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چكیده 
مازندران به دلیل شرايط آب و هوايی مطلوب ،کشاورزی و دامـداری پررونقـی دارد .در جريـان
کشاورزی و دامداری ،رويدادهای تلخ و شیرينی وجود دارد که رفتهرفته ،برخی از آنها به صورت
مَثَل درآمده اند .اين مَثَل ها به دلیل محتوای غنی در میان مردم ماندگار شده اند و در مواقع مشابه به
کار میروند .آنچه در مقاله حاضر به آن پرداخته شده ،مَثَلهايی است که در زمینـه کشـاورزی و
دامداری کر شدهاند و مردم روستای گلافشان شهرستان قائمشهر از آنها استفاده میکنند.
کلیدواژهها :دامداری ،روستای گلافشان قائمشهر ،ضربالمثل ،کشاورزی

 .1کارشناسیارشد ایوانشناسی از دانش اه شهید بهشتی .رایانامهkghasemigolafshani@yahoo.com :
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مقدمه 
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زبان هو قوم آیینه تتامنتای آداب و رسوم اعتقادات باورهـا و پیشـینا تـاریخی آن
قوم اس  .بیتوههی به زبان باعث بی ان ی با فوهن

از بی رفـت هویـ

و درنهای

فوهن ی هامعه میشود .ازای رو حفظ زبانها و گوی ها از اهتی
اس

زیـادی بواـوردار

چواکه میتواند ای گأأت ی فوهن ی را از میان ببود .یکی از راههـای هلـوگیوی

از فواموشی زبانها و گوی ها ثب

و ضبط ضوبالترلهای هو منرقه اس  .گذشـت ان

ما بأیاری از مفاهیم اساسی اهتتاعی ااالقی اعتقادی و ...را با شیوی توی عبارتهـا
درآمیختهاند تا بو هان و دلِ شنوندگان بنشیند.
عالمه دهخدا بوای مَرَل تعویفی ارائه ندادهاند؛ دکتو محتد معی نیـز در شـو حـال
عالمه دهخدا آوردهاند ...:اصوال استاد عالمه در باب مقدما کتـابهـای اـود احتیـاطی
عجیب مقوون به وسواس داش  .در پاسخ ن ارنده راهع به علـ

عـدم تحویـو مقدمـه

بوای امرال و حکم ارهـار داشـ  :در زبـان فوانأـوی هفـده لغـ

پیـدا کـودم کـه در

فوهن های عوبی و فارسی هتا آنها را مَرَل توهته کوده بودند و در فوهن های بـزرگ
فوانأوی تعویفهایی که بوای آنها نوشتهاند مقنع نیأ

و نتیتوان با آن تعویفات آنهـا
و ریـوه

را از یکدی و تتیز داد ...از ای رو از نوشت مقدمه و تعویـف مَرَـل و حکتـ
اودداری کودم و کتاب را بدون مقدمه منتشو سااتم» دهخدا  9 :1361ـ .)8
در فوهن

معی ذیل واژه مَرَل آمده اس « :قصه حکایـ

افأـانه عبـوت پنـد و

اندرز داستانی واقعی یا افأانهای) که در میان مودم شهوت یافتـه اسـ
ایضا مرلب و مقصود اود به نرو یا نظـم حکایـ

کننـد» فوهنـ

و آن را بـوای
معـی

ذیـل واژه

مَرَل).
مَرَلها از بر فوهن

هامعه شکل میگیوند .در پسِ هو مَرَل داسـتانی نهفتـه اسـ

گذشت ان ما ای مَرَلها را پذیوفته اند و از پند و اندرزهای آن بهوهها بودهانـد سـینه بـه
سینه آنها را حفظ کودهاند و بوای ما به یادگار گذاشتهاند .اما متکسـفانه انأـان امـووزی
اسیو چوخدنده های قدرتتند فناوری شده و اواسته یا نااواسته پش

پا به بأـیاری از

میواث فوهن ی اود زده اس  .اگو به اود نیاییم و از میواث فوهن ـی اـود حواسـ
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نکنیم دی و آیندگان ما چیزی از آداب و رسوم و فوهن

تا به تعـدادی از مَرَـلهـای رایـو در روسـتای

گلافشان قائمشهو با مضتون کشاورزی و دامداری اشاره شود.

که توی اثو مکتوب موهود که نـام گـلافشـان در آن آمـده سـفوناما مازنـدران و
استوآباد اثوِ یاسن لویی رابینو اس  .وی در ای کتـاب گـلافشـان را دهـی از دهـات
منرقا بیشهسو ساری به شتار آورده اس

رابینو  .)181 :1383در لغـ نامـا دهخـدا

ذیل واژه گلافشان به نقل از هلد سوم فوهن
دهی اس

از دهأتان بیشه سو بخ

هغوافیایی ایوان آمده اس « :گلافشـان

موکزی شهوستان شاهی» .در حال حاضو روستای

گلافشان در هنوب شوقی قائمشهو قـوار دارد قاسـتی گـلافشـانی  .)18 :1392اکرـو
مودم ای روستا به کشاورزی بارداری و دامداری مشغول هأتند .طعم تلخ مهاهوت را
که گلافشان میچشد به گونهای که در حال حاضـو کتتـو از  122اـانوار

چندی اس
دارد و هتعی

آن به حدود  322نفو میرسد .ای مهاهوتها و دوری از فوهن

اصیل

روستا اود باعث به فواموشی سپودن میواث فوهن ی گذشت ان اواهد شد .از ایـ رو
امید اس

که پژوه

حاضو نقشی هو چند انـد در حفـظ آداب و رسـوم و میـواث

فوهن ی ای دیار داشته باشد.
پیشینهپژوهش 

دربار روستای گلافشان پژوه های متعددی صورت گوفته اس  .علیاکبو قاستی
گلافشانی  )1392در کتابی با عنوان «گلافشان» به فوهن و آداب و رسوم مـودم ایـ
روستا پودااته اس  .هتچنی یعقوب رکنیاریو عنوان پایانناما کارشناسی ارشد اـود
را که در سال  1384در گووه مودمشناسی دانشکد علوم اهتتـاعی دانشـ اه تهـوان بـه
تکیید هیح

داوران رسیده «بورسی تغییوات فوهن ی مأک و معتاری؛ مرالعـا مـوردی

روستای گلافشان قائمشهو» بوگزیده اس  .اما دربـار ضـوبالترـلهـای کشـاورزی و
دامداری مورد استعتال مودم ای روستا تاکنون پژوهشی انجام ن وفته اس .

شماره  84و  84بهار و تابستان 6941

داش  .در مقاله حاضو تال

شده اس

و مَرَلها بـه اـاطو نخواهنـد
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نمونههايی از ضربالمثلهای کشاورزی و دامداری
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ـ اتا پیاله شیو کم شیو نیه اودکوده ره تدبیو نیه
atâ piâle šir kam šir nie, xodkarde re tadbir nie

اودکوده را تدبیو نیأ .

یک کاسه شیو کم شیو نیأ

از ای مَرَل در زمانی که اود شخص زمینهساز مأائل و مشـکالت پـی ِ رو باشـد
استفاده میشود .ای مَرَل را میتوان بوگودان «اود کوده را تـدبیو نیأـ » و «از ماسـ
که بو ماس » در زبان فارسی دانأ .
ـ اتا دس
با یک دس

دارنی هشتا اوبزه گینی؟
میاواهی هش

? atâ dast dârni haštâ xarbeze gini

تا اوبزه ب یوی؟

ای مَرَل بوای افواد طعتکاری که سعی دارند بی

از توان و روفیـ

اـود از چنـد

چیز به طور هتزمان بهوهمند شوند به کار میرود .در زبان فارسی مَرَل «بـا یـک دسـ
دو هندوانه اوبزه) بونتوان داش » نیز هتی مفهوم را میرساند.
ـ اسب توره دله مو بیه

asb ture dele mar baye

مارِ داالِ توبو اسب شد.
ای مَرَل را زمانی به کار میبوند که به شخصی کتک میکنند و بعد هتـان شـخصِ
نجاتیافته باعث آزار و اذی

نجاتدهنده میشود.

ـ امه ازال بنه گو ننه

amh ezzâl bene gu nane

گاوِ گاوآه ِ ما نتیشود.
زمانی که اطتینان پیدا میکنیم کأی یا چیزی) هیا نفع و فایدهای بـوای مـا نـدارد.
ای مَرَل هتان مفهوم اصرالحی «چواغ به پای اود روشنایی ندهد» را میرساند.
ـ ان یو به انجوم رسنه کور اعل دره
anger be anjum rasene kur a? le dere

ان ور به سوانجام میرسد اما بوای موغ انجیواوار دیو اس .

تأثیر فرهنگ کشاورزی و دامداری بر ضربالمثلهای مردم روستای گُلافشانِ قائمشهر 211

زمانی که کاری در بلندمدت به نتیجه مرلوب میرسد اما افواد عجـول بـوای دسـ
ز روره حلوا سازی» دانأ .
ayyâ raj bakete har de čak tale dare

ـ ایا رج بکته هو د چک تله دره

آنکه ردلپای اود را گم کند با هو دو پا به تله میافتد.
که اگـو از رو

مَرَل بیان و ای نکته اس

و حـدل و مـوز اـود دور شـویم دچـار

مشکل میشویم.
bâzâre tareb širine

ـ بازار توب شیوینه
تُوُب بازار شیوینه.

ای مَرَل در مورد کأانی به کار میرود که بوای داشتههای اود ارزشی قایل نیأـتند
و داشته های دی وان را باارز

تلقی میکنند .ضوبالترـل «مـوغ هتأـایه رـاز اسـ »

معادل فارسی ای مَرَل اس .
bapete xarbeze nasibe šâle

ـ بپته اوبزه نصیب شاله
اوبز پخته نصیب شغال میشود.

از ای ضوبالترل زمانی استفاده میشود که چیزی یـا کأـی) بـاارز

بـه دسـ

فودی میرسد که شایأت ی آن را ندارد .ای مَرَل بوگودان ضوبالترـل «اوبـز شـیوی
نصیب کفتار میشود» در زبان فارسی اس .
ـ بز موگ هارسیه چپون چاش

انه
beze marg hâresye, čapune čâšte xenne

اهل بز که فوا رسید رذای چوپان را میاورد.
از ای مَرَل زمانی استفاده میشود که کأی کـار ارونـاکی انجـام دهـد .بـه عبـارت
دی و کأی که بهانه دس

صاحبِ اود میدهد تا او را تنبیه کند.

ـ بلبل وچه اوپنو عتل انه
بچا بلبل بلبلِ کَو میشود.

belbele vačh xarpenu ?mel ene
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یافت به آن صبو نتیکنند .ای مَرَل را میتوان معادل ضوبالترل فارسی «گو صـبو کنـی
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ای مَرَل را بوای کأانی که اود با کتال و هنومند هأتند اما فوزندی بیهنـو دارنـد
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به کار میبوند .بوگودان فارسی آن مَرَلِ «بلبل هف

بچه میگذارد یکی بلبـل مـیشـود»

اس .
ـ بیوقته ون
بیوق

کو

bi vaqte vang kar

آوازاوان.

زمانی که شخصی در بیان سخ یا اواستا اود به موقعیـ

توهـه نـدارد .نتونـه

فارسی ای مَرَل «اووس بیمحل» اس .
pârsâl mičkâ emsâl mičkâ baye

ـ پارسال میچکا امأال میچکا بیه
پارسال گنجشک امأال گنجشک شده.

از ای مَرَل هن امی که هوان بیتجوبه بخواهد پیو دنیا دیده را آموز

دهد یا او را

بفویبد) استفاده میکنند .در زبان فارسی مَرَلِ «هوهه پاییزه می اواهد سو هوهه بهـاره
کاله ب ذارد» را میتوان معادل آن دانأ .
ـ پالون دله کاه ره بخوده

pâlune dele kâh re baxerde

کاه داال پاالن را اورده.
ای مَرَل را بوای کأی که پا را از حدل اود فواتو نهاده و حوم ها را ن اه نداشته بـه
کار میبوند .در زبان فارسی مَرَل «حیا را اورده آبوو را قی کوده» نیز هتـی مفهـوم را
میرساند.
ـ پوچی حصار دانه آدم تبار دانه

parčin hesâr dânne, âdem tebâr dânne

پوچی بوای اود حد و موزی دارد آدم هم تبار دارد.
از ای مرل بوای بیان اهتی
ـ پی

دس

دس

پی

اصال

اانوادگی استفاده میشود.

زوال نیه
زوال ندارد.

ای مَرَل در توصیه به انجام کار در اولِ وق
«دس

پی

piš daste zevâl niye

به کار میرود .در زبان فارسی نیز مَرَـل

زوال ندارد» رایو اس .

ـ پیغوم په اسب هو نخنه
با پیغام اسب هو نتیاورد.

piqume pe asb ju naxenne
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از ای مَرَل هن امی که بخواهند به کأی ب ویند شخصای دنبال کار

بوود و با پیغـام

شیوی نتیشود» در زبان فارسی نیز معادل هتی مَرَل اس .
ـ تیوی

دار هدا دانه

قوقاول روی درا

tiring dâr hedâ dânne

نشان کوده دارد.

ای مَرَل بوای کأی که چیزی یا کأی را زیو نظو دارد به کار میرود.
ـ ته داهون م ه کنجی دنکو دیه؟
م و در دهان

کنجد آسیابشده بود؟

ای مَرَل بوای کأی اس
موقعی

?te dâhun mage kenji danku daye

که در مواقع لـزوم نظـو اـود را نتـیگویـد و بعـد از آن

احأاس می کند ح ِّ او ضایع شده اس

و اعتـواض مـیکنـد یـا بـه مخالفـ

میپودازد.
ـ االی کتل لفا زنده

xâli kamel lefâ zande

کاه االی را اَلَک میزند.
ای مَرَل بوای کأی به کار میرود که سعی و تال
ـ او بیار نپو باکله بار هاک

بیمزد و مواهب دارد.

xar biâr napej bâkele bâr hâken

او بیار باقالی اام بار ک .
از ای مَرَل هن امی استفاده میشود که بوای رفع مشکلی مشکل بزرگتو بـه وهـود
می آید و یا فودی بهناچار تألیم اواستا باالدس

اود میشود .بوگـودان فارسـی ایـ

مَرَل ضوبالتَرَل «او بیار باقاال بار ک » اس .
ـ ایار که ایاره ماری ب دیاره

xiyâr ke xiyâre, mârine ben diyâre

ایار که ایار باشه از زیو بوته معلوم اس .
از ای مَرَل زمانی که می اواهند دربار بدشانأی کأی یا مشکالت و نـاراحتیهـای
فواوانی که بوای او به وهود آمده صحب
اس

که اگو شخص بخ

و اقبال داش

کنند استفاده مـیشـود .مفهـوم ایـ مَرَـل آن
از کودکی مشخص بود.

ـ دار که آروز دانه هزار نفو کپل زنه
dâr ke âquz dânne hezâr nafer kappel zanne
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فوستادن امید انجام کاری نداشته باشد استفاده میکنند .مَرَل «با حلوا حلوا گفـت دهـان
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دراتی که گودو دارد هزار نفو به آن چوب میزنند.
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ای مَرَل را به طور معتول بوای داتوانی که در شوُف ازدواج هأتند به کار میبوند.
که به دلیل بواـورداری از شـوایط یـا ویژگـیهـای مناسـب

منظور از آن کأانی اس
اواهان زیادی دارند.
ـ دم بوسه مال

dem busse mâl

مالِ حیوان) دُمکَنده.
از ای مَرَل بوای کأی که هیا نفع و فایـدهای بـوای اطوافیـان اـود نداشـته باشـد
استفاده میشود.
ـ سو ره س

کشنه پومه ره بامشی

سو باالتنه) را س

sar re sag kašene, pereme re bâmeši

میکشد پایی تنه را گوبه.

ای مَرَل در مورد کأی که مشکالت فواوانی دارد و دایـم در تکـاپو و تـال
رفع آنهاس

بـوای

به کار میرود.
sir bačie, raj dačie

ـ سیو بچیه رج دچیه
سیو چیده شده ردیف قوار داده شده.

ای مَرَل در مواقعی که آثار و عالیم انجام کاری که صورت گوفته اس

وهود داشته

باشد به کار میرود .ضوبالترل فارسی «دزد حاضو بز حاضو» را میتوان معـادل ایـ
مَرَل دانأ .
ـ شال دس
دس

šâle dast gu betim hedâne

گو بتیم هدانه

شغال شکتبه گاو دادند.

از ای مَرَل زمانی استفاده میشود که چیز باارزشـی دسـ

شـخص حلیـهگـو قـوار

ب یود.
ـ شال شکار شونی شیو اسلحه ر دار

šâle šekâr šuni, šire aslahe re dâr

شکار شغال میروی اسلحا شکار شیو را داشته با .
ای مَرَل دربار ضعیف نپنداشت و دس

کم ن وفت دشت یا رقیب در هن ام نبـود

به کار میرود .در واقع توصیه می کند که هانب احتیاط را بایـد در هتـه حـال رعایـ
کود.
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ـ شتو با بار بورده ته بارب کشی دنبال دری؟
تو دنبالِ ریأتانِ باربَند آن میگودی؟

شتو با بار رف

ای مَرَل بوای بازداشت کأی استفاده می شود که چیـز باارزشـی را از دسـ
متحتلل اأارت سن ی شده اما دنبال چیزی کمارز
ـ کتل دله راز مورنه بیته

داده و

در آن هویان میگودد.

kamel dele qâze merqene bayte

داال کاه تخمِ راز گوف .
ای مرَل بوای کأی که نهای
دس

او اقبالی را داشته باشد و چیز بأـیار باارزشـی بـه

آورد به کار میرود.
ـ گال
گال

م تو

1

?gâleš xâne bave me du terše

اانه بووه مه دو توشه؟
اس ؟ گال

می اواهد ب وید دوغِ م تو

هیا وق

نتیگویـد کـه دوغ

اس .
که هیا کس ارز

منظور ای اس

داشتههای اود را پایی نتـیآورد بلکـه سـعی

میکند آن را اوب هلوه دهد.
ـ گال
گال

که پیو بیه گو په بونه

gâleš ke pir baye guk pe bune

که پیو شد ن هبان گوسالهها میشود.

ای مَرَل بوای کأی اس

که پـس از سـالهـا زحتـ

و تجوبـه وادار بـه کارهـای

مقدماتی میشود و در کارهای مهم از او استفاده نتیکنند.
ـ گال

گو اانه زیاد بون هتدی و ره لأنه
gâleše gu xâne zyâd baven, hamdiger re lesene

گاوهای گال

میاواهند زیاد شوند هتدی و را میلیأند.

هن امی که بخواهند دربار مهوبانی اعضای اانواده نأب
افزای

بوک

صحب

به یکدی و و تکثیو آن بـو

کنند ای مَرَل را به کار میبوند.

ـ گندم هته ها نون ها به ها
 .1کأی که در هن ل زندگی میکند و به دامداری میپودازد.

gandem hame jâ, nun jâ be jâ
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?šeter bâ bâr burde, teh bârben kešie denbâl dari
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گندم هته ها کش

میشود اما هتا گندمها قابلی
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ای مَرَل دربار اهتی

نان شدن ندارند.

بواوردار بودن از هتا محاس به کـار مـیرود .بـه عبـارت

دی و هن امی که بخواهند ب ویند انأان هته ها پیدا میشود ولی انأانی که بـا فهـم و
کتاالت باشد کم اس
ـ گو به رس

از ای مَرَل استفاده میکنند.

آدم به سخ

گاو با ریأتان هدای

gu be rasen, âdem be sexen

میشود آدم با سخ .

ای مَرَل بیان و ای نکته اس

که انأان باید منرقی باشد و حوف درس

را بپـذیود.

ای مَرَل با عبارت فارسی «عاقل به یک اشاره» مفهوم مشتو دارد.
ـ گواأه سو وا

بوره

guxese sare vâš bevere

علف گاوبنه حیف و میل اس .
از ای مَرَل بوای بیان ای منظور استفاده میشود که اگو کأی چیزی را به آسـانی بـه
دس

آورد و بوای رسیدن به آن دچار سختی و مشکالت نشود ارزشـی بـوای

قایـل

نتیشود .در زبان فارسی نیز مَرَل «علف در آرل تلخ اس » اشاره به هتی مفهوم دارد.
ـ گو ره گو دله بزو

gu re gu dele bazu

گاو را داال گاوها زد.
ای مَرَل بوای کأی به کار میرود که در ضت صحب هـای اـود موضـوعی را بـه
کنایه مرو میکند.
ـ گو کنده گو پیچنه

gu kende, guk pičene

گاو باز میکند و گوساله میپیچد.
هن امی که بخواهند دربار بازاوردهای پیامد کاری کـه انجـام مـیدهـیم صـحب
کنند ای مَرَل را به کار می بوند .مَرَل بیان و ای نکته اس

که عواقب هو کاری که انجام

میدهیم اگو به ما نوسد به فوزندانتان اواهد رسید.
ـ گو چن وم اسا

guk čengum essâ

گوساله به ستون چوبی بأته اس .
ای مَرَل بوای کأی که چیزی یا کأـی را انتخـاب کـوده و زیـو نظـو دارد اسـتفاده
میشود.
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ـ لبورده زمی بینو بخوده

leburde zamine binje baxerde

ای ضوبالترل بوای کودکانی که تازه راه رفت را آراز کودهاند و مدام میافتنـد بـه
کار میرود.
ـ مازندرون انجیو متیا ننه

mâzenderune anjir mamič nane

انجیو مازندران انجیواشک نتیشود.
ای مَرَل در تکیید روفی

و توانایی ذاتی هو چیزی یا کأی بوای رسـیدن بـه مقصـد

نهایی استفاده میشود.
ـ ماس

بشندیه

ماس

را ریخ .

mâste bašendiye

از ای مَرَل هن امی استفاده میشود که کأـی کـاری انجـام دهـد کـه سـبب آسـیب
رسیدن به دی وان و بو هم اوردن نظم در سایو کارها شود .در زبان فارسی مَرَل «دسـته
گل به آب دادن» معادل آن اس .
ـ نا رم بز دارنه نا رم بزکله

nâ qame bez dârne nâ qame bezkele

نه رمِ بز دارد نه رمِ بزراله.
ای مَرَل بوای کأی که فارغ از امور و دردرههای روزموه باشد به کار میرود.
ـ نوم گندم اسیو اواب کو

narme gandeme asiu xerâb kar

نوم گندم آسیاب اواب ک .
ای مَرَل بوای کأانی به کار می رود که رـاهوی آرام و بـیآزار دارنـد امـا در بـاط
نااوشایند هأتند و باعث آسیب و زیان میشوند .ضوبالترل فارسی «آب زیو کاه» نیز
به هتی مفهوم اس .
ـ ورمز هم بینو پشتی او انه

ورمز 1از قبَلِ بونو آب میاورد.

 .1گیاه هوزی که در شالیزار میروید

varmez ham binje pešti u xenne
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از بونوِ اتید شالیزار اورده اس .
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ای مَرَل بوای کأی به کار میرود که اود هیا ارزشی ندارد اما به واسـرا دی ـوان
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صاحب مقام میشود و از امکانات بهوه میبود.
ـ ول او ره ول پالون بار کنه

vale xar re vale pulun bâr kenne

روی اوِ اتیده پاالن اتیده میگذارند.
ای مَرَل بیان و آن اس

که با هو کس باید مناسب احوال او رفتار شود.

ـ ونه دم با تل پیاز

vene dem bâ tale piyâz

دُم آن با پیازِ تلخ تند).
از ای مَرَل در هن ام رهایی از وضع نامرلوب استفاده میشود .معـادل عامیانـه ایـ
مَرَل در زبان فارسی عبارت «بِوه دی ه بَو ن وده» اس .
جمعبندي 


در فوهن

و تتدن ایـوان زمـی

آداب و رسـوم و باورهـایی رواج دارد کـه تجلّـی

اندیشه و رفتار ایوانیان اس  .سوزمی طبوستان نیز از ای قاعـده مأـترنا نیأـ  .آب و
هوای مناسب و اا حاصلخیز سبب شده اس

که کشاورزی و دامداری در ای استان

رون زیادی داشته باشد .گـاه مودمـان سختکوشـی کـه در ایـ راه تـال

مـیکودنـد

رویدادها و داستانهایی را ال کودهاند که بوای از آنها به صـورت مَرَـل درآمـده و بـا
فوهن

بومی ای منرقه عجی شدهاند .هدف از پـژوه

حاضـو اشـاره بـه بواـی از

ضوبالترلهای مودم روستای گلافشان شهوستان قائمشهو بوده اسـ

کـه بـا مضـامی

کشاورزی و دامداری درآمیختهاند با ای هدف که در ای گأیخت ی فوهن ـی از گزنـد
فواموشی در امان بتانند.

تأثیر فرهنگ کشاورزی و دامداری بر ضربالمثلهای مردم روستای گُلافشانِ قائمشهر 241

منابع 

دهخدا علیاکبو  .)1361امثا و حکم چا

پنجم .تهوان :امیوکبیو.

دهخدا علیاکبو  .)1377لغتنامه تهوان :دانش اه تهوان.
رابینــو یاســن

لــویی  .)1383مازنــدران و اســترآباد .توهتــا رالمعلــی وحیــد

مازندرانی .تهوان :علتی و فوهن ی.
قاستی گلافشانی علیاکبو  .)1392گلافشان .تهوان :رسان
معی

محتد  .)1371فرهنگ فارسی .تهوان :امیوکبیو.

نوی .

شماره  84و  84بهار و تابستان 6941

* ارلب یافتههای ای مقاله حاصل تحقیقات میدانی ن ارنده اس .

