
  

  

  

  

  

  زبان ساكنان روستاي زرگر قزوين: زبان رومانو

  

  منصور خادم الشريعه ساماني

  شناسي كارشناس ارشد زبان

  

  

  مقدمه 

 پيرامون زبان ساكنان روستاي زرگر ١اي كوتاه از پژوهش زباني شناختي حاضر گزيده  زبانةمقال

به انجام ) دانشگاه تهرانشناسي   زبانةرشت(نامة تحصيلي   در قالب پايان١٣٧٣است كه در سال 

  :  قابل ذكر در خصوص اين مطالعه آن است كهةدو نكت. رسيد

شناسي سازمان   پژوهشي و مركز لهجه-ها و مراكز علمي  در مراجعه به تمامي كتابخانه-الف

آوري شده توسط نگارنده، معلوم گرديد تا آن سال   فرهنگي و نيز برحسب اطالعات جمعميراث

 در ايران انجام ها پيرامون زبان كولي) واژه و نحو شناسي، ساخت اشناسي، واجآو(بررسي جامع 

نيافته مگر دو مقاله كه توسط جناب آقاي دكتر فريدون جنيدي و سركار خانم دكتر ايران كلباسي 

  . تدوين يافته بود

هان  جةاي در تمامي پنج قار سسات تحقيقاتي ويژهؤ توسط مراكز و مها  زبان كولية مطالع-ب

شود چرا كه اين مردمان در تمام كشورها و جوامع بشري حضور دارند و ضمن داشتن  دنبال مي

هاي مطالعات  در يافته. ي ويژه، روابط اجتماعي خاص درون گروهي خود را دارا هستندها تشكل
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واسطة كثرت گويشوران اين زبان و پراكندگي آنان،  زباني خارج از كشور ادعا گرديده كه به

  . المللي غير رسمي است ، زبان بينها المللي رسمي باشد، زبان كولي نچه زبان انگليسي زبان بينچنا

ها براساس موقعيت جغرافيايي اسكان و نيز  شناختي اروپائيان، زبان كولي در مطالعات زبان  

ن بندي اروپايي زبا هاي طبقه كه يكي از حلقهشگفت آن. بندي گرديده است ، طبقهساختار زباني

نگارنده خداي را . گزارش شده است» بررسي نشده«نتيجه  ناشناخته و در- گروه هفتم-ها كولي

شاكر است كه برحسب اتفاق، اين زبان دقيقاً همان زبان مفقوده است و اين پژوهش جاي خالي 

  . دهد آن مطالعات را پوشش مي

 روستا طبق تلقي شايان ذكر است كه طي اين مقاله، مردم شريف، مؤمن و مهربان اين  

) romāno čib(و زبانشان، رومانو چيب ) rom(عمومي و نامگذاري رايج در بين خودشان رم 

  . د گرديدنمعرفي خواه

عيناً ) ٢١، ص ١٧٤ ةشمار( پيام يونسكو ة مندرج در نشريةدرآمد، مقال به منظور ارائة پيش  

   .شود آورده مي

   در اروپاها كولي

  ي جهان، آواي آواره ها بندي كولي  اروپا و طبقهيها آشنايي با زبان كولي

نمونة خاص و بارزي از اين نظريه هستند كه زبان هر قوم كليد ) ها كولي(ها  ها يا رماني رم«  

اند، زبان   با اينكه در طي قرون گذشته در سراسر دنيا پراكنده شدهها كولي. تعيين هويت آن است

يي از آنها ها دنبال پخش شدن گروه  بهها زبان مشترك كولي. تآنها دليلي قاطع بر منشأ واحد آنهاس

زمين هاي مختلفي به خود گرفته است كه در عين پيوند داشتن با سر  جهان، لهجهةدر پنج قار

موضوع قابل .  نيز هستها دهندة مسير مهاجرت كولي  هر يك نشان- يعني با هند-اصلي آنها

 ةرشته را به تعجب واداشت شباهت پيگير و همه جانبتوجه و آنچه كه اولين پژوهشگران اين 

ي هند و اروپايي كنوني و رايج در هند و همچنين وجود ها ها با زبان ي دستوري اين لهجهها شكل

ي هندي، ها رغم بعضي تغييرات آوايي، همچنان در زبان  آنها بود كه عليةكلماتي در واژگان پاي

 يا بيش از هزار سال پيش، آور نيست، زيرا هزار گفتاين امر ش. پنجابي و دردي رايج هستند

سوي غرب آغاز كردند،  ي امروزي سفر طوالني خويش را بهها كه اجداد چادرنشين كولي هنگامي
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اغلب مجبور بودند كه در نقاط مختلف اتراق كنند و گاهي اين اتراق طوالني بود، مجاورت آنها 

 ها  متفاوت بودند سبب شد كه بعضي از عناصر آن زبانيها  و فرهنگها مردماني كه داراي زبانبا 

مدتي طوالني در جايي  رسم نداشتند كه ها همه، كولي با اين.  منتقل شودها  به كوليها گو فرهن

ي ديگر و از دست ها دن با فرهنگ براي همگوني كامل و يكپارچه شنتيجه زمان كافيبمانند و در

د، در كردن كه در يك نقطه اتراق مي  حتي زمانيها  كولي.شتدادن هويت و اصالت آنها وجود ندا

 وجود ها يي از كوليها در خاورميانه گروه. دادند نشيني ادامه ميمقياسي محلي به زندگي چادر

مثالً ناوار در (ي ديگري ها ناميدند، اما همسايگان تحت نام مي) Dom(داشتند كه خود را دم 

چند دهه بعد در . درآمد) Lom(صورت لوم  ام در ارمنستان بهاين ن. ناميدند آنها را مي) فلسطين

ط دنيا براي خود داده شد، نامي كه آنها آن را در اروپا و ساير نقا) Rom( نام رم ها يونان به كولي

  .نتيجه از اصل خود جدا ماندندنگه داشتند و در

. شأ تاريخي آنها پي بردتوان به سر من مي) ها رم (ها ي قومي كوليها از روي تحول آوايي نام  

شوند در زبان  آغاز مي» ر«هاي بسياري كه با واج  اكنون واژه» رم«به » دم«دليل تحول واژه  به

اين همخوان از (برگشته » د«ي هندي با واج ها ي اروپا وجود دارد كه معادل آنها در زبانها كولي

ادا ) حد لمس كردن سخت كامسمت عقب تا  طريق برگرداندن نوك زبان به باال و بردن آن به

  . نامند مي» دم«حتي امروز نيز گروهي از چادرنشينان در هند هستند كه خود را . شود مي

ترين آنها  مهم. ي اروپا هستندها ي چادرنشين هند يادآور منشأ كوليها بسياري از گروه  

 فرق دارد زيرا شان كامالً ي بابخارا و المانا هستند كه زبان آنها با زبان برادران اروپاييها گروه

ني چه آنها در سرزمين اصلي خود باقي ماندند، زبان آنها شديداً تحت فشار فرهنگ يكجانشياگر

كه گفته باال را نقض كند، دليل دور شدن زبان اين گروه از زبان اين امر، بدون اين. قرار گرفت

  . ي اروپاستها كولي

ي هندي و ايراني، ها رغم خويشاوندي ميان زبان  علي.ي اروپا كند اما متداوم بودها سير كولي  

يپ، چهمه زبان روماني  با اين. ر زبان آنها باقي نگذاشت در آسيا تأثير عميقي بها مسافرت كولي

  . ي ايراني و ارمني استها ي اروپا، بدون شك حاوي عناصري وام گرفته از زبانها زبان كولي
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، )انگشتري(تري ، انگس)امرود( نظير بخت، امبرول ي ايراني،ها  زبانةهايي از ريش واژه  

ي اروپا يافت ها هاي كولي در تمام لهجه) واگن(و وردن ) گرگ(، روف )اكليس(خانگـري 

هايي از  و واژه) جبهه(و سيهات ) قدرت( ايراني و ارمني نظير زور ةهايي از ريش واژه. شود مي

ي ها ترين گروه زبان غربي. وجود دارندنيز ) اسب(و گراست ) اجاق( ارمني نظير باو ةريش

ترين اتراق آنها بوده   كه احتماالً طوالني-ي اروپا شديداً تحت تاثير اتراق آنها در يونانها كولي

ي واژگاني و دستوري صورت ها  قرار گرفت و در اين دوره بود كه بعضي از همگوني-است

  . يافتي اروپا راه ها هاي كولي گرفت كه بعدها به تمام لهجه

، كوكالو )كليد(، كليدي )ميخ(، كارفين )جاده(دروم :  يوناني هستندةهاي زير از ريش واژه  

) سندان(، واموني )آش(، زومي )دامن(، تسوكس )نعل اسب(، پتالوس )مرغابي(، پايين )استخوان(

ناني  يوةهايي از ريش ي اروپا داراي تك واژهها هاي كولي بسياري از لهجه). پتك(و ايسويري 

 معناي به remomeمثالً (شود  كه براي ساختن اسم مفعول از آن استفاده مي) me(است، نظير 

 كه جانشين mosو تكواژ )  گلدوزي شدهمعناي به vezlime يخزده، معناي به pahomeنوشته و 

ي اروپا ها هاي كولي همين صورت نيز در بعضي از لهجه   هندي است و هم اكنون بهpe پسوند

توان از فعل يا صفت، اسم ساخت  كه از طريق آن مي) mos-(هايي از تكواژ  نمونه. شود  مييافت

  :شود در زير آورده مي

  pimos يا pibe آشاميدني از معناي به pi) نوشيدن( ،nevimos يا nevipe نوين از معناي به 

nevo) نو( ،ternimos يا ternipe جواني از معناي به terno) جوان( ،barvalimos يا barvalipe 

كوليان از كشورهاي » بازديد« با ،از قرن چهاردهم به بعد). ثروتمند (barvalo ثروت از معناي به

  . مختلف اروپا، زبان آنها تغيير كرد و اين تغيير، گاه عميق بود

اي  ، زباني است غني و قابل انعطاف كه اسامي و افعال آن نظام صرف پيچيدهها زبان كولي  

هاي بالكان كه نظام صرفي را  در لهجه. سازند و عمل ارتباط را در سطحي وسيع ممكن ميدارند 

تواند هشت حالت صرفي به خود  اند، هر اسم مذكر يا مؤنث، مفرد يا جمع مي در خود حفظ كرده

  :در اينجا بياوريم)  برادرمعناي به (phral جمع ةاي از آن را در مورد كلم اجازه بدهيد نمونه. بگيرد

  . برادران آمدند:مانند، phrala: حالت فاعلي
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  . خانة برادران:، مانندphralengo: حالت اضافي

  . او به برادران سالم كرد:، مانندphralengo: حالت مفعول باواسطه

  .  او برادران را ديد:، مانندphralem: واسطه حالت مفعول بي

  !، برادرانphralate: حالت ندايي

  .، از برادرانphralendar: حالت مفعول ازي

  .، نزد برادرانphraleste: حالت اندري

  .، با برادرانphralentsa: حالت بايي

  :افعال داراي پنج زمان هستند  

 kerdem : ، زمان گذشته)كنم دارم مي(keravas : ، زمان استمراري)كنم مي (kerav: زمان حال

  ).خواهم كرد (kam- kerva: آينده، زمان )ام كرده (kerdemas: ، زمان گذشته نقلي)كردم(

ي اسالو موقعيتي بهتر ها تأثير زبان  در اروپاي شرقي تحتها حالت صرف اسامي زبان كولي  

ها،  البته ساير لهجه. شود طور كامل صرف مي  نيز اسم بهها براي بقا داشته است زيرا در اين زبان

با اين همه در اروپاي . اند قاً حفظ كردهي ويلز نيز حالت صرف را عميها هاي مرده كولي نظير لهجه

جاي  نشين شدن حروف اضافه در اسامي بهغربي گرايش به از ميان رفتن حالت صرف و جا

اي كه  هاي سينتو در اروپاي مركزي از حروف اضافه حالت صرفي آنها بود كه در بعضي از لهجه

  :شود اند استفاده مي در زبان آلماني وارد شده

Fon   u  pral) از برادر( ،An   u  pral) به برادر(، Mit   u  pral) با برادر.(  

ي اسالو، مجارستاني، ها هايي كه از زبان با واژه) زبان روماني (ها واژگان زبان كولي  

  .اند ي اروپايي وام گرفته غني شدهها رومانيايي، آلماني، ايتاليايي و ساير زبان

هاي نو است كه گاه  ، در ساختن واژهها زبان كوليپذيري  هاي انعطاف يكي ديگر از جنبه  

براي مثال در يكي . كنند هاي متفاوت را با يكديگر تركيب مي هايي از ريشه نحوي شگفت واژه به

االصل  از تركيب واژة هندي) ا مادر شوهر مادر زن يمعناي به (svigardajهاي سينتو واژه  از لهجه

daj) مادر (آلماني ةز كلماي ا شده با شكل اقتباس schwiegermutter) مادر زن يا مادر شوهر (

ي مسلمان در ها  گروهي از كوليةدر لهج)  منجمدمعناي به) (ledome(واژه . شود ساخته مي
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كه قبالً ديديم از   همچنانmeو پسوند ) يخ (led اسالوي ةجنوب يوگسالوي تركيبي است از واژ

  .  يوناني استةريش

ي ها روند با ساير زبان جاي اينكه رو به اضمحالل رود، هم  بهها كوليبه اين ترتيب زبان   

مشابه تغيير كرده است، واژگان آن غني شده و با نيازهاي جديد، تغييرات حاصل در شرايط 

وضوح مشكالتي حاد در راه برقراري  اما اين امر به. زندگي، زمان و محيط سازگار شده است

نحوي فزاينده در حال دور شدن از يكديگر هستند ايجاد   كه بههاي گوناگون ارتباط ميان لهجه

  ها كدامند؟ كند، اينك ببينيم اين لهجه مي

كارانه و آمار دقيق  اين تخميني است محافظه(ي جهان ها حداقل دو سوم از سه ميليون كولي  

مينه جيليات اسميت انگليسي كه در اين ز. ب. كنند  دانوبي صحبت ميةبه لهج) وجود ندارد

نامد، اصطالحي كه بر سهم تأثير زبان رومانيايي بر واژگان   ميvlaxتخصص دارد آن را والكس 

ي ها بعضي از گروه.  تأكيد بيشتري دارد اما شايد امروز ديگر چندان مناسب نباشدها زبان كولي

د كه ان ي اصيل، زبان خويش را رها كرده، زبان همسايگان يكجانشين خود را اخذ كردهها كولي

ها، البته  فهرست ساير لهجه. هاي آن جانشين شدن زبان رومانيايي به روداري است يكي از نمونه

ي جغرافيايي كه ها بندي همچنين بايد در نظر داشت كه طبقه. طور جامع، در زير آمده است نه به

ويان آنها در ها همراه با سخنگ رود صرفاً براي تسهيل كار است، زيرا اين لهجه كار مي امروزه به

  .اند سراسر جهان پراكنده شده

 ؛...)كالدراش، لووارا، كورارا و (گروه دانوبي . ١

 ؛...)ايستري، اسلوون، هاوات، آرليجا و (گروه بالكان غربي . ٢

 ،...)افتاواگارجا، كرانارجا، كراسارجا، اسلواك و (گروه سينتو . ٣

 ؛ هاي رم در ايتالياي مركزي و جنوبي گروه لهجه. ٤

 رماني باقي مانده كه - انگليسيةولش، كه اكنون مرده است، امروزه فقط لهج(بريتانيايي . ٥

 ؛)مخلوطي از انگليسي و رماني است

 فنالندي؛ . ٦

 ).عنوان يك گروه جداگانه قابل بحث است وجود آنها به( تركي -يوناني. ٧
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 ).ي اسپانيا وجود داردها  رماني كولي اسپانيايية كالو يعني لهجةصورت لهج امروزه به(ايبريايي . ٨

ها را با در نظر گرفتن زبان آنها بايد  ترنر ارائه داده است، منشأ كولي. ل. اي كه ر بنا بر نظريه  

كه  از آنجايي. دانند غربي هند مي الاي ديگر منشأ آنها را در شم عده. در هند مركزي جستجو كرد

خاطر اينكه دست كم ده قرن از مهاجرت عظيم آنها از   بهاند و همچنين آنها دائماً در حركت بوده

توان گفت كه آيا منشأ آنها از پنجاب بوده است يا  سختي مي شان گذشته است، به سرزمين مادري

توان گفت وجود تعدادي واژة هندي در زبان اين مردم به  از جاي ديگر؟ آنچه كه بدون ترديد مي

  :روند كار مي ترين مفاهيم به ولياست كه براي معم» اروپايي«اصطالح 

  ) kalaپنجابي  (kalo: سياه    )gherهندي  (kher: خانه

  ) parana يا panarدر لهجه دردي  (parno: سفيد    )ruhhهندي (rukh : سه

  ) tarnoهندي  (lerno: جوان    )lonهندي  (lon: نمك

   )jaهندي  (ga: راه رفتن    )bhuهندي  (phuv: زمين

   )soهندي  (sov: خوابيدن   )manusدي هن (manus: مرد

  ) bahirهندي  (avri: خارج    )doiهندي  (roi: قاشق

ي كشورهاي گوناگون براي اتحاد با يكديگر ها ي اخير اشتياق مشخصي در كوليها در سال  

نشأ و هاي فرهنگي و م اي ندارد، بلكه مبتني بر پايه  سياسي يا منطقهةپيدا شده است، اين اتحاد جنب

چه اين حركت هنوز محدود به محافل روشنفكري است اما ي مشترك آنهاست؛ اگرها زشار

  . خورد هايي بر رشد و گسترش آن نيز به چشم مي نشانه

هاي متعددي در پاريس، رم، ژنو و   در كنگرهها  وحدت بخشيدن به زبان كوليةمسئل  

وع است ولي چندان عملي فعالً گرچه اين خواستي مشر. گوتينگن مورد بحث قرار گرفته است

گيري در يك مجمع عملي شود و  تواند با تصميم نيست، وحدت بخشيدن به يك زبان نمي

  . هاي نظري مسئله تمام كار نيست پرداختن به جنبه

كه ) ها زبان كولي(از سوي ديگر گرايشي وسيع و روز افزون براي نوشتن به زبان رماني   

ي آنها، بلكه ها  و حكايتها هاي كولي نه تنها ترانه. ه است پيدا شد،تاكنون صورت شفاهي داشته

لكلور و سنتي نيز به اين زبان آوانويسي وو حتي كارهاي ادبي نه چندان ف» خصوصي«اسناد 
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همين   شود و در يوگسالوي يك دستور زبان رماني به مجالتي نيز به اين زبان منتشر مي. شود مي

 دستور زبان رماني در انحصار دانشجويان غير ةياز مطالعاكنون ديگر امت. زبان چاپ شده است

  . كولي نيست

صورت نوشتار، گرچه   و تبليغ براي استفاده از آن بهها انتشار كارهاي ادبي به زبان كولي  

سوي وحدت و خودآگاهي  تواند اولين گام به هاست ولي مي هنوز محدود به تعداد كمي از لهجه

  . جستجوي خويش هستندميان اين مردم باشد كه در 

چه تسيگان، چه ( سيماي سنتي كوليان - نه همواره مثبت-امروزه اين حركت در تغيير  

و تبديل آنها به اعضاي كامل اجتماعي مؤثر است و فرهنگ ) گيتان، چه زيگونر و چه سيگان

  .»كند ها و ظرفيت ارتباطي زبان آنها نيز اين امر را تقويت مي كولي

  ها در ايران  كولي

ه گرديده است كه در اين ي گوناگوني ارائها  در ايران روايتها خ سكونت كوليدرخصوص تاري

  .مقاله مجال پرداختن به آنها نيست

 عرض شمالي از ٣٦ و ٣٢ طول شرقي و ٥٠ و٢٣روستاي زرگر با مختصات جغرافيايي   

.  كرج در دشت قزوين واقع است قديم قزوين بهة جاد٤٠النهار گرينويچ در كيلومتر  نصف

 خانوار، و حدود ١٢٧بندي مواد غذايي، از  جمعيت ساكن در اين روستا، به موجب سهميه جيره

  .، تشكيل شده است١٣٧٠ نفر طبق آمار شركت تعاوني مصرف روستا در سال ٩٢٥

يم مانند تاريخ تنظ(ي محيطي ها گيري از روش در مورد قدمت روستاي زرگر، حتي با بهره  

اسناد قابل دسترسي، گستردگي گورستان، تاريخ سنگ قبرها، وجود بناهاي قديمي، وجود درختان 

خي كه به اين آبادي شده، ة تاريتنها اشار. دست نيامد نيز تاريخ تخميني خاصي به...) كهنسال و 

  .دهد ان مـينش) يعني پيش از زمان پهلوي( سال قبل ١٠٠وجود اين طايفه را در حدود 

 دلير، سبزه، خوش برخورد، مهربان و ،)متر  سانتي١٨٠باالي (دم اين روستا، بلند قامت مر  

پوشش زنان و مردان، لباس متداول در شهرها است و لباس . نواز و مسلمان شيعه هستند مهمان

+ محل زندگي (هايشان از الگوي بافت روستايي  در ساخت خانه. سنتي خاصي به تن ندارند

است اما مردان ) گندم، جو، چغندر و ذرت(شغل عمدة آنها كشاورزي . اند  نمودهپيروي) محل دام
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شغلشان حمل و نقل بار و مسافر )  سال پيش٥٠تا حدود (پير اين روستا به ياد دارند كه قبالً 

پس از زهكشي آب به دشت قزوين، اينان به كشاورزي . اند دار بوده توسط شتر بوده و كاروان

تركي، رومانو، (گويشوران اين روستا سه زبانه . اند داري را به فراموشي سپرده وانروي آورده و كار

از . توان با پيران ده ارتباط زباني برقرار نمود تر مي ركي، راحتكارگيري زبان ت بوده و با به) يفارس

عاليه نظر سواد، جوانان و ميانساالن همه باسواد هستند و در ميان جوانان، جواناني كه تحصيالت 

بوده اما در نسل جوان امروز، ميل » درون گروهي«قبالً ازدواج . شوند وفور ديده مي نيز دارند به

توان  ندرت به زوج جواني مي كه به  حدي پيدا شده به) غير رومانو(شديدي به ازدواج با ديگران 

  . اهم گرديده استرو سراشيبي فراموشي براي اين زبان فر د كه هر دو رومانو باشند، از اينبرخور

دارند كه تمام اين  ي گوناگوني را بيان ميها گويشوران در مورد موطن اصلي خود روايت  

  :»ايراني نيستند« مشتركي دارند، ة نقطها روايت

/ romāno čib/همين دليل، ما زبانمان را رومانو چيب   اصل ما از كشور روماني است و به. ١  

  . ناميم مي

گوييم و آنان نيز همين واژه را  مي/ rizi/ ايتاليا است، چون ما به برنج اصل ما از كشور. ٢  

وجود / o/ها صداي اُ  برند، غير از اين، در پايان تمام كلمات ما همانند ايتاليايي كار مي براي برنج به

 . دارد

 : كهتر اين از همه جالب

مابين ايران و يونان، ي دوران باستان ها اصل ما از كشور يونان است، در زمان جنگ. ٣  

ي قوي و ورزيده ها  اندامةواسط دويست نفر از ما توسط پادشاه وقت ايران اسير شدند ولي به

 كيلوگرم ١٠٠متر قد و   سانتي١٨٠ كيلوگرم وزن و زنانمان ١٥٠متر قد و   سانتي٢٢٠مردانمان (

شت سرسبزي بوده مورد عفو و عنايت پادشاه قرار گرفتند و در اين محل كه د) وزن داشتند

   ... .سكني داده شدند 
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  مرز زباني 

: ها را نام بردند اهالي آبادي اين محل. زبانان اينان پرسيده شد در مورد محل زندگي ديگر هم

 رومانو و -ترين آبادي منطقه به آنان كه ساكنان اين روستا دو رگه نزديك(روستاي باقرآباد ترك 

و ) چند خانوار(، قوچان )چند خانوار(هريار كرج ، ش)ارحدود سي خانو(، آبيك )تند هس-ترك

لهجه (غربي به زبان كردي  غربي و جنوب جغرافيايي اين زبان از غرب، شمال ة حوز.اطراف شيراز

شرقي به زبان  ي به زبان تركي و از شمال و شمالشرق و از جنوب و شرق و جنوب) مانشاهيكر

  .گردد محدود مي) شود نام زبان تاجيك شناخته مي نان بهة طالقان كه زبان ايمنطق(مردم كوهستان 

  :در اين ده سه طايفه وجود دارد

  ١ .pasalar) اين طايفه ةنتيجه لهجستا به اين طايفه منسوب است و درزرگرها، زبان اين رو 

  ).بررسي گرديد

  ٢ .salaton) ها احمدي( 

  ٣ .cuqqorli) ها گودنشين ( 

اند كه   نيز در اين روستا ساكن بودهsayfon و sardem طايفه  سال پيش، دو٥٠تا حدود . ٤  

  .اند همان ايام دو طايفه از اينجا مهاجرت كرده و به مقصدي نامعلوم مهاجرت نموده

   .هاي پاياني واژگان است ويژه در واكه ها به  اين طايفهةگفتني است تفاوت لهج  

  

  ادبيات و موسيقي 

ادبيات اين مردمان متأثر . دست نيامد ن گويشوران شنيده نشد و بههيچ شعري به زبان رومانو از اي

آذربايجان، در سينه » عاشقلر«ي است و اشعار فراواني به زبان تركي، همانند ات زبان تركاز ادبي

سنتور، تار، . ن آنها شديد استميل به موسيقي در بي. خوانند ر مي خوبي از ب محفوظ دارند و به

ساز و  گ، آهن٢فرانس ليست. نوازند ار مورد توجه اينان بوده و استادانه ميتار و ويلون بسي سه

  .  استها پيانيست نامي جهان، ادعا دارد كه موسيقي ملي كشور مجارستان متعلق به كولي

هاي ديگر چنين اظهارنظر  هاي زبان رومانو با زبان  تشابهات برخي از واژهةجنيدي دربار  

.... شويم  رو مي شناسي جهان روبه هاي زبان ترين پديده  يكي از شگفتدر اين گفتار با« :كند مي
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معني روشنايي و نيز ايزد روشنايي  سانسكريت به) divasya( روز است كه از معني به) dis(واژة 

 روز، برآمده است و معني بهآلماني ) tag(سي و انگلي) day(است و از همين ريشه است كه واژة 

 روز است، در معناي به» دي«صورت   مركب روزهاي هفته در زبان فرانسه بههاي همچنين در واژه

در زبان فارسي از » دا«اي در زبان فارسي آمده و خود اين واژه  گونه به) دا+ فر = فردا (واژة مركب 

آمده كه تاگ پهلوي آن با تاگ ) فردا= فرتاك (يا ) تاك+ فر (تاك و تاگ پهلوي در واژة مركب 

را با پچ پهلوي و پوختن ) pek(واژة ....  روز و روشنايي است معني بهي است و هر دو آلماني يك

كه بند و بست از آن برآمده و ) pand(واژة .  پهلوي آن استةتر از نمون و پزيدن بسنجيد كه كهن

 پدر است كه معني بهرومانو ) dad (ةواژ... انگليسي نيز از همين ريشه است ) band (ةواژ

) winter( زمستان است كه در برابر با معني به) vinde(واژة . انگليسي است) daddy(اژة و همگون

  . انگليسي و آلماني است

شود و در  خوانده مي) grass( علف و سبزه است كه در انگليسي معني بهواژة كاس رومانو   

در خراسان ) brindz( برنج كه در زبان ارمني بريندز معني بهواژة ريزي . گويند مي) gras(آلماني 

)brinj ( و در فارسي گفتاري)berenj (شود و در فرانسه  گفته مي)riz (در آلماني  و)reis ( و در

 برادر معني بهدي يا دايي ) dayi(ه  مادر، كمعني به) day(واژة . شود خوانده مي) rice(انگليسي 

  .»...يشه است مادر از آن گرفته شده و واژة دايه يا پروردگار نيز از همان ر

ويژه تشابهات  به، دست آمد با نگاهي گذرا به واژگان زبان رومانو اطالعات ديگري نيز به  

منظور جلوگيري از تطويل نوشتار از  فراوان واژگاني بين زبان اين گويشوران و زبان هندي كه به

  . نظر گرديد ة آنها در اينجا صرفائار

 واژگاني با ة مقابل.ب واژگاني با زبان انگليسي و در بند ة مقابل.الف نوشتار، در بند ةدر ادام  

   :گردد ارائه مي) در حد اطالعات نگارنده (يي باستانها زبان

   واژگاني با زبان انگليسيةمقابل: الف

  . استcamel شتر كه انگليسي آن معناي به qamilواژة 

  . استcement سيمان كه انگليسي آن معناي به sementiواژة 

  . استpepper ادويه و فلفل كه انگليسي آن معناي به peperi واژة
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  . ساحل و بندر استمعناي به portكناره آب كه انگليسي آن /  پلمعناي به purtواژة 

  .استfamily خانواده كه انگليسي آن /  خانهمعناي به famla /faynlaواژة 

   .قتل كردن است/ كشتن معني به murder بكُش كه انگليسي آن معناي به murdarواژة 

  يي باستانها  واژگاني با زبانةمقابل: ب

  . تفته بودن استمعني به tapكه ريشة فارسي باستان آن ) تنور(سيني /  ماهيتابهمعناي به tapsiواژة 

  . استkķ و سانسكريت آن karبساز كه فارسي باستان و اوستايي آن /  انجام بدهمعناي به kerواژة 

  .  استuskaصورت   خشك كه فارسي باستان آن بهايمعن به sukواژة 

 jva و شكل اوستايي آنjiva زنده كه شكل فارسي باستان و سانسكريت آن معناي به juvindoواژة 

  . است

  . استdaصورت   بده كه در فارسي باستان بهمعناي به deواژة 

  . استhastaصورت  ه و در سانسكريت بdasta دست كه در فارسي باستان معناي به vastواژة 

 معناي به dikhمعني ديدن و در سانسكريت نيز   بهdi ببين كه در فارسي باستان معناي به dikhواژة 

  .ببين است

صورت   و در سانسكريت بهduraصورت   دور كه در فارسي باستان و اوستا بهمعناي به duriواژة 

duraاست .  

صورت   و در سانسكريت بهdvar و اوستايي آن  duvara در كه فارسي باستان آنمعناي به darواژة 

dvarاست .  

  . استna نه كه شكل سانسكريت آن نيز معناي به naواژة 

  . استparoصورت   و در اوستايي بهparaشكل   بعد كه در فارسي باستان بهمعناي به paloواژة 

 bandhدر سانسكريت  و band در اوستايي band ببند كه در فارسي باستان معني به pandواژة 

  . بستن استمعناي به

 و در bumi و در اوستايي bumiصورت   سرزمين كه در فارسي باستان بهمعني به bosiواژة 

  .  استbhumiصورت  سانسكريت به

  . استma و در سانسكريت نيز maصورت  دهد در فارسي باستان به  كه معني نهي ميmeواژة 
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  . استmar و در اوستايي نيز marشكل   باستان به بمير كه فارسيمعني به merواژة 

  . است hauvشكل  اين كه در فارسي باستان بهمعني به kavaواژه 

  .شود  گفته ميpibamiدر سانسكريت ) نوشم مي (piyaniفعل 

  . معني ياد گرفتن داردsakريشه اوستايي ) دانم مي/ بلدم (siklosomفعل 

  .  استgamاز ريشه » رفتن، آمدن« يعني jasايي آن  برويم، صورت اوستمعناي به jasفعل 

هاي فراوان  وجود نمونه( پركردن است معني به par پر كن، صورت اوستايي آن معناي به perفعل 

  ).تواند اتفاقي باشد ي باستان نميها تشابه بين زبان رومانو و زبان

بيني قوي اين است كه با  شزبان رومانو بيش از زبان فارسي، از زبان تركي متأثر است و پي  

  : فراموش شدن اين زبان، زبان تركي جايگزين آن گردد

  .  را مديون زبان تركي است٣از نظر آوايي، احتماالً هماهنگي آوايي. الف  

ولي از زبان تركي ) فقط همزه آغازي/ (ə/از نظر واج، اين زبان از زبان فارسي يك واج. ب  

  . را قرض گرفته است) هاي تركي همراه واژه به/ (Ü/و/ Ö/دو واج 

هاي خود را از زبان تركي قرض گرفته است  از نظر واژگان، زبان رومانو بسياري از واژه. پ  

  ).توان بيان داشت هاي بسيار فراواني را مي در اين مورد نمونه(

بايست منشأ  خوريم كه مي واژه و نحو، به برخي پسوندهاي صرفي بر مي از نظر ساخت. ت  

  : ي داشته باشندترك

  .teran + li: رومانو، teran + le: تهراني، تركي: فارسي :صفت نسبي

  .əij + dan: رومانو، dunan + dan: از ديروز، تركي: فارسي :متمم ازي

  :كاربرد واژگاني

  )كني؟ چكار مي(=  اي؟ چه كاره: فارسي

  )بيني؟ چه كاري مي (= ?na əisi goriraynاي  چه كاره: تركي

  )بيني؟ چه كاري مي (= ?so buti dikesaاي  چه كاره: نوروما

ندرت از زبان ديگر قرض گرفته  چند كه فعل نسبت به ديگر سطوح زباني، خيلي بههر. ث

  . شود، اما تعداد افعال تركي قرض گرفته شده در زبان رومانو بسيار زياد است مي
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  ختلف جهاني نقاط مها  نظام اعداد رومانو چيب با زبان كوليةمقايس

روستاي 

 زرگر

ي ها كولي

  سوريه

ي ها كولي

 ارمنستان

  يها كولي

 يونان

ي ها كولي

 روماني

 فارسي هندي

yek yoka yaku yek ek ek يك 

duy di dui dui dui do دو 

terin taran trin tuin trin tin سه 

əistar star chtar (i)star chtar car چهار 

Panj punj bensh pansh pansh pansh پنج 

  

  ي جهانها  واژگاني و نحوي رومانو چيپ با زبان هندي و كوليةمقايس

 فارسي هندي ي جهانها كولي روستاي زرگر

yakh yakh akh چشم 

yag yag ag آتش 

qalo kalo kala سياه 

ker ker kar انجام بده 

khil khil ghi روغن 

bikenipey kin kim فروختن  

əamaro amaro amara مال ما  

  زنه؟ برو ببين كي در مي: فارسي

  : هندي
dja dekh kon tchalaya dvar ko. 

  :ها كولي
 dja dekh kon tchalaredo ovurdo. 

  :روستاي زرگر
 dja dikh qon nangavula dareski. 

در . دست آمد ي جهان بهها ها تنها موارد زباني بود كه در كشور ايران از زبان كولي اين نمونه  

چيزي نوشته شده فقط در ) چه منابع داخلي و يا خارجي (ها  منبعي كه در مورد زبان كوليهر

  .  آنان بوده و اطالع زباني وجود نداشته استةحكم تاريخچ
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در نظام اعداد زبان مورد بحث در اين مقاله، قرابت و همانندي بيشتري به نظام اعداد   

ابهات فراوان بين اين زبان و زبان تركي و نيز سيستم با توجه به تش. شود ي يونان ديده ميها كولي

 ساكنان ،بندي اروپايي ي دنيا، در طبقهها رود گروه هفتم كولي اين زبان، گمان مي) يوناني(اعداد 

توان نتيجه گرفت كه زبان مورد بحث،   اين موارد نميةآيا با انطباق و مقايس. روستاي زرگر باشند

ي ها ن اين زبان در سير تاريخي مهاجرت خود از هندوستان، مدت هندي داشته و گويشوراةريش

و سپس )  تشابه نظام اعدادةواسط به(اند  مديدي را در اروپا خصوصاً در كشور يونان ساكن شده

دوشي و نيز به اشتياق يافتن سرزمين اصلي  شايد براي دوري از كوچ و خانه به(علت نامعلومي  به

 ايران بنا به مالحظات خاصي زرفته را بازگشته و در سرزمين عزيدوباره مسير ) و مادري خود

  اند؟ ساكن شده

  

  ها نوشت پي
1. Syncronic Study. 
2. Franz List. 
3. Vowel Harmony. 
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