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چکیده
متون ادبی و تاریخی در هر منطقه ،کم و بیش ّ
معرف و نشاندهندۀ فرهنگ عامۀ آن منطقـه اسـت .در بـین
این آثار ،متونی را میتوان یافت که سرشار از لغات و اصطالحات محلی ،ضـربالمثلهـا ،کنایـات ،آداب و
ّ
رسوم ،عقاید و باورهای عامیانۀ منطقهای است که خالق اثر بدان تعلق دارد .بررسـی صـبغههای اقلیمـی و
محلی این گونه آثار و تحقیق بر روی عناصر فرهنگ عامه ،نقـش بسـزایی در شـناخت ادبیـات محلـی هـر
ّ
خطه دارد .یکی از نویسندگان پرکار معاصر که دهها اثر تاریخی و ادبـی از خـویش بـه یادگـار گذاشـته و در
اغلب آنها به فرهنگ عامه توجه داشته است ،محمد ابراهیم باستانی پاریزی استِ .عرق و دلبسـتگی ایـن
نویسنده به زادگاه خویش و استفاده از لغات ،اصطالحات ،مثلها و باورهای عامیانۀ مناطق کرمان و پـاریز
موجب شده است که آثارش عالوه بر جنبۀ علمی ،صبغۀ محلی و اقلیمی نیز داشته باشـد .نویسـندگان ایـن
مقاله در حین مطالعۀ برخی از آثار باستانی پاریزی ،به استخراج تعدادی از لغات و اصـطالحات محلـی بـه
کار رفته در این آثار پرداختهاند و با تطبیق این لغات و اصطالحات با کتب فرهنگ و اصـطالحات کرمـانی،
آنها را بررسی نمودهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که باستانی پاریزی  -هر جا که مجالی یافته است-
توضیحاتی مفید و دقیق در متن یا پانوشت آثار خویش برای لغات ،اصطالحات ،کنایات ،مثلها و  ...ذکـر
کرده است .عالوه بر این ،برخی از اصطالحات و معانیای که باستانی پاریزی آورده است ،در نوع خود ،بکـر
و دست اول مینماید.

کلمات کلیدی :اصطالحات محلی ،کرمان ،پاریز ،باستانی پاریزی
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران.
Email: masomi2525@gmail.com

 .2دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران.
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 .1مقدمه
بدون تردید ،ادبیات رسمی در هر کشور ،از سرچشمهای غنی به نام فرهنگ عامه مایه میگیرد و خواه
ناخواه از آن تأثیر میپذیرد .آثار ادبی و حتی تاریخی کشور ما نیز از این قاعده پیروی میکند؛ با این
تفاوت که وسعت ،گوناگونیهای قومی ،تفاوتهای فرهنگی و اختالفات زبانی بر تنوع این آثار و
تأثیر پذیری آنها افزوده است .آثاری که در آنها به زبانها و گویشهای محلی ایران توجه شده است،
بازتاب رسومّ ،
سنتها ،ارزشها ،آداب و باورهای یکی از اقوام ایرانی و در عین حال بستری جهت
انتقال مفاهیم ،لغات ،اصطالحات ،مثلها ،کنایات و  ...از نسلی به نسل دیگر است.
یکی از نویسندگان پرکار معاصر که دهها اثر تاریخی و ادبی از خویش به یادگار گذاشته و در اغلب
آنها به فرهنگ عامه توجه داشته است ،محمد ابراهیم باستانی پاریزی(13۹3 -1304ه.ش) است.
دلبستگی این نویسنده به زادگاه خویش و استفاده از لغات ،اصطالحات ،مثلها و باورهای عامیانۀ
مناطق کرمان و پاریز موجب شده است که آثارش عالوه بر جنبۀ علمی ،صبغۀ محلی و اقلیمی پررنگی
نیز داشته باشد.
باستانی پاریزی دارای سبک خاصی از نویسندگی است که در آن از انبوه واژگان،اصطالحات،
کنایات ،ضربالمثلها و اشعار کرمانی و پاریزی استفاده کرده است و همین امر موجب شده است که
ّ
آثار او جنبۀ محلی و صبغۀ ادب عامه داشته باشد.
«سبک نویسندگی و تاریخنویسی باستانی پاریزی بر خالف نثر بیشتر مورخان معاصر و کتابهای
آنها که نثری سنگین و سرد دارند ،روانتر و لذتبخش است .دو عامل عمده را – در کنار دیگر
عوامل -باید در خلق این سبک و توفیق آن سهیم دانست؛ نخست ادیببودن باستانی در کنار
مورخبودن وی است ،زیرا شیوۀ تاریخنویسی او همچون تاریخنویسی و روایتگری مورخان قدیم فارسی
است و نوشتههایش پر از شعر ،داستان ،ضربالمثل و حکایت است؛ دومین عامل ،پانویسهای
کتابهای اوست .این پانویسها از شگردهای فنی باستانی و به زبان دیگر جزو سبک شخصی
اوست»(شیخ و فوالدی .)157-156 :13۹6،البته باستانی گاهی نیز ترجیح میدهد توضیحات مربوط به
ً
لغات ،اصطالحات ،ضربالمثلها و  ...را در داخل متن بیاورد ،مخصوصا در مواردی که این
توضیحات ّ
مفصل نبوده و در حد یک سطر یا کمتر باشد .به هر حال ،لغات و اصطالحات خاص
کرمان و پاریز و توضیحاتی که در پاورقی یا متن آثار باستانی پاریزی دیده میشود موجب شده است که
نثر این نویسنده و سبک وی صبغۀ محلی به خود بگیرد و به فرهنگ عامیانه و شفاهی نزدیک شود.
ّ
بررسی لغات و اصطالحات محلی در آثار باستانی پاریزی نشان میدهد که لغات ،کنایات ،مثلها
و بسیاری از توضیحات نویسنده در مورد تلفظ ،معنی ،ریشهشناسی ،وجه تسمیه و کاربرد آنها ،در
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حکم اطالعاتی است که در کتب فرهنگ لغات آمده است؛ یعنی باستانی پاریزی این بخش از آثار او
خود را چنان غنایی بخشیده است که اثرش را برای خواننده به مثابۀ کتب مرجع لغت ساخته است.
.1-1پیشینۀ پژوهش
در مورد باستانی پاریزی ،سبک و آثار وی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما تاکنون در مورد استخراج و
بررسی لغات و اصطالحات محلی به کار رفته در آثار وی تحقیق جداگانهای یافت نشد.

.1-2شیوۀ پژوهش

لغات و اصطالحاتی که در این تحقیق بررسی شده است از متن حدود چهل اثر از آثار باستانی پاریزی
استخراج و ذیل یازده عنوان ذکر گردیده است .گرچه ممکن است برخی از این لغات و اصطالحات در
گویشها و زبانهایی غیر از گرمانی و پاریزی نیز به کار روند ،ولی اساس گزینش اصطالحات و لغات
در این پژوهش ،تأکید باستانی پاریزی بر کاربرد آنها در پاریز و کرمان بوده است.
جهت یافتن معنی و تلفظ صحیح لغات و اصطالحات ،از کتاب «فرهنگ لغات و اصطالحات
مردم کرمان» نوشتۀ ابوالقاسم پورحسینی و نیز کتاب «فرهنگ کرمانی» از منوچهر ستوده استفاده
گردیده است .در مواردی نیز جهت اطمینان بیشتر در تلفظ صحیح و معنی واژهها ،با دو نفر از
گویشوران منطقه به نامهای نعمت الله مظفریان( 65ساله) و طاهرۀ سعیدپور پاریزی( 64ساله)
مشورت شده است.
 .1-3کوتهنوشت

در ذکر معنی یا توضیحاتی که باستانی پاریزی برای لغات و اصطالحات آورده است ،در ذیل لغات از
کوتهنوشت «بپ» استفاده شده است.
 .2اصطالحات محلی در آثار باستانی پار یزی
 .2-1اصطالحات مربوط به حیوانات و پرندگان
 .1اسپریچو ))esperiĉu
ً
«چلچله ،پرستو»( پورحسینی« .)31 :1370 ،پرستو ،استعارتا شخص الغر را گویند»(ستوده.)7 :1335 ،
بپ :پرستو
«به لهجۀ کرمانی ،پرستو را اسپریچو گویند»(باستانی پاریزی1385 ،الف .)85 :
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«داستان نامهنگاری من  ...حکایت همان نوک پرآب اسپریچو(پرستو) هسـت و آتـش نمـرود»(باسـتانی

ِ

پاریزی1384 ،ب.)3۹0 :

«سهم مخلص در تألیف این کتاب البته بسیار اندک است و چیزی در حکـم ذخیـرۀ آب ِچنگو(نـوک)
آبدزدک و ُدمجنبانک و از نوع اسپریچو (پرستو) ،و خاموشکردن خرمن آتش نمرودی ابراهیم ،ولـی
به هر حال هرکس به قدر همت خود ساخته»(باستانی پاریزی.)70 :1388 ،

 .2چغوک/چغوت/چقوت
«گنجشک ،مصغر آن چغوکو است»( پورحسینی .)163 :1370 ،در کتاب فرهنگ کرمانی با دو تلفـظ
«چوغوت و ُچغوک» ثبت شده است(نک :ستوده.)60 :1335 ،
ب  :گنجشک ،در کرمان «چغوک» و در پاریز «چقوت» گفته میشود.
)(ĉeγuk

مثال« :چغوک در کرمان به گنجشک گفته میشود (=چقوت در کوهستان مـا ،چغوکآبـاد از دهـات
قدیم نرماشیر است» (باستانی پاریزی1362 ،ب  )270 :و (باستانی پاریزی1364 ،ب.)231 :
 .3سیخور ((sixor

«جوجهتیغی بزرگ»(ستوده« .)105 :1335 ،نوعی خارپشت که سیخ و خارهای بلند و سیاه و سـفید خـود
را به سوی دشمن پرت میکند .در بم به آن «سیکور  »sikorگویند و گوشت آن گویـا لذیـذ و خـوردنی
است»(پورحسینی.)278 :1370 ،
بپ :خارپشت.
«در والیت ما خارپشت را «سیخور» و سنگپشت را «کاسهپشت» گویند که به کاسـه و کـوزۀ تمـدن
نزدیکتر میشود»(باستانی پاریزی.)345 : 1380 ،
((qāl

 .4قال/غال
این واژه در فرهنگهای کرمانی به صورت «غال» به معنی «آشـیانه» آمـده اسـت و «غـال بسـتن» را
«النهسازی و آشیانهسازی پرندگان» معنی کردهاند .پورحسینی صورتهای دیگـر آن را «غـار ،آغـار و
آغال» ذکر کرده است(نک :پورحسینی 316 :1370 ،و ستوده.)121 :1335 ،
اما باستانی پاریزی امالی آن را با «ق» نوشته و فقط به صورت «قال» به کار برده است:
«موسیقی ُجم بخورد -شعر سعدی توی پیشانی او قال میبندد ...قال بـه لهجـۀ محلـی مـا بـه معنـی
ً
آشیانه و النۀ مرغان است .و قالبستن به معنی آشیانهبستن است ،و قـالکنـدن ظـاهرا از همـین کلمـه
است به معنی آشیانه را خراب کردن و سر و صدای پرنده را کوتاه کردن :قال قضیه را بکـن و خالصـش
کن .شاید با آغل از یک ریشه باشد»(باستانی پاریزی13۹1 ،ب.)228 :
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((kār bafu

 .5کاربافو
«عنکبوت=کار تنک»(ستوده.)12۹ :1335 ،
بپ :عنکبوت.
ً
«کاربافی ،در کرمان اختصاصا برای بافتن شال و قالی و امثال آن به کار میرود .ما میدانیم که کارباف
و کاربافک فارسی عنکبوت است و خود کرمانیهـا آن را کاربرافو گوینـد .ظـاهر امـر چنـان بـه نظـر
ّ
میرسد که مرکب از کار به معنی عمل ،به اضافۀ بافتن بوده باشد .اما حقیقت آن است که عملـی بـافی
ً
چه معنی میدهد؟ ظاهرا باید برای این کلمه از راه دیگری معنی پیدا کرد .حدس بنده این است که ایـن
ّ
کلمه مرکب از دو کلمۀ کار +باف بوده باشد ،و کلمۀ اول آن ،کار ،ربطی به عمـل نـدارد ،بلکـه مقصـود
قوم اولیهای است که در کرمان (کارامانی) سکونت داشتهاند و نام کرمـان و کارامـانی (در محـل
همان ِ
فعلی کرمان) و کارامیثن (کارامیهن=کارامیثین ،قرمیسین=کرمانشاهان در غرب ،و همچنین محلی
در یزد و کرمان) به معنی محل زندگی از همین کلمه گرفته شده است .و این یکـی هـم در واقـع مفهـوم
قوم "کاری"
کار قوم است ،یعنی مربوط به ِ
بافتی را میدهد که ِ

یا کاریانی است»(باسـتانی پـاریزی1364 ،ج :

.)208

«او درست پیشبینی کرده بود .از نود سال عمرش ،نزدیک بـه هشـتاد سـال آن را در نویسـندگی ّفعـال
بود .افسانه در اطراف چنین کسانی از لحظۀ مرگ مثـل "کاربرافو" شـروع بـه تنیـدن میکنـد»(باسـتانی
پاریزی1370 ،ب .)255 :

 .6کلپک ))kalpak
«مارمولک ،سوسمار ،به مارهای کوچک هم گفته میشود»(پورحسینی.)361 :1370 ،
بپ :مارمولک.
شـالیمار پیشـاور پیشـی دارد ،کـه
«در نظر من یک کلپک کویر ،گاهی بر طاووسها و راسوهای باغ
ِ
این ،حامل ودیعۀ حیات است در بیابان فقر» (باستانی پاریزی1372 ،ب .)428 :
ِ
 .2-2اصطالحات مرتبط با کشاورزی
 .1باغر یختن ))bāγ rixtan
بپ :احداث باغ
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«احداث باغ -که در اصطالح محلی ،باغ ر یختن گفته میشود -به صورت حشر انجام میگرفـت .در
ً
مرکز ده اعالم میشد که فالن خواجه یا حاجی مثال در "میداء" میخواهـد بـاغ بریـزد»(باسـتانی پـاریزی،
1362الف.)571 :

 .2بالنگ ))bāleng
بپ :خیار.
«در کرمان ،خربزه را خیار گویند و خیار را بالنگ .و بالنگ گویا یـک کلمـۀ هنـدی اسـت»(باسـتانی
پاریزی.)201 :1382 ،

 .3پخل/پخل ))pexal
«پخلی  : pexeliتهماندۀ خرمن که در مزرعه باقی میماند»(پورحسینی.)۹2 :1370 ،
ِ

بپ :تهماندۀ خرمن
«خوشهچینها کسانی بودند که وقتی درو انجام میشد همراه گاوها و گوسفندها،پشت سر دروگران به
مزرعه میرفتند ،گوسفندان تهماندۀ آنچه را از زیر ارداس نجات یافته بود میخوردند ...این باقیمانده
را در محل ما پخل میگویند»(باستانی پاریزی1363 ،الف .)330 :

ُ
 .4توتم
«چیزی که از داخل خراب شود؛ مثال چاه ،قنات که از داخل ریزش کرده باشد»(پورحسینی.)1370:130 ،
ُ
«پشته و واریز داخل قنات .تو= داخل .تم از مصدر تمبیدن»(ستوده.)46 :1335 ،
)(tutom

بپ :ریزش قنات

ُ
«باز باید توضیح بدهم که وقتی قناتی به این صورت ریزش و یا به قول کرمانیها توتم کـرد ،ناچـار بایـد
چندین متر آن طرفتر دوباره رایین جدیدی برای قنات کند و قنات سابق را متروک نمود و دیگر تعمیر و
ً
استفاده از آن ممکن نیست و اصوال خطرناکترین و گرانترین خطر و ضرر قنات همین توتم اسـت کـه
ً
ممکـن اســت ســالها آب قنــات را راکــد نگــه دارد و خرابـی پشــت خرابــی بــه بــار آورد و اصــوال بــایر
نشود»(باستانی.)30۹ :2536 ،
ُ

جو ت ُرش )(jow toroŝ

.5
«جوی است که زود رشد میکند و به مصرف خوراک دامها میرسد»(پورحسینی.)146 :1370 ،
بپ :جو تابستانه که زود رشد میکند.
ُ
باستانی پاریزی از این نوع جو با عنوان «ت ُرش جو» نام میبرد و در توضیح آن مینویسد:
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ً
تابستانی جو که خردادماه میکارنـد و مهرمـاه درو مـیکننـد .ظـاهرا از جـو شـتوی
«جو صیفی ،نوع
ِ
ُ
ترشتر است و به همین جهت آن را جو ت ُرش هم میگویند .دهاتیان پـاریز ضـربالمثلی در مـورد رشـد
ُ
ناگهانی دختران و به شوهر رسیدنشان دارند و میگویند :دختر مثل جو ت ُرش اسـت ،از روز کاشـت تـا
برداشت او فقط صد روز طول میکشد»(باستانی پاریزی.)183: 1382 ،
روز
ِ

 .6خیار ))xiār
«در کرمان به خربزه ،خیار گویند»( پورحسینی.)203 :1370 ،
«خربوزه ،مثلی معروف که گویند :خیار از دو ِبر گـوش پیدایـه؛ نظیـر ماسـتی کـه نکوسـت از تغـارش
پیداست»(ستوده.)70 :1335 ،
باستانی پاریزی در کتاب حماسۀ کویر ،در مورد « ُ
سیمک» که از دهات کوهپایۀ کرمان اسـت و خربـزۀ
معــروف شــیرینی دارد مینویســد« :در ازای آن ،خربــزۀ گرگــاب و خیــار سـ ُ
ـیمکی دریافــت کردنــد»و
خاطرنشان میسازد که «در کرمان خربزه را خیار گویند»(نک :باستانی پاریزی.)201 :1382 ،

 .7دنده ر یزی ))dande rizi
بپ :کاشتن تخم درخت
«کندن باغ و دندهریزی (تخم درخت کاشتن) در زمسـتان(آبان و آذر) انجـام مـیشـد و در ایـن فصـل
زارعین کاری نداشتند و تعاون به صورت کامل صورت میگرفت»(باستانی پاریزی1362 ،الف .)571 :
 .8رایین
«مسیر آب در قنات ،راه آب در کهن (قنات)» ( پورحسینی.)237 :1370 ،
)(rāin

بپ :مسیر جریان آب قنات
«کندن رایین (جوی پیش قنات تا استخر) ششدانگی و عمومی بود»(باسـتانی پـاریزی1362 ،الـف  )571 :و
(باستانی پاریزی.)30۹ : 2536 ،

 .9زعیم ))zaim
«زارع ،کارگران کشاورزی .به سرکارگر کشاورزی زعیم میگفتند و عنـوان محترمـی بـوده اسـت .هـر
زعیم چندین قراری(کارگر) داشته است(پورحسینی.)251 :1370 ،
بپ :کشاورز ،رعیت

ً
«زعرریم در کرمــان بــه معنــی کشــاورز اســت و ســرزعیم اصــطالحا بــرای زعیمباشــی بــه کــار بــرده
میشده»(باستانی پاریزی1362 ،ب .)142 :
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باستانی پاریزی در کتاب جامع المقدمات و در آغـاز قصـۀ هیچـاهیچ« ،زعیمهرا»(کشـاورزان) را بـه
تخفیف و به صورت «ز یما» به کار برده است:
«رفتم تو اوه ده به ز یما گفتم :خروس منه ،خود کرایهش بدین»(نک :باستانی پاریزی 1363ج .)168 :
 .10سیا بهار )(syā behār

« در اواخر اسفند و اوایل بهار اگر باران کم بیاید گویند سیاه بهار است .در اوایل بهار هم که موقـع زاد
و ولد گوسفندان است و کشتار گوسفند کم میشـود و گوینـد سـیابهار اسـت»(پورحسـینی )276 :1370 ،و
(ستوده.)105 :1335 ،

بپ :بهار همراه با خشکسالی.
«در محل ما بهار سالهای خشکسالی را "گدابهار" میگویند .یک اصطالح سیاهبهار هـم داریـم کـه
میگویند چون آفتاب تند است و آدم را سیاه میکند بدین جهت چنین خوانده شده ،من اعتقاد دارم کـه
چون این ایام مقارن با «گرسـنگی زیـر بافـه» و «قحطـی زیـر خـرمن» اسـت ،بـه سـیاه ّ
ملقـب شـده
است»(باستانی پاریزی1376 ،الف.)1۹1 :
«کارگر کشاورزی ،وردست رعیت و زارع ،دهقان ،عملۀ کشـاورزی کـه طبـق قـرار حقـوق و شـهریۀ
ّ
مسلمی میگیرد»(پورحسینی.)332 :1370 ،
 .11قراری ))qerāri
ً
«بردست رعیت و زارع و معموال نامش با دهقان همراه است»(ستوده.)126 :1335 ،
بپ :کشاورز روزمزد.
«مرحوم میرزا احمدخان معلم را احمد دهقان خواندند  ،تحصیلدار و دفتردار آن هم معروف بـه قرراری
شد -زیرا در کرمان ،کشاورزان روزمزد را که سالیانه کار مداوم ندارند ،قراری گویند .اوالد او در بافت
به نام قراری شناسنامه گرفتهاند(باستانی پاریزی  1363ج.)82 :

 .12کرو ()keru
ّ
«از انواع غله و حبوبات مانند عدس .آن را بـا آب ماننـد عـدس و بـاقال میپزنـد و از آن نـان درسـت
ً
میکنند .اخیرا به جای نخود برشته در شامی به کار میبرند»(پورحسینی.)352 :1370 ،
«دانهای شبیه عدس ،از آرد آن نانی تهیه میکنند و در فصل زمستان بچهها میفروشند .ایـن آرد بـرای
غذای دام نیز مصرف میشود»(ستوده.)133 :1335 ،
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«کرو (با کسر کاف) از بقوالت است .که بعضی جاها ُخلر گویند .دانهای است از نخود کوچـکتـر و
ً
سیاه و سفت و سخت چون ریگ که سابقا بعضی اوقات به جای ساچمههای کوچک در تفنگ هم بـه
ً
کار میرفت(البته برای اینکه اثر آن خفیف باشد) .این دانه را سابقا به چارپایان در زمسـتان میدادنـد و
البته در خشکسالیها خوراک مردمان هم تواند بود ،دانهای بسیار پربرکت است و در آبسال ،به قـول
زیدآبادیها ،انبارهای پاریزیها پرکرو میشود»(باستانی پاریزی1364 ،ب .)203 :

 .13کهکین ))kahkin
ّ
ّ
«مقنی ،چاهکن ،کناس»(پورحسینی« .)378 :1370 ،چاخو»(ستوده.)143 :1335 ،
بپ« :مقنی :آن که قنات حفر کند ،چاهخو

()1

»(باسـتانی پـاریزی1364،ب )286 :و (باسـتانی پـاریزی1370 ،الـف:

.)65

 .14کهن ))kahn
«قنات ،چاه .کهن مادین :کهن مادر=اولین چاه»(پورحسینی.)378 :1370 ،
بپ :قنات
«بله ،بزرگ است ،خیلی بزرگ و وسیع ،بگویم از کجا تا کجا؟ از زیر سایۀ خوش عبدلآباد تا د ِم کهرن
پ ّسون؟»(باستانی پاریزی 1370ب.)127 :
ِ
 .15گری
«واحدی است برای شمردن گردو و هیزم که معادل پانصد عدد گردو است»(پورحسینی.)3۹1 :1370 ،
)(geri

بپ :واحد شمارش گردو معادل  500عدد
«شمارش گردو هم بدین صورت بود که پنج تا در یک دسـت و پـنج تـا در دسـت دیگـر مـیگرفتنـد=
ً
مجموعا ده تا و این مقدار را یک دست گردو میگفتند و پنجاه بار که شمارش مـی شـد – یعنـی پانصـد
دانۀ آن را یک گری (=جریب) می خواندند-

هر گری پنجاه دست( »...باستانی پاریزی1385 ،الف.)201 :

 .16هراسه ))herāse
«سهم زمین زراعتی زارعان یا مالک ومالکـان در کشـت و محصـول و نفـع و ضـرر»(پورحسـینی:1370 ،
.)453
«سهم مالکین مختلف از زمینهای کشت ده یا مزرعه .بخش و سهم محصول و زمین زراعـی»(سـتوده،
.)184 :1335

بپ :واحد تقسیم آب و ملک.
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«هر ده ،به تناسب مقدار آب بهاره و تابستانه به چند هراسه تقسیم میشد و در هر هراسه ،هر مالکی به
تناسب میزان مالکیت سهمی زمین داشت»(باستانی پاریزی1362 ،الف.) 571 :
 .2-3اصطالحات مربوط به دامداری

 .1پروست
«محل نگهداری احشام ،اصطبل»( پورحسینی.)۹5 :1370 ،
)(parvast

بپ :اصطبل ،پروند
«پروند ،همـان اسـت کـه در کوهسـتان مـا پروسرت(بـر وزن بدمسـت) گوینـد و اصـطبل و بـارهبنـد
باشد»(باستانی پاریزی1362 ،ب.)243 :
ُ .2جغ ))joγ
یوغ ،چوبی که بر گردن گاو میگذارندُ .جک یـا جـوگ هـم گفتـه میشـود(نـک :پورحسـینی )143 :1370 ،و
(ستوده.)51 :1335 ،

بپ :هم به معنی «یوغ» و هم به معنی «گاوآهن»
گاو ورزا را ( jougژوگ) خوانند و پاریزیها "جغ" گوینـد»(باسـتانی پـاریزی،
«پاریسیها چوب بر ِ
گردن ِ

.)23 :136۹

«[جوغ] همان یوغ است .در کوهستان ما هم ُ
« ُجغ به معنی شخم و چوبی که بر گردن گاو نهند کـه در پـاریس

جغ میگویند»(باستانی پاریزی 1363ج .)18۹ :
 jougگفتـه میشـود»(باسـتانی پـاریزی،

 174 :2535و همو1362 :الف.)570 :

 .3جلنگو ))jelengu
بپ :سهپایۀ مشکزنی
بی جلنگو مشکجنبانی کنی
«همچو من در ایل ،سلطانی کنی
جلنگو(با کسر جیم و کسر الم و ضم گاف) عبارت است از سهپایۀ مخصـوص کـه قابـل حمـل و نقـل
است؛ یعنی سه پایۀ آن به وسیلۀ حلقهای از هم جدا یا به هم پیوسته میشوند ،سپس دو سر چوبی را بـا
نخی از آن آویخته و بعد مشک را که پر از ماست باشد به آن چوب بندند ،آنگاه مشک را کمی باد کـرده
و اندکی آب گرم در آن ریزند و با دست آن قدر بجنبانند تا کره از ماست جدا شود ،بعد دست در مشک
برده ،کرهها را یکجا گرد آورده و «مچو» کنند و بیرون آورند و آنچه بمانـد دوغ اسـت» (باسـتانی پـاریزی،
1364ب 226 :و .)315
به کسی که جلنگو را برای گرفتن کره از ماست میجنباند «جلنگودار» میگویند (نک :همان.)315 :

بررسی برخی لغات و اصطالحات محلی کرمان(...ص ----)147-10۹محمدرضا معصومی و همکار 119 

 .4کوم کردن ))kum kerdan
«کوم» در معانی «حالت خماری ،خمیازۀ عمیق ،دهن دره ،ولع در برابر خوراکی از کثـرت گرسـنگی»
آمده است و «کوم کردن» عالوه بر «خماری انسان» در معنی «بیتابشدن» حیواناتی مثل االغ ،اسب
و قاطر به کار رفته است .در این حالت ،اگر موقع جیرۀ روزانۀ حیوان به تـأخیر افتـد ،دنـدان بـه دنـدان
شاهد دادن جو و علوفـه بـه
میساید و سقف دهان و دندانهایش را خونآلود میکند .اگر این حیوانات ِ
دیگر حیوانات باشند با دندان به هم ساییدن و زخم کردن و باز نگه داشتن دهان مانند حالت خماریهـا
که آب از دهان و پوزهاشـان روان میشـود خواهنـد شـد کـه ایـن حالـت را «کـوم کـردن» گوینـد(نـک:
پورحسینی.)376 :1370 ،
«کوم کردن :ورم کردن سقف دهان خران در اثر خون و حرارت زیاد»(ستوده.)143 :1335 ،

ً
باستانی پاریزی که «کوم کردن» را برای چارپایان مخصوصا االغ به کـار بـرده ،معنـای «گلـوگیر شـدن
ّ
غده» در گلوی حیوان را از آن مستفاد دانسته است که در اثـر قطعشـدن ناگهـانی جـو یـا جلـوگیری از
عرعر کردن االغ پدید میآید:
«کومکردن عبارت از حالتی است که به چاروا دست میدهد و ّ
غدهای در گلوی او پدید میآید ،و ایـن
ً
حالت در صورتی ایجاد میشود که چاروادار مدتی به حیوان جو بدهد (معموال دو و یا سه ماه زمستان،
قدرت ارباب میدهند) ،چاروا به آن عادت میکند ولی اگر
عصرها روزی حدود نیم کیلو جو به تناسب ِ
یکباره آن را قطع کنند ،حیوان به ِهک ِهک میافتد و کوم میکند و گاهی منجر بـه مـرگ میشـود مگـر
این که زردۀ تخم مرغ در بن دهان خر بیندازند .برای این که این حالت پیش نیاید باید به تدریج و کمکم
جو را کم کرد تا قطع شود...
البته یک وقت دیگر هم چارپایان کوم میکنند و آن وقتی است که به چاروای ماده برسند و چاروای نـر
بخواهد ّعر و تیز کند ،و چاروادار باعث جلوگیری از عرعر کردن خر شود ،ایـن بـدترین نـوع کـومکردن
ً
است ،بنابراین باید حتما در این موارد اجازه داد که چارپا به عرعر کردن خود آزادانه ادامه دهد .در واقع
سانسور عرعرّ ،
غـدهای در گلـوی حیـوان پدیـد مـیآورد کـه از سـختترین کمپلکسهـای اجتمـاعی
ِ
کشندهتر است»(باستانی پاریزی1385 ،ج.)45 :
«او در همان لحظه ،صدای هکهک چارپایان را – که چند روز بود از جو بریـده شـده بودنـد و بـیم آن
میرفت که کوم کنند -به گوش دل میشنید»(باستانی پاریزی.)183 :1382 ،
 .5کهرۀ کمورو )(kahreye komoru
ُ
ُ
(کره) به بزغالۀ ماده گفته میشـود و کمـر بـه معنـی کمرشـد ،نـارس و گوسـفند ریـز و کمرشـد
کهره ِ
است(نک :پورحسینی 368 :1370 ،و  378و ستوده.)143 :1335 ،
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باستانی پاریزی نیز «کهره» را «بزغاله» دانسته« :کهره بر وزن بهره ،نوزاد بز را گوینـد»(باسـتانی گـاریزی،

1364ب 141 :و  )1۹8و در مورد «کهره کموره» مینویسد:
«کهره کمورو در پاریز به بزغالهای گفته میشود که در فصل زاد و ولد طبیعی گوسفندان -یعنی حوالی
ً
سده -به دنیا نیامده باشد و معموال نگهداری آن در گله مشکل است و باید در خانه آن را بـزرگ کـرد و
دستی شیر داد -ولی به هرحال بچهها از آن خیلـی خوششـان میآیـد -کمـور بـر وزن موتـور بـه معنـی
زودرس یا نارس است و واو آن عالمت تصغیر یا تحبیب است -و خاص تلفـظ کرمـانی اسـت .کهرره
ً
کمورو معمـوال بـا بچـهها انـس پیـدا میکنـد و بازفرسـتادن آن بـه گلـه یکـی از مشـکالت چوپانـان
است»(باستانی پاریزی.)137 : 1387 ،
«پنج ماه شکمداری بزها به سر میآید و جشن سده -در ولقـع جشـن زایمـان گوسفندهاسـت -کهـره
ُ
کمروها تا نوروز به راه میافتند و سال جدید دوباره شروع میشود»(باستانی پاریزی1385 ،الف.)401 :
ُ
 .6گسپنت ((gospant
بپ :گوسفند

ُ
ُ
ّ
«آن قدر بزرگ که اقلکم سیصد هزار گسپنت توش جاگیر میشه[ .گسپنت] همان گوسـفند اسـت بـه
لهجۀ پاریزی»(باستانی پاریزی1370 ،ب .)127 :
 .7مسکه
«کره ،چربی که از ماست و دوغ میگرفتند»(پورحسینی.)418 :1370 ،
)(maske

بپ :کرۀ حیوانی.
«مسکه(با فتح میم بر وزن بسکه) در اصطالح محلی به معنای کره است که آن را از ماست میگیرند،
سپس در دیگهای بزرگ بجوشانند و آب کنند و کمـی آرد در آن بپاشـند تـا «دوغشـت»(تفالـۀ کـره)
تهنشین شده و روغن خالص به دست آید»(باستانی پاریزی1364 ،ب.)282 :
 .2-4اصطالحات مربوط به گیاهان

 .1آدور ()ādur
«بوتههای تیغدار که در بیابان سبز میشود و برای سوخت استفاده میشود ،خار»(پورحسینی.)17 :1370 ،
«خارهای سرتیز»(ستوده.)3 :1335 ،
بپ :خار
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خاردار بیابـانی اسـت ،آدوری بـاغین ،نزدیـک کرمـان دشـت
«آدور به معنی خار و بوتههای سوختی
ِ
وسیعی است پر از بوتههای خار که قدیم میکندند و برای سوخت حمامها میآوردند و دشتی وسـیع و
متعلق به عموم بود»(باستانی پاریزی1364 ،ج .)45۹ :
«خارخانه» یا «آدوربند» یک نوع کپر بیابانی است که روش ساخت آن به این صورت است که بوتـهای
خشک را روی کپر میچینند و هر چند لحظه یک بار سطلی آب بر روی آن میپاشـند ،وزش بـاد ایـن
آب را بخار میکند و در نتیجه داخـل آدوربنـد خنـک میشـود؛ چیـزی شـبیه کولرهـای آبـی امـروزی
است(نک :باستانی پاریزی1363 ،الف.)347 :
 .2انزروت (انذروت)
«صمغی است سفیدرنگ کـه مصـرف ّ
طبـی دارد .سـوداگران و قاچاقچیـان آن را بـا تریـاک مخلـوط
میکنند .شعر:
شنیدم که تو پاک دوتی (دودی) شدی نه تریاک ،بل انذروتی شدی
برای رفع گوشدرد کودکان به کار میبردند ،مقداری از آن را روی آتـش میریختنـد و گـوش کـودک را
)(anzerut/ onzerut

روی دود آن میگرفتند و یا این که یک نخ کلفت(فتیله) از پنبـه درسـت میکردنـد و آن را بـه انرذروت
آغشـــته و در اللـــۀ گـــوش کـــودک میگذاشـــتند .انرررذروت را از کرمـــان بـــه هندوســـتان صـــادر
میکردند»(پورحسینی.) 40 : 1370 ،
«صمغی است سفیدرنگ ،دود آن برای گوشدرد و دفع مورچه مفید است»(ستوده.)10 :1335 ،
«صمغی تلخ که بیشتر در مرهمها به کار برند ،کحل کرمانی و فارسی»(دهخدا :1377 ،ذیل «انزروت»).
«در مؤید الفضال با ذال نقطهدار و بای ابجد هم آمده است که انذروب باشد»(تبریزی.)173/1 :1362 ،
بپُ :انزروتّ /
مادهای که دود آن را استشمام میکردهاند.
ُ
« ...ما تریاک نمیکشیم ،ما پنجاه سال است که انزروت میکشیم و هنـوز معتـاد نشـدهایـم»(باسـتانی
پاریزی1372 ،ب .)488 :

 .3جاز ()jāz
«بوتهای خاردار است»(ستوده.)50 :1335 ،
بپ :درمنه
باستانی پاریزی در توضیح ضربالمثل «از زیر بوتۀ جاز در نیامدهاند» مینویسد:
«به قول پاریزیها ،جاز همان « ُدرمون( »)2باشد ،بوتۀ آتشگیرا که تنها بـرای سـوختن در تنـور بـه کـار
خوراک خر باشد .ملخها زیر بوتهها پوره میگذارند و یک روز میبینـی هزارهـا
میرود ،و تا تازه است
ِ
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ملخ از زیر بوته بیرون میریزد ،در حالی که هیچ کس نمیداند پدر و مـادرش کیسـت؟»(باسـتانی پـاریزی،
.)2۹6 :1371

«جاز همان بتۀ درمنه و درمون است که خوراک چارپایان است وگاهی برای سـوخت بـه کـار مـیرود،
شاعر گوید:
خوراک اسب من باشه درمنه چنین باشد کسی کو را درم نه»(باستانی پاریزی1363 ،الف.)317 :
.4

صهار/صار ((sahār

بپ :علف پوسیده.
علف ِدر خانه ،صهار است» مینویسد:
باستانی در توضیح مثل کرمانی « ِ

علف پوسیده و دستمالیشده و با گـل و خـاک ممـزوج شـده.
«صهار بر وزن بهار  ،صفت است برای ِ
ً
گوسفندها معموال برگهای را که تازه از شاخه چیده شود خوب میخورند و اگر اندکی مانـد و یـا آب بـر
علـف بیابـانی
زیـر آن میکنـد ،و ِ
آن گرفت و یا دستمالی شد ،گوسفند از خوردن آن خودداری و پـوزه ِ
علف در خانه .این مثـل بـرای ازدواجهـای خـانوادگی بـه کـار مـیرود کـه جوانـان
مطلوب اوست ،نه ِ
دوم خانوادههای دیگـر ازدواج کننـد ولـی بـا دختـر عمـه یـا خالـه و قـوم
حاضرند با دخترهای ِ
دست ِ
خویشها روی هم رفته عقب میزنند»(باستانی پاریزی1364 ،ج .)23۹ :
 .5کقارک ))keqārk
بپ :قارچ محلی.
« کدام گوشه از خاک ،علفش سبزتر شده ،گله را باید به آن صوب هدایت کند .کجا کقارک(=قـارچ)
از زمین بیرون پریده ،باید آن را چید»(باستانی پاریزی1385 ،الف .)385 :
 .6گشته ))gaŝte
ّ
بپ :صمغیات معطر برای دودکردن.
باستانی پاریزی در ذیل ضربالمثل کرمانی «پیش خران چه کاه کنی چه گشته»آورده اسـت« :گشـته
ً
ترکیبی بود از هفت ماده صمغیات معطره که زردشتیان کرمـان جلـو در خانـه دود میکردنـد ،خصوصـا
موقعی که مهمان میرسید و مقصود از این ضربالمثل این بود که در راه خر ،چـه کـاه دود کنـی و چـه
گشنه ،فرقی ندارد»(باستانی1385 ،ج.)54 :
ُ
این ضربالمثل به صورت «پیش ِخرون چه کا کنی چـه زعفـرون» نیـز بـه کـار مـیرود و مصـداق آن
اشخاص نافهمی است که چه به آنها محبت کنی و چه بدی ،برایشـان فرقـی نمیکنـد(نـک :پورحسـینی،
.)517 :1370
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 .2-5اصطالحات مربوط به طبیعت

ُ .1برز
«بلند ،مرتفع ،باال»( پورحسینی)58 :1370 ،و(ستوده.)18 :1335 ،
)(borz

بپ :باال ،سرباالیی
باستانی پاریزی مینویسد که در کرمان ،این واژه به معنی «بـاال ،سـرباال» و متضـاد «جهـر» بـه معنـی
«شیب ،گودی و سرازیری» است.
ُ
« در کرمان ،سرازیری و گودی را «جهر» گوینـد  ...و خـالف آن «بررز» اسـت» (نـک :باسـتانی پـاریزی،
1372الف 142 :و .)284

 .2پشنگ ))peŝeng
ّ
قطرۀ آب ،ترشح .پشنگپشنگ :دانههای ریز باران یا ترشح آبی که با سر انگشتان زننـد(نـک :پورحسـینی،
.)100 :1370

«پشنگی :نمنم و ریزهریزه»(ستوده.)33 :1335 ،

بپ :مقدار بسیار ِکم باران یا آب.

«چوپان ،آدمی است هواشناس ...میداند امروز بر اساس وضـع طبیعـی و مقـدار یـک پشرنگ و دو

پشنگ بارندگی که هفتههای پیشین ،با رعد و برق در آن حوالی زده است کدام گوشه از خاک ،علفش
سبزتر شده(»...باستانی پاریزی1385،الف.)385 :
((taγeru

 .3تغرو/تغرو
در کرمان به صورتهای « ِت ِغرس ،تغرسه و ِت ِترکو» و در معنی «تگرگ» به کـار مـیرود(نـک :پورحسـینی،
 122 :1370و ستوده.)40 :1335 ،

بپ :تگرگ
باستانی پاریزی معتقد است که کلمههای «دجله ،دیاله ،تیگله ،تیگریس ،تیر ،تیگالت از یک ریشهاند
و تغرو نیز صورت دیگری از این کلمه است که به علت تندی و تیزی بارش آن بـه تگـرگ اطـالق شـده
است؛ مثال:

«در کوهستان ما تگرگ را تغرو گویند»(باستانی پاریزی1363 ،الف .)15 :

 .4جهر /جر ))jahr
«جر»  jarبه معنی گود ،عمیق و متضاد ُبرز است(نک :پورحسینی.)147 :1370 ،
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بپ :شیب ،سرازیری
باستانی پاریزی در مورد ترجمۀ  pay basمینویسـد« :اغلـب آن را بـه "سـرزمینهای پسـت" ترجمـه
ً
کردهاند که به نظر من ترجمۀ خوبی نیست ،خصوصا که کلمۀ پست معنـی بـد آن بسـیار شـایع شـده»(
باستانی پاریزی1372 ،الف ،)142 :ایشـان ترجمـۀ صـحیح ایـن ترکیـب را «پایـه جهـرو» دانسـته و میگویـد:
«پایهجهرو» در کرمان به معنی سراشـیبی اسـت .در کرمـان ،سـرازیری و گـودی را «جهرر» گوینـد و
کوچههای شیبدار را «پایهجهرو» میگویند(نک :همان 142 :و .)284

 .5دق
«بیابان صاف و سخت و بیگیاه که آب در آن کم نفوذ میکند .زمـین خشـک و بـایر در کرمـان فـراوان
است؛ از جمله دق کبوترخان و دیگری حوض دق (»...پورحسینی« ،)221 :1370 ،بیابان صـاف و سـفت و
بیگیاه» (ستوده.)76 :1335 ،
)(daq

بپ :زمین خشک و بایر
ّ
«دشتهای رودخانۀ تجن آنقدر صاف و به قول کرمانیها دق است که بسیاری از اوقـات ،مسـابقات
اتومبیلرانی در آنجا ترتیب میدادند ...دق ،زمین صـاف کـه آب بـاران ،آن را مثـل دریاچـۀ کـمعمـق
دق زرقان در فارس ...بـه قـول
فرامیگیرد و خیلی زود خشک میشود؛ مثل دق کفترخان در کرمان و ِ
ُ
برهانّ ،
معرب دک ،و آن جایی باشد که از سبزه و علف و بوته و خار خـالی بـود»(باسـتانی پـاریزی: 1367 ،
 115و .)34۹

البته الزم به ذکر است که در برهان قاطع« ،دغ» به معنی زمین بیعلف که هرگز گیاه در آن نرسته باشـد
و «دق»یا «دک» به معنی کوه و صحرایی که از سبزه و علف و بوته و خار و خالشه خالی باشـد آمـده
است(نک :تبریزی 868 :1362 ،و .)871
باستانی پاریزی در کتاب خاتون هفت قلعـه ،در مـورد «جنـدق» و «دق» چنـین مینویسـد« :از همـه
معروفتر ،این آبادی جندق است در وسط بیابان کویر ،که فقط خدای آب میتواند حافظ آن باشد .ما
میدانیم که دق به معنای بیابان صاف است که در سال ،اندکی بارندگی سطح آن را بپوشاند و در بهاران
خشک شود .در کرمان ،دق کفتر خان داریم -بیابانی بیانتها و بیحاصل که دونـدگی در آن بـه جـایی
نرسد»(باستانی پاریزی .)274 :1373 ،
«آب بردسیر را بردند ،و دق ،خشک شد و حاال طرح آب کارون را دارند که بر پشـت آهـوی سـبز بنـد
است»(باستانی پاریزی.)83 :13۹4 ،
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 .6شیله /شیل ))ŝile
«مسیری که آب ،هنگام طغیان و سیل از خود باقی میگـذارد .فاصـلۀ بـین تپـههای شـنی»(پورحسـینی،
.)2۹8 :1370
«نهرهایی که از رودخانه جدا کردهاند و سالهای ترون آب در آنها جاری میشود»(ستوده.)116 :1335 ،

بپ :کنارۀ هر چیز.
ً
«در اصطالح محلی کرمان ،کنارۀ هر چیز را خصوصا کنـارۀ رودخانـه و زمـین و دریـا ،و حتـی کنـارۀ
پارچه را شیله خوانند»(باستانی پاریزی1385 ،ب.) 677 :

ُ
 .7کت ))kot
«سوراخی که آن طرف آن دیده نشود مثل کت دماغ .غار .باریکه (محل عبور و شکافی که در حصار و
برج و باروی دور کرمان برای آمد و رفت درست کرده بودند»(پورحسـینی)346 :1370 ،و (نـک :سـتوده:1335 ،
.)131

بپ:سوراخ ،حفره
ً
ُ
«کت با ضم اول ،به معنی سوراخ ،و خصوصا سوراخی که در دل خاک یا دیوار باشد و بنبست باشـد؛
ً
یعنی روزنه از جایی نداشته باشد .معموال به النۀ حیوانات هـم گفتـه میشـود»(باسـتانی پـاریزی1364 ،ب:
.)1۹۹
«کت ،با ضم اول نیز در اصطالح محلی به معنی سـوراخ و حفـره آمـده اسـت»(باسـتانی پـاریزی1385 ،ب:
.)264

 .8نسار/نسار ))nasār
« جایی که بر آن تمام سال آفتاب نتابد یا در بعضی از اوقـات سـال نتابـد ،جنـوب خانـه»(دهخـدا:1372 ،
«نسار»)« .به معنی سایه هم آمده است»(تبریزی.)2136/4 :1362 ،
بپ :محلی که کمتر آفتاب میگیرد.
«نسار ،لغت کرمان برای جنوب خانه و هر محل کـه آفتـاب کمتـر بگیـرد و سـردتر اسـت .در مقابـل
ً
برآفتاب ،به نظر من بهترین کلمه برای جنوب است ،و اصال باید همان کلمـۀ ایرانـی در مقابـل جنـوب
بوده باشد»(باستانی پاریزی1362 ،ب.)141 :
ّ
باستانی پاریزی معتقد است که کلمۀ «نیسا» مرکب از «نای(ناهید)» و «سایه» بوده باشد و برای تأیید
این ادعا کلمۀ «نسار» را شاهد میآورد:
«این نکته را یک ترکیب دیگر به صورت نسار هم تأیید میکند و آن به زمینهایی اطالق میشـود کـه در
دامنۀ جنوبی درههای شـرقی-غربـی قـرار دارد و در واقـع کمآفتـاب و بـدون آفتـاب اسـت(در مقابـل
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ً
برآفتاب) و معموال کمتر محصول میدهد و بر خالف زمینهـایی کـه طـرف شـمال اسـت و آفتـابگیر
است»(باستانی پاریزی.)287 :1373 ،
 .2-6ابزار و وسایل زندگی
 .1جوغن ))juγan
«هاون که انواع مختلف سنگی ،مرمری ،برنجی آن در کرمان رواج دارد»( پورحسینی.)147 :1370 ،
بپ :هاون سنگی

ً
«جوغن بر وزن سوزن به معنای هاون ،خصوصا هاون سنگی بـزرگ اسـت کـه بـادام و کرچـک بـا آن
کوبند و روغن گیرند»(باستانی پاریزی1362 ،ب.)158 :
باستانی در کتاب «تالش برای آزادی» مثلی عامیانه را که در آن «جوغن» به کار رفته است ذکر نمـوده
و «جوغن» را «هاون» دانسته است:
که خورد حلیم و روغن؟» (باستانی پاریزی13۹1 ،الف.)317 :
«که زند دسته به ُجوغن
 .2چراغو ))ĉerāγō
ّ
«چراغی که مقنیان هنگام کندن قنات به کار میبرند»( پورحسینی 157 :1370 ،و ستوده.)57 :1335 ،
بپ :پوست گون که مثل شمع روشن میکنند.
ّ
« شیخ کریم از بوتههای چال یک چراغو کنـده و روشـن میکـرد ...همیشـه کـه نمیتـوان تـوی آسـتر
لباست چراغو و کتاب ذخیره داشته باشی؟»(باستانی پاریزی1363 ،د .)17۹ :

ّ
«چراغو ،پوستۀ ساقۀ بوتۀ گون(چال) چرب و صـمغآ گین اسـت (صـمغ کتیـرا) و خـوب و بـه تـدریج
میسوزد ،پوسته به شکل حلقهای مثل پوست مار از بوته جدا میشـود .یـک چراغـو مثـل یـک شـمع
توخالی و گاهی به اندازۀ ربع ساعت روشنی دارد»(همان).
«در کوهستان ما ،وقتی کبکها بچه میکنند ،شبها با مشـعل و تـور مـردم بـه صـید آنهـا میرونـد،
ّ
مشعل را با پوست گون (چال) به نام "چراغو" روشن میکنند ،نور زیـاد چشـم کبکهـا را میزنـد و در
جای خود تکان نمیخورند ،تور را که بـر سـر چـوبی تعبیـه شـده ،راسـت میگذارنـد روی کبکهـا و
دهدوازده و گاهی بیست تا بچهکبک را یک جا میگیرند ،بعضی کبکها که از زیر تور گریختـه باشـند،
دیگر آشنا به آتش شدهاند؛ یعنی اگر شب دیگر و جای دیگری مشعل یا نور را ببیند فرار میکننـد و دیـر
گیج و خیره نمیشوند ،این گونه کبکها را گویند آتشخـوار شـدهاند ،بنـابراین هرگـز بـه دام نخواهنـد
ّ
افتاد ...مرحوم فرصت مینویسد :فارسیها این پوسـته چـال را "چراغـک کـومی" میگوینـد»(باسـتانی
پاریزی.)661 :1382 ،
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ّ
«چراغو پوستۀ بوتۀ چال – که همان گون ،بوتۀ کتیرا باشد -به شکل استوانه -مثل پوست مـار -از بوتـه
جدا میشود و چون با صمغ آمیخته است ،اگر آن را روشن کنند مثل شـمع میسـوزد؛ البتـه دوام آن بـه
عروسی مأمون نیست ،ولی میشود با دوسـه چراغرو ،یکـی دو سـاعت از
کافوری مجلس
اندازۀ شمع
ِ
ِ
ِ
شمعک کوهی» گفتهانـد.
شب را به صورتی گذراند .این همان چیزی است که گویا مردم فارس آن را «
ِ
در قدیم هر کس در ده ما به هیزم میرفت ،دم غروب ،هنگام بازگشت ،یکی دو کیلو چراغو هم از دامنۀ
کوه جمع کرده همراه میآورد»(باستانی پاریزی.)۹1 : 1368 ،

ُ .3
سارق
«بقچه ،کیسه و پارچهای که در آن لباس و غیره بپیچند .چادرشب»(پورحسینی.)256 :1370 ،
در کتاب فرهنگ کرمانی به صورت « ُ
سارخ» نیز آمده است(نک :ستوده.)۹3 :1335 ،
)(sāroq

بپ :سفرۀ پارچهای
باستانی در توضیح مثل «آرد را از کار باز نمیشناسد» آورده است:
«فقیری ،سارقی آرد بر پشت داشت .به زحمت از رودخانه میگذشت و رو به آسمان میگفت :خـدایا
گره از کار من بگشا .در همین وقت گره سارق آرد باز شد و آردهـا بـه رودخانـه ریخـت  .بـا حسـرت
گفت :چه بگویم ،خدایی است که آرد را از کار تشخیص نمیتواند داد» (باستانی پاریزی  1372ب.)732 :
ُ
 .4کپار )(kopār
ُ
در فرهنگها به صورت «کپال» به معنی «سفال» آمده است(ستوده 130 :1335 ،و پورحسینی.)345 :1370 ،
ُ
اما باستانی پاریزی آن را به صورت «کپار» به کار برده است:
ُ
«آقا هنوز به مقامی نرسیدهاند که میان نقره و کپار فرق نگذارند( .کپار ،همان سـفال و ظـروف پختنـی
کورهای است ،و در محمودآباد سیرجان نوع بسیار مرغوب آن پخته میشود .شـاید کلمـۀ کپـار بـا ّ
ضـم
اول ،صورت اصلی فارسی همان سوفال بوده باشد»(باستانی پاریزی.)50 :13۹4 ،
 .5کلیکو
در فرهنگ لغات و اصطالحات مردم کرمان« ،کلیکو» به معنی «زبانۀ در و چـوب کـوچکی کـه بـا آن
ُ
چرخ ریسندگی را میچرخانند» و واژۀ «کلی  »koliبه معنی «خیک روغن» آمده است(نک :پورحسـینی،
)(keliku

.)367 :1370

ً
در کتاب فرهنگ کرمانیُ « ،کلیکو» به ّ
ضم اول ،در دو معنی آمده است -1« :کوزۀ روغن؛ مثال گوینـد
«فالنی دستش به کلیکوی روغنه»؛ یعنی زندگانیش رو به راه است -2 .منقل ِگلی استوانهای شکل کـه
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بــاالی آن بــاز اســت و اطــراف بدنــۀ آن ســوراخهایی بــرای هــواکش دارد .در ایــن منقــل ذغــال
میسوزانند»(ستوده.)13۹ :1335 ،
بپ :کوزۀ روغن
این کلمه در کتاب بازیگران کاخ سبز به ّ
ضم اول چاپ شده است:
ُ
«تا جهل آدمیزاد هست ،نان معلم توی «کلیکو روغن» است  . ...کلیکرو ،کـوزۀ سـفالی پختـه کـه
قدیم در آن روغن میریختند -به لهجۀ کرمانی»(باستانی پاریزی1386 ،الف.)48 :

ُ
 .6کم /کمو/کمو/کمو
ُ
در فرهنگ لغات و اصطالحات مردم کرمان به صورت «کمو» آمده اسـت(نـک :پورحسـینی،)368 :1370 ،
اما در فرهنگ کرمانی به کسر اول ثبت شده استِ « :کمو  : kemuغربال بوجـاری .ایـن واژه بـا تلفـظ
کمو  :kamuالک کوچک»(ستوده.)140 :1335 ،
)(kam

بپ :غربال.
«غربال را در کرمان کم و کمو گویند و معمول کولیـان و لولیـان اسـت ...کمبند=غربالبنـد»(باسـتانی
پاریزی1362 ،ب.)170 :

باستانی پاریزی واژۀ «کمدار» به معنی کسی که گندم را با «کمو» پاک میکند نیز بـه کـار بـرده اسـت:
« ما شنیده بودیم که منیژه دختر کوهی کرمانی ،زن فریبرز کمدار شده بود . ...کمدار ،کسی است که با
غربالهای بزرگ روزی صد من گندم را پاک میکند و به آسیا میفرستد»(باستانی پاریزی.)311 :13۹4،
 .7گاچو )(gāču

«محل و خانۀ چوبی=گهواره  .ننو که از پارچه ،چوب یا قطعات قالی ،چوب و طناب درست میکردند
و کودکان را در آن میخواباندند و دو طناب دو طرف آن را در دو سمت اطاق به میخ میکوبیدند و آن را
به حرکت در میآوردند و با خواندن الالیی بچه به خواب میرفت»(پورحسینی.)382 :1370 ،
«ننو ،که از قالی یا پارچه درست کنند=ننی [تهران] ،تاب که در آن نشینند و تاب خورند»(سـتوده:1335 ،
.)145

بپ :گهواره
«در کوهستان ما گهواره را گاچو گویند .در کرمان ،نقاشهایی بودند که دو چوب دو سر گهـواره را بـه
طرز دلپذیری نقاشی میکردند .نوع گهواره با آنچه در جاهای دیگر هست تفـاوتی دارد»(باسـتانی پـاریزی،
.)311 :13۹4
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 .8تنیرکو
در کتاب فرهنگ کرمانی « ِتنیرو» و «تنیرچو» به معنی «سیخ تنور» آمده است(ستوده.)46 :1335 ،
)(taniraku

بپ :چوب زغالگردان ،تنورجنبان

«تنورجنبان را در محل ما تنیرکو= تنیر کاو میگویند .چوبی بلند که با آتش مقاومـت مـیکنـد و تـوی
()3
سر هر کس بزنی واحد یموت است»(باستانی پاریزی1363 ،د.)466 :
 .2-7اصطالحات مربوط به خانواده و خویشان
 .1بابو(بابا) ()bābu
احترام همه را بابا گویند .مقابر و مزار چندی وجود دارد که بـه اول نـام
در کرمان «اکثر اشخاص مورد
ِ
آنها کلمۀ بابا اضافه شده است»( پورحسینی.)45 :1370 ،
بپ :پدربزرگ ،پیر
ً
«بابو در اصطالح کوهستانهای کرمان خصوصا پاریز به معنی پـدربزرگ و پیـر اسـت»(باسـتانی پـاریزی،
1362ب.)2۹۹ :

«به قول کرمانیها :
از هویجای خوشه بابو
 .2برادر اندر

آشهای خوبی میپزه مامو» (باستانی پاریزی1362 ،الف.)5 :

)(barādar andar

بپ :برادر ناتنی از یک پدر
«صبح ازل و بهاءالله دو برادر بودند از یک پـدر و از دو مـادر؛ یعنـی بـه قـول پـاریزیهـا بررادر انردر
بودهاند»(باستانی پاریزی.)2۹6 :13۹4 ،
در کتاب فرهنگ کرمانی« ،بابا اندر» نیز به معنی «ناپدری» آمده است(نـک :سـتوده« .)13 :1335 ،انـدر»
در این ترکیبها معادل پیشوند «نا» و مفید معنی «ناتنی» است.
 .3پیرزاده ))pirzādeh
«اوالدی که زن یا مرد از ازدواج قبلی داشته باشد»(پورحسینی.)106 :1370 ،
بپ :فرزندخوانده
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«اموال خاتون هم توسط پیرزادهاش -المسترشد -همـه ضـبط شـد . ...در کوهسـتان مـا[ ،پیـرزاده]
اصطالحی است برای فرزند شوهر از زن دیگر و فرزند زن از شوهر دیگر :فرزندخوانده»(باسـتانی پـاریزی،
1362الف .)1۹5 :

 .4جملو(ج ُمل)
به معنی «دو قلو» است .در کرمان به زنـی کـه چنـد شـکم ،پشـت سـرهم دوقلـو بیـاورد « ُج ُملـو زا»
میگویند(نک :پورحسینی.)144 :1370 ،
این واژه در کتاب فرهنگ کرمانی به صورت « ُج ُملی» ثبت شده است(نک :ستوده.)52 :1335 ،
((jemelu/ jomolu

بپ :بچۀ دوقلو
جملــو بــه زبــان
«پاریســیهــا بچــۀ دوقلــو و همــزاد را « jumeuleجومــول» گوینــد و پاریزیهــا ِ
آوردند»(باستانی پاریزی.)23 :136۹ ،
«چند کلمۀ اختصاصی هست که در پاریز(سیرجان) و پاریس(فرانسه) مثل هم تلفظ میشود حال آنکـه
ً
فرهنگستان قریۀ پاریز اصال با فرهنگستان فرانسه مبادالت فرهنگی نداشـته ...جملـو بـه معنـی بچـۀ
دوقلو که در پاریس  jumoleگفته میشود»(باستانی پاریزی.)174 :2535 ،
 .5چارتن  /چهارتن ))ĉārtan
بپ :ازدواج دختر یک خانواده با پسر خانوادۀ دیگر و بالعکس.
باستانی پاریزی مینویسد« :میرزا عیسی دختری داشت به نام حاجیه تاج ماه بیگم که به ازدواج ملـک
قاسم میرزا پسر فتحعلی شاه درآمده بود و چون پسرش میرزا ابوالقاسم نیز با یکـی از دختـران فتحعلـی
شاه ازدواج کرد ،بنابراین خانوادۀ قاجار و قائم مقام به قول پاریزیها با هم "چهارتن" شده بودهاند یا بـه
روایت دیگران " گاو بـه گـاو" شـده بودنـد»(باسـتانی پـاریزی .)702 :1382 ،سـپس در توضـیح «چهرارتن»
مینویسد:
ً
«در پاریز ،ازدواج پسر با دختر و دختر با پسر را از دو خانواده ،اصطالحا چهارتن میگویند و این گونـه
وصلت چندان خوشایند هم نیست و اعتقاد مردم این است که یکی از این چهـارتن خیلـی زود خواهـد
مرد .این اعتقاد بیراه نیست ،الاقل این نظریـه را ثابـت میکنـد کـه ازدواج خویشـاوندان ،کودکـان را
ضعیف خواهد ساخت»(همان).
ُ
 .6هم گدو )(hamgodu
جاری(زنان دو برادر)« .واژۀ گدو  goduدر لهجۀ زرتشتیان کرمان به معنی پهلو و کنار اسـت»(سـتوده،
.)188 :1335
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بپ :جاری ،زنهای دو برادر
زن همشـو(هوو) تـوی یـک بقچـه جـا مـیگیـرد ولـی چـادر دوتـا
«ما کرمانیها میگوییم :چادر دوتا ِ
()4

همگدو(زن دو برادر) در یک بقچه جا نمیگیرد»(باستانی پاریزی1363 ،ج .)371 :

 .2-8اصطالحات کنایی و استعاری
 .1بیدرکجایی

)(bi dar kojāi

بپ :درماندگی ،دربهدری
باستانی پاریزی ،این ترکیب را در شعری با عنوان «خودگریز» که در صحرای آفریقا سروده ،به کار برده
است:
«در خواتیم فصول برگریزان خواندهام

روز آخر ،ماتم بیدرکجایی مشکل است»
(باستانی پاریزی.)551 : 2537 ،

ایشان در توضیح این ترکیب مینویسد« :ترکیـب "بری در کجرایی" اصـطالحی اسـت خـاص کرمـان؛
ً
صفت کسی که بی سرانجام و سرگشته و درمانده است ،خصوصا در زمان پیری که آدمی نه بـه خانـه راه
داشته باشد و نه فرزندان او را نگه دارند و نه یاران گذشته باقی مانده باشند»(همان).
 .2پنبو

)(panbu

بپ :پنبهمانند ،سفید.
در مقام تشبیه و استعاره برای دختر سفید به کار میرود.
«در والیت ما کسانی را که سرخ رنگ و زیباروی باشند میگویند سیبو؛ یعنی مثل سیب .هم چنان کـه
ً
کسی را که بسیار سفید باشد خصوصا دختران را گویند پنبو»(باستانی پاریزی.)34۹ : 136۹ ،
ُ .3جو پا گدار

)(jow pā godār

بپ :کنایه از دیرشدن ،کار از کار گذشتن و نتیجهندادن امر.
باستانی در مقالۀ «قرض کن ،زن کن ،بمب اتمی بساز» ،تشکیل سـمپوزیوم مسـائل اتمـی در کانـادا را
مصداق ضربالمثل «جو پا گدار دادن» میداند و در توضـیح ایـن ضـربالمثل چنـین مینویسـد« :در
ُ
قدیم ،وقتی کاروانی به راه میافتاد ،بعضی چارپاداران که دوراندیش نبودند وقتی پای گدار(=[ )5گردنه]
میرسیدند نیم من جو از توبره درآورده جلو چارپا میریختند .مفهومش این بـود کـه جـو را بخـور و از
گدار باال برو ،که جواب حیوان معلوم است .به زبان حال میگوید" :همقدم من ،جو را تو باید سالها و
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ماهها پیش به من میدادی تا امروز بتوانم از این گدار باال بروم .اگر با نیم من جـو میشـود یکبـاره سـی
من بار را از گردنه باال برد ،پس یک من جو را خودت بخور و این کـار را بکـن ".از همـین جاسـت کـه
ضربالمثل «جو پا گدار» ورد زبان دهاتیهای ما است که باید سرمشق شهریها هم باشـد .مگـر نـه
این است که به قول آن فرماندۀ نظامی ،یک عمر اسبی را جو میدهند و تیمار میکنند تا یک روز به کار
آید؟» (باستانی پاریزی.)130 :2536 ،
«در دهات ما ،چارپاداران تمام سال از چهارپای خود بار میکشند بدون اینکه از او مواظبت کنند ،اما
ً
وقتی مسافرت میروند و پای گدار بلند میرسند ،طبعا چارپا میایستد و به اصطالح پا میزند ،در ایـن
ّ
وقت است که تلطفی میکنند و از خوره و سربار مقداری جو برمیدارند و پیش چارپا میریزند و معنی
آن این است که این جو را بخور و از این گدار باال برو ،دهاتیان این کار را «جو پا گدار» یا «جو پا تـل»
خواندهاند که البته دیر شده است»(باستانی پاریزی1385 ،ج.)112 :
باستانی پاریزی در کتاب سیاست و عصر صفوی ،وقتی از حملۀ محمود افغان به اصفهان و نبرد با شـاه
سلطان حسین سخن میگوید ،مینویسد « :شاه به هر یک از سربازان خود سه سکۀ طال اضافه میداد
تا در جنگ دلگرم باشند .البته باید دانست که این بذل و بخشش در زیر محاصرۀ افغان ،در حکم «جو
پای گدار» بوده است»( باستانی پاریزی  .)353 :1357،وی در این جا نیز توضیح مـذکور در مـورد ایـن
ِ
دادن ِ
کنایه را آورده و خاطرنشان میسازد«:در واقع اگر چارپا زبان داشت میگفت که حق بود در عرض این
چند سال چنین پذیرایی میکردی تا امروز تاب و توان داشتم وگرنه با خوردن جو آنـی ،هرگـز نیـروی از
گدار باال رفتن پیدا نخواهد شد»(همان).
 .4چوبگز/چوگز )(ĉubgaz

بپ :استعاره از مار.
باستانی پاریزی در کتاب «شاهنامه آخرش خوش است» ،چند اصـطالح را کـه کرمانیهـا در معنـای
استعاری به کار میبرند ذکر میکند؛ مثل «زعفران» در معنای «افیون و تریاک» یـا «نـاودان طـال» در
معنی «دختر» .یکی از این اصطالحات استعاری «چوب گز» است که به جای «مار» به کار مـیرود:
ً
«مردم کوهستان ما معموال کلمۀ مار را بر زبان نمـیآورنـد و اعتقـاد دارنـد کـه اگـر اسـمش را ببرنـد،
خودش حاضر میشود ،بدین جهت میگویند چوبگز» (باستانی پاریزی1372 ،ب .)4۹2 :
((xāne rowŝan kerdan

 .5خانه روشن کردن
« حالت سالمتی و فرح و روشنی پوست و رنگ رخسار بیماری که نزدیک بـه مـوت اسـت»(پورحسـینی،
.)183 :1370

بپ :آخرین تکاپوی مریض قبل از مرگ.
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«به قول کرمانیها ،در آخرین لحظات حیات خود «خانه روشن کرده بـود» ولـی دنیـا نتوانسـت بهـره
گیرد»(باستانی1385 ،د.)206 :
«در کوهستان ما ،آنها که در حال احتضارند ،در آخرین لحظات گاهی بـه حـرف میآینـد یـا حرکتـی
میکنند که گویی بهتر شدهاند ،اما چنین نیست – این آخرین تکاپوی آنهاست -که دیگر تمام میشـود.
این اصطالح را «خانه روشنکردن» گویند .کلیم گوید:
کلبهام هرگز چراغ ،از تیرهروزیها نداشت خانهروشن میکند در حالت مردن ،چراغ»(همان).
 .6خستهخری ()xaste xari
معادل «بز گرفتن» و «بز گیرآوردن» به معنی به بهایی بسیار ارزان خریدن اسـت(نـک :دهخـدا :1377 ،ذیـل
«بزگرفتن»).

بپ :کنایه از خرید ارزان از فروشندۀ درمانده
«نمیخواهم "خسته خری" بکنم .خسته خری ،در اصطالح بازار کرمان ،خرید کاالیی به نرخ پـایینتر
ً
از حد معمول از کسی است که درمانده و محتاج باشد؛ مثال خانه در گرو دارد یا قرض دارد یا عروسـی
دخترش در پیش است و کاالیی را که صـد تومـان قیمـت دارد حاضـر اسـت بـه پنجـاه شصـت تومـان
بفروشد .این کار "خستهخری" است و خریدار و دالل آن "خستهخر" خوانده

میشود» (باستانی پـاریزی،

1385ج .)252 :

 .7سایهخوش

)(sāyexoŝ

بپ :درخت نارون
«دیوان سعدی و حافظ دو تا سایهخوش باغ بزرگ ادب فارسـی هسـتند . ...سرایهخوش ،بـه لهجـۀ
محلی ما همان نارون است»(باستانی پاریزی13۹1 ،ب )228 :و (باستانی پاریزی.)13 :3536 ،
ً
«در والیت ما درخت نارون را سایهخوش گویند ،و معموال باغبانها بیش از یکی در باغ نمیکارند ،آن
هم کنار باغ -چه عقیده دارند که به زودی تمام فضای باغ را خواهـد گرفـت و از رشـد سـایر درختـان
جلوگیری خواهد کرد»(باستانی پاریزی.)264 :1388 ،
 .8سیبو )(sibu

بپ :در مقام تشبیه به معنی سرخ و سفید(زیبارو).
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«در والیت ما کسانی را که سرخ رنگ و زیباروی باشند میگویند سیبو؛ یعنی مثل سـیب ...احتمـال
دارد که سیبویۀ شیرازی معروف هم به همین دلیل به این لقب موسوم شـده باشـد»(باسـتانی پـاریزی:136۹ ،
.)34۹

گرچه در کرمان ،پسوند «و» در کلماتی مثل «پنبو» و «سیبو» شباهت را میرساند ،امـا نظـر باسـتانی
پاریزی در مورد کلمۀ «سیبویه» قابل تأمل و نقد است .همان طور که شریعت در دستور زبـان فارسـی
خود بدان اشاره کرده است ،به نظر میرسد پسوند این کلمه «اویه» باشد که مفهوم نسـبت و اتصـاف را
میرساند و در کلمات مشکویه ،سیبویه ،کاکویـه بـه کـار رفتـه اسـت .ایـن پسـوند را در عربـی "و یـه"
میخوانند(نک :شریعت.)424 :1372 ،
 .9غافلو )(γāfelu

بپ :سیاهزخم.
باستانی پاریزی وجه تسمیۀ این واژه را به خاطر غافلگیر کردن و کشتن مبتال یـا مبتالیـان بـه آن عنـوان
کرده است:
«سلطان حیدر هشتادساله به بیماری سیاهزخم درگذشـت . ...سـیاهزخـم را در کوهسـتان مـا غرافلو
ظرف یک شب یک گله گوسفند را از بین میبرد و اگر اطراف زخم انسـان را کـه سـیاهزخم
گویند؛ زیرا ِ
گرفته داغ نکنند ،آدمیزاد هم ظرف چند ساعت از بین میرود»(باستانی پاریزی1372 ،ب .)625 :
ّ .10
غرو ))γoru
بپّ :
متکبر.

«در کرمان مثلی هست که میگویند فالن کس مثل بگتاشخان ّ
غرو میماند؛ یعنی متکبر است .کلمـۀ
ّغرو شاید ّ
مخفف ّغره باشد و شاید هم مخفف ّ
غران ،و به هر حال حاکی از یک نوع غرور است(باستانی
پاریزی.)173 :136۹ ،

ّ
 .11کله شدن
«خجالت کشیدن ،از میدان در رفتن»( پورحسینی.)366 :1370 ،
«خیت شدن ،هو شدن ،مچل شدن»(ستوده.)138 :1335 ،
)(kalle ŝodan

بپ :خجل شدن.
ّ
«کلهشدن ،اصطالح کرمانی است به معنی خجلشدن و از میدان به در رفـتن»(باسـتانی پـاریزی1386 ،ب:
.)1۹5
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ُ
 .12کنجو ))konju
بپ :بهترین و گرمترین جای اتاق

ُ
باستانی پاریزی در توضیح مثل « ِد برو ،که کنجو خالی شد» آورده است:
بخاری دیواری هیزم مـیسـوزانند تـا اتـاق گـرم
«در کوهستان پاریز -که سردسیر است -زمستان را در
ِ
ً
شود ،بخاری دیواری دو کناره دارد که معموال یک طرف پدر مینشیند و طـرف دیگـر مـادر ،و ایـن دو
ً
اصطالحا آنجا را « ُک ُنجو» (با ّ
ضم اول) گویند و بچهها ناچار بایـد در
نقطه گرمترین جای اتاق است و
برابر یا گوشه و کنار اطاق و کمی دورتر از بخاری باشند که البته حرارت به قـدر کـافی نیسـت .پسـری
ً
ُ
ُ
همیشه خداخدا میکرد که پدرش لحظهای از کنار بخـاری (کـه اصـطالحا آن را کنجـو= مصـغر کـنج
حیات پدر البتـه ممکـن نبـود،
میگویند) دور شود تا او بتواند در آن جا بنشیند و گرم شود و این کار در ِ
باالخره روزی پدر درگذشت ،در همان لحظه که میخواستند جسـد را از اطـاق خـارج کننـد ،پسـر بـه
جای اینکه در مراسم تشییع شرکت کند و زیر تابوت پـدر را بگیـرد ،بالفاصـله از جـای خـود بـه کنـار
پوست پدر بنشست و اشاره به جسد پدر – که از اطاق خارجش میکردند -نمـود
بخاری پرید و بر تخته ِ

و گفت"ِ :د برو ،که کنجو خالی شد" و این ،عمق عاطفـۀ او را در برابـر مـرگ پـدر نشـان داد»(باسـتانی
پاریزی )2۹4 :1380 ،و (باستانی پاریزی.)75 : 2537 ،

 .13میرزا میرزا

)(mirzā mirzā

بپ :کنایه از آهستهآهسته.
این اصطالح برای آهستهانجام دادن اموری مثل راهرفتن یا غذاخوردن و  ...بـه کـار مـیرود .باسـتانی
پاریزی مینویسد:
ّ
«این اصطالح «میرزا میرزا» راهرفتن مخصوص دهات ماست .در آن جا مالها و میرزاها از جهـت
جلب نظر عامه و رعایت پرستیژ و شخصیت خود ،خیلی آرام در کوچهها راه مـیرونـد ،بـه طـوری کـه
طول یک کوچه را که مردم عادی پنج دقیقه طی میکنند ،مال ظرف ده یا پانزده دقیقـه طـی میکنـد...
این جور راهرفتن را «میرزا میـرزا رفـتن» میگوینـد ،همچنانکـه بـا ّ
تـأنی غـذاخوردن را «میـرزا میـرزا
خوردن» گفتهاند»(باستانی پاریزی1363 ،الف.)324 :
 .14ور دق دویدن
«ور (بر) دق دویدن :در طرق ناشناخته بدون هدف دویدن»(پورحسینی.)221 :1370 ،
)(var daq davidan

بپ:کنایه از کوشش بیحاصل.
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باستانی در توضیح این ضربالمثل آورده است« :در کرمان ،دق کفتر خـان داریـم -بیابـانی بیانتهـا و
بیحاصل که دوندگی در آن بـه جـایی نرسـد -و ضـربالمثـل کرمـانی «ور دق دویردن» یعنـی کـار
بیحاصل کردن است»(باستانی پاریزی.)274 :1373 ،
 .15ورهم آمدن

)(var ham āmadan

بپ :جوش خوردن و یکپارچه شدن
باستانی پاریزی در وصف اوضاع مالی خود که نسبت به دوران دانشـجوییش بهتـر شـده اسـت ،مثلـی
کرمانی را ذکر کرده که فعل «ور هم آمدن» در آن به کار رفته است:
«به قول کرمانیها :باران باریده ،ترکهـاش و رهرم آمرده»(باسـتانی پـاریزی )224 : 1378 ،و (همـو1363 ،ب:
.)627

 .2-9اصطالحات مربوط به مشاغل
 .1تون ))tun
«نخهای پرک که در طول فرش کشیده میشود»(ستوده.)47 :1335 ،
بپ :تار ،مقابل پود ،نخ برای قالی و هر بافتنی
«بنای زنهای کرمانی بر این است ،غروب میرود دهنۀ خیابان ،به اصطالح توناش را میفروشـد پـنج
شاهی میگیرد»(باستانی پاریزی.)138 :13۹4 ،

ُ
 .2خلوش
«مردم عامی .قاسم ادیب کرمانی فرماید:
رشتهها میزنی و میالفی
ای خلوشی که با سر ناخن
که بری منت از سیاه و سفید تو که شب تا به صبح میبافی»( پورحسینی.)1۹7 :1370 ،
ً
«لقب شالبافان کرمانی است ،فعال به معنی آدم احمق و نفهم و پلید به کار میرود»(ستوده.)6۹ :1335 ،
)(xoluŝ

بپ :کارگر عادی با سطح پایین تربیت ،شالباف.
ً
«طبقۀ شالباف و کارگران عادی را -که معموال از سطح تربیت پایین برخوردار هستند ،مردم کرمـان بـه
ً
ُ
طعنه« -خلوش» و طبقۀ باالتر آنها -استادکاران را -خلیفه میخواندند .اصطالحا خلوش بـه معنـی
آدم عامی یاد شده است .در کرمان ،خلوشها را با جمع ّ
مکسر «اخالیش» یاد میکنند»(باستانی پـاریزی،
1364ج 264 :و .) 265
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 .3خلیفه
«استاد بافنده ،جانشین و معاون استاد کـه در غیبـت او کارخانـه را اداره میکنـد و جانشـین معلـم در
مکتبخانه ،بافندهای که از کارهای دیگر بیخبر است .کار او را در سایر امور ،خلیفگی گویند .قاسـم
ادیب فرماید:
خلیفه نرفتی دگر پشت کار»( پورحسینی.)1۹7 :1370 ،
هالل محرم چو شد آشکار
«تعلیمدهنده و راهنمای شالبافان .سرپرست کارخانۀ شالبافی که ایام تعطیـل محـرم در منـزل اسـتاد،
ً
مسئول ترتیب و تنظیم مجالس روضهخوانی بود .فعال به معنی الت به کار میرود»(ستوده.)6۹ :1335 ،
)(xelife

بپ :استادکار.
ً
«طبقۀ شالباف و کارگران عادی را که معموال از سطح تربیت پایین برخوردار هستند ،مـردم کرمـان بـه
ُ
طعنه -خلوش و طبقۀ باالتر آنها  -استادکاران را -خلیفه میخواندنـد»(باسـتانی پـاریزی1364 ،ج  264 :و
.)265

 .4زاق(زاغ)
همان زاج است که در رنگآمیزی کـاربرد دارد و انـواع مختلفـی دارد.نـوع سـیاه آن در دبـاغی بـه کـار
میرود(نک :ستوده 8۹ :1335 ،و دهخدا :1377 ،ذیل «زاج»).
بپ :زاجّ ،
مادهای مناسب برای رنگرزی
)(zāq

«زاج را در محل ما زاق گویند و در حکم پلی است میان رنگ و نخ .این مـاده ،ریـس را زبـر و خشـن
میکنــد تــا ّذرات رنــگ بــه ّذرات ریــس بچســبد ،چســبیدنی کــه گــاهی هــزار ســال از هــم جــدا
نمیشوند»(باستانی پاریزی.)64 : 1367 ،
 .5دومی ((dumi

«پشم رشتهشده ،رشتههای گردآمده دور دوک چرخ پشمریسی زنان چرخریس» (پورحسـینی،)232 :1370 ،
ّ
«دوک با ریس تابیدۀ روی آن که به شکل کلهقند است»(ستوده.)81 :1335 ،
ب  :پشم رشتهشده بر دور دوک
ً
دومی «بر وزن بومی ،اصطالح محلی تودۀ رشتهای است که معموال بر گرد دوک پیچیده شود آنگاه کـه
ً
زنان چرخریسی کنند و معموال تخم مرغی شکل است»(باستانی پاریزی1364 ،ب.)1۹8 :
 .6منامنی

)(manāmani

بپ :مبادلۀ کاال به کاال در واحد من.
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«در افسانههای ما مردم پاریز ،روایتی هست که روزگاری مردم این ده ،کاه ارزن را در برابـر شـکر بـرای
کاروانی که از ده میگذشت ،منامنی فروختند؛ یعنی یک من کاه ارزن دادند و یک مـن شـکر در ازای
آن گرفتند»(باستانی پاریزی.)117 : 1357 ،
 .7قصب/قصب ))qasab
«مقیاس زمین که عبارت از زمینی که مساحت  25زرع یعنی  5در  5زرع باشد و واحد خرید و فـروش
زمین در کرمان است»(پورحسینی )334 :1370 ،و (ستوده.)126 :1335 ،
بپ :واحد مساحت معادل  25ذرع مربع
«در کرمان واحد سنجش مساحت زمین است و آن به اندازۀ پنج ذرع در پنج ذرع؛ یعنـی بیسـت و پـنج
ذرع مربع را یک قصب گویند»(باستانی پاریزی1362 ،ب.)143 :

ُ
 .8کت دمه ))kote deme
ُ
در کرمان« ،کت» به تنهایی به معنی «سوراخ»است و « ِدمه» نیز به تنهایی در معنی «سوراخ تنـور» بـه
ُ
کار میرود .عالوه بر این ،ترکیب «ک ِت ِدمه» به معنی «سوراخ زیر تنور برای خروج خاکسـتر» کـاربرد
دارد(نک :پورحسینی 224 :1370 ،و « .)346سوراخ هواکش تنور»(ستوده.)131 :1335 ،
بپ :سوراخ آتشگیرۀ تنور ،پیشخوان تنور
«بگذریم از تحوالت وپیشرفتهای علمی امروز عالم کـه گـاهی بسـیاری از اسـتادان دیـروز در برابـر
ُ
شاگردان امروز ،آن قدر عقب میمانند که در واقع دیگر فقط برای «کت دمه» خوب هسـتند( .لبـاس
کهنۀ بیخاصیت را که دیگر به درد نخورد ،برای گرفتن سوراخ آتشگیرۀ تنور (دمه) بـه کـار میبرنـد در
مواردی که بوتههای داخل تنور سوختهاند و دیگر احتیاج به کـوران نیسـت ،و ایـن بـرای جلـوگیری از
زودخاکستر شدن آتش ،و دوام آن است برای سرخ شدن نان)»(باستانی پاریزی1385 ،ج .)66 :
در فرهنگ لغات و اصطالحات مردم کرمان ،از کهنه و آجری که جلوی سوراخ میگذاشـتند بـا عنـوان
ُ
«کتگیر» نیز یاد شده است(نک :پورحسینی.)347 :1370 ،
باستانی پاریزی وقتی در اثنای یک حکایت ،به ترکیب «پیشخوان تنور» میرسد ،معـادل آن در کرمـان
ُ
را «ک ِت دمه» میداند:
ُ
«البد شنیدهاید که ابوعلی سینا در برابر دکان نانوایی نشسته بود .پیربچهای دهپانزده سـاله لخـت و پتـی
به نانوا مراجعه کرد و قدری آتش خواست .شاطر نانوا به طفل گفت :آتش را کجا بریزم؟ ظرف هـم کـه
نیاوردهای؟ پسربچۀ زرنگ ،بیدرنگ مشتی خاکسـتر سـرد از پیشرخوان تنرور برداشـت و آن را کـف
دست ریخت و خطاب به نانوا گفت :بریز اینجا ،این ظرف .ابن سینا با تعجب گفت :سبحان الله ،چه
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استعدادهایی هست که از میان میروند و نابود میشوند .کودک بالفاصله جـواب داد :جنـاب بـوعلی،
امثـال بـوعلی سـینا هرگـز یگانـۀ روزگـار نخواهـد
اگر استعدادهای صدها تن امثال مـن نـابود نشـود،
ِ
شد»(باستانی پاریزی.)330 : 1378 ،
 .2-10اصطالحات مربوط به اغذیه
 .1دنگو ُ
/دنگو

)(dengu

در فرهنگ لغات کرمانی به معنی «مالج و مغز سر» آمده است(نک :پورحسینی.)78 :1370 ،

بپ :گندم بو داده(برشته)
ً
«همه جا صحبت از نان کشکین بوده است و بیشتر سازگار است تا گندم ،خصوصا گندم خشک .البتـه
در محل ما گندم را کمی بو میدهند و بریـان مـیکننـد و نمـک مـیزننـد ،خوشـمزه و خـوردنی و تـرد
میشود و آن را دنگو گویند»(باستانی پاریزی1364 ،الف.)30۹ :

ُ
 .2قوتو/قاووت ))qovvetu
«معجونی از تخم خشخاش ،آرد جو ،فلفل ،بذر کتان با شـکر میکوبنـد .در سـایر شهرسـتانها بـه آن
قائوت گویند»(پورحسینی.)338 :1370 ،
«قاووت .دانههایی نظیر بذر کتان و تخم خشخاش را میکوبند و به آن شیرینی میزننـد»(سـتوده:1335 ،
.)127

باستانی پاریزی در توصیف حملۀ غزان به کرمان (575ه.ق ).و به نقل از منابع تاریخی ،تعبیر «قـاوود
ُ
غزی» را برای خاکسترهایی که غزها به گلوی اهـالی کرمـان میریختنـد بـه کـار میبـرد و در توضـیح
«قاوود /قاووت» چنین مینویسد:
«قاووت ،کوفته ای است از چهل تخم و دانه مثل تخم کاهو و قهوه و نخود و جو و موردانه و گشـنیز و
بادیان و زیره و بادام و پسته و ...که به عنوان ناشتا خورند و کرمانیـان بـاذوق ،خاکسـتر داغـی را کـه
غزها به گلویشان میریختند ،قاووت غزی گفته بودند .در کرمان ایـن را « ّقوترو» گوینـد و بـه همـین

دلیل ذوق مردم میان ّقوتو و قاووت غزی -کـه خاکسـتر باشـد -وجـه جنـاس ادیبانـهای جسـته بـوده
است» (باستانی پاریزی1384 ،الف .)368 :
«این همان ّقوتوی معروف کرمانی است که با کوفتن چهل دانه گیـاه طبـی مفیـد از قبیـل خشـخاش و
قهوه و گندم و جو و نخود و تخم کاهو و امثال آن با مقداری شکر به صورت پودر خوشمزهای درمیآید
از نوع پست که با شکر آمیخته است و در مجامع ،هر کـی قاشـقی از آن میخـورد .بهتـرین نـوع آن آن
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است که از چهل دانه گیاه ترکیب یافته باشد .خاکستر داغ را که غزها در دهن مردم کرمان میکردند تـا
پول بگیرند ،قاووت غزی نام نهادهاند .قاووت تلفظ دیگر «قوتو» است» (باستانی پاریزی1370 ،الف.) 77 :
ُ
«قاووت (ق ّوتو) مخلوطی از کوفتهدانههای بـوداده از قبیـل گنـدم وجـو و نخـود و قهـوه و سـیاهدانه و
گشنیز و موردانه و تخم کاهو و زیره و دهها دانۀ دیگر ،و به طـور کلـی بهتـرین نـوع ّقوتـو آن اسـت کـه
ً
خصوصا برای اعصاب ّ
مقـوی اسـت»(باسـتانی
مخلوط از چهل دانه(چهل تخم) بوده باشد ...این ّقوتو
پاریزی1385 ،ج .)737 :

ّ
قوتو= قاووت کرمانی(باستانی پاریزی.)2۹1 : 1367 ،
 .3کلمپه /کلمبه ))kolompe
«نان شیرینی مخصوص کرمان شبیه کلوچه که وسط آن خرما و مغز گردو و ادویۀ تنـد میزننـد .شـاید
همان قلمبه یـا قلنبـه باشـد»(پورحسـینی .)363 :1370 ،صـورتهای دیگـر ایـن کلمـه «کلمبـه و کلنبـه»
است(همان).
«نوعی شیرینی است .شکل آن نظیر نان برنجی ،و برای ایام عید نوروز تهیه میکنند .طرز پختن آن بـه
شرح زیر است :ابتدا آرد هشترخون(حاجی طرخان) را خمیر میکنند و بعد از ورآمدن پهـن میکننـد و
ً
خرما و گردو و ادویه را داخل هم میکنند و بعدا روی آن میریزند و روی ایـن مخلـوط یـک ال خمیـر
دیگر پهن میکنند و سپس قالب میزنند و روی لپو میگذارند و به تنور میزننـد تـا بپـزد»(سـتوده:1335 ،
.)137

بپ :نوعی شیرینی.
«کلمبه ،بر وزن قلمبه و تلمبه ،نوعی شیرینی خاص کرمان .آرد را با اندکی روغن خمیر میکنند ،آنگاه
به صورت ُم ّچوهای[=گلولههای] کوچک درآورده ،مقداری خرما –که هستۀ آن را درآوردهانـد -آمیختـه
با مغز گردو و زنجبیل هل و گالب در وسط میگذارند و سر آن را به هم آورده روی تختـه مینهنـد و بـا
یک ُمهر بزرگ(،که نقش و نگـار دارد) آن را صـاف میکننـدِ ،گـرد و زیبـا میشـود ،بـا زعفـران خـال

میزنند ،بعد توی ساج میگذارند تا پخته شود .این میشود «کولوم به» که هـم بـرای مـرض قنـدیها
بیضرر است و هم برای مرض قلبیها بیخطر»(باستانی پاریزی.)110 :1368 ،
«اگر مردم کرمان ساخت شیرینی مخصوص خود کلمپه را به صورت اقتصادی در تولیـد انبـوه بـه کـار
گیرند میتوانند آن را به میزان زیاد در کل ایران و خارج از ایران صادر کننـد .مـادۀ اولیـۀ آن آرد اسـت و
خـال زعفـران روی مهرهـای آن .هـم سـالن را
خرما و کمی مغز گردو و زنجبیل و اندکی روغن و چند ِ
زیبا میکند و هم کام را شیرین ،به شرط این کـه در کیفیـت آن کوتـاهی نشـود»(باسـتانی پـاریزی1376 ،ب:
.)131
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 .4پیمیدن ))peymidan
«پیمانهکردن ،اندازه گرفتن ،نوشیدن ،آشامیدن»( پورحسینی.)108 :1370 ،
بپ :دادن به قصد نوشیدن ،نوشاندن
«پیمیدن ،اصطالح کرمانی ،به جای پیمودن؛ یعنی دادن به قصد نوشیدن ،به شکم کسی پیمیدن؛ یعنـی
پیمانه را پرکردن و به کسی خوراندن»(باستانی پاریزی1384 ،ب.)108 :
«حاال چند لگن آب به شکم این بیچارۀ تاریخنویس پیمیده باشند»(همان).

 .2-11سایر اصطالحات
 .1آجیل ()ājil
این واژه در فرهنگ لغات و اصطالحات مـردم کرمـان بـه صـورت «آجیرر  »ājirبـه معنـی هوشـیار،
خردمند و باهوش» ضبط شده است و «آجیر کردن» در معنی «بیدار کردن» است(نک :پورحسـینی:1370 ،
.)16
بپ :هوشیار ،مراقب ،زرنگ.

«چند کلمۀ اختصاصی هست که در پاریز(سیرجان) و پاریس(فرانسه) مثل هم تلفظ میشود حـال آنکـه
ً
فرهنگستان قریۀ پاریز اصال با فرهنگستان فرانسه مبادالت فرهنگی نداشته . ...آجیل به معنی ُچسـت
و باهوش و زرنگ ،در برابر کلمۀ  Agileفرانسه(البد هژیر هم از آن مشتق شده است) .فـیالمثـل مـردم
میگویند :آجیل باش؛ یعنی هوشیار باش و مراقب باش»(باستانی پاریزی.)174 :2535 ،

ُ .2پلماسیدن/پلماسیدن ))polmāsidan
برگرفته از « ُپلماس» به معنی «کورمال کورمال به جستجوی چیـزی پـرداختن» اسـت .صـورت دیگـر
«پرماس» است که در معنی چیزی را با حالت نابینایی یا در تاریکی جست و جو کردن به کار مـیرود.
مترادف «دس پنالو» به معنی «با دست چیزی را جستوجو کردن» است(نک :پورحسینی 102 :1370 ،و ۹4و
ِ
.)213

ســتوده «پلمــاس» و «پلماســه» را «کورمــالی» معنــی کــرده و «پلمــاس کــردن» را «در تــاریکی بــا
دستمالیدن به زمین چیزی را جستن» دانسته است(نک :ستوده.)35 :1335 ،
بپ :با دست جست و جو کردن چیزی
«جســتجو کــردن در درون پیــراهن و زیــر جامــه ...پالیــدن = در محــل مــا گوینــد :پالمــاس کــردن و
پلماسیدن»(باستانی پاریزی1385 ،ج .)635 :
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ُ .3ج ّر یدن ُ
/جریدن
«تکان خوردن»( پورحسینی« .)142 :1370 ،حرکتکردن ،جنبیدن»(ستوده.)51 :1335 ،
)(jorridan

بپ :تکان خوردن ،لرزیدن ،جنبیدن
باستانی پاریزی در یکی از آثار خود وقتی به مقایسۀ وضع مـالی فعلـی خـویش بـا زمـان دانشـجوییش
میپردازد مینویسد« :البته من فقر را از یاد نبردهام و هرچند امروز نسبت به وضع دوران تحصیلم حکـم
قارون را دارم اما به هر حال هنوز هم " هشتم در گرو نه" است»(باستانی پاریزی.)224 :1378 ،
سپس فعل « ّ
جر یدن» را با تشدید حرف دوم این گونه به کار میبرد:
ُ
ُ
«ولی البته هنوز هم جزء آن طبقهای هستم که دستشان میج ّره ،دهنشان میج ّره»(همان).
ُ .4د ُ
ژپت ))dožpot
بپّ :
غده ،غدۀ سرطانی

ّ
باستانی پاریزی در عبارت «گرهی بر گردۀ ایشان غلبه کرده و علت بر ایشان مستولی شده»؛ «گرره» را
غده دانسته و در مورد آن نوشته است:
ً
احتماال مقصود ّ
غده است و در محل ما « ُ
دژپت» گوینـد= غـدۀ سـرطانی»(باسـتانی پـاریزی1384 ،الـف:
«

.)274

 .5دل مدلو ))del medelu
«تردید ،بیتصمیمی .دل مدلو کردن :تردید داشتن و ّ
مردد بودن»( پورحسینی.)223 :1370 ،
«حالت شک و تردید .شخص دودلهّ ،
مردد و مشکوک»(ستوده.)77 :1335 ،
بپ :تردید و ّ
توهم ،دغدغه و اضطراب داشتن
«نکتۀ جالب این که یلتسین با همۀ یکدندگی خود ،در این جا «دل مدلو» میکرد .یعنی تردید داشـت
که آیا در مراسم خاکسپاری این استخوانها شرکت بکند یا خیر؟  ...دل مدلو اصطالح کرمـانی اسـت
ّ
به معنای تردید و شک و توهم»(باستانی پاریزی.)۹2 : 1378 ،
ً
«در کوهستان ما ،حالت تردید و تشکیک را دل مدلو میگویند که ظاهرا صورتی اسـت از دلدلـه ،یـا از
دلدلون .و تعبیر لطیفی است و فارسی است به معنی دغدغه و اضطرابداشتن و مردد بـودن ،و غیـر از
دلدلۀ عربی است»(باستانی پاریزی.)245 :1388 ،
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 .6قرنادو ()qernādu
در فرهنگ لغات و اصطالحات مردم کرمانِ « ،قرنات(غرنات)» در معنی حنجره و حلقوم و نای به کار
ّ
رفته و مصغر آن «قرناتو» به معنی «بیخ گلو» ثبت شده است( نک :پورحسینی.)333 :1370 ،
در کتاب فرهنگ کرمانی نیز « ِخر و حنجره» دانسته شده است(ستوده.)126 :1335 ،
بپ :برجستگی حلقوم.

«فرنگیها آن را «سیب بابا آدم» گویند و در کتابها «مهرۀ حلقوم» نویسند و ما پاریزیهـا «قرنرادو»
ً
ُ
گوییم که ّ
مصغر «قرناد» است .و این ،ظاهرا کلمۀ قدیمی هند و اروپایی است(کرناد) و همان است که
اروپاییها گرناد ) )Grenadeگویند و به معنی انار است و نارنجک و هر چیز گرد»(باستانی پـاریزی : 1367
.)1۹4

 .7گرند/گرن ()gerend
در کتاب فرهنگ کرمانی عالوه بر دو صورت فـوق ،بـه صـورت «گـرنج» در معنـی «گـره» نیـز آمـده
است(نک :ستوده.)14۹ :1335 :
بپ :گره.
«هر چند مردم رفسنجان ،روزهای شکست برای او میخواندند:
بهرامخان زرندی سر ُد ِمبش ِگ ِرندی

گرندش وا نمیشه
 .8لسم

وکیل ما نمیشه.

(گرند=)گره به لهجۀ کرمانی»(باستانی پاریزی.)253: 136۹ ،

)(lasm

بپ :کم ّ
تحرک.
«در محل ما میگویند مار همیشه به نقـاط خشـک و بیابـانی مـیرود ،چـه ،در نقـاط مرطـوب دچـار
رماتیسم یا به قول خودشان لسم میشود؛ یعنی کم ّ
تحرک»(باستانی پاریزی.)16 : 1368 ،
به نظر میرسد معادل « ِسر شدن» فارسی به معنی«بیحسشدن» باشد(نک :دهخدا :1377 ،ذیل «سر شدن»).

 .9لق

)(laq

بپ :عریان و برهنه
«چند نفر را در سر گدار در سرمای زمسـتان ،برهنـه و لـق کـردی؟»(باسـتانی پـاریزی1364 ،ب  )241 :و در
توضیح آن مینویسد« :لق (به فتح الم) به لهجۀ محلی :لخت و عریان [است]»(.همان).
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ُ .10م ّچک زدن ))moĉĉak zadan
معادل « ُمچو کردن» به معنی «دستآلود کردن و مچالهکردن» است (نک :پورحسینی.)416 :1370 ،
بپ :مشت و مال دادن.

ُ ّ

«خود خانم دکتر غنی ،روزها مینشست سر حوض و تا ظهر به قول کرمانیها "مچک" میزد»(باستانی
پاریزی1384 ،ب .)202 :

ّ
ّ
لباس خیسکـرده را بـا ِگـ ِل سـفید،
مچک« :با ضم میم و تشدید چ ،یعنی با فشار مشتها و پنجهها ِ
روی سنگ ماالندن و غلطاندن ،تا چرک آن زائل شود»(همان.)203 :

 .3نتیجه گیری
باستانی پاریزی از نویسندگان مشهور و پرکار معاصر است که انبوهی از واژگان و اصطالحات ،کنایـات
و مثلهای زادگاه خویش (پاریز و کرمان) را در آثار خود به کار برده اسـت .وی بـه فراخـور موضـوع و
استفاده از این گونه اصطالحات محلی ،توضیحاتی نیز در مورد آنها داده است که اغلـب در پانوشـت و
گاه در متن آثارش گنجانده شده است .در این تحقیـق تعـدادی از ایـن واژههـا و اصـطالحات بـومی و
محلی سرزمین کرمان و پاریز از برخی آثار محمد ابراهیم باستانی پاریزی استخراج و بررسی گردید.
تخصص مرحوم باستانی پاریزی در علم تاریخ و ّ
تبحر ایشان در ظرایف جغرافیایی منطقۀ کرمان و ِعـرق
و عالقۀ ایشان به مسقطالرأس خویش موجب شده است که این مصـطلحات ،از نظـر تلفـظ و معنـی،
ً
کامال منطبق با گویش مردم آن ناحیه باشد .همین امر ،آثار باسـتانی پـاریزی را بـه فرهنگهـای لغتـی
شبیه کرده است که خواننده را در درک معنی ،ریشهشناسی و تلفظ واژهها یاری میرساند.
استخراج و بررسی کل اصطالحات محلـی و بـومی در همـۀ آثـار باسـتانی پـاریزی تحقیقـی مفصـل و
جداسر میطلبد که در این مقال نمیگنجد اما نتایج همین پژوهش مختصر نشان میدهـد کـه برخـی از
لغات ،اصطالحات و کنایات کرمانی و پاریزی در آثار باستانی پاریزی مثل «باغریختن ،صهار ،غـافلو،
ً
ُ
ُ
و،کقارک ،کنجو ،لسم ،لق ،میرزامیرزا و  »...صرفا در افواه مردم این سرزمین جاری اسـت و کمتـر
غ ّر ِ
کتاب لغتی به آنها پرداخته است ،همین امر موجب شده است تـا آثـار ایـن نویسـنده عـالوه بـر ارزش
ً
تاریخی و جغرافیایی ،از منظر ادبی مخصوصا ادب محلی نیز در نوع خود شاذ نمایـد و از منـابع دسـت
اول به شمار رود.
پینوشتها
ّ

( .)1چاهخو« :مقنی ،کسی که کار قنات میکند»(پورحسینی.)153 :1370 ،
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(ُ .)2درمون :بوتهای است که در کرمان برای سوخت مصرف میشود .نظیر بتـههایی کـه در شـب چهارشـنبه
سوری در تهران میآورند ولی از آنها کلفت تر و جاندارتر است .برای کندن آن چوب و آهنی اسـت کـه زیـر آن
میاندازند و از ریشه میکنند»(ستوده« .)74 :1335 ،بتهای است کـه بـرای سـوخت از آن اسـتفاده میشـود .در
ً
بیابانها میروید و به وسیلۀ اشخاصی که ُدرمونی یا درمونکن گوینـد از بیابـان میکننـد و سـابقا بـا االغ بـار
میکردند و در خانهها میبردند و میفروختند»(پور حسینی.)212 :1370 ،
( .)3واحد یموت :گرز یا هر چیز شبیه به آن که یک ضربه از آن برای مردن یا کشتن شخص کافی است(نـک:
باستانی پاریزی1364 ،ب.)13۹ :

شوهر خواهر زن»بـه کـار مـیرود؛ مثـال« :بنـابراین
( .)4در کرمان ،واژۀ «همریش» نیز به معنی «باجناق و
ِ

مرتضی قلیخان وکیل الملک با مظفرالدینشـاه ،باجنـاق و یـا بـه قـول مـا کرمانیهـا «همریرش» هـم بـوده
است»(باستانی پاریزی.)113 :13۹4 ،
ُ
( .)5گ دار( :با ضم اول) در لغت به معنای بلندیی در رودخانـه اسـت کـه بـه کمـک آن بتـوان گذشـت امـا در
ً
اصطالح محلی کرمان ،اختصاصا به جایی گفته میشود که در سلسلۀ کوهسـتان ،در حکـم «ممـر و گـذرگاه»
است .گردنه( .نک :باستانی پاریزی1364 ،ب 140 :و  204و ستوده.)146 :1335 ،
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