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 2۹۳۱ (ماهتیر) یآ بیشیرن قورا. جی سای -201

 (4الری )الیرچوکوموزان ب ●برچلوهای کمیجان 
 
 
 

  یمادها و فولکلور حرفه
 یلر و اتنوگرافپئشه

 
 ۱ یمحمد جلول                                                                   میقد الجردیآداب درو کردن گندم در م

 22 یمحمدرضا اتابک         یکشاورز یمیاصطالحات قد و الجردیدانگ مشش یهانیزم میتقس نحوه 

 1۹ یجانیکم میشم                                                                                            جانیکم یسنت طب

 ۹1 یجانیجواد کم                                                                               جانیدر کم یگرکوزه صنعت

 44 راد( دی)جاو یجانیمحمد کم                                                                برچلو و علل افول آن یقال 

 ۱0 یمحمدرضا اتابک                                       الجردیم یسنت یهاساخت تنور و نحوه پخت نان طرز 

 ۱۳ یمحمدرضا اتابک                                                          الجردیدر م ییروشنا یهاچراغ خچهیتار 

 21 یمحمدرضا اتابک                                                        )داش قاپئ( الجردیباغات م یسنگ یدرها 
  

 برچلو( یها)قلعه یسنت یمعمار

 (یالرقاال یلارچو)ب یغیخالق معمارل
 2۱ یبهادر وشداری                                                                             بگلرخان قلعه

 ۳9 یقاسمخان احسان        (یخان قاالسقاال )قاسم لمازیخییخان( / )قلعه قاسم یختنیفرونر یقلعه
 

 یسمهیضم نییجو سا -201

 ندنیملرییو دئ یآتاسؤزلر یبورچال
 ها و اصطالحات برچلوهای کوموزانلالمثضرب

 یصراف رضایعل :میتنظ

 یو احسان قاسمخان یجانیغالمرضا کم ،ینیعبدالحس وسفیراد،  دیجاو نیمه :انالریتوپال
 

  20۳           یو احسان قاسمخان یجانیغالمرضا کم ،ینیعبدالحس وسفیراد،  دیجاو نیمه :گردآورندگان
 



 

  



 

 
 
 

 یفولکلور مادها و حرفه
 لیوسا ...و یو دامپرور یفرهنگ کشاورز، ی)طب سنت

، یجنگ زاتیتجه، یقیآالت موس، کار لیوسا، منزل
 ( ...و شیآرا لیها و وسالباس، هافرش

 

 یلر و اتنوگرافپئشه
، یلیاائو وس ...و قیمالدارل، کیلینچیاک، ی)خالق طبابت

، یلرساواش آلت، یلرآلت یقیموس ،یلیوسا شیا
 ( ...بزکلر و، ملرییگئ، لرمهدؤشه

 
 
 
 
 
 
 
 

 یمحمد جلول. میقد الجردیآداب درو کردن گندم در م ●

 یمیهمراه اصطالحات قدبه الجردیدانگ مشش یهانیزم میتقس نحوه ●

  یمحمدرضا اتابک. یکشاورز

 یجانیکم میشم. جانیکم یسنت طب ●

 یجانیجواد کم. جانیدر کم یگرکوزه صنعت ●

 راد( دی)جاو یجانیمحمد کم. برچلو و علل افول آن یقال ●

 یمحمدرضا اتابک. الجردیم یسنت یهاساخت تنور و نحوه پخت نان طرز ●

 یمحمدرضا اتابک. الجردیدر م ییروشنا یهاچراغ خچهیتار ●

 یمحمدرضا اتابک. )داش قاپئ( الجردیباغات م یسنگ یدرها ●
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 ب درو کردن گندم در میالجرد قدیمآدا
 1محمد جلولی

 
 

درگذشتته با توجه به گستتردگی ک ت گندر روش جالبی تو ر بانظم و اناباد در موق    
آوری و خرمن کردن گندر وجود داشت که تمار این کارها دستی و سنتی انجار درو و جم 

شدند و هر دانگی دانگ نامیده میشش که تمار ک اورزان. کردندشتد و با دا  درو می می
شدند و از هر دانگ انتخاب مینفر از کل شش 42وسیله قرعه به، شده بودنفر ت کیل 42از 

شد که ( انتخاب میQƏYİDÇĖعنوان قَییدچئ )دانگ یک نفر در اصتالال  محلی به شتش 
در نزدیکی  از اذان صتتب ، در فصتتل درو متولیان نظم. گرفتستتررشتتته کار را به دستتت می

، شتتد( نامیده میPAYAتری بلند که پایا )های چند مشتتدند و با چوبحاضتتر می زارگندر
مردر را که جمعیت ، محض طلوع آفتاببه. داشتتتندمیجلوی مردر را تا درآمدن آفتاب نگه

طرف گندمزار خود مرتبه از جا کنده و بهگتذاشتتتتند و جمعیت یک آزاد می، انبوهی بودنتد 
کردند و هایی که داشتتتند ک تتتزار خود را پیدا می کردند و هر دانگی با شتتنا حمله می

معموالً در دست راست دا  و در دست چپ چیلکانا . شتدند سترعت به درو م تغول می  به
(ÇİLKANA داشتتند که وسیله )های بزرگ کمک ای از جنس چوب بود و به چیدن دسته

 .  کردکرد زیرا از نوک انگ تان محافظت میمی

                                                                                                                     
در  با مدرک دیپلم در شهر تهران 1221وی در سال . در میالجرد متولد شد 1241محمد جلولی در سال  - 1

عنوان خبرنگار فعالیت نموده و عاو هیئت به 1221از سال . سازمان مرکزی تعاون روستایی استخدار شد
نامه فرهنگ در استان ای ان حدود چهارده سال همکار افتخاری فصل. تحریریه ن ریه آیندگان روستا است

ه شان همی ه برقرار بودان به زادگاهآقای جلولی ساکن شهر اراک هستند و ارتباد و عالقه ای . اندمرکزی بوده
 . است
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تا نزدیک ظهر درو ادامه داشتتتت تا که 

شتتد و با صتتدای ستتروکله متولیان پیدا می
دستتتت ، زدند که خدا قوتبلنتد فریاد می 

ها را زمین گذاشتتته و بک تتید و همه دا 
های چیده شتتتده گندرکردند و اطاعت می

( و ستتتار KƏTİLکتیل )"وستتتیلته  را بته 
(SARمی ) طرف خرمنجتته بستتتتنتد و بتته

 .  بردندمی

 

 
 
 
 

 

 
 حمل گندم توسط چهارپا به روش سار

 
تصویر یک کشاورز در حال درو کردن گندم 
که در دست راستش داس و در دست چپش 

 . چیلکانا قرارداد
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( نار BOR( یا بور )BORDانجامید و روز آخر که بورد )معموالً درو یتک متاه به طول می  
کرد و متولیان نیز از سر شب به می داشتت هر ک اورزی از روستاهای اطراف کمکی دعوت 

 .شدند که مبادا کسی شبانه گندر خود را بچیندصتحرا رفته و منتظر آمدن ک تاورزان می  
کردند و تا سوی گندمزار حمله میاز اذان صتب  از جا کنده و به  روز بورد زودتر از همی ته 

 افتاد که اگرد به او میطلوع آفتاب نیز هر کس باید گندر خود را درو کرده باشتتتد و اال بور
چون مردر بر نحس بودن . شدمانده بود تا یک ستال باع  سرافکندگی آن ک اورز می عقب

مانده و چیده های باقیهمه باهم حمله کرده و گندر، گندر چیده ن تتتده عقیده داشتتتتند
 .  بردندکردند و از بین مین ده را لگدمال می

ای صتتورت دایرهکش بهبا یک جفت گاو نر و چان. رستتیدنوبت کوبیدن خرمن می بعد به
. شده بودهای چوبی ت کیل( و دندانهGELDERچان از دو گئلدئر ). کوبیدندها را میکُلش

تر خرمن را بعدها چان آهنی ابداع شد که سری . راندندن تستتند و گاوها را می  روی آن می
وستتیله بادهای موستتمی گندر را از کاه بهکوبیدند و ها را مینهایتاً یک ماه خرمن. کوبیدمی

 .  شد( میDƏCوقتی گندر دج ). کردندجدا می

 

 
 های چوبیتصویر چان با تیغه
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ها نتایب ازطرف ارباب گندر 
کرد که کسی نتواند را مهر می

ها را قبل از برداشتتتتن گنتدر 
مهر از یک . ستتهم ارباب ببرد 

بتتا طول تقریبتتاً  تختتته چوبی
متر و عرض پنجتتاه ستتتتانتی

شده بیستتت سانتیمتر ت کیل
بود کتته نتتار متتالتتک در آن 

شتده بود )سرل کر مجید  درج
از همه طرف . فیروز فرمانروا(
شد کردند و نوشته مهر برجسته روی گندر خوانده میصورت دپو بود مهر میگندر را که به

تا مبادا که مهر به هر دلیلی به هم بخورد و دادند ها را ک تتیک میو همه ک تتاورزان شتتب
شتتد همه خوابیدند و صتتب  که روشتتن میها داخل کاه میبعاتتی. مورد مؤاخذه قرار گیرند

بار یکی از ک اورزان مهر گندر را شکسته یک. کردندطرف روستا حرکت میک تیکچیان به 
او مهر را شتتتبیه مهر . ندکبرد و با آن را با مهر جعلی دوباره مهر میو مقتداری گنتدر می  

کند اما با توجه به اینکه بر روی مهر اصلی عالوه برنوشته شکل یک اسب و اصتلی جعل می 
اشتباه در مهر قالبی شتده بود و کره پ ت سر مادرش بود او به اش در گوشته مهر کنده کره

رک تتتی های گندر ستتتکه نماینده نایب به دجکره را جلوتر از متادر حک کرده بود و وقتی 
جلوی مادر حرکت ، جای اینکه پ ت سر مادر باشددید که دج سالم است و کره به، کردمی
آورند و شتتتود و پاکار را فرستتتتاده و صتتتاحب خرمن را میاو متوجه جعل مهر می. کندمی
زند و اطالعی میطرف خودش را به بی، طوری مهرشتتتدهپرستتتنتد کته چرا خرمن این  می
کند گویند کره جلوتر از مادرش حرکت مینخورده! وقتی می گویتد کته مهر کته به هم   می
درنتیجه آن . کندشتتتده و جلوی مادرش حرکت میگویتد که خوب کره چریده و بزرگ می

 .  کنندشخص را به چهارطاق برده شالق زده و جریمه نقدی می
شتتد که گندر آبی را به ستته قستتمت و گندر دیم را به پن  بعد نوبت برداشتتت گندر می

 هایها گندربرد و یک ماه کامیونکردند و از هرکدار یک سهم ارباب میقسمت تقسیم می
هم ستتتهم خودشتتتان را معموالً با جووال کردند و ک تتتاورزان ارباب را به اراک منتقل می

(CUVALبه خانه می )بردند  . 

  

 
 های فلزیتصویر چان با تیغه
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دانگ میالجرد های ششنحوه تقسیم زمین
 همراه اصطالحات قدیمی کشاورزی هب

 1محمدرضا اتابکی
 

سرل کر عبدالمجید میرزا . باشتند هاى میالجرد و تعدادى از قراء اطراف موقوفه میزمین
فرزند شاهزاده عبدالحمید میرزا فرمانفرما )ناصرالدوله سابق( موقوفاتى  «ناصترالدوله »فیروز 

خان پستتر مرحور دختر محمّد تقی، و راضتتیهبراى احداث بیمارستتتانى به نار مادر خود بان
بر اسا  قسمتى ازآنچه در این وقف . کنددر شتهر کرمان وقف می ، خان ظهیرالدولهابراهیم

داراى چهار رشتتته قنات ، 24دانگ قریه میالجرد با نمره تمامى شتتش، نامه موجود استتت
با اناتمار عرصه سکنه باغات و عرصه  ، ها قریه محمدآباد استت مخروبه که مبد  یکى از آن

                                                                                                                     
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در زادگاه خود میالجرد ، شهر میالجرددر  1231محمد رضا اتابکی متولد  - 1

و دوران دبیرستان را در کمیجان و نیز تحصیالت دان گاهی و تکمیلی را در رشته علور سیاسی به ترتیب در 
بعد از اتمار خدمت مقد  سربازی به تهران مهاجرت . ر و آزاد در تهران به اتمار رساندهای پیار نودان گاه

ی که از آنجای. های دولتی م غول به کار شدناکرده و ابتدا در یک شرکت کامپیوتری و سپس در یکی از سازم
جازی ارتباطتش را کند تا از طریق فاای مسعی می، شود او از زادگاهش دور شودزندگی در تهران باع  می

با شهرش میالجرد؛ حفظ کند و به همین خاطر با همکاری یکی از دوستانش به نار مهند  حسین آقامحمدی 
، آوری مالالبی در خصوص آداب و رسورسایت میالجرد را افتتا  نموده و شروع به انت ار اخبار روز و جم 

نماید که هم اکنون این سایت یکی را آغاز میتصاویر قدیمی و م خصات شهدای زادگاهش ، اشعار فولکوریک
های گوناگونی نیز ای ان وبالگ، عالوه بر این سایت. باشداز مناب  مهم اطالعاتی در مورد شهر میالجرد می

های اندازی کانالراه اند و همچنین ای ان باانتخاب شدهها به عنوان برترین وبالگ ک وری دارد که برخی از آن
وی  .نمایندهای سایت میالجرد را در بستری جدید دنبال میتلفی با جمعی از دوستان ان هدفتلگرامی مخ

گوید: همی ه نسبت به زادگاهم تعلق خاطر داشته و دارر و روزانه چندین در مورد عالقه به زادگاهش چنین می
 . کنممیالجرد می ساعت از وقتم را صرف مالالعه و تحقیق و انت ار اخبار
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بلوک  9سته باب حمّار و پن  باب مستجد و یک طاحونه )آسیاب آبى( واق  در اراک ناحیه   
 .  باشدشراء مى

هجرى شتمسى در دفترخانه اسناد تهران به   1247نامه در مورخه آذرماه ستال  این وقف
این وقف نامه نیز نزد به ثبت رستتیده و کپى  3111در پرونده  41213بر  49221شتتماره 

 .  (1باشد )اى از اهالى محل موجود میعده
 

 

صویر ماهوار
ت

ه
ن

الجرد و زمی
شهر می

ی 
ا

ن
ی آ

شاورز
ی ک

ها
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 صفحه اول وقف نامه
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 باشدصفحه دوم وقف نامه که توضیحات وقف میالجرد نیز در این صفحه می

 
باشد )البته اخیراً با تالش تماماً وقفی میهای م اع بین ک اورزان میالجرد که کل زمین

ها از وقف خارج شتده است( را در زبان  وکالی بومی و مردر میالجرد بستیاری از این زمین 
سه ( یا BƏKAR) ه بَکاردانگ از سشش. گویند( میŞEŞ DANGLUKدانگلوک )محلی شش
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 باشد:( ت کیل شده است که اسامی آن به شر  زیر میYAZĖ) یازئ
 

 (: QƏYRƏC BƏKARĖیرج بَکارئ )قَ -1
ه یا زاده تا نهرپ تمانند گویند که از ستیاه پی  کمی باالتر از امار های ریگقَیرج به زمین

، (YEZĖ QƏYRƏC( که شتتامل: یازئ قَیرج )NEYRAPUŞTA BƏKARĖنهرپ تتته بَکارئ )
 BAŞبتاش یتتازئ ) ، (KULLUXLĖکوللوخلئ )، (KÜTƏNکوتن )، (QƏYRƏCبتاش قَیرج ) 

YAZĖ) ، ( آرا یتازئYAZĖARA ) ، 1زوربنتد اَیغئ  (YƏĞĖƏZORBƏND ) ، ماممد قدبورئ
(MAMMƏD QƏDBURĖ) ،( بتتاال ایَی یتتازئBALA ƏYƏX YAZĖ) ، بؤیوک ایَی یتتازئ
(BÖYÜK ƏYƏX YAZĖ) ،( چَمدلئÇƏMƏDLĖ و سیاه پی ) . 

 
 ( ŞOR DƏRƏشور دره بَکارئ ) -2

باقرآباد )جنوب ، (ĖDAVAR YOLAĞیوالغئ )داوار ، (YONCALUQکه شامل: یونجالوق )
 2فوقان علئ یئرئ، (QIRMIZ TƏPPƏقیرمیزتپه )، (ĖYAZ YƏXƏ)  4اَیی یازئ، خرمنجه(

(FUĞAN ƏLĖ YERĖ) ،( دازالخالرDAZLAXLARو )... است . 
 

 (: ÇƏMƏN BƏKARĖچمن بَکارئ ) -3

، (SIĞIR GÜDARĖستتتیغیر گودارئ )، (SÜPÜRGƏLİKلیگ )که شتتتامل: ستتتوپورگه
، (ÇƏMƏN IÇEچمن ایچئ )، (QATUR YAYULANقاطور یایوالن )، (RİGLİKریگلیگ )

، (BÖYÜK YONCALUQبؤیوک یونجتتالوق )، (BALA YONCALUQبتتاال یتونتجتتالوق )  
 QƏRRĖقررئ قبیرئ دیبئ )، (AĞ GÜDARگودار ) غآ، (QINTIRLIK) قتیتنتیرلیتتک  

QƏBIRĖ DİBĖ) ،کرمه( لیکKƏRMƏLİK) ،( قربانعلی یئرهQURBANƏLE YERE) ، حاج
عرب ، (ĖPİS ƏRƏB YURD)  2پیس عرب یوردئ، (HAC QƏNBƏR YEREقنبر یئرئ )

  ....( وĖMAMUD ARXآرخئ ) 3( مامودĖURDYRƏB Əیوردئ )

 هر. گفتندشد که به هر قسمت یک دو دانگ میقستمت تقسیم می  42هر یازئ یا بَکار به 
هر . گفتندهر قسمت یک سیغیر )گاو نر( میشد که به قستمت تقسیم می  42دو دانگ هم به 

                                                                                                                     
 آیاق -1

 شده ایی یازه یعنی زمین پایینییازئ ظاهراً به زمین آن منالقه گفته می -4
 فوقان علی اسم است )احتماال فغانعلی است( -2
 یورد به معنی زمین -2
 محمود -3
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( )یک BİR CÜTبیر جوت )، سیغیر 4( و هر ƏYƏXیارور اَیَی ) 4اَیی و هر اَیَی به  2سیغیر به 
جوت بیر  1( )نصتتتف دانگ( و به هر YARUM DANGیارور دانگ )، ستتتیغیر 1جفت( و هر 

 .  دادیدانگ را ت کیل م 4جوت یک  14( )یک دانگ( و هر BİR DANGدانگ )

هر کس به ، های بسیار قدیم( از اینجا آمده که در زمانSIĞIR YERĖواژه ستیغیر یئرئ ) 
چون در . گرفتبه همان مقدار هم زمین از کدخدا می، هر تعداد که گاونر )ستتیغیر( داشتتت

باربری و کوبیدن خرمن با گاو نر انجار ، های ک تتتاورزی ازجمله شتتتخمآن زمان تمار کار
ر کس گاو بی تتری داشتت توانایی ک تاورزی بی تتری هم داشت و زمین     پس ه. شتد می

خواستتت البته اختیار در دستتت کدخدا بود و به هر کس که دلش می. گرفتبی تتتری می
 .  دادزمین بی تری می

 211تا  411شد که طول آن تقریباً برابر اندازه ستیغیر یئره با طناب یا گار م تخص می  
اغلب ک تتت ک تتاورزان گندر بوده که از  . گار بوده استتت 41تا  11گار و عرض آن بین 
. شده است( که ان تعابی از قره چای استت آبیاری می  BÖYÜG ARXرودخانه بؤیوگ آرخ )

ستتتپهتتدار ، (KURƏPƏZکوره پز )، (QƏYRƏCبتتاغتتات انگور میالجرد در منتتاطق قَیرج )
(SEPƏHDAR) ،1قَصّابا (QASSABA) ،ک که( لهKƏŞKƏLƏ( و شور )ŞORقرار دارند ) . 

 
 دانگلوک و کشاورزی قدیم: اصطالحات مربوط به شش █

 

 (: ARX ATMAKآرخ آتماک ) ■

مخصتتتوص میالجرد استتتت که تقریباً از « قره چای»یتک ان تتتعابی از رودخانه بزرگ  
در زمان قدیم که از . آیدهای خنداب از رودخانه جدا شتده و به سمت میالجرد می نزدیکی

شتتدند و به مردر جم  می، های پی تترفته امروزی خبری نبوده استتت ابزاربیل مکانیکی و 
رفتند و ازآنجا شروع به الیروبی رودخانه با ستمت بند محل جدا شدن ان عاب میالجرد می 

چون  .کردگرفت و شروع به الیروبی میهرکسی یک قسمتی را در دست می. کردندبیل می
های اطراف ک تیده مردر روستا ندین روز طول میکارِ ستخت و زمانبری بوده و چ ، این کار

خصتتوص دیز آباد موق  شتتب هرکستتی به اندازه ظرفیت منزل خود مردر میالجرد را به  به
ها کردنتد کته هنوز هم قدیمی  هتا پتذیرایی می  کردنتد و از آن هتای تتتان دعوت می ختانته  
 .  زنندمی های اطراف نهر میالجرد را مثالنوازی مردر دیز آباد و روستامهمان
 

                                                                                                                     
 .تلفظ محلی قصبه است احتماال - 1
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  (:BORRA GEDMƏKبوررا گئدمک ) ■

چیدند و مردر اعتقاد های تتتان را میچینی که باید تا آن روز همه گندرآخرین روز گندر
 ،نحس است و با هجور به آن، شدداشتتند که اگر گندر کسی تا زمان تعیین شده درو نمی 

 .  بردندآن را از بین می
 
 (: OVCAR) اووجار ■

دارای دستتته بلند و خیش آهنی که با یوغ به دو گاو بستتته ، برای شتتخم زدنای وستتیله
شد که ستنگین بوده و نمی شتد و به خاطر این شتد و با هدایت یک نفر به کار گرفته می می

 .  کردندآن را در محلی خاک می، هر شب آن را به روستا برد
 
 (: QƏYİDÇEقَییدچئ ) ■

ها این بوده که همه باید از آن مراسمات و رسم گندر چینی مراسمات خاصی داشته یکی
ستر ستاعت خاصی و باهمدیگر به سمت گندمزار حرکت کنند و فردی به نار قَیدچئ بوده   

 .  داده که زودتر حرکت کندکه مسئول نظارت بر این موضوع بوده و به کسی اجازه نمی
 
 (: BƏNDƏ GEDMƏKبنده گئدمک ) ■

های دیگر از قره میالجرد و چند ان تتعاب برای روستتتابند همان محل ان تتعاب رودخانه 
هم یه ستتد خاکی در  گفتند که در نزدیکی روستتتای گوشتتیروان قرار دارد االنچای را می
 .  اندآنجا زده

 
 (: MƏQSƏMÇĖچئ )مَقسم ■

   .گذاشتند که کسی سهمیه آب روستای خود را زیاد نکنداز طرف مردر یک نگهبان در بند می
 
 (PAKAR)پاکار:  ■

شتتخصتتی بوده مانند پادو که خبررستتان روستتتا بوده و مواقعی که مهموران به روستتتا    
 . آورده استآمدند یا از روند الیروبی رودخانه خبر میمی

 
 (: NAYNUB ÇARTĞĖنایوب چارتاغئ ) ■

 های گندر(آوری خرمنیک ستتاختمان دو طبقه بود که در نزدیکی خرمنجه )محل جم 
گفتند و از طرف ارباب تعیین ها نایب میه بود و شتتخصتتی یا اشتتخاصتتی که به آن بنا شتتد

دادند و در آخر هم ستتهمی از های مردر نگهبانی میدر این ستتاختمان از خرمن، شتتدندمی
 .  گرفتندمردر می
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 (: KƏTİL) کَتیل ■

 ...یونچه و، چوب، جو، های گندرای چوبی دارای دو طرف متحرک برای انتقال ساقهسازه
صورت قرینه و خورجین بعد از بستن بار روی مرکب )االغ( یا خرمن( که بهبه مقصتد )خانه 

 .  گرفتقرار می
 
 (: ÇILKANAچیلکانا ) ■

شتتد که پوشتتیدند و باع  میای چوبی که موق  گندر چیدن به پنجه دستتت میوستتیله
 .  گندر زیادی در یک مرحله با دا  چیده شود

 
 (: ƏRBAB HƏQQĖ)ارباب حققئ  ■

دارها هم ها و حماربرند و چوپانها نستتیه میمردر تا برداشتتت محصتتول گندر از مغازه 
گرفتند در این بین ارباب هم حق خودش سهم ان را از ک اورز می، موق  برداشت محصول

های ارباب به آن مهر نماینده، شتتدموقعی که گندر از کاه جدا می. گرفترا از ک تتاورز می
زدند تا ارباب خودش بیاید و ستتهمش را بردارد و قبل از آن کستتی اجازه دستتت زدن و می

 .  بردن گندر به خانه را نداشت
 
  (:XƏRMƏN DÖGMƏKخرمن دؤگمک ) ■

پس از درو و . شدندهای زیادی را در برداشت محصول متحمل میدرگذشتته مردر ستختی  
)ستتتیغیر( با خرمنکوبی به نار چان )ترکیبی از های نر قوی به کمک االغ یا گاو، خرمن کردن
کردند تا دانه از ها حرکت میها بر روی خرمن و خوشهروزها و هفته، های فلزی(چوب با تیغه

ها شتتدند و چاناین گاوها قبل از شتتروع به کار نعل می. ها جدا و تبدیل به کاه شتتودخوشتته
وستتیله توستتن فردی که روی   این. شتتدتوستتن نجاران مخصتتوص در حین کار ترمیم می 

البته این کار با فعالیت . کردچی حیوان را هدایت مین تتستتت و مثل درشتتکه خرمنکوب می
بعد از کوبیدن . شد( )چهار دنده( تکمیل میLAVAŞUNدستتی کارگرانی به وسیله الواشون ) 
نوبت به ، دانها نیز خرد شدهها از خوشه جدا شده و ساقهخرمن و مالمئن شتدن از اینکه دانه 

رستتتید که این کار نیز بعد از جم  کردن خرمن کوبیده ها از کاه و کلش میجتدا کردن دانته  
شتده و باد دادن آن توستن ک اورز با ابزار خاصی نظیر الواشون )نوع چوبی( در ایامی که باد   

ای بود و دارای وستتایل وزید با کمک اشتتخاصتتی نظیر بوجار که در این کار حرفه مالیمی می
 .  شد( انجار میKƏMغربیل )کوچکتر از غربال( و کَم )، خاص نظیر غربال
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 (: ZİR SAR TƏNƏFزیر سار طَنف ) ■
سر . دارد متر طول 13شتود و حدود  طناب نستبتاً کلفتی که معموالً از موی بز بافته می 

های قوجاق. این طناب به یک چوب تراشتیده شتده و سترکجی به نار چَممره متصتل است    
(QUCAQدرو شده محصول با این طناب )شودبندی شده و به خرمنگاه حمل میها بسته  . 

 
  (:PUXAپوخا ) ■

 .شتتوندها کامالً کوبیده شتتده و در یک جا جم  میای از خرمنکوبی که کلیه کُلشمرحله
 . دهند تا دانه از کاه جدا شوداین پوخاها را با کمک الواشون باد می

 
 (ARA ÇƏMƏN) آرا چمن ■

 . ای نزدیک به حسین آباد شکراییمنالقه
 
 (:  DƏC)دَج  ■

 .  های الک شده و جم  شده در خرمن دج گویندبه دانه
 
 (: KÖZƏL) 2کؤزل ■

 .  مانندهای غربال عبور نکرده و باقی میآن مقدار از غالت که در حین سرند از سوراخ
 
 (:HULA) هوال ■

ها بدون وستتایل خرمنکوبی و زمین و کوبیدن آنها در ستتال  به معنای گستتتردن کؤزل
ها را باد ستتپس دوباره آن. ها برای بار دور استتتتنها با ف تتار ستتم گاوها و خرد شتتدن آن

ها تماماً از ستتاقه مانده دانشتتوند تا باقیهای گندر بیز دوباره ستترند میدهند و با غربالمی
 . جدا شوند و به مصرف برسند

 
  (:TOKMAX)ماخ ؤکت ■

جک ای چوبی بته نار دؤگه هتا بتاقی بمتانتد بتا وستتتیلته      هتایی بتازهم در کؤزل  اگردانته 
(DÖGƏCƏK کوبیده شتده و همه دانه )ها تقسیم غالت حاصتل از کؤزل . شتوند ها جدا می

 . دارندها آن را برای خود برمییا بچه، گردندآوری میشوند و به نف  زارع جم نمی
 
  (:ÇƏMMƏRƏچَممره ) ■

 .  صورت یک حلقه درآورده شده باشد و به سر طناب وصل شده باشدچوبی که به
                                                                                                                     

 .گوینددر روستای فال آباد به آن کؤتله می - 1
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  (:BARA BUĞDAبارا بوغدا ) ■

 .  شدجای پاییز در فصل بهار کاشته میگندمی که به
 
 (: MƏHMUD ARXĖمحمود آرخئ ) ■

 . ای نزدیک به حسین آباد شکراییمنالقه
 

 (:BÖYÜG ARXبؤیوگ آرخ ) ■

 .  آمدههای میالجرد مینه قره چای که به باغان عابی از رودخا 
 
 (: HAMAM ARXĖحامام آرخئ ) ■

 . رفتهطرف خرمنجه میها بهرودی که از وسن باغ
 
 ( IT HAMAMĖایت حامامئ ) ■

 ،های تان مجبور بودند داخل آب سرد بروند که مردر برای آبیاری باغدر فصتل زمستتان   
کندند و در آن داخل آن چاله یک چاله کوچکتر میکندند و برای گرر شتتدن یک چاله می

 .  ن ستندکردند و دور آن میآتش روشن می
 
 (: SIĞIR GÜDARĖسیغیر گودارئ ) ■

( که عمق کمی داشتته و عرضش زیاد  BÖYÜG ARXبؤیوگ آرخ ) ای در رودخانهمنالقه
ا هم هتترفتنتتد و چوپتتانبوده و مردر بتته ختتاطر کم عمق بودن بتته آن طرف رودختتانتته می

 . بردندگوسفندان را برای آب خوردن به آنجا می
 
 (:  GOVRANگووران ) ■

ا گذارند تچوب دستتی کوچکی که به یک سر آن میی فوالدی کار می . به فارستی گاوران 
 . چهارپایان را هنگار کار با آن بزنند و مجبور به حرکت کنند

 
 (: QƏLBİRقلبیر ) ■

 .  کنندمیای که با آن غالت را سرند وسیله
 
 (: ƏLƏK)الک  ■

 .  های آن ریز باشدقلبیری که سوراخ
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 (: KƏM)کَم  ■

 .  های آن درشت باشدقلبیری که سوراخ
 
 (: CUVAL) جووال ■

شود و برای جا به جا کردن ای و گاهی از پ م بافته میچیزی شبیه گونی که از نی پنبه
 .  رودغالت به کار می

 
 (:  İSBARA)ایسبارا  ■ 

قالعه چوبی نسبتاً کوتاه و پهن که 
ا گذارند تدر ناحیه گلوی بیل کار می

ک تاورز با پاگذاشتن روی آن نیروی  
 .  بی تری به بیل وارد کند

 
 
 (: PAŞNƏGƏR)پاشناگَر  ■
ای است شبیه بیل با دسته وسیله 

چوبی و تیغه بسیار پهن فلزی که دو 
دو نفر . آن وصل شده استطناب به 

کنند تا زمان از آن استتتتفاده میهم
بنتتدی یتتا مرزبنتتدی زمین را کرت

 .  کنند
 

 (: KƏRDĖ)کَردئ  ■
قالعات کوچک تقسیم شده زمین 

 . توسن تیره
 
 (: TİRƏ)تیره  ■

 . گویندها را که مانند خن مستقیم و برجسته است میمرز کرت
 
 (: VƏRGƏ)ورگه  ■

 
 یک نمونه ایسبارا 

 
 گرپاشنا
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 . های فرعی از اصلیجویمحل ان عاب 
 
 BORMA)  2بورماا کساان  ■ 

KƏSƏN:) 
ای که به کمک آن یونجه یا وسیله

 .  کردندعلوفه سبز را خرد می
 
 

 (:  LAVAŞUNالواشون ) ■
وستتتیله ای برای جابجایی و جم  
کردن علوفته و همچنین بتاد دادن و   

 .  جدا کردن کاه از دانه در موق  خرمن کوبی
 

 
 دو عدد الواشون

 
 منابع

 . کتاب فرزانگان میالجرد، محمد آقامحمدی (1)
                                                                                                                     

 بورما قیرن م هور استدر روستای فال آباد با نار  - 1

 
 بورما کسن
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 طب سنتی کمیجان
 1شمیم کمیجانی

 
 

ن ین کدر مناظق تر. شودطب سنتی بخ ی از دانش مردر یا فولکلور محسوب می
 "اَر"یا  "تورکه داوا"و به داروهایی طبی سنتی  "تورکه چاره"ایران به طب سنتی 

 . اندامچی نامیده شده م وهایی چون حکیان سنتی نیز به نارطبیب. گویندمی

، هاای است از دانستهطبق تعریف سازمان بهداشت جهانی این طب مجموعه"
های مختلف های بومی فرهنگباورها و تجربه، هاها و اعمال که بر پایه نظریهمهارت

 های جسمی ومداوای بیماریبهبود و ، ت خیص، است و در بهداشت و نیز پی گیری
 . گیرندذهنی مورد استفاده قرار می

درصد از این میزان خواص  11هزار گونه گیاهان دارویی وجود دارد که  731در دنیا 
سال گذشته استفاده از ظرفیت طب  21سازمان جهانی بهداشت طی . درمانی دارد

 دار بودنری ه .داده استسنتی و مکمل را در کنار طب جدید در دستور کار خود قرار 
تر بودن خدمات نگر بودن طب سنتی و سهولت دسترسی و ارزانکل، در فرهنگ مردر

 .طب سنتی از دالیلی است که این سازمان در توسعه و تروی  طب سنتی مد نظر دارد
  4)ویکی پدیا( "

                                                                                                                     
 .بوده است تحصیالت وی در زمینه اکوپانکچر. در شهر کمیجان متولد شد 1271میم کمیجانی در سال ش - 1

اسالمی م غول به  –کنند و در زمینه طب سوزنی و طب ایرانی ای ان اکنون در شهر کمیجان زندگی می
طب سنتی شهرها و مناطق مختلف و طب چینی  عالقه اصلی ای ان نیز پژوه گری در زمینه. فعالیت هستند

ها به این گاهی مردر مناطق محرور در زمینه اهمیت طب سنتی و افزایش گرایش آنآ)سوزنی( و گسترش 
 . طب است

4- https://fa. m. wikipedia. org/wiki/سنتی_طب 
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ها و ای است و اگر بتوان از ظرفیتخائر معنوی هر جامعهذطب سنتی یکی از 
تواند منب  خوبی برای رشد و ترقی آن جامعه می ،درستی استفاده کردهای آن بهپتانسیل
دانید در چین یک روش سنتی که اکنون بنار طب سوزنی م هور شده چنانچه می. باشد

ها توانستند آن نوع روش درمانی را به اما چینی، ها پیش متداول بوده استاز قرن
روی آن کارهای تحقیقاتی و مالالعاتی انجار دهند و با استفاده  های خود بیاورند ودان گاه

عنوان یک رشته نوین در پزشکی در اختیار جامعه جهانی از برخی امکانات تکنولوژیک به
 . قرار دهند و از این رهگذر ثروت فراوانی عاید ک ور خویش سازند

مسلما تعداد   در ماداروی محلی در طب سنتی مر و صدها هزاران گیاهان طبی در میان
توان روی آنها کار علمی کرد و با معرفی آن به جهان به توجهی وجود دارند که میقابل

هم ، هم سهمی در توسعه علم پزشکی داشت، های درمان سنتیصادرات دارو یا روش
 . ایجاد نمود های جدید کاری و اشتغالرشته

ت جالبی در طب سنتی منالقه هستند که تحقیقا آقای شمیم کمیجانی از جوانانی
ی از چند نوع دارو گونهای فهرستنوشته، ما ضمن آرزوی موفقیت برای ای ان، برچلو دارند

اند که مالالعه های رای  تهیه کردههای درمان سنتی برخی بیماریمحلی و همچنین روش
 . کنیمرا به خوانندگان عزیز توصیه می آن

 علیرضا صرافی

 
 

 ی خاص برچلوسنت دارویمعرفی چند  █
   
 (:MAMATƏK) ئخمیر ماماتک یا مامارتک / ماماتک خمیر ■

 طرز تهیه:

 . مواد زیر را باهم مخلوط کرده تا به شکل خمیر درآید

 دو حبه قندی که با آب دهان حل شده باشد + آرد + زردچوبه
 موارد مصرف:

 نتی بیوتیکی موضعی جهت درمان دملآ -1
خمیر روی ناف کودکانی که بند نافشان به تازگی افتاده جهت جلوگیری قرار دادن این  -2

 از آب آوردن ناف
درمان و پاکسازی عفونت کنار ناخن که به دلیل فرو رفتن ناخن در گوشت یا پوست  -3

 . آیدکناری خود به وجود می
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 (:GÖGƏRMİŞ NUMURTAزرده تخم مرغ کبود شده / گؤگرمیش نومورتا ) ■
 طرز تهیه:

ن پز شدباشد که به دلیل آبمرغی میگؤگرمیش نومورتا به معنی زرده سبز شده تخم
 . بیش از اندازه تشکیل میشود

 موارد مصرف:
 . ریختن گؤگرمیش نومورتا بر روی دندان جهت رفع عفونت و قطع خونریزی دندان

 
 (:QANQAعنبر نسارا / قانقا ) ■

 . گویندعنبرنسارا قانقا میدر برچلو به دود حاصل از  توضیح مختصر:
 موارد مصرف:

 بله مرغان و سایر زخمها:آ زخم -1
 روش درمان:

های دیگر پوست در معرض دود قانقا جهت درمان های آبله مرغان و زخمقرار دادن زخم
 عفونت و خارش 

 عفونت مجاری تنفسی: -2
 روش درمان:

دسترس نبودن چپق و پیپ جایگزین استعمال دود قانقا با چپق یا پیپ و یا در صورت در 
  .صورت استعمال سیگارکردن عنبر نسارا با توتون سیگار در سیگارت و استعمال آن به

 عفونت دهان و دندان: -3
 روش درمان:

های دهان و ای دود در دهان جهت درمان عفونتاستعمال دود قانقا و حبس چند ثانیه
 دندان

 سینوزیت: -4
 روش درمان:

 استنشاق دود قانقا از راه بینی چند مرتبه
 خارش و اگزما: -5

 روش درمان:
 . باشدنقا به موضعی که مبتال به خارش و یا اگزما میادمیدن دود ق
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 چلوهای رایج درایل بربیماری درمان سنتی برخی █
 

 اسهال: ■
 + ایالن چیچگئ )بومادران( + یارپوز / پویونا )پونه( ئورک تخم

 روش مصرف:
 . شودصورت جوشانده مصرف میفوق بهترکیب 

 
 (:QUSMAQاستفراغ / قوسماق ) ■

 گالب + تخم ریحان سبز
 روش مصرف:

  .مصرف محلول ناهمگن ترکیب فوق بدون نیاز به گرم کردن و یا جوشاندن ترکیب
 
 (:ÜRƏG AĞRĖدرد معده / اورگ آغرئ ) ■

روز  15که در کمتر از  ی گیاه شیرین بیان صبح هنگام و ناشتای ریشهخوردن شیره
 . کندمصرف درد معده را کامالً مداوا می

یه عنوان توصهیچهشدار: مصرف این شیره برای افراد مبتال به دیابت و فشار خون باال به
 . زندباشد که مزه آن به تلخی میشود زیرا این شیره به قدری شیرین مینمی
 
 آلرژی فصلی: ■

 + گل ختمی )خئیری گولئ( جئ(محامام کوبخور گل پنیرک )
 
 درد و اسهالِ سرد:دل ■

 ویشن )ککلیک اوتئ(آماست + پودر 
 
 عفونت دستگاه گوارش: ■

 . شده استهای سفید داخل انار مصرف میبرای درمان عفونت دستگاه گوارش از فیبر
 درمان انگل:

 شیاف زنجبیل + فضله گنجشک -1
گذاشته و پس از چند دقیقه از داخل بیرون  مغز یا وسط پیاز را جدا کرده داخل نفت -2

 . شودصورت شیاف استفاده میآورده و درنهایت به
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 بواسیر )هموروئید(: ■
 . چکاندن آب تره روی زایده و داخل مقعد و راست روده

 
 (:ÜRƏK SEXMƏKرودل / اورک سئخمک ) ■

 . مالی جهت رد کردن گیر یا رودلفشار دادن زیر جناغ با روغن
 
 (:BURUN QANAMAخون دماغ / بورون قاناما ) ■
 . کنندای نخی را آتش زده و دود آن را از راه بینی استنشاق میپارچه -1
 . چکاندن آب تره داخل بینی -2
 
 (:BOĞAZ ARĞEآرغئ ) گلو درد / بوغاز ■

ه کشیدصبح ناشتا سر را به بغل خوابانده آرام آرام گوش را ماساژ داده و ناگهان گوش را 
 . تا صدا دهد

 
 (:BOĞAZ ŞİŞĖورم گلو / بوغاز شیشئ ) ■

 شده + نشاستهبرنج پخته
 روش استفاده:

صورت خمیر درآورده روی گلو گذاشته تا ورم گلو را التیام ترکیب فوق را له کرده و به
 . بخشد
 
 (:QULAQ ARĞĖدرد گوش / قوالق آرغئ ) ■
نند کمیشده را لوله کرده و داخل گوش فروای از کاغذی که دور کله قند پیچیده تکه -1

 تا درد گوش را التیام ببخشد
 دمیدن دود سیگار یا پیپ در گوش -2
 . ای را روی گوشی که درد دارد خوابانده تا درد گوش آرام شودگنجشک زنده -3

 نکته:
 میرد تا درد گوشاین روش خود گنجشک میدرمانگران سنتی برچلو بر این باورند که در 

 . مداوا شود
 
 (:GÖZ ARĞĖدرد چشم / گؤز آرغئ ) ■

 . چکانندشیر مادری که نوزاد دختر تازه متولد شده دارد را داخل چشم می
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 (:GÖZ ŞİŞĖورم یا پف چشم / گؤز شیشئ ) ■

گذاشته سپس روی چشم ، ( را زیر بغل گذاشته تا نرم شودNİK GÜLEƏ) 1انیک گولئ
 . تا پف چشم را کاهش دهد

 
 (:SENNƏ SALAMعفونت پلک / سئننه ساالم ) ■

ن ساقه از آن بیرون تای که هنگام سوخزنند و شیرهای از درخت مو را آتش میساقه
گذارند که این عمل زند را جدا کرده و سپس روی موضعی از پلک که عفونت کرده میمی

 باشد:که به شرح زیر میشود به روش سنتی خاص انجام می
خوانند که معتقدند این روش شیره را داخل مستراح روی موضع گذاشته و شعر زیر را می

 کند:سئننه سالم را مداوا می
 کنمخدا را غالمت می کنمسنو سالمت می

 روز اومدی روز برو شب اومدی شب برو
 
 (:ŞIRDƏNG, ŞÜRDƏNGرفع شیردنگ / شوردنگ ) ■

 . باشدشیردنگ اسهال سفید می تمه طب سنتی برچلو عالنکته: به عقید

 روش درمان:
ی ناحیه کتف و ناحیه پایین، پشت بدن نوزاد را از سه ناحیه )ناحیه کمر، حین ماساژ پوست

 . گردن( کشیده تا صدا دهد
 
 (:GÖBƏK DÜŞMƏKافتادگی ناف / گؤبک دوشمک ) ■

 روش درمان:
 .شودافتادگی ناف برطرف میبا کشیدن رگی در ناحیه زیر بغل 

 
 (:QANĖ SAXLAMAQبند آوردن خون / قانئ ساخالماق ) ■

 روش درمان:
 .روی زخم گذاشته تا خون بند آید یونجه را جویده و

 

                                                                                                                     
 گل الله عباسی -1
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ریزی بعد از زایمان / دوغماقدان سورا گئدن / گلن قان خون ■

(DOĞMAQDAN SORA GEDƏN/GƏLƏN QAN:) 
 روش درمان:

 در حالت ایستاده: میل کردن ترکیب زیر
 روغن محلی + زردچوبه

 
 :(QAŞLANMAQ/ قاشالنماق ) خارش و اگزما ■

 روش درمان:
 قرار دادن مواضع مبتال در معرض دود عنبر نسارا -1
 قرار دادن مواضع مبتال در معرض دود خاک شیر -2
 مالش قره قوروت روی موضع مبتال -3

 شودنکته: از مالش دادن بر روی زخم خودداری 
 آید:مالش ضمادی که با ترکیب زیر به دست می -4

 ترهماست + شاه
 نکته: از مالش دادن بر روی زخم خودداری شود

 
 :(YANMAQ/ یانماق ) سوختگی ■
 آید:مالش پمادی که با ترکیب زیر بدست می 

 خاکستر پیاز + روغن
 روش درمان:

ی سنجد و یا خاکستر نخودچی خمیر را روی موضع سوخته مالیده و روی آن خاکستر میوه
 .شودریخته می

 
 سینوزیت: ■

 روش درمان:
که دهان بسته باشد و فقط از راه بینی طوریاستنشاق بخار و یا دود کاه از راه بینی به -1

 .استنشاق صورت بگیرد
 استنشاق دود عنبر نسارا از راه بینی و با دهان بسته -2
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 عفونت ریه: ■
 روش درمان:

 . صورت چپق یا سیگارتاستنشاق دود عنبر نسارا و یا استعمال آن به -1
 . ی آن ماده باشدخوردن شیر االغی که کره -2
 
 (:DÖŞ YUMUŞANMASEنرم کردن سینه / دؤش یوموشانماسئ ) ■

 روش درمان:
دار مانند تخم به و تخم بالنگ بین فک و زبان و مالش دادن با های ملینگذاشتن تخم

 .طوری که چرب شدن زبان و فک احساس شودزبان 
 
 (:ÖSKÜRMƏGİY TOXTANMASĖ/ اؤسکورمگیی توختانماسئ ) تسکین سرفه ■

 روش درمان:
 مصرف پیاز آب پز شده -1
 مصرف چای رقیق با آب لیموی طبیعی -2
 
جلوگیری از سرماخوردگی / سویوخ وورماغیی قاباغونئ آلماق / توتماق  ■

(SOYUX VURMAĞIY QABAĞUNE ALMAQ / TUTMAQ:) 
های دیوار منزل جهت جلوگیری از ورود و یا شده در تمام گوشهقرار دادن پیاز بریده -1

 انتشار ویروس به منزل
 مصرف مداوم مخلوط چای و آبلیمو در فصل سرما -2
 
 SOYUX VURMA, SOYUXسویوخ دیمه )، سرما خوردگی / سویوخ وورما ■

DƏYMƏ:) 
 روش درمان:

 صرف شلغم بخارپز  -1
 مصرف چای دارچین -2
 استنشاق دود عنبرنسارا از راه دهان و بینی -3
 
 
 
 



 

 21 
 

 (:DİŞ ARĞĖعفونت و درد دندان / دیش آرغئ ) ■
 ریختن گؤگرمیش نومورتا بر روی دندان -1
 گذاشتن پوست انار تازه و یا خشک بر روی دندان -2
شعله حرارت دیده باشد بر روی گذاشتن گوشت قرمزی که حدود چند ثانیه روی  -3

 دندانی که عفونت کرده جهت رفع عفونت
 غرغره کردن آب نمک -4
 ریختن نمک بر روی دندان -5
 
 (:DOĞMAMAZLIK, QISIRLIK) قیسیرلیک، نازایی / دوغمامازلیک ■

 روش درمان:
 صورت قرصصورت جوشانده و یا بلع بهمصرف گزنگبین به

 
 (:MƏFSƏL TAPDANMASĖتاپدانماسئ )دیدگی مفاصل / مفصل ضرب ■

 روش درمان:
 ساعت 8قرار دادن خام حلوا بر روی موضع مضروب و بستن آن به مدت 

 طرز تهیه خام حلوا:
 خرما + دنبه گوسفند + پودر نبات
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 گری در کمیجانصنعت کوزه
 1جواد کمیجانی

 1331بهمن 

 
 گریصنعت کوزه

بیانگر تمدن و پی ترفت آن جامعه است و از عوامل   صتنای  و حررَف موجود در هر جامعه 
های گذشته صنای  و حررَف مختلفی در کمیجان وجود از زمان. ترقّی آن جامعه خواهند شد

داشته است که باع  پی رفت و شکوفایی استعدادهای نهفته این مرزوبور بوده است و افراد 
 .  رساندندنیز سود می کردند و به دیگرانبسیاری از این طریق امرارمعاش می

، آهنگری )دمیرچیلیک(، نجتاری ، مستتتگری، قتالیبتافی  ، گریصتتتنتایعی همچون: کوزه 
که افراد زیادی در این صتتنای  خبره و ستترآمد بودند و در بازار  ...پزی وآهک، ک تتینق تته

 ،قدیمی کمیجان به کستتب و تجارت م تتغول بودند و گاه بنا به گفته افراد مستتن و قدیمی
دادند ی خود را به همدان و شتتهرها و روستتتاهای اطراف نیز برای فروش ارائه میهاستتاخته

 . اندکه شواهد این دادوستدها افرادی هستند که خود به این کار اشتغال داشته
 

گری بوده که افراد زیادی به این کار صتتتنعت کوزه، ترین صتتتنتای  کمیجان یکی از مهم
کستتانی که این حرفه را در کمیجان آغاز نمودند چه  در مورد اینکه اولین. اندم تتغول بوده
اطالع دقیقی نیستت اما بزرگان این صتنعت از شخصی به نار کربالیی بالل   ، کستانی بودند 

 .  کنندپدر م هدی کریم و عظیم رحیمی یاد می

                                                                                                                     
دارای مدرک لیسانس در رشته ادبیات فارسی او . در کمیجان متولد شد 1227جواد کمیجانی در سال  - 1

گری و ای که به آگاهی از صنعت کوزهگوید: با توجه به عالقهدر مورد تهیه این مقاله وی چنین می. است
به تهیه این مقاله پرداختم و سعی کردر که این صنعت را در حد توان ، پیدایش این صنعت در کمیجان داشتم

برای تهیه این مقاله از بسیاری از دوستان و عزیزانی که . ان عزیز معرفی کنمخودر برای هم هریان و دوست
 . کنمها ت کر میار که از همه آنیاری گرفته، قبالً به این کار اشتغال داشتند
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معموالً برای درستتتت کردن کوزه از ختاک ر  و نوعی ختاک کته در زبان ترکی به آن    
ها هرکدار برای یک نوع این خاک. اندکردهاستفاده می، گویند( میgelishkanلی تکان ) ئگ

حاضر در قسمتی حالگری را معموالً از زمینی که درخاک کوزه. رفته استت کوزه به کار می
آوردند و برای ساخت النجون و شده است میاز آن ستاختمان مستجد امار حسین)ع( واق   

 .  کردندهای مزرعه خیرآباد استفاده میزمینهای بزرگ رنگی از خاک کوزه
 

 

 . اهلل جباری(تصویر شخصی که در حال ساختن گلدان سفالی است )طرح از آقای حجت
 

ها که بعاتتی، ها مخصتتوص آب بوداند مثالً: بعاتتی از کوزهها انواع مختلفی داشتتتهکوزه
، هترخین، شتتیره انگور، نظیرهای آب بودند برای نگهداری محصتتوالت باغی تر از کوزهبزرگ

 .  شداستفاده می ...باسلق و

تنبوشته )لوله ستفالی   ، گین )آفتابه(نیز مانند لوله 1عالوه بر کوزه وستایل ستفالی دیگری  
بندی و نوعی هم برای دویولته )برای متاستتتت  ، )برای خمیر کردن آرد( النجون، برای آب(

شتتد و کردند( ستتاخته میمیستتابیدن ک تتک( و چؤلمَک )ظرفی که در آن غذا درستتت  

 . هم در ساختن نوعی از آن تبحر و مهارت داشت 2هرکسی
   شدند:گری م غول بودند به دو گروه تقسیم میافرادی که در کمیجان به کار کوزه

                                                                                                                     
، گلدان، چومک، اوخورا، کوزه :آقای حاج غالمرضا قابای محصوالت سفالی کمیجان را عبارت از به گفته -1

مصاحبه . اندورا و قلک برشمردهخباال او، گونگ یا تنبوشه، نانچا، النجون، خم، دووله، تغار ،خمزه، گوودوش
 اختصاصی با نامبرده 

ن یک رکورد عالی قلمداد کوزه در یک روز را به عنوا 111ایااً ای ان در خصوص توانایی استادکاران عدد  -4
 کردند. می
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پزی داشتند کوزه یگری و هم کورهگروه اول کستانی بودند که خودشان هم کارگاه کوزه 
 .  پختنددن در کوره میهای خود را پس از خ ک شو کوزه

و  پزی نبودندکوزه یگری داشتند اما دارای کورهگروه دور کستانی بودند که کارگاه کوزه 
 .  پختندها را میهای آنافراد دیگری که کوره داشتند کوزه

کند و پای حرف و گری کمیجان دقت میکه انستان به فرآیند و چرخه صنعت کوزه وقتی
 شود که درمتوجه می، ن ینداند میحرفه م تغول به کار بوده صتحبت کستانی که در این   

کردند می گری و کوره پخت کوزه چندین گروه از افراد ارتزاق و امرارمعاشیک کارگاه کوزه
 گرفتند:  و دستمزد می

  .کردندافرادی که کارگاه داشتند و کوزه را درست می، استادکاران و فرزندان ان -1
آوردند و در قبال آن مزد ا با وسایل و چهارپایان خود میافرادی که خاک کوزه ر  -4

 . گرفتندمی

کردند و دستمزد پزی داشتند و چند نفر در آنجا کار میکوزه یکسانی که کوره -2
 . گرفتندمی

ها خار و خاشاک )ورک( نمودند و از بیابانها را فراهم میافرادی که سوخت کوره -2
البته اواخر نفت نیز به . کوره درآمد داشتند کندند و با فروش آن به صاحبانمی

 . شده بودها اضافهسوخت کوره

 کردند گری را آماده میکارگرانی که گرل کوزه -3

ان گفتند و بنابر نقل پیرمردها بارگیر میفروختند و اصالالحاً به آنافرادی که کوزه می -1
افراد بارگیر گاهی تمامی اند بعای از گری بودهو کسانی که خودشان در کارگاه کوزه

 . خریدندهای یک کوره را که معموالً نزدیک به دو هزار عدد بود یکجا میکوزه

دادند و گاه ها به بارگیرها کرایه میافرادی که چهارپایان خود را برای حمل کوزه -7
شدند و در فروختن کوزه و ظروف سفالین به خودشان هم با بارگیرها همراه می

 . کردندها کمک میآن

کردند و رنگ آن را معموالً از قم یا همدان و آمیزی میها را رنگگروهی که کوزه -1
 . کردنداراک تهیه می

 43ه ار نزدیک بباره گفتگو کردهها دراینستتتفیدها و پیرمردانی که با آنبنتا بر گفتته ریش  

اند و این ها خودشتتان کوره هم داشتتتهدر کمیجان وجود داشتتته و اکثر آن 1گریکارگاه کوزه
ها اند که بعدها چون دوده حاصتتل از ستتوخت کوره ها در داخل کمیجان بودهها و کورهکارگاه

                                                                                                                     
 . دانستندواحد می 24 فعال راهای آقای غالمرضا قابای تعداد کارگاه -1



 

 23 
 

 هایشوند و اکثراً در زمینکرده به بیرون از شهر منتقل میها ایجاد مزاحمت میبرای همسایه
 .  ها وجود داردکه هنوز هم آثار بعای از آن، شده بودندساختهآباد اطراف قنات حسن

شوند و شدن در فاای باز خ ک میها و انواع دیگر محصتوالت گلی بعد از ستاخته  کوزه
کردند چینند و آتش زیر کوره را روشن میها را درون کوره میآن، بعدازاینکه خ ک شدند

 .  ها پخته و به سفال تبدیل شوندتا کوزه
روشتتندگان کوزه و ظروف ستتفالین و بارگیرها بعد از بارگیری برای فروش بارهای خود  ف

ستتاوه و ، کنند تا قمطوری که تعریف میشتتدند و آنجوار میراهی روستتتاهای اطراف و هم
رفتند و محصتتوالت خود را به های پل دوآب از طرف خنداب و حتی فامنین هم مینزدیکی

در قبال فروش کوزه و ، مثالً، گرفتهم معامله پایاپای انجار می رساندند و معموالًفروش می
گرفتند و در توت و حتی گل ستترشتتور می ، جو، ظروف ستتفالی محصتتوالتی مانند: گندر 

 .  فروختندکمیجان آن را به کسبه و م تریان دیگر می
کننتد که حتی شتتتخصتتتی از اللجین همدان به نار استتتتاد   برخی از عزیزان تعریف می

 گرانحمد مدتی به کمیجان آمد و چندین سال در کمیجان ساکن شد و در کنار کوزهمعلی
 . گری پرداختبه کوزه

آنچه مستتلم استتت این دوره عصتتر شتتکوفایی این صتتنعت در کمیجان بوده و برای افراد  
صورت موروثی پسر از پدر ها بهشتده بود و در بعای از خانواده زیادی زمینه اشتتغال فراهم 

 .  شدگرفت و به این شغل م غول مییاد می
رفته رو به افول نهاد و پس از مدتی کامالً کنار متهستتفانه در این اواخر این صتتنعت رفته 

ها تخریب شتتدند و این صتتنعت به فراموشتتی  ها و کورهمرورزمان کارگاهگذاشتتته شتتد و به
 .  سپرده شد
ای آب هکثراً به ساخت کوزهگرها در فصل بهار و تابستان که فصل ک ت و کار بود اکوزه

ای )کوزه آشتتتیان( های بزرگ خمرهشتتدند و در فصتتل پاییز و زمستتتان کوزه م تتغول می
 .  شدها ظروف دیگری نیز ساخته میساختند و در کنار آنمی

گری در آید در زمانی که صتتتنعت کوزهگونه که از ستتتخنان بزرگان و پیرمردان برمیآن
اند و اگر هم وجود داشته تعدادشان بسیار یکار یا وجود نداشتهکمیجان رونق داشتته افراد ب 
عنوان فروشنده و اند و یا که بهها م غول به کار بودهها و کورهناچیز بوده چون یا در کارگاه

 .  کردندبارگیر فعالیت می
امید استت که مستئولین شهر کمیجان با همکاری و همیاری اهالی این صنعت را دوباره   

 .  شهر احیاء نمایند و با این کار زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کننددر این 
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 کردندنفر از مردم کمیجان از این صنعت ارتزاق می 0111بیش از 
 گران ممرو حتی برخی از روستائیان مجاور نیز با آوردن و فروش ورک به کوزه

 . درآمدی برای خود داشتند
 

د و پزی داشتنکوزه یگری و کورهکه کارگاه کوزهدر لیستت زیر استامی بعای از کسانی   
ر سفیدها جهت اطالع ذکاند بنا به نقل بزرگان و ریشیا اینکه به فروشتندگی م تغول بوده  

ها نیز به کار ساخت کوزه البته الزر به ذکر است که در کنار این افراد فرزندان آن. شتود می
 .م غول بوده که تعدادشان بسیار زیاد است

بافی و ستفالگری در دان گاه پیار نور کمیجان  های قالیکنم رشتته ه قویاً توصتیه می بند"

 1" .تهسیس و اقدار به پذیرش دان جو نمایند
 

 پزی کوزه یگری یا کورهصاحبان کارگاه کوزه
 اهلل نجفیفال نصراهلل نجفی عزیز اهلل نجفی

 تقی کربالیی علی حاج محمد کتابعلی تقی خدایار

 براتعلی خدایار سلیمان بهبودی کربالیی تقی فخارنیا

 استاد حسین زعفر استاد حسین ابراهیم استاد حسین

 صفر قابای رماان علی میوه محرر علی میوه

 غالمعلی کربالیی براتعلی هاشم غالمعلی براکصفرعلی کربالیی علی

 کریم رحیمی عظیم رحیمی قیه علی سهرابی

 عبا  رضا قلی حسنقلی صفری محمد حنیفه سهرابی

 
 و بارگیران  فروشندگان

 آقا گل کمیجانی وردی کرباسیاهلل مرتای کمیجانیقیه

 اهلل کمیجانینبی اهلل کمیجانیرو  ابوالحسن کمیجانی

 علی کمیجانیآدین اکبر گالبی هاشم رجبعلی

 علی صفریبیرار حمید صفری علی اوستا عبداهلل

 م هدی رضا علیجان محمداسالمعلی علی علیعلی زولفایپک

 علیعلی زولفنیت رفی  مالصادق آبادیاهلل فت عزت
 

                                                                                                                     
 بخ ی به اقتصاد کمیجانروایت دیدگاه آقای مهند  محمد کمیجانی جاویدراد جهت رونق -1
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اند و از ذکر همه فعالیت داشته ای از کستانی هستتند که در این صتنعت   اینها فقن نمونه
 .  ها معذوریمآن
 
 نفر از مردر کمیجان از این صتتتنعت 1111ذکر استتتت این بوده که بیش از آنچه قابل 

ان گرکردند و حتی برخی از روستائیان مجاور نیز با آوردن و فروش ورک به کوزهارتزاق می

  1.ممر درآمدی برای خود داشتند

شتتده حاصتتل تحقیق و گفتگو با عزیزان بوده که مدتی از عمر آنچه در این مقاله نوشتتته
اند و امیدوارر ودهاند و خود از نزدیک شاهد این صنعت بشتریف خود را در این کار گذرانده 

 . ها این مقاله را بر بنده حقیر ببخ یدها و کاستیکه همه کمی
 

 مصاحبه با کوزه گران قدیمی و محصوالت سفالی 2آلبوم تصاویر

  
گفتگو با آقایان حاج غالمرضا فخارنیا و حاج 

  اهلل کمیجانیروح
گفتگو با آقایان حاج مسیب جاوید راد و حاج 

 کمیجانیاهلل روح
 

 
 اهلل کمیجانی در حال گفتگو با حاج اکبر آقای بهبودی جواد کمیجانی و حاج روح

                                                                                                                     
 از مصاحبه مستقیم با حاج آقا قابای  (راد جاوید)روایت محمد کمیجانی  -1

 . در تهیه برخی از تصاویر از آرشیو شخصی مهند  جاویدراد استفاده شده است 4
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 آباد کمیجان گری در اطراف قنات حسنهای کوزهها و کورهمانده از کارگاهباقی آثار

 

 
 گری کمیجانداران صنعت کوزهحاج غالمرضا قابضی از کارگاه
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 گریکوزههای تصاویری از کارگاه
 

 
 کوزه سفالیسفالگر در حال ساختن 

 

  
 گری و ساخت گلدان و تُنگ سفالینیک کارگاه کوزه
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 ساخت کاسه و کوزه سفالی در کارگاه

 

 
 اهلل جباری(گلدان و النجون )طرح از آقای حجت، ظروف سفالی: خمره

 

 
 یک تنبوشه سفالی
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 سفالگریکاری در ظریف چؤلمک

  

  
 های سفالی کمیجانمشخصات کوزه

 

  
 دووله گوودوش
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 چاناخ ها در صف پختکوزه

  

  
 سیآشتیان کوزه خمره

  

  
 داردووله لعاب النجون و دووله، نانچا
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 )هر دو از سفال( قچؤلمک و قاپا تنورسازی با گل رس مخلوط با موی سر

 

  
 کوزه بندیماستدووله 

 

  
 چؤلمک دارخمره و النجین سفالی لعاب
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 قالی برچلو و علل افول آن
 محمد کمیجانی )جاوید راد(

 
 خوشا شهر من و باد بهارش

 کمیتتجان و جوانان کبارش 
 زنندش دختران صدبار شانه

 نگارش های پرنقش وبه قالی
 هنرها و ظرایف جمله بسیار

 دارشخانهبه دستت بانوان 
 

 پیشگفتار ♦
ن مرور شروع به از بیترین هنر و صتنعت دستتی محلی بود که متهسفانه به  بافی مهمقالی

رفتن کرد و در حال حاضتتر هی  ستتعی و تالشتتی از ستتوی مردر و مستتئولین برای حفظ و 
 .  شودنگهداری آن نمی

ک تتتور در اثر اقدامات تا زمانی که ، شتتتدبافی که یک هنر زنانه و دخترانه تلقی میقالی 
ها به رژیم پهلوی و باال رفتن قیمت نفت به مرحله توستعه نرستیده و پسران جوان خانواده  

شتهرها مهاجرت نکرده بودند و مردر از اعزار دختران تان به مدرسته و تحصتتیل جلوگیری    
، ولی از زمانی که دختران برای در  خواندن به مدرستتته رفتند. شتتتکوفا بود، کردنتد می
 . بافی از رواج افتاد و این هنر سودآور در حال خاموشی و فراموشی استطورکلی قالیبه

جای مناطقی مثل کمیجان به کاش در مدار  دخترانهکنم که ایمن شتتخصتتاً فکر می 
کردند بافی ت ویق میآنان را در جهت یادگیری هنر باستانی قالی، تدریس در  کاردستتی 

 .  شدندکه دختران از این کار خوب و پردرآمد فراری نمی کردندای رفتار میگونهو به
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کم این باور در ذهن و فکر مردر توستتتعه پیدا کرد که دختری که در  متتهستتتفانه کم 
های کمیجانی بخش بافی کند و همان باع  شتتتد که خانوادهخوانتد دیگر نبتایتد قتالی    می

 تتان نیز از آموختن یک هنر هایای از درآمد اقتصتتادی خود را از دستتت دادند و بچهعمده
 .  محرور شدند

های کمیجان و برچلو به بازارهای استتان کرمان تاه نیز راه داشت و   عالوه بر همدان قالی
 . های برچلو اعم از قالی و قالیچه و پ تی در آن ناحیه معروفیت داشتبافته

یاد دارر که این  اگرچه مردانی را به. کردندبافی میدر کمیجان فقن زنان و دختران قالی
 بافی را یک کار واساساً قالی. دانستتند ولی رستماً هرگز بدان م غول ن ده بودند  هنر را می

در اوقات فراغت  ،دادنددانستتند که در کنار سایر کارهایی که انجار می م تغولیت زنانه می 
مردانی را که درحالی .دانستتتتندکردنتد و انجار آن را برای مرد عیب می بتافی هم می قتالی 
کردند و خودشان از بافی زن و دختران ان زندگی میشتناختم که فقن از دستترن  قالی  می

 .  هر کار و هنری بری بودند
 کردند و آنان برای فراهم کردن زمینههای کمیجان قالی هم خریدوفروش میاغلب مغازه

( و رنگ و نیل ərqəç  )ابتدا مقدار موردنیاز خامه و نی و ارق، تولید قالی و خریدوفروش آن
 .  بافتنددادند و م تریان هم فرش بازارپسند را برای ان میو غیره را به م تری می
کاری بستتتیتار جوانمردانته و فتارغ از هرگونه ریزه   ، بتافی در کمیجتان  قراردادهتای قتالی  

های مناطق نزدیک و حوالی خودمان و یا آذربایجان )که در بافیاستتتتثماری حاکم در قالی
 .  خوریم( بودهای صمد بهرنگی بدان برمینوشته
ای و خرستتتک و کناره و پ تتتتی انواع قالی بود که مردر از روی های دوزرع و کلهقتالی 
 .  بافتنداهلل یزدی و دارابی و سایرین میاهلل و عزتهای پسران میرزا نبینق ه

بر در قالی ، یهای سنگین فلزصدای خوشایند کوبش شانه 1231تا  1221های در سال
رسید و حکایت از های کمیجان به گوش مییکی از صتداهای دلنوازی بود که از اغلب خانه 

و اکنون با ، هتا و دخالت دختران و زنان خانواده در تولید ثروت بود کتار و تولیتد در ختانته    
ین ستتبب از ب، اصتتالال  توستتعهکمال تهستتف باید بگویم که گستتترش امکانات مختلف و به

 . ین هنر و صنعت گردیده استرفتن ا
 

 .  بینیدبافی کمیجان را مییک کارگاه خانگی قالی 1در شکل شماره 
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 بافی در کمیجان و برچلودستگاه و ابزار و ادوات قالی - 0. ش

 
، خورره )گوه(، آغاج، (küceکوجئ )، زیردار، سردار، بافی عبارت بود از: دارباروسایل قالی
این لوازر را عموماً از بازار همدان که خریدار اصتتلی . ریز شتتانه، چاقو، قیچی، تاراخ )شتتانه(

 .  خریدندمی، های بافت کمیجان و برچلو بودقالی
ها یادشان نرود که تا جوان، بافی را نیز مالحظه نماییددر ادامه شتکل لوازر و ادوات قالی 

 .  کردندمادران ان چگونه کار می
 

  
بافی تاراخ )شانه( که در قالیسه مدل  - 2ش. 

 گیردمورداستفاده قرار می
برخی ادوات وابزارهای  – 3ش. 

 بافیقالی
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کش و رستتار و های قالی را فرزندان و نوادگان مرحور مالموستتی یزدی که نق تتهنق تته

 .  ک ی استاد بودندک یدند که در هنر نق همی، خوان بودتعزیه
های های بافت کمیجان و نواحی تابعه شامل فرشفرش و قالیهای های ناشی از اندازهنار

البته در برخی موارد هم با واحد . ای و تمار فرش بودکله، دوزرع، زرع نیم، خرک، پ تتتتی
نوع . ارشتتینیارور یا بئشارشتتین، ارشتتینکردند مانند اوچطول نوع قالی را م تتخص می
بود و عرضتتتش حدود یک متر تا نود شتتتد که طول آن زیاد دیگری از قتالی هم بتافته می  

 .  گفتندمتر بود و به آن کناره میسانتی
، ایبوته، هتا در کمیجتان و حوالی آن عبتارت از نقوش مختلف: ماهی )بالوخ(   نقش قتالی 

حیوانی و شکارگاهی )که شامل انواع حیوانات ، لچک ترنجی و ترنجی، ایپرده، عباسیشتاه 
 .  شدو شیر و پلنگ و قوچ و کل بودند( می از قبیل اسب و خرگوش و آهو و سگ

 

 
 دو نمونه از نقشه حاشیه قالی با تصویر گل و هندسی - 4. ش

 
های طبیعی محلی بافی رنگهای( مورد مصتترف در قالیهای )پ تتمآمیزی خامهدر رنگ

شیمیایی ساخت کارخانجات بایر آلمان و رونا   هایشتد بعدها برخی از رنگ استتفاده می 
ای و شکالتی و های الوان سرخ و زرد و قهوهها را به رنگخامه. گرفتاستتفاده می  مورد نیز

ها را برای خ ک شدن در برابر آوردند و آندرمی ...شتتری و سفید و سبز و آبی و م کی و 
 .  کردزیبایی ایجاد می کردند و منظرهها پهن میبار نور آفتاب بر لبه

تقاضتا کنیم تا با حاور در کمیجان و حمایت از این هنر  جا دارد از شترکت فرش ایران  
ها نیز یاری شتتتدن آن جلوگیری نموده و به اقتصتتتاد خانوادهمردمی و پردرآمد از فراموش

، ستتاله اتفاق افتاد 41کنم که رواج فرش ماشتینی که با یک تهخیر  شتخصتتاً باور نمی . نماید
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بافی منالقه کمیجان شتتده باشتتد و  قالی های خانگیتنهایی قادر به تعالیل کردن کارگاهبه
ها و مستتتائل ذهنی استتت که باع  برچیده شتتتدن کارگاه ، مالمئناً بیش از مستتائل مادی 

 .  سوزاندن داربارها و زیردارها گردید
 

 سفارش بافت و فروش ♦
ل بافی از قبیروال کار به این صتتورت بود که م تتتری ابتدا مواد و بعاتتاً لوازر اولیه قالی 

دار را نسیه برده و قالی خامه و رنگ نی و چاقو و قیچی و تاراخ )شانه( و ، ( ارق ərişاریش )
د قن :کرد و در طول سال هم کلیه مواد موردنیازش از قبیلرا برپا نموده و شتروع به کار می 

و چای و شتتکر و برن  و نخود و لوبیا و روغن و پارچه و خ تتکبار و شتتیرینی عید و ستتایر  
، شدکه بافت قالی تمار میهنگامی. برد تا قالی را ببافد و تمار کندنستیه می  را …خواربار و 

، دادنددار طرف معامله تحویل میکردند و به کاستتتب و مغازهدار پیاده میآن را بریده و از 
نوشتند تا اسم صاحبش را می، های قالی با مداد کپیهها هم در نوار ستفید پ تت ری ته   آن

 . مال دیگران قاتى ن ود اشتباه ن ود و با
 

 
 بریدن و پیاده کردن قالی از دار - 5. ش

 
، شدبرد و م غول میصتاحب قالی هم مجدداً مواد اولیه موردنیاز شروع قالی بعدی را می 

تخته برستتد و اجنا  مغازه هم ته بک تتد و یا ماشتتین   14ها اقالً به که تعداد قالیتا وقتی
فروش رساند تا بهها را بار کرده و به بازار همدان میکستبه آن مناستبی به همدان برود که  

 .  برساند
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شتتد و بازار فروش قالی کستتاد می، در برخی موارد اگر شتتانس با صتتاحب قالی یار نبود 
گذاشتتتتند تا در به امانت می، کاریالعملها را در همان گاراژ حقنتاچتار قالی  ، دارانمغتازه 

 . انده و صورت فروش را ارسال نمایدشراین رواج بازار به فروش رس
بافی برچلو یکی از صنایعی بود که ازنظر دورریز و تلفات مواد بسیار محدود و نزدیک قالی

( معروف بود برای پر xafهم که به نار خاف )قیچی آنکه از تمار مواد درچون، به صتفر بود 
زده تکه شده را نیز در هم گرهتکه هایها و پودکردن بالش و متکا استتفاده کرده و حتی نی 

در  دار قالی با توجه به بر پا بودن. کردندوپال  )جننه پاال ( استتتفاده میو در بافتن جل
های ن تیمن )چون محین کار همان فاایی بود که بقیه اعاای خانواده در آن زندگی  اتاق
بافنده م تتتکلی ازنظر کردنتد( محین کارگاه از لحا  نور و تهویه مناستتتب بود و برای  می

 .  کردسالمتی ایجاد نمی
 

 چلوبافی در بررواج قالی ♦
افی بستتوی قالیاقبال مردر به، از زمانی که ستتفالگری به دالیل گوناگون رو به افول نهاد

همین فروشی تزیرا تا قبل از آن درآمد مردر عمدتاً از ناحیه سفالگری و سفال، بی تر گردید
 ها و الزار صاحبان صنعت بهه به دلیل تحوالت اجتماعی و تغییر نسلکولی از وقتی، شدمی

های خود به خارج از شتتتهر و در نتیجه تعالیلی بستتتیاری از جتایی و انتقال کارگاه جتابته  
بافی رو ستتوی صتتنعت و هنر جدید قالیمردر به، مرگ گذاشتتتاین صتتنعت روبه، هاکارگاه

 .  سرعت از همسایگان خود یاد گرفتندبافی را بهآوردند و زنان و دختران قالی
 گیر شده بود کهای به هم زده و همهبافی و یادگیری و فعالیت چنان توستعه تروی  فرش
روز ستتمفونی در تمار شتتبانه، کردیداز هر کوچه عبور می1233 تا 1221های حوالی ستتال
فی چنان بافرهنگ و باکرد و قالینوازی ایجاد میهای قالی صدای گوشها بر رجکوبش شانه

در این . های محلی واردشتتده بودفولکلور مردر منالقه عجین شتتده بود که در اشتتعار بایاتی
 .  های کمیجان بودها و کوچهها صدای شانه سنگین فوالدی حاکم بالمنازع خانهسال
 

  تاراخ سسئ گلیرئ، لردن گئچندهکوچه

 بیر جوت تاراخ دؤگورئ ، دهبو یوخارئ کوچه

  بیرئ خاما بویورئ، میزدهآش اغئ کوچه

 قالوسونئ کسیرئ ، بیزیم قون وموز قیزئ

  بیزه قالئ سالورئ، کلبه لیالن گلیبدئ

 اول باشون توخورئ ، الئ یونگول بیر گلین
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پرداختند و گاهی هم از همدیگر کمک بتافی بتاهمتدیگر بته رقتابت می     دختران در قتالی 

برده  پایانعی داشتند که زودتر از دیگران قالی خود را بهرفتند و سگرفته و به یاری هم می
دختران در حال بافتن با صتتدای . و تحویل کاستتبی بدهند که برنامه رفتن به شتتهر داشتتت

 . پرداختندهای ترکی میدلنوازی به خواندن بیاتی
 )آفتابه پر از رنگ نیل است( آفتافا دولئ نیلدن 

 لبهایت و من از ته دلم()تو از  سن دوداخدان من دیلدن
 )وقتی این دو )دل و زبان( یکی ب وند( سئ بیر اوالبو ایککی

 )چالور از همدیگر جدا شویم؟( بیر بیردن؟  1نئ  آیرولک
 

کردند و اشتتتعار بافی باهمدیگر م تتتاعره میهای دونفره معموالً بر روی تخته قالیبافنده
 .  خواندندبایاتی را می

 ار ن سته بودر( بافی)بر سر کار قالی اوستهاوتورموشدور ایش 
 )که آفتاب بر روی زانویم افتاد( گون دوشدئ دیزیم اوسته

 ای( )ای پسرر که از سفر آمده سفردن گَلن اوغلور
 قدمت بر روی چ مم(، )خوش آمدی خوش گلدین گؤزوور اوسته

 
 بافی ن سته بودر()بر سر کار قالی اوتورموشدور ایش اوسته 

 )که نور آفتاب بر روی چوب کوجه افتاد( گون دوشدئ کوجئ اوسته 
 آید()خبر دادند یارر می دیدیلر یارور گلدئ  

 )مژدگانی بر روی چ مم( موشتولوخ گؤزور اوسته 
 

نامیدند و این کلمه معرف عظمت و وستتعت نفوذ آن در بافی را ایش )کار( میرستتماً قالی
 . زندگی داشته است

 دار قالی کوجه هست()بر روی تونده کوجئ وار قالی اوس
 )کوجه چهل سر دارد( کوجونون قیرخ اوجوئ وار 

 )دختر بخواهد و پسر بخواهد( قیز سئوه اوغالن سئوه 
 (رسدها می)چه کسی زورش به آن کیمیی اونا گوجئ وار؟! 

 
 

                                                                                                                     
 القیری: نئجه آرولکیآ نئ  -1



 

 31 
 

 

 بافیاصطالحات قالی ♦

 . داربار و زیردار و کوجه و چوب و غیره بودبافی که مت کل از دستگاه قالی : دار

متر بود که در هر یک دو عدد سوراخ و یک شکاف  3/4تا  4دو اصله تیر به ارتفاع  : داربار

 . مستالیل شکل داشت

صورت نرک درآمده و در شکاف باالیی یک عدد تیر افقی کامالً صاف که دو سرش به : سردار

 . رفتداربار فرومی

صورت نرک درآمده و در شکاف عدد تیر افقی کامالً صاف که دو سرش بهیک  :زیردار 

 . رفتپائینی داربار فرومی

تعدادی گوه چوبی که برای فیکس کردن زیردار و سردار مورداستفاده  : (XURRƏخورره )

  .گرفتقرار می

جلو بردن  -چینی شده که باع  جدایی و عقب یک چوب افقی نی :(KÜCEکوجئ )

  .شدقالی میتارهای 

گرفت و باع  عقب جلو بردن و در باالی کوجه و البالی تارها قرار می : (AĞAC) آغاج

  .شدفاصله دارکردن تارها می

ای یک بانوی مسلن به کاربر روی چارپایه، انداختن قالیسر :(SALMAXسالماخ )

ه ی سردار رد کرده و بایستاد و یک کالف نی را از نقاله ابتدایی قالی شروع کرده و از باالمی

چرخانید تا داد که در پایین ن سته بود و کالف را از زیر زیردار میدست بانویی می

 .شدترتیب تارهای عمودی قالی ایجاد میاینبه

  .دادای که تارهای قالی را ت کیل میشدهنی سفید تابیده : (ƏRIŞاریش )

ای و کبود در با نیل به رنگ سرمهارق  نی نرر سفیدرنگی است که  : (ƏRQƏÇارقچ )

 . رفتآمد و به عنوان پود قالی بکار میمی

  .همان ارق  است : (PUYپوی )

 .خامه، بافیف در قالیهای رنگی مورد مصرپ م : (XAMAخاما )

 .کسی که دستش سبک باشد : (ƏLE YÜNGÜLالئ یونگول )

 .کسی که دستش سنگین باشد : (ƏLE AĞURالئ آغور )
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 .کسی که پایش سنگین باشد : (ƏYƏĞE AĞURاَیغئ آغور )

 .کسی که پایش سبک باشد : (ƏYƏĞE YÜNGÜL)اَیغئ یونگول 

کیلویی  2تا  4شانه فلزی سنگین  : (TAPILLIYAN TARAXتاراخ ) لییانتاپیل

 (4. های قالی و سفت بافتن آن )شدار برای کوبیدن رجتخت یا زاویه

مخصوصی که گاهی صاف یا نوک خمیده داشت برای گره زدن کارد  : (ÇAQQEچاققئ )

 (2. خامه به تاروپود قالی و بریدن آن )ش

های بیرون زده قیچی فلزی که برای بریدن و یکنواخت کردن نوک : (QEYÇEقئیچئ )

 (2. های اضافی بود )شخامه و پرداخت خامه

 برای شانه کردن دهانه و لبه هر ردیف ای وسیله : (TARAXتاراخ )

 (3. )ش .گفتنددار را میبریدن و پیاده کردن قالی از : (KƏSMAXکسماخ )

نصب داربار هم به تسلن نیاز داشت وگرنه اگر دستگاه  : İŞ SALMAX) (ایش سالماخ 

 . دآمدرنمیشد و چارگوش الی ک  بافته میشد قدر حین کار دچار لقی و یا نامتعادلی می

اردی در مو. گفتند سره داردمی، شده بودآمد و بد بافتهقالی وقتی ک  درمی : (SƏRƏسره )

با ، بافتطرف قالی را میکردند و هرکس فقن یککه دو نفر بافنده روی یک قالی کار می

 . طرف ک یده شودتوجه به قوت بازوی هر یک ممکن بود قالی به یک

  .گفتندیا رج بافت را باش )سر( میهر ردیف  : (BAŞباش )

 .گفتندهر ده باش را یک خانا می : (XANAخانا )

ا جداگانه هها جدا و برای زمینهگفتند که برای گوشهنق ه یا الگوی بافت قالی را می : نقشه

  .شدآمیزی میها بر روی کاغذهای شالرنجی ترسیم و رنگشد و به وسیله رسارتهیه می

 .کردندهای رنگی خامه را که از باالی قالی آویزان میکالف : کَلف

ها شد و کالفصورت افقی در باالی قالی نصب میچوب صاف و درازی که به :کلوزان آغاجئ

 .آویختندرا با نی به آن می

ارگاه ردیف و رج جلوی کرفت برای دستیابی بههای بافته باالتر میهنگاهی که ردیف : تخته

  .ردیف بافت مسلن باشدن ست تا بهباف بر روی آن میشد و قالیگذاشته میتخته کار 

 خصوصی را بزند.ن ممکن بود گره بهگفتند و هریک از بافندگاگره را می : (İLMƏایلمه )
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آوری گفتند که جم شده و شانه شده را میهای بریدهپرزهای حاصل از خامه : (XAFخاف )

 . شدمیو بعد از تولید مصرف 

)بر وزن کله قزن( چرخ چوبی  : کلوزن 

های بزرگ را ای بود که کالفبسیار ساده

آویختند و در حین کالف بر روی آن می

کردن خامه آن چرخ روی محوی 

گرد چرخید و به آن هرزهاش میعمودی

 (1. )ش. گفتندهم می
 

 ها بافی در خانهقالی
بتتافی در منالقتته برچلو عوامتتل قتتالی

کستتتبه . عبارت بودند از کستتتبه و مردر
های امکتانات الزر برای تهمین نیازمندی 

اولیتته و تولیتتد و فروش قتتالی را فراهم 
آوردند و مردر )غالباً زنان و دختران( می

دار بستتتتن و بافت قالی را انجار نیز کتار 
 .  دادندمی
 

 محل تولید قالی برچلو  ♦
های تمار کسانی که دختر داشتند در خانه. شدها و روستاها قالی بافته میتمامی خانهدر 

مثالً عیسی . شدتخته فرش بافته میشتد و هرماهه حداقل یک حتماً دار قالی هم نصتب می 
طرف معامله به بازار همدان عرضه تخته قالی از طریق کسبه  21تا  41تنهایی روزانه آباد به
قالی بود که بار ، بافی اشتتتغال داشتتتند روستتتاهای دور و نزدیک که به امر قالیاز . کردمی

 21تا  41در آن ایار کمیجان حدود . شدترک موتور و یا االغ شتده و به کمیجان آورده می 
کاستب فعال داشتت که متناستب با توان مالی و فعالیت خودشان نسبت به خرید و انتقال    

 .  نمودندان اقدار میهای برچلو به بازار همدقالی
 
 
 
 

 

 کلوزن )بر وزن کله قزن( - 6. ش
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 داری و خواربارفروشی مغازه ♦
تقریباً ، های خودها بودند و در مغازهها و فامیلداران قدیمی کمیجان از اغلب طایفهمغازه

از نی و پ تتم و رنگ و حنا و لوازر . کردندتمامی مایحتاج روستتتاییان را تهیه و عرضتته می 
درد و ارچتته و کفش و ادویتته و قرص و داروی دلخوراکی و خواروبتار گرفتته تتا نفتت و پت     

خالصه  …کمردرد و نظافت و افستار و زنجیر و میی و میی طویله و لوله المپا و گردستتوز و  
 . چیزهمه

م تتهدی خلیل ، های قدیمی مثل: م تتهدی ظهیرتوان از افراد و کاستتباز آن جمله می
، یابراهیم بهادر، نقی امامی، دالحسیناهلل عبنبی، مسیب جاوید راد، اهلل ستلالانی رو ، فخار

خداوردی و ، م تتد علیقلی، ابراهیم و عزیز قاباتتی، حاج محمود آقا، حاج مهدی ضتتیغمی
 .  مش صمد و کل عباسعلی را نار برد

از ، حجم و سبک مردر و ساکنان روستاهای دوردستهای کمبرخی از افراد نیز نیازمندی
را بار  ...زی و کیسته حمار و گل ستترشتتور و صتتابون و قبیل قند و چای و پارچه و لوازر خرا

، شتتتدن موتورستتتیکلتپس از بتاب ، پرداختنتد گردی میاالغ کرده و در آنجتاهتا بته دوره   
اهلل یتوانم از نباین افراد می ازجمله. بار مرسور گردیدگردی نیز با موتورسیکلت و وانتدوره

 . مرادی نار ببرراهلل و علی آقا احمد آقا عباد نبی، عبدالحسین
 

 باف روابط بین کسبه و قالی ♦
گونه بود که هر خانواده که دارای یک یا چند نفر بتاف به این روابن بین کستتتبته و قتالی  

شتتده و طی مذاکره با با یک کاستتب طرف معامله، باف شتتامل همستتر و دخترانش بودقالی
دار در ای که از ستتتوی مغازهیهپس بتا استتتتفتاده از مواد اول  کرد و ازآندار توافق میمغتازه 

 .  کردندن اسباب کار آماده میشد برای نصب دار قالی و فراهم نموداختیارش قرار داده می
شده و آماده شتدن مقدمات عبارت بود از باز کردن تمامی محصول و مواد اولیه خریداری 

ها و آن در بارها و پهن کردن آمیزی خامهکالف کردن نی تتابیتده و ارق  و ختامته و رنتگ     
 .  ای به نار کلوزن بودها با استفاده از وسیلهکردن و سپس کالف کردن خامهخ ک

دار قالی و نی ک تی کردن آن نیز به وستیله افراد مستلن به کار     عملیات برپایی و نصتب 
 .  شدانجار و آماده می

ش سبک   دستاصالالیک نفر که به، شدهک ی تارهای قالی با نی سفید تابیدهپس از نی
بافت و کار را تحویل صاحبانش آمد و یک یا دو رج اول را میبود برای سر انداختن قالی می

 .  شدداد و از این لحظه به بعد ماراتون بافت با حاور دختران و زنان خانواده آغاز میمی
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 می موارددار تماقالی، دار برقرار بوددار با مغازهکتاب قالیدر طول مدتی که راباله حساب
نمود و در این تهمین نیاز حتی گندر و ارزاق و نفت و تمامی نیتاز خود را از مغتازه تهیه می  
صورت نسیه دار تمامی کاالهایی را که م تری بهمغازه. شدمایحتاج زندگی را هم شامل می

طور هفتگی به دفاتر کل و معین منتقل کرد و بته برد در دفتر روزنتامته یتادداشتتتت می   می
دار پیاده  ازاینکته بعد از یک ماه تا یک و نیم ماه قالی به اتمار رستتتیده و از نمود و پسمی
ابتدا مبلغ مالالباتش را از ، برد و پس از فروشآن را تحویتل گرفتته و به بازار می  ، شتتتدمی

محل عایدات نقدی حاصل از فروش قالی برداشت نموده و سپس مابقی پول قالی را پس از 
 . نمودالعمل فروش قالی به م تری پرداخت میعنوان حقیال بهر 41برداشت 

 

 
 داران با استفاده از حساب سیاقای از دفترنویسی مغازهنمونه - 7. ش

 
کنید زبان ریاضی سیاق در نوشتن حساب مالحظه می 7کل شتماره  طور که در شت همان

 . م تریان در آن دوره کاربرد عار داشت
داد و اندازی کارگاه قالی بعدی را به م تتتتری تحویل میمواد اولیه راهازاین مجتدداً  پس

 .  شدبری و بافت از نو آغاز میجریان نسیه
 

 تهیه نقشه  ♦
شتتد و در تمامی نق تته برچلو نامیده می، شتتدای که در این منالقه استتتفاده مینق تته

انواع مختلفی از قبیل های فرش داخلی و خارجی معروفیت خاص و عار داشت و دارای بازار
 . بود ...ماهی و

خوانی مالموسی یزدی باسواد بود و تعزیه. های کمیجان را رحمت کندخدا همگی رستار 
خوان اهلل هر دو تعزیهاهلل و عزتاز او دو پسر به وجود آمد که میرزا نبی. کردک ی میو نق ه
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نوز هم اهلل هاهلل پستتران میرزا نبیاهلل و عزیزذبی . ک تتیدندقالی می و رستتار بودند و نق تته
 .ک ی به عکاسی پرداختاهلل هم پس از ترک کار نق هرستم نق ته اشتغال دارند و عزت  به

اولین عکاستتی را در کمیجان به راه انداخت و خبرنگاری و نمایندگی روزنامه اطالعات را به 
راهیم درویش هم به عالوه بر آنان محمدباقر دارابی و محمدمهدی و محمداب. عهتده گرفتت  

های قالی که روی کاغذ دو نمونه از نق ه 2در شکل . اندک ی پرداختهکار رستامی و نق ته  
 .  فرماییدک یده شده را مالحظه می

 
 بافی )ابزار و ادوات(تهیه لوازم قالی ♦

 .دندبوبافی به صتتتنف نجار و آهنگر نیازمند اندازی کارگاه قالیبرای تهیه ادوات و ابزار راه
کردند و حتی در تولید ها را تولید میزیرا نجتاران داربتارهتا و زیردار و ستتتردارها و خورره   

های نازک های کوبنده و شانهدادند و آهنگرها هم شانههم سرویس می ...های کوجه وچوب
 .  کردندای فوالدی و چاقوها را تولید میتیغه
 

 اریش)نخ( و ارقچ )پود( ♦
های کالف کردن خامه، بتافی امته و اریش و ارق  برای کتارهتای قتالی    بتاز کردن نی و خت  

دیمی و ق بافی و یا پاره نمودن البسهگردان آن برای توربافی و طناببافی و نی و دستته قالی
بافی و جننه )جل( پاال  بافی و یا باز های کهنه و رشتتته کردن آن برای گلیمبریدن پارچه

بخش جمعی آن مستترتای آن و هر کاری که انجار دستتتههکردن غوزه و جدا کردن پنبه
ها هم ن ینیحتی در همین شتب . شتد ها انجار مین تینی از کارهایی بود که در شتب ، بود
   .کردندن ستند و چند سر به او کمک میخانه میباف بر سر قالی صاحبهای قالیخانم
 

 خامه )پشم( ♦
ن گوسفندان را به نزدیک استخرهای آب د در اواسن تابستاشتتن دا کستانی که گوستفند  

های آنان از هرگونه کثافت شستند تا پ میک آنان را در درون آب استتخر می بهبرده و یک
 .  کار تسهیل گردد، چینیو گردوغبار پاکیزه شود تا هنگار پ م

های در خانه، شتتدهها پس از چیده شتتدن تفکیکپ تتم گوستتفندان با توجه به رنگ آن 
از حالت پ تتم خار )یونگ( به ، ریستتیهای پ تتمو روستتتاییان و بعدها در کارخانهدامداران 

فروشتتتان هم این خرده، شتتتدها فروخته میفروششتتتد و به خردهحالت نی ریستتتیده می
صورت انبوه ترتیب خامه بهاینفروختند و بهشتده را به تاجران پ تم می  های خریداریخامه
 .  شدیها فروخته مآمد و به کاسبدرمی
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 چیدن پشم گوسفند -8. ش

 
کردر و هنوز هم در های غربی کار میهای مدیدی در مناطق روستتایی استان بنده مدت

ها که اینک با وانت اجنا  موردنیاز مردر فروشان و چرچیمناطق روستایی کرمان اه خرده
بانوان روستایی خریداری و های ریسیده شده را از ار که پ مدیده، رسانندرا به روستاها می

های رشتتته شتتده پ تتمی ستته  فروشتتان هنگار خرید کالفاین خرده. نمایندآوری میجم 
ک ند انگ تت دست خود را به درون کالف رانده و مقداری از پ م آن قسمت را بیرون می 

 . ها اطمینان حاصل کندتا از سالمت و کیفیت رشته
از  شدو خامه طبیعی که از گوسفندان چیده می ها از پ تم گوستفند تولیدشده بود  خامه

شد که مقدار (( ت کیل میSÜDGÜLسفید و طوسی )سودگول )، سه نوع رنگ اصلی سیاه
 .  شدآن متناسب با نیاز هر قالی از کاسب خریداری می

 

 
 بافی با ترازوتوزین خامه و مواد قالی - 9. ش
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علی آقا عیوضتتی و ستتایر  ، هاشتتم فیاضهای موردنیاز را از حاج کستتبه کمیجان خامه

 . کردندصورت نسیه خریداری میبازاریان همدان به
 

 رنگرزی  ♦
های ساخت آلمان با برند بایر بود که ها معموالً از رنگهای مصرفی در رنگرزی خامهرنگ

ای به نار ابراهیم های فلزی چارگوش یک کیلویی که از بازار همدان و از فروشندهدر قوطی
صتتتورت مثقال و نیم ولی هنگار فروش به، شتتتدیهودی خریتداری و به کمیجان آورده می 

ابراهیم یهودی و بستتتیاری از یهودیان همدان بعد از . شتتتدمثقال و دو مثقال فروخته می
البته در . اعراب و اسرائیل و شکست اعراب از همدان به اسرائیل کوچیدند 1917های جنگ
نار قابوغئ )پوستتتت انار( و قوز ، هی هم مانند بویاخ )رونا (هتای گیا آمیزی از رنتگ رنتگ 

 .  شدقابوغئ )پوست گردو( استفاده می
 

 
 های رنگرزی شدهکالف -01. ش

 
، ای تتتیق ستتتارئ، ستتتامانی، آبی، تریاکی، زرد، ستتتبز، ها عبارت بودند از رنگ قرمزرنگ

   ....پوست گردو و انار و غیره، رونا ، سیاه، بئنوویش )بنفش(
پیچیده بود و برای اینکه بتوان آن را های درهمصتتورت کالفشتتده غالباً بههای خریداریخامه
یده را بازکرده و آماده پیچهای درهمبرای همین کالف. بتایستتتتی بتاز کنند  ، آمیزی کننتد رنتگ 

ابتدا دیگ آب را به جوش آورده و ، آمیزیبرای رنگ هاکردند و پس از خ کاندن آنشست و می
کننتده رنتگ در دیتگ ریخته و خوب مخلود    س جوهر موردنظر را همراه بتا مواد تثبیتت  ستتتپ
گذاشتند و با چوب خامه را درون محلول رنگی دیگ می، کردند و پس از چند جوش خوردنمی

 .  زدند تا حسابی زیرورو شده و رنگ را به خود جذب نمایدهم میمناسبی آن را به

http://www.beytoote.com/art/farsh/familiarize-industrial2-dyeing.html
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 در دیگرنگرزی خامه قالی  - 00. ش

 
دادند تا آن را در آب قنات شتتستتت تتو می ، آمیزی شتتدهپس از خارج نمودن خامه رنگ

های را در مقابل آفتاب پهن های اضتافی آن خارج و شتتستتته شتتود و ستتپس این خامه رنگ
 .  کردند تا خ ک و آماده مصرف گرددمی

 

 
 آفتابآمیزی شده در حال خشک شدن در مقابل نور رنگ هایخامه - 02. ش

 
 . چسب بودها بسیار دیدنی و دلهای خامههمی ه این منظره با تنوع رنگ
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 نحوه بافت و فروش  ♦
صورت قائم بر روی سیستم دار قالی ک یده شده بود با پودهای تارهای اریش )نی( که به

و لزی های فشتد و با کوبش شانه های بستیار زیبایی می های بافت تبدیل به قالیافقی و رج
باف معموالً با یک کاسب طرف حساب هر خانواده قالی. شتدند ها تحکیم میستنگین ردیف 

اش را از همان بافیشتتد و تمامی لوازر و ادوات و ابزار و وستتایل موردنیاز زندگی و قالی می
قالی  ،رسیدازاینکه قالی بافته و به اتمار میپس. نمودصتورت نسیه خریداری می دار بهمغازه
 .  دادنددار تحویل مییده و به مغازهرا بر

رفت و پس از معاینه تمار جوانب قالی و دار خود به دنبال قالی میدر این مرحلته مغتازه  
مانند آدامس یا . دادای میبه خانم بافنده هدیه، ها و کنترل ابعاد و بافت آنمالحظته اندازه 

آورد و بالفاصتتله با نبار خودش میکرد و به اشتتکالت و قالی را لوله و ستتوار ترک موتور می
شتتد و کردیم جوهری مینوک آن را خیس مینوعی قلم یا مداد کپی که وقتی با آب دهان 

با توجه  زیرا. نوشت تا گم و نامعلور ن ودبر پ ت لبه نخی و سفید قالی نار صاحبش را می
شده های عرضته قالیبین ، به کیفیت بافت و تمیزی آن و چارگوش و بدون ستره بودن قالی 

 .  شدآمد و نباید در حق کسی اجحاف میبه بازار تفاوت قیمت زیادی به وجود می
رسید و ممکن بود جم  شدن ها در انبار مغازه به سی یا چهل تخته میوقتی تعداد قالی

زمان کاالهای موجود در مغازه هم ته هم، این تعتداد قتالی یتک متاه یا کمتر طول بک تتتد    
ها و خریدن لوازر و اجنا  مغازه به و کستتتبه باید برای حمل و فروش قالی ک تتتیتده بود 

 و کردهبندی صتتورت بندیل بستتته ها را ده تا ده تا بهدر این مرحله قالی. رفتندهمدان می
، نوشتتته و ستتپس روی ستتقف اتوبو  ها را دار و تعداد قالیروی هر بندیل هم استتم مغازه

در گاراژ طرف  و همدان حمل به در فصتتل زمستتتان( بار شتتده تریلی یا تراکتور )، کامیون
 .  شدتجاری تخلیه می

 
 کاری و فروش قالی العملهای حقبنگاه ♦

 های برچلومراکز جذب قالی ♦
راحتی مورد استتتتقبال و قتالی برچلو در همدان و کرمان تتتاه یک برند جاافتاده بود و به 

تجار ، ای اداری و تجاری با اراک برقرار شتتتدهولی وقتی راباله، گرفتخریدوفروش قرار می
رو اراکی تمایلی نداشتند که یک برند رقیب جدی در برابر فرش ساروق قد علم کند و ازاین

 .  چندان روی خوش به آن ن ان ندادند
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واساله طغیان رود قاراچای بنده بارها به یاد دارر که در فصتل زمستتان که راه همدان به  
برد و های برچلو را با تراکتور به اراک می( قالیمستتیب جاوید راد جپدرر )حا، مستتدود بود

. رساندفروش میداد و بار خودش را به همدان حمل کرده در آنجا بهازآنجا کرایه مجدد می
چه لزومی به بارگیری و حمل ، کردندکه اگر تجار اراک از قالی برچلو استتتقبالی میدرحالی

 .  مجدد بود
شتتده برچلو را اه دو شتتهر بزرگی بودند که تمامی محصتتول قالی بافتههمدان و کرمان تت 

قالی برچلو در همدان معروفیت خودش را داشتتت و جذابیت آن به قدری . کردندجذب می
، کاری حاج همدانیالعملهای حقهای قالی برچلو به گاراژمحض رسیدن محمولهبود که به

ستمسارهای خریدار قالی به دفتر هجور   ...نحاج باقر تیفتیکچی و دیگرا، حاج رضتا ستیبی  
ستتمستتارهای کرمان تتاهی نیز معموالً   . کردندها را بازدید و خریداری میآوردند و قالیمی
های برچلو را خریده کاری قالیالعملهای حقطور مستقیم به بازار همدان آمده و از بنگاهبه

 .  بردندو به آن استان می
ها را به ترتیب یک دفتر یا فروشتتتگاه بزرگ داشتتتت که قالیکاری العمتل هر گتاراژ حق 

انداختند و دانه به دانه م تتخصتتات قالی توستتن میرزای دفتر در لیستتتی هم تخته میروی
، دکردنکه سمسارها )خریداران( برای خرید قالی به دفتر مراجعه میهنگامی. شدنوشته می

العمل کار بود که صتتاحب تصتتمیم و دیگر صتتاحب کاال کاری نداشتتت و این دفتردار و حق
حستتابی و تندی و کستتادی بازار و نقد و نستتیه بودن و خوشطرف مذاکره بود و با توجه به

برد و میرزا هم قیمتت فروش هر تخته فرش و نار  معتاملته را پیش می  ، بتدحستتتابی طرف 
 . کردخریدار را در لیست مربوطه وارد می

زد و تمامی اجنا  و کاالهای ازار همدان میدار گ تتتتی در بدر این فتاصتتتله هم مغازه 
با . نمودصتتورت نستتیه و در قبال ستتفته و برات خریداری میاش را از بازار بهموردنیاز مغازه

به  دارانسفر مغازه. توجه به وضعیت بازار فروش قالی و باز بودن باب صادرات آن ممکن بود
طور کامل به ها بهوقتی همه قالی همدان ممکن بود یک روز تا یک هفته هم طول بک تتد و

گرفتنتد و بتته کمیجتتان  متتانتتده از دفتر میهتتای بتتاقیلیستتتتی از قتتالی، فروش نرفتته بود 
 .  گ تندبرمی
 

 بافان های قالیبیماری ♦
خوشتتتبختانه ، شتتتدچون اغلتب دارهای قالی در بزچلو در همان اتاق ن تتتیمن برپا می 

و فاایی برخوردار بودند که سایر ساکنین منزل  هوا، بافان کمیجان از همان روشتنایی قالی
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اما در مواردی که دارهای قالی در ، داشتتتتنتد و از این نظر م تتتکتل چندانی در بین نبود  
بافان دچار م تتکالت بینایی و تنفستتی و معموالً قالی، گردیدهای تاریک و نمور برپا میاتاق

 .  شدندضعف استخوان می
 

 و دست باورهای سنگینی و سبکی پا  ♦
در بین مردر اعتقاداتی در راباله با قدر ستتنگین بودن یا ستتبک دستتت بودن برخی افراد 

و در شروع کار به دقت رعایت  این باورها در حرفه قالیبافی نیز کامال مرسور بود، وجود دارد
 شود:  ذیال توضیحاتی در این خصوص داده می. شدمی
 

 سنگینی پا  ♦
موجب طوالنی شدن زمان ، ی شروع کاری به درب منزل بیایندبعای از افراد اگر در ابتدا

، افیبگویند و در زمان شروع کار قالیشتوند و به این افراد قدر سنگین می انجار آن کار می
اگر اتفاقاٌ چنین وضتتعیتی پیش . کنند که از نیامدن او مالمئن باشتتندزمانی را انتخاب می

دند و فرستاای را به بیرون از خانه میاو پستربچه برای رف  طویلی کار و ستنگینی قدر  ، آید
آمد و احترار از او استتتتقبال ها با خوشزد و آنگ تتتت و در میآن پستتتربچته بتاید برمی  

 .  کردندمی
 

 سبکی دست ♦
دستتت برخی از افراد به ستتبکی معروف استتت و چنانچه چیزی به آدر بدهند برای آدر   

ها به دشتتت اول صتتب  برخی از ی از کاستتبمثالٌ بعاتت. خوش بیاری و خیر خواهد داشتتت
کنند طرف دستش گیرند؛ چراکه فکر میها حساسیت ن ان داده و آن را با ول  میم تتری 

دست بافی معتقد بودند که شتروع قالی باید به دست یک خانم سبک در قالی. ستبک استت  
 . انجار گیرد تا کار به زودی به آخر برسد

 
 بدنظری  ♦

 شده بودند ودانستند و مثالً اگر برای انجار کاری از خانه خارجبدنظر می برخی از افراد را
از بین راه ، کردندبرخورد می، در مستتتیر حرکتت به آن فردی که به بدنظری م تتتهور بود 
 .  کردندنظر میبرگ ته و از انجار آن کار و یا حتی رفتن به آن مسافرت صرف

دو که یکی مرد و دیگری زنی بودند به قدری  آن. در کمیجان دو نفر بسیار معروف بودند
تا . بدنظر بودند که برای همه مردر آزموده شتتده بود و صتتابون تتان به تن همه خورده بود 



 

 12 
 

جای به، کردندجایی که مردر هرگاه یکی از آن دو درباره مقصد حرکت ان از آنها سؤال می
 .  گ تندپاسی دادن از راه خود برمی

 
 لوعلل افول قالی برچ ♦

انفکاک برچلو از همدان و ، بافی برچلوترین عوامل تعالیلی هنر قالییکی از مهم -
بالید و تمایلی به حاور یک الحاق به اراک بود که خود از قبل به قالی ساروق می

االیار در بازار همدان که قالی برچلو از قدیمدرحالی. رقیب مهم تجاری نداشت
 . پای مهمی بازکرده بودشده بوده و برای خود جای شناخته

 های ن یمن با بخاری و بدون کرسی طلبی و استفاده از اتاقتجدد -
تهسیس مدار  دخترانه و اشتغال دختران به تحصیل در مدار  که ن ستن پای  -

 . دانستندخوانده میدار قالی را دون شهن یک دختر در 

اداری مردان و  تهسیس ادارات مختلف در مرکز شهرستان و اشتغال به کارهای -
 ترزنان و کسب درآمد آسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منابع و مآخذ

 محمد کمیجانی  تاریخ کمیجان -1

 محمد کمیجانی  فرهنگ کمیجان -2

  مصاحبه شفاهی با معتمدین و کسبه قدیمی کمیجان  -3
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 چلو و علل افول آنقالی بر یمقاله :2پیوست 

 

 قالی برچلوترجمه بخشی از اطالعات سایت فرش ایرانی در مورد 
Persian Rugs: Guide to Borchelu Rugs and Carpets 

 

 نگاریبخ ی به خاطر اهمیت قور. های برچلو شده بودر}من از خیلی قبل مجذوب قالی
حال تردید دارر که آن و درعین ها را جذاب یافتمآن قالیها من ها بود ولی جدای از اینآن

ار که من دیده. اندن تتدهدرستتتی شتتناختهها بهاما اغلب آن. منالقه خیلی دور از بازار باشتتد
 .  اندغیره نامیده ...بیجار و، های برچلو را به هر اسمی از قالی همدانقالی

بیش از یک دوجین افراد در این  گفتآورر که میعمو جیمی ک تتتی تتتیان را به یاد می
د تگ را تواننشتتان فقن میها تگ بنویستتند و بقیهمملکت وجود ندارد که بتوانند برای قالی

کنم؛ احستتتا  گناه و ستتترزنش وجدان هرگتاه که من به تگ یک قالی نگاه می . بخواننتد 

من  – قیمشر طراحی فرش به نار – پ آر جی فورد باالخره با استفاده از کتاب. کنممی
 . عنوان برچلو شناسایی کردراین قالی را به

اما مردمانی وجود . کنمبه یک برچلوی قزاق فکر می، شتتنورکه من نار برچلو را میوقتی

 در شمال ک ور قفقازهای برخی از آن افراد در قفقاز )کوه. شونددارند که برچلو نامیده می
ها از های آن کوهدامنه. آذربایجان و درستتت در خن مرزی آذربایجان و روستتیه قرار دارند 

. کنند( بودند و بعاتتی از آن افراد نیز نزدیک همدان زندگی می. اندجنگل پوشتتیده شتتده 
ده استتت و با قالی فراقان قالی برچلو فرش باکیفیتی استتت که با پ تتم ضتتخیمی پوشتتی   

 {.و ساروق اشتراکات زیادی دارد؟( )فراهان

  

http://www.spongobongo.com/Oriental_Rugs/Persian_Rugs/Persian_Rugs.htm
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 افول آن قالی برچلو و علل یمقاله :1پیوست 

 بافی برچلو ل موثر در افول قالیعوام
 (جاوید راد)محمد کمیجانی 

 
بافی برچلو مصاحبه مجازی با چندتن از نخبگان عاو گروه در راباله با بررسی علل افول قالی
 . آوریمو نظرات آنان را ذیالً می شدهبیزیم بزچلو و اهل محل انجار

به نظر شما چه عواملی باعث  کنم به این سؤال با دقت پاسخ دهید:خواهش می
 ؟.بافی برچلو گردیدافول قالی

 
 غالمرضا کمیجانی

 عدر توجه مسئولین به این مهم در راباله با صادرات آن  -
 در مقابل توجه و رقابت ک ورهای دیگر به این صنعت مهم  -

 
 اسکندری رضا

 دادند هزینههای ابری م که نسبت به تالشی که انجار میها به قالیبافروی آوردن قالی
کردند و تغییر نسل و حتی کمبود افراد خانوار که دور هم قالی دستمزد خود را دریافت نمی

شهر  لشاید مث، شدهایی زیباتر ارائه میبافت با نق ههای دستاما اگر این قالی. بافتندمی
 . بافت بودیمهای دستساروق و روستای جیریا صادرکننده قالی

 
 جاوید راد 

راحتی مورد استقبال و قالی برچلو در همدان و کرمان اه یک برند جاافتاده بود و به
تجار ، های اداری و تجاری با اراک برقرار شدولی وقتی راباله، گرفتخریدوفروش قرار می

رو یک برند رقیب جدی در برابر فرش ساروق قد علم کند و ازاین اراکی تمایلی نداشتند که
بنده بارها به یاد دارر که در فصل زمستان که راه . چندان روی خوش به آن ن ان ندادند
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های برچلو را با تراکتور به اراک پدرر قالی، واساله طغیان رود قاراچای مسدود بودهمدان به
. رسانداد و بار خودش را به همدان حمل و در آنجا بفروش میدبرد و ازآنجا کرایه مجدد میمی

چه لزومی به بارگیری و حمل ، کردندکه اگر تجار اراک از قالی برچلو استقبال میدرحالی
ها با اتوبو  به همدان دریکی از همین سفرهای زائد که من عامل انتقال فرش. مجدد بود

علت بازیگوشی اتوبو  را از دست دادر و نزدیک بود من دو بندیل  غفلتاٌ در مالیر به، بودر
اما وقتی با سواری به دنبال اتوبو  خودر را به گاراژ اتو سیر شی ه ، قالی را از دست بدهم

اند و منتظر صاحبش ها را پیاده کرده و بر روی چرخ گذاشتههمدان رساندر دیدر که قالی
ه ها را بها گذاشتم و به چرخچی اشاره کردر که برویم و قالیرا بر روی قالی دستم. هستند

 . بنگاه حاج باقر تیفتیکچی رساندر
 

 محمدی خواه 
شاید یک علتش تولید ارزان و فراوان . کالً بازار قالی دستبافت در ایران رو به رکود گذاشته

وقتی خریدار نباشد . ها استهای ماشینی و علت دیگرش کم شدن قدرت خرید خانوارقالی
 . رودناخواه تولید ضعیف شده و از بین میخواه
 

 جاوید راد 
بافت حق با شماست ولی این عامل اصلی نیست شاید یکی از عوامل همین گرانی قالی دست

 . اندباشد ولی عوامل دیگری هم حتماً اثرگذار بوده
 

 ابوالقاسم مرادی 
از چند سده پیش تاکنون . که بسیار ارزشمند است دوستان نظراتی را مالر  کردند

 ی اقتصاد ک ورمانهایی جدی را بر بدنهداری و دنیای آزاد آسیبهای دنیای سرمایهسیاست
نداشتیم تا همانند « دولت»وارد کرد و از سویی برخالف برخی ک ورها ما به مفهور واقعی 

 دت در پ تیبانی از تولیدات داخلیریزی کالن اقتصادی بلندمک ورهای مترقی یک برنامه
چنینی دارد که ازجمله تولیدات داری برخی معایب اینسرمایه. و بومی پرتوان بوده باشد

 . گیردبومی را هدف می
 

 قاسم جاوید راد 
 تغییر زندگی از سنتی به شهرن ینی  -1
 بافیتکاپوی درآمد مردر و عدر نیاز به درآمد قالی -4
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ا هامکان ادامه تحصیل بانوان و اشتغال آنان که بالالب  موجب تمرکز در این بخش -2
 گردید 

 زحمت زیاد آن بافی با توجه بهدرآمد اندک قالی  -2
باف عدر اشتغال آقایان در این بخش )در تبریز و جاهای دیگر آقایان عمده قالی -3

 هستند(
 شداقبال خریداران می تغییر در نق ه و طر  متناسب بازار که موجب عدرعدر -1
 بافی که کارفرما م تاق ادامه کار باشدهای قالینبود کارگاه -7
 باف پس از رواج شهرن ینیچندان مناسب مردر به قالینگاه نه -1
 

 خانیاحسان قاسم
. کنمترین دلیل این وضعیت را در م کالت فرهنگی مردر منالقه جستجو میمن مهم

داند و برای همه بافی را ن انه افت شخصیت میقالیفرهنگ غلالی که پرداختن به هنر 
ند  مه، اشخاص جامعه یک مسیر موفقیت به نار کنکور دادن و ورود به دان گاه برای دکتر

 . کندو وکیل شدن تعریف می
 

 داریوش بهادری
ترین دلیل این وضعیت م کالت فرهنگی مردر منالقه بود همان فرهنگ غلالی اینکه مهم

ی ولی موضوع اقتصاد، داند درستبافی را ن انه افت شخصیت میه هنر قالیکه پرداختن ب
دار و چقدر از قیمت فروش فرش عاید بافنده و چقدر عاید دارنده . را هم در نظر بگیرید

 . شدمی ...کننده خامه وتهمین
اتمار را زمان ، کردپ م و نق ه را هم او تهمین می، فروش بوددار متعلق به خامه در ساروق

مثال من مربود به ساروق . داددهم فروش را هم به بافنده نمیکرد و یکهم او معین می
بود که دو تا قالیچه سفارش دادر برایم ببافند و از اول تا تحویل طرف ما یک خامه فروش 

ای که گرفت همان باف فقن در مدت بافت اجنا  نسیهبود و متوجه شدر که قالی
 . دستمزدش بود

 
 خانیطیبه قاسم

ولی . کالر شما متین. دقیقاً بافت فرش برای بافندگان صرفه اقتصادی چ مگیری نداشته
متهسفانه الاقل در منالقه ما هزینه اولیه فرش نظیر خامه و سایر متعلقات و در ادامه زمان 

تری خرید سود بی شده برای بافت را هم در نظر بگیریم درنهایت فردی که قالی را میسپری
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 البته شاید دلیل من از بیان این ماللب نارضایتی. برد تا خود بافندهدر پایان از فروش قالی می
 . همی گی بافندگان فرش بود

 
 حسن شهبازی

زمانی قالی دستبافت مختص ایرانیان بود و دستمایه این مردر در ک ورهای دیگر از ارزش 
ای گونههی مسئولین مربوطه این هنر مردر بهتوجها به دلیل بیلکن بعد. زیادی برخوردار بود

بافی یهنر قال ...در اختیار سایر ک ورها قرارگرفته و ک ورهایی مثل افغانستان و پاکستان و
یکی از عوامل مهم افول و این ...را از ما ربودند و خود م غول به بافتن و صادر کردن شدند

ها( از هوش سرشار و اتباع خارجی )افغانهای این مملکت شد بافی و قیمت قالیهنر قالی
ل اند مثترین هنرهای ایرانیان را از دست ان درآوردهعینه دیدر که مهمبنده به. برخوردارند
که دائماً از ک وری به ک ور دیگر در ازآنجایی ...بافی وقالی، سازیمجسمه، پیکرتراشی

بدون اینکه مسئولین امر ، رج شدهای ما از دستمان خاخواسته یا ناخواسته هنر. سفرند
 . متوجه این موضوع شوند

 
 جاوید راد 

نده عاید بافی به بافبنده با فرمایش شما موافق نیستم خصوصاً در برچلو که تمار مناف  قالی
ه گونکنم که هی سال حاورر درصحنه تولید و تجارت فرش عرض می 13شد و به استناد می

د و شدار میبافی نصیب خانواده قالیرچلو تمامی عایدات قالیدر ب. استثماری در کار نبود
ریال بود که به  21تا  41ریال به ازای یک تخته  2311العمل حمل و فروش قالی از حق
باف را گرفت که در تمار دوران بافت اجنا  موردنیاز خانواده قالیداری تعلق میمغازه
های دفتری مغازه پدرر )حاج مبتنی بر حسابها این صحبت. نمودطورنسیه تهمین میبه

عرایض بنده بر اسا  تجربه شخصی و حاورر در . مسیب جاوید راد( است و مستند است
 . باف و کاسب در عیسی آباد و کمیجان بوده استروابن بین قالی

 
 محسن کرباسی

 توان در چند بخش عنوان کرد:علت را می
 شدن و به طب  آن تولید فرش ماشینی  صنعتی -1
های تغییر سلیقه و نحوه زندگی مردر با توجه به نوع ساختمان و نوع نیاز که فرش -4

 خوانی نداشتدستبافت با نیاز بازار هم
 بهره مالی برای بافندگانصرفه اقتصادی و وقت و زمان الزر و برداشت کم -2
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 ان دادن به این کارنبود یک سیاست کلی در ک ور جهت سروسام -2
 

 جاوید راد
چلو اعالر بافی بربررسی علل افول صنعت قالی ةاز کلیه دوستان عزیزی که درزمین، با ت کر

ی ای و توانمنددانم که این فقن یک آرزو است و یا مبتنی بر نیاز منالقهنمی، نظر کردند
هانه بار دیگر احیاء کنیم و آگایکبافی را بنده امیدوارر ما بتوانیم قالی و قالی، مردمان برچلو

را  خوبی بیکاریتواند بهکنم احیا و تروی  مجدد آن میچون تصور می، به آن جان ببخ یم
 هایاکنون در کوچههم. کن کند و درآمد مناسبی را برای مردر تهمین نمایداز منالقه ری ه

زمان در ولی هم، پیدا کردهای صنعتی تولید قالی ماشینی را توان کارگاهبیدگل کاشان می
جالب این است که کارخانه . کنندهای دستبافت زیبایی را تولید میها نیز مردر قالیخانه

 . های ماشینی م هد و سایر برندها نیز در همان بیدگل قرار داردتولید تمار فرش
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های و نحوه پخت نانطرز ساخت تنور 
 سنتی میالجرد

 محمدرضا اتابکی
 
 خوراک سنتی مردم میالجرد ♦

اغلب مواد غذایی مردر را لبنیات و ، مقتاتتتای زندگی دامداری و ک تتتاورزی منالقهبته 
امروزه . داده استت کیل می ...دوغ و، ماست، سترشتیر  ، پنیر، های لبنی چون شتیر فرآورده

مردر استتتت و برای تهمین این نیاز خانوارها از های نیز مواد لبنی جزء جدان تتتدنی ستتتفره
اند و سالمندهای روستایی راز چند گاو و چندین گوستفند داشتته  ، های بستیار دور گذشتته 

دانند که اغلب عمر طوالنی و ستالمتی و شتادابی خود را مرهون لبنیات سالم و طبیعی می  
درگذشتتته عمده . دهدمیها را ت تتکیل خوراک یا بخ تتی از هر ستته وعده غذایی روزانه آن

مواد غذایی از م تقات لبنی بوده 
است که البته شیره انگور را نباید 

ولی امروزه متهسفانه . فراموش کرد
های غذایی تغییر محستوسی  رژیم

چنان اتکایی به کرده استتتت و آن
مردر منالقه برای . لبنیات نیستتت

نهار و شار( ، خوردن غذا )صبحانه
برند کار میلفظ نان )چؤرک( را به 

کته احتماالً ن تتتان از قوت غالب  
 . بود نان بوده است

 
 تصویری از قوت غالب مردم منطقه درگذشته
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 نحوه ساخت تنور  ♦
شد خاک ر  بود که در اصالال  محلی به آن خاکی که برای ستاخت تنور استتفاده می  

بعد از اضتتافه کردن آب به خاک ر  و درستتت  . گفتند( میqızıl badamaقیزیل باداما )
( xafبه آن خاف )بافی تحکار تنور ضتتایعات خامه قالیکردن گرل در مرحله بعدی برای استت

ه کردند کبز و حتی موی سر انسان را داخل گرل قاتى کرده و لگد می و پ تم شتد  گفته می
شتتتد و مرحله بعدی یعنی چیدن تنور توستتتن معموالً این کارها توستتتن مردان انجار می

 نحوه کار. شده استنجار میهای اوستتاکاری که تبحر خاصی در تنور چینی داشتند ا خانم
دادند و از ستتال  زمین شتتروع به شتتکل می، ایصتتورت لولهبه این صتتورت بود که گرل را به

معموالً ارتفاع تنور باالی یک متر بود و بعد از . کردندای میصتتتورت دایرهچیتدن تنور بته  
له قرار شتتد و تنور داخل آن چاای حفر میهای خانه چالهخ تتک شتتدن داخل یکی از اتاق

گرفت ولی در برخی مناطق تنور داخل حیاد و روی ستتتکوی خاصتتتی قرار می. گرفتمی
کرستتتی را روی تنور قرار ، مزیتت قرار گرفتن تنور داخل خانه این بود که بعد از پخت نان 

 .  بردندداده و از گرمای آن بهره می
 

 
 لگد کردن گل برای ساخت تنور
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 ساخت تنور

 

 
 تنور پخت نان در 

 
 های سنتی میالجردنان ♦
 4تا  1متر و به ضتتتخامت ستتتانتی 21الی  43این نتان بته طول   (: GİRDƏ)گیرده  -1

ر تر از آن است که دتر و کوچکمتر استت که تقریباً شتبیه نان ستنگک ولی ضخیم   ستانتی 
 برای پختن آن از. شوداکنون پخت نمیشد ولی همسال قبل نیز پخته می 43ت  21حدود 

شتتود )علت اضتتافه کردن آب پنیر این بوده که اگر خمیر کیفیت آب پنیر نیز استتتفاده می
و در حرارت هیزر و  کردند تا نان بهتری به دست بیاید(الزر را نداشتت آب پنیر اضتافه می  

 شد و مستقیماً بابرای پخت این نان از الممن استفاده نمی. شودهیمه درون تنور پخته می
 رسد که این نان جنبه مذهبی و آئینی داشته و به نظر می. شددیواره تنور زده میدست به 

های رای  دارد ولی گیرده طعم متفاوتی با نان. شتتده استتتدر مراستتم خاصتتی پخته می
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. شتتده استتتظاهراً پخت آن در منالقه منستتوخ
ابعاد ها این نان در برای خوشتتتحتال کردن بچه 

شتتتد کته به آن کوکا  تر هم پختته می کوچتک 
(KOKAگفته می )شد  . 

 
، ای شکلنانی دایره(: LAVAŞ)ت نان الواش 4

تقریباً نازک ولی نه به نازکی لواش امروزی است 
که تقریباً قالری دو برابر آن دارد که وردنه کش 

شود و بی ترین پخت نان و مصرف خوراکی می
 . اهالی را دارد

 
 4: قرص نان کوچک تقریباً (FƏTİR) رت فتی2

شتتیرین و ترد استتت که همان نان ، برابر کلوچه
، روغن، شکر، مایه استت و آن را از آرد گندر بی
پاشتتند تهیه مرغ و کنجد که بر روی آن میتخم
کنند و برای ستتوغات ستتفر یا مراستتم عید   می

از روستتتتاهای  در برخی. شتتتودنوروز تهیه می
 .  شودیر هم پخته مینار کوال فال الیر بهمنالقه نوعی ف

 

 
 یر محلی میالجردای از فطنمونه

 
 یرشده برای پخت فطخمیر آماده
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موق  پختت نتان اگر نان به دیواره تنور نچستتتبد و داخل تنور بریزد و    (:KÜT)کوت  -2

شتتتود و اگر خمیری که داخل تنور ریخته را بته آن کوت گفته می ، داختل آتش تنور بپزد 
ید که به آن آنان ضتتتخیم نامنظمی به دستتتت میدربیتاورند و دوباره به تنور بچستتتبانند  

اگر آرد کیفیت . شدصتورت نان مصترف می  شتود که به ( گفته میKALA FƏTİRیر )کاالفال
های بزرگ به داخل صتتورت چانهخوبی نداشتتته باشتتد و با آن ن تتود نان تهیه کرد آن را به

آن را خردکرده و به کردن انداختند تا نان کوت به دست آید که بعد از خ کآتش تنور می
 .  رساندندمصرف چهارپایان می

 
ها توان خرید آرد گندر را نداشتتتتند و چون ها تمار خانوادهقدیم (:COVNƏ)جوونه  -3

گفتند پختند که به آن جوونه میهایی میاز آرد جو نتان ، تر از آرد گنتدر بود آرد جو ارزان
شتتاید به خاطر آن استتت که . مقوی بودرستتید ولی بستتیار که مزه آن به مزه نان گندر نمی

 گویند نخوردیم نان گندر دیدیم دست مردر!می
 
کردند و جای آب شتیر اضافه می (: برای تهیه اگیردک به آرد بهƏGİRDƏKاگیردک ) -1

کردند و مرغ و شتکر هم اضافه می تخم. شتد همان آب اضتافه می ، گاهی هم اگر شتیر نبود 
ن کردند و بعد از پههای کوچک تقسیم میبعد به چانه. شود گذاشتند تا تخمیرخمیر را می

 .  کردندکردن در داخل روغن سرخ می
 

 
 عکس تزئینی از تننیر اؤوئ
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 واژگان مرتبط با مقوله پخت نان در میالجرد ♦

عبارت استت از محل ستکونت افراد خانواده در زمستان    (:TƏNNİR ÖVEتَننیر اؤوئ )
 پزی یک سینیپختند و بعد از ناندر زمستان آنجا نان می. که معموالً تنوری هم در آن بود

گذاشتتتند تا از گرمای آن برای گرر فلزی بزرگ روی آن گذاشتتته و کرستتی را روی آن می
 .  شدن هم استفاده کنند

زدند به ای از حیاد خانه تنوری نصب و روی آن را سقف میدر گوشه (:EYVANایوان )
گذاشتتتند تا هم دود برود و هم خنک شتتود و در تابستتتان حالتی که دو طرف آن را باز می

 .  تر هم بودپختند که خنکجای تننیر اؤوئ در ایوان مینان را به

 . سازندرا می نوعی خاک ر  که با آن تنور (:QIZIL BADAMAقیزیل باداما )

متر در لبه پایین تنور که با یک مجرای ستتتوراخی به قالر ده ستتتانتی (:KÜLBƏکلبه )
 . تر انجار گیردای به سال  زمین راه دارد تا هواگیری برای سوختن سوخت آسانلوله

نوعی ستتوخت که از فاتتوالت حیوانی درستتت (: QALAQقاالق ) –( KƏRMƏکرمه )
این نوع سوخت را در برابر خورشید . ترین سوخت تنور استاورترین و مقکنند و مناسبمی

کنند ولی قاالق را ابتدا آورند و خ تتتک میکرمه را از کف طویله درمی. کنندخ تتتک می
 11الی  3درجایی )ستَگیردان( انبار و بعد خیس کرده و لگد کرده و به شکل بیای به قالر  

 .  آوردندمتر درمیسانتی 21الی  21متر و به طول سانتی
 

 
 . شودشده دیده میشده حیوانات درست میوی دستان مرد قاالخ که از فضوالت خشکر در این تصویر بر
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آوردند و های کوچک درمیصورت گلولهفاوالت حیوانی که به (:MUÇÇALA) موچچاال

 .  کردندبرای سوخت زمستانی خ ک می

 . صورت پودر شدهشده حیوانی بهفاوالت خ ک (:ODUNاودون )

زدند و اوقات فاتوالت گاو را موقعی که تازه است روی دیوار می بعاتی  (:AZALAآزاال )
 .  شدجا خ ک میهمان

شتتتد فاتتتوالت را در زمستتتتان موقعی که طویله پر می (:AƏGİRDANسااَگیردان )
ریختند تا در تابستتتتان هایی که معموالً در هر حیاطی بود میآوردند و آن را در چالهدرمی

 . آن را برای سوخت خ ک کنند
، (ŞORشتتور )، (QOCA BAŞĖقوجا باشتتئ )، بیانشتتیرین، (TARتار )، (VƏRƏKورک )

راحتی ( هیزر صتتتحرایی که بهYANNAXیانناخ )( و SİÇAN QULAĞĖستتیچان قوالغئ ) 
ها در ابتدای روشتن کردن آتش تنور و یا برای گرر کردن تنور کرسی  از آن. گیردآتش می
 .  شده استگفتند استفاده می( میTÖKMƏتؤکمه )به آن اصالال  که به

ها در فصل محل نگهداری سوخت نان پزی و سوخت کرسی(: ODUNNUQاودوننوق )
 . زمستان

 . آوردنازک درمیصورت الیههای خمیر را بهای که چانهوسیله (:VƏRDƏNƏوردنه )

خواستتتند رشتتته را ببرند بعد از وردنه دادن با اوخلوو موقعی که می(: OXLOVاوخلوو )
 .  کردوردنه برخالف اوخلوو خمیر را زیاد نازک نمی. کردند تا ببرندخمیر را نازک می

نانی نوعی جا. داشتندظرفی که نان را در آن نگه می (:NANNAN = NANDANناننان )
امروزه با آمدن ظروف . شتتتدبود که البته از ظروف چوبی مانند صتتتندوق هم استتتتفاده می

 . پالستیکی استفاده از این وسایل دیگر متداول نیست

های مختلف که برای ای از جنس مس در اندازهسیی نان پزی وسیله (:ƏRSİNارسین )
 .  شدبیرون آوردن نان از تنور و به هم زدن آتش تنور استفاده می

جا دستتتی نستتبتاً بلند که برای به هم زدن آتش و جابهچوب (:KÜSSÖVکوسااسااوو )
 .  شدکردن هیزر تنور استفاده می

که در کنار زنان روستایی هنگار پخت نان ظرف و آب داخل آن (:DƏSSOVدَساسوو ) 
 . چسبیدن خمیر به دست یا تنور از آن استفاده کنندگرفت تا هنگار قرار می
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پزی دود خاکستر تنور دستمالی که با آن چندین بار طی نان (:SİLƏCƏKجک )سایله 
و یا خمیر . آستتتانی جدا گرددکنند تا نان به دیواره نچستتتبد و بهرا از دیواره تنور پاک می

 . سوخته و چسبیده شده به تنور جدا شود

گستردند و ای که هنگار پخت نان لواش میسفره (:UN SURFASĖاون ساورفاساه )  
 . ریختند تا خمیر به سفره نچسبدروی آن را آرد می

موق  پخت نان آستین جداشده یک کت را که ضخیم  (:ƏL DƏSMALĖال دَسمالئ )
 . پوشیدند تا آتش تنور دست را نسوزاندهم بود می

 .  اندشدههای گرد خمیر که برای قرار گرفتن در تنور آمادهچانه (:GONNAگوننه )

ای شکل از جنس پارچه که خمیری را که ای معموالً دایرهوسیله (:LAMMƏNالممَن )
 دهند تا به تنور بچسبانندنازک درآورده شده را روی آن قرار میصورت الیهبا وردنه به

شود تا فلزی که روی اجاق گذاشته میای مثل  شتکل و  سته پایه  (:SACAQسااجاق ) 
 . قابلمه غذا روی آن قرار گیرد

 . زنند تا تخمیر شودای که به خمیرمیمایه(: ACCE XƏMİRآججئ خمیر )

 . ورآمدن و تخمیر خمیر (:ACUMAKآجوماک )

آسیاب دستی دو تیکه سنگ گرد اولی ثابت و دومی (: DƏSSAR = DƏSTARدَسسار )
که برای ریختن گندر و جو برای کندن پوستتتت و خرد کردن و  ستتتوراخی از وستتتن دارد

 . درست کردن بلغور و حتی آرد کردن به کار می رود
 

 
 دسسار 
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ای که به کمک آن خاکستتتر را از داخل وستتیله (:KÜL ÇAĞARDANکول چاغاردان )

 .  آوردندتنور درمی

زدند متر که با آن آتش هیزر تنور را به هم می 4ای به طول تقریباً وسیله (:SİXسایخ ) 
 .  رودو همچنین برای شکستن قاالخ )سوخت حیوانی( به کار می

ظرفی ستتتفتالی کته برای درستتتت کردن خمیر برای نان پختن    (:LANCUNالنجون )
 .  شداستفاده می

ن قرار داده و برای وردنه ظرفی ستتتفالی که آن را برعکس روی زمی(: LANÇAالنچاا ) 
 . شوددادن استفاده می

 

 
 النجون و النچا 

  
 سیخ کول چاغاردان
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 های روشنایی در میالجردخچه چراغتاری
 محمدرضا اتابکی

 
  سوزچراغ پی ▌

هتتایی کتته در اولتین نوع چراغ 
، میالجرد مورداستتتتفاده قرار گرفت

ها این چراغ. ستتوز بودهای پیچراغ
الکلی بود که داخل منب  چراغشبیه 

آن روغن کرچتتک و پی حیوانتتات 
 .  ریختندشده میآب
 
 

 موشیچراغ ▌

ها موشتتی بود این چراغ چراغ، هانستتل بعدی چراغ 
ود و تر بالکلی بزرگمنبعی کوچک داشتند که از چراغ

ور لذا ن. شدجای پی از نفت سفید استفاده میدر آن به
ن وتار را روشهای تیرهکردند و شببی تتری تولید می 

هتتا در بتتاالی خود بعاتتتی از این چراغ. نمودنتتدمی
ای کوچک داشتتتتند که جهت جلوگیری از شتتتی تتته

 از این. شدخاموش شتدن شعله توسن باد استفاده می 
. شتتدبافی نیز استتتفاده میها برای قالینوع چراغ شتب 

کوچک ، گفتندیها موشتتتی معلتت آنکه به این چراغ 
 .  ها بودبودن این چراغ

 

 سوزپی

 

 موشییک نمونه چراغ 
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 (DƏSTE ÇIRAQچیراق ) چراغ فانوس یا دسته ▌
در منالقته میالجرد چون بتاد زیتادی در    

ها وزد از این نوع چراغفصتتل زمستتتان می 
چراغ فانو  از همه . شدبستیار استفاده می 

 تواندراحتی نمیطرف بستتته استتت و باد به
عالوه بر آن چراغ فانو  . خاموش کندآن را 

جایی آن را آسان دارای دسته است که جابه
بته همین دلیتل بی تتتتر در کار   . کنتد می

ک تاورزی و آبیاری باغات و مزارع در شتتب  
کلی م . شد)گئجه سویئ( به کار گرفته می

هتای فانو  داشتتتت این بود که  کته چراغ 
وقتی شتتعله کوچکی داشتتت و عالوه بر آن 

 .  ردکپت میوزیاد شدن شعله کرده و به عبارتی پتشروع به کم، شدنفت آن داغ میمخزن 

 

  

 المپا گردسوز

های المپا یا های فانو  بود چراغتر از چراغها که ازنظر هیکل بزرگنستتتل بعتدی چراغ 
شتتد و برای ها حالت اعیانی داشتتت و در داخل منزل استتتفاده میاین چراغ. گردستتوز بود

 

 یک نمونه دسته چراغ
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ها ارتفاع آنتری داشتند و همهم شعله بزرگ، های گردسوزچراغ. بیرون بردن مناستب نبود 
به علت حرارت باالی . کردندرا روشتتن می 2*2راحتی یک اتاق لذا به. از زمین بی تتتر بود

که  به شکلی. شدپزی نیز استفاده میگردسوز مانند چراغ خوراک، گردستوز و داشتن فتیله 
وپز هم استفاده گرفت و عالوه بر روشتنایی از گرمای آن برای پخت ن قرار میای روی آپایه
های فانو  بود که پس از گرر شدن مخزن ها همان م کل چراغم کل این چراغ. شتد می

 .  کردندپت میشروع به پت
 

 (TORĖ ÇIRAQزنبوری( یا همان تورئ چیراق )توری )چراغچراغ ▌

به . شدها استتفاده می جای فتیله از توری در آنتوری بود که بهچراغ، هاچراغنستل آخر  
عالوه . ردکشتکلی که این تور براثر گرما ابتدا م تتعل شده و سپس شروع به نوراف انی می  

ازآنکه داخل منب  قدری پس. ای به منب  متصتتتل بودهتا از فلز بود و تلمبه بر آن منب  آن
شد( در آن )مقداری از فاای منب  برای هوا خالی در نظر گرفته میریختند نفت سفید می

را بسته و با تلمبه متصل به منب  شروع به باد 
بادی که با ف تتتار وارد منب  . کردنتد زدن می

صتتتورت گاز گردید نفت بهشتتتد باع  میمی
خارج شتتود و توری که از ستتقف چراغ آویزان 

 نور کرد و مقدارشتتروع به نوراف تتانی می، بود
قدری زیاد بود که امکان نگاه کردن مستقیم به

 . به آن نبود
ها نستتتبت به ستتتایر مزیتی کته این چراغ 

ها و نور زیاد آن، های پی تتتین داشتتتتندچراغ
همچنین مصتتترف بستتتیتتار کم نفتتت در این 

ها حستتا  اما م تتکل این چراغ. ها بودچراغ
هتتا بتته تکتتان خوردن و بودن توری این چراغ
هتتا کتته خیلی زود توری آنلمس شتتتدن بود 

چندان دور پس از های نهدر ستتتال. ریختمی
نستتتل دیگری از ، آمتدن گتاز مای  به منالقه  

روزه و ام. شد و بسیار مفید بودنیک بسته میهای توری ایجاد شد که بر روی گاز پیکچراغ
از ، شتتتودبعتد از گتاز ک تتتی منتازل در بستتتیتاری از منازل برای زمانی که برق قال  می    

  . کاررفته استها بهکنند که تور در آنهایی استفاده میوشناییر

 
 زنبوریچراغ
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 سنگی باغات میالجرد )داش قاپئ(  درهای
 محمدرضا اتابکی

 

 
انگور میالجرد بعد از گذشتتت ستتالیان طوالنی هنوز هم پابرجا و  تهای ستتنگی باغادرب

کاسته شده و دقیقاً معلور نیست های اخیر بسیار البته از تعداد این درها در سال. استتوارند 
. شودمانده نیز استتفاده چندانی نمی های باقیها آمده استت و از معدود درب چه بر ستر آن 

 11متر و پهنای آن بین ستتانتی 71ها نیز حدود ارتفاع این درها حدود یک متر و عرض آن
رب کردن دای قفلشده بوده که برمتر بوده است و سوراخی در وسن آن تعبیهسانتی 13تا 

و کلید  1( و کولورyapuşqanستیستم قفل این درها یاپوشقان ) . شتده استت  استتفاده می 

ای بر. شده استعنوان دستگیره هم استفاده میدار بوده است و از این سوراخ بهچوبی دنده
در حال حاضر . کردندسنگ صاف در باالی در استفاده میچارچوب نیز معموالً از یک تخته

ند چرخها این درها دیگر روی پاشنه خود نمیعلت فرون ستن زمین و تخریب دیوار باغ به
راحتی این درها باوجود وزن زیادی که داشتند به. اندشدهقسمتی از دیوار باغ تبدیلو به یک

های شاید یکی از دالیلی که درگذشته از این سنگ. شدندروی پاشتنه خود باز و بستته می  
شتده این بوده که وض  اقتصادی مردر در آن برهه  عنوان درب استتفاده می هخورده بتراش

جای ستاختن درهای چوبی که استحکار الزر را نداشتند و هزینه  زمانی مناستب نبوده و به 
ن عالوه بر آ. کردنداز درهای ستنگی مستحکم استفاده می ، باال و عمر کوتاهی نیز داشتتند 

 .  ری در تهمین امنیت باشندتوانستند عامل مؤثاین درها می

                                                                                                                     
 کلون - 1
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تواند اقدامی شتتایستتته به درهرصتتورت اقدار برای نگهداری و مرمت این درها اگرچه می
اما باید مردر و مسئوالن سازمان میراث فرهنگی برای حفاظت از این آثار ملی ، شتمار برود 

ان نیز ی آیندگای را به انجار رسانند تا چنین آثار بدی  تاریخی بتواند برااقدامات شتایستته  
های میالجرد را در ادامه تصتتاویری از چند نمونه داش قاپئ موجود در دیوار باغ. باقی بماند

 .  فرماییدمالحظه می
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 یسنت یمعمار
 برچلو( یها)قلعه

 یغیمعمارل خالق
 (یالرقاال یلارچو)ب

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 یبهادر وشیدار. قلعه بگلرخان ●

خان )قاساام قاال لمازیخیی / خان()قلعه قاساام یختنیفرونر یقلعاه  ●

 یاحسان قاسمخان. (یقاالس
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 قلعه بگلرخان
 1داریوش بهادری

 

 
 تاریخچه ▼

با  هاییعلت قلعهاینکمیجان مرکز برچلو و محل استتتتقرار اربابان و فوج برچلو بوده و به
وار جای را به سبب همهکه محلاصلی کمیجان لعه قدیمی و ق. کاربرد متفاوت داشتته استت  

حدود ، نامنداش به آن قلعه هنوز هم محله قلعه میبودن بتا آن و به علت وابستتتتگی اهالی 
ای در شتترق کمیجان و هکتار در باالی تپه 2ستتال پیش در زمینی به وستتعت حدود  171

ل مرحور اصغر آقا( جنوب محله قلعه فعلی توسن بگلرخان درست در جلو خانه پدرش )منز
زمانی ساخت به علت هم. های آهکی ستفید بنا شتد  ای بود با طبقات ضتخیم ستنگ  که تپه

رود از مستاعدت ستپهدار یوسف گرجی   احتمال می، آباد اراکقلعه کمیجان با قلعه ستلالان 
   .استفاده شده باشد بوده است، که مهمور ت کیل ق ون عراق عجم از طرف فتحعلی شاه

فتحعلی شتتتاه در منالقته مرکزی ایران ق تتتونی بته نتار عراق )عراق عجم( و    در زمتان  
هایی خان گرجی از شاه تقاضا نمود که فوجیوسف. خان گرجی ت کیل شدسپهداری یوسف

نظامی در مرز کزاز و فراهان مرکز قوا به  در کزاز و فراهان و برچلو ت کیل و با ساخت قالع
                                                                                                                     

وی . فرزند عبا  بهادری و نوه مرحور ابولقاسم بهادری )سرهنگ( است، 1221داریوش بهادری متولد  -1
الملک باشد که رئیس دفتر ناصرباشی )فرنیا( میالسلالنه و نتیجه میرزا مهدی خان من یهمچنین نتیجه عاصم

ی خود وی مدرک تحصیل. شدالسلالنه نیز میهمچنین پسردایی عاصمباشی من ی. السلالنه احمدشاه بودبنای
تکنیک منچستر انگلستان اخذ نموده است و در مقال  فوق را در رشته مهندسی متالورژی از دان گاه پلی

گویند: ای ان در مورد عالقه خود به برچلو چنین می. ادامه داده است MBAلیسانس تحصیالت خود را در رشته 
تاریی برچلو همان تاریی . به برچلو به علت عالقه به تاریی خانواده خود یعنی خاندان بهادری است عالقه من

 . خاندان بهادری است
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ای به نار صتتتورت قلعهستتتاختمان اولیه شتتتهر بهبه همین جهت تهستتتیس . وجود بیاورد
از این قلعه برجی به نار برج . خورشیدی به پایان رسید 1442آباد شروع و در سال ستلالان 

 . های گذشته از بین رفتمانده بود که در سالشی ه در اراک باقی
 

 

ش رمحمدخان میرپنج فرمانده فوج است و پس. تصویر فوج برچلو در مأموریت شیراز
جلوتر از همه . دهنده فوج از افسرها هستندهای تشکیلالسلطنه و برچلوییعاصم

 . کمر ایستاده استبهالملک حاکم فارس دستقوام
 
 مشخصات قلعه بگلرخان ▼

 قاب چوبی پوشش سقف، تیرها، کاررفته بود مانند آجرهامصالحی که در قلعه بگلرخان به
 ،تکه بستتیار ضتتخیم دروازه اندرونیها و درب یکاُرستتی، هاپنجره، هابریگ ، هایکی از اتاق

. دهدهای دیگری و استفاده از معماران غیربومی مین تان از حمل مصال  از همدان و یا جا 
 ت به پبهکه توسن طویله عریای که دو ردیف اسب پ ت بود قلعه شامل دو حیاد طویله

ها بوده و در ورودی آن سکویی یعی بین اسباند و کریدور وست شتده های آن بستته می آخر
در قستتمت پایین این ستتاختمان داالنی  . جدا گردیده بود، خواب مهتر داشتتتجهت شتتب

، طویلهدر ضتل  شرق و غرب این دو حیاد . نمودسترپوشتیده دو حیاد را به هم وصتل می   
ان شرودیهایی سترپوشیده تمامی عرض حیاد را گرفته بود که هر یک سکویی در و طویله
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به  یدر ورود. ها به طول هر حیاد انبار سرپوشیده وجود داشتداشتتند و در شتمال حیاد  
شتد و جلو آن ستنگ ستفید مسال  بزرگی بود که تقریباً بی تر    طویله شترقی باز می حیاد

ها در حیاد غربی توانسته بودند چاه آبی در بین سنگ. ها را پوشانیده بودطویلهسال  حیاد
 .  کنندحفر 

طویله بر روی دروازه قلعه به ستمت غرب و درست پایین سنگ مسالحی که درب حیاد 
متر باز  41متر و طول حدود  14درب قلعه به داالنی به ارتفاع حدود . قرار داشتتت، آن بود
ای وجود داشتتت که به باالی هپلبه هنگار ورود در طرف راستتت دروازه راه. شتتده استتتمی

به . رفت و در آنجا از سه سمت ایوان دو اتاق تودرتو را احاطه کرده بودنددروازه و داالن می
البته گویا این مجموعه در اصتتل شتتکل دیگری داشتتته و  . گفتنداین مجموعه ه تتتی می
 . شده بوده استتخریب و تغییر شکل داده

 

 

 تبرج شیشه در گوشه سم. فرمان یوسف خان گرجی ساخته شدآباد که بهقلعه سلطان
 . چپ باالی تصویر مشخص است

 
متر که  14متر و عرض  31فرشی به طول حدود با خارج شدن از داالن به سکویی سنگ

شتدیم که در ستمت راست چسبیده به دیوار راهی باریک با   گفتند وارد میبه آن خرند می
 رو ومتر از راه مال 4/3خرند در قستتمت جلو . رفتشتتیب به قستتمت پایین جلو خرند می 

 جوی آب ارتفاع داشت و در شمال خرند سه طبقه ساختمان بیرونی قلعه قرار داشت که در 
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طبقته اول اتاقی وجود نداشتتتت و  
هایی بوده استتت علت احتماالً ستتنگ

که ساختمان بر روی آن بناشده بوده 
ستتتاختمان رونمایی آجری . استتتت

داشتتتتته و در نمتای همکف آجر بتتا   
. به رفته بوده استتتت ستتتالحی گچی

ها که در داخل ساختمان بودند از پله
ها ها و اطراف پلهستتتنگ و کف ایوان

ساختمان در دو طرف . ستنگی بودند 
 گفتندیک ستتتالن که به آن تاالر می

سقف تاالر . شتده بود متقارن ستاخته 
بسیار بلند بود و در دو ردیف طاقچه 

بخاری و بین و در انتهتای اتتاق پیش  
سه . کاری شتده بود ها آینهشتده بود که درون قاب ها قاب گچی کار گذاشتته طاقچهفاصتله  

 های رنگیها گره چوب با شی هقستمت سردر پنجره . شتد پنجره قدی تاالر به ایوان باز می
ها از داخل اتاق ستتته طاقچه مانند که درون هریک پنجره باالی ستتتر درب این پنجره. بود

ه ب. بری بودسقف تاالر گ  و دور آن گ . های رنگی وجود داشتت ثابت گره چوب با شتی ته  
ارتفاع یک متر باالی ستقف تاالر سقف دیگری بود تا از اثر رطوبت بر سقف گ  کاری شده  

 . تاالر جلوگیری کند
 

های کوچکی هر دو اتاق پهلویی اتاق. شدهای پهلویی باز میاز داخل تاالر دو درب به اتاق
اً به ای مستقیمها پلهیک دربی به ایوان روبروی ان داشتند و از درون این ایوانبودند که هر 
در باالی . رفتای به طبقه ستتور میها پلهاز گوشتته هریک از این اتاق. رفتروی خرند می

شتتتدیم که در جلواش اتاقی به همان اندازه با دو طاقچه و ها وارد یک اتاق کوچک میپلته 
ها هر یک دربی به اتاق بزرگ مجاور با دو پنجره اتاق باالی پله .یک ارستتتی وجود داشتتتت

رفت و دربی به ها پله به باال میهایی که از آناتاق. دیدداشتتتت که منظره تا فامرین را می
 ،های دیگری بود که به علت نداشتتتن ایوانها دربی به اتاقروبروی آن درب، تاالر داشتتتند

دار شتتکل قابهای مرب ها ارتفاعی معمولی داشتتته و با چوبتر از تاالر و ستتقف آنطویل
 .  پوشانیده شده بودند

 

 پالن قلعه بگلرخان
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دربی مقابل دربی که توضی  آن داده . شکل بودندها دارای دو پنجره ستراسری درب اتاق
در مقابل در این اتاق . رفت راه داشتای به باال میشتد به اتاق دیگری که از گوشته آن پله  

ای بته خرنتد بود کته در دو طرف درب ایوان اتاق دو پنجره    ن ایوان پلته هم ایوانی و از درو
در طرف دیگر این اتاق دو اتاق تودرتو . های رنگی قرار داشتتتثابت کالف چوب با شتتی تته

وجود ، شده بودها فقن دو محل برای قرار دادن چراغ روشتتنایی تعبیهعرضتی که مابین آن 
در طبقه سور این . شدی داشت که به ایوانی باز میاتاق جلویی سه پنجره تمار قد. داشتت 
به  ایاتاق پ تتتی طبقه ستتور پنجره. هایی م تتابه طبقه پایین وجود داشتتتها نیز اتاقاتاق

ایی هدر سمت دیگر تاالر نیز متقارن همین ساختمان. حیاد طویله بادید محله قلعه داشت
ت چهار قسمت منفک از یکدیگر صورطبقه سور کالً به. وجود داشتت ، که توضتی  آن رفت 

بار طبقه از لبه پ ت. شده بوده باشدبوده که باید به دلیل کاربرد خاصی بدان شکل طراحی
برد کار. ها فلزی گیره مانند وصل بودخورده بیرون آمده بود که به آنتیرهای برشستور سر 

برای استقرار نظامیان ها خرند را هایی بوده استت که با آن این فلز برای بستتن طناب چادر 
در پایین خرند یک راه مالرو و جوی آبی با درختانی در یک ستتمت جوی و . پوشتتانیدندمی

ائل دیوار ح، گفتندها که به آن تارمه میهایی چوبی بین ستونهایی خ تتی با نرده ستتون 
ن آ ای عریض با پوشتش سنگ وجود داشت که در پایین الیه خرند پلهدر منتهی. باغچه بود

 . دروازه اندرونی قرار داشت
سانتیمتر  43متر ارتفاع سه متر و ضخامت  1/3دروازه اندرونی دو لنگه هر یک به عرض 

دروازه عمود بر داالنی باز . پرچ بودندتکته بودنتد و فاقد کلون و یا هر نوع کوبه و یا گل  یتک 
ها ستتمت راستتت پلهها چند پله به اتاقی در فرش و روبروی دربشتتد کف داالن ستتنگمی

شده ای از داالن یک دیبک تمار سنگ در کف داالن کار گذاشتهدر گوشه. گردیدمنتهی می
در  .تر بودشد که از حیاد روبرویش نیم متری بلندفرشی میداالن وارد محوطه ستنگ . بود

قستمت باالی این محوطه ایوانی ستراسری با سقفی بلند با شش ستون وجود داشت عمق   
در قستمت دو ستتون وستن بی تتر از دو ستتون کناری و در این قسمت یک ارسی      ایوان 

در دو طرف این اتاق دو اتاق بزرگ با هر . قرار داشتتت 1بزرگ در جلو اتاقی به نار قزل اتاق
ها نیم بر باالی این پنجره. وجود داشتتتت، شتتتددر و پنجره بلند که به ایوان باز می 2یک 
ای به طبقه دور و پلهدرون اتاق دوطبقه با راه. های رنگی بودچوب با شتتی تتهای کالفدایره

ها دو اتاق تودرتوی باریک که در جنتب این اتتاق  . در هر طبقته اتتاقی بزرگ قرار داشتتتت  

                                                                                                                     
 (qezel otaqقئزئل اوتاق ) - 1
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خواب و استراحت قزل اتاق در حقیقت اتاق. وجود داشت، درب ان به داخل اتاق دوطبقه بود
های تودرتو برای او و اطاق تقرار چهار همستتتربگلرخان و دو اتاق جانبی دوطبقه برای استتت

 .  اندبوده های چهار نفرندیمه
شکل قسمت میانی دارای سقف طاق. قزل اتاق کفی آجری داشتت و پنجره آن ارسی بود 

طاق کامالً متفاوت از یکدیگر در دو طرف این طاق دو نیم. طالکاری شتتدهبری آببود با گ 
کاری و سقف این قسمت های مقرنسبریطاقچه با گ  طرف راست دو ردیف. وجود داشتت 

طاقی با نقاشی بسیار زیبایی از نیم، طرف راستت طاق . ای داشتت های برجستته برینیز گ 
ها ستتقف دومی تیرریزی قزل اتاق بر باالی طاق. وبوته از مینا و یا لعاب داشتتتپرنده و گل

 .  شده داشت تا از طاق محافظت نماید
 

 

 
پله بیرونی و دو همانند در ورودی به اتاق راه گل و پرنده لعاب یا مینانقاشی 

 . پنجره طرفین آن

  
 پنجره ارسی کاریبری مقرنسگچ

 



 

 92 
 

دری به یک آشپزخانه بزرگ با ، در ستمت شترق حیاد اندرونی عالوه بر در دستت تویی    
به آن وجود داشت و ای پزی و جای دری به حیاد کوچکی که از آشتپزخانه پنجره تنور نان

و دربی آهنی در گوشتته شمال این حیاد کوچک که  1طرف اناردروازه کوچکی به بیرون به
در مقابلش بینه حمار با حوضتتی در وستتن و دربی در ستتمت راستتت بینه به حمامی با دو  

  .دیوار جنوبی حیاد و باغچه بیرونی در یک امتداد و مرز جنوبی قلعه بود. شدخزینه باز می

 
 ها در قلعه ایجاد شد تغییراتی که بعد ▼

زنه شتکل اسکان چهار . پس از فوت بگلرخان پسترش محمدخان صتاحب قلعه شتده بود   
اندرونی را مناستتب ندانستتت و اتاق ستتمت راستتت نزدیک به داالن قزل اتاق را با برداشتتتن 

برداشتتتتن دوطبقه درون آن و عقب بردن دیوار جلویی درنتیجه اضتتتافه نمودن به ایوان و 
های سته دری جلو اتاق و قرار دادن ارسی قزل اتاق جلو این اتاق و استقرار سه دری  پنجره

طرف حیاد جای ارسی قزل اتاق و ساخت اتاق در جلو قزل اتاق با سه پنجره سراسری بهبه
دار قسمتی از اندرونی را جدا شتده جلو اتاق جدید ارستی  و دربی از این اتاق به ایوان بزرگ

پس فقن انباری پ ت اتاق اصلی قزل اتاق ازاین. نمایدرده و مناسب زندگی با یک زن میک
 .  گرددمی

. رستتدالستتلالنه میخان معروف به عاصتتمپس از محمدخان قلعه به تنها فرزندش ابراهیم
شتود ولی همان استم اولیه ه تی به   ورودی قلعه تخریب گردیده و با تغییراتی ستاخته می 

ولی نه با ، گرددبازستتازی می و کندطاق وستتالی قزل اتاق ریزش می. شتتودآن اطالق می
شکل  L دیوار شرقی حیاد اندرونی و دیوار جنوبی اندرونی ساختمانی دوطبقه. اجرای طاق
هایی با ایوان در جلو گردد که طبقه همکف تماماً انباری و طبقه رویی ردیف اتاقساخته می

ها هم از شتتمال و هم جنوب به ایوان قستتمت جنوب حیاد اتاقها تا پایین حیاد و در آن
در انتهای جنوب شتترقی از زیر ستتاختمان داالنی حیاد را به محوطه جنوبی . شتتدندبازمی

های تر از اتاقهای شتتتکیلهو دارای در و پنجر 12های جدید تعتداد اتاق . کردوصتتتل می
عه محصتتتور و درختکاری و به قلعه های جنوب قلمحوطه بزرگی از زمین. تر بودندقتدیمی 

 . ای غربی با خیابانی م جر در جلو دروازه احداث گردیداضافه شد و دروازه
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سمت چپ محمدخان میرپنج و سمت راست 

 السلطنهخان عاصمپسر او ابراهیم
 السلطنهخان عاصمابراهیم

 
 

ین لذا قلعه ب ،داشتالسلالنه چون پسر بزرگش محل سکونت مستقل پس از فوت عاصتم 
وستن حیاد اندرونی دیوار ک تیدند و قسمت   . الستلالنه تقستیم شتد   دو پستر دیگر عاصتم  
به ، شتتدالستتلالنه با باغ جدید میاتاق احداث شتتده در زمان عاصتتم 11جنوبی که شتتامل 

و اندرونی قدیمی و چهار اتاق احداث شده بعدی با نیمی از حیاد  جعفرخان مرحور رستید 
 . فرنگی به مرحور سرهنگ رسیدرونی و باغچه آن و البته باغ کالهاندرونی و بی

 

  
 ابوالقاسم بهادری )سرهنگ(  جعفرخان بهادری
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 محل قلعه بر روی عکس گوگل محل قلعه بر روی نقشه کمیجان

 
 
 

 
 شمایی از قلعه
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ایل اؤنجه 25من و آتام   

 

 
 
 
 
 
 

 خان(ی فرونریختنی )قلعه قاسمقلعه 
 خان قاالسی()قاسم قاال یخیلمازی

 1احسان قاسمخانی
 

 تاآ، دیر گؤزلریمی یومماقدان؟! باخار گؤزلریم آتادیرقورخوم نه
 تاآ، ییخیلماز دایاغیم آتادیر، یاشااام چتین اولورسااا اولسااون 

 

  ...ایل کئچدی 9
 
 
 
 

 لراشخاص منب / قایناق شخص

 

 میرزا علی اکبر قاسمخانی

 ساواد: مکتبی -98یاش: 
 آباد دوغوم یئری: فضل

 یاشاییش یئری: اراک
 

 احمد قاسمخانی

 ساواد: مکتبی -98یاش: 
 آباد دوغوم یئری: فضل

 آبادیاشاییش یئری: فضل
 

 علی اصغر قاسمخانی

 ساواد: ساوادسیز -98یاش: 
 آباد دوغوم یئری: فضل

 آبادیاشاییش یئری: فضل

 

 کوکب قاسمخانی

 ساواد: ساوادسیز -98یاش: 
 آباد دوغوم یئری: فضل

 یاشاییش یئری: فضل آباد
                                                                                                                     

در شهر اراک دیده به جهان گ ود. به دلیل عالقه وافر ای ان به میراث  1217احسان قاسمخانی در سال  -1
اند هآموزی داشت، از دوران کودکی عالقه وافری به ترکی«ترکی»فرهنگی نیاکان ان و در ر   همه زبان مادری ان 

مخانی هر دو متولد روستای فال آباد برچلو و این عالقه و پژوهش کماکان در حال افزونی است. والدین آقای قاس
های این روستای زیبا هستند. ای ان همچنین از طرف بوده و از طرف پدری متعلق به خاندان بزرگ قاسمخانی

شوند. آقای مادربزرگ مادری از نوادگان مرحور شیی رضا ضیغمی از شیوخ نامی شهر کمیجان محسوب می
مقال  کارشناسی ارشد در دان گاه سراسری شیراز به تحصیالت خود ادامه  شناسی تاقاسمخانی در رشته زمین

های مرتبن به حیاله مالالعاتی خود اعم از اکت افات معدنی و گوهرشناسی، در زمینه اند و در کنار پژوهشداده
 تورکولوژی و موسیقی فولک ترک زبان، در حال پژوه گری و تهلیف مقاالت و کتبی چند هستند. 
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جزو آخرین نسلی هستند که ، ها مصتاحبه شتده است  افرادی که برای تهیه این ماللب با آنتوجه: 
ه فیلم کلی. اندآباد منالقه برچلو گذراندهفاتتلخان واق  در روستتتای کودکی خود را در قلعه قاستتم

 . اظهارات این اشخاص در اختیار نویسنده قرار دارد
 
 مقدمه ●

توجهی از خاطرات کودکی نویسنده این ماللب در منزل پدربزرگش که درست بخش قابل
همین . گذشته است، آباد بودرو به روی قلعه اجدادی خاندان قاستمخانی در روستتای فال  

و  ودهداشتتتتن خاطرات آن قلعه نمکتافی بود که به ستتتهم خود تالشتتتی برای نگاه  دلیتل 
 قالهلذا در این م. دهای گوناگون ستتاخت و زندگی در آن بنای تاریخی را بررستتی کن جنبه

تا حدودی ، مختصر به علل ساخت و قدمت این قلعه کوشتش شده است که ضمن پرداخت 
 . فراد ساکن در قلعه نیز پرداخته شودبه بررسی شراین فرهنگی حاکم بر زندگی ا

 
 علت ساخت و قدمت قلعه ●

این قلعتته را همستتتر 
ختتان بنتتا نموده قتاستتتم 
گونتته کتته آن. استتتتت

، دانگذشتگان ذکر نموده
 1قوچتتان»ای تتتان  نتتار 
ای ان . بوده است« خانم

زن بستتیار مقتدری بوده 
است که در شر  مراحل 
ستتتتاختتت قلعتته چنین 
ذکرشده است که قوچان 
خانم باالی ستتر کارگران 

ایستتتاد و بر تهیه گل می
اگر باز  .انداختداشتتت و داخل آب میم تتتی از گل برمی. نمودای نظارت میدیوار چینه

، شتتداگر باز نمی. داد که بازهم گل را لگد کنید تا آماده شتتودمی ها دستتتورشتتد به آنمی
 . گفت حاال چینه را ادامه دهیدمی

 
                                                                                                                     

 فارسی شاهمرسی( –ن در زبان ترکی به معنای قهرمان و نیرومند است )فرهنگ ترکی قوچا -1

 

 سال  311خان با عمری نزدیک به ای قلعه قاسمبقایای دیوار چینه

 شده است()تصویر از داخل باغ آقای احمد قاسمخانی تهیه
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همسر ای ان قلعه را بنا ، رود و تا از سفر برگرددخان به سفر ح  میدر یک ستال قاستم  
شش ماه رفت . انجامدوبرگ ت ای ان به مکه یک سال به طول میزمان رفتمدت. نمایدمی
 در مورد. کندساله خانم ای ان این قلعه را بنا میدر این فرصتت یک . شتش ماه برگ تت  و 

شتتود که این ستتن تقریبی با در نظر گرفتن  ستتال ذکر می 211قدمت قلعه ستتنی حدود 
 .  شودنامه خاندان قاسمخانی تخمین زده میمیانگین مدت حیات افراد حاضر در شجره

 
 ساختار قلعه ●

متر( ساخته  21متر در  31متر مرب  ) 4111ینی به مستاحت تقریبی  این قلعه که در زم
طویله و بخش ن تتیمن بوده استتت. در بخش بخش حیات مت تتکل از دو، شتتده بوده استتت

پذیر، اتاق های مستتتکونی، مهمانهایی دو طبقه اعم از ستتتاختمانن تتتیمن ستتتاختمتان 
اند. بر استتتا  ستتتخنان هخانه برای قرار دادن اجستتتار با ارزش و... بنا شتتتده بودصتتندوق 
مسکونی داشته که خاندان قاسمخانی را دور هم  شوندگان این قلعه از ابتدا ماهیتیمصاحبه

بانی در اطراف های دیدهای از م اهده برجشوندگان خاطرهمصاحبه. جم  نموده بوده استت 
پیرامون درب  خصوصاً، در اطراف قلعه« 1مَزغَل»پناه و اما به وجود چندین جان، قلعه ندارند

کننتد کته بته خوبی گویتای مد نظر قرار دادن تمهیدات حفاظتی برای     ورودی اشتتتاره می
 . محافظت نمودن از جان ساکنین قلعه است

ورودی قلعه ستتردری هاللی ، گونه که شتتخص نویستتنده از بقایای قلعه به خاطر داردآن
ار ای چوبی قروچه با نردهبه کن ین داشت که بر روی آن بالکنی م رفشتکل با دو خواجه 

نه قلعه خاشتتد و بنا بر اظهارنظر افراد مالل  اتاق مهماناتاقی که به بالکن باز می. گرفته بود
بوده استتتت و ارباب و اشتتتخاص مهم در هنگار حاتتتور در قلعه در آنجا مورد پذیرایی قرار 

ار تمار در ساختهرچه  رنگ بود که به زیباییدارای چند در و پنجره چوبی آبی، اندگرفتهمی
 .  دادای دلربا به ورودی قلعه میکاررفته بود و منظرههای رنگین بهآن شی ه

 
های مردانه و زنانه بود وارد از درب چوبی قلعته کته از جنس چوب گردو و مزین به کوبه  

درواق  اتاق . فرش شتتده بودستتنگ ستتنگشتتدیم که کف این داالن کامالً با قلوهداالنی می
طویله و بخش این داالن افراد را بته حیتاد  . پتذیرایی قلعته بر روی این داالن قرار داشتتتت  

 . نموده استن یمن قلعه هدایت می

                                                                                                                     
 . )دهخدا(. سوراخ که از آنجا تیر گ اد دهند دشمن را بی اینکه دشمن تواند دید -1
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 .خان داردقلعه قاسم ورودی های روستای اسفندان که ورودی آن شباهت زیادی بهیکی از قلعه

 

 

 

 ای از درب چوبی قلعهقطعه ▲

 پذیر قلعه استاتاق میهمان، گرددسمت چپ تصویر مالحظه می ساختمانی که در -3شکل  ▲
 .  که بر روی داالن ورودی قلعه قرار داشت و متأسفانه تخریب شد

اهلل قاسمخانی )تصویر از افراد حاضار در مقابل تصاویر به ترتیب از راست به چپ: احمد و روح  
 . داخل حیاط منزل مسکونی آقای عباس قاسمخانی تهیه شده است(
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 خان شده مشابه داالن ورودی قلعه قاسم فرشبستر سنگ

 خان در کمیجان()تصویر برگرفته از حیاط قلعه عابدین
 

 
 خان قلعه قاسم ها(بام)پشتپالن 

 خانی()طراح: جواد قاسم
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 خانتقریبی از قلعه قاسم بعدینقشه سه

 )طراح: جواد قاسمخانی( 

 
 خان به ارباب چه بوده است؟قاسمعلت واگذاری امالک  ●

بعد از مدتی از ساخت . ملک بوده است 1شعیر 32آباد دارای خان در روستای فالقاستم 
. دکننقلعه را طلب می هایشتتود و اربابان زمینای دچار م تتکل میقلعه او با اربابان منالقه

منجر به ریخته شدن خون افراد زیادی داشتن امالکش ممکن است بیند نگهکه میاو وقتی
 . گیرد که به تهران بروند و امالک خود را به ارباب آن زمان بفروشدتصمیم می، شود
خان به همراه فرد دیگری از روستای دو پسر قاسم، اندگونه که پی ینیان تعریف نمودهآن

از فروش امالک در  بعد. شوندمجاور یعنی سمقاور برای فروش ملک خود به تهران عازر می
ها م خص نیست که آن. شوندمستیر بازگ تت این افراد توستن افراد ناشتناسی ک ته می    

کند شوند و یا اینکه خود ارباب بعد از معامله افرادی را گسیل میها ک ته میتوسن راهزن
 . وردآها پرداخته بود را از چنگ ان درها را بک ند و پولی که بابت خرید امالک به آنکه آن

                                                                                                                     
شعیر  91های روستای فال آباد کل زمین. هر شعیر برابر با یک شانزدهم دانگ است )فرهنگ عمید( - 1

در روستای فال آباد هر . های این روستادانگ زمین 1دانگ از  273/2شعیر معادل است با  32بنابراین . است
 . باشدهکتار زمین معادل می 471شعیر با  32هکتار زمین دیم است که به عبارتی  3شعیر حدوداً معادل 
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 ،نامه خاندان قاسمخانی ردی از اوالد این دو نفر موجود نیستکه در شجرهبا توجه به این
نکرده بودند و یا اینکه اوالدی احتمتال فراوان این افراد در زمان ک تتتته شتتتدن ازدواج بته 

نار داشته است اما از نار پسر دیگر « خانرحیم»یکی از این دو پسر ک ته شده . اندنداشته
« اخانقآ»و « یولچوخان»های خان دو فرزند دیگر به نارقاستتم. طالعاتی در دستتت نیستتتا

 . ها از این دو پسر هستندداشته است که نسل آینده قاسمخانی
قاسم نار داشته ، رفته استخان به شمار میاخان که درواق  نوه قاستم قیکی از فرزندان آ

خان با پول ای ان محل احداث مسجد نبی پس از مرگ او برادرش. که فرزندی نداشته است
محمدحستتن »خان از نوادگان خاندان قاستتم. کندآباد را خریداری میجام  روستتتای فاتتل

علیجان »آباد بوده است و پس از او فرزندش سال کدخدای روستای فال 31به مدت « بگ
 . استسال در روستاهایی چون اکبرآباد نایب خوانین منالقه بوده  11به مدت « بگ
 
 شرایط فرهنگی حاکم بر قلعه ●

وی و پستتترانش با القاب خان و بگ ، خان زیاد بوده استتتتکه امالک قاستتتمبه دلیل این
ها نیز همگی با همچنین همسران خوانین ساکن در قلعه و فرزندان آن. اندشدهشناخته می

همسر ، «قوچان خانم»خان مثال همسر حاج قاسمعنوانبه. اندشدهپستوند خانم خالاب می 
خان همستتر نبی، «آفرین خانمنوش»خان همستتر کوچک، «ناز خانم»اخان قخان و آیولچو

« طوطی خانم»و همسر علی بگ « عاصفه سلالان خانم»خان همستر هادی ، «ممتاز خانم»
 . بوده است

ن ایکی از رستور رای  در قلعه این بوده است که وقتی بزرگی فردی را با یک لقب یا عنو 
. اندنمودهگونه خالاب میمابقی افراد نیز ای تتتان را همان، استتتتنمودهختاصتتتی یتاد می  

علیجان »فرزند بزرگش « محمدحستتن بگ»همستتر « فاطمه ستتلالان خانم»مثال عنوانبه
را با لقب « خانهادی»همستتر « عاصتتفه ستتلالان خانم »را آموخته بوده استتت که « بگ
یا . اندنمودهخالاب می« آباجی»ندان قلعه ای ان را در ادامه همه فرز. خالاب کند« آباجی»

خالاب نموده « زن داداش»را « رقیه خانم»عموی خود زن« علیجان بگ»که بته دلیل این 
 . اندگفتهمی« زن داداش»بود همه کودکان به او 

نوادگان یکی از ، ستتال قبل 11 - 71شتونده یعنی حدوداً  در زمان کودکی افراد مصتاحبه 
ز اند ااین افراد عبارت. اندخان یعنی پستترش یولچوخان ستتاکنین قلعه بوده قاستتمفرزندان 

محمدحسن بگ و محمدرحیم فرزندان ، کربالیی ذوالفقار فرزند محمود، خانواده هادی خان
 . خانکوچک
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ه که زنان ستتاکن قلعه بطوریبه. اندطورکلی اعتقاد قوی به باورهای دینی داشتتتهاهالی قلعه به
صورت خود به« امار دروی تان »زاده واق  در روستتای  خروج از قلعه مثالً برای زیارت امارهنگار 

خان چنین باوری وجود داشتتتته استتتت که فرزندان در بین خاندان قاستتتم. انتد زدهروبنتده می 
خان اعتقاد بر این به عبارتی به دلیل متدین بودن خاندان یولچو. هستتتتند 1اوجاق« خانیولچو»

 .  شودها برای دیگران دعا کنند حتماً مستجاب میکه اگر آنبوده است 
 
 حالاحترام به مزار درگذشتگان از گذشته تابه ●

هایی که از سر کنجکاوی حتماً به یکی از مکان، رفتمآباد میدر زمان کودکی که به فال
های سنگ یهاشتهودانم به چه دلیل اما خواندن ننمی. آرامستان روستا بود، زدرآن سر می

ها ها بستیار برایم جذابیت داشت و هرچه سنگ شتده بر روی آن مزار و دیدن عالئم حجاری
در حوالی محل دفن پدربزرگم . شددوچندان می متر و ناخواناتر بود این جذابیت برایقدیمی

همواره سنگ  ،(7)شکل  «محمدحستن بگ »و پدربزرگ مادرر « محمدرحیم قاستمخانی »
که به ترتیب پدربزرگ پدرر و پدربزرگر پدربزرگم « خانکوچک»و « وخانیولچ»سفید مزار 

حدوداً چهار سال پیش بود که بعد از . خواندرهای روی آن را میدیدر و نوشتته را می بودند
چراکه  .چند ستالی تصتمیم گرفتم به این آرامستان رفته و از مزار نیاکانم عکسی تهیه کنم  

ها نباشتتد! در از آن یجوری رقم بخورد که روزی اثرزدر ممکن استتت شتتراین  حد  می
راکه چ. جنبیدرها میدیدر باید زودتر از این، کمال ناامیدی و ناراحتی وقتی به آرامستتان رسیدر 

که علت را جویا شتتتدر وقتی. «کوچک خان»خبری بود و نته از مزار  « یولچو ختان »نته از مزار  
دن لودر به منظور باز کر، بارش سنگین برف در روستافهمیدر در کمتر از ده ستال پیش به علت  

های مزار آرامستان روبی نموده استت که بستیاری از ستنگ   مستیر عبور و مرور اهالی چنان برف 
 .  شده را با خود کنده و برده استجمله دو قبر اشارهآباد منقدیمی روستای فال

ها ناراحت ن را از نبود آنقبر در چیستت که نویسنده این مت اما مگر اهمیت چند ستنگ 
نامه فرد متوفی نیستتتت! قبر تنها معرفیکند؟ اهمیت آن در این استتتت که یک ستتتنگمی

های قبر چون صتتفحات یک کتاب ارزشتتمند تاریخی هستتتند که اطالعات بستتیار   ستتنگ
قبر از روی ستتنگ. آورندارزشتمندی از دوران گذشتتته را برای محققین هر دوران فراهم می 

شیوه رای  ، خن رای  در دوره دفن متوفی، ورسور تدفین مردگانه فرهنگ و آدابتوان بمی
، در زمان تولد فرد فوت شتتتده فرهنگ انتخاب نار برای فرزندان یگتذاری و بته عبتارت   نتار 

                                                                                                                     
ه و محل تبرک است که یکی از معانی این واژه زیارتگا. ای ترکی است که معانی متعددی دارداوجاق واژه - 1

 . فارسی شاهمرسی( –در این مورد این معنا مدنظر است )فرهنگ ترکی 
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 .  پی برد ...تاریخچه یک منالقه و
منالقه ، آبادبخ تی از شتتناستنامه روستتتای فاتتل  « کوچک خان»و « خانیولچو»قبر  ستنگ 

ار تنها ستتنگ مزنه. اطالعی از بین رفتتر ایران بود که در ستتایه بیرچلو و در دیدگاهی وستتی ب
روبی آباد گاهی برای برفاین دو فرد که سنگ مزار افراد بسیار زیادی در آرامستان روستای فال

 ن درشوندگادر ادامه اظهارنظر دو تن از مصتاحبه . و بعاتاً به نار توستعه و زیباستازی نابود شتد    
 .  خوانیمهای مزار را میها و سنگمورد اهمیت دادن گذشتگان به آرامستان

 گوید:آقای احمد قاسمخانی می
خان دقیقاً در کنار یکدیگر و در حاشتتتیه یولچوخان و کوچک، خانستتتنگ مزار قاستتتم

تاریی وفات به هجری قمری ، قبرآرامستتتان روستتتا قرار داشتتت و بر روی هر ستته ستتنگ  
خان و یولچو، خانیکی از کارهایی که هرستتتاله در مورد قبور قاستتتم. بود شتتتدهنوشتتتته
. ها را برطرف کنیمهای وارده به قبور آناین بود که آستتتیب، دادیمختان انجار می کوچتک 
 .  دها واردشده باشهایی که ممکن بود براثر عبور حیوانات اهلی مثل گوسفندان بر آنآسیب

 گوید:می خانم کوکب قاسمخانی نیز چنین
هنگار برداشتتت . ا بودقدر خرمن حاج حستتن آ« گعلی ب»همستتر « طوطی خانم»مزار 

گذاشتتتند و بعد از قبر را به کناری میستتنگ، پوشتتاندندها روی قبر را میخرمن که گندر
 . دانند که مبادا قبر گم شوداتمار کار مجدداً سنگ را در جای خود قرار می

 

  
و سمت چپ مزار پدربزرگم « محمدحسن بگ»سمت راست مزار پدربزرگ مادرم  - 7شکل 

 آبادفضل یدر آرامستان روستا «یخانقاسم میمحمدرح»
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ر های قبآباد که در گذشته مملو از سنگروستای فضلتصویر بخشی از آرامستان  - 8شکل 

 ها وجود ندارد!یک از آنقدیمی بود ولی امروز اثری از هیچ
 

 خانسرنوشت قلعه قاسم
بتدون تردیتد از زمتان احتداث قلعته تتا روزگتار برپایی آن تغییرات زیادی در داخل آن        

هایی به آن اضتتافه شتتده بخشهایی از آن تخریب و شتتده استتت و ممکن استتت بخشانجار
مانده بر روی ستتتقف چوبی منزل یادگارتوان به خالاطی بهبه عنوان یک مثال می. باشتتتد
هجری قمری معادل با بیست و ش م مهر  1222خان اشاره نمود که بر روی آن سال هادی
این تاریی چه . حک شتتده استتت، ستتال پیش از نگارش این مقاله 112یعنی حدود  1492

 به خوبی بیانگر زمانی، اخت این بنا و چه تاریی تغییر مجدد سقف بنا را ن ان دهدزمان ست 
 .  (9به مراتب جدیدتر از زمان ساخت قلعه است )شکل 

 

 
. خانخان واقع در قلعه خاندان قاسمخطاطی موجود بر روی سقف چوبی منزل هادی -9شکل 

، شنبه نهم ذی الحجه الحرام بر روی این قطعه از چوب چنین نوشته شده است: یوم سه
 2مطابق با توشقان ئیل 0333بیست و ششم پاهیز 

                                                                                                                     
ای توشقان ئیل به معن. ها بر اسا  حیوانات و به زبان ترکی بودگذاری سالنار، تا قبل از دوران پهلوی اول - 1

 . دووشان ایل یا سال خرگوش است
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ازآن پس. اندای ان در قلعه ساکن بوده 1231در سال « محمدحستن بگ »تا پایان مرگ 
ها خریداری االرث فرزندان ای ان را از آنسهم« عبا  قاسمخانی»یکی از ورثه به نار آقای 

اکنون نیز خانواده ای تتان هم. شتتودش عمده محوطه قلعه میتنهایی مالک بخو به کندمی
سال پیش هنوز  13تا دوره نوجوانی من یعنی حدود . ستاکن محوطه قلعه قدیمی هستتند  

دروازه اصتتتلی قلعه و اتاق مهمانخانه روی داالن آن پابرجا بود که به دالیل گوناگون همگی 
روستا به یادگار مانده است و شاید حتی در این « قلعه»امروز تنها نار محله . تخریب شتدند 

ن ای، شتتدگفته می« هاایقلعه»یا « لرلیقله»ار که به اهالی این منالقه چون دوران کودکی
سال  211ای با حدود متهسفانه باید گفت قلعه. عنوان هم کاربرد خود را از دست داده باشد

یل گوناگون دیگر وجود خارجی به دال، قدمت و با قابلیت ثبت در فهرستتتت آثار ملی ایران
در چنین شتترایالی وظیفه افرادی که به نوعی ارتباطی با ستتاختمان و فرهنگ حاکم . ندارد

زنده نگه داشتتتن یاد و خاطره آن و مدون کردن اطالعات ، اندبر این قلعه ارزشتتمند داشتتته
 . بی تر در این زمینه است

 

 
 خانقلعه قاسممانده از تنها قسمت قدیمی باقی - 01شکل 
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 دئییملریندن ی آتاسؤزلری وبورچال
 تنظیم: علیرضا صرافی

 غالمرضا کمیجانی، عبدالحسینییوسف ، مهین جاوید رادتوپالیانالر: 

 و احسان قاسمخانی

 

 ها و اصطالحات برچلوالمثلضرب
 تنظیم: علیرضا صرافی

 غالمرضا کمیجانی، یوسف عبدالحسینی، گردآورندگان: مهین جاوید راد

 و احسان قاسمخانی
 
 

  

جی ضمیمه -8  
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 مقدمه
 علیرضا صرافی

 
چهار تن از فرهیختگان کمیجان و میالجرد:  ،نامه برچلوپس از فرخوان مقاله برای ویژه

سرکار خانم مهین جاوید راد و آقایان یوسف عبدالحسینی، غالمرضا کمیجانی و احسان 
مریم قاسمخانی خانم آوری شده را از زبان مادرشان )که ای ان نیز عمده مالالب جم قاسمخانی 

مورد را گردآوری  973ات تعداد ها و اصالالحالمثلعنوان ضربتحت اند.(شنیده و ضبن نموده
بیلیمی ارسال کرده بودند. پس از تجمی  و بازبینی کلی مالحظه نموده و به دفتر موسسه ائل

المثل یا ها تکراری بوده و تعداد اندکی نیز اصوال در مقوله ضربگردید که برخی از آن
 ات روزمره دارند. گیرند و ماهیتی چون نفرین یا دعا و سوگند و تعارفاصالال  جای نمی
ها آن %1عدد یعنی در حدود  12دستی و اجتناب از تکرار مکررات جمعا لذا برای یک

 حذف شده، باقیمانده به شر  جدول زیر در یک فایل واحد گرد آمدند. 
 

المثها و اصطالحاتویرایش ضرب آمار  

هاحذفی تعداد اولیه گردآورنده  تعداد نهایی 

 17 9 91 جاوید راد

 413 41 213 قاسمخانی

 214 21 222 عبدالحسینی

 411 42 421 کمیجانی

 221 24 ۳۱9 جمع

 
شده مفیدتر است، کنندگان استفاده از یک فایل بزرگ و مرتببا توجه به اینکه برای مراجعه

ها و اصالالحات بر اسا  حروف الفبا مرتب شده و در پایان المثللذا کلیه این ضرب
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توضیحات هر یک، نار گردآورنده داخل پارانتز آورده شد. در واق  این فایل به صورت مجازی 
 به صورت یک کار م ترک گروهی درآمده است.  

 ضمنا الزر است توجه خوانندگان را به نکات زیر جلب نمایم:

که عموما توسن خود گردآورندگان نوشته  در پاورقی برخی توضیحات اضافه شده -1
و لذا از ذکر مجدد نار آنها در پاورقی خودداری گ ته،  اما مواردی نیز  اندشده

اند. در چنین مواردی در انتهای توضی  بودند که توسن هیئت تحریریه اضافه شده
 ( نوشته شده است.  (T. Hو یا   ه.(به اختصار به صورت  )ت.  نار هئیت تحریریه

 واریانت بودند، این  موارد نیز:ها دارای یک یا چند المثلبرخی از ضرب -4

اند که این موارد با قید )باشقا یا در ادامه اولین واریانت )از نظر ترتیبی( اضافه شده -الف
 اند. واریانت( م خص گردیده

اند. که با عبارات: )هم ده باخ:( و  )و ویا به مورد نظیر در صفحات بعد ارجاع داده شده -ب
 اند.باخ:( م خص شده

 

 چالی آتاسؤزلری و دئییملریندن بور 
 ،مهین جاوید رادیوسف عبدالحسینی،توپالیانالر: 

 غالمرضا کمیجانی و احسان قاسمخانی
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ه ـضمیم  

 

  آ
  آت آلماموش اوخورون باغلی

تلستتیک بیر ای تتی ستتونوجا چاتدیران بیر آداما دئییلیر، فا: استتب را نخریده آخورش را   
 )ا. قاسمخانی(بندد. کنایه از شروع یک کار بدون تدارک دیدن مقدمات آن. می
کنایه از انجار کاری بدون فراهم نمودن فا.  آت آلماموش اوخور سالورای؟ باشتقا واریانت:  

 )غ. کمیجانی(  .مقدمات آن

  سئ بیلر، اوشاق دیلینئ آناسئهآت قیلیغین ای
    )ی. عبدالحسینی(داند. زبان کودک را مادرش. قلق اسب را صاحبش میفا.  

  آت کیمیینئ؟ میننیی، دون کیمیینئ؟ گیرنیی
استب مال کستی است که سوارشه، کت مال کسی است که آن را پوشیده. هر دارایی   فا.  

 )غ. کمیجانی(   .کنداستفاده میمتعلق به کسی است که از آن 

  آت یئرینه اششک باغالماق
دگرستیز و اوجوز بیر شتئیی، دگرلی بیر شئیین یئرینه اوتوردماق. مثالً آروادی اؤلن بیر    

لی بیر آرواد آلسا، اونا بئله کی تی قاباقکی آروادیندان ستونرا هر باخیمدان آشتاغی سویه   
ا. )ایه از چیز خوب را با چیز بد جایگزین نمودن. جای استب االغ بستن. کن دئییلیر، فا: به
  قاسمخانی(

  آتادان قاالن سئیزان اوغالن گؤزونه ارگئ گلر
 )غ. کمیجانی(  .ها و میراث خود را ندانستنکنایه از قدر داشتهفا.  

  آتماز دانوشماق -آتار 
ؤیوک نوشماق بآتماز دا -ستیز دانی ماق }بو یاشدا بیر کی یه آتار  یئرستیز و دوشتونجه   

  )ا. قاسمخانی(عیب سایوالر{، فا: نابجا سخن گفتن، بدون تفکر حرف زدن. 

  ن قووزاددئقیچچی آتئ آپاروردوالر نال ووراالر، قارونچا دا
  )ی. عبدالحسینی(بردند نعل بزنند، مورچه هم پاشو بلند کرده بود. اسب را میفا.  

  یا خاصیتینآتئ آت یانوننا باغالسای یا خویون گؤتورر 
 )غ. کمیجانی(  .ها بر یکدیگرتهثیر انسانفا.  
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هضمیمـ  

  آتئ ساتوب، کؤششک آلوب
دگرستیز و اوجوز بیر شتئیی، دگرلی بیر شئیین یئرینه اوتوردماق. مثالً آروادی اؤلن بیر    

لی بیر آرواد آلسا، اونا بئله کی تی قاباقکی آروادیندان ستونرا هر باخیمدان آشتاغی سویه   
جایش استتتتر خریده. جنس خوب را داده و جنس بد را استتتب را فروخته به دئییلیر، فا:

  )ا. قاسمخانی(گرفته. به این مفهور که کاله سرش رفته. 

  لییننه اَششک ده قئچچین قووزادارآتئ نعل
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از دخالت و ابراز وجود فردی در کاری که به او ربالی نداردفا.  

  اولمازآج آدامیی ایمانئ 
  )ی. عبدالحسینی(آدر گرسنه دین و ایمان ندارد. فا.  

  دارئ گؤرر 1آج تویوق دیشده
  )ا. قاسمخانی(دانه. لپ خورد گه دانهدانه، گهی لپفا: شتر در خواب بیند پنبه 

  آج یات آجار یات
  )ا. قاسمخانی(فا: گرسنه بخواب اما تندرست و پرتوان بخواب.  

  واجودو، گؤزدن دوشن باجودودور و آججئ
  )ی. عبدالحسینی(تحمل. خواهر تلی است و غیرقابلفا.  

  مَلر چکی -آجوننان مَلر
  )ی. عبدالحسینی(کند. فا: از زور گرسنگی مثل گوسفند ب  ب  می 

  آجئ ایشلتمه، توخئ ترپتمه!
 )غ. کمیجانی(  .موق  کار ک یدن از یک شخصکنایه از بیفا.  

  اوزه )آچوق قاپییا( گلیلر، آچوق سوفرایا یوخ!آچوق 
  )ی. عبدالحسینی( .آیند، نه سفرة باز!به روی باز و در باز میفا.  

  آخسور چکمک-آخسور 
، آخسور چکیرر{ -یَی منه بیر قولئیلیک سویوخ ووروب آخسوردالبادال آسقیرماق }دی 

  )ا. قاسمخانی(های متوالی کردن. فا: عالسه
 

                                                                                                                     
 دیش: دوش، یوخو )ت. هت.( - 1
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  خسیا گئدمکآ-آخسیا 
گئتدرکن آیتاقالری چکمتک }قون تتتوموز اوغلونتا اورگیم یتانی، یول گئدننه اَیخلرینئ       

  )ا. قاسمخانی(لنگان راه رفتن. چکی{، فا: لنگان

  آد چاغاردماق
  )ی. عبدالحسینی(فا: به شهرت رسیدن.  

  آدام اوشاغئ ایت اولسون، اؤویی کوچوک اوغلئ اولماسون
لرینین چوخ اولمتاغینتا اشتتتاره ائتدیر، فتا: اشتتتاره به     ائوین کوچوک اوغولونون زحمتت  

  )ا. قاسمخانی(های فرزند کوچک خانواده دارد. زحمت

  آدام ایچینه چیخمک
  )ا. قاسمخانی(فا: با غیر معاشرت کردن.  

  آدام قشنگ آروادیی قور... اغئ اوال، پیس آروادیی ارئ اولمیا
که ستختی ک یدن تو ر با شیرینی در انجار کاری بهتر از وقت گذاشتن  ینکنایه از افا.  

 )غ. کمیجانی( ای به آن نداری. بر روی کاری است که عالقه

دئ / آدام وار کئ حئیوان اونناان یاخچودئ / آدام  آدام وار کئ آدامالریی نقشاای
  4سَی یاخچودئ/ آدام دا وار دیننیرمه 1وار کئ دیننرننه جان سئیلر

 )غ. کمیجانی( باشد، نهفته هنرش و عیب باشد نگفته سخن مرد فا. تا

  آدامیی آال قارغادان آالجگئ اولسون
 )غ. کمیجانی(  .خوردحساب یک روز باالخره به درد میآدر ک فا.  

  آرا کؤک اولماق
فا: صتتمیمیت  ،نین یاخ تتی اولماغینا اشتتاره ائدیر }آتامیینان آرار چوخ کؤکدئ{راباله 

  سمخانی()ا. قاکند. یک راباله را بیان می

                                                                                                                     
 ه.( )ت.سئیلر: سؤیلر  - 1
یچینده المثل اوالراق خلق انین بیر بندی ضربگؤرونور بورادا عاشیق عبا  توفارقانلییا منسوب اوستادنامه - 2

 : سینده دئییلیرسؤیلنیر. عاشیق عباسین بو اوستادنامه

 دیناخ ی آدامالرین کی وار آدار

 یاخ یدی اوندان ائ  ک کی وار آدار

 یاخ یدی  سنیرمهدیند کی وار آدار

 ه.( )ت.بگنمز.  انسانی هئ  دیندیرنده

https://komijan.wordpress.com/2016/07/28/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%da%a9-%d8%af%db%8c/
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هضمیمـ  

  آرادان چیخماق
قتاچمتاق }گؤردور قالستتتار چوخا باخار یاواش آرادان چیخدیم{؛ }دایور اوغالنالرئ دا    

از آب  -4بته چاک زدن، فرار کردن، رشتتتدکردن؛   -1دلیر{، فتا:  یتاخچئ آرادان چیمته  
  )ا. قاسمخانی(درآمدن. 

  2وبان آروادئآرادان چیخن چ
  )ی. عبدالحسینی( هرکه جاخالی کرد زن چوپونه.  

  آراموز قاتوشدئ
  )ا. قاسمخانی(قال  راباله کردیم، رفاقتمان به هم خورد.  

  دا درمزآرپا اکن، بوغ
کند )معادل از مکافات عمل غافل م و، گندر از ر درو نمیکستی که جو کاشته، گند فا.  

  )ی. عبدالحسینی(گندر بروید، جو ز جو(. 

  آرپا اونئ
آرپا  دئآدامین اورگینه یاپی تمایان و ستویوق طبعلی بیر شخص }قارداشور اوغلئ ائله   

  )ا. قاسمخانی(های تو دل نرو و نچسب. اونئ!{، فا: آرد جو. کنایه از انسان

  آرپانیی یوخاسئ کننئ دولدورار، بوغدانیی یوخاسئ سَققل یوننورار؟
کند و کندو زند و ستتتنبل زیادی تولید مییعنی اگر جو را تُنک بکاریم شتتتاخه میفتا.   

کند. پس تنک کاری جو خوب است. ولی اگر گندر را تنک بکاریم خوب )کننئ( را پر می
 )غ. کمیجانی(  تی باید ریش خود را بکند. کند و از ناراحنیست و ک اورز را بدبخت می

  آرخا اولماق
  )ا. قاسمخانی(}قارداش گرک قارداشا آرخا اولسون{، فا: پ تیبانی کردن.  اولماقبیرینه دایاق  

  آرخایا اولماق

  )ا. قاسمخانی(}بو کؤینگ دار اولوب دا آرخما اولمی{، فا: سایز بودن، اندازه بودن یک لبا .  

  گیرمکآرخایا 
  )ا. قاسمخانی(}جاکتییئ گیر آرخایا هاوا سویوق اولوب{، فا: به تن کردن.  

                                                                                                                     
ای برای زورآزمایی و بدین ترتیب بود که در دوران کودکی هنگامی که چند نفر کنار هم ن سته شیوه -1

ها برای خود جا باز کند که با مقاومت روبرو کرد با توسل به زور در میان آنواردی تالش میبودند، گاهی تازه
زد: آرادان چیخن چوبان آروادئ! باشنیدن این اخالار مقاومت شدیدتر در این هنگار یکی فریاد میشد. می
 تر.شد و شور بازی بی تر و شیرینمی

file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23آتا!%23REF!
file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23آتا!%23REF!
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  آردئ گلمز
  )ی. عبدالحسینی(شود، تهش در نمیاد. پایان است، تمار نمیفا: بی 

  آرواددور و موراددور، جانوم دیلیم آرواددور
آنکه مراد استت، جان من، قلب من، زن من استت. کنایه از این است که مردان وقتی   فا.  

  )ی. عبدالحسینی(دارند. کنند زنان ان را بی تر ازخواهران ان دوست میازدواج می

  آز یئ، همیشه یئ
  )ی. عبدالحسینی(کم بخور، همی ه بخور. فا.  

 آسولئ قالماق  
  )ی. عبدالحسینی(بالتکلیف ماندن.  

  آششاغودا اوتورمی، یوخارودا یئرئ یوخ
نی ین و کیملیگیلری ایستتتتهاؤز یئتنگینتدن و وارلیغیندان داها یوخاری اجتماعی رتبه  

ماعی رود که جایگاه اجتدوزگون تانیمیان بیر انستانا دئییلیر، فا: در مورد کسی به کار می 
  )ا. قاسمخانی(کند. خود را درک نمی

  آششوغون اوغوللویوب
 )غ. کمیجانی(  .قاپ و دزدیدهفا.  

 سوز اولماز  آغا کئ قولسور اولماز، قول کئ خطاسوز اولماز، آغا دا کرم
 )غ. کمیجانی(  .ن انه ظرافت و باهوشی نوکر درگرفتن عفو از اربابفا.  

  جئک باش اگرآغاج بار گتیردیک
  عبدالحسینی()ی. شود. درختی که بارش بی تر باشد بی تر خم میفا.  

  نن اوالرآغاجیی قورتئ اوزون
  )ا. قاسمخانی( .فا: کرر از خود درخته 

  ن باشا سققیز سالمازالرآغریمایا
کند دستمال چستبانند )معادل ستری که درد نمی  کند، ستقز نمی ستری که درد نمی فا.  

  )ی. عبدالحسینی(بندد(. نمی
 یاپوشدورمازالر ساققیز باشا ساغهم ده باخ:  
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 آغزیا مالوک اول!  
)ی. فا: مواظب حرف زدنت باش، صتتتاحب و مالک زبان خودت باش، حرف دهنتو بفهم!.  

  عبدالحسینی(

  سئ تیکه گؤتئآغزیی اندازه
  )ر. جاوید راد(اندازه برداشتن. لقمه بهفا.  

  نن چیخنئ دیمکآغزئ دیبین
 –ستتی }اوغالن هئ  بؤیوک ستتیزلیغین و ستتؤگوش وئرمگین ان شتتدتلی درجهستتایغی 

آیتتد : هرچتته از دهتتان برمیفتا  ،نن گلنئ منئ دیتتدئ!{. ! آغزئ دیبین1کوچوک آینتتامی
  ()ا. قاسمخانیگفتن. 

  آغالمیانا امجک یوخ
  )ا. قاسمخانی(مین حقینه چاتماز، فا: تا نگرید طفل کی نوشد لبن؟. نی ایستهحقی 

  آغلیانیی بیر دردئ وار، گولنیی مین دردئ
انگیزتر ه غماز گری فا: خنده تلی منبیرینین ظاهرینه باخاندا بیلینمز گؤنلونده نه کئچیر،  

  )ا. قاسمخانی( .است

  آغوزونا قوووت آلوب
  )ی. عبدالحسینی(قاوت تو دهانش گرفته. فا.  

 آفتافا گ.. ئ گؤرمز، گؤرنده قور و قور ائلر  
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از انسان ندیدبدیدفا.  

 هایفا: کنایه از انستتتان ین گ..ت، گؤرننه قور و قور ائلر،آفتافا گؤرمیباشتتتقا واریانت: 
  )ا. قاسمخانی(ندیدبدید. 

  دئوئر ایککئ اؤویی آبادانلوغئ -آل 
 )غ. کمیجانی(  .شودبده بستان باع  آبادانی دو خانه میفا.  

  آل قاپیینا، سات قاپیینا
دیر، فا: ترجی  دادوستد با دوست و مک داها یئیوئر ائله –تانی تالر و قوهومالر ایله آل   

  )ا. قاسمخانی(همسایه. 
 

                                                                                                                     
 ه.( )ت.آینامی: آنالمیر  - 1

file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23RANGE!%23REF!
https://yaahagh.com/unknown/349
https://yaahagh.com/unknown/349


 

 119 
 

ه ـضمیم  

  سه ده سیندیریرآل قیلیجیی باتمانون، کسمه
)غ. بتایتد حد باالی کاری را در نظر گرفت تا کمتر از آن یقیناً نصتتتیب آدر شتتتود.   فتا.   

 کمیجانی( 

  آالن بیزاردو، آلمیان انتظار
بیزار است، آنکه نگرفته در انتظار )کسی که ازدواج کرده زیر بار مسئولیت آنکه گرفته فا.  

کستتی که هنوز ازدواج نکرده، به دلیل از ازدواج بیزار شتتده، آن ،از بس به او ف تتار آمده
  )ی. عبدالحسینی(تجربگی در انتظار ازدواج است. بی

  آلاله اوقاتیی وئرسین
ایش گؤرن آداما یورولمیاسیز دئمک کیمین ای لنیر، فا: عبارتی است که به فرد در حال  

  )ا. قاسمخانی(شود. عنوان عرض خسته نباشید گفته میانجار کار به

  آللئ اوجا، بختئ اوجا
 )غ. کمیجانی(   .هرکسی پی انی بلندی دارد بخت بلندی داردفا.  

  آللئ آچوقدو
  نی()ی. عبدالحسی .بلند است(شانس است )مترادف پی انیست، خوشاش باز اپی انیفا.  

  آناسونا باخ قیزین آل، قیراغونا باخ بئزین آل
هنگار خرید پارچه حاشتتیه آن را بررستتی کن تا از میزان مرغوبیت آن مالل  شتتوی و فا. 

  )ی. عبتتدالحستتتینی(هنگتتار انتختتاب همستتتر در احواالت متتادر عرو  تحقیق کن.  
 آل بئزین باخ قئراغونا آل قئزین باخ سینه ننه :هم ده باخ

 لر چایدان چئخیب آی آیدان چئخیب قورباغه
  )ر. جاوید راد(گویند. شود میها غایب بودن دیده میکه کسی بعد از مدتوقتیفا.  

  ییللر، با هم س...یللرآیرئ یی
 )غ. کمیجانی(   .باهم هستندهایی که در ظاهر باهم نیستند اما در باطن کنایه از آدرفا.  
 
 
 
 
 

https://komijan.wordpress.com/2016/07/28/%d8%a2%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a6%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86/


 

 141 
 

هضمیمـ  

 ا
  اَششگیم اؤلمه، توربایئ تیکرم

 )غ. کمیجانی(  .نوشدارو بعد از مرگ سهرابفا.  

  اَششگیی اؤلمگئ آرپادان اولسون
االغ  وقتگویند یعنی جو هی کنند میاین را وقتی که بخواهند کسی را از کاری من  فا.  

 )غ. کمیجانی(  ک د. را نمی

  داش... نان تانومازالراَششگئ 
 )غ. کمیجانی(   .اششناسند نه از قیافهآدر را از کارش میفا.  

  نن سو دامجولالمازاَلین
  )ی. عبدالحسینی(چکد )بسیار خسیس است(. آب از دستش نمیفا.  

  انقیر چکمک -اَنقیر
ون ئ اوغلئ }قسی مهسی و یا بیر انسانین سئویلمز سس ائلهمهائ ئگین ممتد سس ائله 

  ی()ا. قاسمخان .ده ائله  نقیر  نقیر چکی؛ یوخونئ بیزه حرار ائلییب!{یارئ گئجه کوچه

  قابوم داغولورئ، باشومونان گئدیرم بؤرکومینن گئدیرم اَیقاَیغیم
 )غ. کمیجانی(  .هر کاری کنم به ضررمهفا.  

  آدامئ ساتون آلوب 1سیاِئله
  )ی. عبدالحسینی( .انگار آدر را پول داده خریده. مترادف انگار غالر زرخریدشم!فا.  

  4اتیم اتیمئ یییی
{، فا: اتیم اتیمئ ییییردئ نهچوخ اضتتالرابیم وار }دونئی گئجه قارانقولوقدا گئدیب قَیید 
  )ا. قاسمخانی(شوره دارر. شدت دلبه

  اتیی اووجیینا اولماق
فا:  اتیم اوجومنایدئ{، نهچوخ اضالرابلی اولماق }دونئی گئجه قارانقولوقدا گئدیب قَیید 

  . قاسمخانی()ادرنهایت استر  و اضالراب بودن. 

                                                                                                                     
 ه.( )ت.ائله سَی: ائله سان، ائله بیل، فا. انگار  1-
 دیمک دئییلیردا عموماً یئمک یئرینه ییمک و دئمک یئرینه بورچالی 2-
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  اتئ اوزدن کسمک
تیکانلی و آجی دانی تتتماق }عمیم ائله اتئ اوزدن کستتتن آدامنئ کئ بعاتتتاً آدار قاالر  

  )ا. قاسمخانی(گویی کردن. سینه نمه دییه؟!{، فا: تلی و گزنده حرف زدن، رکبیله

  اتئ اینجیمک
   مخانی()ا. قاسیه گؤره قووزانان آغری، فا: کوفته شدن. لرینده بیر ضربهبدنین عاالنی قسمت 

  اتئ تؤکولمک
لره بیر نوع بیولوژیک یانیتالماسی }دیرناقالرییئ دمیر انسانین دی قاری دا اوالن محرک 

  )ا. قاسمخانی(فا: چندش شدن.  ،قاپییا چکمه اتیم توکولی{

  اتئ اوچماق
اتیم اوچی{، فا:  1ایستتئ گئتمه قاپیآلالی کوله چهارشتتنبه گئجه چوخ قورخماق }ستتن 

  )ا. قاسمخانی(لرزد. گوشت تنش می

  سین کسمزارره اؤز دسته
 )غ. کمیجانی(  .برهچاقو دسته خودشو نمیفا.  

  حکمت اولماز،علت اولماز، گیران بیارزان بی
  راد()ر. جاوید  .حکمت نیستعلت و گران بیارزان بیفا.  

  ارگئ اوتوراک، دوز گه دانوشاک
  سینی()ی. عبدالح .گویی در هر موقعیتی(ک  ب ینیم، راست صحبت کنیم )اظهار صداقت و راستفا.  

  )ر. جاوید راد(ک  بن ین و راست بگو. فا.  ،ارگئ اوتئ دوز دی :باشقا واریانت

  دن سوروشاریک قوشونیی سیدلیگین کور پشه
ویند که گزمانی که بگویند فالنی آدر خیلی خوبی است ولی درواق  چنین نباشد، میفا.  

 )غ. کمیجانی( خوب بودن یا نبودن او را از فالنی بپر  که به او ظلم کرده. 
 دن سوروشقالالن قوشیی سیدلیگینئ کور پشههم ده باخ: 

 اششکلرئ نردیوانا چاغاردما
لرئ می تَی اش ک ین ای ته اشتاره ائلیر }آنا چوخ یورولموشتار! نمه ائله   بیر چتین و اوال بیلمه 

   )ا. قاسمخانی(فا: کنایه از انجار یک کار سخت و غیرممکن.  ،چاغاردموشای؟!{نردیوانا 

  اششگه گوجئ چاتمی جوللون تاپلی
                                                                                                                     

 .معناسیندا ای لنیر یازیچؤل و  ،قاپئ، بورادا ائ یک -1
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ن رستته پالوگوجلو آداما گوجو چاتمایاندا مظلوما ظولم ائدنه دئیرلر، فا: زورش به خر نمی 
د و رستتگویند که زورش به مقصتتر اصتتلی یک جریان نمیداره. به کستتی میخر را برمی

  )ا. قاسمخانی(دهد. دیگران را مورد عتاب و خالاب قرار می

د رسزورش به خر نمیفا.  ،اشاشگه گوجئ چاتمی، پاالنئ دؤگی )تاپلی(  باشتقا واریانت: 
  )ی. عبدالحسینی(کوبه. پاالن را می

  اششگه میننیم بیر عئیب، اششکدن اننیم ایککئ عئیب
   )ر. جاوید راد(سوار االغ شدر یک عیب و پیاده شدر دوتا عیب. کنایه از تکرار اشتباهات. فا.  

  ی هانئجهاصلینئ ایتیرن اصلیی تاپ، باغچادا قوش قووان کؤله
 )غ. کمیجانی(  .ری ههای بیکنایه از آدرفا.  

  اکدیگیی دررَی
سه باشینا گلر، فا: از مکافات عمل غافل م و گندر از گندر انستان یاشتایی دا هر نه ائله   

  )ا. قاسمخانی(بروید، جو ز جو. 

  اگه هوسدئ، بیردفعه بسدئ
  )ر. جاوید راد(اگر هوسه یک دفعه بسه. فا.  

  ال الئ یویار ال ده دؤنر اوزئ یویار
 )غ. کمیجانی(  .دهدمی همیاری و همکاری بین دو نفر را ن انفا.  

  ال الئ تانورئ
  )ر. جاوید راد(رود. شناسد. در معامالت به کار میدهد میدستی را که پول میدستفا.  

  ال اوزومئ اوننئ گؤرورَی، منئ دگیرمانچئ حساب ائلیری؟!
 اش نباید شماتتکنایه از اینکه فردی را به ستبب وضتعیت نامناستب ظاهری کنونی   فا.  

 )غ. کمیجانی(  .کرد

  ال صابون دگئ اوز آغاردا
  )ر. جاوید راد(صابونی نیست که رویت سفید کند. فا.  

  ال مرد اوالر، گؤز نامرد
 )غ. کمیجانی(  .چاره کار انجار کار استفا.  

دستت مرده ولی چ تم نامرد است. یعنی دست   فا.  ،ال مرددئ گؤز نامرد باشتقا واریانت: 
  )ر. جاوید راد(بیند. دهد ولی چ م فقن بزرگی و زیادی کار را میکار را انجار می
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 نننن اتک سنال من

ک{، نن ال چنن گل شکایتیینن اتک سناضتالرار دوروموندا ای لنن بیر دئییم }ال من  
  )ا. قاسمخانی(فا: دستم من و دامن تو. 

  راخماقالدن بو
دن، خیال شفا: بی ،بیرینی اؤز حالینا قویماق } سنئ آد وئریرر آلالها منئ الدن بوراخ{.  

 آند )ا. قاسمخانی(به حال خود رها کردن. 

  الدن بوراخماق
خیال شدن، وئریرر آلالها منئ الدن بوراخ{، فا: بی 1حالینا قویماق }ستنئ آد  بیرینی اؤز 

  )ا. قاسمخانی(به حال خود رها کردن. 

  الدن سالماق
، به خیال شدنبیرینی اؤز حالینا قویماق }سنئ آد وئریرر آلالها منئ الدن سال{، فا: بی 

  )ا. قاسمخانی(حال خود رها کردن. 

  اللهم بیر به بیر
  )ر. جاوید راد(اشاره به اینکه کارها را باید به ترتیب انجار داد. فا.  

  الیم اتگییه
مه اضتالرار دوروموندا ای تلنن بیر دئییم }الیم اتگیه اوشاغئ تاززا یاتودموشار، سس ائله   

  )ا. قاسمخانی(اووانار{، فا: دستم به دامنت. 

  کئ دوگونئ دیشیمه سالوم؟!الیمنه
  )ر. جاوید راد( .کنند!شود که با دندان باز نمیبا دست باز می ای کهگرهفا.  

  ینن قاچچورامینن وئرمیشم، قئچیمیالیمی
 )غ. کمیجانی(  .های بدحسابکنایه از کمک کردن به آدرفا.  

  نن دارئ دوشمزالین
  )ر. جاوید راد(ریزد. اشاره به خسیس بودن. از دستش ارزن نمیفا.  

  الیننه اولماق
یه احتیاج اولماق }بوگون ماشینیی وئر منه الیمنه{، فا: به اضتالرار دوروموندا بیر وسیله  

  )ا. قاسمخانی(چیزی نیاز داشتن. 
                                                                                                                     

 آد: آند سؤزونون قیسالمی ی، فا. سوگند - 1
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  الیی یاغلودو، چک اؤز باشیا!
ک ی؟ )اگر این کار خوبه چرا خودت عمل اگر دستت چرب است چرا بر سرِ خود نمیفا.  

  )ی. عبدالحسینی(کنی؟(. نمی

  نن گلنئ یئرده قویماالیی
  )ر. جاوید راد(آید بکن. هر کاری از دستت برمیفا.  

  اوّلئ میدان، آخورئ زیننان
شان در رفاه و آسایش بوده ولی در آخر شود که اوّل زندگیدر وصف کسانی گفته میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(برد. دستی و فقر به سر میکار در تنگ

  2خیرره خیرری ده واراو خیرته خیرتیی، بو 
  )ی. عبدالحسینی( .آن خرت و خرت این خروخر را هم داردفا.  

  نن چاغاردورنن ایالنئ دلگیناو دیل کئ اوننا وار، دیلی
  )ی. عبدالحسینی(زبان را گویند. آدر بسیار چربفا.  

  او قوشئ کئ سن توتموشای، قویروغونئ من یونموشام
  )ی. عبدالحسینی(ار. ای را که تو گرفتی، دمش را من کندهپرندهفا.  

، من چوخ بیلگیلی بیر آدامار ،سن توتان قوشیی قویروغونئ من یونموشامباشقا واریانت: 
  )ا. قاسمخانی( .سن اوخیانی من توخوموشار، فا: من خودر ختم روزگارر

  اوت تؤکمک
، آروادیی آراالرئ کؤکیدئ –بیرینه وورماق }او ار  -پیس نیت ایله خلقین آراالرینی بیر  

ن، ، فا: آتیش بیار معرکه شتتدبیرینه{ -بیلمیرَی علی نه اوت تؤکوردئ آراالرینئ وورا بیر 
  )ا. قاسمخانی(شیالنت کردن )به معنای منفی(. 

 سیننه گؤگرر اوت ریشه
  )ا. قاسمخانی( .فا: بچه مانند والدین خود خواهد شد 

                                                                                                                     
خورند، غذاشون صدای خررت بزغاله غذا می شه روزی کُرّه االغی از مادرش پرسید چرا وقتی برّه وگفته می - 1

بزغاله جو، نان خ ک و... است. برای همین صدای ختِرت برّه و  ش میگه غذایدهد؟ االغ به کرهو خورت می

میخوار.  هاگه من هم از غذای آنغذای ما کاه خ ک و علف پوسیده و... است. کرّه االغ می ده. اماو خورت می

خوریم. یک روز آن غذاها نمی در که باید خدا را شُکر کنی که ما ازگه صبرکن یه روزی ن ونت میاالغ می

بینه برّه را خوابوندن و از گلوش خون و صدای خر و خر می گه نگاه کُن! کرّه االغکنه میشو صدا میرهاالغ کتُ

 میگه دیدی؟ اون خرت و خورت این خر و خر را هم داره.  شمیاد. االغ به کرّه

https://komijan.wordpress.com/2016/08/05/%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%85%da%a9/
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ه ـضمیم  

  اوتا چکیلسه توتونئ چیخمز
سینی پالتارا دئیلیر. بیرینین یوخسوللوغونون ان شدتلی درجه 1بیر کؤهنه و شترریمیش  

گؤستترمک اوچون ای تلنیر، فا: اگر به آتش ک یده شود دودی از آن برنخواهد خواست.   
  )ا. قاسمخانی(برد. مورداشاره البسه فردی است که درنهایت فقر به سر می

  اوتا چکیلمک
ود فا: نیستتت و ناب ،بیردن یوخ اولماق }نییه من ستتندلریمئ تاپومورار؟! اوتا چکیلیب؟!{ 

  )ا. قاسمخانی(شدن. 

  دن اوتاوتدان کول عمله گلر، کول
درلر، فا: هؤنرلی و باجاریقلی بیر آتادان هؤنرستیز بیر باال عمله گلسه بو آتا سؤزون ای له  

رود که فردی شود و از خاکستر آتش. در مواردی به کار میاز آتش خاکستتر حاصتل می  
  )ا. قاسمخانی(توان و کم استعداد شود. توانمند صاحب فرزندی کم

  اوتئ کول ائلر، کولئ اوت
کند و خاکستتتر را آتش. کنایه از فردی هئ  ایش الیندن گلمز، فا: آتش را خاکستتتر می 

  )ا. قاسمخانی(آید و هنر خاصی ندارد. که کاری از دستش برنمی

  نواوتئ گیریان
  )ی. عبدالحسینی(ور است. آت ش تند و شعلهفا.  

  اوجا سا... یب باشون دیشلی
  )ی. عبدالحسینی(ی مونده(. معادل دو قورت و نیم م باقفا.  

  اوجابوی آدامیی عقلئ توپپوغوندا اوالر
بو بیر اینتانجتدیر، قتدیملر اوجابوی آدامالرین عاغلینی دایاز و کوله بوی آدامین عاغلین     

ت یک باور قدیمی اسدرین بیلرمی تلر، فا: عقل انستان قدبلند در قوزک پای او است. این  
های قدکوتاه از های قدبلند از توانمندی ذهنی کمتر و انستتتانکته اعتقتاد دارد انستتتان  

  )ا. قاسمخانی(تری برخوردار هستند. توانمندی ذهنی باال

  اوچ اورکدن بیرینئ ایستمک )سئومک(
ستتئ منه یاالن دَیئ اوچ اورکدن منئ صتتمیم قلبدن بیرینی ستتئومک }خاالمیی عالقه  

  )ا. قاسمخانی(ایستی{، فا: از ته قلب کسی را دوست داشتن. 

                                                                                                                     
1-ŞƏRRİMİŞ 
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هضمیمـ  

 اوچوم چکمک  -اوچوم
گیم قورخودان اوچور مک}اوردوالیی تیترهسویوقدان  -4ستی؛  قلبین ممتد دؤیونمه -1 

لرزش  -4تپش مداور قلب؛  -1اوچور چکی{؛ }ستتتویوقتدان اوچور اوچور چکیرر{، فا:  
  )ا. قاسمخانی(ناشی از سرما. 

  اوخوماموش مولال
مال. کسی این عبارت را در مورد هر شتئیی باشتقاالریندان یاخ ی بیلن آدار، فا: نخوانده   

که بخواهد به دیگران ن تان دهد از یک مستئله یا از مسائل گوناگون    بردخود به کار می
  )ا. قاسمخانی(بسیار سررشته و آگاهی دارد. 

  اورَگئ اووجوننا اولماق
{، گیم اووجومدایدئنه اورچوخ اضالرابلی اولماق }دونئی گئجه قارانقولوقدا گئدیب قَیید 

  )ا. قاسمخانی(اضالراب دارد.  فا: قلبش در کف دستش است. کنایه از اینکه بسیار

  اورغئ پیشیک اؤزون معلوم ائلر
 )غ. کمیجانی(  .کندچوب را که برداری گربه دزده فرار میفا.  

  اورگیم قوپی
  )ی. عبدالحسینی(خورد، حالت تهوع دارر. دلم به هم می 

  اورگیمه قان اوددوری
  )ا. قاسمخانی(کند. }اریمیی ای ه منیم اورگیمه قان اوددورماقدئ{، فا: خون به دلم می 

  اورگینه گلمک
نی کئچیرمک }اؤلولردن دانوشما اضتالرابا دوشمک، کؤنولده پیس و اضالرابلی بیر لحظه  

  )ا. قاسمخانی(اورگیمه گلی{، فا: به دل کسی بد آمدن. 

  اورگینه یاپوشماق
مه ده اورگیمیزه، بئلها گلمک }استتتکانالرئ یو ستتورا چایی توک بیله بگنمک، خوشتتون 

  )ا. قاسمخانی( .یاپوشمی{، فا: به دل چسبیدن

  اورگینه یاتماق
بگنمتک، خوشتتتونتا گلمتک }قیز یتاخچئ قیز ایتدی آما اورگیمه یاتمادئ{، فا: به دل       

  )ا. قاسمخانی(ن ستن. 
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ه ـضمیم  

  گیی دوشدئ یئرینه؟!اور
نی آچیقالمیش ستتی پیس اولستتا، خصتتوصتتاً اگر بیری قاباقدان نتیجهنتیجهبیر ای تتین  

 اولسا، بو دئییم ای لنیر، فا: حالت جا اومد؟! خیالت }از اتفاق بدی که افتاد{ راحت شد؟!
  )ا. قاسمخانی(

  اورگئ پیس اولماق
  )ا. قاسمخانی(فا: حال کسی به هم خوردن، از هوش رفتن.  

  اورگئ چاتالماق
)ا. ترک شتتتدن. فا: زهره ،ن قورخماق }بو نئجه خبر وئرمکدئ؟! اورگیم چاتالدئ!{بیرد 

  قاسمخانی(

  اوز دَیئ کلش آستودئ
دن اوالرمیش. بو نین آلتتت قیستتتمتی معموالی قتتالین دریکلش یتتا همن آیتتاق گئییمی 

ده اوزلو انستتانالرین اوزونو کلش آلتینا اوخ تتادیبالر، فا: رو که نیستتت، ستتنگ پای دئییم
  )ا. قاسمخانی(قزوینه. 

  سَی باتمان داشودو!اوز کئ دگئ ائله
  لحسینی()ی. عبدارو که نیست! انگاری سنگ ترازو هست.  

  اوزده جیجئ، دالدا قئیچئ
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از منافق بودن شخص داردفا.  

  اوزه قالماق
  )ا. قاسمخانی(فا: تو رودربایستی ماندن.  

  اوزو گؤز اولماق
  )ی. عبدالحسینی(هم وایسادن. چ م تو چ م شدن، روی 

  شاغاال نصیب اولور اوزومیی یاقچوسئ
ی. )شه(. شه )معادل سیب سرخ نصیب دست چالق میانگور مرغوب نصیب شغال میفا.  

 عبدالحسینی(
  یییَر چاققال یاخچوسونئ نیی میوه: هم ده باخ
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هضمیمـ  

   2اوزیی شرریسین!
چوخ اوزلو آدامین الیندن تنگه گلنده بو دئییم ای تتلنیر }اوغالن نئچه کره بیر ستتؤزئ   

  )ا. قاسمخانی( .فا: از رو بری هی!یللر؟ اوزیی شرریسین!{، آداما دی

  مکاوزئ چینج ائله
توستتبور ستتالداماق }اوزیی چین  ائلمه دی گؤرک نمه اولوب{، فا: چهره درزَر کردن، رو  

  )ی. عبدالحسینی(ترش کردن. 

  اوزئ دوشدئ قازا، قاز دا قویدئ نازا
   احتیاج به کمکفا: کنایه از ناز کردن یک شخصی برای کمک کردن به دیگران در موق 

  )ا. قاسمخانی(او. 

  اوزئ قویلئ یاتماق
  )ا. قاسمخانی( .فا: رو به شکم خوابیدن 

  دئاوس.... چییا جؤونه چؤرگئ بهانه
 )غ. کمیجانی(  .تراشی شخصکنایه از بهانهفا.  

  اوس... نیی، قاباغوننا، سی.... للر
  ()ی. عبدالحسینیتر بود. در مقابل آدر وقی  و پررو باید پروتر و وقی فا. به این معنا که  

  سَی، دئیرلر گ...تو یوخدواوس... یی قاباغوننا سا... مه
در برابر کستتتی که وقی  استتتت اگر وقاحت بی تتتتری به خرج ندهی  فا. به این معنا که  

  )ی. عبدالحسینی(گویند غیرت ندارد. می

  اوستومئ اوننئ گوررَی، آدومئ دگیرمانچئ چاغوررای
  )ر. جاوید راد(کنی آسیابانم. بینی و فکر میار را میظاهر فقیرانهفا.  

  دالونا، اوزیی نه دور دوش دالونااوشاغئ یولال ایش 
ین آداما تاپ یرمازالر، فا: اگر بچه را به دنبال کاری بفرستی، خودت ای تی الیندن گلمه  

  سمخانی()ا. قاکه کار را نباید به انسان نابلد سپرد. هم باید به دنبالش بروی. کنایه از این

  مکاوششان پوششان ائله
دئ گئتدئ{، فا: لدئ اؤووموزه اوشت ان پوش ان ائله مک، ستس ستالماق }گ  تهدید ائله 

  )ا. قاسمخانی(ون ان ک یدن. تهدید کردن، سروصدا کردن، خن
                                                                                                                     

1-ÜZİY ŞƏRRİSİN 
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ه ـضمیم  

  اوغالن ایسترم ایش باشارا، لقمه وورا گؤز یاشارا
)ی. خورد اشتتکالی ندارد، به شتترطی که کار هم انجار دهد.  یعنی پستتر اگر زیاد میفا.  

  عبدالحسینی(

  اوالر نئیلرم باغئ، اوغلوم اوغالن اولماز نئیلرم باغئاوغلوم اوغالن 
 )غ. کمیجانی(  .ن ان از جربزه و شایستگی فرزند پسرفا.  

 ؟اوغلوم، اوغالن اولسا نئینی باغ و مولکئ؟ اولماسا دا نئینی باغ و مولکئ باشقا واریانت:
نباشد بازهم باغ و خواهد چکار کند؟ اگر هم پسر پسترر اگر پسر باشد، باغ و ملک می فا. 

  )ی. عبدالحسینی( .خواهد چکار کند ؟ملک می

  اوالجگه چاره یوخ
  )ا. قاسمخانی(تقدیر الیندن قاچماق اولماز، فا: گریزی از دست تقدیر نیست.  

  اولماسون قوجالوخ
 )غ. کمیجانی(  .ن ان از ناتوانی شخص در هنگار پیری داردفا.  

  اولوم چکمک -اولوم
اولور چکیب قویمادوالر  -نئ اولورمکلرئ}قوردالر گئجته قوردالرین ممتتد ستتتس ائلته   

  )ا. قاسمخانی(فا: زوزه ممتد گرگ.  ،یاتاک{

باشوم سیننیردئ کاشکا  2اوماج آغزوم یاننوردئ کاشکا بیر آش اوالیدئ، کؤسسه
  بیر داش اوالیدئ

 )غ. کمیجانی(   .کاش کسی که از او صدمه دیدر انسان باارزشی بودایفا.  

  اومما آخماق
  )ا. قاسمخانی( .اوتوراجاق سوموگوندن دوران آغری، فا: بلند شدن درد از استخوان لگن 

  اون توت، بیر بیچ!
بار ببر. بیر ای تئ دقتله قاباغا آپارماغا اشاره ائدیر، فا: }در هنگار خیاطی{ ده بار اندازه بگیر و یک  

   )ا. قاسمخانی(اشاره به اهمیت دقیق انجار دادن یک کار و سرسری انجار ندادن آن دارد. 

  اوننان سنه هَرای اولماز
، او ماستتددن امید کستتمه زمانی بو دئییم ای تتلنیر، فا: از او چیزی به تو نمیبیر شتتخص 

  )ا. قاسمخانی(کمکی به تو نخواهد کرد. 
                                                                                                                     

 کؤسسه: کسسک - 1
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هضمیمـ  

  اوننان منه چیراق یانماز
از او  رسد،دن امید کسمه زمانی بو دئییم ای لنیر، فا: از او خیری به من نمیبیر شتخص  

  )ا. قاسمخانی(ماسد. چیزی به من نمی

  نن خبرئ یوخهئچ بیرئ هئچ بیرین 2اوننانا بوغارسوغوننان 
)ا.  .بیر یاالنچی و گوونیلمز آداما اشتتاره ائدیر، فا: یه روده راستتت تو شتتکمش نیستتت    

  قاسمخانی(

  اونوم باشوم سیننیردئ
 )غ. کمیجانی(  .جواب خوبی را با بدی دادنفا.  

 اونیی کئ لوپپئ بوینئ دالوننان بللئ اوالر یاستار اوالر 
جانینا چکن و تحقیر اولماغیندان ناراحات اولمایان انسانا دئییلر، فا: کسی  یاستتار ستؤزو   

  )ا. قاسمخانی(بخاری خواهد بود. هایش از پس گردنش معلور باشد، آدر بیکه لپ

  اؤز چؤرگیی اؤزگه سورفاسونا قویما
  )ی. عبدالحسینی(نان خود را در سفره بیگانه نگذار. فا.  

  یئرده ایشیداؤز سؤزیی، اؤزگه 
  )ی. عبدالحسینی(حرف خودتو توی حرف دیگران ب نو. جای غریب ب نو. فا.  

  اؤزگه آداما اَششگ آختارسا اوخویا اوخویا آختارار
 )غ. کمیجانی(   .کنندها برای انسان دلسوزی نمیغریبهفا.  

  نَن گ... ئ قیللئ گ... گؤرمویوباؤزون
 میجانی( )غ. ک .از خودش پرروتر ندیدهفا.  

  نن گئتمکاؤزون
مک }تویدا عمیم اوغلون گؤردور ائله اؤزونو تقدیر الینه تاپ تیرماق، یاشتایی ا دیَر وئرمه   

یدئ{، فا: خود را انن گئتدیب کئ اونئ هئ  تانومادور! پالتارالرئ زادئ یامان گوننه اؤزون
  )ا. قاسمخانی(در زندگی رها کردن، در زندگی غرق شدن. 

  لدی....ی، منه گؤز برهاؤزونه سا
  )ی. عبدالحسینی(دراند!. کند، برای من چ م میکاری میبرای خودش کثافتفا.  

                                                                                                                     
 باغیرساغیندان - 1
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ه ـضمیم  

  دیی، بو دا گولوستان ائلراؤزیی گول ائله
 ی(  )غ. کمیجان .دهدشود که فرزند او رفتار اشتباه پدر را ادامه میمعموالً به یک پدر گفته میفا.  

  ناَن سؤزئ بیردئاؤزیی
  )ا. قاسمخانی(ورو ندارد(. فا: خودش و حرفش یکی است )حرفش یکی است ت پ ت 

  اؤزئ اؤلچی، اؤزئ ده بیچی
دوزد(. برد خودشم میبرد )مترادف خودش میکند و خودش هم میخودش اندازه میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(

  اؤزئ ییخیلن آغالماز
  ی()ی. عبدالحسین کند. خود کرده را تدبیر نیست. کسی که خودش زمین بخورد گریه نمی فا.  

  اؤسکور چکمک -اؤسکور
دالبادال اؤستکورمک }بیلمیرر بوغازوما نمه قاچدئ اؤستکور اؤسکور چکیرر{، فا: سرفه    

  )ا. قاسمخانی(پ ت سر هم کردن. 

  سین یامانالر کئ یاخچوالر گلسین اونیی یئرینهاؤلمه
 )غ. کمیجانی(  .شده از افراد حاضر بهتر هستندکه افراد فوتکنایه از اینفا.  

  دئ؟ماگئ نمهاؤلوم اؤلومنو! خیریلال
بار، شتتتیون اول و آخرش مرگه! خرخر کردنش دیگر برای چیه؟ )مترادف مرگ یک فتا.   

  )ی. عبدالحسینی(بار.( یک 
یی پرواکنایه از شتتجاعت و بیفا.  یانی نمه؟!اؤلمک اؤلمکدی، خئریلالماق  باشتتقا واریانت:

 )غ. کمیجانی(   .یک شخص و عدر التما  به دشمن

  سَی سا.. .ر کفنین بوالریه چوخ عزت ائلهاؤلی
  )ی. عبدالحسینی(کند. به مرده خیلی احترار کنی کفنش را آلوده میفا.  

  اؤلییه محل قویسای، س... ر کفنین پ...الر
 )غ. کمیجانی(  .ظرفیتشخصیت و کمعدر توجه به آدر بیکنایه از فا.  

 اینگارون قیلدیم  
  )ی. عبدالحسینی(انگار که بوده. فا: فراموشش کردر، انگارنه 

  ای فلک، هامویا قارپوز اکدیی، منه کلک
  )ی. عبدالحسینی( .ای فلک برای همه هندوانه کاشتی برای من کالک خربزه؟فا.  

https://fa.wikiquote.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
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هضمیمـ  

  قاچدئ ایپ قئریلدئ، اَششگ
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از، از زیر کار دررفتنفا.  

  ایت اوالر اؤز روزوسون کسر
 )غ. کمیجانی( زند از چ م خواهد افتاد. کسی که زیاد نق میفا.  

  ایت اویونچاغئ
  )ی. عبدالحسینی(رقصانی. گیری راه انداخته. معادل گربهبا سگ معرکهفا.  

  اولمازایت آغزوننان سوموگ آلماق 
توان از دستتت کستتی که قدر آن را   که یک کاال و فرصتتت خوب را نمی کنایه از اینفا.  

 )غ. کمیجانی(  .داند ربودمی

  ایت تکین اولی
  )ی. عبدالحسینی(کند. عین سگ عوعو میفا.  

  قاپا گئددئ -ایت تکین قویروغون قاپا
گیرد )معادل عین ستگ پاسوخته  عین ستگی استت که در حال فرار دمش را گاز می  فا.  

  )ی. عبدالحسینی(دررفت(. 

  ایت جنگ بیلمک
لیگینته باخما ایت جنگ)جَی / جک( بیلیر!{، فا:  }ائلته  -چوخ بیلمتک )منفی آنالمتدا(    

  )ا. قاسمخانی(طرف هفت خاله. 

  ایت چالی، پیشیگ اوینی
 وپاش بودن یک محین اشتتتارهبیر ائوین تؤکوناقلیغینا اشتتتاره ائدیر، فا: به نهایت ریخت 

  )ا. قاسمخانی(کند. می

  دن آجدئ، قورتدان یانوخایت
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از آدر گرسنهفا.  

  ینن اوینَرایتیی پیسئ انیگی
 غ. کمیجانی( ) .شود، عدر شناخت جایگاه خودسگ زشت با همبازی توله میفا.  

  سینئ سویا وئرجکجک، یا ورگهایتیی سوچویا نه فایداسئ، یا چؤرگینئ یییه
 )غ. کمیجانی(  .استفاده از یک شخص نامناسب برای انجار کاریفا. اشاره به  
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ه ـضمیم  

  ایتیی گؤینئ خوشدئ باغلویوبالر گول آغاجونا
 )غ. کمیجانی(  .ارزش از ایستادن در کنار آدر باارزشخوشی آدر بیدلفا.  

  نن یئگدئایتئ اؤزون
  )ی. عبدالحسینی(سگش از خودش بهتره. فا.  

  ایتئ اؤلدورنئ سورودللر
 )غ. کمیجانی(  .هرکس باید جور کار خود را خودش بک دفا.  

  ایتئ آپارولالر بوستان کئشیگینه
 )غ. کمیجانی( ارزش. استفاده از انسان در انجار یک کار بیفا.  

  ک لش اوستوننه وورایایتئ گَر
  )ی. عبدالحسینی(سگ را باید کنار الشه کتک بزنی. فا.  

 )غ. کمیجانی(  .شناسیفرصتفا.  ایتئ لش اوستوننه وورالالرباشقا واریانت: 

  ایچریسئ منئ یاننوری دیشقاروسئ خلخئ
نین گؤنلوندن خبر اوال بیلمز، فا: درونمان خودمونو سوزانده، بیرونمان کیمسته باشقاسی  

  )ا. قاسمخانی(مردمو. 

  ایچرئ باخماق
 دئ{، فا: حستتتادتمک }منیم یئنگئ اؤوومه بیر آز ایچرئ باخان کیمینلیق ائلهپاخیل 

  )ا. قاسمخانی(کردن. 

  2ایچیم گلدئ قاپییا
 ،}سن آلالی شار ییین یئرده فینخیرمه، ایچیم گلدئ قاپیا{ قوستماق حالینا دوشتمک   

  )ا. قاسمخانی(فا: حالم به هم خورد، حالت تهوع به من دست داد. 

  ایچین چکدئ
حسرت اوزوندن درین نفس چکمک }بیلمیرر نمه گؤینوننان گئچیردئ کئ ائله ایچین  

بورچالی  قاستتمخانی()ا. فا: از روی غصتته و حستترت نفس عمیق ک تتیدن.    ،چکیردئ{
 سینده قاپی سؤزجوگو یازی، چؤل و ائ یک آنالمیندا قولالنماقدادیر.  شیوه

  دئ ثواب ائلیه، کباب اولدئایسته
  )ر. جاوید راد(آمد ثواب کند، کباب شد. فا.  

                                                                                                                     
 قولالنماقدادیر. آنالمیندا ائ یک و چؤل یازی، سؤزجوگو قاپی سینده شیوه بورچالی - 1
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هضمیمـ  

  ایش قالسا اوستونه قار یاغار
   )ی. عبدالحسینی(شه. میبارد، مترادف کار که بمونه سنگین کار که بمونه برف روش میفا.  

  بیلمک 2ایشیی اوزونئ
یدئ ! بیلسهدئبیر ای ده مهارتلی اولماق، ای ین دوز یولون بیلمک }دایور ای ینیی اوزونئ بیلمه 

  )ا. قاسمخانی(فا: راه و روش صحی  کاری / زندگی را دانستن. چوخ یئرلره چاتموشدئ{، 

  مز؟ایگید اوالن، ایمان ایسته
  )ی. عبدالحسینی(خواهد؟. آیا جوان دین و ایمان نمیفا.  

  قورباغا قئسسالوغون / یاستیلیگین-ایالن اوزاخلوغون گؤرمز، توسباغا
 )غ. کمیجانی(  .بیندهرکسی عیب خودشو نمیفا.  

  ایالن دلیگین ساتون آلماق
ویره چکیر }وئرجکلئ قورخوسوننان ایالن بیرینین قورخوستوندان استترسلی اولماغی تص  

  )ا. قتتاستتتمختتانی(دلیگینئ ستتتتاتون آلوردئ{، فتتا: دنبتتال ستتتوراخ موش گ تتتتن.  
 آالر ساتون دلیگین سیچان قورخودان هم ده باخ:

 آلو ساتون دلیگینئ ایالن قورخودان: باخ و

  ایالن دوز اولمییا دلیگه گیرمز
ای درست استفاده نکنی، رود، یعنی اگر از وسیلهاگر مار راستت ن تود تو ستوراخ نمی   فا. 

  )ی. عبدالحسینی(شود. کار انجار نمی

  آغزوننا گؤگرر.  1ایالنیی یارپوزدان آجوغئ گلر، لوواسئ
  )ا. قاسمخانی(آید در لونش سبز می ه. فا: مار از پونه بدش می 

  ینی()ی. عبدالحس ایالنیی یارپوزدان آجوغئ گلی، الناسئ دیبیننه گؤگری باشقا واریانت:

  نه آشئ ائیرانایلدن آیدان بیر بئیرام، اونیی
  )ر. جاوید راد(هم با آش دوغ. آید که آنسالی ماهی یک بار عید میفا.  

  اینجیخلییه یئریمک –اینجیخلییه 
یه اینجیخلیه مدرستته -چتینلیک ایله یئریمک }قیچچیم ستتیننده اؤزومئ اینجیخلیه  

  )ا. قاسمخانی(سختی حرکت کردن، با هن و هوی راه رفتن. چاتدوراردور{، فا: به

                                                                                                                     
 فارسی شاهمرسی(. –)فرهنگ ترکی  ( در زبان ترکی به معنای ماهر و کاردان استÜZواژه اوز ) - 1
 دا یووا دئییلمز، اونون یئرینه لووار دئییلربورچالی - 2

file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23RANGE!%23REF!
https://komijan.wordpress.com/2016/08/01/%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84%db%8c%da%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%82/
file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23RANGE!%23REF!


 

 123 
 

ه ـضمیم  

  ییرَی بوزاو یئریننه یاتورایییاینک خرجین 
 )غ. کمیجانی(  .شودهای تنبل اشاره میبه آدرفا.  

  ینن قویئ قازماق اولمازایینه
توان چاه کند. اشاره به انجام یک کار غیر ممکن فا: با سوزن نمیچتین بیر ای ه اشاره ائدیر،  

  )ا. قاسمخانی( مانند در انبار کاه دنبال سوزن گشتن. دارد ه

  سینه گرک جووالدوز وورایایینه
 )غ. کمیجانی(  .باید در برابر بدی برخی چند برابر بدی کردفا.  

  ایینه سالسای یئره دوشمز
  )ر. جاوید راد(سوزن بندازی زمین نمیاد. فا.  

  )ر. جاوید راد(جای سوزن انداختن نیست. فا.  ،ایینه سالمالئ یئر یوخ :باشقا واریانت

  دیلر ایت اینن دیلنچئائله
ایکی آدامین آراستتیندا درین بیر اختالفدان دانی تتارکن بو دئییمی ای تتلدیرلر، فا: مثل   

مونن. به خون هم ت تتتنه هستتتتند. کنایه از اینکه دو نفر مدار باهم ستتتگ و گربته می 
  )ا. قاسمخانی(کنند. جروبح  می

 اَی، بیتین اؤلدورولالر سائله
 )ی. عبدالحسینی(قدر سر کتیتفته. ک ند که اینهایش را میانگار دارند شپشفا.  

  ائیرانئ یوخ ایچماغا، آتیینان گئدر س.. ماغا
 )غ. کمیجانی(  .جنبه و پرمدعاهای بیکنایه از آدرفا.  

  ائینئ یوخودئ جئینئ یوخودئ! قئل یوماغونیی بیرئ یوخودئ
 )غ. کمیجانی(   .اش چیزی نیست اما ادعای زیادی دارددهنده کسی است که در کاسهن انفا.  
 

 ب
  سیدئ دییردئ شاه اوغلییامباباسون گؤرمه

  )ر. جاوید راد(گفت پسر شاهم. اگر بابایش را ندیده بود، میفا.  

  باباسئ قول اوالنین اؤزئ قول دوغار
 )غ. کمیجانی(  .ن ان از اصالت یک خانوادهفا.  

https://hammihan.com/post/2966891
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هضمیمـ  

  بابلئ بابون تاپار، تاپماسا گئدر بازاردان ساتون آالر
  )ر. جاوید راد(خرد. رود از بازار میهرکس دنبال یکی تای خودش است. پیدا نکند میفا.  

  هاموسئ بیر قویون اتئ ،بویون اتئ ،باش اتئ
 )غ. کمیجانی(  .اندسروته یه کربا فا.  

  اغالمازالرباش که آرغوماسا دستمال ب
  )ر. جاوید راد(بندند. کند که دستمال نمیسری که درد نمیفا.  

  باشاران باشونا سال
  )ا. قاسمخانی(ای ی ائلینه تاپ یرارالر، فا: کارو بسپار به کاردان.  

  باششاق قوجاق وئرمز
 )غ. کمیجانی(  .تواند ببخ دکه آدر خسیس نمیکنایه از اینفا.  

  ری، اتگئمه قوز توکیباشاومئ سیننی
ریزد! )مترادف نه سترمو ب کن نه تو دامنم گردو  شتکنه تو دامنم گردو می سترمو می فا.  

 )ی. عبدالحسینی(بریز(. 
  تؤکی قوز اتگیمه یاننان بیر سیننیری، داشینان باشومئ یاننان بیر هم ده باخ:

  باشونانان گ...ناه مین آغاج یاولدو
  ی()ی. عبدالحسینخیال. مسئولیت، گنگ و بیاز سرش تا تهش هزار فرسی راهه. آدر گی  و بیفا.  

  باشئ آلتئ قووزانوب
  )ی. عبدالحسینی(زیر سرش بلند شده. فا.  

  باشئ باغالماق
برداری فا: کاله ،ستاتدا بیرینی آلداتماق }ماشینئ آلماقدا نابار باشونئ باغالدوالر!{.   -لآ 

  )ا. قاسمخانی(کردن. 

  باشئ قوالغوننان پ..خ یاغی
  )ی. عبدالحسینی(بارد. از سرو روش کثافت میفا.  

  دئباغ قئیده باغوان قئیمه
 )غ. کمیجانی(  .های خسیسکنایه از انسانفا.  
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ه ـضمیم  

  باغدا بیر بانام اولسون ناخوردا بیر دانام
 .دهدنفس میبرخورداری از حداقل امکانات به فرد امکان اظهارنظر و داشتن اعتمادبهفا.  

 )غ. کمیجانی(  

  سا...یرئباغدا ییییرئ، داغدا 
 )غ. کمیجانی(  .ذارهخورد، تخم و جای دیگر میاشن ر ا اینجا میدانهفا.  

  مکباغرونئ قان ائله
ل مه{، فا: دبیرینی چوخ اینجیتمک }سن آلالی بو آخ ار چاغئ منیم باغرومئ قان ائله 

  )ا. قاسمخانی(کسی را خون کردن. 

  بقال داشدان اوغولالر، جین کیشمیشدن
  )ی. عبدالحسینی(دزدد، جن از ک مش بقّال. بقال از سنگ ترازو میفا.  

  بو الدن وئر، او الدن آل
  )ر. جاوید راد(دست دادن از آن دست گرفتن. ازاینفا.  

 ! ه دئیر، پ..خ یئمهبو الئ او الین
جربزه و عرضتتته، بیاین دستتتتش به آن دستتتتش میگه غلن نکن! )کنایه از آدر بیفا.  

  )ی. عبدالحسینی(لفتتتی(. وپا چدست

  باو اوتیی تاوتاونئ، گئدر اؤز گؤزونه
دود این آتش به چ تتم خودش میره. این مثل در مورد کستتانی که درصتتدد توطئه   فا.  

  )ی. عبدالحسینی(شود. هستند گفته می

  نئ قَیترمزبو آت بو دوه
 )غ. کمیجانی(  .وجور کندتواند جم شود و نمیزمانی که کار از دست آدر خارج میفا.  

  بو خمیر چوخ سو آپارار
  )ا. قاسمخانی(هله باشا گلن دئییل، فا: این رشته سر دراز دارد.  -بو ایش هله  

  بیلر کیم قازانا کیم یییهبو دونیادا ابله او دئ غم یییه، تارئ 
 )غ. کمیجانی(  .ارزش بودن دنیاکنایه از بیفا.  

  بو ساؤزدن قان اینسائ گلی
آید! هرگاه کستی حرفی را بزند که در آن ن انه شر و دعوا  از این حرف بوی خون میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(زنند. آید، این مثال را میمی

file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/sarafi/Documents/Bookاا1%20(Autosaved).xlsx%23RANGE!%23REF!


 

 121 
 

هضمیمـ  

  باو ساؤزدن گول اینسئ گلی
که برای آشتی دادن دو یا چند نفر کسی حرفی آید. هنگامیاز این حرف بوی گل میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(زنند. زند که سرشار از معرفت و گذشت است، این مثال را میمی

  باو قاوالخدان آلاو، او قوالخدان وئرر
ی کند. یه گوشتتتش دره، یتتتتتتک یکی گوش فراموش میگیرد از آناز این گوش میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(اش، دروازه. دیگته

  سو نا آنّ اولسونبو گون سارئ
  )ی. عبدالحسینی(فا: قسم به زردی این آفتاب.  

  2مدا اؤوومه گؤندری باو منیم، باو ماَممریم، باونائ
های حریص ار. این مثل را برای آدراین سهم من، این سهم متتنبرر، ایتن هم برای خانواده  فا.  

  )ی. عبدالحسینی( زنند که به کم قان  نیستند. می

  بوته دیبیننه عمله گلیب
  )ر. جاوید راد(آمده. عملبوته به ازفا.  

  بوردا ووری قیلیجین، بغداددا اویاناادی اوجاون
ا المثل ردهد. این ضربزند، نوک شم یرش تو بغداد جوالن میشتم یرشو اینجا می فا.  

پرد و شتته حستتاب کرد، از این شتتاخه به آن شتتاخه میبرای کستتی که روی حرفش نمی
  )ی. عبدالحسینی(برند. زند، به کار میهای پراکنده میحرف

  بورنونانان توتسای جانائ چیخر
های ضتتتعیف که ادعای پهلوانی آید. کنایه از آدرنش درمیاگر دماغش را بگیری جافتا.   

  )ی. عبدالحسینی(کنند. می

  باوزووئ قارنوننا اؤلوب
  )ی. عبدالحسینی(اش مرده(. اش تو شکمش مرده )مترادف انگاری مردهگوسالهفا.  

                                                                                                                     
مزد برادر برای تقسیم مقداری پنیرکه به عنوان دستاند: روزی سه پتیدایش این مثل را این گونه نقل کرده - 1

کنند. مالّ پنیر را به سه شوند. برای حل اختالف به مال نصرالدین رجوع میگرفته بودند، دچار اختالف می

گوید این مزد من که اختالف شما را حل گذارد میکند. یک قسمت را کنار میقسمت مساوی تقسیم می

گوید این هم سهم منبرر. قسمت سوّر را هم روی دو گذارد و میروی قسمت اول میکردر، قسمت دور را هم 

 ار.گوید این هم سهم خانوادهگذارد و میقسمت دیگر می
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ه ـضمیم  

  بوالماجدان آَش اولماز، قونشودان قارداش اولماز
 )غ. کمیجانی(  .همسایه برای آدر برادر نمی هفا.  

  بوالماموش، چایدان آتتولما
 )غ. کمیجانی(  .وکتاب انجار ندهکاری را بدون حسابفا.  

  !بولوت تکئ سسلن، آما یاغما
فا: مثل ابر غرش کن اما نبار. بدین معنا که ستروصتدایت برای انجار کاری زیاد باشد اما    

  )ا. قاسمخانی(آرار پیش برو. رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. آرار

  یانوننا قوز سایورای؟  2بوووسلئ
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از عدر اعتماد فروشنده به خریدارفا.  

  بوغچا دلالکبی
 )غ. کمیجانی(  .نخود هر آشفا.  

  سین کسمزبیچاق اؤز دسته
بره. هی  شتخصی حتی فرد دیوانه و احمق به خانواده خود  چاقو دستته خودشتو نمی  فا.  

  عبدالحسینی()ی. رساند. آسیب نمی

  بیچاق وورسای قانئ چیخمز
  )ی. عبدالحسینی(آید )کنایه از عصبانیت(. کارد بزنی خونش درنمیفا.  

  نن سو ایچییبایار گاؤیاناون -بایار 
)ی. باهم در صتتل  و صتتفا باشتتید، هم دل و هم راز باشتتید، دل و زبانتان یکی باشتتد. فا.  

  عبدالحسینی(

  بیر الدن سس چیخمز
  )ر. جاوید راد(یک دست صدا ندارد. . فا 

  نن نئچه قارپوز یاپوشماقبیر الیی
  )ر. جاوید راد(با یک دست چند هندوانه برداشتن. فا.  

  بیر اینه اؤزویاه وور، بیر جووالدوز اؤزگییه
  )ی. عبدالحسینی(دوز به دیگران. یک سوزن به خودت بزن، یک جوالفا.  

                                                                                                                     
 ه.()ت. نین اهلی، فا. اهل روستای وفس بؤووسلی: بؤوو  کندی - 1
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هضمیمـ  

  ادومبایار آخخئیش دئییب اوتوم
  دالحسینی()ی. عبیه بار ن تد بگم آخیش و ب ینم )مترادف یه بار ن د با خیال راحت ب ینم(.  فا.  

  بیر آررئ قابدا سو وئرمزلر ایچه
هئ  کس اونو ستتتایماز و دگر وئرمز }عمیم اوغلونا بیر آررئ قابدا ستتتو وئرمزدیلر ایچه،  

  انی()ا. قاسمخکند. کسی آدر حسابش نمیسئ وار!{، فا: هی ایننئ نئچچه میلیارد سرمایه

  بیر آغ ایپلیگئ قارا ایپلیگه دوگوننیه بیلمز
واند گره تهئ  بیر ایش الیندن گلمز، فا: یک ریسمان سفید را به یک ریسمان سیاه نمی 

  )ا. قاسمخانی(آید. که کاری از دستش برنمیبزند. کنایه از این

  ده بیلمزنئین، مین تیکهنئ بیلمهبیر تیکه
کستتتی که یک خوبی را )که در حقش شتتتده( نفهمد ده خوبی دیگر را هم نخواهد فتا.   

  )ی. عبدالحسینی(فهمید. 

  یر چیخمزبیر خلوار اونوننان بیر پارا فط
 )غ. کمیجانی(  .گوهای دروغکنایه از آدرفا.  

  بیر قارونا ایککئ منت
  )ر. جاوید راد(یک شکم و دو منت. فا.  

  ن، بیر نادان قارداشیی اولماسونبیر کند دوشمنیی اولسو
   )ا. قاسمخانی(دیر، فا: دشمن دانا به از نادان دوست. یاخ ی دوشمن، پیس قارداشدان یئی 

  بیر کننیی کئ کدخوداسئ سلمان اوال، اوننان نه گول بیتَی که ریحان اوال
 )غ. کمیجانی(   . حاکم شهری که مرغابی بود، بر سر آن شهر رسوایی بودفا.  

  بیر گاول خاطورونا، مایان تَلاخاَه ساو ایاچر
  )ی. عبدالحسینی(خورد. به خاطر یک گل، هزار علف هرز آب میفا.  

  بیر گون بو دوه سنیی قاپیینا دا یاتار
   ی()ا. قاسمخانخوابد. بیر گون ده سنین نوبتین اولور، فا: این شتری هست که در خونه همه می 

  قاپونیی اوزئ آغاج قاپویا دوشر بیر گون دمیر
)ر. افتد. خونه مییتک روز در آهنی کارش به در چوبی میفتد. گذر پوستتتت به دباغ فتا.   

  جاوید راد(
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ه ـضمیم  

 نن!یئمیرم -نن قورخ، بیر یئمیرمگئدیرم -بیر گئدیرم
از دو نفر بتر  یکی از کستتی که میگه دارر میرر دارر میرر، یکی از کستتی که میگه فا.  

  )ی. عبدالحسینی(خورر. خورر نمینمی

  بیر ناال ووری بیر میخه
گویند که در دعوایی طرفداری هر دو یکی به نعل میزند یکی به میی. به کستتتی میفتا.   

  )ی. عبدالحسینی(کند. طرف را می

  شومئ داشیینان سیننیری، بیر یاننان اتگیمه قوز تؤکیبیر یاننان با
یش مگی، فا: با دستتت پس میزند با پا پدیر، نه پیستتلیک ائلهمگی بللینه یاخ تتیلیق ائله

  )ا. قاسمخانی(ک د. می
 توکی قوز اتگئمه سیننیری، باشومئهم ده باخ: 

  سئ چاما گئدربیرره
 )غ. کمیجانی(  .آوردارزش پول درمیاز یک شیء بیفا.  

  سئ قاچماقبیرره
  )ا. قاسمخانی(کش شدن. فا: نی 

  بیرینئ بیلمییَن مینینئ بیلمز
 )غ. کمیجانی(  .هاکنایه از قدرناشناسی آدرفا.  

  بیزه کئ یوخدو ایچننه پوخدو
جوشتتد، بذار داخلش ستتر ستتگ بجوشتتد. وقتی برای ما معادل دیگی که برای ما نمیفا.  

  )ی. عبدالحسینی(سودی ندارد بگذار خراب شود. 

  بیزه گلن بیزه اوخشار، دا...قالرئ قوزا اوخشار
 )غ. کمیجانی(  .آید مثل خودمان بدبختههرکسی به سمت ما میفا.  

  قونامازبیزیم دووارا گا....تئ باوتاون قارغا 
شتتینه )کستتی که به ما نریده بود کالغ ک...ن  روی دیوار ما کالغ ک...ن ستتالم نمیفا.  

  )ی. عبدالحسینی(دریده بود(. 

  بیزیم گلین بیزدن قاچار، اوزون دوتار گ...ون آچار
)ی. گیرد اما ماتحتش لخت میذاره بیرون. کند. صتتتورت تتتو میعرو  ما از ما رر میفا.  

  عبدالحسینی(
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هضمیمـ  

  نن دوشمزبیزئ باس الینه بئش قیرانلیق الین
 لیگینی گؤسترمک اوچون ای لنیر، فا: آب از دستشلیگینی و کینیسبیرینین خستیس  

  )ا. قاسمخانی(چکد. نمی

  سه سن گئچشرفدن یان گئچ، او گئچمهبی
 )غ. کمیجانی(   .آبروهای بیپرهیز از آدرفا.  

  مکشورتونلیک ائلهبی
  )ا. قاسمخانی(فا: شور چیزی را درآوردن، گندکاری را باال آوردن.  

  جوو اؤرگدیرئ -بیلدیرکئ قوش بو ایلکئ قوشا جوو
 )غ. کمیجانی(   .اطالع به فرد مالل کنایه از کار یاددادن فرد بیفا.  

  ونچاقنه اویبیلنه بیچاقدو، بیلمییه
این حرف، این عمل، این مداخله و... برای کستتتی که حالی تتته مثل زخم کاریه کارد فا.  

  )ی. عبدالحسینی(برنده است، برای کسی که حالیش نیست مثل بازیچه است. 

  بئش بارماق بیر اولماز
  )ی. عبدالحسینی(پن  انگ ت برابر نیستند. فا.  
 

 پ
 پَرس اولماق  

ستتتونرا اوزولمک }باجور قیزئ بیلدئ بیز تهرانا پرت اولمتاق، بیر خبری ائ تتتیتدنتدن     
  )ا. قاسمخانی( .کؤچوریک بیر آز پر  اولدئ{، فا: پکر شدن، به خود فرورفتن

  پاپای اولماق
ای تین دالینی توتماق }گؤردور باشالدئ قارداشوننان پیس دیمگه منده پاپای اولمادور   

  )ا. قاسمخانی(. سؤزئ بوراخدئ{، فا: پیگیر شدن، دنبال چیزی را گرفتن

  پار چکمک -پار
لئ آرواددئ قابالرئ همی تتته پار پار چکر{، فا: تمیزلیکتدن پتاریلتداماق }آنار ستتتلقه    

  )ا. قاسمخانی(درخ ندگی درنهایت تمیزی. 

  پاالنائ ووری، اَششگئ قورخودا
  )ی. عبدالحسینی(زند تا خرو بترسونه. پالونو میفا.  
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ه ـضمیم  

  قارئ گئتمزسه، قئش پاییز قارئ گئتمه
 )غ. کمیجانی(  .هر کاری به وقتش انجار می هفا.  

  پاییی چوخ اولسون
عنوان ت کر به او عنوان ستوغات به کسی دهد به فا: هرگاه کستی ستهمی از خوراکی به   

  )ی. عبدالحسینی(های هستی فراوان شود. شود. به این معنا که سهم تو از نعمتگفته می

  پخشه اولماق -پخشه
تیکه تیکه اولماق }لیوان الیمنن دوشتدئ پخ ته پخ ته اولدئ{، فا: ترک ترک شدن،     

  )ا. قاسمخانی(خرد خرد شدن، تکه تکه شدن. 

  پرگاردان دوشمک
شتتتئق و زوقتدان وئرمتک }گؤردور حمایت یوخ، من ده پرگاردان دوشتتتدور، ای تتتئ     

  )ا. قاسمخانی(انگیزه شدن. بوراخدور{، فا: بی

  پرگاردان سالماق
بیرینی بیر ای تتدن ستتویودمک }داداما دیدیم ستتفره گئدیرر، ائله ووردئ منه پرگاردان  

ستتالدئ اؤوده قالدور{، فا: کستتی را از تک و تا انداختن، کستتی را دلستترد کردن، انگیزه  
  )ا. قاسمخانی(کسی را ک تن. 

  پرگارئ پوزولماق
  )ی. عبدالحسینی(وکار شدن. کسسروسامان شدن، بیفا: بی 

  پلسنگ وورماق
فا:  ،{1تلستتمک }قاپون چالدوالر پلستتنگ ووردور گئدر قاپونئ آچار قیچچیم بورکولدئ 

  )ا. قاسمخانی( .عجله کردن

  پنیر یییَن سویا گلر
 )غ. کمیجانی(   .خانه میفتهگذر پوست به دباغفا.  

 قَییدر سویا ایت یییَن پنیر شور: باخ ده هم

  بئلینناهنیی قاشوغئ یهپ..خ یای
  )ی. عبدالحسینی(خورد، قاشتقش تو پر کمرشه. کسی که گت...ه میفا.  

                                                                                                                     
 نین بعای یئرلرینده بورخولماق یئرینه بورکولماق دئییلیر. بورچالی - 1
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هضمیمـ  

 پ...خا گؤره تززک  
  )ا. قاسمخانی(فا: بین بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد.  

  پ...خلئ جبناَنییاه اوت دوشمز
  )ی. عبدالحسینی(گیرد )معادل بادمجان بم آفت ندارد(. دستمال کثیف آتش نمیفا.  

  پا...خلئ شهید
  )ی. عبدالحسینی(کسی که سر هی  و پوچ خودشو به ک تن داده. فا.  

  پا...خئ پا...خا قاتوب
کند و پاکی و نجستی سرش  زنند که نظافت را رعایت نمیاین مثل را برای کستی می فا.  

  )ی. عبدالحسینی(شود. نمی

 اولماق   2پورتوک -پورتوک 
 -ان ائیران دوزلدننه، قاتوق یاخچئ چاخاالنماستتتا پورتوک توپتا اولمتاق }قاتوقد   -توپتا   

  )ا. قاسمخانی( .پورتوک اوالر{، فا: گلوله گلوله شدن

  پایاشیک بزدیب
  )ی. عبدالحسینی(رقصانی(. کرده، گربه آراسته )مترادف گربهگربه بزکفا.  

  پیشیگاه دئدیلر پ...خون درماننو، سا....چدئ اوستون کورالدئ
)ی. به گربه گفتند گ....هت دوا استتت، رویش خاک ریخت )کنایه از فرد خستتیس(.  فا.  

  عبدالحسینی(

  پیغمبر پیشیگئ گ... نه یئر ائلمز
 )غ. کمیجانی(   .اشاره به عدر پایبندی یک شخص به یکجا و یک کارفا.  

  پینتیراق توتماق
  )ا. قاسمخانی(وبکوب برگزار کردن. فا: مراسم بزن 
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ه ـضمیم  

 ت
 دگمز   2تَیرینه

  )ا. قاسمخانی( .چنان تفاوتی ندارد اؤنملی بیر فرقی اولماز، فا: آن 

  تابوت زانگوالسئ
صاحب زنگوله پای تابوت )به کسی که در دوران پیری و ناتوانی صاحب فرزندی شود، فا.  

  )ی. عبدالحسینی(گویند فالنی صاحب زنگوله پای تابوت شده(. در مقار استیاا  می

  تارئ بیلیب اَششگه شاخ وئرمیییب، ووراردئ اینگیی قارنون یئرتردئ
 )غ. کمیجانی(   .کندجایی برسد انسان باارزش را خار میارزش بهاگر آدر بیفا.  

  تارئ داغونا باخار قار ساالر
ریزد، خداوند به هرکستتی متناستتب با  کند و برف میخداوند به ظرفیت کوه نگاه میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(دهد. ظرفیتش روزی می

  تارئ یازانئ بننه پوزا بیلمز
سترنوشتی را که خدا نوشته باشد بنده خدا قادر به پاک کردنش نیست )سرنوشت را  فا.  

  )ی. عبدالحسینی(شود تغییر داد(. نمی

  تاززا چؤرک یاپولدئ یئککه اَیَق تاپولدئ
 )غ. کمیجانی(  .اشاره به آدر حاضرخورفا.  

ایش اوچون اؤزونئ  تااززا چؤرک یااپولدئ، فاطما باجئ تاپولدئ،   بتاشتتتقتا واریتانتت:    
های تنبل و حاضرخور اشاره ین و حاضتیر یئین آداما اشتاره ائلیر، فا: به انستان   اینجیدمه

  )ا. قاسمخانی(کند. می

  نن تانویالالرسییتازونئ خلقه
 )غ. کمیجانی(  .توان قااوت نمودهر فرد را از روی عملش میفا.  

  تازینیی پیسئ جئیران گؤرننه س... ماغئ توتار
 )غ. کمیجانی(  .گیردموق  شکار ری... ش میفا.  

  تشتئ قیزیلدننئ آما ایچینه قان قوسورئ
 )غ. کمیجانی(   .آیدمال دنیا دارد اما به کارش نمیفا.  

                                                                                                                     
1 - TƏYƏRİNƏ 
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هضمیمـ  

  دا....قالرودئ 2دننئ اوینهتگه
 )غ. کمیجانی( .دارند و نه چیز دیگراشاره به افرادی که فقن پولفا.  

  س...ره تلسَن ترس
  )ر. جاوید راد(عجله کار شیالان است. فا.  
 تلسن ایککئ س...رباشقا واریانت:  

  تنبلیی ایپئ اوزون اوالر
 )غ. کمیجانی( تنبل نی درازی برای سوزن کردن دارد که کمتر نی را سوزن کند. فا.  

  توپپا اولماق -توپپا
   مخانی()ا. قاس .توپپا اوالر{، فا: گلوله گلوله شدن-ینن تینری یاخچی چاخال، چاخالماسایی توپپا }رنگ 

  توپورجک اوزه گلمک
نن بیلمیرَی نه توپورجکلر منیم اوزومه آغیر و یامان ستتؤزلر ائ تتتیتمک}ستتتنیی اوزیی  

  )ا. قاسمخانی(گلیب!{، فا: حرف درشت شنیدن، مورد اهانت قرار گرفتن. 

  مکتوتاجاق ائله
  )ی. عبدالحسینی(آویز قرار دادن. فا: دست 

  تورشونا گلمک
  )ا. قاسمخانی(شدن، روبرو شدن. گؤز گؤزه اولماق، فا: مواجه 

  مکتوسبور ائله
ن نستتتییینن بیر ایش دوزلمز، گئد بیلهمگ اقاباق ستتتالالماق }توستتتبور ائله -قتاش   

  )ا. قاسمخانی(دانوش{، فا: اخم کردن. 

  توسبور سالالماق
   مخانی()ا. قاس .یتر!{، فا: اخم کردنقاباق سالالماق }توسبورییئ سالالما گؤزللیگیی ا -قاش  

  توسبورئ یئرده گئدی
سینئ توسبورئ یئرده گئدر!{، فا: اخم قاباق ستالالماق }هر زامان گؤرموشم بیله  -قاش  

  )ا. قاسمخانی(کردن. 

  تولکئ بیر ده غلط ائلر دووارلئ باغا گیره
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از پرهیز از اشتباه دوبارهفا.  

                                                                                                                     
 اوینادان - 1
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ه ـضمیم  

  اؤزئ اؤز باشونا کول سپر توووخ،
  )ی. عبدالحسینی(پاشد. مرغ خودش روی سرش خاکستر میفا.  

  نومورتاسئ اولامیاننان سورا، تامام قارغاالر منه توووخدوتوووغومیی 
مونن )این ها برای من مثل مرغ میاگر قرار بتاشتتتد مرغ من تخم نتذاره، تمار کالغ  فتا.   

رود که از طرف طایفه، فرزند، برادر، خواهر و... هی  سودی المثل هنگامی به کار میضرب
  )ی. عبدالحسینی(رسد(. به آدر نمی

  گوننه اوینار 2توی گونوننه یاتار، تولئ
 )غ. کمیجانی(  .ن ناسی شخصن ان از وقتفا.  

  دان ساورا تاماشاتوی
  )ی. عبدالحسینی(بعد از عروسی به تماشا آمده!. فا.  

  سم تاماشایا گَللمتویییا گلمه
 ی( )غ. کمیجان .ترها در مورد نتیجه بد یک کارکوچکترها به ون ان ک یدن بزرگخنفا.  

  تیر تاوپپوز تکئ
  )ی. عبدالحسینی(فا: چابک و فرز، زبروزرنگ،عین فرفره.  

  تیزه توتوماق
  )ی. عبدالحسینی(دست انداختن.  ،یانسیالماق 

 تیزینه گیرمک  
بیرینی یانستیالماق، بیر شتخصتی لوغازا توتماق، فا: دستتت انداختن کسی، مچل کردن     

  )ی. عبدالحسینی(شخصی، سر به سرش گذاشتن کسی، به تمسخر گرفتن فردی. 

  تیکان اولماق -تیکان 
تیکان اوالر{، فا: خواب رفتن  -ستتیز اولماق }قولور اوستتتوننه یاتاننا قولور تیکان حیس 

  قاسمخانی()ا. وپا. دست

  نن یارومازنَن یارومیان، آخشام گونونتئزدن گونون
 )غ. کمیجانی(   .کسی که از اول بد بیاره تا آخرش بد میارهفا.  

  نَن، بیر قیشلئ اَیاَق اوستوننه دورمو شامتئزدن
  )ی. عبدالحسینی(فا: از صب  زود تا حاال یه لنگه پا وایسادر.  
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 ج
  وئرن سن؟! ناَن گالن من، خبرجَننم

دونم اونجا چه خبره. دی؟! )من از فالن جا اومدر و میمن از جهنّم اومدر، تو خبر میفا.  
  )ی. عبدالحسینی(گی جهنم چه جور جاییه؟!(. تو داری به من می

  جان وئرَر، چؤرک وئرمز
  )ی. عبدالحسینی(ده. دهد، نون نمیجون میفا.  

  جانا سینن
  )ا. قاسمخانی(چسب. اورگه یاپی ان }اوتور سوفرا باشوننا جانا سینن یی!{، فا: دل 

 چکمک  2جل
مک }اوشتتتاغیی باش باشتتتونا وئرمه! بؤیوگ اوالننا جل چکر اوننان دا هئ  کس ائله ل  

  )ا. قاسمخانی(قاباغوننا دورا بیلمز{، فا: ل  بازی کردن. 

  توممان گؤرننه اوینار جوان میمون خصلتینده اوالر، قئرمیزئ
 )غ. کمیجانی(  .اشاره به احساسی بودن جوانان داردفا.  

  جوانائ یاولال آت آلاماگا، قوجانئ یاولال قیز آلماگا
مرد جوان را بفرستتتت برای خریتد استتتب، پیرمرد را بفرستتتت دنبتال دختر )برای    فتا.   

  )ی. عبدالحسینی(خواستگاری(. 

  قابوغون بگنمزجوجه قابوغوننان چیخدئ 
 )غ. کمیجانی(  .اشاره به فردی که از گذشته و هویت خود گریزان استفا.  

  سینیی امجاگائ اوالردئیه سوت نصیب اولسایدئ، ننهجوجاه
  )ی. عبدالحسینی(اگر شیر نصیب جوجه بود، مادرش پستان داشت. فا.  

  1جیبیننه باَمماَچاچه توتی
 ترسد با حریفگوید خاک بر سرت )به آدر بز دل که میدست تو جیبش کرده و می فا.  

  )ی. عبدالحسینی( گویند(. روبرو شود می
                                                                                                                     

1 -CƏL 
 گویند خاک بر سرت. ای با کف دست است به حالتی که میچچه اشارهبممَ - 2
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  جیبئ یونماق
وار آدامنئ آرواده حیله ن آلماق }احمد بیر ستتادهدیل تؤمک ایله بیر آدامین پولونو الیند 

  فا: تلکه کردن، جیب کسی را خالی کردن. )ا. قاسمخانی( ،اینن جیبین یونار{. 1مخیله

  جیزباال جیزباال چکمک
های بیر دالی جیغیرماق }اوشاغور ایتئ گؤرننه جیزباال جیزباال چکیردئ{، فا: جیغ -بیر  

  انی()ا. قاسمخپ ت سر هم ک یدن. 

  جیغیر جیغیر چکمک
های بیر دالی جیغیرماق }اوشتتاغور ایتئ گؤرننه جیغیر جیغیر چکیردئ{، فا: جیغ -بیر  

  )ا. قاسمخانی(پ ت سر هم ک یدن. 

  نَن چیخیبجیلادیان
المثل بی تر در مورد افراد کرده )این ضترب از جلد خودش درآمده، هویت خود را گمفا.  

  )ی. عبدالحسینی(شود(. کرده باشند گفته میجلف، و نوکیسه که خودشان را گم

  جیم تر اولماق
دئ! جیم تر اولموشار!{، فا: خیس عرق شدن. باشتدان آیاغا تره باتماق }هاوا نه ایسسی  

  )ا. قاسمخانی(

  جیم سو اولماق
فا:  ،باشتتدان آیاغا یاش اولماق }دونئی آخ تتار یاغوش آستتتوننا اولموشتتدور جیم ستتو{ 

  )ا. قاسمخانی(خیس خالی شدن. 

 بیر اولماق   1لرئجئی
بیرینین دالیندا اولماق }او ایککئ قارداشتتتیی ائله  -آراالری چوخ یاخ تتتی اولماق، بیر  

نن بتاش چاغاردماز{، فا: خیلی هوای همو  نلرئ بیردئ هئ  کس اوالریی ای تتتلریجئی
  )ا. قاسمخانی(دارن. 
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هضمیمـ  

 چ
  چارا کسیلمک

چتاراستتتیزلیکتدن بیر ایش گؤرمتک }چتارار کستتتیلیب، پول اوچون هئ  کستتته اوز       
  )ا. قاسمخانی(سالمازدور{، فا: از روی ناچاری کاری را انجار دادن. 

  چاراسوز قالماق
نن ستتتورا آروادور خوش گون گؤرمویوب، ستتتیخینتیتدا اولمتاق }اوغلور رحمته گئدن   

  )ا. قاسمخانی(یم{، فا: در تنگنا قرار گرفتن. سوز قالموشار بیلمیرر نه ائلیچارا

  سینچاققوالسون دگیرمان نه بیلدیگین ائلهچاققئ 
 )غ. کمیجانی(  .آید بکنهر کاری از دستت برمیفا.  

  یئ سؤگاللرچالما! قاپویئ دؤگللر، وورما! دده
دن )مترادف کاری نکن به پدرت فحش میکوبند، کتکدر مردمو نزن، در خونتو میفتا.   

  )ی. عبدالحسینی(ا با م ت(. نتکوب در مردر را با انگ ت، که کوبند درت ر

  چالما قاپیی چااللالر
ی این که اگر به کسی بدی کنباشقاسینا پیسلیک ائلمه اؤز یاخان توتار، فا: به مفهور این 

  )ا. قاسمخانی(بدی روزی به خودت بر خواهد گ ت. 

  دن سوت ساغارچوپانیی گؤینئ اولسا ارکک گئچچی
  )ر. جاوید راد(دوشد. نر هم شیر می چوپان اگر دلش بخواهد از بزفا.  

به  طرف اگر دلش ،دن سوت ساغارچوپانیی گؤینئ اولسا قئسسیر گئچی باشقا واریانت:
 )غ. کمیجانی( دهد. انجار کاری باشد انجار می

  2کچلئ یا تولئدئ؟ یا مورچالوخدکئ نمهچوپانیی
  ،)غ. کمیجانی( .ن ان از نداری یک شخص استفا.  

  تولکو وار باش کسر، قورتیی آدئ بدنامنئ )بَننامنئ(چوخ 
 )غ. کمیجانی(  .توی دارداز آن نتر  که های و هوی دارد از آن بتر  که سربهفا.  

  چوخ عازت قویاما گ....ئ الادن گئدر
  )ی. عبدالحسینی(شه. مترادف لیلی به الالش نذار لو  میفا.  
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  رچوخ بیل زنوخ بیلمز، چاوخ گان چچوخ یااشیی
ر طوالنی داند )عمداند، کسی که زیاد سفرکرده بی تر میکسی که زیاد عمر کرده بی تر نمیفا.  

  ()ی. عبدالحسینیگردد(. دلیل بر دانایی نیست، بلکه تجربه و اندوختن علم باع  دانایی می

  چوخا باخماق
}ستتتیاستتتت  آغیر بیر هزینه بارا گتیرمک -4جگی اولماق؛ بیر ای تتتین پیس گلته  -1

مته، بیر گؤردیی چوخا باخدئ!{؛ }بو ای تتتئ کئ  نن چوخ اوتوروب دورور ائلته آدامالریی
ایککئ میلیانیینان باشتتا گلمز، قورخوارار چوخا باخا{، فا:  –قاباغا توتموشتتای بیر میلیان 

  )ا. قاسمخانی(ای بسیار زیادی به بار آوردن. هزینه -4پیامد بدی در پی داشتن؛  -1

  کچوخا چکم
  )ی. عبدالحسینی(به درازا ک یدن، طول ک یدن.  

  چورروک دانوشماق
ین بیر ستتؤز دئمک }چورروک دانوشتتما بو ستتؤزلر ایننئ بیزیم یارارستتیز و ای تته گلمه 

  )ا. قاسمخانی(حاصل گفتن. ای یمیزه گلمز{، فا: سخن بی

  ارون سن وئریرَی؟!چؤرک پالت
فا: نون و لباستت تتو تو میدی؟ مترادف مگر رخت و لباستت تتو میدی؟ کنایه از اینکه مگر  

  )ی. عبدالحسینی(کفیل او هستی؟. 

  اب اولوبچؤرک صاح
  )ی. عبدالحسینی(شود(. به نون و نوا رسیده )به افراد نوکیسه گفته می 

  چؤرک قئزارانا کلوچه یانار
تر در ازدواج پی ی تر از برادر بزرگه برادر کوچکرود کبی تتر در مواردی به کار می فا.  

 )غ. کمیجانی(  .گیردمی

  چاؤرگ اوجئ الینه دوشوب
  )ی. عبدالحسینی(دار گیرش اومده.( گوشة نون، دستش رسیده )کار نون و آبفا.  

  چاؤرگئ بوتاون اولوب
ای برای آدر نوکیسه، آدمی که از مفلسی و گدایی درآمده نونش یه تیکه شده )کتنایهفا.  

  )ی. عبدالحسینی(باشد، مترادف شلوارش دوتا شده(. 

  چؤرگئ وئر چؤرگچییه بیر دانا دا )بیر کلوچه ده( قوی اوستونه
 )غ. کمیجانی(  .کار را به کاردان بسپارفا.  
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هضمیمـ  

  ر سا....ماگهان گئدچؤرگئ یوخدو یئمگه، آتین
های پرمدعایی که الف نون برای خوردن ندارد، با استتب به مستتترا  میره )برای آدر فا.  

  )ی. عبدالحسینی(رود. مترادف الف در غربت(. زنند به کار میالکی می

  چؤلمک قاپاقسوز قَینر، پیشیک حیاسائ هاردا؟!
  عبدالحسینی()ی.  .در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته؟!فا.  

  چؤلمک گزر قاپاغون تاپار
کند )مترادف فارستتتی کبوتر با کبوتر باز با باز، کند گردد درشتتتو پیدا میدیتگ می فتا.   

کند(. جفت میجنس پرواز یا خدا نجّار نیستتت اما دروتخته را خوب به همجنس با همهم
  )ی. عبدالحسینی(

 قابالما قیریلالننئ قاپاغون تاپدئهم ده باخ: 

  کئ چاناغا گلرچؤلمکده
جک }مثالً بیری یئنگی گلینیندن بالدیزی یانیندا یاخچی جک هر شتتئیی بللی ائدهگله 

ه گؤر یانی هله تئزدی گؤزل« کی چاناغا گلرچؤلمکده»دئییر، بالدیزی آتماجا کیمی دئییر 
  )ا. قاسمخانی(شمارند. جکده نئجه اوالجاق{، فا: جوجه را آخر پاییز میگله

  چیراق کئ اؤوه الزمنئ، مسجده حرامنئ
  )ر. جاوید راد(چراغی که به خانه رواست به مسجد حرار است. فا.  

  چیراق اؤز اتگینه ایشق سالماز
کند )کنایه از کسانی است که باوجود مستحق در چراغ زیر پای خودش را روشن نمیفا.  

  )ی. عبدالحسینی(شوند(. مند میها بهرهاطرافیان خود، فقن دیگران از وجود آن
بیر شخصین یاخچیلیغی یاخین قوهومالرا چاتماسا و یا  ،اؤز دیبینه ایشایق وئرمز باشتقا واریانت:  

لره دوغماالردان داها چوخ چاتستتا، بو دئییمی ای تتلدیرلر، فا: اگر نیکی و فایده یک شتتخص اؤزگه
   )ا. قاسمخانی(شود. المثل استفاده میها باشد، این ضرببه بیگانگان بی تر از خودی

  ینن دالیینان گزیچیراق پیلته
  )ی. عبدالحسینی(گردد. در دنبالت میگردد، معادل دربهای دنبالت میفا: با چراغ فتیله 

  وورا بیلمز 2چیرتیک
  )ی. عبدالحسینی(فا: جرئت تلنگر زدن ندارد.  

                                                                                                                     
 .چیرتیک: چیلتیک، فا. بشکن - 1
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ه ـضمیم  

 ح
  2رئ، حاتام تارئ، من بو ایشه ماتتیلئ ماتام تارئحاتام تا

  )ی. عبدالحسینی(خدایا حیرانم و مات موندر. فا.  

  حالئ ووروشماق
ستی و یا قوستماق حالینا دوشتتمک }تصادوف   روانی باخیمدان انستانین حال دئیی تمه   

فا: به هم خوردن حال انستتان ازنظر روانی و یا  ،ستتینه باخاندا حالور ووروشتتدئ{صتتحنه
  )ا. قاسمخانی(فیزیولوژیک. 

  مکحامام سویوننان تعارف ائله
مک، فا: از کیسه خلیفه حامار ستویو ایله دوست توتماق. آیری آدامین جیبیندن خرجله  

  )ا. قاسمخانی(بخ یدن. 

  دورحق سؤز، آجاجئ
  )ی. عبدالحسینی( .حرف حق تلخه!فا.  

  حنا چوخ اوالندا گ... ه یاخمازالر
 )غ. کمیجانی(   .باید قدر نعمت را دانستفا.  

  حیرص گلر گؤز قاراالر، حیرص گئدر اوز قاراالر
 )غ. کمیجانی(  .اشاره به کنترل خ مفا.  

                                                                                                                     
های گذشته چند سارق )دزد( پیرمردی را دیدند که دو گاو نر را به گاوآهن بسته بود و اند در زمانگفته - 1

گیرند گاوهای پیرمرد را به سرقت ببرند. یکی از سارقین به دوستان خود ها تصمیم میزد. آنزمین را شخم می
 گوید: می

 های پیرمرد را ببرید. ستفاده کنید و یکی از گاوکنم، شما از فرصت امن سرِ این پیرمرد را گرم می -
شود. پیرمرد که مشغول کار خودش بود به طرفی که طرف پیرمرد روانه میدهد و بهسپس آوازی را سر می

. شودوخیزان آوازخوان به او نزدیک میبیند که افتانگرداند و مردی را میآمد سر برمیسو میصدای آواز از آن
 خواند: کند و به آواز رهگذر که مییز میپیرمرد گوش ت

 سپارد. گوش می -حاتام تارئ، حاتام تارئ -
 که غریبه بهبرند. هنگامیکنند و یکی از گاوهای پیرمرد را به درمیهمدستان سارق از فرصت استفاده می

گوید: من سارق میخوانی؟ پرسد این چه آوازی است که میشود، پیرمرد از مرد غریبه میپیرمرد نزدیک می
یرمرد بینم! پزدید. حاال که نزدیک شدم یک گاو بیشتر نمیاز دور که شمارا دیدم با دو تا گاو زمین را شخم می

و  زندوخیزی میزده و پریشان جستها نیست. حیرتبیند یکی از گاوگرداند و باکمال تعجب میسر برمی
 خواند: می

 من بو ایشه ماتتیلئ ماتام تارئ! -
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هضمیمـ  

 خ
  خاَلخیی عاقلائ گؤزوننه

  )ی. عبدالحسینی(عقل مردر تو چ ماشونه. فا.  

  خانوم قیز چاکر خاالسونا خان اوغالن چکر دایوسونا،
  )ی. عبدالحسینی(ک د، دختر به خالش. اش میپسر به داییفا.  

  (خانوم آرواد ایستر خانوم قیز دوغا )خان اوغالن دوغا
 میجانی( )غ. ک .کنایه از اینکه فرد باید لیاقت انجار کاری را داشته باشد تا به چیز خوبی برسدفا.  

  چیخمزخانوم سیننیرن قابیی سسئ 
  )ی. عبدالحسینی(ظرفی را که خانم ب کند صدایش درنمیاد. فا.  

  خانوم ننه ایستر کئ خان اوغالن دوغا
خواند که پسر خان به باید مادر خانم باشتد تا پسرش خان شود )مادر خانم اصیل می فا.  

  )ی. عبدالحسینی(دنیا بیاره(. 

  خراب اولماسا آباد اولماز
شترد آبادانی و اصتال ، به هم خوردن و از بین بردن برخی از شتراین و موارد است.    فا.  

  )ی. عبدالحسینی(

  خراب قاالی، ائینووا !... بیر دام و ایاککئ هااوا؟
  1)ی. عبدالحسینی( تُتوا، یک بار و دو هوا؟خراب ب ی ایتن فا.  

  دن توز چیخمزخرره
  )ر. جاوید راد(شود. ازگل هی  گردی بلند نمیفا.  

                                                                                                                     
پیدایش این مثل را این گونه گفته اند. شبی دختر و پسر پیرزنی همراه همسران ان مهمان او شدند.  - 1

ها را روی پ ت بار گتُسترد. پاسی از شب گذشته بود تابستان بود و هوا گرر. پتیر زن بستر خواب خود و آن

دخترش و دامادش با فاصله از هم که پیرزن از خواب برخاست و به طرف بستر دختر و دامادش رفت. دید 

اند. دخترش را بیدار کرد و گفت: دخترر هوا سرده به هم دیگه بچسبید تا گرمتون ب ه و سرما نخورید. خوابیده

ها را ازهم جدا کرد و گفت: اند. آنبعد بالرف بستر پسرش رفت دید پسرش و عروسش در آغوش هم خوابیده

شوید. عرو  که از اول ماجرا بیدار بود و ز هم جدا بخوابید، گرما زده میاید؟ اهوا گرمه چرا به هم چسبیده

 همه چیز را دیده و شنیده بود. گفت: خراب قاالی اینوا، بیر دار و ایککئ هاوا؟
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  ینن بوستان اکیلمزخرس
 )غ. کمیجانی(   .توان شراکت کردبا آدر طماع نمیفا.  

  ینن بیر جوواال گیریلمز، گیریلسه ده مَدار اولونمازخرس
 )غ. کمیجانی(  .گنجندیک اقلیم نمی دو پادشاه درفا.  

  خلخه ایت هورر بیزه چاققال
 )غ. کمیجانی(  .نفتیگیرد ما رو چراغمردمو برق میفا.  

 سبد اریکلر، بیزه گلن دول آروادالر یئریکلر  -خلخه گلن سبد
 )غ. کمیجانی(  .ن انه بدشانسی طرففا.  

  د یئریکلرسبد اریکلر، بیزه گلر دوغان آروا –خلخه گلر سبد 
  )ا. قاسمخانی(دهد. فا: نهایت بدشانسی یک فرد را ن ان می 

  خلخه یاغسون، بیزه دامسون
 )غ. کمیجانی( ن ان از خیرخواهی برای دیگران. فا.  

  خلق آغاجدان آدام یارادی
)ی. کنند. ستتتازنتد. یعنی مردر کتارهتای عجتب و غریتب می     مردر از چوب آدر میفتا.   

  عبدالحسینی(

  نن باغوشلورئسینخلیفه کیسه
  )ر. جاوید راد(از کیسه خلیفه بخ یدن. فا.  

  خودا ایساتینئ، قورد آپارماز )قورد یئمز(
  )ی. عبدالحسینی(برد. کسی را که خدا او را دوست دارد، گرگ نمیفا.  

  نیی سسئ اولمازخودا آغاجی
 )غ. کمیجانی(  .چوب خدا صدا نداردفا.  

  مسینگاؤزئ او گؤزه محتاج ائلهخودا بو 
  )ی. عبدالحسینی(خدا این چ مو محتاج آن چ م نکند. فا.  

  خودا بوغدایا دا خط قویوب
چیز باید فرق باشتتتد. )توجیه ختدا وستتتن گنتدر هم خن گذاشتتتته پس بین همه  فتا.   

  )ی. عبدالحسینی(نژادپرستی(. 
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هضمیمـ  

  سینخودا بیر دانایائ مین دانا ائله
خواهم ات را هزار دانه بکند. دعا در حق کسی که یک بچتتتّه بی تر ندارد. از خدا میدانهفا: خدا یک 

  )ی. عبدالحسینی(همین یک فرزند تو آنچنان زاد و رود داشته باشد که به هزار تن برسند. 

  سینخودا گؤرسدمه
  )ی. عبدالحسینی(فا: معادل خدا آن روزو نیاره.  

  چنگه باسار اوستونه خودا وئرننه، پیغمبر ده بیر
)ی. کند. م تتت به آن اضتتافه میدهد، پیغمبر هم یکوقتی خدا نعمت به کستتی میفا.  

  عبدالحسینی(

  خودادان اگیلمسه آغاجدان یارپاخ دوشمز
  )ر. جاوید راد(افتد. به خواست خدا نباشد برگ از درخت نمیفا.  

فا: اگر به اذن خداوند  ،یارپاق تؤکولمزخودادان حوکم اولماسا آغاجدان  باشتقا واریانت: 
  )ا. قاسمخانی(افتد. نباشد حتی برگ هم از درخت نمی

  نن تانییوبخودانئ هئچ کس گؤزونن گؤرمویوب، عقلی
  )ر. جاوید راد(کس با چ م ندیده باعقلش شناخته و پی برده. خدا رو هی فا.  

  خوروز اولماسا سحر اولماز؟!
 )غ. کمیجانی(  .شخص خاص در کاریعدر اتکا به فا.  

  خوش او گئچن گونلره
)ا. فا: یاد باد آن روزگاران یاد باد، روزهای گذشتتته چه خوش بود، یاد گذشتتته به خیر .   

  قاسمخانی(

 ا تپیک ووری؟  خوشلوگ، قارنیی
  )ی. عبدالحسینی(زند؟ مترادف خوشی زیر دلت زده؟ فا: خوشی به شکمت لگد می 
 

 د
  اوستوننه دایانمازداش داش 

  )ا. قاسمخانی(فا: سنگ روی سنگ، بند نمی ه.  

  داش دوشدوگئ یئرده آغور اوالر
 )غ. کمیجانی(  .هر سخن جایی و هر نکته مکانی داردفا.  
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ه ـضمیم  

  دئنن رد اولسون، یولداشوم سامان جووالوداش من
 )غ. کمیجانی(  .طلب داردهای منفعتاشاره به انسانفا.  

  دومداشونئ آت

)ی. خیالش شتتدر(. ستتنگ محبت تتو انداختم )دل ازش کندر، فراموشتتش کردر، بی فا.  
  عبدالحسینی(

  داغ داروخماقدان دووشان داروخورئ؟!
ملک به کستتتی اظهار لالف کند و نوکر این کار را نکند یا در زمانی که مثالً صتتتاحبفا.  

 )غ. کمیجانی( شود. مقابل آن بایستد گفته می

  چاتماز، آدام آداما چاتارداغ داغا 
 )غ. کمیجانی(   .رسدرسد آدر به آدر میکوه به کوه نمیفا.  

 جوو اؤرگدیرئ   -داغداکئ قوش باغداکینا جوو
 )غ. کمیجانی(   .اطالع به فرد مالل کنایه از کار یاددادن فرد بیفا.  

  داغداکئ گلیب باغداکون قووی
  )ی. عبدالحسینی(کند. از پ ت کوه اومده صاحب باغ را از باغش بیرون میفا.  

  داغالرا باخ تسلی تاپ
ها نگاه کن تستلی بگیر. در مواردی که برای کستی مصیبت رخ دهد گفته   دیدهبه داغفا.  

  )ر. جاوید راد(شود. می

  دالدا اوس... ما گؤ... ی اؤرگنر، یاوانا دانوشما آغزیی اؤرگنر
تکرار عمل اشتتباه منجر به انجار آن در جم  خواهد شد. کنایه از پرهیز از انجار کار  فا.  

 )غ. کمیجانی( زشت. 

  دالدان آتان داش تاوپپوغا دگر
کن همی ه ته چاهه(. خورد )مترادف چاهسنگی که از پ ت بیندازند به قوزرک پا میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(

  دالدان داش آتاانناو
گویند که جرئت روبرو شتتدن با حریف را اندازد )به آدر بزدل میز پ تتت ستتنگ میافا.  

  )ی. عبدالحسینی(ندارد(. 
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هضمیمـ  

  دالدان داال دانوشماق
  )ا. قاسمخانی( .فا: پ تاپ ت حرف زدن 

  دالونا دار گلمک
بیر ای تتتئ گؤرمگه آغرینماق، زورونا گلمک }چؤرگ آلماق ائله منیم دالوما دار گلر کئ  

  )ا. قاسمخانی(فا: رغبت نداشتن کسی برای انجار کاری.  ،اولماز{دیمگ 

   2دالاوننان قارا کوزه آتارام
  )ی. عبدالحسینی(اندازر. پ ت سرش یک کوزه سیاه شده میفا.  

  قالسای دییرلر گیجدئ، قاباغا گئچسَی دییرلر بیجدئیا دالی
  ()ی. عبدالحسینیاگر عقب بمونی میگن گیجه و اگر جلو بزنی میگن زیادی زرنگه. فا.  

  دالئ اَیاز اولماق
  )ی. عبدالحسینی(وکار بودن، برادر یا پسر نداشتن. کسپ توانه بودن، بیفا: بی 

  دالئ سالماق
الینده پول بیریکدیرمک }اوغلور عقیللئ بیر آدامنئ پولالرونئ هدره وئرمز دالئ ساالر{،  

  )ا. قاسمخانی(انداز کردن. فا: پس

  دالئ قویلئ دوشمک
  )ا. قاسمخانی( .باز افتادنفا: طاق 

  دالئ قویلئ یاتماق
  )ا. قاسمخانی(باز خوابیدن. فا: به پ ت خوابیدن، طاق 

  یمقارون تؤکمیداموم یئخمیشم 
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از اینکه دخترر را شوهر دادر که دیگر هزینه ندر!فا.  

  داوادا دیلیی ساخال، سوفرادا الیی
 )غ. کمیجانی(  .اندیش باشعاقبتفا.  

  سین اله توتوبدده پایاشه
  ی()ی. عبدالحسینعاره. کار و بیکه مانند پدرش بیگرفته، کنایه از اینفا: پی ه پدرشو پیش 

                                                                                                                     
شکستند رسمی بوده از کسی که متنفر بودند بعد از رفتنش یک کوزه یا دیگ سیاه شده را پ ت سرش می - 1

 تا هرگز برنگردد. 
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  ی سریمساق، سن هاردان اولادیی، گول به شکرخان؟!ی سوغان ننهدده
پدرت، پیاز بوده، مادرت ستتیر، تو چگونه شتتدی شتتیرین مثل شتتکر خوش بوی مثل فا.  

 )ی. عبدالحسینی(  گُل؟.

پدرت پیاز :سرخان؟ی سریمساق هاردان اولدیی گولبهی سوغان، ننهدده: باشقا واریانت
 مادرت سیر تو چگونه شدی خیار سبز؟ 

 ی سوغان بابای سریمساق، هاردان بیتدیی سن ترحلوا؟! ننههم ده باخ: 

  درویش اؤلنن سورا کشکولون سوخ گا... نه
 )غ. کمیجانی(  .بعد از مرگناکارآمدی اشیا فا.  

  دریادا بالوق سایی
  )ی. عبدالحسینی(شمارد. های دریا را میفا: ماهی 

  دعانئ سال دعا ائلیَن بوینونا
 )غ. کمیجانی(  .کار را بسپار به کاردانفا.  

  دلئ دلینئ گؤرننه چوماغون قویار قولتوغونا
  )ر. جاوید راد(کند. تر ببیند، چماقش را جم  میدیوانه چون از خودش دیوانهفا.  

  دئ چؤرگئ قویاسون قوالغونادلئ
  )ی. عبدالحسینی(فا: اگر دیوانه است نونو بذاره تو گوشش، چرا میذاره تو دهنش؟!.  

  دمیر قاپونیی آغاج قاپویا اوزئ دوشر
 )غ. کمیجانی(  .خانه میفتدگذر پوست به دباغفا.  

 دمینه وئرمک  
قورخودان بیر محلی ترک ائتمتک }گؤردئ اوزاخدان گلیرر، قورخودان وئردئ دمینه{،   

  )ا. قاسمخانی(فا: به چاک زدن، فرار کردن، صحنه را ترک کردن. 

  نگ قالماقد
مات قالماق، حئیران قالماق }ای تتتیددیم قون تتتوموز اؤلوب، دنگ قالدور!{، فا: تعجب  

  )ا. قاسمخانی(کردن. 

  ککیسئ بیردئدورغاما تیلیت، ای
)ی. تیلیتت کردن بتا خورد کردن فرقی نتدارد )چته علی خواجته، چه خواجه علی(.      فتا.   

  عبدالحسینی(
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  دورغاماینان تیلیت بیردئ باشقا واریانت:
معموالً ایکی پیس شئیی برابر بیلمک اوچون ای لنیر }مثالً من دوستوما دئییرر بو ملت  

وکیلی او بیریستتتینتدن داها یاخچیدی جواب آلیرار: دوغراماینان تیلیت بیردئ{، فا: هر  
  )ا. قاسمخانی(جفت ان یه گ... ن. 

  سین بیر قوزونان، او دا پوک اولسوندوست دوستئ بلله
 )غ. کمیجانی(  .رحماهمیت صلهفا.  

  ر پوک، قوزیینانیساین، بدوست منئ بلله باشقا واریانت:
  ی()ی. عبدالحسیندوست مرا یاد کنه )به دیدنم به یاد( حتی با یک گردوی پوک شده. فا.  

  دوگون اوستونه دوشمز -دوگون
 )غ. کمیجانی(  .باالتر از سیاهی رنگی نیستفا.  

  سالالماق  2دومموگئ
مستتتافرته منئ  2گیتل گئتددیلر  ستتتالالنوب؟ بتابتار   4اوزولمتک }نییته پس دومموگیی   

 . )ا. قاسمخانی(فا: ناراحت شدن.  ،آپارمادوالر{.

  دونیا بیر گوننیک دگئ
  )ر. جاوید راد(دنیا یک روز نیست. فا.  

  دوه قان گؤروب
جاق اونو آغری اولور آن –بو دئییم او یئرده ای تتتلنیر کی بیرینین بدنینده بیر باالجا یارا  

ی دیده است. این عبارت را درجایفا: گویی شتر خون ،بیر یئکه مصتیبت کیمی گؤستریر! 
برند که فردی یک درد یا جراحت کوچک در بدنش را در حد یک مصتتتیبت بته کتار می  

  )ا. قاسمخانی(دهد. بزرگ جلوه می

  دن یئککه کرگدن واردوه
مثل را در البیری اؤزونو چوخ یوخاری توتاندا و اؤزونه شتی نده بو آتا سؤزو ای لنیر، فا: این ضرب  

   )ا. قاسمخانی(کنند. برند که بسیار به خود تفاخر میمورد افرادی به کار می

  نئ گؤزیی قاباغوننا گؤرمورَی!دوه
 جانی( )غ. کمی .شودبیند اطالق میء بزرگی را در مقابل خود نمیاین اصالالحی به فردی که شیفا.  

                                                                                                                     
1 - DÜMMÜG 

 دیمدیک دومموگ: - 4
 دا گئتمک دئییلمز گئدمک دئییلر.بورچالی - 2
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  گئچمزنن نن باتورار، اینه دلیگیننئ یوکییوهد
یئرستیز پول خرجلیر آنجاق یئرینده کینیسلیق چیخاردیر، فا: از سوراخ سوزن رد می ه   

  )ا. قاسمخانی(از در دروازه رد نمی ه. 

  گینن هارام دوزدئ؟!یه دیدیلر: نییه بوینیی ایریدئ؟ دیدئ: دیدوه
بیرینین م تتکالتی او قدر چوخ اوالر کی چوخالری گؤزونه گلمز و بو آتا ستتؤزونو اؤزونه  

  اسمخانی()ا. قگؤره ای لدر، فا: به شتر گفتن چرا گردنت کجه؟ گفت تو بگو کجایم صافه؟! 
یه دیدیلر بوینیی ارگیدئ دیدئ هارام دوزدئ کئ بوینوم ارگئ دوه بتاشتتتقتا واریانت:   

  )ر. جاوید راد( اولمییه. 

  دووشان چؤلده گؤوش ائلر دییَر من ده بیر حئیوانام!
 )غ. کمیجانی(  .های خودشیفتهکنایه از انسانفا.  

  دووشان قاباغونا گیلدیر )کوللوخ( دوزورای؟!
 )غ. کمیجانی(   .اهمیت در مقابل اقدامی یا شخصیدادن یک مان  بی قرارفا.  

  دووشانا دییار قاچ، تازییا دییر باس
  )ی. عبدالحسینی(گه بگیر. گه بدو به تازی میبه خرگوش میفا.  

  سئ دؤنوبدؤنرگه
  )ی. عبدالحسینی(فا: بد آورده، بخت ازش رو برگردانده، اجتلش رسیده.  

  نن یاپوشوبنن بیراخوب، قارونچا قیچننئ یوکیدؤوه
  )ی. عبدالحسینی(شترو با بارش رها کرده پای مورچه را چسبیده. فا.  

  دیبینه داش قویماق
توکتمتک }دونئی بتاغتا گئتدمی تتتدیم اریتک درماغا، گؤردور اوشتتتاقالر دیبینه داش       

)ا. قویوبالر!{، فا: خوردن یا بردن یک محصتتتول به شتتتکلی که چیزی از آن باقی نماند. 
  قاسمخانی(

  دیدیم گئد اوو گَتئ گئددیی لوو گَددیی
 )غ. کمیجانی(   .دنبال خیر فرستادمت، شر آوردی؟!فا.  

  دیش دورماق
  )ی. عبدالحسینی(آرار بودن،اذیت نکردن.  
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  دیشیی آرغورئ چک قورتول، قونشیی پیسدئ سات قورتول
ات را بفروش ات بد استتت خانهکند بکش راحت شتتو و اگر همستتایه دندانت درد میفا.  

  )ر. جاوید راد(اندازند دور. ک ند میکند میراحت شو. معادل دندانی که درد می
  دیشیی آرغی چک قورتول، باشیی آرغی اؤل قورتول باشقا واریانت:

)ی. کند، بمیر راحت شتتتو. کند، بکش راحت شتتتو؛ ستتترت درد میدندانت درد میفتا.   
  عبدالحسینی(

  نن گلنئ دیمکدیشئ دیبین
 –ستتی }اوغالن هئ  بؤیوک ستتیزلیغین و ستتؤگوش وئرمگین ان شتتدتلی درجهستتایغی 

ن. آید گفتکوچوک آینامی! دی تتتیئ دیبینن گلنئ منئ دیدئ!{، فا: هرچه از دهان برمی
  )ا. قاسمخانی(

  دیقنه سیقنه وئرمک
  )ی. عبدالحسینی(مرگ نمودن. وجوش به خورد کسی دادن، دقفا: حرص 

 دیک دیککیللی 
  )ی. عبدالحسینی(فا: فرز و چابک است، قبراق و سرحال است.  

  دیگیر، یاش تؤکمک -دیگیر
  )ا. قاسمخانی(فا: چون ابر بهاری اشک ریختن.  

  دیل اوتی
  )ی. عبدالحسینی(کند. بازی میفا: زبان 

  زونا چاتماقدیل آغ
   )ی. عبدالحسینی(فا: احوال و جویا شدن، پای حرفاش ن ستن، به درد و دلش گوش دادن.  

  ائلمهسَی خرج دن بورج ائلمه، بورج ائلهدیلنچی
از آدر تازه به دوران رسیده قرض نکن، اگر هم قرض کردی خرج نکن. یعنی آدر گدا فا.  

  )ر. جاوید راد(جنبه قرض دادن به کسی را ندارد. 

  دن دیلنچیه روادئدیلنچی
  )ر. جاوید راد(گدا به گدا رحمت خدا. فا.  

  دیله توتماق
  )ی. عبدالحسینی(رفتاری کردن، با مالیمت صحبت کردن. بازی کردن، خوشفا: زبان 
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  جیسینجئک، اَلیی اینییاَندیلیی اینج
  )ی. عبدالحسینی(جای آنکه زبونتو کار بندازی از دستت استفاده کن. بهفا.  

  دیلیی سوموگئ اولماز هر یانا دوالننورای دوالنار
  )ا. قاسمخانی(جور چرخاند.  فا: این زبونو می ه هزار 

  دیلئ وار، ایشئ ده وار
  )ا. قاسمخانی(فا: زبونش درازه چنتش هم پره.  

  ده واردیلئ وار، دیلچگئ
)ی. گویند. فا: زبان که دارد هی  زبان کوچک هم دارد. به آدر حاضتتترجواب و حرّاف می 

  عبدالحسینی(

  دیاوان توتماق
  )ی. عبدالحسینی(فا: برای به دست آوردن چیزی پاف اری کردن.  

  گئد –دیییبلر گل 
  )ر. جاوید راد(آمد.  –اند رفت گفتهفا.  
 

 ر
  سَی، راس گلمزراس دئمه

  )ی. عبدالحسینی(فا: تا راست نگی کارها راست و ریس نمی ه.  

  روقومنئ دانوشماق
لی دانی تتتماق }عمیم قیزینئ آال بیلمرر. ائله روقومنئ آدامنئ کئ حدئ یوخ!{، ایفتاده  

)ا. }روقومنئ دانوشتتتمتتا گؤرک!{، فتا: بتا فیس و افتتاده حرف زدن، اهتل پز دادن بودن.    
  قاسمخانی(

  رووشدن چیخَی
ا. )شود. فا: عبارتی استت که در صورت م اهده یک کار سبک از یک فرد به او گفته می  

  قاسمخانی(

  سئ اولماسا بوداغئ بار وئرمزریشه
 )غ. کمیجانی(   .ری هکنایه از آدر بیفا.  
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 ز
  زمین برک اوالننا سیغیر سیغیر گؤزوننن گؤرر

آید و تقصتتتیر را به گردن دیگران اشتتتاره بته فردی دارد که از پس انجار کار برنمی فتا.   
 )غ. کمیجانی( اندازد. می

  گوج گلننه تایون وورارسیغیره  هم ده باخ:

  زوال چکمک
دیش آغرینین ان گوجلو دورومو }دی تتتلریم آغرودان زوال چکی{، فتا: نهایت شتتتدت   

  )ا. قاسمخانی(کند. درد که دندان شروع به زوق زوق کردن میدندان

  زیقنه وئرمک
  اسمخانی()ا. قدن. اینجیتمک }بیلمیریز منیم اوشاخالرور نه قدر منه زیقنه وئریللر!{، فا: اذیت کر 

  زیمیخلییه دانوشماق -زیمیخلییه 
ه ایدئ تلفن دالوننا زیمیخلیر دایور ناخوش احوال زارییا دانی تتماق }فیکر ائلیه -زارییا  
  )ا. قاسمخانی(زیمیخلیه دانوشوردئ{، فا: با آه و ناله حرف زدن.  -
 

 س
  سَققیز اولوب دوشوب خَلخ آغزونا

)ی. کنند(. اهلل )همه مردر راج  به او صتتتحبت میمثل آدامس افتاده توی دهن خلقفا.  
  عبدالحسینی(

  سَم باسماق
  )ا. قاسمخانی(که سهم یا تر  سراسر وجود کسی را فرابگیرد. فا: به معنای این 

  نن سوراغ ائلیرَیسارئ اینک سننه، سارئ یاغون من
 )غ. کمیجانی(  .کنی؟!میآنچه خودداری از من طلب فا.  

  سارئ اینک سوتلئ اوالر، اؤلئ گ... ئ دادلئ اوالر
 ( )غ. کمیجانییعنی آدر تا زنده هست کسی یادش نکنند ولی وقتی مرد مدار از او یاد کنند. فا.  
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  سااغ بااش گاورا آپاارمااز
  عبدالحسینی()ی. برد )توصیفی برای افراد شرور(. سر سالم به گور نمیفا.  

  ساغ باشا سقاقیز یاپوشدورمازالر
د(. بندنکند دستمال نمیچسبانند )معادل سری که درد نمیبه ستر ستالم ستقز نمی   فا.  

  )ی. عبدالحسینی(
  ن باشا سقاقیز سالمازالرآغریمایا هم ده باخ:

  ساققوز اولوب دوشوب خَلخ آغزونا
  )ی. عبدالحسینی(نقل محافل شده. اهلل، فا: مثل آدامس افتاده توی دهن خلق 

  سامان آستوننان سو یئریدن
 )غ. کمیجانی(  .شودبه افراد موزی و مرموز اطالق می ،زیرکاهآدر آبفا.  

 دینگیل قیامتیی  -سن بایلَی دینگیل 
پری، آرامش نداری، روزهای قیامت که از فرد اضتالراب باال و پایین می فا: تو را قستم به  

  )ی. عبدالحسینی(مُتلتهبی و.... 

  سن خانوم و من آغا، ایاناکالرئ کیم ساغا؟
  )ی. عبدالحسینی(تو خانم باشی و من آقا، پس گاوها را کی بدوشد؟ فا.  

  سان دییاَن اولاساون شر یاتساون
  )ی. عبدالحسینی(حرف، حرفر تو باشه شر بخوابد. . فا 

 سن دییَن اولسون شر یاتسون  
  )ا. قاسمخانی( .فا: تو درست میگی، شر به پا نکن! 

  هنمن دییَن دَگی سنیی توفئنگیی فنگیریمیی بننینه، سن دییَن دَگی منیم جیگ
حرفی کته تو میزنی مثتل نیش به بند جگرر میخوره، حرفی که من میزنم به فنگ    فتا.   

  )ی. عبدالحسینی( .خوره تفنگ تو می

  سن قال قوردینان قیامته، قارغایینان پوخ یئمگه
خوری )کنایه از عمر طوالنی است چراکه ن با گرگ تا روز قیامت، با کالغ به گهتو بمافا.  

  )ی. عبدالحسینی(در باور عامیانه کالغ سمبل عمر طوالنی است(. 

  سن یاخچولوق ائله سال دریایا، بالوخ بیلمسه خالوق بیلر
مک و تکجه آلالهی نظرده توتماغا اشتتتاره ائدیر، فا: تو نیکی آلاله یولوندا یاخچیلیق ائله 

  )ا. قاسمخانی(کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. می
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  سنه یاغدئ، منه دامنئ
الی بول بیر انستانا مادی سرمایه یئتی سه، یوخسولالرین الینی دا توتار، فا: اگر روزی به   

  )ا. قاسمخانی(آدر چ م و دل سیر برسه مقداری هم به سایرین خواهد رسید. 

  سنیی اگر بو دیلیی اولمیایدئ قارغا گؤزیی چاغارداردئ
با  گویند که فقنکرد )به کستتی میاگر تو این زبونو نداشتتتی، کالغ چ تتمتو کور میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(برد(. بازی کارهایش را پیش میزبان

  سؤزییه ایت مچچیددن چئخمزسنیی 
 )غ. کمیجانی(  .حرف تو هی  اعتباری نداردفا.  

  نن کَریزه انماق اولمازسنیی طَنفیی
  )ر. جاوید راد(شود به چاه رفت. با طناب تو نمیفا.  

 سو بویالدئ  
  )ی. عبدالحسینی(فا: آب از سرش گذشت.  

  سو بیر یئرده قالسا قوخار
  )ر. جاوید راد(گندد. آب که یکجا بماند میفا.  

  سئ سو یولوننا سینرسو کوزه
 )غ. کمیجانی(  شده، در همان راه از بین خواهد رفت. ای که برای انجار کاری ساختهوسیلهفا.  

  اوینیساوت  -ساوت 
 )ی. عبدالحسینی(.  کند. می 1انگار داره واره بازیفا.  

  سوتده گیرن سوموکدن چیخر
 )غ. کمیجانی(  .دهیهر کاری کنی روزی تاوانش را پس میفا.  

  نن گئدرنن گالن سوموگیسوتی باشقا واریانت:
وخو، رفتار و عادت مثبت یا منفی که المثل کنایه از این استتت که هر خلقاین ضتتربفا.  

شود، مگر با پوسیدن استخوان )مرگ( ارثاً از مادر به فرزند منتقل شود، از فرزند جدا نمی
موردی نیز که  ی معنایی یافته و در هرالمثل ترکی بعداً توستتتعهوی. البتته این ضتتترب 

وخو، رفتار، عادت و... مثبت یا منفی جزء ملکات راستتتی روحی و اخالقی اکتستتتاب خلق
  )ی. عبدالحسینی(رود. شخصی شود، به کار می

                                                                                                                     
 گفتند.واره )واراداش(، در زمان گذشته تعاونی محلی برای جم  آوری را واره و اعاای آنرا واراداش می - 1
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  سوتلئ قویونئ سورودن آراالمازالر
 )غ. کمیجانی(  .فروشدوقت جنس خوبش را نمیانسان هی فا.  

  نن گئدرنن گالن سوموگیسوتی
وخو، رفتار و عادت مثبت یا منفی که المثل کنایه از این استتت که هر خلقاین ضتتربفا.  

شود، مگر با پوسیدن استخوان )مرگ( ارثاً از مادر به فرزند منتقل شود، از فرزند جدا نمی
ی معنایی یافته و در هر موردی نیز که المثل ترکی بعداً توستتتعهوی. البتته این ضتتترب 

ر، عادت و... مثبت یا منفی جزء ملکات راستتتی روحی و اخالقی وخو، رفتااکتستتتاب خلق
  )ی. عبدالحسینی(رود. شخصی شود، به کار می

 سوتئ قاچدئ  
شود. ی زن شیرده که براثر تر  شیرش قال  شود گفته میفا: شتیرش قال  شد. درباره  

  )ی. عبدالحسینی(

  سورغئ سورماق
ن، پرسش و پاسی شب اول قبر که دو سین جین کرد فا: پرستش و پاسی کردن، معادل،  

  )ا. قاسمخانی(کنند . ملک از میّت می

 یوب ساورون سااللی
  )ی. عبدالحسینی(کرده. شو آویزان کرده، اخمفا: لب و لوچه 

  سئ اوالجکسوموگوم مگر خنجر دسته
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از اهمیت ندادن به بدن و عمر خوی تنفا.  

  توممانون چاغاردیساویا چاتاماموش 
  )ی. عبدالحسینی(به آب نرسیده توممون و در میاره. فا.  

  سؤز اوزه گلمک
نن بیلمیرَی نه سؤزلر منیم اوزومه گلیب!{، فا: حرف درشت شنیدن، مورد }سنیی اوزیی 

  )ا. قاسمخانی(اهانت قرار گرفتن. 

  ساؤز وار گلر گئچر، سؤز وار دلر گئچر
گذره، حرفی هم هست که قلب آدمو مثل گلوله ستتتتوراخ د و میحرفی است که میافا.  

  )ی. عبدالحسینی(گذرد. کند و میمی

  سؤز وئرمک
  )ی. عبدالحسینی(فا: قول دادن.  
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  سؤز یئرده قویماق
  )ا. قاسمخانی(فا: حرف نگفته باقی گذاشتن.  

  بئز 2سؤز، سؤز گتایرر، اَرشین
  )ی. عبدالحسینی( .حرف، حرف میاره، آرشین بتِز فا.  

  سؤز، سؤزه یاتمی
  )ی. عبدالحسینی(حرف با حرف جور در نمیاد، حرفای همدیگر را قبول ندارند. فا.  

  ئشیدسؤزیی دوزونئ اوشاقدان ا
  )ی. عبدالحسینی(حرف راست را از بچه ب نو. فا.  

  سؤزئ اوزالدماق
  )ا. قاسمخانی(فا: حرف را کش دادن.  

  سؤزئ آغوزننا دوالننورماق
مک، یاالن دئمک }فیالن کستتدن هئ  خوشتتور گلمز دوز آدار  ستتؤزون گرچگین دئمه 

ا. )پنهان کردن، دروغ گفتن. دَیئ ستتؤزئ آغزوننا دوالننورار{، فا: طفره رفتن، حقیقت را 
  قاسمخانی(

  سؤزئ بیر مچیدده )مسجد( دی، بیر حامامنا
یئرستتیز بیر ستتیر و یا ستتؤزو دئینده بو آتا ستتؤزو ای تتلنیر. حامار و مچید عمومی بیر    

ش ساییلیر، سیز بیر ایسی منالقیئرلردیلر. طبیعی کی بیر سیرین او یئرلرده آچیق ائتمه
  )ا. قاسمخانی(فا: هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. 

 سؤزئ یئره سالماق  
  )ا. قاسمخانی(،به حرف کسی اهمیت ندادن. فا: روی کسی را زمین انداختن 

  سؤگمه بگ آتامئ، سؤگللر خان آتایئ
 )غ. کمیجانی(   .گردهبه هرکسی بدی کنی به خودت برمیفا.  

  سیانگ سینگیلالمی
  )ی. عبدالحسینی(آید، سکوت ماللق است. فا: هی  صدایی نمی 

                                                                                                                     
کبود رنگ گیری طول معادل یک متر و بئز نوعی متقال نامرغوب که به رنگ آبی اَرشیتن واحد اندازه - 1
 شده است.می
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  نن قان دامیسیبیلین
ستتوننه ائله اولدئ سیبیلیننن قان داموردئ{، فا:  چوخ حیرصتلیدی }بیر باال مستئله او   

  )ا. قاسمخانی(خیلی عصبانی است. 

  سیچان دلیگین ساتون آلماق
ده اولماغی تصتتویره چکیر }وئرجکلی قورخوستتوننان  بیرینین قورخوستتوندان استتتر   

  )ا. قاسمخانی(سیچان دلیگینئ ساتون آلوردئ{، فا: دنبال سوراخ موش گ تن. 
  ایالن دلیگین ساتون آلماق هم ده باخ:

  سا...مزلر قارونالرئ آجوخا
  )ا. قاسمخانی(دیر، فا: کنایه از شدت خساست. مککینسلیک دئ 

  سیخ قیزاراننا گوناهکاریی سسئ چیخر )گوناهکار خبردار اوالر(
گونتاهکتار مجتازات اولمتاغیندان خبر اوالندا تئز اؤزونو لووا وئرر، فا: چوب را که برداری      

  )ا. قاسمخانی(کند. گربه دزده فرار می

 )آرغییار( باش آرغئ توتارسیغیر اؤزوناه گوودانا اکننه 
  )ی. عبدالحسینی(گیرد. کارد، سردرد میگاو هر وقت برای خودش گاودانه میفا.  

  چکن چوخ اوالرسیغیر اؤلننه بیچاخ
 )غ. کمیجانی(  .شودتیرکش میشهر که خالی شد قورباغه هفتفا.  

  سیغیره گوج گلننه تایون وورار
گورر. جوت ستتتورنده ایکی ستتتیغیردن بیرینین قاباغا یئر برک اوالنتدا، اؤکوز اؤکوزدن   

گئتمگه گوجو چاتمایاندا یانینداکی سیغیری وورار. بیرینین گوجلو آداما گوجو چاتمایاندا 
  )ا. قاسمخانی( .دارد !رسد پاالن خر را برمیمظلوما ظولم ائدر، فا: زورش به خر نمی

  گؤرر زمین برک اوالننا سیغیر سیغیر گؤزونننهم ده باخ: 

  سینن قول بویوننان آسالنو
  )ی. عبدالحسینی(دست شکسته وبال گردنه. فا.  

  سیننیریی قیزلر
. )یای برای ب کن زدن معادل ب کن و باال بینداز. فا: ب تکنید دخترها، استتتتتتعتتتتاره   

  عبدالحسینی(
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  دئ، مواظب اولینایخ کاوزهس
کوزة شتتکستتته استتت، مواظب باش )در راباله با دختری که وضتتعیت مناستتبی ندارد فا.  

. )یداده باشد، مواظب باش خودشو گردنِ تو نندازه(. گویند. شتاید بکارت تو ازدستت   می
  عبدالحسینی(

  سینیخ کوزه سو ساخالماز
ود شها نمیداره )کنایه از افراد شرور و... که اعتباری به آننمیکوزه شتکسته آب نگه فا.  

  )ی. عبدالحسینی(کرد(. 

 

 ش
  شاه وئرن آتیی دیشینه باخمازالر

  )ر. جاوید راد(شمارند نمی را پی ک ی اسب دندانفا.  

  شاهیی آتونا یابو دیمیشَی
 )غ. کمیجانی(   .بینی یک نفر در برابر دیگرانن ان از ادعا و بزرگفا.  

  شاهئ ده دالدان سوگللر
زنند اهمیت نده، چراکه از پ ت سر شاه را ناسزا منظور به حرفی که پ تت سرت می فا.  

  )ر. جاوید راد(گویند. می

  شرطه شوخومنا کس، خرمننه داوا دوشمسین
کوبی دعوامون ن ه هر شترد و شتروطی داری هنگار شخم زدن بگذار تا زمان خرمن  فا.  

  )ی. عبدالحسینی()جنگ اول به از صل  آخر(. 

  شریک یاخچو اولسایدئ، خدا اؤزو اوچون شریک یاراداردئ
  )ی. عبدالحسینی(آفرید. اگر شریک خوب بود، خداوند برای خودش میفا.  

  شریکلی پ... ئ ایت ده ییمَز
 )غ. کمیجانی(  .در کار شراکتی در انتها شر خواهد بودفا.  

 شریکلی قازان قَینمز
 )غ. کمیجانی(  .رسدکار شراکتی به نتیجه نمیفا.  
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  شَکات اولماق
  )ی. عبدالحسینی(ولورده شدن، خست و کوفته شدن. وکول افتادن، لهفا: معادل از کت 

  شور پنیر یییَن ایت سویا قَییدر
گردد )این مثل را برای کسی سگی که پنیر شور خورده باشد، برای خوردن آب برمیفا.  

کار به برند که کار خالفی کرده ولی منکر آن استتتت. معتقدند که آدر خالفبته کتار می  
)ی. گردد(. گردد. مترادف آدر جتتانی بتته محتتل جنتتایتتت برمی محتتل خالفش برمی

  عبدالحسینی(
  پنیر یییَن سویا گلر هم ده باخ:

 شورتون چاغاردماق 
  )ا. قاسمخانی(روی کردن. فا: شور چیزی را درآوردن، در کاری زیاده 

  له گیرمزشایار جنگلدن چیخمز، شیرعلئ جنگ
 هایشه. )این مثل را برای آدرشتیر از جنگل بیرون نمیاد، شتیرعلی وارد جنگل نمی  فا.  

  )ی. عبدالحسینی(برند(. زنند به کار میبزدل که الف می

  النادان چاغاردورشیرین دیل، ایالنئ 
  )ی. عبدالحسینی(ک د. زبون خوش مار را از سوراخش بیرون میفا.  
 

 ص
  ننصبر ایله حالوا پیشر ای قورا سن

  )ی. عبدالحسینی(گر صبر کنی ز غوره حلوا سازر. فا.  

  صبر ائله گؤرک سحر گون باشوموزا نه بشر چاالجک
تابد، ستترنوشتتت چگونه رقم خواهد  ا میفا: صتتبر کن ببینم فردا آفتاب چگونه بر ستترم  

  )ی. عبدالحسینی(کنیم. خورد، فردا را چگونه شروع می

  صلاوات قویه
ی یا آیات، خودت میدونی ببین از پس این کار برمیفا: صتتلوات به زورت، به قدرت بدنی 

  )ی. عبدالحسینی(نه؟. 
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 ط
  دن گئچهطاَنف، هر ناه اوزاخ اولسا، آخورئ گارک چممره

  )ی. عبدالحسینی(طناب هرچقدر هم دراز باشد، باید از چنبره بگذرد. فا.  

  طاماسئ تاققوالدئ
  )ی. عبدالحسینی(فا: طمعش به تکاپو افتاد، مترادف دندان طمعش را تیز کرد.  
 

 ع
  سین قاپماز! قاپسا چؤرک تاپماز!عابباس، آدام ننه

هی جز مادر برای انستتان وجود ندارد؛ نباید آناالر قدرینی بیلمگه اشتتاره ائدیر، مفهور:پنا 
  )ا. قاسمخانی(احترامی کرد. به او بی

 عاریی عارییا گلسین  
فا: اصتتتالالحی که اغلب بانوان برای به رخ ک تتتیدن عیوب و ستتتابقه گذشتتتتگان در   

  )ی. عبدالحسینی(بردند. های لفظی به کار میم اجره

  عاششوقدان ارکان ایستللر
 )غ. کمیجانی(  .خواهندمدعی کار میاز آدر فا.  

  عبثه دانوشاغا، پول وئرمزلر
دهند )معادل برای حرف مفت پول برای ستتتخنان بیهوده و عب  به کستتتی پول نمیفا.  

  )ی. عبدالحسینی(دهند(. نمی

  نن! یئل اَسیب گول گتیریب؟عجب سن
   )ی. عبدالحسینی(باد آمد و بوی عنبر آمد. ،فا: چه عجب از شما! باد وزیده گل آورده؟ مترادف 

  بوغدادان اولدوم، بغداددا خورمادان 2عراقدا
 )غ. کمیجانی( .به حقم نرسیدرفا.  

  عقل داغوداننا سن هاردایدیی؟ 
  )ر. جاوید راد(کردن تو کجا بودی؟. وقتی عقل پخش میفا.  

                                                                                                                     
 عراق دئدیکده عراق عجم )بو گونکو اراک و مرکزی اوستانالر( قصد ائدیلیر. )ت. هت.( - 1
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  وننادورعقلئ توپپوغ
  )ی. عبدالحسینی(عقلش توی قوزک پاشه. فا.  

  عقیللئ عقلینئ ییغنه دلئ وورار چایدان گئچر
د در ازحفا: تا عاقل فکراشتتو بکند آدر دیوانه از رودخانه رد شتتده. بیانگر عدر تعلل بیش  

  قاسمخانی()ا. انجار کارها. 

علئ، ولئ، پیرعلئ، یئددئ اوننان ایرلئ، قوز ساااتان، پامموق آتان، بیر ده ساانیی 
  رحمتلیک آتای

گفت:  شتتتخصتتتی از مادرش پرستتتید: مادر چند بار شتتتوهر کردی؟ مادرش در جواب  
خواستتتتی چند تا باشتتته؟علی بود و ولی بود و پیر علی بود، هفت تا پیش از اونا بود، می

 )ی. عبدالحسینی(یکی هم مرحور پدر تو. 

 عمه خاالدان مهربان اوالر عمئ داییدان 
  )ا. قاسمخانی(شود و عمو از دایی. تر میفا: خاله از عمه مهربان 

  عین الحق وورماق
 )ی. عبدالحسینی(فا: انالحق زدن.  
 

 غ
 غربت قیزئ خانوم اولماز  

فا: اصتتل بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد استتت  ،پیس آدامین اوالدی یاخ تتی اوال بیلمز 
  )ا. قاسمخانی(تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. 

  کوولئ قیزئ خانوم اولماز هم ده باخ:
 

 ف
  فیالنکسین فالئ ایتیب

 )غ. کمیجانی(  .کنایه از سرگردان بودنفا.  

  فیالنکسین نه گرک ناخورونا گئدَی نه حقّین ییغَی
 )غ. کمیجانی(  .نباید کاری به کارش داشته باشیفا.  
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 ق
  قَینماق اوچون گنه قوجا گئچچئ اتئ

  )ر. جاوید راد(شود. دود از کنده بلند میفا.  

  قاپاغون تاپدئ 2قابالما قیریلالننئ
 )غ. کمیجانی(  .کندهرکسی باالخره جفت خودشو پیدا میفا.  

  چؤلمک گزر قاپاغون تاپار هم ده باخ:

  چیخمزقاپوسئ آجوردان اوالننان انعام 
 )غ. کمیجانی(  .نباید انتظار دریافت انعار از فرد از خود راضی داشتفا.  

  یادقاپئ سنه دئیرم، دووار سن ائش
  ینی()ی. عبدالحسگم، دیوار تو ب نو )مترادف به در میگه تا دیوار ب نوه(. در به تو میفا.  

  نادوقارنائ اَیغئ آلتون
مونه، معادل جانم گیرد و زیر پاهاش میمی فا: برای خوردن شتتکمش از پاهاش ستتبقت  

  )ی. عبدالحسینی(فدای شکم. 

  قارا گونه قالماق
  )ا. قاسمخانی(فا: بدبخت شدن.  

  قارا گیلیمه بورون سن، ائل دالوننان سورون سن
 )غ. کمیجانی(  .اگر ازنظر مالی در هر وضعیتی هستی باید با سایر اقوار بسازیفا.  

  قاراقورا گؤرمک
  )ا. قاسمخانی(فا: کابو  دیدن.  

  قارغا اینن گزنیی دومموگئ پوخلئ اوالر
 )غ. کمیجانی(   .کندوبرخاست با آدر بدانسان را بدنار مین ستفا.  

  قارنوم کف تکئ گئچی
ی. )جوشد. ها، معادل دلم مانند سیر و سرکه میاصالالحی برای بیان دلواپسی و نگرانی 

  عبدالحسینی(

                                                                                                                     
 قیریلالننئ : دیغیرالندی )ت. هت.( - 1
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  قارنوموزدکئ قارنوموزدا گل قارداشلشک
 )غ. کمیجانی(  .دشمنی ما سر جایش ولی بیا ظاهر را حفظ کنیمفا.  

  قارنونا قان اوددورماق
  )ا. قاسمخانی( .فا: خون به دل کسی کردن 

 وربان قارنیی قَت قتینه ق
  عبدالحسینی()ی. های شکمت برر، معادل قربان اشتهایت برر. فا: قربان الیه 

  ونا دوشوبقارنئ اَیغئ آلت
شتتود. پرستتت، پرخور و... گفته میشتتکمش زیر پاهاش افتاده )در راباله با آدر شتتکمفا.  

  )ی. عبدالحسینی(مترادف شکمش جلوی پاهاش افتاده(. 

  ورمیقارنئ گؤت
  )ی. عبدالحسینی(ورزد. کند، بخل میفا: دلش نمیاد، حسادت می 

  لقارون آستئ یاشو
باشتتتالدئ پخیللیغه! آه آه نه قدر ،دئکیننان قاباقپاخیل }گؤردئ منیم ای تتتیم اونیی 

  )ا. قاسمخانی(قارون آستئ یاشول آدامنئ!{، فا: حسود. 

 قارونا گئدن قارداشدئ. 
  )ر. جاوید راد( 

  م منه یولداشدو، قارونا گئدن قارداشدوکاؤلگههم ده باخ: 

  قونشویا گئدن گنج اوالرقارونا گئدن گند اوالر، 
شتتود. ارزش بخ تتش را شتتود، هر چیزی ببخ تتی گن  میهر چیزی بخوری گند میفا.  

  )ر. جاوید راد(رساند. می

 2 ان یئی اولسونمامودآبادد –قازاالخ هارا گئدسین سوران 
  )ا. قاسمخانی( .هارا اوردان یئی اولسون؟!، فا: کجا بهتر ازاینجا؟! 

  قازانئ ترسه آسوبالر
  )ا. قاسمخانی(سینی گؤستریر، فا: مرغ یک پا داره. مگین سون درجهائله ل  

  قاباغئ سالالماق -قاش
  )ا. قاسمخانی( .کردنقاباغیی سالالنوب؟!{، فا: اخم  -}نه اولوب گنه سنیی قاش  

                                                                                                                     
 دا ایکی کند آدیدیر.سوران و مامودآباد )محمود آباد( بورچالی - 1
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  قاباغوننان پ...خ یاغی -قاش
فا: از  ،دئ قاش قاباغوننان پ...خ یاغی{}بیرگون مونیی اوزونته گولرگؤرمدیک گوننه ائله  

  )ا. قاسمخانی(خورد. شدت اخمو بودن حال آدر ازش به هم می

  قاباغوننان قار یاغماق -قاش
  )ا. قاسمخانی(ی اونا بورجور زادور وار!{، فا: اخم کردن. }قاش قاباغوننان قار یاغی دییه 

  قاباغئ یئرده گئتمک -قاش
  )ا. قاسمخانی(ی اونا بورجور زادور وار!{، فا: اخم کردن. }قاش قاباغئ یئرده گئدی دییه 

  قاباق اوینادماق -قاش
  )ا. قاسمخانی( .فا: ع وه و ادا آمدن 

  قاباق تؤکمک -اشق
نن ائله قاش قاباق توکی! هئ  دا بللی دَیئ کیم اونا مک }گلینیم اؤوه گیرنتوستتتبور ائله 

  )ا. قاسمخانی(فا: اخم کردن.  ،ییب{بیر زاد دی

  قاشوق سالماق
نن قاباق بؤیوکلره بیر قاشتتوق ستتالسا مک، گنگی تمک }آدار ای تئ گؤرن  م تورت ائله  

  )ا. قاسمخانی( ورت کردن. پئ مان اولماز{، فا: م

 دن سوروشقالالن قوشیی سیدلیگینئ کور پشه
 دن سوروشاریک قوشیی سیدلیگینئ کور پشه هم ده باخ: 

  ان یومازالرقانئ قانین
  )ی. عبدالحسینی(مزلر(. شویند )قانا قان ائلهخونو با خون نمیفا.  

  سینه چاتارقلب مال اَیه
 )غ. کمیجانی(  .مال بد بیی ریش صاحب هفا.  

  قوخوم چکمک -قوخوم
تحمتل اولونمایان بیر قوخویا اشتتتاره ائدیر }بیلمیرر بو قاب ایچیننه نمه واروموش بئله   

  )ا. قاسمخانی(تحمل یک مکان، شئی و.... قوخور قوخور چکی{، فا: بوی غیرقابل

  قودوخلئ اَششگیی قوالغئ دالدا اوالر
 )غ. کمیجانی(  .نگرانی فرد از اف ای موضوعیکنایه از دلفا.  
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  ارنوننا اؤلوبقودوغئ ق
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از حسادت یک شخصفا.  

  قودوق، قوردئ گؤردیی؟!
 )غ. کمیجانی(  .حالت سر جاش اومد؟!فا.  

  قوردا دیدیلر گئد داوارا قورخدئ یاالن اوال دیدئ گئدمیرم
 )غ. کمیجانی(  .های خودکنایه از شک داشتن کسی به استعدادها و تواناییفا.  

 -ه آغلورای؟ دئدی:نیی -چوبان اول آغالدئ، دئدیلر: ل گ -قوردا دئدیلر:  واریانت:باشقا 
  قورخورام یاالن اوال

کنی؟ فا. به گرگ گفتند بیا چوپان شتتو شتتروع به گریه کردن کرد، گفتند چرا گریه می  
  ترسم دروغ گفته باشید. )ی. عبدالحسینی(گفت: می

  قورخان باش سالوم قاالر
  )ی. عبدالحسینی(ماند. ه بترسد سالم میسری کفا.  

  قورخان گؤزه چئپ دوشر
 )غ. کمیجانی(  .آیداز هرچه بدت بیاد سرت میفا.  

  قورخای بیر ایت بیر دررینئ سوررودمییه
 )غ. کمیجانی(  .که یک نفر توان اداره یک زندگی را داردبه مفهور اینفا.  

  قورخودان ایالن دلیگینئ ساتون آلو
ای بسیار ترسیده است(. خرد )به کسی گویند که از واقعهاز تر  النه مارو پا پول میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(
  قورخودان سیچان دلیگین ساتون آالر باشقا واریانت:

  )ی. عبدالحسینی(خرد. از تر  سوراخ موش میفا.  
 ایالن دلیگین ساتون آلماقهم ده باخ: 

  قورخودان توککئ توکی
  )ی. عبدالحسینی(ریزد )از تر  کرک و پرش ریخته(. میاز تر  موهاش فا.  

  قورخولئ باشا، داش دَیمز
 )غ. کمیجانی(  .کندآدر باتجربه احتیاد میفا.  
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  نوقورد اولمیان یئرده، میدان شاغالیی
کند )نکته: در اینجا گرگ سمبل شهامت داری میجایی که گرگ نباشد شغال میدانفا.  

  عبدالحسینی()ی. است(. 

  قورد قورانئ اوخوماق
ده کی هر کسی اینجیدسین }کس سسین نه قدر قورد قورانی چوخ دانی ماق؛ او درجه 

  )ا. قاسمخانی(درازی کردن. فا: روده ،اوخورای؟! باشوموز گئددئ{

  گلر 2قورددان قاچان قول بیابانیا توروش
  )ا. قاسمخانی(چاالدان قویویا دوشمک آنالمینا یاخیندیر، فا: از چاله به چاه افتادن.  

  قورددان قورتولدوک، قول بیابانیا تورش گلدیک باشقا واریانت:
  نی()ی. عبدالحسیاز شر گرگ خالص شدیم، گرفتار غول بیابانی شدیم )از چاله به چاه افتادیم(. فا.  

  گَزیرئقورددئ قویون جئلدینده 
 )غ. کمیجانی(  .گرگی است در جلد میشفا.  

  قوررئ قوربانیی -قوررئ 
وخالی قربانت برر )قربان صتدقه رفتن اجباری، عاری از احسا  و... معادل از  خ تک فا.  

  )ی. عبدالحسینی(تعارف کم کن و بر مبلغ افزای(. 

  1ییاقورقوشوم قوالق
  )ا. قاسمخانی(  سرب توی گوشهایتفا.  

  قوز قابوخدان چیخننه دا قابوغون بگنمز
لرینی یاددان آپاران انستتانالرا دئییلیر، فا: این عبارت بی تتتر در  کئچمی تتلرینی و عائله 

  )ا. قاسمخانی(برند. رود که والدین خود را از یاد میمورد فرزندانی به کار می

  قوشدان قورخان دارئ اکمز
   )غ. کمیجانی( .ترسد نباید آن را انجار دهدانسان وقتی از عاقبت کاری میفا.  

  قوشما قوشماق
  )ی. عبدالحسینی(جویی کردن. فا: پ ت سر کسی حرف درآوردن، عیب 

                                                                                                                     
1 - TÜRÜŞ  توش 
ند: گفتخواستند سخنی بگویند، میدادند یا درباره کسی که مرده بود میهر گاه خبر مرگ کسی را می - 2

 های تو خبر مرگ کسی را ن نود(. سترب توی گوشهایت )مترادف هرگز گوش
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  وبقوشما قوش
  ی()ی. عبدالحسینمتلک بتستته )پ ت سر کسی حرف زدن، انگ زدن، متلک بستن(. فا.  

 قوشون قوشماق 
 )ی. عبدالحسینی(فا: ل گر آراستن.  

 قول قویماق 
  )ی. عبدالحسینی(پا پیش گذاشتن.  ،زدنفا: معادل آستین همت را باال  

  نن گئچدئقوالغئ دیبین
  )ر. جاوید راد(از بیی گوشش رد شد. فا.  

  قوالق دالئ قالماق
   انی()ا. قاسمخنیگران اولماق }بیر آز گئجیخدیی قوالق دالئ قالدور{، فا: نگران کسی شدن.  

  قوالق کسمک
  )ا. قاسمخانی(برداری کردن. فا: کاله 

  قوالقالرئ سالالنماق
ییک قوالخالرئ ستتتالالننئ{، فا: اوزولمتک }اوغلور بیلتدئ اونئ قونتاخلوغتا آپارمیاجه     

  )ا. قاسمخانی( .ناراحت شدن

  مکقولتوغون پوفاله
  )ا. قاسمخانی(فا: هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن.  

  قولتوغونا قارپوز وئریب
  جاوید راد()ر. هندوانه زیر بغل کسی دادن. فا.  

 قولتوق بوشادماق 
  )ی. عبدالحسینی(جاخالی دادن، اصالالحی برای جاخالی دادن حیوانات بارکش.  

  قولئ قاوجاقوننا قالوب
برد، مثل آدر عزادار، دستت و بالش بستته استت، غمگینه، مستتهصل     جایی نمیراه بهفا.  

  . عبدالحسینی()یمانده )مترادف زانو به بغل مانده، زانوهاشو بغل کرده(. 

  ننقوناغیی قوناخدان آجوغئ گلر، قوناق صاحابیی ایککیسی
 )غ. کمیجانی(  .خونه از جفت انآید صاحبمهمان از مهمان بدش میفا.  
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  اؤو صاحابیی بیر ایل خرجیدئنن گئچن قوناغیی گؤینون
 )غ. کمیجانی(  .خانهازحد میهمان از صاحبکنایه از انتظار بیشفا.  

  وز یاتارقونشویا اومید اوالن شامس
  )ی. عبدالحسینی(خوابد. هرکه به امید همسایه باشد، بدون شار میفا.  

  قونشییا دیمه تونبانوم یوخ، تونبان وئرمز آبروی گیدر
  )ر. جاوید راد(رود. دهد آبرویت میبه همسایه نگو شلوار ندارر شلوار نمیفا.  

  قونشئ سورغوسون قونشودان سورمازالر
 )غ. کمیجانی(  .کنندکسی را به خاطر گناه دیگری مجازات نمیفا.  

  نه شادقونشئ شاد، من 
   )ر. جاوید راد(ها دارد. دوستی بین انسانهمسایه شاد باشه ما هم شادیم. حکایت از حس نوعفا.  

  قونشئ قیزئ اوسا... خچئ اوالر؟!
 )غ. کمیجانی(  .قدر همسایه را ندانستنفا.  

  قونشئ یاخچئ اوال باغ نئیلیر دووارئ
 )غ. کمیجانی(  .ن ان از همسایه خوبفا.  

  بوداغیی باغئ وارقوی دیسینلر شاه 
 )غ. کمیجانی(  .اهمیت بودن به حسادت دیگرانکنایه از بیفا.  

  قویروغون سئختئ گ...ونه
 )غ. کمیجانی(  .زد به چاکفا.  

  لررده، گئچچیه حاج عبدالکریم دئیلان یئقویون اولمی
  )ی. عبدالحسینی(گویند. جایی که گوسفند نیست، به بز حاج عبدالکریم میفا.  

  ینن قویئ اولماز، قویونیی گرک اؤزو جوشایا سو تؤکمگقویاو
  )ی. عبدالحسینی(شود. چاه باید خودش بجوشد. چاه با آب ریختن چاه نمیفا.  

 ننهقویئ قازان قویئ دیبی
  )ی. عبدالحسینی(کن، ته چاهه. چاهفا.  
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  سینه باخ قیزین آلقیراغونا باخ بئزین آل، ننه
به لبة پارچه نگاه کن، کرباست و بخر، به مادرش نگاه کن، دخترشو بگیر )مترادف ننه  فا.  

  )ی. عبدالحسینی(را ببین، دخترو بگیر(. 
  آناسونا باخ قیزین آل، قیراغونا باخ بئزین آل هم ده باخ:

  قیرمیزئ اوزئ وار
  )ا. قاسمخانی(چوخ اوزلودور، فا: بسیار پر رو است.  

  ددئیرم، گَلینیم سن ائشیقیزیم سنه 
  )ی. عبدالحسینی(گم، عروسم تو ب نو. دخترر به تو میفا.  

  نان قان دامیقیلیجین
دی }بیر باال مستتئله اوستتتوننه ائله اولدئ قلیجیننان قان داموردئ{، فا: چوخ حیرصتتلی 

  )ا. قاسمخانی(خیلی عصبانی است. 
 

 ک
  داغلولالرکاباب اینسئ ایشیدیرَی آمما اَششک 

 )غ. کمیجانی(  کنند! بوی کباب به م امش رسیده غافل از اینکه خر داغ میفا.  

 سینکچل درمان ائلییننئ، اؤز باشون درمان ائله
 )غ. کمیجانی(  .عملکل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، اشاره به افراد بیفا.  

  کدخودانئ گؤر، کننئ چاپ!
بیر ملته ظولم اوالندا مجوزی آیری یئردن آلینیب! روشتتتوت خوارلیق آنالمینا دا یاخین  

  )ا. قاسمخانی(اوال بیلر، فا: کدخدا را ببین، ده را بچاپ. 

  سیکرخانانین کر دوه
 )غ. کمیجانی(  .اهمیتی به سخنان ان ندهفا.  

  میش قارپوز کیمینکسیلمه
ندوانه نبریده. کنایه از کاری که سرانجامش معلور نیست. سونو بللی اولمایان ایش، فا: ه 

  )ا. قاسمخانی(
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  کننئ گؤرورَی یول خبر آلورای؟!
 )غ. کمیجانی(  .پرسی؟!چرا یک سؤال بدیهی را میفا.  

  مز ایککئ گؤزئ؟! بیرئ ارگئ بیرئ دوزئ؟!کور ایسته
 )غ. کمیجانی(  .کاچی به از هیچیفا.  

کور از ا. ف ،دان نه ایستر، ایککئ گؤز بیرئ اَرگائ بیرئ دوزکاور آهلل باشقا واریانت:
  )ی. عبدالحسینی(خواهد؟ دو تا چ م یکی سالم یکی چپ. خدا چه می

  کور بازارا بارماسون بازار کورسوز قالماسون
شود که فردی از بازار جنس نامرغوب فالنی چ م بازار را کور کرده. وقتی استفاده میفا.  
 )غ. کمیجانی( هیه نماید. ت

  کور توددوغون بیراخماز
)ی. های لجوج و ستتتختگیر(. کند )صتتتفتی برای آدرکور هر آنچه را بگیرد رها نمیفتا.   

  عبدالحسینی(

  یا اوجور باخار، خودا دا اونا اوجور باخارکور خودی
 )غ. کمیجانی(  .کندهر جور به خدا نگاه کنی خدا همونجوری بهت نگاه میفا.  

  کور قوشیی لوواسون تارئ ساالر 
 )غ. کمیجانی(  .باید به خدا توکل کردفا.  

  یه، بوالماج ائله یاخ گؤزییهچئپ گؤزی کور کورا دییَر
غ. ) .که فردی به فردی که در موقعیت م تتابه خود استتت متلک بیندازد کنایه از اینفا.  

 کمیجانی( 

ی کسی یعنفا.  ،کور کورا دئیرجیرت گؤزویه بوالما ائله سورت گؤزویه باشقا واریانت:
  )ی. عبدالحسینی(که خودش دردمند است، طبابت درد دیگران کند. 

  کور کورئ تاپوب سو چوققورئ
 )غ. کمیجانی(  .کندپیدا می هرکسی لنگه خودشوفا.  

  ناننن قورخار کئچل باشونکور گؤزون
ترستد و آدر کچل از ستترش. یعنی کور مواظب چ تتم ه و  آدر کور از چ تمش می فا.  

  )ر. جاوید راد(کچل مواظب سرش. 
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  کورا گئجه گوننوز بیردئ
)ی. ت(. برای آدر کور شتتتب و روز فرقی ندارد )معادل آدر نادر پستتترخاله خداستتت فتا.   

  عبدالحسینی(

  کورونان چؤرگ یییَن خودانئ آرادا منظور بیلر
  )ر. جاوید راد(کاسه شدی خدا را در نظر داشته باش. اگر با آدر نابینا همفا.  

 سو ایچر   2گر کولدوردهکوزه
 )غ. کمیجانی(  .خوردگر از کوزه شکسته آب میکوزهفا.  

  سولخوز -کولخوز
 انی( )غ. کمیجبرنامه برابر است با کم با برنامه. برنامگی شخص. زیاد بین ان از بیفا.  

  کولش دوشدئ قئش دوشدئ
 )غ. کمیجانی(  .نگریکنایه از آیندهفا.  

  کوللوخ دگیالَی کئ یاغوش آلاتوننا اَزیلاَی!
  )ی. عبدالحسینی( .ترسی زیر باران از هم وا بری!مگر کلوخی که میفا.  

  کوولئ قیزئ خانوم اولماز
 )غ. کمیجانی(   .ری هاشاره به آدر بیفا.  

 غربت قیزئ خانوم اولماز   هم ده باخ:

  م منه یولداشدو، قارونا گئدن قارداشدوکاؤلگه
  )ی. عبدالحسینی(خورر برادرر است. ار رفیق راه من است و هر آنچه را که میسایهفا.  

  ورئده اوتوروب ایشیغئ گؤزلکؤلگه
 )غ. کمیجانی(  .های موزیکنایه از آدرفا.  

  کؤلئ اکین اکدئ دونیا کؤچدئ
 جانی(  )غ. کمی .آیدکند که گندش باال میقدر مسائل را بزرگ میگذشت آنجنبه و بیآدر بیفا.  

  کؤینه خارمان سوری
. ها(خرمن کهنه به باد دادن، )کنایه از یادآوری اختالفات گذشتتته و پیش ک تتدن آنفا.  

  )ی. عبدالحسینی(

                                                                                                                     
1 - KÜLDÜR (T. H.) 
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  کؤیاناه قبیرسانانوق سؤکی
ها(. کاود )کنایه از یادآوری اختالفات گذشته و پیش ک دن آنگورستتان متروکه می فا.  

  )ی. عبدالحسینی(

  سینکچل درمان ائلییننئ، اؤز باشون درمان ائله
 )غ. کمیجانی(  .عملکل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، اشاره به افراد بیفا.  
 

 گ
  گَننیی سال

  )ا. قاسمخانی(فا: گورتو گم کن.  

  گاتایاردیگیی سو سا....دیگیی، پا.....ائ یوماز
  )ی. عبدالحسینی(شوید. کاری تو را نمیاین مقدار آبی که آوردی، آن کثافتفا.  

  ایت تکئ گانه گلدئ گزگن
  )ی. عبدالحسینی( .مثل سگ ولگرد بازر پیدایش شد!فا.  

  دئ ووردئ چیچک دا چاغارددئگلین چوخ گؤیچک
 نی( )غ. کمیجا .گل بود به سبزه نیز آراسته شدفا.  

  نَن معلومنئگلینیی گلدیشین
 )غ. کمیجانی(  .سالی که نکوست از بهارش پیداستفا.  

  ده تاپوالرگنج خرابه
  )ر. جاوید راد(شود، یعنی هر چیز قدیمی باارزش است. گن  توی خرابه پیدا میفا.  

  گا....ئ آچوغیی، گؤیانئ آچوق اولو
  )ی. عبدالحسینی(آدر ک...ن برهنه، همی ه دلش شاده. فا.  

  گوزیی گؤ.. یه
  )ر. جاوید راد(بر چ م بد لعنت. فا.  

  ایا، گلر باشیولمه قونشیگ
ای شده نخند، ممکن آید )به کسی که دچار حادثهات نخند، به سترت می به همستایه فا.  

  )ی. عبدالحسینی(است بر سر خودت هم بیاد(. 
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 سوننا قارقوش ائلمهئگون سار
  )ی. عبدالحسینی(هنگار غروب آفتاب نفرین نکن.  

  گوله یول وارگونگولدن گون
  )ی. عبدالحسینی(دل به دل راه داره. فا.  

گوننه گئدمه، گوننه گلَی آستییا جئننه گلیم ساالالر، ایلدن گئد آیدان گل آستییا 
  فرنگی قالی سالسونالر

  )ر. جاوید راد(شود. اندازه باع  احترار بی تر میوآمد بهمنظور رفتفا.  

  ماغاماغا گئجه گلر یئر دار ائلهیار ائله-گوننوزئ گئدر یار
  )ر. جاوید راد(کند. آید جایمان را تنگ میها میوگذار، شبرود پی گ تروزها میفا.  

  یه توتوبگونوم شوشه
  )ا. قاسمخانی(، خونمو تو شی ه کرده. فا: عرصه را برار تنگ کرده 

  گونئ گونه سالماق
  )ا. قاسمخانی(فا: امروز و فردا کردن.  

  گووندیگیم داغالر، سنه ده قار دوشدئ؟!
شتتتوند، این عبارت را به کار اند ناامید میکه از فردی که به آن امید بستتتتهفا: هنگامی 

  )ا. قاسمخانی(برند. می

 نه بیرمثقال پ... خ یوخ، گئدیرئ س.. رئ چارباغا.  گؤ... ن
  )ر. جاوید راد(کسی که مایه ندارد ولی ادعا دارد. فا.  

  گا...ت آتماق
  )ا. قاسمخانی(محلی کردن. مک، فا: بیسایمامازلیق ائله 

  مکمزلیک ائلهگؤتورمه
  )ا. قاسمخانی( .مک، فا: حسادت کردنپاخیللیق ائله 

  گیرر، آغزوننان چیخرنن گ....ن
از  مگینی گؤستترمک اوچون ای لدرلر، فا: کنایه بیرینین آیریستی حاقیندا یالتاقلیق ائله  

  )ا. قاسمخانی(نهایت چاپلوسی یک فرد در قبال دیگری. 

  جاه پ...خ یوخنه پنگا...ون
  ()ی. عبدالحسینی گویند.زند میمعادل چیزی در چنته ندارد، به آدر پرمدعایی که الف الکی میفا.  
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  گ....نیی چاناغئ یوخ
ستتتیز اوالن و مراستتتمی تئز ترک ائدن آداما قونتاقلیقالردا و آیری اوتورمتاقالردا طاقت   

توانند مدت زیادی در محلی دوار بیاورند طاقتی که نمیهای کمدئییلیر، فتا: بته انستتتان  
  )ا. قاسمخانی(شود. اطالق می

  گ.... نیی دورومئ یوخ
ستتتیز اوالن و مراستتتمی تئز ترک ائلین آداما قونتاقلیقالردا و آیری اوتورمتاقالردا طاقت   

توانند مدت زیادی در محلی دوار بیاورند طاقتی که نمیهای کمدئییلیر، فتا: بته انستتتان  
  )ا. قاسمخانی(شود. اطالق می

  گ...ئ باشئ اوینی
)ا. جنبد. والر، فا: ستتروگوشتتش می لره دایاق اولمایان انستتانالرا اطالق ااخالقی مستتئله 

  قاسمخانی(

  گؤردیی گؤرممیشَی
  )ر. جاوید راد(شتر دیدی ندیدی. فا.  

گؤردیی ناازیی چکن وار نازالنماغا نه گلیب، گؤردیی نازیی چکن یوخ، توزالنماغا  
  نه گلیب

  )ر. جاوید راد(ک ند، ناز کن وگرنه خودت را سبک نکن. اگر نازت را میفا.  

  یی ییماق، دا نه دیماقگؤرد
  )ر. جاوید راد(وقت خوردن دیگر وقت حرف زدن نیست. فا.  

  گؤز اوتو آلماق
  )ا. قاسمخانی(چ م گرفتن. زهره 

  گؤز آغاردماق
  )ا. قاسمخانی(غره رفتن. فا: چ م 

  گؤز برلدمک
  )ی. عبدالحسینی(رود. غره میدراند، چ مفا: چ م می 

 گؤزدن گئدن گؤیولدن گئدر. 
  )ر. جاوید راد(از دل برود هر آنکه از دیده برفت. فا.  
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  گؤزده ساخالماق
  )ا. قاسمخانی(فا: زیر نظر گرفتن.  

  گؤزلرین ایششیددئ
  )ی. عبدالحسینی(که اشکش در م گ ه. چ ماشو شاشوند، کنایه از این 

  گؤزلرین پیشیلالددئ
  )ی. عبدالحسینی(هاشو جاری کرد، کنایه از گریه زورکی و اندک مصلحتی. اشک 

  دیگیر ووری -گؤزلرئ دیگیر 
  )ی. عبدالحسینی(چرخد. زند، چ اش توکاسه چ مش میدو می -فا: چ اش دو  

  گؤزلرئ قویئ دیبیننن باخی
دیییَر  یندئ پیاله کیمین! بیلمیدیر }فیالن کستتتیی گؤزلرئ ائلهگؤزلری چوخ اینجته  

  )ا. قاسمخانی(نن باخی!{، فا: چ مانش خیلی ریز هستند. قویئ دیبین

  گؤزه ساتاشماق
  )ا. قاسمخانی(در به چ م برخورد کردن. فا: یک 

  اَن گؤرمننن، نامه گؤردوم کئ گاؤ...وم ایشیغایانگؤزوم ایشیغاین
  )ی. عبدالحسینی( .از نور چ مم چی دیدر که با نور مقعدر ببینم؟فا.  

  سین؟!گؤزوم ایشیغئ نه ائلییب، گ...وم ایشیغئ نه ائله
هایی که از رود که پدربزرگ و مادربزرگالمثتل معموالً زمانی به کار می فتا: این ضتتترب  

ها نخواهد رسید. به این هم خیری به آنها های خود ناامید هستند، اعالر کنند از نوهبچه
  )ا. قاسمخانی( .ار چه کند؟معنی که فرزندر برای من چه کرد که نوه

  گؤزوم سئچامی
  )ی. عبدالحسینی(دهد. بیند، ت خیص نمیچ مم درست نمی 

  گؤزئ آال پوال چالی
)ی. چینتتد. بینتتد. مترادف چ تتتاش، آلبتتالو گیال  می برهم میهتتایش درهمچ تتتم 

  عبدالحسینی(

  مکگؤزئ قاش ائله
  )ی. عبدالحسینی(با چ م و ابرو ایماواشاره کردن.  
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  گؤزئ قاماشدئ
دردی که براثر آن درد اشک آید، چ ماشتکی که براثر تابش مستتقیم نور از چ تم می    

  )ی. عبدالحسینی(زند. چ م بیرون می

  گؤزئ گؤینئ توخ
اینستتتان }عمیم آروادئ چوخ گؤزئ گؤینئ توخ خانومنئ دونیا مالینا گؤزو اولمایان بیر  

  )ا. قاسمخانی( .فا: چ م و دل سیر ،دونیا مالئ گؤزونه گلمز{.

  گؤگ اششک گئددئ همدانا گلدئ قاطیر اولدئ
  )ر. جاوید راد( .کندبه طنز در مورد کسی که در اثر مهاجرت تغییر و ترقی میفا.  

  گؤگه چکیلمک
منیم بو دسته چکیم هاردا قالدئ؟! گؤگه چکیلدئ؟!!!{، فا: نیست و بیردن یوخ اولماق } 

  )ا. قاسمخانی(نابود شدن. 

  گوله یول وارگؤنگولدن گؤن
  )ا. قاسمخانی(فا: دل به دل راه داره.  

  گؤیدن دوشن گؤی مونجوغئ
  )ر. جاوید راد( .آسمان سوراخ شده و او افتاده پایین!فا.  

  گؤینونه اوتورماق
  )ا. قاسمخانی(بگنمک }سن تانوتدوران قیز گؤینومه اوتورماده{، فا: به دلم نن ست.  

 گلمک   2ییگؤینونه چ
به  فا: ،مین اولدو{. اورگینه یاتماماق }پالتارئ آلدور آمما ستتتورا گؤینومه چیی گلن کی 

  )ا. قاسمخانی(دل ن ستن. 

  گؤینونه گلمک
   )ا. قاسمخانی( .اورگینه گلمک }آخ ار چاغئ اؤلولردن دانوشما گؤینومه گلی{، فا: به دل آمدن 

  گؤینونه یاپوشماق
بگنمک }ستفریمیز چوخ قیستا اولدئ گؤینومه یاپوشمادئ{، فا: رضایت داشتن، به دل    

  قاسمخانی()ا.  .چسبیدن

                                                                                                                     
1 - ÇİY 
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  گؤینونه یاتماق
  )ا. قاسمخانی( .بگنمک }سن تانوتدوران قیز گؤینومه یاتمادئ{، فا: به دل ن ستن 

  گؤینیی ایشیق اولسون
  )ا. قاسمخانی(فا: دلت روشن باشه، شاد و خرّر باشی.  

  گیجینینه گیرمک
مک }یولداشتتتالرئ گیرمی تتتدیلر گیجینینه قارداشتتتومئ آپاراالر خارجه{، فا: عقل یولدان ائله 

   )ا. قاسمخانی(کسی را از دستش گرفتن، روی می کسی رفتن، رگ خواب کسی را پیدا کردن. 

  اوینی 2گیزلین پاچچا
  )ی. عبدالحسینی( .رود و...کند، زیر آبی میکند، دودوزه بازی میقایم موشک بازی می فا.  

  گیلدیر داش یائرده قالماز
ای که به درد دیگران بخورد، بیکار مونته، یعنی وستتتیله ستتتنتگ گرد رو زمین نمی فتا.   

  )ی. عبدالحسینی(ماند. نمی

  دیی فاننیمهگئج گلدیی کننیمه، تائز بلت اول
وفن متا ستتتر درآوردی )معادل دیر اومدی زود  دیر بته ده من اومتدی و زود از فوت  فتا.   

  )ی. عبدالحسینی(خواهی بری؟(. می

  یوننان پرهیزدئگئجه سو
 )غ. کمیجانی(  .که طرف دزد نیستاشاره به اینفا.  

  ده هیزلیک اولماسا تگه آتتولمازگئچچی
 )غ. کمیجانی(  .کرر از خود درختهفا.  

  گئچچینیی اوزونه باخالالر سوتون ساغالالر
یرشو عد شکنند، بدوشند )اول بز و ورانداز میکنند بعد شیرشو مینگاه به روی بز میفا.  

  )ی. عبدالحسینی(دوشند(. می

  گئچچئ جانئ غمیننه قصاب پیگئ غمیننه
بز به فکر جان خود و قصاب به فکر چربی و گوشت خود. معادل هرکی به فکر خوی ه فا.  

  )ر. جاوید راد( کوسه به فکر ری ه
                                                                                                                     

گیزلین پاچا: بازی قایم موشک. این بازی برای پرورش اعتماد به نفس در نزد کودکان به هنگار تنهایی،  -1
 شود. ها اجرا میزایل کردن تر  تاریکی و تقویت جسمانی آن
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  ، او دا سنه یاراماز2گئچچئ سوتئ گوراماز
 . )ی. عبدالحسینی( .که با شیر بز درست شده، در شهن تو نیست.  گورماستی فا.  

  گئچمز گون اولوب و چئخمز جان
  اد()ر. جاوید رآید. سختی درمیگذرد و جانی که بهروزگاری که نمیفا.  

  توتماز 1گئچن یاغوشئ کپنک
دیر کی ستو کئچیردمز. بو آتا ستؤزو بونو دئمک   کپنک چوبانالرین یوندان اوالن گئییمی 

ها ییر کی ستو کپنکدن کئچسته کئچیب و کیمسه قاباغینی توتا بیلمز، فا: گذشته  ایستته 
 )ا. قاسمخانی(گذشته و نباید غصه خورد. 

 گئد چاناغوم، گل چاناغوم، آرالوقدا سین چاناغوم.   
ا کنی توآمد میقدر رفتگویند که یعنی آنکه کستتی خیلی هرز باشتتد میدر موردی فا.  

  )ر. جاوید راد(آخرش بالیی سرت بیاید. 

  گئد کئ اوزیی آغ اولاسون!
  )ا. قاسمخانی(فا: برو که روسفید ب ی!.  

  گائد کئ چؤرگ آدلئ اولاساون سن پیادا
  عبدالحسینی()ی. برو که نان سواره باشد و تو پیاده )نفرین(. فا.  

 گئد کئ دؤشیینه آغ توکلر بیتسین  
  ینی()ی. عبدالحسات موهای سفید بروید، مترادف الهی که پیر ب ی. فا: برو که روی سینه 

  ینن، یولداشیانن قارداشدو، گلنگائدن
ده گویند که ارتباد گستربا هر کی میره داداشه، با هرکی میاد رفیق )دربارة کسی میفا.  

گویند، چای نخورده المثل فارسی باشد که میحدوحصر دارد. شاید معادل این ضربو بی
  )ی. عبدالحسینی(فامیل شده(. 

  گئدیش او گئدیشدئ کئ گئدیب
  )ی. عبدالحسینی(ه دیگر برنگ ته. فا: رفتن همان و نیامدن همان، از روزی که رفت 
 

                                                                                                                     
کنند. در این ضرب المثل غذایی است که چوپانان با ترکیب شیر گوسفند با ماست درست میگوراماز:  - 1

 ش کمتری دارد به کنایه به کار رفته است.شیر بز که ارز
 لبا  پ مین چوپانانکپنک:  - 2
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ه ـضمیم  

 ل
  اللدان کمئ دانوشمورئ

  )ر. جاوید راد(زند. از آدر الل هم کمتر حرف میفا.  

  اللیی دیلین آناسئ بیلر
  )ی. عبدالحسینی(فهمد )آشنا داند صدای آشنا را(. زبون الل را مادرش میفا.  

  قارداشسوز اوالر -لوت قارون قوم 
 )غ. کمیجانی(   .پرستهای شکمطرد شدن انسانکنایه از فا.  

   مکلوغاز ائله
فا: مسخره کردن، دست انداختن.  ،مز!{}آدار بؤیوگونئ لوغاز ائله 1اله آلماق، یانسیالماق 

  )ا. قاسمخانی(

 توتماق )قویماق( لوغازا
اله آلماق، یانسیالماق }آدار بؤیوگونئ لوغازا توتماز!{، فا: مسخره کردن، دست انداختن.  

  )ا. قاسمخانی(

  لولومان چکمک
  )ی. عبدالحسینی(جا را فراگرفتن. فا: ندای ااَلمان زدن، ضجّه زدن، صدای گریه همه 

  لیشگه اولماق -لیشگه
ره شدن. پوه لی گه اولدئ{، فا: پارهجیریلیب داغیلماق }کی تئ تصادوفدان سورا لی گ  

  )ا. قاسمخانی(
 

 م
  مال گئدر بیر یانا، ایمان گئدر مین یانا

)ی. د. شوبندند گفته میدر مورد افرادی که بدون تحقیق به دیگران تهمت و افترا میفا.  
  عبدالحسینی(

  مالال باخماق -مالال 
مالال منه باخما ای تتتیی بیر  -گؤزو بیرینته تیکمتک و متداور اونا باخماق }اوجور مالال     

  )ا. قاسمخانی(نن یاپوش تئز توکنسین{، فا: بر و بر نگاه کردن. یئرین
                                                                                                                     

 دا یانسیالماق دئییلمز یاستیالماق دئییلیر کی یاستوالماق کیمین تلفظ اولور.بورچالی - 1
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  مالاییئ مَزبوت توت، قاونشایئ اورغائ ائلمه!
  )ی. عبدالحسینی( .مالتو سفت بگیر، همسایتو دزد نکن!فا.  

  نان گزمکمانا دالون
  ()ا. قاسمخانیبهانه آختارماق }مانا دالوننان گزی گنه بیر شر دوزلده{، فا: دنبال بهانه گ تن.  

  محبت گؤز قاباغوننا
  )ر. جاوید راد(محبت جلوی چ مه. فا.  

  مگر اوت گتیرمیشدیی؟!
 شتتود قصتتدکه به مکانی وارد میمجرد اینشتتود که بهفا: این عبارت به کستتی گفته می 

  )ا. قاسمخانی(کند. ترک آن مکان می

  مالنصرالدینه دیمیشدیلر آروادیی گزگننئ دیمیشده بیزلرده تاپولماز
  اوید راد(ج)ر.  .به مالنصرالدین گفتند زنت ولگرده گفت : پس چرا خانه ما که پیدایش نمی ه!فا.  

  من دئدیم، من ائشایددیم
  )ا. قاسمخانی(فا: خودر گفتم و خودر شنیدر.  

  وزای؟خودا سوسومن نه بیلیم سن ی
  )ی. عبدالحسینی( .من از کجا بدونم که تو توی خواب تت تنتته؟فا.  

 مک  مورتئ مورت ائله
  )ی. عبدالحسینی(فا: زیر لب غُر،غُر کردن.  

  گینن موصطافا )مصطفی(جئک، دئنهماوسسئ موس ائلیی
  )ی. عبدالحسینی(مو  کردن، یکهویی بگو مصالفی.  -جای مو  بهفا.  

  میجیسیم چَکمی
  )ا. قاسمخانی(کند. فا: مزاجم قبول نمی 

 میدان چکمک 
  )ا. قاسمخانی(فا: دورخیز کرد، دور برداشتن.  

  میلچک موردار دگیل، گؤیول بوالنور
شتتود، منظور کدورت خاطر استتت که به چرکین میمگس مردار نیستتت ولی آدر دلفا.  

  )ر. جاوید راد(افتد. خاطر چیز کوچکی اتفاق می
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   قونار یئره یاغلئ میلچک
 )ا. قاسمخانی( .شیرینی گرد مگسانند میبینی که دوستان دغل این :فا

  نیی یاخچوسونئ چاققال یییَرمیوه
نیر کی بیر یاخچی قیز بیر پیس اوغالنین ن چوخ او یئرده ای تتتلهبو آتا ستتتؤزو هر یئرد 

گور دیر، فا: انلرده ده ای لکسی. آنجاق باشقا موقعیتیولداشتی اولستون و یا ترسه  حیات
شتود. بی تتر در مورد دختر یا پستر خوبی استفاده می ه که به    خوب نصتیب شتغال می  

  )ا. قاسمخانی(در بیاد.  همسری یک پسر یا دختر بد
  شاغاال نصیب اولور اوزومیی یاقاچاوسئ هم ده باخ:

 

 ن
  یهدوشر شنبه رناگاهومنان بئیرا

 )غ. کمیجانی(  .زندفرصت همی ه در خانه آدمو نمیفا.  

  ناهاردان بللیدئ شاما نمه وار
)ی. از نهارش معلومه شتار چی داریم )معادل ستالی که نکوست از بهارش پیداست(.   فا.  

  عبدالحسینی(

  یئ باغوشالدیی؟نتیجه
  )ی. عبدالحسینی(هایت را دیدی؟. عاقبت کار خودت کردی؟ نتیجه خرابکاری 

  نفسئ ایسسئ یئردن چئخیرئ
  )ر. جاوید راد( .نفسش از جای گرر درمیایدفا.  

  ننی گؤردیگیینمه گؤردَ
  )ر. جاوید راد(هرچه دیدی از چ م خودت دیدی. فا.  

  سین گؤرمییه کدخودانئ کننه یول وئرمزننه
ین آدمالرا دئییلیر، فا: اگر باباشو ندیده بود ادعای پادشاهی نی بگنمهگن و کیمسهشی ه 

  )ا. قاسمخانی(کرد. می

  آلسینه باخ قئزین آل، قئراغونا باخ بئزین ننه
 )غ. کمیجانی(  .مادر را ببین دختر را بگیرفا.  
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 ی سوغان بابای سریمساق، هاردان بیتدیی سن ترحلوا؟!  ننه
  )ر. جاوید راد(گذارد. در مورد کسی که اصل و نسب ندارد اما طاقچه باال میفا.  

 ی سریمساق، سن هاردان اولادیی، گول به شکرخانی سوغان ننهدده هم ده باخ:

  ؤپ، نه دیشلهنه ا
 )غ. کمیجانی(  .نه خوبی کن نه بدیفا.  

  بیلیم قارداش، نه بیلیم قوش، نه بیلیم عقیل، نه بیلیم هوش نه
برد، در مقار تعجب و جایی میرستتتد، نه هوشتتتو حواستتتم راه بهجایی میفا: نه عقلم به 

  )ی. عبدالحسینی(شود. حیرت گفته می

 ! نه داغال، نه یاغال
 )غ. کمیجانی(  .بدی کن نه خوبینه فا.  

  نه دالوننان گئچمک اوالر نه قاباغوننان
ده بیر دورومدا اوالن آدامالرا دئییلیر، فا: نه به دوستیش می ه ین و دقیقهطبعی بیلینمه 

  )ا. قاسمخانی(اش ناراحت. خوشحال بود نه به دشمنی

  یَی؟نه فَتده
  ی()ا. قاسمخان .فا: حال و اوضاعت چالوره؟ 

  2نه قازیی ایستیرم، نه قازاالغیی
 )غ. کمیجانی(خواهم نه شرت را. نه خیرت را میفا.  

  نوکدا اوتدانلیکدا سوتدن یارودیک نه قویوننه قوزی
نه وقتی بره بودیم از شتتیر خیر دیدیم و نه وقتی میش شتتدیم از علف. کستتی که در  فا.  

  )ر. جاوید راد(هی  دوره زندگی خیر و راحتی ندیده است. 

  نورعلی قلعه بوراخماز
 )غ. کمیجانی(  .راحتی موقعیت خود را از دست نخواهد دادطلبی که بهکنایه از انسان فرصتفا.  

  قئرخرنومورتادان قئل 
  )ر. جاوید راد(مو را از ماست ک یدن. منظور دقیق و خسیس بودن. فا.  

 نئچه تاراقدا توخورای؟  
  )ر. جاوید راد(چند کار را باهم انجار دادن. فا.  

                                                                                                                     
 اشاره به این نکته دارد که غاز حالل گوشت و قازاالق حرار گوشت است. - 1
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 ه
  او دا کننئ دالوننا؟ 2گورموشدیی چاؤلمکاده فرخئهاردا 

  )ی. عبدالحسینی( .کجا دیده بودی مویز انگور فخری آن هم پ ت کندو؟ فا.  

  تاالن ایش گؤرمک -هاالن
}ائله هاالن تاالن بیر تیکه چؤرک ییدئ گئددئ{، فا: باعجله و تلستتتیک ایش گؤرمک  

  )ا. قاسمخانی( .سراسیمه کاری را انجار دادن

  دئ قارا قیزیی آدئ چیخدئهامئ ساققوز چئینه
 )غ. کمیجانی(  .شودهمه کار بدی انجار میدن اما در آخر به اسم یک نفر تمار میفا.  

  هامئ فرخینیی گ....وننه پوشئ وار
  )ا. قاسمخانی(فا: هی  انسانی بدون عیب نیست.  

  هامئ کیشمیشیی قویروغئ اوالر
 )غ. کمیجانی(  .هی  انسانی کامل نیستفا.  

  هاوار چکمک -هاوار
مک }کوچه آراسوننا هاوار هاوار چکمه آبروموز گئدر{، فا: فریادهای ممتد داد و قال ائله 

  )ا. قاسمخانی(ک یدن. 

  نئسینهاوانیی تیشگئ 
  )ی. عبدالحسینی(تر شد. فا: سوز هوا شکست، سردی هوا کم شد، هوای سرد گرر 

  رم )هدرم پدرم( دانوشماقرم پتههته
  )ا. قاسمخانی(وپرت گفتن. آنالمسیز دانی ماق، فا: چرت 

  اولماز 1آغ دوننئ ،هر آغ دوننئ
  )ا. قاسمخانی(هر ایکی اوخ ار شئیلری بیر توتماق اولماز، فا: هر گردی گردو نیست.  

                                                                                                                     
ای شکل بود که برای نگهداری غالت و آرد فرخی: انگور فخری، کنتنئ یا کندو سازه گلی استوانهفرخئ:  - 1

 شد. از آن استفاده می
 )ت. هت .(  دوننئ: دونلو -4
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  سئهر زادیی تاززاسئ، دوستیی کؤینه
  )ی. عبدالحسینی(اش. اش خوب است، دوست کهنهازههر چیزی تفا.  

  بایار دوورانئ وار 2هر عاششوغیی
)ی. هتا، برای همی تتته پتایدار نخواهد بود(.   هرکستتتی یتک دورانی دارد )موقعیتت  فتا.   

  عبدالحسینی(

  هر قاققولیان تویوق نومورتا قویماز
تونه تخم بذاره. هرکسی که کنه نمیایش ادعا ایله باشتا گلمز، فا: هر مرغی که قدقد می  

  )ا. قاسمخانی(ادعای انجار کاری را دارد توان انجار آن را نخواهد داشت. 

  ئ وئررسین سیننیرر ساخسسه، کوزههر کس کوموزاننودان ساخسئ ایسته
 )غ. کمیجانی(   .اشاره به بخ ندگی مردر کمیجانفا.  

  هر نمه تؤکسَی چؤلمگه، چئخر قاشوغیا
آید. هرچه کنی به خود کنی ات همان توی قاشتتتقت درمیهرچه بریزی داخل قابلمهفا.  

  )ر. جاوید راد(گر همه نیک و بد کنی. 

  ی منیم طایفامنانایهر نه شیشه
  )ا. قاسمخانی(شود. های پرافاده اطالق میگن آدامالرا دئییلیر، فا: به انسانشی ه 

  هر یئر آرغوسا جان اوردان چایاخاَر
  )ی. عبدالحسینی(آید. جا درمیفا: هر جای آدر درد بگیرد جان از همان 

  نَن قاباق یئر توتموشدئم، غصه منهر یئره گئددی
  )ی. عبدالحسینی(ه جلوتر از من رفته جا گرفته. هر جا که رفتم دیدر غصفا.  

  سئ یاخونهمدان ایراق، کرتی
  )ر. جاوید راد(اگر همدان دور است، کرتش که نزدیک است. فا.  

                                                                                                                     
عاش وق )عاشیق(کیست؟ او هنرمندی است عالم به مسائل دینی، احکار شرعی، انسانی پاکدامن و مورد  -1

حاور او ها بیها و عروسیها شریک است. ج نهای آنها و شادیدر غم احترار و حُرمت همة مردر، که
سرا و... به ساز هم خواننده، هم نوازنده، هم هنرپی ه، هم داستانرونقی ندارد. او هم شاعر است، هم آهنگ

صدای  ها را با انگ تان ماهر وهنری خالق است. او هنرمندی است که همة این عبارت دیگر او در چند عرصه
شود، هر آنچه پیرامون عاشیق است از های ساز عاشیق مرتعش میکند. هنگامی که سیمدلنوازش اجرا می

شود، همه از پیرامونش کنند. با این وجود هنگامی که او پیر میطبیعت، انسان و... همه سکوت اختیار می
 رسد.شوند و دوران او به پایان میپراکنده می
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  همیشه بئله دم اولماز، دم اولسا همدم اولماز
  اد(ر)ر. جاوید  .آید، اگر هم فرصت باشد، همدر نیست!همی ه چنین فرصتی به دست نمیفا.  

  همیشه داش دگر باغلئ قاپییا
  )ر. جاوید راد(خورد. سنگ به دربسته میفا.  

  هوروم چکمک -هوروم
دن اوزاق بیر دئییم اوالراق اصتتلینده ایت ستتستتینه اشتتاره ائدیر آنجاق ستتاواشتتاندا ادب  

فا: پار  کردن متداول. در حالت  ،ای لنیر }ایت منئ تانومادئ هورور هورور چکیردئ{
  )ا. قاسمخانی(شود. کاربرده میها هم بهآمیز در مورد انساناهانت

  هئچ کس ائیرانینا تورش دیمز
  )ا. قاسمخانی( .فا: هی  بقالی نمیگه ماست من ترشه.  هئ  کس اؤز وارلیغینا پیس دیمز، 

  سوز اولمازهئچ گول تیکان
  )ی. عبدالحسینی(خار نیست. هی  گلی بیفا.  
 

 و
  مکوارلئ یوخسول ائله

ود رزمانی این عبارت به کار می ،دیز؟!{}نیه منئ تویا چاغورمادیز؟ وارلئ یوخستتول ائله 
ا. )ها را نه. پولکنند و بیکه به کنایه گفته شتتتود در فالن مراستتتم پولدارها را دعوت می

  قاسمخانی(

  واز گائچمک!
احتمال خیلی زیاد این خیال شتتتدن )بهتوجه نکردن، اهمیت ندادن، فراموش کردن، بی 

  )ی. عبدالحسینی(شده است( عبارت در گویش میالجردی منسوخ

  ورگَنئ دوالننورماق
فا:  ،ییردیلر ائله منئ گؤرننه ورگَنئ دوالننوردوالر{ستتؤزئ دیی تتمک }بیلمیرر نمه دی 

  قاسمخانی()ا. حرف را عوض کردن. 

  ورگَنئ سویا وئرمک
  )ا. قاسمخانی(مک، بیر ای ی کورالماق، فا: بندو به آب دادن. بیر سیری اف ا ائله 

https://www.porseshkadeh.com/Question/20304/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.porseshkadeh.com/Question/20304/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 اولماق   2ونگ
بئینی گئتمک، بیر اوجا ستتتس و یا پیس قوخویا گؤره انستتتانین  -دنتگ اولماق، باش   

فا: سرر  ونگ اولدئ{، سی }او تیلویزیونیی سسینئ آز ائله، قوالخالرورنین گیجَلمهباشی
  )ا. قاسمخانی( .رفت

 وورارام اومما اومما گئدرَی 
  )ی. عبدالحسینی(زنمت که با باسن راه بری!. فا: چنان می 

  وورونچولئ قورد کیمین آداما باخماق
بیرینته خور باخماق، بیرینه پیس باخماق، ف: جوری به کستتتی نگاه کنی که انگار از او   

  قاسمخانی()ا. طلب داری. 

  وینگ وینگ وورماق
زوققولالماق، آغریان دی تتده عصتتبی بیر عکس العمل }دی تتلریم آغرودان وینگ وینگ  

  )ا. قاسمخانی(ووری{، فا: زوق زوق کردن. 
 

 ی
 یییَر یئرده بیر نئجوونه یئددئ

  )ا. قاسمخانی(خورد. فا: هفت قُرص نان جوین را در یک وعده می 

  یاا نائ کَسمک
  )ا. قاسمخانی(فا: سریش کسی شدن، به کسی چسبیدن.  

  مکیاپا یورد ائله
  )ا. قاسمخانی(آرادان آپارماق، داغیتماق، فا: نیست و نابود کردن.  

  سه خالوق بیلریاخچولوق ائله آت دریایا، بالوق بیلمه
  )ر. جاوید راد(کن و در دجله انداز. تو نیکی میفا.  

  نن گلمییهیاخچولوق دگئ کئ الیی
این خوبی نیستت که از دستتت بر نیاید؟! )این دیگر خوبی نیستتت که بلد نباشی!؟(.   فا.  

  )ی. عبدالحسینی(

                                                                                                                     
1 - VƏNG  
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  یاخچئ قئزیی یادا وئرمه حئییفدئ، یامان قئزیی یادا وئرمه عئییبدئ
 )غ. کمیجانی(   .شوددر باب م کالت وصلت با بیگانگان. پرهیز از آن گفته میفا.  

  تکین اوچماقیارپاق 
  )ی. عبدالحسینی(فا: مثل برگ لرزیدن. کنایه از شدت لرزش بدن.  

  یاروم آغوز دانوشماق
  )ی. عبدالحسینی(وول حرف زدن. نصف و نیمه حرف زدن، شل 

  یاز تویا گلسین
ازحد ازحد. هرگاه برآورد حستتاب بیشفا: بنویس بیاد عروستتی، ایهامی برای مخارج بیش 

  )ی. عبدالحسینی(برند. این اصال  را بکار میانتظار باشد، 

  مکباستور ائله -یاستور 
باستور  -نی یاستور نی برکیدمک، گیزلتمک }قاتیه باستدیر ائتمک، بیر قاتیه   –اؤرت  

  )ا. قاسمخانی(دیک گئددئ! هئ  کس ده هئ  زاد بیلمده{، فا: الپوشانی کردن. ائله

  یاستی دانوشماق -یاستی
  )ا. قاسمخانی(فا: لو  لو  حرف زدن.  

  یاش قودوق
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از آدر ناتوان و پرمدعافا.  

  یاغ گئدر یاغ اوستوننه، یارما قاالر قوررئ
 )غ. کمیجانی(  .تر )پول پول می آورد(شود و ضعیف ضعیفتر میغنی غنیفا.  

  یاغمورای یاغاما، اقالً گاهدان بیر گورولال!
 گداری ادای کمککنی نکن، گاهباری نبار، اقالً یه بار رعدوبرق بزن! )کمک نمینمی. فتا  

  )ی. عبدالحسینی(کردنو در بیار(. 

  یاالغا دوشموش جوجه
 )غ. کمیجانی(  .کنایه از فرد خیلی کثیففا.  

  یاالنچئ بیر چاشت یییَر
 )غ. کمیجانی(  .تواند دیگران را فریب دهدبار میگو یکدروغفا.  

  یاالنچئ طمعکارئ آلالدار
  )ر. جاوید راد(زند. کار را گول میگو طم آدر دروغفا.  
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  حواس اوالریاالنچئ کم
 )غ. کمیجانی(  .حافظه می هگو کمدروغفا.  

  یاماق یاپی
  )ی. عبدالحسینی(زند. چسباند، اَنگ میوصله میفا.  

  یان گئچمک
اعتنایی نن یان گئچی!{، فا: بیمک }قارداشور اوغلئ منئ گؤرننه منسیزلیک ائلهسایغی 

  )ا. قاسمخانی(احترامی کردن. و بی

  یئمیرم، ایراغا گئدمه قورد یییَر بئلهیانومنا اوتورما ایسته
)غ. دهند. اشتتاره به کستتانی که در دل کستتی را دوستتت دارند اما در ظاهر بروز نمی  فا.  

 یجانی( کم

  یاوانا دانوشماق
معنی و مفهور ستیز دانی تماق }یاوانا دانوشتما باشور گئددئ{، فا: بی   ستیز و یارار آنالر 

  )ا. قاسمخانی(حرف زدن. 

  یای وار، قئش وار، هله هله چوخ ایش وار
تابستان هست، زمستان هست، کار زیاد است )این مثل در مورد شخص عجول به کار فا.  

ین ماتمون که فردا تابستان و زمستان خواهد آمد و کار زیادی در پیش است  رود. بدمی
  )ی. عبدالحسینی(و تا رسیدن به نتیجه وقت زیادی الزر است(. 

  یورغان دؤشگه دوشمک
  )ی. عبدالحسینی(فا: از شدت بیماری به رخت خواب افتادن.  

 یر آلالها یالوار.  ئک، بجمبره یالوارانیوز ایگیرمئ دؤرد مین پایغ
 .جای التما  کردن به صدوبیست و چهار هزار پیغمبر، به خدای یکتا التما  کن!بهفا.  

  )ی. عبدالحسینی(

  نئ، بیر سره کسریوز دره
 )غ. کمیجانی(  .کالر به صد کالریکفا.  

  یول آزماق
  )ی. عبدالحسینی(فا: راه گم کردن.  
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  نهگننه معلوم اوالر، داش دیول گئدن
 )غ. کمیجانی(   .سختی نک یده سختی را درک نخواهد کردفا.  

  یوال گلمک
  )ا. قاسمخانی(فا: مُدارا کردن، راه آمدن با کسی.  

  یولدان گئچنئ قاپی
  )ا. قاسمخانی(فا: کنایه از کسی که با همه سر جنگ دارد.  

  ییدیی قاباغیینان قالدئ!
چه شتتتد تو که »برند که بخواهند به فردی بگویند فتا: این عبتارت را زمتانی به کار می    

  )ا. قاسمخانی(«. ادعای فالن کار را داشتی ولی نتوانستی انجار دهی

  یئتمیش یاتانوننان گئچر او یانا
چوخ چتین و قورخون  بیر دورومتدا اولماق }ائله قورخدور یئتمیش یاتانومنان گئچدیم   

  )ا. قاسمخانی(آید جلوی چ مش، هفت جدشو یاد میکنه. جدش میفا: هفت ،نا{او یا

  مه وای دییاَن چوخدو، چؤرک وئرن یوخدویئتی
   ()ی. عبدالحسینیشه. وای گو زیاده، اما کسی که به او نان بدهد پیدا نمی -برای یتیم وای فا.  

  یر تاپوبیئخیلیب فط
 )غ. کمیجانی(   .شده ک یده چیزی هم عایدشاگر سختیفا.  

  یئددئ پادشا یاوخوسون گؤری
  )ی. عبدالحسینی(بیند. پادشاه را میخواب هفتفا.  

  یئددئ دگیرماننا پنجه اونئ یوخدئ
 )غ. کمیجانی(  .آسمان یک ستاره ندارددر هفتفا.  

  یئددئ قرآن آراییز اولسون
  )ا. قاسمخانی(ی شما با آن متوفی باشد. قرآن فاصلهاندازه طول کتتتابت هفتفا: به 

  بیئددئ یوخییا گئدی
  )ی. عبدالحسینی(توی هفت خواب رفته. فا.  

  نن گؤرریئر برک اوالننا سیغیر سیغیرگؤزون
  )ی. عبدالحسینی(بیند. وقتی زمین سفت باشد، گاو از چ م گاو میفا.  
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  گؤگه یاغورئیئردن 
  )ر. جاوید راد(بارد؟ از زمین به آسمان میفا.  

  یئره گؤگه زنجیر ساالر
ده شلوغ و دورومو اولمایان بیر اوشاغا دئییلر، فا: زمین و زمان را به هم ستیز درجه نهایت 

  )ا. قاسمخانی(شود. ریزد. بی تر با کودکان بیش از حد شلوغ گفته میمی

  یئره یاپوشماق
  )ی. عبدالحسینی(گیر شدن. زمین فا: 

  یئرین سالماق
  )ی. عبدالحسینی(چینی کردن. فا: برای انجار کاری زمینه 

  نن چیخماقیئرین
اؤزونو ایتیرمک، بیر پوال و یا یئره چاتاندان ستونرا کئچدیگی یاددان آپارماق. }قون وموز   

نن نن / اؤزوناوغلئ بیر آز پول گلیتب الینته داهتا هئ  کستتتئ ستتتایمی. یتامتان یئرین     
  )ا. قاسمخانی(چیخیب!{، فا: خود را گم کردن. 

  یئریی آست اوستون بیلمک
آنالمدا( }اوشتتاخلوغونا باخما، یئریی آستتت اوستتتون دن خبرلی اولماق )منفی هر شتتئی 

  )ا. قاسمخانی( .چیز باخبر بودنبیلر!{، فا: از همه

  آی اولدوز اوالر 2یئنگئ آی چئخننه کؤینه
 )غ. کمیجانی(  .آزاربازار کهنه می ه دلنو که میاد به فا.  

  یائییب ایشمه، اونیی جمالوننان، گئشمه
 . )ی. عبدالحسینی( . 4های جمال او درنگذرنخور، نیاشار، از زیبایی 
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