ضرب المثل ها ،اصطالحات
و زبان زدهای استرآبادی
(قسمت ششم)

محمدرضا اثنی عشری *

* *فرهنگی
بازنشسته و فعال در
حوزه پژوهش های
فرهنگی استرآباد
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(هرگونه استفاده از َم َثل ها ،اصطالحات و زبان زدها تنها با ذکر منبع مجاز است).
در شماره ی پیشین فصلنامه ی میرداماد (شماره ی هفتم) ،بخش دوم حرف «ب» ،با َمثل
«بِرا مرغانه اَم دسته ِمذاره» شروع شده و به مثل «بی ّکاری باد و ِو َرم میاره» ختم گردید .در
ِ
بهشت ِر ُممانه» شروع شده و به مثل «پیه
این شماره ،زبان زدهای حرف «پ» با َم َثل «پا ُپلو
رفت رو دُمبه» خاتمه می یابد.
یادآوری :الزم به ذکر است ،فنوتیک ضرب المثل ها از شماره ی پیشین فصلنامه به روش
 IPAدرج شده است .
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حرف پ

ِ
بهشت رِ ُممانه [َ ( ]pɑpolu beheʃte ɾe momɑneمثَل ،زبان زد /خاص)
پاپُلو
این عبارت گاهی در جایگاه زبان زد و گاهی در جایگاه َمثَل قرار می گیرد /.پاپُلو یا پاپولو
[ pɑpoluیا  :]pɑpuluپروانه /پاپُلو بهشت [ -1 :]pɑpolu beheʃtپروانه ی بهشتی
 -2کنایه از فرشته و َم َلک بهشتی /معنی :مانند مالئکه ی بهشتی است /.مفهوم -1 :بسیار
زیباست -2 .تافته ی جدابافته است /.کاربرد :گاهی در بیان وصف حال و گاهی در بیان طعنه
و کنایه به کار می رود.
پا پیش گذاشته که پَس ن َفته [َ ( ]pɑ piʃ ɡozɑʃte ce pas nafteمثَل /خاص) این
ِ
«دست پیش را گرفته که پَس نیفته» بیان
َمثَل در قلمرو ادبیات فارسی معموالً به صورت
می شود /.ن َفتِه [ :]nafteنیفتد /مفهوم َمثَل :الف) طوری وانمود می کند که نه تنها بابت خطا
و اشتباهی که مرتکب شده نباید پاسخ دهد ،بلکه دیگران باید به او پاسخ دهند .ب) جوری
رفتار می کند که بابت خطایی که او مرتکب شده ،دیگران از او عذرخواهی کنند .ج) در حین
خطاکاری طلب کار هم هست /.کاربرد َمثَل :در بیان وصف حال ،طعنه و کنایه و نیز گالیه
به کار می رود.
(پاسوان)
پاسبان
ُ
پاسبا ِن دنیا شده [َ ( ]pɑsobɑne donjɑ ʃodeمثَل /خاص) ُ
ُ
سن زیادی
پاسبا ِن دنیا :کنایه از کسی که ّ
[( :]pɑsovɑn) pɑsobɑnپاسبان ،نگهبانُ /
دارد /.مفهوم َمثَل :عمرش بسیار زیاد است و قصد مردن هم ندارد /.کاربرد َمثَل -1 :این َمثَل
همراه با ادای تعجب و گاهی نیز به صورت پرسشی ،در کنایه به افرادی گفته می شود که سن
ِ
بیماری شخصی مسن را به دیگری می دهند و
زیادی دارند -2 .گاهی اوقات وقتی که خبر
یا می خواهند که برای سالمتش دعا کند ،شخص شنونده ،اگر ارتباطی عاطفی با آن شخص
نداشته باشد ،در پاسخ این َمثَل را بیان می کند ،یعنی :چه خبر است دیگر ،هرچه عمر کرده
برای او بس است.
ِ
پا ُمرغِته َم َکم ب ِ َوند ،هم سادت رِ دزد نخوان [pɑ moɾGete macam bevand,
َ ( ]hamsɑdet ɾe dozd naXɑnمثَل /عام) این َمثَل در قلمرو زبان فارسی به صورت؛ «درِ
خانه ات را ببند هم سایه ات را دزد نخوان ،پای مرغت را ببند خروس هم سایه ات را هیز نخوان»
که به نظر کامل تر می آید -نیز رواج دارد /.اشاره ی َمثَل :این َمثَل اشاره دارد به وظیفه ی انسان درباب مراقبت از اموال خود و از آن مهم تر اشاره به باورداشت هایی مربوط به جایگاه همسایه که
ریشه در آموزه های اسالمی داردَ /.م َکم [ُ :]macamمحکم /ب ِ َوند [ :]bevandبِبندَ /هم ساده
[ :]hamsɑdeهمسایه /مفهوم َمثَل :انسان اگر در مقابل اموال خود مسؤلیتی نداشته باشد،
در مقابل همسایه ی خود مسؤلیتی خطیر بر عهده دارد .بنابراین باید زمینه های ایجاد هر نوع
بی حرمتی نسبت به همسایه اش را برطرف کند /.کاربرد َمثَل :در بیان اندرز و هشدار در خطاب به
کسی که مراقب اموال خود نبوده و به نزدیکان خود تهمت دزدی می زند.
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پُتو بِزن ن.ک به پوتو بزن
ِ
باعث جان ِ َمرگیه [َ ( ]poroʃdi bɑ’ese ʤɑnemaɾɈieمثَل /خاص) این
پُر ُرشدی
َمثَل در استرآبادی گاهی به صورت پُر ُرشدی آخرِش جان ِ َمرگیه نیز بیان می شود /.اشاره ی
َمثَل :این َمثَل به دانش بومی طب سنتی اشاره دارد .جانِمرگ [ : ]ʤɑnemaɾɈجوانمرگ/
معنی َمثَل :نوزادی که ُرشد غیرطبیعی و بیش از حد دارد ،در جوانی فوت می کند .چنان که بر
اساس یافته های دانش پزشکی نوین مشخص شده است که ترشح بیش از حد و غیرطبیعی
هورمن ُرشد در نوزادان و کودکان موجب بیماری ژیگانتیسم (غول آسایی) و در افراد بالغ
موجب بیماری آکرومگالی خواهد شد که در هر دو مورد عوارضی چون؛ نارسایی قلبی،
ضایعه نخاعی و  ...را در بر خواهد داشت که اگر درمان نشوند ،موجب مرگ زودرس
خواهند شد /.مفهوم َمثَل :عاقبت بلندپروازی سقوط و زمین خوردن استَ / .مثَل معادل:
«فواره هرچه باالتر ،هیبت شکست اَش سنگین تر»« ،فواره چون بلند شود -سرنگون شود»
پ ِزقِه سوز شده [َ ( ]pezGe-suz ʃodeمثَل /خاص) این َمثَل در بین گروهی از اصناف
جامعه ی استرآباد (گرگان) که با آتش و زغال سر و کار دارند ،رواج دارد /.پ ِزقه [:]pezGe
اخگر ،پاره های آتش که بر هوا َج َهد و چون بر زمین افتد خاموش شود /.معنی َمثَل-1 :
سوختگی خفیف  -2نوعی از سوختگی پوست بدن که با لکه هایی قرمز به اندازه ی نوک
سوزن ،اما با پراکندگی زیاد همراه است -3 .نوعی سوختگی که بر روی لباس ،پارچه و یا
هرچیز شبیه به آن که سوراخ های ریز و پراکنده ایجاد کند /.مفهوم َمثَل :به طور ناگهانی از هر
سو مشکالتی ایجاد شده که هرچند ظاهرا ً این مشکالت ناچیز هستند ،اما چون مکرر بوده و
از جوانب مختلف وارد می آیند ،قابل مهار کردن نبوده و گستره ی خسارت آن ها زیاداست/.
کاربرد َمثَل -1 :در توصیف سوختگی پوست بدن یا پارچه و یا هرچیز دیگر که بر اثر افتادن
جرقه های آتش ایجاد شود -2 .در توصیف شخصی که بدشانسی به او روی آورده و از هر
دری مشکلی بر او وارد می شود .با وجود این که این مشکالت هرکدام به تنهایی ناچیز و
قابل حل هستند ،اما چون به صورت متوالی و از تمام جوانب نازل می-شوند ،عرصه را بر
او تنگ کرده و او را از پای در می آورند.
ِ
ِ
پسرب ِ ّ ِچه دِ َرختِش اَو گِرِف ،بایَس یِکی رِ بِندازی تَنگ بِغَلش
[pesaɹ-beʧʧe deɾaXteʃ Ɂow Ɉeɾef bɑjas jeci ɾe bendɑzi tanɈe
َ ( ]beGaleʃمثَل /خاص) دِ َرختِش اَو گِرِف [ :]deraXteʃ Ɂow biɈiɾeدر این جا
منظور از «آب گرفتن درخت»؛ ظهور عالئم بلوغ در پسر است /.بِندازی [:]bendɑzi
بیندازی /ت ِ
َنگ بِغَل [ :]tanɈe beGalآغوش /مفهوم َمثَل :وقتی پسر به بلوغ جسمی و
جنسی می-رسد باید ازدواج کند /.کاربرد َمثَل -1 :در بیان پند و اندرز از زبان بزرگ ترها
بیان می شود -2 .زمانی که از پسری نوبالغ رفتاری جنسی سر می زند ،در بیان هشدار و گاهی
در نکوهش والدین به کار می رود.
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پسرخاله ُگه پییَرِ ِ
ش [َ ( ]pesar-Xɑle ɡo piaɾeʃeمثَل /خاص) مفهوم َمثَل :به ُسخره
کسی را به شخصیتی نسبت دهند /.کاربرد َمثَل -1 :در بیان طعنه و کنایه خطاب به کسی که با
کسی نسبتی ندارد یا نسبت دوری دارد و می خواهد خود را از منسوبان و نزدیکان آن شخص
نشان دهد -2 .وقتی در مورد نسبت دو شخص که هیچ نسبتی با هم ندارند می پرسند ،با
لحنی همراه با تمسخر و شوخی در جواب این َمثَل را بیان می کنندَ /.مثَل معادل« :پسرخاله
(پسر عموی) دسته دیزی» (ن.ک به َمثَل َسگ ...اشیدهِ ،سس ِکه پاشیده ذیل حرف «س» ،در
شماره های بعدی همین فصل نامه)
پُش به زیمین داده [َ ( ]poʃ be zimin dɑdeمثَل /خاص) اصطالح «پشت به زمین
دادن» در جمالت گوناگونَ ،مثَل ها و زبان زدهای مختلف می سازد(.مانند :یَگ َدقِه پُش به
زیمین بِده (زبان زد) به معنی؛ استراحت کردن /).معنی َمثَل :دراز کشیده ،لَمیده است /.مفهوم
َمثَل :منفعل شده ،تنبلی را پیشه ی خود کرده /کاربرد َمثَل :در بیان وصف حال شخصی که
هیچ فعالیتی نمی کند ،به کار می رودَ /.مثَل معادل :پشتش باد خورده
پُ ِ
شت پاشن ِ ِشه داغ کردن [( ]poʃte pɑʃneʃe dɑG kaɾdanزبان زد /خاص) این
زبان زد در گویش استرآبادی به اشکال گوناگونی ،چون :پشت پاشه سوزاندن و پُ ِ
شت پاشنه
پاشه داغ کردن ،پاشه داغ کردن و ...بیان می شود /.اشاره ی زبان زد :این زبان زد اشاره دارد
به یکی از باورداشت های مردم استرآباد که بر اساس آن ،مادری که سابقه ی بچه میری داشت
(چندین بار پس از زایمان ،نوزادهایش قبل از به آب و گل رسیدن ،فوت کرده بودند) ،برای
جلوگیری از فوت نوزاداَش ،پشت پاشنه ی پای نوزاد را داغ می گذاشت و باور داشت که
با این کار دیگر بچه نخواهد ُمرد /.پاشنِشه [ :]pɑʃneʃeپاشنه ی ِ
پای او را ،پاشنه ی پایش
را /داغ کردن -1 :داغ گذاشتن ،نشان گذاشتن  -2سوزانیدن .توضیح :باتوجه به باورداشت
مذکور در باال ،داغ کردن را به چند شکل می توان تعبیر کرد :الف -داغ کردن :در طب سنتی،
آخرین راه ِ درمان بیماری های العالج را داغ کردن (گذاشتن) دانسته اند ،چنان که در َمثَل
عرب آمده :آخرالدوا ا َ َ
لکی (یعنی آخرین دوا داغ است) .ب -داغ کردن پاشنه ی پا :با توجه
به این که مرگ را رفتن و سفر کردن از جهانی به جهان دیگر می دانند ،پا را که نماد رفتن
است و پاشنه ی پا را که محل اتکای پا است ،داغ می کرده اند که به شکل سمبُلیک ابزار
رفتن را معیوب کرده و از رفتن بازداشته باشند .ج -داغ گذاشتن :به مفهوم نشان گذاشتن.
بنا به اعتقاد قدما ،نوزاد ،از زمان تولد تا مدتی که زنده ماندن او تثبیت شود ،تعلق به خانواده
نداشته و مالیکه و ازمابهتران (اجنه) صاحب او هستند ،لکن زمانی به خانواده و پدر مادر
تعلق پیدا می کند که از خطر مرگ َجسته باشد .با عنایت به این اعتقاد ،می خواسته اند اندوه
ِ
فرض اعتبار این
از دست دادن نوزاد را که در ایام گذشته بسیار شایع بود ،کاهش دهند .با
ِ
ِ
باورداشت داغ گذاشتن بر پشت پاشنه ی نوزاد ،می توان گفت ،والدین
گیری
اعتقاد در شکل
با این کار می-خواسته اند به شکل سمبُلیک ،نشان خود را بر روی نوزادِ خود گذاشته ،او را

محمدرضا اثنی عشری

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی  /سال دوم  /شماره هشتم  /پاییز 1396

105

ضرب المثل ها ،اصطالحات و ...

به تملک خود درآورده و دست از مابهتران را از او کوتاه کنند /.مفهوم َمثَل -1 :با نذر و نیاز
زنده مانده است -2 .خطر مرگ را پشت سر گذاشته است -3 .گاهی اوقات نیز به مفهوم تنبل
و بیکاره است /.کاربرد َمثَل -1 :در بیان روزگار سختی که یک شخص پشت سر گذاشته به
کار می رود -2 .در بیان طعنه و کنایه به شخصی که هیچ فعالیتی ندارد و هر کاری که از او
می خواهند انجام نمی دهد -3 .گاهی اوقات نیز در کنایه ی بزرگ تر ها در مورد یک کودک،
ِ
میری مادرش و زنده ماندن او با داغ گذاشتن
نوجوان و یا جوان ،در اشاره به حکایت بچه
در پشت پایش به کار می رود ،که در این صورت در مفهوم اصلیِ خود به کار رفته است.
پُش دیفال نِسام ن ِ ِشسته [َ ( ]poʃ difɑl nesɑm neʃesteمثَل /خاص) این َمثَل گاهی
نیز به صورت؛ رو به دیفا ِل نِسام ن ِ ِشسته بیان می شود /.پُش [ :]poʃپُشت /دیفال [:]difɑl
دیوار /نِسام [ -1 :]nesɑmسایه  -2مکانی که آفتاب نمی گیرد /.مفهوم َمثَل -1 :دچار یأس
شده ،امیدش را از دست داده است -2 .در حال مرگ است /.کاربرد َمثَل :در بیان وصف حال
شخص نا امید و یا بیماری که رو به مرگ است ،به کار می رود.
ِ
پشت گوشش زرد شده [َ ( ]poʃte guʃeʃ zaɾd ʃodeمثَل /خاص) اشاره ی َمثَل :این َمثَل
به دانش بومی طب سنتی اشاره دارد /.زرد شدن پشت گوش :در دانش بومیِ طب سنتی ،زرد
شدن پشت گوش از عالئم بیماری های غیر قابل درمان است .برخی ساکنین قدیم استرآباد که
اندک آشنایی با عالئم حیاط و مرگ داشتند ،بر این باور بودند که وقتی پشت گوش کسی زرد
شود ،جان او در حال خارج شدن از َس َرش است .اما نکته ی جالب این است که در طب نوین
نیز یکی از عالئم تشخیص پایین آمدن ضریب هوشی در فردی که بر اثر حادثه ای دچار شرایط
اورژانسی شده ،تغییر رنگ پشت گوش او است که اگر اقدامات الزم سریع ًا انجام نشود ،ممکن
است فوت کند /.مفهوم َمثَل -1 :مردنی ست ،رو به موت است  -2کا َرش تمام است ،آخر خط
است /.کاربرد َمثَل :در بیان وصف حال شخصی که دیگر به زنده بودن او امیدی نیست.
پ ِش ِگ ِ
ل گوسفند نیس که رِخ زِده باشه [peʃɈele gusfand nis ce ɾeX zede
( ]bɑʃeزبان زد /خاص) پ ِش ِگ ِ
ل گوسفند [ :]peŝgele gusfandکنایه از هر چیز
خ َرو در گویش
بی ارزش و بی مقدار /رِخ یا رِق (زِدن) [ ɾeXیا  -1 :]ɾeGرِخ یا رِ ِ
استرآبادی به معنی اسهال ،و رِخ زِ َدن به معنی؛ همه جا را به گند کشیدن است -2 .کنایه
از فراوانی و در دسترس بودن است /.معنی زبان زد :چیز بی ارزشی نیست که همه جا در
دسترس باشد /.مفهوم زبان زد :ارزشمند و نایاب است /.کاربرد زبان زد :در بیان ارزش و
اهمیت و گاهی در هشدار در باب نایاب بودن چیزی
پَشمالوءِ زیرِ پَشم [( ]paʃmɑlue ziɾe paʃmزبان زد /خاص) پَشمالو [:]paʃmɑlu
 -1پَشم آلود ،پُر پَشم ،پُرمو  -2در گویش ساکنین برخی روستاهای ایالت استرآباد (استان
گلستان کنونی) که به تبری تکلم می کنندُ ،هلو را پَشمالو (پَشم آلو) ،یا پَش َملی (پَشم َهلی) به
معنی آلوی پَشمی می گویند /.معنی زبان زد -1 :اگر معنی پَشمالو در زبان زد مذکور به همان
106
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معنی پَشم آلود باشد ،بنابراین منظور از به کار بردن حشو در عبارت «پشمالوی زیر پشم»
تأکید بر بسیار پُرمو و پَشم آلود بودن است ،که در این صورت معنی بسیار زشت و زمخت از
آن برمی آید -2 .اگر معنی پَشمالو ،همان هلو باشد ،منظور؛ روی زیبایی است که زیر پرده ای
از مو پنهان شده است ،که در این صورت کنایه از دختری نوبالغ است که هنوز آرایش
نکرده و نمی تواند خودنمایی کند( .الزم به ذکر است که پَشمالو به معنی هلو در گویش
شهر استرآباد کاربرد نداشته اما وجود برخی مصادیق مشابه نشان از آن دارد که به کار گرفتن
واژه ها و اصطالحات گویش تبری در َمثَل ها و زبان زدهای شهر استرآباد بی سابقه نیست/).
مفهوم زبان زد :با توجه به معانی ذکر شده ،از زبان زد فوق دو معنی متضاد برداشت می شود:
 -1بسیاز زشت و زمخت و مانند انبانی از پَشم است -2 .به ظاهر او در این وضعیت نگاه
نکن ،ماه رویی است که زیر حجابی از نابالغی پنهان شده است /.کاربررد زبان زد -1 :در بیان
طعنه و کنایه و تمسخرو شوخی به کار می رود -2 .در توصیف زیبایی پنهانی به کار می رود.
پَ ِشه ل ِ َق ِدش زِده [( ]paʃe leGadeʃ zedeزبان زد /عام) ل ِ َقد [ : ]leGadل َ َگد /مفهوم
َمثَل -1 :بیمار نیست ،اما به واسطه ی نازک طبعی و نازپروردگی ،کوچک ترین تغییر حال را
بیماری پنداشته است -2 .اتفاق کوچکی که برایش ُرخ داده ،بسیار بزرگ جلوه می دهد/.
کاربرد زبان زد :در توصیف شخصی که تمارض می کند -2 .همراه با لحنی تمسخرآمیز ،در
وصف حال شخصی که بر اثر سهل انگاری خود ،صدمه و زخمی کوچک برداشته ،اما وانمود
می کند که حادثه ای بزرگ برای او ُرخ داده است.
پُفِش از پَ ِ
س [َ ( ]pofeʃ Ɂaz paseمثَل /خاص) این َمثَل متعلق به گروه خاصی از
صنعت گران استرآبادی بوده است /.پُف [ :]pofفوت ،دمیدن با دهان /معنی َمثَل -1 :بسیار
ضعیف و ناتوان است -2 .کارها را وارونه انجام می دهد /.کاربرد َمثَل -1 :در بیان وصف
حال شخصی که ضعف جسمانی دارد -2 .در مقام تمسخر کسی که در مقابل جمعی ادعای
انجام دادن کاری را کرده ،اما از عهده ی آن برنیامده است.
ِ
ِ
آتیش رِ ُم ُک ِشه
آتیش اَلو م ِ ِده ،ی ِ ّکی اَم
پُف داریم تا پُف؛ ی ِ ّکی
[pof dɑɾim tɑ pof; jecci Ɂɑtiʃe Ɂalow mede, jecci’am Ɂɑtiʃe ɾe
َ ( ]mokoʃeمثَل /خاص) این َمثَل متعلق به گروه خاصی از صنعت گران استرآبادی بوده و
ِ
ِ
آتیش ُمخوابانه/
آتیش راس ُم ُکنه ،ی ِ ّکی
گاهی نیز به صورت؛ پُف با پُف فرق ُم ُکنه؛ ی ِ ّکی
اَلو (دادن) [ :]aloeشعله ور کردن آتشُ .گر گرفتن آتشُ /.م ُکشه [ :]mokoʃeمیُ -ک َشد،
خاموش می کند /.مفهوم َمثَل :بسیاری از اعمال در ظاهر امر یکسان و مشابه هستند ،اما
تفاوت در نیّات است که عملی را از عمل مشابه آن متمایز می کند /.کاربرد َمثَل :در بیان پند
و اندرز در باب تشخیص رفتار درست از نادرست ،به کار می رودَ /.مثَل معادل« :هر گردی
گردو نیست» و یا به قول مولوی «کار نیکان را قیاس از خود مگیر /گرچه باشد در نوشتن
شیر شیر» /ن.ک به بایَس م ِ ِ
آتیش رِ
ِ
ِ
آتیش رِ اَلو بِدی ،یَگ ُگل اَم
ث پُف باشی؛ یَگ ُگل
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ِ
ِ
آتیش رِ اَلو مِده ،یَگ ُگ ِ
آتیش رِ ُم ُکشه
ل دِگه
بُخوابانی و نیز پُف همون پُفِه ،اما یَگ ُگل
پُف کرده ،ولی هنوز تُف نِکرده [َ ( ]pof caɾde, vali hanuz tof necaɾdeمثَل/
خاص) پُف کردن [ :]pof caɾdanباد کردن ،متورم شدن /مفهوم َمثَل :هنوز به بلوغ و تکامل
نرسیده است /.کاربرد َمثَل -1 :معموالً در توصیف آغاز دوران بلوغ در پسرها ،بیان می شود-2 .
به طور عام در مورد هر چیز یا هر کاری که در آستانه ی رسیدن به تکامل است به کار می رود.
ِ
ِ
آتیش رِ اَلو مِده ،یَگ ُگ ِ
آتیش رِ ُم ُکشه
ل دِگه
پُف همون پُفِه ،اما یَگ ُگل
[pof hamun pofe, Ɂammɑ jaɈ ɡol Ɂɑtiʃe ɾe Ɂalow mede, jaɈ ɡole
َ ( ]deɈe Ɂɑtiʃe ɾe mokoʃeمثَل /خاص) این َمثَل متعلق به گروه خاصی از صنعت گران
و اهل ِح َرف استرآباد بوده است /.مفهوم َمثَل -1 :در اعمال و رفتار انسان ظرافت هایی وجود
دارد که اگر به این ظرافت ها آگاه نباشی ممکن است نتایجی خالف و معکوس داشته باشد.
 -2بسیاری از اعمال منشاء یکسان دارند ،اما تفاوت در نیّات است که آن ها را از یکدیگر متمایز
می کندَ /.مثَل معادل :بِفرما و بیشین و بِت ِ َمرگ ،همه از یَگ جا در میاد ،ولی فر ِ
ق میانِشان زِمین
ِ
ِ
آتیش رِ ُم ُک ِشه
آتیش اَلو م ِ ِده ،ی ِ ّکی اَم
آسما ِن /ن.ک به پُف داریم تا پُف؛ ی ِ ّکی
تا ُ
پَلو پَلو! [( ]palu paluزبان زد /خاص) از گروه اصوات است که به واسطه ی کاربرد کنایی،
به زبان زد تبدیل شده است /.معنی زبان زد -1 :صوتی است که برای راندن چهارپایان به کار
می رود -2 .در معنی کنایی ،تشبیه مخاطب به حیوان را مدّ نظر دارد /.مفهوم زبان زد -1 :مراقب
اطراف خود باش ،هواس اَت را جمع کن  -2برو کنار  /کاربرد زبان زد :به عنوان دشنام و توهین
به افرادی گفته می شود که متوجه اطراف شان نیستند و برای متوجه کردن آن ها از این اصوات
استفاده می شود .مث ً
ال :وقتی کسی در خیابان به کسی تنه می زند ،این لفظ را در خطاب به او به
کار می برند /.معادل :سایر اصواتی که برای راندن یا متوقف کردن چهارپایان و سایر حیوانات
َ
شششه! نیز هِی! همچنین ُهررر َره! و یا ِچ ِخه! و...
به    کار می رود .مانندُ :هششش! و ُه
پمبه به دِ َهن [( ]pambe be dahanزبان زد /خاص) اشاره :این اصطالح اشاره دارد
به شرایط میّت که پس از غسل و قبل از کفن کردن ،در دهان او پنبه می گذارند /.پَمبه
[ : ]pambeپنبه /مفهوم زبان زد -1 :از انواع نفرین است .یعنی انشاءاهلل مانند مرده در
دهان َت پنبه بگذارند -2 .کنایه از شخص کم حرف  -3کنایه از شخص بی خاصیت ،کسی که
به مرده ها می ماند /.کاربرد زبان زد :در بیان وصف حال و نیز در بیان طعنه و کنایه و گاهی
نیز در مقام نفرین به کار می رود /.زبان زد معادل :در مقام نفرین معادل است با سوالخ به تَن
و همچنین َک ّل ِه به کِ َفن ،و در معنی َکم گو معادل آنُ « :مهر بر دهان» و «قفل بر زبان» است.
پمبه به دِ َهن بیگیر دِگه [( ]pambe be dahan biɈiɹ deɈeزبان زد /خاص) مفهوم
زبان زد -1 :برو بمیر (نوعی نفرین و گاهی دشنام)  -2دهان َت را ببند و ساکت شو (دشنام)
 -3اندکی صبر و تحمل داشته باش! /کاربرد زبان زد -1 :در بیان دشنام همراه با نهیب و
پرخاش ادا می شود -2 .در مقام نفرین به کار می رود /.زبان زد معادل« :زبان در کام بگیر»
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و نیز «زبان به دندان بگیر» و همچنین «ن َ َفس اَت را بِبُّر» و یا یَگ َدیقِه زُبان به ماتَحت بیگیر
پمبه به ریش چِسباندن [َ ( ]pambe be ɾiʃ ʧesbɑndanمثَل /خاص) مفهوم َمثَل:
ِ
سفیدی خانواده یا گروه ،بر حسب
 -1الف) کنایه از انتصاب کسی به منصب بزرگی و ریش
مصلحت .ب) از روی تعارف کسی را بزرگ و ریش سفید خواندن  -2قرار دادن شخص
در جایگاهی باالتر از جایگاه و مقامی که در شأن او است /.کاربرد َمثَل :در بیان اعتراف و
نیز گاهی در بیان اعتراض به کار می رودَ /.مثَل معادل :با توجه به برخی مفاهیم که از انواع
عباراتی که با این َمثَل ساخته می شود ،گاهی معادل است با؛ «هندوانه زیر بغل کسی دادن».
پمبه داغ کردن [( ]pambe dɑG caɾdanاصطالح َمثَل گونه /خاص) این اصطالح
را می توان به دو صورت پَمبه داغ (کردن) [( ]pambe-dɑGمانند :نقره داغ)و نیز پَمبه
[را] داغ کردن تلفظ کرد /.اشاره :این اصطالح  -1اشاره دارد به دانش بومی طب سنتی در
استرآباد ،چنان که در گذشته برای درمان اسهال نوزاد ،پیشانی یا کمر و یا گردن نوزاد را با
پنبه ی داغ ماساژ می داده اند .عالوه بر این از خاکستر پنبه پماد می ساختند و در موضع زخم
و عفونت می مالیدند -2 .اشاره به برخی باورهای عامیانه ی مردم استرآباد ،چنان که برای
رفع ترس کودک ،پنبه را سوزانیده و به پیشانی و گاهی به سینه ی او می مالیدند -3 .اشاره به
برخی عادات تربیتی ساکنین قدیمی استرآباد ،چنان که یکی از روش هایی که در ایام گذشته
برای تربیت کودکان و جلوگیری از عادت دروغ گویی در آنان استفاده می شد؛ استفاده از
پنبه ی سوخته بود .به این طریق که وقتی کودکان شیطنت یا خراب کاری می کردند و در
مقابل پرسش والدین ،آن کار را انکار می کردند ،والدین که فهمیده بودند آن کار زیر س ِر
کدام یک از بچه ها بوده ،یکی از والدین نام کسی را که دروغ گفته بود ،با مایعی شیرین
مانند شربت ،شهد یا چای شیرین ،طوری که بچه ها نبینند ،روی دست خود می نوشت و
سپس همه بچه ها را جمع می کرد ،بعد یک پنبه را می سوزانید و خاکستر یا پنبه ی سیاه شده
را روی نقطه ای که نام را نوشته بود می کشید .کربن یا خاکستر به شربت که چسبناک بود
می چسبید و اسم کودکی که دروغ گفته بود هویدا شده و آن بچه و مابقی بچه ها حساب کار
دستشان می آمد و از ترس این که مبادا دروغشان فاش شود ،دیگر دروغ نمی گفتند .به این
کار نیز پنبه داغ کردن می گفتند /.مفهوم َمثَل -1 :مداوا کردن  -2رفع ترس و وحشت کردن
 -3رسوا کردن (با توجه به این که یک معنی داغ کردن؛ نشان گذاشتن است 1و نشان گذاشتن
خود یکی از روش های مجازات برای رسوا کردن و شناخته شدن فرد در جامعه به عنوان یک
مجرم بوده است .بنابراین پنبه داغ کردن می تواند به معنی داغ و نشان موقتی و خفیف باشد).
پَمبه زارِشان کِرم اِفتاده [َ ( ]pambe-zɑɾeʃan ceɾm eftɑdeمثَل /خاص) این َمثَل
گاهی به صورت؛ پَمبه-زارِشان آتیش اِفتاده نیز بیان می شود /.مفهوم َمثَل -1 :بدشانسی و
بداقبالی آورده اند -2 .در بین آن ها تنش و فتنه افتاده /کاربرد َمثَل :در توصیف خانواده یا
گروهی که در مدتی کوتاه ،گرفتاری های متعدد بر آن ها وارد آمده است -2 .در توصیف
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 - 1ن.ک ب��ه اصط�لاح داغ و
دِروش ک��ردن ذیل حرف «د» در
شماره های بعدی همین فصل نامه
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گروهی که در بین آن ها فتنه و نفاق افتاده استَ /.مثَل معادل :گندم زارِشان آتیش اِفتاده
پوتو بِزن [( ]putu bezanزبان زد /خاص) این زبان زد در ادبیات عامه ی استرآبادی
به صورت های دیگری چون؛ پوتو بیگیر دِگِه نیز بیان می شود /.پوتو یا پُتو [putu/
 -1 :]potuهر چیزی که با آن سوراخ یا روزنه ای را مسدود کنند .پوتو ممکن است یک
ّ
تکه الستیک ،چوب ،پارچه ،ن َ َمد یا یک ت ِ ّکه سنگ باشد که دور آن چیزی نرم مانند پارچه یا
الستیک پیچیده شده است .البته به طور معمول پوتو به فضاهایی که محل ذخیره کردن آب
است مربوط می شود و «پوتو زدن» برای جلوگیری از خروج آب و «پوتو برداشتن» برای
خروج آب بوده است .مانند :پوتو حوض ،پوتو سونا (لگن سفالی مخصوص رخت شویی)،
پوتو ظرف شویی و . ...البته همان-طور که گفته شد؛ پوتو اغلب برای ظروف و فضاهای
ِ
نگهداری آب و سایر مایعات بوده ،اما در موارد دیگری نیز مانند فضاهای نگهداری غالت
و  ...نیز به کار می رفته است -2 .از آن جا که پوتو را با فشار وارد سوراخ و روزنه می کنند،
احتماالً این واژه شکلی از واژه ی «فرو» است که در تلفظ استرآبادی غلیظ به صورت «فوتو»
نیز بیان می شود .چنان که اصطالحی مانند ُفتو ُکله یا فوتو ُکله []fotokole/ futukole
که به بچه های فضول و شیطان و اغلب به بچه هایی که هر چیز را در هر سوراخی فرو
می کنند ،گفته می شود ،از ترکیبات همین واژه است /.مفهوم زبان زد :در مفهومی کنایی به
معنی سکوت ُکن ،حرف نزن ،خفه شو و  ...است /.کاربرد زبان زد :در مقام تأدیب ،در بیان
دشنام ،برای تحقیر کردن و  ...به کار می رود /.زبان زد معادل :گِل بیگیر و َدمِ َد َهنِته گِل
بیگیر یا «درِ گاله رِ ببند» و ...
پوتِه چو رِ ُممانه [َ ( ]pute-ʧu ɾe momɑneمثَل /خاص) پوتِه چو [:]pute-ʧu
 -1چوب پوسیده ،چوب پُ ّکیده و از هم پاشیده  -2چوب پوک و توخالی ،چوب خُ شکی
که دیگر سبز نخواهد شد /.مفهوم َمثَل -1 :بی خاصیت و از کار افتاده است -2 .عقیم ،نازا
است /.کاربرد َمثَل :معموالً در توصیف زن نازا به کار می رفته است( .در تفکر سنتی ،به همان
میزان که زن را نماد زایندگی و باروری می دانستند ،عامل نازایی و ناباروری را نیز در زن
می ُجستند .حتی اگر یک مرد عقیم چندین بار ازدواج می کرد و بچه دار نمی شد ،باز هم
همسران او را عقیم می دانستند).
ِ
پودینه باغچه بو ن ِ ِم ِده؟ َف َقد مر ِغ َهمساده غازه؟
[]?pudine bɑGʧe bu nemede? FaGad moɾGe hamsɑde Gɑze
( َمثَل /خاص) بخش دوم این َمثَل (مرغ همساده غازه) جزو متداول ترین َمثَل های زبان
ِ
نخست آن ،ظاهرا ً تنها در گویش استرآبادی بیان می شود ،به همین
فارسی است ،اما بخش
دلیل این َمثَل را در گروه َمثَل های خاص استرآباد قرارا داده ایم /.توضیح :بخش نخست
این َمثَل ،گاهی به صورت :پودینه ُگل باغچه خودِما بو ن ِ ِمده بیان می شود ،اما اغلب اوقات
عبارت «خودِما» به قرینه حذف می شود /.پودینه [ :]pudineپونه ،نوعی سبزی خودرو
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از تیره ی نعناعَ /ف َقد [ :]faGadفقطَ /همساده [ :]hamsɑdeهمسایه /مفهوم َمثَل:
داشته های خودمان بی ارزش است و داشته های دیگران ارزشمند /.کاربرد َمثَل -1 :در
نکوهش مقایسه ی زندگی و داشته های خود با دیگران  -2وقتی کسی توان و استعداد خودی
را نادیده گرفته و اندک توان و استعداد بیگانه را بزرگ بشمارد ،در خطاب به او و نکوهش
تفکر او این مثَل را بیان می کنند.
ِ
پوست پیاز رِ ُممانه [( ]puste piɑz ɾe momɑneزبان زد /خاص) پوست پیاز:

اشاره به ظرافت و لطافت داردُ /.ممانه [ :]momɑneمی ماند /معنی زبان زد :مانند پوست
پیاز نازک و ظریف است /.مفهوم زبان زد -1 :بسیار ظریف و با لطافت است -2 .بسیار
ضعیف و نحیف است /.کاربرد زبان زد :در بیان وصف حال به کار می-رود /.اصطالح معادل:
ِ
نازک پ ِرپ ِری استفاده می شود.
در گویش استرآبادی در مورد اشیاء از اصطالح
پوست خر به ِچ ِشم کشیدن [َ ( ]puste Xaɹ be ʧeʃem ceʃidanمثَل /خاص)
توضیح :در دانش بومی ساکنین استرآباد و سایر نقاط ایران اطالعات خاصی در مورد پوست
خر (االغ) وجود ندارد .اما در پژوهش های نوین پژشکی ،ژالتینی در زیر پوست خَ ر شناسایی
شده که «اکسیر جوانی» نامیده می شود و برای لطافت پوست مفید است .اما بعید است که
این خاصیت در ایام قدیم در استرآباد شناخته شده باشد .اما در ارتباط با خر یا االغ چیزی
که در دانش بومی طب سنتی وجود دارد؛ خواص پِهِن یا پ ِش ِگل خر است .بنابراین شاید این
َمثَل شکل تحریف شده ای از َمثَل «پِهِن (پ ِش ِگل /پوش) خر به چشم کشیدن» باشد .طبق
اطالعات موجود در دانش بومی طب سنتی ،پِهِن یا پ ِش ِگلِ خر (االغ) ماده که به آن «عنبر
نسارا» گفته می شد ،دارای خواصی چون؛ ضد عفونی کننده محیط زیست ،دفع حشرات،
درمان سینوزیت ،از بین برنده ویروس سرماخوردگی و آنفوالنزا ،درمان تنگی نفس ،آلرژی
فصلی ،آسم و ناراحتی های تنفسی مانند :برونشیت ،درمان مشکالت پوستی مانند :اگزما،
کهیر ،برخی قارچ های پوست ،درمان زخم های چرکی ،درمان عفونت زنانه و البته برطرف
کننده ی قرمزی و تورم پلک چشم ،بوده است /.اشاره ی َمثَل -1 :اگر شکل صحیح این َمثَل
پوست خَ ر به چشم کشیدن باشد ،می تواند اشاره به دو مورد داشته باشد که البته هر دو مورد
بعید به نظر می رسد :الف) با فرض این که در دانش بومی طب سنتی استرآباد ،اکسیر جوانی
حاصل از پوست االغ کشف شده بوده ،این َمثَل اشاره به این دارد که؛ «با استفاده از اکسیر
جوانی خود را برای انتظار طوالنی آماده کرده است ».ب) اگر ضخامت و کلفتی پوست االغ
مدنظر باشد و یا این که به طور عام با در نظر گرفتن مفهوم بزرگ ،درشت و ضخی ِم واژه ی
«خَ ر» منظور هر نوع پوست و پوشش زخیم باشد ،این َمثَل اشاره دارد به این که؛ «در انتظار
رسیدن به مقصود خود ،چشم از هر چیزی که او را از صبر و تحمل باز دارد ،پوشانیده
است -2 ».با پذیرفتن پِهِن یا پ ِش ِگلِ االغ ،به جای پوست خر ،این َمثَل اشاره به این دارد که؛
«با استفاده از عنبر نسارا ،چشم و بینایی خود که ممکن است در اثر چشم انتظاری زیاد متورم
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و ضعیف شود را تقویت کرده است /».مفهوم َمثَل :چشم به راه بودن ،چشم انتظاری ،انتظار
همراه با اضطراب و نگرانی ،انتظار زیاد کشیدنَ /مثَل معادل« :مژه نمی زند» یا اَوچیک ن ِ ِم ِزنه
ِ
پوش تُروش آورده [( ]puʃe toɾuʃ Ɂɑvoɾdeزبان زد /خاص) این زبان زد در جمالت و
عبارات گوناگون به اشکال مختلف به کار می رود و معانی مختلفی می یابد .مانندَ :عینهو خمیر
ِ
پوش تُروش کرده و /...پوش (کردن) [ :]puʃباد کردن ،متورم شدن /تُروش [:]toɾuʃ
تُرش
احتماالً این واژه طبق قاعده ی ترکیب اتباعی (حروف مهمله) در تقویت معنی واژه ی قبل از
خود ،یعنی؛ «پوش» آمده و خود مهمل است .اما شاید بتوان آن را شکل اشباع شده ی «ت ُُرش»
پنداشت که در این صورت به معنی تورم بر اثر ترش شدن و تخمیر است .البته در گویش
استرآبادی به جای این واژه معموالً از لفظ « ِوز کردن» استفاده می شود /.معنی زبان زد :باد و َو َرم
آورده ،پُف کرده است( .معموالً در مورد تو ّرم اعضاء بدن به ویژه سر و صورت ،بر اثر بیماری،
گزیدگی و یا ضرب دیدگی گفته می شود .اما در مواردی در مورد تغییر حالت برخی از مواد
خوراکی و اشیاء نیز بیان می-شود /).مفهوم زبان زد -1 :احتماالً بیمار است ،حال جسمانی اَش
مساعد نیست -2 .به دلیلی نا مشخص یا بر اثر بیماری نامعلوم بدن او متورم شده است /.کاربرد
زبان زد:در توصیف شکل ظاهری و وصف حال اشخاص ،اشیاء و خوراکی ها به کار می رود/.
زبان زد معادل :در مورد تورم بدن انسان ،معادل آن؛ َه ّ ِ
پ تَپ آورده  ،است.
پول پول ( ]pul-pul[ ...اصطالح َمثَل گونه /خاص) این اصطالح معموالً با افعالی از
مصدر؛ «شدن» و «کردن» همراه شده و در جمالت گوناگون ،زبان زدهای مختلفی می سازد/.
مفهوم اصطالح -1 :خُ رد شدن ،خُ رد کردن  -2ریز ریز شدن ،ریز ریز کردن  -3پودر شدن،
پودر کردن /کاربرد اصطالح -1 :در توصیف شکستن و ریز ریز شد ِن اشیاء به کار می رود.
 -2معموالً در توصیف خُ رد شدن اشیاء بلوری ،چینی و سفالی ،بیان می شود.
پول دارا بخورن ُکباب ،بی پوال دودِ ُکباب [puldɑɾɑ boXoɾan kobɑb, bipulɑ
َ ( ]dude kobɑbمثَل /عام) این َمثَل در سراسر قلمرو زبان فارسی به اشکال مختلفی
چون؛ «پولدارها می خورند کباب ،فقیرا (بی پول ها) دود کباب» و نیز «پولدار کباب می خوره،
بی پول دود کباب» و یا «پولدار به کباب ،بی پول به دود کباب» و ...بیان می شودَ /.مفهوم
َمثَل -1 :شخص تهی دست به ناچار از نعمت های مادی و دنیایی تنها در رؤیای خود لذت
می برد -2 .لذت استفاده از نعمت های مادی برای توانگران است و مزاحمت و ضرر آن برای
تهی دستان  -3زحمت و سختی را قشر پایین دست جامعه متحمل می شوند و بهره ی آن را
قشر مرفه می برند /.کاربرد َمثَل :در بیان گالیه و اعتراض به عدم وجود عدالت اجتماعی و
انتقاد از نظام طبقاتی به کار می رود.
پَهینِ ُگه رِ ُممانه [َ ( ]pa’ine ɡo ɾe momɑneمثَل /خاص) این َمثَل در گویش
استرآبادی گاهی به صورت پَهین ُگه رِ ُممانهَ ،ف َقد (فقط) َ
هیکل ُگنده کرده نیز بیان
می شود /.پَهین [ :]pa’inپِهِن ،مدفوع چهارپایانی چون گاو ،اسب ،االغ و شتر را گویند/.
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از آن جا که «پِهِن» و ُ
«گه» هر دو به یک معنی است ،احتمال می رود که اصل این َمثَل پَهینِ
َگو (گاو) رِ ُممانه بوده باشد /.معنی َمثَل :بسیار زیاد شبیه یک چیز بی ارزش است /.مفهوم
َمثَل :فرومایه و پست است /.کاربرد َمثَل :در مقام تحقیر و دشنام به کار می رودَ /.مثَل معادل:
خودِش َگو رِ ُممانهُ ،م ِخش پَهینِ َگو
پیازت کونه ن َُکنه [( ]piɑzet kune nakoneزبان زد /عام) کونه [ :]kuneبُنِ پیاز/
کونه کردن [ :]kune caɾdanکونه بستن ،کنایه از :به بار نشستن ،نتیجه بخشیدن،
بچه دار شدن /معنی زبان زد :انشاءاهلل که کارت به نتیجه نرسد /.مفهوم زبان زد :به نتیجه
نرسی ،بچه دار نشوی /کاربرد زبان زد :در مقام نفرین به کار می رود.
پیازِش کونه کرد [َ ( ]piɑzeʃ kune caɾdمثَل /خاص) مفهوم َمثَل :کارش نتیجه بخش
بود ،تالشش به ثمر نشست .ن.ک به پیازت کونه ن َُکنه
پیازَم خودِشه میا ِن میوه آ جا کرده [pejɑzam Xodeʃe miɑne miveɑ ʤɑ
َ ( ]caɾdeمثَل /عام) این َمثَل در قلمرو زبان فارسی به صورت؛ «پیاز هم داخل میوه ها
شده؟» و نیز «پیاز هم خودشو داخل میوه ها کرده» بیان می شود /.جا کرده [:]ʤɑ caɾde
جا داده ،قاطی کرده /مفهوم َمثَل -1 :در موضوعی که به او مربوط نیست دخالت کرده  -2با
وجود این که کوچک و حقیر است ،خودش را وارد جمع بزرگ ترها کرده  -3خودش را
هم اندازه و هم قواره ی بقیه می داند ،در حالی که در حدّ و اندازه ی آنان نیست /.کاربرد َمثَل:
در باب تحقیر شخصی که به بحث و موضوعی که به او مربوط نیست وارد شده و اظهار
نظر کند -2 .نوعی رجزخوانی است که معموالً در جواب رجزخوانی دیگری بیان می شود.
(معموالً در مشاجرات و درگیری های لفظی ،وقتی کسی ادعایی بکند و یا شاخ و شانه بکشد،
برای تحقیر او ،این َمثَل را به کار می برند .حتی اغلب اوقات برای این که بگویند شخص
مدعی را نادیده گرفته اند ،این َمثَل را در مورد او ،اما روی به دیگران بیان می کنند).
پیرانه سری ،از ما گرفتی (گرفته) اثری؟ [piɾɑne-saɾi Ɂaz mɑ Ɉeɾefti
َ ( ]?(Ɉeɾefte) Ɂasariمثَل /خاص) پیرانه َسری [ :]piɾɑne-saɾiزمان پیری /اَثر
[ :]Ɂasarخبر /مفهوم َمثَل :حاال که کار از کار گذشته به یاد ما افتاده ای؟ /کاربرد َمثَل:
در بیان گالیه و شکوه به کار می رودَ /.مثَل معادل« :آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا؟»
پیش ن ُماز که بُگوزه ،پَس ن ُماز مِرینه [piʃnomɑz ce boɡuze pasnomɑz
َ ( ]meɾineمثَل /عام) این َمثَل در بین اکثر فارسی زبانان در قالب جمالت گوناگونی
چون؛ «پیش نماز که بگوزه ،پَس نماز باید برینه» رایج است و در استرآبادی هم به صورت؛
پیش ن ُماز که بُگوزِه ،پَس ن ُماز بایَس بیرینه نیز بیان می شود /.مفهوم َمثَل :کسی که متولی و
مسؤل امری است ،اگر حرمت کار خود را نگاه ندارد ،از دیگران چه انتظاری است که حرمت
نگاه دارند؟ /کاربرد َمثَل -1 :در بیان مسؤلیت خطیری که بر عهده ی بزرگان و پیشوایان هر
قوم و جامعه است -2 .در بیان این که گروهی از مردم ظرفیت اندکی دارند و کوچک ترین
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خطا از جانب بزرگان خود را به منزله ی مجوزی قلمداد کرده ،و خطایی بزرگ تر را مرتکب
می شوندَ /.مثَل معادل« :حرمت امام زاده را باید متولیِ آن نگاه دارد»
پییَرِش چه ُگهی بود که بچه اش باشه؟ []?piaɾeʃ ʧe ɡoei bud ce beʧʧeʃ bɑʃe
( َمثَل /خاص) مفهوم َمثَل :از آن پدر فرزندی مانند خودش عمل می آید /.کاربرد َمثَل :در بیان
طعنه و کنایه و گاهی در مقام دشنام و توهین به کار می رود.
پییَرِ ما بارا همه پییَر بود ،بارا ما َکل پییَر [piaɾe mɑ bɑɾɑ hame piaɹ bud,
َ ( ]bɑɾɑ mɑ calpiaɹمثَل /خاص) َکل پییَر [ :]calpiaɹناپدری /ن .ک به بِرا همه مارِ،
بارا ما ماراَندَ ر
پییَر -مارا نِدارن آدمیت گیری ،بچه ها میان ِخ َورگیری
[َ ( ]piaɹ-mɑɾɑ nedɑɾan Ɂɑdamiat-Ɉiɾi, beʧʧeɑ miɑn XevaɹɈiɾiمثَل/
خاص) این َمثَل اشاره دارد به رابطه ی نزدیک نوه ها با پدربزرگ و مادربزگ ها /پییَر -مارا
[ :]piaɹ-mɑɾɑپدر و مادرها ،والدین /آدمیت گیری [ :]ādamiatgiriرفتار انسانی،
آدم بودنِ /خ َورگیری [ :]XevaɹɈiɾiعیادت کردن /معنی َمثَل :بچه ها از والدین شان با
معرفت تر و قدردان تر هستند /.مفهوم َمثَل -1 :گاهی اوقات بزرگ ترها باید از کوچک ترها و
والدین از فرزندان درس بگیرند -2 .گاهی از آن که انتظار داری خیری نمیبینی ،اما در عوض
از آن که هیچ توقع و انتظاری نداری خیر و محبت می بینی /کاربرد َمثَل -1 :به عنوان گالیه
و اعتراض بزرگ ترها ،مبنی بر این که؛ پدر و مادرها به فکر پیرترها نیستند ،اما بچه هایشان
صله رحم را به جا آورده و به مالقات و خبرگیری پیرترها می روند.
پییَرم خَ ر داشت ،خَ رِ پییَرم نوکر داشت [piaɾam Xaɹ dɑʃ, Xaɾe piaɾam
َ ( ]nowcaɹ dɑʃمثَل /عام) در مورد کسی می گویند که کاری به او محول شده و او کار
محول شده را به شخص دیگری می سپارد.
ِ
پیش لو ّطی و َم َّلق زِدن؟ [َ ( ]?piʃe lottio mallaG zedanمثَل /عام) این َمثَل به
صورت «پیش لوطی و معلق-بازی؟» هم رواج دارد .اما شکل رایج تر آن «پیش قاضی و معلق
بازی؟» است /.لو ّطی [ -1 :]luttiکولی (اشاره به این که کولی ها به واسطه ی نوع زندگی و
شغلی که دارند ،اغلب اهل موسیقی ،رقص و ...هستند -2 ).معرکه گیر با حیوانات (میمون و
خرس و  -3 )...جوان مردَ /م َّلق [ -1 :]mallaGمع ّلق زدن ،پشتک و وارو زدن  -2کنایه از
نیرنگ و فریب و تردستی کردن /مفهوم َمثَل -1 :شخص زیرک و همه فن حریف را نمی توان
فریب داد -2 .نزد استاد یک فن و حرفه نباید در زمینه ی آن حرفه ادعا کرد /.کاربرد َمثَل:
دربیان اندرز و هشدار و اغلب در مقام طعنه و کنایه به کار می رود.
پیه رفت رو ُدمبه [َ ( ]pi ɾaf ɾu dombeمثَل /خاص) ُدمبه [ :]dombeدنبه /مفهوم
َمثَل :ثروتمند بود ،ثروتمندتر شد /.کاربرد َمثَل :بیشتر زمانی از این َمثَل استفاده می کنند که
پسری ثروتمند از خانواده ای متمول دختر بگیرد.
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