
  

  

  

  

  

  فارس اي اهورايي در خليج جزيرة هرمز، جزيره

  

 سهيال صالحي مقدم

  
 

  مقدمه

 الرك و تنب بزرگ و ة جزير، هنگامة جزير، هرمزة جزير: قشم شامل چهار جزيره استةجزيز
  . استفارس خليج قشم در جنوب بندر عباس واقع شده است و از مهم ترين جزاير .كوچك
.  در جنوب شرقي بندر عباس واقع شده است، قشم است هرمز كه يكي از جزايرةجزير  

 آثار بسيار كمي از آن باقي  قديمي هرمز بنا شده است كه فعالًآبادي امروز روي خرابه هاي شهر
 بوده آنهاارگ محكمي داشته و از بناهاي پرتغالي ها و محل ذخاير و مال التجاره هاي . مانده است

مانند مردم اين جزيره . نظر تجاري و نظامي بسيار مهم استهرمز از ة جزير، در حال حاضر.است
  . ويژگي هاي فرهنگي و زباني خود را دارندفارس خليجساير جزاير 

ا و ه ة ضرب المثل تاريخ اين جزيره و همچنين دربارةدر اين مقاله سعي شده است دربار  
  .بطور مجمل مطالبي نوشته شود، و گويش محليشعرهاي محلي 

 ة جزاير مربوط به جزيرةنب بزرگ و كوچك از مجموعمز و هنگام و الرك و تـجزاير هر  
  .قشم هستند
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هاي  آبادي امروز روي خرابه.  شده است هرمز در جنوب شرقي بندر عباس واقعةجزير  
محكمي داشته و از  ارگ . آثار بسيار كمي از آن باقي مانده استشهر قديمي هرمز بنا شده كه فعالً

  . بوده استآنهاهاي  ها و محل ذخاير و مال التجاره ليبناهاي پرتغا
شاه عباس . اي در آن بنا كرد ك پرتغالي آن را متصرف شد و قلعه آلبوكر، قمري913در سال   

  .توسط والي فارس موسوم به امام قلي خان كه مردي وطن پرست بود اين جزيره را تصرف كرد
ران و عراق م است و كليد تجارت سواحل اي هرمز از نظر تجاري و نظامي بسيار مهةجزير  

ي يت آن افزوده مي شود بويژه اين اهميت وقت بر اهمرود و روز به روز و عربستان به شمار مي
  . بپيونددفارس خليجگر مي شود كه راه آهن تركيه و عراق و سواحل مديترانه به  جلوه
ط هاي بين المللي است و تسل ترين آبراه ترين و حساس  هرمز يكي از مهمةبدون شك تنگ  

 انواع و ،ها كشتي از تمامي جهان هر روز ده. بر آن از آرزوهاي ديرين استعمارگران بوده است
 كيلومتر و عرض آن در 187نگه طول ت.  مواد نفتي از اين تنگه مي گذرندال مخصوصاًااقسام ك
دود ح) بين هرمز و قشم( الرك ةهاي جزير  آبة كيلومتر و عمق آن در حوز46ترين نقطه  تنگ
 ة جزيرة جهانگرد فرانسوي دربار،رنيهتاو.  متر است220ن حدود هاي عما ة آب متر و در حوز36

  :گويد هرمز مي
ك است اما خيلي خوب و سفيد مرويد و زمينش تمام ن در آنجا هيچ درخت و گياهي نمي  

ين هم در آنجا يافت  و آب شير به اين جهت اراضي اين جزيره لم يزرع است.مانند برف
سياهي و براقي  ة هرمز به واسطةشن جزير. كنند آب باران كه در انبارها ذخيره ميشود مگر  نمي

هاي  پرتغالي. پاشند  براي خشكاندن مركب به روي خط ميمورد توجه بازرگانان بوده است و
 فرستند و سود يهاي خود در ليسبون م ن به هندوستان و تمام دارالتجارهمقيم هرمز از اين ش

  .شود سرشاري از اين تجارت نصيبشان مي
 ة راجع به سابق.هاي شهر قديمي هرمز بنا شده است  امروز روي خرابهگفته شد كه آبادي  
ران كه در  مغول به اية پس از حمل،كه بنا بر شواهد تاريخياريخي اين منطقه توضيح بيشتر اينت

ران  زماني كه مغوالن به نواحي جنوبي اي،ي دادرو)  هجري قمري618(اوايل قرن هفتم هجري 
 ة شهر و ديار و خاناجباراً) اي بين ميناب و جاسك ناحيه( زمان  ساكنان بندر هرمز آن،رسيدند
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پناهنده شدند و به ) هرمز فعلي(يكترين جزيره كه جرون نام داشت خود را ترك كردند و به نزد
.  خود آنجا را هرمز ناميدندةيادگار موطن اصلي و اوليمهاجرين به . عمران و آباداني آن پرداختند

چنان كه . ز قديم و هرمز جديد هرم، هر دو هرمز مطرح شد و ثبت گرديديخ عمالًاز آن تار
  .  خود به هرمز قديم و جديد اشاره كرده استةبطوطه جهانگرد معروف در سفرنام ابن

بر ساحل دريا كه مغستان نيز  هرمز شهري است .از عمان به سوي هرمز حركت كرديم«  
ع است و سه فرسخ با آن قا اين هرمز در ميان دريا وهرمز جديد رو به روي. ناميده مي شود
  .»رون استـمن نخست به هرمز جديد وارد شدم كه مركز آن ج. فاصله دارد
 نام جرون به بندر عباس اطالق ، جرون بناي هرمز جديد نهاده شدةكه در جزيربعد از اين  
 بعد از آن نام.  و اشغال جرون باقي بودفارس خليجها در  د و آن نام تا زمان حضور پرتغاليش

 ة نوشت»مرآت البلدان«شواهد تاريخي را در . عباس تغيير يافتجرون به بندر گامرون و سپس بندر
  :گويد  مي، هرمز پرداختهةآنجا كه به شرح جزير. خان اعتماد السلطنه مي توان يافت محمدحسن

ر جرون عباس را قبل از شاه عباس بند هرمز روبروي بندرعباس قرار گرفته و بندرةجزير
  :نويسد مي» فرهنگ انجمن آراي ناصري«مؤلف اين كتاب به نقل از . ناميدند مي

شاه «كان است و در عهد صفويه ندر هرمز كه از بناهاي اردشير بابجرون نام واليتي بوده نزديك ب
ي كه به جرون و قرائ مشهور است »بندر عباسي« و آباد نموده كه به  بندري ساخته،»عباس

  . معرّب آن است» جرون« است و »گرون«منسوب بوده اكنون نيز جرونات خوانند و اصل لغت 
 آمده ، والي و فرمانرواي فارس»امام قلي خان« هرمز به دست ةدر كتب تاريخ شرح فتح قلع  

ها را خراب كرد و به   پرتغالية جرون را فتح كرد و قلع، امام قلي خان1031 است كه در سال
  . بندر عباس حاليه را ساخت، عباسي سابقةدر نزديكي قلعجاي آن 
يرها آماده است و با كه در فرهنگ فارسي معين جروم جمع جرم به معني گرمسقابل بيان اين  

 جرون در اصل جروم بوده كه بندر عباس و جزاير اطراف آن از نقاط گرم هستند شايدتوجه به اين
آمده  آراي ناصري نو همانطور كه ذكر شد در فرهنگ انجم.  به جرون تبديل شده استو تدريجاً

  .و جرون معرّب آن است) از پيش از ظهور اسالم(است كه اصل لغت گرون بوده 
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ه عباس شا: آقاي دكتر باستاني پاريزي در كتاب سياست و اقتصاد عصر صفوي آورده است  
توسعه داد و ، عباس ناميده شدها بندرو بندر جرون را كه بعد) ميناب(در مهم هرمز در نزديك بن

  .امنيت آن جا را به كمك حكمرانان وفادار خود در فارس و كرمان تأمين كرد
  :ت گرفته است كهاما نام گامرون از اينجا نشئ  
 باز شد و ساليان دراز در فارس خليجها به  دي پاي پرتغاليكه در قرن شانزدهم ميالپس از آن  
كه آن روزها  متوجه آبادي كوچكي در شمال جزيره شدند  هرمز مستقر گرديدند، ظاهراًةجزير

و چون در ساحل اين آبادي خرچنگ زيادي ديدند و در زبان پرتغالي . شد بندر جرون ناميده مي
 كامارائو در طول سال ها به تدريج . آن بندر را كامارائو نام نهادند،خرچنگ را كامارائو مي ناميدند

 امام قلي خان براي ةاين نام تا زمان حمل. به كامارون و كامرون و گامبرون و گمبرون تغيير يافت
  .عباس ناميده شد اما پس از آن بندر،سازي اين جزيره از دست پرتغالي ها وجود داشتآزاد
ه فارسي باستان و ميانه  كه ب(Ahūra-mazdāh( هرمز همان اهورامزداست ة كلمةريش  

اين بر اهورا به معني خداوندگار و مزدا به معني حكيم بنا:از دو جزء تشكيل يافته. گردد رميب
 -هورمزد: اين كلمه به تدريج به صورت هاي گوناگون درآمد. اهورامزدا خداوند حكيم است

  . رمزد و هرمز ه- ارمز-اُرمزد
  . ايراني آن استةش اصالت و ريةدهند نام اين جزيره نشان  
  .نام استان هرمزگان نيز از همين كلمه گرفته شده است  
مي رسد و به شهر هرمز نيز سفر  ايلخانان مغول به ايران ةماركوپولو جهانگرد ونيزي در دور  
 ابن بطوطه نيز . خود شرحي نوشته استةكند و از آبادي و رونق و داد و ستد آن در سفرنام مي
) مقصود ميناب كنوني(نامند   ساحل دريا و آن را مغستان هم ميشهري است بر و هرمز :نويسد مي

 سه فرسخ راه است و رسيديم به هرمز ،و مقابل آن در دريا هرمز جديد است كه بين اين دو
جديد و آن جزيره ايست كه شهر آن جرون خوانده مي شود و آن شهري است زيبا و بزرگ 

جم و عرب و فارس و  ع،از آنجا كاالي تجارتي هند به عراقداراي بازارهاي مملو از كاال و 
خوراكشان ماهي و خرماست آب در اين . اين جزيره شوره زار است. گردد خراسان حمل مي
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اند و  كه حوضچه هايي كه از ساروج ساختهجزيره قيمتي است و در آن چشمه هاي آب نيست بل
  .آيد ا در آن ذخيره مي كنند به كار ميآب باران ر
ه دليل ب .نامد م ميميلتون در بهشت گمشده اش هرمز را نگين انگشتري دنياي قدي  
 . اين جزيره از وضعيت مطلوبي برخوردار نبود، قديميةاين جزيرتوجهي رژيم پهلوي به  بي

بيشتر كارگران در سمت جنوب . كارگران معدن در شرايط سختي زندگي مي كردندو كارمندان 
بعضي از . د كارمندان معدن هم در جلوي ساحل ساخته شده بوةتند و خانهاي كپري داش خانه

 به هر آورد و به هر كارمند دو حلب و يك كشتي از بندر آب مي. كردند اهالي هم ماهيگيري مي
ران در بركه يك حلب و به مردم شهر هم در نبودن آب با. دادند كارگر يك حلب آب شيرين مي

 آب لوله ،گذراندند ولي امروز وضع بهتر شده دم در سختي زندگي ميبدين گونه مر. دادند آب مي
 در . اقداماتي است كه صورت گرفته استةها از جمل روزي و آسفالت خيابان  برق شبانه،كشي
 و چهار ماه چهار ماه گرماي قابل تحمل. فرسا وجود دارد  هرمز چهار ماه گرماي طاقتةجزير

هاي   كار در معدن و ماهيگيري از شغل.واي اين منطقه استهاي آب و ه هواي مطبوع از ويژگي
  .مردم اين منطقه است

  
  المثل بضر

 ، فرهنگ،هاي آغازين هر زبان است كه حاوي آداب و رسوم المثل يا امثال و حكم از پايه ضرب
 اين بخش از ادبيات يكي از ترديد بي. رود شمار مي تاريخ و تصور و بصيرت يك ملـّت به ،باور
ترين دستاوردهاي فكر بشري است زيرا بشر قبل از آن كه شعر بسرايد و خط را اختراع  يميقد
هاي فكري و فرهنگي هر   بنابراين بخشي از گنجينه، مثل را در محاورات خود بكار برده است،كند

  .قوم و ملتي است كه گاهي دسترسي به مبدأ پيدايش آن كار چندان آسان نيست
 مثل جمله ايست مختصر و مشتمل : مثل بياوريمةاد بهمنياري را درباراست تعريف استالزم   

 شهرت عام ،بر تشبيه يا مضمون حكيمانه كه به سبب رواني لفظ و روشني معني و لطف تركيب
  .يافته باشد و همگان آن را بدون تغيير يا با اندك تغيير در محاوره به كار برند
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 بطور كلي اين موارد . در استان هرمزگان مشترك استها تقريباً المثل قابل بيان اينكه ضرب  
  .شود ديده مي

  ؛هاي فارسي است بدون تغيير در عبارات المثل  ضربآنهابعضي از . 1
 مردم ةهاي فارسي كه به تدريج صورت محلي به خود گرفته و با لهج المثل بعضي از ضرب. 2

 ؛ هرمز ادا مي شودةاين مناطق از جمله جزير
 ؛شود هايي كه صرفاً مربوط به مردم محلـّي مي ثلالم ضرب. 3
عادل و مترادف آن را در  م،هايي كه مربوط به اين مناطق است ولي با تغيير جزئي المثل ضرب. 4

  . يابيم فارسي مي
 

  1 ةهاي مربوط به شمار المثل ضرب

  ؛تره  از گل نازك،تر آدم از سنگ سخت. 1
 ؛آدم جايز الخطاس. 2
 ؛ هنر مث درخت بي ثمرهآدم بي. 3
 ؛آدم دو بار به دنيا نياد. 4
 ؛آدم دراز عقلش كمه. 5
 ؛آدم گشنه دين و ايمون نداره. 6
 ؛آدم نفهم هزار من زورشه. 7
 ؛)آدم است و يك آه و دم(مي و دمي آد. 8
 ؛كنه آسمون به ريسمون مي. 9
 ؛آرزو به گور مي بره. 10
 ؛آستين نو بخور پلو. 11
 ؛دهان سوختهآش نخورده . 12
 ؛) بهمنياريةنام داستان(از تو حركت از خدا بركت . 13
 .آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت. 14
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  2 ةهاي مربوط به شمار المثل ضرب

َگُتِن. 1    ليلي زنن يا مردناال ـن
alā-nagoten-leylī-zanen-yā marden 

  )امثال و حكم دهخدا(تازه مي پرسد ليلي نر بود يا ماده 
  و  بـ،تچه نبايد بِشآن . 2

ānče-nabāyad bašet-bū. 

  . شد،آن چه نبايد بشود
  ) امثال و حكم دهخدا(آمد به سرم از آن چه مي ترسيدم  :برابر فارسي

  آواز دهل از دور خَشِن. 3
āvāze-dohol-az-dūr-xašen 

  آواز دهل از دور خوش است
  )حكم دهخداامثال و (آواز دهل شنيدن از دور خوش است  :برابر فارسي

  آه اشنين كه با ناله عوض بكـُنت. 4
āh-ešnīn-ke-bā-nāla-avaz-bokont 

  آه ندارد كه با ناله عوض كند
  )امثال و حكم دهخدا( آه ندارد كه با ناله سودا كند :برابر فارسي

  ابله اشـگُت و احمق باور اشكِ. 5
ablah-ešgot-o-ahmaq-bāvar-eške 

  ) بهمنياريةداستان نام(ابلهي باور كرد ابلهي گفت و  :برابر فارسي
  از اي ستون تا او ستون فرجن. 6

az-ī-sotūn-tā-ū-sotūn-farajen 

  )امثال و حكم دهخدا(ز اين ستون به آن ستون فرج است  ا:برابر فارسي
   جو هم هوا خورت،از بركت گندم. 7

az-barkate-gandom-jow-ham-how-axoret 

  خورداز بركت گندم جو هم آب مي 
  )كوچه( تلخه هم آب مي خورد ، سر گندمة از صدق:برابر فارسي
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  از تش پر اَخيزت . 8
az-taš-por-axīzet 

  از آتش خاكستر ايجاد مي شود
  )كوچه( از آتش خاكستر عمل مي آيد :برابر فارسي

  از حسدمند دوري . 9
az-hasad mand-dūrī 

  از افراد حسور بپرهيزيد
  .نياسود حسود هرگز :برابر فارسي

  : خرسي،از چهمه كور. 10
az-čehme-kūr-xarsī 

  از چشم كور اشكي هم غنيمت است
  )امثال و حكم دهخدا( از خرس مويي :برابر فارسي

  از خرس پتي. 11
az-xers-potī 

  ) بهمنياريةداستان نام(از خرس مويي غنيمت است 
  از خَشي نـَه دنيا نين. 12

az-xašī-na-donyā-nīn 

  در دنيا نيستاز خوشحالي 
  . از خوشحالي در پوست خود نمي گنجد:برابر فارسي

  از دل خَشي با ديم خو گردوك نشكستِن. 13
az-delxašī-bā-dimo-xo-gerdūk-naškaten 

  شكند از خوشحالي با دمش گردو مي
  از دوستون برگ گلي. 14

az-dūstūn-barge-golī 

  ) حكم دهخداامثال و(ارسي هر چه از دوست رسد نيكوست برابر ف
  

  3 ةهاي مربوط به شمار المثل ضرب
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  از خدا بزش رسي. 1
az-xodā-bazeš-rasī 

 ةكنايه از خوشحالي زايدالوصف هنگام آگاه شدن از خبر خوشحال كنند(از خدا بهش رسيد 
  )ناگهاني

  از خداي بيست و چار شن. 2
az-xodāy-bīsto-čarešen 

 24 خدايي كه ،خواهد كه اين كار انجام گيرد ميفالني از خدا (از خداي بيست و چهارش است 
  ).ساعته حاضر و ناظر و مراقب اعمال انسان است

  از جون و عمر خو بيزارن. 2
az-jūn-o-omro-xo-bīzāren 

  )كند كوه مياز اندوه فراوان و گرفتاري ش(از جان و عمر خود بيزار است 
  از كاف تا المش پيدان. 3

az-kāf-tā-lāmeš-peydān 

  )كلّ قضيه مشهود است(كاف تا المش پيداست از 
   خاك بر سر گير غو،از مردن گكو. 4

az morden-gakū-xāk-bar-sare-gira-qu 

اشاره به فرد انگل و سرباري كه هر گاه حامي خود را از ( خاك بر سر مورچه ،از مردن قورباغه
  )شود هد دچار بالتكليفي و سرگرداني ميدست بد

  استالش غيبن. 5
estālaš-qeyben 

  )كنايه از اين كه پيدايش نيست و گم و گور شده است(اش غيب است  ستاره
  نه خرن كه زي پا نگا اكنت،اشترن نگاي راه دور اكنت. 6

oštoren-negāy-rāhe-dūr-akont-na-xaren-ke-zī-pā-negā-akont 

  . خر نيست كه زير پا نگاه كند،كند به راه دور نگاه مي) كه(شتر است 
  )نايه از دورانديشي و تدبيرك(
  اُشكمِ پر رو تنِ خسته كتِ. 7

oškome-por-rū-tane-xasta-kate 
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  )كنايه از پرخوري و تنبلي و عدم تحرك(شكم پر روي جسم خسته افتاده 
  اشتُمِش قل هواهللا مي خـُوندن. 8

oštomeš-qol-hovallāh-maxonden 

  )كنايه از گرسنگي(شكمش قل هواهللا مي خواند 
  افتارگن گوشت مرده شي .9

aftārgen-gūšte-morde-šey 

  )كنايه از افراد حرامخوار(كفتار است گوشت مرده مي خواهد 
   جومه ي گرم اگوت،اگه خُم نگم. 10

aga-xom-nagom-jūmey-garom-agūt 

  )اينقدر موضوع روشن است(اگر خودم نگويم لباس تنم مي گويد 
  

  4 ةهاي مربوط به شمار المثل ضرب

  هم نه خونش ههاز شير مرغ تا شاخ خر  .1
az-šīre-morq-tā-šāxe-xar-ham-na-xūnaš-ha 

  .از شير مرغ تا شاخ خر هم در خانه اش هست
  )امثال و حكم دهخدا( از شير مرغ تا جان آدميزاد :نظير فارسي

  :از شهرت خو بر از رسم خو مرَ. 2
az-šahro-xo-bera-az-rasmo-xo-mara 

  ي از رسمت نرواز شهرت برو ول
  )امثال و حكم دهخدا( شهري و رسمي :برابر فارسي

  .كنايه از پايبندي و حفظ فرهنگ و آداب و رسوم
   بي سخ اگوت بگر،بي گرگ اگوت ببر. 2

bey-gorg-agūt-beber-bey-saq-agūt-beger 

  به گرگ مي گويد ببر به سگ مي گويد بگير
  مي گويد بگير به گرگ ، به ميش مي گويد دررو:برابر فارسي

  ) هم از آخور خوردن هم از توبره خوردن:كنايه از(
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   كهنه نخندنة قبال،پس در مند. 3
pase-dar-monde-qabāleye-kohna-naxonden 

   كهنه مي خواندة قبال،پشت درمانده
   اول برادريت را ثابت كن بعد ادعاي ارث و ميراث بكن:نظير آن در فارسي

  صحبش گلو شود دل ،تا گسالو به گو شود. 4
tā-gosalow-ba-gow-šavad-dele-sahabeš-golow-šavad 

   دل صاحبش گداخته شود،تا گوساله گاو شود
  )امثال حكم دهخدا( دل مادرش آب شود ، تا گوساله گاو شود:برابر فارسي

   تماشا تموم ابوت،تا كور ساز اكنت. 5
tā-kūr-sāz-akont-tamāša-tamūm-abūt 

  . عروسي تمام مي شود،رايدتا كور خود را مي آ
  

  اشعار محلّي

 شعر وطن و خليج فارسي انتخاب شده ،شعر آقاي غالم وكيلي به نام آواز كمنزيلةاز مجموع
  :است

  وطن

   مندِن چه حاصل؟،اگه ميهن نبو  ونن و جون و تن و دلـوطن ايم
  لــر هالهــي دشمنُن زهـولي ِب  وطن در كام يارن شهدن و نوش

  بـه مثـل توتيــان ذرات خاكــت  ان سينه چــاكـتتو چشم عاشق
  دل و جـونم فـداي خــاك پاكت   اي جــايگاه شيــر مردن:وطن

ـاد و آزاد،بمن ايــرُن ـن آـب ـاد   بمـ ـر ـب ي دشمنــت آده ـب   خدا ـب
مــونــي خــرم و آزاد و آبـــاد  سحر خيزُن شو و روز اي دعاشُن   ـب

* * * 

  مز هر،فارس خليج

  نــونـــز جـــرمـــش هــينـنگ  نِنــــرُارسي ايـــــج فـــــخلي
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ـونــِن  هميشـــه فــارسن اي دريــــا   تــش عشقــش تــو دل ـب
* * *  

ن و تــنفارس خليج   ني يـك قطره جدا از خاك ميهـن   ايـژن جوـن
   اي بيچاره دشمـن،اي جـا ايژنن  مكن هرگز طمع بر آب و خاكش

* * *  
ـزِن از روزگـارن  گه انگشتـــري دريــاي ايــرُنا ـرمـ نگينــش هـ  

ـن بـاز اي دريـان نُـن وطــن با چنگ و دنــدن  نگهبانــان جـوج  
  

  چند چيستان رايج

   زمين اكنت زير و زبر،هشت پا و دوسر. 1
haštpā vo do sar-zamin akont zīro zebar 

  )شخم زدن با دو گاو(ر و باال مي كند  زمين را زي، هشت پا و دو سر:معني
  هشت پا و دو سر دميش نه كمر. 2

  )ترازو( دمش وسط كمر است ، هشت پا دارد و دو سر:معني
  خودت سري آبري خودت گريب اكني. 3

xodet sarī aborī –xodet grīb akonī 

  )پياز(كني   سر او را مي بري و خودت گريه مي:معني
   ميون تخته كوندرك لخته،ته اون پل تخ،اي پل تخته. 4

ī pel taxte, ūn pel taxte , miyūne taxte kūndorok laxte 

  )گردو( وسط تخته جويدني نرم است ، آن طرف تخته است، اين طرف تخته است:معني
   زير كه آتا كار ايشه،باال آريت باريشه. 5

bālā ārīt bārīše, zīr ke ātā kār īše 

  )قاشق(آيد كار دارد   پايين مي،داردرود بار   باال مي:معني
  :بعضي از لغات محلّي كه ريشه در زبان فارسي ميانه دارد

  )منزل( sarāi= سرا 
  )حياط خانه( mīyān sarāi= ميان سرا 
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  )پسر( pus= پس 
  )دختر( doxt= دخت 
  )ناهار( čāšt= چاشت 
ديگر جاي نماز ظهر و نماز  بينيش اول نثر فارسي نماز پة در متون دور،ظهر( pēšēn= پيشين 

  .رفته است نماز خفتن بجاي نماز عشا بكار ميو ) براي نماز عصر
  xoftan= خفتن 
  )ديشب( dōš= دوش 
   پارسال)گذشته( pār= پار 
تان ها در فارسي باس رود كه دقيقاً همانند شناسه بكار مي» د« به جاي »ت« ةدر افعال شناس  
  :يچند مثال از افعال محل. است
  مي برد= aberet =برت اَ

  مي كند  = akont= اَكُنت 
اَزِنِت= azenet =مي زند  
  مي كشد = akašet= اَكشِت 
 نمونه از افعال . ماضي بوده استة مادة بر سر فعل است كه در فارسي باستان نشان(a) ديگر اَ ةنكت

  :فارسي باستان
arasam = رسيدم  

a =ماضية مادةنشان   
ra =نريشه به معني رسيد  
s =آغازية مادةنشان   
a =مضارعة مادةنشان   
m =شناسه  

abarat = نيز هم، قشم و هرمزة محلي منطقةدر فعل ابرت در لهج[برد  "a" و هم "t"  ديده
  . ]شود مي
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   دريا و ماهيگيرية ويژةچند واژ

  پولك ماهي= كُچ مايي 
  آبشش ماهي= رورينگ مايي 

  ماهي مركب= غنكاس 
  گوش ماهي= كالنگ 
  نوعي صدف خوراكي= ك پلش

  نوعي صدف خوراكي= ملوك 
  رودخانه= روخونه 
  موجودات ريز كنار دريا كه راه مي روند= گرپاني 
  نوعي گوش ماهي= مالوك 
  ) آن كوچك استةانداز(اندازند  ت كه در ساحل براي گرفتن ماهي ميتور گردي اس= رخ 
  ندانداز هيگيري كه در كنار دريا به آب ميتور ما= پارو 
  وقتي دريا آرام است= خواهِر 
  وقتي دريا متالطم است= ناخواهر 
  دام ماهيگيري= مشتا 
  كشتي تخته اي با موتور= لـَنج 
  رود يگيري كه در موتور لنج به كار ميتور ماه= ليه 

  قفس ماهيگيري= گرگور 
  قالب ماهيگيري= كاغور 
   اسكله–فُرضَه 
  ماهي فروش= سماك 
  ماهيگير= صياد 
  كشتي هاي آهني= ب غُرا
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  كشتي بادباني= جهاز 
  شود  ماه كه آب دريا اضافه ميةو نيم اول= هوزا 
  دريا= دِريا 

  دريا نورد= درياورز
  جزر= هوباال
  مد= هوزير
  ميگو= ميگ 
  خرچنگ= سينگو 
 جزاير و بنادر ة همة دربار،در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه جاي آن دارد  
كه به شناسي انجام گيرد چرا   مردمةاي در حوز  هرمز تحقيقات گستردهةجزير از جمله فارس خليج

  .كنند  آبگون زندگي ميةبريم كه چه ايرانيان پاك نهادي در اين خط كنه اين حقيقت بيشتر پي مي


