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 انهیوعام یها در اصطالحات کردک اسیمق
 

و  قیدق یها به حد ستمیس نیبوده ا دیجد یو تکنالوژ نسیسا یها شرفتیمدرن، محصول پ یریاندازه گ یها واحد

  .باشد یگذشته هم محال و هم غلط م یها ستمیآن با س سه  یحساس اند که مقا

رده ب را بکار ییها ستمیمسافات س نییو تع ایاش یریاندازه گ یانسانها در هر دوره  از تمدن  که قرار داشته اند، برا 

 .اند که در وقت و زمان آن، هم کار را جرا کرده و هم مورد قبول بوده است

بر   شان یها نیزم نکهیا یداشتند، در پهلو نیزم نیمنطقه  مع کیکه در  یندارانیدر گذشته  نه چندان دور زم چنانچه

مثالً فالن شخص در  دندیفهم یرا م گریکدی نیاندازه  زم زیمقدار آب ن یشده بود، از رو یبند میتقس بیاساس جر

بود که حوض  یطور نیدارد. ا نیشبانه روز آب، زم کیبه اندازه   ایدارد و  نیحوض آب(، زم ۳فالن منطقه )

 .دیگرد یم نییتع نداریزم کیو مقدار آب  نیزم ه  یشد و تا تمام شدن آب از حوض متذکره، سهم یپر از آب م یبزرگ

خود به  نیرا در ب یاندازه ها، اصطالحات خاص حیو توض حیتشر یما، مردم برا ه  انیدر فرهنگ عام ن،یکنار ا در

ه طرف دارند ک یم انیمقدارها  و مسافات را ب انهیعام اریو به زبان بس یسادگ اریبه بس لهیوس نیبرند، و بد یکار م

 .شود یارائه  آمار  و ارقام احساس نم هبرده و ضرورت ب یآن فوراً به هدف پ دنیمقابل با شن

آن هم به  یطنز آلود و برخ یاصطالحات که گاه نیکه استفاده از مینما قینشد تا تحق سریم میبرا نیا نه  یزم متأسفانه

فاده و مورد است جیما را زیکشور عز اتیشده، در چه تعداد از وال انیضرب المثل ب کیدر چوکات  یو حت هیشکل کنا

طالحات اص نیتوانم که ا یادعا کرده م نیقیبه  نرایا یدارد ول مالمورد استع اتیوال یاریمطمئن هستم در بساست، که 

 شماریب یکه هنوز هم با داشتن شعرا یتیبه کثرت رواج دارد، وال یغزن تیدر وال انهیو عام یُکردک یریو اندازه گ

 .در کشور ما را زنده نگهداشته است یادب میعظ راثیم کیاز  یدر هر کنج و کنارش، خاطره و نشانه ا

شت مُ  ثیمنح یگردم ول  انهیاصطالحات عام نیا ه  یکل یچند نسبت نداشتن امکانات، نتوانستم مؤفق به جمع آور هر

، تا شد یبند میمختلف تقس یدر دسته ها ک،یاصطالحات فولکلور نیاز ا ینمونه  خروار و در حد توان حافظه تعداد

 :دمالل خاطر کمتر فراهم گرد نه  یزم ریسختگ خواننده   یبرا

  :مسافت نییتع 

 .تا به فالن شهر )سه روز( راه است نجایاز گفت:یکرد، میدر مورد مسافت صحبت م یها اگر کس میقد در
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 4از 2

 .شدند یاز پشت خر روان م یتنها و گاه یبود که گاه ادهیپ یسه روز بدون شک با پا نیا

  :مساحت 

گفتند: باغ فالن شخص آنقدر کالن است که در  یشد م یم حیتوض ینیو زم یو مساحت باغ یبزرگ اگر

 .شنود ینم یدر آنطرف کس یبزن غیباغ چ نطرفیدر ا ایو  یتانیشناخته نم ،ینیرا بب یآنطرف آن اگر کس

  :یاندازه  بلند 

 افته یم نیکالهت به زم ،یکن لیرا س   شیباال یبلند اس که اگر بخواه یمنار به حد  ایدرخت و  آن

  :غالمغال و شر و شور 

 رسه یو بار اس که آواز خر به خاوندش )صاحبش( نم ریغال مغال و ب یبحد  -

 شکست یم شیپا رفتیبود که اگر مورچه راه م یبار و گدود رویآنقدر ب -

 بود ادیمال کم و تقاضا ز اینان  یعنی)  دیبرگ ده بز نرس -

  :یعقل یندازه  با -

و دو خر را تقس یکودن و ب یبحد -  تانهینم میعقل است که ج 

و عقل ده کله اش ن کیبه اندازه    -  سیج 

 سیالف در جگرش ن -

 کنهیخو خوده عقل دو عالم حساب م ستیمغزش خال -

 ابیزبان داره مثل پ ره  آس -

  :اسیسنجش مق یبرا 

 (یو  بزرگ یکالن فیو توص شیشکمش اس) نمازانو آب در  کیاگر تشنه هم باشه، به اندازه   لیف -

 ما(  گم شد یدندانها ینان آنقدر کم بود که در )چاک -

 گوگرد( یخانه ساخته به اندازه  )قط -

 یلیحو یکف دست وار کی -

 یرفتار داره کبک وار -

 تا صبح خواب نشد( یعنیشب را زنده صبح کرد)  -

 سبک اس یپاُلل )کاه( وار -

 :یفیو ضع یچاق ،یالغر 

 دهیپُند یم شک وار -

 الغر اس یمثل قاف ن  -

 سیچوب گوگرد وار -

 تانه یراه رفته نم یاز الغر -

 هیبرا ینفسش م یریاش بگ ینیاز ب -



  
 

 

 4از ۳

 شهیچپه م یپُف کن -

 دهیباال پر ینیشکم از ب -

 خشک اس یفانوس وار -

 دراز اس یالف وار -

 مانند زعفران زرد اس -

 اس کیبار یچوب ُدهل وار -

 یتنبل 

 رهیمثل مورچه راه م -

 رهیآهسته برو م -

 رهیگ ی( زاغ بودنه میسِر )باال -

 کمرش شکسته -

 اشخاص فیو تعر فیکم شمردن، توص 

 کلنگک قهیخاشه )خوشه( بچه و ا کی -

 به اندازه  سر سوزن اعتبار نداره -

 یکمر داره مثل تار مو -

 خوراک داره مثل گاو -

 تهیم یمثل خوک بو -

 بلست قد داره کی -

 دستها مثل رواش -

 هیبرا ینفسش م یریبگ شینیاز ب -

 مانند ُدم اسپ یمو -

 ماش و برنج شده شیموها -

 دیبته( سف کنوعیسرش مثل ق وغک ) -

 و چپه نشد، وقت شوهر دادنش اس یبالش زد یدختر را که همرا -

 دوچشم داره مثل بادام -

 ارزه یتوت نم کیبه  -

 یلم وارق ینیب -

 مثل مهتاب دیسف یرو -

 ترسه یسر خود م ه  یاز سا -

 هیپا نهیقد داره مثل ز کی -



  
 

 

 4از 4

 پر تپ وتالش است( اریبس یعنیکشه، ) یروغن م گیاز ر -

 ستیاعتبار ن شیسر سوزن باال کی -

 پره یاز زبانش آتش م -

 زهیبال خ زهیر  -

 برق لُچ اس -

 زنهیم شیمثل گژدم ن -

 دزدهیُسرمه ره )را( از چشم م -

 اس نیزم ریقُلبه اش در ز کیو  نیزم یقُلبه اش در رو کی -

 ارهیتشنه پس ات م یاز لب جو -

 دهیرا آفتاب و مهتاب ند شیرو -

 کنهیسر آدمه خشک ک ل م -

 اس اریت یِ مدار -

 

ر کدام، نسبت ساده بودن شان ه لیو تفص حیرسد، توض یبدون شک به صدها م انهینوع اصطالحات عام نیا تعداد

 یریگسپردن آنها جلو یشوند تا اقالً از به فراموش میآن سه یو غنامند یدر معرف زیدوستان ن کاشیپنداشته شد. ا دیزا

آن هم  یهمگان مهم و دلچسپ است و حفظ  و نگهدار یبراما  انه  یبخش فرهنگ عام نیکه ا میدان یهمه م رایشود ز

 والسالم  .ُخرماست و هم ثواب

 


