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 ننده گان عزیز و دوست داران عرصه ادب و فرهنگ !اخو

ل آوردیههم  ههه اگههر هاینههه آنچههه در الا ههه هاانپههای  ههاایری آینههه  ههدنما هاههان اوسههتای    را مهه   

واژه های هاان اشکاشهم  را  هه ارمهوا شهاه عبهد   در  تهاب اراغهان ادخشهان ، اساعد شود

آن ل هداد  ینمهوده و در  پفهولصهی   ،اه نظهر لفظهو و ا نها یفده  دارنهد  و اند گردآوری نموده

گذاری شده اند لپیه و  یشهک  ناات  ه احالناا   ه اااه واژه های هاان اشکاشم  را  یدیگر

 .نمایم
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یهت ادیگر  پجهه ههای  هاایری در روهگهاران گذشهته اه احبو یهاان اشکاشم  در  پفو         

ه اه طرف شمال لا  ریجات یخدرو و اه طرف شهر  لها  ریهه  تهور خاص  ارخوردار اود ه  

ب لها  ریهه اهاهگیر اهردا اهه ایه  هاهان یهراه فدور اسم  است و اه طهرف ننهوب  ه ااروه 

لکفم ایکردند . چنانچه هاان سنگفپج   ه در هیباک رواج دارد اه همهی  هاهان اشهتر گردیهده 

اً اه صههوت در لفظههو  پجههه سههنگفپج  عمواهه هههم ا نهها و هه و  فمهات و واژه ههها در هههردو  پجههه 

گههردد. اههه گونههه ارههالن در هاههان اشکاشههم  اچههه را هااهه  ایگوینههد و در هههای افنههد اسههتظاده ای

دیهده نمیشهود ههردو  پجهه اه یهد  اهادر  پاسنگفپج  هاانو، دیگر هیچ نوع لظاوت در ای  هاان

 . سر های  لاریخ   رورش یافته اند هاده شده و در ای 

 

اه اثر اه  لونهه ای و نهادان  ل هداد اه اشهخاآ  هه آهسهته  نیمه اول  رن ماضر، نه، اهاتاسظا

آهسته نز چند  ریه ار زی اشکاشهم دااه  هاهان را نمهو نمهوده و ضهراه ای سهنگی  اهه  یکهر 

و فرهنگ هده اند  ه ای   ارشان نبران نا زیر ایباشد. ایخواهم اا استظاده اهفرصهت اهه هاان 

ه اههری یههد افههت هاههان  اسههت  هه ایههان نمههایم  هههازرگههان  اه گظتهههشههم   نوانههان اصههیل اشکا

اگر شما اه سخ  گظت  اا ایه  هاهان ننهگ و آر داریهد روهی خواههد رسهید  هه  رد.مفرهنگ  ای

 گظت. دخواهیدیگری لاریخ اه اا نظری  

 

خوشا احال اشکاشم  های لانکستان  ه در هظتاد سال لسفط  مونیرا لها هنهوه ایه  هاهان را    

گ   رورشههان اههای  هاههان سههنده گههان فرهنههینوهمچههون ارداههد چشههم مظههو نمههوده انههد و همیشههه 

ایایههد دسههت  ادسههت هههم اههدهم واه ایهه  ااانههت   شههته و اههه نشههر ایرسههانند.نو االتاشهه ار و الهه

هاهان  را  هه االمهاا  هوانی  دسهتوری اهنظم وارله   ، گذشتگان و نیا هان خهود   اسهداری نمهایم

 . ایباشد اه دست ندهیم 

 

اهه  نههاا احههالت را  ههه در آن هیسههت اینمههایم و هههزاران سههال  ههی  اه ااههروه اهها ایهه  هاههان نههاا 

ه آنپها   هر نمهودا  لها نوانهان درک  ننهد  هه  هوه و احهل اها یگذاری شده اند اه ار آن ونه لسم

ادخشهان  ،اگونهه ارهال . ا   روای  نشان ا  دههم انای  هاان سخ  ایگویند و   اا اه لکفم اا 

اوده  هه ا نهای آن نشهان دهنهده ومهدت و یهد  ارچهه گه   افهت آریهای  را خشان  -در اصل اد

اژه اشکاشم  است  هه  اهد  ی نه  هیشهت و گنهده  ن نشان ا  دهد. ی ن  اد را ایرون  نیم   ه و

 .و خشان ی ن   شیدن را ا نا ایدهد

 

            

 و معنایی آنها ی اشکاشم نام محالت بزبان

 

در اصل داروی  اوده  ه دار در  غت ام ن  درخت ،مواه دار  و وی  در هاان   داروند:

دیدن ضمیر اشاره  ایباشد ی ن  دار را ابی  –خون  ، دوا –اشکاشم  ادو ا ن  آاده  اول 

  ه الول  ذشته گان گپنگاران را دری  احل شکنجه ایکردند.
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در هاان اشکاشم  اپتاب را  مید ایگویند و او  یت آن دره اشکل اپتاب  یا    لمیک دره:

 هالل ایباشد

 دره است در سمت شمال یرب اشکاشم . یال ام ن   گفو ی ن  دره گفو اانند.غالیک:   

اسم نمو ایال    ه ا ض  اه اسماها در ای  نا   ر شده اانند  ارواری ایل،  الیک :-ایل

 ،سد ایل ، ویناویل وییره رو ید، ولاویل

لپه یا طل سکو ن ام ن  ااا  ه چند احل اه ای  ناا اسم  است   ه اا لغیر مرف یا    کیند:

مذف ااههم همان ا ن  را افاده ا   ند اانند سک   ند  ه سکود یند اوده ی ن  ااا لپه ، یند 

  ود اخظف سکود  ه طل یا ااا اانند – ود 

 د ری اوده ی ن  ریشه یا آخر لپه . ه در اصل  ین   کنگرک :

 در اصل یار فّڅ ی ن  دهنه یار   : غارفیڅ

 در اصل  سکواحل ی ن  ااا اندیله اه نظر او  یت افند است  : سکمال

ام ن   چم  ،چمنزار اانند دیرگوواه ، چم  دور، یرن  گوواه ،یلیر گوواه   گوواز:

 ،خست گوواه و چم  آادار.

اه ی  ،اابو ه هار،یول اابول  ه فّ  ی هیاد داشته ااشد اانند اابول فّ  احل  ه ااب    امبول:

ا ن  ری  و  یول دوا ن  دارد اول گوش دوا سرلنبه ی ن  نا بول در نمفه  الن راا ن  

 ایدهد

چیکد ،خرفّ هظت درگاب، دارون خرفّ دخرّف =، اوفّ  درگاب ،دریاچه اانند  تر خرفّ   خرّف:

 وییره ،خم خرفّ وی  خرّف ، 

 فخان ،لشخان ،سونگ  -اه ا ن  خانه  اانند خفخان ،دشت  خان ،هرخان، در هیباک    خان:

 خان و مرا خان در اشکاشم.

اه ا ن  داالن ،شرن ،صا ون  ه دارای  نج ستون و دو لیر دارد و ارای نشست  در    حرم:

 لااستان ایباشد.

شکاشم   ت ام ن  لفلان و یورن اه ا ن  ف الن اناا فدور یاد ایشود و گرنه ازاان ا  پتر:

لکیدن یاسایدن را گویند  ه در اصل  ت یور اوده چرا  ه در اپار نسبت  م آا  اردا اشکاشم 

اه  تر یا فدور ف ف  آسیاب ایرفتند   ه احل لفلان شک   و هم چنان در هاان واخان  هم اه 

 لفلان  ت ایگویند.

ند نیرا  ،ایخ نر ، نیریرید  ه یرید رشله را نای سنگچل  دار یا نردار اان  جیر:

 گویند.

 لپه انوار یا ار اانند شیرلند ،اارلند در فارس  لند= لیزو چاالک را ا ن  ایدهد.   تند:

 شو ام ن  سیاه و  الس گفیم ازی ، ناا  وه ای  درخوشپاک   شوپالس :
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