
 

 

 

 3نظام فرهنگ در یشیگو  اشارات و اه هواژ

 تهران( دانشااهدانشیار ) 1بهروز محمودی بختیاری

 3013، تاریخ انتشار: 22/12/3911، تاریخ پذیرش: 31/9/3011 تاریخ دریافت مقاله:

   

رغگم  های فارسی اسگت کگه بگه االسالم ازجمله فرهنگ نوشتۀ محمدعلی داعی فرهنگ نظام چکیده:
نگویس در تگدوین ایگن  ای که فرهنگگ های نوآورانه اهمیتش چندان مورد توجه قرار نارفته است  جنبه

کنگد؛  عصگرش متمگایز و ممتگاز مگی هگای هگم از سایر نمونگهکار بسته است این فرهنگ را  فرهنگ به
هایی نظیر عدم اکتفا به متون نوشتاری در تدوین فرهنگ، توجگه بگه فارسگی  گفتگاری، توجگه بگه  جنبه

هگای جنسگتی بگر زبگان  مصوبات و برابرنهادهای مقرر فرهناستان اول، توجه به تمگایزاتی کگه مؤلفگه
شده در فرهنگ لغت است  یکی از  ی گویشی برای الفاظ فهرستها کنند و اشاره به معادل تحمیل می

ضبط بسیاری از های گویشی و  افزاید، ارائۀ فهرستی از واژه وجوه افتراقی که بر اهمیت این فرهنگ می
نامد  این مقاله بگه بررسگی  می الفاظ والیتی؛ که نویسنده آنها را لغات متداول در شهرهای ایران است

پگردازد  بگه ایگن  مگی فرهنگ نظاامها و اشارات و تلویحات گویشی در  فهرست  واژهچیستی و چرائی  
هگایی  مورد مطالعه و بررسی دقیق قگرار گرفگت و تمگام واژه فرهنگ نظاممنظور، مجموعۀ پنج جلدی 

های زبانی از  منظور تحلیل داده بندی شدند  به های جغرافیایی دسته گویشی استخراج و برمبنای حوزه
های واژگانی در هر حوزۀ جغرافیایی استفاده شده است  نتایج تحقیق  ی تعیین بسامد مدخلروش کم
و « شهرها»اش مربوط به  واژه 211واژۀ گویشی وجود دارد، که  231دهد که در این فرهنگ  نشان می

هگای  هگای اصگفهانی و شگیرازی بیشگترین تعگداد و واژه است  واژه« نواحی»اش مربوط به  واژه 323
 

الله بروجردی( و خانم نسرین  ت علمی دانشااه آیت  در ناارش این اثر از همکاری و محبت دکتر معصومه مهرابی )عضو هیئ1
 کنم  ام؛ که بدین وسیله از این گرامیان سپاسازاری می مند بوده شناسی دانشااه شهید بهشتی( بهره آموختۀ زبان صباغان )دانش

2. mbakhtiari@ut.ac.ir 
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ای، قمی، الری، نطنزی و همدانی کمترین تعگداد  های بخارایی، بختیاری، شبانکاره بوط به گویشمر
 اند  را به خود اختصاص داده

 االسالم  های گویشی، محمدعلی داعی ، واژهفرهنگ نظامنویسی در هند،  فرهنگ ها: کلیدواژه
 

 مقدمه  1
گگردد )محمگودی  چهگارم هجگری بگازمینویسی برای فارسی سنت دیرپایی دارد و بگه قگرن  فرهنگ

فرهنااگ قااواس، نویسگگی در هندوسگگتان، آثگگاری چگگون  (  در سگگنت فرهنگگگ1233بختیگگاری، 
انگد  نااشگته شگده العجام نامۀ منیری و مجم  دستوراالفاضل، عمان المعانی، مفتاح الفضال، شرف

رغگم  است که بهفرهنای  فرهنگ نظام(  از این آثار منتشرشده در هند، 1231)محمودی بختیاری، 
در پنج جلد  1211تا  1232های  اهمیتش مورد توجه چندانی قرار نارفته است  این فرهنگ در سال

در  1219تگا  1213های  ( و مجددًا در سال1232االسالم،  چاپ رسید )داعی و در حیدرآباد دکن به
نوآورانگۀ ایگن هگای  (  یکگی از جنبگه1213االسالم، صورت افست تجدید چاپ شد )داعی تهران به

الفگاظ »هگای گویشگی را )بگا عنگوان  نویس تعداد قابگل تگوجهی از واژه فرهنگ این است که فرهنگ
در مداخل فرهنگ خود گنجانده است، و با این کار به ثبت و ضبط آنها کمک کرده است  «( والیتی

به چه دلیگل هایی هستند و  های اصلی در پژوهش حاضر این است که این الفاظ چه واژه اما پرسش
مورد مطالعه و بررسی دقیگق قگرار  فرهنگ نظامجلدی  اند؟ به این منظور، مجموعۀ پنج انتخاب شده

منظور  بندی شدند  به های جغرافیایی دسته هایی گویشی استخراج و برمبنای حوزه گرفت و تمام واژه
وزۀ جغرافیگایی هگای واژگگانی در هگر حگ های زبانی از روش کمی تعیین بسامد مگدخل تحلیل داده

 استفاده شده است 

 
 فرهنگ نظام  2

ناگار و مبلگ   نویسنده، روزنامگه (1۳29-1۲۲۴االسالم ) نوشتۀ سید محمدعلی داعی فرهنگ نظام
زحمات زیادی را برای منگافره بگا تبشگیریان مسگیحی متحمگل شگد و  اصفهانت  او در مذهبی اس

 منگافراتدلیل  )اولین مجله دینی ایران( را برعهده داشت و به السالممجلۀ او نیز  صفاخانهریاست 
در ملقگب شگد  او « االسگالم داعگی»، بگه مظفرالدین شاهآمیزش با مبّشران مسیحی ازطرف  موفقیت

، دو سال بمبئیدعوت ایرانیان مقیم  رفت و به هندوستانبه  مصر، ازطریق مکه بازگشت از سفرش به
وی زبگان اردو را فراگرفگت و بگرای مقابلگه بگا  .در آنجا ماند و به منافره با مبلغان مسیحی ادامگه داد

مند تشکیل داد  سپس بگا معرفگی  عالقه مسلمانانای با حضور  تبلیغات ضداسالمی مبشران، جلسه
س ادبیات فارسی مشغول شد و در همان به تدری حیدرآباد دکن کنسول ایران در بمبئی، در دانشکدۀ

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%DA%A9%D9%86)
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حضگور وی در های باستانی ازجمله پهلوی، اوستا و سنسکریت را نیز آموخت   آغاز، برخی از زبان
ای بگه همگین نگام در  و انتشار مجله االسالم ۀانجمن دعوو نیز تیسیس  حیدرآباد دکنو دانشااه  هند
و فارسی و هم نین منافرات مداوم با مبشران اروپایی، نگام او را در کشگورهای  زبان اردوبه دو  هند

مقیم هند به فرهنگ جامعی به زبگان فارسگی  ایرانیاناو دریافت که ا انداخت  ه اسالمی بر سر زبان
مسلمان دکگن کگه بگه شاه، پادشاه  دستور  عثمان علی نیاز دارند و برای برآوردن این نیاز تالش کرد  به

االسگالم تیسگیس شگد  در سگال  مند بود، ادارۀ فرهنگ نظام به ریاسگت داعگی زبان فارسی هم عالقه
االسگالم بعگد از چنگد مگاه  داعگی .را با خود آورد فرهنگ نظامکه وی به تهران آمد، جلد اول  1۲۴۳

ادامه داد  فرهنگ نظام یلیفتتوقف در ایران، به حیدرآباد دکن برگشت و به کار تدریس در دانشااه و 
به ایران آمد و فرهنگ خود را پس از نگوزده سگال  1۲۳1و بار دیار در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم در 

نویسگد کگه  این فرهنگ می تیلیف(  او در بیان علت 1۲۹۳در پنج جلد به پایان رساند )یوسفدهی، 
 الفاظ   اند و از آوردن   خود ثبت کردهنویسان قدیم و مقدم بر ایشان الفاظ شعری را در فرهنگ  فرهنگ

)صگادقی،  «معگروف»انگد  اند یگا در تعریگف آن نوشگته نظر کرده متداول در نثر و زبان روزمره صرف
1۲۹۲ :21  ) 

 راآنهگا را  اوکگه  اسگت رانیگا یشهرها در متداول لغات از یاری، ضبط بسفرهنگ نظام ازاتیاز امت
اثگر  نیگاست  در ا یبه اشتقاق کلمات فارس سندهیآن توجه نو ارید تی  خصوصامدن یم یتیوال الفاظ

اسگت تگا بگا  دهیجسگته و کوشگ یدور میقگد ان  سگینو فرهنگگ انهیعام یها از ذکر وجه اشتقاق سندهینو
اشتقاق کلمات را مشگخه کنگد، امگا م خگذ  ،یو اوستا و پهلو تیلغت سنسکر یها استفاده از کتاب

شگده بگه فرهنگگ راه  فیتصح کلمات تا ستهینار یانتقاد دیبه د یاو با هر لغت .خود را ذکر نکرده است
 تگر میقد یها گفرهن از یبعض در که یریمجعول َدسات یها هواژ و پازند و زند لغات آوردن از یو  ابدین

 یهگا لتحو براساس روزبودن هب فرهنگ نیا های یژگیو از ارید یکی  است کرده یخوددار دارد، وجود
 مصگوبات زیگن و یغربگ الفگاظ و( یتکلم الفاظفرهنگ  قول به ای) یگفتار یها واژه وجود  است یزبان

آمد و  رانیا به 1۲۳1بار دوم در  یبرا االسالم یداعادعا هستند   نیبر ا یشواهد سیتیس تازه فرهناستان
انجام داد  پس از چهار سال مجددًا  یدانیو م یعمل قاتیتحق یمحل های یو فارس جیرا یفارس ۀدربار

 یسگالا 1۵در  1۲۲۴ آبگان ۳۱ سگر بگرد و سگرانجام در آنجا بگه درعمر  انیتا پابرگشت و  درآبادیح به
 بگه میمسگتق طگور بهآنها  در که است فرهنگ نیا از یمداخل یبررس حاضر پژوهش موضوع .درگذشت

 اشاره شده است  یشیگو الفاظ
 
 پیشینۀ پژوهش  3

صگورت  در این بخش الزم است به شرح مختصری از متونی اشاره کنیم که در آنها الفگاظ گویشگی بگه

https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%DA%A9%D9%86
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%DA%A9%D9%86)
https://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B6_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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در اختیگار   ایرانگی  نگوین  هگای از گویش  که  آثاری  تمام تقریباً اند  واقعیت آن است که  مدخل ذکر شده
  مختلگف  های باید آنها را با جستجو در کتاب  ، که است  و فارسی  عربی  در متون و  فارسی  خط  به  ،داریم

فاردوس الف( که گویش کهن کازرون را براساس کتاب 1229، مثل ادیب طوسی )گردآورد و  پیدا کرد
توصیف کرده است و از زبان آذری کهن )بگا تمرکگز بگر تبریگز، قگزوین و زنجگان( براسگاس  المرشبیه

نی دککگ  شگفیعیب و پ(؛ یگا مقالگۀ 1229اطالعاتی داده است )همگان،  فهلویات قرون هشتم و نهم
 خرقگانی  ابوالحسگن  سگخنانرا از البگالی  )سگمنانی کهگن(  قگومس  زبگان  هگای بازمانگدهکه  (1212)

کتگب »های کهن و متون پزشگکی )کگه بگه  نامه استخراج کرده است  ازسوی دیار، تواریخ محلی، واژه
گذارنگد،  اند( از سایر منابعی هستند که اطالعات گویشی  جالبی در اختیار می معروف« ی مفرده ادویه

 که مروری بر آنها خواهیم داشت 
شناسیم که حاوی واژگان گویشی هسگتند،  در میان متون کهن زبان فارسی، چند کتاب پزشکی می

حگان بیرونگی اسگت  در اثگر ابوری الصیبنهنخستین کتاب،  کنیم  لحاظ تقدم زمانی از آنها یاد می که به
های اصگفهانی، اهگوازی، رازی، خراسگانی، سیسگتانی، زابلگی،  های مختلفی از گویش این کتاب واژه

توان تفصگیل  اند که می شیرازی، فارسی، قاینی، کرمانی، گرگانی، طبری، نیشابوری و همدانی ذکر شده
 ( دید 1222آنها را در کنار سایر آثار ابوریحان بیرونی در کیا و راشدمحصل )

هگای آن را  حمزه اصفهانی است که در قرن چهارم تگیلیف شگده اسگت و واژه الموازنهکتاب دیار، 
  االغارا  و  خوارزمشااهی  ذخیر ب( گرد آورده است  پس از آن باید به دو کتاب مهم 1211صادقی )

  کگه اشگاره کنگیم،  ( قمگری  و ششگم  پگنجم  قگرن) جرجگانی  اسماعیلتیلیف   العالئیه  و المباحث  الطیبه
   اند شده  آوری ( جمع1212)  قاسمی  آنها توسط  گویشی های واژه

است و مؤلف آن علی بگن  هجری نوشته شده  113است که در سال  اختیارات ببیعیکتاب بعدی 
العطار است  واژگان گویشی این کتاب عمدتًا به گویش شیرازی  حسین انصاری، معروف به حاج زین

هگای اصگفهانی، تبریگزی، کرمگانی، و  هگایی از واژگگان گگویش اند، ولی در البالی آنهگا نمونگه متعلق
ها توسگط  های شوشتری و همدانی( هم دیده می شود، که این واژه همراه دو واژه از گویش خراسانی )به

 اند  الف( گردآوری شده1211صادقی )
مخصوص شاه سگلیمان )پزشک  محمدزمان  بن محمدمومننوشته  تحفه المؤمنینکتاب دیار، 

 نیگز شگهرت دارد  در ایگن کتگاب تحفاه حکایم ماؤمن( اسگت کگه بگا نگام صفوی، در قرن یازدهم
وجود دارد، که قسمت اعظم مطالگب « آن  و خواص  و اغذیه  مفرده  ادویه  اسامی»فصل مهمی به نام 

 هگای گویشگی  آن آمده اسگت و واژه های متعددی نمونه دهد و در آن از زبان کتاب را نیز تشکیل می
بگودن  علگت وسگعت اطالعگات و جگامع بگه تحفۀ حکیم مومن( گرد آورده است  1291را تفضلی )
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 مخازن االدویاهنگام  مطالبش، سرمشق کتب ادویۀ مفردۀ دیاری هم بوده است، ازجملگه کتگابی بگه
 واژۀ طبگی 1333قمری تیلیف شده است و حگاوی  1112که توسط عقیلی علوی خراسانی در سال 

 هگایی ارجگاع داده شگده اسگت  در ایگن کتگاب نیگز واژه تحفاهکرات بگه  و دارویی است، و در آن به
 از گگگویش شگگیراز، اصگگفهان، تنکگگابن، دیلگگم، مازنگگدران، تبریگگز، جرجگگان، خراسگگان، دامغگگان،

دسگت  ( بگه1213را مدبری ) نهاشبانکاره فارس، کرمان، گیالن و لرستان موجود است که فهرست آ
 داده است 

های گویشگی  ( انجام داده است، که واژه1۲21ترین کار را کیا ) ها احتماال گسترده در مورد فرهنگ
الفارس،  االحباام، صاحاح برهان قاط ، تحفهرا در هشت فرهنگ زیر بررسی و استخراج کرده است: 

مقالۀ حاضگر را  الفرس، معیار جمالی و فرهنگ حسینی وفائی. فرهنگ جهانگیری، لغت فرس، مجم 
 توان در امتداد این کار دانست  عبارتی می به
 
 های والیتی( در فرهنگ نظام های گویشی )زبان واژه  4

هگای  )چه در مقدمۀ مجلدات مختلف و چه در مداخل فرهنگ( به گگویش فرهنگ نظامجای   در جای
زبان فارسی معیار و تفاوت آن االسالم در ابتدای جلد نخست به تعریف  ایرانی اشاره شده است  داعی

های محلی را صگورت  پردازد  او به تنوعات گویشی باور چندانی ندارد و گویش های والیتی می با زبان
 داند: فارسی می« مکسر»شکسته یا 

ها زبان دیاری را  چنان ه ذکر شد در ایران قریب یکصد زبان والیتی هست که اهل هریک از آن زبان
ن فارسی مقرر یکی است و تمام اهل ایران )باستثنای بعضی از اهل آذربایجگان کگه فهمند اما زبا نمی

کننگد و علگوم ایگران بعگد از عربگی در آن  شان ترکی است( با هم در آن تکلم و مکاتبه می زبان تکلمی
های والیتی مکسر همان الفاظ فارسی عام مقرر است و حتگی الفگاظ  فارسی مقرر است  اغلب زبان

کگه « َارُوُت َوس»گوینگد  ده اصفهان مگی کنند  مثال در سه مل در فارسی را هم مکسر میعربی مستع
ه»گویند  است و در مازندران می« امروزت بس»مکسر  م  است امگا « آیم الساعه می»که مکسر « اسا ا 
 های والیتی الفاظ بسیاری است که اکنون در فارسی عام مقرر نیست و معلوم نیست آن الفاظ در زبان

 (93: 1از کدام فارسی قدیم است  )دیباچه ج
های گویشی فارسی، گویش کلیمیان اصفهان، مازندرانی، لری بختیاری،  او سپس جداولی از داده

کگه  کنگد  چنگان کند و آنها را در قیاس با هم معرفی می قهرودی، کالفی و الری به خط فارسی ارائه می
 یاد کرده است:« فارسی عام مقّرر»عنوان شود، او از فارسی معیار با  مشاهده می



81 
  6911، پاییز و زمستان 61/2شناسی،  زبان و زبان

 
نظام فرهنگ در یشیگو اشارات و اه هواژ  

 

 (9) جدول

 الفاظ
 یفارس

 مقّرر عام

 معادل
 زبان در

 یهودی
 اصفهان

 معادل
 زبان در

 یُلر
 یاریبخت

 در معادل
 زبان

 مازندران

 در معادل
 یگز زبان

 (اصفهان)

 زبان در معادل
 کوهستان) یقهرود

 (کاشان

 در معادل
 یالر زبان

 زبان در معادل
 یکالف

 (جنوب)

 برادر
 پسر

 دختر
 مادر

 رودخانه
 فرف
 پختن

 دنیشن
 رفتن

 آموختن
 َاز
 در
 تا
 به

 اطاق
 در

 دروازه

 بزار
 ریپ  

 وت
 یمان

 رودخانه
 فرف

 شدنیبب
 دنیشن
 دنیبش

 یبگگگگگگ
 موتن

 َاز
 ُتو
 تا
 به

 اطاق
 در

 دروازه

 َگو
 ُکز

 ُدَدر
 دا

 روخونه
 ورف
 ُپهذن

 دنیاشن
 َرهذن

 َامهذن
ز  ا 

 منه
 تا
 به

 هونه
 در

 دروازه

 برا
 کایر

 ُدَتر
 مار

 َهراز
 فرف

 بپتن
 بشنوستن

 بورون
 تنیادبی

 َاز
 َدله

 تا
 به

 خنه
 در

 دروازه

 بزار
 پوره
 ُدتر

 ماما
 روخونه

 فرف
 بپشه

 رشنو وم
 دنیبش

 انیبلدبب
 از
 بو
 تا
 به

 ورون
 بر

 دروازه
 

 دادد
 پور

 ُدت
 ُمنه

 روخونه
 فرف

  ویپ
 دنیهاچ

 دنی یپ
  

 اندر
 بو
 تا
 به
 هیک
 بر
 رزهی

 و بگگگگگرار
 کاکا
 ُپس
 ددتو ُدت
 ماور
 بن 

 فرف
 پخته ُاش
 دنیشن

 ُچدن
 اآودکردنیآ

 از
 دانه َاتک

 تا
 َهه

 حجره
 در
 در

 کاکا
 ُپسم
 دادا

 مویدا
 ویر

 اورف
 دمیپسخ

 اشروم
 تاج ماچ

 کرته ادتی
 ارش
چرم  ا 

 تا
 لیب
 ویت

 درتا
 دروازه

 
فارسی معیار، فارسگی های خویشاوندی( از  ها را )با محوریت واژه و در جدول دیاری، برخی واژه

 کند )همانجا(: دری افغانستان، کردی و بهدینی یزد با هم مقاسه می
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 (3) جدول

 الفاظ
 یفارس

 مقّرر عام

 در معادل
 یکرد زبان

 در معادل
 زبان
 یافغان

 در معادل
 یَگبر زبان

 (یزدی)

 الفاظ
 یفارس
 عام

 در معادل
 یکرد زبان

 معادل
 زبان در

 یافغان

 در معادل
 یَکبر زبان

 (یزدی)

 مادرزن
 پدرزن

 برادر
 خواهر

 من
 ما

 پختن
 خوردن

 خانه
 پسر
 گاو

 دختر
 چشم

 ینیب
 دهن

 دندان
 ابرو

 شکم
 زانو

 رهیُخ 
 رهیُخ 
 برا

 َخوشک
 خوئم

 مایا
 ُبکلن

 خوُوردن
 مال
 ُکر
 َگو

 ُدت
 َچو
 َپت
 دم

 دنان
 برو

 اشکم
 یزون

 یخواج
 این

 ُاُرر
 َخَور

 ز
 مو

 پخاول
 ُاخرو
 خونه
 ورک

 عا
 یجلا

سترگ  یا 
 یتمز
 خله

 غاخونه
 وردج

 گده
 زناون

 مادرزن
 پدرزن

 ددد
 خُور

 من
 مو
 یقرق

 خرتن
ه  ُخد 

 ُکر
 َگو

 ُوت
 َچش – َچم
 پوز
 ُلپ

 دندان
ه  ُبر 
 ُکم
 یُزن

 زن
 ُبرو
 مو

 یروشن
 اناشت

 خاله
 عمو

 یدائ
 روز

 حاال
 نجایا

 آنجا
 آن

 آنها
 گفتن

 کدخدا
 البیس

 رودخانه
 ُکوه

 ژن
 بُ و

 یم
 روشنا
 کلک

 یک 
 تاته

 خالو
 روژ

 َمهیَ 
 دره

 دوره
 َاو
 یآن

 ُوتن
 تشمال

 الُفو
 گالل

 ُکه

 خزه
 َسر

 ختهید
 یرونائ

 َکته
 ترر
 تره

 ماما
 ورز
 ُدس
 دلته
 الته
 آغ

 ُاغون
 لوید اغ

 َملک
 یُلو
 لید

 غر

 ونیز
 بشو

 دیم
 یُروش

 اناشت
 مریخ

 ُدُمو
 خلو
 روج
ز  ُمن 

 مون
 ُان

 اُ 
 ی یا

 دت
 کدخدا

 ُلویس
 روخونه

 ُک 
 

هگای گونگاگون بگا فارسگی معیگار  های واژگانی، تعدادی جملگه هگم در گگویش این نمونهعالوه بر 
 :(9۳-91همان: )اند از لری بختیاری، کالفی، مازندرانی، گزی و الری  اند که عبارت مقایسه شده
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 (2) جدول

 (جنوب) یکالف زبان در معادل یاریبخت زبان در معادل مقّرر یفارس جمل

 ام خورده نهار من
 بودم ام خاله خانه شبید

 گرفت درد سرم امروز
 بودم ده در روزیپر

 خوابم یم زود امشب
 است دهیخر اسب پدرزنم

 رود یم سفر به مادرزنم فردا
 گرفت ماه گذشته ماه در

 بود مانیپش امروز خواهرم اری

 خورم نهار مو
 ُبُتم هونه َردم ُدوشو
ر درد سرم امروز  هد گ 

 ُدمیب   بده ریپر
مُشوز خوُسم یا   ا 
م  دهیریخ   اسب ُخس 

 زهیا سفر سوُخسم
 رهدیگ ماه گذشته ماه در

ُدم یاری  دیب مانیپش امروز د 

 خوارده نوم مو
 دمیب خاله هناورمال

 هی آ درد ُسرم امروز
میب ده رتیپ  د 

 خوُسمیا زود امشو
 کرده دیخر یاسب پدرزنم

 َچَوت سفر مادرزنم صبا
 کرت وی ما هیما هم

 دیواب مانیپش امرز ُسمیُاسمار
 

 (4) جدول

 یمازندران زبان در معادل مقّرر عام یفارس جمل

 ام خورده نهار من
 ام خاله خانه رفتم شبید

 گرفت درد سرم امروز
 بودم ده در روزیپر

ه نهار من  َبُخوردم 
 خنه خاله ُبوردمه آشون
 تهیبَ  درد سر م ُاروز

 مهیدَ  درده روزیَپر

 
 (5) جدول

 یمازندران زبان در معادل مقّرر عام یفارس جمل یباق

 خوابم یم زود امشب
 رود یم سفر به مادرزنم

 است دهیخر اسب زنم پدر
 گرفت ماه گذشته ماه در

 بود مانیپش امروز خواهرم اری

 ُخسمه زود امشو
 ُشونه سفر مار زن مه
 هیَبخر اسب پر زن مه
هیبَ  ماه شیپ ماه در  ت 
ه  هیب مانیپش امروز یاری خاُخر م 
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 (1) جدول

 اصفهان یهودی زبان در معادل مقرر عام یفارس جمل

 ام خورده نهار من
 ام خاله ۀخان رفتم شبید

 گرفت درد سرم امروز
 بودم ده در روزیپر

 خوابم یم زود امشب
 رود یم سفر به مادرزنم فردا

 است دهیخر اسب پدرزنم
 گرفت ماه گذشته ماه در

 بود مانیپش امروز خواهرم دای

 َبخورته نهار مون
 ام خاله کز بشون شونیاب

 کرَو  درد سرم آرو
 ُبَوم هیدرد پره

 ُاوُسونه یزیز َاشو
 ُشوءَ  سفر زنم مادر صباح

 بَخاسته جناش بوسوَرم
 رهیایب ماه گذشته که ماه

 درُبو مانیپش یُصبح خوخو دای

 
 ( 7) جدول

 یالر زبان در معادل (اصفهان هیقر) یگز زبان در معادل مقّرر عام یفارس جمل

 ام خورده نهار من
 ام خاله ۀخان رفتم شبید

 کند یم درد سرم امروز
 بودم ده در روزیپر

 خوابم یم زود امشب
 رود یم سفر به مادرزنم فردا

 است دهیخر اسب پدرزنم
 گرفت ماه گذشته ماه در

 بود مانیپش امروز خواهرم ادی

 َبُخو پانم من
چوبش  ام آله ایک هیا 

ردُ  درد سرم َارد  ک 
ه َپر ه  میبو در د 

 وسنهیا امشوزو
 ُشوء   سفر َم یَخس صبا

 تهیرنیب اسب بوسورم
 ماه رهیبا یشیپ ماه

 ُبَو  مانیپش آرو خوخوم ادی

ده نوام َمه  ُخر 
م خاله اخونه ُذش  ُبسِّ
م ارز  اکن دزد سر 
 ُبسم رادهیپر

 داخُتم َاشوزو
 اچو اسفر زنم مادر صبا

 خلد اسبش پدرزنم
 اشارت ماه جلو ماه َانه

رزپش َدَدم ادی  اند مانیا 

 
کنگد و بسگیاری از  در دیباچۀ جلد دوم این فرهنگ هم نویسنده بر دیدگاه پیشین خود پافشاری مگی

دانگد  ایگن جمگالت مقدمگه )بگا همگۀ  هگای فارسگی مگی واژه« مکّسر»و « محّرف»واژگان گویشی را 
 اند: قابل توجهکنند،  هایی که ارائه می لحاظ داده شان( به نادرستی
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شده و سگر  اشکال دیار در باب السنۀ محلی و والیتی این است که هی کدام ادبی نبوده و نوشته نمی
زبان جهال تغییرات کرده که اصل آنها را پیداکردن بگرای گگرفتن در فارسگی مشگکل اسگت  مگثاًل در 

)خگرداد(، « هگره»)اردیبهشگت(، « کرچگه»)فگروردین(، « فروین»مازندران نام دوازده ماه شمسی را 
)آذر(، « ارکگه»)آبگان(، « ُاون»)مهگر(، « میگر»)شگهریور(، « شرور»)مرداد(، « ُمروال»)تیر(، « تیر»
ه» ها را در فارسی ادبگی داریگم؛  )اسفندار( گویند چون ما نام ماه« ارز»)بهمن(، « دهمن»)دی(، « د 

شود و فهمید محرف است یا نه، مار  اریم نمیهای آنها محرف است و در الفافی که ند فهمیم نام می
« مونکگه»اسگت و « کبگوتر»محرف « کمیتر»ریشۀ آنها را در اوستا و سنسکریت بیابیم  در زبان لری 

اسگت و « مگادرخواهر»گوینگد کگه محگرف « مارخگا»را « خالگه»در مازنگدران «  مادیانک»محرف 
گوینگد و در زبگان « روش»را « روشگن»و « ُمسگل»را « مسلمان»و در زبان گبری « ُخو»را « خواب»

 : یب(3گویند  )دیباچه ج« روخونه»را « رودخانه»و « منه»را « میان»بختیاری 
بینیم کگه  ها می از سوی دیار، در دیباچۀ جلد دوم این فرهنگ، نظر نویسنده را دربارۀ برخی گویش

دانگد و معتقگد  مگی« جعلگی»ایگران را های کلیمیان و زردشگتیان  ازنظر او واقعی نیستند  مثاًل او گویش
هگا  دانیم که این گویش اند؛ حال آنکه می پدید آمده« از آزار مسلمانان»منظور حفافت  است که آنها به

شناسی خود را دارنگد  بگرای اطالعگات بیشگتر در مگورد  کدام ساختای نیستند و تاریخ ه و ریشه هی 
( و در مگورد 1212( و همگایون )1212ب به کلباسگی )ترتی توان به گویش کلیمیان )اصفهان و یزد( می

 ( مراجعه کرد:1219توان به مزداپور ) گویش بهدینان یزد می
زبان یهودی اصفهان جعلی است که برای حف  خود از آزار مسلمانان ساختند و اال جهت نگدارد کگه 

د  زبان گبری زردشتیان ده که یک فرسخ و نیم از اصفهان دور است فرق داشته باش آن زبان با زبان سه
 ( 3یزد هم جعلی است که برای حف  خود از مسلمانان ساختند )دیباچه ج

 کند: هم با همین عنوان یاد می« السمی»و از گویش 
جگز خگزر دو نفگر  کگردم در راه طهگران بگه ایامی که در تحقیق السنۀ والیتی و محلی ایگران سگفر مگی

زدند که غیر از زبان والیتی مازندران و شعب آن بود   میکوهستانی را دیدم که زبان مخصوصی حرف 
از ایشان تحقیق کردم معلوم شد زبانی است که اهل قریۀ الُسم تازه برای خودشان ساختند که دیاری 

 (:3نفهمد  بعضی از الفاظ آن این است )دیباچه ج
 

 (۸) جدول

ب  مرد=  س 
 آخوند=  کل نیگور
 پول=  ُپُتو

 زن=  ل ب
 دیس=  زاغه
 خوردن=  نیَ َبور  

 خوب=  َاّنم
 غذا=  ُبرل ش
 بزن=  َبتَفن

ر  بد=  َکو 
 نان=  کوتار

 برو=  َکف َتُج 



82 
  6911، پاییز و زمستان 61/2شناسی،  زبان و زبان

 نظام فرهنگ در یشیگو اشارات و اه هواژ 

 

 های اطراف نطنز هم دارد: او نارشی مشابه در مورد گویش
رود و در آن بلگوک شگانزده قریگه یک بلوک نطنز سر راه جدیدی واقع شده که از اصفهان به طهران می

است  و هر قریه یک زبگان محلگی دارد  در نطنگز یگک زبگان والیتگی اصگلی هسگت کگه در اوسگتا و 
بسگیاری از الفگاظ آن زبگان را آورده امگا  دساتوراللغهسنسکریت ریشه دارد و فاضل نطنزی در کتگاب 

 : یب(3های محلی آنجا اغلب جعلی سیاسی است  )دیباچه ج زبان
 323و « شگگهرها»اش مربگگوط بگگه  واژه 211واژۀ گویشگگی وجگگود دارد، کگگه  233در ایگگن فرهنگگگ 

شود، کگه  شهر و منطقه و ناحیه در این فرهنگ دیده می 13های  است  واژه« نواحی»اش مربوط به  واژه
)تکلمی( از آنها یاد شده است  در ایگن فرهنگگ، عگالوه بگر شگهرهای مختلگف، از « تک»با برچسب 

های گوناگونی هم واژه ذکر شده است، که با توجه به عدم تعیین دقیق شهر محگل تکلگم  و استان نواحی
کنیم  این نواحی بگه ترتیگب  تعگداد   آنها، در این فهرست نیز جزو واژگان گویشی نواحی با آنها رفتار می

واژه(، خلگیج  21)واژه(، فگارس  11واژه(، مازنگدران ) 13اند از: خراسان ) های مرتبطشان عبارت واژه
واژه(  در مگگورد  1واژه( و خوزسگگتان ) 2واژه(، گگگیالن ) 9واژه(، لگگری ) 1واژه(، جنگگوب ) 3فگگارس )

زبگان جنگوب »هگا از اصگطالح  الزم به تذکر است که نویسندۀ فرهنگگ بگرای برخگی از واژه« جنوب»
(، 319و  312صگه با دو معنی در جلگد چهگارم، « کل»یاد کرده است، و در دو مورد )کلمۀ « ایران

توان چنین پنداشت که مرادش از جنوب همگان اسگت  جنوب ایران را با فارس یکی دانسته است، و می
: 1219گفتگۀ صگادقی ) جایی کگه بگه شده است؛ یعنی همان نامیده می« گرمیسر»که در متون قدیمی، 

هم در کتب «( صرود» )در مقابل« جروم»ارتفاع فارس بوده و از آن به  های جنوبی و کم ( سرزمین22
 جغرافیای اسالمی نام برده شده است 

شگرح زیرنگد  یگادآور  بگه هگا شترتیب الفبایی نگام گگوی بهموجود در فرهنگ نظام  ای گویشی  ه هواژ
( یعنگی جلگد 9/12شود که شیوۀ ارجاع در این فهرست، به جلد و شمارۀ صفحه است  پس مگثال ) می

 :12چهارم فرهنگ، صفحۀ 
 

 اصفهانی:
 (1/31ای که نرم و پرآب شده باشد  )تک اصفهان(  ) خربزه یا هندوانه :ُلق آب  1
هگای چهارمحگال  کمک و دستایری  استعمال ایگن لفگ  را مگن در تکلگم دهگاتی پامردی:  3

 (3/19اصفهان شنیدم  )
قگدر نخگود کگه از انگدام آدمگی برآیگد و درد  ای سگخت بگه دانه«[: آزخ»]ذیل مدخل  :تتلی  2

 (1/13را در تکلم اصفهان ُتُتلی گویند  )کند  آزخ  نمی
کپ»]ذیل مدخل  لپ:  4 اندرون دهان  لف  مذکور را در اصفهان ُلپ و در شگیراز ُقگپ «[: آ

 (1/133گویند  )
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 (1/111  گفتاو و صحبت )تک اصفهان( )2 اختالط:  5
های سر تیز که بر بگاالی خوشگۀ  داسۀ گندم و جو یعنی علف«[: اخال»]ذیل مدخل  :تاسه  6
 (1/132گندم است  اهل اصفهان اکنون آن را تاسه گویند  ) جو و

 (1/332مطلق آواز  اکنون در اصفهان آواز گریۀ ب ه کوچک را َار زدن گویند  ) :آر  1
 (1/313کندۀ چوب دو طرف چوم که آلت خردکردن زراعت است  )تک اصفهان( ) اردال:  1
 (1/292ن( )در حال استفراغ و قی از گلو صدا دادن )تک اصفها اغ زدن:  3

 (1/913طبیعت و خوی  در تکلم اصفهان هم هست  ) انیر:  13
 (1/223مزاح و شوخی )تک اصفهان( ) باردی:  11
کسی که شوهر خواهر زن دیاری است  لف  مذکور در تکلم اصفهان هگم هسگت  بجناق:  13

 (1/132لیکن غلط مشهور باجناق گویند  )
پزنگد  در آن گوشگت و  خورشی است مخصوص که در روز سوم مگرع کسگی مگی :بزباش  12

 (1/111بقوالت است  )تک اصفهان( )
 (1/111کند  )تک اصفهان( ) کسی که غله را با غربال بزرع پاک می :بوجار  14
انواع مغزیاتی که فاسد شده باشد )تک اصفهان(  در این صگورت مبگدل بگودر اسگت  بیور:  15

 (1/131یعنی مغزی که بو داشته باشد  )
پاهگا را طگوری برداشگتن و گذاشگتن کگه صگدا ندهگد )تگک  در هناام راهگرفتن پا برچین:  16

 (3/1اصفهان( )
 (3/3نیز تفرج در بیکاری )تک اصفهان( ) -کردن بعد از زحمت راحت باِد پا دادن:  11
 (3/13پا در میان یا پا به میان نهادن )تک اصفهان( ) پامیانی: یاپادرمیانی   11
کسگی یگا چیگزی )تگک خگوردن بگرای  ضگرردیدن و صگدمه پاسوز کسی یا چیزی شـدن:  13

 (3/13اصفهان( )
 (3/12زیرجامۀ زنان )تک اصفهان( ) پاکش:  33
 (3/12مقید و عاجز و مضطر )تک اصفهان( ) پاگیر:  31
حگال  خگوردن مجگروح و بگی شکسته و خورد شده، اغلب در انسانی که از کتگک لت و پار:  33

 (3/39شود  )تک اصفهان( ) شود استعمال می
کگه دو کفگه بگا هگم میگزان  پارۀ سنگ یا وزن دیار که در یک کفۀ ترازو درصگورتی پارسنگ:  32

 (3/31نباشند گذارند  )تک اصفهان( )
 (3/31سنگ غیر مرمر )تک اصفهان( ) پارسو:  34
کننگد  )تگک اصگفهان(  آلتی که با آن آب چلو و چیزهای دیاگر را صگاف مگی پاالن: سماق  35

(3/21) 
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دور یک گیاه یا بوته برای نمویگافتن آن )تگک اصگفهان(   های مضر و زیاد کندن گیاه پایش:  36
 (3/93گویند  )« کردن وجین»شغل مذکور را در طهران 

 (3/91ریخته پاشیده و پراکنده و متفرق )تک اصفهان( ) پخش و پال:  31
 (3/91پخش و پال )تک اصفهان( ) پر و پخش:  31
 (3/21)صفت )تک اصفهان(  معنی و هذیان های پوچ و بی حرف پرت و پال:  33
 (3/12ورم و آماس خواه در بدن انسان خواه در خمیر و غیره باشد  )تک اصفهان( ) پز:  23
ا  21 نوبت و وقت  کردن کاری  لف  مذکور در تکلگم اصگفهان پّسگا «[: پستا»]ذیل مدخل  :پس 

 (3/33شود  ) به تبدیل حرف ت به س استعمال می
ائی:  23  (3/33منسوب به پّسا )تک اصفهان( ) پس 
 (3/33انی و نهانی  این لف  در تکلم اصفهان و قزوین است  )پنه پسله:  22
 (3/31بالشی که بر پشت برای تکیه گذارند و در اصفهان متّکا را هم پشتی گویند  ) پشتی:  24
سگازند  شده که اغلب پرندگان با آنها آشیانه مگی پشم و ابریشم و ریسمان درهم پشم و پیلی:  25

 (3/33)تک اصفهان( )
 (3/139های تسبیح و غیره در رشته )تک اصفهان( ) کشیدن دانه پکاندن/ پکانیدن:  26
 (3/139انسان یا حیوان بی غیرت و تنبل )تک اصفهان( ) پکر:  21
کردن خمیر برای نان پختن روی سنگ و دست مالند کگه خمیگر  آردی که هناام پهن پکین:  21

 (3/132به سنگ و دست ن سبد )تک اصفهان( )
یر پلی:  23 رود اصگفهان خیلگی طویگل  شخه پست و زن فاحشه )تک اصفهان( پل زاینگده ز

های آن خشک است و در قدیم محل هرزگی اشگخاص پسگت  است و در اغلب سال بعضی از چشمه
شگود   دولک استعمال می قدر ربع ذرع است و در بازی الک   چوبی که به1( به کسر پ، 3/131بوده  )

گویند و چفته دولگک را گوینگد کگه چگوب  دولک را پل چفته می لک)تک اصفهان( در اصفهان بازی ا
 (3/131قدر ربع ذرع  در شیراز آن را چلی ماسه گویند  ) قدر یک ذرعی است و پل تکه چوب به به

وزنی است در اصفهان موافق ده سیر )یک چارک طهران( دهشت یگک مگن  پنجاب پنجاه:  43
 (3/111درم است  )شاه است )تک اصفهان( لف  مذکور مخفف پنجاه 

خورند )تگک  شکل پنجۀ کالغ است و فقرا آن را می قسمی از گیاه است که به پنجه کالغی:  41
 (3/111اصفهان( )

 (3/133پنجۀ انسان و حیوان )تک اصفهان( ) پنگال:  43
 (3/131)تک اصفهان( ) جات وهیمپوست و قشر  :پوسته  42
سگازند و آن را آب نبگات هگم  یک قسم از شیرینی است که مثل پول پهن و گرد مگی پولکی:  44

 (3/123گویند )تک اصفهان( )
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 لفگ    با  نفهمد ثالث شخه که زدن حرف آهسته و زدن حرف یو سر گوش نجوا: تیپپیت   45
 (3/191( )اصفهان)تک  سازد یکردن مصدر مرکب م

 انهیگنجشگک و در طگاق و سگقف عمگارت آشگ قگدر به اهیس ستیا که پرنده ل،یاباب :سرکیپ  46
 (3/121( )اصفهان)تک  گذارد یم

)تگک  دیگآ کگار به کردن وصله مقام در که کهنه و نو ۀپارچ یها تکه از یا مجموعه :لهیپ کهنه  41
 (3/119( )اصفهان
است که برای اطفال سازند از گل محکگم تگا ب گه در آن ایسگتاده  یتوخالۀ استوان :یتاپوچ  41

 (3/119هایش روی آن باشد و ایستادن آموزد )تک اصفهان( ) دست
 (3/112سرگین و فضلۀ گاو که نام دیارش تپاله است  )تک اصفهان( ) تاپه:  43
کننگد )تگک  رفگتن بگه اطفگال کوچگک اسگتعمال مگی لفظی است که وقت آموختن راه تاتی:  53

 (3/112اصفهان( )
دار بزرع است که بگرای خگوردن آب و ماسگت و غیگر آنهگا اسگتعمال  کاسۀ گلی لعاب تاره:  51

 (3/113)شود  )تک اصفهان(  می
تاسا  در اصفهان اکنون هم خوردن دل و استفراغ و خواهش زیاد زن آبستن را )کگه در  تاسه:  53

 (3/111گویند  ) شهرهای دیار بیار و ویار( گویند، تاسه می
 (3/333ب ه شرور و شیطان )تک اصفهان( ) تخس:  52
 (3/322شود  )تک اصفهان( ) غلطیدن و با لف  کردن )ترترکردن( استعمال می ترتر:  54
 (3/321زردآلوئی که هستۀ آن را بیرون آورده و خشک کرده باشند )تک اصفهان( ) ترشاله:  55
یدن:  56  (3/391غلطیدن )تک اصفهان( ) تر
یشه:  51 یش و تر ایگد )تگک اصگفهان(  تراشگه و خگورده کگه از تراشگیدن چگوب بیگرون مگی تر

(3/391) 
 (3/311قوت و شدت )تک اصفهان( ) تک:  51
های کوچک پنبه و ریسمان کگه بگر لبگاس نشگیند تگل گفتگه  پاره در تکلم امروز اصفهان تل:  53

 (3/332رفته برای دوات را تلی گویند  ) شود و ریسمان و ابریشم  درهم می
 (3/339عوض و انتقام )تک اصفهان( ) تالبه:  63
گذارد در باز شگود  میل آهنی است در پشت در خانه که در سوراخی جا گرفته نمی تملیک:  61

 (3/232آن سوراخ بیرون آورند  )تک اصفهان( ) مار آن میل را از
شگود  )تگک اصگفهان(  با فتح اول سائیده هستۀ زردآلوی شیرین که اردۀ تنده گفته می تنده:  63

(3/213) 
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 (3/231مرغ خانای بزبان اطفال )تک اصفهان( ) توتو:  62
 (3/231درد که بر بدن انسان بیرون آید  )تک اصفهان( ) ای گوشتی بی دانه :توتولی  64
رو اسگت  )تگک  رو آبلگه آورد و تگورک آبله که هگر انسگان غیگر از اهگل آفریقگا درمگی تورک:  65

 (3/223اصفهان( )
 (3/291مثانه و شاشدان گوسفند و امثال آنها )تک اصفهان( ) تیزانه:  66
شگود  )تگک اصگفهان(  قسمی از یوشن کگه ریشگۀ مختصگری دارد زود سگوخته مگی جاج:  61

(3/212) 
 (3/211اصفهان( )دنبۀ برشته )تک  جزغاله:  61
 (3/933)با یای معروف( گوشت سرخ زیر گلوی مرغان )تک اصفهان( ) جیر:  63
زدن و  زدن دو کف دسگت بهگم بطگوری کگه آواز برآیگد کگه الفگاظ دیاگرش دسگت چاپول:  13

 (3/931زدن است  )تک اصفهان( ) زدن و دستک کف
 (3/923ب ۀ چاق و فربه )تک اصفهان( ) چاقولی:  11
 (3/993کف دست و مشت و کف زدن )تک اصفهان( ) چپه:  13
 (3/991آلت تناسل ب ه )تک اصفهان( ) چچر:  12
آلت تناسل  در تکلم امروز اصفهان و جندغ و بیابانگگ هگم ایگن لفگ  هسگت، لگیکن  ُچر:  14

 (3/933مخصوص آلت تناسل اطفال است مثل چ ر  )
 (3/923آزار سخت دادن )تک اصفهان( ) چزاندن:  15
 (3/923ت دیدن )تک اصفهان( )آزار سخ چزیدن:  16
 (3/921( )اصفهان)تک  دار گوشت سخت رع دوم، و اول کسر با: چغر  11
با کسر اول، یکی از دو چوب بازی مخصوص اطفال که چفته بزرگتر و پگل کگوچکتر  چفته:  11

 (3/913است و نام دیار این بازی الک دولک است )تک اصفهان( )
معنگی  در اصفهان اکنون لف  چالس )با کسر اول( در تکلم مسگتعمل اسگت و بگه چالس:  13

 (3/911تر از شین خود  ) آدم سبک و کنندۀ کارهای پست
آجیل )تک اصفهان( این لف  مرکب از چل )چهل( و اسگمه اسگت یعنگی آجیگل  چلسمه:  13

 (3/913مرکب از چهل چیز، اگر چه در آن هفت هشت چیز بیشتر نیست  )
 (3/913فضلۀ پرنده )تک اصفهان( ) چلغوز:  11
ریسمانی که دو سرش به باال بسته و در میانش جای نشستن آدمی اسگت کگه بگر  چنجولی:  13

 (3/911های دیارش تاب و آدرک است  )تک اصفهان( ) خورد و نام آن تاب می
 (3/913چنجولی )تک اصفهان( ) چنگلولی:  12
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 (3/913جوجۀ کوچک مرغ )تک اصفهان( ) چوری:  14
 (3/919خمیده و کج )تک اصفهان( ) چوله:  15
نشیند تا سناین شود، و  شود، آدمی بر آن می آلتی است از چوب که به اسب بسته می چوم:  16

شگود  )تگک اصگفهان(  تدریج جگدا مگی از حرکت اسب و گردش آن آلت روی خرمن دانه از خوشه به
(3/919) 

 (3/221مادر زن )تک اصفهان( ) خارسو:  11
 (3/211گلو )تک اصفهان( ) خرخره:  11
 (3/219هر چیز کهنه و پاره و لق )تک اصفهان( ) خسرته:  13
 (3/239حصۀ مردانۀ عمارت، که نام دیارش بیرونی است  )تک اصفهان( ) خلوت:  33
چگی  چگی و چگاه شگود مثگل کگوزه جای لف  چۀ تصگغیر اسگتعمال مگی در اصفهان به چی:  31

(3/911) 
 (2/2اله است )تک اصفهان( )خواهر مادر که نام دیارش خ دائیزه:  33
 (2/1داس گندم چین )تک اصفهان( ) دار و ندار:  32
 (2/1داد و قال کردن )تک اصفهان و قزوین( ) دار دار کردن:  34
 (2/33)مخفف دائیزه( خاله )تک اصفهان( ) دایزه:  35
 (2/19چیز مشکل و دشوار  در دهات اصفهان این لف  در تکلم است  )دشخوار:  36
 (2/123راست )تک اصفهان( ) راستا:  31
 (2/133شرم و مالحظه )تک اصفهان( ) روداری:  31
زد یعنگی گریگۀ بگا نالگه  در اصفهان این لف  در تکلم هست که گوینگد فگالن رود مگی رود:  33

 (2/132کرد  ) می
یختن:  133  (2/331زیاد حرف زدن )تک اصفهان( ) زبان ر
 (2/221چیزی که مانند چرم سخت باشد  )تک اصفهان( ) سدرمه:  131
 (2/293اریب پاره شدن پارچه )تک اصفهان( ) سراسر داشتن پارچه:  133
 (2/219چوب کوچک باریک و کوتاه )تک اصفهان( ) سک:  132
 (2/231حال و سست افتاده باشد )تک اصفهان( ) سای که بی سگ الس:  134
دار )تک اصگفهان(  کردن چیز آب دار است برای صاف آبکش که فرف سوراخ سماق پاالن:  135

(2/933) 
فرسگتد  )تگک  لباس و سایر لوازم ب ۀ اول که مادر عروس بگه خانگۀ دامگاد مگی مانی:سیس  136

 (2/923اصفهان( )
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 (2/233مجاز از یک خاش کوچک خربوزه )تک اصفهان( ) شتر مور:  131
 (2/232کردن باغ و سبزی )تک اصفهان( ) آلتی است برای وجین شته:  131
 (2/213( )اصفهان  )تک است کار در اطیاحت یب اریبس که یکس :یُشرت  133
شگود  )تگک  زدن( گفتگه مگی سخت و فاسد شدن جزئی از میوه و با لف  زدن )شگفته شفته:  113

 (2/231اصفهان( )
کرده که خورش یا خوراکی دیار در میان آن باشد  )تک اصگفهان(  ای از نان  لوله پاره غازی:  111

 (2/113گویا از جهت شباهت به گردن غاز در درازی غازی نامیده شده  )
شگود و  شکل تخم مرغ یا گنبد اول فاهر می نشان اول برع درخت که بر شاخه به غپ غپه:  113

 (2/111گردد  )تک اصفهان( ) بعد همان باال آمده باز شده برع می
 (2/129مقلوب غرغشه که مبدل خرخشه است )تک اصفهان( ) غشغره:  112
راسگان( ایگن لفگ  در دار است  )تک اصگفهان و خ معنی دوم( که چراغ پرده فانوس )به فنر:  114

 (9/13رود از یک زبان اروپایی آمده باشد  ) ادبیات قدیمۀ فارسی نیامده  احتمال می
معنی شیرینی است  )تک فارس( در طهران و اصفهان با گاف گاگگا  ها به  در زبان ب ه کاکا:  115
 (9/119گویند  )
و شگیراز(  ای کگه عمومگًا اطگرافش سگبد بافتگه اسگت تگا نشگکند )تگک اصگفهان قرابه کپ:  116

(9/333) 
 (9/231بخیل )تک اصفهان و خراسان( ) کنسک:  111
گگردد و درسگت  ضعف مخصوص ب ه بعد از گریۀ زیاد که در آن رناگش کبگود مگی لیسه:  111

 (9/211شود  ) کردن( گفته می تواند نفس بکشد )تک اصفهان( با لف  کردن )لیسه نمی
 (9/11شود  ) استعمال میجثه )تک اصفهان( در مقام تحقیر  قد کم آدم پست فلغوز:  113
)مبدل بند( تدبیر و مکر و حیلگه و زرق )شگع(  ایگن لفگ  در تکلگم اصگفهان هسگت   فند:  133

(9/11) 
خاراننگد کگه لفگ   دار فلزی که با آن بدن حیوان سواری یا بگاری را مگی آلت دندانه قاشوئل:  131

 (9/31دیارش قشو است )تک اصفهان( )
 (9/32ک اصفهان( )جسم جاندار بسیار الغر )ت قاقله خشکه:  133
 (9/133مالش دل از شدت خواهش چیزی )تک اصفهان( ) قسنجه:  132
 (9/121غلطیدن )تک اصفهان( ) قل خوردن:  134
جار و شش و دل گوسفند و گگاو و مگرغ کگه بگا پیگاز سگرخ کگرده باشگند )تگک  قلیه پیتی:  135

 (9/121اصفهان( )
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 (9/123تکبر و فیس )تک اصفهان( ) قمانینه:  136
 (9/191گرد نشستن )تک اصفهان( ) قنبرک:  131
 (9/112شود  )تک اصفهان( ) خسته و عاجز و با لف  کردن استعمال می :کاس  131
شود، و مهیای نشستن روی تخگم بگرای ب گه  مرغی که از تخم کردن افتاده سست می کپ:  133

گردد که لف  دیارش ُکرک است )تک اصگفهان( بگا لفگ  آمگدن )کگپ آمگدن( اسگتعمال  درآوردن می
 (9/333ود  )ش می

کشد که نام دیاگرش سگالک اسگت     زخم و دملی که یک سال طول می1با ضّم اول،  کپه:  123
  چیزهای روی هم ریخته در یک جا که لف  دیارش انبار است و توده و کوفگا )تگک 3)تک اصفهان( 

 (9/332اصفهان( )
 (9/331جای شب مرغ خانای که لف  دیارش النه است  )تک اصفهان( ) کتانه:  121
بیل بزرگی که زنجیر بگه آن بسگته اسگت دو نفگر بگرای فگالیز سگاختن آن را بگر زمگین  تور:ک  123

 (9/331کشند  )تک اصفهان( ) می
 (9/333با کسر اول، شخه افسرده و پژمرده )تک اصفهان( ) کج:  122
 (9/311های صدفی کوچک که لف  دیارش کس گربه است )تک اصفهان( ) مهره :کجی  124
 (9/321با فتح اول و دوم، کرخت )تک اصفهان( ) کره:  125
بند زدن و پیوستن فرف چینی و گلی شکسته )کگه لفگ  دیاگرش بنگد زدن اسگت( و  کلوا:  126

 (9/313استاد آن کار کلوائی است )تک اصفهان( )
 (9/319طویلۀ گاو و خر )تک اصفهان( ) کلوم:  121
 (9/293آدم احمق )تک اصفهان( ) گاگولی:  121
هگای کوچگک مگدوری دارد و خگام خگورده  ودرو مانند پی  که بگرعسبزی است خ گرگرو:  123

 (9/211شود )تک اصفهان( ) می
 (9/239گاز )به دندان گرفتن( )تک اصفهان( ) گزه:  143
یدن:  141  (9/921رفتن و گره خوردن ابریشم و جز آن )تک اصفهان( ) درهم گور
 (9/921در اصفهان سگ الس سگ چاپلوس است )تک اصفهان( ) الس:  143
 (9/913پکر و سست )تک اصفهان( ) لخت:  142
 (9/232لب زشت )تک اصفهان( ) لوچه:  144
 (9/213شود  ) مست و گیج )تک اصفهان( با لف  بودن استعمال می لول، لولی:  145
 (9/211شود  ) گریه و نالۀ سخت  )تک اصفهان( با لف  زدن )لیلم زدن( گفته می لیلم:  146
رویگد و خگام  گیاهی است برگش دراز و پهن مانند برع تره کگه در اول بهگار مگی لیلوشنگ:  141

 (9/211شود  )تک اصفهان( ) خورده می
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هگا هگوا کننگد  در   کاغذ نازک چهارگوش که ریسمان باریک به آن بسته و ب ه مرغ کاغذی:  141
 (2/113اصفهان به آن مرکاغذی )به حذف غین( و در طهران بادبادک گویند  )

 (2/233)ب( زن فاحشه )تک اصفهان( ) ب:نانجی  143
 (2/232نخستین )تک اصفهان( ) نخری:  153
شگود )تگک اصگفهان( بیشگتر در تقلیگد  تقلید از حرکات کسی و با لف  آوردن گفته مگی نوا:  151

 (2/213شود  ) استهزایی گفته می
دردی از جایی از بدن که تیر بکشد )تک اصگفهان( بگا لفگ  زدن )وجگع زدن( گفتگه  وجع:  153

 (2/929ود  )ش می
یدن:  152  (2/993مردن ب ه )تک اصفهان( ) ور پر
یدن:  154  (2/993هم کشیدن پوست از رسیدن گرمی آتش به آن )تک اصفهان( ) ور چلوز
 (2/999شود )تک اصفهان( ) نام زخمی است که در پشت گوش ب ه پیدا می وردون:  155
 (2/912شود  )تک اصفهان( ) نیم گرم و تنها در آب )آب ولرم( گفته می ولرم:  156
 (2/232زور دادن به طرف پیش )تک اصفهان( ) هل:  151
 (2/221های دو برادر نسبت به هم )تک اصفهان( ) زن یاد:  151
 (2/911شود  ) جنبیدن و خزیدن )تک اصفهان( با لف  کردن گفته می وول وول:  153
 (2/221شوهر خواهر )تک اصفهان( ) یزنه:  163

 
 انارکی:

شود و نام دیارش گردبگاد اسگت  )تگک انگارک( ستون گرد که از باد تند تشکیل می ُتله باد:  1
(3/233) 

 (3/212ب ۀ هفت هشت سالۀ انسان )تک انارک( ) ُجره:  3
 (3/239رسد )تک انارک( ) گیاهی است که به مصرف سوخت می جفنه:  2
 (3/931قشنگ و زیبا )تک انارک( ) جهون:  4
 (3/923قسمی از علف خوراک حیوان است )تک انارک( ) چره:  5
 (3/913طور راهنما )تک انارک( ) ها و بیابان به های روی هم چیده در کنار راه سنگ چیل:  6
در زبان محلی انارک دغ زمینی است که بر آن سیالب آمده و خشکیده و یگک طبقگه از  دغ:  1

 (2/12گل محکم احداث شده که مانع روئیدن چیزی است  )
 (2/991خارپشت بزرع  )تک انارک و جندغ( ) سیخور:  1
 (9/912با فتح اول، در انارک و جندغ کف پای شتر ) لپ:  3
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معنی شتر پنج ساله است شتر نگر را کگل لگوک و شگتر  در زبان محلی انارک و جندق به کل:  13
 (9/319ماده را محّبی گویند  )

 (9/221ساله )تک انارک و جندغ( ) شتر پنج گئود:  11
 

 اری:بختی
 (9/211کثیف و بد )تک خراسان و بختیاری( ) لیش:

 
 بخارایی:

 (9/322  سقف خانه )تک بخارا( )3با فتح اول و دوم،  کرک:
 

 بیابانکی:
آلت تناسل  در تکلم امروز اصفهان و جنگدغ و بیابانگگ هگم ایگن لفگ  هسگت لگیکن  ُچر:  1

 (3/933مخصوص آلت تناسل اطفال است مثل چ ر  )
 (2/219دهد  )تک جندغ و بیابانک( ) شتر دیاری را شیر میشتری که ب ۀ :  3
  همواری )تک جندغ و بیابانک(  در ایگن صگورت مبگدل شگیوا اسگت و همگواری 2 شیوه:  2

 (2/232مجاز از معنی آن )
 (2/211در زبان والیتی جندغ و بیابانک شتر نه ساله که آن را لوک هم گویند  ) سر نیش:  4
 (9/213در زبان والیتی جندغ و بیابانک کیس پارچه  ) با ضم اول و سکون دوم، گرچ:  5
 (9/913در زبان والیتی مازندران و الر و جندق و بیابانک میدان و زمین مسطح  ) لرد:  6
شدن با آب آن مانند دیوار صگافی  در زبان محلی جندق و بیابانک کنار رودخانه که از شسته:  1

 (9/112شده باشد  )
 (9/221معنی عروس است  ) در زبان محلی جندق و بیابانک به کهیگون، کهیگو:  1
 (9/313معنی ساقۀ زّرت است  ) با فتح اول در زبان محلی بیابانک به کلو:  3

 (2/913در زبان محلی بیابانک و جندغ ب ۀ شیرخوار شتر ) هاشی:  13
 و کگردن هشگت و شگدن محصگور یمعنگ بگه ابانکیجندغ و ب یدر زبان محل :شدن هشت  11

 (2/233محصور کردن  )
 (2/913خرمای نیمرس )تک بیابانک( ) نیم باش:  1۳

 
 آمده(« جندغ»و « جندق»جندقی )با دو امالی 

 (3/392های خوشۀ خرما )تک جندغ( ) با کسر اول و دوم، شاخه ترند:  1
 (3/212شتر چهار ساله )تک جندغ( ) جئد:  3
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 (3/911شتر هفت ساله )تک جندغ( ) چهار دندان:  2
 (3/31  هستۀ خرما )تک جندغ( )9با فتح اول و سکون ثانی :پشک  4
 (2/219دهد  )تک جندغ و بیابانک( ) شتری که ب ۀ شتر دیاری را شیر می:  5
همواری )تک جندغ و بیابانک(  در این صورت مبدل شیوا است و همواری مجاز از  شیوه:  6

 (2/232معنی آن )
 (2/131در زبان والیتی جندغ تنۀ درخت خرماست  ) دویل:  1
 (2/991خارپشت بزرع  )تک انارک و جندغ( ) سیخور:  1
 (2/211در زبان والیتی جندغ و بیابانک شتر نه ساله که آن را لوک هم گویند  ) سر نیش:  3

با فتح اول و کسر واو، ته شاخۀ درخت خرمگا بعگد از بریگدن شگاخه )تگک جنگدغ(  گوش:  13
(9/991) 

 (2/913خوار شتر )در زبان محلی بیابانک و جندغ ب ۀ شیر هاشی:  11
 ومحصگور شگدن و هشگت کگردن  یمعنگ بگه ابانکیجندغ و ب یدر زبان محل :شدن هشت  13

 (2/233  )کردن محصور
 (2/331 در زبان محلی جندغ درخت خرما )3با ضم اول،  مک:  12
آلت تناسل  در تکلم امروز اصفهان و جنگدغ و بیابانگگ هگم ایگن لفگ  هسگت لگیکن  ُچر:  14

 (3/933مخصوص آلت تناسل اطفال است مثل چ ر  )
 (9/213با ضم اول و سکون دوم، در زبان والیتی جندغ و بیابانک کیس پارچه  ) گرچ:  15
 (9/912با فتح اول، در انارک و جندغ کف پای شتر ) لپ:  16
 (9/913یتی مازندران و الر و جندق و بیابانک میدان و زمین مسطح  )در زبان وال لرد:  11
شدن با آب آن مانند دیوار صگافی  در زبان محلی جندق و بیابانک کنار رودخانه که از شسته:  11

 (9/112شده باشد  )
معنی شتر پنج ساله است شتر نگر را کگل لگوک و شگتر  در زبان محلی انارک و جندق به کل:  13

 (9/319گویند  )ماده را محّبی 
 (9/221معنی عروس است  ) در زبان محلی جندق و بیابانک به کهیگون، کهیگو:  33
 (9/221شتر پنج ساله )تک انارک و جندغ( ) گئود:  31
در زبان محلی جندق برع مانندی که به ته خرما چسبیده و او را بگه شگاخه  کالهو، کالئو:  33

 (9/313کند  ) متصل می
 (9/312در زبان محلی جندق خرمای نارس  ) کلوخ:  32
خواهد از زمین جدا شگود و تنگه آن  در زبان محلی جندق درخت خرمائی که تازه می کوده:  34

 (9/233نمایان گردد  )
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 جنوب:
 (3/321در جنوب ایران ترب ه را گویند  ) تربیزه:  1
 (3/911شود  ) )مخفف چغندر( در تکلم جنوب ایران استعمال می چندر:  3
های دیارش برنجاسگف و بگوی مگادران اسگت  لفگ   گیاهی است دوائی که نام برتراسک:  2

 (1/923مذکور اصطالح خاص جنوب ایران است  )
ها است و نام تکلمیش خارپشت است  لف  مگذکور  حیوانی است که بر بدنش سیخ تشی:  4

 (3/323از زبان مازندران است و همان در زبان والیتی جنوب ایران سیخول است  )
 (2/193پودینه و نعناع  و این لف  در تکلم جنوب ایران هست  ) راغوته:  5
 (2/113معنی خاکروبه است  ) در تکلم امروز جنوب ایران لف  رشت به رشت:  6
یچال:  1 یچار و ر جغراتی است که با نمک و شونیز در مشک یگا فگرف اندازنگد و هگر روز  ر

اسگتعمال نماینگد  لفگ  مگذکور در تکلگم جنگوب ایگران شیر تازه در آن ریزند و بعد از آنکه بسته گردد 
 (2/331هست  )

 (2/221غار و شکاف در کوه و زمین  لف  مذکور در تکلم جنوب ایران هست  ) شکفت:  1
 

 خراسان:
 (9/11کورۀ نان و شیرینی پزی )تک یزد و خراسان( ) فر:  1
ان( ایگن لفگ  در دار است  )تک اصگفهان و خراسگ معنی دوم( که چراغ پرده فانوس )به فنر:  3

 (9/13رود از یک زبان اروپایی آمده باشد  ) ادبیات قدیمۀ فارسی نیامده احتمال می
 (9/231بخیل )تک اصفهان و خراسان( ) کنسک:  2
معنگی بگزرع اسگت   معنی سخن اسگت  در زبگان ُلگری بگه در خراسان و زبان ُلری به گپ:  4

(9/221) 
 (9/213کوه کوچک )تک خراسان و کاشان( ) گدار:  5
ایست از اقسام آلگو کگه لفگ  دیاگرش گوجگه اسگت )تگک فگارس و خراسگان(  میوه گرجه:  6

(9/213) 
معنگی تپگه هگم هسگت   معنی دوم )تک شیراز و خراسگان( و در خراسگان بگه کلنبه به کلمبه:  1

(9/313) 
و خراسگان(  رازیگگل )تگک شگ ۀمثگل کلنبگ شگده، گگرد دهیچسب اریکدی به یزهایچ: کلنبه  1

(9/313) 
شگود و مبگدل  معنی فضله استعمال می جای لف  گه به در مازندران و خراسان و لری به گی:  3

 (9/991گه است  )
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 (9/911تغار و تشت و قدح چوبین )تک خراسان و مازندران و قزوین( ) الک:  13
رود )تگک خراسگان  آهسته  و شخه لس کسی که آهسته کار می کند یا آهسته راه می لس:  11

 (9/912و مازندران( )
رفتن حیگوان کگه لفگ  دیاگرش لکگه    قسمی از راه1کندرو و کندزبان )تک خراسان(  ُلک:  13

 (9/932است )تک قزوین( )
 (9/233آلت تناسل )تک فارس و خراسان( ) لند:  12
  آب پنیگر جوشگیدۀ قگوام 2دوغ پخته و لور پنیر پنیر خیگ )تک فارس( لور، لورکند، لوره:  14

معنی دوم( که بعد از سگیالب بگر زمگین مانگده  نرم مانند لور )به  گلی 9آورده )تک مازندران و قزوین( 
هایی که از سیالب در زمگین احگداث شگده دور تگه آنهگا لگور مانگده باشگد )تگک  باشد و مجازًا گودال

 (9/231خراسان()
 (9/211  دیگ بسیار بزرع حلواپزی )تک خراسان( )2دیگ )تک مازندران(  لوه:  15
 (9/211کثیف و بد )تک خراسان و بختیاری( ) لیش:  16
 (9/912تکه از پارچه کهنه ) تک خراسان و فارس( ) لته:  11
ه:   11   3)با تشدید( صدای دهان در چیز خوردن و صدای مجامعت )تک خراسگان( لچ  و لچ 

 (9/911کشک )تک فارس( )
 (9/312چلپاسه )تک کرمان و خراسان( ) کلپاسه:  13
 (9/921نام بوته ای است سوختنی )تک خراسان( )  3با فتح اول و دوم :گوز  33
قسمی از کدوی کوچک شبیه بادنجان است که سرخ کرده خورند و خورش  کدو بادنجان:  31

 (9/311نیز پزند )تک خراسان( )
 (9/233دبه درآوردن )تک خراسان( ) لنجه:  33
 (9/31با فتح دوم پارچه و فرد باف جوالهه )تک خراسان( ) فرد:  32
 (9/121کردن جایی از بدن )تک خراسان( ) باالآمدن و ورم قلمبه کردن:  34
 (9/112پوست سبز بادام و پسته و غیر آنها )تک خراسان( ) کاج:  35
انبار چیزی مثل کارۀ خاک و کارۀ سنگ و کارۀ بار  کر سنگ و کره سنگ و کگّره سگنگ  کاره:  36

 (9/113از همین ماده است  )تک خراسان( )
 (9/112ن( )رودخانۀ خشک )تک خراسا کال:  31
 (9/339قاپیدن )تک خراسان( ) کپیدن:  31
 (9/313ب ه سگ )تک خراسان( ) کچی:  33
 (9/239هم چپیده مثل نان کنجل و گوشت کنجل و آدم کنجل )تک خراسان( ) به کنجل:  23
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 (9/239ثفل، هر مغز روغن گرفته و تفالۀ اناور آب گرفته )تک خراسان( ) کنجیره:  21
 (9/219  هه کردن عضو سرد بدن با دهن در سرما )تک خراسان( )3با فتح اول،  کو:  23
شود و دو تای آن باریک چاروا  کشی استعمال می سبد بزرع دراز که عمومًا برای میوه کواره:  22

 (9/212است و لف  دیارش بوده )تک خراسان( )
 (9/231( )های دیارش هدهد و شانه بسر است  )تک خراسان مرغی که نام کوکله:  24
 (9/233خربزه و هندوانه نارس )تک خراسان( ) کول:  25
 (9/221کندن )تک خراسان( ) کولیدن:  26
 (9/223  خربزه و هندوانه نارس )تک خراسان( )1با ضم اول و دوم،  کون:  21
گذارند تا شکاف باز بماند برای اّره کشگیدن و غیگر  تکه چوبی که در شکاف چوبی می گاز:  21

 (9/293است  )تک خراسان( )آن که لف  دیارش ُکوه 
  رتیال کگه عنکبگوت زهگردار اسگت 2چوب الک در بازی الک دولک )تک خراسان(  گال:  23

 (9/293)تک خراسان( )
 (9/222فرف شیردوشیدن )تک خراسان( ) گاو دوش:  43
 (9/213گوشت گرد ران یا زانو )تک خراسان( ) گرده ران یا زانو:  41
 (9/212  دستۀ علف دروشده )تک خراسان( )3 گروهان:  43
 (9/232گزنا )تک خراسان( ) گزنک، گزنه:  42
 (9/232شده در طویله )تک خراسان( ) تپاله و تکۀ کود خشک گزنگ:  44
 (9/912بستۀ نخ و دستۀ هیزم و غیر آنها )تک خراسان( ) گالره:  45
 (9/911شخه کم عقل شوخ )تک خراسان( ) گلوس:  46
اول کثافگت و چگرک گوشگۀ چشگم و گوشگۀ لگب )تگک خراسگان(  با ضّم  گنجار، گنجاره:  41

(9/931) 
 (9/933با کسر اول، گوز کم صدا )تک خراسان( ) گنگ:  41
 (9/921گلۀ گاو )تک تک خراسان( ) گواره:  43
 (9/921گالۀ خاک و خشت کشی )تک خراسان( ) گواله:  53
 (9/921گلۀ گاو )تک خراسان( ) گوره:  51
گزنک است  )تک خراسگان( بگا یگاء اعرابگی گگوز  های دیارش گزنه و گیاهی که نام گیک:  53

 (9/923)تک خراسان( )
 (9/921گنگ و الل )تک خراسان( ) الچ:  52
 (9/921خربزۀ خشک کرده و مربای کدو )تک خراسان( ) الچار:  54



313 
  6911، پاییز و زمستان 61/2شناسی،  زبان و زبان

 نظام فرهنگ در یشیگو اشارات و اه هواژ 

 

 (9/921تکۀ جدا کردۀ از بوتۀ سوختنی )تک خراسان( ) الخ:  55
معنی کفش پاره و لخگه دوز  خه بهکفش باشد و آن را لکا نیز گویند  در تکلم خراسان ل لخا:  56

 (9/913دوز است  ) معنی پینه به
 (9/913مرضی که در آن آب از دهن چکد  )تک خراسان( ) لخچک:  51
 (913/تک خراسان( )9کفش پاره و لخه دوز )پینه دوز( ) لخه:  51
 (9/912ابریشم گره افتاده ضایع شده که لف  دیارش گوریده است  )تک خراسان( ) لسه:  53
 (9/932معنی طاق است در گردوبازی اطفال )تک خراسان( ) به لک و پک:  63
 (9/932حیوان الغر )تک خراسان( ) لکن:  61
 (9/931تاج خروس و نرمۀ گوش )تک خراسان( ) للـه:  63
 (9/931درازکشیدن )تک خراسان( ) لنُبر انداختن بر پهلو:  62
 (9/931شخه فربه )تک خراسان( ) لنبک:  64
 (9/933گنده و قوی هیکل )تک خراسان( ) لنتر:  65
شگود  )تگک خراسگان(  معنی داد و قال اطفال است اما مکرر لولو گفته می به لو، لولو، ولو:  66

(9/232) 
لب بند حیوان چموش که الفاظ دیارش لباشه و لواشه و لویشه و لبیشه است )تگک  لوشه:  61

 (9/231خراسان( )
 (9/213گوشت بسیار الغر )تک خراسان( ) لهر:  61
سقف دهن که لف  دیارش کام اسگت  )تگک مازنگدران و خراسگان و یگزد و قگزوین(  ناک:  63

(2/232) 
 (2/12انبر که آلت گرفتن آتش و چیز داغ است )تک خراسان و مازندران( ) ماشه:  13
 (2/13معنی ماس عسل )تک خراسان( ) مخفف منج است به مج:  11
با فتح اول و سکون دوم، درخت اناور که الفاظ دیارش مو و تاک و رز اسگت  )تگک  میم:  13

 (2/311خراسان( )
 (2/13تنبوشه )تک خراسان( ) ماری:  12
 (2/19خشکی روی زخم که نام دیارش کوره است  )تک خراسان( ) ماسه:  14
 (2/19الک که غربال کوچک است  )تک خراسان( ) ماشو:  15
معنگی بنگد  )تک خراسان( جزء اول لف  م  است بگه کسی که دستش چالق است  مچل:  16

 (2/13دست  )
 (2/111آید  )تک خراسان( )   مه که ابر خفیفی است که بر زمین می3با کسر اول،  مغ:  11
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 (2/313فقیر و درویش )تک خراسان( ) مکنگ:  11
 (2/322گوسفند )تک خراسان( ) منجل:  13
 (2/392ُغر که تورفتای فرف فلزی است  )تک خراسان( ) منغر:  13
 (2/391گیج )تک خراسان( ) منگ:  11
  مرضی اسگت کگه 2گوشۀ ناخن که بلند شده در گوشت فرو رود  )تک خراسان(  ناخنک:  13

 (2/331شود  )تک خراسان( ) در سم چارپا خصوص خر پیدا می
 (2/232آهن سر خیش )تک خراسان( ) نخ:  12
ه:  14  (2/911فواق که الفاظ دیارش هک ه و سکسکه است )تک خراسان( ) ُهچ 
 (2/913دیگ سنای )تک خراسان( ) هر، هرکاره:  15
 (2/913  لف  راندن گوسفند است )تک خراسان( )1با کسر اول،  هر، هرکاره:  16
شگود  )تگک خراسگان(  رنگ ناپز که در میان نخودهای خگوب پیگدا مگی نخود سیاه هلتک:  11

(2/231) 
  آدم قدبلنگد و در مقگام 3گزاف و بالیگدن و یلدنگد زدن، الف زدن )تگک خراسگان(  یلدند:  11

 (2/223شود  )تک خراسان( )تک خراسان( ) تحقیر گفته می
 (2/223له شدن گوشت و کباب )تک خراسان( ) یلمه شدن:  ۳۹

 
 خلیج فارس:

ه گانۀ غوص مرواریگد اسگت کگه غگواص دو بنگد در دسگت گرفتگ نوعی از انواع سه االیدی:  1
 (1/231غوص کند  لف  مذکور در تکلم اهل خلیج فارس است  )

قسمی از ماهی است در خلیج فگارس کگه بگه غواصگان مرواریگد خیلگی اذیگت  ام علیمو:  3
 (1/911کند و در سواحل جزیرۀ ّسری زیاد است  لف  مذکور در تکلم اهل خلیج فارس است  ) می

یکی از دو بندی که غواص مروارید در دست گیرد  لف  مذکور در تکلم اهل خلگیج  ایدی:  2
 (1/211فارس است  )

چیز عالوه و زاید )تک خلیج فارس(  این لف  هندی است و تنها اهگل بنگادر خلگیج  فالتو:  4
 (9/1کنند  ) های عالوه بر پستی و غیر آنها استعمال می ها دارند در کشتی که تماس با هندی

 (9/31جای بسیار عمیق دریا نزدیک به کناره )تک سواحل خلیج فارس( ) وی:قا  5
ه:  6  (9/313بند هست  ) معنای پشه در تکلم بنادر خلیج این لف  به کل 
بستن کشتی کوچک به کشتی بزرگتر تا با حرکگت بزرگتگر کوچگک هگم بگرود )تگک  گلس:  1

 (9/912خلیج فارس( )
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 (  9/319ک )در زبان بنادر خلیج فارس گودال کوچ کل:  1
 (9/311پسر ب ه )تک بنادر خلیج فارس( ) کلکو:  3
 

 خوزستان:
ای که با گوشت و جار پر کرده بپزند که الفاظ دیاگرش عصگیب و جارآغنگد اسگت   روده لکانه:

 (9/939)تک خوزستان( )
 

 سبزواری:
 (  9/331شدن )تک سبزه وار( ) شدن، کوفته و خسته با فتح اول کبیده ُکبیده:  1
 (9/332آواز مرغ خانای )تک سبزوار( ) ُکت ُکت:  3
 (9/312آرد پخته که بر آن ماست یا کشک ریخته خورند )تک سبزه وار( ) کچی:  2
 (9/311چرک گوشۀ چشم که الفاظ دیارش کیخ و کی  است )تک سبزوار( ) کخه:  4
 (9/333خرخرکردن در خواب )تک سبزوار( ) کرکر:  5
 (9/331)تک سبزوار( ) وزغآواز مار و  :ُکر ُکر  6
 (9/291یک پشتۀ هیزم )تک سبزوار( ) گارو:  1
عقگل نافصگیح    شگخه کگم3خوانند )تک سبزوار(  لفظی است که با آن بزها را می گچه:  1

 (9/223)تک سبزوار( )
 (9/211نوکر پست دهاتی مثل گده فراش )تک سبزوار( ) گده:  3

هگا نصگب  کشگتدادن پرنگدگان و جگانوران در  شکل انسان و جز آن که برای هراس هراسه:  13
 (2/933کنند و لف  دیارش مترس است )تک سبزه وار( )

کگردن آن  کردن حصه ای از پشم گردن آن یگا رنگگ نشانی که به گوسفند نهند به قی ی یشم:  11
 (2/222)تک سبزوار( )

 
 ای: شبانکاره

 (1/233ترنج که یکی از اقسام مرکبات است  لف  مذکور از زبان والیتی شبانکاره است  ) باتس:
 

 شوشتری:
معنای رقه است  ریشۀ این لف  بگه ایگن معنگی در زبگان  در زبان والیتی شوشتر به دنگ:  1

 (2/31انالیسی که پسرعموی فارسی است هست که رقه را دنس گویند  )
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 (9/122عمامۀ شیر و شکری )تک شوشتر( ) قلچاق:  3
 

 شیرازی:
 (1/11شراب ) :آب قرمزو  1
قهر و غلبه و تعگدی و زور  لفگ  مگذکور در زبگان تکلمگی شگیرازی داخگل اسگت   اشتلم:  3

(1/212) 
به اصطالح شیرازی آلتی است که بر آن نشسته تاب خورند به ایگن طگور کگه سگر دو  اورک:  2

ها آویخته شود و دو سر پایین آنها را  ریسمان را به شاخۀ درختی یا سقفی یا مانند آنها بندند که ریسمان
کننگد   وآمگد مگی بندند و بر آن چوب نشسته در هوا رفگت ی که طولش قریب یک زرع است میبه چوب

ممکن است دو یر یک ریسمان را به شاخۀ درخت یا غیگر آن بسگته اورک سگازند  اورک را در اصگفهان 
 (1/911چنجولی گویند و در طهران که اکنون زبان فارسی عام مقرر است تاب  )

و سنگ و گل که در زیگر بنیگان عمگارات و کگف خزینگۀ حمگام و  ایست از آهک ماده بتاب:  4
امثال آن با آب مخلوط کرده ریزند  )تک شیراز(  و در تکلم لف  مذکور را مخفگف کگرده بتگو گوینگد  

(1/133) 
 (3/31پسر )تک شیراز( ) پسرو:  5
ز( شگود  )تگک شگیرا کفه که روی نان مانده شده و میوۀ گندیده و غیر آنها فاهر می پورمک:  6

(3/132) 
 (3/292نوک و سر چیزی )تک شیراز( ) تی:  1
 (3/233برجستن )تک شیراز( ) جغیدن:  1
 (3/911هاون سنای و چوبی )تک شیراز( ) جوغن:  3

 (3/911چیز چسبنده )تک شیراز( ) چکنه:  13

گوینگد    در شگیراز آن را چلگی  در اصفهان بازی الک دولک را پل چفتگه مگیچلی ماسه:   11
 (3/131ماسه گویند  )

هگای دیاگرش خگزدو و خگزدوک  ای است پردار بدبو کوچکتر از جعل که نام حشره خزوک:  13
 (3/213است )تک شیراز( )

در شیراز و جاهای دیار جنوب ایران نام حلگوائی مخصگوص اسگت کگه بگا پنجگه  چنگال:  12
 (3/911کنند  ) مالیده درست می

کپ:  14  (1/133گویند  ) اندرون دهان  لف  مذکور را در اصفهان ُلپ و در شیراز ُقپ آ
 (2/113خاکروبه )تک شیراز( ) رشتی:  15
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روز یا شب گذشته  در تکلم شیراز دیروز و دی شگب را دیاگروز و دیاشگب گوینگد   دیگ:  16
(2/133  ) 

 (2/113شدن و از هم ریختن دیوار و امثال آن )تک شیراز( ) خراب رمبیدن:  11
 (2/211سوت که آواز مخصوص از لب و دهن است  )تک شیراز( ) شوت:  11
 (2/111داند و زود از جا در میرود  )تک شیراز( ) کسی که خود را کسی می غت:  13
  زناوله )تک یگزد( 1جای تو رفته از فرف فلزی از خوردن به چیز سخت )تک شیراز(  غر:  33

(2/111) 
 (2/131غریب و مسافر )تک شیراز( ) غربتی:  31
 (2/133رعد که آواز ابر است )تک شیراز( ) غره تراغ:  33
 (2/139مجادلۀ بیجا و زحمت )تک شیراز( ) غرغشه:  32
 (  2/139با کسر اول و دوم، آواز شکستن چوب و استخوان و امثال آن )تک شیراز( ) غرق:  34
 (2/132آواز افتادن چیز سناین در آب )تک شیراز( ) غرمب:  35
 (2/121  بام غلتان )تک شیراز( )2 غلتک:  36
ه:  31  (2/193معنی کرایه در تکلم مردم شیراز است  ) به غل 
 (2/199شود  )تک شیراز( ) غمزه و با لف  آمدن استعمال می غمش:  31
آواز تار موسیقی و آواز مانند آن )تک شیراز( در مقام طعنه و تحقیر کسی به او میرزا  غمغم:  33

 (2/199غمغم گویند  )
 (2/192شود  )تک شیراز( ) غرور و ناز و غربیله و با لف  غر استعمال می غنبیل:  23
 (2/191غرغرکردن )تک شیراز( ) غندغند کردن:  21
 (2/191شود )تک شیراز( ) غرغرکردن و با لف  زدن و دادن استعمال می غنده:  23
 (2/191غرغرکردن و لندیدن )تک شیراز( ) غندیدن:  22
شگود  )تگک  آرد حبوبات مخصوص بو داده است که برای قوت به زن زائو داده مگی غوتک:  24

 (2/123شیراز( )
 (9/133وی دهن واقع شده )تک شیراز و یزد( )آن حصه از صورت که ر قپ:  25
ای کگه عمومگًا اطگرافش سگبد بافتگه اسگت تگا نشگکند )تگک اصگفهان و شگیراز(  قرابه کپ:  26

(9/333) 
  طویلگه )تگک مازنگدران( 3  کلنبگه )معنگی دوم( )تگک شگیراز( 1با ضگّم اول و دوم،  کلم:  21

(9/313) 
معنگی تپگه هگم هسگت   خراسگان بگه معنی دوم )تک شیراز و خراسگان( و در کلنبه به کلمبه:  21

(9/313) 
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 (9/313چیزهای به یکدیار چسبیده گرد شده مثل کلنبۀ گل )تک شیراز و خراسان( ):  23
 (9/221نام نانی است مانند چپاتی )تک شیراز( ) گتک:  43
 (9/11اش گشاد باشد )تک شیراز( ) کسی که سوراخ بینی فر دماغ:  41
 (9/21آدم بیکار بیهوده )تک شیراز( ) فزرتی:  43
 (9/123زور و با تندی چیزی را گرفتن که لف  دیارش قاپیدن است )تک شیراز( ) به قمچ:  42
 (9/133کفش چوبی )تک شیراز( ) کبکاب:  44
 (9/331معنی مکتب )تک شیراز( ) با ضّم اول و فتح دوم، مخفف کّتاب است به کتو:  45
 (9/312معنی اول( زنخ )تک شیراز( ) )مخفف کاچه به کچه:  46
 (9/312کج و معوج )تک شیراز( ) کچین:  41
  برآوردن چیزی به خراشاندن مثل کراندن خربوزه با قاشگق 3خاراندن )تک شیراز(  کراندن:  41

 (9/332و کراندن ته دیگ با کفایر )تک شیراز( )
کفایر کوچکی است برای کراندن فاتیل و هسوم کگران نگوعی از هسگوم اسگت  فاتیل کران:  43

 (9/332برای کراندن )تک شیراز( )
 (9/333کردو که زمین مرز بسته برای زراعت است )تک شیراز( ) کرزه:-کرز  53
 (9/321ایست کوچک سبز رنگ )تک شیراز( ) نام پرنده کرشه:  51
 (9/323ایست سبزرنگ کوچکتر از سبز قبا )تک شیراز( ) پرنده ُکرشک:  53
 (9/321موی مجعد مثل موی سر حبشی )تک شیراز( ) ُکُرنجی:  52
رود  )تگک  کگار مگی ایست که در تراشیدن کنگار تختگه بگه نجاران نام رندهاصطالح  به کشره:  54

 (9/321شیراز( )
 (9/311کردن دزد کسی را )تک شیراز( ) لخت کفش و کاله کردن:  55
 (9/312بردن گوشت از استخوان )تک شیراز( ) کالچاندن:  56
 (9/313خرچنگ )تک شیراز( ) کلنجار:  51
 (9/319دار )تک شیراز( ) مرتبان شکم کلوک:  51
 (9/333پرست )تک شیراز( ) با ضّم اول، شکم و ُکمی شکم کم:  53
اش بر سرش عمود است و برای آتگش  باصطالح نانواها قاشق بزرگی است که دنباله کمچه:  63

 (9/332شود  )تک شیراز( ) آوردن استعمال می بیرون
 (9/333معنی شکم( )تک شیراز( ) پرست ) از کم به با ضّم اول، شخه شکم کمین:  61
 (9/239تکه کرده است  )تک شیراز( ) کباب کنجه کباب گوشت تکه کنجه:  63
 (9/213همت )تک شیراز( ) مد خسیس و بی کنک:  62
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اصطالح نجاران سوراخی کگه در چگوبی کننگد بگرای نشگان سگر  با ضم اول و دوم، به کون:  64
 (9/223چوب دیار در آن و کون اکشاف نام رندۀ کوچکی است )تک شیراز( )

 (9/222سیالب )تک شیراز( ) کوهشور:  65
 (9/223های دیارش زالزالک و کویج است  )تک شیراز( ) ایست که نام میوه کیالک:  66
 (9/299کیالک که لف  دیارش زالزالک است  )تک شیراز( ) کیل:  61
 (9/222میوه و سبزی غیر لطیف قابل خوردن گاو )تک شیراز( ) گاوخور:  61

 (9/921ل آمده باشد )ای است که فح در شیراز الس سگ ماده الس:  63
 (2/191فعل ماضی از مصدر مشتن است  )تک شیراز( ) مشت:  13
 (2/193مالیده شده با دست یا ماله مثل کاهال مشته و خمیر مشته  )تک شیراز( ) مشته:  11
تواند شکم خگود را  معنی شکم( کسی که از زحمت خود فقط می ضم کاف به )به نان کمی:  13

 (2/213سیر کند  )تک شیراز( )
 

 فارس:
یچار گو:  1  (2/331کسی که مطالب درهم و برهم گوید  )تک فارس( ) ر
 (9/112برادر )تک فارس و کرمان( ) کاکا:  3
معنی شیرینی است  )تک فارس( در طهران و اصفهان با گاف گاگگا  ها به در زبان ب ه کاکا:  2

 (9/119گویند  )
گگاو کگوهی و در زبگان جنگوب در زبان والیتی مازندران نر گاو و گوسفند و آهو و بز و  کل:  4

 (9/312شاخ نر باشد یا ماده  ) معنی گوسفند بی ایران )فارس( به
 (9/221معنی بزرع است  ) در زبان والیتی فارس و مازندران به گته: –گت   5
ایست از اقسام آلگو کگه لفگ  دیاگرش گوجگه اسگت )تگک فگارس و خراسگان(  میوه گرجه:  6

(9/213) 
هگم روییگده )تگک مازنگدران(  های خگودروی بلنگد متصگل بگه فلیج )تک فارس(  گیاه لم:  1

(9/931) 
 (9/233آلت تناسل )تک فارس و خراسان( ) لند:  1
  آب پنیگر جوشگیدۀ قگوام آورده )تگک 2دوغ پخته و پنیر پنیگر خیگگ )تگک فگارس(،  لور :  3

باشد و مجازًا  معنی دوم( که بعد از سیالب بر زمین مانده   گلی نرم مانند لور )به9مازندران و قزوین(، 
 (9/231هایی که از سیالب در زمین احداث شده دور ته آنها لور مانده باشد )تک خراسان( ) گودال

 (9/912تکه از پارچه کهنه ) تک خراسان و فارس( ) لته:  13
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ه )با تشدید(:  11   3صدای دهان در چیز خوردن و صدای مجامعت )تک خراسان(  لچ  و لچ 
 (9/911کشک )تک فارس( )

 (9/319معنی چیز شکسته است  ) در فارس )جنوب ایران( به کل:  13
 (9/293شود  ) تازه راه افتادن ب ه )تک فارس( با لف  کردن استعمال می گاگلی:  12
یک قسم نان کلفت و کپلی قرابۀ کوچک مقابگل بغلگی نیگز آدم قگد کوتگاه فربگه )تگک  کپل:  14

 (9/332فارس( )
 (9/999فارس( )خال گوشتی که لف  دیارش آزخ است )تک  گوک:  15
 (9/333جعبۀ بافته از گیاه )تک فارس( ) کپری:  16
 (9/312خمیدگی پشت )تک فارس( ) کخ:  11
 (9/321شود )تک فارس( ) آواز چیزی که در دهن جویده می کرنج کرنج:  11
 (9/313نام یک قسم سگ ماهی است )تک فارس( ) کفچلیزه:  13
هگای دیاگر و بگا لفگ  زدن  با کسر اول، نعرۀ شادی زنهگا در موقگع عروسگی و خوشگی کل:  33

 (9/319شود )تک فارس( ) زدن( استعمال می )کل
 (9/231تراشی )تک فارس( ) چکش بزرع سنگ کنر:  31
 (9/221بزغالۀ شیرخوار )تک فارس( ) کهره:  33
 (9/291خواب رفتن عضوی از بدن )تک فارس( ) کیس رفتن و شدن:  32
بیه بگه دم گگاو باشگد )تگک تر از سر دیاگر و شگ چیز درازی که یک سر آن کلفت گاو دنبال:  34

 (9/222فارس( )
 (9/222  صبح )تک فارس( )1 گاه:  35
 (9/213باقالی آب پز )تک فارس( ) گرمک:  36
 (9/219هم گرد پی یده )تک فارس( ) ریسمان به گروک:  31
 (9/911ریز زنان )تک فارس( ) سینه گلگلی:  31
موی دسته کرده مثل گمپ سبیل و گمپ ریش نیز گل دسته کرده مثگل ب گۀ گمگپ  کمپ:  33

 (9/931گلی )تک فارس( )
 (9/931مناوله )تک فارس( ) گمپاله:  23
 (9/991قسمی از مهره که از کس گربه بزرگتر است )تک فارس( ) گوش گربه:  21
 (9/911با فتح اول، گوسفند الغر )تک فارس( ) لر:  23
 (9/919آن ه کفش دوز میان کفش و تخت پر کند  )تک فارس( ) لشوی:  22
 (9/932  اسباب خوردۀ ریز ناقابل خانه و جز آن )تک فارس( )1 لک و پک:  24
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 (9/931گندم پخته )تک فارس( ) للک:  25
 (9/933آلت رجولیت مرد )تک فارس( ) لنت:  26
 (9/232مبدل لب است مثل شو که مبدل شب است  )تک فارس( ) لو:  21
وغی که کردان بجوشانند تا کشک شود و ساان حشگمی چنگد نوبگت دهگن در آن د لورک:  21

 (9/231کنند و بوی روغن در آن نشنوند و صفرا آرد  )تک فارس( )
ه:  23  (9/233زوزۀ سگ )تک فارس( ) لوک 
 (9/211معنی طلب نر کردن گربۀ ماده است  )تک فارس( ) به َلُوم:  43
 (9/213فارس( )پرست )تک  با کسر اول و دوم، شکم لهر:  41
 (9/219گنجشکی که هنوز پر در نیاورده و لیتکی هم همان است  )تک فارس( ) لیت:  43
 (9/219لجن )تک فارس( ) لیر:  42
 (9/211زدن )تک فارس( ) جلق زدن: لیف  44
 (9/211آهسته و سگ لیم: سگ غافلایر )تک فارس( ) لیم: آهسته آهسته و لیم لیم:  45
 (9/213لب )تک فارس( ) لیویر:  46
 (9/219گنجشکی که هنوز پر در نیاورده )تک فارس( ):لیتک  41
 (9/931با ضّم اول، خایه )تک فارس( )گند:  41
 (2/12استخوان پشت که لف  دیارش مازد است )تک فارس( ) مازه:  43
 (2/32هزاره )حصۀ زیرین دیوار( که از سنگ باشد  )تک فارس( ) مآوه:  53
 (2/33لیموی شیرین )تک فارس( ) مدنی:  51
 (2/113لک کوچک است  )تک فارس( ) ی از لکقسم مرغ نوروزی:  53
هگا پوسگتش را  با ضّم اول و سوم، قسگمی از پوسگت گوسگفند پگر پشگم کگه درویگش مرغز:  52

 (2/113پوشند  )تک فارس( ) می
 (2/123آلود کنار دریا )تک فارس( ) زمین گل مشیله:  54
 (2/312کردن کلفت و پولدار )تک فارس( ) گردن و مل کلفت مل:  55
 (2/322چالق و کسی که دستش مثل است )تک فارس( ) موچل:  56
ه:  51  (2/913محرف ُوقیه است که وزنی است  )تک فارس( ) وق 

 
 قزوینی:

قند در دهان گذاشته چای تلخ را خوردن )تک(  گویا این لف  از زبگان روسگی  پیر پوسکه:  1
 (3/193آمده است  در قزوین این را پیر پرسکه گویند  )
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 (3/932طرف گود استخوان بجول )تک قزوین( ) جیک:  3
 (3/91فتح پ، پخش و پهن  این تلف  در تکلم زبان قزوین است  ) به پخت:  2
 (3/11معنی اول  این لف  از زبان والیتی قزوین است  ) پسک به پستک:  4
 (3/11پس انداز  این لف  از زبان والیتی قزوین است  ) پس کت:  5
انداز است  این لف  از زبان والیتگی قگزوین  م دیارش دستحصۀ پایین ارسی که نا تکایل:  6

 (3/313است  )
 (3/221گویند  ) در زبان والیتی قزوین یک خاش سیر خوردنی را توله می توله:  1
رنگ ریزه که بر صورت بعضگی اشگخاص بیگرون  های سرخ در زبان والیتی قزوین تکه تیته:  1

 (3/299آید  ) می
 (3/293خارپشت )تک قزوین( ) تیغالک:  3

 (3/211درد جای سوخته و زخم )تک قزوین( ) جزیله:  13
 (3/993لوچ و دوبین )تک قزوین( ) چخمور:  11
 (3/911چانه و زنخ )تک قزوین( ) چکن:  13
 (3/33پنهانی و نهانی  این لف  در تکلم اصفهان و قزوین است  ) پسله:  12
طور اسگتهزای کسگی  مخفف ده خدا است )تک قزوین( در جاهای دیار ایران هم به دخو:  14

 (2/31استعمال کنند  )
  کسی که از طرف مالکین برای آبیاری و طرز تقسیم و وصول و ایصال پگول آب 3 ده خدا:  15

 (2/133شود  )تک قزوین( ) باغستان معین می
 (2/112تار عنکبوت )تک قزوین( ) دهنه:  16
 (2/222ز سفالی )تک قزوین( )هر چی سخسی:  11
 (2/232چین به ابرو انداختن و ترشروشدن )تک قزوین( ) سگیره:  11
 (2/923( )زدی و نیقزو)تک  نقه و بیع: سوسه  13
شاخ خای نازک تازه بیگرون آمگده بگر جگای شگاخۀ بریگده درخگت )تگک قگزوین(  شوش:  33

(2/213) 
 (2/211مزه )تک قزوین( ) چیز بی شیت:  31
 (2/111داد و قال و غوغا در نزاع )تک قزوین( ) غافنج:  33
معنی باغ کوچک است  شاید برای اینکه بگا دول  با ضّم اول، در زبان والیتی قزوین به دوله:  32

 (  2/131شد دوله نامیده شد  ) آب داده می
 (2/1دادوقال کردن )تک اصفهان و قزوین( ) دار دار کردن:  34
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 (2/233سفرۀ طعام در مهمانی بزرع  این لف  در تکلم مازندران و قزوین است  ) شیالن:  35
 (9/911تغار و تشت و قدح چوبین )تک خراسان و مازندران و قزوین( ) الک:  36
رفتن حیوان که لف  دیارش لکه اسگت  کندرو و کندزبان )تک خراسان(  قسمی از راه ُلک:  31

 (9/932)تک قزوین( )
  آب پنیر جوشگیدۀ قگوام 2دوغ پخته و لور پنیر پنیر خیگ )تک فارس( :لوره –لورکند  –لور   31

معنی دوم( که بعد از سیالب بر زمین مانده باشد  آورده )تک مازندران و قزوین(  گلی نرم مانند لور )به
هایی که از سیالب در زمین احداث شده دور ته آنها لگور مانگده باشگد )تگک خراسگان(  و مجازًا گودال

(9/231) 
زمین کنده و گود کرده برای کاشتن خربزه و مانند آن نیز بگرای کاشگتن درخگت )تگک  کانه:  33

 (9/133قزوین( )
تکه بریده باشگند  فضلۀ چهارپا که در طویله روی هم چسبیده و خشکیده باشد و تکه کرمه:  23

 (9/321برای سوزاندن یا کود )تک قزوین( )
زنند  )تک قزوین(  آن سنگ پای دیار را میها در سنگ بازی با   سنگ سختی که ب ه َلُیس:  21

(9/212) 
 (9/21مفلوک )تک قزوین( ) فزنات:  23
پس و پیش بردن چیز لنارداری مثل پس و پیش بردن نخ بادبادک تا درست بگه  قالج دادن:  22

 (9/129هوا برود )تک قزوین( )
 (9/332شود  ) بزرع و گنده )تک قزوین( در مقام تحقیر استعمال می کپو:  24
 (9/331برند )تک قزوین( ) های کوچک که از درخت اناور می ریشه کتگ:  25
په:  26 جات از قبیل هندوانه و خربزه و خیار و مانند آنها که خوب رشد نکرده و کوتگاه  صیفی ُکر

 (9/332باشد )تک قزوین( )
 (9/319ریشۀ درخت اناور )تک قزوین( ) کل:  21
 (9/221قارچ )تک قزوین( ) گبلک:  21
 (9/211با آب کم دست و رو و غیره شستن )تک قزوین( ) کردن:گربه شور )یا شوی(   23
 (9/931نشخوارکردن حیوان )تک قزوین( ) گفش:  43
 (9/911با کسر اول، دانۀ اناور و تخم چشم )تک قزوین( ) گله:  41
یشه:  43 شگود و  شکل قیطان از کندۀ درخت اناور در زیر خاک سبز مگی هایی که به ریشه گله ر

زنند که خرابی وارد نیاورد )تک  گردد  اطراف بوته را کنده آن ریشه را می باعث خرابی درخت اناور می
 (9/913قزوین( )
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 (9/931تفالۀ کرچک که بعد از گرفتن روغن باقی ماند  )تک قزوین( ) گنجاله:  42
شود  )تک  خاکه زغال خیسانده و قالب کرده که در زمستان زیر کرسی سوزانده می گنداله:  44

 (9/931قزوین( )
 (9/931آب کمی که به درخت اناور دهند در کم آبی )تک قزوین( ) آب:گندم   45
 (9/992چاق و گنده )تک قزوین( ) گومبل:  46
 (9/991کسی که موی سرش شانه نشده و ژولیده است )تک قزوین( ) گیچال:  41
سقف دهن که لف  دیارش کام اسگت  )تگک مازنگدران و خراسگان و یگزد و قگزوین(  ناک:  41

(2/232) 
 (2/133مله )تک قزوین( )مزد ع مردیار:  43
شگود   ای بافته می ای شطرنجی است و از ریسمان پنبه نوعی از جاجیم که دارای خانه موج:  53

 (2/329)تک قزوین( )
 (2/311( )نیقزو  )تک است همان هم وانهیم و اناور درخت یها شاخ: ویم  51
 (2/219هم )تک قزوین( ) های دو برادر نسبت به زن هموی:  53

 
 قمی:
دهگد  )تگک قگم(  ضعف قلب که گاهی از خستای یا کمی  خون به کسی دست مگی لیسه:ول   1

(9/211) 
 

 :یکاشان
های والیتی کاشگان و جاهگای دیاگر اسگت  گویگا مخفگف ایگن  لف  مذکور در زبان ایسا: .1

گویند که گویا  ساعت است چه از این قبیل مخففات در السنۀ والیتی بسیار است  در مازندران َاسا می
 (1/212الساعه است  ) مخفف
 (9/213  کوه کوچک )تک خراسان و کاشان( )3 گدار: .2

 
 کرمانی:

 (9/112برادر )تک فارس و کرمان( ) کاکا:  1
 (9/312چلپاسه )تک کرمان و خراسان( ) کلپاسه:  3
 (9/339( )کرمان)تک  سوراخ :ُکت  2
 (9/223غوزۀ پنبه )تک کرمان( ) کولک:  4
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 گیلکی:
هگای  طوری که بر آن حباب در زبان والیتی مازندران و گیالن جوشیدن آب است به کالک:  1

 (9/311جهت تشبیه به جوشیدن آب کالک گویند  ) بزرع پیدا شود و موج زیاد دریا را هم به
 (9/29فسنجان )تک گیالن( ) فسوجان/ فسوجن:  3
 (2/239موسم و وقت هرچیز )تک مازندران و گیالن( ) نوغان:  2
 
 الری:

 (9/913در زبان والیتی مازندران و الر و جندق و بیابانک، میدان و زمین مسطح  ) لرد:
 
 لری:
 (1/232عشق و رسوائی  لف  مذکور از زبان والیتی لری است  ) اهنامه:  1
شگود   معنی ب ه کوچک است و گاهی در شگهرها هگم اسگتفاده مگی در زبان ُلری به جغله:  3

(3/233) 
معنگی بگزرع اسگت     در زبان ُلری بگه2معنی سخن است   در خراسان و زبان ُلری به گپ:  2

(9/221) 
شگود و مبگدل  معنی فضله استعمال می جای لف  گه به در مازندران و خراسان و لری به گی:  4

 (9/991گه است  )
 

 مازندرانی:
 (3/993)اش بلند است  )تک مازندران(  ها است که دیواره سبد بافته از شاخ چپی:  1
ه:  3  (3/912زدن ) معنی کف با فتح اول در زبان والیتی مازندران به چک 
ها است و نام تکلمیش خارپشت است  لف  مگذکور   حیوانی است که بر بدنش سیخ تشی:  2

 (3/323از زبان مازندران است و همان در زبان والیتی جنوب ایران سیخول است  )
کاشگان و جاهگای دیاگر اسگت  گویگا مخفگف ایگن های والیتی  لف  مذکور در زبان ایسا:  4

گویند که گویا  ساعت است چه از این قبیل مخففات در السنۀ والیتی بسیار است  در مازندران َاسا می
 (1/212مخفف الساعه است  )

 (3/913های ریزه ریزه )تک مازندران( ) چوب چیلکا:  5
شگود  در  تمام روز گرفته می معاملۀ اول روز کاسب که از آن فال برای معامالت دست فال:  6

گویند و در زبان والیتگی مازنگدران دسگت الف کگه مقلگوب دسگت فگال اسگت  « دشت»تکلم این را 
(2/21) 

چوبی مدور که سیخ چوبی از میگان آن باذراننگد و بگدان از پشگم و پنبگه ریسگمان  دکالن:  1
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حرکت اوستائی دهنگد کگه غیگر از  تابند  در زبان والیتی مازندران آلت مذکور را ُکتلوم گویند و به کاف
 (2/13گانه است  ) حرکات سه

 (2/219  پسر )تک مازندران( )1با کسر اول،  سک:  1
 (2/231  خل که نیم دیوانه است )تک مازندران( )1 شفت:  3

 (2/233سفرۀ طعام در مهمانی بزرع  این لف  در تکلم مازندران و قزوین است  ) شیالن:  13
انداختن که لفگ  دیاگرش فالخگن اسگت )تگک  )مخفف غاّلسنگ( آلت سنگ غالسنگ:  11

 (2/121مازندران( )
در لف  مازندران خوراکی است مرکگب از نعنگاع و سگیر و نمگک و چیزهگای دیاگر   دالل:  13

(2/12) 
یکا:  12  (2/312در زبان والیتی مازندران پسر است  ) ر
 (2/213زدن است  ) در زبان والیتی مازندران سوت شیشم:  14
 (2/121معنی دیگ است که فرف غذاپختن است  ) در زبان والیتی مازندران به غزغون:  15
 (2/129معنی کر است  ) در زبان والیتی مازندران به غول:  16
با ضّم اول، ب ه سگ که لف  دیارش تولگه اسگت )تگک مازنگدران و دهگات طهگران(  کته:  11

(9/333) 
هو و بز و گگاو کگوهی و در زبگان جنگوب در زبان والیتی مازندران نر گاو و گوسفند و آ کل:  11

 (9/312شاخ نر باشد یا ماده  ) معنی گوسفند بی ایران )فارس( به
 (9/221معنی بزرع است  ) در زبان والیتی فارس و مازندران به گته: –گت   13
  طویلگه )تگک مازنگدران( 3  کلنبگه )معنگی دوم( )تگک شگیراز( 1با ضگّم اول و دوم،  کلم:  33

(9/313) 
شگود و مبگدل  معنی فضله استعمال می جای لف  گه به در مازندران و خراسان و لری به گی:  31

 (9/991گه است  )
 (9/911تغار و تشت و قدح چوبین )تک خراسان و مازندران و قزوین( ) الک:  33
رود )تک خراسان و  کند یا آهسته راه می آهسته  و شخه لس کسی که آهسته کار می لس:  32

 (9/912مازندران( )
هگم روییگده تگک مازنگدران  های خگودروی بلنگد متصگل بگه   گیاه3فلیج )تک فارس(  م:ل  34

(9/931) 
دوغ پخته و پنیر خیک )تک فارس(  آب پنیر جوشیدۀ قگوام آورده )تگک  لور، لورکند، لوره:  35

معنی دوم( که بعد از سیالب بر زمگین مانگده باشگد و مجگازًا  مازندران و قزوین( گلی نرم مانند لور )به
 (9/231هایی که از سیالب در زمین احداث شده دور ته آنها لور مانده باشد )تک خراسان( ) دالگو
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 (9/211دیگ )تک مازندران(  دیگ بسیار بزرع حلواپزی )تک خراسان( ) لوه:  36
 (9/913در زبان والیتی مازندران و الر و جندق و بیابانک میدان و زمین مسطح  ) لرد:  31
هگای  طوری که بر آن حباب در زبان والیتی مازندران و گیالن جوشیدن آب است به کالک:  31

 (9/311جهت تشبیه به جوشیدن آب کالک گویند  ) بزرع پیدا شود و موج زیاد دریا را هم به
 (9/312با ضّم اول، آدم یا چیز کوتاه )تک مازندران( ) کله:  33
خارهای بسیار نازک است و چون بر بگدن های پهن دارد و بر برع  گیاهی است که برع گزنا:  23

 (9/232ها احداث کند و لف  دیارش انجیره است  )تک مازندران( ) انسان برسد تاول
 (9/211سیالب )تک مازندران( ) له:  21
رنگ و لیز اسگت و دو شگاخ هگم  شود سیاه ها پیدا می کرم بزرگی است که در سبزی لیسک:  23

 (9/211کند  )تک مازندران( ) را جمع میدارد در حرکت دراز است و در سکون خود 
برادر مادر که لف  دیارش دائی است  این لف  در زبگان والیتگی مازنگدران  کاکویه: –کاکو   22
 (9/112است  )
هگای دیاگرش کگولی و نفگر و غربتگی اسگت  )تگک  نام ایل همیشه گرد ایران که نگام فیوج:  24

 (9/19مازندران( )
 (9/112مازندران( )  چیز پوک و میان خالی )تک 1 کاک:  25
سگال در آن زراعگت نکگرده    در زبان والیتی مازندران زمین آبادی که برای قوت یک9 کاله:  26
 (9/113باشند  )
 (9/333بوتۀ گیاه )تک مازندران( ) ُکپر:  21
 (9/333با کسر اول و دوم، آغل گوسفندان )تک مازندران( ) کرسه:-کرس  21
شد کگه لفگ  دیاگرش گگس اسگت )تگک چیزی که در جویدن اجزای دهن را در هم ک کز:  23

 (9/393مازندران( )
هگای ایسگتاده و پوشگال بسگته     در مازندران بندی که برای گرفتن جلوی آب با چوب2 کل:  43
 (9/319شود  )
معنگی کوتگاه قگد    در زبان والیتی مازندران هرچیز کوتاه و شخه کل به1با ضّم اول،  کل:  41

 (9/319شود  ) ایران هم استعمال میاست و کله هم همان است  و کله در عموم 
 (9/231ازگیل که نام عربیش زعردا است )تک مازندران( ) کنس:  43
 (9/212  حصیر علفی )تک مازندران( )1 کوب:  42
 (9/232کوت و انبار و توده )تک مازندران( ) کوفا:  44
  زیر و باالشدن اجزای آب در جوشیدن و مجاز امواج زیاد دریا )تک مازنگدران( 3 کوالک:  45

(9/223) 
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 (9/292جوی آب )تک مازندران( ) کیله:  46
 (9/933ای که برای راه آب بسازند  )تک مازندران( )   لوله3 گنگ:  41
 (9/923  مخفف و مبدل گاو )تک مازندران( )2 گو:  41
 (9/929معنی رختخواب است  )   در زبان والیتی مازندران به2 الخیز:  43
ر:  53 معنگی پریگدن لگب آب   در زبان والیتی مازندران موج اسگت و مرکگب از لگب و پگر بگه لپ 

(9/912) 
تختۀ پهن و دراز از چوب و غیر آن مثل در لت )لت در = یک تای در( و صندوق لگت  لت:  51

 (9/912)لت صندوق = در صندوق( )تک مازندران( )
 (9/912ن( )مجازًا صدمۀ چیزی را خوردن )تک مازندرا لت چیزی را خوردن:  53
 (9/911شدن دست و پا از سرما )   در زبان والیتی مازندران سست1با فتح اول،  لر:  52
 (9/931در زبان والیتی مازندران نمد است  ) لمه:  54
 (9/231معنی لب است  ) در زبان والیتی مازندران به لوشه:  55
سقف دهن که لف  دیارش کام اسگت  )تگک مازنگدران و خراسگان و یگزد و قگزوین(  ناک:  56

(2/232) 
 (2/239موسم و وقت هر چیز )تک مازندران و گیالن( ) نوغان:  51
 (2/12  انبر که آلت گرفتن آتش و چیز داغ است )تک خراسان و مازندران( )1 ماشه:  51
نشیمنش هم از زمگین بلنگد اسگت و  بان چوبی بسیار بلندی که جای با فتح اول، سایه نفار:  53

 (2/213شود و محل استعمال تابستان است  )تک مازندران( ) گاهی بیش از یک طبقه ساخته می
 (2/211  برع و شاخۀ تازه روییده )تک مازندران( )1 نوج:  63
 (2/993خوک نر )تک مازندران( ) وراز:  61
کگرک و سگمانه اسگگت  هگای دیاگرش     در زبگان والیتگی مازنگدران مرغگی کگه نگام3 ورده:  63

(2/999) 
 (2/912معنی کج است  ) با فتح واو، در زبان والیتی مازندران به ولغونه:  62

 
 نطنزی:

 (3/291خارپشت )تک نتنز( ) تیر تکته:
 

 همدانی:
های دیارش الله و شقایق است  لف  مذکور از زبگان والیتگی  مانندی که نام گل سرخ کاسه آالله:

 (1/131اطراف همدان است  )
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 یزدی:
 (  1/311: پله و نردبان  لف  مذکور از زبان والیتی یزد است )ُارچین  1

 (2/923عیب و نقه )تک قزوین و یزد( ) :سوسه  3
 (  2/231چماق، )تک یزد( ) شفت:  2
 (2/211طرفداری از کسی کردن )تک یزد( ) شوت کسی را کشیدن:  4
 (2/213آش روانی که از آرد پزند )تک یزد( ) شولی:  5
 (9/11پزی )تک یزد و خراسان( ) کورۀ نان و شیرینی فر:  6
 (9/133آن حصه از صورت که روی دهن واقع شده )تک شیراز و یزد( ) قپ:  1
 (9/32مدت )تک یزد( ) فرجه:  1
 (9/212فرف سفالی )تک یزد( ) کواره:  3

 (9/233گندم از خوشه بیرون نیامده )تک یزد( ) کوزاره:  13
سقف دهن که لف  دیارش کام اسگت  )تگک مازنگدران و خراسگان و یگزد و قگزوین(  ناک:  11

(2/232) 
 (2/913دار که روغنش گرفته شده باشد )تک یزد( ) ثفل، چیز روغن هرکاره:  13
 (2/222یک )تک یزد( ) یک تا:  12
 
 دو در و اسگت، کگرده ادیگ «رانیگا جنوب زبان» اصطالح از ها واژه از یبرخ یبرا فرهنگ ۀسندینو

 یکگی فگارس بگا را رانیگا جنگوب(، 319 و 312در جلد چهارم، صه  یبا دو معن« کل» ۀ)کلم مورد
 ،یمیقگد متگون در کگه اسگت همگان جنگوب از مگرادش کگه پنداشگت نیچنگ تگوان یم و است، دانسته

  است شده یم دهینام «ریگرمس»
 
 گیری خالصه و نتیجه  5

ای نگه چنگدان دور از میگان  در آینگدهکگه تنها برای ثبت و ضبط گفتگاری  ها نه بررسی و توصیف گویش
کردن مشکالتی که در برخی متون  توان برای برطرف خواهد رفت سودمند است، بلکه از واژگان آن می

همین دلیل در این پژوهش به بررسی  به شود سود جست  دیده می متون کهن فارسی از نظر فهم و درك
 پرداختیم  فرهنگ نظامهای گویشی  واژه

اش مربگوط بگه  واژه ۲11واژۀ گویشی وجگود دارد، کگه  2۹۹در این فرهنگ که مالحظه شد،  چنان
شهر و منطقه و ناحیه در این فرهنگگ  1۹های  است  واژه« نواحی»اش مربوط به  واژه ۳۲۳و « شهرها»

 از: اند ترتیب تعداد عبارت های مربوط به شهرها به شود، که واژه دیده می
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 1۲واژه(، یگگزدی ) ۳9واژه(، جنگگدقی ) 2۳واژه(، قزوینگگی ) 1۲واژه(، شگگیرازی ) 11۳اصگگفهانی )
واژه(، کاشگانی، کرمگانی و شوشگتری )هگر  11واژه(، انگارکی ) 1۳واژه(، بیایابکی و سبزواری )هرکدام 

همدانی )هگر کگدام ای، قمی، الری، نطنزی و  های بخارایی، بختیاری، شبانکاره واژه( و گویش ۳کدام 
 یک واژه( 
هگای گونگاگونی  که گفته شد، در این فرهنگ، عالوه بر شهرهای مختلف، از نگواحی و اسگتان چنان

هم واژه ذکر شده است، که با توجه به عدم تعیین دقیق شهر محل تکلم آنها، در این فهرست نیگز جگزو 
انگد از:  ترتیگب عبگارت مرتبط این نواحی به های کنیم  تعداد واژه واژگان گویشی نواحی با آنها رفتار می

واژه(،  ۳واژه(، جنگوب ) ۹واژه(، خلگیج فگارس ) 21واژه(، فارس ) 11واژه(، مازندران ) ۳۹خراسان )
نظگر  واژه(  درخصوص چرایی فهرست این واژگان بگه 1واژه( و خوزستان ) ۲واژه(، گیالن ) 9لرستان )

و نزدیکی آن به شگیراز( دلیگل تمایگل غالگب نویسگنده  نویس )یعنی اصفهان رسد که موطن فرهنگ می
 های گویشی است  نمودن این واژه برای فهرست

 
 منابع

  31-93، 1 نشریه دانشکب  ادبیات تبریز.«  لهجه کازرونی قدیم»الف(  1229ادیب طوسی، محمدامین )
نشاریه دانشاکب  «  ای از فهلویگات قگزوین و زنجگان در قگرن هفگتم نمونه»ب(  1229ادیب طوسی، محمدامین )

  321-312، 2 ادبیات تبریز.
 نشریه دانشکب  ادبیاات تبریاز«  فهلویات زبان آذری در قرن هشتم و نهم»پ(  1229ادیب طوسی، محمد امین )

9 ،913-913  
، 3ارات سگازمان فرهنگگ عامگه( )انتشگ فرهناگ«  تحفه الماومنینهای گویشی در  واژه(  »1291تفضلی، احمد )

193-32  
و   یگب، حبیغماییبه کوشش حبیب   مینوی نامه«   اصفهان  پیشین  ۀلهج  ی دربارهاطالعات»  (1223، احمد ) تفضلی

  12-132، کاویان  : چاپخانه تهران، افشار  ایرج
 اعظم استیم پرس   حیدرآباد دکن )هند(  جلب( 2فرهنگ نظام )(  1232االسالم، محمدعلی ) داعی
  تهران: چاپ افست از روی چاپ اول  های آن( جلب و مقبمه 2فرهنگ نظام )(  1213االسالم، محمدعلی ) داعی

 شرکت نشر دانش 
  فصالنامه«   خرقگانی  ابوالحسگن  در سگخنان  قگومس  زبگان  هگای بازمانگده»(  1212، محمدرضگا ) نیدککگ  شفیعی

  11گ133 ،9و2، ش1  س( معلم  تربیت  )دانشااه  ادبی  و تحقیقات  مطالعات
  22-93، 3، ش3س .شناسی مجله زبان«  لغات الری و گرمسیری از قرن نهم  » (1219اشرف ) ، علی صادقی
مجموعاه مقااالت  « اختیارات بابیعیلغات شیرازی و سایر لغات گویشی در   » (الف1211اشرف ) ، علی صادقی

بیگدی، تهگران: فرهناسگتان زبگان و ادب  رضائی باغکوشش حسن  به  شناسی ایران انبیشی گویش نخستین هم
  293-211، فارسی
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، 3س ناماه ایاران باساتان.«  حمزه اصفهانی الموازنههایی بازیافته از کتاب  قطعه  » (ب1211اشرف ) ، علی صادقی
  2-13، 1ش

، 2سرپرستی اسماعیل ساعادت، ج فارسی. بهنامۀ زبان و ادم  دانش«  فرهنگ نظام(  »1232اشرف ) صادقی، علی
  21-13تهران: فرهناستان زبان و ادب فارسی، 

  )پژوهشگااه  پژوهشاگا   ناماه  «جرجگانی  اسماعیل  طبی  در دو کتاب  و ترکیبات  لغات»(  1212، مسعود ) قاسمی
  1-12، 91، ش9  س( تاجیکی  فارسی  فرهنگ

 تهران: پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای گویش کلیمیان اصفهان.  ( 1212کلباسی، ایران )
   تهران: فرهناستان زبان ایران نامه فارسی های گویشی در هفت واژ  واژ (  1221)  کیا، صادق

  تهران: شورای عگالی های بیرونی های گویشی ایرانی در نوشته واژ (  1222کیا، صادق و محمدتقی راشدمحصل )
 فرهنگ و هنر 

فرهناگ های  های اروپایی در فارسی اوایل قرن بیستم: بررسی مدخل واژه وام(  »1231محمودی بختیاری، بهروز )
افراشی، تهران: پژوهشااه علگوم زاده و آزیتا  امید طبیبکوشش    بهنامۀ استاد سیب مصطفی عاصی جشن«  نظام

 انسانی و مطالعات فرهنای 
«  فرهنگ نظامهای  های تکلمی فارسی اوایل قرن بیستم: بررسی مدخل واژه(  »1233) محمودی بختیاری، بهروز

کوشش محمدامین ناصح، مهبد غفاری و بهروز محمگودی    بهفراسوی فارسی؛ یادنامۀ بانو دکتر زهرا استادزاد 
 بختیاری، تهران: نشر بهار 

نشریه دانشکب  ادبیاات و علاوم انساانی دانشاگا  «  مخزن االدویههای گویشی در  واژه(  »1213مدبری، محمود )
  111-311، 12  دوره جدید، شکرمان شهیب باهنر

 تهران: پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنای نامۀ گویش بهبینان یزد.  واژ (  1219مزداپور، کتایون )
 طالعات فرهنای تهران: پژوهشااه علوم انسانی و مگویش کلیمیان یزد.  ( 1212همایون، همادخت )
  تهگران: ناماۀ زباان و ادبیاات فارسای در شابه قاارۀ هناب داناشدر «  االسگالم داعگی(  »1233یوسفدهی، هومن )

 فرهناستان زبان و ادبیات فارسی 



 
 
 


