
  

  

  

  

  

  صد واژه از فارسي قزويني
 

  بهاءالدين خرمشاهي

  
 

  اشاره دربارة قزوين

كه آيا كشوين بوده است يا با دريا  دربارة نام آن، . قزوين از شهرهاي باستاني و ديرينة ايران است
المعارف فارسي آمده  ةدر داير. نظران اختالف نظر است و قوم كاسپين پيوند دارد بين صاحب

ا شاپور اول ساساني معروف مية قزوين معلوم نيست و تصريح دارد كه اين شهر راست وجه تس
شناس، مورخ هنر و  باستان.  بنا نهادها شاپور براي جلوگيري از تهاجمات ديلميبه شاد
 بيش از هر محققي دربارة قزوين تحقيق كرده و آثار محققانة طراز رجاوند و معاصرشناس قزوين

در » ها شهرنامه«ترين   ايشان جزو مهم٢اب سيماي تاريخ و فرهنگ قزوين، كه كت١اند اول نوشته
ترين تحقيقات دربارة تاريخ و جغرافيا و وجه تسمية قزوين را در اين  عصر جديد است و عميق

علي گلريز تدوين و انتشار يافته اب دو جلدي هم به قلم سرهنگ محمديك كت. توان يافت اثر مي
  ٣.است
 درجه و عرض ٥٠طول جغرافيايي سرزمين قزوين در «: نويسند ياستاد ورجاوند م  

) مركز شهر( دقيقه واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا در شهر قزوين ١٥ درجه و ٣٦جغرافيايي 
 متر و در خيابان كمربندي در ١٣٢٠ترين نقطة محدودة طرح تفصيلي،   متر، در شمالي١٢٩٨
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عميقترين تحقيقات دربارة تاريخ و . لومتر است كي٥ متر، طول شهر در حدود ١٢٨٠جنوب 
  . توان يافت جغرافيا و وجه تسمية قزوين را در اين اثر مي

امروزه قزوين مركز استان قزوين است و با مساحتي بيش از آنچه در منابع آمده است و با   
مهم تاريخ از رويدادهاي . غربي تهران واقع شده است  بيشتر از يك ميليون نفر در شمالجمعيتي

 هجري ٢٤قزوين يكي اسالم آوردن قزوينيان در مقابل سردار اسالم بقراء بن عاِزب در سال 
ديگر رويدادهاي مهم تاريخي اين شهر اين است كه شاه طهماسب اول صفوي در از . قمري است

ا ق كه شاه عباس اول صفوي پايتخت ر١٠٠٠تا سال . ق رسماً آنجا را پايتخت قرار داد ٩٥٥سال 
  . به اصفهان انتقال داد، اين شهر به مدت حدود نيم قرن پايتخت سلسلة صفوي بود

  

  گويش قزويني

قان ي جزو استان قزوين، محقها ها و شهرها و شهرك  و قصبهها ي امروز بخشها دربارة گويش
 و تحقيقات ها سياقي، كار دبيره دهخدا و اخيراً تفضلي و شادروان عالمبزرگي چون يارشاطر و

   ٤.اند ارزشمندي كرده
 ]كه نمونه از قرن اول هجري دارد[اشعار فهلوي قزوين : استاد احمد تفضلي نوشته است  

رتي اين اشعار كه از نظر وزن در اساس، دنبالة اشعار پا. مشخصات فهلويات نواحي ديگر را دارد
هگاه  گرچه گا؛تأثير عروض فارسي قرار گرفته است  تدريج تحت و ساساني بوده، به

شود كه علت آن خصوصاً اين است كه اين اشعار را با  هاي وزني در آنها ديده مي ناهماهنگي
آذر، (آير : هاي درخور توجه در فهلويات قزوين عبارتند از بعضي واژه. اند خوانده موسيقي مي

، )خفته(، خُتَه )خواب(، خاو )از(چ / ج/ ، جه)مال من(جمن / ، چمن)به(، او )اشك(، اَشر )آتش
و ) گياه(، ورش )خزيدن(، هر )افتاده(، كَنه )سايه(، سا )سوختن(، سوج )ساختن(، ساج )ول(ايل 
  ٥).هشتن، رها كردن(هرز 
گوي آنچه هست، گفت. فني كلمه نداريممعناي  پيداست كه امروزه لهجه يا گويش قزويني به  

يي در ها  و تفاوتها  با ويژگي البته؛متداول مردم است، و همان فارسي رسمي امروز ايران است
  : از جمله. تلفظ
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= شرني، ِبست= المثل ِشرني في. شود ضي كلمات قزويني تلفظ ميياء مجهول هنوز در بع. ١  
كي . كه در ساير نواحي ايران هم همين تلفظ را دارد) بيش باد(ويژه در ِبش باد  هبيست، ِبش ب

  .كيجوابتَه گفتم ) زني مي(= با من سر و كلَّه ِمزني چقدر : مثل. رود كار مي جاي كه به ندرت به به
شود، مي كه بر سر فعل ماضي  اصوالً در تلفظ و محاورة قزويني دو ويژگي مهم ديده مي. ٢  

 ِمه خوابم، ←خوابم ِمگم، مي/  مه گم←گويم مي. شود صورت ِمه تلفظ مي آيد به و مضارع در مي
البته مه ( موخوام ←خواهم مي: آيد جاي ِمه، مو، مي بهگاهي .  ِمه دم←دهم  مه رم، مي←روم مي

  .گويند  موخورم، ولي ِمه خورم نمي←خورم ، مي)گويند خوام هم مي
، خُنچه )كوفته( كُفتَه ،دانَه، خانَه، گفتَه: گرا است اي قزويني فتحه ديگر آنكه فارسي محاوره. ٣  

ـَـ صورت  ديگر آنكه است را به.  بردهوخورده ، غنچه، آمده، رفتَه، ديده، )خوانچه عقد و غيره(
س خانَه  رفته«: ؛ قزويني»ه خونه خواهرشرفِت«فارسي تهراني :  براي مثال؛اند س مخفف كرده

ه لذا كلمات مختوم به هاء غيرملفوظ همه ب. »...رفِتس خونة «و در اصفهاني » خوئَرش/ خووِرش
  . خوردس/ س گفتَش، خورده/ س تهكُف. رفَتَس/ س رفتَه: شوند  ختم ميـَـ س
كار  ات به/ جاي ت ام و به/ جاي م ديگر اينكه در قزوين غالباً در ضمير مان، تان، به. ٤  
گفتيمان، داديمان، خورديمان و : ي قديمي داردها رود كه سابقة كهني در بعضي گويش مي

  .خوابيدمان
و ) دانم اش را نمي شناختي و زباناصطالح علمي (ديگر اينكه گ در قزويني پست و پهن . ٥  

و در جملة مشهوري كه . جاي آنكه كافي باشد، بس است شود گوشت گويي به متفاوت تلفظ مي
بردس كه اغلب / س باالم جان گوشُتَه ره گربه برده: اندازند ها را دست مي ها با آن قزويني تهراني

تقليد ) البته اندكي به اغراق(خوبي  گربه بهاند، اين صداي متفاوت در گوشت و  خوانندگان شنيده
شود و  تر از كاف كلمي تلفظ مي ديگر ِك هست كه همواره حتي غليظ. و بازسازي شده است
المثل مثل  س مگه كوري؟ اين كاف في آهاي چتَه. اف كاهويي وجود ندارداصوالً در قزويني ك

Careشود  انگليسي تلفظ مي .  
 ← گَدا، شنگول← صادق، ِگدا← حوسون، صاِدق←حسين: رهاي ديگ يا تغيير تلفظ. ٦  

 پستان، ← محل، ِپستان←حل دويست، م← آب آمبار، ِدويست← فشَار، آب انبار←شنگُل، فشار
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كه اين اشتباه و تلفظ در سراسر ايران ( اُستوا ← اُستاديوم، ِاستوا← فُرستادن، ِاستاديوم←ِفِرستادن
مقول داري مثل بچة آدم ( مقول ← ِسپ، معقول←ِسب: حريف بيشتر سرم و با ت←، ِسرم)هست

  ).در محاورة عاميانَه تهران هم هست( ميتي ← قَر، مهدي←، قَهر)كني تلويزيون تماشا مي
: گود، سانجو: چوقّور: هاي تركي در فارسي قزويني بسيار است ديگر اينكه وام واژه. ٧  

پنجول كشيدن، / چنگال: ان و ژوليده پوليده، جرماقكثيف و آلوده و پريش: سرماخوردگي، بالشق
بازي، : سيخونك، اويون: آب بيني، زنجيق: الغر، صفِف و نِحف ِفريق): ؟(ريش، چقّال : سقَّل

  .قزقان و قيماق
هم در تهران (، لَقَّد )با كاف(مكّيدن، كلّد : ديگر تشديدگذاري بر سر بعضي كلمات است. ٨  

  .، همه، چريدن، شَكَّر)شود و هم قزوين گفته مي
مثالً اگر از يك . ِگل و شُل= ِگِل ِشل : در قزويني. ديگر حذف واو عطف تا ممكن باشد. ٩  

ِسِب انگور «: گويد ها را بيشتر دوست داريد؟ وي در پاسخ مي قزويني پرسيده شود كدام ميوه
  .  بگذاردoظ  با تلفوجاي آنكه بين آنها  به» آناناس) نه و(ي انار موز با هلو

يك صورت كم سابقه براي ساختن اسم فاعل در قزويني عبارت است از آوردن بن . ١٠  
ماره بيخود مطل : آيد آينده، كسي كه جايي مي: مثال آمده كس. كس+ فعل يا شكل مفعول آن

 نيستيد، از خورنده كس كرديم شما ]ع[ نيستي؛ ما غذا ما نَه شروآمده كس نكن تو) معطّل(
 دارند كس را به فتح اول، ها گرايي كه قزويني طبعاً با فتحه.  نيستكننده كسفاش جا نزن اون حر

  . كنند  به كسر كاف، تلفظ ميها نه مثل تهراني
اَم ضمير متصل ملكي را به كسر تلفظ / يك ويژگي گويش قزويني اين است كه م. ١١  
  .كتاِبم، دسِتم، خوِدم، پدِرم و مادِرم: كنند مي

يك غرابت و ناهنجاري نادر زباني هم در اين است كه فعل امر از مصدر دادن را . ١٢  
  . آورند و فعل نفي آن را نَدت بدن مي/ جاي بده، ِبِدن به
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  اي از واژگان قزويني نمونه

چرا اين قدر بدقلي ِمكنيد « .»ام جر و بحث تمام شد من با تو آشني«: آشتي): اسم و فعل: (آشني. ١
  .»كنيد، تمام ِبشَد ِبردآشني 
بيشتر دربارة زنان و دختران . ِدردو، پر رو و همه فن حريف) اسم و صفت: (آالروادي. ٢  

  .رود كار مي به
معناي لوچ،  در اصل عربي است به. گيج و گول، كم هوش، ابله) اسم و صفت: (اَحول. ٣  

  .كار رفته است  و عربي بهدوبين و در مثنوي مولوي و ادبيات منظوم و منشور قديم فارسي
اي به بلندي   فلزي و آهني است، با دستهكفگيرك منقل و بخاري كه غالباً) ماس: (اَشدام. ٤  
  . سانتيمتر٣٠ -٤٠

  .ريواس، يا نوعي از آن: اُشغونْج. ٥  
  .ويژه رنگي، لكه نما شدن پس دادن لكه به) فعل: (اُشكُو زدن. ٦  
  .م، چوب بلند، نظير چوب بلند براي گردگيري سقف منازلعلَ) اسم: (علمبه:/ اَلَمبه. ٧  
 پولَه -چرا پيرهنتان اَلَه«: مثال. ي نامناسبها رنگ وارنگ با رنگ) صفت: ( پولَه-اَلَه. ٨  
  ؟»س شده

اس هي  بچه اينودي«: جو، مثال د و بهانهبدقلق، غريب رفتار، ديرپسن) صفت: (ِعينُود/ ِاينُود. ٩  
  .»ِمگيردسر غذا بهانَه 

احتماالً باالم صورت محرف از تركي / آميز اسم مركب و خطاب محبت: باالم جان. ١٠  
  .يعني جانم، عزيزم، عزيز دلم، نازنين. است
يه «: مثال. كامل، درسته، ناكاسته: شود معناي سيمان تلفظ مي مانند بتن به) صفت: (بتُن. ١١  

  .»ورديه نفره موخ/ دنَه هندوانة بتُنَه تنهايي
 غالباً براي انباشتن پنير سفالي) وار كوچك رهخم(، كوزه، نوعي كوزة بيضي )اسم: (بستُو. ١٢  

گاه پنير .  سالم بماندها مدتبراي ي نمدار تا ها رنده شده و چال كردن در پاشير، در ميان شن
  .تر است زند كه براي دوستدارانش مطلوب  كپك مي،)در اينجا صفت(بستو 
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. هم درست شده است+ به احتمال بسيار از تركيب دو كلمة بلكه ) نوعي قيد: (كَمبلْ. ١٣  
توي استاديوم، ده هزار نفر « : مثال. احتماالً، شايد، چه بسا، محتمل است، بعيد نيست، حتّي: يعني

  .»بودند، بلكم بيشتر
با . ق استعم كم/ لب حوض و خزينه و استخر و نظاير آن كه پاياب) اسم: (پاشُوره. ١٤  

فعل است، شستن كه امروزه ) كردن(پاشويه . پاشويه يكي است، اما فرق تلفظ و تحول معنا دارد
كم بيش از نهصد سال سابقة كاربرد  رود، دست كار مي به) ستت را بشورد(صورت شوريدن  به

اكبر سعيدي سيرجاني صدها بار   تفسير سورآبادي تصحيح مرحوم عليدر اغلب صفحات. دارد
  ٦.كار رفته است شور و شوريدن بهب

هاي قديمي يا  محوطه دور و بر شير آب انبار كه هنوز هم در بعضي خانه) اسم: (پاشير. ١٥  
ريختند و بستوها يا سبد و  ريزه يا ريگ نمناك مي در اين محل، جايي شن . روستايي وجود دارد

  .كرد  قديم نقش يخچال را ايفا ميدر. داشتند ها را در آن خنك و تر و تازه نگه مي زنبيل ميوه
احتماالً يا از پخت دادن است يا از بخار دادن و به ) مصدر/ فعل: (بغ دادنك/ پخ دادن. ١٦  

اي است معروف كه در جلسة خواستگاري از مادر داماد آينده پرسيده  لطيفه. همين معني است
يعني كارگر اتوشويي (» كُتْ پخ ِمدد «و جواب داده بودو ا» آقازاده به چه كاري مشغولند؟«: بودند

  ).شويي است و خشك
پسر جان، اين تابلوئه «: مثال. تكيه دادن چيزي به چيزي ثابت) مصدر/ فعل: (پرازانّدن. ١٧  

  .»بپرازان به ديوار مبادا بيفتد زمين
 و سرتخ، پررو/ سر، سرتق معناي خيره به. احتماالً از پرسخن باشد) صفت: (پرسخ. ١٨  
  .»يه پرسخ آالروادي دختَره/ ِده بس كن دختريه«: مثال. ور هكّه

يعني چيدن ) چيني پسه: اسم مركب يا نوعي مخفف از حاصل مصدر: (پسه چينك. ١٩  
 كاري كه فقرا پس از آنكه صاحب باغ ميوه، محصول خود ؛چيني  مثل خوشه؛مانده هاي باقي ميوه

دهند با رضايت صريح و يا ضمني  هايي ماند، انجام مي مانده را چيد و قهراً تك و توك باقي
  .صاحب باغ و محصول
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غالباً از پرخوري يا (در حالت خواب كالفه شدن ) مصدر مركب: (پشّام كردن. ٢٠  
  .اختيار كنار زدن و روانداز را بي) گرمازدگي

 زرده نوعي نان كلفت و كوچكتر از نان عادي كه رويش) اسم مركب: (كَشْ پنجه. ٢١  
ضمناً در قزويني . نوعي شيرمال غير شيرين. ريزند دانه و نظاير آن هم مي مالند و سياه مرغ مي تخم

  .شيروار: گويند به شيرمال مي
گويا در . هاي موذيانه براي آغاز دعوا و مرافعه جويي بهانه) مصدر مركب: (بند كردن پيله. ٢٢  

  .اشته باشدزبان محاورة تهراني يا مناطق ديگر هم وجود د
هواي ديدن . دلتنگ شدن براي ديدار كسي) مصدر مركب: (طاسه كردن/ تاسه كردن. ٢٣  

  .قراري در دل افتادن كسي، با بي
هوا هم دارد تاريك .  رفتندها همة تاكسي«: مثال. هول و وال/ حول. تنگناي وقت: تَنگْامه. ٢٤  

  .» فس كردن به تنگامه افتاديم-ِمشَد، از بس فس
ها   خوابيدم تمام جاِنمه پشهها ديشب كه زير درخت«: مثال. تن، بدن) اسم( جان .٢٥  

  .رود كار مي معناي تن در محاورة تهراني و نقاط ديگر هم به گويا جان به. »خوردند
 مانند انسان رو به ،زابرا، سرگشته، از شدت استيصال و كالفگي) صفت: (جان به سر. ٢٦  
  .مرگ
هاي بيان حركت فتحه در . زن جوان= جوانه زن ) اسم مركب: ( زنجانَه/ جان زن. ٢٧  
  .كه ديديم در پسه چين زن هم وجود دارد يا چنان مرد و پيره پيره

 كسي كه به راحت و رفاه و سالمت خود ؛جان دوست) صفت مركب: (جان عزيز. ٢٨  
  .سپارد دهد و تن به كارهاي سنگين يا خطير نمي بسيار اهميت مي

احتماالً از عجز و البه گرفته شده جزبالله زدن يعني . شيون و زاري) اسم: ( ِجزْباللَه.٢٩  
  . نيز نگاه كنيد به ِجزّ جگر زدن.اظهار جزع و فزع، و بيقراري مفرط

صورت  آتش گرفتن دل، احساس درد و وغ غالباً به) مصدر مركب: (ِجزِّ جگر زدن. ٣٠  
  . لَه ِجزْ بال←رود نيز كار مي نفرين به
  .اندازه منسجم و سنجيده و درست و درمان و حسابي و به) صفت: (جزْم. ٣١  
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  . زدن شديد و بيرحمانه با شالق يا تسمه يا مخصوصاً قُنوت) مصدر: (باندن/ چرپاندن. ٣٢  
 :ِبچري، يعني مثالً. رود كار مي صورت فعل امر به پوسيدن، بيشتر به) مصدر: (چريدن. ٣٣  

  .اي عرضه  كه بيخاك بر سرت
بدعادت، خام طمع كسي از نعمت و رفاهي اندك نصيبي برده و ) صفت: (چشْتَه خور. ٣٤  

  ٧. از جمله در گويش زرقافي،رود كار مي گويا در تهران و ساير مناطق هم به. طعمش جنبيده
خيره شدن شديد به شخصي، نظر بازي وقيحانه و ) مصدر مركب: (چشم درآوردن. ٣٥  

  . »ولش كن بابا چشماشَه كه در آوردي«: مثال. پروا بي
 چمبه كَش كردن.  يك خوشه انگور فرعي انگور و نظاير آن، ساقةةيعني خوش: چمبه. ٣٦  

يعني خوشة كوچك و يا ران مرغي پخته و نظاير آن را به دهان بردن و فقط دستة آن را به در 
  .تن و چپو كردن نگه داشها آوردن و بقيه را به كمك لب و دندان

هالك و له و لورده، نزديك به از پا در افتادن بر اثر كتك ) صفت: (ات رهرقاتحرق. ٣٧  
  .»چوبه ور داشت و پسره ره حرقاتش كرد«: مثال. تنبيهي يا دعوائي

ها درست و اصولي و با مواد خوب  شيريني و نظاير آن كه در خانه) صفت: (پز خانه. ٣٨  
  . »ين باقلوا خانه پزسا«: درست شده باشد

گويند كه وقت شوهر كردنش رسيده و همچنان  به دختري ) صفت: (خانَه مانْده. ٣٩  
  .شود گاهي براي شوخي به دختر بچگان نابالغ گفته مي. خواستگار و در خانة پدر مانده است بي

 خجه، .برد جا مي آدم دهن لق كه هر خبري را از هرجا به هر)صفت: (يچخَجه خبر. ٤٠  
  .صورِت محرف خديجه است

  .  و الي ته حوض يا قنات و غيره گل) اسم، با هاي غير ملفوظ: (خَره. ٤١  
 مادر زن و مادر شوهر در معناي به قياس كنيد با خُرثي .مادر شوهر) اسم: (گ/ خُِسرك. ٤٢  

  ٨.گويش كليمان اصفهان
  ٩.خسبيدن، تسليم شدن، وا دادن) مصدر: (خُِسيدن. ٤٣  
  .شود گلو و گردن مي» ِخفت«كه درست  بند، نوعي از آن گردن) اسم: (ِخفْتي. ٤٤  
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يعني مغلوب كردن، به زمين زدن، بر كسي غلبه كردن و بر او پيروز ) مصدر: (خواباندن. ٤٥  
  .» اين مردكَه رو بخوابانم]بايست[من هر طورس بايس «: مثال. شدن
بخوشيد «: در ادب فارسي سابقه دارد؛ سعدي فرمايد. يعني خشك) صفت: (خُوش. ٤٦  

خوش شي چرا گذاشتي «. بيشتر، فعل امر آن معني سرزنش و سركوب دارد. »هاي قديم سرچشمه
  .»بات گران حساب كند) اين قدر(اين جنْسه اينقذ 

جاي واو عاطفه بين اين  ني بهطبق رفتار و عادت زبا. كج و كوله:  ِويل]و[خوِل / خُول. ٤٧  
  .رود كار مي دو كلمه كسره به

  .خواهر: خُوهر/ خُوئر/ خُوور. ٤٨  
  .عالم و آدم را خبر كردن، جار زدن). مصدر مركب: (دار دار كردن. ٤٩  
 كچل، معناي بهطاس در اينجا . طاس، پيداست كه تلفظ محرف آن است) صفت: (داس. ٥٠  

  .كم مو يا تُنُك موست
 در تهران و ساير مناطق هم »از سر«(. دوباره، از سر، حتي با تلفظ اَدسر) قيد: (دامباره. ٥١  

  ).رود كار مي به
 اين سنگَه ]تواني نمي= داني نمي[شرط ِمبنْدم نَِمداني «: توانستن مثال) مصدر: (دانستن. ٥٢  

  .» تحقيق نداني دانستترسم اين نكته به«: حافظ گويد .» كني]بلند[ بلَن ]دست[با ِيه دس 
 يا سربااليي يا نشيب و فراز شايد صورت محرف  سرازيري) اسم: (دمخِليزي. ٥٣  

  .باشد» دمرخيزي«
  .رنگ پريده شدن) مصدر مركب: ( رخ كردن]و[رنِگ . ٥٤  
، جشني به مناسبت زايمان و بازيافت سالمت »زاهو الن حمام «.)صفت(زائو : زاهو. ٥٥  
 همراه بوده، اما - مانند حنابندان-جمعي در قديم با حمام رفتن دسته.  و طفل نوزادزائو/ مادر

  .امروزه غالباً فقط ضيافت و سور آن باقي مانده است
تر زباني به خرج دادن، نرمش زباني مثالً در نصيحت يا ) مصدر مركب: (زبان ريختن. ٥٦  

  . » سيمرغ ريختم و اثر نكردزبان«: به راه آوردن، يا قانع كردن كسي، گاهي گويند
  .غالباً صفت چاي و شربت. آبكي، آب ِزيپو) صفت: (ِزرتاب. ٥٧  
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پرروئي نكن، «: دن به سرين كسي مثالاردنگي، لگد ز) اسم، با هاي غير ملفوظ: (زُفْكُنَه. ٥٨  
  .» بگيري]كالغ[ قَلّاغ ]هفتم[زنم بري آسمان   يه زفكنه مي]وگرنه= [برو، وينَه 

 خيلي ]همان اسم معروف گياه تلخ است كه در قرآن كريم آمده است[) صفت: (زَقُوم. ٥٩  
  . زَنّار←نيز . برند كار مي گاهي تلخ زَقُّوم به. تلخ

     . گويند ، بسيار تلخ؛ تلخ ِزنّار هم مي]ربطي به زُنّار نبايد داشته باشد[) صفت: (ِزنَّار. ٦٠  
  . زقُّوم←نيز 

  .يك ذره، سر سوزن، يك قطره به اندازة يك اپسيلون) اسم: (نِگيلَهجي/ ِزينِگيلَه. ٦١  
  . بستو←سفال، سفالينه، سفالين نيز ) اسم: (سخِْسي. ٦٢  
  .آبكش، چلو صاف كن) اسم: (ق پاالن/ سماخ. ٦٣  
المثل جاي خود  به زور جا دادن، چپاندن، في) الف) بر وزن سراندن، مصدر: (سوخاندن. ٦٤  

 . چيزي را به كسي قالب كردن) در ميان دو نفر باز كردن؛ برا به زور 
  .»اين حروِفش خيلي منَه سوختاند«: مثال. سوزاندن) مصدر: (سوختادن. ٦٥  
: معناي مجازي) گوشة اتاق يا نظير آن ب: معناي حقيقي) الف) اسم: (كنج/ سه كُنجي. ٦٦  

  .ي و محذور قرار دادندر موقعيت بحران= در سه كنجي قرار دادن. تنگنا، مخمصه
: رود كار مي بيشتر در نفرين به. المثل نظير قانقاريا نوعي بيماري في) اسم: (شَقاقُلوس. ٦٧  

  .»ايشاال جزّجگر بزني، شَقاقُلوس بگيري«
قيافة اندوهگين يا تلخ و ترش به هم رساندن شايد برابر ) مصدر مركب: (سكُل ريختن. ٦٨  

چرا ماتم گرفتي، چرا «: مثال. باشد) از جمله شعر حافظ و سعدي(سي در ادب فار» تُند نشستن«با 
  »سكل ريختي عبوساً قمطريرا شدي؟

در اصل عربي است و صفتي از صفات شيطان است و در ) صفت/ اسم: (يلزعزا. ٦٩  
  .آرام و قرار گويند شيطان، پر جنب و جوش و بي/ قزويني به بچة تخس

  ٧٠ .جر بِعي /ه جربباالم «عيبناك، معيوب، مريض در موردي، معلول و دردمند ) صفت: (عي
  .»چشمام عيبه جر شده، زير پامه ِنميام
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مك اي را در حالت چمپاتمه يا نظاير آن و ك سرپا گرفتن نوزاد پسر بچه: فروگرفتن. ٧١  
  .ويي، يا تشت يا باغچه و بيابانكردن به ادرار كردن او در دستش

قوروت  مثالً به قره. هم گويند» ترش فقر«اندازه  وز كردن درد و ترش بيبر) صفت: (ِفقّو. ٧٢  
، )اندازه تلخ بي( زنّار ←  قس.يا تمرهندي يا ليموترش يا جوهر ليمو و ميوة ترش نارس گويند

  ).اندازه تلخ بي(زَقّوم 
رده دادن، د: رود كار مي با فعل معيِن دادن به) اسم معني، بر وزن رنج و نارنج: (قاِخنج. ٧٣  

  .سركوفت زدن، چزاندن
: طرفدار جدي، كس و كاري كه عالقه و تعصب فاميلي دارد) اسم مركب: (قِيم قُده. ٧٤  
  .»]نازد مي[هاش ِمنازد   به قايم قُده]اش همه[ همش ]عروس هم[اين تازه عروسم «: مثال

. تمام يا نابود كردنورانداختن، چيزي را از بن و بنياد ) مصدر مركب: (ِقرانداختن. ٧٥  
شادروان . » شد همة گوسفندا قرافتادند] بهار[پارسال سيا باهار «. صدر الزم آن استمقرافتادن هم 

  .واژه را در لغتنامه آورده است/ عالمه دهخدا اين مدخل
  .، فقوزقّوم/  زنار←قس . اندازه، شور قرقره شور بي) صفت: (ِْقره ِقره. ٧٦  
به قهر رفتن، بيشتر در مورد به قَهر رفتن عروس به ) عناي مركب مرخماسم م: (قَره رو. ٧٧  

  .برند كار مي منزل پدر و مادرش به
. رفته است كار مي م تهران هم به قديةكالغ، گفتني است كه در محاور) اسم: (قَلّاغ. ٧٨  
 فرهنگ در[.  زفكنه←براي مالحظة مثال . كه در آثار شادروان صادق هدايت هم آمده است چنان

  .]همين معني آمده است  زرقان، با تلفظ ِقالغ بدون تشديد الم، به
كار فقط در مورد دخترها  ِدردو، لوند، دخترك شيطان و پررو و شيرين) صفت: (قَلَفْشَه. ٧٩  

  .رود كار مي به
باف و گاهي فلزباف مانند زنجير نازك كه بيشتر  متسمه باريك و غالباً چر) اسم: (وتقُن. ٨٠  

  . بودها  و گاريچيها چي ر دست درشكهد
 ليتر آب جاي ٨ -١٠به نوعي ظرف آب بزرگ كه در حدود . دان قهوه) اسم: (قَوه دادن. ٨١  
  .شود گيرد و غالباً مسي يا آهني است، گفته مي مي
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: كار انجام دادن، مخصوصاً كارهاي منزل و روزمره مثال) مصدر مركب: (كارديدن. ٨٢  
   خُِسرگ ←نيز  .»مان يدم كه يهو خُِسرِگم سرزده آمد خانهد داشتم كار مي«

كو كردن، مكنجار رفتن در جايي حتي كندن و گود كردن كه  و كند) مصدر: (كاويدن. ٨٣  
پيچ  سر گذاشتن، او را سؤال يعني سربه ويشگال و مجازاً ←برابر با . در فارسي كهن هم سابقه دارد
  .و كالفه كردن از سر كنجكاوي

  .گويند مي» شانه به سر«نوعي پرنده شبيه هدهد؛ به هدهد ) اسم: ( كَشكَرك.٨٤  
داشتن، ) رودرواسي(خجالت كشيدن، رودربايستي ) مصدر مركب: (كَشيده شدن. ٨٥  

 كشيده ِمشَم ]واهللا[ والّا -چرا منزل، تشريف نَِمياريد؟«: مثال. خودخوري از شدت خجالت
  .»]شوم مي[

يعني رنج و زحمت شديد و غالباً غيرالزم ) الف) مصدر مركب (:دادن/ كوري كشيدن. ٨٦  
 ]اين قدر[جاِنم خودِته اينقذ «: تحمل كردن؛ خود يا كسي را به رنج و زحمت مفرط انداختن

  .»]نده[كوري نَدن 
 پنجه ←اني است كلفت و پف كرده و غير شيرين نظير ن) اسم، بر وزن كوچه: (كُوكَه. ٨٧  
  .كش
  ٨٨ .هگَلُوميعني كسي كه غمباد يا گواتر گرفته است اما بيشتر ]ظاهراً گلو آمده؟[) صفت: (د 

 چرا اين وقت شب پدرتَه تنها ،گلومدة سرتق«: رود كار مي براي دشنام و نفرين و سرزنش به
  .»گذاشتي
ال ه اندازة پرتقكنند و ب درست مي» خاكه زغال«گلولة زغالي كه از فشردة ) اسم: (گُنجاله. ٨٩  

عنوان سوخت در منقل،   در كنار زغال و خاكه زغال به- و غالباً تا اين اواخرو انار درشت است
هاي قديمي هنوز متداول  كردند و شايد همچنان در روستاها و خانه  از آن استفاده ميها زيركرسي

  .باشد
آور و  ادايي كردن، يعني رفتارهاي چندش بد) مصدر مركب: (گوشت ريختن. ٩٠  
وا گوشت ميريزي «: بگويد) مخاطب(كننده كه بر اثر آن طرف  دهنده يا ناراحت بعذا
 .»كارآي ِمكرد و حرفايي ِمزد كه گوشتاي ِتنم ريخت«يا » ؟]ريزي مي[
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شايد فارسي شده و . سوسك، سرگين برگردان، جعل) اسم، بر وزن نوبر: (گَوگَل. ٩١  
  .محرف جعل عربي باشد

مشكل موقت گفتاري كه فراتر از كلفت . اللموني/ اللماني) اسم معني: (االلَ و/ الله وا. ٩٢  
 » بستي، اللَه واگرفتي؟]ماست[چرا دهِنته ماس «: است
گويند،  گويند بر وزن ساغر نمي  وقتي هم كه الغر ميها ضمناً قزويني. الغر) اسم: (ِلِغز. ٩٣  

  .كنند بلكه بر وزن باقر تلفظ مي
. يعني ترشيجات:  ترشي منَه،آالت يعني آجيل: المثل آجيل ِمنَه في) اع استاز اتب: (مِنه. ٩٤  

؟ »جواد منه حالشان خوبه«پرسند  حتي در بعضي روستاهاي اطراف قزوين مثالً در احوالپرسي مي
نويسي  اين بنده كه توفيق ده بار مطالعه و دو بار تصحيح و تعليقات.  اوةيعني جواد و خانواد

. را در گلستان پيدا كردم» منه«ها معناي  ام، در يكي از اين مرور و مطالعه  داشتهكليات سعدي را
. توانم نقل به عين الفاظ كنم ولي جاي اصلي و كلمة راهبردي مقصد به يادم هست اكنون نمي هم

كيسه . جاي كيسة گندم بريان در آن حكايت كه كسي گرسنه در بيابان راه گم كرده بود و به
  بودم و از]زاد و توشه و گرسنه بي[چين و چنان : گويد كند، مي رواريد غلطان پيدا ميز مسرشار ا

» معني«ي قزويني همان »منَه«بالفاصله ذهنم منحرف شده كه اين . زادمعني چيزي با من نمانده بود
ين از ا: از اين معني چه داري؟ يعني: رود كار مي چنانكه امروز هم در فارسي رسمي ما به. است

  .در آمده است» منَه«صورت  دست، و با تحول و تحريف تلفظ در قزويني به
اي؛ بدآموزي  به صرافت يا به هوس انداختن كسي يا بچه) صفت مركب: (واج انداختن. ٩٥  

چرا بيخود حرف يخ در بهشت ره «: مثال. كردن و كسي را هولناك و هوايي براي كاري كردن
  .ريشه باشد هم» واژه«؟ ممكن است واج با » انداختي را واج]ها بچه[زدي و بچا 

: مثال. رود كار مي ريشه كن، درافتاده، برافتاده؛ بيشتر در دشنام و نفرين به) صفت: (وركَن. ٩٦  
  .»كنت كندور، خدا ]بشوي[ بچه اذيت نكن الهي وركن شي«

  .عنكبوتي) اسم، بر وزن ِچندر، در چندرقاز: (ِونْدر. ٩٧  
مخصوصاً در مورد (جو  رفتار، بهانه ادا، غريب يعني بد) صفت، بر وزن اي دل: (ِويدل. ٩٨  

  ).خوردن و خوراكي
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  . كاويدن، كندوكاو كردن←يعني) اسم معني: (ويشگال/ ويشكال. ٩٩  
، يكدنده و زورگواهل تحكّم، ) ِيكّه/ صفت ِهكّه بر وزن ِسكّه(ور  ِحكَّه/ ور ِهكَّه. ١٠٠  
   .كوشد حرف و ادعاي خود را پيش ببرد و به كرسي بنشاند كه به هر قيمت مي كسي
  

  تكمله

شود و هنگام نوشتن و  هزار فقره برآورد مي  هاي قزويني در حدود يك گونه واژه تكملة اين
  اين مقاله فقط حكم نيمچه فتح بابي. آمد نويسي براي اين مقاله مدام كلمات ديگر به ذهنم مي برگه

كه عرض شد فارسي قزويني   و چنانرده دربارة فارسي قزويني داردگستبراي تحقيق جدي و 
اما اينكه . داراي گويش نيست) خوِد شهر، نه رامند و الموت و تاكستان و ساير نواحي اطرافش(

 تكلّم و تلفظ ةمرادشان اصطالح فني لهجه يا گويش نيست، بلكه شيو»  قزوينيةلهج«گويند  مي
باشد كه . رة چون و چند آن در آغاز مقاله بحث كوتاهي كرديمكلمات در محاوره است كه دربا

سياقي و تكميل  دبيرژهوي رشته، بلكه حداكثر سرنخي باشد براي محققان كوشا به اگر نه سر
  .اند يي كردهها همايون كه در اين زمينه كوشش

مردم  عامه  در بخش پاياني به بعضي كلمات و مخصوصاً عبارات يا چيزهايي كه در فرهنگ  
  .شود اشاره مي) بدون نظم الفبايي(ها  قزوين هست و نيز بعضي افتادگي واژه

  قلقك:  ِخيدِيك-
بادكنك گوسفند و حيوانات مشابه كه كيسة مثانه يا اندام مشابه است و مثل بادكنك :  ِتسمِبلَه-

اند و در  ندهخوا هاي قرآن را قبالً مي در قديم قاريان قبرستان، آيات و سوره. بادكردني است
اند، و سپس در ازاء دريافت وجهي از كسان متوفي يك مقدار از دم آن را  دميده تسمبله مي

  .اند كرده صورت بازدم طرف قبرستاني نثار مي به
ها بيشتر رسيدگي  نواز؛ كسي كه به دورها و غريب و غريبه كنايه از بيگانه:  ناودان دورپاش-
  .هاها و نزديكتر كند تا به خودي مي
قبالً معناي جدي داشته و به ريش سفيدان و . است» دهخدا«از حكمة ) اسم و صفت: ( دخو-

  .دل است شده، اما اكنون كنايه از گيچ و گول و ساده اهل حل و عقد گفته مي
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تعبيري است سر لجاجت و طاقت نداشتن، اينكه كسي حقي را ناحق :  زيادي بودن به كسي-
اش، از حلقومش بيرون  س به او زيادي س و بوده ز حق خودش خوردهاون بيشتر ا«: مثال. كند
  .»كَشم مي
بند  چاشنه. يعني در درس و مكتب و كسب و كار به جايي نرسيدن: بند را حرام كردن  چاشنه-

ها يا  ها و مكتبي شاگرد مدرسه/ ها اي بوده كه مقداري خوراكي در آن براي بچه دستمال يا بقچه
  .اند فرستاده شكن مي عنوان غذاي ضعف كردند و همراهش به ها آماده مي حجره و ها شاگرد دكان

تر ساختن ارث و  چه كالنكسي كه هم و غمش تالش در راه هر) صفت مركب: ( ورثه شاد كن-
  .اش بيشتر راضي و شاد باشند ميراث خود است تا ورثه

ويژه عيد نوروز  ازارشان در اعياد و بهفيروز، كه گرماي ب يي مانند حاجيها آدم يا آدم:  كوسه گلين-
  .  نوروِز نثار←مانند. بوده است

فيروز، و حتي گل موال  به همان معنا و كمابيش همان مصداق كوسه گلين و حاجي:  نوروِز نثار-
  ).  گل موال←تري داشته است كه البته اين يكي مقام اجتماعي باالتر و محترمانه(
و برزين و من شاد سبزه و نقل و سور و سات و تنقالت درويشي با كشكول :  گل موال-

گونه، كه در اواخر اسفند ماه، يعني به اصطالح در شب عيد، در بيرون منزل اعيان و اشراف  اين
هو «برده و  سر مي در آنجا بهو حتي بيشتر روز  كرده، و يك يا دو شبانه شهر چادر كوچكي برپا مي

كشيده تا صاحبخانه بسته به توانش و شهرتش و توقع و  مي» سيا قدو«گفته و  مي» حق علي مدد
جاي  به... رفت  كند و مي آنگاه خيمه و خرگاه بر مي. گاه طمِع گل موال او را راضي و شاد كند

  .ديگر؛ و گويا اين رسم را در ايام نوروز هم ادامه داشته است
  .براي حفظ) خواندن(تعويذ، دعا يا افسون ) مصدر/ اسم معنا): (كردن( پرپين -
  
  ها نوشت پي
 انجمن ،، تهرانسابقه تاريخي و آثار باستاني و بناهاي تاريخي سرزمين قزوين: سرزمين قزوينورجاوند، پرويز، . ۱

  .۱۳۴۹آثار ملي، 
  . ج۳، ۱۳۷۷ نشرني، ،، تهرانسيماي تاريخ و فرهنگ قزوينورجاوند، پرويز، . ۲
  .۱۳۶۸ نشرطه، ،، قزوينالجنه قزوين  مينودر، يا، بابعلي، گلريز، محمد. ۳
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ي نواحي شمالي نام داده به ها هاي مركزي و گويش  يارشاطر لهجه كهها ي آگاهي از ديرينگي برخي از لهجهبرا. ۴
نيز به تحقيق ، و بعد به ۱۲۹۷، ص ۲شاعران و سرايندگان قزوين، ج : ، بخش نوزدهم...ورجاوند، سيماي تاريخ و 

 است - و نه تاتي- يارشاطر جزو زبان مادي فهلويات قزوين، كه به تحقيقة تفضلي دربار احمدارجمند شادروان
  .مراجعه فرماييد

  .۱۳۱۰ -۱۳۱۱، ص ۲، ج ... و سيماي تاريخورجاوند، . ۵
 مركزي آستان ة نسخه خطي كهن محفوظ در كتابخان۱۴۲اساس فرهنگ برابرهاي فارسي قرآن بر: ي قرآنةفرهنگنام. ۶

 ،ي اسالمي؛ با نظارت محمد جعفر ياحقي، مشهدها هيه و تنظيم گروه فرهنگ و ادب بنياد پژوهش، تقدس رضوي
  .»فاغسلوا«، ذيل ۱۳۷۷ي اسالمي، ها بنياد پژوهش

 فرهنگستان زبان و ادب ،، تهران فارسي مردم زرقان فارسة لهجةنام واژه: فرهنگ زرقانزاده، محمد جعفر،  ملك. ۷
  .۱۳۸۰فارسي، نشر آثار، 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ،، تهران)يك گويش ايراني(گويش كليميان اصفهان كلباسي، ايران، . ۸
  .، ذيل خرثي۱۳۷۳

  .، ذيل خسيدن...فرهنگ زرقان زاده،  ملك. ۹


