
برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و مازندران و
چند ناحيه ديگر

احمد کتابي (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)

ـکشت بــرنج٬ از ديــرباز٬ يکــي از ارکـان اسـاسي اقـتصاد کشـاورزي و بـرنج يکـي از
اساسي ترين مواد غذايي مردم ايران زمين٬ به ويژه در استان هاي گيالن و مازندران٬ بوده

1) Folklore 2) part - cultures

است. از اين رو٬ در فرهنگ مردِم١ اين سرزمين٬ به خصوص در فـرهنگ هاي مـحلي٢
مناطق برنج خيز شماِل کشور٬ برنج و برنج کاري انعکاسي بسيار وسيع داشته و جايگاه
ويژه اي يافته است. فراواني امثال٬ مَتَ ل ها٬ داستان ها و ترانه هاي گيلکي و مازندراني که

در آنها عنصر برنج٬ مستقيم يا غيرمستقيم درج شده٬ بهترين گواه اين مدعاست.

برنج در فرهنگ گيالن
بيشيم گيالن کي گيالن پور بََرنجه

٣ـ)ــبه گيالن برويم که گيالن پر برنج است دانه دانه برنج با درد و رنج است.

بََرنجه دونه دونه َدرده َرنجه٣
(ترانه گيلکِي رودسر)

همان گونه که يادآور شديم٬ برنج٬ از روزگاران کهن٬ خوراـک اصلي٬ و در برخي موارد٬
غذاي تقريبًا منحصر بسياري از اهالي گيالن بوده است. تا همين اواخر٬ مصرف ناِن
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نامه فرهنگستان ٥ /١
٦٤ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

٤ـ)ــگيلک ها اـگر با نان گندم ميانه خوبي نداشتند٬ در عوض٬ به مصرف انواع نان هاي برنجي بسيار عـالقه مند
بودند. از جمله نان برنجي هاي معروف گيالن٬ مي توان از نان برنجِي ُخلْفه (نوعي نان که از برنج گرده تهيه مي شد)٬

ـگشتا و الـکو نام برد. شاعري در توصيف نان الـکو گفته است:
نعمت هند فراوان بـَود امـا نـرود ياد گيالن ز دل و حسرِت نان الـکو

سليم (به نقل از آنندراج )
٥ـ)ــمثِل گيلکي گندم چيَه تا اوني َخمس و زکات بَبَه! معّرف گوياي بي قدر و قيمت بودِن نان گندم نزد گيلک هاست.
(ـگندم چيست تا خمس و زکاتش باشد !» معادل امثال فارسِي مورچه چيه که کله پاچه اش باشه ! يا سگ چيه تا پشمش باشه! )

ـگندم٬ در اين منطقه٬ بسيار محدود بود٤ و نشانه تنگدستي به شمار مي آمد٥ ؛ تا آن جا که
اـگر کسي مي خواست رحم و عطوفت ديگران را نسبت به خود جلب کند مي گفت: از
فرط بينوايي٬ چند روزي است خوراـکم منحصر به نان بوده است (فخرايي ٬١٣٥٠ ص١٧٢).
هم چنين٬ بنا به روايِت ژاـک دومرگان ( ٬١٣٥٠ ص٢٧١)٬ در گذشته٬ يکي از نفرين ها و

Chodzko ـ٬ محقق و گيالن شناس نامدار لهستاني٬ بي مناسبت نـيست: ٦ـ)ــدر همين خصوص٬ نقل گفته خوچکو
ـگيالني پاـک خون از مصرف نان کراهت دارد تا آن جا که٬ در سخت ترين منازعات٬ به عنواِن دشنام٬ جمله برو نان
تّرک! گفته مي شود. (Ä خودزکو٬ ٬١٣٥٠ ص٧٦). پژوهشگر پرتالش گيالني٬ زنده ياد محمود پاينده لنگرودي بخور و بِ

نيز٬ از ناخوشايند بودن مصرف گندم و نان در گيالن٬ در دوران نوجوانِي خود٬ چنين ياد مي کند:
«به ياد دارم که در روزگار نوجواني٬ ماالريا بيداد مي کرد و من نيز ماالريايي بودم. پزشک ها به پدر کاسب کارم که
بازاريان او را مي شناختند پيشنهاد کردند که صبحانه (= قلي نهار٬ قليه نهار) به من نان بخورانند. پدرم سفره اي را
به آشناي ناشناسي مي داد که از نانوايي نان بگيرد و پنهاني به خانه ما برساند تا ديگر کاسب کاران شهر گـمان
نبرند که ورشکست شده است!» و نيز شنيدم که در فالن روستاي گيالن٬ پسر گيله مردي را با پدر خالف افتاد و

فرياد سر داد که پدر! اـگر چنين و چنان نکني٬ مي روم نان مي خورم و خودکشي مي کنم!» (٬١٣٦٨ ش ٬١ ص٣٨)

توهين هاي متداول در گيالن « برو نان بخور و بمير » بود٦ .
اهميّت و منزلت برنج نزد گيلک ها به حدي بود که بسياري از آنها٬ به خصوص
)٬ در برابر نان خور٬ و همسر خويش را روستاييان٬ اهل و عيال خود را پالخور (= پلوخور

٧ـ)ــبنا به روايت روان شاد مهدي پرتوي آملي٬ در گـذشته٬ مـردان مـازندرانـي٬ گـاهي از بـاب طـنز و مـطايبه٬
همسران خود را کي پچ (= کدوپز) خطاب مي کردند. (٬١٣٥٧ ص١٤)

پالپچ يا پلوپوچ٧ (= پلو پزنده ) و زني را که در اجراي وظايف خانه داري کوتاهي مي کرد پال

٨ـ)ــديده شده است که مردان تندخو پلوي گرم شل و ول را پشِت دست پالپوچ (= عيال) چسبانده اند تا نعمت
ـکردگار را خراب نکند و آيين کدبانوگري را محترم بشمرد. (Ä پاينده لنگرودي ٬١٣٦٨ ص٣٨)

حرام آـکن٨ (= پلو حرام کن ) خطاب مي کردند و نيز وقتي مي خواستند به غيرضروري و
ال بي اهميت بودن امري تأـکيد کنند آن را با برنج مقايسه مي کردند و مي گفتند: مي شامه پَ

(«مگر برنج پلوي شب من است؟» نظيِر مگر ناِن شب من است!). برنجه مَگه!؛
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مقاله ٦٥

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

اـکنون٬ پس از اين مقدمه٬ به ذـکر و توضيح امثال مشهور گيلکي٬ که مستقيم يا
غيرمستقيم با برنج ربط دارند٬ مي پردازيم.

امثال گيلکي درباره برنج

٩ـ)ــبيه در گويش گيلکي٬ به معناي رودخانه است. از قديم االيـام٬ رودخـانه سـفيدرود واليت گـيالن را بـه دو
بخِش بيه پيش و بيه پس تقسيم مي کرده است. (Ä حدود العالم من المغرب الي المشرق ). مطابق تـقسيم امـروزي
بيه پيش منطقه اي است واقع در ساحِل راست٬ ساحل شرقي سفيدرود و بيه پس منطقه اي واقع در ساحِل چپ٬
ساحل غربِي سفيدرود. مرکز بيه پيش الهيجان و مرکز بيه پس ابتدا فومن (در بعضي مآخذ پومن) و سـپس٬ از
دوران صفوي به بعد٬ رشت بوده است. (Ä ظهيرالدين مرعشي ٬١٣٤٧ خواند مير به نقل از فخرايـي ١٣٥٠) و

براي توضيحات بيشتر (Ä کتابي ٬١٣٦٢ ص٧٤-٧٥).

الاقل از هزار سال پيش٬ سرزمين گيالن به دو ناحيه شرقي و غربيـــ بيه پيش و بيه پس٩ـــ
تقسيم مي شده است.

ـگويش هاي اين دو ناحيه تا حدودي با يکديگر متفاوت است و اين تفاوت در امثال
انعکاس يافته است. در بررسي حاضر٬ سعي شده است امثاِل متعلق به هـر يک از دو

ناحيه مذکور متمايز و مشخص گردد.
ُخراسون. (بيه پيش) تا ال بَرآسون٬ پَ تا  آش

«آش تا درگاه (آستانه) اطاق يا خانه٬ پلو تا خراسان.»

يعني اـگر آش بخوري٬ حداـکثر قوت داري که خودت را تا آستانه در برساني؛ ولي٬ با
خوردن پلو قوت داري تا خراسان هم بروي. (مراد مقّوي و مغّذي بودن پلوست )

١٠ـ)ــگالشي لهجه گالش هاست. براي توضيحات بيشتر (Ä پاينده لنگرودي ٬١٣٥٢ ص٬٤ ٬١١٩ ١٩٦).

رگيره شون توم بيجارون. (ـگالشي١٠ ) َو تَهن    آوالـکو جا نَداره َدر بيجارون٬ يِ
[ ـخودش] در شاليزار جايي ندارد٬ يکي را هم همراه مي گيرد مي رود به خزانه» «الـک پشت

امثال معادل: موش به سوراخ نمي رفت٬ جارو به دمش مي بست؛ يکي را در ده راه
نمي دادند٬ سراغ خانه کدخدا را مي گرفت.

َرنج بونه سوروف بونه م آو خونه (بيه پيش) واِي بَ هَ از  
«در پرتو بوته برنج٬ بوته سوروف (= علف هرز معروف شاليزارها) هم آب مي خورد.»

َاْو خونه . نظير اين مثل در فرهنگ عوام آمل نيز وجود دارد: پُشتِي بينج َورمَز
ز» هم آب مي خورد.» «به طفيِل شالي٬ «َورمَ
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٦٦ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

نه. (بيه پيش) رد اي ماملکه َدندون َشکَ َوـگَ ر قبال َاـگَ ِا  
«بخت اـگر برگردد٬ حلواي آرِد برنج دندان مي شکند.»

امثاِل معادل: بخت اـگر برگردد٬ شپش هم به آدم پشت پا مي زند؛ بخت چون وارون
شود پالوده دندان بشکند.

َا مويِتاَن مونيم٬ عروسي ِر پال پوچيم٬ عزا ِر آو گرَم کونيم. (بيه پيش)  
«ما به ديگ بزرگ مي مانيم٬ براي عروسي پلو مي پزيم٬ براي عزا آب گرم مي کنيم.»

يعني بالـکش روزگاريم .همه مصيبت ها بر سر ما فرود مي آيد. حال مرغ را داريم که
هم در عروسي و هم در عزا سرش را مي برند!

تَ رسيم؟ (بيه پيش) بَ جي  ال بوخوريم٬ مردَم پَ مِه  َا  
«پلوي خودمان را بخوريم٬ از مردم بترسيم؟» (ـکنايه از واهمه نداشتن و آلوده منّت کسان نبودن)

امثاِل معادل: نان خـودت را مـي خوري٬ چـرا حـليم مـيرزا آقـاسي (يـا حـاج صـفر يـا
حاج عباس ) را هم مي زني؟ نان خودش را مي خورد و دايره (يا داريه ) زن قنسول (= کنسول )

را نم مي کند! ( اميني ٬١٣٥٣ ذيل مثل ) و نيز امثال گيلکي « مي پَ اليَه ...» و « مي پَ اليَه خورم ...» در
همين مقاله.

١١ـ)ــدام داران ديلمستان پلو را در الوک (= طشت چوبي) با شير مي آميختند و هر کس با قـاشق چـوبي از آن
مي خورد.

الَسَره شير فونوکونه١١ . (بيه پيش) پَ تي    اينَم
«اين هم روي پلوي تو شير نمي ريزد.»

يعني به وي اميدي نيست. باري از دوش تو بر نمي دارد.
کَندوج نَشونه. (بيه پيش) ال٬ پوته پَ بَ  
«پلوي پخته به کندوج باز نمي گردد.»

ـکنايه از اين که چيزي که دگرگون شد٬ به حالت اول بر نمي گردد.
مثِل معادل : آب رفته به جو باز نمي گردد.

ند اوسانه. (بيه پيش) فَ مساده همساِده دينِه  هَ بَج بَج دينه َرنگ اوسانِه٬  
«برنج برنج را مي بيند رنگ بر مي دارد (= مي گيرد)٬ همسايه همسايه را مي بيند فن ياد مي گيرد.»

ـکنايه از هم نشيني و معاشرت.
مثل معادل در آملي: انگور انگوَر جا رنگ گيِرنه٬ همسايه همسايه جا فن.
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مقاله ٦٧
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«انگور از انگور رنگ مي پذيرد٬ همسايه از همسايه فن ياد مي گيرد.»

معادل آن در گيلکي: آلو آلو اينه رنگ گينه٬ همسايه همسايه اينه فن ياد گينه.
« آلو آلو را مي بيند رنگ مي گيرد٬ همسايه همسايه را مي بيند فن ياد مي گيرد.»؛ بوز بوزه اينه پُلهم (ـگياه

صحرايي) َچَر نه. «بز بز را مي بيند پلهم مي چرد.»
امثال معادل: آلو چو آلو نگرد رنگ برآرد؛ اسب و خر را که پهلوي هم ببندند اـگر هم

بو نشوند هم خو شوند.
با بدان کم نشين که درماني خوپذير است نفس انساني
(سنايي)

مکن با بدآموز هرگز درنگ ـکه انگور گيرد ز انگور رنگ
 (نظامي گنجوي)

ده يا. (بيه پيش) بَْو يا نَن اين نِ بَ ال تاقچه َسر پَ   به خاَل٬
«انگار پلو را روي تاقچه گذاشته (اند) و او نگاه کرده است.»

يعني از تغذيه مناسب و کافي برخوردار نبوده است؛ الغر و مردني است.
اين مثل احتماًال٬ در مورد کسي که٬ به اصطالح٬ دست و دلش سير نيست نيز به کار

مي رود.
الپوتَن چي کاره. (بيه پيش) پَ مباَره٬ ُدبون َا َرنج  بَ  

«اـگر برنج در انبار موجود باشد٬ پختن پلو کاري ندارد.»

١٢ـ)ــشادروان محمود پاينده لنگرودي در توضيح معناي مثل مذکور نوشته اند: «آدم داشته باشد و جان فدا کند!»
ـکه شايد٬ در اين معني٬ مراد تعارف ميزبان باشد.

يعني اـگر مصالح و وسايل کاري فراهم باشد٬ انجام دادن آن آسان است١٢ .
َرَسْي . (ـگالشي) نَ ال بَشي عروسي٬ َدس بوشوردي٬ پَ  

«به عروسي رفتي٬ دست شستي٬ به پلو نرسيدي.» (ـکنايه از انتظار بي مورد داشتن٬ طمع خام ورزيدن)

اين مثل در جايي به کار مي رود که کسي خود را براي کاري آماده کند در حالي که٬
اصًال کاري در ميان نباشد.

را فيشان . مَ َمَج َا گَ بَه اونَه  َرفا َرا مَ ال بَ اليي که َسرَده پَ  
«باليي که با پلوي سرد رفع شدني باشد٬ آن را با گََمج (= ظرف گلي ساده يا لعاب دار شبيه کماجدان)

دور بينداز.»
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٦٨ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

ال ياد بوما. (بيه پيش) رَد َخرَشه پَ بَهار بوما٬ گيَل مَ  
«بهار آمد٬ مرد گيل به ياد شيرپلو افتاد.»

يعني ياِد وطن و روزگار گذشته در خاطرش تجديد شد. فيلش ياد هندوستان کرد .
تر ياَور کونه٬ پسر داَره جا ديهه. پِ  

«پدر (براي درو کردن بوته هاي شالي) ياور (= کمک) خبر مي کند (ولي) پسر داهره (= داس مخصوص

دروي برنج) را پنهان مي کند. (Ä احمد مرعشي ٬١٣٥٥ ص٢٥)

واره. َاز ديل ِد نِ َحبَّت  مَ َدوارِه  َشکَم  َاز ال پَ  
«پلو از شکم مي گذرد٬ اما محبّت از دل نمي گذرد (= در دل باقي مي ماند).»

َحلّه شويه. (بيه پيش) مَ ر خوره َدسَه  يَ اي  ال پَ  
«پلو را اين جا مي خورد٬ دست را در محله مي شويد.»

تقريبًا مشابه امثال فارسي: کبوتر کـاظمين است و در کـاظمين دانـه مـي خورد و در
م قضاي حاجت مي کند؛ آهو را ماند که در کشوري َچرد و در کشوري ديگر نافه المعظّ

نهد. (Ä امثال و حکم )

١٣ـ)ــپَ الپوتي بازي٬ نوعي بازي و سرگرمي کودکان است. بچه ها انواع خوردني و نوشيدني را فراهم مي آورند و با
ظرف هاي کوچک٬ مهماني ترتيب مي دهند و اداي بزرگ ترها را درمي آورند.

َدري؟ (بيه پيش) کا پَ الپوتي بازي١٣  
«داري پلوپزي بازي مي کني؟»

ـکنايه از: ما را بچه گير آوردي؟ با کور گردو بازي مي کني؟
َر دوش. (بيه پيش) ال خوَر شکم پاَريه کارگَ پَ  
«شکم پلو خور پاره است٬ دوش کارگر (نيز).»

َدشتا کين. (بيه پيش) ال خوروَن پيله کين٬ هر جا ايسايْن  پَ  
«پلوخورهاي کپل بزرگ٬ هر جا هستيد به دشت بياييد (= ظاهر شويد).»

ـکنايه از زود باشيد غذا سرد شد. اين جمله را ميزبان يا يکي از حـضار خـطاب بـه
مهمانان مي گويد.

ُسخته ُخوَرعروسي روز وارون واِره. ال پَ  
«روز عروسِي ته ديگ خور٬ باران مي بارد.»

در فرهنگ گيالني ها٬ هر کس ته ديگ (= به تعبير گيلک ها پالبونه يا پلوي سوخته ) بخورد٬
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نامه فرهنگستان ٥ /١
مقاله ٦٩

 برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

روز عروسي اش باران خواهد باريد.
مشابه مثِل ديگِر گيلکِي :

پَال بونه نخور٬ تي عروسي وارون َانه. (بيه پيش)

«ته ديگ نخور که در عروسي ات باران مي آيد.» (اين جمله خطاب به جواناني که سر سفره
مشغول ته ديگ خوردن هستند گفته مي شود)

ُغّصه؟ تي گاو گاَچه يو٬ تي بوج تاچه. (ـگالشي) چي  تََر  
«تو را چه غم؟ گاوت در طويله است و برنجت در تاچه (= کيسه).»

ـکنايه از: هيچ موجبي براي نگراني نداري؛ يا به گفته سعدي:
ترا که هر چه مرا دست مي رود از پيش ز بــي مرادي امـثال مـا چـه غـم دارد؟
پَِچه ) تي قاتوک ( = قاطوقَه ) مهتاب ( = مهتو ). (بيه پيش) =) پاَليَه ) آفتاب پوَجنَه =) ال پَ تي   

«پلوي تو را آفتاب مي پزد و خورشت را مهتاب.»

ـکنايه از اين که کارت از هر نظر رو به راه است. موجبي براي نگراني نداري. معادل
مفت مي خوري٬ جفت مي زني؛

درازناي شب از چشم دردمندان پرس تو قدر آب چه داني که بر لب جويي
 (سعدي)

ِد َسر نانِه؟ (بيه پيش) ال پَ تي   
«پلوي تو ديگر سر نمي آيد؟» (از جوش نمي افتد؟)

ـکنايه از: اين سخنان مکّرر تو پايان نمي پذيرد؟
ال سر و قاتُق! پَ تي   

«روي پلوي تو و خورش!» (در مقام تعجب)

يعني به حق چيزهاي نديده و نشنيده! (اين مثل بيشتر در مورد افراد خسيس بهـکار مي رود)
َسَر قاتوق بُ وخورديم مَگه؟ (بيه پيش) ال پَ تي    

«مگر خورِش روي پلوي تو را خورده ام؟» (در حالت اعتراض)

معادِل چه کار بدي در حق تو کرده ام؟ چه هيزم تري به تو فروخته ام؟ مگر پدرت را
ـکشته ام؟

مپا بَج و آبکَش! َچ  
«برنج چمپا و آبکشي!» (با تعجب)
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نامه فرهنگستان ٥ /١
٧٠ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

چمپا نوعي برنج است که غالبًا موقع پختن له مي شود و براي آبکش کردن مناسب
نيست. امثاِل معادل آن: تن عور و آتش بازي؟ بچه سِگ هرزهـگرد و سگ چوپاني شدن؟

بز و دمبه ؟
ال دوکود. پَ پَ البوشقابَه  تي    خودا تي ديلَه بيِده
«خدا دلت را ديد آن وقت توي بشقابت پلو ريخت.»

تقريبًا معادِل هر کس آب دلش را مي خورد؛ خاليق هر چه اليق؛ به هر کس آن دهد
يزدان که شايد. (ويس و رامين )

ال دوکوده. (بيه پيش) ِخيال کونِه خرَسِر گرَم پَ  
«به خيالش براي خرس پلوي گرم ريخته.» (ـکنايه از محبت بي جا کردن)

روکو. (بيه پيش) فُ ال بْه کوکو٬ هَچي پَ َرسِه  نَ دَس   
«اـگر به کوکو دسترسي نداري ٬پلوي خالي بخور.» (هچي پال = پلوي خالي و بدون خورشت)

امثال معادل آن: دستت چو نمي رسد به بي بي...
چو عنقا را بلند است آشيانه قناعت کن به تخم مرغ خانه
 (ايرج ميرزا)

ُو َسرَد گََمج؟ (بيه پيش) ال َسَس پَ  
«پلوي بي نمک و کماجداِن سرد؟» (جمع عيوب)

پَ الخوري َسر گينَن. (بيه پيش) َسگا  
«سگ را موقع پلو خوري مي گيرند.»

معادل مثِل گالشي سگه روجه چاَل سر گيرن ٬ «سگ را سِرچال غذاخوري مي گيرند»؛ و
نِه . «ـگربه را موقع خوردن ماست پلو گير مي اندازند.» يار نِ ِا ه پالئه سر گير ّسِ ما مثِل آملِي بامشي ِر

و نيز معادل هاي فارسي آن: گذر پوست به دباغ خانه مي افتد؛ سرپل خر بگيري.
ال دينِه. ُسخته جير کي پَ  
«زير ته ديگ که پلو نيست.»

امثاِل معادل: کف دست که مو ندارد؛ باالتر از سياهي رنگ دگر نباشد.
ال بوخوردي مَگَه؟ (بيه پيش) َشَل پَ  

«مگر پلوي شل خورده اي؟» (به اعتراض و تنبيه)

چرا اين قدر سست و وارفته اي؟ چرا َزوارت (زهوارت ) در رفته است؟
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نامه فرهنگستان ٥ /١
مقاله ٧١

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

َم بوسوجانِه٬ ماَس پَ ال(يه) فو َزنَم خوَرم (خونَم). ال   شيرپَ
«شيرپلو مرا سوزانده است٬ به ماست و پلو فوت مي کنم و مي خورم!»

انده٬ فوت به ماست مي کند؛ مار گزيده از ريسمان امثال معادل: شير دهنش را سوز
سياه و سفيد مي ترسد؛

عبث نبسته ام از مـوي و روي راه نـظر ـگزيده مارم و مي ترسم از سياه و سفيد
و نيز معادل مثِل گيلکيÄ «ـگَرَم پَال آدما...» در همين مقاله.

ِر داَره. ئي٬ َامي  فَلَک! همه کَس ِر داز تاَوَد فَلَک   
«اي فلک! اي فلک! براي همه داس انداختي٬ براي ما دهره (= داِس مُضرِس مخصوص دروي برنج).»

امثاِل معادل: اي فلک به همه منقل (= آتشدان آهني٬ حلبي يا برنجين ) دادي به من کله (=
ـکلک٬ آتشدان گلي يا سفالي )؛

فلک را عادت ديرينه اين است ـکه با آزادگان دايم به کين است
 ميرزا نصير اصفهاني ( امثال وحکم )

ستي. رَد ال دينه بو آب شوله ِر گَ َلِر پَ کَ  
«براي کچل پلويي در بساط نبود٬ دنبال شربت مي گشت.»

امثال معادل: در ده راهش نمي دادند٬ سراغ منزل کدخدا را مي گرفت؛ آه نداشت که
با ناله سودا کند٬ از ميليون ميليون مي گفت.

ال يخا گيره. (بيه پيش)   کوردا کي روديهي دوشاب پَ

١٤ـ)ــدر اصطالح گيلک ها٬ واژه کورد (= کرد) غالبًا به اردبيلي ها و به ويژه خلخالي ها که براي کار به گيالن مي آيند
اطالق مي شود. (Ä بشرا ٬١٣٦٨ ص١٧)

«به کُرد١٤ که رو بدهي٬ پلو و دوشاب (= شيره انگور) مطالبه مي کند.»

َحلّه پَ اليِه٬ بوخوري نوخوري تي پايَه!   کورَدمَ
«پلوِي کرد محله (= محله اي در رشت) را چه بخوري و چه نخوري پاي تو حساب مي کنند!»

معادِل مثِل آش کشک خالته بخوري پاته نخوري پاته!
  کوروَج کون بوخوس٬ تي زْن ماَر خونه نوخوس.

«پاي انبار برنج بخواب (ولي) در خانه مادر زنت نخواب!»

ال فو زني. (بيه پيش) ال آدما سوجانه٬ تو کَ َر َسرَدپَ رَم پَ گَ  
«پلوي گرم آدم را مي سوزاند٬ تو داري پلوي سرد را فوت مي کني؟»
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نامه فرهنگستان ٥ /١
٧٢ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

در انتقاد و اعتراض به کسي که احتياط و محکم کاري را به حد وسواس رسانده باشد
ال فو زنم خورم . َر بسوجانه ٬ بيجا سه پَ الَ مَ به کار مي رود. معادل گالشي آن: گرَم پَ

«پلوي گرم مرا سوزانده است٬ پلوي سرد و يخ کرده را فوت مي کنم و مي خورم.»
ال خوره٬ گوَرَش مَُزعَفر زنَه. مَر پَ   مايي پوسَت َا

«پلو را با پوست ماهي مي خورد اما طوري آروغ مي زند که گويي زعفران خورده است.»

معادِل جيِب خالي٬ پز عالي؛
نــانش نــداره اشکـنه بادش درختو مي شکنه

پَالخونه... در همين مقاله. و نيز مشابه مثِلÄ هَچي 
الُدـکون پَ يا نِه  هَ   مهمون يا بوج ُدـکونَه 

«مهمان يا موقع ريختن برنج در ديگ مي آيد و يا وقت کشيدن پلو.»

ـکنايه از: مهمان بايد به موقع بيايد٬ يا وقت ريختن برنج (ـکه سهم او را هم اضافه کنند) يا
ـکه از سهم ديگران براي او چيزي منظور کنند). موقع کشيدن پلو (

َسَر قاطُق بوبُستي. ال پَ مي   
«خورش روي پلوي من شده اي؟» (براي اعتراض)

يعني حتي موقع غذا خوردن هم مرا رها نمي کني؟ سر جـهاز مـن شـده اي؟ دائـمًا
مزاحم من هستي!

رَسم! تَ رَه بَ پَ اليَه خورم٬ تَ مي   
پَال بوخوريم... در همين مقاله. Ä َامِه  «پلوي خودم را بخورم و از تو هم بترسم!»

َرنجه مَگه؟ بَ ال   مي شاَم پَ
«مگر برنِج پلوي شاِم من است؟»

ـگيلک ها برنج و پلو را اساسي ترين ماده غذايي مي دانند و ساير غذاها و نيازها رابا آن
مي سنجند. مثِل «مگر نان شب من است؟».

پوته کندوج َدِره. نَ  

١٥ـ)ــکندوج ساختمان کوچکي است به شکل مکعب مستطيل که بر روي چهار پايه بلند چوبي و تراشکاري شده
قرار دارد. برنج کار خوشه هاي برنج را در کندوج مي چيند تا از رطوبت و پوسيدگي و از دستبرد پرندگان محفوظ

بماند و در فرصت مناسب کوبيده شود. (Ä پاينده لنگرودي ٬١٣٦٢ ص٤٤١)

«نپخته در کندوج١٥ است».
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نامه فرهنگستان ٥ /١
مقاله ٧٣

 برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

ِر ُخبه نه بجاَر ِر.   نه باغَه 
«نه به درد باغ مي خورد نه به درد شاليزار.»

معادل اصطالحات از او آبي گرم نمي شود؛ بي بو و خاصيت است.
ال خونه٬ هَزار توموني گوروَش َزنه. (بيه پيش) هَچي پَ  

آروغ هزار توماني مي زند.» «پلوي خالي مي خورد٬

معادِل آه در بساط ندارد ولي ادعاهاي عجيب و غريبي مي کند؛ ترب مي خورد آروغ
پَال... در همين مقاله. قيمه مي زند. و نيز مشابِه مثِل گيلکِيÄ مائي پوسَت َامَره 

َدـکَ ته هم از بغداَد خورما.   هم از گيالَنبج 
«هم از برنج گيالن افتاد (= محروم شد)٬ هم از خرماي بغداد.»

امثال معادل: هم از شورباي قم ماند و هم از حلواي کاشان؛ هم از گندم ري ماند و هم
از خرماي بغداد؛ از اين جا مانده و از آن جا رانده.

َرنجا َدنگ زني گه. (ـگالشي) نِده تي يه چاَل بَ هَ  

١٦ـ)ــ«آودنگ» (= آبدنگ) و «پادنگ» دو ابزار سنتي براي جدا کردن پوسته يا فل «جو» (= شالي) است که نيروي
محرکه اولي فشار آب و نيروي محرکه دومي پاي انسان است. (Ä پاينده لنگرودي ٬١٣٦٢ ص ٤٤٦-٤٤٧)

تکرار مي کني) پادنگ١٦ ) مي زني که!» (ـکنايه از:بازحرف خودت را «باز هم يک چال برنج خودرا (آب دنگ٬

َخوِرنه ال   يه الـَک پَ
«يک الوک (= طشت چوبي) پلو مي خورد.» (ـکنايه از شکمو بودن)

تَه جير نانه. (بيه پيش) َرنج اينه َسر فوکوني٬ يَ   يه نيمکه بَ
«يک نيمکه = ٣/٧٥ کيلوگرم) برنج روي سرش بريزي٬ يک دانه آن پايين نمي آيد.»

به تعريض: ژنده پوش است و لباسش پاره و سوراخ سوراخ است.

١٧ـ)ــصرف نظر از مثل هايي که مآخذ آنها ذـکر شده است٬ مثل هاي مربوط به آمل از فرهنگ عوام آمل و مثل هاي
مازندراني از فرهنگ مثل هاي مازندراني و فرهنگ مازندراني استخراج شده است و نيز٬ از تـوضيحات خـانم ها

ـگيتي شکري٬ سهيال غضنفري و آقاي رحمت اهلل رحمت پور استفاده شده است.

برنج در فرهنگ مازندران١٧

١٨ـ)ــدر فرهنگ آمل تعبير پِالدار (= دارنده پلو) و نيز پالخور (= خورنده پلو) براي کسي که وضع مالي مناسبي
دارد به کار مي رود. (از توضيحات آقاي رحمت اهلل رحمت پور)

برنج در فرهنگ مازندراني ها نيز٬ از اهميت و مرتبه وااليي برخوردار است١٨ . البته منزلت
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نامه فرهنگستان ٥ /١
٧٤ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

آن ٬ در مقام مقايسه با گيالن٬ کمتر است. در اين منطقه نيز٬ از ديرباز٬ برنج غذاي اصلي
بِرار َايَه  ه٬ شتِ مردم بوده و مصرف گندم معمول و خوشايند نبوده است. مثِل همه کس را خدا بَکُ

١٩ـ)ــمعروف است که عبارت مزبور را زني مازندراني در عزاداري بر مرگ تنها برادرش که بنا به تصور او بر اثر
خوردن نان فوت کرده بود به زبان مي آورده است. ( امثال و حکم )

مرا گنِدمِه نان١٩ ! به معني «همه را خدا کشته٬ تنها برادر مرا نان گندم» گواه اين مطلب است.
امثال زير٬ به روشني٬ گوياي اهميت برنج در زندگي و فرهنگ مردم اين سامان است:

ِخرنِه.   آِدم خسيس اـگر صد خروار بينْْج بياره٬ باز ِچپا
«آدم خسيس اـگر صد خروار برنج در اختيار داشته باشد٬ باز هم چمپا مي خورد.»

با داشتن ثروت زياد هم٬ دست از گداصفتي خود برنمي دارد. اين که آدم خسيس٬ ـکنايه از
ال. رِسه گرِم پَ بِ چِه  ماِره سوِزنِدنه  ِا ال پِ   االن بِچا

«ااۤلن پلوي سرد ما را مي سوزاند چه برسد به پلوي گرم.»

به کنايه: فعًال حال وروز ما چنين است واي به حال وقتي که٬ وضع ازاين هم بدتر شود.
ه بشور پيش آر هاِرش. َدِسّ ُخِرش٬ پِ ال٬ اين تِه    اين تِه 

«اين پلوي تو٬ اين (هم) خورشت٬ دستت را بشور٬ جلويت را نگاه کن.»

ـکنايه ازاين که همه چيز آماده است٬ ديگر منتظرچه هستي؟ مرگ مي خواهي برو گيالن.
وائه ِدلِه خي بينِج خوار نَشونِه.   اين هِ

«در اين هوا (برف و باران) خوک دله (= شکم باره) هم٬ براي خوردن شالي٬ به شاليزار نمي رود.»

اين مثل در تعجب و اعتراض به کسي که در هواي نامناسب قصد خروج از خانه يا
جايي ديگر را داشته باشد گفته مي شود.

(Ä مـهجوري ٬١٣٥٦ ذيـل مـثِل «ـگـربه را مـوقع خـوردن نِه. يارنِ الئه َسر گير ِا ه پِ ِر ماِسّ   بامْشي 
ماستـپلو گير مي اندازند.»)

از اين مثل دو معني استنباط مي شود: اول آن که٬ ايرادها و ضعف هاي افراد است که
موجب گرفتاري آنها مي شود و دوم٬ هر کاري وقتي دارد؛ براي حصول مـوفقيّت بـايد

موقع شناس بود. مشابه مثِل گيلکي َسگا پالخوري َسرگينن در همين مقاله.
ال لونَشونِه. پَ ِپتِه  بَ  

«پلوي پخته به ديگ برنمي گردد.»

در مقام تنبيه و اعتراض: به قدر حاجت بايد مصرف کرد و اسراف جايز نيست. مشابه
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نامه فرهنگستان ٥ /١
مقاله ٧٥

 برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

کَندوج... در همين مقاله. پوته پَال٬ مثل گيلکيÄ بَ
نِّه. نِشاِر بَ التِه هيچي نَ بِ نِّه٬ التِه زرِد نِشاِر بَ بِ  

«مرده شوي نشاي زرد تو را ببرد٬ مرده شوي زمين نشا نشده تو را ببرد.»

ـکنايه از اين که چقدر سست و کاهل هستي. (احتماًال در مذمّت تنبلي است)
رِدن. ين تا بينْْج هاـکِ بَ ِونِه    بينِج تيِم قايدِه 

«بايد به اندازه دانه برنج شد تا محصول برنج به دست آيد.» (احتماًال معادِل نـابرده رنـج گـنج

ميّسر نمي شود).
بِهاِر ماه ِر ياد دار. الپَچ٬   پاييز پَ

«اي که در پاييز پلو مي پزي٬ به فکر بهار هم باش!» (پاييز موسم برداشت گندم و فراواني برنج است و

بهار موقع کميابي آن).
يعني مآل انديش و آينده نگر باش.

ِخرنِه. ُاو پِشتِي بينج َوْرمَز  
«از صدقه سر برنج٬ ورمَز (= علف هرز شاليزارها) هم آب مي خورد.»

هَواِي بََرنج از  Äـکنايه از طفيلي بودن و تکيه کردن به ديگران است. مشابه مثِل گيلکي
بونه... در همين مقاله.
ال خواره. پَ الپَج٬ پِ  

«پلوـپزنده٬ پلوخور است.»

يعني کسي که زحمت پختن پلو را مي کشد طبعًا نصيبي از آن مي برد. ( مستحق سهمي از
آن است )

شناِسه. نَ پِ الشناس ِخدا  
«پلوشناس٬ خدانشناس است.»

توجه زياد به پلو ( احتماًال کنايه از خوراـک و ماديات ) با خداشناسي منافات دارد.
پَ الئِه. ِپتِه    پيْل بَ

«پول (به منزله) پلوي پخته است» (پلوي پخته باألخره مصرف و يا تلف مي شود)

يعني پول به سرعت خرج مي شود.
پا توئِه. هِ جو تِه   

«جو (= شلتوک) تو (از زوايد) پاـک شده است.»

احتماًال کنايه از: زندگيت در آينده تأمين است و موجبي براي نگراني نداري.
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نامه فرهنگستان ٥ /١
٧٦ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

ِر ضرِر دارنِه؟ جِه  کُ ال پَ بِچا   تو چونّي 
«تو چه مي داني پلوي سرد به کجا ضرر مي رساند؟»

ظاهرًا مراد اين است که بايد همه جوانب کار را در نظر گرفت و نسنجيده نبايد دست
به کاري زد.

ال ايارنه. ال اياْرنِه٬ حرف دره بِ پَ   حرف َدرِه 
«حرف است که پلو (احتماًال کنايه از نعمت و دولت) مي آورد٬ حرف است که بال مي آورد.»

امثال معادل: حرف را بايد هفت بار قورت داد؛ زبان سرخ سرسبز مي دهد بر باد؛ هر
ـکه را زبان نه به بند است پاي دربند است. (رودکي )

ِخرنِه. ال ِد مبال َدـکتِه آِدم پياز پِ  
«آدم بي دست و پا٬ پلو و پياز مي خورد.»

يعني کسي که از قافله عقب است (دير مي رسد)٬ از غذاهاي مطلوب بي بهره مي ماند و
ته مانده سفره نصيبش مي شود. تقريبًا مشابه مثل فارسي مهمان که دير مي آيد خرجش

پاي خودش است.
ِخرنه. ِخِرنِه٬ دونه روش ِچپا ال ريِن پِ   دونه َخ

«خريداِر دانه (= برنج) پلو مي خورد (ولي) فروشنده برنج چمپا (= برنج دانـه کـوتاه و نـامرغوب).»

معادل مثل فارسي کوزهـگر از کوزه شکسته آب مي خورد.
نِّي. ِر ياد کِ ال ئي پِ کَ ئو   فارسي نَ

«فارسي صحبت نکن (ـکه) کدو پلو را فراموش مي کني.» (ـکدو پلو از غذاهاي مـتداول و بـاب طـبع

مازندراني هاست).

اني هايي گفته مي شود که در بين هم واليتي هايشان ظاهرًا در طعنه و کنايه به مازندر
فارسي صحبت مي کنند و٬ با اين تفاخر٬ اصالت خودشان را فراموش مي کنند.

( به نقل از آقاي رحمت اهلل رحمت پور) نِّه. ِالِ   قاِشق باالي آبِشله 
«قاشق را باالي آبشله (= محل آبکشي برنج در مطبخ) مي گذارد.»

ظاهرًا کنايه از زني است که اداي کدبانوگري درمي آورد و پرفيس و افاده است.
ئِي پِ الئِه فاتحه شيشمه. کَ  
«فاتحه کدوپلو سوت است!»

تقريبًا مشابه مثل ديگر مازندراني: ترش آش فاتحه ششم يعني فاتحه آشـِ (= شورباي )
ترش سوت است. کنايه از اين که توقع اجر و پاداشي بيش از استحقاق٬ غير منطقي است.
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نامه فرهنگستان ٥ /١
مقاله ٧٧

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

مثل مذکور غالبًا در مواردي به کار مي رود که سفره رنگين و يا هديه باارزش نباشد.
(Ä مهجوري ٬١٣٥٦ ذيل مثل) ِر. نِم  ِمه نه ماِزروِن بينْْج ِر داْرمِه نه کوِه گَ يْ   کله غاز بَ

«غاز دريايي شدم٬ نه از برنج مازندران بهره مندم نه از گندم کوهستان.»

انده؛ دست از پا درازتر؛ امثاِل معادل: از اين جا مانده و از آن جا ر
نه در غربت دلم شاد و نه رويي در وطن دارم الهي بخت برگردد از اين طـالع کـه مـن دارم

ِر. ِجه بيشتِ ال   کوکو پِ
«ـکوکو (ظاهرًا کنايه از خورشت) از پلو بيشتر است.»

در مواقعي که فرع از اصل بيشتر باشد و نيز در مواردي که لباسي فاخر و گران قيمت
به تن مردي نابخرد و نااليق کرده باشند به کار مي رود.

ِل ِخراـک چيه؟ َاتِه ميْس َچکو. گَ  
«خوارک موش چيست؟ يک مشت شلتوک بي مغز.»

به تعريض در مورد افراد کم خوراـک به کار مي رود.
ُخرِده. بَ ال ُخرِده بينِج پِ بَ له   

«پلويي که خورده از برنجي است که شلتوکش در مزرعه روي زمين افتاده بوده است.

به کنايه: ضعيف و بي جان است.
(Ä مهجوري ٬١٣٥٦ ذيل مثل) ُخو وينّه٬ برهنه قِوا ال شنا پِ ِو  

«ـگرسنه٬ خواب پلو مي بيند و برهنه خواب جامه»

معادل آن:
شتر در خواب بيند پـنبه دانـه ـگهي لپ لپ خورد گه دانه دانه

الِره. کِ مِه  َا ريْه  گِ َزندِه  تَپ  الِر٬ پِ مِه  َا خِردِه  بَ کي  هر  
«هر کس پلوي ما را خورد٬ کالهمان را قاپيد.» و نيز:

ـکس نياموخت علم تير از من ـکه مرا عـاقبت نشـانه نکـرد
زو. رده هم تيم بينج او بَ   هم غسل ها کِ

٢٠ـ)ــبعضي برنج کاران٬ نظر به تقدسي که براي کشت برنج قائل بودند٬ بدون وضو يا غسل به کـارهاي زراعـي
نمي پرداختند.

«هم غسل خود را کرده٬ هم بذر برنج را (براي جوانه زدن) خيس کرده است٢٠ .»

احتماًال به معني يک تير و دو نشان زدن و نيز:
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نامه فرهنگستان ٥ /١
٧٨ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

که برآيد به يک کرشمه دوکار زيارت شـِه عـبدالعـظيم و ديـدن يـار چه خوش بود
وين. وين ُدونِه پاش برشتن ِر بَ ِر بَ داشتِن    هيچي نِ

«او را نگاه کن! آه در بساط ندارد ولي ظرف چوبي مخصوص پاـک کردن برنج را تکان مـي دهد.» (تـا

وانمود کند که مشغول پاـک کردن برنج است)

اين مثل احتماًال در مورد کساني به کار مي رود که در عين تنگ دستي مي کوشند خود
را دارا نشان دهند و در ديگران به چشم حقارت مي نگرند و يا شايد در مورد کساني که

به اصطالح صورت خود را با سيلي سرخ نگاه مي دارند نيز به کار برود.

مثل هاي سمناني (فرهنگ سمناني ١٣٥٦)
  پال خوري ره پال سر مرسه.

«پلو خور را پلو مي رسد.»

يعني رزق و روزي هر کس فراخور حالش به او مي رسد.
جــمله را رّزاق روزي مــي دهد قسمت هر کس به پيشش مي نهد
(مولوي)

روزي خود مي خورند منعم و درويش قســمت خـود مـي برند پشـه و عـنقا
 (سعدي)

  چربه چربه پليکيه.
«پلويي چرِب چرب است.»

در مقام ترغيب و تشويق به کسي گفته مي شود که در صـدد انـجام دادن مـعامله اي
پرمنفعت باشد.

  شت ورنجي و پياز داغ؟
«شيربرنج و پياز داغ؟»

در مورد دو امر نامتناسب و ناجور به کار برده مي شود.

٢١ـ)ــاز سخنان منسوب به حاج مالعلي سمناني است. معروف است کـه وي عـبارت طـعنه آميز مـذکور را بـه
روزه داراني خطاب مي کرده است که هنگام افطار٬ به جاي اين که ابتدا فريضه نماز را به جاي آورند٬ به دنبال

تهيه فريني و شيربرنج مي رفتند.

فِ ريني وشت ورنجي٬ يا نمازي جماعتي٢١ . يا  
«يا فريني (= غذايي که با شير و آرد برنج تهيه مي شود) و شيربرنج يا نماز جماعت!»
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نامه فرهنگستان ٥ /١
مقاله ٧٩

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

به تعريض در مورد کساني که بيش از حد متوجه امور دنيوي و ماديّات باشند به کار
مي رود.

امثال و تعابير اصطالحي و کنايي متفرقه درباره برنج
  آستيِن نو٬ بخور پلو.

ـکنايه از اين که مردم ظاهربين اند. عقلشان در چشمشان است و تنها از روي لباس و
سر و وضع ظاهري در مورد اشخاص قضاوت و ارزيابي مي کنند.

منشأ اين مثل حکايتي است منسوب به مالنصرالدين: روزي ماّل به مجلس ضيافتي
وارد شد. از آن جا که لباس کهنه و مندرسي به تن داشت به او بي اعتنايي و بي حرمتي
ـکردند و حتي سر سفره راهش ندادند. روز ديگر٬ ماّل لباسي نو و فاخر به تن کرد و به
همان مجلس وارد شد. اين بار٬ نه تنها به او احترام گذاشتند بلکه او را در صدر سـفره
نشاندند. با مشاهده اين وضع٬ مالنصرالدين٬ در حالي که به آستين خود اشاره مي کرد٬
Äاين جمله را به زبان آورد: آستين نو (ـکنايه از لباس نو) بخور پلو. (و نيز مشابه همين حکايت

سفرنامه ناصرخسرو٬ ص ١٠٩-١١٢)

  اـگر پلو خورده ايم٬ به سفره بزرگان خورده ايم ( شاملو ٬١٣٧٨ ص٦٥٧)
  اـگر پلو خورده ايم٬ از بزرگان خورده ايم. (Ä اميني ٬١٣٥٠ ج١)

يعني اـگر زير بار منت رفته ايم٬ منت کسي بوده که شايستگي داشته است.
( = به از٬ بهتر از ) پلو. ( مثل شيرازي)   الو٬ الو بَأز

در روزهاي سرد زمستان٬ بچه ها آتشي مي افروزند و در پناه حرارت مطبوع آن دسته
جمعي مثل باال را تکرار مي کنند.
  برنِج بي رنج. ( مثل شيرازي)

٢٢ـ)ــتوضيح اين دو مثل از آقاي سيدمحمد دست غيب است.

يعني برنج است و بي رنج٢٢ . کنايه از اين که خوردن برنج رنج و المي به دنبال ندارد.
  برنج زنده برنج يا چلويي که به قدر کافي پخته نشده باشد. برنج يا پلوي خام.
هست از برنج زنده بسي ناـگوارتر از واعظان مردِه دل اظهار بندگي
تأثير ( به نقل از آنندراج )
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نامه فرهنگستان ٥ /١
٨٠ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

  به پلوپلو گفتن شکم سير نمي شود. ( شاملو ٬١٣٧٨ ص٦٥٦)
معادل: با حلواحلوا گفتن دهن شيرين نمي شود.

 پلوخوري: سور٬ مهماني.
  پلو را دم کن٬ سفره را پهن کن. ( شاملو ٬١٣٧٨ ص٦٥٧)
ـکنايه از اينکه دم کشيدن پلو چندان طول نمي کشد.

  پلو معاويه چرب تر است. (Ä اميني ٬١٣٥٠ ج ١؛ پورحسيني ٬١٣٧٠ ذيل مثل هاي مذکور)
به تعريض: چون متمّول تر و يا صاحب قدرت و نفوذ بيشتري است او را٬ به رغم عدم

استحقاقش٬ بر ديگران ترجيح مي دهند.
مثل ياد شده را به اين صورت نيز ضبط کرده اند: حق با علي است ولي پلوي معاويه

چرب تر است.
  حاال که خيال پلوست بگذار چرب باشد. (Ä همان مآخذ)

  خياْل ـپلوست. (Ä امثال و حکم)
يعني آرزويي برآورده نشدني است. طمعي خام است.

  خيالـپلو پختي٬ نوش جانت. ( شاملو ٬١٣٧٨ ص٦٦٥)
دچار خواب و خيال شدي٬ آرزوي محال و خيال خام پروردي!

  خيال پلو چرب ترک. (Ä امثال و حکم)
به کنايه براي خواسته يا آرزويي که تحقق آن بسيار بعيد به نظر مي رسد به کار برده

مي شود.
  دستت چو نمي رسد به کوکو به شفته پلو ( = يا خشکه پلو = پلوي بدون روغن؟)

فرو کن. (Ä اميني ٬١٣٥٣ ج٢)
  رفيق آش و پلو بودن. (Ä شاملو٬ ٬١٣٧٧ ذيل مثل)

يعني به اقتضاي منافع مادي خويش با کسـي دوسـتي کـردن و عـلقه مـعنوي بـا او
نداشتن.

  سرش پلو و زيرش سنگ قربانت شوم يگانه پسـر (Ä انـجوي شـيرازي ٬١٣٥٢ج ٬١
ذيل ـش)

منشأ اين مثل حکايتي است با اين شرح کـه عـروسي بـا مـادر شـوهر خـود بسـيار
بدرفتاري مي کرد٬ از جمله وقتي مي خواست براي او پلو بکشد سنگي بزرگ در بشقاب
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مقاله ٨١

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

مي گذاشت و روي آن کمي پلو مي ريخت و به اين ترتيب٬ به شوهر خود وانمود مي کرد با
مادرش مهربان است و به اندازه کافي به او غـذا مـي دهد. مـادر شـوهر٬ بـا گـذشت و
فداـکاري٬ اين وضع را تحمل مي کرد و چيزي نمي گفت. تا اين که عاقبت روزي طاقتش
طاق شد و براي اين که پسر خود را از حقيقت ماجرا آـگاه کند٬ جمله باال را به زبان آورد.
  شير برنج عمر کنايه از گرفتاري و دردسري که از هر سو به سراغ شخص آيد و وي را

رها نکند.
منشأ اين مثل حکايتي است بدين شرح که روزي عمر (رض) به حضرت علي (ع)
برخورد و ضمن گفت و گو به حضرت گفت: تو که خود را عـالم بـه مـاـکـان و مـايکون
مي داني بگو بدانم امروز من ناهار چه خواهم خورد؟ علي (ع) پاسخ داد: شيربرنج. ظهر
روز٬ عمر خسته و کوفته به خانه آمد و پرسيد: ناهار چه داريم؟ پاسخ دادند: شيربرنج. آن 
عمر بداخم بـود٬ بـداخـم تر شـد. از خـانه بـيرون آمـد و بـه مـنزل خـواهـرش رفت و
في المجلس پرسيد ناهار چه داريد؟ گفتند: شيربرنج. عمر آن روز به چند جاي ديگر هم
سر زد. آنها هم جز شيربرنج٬ چيزي نداشتند سر به صحرا گذاشت تا اين که در جايي
دور افتاده به شترچراني رسيد٬ بعد از مبادله تعارفات معمول٬ خطاب به او گفت: مـن
خيلي گرسنه ام٬ غذايي برايم بياور. شترچران گفت: امروز تصادفًا غذاي خوبي تـدارک
ديده ام٬ معلوم مي شود تو هم از اين غذا نصيبي داشته اي. برخاست و سفره اي پشمينه
پهن کرد و ظرفي پر از شيربرنج جلوي عمر گذاشت. عمر بدون اين که چـيزي بگـويد
برخاست و به راه افتاد. شترچران حيرت زده جلوي او را گرفت و علت اين رفتاِر او را که
نزد اعراب بسيار ناپسند است پرسيد. عمر پاسخ داد: امروز از کسي که خيلي ادعاي علم
به امور غيبي مي کند سؤال کردم ناهار امروز من چيست؟ گفت: شيربرنج. من براي اين که
خالف پيش گويي اش را به اثبات برسانم عزم جزم کردم امروز شيربرنج نخورم. در شهر
به هر جا رفتم جز شيربرنج چيزي نداشتند اين جا هم باز گرفتارش شدم. شترچران که او
را نمي شناخت گفت: تو عجب مرد عنود و لجوجي هستي! مردک! شيربرنج را بخور و
برو دست اين مرد را که مسلمًا از اولياي خداست ببوس و نزد او سر بسپار! و چون عمر
را در استنکاف خود باقي ديد خشمگين شد و گفت: من بايد پيش گويي اين بنده خاص
خدا را درباره تو اجرا کنم. برخاست و به ضرب چماق عمر را وادار به خوردِن شيربرنج

ـکرد. ( مستوفي ٬١٣٤٣ ج٬٣ ص١٨٧-١٨٨)
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٨٢ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

  قرض که رسيد به صدتومان٬ هر شب بخور قيمه پلو.
در امثال و حکم درباره آن توضيحي داده نشده است.

  کوکو از پلو بيشتر بودن ( شاملو ٬١٣٧٨ ص٦٥٩)
به کنايه: زياده بودن فرع بر اصل.

گُشنه پلو و خورشِت دل ضعفه يا / قليه انتظار! ( همان٬ ص٦٥٧)  
پاسخي که مراد از آن وجود نداشتن چيزي براي رفع گرسنگي و يا ـ دست کم ـ هنوز

آماده نبودن غذاست.
  لباس پلوخوري: جامه مناسب مهماني٬ آبرومندترين و فاخرترين لباس يک شخص.

Ä) .لُرکه گرسنه شود پلو پس پرده ( = پلوي شب عروسي ) ننه اش ( = مـادرش ) يادش مي آيد  
بهروزي ٬١٣٤٨ ذيل پلو)

٢٣ـ)ــدر امثال و حکم دهخدا در توضيِح تصنيف طنزآميِز مذکور٬ چنين آمده است:
محّرف حراره اي (= تصنيفي) است که غوغاـگران هواداِر ارتجاع در انقالب مشروطه مي خواندند و اصل آن اين
بود: ما حامي قرآنيم ما جمله مسلمانيم ما دين نبي خواهيم مشروطه نمي خواهيم

  ما ديگ پلو خواهيم مشروطه نمي خواهيم٢٣
اين شعر طعنه آميز٬ ظاهرًا مربوط به ماجراي تحّصن مشروطه خواهـان در سـفارت

انگليس و برپا شدن ديگ هاي پلو در آن جاست.
  مثل برنج٬ پا توي آب و سر تو(ي ) آتش بودن ( داشتن)

اشاره به نياز شديد برنج به آب و حرارت خورشيد است.
ـکنايه از: زندگاني سخت و پُ رمشقتي را گذراندن. از هر سو در فشار و مضيقه بودن.

(Ä شاملو٬ ٬١٣٧٧ ذيل مدخل برنج٬ شماره ٣٨٧٤)
مِ ثِل جو. (Ä امثال و حکم)  

برنجي سفت و نيمه پخته را گويند. چنان که قبًال يادآور شديم در گويش هاي گيلکي و
مازندراني واژه «جو» به معناي شلتوک (= دانه برنج پوست نکنده ) است.

  مثل شفته.
مثل پلو يا کوفته آبدار

  مثل شيربرنج٬ بي نمک. (Ä همان)
به تعريض به آدم خيلي سـفيدپوست و بـي جاذبه گـفته مـي شود و نـيز بـراي کـالم
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مقاله ٨٣

 برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

غيرجاذب به کار مي رود.
  مثل مرواريد. (Ä همان)

يعني برنجي خوب و بي آخال. (= بي خس و خاشاـک)
  مثل مژه مار (Ä همان)

«برنج نازک»

  هر شب پلو٬ هر روز پلو٬ هر شب مرغ٬ هر روز مرغ. آخرش صد تومان. (Ä همان)
يکي از خّدام اعتاب مقّد سه عراق٬ يکي دو ماهي در خانه يکـي از رجـال مـعاصر
تهران مهمان بود. چون قصد مراجعت کرد٬ ميزبان او را يک صد تومان فرستاد تا با آن زن
و فرزندان خود را ره آوردي بخرد. مهمان که بر اثر پذيرايـي هاي شـاياِن چـندين مـاهه

پرتوقع شده بود٬ ظاهرًا از قلت مبلغ برآشفت و جمله باال را به زبان آورد.
  هر کجا قاِب پـلو جـوجه و کـوکو دارد مال وقـف است و تـعلّق بـه دعـاـگـو دارد
( شاملو ٬١٣٧٨ ص٦٥٧) (در قزوين به حجله پَرَده مي گويند) رَده   هر کس پلوشو خورده٬ بره پَ

تقريبًا معادل مثِل : هر کي آشو خورَده٬ رود پرده.
به کنايه٬ هر که سود کار را برده٬ زحمت آن را نيز متقبّل شود.

  هر کس پلوها را خورده ( هم او ) به اتاق عروسي مي رود.
حکايتي است که قزويني را شب عروسي اش٬ به اقتضاي رسمي ديرينه٬ شام ندادند.
آخر شب وقتي مي خواستند او را به حجله زفاف ببرند گفت: هر کس پلو را خورده به
اتاق عروسي مي رود. (Ä امثال و حکم )٬ در قزوين مرسوم است که در شب زفاف٬ داماد
نبايد با مهمانان به سفره نشيند بلکه بايد از شام کبابي که قبًال تهيه کرده و به عنوان برکت

به کمر عروس بسته اند٬ صرف کند.
هي که پسر خل وضع و شکم باره خود را داماد کرده بود در شب ـگويند خانواده مرفّ
زفاف سفره اي به غايت رنگين و اشتهاانگيز گسترد٬ چنان که داماد چندبار بي تاب شد و
برـخالف آيين و سنّت به سوي سفره يورش برد تا سرانجام ناـگزير شدند اورا در گوشه اي
محبوس کنند تا شام به پايان رسد و مهمانان بروند. چون دست عروس را در دست داماد
نهادند و به وي تکليف کردند که به پرده (= حجله) رود٬ به حالت اعتراض و قهر گفت:

( شاملو٬ بي تا٬ ص٤٨٩). رَده. پَ رده بَِرد ُخ چرا من٬ باالم جان؟ هر کي آشَه 
  هم آش و پلو معاويه را خوردن٬ هم نماز علي (ع) را خواندن ( شاملو ٬١٣٧٨ ص٦٥٨)
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٨٤ مقاله

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

دو طرف متخاصم حفظ کردن. را با رابطه خود بهـکنايه: سازشکار و فرصت طلب بودن٬

منابع
آنندراج٬ محمدپادشاه ٬ فرهنگ آنندراج ٬ به تصحيح محمددبير سياقي٬ کتاب فروشي خيام٬ تهران ١٣٣٥ـ؛ اميني٬

اميرقلي٬ فرهنگ عوام ٬ انتشارات دانشگاه اصفهان٬ اصفهان ٬١٣٥٠ ٬١٣٥٣ ٣جلدـ؛ انجوي شيرازي٬ سيدابوالقاسم٬

تمثيل و مثل ٬ اميرکبير٬ ٬١٣٥٢ ج ١ـ؛ بشرا٬ محمد٬ «بجار و بجارکاري در ترانه هاي گيلکي»٬ صداي شاليزار ٬ به

ـکوشش رحيم چراغي٬ نشر گيلکان٬ رشت ٬١٣٦٨ ش١ـ؛ پاينده لنگرودي٬ محمود٬ آيين ها و باورداشت هاي گيل و

ديلم ٬ بنياد فرهنگ ايران و نيز پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي٬ تهران ١٣٧٦ـ؛ پـاينده لنگـرودي٬

محمود٬ «از درو تا پلو»٬ صداي شاليزار ٬ به کوشش رحيم چراغي٬ نشـر گـيلکان٬ رشت ٬١٣٦٨ ش١؛ پـاينده

لنگرودي٬ محمود٬ «برنج کاري و نقش زنان و مردان»٬ يادنامه فخرايي ٬ نشر نو٬ تهران ١٣٦٢ـ؛ پـاينده لنگـرودي٬

محمود٬ فرهنگ گيل و ديلم ٬ اميرکبير٬ تهران ١٣٦٦ـ؛ پاينده لنگرودي٬ محمود٬ مثل ها و اصطالحات رايج گيل و ديلم ٬

بنياد فرهنگ ايران٬ تهران ١٣٥٢ـ؛ پرتوي٬ مهدي٬ فرهنگ عوام آمل ٬ مرکز مردم شناسي ايـران٬ تـهران ١٣٥٧ـ؛

پورحسيني٬ ابوالقاسم٬ فرهنگ مردم کرمان ٬ مرکز کرمان شناسي ١٣٧٠ـ؛ حدود العالم مـن المـغرب الي المشـرق٬ بـه

ـکوشش منوچهر ستوده٬ انتشارات دانشگاه تهران٬ ١٣٤٠ـ؛ خواندمير٬ حبيب السير ٬ بـه تـصحيح جـالل الديـن

همايي٬ کتاب فروشي خيام٬ تهران ١٣٣٣ـ؛ خـودزکو٬ الکسـاندر٬ سـرزمين گـيالن ٬ تـرجـمه فـريدون سـهامي٬

انـتشارات پـيام٬ تـهران ١٣٥٠ـ؛ ســتوده٬ مـنوچهر٬ فـرهنگ سـمناني ٬ (امـثال٬ اصـطالحات و اشـعار)٬ مـرکز

مردم شناسي ايران٬ تهران ١٣٥٦ـ؛ ستوده٬ منوچهر٬ فـرهنگ گـيلکي ٬ انـتشارات انـجمن ايـران شـناسي٬تـهران

١٣٣٢ـ؛ شاملو٬ احمد٬ کتاب کوچه ٬ حرف آ٬ دفتر دوم٬ انتشارات مازيار٬ تهران٬ بي تا؛ همان٬ حرف ب٬ دفتر

دوم٬ انــتشارات مــازيار٬ تـهران ١٣٧٧ـ؛ و نـيز حـرف پ٬ دفـتر اول٬ انـتشارات مـازيار٬ تـهران ١٣٧٨ـ؛

صداي شاليزار٬ (مجموعه شعر و مقاله درباره برنج و برنج کاري)٬ به کوشش رحيم چراغي٬ نشر گيلکان٬
رشت ٬١٣٦٨ ش١ـ؛ فخرايي٬ ابراهيم٬ گيالن درگذر زمـان ٬ انـتشارات جـاويدان٬ تـهران ١٣٥٠؛ کـتابي٬ احـمد٬

«پژوهشي در زندگي گالش ها»٬ کشاورز ٬ ش٣٦ و ٣٧ سال ١٣٦١ـ؛ کتابي٬ احمد٬ سـرزمين مـيرزا کـوچک خان ٬

انتشارات معصومي٬ تهران ١٣٦٢ـ؛ مرعشي٬ احمد٬ امثال و حکم گيلکي ٬ مـرکز مـردم شناسي٬ تـهران ١٣٥٥ـ؛

مرعشي٬ احمد٬ فرهنگ لغات و اصطالحات و ضرب المثل هاي گـيلکي ٬ کتاب فروشي طـاعتيـ؛ رشت ٬١٣٦٣ چ

دومـ؛ مرعشي٬ ظهيرالدين٬ تاريخ گيالن و ديلمستان ٬ به تصحيح دکتر منوچهر ستوده٬ بنياد فرهنگ ايران٬ تهران

١٣٤٧ـ؛ مرگان٬ ژاـک ژان ماري دو٬ هيئت علمي فرانسه در ايران (مطالعات جغرافيايي)٬ ترجمه و توضيح از دکتر

ـکاظم وديعي٬ انتشارات چهر٬ تبريز ٬١٣٥٠ ج ١ـ؛ مستوفي٬ عبداهلل٬ شرح زندگاني من (تاريخ اجتماعي و اداري
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مقاله ٨٥

برنج و برنج کاري در زبان مردم گيالن و....

دوره قاجاريه)٬ کتاب فروشي زوار٬ تهران ١٣٤٣ـ؛ مهجوري٬ اسماعيل٬ فرهنگ مازندراني ٬ انتشارات فرهنگ و

هنر مازندران٬ ساري ١٣٥٦ـ؛ ناصرخسرو٬ سفرنامه ناصرخسرو ٬ به کوشش نادر وزين پور٬ کتاب هاي جيبي٬ تهران

١٣٥٦ـ؛ يزدان پناه٬ طيّار٬ فرهنگ مثل هاي مازندراني ٬ فرزين٬ تهران ١٣٧٦.

ضمنًا در تهيه بخش هايي از اين مقاله٬ عالوه بر منابع مذکور٬ از توضيحات بسيار سودمند محققان و

مؤلفان ارجمند جهانگير سرتيپ پور٬ محمود پاينده لنگرودي و احمد مرعشي کهـــ افسوس٬ هرـسه آنـان

روي در نقاب کشيده اندـــ بهره فراوان بردم. روانشان شاد و يادشان گرامي باد!
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