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واژهها و اصطالحات مربوط به انار در گويش کلهري
ناصر ملکي )دانشگاه رازي کرمانشاه(
داريوش يارمرادي )دانشجوي کارشناسي ارشد(
ـگيالنغرب از توابع استان کرمانشاه است و در جـنوب غـربي آن قـرار دارد .در جـهت
شمالي آن و در حدّ فاصل بين گيالنغرب و سرپل ذهاب منطقهاي به نام گلين واقع شده
ـکه سخنوران آن به گويش کلهري از زبان کردي تکلم ميکنند.
منطقه گلين در کنار رودخانه کُفراور قـرار گـرفته کـه از شـانههاي سـربهفلککشيده
ـکوههاي قالجه سرچشمه ميگيرد .اين رود پرآب و پيچدرپيچ نياز کشـاورزي مـنطقه را
در ه واقع شدهاند و کوههاي بلند ديوارههايي
تأمين ميکند .روستاهاي منطقه در آغوش ّ
مستحکم در دو طرف برافر اشتهاند .طبيعت اين منطقه چشمانداز بکر و مـعصومانهاي

دارد و اغلب مردم اوقات فراغت خود را در آغوش سرسبز آن سـپري مـيکنند .وجـه
تسميه گلين نيز به دليل همين سرسبزي و خرم بودن آن است.١
ـگلين با داشتن جمعيتي بالغ بـر  ٢٨٠٠نـفر ٬از چـند روسـتاي کـوچک بـه نـامهاي
ســرباغگلين ٬نـجارگلين ٬چـمنگلين ٬شـاهمراديگـلين و انـجاورود گـلين ٬بـه صـورت
بههمپيوسته تشکيل شده است.
معيشت اصلي مردم اين روستاها باغداري است و با توجه به سليقه ممتدشان در اين
پيشه تظاهرات و جلوههاي بارز آن در آداب و رسوم ٬زبان و خلقيات اين مردم منعکس
١ـ( ـسيماي شهرستان گيالنغرب  ٬انتشارات منابع طبيعي ٬گيالنغرب .١٣٧٨
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شده است .اينان کوچ کنندگاني بودهاند که به ايـن روسـتاها کـوچيده و در ايـن مـنطقه
تـحول و دگـرگونيهاي سـياسي٬
ـکوهستاني سرسبز مسکن گزيدهاند .هرچند به ع ّلت
ّ

اقتصادي و اجتماعي تعدادي از آنها به مناطقي ديگر در کردستان مهاجرت کردهاند ٬اين
سبب نشده است که از حرفه اصلي خود يعني باغداري ٬بهخصوص کاشت و پرورش
انار ٬دست بردارند .انار از محصوالت اصـلي ايـن مـنطقه مـحسوب مـيشود و مـيزان
برداشت ساالنه آن حدود  ٥٠٠٠کيلوگرم در هکتار است.٢
هدف از نگارش اين مقاله گردآوري و طبقهبندي برخـي از واژههـا و اصـطالحاتي
است که در اين گونه از گويش کلهري بر انواع انار ٬بخشهاي مختلف انار ٬درخت انار و
محصوالتي که از انار به دست ميآيد داللت ميکند.
 .١انار ٬بخشهاي انار و مراحل رشد آن
ئِ نار  enaª rانار

تَه ٌر ¦ tarاناري که بعد از چيدن تمام انارها هنوز بر درخت مانده باشد و ٬در اثر باران ٬شيرين و پوست آن
ـکلفت شود.
تِرش ») terانار( ترش

کو ٌل § tekwelپوست خارجي انار که مدت زماني از جدا شدن دانهها از آن گذشته باشد.
تِ ِ
تووک  tu:kپوست خارجي انار
دانوکهو  da¦ nükawانار شيريني که دانه آن پرآب و شيرين است.
ِد ٌ ِرـگ  de:regتيغ انار
َدنِ گ  danegدانه انار
دهم تَ رهـکيايي  dam tarakyaª e:اناري که از فرط رسيدن دهانه )پوست( آن ترکيده باشد.

ٌ

ده
سيد  dane:base:dزمان به وجود آمدن دانه.
ني به ٌ
ٌ
ِر شکه  re»kaاناري که دانه آن نارس و سفيد و کوچک است.
ِر وهي َله  reweâlaانار ترش کوچک سبز با پوست محکم و سفت که ديگر قابل رسيدن نيست.
سورهيله  süareâlaاناري صورتيرنگ که ممکن است شيرين يا ترش باشد.

وزگ  sawzegانار سبز و نارس
َس ِ
§
ِس وهيلي ئهوه ٌل  seweâle awalاناري که از  ١٧شهريور به بعد کمي قرمز ميشود.

ٌ

ِس وهيلي دوم  seweâle du« emاناري که از  ١٧مهر به بعد قرمزتر ميشود.

ٌ

٢ـ( ـ آمارنامه استان کرمانشاه  ٬انتشارات سازمان مديريت و برنامهريزي استان کرمانشاه ٬کرمانشاه .١٣٧٩
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ِس وهيلي ِس ِيم  seweâle see:mاناري که از  ١٧آبان به بعد بهـکلي ميرسد و قابل خوردن است.

ٌ

ٌ

کول § sawzae gar kwelانار بزرگ گردنکوتاه و تقريبًا شيرين
سهوزه ٌي گهر ِ
سيه  si:yaانار سياهي که پوست يا دانه آن باعث ازبينرفتن تب شود.

شيرين ) »i:re:nانار( شيرين
ٌ
صهدي  sadi:اناري که نسبت به ساير انارها بزرگتر است.
قومچه  qomt»aغنچه
قومي /گهرهباريک  qomi:يا  garabaª ri:kاناري که گردن آن باريک باشد.
ـکارواني  kârwâni:انار سالم ٬با اندازه متوسط ٬که قابل بردن به کاروان براي فروختن باشد.
ـکوو  ku:مقداري انار که بر روي هم انباشته شده باشند.
شي ر  kal§a»e:rهرکدام از قسمتهاي داخلي انار که تعدادي دانه دور آن جمع شده است.
ـکهلٌ ه ٌ
ـگو ٌل هه ٌل
پيچايه  gwel§ hal§pi:t»âe:aزماني که غنچه به گل تبديل ميشود.
ِ
ٌ
ـگو ٌل §ُ gwelگل
ِ

ـگَهر  garقسمت پايينتر از غنچه که در هنگام رسيدن انار معمو ًال باريک است.
نياي ) ganyaªe:انار( گنديده
ـگه ٌ

الرهشه  lâr¦ a»aاناري که آفتاب مقداري از پوست آن را قهوهاي کرده باشد.
ٌ

مالهو کووه  mâl§aw ku:aزماني که انارها کامالً ميرسند و مردم براي گريز از باران و سرما سياهچادر برپا
ٌ
ميکنند.

ِم ْرت  mertپوستهاي نازک داخل انار
مهريسي mari:si:
شيرين بزرگ سبزرنگ با دانه سفيد که مرغوبترين نوع انار است.
انار
ِ
ِ

نج گ  mari:si: be:t»endÚegانار شيرين بزرگ که دانه آن کوچک و تقريبًا نرم است.
مهريسي ٌبي ِچ ِ
مهزهخوهش » mazaxwaانار داراي مزه خوش

نه ٌرهسي  nar¦ asi:نارس

وه پهتهو بو « wa pataw buاناري که مقداري از شاخه همراه آن بريده شده باشد.
هورده  hürdaانار ريز

 .٢درخت انار و بخشهاي آن

ِب ن ِْجگه ٌريشهـکهن  bendÚe:ge: ri:»akanجوانه درخت انار که بدون قلمه زدن و به طور طبيعي سبز شده
باشد.
بهن /پهت  pat / banقسمتي از شاخه انار که هنگام چيدن با انار بريده شود.
تول  tülهرکدام از شاخههاي صاف و راست و باريک انار را ميگويند.

مايه  tüle maª e:aشاخه تيغدار و قهوهاي رنگ انار که غير قابل استفاده است.
توله ٌ
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داره ئنار  dâre enârدرخت انار
قهلٌهم  qal§amشاخه بريده شده از درخت انار که هنوز جوان است.

قهلٌهم بِ ر  qal§am berشاخهاي از درخت انار که براي قلمه زدن بريده ميشود.
ـگَهرد  gardگرد انار که باعث توليد مثل ميشود.
لِق  leqشاخهاي که قسمتي از آن بريده شده باشد و براي پا گذاشتن بر روي آن يا آويزان کردن سبد انار به
آن استفاده شود.
ناوگَهر  nâwgarقسمت  Vمانند که دو شاخه از آن منشعب شده باشد.
هه ِژ ٌل َ /سه ِرپَهل § sarepal / haÚelشاخههاي انتهايي درخت انار که معمو ًال باريک هستند و براي حصار
دور باغ استفاده ميشوند.

 .٣وسايل ساختهشده از درخت انار
تول

شاخههاي صاف و باريک و راست که براي گذاشتن در زير خيار ٬پشمريسي ٬حالجي پنبه٬

tül

درست کردن دوک و جدا کردن دانه از انار به کار ميرود.
توله ٌني ره  tüle ne:raهرکدام از شاخههاي صاف ٬سفيد و باريک که براي سيخ کباب و ساختن سبد از
آنها استفاده ميشود.
ٌتي ٌال  te:l§âچوب انار محکمي که يک سر آن براي فرو رفتن به زمين تراشيده ميشود و براي نگهداشتن
چينها بر روي زمين به کار ميرود.

ِچلٌه

t»el§a

وسيلهاي که از چوب انار تهيه ميشود و به عنوان تکيهـگاهي در اطراف سياهچادر به کار

ميرود .يک سر آن به شکل  Vتراش داده ميشود.

چوو  t»u:چوب انار که در ساختن دستهبيل ٬کلنگ ٬قندشکن ٬سهپايه َم شک و غيره استفاده ميشود.

چهنگلٌه

§a
t»aÉl

سبدي که از شاخههاي صاف و سفيد و باريک درخت انار درست ميشود و در هنگام

چيدن انار به کار ميرود.

چيلٌي  t»i:le:هيزم درخت انار

ٌ

خورد  dasal§ xwerdدسته َم شک :دو دسته که به دو سر َم شک ميبندند و براي تکان دادن آن
دهسه ٌل ِ
وتبديل شير به دوغ و کره به کار ميرود.
ِس نگ  seÉچوب باريک سرتيزي که به وسيله آن سياهچادرها را به هم وصل ميکنند.
سون

sün

ستون :چوب انار محکمي به طول ٥ـ ٢ /متر که به عنوان تکيهـگاهي در زير سياهچادر به کار

ميرود.
سهوهته  sawataسبدي که از  t»aÉl§aبزرگتر است و براي جابهجا کردن مقدار انار بيشتري به کار ميرود.
ضمنًا اين سبد هم از شاخههاي درخت انار درست ميشود.
ِق ٌال نگ  qel§ªaÉوسيله چيدن انار به شکل ّقالب که از چوب انار يا ساير چوبها درست ميشود.
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ـکِ رتِلٌه  kertel§ aسبدي به شکل بيضي که از چوب صاف انار تهيه ميشود و براي نگهداري مرغ يا بزغاله به
ـکار ميرود.

ـگوچان  gwet»aªnعصايي که از چوب انار تهيه شود.
ِ

کوت  gwes kwetوسيلهاي که از چوب انار تهيه ميشود و حدود  ٢الي  ٣متر طول دارد و براي
ـگوس ِ
ِ
جدا کردن گردوها از درخت استفاده ميشود.

ناوميه ِرگ  nâwmyaregچوبي به طول يک متر که از درخت انار تهيه ميشود و به وسيله آن دو دسته
چوبي مَ شک به هم وصل ميشوند.

هه ِژ ٌل

§haÚel

شاخههاي
انتهايي درخت انار که در درست کردن بهنيه ) bane:aسدّ آب( و پوشاندن
ِ

چنارهاي باالخانه به کار ميرود.

دارويي انار
 .٤محصوالت غذايي و
ِ
رشاو  ter»aª wنوعي غذا که براي تهيه آن ابتدا دانه انار را در آب نرم ميکنند ٬بعد آن را خرد ميکنند و
ِت
ٌ
در آب ميريزند .آن را ميجوشانند تا کامالً پخته شود .بعد از صافي رد ميکنند و دانه آن را دور ميريزند
و دوباره آب را ميجوشانند و پيازداغ ٬زردچوبه ٬نمک ٬فلفل و مغز گردوي خردشده به آن اضافه
ميکنند.
ِترش » terدانه انار که پس از خشک شدن در آفتاب ٬در داخل َم شک براي استفاده سال آينده نگهداري
ميشود.
ته ٌوسهوه ٌروو  tawsewar¦ u:تببُ ر :پوست سياه انار يا دانه اناري که پوستش سياه است و باعث از بين بردن
تب ميشود .همچنين ٬براي کاهش درد و جلوگيري از ورم ناشي از زنبورزدگي ٬آب انار ترش را با خاـک
مخلوط ميکنند و بر روي جاي نيش زنبور ميمالند.
ِرپ  repرب انار :دانههاي انار را با استفاده از  tülاز پوست جدا ميکنند و داخل گوني ميريزند .بعد
ـگونيها را داخل خوان  xwaªnچوبي يا سيماني ميگذارند .پاهاي خود را با آب و صابون ميشويند و
دانههاي انار داخل گوني را با پا فشار ميدهند و آب آن را ميگيرند .آب گرفته شده را در يک ديگ و
دانهها را در ديگ ديگر ميريزند و محتوي هر دو ديگ را ميجوشانند .دوباره آب ديگ محتوي دانهها را
ميگيرند و داخل همان آب اصلي ميريزند .بعد از اين مراحل دانهها را دور ميريزند و آب انار به تدريج
غليظ ميشود و به رب تبديل ميشود.
ِر ِپ دهسگوش » repe dasgu:ربي که مانند ِرپ تهيه ميشود با اين تفاوت که براي گرفتن آب دانه انار از
دست به جاي پا استفاده ميکنند.

ِشلهو تِرش » »elaw terآش ترش که براي تهيه آن دانه ترش انار را ميجوشانند و بعد از مدتي دانه را دور
ميريزند و به آن برنج اضافه ميکنند.

ـکارون ئاشي  kârwan â»i:غذايي از آب انار و مغز گردوي خردشده که به سرعت آماده ميشود.
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ـکهلهجوش » kala dÚu:مانند مورد باال تهيه ميشود با اين تفاوت که آب انار بايد کمي جوشانده شود.

٥ـ .واژههاي متفرقه

خوان  xwânوسيلهاي که دانههاي انار را داخل آن ميريزند و آب آنها را ميگيرند.
خهرمان زيايي xarmân zyâe:
»خرمن زياد« ٬اصطالحي که رهگذران هنگام برخورد به مقدار زيادي انار
ْ

ٌ

به صاحبش ميگويند.

ـکونه َ kwenaم شک مخصوص آب :پس از کندن موي پوست بز آن را نمک ميزنند تا خشک شود .دو
ِ

کو ٌل § Ä) tekwelبخش(١
هفته آن را به همان حال ميگذارند .بعد آن را در آب ميگذارند تا نرم شودِ .ت ِ
خشکشده را خرد ميکنند و آن را داخل پوست ميريزند و تا دو هفته آن را به همان حال ميگذارند .بعد

آن را ميشويند و قابل استفاده ميشود.
چال  küana t»aª§ lکهنهچال :چالهاي که در خاـک ميکنند و مقداري انار در آن پنهان ميکنند ٬زير و
ـکوهنه ٌ

روي انارها را با خار و خاشاـک ميپوشانند .انارها به مدت  ٦ماه ٬به طور سالم ٬در آنجا نگهداري ميشود.

هوور ¦ hu:rوسيلهاي است مانند دو گوني که به طور موازي به هم بافته باشند .اين وسيله از موي بز تهيه
ٌ
ميشود و براي جابهجا کردن انار به کار ميرود.
©

