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 پیشگفتار

با موضوعیت تاریخ، جغرافیا و ادبیات سرخه، کتابهای مختلفی در مورد شهر سرخه 

به رشتۀ تحریر درآمده اما در این کتاب سعی شده از منظر دیگر و با ارائۀ مطالب 

 .پرداخته شودشهر سرخه  بهمتنوع و مختصر، 

بر اساس  و  ی باشدم گزارشو یک  بیستکتابی که در پیش روست، مشتمل بر 

 شده است.   تدوین اهرسانه  در مجموعه گزارشهای منتشر شدۀ وبالگ سرخه ای

این گزارش ها را تهیه  لطی شش سا ،وبالگ سرخه ای ها ه عنوان نویسندۀببنده  

که نام این وبسایت ها در پایان هر  خبری منتشر نمودم معتبر سایت هایوب  و در

 گزارش ذکر شده است.

امید است که این نوشته مورد قبول خوانندگان قرار گیرد و مورد بررسی و نقد واقع 

 زیرشود. از خوانندگان عزیز خواستاریم، هر گونه انتقاد و نظر خود را از طریق ایمیل 

ها، انتقال دهند. در پایان این کتاب را تقدیم می کنم به  و یا وبالگ سرخه ای

 رخه.سخت کوش سمومن و تمامی مردم 

 وحید شهابی

 49ماه  آذر –تهران 

Vahidshahabi1366@yahoo.com 

www.sorkhehi.ir 
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  چهل ستونهای ایران -1

چهل ستون اصفهان، یکی از زیباترین بناهای تاریخی ایران است. اما این تنها بنایی نیست 

که چهل ستون نام دارد. بناهای دیگری نیز با این عنوان در ایران وجود دارد که کمتر مورد 

 توجه قرار گرفته است.

، عمارت چهل ستون اردستان، قزویناز جمله ی این بناها می توان به عمارت چهل ستون 

، مسجد چهل ستون زنجان و همینطور مسجد چهل ستون سرخه مسجد چهل ستون کرمان

  که قدمتش به قرن اول هجری قمری بر می گردد اشاره کرد.

های بناهایی که چهل ستون نام دارند چهل عدد نمی باشند. چهل ستون  لزوما تعداد ستون

که دارای ستون های زیاد است.عدد چهل در ادبیات فارسی به  عنوانی برای بناهایی است

 1 معنی زیاد و فراوان می باشد.

 کاخ چهل ستون اصفهان -1-1

 هجری قمری 1501 -قدمت : دوره ی صفویه 
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عباس اول احداث   هزار متر مربع است که در دوره شاه 71باغی بزرگ بالغ بر  ،چهل ستون

نام داشت شاه عباس کوشکی به شکل کاله  "باغ جهان نما"گردیده است. در این باغ که 

فرنگی بنا کرد که بنای اولیه کاخ چهلستون است؛ تاالر میانی کاخ امروزی و غرفه های چهار 

. وی بعدها این کوشک را به دیوانخانه، محل استقرار کارکنان گوشه ی آن را شامل می شود

  و دبیران دربار اختصاص دارد.

حدود نیم قرن بعد شاه عباس دوم تصمیم گرفت آنجا را به کاخی برای پذیرایی مهمانان  

خارجی تبدیل کند؛ بدین منظور کاخ را توسعه داد؛ ایوان شرقی را آینه کاری کرد و دستور 

نه های بزم و رزم را بر دیوار های آن نقاشی کنند. تاالر آینه و تاالر هجده ستون و داد تا صح

دو اتاق شمالی و جنوبی تاالر آینه و ایوان های طرفین سرسرای پادشاهی و حوض بزرگ 

مقابل تاالر با کلیه تزئینات نقاشی و آینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقف ها در زمان 

 شده است.  ن افزودهشاه عباس دوم به آ

شاه عباس دوم با دعوت از سفیران کشورهای خارجی این بنای باشکوه و کم  1501در سال  

 1نظیر را افتتاح کرد.

 عمارت چهل ستون قزوین -1-2

 هجری قمری 401 -قدمت : دوره ی صفویه 
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. این بنا قزوینمعروف به عمارت کاله فرنگی، بنایی است در شهر  ،عمارت چهل ستون قزوین

های سلطنتی روزگار شاه تهماسب می باشد، در  مانده از مجموعه کاخ که تنها کوشک باقی

مرکز شهر قزوین و در میدان آزادی ) سبزه میدان ( قرار دارد و در دوره صفویه و زمانی که 

 بود.قزوین پایتخت بود به کاله فرنگی مشهور 

تصمیم به  عثمانیهجری قمری به دلیل تهدیدات ترکان  401 درسال  شاه تهماسب صفوی

آباد را  گرفت و در همین سال بود که اراضی موسوم به زنگی قزوینبه  تبریزاز  پایتختانتقال 

 از میرزا شرف جهان یکی از بزرگان و معتمدان شهر برای احداث بنای شاهی خریداری کرد.

سب به معماران برگزیده کشور دستور داد تا باغی به شکل مربع در آن بسازند و در شاه تهما

 های زیبا بنا کنند.  میان آن عمارتهای عالی، تاالر، ایوانها و حوض

فرماندار وقت قزوین بازسازی شد و  محمدباقر سعدالسلطنهتوسط  قاجاریهاین بنا در دوره 

 1ام گرفت.چهلستون ن

 اردستان عمارت چهل ستون سرهنگ آباد -1-3

 هجری قمری 1944 -قدمت : دوره ی قاجار
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آباد در روستایی به همین نام از توابع دهستان سفالی  کوشک یا کاخ و یا شکارگاه سرهنگ

 های استان اصفهان قرار دارد. کیلومتری شرق اردستان از شهرستان 17زوار، در 

های دهستان کچو و طراوت و  روستای سرهنگ آباد، در دامنه کوه موقعیت جغرافیائی ویژه

ای ییالق نشین در شهرستان  سبزی آن باعث شده است که از دیرباز به عنوان منطقه

های قبل این روستا از  اردستان مورد توجه قرار گیرد. همین امر باعث شده که در سال

 شد.روستاهای پر جمعیت و حاصلخیز شهرستان اردستان با

قمری مصادف  1944کوشک سرهنگ آباد توسط سهام السلطنه عرب عامری در حدود سال 

  های قاجاری ساخته شده است. با دوره ناصرالدین شاه قاجار برای پذیرایی از شاهزاده

ستون  قاپو و چهل های چوبی و تزئینات سنگی شبیه به آنچه در عالی این کاخ دارای سقف

السلطنه بنا  عنوان کوشک و شکارگاه به فرمان سهام رغم این که به هشود، است و ب مشاهده می

 1شده، ولی هیچگاه مورد استفاده او قرار نگرفت.

 مسجد چهل ستون کرمان -1-4

   هجری قمری 1927 حدود سال -قدمت : دوره ی صفویه 
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. است، همچنان پر رونق باقی مانده مسجد حاج آقا علی در خیابان شریعتی کرمان واقع شده 

این مسجد که به سبک مسجد وکیل شیراز بنا گردیده دارای چهل ستون سنگی است که به 

ه.ق  1927گونه ای ماهرانه و یکدست تراشیده شده اند. سال اتمام بنای ساختمان مسجد 

 بوده است .

این مسجد از یادگارهای حاج آقا علی زعیم اهلل تاجر معروف عصر قاجار است که مجموعه 

و مسجد چهل ستون در خیابان شریعتی کرمان از او باقی مانده  آب انبار کاروانسرا، بازار،

 است.

 مردی که سی سال قبل ملک ومال نداشت،، (174قول مؤلف جغرافیای کرمان )صبه 

 اکنون البته سالی ده هزار تومان مداخل دهاتش متجاوز است.(())

و در آن زمان بیش از یکصد هزار  او این مسجد را به سبک مسجد چهل ستون شیراز ساخت

 1حاج آقا علی این مبلغ را خرج احداث مسجد نمود. تومان خرج آن کرد.

 مسجد چهل ستون زنجان  -1-5

 هجری قمری 1929سال  -قدمت : دوره ی قاجار 

 

                                                             
 1377خان وزیری، مصلح،  - 1

www.takbook.com



11 
 

این مسجد در داخل بازار قدیمی شهر زنجان قرار دارد. قسمت بازار باال در راسته ی حجه 

دو درب ورودی می باشد که یک درب آن از داخل بازار و درب دیگر آن از االسالم ، دارای 

 . کوچه مسجد ولی عصر یا کــوچه حجه االسالم می باشد

کتاب خط سوم در مشروطیت آمده در خصوص علت نامگذاری این مسجد و مدرسه در 

چهل دومین مدرسه علمیه مهم زنجان پس از مسجد و مدرسه شاهی ، مدرسه : » ... است

ستون است این مدرسه در داخل خود دارای مسجد بزرگی است که چهل ستون دارد و به 

 .را مسجد و مدرسه چهل ستون نامند همین دلیل آنجا

مسجد و مدرسه ی چهل ستون را مرحوم مال علی قارپوز آبادی بنا نهاده و اکنون تولیت 

 .مرحوم استاً بر عهده نوادگان آن اداره ی موقوفات و خود مسجد رسم

هـ ق تأسیس گردیده و یکی از مساجد قدیمی و مهم شهر زنجان  1929این مسجد در سال 

 1بوده و به دلیل مرکزیت و واقع شدن در بازار مورد توجه بسیاری می باشد .

 مسجد چهل ستون سرخه -1-6

    قرن اول هجری قمری  قدمت :
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یکی از شبستان های الحاقی به مسجد چهلستون سرخه متعلق به قرن اول هجری است که 

مسجد جامع سرخه بوده، که در بافت قدیم شهر قرار گرفته است. از خصوصیات بارز این بنا 

ستون این  95ستونهای ظریف هشت ضلعی آجری و طاق های جناقی تند می باشد که از 

 ستون آن باقی است. 29بنا هم اینک 

نسبت داده می شود. این مسجد از دو شبستان تاریخ ساخت اولیه این بنا به قرن اول هجری 

یکی در جنوب و دیگری در شمال آن تشکیل شده است. شبستان جنوبی  ،مجزا مجاور هم

که مستطیل شکل می باشد و محراب آن منتهی الیه سمت جنوب غربی بنا قرار دارد. در 

عرقی به تاریخ شمال این شبستان راهرویی وجود دارد که بر سردر این راهرو، کاشیکاری م

سوره توبه قرآن کریم نوشته شده است به چشم  12ش که بر روی آن بخشی از آیه ه. 1290

 می خورد.

له رسمی در گوشه جنوب غربی شبستان شمالی محراب ساده ای قرار دارد که باالی آن بوسی

در فهرست آثار ملی به ثبت  9290این بنا به شماره ملی  بندی گچی تزئین شده است.

 1سیده است.ر

 

 

 

 : این گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است

،  پایگاه خبری تحلیلی سپیدار آنالین،  پایگاه خبری تحلیلی تعامل،  پایگاه خبری بولتن نیوز

سایت انجمن رسالت قلم  ، مجله اینترنتی جوان ایرانی،   پایگاه خبری تحلیلی اشنویه

  پایگاه خبری تحلیلی سرخه نیوزو  سرخه
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   آرامگاه شیخ عالء الدوله سمنانی -2

مسیر تهران مشهد ، روستایی قرار دارد که نامش صوفی آباد است. این روستا از توابع در 

کیلومتر فاصله دارد. آرامگاه شیخ عالءالدوله  11شهرستان سرخه بوده و با شهر سرخه 

های هفتم و هشتم قمری ایران، در این روستا واقع است. برای  سمنانی ، صوفی بزرگ سده

شدیم و پس از طی  جاده اصلی وارد جاده ی فرعی باریک اما آسفالته رفتن به این روستا، از

   کیلومتر به صوفی آباد رسیدیم. 7مسافت 

هایی که در آن وجود داشت بسیار قدیمی به نظر می رسید.  روستا کوچک بود و ساختمان 

دیدیم پیدا کردن مقبره کار مشکلی نبود. وارد خانقاه که شدیم محوطۀ بزرگ مربع شکلى را 

هاى   که گنبد عظیم بقعه، باالى آن قرار داشت و در چهار طرف این محوطه راهروها و اتاق

دار برپا شده بود که  اى آهنین و سقف متعدد ساخته شده بود. روى قبر شیخ عالءالدوله، نرده

ش، قبر را نسبتاً از اشعۀ سوزان آفتاب کویر حفاظت می کرد. ظاهرا قسمتی از این بنای با ارز

   1 هایى از بنا را بازسازى کرده است.  ویران شده اما میراث فرهنگى استان سمنان، قسمت

 

                                                             
1 - 

1371 صفا،
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شیخ عالء الدوله سمنانی از عرفای نامدار قرن هفتم است که متاسفانه کمتر به جایگاه این  

 .عارف و اندیشمند بزرگ پرداخته شده است

چشم به جهان گشود، پس از سن پانزده ، از توابع شهرستان سرخه وی، در روستای بیابانک

 چندی بعد، .سالگی به همراه عمویش، بیابانک سمنان را ترک و وارد درگاه شاه ایلخانی شد

 .درگاه سلطان ایلخانی را ترک و راهی دیار کویر و زادگاهش سمنان شد

خته وی در بین مردم استان سمنان به نام احمد بن محمد بن احمد البیابانکی سمنانی شنا

شد، از لحاظ مقام دینی به لقب رکن الدین و به جهت خدمات جوانی اش در دستگاه  می

 1.دیوانی، عالء الدوله لقب گرفته است

 

                                                             
 1371صفا،  - 1
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محققین و مورخین به واسطه ارشادش وی را شیخ و بعضی به مناسبت اصطالح رایج فرق 

الدوله و عده ای از نظر صوفیه او را شاه عالء الدوله و برخی به علت قدرت و ثروتش امی عالء

 .اند شخصیت خانوادگی وی را از ملوک سمنان شمرده

هجری قمری است. تحصیالت ابتدایی را در  754شیخ عالءالدوله سمنانی متولد ذیحجه سال 

مکتب خانه محلی بیابانک بوده است. تا سن پانزده سالگی که از علوم عقلی و نظمی چیزی 

خویش ملک جالل الدین، در دستگاه ارغوان خان وارد شد و  آموخته و آنگاه به همراه عموی

 .به تدریج مقرب درگاه شاه ایلخانی شد

سالگی تحصیالت عالی را آغاز کرد، ادبیات عرب را نزد سید اخفش، علم فقه را نزد  97در 

سید تاج الدین آموخت و استماع حدیث را از رکن الدین صاین و رشید ابن ابی القاسم کسب 

اجازه روایت گرفت، سیر و سلوک عرفانی عالء الدوله از کناره گیری خدمات دیوانی و انفاق و 

و تطهیر اموالش آغاز شد، چنانکه غالمان و کنیزان خود را آزاد ساخت و حقوقی را که از 

 .دیگران بر عهده وی بود ادا کرد و اموال خود را وقف نمود

ها بهره برداری کردن را به شیخ عالء  نوبت از حقابهتنظیم آبیاری شهر به شیوه استخری و به 

دهند. زیرا از آن زمان به بعد بود که دفتری به نام قانون میاه در  الدوله سمنانی نسبت می

سمنان بوجود آمد که اساس صاحبان سهام و حقابه برای هر استخر همه ساله در آن ثبت 

  شده است . می

مخانه وحدت، مناظر المحاظر للمناظر الحاضر، چهل : خ مهمترین آثار شیخ عبارتند از

 ...مجلس، مکاشفات، قواعد العقاید و

( و در شهرستان سرخه)روستایی در  آخرین سالهای عمر شیخ عالء الدوله در صوفی آباد

  .اند گذشت بنایی که آن را برج احرار نام نهاده

ران در اواخر قرن هفتم و اوایل یکی از مراکز مهم تجمع عارفان، دانشمندان و شاع بنااین 

قرن هشتم هجری قمری بوده و به علت اهمیت و احترامی که بزرگان و فرمانروایان این دوره 

 رفت.  گاه فکری آنان به شمار می برای عارف بزرگ سمنانی قائل بودند، قبله

www.takbook.com
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در تذکرۀالشعرای دولتشاه سمرقندی آمده است که خواجوی کرمانی شاعر معروف قرن 

ها در همین خانقاه به خدمت شیخ عالءالدوله سمنانی مشغول بوده  شتم هجری قمری ساله

 1اند. است و گردآوری دیوان اشعار عالءالدوله سمنانی را نیز به وی نسبت داده

 

 از این عارف بزرگ : یک دوبیتی

 به زین نبود که خاطری شاد کنی            اگر به طاعت آباد کنی خانهصد                     

   بهتر که هزار بنده آزاد کنی              گر بنده کنی ز لطف آزادی را                    

 : این گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است

پایگاه  ،پایگاه خبری تحلیلی استان نیوز، پایگاه خبری تحلیلی تعامل، پایگاه خبری بولتن 

پایگاه خبری تحلیلی سرخه و  وبسایت انجمن رسالت قلم سرخه، راک نیوزخبری تحلیلی 

 نیوز

                                                             
 1371 صفا، - 1

www.takbook.com

http://www.bultannews.com/fa/news/172129/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.taamolnews.ir/fa/news/55675/آرامگاه-شیخ-علاءالدوله-سمنانیعکس
http://ostannews.com/showpage.aspx?id=114938
http://raaknews.com/10173/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87/
http://raaknews.com/10173/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87/
http://raaknews.com/10173/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87/
http://sorkheh.net/?p=3787
http://sorkhehnews.net/morenews.php?id=531
http://sorkhehnews.net/morenews.php?id=531
http://sorkhehnews.net/morenews.php?id=531


16 
 

  قلعۀ بی دفاع -3

   اما هنوز هم باشکوه و زیباست. دیوارهایش فرو ریخته و ستونهایش در حال تخریب است

 شهرستان سرخه -قلعۀ جهان آباد 

 

می کردیم که چشمهایمان به یک بنای تاریخی افتاد. نام  سرخه اطراف  گشت و گذاری در

بنا را پرسیدم، گفتند : نامش قلعه ی جهان آباد است. بارها نامش راشنیده بودم اما تا بحال 

مات و مبهوت ماندیم. ساختمانی بزرگ با   تر که رفتیم ندیده بودم. نزدیک این بنا را

برجهای عظیم که البته برج سمت چپ کامالً تخریب شده و تنها برج سمت راست قلعه، 

  پابرجا بود که به نظر می رسید آن هم در حال تخریب است.
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کناره های  قبل از این که به دروازه قلعه برسیم از معبری عبور کردیم که خرده سفالهایی در

جاده ریخته شده بود و این به خاطر نزدیکی کارخانه سفال به این بنا می باشد.ظاهرا خاک 

درب ورودی قلعه ، با   های این منطقه برای تولید سفال بسیار مناسب است. پس از عبور از

 معبری که به صورت داالنی بود مواجه شدیم که به تاالر اصلی منتهی می شد و اطراف آن را

  هایی که به تاالر مرکزی راه داشتند. چندین اطاق فرا گرفته بود، اطاق

 

و سخت تحت تاثیر قرار گرفتیم.  از قسمتهای مختلف این بنا که دو طبقه بود دیدن کردیم

اما سوالی که دائماً ذهنم را درگیر کرده بود این بود که چرا تا بحال این بنای با ارزش، تعمیر 

خوشبختانه بعضی از بناهای تاریخی مهم سرخه از جمله آب انبار سرخه، و بازسازی نشده؟ 

مسجد چهل ستون و ... مرمت شده و از تخریب نجات یافته است.امیدوارم به زودی چاره ای 

 برای این بنای کم نظیر و زیبا هم اندیشدیده شود.

 

 : این گزارش در وبسایت خبری زیر منعکس شده است

 شهرستان سرخه تارنمای
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     مقبرۀ درویش محمود مزدقانی -9

 

مومن آباد )از توابع شهرستان   برای بازدید از مقبرۀ درویش محمود مزدقانی وارد روستای

تپه ای سرخه( شدیم. در انتهای منطقه مسکونی این روستا، بنای تاریخی بزرگی که گویا بر 

   بنا شده بود، خودنمایی می کرد.

 

متر و ساختمانش مربع شکل بود که در چهار طرف آن درگاه قرار  15ارتفاع ایوان در حدود  

داشت و معمارى آن بیشتر به دوران ایلخانى شبیه بود. درویش محمود یکی از عارفان قرن 

 هشتم و از پیروان شیخ عال الدوله سمنانی بوده است.

به علت وارستگی و کرامتی که داشته، مورد توجه و احترام مردم سمنان و نواحی آن بود او  

  1آباد نیز نامیده شده است. و به همین جهت، درویش مومن

                                                             
 1311زواری،  ب س -1
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 : این گزارش در وبسایت خبری زیر منعکس شده است

    نیوز سرخه 
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 نجات آثار باستانی در سرخه -5

انتقال فرهنگ  آثار و بناهای تاریخی به جای مانده از قرون گذشته، جایگاه با ارزشی در 

   آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. گذشتگان دارد. به همین دلیل حفظ 

طی سالهای گذشته تعدادی از آثار تاریخی  سرخه، همت مسئوالن خوشبختانه با پیگیری و

 از تخریب نجات یافته است.  مرمت شده و شاخص این شهر،

 

در تصویر باال، مرمت مسجد چهل ستون و آب انبار بزرگ سرخه را می بینید. تعداد دیگری 

ه تاریخی حاج حشمت اللشکر در مرکز شهر خان از آثار تاریخی نیز مرمت شده اند از جمله :

  سرخه، بقعه پیر غریب سرخه و ...

همچنان ادامه دارد و بیم آن می رود  اما نگرانی ها از تخریب خانه ها و سایر بناهای تاریخی

  به دست فراموشی سپرده شود. که آثار تاریخی

www.takbook.com
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می توان به  مرمت دارند که همواره نیاز به مراقبت و آثار تاریخی شهرستان سرخه از جمله

آباد، منزل حاج حشمت، آب انبار قدیمی،  مسجد چهل ستون، حمام بیرون دژ، قلعه جهان

سرخه، قلعه افتر، آرامگاه  محمد بن زید، امام زاده سید کاروانسرای السجرد، بقعه پیر غریب

اعالء الدوله و درویش محمد، یخچالهای در جنوب شهرسرخه و مجموعه باستانی روستای 

  بیابانک اشاره نمود.

 : این گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است

 سرخه نیوز،  بولتن نیوز
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 دکتر روحانی از دیروز تا امروز  -6

 

 

 (1291تولد : شهرستان سرخه )

 تحصیالت ابتدایی : شهرستان سرخه

 (1224تحصیالت حوزوی : حوزه علمیه صادقیه سمنان )از سال 

  (1295تحصیالت حوزوی : حوزه علمیه قم )از سال ادامه 

 (1292تحصیالت دانشگاهی به طور همزمان : دانشگاه تهران )از سال 

تحصیالت تکمیلی و دکترا : دانشگاه کلدونیان گالسکو انگلیس مدرک کارشناسی ارشد 

(M.Phil( در رشته حقوق عمومی و دانشنامه دکتری )Ph.D.در رشته حقوق اساسی ) 1 

 : ین گزارش در وبسایت خبری زیر منعکس شده استا

  بولتن نیوز

                                                             
 1331روحانی ،  - 1

www.takbook.com

http://www.sorkhehi.blogfa.com/post-154.aspx
http://www.sorkhehi.blogfa.com/post-154.aspx
http://tnews.ir/news/ACBA15913703.html
http://tnews.ir/news/ACBA15913703.html


23 
 

  چرخۀ ریاست جمهوری در ایران -7

گردش آزاد قدرت، از مهمترین ویژگی کشورهای دموکراتیک است. ایران نیز از جمله 

دائماً در حال گردش  به واسطۀ انتخابات، اسیشکشورهایی است که قدرت در نظام سی

از ابتدای انقالب تا به امروز، ایران هفت رئیس جمهور را به خود دیده است که هر   است.

کدام از آنها متولد شهر های مختلفی از ایران می باشند. تصویر زیر، محل تولد رئیس 

گشته  ه شکل موجی ظاهرجمهورهای ایران را به ترتیب انتخابشان نشان می دهد که ب

 این موج به شهرستان سرخه ختم شده است.  و

تصویر زیر این چرخه را نشان می دهد. حال فکر می کنید ادامۀ این چرخه به چه شکل 

سالها  و قرار است برای می باشد تصور می کنید مرکز این موج، استان سمنان آیا است؟

    رییس جمهور ها از این استان ظهور کنند؟

 

 : این گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است

 99تدبیر /  اصالح پرس
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   آیت اهلل مهدوی کنی روایتی جالب از ازدواج  -8

آیت اهلل محمد رضا مهدوی کنی، داماد مرحوم آیت اهلل شیخ زین العابدین سرخه ای از 

  بودند. علمای مطرح قبل از انقالب در تهران و کن 

 

 

آیت اهلل مهدوی کنی در خاطرات خود گفته بودند : من با صبیه مرحوم آیت اهلل  -1

کردم. شاید علت اصلی اش سابقه  حاج شیخ زین العابدین سرخه ای وصلت

 آشنایی و دوستی ایشان با پدرم بود، زیرا ایشان هم سفر حج پدرم بودند.

البته بنده یکی دو ساله بودم که پدرم به حج مشرف شدند و با مرحوم آقای 

سرخه ای که روحانی کاروان آنها بودند آشنا شدند و آشنایی آنها ادامه داشت تا 

سرخه ای به کن آمدند و امالکی در کن برای زراعت خریدند اینکه مرحوم آقای 

 و زندگی شان را بیشتر از آن راه تأمین می کردند.

باالخره ایشان کنی شده بودند و در منزل ما رفت وآمد داشتند و باالخره روی  

 همین آشنایی، ازدواج ما صورت گرفت.

گی طلبگی و روحانی همسرم تحمل شان خوب بود. چون روحانی زاده بودند، زند

را پذیرفته بودند و می دانستند که یک طلبه روحانی چگونه زندگی می کند. 

www.takbook.com
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البته با وضع زندگانی داخلی ما نیز آشنا بودند؛ چون در کن رفت و آمد داشتند 

 1و فرهنگ خانواده ما برای ایشان شناخته شده بود.

کنی نیز درباره نحوه آشنایی اش سرکار خانوم قدسیه سرخه ای، همسر آیت اهلل مهدوی  -9

که در آن سال پدرم با پدر آیت اهلل 1222با آیت اهلل مهدوی کنی گفته بودند: درست سال 

مهدوی به سفر حج رفتند و این سفر باب دوستی و مراودت شد و دعوت پدر آیت اهلل 

 مهدوی از پدرم به باغ کن موجب صمیمیت خانواده ها شد. بعد هم صحبت شد که یک

ساله بودم و با اینکه از این  11وصلتی انجام شود که البته من حق انتخاب نداشتم. آن روزها 

 وصلت ناراضی بودم ما را سر سفره عقد نشاندند.

، چه دعایی در حق ما کردند که ورق ”سید صادق لواسانی“من نمی دانم که عاقد، آیت اهلل 

در کنار آیت اهلل مهدوی کنی زندگی  سال عاشقانه و با محبت 05در زندگی من برگشت و 

 شیرینی را تجربه کردم.

هزار تومان بود اما برای من اینها ارزشی نداشت. اما امروزه جوان ها انگیزه ای  15مهریه من  

 9برای عشق ندارند و در هرجای زندگی که هستند قانع نیستند و لذت نمی برند.

 

 : ده استاین گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس ش

 اول نیوز، واضح، انصاف نیوز، آخرین نیوز، انقالب نیوز

 

 

 

                                                             
1 - 

1315، خواجه سروی
 

 1333رضایی،  - 2
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 پدران روسای جمهور ایران  -3

  شاید عالقه مند باشید پدران روسای جمهور را بیشتر بشناسید.

   نام، شغل و تصویر پدران روسای جمهور را مشاهده می نمائید. در تصویر زیر،

 

 : این گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است

 ، هشدار نیوزبولتن نیوز
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 دلسوزی های برادر رئیس جمهور -11

یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه : تنها برادر به برادر اطمینان دارد.این موضوع، نه تنها 

رمان نیز مشهود است. طی در زندگی شخصی ایرانیان، بلکه در فضای سیاسی و کالن کشو

دهه های اخیر شاهد آن بودیم که در عرصۀ سیاست و رسانه، همیشه در کنار رئیس 

 جمهوری، برادر رئیس جمهور هم حضور پر رنگی داشته است.

در تصویر زیر، گوشه ای از حضور دلسوزانه و موثر برادران رئیس جمهوری و مسئولین را 

 .مشاهده می نمایید

 
 

 : در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است این گزارش

 تابناک

www.takbook.com
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 رتبه بندی رئیس جمهوران دنیا بر اساس سن -11

 شد. 49آبان  92گزارش زیر، داغترین خبر مجلۀ اینترنتی برترینها در 

  جایگاه روحانی در فهرست سنی رهبران جهان

توسط وبالگ سرخه برای اولین بار در تاریخ، رتبه بندی رئیس جمهوران دنیا بر اساس سن، 

 ای ها انجام پذیرفت.

که کلیه اطالعات آن به صورت طاغت فرسا از وبسایت ویکیپدیا جمع  در این رتبه بندی

می  رئیس جمهور دارای جمهوری است و آنها تنها کشورهایی که نوع حکومتی آوری شده،

  باشند )بجز اسرائیل(، مورد بررسی قرار گرفته است.

که در آن نام کشورها، پرچم کشورها، نام رئیس جمهورها، تاریخ تولد و نتایج به دست آمده 

 سن آنها، نمایش داده شده است، به شرح زیرمی باشد:

 سال است. 72میانگین سنی رئیس جمهوران دنیا، 

سال سن،  29سال، پیر ترین و رئیس جمهور کره شمالی با  41رئیس جمهور زیمباوه با 

 ا می باشند.جوان ترین رئیس جمهور دنی

رئیس جمهوران، تونس، کوبا، کامرون و فلسطین به ترتیب، پیرترین رئیس جمهوران دنیا 

 پس از رئیس جمهور زیمباوه هستند.

همچنین رئیس جمهوران کوززو، لهستان، گرجستان و هندوراس، جوانترین رئیس جمهوران 

 دنیا پس از رئیس جمهور کره شمالی هستند.

سال سن، پنجاه و دومین رئیس جمهور دنیا از  71مهور ایران با دکتر روحانی ،رئیس ج

 لحاظ سن می باشد و چهار سال مسن تر از میانگین سنی رئیس جمهوران دنیاست.

 می باشد. نتایج این تحقیق، در شش جدول که در زیر ارائه شده است، قابل مشاهده

www.takbook.com
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    در رسانه ها :آدرس صفحه ی انتشار گزارش وبالگ سرخه ای ها 

 جردن نیوز  لحظه نیوز،  وبسایت خبری پیچک،  ،بهار نیوز   مجله اینترنتی برترینها،

www.takbook.com
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 خانۀ پدری روسای جمهور ایران -12

   شاید دیدن تصاویر خانۀ پدری روسای جمهور، برایتان جالب باشد.

آفتاب  و آسمان وآب، باغچه و سبزی  خانه هایی قدیمی که وجه اشتراکشان، حضور حوض و

 است.
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 امضاهایی که تاریخ ساز شدند -13

  در زیر برخی از امضاهایی که تاریخ کشور را تغییر دادند، مالحظه می نمایید :

 

 : این گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است

سایت خبری ،  سایت خبری نیویدار،  سایت خبری بی باک،  042پایگاه خبری تحلیل 

 صاحب خبر
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 ی تاریخی دکتر روحانی به زادگاهشسفرها -14

همین موضوع بهانه ای شد تا  استان سمنان هستیم. به در آستانۀ سفر دکتر روحانی 

   به زادگاهش سرخه، بپردازیم. بررسی سفرهای دکتر روحانی به

دکتر روحانی بارها به سرخه آمده و سخنرانی های بیاد ماندنی را در این شهر ایراد کرده 

، در حسینیه شهدای سرخه که 21خرداد سال  12ز این سخنرانی ها، در تاریخ یکی ا است.

  صورت گرفت . پدرش نیز حضور داشت،
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شخصیت  حسینیه شهدای سرخه ، عالوه بر دکتر روحانی، میزبان در طول تاریخ،

  چون آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )رئیس جمهور وقت( نیز بوده است. معروف دیگری های

در کتاب خاطراتش نوشته است : با اصرار دکتر حسن روحانی، با هلیکوپتر در سرخه هاشمی 

و با استقبال گرم و با شکوه مردم سرخه به مسجد شهر رفتیم. اکثریت مردم  فرود آمدیم

و در خیابان ها ماندند. امام جمعه خیرمقدم گفت و من صحبت کوتاهی   برایشان جا نبود

 کردم.

اخیر، دکتر روحانی سفرهای بیشتری را به سرخه داشته است. وبالگ اما طی چهار سال 

در قالب خبر پوشش  سعی نمود گزارشهای بروز و لحظه ای این سفرها را سرخه ای ها

    اکنون، نگاهی کوتاه به این سفرها داریم. دهد.

   گزارش اول :

روحانی به سوگ پدر  ، تیتر اول اکثر سایت های خبری این بود : حسن45دهم مهر ماه سال 

  نشست.

شنیدن این خبر کافی بود تا شهر سرخه درغم و اندوه فرو رود و مردم برای برگزاری مراسم 

 تشیع، آماده شوند.

صبح فردای همان روز، صدها نفر از مردم سرخه به همراه مسئولین کشوری و محلی، پیکر 

  ند.پدر دکتر روحانی را در وادی السالم شهر سرخه، تشیع کرد

غم بزرگ از دست دادن  دیدن پیکر پدر کافی بود تا بغض دکتر روحانی به یکباره بترکد و 

پدر در چهره اش نمایان شود. دکتر روحانی در آن زمان، عضو مجلس خبرگان رهبری و 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
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   گزارش دوم :

دکتر روحانی را به زادگاهش  آنقدر مهم بود که ارتقای بخش سرخه به شهرستان سرخه،

   و در جشن شهرستان شدن سرخه، شرکت نماید. بکشاند

ه بار دیگر دکتر روحانی به سرخه آمد و در این جشن ک ، روزی بود که41چهارم اسفند سال 

   در مصالی نماز جمعه این شهر برگزار شده بود، شرکت و سخنرانی نمود.
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      گزارش سوم :

 27بود که دکتر روحانی بار دیگر عزادار شد. مادر دکتر روحانی در سن  42روز سال آخرین 

سالگی درگذشت و مراسم تشیع پیکرش با حضور هزاران نفر از مردم، مسئولین و تعدادی از 

  وزارای دولت تدبیر و امید در وادی السالم سرخه برگزار گردید.
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ار به عنوان رئیس جمهور به سرخه آمد. پیکر این ب ،49دکتر روحانی در دوم فروردین سال 

مادر دکتر روحانی در کنار آرامگاه همسرش به خاک سپرده شد و برای همیشه، والدین دکتر 

  روحانی، همسایۀ دیوار به دیوار شدند.

در این مراسم گفته بود : از همه مردم بویژه جوانان عزیز کشورمان خواهش  دکتر روحانی

 مند هستند، قدر آنان را بدانند.  کنم، تا زمانی که از نعمت پدر و مادر بهره می
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عالوه بر این سفرها، دکتر روحانی چندین بار برای ادای احترام به آرامگاه والدین خود به  

 و پس از خواندن فاتحه بر مزار پدر و مادر، بالفاصله به تهران بازگشته است. سرخه آمده

 

 : این گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است

 انقالب نیوز
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  پررنگ ترین شهر ایران -15

 90مشهد تابلوی سبز رنگی را می بینید که روی آن نوشته شده سرخه  -در مسیر تهران 

.اما چرا روی یک تابلوی سبز نوشته شده است سرخه. این جمله لطیفه ای است که کیلومتر 

 در استان سمنان شایع بوده و در گذشته بصورت طنز به سرخه می گفتند: سبزه

 

به دلیل اینکه کوه های اطراف این شهر ،  اما چرا نام این شهر را سرخه نهادند. بنا به روایتی ،

   ن شهر می گفتند: سرخهبه ای 1سرخ رنگ بوده است

پس از انتخابات نیز به دلیل اینکه رنگ انتخاباتی دکتر روحانی که فرزند شهرستان سرخه 

  می گفتند: بنفشه    است بنفش بود به سرخه
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از طرفی سرخه بزرگترین تولید کننده ی گچ کشور و ایران نیز دومین تولید کننده ی گچ 

  : سفیدهدنیاست. پس می توان به سرخه گفت

 

رنگها اهمیتی ندارد. مهم این است که سرخه همیشه سرخه  سبز ، سرخ ، بنفش ، سفید و ...

 می ماند و سرخه ای ها نیز پاسدار خون سرخ شهدا.

 

 : این گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است

سایت خبری پارسی /  آنالینپایگاه خبری تحلیلی سپیدار /  پایگاه خبری بولتن نیوز

/  پایگاه خبری تحلیلی ناصرون /  پایگاه خبری تحلیلی تعامل /سایت خبری تی نیوز نیوز

سایت /  سایت خبری پیام میانه/  پایگاه خبری تحلیلی انقالب نیوز/  سایت خبری هات خبر

  مجله اینترنتی جوان ایرانی/  نجمن رسالت قلم سرخها
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  سنگ قبرها در گذر زمان -16

اند؛ بر روی یا باالی  سنگ قبر، سنگی است که آن را برای یادبود کسانی که درگذشته 

گذارند اما در  می  ایران سنگ قبر را به فرم خوابیده بر روی گورگذارند. در  می  گور

 کشورهای غربی ، سنگ قبر به فرم ایستاده باالی گور جای دارد.

جنس، نوع و شکل سنگ قبرها در گذر زمان تغییر کرده است. تصویر زیر، نمایی هوایی 

(google earth از آرامستان شهر سرخه می باشد. اگر بیشتر دقت ک )،سمت راست   نید

( قرار دارد که جنسشان شبیه به سفال و 1215تصویر، سنگ قبرهای قدیمی تر )تا سال 

موزائیک است و زرد رنگ می باشند. قسمت میانی تصویر ، سنگ قبرها ، سفید رنگ و از 

( . همچنین سمت چپ تصویر که قبرهای جدیدتر قرار 1225جنس مرمر می باشد )تا سال 

رها ، سیاه رنگ و از جنس گرانیت می باشد و در اکثر این سنگ قبرها، دارد ، سنگ قب

 تصویر صاحب مقبره، حک شده است.

سنگ های سیاه و سفید منتظر ما هستند و اما برای ما چه رنگ و نوع و شکلی از سنگ قبر 

 انتخاب خواهند کرد.
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 : این گزارش در وبسایت های خبری زیر منعکس شده است

سایت خبری تی /  042پایگاه خبری تحلیلی /  سایت خبری بی باک/  سایت خبری تابناک

مجله اینترنتی جوان /  سایت خبری گلبانگ/  ینسایت خبری اقتصاد ایران آنال/  نیوز

پایگاه خبری بولتن /  سایت خبری سپیدار آنالین/  سایت خبری تبیان نیوز/  ایرانی

سایت خبری هات  / سایت خبری تحلیلی مرصاد/  سایت خبری فردا نیوز / نیوز

پایگاه اطالع رسانی / سایت خبری شمال خبر / سامانه اطالع رسانی تهران پرس  / خبر

پایگاه خبری / پایگاه جامع خبری تحلیلی استان نیوز/  سایت خبری روزگار نو/   کلمه

پایگاه /  پایگاه خبری تحلیلی تعامل/ پایگاه خبری تحلیلی تهرانشهر/  تحلیلی راک نیوز

 خبری تحلیلی دی پرس
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 دلیل نامگذاری حشمتیۀ تهران -17

تهران، فردی به نام حاج حشمت پیوندی مامور می شود تا  دربا بروز آشوب  در دوران قاجار،

  اوضاع را آرام کند. در آن زمان حاج حشمت، حکومت سمنان را بر عهده داشت.

این ماموریت، حاج حشمت به همراه نیروهای خود به طرف تهران حرکت کرد و تا  با صدور

   د.در تهران مان برقراری امنیت کامل در پایتخت، چند ماهی را

به پاس زحمات این فرماندۀ الیق، شمشیر مرصعی  پس از بازگشت آرامش به پایتخت،

  برایش می فرستند و لقب حشمت الشکر را به او می دهند. را

 1نامند.  از آن پس در تهران، محل استقرار نیروهای حاج حشمت را حشمتیه می 

 

 : این گزارش در وبسایت خبری زیر منعکس شده است

 سرخه نیوز
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 زبان سرخه ای، در مبارزه، در مذاکره -18

مردم به این شایعه که ))حسین فریدون برادر رئیس جمهور، در طول مذاکرات با استفاده از 

  نشان دادند.ای با تهران در ارتباط بوده است((، واکنش های زیادی  زبان سرخه

   اما این اولین باری نبود که زبان سرخه ای بر سر زبانها افتاده است. 

در طول دوران هشت سال دفاع مقدس نیز مردم از زبان سرخه ای، روایت های زیادی را 

و در کنار  از اهالی سرخه بودند بسیاری از بیسیمچیان زمان جنگ، شنیده بودند. چرا که

پرداختند و دشمن نیز به رغم  بدل کردن پیام آنها با فرماندهان دیگر میفرماندهان، به رد و 

چرا که  شد، گشایی نمی خاص این گویش، موفق به رمز  شنود مکالمات آنها، به دلیل ویژگی

 1 کشف رمز مکالمه آنان تقریبا محال بود.

خوش  بسیار گویش سرخه ای دارای قواعد خاص و بسیار پیچیده است. اگرچه این گویش

آهنگ به نظر می رسد اما یاد گرفتن و درک آن بسیار سخت است. مردم سرخه حتی در 

گنجشک )مارگیژ(،  به اسم گذاری نیز از لغات پیچیده ای استفاده می نمایند. به عنوان مثال

    و به خربزه )کلک( می گویند. به مرغ )کرگیک(
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 !هر آنچه که در مورد دکتر روحانی نمی دانستید  -19

بعد از خواندن کتاب خاطرات دکتر روحانی، متوجه می شوید که خیلی از موضوعات را در 

  مورد ایشان نمی دانستید.

آیا می دانستید مادر بزرگ پدری دکتر روحانی صاحب مکتب خانه بوده و به دختران و زنان 

 آموخته است؟سرخه ای سواد می 

آیا می دانستید مادر دکتر روحانی بدون وضو به دکتر روحانی شیر نمی داده و هنگام شیر 

 دادن سوره ی انا انزلنا را تالوت می کرده است؟

 آیا می دانستید دکتر روحانی از پنج سالگی گوسفندان را به چرا می برده است؟

ش را یکسال زودتر به مدرسه فرستاد و فرزند  با اصرار آیا می دانستید پدر دکتر روحانی

 مسئوالن مدرسه او را بارها به خانه فرستاده اند؟

آیا می دانستید دکتر روحانی به دلیل نرسیدن به سن قانونی کالس اول را بصورت مستمع 

آزاد گذرانده و با اینکه معلم هیچ تکلیفی به او نداده بود اما در آزمون شرکت کرد و قبول 

 شد؟

دانستید دکتر روحانی در هشت سالگی به همراه خانواده اش به عراق سفر کرده و در  آیا می

خزینه ای در نجف سر خورده و غرق شده است و اگر دیگران متوجه ی فریادهای او نمی 

 شدند او نجات پیدا نمی کرد؟

رش اسباب بازی فروشی گذر کرده و به پد آیا می دانستید او در این سفر از یک مغازه ی 

اصرار کرده که یک اتوبوس اسباب بازی برایش بخرد اما پدرش قبول نکرد. او پدرش را 

تهدید کرده اگر نخرد همینجا می ماند. پدرش هم گفته بمان و او را تنها گذاشته. او بعد از 

 چند ساعت با گریه و ترس به هتل بازگشته است؟

www.takbook.com

http://sorkhehi.blogfa.com/page/1367


47 
 

روحانی مخارج تحصیل او از محل پس آیا می دانستید عالرغم وضع مالی خوب خانواده دکتر 

کار کردن در تابستان بدست می آورده تامین میشده و این موضوع همیشه با  اندازی که با 

 اعتراض مادر روحانی به پدرش همراه بوده است؟

 آیا می دانستید دکتر روحانی شاگرد اول و پیش نماز مدرسه اش بوده است؟

نه سالگی از پدرش خواسته تا او را برای خواندن نماز آیا می دانستید دکتر روحانی در سن 

 شب بیدار کند؟

آیا می دانستید دکتر روحانی در نه سالگی قرآن را بدون غلط می خوانده و پدرش از فضالی 

 سرخه می خواسته او را امتحان کنند؟

آیا می دانستید شیخ زین العابدین نطنزی سرخه ای استاد دکتر روحانی و یکی از 

وبترین افراد دوران کودکی دکتر روحانی بوده است. چرا که او زندگی بسیار ساده ای محب

داشته و برای مداحی و تعلیم مقید به گرفتن پول نبوده و مخارجش را از طریق تعمیر ساعت 

 می گذرانده است؟

آیا می دانستید دکتر روحانی از هفت سالگی مکبر نماز جماعت در سرخه بوده و همیشه ده 

 قیقه زودتر از برگزاری نماز در مساجد سرخه حضور داشته است؟د

آیا می دانستید همیشه خانواده دکتر روحانی در مناسبتها میزبان علما از شهر های مختلف 

 بوده است؟

 آیت ا... بروجردی در سرخه بوده است؟ ۀدانستید پدر دکتر روحانی نمایند آیا می

کودکی دکتر روحانی در شهر سرخه بود که ما از کتاب این مطالب بخشی از اتفاقات دوران 

خاطرات دکتر روحانی استخراج کردیم و در قالب آیا می دانستید آوردیم. پیشنهاد میشود 

حتی این کتاب قابلیت  این کتاب را خریداری کرده و بطور کامل مطالعه نمایید. به اعتقاد ما

 نی را نیز دارد.تبدیل شدن به فیلمنامه و ساخت فیلم دکتر روحا
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 افعال متناقض در زبان سرخه ای -21

اگر تمایل دارید انواع و اقسام تناقض ها و استثناعات را در یک زبان بیابید، ما زبان سرخه ای 

وقتی در حال مطالعۀ زبان سرخه ای هستید باید خود را برای   را به شما پیشنهاد می کنیم.

  مشروط آماده کنید.مواجهه با دریایی از افعال متناقض و 

  درزیر نمونه ای از افعال جابجا و متناقض را در گویش سرخه ای آورده ایم.
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 ؟ چگونه استگویش مردم سرزمین رئیس جمهور  -21

می گویند و دارای لغات بسیار دشواری « سورجانه»سرخه دارای زبانی خاص است که به آن 

اند  ان پهلوی قدیم یا زبان پارسیان دانستهاست که بعضی از ادیبان فارسی آن را مربوط به زب

سال دفاع مقدس از اهالی سرخه  2و در پیچیدگی این زبان همین بس که غالب بیسیمچیان 

 بودند چرا که کشف رمز مکالمه آنان تقریبا محال است.

  در زیر نمونه ای از افعال مورد استفاده در گویش سرخه ای آورده شده است.
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 : وبسایت های خبری زیر منعکس شده استاین گزارش در 

  انجمن رسالت قلم سرخه ،پایگاه خبری تحلیلی انقالب نیوز
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  مجموعه اصطالحات سرخه ای گردآوری شده در وبالگ سرخه ای ها -22

کتابهای مختلفی در مورد اصطالحات و ضرب المثل های سرخه ای منتشر شده است اما ما 

در طی شش سال، بصورت جداگانه به جمع آوری اصطالحات و واژگان خاص سرخه ای 

 تقدیم می گردد.پرداخته ایم که در ذیل 

 دعاهای سرخه ای -22-1

یک نون  (elahi I noon hindeo hazar vegi)  االهی که ای نون هینده و هازار وگی

 .(بادپر برکت  ات زندگی ) بگذاری و هزار تا برداری

 dast khak ke tara roozio rushenai)داست خاک که تا را روزی و روشنایی بابو 

babu)  (بادپر برکت  ات زندگی ) روزی شوددست به خاک زنی و برایت. 

 باشد.خانه ات همیشه به سالمتی باز  بدر (barik via bu)باریک ویا بو 

 د.رحمت کن راخدا پدرت  (buubeyk biamoorze)بوبیک بیامورزه 

و  شودروشن  و اقبالت بخت ۀستار (ta estareyk rushan bu)تا استاریک روشن بابو 

 شوی.خوشبخت 

 جانم.دردت به  (tab ala moon jan)تا باال مون جان 

 .خانه ات آباد باد (ta khane avedan)تا خانه آودان 

 و قیافه ات. فدای شکل (ta sakht ra bamir)تا ساخت را بامیر 

 .دورت بگردم (ta douri)تا دوری 

 .خیر ببینی (kheyr bavin)خیر باوین 
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ت یخدا شوهر و بچه ها (kuda ta shooik tara niadare)تا را نیاداره  خودا تا شوویک

 دارد.ت نگه یبرا را

 .(شویدامادت کنیم )داماد  (zama kerim) زاما کریم

 .(بروی)به زیارت  شویزائر  (zuvvar babu)زووار بابو 

 شود.هزار بال ازت دور  (hazar bala ta pe door)هازار باال تاپه دور 

 همره راهت شود.هزار صلوات  (hazar selevat ta hoomrah)هازار صلوات تا هومراه 

 

 تشبیهات  -22-2

 آدم بسیار شل و ول و تنبل )مثل حشره ی کنه ( ( : lase keneالسه کنه )

) چشمهایی مثل  کسی که بسیار زل می زند( : doozdan chashدوزدان چاش ) 

 چشمهای دزدها(

 (شلنگمثل و الغر )( : آدم بلند قد eshlangاشلنگ )

 (مثل رودهو بدقواره ) بلند قد  ( :deraze rooehدرازه رووه ) 

 )مثل خرس( ( : آدم تنبل و تن پرورtanbale kharsتانبل خرس )

 )مثل کالغ( بی دندان  ( :bi dennan kalachبی دننان کاالچ )

 (مثل مرغ) فردی با ظاهر نامرتب( : bujene kergikبوجنه کرگیک ) 

 (مثل کدوو بی مو ) : کچل (nana kadooنانا کادو )
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مرض گری به  که بزی )مثل دارد (: کسی که ظاهر نامرتب و کثیفیgaran bozگرن بز )

 دچار شده است(

 (مثل گرگ) ( : آدم بسیار زرنگ و فرصت طلبvarg veriوارگ وری )

خاک و مثل ) فردی که گرد و خاکی شده است : (khakoo khooseخاک و خوسه )

 خاشاک(

 (مثل شتر) کینه ای  : ( eshtor kineاشتر کینه ) 

 (پوسیده)مثل هر چیز  آدم ضعیف و سست  : ( bepusa)  بپوسا 

 )مثل دندانهای گراز( آدمی با دندانهای بزرگ : ( balak dennan ) باالک دننان

 (بته های خاردار ) مثلانسانی با موهای نا مرتب  : ( jatجات ) 

 ) مثل نخود سیاه( به درد نخور : ( kure nakhuکور ناخو ) 

    (مثل شیر) ( : سفیدesbi shat) اسبی شت

   برف(مثل سفید )( : esbi var اسبی وار ) 

 )مثل زرد چوبه ( ( : زرد zarde jooehجووه )   زارده

 )مثل میوه ی به(( : زرد  zarde enbiزارده انبی ) 

 )آاللهگل (مثل  ( : زرد zarde alaleزارده آالله ) 

 (مثل ذغالسیاه ) ( : sia ezghalسیاه اذغال ) 

 (مثل ذغالسیاه )( : ezghal koonehاذغال کونه )
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 (مثل ماهی تاوه) سیاه ( : sia taveh) سیا تاوه

 (مثل گیاهان)سبز ( : souze khasilسوز خوصیل ) 

 (مثل گیاهان)سبز ( : souze moordسوز مورد ) 

  (مثل خون)سرخ ( :  soorkhe khoonسورخ خون ) 

 ی(کبود)مثل  ( :نیلی و ارغوانیkau nilکاو نیل ) 

 ( : هر چیز بسیار تلخtale kaloosتال کالوس ) 

 (مثل زهر) بسیار تلخ  ( :zahre halahelزاهره هالهل ) 

 ( : هر چیز بسیار ترش toorshe zoppinتورش زوپپین )

 ( : هر چیز بسیار شورshoore zooleشور زوله )

  (مثل عسل)شیرین ( :  ghande asalاند عاسل )ق

 (دنبه ی برشته شدهمثل ) چرب( : charban jizdikچاربن جیزدیک ) 

 

 حاالت انسان -22-3

 ( : اشکasruآسرو )

 ( : سکسکهeskooeاسکوه )

 ( : عطسهeshnushاشنوش )

 ( : اخمboofreبوفره )
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 : گریه (boormeبورمه )

 ( : گرسنهvashandواشاند )

 ( : تشنهtashandتاشتند )

 ( : خنده یواشکیtir tirتیر تیر )

 ( : خواب آلودkhavejanجن )ه خاو

 ( : خندهkhuehخووه )

 ( : خارشkavashش )وَکَ

 ( : گلو خارش داردvakhirendeواخیرنده )

 ( : سرفهkol kolل )ل کُکُ

 ( : لبخندnishkنیشک )

 ( : دویدنbettatanبتتاتان )

 : گرفتگی گوش (vao valangوا و واالنگ )

 ( : تعجبvirویر )

 ( : خستهhalakهاالک )

 ( : خمیازهhale vileهاله ویله )
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 بستگان -22-4

 : پدر (buba - peبوبا ، په )

 : مادر (mama - mani - maماما ، مانی ، ما )

 : برادر بزرگتر از خود (dada - dadeykدادا ، دادیک )

 از خود : برادر کوچکتر (berey - bereykبری ، بریک )

 ( : خواهر بزرگتر از خودduduدودو )

 : خواهر کوچکتر از خود (khak - khakiخاک ، خاکی )

 ( : پدر بزرگmasin buba-masin bubeykماسین بوبا ، ماسین بوبیک )

 : مادر بزرگ (neneنه نه )

 : عمو (amiعامی )

 : زن عمو (ami zhakعامی ژک )

 : دایی (khaliخالی )

 : زن دایی (khali zhakخالی ژک )

 : عمه (ammeعامه )

 : خاله (haleهاله )

 : شوهر (shuشو )

 ( : همسر )خانوم(zhak - zhikkiژک ، ژیکی )
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 : برادر زاده (berarzaبرارزا )

 : خواهر زاده (khakerzaخاکرزا )

 : داماد (zamaزاما )

 : عروس (vey - veykوی ، ویک )

 : پدر شوهر (shu peشو په )

 : مادر شوهر (shu maشو ما )

 : پدر زن (zhak peژک په )

 ( : مادر زنzhak maژک ما )

 : جاری (yerیر )

 : مرد (merdiمردی )

  : زن (zhikkiژیکی )

 : پسر (leyziلیزی )

 : دختر (dukkeyدوکی )

 : پسر )فرزند( (purپور )

 : دختر )فرزند( (dutدوت )
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 منازل قدیمی  قسمت های مختلف -22-5

 منزل ( :seraسرا )

 ( : دیوارdezarدزار )

 ( : داالن ورودیballenبالن )

 ( : اتاقdarinدارین )

 پذیرایی -( : اتاق بزرگ sedarinسه دارین )

( : گنجه ی کوچک در قسمت پایین دیوار اتاق برای نگهداری وسایل که duleyدولی )

 دارای درب بوده است.

جلوی آن آویزان بوده و وسایل منزل را  ( : طافچه ی بزرگ که پرده ایta barneتا بارنه )

 در آنجا نگهداری می کردند.

 ( : طاقچه باالی سردر اتاقrafراف )

 ( : طاقچهteyتی )

 ( : لوالی دربkoare barکوار بار )

 ( : قفل درب وروی که دارای کلید چوبی )چویین اوره( بوده است.koolenکولن )

 ( : تنور keleکله )

محلی در آشپزخانه یا بیرون از خانه که با گل و سنگ ساخته می شده و ( : kelyanکلیان )

 روی آن غذا می پختند.

 ( : ناودانnalenjanنالنجان )
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( : اتاقکی کوچک باالی راهرو که به دلیل خنک بودن ، محل نگهداری lao havaالو هاوا )

 میوجات و ... بوده است.

 کاهدان -حیاط برای ذخیره کاه ( : اتاقکی در گوشه ی vashchianواشچیان )

( : برای گرم کردت اتاق چاله ای در وسط اتاق وجود داشت koorsi chalikکرسی چالیک )

 که در فصل سرما ، آتش در آن می ریختند.

 ( : حوضkhootخوت )

 ( : النه مرغ خانگیkonnaکونا )

 باغچه -( : باغ baghchiباغچی )

 ( : دستشوییaorizآوریز )

 ( : آشپزخانهmootbakhموطباخ )

 ( : حمامgarmaگارما )

 ( : دستشوییpashiپشی )

 ( : زیر زمینzhirkandeژیرکانده )

 ( : جوبی که آب روان کوچه را به داخل منزل هدایت می کرد.goongaگونگا )

 اسامی حیوانات -22-6

 ( : اسبasm - asmikآسمیک ) –آسم  

 ( : سگ esbaاسبا )
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 ( : شتر eshtorاشتر )

 ( : بزboochi - boochikبوچیک ) –بوچی  

 ( : سوسمار آدم خوارbooze safeykبوزه سافیک )

 ( : پروانهparparikپرپریک )

 ( : خروس talaتاال )

 ( : جوجه تیغیtashiتاشی )

 ( : جوجه jooshkeykجوشکیک )

 ( : زنبور dennanehدننانه )

 ( : نوعی حشره ی سخت پوستkarhavajhikکارهاواژیک )

 ( : مرغ kergikکرگیک )

 ( : حشره ی سخت پوست سیاه رنگ kazdoolehکزدوله )

 ( : کبوتر kootarکوتر )

 ( : جغدkurkujangکورکوجنگ )

 ( : کالغ kalachکاالچ )

 ( : گوسفندgusbanگوسبان )

 ( : گنجشک margijhمارگیژ )

 ( : مگس maghasماقس )
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 ( : مورچه mooleh - shemoolehشموله ) –موله 

 ( : گربه naziنازی )

 ( : گرگvargوارگ )

 و کنایه هااصطالحات  -22-7

   ( : گرفتار شده ایمche kari ham pe bekateyچه کاری هم په بکاتی )

   ( : اسرافharamo harashtحارامو هارشت )

از کار  نا تندرست و - ( : تکه کالم پیر زن هاa ke khak bessariآ که خاک به ساری )

 افتاده شده ام.

 ( : کار دشواری انجام نداده ایkooh bekundatکوندت؟ )کوه ب

 ( : سر به سرم می گذاردsar moon sar hindendeسار مون سار هیندنده )

بی اعتنا است و کار خودش  ( :hushtan kalle kar hakendeهوشتان کاله کار هاکنده )

 را می کند.

 سر رفته است. ( : حوصله امhuseleye dal sar shooحوصله ی دل سار شو )

 ( : بیش از حد به او توجه می کند.sar joo dendeسار جو دنده )

 انسان شاداب می شود. ( : باعث می شودadim ruh var perrendeآدیم روح ور پرنده )

 ( : روحیه آدم از دست می رودadim yakh masendeآدیم یاخ ماسنده )

 به هیچ عنوان -( : اصال aslandarاصلندر )
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 ( : دروغduruo dubangو و دوبنگ )دوورو

 ( : به دشواریjabrikiجبریکی )

 ( : رها کردre bedaرا بدا ) 

 ( : من بلد نیستم. از این کارها نمی کنم.a bola niآ بالد نی )

 ( : دوبارهemenامن )

 ( : ترسیدمdal panrejhaدل پانریژا )

 ( : خیلی کوچکee alushای آلوش ) 

 ( : افتادoorib katاوریب کات )

 له کردن -( : زدن valardولرد )

 ( : نشگونpichilikپیچیلیک )

 ( : تلنگرnatirikناتیریک )

 ( : از آدم ایراد می گیرند.adim sarkub kennanآدیم سارکوب کنن )

 ( : به درد آدم نمی خورد.chi bibi andeچی بیبی آندا؟ ) 

 ( : به سختی چیزی را جابجا کردنkhar kharخر خر )

 ( : به سختی چیزی را جابجا کردنlakh lakhلخ لخ )

 ( : کارها را دیر انجام دادنnas nasنس نس )

 ( : کج و کوله راه رفتنtau tauتاو تاو ) 
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 ( : بی قراری نکن و ساکت باش.tam bajanتام باجن )

( : می ترسیده و روحیه خود را از دست hushtan bakht medeyهوشتان باخت مدی )

 .می داده

 ( : انشا اهلل به خوبی و خوشیbeyyare babuبییاره بابو )

 ( : خودش را به کوچه ی علی چپ زده.hushtan hassateyهوشتان هاسساتی )

 پلوغ  ( : شلوغya be yaیا به یا ) 

 ( : از بسzabriزابری )

 ( : خون لخته می شود.khoon dumarendeخون دومررنده )

 ( : محکمghamقام )

 ( : ساده لوحbadookبادوک )

 ( : همیشه ناالن هستند.jin chi mooreجین چی موره )

 ( : در قسمت پایینpainnanپایین نان )

 ( : وزنم زیاد شده است.dim beshisht) دیم بشیشت

( : آب رنگرزی )وقتی آب برای خوردن بسیار داغ است از این تشبیه استفاده ataleآتاله )

 می شود(

 ( : آتش می بارد ، هوا بسیار گرم است.atash varendehآتش وارنده )

( : اشک دور چشمانش حلقه asru ju chash gardamegitآسرو جو چاش گردامگیت )

 می زد.
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 از جمع گریزان است. ( : آدم ندیده ، کسی کهadam nadiآدام نادی )

 ( : آدم یخ می زند ، هوا بسیار سرد است.adim turendehآدیم تورنده )

 ( : به کسی که صدای کلفت و بم دارد گفته می شود.baghoore sedaصدا )باقوره 

 ( : به کسی که به سن بلوغ رسیده است گفته می شود.beghooreyبقوری )

 ( : دراز شدن پا ، انجام کار سخت و فراغت از دغدغه.pa deraz habooanپا دراز هابوان )

کاله می شود؟ یعنی به دردت نمی خوره  ( : برایتta ra kula boonde) تارا کوال بونده ؟

 و ارزشی ندارد.

 ( : بیش از حد توجه می کند. ta va shoondeتا وا شونده )

 ( : الغر و نحیفsikkaسیککا )

بسیار سر  -: از صورتش خون می چکد  (dim khoon chakendeدیم خون چاکنده )

 حال و رو به راه است.

 ( : ترشحseskeسسکه )

 ( : دائم و همیشهdoodarدودار )

 ( : زکیzakauwزکاو )

 از خداشان است. -( : خیلی دوست دارند chash enjen nanچاش انجن نن )

 ( : ژولیده و نامرتبnajhganناژگن )

 بی قراری می کند. -( : بهانه می آورد saz gindeساز گینده )
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 ( : حالش خوب نیست.saz niساز نی )

 نوبت ما که می رسد قحطی می آید.( : koorch genendeکورچ گننده )

 ( : با تمامی مشکالت ، سرخوشی و خوش گذرانی کردن.beyyareبیاره )

 بسیار تو دار است. -( : پنهان کاری می کند mian vakendeمیان وا کنده )

 ( : متوجه نمی شود.hoosh nakuendeهوش ناکو انده )

بسیار  -گردنش دارد پاره می شود ( : gardanik dare visendeگاردانیک داره ویسنده )

 الغر است.

 در می آورد.  ( : شورش راvishir vakendeویشیر واکنده )

 ( : بسیار جدی است و نمی توان بی توجه بود.embar kariyeامبار کاریه )

 مشکالتش زیاد است. -( : برایش می بارد joo ra varendeجو را وارنده )

 : خداوند تو را زمین گیر نکند.( bekkate nakereبکاته ناکره )

 بد می شود. -( : ممکن است سوء تفاهم ایجاد شود pis genendeپیس گننده )

 ( : آره ارواح مادرتmama raماما را )

 ( : وارسی و جستجوhachi vachiهاچی واچی )

 ( : ریخت و پاشpaooshanپاووشان )

 ( : هوا ریختنhappashهاپپاش )

 ( : حرف مفت نزن.jafang natashaجفنگ ناتاشا )
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 ( : دست و پاگیرdaste bannamداسته باننام )

 ( : کسی که گاهی خیلی تحویلت می گیرد و گاهی اصال نه.gagir) گاگیر

 کارت را انجام نمی دهم. -( : لحاف روی سرم بکش la moon sar vanال مون سار وان )

( : خوش به hooshtereyki hooshtande hakendeهوشتریکی هوشتانده هاکنده )

 خودش بد می کند.

 ( : ورشکست شده است.joo bar khare vabooyجو بار خاره وابوی )

 ( : دیگه خیلی هوایت را داشته ام.embar ta ezzat bedardemامبار تا عزت بداردم )

 ( : دونه به دونهee bi biای بی بی ) 

 بعید -( : سخت jefaجفا )

 سیلی بزن. -کن  ( : روشنdegharsanدقارسن )

 ( : خیلی وقت است که به خواب رفته.haft chash khao dareهافت چاش خاو داره )

 ( : بیانداز دورmeydan vanمیدان وان )

 ( : صدای خورد شدن.khart khartخرت خرت )

 ( : ریزش شدیدshar sharشرشر )

 ( : چاق و شکموpize ferakhپیزه فراخ )

 ( : باران به شدت می بارد.har doo dasti dare varende)هار دو داستی داره وارنده 
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( : خیلی صمیمی la ee beytanan pasht mevanchanال ایبیتانان پاشت مواند چان )

 بودند.

 ( : وحشت می کنم.dale tark binدَلِ ترک بین )

 ، بی ارزش. ( : خالیtuseykiتوسیکی )

برایش نوروز شده است.از شرایط به ( : joo ra nauroo bebooyجو را ناوروو ببوی )

 راضی است. وجود آمده بسیار

 شده ام ، نا تندرست شده ام. ( : چه است کهchiche bebishtچیچه ببیشت )

 ( : خبری نیست.chi kuja dabooyچی کوجا دابو )

 ( : خاک عالم بر سرم ، دلسوزی برای کودکان.khakallamخاک عالالم )

 ( : خون آدم به جوش می آید.khun koolendeخون کولنده )

 ( : آدم چاق و پرخور.khikche panirخیکچه پانیر )

( : دستش را زیر سرش dast jhire sar kere bakhooseداست ژیر سار کره باخوسه )

 بگذارد و بخوابد، خیالش راحت است و کارها را انجام داده است.

ن دم ، بازی در آوردن و گوش نکردن به ( : بلند کردdoom javar gitanدوم جورگیتان )

 حرف دیگران .

 ( : مانند گندمی که سرخ شده است بشوی ، نوعی نفرین.den babuدن بابو )

 ( : رک و بی پرده سخن گفتن.rut rutروت روت )
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( : zoobanik babooran taye pa pine keزوبانیک بابورن تایه پاییک پینه که )

کف پایت پینه بزن.در گذشته این اصالح را به تازه عروسان می  زبانت را ببران و آن را به

گفتند به این معنی که پس از رفتن به خانه بخت ، با شوهرت سازگاری داشته باش و شکوه 

 نکن.

( : گل زمین را می خوری ، وقتی انسان بسیار گشنه zam gal joonendaجونندا ) زم گل

 است این اصالح بکار برده می شود.

 ( : آدم زود رنج و حساس.zik zikiزیکزیکی )

( : اگر به چشمانش soorme dookere shirin boondeسورمه دوکره ، شیرین بونده )

سرمه بزند زیبا می شود . این اصطالح درهنگام پیشنهاد به پسرها در مورد ازدواج با 

 برده می شود. دوشیزگان به کار

 نوعی نفرین. ند ،( : بسوزsookhte baboonسوخته بابون )

 ( : از قسط ، از روی عمد.ghasitiraقاسیطی را )

 ( : فلج شوی ، نوعی نفرین.kujili babuکوجیلی بابو )

 ( : غذای کال و نارس.kale kavasکاله کاوس )

( : مثل گل می شوی،بهبود می یابی.معموال در gool veri boondaگول وری بوندا )

 ه می شود.هنگام عیادت از بیمار بکار برد

( : پشتم را بخواران، من را رها کن که کارت را mun pash bakashمون پاشت باکاش )

 انجام نخواهم داد.

( : خدیجه نمیرد و namare khadije  ، bavine darajeناماره خادیجه ، باوینه داراجه )

 درجه ات را ببیند ، به کسی که ادعای زیادی دارد گفته می شود.
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 ، خدای ناکرده. ( : زبانم اللhaft kuh darmianیان )هافت کوه دارم

 ( : خودت را به پزشک برای معاینه نشان بده.hamaranهامارن )

( : hooj neneyk den ham jib mekardeyهوژ ننیک ، دن هم جیب مکاردی )

 آجیل می ریخته) نان و نمک همدیگر را خورده ایم (  مادربزرگت در جیب ما

 یه کرد.گر  ( :bejaبجا )

 حواست به من باشد. -من را نگاه کن  -( : بگیر hagiهگی )

 ( : به دلم نمی نشیند.dal doa naboondeدَل دوو اَ نابونده )

 ( : به دلم نمی نشیند.dal ver nagindeدَل ور ناگینده )

 ( : به دل می نشیند.tan sinendeتان سیننده )

 ( : از صمیم قلب.dali daliدَلی دَلی )

 ( : فیس و افادهarmanoo mooradانو موراد )آرم

 شنا کن -( : تنت را به آب بزن au dookhoosanآو دوخوسن )

 ( : خانه ی مادرزنchale barikچاله باریک )

 خارج شدن سریع آب -( : زار زار گریه کردن ghar gharقار قار )

 ( : زرنگkaveynکاوین )

 ( : زرنگdelavarدالور )

 سر بزنیم. -( : به خانه اش برویم pa doa kerimپا دوو اَ کریم )
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 خواب از سرم پرید. -( : خوابم عقب رفت khao pash shooخاو پش شو )

 ( : فراموش کردی.engar kardatانگار کاردت )

 چیزی که منظور توست به درد نمی خورد. -( : به شکمم بمال pize malanپیزه مالن )

 و ظالم. ( : پر روsar tarashسار تاراش )

 ( : به کسی که چیزی نمی خورد می گویند.zeydزید )

 ( : الغر و نحیفkhooshkijخوشکیج )

 ( : لک . سالک روی صورتdajaneدَجنه )

 کلکش را بکن. -( : کلکش را پاره کن kalak bavisanکالک باویسن )

 ( : دل شوره دارم.dale nakhvare moon kateyدَلِ ناخواره مون کاتی )

 از خودت مراقبت کن. -( : موظب باش sabi hakeهاکه )سابی 

 مواظب خودت باش. -( : آرام باش astik booاستیک بو )

 ( : چاقpakhoosپاخووس )

 ( : بسیار کوچکpingilikپینگیلیک )

 ( : سوراخkaleyکالی )

 ( : گل انارnargijhنارگیژ )

 ( : استخرestalاِستال )

 ( : خیسlishلیش )
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 : خیس( lekitلکیت )

 ( : غذای بدون نمک و چربیrajhgرژگ )

 ( : کپکestumاستوم ) 

 ( : سوزشbaz bazبز بز )

 ( : درخششbal balبل بل )

 ( : تو خالی و پوکpak pakiپک پکی )

 ( : مچالهpitilپیتیل )

 ( : پوسیده و به درد نخورpako poorپک و پور )

 حجله کشت( : گربه را دم nazi dezar bastنازی دزار فات )

 ( : بسیار زیادhenkuftهنکوفت )

 ( : پاچه گیر استhivirendeo havirendeهیورنده و هاویرنده )

 ( : ساکت شوdam ta vanدام تا وان )

 ( : باال پریدlau chiskaالو چیسکا )

 ( : فریبش دادjhu vez bedaژو وز بدا )

 ( : عاشقashughعاشوق )

 ( : بدنtano vajan) تآنوو وآجان

 ( : آویزavizhehویژه )آ
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 ( : هووavizmآو ویزم )

 ( : سیر استjhu lafi humvareژو آلفی هوم وآره )

 ( : بی حوصله استhezur nadandeحضور نادانده )

 ( : خمیدهhimeynaهیمینا )

 ( : حمام ) به زبان بچگانه(au luluآو لولو )

 ( : دشوارdukharدووخار )

 نشستنپا  ( : سرtin dikتین دیک )

( : خیلی وقته برایت آماده کرده اند ) به kaye naghd kardeshanکایه ناقد کاردشان )

 طعنه(

 ( : خیلی شر و شورsharabo kababشارابو کاباب )

 ( : خیلی شر و شورatashako khureآتشک و خوره )

 هنگام بازی آالکنه )الک دولک( این آواز را می خواندیم :

 ا جام، یک صلیآالک چو، ماالک چو، آق

(allak chu, mallak chu, agha jam, yek saliiiiiiiiiii) 

 ( : از جمع گریزان استhooshtan pash vegindeهوشتان پش وگینده )

 ( : حریفشان نشدمjin oote bibi niamiجین اوته بیبی نیامی )
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قتی و -( : زیر پای شیطان است sheytan jhire pa vashooyشیطان ژیر پا واشووی )

 چیزی گم می شود 

 ( : به متلک : برایت آماده کرده اندta ra naghd kardeshanتا را ناقد کاردشان )

 ( : اینقدر بازی در نیاورghar bibi narijhaقر بیبی ناریژا )

 ( : ورم داردama dandeآما دانده )

 ( : سیلیlabbaseالبباسه )

 ( : دائمhipeyهیپی )

 سراسر -( : دائم yakhsarیاخسار )

 یهو -( : ناگهان nafaghalنافاقال )

 ( :چسبناکendujhاِندوژ )

 ( : ال اقلaghalashآقالش )

 ( : مچالهpitilپیتیل )

 ( : له شدهlapakلپک )

 ( : پاره پارهpari pariپری پری )

 ( : سوراخ سوراخlooe looeلووه لووه )

 ( : فشردهdukurshenaدوخورشنا )

 کیپ و فشرده ( :deraghusteدراقوسته )
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 ( : توطئه می کنندdussazennanدوسسازننن )

 ( : خوشحال شدمchash noor amuچاش نور آمو )

 ( : توطئه کرده اندchu dookardeshanچو دوکاردشان )

 ( : کسی که آرام و قرار ندارد و دائم در حال حرکت استvarjikورجیک )

 ( : مقدار کمchash kenan gheydeچاش کنن قیده )

 ( : جفتکlumbizمبیز )لو

 ( : غیر عادیiyen joorikiایین جوریکی )

 ( : ناتو و فریب کارdulau bazدوالو باز )

 ( : ترسوtarsandookتارسندوک )

 کسی که به همه جا سرک می کشد -( : پای مرغ papae kergikپاپایه کرگیک )

 ( : نامرتب و بی مالحظهvelenge vazولنگه واز )

 ( : آدم شل و ول و ضعیفpuf badiپوف بادی )

 ( : آدم ضعیف و کج و کولهkhulu vilخولو ویل )

 ( : طلسم را شکسته استchak beshkateyچک بشکتی )

 با عجله -( : سریع dau dauداو داو )

 ( : با زخم تماس پیدا می کندdoo ar sinendeدو اّر سیننده )

 گردنمان حق دارید( : بسیار بر ta khejalat denتا خجالت دن )
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