
  
  
  
  
  

  زبان و لهجة محلّيِ كرماني
 

  حميد فرزام

  
  

ري، لهجة زبان فارسي دري كه بعد از غلبة قوم عرب و رواج اسالم در قرن سوم و چهارم هج
النّهر بود و در شهرهاي  شرقي ايران يعني خراسان قديم و ماوراء محلّي مردم مشرق و شمال

كردند، با تشكيل   بدان محاوره ميبزرگي از سمرقند و بلخ تا مرو و طوس و ديگر بالد
ي مستقِل ايراني و ظهور شاعران بزرگي چون رودكي سمرقندي و شهيد بلخي و ها حكومت

سزا يافت و به  سرودند، رونقي به كه به همان زبان شعر مي... كسائي مروزي و فردوسي طوسي 
و معاني و تحول و ات  عربي وسعت دامنة لغات و اصطالحمرور زمان بر اثر آميزش با زبان

   ١. پهناور ايران معمول و متداول گرديدان زبان رسمي در ديگر نواحي كشورعنو تكامل نسبي، به
ناور  كشور پهو گسترش و سيطرة آن در اقصي نقاطبايد دانست كه رسميت زبان دري   

طب در بسياري از زبان مخاعنوان  اني وارد نياورد بلكه بيشتر آنها بههاي محلّي زي ايران، به لهجه
  ٢.روند كار مي  ايران برقرار و پايدار ماندند و تاكنون نيز بهنواحي مختلف

يران  ا و اعصار پيشين در اطراف و اكناف بازمانده از قرونهاي محلّي  و لهجهها شمار زبان  
و ي معروف خُتني و سغدي ها  لهجه است كه زبان٥٦عتبر، بالغ بر در بعضي از اسناد و مدارك م

   ٣.را هم بايد بر آنها افزود... خوارزمي و تُخاري 
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دان و  ويژه دانشمندان زبان وسيلة خاورشناسان به ها از ديرباز تاكنون به  و لهجهها اين زبان  
صاحب البيِت اَدري بما : شناس ايراني مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته كه به مصداِق زبان
 خويش سخن گفته و از روي آگاهي و بصيرت هاي محلّي رة لهجهبيگانگان درباالبيت، بهتر از  في

 خود را باز نموده و تور زبان و دگرگوني واژگان محلّيسنجي و دقّت، رموز و اسرار دس و با نكته
قدمه بسيار ممتّح اند كه غير از م  ارجمند پرداختهدر همة اين ابواب به طبع و نشر آثار گوناگون و

هان قاطع به همت و خامة دكتر محمد معين و ديگر استادان بزرگ معاصر و رجامع و فراگير بو 
 جلد اول تاريخ ادبيات در ايران ١٤٠ -١٦٣هاي ايراني در صحايف   و لهجهها نيز بخش زبان

اينك در  تأليف دكتر ذبيح اهللا صفا، نمونه را ذكر چند تأليف از اين دست، از فضالي معاصر كه هم
سب اين حال و مقام است؛ خاصّه كه بعضي از آنها مستقيماً به موضوع سخن دسترس است، منا

  :يعني لهجة كرماني مربوط است
هاي شهر   گل،٥ چهارلنگنامة گويش بختياري  واژه ٤فرهنگ گويش دوانيي ايراني، ها زبان  
  فرهنگ،٨ لهجة تهراني،٧فارسي قُمي ؛ اشعاري به لهجة محلّي كازروني و گويش لُري،٦سبز
نامة   داستان،١٠ آثار اديب قاسمي كرماني كليات،فارسي مردم زرقان فارسنامة لهجة  ، واژه٩زرقان

 ١٤ نامة سيرجان،١٣ بردسيرنامة گويش واژه ،١٢ فرهنگ لغات و اصطالحات مردم كرمان،١١بهمنياري
  ١٦.رسيها و اصطالحات كهن فا  واژه،١٥ فرهنگ بهدينان،)ها و اصطالحات لهجة سيرجاني واژه(

 نگاشته آمده، به چند واژة اصيل نويسندة اين سطوردر مقالة اخير كه چند سال پيش به قلم   
رو در عين اختصار از  رود اشارت رفته و از اين كار مي وكهن فارسي كه هنوز در لهجة كرماني به

 بهترين منبع و گمان شمار تواند آمد، ولي بي  ديگر مآخذ در اين باب بهةلحاظ زمينة گُفتار در زمر
كه استاد اين جانب دانشمند  ، چنان١٧مأخذ دربارة لهجة كرماني كه به لهجة خراساني نزديك است

، مثنوي نيستان و كتاب ١٨نامة بهمنياري آورده است نامي، احمد بهمنيار كرماني، در مقدمة داستان
 هجري قمري به نظم ١٣٠١ و ١٣٠٠هاي  خارستان از آثار اديب قاسمي كرماني است كه در سال

راستي مخزني است ه  و ب١٩و نثر به تقليد از بوستان و گلستان شيخ اجلّ سعدي شيرازي پرداخته
سال و باستاني كرمان و از ديرباز نزد عامه و  بها از اصطالحات واژگان محلّي سرزمين كهن انگر
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 توجه و واجد  هم شايانز جهت ادب عاميانه آن سامان بسيار مطلوب و مقبول افتاده و ااهل ادب
  .بسي اهميت است

ويژه عربي  دانشمند گرامي احمد بهمنيار كرماني، استاد دانشگاه تهران كه در ادب فارسي به  
بحث از  نظير بود، درست يك قرن پيش، ضمن از سرآمدان روزگار و استادي بالمنازع و كم

ب قاسمي و دو كتاب مزبور به ادي واژگان محلّي كرماني، از ارزش ادبي و قدمت و اصالت
  :ناسبت چنين ياد كرده استم
 هجري ١٣٢٣نگارندة اين اوراق احمد بهمنيار كرماني متخلّص به دهقان، در حدود سال ... «
حاورات خود ي كلمات را كه اهالي كرمان در مبه اين خيال افتاد كه اصل و ريشة بعض) ... قمري(

ي مختلفه استخراج و ها نگمستعمل و متداول نيست، از فرهنمايند و در جاهاي ديگر  استعمال مي
 اين خيال مالحظة دو كتاب بود كه اديبي از آن لغات كتابي را تأليف نمايم، محرك از مجموع

 عبارات و تان و نيستان به لغت و لهجة عوام كرمان تأليف و در سبكنام خارس همشهريان، به
هزل و  خصوصي به چون طبايع عامه ميل.  كرده بوده سعدي تقليد، از گلستان و بوستانانشاء

رفا كلمات و گيران و ظ فته و ضمناً بعضي خردههرتي تمام يامزاح دارد دو كتاب مزبور ش
خواستم مدلّل  مي... قرار داده بودند بدين جهت ... ر ات آن را در دستاويز طعن و تمسخاصطالح

 كرمان كمتر از فارسي قديم است و چون اهاليم كه اغلب آن كلمات و اصطالحات از اصل دار
 قديمة فارسي نزد آنها بيشتر محفوظ اند، لغات لل و امم متنوعه آميزش داشتهمردم ساير بالد با م

كار   خود بهمانده كه بعضي را بالتغيير و بعض ديگر را با مختصر تحريف و تغييري در محاورات
  ٢٠.»...برند  مي

 و نظران را دربارة لهجة سمناني  بهمنيار، سخن يكي از صاحب استادبخش پاياني عبارت  
آورد در آنجا كه   ايران زمين فرا ياد ميي محلّي رايج در اطراف و اكنافها ها و زبان ديگر لهجه
  : نوشته است

رساند كه لهجة محلّي  هجة قديم مي امروز سمنان و اطراف آن با له در لهجة محلّيوجود تشاب... «
) ية اسالميقرون اول(ن است كه در آن روزگار ي نكرده و همااصل و اساس تغيير كُلمذكور در 
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 - محلّي ايران نيز را با اندك تحقيق در ساير لهجاتمعمول و متداول بوده است و همين وضع
  ٢١.»...توان يافت  مي

اژگان  بعضي از و تغييراني به همين نكته يعني اصالت و عدم در لهجة كرمنگارندهكه  چنان  
به صراحت ) ها و اصطالحات كهن فارسي واژه( در مقالة  سال پيش،٢٤رده و قديم محلّي پي ب

  :تر نوشته است چه تمامهر
 ختگاندر قرون و اعصار گذشته براي فرهي... برخي از لغات و تركيبات اصيل پارسي ... «  
لهجة تخاطب اهالي بعضي از و هم اكنون در ... وده صطلح بها و الفاظي متداول و م ني، واژهايرا

   .»رود و از لحاظ ادبي نيز ارزشمند است كار مي به) مانند كرمان( ايران زمين شهرهاي
 رميدن و دور شدن و نفرت داشتن، و پرماس كردن معني به) توليدن(نظير كلمات توريدن   
ي و اضطراب، قرار  بيمعني به دست دراز كردن و برجايي سودن و لمس كردن، و تلواسه معني به

و مانند اينها كه هنوز در محاورة اهل كرمان ... حال شدن و از هوش رفتن   بيمعني بهو تاسيدن 
هاي اصيل فارسي ثبت و ضبط  ها و كتب لغت در زُمرة واژه معمول و متداول است و در فرهنگ

و بعضي از .) ..لغت فُرس اسدي و برهان قاطع و غياث اللّغات و فرهنگ آنندراج و معين (شده 
  .كار رفته است آنها در آثار منظوم و منثور قديم نيز به

  :الدين محمد در مثنوي گفته است موالنا جالل 
  الغ كردي سعد بودي بر دوام    بري كاختــر مــدام تو تمنا مي
  ٢٢وز وبال و كينــه و آفــاِت او    تـولي زتربيعــاِت او سخت مي
  . رميدن و نفرت داشتن گرفته استمعني بهاند  ها نيز آورده فرهنگكه در  و توليدن را چنان

  :ابوشكور بلخي گفته. پرماسيدن و مشتقات آن نيز از ديرباز در شعر گويندگان آمده است
  ٢٣دست سوِي دگر نيراسم    هر كجا گوهري است بشناسم

ه سنائي هم آورده ك كار برده چنان  دست دراز كردن و برجايي سودن بهمعني بهو پرماسيدن را 
  :است

  ٢٤نبض ديگر كسي چه پرماسد؟    آنكه او نبض خويـش نشناسد
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جوي چيزي دست بر  كردن، در تاريكي كورمال در جستو در لهجة تخاطُِب مردم كرمان، پرماس
هر كس كه ناز كرد ورگَشت و پرماز «: گويند جايي ماليدن است، و در مثلي طنزآميز نيز مي

  .»كرد) پرماس(
لغت فُرس (صورت تالواسه  ها به ها در فرهنگ برحسب اختالف اماكن و لهجهتَلواسه كه   
طاقتي و التهاب و  قراري و بي  بيمعني بههم ضبط شده، در كرمان ) برهان قاطع(و تَلوسه ) اسدي

بچه از سِر شب تا صبح از شدت تب دائم تلواسه «: گويند متداول است، مثالً مي... اضطراب 
هاي لغت معادل تلواسه آمده است، واتاسيدن  هم كه در كتاب...  و از واژة تاس و تاسه ».كرد
كه در هواي گرم  رود، چنان كار مي حال شدن و از هوش رفتن، هنوز در كرمان به  بيمعني به

  ».از گرما واتاسيدم«: گويند تابستان مي
ة نامدار قرن پنجم هجري نيز نكتة شايان ذكر اين است كه ابوالفضل بيهقي مورخ و نويسند  

با اندك تفاوتي از تاسيدن، همين معني را اراده كرده در » )مسعود(تفصيل شكسته شدن لشكر «
  :آنجا كه نوشته است

 و همگُدو كه ٢٥»...روز سخت گرم شد و ريگ بتفت و لشكر و ستوران از تشنگي بتاسيدند ... «
از بزرگاِن عهد رود، در توجيه نام يكي  كار مي به) هرزِن برادر شو( جاري معني بهدر لهجة كرماني 

  ٢٦.شاپور دوم پادشاه ساساني، كه در شاهنامة فردوسي آمده سودمند افتاده است
نيست برخي از لغات اصيل كرماني كه از عهد صباوت مناسبت  براي اجتناب از اطناب، بي  

 نموده و نقِش ضمير گرديده است، از به ياد مانده و در ايام خُردي در زادگاه خود بدان محاورت
هاي كرماني  وار در اينجا نگاشته آيد خاصه كه بعضي از آنها در فهرست واژه لوح خاطر فهرست

  :در كليات آثار اديب قاسمي نيامده و از همين بابت براي اهل ادب واجد بسي اهميت است
  آ

  لَرز، ِچنْدش: آِدِرشْكو
  فقير و بينوا: آدِريمون
  رخا: آدور
  آرايش: آرا
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  تاول: آف، آفك
  الف

  پرستو: ِاسپريچو
  شُتر: اُشتر
  قوي و نيرومند: اَلْدنْگ

  ...كيسة دارو و ابزار خياطي : اُفِْتنگ، اُفِْتنگو
  ب

  پدِر مادر: باشو
  گود و پست: بلند و مرتفع مقابِل جر: برز
  .بليد در عربي: اَبله و نادان، قس: بلَيت
  اربگذ): ِبهلْ(ِبل 
  پ

  شُش، رية گوسفند: پپ
  مو: پت
  ...كثيف و آلوده : پچل
  قلقلك: پخو ِپخْ

  پروانه: پرپرو
  ...نيمه و نصف و خُرده : پرك
  تُفاله: پفْتال

  ِكزْ دادن: پلْشيدن
  ...مغز  پوك، بي: پوت
  ت

  ...جوِش غرور : ِتزْگو
  خراب شدن: تُنْبيدن
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  ِسرپا زدن: تيپا زدن
  غليظ: تيل
  ...هل دادن : لهتي
  ج

  حركت: جر
  جستن: جكيدن

  دوقلو: جمل، جملو
  هاون: جوغَن
  جيرجيرك: جيكو
  چ

  سبد: چاك
  سرماخوردگي: چايمان
  سرما خوردن: چاييدن
  گنجشك: چغوك

  فشُردن: ِچقاردن و چقاريدن
  خ

  خاِرش: خارمان
  بختك و كابوس: خُفتو

  فرهنگ عامي و بي: خُلوش
  خيار سبز و چنبر: خيار شنگخيار بالنگ و 

  شرمنده و سرخورده: خيت
  د

  خواهر و دختر: دادو
  درازي و طول: درازنا
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  هسته: ِدنِْدل
  ِسفت و سخت: ِدنِدلُو
  گرد و غبار: دولَخ

  ر

  خراشيدن: ِركيدن
  ...درهم و برهم : روچ

  درهم و برهم شدن و به هم پيچيدن: روچيدن
  بهبود و التيام يافتن زخم: رودمان

  ز

  به شدت هل دادن و تكان دادن كسي را: ِزِپتول
  س

  دم جنبانك: سيِسالِلنگ
  ش

  استخوان لگن: شَغَز
  زده و سرمست ذوق: ِشونگي

  ك

  انگشِت كوچك: كاچيل، كاچيلو
  عنكبوت: كاربافو
  ...يار و دوست : كاكو
  سوراخ، منفذ: كُت

  كفش چوبي با بند: كَدراك
  زاغچه: ِكراجيك

  تار عنكبوت: ِكراش، كراشك
  مارمولك: ِكرپو
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  كال و نارس: كَرك
  ناخُن: ِكِوشْك

  ل

  لگد كردن: ِلچيدن
  بيرون و دور: لَرد
  بيروني: لَردو

  از جا بلند شدن: لُك شدن
  لَجن: ليش
  م

  سوسك: ِمدو
  پينة زخم: ملكو
  ن

  ناوسار: قس. ناودان: ناسار
  ...تشكچه، زيرانداز ): نهالي(نالي 
  ...ي كج دهن: نيشو
  و

  ...اِنكار كردن و حرف خود را پس گرفتن : واِسرِنْگيدن
  ...قهر كردن، تُو هم رفتن، ناراحت شدن : ورِترزْميدن
  لَرزيدن: ور ِدِرزْگيدن
  ...به هم ماليده : ورهم پلَوچو

  ه

  گُذاشتن: ِهشتن
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ونه زبان و بيان به قلم گ وصِف داراالَمان كرمان با مردمي بدين) ِختامه ِمسك(به مصداِق   
با )  هجري٩١١(در اوايل قرن دهم ) مناقِب شاه ولي (عبدالرزاق كرماني مؤلّف دانشمند و عارِف

  :عبارتي نغز و موجز، اين گفتار را پاياني است بس مناسب و دلنشين
اضع كرمان مملكتي وسيع از اقليم سيم است، بناي سور قديم اردشير بابك كرده، از مو... «

است كه از جنّات اربعه اَشهر خوانند و غرايب مواضع كرمان، ) شهداد(شهر خبيص ... مشهورش 
دلفارد است كه قريب چهار فرسخ در آن نرگِس خودرو رسته و ماهان كه موضعي است در 

پيما  غايت اعتدال، آبي خوش و هوايي دلكش دارد، به عذوبِت ماء و طيِب هوا، سياحان جهان
جا نرسد حقيقت اين تمديح، كما هو   جايي نشان ندهند، ليس الخبر كالمعاينه، تا كسي بدانچنين

  ٢٨.»... حقُّه، درنيابد 
  
  ها نوشت پي
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