چند نکته ضروری است.  این در "ندیگو لیرا گ گرانیو برز یرا شهر انیزاربا"آورند که 

کرده اند که جمله از اصیل الدین زوزنی را اغلب از تاریخ اولجایتو نوشته ابولقاسم عبداهلل بن محمد القاشانی نقل 

 ثبت شده و با توجه به این که زبان کتاب فارسی بوده و در موارد دیگر« کیل»در آن کتاب این لفظ به صورت 

 طبق بررسی که انجام شد ظاهراً ممکن است کیل به گیل مربوط نباشد؛ دیده نمی شود «ک»با « گ»حرف  ثبت

و متاسفانه اصل  بوده که بر کتابی نوشته می شود( ینقلی که از زوزنی کرده اند از روی تعلیقات )حاشیه نویس

اینکه این خبر واحد بوده در منابع مختلف هم دوم  ،لیو گ لیبودن ک یکیبر فرض  نوشته در دسترس نیست؛ اما 

شود که علمای دینی، حاکمان، سپاهیان و...  نیز با نام  مشاهده می به کرات عصر زوزنی و البته قدیمی تر از آن

شهر  ،وم اینکه بر اساس شواهد و منابع موجودسکه شغلی غیر از کشاورزی داشته اند،  شناخته می شدند« گیل»

بر  ، لذااشاره شده صورت متاخری بوده« شهری»در جلگه گیالن در آن دوران توسعه چندانی نداشته و مفهوم 

با تمرکز قدرت در شهر در قرون متاخر واژه  به افراد غیر کشاورز، احتماالً« گیل»و نسبت دادن  دوماساس نکته 

شرقی گیالن و  جلگه چهارم اینکه افرادی در منتهی الیه جدیدی گرفته باشد،مفهوم گیل بر اساس تغییر جدید 



 پنجم شناسند، است اما افراد دیگری را با نام گیلمرد می برنجکاریغرب مازندران زندگی می کنند که شغلشان 

قیاس آن با گالش نادرست است زیرا اکثریت  ،به معنی کشاورز بوده باشد نام گیلکه اینکه اگر هم فرض کنیم 

مردم در کوهستان هم کشاورز بوده اند و گالشی شغل افراد کمی بوده است درحالیکه در جلگه اکثریت کشاورز 

 شود.  ها مزارع برنج دیده میگاهی داخل آن بوده اند و حتی در شهرهای امروزی هم در حوالی بزرگترین شهرها و

 ،مساله دیگری که دوستان بعد از قبول کردن اشتباه بودن نام گالش برای کوهنشینان به آن متمسک می شوند     

ها نسبت داده می شود. همسایگان کوهنشینان به آن است که اغلب توسط « کالهی/کالیی»د هایی ماننوجود نام

استفاده می شود. در این مورد ذکر « کالهی/کالیی»ها در برخی نواحی کوهستان هم واژه قولبر اساس برخی نقل 

 ،در نام بسیاری از روستاهای گیلکی زبانان و است« روستانشین»به معنی « کالهی»این نکته مفید است که واژه 

گیل  نظیر یینام روستاها توان بهمی  دیده می شود. برای مثال« کؤال، کالهکال، کالیه، »های  این واژه به صورت

های گیالن کالیه، نخجیر کالیه، کالن کالیه،پسکالسی، کالیئه، بیشه کؤال، پنجه کاله و... در مناطق مختلف استان

و مازندران اشاره کرد. لذا این مفهوم در جلگه و کوه یکسان بوده و حتی در فرهنگ گیل و دیلم پاینده لنگرودی 

، «دشت نشین»نی ادر مع« کالئی»و واژه « روستاهای بین کوه و شهر»، «جلگه»، «دشت وسیع»معانی  درواژه کال 

  ! هم آمده است «در مقابل کوهنشین»و « روستایی»

مهمان نواز، سختکوش و  یافراد یدر شغل گالش نیکه شاغل است متذکر شویمالزم در انتهای این قسمت     

 یکه برخ یاشتباه یهادارند و بر خالف آدرس یمؤثر یدیتول تیتوقع و امکانات فعال نیسربلند هستند که با کمتر

نابجا از نام  فادهها و مراتع البرز هستند و مخالفت با استجنگل ریذخا یقیپاسداران حق شانیاز ا یاریدهند بس یم

 .ستین زانیعز نینقش و تالش ا موجودیت، کم ارزش جلوه دادن به معنی وجه چیشغلشان به ه

  دیلم توضیحاتی در مورد

 از سوی برخی جلگه نشینان نام تاریخی مردمی کهبنابر شواهد و قرائن، همانطورکه در قسمت قبل اشاره شد     

است. در مورد نام دیلم و کیفیت آن مستندات تاریخی و واقعیت کنونی « دیلم»  شوند به اشتباه گالش خطاب می

دلیل به همین  به نظر می رسد مکمل هم هستند و بررسی هرکدام بدون دیگری ممکن است گمراه کننده باشد.

کنند  ح میشبهاتی را پیرامون این نام مطر فرهنگ و هویت گیلکی زبانان،حوزه در  فعال که برخی از دوستان است

 ها پاسخ دهیم.که سعی می کنیم در ادامه به آن

« یالقی»مطرح کنیم که همانطور که پیشتر گفته شد مردم کوهنشین از عنوان را ابتدا الزم است این موضوع  

ثال به آردی که خود از گندم برند. برای م بکار می« گیل»برای نامیدن خود استفاده میکنند و آن را هم ارز نام 

می گفتند « گیل ارده»شد  که از جلگه وارد می و در مقابل به آرد سبوس گرفته ای «یالق ارده»تهیه می کردند 

مناسب نیست؟ « یالقی»ا نام اما چر استفاده می شد و می شود؛« گیل وچه»در مقابل « یالق وچه»یا از اصطالح 

های همریشه آن در ترکی استانبولی ست. از زبانادر زبان ترکی آذربایجانی به معنی تابستان « yay  یای»واژه 

به همین معنی وجود دارد و لغاتی مشابه در معنی بهار هم بکار  jaz، در قزاقی jay، در قرقیزی yazهای واژه



نیز پسوند مکان است و لذا یالق یا یایالق یا ییالق واژه ای ترکی االصل بوده و به معنی مکانی « laqالق »می رود. 

استفاده می شود )دوگان آن هم قیش )زمستان( + الق )پسوند مکان( است(. لذا با  در تابستان ) و بهار( است که

« یالقی»ها پیش از ورود زبان ترکی به ایران لفظ ی و یکجانشینی مردم کوهنشین از مدتزندگ توجه به سابقه

 برای نامیدنشان مناسب به نظر نمی رسد. و متاخر و وارداتی بوده

دوستان اشکال می کنند نام دیلم مانند کاس، کادوس یا آمارد نامی تاریخی است و نمی توان این نام را به عده     

کادوس و آمارد از نظر زمانی مربوط  های تاریخی نظیرکاربرد نام اوالً ای مشخص نسبت داد. در پاسخ باید گفت که 

خبر آمارد و کادوس و نظایر  ثانیاً  ه اخیر به کار رفته است؛تا چند سدهای پیش بوده در حالی که نام دیلم به هزاره

ات، ختصم به ثبت رسیده است. ثالثاً متعدد و در قرون متمادی   منابع محدودی آمده اما نام دیلم در منابعها در آن

نام  حدود و ثغور و انطباق امروزی مردمی با نام کاس و آمارد تا حد زیادی نا مشخص و مبهم است در حالی که

ن و چند های تاریخی و شواهد موجود برای تطبیق مردمی در این دورادیلم به کرات در کنار نام گیل آمده و نشانی

وقایع )و نه تاریخ نگاری که از شهر  میدانی شاهد یادر منابعی که توسط افراد ساکن  قرن گذشته کافی می نماید.

های کنونی منطبق است و به مردمی ادی وجود دارد که با نامهای زیخود خبرها را نوشته باشد( نگاشته شده نام

. لذا در این نوشته سعی می شود شود های نابجا یا وارداتی استفاده میاشاره دارد که اکنون برای نامیدنشان از نام

 شاهد آورده شود که یمنابع دست اول هایی ازگذشته( از ها یا نقل قولخبرهای داده شده و نه تحلیل از)بیشتر 

 نوشته اصطخری «مسالک الممالک»مانند نویسندگان بعد از خود بوده اند  ها را دیده اند و منبع بسیاری از سرزمین

اخبار ائمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و »کتاب  یا نوشته مقدسی؛ «فی معرفة االقالیم احسن التقاسیم»و 

 که که آن را ابراهیم بن هالل الصابی« التاجی فی اخبار الدولة الدیلمیة»برگرفته از جزء اول کتاب  اثری «جیالن

که نویسنده « تاریخ گیالن و دیلمستان»کتاب  باالتر همهاز  یا ؛نوشته است بوده، کاتب سلسله دیلمی آل بویه خود

نشست و با مردم این مناطق  ،وقایع بوده از سیاریب و حاضر در عینی خود شاهد ،آن، سید ظهیرالدین مرعشی

مؤلف حقیر، آنچه نوشته است، "می گوید:  خود است؛ سید ظهیر حاضر بودهها جنگداشته و حتی در  برخاست

اوصاف حضرت امیر سید محمد "یا در جایی دیگر می گوید:  "خود مشاهده کرده، از دیده نوشته است نه از شنیده

  ."شنیده، مصراع شنیده کی بود هرگز چو دیدهاز دیده نوشته شده نه از 

مربوط به بخش امروزی دیلم  اینست که دیلمستان،دیلمان وه دیگری که دوستان مطرح می کنند هشب

این است که مناطق دیگر را زیر نام این  به مثابهنواحی دیگری مانند اشکور مردم دیلمان است و دیلم دانستن 

نام شهرستان تالش نافی تالش بودن مردم ساکن در شهر اسالم  بخش ببرید؛ در پاسخ باید گفت همانطور که مثالً

متضاد های آذربایجان غربی و کرمانشاه یا بومیان آستارا نیست یا وجود استان کردستان با کرد بودن مردم استان

ی ندارد چه در تمنافا و مناطق دیلم نشین دیگر هم با دیلم بودن مردم اشکوردیلمان  به نام وجود بخشی، نیست

   تصریح شده است. برای نمونه: و... منابع تاریخی انتساب نام دیلم به مردم اشکور

 تحقون که مالزم...بعضی از شکوریان بد فعل بر موجب طبع لئیم خود به تخصیص دیالمه و لم علیهم ما یس"

ارادت ویژه ای به مردم اشکور و کلی تر به طایفه دیلم  چنان که از نوشته برمی آید سید ظهیر "ایشان بودند....



عالقه سید  به دلیل بدگوییبه نظر می رسد این  تصریح میکند!های دیگر کتاب هم این ارادت را دارد و در بخش

 ظهیر به مکتبی خاص و بیزاری وی از مخالفان این مکتب باشد.

    شب  روز یکشنبه هفتم شوال موافق سلخ دیماه قدیم را رکاب همایون به عزم نخجیر کوه بزا معطوف گشت. و"     

م کوه بزا در نا ".شنبه به قریه تمل من قرای ناحیه باالسنگ که به اصطالح دیلم جورسی می گویند فرود آمدندسه

، نام تمل نام قدیمی اش هم همان بوده و سید ظهیر به فارسی ترجمه اش کرده که ظاهراً حال حاضر بزاکو است

وجود دارد  مردم اشکورگویش  در ۋـسسی/که هم جؤر هم  و به جؤرسی االن باال اشکور گفته می شود تغییر نکرده

  باالسنگ ترجمه کرده است.ی باالدست می شود و سید ظهیر آن را به هاو ترجمه تحت اللفظی آن صخره

در آن ایام فقیهی در ناحیه جیره والیت به قریه پته می بود، حامد نام و مرد متورع و فقیه بود و به مذهب "     

امام هدی ناصر کبیر عالم بوده است و در گیالن به ناحیه سیاکله رود که قشالق دیالمه آن ناحیه است، توطن 

دو داشتند. شبی از جیره والیت به مدرسه آن داشت. و آنجا به مدرسی اشتغال می نمود و مردم دیلم اعتقادی ب

فقیه رفت و فقیه را عنفاً او لطفاً از آنجا بیرون آورد و به شکور برد و اظهار خروج کرد و آن فقیه را مقتدای خود 

از این متن و تطابق آن با وضعیت  "بر او بیعت کردند.ساخت و به وسیله آن فقیه دیالمه را فریب می داد و جمعی 

و نام فارسیزه « لؤرودؤسیاک»که نام کنونی آن  «سیاکله رود»ی مطالب جالبی استنباط می شود؛ اول اینکه کنون

 ،سکونت داشته اند، تا قبل از انقالب سفید پهلوی «دیلم»است در گیالن بوده ولی در آن طایفه  «سیاهکلرود»اش 

 «ألسی»که مختارخان معروف در داستان رعنا از همین خاندان است در تابستان به روستای « سیاهکلرودی»خاندان 

می گذراندند هم اکنون نیز اعقابشان و به جز  سیاکؤلؤرودرا در  زمستاناشکور می رفتند و در  )فارسیزه  لیاسی( 

  .در منطقه حضور دارند، تلئجان و... اشکور های دیگری نیز از روستاهای ألسی، یاسورایشان خانواده

های نیک داده، به افساد و اغوا رهنمونی ...فلهذا سراً و جهراً به اغوای مردم شکور می کوشید و ایشان را وعده"

کرد. تا بعضی از دیالمه طریق عناد و فساد را شعار خود ساخته، به ره زنی و دزدی قیام می  می

...سپهساالری شکور را به کیا کالجار نامی از دیالمه جیر والیت بخشیدند و سپهساالری ناحیه سمام "//"نمودند....

...و کیای معظم کیا تاج الدین دیلمی را که سپهساالر "//"را به کیاخورکیا نامی از دیالمه ناحیه ولم عطیه فرمودند

 اخیرهای آورده شده در برش "رفتند دادند،... کر که به پشت گیر میناحیه شکور دیلمستان بود اختیار تمامی لش

 نیز صراحتا از اشکور به عنوان دیلمستان نام برده شده و باشندگان آن نیز دیلم نامیده شده اند.

گلیجان همچنان متابعت امیرهندوشا  دیالمه گرجیان و...و  "های مناطق دیگر اینطور آمده : در مورد دیلم 

                                                                                                                            است.از اطراف تنکابن صحبت  بر اساس شواهدکه  "... کردند و در این میان نبودند که حاکم و والی ایشان بود، می

...و طرف غربی آن رودخانه را تا مالط خود قبول نمود و از دیلمستان ناحیه تویال و پاذر و کشیجان و شهوک را "

بدو داد و تخت ییالق سمام را بدو مفروض فرمود و سایر نواحی دیلمستان را خود قبول نمود و لوسن را تخت 

در این بخش نیز مناطق  "به او نمود...هرا با قلعه فالسین موییالق خود ساخت و قلعه لمسر را با توابع و طالقان 

 د.نمیشو منسوببه دیلمستان  ،های قبلیتمدیگری به جز نواحی ذکر شده در قس



...در ساوه ساکن گردید و آنجا به عبادت حق مشغول شوید که دیلمستان را چون سادات به تصرف خود " 

 در این بخش اهالی دیلمستان، دیلم خطاب می شوند. "خوشنود اند،...در آورده اند و دیلم بر ایشان راضی و 

در  که ها و مردم مختلفی استالق شدن نام دیلم به سرزمیندیگری که دوستان وارد می دانند اطاشکال  

جوار هم قرار دارند، می گویند در متون تاریخی نام سرزمین دیلم گاهی محدود می شده و گاهی فراتر می رفته و 

چند استان را در بر می گرفته و می پرسند بر چه اساسی  میتوان مردم بخشی از این محدوده متغیر را دیلم نامید؟ 

نه طایفه  سیاسی بوده محدودهدر پاسخ باید گفت نام دیلم برای مناطق مختلف )غیر از محدوده اصلی دیلم( یک 

برای مثال  باشندگان آن مناطق نیست.به معنی دیلم بودن  های مختلف لزوماًو دیلم نامیدن سرزمین ای یا قومی

ها وجود و هویت ایشان را نفی الق نام فارس بر استان آنکنند و اط در استان فارس لری زبانان زیادی زندگی می

د، اینکه نام استانی آذربایجان غربی است انکار یا عدم وجود کردی زبانان را نمی رسان ،نمی کند یا در مثال دیگر

شد که به دلیل تسلط آن قوم یا  قوم پارس شناخته می ن با نامیا در مثالی دیگری در فرهنگ یونانیان کل ایرا

ارتباط بیشتر با یونانیان بوده و این نامگذاری بدین معنی نیست که کل ایرانیان در آن زمان پارس بوده اند که این 

 ها آمده است.نام اقوام مختلفی غیر از پارس در آن کتیبه ذکر شده و های هخامنشیان صراحتاًحقیقت در کتیبه

نامند خود در را نواحی دیلم می  [گرگان]و جرجان  [کومش / سمنان]قومس  ،در احسن التقاسیم مقدسیلذا اگر 

و از آن رو، آن را به دیلم نسبت دادم که این قوم در بخشی از آن زندگی می کنند و "همانجا توضیح می دهد که 

و در ادامه می  "...هستند  چیرهبر آن و همسایگانشان ها پادشاهی دارند و ریشه ایشان از آنجاست و امروزه آن

نام منسوب داشتم و  [دیلم]و من نامی که همه این سرزمین را دربرگیرد نیافتم پس همه آن را به ایشان  "گوید : 

او دیلم را به پنج ناحیه تقسیم می کند ولی در این تقسیم بندی نام گیالن  "... این قوم را لقب آن سرزمین کردم

 هاها منسوب کردم چون اکثر مردم بین آننرا به آ [گیل]من جیل  "توضیح می دهد که  امارا ذکر نمی کند 

 "ی نمی گذارندفرق [گیل و دیلم]

و این مرز " :می گویدبعد از توضیحاتی در مورد قزوین اصطخری در المسالک الممالک  در مثالی دیگر یا

دیلم است و بین آن تا محل استقرار شاه دیلم دو مرحله، دوازده فرسخ است و طالقان از آن ]قزوین[ به دیلم 

جنوب به آن متصل است  قزوین و طارم و اما دیلم آنچه از سمت "در مورد توصیف دیلم میگوید:  "نزدیکتر است

است و بخشی از آذربایجان و قسمتی از ری، و از شرق ادامه ری و طبرستان به آن متصل است و از سمت شمال  

و آنچه از کوهای روبنج و قادوسیان و  های آراندریای خزر ]کاسپی[ و از سمت غرب بخشی از آذربایجان و شهر

 میدیکش نقشهاما برای دریای خزر ]کاسپی[  میکرد مهیضم به آن را آن متصل است بهکه  های قارن و جرجانکوه

از چالوس تا کالر "و در جایی دیگر اینگونه بیان می دارد که  "و آنچه به آن متصل است را تصویر کردیم لمیو د

و اما دشت جیل  و اما دیلم دشت و کوه است "و در ادامه می گوید  "مرحله است و از آن تا دیلم یک مرحلهک ی

دیلم محض است و آن  ،های دیلم و اما کوهستانها تا کنار دریا پراکنده اند زیر کوه] گیل/ گیالن[ است و آن

 "کوهستانی استوار است و مکانی که شاه در آن اقامت دارد رودبار نام دارد....



یلم جایگاهشان در کوه اما د"در کتاب التاجی در فصل فی مساکن الدیلم و الجیل و مفاخرهم اینطور آمده 

و اما جیل ریشه شان مانند ریشه دیلم است و مهاجران به "می گوید: « جیل»و در ادامه در مورد  "و دشت است

ها افتخار می های بزرگی که به آنندانهاست که به آنچه پیشتر گفته شد اکتفا می شود،خاسرزمینشان مانند آن

و برای گیل مسکنی در کوهستان نیست، و اولین  از آنجاکهو تمام آن)ها( در دشت ساکنند،کنند چهارتاست، 

ها اجداد هرسوندان بن تیرداد ها شاهانشاه آوند می گویند، و آناز شاهان هستند که به آن ای فهیطا آن بزرگترین

 دست یافتناست و آنجا تا قبل از « داخل»جایگاهشان در ناحیه ای معروف به [ هستند و گیالن/جیل ]گیل شاه

آویج و دیگر زیاریان را از بزرگان گیل دو در ادامه مر "مرکز پادشاهی شان بوده است ،هاعلویان بر آن) و تسلط( 

بخشی از و سرزمینشان به  برای جیل شاهی بعد از آن برنخاستو ... "   و پس از آن می گوید : کند. ذکر می

 "و مرکزشان به هوسم مستقر شد که حد بین دو سرزمین است متصل شد دیلم که در دست علویان بود سرزمین

روستای  خانکجا از ابتدای ،... همه نواحی منسوب به ناصر الحق کبیر عیله السالم"و در ادامه بیان میکند: 

با  "یلم از کیالکجان تا قلعه الموت....د ]سرزمین[ بخشی ازاین جیالن است، و  ]که[ تا کیالکجان (جرمه)جومه

امروزی « گیالکجان»همان  ،که در متن عربی آمده« کیالکجان» به احتمال زیادتطبیق این نوشته و واقعیت موجود 

  گویشو  جلگه شرقیبین تغییر گویشی  که و جالب اینجاستواقع شده باشد  کالچئه که روستایی بین رودسر و

 این روستا مشاهده میشود. الیحودر نیز کوهستان 

ها می گویند این نامیست که کنند خارجی دانستن آن است. آن دیلم وارد می نام ه بعضی بردیگری ک هشبه

می گویند این واژه  چند مساله را  پیش می کشند، مثالًبرای استدالل ها به مردم دیلمستان نسبت داده اند و عرب

که به معنی زمین  می گویند« دیل مؤن»در زبان عربی به معنی دشمن است، یا می گویند مردم بومی به دیلمان 

ها بوده و به نام دیلم ارتباطی ندارد، یا می گویند جمع مکسر واژه دیلم به صورت دیالمه وجود دارد محصور در کوه

فارسی بوده و « ستان»است، یا دیلمستان نامی فارسی است چون پسوند لیلی بر عربی بودن نام دیلم و این د

در مشابه  ظاهراً نام دیلم، در ابتدا باید گفت وجود یک واژهعربی دانستن  هها. برای شبهنظایر این گیلکی نیست و

فارس  ،های عربی واژه فرسمثال در لغتنامه برایبه هم مربوطند؛  لزوماًها واژه به این معنی نیست که آن ،زبان دو

و مشتقاتی مانند فراسة، فروسة به معنی سوارکار ماهر، اسب سوار و معانی نزدیک آمده و در عین حال با اعرابی 

هایی شبیه ، ترکة با اعرابی متفاوت و واژه. یا ترکهای فرس و فارس نام قوم و سرزمینی در ایران استمتفاوت واژه

ه اش بیرون آمده باشد، کاله ترک کردن،ارث، با پیردختر ازدواج کردن، پوست تخم که جوج  ربی به معنیدر ع آن

در مورد دیلم هم همینطور  در عین حال با اعرابی متفاوت به معنی قوم و نژاد ترک هم آمده است. خود ثبت شده و

ها و نوعی حشره، سیاهی، جمع شدگی مورچه دشمنان، و دیلم با اعراب مختلف در معانی مانند کلمات دلم است

در عین حال به معنی قومی از عجم هم  ، بال، مصیبت آمدهها باشد، نوعی پرندهلشکری که از زیادی شبیه مورچه

ثبت شده که در منابع مختلف به مناطق مختلفی منسوب شده اند که در لغتنامه الوسیط اینطور توضیح می دهد: 

ساکن حوالی آذربایجان بوده اند. ظاهرا مراد از این تیره دیلمیان باشند که ساکن گیالن بوده تیره ای ایرانی که "

ه دیلم=دشمنان در عربی مربوط باشد، با حتی اگر فرض کنیم که دیلم به عنوان تبار و سرزمین دیلمیان ب ."اند

در زبان به معنی دشمن این لغت توجه به کاربرد این نام قبل از حمله اعراب )که در ادامه به آن اشاره شده است(، 



به  احتماالً می گویند و« زیدی»از نام مردم دیلم گرفته شده همانطور که در گیالن به شخص وسواسی  ،عربی

مردم  بخشی از زیدیه در پاکیزگی و طهارت این معنی از نام ایشان اقتباس شده که زمانیدلیل حساسیت فرقه 

قبل از آشکار  برای اثبات عربی نبودن این نام کافیست اشاره شود کهگیالن و مازندران بر این مذهب بوده اند. 

است برای  اسالم آمده پیش از ییپاو ارو نام دیلم در منابع ایرانی در پی فتح ایران، شدن دشمنی دیلمیان با اعراب

 Tapuroiو در غرب  است که در جنوبشرقی ری choromithreneدر شمال  Delymaisمثال بطلمیوس از 

یاد می کند. در متن پهلوی کارنامه اردشیر بابکان که در اواخر دوران ساسانی نوشته شده و درمورد اوایل حکومت 

 شود : اینطور اشاره می Dēlamānاین سلسله است به نام دیلمان به صورت 

“Ardawān az kustag kustag, čiyōn az Ray {ud} Dumbāwand {ud} 

Dēlamān ud padišxwārgar, spāh ud zōr xwāst” 

                                                                     ".و پدیشخوارگر سپاه و نیرو خواستاردوان از ناحیه ناحیه، چون از ری }و{ دماوند }و{ دیلمان "فارسی: 

است و  مساله عجیبی رخ نداده، دوستان بر خالف نظر نیز dilemon در مورد تلفظ نام دیلمان به صورت

      های هدسته واژ مثالًهای ایرانی است. تغییر متداولی در زبان« i»و « ē»به  «ai«»aē» از تغییرآوایی

«vaēna-  ،vaina-  ،wēn- » با معادل  هخامنشی و پهلوی اشکانی های اوستایی،زبانبه ترتیب درvin/bin 

                               های دسته واژه جدیدتر همخوانی دارد. یا در مثالی دیگرهای زباندر  (دنی)بن مضارع د wēnو 

 «daēva- ،daiva- ،dēw » با واژه های در مقایسه باز به همان ترتیب در زبانهای قدیمیdēv وdiv  به(

باید توجه داشت در منابع قدیمی دیلمان  های جدید همین تغییر آوایی را نشان می دهند.در زبانمعنی دیو( 

گاهی نام یک منطقه خاص در دیلمستان بوده و گاهی مترادف دیلمستان یا دیلم سیاسی بکار رفته است؛ لذا زمانی 

نگاشته شده گفته می  پنجم بوده و در قرن اشکانیانکه در منظومه ویس و رامین که داستان آن مربوط به دوران 

دیلمان سیاسی مد نظر است و این نیز  ظاهراً "اییست محکم/ بدو در لشکری از گیل و دیلمزمین دیلمان ج"شود 

 ر جای محصور قرار نگرفته است.شاهد دیگری است که نام دیلمان از دیلم+ان تشکیل شده چرا که جلگه گیالن د

رودبار زیتون نیز نام ت آباد از توابع رحم «دیلمده»در رودبار الموت و روستای  «دیلمانده»از این گذشته در نام 

فارسی  است. منحصراًدر دیلمان و دیلمستان پسوند مکان « ستان»و « ان»های لذا پسوند دیلم دیده می شود؛

جایی که در آن تنور وجود دارد، « رستانۋتند» مانند های گیلکیواژه هم با قیاس« ستان»بودن پسوند 

منحصراً فارسی نبوده « ستان»و... منتفی است و  می رویددرخت کؤئؤل  در آن جایی کهنام محل/ «کؤئؤلسسان»

 ایرانیست. هایمشترک در زبان پسوندیبلکه 

در مورد وجود صورت جمع مکسر دیالمه از دیلم هم باید گفت این مساله در ادبیات عرب موضوعی متداول  

برای مثال در تاریخ گیالن و دیلمستان جمع تالش به صورت  ؛بسازند است که از اسامی غیر عربی هم جمع مکسر

به کار « جماعت قزاونه»و حتی برای اهالی شهر قزوین هم عبارت « تراکمه»ن به صورت ا، جمع ترکم«طوالش»

ها، به معنی ترک« اتراک»به معنی کردها، « اکراد»از  که شود دیده می در منابع مختلف دیگر هم !رفته است

غیر عربی در  مختلفهای نام از استفاده شده است. لذا ساخته شدن صورت جمع مکسرها عنی فارسبه م« فرس»

         زبان عربی امری رایج بوده است.



هایی بومی بوده که در منابع مختلف تاریخی بارها به بر اساس شواهد ارائه شده، دیلم،دیلمان، دیلمستان نام

یاد می شود یا نام مردمی دیگر « جیل»به صورت معرب شده  هم وقتی از نام گیل نهایتاً شاره است. منطقاً اها آن

استثنا بوده و نامی « دیلم»دلیلی وجود ندارد فقط به صورت کرد/اکراد، ترکمان/تراکمه و... در منابع دیده می شود 

د را ثبت و ضبط کرده اند. بیشترین غیر بومی برای دیلم بکار گرفته شود و نویسندگان آنچه که دیده یا شنیده ان

 اند.دم این نواحی سر و کار داشتههم به نویسندگانی است که خود در منطقه زندگی کرده و از نزدیک با مر ما استناد

به جز نمونه ای که از منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی ذکر شد، در اشعار زیادی از شعرای     

             کنیم: ها را ذکر میمشاهده می شود که برای نمونه ابیاتی از آن« دیلم»مختلف نیز نام  فارسی سرا، از مناطق

                                                                                   سعد سلمان(مسعود ) نیزوب لمانیاز دست د افتهیچو باد  *و شهاب  انیزنگ یتر از مو اهیهوا س

                                                        (یجبل نر)عبدالواسع ریمست و جوشان همچو ش لیخروشان همچو پ *یاندر لشکرت هستند مردان لمیترک و د ز

                                                                                                         است  نیا لمیو عادت د یلمیتو د *است  نیآئ تیکش رهیو خ یکن یتند

                                                                                                         (ی)خاقان است نیسپر و زوب لمید هیرایپ *است  نیز نرگس سپر از نسر نتیزوب

                                                                                 (ی)خاقان یکرد ماکان نیو زوب وارلمیسپر فرمود د *رشک افتاب آنگه  نیو ز یسیشد گلشن ع مرا

                                                                             (ی)خاقان من یاندر هم شکست اعضا لمید یهمچو مو *شد مرا  نیزوب یاز غم مو دمید لمید یرو

                                                                                         )ی)خاقان ملک بابل، هندو شه ترکستان لمید * یاست همان درگه کورا ز شهان بود نیا

                                                                                                                                 (ی)خاقان لمیداند نژاد د لمید *تو شناسد آب شعرم  طبع

                                                                                             (ی)منوچهر یوو دهیبر سر هر پرش از مشک نگار * یکند هزمان دراج غو واریلمید

                                                                                    )ناصر خسرو( یلمیترک و د ایبه جسم و  یگر هندو *رواست  یتو چو دانا شو یبه دانش مردم

                                                              )ناصر خسرو( لمیو د یلیز ترک و روم و روس و هند و سند و گ* مشرف گشت بر مردم  کسریعرب  غمبریپ به

                                                                                                                         (ی)سعد لمیسپهدار عراق و ترک و د *انویعادل انک ساالرجهان

                                                                                                     (یگنجو یآسا فکنده بر سر دوش )نظام لمید *بر جعد بسته مرزنگوش  جعد

                                                                                                              (یگنجو ی)نظام زیت لمانید یسر چون سر مو *زیانگاستیبال س نیزوب

                                                                                                           (یگنجو ی)نظام یدیخر نیزوب یتبر بفروخت *یدیبرگز یائیک لمید یبد

                                                                                                                      (یالذقن )مولو یالشعر روم یلمید *القفا  یالوجه ترک یهاشم

                                                                                                                  (ی)فردوس یلشکر لمانیو ز د النیز گ * یز هر کشور امدیب یسپاه

                                                                                                          (ی)فردوس دیپد لمیو د لیچو رنج آمد از گ * دیکش النیگ یسو گهیجا وزان

 (یگرد لشکر برآمد به ماه )فردوس یهم *سپاه  امدیب لمیو ز د لیگ ز

 

 

 



ها به دو اما پرسشی که مطرح می شود این است که چه ارتباطی بین گیل و دیلم وجود دارد؟ آیا آن

یا « زبان دیلم»ح زبان مختلف صحبت می کنند؟ اگر گویشوران یک زبانند چرا در متون از اصطال

استفاده شده است؟ آیا چنانکه برخی می گویند دیلمی یک زبان مرده و مربوط به « اصطالح دیلم»

   قرون گذشته بوده و در حال حاضر گویشور ندارد؟

زبانشناسانی  الزاماًاعصار گذشته دانان  کرد اینست که تاریخ نویسان و جغرافیمسأله ای که باید به آن اشاره 

لسان دیلم پیچیده " که گفته می شود احسن التقاسیم در لذا اگر مسلط باشند، 21به علوم زبانی قرن نیستند که 

ها را شنیده و از آن از گیل و لسان اهل تبرستان جدا یاد می کند، نویسنده تفاوت در گویش نویسنده و "است

لذا از شواهد دیگری مانند شعر گفتن شاعر تبری سرا در دربار شاه دیلمی می  تفاوت زبانی برداشت کرده است.

ها در دوران گذشته کمتر توان دریافت که اختالف گویشی مانند امروز )و بر اساس شواهد و اصل همگرایی گویش

« گیلی»ی جدا از زبانی منقرض شده است و نه زبان« دیلمی»از امروز( وجود داشته است نه اختالف زبانی. لذا نه 

در حال حاضر گویشوران کنونی دیلمستان به همین زبان  وها، اختالفی گویشی بوده است بوده و اختالف گونه

های جزئی های گویشوران گیالن و دیلمستان و تبرستان اختالفات واژگان و تفاوتدر بین گویش .صحبت می کنند

یکی بوده و ایشان به زبان واحدی صحبت می کنند که  شود اما کلیت زبان در این مناطق دستوری دیده می

به زبان خود  دیلمستانهایی از بخشدر  نیز می گویند. عده ای« گلکی، گیلکی، گیلیکی»اکثریت به زبان خود 

 .ها با دیگر گویشوران گیلکی زبان منطبق است و اختالف در جزئیات استتاتی می گویند که کلیت زبانی آن

همزاد »می تواند به طورخالصه ارتباط گسترده دیلم و گیل را نشان دهد عبارت  که اترین تعبیریشاید زیب        

توسط یکی از محققین بیان شده است؛ شاید به همین سبب است که قدما در عباراتی افسانه گونه، باشد که  «گونه

با توجه به سختی  تراکات فرهنگی و زبانی وبر اساس اش ها دانسته اند. گیل و دیلم را فرزندان دو برادر با همین نام

که  نشان دهنده سابقه طوالنی  ستیدر دست ن اینکه آثاریو همچنین زندگی در جلگه به سبب رطوبت باال 

جلگه نشینان در اصل  و تیره در کوهستان زندگی می کردندسکونت در جلگه باشد ، احتماال اعقاب هر دو 

ساخت ابزار و فراهم کردن امکانات موفق به رام کردن شرایط زندگی در جلگه  پیشرفت دربا  کوهنشینانی اند که

شواهد و معنی  ها وهمسانی نام بعضی از روستاها در کوهستان و جلگه یکسان است که با توجه به شده اند. نام

ها که با جغرافیای کوهستان سازگاری دارد می تواند نشانه ای برای این مهاجرت باشد که احتمالی بعضی از آن

 جلگه طی و حتی به دلیل تمرکز تکنولوژی و امکانات در ها در عصر حاضر هم به چشم می خوردمهاجرت این

در جلگه وجود دارد که  «لسبومحله». برای مثال روستایی به نام تشدید هم شده است پدیدههای اخیر این سال

آمده است اگر فرض کنیم  «لسپو»در اشکور است. در منابع قدیمی این نام به صورت  «لسبو»شبیه روستای  نام آن

می توان این نام را مختص جغرافیای کوهستان نامید  ،بهمن باشد به معنی« پو»همان  بکار رفته  در این نام« پو»

توان تقدم نام را برای  در معنی صخره باشد می« ۋـسی/س»در جلگه که با فرض این که « سیارستاق»یا نام منطقه 

به دلیل تاخر  سیارستاق کوهستانی متصور بود. البته در مورد سیارستاق شواهد دیگری نیز وجود دارد که احتماالً

این مهاجرت همزمان نبوده و تا دوران اخیر هم ادامه داشته، حتی بعضی از مردم سیارستاق  ظاهراً مهاجرت باشد.



های ها هنوز سهم ارث از باغدارند و بعضی از آن «نیاسانی»یا  «سارمی»ق مانند پسوند روستاهای اطراف سیارستا

گویش این گیرند!  می ای ها هم سهم برنج از سیارستاق جلگهفندق اشکور دریافت می کنند و بعضی از کوهنشین

در لهجه مشاهده می شود. ساکنین سیارستاق در جلگه  اتیمنطقه با گویش مردم کوهستان یکی بوده و تغییر

د( که مختص جغرافیای کوهستان ناصطالحاتی بکار می برند )که بعضی از گویشوران ممکن است معنی آن را ندان

برای زمانی استفاده می شود که شخصی بخواهد کار نامعقولی انجام « تو تور مو تور بشیم دتور»است. اصصالح 

که دتور یا آبشار به دلیل هموار بودن « تو دیوانه من دیوانه برویم آبشار » شود: ه فارسی اینطور میدهد معنی آن ب

بکار می رود و بعضی « رنگ زرد براق و زیبا»که برای « زرد لیارو»جغرافیا تعریفی ندارد. یا عبارت  اینجلگه در 

های مرتفع دیلمستان مناطق محدودی در کوه گویشوارن بدون دانستن اینکه لیارو نام گلی زرد رنگ است که در

بعضی از از این اصطالح استفاده می کنند.  )و حتی شاید برخی از کوهنشینان هم آن را ندیده باشند(، دیمی رو

 ، مردمها در منابع رسمی دیده نمی شود برای مثال در اطراف بیباالنها در گیالن متاخرتر است و نام آننامگذاری

ذکر ی خود در اشکور رفت و آمد دارند. برای هنوز به موطن اصل« ویلنی محله»و « کول محلهچا»های محله

یل در اشکور در ابتدای جاده شوئ« رؤمدشت»  های مشابه در گیالن و دیلمستان می توان بهنام های دیگر ازمثال

نام منطقه ای در شرق کالچئه،  «لزرجان»نام منطقه ای در اشکور و  «لزر»در شرق رودسر، « رؤمدشت»و 

 .اشاره کرد در جنوب گسکرمحله «سورچان محله»نام روستایی در مسیر شوئیل و « سورچان»

 زبان مردم دیلمستان چه نام دارد؟

همانطور که اشاره شد اختالف زبانی گیل و دیلم در حد اختالف بعضی از لغات و نکات جزئی دستوری بوده که      

و دیلمی و تبری یکسان است. هرچند  مردیویشی است و کلیت زبان در طوایف مختلف گیلمصداق اختالف گ

اریخی دارند اما چون اختالف گویشی وجود دارد و اصل زبان در تهای دیلمی و تبری به عنوان نام زبان کاربرد نام

شایسته است نام یکسانی برای این زبان وجود داشته باشد که همچنان که  ،میان گویشوران این زبان واحد است

برای این زبان بکار می رود. عوض کردن این واقعیت و جایگزینی « گیلیکی،گیلکی،گلکی»های مشابه گفته شد نام

فارسی، دری  عبث و بی فایده به نظر می رسد چنانکه نام یک زبان در سه کشور« دیلمی»یا « تبری»با « زبان»نام 

فارسی و گیلکی در این است که در بین گویشوران  هاینام و تاجیکی بوده و مشکالتی را فراهم کرده است. تفاوت

هویت »و  است «یک زبان»نامی مأخوذ از نام « گیلک»بر این اساس  مشترک وجود دارد. زبان گیلکی این نام

پیشنهاد ما اینست که برای مشخص کردن  ؛است« زبانی هویت»دهنده تعلق افرادی هم زبان به یک  نشان« گیلک

   استفاده شود.« دیلمی»و « تبری»، «گیلمردی»های مختلف از نام هایگویش

که در دوران گذشته کاربرد داشته ایراد می در عصر حاضر متداول ز دوستان به استفاده از نامی غیربرخی ا     

مناطق شرقی و غربی برای نامیدن یا « دریای کاسپی»دریای شمال ایران از نام گیرند در حالی که خود در مورد نام 

از  در حالی اساتید موسیقی ما کنند. از این امکان استفاده می، «بیه پس»و « بیه پیش»های تاریخی گیالن از نام

 است و بوده «بابایی»آن از طریق خانواده محترم  ساندنشنا کنند که یاد می« گالشی» با نام  سیمپنج  کمانچه

 «توسه چالکی»کنند و اصالت  زندگی می «قاضی محله»این خانواده در جلگه گیالن در روستای  که جالب اینجاست



هم در قاضی محله و هم در توسه چالک اکثریت مردم  و یکی از روستاهای منطقه اشکور است ؛ توسه چالکدارند

دلیل شکل گیری آن زندگی کشاورزی  نامند که گالشی می یا در حالی برخی دوستان تقویم دیلمی را! کشاورزند

ی از بکارگیری این تقویم در جلگه هم وجود دارد و لذا همانقدر که به کوهستان مرتبط یهابوده است؛ البته نشانه

 به نظر نمی رسد، همانطور که الزمتعلق دارد اما جایگزینی نامی که با آن مطرح شده  است، به جلگه نشینان هم

 هم به گیالن متعلق است و هم دیلمستان ،است معروف شده «یلمردیگ یکشت» با نامکه  بومی استان گیالن کشتی

هدف از بیان مطالب فوق  تغییر نام آن منطقی به نظر نمی رسد. اما هم از آن یاد شده،« دیلم وار»نام با اینکه با  و

ر زبانی و گیالن و دیلمستان و تبرستان از نظ نیست چرا کهمرز کشیدن به معنی ها هرگز و اشاره به برخی مکان

دالیل  .آمیخته شده اند عجین و و در بسیاری از مناطق با هم یک ریشه اند از ،فرهنگی اجزای یک کلیت بوده

انتساب یک نام تاریخی بومی به مردمی که  مطرح کردن این مطالب را به طور خالصه می توان اینگونه بیان کرد:

 نهادن بر ی و نامپیشگیری از یک انحراف تاریخ ؛شود استفاده می و متشتتف های مختلنامیدنشان از نام برای

منابع انگلیسی زبان هم وارد شده  در اخیراً حتیمتاسفانه که به لطف دوستان  لشیو مردمی با نام نابجا گا گویش

 و همچنینالیه شرقی گیالن و غربی مازندران  برای نامیدن مردم منتهی هایی مانند گیلماز، جلوگیری از بدعتاست

 فرهنگی ، جذبظهور کرده اند نام تاریخی دیلم فقدان پی در هادر رودبار که این نامگیلتات  نام در حال شیوع اخیرا

نامیدن  گیلکی برایو از لفظ تات و زبان خود را تاتی می نامند  را افرادی که در برخی مناطق دیلمستان خود

های دیگر می کنند )بر اساس شواهد موجود تات نامیست که ترکی زبانان به گویشوران زبان زبانشان استفاده نمی

های مختلفی که با نام تاتی شناخته می شوند گونه ،شان زندگی می کردند، از نظر زبانی هم دادند که در همسایگی

ناگسستنی تاریخی گیل و دیلم و رد ادعای عده ای که  پیوندنشان دادن  ،هویت مشترک زبانی را نشان نمی دهند(

نه یک هویت تراشی جدید، بلکه « دیلم»مطرح کردن  در واقعو مواردی از این دست.  این واقعیت را انکار می کنند

می « گیل»که همزبانان دیگری را با نام  به گروهی از گیلکی زبانان است مربوط نامی تاریخی باز استفاده کردن

در پایان الزم می دانیم از  های مختلف نابجا استفاده می شود.برای نامیدنشان از نام چنانکه گفته شد شناسند و

و کمک  دادن اطالعاتی از محل زندگی خود، عزیزانی که با در اختیار گذاشتن منابع، کمک در ترجمه متون عربی

 به نگارش این متن کمک کرده اند تشکر کنیم. ، در ویرایش نهایی

 ؤزمحلهفرهنگ کرمی ج –علی نجفی زیازی                                                                                    

                                                                                                                                                                   م                                                                             وآول ما پنج 1590                                                                                                      

 

 

 

 



 منابع:

                                                                                                                       لمیو د لگی فرهنگ –محمود  ،یلنگرود ندهیپا

                                                                                                                                 هفتاد مقوم گالشی    –نوذری، بهنام 

                       تاریخ گیالن و دیلمستان                                                                  –سید ظهیرالدین بن سید نصیرالدین مرعشی، 

         تاریخ الجایتو                                                                                                                 –القاشانی، عبداهلل بن محمد 

                                                                                                   مسالک الممالک –الفارسی االصطخری، ابراهیم بن محمد 

                                                                                                        احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم –المقدسی، محمد بن احمد 

                                                                                      اخبار ائمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیالن –الل الصابی، ابراهیم بن ه

                                                                                                               ترجمه فرهنگ المعجم الوسیط –بندر ریگی،محمد 

المعجم الوسیط                                                              –ابراهیم مصطفی/ احمد الزیات / حامد عبدالقادر / محمد النجار ، مجمع اللغة العربیة 

                                                                                                                                  المنجد فی اللغة –معلوف، لوییس 

                                                                                                 (یاشکان ی)پهلو یزبان پارت راهنمای –حسن  ،یدیباغ ب ییرضا

Grenet, Frantz – La geste d’ Ardashir fils de Pābag (kārnāmag ī Ardaxšēr ī 

Pābagān)                                                                                                                
Cheung, Johnny – etymological dictionary of the Iranian verb                                                                                      

                                                                                      http://www.etymonline.com:   یسیزبان انگل یشناس شهیر تیسا

                                                                                                        http://www.spokensanskrit.de: تیواژه نامه سانسکر

                                                                                                                   http://www.ganjoor.netگنجور:      تیسا

                                                                                                http://www.tabarestan.ir:  ینرافرهنگ لغت مازند تیسا

                                                                                                                                                                              https://translate.google.comمترجم گوگل: 

                                      NID=46&SSLID=5an.isna.ir/Default.aspx?NSID=http://gil&75372خبر انبار گندم: 

 www.iranicaonline.org/articles/deylamites: کایرانیدانشنامه ا

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

http://www.etymonline.com/
http://www.spokensanskrit.de/
http://www.ganjoor.net/
http://www.tabarestan.ir/
https://translate.google.com/
http://gilan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=75372
http://www.iranicaonline.org/articles/deylamites

