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91ی به تطور زبان فارسیهرمز با نگاهةجستاري در زبانزدهاي الرستان و جزیر

هرمز با نگاهی به تطور زبان فارسیةجستاري در زبانزدهاي الرستان و جزیر

1مقدمصالحیهیالس

چکیده
بزرگ و کوچک. جزیرة هرمز در جزیرة قشم شامل چهار جزیره است: جزیرة هرمز، هنگام، الرك و تنب

مز بنا شده است که هاي شهر قدیمی هرشرقی بندرعباس واقع شده است. آبادي امروز روي خرابهجنوب
ها و محل ذخایر و پرتغالیاکنون آثار بسیار کمی از آن باقی مانده است. ارگ محکمی داشته و از بناهاي 

ها بوده است. در حال حاضر جزیرة هرمز از نظر تجاري و نظامی بسیار مهم است. مردم هاي آنالتجارهمال
الرستان نیز از فرهنگی و زبانی اصیل ایرانی دارند.هاياین جزیره مانند سایر جزایر خلیج فارس ویژگی

رسد. الر، ها به فالت ایران میهاي باستانی ایران در کنار خلیج فارس است. قدمتش به ورود آریاییسرزمین
شهري است که در مسیر شیراز و هرمز قرار داشته است.
اي رایج) در این دو منطقه با توجه به گویش هالمثلدر این مقاله، تاریخ مختصر این مناطق و زبانزدها(ضرب

جنوب ایران(جزیرة هرمز) و گویش الري، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این که خلیج فارس و دریاي 
شده و مدارك آن نیز موجود است، در طول تاریخ نامیده می"دریاي پارسه"عمان از دوران هخامنشیان 

ش رایج در جزایر و مناطق کنار آن حاکی از همین حقیقت است.هویت خود را حفظ کرده است و گوی

.ها)المثل: خلیج فارس، جزیرة هرمز، الرستان، گویش جنوب ایران، زبانزدها(ضربيلیدهاي کواژه

مقدمه
جزایر مربوط به جزیرة قشم هستند.جزایر هرمز و هنگام و الرك و تنب بزرگ و کوچک از مجموعه 

هاي شهر قدیمی شرقی بندرعباس واقع شده است. آبادي امروز روي خرابهبجزیرة هرمز در جنو
آثار بسیار کمی از آن باقی مانده است. ارگ محکمی داشته و از بناهاي شده که فعالًهرمز بنا 

ها بوده است.هاي آنها و محل ذخایر و مال التجارهپرتغالی
اي در آن بنا کرد. شاه عباس شد و قلعهقمري، آلبو کرك پرتغالی آن را متصرف 913در سال 

پرست بود این جزیره را تصرف کرد.توسط والی فارس موسوم به امام قلی خان که مردي وطن

ssmoghaddam@yahoo.com،عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء-1
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جزیرة هرمز از نظر تجاري و نظامی بسیار مهم است و کلید تجارت سواحل ایران و عراق و عربستان 
شود گر میویژه این اهمیت وقتی جلوهه شود برود و روز به روز بر اهمیت آن افزوده میبه شمار می

که راه آهن ترکیه و عراق و سواحل مدیترانه به خلیج فارس بپیوندد.
از المللی است و تسلّط بر آن هاي بینترین آبراهترین و حساسبدون شک تنگۀ هرمز یکی از مهم

می جهان، انواع و اقسام کاال ها کشتی از تماآرزوهاي دیرین استعمارگران بوده است. هر روز ده
کیلومتر و عرض آن در 187کنند. طول تنگه مواد نفتی را از این تنگه منتقل میمخصوصاً

36حدود هاي جزیرة الرك(بین هرمز و قشم)کیلومتر و عمق آن در حوزة آب46ترین نقطه تنگ
گوید:رانسوي دربارة هرمز میتاوارنیه جهانگرد فمتر است.220هاي عمان حدود متر و در حوزه آب

روید و زمینش تمام نمک است اما خیلی خوب و سفید مانند در آنجا هیچ درخت و گیاهی نمی
شود مگر آب شیرین هم در آنجا یافت نمییزرع است و آببرف. به این جهت اراضی این جزیره لم

اهی و برّاقی مورد توجه بازرگانان کنند. شن جزیرة هرمز به واسطۀ سیذخیره میباران که در انبارها
هاي مقیم هرمز از این شن به پاشند. پرتغالیبوده است و براي خشکاندن مرکب به روي خط می

فرستند و سود سرشاري از این تجارت هاي خود در لیسبون میهندوستان و تمام دارالتجاره
شود.نصیبشان می

دیمی هرمز بنا شده است. راجع به سابقۀ تاریخی هاي شهر قگفته شد که آبادي امروز روي خرابه
این منطقه توضیح بیشتر این که بنابر شواهد تاریخی، پس از حملۀ مغول به ایران که در اوایل قرن 

هجري قمري) روي داد، زمانی که مغوالن به نواحی جنوبی ایران رسیدند، 618هفتم هجري(
سک) اجباراً شهر و دیار و خانۀ خود را ترك کردند اي بین میناب و جاساکنان هرمز آن زمان(ناحیه

پناهنده شدند و به عمران و آبادي آن و به نزدیکترین جزیره که جرون نام داشت(هرمز فعلی)
هر ا هرمز نامیدند. از آن تاریخ عمالًپرداختند. مهاجرین به یادگار موطن اصلی و اولیۀ خود آنجا ر

مز قدیم و هرمز جدید. چنان که ابن بطوطه جهانگرد معروف دو هرمز مطرح شد و ثبت گردید. هر
از عمان به سوي هرمز حرکت کردیم. "در سفرنامۀ خود به هرمز قدیم و جدید اشاره کرده است.

شود. هرمز جدید رو به روي این هرمز هرمز شهري است بر ساحل دریا که مغستان نیز نامیده می
ا آن فاصله دارد. من نخست به هرمز جدید وارد شدم که مرکز در میان دریا واقع است و سه فرسخ ب

"آن جرون است.
بعد از این که در جزیرة جرون بناي هرمز جدید نهاده شد، نام جرون به بندرعباس اطالق شد و آن 

جرون باقی بود. بعد از آن نام جرون به بندر ها در خلیج فارس و اشغال نام تا زمان حضور پرتغالی
نوشتۀ محمدحسن "مرآت البلدان"شواهد تاریخی را در سپس بندرعباس تغییر یافت.گامرون و

جزیرة هرمز گوید:توان یافت. آنجا که به شرح جزیرة هرمز پرداخته، میخان اعتمادالسلطنه می
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نامیدند. مؤلّف این روبروي بندرعباس قرار گرفته و بندرعباس را قبل از شاه عباس بندر جرون می
جرون نام والیتی بوده نزدیک بندر هرمز نویسد:می"فرهنگ انجمن آراي ناصري"ه نقل از کتاب ب

، بندري ساخته و آباد نموده که به "شاه عباس"که از بناهاي اردشیر بابکان است و در عهد صفویه، 
مشهور است و روستاهایی که به جرون منسوب بوده اکنون نیز جرونات خوانند و "بندرعباسی"

معرّب آن است."جرون"است و "گرون"ل لغت اص
والی و فرمانرواي فارس، آمده است "امام قلی خان"در کتب تاریخ شرح فتح قلعۀ هرمز به دست 

ها را  خراب کرد و به جاي آن امام قلی خان، جرون را فتح کرد و قلعۀ پرتغالی1031که در سال 
را ساخت.در نزدیکی قلعۀ عباسی سابق، بندرعباس حالیه 

قابل بیان این که در فرهنگ فارسی معین جروم جمع جرم به معنی گرمسیر است و با توجه به این 
گرم هستند شاید جرون در اصل جروم بوده و تدریجاً به جرون که بندرعباس و جزایر آن از نقاط 

ل لغت تبدیل شده است. و همانطور که ذکر شد در فرهنگ انجمن آراي ناصري آمده است که اص
و جرون معرّب آن است. بنابراین این واژه در اصل عربی نیست.گرون بوده(پیش از ظهور اسالم)

شاه عباس بندر مهم آقاي دکتر باستانی پاریزي در کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوي آورده است: 
منیت آن جا هرمز در نزدیک(میناب) و بندر جرون را که بعدها بندرعباس نامیده شد، توسعه داد و ا

را به کمک حکمرانان وفادار خود در فارس و کرمان تأمین کرد.
پس از آن که در قرن شانزدهم میالدي پاي اما نام گامرون از اینجا نشأت گرفته است که:

ها به خلیج فارس باز شد و سالیان دراز در جزیرة هرمز مستقر گردیدند، ظاهراً متوجه پرتغالی
شد. و چون در ساحل این جزیره شدند که آن روزها بندر جرون نامیده میآبادي کوچکی در شمال

نامیدند، آن بندر را کامارائو آبادي خرچنگ زیادي دیدند و در زبان پرتغالی خرچنگ را کامارائو  می
ها به تدریج به کامارون و کامرون و گامبرون و گمبرون تغییر نام نهادند. کامارائو در طول سال

ها وجود خان براي آزادسازي این جزیره از دست پرتغالین نام تا زمان حملۀ امام قلییافت. ای
داشت، اما پس از آن بندرعباس نامیده شد.

گردد. که به فارسی باستان و میانه برمی)Ahūra-mazdāhریشۀ کلمۀ هرمز همان اهورامزداست(
به معنی حکیم. بنابراین اهورامزدا خداوند از دو جزء تشکیل یافته: اهورا به معنی خداوندگار و مزدا

هرمزد و - ارمز- رمزداُ-هاي گوناگون درآمد: هورمزدحکیم است. این کلمه به تدریج به صورت
نام این جزیره نشان دهندة اصالت و ریشۀ ایرانی آن است. نام استان هرمزگان نیز از همین هرمز.

رسد و به زي در دورة ایلخانان مغول به ایران میکلمه گرفته شده است. مارکوپولو جهانگرد ونی
کند و از آبادي و رونق و داد و ستد آن در سفرنامۀ خود شرحی نوشته است. ابن هرمز نیز سفر می

نامند(مقصود نویسد: و هرمز شهري است بر ساحل دریا و آن را مغستان هم میبطوطه نیز می
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د است که بین این دو، سه فرسخ راه است و رسیدیم میناب کنونی) و مقابل آن در دریا هرمز جدی
شود و آن شهري است زیبا و بزرگ که شهر آن جرون خوانده میبه هرمز جدید و آن  جزیره ایست 

داراي بازارهاي مملو از کاال و از آن جا کاالي تجارتی هند به عراق، عجم و عرب و فارس و خراسان 
ت. خوراکشان ماهی و خرماست. آب در این جزیره قیمتی گردد. این جزیره شوره زار اسحمل می

اند و آب باران را در آن هایی که از ساروج ساختههاي آب نیست بلکه حوضچهاست و در آن چشمه
آید.کنند به کار میذخیره می

رژیم توجهینامد. به دلیل بیاش هرمز را نگین انگشتري دنیاي قدیم میمیلتون در بهشت گمشده
مطلوبی برخوردار نبود. کارمندان و کارگران وضعیتي به این جزیرة قدیمی، این جزیره از پهلو

داشتند هاي کپري کردند. بیشتر کارگران در سمت جنوب خانهمعدن در شرایط سختی زندگی می
و خانۀ کارمندان معدن هم در جلوي ساحل ساخته شده بود. بعضی از اهالی هم ماهیگیري 

آورد و به هر کارمند دو حلب و به هر کارگر یک حلب آب شتی از بندر آب میکردند. یک کمی
گونه دادند. بدیندادند. و به مردم شهر هم در نبودن آب باران در برکه یک حلب آب میشیرین می

روزي و کشی، برق شبانهگذراندند ولی امروز وضع بهتر شده، آب لولهمردم در سختی زندگی می
ها از جملۀ اقداماتی است که صورت گرفته است. در جزیرة هرمز چهارماه گرماي آسفالت خیابان

هاي آب دیگر گرماي قابل تحمل و چهارماه هواي مطبوع، از ویژگیطاقت فرسا وجود دارد. چهارماه
و هواي این منطقه است. کار در معدن و ماهیگیري شغل مردم جزیرة هرمز است.

می ایران در کنار خلیج فارس است. قدمتش به ورود نژاد آریا به فالت هاي قدیالرستان از سرزمین
تر و رسد و از زمان اردشیر بابکان مؤسس سلسلۀ ساسانی، این سرزمین شناخته شدهایران می

معروف گشته است. الرستان داراي روستاهاي آباد و پرجمعیت و مردمی، پر کار و یکتاپرست بوده 
الرستان آورده شده است. ابن بطوطه نوشته "کاریان"رنبغ از خوارزم به است. آتشکدة بزرگ آذر ف

مالقاتی داشته است. در قرن میالدي با سلطان الر1347است که در سفرش به الر در سال 
و این شود در الر تأسیس میسکهچهاردهم میالدي در زمان حکومت آل مظفّر یک کارگاه ضرب 

کند که دهد. ابن بطوطه ذکر میجاري در جادة بازرگانی نشان میامر الر را به صورت یک مرکز ت
یک دستۀ بزرگ مسلّح نیز براي حفاظت تجارت در این شهر تشکیل شده بوده است.

الر شهري است که در مسیر شیراز و هرمز قرار داشته و بازرگانان و سیاحان اروپایی در زمانی که 
اند. الر ریشم قرار گرفته بود به این سرزمین آمد و رفت داشتهالرستان در راه بزرگ ادویه و راه اب

نگی جنوب شرقی شیراز واقع فرس57(طبق تاریخ طبري: آالر) مرکز منطقۀ الرستان است و در 
م و نبارو، گوبندي و لنگه است، داراي هواي گرم و جهانگیریه، جویکتبسبخش 4شده است داراي
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هاي حاصلخیز آن مقدار نار دارد و در محلجنگلی مانند گز و کُهاياست. روییدنیو یکنواخت
زیادي نخل وجود دارد و از قدیم پرورش شتر رایج بوده است.

المثل یا زبانزدهاي جزیرة هرمز و الري :ضرب
مثل بسنده بود هوشیار مردان رامن این مثل که بگفتم تو را نکو مثلی است

(ناصر خسرو)
هاي آغازین هر زبان است که حاوي آداب و رسوم، فرهنگ، باور، لمثل یا امثال و حکم از پایهاضرب

ترین تردید این بخش از ادبیات یکی از قدیمیرود. بیتاریخ و تصور و بصیرت یک ملّت به شمار می
را در دستاوردهاي فکر بشري است زیرا بشر قبل از آن که شعر بسراید و خط را اختراع کند، مثل 

هاي فکري و فرهنگی هر قوم و ملتی کار برده است، بنابراین بخشی از گنجینهه محاورات خود ب
دسترسی به مبدأ پیدایش آن کار چندان آسانی نیست.است که گاهی 

الزم است تعریف استاد بهمنیاري را دربارة مثل بیاوریم: مثل جمله ایست مختصر و مشتمل بر
که به سبب روانی لفظ و روشنی معنی و لطف ترکیب، شهرت عام یافته تشبیه یا مضمون حکیمانه

باشد و همگان آن را بدون تغییر یا با اندك تغییر در محاوره به کار برند.
المثل آمده است: مثل مأخوذ از مثال است و االمثال میدانی تعریفی از ضربدر مقدمۀ مجمع

کند. مثالً آب از شن کردن به محسوسی تشبیه میتعبیري سایر است که حالت معقولی را براي رو
چکد، معقولی را که بخل و امساك است به محسوسی که آب و دست و چکیدن باشد دستش نمی

ماند و ها میاند. زبانزد در سینهمانند کرده است. از قدیم ایرانیان به حکمت و مثل مشهور بوده
کوشند اهل ادب از شعر و نثر در آن یجاد آن میهاست یعنی آنقدر که عامۀ مردم در احکمت توده

هاي از این رو در هر ملّت نشانۀ وجود عمق اندیشه، وجود امثال است و حفظ گویشسهمی ندارند.
ها و ابیات شاعران چنان مقبول شود. البته بعضی مصراعگر میدر این زبانزدها نیز جلوهمحلی

تکیه بر جاي بزرگان نتوان زد به "ماند مانند مردم میالمثل در افواهافتد که به عنوان ضربمی
هاي جزیرة هرمز و الرستان گنجینۀ جاودانۀ واژگان گویش این دو منطقه است المثلضرب."گزاف

هم جنبۀ آموزندگی دارد و هم از لحاظ واژگان و ساختار عبارات ارزشمند است و در بعضی موارد 
م فارسی میانه و فارسی باستان است.میراثی از زبان ایران قبل از اسال

طور کلی این موارد ه ها تقریباً در استان هرمزگان مشترك است و بالمثلقابل بیان این که ضرب
شود.دیده می

هاي فارسی است بدون تغییر در عبارات.المثلها ضرببعضی از آن-1
ه و با لهجۀ مردم هاي فارسی که به تدریج صورت محلی به خود گرفتالمثلبعضی از ضرب-2

شود.این مناطق از جمله جزیرة هرمز ادا می
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شود.میمحلیهایی که صرفاً مربوط به مردم المثلضرب-3
هایی که مربوط به این مناطق است ولی با تغییر جزئی، معادل و مترادف آن المثلضرب-4

است.هاي عربی یابیم. در هر حال نکتۀ درخور بیان کمی واژهرا در فارسی می

1هاي مربوط به شمارة المثلضرب
تر، از گل نازك ترهآدم از سنگ سخت-1
آدم جایز الخطاس-2
آدم بی هنر مث درخت بی ثمره-3
آدم دو بار به دنیا نیاد-4
آدم دراز عقلش کمه-5
آدم گشنه دین و ایمون نداره- 6
آدم نفهم هزار من زورشه-7
آدمی و دمی(آدم است و یک آه و دم)-8
کنهمیآسمون به ریسمون-9

برهآرزو به گور می-10
آستین نو بخور پلو-11
آش نخورده دهان سوخته-12
از تو حرکت از خدا برکت-13
آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت-14

2ضرب المثل هاي مربوط به شمارة 
رود.به کار میمحلیبه خود گرفته با لهجۀ محلیکم صورت هاي فارسی که کمالمثلضرب

alā-nagoten-leylī-zanen-yā  mardenمردنلیلی زنن یا نَگُتناال -1
پرسد لیلی نر بود یا ماده(امثال و حکم دهخدا)تازه می

ānče-nabāyad  bāšet-bū، بوبشتآن چه نباید -2
ترسیدم(امثال و حکم دهخدا)برابر فارسی: آمد به سرم از آن چه میآن چه نباید بشود، شد.

-āvāzeخَشنآواز دهل از دور -3 dohol-az-dūr-xašen
برابر فارسی: آواز دهل شنیدن از دور خوش است(امثال و حکم دهخدا)آواز دهل از دور خوش است.

4-نتکُآه اشنین که با ناله عوض بāh-ešnīn-ke-bā-nāla-avaz-bokont
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و حکم دهخدا)برابر فارسی: آه ندارد که با ناله سودا کند(امثال . آه ندارد که با ناله عوض کند
ablah-ešgot-o-ahmag-bāvar-eškeت و احمق باور اشکابله اشگُ-5

برابر فارسی: ابلهی گفت و ابلهی باور کرد(داستان نامه بهمنیاري)
az-ī-sotūn-tā-ū-sotūn-farajenاز اي ستون تا او ستون فرجن- 6

برابر فارسی: از این ستون به آن ستون فرج است(امثال و حکم دهخدا)
az-barkate-gandom-jow-ham-aw-axoretو اخورتاز برکت گندم، جو هم اُ-7

خورد(کوچه)گندم، تلخه هم آب میبرابر فارسی: از صدقه سر.خورداز برکت گندم جو هم آب می
8-خیزتر اَاز تش پaz-taš-por-axīzet

وچه)آید(کبرابر فارسی: از آتش خاکستر عمل می. شوداز آتش خاکستر ایجاد می
az-hasad  mandاز حسد مند دوري(کنید)-9 –dūrī

حسود هرگز نیاسود.برابر فارسی:. از افراد حسود بپرهیزید
az-čehme-kūr-xarsīاز چهمه کور، خرسی-10

برابر فارسی: از خرس مویی(امثال و حکم دهخدا). از چشم کور اشکی هم غنیمت است
11-تیاز خرس پaz-xers-potī

ی غنیمت است(داستان نامۀ بهمنیاري)از خرس موی
az-xašī-na-donyā-nīnه دنیا نینشی نَاز خَ-12

گنجداز خوشحالی در پوست خود نمیبرابر فارسی:. از خوشحالی در دنیا نیست
-bā-dimo-xo-gerdūk-naškatenšīaz-نتشکَخو گردوك نَشی با دیماز دل خَ- 13 delxa

دشکناز خوشحالی با دمش گردو می
az-dūstūn-barge-golīاز دوستان برگ گلی-14

برابر فارسی: هر چه از دوست رسد نیکوست(امثال و حکم دهخدا)

3هاي مربوط به شمارة المثلضرب
.استمحلیفقط 

1-زش رسیاز خدا بaz- xodā-bazeš-rasī
کنندة ناگهانی)الشدن از خبر خوشحخدا بهش رسید(کنایه از خوشحالی زایدالوصف هنگام آگاهاز
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az-xodāy-bīsto-čarešenاز خداي بیست و چار شن-2
24خواهد که این کار انجام گیرد، خدایی که از خداي بیست و چهارش است(فالنی از خدا می

ساعته حاضر و ناظر و مراقب اعمال انسان است) 
-azاز جون و عمر خو بیزارن-3 jūn-o-omro-xo-bīzāren

کند)عمر خود بیزار است(از اندوه فراوان و گرفتاري شکوه میاز جان و 
-azاز کاف تا المش پیدان-4 kāf-tā-lāmeš-peydān

از کاف تا المش پیداست(کلّ قضیه مشهود است)
-azاز مردن گکو، خاك بر سر گیر غو-5 morden-gakū-xāk-bar-sare-gira-qu

فرد انگل و سرباري که هرگاه حامی خود را از دست از مردن قورباغه، خاك بر سر مورچه(اشاره به 
شود)بدهد دچار بالتکلیفی و سرگردان می

estālaš-qeybenاستالش غیبن- 6
ستاره اش غیب است(کنایه از این که پیدایش نیست و گم و گور شده است)

-oštoren-negāy-rāhe-dūr-akont-naاشترن نگاي راه دور اکنت، نه خرن که زي پا نگا اکنت-7
xaren-ke-zī-pā-negā-akont
(کنایه از دور اندیشی و تدبیر).کند، خر نیست که زیر پا نگاه کندشتر است(که) به راه دور نگاه می

oškome-por-rū-tane-xasta-kateتخسته کَپر رو تنِشکمِِاُ-8
kaftیـه از پرخـوري و   شکم بر روي جسم خسته افتاده(کنافارسی میانه به معناي افتادن است.در

تنبلی و عدم تحرك)
oštomeš-qol-hovallāh-maxondenمش قل هو اهللا می خواندناشتُ-9

خواند(کنایه از گرسنگی)شکمش قل هو اهللا می
aftārgen-gūšte-morde-šeyن گوشت مرده شیفتار گاَ-10

خواهد(کنایه از افراد حرامخوار)کفتار است گوشت مرده می
aga-xom-nagom-jūmey-garom-agūtه ي گرم اگوتم تگم، جوماگه خُ-11

گوید(اینقدر موضوع روشن است)اگر خودم نگویم لباس تنم می

4ة هاي مربوط به شمارالمثلضرب
هاي ما وجود دارد)المثل(مربوط به این مناطق ولی با تغییر جزئی در ضرب

az-šīre-morq-tā-šāxe-xar-ham-na-xūnaš-haاز شیر مرغ تا شاخ خر هم نه خونش هه-1
مرغ تا جان آدمیزاد(امثال و حکم دهخدا)از شیرر فارسی:براباش هست.اخ خر هم در خانهاز شیر مرغ تا ش

az-šahro-xo-bera-az-rasmo-xo-maraهرَه از رسم خو مرَت خو بِهرِاز شَ-2
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کنایـه از  دهخـدا) برابـر فارسـی: شـهري و رسـمی(امثال و حکـم      ت برو ولی از رسمت نـرو هرِاز شَ
پایبندي و حفظ فرهنگ و آداب و رسوم

bey-gorg-agūt-beber-bey-sag-agūt-begerی سگ اگوت بگربی گرگ اگوت ببر، بِ-3
گویـد  گوید در رو، به گرگ مـی برابر فارسی: به میش میگوید بگیرر به سگ میبگوید بِبه گرگ می

خوردن)بگیر(کنایه از: هم از آخور خوردن هم از توبره 
4-ِپس درمکهنه نخندنۀ، قبالندpase-dar-monde-qabāleye-kohna-naxonden

برابر فارسی: اول برادریت را ثابت کن بعد ادعاي ارث و میراث بکنخواندکهنه نمیۀپشت در مانده، قبال
-tā-gosalow-ba-gow-šavad-dele-sahabešتا گساله به گو شود، دل صحبش گلو شود -5

golow-šavad
برابر فارسی: تـا گوسـاله گـاو شـود، دل مـادرش آب      تا گوساله گاو شود، دل صاحبش گداخته شود

شود(امثال و حکم دهخدا)
tā-kūr-sāz-akont-tamāša-tamūm-abūtتا کور ساز اکنت، تماشا تموم ابوت- 6

شود.آراید، عروسی تمام میتا کور خود را می

محلیاشعار 
الم وکیلی به نام آواز کمنزیل، شعر وطن و خلیج فارسی انتخاب شده است.شعر آقاي غۀ از مجموع

وطن
ن چه حاصل؟نداگه میهن نبو، من و جون و تن و دلوطن ایمونَ

ی دشمنن زهر هالهلولی بِن شهدن و نوشوطن در کام یار
به مثل توتیان ذرات خاکتتو و چشم عاشقان سینه چاکت

م فداي خاك پاکتدل و جونُنوطن: اي جایگاه شیر مرد
ن ایرُبمی دشمنت آداده بر بادخدا بِن آباد و آزادن، بم
بمونی خرم و آزاد و آبادنن شو و روز اي دعا شُسحر خیزُ

خلیج فارس، هرمز
نگینش هرمز جوننننخلیج فارس ایرُ

نبونعشقش تو دل شِتَهمیشه فارسن اي دریا
***

نی یک قطره جدا از خاك میهنو تننُخلیج فارس ایران جونُ
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ی بیچاره دشمناي جا ایران نمکن هرگز طمع بر آب و خاکش
***

نن از روز گارزِرمنگینش هناگه انگشتري دریاي ایرُ
جوونون وطن با چنگ و دندنن بازان دریانجنگهبانانِ

چند چیستان رایج
haštpā  vo  do  sar-zamin  akont  zīro  zebraو دو سر، زمین اکنت زیر و زبرهشت پا-1

کند(شخم زدن با دو گاو)معنی: هشت پا و دو سر، زمین را زیر و باال می
2-نه کمرمیشِهشت پا و دو سر د

معنی: هشت پا دارد و دو سر، دمش وسط کمر است(ترازو)
xodet  sarī  abrīبري خودت گریب اکنیخودت سري اَ-3 - xodet  grīb  akonī

کنی(پیاز)بري و خودت گریه میمعنی: سر او را می
4-اي پل تخته، اون پل تخته، میون تخته کوندك لختهرĪ  pel  taxte , ūn  pel  taxte

,miyūne  taxte  kūndorok  laxte
رم است(گردو)معنی: این طرف تخته است، آن طرف تخته است، وسط تخته جویدنی ن

bālā  ārīt  bārīš , zīr  ke  ātā  kār  īšeباال آریت باریشه، زیر که آتا کار ایشه-5
آید کار دارد(قاشق)رود بار دارد، پایین میمعنی: باال می

که ریشه در زبان فارسی میانه داردمحلیبعضی از لغات 
(منزل)sarāi=سرا

یان سرام=mīyan  sarāiحیاط خانه)(
سپ=pus(پسر)

(دختر)doxt=دخت
(ناهار)čāšt=چاشت 
جاي نماز ظهـر و نمـاز دیگـر    ه اول نثر فارسی نماز پیشین بة (ظهر، در متون دورnēpēš=پیشین

رفته است.کار میه جاي نماز عشا به براي نماز عصر) و نماز خفتن ب
xoftan=خفتن 
(دیشب)dōš=دوش 

سال(گذشته) پارpār=پار 
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باسـتان  ها در فارسیرود که دقیقاً همانند شناسهبکار می"د"به جاي"ت"در افعال شناسه هخوان
:محلیاست. چند مثال از افعال 

بردمی=abert=برت اَ
کندمی=akont=نت کُاَ
زندمی=azent=نتزِاَ
کشدمی=akašet=ت کشاَ

است.ماضی بودهةمادۀفارسی باستان نشانبر سر فعل است که در)a(دیگر اَۀنکت
نمونه از افعال فارسی باستان:  

arasam=رسیدم
a=ماضیةمادۀ نشان

ra=فعلۀریش
s=آغازینةمادۀنشان
a=مضارعةمادۀنشان

m=شناسه
abarat=قشم و هرمز، نیـز هـم   ۀمنطقمحلیۀدر فعل ابرت در لهج[برد"a"  و هـم"t" فارسـی

]arasamشود. مانند: باستان دیده می

دریا و ماهیگیري: ةویژةچند واژ
ماهیپولک=مایی چکُ

ماهیآبشش=مایی رورینگ
مرکبماهی=غنکاس 
ماهیگوش=کالنگ 
نوعی صدف خوراکی=پلشک 
نوعی صدف خوراکی=ملوك 

رودخونه=روخونه 
درونموجودات ریز کنار دریا که راه می=گرپانی 
ماهینوعی گوش=مالوك 

آن کوچک است)ةاندازند(اندازتور گردي است که در ساحل براي گرفتن ماهی می=خ ر
اندازندتور ماهیگیري که در کنار دریا به آب می=پارو 
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وقتی دریا آرام است=ر خواه
وقتی دریا متالطم است=ر نا خواه

دام ماهیگیري=شتا م
با موتوراي کشتی تخته=نج لَ

رودتور ماهیگیري که در موتور لنج به کار می=لیه 
قفس ماهیگیري=گرگور 
قلّاب ماهیگیري=کاغور 

اسکله=ه رضَفُ
ماهی فروش=سماك 

ماهیگیر=صیاد 
هاي آهنیکشتی=راب غُ
کشتی بادبانی=هاز ج

شودماه که آب دریا اضافه میۀاول و نیم=هوزا 
دریا=ریا د

دریانورد=اورز دری
جزر =هوباال 
دم=هوزیر 
میگو=میگ 

خرچنگ=سینگو 

ري نیز به دو بخش تقسیم شده استهاي الالمثلزبانزدها یا ضرب
شود یا همـان مفهـوم بـا کمـی تغییـر      یناً در فارسی دیده میعهایی که معادل آن المثلضربالف: 

شکل در فارسی وجود دارد.
که فقط در زبان الري و در سرزمین الرستان رواج داشته و دارد. بـه دلیـل پـر    هایی المثلضربب: 

بعضـی از کلمـات بیـان    ۀبه ناچار از هر کدام چند نمونه، بررسـی شـده، و ریشـ   حجم بودن مطلب، 
گردیده است.

هاي نوع اول:المثلضرب
.darvāze  sha’r  ašā  basa, kape  martom  našā  basaشتر اشا بسه، کپ مرتم ناشا بسهةدرواز- 1
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تـوان  معـادل فارسـی: در دروازه را مـی   . تـوان بسـت  توان بست، دهن مردم را نمیشهر را میة درواز
توان بستبست، دهن مردم را نمی

اخرب نیز وجود دارد:ةتمثیلی در قالب رباعی از شجر
راه گردش به چرخ انجم بستنپل بر زیر محیط قلزم بستن

بتوان، نتوان زبان مردم بستنر و نیش کژدم بستنکام و دم ما
lālāye  xeylī  xeylī  beče  para  para  dāreالالي خیلی خیلی، بچه پره پره دارد-2

معادل فارسی: ماما که دو تا شد سر بچه کج میشه . آورندماماهاي متعدد بچه را تکه تکه بیرون می
morГ  yak  pā  šeمرغ یک پاشه-3
معادل فارسی: مرغ یک پا دارد.غ یک پا دارد.مر
alafe  dare  xūne  sahāreعلف در خونه سهاره-4

المثل فارسی دیده این مفهوم در این ضربشود) بد مزه و بد بوست.علف که در خانه(سبز می
نظیر: کل مبذول مملول..شود: مرغ همسایه غاز استمی
kāsa    aýāyī  bobū  keکاسه اجایی ببو که قدح واپس بیاره-5 Γadah  vāpas  biyāre

معادل فارسی: کاسه رود جایی که باز آرد قدح(یا آوردکاسه را به جایی ببر که قدح برایت باز پس
کاسه جایی رود که آرد)

va  yak  gol  bahār  nā  būو یک گل بهار نابو - 6
شود.نمیمعادل فارسی: با یک گل بهار شود.با یک گل بهار نمی

panj  angošt  chone  yak  nābūپنج انگشت چو نه یک نابو-7
معادل فارسی: پنج انگشت برادرند، برابر نیستند.(یا: ده انگشت را شود.پنج انگشت مانند هم نمی

خدا برابر خلق نکرده)
نظیر: 

ده انگشت با یکدگر راست نیستهمه کس به یک خوي و یک خواست نیست
(اسدي طوسی)

otor  dozeda  do  kow  do  know  navāsīشتر دزده دو کو دو کو نواسی-8
معادل فارسی: شتر سواري و دوال دوال!شتر دزدیدن و دوال دوال رفتن مناسبت ندارد

نظیر:
تر شرع مداري چه کنی؟دامنبا زهد و ورع شائبه کاري چه کنی

دوال، شتر سواري چه کنی؟دوال،یا باش و یا مرد خدایا اهل ر
ow  agarde  ow  peydā  akuneو اگرده او پیدا اکنهاُ-9
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کند، گودال گندآب را(یا  کور کـور  معادل فارسی: آب، آب را پیدا میکندگردد، آب پیدا میآب می
ارد:المثل دیگري وجود دجوید، آب گودال را) با همین مفهوم ضربرا می

sar  agarde  hamsar  avājoheسر گرده همسر اواجهه-10
کندگردد و همسر پیدا میسر می

šo  asbe  xān  gotten  yābūن یابو تخان گُشو اسبِ-11
اند یابومعادل فارسی: به اسب خان گفته. اند یابوبه اسب خان گفته

az  boye  kolūče  a  teke  tonūr  ašaxeشخهاَاز بوي کلوچه اتک تنور -12
افتد.معادل فارسی: از حرص حلیم در دیگ می. جهداز بوي کلوچه، در تنور می

roГane  leta  nazreروغنه لته نذر شاه چراغ-13 šāhe  čerāГe
معادل فارسی: روغن ریخته وقف امامزاده. روغن ریخته نذر شاه چراغ است

bad  az  pīrī  hangūmegīrīگیريبعد از پیري، هنگومه-14
گیريمعادل فارسی: سر پیري و معرکه. بعد از پیري هنگامه گرفتن

mār  az  podona  šabad, dā  dareمار از پودنه شبد، دا در آمونش سوز ابو-15
āmonaš  sowz  abū

آید، پودنه معادل فارسی: مار از پونه بدش می. شودآید، دم سوراخش سبز میمار از پونه بدش می
شود.اش سبز میههم در الن

ham  xar  savārī  ako, ham  didane  xāla  ačūهم خرسواري اکو، هم دیدن خاله اچو- 16
معادل فارسی: هم فال است و هم تماشارود.کند، هم دیدن خاله میهم خر سواري می

هاي نوع دومالمثلضرب
bāzomoš  do  maГzienبذومش دو مغزي ان-1

نی بخت به او روي آورده است)بادامش دو مغزي است(یع
naxāzam  o  naxāzam,loГmeye  gottešگتش بنازمۀنخوازم و نخوازم، لقم-2

benāzam
ها باید ترسید خورم بعضیخواهم و نمیبزرگش را(یعنی از نمیۀخواهم، بنازم لقمخواهم و نمینمی

که جز ریا چیزي در بساط ندارند)
sag  ke  čāГ boes, shaloye  polowانسنسگ که چاق بوئس، شه لویه پلو-3

anesen?
شود ناکسی گفته میۀ(در مورد نو دولت و نو کیسگذارند؟آیا سگ که چاق شد آن را روي پلو می

نشینی با بزرگان را دارد)که طمع هم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


105ی به تطور زبان فارسیهرمز با نگاهةجستاري در زبانزدهاي الرستان و جزیر

kaškī  šavā  kara  nekardeکشکی شوا کره نکرده-4
کاري را انجام نداده است)کشکی را به کره تبدیل نکرده است(یعنی

5-لَّکَمه مزا نو، نیئmakallae  mazanū  nī
توانم)خواهم اما نمیدر سرم هست و در زانویم نیست(در معنی می

6 -مبرا بسهنه خو گته تفه بر وmone  xo  gota  tofe  bar  va  barā  bessae
بد خویشان خود گفتن تف سر باال

rā  abinešپرسشرا ابینش و فرسخ ا-7 - o – farsax  aporseš?
پرسی؟(یعنی چودانی و پرسی سؤالت خطاست)بینی و فرسخ میراه را می

bade  xot  bošnow  amka  ke  badeبد خوت بشنو امکه که بد مردم اشنوش-8
mardom  ašnoveš
شنويجا که بد مردم را میبد خودت را بشنو همان

9-لَمار کۀ چگرفتارهپلُپ و چmārekeye  čalap – o –cholop  gereftāre
(یعنی در میان چند گونه ناراحتی گیر کرده است)یان معرکۀ شلپ و شلوپ گرفتار استدر م
nūne  jow  vo  goše  xowنو نه جو و گش خو-10

نان جو و گوش خراب(در معنی: خوش، فرش بوریا و فقر ولی خواب امن)
hamūm  bī  araГ  nābūحموم بی عرق نابو -11

شود که احتمال سود یا ضرر در کاري هست.)شود(در موردي گفته میعرق نمیحمام بی
lešī  ke  va  yāhelī  adar  neond  vaلشی که و جاهلی ا در نائد و پیري آدر ندا.-12

pīrī  ādar  nedā.
چیزي نیاموخت و کاري از روید(یعنی کسی که در جوانی ریشی که در جوانی نرویید در پیري نمی
شود.)پیش نبرد در پیري نیاموزد و موفق نمی

xare  pīro  owsāre  rangīخر پیر و اوسار رنگی!-13
شود)خر پیر و افسار رنگین(در مورد زینت یا لباس نامتناسب با سن گفته می

murГ  ke  pā  abal  asere  xo  akonمرغ که پا ابل داره بل اسره خو اکن.-14
کند(یعنی چه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی)کند خاك بر سر خود میرغ که خاك را زیر و رو میم

nahe  mard  behtar  az  onke  nāmardنهه مرد بهتر از آنک نامرد-15
نه (گفتن) مرد بهتر از آري (گفتن) نامرد است.
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هاي برگزیدهالمثلبعضی واژگان الري در ضربۀریش
به دري رسیده است: بست.در میانه که عیناً"bast"در باستان و "basta"ۀ): بست از ریشbasaبسه (
به معنی دروازه بوده است.dar: در زبان پهلوي ةدرواز
در فارسی میانه تبدیل به-به معنی حکومت کردنxšayۀباستان از ریشةدر دور"xšaөra"شهر: 

"šahr" و"šatr" آن، شهر به معنی مکانی است که در آنجا حکومت و ۀریششده است. بنابر معنی
قوانینی وجود دارد.

.""marta-tohmaدر میانه:""martohmaدر باستان و به معنی مرد "martya"ۀ): از ریشmartumمرتم(
marta:ۀاز ریش"mar"یعنی انسـان میـرا و مـردم نیـز اسـم      "مرد"به معنی مردن است بنابراین

همان تخم و نژاد است. بنابراین مردم به معنی از نژاد انسان.tohmaن کلمه است.جمع از همی
našā از دو جزء :na + ašā .تشکیل شده استašāبه معنی توانستن وna آن ةجزء و منفی کننـد

در فارسـی  "naid"در اوستایی و "noit"است. همین واژه ریشه در اوستایی و فارسی باستان دارد:
به دري رسیده است.،ن-نی-با یاي مجهول در فارسی میانه داریم که به صورت نه"nē"و باستان 

هم آمده است. در گویش )lale(لَله الال در فارسی به معنی غالم و برده است که به صورت  : الالي
ادران از همین واژه گرفته شده که به معنی آوازي است که مـ "الالیی"است. "ماما"الري به معنی

خوانند.براي کودکان می
بـدل  "ب"بـه  "و"در زبان پهلوي است به معنی کودك، طفل اسـت( "vačak"ۀیا بچه از ریشبچ : 

.شده است)
در زبان پهلوي است به معنی حلقه و دایره یا هـر یـک از   parrakۀاز ریشparraیا paraپره پره: 

اجزاي گل و تکّه است.
بـه دري  در فارسـی میانـه کـه عینـاً    dāštو dārی داشتن در باسـتان و  به معنdārۀاز ریشداره:

رسیده است: دار و داشت.
هم به معنی مرغ خـانگی  kargیا karkآمده است(murvو murГدر فارسی میانه به شکل مرغ: 

شـود  خاص خانگی در ادبیات فارسی دیده میةمرغ به معنی پرنده و نه آن پرندوجود داشته است)
."مرغ دل "نندما

گوید:عطار می
عقل و جان را سوي او آهنگ نیستمرغ دل از آشیان دیگر است

که به دري رسیده است.yakو فارسی میانه aiwakaباستانۀاز ریشیک:
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است که مصدر پادن و پاییـدن نیـز بـه همـین واژه     pādو در زبان پهلوي pāi0amدر اوستایی پا:
بـوده کـه اسـم مرکـب اسـت و بـه معنـی گروهـی از         pāigānر زبان پهلوي وابسته است. پادگان د

سربازان که براي محافظت محلی در آنجا متوقف شوند.
پادشاه اسم مرکب است به معناي داراي اورنگ حکومت و آذر پاد یعنی محافظ آتش است.

در فارسی میانه و اندر و در، در دري وجود دارد.andarدر: 
و بعـد در معنـی امـروز معنـی سـراي یعنـی       متون قدیمی به معنی اتاق بوده اسـت خانه در خونه:

ها و حیاط و غیره است پیدا کرده است. هنوز در گویش سـبزواري  اي که شامل اتاقمجموع محوطه
"xane"رود. ریشه در فارسی میانه دارد که به معنی اتاق به کار می"xānak".است

جاي.=وده است به معنی مکان و موضع ب"giyāk"در زبان پهلوي جا: 
سازي، (همگونةدر این کلمه قاعدبو: بassimilationخور ) وجود دارد مانند ب←boxorدوو ب←

bodo باید بـا حرکـت زیر(کسـره) باشـد (    قاعدتاًکه اگر چه باي فعل امرbe(  کـه  ولـی در صـورتی
در "بـو ب"گیـرد .  تأثیر آن، ضـمه مـی  صامت بعدي با حرکت ضمه باشد، حرکت باي فعل امر تحت

دارد. در"bŗta"و "bar"در فارسی است کـه ریشـه در فارسـی باسـتان     "رببِ"گویش الري همان 
که عیناً وارد دري شده است.burdو barفارسی میانه 

در فارسی میانه دارد.kūوkaحرف ربط ریشه درکه :
صـورت   "وا"باشـد.  بیاره که عبـارت فعلـی مـی   ۀس به اضافمرکب از وا + پةواپس واژواپس بیاره: 

پیشـوند فعـل بـوده اسـت. بـه معنـی       apāčدر زبان پهلـوي bāz. استدر فارسی"باز"دیگري از
(و باز با همین ریشه به معنی گشاده و منبسط است).دوباره

آوردن ریشه در زبان پهلوي ردن یا آو"wurtanā"تخفیف ةرد بنابر قاعددارد. در گویش الري، بیاو
و قلب به بیاره تبدیل شده است.

شـود  مصوت ما بین کلمـات ظـاهر مـی   که به صورت"o"و "vo"اي عربی است ولی واژه"va"و: 
-golبلبل) ((مانند گل و o - bolbol( ریشه در فارسی باستان"uta" و فارسی میانه"ud" دارد به

ةباشد کـه بنـابر قاعـد   "vā"مگر این که تلفظ شود."vo"د رسد که در گویش الري هم باینظر می
در فارسی میانه اسـت کـه   abāgریشه با گوییم(می"با"تبدیل شده و در فارسی "ب"به "و"قلب 

.)با به دست ما رسیده است-به صورت اباگ، ابا
است. دست ما رسیدهبه"گل و ورد"داشتیم که به صورت vartو gulدر فارسی میانهگل:
بوده است.vahār: در فارسی میانه بهار
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ایـن  ۀریشـ -فعل مضارع، تشکیل شـده اسـت  būبراي منفی کردن و "nā"از دو جزء nābūنابو:
صـورت  کـه در میانـه بـه    būtaۀاست در فارسی باستان صفت فاعلی گذشـت "بودن"فعل از مصدر 

būd به دري رسیده است وعیناً درآمده وbawرع آن بوده است. مضاۀریش"بـ تنهـا شـکل   "دو ه ب
جا مانده در فارسی امروز است که از صرف فعل مضارع در زبان پهلوي حاصل شده است. 

Bawam_ bawī_bawad_bawīd_bawand
هاي این فعل را در دري داري بوي، بوي، بود، بویم، بوید، بوند.اول صیغهةنثر دوردر متون آغازین نظم و

Būۀ: به ریشbawگردد.باز می
شده است."شتر "بوده است که در دري تخفیف روي داده و تبدیل به "uštor"در فارسی  میانه شتر:

زِددر پهلوي ه: د"dūžd".بوده است
مخفف کوهان باشد."کو"احتماالً تشکیل شده است.: از دو + کو دو کو دو کو

بـه  "واُ"هـاي دیگـر ایـران نیـز     غیر از الري در گویش"āp"و در میانه "ap"در فارسی باستان و: اُ
خورد.چشم می

آغازین است. در فارسی باستان نیز بعضـی از  ةمصدر گردیدن است که در این گویش با همزاگرده: 
میانه حذف شده است.ة شوند که بعد در دورآغازین دیده میةافعال با این همز

باستانمیانهدري
abaratبرد → burd →

المثل:همچنین است فعل بعدي در این ضرب
و در دري بـن مضـارع  "kun"در فارسی باستان است. در میانـه  "akūnaw"این فعل ۀ ریش: اکنه

آغازین همانند صورت باستانی این واژه، همراه است.ةاز همین واژه است با همز"کن"
است."paitāk"و در زبان فارسی میانه "patyāka"رسی باستان در فاپیدا:
در فارسـی میانـه و اسـب در دري یادگـار واژگـان بسـیار       aspدر فارسی باسـتان و "aspa": اسپ

از آنجایی که اسب مورد احترام ایرانیان بوده است اسامی بـا اسـپ زیـاد بـوده اسـت      قدیمی است و
مانند گشتاسپ، ارجاسپ، گرشاسپ.

گـردد  هخامنشـیان بـاز مـی   ةدر فارسی مصدر گفتن از مصادري است که قـدمت آن بـه دور  ن: تگُ
"guft".عیناً به فارسی میانه و بعد هم به دري رسیده است

.رداي گیلکی است به معنی نوعی نان شیرینی تُواژه"کلوچه"کلوچه:
بـه عربـی رفتـه و    ا نانوایی است.باشد که محل پختن نان در خانه یمی"tanūra"در اوستاییتنور:

اند.معرّب آن تنّور است که جمع مکسر آن را تنانیر گفته
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است که به فارسی هم رسیده است."mār": در زبان فارسی میانه مار
است که ریشه در "سبز": در این گویش صورت دیگري از وزس"sapz".در زبان پهلوي دارد
پپودنهدر فارسی پونه و: هنَود)pūdne و پودینه آمده است(معرب آن فودنج است) در گویش الري (

شود.با تفاوت آوایی دیده می

گیرينتیجه
هرمـز از غنـاي   ةهاي برگزیده، نشان داده شد، واژگان گویش الري و جزیرالمثلهمچنانکه در ضرب

ي کـه بـه فارسـی    اشود. یـا کلمـه  عربی و ترکی کمتر در آن دیده میةعجیبی برخوردار است و واژ
کـار  ه اي است که اصالتاً در آن منطقه ب) و یا کلمه(pūdonaه نَودگردد مانند پمیانه و باستان بر می

هرمز است. ة) در جزیرستاره) که به معنی دهان در الري و استال(kapرود. مانند: کپ(می
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موحد، آگاه، تهران.محمدعلیۀ، سفرنامه، ترجم)1370(ابن بطوطه-
، دستور تاریخی فارسی، سمت، چ هفتم، تهران.)1386(ابوالقاسمی، محسن-
، دستور تاریخی فارسی، سمت، چ هشتم، تهران.)1387(ابوالقاسمی، محسن-
تهران.، ي ایرانی، مترجم علی اشرف صادقی، سخنهازبان،)1386(رانسکی، یوسف-
آت البلدان، حواشی فهارس و تصحیح عبدالحسین ، مر)1370(سلطنه، محمدحسن خاند الااعتم-

و هاشم محدث، دانشگاه تهران، تهران.نوایی
، سیاست و اقتصاد در عصر صفوي، صفی علی شاه، تهران.)1348(باستانی پاریزي، محمدابراهیم-
، داستان نامه، دانشگاه تهران، تهران.)1382(بهمنیار، احمد-
خلیج فارس، سیروس، تهران.، قشم نگینی بر )1384(دژکامی، فاطمه-
امثال و حکم، امیرکبیر، تهران.،)1385(دهخدا، علی اکبر-
هران.ت، از بندر جرون تا بندرعباس، چ دوم، همسایه،)1386(سایبانی، احمد-
شاملو، احمد، کتاب کوچه.-
شیراز.هاي مشهور بندر حمیز و هرمزگان، انتشارات ایالف،المثل، ضرب)1386(قتالی، سیدعبد الجلیل- 
شصت و هفت گویش ایرانـی، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات      نامه ، واژه)1390(صادقکیا،-

تهران.فرهنگی،
تهران.نشر بال کبوتران،بستک و خلیج فارس،،)1384(موحد، جمیل-
بندرعباس.، آواز کمنزیل،)1385(وکیلی، غالم-
هدایت، رضاقلی خان، فرهنگ انجمن آراي ناصري.-
هاي الرستان. المثلرب، ض____-
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