زبان زازا (دیمیلی)

برگردان و تألیف :دکتر سیاوش مرشدی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  -مرکز گمیشان
با پیشگفتار استاد فریدون جنیدی
ویراستار :دکتر محمد نجاری

تابستان  3131خورشیدی

سرشناسه
عنوانونامپديدآور
مشخصاتنشر
مشخصاتظاهری
شابک
وضعیتفهرستنويسی
موضوع
ردهبندیکنگره
ردهبندیديويی
شمارهکتابشناسیملی

 :مرشدی ،سیاوش- ۲۶۳۱ ،
 :زبان زازا (دیمیلی) /برگردان و تألیف سیاوش مرشدی.
 :تهران :موسسه نشر بلخ.۲۶۳۲ ،
 ۲11 :
ص.
: ۳99-۳۳4-۳۶۶9-9۳-4
 :فیپا
 :زازایی
4 ۲۶۳۲ :م۱۶زPIR ۶۱۲۳/
4 :فا۳ک
۶14۳1۳1 :

زبان زازا (دیمیلی)
نوشته:
با پیشگفتار:
ویراستار:
هنداختار:
چاپ دوم:
چاپ نخست:
شمار:
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی:
نشانی:
دورواژ (تلفن):
دورنگار:
نشانی اینترنتیwww.bonyad-neyshaboor.ir :
شابک799-774-7339-97-4 :

ISBN: 978-964-6337-79-4

بها 0077 :تومان

فهرست مطالب
شگفتار 9............................................................................................................................
پی 
مقدمه 11................................................................................................................................
1ـ)1زبانزازا/دیمیلی 11................................................................................................
1ـ)2مردمزازا/دیمیلی 11................................................................................................
1ـ)3آمارنگاری 11.........................................................................................................
1ـ)4دانشبررسیژنتیکوقومشناسی 12.......................................................................
شههایتاریخیمردمزازا 12................................................................................
1ـ)5ری 
1ـ)6آیینمردمزازا 13....................................................................................................
1ـ)7زبان 13..................................................................................................................
.2اصطالحاتروزمره 14........................................................................................................
2ـ)1اصطالحاتاساسیروزمره 14.................................................................................
2ـ)2شمارش 15..............................................................................................................
2ـ)3ساعت  16.................................................................................................................
2ـ)4روزهایهفته 16......................................................................................................
2ـ)5ماههایسال 17........................................................................................................
2ـ)6رنگها(رنگی) 17.....................................................................................................
)3واژگانطبقهبندیشدۀزازا 19...........................................................................................
3ـ)1خانواده 19...............................................................................................................
3ـ)2حیوانات 19..............................................................................................................
3ـ)3فصلها  22..................................................................................................................

زبانزازا8
3ـ)4اندام/اعضایبدن 22................................................................................................
3ـ)5زمان 21...................................................................................................................
3ـ)6آبوهوا 21...........................................................................................................
3ـ)7طبیعت 21................................................................................................................
)4ساختارجملهها 23..............................................................................................................
)5واژهنامهیزازا/دیمیلی  25................................................................................................
)6صرفافعالدرزبانزازا/دیمیلی 88..............................................................................
 98............................................................................................................................
کتابنما


پیشگفتار
براي مادر ،تا چه اندازه دشوار و سوزاننده است که فرزند خويش را درون يک زندان ببيند و نتواند
وي را از آن بند برهاند ،و چندان؛ اين دوري و جدايي به داراز کشد که فرزند ،مادر خويش را ،و
مادر پارة جگر خويش را فراموش کنند و همراه با گردش روزگار ،روزگار را بگذرانند!
يکي از اين فرزندان ايرانزمين تيرهاي سخت کوش و نگاهبان فرهنگ ايراني خود ،که بهدنبال يک
رويداد سخت ،شايد جنگ ،شايد تنگي روزي و هر پديدة ديگر بهسوي خوروران کشور بزرگ
خويش کوچيدند ،و چون سياستمداران و ستمگران جهان ،در زمان صفويه ،هنگامي که به فرهنگ
ملي؛ در ايران ميانين نگرش نبود ،بخشي از خوروران ايران ،ميانرودان و بخشهاي باالي رودهاي
فرات و تيگر (دجله) را به امپراتوري تازهپديدآمدة بهنام عثماني بخشيدند ،و چون چنين شد رشتة
پيوند آنان با ايران بگسست ،پسان ،با پديد آمدن نام تازة «ترکيه» و گرايشهاي سخت مليگرايي
ترکي؛ آنان نيز همچون همسايگان کرد کرمانج خويش هرچه بيشتر از مادر جدا شدند.
اين تيرة نگاهبان فرهنگ ايراني .ديميلي که پسان براي کوچک نماياندن آنان را «زازا» ناميدند.
امروز در کشوري تازهخاسته ،با فرهنگي نوساخته؛ دست در گريباناند ،و زندگي را ميگذرانند،
که گزارش بيشتر آن در پيشگفتار نويسندة گرامي دفتر آمده است.
اما با همة اين گرفتاريها ،آنان چنان به فرهنگ خويش پايدار و وفادار مانده که شنيدن آواي
گفتارشان از «نواي خوش» زيباتر به گوش ميرسد ،و با آنکه واژههاي بسيار دارند که با گويش
کردي تيرة دمبلي  ،و ديگر جايهاي ايران هماهنگي دارد ،گاهگاه واژههاي نزديک به زبان
اوستايي ،و نيز پهلوي در نزد آنان به يادگار مانده است (که در ميان کمانک کنار واژه اصلي
بازنمودهام ،و از آنجا که همة کار اين دفتر بر دست دکتر سياوش مرشدي ،نويسندة آن ،به انجام
رسيده است ،هر جاي که بايسته مينمود سخني به گفتار ايشان افزوده شود در کمانک کنار واژه
از آن ياد کردهام.
به اميد آنکه اين آواي مهر ،به گوش آن فرزندان دورشده از دامان مادر برسد ،تا بدانند که هنوز
در اينسوي مرز ،دلهاي آکنده از مهر هست ،که براي آنان و نيز کرمانجيان و ...ياد آنان را گرامي
بدارد.
بنياد نيشابور
فريدون جنيدي
پاييز 1931

مقدمه
 1ـ  )1زبان زازا /دیمیلی
ديميلي از زبانهاي ايراني ،بخشي از زير شاخة هند و ايراني است که خود زير مجموعة زبانهاي
هند و اروپايي قرار ميگيرد .اين زبان در خاور مرکزي ترکيه صحبت ميشود که گويا نزديک
يک ميليون نفر به اين زبان سخن مي گويند .ترکان و کردهاي کرمانج که در همسايگي ديميلي
زبانها زندگي ميکنند به اين زبان ،زازا ميگويند( ...مان ـ هادانک )1 :1391 ،مهمترين پژوهش
دربارة اين زبان بر مبناي کار ميداني است که در آغاز اين سده از سوي اوتو مان صورت گرفت
که پس از مرگ نويسنده آن را کارل هادانک ويرايش و منتتشر کرد( .مان ـ هادانک)1391 ،
پيش از هادانک پيتر لرچ ( 18 :1181ـ  )93در حدود  94صفحه متنهاي ديميلي را به همراه متنهاي
کرمانجي چاپ کرده است ،اما نه به دستور زبان توجه کرده است نه ترجمهها دقيق صورت گرفته
است.
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 1ـ  )2مردم زازا /دیمیلی
زازاها ،کرد ،1کیرمانج و دیمیلیان مردمي از نژاد ايراني هستند که زبان بومي ايشان زازاکی
است که سکونتگاهشان در خاور ترکيه است .ايشان در درجه اول در استانهاي خاوري ترکيه
مانند  :آدي يامان ،آق سراي ،بت من ،بينگول ،دياربکر ،اله زيق ،ارزروم ،ارزنجان ،گوموش خانه،
کرس ،ملطيه ،موس ،سانلي اورفه ،سيواس و تونجلي زندگي ميکنند.
 1ـ  )3آمار نگاری
به واسطة نبود آمار دقيق ،جمعيت دقيق کردهاي زازا مشخص نيست .اين واقعيت که برخي از
زازها ترکيبي از گروههاي قومي منطقه هستند به طور غير قطعي مطرح است .جدا از سرکوبهاي
گسترده و تهي سازي روستاها ،وضعيت اسف بار اقتصادي در مناطق زازا نشين جمعيت منطقه اي
را مجبور به مهاجرت به مناطق شهري ترکيه و شهرهاي اروپايي کرد .بسياري از زازاها /ديمليها در
1- kĭrd
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شهرها عمدة ترکيه مانند استانبول ،آنکارا و ازمير زندگي ميکنند .1افزون بر اين ،جمعيتهاي
پراکندة مهاجر در سراسر اروپا (به طور عمده در آلمان) و در خارج از اروپا (اياالت متحده ،کانادا
و )...پراکنده اند .بر اساس آمار و ارقام برآورد شده ،جمعيت زازا بايد پيرامون  1تا  1ميليون نفر
باشد.
بر اساس بررسي منتشر شدة سال  1448ميالدي در يکي از روزنامههاي ترکيه ،کرمانج و زازا با
هم در حدود  19/9درصد جمعيت بالغ ،و  18/81درصد کل جمعيت ترکيه را تشکيل ميدهند.1
3

 1ـ  )4دانش بررسی ژنتیک و قوم شناسی
در حالي که تقريبا همة زبانشناسان بر اين باورند که زازا گويش کرمانج نيست بلکه بيشتر به
زبانهايي نظير [کردي] سوراني و گيلکي نزديک است ،با اين حال موافقند که زازاها و کردهاي
کرمانج وحدت فرهنگي ـ قومي بنا نهاده اند و لودوينگ پاول 9خاطر نشان ميشود که اصل
فرهنگي ـ قومي جنبة قطعي براي پرسش دربارة هويت قومي گويندگان زازايي (زازاکي) دارد.
 1ـ  )5ریشههای تاریخی مردم زازا
بررسيهاي زبانشناسي نشان ميدهد که ديمليها /زازاها ممکن است از ساحل جنوبي درياي خزر
مهاجرت کرده باشند .برخي از ايشان خود را «ديميلي» مينامند که همچنين داللتگر گروهي از
مردمان در استان گيالن (ديلميان /منطقة ديلمان) مي شود .برخي از زبانشناسان واژة ديميلي را با
ديلميان ،در کوهستانهاي البرز نزديک ساحل درياي خزر در ايران مرتبط ميدانند و بر اين باورند
که ديميلها /زا زاها از ديلم [= ديلمان] به باختر مهاجرت کرده اند .امروزه زبانهاي ايراني که در
جنوب ساحل درياي خزر صحبت ميشود (که همچنين زباني خزري /کاسپين هم خوانده
مي شود) ،شامل سنگسري ،مازندراني ،تاتي (هرزندي) ،سمناني و تالشي [گيلکي ،و ]...ميشود که
از نظر دستور زبان و واژگان بسيار به ديميلي /زازايي نزديکاند؛ اين مسئله استدالل مهاجرت
ديمليها /زازاها را از جنوب درياي خزر به آناتولي خاوري اثبات ميکند .ديميليها  /زازاها همچنين
در منطقة نزديک قوم ايراني ديگر ـ کردهاي کرمانج ـ زندگي ميکنند.
اين فرضيهها از نظر ژنتيک (نسل شناسي) تأييد و تقويت نميشوند .پژوهشهاي جديد نشان
ميدهند که اصل ديميلي  /زازا بومي خاور آناتولي بوده و از نظر نسل شناسي (= علم ژنتيک) از

. 1یکیازدالیلاینمسئله(مهاجرتزازاها)بهشهرهایبزرگترکیه،درکنارمشکالتاقتصادیروستاها،
 
عاقوامایرانیتبار(کردهاوزازاها)دریکناحیهاست.
برنامۀدولتترکیهبرایدورداشتنتجم                   
              
.2البتهنمیتوانبهدرستیاینآمارهااعتمادکرد .

3. Ethnogenesis
4. Ludwig Paul
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همسايگان کرمانج خود غير قابل تشخيص و جدايي هستند و تنها از نظر زباني با جنوب درياي
خزر پيوند دارند.
 1ـ  )6آیین مردم زازا
از نظر آيين تقريبا نيمي از ديميليها علوي و باقي مانده سني هستند .ديميليهاي علوي در مناطق
شمال خاوري و ديميليهاي اهل سنت در مناطق جنوب خاوري زندگي ميکنند .مذهب کهن
دميليها /زازاها زرشتي بوده است.
 1ـ  )7زبان
نخستين گفتار نوشته شده در زبان زازا از سوي پيتر لرچ زبانشناس در سال  1184وارد پژوهشها
شد .دو سند مهم ديگر نوشتههاي آيين «موليد» است آن را احمد خاسي در  1133و عثمان افنديو
بابيک (منتشر شده در دمشق )1399منتشر کرد؛ هر دوي آنها به خط عربي چاپ شدند.
کاربرد نويسه (الفباي) التين براي زبان ديميلي /زازايي هنگامي محبوبيت يافت که جمعيت
کوچک و نزاري در سوئد ،فرانسه و آلمان در دهة  1314کوششهايي به عمل آوردند .اين جريان
با انتشار مجالت وکتابهايي در ترکيه ،به ويژه استانبول ادامه يافت .کوشش روشنفکران ديميلي/
زازا براي ترقي دادن به زبان بومي شان با نوشتن کلمات به زازا با افزايش انتشار آثار مکتوب به
زبان زازا نزديک به ثمر بخشي است .بازيابي فرهنگ زازا /ديميلي از سوي روشنفکران اين قوم نه
تنها موجب نوزايي (ر نسانس) زبان و فرهنگ زازا شده است ،بلکه ايشان را عالقمند به ميراثشان
کرده است .در ميان جمعيت مهاجر ،برنامههاي محدودي به زبان زازا /ديميلي در رسانههاي جمعي
وجود دارد .عالوه بر اين ،با کاهش تدريجي محدوديتهاي زبانهاي بومي در ترکيه ،در جهت
فراهم کردن مقدمات عضويت در اتحادية اروپا ،شبکة تي .آر .تي .در تملک دولت ،برنامهاي
تلويزيوني و راديويي به زبان زازايي /ديميلي اختصاص داده که در روزهاي جمعه برنامه پخش
ميکند.

