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خرما در فرهنگ مردم کرمان
عبدالنّبي سالمي
مقدمه
مقاله پيش رو دومين قسمت از مجموعه مقاالت خرما در فرهنگ مردم جنوب ايران است.
اولين قسمت آن با عنوان »خرما در فرهنگ مردم خشت و دلوار« دو مـنطقه از مـناطق
خرماخيز فارس )شهرستان کازرون( و بوشهر ٬در اولين شماره مجله گويششناسي به چاپ
رسيد.
مقاله حاضر بحثي در فرهنگ مردم مناطق مختلف خرماخيز استان کرمان باز ميکند
و خرما را در فرهنگ مردم آن سامان مورد توجه قرار ميدهد.
مناطق گرمسيري استان کرمان )بم ٬جيرفت ٬کهنوج ٬شهداد ٬حاجيآباد ٬نرماشير و
طار م( از ادوار گذشته تا به حال در زمينه کاشت ٬داشت و برداشت خرما سابقه طوالني
ُ
داشتهاند.

اطالعات گردآوريشده در مورد خرما در بم تحقيق ميداني نگارنده بوده ١و اطالعات
اهم اين آثار عبارتاند از:
ديگر مناطق استان از آثار مختلف گردآوري شده استّ .

ـ اسالم نيکنفس دهقاني ٬بررسي گويش جيرفت و کهنوج  ٬مرکز کرمانشناسي١٣٧٧ ٬؛
ـ ابوالقاسم پور حسيني ٬فرهنگ لغات و اصطالحات مردم کـرمان  ٬مـرکز کـرمانشناسي٬

١٣٧٠؛
١ـ(ــبر خود الزم ميدانم که از آقايان محمدي و قنبري ٬گويشوران محترم بم ٬که اطالعات ارزشـمندي دربـاره
خرما در بم در اختيارم نهادند ٬صميمانه قدرداني کنم.
٣٧
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مقاله

ـ د.ل .لويمر ٬فرهنگ مردم کرمان  ٬به کـوشش فـريدون وهـمن ٬بـنياد فـرهنگ ايـران٬
١٣٥٣؛
ـ منوچهر ستوده ٬فرهنگ کرماني  ٬فرهنگ ايرانزمين١٣٣٥ ٬؛
ـ محمود صرافي ٬فرهنگ گويش کرماني  ٬انتشارات سروش١٣٧٥ ٬؛
ـ مهري مؤيد محسني ٬گويش مردم سيرجان  ٬مرکز کرمانشناسي١٣٨١ ٬؛
ـ ناصر بقايي ٬امثال فارسي در گويش کرمان  ٬مرکز کرمانشناسي و شوراي اسالمي شهر
ـکرمان١٣٨١ ٬؛
ـ جواد برومند سعيد ٬واژهنامه گويش بردسير  ٬مرکز کرمانشناسي١٣٧٠ ٬؛
ـ مـريم مـعينالديـن ٬تـحليل مـضامين اجـتماعي ضـربالمـثلهاي رايـج در کـرمان  ٬مـرکز
ـکرمانشناسي.١٣٨١ ٬
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 ١اعتقادات

نخل در بين مردم سرزمينهاي خرماخيز از احترام و قداست خاصي برخوردار است .به
همين دليل آن را تا حدّ انسان معتبر ميدانند و اصطالحاتي که در مورد خـرما بـه کـار
مي برند همان اصطالحاتي است که درباره انسان بر زبان ميرانند .اين تفکر ٬به اعـتبار
ـکالم حضرت عليع است که فرمود:
گل آدم آفريده شده است و در
اي مردم نخل خود را گرامي بداريد ٬چون نخل خرما از زيادي ِ

نزد خداوند درختي گراميتر از خرما نيست.

مردم مناطق مختلف کرمان نيز در مورد نخل و خرما اعتقاداتي دارند که آـگاهي از آنها
خالي از لطف نيست.
ــ مردم بم و بالطبع مردم مناطق ديگر کرمان معتقدند که نخل از نظر ر استقامتي٬
زمان بلوغ و جنسيت )نر و ماده بودن( به انسان شبيه است .بنابراين ٬ديگر خصلتهاي
انسان را بدان نسبت ميدهند.
درخت ما َدر بـهترين ُج ـنگ
ــ مردم معتقدند که ُج نگ ) § jongـ ٬پاجوش( سمت قبله
ِ
براي تکثير است و اـگر ُج نگ رو به قبله نباشد بعد از جـداسـازي و کـاشت يـا خشک
ميشود يا کج رشد ميکند.
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ــ همچنين ٬در مورد ساخت جارو و گرههايي که به برگهاي نخل ميزنند معتقدند
ـکه وقتي برگها را گره ميزنند تا در يک سمت شاخه قرار گيرد ٬اـگر به ازاي گرهها اداي
خير و شر کنند و آخرين جفت گرهها با خير تمام شود ٬آن را شگون ميدانند و جارو را
ـکامل ميکنند و آن را در کارهاي خانه به کار ميگيرند .اما اـگر هر دو گره آخر با شَ ر تمام
شود ٬آن را به اتمام نميرسانند ٬زيرا معتقدند که بدشگون است و در عزاداريها به کار
برده ميشود .حتي اـگر يکي شر و يکي خير باشد ٬خير آن را به فال نيک مـيگيرند و
جارو را کامل ميکنند.
 ٢ضربالمثلها و تشبيهات
آفت يه چارک خُ رمايه

âfat-e ye § cârak xormâ-ye

بسيار پُرخور و شيرينيدوست است.

خرما شيرين و ِد ِل کافر  xormâ širin-o del-e kâfarبه شخص شکمو ميگويند که نميتواند خورد و
خوراـک خود را رعايت کند.
خرماي لَ شت ٬هميشه به گشت  xormâ-ye lašt, hamiše be gaštکنايه از کسي است که هميشه به
ـگشتن و وقتگذراندن است.
خر هميشه »خرماـ گردو« نميرينه

xar hamiše ``xormâ-gerdu'' nemirine

هميشه سود عايد

معاملهـگر نميشود .ممکن است زيان هم ببيند.
ِو ِر خاطر يه اشکم خرما ٬ميره ِو َج ُرم
افرادي اطالق ميشود که براي شکم چه حرصها که نميزنند و چه کارها که نميکنند.

ver-e xâter-e ye eškam xormâ mire ve § ja:rom

دوشاب گلو سوزي نيسته
همچون
ِ
نيست .يا آنقدرها هم تعريفي نيست.

hamc§ un dušâb-e galu suz-i niste

مثل سيسي خوريک

mesl-e sisi xurik

به

معادل آش دهنسوزي

کنايه از آدمي است که مويي مج ّعد و بسيار درـهم دارد.

نگ مُضافتي  mesl-e kong-e mozâftiکنايه از جوان شاداب و فعال است.
مثل کُ ِ
ت خرما  mesl-e § jollat-e xormâکنايه از آدم تنبل است که چون ُج ّلت خرما سنگين و
مثل ُجلّ ِ
بيحرکت است و خيرش به کسي نميرسدُ Ä) .جلت در صنايع دستي(

ـکاشت ٬داشت و برداشت خرما در استان کرمان
ـکاشتُ .ج نگ )پاجوش( که در پاي درختان بالغ رشد ميکُ ند ٬نهال جديدي است که در
نقطه ديگري بهعنوان يک درخت تازه کاشته ميشودُ .ج نگ را بايد تا حدود  ٧سال از
مادر جدا نکرد تا کامًال رشد کند و به اصطالح بنيه پيدا کند .بعد از اين مدت ُج نگ کن
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mantur

)ديلم ٬اهرم( طوري از مادر جدا ميکند که به

مادر و ُج نگ آسيبي نرسد.
بعد از جدا کردن ُج نگ ٬آن را در گودال مورد نظر قرار ميدهند و دورش را با خاـک
خالص ميپوشانند .نخلداران معتقدند که براي رشد نهال خاـک شور از خاـک ُر سـي و
شني مناسبتر است.

پس از کاشت تعدادي نهال که در يک قطار
بهـنام گارت

gârt

qatâr

)رديف( قرار ميدهند ٬باريکهاي

)جوي( ايجاد ميکنند و به آن آب مياندازند و هر  ٤تا  ٥روز يک بار

نخل جوان را آبياري ميکنند .اين نحوه آبياري تا  ٤سال ادامه دارد .بعد زمين را شخم
ميزنند و کرتبندي ميکنند .تقريبًا سه چهار رديف نخل در يک کرت قرار ميدهند .در
جو ترش
اين موقع کرت را علفکاري ميکنند و يا در آن ِ

§ jov-e toroš

ميکارند و هر ساله

در فروردينـماه درو ميکنند .آبياري کرتها را هفتگي انجام ميدهند.
در گذشته آبياري نوبتي بود و تقسيم آب با تشت

tašt

صورت ميگرفت .براي ايـن

منظور جامي را که در کف سوراخي داشت روي سطح آب درون تشت قرار ميدادند٬
آب به مرور از سوراخ وارد جام و در يک زمان معين پُ ر ميشد و در آب فرو ميرفت .اين
زمان را يک واحد آبياري به حساب ميآوردند و اين معادل مقدار آبي بود که از جوي
اصلي به کرت مورد نظر هدايت ميکردند .مثًال کسي که سهم آبش ده تشت بـود ٬در
فاصله زماني  ١٠بار که جام پُ ر ميشد و در آب تشت فرو ميرفت ٬از آب جوي استفاده

و کرتهايش را پُ ر آب ميکرد .فاصله دو آبياري را ِد من

demn

ميگفتند.

آب سهم هر کس و نيز باز و بسته کردن راه آبهاي باغها بر
ـکار زمانبندي و مقدار ِ
عهده ميراب بود.
در گذشته مالکيت زمينها و نخلستانها »ارباب رعيتي« بوده است .در واقع ٬هـمه

چيز جز نيروي کار متعلق به ارباب بود و رعيت بهصورت روزمزد روي زمينهاي اربابي
ـکار ميکرد و در پايان فصل کشاورزي مقداري گندم از مباشر ارباب دريافت ميکرد.
اداره ملک اربابي ٬که معموًال وسيع بود و کالن ٬از عهده يک نفر برنميآمد .بنابراين٬
هر ملک را به  ٦گاوبند تقسيم ميکردند .هر گاوبند را يک مباشر همراه با يک چاروادار و
تعدادي

زيم zeym

)ـکارگر ساده( اداره ميکردند.

داشت .معموًال پس از  ١٢تا  ١٥سال يک نهال به سن بلوغ ميرسد و به ثمر مينشيند.
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بسته به قدرت درخت از اطراف تاج و از ميان شاخههاي آن بين  ٥تا  ١٠خوشه رشـد
ميکند .نخلداران خوشهها را به نسبت زماني که از بو
ـگردهافشاني ميکنند .بدين صورت که چند برتلنگ

bu

)اسپات( خـارج مـيشوند٬
)شاخه خـوشه نـر( را از

barteleng

خوشه جدا ميکنند و در ميان خوشههاي ماده قرار ميدهند و با رشتهاي از برگ نخل
دور آن را ميبندند .در وقت گذاشتن برتلنگ در ميان خوشه با انگشت چند ضربه بـه
برتلنگ ميزنند تا دانههاي گرده روي خوشه ماده بريزد .نگهداري و مراقبت از خوشه
خرما تا مرحله خرماچيني از اهم امور نخلداري است و هرچه در اين امر وقت و دقت
بيشتري صرف شود ٬محصول بيشتري عايد نخلدار ميگردد.
حدود يک ماه بعد از گردهافشاني ٬خوشه به بار مينشيند .در نتيجه ٬حجم خوشه
بسته زياد ميشود .معموًال گره رشتهاي که به دور خوشه بستهاند طـوري است کـه بـا
ازدياد حجم خوشه و فشار آوردن به آن بهراحتي باز ميشود و خوشه آزاد ميگردد .اـگر
ـگره باز نشود نخلدار بايد از درخت باال رود و گره را باز کند .در همين مرحله است که
بايد خوشهها را از ميان شاخههاي نخل بيرون کشيد و آن را به زير تاج نخل رها کرد و با
طنابي از جنس

سيسي sisi

)الياف نخل( ٬انتهاي خوشه را به شاخهاي بست تا در آينده

سنگيني خوشه سبب شکستن آن نشود.
برداشت .تمامي دانههاي خرماي يک خوشه در يک زمان نميرسند ٬بـلکه بـعضي
زودتر و بعضي ديرتر نرم ميشوند و ميرسند .بنابراين ٬خرما را در چند مرحله برداشت
ميکنند .معموًال به فاصله  ٥تا  ٧روز يک بار خرماچين به باالي درخت ميرود و عدهاي
نيز در زير درخت چادر ميگيرند تا خرماچين ٬با تکان دادن شاخههاي خوشه ٬دانههاي
رسيده را به درون چادر بريزد ٢ .تا  ٣بار اين کـار تکـرار مـيشود و دست آخـر بـراي
برداشت دانههاي باقيمانده روي درخت ٬خوشهبُ ري ميکنند .خوشه را ميبُ رند و آن را
ِ
در زنبيلي که به طنابي وصل است به پايين ميفرستند .در اين مرحله چون خوشه را کامل
ميبُ رند تعدادي از دانهها نرسيده است .نخلداران دانههاي نرسيده را در آفـتاب قـرار
ميدهند تا برسد .در گذشته خرماهاي چيده شده را در ُجلّ ت

§ jollat

ميريختند و به بازار

ميبردند ٬اما امروزه خرما را در کارتنهاي کوچک به بازار عرضه ميکنند.
معموًال قبل از برداشت خرما يـا در اوليـن روز بـرداشت ٬جشـني در بـاغ بـرگزار و
ـگوسفندي قرباني ميکنند و ضمن مراسم شکرگزاري ٬به کارگران ناهار ميدهند و يک
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روز را به شادي ميگذرانند .در اين روز بچهها نيز ضمن بازي با کنگرو

kongeru

)دانههاي

ريخته شده در زير درخت( در جنگ و گريز کودکانه به هم ميزنند و شادي ميکنند.

خرما در فرهنگ مردم بَم

 ١مراحل رشد ُخ رما
ـکُشار

مرحله بعد از گردهافشاني .در اين مرحله دانهها به اندازه دانه نخود است .معموًال دو دانه

košâr

روي يک کالهک قرار دارد.
گ رو  kongeruمرحله بعد از کشار .در اين مرحله معموًال از دو دانه مستقر بر يک کالهک يکي ميافتد
ـکُن ِ
و ديگري به اندازه آلبالو رشد ميکند و از سبز روشن به رنگ سبز تيره متمايل ميشود )هَستک در کرمان(.
ـکُ نگ  kongدانه هاي سفت کامًال رشد يافته ٬که از سبزي ٬بسته به نوع خرما ٬به زردي يا قرمزي يا قهوهاي
ـگراييدهاند .در اين مرحله بعضي از انواع خرما شيرين و قابل خوردن است.
سرخال sarxâl

سر خرما شروع به نرم شدن
مرحله بعد از کُنگ .در اين مرحله ِ

ميکند )در کرمان آن را سر

خط  sar xatو سرـختال  sar xatâlميگويند(.

ـکمر رس  kamar rasدر اين مرحله نيمي از دانه نرم و نيم ديگر آن سفت است ) Äـکمربُر در کرمان(.
رطب  rotabخرماي کامًال نرمشده و شيرهدار .اـگر اين نوع خرما در محيطي مناسب نگهداري نشود٬
ترش ميشود ) Äپيش خرما  piš xormâدر کرمان(.
خرما

ميوه کامًال رسيده ٬آفتاب خورده ٬کمشيره .با چنين شرايطي ميتوان تا مدت طوالني آن را

xormâ

نگهداري کرد.

 ٢نام انواع خرما
آلون

نوعي خرماي خشک که به آن قصب الون نيز ميگويند.

âlun

بزماني

bazmâni

نوعي خرماي کوتاه و زردـرنگ .در شهداد و نرماشير نيز بهدست ميآيد .مردم سيرجان

آن را بزموني ميگويند و معتقدند که نهال آن را از بزمان ايرانشهر آوردهاند.
بليس بنداز

belis bendâz

خبيس xabis

نوعي خرما.

نوعي خرما.

خوريک xorik

خرمايي با کنگ قهوهاي و دانهاي کوچکتر از کروت و مضافتي ) Äشمسايي( و ) ـکنگ ٬

در مراحل رشد خرما(.
ربّي
سنگ اشکن sang eškan
rabbi

شاهوني

خرمايي است با کنگ زرد و خرمايي به رنگ کهربايي .در نرماشير نيز بهدست ميآيد.

šâhuni

نوعي خرماي زرد ٬سخت و خشک و درازـاندام.

)شهوني در سيرجان(.

مقاله
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شمسايي šamsâyi

) Äخوريک  ٬شمسا و شمسايه در کرمان(.

عاليشاهي âlišâhi

نوعي خرماي نامرغوب که بيشتر به مصرف خوراـک دام ميرسد.

غرس

 γarsيا قصر qasr

قند اشکني
ـکروت

٤٣

خرماي خشک با دانههاي کشيده و کمرنگ.
خرمايي قد کشيده با کُنگ زرد متمايل به سفيد.

qand eškani

کنگ آن قهوهاي و خشکتر از مضافتي است .به همين دليل براي صادرات بسيار مناسب

karut

است .نوع زرد آن در بم و نوع سياه آن در شهداد و نرماشير بهدست ميآيد.
ـکليته
ُ
ند گ وي gond-e gov-i
ـگُ ِ

نوعي خرما که بيشتر در جيرفت کاشته ميشود.

kalite

ـگوي gavi

نوعي خرماي دانهدرشت و شيرهدار.

خرمايي گرد با کنگ قهوهاي.

لوک luk

خرمايي با کنگ قرمز و خرماي سياهرنگ و دانهدرشت.

مُضافتي  mozâftiخرمايي مرغوب ٬شيرهدار و شکننده که در بم بيشتر از انواع ديگر کاشته ميشود .کنگ
آن قرمز و خود آن سياه است.
هليلهاي halileyi

خرمايي ديررس است و در حدود اوايل زمستان ميرسد .کُنگ آن زرد است و جزو

خوشمزهترين خرماهاي منطقه است.

 ٣خرما و خور اـکيهاي آن
پرکو

دانههاي نامرغوب خرما را نصف ميکنند و هستهاش را بيرون ميآورند و بعد از قرار دادن

parku

آنها در آفتاب ٬خرماي نرمشده را مصرف ميکنند.
چگمال  § cagmâlنوعي شيريني است که از خرما و روغن تهيه ميشود .خرما را در روغن سرخ ميکنند و
آن را چنگ ميزنند تا به صورت خمير درآيد ) Äچيمال  § cimâlدر سيرجان(.
چنگمال

§ cangmâl

غذايي متشکل از آرد بوداده ٬خرما و روغن .هر سه را مخلوط ميکنند و چنگ

ميزنند تا خمير شود .نام ديگر آن خرماچنگ  xormâc§ angو تابريز  tâbrizاست.
حلوا کشو

halvâ kešu

نوعي حلوا که از شيره خرما و دانههاي معطر باديان تهيه ميشود .وجه تسميه

اين حلوا کشدار بودن آن است.
حلوا

کنجيد halvâ konj§ id

حلوا کِ نَف

halvâ kenaf

حلوا نخود

نوعي حلوا که از شيره خرما و کنجد تهيه ميشود.
نوعي حلوا که از شيره خرما و شاهدانه تهيه ميشود.

halvâ noxod

خرما بريزو

نوعي حلوا که از شيره خرما و نخودچي تهيه ميشود.

xormâ berizu

غذايي که ماده اصلي آن خرماست .اين اصطالح بيشتر در کرمان کاربرد

دارد.
دوشاب
ظرفي

dušâb

zarfi

شيره خرما.
خرماي آفتابخورده را در ظرفي ميريزند و مقداري باديان و کنجد روي آن ميپاشند باز

ـگويششناسي ٢/ ١

٤٤

خرما در فرهنگ مردم کرمان
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اليهاي ديگر خرما ميريزند و باز مقداري باديان و کنجد به آن اضافه ميکنند و به همين صورت اليه اليه
خرما و کنجد و باديان ميريزند تا ظرف ُپر شود .بعد آن را فشار ميدهند تا کامًال فشرده شود .سپس آن را

تا زمستان به حال خود ميگذارند و مصرف ميکنند.
ضفتي zafti

) Äظرفي(.

عرق کريشکو

araq-e keriškô

عرقي که از اسپات نخل نر ميگيرند .اين ماده بسيار معطر و خوشطعم

است و از نظر طبي خاصيت دارد.

 ٤آفتهاي خرما

شيرو  širuتوده دوده مانند بدبويي که دور هسته خرما به وجود ميآيد و موجب فساد در خرما ميگردد.
عالمت ظاهري آن لکههايي است که روي دانه خرما ديده ميشود.

ـکراشک

سوسکي است که بين آخرين رديف الياف نخل و درزير تاج آن النه ميکند .نوزادان اين

kerâšk

سوسک همزمان با رشد خوشه خرما در بهار از تخم بيرون ميآيند و پاي خوشه را ميجوند .صداي
جويدن آنها به قدري زياد است که به گوش رهگذران نيز ميرسد.

 ٥اجزاي درخت نخل
برتلنگ

شاخهاي از جنس شاخههاي خوشه که خارج از کريشکو ) koris§koªاسپات( رشد

barteleng

ميکند.
برنگي

berengi

بُن
پنيرو paniru

پايه ستبر خوشه خرما.

نخل bon-e naxl

بو

مغز نورسته خوشه خرما.

 .١اسپات خوشه خرما .٢ ٬نخل نر.

bu

پيش piš

تالنگ

ريشه نخل.

شاخه برگدار نخل )بلگه پيش § balge pisدر کرمان(.

tâleng

يک شاخه از خوشه خرما.

ُج نگ  § jongپاجوش درخت نخل ) Äپسيل  pesilدر کرمان(.
جنگ

بغلي § jong-ba γali

جوانهاي که در قسمت پايين تنه خرما و از ميان الياف آن رشد ميکند .اين

جوانه غير از پاجوش است .معموًال آن را مي ُبرند و براي سوخت به مصرف ميرسانند ٬ا ّما اـگر رشد آن
مناسب باشد ٬آن را جدا کرده ٬در جايي ديگر ميکارند.

جنگلي  § jangaliنخل خودرو.
خرما ُج ّلتي  xormâ § jollat-iخرمايي که در ُجلّت به بازار عرضه کنند )ُ Äجلّت(.

خوشه برنگي

xuše berengi

شاخه خوشه که عاري از دانه خرما باشد.

مقاله
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٤٥

هسته خرما )هستک در کرمان(.

dendel

زُ نگ zong

محل اتصال ُج نگ به درخت مادر )ُ Äجنگ( و ) Äقوز(.

سيخ مُ ک  six mokخارهايي که در بيخ شاخه نخل قرار دارد .در طبيعت نخل اين خارها ٬در واقع ٬عضو
دفاعي بهشمار ميآيد.
سيسي sisi

قود

qud

قوز

quz

الياف تنه نخل که در ُبن شاخهها بهصورت بسيار درهم قرار دارد ) Äليف در کرمان(.

تاج نخل ٬سر درخت نخل ) Äکود  kudيا قوس  qusدر شهداد(.
) Äزنگ(

ـکپشکي

kapeški

ـکتاسکي

ketâski

بيخ ستبر شاخه نخل ) Äتاسک در کرمان(.

ـکريشکو

koriškô

پوسته اسپات نخل نر که چون برسد شکاف برميدارد و خوشه از آن خارج ميشود

قسمت انتهاي شاخه که بعد از بريدن آن ٬روي تنه ميماند.

) Äبو () ٬ـکاشکيلو در شهداد(.
ـکُل kol

ـکلو

مغز سفيد قسمت مياني تاج نخل که به دليل طعم شيرين آن ٬مصرف خوراـکي دارد.
کالهک دانه خرما.

kolô

ـکليسک kelisk

لُ ت

شاخه بدون برگ نخل .از اين شاخهها براي پوشاندن ديواره کپر و سقف کومه استفاده ميشود.

lot

مُ ک

درختي که در اثر کمآبي ضعيف و شاخ و برگ آن پژمرده باشد.

mok

درخت نخل.

 ٦نخل و صنايع دستي در بم
بابيزن

bâbizan

بادبزن.

بندلي

bandali

نوعي طناب بافته شده از سيسي ) Äسيسي(.

پتن

patan

پروند

رشتههاي سيسي که براي تهيه طناب استفاده ميشود.

parvand

جارو
ُج ّل ت § jollat
§ jâru

وسيله باال رفتن از درخت خرما.

نوعي جارو که از پيش نخل )قسمتي از شاخه و برگ متصل به آن( ساخته ميشود.
ظرف حصيري بزرگ و کيسهمانند که از برگ نخل بافته ميشود .گنجايش اين ظرف تا ٧٠

ـکيلوگرم خرماي فشرده است.
چي ُل ک  § cilokطنابي نازک بافته شده از سيسي نخل .از اين طناب بيشتر براي بستن خوشه خرما استفاده
ميشود.
حصير

hasir

رسپون

سيسي respun sisi

حصير بافته شده از الياف نخل .از اين حصير بهعنوان زيرانداز استفاده ميشود.
طنابي بافته شده از الياف نخل .اين طناب معموًال ظخيم است و مقنّيان براي

رفتن به داخل چاه و لنجداران در لنج از آن استفاده ميکنند )رسموس سيس  resmus sisدر کرمان(.
سفتو

saftu

سبدي است مخصوص خواباندن مرغ بر روي تخم ) Äسفت در کرمان(.
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ـکتوک  .١ kotukبافتهاي از شاخ و برگ نخل براي پوشش سقف سايهبانها و کلبهها .٢ ٬اتاقک کوچکتر
از کوار که با شاخههاي نخل محصور ميشود ) Äکَوار(.
ـکوار

سايهباني که از شاخههاي نخل ساخته ميشود.

kavâr

نِي
ميگذرانند.

طناب نازکي که از سيسي بافته ميشود و براي مهار کردن گاو نر ٬آن را از پرده بيني حيوان

ney

 ٧واژههاي جانبي خرما
بادريز

خرمايي که بر اثر وزش باد ميريزد ) Äپاريز(.

bâdriz

بادريز َجم کن  bâdriz § ja:m konفردي که ٬به دنبال خرماچينها ٬خرماهاي ريختهشده درزير درخت را
جمع ميکند .اين وظيفه اغلب به عهده نوجوانان و جوانان خانواده است.
دندل
بي ِ
پاريز

خرماي بدون هسته ) Äچيل ؛ چيلو  § ciluدر کرمان؛ اَـلون  alunدر شهداد(.

bi dendel

) Äبادريز(.

pâriz

ترش پيت

خرماي نامرغوب )از هر نوع( که خوراـک دام ميشود .اين خرما براي دام از ارزش

toroš pit

غذايي زيادي برخوردار است.
تهخوشهاي ta:xuše-yi

مقدار خرمايي که بعد از مراحل خرماچيني ٬روي خوشه ميماند.

ُج نگ کن  § jong kanفردي که با مهارت ُج نگ )پاجوش( را از درخت مادر جدا ميکند.
جو تُرش

§ jô toroš

چاروادار

نوعي ُجو که در کرتهاي نخلستان کاشته ميشود.

§ cârvâdâr

فردي که داراي چارپاست و در امور نخلستان وظيفه جابهجايي محصول را دارد.

چيل § cil

نوعي خرماي بدون هسته که در اثر گردهافشاني نادرست ريز ميماند ودير ميرسد ) Äبي ِد ِندل (.

چيلُ کباف

§ cilok bâf

خرماپزون

xormâ pazun

خوشهبُ ري

ِد من

xuše bori

demn

ندلو
ِد ِ

سهـکوفه

فصل رسيدن خرما ٬فصل برداشت خرما.

مرحله آخر خرماچيني که توأم با بريدن خوشه است ) Äبرداشت خرما(.

فاصله دو نوبت آبياري هفت روزه.

dendelu

زيم zeym

بافنده طناب از جنس سيسي.

کنايه از آلت رجوليت بچه.

کارگر ساده روزمزد در دوره ارباب رعيتي.

sekufe

سهدانه خرما که داراي يک کالهک باشند و بر يک پايه رشد کنند .اين مورد در خرماي

چيل صادق است ) Äچيل(.
علفکاري

alaf kâri

قطار درخت
ـکده

kade

مياندازند.

کاشت علف در کرتهاي نخلستان.

qatâr-e deraxt

يک رديف درخت خرما.

جدا کردن خرماي نامرغوب از مرغوب که يا به مصرف خوراـک دام ميرسد يا آن را سرکه

مقاله
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محل گرفتن شيره خرما ) Äگاش(.

ـگاش gâš

ـگاوبند
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محل مخصوص شيرهـکشي خرما ) Äکريچ(.
يک قسمت از شش قسمت مِ لک اربابي در نخلستان.

gâvband

ـگرازيدن
ـ ُگ ُم رز gomorz

هرس کردن درخت نخل ) Äرازش در کرمان(.

gerâzidan

شکرک روي دانه خرما )ـگُ ُمرسه  gomorseدر کرمان؛ گورسه  geverseدر

 gomošteدر بردسير؛ ُرس کردن  ros kerdanدر کرمان(.

لُ ک lok

يک مُ شت خرما.

لَلِه lale

ظرف  ٥٠٠تا  ٨٠٠گرمي خرما از جنس کارتُن.

مادري

mâdari

باش ر
ُم ِ

mobâšer

مُ چوخرما
نفر

ظرف مخصوص خرما که از لله بزرگتر است.
نماينده ارباب در امور نخلستان )در دوره ارباب رعيتي(.

moc§ u xormâ

يک مُ شت خرماي فشرده شده.

واحد شمارش درخت خرما.

nafar

خرما در فرهنگ مردم جيرفت و کهنوج

 ١نام انواع خرما
آلمهتري

آليجت
برني

âlmehtari

âlij§ at

barni

پيمج § pimajيا پمچ

§pemc

خاروگ xârôg
خاسويي xâsuyi
خنيزي xanizi
خوشکُ نگ xoškong

شاهني

šâhoni

شکري

šakar-i

فرز

farz

ـکُ ربني

korboni

ـکالهوک
ـکليته

٤٧

kolâhuk

kolite

ـگوارديال gôardiyâl

مردا سنگ

mordâ sang

شهداد؛ گمشته

ـگويششناسي ٢/ ١

٤٨

خرما در فرهنگ مردم کرمان

مضافتي
نگار
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mozâfti

negâr

هليلي halili

 ٢خرما و خور اـکيهاي آن
مَدَ ري

نوعي حلوا که با کره و آرد و خرما تهيه ميشود.

madari

 ٣آفتهاي خرما
تال

نوعي حشره که خوشه و شاخههاي خرما را ميجود ) Äکراشک در بم(.

tâl

 ٤اجزاي خرما و درخت خرما
استک

estak

پريزگ

perizg

پلنگ

هسته خرما )ِ Äد ِندل در بم(.
خوشه عاري از دانه خرما ) Äخوشه برنگي در بم(.

palang

پيش piš

شاخههاي برگدار خرما.

تگ

tag

تُهم

tohm

شاخه درخت خرما.
نهال نخل )ُ Äجنگ در بم(.

تيلنگ tileng

خاروگ

شاخههاي خوشه خرما ) Äتالِنگ در بم(.

xârug

خُ ُر وگ xorôg

دارک

dârak

سيس sis

درخت خرماي خودرو ) Äجنگلي در بم(.
) Äخاروگ(.
تنه نخل بدون تاج.

الياف دور تنه درخت خرما ) Äسيسي در بم(.

فسيل fasil

درخت نخل.

ـکچلي kac§ ali

ـکُ نِغ

کالهک دانه خرما ) Äکُلُو در بم(.

جوانههايي که در قسمت پايين تنه درخت خرما سبز ميشوند ) ُجنگ بغلي در بم(.
جوانه نورسته خوشه خرما که به پنير ميماند و خوردني است ) Äپنيرو در بم(.

kone γ

ـگراهِ نک
ُل ت  lotشاخه بدون برگ نخل.
gerâhenk

ُمغ

moγ

مُ گ

mog

مُ َه ک

جوانترين شاخه نخل که از وسط تاج ميرويد.

درخت خرما.
) Äمُغ(.

mohak

ريشه درخت خرما.

مقاله
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 ٥نخل و صنايع دستي در جيرفت و کهنوج
باديزن

bâdizan

بادبزن ) Äبابيزن در بم(.

بندوک

bandôk

ريسماني از جنس سيس )الياف( نخل.

پا َد ُروک

pâdarôk

نوعي طناب بافته شده از الياف خرما و موي ُدم گاو .از اين طناب براي بستن دام در

يک جا استفاده ميشود.

پرند

parand

پري

pari

وسيله باال رفتن از درخت نخل ) Äپروند در بم(.
سبد حصيري بافته شده از برگ نخل که براي نگهداري خرما بهـکار ميرود .اين ظرف داراي

درپوشي بهنام َسرتک  sartakاست.
تولک

سبد گرد بافته شده از برگ نخل .نوع بزرگ آن را کلندار  kalandârگويند ) Äکلندار(.

tulak

جا ُمش  § jâmošجارو از جنس شاخههاي بدون دانه خوشه خرما.
جتي  § jatiنوعي حصير بافته شده از برگ نخل ) Äهميرگ(.
چيلُ ک  § cilokريسماني از الياف خرما.
زير dare zir

َد ِر
سواس sovâs
ِس ِوند

نوعي کفش تهيه شده از الياف نخل.
بافتهاي از برگ نخل براي پوشش سقف خانه ) Äکنتوک(.

sevend

ـکاوار
ـک ِت ل

ظرف بافته شده از سيس )الياف( نخل که در آن خرما نگهداري ميشود.

خانه تابستاني ساخته شده از چوب و شاخههاي نخل.

kâvâr

katel

سبد بافته شده از سيس نخل .اندازه بزرگ آن را َپري  pariگويند.

ـکتوک

kotuk

کومه ساخته شده از شاخ و برگ نخل.

ـکروک

koruk

سبدي از برگ نخل براي تخمگذاري مرغهاي خانگي )َ Äسفتو در بم(.

ـکلندار

kalandâr

نوعي سبد بزرگ بافته شده از برگ نخل ٬کوچک آن را تولک  tulakگويند.

ـکنتوک  kantukکلبه روستايي که پوشش آن از ِس ِوند  sevendاست ) Äسوند(.
ـکُوگ  kôgسبدي لبهدار که با طنابهاي ضربدري بدان استحکام ميبخشند.
ـکوند

kund

حصيري بافته شده از الياف نخل )سيس( براي پوشش بدن چارپايان در زمستان.

ـگيشنگ gišeng

ماهوري
مهر

نوعي طناب ضخيم از جنس سيس )الياف( نخل.

mâhuri

mahr

نوعي خانه چوبي از شاخههاي نخل و گز.

 .١شاخه نخل .٢ ٬حصيري که براي گرفتن شيره خرما روي گودالي پهن ميکنند و خرما را

روي آن ميريزند .شيره از حصير عبور کرده ٬در ظرف زير آن ميريزد.
هميرگ
هندا

hamireg

handâ

ميشود.

نوعي حصير از الياف نخل .از اين حصير بهعنوان زيرانداز استفاده ميشود )َ Äجتي(.

زنبيل بافته شده از برگ نخل .از آن براي پايين آوردن خوشههاي خرما از درخت استفاده

ـگويششناسي ٢/ ١
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خرما در فرهنگ مردم کرمان
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 ٦واژههاي جانبي نخل و نخلداري
ايوار دادن

بَ نِ شک

گردهافشاني کردن نخل ماده.

ivâr dâdan

شاخههاي خشک شده و بيبرگ خرما که در ساخت کُتوک  kotukبه کار

banešk

ميرود )Ä

ـکتوک(
پچک

pec§ ak

پن خرمايي
ترشک
تلک

pan-xormâyi

يک نيمه از برش طولي تنه خشک شده درخت نخل.
شاخههاي پوسيده درخت نخل.

tôtuk

شاخههاي خشک شده روي درخت.

§ ceper

چيل بودن

§ cil budan

خُ مين xomin

خراب شدن خرمايي که بارور نشده باشد.

فصل برداشت خرما ) Äخرماپزون در بم(.

َس لينک salink

ـکال کردن

انبار خرما.

خرماي کال ترش شده.

taršak

talk

توتوک
چپر

خرماي نرسيده که از وسط نصف کنند و براي نرم شدن در آفتاب قرار دهند.

خرماي نارس خشک شده.
نصف کردن برگهاي درخت خرما از طول.

kâl kerdan

ـگراس دادن

garâs dâdan

بريدن و پاـک کردن شاخههاي خشک نخل از برگ.

ـکُم  komعمل نصف کردن تنه درخت نخل از طول .داخل هر نيمه را خالي ميکنند و بهعنوان کانال براي
عبور آب بهـکار ميبرند ) Äتلک(.
ـکُنت

kont

تنه افتاده درخت نخل.

ـکُ نگ

kong

خرماي نرسيده ٬قبل از نرم شدن.

ـکوشک
ـگرک

مغز سفيد پنيرـمانند وسط تاج نخل .در قديم آن را ميخوردند ) Äکُل در بم(.

kušk

پوششي که با شاخ و برگ نخل به دور نهال ايجاد ميکنند تا نهال از گزند باد و باران و

garok

صدمات جانوران در امان باشد.
لچارک
لُ ک lok
مشتا

loc
§ ârok

مقدار خرماي له و مچاله شده.

يک ُم شت خرما.

moštâ

محل گردآوردن خرماهاي چيده شده.

هندا کش handâ kaš

يارتنگي

yârtengi

کسي که خرماهاي چيده شده را با َه ندا به ُم شتا ببرد )ُ Äمشتا و هندا(

خرماي نرم شده که پاي درخت ريخته باشد.

خرما در فرهنگ ديگر نقاط استان کرمان

ـ ١نام انواع خرما
پيارم
ُ

piyârom

نوعي خرماي زرد و شفاف در حاجيآباد سيرجان )خرما پيارون(.

مقاله

توچين tuc§ in

خرماي خشک مرغوب.

رطب دوباره

عزيز rotab dobâre aziz

ـگويششناسي ٢/ ١
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رطبي که در سال بعد ٬از خوشههاي گردهافشاني نشده نخل

بزماني يا عبداللهي بهدست ميآيد .اين اصطالح خاص شهداد است.
زردون

نوعي خرما که در طارم به دست ميآيد.

zardun

شيرگي širgi

نوعي خرما که از نخل پُرکو  porkuبهدست ميآيد.

عاليشاهي âlišâhi

عبداللهي
قصب

خرماي خشک ) Äزاهدي(.

qasb

qasb-e karbalâyi

goruk

ميزو mizô

همبر

نوعي خرما.

نوعي خرما.
نوعي خرما.

nây band

نوعي خرماي ريز که در پلو کنند.

noqlu

نوشتني

نوعي خرماي خشک که گويا نهال آن را از کربال آوردهاند.

نوعي خرما.

موسايي musâyi

نقلو

نوعي خرماي خشک که گويا نهال آن را از بندرعباس آوردهاند.

qasb-e bandi

قصب کرباليي

ناي بند

نوعي خرماي زردـرنگ که در »چهار فرسخ« بهدست ميآيد.

abdollâhi

قصببندي
ـگروک

نوعي خرماي نامرغوب که اغلب خوراـک دام ميشود.

neveštani

نوعي خرماي خشک که پوستي چروکيده دارد و گويي روي آن نوشته شده است.

خرماي خشک زاهدي.

hamber

 ٢خرما و خور اـکيهاي آن
تابريز

tâbriz

چنگمال ارده
چيمال § cimâl

حلوا ارده

§ cangmâl arde

خرماست

نوعي چنگمال که در آن به جاي روغن از ارده استفاده ميشود.

) Äچنگمال در بم( در زرند هم مصطلح است.
نوعي حلوا از شيره خرما و ارده.

halvâ arde

خرما چنگ
رنگينک

نوعي غذا که از روغن و خرما درست کنند ) Äچنگمال در بم(.

xormâ § cang

xormâst

ranginak

نوعي چنگمال.

خرما و ماست.
نوعي غذا متشکل از خرما و روغن و آرد .براي تهيه آن هسته خرما را بيرون

ميآورند و بهجاي آن مغز گردو قرار ميدهند و در بشقابي ميچينند .سپس آرد بوداده را که در روغن
بهصورت خمير نرم درآمده روي خرماها ميريزند و صاف ميکنند.
ـکُلمبه  kolombeشيريني مخصوص کرمان .مواد آن آرد ٬روغن ٬گردو ٬خرما و ادويه معطر از قبيل جوز و
قرنفل است .ابتدا اليهاي از خمير پهن ميکنند .مواد گردو و خرما و ادويه را ٬که قبًال مخلوط شده ٬روي
آن ميريزند و رويه ديگري از خمير روي آن پهن ميکنند و آن را قالب ميزنند و بعد به تنور ميبرند تا

ـگويششناسي ٢/ ١
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خرما در فرهنگ مردم کرمان
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پخته شود .کلمپه  kolompeهم تلفظ ميشود.
ـکماچ ِسن

کماجي است که با آرد ِسن )آرد جوانه گندم( و خرما درست ميشود و به آن

komâc§ sen

ادويه معطر نيز اضافه ميکنند.

مُ چو

غذايي است متشکل از نان خردشده و روغن داغ و خرما .مخلوط را چنگ ميزنند تا

moc§ u

بهصورت ُم شته کباب درآيد.

 ٣نخل و صنايع دستي
بغلي baγali

شيشه بيضيشکلي که به دور آن پوششي از الياف نخل قرار ميدهند تا از صدمه در امان

باشد.
تنگ

وسيلهاي متشکل از چوبهاي ضربدري که براي گرفتن شيره خرما بهـکار ميرود .در گذشته

tang

فشار تنگ شيره خرما از جوال بيرون
خرما را در جوال ميريختند و آن را ميان دو تنگ قرار ميدادند و با
ِ
ميزد و درون ظرفي که زير آن قرار داشت ميريخت.

سيسو sisu

مِ نال

ريسماني بافته شده از سيس نخل .از اين طناب در َچرخو )چرخ نخريسي( استفاده ميشود.
طنابي که از سيس بافته ميشود.

menâl

 ٤واژههاي جانبي خرما
بيدندلو

نوعي خرماي ريز بيهسته.

bi dendelu

جاز ِنگي  § jâznegiنخل رازش ) râzešهرس( نيافته.
چنگولک

§ cangulak

کسي که خرما را زير و رو ميکند.

آمدن لکههايي که قبل از رسيدن خرما روي آن ظاهر ميشود و نوعي
خال انداختن  xâl andâxtanپديد ِ
آفت است.

خرماي سرـبلند
خرما کرمو

xormâ-ye sar boland

xormâ kermu

خرماي گوسفندي
ِخ َل ت خرما xelat xormâ

خرمايي با قامت بلند.

خرماي کِرمزده.

xormâ-ye gusfandi

خرماي نامرغوب که اغلب خوراـک دام ميشود.

تفاله خرمايي که شيره آن را گرفته باشند.

دست چسبو
ِد َق ل  deqalخرماي نامرغوب که در اثر گردهافشاني نامناسب رشد کافي نکرده باشد.
dast § casbu

ُد نبَ ل

دندل

رازش

donbal

زن خرماچين که به دنبال خرماچينها خرماهاي ريخته شده را جمع ميکند.

بازي dendel bâzi
râzeš

کسي که دستش به شيره خرما آغشته باشد.

َهرس.

نوعي بازي با هسته خرما.
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ريشنگي rišengi

شيرينو
ـکُ نگ

kelušk

kong

ـکنگلو

خوشههاي خرما که افشان و پراـکنده باشد.
شيرهاي که از زير دانههاي خرما ميگيرند.

širinu

ـکلوشک

ـگويششناسي ٢/ ١
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نخلي که از بيآبي شاخههاي آن پژمرده و رو به خشکي باشد.

خرماي رسيده ٬امّا نرم نشده.

kongelu

خرماي ريز نرسيده و وازده.

نازار

nâzâr

نخل رازش نشده و خشکار گرفته ) Äرازش(.

نوزار

nôzâr

نخلي که به تازگي رازش )رازيده( شده باشد.
©

