درﺑﺎره ﻓﺮاﻣﺮزان

ﻓ َﺮاﻣَﺮزان دﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺎح ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﮏ ﮐﻪ در
ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ .دﻫﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻣﺮزان
در ﻣﺴﯿﻞ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ ودﻫﺎت آن در دو ﻃﺮف
ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻫﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻣﺮزان ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل
 ،۱۳۸۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰۸۰۸ﻧﻔﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ  .ﮐﻪ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و از ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﯿﺮوان اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ادرﯾﺲ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﮔﻮﯾﺶ وﻟﻬﺠﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﺮزان
اﺻﻠﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک وﻓﺮﻫﻨﮓ وﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺮز ﺑﻨﺪی
ﻓﺮاﻣﺮزان وآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮاﻣﺮزان ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ را ﺷﮑﻞ
داده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪوده ﻓﺮاﻣﺮزان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐ ُﻤﺎﺧ ُﻦ و دﻫﺴﺘﺎن ﺣﻮﻣﻪ ،از ﺟﻨﻮب
ﮐﻮه دارﺑﺴﺖ ،و ﮐﻮه ﮔﭽﻮﯾﻪ و ﺷﯿﺒﮑﻮه ،از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ ﺧﻨﺠﯽ و ﮐﻮه
ﺗُﺮ َﮐﯽ ﺣﻤﯿﺮان و دﻫﺴﺘﺎن اﺷﮑﻨﺎن ،و از ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﮐﻬﺘﻮﯾﻪ و ﺟﻨﺎح
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن از از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﺎی ﺗﺎوه-ﭼﺎﻟﻪ-دارﺑﺴﺖ-ﮔﭽﻮﯾﻪ-ﮔﺰه-دﻫﻨﻮ
ـﻞ
ـﮏ ﺗﺸﮑﯿـ
ـﺖ ﮐﻤﺸـ
ـﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾـ
ـﯿﺎه وﺑـ
ﺧﻮاﺟﻪ-ﻫﻨﮕﻮﯾﻪ-ﺧﻤﺮ-ﻗﻠﻨﺪران-ﮐﻨﺎرﺳـ
ﺷﺪه.ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ از
ﻓﺮاﻣﺮزان ﺟﺪا ﺷﺪه وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻓﺮاﻣﺮزی
ﺑﻮدن اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻨﮕﻮﯾﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮاﻣﺮزان ﻗﺮار دارد.ﻓﺮاﻣﺮزان دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

ﻓﺮاواواﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن را ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﮑﺮ وﺟﺬاب ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪﻫﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﮐﻤﺸﮏ،ﮔﭽﻮﯾﻪ،ﭘﺎی ﺗﺎوه،ﮔﺰه و…
ﻓﺮاﻣﺮزان از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﺘﮏ ﻧﻤﻮدار ﺑﻮده
وﻫﻤﻮاره رﺟﺎل ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،وﺳﯿﺎﺳﯽ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮادران ﻓﺮاﻣﺮزی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ودارای ﮐﺘﺐ ﻫﺎ وﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻣﺮزان ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﺣﺴﻦ ﻓﺮاﻣﺮزی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺑﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
آﻧﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی ﻣﺤﻘﻖ و ﻓﺎﺿﻠﻢ آﻗﺎ ی دﮐﺘﺮ اﻗﺘﺪاری ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش
) ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻻرﺳﺘﺎﻧﯽ ( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺮآن ﺷﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﺑﺎره ﻟﻬﺠﻪ و
ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻠﻮک ﻓﺮاﻣﺮزان ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻮاﻧﯽ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم آن
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاد … ..اﯾﻨﮏ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﮐﺎر دﯾﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره زﺑﺎن و ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺮدم
ﻓﺮاﻣﺮزان ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﮔﺮدن ﻓﺮاز ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺨﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ
و ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ وی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻠﻮک ﻓﺮاﻣﺮزان ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ :
ﻓﺮاﻣﺮزان ﺑﻠﻮﮐﯽ در ﺷﻤﺎل ﺑﺘﺪر ﻟﻨﮕﻪ و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﺘﮏ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻻرﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری از ان ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺗﺎﺑﻊ
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻮﻟﻒ ﺗﮏ ﺗﮏ روﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺮزان را ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ  :ﮔﭽﻮﯾﻪ – ﮐﻤﺸﮏ – ﻫﻨﮕﻮﯾﻪ – ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎه ) ﮐﻮال ( – ﻋﺎﻟﯽ
اﺣﻤﺪان – ﻗﻠﻨﺪران – دﻫﻨﻮ ﺧﻮاﺟﻪ – ﭘﺎی ﺗﺎوه – ﭼﺎﻟﻪ – داﺑﺴﺖ – ﮔﺰه
– زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ ﭘﺎﻫﯿﻦ – ﻣﯿﺴﺘﺎن – ﮔﺎﺑﺴﺖ – ﻻور ﮐﺎل – ﺧﯿﻦ – ﻏﺪﯾﺮ
ﺻﺎﺑﺮی – ﻏﺪﯾﺮ ﮐﻮﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
از ﻧﻈﺮ ﮐﺎر زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺘﺎب در واﻗﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻣﺮزان
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮐﻠﻤﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .
واژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ واژه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه آوا ﻧﮕﺎری ﻻﺗﯿﻦ ﻫﻢ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ  .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ واژه ﻫﺎی زﺑﺎن ﻻرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮد آوری ﺷﺪه
آواﻧﮕﺎری ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ارزش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ از زﺑﺎن
ﻻرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد  .واژه ﻫﺎی ﮔﺮد
آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی روﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻣﺮزان اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
اﻟﺒﺘﻪ روﺳﺘﺎی ﮔﭽﻮﯾﻪ ) زادﮔﺎﻫﺶ ( را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داده و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ

ﻻزم ﺑﻮده در ﺟﻠﻮ ﻫﺮ واژه روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ واژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ را ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﻢ وﺟﻮه ﺻﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﻞ از زﺑﺎن ﻻرﺳﺘﺎﻧﯽ
در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺻﺮف ﮐﺮده و آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب
ارزﺷﻤﻨﺪ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻻرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺧﻨﺠﯽ و در واﻗﻊ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ
اﺳﺖ در آن ﺣﻬﺖ .
ﺣﺴﻦ ﻓﺮاﻣﺮزی ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب از
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﺗﻔﻀﻠﯽ – اﺣﻤﺪ اﻗﺘﺪاری – ﺣﻤﯿﺪ
اﯾﺰدﭘﻨﺎه – و دو داﻧﺸﻤﻨﺪ زﺑﺎن ﺷﻨﺎس ژاﭘﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۶۳و در ﺗﯿﺮاژ  ۲۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .

