
  

  

  

  

  

  گويش مشهدي

  

  تقي وحيديان كامياردكتر 

  استاد دانشگاه فردوسي مشهد

  
 

 شعر كودكان بلخ و ، اين اسنادة از جمل؛خاستگاه فارسي دري طبق اسناد معتبر، خراسان است
 همچنين نظر ،دويژه از نظر دستوري تفاوت ندار ه بخارا است كه با فارسي امروز بةهجو به ملك

خراساني  ي غيرها  برعكس گويش؛ مردم بلخ، مرو، طوس، نيشابور و غيرهمقدسي در مورد زبان
 بعضي از - شيرازي تا قرن نهم-از جمله شيرازي، اصفهاني، آذري و غيره كه در گذشته

حتي زبان مردم اصفهان تا قرن . اند  را داشته١ي پهلوي از جمله مطابقت فعل با مفعولها ويژگي
رگاني در اين زمان كه مردم با فارسي دري آشنا شده و پهلوي را پهلوي بوده و فخرالدين اسعد گ

  .بيند كه ويس و رامين را از پهلوي به فارسي دري برگرداند تا حدي از ياد برده بودند ضروري مي
واجي، صرفي، (هاي بنيادي زبان  با اين مقدمه، طبيعي است كه گويش مشهدي از جنبه  
اهميت  فقط در دو مورد كم( امروز ندارد ي دري گفتاريتقريباً هيچ تفاوتي با فارس) نحوي

 فرايندهاي ةو اختالف اين گويش با فارسي گفتاري معيار فقط از جنب) شود اختالف ديده مي
. هاي اختصاصي اين گويش سازي و قلب و غيره است و واژه  شامل حذف، ابدال، همگون٢واجي

  .كنيم  نحو آن را بررسي ميشناسي و صرف و براي روشن شدن مسئله ابتدا، واج
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  ي گويش مشهديها واج) الف

ي فارسي گفتاري معيار، يعني فارسي گفتاري باسوادان ها ي گويش مشهدي همان واجها واج
. عنوان واج از ميان رفته است است كه در گويش مشهدي به) ž(» ژ«تنها اختالف در واج . است

از ميان اين واج ي دري ها باً در همة گويشمنحصر به گويش مشهدي نيست، تقري» ژ«حذف واج 
  .كردگان و فرهنگيان مانده است رفته و در حقيقت فقط در فارسي تحصيل

غژ غژ، و  غيژ ، غژ،از نظر آواشناسي وجود دارد مثالً در واژة نژ» ژ«البته در گويش مشهدي   
 "Jala"  را»ژاله«ل اي مث اما چون داراي جفت كمينه نيست ارزش واجي ندارد و در مشهدي واژه

  ٣.كنند تلفظ مي
مثالً . يعني فتحه ممتد نيز در اين گويش همانند فارسي گفتاري رسمي وجود دارد āواج   
 /bad/» بد«، كه با واژة /bād/شود،  ، مصوت قبل از آن ممتد ميعلت حذف ع ، كه به»بعد«واژة 

  .جفت كمينه است
  ōاما داراي جفت كمينه ،ي گفتاري رسمي ممتد نيز در گويش مشهدي هست همانند فارس 

  .šērاي مثل شعر   در واژهē همچنين ،/zōr/» ظهر«نيست مثالً در واژة 
 كه ديديم گويش مشهدي از نظر واجي تفاوتي با فارسي معيار غير حال چنان هر به 

  .كردگان ندارد تحصيل
  ي صرفي در گويش مشهديها  ويژگي-ب

ند فارسي گفتاري رسمي است فقط دو اختالف كوچك ي صرفي گويش مشهدي همانها ويژگي
  :اين دو اختالف عبارتند از. يش از فرايندهاي واجي است ها در آن هست و بقيه اختالف

 و āي ها اگر اسم مختوم به مصوت( دارد "e" در فارسي گفتاري امروز اسم نشانه معرفه -١  
e باشد گونة heنشانه معرفه هست، در گويش مشهدي نيز.)هه  رود؛ مثل آقاهه، خونه كار مي  به ، 

گه يعني  خنه: رود كار مي  بهga باشد گونه aاگر واژه مختوم به . گه  است؛ مانند اسبهegaاما 
كاربرد ) مرتيكه (mertekaو مرتكه ) زنيكه (zenekaهاي زنكه   نيز در واژهekaهه، صورت  خونه

تا حدود صد سال پيش  (keرت ديگرش  مشهدي صوeka يا egaدهد كه  دارد و اين نشان مي
ikaالبته . است كه در فارسي گفتاري رسمي وجود دارد) رفته كار مي  بهekaي ديگر ها  و صورت
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 نيز تا e هاي مرد و زن با تكواژ  آن عالوه بر معرفه كردن، بار عاطفي منفي دارد، گو اينكه واژه
  .مرده اومد: حدي بار عاطفي منفي دارد

 است در سوم شخص مفرد ماضي ساده و گاه استمراري ek ةالف ديگر، شناس مورد اخت-٢  
  :چنين است» رفتن«ماضي ساده از . و بعيد، حال آنكه در فارسي معيار اين شناسه صفر است

 (em)رفتم         (om)رفتم 

 (en)رفتن           (i)رفتي 

 (an)رفتن         )φ ~ ek(رفتك 

 ekاين . كار برد توان رفتك يا رفت به جاي رفت مي يم در گويش مشهدي بهبين كه مي چنان  
كار  به šaصورت  و در فارسي كهن به» رفتش  «šeصورت  همانست كه در گويش تهراني به

  .رود مي
ي پركاربرد ها ضمناً معموالً با فعل.  اختياري است(ek)بينيم كاربرد اين شناسه  كه مي چنان  

 ديگر در مقايسه با فارسي نوشتاري، با فرايند واجي ابدال و حذف و در مقايسه هاي شناسه. آيد مي
  :ها در اين دو گونه فارسي، چنين است شناسه. با فارسي گفتاري، با فرايند حذف همراه است

  فارسي گفتاري         فارسي نوشتاري  

im              am                                   im      am      
                               id                i                 in        i  

        
φ

                                  and                φ     an    

 

گرفته است، مثالً مضارع هاي فعل مضارع گويش مشهدي نيز ابدال و حذف صورت  هدر شناس
  :اخباري از فعل زدن چنين است

  فارسي گفتاري             مشهدي         فارسي گفتاري       مشهدي           

              em         im   زنيم                  مي            om         am  زنم  مي

            en           inزنيد                 مي        i                          iزني  مي

                 an          anزنند                      مي             a       eزنه        مي
  



 

  

  رانشناسي اي هاي ايراني و زبان زبان554

و خواستن كه با » آ«شود   مثل بن مضارع آمدن كه مي،باشد» آ«اگر فعل مختوم به مصوت   
  :اين صورت استها به  شناسه» خا«شود  مي» ه«حذف 
  فارسي گفتاري رسمي             مشهدي      رسمي فارسي گفتاري       مشهدي         

              em         ym   خوايم                        مي              ām       mام   وميخ

                en      yn   خواين مي                          ey                 yميخواي

                         ān      n خوان مي                                  a       d     ميخواد

 

 در گويش مشهدي دقيقاً همانند فارسي گفتاري -ها  انواع ساخت زمان-ي افعالها ساخت زمان
براي نمونه چند فعل را بررسي .  فرايندهاي واجي رخ داده استها البته در اين فعل. رسمي است

  :كنيم مي
  

 فارسي گفتاري بن ماضي فارسي گفتاري بن مضارع 

 bend band bast bast  بستن-١

 xan  xān xond xānd  خواندن-٢

 ten tun tenist tunest  توانستن-٣

 rez riz rext rixt  ريختن-٤

 šgin škam šikast šekast  شكستن-٥

 foruš foruš foroxt foruxt  فروختن-٦

 man mān mond mānd  ماندن-٧

 ā ā amad āmad  آمدن-٨

  
شود و تنها  فقط در اول شخص مفرد هست و در بقيه حذف مي» آمدن«ضمناً بن مضارع فعل 

"y"ماند  ميانجي مي: 
yām            miآيم                  ميmiyemآييم   مي  
yey        mi     آيي          مي        miyen  آييد مي  
ya        mi       آيد  مي          miyan           آيند مي  
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البته . بينيم در گويش مشهدي، تفاوت تنها در فرايندهاي واجي است كه مي حال چنانهر به  
 حتي فرآيند واجي نيز وجود ندارد و گويش مشهدي همانند فارسي گفتاري ها در بعضي از فعل

  . خوردن، ديدن، چيدن: دراست مثالً
در ضماير نيز تنها تفاوت ميان گويش مشهدي و فارسي گفتاري رسمي، در فرايندهاي   

  :واجي است؛ مثالً در ضماير جداي شخصي
moمن                                        mā                  ما  
to                      تو               šomā         شما       
u اون(              او                   (unā        اونا        

 است كه در گويش مشهدي ميان من ٤سازي بينيم يك اختالف ناشي از همگون كه مي چنان  
شود و اختالف سوم در اين است كه در   تلفظ ميmoصورت  به» من«و تو صورت گرفته و 

رود و هم غيرانسان اما در فارسي گفتاري براي  كار مي بههم براي انسان » او«گويش مشهدي 
  .اما در گويش مشهدي چنين نيست. اون اومد. اونم اومد: شود گفته مي» اون«غيرانسان 

  :ضماير پيوسته در گويش مشهدي و فارسي گفتاري چنين است
   فارسي گفتاري            مشهدي          فارسي گفتاريمشهدي          

om             am                            emā                 emun 
et                    et                         etā                   etun 
eš                     eš                 ešā                          ešun     

  
رت گرفته است و در ضماير جمع، نسبت به فارسي در ضمير اول شخص پيوسته يك ابدال صو

  .نوشتاري، يك حذف
  
  هاي گويش مشهدي واژه

هايي كه مختص اين گويش است يا دستخوش فرايندهاي  هاي گويش مشهدي يعني واژه واژه
  :واجي شده عبارت است از
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چند ممكن است در بعضي از هر(گويش كه در فارسي معيار نيست هاي خاص اين  واژه. ١  
به چخت : پردازيم ها نسبتاً زياد است كه براي نمونه به ذكر چند واژه مي اين واژه).  باشدها گويش

پدرزن يا پدر (، خُسر )اندام درشت و بي(، لُهر ) دنده در انسان(، قَِبرقه )گنجشك(، چغُك )سقف(
، آنج )درست(ر ، تيا)مادرزن يا مادرشوهر(، خوش )كار رفته است شوهر، اين واژه در متون به

انگشت (، ِكليك )خانه(، حولي )باغچه(، كَلَه )كار رفته است كم، از فعل انجيدن كه در متون به(
، )حريص(، ِچالس )مارمولك(، ِكلپسند )كثيف(، ِلمشت )چغاله(، اَخكوك )كوچك دست يا پا

  ... .و ) هعهد(، پختين ...)لوله آفتابه و كتري و (، چرنه )كره(، ِمسگه )ذرت(ِجوري 
هايي كه دستخوش تغيير شده كه از اين شمار بسيار است كه براي نمونه چند واژه   واژه-٢  

، )چانه(، ِچنَخ )آتش(، اَتيش )مسخره(، مسخره )خروس(خُرس ) عروس(شود عرس  ذكر مي
  ... .و ) مكيدن(، مكيدن )سوراخ(، ِسالخ )خسته(، ِخسته )كفش(، كُوش )جوراب(ِجراب 
شود قَده قوده  ناً تركيبات اهمالي در گويش مشهدي بسيار است كه چند نمونه ذكر ميضم  

پيز  و ، ليز)به هم ريخته(، پت و پوت )دقايق چيزي يا كسي(، جيك و پيك )قوم و خويش(
ست َ- ويژه از نوعي كه پسوند تعداد نام آواها نيز در اين گويش بسيار است و به) ... . لزج(

 ترتيب، به كه به... ِغژست، تلپست، ِهرست، ِمنست، ِفرست، ِنشست و : ربرد داردگيرد نيز كا مي
معاني صداي ممتد باز يا بسته شدن در، صداي ممتد پرت كردن و افتادن چيزي، صداي ممتد  

  .خنده، صداي ممتد چيزي مانند آب كه با فشار بيرون زند و صداي ممتد مار
  

  توصيف گويش مشهدي

 جز چند مورد -در خالصة مقاله آمده است، گويش مشهدي از نظر صرفي و نحويگونه كه  همان
 دقيقاً برابر فارسي معيار است زيرا اوالً خاستگاه فارسي -كه اندك اختالفي با فارسي معيار دارد

شناسي به نام خاستگاه فارسي دري و كشف  در مقالة نخستين همايش ايران(دري خراسان است 
ثانياً در خراسان مركز حكومت شهر مشهد بوده است و ) فصيل بحث شده استحلقة مفقوده به ت

هاي كهن خود را از دست داده  بنابراين گويش مشهدي تحت تأثير فارسي معيار نوشتاري ويژگي
از چند مورد اختالف (اينست كه تغييرات گويش مشهدي نسبت به فارسي معيار گفتار . است
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ناشي از فرايندهاي واجي است يعني ابدال، حذف، قلب، ) اندك صرفي و نحوي كه بگذريم
 فرايندهاي واجي مورد بحث ة مقالة اين گويش در خالصةهاي ويژ افزايش، كاهش، ادغام و واژه

. شود  فهرست مي،ي خاص اين گويشها هاي خاص مشهدي شامل فعل ژهقرار گرفت و اينك وا
 اما .آونگو  )زرفين(= ها در فارسي دري كهن بوده است مانند استاندن، زلفي  بعضي از اين واژه
 نام آواهايي -astست َ-د ضمناً از پسون: (شرح زير ها خاص اين گويش است به بسياري از واژه

  .)ه فهرست آن ضميمه استدر گويش مشهدي وجود دارد ك
  

  ي ويژه گويش مشهديها فعل

كاود تا از ميان  عمل مرغ كه خاك را مي: پليدن   گرفتنestondan: استوندن
  خاك دانه بيابد، به هم زدن خاك

  معتدي پوكيدن: پوكندن  pokkidanباد كردن : پوكّيدن
  بدون كار در جايي نشستن: تپيدن  پژمرده شدن: ِپالسيدن

جمع شدن پوست در اثر خشك : دنتُرنجي
  شدن

   متعدي تراويدنtorbondan: تُربوندن

  خود را به زور جا دادن: تلوندن  حمله كردن لفظي: توپيدن
  تكان دادن: تيكّوندن  به زور چيزي را در چيزي جا دادن: تپوندن

  خوردن با بار عاطفي منفي: تيروندن  نشستن با بار عاطفي منفي: ِتِمرگيدن
موهاي چيزي مثل كله و پاچه را : جيزّوندن  جر دادن، پاره كردن: نجريد

  روي آتش گرفتن
  زجر دادن و عصباني كردن: چيزّوندن  تكان خوردن، وول زدن: جليدن
  پرخاش كردن: ِچقّيدن  رونق داشتن: ِچليدن
جدا كردن گوشت پخته از استخوان، : چوريدن  تركيدن با صدا: ِترقيدن

  سوء استفاده كردن
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طور ناگهاني  ه ب، چنگ زدنčelovidan: چلويدن
  رد كردنوگرفتن و از آن خ

  اضافه داشتن: چربيدن

  چرت زدن: چرتيدن   سرماخوردگي پيدا كردنčoyidan: چوييدن
چيزي ... پاره پاره كردن سگ و گرگ : ِدروندن  سر خوردن: ِخزيدن

  را
  به همان معني غليدن: ِگليدن  غلت خوردن: ِغليدن

  با پاي لنگ و همچون لنگان راه رفتن: شليدن  ريختن آب از بلندي يا هر مايع ديگري: ريدنشُ
  آهسته و مخفيانه اطالع دادن: سروندن   كردنيخوش بودن و خوشحال: شنگيدن
  سر خوردن: ليزيدن  آهسته كار كردن: سلُوندن
  كندن زمين: كلّيدن  چنگ زدن: قاپيدن

  لق لق كردن: لقّيدن  ب داشتنجا دادن و تناس: گنجيدن
راه رفتن آهسته و با صدا، كند پيش : ِلخّوندن

  رفتن
  خود را تكان دادن: ليكُّوندن

عمل صدا كردن مرغ پيش از تخم : كجيدن  ، كم كردن قيمتlengondan: لنگوندن
  گذاردن

  فرو ريختن: لُمبيدن  سريع خوردن با بار عاطفي منفي: لُمبوندن
  از ميان رفتن: تليدن  الس زدن: السيدن
  لنگان لنگان راه رفتن: لنگيدن  تكان دادن، غلت دادن: گلوندن
  صرفه داشتن: صرفيدن  مالش دادن، تنبيه كردن: ملوندن
  خراب كردن كار: ِتريدن  سرفه كردن: سلفيدن

  
  هاي اختصاصي گويش مشهدي واژه

ها  اين واژه. شود  بعضي از آنها اشاره ميبه. گنجد ها بسيارست كه در اين مقاله نمي تعداد اين واژه
  . هستند اسم يا صفتةاز مقول
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  زرنگ: آلپر  ول گشتن: آلپاس زدن
  : الدنگ  : التيز
  از بذر درآمدن گياه: تيج   جوانهpond: پوند
  پارچه كهنه: لتّه  صمغ: ِزنج

  كوچك در مورد آدم: بزغُنج   ذرت:ِجوري
  به گونه نواختن، زدن: لُقزُنب  )بار عاطفي بد(مصر : ِزِغنج
  قسمت باالي در كه ثابت است: ِخفنگ  زرفين: زلفي
  بند باريك دست: چوري  بند دست: اَلنگو
  :فرقون ساز  بند  گردن: ِخفتي
   سقفčoxt: چخت  ناز آمدن: ِقرمله
  اندام  سخت و بيcoqend: چغند   گنجشكčoqok: چغك
 بدي كسي را گفتن جهت čoqoli: چغلي

  شكايت
 در اثر فشار چيزي از شكل cowla: چوله
  افتادن

  بخندتفريح كردن، بگو و : چق چق كردن   چاقcomba: چمبه
  تند حرف زدن: ِچل ِچل كردن  نوعي غذا: چينگلي

  سفت: ِچغَل  دانه مرغ: چينه
  حريص به خوراكي: چالس  الك: ِچِغل
رو، ابزاري كه با آن حبوبات را  ه روبčara: چره
  دارند برمي

  چنگ شدن: جيش گرفتن

  خسته: زله  عالوه هتازه، ب: جخ
  باريك اندام، موذي: مارماسو  دم جنبانك: سوسه ِلنگ

   آويزان آونگ،: اونگ  آويزان: دلنگون
  : پيري  ترسوندن: ِهي ِتِرستي

  :همزلف
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  سطل: دل  كيسه قند: دلوك
  شگونن: ناخول جلّه  :زينگه چه

  :ِكبره   زدنبا دست به پهلوي كسي: سقُلمه
  نوعي انگور: سنگونك   انگور ياقوتيrowca: هچرو

  سبد براي باركشي: ِكدره  خانه: حولي
  ويار: ِزرونه  ديگ سنگي: هركه ره
  آدم با لباس ناجور: شُلُندر  برجستگي: قُلْمباتي
  :آلفته  غلغلك: پخ پخو

  اندك: اَنج  :غيه كشيدن
  پي هم: رد هم  شلوغ: غلغله

  مرغ به زبان كودكان: توتو  رمص: كوشتيار
ويژه در  در جايي مخفي شدن به: كلوس كردن
  مورد حيوانات

  ختم درند: جلّيك

ي ها موجودات بسيار ريز قرمز كه در آب: توتو
  كنند راكد آلوده زندگي مي

  جمع شدن: كرند زدن

ماند،  آنچه در صافي پس از غربال مي: نخاله  بلدرچين: ِكرك
  آدم عوضي

  :پل  ب بينيآ: ِخل
  :آروغ  نخاله: تاتو
  :رهك  صد كوچك: برغ

  :برش بوشو  كوزه كوچك: تنگلي
  دنده: يرقهبق  بلك
  :كُنجل  :هالل
  :پتياره  مخلوط: قتي
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  :خرِش   يونجه:سبيس
  :كفش باد  :زردالوعنك

  :خلطه  :ِفرز
  تكان خوردن: جميل خوردن  :هكچه
  سالم: سند  :ِلمشت
   مرغصداي: قدقدات  :سمبنه

  :داشت دوام  :تخس كردن
  :كنك  خروس: قوقول قوقول

  چروش: چركنده  :داش غلم
  حامله: زاج  هيزم درشت: كُنده
  گردو: جوز  خرس: خنده

  :تيل  منطق ناتو، بي: ناشاخل
  :كله پا  پروانه بزرگ: شاپرك

  :ِتِلنگ  :ِبش
  :مازالق  :اشكاف
  :پلخمون  :هچل
  :شليته  :گردنا
  دمبليچه: دمب الفزه   كوتاهچهجوراب پا: دالق

  :تچاق  ترشح: پشينگ
  :تيت وپر  :شالر دادن

  :قروت  :بخيره
  نازك، كبوتر، منجي: ريپرپ  :ِزمبر

  عهده: تينمخ   ياxodey: خودي
  قصاص: تقاص  :ِقِسر
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  كشك ساب: تغارچه  :تغار
  :دندون قرچه  مژده: موشتلق

  :چشم الكي  حق حساب: تلكه
در مورد جنس مؤنث گفته (گ بال، زرن: آپارتي

  )شود مي
  توالت: ِخال

  وسوسه: مخ مخام  :كناراب
  قفس كبوتر: چخ  )واژه كودكانه(اخ بد 

  جاليز: بخِتره  هل دادن: توله دادن
  خل: هپل هپو  گيرد كسي كه زبانش مي: گنگالس

  دوغ جوشيده سفت: دراغ  قي: غتيون
  بين عا و خودبزرگآدم پرمد: قُمپز  پول برندگان قمار: شيتيلي

  پرستو: بلبيه  :صحب كُچل
اي كه در شكم مادر است و مادرش  بره: توقلي  ناودان: ناِدشر

  ذبح شده
  شود دري كه به بام باز مي: درتُمبه  باغچه: كله

   وجينxow: خو  سرگين گردانك: گُگلون
اي براي حمل مصالح ساختمان به  وسيله: ناوه  تكان شديد: شُلُمبر

  ارتفاع
  تكرار مطلب: ِلِورده  كهنه شده: ِلِكنده
  تحرك چاق و بي: هتَل  اسير، مسحور: مننز
  بقچه: بق بند  :تريز

  مثانه: پربادك  آتشخانه حمام: گلخن
  نام غذايي است: ايحني  )بار عاطفي منفي(قد بلند : ديالق
  قيد و بند بي: بيلوت  گوشت خشك: قديد
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  تأخير: سمب و سو  :جفتيك
  لولة سفالي: مولو  : و چونگچنگ
  :لخه كشيدن  واژه كودكانه براي تحذير از آتش: جيز

  نيگا كردن: چارچار  صحيح و سالم: سرمرگنده
  همان: قدنگ  خل و سر به هوا: خل مدنگ

  غارت كردن: چپو  مارمولك: كلپسه
  :بزُنقره  جوجه تيغي: خارانو
   بودنستجوجدر : در تكل بودن  فروشندة جزء: ِچكَنَه
ويژه دم پائي  صداي كفش بروي خاك به: ِلخ ِلخ

  كار كند
  ايست كوكو پرنده: موسي كُتقي

  زود به زود: فرت فوت  بشقاب: دوري
  خارمه: خارخسك  :ِنِهل
  :پوچو  :اُرق
  گوشت خالص: نزار  گوشت خالص: لُخم

  گوشت دنده: ِشلهه  تيمار كردن
   به زبان كودكانهپستان: جي جي  بد به زبان كودكانه: كخ

  سِرپا، برپا: ولِتك  با راحتي سكوت كردن: بم كردن
  كره: مسگَه  كفل: ِلمبر

  كشكك زانو: ِامنة زانو  انگشت كوچك دست و پا: كليك
  بان دكان سايه: تيجير  غربيل كوچك: ماشو

  :غالفتي  قوي: قلچماق
  دار درخت وحشي ميوه: دالخور  كورك: دمبل
   لجن:لوش  ليجار: لغاز

  حريص: ِلچر  آدم ختم: جليك
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  :غوشه داشتن  كامل: مك
  خشك شدن: تناس بستمالب  گونه: بوچ
  با ولع خوردن: بوچه زدن  كود: بار

  صداي سينه: خنج خنج  نقاب: پوشه
  سرگرم، مشغول: كله ونگ  :دل غشا
  زرنگ، چابك: جلف  جوان: جاهل
  النه كبوتر: ِچق  پژمرده: لَس

  :ماقوت  و پرندگان ديگرنوك مرغ : چينگ
  لوله آفتابه: چرنه  طناب رخت: ريجه

  پك پك كردن: هچوش هچوش زدن  :هك هك
  :هرهر  

  نازك، كبوتر، منجي: بربري  :متُك
  سريع: چپري  زرنگ: ارقه
  نوعي حشره شبيه سوسك: بليش مار  :ِكوز

  هل: توله  عماله: منديل
 هاي كشو كه روي تيرهاي اصلي تخته: ِپرواز

  دادند براي ايجاد سقف قرار مي
  قارچ: سمازع

  ي نامؤبانه بزندها كسي كه حرف: لوده  لوده: پكّه
  ديگ مسي كوچك: غَِلف  پدرزن، پدرشوهر: خُُسر

  مادرزن، مادرشوهر: خوش  چغاله: اخلوك
  ميوه نارس، خربزه و هندوانه: ِكِونده  گَس: زُمخت

  ساقدوش: ِينگه  پله: زينه
  پلكان: رازينه  image سايه: ِپرهيب

  نوه: ِنِوسه  فرزنده نوه: نبير
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  پدربزرگ: باباكلون  مادر: ننه
  شير گاو و گوسفند پس از زايمان: ِفلَه  سوزن درشت: ِتونه

  زيبا: مقبول  ماهيتابه: الق القو
  كولي: قرشمال  الغر: ريغماسو
  آش با رشته پهن: لخشك  شوهر خواهر، شوهر خاله: آق ميرزا
  گوسفند دوساله: شيشك  قضاي حاجت با بار عاطفي منفي: نتركمو

  مترسك: شوله قزك  آت و آشغال: زلم زيمبو
  چشم احول: كُالج  :هول
  خربزه نارس: سيبچه  شنا: غطّه
  خوراكي كه مورد هوس باشد: هوس دنه  توده: لُكّه

  توده: كوت  گاو نر: ِجونه
   نر طلب بودن گاو ماده:بغه آمدن  الغر... ميوه درختي ريز : زقره

ميوه درختي كه از پيوند درخت گوجه : ِتنيسگل
  ياد عمل مي و زردالو به

  نوعي پرنده شكاري كوچك: جغنه

  اخگر آتش: پخگل  :خروج
  كت زنانه: يل  شلوار زنانه: مغاي

  نوعي غذا: شُلَه  نوعي غذا: ديگچه
  صاره، رمقع: ِمسرق  زردي حاصل از ريختن مايعي بر پارچه: نژ غره
  درست: تيار  حبه انگور: قجمه
  خوشه بدون حبه: لبخ  شن: قوم

  آدم پرخاشجو: ِجنقره   موش خرماkelavco: كله و
  زياد: بر  نسبت: برج
  خرخ فرعي: برج  :ريخ
  باران ريز سرد: نزم  :دولّخ
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ناقواره، چيزي كه شكل هندسي منظم : ِقناس  توت خشكه: قيسي
  ندارد

  زردالو و هلو خشكه: كيشته  اندام  بيبزرگ و: لُهر
  گوشتي كه بر اثر چاقي بدن افتاده باشد: ِلهر  چانه: ِچنَق
اي كه ميان آجر  سازي ماده در ساختمان: مالت
  نهند مي

  مظنّه: في

  
و مفهوم پيوندد  ي خراساني به آخر اصوات طبيعي ميها ست پسونديست كه در گويشَ-  

  .پيوندد  ميها معموالً به آخر اين صوت. رساند  ميار امتداد يافتن و تشديد آن
  
  غژّست  صدا باز شدن در  غژ
  ترقست    ِترق

  جرينگست    جرينگ
  تلپست    تلپ

  ستشف    شف
  موچست    موچ
  غرست    ِغر
  منست    ِمن
 صداي بيرون زدن مايع مثالً فر

  خون
  فرست  

  گرمبست يا گرمباست    گرم
  هرست    هر
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  ها نوشت پي
1. Ergative. 
2. Phonemic Processes. 

است و در » ج«گونه  واج» ژ«نيز هست ولي اين ) سجده(، سژده )وجدان(هاي اژدها، هيژده، وژدان  در واژه» ژ«. ۳
  .توزيع تكميلي با آن

4. Assimilation. 

  


