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پراکنش جغرافیایی واژه های نخل، درخت خرما و مغ و چرایی
 مغ نامیده شدن درخت خرما در شماری از گویش های ایرانی

مصطفی سعادت*

چکیده
درخــت خرمــا، درختــی تــک لپــه ای اســت كــه در مناطــق گرمســیری می رویــد. سراســر 
نواحــی جنوبــی و بخش هایــی از نواحــی مركــزی ایــران، زیســتگاه طبیعــی ایــن درخــت اســت. 
ــن درخــت و میــوه ی آن اســتفاده می كننــد.  مــردم نواحــی گرمســیری، از تمامــی اجــزای ای
در فارســی معیــار، از واژه ی عربــی نخــل بــرای نامیــدن آن اســتفاده می شــود؛ بــا ایــن وجــود، 
 moɤ، mog، mok، mox، moč، mo، xormâ ــای ــی از واژه ه ــای ایران ــیاری از گویش ه در بس
ــژه ای دارد.  ــی وی ــش جغرافیای ــا، پراكن ــن نام ه ــود. ای ــتفاده می ش dâr و deraxt-e xormâ اس
در گویــش  اســتان های جنوبــی و نواحــی مركــزیـ  كــه محــل رویــش درخــت خرماســتـ  بــه 
آن moɤ، mog، mok، mox، moč و mo می گوینــد. در نواحــی مجــاور ایــن مناطــق نیــز بــه 
آن درخــت خرمــا می گوینــد و در گویــش ســایر مناطــق كــه از نواحــی رویــش نخــل فاصلــه ی 
بیشــتری دارد، بــه آن »خرمــادار« می گوینــد؛ ایــن نام گــذاری بــه دلیــل اهمیــت درخــت خرمــا 
در زندگــی مردمــی اســت كــه در آن نواحــی می زیســته اند و متأثــر از تقدســی اســت كــه بــرای 

ــد.  ــل بوده  ان آن درخــت قائ
کلیدواژه     ها: ایران، گویش های ایرانی، پراكنش جغرافیایی، درخت خرما، ُمغ.

تاریخ دریافت:98/10/12
تاریخ پذیرش:99/02/13

saadat@shirazu.ac.ir* استاد ژنتیک بخش زیست شناسی، دانشکده ی علوم دانشگاه شیراز
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1- مقدمه
نخــل )درخــت خرمــا( بــا نــام علمــی Phoenix dactylifera، درختــی تــک لپــه ای اســت كــه 
در مناطــق گرمســیری می رویــد. از نظــر گیاه شناســی، ایــن درخــت دوپایــه اســت؛ بدیــن معنــی 
كــه پایه هــای نــر و مــاده    ی آن از یکدیگــر جــدا هســتند. علــی رغــم اینکــه لقــاح بیــن ســلول های 
جنســی نــر و مــاده    ی درخــت خرمــا بــه صــورت طبیعــی نیــز رخ می دهــد، قرن هاســت كــه انســان 
متوجــه شده    اســت اگــر گرده    افشــانی را بــه طــور مصنوعــی انجــام دهــد، نیــاز بســیار كمتــری بــه 
پایه هــای درخــت نــر خواهــد داشــت و می توانــد میــزان محصــول را در واحــد ســطح از نخلســتان ها 
افزایــش دهــد. بی شــک ایــن درخــت و محصولــش، بــر انســان هایی كــه در مناطــق گرمســیری 

زندگــی می كرده انــد، تأثیــر شــگرف و بی نظیــری داشــته و حــال نیــز چنیــن اســت.
آریایی هـای هنـدوـ  اروپایـی و هنـدوـ  ایرانی نسـبت به موقعیـت جغرافیایی ایـران كنونی، در 
مناطق سردسـیر شـمالی می زیسـتند كه رویشـگاه طبیعی درخت خرما نبود؛ بنابراین، آنان نخل 
را نمی شـناختند و برای نامیدنش نیز اسـمی نداشـتند. سرتاسـر مناطق جنوبی و قسـمت هایی از 
مناطق داخلی تر فالت ایران، رویشـگاه  طبیعی این درخت اسـت. در این مقاله كوشـش شده    اسـت 
تا به بررسـی نام این درخت در گویش های كنونی رایج در كشـور و زبان پهلوی، و وجه تسـمیه    ی 

آن پرداخته شود.

2ـ نام نخل در شماری از گویش های رایج در کشور
در جدول شـماره    ی یک، نام »نخل« در شـماری از گویش های رایج در مناطق مختلف نوشـته 
شده        اسـت كـه ایـن نام    هـا از واژه نامه هـای منتشـر شـده اسـتخراج شـد. نام هـای درخـت خرما در 

گویش هـای ایرانـی مورد مطالعـه، توزیع جغرافیایی ویژه ای به شـرح زیـر دارد: 
الــف: تقریبــاً در تمامــی مناطــق جنوبــی، جنــوب شــرقی و شــماری از مناطــق داخلی تــر بــه 
ویــژه در حاشــیه    ی كویــر ـ كــه زیســتگاه نخــل اســت ـ از واژه هــای مــغ1، مــگ2، مــک3، مــخ4، 
مــچ5 و مــو6 اســتفاده می شــود. در گویــش جهرمــی )فرزین نیــا، 1390: 124( و میان دهــی7 )ســالمی، 
1393، ج7: 171( اســتان فــارس ـ كــه هــر دو نخلســتان های وســیعی دارنــد ـ بــه ایــن درخــت، 
تــرک8 می گوینــد. ذكــر ایــن امــر الزم اســت كــه در جهــرم بــه درخــت خرمــا، mox نیــز گفتــه 

می شــود )قزلی    جهرمــی، 1394: 30(. 
ب: در گویش هـای مناطقـی كـه در مجـاورت مناطـق گرمسـیر قـرار دارنـد ولـی در آنها نخل 

كاشـته نمی شـود؛ عبـارت »درخـت خرمـا« را بـه كار می    برند.
ج: در گویش های مناطق شمالی تر، از واژه های »دارخرما« یا »خرمادار« استفاده می شود.

ــان فارســی معیــار، امــروزه  ــی در زب ــان عرب ــه دلیــل تأثیــر زب ــی اســت. ب نخــل، واژه ای عرب
1. moɤ
2. mog
3. mok
4. mox
5. moč
6. mo

7. واقع در شهرستان فسا.
8. tarok



13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 1

8 
اره

شم
ن / 

زگا
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

47

تقریبــاً در تمــام نقــاط كشــور از واژه    ی نخــل اســتفاده می شــود؛ بــا ایــن وجــود، در بســیاری از 
گویش هــای رایــج در كشــور، واژه هــای دیگــری نیــز كاربــرد دارد. بایــد خاطــر نشــان ســاخت كــه 
در یــک گویــش ممکــن اســت دو یــا چنــد واژه بــرای درخــت خرمــا وجود داشــته باشــد؛ بــه طور 
 moɤ، مثــال، در گویش هــای الری، اوزی و گراشــی از اســتان فــارس، ایــن درخــت دارای نام هــای

mo، fasil و naxl اســت كــه دو واژه    ی آخــری عربــی اســت.

جدول 1: نام »درخت خرما« در شماری از گویش های ایرانی

منبع موقعیت جغرافیایی نام گویش)ها(
جهاندیده، 1396، ج2: 2273 بلوچستان بلوچی  گویش غربی و مکرانی mog

صادقی، 1394: 26 كرمان جنوب كرمان mog

غالمرضایی، 1395: 45 نائین اصفهان خوری mog

مویدمحسنی، 1381: 193 سیرجان كرمان سیرجانی mog

كیا، 1390: 322 قائن خراسان جنوبی فرخی mog

یزدانفر، 1389: 152 منوجان كرمان منوجانی mog

شبانی، 1386: 256 نهبندان خراسان جنوبی نهبندانی mog

سالمی، 1390، ج6: 154-
155 شرق الرستان فارس اهو ه ای، بلوچی، درزی moɤ

فرهادی راد، 1382: 198 بافت كرمان بافتی moɤ

اقتداری، 1371: 445 بستک هرمزگان بستکی moɤ

قتالی، 1388: 320 بندرخمیر هرمزگان بندرخمیری moɤ

حمیدی، 1395: 190 بوشهری بوشهری moɤ

افشار، 1384: 123 بیاضه اصفهان بیاضی moɤ

اقتداری، 1371: 445 بیرم فارس بیخه ای moɤ

نیک نفس دهقانی، 1377: 
361 جیرفت، كهنوج كرمان جیرفتی، كهنوجی moɤ

بالدی،1390: 286 دشتی بوشهر دشتی moɤ

آئینه نگین، 1382: 182 بافت كرمان رابری moɤ

مشتاقی نائینی، 1382: 46 اردكان یزد ساغندی moɤ

مویدمحسنی، 1381: 193 سیرجان كرمان سیرجانی moɤ

نجیبی فینی، 1381: 133 فین هرمزگان فینی moɤ

اقتداری، 1375: 581 میناب هرمزگان مینابی moɤ
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منبع موقعیت جغرافیایی نام گویش)ها(
برومند سعید، 1370: 189 بردسیر كرمان بردسیری mok

جهاندیده، 1396، ج2: 2269 بلوچستان بلوچی  گویش غربی و مکرانی mok

مرادی كرمانی، 1397: 70 كرمان شهدادی mok

سالمی، 1386، ج4: 144 مهر فارس اسیری mox

سالمی، 1393، ج7: 170 فیروزآباد فارس امیرساالری mox

سالمی، 1393، ج7: 170 استهبان فارس ایجی mox

صابری، 1393: 91 دشتستان بوشهر برازجانی mox

صیادی و زنده بودی،1394: 
163 ؟ كرمان بردستانی mox

سالمی، 1385، ج3: 118-
119 كازرون فارس بلیانی، درونکی، كرونی mox

سالمی، 1384، ج2: 120-
121

كازرون، چنارشاهیجان 
فارس

بنافی، پاپونی، دوسیرانی، 
سمغانی، كالنی )تاجیکی(، 

گرگنانی، گاو كشکی، مسقانی، 
نودانی

mox

حمیدی، 1395: 1157 بوشهر بوشهری mox

سالمی، 1388، ج5: 154-
155 بیرم، مهر فارس بیخه ای، گله داری mox

سالمی، 1385، ج3: 118 كوار فارس بیروكانی mox

سالمی، 1386، ج4: 144-
145 قیر فارس تنگ كیشی، زاخرویه ای mox

زاهد، 1395: 164 تنگستان بوشهر تنگستانی mox

قزلی جهرمی، 1394: 30 جهرم فارس جهرمی mox

سالمی، 1390، ج6: 155 داراب فارس چاه گونویی، الی زنگانی، 
مزایجانی

mox

سالمی، 1385، ج3: 118-
119 كازرون فارس حیاتی، دژگاهی mox

سالمی، 1385، ج3: 118 میمند فارس دادنجانی mox

پدرام، 1390: 126 داراب فارس دارابی mox

اكبرزاده، 1381: 111 دشتستان بوشهر دشتستانی mox

زاهد، 1395: 164 دشتی بوشهر دشتی mox
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منبع موقعیت جغرافیایی نام گویش)ها(
سالمی، 1383، ج1: 118-

119 كازرون فارس دوانی، دهله ای، عبدویی، 
كازرونی، كالنی، كنده ای،

mox

سالمی، 1384، ج2: 120 شیراز فارس ریچی mox

سالمی، 1393، ج7: 171 نیریز فارس غوری mox

خاتمی، 1386: 135 كازرون فارس كازرونی mox

سالمی، 1383، ج1: 119 شیراز فارس گوزرک mox

سالمی، 1383، ج1: 119 ممسنی فارس لری ممسنی mox

سالمی، 1383، ج1: 119 فارس؟؟؟ ماسرمی mox

جهاندیده، 1396، ج2: 2224 بلوچستان بلوچی  گویش غربی و مکرانی mačč

زومکی جاسکی، 1396: 350 جاسک هرمزگان جاسکی mâč

سالمی، 1385، ج3: 119 كازرون فارس كروشی mač

سالمی، 1390، ج6: 155 الرستان فارس دشتی mâ

سالمی، 1388، ج5: 154-
155 الرستان فارس اشکنانی، اوزی، فیشوری mo

سالمی، 1386، ج4: 144-
145 خنج، الرستان فارس خنجی، كاریانی mo

سالمی، 1386، ج4: 145 الرستان فارس كاریانی mo

اقتداری، 1371: 446 الرستان، گراش فارس الری، گراشی، اوزی mo

سالمی، 1390، ج6: 155 الرستان فارس باشتویه ای moh

كیا، 1390: 322 بهبهان خوزستان بهبهانی moh

سالمی، 1386، ج4: 144 خنج فارس خنجی moh

نیرومند، 1355: 461 شوشتر، خوزستان شوشتری moh

بالدی،1390: 286 ؟؟، بوشهر لیراوی mō(h)

نظارات، 1391: 90 ماهشهر خوزستان هندیجانی و ماهشهری moh

رستم نژاد دشتی، 1386: 116 گاوبندی هرمزگان دشتی گاوبندی movah

بالدی،1390: 286 تنگستان بوشهر تنگستانی mō(w)

بالدی،1390: 286 دشتی بوشهر دشتی mōw

سالمی، 1386، ج4: 144 المرد فارس اهلی moyâ
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منبع موقعیت جغرافیایی نام گویش)ها(

اسماعیلی، 1390، ج1: 149 نطنز اصفهان تکیه ای
deraxt-e 
xormâ

برجیان، 1394، ج2: 130 اصفهان خورزقی
derax 
xormâ

سالمی، 1393، ج7: 171 بوانات فارس سرچاهانی
deratxt-e 
xormâ

برجیان، 1394، ج2: 131 سگزی اصفهان سگزوی
derax-
ormâ

برجیان، 1394، ج2: 131 اصفهان كلیمی
deraxt-e 

ormâ

برجیان، 1394، ج2: 131 كمندان اصفهان كمندانی
derax(t)-

ormâ

علی یاری بابلقانی، 1396: 
178 مالیر همدان لری دره جوزانی

deraxt-e 
xormâ

سالمی، 1393، ج7: 170 نیریز فارس خواجه مالی
bone-y 
xormâ

برجیان، 1394، ج2: 131 كوهپایه اصفهان كوپایی
bəne-
ormâ

علی یاری بابلقانی، 1396: 
179-178 خرم آباد لرستان لری سگوند،  لکی دلفانی

dâr-e 
xormâ

علی یاری بابلقانی، 1396: 
179

داالهوی، گیالن غرب 
كرمانشاه

گورانی گوره جویی، كردی 
كلهری، كردی گهواره ای

dâr-e 
xormâ

اكبرپور، 1394، ج1: 132 بهشهر، رستم كال 
مازندران التپه ای، رستم كالیی

xârmâ 
dâr

اكبرپور، 1394، ج1: 133 بندرگز گلستان بنفشه تپه ای
xârmâ 

dâr

اكبرپور، 1394، ج2: 132 بهشهر مازندران اواردی
xârmâ 

dâr

حیدریان و حیدریان، 1390: 
108 السگرد سمنان السگردی

xârmâ e 
dâr

میرشکرایی و بهروزیان، 
83 :1383 ؟ گیالن ماسوله

xermâ 
dâr

سبزعلیپور، 1394: 177-176 شهرستان خلخال
اسکستانی، دروی، شالی، 
كرنقی، كرینی، كلوری، 

گیلوانی، لردی

xərmâ 
dâr
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منبع موقعیت جغرافیایی نام گویش)ها(

اكبرپور، 1394، ج1: 132 بهشهر مازندران یخکشی
xərmâ 

dâr

اكبرپور، 1394، ج1: 133 بندرگز گلستان نوكنده ای، جفا كنده ای
xərmâ 

dâr

اكبرپور، 1394، ج1: 132 دامغان سمنان چاردهی
xormâ 

dâr

سبزعلیپور، 1394: 176 شهرستان خلخال كجلی
xormâ 

dâr

اكبرپور، 1394، ج2: 132-
133 بهشهر، نکا مازندران كوهستانی، خلیل محله ای، 

جام خانه ای، خورشیدی
xormâ 

dâr

اكبرپور، 1394، ج2: 133 كردكوی مازندران مهتركالته ای
xormâ 

dâr

اكبرپور، 1394، ج1: 132-
133 بهشهر، نکا مازندران مهدی رجه ای، پوروایی

xormâ 
dâr

جهانگیری، 1394: 301 الهیجان گیالن الهیجانی
xurmâ 

dâr

اكبرپور، 1394، ج2: 132 گرگان گلستان سید میرانی
xwərmâ-

dâr

3ـ »درخت خرما« و »دار خرما«
در زبــان پهلــوی، معنــای واژه هــای draxt و dâr بــا یکدیگر متفاوت اســت. در كتــاب بندهش، 
ــال  ــک س ــش از ی ــه بی ــی ك ــده اند؛ گیاهان ــی تقســیم بندی ش ــته    های مختلف ــه دس ــان ب گیاه
ــر آنهــا dâr اطــالق شده    اســت؛  ــی ندهنــد، ب ــار خوردن عمــر كننــد )ســالوار، sâlwâr( و میــوه و ب
ماننــد ســرو و چنــار. درختانــی كــه میــوه    ی خوردنــی می دهنــد، بــه نــام میــوه    ی آنهــا خوانــده 
می شــوند و draxt، اعــم از »دار« و »درختــان میــوه« بوده    اســت )فرنبغ    دادگــی، 1390: 88-86(. ذكــر 
ایــن امــر الزم اســت كــه ایــن تقســیم    بندی در گــذر زمــان دســتخوش تغییــرات شــد و در زبــان 
فارســی معیــار كنونــی رایــج نیســت. واژه    ی »دار« در پهلــوی و فارســی بــه معنای درخــت و چوب 
اســت، ولــی اینــک بیشــتر بــه معنــای چــوب بــه ویــژه چوبــی كــه بــا آن مجرمــان را حلــق آویــز 
می كننــد، بــه كار مــی    رود و فقــط در »دار و درخــت« اســت كــه معنــای قدیمــی واژه هنــوز بــه 
ــدن  ــرای نامی ــتفاده از »دار« ب ــورت، اس ــر ص ــور، 1393: 664 و 723(.  در ه ــورد )مزداپ ــم می خ چش

درخــت ثمــرده، پدیــده    ی جدیــدی اســت.
همچنـان كـه در بـاال نشـان داده شـد در مناطق وسـیعی از كشـور، بـه نخل »درخـت خرما« 
و در مناطـق دیگـر »خرمـادار« یـا »دارخرما« گفته می شـود. توزیـع جغرافیایی واژه هـای »درخت 
خرمـا« و »دارخرمـا« از یکدیگر قابل تشـخیص اسـت؛ واژه    ی درخت خرما در مناطقـی به كار برده 
می شـود كـه در مجاورت نواحی گرمسـیری قـرار گرفته اند؛ در حالی كه در مناطق شـمالی تر كه با 
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مناطـق گرمسـیر فاصله    ی زیـادی دارند، اغلب از واژه    ی »دارخرما« یا »خرمادار« اسـتفاده می شـود. 
شـاید بتـوان ایـن تفاوت را چنین توجیـه كرد كه در مناطق مجـاور نواحی گرمسـیری، با توجه به 
اهمیت بسـیار زیـاد درخت خرما در زندگی مردمان نواحی گرمسـیری، آگاهانه بـه تفاوت »درخت 
ثمـری« و »دار غیرثمـری« توجـه شده    اسـت و بـه همیـن دلیـل، از واژه    ی درخـت خرما اسـتفاده 
می شـود؛ در حالـی كه گویشـوران مناطق شـمالی تر كـه به خوبی به اهمیت چشـمگیر نخل واقف 
نبودنـد، پـس از اینکـه »دار« و »درخـت« متـرادف با هم در نظر گرفته شـد، آهسته آهسـته »دار« 
را جانشـین »درخـت« كردنـد. به همین جهت، در گویش های رایج در اسـتان های شـمالی كشـور 
نظیـر اسـتان های گیـالن، مازنـدارن، گلسـتان و سـمنان اغلـب نخـل را »دارخرما« یا »خرمـادار« 

می نامند. 

4ـ نخل در باورها
ــاور بســیاری از فرهنگ هــا، درخــت ارزش بســیاری دارد و واجــد نوعــی تقــدس اســت  در ب
)كوپــر، 1392؛ 152(. درخــت بــه دلیــل تغییــر دائمــی خــود، نمــاد زندگــی اســت )شــوالیه و گربــران، 
1388، ج3: 187(. در میــان بت پرســتان حــران، ماهــی از فصــل بهــار را كــه در آن عمــل بارورســازی 
ــد و در همــان مــاه، جشــن »ازدواج  درخــت خرمــا صــورت می گرفــت، »مــاه نخــل« می نامیدن
ــزر، 1397: 156(؛ چــون ریشــه    ی درخــت در زمیــن فــرو  ــد )فری ــان« را نیــز برگــزار می كردن خدای
مــی رود و شــاخه هایش بــه ســوی آســمان، مظهــر قائمیــت و نمــاد ارتبــاط میــان زمین و آســمان 
اســت )شــوالیه و گربــران، 1388، ج3: 187، 189(. نخــل در كهنســالی نیــز بــه خوبــی ثمــر می دهــد؛ 
بنابرایــن، نمــاد طــول عمر و تندرســتی در پیــری اســت )كوپــر، 1392: 382(. درخت خرمــا را درخت 
زندگــی نیــز  دانســته اند )شــوالیه و گربــران، 1387، ج5: 401( و آن را نمــاد روح قلمــداد كرده    انــد )همــان: 
402(. در بــاور صابئیــان مندائــی، اولیــن درختــی كــه بــر زمیــن پدیــد آمد، نخل اســت )عربســتانی، 
1387: 61(. در ادبیــات فارســی، واژه    ی نخــل عــالوه بــر اینکــه بــه معنــای درخــت خرمــا اســت، 
مجــازاً بــه معنــای مطلــق درخــت نیــز اســتفاده می    شــود و كنایــه از قــد و بــاال و قامــت اســت 

)دهخــدا، 1377: ذیــل واژه    ی نخــل(.
هــدف ایــن مقالــه، جمــع آوری باورهــای رایــج در مناطــق مختلــف كشــور بــه ویــژه مناطــق 
جنوبــی اســت كــه اشــاره بــه برخــی از ایــن باورهــا ضــروری بــه نظــر می رســد. گرچــه »درخــت 
خرمــا« گیــاه هســت، آن را بــا انســان و حیوان نیــز خویشــاوند می داننــد )غالمرضایــی، 1395: 36(. در 
هرمــزگان ایــن عقیــده رایــج اســت كــه نخــل از خاک انســان بــه وجــود آمده    اســت و دوســت دارد 
در كنــار انســان باشــد )دژگانــی، 1393: 76(. اگــر بــدون وزیــدن بــاد، شــاخه ای از ایــن درخــت تــکان 
ــدد  ــای متع ــد )همــان: 75(. نخــل از جنبه ه ــا نبــض نخــل می زن ــه رگ ی ــد ك بخــورد، می گوین
دیگــر نیــز بــه انســان شــباهت دارد؛ از جملــه ماننــد انســان دارای دو نــر و مــاده اســت و اگــر بــه 
قســمت انتهایــی نخــل ـ كــه بــه منزلــه    ی ســر درخــت اســت ـ آســیبی وارد شــود، بــه مــرگ 
آن منجــر می شــود. واحــد شــمارش نخــل نیــز شــبیه انســان یعنــی نفــر اســت )زومکی    جاســکی، 
ــه  ــد ك ــز معتقدن ــق خرماخی ــردم مناط ــی، 1393: 75(. م ــی، 1394: 181؛ دژگان 1396: 35؛ قزلی    جهرم
نخــل از نظــر راســت قامتــی، زمــان بلــوغ و جنســیت بــه انســان شــباهت دارد؛ بنابرایــن، ســایر 
خصلت هــای انســانی را نیــز بــدان نســبت می دهنــد )ســالمی، 1383الــف: 38(. آنهــا قطــع كــردن 
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و خشــکاندن نخــل را كشــتن نخــل می نامنــد )ســالمی، 1382: 67؛ دژگانــی، 1393: 75؛ غالمرضایــی، 
1395: 36(. در خشــت، جهــرم، گنــاوه و فراشــبند، بــه »پاجــوش نخــل« بــه ترتیــب بچــه1، بـَـچ2، 
بــچ3 و بـُـچ4 می گوینــد )ســالمی، 1382: 63؛ قزلی    جهرمــی، 1394: 12؛ دریانــورد، 1392: 212؛ افشــار، 1384: 
341(. اصطــالح »مــچ و بــچ5« بــه معنــی »نخــل و بچــه« در جاســک بــه كار بــرده می شــود و بــه 

ــرد )زومکی    جاســکی، 1396: 215(.  ــی ب ــد و نخــل پ ــه یکســان    انگاری فرزن ــوان ب ســادگی می ت
ــل  ــه متمای ــب قبل ــه جان ــی ب ــد، آن را اندك ــا بکارن ــال  خرم ــد نه ــه می خواهن ــی ك هنگام
می كننــد؛ چــرا كــه معتقدنــد نخــل نمــاز می خوانــد. بنابرایــن، آب كثیــف از جملــه آب قلیــان را 
در پــای درخــت خرمــا نمی ریزنــد )زومکی    جاســکی، 1396: 214(. نخــل نیــز همچــون انســان دیوانــه 
می شــود. در جهــرم، یکــی از بیماری هــای نخــل را »دیوانــه شــدن« نام گــذاری كرده انــد كــه در 
گویــش محلــی بــه آن »گنــا6« شــدن می گوینــد. نخلــی كــه گنــا شده    اســت، ســرش بــه طــرف 
پاییــن خــم می شــود و ایــن خم شــدگی آن قــدر ادامــه می    یابــد كــه بــه مــرگ درخــت منجــر 
 شــود )قزلی    جهرمــی، 1394: 174(. در خــور و بیابانــک نیــز بــه نخلــی كــه ظاهــرش كج شــده باشــد، 
ــه  ــش شــیره ای خــارج شــود، دیوان ــش شپشــک زده و زرد شــده باشــد و از برگ های برگچه های

می گوینــد )میراســکندری و طاهــری، 1388: 58-60(.
از تمامــی اجــزای درخــت خرمــا )از بــرگ و تنــه    ی درخــت تــا ریشــه    ی آن( و محصــول آن 
اســتفاده می شــود. خرمــا بــه ویــژه در گذشــته، غذایــی غالــب و سرشــار از انــرژی بــود. در تهیــه    ی 
ــود )ســالمی،  ــتفاده می ش ــا اس ــردم مناطــق گرمســیر، از خرم ــای م ــادی از خوراكی ه ــمار زی ش
ــی، 1382: 186 و 185؛  ــالمی، 1382: 61؛ رئیس ــی، 1392: 168 و 167؛ س ــف، 43، 49، 51؛ نجیبی    فین 1383ال
زنده بــودی، 1388: 101(. خرمــای نامرغــوب، منبــع غذایــی مناســبی بــرای حیوانــات اهلــی     اســت 
ــد )غــراب،  ــا نیــز آرد تهیــه می كردن ــی، 1395: 19؛ خســروانی، 1392: 88(. از هســته    ی خرم )غالمرضای
1364: 149(. افــراد كهنســال جهرمــی بــاور داشــتند كــه شهرشــان هیــچ گاه روی قحطــی به خود 

ــان را نجــات می دهــد )قزلی    جهرمــی، 1394: 173(.  نخواهــد دیــد؛ چــرا كــه درخــت خرمــا آن
در ســاخت بســیاری از وســایل خانــه همچــون بادبــزن و شــماری از ظرف هــا، از برگ هــای 
ــالمی،  ــری، 1388: 57؛ س ــکندری و طاه ــودی، 1388: 98؛ میراس ــد )زنده ب ــتفاده می    ش ــل اس ــبز نخ س
ــایه بان و  ــر، س ــاخت گپ ــرای س ــل ب ــک نخ ــای خش ــه و برگ ه ــف: 45 و 46، 52(. از تن 1383ال
ــراب، 1364:  ــی اســتفاده می شــد )غ ــات اهل ــا و محــل نگهــداری حیوان پوشــانیدن ســقف خانه ه
134؛ زنده بــودی، 1388: 98؛ خســروانی، 1392: 181-178(. تنــه و برگ هــای خشــک ایــن درخــت نیــز 
ســوخت مناســبی بــود و از لیــف خرمــا، طناب هــای ضخیــم تهیــه می كردنــد )نجیبی    فینــی، 1392: 
ــه  ــت ك ــوان گف ــت می ت ــا قاطعی ــی، 1382: 185-182(. ب ــالمی، 1382: 66، 75-74؛ رئیس 170-169؛ س
هیــچ جزئــی از درخــت و محصــول آن بــدون اســتفاده نبــود؛ بــه همیــن دلیــل در ایــن مناطــق، 
كاشــت و پــرورش درخــت خرمــا اهمیــت بســیار باالیــی داشــت. تــا چنــدی پیــش در بســیاری 
1. bača
2. bač
3. bač
4. boč
5. mačč o bač
6. gena
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از روســتاها و شــهرک های مناطقــی چــون بلوچســتان، خرمــا نقــش پــول را در مبــادالت بیــن 
مــردم برعهــده داشــت؛ مثــالً گفتــه می شــد كــه یــک مــن روغــن برابــر بــا 10 مــن خرماســت 
ــر و  ــد، پس ــد مفی ــد: »فرزن ــه می گوی ــت ك ــی اس ــی ضرب المثل ــزدی، 1368: 7(. در بلوچ )پاپلی    ی
ــه اهمیــت و  ــوان ب مفیدتریــن ثــروت، نخــل اســت.1« )جهاندیــده، 1396، ج1: 271( كــه از آن می ت
ارزش واالی نخــل پی بــرد. هنگامــی كــه بلــوچ می خواهــد تمامــی ارزش هــای مــادی را بشــمارد 
و ناپایــداری آنهــا را بازگویــد، می گویــد: »شــهر و نخــل و ثــروت بــرای هیــچ كــس نمی مانــد.2« 

ــان، ج2: 2273(.  )هم
قطــع درخــت خرمــا را نادرســت و آن را گنــاه می داننــد )زومکی    جاســکی، 1396: 214(. بــرای قطع 
كردن و خشــکاندن نخل از واژه    ی كشــتن اســتفاده می شــود )ســالمی، 1382: 67(. خشــکاندن نخل، 
قطــع نســل یــا كــوری فــرد قطع    كننــده را در پــی دارد )رســتم نژاد دشــتی، 1386: 92(. اگــر مجبــور 
شــوند نخلــی را قطــع كننــد، پیــش از قطــع كــردن یــا پــس از آن، حیوانــی را قربانــی می كننــد 
ــد )زومکی    جاســکی، 1396:  ــی بکارن ــال نخل ــد نه ــی، 1394: 126( و بای )خــرم روز، 1390: 114؛ قزلی    جهرم
214(. آنهــا معتقدنــد نخــل قطــع شــده، در هنــگام ســقوط همچــون انســان نالــه ســر می دهــد 
)دژگانــی، 1393: 75(. قربانــی همــواره از جملــه مهم    تریــن اعمــال آیینــی در بســیاری از فرهنگ هــا 
بوده    اســت. در ایــران نیــز قربانــی بــه قربانــی خونــی )ســربریدن حیوانــی( محــدود می    شــود؛ بــا 
ایــن وجــود، در برخــی از مناطــق حاشــیه    ی كویــر همچــون خــور، بیابانــک و طبس كه زیســتگاه 
درخــت خرمــا اســت، درخــت خرمــای نــر را كــه معمــوالً ســن  و ســال كمــی داشــته باشــد نیــز 
بــه عنوان قربانــی می كشــند )میراســکندری و طاهــری، 1388: 60-58؛ قربانی    جویبــاری، 1398: 181-204(.  
اهمیــت درخــت خرمــا بــه حــدی اســت كــه می تــوان گفــت ایــن درخــت از گهــواره تــا گــور 
ــوزاد را از شــاخ و بــرگ درخــت خرمــا  همــراه آدمــی     اســت؛ چــرا كــه در گذشــته، گهــواره    ی ن
درســت می كردنــد و فــرد در طــول زندگــی از نخــل و محصولــش بســیار بهــره  می    بــرد؛ پــس از 
مــرگ نیــز مــرده را روی شــاخه های تــر نخــل می گذاشــتند، او را غســل می دادنــد و باالخــره دو 
تکــه از چــوب نخــل را كــه بــر روی آن آیــه الکرســی نوشــته بودنــد، در كفــن مــرده قــرار می دادند 
)میراســکندری و طاهــری، 1388: 58؛ عباسی    دمشــهری، 1388: 14(، یــا اینکــه برگــه ی درخــت خرمــا را 
در قبــر می گذاشــتند و معتقــد بودنــد كــه بــا ایــن كار می تواننــد از تنگــی و فشــار قبــر بکاهنــد 

)غالمرضایــی، 1395: 214(.

5ـ ریشه یابی واژه    ی مغ
ــه magu تبدیــل  واژه    ی moɤ از ریشــه    ی اوســتایی moɤu اســت كــه در فارســی باســتان ب
ــش ریشه شناســی  ــه دان ــا توجــه ب ــا، maga آمده اســت. اوســتا شناســان ب شده    اســت. در گاثاه
واژه هــا و متــون اوســتایی و پهلــوی، معانــی زیــر را بــرای ایــن واژه در نظــر گرفته انــد: كار بــزرگ، 
كار شــگرف، پیشــه    ی بــزرگ، توانایــی، شــکوه، بخشــایش مینــوی، دهــش ایــزدی، آرمــان مقدس 
و تقــوا )فره وشــی، 1388: 126(. ایــن واژه در سانســکریت بــه صــورت magha بــه معنــی پــاداش و 
دهــش آمده    اســت )همــان: 126(. واژه    ی maga بــه معنــای دهــش ایــزدی و نیرویــی اســت كــه از 
1. čokk bačč mâl mačč
2. molk o mog o mâl na-baդt pa kas a pâdâr
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ســوی واقعیــت برتــر بــه كســی داده می شــود و تقریبــاً معــادل بــا فــره ایــزدی اســت كه از ســوی 
خــدا بخشــیده می شــود. ایــن فــره اكتســابی نیســت، بلکــه بــا در سرشــت روحــی و جســمی فرد 

آمیختــه اســت )فره وشــی، 1388: 127(.
در زبــان پهلــوی، muɤ )مکنــزی، 108 :1383(، mōg )فره وشــی، 1390: 385( و mug )همــان: 387(، 
  mo و moɤ، mog، mok، mox، moč بــه معنــای »خرمــا بــن« آمده    اســت؛ بنابرایــن، واژه هــای

كــه در جنــوب كشــور باقی مانــده اســت، بــه طــور مســتقیم ریشــه در زبــان پهلــوی دارد. 

6ـ چرایی »مغ« نامیدن »درخت خرما«
هنگامــی كــه مادهــا از مناطــق شــمالی بــه قســمت های غربــی و جنوبــی فــالت ایــران در 
حــال مهاجــرت بودنــد، در ابتــدا بــه ناحیــه    ی غربــی فــالت ایــران رســیدند كــه در مجــاورت بــا 
ــود )دیاكونــوف، 1395: 92-85(. خاســتگاه آشــوریان، كشــور عــراق كنونــی  دولــت مقتــدر آشــور ب
بــود؛ یعنــی ســرزمینی كــه بــه لحــاظ آب و هوایــی، یکــی از مناطــق بســیار مناســب برای كشــت 
درخــت خرماســت. آریاییــان از مناطقــی آمــده بودنــد كــه بــه لحــاظ آب و هوایــی در آن درخــت 
نخلــی وجــود نداشــت و از آن گذشــته، بــا نواحــی گرمســیری فاصلــه    ی بســیار زیــادی داشــت؛ 
بــه همیــن دلیــل، آنــان نخــل را ندیــده و بــه ارزش واالی آن پی نبــرده بودنــد و نامــی بــرای آن 

نداشــتند. مادهــا اولیــن ایرانیانــی بودنــد كــه نخــل  را در ســرزمین آشــوریان دیدنــد. 
در گذشــته بســیار اتفــاق افتــاده اســت كــه مردمــی بــرای اولیــن بــار، چیــزی را بــه واســطه    ی 
قــوم دیگــری  بشناســند، یــا بــه وفــور از محصــول بــا كیفیت ســاخِت قومــی دیگر اســتفاده كــرده  
ــا آن قــوم  ــه آن ســرزمین ی باشــند. در نتیجــه، ایــن احتمــال وجــود داشــت كــه آن چیــز را ب
)مــردم( نســبت داده باشــند؛ مثــالً مــا امــروزه از واژه    ی »چینــی« اســتفاده می كنیــم و منظورمــان 
ظــروف ســفالینی اســت كــه از گلــی مخصــوص تهیــه و پــس از پختــه شــدن در كــوره، لعــاب 
انــدود می شــود. بــه خوبــی هویداســت كــه وســایلی از ایــن جنــس، در ابتــدا از ســرزمین چیــن 
ــا ایــن گونــه وســایل از چیــن بوده    اســت،  بــه دســت مــا رســیده و چــون اولیــن آشــنایی مــا ب
مــا از واژه    ی »چینــی« اســتفاده می كنیــم. امــروزه وســایلی از آن جنــس را ممکــن اســت خــود 
تولیــد كنیــم یــا از ســایر كشــورها وارد كنیــم، ولــی تمــام آنهــا را »چینــی« می نامیــم. در چنــد 
ســده ی گذشــته در گــراشـ  كــه فعــالً شهرســتانی در جنــوب اســتان فــارس اســت و در حــدود 
صــد ســال پیــش از ایــن، روســتایی بــود ـ ظــروف ســفالی مرغوبــی از قبیــل خمــره و دیــزی 
)سدیدالســلطنه، 1362: 429 و 590(، تولیــد و بــه نواحــی مجــاور صــادر می شــد. بــه دلیــل مرغوبیــت 
و احتمــاالً فراوانــی ظرف هــای ســفالی ســاخت گــراش، بــه تدریــج نــام برخــی از ایــن ظــروف 
در گویش هــای رایــج در هرمــزگان و جنــوب كرمــان ماننــد گویش هــای رایــج در بندرخمیــر و 
منوجــان بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد؛ بــه گونــه ای كــه امــروزه، »خمــره« را در بندرخمیــر 
»gerâši« )قتالــی، 1388: 287(، در فیــن هرمــزگان »gerâšey« )نجیبی فینــی، 1381: 122( و در 

ــد.  ــر، 1389: 139( می نامن ــان »garâši« )یزدانف منوج
متنــی منظــوم بــه زبــان پهلــوی پارتــی در دســترس اســت كــه در آن بــه مناظــره    ی نخــل و 
بــز پرداختــه شده    اســت. ایــن متــن بــه »درخــت آســوریگ1« مشــهور اســت )جاماسب    آســانا، 1394: 
1. deratx-e âsurig
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290-283(. از نظــر دســتور زبــان پهلــوی، آســوریگ از صفــت نســبی »آســور« )نــام ســرزمین( بــه 
اضافــه    ی پســوند صفت ســاز »یــگ« تشــکیل شده    اســت. توصیفــی كــه از ایــن درخــت در متــن 
درخــت آســوریگ ارائــه شده    اســت، شــکی باقــی نمی گــذارد كــه منظــور از ایــن درخــت، همــان 
نخــل اســت. چــون مادهــا بــرای اولیــن بــار از طریــق آشــوریان بــا نخــل آشــنا شــدند؛ بنابرایــن، 
ــا »درخــت آســوری« نامیــده باشــند.  تعجــب برانگیــز نیســت اگــر آن را »درخــت آشــوری« ی

احتمــاالً ایــن نــام، اولیــن نامــی اســت كــه ایرانیــان بــه نخــل داده باشــند.
پس از گذشـت مدتی، گروهی از آریایی ها به مناطق گرمسـیری جنوبی تر رسـیدند. در محلی 
كـه آنـان بـرای زیسـت خـود انتخاب كردنـد، نخل بـه فراوانـی وجود داشـت. قطعاً آنـان چگونگی 
كاشـت و داشـت نخل و برداشـت خرما را از سـاكنان بومی این مناطق فرا گرفتند و پس از چندی 
سـکونت در ایـن منطقـه، متوجه شـدند كه ایـن درخت چقـدر در زندگی شـان تأثیرگذار اسـت و 

بدیـن ترتیب، بـه ارزش واقعـی آن پی بردند. 
ــه دلیــل  ــران، نخــل را ب ــالت ای ــی ف ــی و جنــوب غرب ــان جنوب پذیرفتنــی اســت كــه بومی
ــه حــد تقــدس رســانیده  سودرســانی  فراوانــش مــورد احتــرام قــرار می دادنــد و حرمــت آن را ب
بودنــد. در ســومر، كلــده، آشــور، بابــل، فنیقیــه و مصــر، ایــن درخــت موقعیــت ویــژه ای داشــت و 
حتــی مــورد تقدیــس نیــز بــود )كوپــر، 1392: 156 و 155؛ جابــز، 1397: 138(. نواحــی جنوبــی و جنوب 
غربــی ایــران، از نظــر آب و هوایــی شــرایط مطلوبــی بــرای رشــد نخــل داشــت و از ســوی دیگــر، 
ایــن مناطــق دارای روابــط فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی گســترده ای بــا آشــور و بابــل بــود؛ بــه 
همیــن دلیــل، باورهــای مشــابهی در خصــوص نخــل بیــن آنــان وجــود داشــت. اگــر نپذیریــم كه 
آریایی هــای مهاجــر نیــز پــس از آشــنایی بــا نخــل، پذیــرای تمامــی باورهــا و تقدســی شــدند 
كــه بومیــان بــرای نخــل قائــل بودنــد، بســیار محتمــل اســت كــه حداقــل برخــی از آن باورهــا را 

ــند.  پذیرفته  باش
در بندهــش، پیرامــون ارزش نخــل چنیــن آمده    اســت: »... ایــن را نیــز بــه دیــن گویــد كــه 
همــه    ی هســتی مــادی را برابــر نیافریــدم ... از گیاهــان، خرمــا بــنـ  كــه گیــاه دو پاره خوانده شــود 
ـ )بــه انــدازه    ی( همــه    ی گیاهــان میــان آســمان و زمیــن ارزد؛ بــه جــز درخــت گوكــرن كــه بــدو 

مــرده خیزاننــد ... .« )فرنبغ    دادگــی، 1390: 90(.
ــه    ی بســیار  ــع تغذی ــش، منب ــد و محصول ــه از جــزء جــزء آن اســتفاده می كردن ــی ك درخت
مناســبی از نظــر انــرژی و ســایر مــواد مغــذی بــرای خــود و احشام شــان در طــول ســال بــود و 
از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه معنــای واژه    ی »maga« در سانســکریت و ایرانــی باســتان كــه از آن 
»دهــش« برداشــت می شــود، آیــا نمی تــوان چنیــن تصــور كــرد كــه ایرانیــان ســاكن در مناطــق 
 »mag« خرماخیــز جنــوب، ایــن درخــت را دهشــی از ســوی آفریــدگار دانســته     و بنابرایــن، آن را
نامیــده باشــند. واژه ای كــه بــه تدریــج بــه mog، mok ، moč، moɤ و mo تبدیــل شــد. ارتبــاط 
بیــن نخــل و كرامــت را نیــز می تــوان در بیتــی از ســعدی شــیرازی )1374: 474( مشــاهده كــرد: 

ورت زدست نیاید، چو سرو باش آزاد گرت زدست برآید، چو نخل باش كریم  
ــن نوشته    اســت:  ــغ، چنی ــه م ــا ب ــذاری درخــت خرم »ســدید الســلطنه« در خصــوص نامگ
»كلمــه    ی مــغ چــون بــر انســان اطــالق می شــود، عبــارت اســت از انســانی كــه تربیت    كننــده    ی 
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جــان و آییــن اســت. درخــت خرمــا را هــم بــه همیــن مناســبت مــغ گوینــد؛ چــون كــه از یــک 
ــی انســان از مأكــول و مشــروب و ملبــوس و  ــوازم زندگان اصلــه نخــل، ممکــن اســت كلیــه    ی ل
كتابت و خانه و مســکرات و غیـــره تدارک شــود؛ حقیقتاً مغ تربیت    كننـــده    ی جســـمانی انســـان 

است، نخل و موبد را بـــه همـــین لحـــاظ مـــغ گفتـه انـــد.« )سدیدالسلطنه، 1342: 64(. 

7ـ واژه    ی »نخل«، جایگزین واژه    ی »مغ«
تأثیــر زبــان عربــی در زبــان فارســی معیــار و گویش هــای ایرانــی، باعــث شده    اســت كــه واژه    ی 
ــا  ــی بگیــرد، ی ــی جــای واژه هــای معــادل آن را در گویش هــای ایران ــه صــورت روزافزون نخــل، ب
اینکــه هــر دو واژه در كنــار هــم كاربــرد داشــته باشــد. شــواهدی وجــود دارد كــه نشــان می دهــد 
ــزارش  ــه گ ــت. ابن    بطوط ــغ شده    اس ــون م ــی همچ ــن واژه های ــل جایگزی ــج، واژه    ی نخ ــه تدری ب
می دهــد كــه نــام پیشــین هرمــز، مغســتان بوده    اســت )طنجــی، 1396، ج1: 322(، یــا گــزارش شــده 
كــه روســتای نخــل ناخــدا، قبــالً مــخ ناخــدا نامیــده می شده    اســت )اقتــداری، 1375: 552(. امــروزه 
ــغ و  ــای م ــی، واژه ه ــتان های جنوب ــوص در اس ــه خص ــی ب ــای جغرافیای ــیاری از مکان ه در بس
مــخ حضــور دارد؛ ماننــد مخــدان1 )حمیــدی، 1395، 1158( و مغــو2 )اقتــداری، 1375: 477(. در اســتان 
بوشــهر نیــز در نــام بســیاری از روســتاها ماننــد نخــل تقــی و نخــل غانــم، واژه    ی نخــل بــه چشــم 
می خــورد )حمیــدی، 1395، 1256(؛ چــه بســا در نــام ایــن مکان هــا نیــز در زمانــی نــه چنــدان دور، 

واژه    ی مــغ وجــود داشــته كــه جــای خــود را بــه واژه    ی نخــل داده    اســت. 

نتیجه گیری
در گویش هــای ایرانــی، واژه هایــی كــه بــرای نامیــدن »درخــت خرمــا« بــه كار بــرده می    شــود، 
توزیــع جغرافیایــی ویــژه ای دارد. در مناطقــی كــه بــه طــور طبیعــی رویشــگاه درخت خرما اســت، 
ــچ و مــو اســتفاده می شــود.  ــخ، ُم ــغ، ُمــگ، ُمــک، ُم ــرای نامیــدن ایــن درخــت از واژه هــای ُم ب
ــن، واژه هــای  ــن« بوده    اســت. بنابرای ــا ب ــای »خرم ــه معن ــوی muɤ، mōg و mug ب ــان پهل در زب
ــه  ــده اســت، ب ــران باقی مان ــی ای ــه    ی جنوب ــه در نیم moɤ، mog، mok، mox، moč و mo  ك
طــور مســتقیم ریشــه در زبــان پهلــوی دارد. آریایی هــا تــا پیــش از اینکــه بــه مناطــق گرمســیری 
ــرای نامیــدن آن نداشــتند. ایــن  برســند، ایــن درخــت را نمی شــناختند و حتــی اســمی نیــز ب
درخــت بــرای ســاكنان بومــی نواحــی گرمســیری تقــدس داشــت. پــس از تمــاس آریایی هــا بــا 
بومیــان ایــن مناطــق و پــی بــردن بــه اهمیــت بســیار زیــاد ایــن درخــت و محصــول آن )خرمــا( 
در زندگــی ســاكنان مناطــق گرمســیری، بــرای ایــن درخــت اهمیــت ویــژه ای در نظــر گرفتنــد و 
برایــش تقــدس قائل شــدند. واژه    ی »maga« در سانســکریت و ایرانی باســتان، بــه معنی »دهش« 
اســت. احتمــاالً ایرانیــان پــس از ســکونت در مناطــق خرماخیــز، ایــن درخت را »دهشــی از ســوی 
 mog ،mok ، نامیدنــد. واژه ای كــه بــه تدریــج بــه »mag« آفریــدگار« دانســتند و بنابرایــن، آن را

ــت. ــل شده    اس moč، moɤ و mo تبدی

1. روستایی در بردخون شهرستان دیر و روستایی در خابیز شهرستان اهرم.
2. شهری در شهرستان بندرلنگه.
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منابع و مآخذ
ــت، چــاپ اول،  ــر باف ــش راب ــگ گوی ــان، فرهن ــن ســبز كرم ــی    اهلل )1382(، نگی ــن، ول آئینه    نگی

ــی. ــز كرمان    شناس ــان: مرك كرم
ــان(، ج 1،  ــی، )اســتان اصفه ــای ایران ــه    ی گویش    ه ــدی )1390(،  گنجین اســماعیلی، محمدمه

چــاپ اول، تهــران: فرهنگســتان زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.
افشار، ایرج )1384(، سفرنامچه )گلگشت در وطن(، چاپ اول، تهران: اختران.

اقتداری، احمد )1371(، الرستان كهن و فرهنگ الرستانی، چاپ دوم، تهران: جهان معاصر.
ـــــــــــــــ . )1375(، آثــار شــهرهای باســتانی ســواحل و جزایــر خلیج    فــارس و دریــای عمان، 

چــاپ دوم، تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگی.
اكبرپــور، جعفــر )1394(، گنجینــه    ی گویش    هــای ایرانــی )اســتان مازنــدران ج 1 و ج 2(، چــاپ 

اول، تهــران: فرهنگســتان زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.
اكبرزاده، داریوش )1381(، فرهنگ گویش دشتستانی، چاپ اول، تهران: پازینه.

برجیــان، حبیــب )1394(، گنجینــه    ی گویش    هــای ایرانــی، )اســتان اصفهــان(، ج 2، چــاپ اول، 
تهــران: فرهنگســتان زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.

برومندسعید، جواد )1370(، واژه نامه    ی گویش بردسیر، چاپ اول، كرمان: مركز كرمان    شناسی.
بــالدی، ســیدعبدالعزیز )1390(، ریشه    شناســی واژگان منتخــب گویــش بوشــهری، چــاپ اول، 

تهــران: آینــه كتــاب.
پاپلی    یــزدی، محمدحســین )1368(، »پیامدهــای سیاســی، اقتصــادی بلوچســتان بــدون 

نخلســتان«، فصلنامــه    ی تحقیقــات جغرافیایــی، شــماره    ی 13: 5-34. 
پــدرام، ســیدعبدالعلی )1390(، فرهنــگ لغــات و اصطالحــات عامیانــه    ی داراب، چــاپ اول، قــم: 

مجمــع ذخائــر اســالمی.
جابــز، گرتــرود )1397(، فرهنــگ ســمبل ها، اســاطیر و فولکلــور، ترجمــه    ی محمدرضــا بقاپــور، 

چــاپ دوم، تهــران: اختــران.
ــای  ــر جــی )1394(، درخــت آســوری، متن    ه ــتور منوچه ــانا، جاماســب جــی دس جاماسب    آس

پهلــوی، پژوهــش ســعید عریــان، چــاپ دوم، تهــران: علمــی.
جهاندیده، عبدالغفور )1396(، فرهنگ بلوچیـ  فارسی، چاپ اول، تهران: معین.

جهانگیــری، نــادر )1394(، زبــان گیلکــی )گویــش الهیجــان(، واژه نامــه و پــاره ای ویژگی    هــای 
آوایــی و ســاخت واژه ای، چــاپ اول، رشــت: فرهنــگ ایلیــا.

حمیدی، سیدجعفر )1395(، فرهنگ نامه    ی بوشهر، چاپ اول، تهران: جامی.
حیدریــان، عباســعلی و حیدریــان، حســین )1390(، گویــش و واژه نامه    ی الســگردی )الســجری(، 

چــاپ اول، ســمنان: حبله    رود.
خاتمی، سیدهاشم )1386(، بررسی تطبیقی گویش كازرونی، چاپ اول، تهران: كازرونیه.

ــای  ــا و باوره ــانه ی آیین ه ــی ریشه    شناس ــتان: بررس ــراث باس ــروان )1390(، می ــرم روز، م خ
ــالف. ــیراز: ای ــاپ اول، ش ــتانی، چ ــگ الرس فرهن

خسروانی، ایرج )1392(، خشت و كمارج، چاپ اول، شیراز: ادیب مصطفوی.
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دریانورد، غالمحسین )1392(، نگاهی به بندر گناوه، چاپ اول، تهران: همسو.
دژگانی، فاطمه )1393(، باورهای سینه به سینه در هرمزگان، چاپ اول، قم: دارالتفسیر.

دهخدا، علی اكبر )1377(، لغت    نامه، چاپ دوم از دوره جدید، تهران: دانشگاه تهران. 
دیاكونــوف، ایگــور میخائیلوویــچ )1395(، تاریــخ مــاد، ترجمــه    ی كریــم كشــاورز، چــاپ یازدهــم، 

تهــران: علمــی و فرهنگــی.
رستم نژاد دشتی، یوسف )1386(، میراث نیاكان، چاپ اول، شیراز: ایالف.

ــی«،  ــش كتیچ ــا در گوی ــه خرم ــوط ب ــات مرب ــا و اصطالح ــعود )1382(، »واژه ه ــی، مس رئیس
فصلنامــه    ی زبان    هــا و گویش    هــای ایرانــی، شــماره    ی 2: 175-188.

زاهد، امید )1395(، بر فراز  درگاه: نگاهی به درودگاه، چاپ اول، قم: صحیفه خرد.
زنده بــودی، كیمیــا )1388(، »جایــگاه خرمــا در  فرهنــگ مــردم خورمــوج«، فصلنامــه    ی نجــوای 

فرهنــگ، شــماره    ی 11: 97-102.
زومکی    جاسکی، خدابخش )1396(، فرهنگ مرم جاسک، چاپ اول، قم: دارالتفسیر.

ســبزعلی پور، جهاندوســت )1394(، گنجینــه    ی گویش هــای ایرانــی، )تاتــی خلخــال(، چــاپ اول، 
تهــران: فرهنگســتان زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثار.

ســدید الســلطنه، محمدعلی    خــان )1342(. بندرعبــاس و خلیج    فــارس، تصحیــح احمد اقتـــداري، 
تهــران: كتابخانــه ابن    ســینا.

ــیر  ــی س ــق ف ــلطنه، »التدقی ــدید الس ــفرنامه    ی س ــــــــــــــــــــــــــــــ . )1362(، س
ــر. ــران: بهنش ــداری، ته ــد اقت ــی احم ــح و حاشیه    نویس ــق«، تصحی الطری

سعدی، شیخ مصلح    الدین )1374(، كلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: طلوع.
ــه    ی  ــوار««، فصلنام ــت« و »دل ــردم »خش ــگ م ــا در فرهن ــی )1382(،» خرم ــالمی، عبدالنب س

گویش    شناســی )ویژه    نامــه    ی نامــه فرهنگســتان(، شــماره    ی 1: 53-75.
ـــــــــــــــ . )1383الــف(، »خرمــا در فرهنــگ مــردم كرمــان«، فصلنامــه    ی گویش    شناســی 

ــماره    ی 2: 37-53. ــتان(، ش ــه فرهنگس ــه    ی نام )ویژه    نام
ـــــــــــــــ .  )1383(، گنجینــه    ی گویش    شناســی فــارس، ج 1، چاپ اول، تهران: فرهنگســتان 

زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.
ـــــــــــــــ . )1384(، گنجینــه    ی گویش    شناســی فــارس، ج 2، چاپ دوم، تهران: فرهنگســتان 

زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.
ـــــــــــــــ .  )1385(، گنجینه    ی گویش    شناســی فــارس، ج 3، چاپ دوم، تهران: فرهنگســتان 

زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.
ـــــــــــــــ .  )1386(، گنجینــه    ی گویش    شناســی فــارس، ج 4، چاپ اول، تهران: فرهنگســتان 

زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.
ـــــــــــــــ .  )1388(، گنجینــه    ی گویش    شناســی فــارس، ج 5، چاپ اول، تهران: فرهنگســتان 

زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.
ـــــــــــــــ .  )1390(، گنجینــه    ی گویش    شناســی فــارس، ج 6، چاپ اول، تهران: فرهنگســتان 

زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.
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ـــــــــــــــ .  )1393(، گنجینــه    ی گویش    شناســی فــارس، ج 7، چاپ اول، تهران: فرهنگســتان 
زبــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار.

شبانی، حسن )1386(، نهبندان، دیار خورشید، چاپ اول، تهران: روزگار.
شــوالیه، ژان و گربــران، آلــن )1387(، فرهنــگ نمادهــا، ج 5، ترجمــه    ی ســودابه فضایلــی، چــاپ 

اول، تهــران: جیحــون.
ـــــــــــــ . )1388(، فرهنگ نمادها، ج 3، ترجمه    ی سودابه فضایلی، چاپ دوم، تهران: جیحون.

صابری، اكبر )1393(، فرهنگ مشاهیر برازجان، چاپ اول، قم: صحیفه خرد.
صادقی، زمان )1394(، فرهنگ واژگان جنوب كرمان، چاپ اول، تهران: فرهنگ عامه.

ــش  ــه در گوی ــاختار جمل ــی و س ــم )1394(، واژه شناس ــودی، میث ــع و زنده    ب ــادی، مرص صی
ــرد. ــه خ ــم: صحیف ــاپ اول، ق ــتان، چ بردس

طنجــی، ابــئ عبداهلل محمــد بــن عبــداهلل )1396(، ســفرنامه    ی  ابن    بطوطه، ترجمــه    ی محمدعلی 
موحــد، چــاپ دوم، تهــران: كارنامه.

عباســی دمشــهری، رحمــت    اهلل )1388(، »درآمــدی بــر آییــن تدفیــن در میناب«، گلپنگ، ســال 
هفتم، شــماره    ی 2: 7-15.

عربســتانی، مهــرداد )1387(، تعمیدیــان غریــب: مطالعــه مردم    شــناختی در دیــن ورزی صابئیــن 
مندائــی ایــران، چــاپ دوم، تهــران: افــکار.

علی یاری بابلقانــی، ســلمان )1396(، گنجینــه    ی گویش    هــای ایرانــی، )هفــت گویــش از 
ــان و ادب فــارس و گــروه نشــر آثــار. حاشــیه    ی زاگــرس(، چــاپ اول، تهــران: فرهنگســتان زب

غراب، كمال    الدین )1364(، بلوچستان یادگار مطرود قرون، چاپ اول، تهران: كیهان. 
غالمرضایــی، محمــد )1395(، تشــته فــر، آییــن زندگــی دهه هــای پیشــین در خــور و بیابانــک، 

چــاپ اول، تهــران: مركــز دائره    المعــارف بــزرگ اســالمی.
ــا،  ــات، ضرب المثل ه ــا، اصطالح ــی )واژه ه ــی جهرم ــگ فارس ــد )1390(، فرهن ــا، صم فرزین نی

باورهــا و آیین هــا(، چــاپ دوم، شــیراز: دانشــگاه آزاد اســالمی شــیراز.
فرنبغ    دادگی )1390(، بندهش، تصحیح مهرداد بهار، چاپ چهارم، تهران: توس.

فرهــادی راد، یوســف )1382(، بررســی ریشه شناســی گویــش بافــت، چــاپ اول، كرمــان: مركــز 
كرمان    شناســی.

فره وشی، بهرام )1388(، جهان فروری: بخشی از فرهنگ ایران كهن، چاپ سوم، تهران: فروهر.
ـــــــــــــ . )1390(، فرهنگ زبان پهلوی، چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران.

فریزر، جیمز جرج )1397(، شاخه ی زرین، ترجمه    ی كاظم فیروزمند، چاپ یازدهم، تهران: آگاه.
قتالی، سیدعبدالجلیل )1388(، بررسی گویش و واژگان بندرخمیر )هرمزگان(، چاپ اول، شیراز: ایالف.

ــوزی«،  ــای دوم ــده از آیین ه ــی بازمان ــل، آیین ــی نخ ــوم )1398(، »قربان ــاری، كلث قربانی    جویب
ــم، شــماره    ی 25: 171-205. ــه، ســال هفت ــات عام ــه    ی فرهنــگ و ادبی دوماهنام

قزلی    جهرمی، ایرج )1394(، فرهنگ و آداب و رسوم شهرستان جهرم، چاپ اول، جهرم: بونیز.
ــه بهــزادی، چــاپ اول،  ــر، جــی. ســی )1392(، فرهنــگ نمادهــای آیینــی، ترجمــه    ی رقی كوپ

تهــران: علمــی.
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كیــا، صــادق )1390(، واژه نامــه    ی شــصت و هفــت گویــش ایرانــی، چــاپ اول، تهــران: پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی.

مرادی    كرمانی، هوشنگ )1397(، شما كه غریبه نیستی، چاپ بیست و ششم، تهران: معین.
ــا فارســی، چــاپ دوم، تهــران:  ــه ت مزداپــور، كتایــون )1393(، واژه و معنــای آن از فارســی میان

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
مشــتاقی    نائینی، علــی بــن محمــد )1382(،  گــزارش كویــر: ســفرنامه    ی صفــا الســلطنه نائینــی 

)تحفــه الفقــراء(، تصحیــح محمــد گلبــن، چــاپ دوم، تهــران: اطالعــات.
مکنــزی، د. ن )1373(، فرهنــگ كوچــک زبــان پهلــوی، ترجمــه    ی مهشــید میرفخرایــی، چــاپ 

اول، تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
مؤیدمحسنی، مهری )1381(، گویش مردم سیرجان، چاپ اول، كرمان: مركز كرمان    شناسی.

ــا در  ــل و خرم ــناختی نخ ــل مرم    ش ــه )1388(، »تحلی ــری، مرضی ــا و طاه ــکندری، فریب میراس
ــران، شــماره    ی 16: 53-63. ــه    ی فرهنــگ مــردم ای ــک«، فصلنام فرهنــگ مــردم خــور و بیابان

میرشــکرایی، محمــد و بهروزیــان، عبدالرحیــم )1383(، طــرح پژوهشــی مردم شناســی ماســوله: 
زبان شناســی مــردم ماســوله، چــاپ اول، تهــران: ســازمان میــراث فرهنگــی و جهانگــردی.

ــان و  ــه درخــت نخــل، گیاه ــوط ب ــا و اصطالحــات مرب ــی، بهجــت )1392(، »واژه ه نجیبی    فین
ــماره    ی 2: 161-173. ــی، ش ــای ایران ــا و گویش    ه ــن«، زبان    ه ــهر فی ــوص ش ــان مخص درخت

ـــــــــــــ )1381(، بررسی گویش فینی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران: آثار.
نظــارات، ناصــر )1391(،  لغــات و اصطالحــات گویــش مــردم ماهشــهر، هندیجــان و روســتاهای 

حومــه، ماهشــهر: مؤلــف.
نیرومند، محمدباقر )1355(، واژه نامه ای از گویش شوشتری، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان ایران.

نیک    نفــس دهقانــی، اســالم )1377(، بررســی گویــش جیرفــت و كهنــوج، چــاپ اول، كرمــان: 
ــی. ــز كرمان    شناس مرك

یزدانفر، وحید )1389(، گویش و رسوم مردم منوجان، چاپ اول، تهران: دائره    المعارف ایران    شناسی.
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Naxl, deraxt-e xormâ and moɤ 

Mustafa Saadat 1

Abstract
Date palm (Phoenix dactylifera) is a monotonous tree that grows in the 

tropic areas. The southern regions and some parts of central Iran is its natu�
ral habitat. Tropical people use all the components of the tree and its fruits. 
In standard Persian, the Arabic word “naxl” is used to name it. However, 
in many Iranian dialects the words moɤ, mog, mok, mox, moč, mo, xormâ 
dâr and deraxt-e xormâ are used. These names have a specific geographical 
distribution. In the dialects of the southern provinces and the central districts 
where the date palm grows, it is called moɤ, mog, mok, mox, moč and mo. 
In the adjacent areas of these areas it is called “deraxt-e xormâ” and in the 
dialect of other areas which is further away from the natural habitat of date 
palm, it is called “xormâ dâr”. This naming relates to the importance of the 
date palm to the lives of the people in those areas, and it is also affected by 
the sanctity of the date palm.

Keywords: Iran, Iranian dialects, Geographical distribution, Palm Tree, moɤ.
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