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  مقدمه 

  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(باسالم ودرود به ساحت مقدس آقا امام زمان  

مدعی نیستم که تمام لغات موجود در گویش مردم شـهرهاي  : درآغاز سخن ، باید بگویم 

ماهشهر وهندیجان را جمع آوري کرده باشم ، بلکه معتقدم این موضوع بـه تـالش بیشـتري    

. نیاز دارد که انشاء اهللا درآینده کسانی پیدا خواهندشد که این کـار ناتمـام را کامـل کننـد     

قصد احیاء لهجه وگویش آنـان را نـدارم وفراتـر ازآن نسـبت بـه      : که نکته بعدي این است 

اهمیت ویژه اي قائل هستم زیرا با تغییر نسـل هـا ، شـاهد تحلیـل      نگهداشت وحفظ آن 

تدریجی آن بوده ایم ، بسیاري از لغات که درلغتنامه هاي معتبر ومطرح نظیـر دهخـدا ثبـت    

ده شده اند اما همچنـان موجـود و در آن   شده اند بصورت فرسایشی به ورطۀ فراموشی سپر

لغتنامه ها ، حفظ می شوند،ما نیز می بایست نسبت به حفظ لغات واصطالحاتی که مشـمول  

این فرسایش شده اند با جدیت پاسداري کنیم زیرا بلحاظ موقعیت جغرافیـایی ونیـز وجـود    

ه فرهنـگ هـاي   شرکتهاي متعدد پتروشیمی ، که از اقصی نقاط کشور ، با گویش هـا والبتـ  

متفاوت ومتنوع در شهرمان جهت اشتغال حضور یافته انـد، اگـر غفلـت  کنـیم واز آئـین و      

چیزي نمی ماند کـه بـراي نسـل    « مناسبت ها ي خود محافظت نکنیم بدون تعارف 

  گـویش ولهجـه داراي جایگـاهی مقـدس و بیـانگر     »  بعد ازخودبـه جـاي بگـذاریم   

سادگی ، صداقت وآئینۀ تمام نماي فرهنگ مردم هرمنطقه میباشد که هماننـد دژي محکـم   

 . در مقابل تهاجم فرهنگی غرب می تواند از جوانانش صیانت کند

          ماهشـهر بــه لهجــه اي سـاده از زبــان فارسـی صــحبت میکننــد کـه اگــر مــردم     مـردم بــومی 

لهجه منطقـه خـود بـا لهجـه      احساس قرابت بیناولین بار این لهجه را بشنوند ، فارسی گوي 

 ۀ فکر میکنند که ایـن همـان لهجـ    ،لرها دراولین برخورد مثالً. میکنند ) شوريعم(ماهشهري 
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 ي وجود داردمتوجه می شوند که اختالف خیلی زیاد، کردن  لري است ولی موقع صحبت

بوشـهري اسـت ولـی     ياستان بوشهر در اولین برخورد فکر میکنند شبیه لهجه هـا مردم  یا و

د اگر کسی آشنایی مختصري با لهجه هاي فارسـی  نمتوجه اختالفات میشو ، همنشینیبعد از

داشته باشد متوجه تغییرات تدریجی بین لهجه ها از شـهر بـه شـهر     ساکنین دامنه ي زاگرس

اسـتان خوزسـتان    ازوحتی در بعضی نقاط از روستا به روستا میشودکه شدت ایـن تغییـرات   

در اسـتان بوشـهر    . خود مـی رسـد   اوج  به بوشهر واستان فارس می شود و در استانشروع 

شوري نیز عگویش م.صحبت میکنند حتی بعضی روستاها به دو یا سه گویش خاص فارسی

 .از این تغیرات مستثنی نیست

 ، مختلـف اسـت   بین بندري ها وقنواتی هـا   بعضی از اصطالحات در ماهشهر طرز اداي مثالً

، وجـود دارد   هـاي اصـیل   شوري هـاي بـا هنـدیجانی   عاختالف زیادي بین گفتار مهمچنین 

شـوري  عنزدیکتـرین گویشـها بـه گـویش م     رامشـیر وزیـدون کـه    ،شاید یک نفر اهل دیلم 

 .گردندولی ماهشهریها متوجه این موضوع می  دننشو میباشد متوجه این اختالف

شـده اسـت    خـودداري ) رگـویش شـهرمان   د( دراین مجموعه از صرف کردن بیشتر افعال 

زیرا موجب باال رفتن حجم کتاب می شد  ، فقط در ذیل اشاره اي به ساختارواژه هـا شـده   

است  همچنین نهایت سعی وتالش بنده براین بوده که از الفاظ رکیـک وخـالف شـئونات    

 . اجتناب شوداسالمی 

اي تقریبا مطابقت دارد با  محاورهصرف افعال در گویش ماهشهري با فارسی :  صرف فعل

اي بوشهري و لـري بـویژه در افعـال     گویش محاوره ااینحال در برخی موارد شباهت هایی ب

  .دشو دیده می ،استمراري 
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 ضمایر

 :ضمایر شخصی منفصل -

 من ....   ـ مو

 تو ....   ـ تو

 آن/او ....   ووـ 

 ما  ....  ـ ایما

 شما....  )شمانَل (شما ـ 

  آنها ....  وناـ 

 :ضمایر ملکی متصل

 من کت.... کُوتُم ....  ـ اُم

 وتکت  ..... کُوتت....  ـ ات

ش ....  شـ اکت او....   کُوت 

 )کت هاي ما(کت ما ....  )کُوتَلمون(کُوتمون ....  ـ امون

 )کت هاي شما (کت شما ....  )کُوتَلتُون(کُوتتُون ....  ـ اتون

شون....    ونشـ اشُون (کُوتکت هاي آنها(کت آنها  .... )کُوتَل( 

              یا ›ش‹  یا ›ت ‹  یا›   م‹   اسامی مختوم به مصوت هنگام گرفتن ضمیر ملکی متصل تنها

 : مثل. گیرد می ›شون ‹  و یا ›تون ‹  یا ›مون ‹  

  پدرم....  بوم ـ 

  پدرت....  بوت ـ 

  پدرش....  بوش ـ 
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  پدرمان.... بومون ـ 

  پدرتان.... بوتون ـ 

  پدرشان.... بوشون ـ 

 : ضمایر اشاره

این ....وـ ی 

 آن....  ووـ 

 اینها) ....یونالل (یونا ـ 

  آنها) وونالل ( وونا  ـ 

 زمان افعال  

 : مضارع اخباري 

   رُمخَیا: خورم ـ می

   ريخَیا: خوري ـ می

   هرِخَیا: خورد ـ می

  ریمخَیا: خوریم ـ می

  رینخَیا: خورید ـ می

   ر ِنخَیا: خورند ـ می

 دستور ساختش مثل فارسی است: مضارع التزامی 

  )بن ماضی+ شناسه (دستور ساختش مثل فارسی است : ماضی مطلق 
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 اي+  بن ماضی+ شناسه : ماضی استمراري

 خوردم می ....  خَردمیا: مثل

 :ماضی نقلی 

   خَردمه: ام ـ خورده

  هخَردیِ: اي ـ خورده

  خَرده: ـ خورده است

   خَردیمه: ایم ـ خورده

   خَردینه: اید ـ خورده

   خَردنه: اند ـ خورده

 : مثالً. شود استفاده می» بید«از » بود«مثل فارسی است فقط به جاي : ماضی بعید 

  خَرده بیدن= ـ خورده بودند 

 رود آینده معموالً همان مضارع اخباري به کار میبراي بیان زمان : آینده 

 :نفی مضارع اخباري 

  رُمنیخَ: خورم ـ نمی

   نیگُم: گویم ـ نمی

= گچها ، سیمانَل = گچل: استفاده می شود مثل ›  یل‹ و› ل ‹ همچنین براي جمع بستن از 

  ...پارچه ها و = بچه ها ، کانَیل = سیمانها ، بِچیل 

: به آخر اسمش اضافه می شود مثل › و‹ درگویش ما براي پائین آوردن جایگاه کسی ،  

  ...و مریمو ،  سعیدو
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به نظر من نسل اکنون که باتوجه بـه کمرنـگ ترشـدن زبـان اصـیل ماهشـهري وهنـدیجانی        

بعنوان رابطی بین گذشتگان ونسل بعد خود میباشند درجهت نگاهداشت وحفظ این میراث 

د تمــام همـت خودرابکارگیرنــدتااین گنجینــه همیشـه رواج ، ورنــگ ولعــاب   فرهنگـی بایــ 

  .خودراحفظ کند

  :واین جمله را نصب العین خود قراردهند 

  »»باشد که میراث داري باشیم واصل ، نه میراث خواري فاصل «« 

، )تشـویق  (،خـواهرم  )تشویق (همسرم ، پسرم ««دراین کارازکمک تمام اعضاي خانواده ام 

حــاج عبدالرضــا نظــارت ،  : حــاج صــمد نظــارات ، عمــویم : پــدرم »» ) تشــویق (دختــرانم

             مصــطفی ابراهیمــی و ،مرتضــی : حــاج عبــدالعلی مطــوري ، پســرخاله هــایم : پدرهمســرم 

           عبـاس احمـدي ، حـاج عـزت الـه مولـوي ،       ،  ابـراهیم چرامـی  : پسر دائـیم  حمید حیدري ،

شـعبانی ، صـمد حیـاتی فـر، ایـرج حیـاتی ،       ) مهـدي (محمدرضـا   ناصر افضلی غالمشاهی ،

، ، محمد حیدري ، رحیم حیدري چـوالئی ،حسـین عبـادي     )رشیدي(محمود راشدي زاده 

ــه قنــواتی  مصــطفی اصــالحی ،  عبدالحســین مطــور ، مهــدي وهــادي مطــوري، ، شــمس ال

داریـوش قیصـري ، داریـوش بهمئـی ،      سیدمصطفی موسـوي ،سـید ضـیاء الـدین فـاطمی ،     

ــواتی ،    ــان قنـ ــارات ، احسـ ــاس نظـ ــان ، عبـ ــه حیاتیـ ــمس الـ ــماعیلی،  شـ ــدالکریم اسـ                            عبـ

              حـاج صـادق و   ،مطـوري ،حـاج غالمرضـا فالحتـی ، حـاج اکبـر رئیسـی        حاج عبـدالخالق  

   .انی خودراازایشان اعالم می دارماستفاده برده ام لذا ازاین طریق مراتب قدرد لیقاسم خزع
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حروف الفبا وبا امعان به اینکه اکثر واژه ها  ) SORT(الزم به ذکر است باتوجه به چیدمان 

براي صحیح تر تلفظ نمودن ، اعراب گذاري شده اند لذا همشهریان عزیز توجه داشته 

بدون ) ب(و آخر سر حرف ) بِ(سپس ) ب(بعد ) ب(ابتدا » ب«باشند که مثالً درحرف 

  . اعراب چیده شده است 

  

  ومن اهللا التوفیق
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  ماهشهر وهندیجان در نقشه ایران بندر موقعیت
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 تاریخچه ماهشهر

در زمان  این شهرستان. می باشد  شهرستان بندر ماهشهر یکی از بنادر قدیم کرانه خلیج فارس

که بعدها ریشهر نامیده شد   ریواردشیر با نام میالدي در زمان اردشیر اول231ساسانیان و در سال 

هایی همچون مه رویان، ماچول و  ها و تواریخ متعددي از ماهشهر با نام در سفرنامه .بنا گردید

اینگونه گفته ) قمري481–394(در سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی.معشور سخن به میان آمده است

. رسیدیم) ماهشهر ( پس از طی ده فرسنگ به شهر مه رویان) عبادیان یا آبادان(از آنجا   "شده، 

است بر لب دریا نهاده بر جانب شرقی و بازاري بزرگ دارد و جامعی نیکو اما آب شهري بزرگ 

ها آبگیرها باشد که  ایشان را حوض. ایشان از آب باران، چاه و کاریز نبود که آب شیرین دهد

اند هر یک از ان چون حصاري  اب نبود و درآنجا سه کاروانسراي بزرگ ساختهآ هرگز تنگی

پرسیدم از یکی که . یعقوب لیث دیدم نوشته  مسجد ادینه آنجا بر منبر ناماست محکم و عالی، در 

است گفت که یعقوب لیث تا این شهر گرفته بود و لیکن دیگر هیچ امیر خراسان  حال چگونه بوده

در این تاریخ که من آنجا رسیدم این شهر به دست پسران اباکالنجار بود که . است را قوت نبوده

ها بردند که آن جا جز ماهی  خواربار یعنی ماکول این شهر از شهرها و والیتو . ملک پاریس بود

چیزي نباشد و این شهر باجگاهی است و کشتی بندان، چون از آنجا به جانب جنوب بر کنار دریا 

   ها  باشد و من در این شهر مه رویان بماندم به سبب آنکه بگفتند راه  و کازرون بروند ناحیت توه

کشتند  ز آن که پسران اباکالنجار را با هم جنگ و خصومت بود و هر یک سري مینا ایمن است ا

تا مه   عبادیان یا آبادان همانطوري که در متن باال ذکر شده فاصله " .و ملک مشوش گشته بود

طی   توسط کشتی  راه آبی  کیلومتر راه میشود و چون از 70فرسنگ بوده، که حدود  10رویان 

نام پیشین این   نویسانی همچون حمزه اصفهانی تاریخ.می باشد  کنونی هرشده، جایی حوالی ماهش

اند که گروهی از دبیران ساسانی پس از فتح  همچنین نوشته  .اند نوشته) ریشهر(  شهر ریواردشیر

 .پناه بردند) ماهشهر(ها، به ریشهر  دست عرب تیسفون به
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: است در سفرنامه خود نوشته دلسیجهانگرد ان  که ابن بطوطه اي سرسبز بوده چنان ماچول منطقه

رفتیم و در روز روشن از انبوهی درختان  از بندر ماچول تا هندوان در زیر سایه درختان راه می  «

ابن بطوطه، این بندر را .است جا نام دیگر هندیجان هندوان در این»   .دیدیم تر نور آفتاب را می کم

گرفته ) گمرك(ن معشور است که از عشر که به نظر سلطانی بهبهانی، هما نامیده» ماچول«

به نوشتۀ ابن بطوطه، ماچول شهر کوچکی بوده با زمینهاي شوره زار و بدون درخت و . است شده

اند، و از  برده به آنجا حبوبات می) رامهرمز(سبزه، و داراي یکی از بزرگترین بازارها بوده و از رامز 

و   در دوره صفویه ) ماهشهر( بندر معشور .است ودهماچول تا رامز از طریق بیابان سه روز راه ب

. است اسمی از آن در کتب تاریخی و جغرافیایی نیامده بعداز آن اهمیت چندانی نداشته و

را بندري حقیر   به جنوب ایران سفر کرده بود، بندر معشور  که در اواخر دوره قاجاریه  کُرزن

در اوایل قرن چهاردهم شمسی،   .کندمعرفی میابق خود را از دست داده نام و نشان س  دانسته که

اواخر قرن نوزدهم میالدي، ماهشهر بندر کوچکی بود که از آنجا کشتیهاي محلی کاالهاي 

فاصله آن را تا دریا  کازرونی. کردند وارداتی و صادراتی را براي قبایل عرب همسایه حمل می

شود  براي این شهر دیده می نام کهنی که پس از آن در متون .می داند یک فرسنگ و نیم

درآمده و سپس با تصویب فرهنگستان   این نام بعدها به صورت ماشول و معشور. است  ماچول

 شور مردم بومی به آن مه. نام آن به ماهشهر تغییر یافت شمسی 1344در سال   زبان و ادب فارسی

تشکیل شده   "شور" و  "مع"  معشور واژه اي عربی است که از دو بخش.گویند می) یا معشور(

معشور اسم مفعول بوده و چون این بندر در گذشته داراي تجارت، صادرات و واردات بوده . است

 .و مالیات گمرکی را همانند بصره ده به یک می پرداخته ، نامش بدین صورت نهاده شده است

آب انبارها و  ،"  تل شکال  "، " تل کافران  "  اي به نام از آثار تاریخی آن بقایاي عمارات مخروبه

در حوالی شمال شرقی بندر   هاي آبادي ریشهر چاههاي سنگ چین شده فراوان، و خرابه

  .است اشاره نمود  ماهشهر
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   تاریخ معاصر

در اوایل   )امام خمینی ره( بندر ماهشهر با احداث راه آهن سراسري و تأسیس و توسعه بندر شاپور

ه این بندر براي صدور نفت خام توجه شد و پس از آن، ب. حکومت پهلوي جان دوباره گرفت

هاي نفت ـ که نفت را از آغاجاري به پاالیشگاه آبادان و از آنجا به  بتدریج با کشیده شدن لوله

صدور نفت خام از این بندر .رساند ـ و با ایجاد مخازن نفت، روبه آبادانی گذاشت بندر ماهشهر می

امل نفت ایران بندر دیگري براي صدور نفت ش، شرکتهاي ع 1337در . ش آغاز شد 1324در 

به دلیل  بندر ماهشهر ،"  چم "ایجاد کردند و سپس با اجراي طرحی به نام   خام در جزیره خارك

و دسترسی بهتر نفتکشها براي حمل و صدور   موقعیت جغرافیایی ممتاز در کنار خور موسی

      در.و امروزي تبدیل گردید  مجهزانتخاب و به بندري  هاي نفتی پاالیشگاه آبادان فرآورده

نفت منطقۀ آغاجاري با خطوط لوله به این بندر ارسال و از آنجا به خارج از کشور  ش، 1338

امروزه به جاي آنکه نفت خام منطقۀ آغاجاري به بندر ماهشهر انتقال داده شود،  .شد  صادر می

  .شود مل میهاي نفتی آبادان از طریق خط لوله به این مرکز ح فراورده

 جغرافیاي سیاسی

مسـاحت   بندر ماهشهر در جنوب غربی ایران و جنوب استان خوزسـتان واقـع گردیـده و    شهرستان

کیلومتر مرز آبـی بـا    83این شهرستان داراي   .کیلومتر مربع می باشد 1922به میزان  این شهرستان

توابـع خرمشـهر    از کـه بخشـی   شمسـی بخـش بنـدر معشـور     1339در سـال   .خلیج فارس می باشد

شمسـی بـا تصـویب هیـات وزیـران نـام ایـن         1344محسوب می شده به شهرستان ارتقاء و در سال 

طی این تقسیمات کشوري شـهرهاي هنـدیجان، جزیـره    . شهرستان از معشور به ماهشهر تغییر یافت

ه نیـز بـه   خارك، سربندر، بندر امام فعلی و یازده دهستان به این شهر ملحق شده و بعدها شهر امیدی

از ماهشهر جدا شده و به شهرسـتانی   سال گذشته برخی از این شهرها 50در طی . آن اضافه گردید

ــد    ــده ان ــدیل ش ــتقل تب ــر  .مس ــال حاض ــهر   در ح ــدر ماهش ــتان بن ــزي و   شهرس ــش مرک                 از دو بخ

و ) ره(تشکیل شده و داراي سه شهر با نامهاي بندر ماهشهر، بندر امـام خمینـی  ) ره(بندر امام خمینی
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شهرستان بندر ماهشهر از شمال به اهواز .روستا می باشد 65  مران و یک دهستان با نام جراحی وچ

به خلیج فـارس محصـور    غرب به شادگان، از شرق به امیدیه و هندیجان و از جنوب و رامشیر ، از

  .می باشد

 بندرماهشهر    

 جغرافیاي طبیعی و آب و هوا

خشک و فرا خشـک جغرافیـایی واقـع شـده و در حـوزه وسـیع و       بندر ماهشهر در منطقه  شهرستان

افزایش سریع درجه حـرارت در  . هزار هکتار در ناحیه جلگه اي قرار دارد 591مستطح به مساحت 

ــن   ــه را خشـــک و خشـ ــار چهـــره طبیعـــت منطقـ ــاهش   فصـــل بهـ ــدیداً کـ و ارزش مراتـــع را شـ

اقع شده و ناهمواري و پسـتی  بندر ماهشهر در بخش جلگه اي دشت خوزستان و شهرستان .دهدمی

ماهشـهر داراي آب و هـواي گـرم و    .و بلندي زیـادي نداشـته و بیشـتر بصـورت مسـتطح مـی باشـد       
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ماهشهر . کند درجه در تابستان و صفر درجه در زمستان تغییر می 50دماي آن بین. باشد مرطوب می

 ٪100رطوبـت نسـبی تـا   باشـد بـه شـکلی کـه      می هاي شدید و آزاردهنده در تابستان داراي شرجی

به سبب  بندر ماهشهر .میلیمتر می باشد 195در این منطقه  میزان بارندگی به طور میانگین .رسد می

داشتن خاك شور و قلیایی، پوشش گیاهی آن ضعیف اسـت و بـه طـور پراکنـده درختـان کُنـار و       

 .شود در آنجا دیده می گز

 مردم و گویش 

هـا زنـدگی    هاي مختلفی هستند که در کنار بومی راي قومیتبه علت موقعیت شهر دا مردم ماهشهر

ــی ــد م ــرك  . کنن ــرد و ت ــر، ک ــد ل ــران   .مانن ــه ای ــراق ب ــه ع ــام حمل ــین در هنگ ــرف و  همچن و تص

ایـن شـهر روانـه شـده و در      سیل عظیم جمعیت جنگ زدگان به سوي خرمشهر و آبادان محاصره

هـاي اخیـر از شـهرهاي     د در سـال سـاکنان مهـاجر جدیـ   .نیز در ماهشهر ماندگار شدند پایان جنگ

اطراف استان مانند کهگیلویه وبویر احمد و لرستان و شهرهاي شمال اسـتان خوزسـتان و نیـز سـایر     

مـذهب  .انـد  شهر آمده و ساکن شده ها و مناطق کشور براي اشتغال در صنایع پتروشیمی به این استان

ردم ماهشهر از گویشی ما بین فارسی و اکثر م. اهالی ماهشهر شیعه و زبان آنان فارسی و عربی است

شغل ساکنان آن کشاورزي، صیادي و . لري و بوشهري با نام گویش ماهشهري با هم گفتگو دارند

ماهشـهر  . بنـدر ماهشـهر از دو ناحیـه قـدیم و جدیـد تشـکیل شـده اسـت        .در صنایع منطقه مشغولند

از ساخته شدن تأسیسـات خـارك،   جدید، در پی ایجاد بندر صادراتی نفت به وجود آمده و تا قبل 

           فاصــله ماهشـهر قــدیم تـا ماهشــهر جدیــد،   . بـزرگ تــرین بنـدر صــادراتی نفـت ایــران بــوده اسـت    

مردم شهر بیشتر در این ناحیه سکونت دارند و بافت آن قدیمی تـر اسـت و   . کیلومتر است 3حدود 

 .دوایر دولتی در این قسمت قرار دارند
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  امکانات وشاخص هاي شهري

داراي قابلیتهــاي متنـوعی بــوده کـه از جملــه آنهـا اســتقرار صـنایع عظــیم      شهرسـتان بنــدر ماهشـهر  

و شـاخص هـاي شهرسـتان     در ادامـه قابلیتهـا، امکانـات   . پتروشیمی و اسکله هاي فعال بندري است

 .بندر ماهشهر را به حضورتان معرفی خواهیم نمود

  رودخانه جراحی ♦

هاي خوزستان و کهگیلویه  جنوب غربی ایران است که در استانرودخانه جراحی یکی از رودهاي 

عنوان یازدهمین رود طویل ایران شناخته  کیلومتر طول، به 438این رود با . و بویراحمد جریان دارد

رودخانه از رودهاي پرآبی است که از کوههاي استان کهگلویه سرچشمه گرفتـه و   این   .شود می

رودخانـه جراحـی تـاثیر بسـیار     . ر به تاالب شادگان سرازیر می شودپس از عبور از دشتهاي ماهشه

زیادي در محیط زیست و کشـاورزي ماهشـهر داشـته و شـرایط زیسـت محیطـی ایـن شهرسـتان را         

 .متنوع کرده است 

  پوشش گیاهی و کشاورزي ♦

 پوشش گیاهی آن همانند پوشش مناطق نیمه بیابانی است و با آب شور سازگاري داشـته کـه حتـی   

در کنار دریا می رویند، که این امر باعث گردیده اقلیم هاي متنوع از جملـه نخلسـتان هـا، مـزارع،     

ولـی اغلـب کشـاورزان منطقـه بـه کــاشت گنــدم و          .جات ها و گندم زارها بوجود آینـد  صیفی

از جملـه تولیـدات منطقـه خرمـا،     . بصورت دیـم و آبـی مـی باشـد     بوده و کشت آنان مشغول  جو

   .جنگلهاي دست کاشت اشاره نمود می توان به مراتع سبزي و صیفیجات و از ،گندم، جو
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  دامداري و دامپروري ♦

شهرسـتان را تشـکیل    بخش دیگري از شـغل کشـاورزان   پرورش دام و طیور دامداري، دامپروري،

از جملـه تولیـدات دامـی شهرسـتان      .دارد واحد دامپروري حضـور  55در این شهرستان   .می دهد

ــه می ــوان ب ــود     ت ــاره نم ــیش اش ــاو م ــاله و گ ــاو و گوس ــز، گ ــفند و ب ــتان   .گوس ــین در شهرس               همچن

هزار قطعـه جوجـه ریـزي انجـام      300واحد مرغداري وجود داشته که در هر دوره  31بندر ماهشهر

  .، گوشت مرغ می باشد تولیدات دامی در شهرستان در گوشت قرمز ، تولید شیر. میدهد

  صید و صیادي ♦

  3500تعـاونی صـیادي و    3تعـداد . ز مشاغل اصیل ماهشـهري هـا مـاهیگیري مـی باشـد     یکی دیگر ا

         قایق و لنج در شهرستان بندر ماهشهر فعـال بـوده کـه از انـواع صـید آنهـا        700ماهی گیر در حدود 

  .، میگوي سفید و ببري اشاره نمودحاریده، سنگسر، شانگ، بیمی توان به حلوا سفید، شو

  حمل و نقل دریایی ♦

ایـن شهرسـتان در زمینـه حمـل و نقـل داراي      . و نقل یکی از شاخصه هاي توسـعه مـی باشـد    حمل

حمل و نقل در آن به طریق هاي دریایی، ریلـی، هـوایی و     موقعیت استراتژیک و ممتاز ي بوده و

که یکی از بزرگترین ) ره(حمل و نقل دریایی در بندر امام خمینی  .جاده اي امکان پذیر می باشد

هکتار 1041داراي ) ره(مجتمع بندري امام خمینی. شور و خاورمیانه بوده صورت می پذیردبنادر ک

همچنـین ایـن   . میلیـون تـن درسـال را دارد    40پست اسکله و ظرفیت پذیرش کاال تـا  37مساحت و 

وجـود انبـار هـاي مسـقف،     . هزار تنـی را نیـز دارا مـی باشـد     150بندر توانایی پذیرش کشتی هاي 

یکـی دیگـر     .میباشد) ره(ال غالت و کانتینري از ویژگی هاي ممتاز بندر امام خمینیسیلوها، ترمین

بـوده کـه در منطقـه بنـدر امـام       از قابلیت هاي شهرسـتان بنـدر ماهشـهر اسـتقرار کشـتیرانی جنـوب      

قرار داشـته و در زمینـه ارائـه خـدمات بنـدرى، تخلیـه و بـارگیرى، عملیـات کـانتینرى          ) ره(خمینی
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ها به مالکان آنان و صـاحبان کـاال، خـدمات مـورد      انجام تعمیرات کشتى آب وتدارك سوخت و 

  .دهد نیاز را ارائه مى

  حمل و نقل ریلی  ♦

کـه    یکی دیگر از ویژگی هاي حمل و نقل منطقه وجود راه آهن بوده که این امر باعث گردیده،

تمـامی نقـاط کشـور حمـل     بتوان کاالها را از منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی و مجتمـع بنـدري بـه    

وجود شبکه راه آهن در منطقه ویژه اقتصادي پتروشـیمی از جنـوبی تـرین نقطـه شـروع و تـا       . نمود

شمالی ترین بخش ادامه مـی یابـد و بـه طـور مسـتقیم تعـداد زیـادي از مجتمـع هـا و کارخانجـات           

ایی مسافران یکی دیگر از ویژگی هاي راه آهن جابج.مستقردرمنطقه را تحت پوشش قرار می دهد

طـول خـط راه آهـن در سـطح     . به اهواز و بالعکس بوده که روزانه هزاران نفـر را جابجـا مـی کنـد    

همچنین با تعیـین سـرمایه گـذار خـارجی خطـوط راه      . کیلومتر می باشد 49شهرستان بندر ماهشهر 

 آهن شهرستان به مسیر خرمشهر وصل می شود و در آینده نزدیـک خطـوط راه آهـن بـه بوشـهر و     

  .اصفهان کشیده خواهد شد

     حمل و نقل هوایی  ♦

پـرواز داشـته کـه     6تا  4شاخصه دیگر حمل و نقل در منطقه فرودگاه بندر ماهشهر بوده روزانه بین 

نفر را در مسیرهاي تهـران، اصفهان،مشهد،شـیراز، تبریـز ، عسـلویه و بـالعکس جابجـا        600تا  500

ه اقتصادي پتروشیمی و مجتمع بنـدري و دانشـگاه هـا روزانـه     با توجه به استقرار منطقه ویژ. مینماید

اساتید و متخصصان زیادي در این مسیر در حال تردد بوده که این امر باعـث رشـد و غنـاي علمـی     

   .منطقه شده است
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  حمل و نقل جاده ایی ♦

ظـاهر   حمل و نقل جاده اي قدیمی ترین مسیر ارتباطی بوده که تا به امروز در روشهاي گونـاگونی 

و منطقـه ویـژه   ) ره(بزرگراه خلـیج فـارس شـاهراه اصـلی کشـور بـه بنـدر امـام خمینـی         . شده است

اقتصادي پتروشیمی بوده که روزانـه کامیونهـاي بیشـماري از آن عبـور کـرده و کاالهـاي خـود را        

پایانه بـزرگ کشـور بـوده کـه روزانـه بـیش        5یکی از ) ره(پایانه بندر امام خمینی. جابجا می کنند

. دسـتگاه مـی باشـد    2000ظرفیـت ایـن پایانـه   . اسـت   کامیون و تریلر را در خود جـا داده  3000از

  .بندر ماهشهر صورت می گیرد و ایران از عراق همچنین ترانزیت سوخت

  منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی ماهشهر ♦

نیـز   صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مادر است که بـا وجـود آن صـنایع جدیـد و جـانبی دیگـري      

        ایـن صـنعت از حیـث کمیـت و کیفیـت بقـدري گسـترده و متنـوع اسـت کـه          . تاسیس خواهد شـد 

شهرستان بندر ماهشهر مهد صـنعت پتروشـیمی   . می توان آنرا پیشروي صنعت آینده دنیا تلقی نمود

منطقـه ویـژه   . استان خوزستان بوده و تنها نقطه استراتژیک در صنعت پتروشیمی کشـور مـی باشـد    

ــادي پ ــال  اقتصـ ــیمی در سـ ــزان  1376تروشـ ــه میـ ــی بـ ــک   2600در زمینـ ــیس و اینـ ــار تاسـ                      هکتـ

اکثر پتروشیمی هاي منطقه به بخـش   44با توجه به اصل . پتروشیمی در آن فعال می باشد 20حدود

  .خصوصی واگذار و یا در حال واگذاري است

   )ره(امام خمینی منطقه ویژه اقتصادي بندر ♦

اخلی، توسعه صـادرات و ایجـاد تحـرك در اقتصـاد منطقـه، قـانون       به منظور پشتیبانی از تولیدات د

ابالغ گردیده که به موجب آن رشد و توسعه در اسـتان  ) ره(منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمینی 

) ره(بر اساس این قانون حوزه کـاري منطقـه ویـژه اقتصـادي بنـدر امـام خمینـی        . پدید خواهد آمد

  .این منطقه متعلق به سازمان بنادر و دریانوردي می باشد. صادرات و واردات تعیین شده است
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  معادن شهرستان ♦ 

سربندر، صدف دریایی و  –بندر امام ،نمک آبی -معدن نمک آبی 4شهرستان بندر ماهشهر داراي 

ه خـوراك کارخانـه هـاي پتروشـیمی     ایـن معـادن تـامین کننـد    . دریاچه نمک پتروشیمی می باشـد 

 .باشندمی

 صنعتیشهرکهاي   ♦

یکی دیگر از ویژگی هاي صنعتی شهرستان بندر ماهشهر وجود شهرك هاي صنعتی بندر ماهشـهر  

هکتار بوده کـه مـی توانـد نقـش بسـز ایـی در        1000در زمینی به مساحت  )ره(و بندر امام خمینی 

کارگاه  37تعداد   )ره(در شهرك صنعتی بندر ماهشهر و بندر امام خمینی . اشتغال منطقه ایفا نماید

  .می باشد فعال

ازجمله صنایع بخش خصوصی که با سرمایه گذاري خود در منطقه اقدام به تاسیس آن نمـوده انـد   

کارخانه لوله سازي ، شرکت صـنعتی نویـد زر شـیمی ، شـرکت صـنعتی شـیمی بافـت         می توان به

  اشاره نمود غیره کارخانه آرد جنوب شرق و  کارخانه خرما سازي ، ساخت و تولید پودر ماهی و

 اداره گمرکات ♦

یکی دیگر از شاخص هاي ویژه شهرستان بندر ماهشهر وجود اداره کل گمرك بندر امام خمینـی  

واردات قطعی ، واردات موقت ، ملوانی ، صادرات قطعی و تعاونی مرزنشینان  بوده که در امر) ره(

اژ ، امور مسافري ، مرجوعی ، ، خروج موقت ، ترانزیت داخلی و خارجی ، کارنه دوپاساژ ، کاپوت

تجارت چمدانی و لنجی و محموله هاي پستی فعالیت داشته و نقش ارزنده اي  قضایی و کارنه تیر،

درصد فعالیت هاي گمرکی اسـتان خوزسـتان در گمـرك بنـدر امـام       85. را در منطقه ایفا می کند

فی و گمرك منطقه گمرك ماهشهر، گمرك هندیجان، گمرك سجا انجام می شود،) ره(خمینی 

 .ویژه اقتصادي پتروشیمی از دفاتر آن اداره کل می باشند
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 بندر صادراتی ♦

ایـن بنـدر داراي   . مـایلی مرکـز شهرسـتان قـرار دارد     7تـا   5بندرصادراتی ماهشهر در فاصله حدود 

 1966قبل از سـال  . فرآورده هاي مواد نفتی دارد  سال در امر صادرات و واردات 90قدمت حدود 

میالدي بندرصادراتی ماهشهر مختص صادرات نفت خام منطقه آغاجاري بود کـه توسـط خطـوط    

       لوله به مخازن بندرصادراتی انتقـال و سـپس بـه اسـکله هـاي بندرصـادراتی بـراي صـادرات پمپـاژ         

بندرصادراتی ماهشهر جهت صادرات فـرآورده هـاي پاالیشـگاه آبـادان     1346در سال . می گردید

کیلومتري پاالیشگاه قـرار گرفتـه و انـواع     130بندرصادراتی ماهشهر در فاصله . مدنظر قرار گرفت

. فرآورده ها از طریق خطوط لوله به منطقه مخازن ماهشهر انتقال ، انباشت و سپس صادر می گردد

اسکله عملیاتی یک اسـکله تعمیراتـی و یـک اسـکله بـاري مـی باشـد کـه          6بندر صادراتی داراي 

در بخـش  ) بنزین سوپر ، بنزین ، نفت گاز( و واردات ) نفتا، ، میعانات گازينفتکوره، (   صادرات

  .خارجی و جابجائی فرآورده به بنادر و جزایر داخلی از طریق این اسکله ها انجام می پذیرد

 مرکز انتقال مایل چهل ♦

ه کـه از  ، آخرین مرکز انتقال نفت در حوزه جنوبی منطقه خوزستان بود40 مرکز انتقال نفت مایل 

جمله وظایف آن جابجائی فرآورده ها و تامین خوراك قـدیمی تـرین مرکـز پاالیشـی خاورمیانـه      

  .یعنی پاالیشگاه آبادان می باشد

 مراکز نظامی و انتظامی♦

یکی دیگر از موقعیت هاي استراتژیک شهرستان بندر ماهشهر استقرار یگان هاي نظامی بوده کـه   

وظیفـه ایـن نیـرو حفاظـت و امنیـت از      . مـی باشـد  )ع(از جمله آنان منطقه سوم دریایی امام حسـین  

مرزهاي آبی جمهوري اسـالمی ایـران در شـمال خلـیج فـارس، جلـوگیري از تجـاوزات احتمـالی         

دیگـر یگـان نظـامی مهـم ایـن منطقـه       . انه و شناسایی مناطق عملیات دریایی می باشـد نیروهاي بیگ

ــتان      ــات شهرس ــدي از مختص ــکی و پدافن ــت موش ــوده کــه حفاظ ــتی ب ــهید بهش ــوایی ش ــد ه               پدافن
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جلـوگیري از قاچـاق کـاال و      .بندر ماهشهر، صنایع پتروشیمی و مجتمع بندري را بعمل مـی آورد 

گیري از ورود کاالهاي غیر مجاز، سـاماندهی شـناورهاي داخلـی و    ارز و فرآورده هاي نفتی، جلو

رفع تجاوز شناورهاي خارجی و برخورد با مخالن نظم دریایی از وظایف دریابانی شهرسـتان بنـدر   

کیلـومتر اسـتقرار    290تا منطقه دوحه دیلم به طـول  ) ره(ماهشهر بوده که از منطقه بندر امام خمینی

 .دارد

 حوزه هاي علمیه ♦

شهرستان بندر ماهشهر بنا به موقعیت اسـتراتژیک خـود داراي مراکزآموزشـی و فرهنگـی بسـیاري      

حوزه علمیه بندر ماهشهر و بندر امام خمینی در دو بخش بـرادران و خـواهران فعـال بـوده و     . است

 .حوزه در شهرستان تحصیل می کنند 3و  2طلبه خواهر و برادر تا تحصیالت سطح   200حدود

 دانشگاه ها  ♦

واحد ماهشهر چهره شهر را محیطی   دانشگاه پیام نور و دانشگاه امیر کبیر 2دانشگاه آزاد اسالمی، 

رشـته در مقـاطع    9دانشـجو و   500دانشگاه امیر کبیـر واحـد ماهشـهر داراي    . علمی نمایان می کند

 .تحصیلی کارشناسی تا دکتري بوده که تحصیالت خود را در آن انجام می دهند

رشته در مقاطع کـاردانی تـا کارشناسـی ارشـد      65و   هزار دانشجو11دانشگاه آزاد اسالمی داراي 

دانشـگاه پیـام نـور بنـدر ماهشـهر و      .دانشگاه مهم منطقه شش محسوب می شـود  2بوده که یکی از 

            کارشناسـی فعـال    رشـته تحصـیلی در مقطـع    26نفـر دانشـجو و    3500داراي ) ره(بندر امام خمینی 

نفر بـوده کـه در دانشـگاه هـاي      300همچنین تعداد اساتید هیات علمی شهرستان حدود . دمی باشن

  .شهرستان مشغول به تدریس می باشند
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 مرکز فنی و حرفه اي ♦

خلـیج   4یکی دیگر از مراکز علمی و آموزشی شهرستان مرکز آموزشـی فنـی و حرفـه اي شـماره     

ه تحصـیلی داشـته کـه در مراکـز دولتـی و      رشـت  20نفـر حرفـه آمـوز و     5866فارس بوده که تعـداد 

 .می باشند خصوصی مشغول

 »برگرفته از سایت فرمانداري ماهشهر « 

  تاریخچه هندیجان

یکی از شهرهاي تـاریخی ایـران بـا قـدمتی بـیش از      )هندیون، هندیان، هندیگان، اندیگان(هندیجان

شـرقی بندرماهشـهر، در   کیلـومتري جنـوب    70سال، در جنوب شرقی استان خوزستان و در  3000

رودخانه اي موسـوم بـه هنـدیجان یـا     . بندر دیلم قرار گرفته است شمال خلیج فارس و شمال غربی

متـر   5ارتفاع این شهر از سطح دریا به . زهره این شهر را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند

درجـه   49.43جغرافیـایی و  درجه عرض  30.15بطور کلی هندیجان بندري است که در . می رسد

آبادي هاي هندیجان در قرون اخیر بسـیار بـوده انـد ولـی بـه      . طول شرقی شهرستان اهواز قرار دارد

زبـان ایـن   .هجـري قمـري شـهر هنـدیجان رو بـه خرابـی نهـاد        1247علت بیماري طاعون در سـال  

ایـن گـویش و   است که البته تشـابهات بسـیاري میـان    ) گویش بندري(دیارفارسی با گویش محلی 

  .گویش اقوام بختیاري وجود دارد

  تاریخچه

آثار بدست آمده در این منطقه نشان می دهد که در هزاره چهارم پیش از مـیالد انسـان متمـدن در    

تپه هاي تاریخی متعدد و نوشته هاي جغرافی دانـان قـرون اولیـه اسـالمی نظیـر      . آن می زیسته است

کـه قـدیمی تـرین سـند      "هنـدیجان "رد آثارتـاریخی  در مـو » ابو دلف مسعر بن مهلهـل خزرجـی  «

است شاهد دیگري بر رونق اقتصادي و زندگی اجتمـاعی سـازمان    "هندیجان  " مکتوب در مورد
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وجود لغات و اصطالحات تاریخی که ریشـه در  . یافته مردم این دیار در هزاره پیش از میالد است 

در . ه هـاي پربـارفرهنگی و غنـی آن اسـت    زبان عیالمی دارد و آیین هاي نمادین حاکی از گذشـت 

قـرار   "ریواردشـیر " وشـهر تـاریخی   "مهرویان یا مهروبان" آثار بندرتاریخی "هندیجان"نزدیکی 

از دوره عیالمی تا قرن چهارم هجري و احتماال تا مـدتها بعـد نیـز بنـدر      "مهرویان"داشته است که 

اي دور و نزدیک و حتی کشور چین تجاري مهمی بوده است که از طریق آن کاالهاي سرزمین ه

ایـن منطقـه   . کشتی می ساختند "ریواردشیر"وارد منطقه میشد و نیز مشاهده شده است که در شهر 

  . در قرون اولیه اسالمی بزرگانی چون علی بن مهزیار اهوازي را در دامان خود پرورش داده است

  وجه تسمیه هندیجان

 "اندیگان"و  "هندیگان " شته که از آن جمله می توان بهاین منطقه در گذشته نام هاي مختلفی دا

تغییـر شـکل یافتـه     "هنـدیان "و  "هندیجان"به " ایران"این واژه پس از ورود اسالم به . اشاره کرد

بـا توجـه بـه    . مشـتق شـده انـد   » انـد «یا » هند«از دیدگاه واژه شناسی تمام این کلمات از لفظ . است

ریشه در زبـان سانسـکریت دارد کـه بـه معنـاي       "هند "رسد لغت  دیرینگی این سرزمین به نظر می

هست  "ایزد آب"که به زهره موسوم و معناي  "هندیجان  "این نظر را وجود رودخانه . آب است 

بنابراین با توجه به مستندات دیگري کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد مـی تـوان       . بیشتر تایید می کند

از قـرائن و شـواهد چنـین برمـی آیـد کـه        .اسـت  " آب " بـه معنـاي سـرزمین    "هنـدیجان "گفت 

انـدوه و انـدیا و غیـره     -اند، در اسامیی همچون هندیجان، اندیکا،اندیمشـک،اینجان   هندیا پیشوند

با رودخانه و آب مناسبتی داشته است، چنانکه بیشتر شهرها و روستاهایی با این نام همیشه رودخانـه  

د و آنچه مسلم است آن است، کـه آب در بـاور و اعتقـادات    کوچک یا بزرگی در کنار خود دارن

ــودنی      ــاه نابخش ــاختن آن را گن ــوده س ــوده و آل ــوردار ب ــی برخ ــدس خاص ــرام و تق ــان ازاحت              ایرانی

      فرشـته آب ) ناهیـد یـا آناهیتـا   (می شمرده اند و پیوسته چشمه هـاي آب و رودخانـه را نظـر کـرده     

عده اي از مردم کشور هند در این منطقـه بـه دلیـل ارتبـاط تجـاري از      هرچند وجود .می دانسته اند
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اما . طریق خلیج فارس و یا مهاجرت گروهی که در برخی از منابع اشاره میشود غیرقابل انکار است

  .تاثیري گذاشته باشد "هندیجان  " بعید به نظر می رسد که وجود آنها بر وجه تسمیه

  جغرافیاي تاریخی هندیجان  

مارضـا در جنـوب    در مدخل شهر هندیجان، تپه هاي) پهکون(قدیمی تپه هاي باستانی پهکن  آثار

هندیجان، ویرانـه هـاي بنـدر قـدیمی و تـاریخی مهروبـان در روسـتایامامزاده عبـداهللا، تپـه باسـتانی           

دهمال،همچنـین ویرانـه هـاي روسـتاهاي      در روستاي صاحب الزمان، برجی، مردو و شاه ابوالقاسم

و تل گرگ در نزدیکی ) لب دریا(بند قریه بدرانی  آثار سد. ساله دارند 3000که قدمتی  هندیجان

، همچنـین آثـاري از   )بر روي رودخانـه زهـره  (در آن منطقه بوده است  رودخانه و دریا که پلی نیز

نامیـده   وجود شهرباستانی بین روستاي بزي و کوت مهنا می باشد که مورخـان آنـرا شـهر دیرجـان    

آسیاب، آثـار موجـود بـین بنـدر مهروبـان تـا تپـه         ار موجود در امامزاده سید یبر در روستايآث. اند

در جنوب هندیجان، همچنـین آثـار و پـی هـاي خانـه هـاي موجـود از        ) روستاي باستانی(کدوك 

ایـن   در بـین مـردم  .(تا هندیجان که به صورت زنجیروار وجود داشته است) مهروبان(بندرمهرویان 

سقف خانه هـا حرکـت    اگر بزغاله اي در مهروبان بر روي":رایج است که می گوید دیار داستانی

از دیگر آثار می تـوان اشـاره اي نمـود بـه سـتونهاي      .")می کرده در هندیجان پایین می آمده است

هندیجان نشان دهنده حصاري بـوده انـد بـه دور شـهر، یکـی از ایـن سـتونها         آجري که در اطراف

ایـن سـتون نیمـی از آن درآب    . چم رحمان در کناره رودخانه مشـخص اسـت  تر از روستاي  پایین

قطر . شده است در خاك بود، که بر اثر ریزش کناره رودخانه مشخص 1369است و نیمی تا سال 

شـکل نیمـی در هنـدیجان     همچنین به نظر می رسـد کـه حصـاري بـه    . متر است 5،4آن در حدود 

سمت رودخانـه وجـود داشـته و نیـز پلـی       و دروازه در دوجنوبی و نیمی در هندیجان شمالی و بر د

در کناره رودخانه هندیجان باالتر از امـامزاده   1369 همچنین در سال. مابین آن وجود داشته است

ایـن  . شد که در حال حاضر در میراث فرهنگی خوزستان وجـود دارد  عباس علی سکه هایی یافت

یه، نشان دهنده حکمفرمایی فرزندان آل بویه بـراین  سکه ها که برروي آنها نوشته شده است آل بو
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هنـدیجان در آن زمـان    بر فارس حکومت می کرده و) رکن الدوله(البته اینکه حسن . نواحی است

از . فرزندان آل بویه بر این منطقه است جزو پارس بوده است خود دلیل مستحکمی بر حکمفرمایی

وان بـه سـنگهاي نقـوش داري اشـاره نمـود کـه در       منطقـه مـی تـ    دیگر آثار باستانی موجود در این

قبرستان ها نیـز کـه بـراي باستانشناسـان     . بدرانی در اعماق آب وکناره هاي رودخانه دیده می شود

. از تاریخ است قبرستان می رسند که هر کدام مربوط به دوره اي 6ازاهمیت خاصی برخوردارندبه 

بودن قبرهاست بدین صـورت   ی خورد تفکیکیدر خصوص قبرهاي این قبرستانها آنچه به چشم م

قبرسـتان روبـروي مدرسـه شـوکت      قـدیمی تـرین  . که جاي مردان، زنان و کودکان مشخص است

شمال نیمی از آن را آب برده و نیمـی دیگـر    بوده است که با پیشرفت رودخانه به طرف) عندلیب(

  .خواهد رفت احتماالً تا سالهاي آینده از بین

  »هندیجانایت فرمانداري برگرفته از س «  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       هندیجان                   
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 ادکلن آتْکُالن

 آستر آسر

 کنایه اياست ،بصورت تأکیدي وتاحدودي هم  بله ، همان آري آنَـه

 آبادان آبودان

 آب است تنها

این اصطالح درسحرهاي ماه رمضان ازاذان گوهاي قدیمی لحظاتی مانـده بـه   

اذان صبح چندبارتکرار می شد به این معنی که خوردن خوراکی ممنوع است 

 وفقط مجوزنوشیدن آب را دارید

 آرایش کرده ، آرایش کردن آتیک ماتیک

 آخرِش چه

این اصطالح درمواردي کاربرد دارد که شخصی نگران مسئله یا مشکلی اسـت  

که احساس می کند درانجـام ، یـارفع آن مشـکل هیچگونـه اقـدامی صـورت       

 یعنـی آخـرش   » آخـرِش چِـه؟   « نگرفته لذا بانگرانی ازطرف مقابل می پرسد 

 می خواهی چه کار بکنی ؟ ، به چه نتیجه اي می خواهی برسی ؟

رِه ونُوم ، آدم بمی

 نَمونه وننگ

آدم بمیرد به خوشنامی ولـی زنـده نباشـد بـه بـدنامی ، مـرگ بـاعزت بهتـر         

  )علیه السالم(اززندگی باذلت است برگرفته ازکالم امام حسین 

آدم خُوش 

مریض بووِه ، 

مریض دوري 

 نکنه

سختی پرستاري کـردن  (آدم خودش مریض باشد اما پرستاري مریض رانکند 

شب تا صبح باالي سر بیمار، کشیک بدهی ونگـرانش باشـی ، ازاینکـه    واینکه 

 )انسان خودش مریض باشدسخت تراست

 آ
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آدم کم شانس 

من صحرا کوسه 

 ایزَنش

 بدبیاري افراد کم شانس را میرساند. دربیابان ،آدم کم اقبال را کوسه می زند 

آدم کور بهزِ 

روشن ره حونَشَه 

 ایدونه

به معنی اینکه هرکس به کـار  . بهتراز بینا راه منزل خود را می داندآدم نابینا 

 خودآگاهتر است

 مجرد ، بدون زن آذَب

 نیز بوده) اصطالح دیگرسرطان (مریض، بیحال ، دردباریکی  آزو رو

 مدام ، تماماً ،پشت سرهم آزِگار

 آزاد
حالـت  ...(وخالص بودن دنـده اتومبیـل، موتورسـکلیت، لـنج، قـایق موتـوري       

 )خالصی ودرگیرنبودن دنده 

 بیماري مسري دربین مرغان آزار

کآسیاب دستی آس 

 آستانه ، اُسونه نیز می گویند آسونَه

آسیو که تَقْ تَقْ 

ایکُنه ، حق 

 خوشَه ایگرِه

یعنی براي احقـاق حـق   . آسیاب که سروصدا می کند حق خودش را میگیرد 

 نشان دادباید فعالیت وتالشی ازخود 

 آ
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ویآس 
آسیاب ، هم به معناي محل آرد کردن گندم وهم نام روستایی است که مرقد 

 درآن واقع شده است) علیه السالم(سیدیبر

 یش همویآس

 چی ایرِه

آسیابش همه چیز را آرد می کند کنایه ازآدم همـه فـن حریـف و بـه انسـان      

 .شکمونیز اطالق میشود

 .االغ راازباالبه جل آن متصل میکنند)پالدیم(که پاردم  بندي آشُـرمه

 به صورت ته چین درست میکنند) پنیرك(غذایی که بابرنج وتوله  آش تولَه اي

 آبکش ،آشپالن هم می گویند آشپِـال

 آبکش ، صافی ، آشپِال هم می گویند آشپال

آشپال عیب اُسوم 

 ایکنه
 )به دیگ میگه روت سیاه دیگ: معادل(آبکش عیب کف گیر می کنه 

آغَی ما نُوکَري 

داشت ، نُوکَرما 

 چاکري داشت

آقاي ما نوکري داشت نوکرما هم چاکري داشت ، کنایه از افرادي هستند کـه  

وقتی بزرگترش فرمانی به او می دهد ، اوبه کس دیگر محول می کند وهمین 

 باعث می شود که کاربه سرانجام نرسد

 آغا
بیشتر به سادات معزز آغا سید گفته می شـود وبعضـی هـم     آقا ، درمنطقه ما

 براي صدا کردن پدرشان ازآغا استفاده میکنند» بو « بجاي 

 آرماتور بندي آلْموتوربندي

 آالت
نوعی صید ماهی است که دهانه خور یاجوي رابصورت دائم وبراي صید ماهی 

 زبیدي درتابستان ومیگو درزمستان می بندند

 آ
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 عادت داده شده ، دست آموز ، تربیت شده آمـختَه

 آنتن آنتین

 )ازکی شنیدي(از، مثالً اَ کی اشْنُفتی  اَ

 آستین اَُفْـتین

اَ اُو رو بِبرُم بهزِه 

تامن غریبی 

 بمیرُم

شـهر  (بهتراست تادرغریبی ) غرق شوم (اگر آب رودخانه من را با خودش ببرد

درسـیالب غـرق شـوم بهتراسـت تـا ازتـرس سـیل        بمیرم ، یعنی اگر ) غربت

 وطغیان رودخانه ، محل زندگیم راترك کنم

اَ بِرِه سر رو اُ رو 

 خشک ایوبِه

کنایـه از آدم بدشـانس   (اگربرود کناررودخانه، آب رودخانه خشـک مـی شـود   

 )ونحس میباشد

 تسِ گوشاَ پ

 دیدي ونَم ایبینی

اگرپشت گوشـت رادیـدي آن راهـم مـی بینـی ، درمـواقعی کـه بـه شـخص          

بدحسابی ، پـول قـرض داده باشـند ایـن ضـرب المثـل را کـه دربیـان عـدم          

 شخص ، میباشد ادا می کنند دسترسی به آن 

اغ کُمِ لُنْگش ، اَ د

تَش اُفتا من         

 د لنگش

البته ایـن مثـل   ( دوپایش ، آتش افتاده بین ) شکمو بودن(ازداغ شکم بارگی 

برگرفته از قصه اي است که این لغتنامه بلحاظ رعایت مختصر گویی ، ازشرح 

 )آن معذور است 

اَ درد بی کسی 

 یرْتُم جتُنَه گ

 کسی

یعنی توالیق دوستی ومعاشرت بامن نیستی اما من بـه ناچـار بـا تـو دوسـتی      

 گرفته ومعاشرت می کنم

 الف -آ
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اَ روزه گري 

 بسیارهرِمضون 

گفتی الً اظهارمی دارنداگر به خودم میاین ضرب المثل درمورد کسانیکه معمو

بکار مـی رود یعنـی   ) انجام شده استکاري که (آن کارخیر را انجام می دادم 

دم خـودم انجـام مـی دادم، هنـوز     حال که ادعا میکنی ، اگر متوجـه مـی شـ   

 نشده کارخیر زیاد است که بتوانی انجام دهیدیر

اَ سی مو اُو ندارِه 

سی تو خُو نون 

 دارِه

اگربراي من آب ندارد براي تو که نان دارد ریشه ایـن ضـرب المثـل بصـورت     

خالصه ازاین قراراست که شخص پول داري بـه کـارگري پـول داده بـود کـه      

ایـن کـارگر مقـداري کـه زمـین      ) براي استحصال آب( چاهی برایش حفرکند

ت ازخشکی زمین معلومـه کـه ایـن چـاه بـه آب      راکَند خطاب به کارفرما گف

 .......نمیرسد لذا کارفرما درجواب به اوگفت اَسی مو 

اَ سی وسه دندونِ 

 خُش اشْنُفتُم

از زبان آن شخص شنیدم ، براي مورد وثوق بودن واینکه ) شخصاً(یعنی خودم

 شخص قاطعیت وصحت مطلب مهمی رانقل قول کند ازاین اصطالح اسـتفاده 

 کندمی

اَ شریک خوب 

بی، خدا سی 

 خُش ایگرت

دربیـان بــدي شـراکت درامرتجــارت ومعاملــه میباشـدکه معمــوالً بــادلخوري    

 وناراحتی بهم میخورد

گُنْجیکَم  اَ شیر

 بِخی دارِه
 ، کاسبی که همه چیز درمغازه خود دارد! اگرشیرگنجشک هم بخواهی دارد

 الف
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 اَ لَخْتُــور

بایک دست، انگشت شصت یک پاراگرفته و لَی لَی کنان بـه  نوعی بازي ، باید 

کسانی که دربازي هستند خـودت رابرسـانی وبـه محـض برخـورد باهرکـدام       

 جایتان عوض می شود وهمچنین بازي ادامه پیدا می کند

 آویزان لگاَ

 درست اَ لْد

 اآلنه، هم اکنون اَ لْـنَـه

 )آخرکارش راهممی بینم(نیستم  اگرنمیرم هنوز پیر اَ نَمیرُم نه پیرُم

 اگر بیدار نشوي ، اگربلند نشوي اَ نَورسی

 اندود، کاهگل اَ نْدمون

يال اَ نْدو ا 

اَ نه زِبونت بی 

 کال تیت دریاورد

کنایه ازچرب زبانی شخص (اگرزبانت نبود کالغ چشمانت راازکاسه درمی آورد

 )است

 هم می گویندتاب ، ایدلو وهیدلو  یدواَ

 نام شخص ، مصغر عبداهللا اَبدال

 اَتَب اُتوب
اهمیتـی  (تکلف ، اهمیت ، سیشون اتب اتوبی نداره یعنی برایشان مهم نیست 

 بی تکلفی آن شخص یاگروه را می رساند) ندارد

 یتیم ، البته کمتر از این کلمه استفاده می شود اَتیم

 الف
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 اَجلش گَشته
چرخد یعنی فالنی باانجام کارهاي خطرناکی کـه مـی کنـد ،    اجل دورش می 

 مثل این است که زمان مرگش فرارسیده

 باشرف ، محترم اَجـواد

 آبیکه بی اختیار ازدهان سرازیر می شود، کَخْملیله و اُوملیلَه هم می گویند اَخْ ملیلَه

 بزنري که بیضه اش راکشیده باشند اَخْتَه

 اَخْس
ش نیـاي     یعنی بِهش بر یعنـی بـی خیالـه    (نمی خورد مثالً می گوینـد اَخْسـ

 )وبرایش مهم نیست 

 نام شخص ، مصغر عبدالرضا یاعبدالحسین اَد لی

 ادویه اَدووه

با نَـهوسیله اي دوچرخ که براي حمل بار به چارپایان بسته می شود اَر. 

 آرد کرد اَرد

 اتاقک مخصوص انباري اَرزالَه

 اشک اَرس

 اشکها اَرسل

 اشکهایم اَرسلُم

 الف
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 اشکهایت اَرسلت

 اشکهایش اَرسلش

يوارواح ، به روح اَر 

اَروي بوصحاب 

ویآس 

کنایه ازخراب کردن چیزي بدون توجه به اینکه ایـن  (ارواح پدر مالک آسیاب 

 )چیز یاوسیله صاحب ومالکی دارد

اَدارتَه هم می گویندازدوباره ،  اَزارتَه 

 عطسه ، صبر هم می گویند اَشَد

 رنگ یشمی اَشْمه

 اصلی ترین ، مهم ترین اَصلِ کَوري

 دبه درآوردن ، حرفی برخالف حرف اولیه خود زدن وسست کردن آن موضوع اَغَه مغَه

 اَغُو
 براي خنداندن کودك همراه باانگشت زدن به لب هاي او واداي این کلمـه اورا 

 می خندانند

آفتاب اَفْـتَو 

 )کسوف(آفتاب گرفتگی  اَفْتَو گرَك

 آفتابه اَفْتُوه

 الف



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

33 

 

 مقارن با طلوع آفتاب ، موقع طلوع آفتاب اَفتَو زنون

 اَفتَو کنْد گلْ
یعنی پشت آفتاب به زمین رسیده ، به لحظـه نشسـتن آفتـاب درافـق گفتـه      

 میشود

  اَفتَوهه ایگه تو

در نَیو که مو در 

 اومیمه

به آفتاب می گوید توطلوع نکن کـه مـن بیـرون آمـده ام  ، کنایـه اززیبـایی       

 وقشنگی بسیار زیاد شخصی است

 ال اقل ، دست کم ، اَقلکَم هم می گویند اَقلکَن

    اَگَرَ کاشتُم       

 سوز نَدا  

اگرها بـه واقعیـت نمـی پیونـدد     اگررا کاشتم سبز نشد ، یعنی بسیاري از این 

 شود به این اما واگرها اطمینان کردونمی

 اگرمرا منع نکنی ، جلویم رانگیري اَگَه مهنُم نکُنی

 اگر بتوانم اَگَه بِتَرُم

 اگر بتوانند اَگَه بِتَرِن

 اگر بتواند اَگَه بِتَره

 اگر بتوانی اَگَه بِتَري

اَگَه خین پر 

گُلُپِش بو، تُفش 

 نیکُنه

اگر دهانش پرازخون باشد تفش نمی کند ، کنایه از رازداري وخویشـتن داري  

کسی است ، البته درمورد جلـوگیري از افشـاي فقـر ونـداري وگرفتـاري نیـز       

 .کاربرد دارد 

 الف
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 اگرگذاشتی ، اگر اجازه دادي اَگَه لشْتی

 اگرنتوانم اَگَه نَتَرُم

 اگرنتوانند اَگَه نَتَرِن

 اگرنتواند اَگَه نَتَرِه

 اگرنتوانی اَگَه نَتَري

اَگه گُسنَش بو سر 

 مارم ایخره

اگرگرسنه باشد سر مارهم می خورد یعنی کسیکه واقعاً گرسنه است هرغذایی 

که جلویش بگذارند می خورد وکاري به خوشـمزه یابـدمزه بـودن غـذا نـدارد      

 وبهانه اي نمی گیرد

 النگو اَلَنْگون

 اتفاقی ، تصادفی،شانسی اَالبخْتَکی

اَالگَه 
سبد دسته دار پالستیکی ، قبالً خـانم هـا، جهـت خریـد مایحتـاج زنـدگی ،        

 باخود به بازارمی بردند

محاال هم اَالنَه ی 

 اَهللا

گلوبند ، گردن بند ، اگرازقدیمی ها سؤال شود همه متفق القولند کـه گـردن   

بررویشان نوشته می شد لذا بـه همـین اسـم هـم     بندهاي طال نام مبارك اهللا 

 .شناخته می شد 

 نخاله ساختمانی ، انبرده هم می گویند اَمبـرْده

 الف
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 انبار اَمبار

 مشتري همیشگی اَمیل

 وسط خانه ، معموالً بخشی ازمناطق ماهشهر ازاین کلمه استفاده میکنند اَنْ اَنَک سرا

 تیکه تیکه کرد اَنْجنید

 تیکه تیکه کردن اَنْجه اَنْجه

يوگرنه اَنْد 

 اوالً اَولَنْدش

آب اَو 

 اَ اَو اَو          

 تَکون نیخَرِه
 آب ازآب تکان نمی خورد یعنی هیچ خبرینمی شود یاکسی متوجه نمیشود

هاَواید 
آب می دهد ، به نشتی آب از لوله یاشیرآب ، سقف ها هنگام بارندگی و کـف  

 قایق ولنج گفته می شود

اَوهیتیه یعنی بی چشم ورو ت چشم ورو ، بی اَو 

اَوخَرَك 

وقتی سنگ پهنی رابرروي آب پرتـاب مـی کننـد ، جهـش چنـدتایی سـنگ       

می گویند ، قدیمی ها وقتی کناربرکه یارودخانه اي می  برروي آب را اَو خَرَك

» اَو خَـرَك چـنْ اَو خَـرَك   «رفتند وسنگهاي مناسبی می دیدند با این جملـه  

 شروع به پرتاب سنگ می کردند

 الف
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کارهربزنسیت خرمن کوفتن خُون نه کاربزهاَو 

اَوهاشکنه خای 

ابر راَو 

اَوول ، جوي آب نیز معنی می دهد رونْحآب راه ، م 

 ابر غلیظ تَنگاَورِ

الک ربیزاَو 

الاَوري ط 

آب طال ، براي فروکش کردن ترسی که دفعتاً به کسـی وارد شـده قطعـه اي    

    طال رادرلیوان آبیمـی اندازنـد وشـخص ترسـیده بـاخوردن آن آب کمـی آرام       

 می شود

رِ باال نیرَيسآب روبه باال جریان ندارد یعنی انتظار معجزه ازکاري نداشته باش اَو 

هاَوکلمه مدتهاست استفاده نمی شودآسوده ، راحت ، ازاین  سید 

رین نَمال اَوش

 خَرِه

نیست ، دربیان عدم ظرفیت اشخاص ) چهارپایان (آب شیرین براي شرب االغ 

 دربدست آوردن پست ومسئولیت میباشد

وناَوبهم ریختن قَـلَـپ 

قَـلْبـُونْاَو 
مـدباالیی نـدارد   درقلب نیز گفته می شودکه معموالً آب دریا دراین ایام زیـاد  

 ومخصوص ماهیگیري باقالب است

 الف
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کنایه ازآدم خسیس کوراَو 

اَوآب گالب گُـلَو 

کیاَومعاشقه بازي کبوترها گُلُوپ 

خورشت گوشت(قیمه  گوشتاَو( 

کلیه ، قسمتی ازمردم درمورد کلیه ازاین کلمه استفاده میکنند گیرياَو 

اَوازشکوفه نخل درست می شودعرق تارونه ، که  لَگاح 

اَوآبله لَه 

ه هم می گویند که به معناي آلوچه میباشد لُواَولُوچ آلو، اَو 

هاَوآلوچه لوچ 

هیاَووقلیه ماهی م 

ن اَومون م        

 جو نیرَي یه

          آبمان دریـک جـوي نمـی رود یعنـی بـا هـم اخـتالف نظـرداریم وبـه تفـاهم          

 )دونفر بادو ایده واخالق متفاوت(نمی رسیم 

اَو يسی اَنْدن  

 ملّح کُنِ وارِدیِه

کسیکه بعلت فراهم نشدن زمینه خالف (آب نیست وگرنه شناگرماهري است 

 )اینچنین وانمودمی کند که شخص شریف ومثبتی است

لْاَورنو هم می گویند هه آبکی ، آب تنها ، اَو 

 الف
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اَوربیز و قیلون 

      ایگه تو 

 دوسیال دوري

دیـگ بـه   : معادل فارسـی  . به قلیان می گوید تو دوسوراخ داري ) الک(آردبیز

ازدیگـران عیـب   به معنی اینکه صـاحبان عیـوب   . دیگ می گوید رویت سیاه 

 کنندجویی می

 ابریشم اَورشُم

کرشُمآویشن اَو 

 افسار اَوسار

 واَوهلْم 
دراَلْد نیز گفته می شود،که معموالً آب دریا دراین ایـام مـدباالیی داردو جـزر    

 پائینی  نیز داردیعنی آب زیاد پائین میرود

 آبکی ،رقیق اَووکی

نَورْقفغذاي زیاد آبکی ورقیق اَو 

 آب پز اَوپـزْ

 باشد غذاي که مواداولیه آن پیاز داغ وفلفل وگرد لیمو اَوپِـیوزي

 اَي خوبِت ووبید

وقتی به کسی که حرف گوش نداده ومشـکلی بـرایش پـیش آمـده درجهـت      

سرکوفت ازاین اصطالح استفاده می شود ، یعنی خوبت شد ، اي خوبِت هوبید 

 نیز می گویند

 الف
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 اَي ددي

ایـن لغـت را تلفـظ مـی کننـد یعنـی کـه         آه اي خـواهر ، معمـوالً همـراه بـا    

، اآلن ... البته کلماتی نظیـر بابـا ول کـن ، بیخیـال و    .کارازکارگذشته خواهرم 

 جایگزین اي ددي شده است

 اَي سحوري
اي جادوگر، البته این جمله جنبه دشـنام دارد کـه مـادران قـدیم بعـدازاذیت      

 راد می کردندشدن یاکم محلی ازجانب دخترانشان این کلمه را ای

سالِ   نَه .... اَي نَه 

 قَحط

     هرگاه ازشـخص ، وسـیله ، محـل ویـاهرچیز دیگـري خیلـی ناراضـی باشـند         

نام آن شخص ، وسیله ، محـل یـاهرچیز   ) جاي نقطه چین (می گویند اي نه 

دیگررامی آورند وسال قحط که یادآور زجر ، ناراحتی ، کاستی وسختی اسـت  

 نه سال قحط فلونیرا درکنارش عنوان می کنند مثالً اي نه 

   اَي و دیت     

 نزاده بیدي

سـربار جامعـه وبیکاروبیعارگفتـه    بـه  ( اي کاش ازمادرت زائیـده نشـده بـودي   

 )میشود 

 اَي هم ایري

با کنایه به کسی که خودش خیال می کند به جایی یامسافرتی مـی رود امـا   

   ـمی دراصل مانعی یا محدودیتی باعث شده است که نرود اطالق می شـود اَي

 .ایري هم تلفظ می شود 

 اَي یم
یأس  وناامیدي مـثالً اي یـم ایوبـه    اي هم ، کلمه اي کنایه اي است همراه با 

 یعنی آن کار انجام نمیشود

 الف
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 اَیکا

اي برادر ، البته کاربردآن درجمله بیشتر جنبـه اشـاره اي دارد ، چیـزي هـم     

یعنی باتوهستم اگر اَیکا را درجمله بخواهیم بکـارببریم ،  ›› بی تُنُم « معنی با 

مـی  : خبر حوج رضـایه دوري ؟ یعنـی   اَیکا ایگُم : چنین چیزي می شود مثال

گویم خبري ازحاج رضا داري ؟ بنده ازاین جهت میگویم جنبه اشاره اي دارد 

 زیرا همین جمله را ممکن است خانمی به خانم دیگر نیز بگوید

 آنطرفتر اُتَی تَر

 مرحله کوبیدن خرمن بااستفاده از چندرأس االغ ، قاطر یاگاو اُخُونْ

 آرزو اُرزو

 اُرمون
براي کسی ، مثالً اُرمونت من دلُم که معنی داغت راببیـنم  ) نفرین(آرزوي بد 

 میدهد

 حامله ، وسن هم گفته می شود -باردار اُسنْ

 استاد اُسا

 ستاره ، این کلمه  خیلی کم استفاده می شود اُساره

اُفَـی 
دشمنشان وارد شده ازاین موقع اظهار دل خنکی از شکست یاضربه اي که به 

 کلمه استفاده می شود

 افتاد اُفْتا

 افتاده است اُفْتایِه

 الف
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 آمد مهواُ

 اُمبال
  عالوه براین ،یعنی عالوه بر آن چیزي که انتظار می رفـت ، اینبـار هـم معنـا    

 کرده اند

 فرا تراز آن ، خارج ازانتظار ، غیرمنتظره اُ نْد فَه

نَهآئینه اُ ی 

 آنطرف اُبالْ

 آنطرفت اُتَیت

 آنطرفترم ، آنطرفترمن اُتَیتَرُم

 آنطرفترت اُتَیتَرِت

 آنطرفترش اُتَیتَرِش

 آجیل اُجیل

 سؤال وجواب اُرس پرس

 خفه شو ، زبانت بگیرد ، به لکنت بیفتی اُسسخا بِگرِت

مکف گیر اُس 

اُس 
شخصی بیاید معناي اسـتاد مـی دهـد    ساکت باش ، هیس ، و اگر قبل از نام 

 مثل اُس علی

 الف
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 صدایی براي راندن وحرکت دادن گوسفندان که چوپان تلفظ می کند اُسوشُو

 ستاره ات اُسارت

شْتو هم می گویند اُشْتَـوعجله ، ا 

 عجله داري ، اشْتَوته هم می گویند اُشْتَوته

 نوعی نفرین است یعنی عزرائیل ببرت ، اُشْکُلُومرگ

 پودرگیاه چوبک که جهت شستن رخت ولباس استفاده می شد اُشْـلُـنْگ

 امسال اُمسال

 آماده ، فراهم اُماده

 اُماده خَر

کنایه ازکسی که درمراحل انجام عملی هیچگونه همکاري نداشته باشـد ولـی   

دیگران کـه  موقع بهره برداري واستفاده ، بدون تحمل هیچ رنج ومشقتی مثل 

 زحمت کشیده اند، بهره مند شود

 است ، بند لنگر ، بند بابره ، طناب لنگر) بابرَه (بندي که متصل به لنگر اُمار

 اُمارِ بهر
از درون آن عبور می کند ولنگر را به آب ) بند لنگر(به جاي مخصوصی که اُمار

 می اندازند اُمارِ بهر می گویند

 خَردهاُنْگا اَو تُولَه 

سرگیجه ) پنیرك(بعضی ها بلحاظ حساسیت یا شایدهم مقوي بودن گیاه تُولَه

یاحالت خواب آلودگی به آنها دست می دهـد کـه اگردرکسـی ایـن حـاالت ،      

 مشاهده شود، ازاین اصطالح استفاده می کنند

 الف
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  اُنْگا دختره

 اُتُل خانه

هستندکاربرد دارد، مثل اینکه این اصطالح درموردکسانیکه داراي فیس وافاده 

 دختراُتُل خان است

    اُنْگا سرِ 

 گُنْجیک خَرده

خطاب به کسی که مدام حرف می زند ومجال صحبت به کسـی نمـی دهـد،            

 مثل اینکه کله گنجشک خورده است: یعنی 

          یاُنْگا کاس

 کَو لییلَ اَو برده

آب برده است ، کنایه ازشلوغی وسروصداي بیش  مثل اینکه کاسه  کولی ها را

  .درهنگام وقوع حادثه میباشد) زن ومرد(ازحدتحمل گروهی 

 اُنْگا میش             

 تَش زینه

مثل اینکه مویش را آتش زده اند ، کنایه از حاضر شدن کسی ، بالفاصله بعـد  

ازافسانه هاي قدیمی ازآوردن نامش میباشد البته آتش زدن مو یا پر ، برگرفته 

است که دیو یا سیمرغی پریاموي خودرابه شخصی کـه بـه نـوعی مـدیون آن     

شده است، می دادند واعالم میکردند هروقت درتنگنا قرارگرفتید این مویاپررا 

 ...آتش بزن تا ماحاضر شویم وتوراازآن مهلکه نجات دهیم و

اُنْگا نُرفین 

پیغمبري ) نفرین(

 دینداشه

نفرین پیغمبر پشت سرش است ، کنایه ازشخصی است که دسـت  مثل اینکه 

 به هرکاري می زند ناکام است وهمیشه بدبیاري دارد

اُنگا شاخ مار منش 

 اشْکَهسه

شاخ مار درونش شکسته است کنایـه از تمـام نشـدن کـار     ) مثل اینکه (انگار 

 یابیخ پیداکردن کاري ، اُنگاشاخ مار منش رهته هم می گویند

 اُنگا گاه زیشِ گل
کسیکه ازشدت خستگی به خواب عمیقی رفته (مثل اینگه گاو به زمینش زده

 )بنحویکه سروصداهاي زیاداطرافش نیزاوراازخواب بیدارنمی کند

 آن روز، درجهت یادآوري یک روز خاص اُوروزي

 الف
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 آنطرف اُوري

 آن زمان ، آن ایام اُوسو

 روزها ، اُوسونال نیز می گویند آن زمانها ، آن اُوسونا

ـســتَـیازآن موقع تااآلن اُوس 

 آنوقت ، آن ساعت اُوسات

 گالیه کردن ، شکایت داشتن اُوف نالَه

 آمدند اُومن

 آمد اُومـه

 آمده؟ اُومـیِه

 آمده ام اُومیـمه

 )موجود است(آنجا زیاد هست  اُونْجو زیاد هی

 البته از این کلمه کم استفاده می شود آفتابه ، ا بریج

شْتی تیا 
بازي محلی ، دراین بازي حبس کردن نفس وقدرت بدنی خیلـی مهـم اسـت    

 بازي کبدي است وهمان

اشکست شْکَس 

 الف
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ماشکستم شْکَنْد 

ديانَوشکستی؟ شْک 

ناداشکست شْک 

شنیدم شْـنُـفْـتُما 

رواامروز م 

ااینطرف یـتـَی 

یگَشتا 
گاز می گرفت ، البته درمواردي براي تاب خوردن وگشت وگذار نیـز اسـتفاده       

 می شود

 اجباري، سربازي  ، خدمت درنظام اجبوري

دبرکه ، قسمتی ازمردم ماهشهراز این کلمه استفاده می کنند ا 

 ارِّش کرده نشَهسه
براي لج طرفشان یا پیله کـردن تاحصـول   این اصطالح درمورد کسانیکه عمداً 

 نتیجه درمحل عبورشان بست می نشینند ،کاربرد دارد

نَکرفضول ، کسی که مدام سربه سر دیگران میگذارد ا 

 ایراد ، ایرات نیز می گویند اریات

 آزمایش ازمید

مدسگرفتم ، خریدم ا 

 الف
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 گرفتن ، خریدن ، اختیار کردن اسدن

دسگرفت،خرید ا 

 گرفتی ؟ ، خریدي؟ اسدي

 اسنْ
ورفتند ، خرید ) برداشتند(یعنی گرفتند ›› اسن ورهتن‹‹ ، )برداشتند(گرفتند 

 کردن هم معنا می دهد

 زاپاس ، این لغت ازانگلیسی واردگویش ما شده است اسـپـیر

 استغفراهللا استَخُرُ ال

 اسپِیوش
یکی ازاجزاي داروي گیاهی چهارتخمه، که به رنگ قهـوه اي روشـن   اسفَرْزِه ، 

 است

 سیم رینگ دوچرخه وموتورسکلیت اسپاك

 سزاوار، شایسته استاهل

 شنید اشَنُفت

 چطور مگر ؟ اشْتَوپه

 اشْکَفت
به معناي شکاف یا غار میباشد اما تعدادي کمی ازمردم منطقه ما ازاین کلمه 

 استفاده میکنند

 سروصدا ، هیاهو اشْکَهل

 الف
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 آشکار اشْکار

 ، آبش را خارج کردم) فشردم ( پارچه یالباس را چالندم  اشپاردمش

 اینقدر اغْده

 حتماً ، باید الَّـن

 باید وحتماً الَّـنُ بِلَّـن

 اُمیدیه امیدیه

 امروز امــرو

 انگارکه ، مثل اینکه انْـگَـوري

 انداخت انداخت

پیلَ دمِ ) اُنگا(انگا 

 دلش دخْتنه

پول را به دلش دوخته انـد ، کنایـه ازخسـیس بـودن وبـه      ) مثل اینکه (انگار 

 اصطالح نم پس ندادن کسی است وشدیداً پولدوست

انگا بی هم تلیت 

 دو خَردنه

باهم تریـد دوغ  کنایه از دوستی ورفاقت بسیارصمیمی بین دو نفر، مثل اینکه 

 خورده اند

 اعتقاد ، ایمان ، باور البته قدیمی ها اینگونه تلفظ می کردند اهتقات

 اعتبار ، البته قدیمی ها اینگونه تلفظمی کردند اهتوار

 می شود ، ایوبِه هم می گویند ایو بو

 الف
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 می شوند ، یو بِن و یابِن نیز تلفظ می شود ایوبِن

ییا 

می آیی ؟ اَیّم ایی به کنایه درموردکسی که اطمینان داري دیگرنمی آید مثالً 

جنسی را بصورت قرضی برده واظهارمی دارد که همین اآلن برمیگردم وپولت 

 را می آورم ، ازاین اصطالح کنایه اي است می شود

 می شود ایوبِه

 می آمدند ایومنْ

 می آیی؟ ایـُویی

خُمیمی خواهم ا 

هـنرُمیخراب می کند ا 

 باولع می خورد ایـلُـمـبنه

 می آیم ایام

 اینطرف اي ري

 این بار یا این ست را باختم اي دووه باختُم

 می روي ؟ اي ري

 این بار ، این دفعه اي سفَر

 این ماه ، این برج اي ماه

 الف
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 ارزد ، ارزشش راداردمی  اي یرْ زِه

 می آیند ایا یِنْ

 می آورم ایارم

 می آورد ایارِه

 می آیم ایـام

 می آورد ، ایاورد هم تلفظ می شود ایاوِرد

 می آید ایایِه

یايمی آید ؟ ا 

 می برم ایبرُم

 می بري؟ ایبري

 ایبسن
= ایبس یا ایبسک ( ، ) بستیمی = ایبسی ( ،) می بستم= ایبسم (می بستند ، 

 )می بست

 می بندمش ایبندمش

ردیبا 
این قسمت یـا  (می برد ، البته دربین قسمتی از مردم منطقه ما،  ایبرد معنی 

 رامی دهد) این سمت 

 الف
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 ایبریدن
به معناي می بریدن میباشد ولی به باال وپائین کردن مهریه در شب بله برون 

 اطالق می شودنیز 

 ایبـهرِه
می برَد ، وقتی شیري را بخواهند ماست کنند ، ولی خراب شود ازایـن کلمـه   

 استفاده میکنند ومی گویند شیر بهـرِس

 ایبِهلن
می گذارند ، اجازه می دهند البته قسمتی از مـردم منطقـه مـا ازایـن کلمـه      

 استفاده میکنندوبیشتر ایلن تلفظ می کنند

 می رقصید ایباخت

 می رقصد ، باختن یعنی رقصیدن البته ازاین کلمات خیلی کم استفاده میشود ایبازِه

 می بافد ، البته به کسی که درحال دروغ گفتن است می گویند اَي ایبافه ایبافه

 اینطرف ایبال

رو  ایبرت سر 

 تشنه ایارت
 )زیرکی وزرنگی کسی استنشانه (می برت رودخانه وتشنه برمی گردانت

 الک می کنی ؟ ایبیزي

 می بینی ؟ ایبینی

 اندازه گرفتن= اندازه می گیري ، پینیدن  ایپینی

 می پوشم ایپوشُم

 الف
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 پخش می کرد ، به پاشیدن آب روي کسی نیز اطالق می شود ایپِشْکنید

 اطالق می شودمی پاشد ، بیشتر به عمل بذرپاشیدن  ایپِشکَنه

 مواظبش هستم ، حواسم بهش هست ایپایمش

 می پوشانمش ، پنهانش می کنم ایپوشَنُمش

 می پوشانیش؟ پنهانش می کنی؟ ایپوشَنیش

یتَرُممی توانم ا 

  ایتَرُم بگُم

ایخُمت اما نیتَرُم 

 بگُم بخُوم

بگـویم تـو مـرا     اما نمـی تـوانم  ) دوستت دارم (می توانم بگویم می خواهمت 

درمواردي کـه شخصـی تمـام تالشـش رابـراي جلـب رضـایت کسـی         ( بخواه 

بکارببرد ولی آن شخص بدون توجه خیلی سردوبی روح ازکناراین همه تالشی 

 )که برایش می شود بگذرد

 می توانست ایتَرِس

میتَرِسمی توانستم ا 

 می توانستی ؟ ایتَرِسی؟

 می ترسم ایتَرْسم

 می توانی ایتـَري

اوتَی یتَیاینطرف آنطرف ا 

 الف
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 اینطرف وآنطرفت ایتَی اوتَیت

 اینطرفت ایتَیت

 اینطرفترم ، اینطرفتر من ایتَیتَرُم

 اینطرفترت ایتَیتَرِت

 اینطرفترش ایتَیتَرِش

 اینطرفتر ایتَی تَرَك

 می چکد ایتُکه

 صورتم را اصالح میکنممی تراشم ،  ایتراشُم

 فرو می رود ایتکه

 )تقریباً کلمه اي تهدیدي میباشد(تکانت می دهم  ایتکْنُمت

 له اش می کند ایتلْقَنش

 با دست ماساژش می دهد؟ ، به آرامی مشتمالش می کند؟ ایتلْنش

 کنی؟با دست ماساژش می دهی؟ ، به آرامی مشتمالش می  ایتلْنیش

 می پرید ایتنْگس

 می پرد ایتـنْگـه

 الف
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 می جنبد ، تکان می خورد ایجمه

 می جنبانمش ، تکانش می دهم ایجمنُمش

 می جنبانیش ؟ ، تکانش می دهی؟ ایجمنیش

 تکان می دهد ایجمنه

 می جوشد ایجوشه

 تکان شدیدي تورا می دهمتکانت می دهم ، می جنبانمت ،  ایجِلْجنُمت

 بازور وارد جایی می شود ایچلْنه

 می کَند ، می شکافد ایچِالکَنش

 اینچنین ، چِنو ، ایچنُ هم می گویند ایچِنو

 میخورمش ، آن را می خورم ، آن خوراکی رامی خورم ایخَرُمش

 می خورد ایخَرِه

 می خوري ؟ ایخَري

 میجوي؟ ایخَو ئی

 میجویش ایخَو ئیش

 می خوابم ایخَوسم

 الف
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 می خواهم ایخُم

 می خواهمت ، دوستت دارم ایخُمت

ایخُمت که 

 ایگُمت

     تورامی خـواهم کـه نصـیحتت مـی کـنم ، خیروصـالحت رامـی خـواهم کـه          

 می کنم موعظه ات

ایخُم بعد خُم 

خارشْتُر ري زمین 

 سوز نَووبِه

نوعی خار که میگویند شـتر  (بعداز من خارشتر) ازخدا می خواهم(می خواهم 

دربیـان دلسـوزي بـراي خـود و     . نیز برروي زمین سـبز نشـود  ) باولع میخورد

دیگی که براي من نجوشد می خواهم که سر :  مترادف این ضرب المثل است 

 سگ درون آن باشد

 میخَرَمش ، آن را می خَرم ، خریداري می کنم ایخرُمش

 می خَرد ایخرِه

 می خري ؟ ، خرید می کنی؟ ایخري

 می خواهند ایخن

 می خواهد ایخه

 می خارد ایخارِه

 می گویند می خواست ، میل داشت ، ایخاسک هم ایخاس

 می خاید ، می جود ، بیشتر به آدمس جویدن اطالق می شود ایخایِه

 الف
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 می خواهی ایخی

 خواهیدمی  ایخین

 )ازسرما یا ترس ، لرزیدن( می لرزید  ایدکس

 می لرزد ، لرزیدن براثر سرما وترس ایدکه

ویدشانُممی دوانمش ، اذیتش می کنم و 

ویدمامی دویدم وِس 

ویدنامی دویدند وِس 

ویدمی دویدي وِسیا 

ویدمی دوند وِنا 

 )لباس(، می دوخت هم معنی می دهد ) یا گاوگوسفند ، باز (می دوشید ایدخت

 می دهم ایدم

 می دانم ایدونُم

 میدانست ایدونس

 می دانی ایدونی

يریدبیرون می روي ا 

 الف
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 پاره می کند ایدرِه

 در می آورم ایدرارم

رارِهیددر می آورد ا 

 ایدرام
یاپشـتش  (وقتی می گوینـد پشـتش ایـدرام    روم ،بیرون می آیم ، بیرون می 

 یعنی به طرفداري ازاو بر می آیم ، ازاوطرفداري می کنم) درایام 

رايیدبیرون می رود ا 

 پاره می کنی ایدري

 می دهد ایــدش

 می داد ایدادك

یداما 
تقسـیم  که قراراست بین جاشوها ) کل صید(به مقدارصید باقیمانده از فروش 

 شود ایدام می گویند، درمراودات اجتماعی نیز به معناي می دادم است

 می دیدي ایدیدي

 به او می دهی؟ ایـدیش

 می رسی ایرَسی

 می رفتند، ایرَهتن هم می گویند ایرَفْتن

 خواهم رفت ایرَم

 الف
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 می رفت ایرَه

 می رفتیم ایرَهتیم

یرَيروي؟می  ا 

 جارو می کردند ایرُفْتن

 می روم ایرُم

تـنُمیرُمتهدیدي است(خرابت می کنم ، یعنی جایگاه اجتماعی ات را خراب میکنم  ا( 

 خراب می شود ، آوار می شود ایرُهمه

 خواهدرفت ایرِه

 ایرا هه
بدهنـد  تعلق می گیرد ، بیشتر درمورد مبلغ یاجنسی که قصد دارند به فقیـر  

 مثل  فطریه ، صدقه  یا خمس ، ازاین کلمه استفاده می شود

 ایران ژاپن
، اکثراهالی ماهشهر هنوز شرکت پتروشیمی بندرامام ) هر(پتروشیمی بندرامام

 رابه این نام می شناسند) ره(

 می رانم ، رانندگی می کنم ایرونُم

 می ریزد ایریزِه

 درحال رفتن هستیممی رویم ، ایرَیم یعنی  ایریم

 الف
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 ایزَنُم منْ پوزِت
می زنم به روي بینی ات ، می زنـم تـوي دهنـت، برخـوردکردن باکسـی کـه       

 خالف خواسته او کاري انجام دهد

 می زند ایزَنه

 )شنا کردن(می زدیم به رودخانه ، خودمان را به آب رودخانه می زدیم  ایـزَیم و رو

 ایزْگاه
البته حرف ز خیلی نزدیک به حرف سین تلفظ می شود اما بـاکمی  ایستگاه ، 

 دقت متوجه میشوي که ایسگاه تلفظ  نمی شود بلکه ایزگاه می گویند

 می زاید ایزایِه

 سر می خوردم ایسرِسم

رِسیسر می خورد اس 

 این ایام ، این زمانه ایسـنا

 می سوزد ، ایسوزِه هم می گویند ایسوسه

 می خرم ، می گیرم ، می ستانم ایسونُم

 اینوقت ، این ساعت ایسات

 می ساید ایسایِه

 می لنگید ایشَهلس

 می شستند ایشُشْتن

 الف
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 می شکند ایشْکَنه

 می شمارد ایشمارِه

 می شویم ایشورم

 دعوتم می کند ایطَلَبم

 اینطوري ، ایطَحري هم می گویند ایطوري

 می فروشم ایفورشَنُمش

 می فروشی ؟ این وسیله یا شیء رامی فروشی؟ ایفورشَنیش

یقَهاینقدر ا 

ایقَه مار خَرْده تا 

 هفی هوبیده

آنقدرمارخورده تا اژدها شده است کنایه از انسانی زیرك ودغلباز است کـه راه  

 هاي متفاوتی براي سرکیسه کردن مردم میداند وبکار میبرد

ایقَه ویس تا علف 

 زِرپات سوز هوبِه

آنقدر اینجا بایست تا علـف زیـر پاهایـت سبزشـود ، کنایـه ازانتظـار بیهـوده        

 رايیس تا علف زِر پات دیقَه ونیز می گویند) دربیاید ( کشیدن است ، ا 

 می بلعد، بیشتر به نوشیدن مایعات اطالق می شود ایقلیسکَنه

 می زند ، فریاد می زند، قارنه هم می گویندداد  ایقارنه

 است) حفر(می شود، درحال کَندن) حفر(کَنده ایکَهنه

 میجود ، عمل جویدن ، ایکوزِه وایکُروچنه هم می گویند ایکُرچنه

 الف
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 می کوبید ، ضربه می زد، کتک می زد ایکُفْت

 سرفه می کند ایکُفْنه

 ، تورا می کوبم می کوبمت ایکُوومت

 قورت می دهد ایکـپـنه

 می کردم ایکردم

 می کارم ، کشت می کنم ایکالُم

 گاز می گیرد ، نیش می زند هم معنا می دهد ایگَزِه

 می گویمت ، به تو می گویم ، باتو هستم ایگُمت

یگُـممی گویم ا 

ایگُم نَرِه ایگه 

شبِدوش 

گوید آن را بدوش ، درمواقعی که شخصی از کسی توقع می گویم نراست می 

انجام کاري محال وغیرممکن راداردوهرچه قصـد منصـرف کـردنش راداشـته     

 باشندنتیجه اي حاصل نشود

 ایگرِه
چندکاربرد دارد هم به معناي می گیرد ، هم به معنـاي آتشـی کـه شـعله ور     

 عضالت میباشدمیشود وهم به معناي بسته شدن وقفل کردن وگرفتگی 

 می گویند ایگـنْ

 الف
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ایگن در ، اما 

 دیوارتوبِشْنُف

به در می گویند که دیوار بشنود یعنی با واسـطه وبصـورت کنایـه اي منظـور     

 خودرابه کسی رساندن

هیگمی گوید ا 

 می گریزد ، فرار می کند ایگروسه

 می گویی ایگی

 گریه می کند ایگیرْوِه

 ایلَکْنید

تالش درشرایط سخت ، کاري که بازحمت زیاد تـوأم باشـدیک مثـال درایـن     

    ، پسـربچه اي : ارتباط می زنم که آدمهاي قدیمی بیشتر متوجـه مـی شـوند    

کـه خیلـی بـرایش بـزرگ      28ساله رادرنظر بگیرید که سوار بردوچرخه  9، 8

دوچرخه رد کنـد  ) تنه(است ومجبور است براي راندن آن خودش رامابین لول

ورکاب بزند اگرروبه باد هم باشد که واویال، بـه ایـن حالـت مـی گوینـد هـی       

 ایلکنید و ایومه یعنی بااین تالش سخت درحال رکاب زدن وآمدن بود

 )دنبالش می کند(می خورد ، می پیچاند ، فراري می دهد  ایلُفْنه

تیلُماجازه می دهم ا 

یلُماجازه می دهممی گذارم ،  ا 

 پژمرده می شود ایلُوهه

 می گذارند ، اجازه می دهند ایلنْ

 الف
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 می گذاري ایلی

 می لیسد ایلیسه

 ایمه
ایومه ) یه کم صبر بِکردي ایمه: معموالً دراین جمله استفاده می شود(می آمد

 هم تلفظ می شود

 پژمرده اش می کنی ایمنْجنیش

 پژمرده می شود ایمنْجِه

 انشاء اهللا ایمشاال

 ما ، جمع ما ایما

 می گذارم اینُم

 می گذارد اینـش

 می نشستم، اینشَهسم هم می گویند اینشَسم

 می نشستند ، اینشَهسن هم می گویند اینشَسن

شَسینس هم می گویند اشَهمی نشست ، این 

 اینشَهسی هم می گویندمی نشستی ،  اینشَسی

 می گذارند ایننْ

 الف
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 می گذارد اینه

 می گذاشت اینها

 می گذاشتند، اینهادن هم می گویند اینهان

 اینجائی اینجنی

 اینجا اینجو

       اینجو اُنگا 

 خر زاده

وبهـم  دراین محل انگار االغ زائیده است کنایه از جایی که بسیار ریخت وپاش 

 ریخته باشد ، اُنگا اسبِشون زاده هم می گویند

 می اندازیم ، مرا می اندازي ایندوزیم

 می نویسم اینویسـُـم

 می گذاري ؟ اینی

ریـوـناآویزان می کنند کَـش 

ریـوجدا می کرد کَـندا 

ریـوهمراه استجدا می کنی ، البته این جدا کردن کمی با سختی ومرارت  کَـنیا 

 باال می روم ایورچرُم

 باال می رفت ایورچرد

 الف
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 درحال باال رفتن بود ایورچردك

 باال می روي؟ ایورچري

 می ایستم ، منتظر می مانم ایویسم

 می ایستادم ایویسادم

 بري ؟ باال می...) بوسیله آجر ، بلوك و(می سازي ؟ این دیوار را  ایوِروریش

 ایوِرارِش
به چیدمان بلوك ، خشت یا آجر بصورت دیوار گفته می شود یعنی بـاالبردن  

 وساخت دیوارهاي یک ساختمان

 که درحال انجام شدن است گفته می شود...) آجر، بلوك و(به عمل چیدمان ایوِرارِه

 ایوادوریش
نگهش می داري؟ ، حفظش می کنی؟ ، البته معناي متوقفش می کنی؟ نیـز  

 شود میبرداشت 

 جلویم را می گیرند ایوادارم

 ایوادارمش
     نگهش می دارم ، حفظش می کنم ، البتـه معنـاي متـوقفش  مـی کـنم نیـز       

 می دهد

 جلویش را می گیرد ، نگهش می دارد ایوادارِش

 ایوادارِن
دارند ، حفظش می کنند ، البته معناي متـوقفش مـی کننـد نیـز     نگهش می 

 میدهد

 الف
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 ایوادارِنت
      نگهت می دارند ، حفظت می کنند ، البتـه معنـاي متوقفـت مـی کننـد نیـز       

 می دهد

 درحال کَندن است ، حفر می کند ایواکَنه

 می کَند، حفر می کرد ایواکَند

 احمد ایرَي   

 ممد ایاي
 کنایه از ایجاد مزاحمت کردن است.احمد می رود ، محمد می آید

 احوالپرسی احوال شریفی

 ازاین به بعد ازاینا پشت

اگَه بو خوشَه 

 ـیعدـیدید ان

 شَوهی ایکرد

درمورد ادعا هاي بـیش  . اگرپدر خودش را نمی دید ادعاي پادشاهی می کرد 

 ازحد وبی جاي افراد بکار می رود

 اگَه بِهلُم
اگر بگذارم ، اگراجازه ام بدهد، اگرمرابـه حـال خـودم بگذارداَگَـه بِهلـنُم نیـز       

 میگویندکه معناي آن میشود اگراجازه ام بدهند

اگَه جومم 

دهرِسه ، اَصلُم 

 نَپِهرِسه

به ایـن منظـور کـه    . یعنی اگرپیراهنم پاره شده اما اصالتم را ازدست نداده ام 

 مهمتراز ظاهرآنهاست اصالت افراد

 الف
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اگَه شاخ گاه من 

سر خر بی ، دنیا 

 زیروزِور بی

خدا : اگرشاخی که برسرگاو است ، روي سراالغ بود دنیا زیرورو می شد معادل

 ، خررادید که شاخش نداد

   اگَه نَخَردیم 

نونِ گَنُم ، دیدیم 

 دسِ مردم

یعنی اگرچیزي راخودمـان  . ایم اگرنان گندم نخورده ایم اما دست مردم دیده 

تجربه نکرده ایم ، تجربه کردن آن رانزد مردم دیده ایم یابه عبارتی اگرازلحاظ 

 .مادي چیزي نداشته ایم ولی آنقدرها هم ندیده نیستیم 

اگرسرهمساتَه 

تراشْتن تُنَم سرته 

 خیس کن

تراشـیدن  اگر سرهمسایه ات را تراشیدند توهم سـرت را خـیس کـن وآمـاده     

 سرخودت باش ، یعنی اگرمشکلی براي نزدیکانت پیش آمد، گریبـان تـورانیز  

 می گیرد

اگه پیلَ ري 

زمین دیدي اول 

 بِشمارِش

اگرپولی را روي زمین دیدي اول کاري که میکنی آن رابشمار یعنی هر پـولی  

 به دستت رسید بدون شمردن درجیبت نگذار

اگه مالیی سرقبر 

 خُت بخُون

مال هستی برروي قبر خودت بخـوان ، کنایـه ازبعضـی موعظـه کننـدگان      اگر 

میباشد که به گفته ومواعظ خودشان عمـل نمـی کننـد وفقـط انتظـار عمـل       

 ازدیگران دارند، اگه بلدي خودت انجام بده

امیدوارم خدا 

نونت بِنه ري 

گُرْدي خرگوش 

هر چه بدوئی 

 وش نَرَسی

خرگـوش  ) یا پشـت کمـر  (خدا نانت را به گردن یعنی امیدوارم)نفرینی است (

 !بگذارد تا هرچه بدوي به آن نرسی 

 الف
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 اَو بردم شُلَلَه بگر

نوعی بازي قدیمی که درحین بازي ازاین جمله استفاده می کردند یعنـی آب  

مرا برد سدي ازگل جلویم درست کن، حرف دل کسـیکه دروضـعیت بحرانـی    

 قرارگرفته است نیزمیباشد

آنطرف اوتَی 

 آنطرف اوبال

 آنطرفتر اوتَی تَرَك

 اول بجور جاتَه

 بعداً بنه پاتَه

اول جایت راپیدا کن بعد پایت رابگذار،یعنی برآورد کن جایی که مـی خـواي   

 بروي چقدرمطمئن است

اول تیه دراُومه 

 یادندون؟

اول چشم درصورت نمایان شد یادندان دردهان؟ دربیـان حـق تقـدم ،عنـوان     

 میشود 

 آنجائی اونْجنی

 اي
یا . ایخَرِه  =درفعل مضارع بجاي می قرارمیگیرد مثالً می خورد ، ) بی(بر وزن 

 ...ایکنه و  =می کند 

 پر می کنی ، تپاندن ، به زور پرکردن اي تَپـنی

 می پرم ایپِهـرُم

 بـَت غـَـره
پرنده اي است حالل گوشت ازخانواده مرغابی که تمام پرهـایش سـیاه اسـت    

 فقط درناحیه سر ش مقداري پرسفیددارد

 ب-الف 



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

68 

 

جکشت دیمی(زمینی که فقط بوسیله باران آبیاري می شود  ب( 

چهم  می گویند) رودخانه(خشتک شلوار ، به نوعی ماهی آب شیرین ب 

 بحري

قیمتی والبته ممنوع الشکار،که شکارش جریمه سـنگینی نیـز    است اي پرنده

دارد،ازخانواده پرندگان شکاري مانندعقاب وشاهین میباشدکه خریداران ایـن  

پرنده جهت تربیت وشکارحیوانات دیگر، این پرنده راباقیمت باالیی خریـداري  

 میکنند

 که بیضه اش راکشیده باشند) خرنري(االغ نري  بخْتَه

که واگَرده بخْت 

، پولیده دندونْ 

 ایشْکَنه

کنایـه ازبدشانسـی وبـدبیاري    = شانس که نباشد فالوده نیز دندان می شـکند  

 است

 شانس ، اقبال بخت

 قسم به روح پدرم بخت بوم

هو ودمیهمانی ب 

 بره یکساله ماده برَندیل

  ...یعنی آبستن کردن گاو ، بز ،وآبستن شدن گاو ، عمل لقاح ، برْ دادن  برْ خَرْد

 تیکه اي گل ،کلوخ برْد

 محلی عمیق ازآب رودخانه یا آبگیر برْم

 ب
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 وسط نخل  می گویند) به پیش یاصحف یاهمان برگ (بغل قلب نخل  بردلِ موح

 بندي که دردوسر تورماهیگیري بصورت عمودي نصب می شود برگوشَه

 بست بس

 زمین صاف بسکی

 بستش بسّش

  )باترکه(به شدت کتکش می زد  بسّش وچو

 تورا بسته اند بسنته

 اورا بسته اند بسنشه

 مرا بسته اند بسنمه

 ازبس بسکی

 بسـکون
، پارچه اي چهارگوشه که چیزي یا غذایی درآن مـی گذارنـد و      ) بقچه(بسته 

 کنندگوشه هارا دوبه دو به هم وصل می 

 بستی ؟ بسی

 بستیم بسیم

بسکی جهون بی ، 

 اَولَه هم دراُورد

ازبس زیبا بود آبله هم درآورد کنایه از آدم زشت رویی است که عالوه برزشتی 

 ظاهري ، صورتش هم آبله زده

 ب
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شُوشاردك ب 

 بعـبو
خـارج  بوق ، نوعی بوق که بافشـردن کیسـه السـتیکی آن، صـدااز شـیپورش      

 میشود

 بهتر ، بهز هم می گویند بـعـز

 به شدت کتکش زدم ، کتکاري شدید بـفْـتُمش

 به شدت کتکت زد ، کتکاري شدید بـفْـتت

 به شدت کتکش زد ، کتکاري شدید بـفْـتش

 به شدت کتکش زدي ، کتکاري شدید بـفْـتیش

قْ لُولَهقورباقه ب 

 تابستانه ،بعضی نقاط لگجی می گویندنوعی میوه خودرو  بکُو

کدفاع آخر فوتبال ب 

 بکْروئی

گونه اي ازمرکبات است که شبیه به لیموشیرین ونـارنگی اسـت امـا مـزه اي     

خاص دارد وبسیار براي کلیه ومجـاري ادرار بلحـاظ مـدربودن مفیداسـت امـا      

 متأسفانه روبه انقراض است

 راازچاه بوسیله آن باال میکشند بدرك هم میگویندقرقره اي که سطل آب  كبگْـرَ

 دنبالچه ، آخرین مهره ستون فقرات نزدیک باسن بلَدیم

 ب
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 الغر اندام بلِ بوریک

 بالشت ، بهلشت نیز می گویند بـلشْت

 بلْ بلْ مهزو
و           نیـز میباشـد  ) تَپتَپِکان (خوشحالی زیاد، البته نوعی بازي شبیه قایم باشک 

 حرّشویخه هم به آن می گویند

 حرف قروقاطی ، مثالً می گویند فالنی بلغورمی کند بلْغور

 بلکه ، شاید بلْکَت

لْکَملی هم گفته می شود بهلْکَت وببلکه ، شاید ، ب 

 شاید ، بلْکَت هم می گویند بلْکی

 برگ بلْگ

 ومعافی نیزمی گفتند برگه ، قدیم به کارت پایان خدمت بلْگَه

 بلوط بلیت

ـوـبمتلمبه مکنده نفت ومایعات دیگر ب 

 بمـبـلُو
نانی را روغن وشکر زده،  سپس لوله کرده ومیل می نمودند گاهی هـم چنـد   

 درمیآوردندومیل می کردند) بمبلُو(دانه خرماي هسته کشیده را به شکل لوله

 اهالی مردم ماهشهر مختصرشده بندرصادراتی دربین بنْد

 منتظر بنْدیر

 ب
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نْدیلَهچندین قالب ماهیگیري نصب شده برروي یک طناب بلند ب 

 منطقه شرکتی بـنْـگَـلَه

 بادمجان بنْگُون

وپدر ب 

 پدربزرگت ، پدرپدرت بـَو بـَوت

 پدربزرگش ، پدرپدرش بـَو بـَوش

 پدربزرگم ، پدرپدرم بـَو بـَوم

وپدرتان تُون ب 

 زمین کشاورزي که تیربندي شده است بـَو س

 پدرش بو ش

 پدرشان بو شُون

 ایرَي کُشتَه خَو وب

 نَه خَواما کُم گُس ،

نیرَي 

کسیکه پدرش راکشته اند ممکن است بخوابد امـا کسـیکه شـکمش گرسـنه     

دیـن  ) آدمِ گُسـنَه (است نمی خوابد ، بیان فشار گرسنگی ، معادل کُمِ گُسـنَه  

 کسیکه گرسنه است دین وایمان ندارد= وایمون نداره 

 بالن ، قدیمترها به هواپیما هم می گفتند بو لون

 پدرانمان ،بویلمون نیز می گویند بو و لمون

 ب



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

73 

 

 بادبزن بوبیزَن

 پدرت بوت

 باران بورون

 باباد ، هواي طوفانیبارش باران همراه  بورون هف ریز

 باروت بوروت

 مرغ جوان بوري

 نیز معنا می دهد) راهی باریک (گرسنگی تاحدضعف ، باریکه  بوریکَه

 بوش دمش دا

پدرکسـی را  ) پدرِ مرده اش را جلوي چشمش آوردن(کسی را اذیت کردن ،  

می گویند کـه  ، عرصه را برکسی تنگ کردن ، من بوش گَشت نیز ! درآوردن 

 همین معنی را می دهد

 پدرم بوم

 پدرمان بومون

 پدرم نمی گذارد ، پدرم اجازه نمی دهد ، بوم نَیلُم نیزتلفظ می شود بوم نیلُم

 پدرها ، پدران بوول

 سهم ، قسمت بهر

 ب
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 بهرَه مون نَبرِه

نشود، و قتی شخصی مثالً این اصطالح به معنی این است که سهمیه ما قطع 

براي کسی سوغاتی می آورد یاازروستا شیر وماسـتی مـی آورد ایـن اصـطالح     

بکار می رود ولی برداشت اصلی ازاین مضمون یعنی همچنان لطف ونظري که 

 به ما داري ادامه داشته باشد

 سهم من ، قسمت من بهرُم

 سهم تو ، قسمت تو بهرِت

 تقسیم می کرد ایکهبهر

 تقسیم کردن بهرکردن

 مخفف به ازاین ، بهتراز بهز

 تو نَبوبهزِ
بهتراز تونباشد ، موقعی که درحضور فرد متشخصی بخواهند از شخص دیگري 

 تعریف کنند ازاین اصطالح استفاده می شود ، نَبهزِ تو هم می گویند

 بلکه ، شاید ، بلْکت نیز می گویند بـهـلی

 بهمن

گونه اي علف خودرو است که درفصل بهارمی روید ووقتی باد می وزد مـوجی  

سبز شبیه به موج دریا درست مـی شـود کـه واقعـاً دیـدنی اسـت ولـی پـس         

 ازخشک شدن اگر به لباس بچسبد ، به سادگی جدا نمی شود

ــیبا ، همراه ب 

 ب
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 بی اَفْتُو ایجنگه

وجذابیت کسـی اسـت کـه عمـدتاً مـراد       با آفتاب می جنگد ، کنایه اززیبایی

اَفْتَوه ایگه در نَیو کـه مـو دراومیمـه    : دخترخانم ها میباشد، یا مثالًمی گویند 

 )به آفتاب میگوید توطلوع نکن که من بیرون آمده ام(

 باچه وسیله اي بی چه

 باچه کسی بی کی

 با همدیگر ، به اتفاق هم بی هم

بی هربند 

پیسنیدي نیوبِه 

 بِرِي منِ چه

باهربند پوسیده اي که نمی توان درون چاه رفت ، یعنی بـه هـرکس ونـاکس        

 )عدم اعتماد به همه( نمی توان اعتماد واطمینان کرد 

 بی یک پیر وبین

به پاي هم پیر شوید ، دعایی است که دراوایل ازدواج به عروس وداماد بعنوان 

درکنـار هـم   ) تا اینکه هردو پیر شـوید (، یعنی سالهاي سال  تبریک میگویند

 باخوبی وخوشی زندگی کنید

 بهبهان بیبـهون

 عروس بیگ

 مشعلهاي بزرگ پاالیشگاه را می گویند بیلَر

 )پیراهن وشلوار به هم چسبیده اند( لباس کار یک تیکه  بیلَرسوت

نَتیمقابلت ، روبرویت ب 

 ب
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 روبرو ، مقابل بینَه

 بینک بینال
همان بینک وبین اهللا است یعنی بین خودت وخدایت ، این کلمه اززبان عربی 

 وارد گویش ما شده است معناي خداوکیلی هم می دهد

 پیازداغ ببریز

 بتُلَک

حشره کوچک ، قدیم با زدن ضربه اي به بازوي شخصی براي لحظـاتی رگـی   

البته کمی هم دردنـاك بـود ومـی گفتنـد بتلـک دسـتش       متورم می شد که 

 دراومد

 بتُلْ
اندازه مثالً یـک مگـس اسـت بتـل      حشره ، مشخصاً به حشرات ریزي  که به

 گویندمی

 تُل هم وب    

 ده روش ایگبِچ

 سرخُ سفیدم

هم به بچه اش می گوید عزیز سرخ وسفیدم ، یعنی مادر، ) بتُل(سوسک سیاه 

 را زیباتر ازسایر بچه ها می داند فرزند خودش

 بتت بِگرِه
نفرینـی  (گلویت بگیرد ، آب یا لقمه اي که می خـوري درگلویـت گیـر کنـد     

 )است

 بتت نَگرِه

گلویت رانگیرد ، کنایه از عدم دسترسی به مورد مشخصه اي است که مطـرح  

اصـطالح اسـتفاده   شده ، دربرابر خواسته دورازشأن کسی یا خانواده اي ازایـن  

اظهارمی دارد کـه بـه زودي قصـد دارد بـه     ... میکنند مثالً آدم بیسواد وبیکارو

برود لـذا بـه   ... خواستگاري فالن دختر که ازخانواده اي اشرافی وتحصیلکرده و

 اومی گویند بتت نَگره یعنی چه انتظار بیهوده اي داري

 ب
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تی شودگلو ، این کلمه  خیلی کم استفاده م ب 

 کلمه اي ترکیبی که اشاره به زلف وموي طرف مقابل دارد بچ زلف

 بخواه ، طلب کن بخُو

 به خیالت بخالت

 جدا بر

 واکس زنی هم اطالق می شود برُس ، ازابزار شستشوي فرش وبه فرچه برَوش

رُوفجاروکن ب 

 برنده شد کلمه اي خبري به معناي من باختم ، اومرابرُد ، برْدم

 ابرو برْگ

 چشمک زدن برْگَـک

 ابروانم ، ابروهایم برْگَلُم

 ابروانت ، ابروهایت برْگَلت

 ابروانش ، ابروهایش برْگَلش

 ابروي خمیده ات ، البته درشعرها ازاین واژه استفاده می کنند برْگ خَلت

 ابرو برْم

 ب
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 هم می گویندباال انداختن ابرو ، برگَک  برْمک

 ابروان ، ابروها برْملْ

 انداختند جدایمان کردند ،بین ما فاصله برْمون زهن

 برّا
وبا دور زدن روي خرمن آن را خرد .خرمن کوبی که به چارپایان بسته می شد

  .میکرد

 بلبرینگ برِ نگبر

 النه مرغ وخروس به شکل مخروط براده

 براگه
روي تورماهیگیري کـه شـبها هنگـام صـید بـراي       بری است زنچراغ چشمک 

 می گردد برق آن تغذیه ،می شود وبوسیله باطري تشخیص محدوده تور نصب

 مصغر ابراهیم ، نام شخص براهیم

رتقطعه ، قسمت ب 

 جداشد بـرخَـرد

 برد ، همراه خود برد بردك

 دیواره لنج بـرد لنج

 برده اند بردنه

 ب
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 برده ایم بردیمه

 برده اید بردینه

 بریدن
قطع کردن ، تعیین شیربهاومهریه ، قطـع  (درچندمورد این لغت استفاده دارد 

 )سهم یاحقوق کسی ، جداکردن قسمتی ازپارچه 

 بزغاله ماده دوسال به باال بز

 بزشیرده بز نَژْدي

 مارمولک صحرایی ، گونه اي آفتاب پرست بزلیسک

شس وخطا  بش هم می گویند رفتن ، به هدف اصابت نکردن ، ف وب. 

 بطري بطْـلی

 ناراحت ، دمق ، کسل و به تخم مرغ فاسد وخراب نیز گفته می شود بقْ

قْلَههوچی گري ، دبه درآوردن ب 

کْرَهقرقره ، ازکلمه غرغروك نیز استفاده می شود ب 

 فرارکننام بازي است وبه معنی  بـگُروس

ـگُمبگویم؟ ب 

 بلندگو ، میکروفن بلَنْگُو

 ب
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 صداي افتادن جسمی درآب بلُقْ

 می شود صداي حبابی که دراثر عبور هوا درآب ایجاد بلُق بلُق

 بلْ
ـبلَه یعنی مدام درحال  رد یعنی ازجا پرید ، یـلْ کازجاپریدن ، ازجا جهیدن ، ب

 پریدن

 خیط قالب ماهیگیري یاتوروصل می کنند، بلْد هم می گویند سنگینی که به بـلْت

لْکُمب 
الف ، معموالً کسی که چیزي بارش نیست ولی می خواهد وانمـود کنـد کـه    

 خیلی توانایی دارد ، بلْکُمی نیز عملی کردنِ شرح ذکرشده میباشد

 بلولَک

) رونۀ خیش(ازاصطالحات کشاورزي ، ازجنس چوب میباشد که دوعدد چوب 

جهت ادرارکردن نـوزاد  ) گهواره چوبی(را نگه می دارد، به لوله اي که درتخته 

 می گویند قرارداده می شود نیز بلولک

 بلوز بلیز

 بوته بـنَه

 بوته ها بنَـیل

 تبار، ریشه خانوادگی بـنْـچه

 بنْـکُو
یـاتیره خاصـی اسـت    طایفه ، جد ، بنکول نیز گفته می شود یعنـی ازطایفـه   

 همچنین به گروه کشاورزانی که دریک دسته وگروه هستند اطالق میشود

 اذان ، به معنی صدا زدن نیز استفاده می شود بنْگ

 ب
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 صدایش بکن بنْگش کُن

 رسوبات ته آب بن درد

 بن سکُـلی

قـبض  انگشت ها را درحالتی رو به جلـو وجمـع شـده ، من   (ضربه اي با دست 

می زننـد ، اغلـب بـر روي     وبا انگشت وسط به پهلوهاي طرف مقابل) کنندمی

دوستان بعنوان شوخی وغافلگیرانه این عمل انجام می شود زیرا در دعواهـاي  

سـخت اسـت یعنـی خیلـی      جدي ، رساندن دست به پهلوها ي طرف مقابـل 

شود ولی بلحاظ دردناك بودن بسیار شوخی بیجا وبدي اسـت ،  سریع دفع  می

 عضی نقاط به پشت گردنی هم میگویندب

ـوهب 
      کـه هنوزخطرراتشــخیص  (کلمـه اي کـه جهــت اعـالم خطربـه بچــه کوچولـو     

 گفته میشود) نمی دهد 

 بوي سوختن مو ترزِ میبو

 بوي زِفر ، بوي بد، بوي ماندگی بوسک

وچمی گذاشتند کائوچو، چوب پنبه اي که برروي درب بطري ب 

 که موي سروصورت وپوستشان تقریباً طالیی است اشخاصی بور

 بوره ایده
اگر بخواهند شخصی را مسخره کنند به داشتن صداي کلفـت  (صداي گوساله 

 )ازاین اصطالح استفاده می شود مثالً می گویند مثل گاه بوره ایدا

هی ورب 
       حصیر ، بوریا ، معموالً درساخت وسازهاي قدیم باالي تیر هـاي چـوبی بوریـا    

 می گذاشتند

 ب
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 کلمه اي که زنان درمواجهه باموردي غیرمنتظره ادا میکنند بوش دا

 بوطاهري

ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد که بعد ازهندیجان جنوبی درمسـیردیلم  

اسـت ودرجوارپاسـگاه چنـد خـانوارنیز سـاکن       است البته پاسـگاه آن معـروف  

 میباشند

 شکوفه پیاز سبز بوك

 آن تیز است) جلو وعقب(نوعی لنج که سینه وتفر بوم

 می کنی؟ بهانه ات چیست ؟، براي چه چیز بهانه گیري بونَت چِنه

 بهانه ، بو نَی نیز می گویند بونَه

 چراغ دریایی بویه

ويوا « یعنی اي واي ،معادل تلفظبروزن موي  ب درتهران» ا!!! 

 چادرصحرایی بهون

ـهبغض ب 

هرْدک هبغض کرده ب 

 برید بهرِس

 حرف تعجب ، وویی نیز تلفظ می شود بـیی

 برشته اش کن بِبِرْشَنش

 ب
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 برشته شود بِبِرْشه

 الک کن بِبیز

 اَلَکش کن بِبیزِش

 اندازه بگیر بِپین

 پیمانه اش کن ، اندازه اش رابگیر بِـپـیـنش

 بپاش ، بیشتر به عمل بذرپاشیدن اطالق میشود بِپِشْکَن

 بِپرَد ، پرواز کند بِپِهرِه

 بپوشانش ، پنهانش کن بِپوشَنش

 بترکی بِـپوکــی

قایم شو بِتَپ 

 بِتکْـنش

بکار مـی  ... وفرش و تکانش بده ، البته درمورد چیزهاي پارچه اي نظیر لباس

رود و هم معنا با فرو کن نیز میباشد که چیزهایی ازقبیل فلز ،چوب یـا مـیخ   

 را می گویند من زمین بِتکْنش یعنی درزمین فروکن... طویله و

 بِتکْن

تکان بده ، به عمل خارج کردن گردوخاك درون جنس هاي پارچه اي ماننـد  

ردن چیزهـایی ازقبیـل فلـز، چـوب     فرش وپتووغیره گفته می شود ونیز فروکـ 

 درزمین یاجایی دیگرمعنامیدهد...و

 ب
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شـلْقَنهش کن بِـتل 

 بِتلْـنش
ماساژ دادن و عملی شبیه به فیزیـوتراپی بوسـیله دسـت ، مشـتمال آرام هـم      

 میشودمعناکرد

 بپر بِـتـنْگ

 شودبگذار تا ، بتا هم تلفظ می : مختصر شده بِهلْ تا یعنی   بِتا

 بجنبانش ، تکانش بده بِجمنش

 بجوي ،پیداکن ، جستجوکن بِجور

 پیداکنید بِجورین

 بجنب ، تکان بخور ، حرکت کن بِجهم

 تکانش بده ، بجنبانش ، تکان شدیدش بده بِجِلْجنش

 امربه جوشاندن ، بجوشان بِجوشَنش

بز بِجیلَه 

 تعدادي ازخردساالن وکودکان بِچه بیچ

 بچه کوچک بِچی ساوا

 ب
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بِچی شاه گدا ، 

 گفتن ادب

یعنـی ادب وتربیـت   )تربیت شوند (شاهزاده وگدا هردوباید تربیت داشته باشند

به قشر خاصی ازمردم جامعه مربوط نمی شود لذا همـه انسـانها مـی بایسـت     

 تربیت خانوادگی داشته باشند

 منتظره وهجومی به جاییکلمه امري به معنی ورود غیر  بِـچـلن

 بچه ها بِچیل

 بِچیرنش

اطالق می شود بنحوي که هیچ ) فشردن همراه باپیچاندن پارچه (به چالندن 

آبی درآن نماند درمواردي نیز براي استفاده حداکثري ازچیزي نیز ازاین کلمه 

 استفاده می شود یعنی ته آن رادربیاورکه دیگرچیزي جاي آن نماند

 شبِخَوش هم می گویند ننخَوبخوابانش ، ب 

 بخواب ، بخَوس هم می گویند بِخَوس

 بخور بِخَه

هبخواهد ، طلب کند بِخ 

 الک کرد بِخْت

 بهتر بِخْتَر

بهتره بِخْتَرِه 

 الکش کرد بِخْتش

 ب
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 الک کرده بِخْـته

 الک کردي؟ بِخْتی

 الکش کردي؟ بِخْتیش

شنبِخیس 
تا خیس بخورد ، بعضـی ازمـواد غـذایی مثـل حبوبـات را مـی بایسـت        بگذار 

 درظرفی که لبریز ازآب است ، ریخت تا خیس بخورد

 پاره اش کن بِدرِش

 دربیاور، درار هم می گویند بِدرار

 نوعی خرما ، خارك خوشمزه اي هم  دارد، برویم هم معنی  می دهد یمبِرَ

 ابراهیمنام شخص ، مصغر  یموبِرَ

 بِرَم بِگُم چند منه
درمـواقعی کـه فـردي خیلـی محترمانـه بخواهـد       ( بروم بگویم چند من است

 )ازفرمانی که به اوداده اند سرباز زند استفاده می شود 

 می گویند برِه ، به بره زیر یکسال اعم ازنر وماده بِرَه بِرَه

ر هم می گویند بِرَه اوتَیبرو آنطرف ، برَه اوو 

بِرَه جایی که 

بِخوننت ، نه چو 

 وردارِن بِروننت

      . جایی برو که دعوتت کرده باشند نه جایی که به زور بیرونت کنند 

 ناخوانده بر یارشوي ، خار شوي: معادل 

 ب
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 بره کوچک کم رشد بِرَه کُمبو

 بره ها بِرَیلْ

شـنخرابش کن بِرُ م 

 خیرگی چشم بِرُبِرْ

 رانندگی کنید بِرُونین

 خراب بشود ، آوارگردد بِرُهمه

 یعنی درحال درخشش است ، به شعله روشن آتش نیز اطالق می شود بِرِشهبِرِ

 کباب شدم ، سوختم ، کنایه از داغ عزیزي رادیدن بِرِشْتُم

 روشن ، آتش برافروختن بِرْ

 بِرْز
می وزد وگـرم وسـوزنده اسـت    سوزان ، به بادهایی که درظهرتابستان ازشمال 

 بادبرز می گویند

 نوعی خرما ، خارك خوشمزه اي هم دارد بِرْهی

 پرنده اي ازخانواده مرغابی ، که بلحاظ جثه ، کمی کوچکترازمرغابی است بِر بِش

 برادرشوهر بِرار میرَه

 رانندگی کنم بِرو نُم

 ب
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 رانندگی کن بِرون

 رانندگی کنی بِرو ُنی

 بِري وانگَردي هم می گویند) بمیري(نفرینی است یعنی بروي وبرنگردي  نَواگَرْدي بِري

 بریزه ، بریزد بِریسه

 بِزَه قَدش

این اصطالح چند معنا دارد معنی لغوي آن یعنـی بـزن بِهِـش ، موقـع سـالم      

  کردن نیزکاربرد دارد ، موقع پیمان ، عهد یـاقول نیـزازاین اصـطالح اسـتفاده     

هنگام انجام معامله اعم ازخرید یافروش این اصطالح استفاده دارد ،  می شود،

که تاحدودي گوینده این اصطالح ، تشویق ودلگرمی رابافشردن دستان طرف 

 مقابلش ، ایجاد می کند

 سنجاقک بِزْ بِزان

 بِسرِش
سرازیرند گفته .... ه هایی که پاکش کن ، بیشتر در مورد تمیز کردن بینی بچ

 شودمی

 بگیر، بِستان بِسون

 فرستادن ، روانه کردن بِسی

 فرستادم ، روانه اش کردم بِسیش کردم

 بِشُخْن
هم بزن ، عمل شیرین کردن چاي یا مایعات دیگربوسـیله قاشـق ، بهـم زدن    

 چیزي یا موضوعی رانیز می گویند وخراب کردن روابط افراد هم معنامیدهد

 ب
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 بِشُخْنش
شیرین کردن چاي یا مایعات دیگربوسیله قاشـق ، خـرابش    همش بزن ، عمل

 بکن

 بشوي بِشُور

 بنشین بِشی

 بشنو بِشْنُف

 بشنود بِشْـنُـفه

 وخارج کردن آب از پارچه یالباس اطالق می شود) چالندن(به عمل فشردن بِشپارِش

 بنشین وبخور بِشی بِخَه

 ببلع ، فروبده بِقلیسکَن

بِک  کهم تلفظ می شودبکُن ، ب 

 سرفه کن بِکُفْن

 بکوب بِکُو

 بکوبش بِکُووِش

 بکار ، کشت کن بِکال

زمین قابل کشت بِکالُم 

 ب
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 بگیر بِگر

 مرا بگیرند بِگرِنُم

 چراغ را روشن کنم ، آتش را روشن کنم بِگرْ نُم

  )آتش یاچراغ (روشنش کن  بِگرْ نش

 بِگرنَگر
خوب گاهی بـد ، معمـوالً درمعـامالت وشـغل هـاي بـازاري       بگیر نگیر، گاهی 

 کاربرد دارد

 گریه کند بِگیرْوِه

 گریه کنید بِگیروین

 آشنا به نظر آمدن بِلَ آشنا

 به نظرم آشنا می آیی ، مضمون انگارقبالً تورادیده ام را می رساند بِلَ آشناایزَنی

 قایقی است باریک ودراز بِلَم اَشَوري

 مـشْـوهبِلَم 
قایقی است کوچک که درون لنج قراردارد واگر اتفاقی افتاد یاوسیله اي ازلـنج  

 درون آب پرت شد توسط این قایق آن را میآورند

 )دنبالش کن(بخور، بپیچ ، فراري اش بده  بِلُفْن

 )دنبالش کن(بخورش، بپیچش ، فراري اش بده  بِلُفْنش

 ب
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 اجازه بده بگویم ، بِهل بِگُم هم می گویندبگذاربگویم ،  بِلْ بِگُم

 می گویند بگذاربگوید ، اجازه بده بگوید ، بِهل بِگه هم بِلْ بِگه

 تعجب برانگیز ، عجیب ، بِالجوي نیز می گویند بِالجبی

مآب نبات بِلیس 

بِلیک سوسو زدن ، درخشیدن ازدور مانند چراغ اتومبیل بِلیک 

 مک بزن بِمقْن

شـقْنک زدن جوریکه ته آن درآید بِمم 

 بِمیز
ادرارکن ، مادرانی که بچه کوچک دارند شبها قبل ازخواب ایـن توصـیه رابـه    

 می کردند کودکانشان

بِنَک 
، آبـادانی هـا وعربهـا    ) مثـل بـادام  (دانه روغنی که ازمغزآن استفاده می شـود 

 باسورك می گویند

 بِـنَـه
طناب که براي حمل گندم و جو درو شـده از مزرعـه بـه    ابزاري بافته شده از 

 .استفاده می شد) جخون زار(خرمنزار

 بگذارم بِنُم

 بگذارش، بذارش ، بذار بِـنـش

 بگذارند ، قراردهند بِننْ

 ب
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 بگذار، بذار بِـنـه

 بِنه وردار
معلـولیتی  بگذاروبلندکن ، به معناي تیمارکردن وانجام کارشخصـی کـه مـثالً    

 دارد یاپیر وازکارافتاده است

 مخالف ، کج ، این کلمه اززبان انگلیسی وارد گویش ماشده است بِنْد

 ، به شروع گریه کودك نیز اطالق می شودآغاز کرد ، شروع کرد کردبِنا

       بِنیش من 

ه ایرَير اَفْتَو 

درمـورد خـط زشـت    اگردرمقابل آفتاب قرارش دهی  ، راه می رود ، بـه طنـز   

 می شود ، بدخط بودن وناخوانا گفته

 مرابگذاري ، مراقراربدهی بِنیم

 تورا بگذاریم ، تورا قراردهیم بِنیمت

 مرابگذارید ، مراقراربدهید بِنینُم

 اورابگذارید ، اورا قراربدهید بِنینش

 جدا بکن بِور کَن

 برو باال بِورچر

 بدهبگذارم ، اجازه  بِهـلُم

شـلبگذارش ، اجازه اش بده ، به حال خودش رهایش کن بِه 

ش تا بِرَيلبگذار تابرود بِه 

 ب
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 بگذارید تابروند بِهلشون تا بِرَنْ

 به ما اجازه بده ، مارابه حال خودمان بگذار بِهـلمون

 بگذار تا بروم بِهل تا بِرَم

 بگذار تا آتش شعله ور شودبگذار تا روشن شود ،  بِهل تابِگرِه

      ل تامرگبِه   

 خر و جو بو 

بگذار تا االغ ازجو خوردن زیاد بمیرد ، درمواردي که نصایح اشـخاص درمـورد   

کسیکه فعل بدي را انجام می دهد به نتیجه نمی رسد وآن شخص همچنـان  

تـا   آن کاررا انجام می دهد ازاین ضرب المثل استفاده می کنند یعنـی بگـذار  

 بوسیله همان کار متنبه یا ازبین برود

 بگذارید تا بروم بِهلین تا بِرَم

 بِه اَبولْفَرز

ــه حضــرت ابوالفضــل  قــدیمترها کــه خوانــدن ونوشــتن را  ) علیــه الســالم(ب

نمیدانستند آن چیزي که می شنیدند تلفظ می کردند بنده خودم شاهد نیت 

) نمـاز فریضـه  (بجـاي صـلی فرضـاً    کردن نماز چندپیرزن وپیرمرد بوده ام که 

 ...می گفتند صلی فرزند   بجاي می آورم

 به دل خوش ، به شادي ، دراصل دعایی است بِه دلْـخَشی

 بگذار بِهلْ

وبیا بِـی 

وبِیر هم می گویند ایتَیاي و وبیا اینطرف ، بِی 

 ب
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 بِیو بِسم ِ اهللا
کسی وارد شود بااین اصطالح تعـارف بـه   بفرما میل کن ، موقع صرف غذا اگر 

 نشستن برسر سفره اش می کنند

 یس وبِیهم می گویند ك ل كیبیا نگاه کن، بیو س 

 بشو ، ووب هم می گویند بِیوب

 بگیر ، بیابگیر بِیه

یبیایی ، کلمه تأکیدي براي آمدن یعنی حتماً بیا بِی 

 براي آمدن یعنی حتماً بیائیدبیائید ، کلمه تأکیدي  بِیین

رِش چرخش کن ، مثل گوشت یاچیزهاي که درچرخ گوشت ، چرخ می شوند بِی 

 با

کسانیکه آرایشگروبعضاً ختنـه کـردن   (حرف پیشوندي که قبل از اسم دالکان

مانند بـا طالـب،   .بکار می رفت و نشانه احترام به آنان بود  )نیزانجام می دادند

 ...بابراهیم و

 بـرَ هبا

لنگررا بابره می گویند البته این کلمه باکش وقوس هاي زیـادي مواجـه بـوده    

ناب متصـل بـه لنگراسـت وگروهـی     زیرا گروهی اظهار می داشتند که بابره ط

چنــدتن مـی گفتنــد خــود لنگــر میباشــد ولـی بــا تمــاس تلفنــی کــه با  دیگر

 نداختداشتم جاي هرگونه تردیـد را برطـرف سـ   ازناخداهاي محترم هندیجان 

 که در حروف الف آورده شده است نمودندوبند لنگر را اُمار معرفی 

 پیچید، البته قسمتی از مردم براي بیان پیچدن ازاین کلمه استفاده می کنند خَـردبا

 ب



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

95 

 

 با ما است ، باما کاردارد ، منظورش ما هستیم ، با ایمانه هم می گویند مانهبا

 باماکارداري؟ ، منظورت ماهستیم؟ ، باایمانی هم می گویندباماهستی ؟،   مانیبا

 باهم ، باهمدیگر یکبا

ییبابلَو 

در فرهنگ عامیانه مردم براین باورند که در رودخانه ، حیوانی زندگی میکنـد  

که از همۀ جهات شبیه به انسان است یعنی داراي سـر و دو دسـت و دوپـا و    

که بچه هایی نیز بـراي آنهـا ذکـر     همچنین زندگی خانوادگی همسر و شوهر

بنده یـا  (شده است به این حیوان در گویش ما  بابلَویی و به عربی عبد الماي 

 می گویند، بابلَووي نیز می گویند  )نوکر آب

 باتوهستم ، همراه توهستم باتُم

 باتوهست ، منظورش توئی ، باتوکاردارد باتُنِ

همراه تو ، باتو بات 

 شماهمراه  باتون

باتونَخَشُم بی 

 تونیگرُم جا

کنایه از دودوست یاخواهروبرادري که تا پهلوي هم هستند درحـال درگیـري   

 ودعوایند ووقتی که دور ازهم شدند ، دلتنگ هم می شوند

 باتیمان
شرکت پیمانکاري در قدیم، که به نام مدیر آن که شخصی بنام باتیمان قلـیچ  

 می شد بوده نام برده

 باخودتان هستم ، باشما هستم ، منظورم شمائید باخُوتونُم

 ب
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 رقصید باخْت

منان باگت ، نان شیرمال رانیز می گویند باخْس 

 رقصیدن باختَن

 باد
دردهایی سرگردان که معموالً دردوران کهنسالی درناحیه زانو، کمـر ومفاصـل   

 ایجادمی شود

بادهکاسه اي که درآن تلیت درست می کنند ی 

 بادهوا ایکَپــنه
بـادهوا  «) به کسی که مدتها بیکاراست ودرآمدي ندارد( بادهواقورت می دهد 

 هم می گویند» قیت ایده

 بِرْزباد
بادگرم وسوزناك ، این بادازشمال می وزد وظهر خیلی خشک، گرم وسـوزنده  

 است

 زنی که درد زایمان بگیرد میگویند بادگرتشه بادگرتـشـه

 ایدمبارِت 
ازاین محله بیرونت می کنم ، اصطالحی تهدیدي است که درمشاجرات مابین 

 دوهم محله اي ازآن استفاده میشود

 بارید بارِس

 بارش رفت ، یعنی بچه اش سقط شد بارِش ره

لـِـق تبارفن ، ق 

 ب
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 خانه ات نزدیک بازار است ، نزدیک بازار زندگی می کنی بازار دمِ پو زِته

 بازیار

نوعی کارگر کشاورزي است که ازهنگام کاشت تا برداشت براي صاحب اصـلی  

زراعت کارمیکند ومعموالً درپایان سال زراعی ، مـزد خودراطبـق قـرارداد، بـه     

 گندم دریافت می کند

 باسکت
سبد ، واحدشمارش وفروش صـیدماهی ومیگـو دربـین صـیادان ، لـنج داران      

 نیز اززبان انگلیسی واردگویش ماشده است وقایق داران میباشد این کلمه

 نام پرنده است شکاري که معموالً مرغهاي خانگی را شکارمیکند باشَه

 بااوهستم ، همراه اوهستم باشُم

همراه او ، با او باش 

 همراه آنها باشون

 !!!معموالً به باغچه اي که چند بوته گل ویک درخت دارد باغ میگویند باغ

 بلَندوباغَل 
ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد که ازسمت هندیجان جنوبی روبـه قبلـه   

 ودرمسیر مرقد آقَی میررحمان واقع شده است) غرب(

مجموعه خوشه هاي دروشده که دردست کشاورز بصورت یک دسته درمیآید بافَه 

 باقال باقْــلَه

 باقالي پوست نگرفته باقْلَی سهه

 ب
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 لپه باقال تُرْنیدهباقله 

 بال
لبه ، کناره ، مثالً بال قالی یعنی لبـه یـا کنـاره قـالی، حاشـیه چیـزي مثـل        

 ..چادرزنان ، فرش و

تو پشت بام بالَی 

 بالِ مینا

معموالً براي نگهداري ) سرپوش و روسري زنان وپیرزنان در قدیم (گوشه مینا 

نیازواقع می شد، براي دسترسی سریعتر، کلید یا چیز کوچکی که بیشتر مورد 

درگوشه روسري خود گذاشته وگـره مـی زدنـد البتـه  مـردان یـا بـین شـال         

  .کردندنگهداري می) ف الم شرح داده شده درحرو(کمرشان یا لیفَه شلوارشان 

 بال درآورده
وباخودبرتربینی کارش راانجام  به فرد متکبري که بدون رعایت حقوق دیگران

 دهدمی

 پروازکرد کــردبال 

 باال زورت ، کسی که ازلحاظ توان ازدیگري سرتر باشد باال چاقت

 باالدست ، کسی که قدرت بیشتري دارد باال زور

 می ساختندنیزباال خونه میگفتند پشت بام، به تک اتاقی که باالي ساختمان باالخونه

 ؟با من است ؟ منظورش من هستم ؟ ، بامن کاردارد  بامنه

همراه من ، بامن بام 

 همراه ما بامون

 ب
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 با من هستی؟ ، همراهم هستی؟ بامی

 با اوست ، منظورش اوست ، بااوکاردارد باو نه

 پرنده ، باینده هم می گویند باهنْده

) بایِنده(باهنده 

          اصیل من 

دوم که اُفتا 

 پروبال نیزَنه

وقتی درتورصیاد گیر می افتند ) شبیه عقاب وشاهین پرندگانی (پرنده اصیل 

پروبال زیادي نمی زنند کنایه از شخصی اصیل ومتشـخص میباشـد کـه اگـر     

مبتال به گرفتاري یا سختی شد همه جا داد وبیداد نمی کندو به قول معـروف  

 شلوغش نمی کند وامیدش فقط به خدا ست

مبادام بای 

 معادل لغت بلیک بلیکدرخشندگی دارد ،   برق ایزَنه

 بز سیاه با صورت سفید بز  چال

 بز سیاه با گوش خال خال سفید بز اَوزه

 بز خاکستري رنگ بز تال

 به بزي که شاخ ندارد گفته می شود بز حل

 بز قهوه اي روشن بز شکَـري

 بزحنایی رنگ ، بز عطرَه هم می گویند عدانیبز

 سفید باشدیا برعکس بز سیاه رنگی که کمرش کمريبز

 ب
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 یبز گَرْ هم    

 گلَیه گَرْ ایکُنه

بزمریض  همه گله رامریض می کند کنایـه از وجـود شـخص ناسـالم وفاسـد      

 خصوصاً دربین جوانان است که احتمال دارد دیگرجوانان راآلوده وفاسدکند

 نارِكبز
         نیـز بـز نـارِك   قهـوه اي و پهـن    بز سیاه با گوش کرَمی وبه بزسیاه بـا گـوش  

 می گویند

 بز بدون شاخ هلبز

بزکه اجلش 

بگرده ، نون 

 چیپونَ ایخَره

رامیخوردکنایـه ازاینکـه پـاازگلیم     کـه اجلـش فرارسـدنانهاي چوپـان گلـه      بز

 .خودفروگذاشتن باعث ایجادمشکل برایت میشود 

 »روستاي خودم«ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد بزي

 قسمی است که با اشاره به نان یاغذا ادا میشود ذات خدابه اي 

 بود بی

هیتبی چشم ورو بی اَو 

 ،وب وایگه ب وبی ب

 وم ایگه بدار وب

وب 

بی پدر می گوید پدر پدر، پدر دارهم می گوید پدر پدر، کنایه ازاینکـه همـه   

 غم وغصه دارند وکسی بدون درد وجود ندارد

 الت وولگرد بی پا

 ب
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 بی صفَت
بی ارزش ، بی جنَم ، نوعی توهین وفحش است به کسی که ارزش ندارد ، یـا  

 غیرت فامیل ونزدیکان خودراندارد وکالً به فامیل واطرافیان کم توجه است

بی مزه بی طُـوم 

 بی قضا بِال
اهللا دعاي خیري است که معموالً هنگام بدرقه مسافر می گویند یعنـی انشـاء   

 به صحت وسالمت وبدون بال وگرفتاري به مسافرت بروي وبرگردي

 بدون نگرانی ودلهره ، بدون اضطراب ودلشوره بی منْمنَه

 بی وِره
بی اندازه ، ازحدگذشتن خارج از حدمجاز ، بـه انسـان ژولیـده والابـالی وبـی      

 تکلف نیز میگویند

 بی همه چی
سنگینی دارد یعنـی طـرف مقابـل را     نوعی فحش محترمانه است ولی معناي

 فاقد هر گونه شئونات انسانی وشخصیتی تلقی می کند

 بیپِرْمه

نوعی شیرینی نعنایی که بصورت قرص در بسته بندي هایی خاص درمغازه ها 

البته اآلن هم موجـود اسـت کـه بصـورت رنگارنـگ وبزرگتـر       (فروخته میشد 

ومغـازه هـاي دیلـم وگنـاوه      دربسته بندي هاي جدید، بیشتر درته لنجی هـا 

موجود است و طعم ومزه آن باعث خنکی فضاي دهان می شود درضمن ایـن  

 )کلمه مارك نوعی شیرینی قدیمی نیز می باشد

 بود بید

 بودند بیدن

 ناچار ، مجبور ، راه میانبري که جهت زودتر رسیدن به مقصد می روند بی ره

 ب
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 راهی برایش نگذاشتمجبورش کرد ،  بی رهش کرد

بیـس 

چوب زیرین ومحکم لنج ، اولین چوبی که براي ساخت لنج بکاربرده می شود 

این چوب بسیار محکم ، یکپارچه وباتوجه به طول لنج، دراز می باشد ولی این 

سـینه ،  (درازي باید به گونه اي باشد که بتوان لنج را به سه قسمت مسـاوي  

 .ودراصل این چوب حکم شاسی لنج راداردتقسیم نمود ) میان وتفر

بیعوریه بی پوس 

 خَرده

بیعاري را باپوست خورده است ، درنهایت تنبلی وبیعاري ادا می شود ، حیایـه  

بی شرمی وبی حیایی کسـی   بی پوس خَرده نیز می گویند که کنایه ازنهایت

 است

 تیرآهن بیم

 )تصمیم شخصی وتکی یک(بیا نگذار، بیا مانع شو بیونَهله

 )یک تصمیم دستجمعی(بیا نگذاریم ، بیا مانع شویم  بیونَهلیم

 )یک تصمیم دستجمعی(بیائید نگذاریم ، بیائید مانع شویم  بیویین نَهلیم

 )یک تصمیم دستجمعی(بیائید نگذارید ، بیائید مانع شوید بیویین نَهلین

 وصله پینه کردن پت پرو

 )سربدون روسري وبرهنه= سرپتی(برهنه خالی،  پتی

خْشَهمگس پ 

 پ-ب
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 پخْشَه کُش
نیـز گفتـه   .... مـثالً پیـف پـاف و   مگس کش پالستیکی ، به حشره کش هـاي  

 شودمی

 بی عرضه ، خونسردوبی تفاوت پخْمه

 پــَد م
به خاك یاسدي که درزمان آبیاري زمینهاي کشاورزي جهت تغییر مسـیرآب  

 پدم گفته می شود) ایجاد می کنند(میریزنددرجوي 

 ترس ، جا خوردن ، زهره ، پرَکُم ره یعنی ترسیدم ،پِرَك هم تلفظ میشود پرَك

 ترسید، جاخورد پرَکش ره

 شاخ وبرگ پیشپرُ

 گوشه روسري زنان پیر میناپرِ

 گوشه ، لبه ، پرِشال یعنی گوشه شال ، لبه شال پرْ

 پروانه پرْ پرُوك

 پروانه ها پرُوکَلپرْ

 آردي که به خمیر می زنند تابه دست نچسبد سـمپـرْ

 پرچین ، خارباالي دیوار پرْز

 پرُّو
سه گیري . روفو کردن ، وصله ، به سامان کردن یک موضوع مسئله دارراگویند

 نیز معنا می دهد) سرپوش برخطا(

 پ
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 افشانده ، به آدم آشفته وپریشان هم می گویندبرآشفته ،برگ  پراُشَنیده

 پرپهن ،نوعی سبزي خوردنی، بعضی شهرستانها خُرفه می گویند پرپین

 پرو نْد
کمربنــدي کــه کشــاورزجهت هــرس یاچیــدن خــارك وخرمــا ، دورکمرخــود 

 می بندد وباال می رود ودورتادورنخل

 پریروز پریگ

 پریروز عصر پریگ پسین

 روز بعدازپس فردا می گویندپسري ،  پسرین هم تلفظ می شودبه  پسري

سسِ پس هم می گویند پعقب عقب ، پساپ 

 حیاط خلوت ، حیاط پشت پس  سرویی

 احساس خفگی دراثر گریه زیاد پس تاسه

 پس فردا پس صبا

 پس کال

مقابل معنی محصولی که بعداز وقت طبیعی ومعمول کاشت ، کاشته می شود 

پیش کال که قبل ازوقت طبیعی ومعمول کاشت ، اقدام به کاشتن محصوالت 

 خود می کنند

 کوچه بن بست ، به جاي خلوت وبدون تردد نیز اطالق می شود پسـکَـنْگی

 پاشنه پا پسی پا

 پ
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 بعدازآن ، پشت سرکسی حرف زدن پـس ازبال

 عصر پسین

 نزدیک غروب پسین تَنگ

 ازاوزان قدیم ، معادل هشت کیلوگرم پشْتیر

وشْمرمو لوپپشمالو ، پ 

 گوشت وپوست ، گوشت نامرغوب به آدم الغر هم می گویند یه کم پلُ پوسیه پلُ پوس

 موهاي گیس شده ، موهاي بافته شده در دوطرف یا پشت سر بانوان پلْ

 پروار ، چاق ، پرگوشت پلوار

 پنبه پمبه

 پنبه اي ، جنس پنبه ، ساخته شده ازپنبه پمبیی

 پمپ دستی ، تلمبه هوا پمپ

 پنْد
عزادار، سیاه پوش ، پاي بند به پوشـیدن لبـاس مشـکی تایکسـال کـه زنـان       

 ودختران وبستگان نزدیک خانواده متوفی به تن می کنند

ونْدورم پ 

 پنجشنبه ها ، روزهاي پنجشنبه پنْشَمبِدل

 پ
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 پنْگ
خوشه بزرگ خرما است که از چند خوشه کوچک تشکیل یافته  بعربی عد گ 

 می شود گفته

پدیگ بزرگ ، پاتیل تیلو 

وهپپالوده، فالوده لید 

پوتْیلی که سی مو 

نَجوشه ایخُم 

 سرسگ منش بو

دیگی که براي من نجوشد اگر سرسگ هم درآن باشد به حال من فرقی ندارد 

 یعنی من که دراین کار هیچ سهمی ندارم ، نتیجه اش نیز برایم مهم نیست

 گیج ، سردرگم پهو

 پرهیز پهریز

 پهلو پهلی

 پهلو به پهلو پهلی و پهلی

 پهلیم

پهلویم ، قسمت هاي طرفین بدن که معموالً هنگام ناراحتی کلیه ،درد میکند 

پهلویم به معناي درکنارم نیست ودرگویش این توضیحات بخاطر این است که 

) کنـارش (تَیش) کنارت(تَیت ) کنارم (ما براي رساندن آن معنی از کلمه تَیم 

 استفاده می شود ، پهلیت یعنی پهلویت ، پهلیش یعنی پهلویش

پهناشَه قَده 

 درازاش کرد

کـاري  کـرد ، کنایـه ازکتـک    ) طولش(را به اندازه درازیش) عرضش(پهنایش 

 شدیداست

شْتَوه اپس چرا،البته این لغت سریع تلفظ میشودوپِشتو شنیده میشود پ 

 پ
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 په خَو مرگه ؟
پس به خواب مـرگ رفتـه اي؟ باکنایـه بـه کسـیکه خـوابش سـنگین اسـت         

 وباسروصدا وفریادهاي زیاد در اطرافش ، بیدار نمی شودگفته میشود

 پهن پهنَک
رفتن به هـر علتـی پاهـا را بـیش از حـد معمـول بـاز        زمانی که در ضمن راه 

ایرَي وهنَک رهن پکنندمی گویند چِه پ 

یبه  آب کم عمق میگویند پ 

 پاي برهنه پی پتی

 پی بو قی

کـه  ›› دنبـال بـاقی  ‹‹ مـی شـود     این کلمه رااگربخواهیم به فارسی برگردانیم

این جمله تقریباً نزدیک بـه ایـن   اصطالحی بی معنی است اما درزبان ما بیان 

ما باانجام دادن این عمل دیگربه هـیچ کـاري نمـی رسـیم     : مضمون است که 

کـه اینجـا شخصـی    (مثالً اَگَه سعیده بامون ببریم ، پی بو قیم یعنی اگرسعید 

را همراه خود ببریم دیگرهیچ کـاري رانمـی تـوانیم    ) غیر قابل اطمینان است 

 انجام دهیم

گ یبه دنبال گله لَهپ 

 سرِ دل ، روي شکم ، مزاحم ، سربار پیلَک

 ازاوزان قدیم ، معادل یک کیلوگرم پیــنار

 دنبال، پشت سر ، پیسر هم می گویند پیسر

 ژولیده پخَو لُو

 پ
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 می شد بخاري ، البته ازاین کلمه درقدیم استفاده پخَوري

 پرِت کردنه
  کسی تحریک کرده انـد ، درگوشـت خوانـده انـد ، تحریکـت      تورابرعلیه وضد

 کرده اند

 لبریز، خیلی پر تا پرْپرْ

 )ازحالش سؤال کن= پرس فالنی رابکن (سؤال ، پرسش  پرس

    پرسِ قاطر

کردن بوت کیه ، 

 گفت دیم اسبِه

ازقاطر پرسیدن پدرت کیست ؟ گفت مادرم اسب است ، بـه کسـانیکه سـعی    

دارند ویژگیهاي خوب خودرا آشکار وویژگیهـاي بـد خـودرا بپوشـانند اطـالق      

 میشود

پرسِ کَلُو ایکُنی  

 چنْدم مایِه؟

ازدیوانه می پرسی که چندم ماه است ؟ کنایه از نظر خواهی از نادان وداشتن 

 میباشد) به شرایط( مشاور ناآگاه

 پرسید پرسـس

 زمیننمایان شدن قارچ اززیر  پـُروك

 گل بازي  ، پر یاپوچ پریاپیک

 خفه شو ، کوفت وزهرمار نیز معنا می دهد پریکْمون

 عاقبت، پیامد ، پسارا هم می گویند پسارآ

 پسیار
می گویند خدا پسیارت بو ، پِسیار  نگهدار، پشت وپناه ، کسی که به سفر برود

 و تسیارهم میگویند

 پ
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 مهریه پشت قباله ، پش قُوالَه

 پشتی ، متکا پشْتـیون

 پیشانی پشْتیک

 پیشانی بند ، تارك پشْتیک بند

پشت خورکونَم 

 نَیده) خورِکورم(

خوري که از جنوب وارد شهر می شود وتاحوالی (پشت خورکور را ندیده است 

ادامه داردو آنجا بـه پایـان میرسـد  بـه     ) 6درامتدادفاز( دانشگاه آزاد ماهشهر 

همین علت خورکـور نـام گرفتـه کـه در بـین عمـوم مـردم خورکـون تلفـظ          

کنایه از کسی است که تاکنون به هیچ مسافرتی نرفته وپایش راازشهر )میشود

 بیرون نگذاشته است

کُه شتپشت کوه پ 

ـغَوقفل اسب ، زنجیر، دست بند مجرم، غل وزنجیر پ 

هـغُـلْموگرماگرم ونفس گیر، اوج شرجی  پ 

 ورم ، آماس پف

 .میشود شش ، همراه باجگردرقصابی ها فروخته پفی

 آبکش کردن پلَو نیدن

 پ
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 پلِ سالت

پل صراط ، همانطور که در جایی دیگراشاره کردم باتوجه به اینکه قدیمی هـا  

عمدتاً سواد نداشتند ازشنیده هاي خود،کلمات را ادامی کردند لذا پل صـراط  

 می گفتند اشتباه پل سالترابه 

 شلوار ، پاترون هم می گویند پـنْـترون

 هجمه ، گارد حمله گرفتن  ومترصد یک فرصت مناسب پورِس

 بینی پوز

 دماغه ، جلو پوزه

کم وزِشاشاره به شخصی(دلخور، روي ترش کرده  پ( 

 ماسک پوزبند

 فرْپوز
بنحوي کـه درون سـوراخهاي بینـی اش     به کسی که بینی اش روبه باال است

 می گویند پیداباشد پوزفر

 اخموبودن -دلخوربودن  مکپوز

کوسپ 
جا سنگی درتیرکمون ، قطعه اي چرمی است که به الستیک هـاي تیرکمـون   

 وصل میشود وسنگ رادرآن می گذارند

 پنهان کردن ، قایم کردن پوشَنیدن

 پوکس
وحتی ترکیدن بادکنک نیـز اطـالق   ترکید ، انفجار، منفجرشد، به ترقه ، بمب 

 شودمی

 پ
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 صداي نامیزان موتورسکلیت ، معادل ریپ زدن درخودرو پِت پِت ایکه

 پِت نَگـرْته
هنوز خوب نشده ، به بیماري که هنوز دربستر بیماري اسـت ونیـاز بـه ادامـه     

 درمان دارد

 ولگرد پِـتْـیاره

 هرس کردن درخت ، وجین کردن زمین اطالق می شود پِـخْتار

 پریشب پِرَ نْدوش

 گم شدن ، دربدرشدن پِـرَه

 چراغ تلمبه اي،نوعی اجاق نفتی آشپزخانه،فرَیمز نیز میگویند پِرَیمز

 بار، مرتبه ، دفعه، نوبت پِرْ

 پِرْپِرْ
بریدن سـرش ایـن کلمـه اسـتفاده     بال بال زدن ، هنگام جان دادن مرغ دراثر 

 میشود

 پشه تَـکپِرْ

 پرتاب غپِرْ

 پرتابی پِرْغی

 پراند ، اززبانش دررفت پِرْنید

 پرتابش کن ، پرغش کن هم می گویند كپِرتش 

 پ
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 قطعه قطعه ، تیکه تیکه پِرزال پِرزال

 دوسال گذشته پِریار

 پسته پِسه

ونَکپستانک پِس 

 پستان پِسون

ـنْـگَهپِش 
آبی که از تکان دادن ...ترشح قطرات آب ، ترشح مایعاتی مانندآب،روغن داغ و 

 .یک چیز تر به کسی یا جایی پاشیده شود

 پخش پِـشْـک

پِرَه  متفرق پِشْک 

پِشکل پوري مال 

امسو لی ، چومه 

 بده گلَم رهت

جـوانی چوپـان روبـه قبلـه     حکایتی است شبیه به داسـتان موسـی وشـبان ،    

ایستاده واین عبارت رامی خواند، شخصی متوجه میشود وبـه او میگویـد چـه    

میکنی؟ جوان چوپان گفت نماز میخوانم ، آنشـخص گفـت اشـتباه میخـوانی     

وقصد داشت حمد وسوره وکالً نمازرایادش بدهد درنهایت جوان چوپان گفـت  

ه رایـادبگیرم وبخـوانم تـازه    راستش را بخواهی من که نمیتوانم این همه کلمـ 

اگریادبگیرم وبخوانم تمام گله ام درصحرا پخش میشوند ، شـمابه مـن کـاري    

 نداشته باش من باخداي خودم کنار می آیم

 پِکن

کاسه نمد ، همان پِکینگ است که اززبان انگلیسی وارد گویش ماشده اسـت ،  

دورشافت می پیچند دراصطالحات لنج نوعی طناب به هم بافته شده است که 

 تاآب وارد لنج نشود

 پ
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 پالستیک پِلَو سـتیک

  پِال پِال
این دست و آن دست کردن ، کسیکه قصد انجام کاري رادارد ولی باتوجه بـه  

  شرایط حاکم بر محیط به تأخیر می اندازد

 پِلَیتی
 پلیت کلمه اي است که از زبان انگلیسی وارد گویش ما شده است وبه معنـاي 

 ورق آهنی میباشد

 کثیف پِـلشْت

 پِلْ

ودربعضی مناطق به گاو نر یک سال ) ورزا نیز می گویند(گاو نر دوسال به باال 

تا (پلوك اطالق می شود و به گاو ماده یک سال به باال ) تا زیر دوسال(به باال 

 .نوبند میگویند ) زیر دوسال

 پِلْکَــه
) کمی ازسطح زمین بـاالتر (باگل زمین  ازاصطالحات کشاورزي ، نشانه اي که

 )همانند تَمبور(درست میکنند وبعنوان شاخص استفاده میکنند

 گیره سر پِـلْـکَـیتَه

 فلس ماهی پِلْک موهی

پیله وسمج پِالچ 

 پِلـقْ
    مثل کـرم درهـم   = لول خوردن ، مثالً می گویند مثَ کرم من هم پِلقْ ایخرن 

 می لولند

 به معناي ریش ریش کردن وتکه تکه کردن پِلیشپِلیش 

 پ
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 غذایی شامل آرد وشیرمانند فرنی ، پِلیلُو نیزمی گویند پِلیلَه

 می دهد پناه ، پنهان ، پناه گرفتن وجاي امن هم معنی پِـنَـه

 چنگ پِنْج

 چنگ زدن  ، زخمی کردن بواسطه چنگ زدن به صورت پـِـنْج و خـِـرِنْج

متري دروازه درفوتبال 12پنالتی ، ضربه اي درفاصله  تیپِنار 

 چنگ پِنگ

 چنگ زدن شدید پِنگ رِنگ

     پِهه، دودي

 دس گُلُو

رادادي دست گربه ؟ یعنی چیز باارزشی رادراختیار کسی ) چربی گوشت(پیه 

 .گذاشتی که اصالً الیق  آن نیست

پیه ، چربی موجود درگوشت حیوان پِه 

 پرید پِهرِس

 پیچید پِیـتـس

 بپیچان پِیـتـش بده

 تشنج پِیرونی

 پ
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 بچه هوو پِـیزا

ف نیز می گویند پِیـشبرگ درخت نخل ، صح 

 سه شب پیش پِیش پِرَنْدوش

 بلند شدن برروي انگشتان پا که خودرابلندقد نشان دهد پا بلَند کی

 پا بیل
به بیل فشار آوردتابیشـتردرزمین   جاهایی درزمین کشاورزي که نیاز است باپا

 فرورودرا پابیل کردن میگویند

 عقب نشینی کرد)موردیکه درحال پیگیري آن بود(ازادعاي خود کشیدپا پس 

 مردد بودن ، آهسته راه رفتن بعدازبیماري پا پا کردن

پا قدمِ عروسم ، 

             توره 

 برده خروسم

بــرده خروســم ، کنایــه از بــدیمنی شخصــی البتــه  پاقــدم  عروســم ، شــغال 

درباورهاي عامیانه  وگرنه پاقدم شخص، ارتبـاطی بـه خسـارت وزیـان دیـدن      

 ندارد

 پابنَه
خرمنـزار    ابزاري چوبی مورد استفاده هنگام درو و انتقال بافه هاي گنـدم بـه  

 .که زیر چوبهاي اطراف بنه میگذاشتند)جخون زار(

 پابِکَـشـش

بر روي دوکف دسـت  ( را جهت ادرار کردن از پشت ران بلندکرده بچه کوچک

بـه ایـن   (و برباالي سنگ توالت می گرفتند تا بچه کارش رابکنـد ) می نشانند

 )عمل پاکشیدن می گویند

 پابرهنه پاپتی

 پ
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 عقب کشیدن، مردد بودن ، دست کشیدن ازکاري که درحال انجام آن بوده پاپسک

         پات بِکش 

 منت نکَش
 خودت کارهاي خودت راانجام بده ومنت کسی رابردوش نکش

 پایت رابردار ، یعنی تندتر بیا ، قدمهایت راتندتربردار پات وردا

 سال گذشته پار

وزراعت آبی پاری 

 بزغاله نر دوسال به باال پازن

 قرارداردازاصطالحات کشاورزي ، چوبی که زیر تیغه خیش  پاسهل

 کالغ ، البته بعضی ازنقاط منظورشان ازپاشلک ، کالغ است پاشَلَک

پاش ري پوسِ 

 خیارِه

مثل پوست موز اگرزیـر پـا قرارگیردباعـث لیـز     (پایش برروي پوست خیاراست

کنایـه از موقعیـت سسـت و درحـال تغییـر      ) وسر خوردن شـخص مـی شـود   

 شخصی است که مسئولیت ویا ریاست جایی رادارد

پاش می سیخه 

)تَنیرِه) میرَي 

تنـور اسـت ، بـه کسـی کـه ازلحـاظ جثـه وهیکـل         ) میله(پایش مثل سیخ یا

 می شود الغروضعیف است گفته

 جوراب پاکَش

 پ
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 پاکَیت
پاکت ، پاکت نامه ،  به کیسه هاي کاغذي که درقدیم ، بجاي پالستیک هاي 

 پاکَیت می گفتندمی گذاشتند نیز ...  فعلی درآن میوه ، آجیل و

 کوه پایه ، پاچه کوه نیز می گویند پاکُه

 سوراخهاي داخل چاه پاگلَه

 پاممبري

پا منبري،که معموالً به شخص یااشـخاص معینـی کـه قبـل ازبـه منبـررفتن       

مدیحه سرایی میکردندیابه عبارتی مجلس راآماده میکردند تـاواعظ   واعظ،آنها

 روضه اش راشروع کند،گفته میشود

 رکاب دوچرخه پایِدون

 پتک پوك

 پرید ، گارد حمله گرفتن نیز معنا می دهد پورِس

 سربِکش ، مایعات را سرکشیدن پوزِ ش کن

 سرکشید ، نوشیدن مایعات كپوزِش 

 پوزاسفید
ازروستاهاي توابع هندیجان مـی باشـد کـه ازسـمت هنـدیجان شـمالی روبـه        

 سفید هم تلفظ میشودبطرفش می روند، پوزه ) غرب(قبله

 رختخواب ، پوشاك براي خواب پوشن

 رختخوابهایتان ، پوشاك هاي خوابتان پوشنَلتُون

 پ
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 رختخوابهایشان ، پوشاك هاي خوابشان پوشنَلشُون

 رختخوابهایمان ، پوشاك هاي خوابمان پوشنَلمون

 منفجر کرد، ترکاند پوکَنید

ـه همکلمه اي که تعجب را  پی یه می گویند می رساند ، پـ 

 پیچ ، ازاین کلمه کمتراستفاده می شود پیت

 وصله وپینه زدن به پارچه ، رفو کردن پیت پرو

 بازي محلی ، هفت سنگ هم می گویند پیتُو

 گردآب پیتنو

 پیچید پیچِس

 پونه ، بعضی نقاط پیدنک نیز می گویند پیدنْ

 گنبدوبارگاه داشته باشدامام زاده یاسیدي که  پیر

 مصغر پیراهن است ، پیرهن هم تلفظ میشود پیرَن

 پوسیده پیسنیده

 سیاه وسفید پیسه

هسپوسیده شده پیس 

 پ



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

119 

 

سپوسید پیس 

 زیرپازدن ، پا بین پاي کسی گذاشتن پیسپا

 بشقاب پیشْقاب

 سه روز پیش پیش پریگ

 سه شب پیش پیش پِرَ نْدوش

 سه سال گذشته پِریارپیش 

 زیرشکم پیش کُـنَورون

 محصولی که اول شروع فصل کاشت ، کاشته می شودمقابل معنی پس کال پیش کال

 پیچ گوشتی پیش گوشتی

 پوچ ، توخالی پیک

 پول پیل

پیلَ بِنی ري 

          سنگ ، 

 سنگ اَو ایکُنه

از حل مشکالت بوسیله پول راروي سنگ بگذاري ، سنگ راآب میکند ، کنایه 

 پول است

 پول دوست پیلَکی

 پ
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 خیلی خوب است ، پول جمع می کند) مالی(پول جارو می کند ، وضعش  پیلْ ایروفه

  پیل ري پیل

ایاي پخشَه ري 

 تیه ي درد

پول روي پول میاد مگس روي چشم درد کنایه ازاینکه آدم فقیر دردسـرهاي  

نیـز  ..... مشکل تازه اي است ،مال ري مـال ایـاي   بیشتري دارد ومرتب درگیر 

 میگویند

 پیم
پین ، به فلزات یا اشیاء میله مانندي که براي ربط دوچیز استفاده می شـود ،  

 پیم بند ساعت: گفته میشودمثل 

هپنجه -انگشت  پینْـج 

 انگولک ، دستکاري درچیزي که اطالعی ازآن ندارد پینجلی

 نوعی نان ضخیم تنوري نانی محلی ، تَبدون

 تَپه نهاده
، مدفوع کرده ، با کنایه به بچه اي ) گُل به روي خواننده عزیزوباعرض پوزش(

 که درشلوار خودش کثیفی کرده این اصطالح گفته میشود

 قایم شدم تَپِسم

 قایم شدن تَـپِسنْ

قایم شد تَپِس 

 قایم شدي ؟ پنهان شدي؟ تَپِسی

 ت-پ
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 ردستَپِش کشن 

آرام وقرار گرفت ونشست ، جاخوش کـرد ونشسـت ، معمـوالً درمـواقعی کـه      

بخواهند کسی را سفارش به آرام نشستن وعدم دخالـت درمسـئله اي بکننـد     

 می کنند مثالً می گویند تَپِش کن بشین ازاین اصطالح استفاده

شانه نشده(به موي کثیف وژولیده که شانه درونش نرود  تَپ( 

 قایم باشک تَپ تَپکان

 تَپ تَپو

بختک ، معموالً مـوقعی کـه انسـان روي کمـر خوابیـده احتمـال دارد حالـت        

خفگی واحساس اینکه کسی روي سینه اش نشسته بهش دست دهدبـه ایـن   

 حالت می گویند تپ تپو گرتشه

 تپاندن ، به زورپر کردن وجادادن تَپنیدن

 داردکسیکه لکنت زبان  تَتالس

 صاف ، هموار ، مسطح ، البته به تختخواب هم تخت میگویند تَخْت

 گهواره چوبی ، این نوع گهواره دستشویی هم دارد تَخْتَه

 تَخْسیر
تقصیر ، این کلمه هم مشمول کلماتی است که دراثر نداشـتن سـواد اینگونـه    

 تلفظ میکردند

 ازاین کلمه استفاده میکنندازپشت سر افتادن ، قسمتی ازمردم  تَرَه پِسنْد ر

 )تَرِسک ( توانست ، دربعضی نقاط حرف اضافه ك را نیز اضافه می کنند  تَرِس

 ت
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متوانستم تَرِس 

 توانستی؟ تَرِسی؟

 ترسیدم تَرْسـسم

ـسترسید تَرْس 

 ترسیدي؟ تَرْسـسی

 ترسیدیم تَرْسـسیم

 شودبه آدم بلند وباریک گفته می  تَرْکَه اي

 تَــرّ ازه
ازاصـطالحات لـنج   (چوب بست هاي افقی که روي هر گـایم قـرار مـی گیـرد    

 )میباشد

هتسبیح تَزْب 

 آتیش را روشن کن تَش گَـلْ کُن

 اطالق میشود)درمواقعی(آتشی ،عصبانی مزاج ،به شروروشارالتان نیز تَشَکی

 پایان برسان ، مشکل راحل کنآتش ها را خاموش کن ، اختالفات رابه  تَشَلَ کورکُن

 تَش دید
آتش ودود ، کَرُ دید هم می گویند که البته درمعنی این اصطالح آتش حذف 

 می شود ومعناي مه ودود می دهد وکنایه از عدم دید وروشنایی است

 رعدوبرق تَشِ برق

 ت
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 دامن زدن به معرکه ودعوا تَشِ پیش

 دربازارکنایه ازگرانی اجناس  تَشِ سرخ

تَشت نَیدم اما 

 دیدت کورم کرد

دربـاره افـرادي کـه هـیچ سـودي بـه       . آتشت را ندیدم ، اما دودت کورم کرد 

متـرادف  . می باشند دیگران نمی رسانند وفقط باعث آزار واذیت وزیان دیگران

 »مرابه خیرتوامید نیست شرمرسان « با این موضوع 

شتَش 

         آتشش ، البته به شدت عصبانیت شخص گفتـه مـی شـود مـثالً مـی گوینـد       

یعنی نزدیکش نشو که آتش خشـمش  » نزیکش نَیوبو که تَشش تُنَم ایِگرِه « 

 دامن تورا نیز می گیرد

 بادبسیارگرم ، بادسوزانی که درتابستان می وزد تَش باد

 وگرمایی بودن شخص میباشدکنایه از عطش  تَـش من مازشه

 تَشْریف

متقابالً به کسـانی کـه بـرایش هدیـه     ) به رسم یادبود(به هدایایی که عروس، 

آورده اند می دهد نظیر جوراب زنانه ومردانه ، دستمال ونقل وشرینی تشریف 

میگویند، به اتمام میهمانی که ازطرف میهمان اعـالم میشـود کـه قصـد دارد     

تشریف بصورت مجزا گفته میشود یعنی میزبان میگوید برود البته فقط کلمه 

 ...میهمان هم میگوید بااجازه شما و» تشریف«

 آماده کردن تنور براي پخت نان تَش تَنیر

 آماده کردن تاوه براي پخت نان تَش تاوه

 گواهینامه تَصدیق

 ت
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محل نگهداري نمک ، تاپوي کوچک تَکُـلَک 

 تَکُلْ

کوتاه ، سیلوهاي کوتاهی که ازقسمت باالي آن مواد خـوراکی  سیلوي خانگی 

را خارج میکنند واین سـیلو مخصـوص آرد ونمـک اسـت     ... مانند آرد ونمک و

 وگندم وجودرآن نگهداري نمیشود، تاپو

تَکُل پرووبید 

 تَکُلَک پر نَووبید

،بزرگترهـا  تاپوي بزرگ پرشد ، تاپوي کوچک پر نشد ، وقتی برسر سفره غـذا  

             سیر شوند ولی بچۀ شکمویی هنوز مشغول خوردن غذا باشد به کنایـه ازایـن  

 ضرب المثل استفاده می شود

 تعارف کردن تَک تارف

دو دوندگی تَک 

 ازشدت سرما کاسته شد تَک سرما اشْکَس

 تمام وابستگان ، طایفه تَک طَیفَه

 وگاو ، پِهِنفضله ومدفوع االغ  تَکَّـه

 تَکَّه چینی

درقـدیم کـه گازشـهري نبـود ،     ) باعرض معذرت(جمع آوري سوخت حیوانی 

نفت ودیگر مشتقات آن هم به سختی بدست می آمد یا گران بود مردم بـراي  

پخت وپز از پِهِن بعضی ازحیوانات استفاده می کردند که بـه ایـن عمـل تکـه     

ازوقتی کـه  : ارتباط وجود دارد که چینی می گفتند ، ضرب المثلی هم دراین 

یعنی از وقتی که نوبت جمع آوري ..... موتَکَّه چین هوبیدم گایل رهتن من رو 

مـی دادنـد    پهِن ، به من رسید گاوها کارشان رادر رودخانه یا جوي آب انجام

 کنایه ازبدشانسی وبدبیاري شخص میباشد

 ت
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 شماريتکاتکی ، برخی ، انگشت  تَکاتوك

 تَلیت
ترید ، وقتی نان بوسیله مایعی ازقبیل خورشت ، شیر ویاهرچیز دیگـر خـیس   

 وآماده خوردن شود راتلیت می گویند

 تنباکو تَمبـکُو

 هم به معناي تنبل است هم نوعی تفنگ دست ساز قدیمی تَمبل

 کیپ شده ، بسته تَمبـه

 محدوده زمینعالمت گذاري با خاك براي تعیین  تَمبور

 تو نگو ، بیانگر تعجب ، تَمسا هم می گویند تَمدا

ـرَكادا -شکلک  تَم 

 تونگو ، بیانگرتعجب، تَمدا هم می گویند تَمسا

 پر ، لبریز ، ماالمال تَنْده

 طنابی که دور کمر اسب یااالغ می بندند تَنْگ

 کوچه ، کوچه پرپیچ ،تنگ وباریک تَنْگاره

تَنْگارِه دي 

 شَهریب

کوچه پرپیچ وتنگ مادرشهریب ، این کوچه درخیابان امـام فعلـی اسـت کـه     

ازجنب مغازه مرحوم حاج علی نساجی به بازار دستفروشان می رسـد، تَنْگـارِه   

 .دي شَهري هم میگویند

 ت
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 تَنْگاسه
معنـایی  طنابی پهن جهت باربري بافته از موي بـز ، دراصـطالحات لـنج نیـز     

 قرارمی گیرد تنگاسه می گویند» وارد«متفاوت دارد زیرا به چوبی که روي 

 تنور تَنیر

 تَنیردون

محوطه اي سرپوشیده است که جلو وبعضاً طرفین آن مکـان بازاسـت وعـالوه    

که به تمام ایـن محوطـه تنیـردون    برتنورچند چاله نیز درزمین حفرکرده اند 

 گویندمی

 تَنیري
نان یاچیز دیگري که درتنور پخته شـود مـی گوینـد مـثالً نـونش      تنوري ، به 

 تَنیریِه

 تابوت تَو بوت

 تَو تیه
این کلمه درزمانی که بچه می خواهد اولین قدم هاي خودرابردار ادا میشـود،  

 تازه راه افتادن کودك

 تب حصبه تَو گَپو

 تَوپو

نگهـداري جووگنـدم مـی    سیلوي خانگی بلند ، سـیلوهاي بلنـدي کـه بـراي     

ساختند ودرقسمت پائین آن دربهاي پنجره مانندي تعبیه میکردند که بتوانند 

 به مقداري که نیاز دارند برداشت کنند

 تَوسی
استامبولی ، ظرفی فلزي که درآن سیمان یاگچ ساختمانی را حمل می کننـد  

 می گویند چینکو نیز

 تب تَوو

 ت



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

127 

 

 تب ولرز تَوو لَرز

 تابستان تَووِسون

 تابستانها تَووِسونَل

 تَووِش تُنده

تبش باالست ، کنایه از نهایت اشتیاق شخصی براي رسـیدن بـه مـرادش کـه     

می دهد حال آن مراد ومقصود درامرازدواج باشد یا خریـد وسـیله    ازخود بروز

 ویاهرکاردیگر

 تَوویت
وبه بازو یا گردن بچه آویـزان  میگذاردند  تعویذ ،این دعا را درون پارچه سبزي

 میکنند

 تلخ تَهلْ

 طعم ، مزه، طُوم هم می گویند تَهم

 تَهمه
می باشد وبعضاً براي کنتـرل قنـد    گونه اي گیاه دارویی که داراي مزه اي تلخ

 خون تجویز می شود

 تَه لنجی

به اجناسی که گمـرك بـدون دریافـت گمرکـی بـه لنجـی کـه ازسـفرآمده ،         

می گویند که سالهاي اخیـر مغـازه هـاي فراوانـی بـااین نـام        لنجیمیدهدته 

 درمنطقه ما درامر فروشندگی فعالیت دارند

پیش ، نزد تَی 

 ت
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 تَی بو رهـتَه

بروي ، نفرینی است به بچه یتیم که فضول ) فوت کرده(یعنی پیش پدرت که 

بخواهند ازکسـی  وناآرام است وتعبیر دیگري ازاین اصطالح می شود که وقتی 

تعریف کنند همراه باناراحتی وتاحدودي بابی تفاوتی ازآن استفاده مـی کننـد   

و رهتَـه  (مثالً تَی بو رهتَه اُوضَی خیابونَ منْ هم رِخت یعنی فالن کس  بـ تَی (

که (هم معنی با اصطالح میشیم  اوضاع خیابان را به هم ریخت ، تاحدودي نیز

 میباشد) داده شده درحروف میم شرح 

 تَی بوت

اما درابراز بی تفاوتی نسبت به » پیش پدرت«معنی تحت اللفظی  آن میشود 

فعلی که شخص مورد نظـرت انجـام داده وعواقـب آن فقـط متوجـه خـودش       

 میباشد یعنی به من هیچ ربطی ندارد

 تَی بوش
تفاوتی نسبت به اما درابراز بی » پیش پدرش«معنی تحت اللفظی  آن میشود 

 نتیجه بدست آمده ایراد میگردد یعنی به جهنم ، مشکل خودش است

 تَی بوم

اما درابراز بی تفاوتی نسبت بـه  » پیش پدرم«معنی تحت اللفظی  آن میشود 

موضوعی که به وقوع پیوسته یا قراراسـت درآینـده انجـام شـود ، بـه معنـاي       

 خوبش شد وحقش بود نیز تعبیرمی شود

و تَیپیش توباشد ، نزد توباشد تُو ب 

 پیش تو تَی تو

 پیش من تَی مو

 پیش آنها ، تَی ونال هم می گویند تَی ونا

 پیش او تَی وو

 ت
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 پیش تو تَیـت

 پیش شما تَیـتُون

 پهلوته ؟ ، نزد تواست؟ تَیته

 پهلوشه ، نزد اوست تَیشه

ـشکنارش ، پهلوش تَی 

 پیش آنها تَیـشون

 )چوبی(عمود یاپایه برق تَیـل

ــلَپتَی 

مقیاسی درمقدار، اندازه ،یک مشت ، معموالً مقدار مشخصی نیست مـثالً یـه   

مشت ، حال باتوجه به بزرگ وکوچکی اندازه دستها ایـن تیلـپ نیـز متفـاوت     

 است

 پهلوي من ، پیش من تَیــم

 ومعناي دیگرآن یعنی پهلوي من ، نزدیک منمصغر شده تایم است  ،  تَیم

 پیش ما تَیـمون

 تنها تَیـنا

قطره تُپ 

تُپ قطره قطره تُپ 

 ت
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 تُپ تُپی

براي بیان رنگهایی کـه بصـورت نـامنظم بـرروي سـطحی ، لباسـی ویـاحتی        

مـی کننـد بـه     موجودي شبیه پلنگ یازرافه بکاررفته ازاین اصطالح اسـتفاده 

 .گُلی نیز میباشدمعناي گُل 

 تُپالَه

آغشته ودرقطعـه هـایی   ) براي اینکه ازهم نپاشد(تاپاله،خشت،گل رابا کاه زیاد

کـه بعـدها بوسـیله قالـب چـوبی      ) بـدون قالـب  (کج ومعوج درست می کردند

تاحدودي شکل وشمایلی به این خشت هادادند ودرامربناسـازي ازآنهااسـتفاده   

پِهِن گاونیز عامل این نامگذاري بـوده   شاید شباهت این خشت ها به.میکردند

 .باشد

 تاپاله بهتر از کلوخ گلی است ، دربیان مقایسه بین بد وبدترمیباشد تُپالَه بهزِه گالَه

 ناقال ،شیطان،شرور،بداخالق، ناراحت و به آدم زیرك نیزمیگویند تُخْس

کتخمه تُخْم 

تُرَو نیز میگویندتلو خوران ، راه رفتنی شبیه به  تُرَو رَوت رَوافراد مست ، ت 

تُرُپ 
نوعی تاول یا جوش زیرپوستی ، به ورم کردن جاي نـیش حشـرات نیـز مـی     

 گویند

 تُرش تُرُش

تُرُوکَه 
گلی که به محض خروج قارچ اززمین مقداري ازسطح برآمـده مـی شـود کـه     

 )پروکه نیز میگویند(همان هم باعث میشود مردم قارچ راببینند 

 رد پا تُـرِ پا

 ت
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 آن را می غلتاند تُرِش ایده

 هم به معناي رد ونشان وهم معناي غلت خوردن میباشد تُرْ

 توبره ، کیسه اي بافته شده جهت حمل بار کم و دادن غذا به چارپایان تُرْ به

 تربچه تُرْ بیزَه

 تُرَه باشتُرْ
آورند وبا زدن قسمت بـازآن  نوعی گل بازي ، گلی رابه شکل یک کاسه درمی 

 .می ترکیدوصدایی نیز ایجادمیکردو نوعی بازي محسوب می شد به زمین

 گیسوان ، موي سر تُرْ نَه

 تربچه تُرْب

 قل خورد تـُر خَرد

 پوست کنده حبوبات لپه شده مانند باقال و نخود تُـرنیده

 تُسلَه
پِشکل پِهِن بز و گوسفند، تُپالَه پِهِـن  پِهِن خرواسب ، تَکَّه پِهِن گاو وگوساله ، 

 )باعرض پوزش(گاو آغشته با کاه  و تَکَّه پِهِن خشک شده گاو است 

 تُــشْـمال
ساز ودهـل ، ازسـازهاي مخـتص عشـایر لـر میباشـد کـه درمنطقـه مـا نیـز           

 می شود ساز خطیر نیز می گویند زیاداستقبال

لَتنَه تُف  نَت هم میگویندبدوبیراه به کسی گفتن تُفله 

و لَتو نَهی تُف 
ماننـد سـگ   . براین لعنت براو ، کنایه از بد وبدتربودن دونفـر  ) آب دهان(تُف 

 )سگ بِرارِتوره(زرد برادرشغال است 

 ت
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آب دهان تُفْـکَه 

 سرهم بندي شده ، سست تُفْـکَه اي

چِکه ، قطره تُک 

 تپه تُلْ

 باستانی واقع درصحراي اطراف ماهشهرآثاري  تُلْ کافرون

 تلْف نیز می گویند) معموالً به تفاله چاي می گویند(تفاله  تُلْف

 انکار و خودرامبرا نشان دادن ، مخالف اعتراف کردن تُلْک

 تُلین و جرین
نمایشی خنده دار بوده که درقدیم توسط دومرد اجرا می شده ، تُلـین یعنـی   

 .یعنی گوژپشت شکم گنده ، جرین هم 

 تُمبکشون کارِه

یعنی درحال تمبک زدن هستند به کنایه درمورد خانواده هـایی کـه همیشـه    

دارنـد وسروصدایشـان درمحلـه    مشـاجره ودعـوا   )درون منـزل  (بین خودشان 

 شود ،کاربرد داردپخش می

 تپه کوچک تُمـبه

گوجه تُماتَه 

 تُمبون خفتی
        مـی پوشـیدند وبلنـدي آن تـامچ پـا       گشادي که زنـان شلوار زنان پیر ، شلوار 

 می رسید وقسمت پائین آن خفت داربود

 ت
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ه هم تُمببمی گویند برآمدگی زمین ، تپه کوچک ، تُم 

توهم تُنَم 

تورا تُنَه 

رقت ، نازکی ، کم پشتی مو تُنُک 

 گویندسریع باش ، عجله کن ، تندهوبو هم می  تُنْدو بو

 پارچ آب تُنْگ

 شلوار کوتاه ، شلوارك تُنبون کُلُو

 اتاق پذیرایی ، بزرگترین درمنزل تُو مجلسی

 توپ تُوپه

 اتاق کوچک تُوتُوك

 آشپزخانه تُوگَـو زي

تُولَه 
نوعی سبزي،داراي برگهایی پهـن کـه ایـام بهاربصـورت خـودرو درزمینهـاي       

 )پنیرك گفته میشوددرفارسی رایج .(می روید کشاورزي

 ساقه نازك)پنیرك (توله  تُولَی قاب اشکَن

 مزه ، طعم تُوم

 ت
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 چیزي که به دل بچسبد ، باب طبع تُومِ دل

 اتاق تُوو

 تبر تُوور

 تحین
درقدیم ازاین کلمـه اسـتفاده    ، قسمتی ازمردم ماهشهر) مأخوذ از عربی(تنور 

 کردندمی

 ...تـخْ تـخْ

بعـد  (بچه جهت نخوردن چیز کثیف ، یا بیرون آوردن ازدهـانش  هشداري به 

این کلمه تا خروج کامـل یاممانعـت ازخـوردن کـودك ادامـه داده      ) ازخوردن

 میشود

 ترکیدم کــسمتــرَ

 تراکتور ترَ کْـتُلْ

 ترکید ترَکس

 به صداي افتادن چیزي برروي زمین وشکستن استخوان گفته می شود ترَکشْت

 ترنجبین ترَنْجوي

 ترازو ترَوزین

 حرارت دادن رویه وسطح چیزي با آتش ، وسوختن مو را نیز می گویند ترْزنید

 می گویند ترات بست یا ترات بس حرکت یورتمه وتند رفتن حیوان مثالً ترات

 ت
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 تراشید تراشت

 بوي سوختن مو ترز

 موهایش راسوزاند ترزنیدش

 موهایش سوخت ترزِس

 ترکان ترکان
بکـار  ) ضـربان قلـب  (اصطالحی که قدیمی ها براي اعالم طپش تند قلبشـان  

 میبردند

 تریوکی
البته مردم منطقه ما به رنگ قهوه اي تریوکی می گویند اما درجـاي خـودش   

 نیز به معتاد گفته می شود

 سرویس ، یک سرویس مثالً یه تریپ ماسه تریپ

 تریسکو
آموزشگاه فنی حرفه اي شرکت نفت ، ترِنسکو صحیح آن است کـه کلمـه اي   

 انگلیسی است

ریکچراغ  ، المپ ت 

 تزیک
می گویند مـثالً عجـب بالنگَـل    ) خیاربالنگ(تُرد ، نازك ، معموالً به خیار سبز

 تزیکی بید

 تشنگی ، عطش تشْنَهی

 شْنَیکتتشنگی درحدهالك شدن لَه 

 واضافه ادویه جات درست میکنند) رخ نان(نوعی غذا که بااضافات اطراف نان  تشاشَه

 ت
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ـرْتغتگرگ ت 

 تـفَر
میشود که یک سـوم عقـب آن را    عقب لنج وقایق ، لنج به سه قسمت تقسیم

 تفَر می گویند

 گاهی اوقات ، بعضی مواقع ، تُفاقی هم میگویند تفاقی

 تکـسـَه
ازلحاظ قیافه الغر ونحیف شده اسـت گفتـه مـی شـود،      به شخصی که خیلی

 می دهد فرورفته نیز معنا

سکفرورفت ت 

 تکْنیدمش
تکانش دادم ، به عمل خارج کردن گردوخـاك درون جـنس هـاي پارچـه اي     

 مانند فرش وپتووغیره گفته می شود

 تکیه تکِّی

 تکاندن ،  فروکردن هم معنا می دهد تکنیدن

 تکیه گاهت تکیت

 تکیه گاهتان تکیتون

 تکیه گاهش تکیش

 تکیه گاهشان تکیشون

 تکیه گاهم تکیم

 ت
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 تکیه گاهمان تکیمون

 بسیار خُنک ، این کلمه زیاد قدمت ندارد تگَري

 تُل خاکروبه ، محلی براي ریختن آشغالها ، تلگدون نیزمیگویند تلَکْـدون

 می کنم یا می گویند تلوفیش درایارم تالفی تلَوفیت درایارم

 خیس تـلـیس

 تفاله چاي تــلْـف چوهی

 له کرد تـلْـقَنید

 له شده تلْقَنیده

مسـلْـقه شدم تل 

سـلْـقله شد ت 

 ماساژ داد تـلْنید

 تلَّه ش ایدم
پردازم نیز معنی می ) طلبکاري اورا(یعنی تاوانش را می دهم البته بدهی اش 

 میدهد

الگَهازروستاهاي توابع هندیجان می باشد ت 

 تلیش
تلیش تلیش یعنی تکه تکـه ،  (پارچه ، تراشه  -تکه اي ازهرچیزي مثل چوب 

 )پاره پاره 

 ت
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 تلیشَه
تیکه اي جداشده از چیزي ، حال آن چیز چوب باشد یا آهن یافلزي دیگر، به 

 ازدستگاه تراشکاري نیز اطالق میشودتیکه هاي ریز جداشده 

 تلفن تلیفون

 تمرْگس
است هم به معناي باتحقیر وخشونت  نشستنهم به معناي با تحقیروخشونت 

 است خوابیدن

 تومان تـمنْ

 شورت ، شلوارك هم معنا می دهد تنکَه

 چاق وخوش آب ورنگ وسرحال تنْگ رِنْگ

 پریدم تـنْگـسم

ـسـنْگپرید ت 

 تنْگل
ن یانوشیدن درایـن محـل گیـر کنـد     زبان کوچک ، اگر غذا یاآب موقع بلعید

 گویند تنْگلش اشْکستمی

 پریدن ، حرکت باالوپائین پریدن که درجشن وپایکوبی بعضاًانجام میدهند تـنْـگـلَه

نْـگوت ـلَهـنْـگورجه ووروجه ، پایکوبی ت 

 کشیدنازخستگی دراز  تـوِر

 ت
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 دوست ندارم ببینمت ، ازت بدم می آید نشانه انزجار وناراحتی ازدیدارکسی تیت ندارم

 چشماش باز ، کنایه از کسی که زل زده به کسی دیگر تیـش بِلْ

      تیش ره من

 کَلَی سرِش

چشمش رفت باالي سرش قرارگرفت ، کسـی کـه حیـرت زده شـود ازدیـدن      

 »ازتعجب شاخ درآورد« ، مترادف با چیزي یاکاري 

 به شخص چشم هیز می گویند تیش سک

 )اشک آلود(چشمان خیس  تیلْ تر

 چشمان بادامی ات تیـل بایمیت

 چشمهاي خیسم ، چشمان اشک آلودم تـیل تـَرُ م

 تیم روشن

یعنی چشمم روشن ، وقتی کسی انتظار عمـل ناشایسـتی را ازکسـی نداشـته     

باشد به کنایه دراولین دیدار ازاین اصطالح استفاده می کند یعنـی ازتوانتظـار   

 ارتکاب این عمل را نداشتم

 تیم سفید هوبید

یعنی چشمم سفید شد ، کنایه از انتظار طوالنی وبیهوده ، برداشـتی از زمـان   

طوالنی حضرت یعقوب علیه السالم که منتظر وچشم بـه راه حضـرت یوسـف    

 الم بود تااینکه چشمانش سفید شد وبینایی اش را ازدست دادعلیه الس

ـهیچشم ت 

 چشم تنگ ،حسود تیـه تَنْگ

 ت
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 تیه تیه کردن
چشم چشم کردن ، بانگاه به دنبال چیزي گشـتن ، منتظـر رسـیدن مسـافر،     

 چشم به راه بودن

 قبل ازغروب آفتاب تیه روزي

 حرف نشنو ، پرروگستاخ ،  تیـه سفید

 تیـه الْق
بدچشم ، پررو ، البته این کلمه را خطـاب بـه دختـري کـه ایـن خصوصـیات       

 راداشته باشد میگویند

 چشم بسته ، غافل تیه بسه

 حسادت ، چشم وهم چشمی تیه بینَکی

 چشم دردیده ، پر رو ، بی حیا تیـه درده

 چشم شور تیـه سور

 نَپِـشْکَنیدهتیـه 
یوانـات در روز اول تولـد اطـالق    چشم بازنکرده ، به نوزادانسان وتوله بعضی ح

 شودمی

 چشمانم تیلُم

 چشمانت تیلت

 چشمانش تیلش

 تیار
بوته هاي خربـزه وهندوانـه اطـالق     منظم کردن ، درکشاورزي به مرتب کردن

 میشودمثالً میگویندتیارشون کردیم

 ت
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 نقش درآوردن ، تئاتر تیارت

 تا
البته این کلمه دوحرفی معناي زیـادي دارد ازجملـه گـذر ازرودخانـه ، بـراي      

 ...اعالم فاصله ، خم کردن ، براي اعالم زمان و

 !تا توانسته خورده  تَرِسه خَرْدهتا

    سرُم دمِ تا

خشْت لحد بِخَرِه 

م نیرَيیاد 

      را ) مرام وزبان حال شخص کینـه اي ( یعنی تاموقع مرگ هم ازیادم نمی رود 

 می رساند

 مخزن یامنبع آب تا نْکی

 وه خینی رتا ی

 نَده نیاي بِشینه

تا خونی راه نیندازد نمی آید بنشیندکنایه از کسی است که با نمامی وسـخن  

 دوطایفه می شودچینی باعث شعله ورتر شدن اختالف بین دونفر یا 

تا می توانست ، تا تَرِس به معناي تا توانست میباشد تاایتَرِس 

 طاقت نمی آورد ، تحمل نمی کند تاب نیارِِه

 بلوك تابوك

 ، برادر پدر عمو تاتَه

 تاخْچه
طاقچه ، این لغت هم مشمول لغاتی می شود که قدیمی ها بلحاظ شنیدن ونه 

 می کردندازطریق خواندن اشتباه تلفظ 

 ت
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 تعارف تارف

     تارف اومد

 نَومد دارِه

رابـه دنبـال دارد ،   ) پـذیرش یـا عـدم پـذیرش    (تعارف کردن آمدن یانیامدن 

درمواردي که شخصی تعـارف بـیش از انـدازه مـی کنـد درحالیکـه آمـادگی        

پذیرائی ازمیهمان را ندارد ودراین بین نیز پیش آمده که آن شخص تعارف را 

 .....پذیرفته و 

 سرکش جلوي ساختمان تارمه

 تازِنده بی نَدانش

نونِ سختَه پختَه ، 

تا مرد سیش نهان 

  خَطیر جفتَه جفتَه

تا در قید حیات بود نان گرم به او نمی دادند حال که فوت کرده سـاز و کرنـا   

کنایه از مرده دوستی است واینکه تـا  . دوتا دوتا برایش آورده اند ) ساز چپ (

عزیزانمان زنده اند درجهت خـدمت بـه آنهـا کـاري کنـیم نـه اینکـه بعـد از         

یا تا قدر یکدیگر بدانیم ب.  نمائیممرگشان مراسمات آنچنانی به یادشان برقرار 

  که تا ناگه زیکدیگر نمانیم

 تاسه
گریه شدید همراه باقطع نفس وتیرگی رنگ صورت ، حالت خفگی دراثر گریه 

 شدید به این وضعیت می گویند پس تاسه ره

تاش 
قطعه زمینی صاف بغل رودخانه ، این زمین بلحاظ اینکه چسبیده به رودخانه 

 یاسبزیجاتی که درآن می کارند دیگر نیاز به آبیاري ندارداست ،صیفی جات 

 فرد ، مفرد ، تاك هم می گویند ، سقف هم معنا می دهد تاق

 ترقه تاقَک

 تاك پوك
می شود ولی شاید معناي پـر یـا    بیشتر برداشت یکی درمیان از این اصطالح

 پوچ نیز بدهد

 ت
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 محدوديتکاتکی ،انگشت شمار، عده  تاك تو کی

 ردشدن ازرودخانه تاکردن

 تار ، به یک تار موي می گویند البته قدیمی ها ازاین کلمه استفاده میکردند تال

سن اُو دتام     

 شگرم نَنی ، سرد

 نیفَهمی

تادرون آب دست نگذاري سردي یا گرم بودن آن رامتوجه نمیشـوي بـه ایـن    

متوجه فـراز ونشـیب ومشـکالت آن    منظور که تاعمالً واردموضوعی نشده اي 

 نمیشوي

 تا تمام نشده ، تا به پایان نرسیده تانَورهسه

هتاو 
تابه ، ابزار فلزي مانند دیش که روي آتش میگذارند و بر روي سطح برجسـته  

 می پزند...آن انواع نان مانند نان تیري ، بل بل و

تو دیه دسِ دلُم 

 نَزَه

را تشدید نکن یا به یادم ) ناراحتی ام(، یعنی زخمم  تودیگر دست به دلم نزن

 نیاور، زبان حال کسیکه ازرفتار بد نفري دل پر دارد

 اختالف وفرق گذاشتن درمال خود ودیگران تو و موئی

 توجاي خودت راداري ، یعنی احترام تو به جاي خودش محفوظ است توجاخُوت دوري

 شُغال توره

موگُف گفت من گفت ، بحث وگفتگو همراه باناراحتیتو  توگُف 

 ت
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 تومدون

نام مجهول خوراکی است که شخصی که آهسته ومخفیانه می جـود درپاسـخ   

ســؤال کنجکاوانــه کــودکی کــه مــی پرســد چــه میخــوري ؟ بــه آن کــودك  

 »تومدون ایخَرُم«میگوید

کـمتیت 

قدیم این پرنـده وقتـی   نوعی پرنده ، دیدمک نیز می گویند وطبق باور مردم 

     درشب ، دزدي را می دید شروع می کرد به سروصدا وباصدایی که ازخـود در 

 می آورد می گفت دیدمت دیدمت

ـنَکنیشگون تیـت 

 چوب باریکی که مثل وردنه کار پهن کردن نان راانجام می دهد تیرَك

 تیرَه
تیرَه می گویند، تیرِ تبار هم نژاد ، نوع ، به شاخه هاي مختلف یک طایفه هم 

 شودتعلقات خانوادگی یک شخص اطالق میبه معناي طایفه وقبیله ، اجداد وم

 م کردتیرُ
هم معناي بطرفم پرت کرد وهم معناي تحریکم کرد، ازاین اصطالح برداشـت  

 میشود

 تیرِت کرد
هم  معناي بطرفت پرت کـرد وهـم معنـاي تحریکـت کـرد، ازایـن اصـطالح        

 برداشت میشود

 تیرِش کرد
هم  معناي بطرفش پرت کرد وهـم معنـاي تحـریکش کـرد، ازایـن اصـطالح       

 برداشت میشود

 پرتابش کن ، پرغش کن هم می گویند تیرِش کُن

 به طرف اوپرتاب کردم ، اورا تحریک کردم تیرِش کردم

 ت
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 چوب سورمه دان تیرْمه

 )نفرینی است (شوي باگلوله آتشین کشته سرخ بِخَريتیر

 پرتاب کردن کردنتیر

 ضربه اي با پا به پشت کسی ، تی پا هم میگویند تیرپا

 گلوله بازي ، تیله بازي تیرمالَه

 پریدن ، جفتک زدن حیوانات بخصوص االغ لَهتیـزْ

پرنده اي کوچک تیس 

 )تا زیر دوسال(بزغاله ماده یک سال به باال  تیشْـتَر

 تیغشْت
تیغشْت اَفتَو یعنی اشعه هاي تیـغ ماننـد   ) مثل تیغ(واشعه اذیت کننده تابش

 وآزار دهنده آفتاب ، دراوج گرماي ظهر تابستان

 طوفان ، طوفان سیاه تیفُون

 بهم زدن  خاك ، زیر و رو  کردن خاك تیـفْکَه

 خاك رازیرورو کرد ، پخش کردن خاك همراه باجستجو تیفکَنید

 ت
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 تیــک

وعموماً ) جوانه زدن(رشد گیاه یاسبزي اززمین میباشد شبیه معنی لیچ منظور

به دیگررویش ها نیز اطالق میشود حتی به رویش موي سروصورت مردان بعد 

 از تیغ زدن

 لقمه ، کَودي هم می گویند تیکَه

تیلَک 

نشاء کاري ، درزمینهاي کشاورزي بعدازپاشیدن بذر مثالً پیاز ، وقتی مقداري 

       رشد کرد معموالً بعضی قسمت ها خیلی پرپشـت وبعضـی جاهـا تُنـک رشـد      

می کنند که عمل انتقال وسـبک کـردن جاهـاي پرپشـت بـه جاهـاي دیگـر        

راتیلـک زدن میگویندالبتــه بعضــی محصــوالت ، ادامـه رشدشــان منــوط بــه   

 است) تیلَک زدن( جابجایی

 تیلَه
توله ، به تنهایی براي جوجه مرغ به کار میرود و براي دیگر حیوانات بـا ذکـر   

 استفاده میشود... و ) بچه سگ (، تیله سگ)بچه گربه( نام آنها مانند تیله گُلُو 

 جوجه هاي رنگی کارخانه اي تیـلَه پمبه اي

 توله سگ تیـلَه سگ

 تیلَه کرد
می گویند، تیلَـه نهـاد   )بیشتر حیوانات حرام گوشت (بچه زائیدن حیوانات  به

 نیزتلفظ میشود

 توله گربه تیـلَه گُـلُو

 بذر، تخم تیم

 ت
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 محل نگهداري بذر تیمدون

 تیهو ، مردم عرب زبان منطقه ما به این پرنده فرِه می گویند تیهی

 ثوب

که اغلب به رنـگ سـیاه و روي نفنـوف    لباس توري شکل و بلند و پهنی است 

پوشـاند و از پشـت    شود که تا نیمه ساق پا و تا مـچ دسـت را مـی    پوشیده می

 جومه بلندو یا جومه دراز نیز میگفتند. خورد گردن گره می

تعلوفه ، یونجه ج 

 ، هنوز ، فوقش)ازنظر زمانی(تازه  جخْ

 جخْت

تأکیدي است وبه این معنـی نمیباشـد   اضافه براین، باوجودیکه ، این اصطالح 

که چیزي رابه چیـز دیگـري اضـافه کنـیم ، جختـی هـم میگوینـد ، متضـاد         

صبروشکیبایی نیز معناشده است مثالً ما رهتیم شـرکت گـاز جخْـت، قَبضَـم     

بـه واسـطه مشـکلی کـه درقـبض      (بامون برده بیدم کاري سیمون نَکردیعنی 

وجودیکه اصل قـبض هـم همـراه خـودبرده     به شرکت گاز رفتیم وبا) گازبوده 

 )مشکلمان حل نشد(بودیم بازهم کاري برایمان انجام ندادند

 شهرشهیدچمران -جراحی جرَوحی

 به قسمتی ازبرش نان که ازیک لقمه بیشتر باشد گفته می شود جرَي نون

 براي بیان درد ناحیه شکم ودلپیچه ازاین اصطالح استفاده میشود جرْ ایده

 دعوا، جنگ ، جدال، کشمکش جرّ

 ج-ث-ت
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 جراده
نوعی حشره ازخانواده سوسک ، داراي پوستی خیلـی بـراق وخوشـرنگ ، کـه     

 اگردرآب بیفتد زیرآب نیز شنا میکند

 کسیکه بسیار عصبی است ومدام درحال بحث ومشاجره است جرجرو

 جزْب
گفتـه مـی شـود    به اتصال محکم وکنارهم چوب یا سقف کاذب وامثال اینهـا  

 البته مثل خیلی کلمات دیگر ازاین کلمه نیز خیلی کم استفاده می شود

 مرتب ، صفت مکان مرتب جعم جور

 پوسته بلوط که بعدازآسیاب بصورت پودر درمی آورند وجنبه دارویی دارد جفْت

 میباشدکمپرسی ، این نوع کمپرسی قادربه خالی کردن بار خود بوسیله جک  جک بودي

 جلْد
هم به معناي بی درنگ وسریع است و هم به کبوتر خانگی ودسـت آموزگفتـه   

 میشود

 برو) سریع(تند جلْدي بِرَه

 سریع بلندشو، زود بلندشو جلْدي وري

 خریدار بزومیش ، بردن گله ازجاي به جایی براي فروش جالّب

 جمع وجور کردن ، مرتب کردن جم جیل

 سمتجنب ،  جمب

 جنگید جنگـس

 ج
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 فوري ، سریع جنگی

ولیج 
تورفلزي ، درقدیم عمده استفاده ازاین تورها براي اطراف قفـس والنـه مرغهـا    

 وپرندگان بود

 رواندازي بافته شده از پشم جوجیم

خرنیتَرِه پی جورِ

 کُرَّه خرَه ایشکنه

تالفی کاري را ازکسی که زورش به خر نمی رسد ، پاي کره خر رامی شکند ، 

ــی آن    ــا مقصــر رانداشــتن وتالف ــدرت برخــورد ب مقصــر نیســت درآوردن ، ق

 راازنزدیکانش درآوردن

جورِش ایخَرِه 

 ایگه چارش نیتَرُم

می گوید تـوان بلنـد کـردنش را    ) به اندازه آن شیء (به اندازه اش می خورد 

 ندارم

 بااوراندارم حریفش نمی شوم ، توان مقابله جورِش نیترُم

 جاروب جوروف

 ملوان ، کارگر لنج ، جاشُو نیز می گویند جوشُو

 جون
      درسـت ) توخالی می کننـد (هاون بزرگ چوبی ، این هاون که ازتنه درخت که

 می شود وبراي آسیاب کردن خیلی ازغالت وحبوبات کارآیی دارد

 جوان چاالکی است جوونِ زِلّیِه

تاپیري ، جوونی 

 پیري تاکَی ؟

      تا جوانی می گویی تا پیر شوم حال که پیرشده اي می خواهی بگـویی تاچـه   

 موقع ؟ دربیان گذر عمر واستفاده اُخروي نکردن ازآن میباشد

 ج
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 جعبه جهبه

 پیچ خورد ، منظور پیچ خوردگی اعضاي بدن میباشد جهرِس

 جهل
بچه کوچک بـه اودسـت میدهدکـه بافشـردن      حالتی که بعدازسربسرگذاشتن

 خود به هم، عصبانیت خودرانشان میدهد)ودندانهاي(فک

 نوعی مرغ دریایی حالل گوشت جهـلُول

 عصبانی شدن جهل کردن

 عصبی ، کسی که زود عصبانی میشود جهلْ جهلُو

 )منظور مکان وشهر هاي دیدنی است(جاهاي خوب  جیل خوب

 جیل نَخوب

منظــور مکــان هاوشــهرهایی اســت کــه جاذبــه هــاي دیــدنی (جــا هــاي بــد 

ــاد     ــرور ومعت ــراد ش ــه اف ــایی ک ــه جاه ــت وب ــدآب وهواس ــت  نداردوب زیادرف

 )شودوآمدمیکنندنیز اطالق می

 جی شُکرِش بوقیِه
جاي شکر کردن دارد ، یعنی می بایست براي موضوع یاحادثـه اتفـاق افتـاده    

 ا آورد زیراامکان داشت بدترازاین می شدشکروسپاسگزاري ازخداوند رابج

 قصد چیزي کردن ، حرکت ومعطوف شدن به نقطه یاهدفی خاص جت

 خرمن گندم یاجو ، جخونزار به معنی خرمنزار است جخُونْ

 هاله ماه جخُون مه

 ج
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 جرأت ، البته ازاین کلمه قدیمی ترها استفاده می کنند یتجرْ

 قوزدار جرین

 پیدایش کردم ، آن را پیدا کردم جستُمش

 پیدایش کردي ، آن راپیدا کردي جستیش

غْـلَهیارو ، فالنی ، البته به نوجوان خام وسبکسر نیز گفته می شود ج 

 نوجوانان جغْلیل

 جفْتَک
به عقب پرتـاب مـی کننـد ،    رالگد حیواناتی نظیر االغ ، اسب وقاطرکه هردوپا 

 خودداري ازانجام کاريکنایه از 

 دونفر که همیشه وهمه جا با همدیگرهستند جفْت جمو

فْنَهجاي نان ج 

 ، پاالن(!) زین ولباس االغ  جلْ

 لباسها جلْـکُلْ

لَّتج 
می شود ودرموقع چسـباندن نـان    وسیله اي که باپارچه بصورت دایره ساخته

 تنورمی چسباننددرتنور ، نان رابرروي آن پهن می کنندوبه 

 جلَّه
زنبیل ، این زنبیل بدون دسته است که معموالً خرما درون آن می چینند واز 

 درخت نخل ساخته می شود) برگ(صحف

 ج
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 جل پوش

این اصطالح درمواقعی که کسی درزمستان لباس زیادي تن خـود یابچـه اش   

گذاشـتن  کرده باشد ادا می شود، آمـاده کـاري شـدن وجـل بـرروي حیـوان       

 نیزمعنی می دهد

 لباسهاي تنت جل کُلت

 جلیِه که من ملیِه

کـه بـرروي شـانه یاپشـت آن سـوار اسـت کنایـه از        ) پـاالن االغ  (جلی است 

مسئولیت وعواقب کار شخص خاصی است که متوجه کسی باشد حال آنکـس  

 ، تمایل به پذیرفتن این مسئولیت را داشته باشـد یـا نداشـته باشـد خـواهی     

 نخواهی این مسئولیت متوجه اوست

 دوقلو ، جملون هم می گویند جـملو

سمس نیز تلفظ میشود جمهتکان خورد ، جنبید، ج 

 جنباند جمـنید

 جوجه تیغی جولَه

هومپیراهن ج 

 لباس زنان لر جومه قرقري

 جونَمرگ وبیده
شود ولـی بیشـتر مواقـع نیـز بـه      می  جوانمرگ شده ، البته درمقام نفرین ادا

 شوخی بعداز مشاهده کاربزرگی از بچه اي این اصطالح ، رابکار می برند

 ج
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 جونور
وبه آدمهاي نااهل ) انگل (عموماً به معناي جانورمیباشد ، به کرم شکم ومعده 

 می شود نیز گفته

 خوشگل ، زیبا جهون

 ازموضوعی بسیار عصبانی استحالتی عصبی ، جِري یعنی کسی که  جِر

 صداي زمین خوردن سکه یا فلز جِرِنْگشت

 عصبانی مزاج ، جرُّو هم می گویند جِرُّو

 خشمگین جِرّي

 چوب خشک ، به بدن کوفته وغیر منعطف نیز خشک جریت می گویند جِریت

جِریکَه 
      هم به نوعی درد درناحیه کمر گفته می شود وهم به حبوبـات دیرپـز اطـالق    

 می شود

 )نوعی کباب گوشت که البالي  گوشت ازچربی دنبه استفاده می شود(چنجه  جِزیلَه

 ژست ، قیافه گرفتن ، جِست هم می گویند جِس

 ژست نگیر ، قیافه نگیر جِست نَگر

 جِغ

برنامه غذا می خوردمی گوینـد جِـغ داره البتـه بـه     به کسیکه همیشه وبدون 

می شـود وبعضـی هـا     می شود که باعث گرسنه شدن شخص انگل هم اطالق

 جِق نیز می گویند

 ج
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 انگل ، جقْ نیز می گویند جِقْ

 جِلَب
کـارآیی دارد مـثالً   » جنسـش «حقه باز  ، موذي ، متقلب ، معموالً با پیشوند 

 یعنی فالنی حقه باز استفلونی جِنسش جِلَبِه 

 صداي بهم خوردن مایعات، جِلق وِلق یا جِلق جِلق نیز می گویند جِلغ جِلغ

 جِلقُ وِلقْ
کند که فردي باکودکی به شوخی دعوا میصداي تکان خوردن آب ، درمواقعی 

 وکشتی میگیرد می گویندبچه را اینقدر تکون نده صدي جِلق ولقشه دراُوردي

 لباس ، جِلْ کُل هم می گویند جِلْبـند

 جنباند ، تکان داد، تکان شدید وپی درپی جِـلْـجنید

 تکانش داد ، اوراتکان شدیدي داد ، اورا شدیداً جنباند جِـلْـجنیدش

 جلیقه جِلیسقَه

 )اوج گرماي ظهر(حرارت ، شدت ، تابش ، جِنگ ظهر جِنْگ

 جِنْگر
اي باچنگالهـاي چـوبی کـه روزهـاي بـادي جهـت        ازآالت کشاورزي ، وسـیله 

 .جداکردن جو یاگندم ازکاه استفاده می شود

 جِنْگ جِنْگُو
نوعی اسباب بازي که باتکان دادن آن صـدایی خـارج مـی شـود کـه کـودك       

 .درحال گریه رامتوجه خود می کند وساکت می شود

 ج
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هجِنای 

وارد گـویش ماشـده اسـت البتـه     چوبدستی ، گُرز ، چماق ، این کلمه ازعربی 

قسمتی ازمردم ، ازاین کلمه استفاده مـی کننـد وبیشـتر لفـظ کلمـه چمـاق       

 کاربرد دارد

 بدجنس ، بدرفتار ، بدکردار وحیله گر جِنسش جِلَب

 به جهنم ، کنایه از کاري که نبایدمی شد ، وشد جِهنَّم

 جِهاز

اسم عام لنج چوبی است که هرکدام ازانواع آن بسته بـه نـوع سـاخت ، اسـم     

خاص خودرادارد البته بعضی ها نیز براین باورند که به لنج هاي بادبانی جِهـاز  

 می شود     گفته 

لوم جِیک 

دونوع گیاه ازخانواده سیر ، جیک را که شبیه تره است مثل سـبزي اسـتفاده   

نوعی سبزي خودرو زمستانه هم خـانواده سـیر کـه بـا خـرد      می کنند اما ملُو 

کردن و چاشنی زدن، آن رابین خمیر قـرار داده و نـوعی نـان محلـی بـه نـام       

 )نوعی پیتزاي محلی(از آن درست  می کنند» بلبل ملو«

 رختخواب جا

 آرام باش ، فضولی نکن جابِگرِت

 برود یابرگشته گفته می شودبه کسی که می خواهد به مراسم سوگواري  جابدنَري

 زاپاس ،اسپیر هم می گویند که البته اززبان انگلیسی وارد گویش ماشده است جاپاس

 جاي تو جات

 طویله جاخور

 ج
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 جاي او جاش

 ژاکت جاکَیت

 رختخواب ، جارختخوابی هم معنا می دهد جاگَه

 جاگیر شدن ، مستقر شدن جاگرْ هوبیدن

 شیشه جام

 جاي من جام

 ژاندارم جاندار

 ژاندارمري جاندارمري

 به جامانده جاوار

 جاوارِ تَش

 خَکشْتَرِه

     جاي آتش خاکستر می ماند کنایـه از اشخاصـی کـه والـدینی خـوب وموجـه      

 داشته اند ولی خودشان فرزندانی ناخلف وبد شده اند

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد جبرآباد

 زده ، به کسیکه زیاد جنب وجوش دارد نیز گفته می شودجن  جن زشه

 زمان بریدن جو جو برون

 جویی است دردریاي ماهشهر جو بی هی

 ج
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 جو پرورش
بـی هـی وجـوي سـیفی را جـوي       جویی است دردریاي ماهشهر، دهانه جوي

 پرورش میگویند

 آب راه باریک جو جو ك

 جویی است دردریاي ماهشهر جو ستَو ري

 جویی است دردریاي ماهشهر جو سیفی

 جویی است دردریاي ماهشهر جو سنگی

 جو گندمی
به مردان میانسالی که موهاي سرشان تقریبـاً بـه یـک نسـبت سـفید وسـیاه       

 هستند می گویند میلش جو گندمیه یعنی موهاي سرش سیاه وسفیداست

 جوبر
وگیاهانی که درجـوي   اعم از سبزي(اصطالحی درکشاورزي به معنی الیروبی 

 را جوبر می گویند) روئیده است یا گل والي ته نشین شده

 جوشاندن جوشَنیدن

 جوشید جوشس

 تند مزاج است  ، زود خشم وعصبانی است جوشیِه

 جوغْ

جوي آب، البته دربافت قدیم شهر ، زمانیکه ازسیستم فاضالب شهري خبـري  

ایـنچ بـه جـوي هـاي آبـی کـه        6و4نبود ، فاضالب منازل بوسیله لوله هـاي  

 می ریخت که به آن جویها ، جوغ میگفتند شهرداري جدول کشی نموده بود

 بافنده جاجیم وعبا بانخ ابریشمی جولَهر

 ج
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 لباس چین دار جومی پرپروکی

 جان سالم بدر بردن جونَ درکردن

 خیلی صمیمی وعزیز جون جونی

 جون خوت

البته درمواقعی نیز براي رساندن عدم زود باوري شخص به جان خودت قسم ، 

مستمع نیز ادا میشود مثالً شخصی درمـورد مسـئله اي صـحبت میکنـد کـه      

شنونده از کذب بودن آن مطلع است لذا درپایان صحبت هاي گوینده با ایـن  

یعنـی آره جـان خـودت    » آه جون خوت تـوگفتی مـو هـم بـاورکردم    «  جمله

م البته معناي اصطالح تغییـر نمـی کنـد ولـی خواسـتم      توگفتی ومن باورکرد

 عرض کنم که درچنین جمالتی نیز استفاده دارد

 نیز نمی دهد کنایه ازخسیس بودن است) علیه السالم(جان به عزرائیل  جون و اَجلَم نیِده

 جی بند خیش
ازاصطالحات کشاورزي ، دوعدد چوب است که برگردن االغها یاگاوهـایی کـه   

 قراراست باآنها شخم بزنند قرارمی گیرد

 یقه ، گریبان جیت

 گریه ، گریه باصداي بلند جیرَه

 ازروستاهاي توابع هندیجان میباشد این روستا علیا وسفلی دارد جیري

 جیغ جیق

 ج
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 جیکاك

سمبل نیرنگ ودغل بازي ، کمترکسی از شرکت نفتی ها قـدیم میباشـد کـه    

درمواقعی که سیاست منفی ازکسـی ببینـد و جملـه  مهلـی     کلمه جیکاك را 

رابکارنبرده باشدامابصورت خالصه بایدگفت ویلیـام  ) خیلی جیکاکی(جیکاکی 

جیکاك سرهنگی انگلیسی تبار،که نماد وسمبل نیرنگ بـوده ، بعلـت مسـلط    

ازسادگی مـردم قـدیم سـوء اسـتفاده     ! بودن به زبان فارسی ، عربی وبختیاري 

صایی که مجهز به پیلی الکتریکی بوده به هرکس ضربه اي مـی زد  نمود وبا ع

: وشوك برقی باعث رعشه ولرزه دربـدن آن بنـدة خـدا مـی شـد مـی گفـت        

توانسانی بد ومنفوري ،وریش مصنوعی نسوز خـودرا بـه دفعـات آتـش میـزد      

دست آویز محکمی جهت حقانیت خود به مردم عوام  وچون مشتعل نمی شد

ــه ســر مــی کــرد   دردســت داشــت وبعــدها حتــی عمامــه مشــکی نســوزي ب

وبعدازهرســخنرانی عمامــه خــودرادرآتش مــی انــداخت وســید واقعــی بــودن  

خودرابا این مضمون که عمامه سید اصـیل واصـلی نمـی سـوزدثابت میکـرد،      

ــه روزپایــه خــودرادربین مــردم مــذهبی والبتــه زودباورقــدیم محکــم   لذاروزب

فرددغـل بـاز ومکـار بـه گـویش      ومحکمترمی کرد وشعرمعروفی اززبـان ایـن   

توکه مهرعلی من دلته ، نفت ملی سـی چِنتـه   : بختیاري مانده بااین مضمون 

،البته بلحاظ ارتباط تنگاتنگ مردم شهرومنطقه ما باصنعت نفت این کلمـه را  

 آورده ام

 چینه دان مرغ ، جِلَقْدون هم میگویند جیلَقدون

درو جیلُم 

 ، چپ هم می گویند دست زدن ، کف زدن چپک

 چ-ج



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

160 

 

 چپه
بسته ، یک بسته ، به بسته اي نان ودرمواردي به بسـته هـاي اسـکناس نیـز     

 گفته میشود

هپله شده چ 

 راه کج ، بیراهه چپِ ره

 گفته می شود) بدخط(درهم ، قاطی وبه دست خط خیلی زشت چـپِ ریــپه

 له شده وداغون چپِـچول

 شدن وسیله نقلیه،تصادفی که باعث واژگونی آن وسیله شودواژگون  چپ کرد

 می دهد چپاندن ، له کردن وخراب کردن نیز معنی چپـنیدن

 چپ راس

نـوعی درو کـردن کـه سـاقه هـاي گنـدم را بصـورت چـپ وراسـت دردســت          

زدن مشت هاي پی درپی درصورت کسـی  میگرفتند، چپ راس هم به معناي 

 است

 چپ دست چپ کُــل

 چرید چرْد

 دوچرخه ، به نوعی پرنده شکاري نیز گفته میشود چرخ

 قرقره نخ چرخَک

 چ
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 چرخید چرخـس

 االغ سیاه چرمه

 چسبید چـسبِس

 چفیه

شود تا از سر، چشم  اي است که روي سر گذاشته می نوعی سربند و نام پارچه

هاي سیاه یـا   سادات از رنگ. و دهان افراد در برابر آفتاب و شن محافظت کند

هاي سفید خـالی یـا سـفید و سـیاه اسـتفاده       از رنگ) عوام(سبز و دیگر افراد 

همچنین ممکن است چفیه را روي سر نبندنـد و دور گـردن بسـته    . کنند می

کوفیه نیز گفته مـی شـود وازگـویش عربـی وارد     . شود یا روي شانه قرار گیرد

 زبان ماشده است

 چقَه
براي رفع (، وبه صدایی که دراثر فشاردادن انگشتان دست وپا صداي شکستن 

 ، ایجاد می شود نیز چقه میگویند) خستگی بدن

 دست زدن چـکُل

 چانه، فک ، کَچِه هم می گویند چکَّه

 چکنیدن
چکاندن ، اما به معنی چکاندن ماشه تفنگ نیست بیشتر درمورد چشم زخـم  

 )چکنیدش: می گویند اگرکسی راچشم بزنند (کاربرد دارد 

 دستهاي چرب ، معموالً بخشی ازمردم ماهشهر ، ازاین کلمه استفاده میکنند چلُوم

مزمین قابل کشت نزدیک رودخانه ، زمینی که درداخل پیچ رودخانه واقع شده چ 

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد چم تَنگ

 چ
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 باشدازروستاهاي توابع هندیجان می  چم تَنگو

 مزرعه و باغ چم چوال

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد چم خَرنو

 چم خلَف
ازروستاهاي توابع هندیجان می باشدچم خلف عیسی وشـهر زهـره نـام هـاي     

 دیگر این روستا میباشد

 ازروستاهاي توابع هندیجان چم رحمون هم می گویند چم رحمان

 چم شَوبون
هندیجان میباشد که ازسمت هندیجان جنـوبی روبـه قبلـه    ازروستاهاي توابع 

 ودرمسیر آقَی میررحمان واقع شده است)غرب(

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد کُنارچم 

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد چم گَلْگَه

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد چم مراد

 چند چند ؟ چنْ چنْ

نْدتیرچوبی ، معموالً درساخت وسازهاي قدیم بجاي تیرآهن استفاده می شد لْچ 

 چهاردست وپاراه رفتن چنْگَـپِل

وخبر ، شایعه چ 

 چ
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 شایعه کردن چـو انداختن

 چرب کردن ، مالش با مواد روغنی نیز معنی می دهد چور

 چرانید چورنید

 چراندن چورنیدن

 بدرقه حاجی به سفرحج چاووشی خوانان ابیاتی رامی خوانندچاووشی ، موقع  چوشی

 گونه اي گیاه خودرو که معموالً البالي نی ها ودرتاالب وبرکه ها می روید چوالن

 چاي چوهی

 چاي کم رنگ چوهی نازك

تمی رود تیکه چوب ریزوتیزي که دردست وپاي انسان چ 

 چــدار

نتوانـد فـرار کنـد، بـه کسـی کـه آهسـته راه        بستن پاي ماکیان به هـم ،کـه   

برودنیزگفته میشود ، مرغ یاخروسی که فضـول باشـند بوسـیله تیکـه بنـدي      

ازوسط ، دوپایش رابهـم مـی بندنـد بنحـوي کـه فقـط قـادر باشـد راه بـرود          

واگرخواست بدود پایش زیادباز نمی شود وباعث زمین خوردنش می شود لـذا  

 وآرام میشودرفته رفته فضولیش فروکش میکند 

 چ
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 چـُـر
پرنده اي است حالل گوشت که جثه اش ازگنجشک بزرگتراست وبسیار مضر، 

 براي ازبین بردن خوشه هاي سبز گندم

 سرازیر شدن مایعات ، چیر هم می گویند چرْ

 چــرداغ
      خرما هارا تمیز وبسته بنـدي  ) معموالً خانم(محلی که درآن توسط چندکارگر

 می کنند

 ویار ، چِفْتر نیز می گویند چفْتُر

 ضربه به زانو چفْک

 بستن ، قفل کردن چفت کردن

 چقَّه
عبایی بافته شده ازپشم که بندي برروي آن جهت تزئین آویزان شده ، دوخت 

 آن باعباي معمولی وعباي روحانیون متفاوت است

 ودود می کندچوب نیم سوخته ، چوبی که براي سوختن خوب نیست  چلُوس

 حجوم  وواردشدن غیر منتظره به داخل منزل یاجایی دیگر چلنیدن

 چغندر چنْدر

 دوبهم زن چو شُخْـنَک

 چو کُوزون
جویدن چوب ، به زمان قحطی یاایـامی کـه کشـاورزان هـیچ نـوع محصـولی       

 ،درحال برداشت ندارنداطالق می شود
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 چوبی ، چوغی هم می گویند چوئی

 چوب بست ، داربست چوبی چوبس

 کائوچو، چوبی سبک براي بستن سربطري چوپمبه

 چوپا
نوعی موتورسکلیت ، درقدیم بلحاظ قوي بودن این موتورسکلیت هنگام قاچاق 

 ازآن استفاده می کردند

 چوسگار

البته منحصـر بـه چـوب نیسـت زیـرا بـا فلـزات        (چوب سیگار، چوبی توخالی 

که به شکلهاي متفاوتی وعمدتاً تزئینی سـاخته  ) ساخته می شود مختلف نیز 

می شود وسیگاریها معتقدند که تاحدودي جِرم ودود سیگار را بـه خودجـذب   

میکند ووارد ریه انسان نمی شود ولی پزشکان صحت این مسئله راتائید نکرده 

گارهاي عوارضی به مراتب بدتردرپی دارد زیرا جِرم ورسوبات سی: اند وگفته اند

قبلی باعث جذب انواع میکرب هامیشود که توسط سیگارهاي بعدي وارد ریـه  

 انسان میگردد

وعنیز می گویند چ عتعجب کردن ، چ 

 غارت شده ، داغون چولْ

 کبریت ، کربیت هم گفته می شود چِـبریت

 چی بود؟ چِــبی

 کف زدن ، دست زدن ، چپک هم می گویند چِپک

 ازلحاظ صورت ، زشت ویک چشم چِـپلْ
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وغارت ، تاراج ، چاپیدن چِپ 

 چِته
چه مشکلی داري ؟ چه اتفاقی برایت افتاده است ، گاهی هم به طعنـه یعنـی   

 )ازلحاظ مالی(وضعت خوب است

 برزنت ، چادر چِـتْري

 چِرَقُ پروق
کـه بـه ایـن     درقدیم بعداززایمان خانم زائو ، یکی اززنها اورامشتمال می کـرد 

 عمل چرق پروق می گفتند

 تیکه هاي چوب وهیزم براي سوختن چِرُ چو

 صدازدن ، بانگ چِـرْ

 سائیده شدن ، خراش پوست چِـرْوِسنْ

سائیده شد ، خراشیده شد ، بصورت سطحی زخمی شدن چِـرْوِس 

 چِرقُو
ازمـردم  چرکو ، کسیکه ازلحاظ بهداشتی وضعیت درستی ندارد، البته قسمتی 

 .ماهشهر ازاین کلمه استفاده می کنند 

 کثیف ، چرکین چِـرکو

 سوراخ سوراخ ، مشَبک چِشْمه چِشْمه

 چگونه چِـطَهر

 )تا زیر دوسال(بزغاله نر یکسال به باال  چِـغَلْ
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 ویار ، هوس زنان باردار چِفْترچیدن

 سي دچِقَه ا     

 او دس ایکنی
 )کنایه ازتعلل کردن درانجام کاري(وآن دست می کنیچقدراین دست 

 چقدر ، چِـغْـده نیز می گویند چِـقْده

 آویزان شدن چِـلّب

 صداي پا دردرون کفش خیس یا صداي پا درزمین گل آلود چِلقْ چِلقْ

 )زیربغل( بغل ، زِر چِلْ  چِـلْ

 چِـلْچِالوه
خوشـبوومعطر، کـه جهـت درمـان     گیاهی اسـت خوشـبو ، داراي دانـه هـایی     

 سرماخوردگی وسینه درد نیز استفاده میشود

 پارچه نخی سفید چِـلْـوري

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد چِل منی

 چِـالب

اي گیره مانند از جنس طال یا نقره ، که بـه وسـیله آن شَـیله     سنجاق ، وسیله

محکم نگه  می دارند و براي را روي سر )درحروف شین شرح داده شده است(

 .برند اي به کار می تر در آن نگینی معموالً فیروزه زیبایی بیش

 کوتوله ، مردکوتاه قد چِـلمردك

 )ازکسی سؤال می شود(چه نسبتی بامن دارد  چِنُم ایوبِه

 )ازخود شخص سؤال میشود(چه نسبتی بامن داري  چِنُم ایوبی
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 اینچنین چِـنُو

 چه نسبتی باتودارد؟ چِنِ تُنه

 )ازکسی سؤال می شود(چه نسبتی بامن دارد  چِنِ منه

 )ازخود شخص سؤال میشود(چه نسبتی بامن داري  چِنِ منی

 چه نسبتی بااو داري؟ چِنِ ونی

تچه چیزت؟ چِـن 

 چه نسبتی باتودارد ؟ چِنت ایوبِه

 چه چیزي کم دارد چِـنش کَمه

 چه نسبتی بااو دارد؟ ایوبِه چِنش

 چه نسبتی بااو داري؟ چِنش ایوبی

 )ازخود شخص سؤال میشود(چه نسبتی بامن داري  چِنمی

 اینچنین است چِنـنه

 چیه ؟ ، ماجرا چیست ؟ چِنه

 چیستان ، چیست چیست؟ چِنه چِنه

 عنوان می گردد وقتی رنگ نوك وچشم کبوتري یک رنگ باشد این اصطالح چِنْگ چِش
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 چه فایده اي دارد ، چه نتیجه اي دارد؟ درمقام ناامیدي استفاده می شود چِـه فُـیـده

 چی شده چِه وبیده

 چِهرِه
، درموقع خاصی ازسال ، دامدار بوسیله این قیچـی  ! قیچی آرایش گوسفندان 

 .شروع به اصالح پشم هاي گوسفندانش می کند 

 زارماسه  چِـیتَلُون

چِـیتَه 
     مقدارکمی ماست به شیراضافه میکنند و طی فرآیندي شیربه ماسـت تبـدیل   

 می شود

 دهان باز چِـیلِ واز

 دهانت را باز کن چِـیلت وازکُن

 دهان ، این کلمه  خیلی کم استفاده می شود چِـیلْ

 چِـینَووي

مـراد همـان چینـی    به منظور ترساندن بچه ازاین کلمه استفاده میکردند کـه  

هایی بودند که باکشتی هاي اقیانوس پیما به ایران وبنادر ماهشهر می آمدند، 

 به آدم هاي زشت نیز اطالق می شد

 چادر را به سرکرد ، آماده شد چادره سرکرد

 برنمی آید توان بلند کردنش را نداره ، ازعهده اش چارش نیتَرِه

 جوابگو نبودچاره اي نمی کرد ،  چاره نیکه
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      چاري خر

نیتَره پی کره خر 

 ایشکنه

حریف االغ نمیشه پـاي بچـه االغ را مـی شـکند، وقتـی کسـی تالفـی ظلـم         

اسـتفاده  واجحافی که بهش شده را سرکسـی دیگـر درمـی آورد ازایـن مثـل      

را بجاي ) درحروف جیم شرح داده شده است...(شودبعضی ها جورخَر نیتره می

 يخَر نیتره  بکار می برندچار 

چاري کُمش 

 نیتَرِه
 راندارد کنایه از انسان شکمو)شکمبارگی (توانایی جلوگیري از پرخوري

 چرانیدن چار نیدن

 چهارچوب ، محدوده ، قالب چارچو

 چار زونی
به طوریکه زانوها درراسـت وچـپ قرارگرفتـه وپـاي     (چهارزانو ، نوعی نشستن 

 نهایت ادب ونزاکت)چپ وپاي چپ زیر زانوي راست می رودراست زیر زانوي 

 چارمـدار نیز میگویند -چهارگوشه ، دورتا دور  چار مدور

 چارلُـو
استارت ،روشن کردن ، براي وسایل موتوري مثل موتوردریایی ، لنج ، ماشین 

 وموتورسکلیت

 ناهار چاس

 چاکلَـیت

بـوده کـه دربـین عـوام همـه       شکالت ، به احتمال قوي نام خارجی شـکالتی 

شکالتها را چاکلیت می گفتـه انـد مثـل مـارك تایـد بـرروي پودررختشـویی        

 ..یاکلنیکس برروي دستمال کاغذي و

 است) منقل زمینی(همان چاله  چالَدون
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 چالَلْ
می گویند که بـا الم جمـع بسـته     نیز چال...چاله ها ، به النه مورچه وموش و

 میشود

 چالَه

     زمینی ، درزمین گودي حفر و هیزم درونش می ریختند وسپس آتـش منقل 

               مـی زدنــد ،بعــدازفروکش کــردن آتــش ودود، ظــرف غــذا یــاکتري راروي آن  

 می گذاشتندواستفاده میکردند

 سوراخ مورچه چالِ مور

 چاوِیه

نگـه  دراندازه هاي متفاوت که جهت ) میخ پیچ هاي بلند(پیچ مهره هاي بلند

» شَـلمون  « چـوب هـاي    بـه ) درحروف ب شـرح داده شـده  (»بیس«داشتن 

 بکارمیرود) درحروف شین شرح داده شده(

 چراغها راخاموش کن چراغَلَ کورکُن

 چراغ دستی چراغ لَیت

وچسب مایع ، مثل چسب رازي چسب اُ ه 

 چوب خیزران چو خیزَرون

چه مس بشکَیِه چه 

 صداش بِیاي

صداي شکستن ازآن بلند شود یعنی کسی که درمعـرض   مس چه بشکند چه

ولـی آبـروي آن   )اگرچه صـحت نداشـته باشـد   (تهمت یا شایعه اي قرارگرفت 

 شخص ریخته می شود، ودرمعرض کارانجام شده قرارگرفتن نیز معنا میدهد

 مالدار چی دار
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 چیبال

هم تورراباالي  کائوچوئی نسبتاً بزرگ که اول وآخر تورماهیگیري می بندند که

آب نگه دارد وهم عالمتی براي مشخص بودن مکان تورباشـد ودر صـیدماهی   

 بصورت حیال استفاده می شود

 چوپان چیپون

 ماسه بادي چیت

 عمل نوك زدن مرغ به دانه یازمین چینَه

 چیدن چیندن

بقرص ح 

 صاف روبه باال حتَـکی

 حجامت حجومت

 مادرته حرفهاي حرْفَلِ دیته

 حرفهایی که می زنی حرْفَلی که ایزَنی

ـسیتحسود ح 

 جمعی ازمردم ، مردم شریف حضْـرات

 یقه اش راگرفت حقَش گرْت

 یقه خودش را پاره کرد حقَی خُوشَه درد

 ح-چ
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 گریبان ، یقه حقَّه

 قرعه کشی حقّا

 حمله ور شد ، حمله کرد ، پرید به طرفش حلْم آورد

 حالل بیدي

حاللیت طلبیدن ، معموالً درسفرهایی معنوي نظیر سـفرحج وسـفر عتبـات و    

قدیمترها حتی زیارت مشهدالرضا علیه السالم به بستگان ، دوستان وآشنایان 

 سرمی زدند وازآنها طلب حاللیت می کردند

 حالل وحرامپاي بند نبودن به  دستورات شرعی ، مقید نبودن به رعایت  حالل حروم نیکُنه

 حمله ، هجوم وگیرانداختن بصورت غافلگیرکردن حملَت

 خمیر ، ازاین کلمه بیشتر درروستا ها استفاده میشود حمیر

 مایه خمیر حمیرَك

 حاجی ، مثالً حوج علی که منظور حاجی علی میباشد حوج

 حاجی حوجی

 حاجی ها حوجیل

 حوش

 hushمی شود بااین توضیح که  االغ استفاده آوایی است که براي نگه داشتن

درزبان انگلیسی به معناي ساکت ، آرام ، خاموش وصدادرنیاوردن است وقتـی  

 این کلمه رابافاصله وممتد تلفظ کنند این حیوان ازحرکت بازمی ایستد

 ح
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 طویله ، حصاري که حیوانات در آن نگهداري می شوند حوشا

 باعجله حولَکی

 می فهمی ؟ ، متوجه میشوي؟ ، درك میکنی؟ حولیت ایوبِه؟

 متوجه اش کن ، توجیه کردن ، فهماندن حولیش کن

 حیس بیس

  بحبوبه ، درگیر ودار ، درآن حال ، مثالً

 .....یعنی همزمان بارفت وآمدما ... می گویند من حیس بیسِ رفت واومدما 

 حجله حیلَه

 حیـوِشْت

  شدت ، اثر ، نتیجه وحاصل نیزمعنا -براثر

 می دهد حیبِشت نیز می گویند

 حیالْ
صیدماهی بوسیله تور که دراین روش کل تور را دروسط آب دریـا یارودخانـه   

 رها می کنند وماهیهایی که درعمق وروبه باال شنا میکنند صید می شوند

 ظرف آب از جنس گل رس حبانَه

 آش کارده ، نوعی سوپ مقوي حرَّه

یسح یسح 
این اصطالح که شاید به معنی حسـین حسـین باشـد درمـواقعی کـه کسـی       

 ازدست شخصی بسیار اذیت وکالفه شده ایراد میشود

 محافظت حفات

 ح
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ورحدنام شخص ، مصغر حیدر ی 

 محوطه حوطه

 خانه ، منزل حونَه

ونَه وونَهحمنزل به منزل خانه به خانه ح ، 

حساب حساب 

 کُکا برادر

حساب وکتاب بجاي خود برادري هم بجاي خود بیا بنشین باهم حساب کنیم 

و وقتی شخصی درموقع تسویه حساب شروع به تعارف کند این ضرب المثـل  

 .ایراد می گردد 

 چادرعربی زنان حـله

 فلَّه بح         

 حلَّه نداره

عبانداردکنایه ازاینکه هرکسی پیشه وحرفه اي دارد اگردرخانه عباباف خودش 

خودش براي وسیله اي که خودش استاد تعمیر آن است مشـکلی پـیش آیـد    

 درتعمیرآن تعلل می کند

 حنا
همان حنا است که بعضی ازمناطق بـا کسـره حـا تلفـظ مـی کننـد ، خیلـی        

 قدیمترها خنْده یا خنْده می گفتند

 درازِهحناش 
کنایــه از روده دراز ، وراج  وپرحــرف وبــه آدم خونســرد وپرحوصــله نیــز      

 میگویندالبته نه ازجنبه صبر ، بلکه ازجنبه خونسرد بودن وبی تفاوتی

 حاضري
می شودنظیر ماسـت وخیـار ،    غذایی که نیاز به پختن ندارد وبه سرعت آماده

 ...خیاروگوجه وپنیر و 

 ح
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 حالَتی
ازحالت عادي خارج می شود وبیشتر به کسانیکه بیماري صرع دارند کسی که 

 وحالت تشنج وسفتی عضالت به آنها دست میدهد حالتی می گویند

 ماجرا ، احوال حالـکات

حرف ایزنن به 

معنا اَ نه خري 

 بِفهما

حرف را بامعنا می زنند اگرخر نیستی بفهم ، درمـواردي کـه بـراي فهمانـدن     

 نمی شود بصورت کنایه حرفی را می زنند واومتوجهاشتباه شخصی 

 گفتم و حرف

عامم ، عامم گفت 

و خالَم ، خالَم 

 گفت و عالَم

حرفی رابه عمه ام گفتم ، عمه ام به خاله ام گفت ، خاله ام هم به تمام مـردم  

کنایه از اینکه اگر راز خود رابراي یکنفر بازگو کردي ، رفته رفته دربین (گفت 

 )پخش میشود همه

حرف خُتَـه اونجو 

بِشْنُف که حرف 

 همسادتَه ایگن

به ایـن منظـور   . حرف خودت راآنجا بشنو که حرف همسایه ات را می گویند 

که اگرکسی غیبت شخصی را نزد تومی کند شاید غیبـت تـورا نیـز درجـایی     

 دیگر بکند

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد حسین آباد

 دعایی است وبه معناي خانه ات آباد، دلت خوش حونَت اُودون

 نفرینی است وبه معناي خانه ات خراب ، خیرنبینی حونَت نَه اُودون

 حونَۀ همه کَلُو
خونه همه دیوانه ، اگر از دویا چندنفراعضاي یک خانواده اعمالی غیـر معقـول   

 سربزند این جمله درموردشان اطالق می شود

 ح
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 انسان مهمان نوازصفت  حونَه دار

 خانه خراب کن حونَه ور کَن

خَپولَک 
نوعی نان شبیه بـه سامبوسـه ، ایـن نـان بـا سـبزي خـودرویی بـه نـام گُـت           

 )نان کوچک شکم پر( گُتودرست می شود

 خَرَکی
می شود که بیشترازقدرت ونیـروي   بصورت مجزا به افرادي قوي هیکل اطالق

 کنندبدنی وکمترازفکر خود استفاده می 

خَرُم فُرُختُم ایسو 

 نُوبی گامه

االغم را فروختم ، حاال دیگه نوبت فروختن گاوم میباشد ، کنایه از بدشانسـی  

 پشت سرهم میباشد

خَرِه نخریده 

 اوسارِش بسه

هنوز االغ نخریده ولی افسارش رابسته است کنایـه از کسـانیکه هنـوز کـاري     

را فراهم کرده ومدام صـحبتش را پـیش   نکرده اند ولی درذهن خود مقدماتی 

 می کشد، خره نخریده آخورش بسه نیز میگویند

 خورد خَرْد

 خوردنی ، خوراك ، غذا خَرْدنی

 خورده ام خَرْدمه

 خورده اند خَرْدنه

 خورده است خَرْده

 خورده اي ؟ خَرْدیِه؟

 خ-ح



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

178 

 

 خَرْدیش
که چیزي را بدون هیچ بهـره  یعنی خوردیش؟ با طعنه به کسی گفته میشود 

 ونتیجه اي ازدست داده ومصرف کرده است

 خورده ایم خَرْدیمه

 خورده اید ؟ خَرْدینه ؟

 خرزهره ، نوعی درختچه باگلهایی صورتی وسفید خَرْزهلَه

 خَرا

ودکی کـه ازشـیر بریـده شـده وغـذا      کسی که می تواند بخورد ، معموالً به کـ 

وبصورت مجزا به کسـی  ) یعنی غذا خورشده (هوبیده خورد می گویند خَرا می

 که خورد وخوراکش خوب است خَرا می گویند

 ثروتمند ، متمول ، داراي پول زیاد خَرپیل

 هزینه ، خرج دادن یعنی هزینه کردن درمراسمی ، غذا دادن خَرج

 کاربرد داردهزینه پرداخت کنند ، البته این اصطالح بیشتر درولیمه دادن  خَرج بِکَشن

 خَزامه
ازلوازم وزیورآالت خانم ها ، قطعه اي زینتی ازجنس طال کـه بـه یـک طـرف     

 بینی نوعروس وصل میشود

ههسته خَس 

 خَسه گالَک
) کال(نوعی بازي قدیمی ومحلی است که ابزار آن هسته خرما وحفر چند گود

 کوچک درزمین است

استخوان خَس 

 خ
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 بازي محلی وقدیمی استنوعی  خَس پِرْتَکان

 مادرزن ومادرشوهر خَسی

 خَساف

یاهمـان بـرگ درخـت نخـل گفتـه      ) پـیش (به سبدي ساخته شده از صـحف  

میشود که البته آن سبد درموقعی که پراز خرما باشـد، رِتَیلـی ووقتـی خـالی     

 است خَساف گفته می شود ، خلف خرما هم می گویند

ــه چــه  خَســی ایگ

ــره  پرخَـــرِه ، میـ

 ایگه چه کَم خَرِه

مادرشوهر می گوید چقدر غذامی خوره ، شوهرش می گوید چقـدر غـذا کـم    

 می خوري ، معادل یک بام ودوهوا

 نوش جانش ، گواراي وجودش خَشِ حاللش

 خَش دهس
خوش دست ، به وسیله نقلیه اي که هنگام رانندگی باآن ،راحت باشند خَـش  

 دهس یا خَش فَرمون گفته می شود

 نازکشیدن خَشْباش

 خوش تر، سرحال تر خَشْـتَر

 نهایت خوشی ولذت ، خوش خوشان خَشْخَشَک

 خرت وپرت ونخاله ، خشْخُمام هم می گویند خَشْخُمام

 خوبی، خوشی خَشی

 خوشی اش را ، خوبی اش را خَشیشَه

 خ
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 سازودهل زدن درمراسم عزاداري مخصوصاً عزاداري جوان ناکام چپخَطیر

 خَکَـلُون

خاکی کردن ، منظور جاده خاکی است که درآن تردد زیاد صورت می گیردوبا 

کنایه به کسی که بیشتر از حد معمول جهت دید وبازدید وسر زدن به منـزل  

 کسی برود که اصطالحاً می گویند ره یه خَکَلون کرده

 گردوخاکی خَک خُـل

نَشْتَه خاك نرم خَک 

 خاك ، خُل خُلی یعنی آغشته به خاکستر آغشته به خَکخُلی

 خاکستر خَکشْتَر

خاك خَک 

 خم شو خَلَو بو

 خمش کن خَلش کُن

پِلیت هکج ومعوج ، خمیده خَل 

 کج خَلْ

 کج شده خَلْ وبیده

 دوال دوال راه رفتن ، خمیده راه رفتن ، دزدانه راه رفتن خَلْخَلَکونی

 خلوت خَلْفَت

 خ
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 رامشیر آبادخَلْف 

النگو خَلْکَه 

 خروار خَلْوار

 بوکردن وگندزدن چیزي ، کپک نان وخراب شدن مواد غذایی خَمکَه

هباسکپک زده ، بوي بد گرفته وگندیدن مواد غذایی خَم 

مسخندیدم خَنْد 

سخندید خَنْد 

 خندیدي؟ خَنْدسی

 مایه تمسخر خَنده زار

خواب خَو 

هم به معناي خوب  ، قبول وتصدیق است وهم به معناي خواب خَو 

 جویده خَو ئیده

خَو خَو و ایکَشه ، 

 دنْگُرو اُو ایکَشه

دانه هاي حبوبات نیز آب رابه خـود  ابیدن بیشتري به دنبال دارد ، خواب ، خو

 میکشند ، کنایه از پیامد کارها میباشد

 نگهبانی نیز معنا می دهد بین خواب وبیداري ، خَو دیوري

 خ
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 به خواب نمی روم ، خواب نمی روم خَو نیبرُم

 خواب بددیدن ، کابوس خَو ووروورو

 خوابت کرد ، البته به معنی گولت زد یاگمراهت کردهم می باشد خَوت کرد

ت نیايخوابت نمیاد خَو 

 خارش ، خاراندن خَورنیدن

 خوابید خَوسید

 خوابیدم خَوسیدم

 خوابیدي خَوسیدي

 خوابیده خَوسیده

 خوابیدن خَوسیدن

 خوابش برد خَوش برد

 خوابش کرد ، البته به معنی گولش زدیاگمراهش کردهم میباشد خَوش کرد

 قالی ، فرش خَولین

 خوابم کرد ، البته به معنی گولم زد یاگمراهم کردهم می باشد خَوم کرد

 خوابانیدم ، من راخواباند خَونیدم

 خ
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 خوابانیدت ، توراخواباند خَونیدت

 خوابانیدش ، اوراخواباند خَونیدش

 خوابالو ، خواب آلود خَوولو

 خواهر خَهر

 خواهرشوهر خَهر میرَه

 )گونه اي فحش ونفرین(خیر ندیده  خَیر نَیده

 نی ، چوب نی خَیزَرون

 خَیط

ریسمان نایلونی محکمی است براي ماهیگیري که باتوجه به نـوع قالبـی کـه    

وتا آنجائیکه بنده به . قصد دارندبه آن نصب کنند ضخامت هاي متفاوتی دارد 

را براي صـید مـاهی شـانک بـرروي قـالب شـانکی        60و  40خاطردارم خَیط 

برروي .. .را براي صید ماهیهایی نظیر هامور وسبیتی وسنگسر و 200تا 120و

 قالبهاي بزرگتري نصب می کردند

به سالمتی خَیرِخَش 

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد که مخروبه شده است خَیط

 خودت را تکان بده ، حرکتی بکن خُت بِجمن

خُوت خود بخود ، عملی غیرارادي ازکسی سرزدن خُت 

خودت هم ، خودت نیز خُتَم 

 خ
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خودت خُت 

 کسیکه ادعایش می شود ومنم منم می کندبه او می گویند خُت خُتَکت ایوبه خُتَکخُت 

 خُت رهتی ، 

 ،  یخُت اوم

کسی نَگ خَش 

یاوم 

خودت رفتی ، خودت آمـدي ، هـیچکس بـه تونگفـت خـوش آمـدي کنایـه        

ازافرادي که خودسرانه دست بکاري مـی زننـد ونبایـد انتظـار تشـکروحمایت      

 دیگران راداشته باشندازجانب 

 خُدوئیش ایخی

مطابق دستور خدا می خـواهی ، آنطـور کـه خـدا دسـتورداده مـی خـواهی ،        

معموالً کسیکه قصد دارد اقرار به بیان حقیقتی نمایدازاین اصـطالح اسـتفاده   

 می کند

خروپف خُرَه 

 چوب آتش گرفته اي که شعله آن خاموش وسرخ شده باشد خُرُنْگ

 خورد وخمیر شدن ، آسیب جدي برداشتن، له ولورده شدن خُرْدخُمام

 داغون ، خورد وخمیر خُرد  برد

خودش هم ، خودش نیز خُشَم 

خودش را خُشَه 

 خودش را راحت کرد ، خودش را رها کرد ،خودش راخالص کرد خُشَه ورنْد

کاري رابکندخودبه خود ، سرخود ، کسی که خودسرانه  خُشِ خُش 

 خ
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 خُشْکَه
خرج یاهزینه اي را بصورت نقدي به کسی دادن مثالً خرج وهزینه عروسی را 

 بصورت نقدي به خانواده عروس دادن

 ساده لوح ، عقب افتاده خُلِ چِلْ

 آتش زیر خاك خُلْ

 چیزي رازیر زغال پختن خُل پز

 خودم خُم

خُوم ازکسی سرزدنخود بخود ، عملی غیرارادي  خُم 

 اصطالحی رمانتیک به معنی خودم راگم کردم خُم لَو کردم

 متعلق به من ،دست پروده من ،درمواقع تحقیر کسی نیزبکار میرود خُمکی

مخودم هم ، خودم نیز خُم 

مخودم هستم خُم 

 پخمه ، بی عرضه خُمول

خودم خُم 

 خُم خُمکی
هم می دهد ولی درمشاجرات اگرعنوان شد منم منم کردن ، معنی خودمانی 

 !مهلی خُم خُمکی ایکنی یعنی زیاد منم منم می کنی 

 خ
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خُم بمیرُم ، 

 هواخواهم نمیره
 درنشان دادن ارزش دوست خوب بکار میرود. خودم بمیرم اما هوادارم نمیرد 

 خُماتَه

مـاهی  میله تیز فلزي بلندي است که بندي به آن وصل اسـت وهنگـام صـید    

توسط صیاددرگوش آنها رد میشودوماهیها یکی یکـی  ) سفره ماهی حالل(پله

 )خَماتَه نیز می گویند(درآن بند قرارمیگیرند

ورضه هم معنا می دهد پخمه خُمامبی ع ، 

 خُمرَي شُلی

چندین سال پیش ، قبل از ورود ایزوگام بـه بـازار، مـردم هرسـاله یادوسـالی      

نموده واین کاهگل را بصـورت   ازصحرا آورده ، باکاه قاطییکبار، خاك شیرین 

می بستند تا چنـد روز ،   متر درست می کردند وبه آن آب4متردر4یک دایره 

می گشتند تا خوب گل وکاه باهم قاطی شودبعد برروي پشت  سپس باپا درآن

 بام برده واندود میکردند

 آن پهن میکنند که نان را برروي) دایره(تخته اي است مدور خُنْچک

 خواند خُنْد

 خُواهر
به دریاي آرام گفته می شود ، به هواي آرام ومطبوع نیز اطالق می شود خُوار 

 نیز می گویند

 خودت خُوت

 خ
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 خُوت بِتکْن

خودت را بتکان ، هم به معنـاي تکانـدن وتمیـز کـردن لبـاس بـه تـن ، هـم         

ازهرچه پس انداز داشته استفاده درمواقعی که جهت خرید وسیله اي یاچیزي 

را خـرج  ) پـول (کند می گویند خُش تکْنیـد یعنـی هرچـه داشـت ونداشـت      

 ومصرف کرد

 خودتون خُوتُون

 خُوتی وش

خودتی از او ، کـاربرد ایـن اصـطالح کـه بیشـترجنبه تحریکـی درمشـاجرات        

فیزیکی دارد درمواقعی که شخصی دشمن خود یاکسـی کـه خـورده حسـابی     

را جایی تنها گیر بیاورد شخص ثالثی درجهت تحریک ،ایـن اصـطالح    بااودارد

رابکارمیبرد البته کاربرد هاي دیگري باتوجـه بـه موقعیـت ومکـان دارد مـثالً      

موقع تعمیر یا ساخت چیزي درجهت تهییج شخصی کـه میخواهدکارکنـدنیز   

 ازاین اصطالح استفاده میشود

 ، آتیش قرمزوبدون شعله ذغال پاره گداخته وسرخ شده آتش هیزم خُور نْگ

خُورج 
ساخته ) برزنت(خورجین ، کسیه اي که بصورت جفتی باجنس پارچه ضخیم 

 میشودوجهت حمل جنس برروي موتوسکلیت یادوچرخه استفاده میگردد

 کوچک ، ریز خُوردلو

 خودش خُوش

 خودشان خُوشُون

 خودمان خُومون

 خ
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 اعتراف کرد خُه گرْت

 تَکهخجوجه مرغی که براي اولین بار تخم بگذارد اول خای 

ـچسبک ولوس خ 

 خدمت خذْمت

رتگ رِّشدهدعناي غافلگیر یاگرفتارشدن نیز میگلویش را گرفت ، یقه اش را گرفت ، م خ 

رِتخ 

چنگ زدن ، معموالً درموردنحوه چیـدن انگـور یـا خـارك یـادیگرمیوه هـاي       

یعنـی اینکـه بصـورت دفعـه اي تعـداد      » خرِتش کردیم«خوشه اي، میگویند 

زند م، همچنین کسی که حرف ناموزون میزیادي ازخوشه این میوه هارا چیدی

میگویند خرِت کرد که منظور همان خرِت ازنوع تمبک است که صدایی سواي 

 ریتم آن ساز دارد

 خ
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 خرِف خونه

وجود دارد که بصورت طبیعـی   درتپه هاي اطراف روستاهاي غوله وبزي جایی

داراي غارهایی کم عمق میباشد وپیرمردهایی که سنشان خیلی باال می رفته 

رِف زده  (وبلحاظ هوشیاري درپائینترین سطح ممکن می رسیدند  بنحـوي  )خـ

ــم    ــی ه ــد وازطرف ــراهم میکردن ــا را ف ــانواده ه ــت وآزار خ ــات اذی ــه موجب              ک

بامقداري غذا دراین غارهـا مـی گذاشـتند تـا یابوسـیله       آنها را!!!!!! نمی مردند

درندگان یا به واسطه گرسنگی وتشنگی هالك شوند البته شخصاً ازهـیچکس  

نشنیده ام که مثالً باپدربزرگ یا ابااجدادش این کاررا کرده باشند ولی اطـراف  

کوه هـا درسـت کـرده بودنـد کـه       سد گتوند سوراخهایی شبیه به غاردروسط

کوهنوردي ما می گفت بخاطر کوچ دامداران ،پیرمـردان یاپیرزنـانی   راهنماي 

بامقداري آب وغذا رهـا میکردنـد   ) غارها(که وبالشان بودند را دراین سوراخها 

ومی رفتند وتابرگشتشان صددرصد تلف شده بودند زیرا اگر آذوقه اشان تمـام  

خرِف خونه  نمی توانستند ازاین بلندي پائین بیایند به هرحال منطقه می شد

 به این خاطر اسم گرفته است

 چنگ به صورت کسی زدن خرِنج

 گلو ، گردن، یقه خرْ

 آشغال ، چیزهاي به دردنخور خرْخمام

 خرت وپرت ووسایل بی استفاده خرْزِل پِرْزِلْ

رَّهخ 

به الستیک تیرکمون که نامرغوب باشد وهرلحظه امکـان پـاره شـدن داشـته     

خرَّه گفته می شود وهمچین به تیوپ والستیکی که دراثر ماندن در باشد رِبنِ 

جایی ثابت ودر معرض سرما وگرما واحیاناً باران ، خراب شده است نیز همـین  

 اطالق می شود) خرَّه (لفظ

 خ
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 یقه ات رامی گیرد،خرخره ات رامیگیردیابه گردنت می افتد خرِّت ایگرِه

سـفسقوطی مچاله شده خ 

 فاق شلوار خشْـتَک

 خشْتی

هم به دیواریاساختمانی که ازخشت ساخته شده و هم به پیراهن یالباسی کـه  

باشد،گفته میشود درضمن به این لباس ها ) مربع مربع (نقوش آن چهارگوشه 

 چارخونه هم میگویند

 پرنده اي است حالل گوشت ازخانواده مرغابی خضَیري سر سوز

 غافلگیرش کن خفْتش کُن

 گره اي که به طناب می زنند خفت

 رسواکننده، هوچی خلَقْ

 مخلوط ، قاطی خلْـط

 مخلوط گندم وجو ، گندم نامرغوب خلْطَک

 خن

درقسمت هاي زیرین لنج که یکی درسینه، دیگري درمیان وبعدي (انبارلنج ، 

و خـنِ جداگانـه اي   ) شدهدرتفَر لنج قراردارد ونیز در جایی که موتورلنج واقع 

مخصوص موتور تعبیه شده است که به همه آنها خن گفته مـی شـود، البتـه    

 درکشتی وقایق نیز به انبارها خن می گویند

 شراره آتش خنْج

 خ
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 حنا ، ، خنْده هم می گویند خنْده

 خنجیرَه

آب را محل قرارگرفتن پروانه پمپ آب کشاورزي که بعدازروشن شدن پمپ ، 

ازرودخانه مکش می کند ، دراصطالحات دریایی به پمپ تخلیه آب لنج که به 

کـارمی کنـد ،خنجیـره گفتـه مـی شـود       )هنگام روشن بودن (کمک موتور ، 

 خنزیرَه نیز میگویند

 شخم خیش

 خون خین

 خون لخته شده خین گلنْده

 کسی که قصد آزارو اذیت مردم راداشته باشد خا ره

 خاب
تلفـظ  ) خاب خاب(خوب ، به معناي تائید کالم طرف مقابل که معموالً باتکرار

 می شود

كخرماي نارس وزرد خار 

 خارك کَویر

گیاه درمانی ، نوعی داروي گیاهی که درروستاهاي اطراف ماهشهر وهندیجان        

می روید وبوتـه اي بسـیار پرخـار دارد کـه ازمیـوه آن جهـت درمـان برخـی         

 استفاده می شود) آسم(ازبیماریهاي دستگاه گوارش وتنگ نفس

 خارید خارِس

 است که اینگونه درگویش ما تلفظ می شود) خارشتر(خارشتر ، همان خاراُشتُر خارِشْتر

 خ
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 خارپا درار
گونه اي حشره ، که دهانش خرطومی شکل است وقدیمی هـا بـراین اعتقـاد    

 !درپایشان را این حشره بیرون می آوردبودند که خارهاي فرورفته 

 قبرستان ،  خَهکسون هم می گویند خاکسون

خان ایبخشه 

 خانَلی نیبخشه

خان مـی بخشـد خـانلی نمـی بخشـد ، گـاهی اتفـاق مـی افتـد کـه ازمقـام            

باالتردستوري صادرمی شود ولی بخش مربوطه صدورآن دسـتوررا مقـرون بـه    

به مصلحت نمی دانددراین مواقـع میگوینـدخان   صرفه ندانسته واجراي آن را 

 .....ایبخشه 

       خایه خرْ ، 

 خایه فروش

به فروشنده اي که نتیجه کاسبی او یا سودي ندارد یامتحمل  زیان می شـود  

 می گویند فلونی خایه خر خایه فروشه

 نشخوار خایِشت

 املت خایه تماتَه

تخم مرغ وپیاز داغ خایه ریزَك 

 یعنی کجا به سالمتی؟ ، ها کجا ؟ بِراتخدا 

 دعایی است یعنی خدا تورا نگه دارد ، خدا حفظت کند خدا بِهلت

خدا خره دید 

 که شاخش نَدا

خداوند ، خررادید که بهش شـاخ نداد،کسـیکه ازلحـاظ وضـعیت جسـمی یـا       

 موقعیت اجتماعی درجایگاه پائینی است ولی آدم بدسرشت وپلیدي است

 خ
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 شاهدهخدا سر 
خداي باالي سر شاهداست ، گونه اي قسم ، شاهد بودن خدا ، دربیان صـحت  

 ودرستی کالم ، خدا بِسر شاهده هم می گویند

 خسته نباشی  ، خدا قوت بدهد خدا قُووت

 نفرینی است یعنی خدا توراازروي زمین بردارد ، بمیري خدا نَهلت

خداتاهمبر نکنه 

 همسر نیکنه

دررابطه بـا زن وشـوهري کـه بـاهم ازهرلحـاظ درتفـاهم وصـمیمیت زنـدگی         

میکننــد وازنظــر اخالقــی شــبیه بهــم هســتند یعنــی هــردو خــوش اخــالق  

هستندالبته خالف این هم امکان دارد یعنـی هردوبـداخالق باشـندلذا بیشـتر     

 دربیان جفت وجوري روحیات واخالق زوجین کاربرد دارد

 خرَت بِرون 

 بِخَهدیري 

االغت راسوارشو وخرما بخور، یعنی کاربه کار کسی نداشته بـاش وکـارخودت   

 رابکن

        خرَه ایارِن

تَی بار یا باره 

 ایبرِن تَی خر

بعضی ها که کوته فکرند وبراي حل مسئله اي خیلـی خودرامتحمـل زحمـت    

 می کنند این مثل درموردشان بکارمی رود

       پیر وخر

 !اَوسار رنگی 
 سن وسالش لباس نپوشد کسیکه مناسب با= خرپیرو افسار رنگی 

 چرمهخر
االغی است دورنگ که رنگ غالب آن خاکستري اسـت وناحیـه زیـر شـکمش     

 سفید رنگ است

 االغ مایل به خاکستري دیوهخر

 خ
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 رمهخر
زائیـده  فت گیـري بااسـب کـه قـاطر     ج نوعی االغ است که مناسب است براي

 شودمی

 االغ سفید رنگ خرسوز

 االغ سیاه رنگ سهرَهخر

 االغی خاکی رنگ کمی متمایل به قهوه اي روشن گَزَهخر

نی غیرِ خرِ رخ

 کاجمال

کسیکه شـیء یـا وسـیلۀ کسـی دیگـر رابـه       !خري بجز خر کا جمال نیست ؟ 

 اشتباه بردارد

 خربزه خربیزه

 االغ کوتوله خرگَدي

خرمایی که 

توخَردي خَسش 

 من جیب منه

قهار بودن فـرد و مطلـع   . خرمایی که توخوردي هسته اش درجیب من است 

بودن به مکر وحیلۀ طرف مقابلش را میرساند یعنی من میدانم قصد ونیت تـو  

 درمورد این مسئله چیست

 خروسک
هم نوعی بیماري است که صداي فرد بیمار تغییرمیکند و هم به خروس جوان 

 گفته میشود

 قلقلک خندخُولی

 حقت بود، خوب بالیی سرت اومد خوبِت هوبید

 خوب می گویی ، حقیقت را می گویی خوب ایگی

 خ
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 خوب نگاهش کن خوب سیلش کُن

 خور
ــه پیشــرفتگی هــاي آب دریــا درون ســاحل خــور گفتــه مــی شودوتوســط   ب

 ماهیگیران وافرادي قدیمی نامگذاري شده اند

 خورِکور
خوري که ازوسط ماهشهر می گذرد وبلحاظ اینکه درماهشهر تمام مـی شـود   

 بنام کور اسم گرفته ، خورکون نیز تلفظ می شود

 خوري است دردریاي ماهشهر بی حدخور

 خوري است دردریاي ماهشهر تَیف کارخور

 خوري است دردریاي ماهشهر درویشخور

 خوري است دردریاي ماهشهر سجاهدینخور

 خوري است درمسیر بندرصادراتی سمایلیخور

 خوري است دردریاي ماهشهر سه لنگه ايخور

 خوري است دردریاي ماهشهر شُلیخور

 خوري است درمسیر بندرصادراتی خورعشیر

 خوري است دردریاي ماهشهر عبدالکریمیخور

 خوري است دردریاي ماهشهر میوفیخور

 ماهشهرخوري است دردریاي  مرَیمسخور

 خ
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 خوري نرسیده به اسکله غزاله خوراحمد سنَیت

 خوري درجوارجاده اي که منتهی می شود به پتروشیمی بندرامام خورجعفري

 خوري است دردریاي ماهشهر خورقبرنَوخدا

 اسکله غزالهوخور
ازاول جاده هندیجان سمت راست راه خاکی وجـود دارد کـه بـه ایـن اسـکله      

 وخور می رسد

خونَی خوتون 

ملْگَه ملْگَه کن 

بعدبِیو اینجو 

 چاستَه بِخَر

، یعنی توي خونه خودتون یه ته بنـدي بکـن وبعـدبیا اینجـا ناهـارت رابخـور      

پیشنهاد ي است براي کسانیکه موقع دعوت به شام یا ناهار بهانه اي را سرهم 

 می کنند 

 خیابان امام شمالی خیابون جنگَل

 ، خیابان سرازیري نیز میگویند! خیابان سعیدي  خیابون سرَزیري

 خیارسبز خیار بالنگ

 خیارچمبر ترَكخیار

 هندوانه سردخیار

 انواع خربزه گرمخیار

 هندوانه ابوجهل ، بسیارتلخ است خیارگُرگُو

 خ
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 خَشخیرِ

به خوشـحالی ، بـه سـالمتی ، درمـواردي هـم معنـی طعنـه زدن دارد مـثالً         

پسـرم  )اینجا طعنه میباشد(یعنی خیرخَش= خَش کُرُمم بام بید میگویندخیرِ 

 هم همراهم بود

 صالح ، مصلحت خیرِیت

هیزم خیزُم 

 خیسانده شده خیسنیده

 شدن)خیس(سرتاپا تَر خیسِ تلیس

 خیس خورد؟ ، خیسانده شد؟ خیسسک

سخیس خورد ، خیسانده شد خیس 

 خیش

  به تراکتورگاو آهن ، اآلن بصورت دیسک 

 می بندند وزمین را شخم می زنند همان عملیات شخم زدن میباشد

خیشی که جوممه 

 تَیینیکنه نو، چه ا

 رو چه اُوتَی رو

 )دیگی که براي من نجوشد میخوام سرسگ توش باشه(معادل 

 خون خین

 خینُم نهات
وگوشـزد  خونم به گردنت ، گونه اي التماس وتاحدودي نیـز جنبـه تهدیـدي    

 نسبت به پیامد کاري که می خواهد بکند

 خ



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

198 

 

 خونت خینت

 خینت نهام
خونت به گردنم ، وقتی کسی بخواهد مسئولیت کاري را بعهـده گیـرد ازایـن    

 اصطالح استفاده می کند

 خونش خینش

 خونش به گردن توست خینش نهاته

 خون آلود ، خونی خین خینی

 قربانی کردن نیز می گویند خون ریزي ، به خین ریزي

 خوش برخورد ، خونگرم ، باعاطفه ، بامهر ومحبت خین گرم

 خونین خینچال

 دیگر نمی دانم چکار بکنم د نَونُم چبکُنُم

 گیج د نْگ

 امروزه را انجام میداد GPSقطب نما ، این وسیله کار د یـرَه

 دخْسیر
، بعضی نقاط معادل هفده کیلوگرم نیز ازاوزان قدیم ، معادل شانزده کیلوگرم 

 ذکرشده است

 خواهر ددي

 خواهرت ددیت

 د-خ
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 خواهرم ددیم

 خواهرانت ددي یلت

 خواهرش ددیش

 درب را قفل کن درچِفْت کُن

 مرا بیرون کرد ، اخراجم کرد درم کرد

 تورا بیرون کرد؟ ، اخراجت کرد؟ درِت کرد

 اورا بیرون کرد ، اخراجش کرد درِش کرد

 پنجره ، دروچی نیز می گویند در بچی

 خارج شو ، بیابیرون در بِیو

رنْدبه یک بسته ده تایی کبریت می گویند ز 

ردرگاه ، دروازه ، درب گَهد 

روندداغْم متالشی ، ازهم پاشیده ،چیزي نزدیک به نابودي کامل و 

 وظروفظرف  درف دول

 فوراَ ، آنی درجا

ردنفرینی است مانند کوفت، زهرمار، مرض د 

 د
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سن وشونم ردهمه بیمار شدند ، همه مبتال به بیماري شدند د 

 دربدر ، آواره درودر

 به داالن بزرگ ومسقفی که در ورودي منزل بنا می شد دروازه می گفتند دروازه

کسکسی رادنبال نخودسیاه فرستادنسرکارگذاشتن ،  د 

شلسدستهایش د 

 مجموعه ي کلیدها در یک حلقه یا بند، دسته کلید دسه کلیلْ

 دسته هاون دسه هون

 )بشوي(دست وصورتت رابشور دس ریت بِشور

 دسِ حیلَت بِگرُم
بـراي شـما جبـران کـنم حیلَـه همـان       ) جشن عروسی(یعنی درمراسم شادي

 حجله است

 اورا لو داد، کاري کرد که اورادستگیرکنند ، جاي اورا نشان داد دسش دا

دسش کارایکنه 

 تیش ایتَرسه

دستش کار می کند ، چشمش می ترسد ، بعضی اشخاص به محض مشـاهده  

ــد     ــاتوانی میکنن ــاس عجزون ــت احس ــخت اس ــدقلق وس ــی ب ــه کم ــاري ک                ک

ولی وقتی شروع کردند ومقداري از کار انجـام  ) کاربمانندمی ترسندکه درآن (

 شدمی بینند بیخود واهمه داشته اند

    دسش من 

 عرب عجم گیره
 وقتی براي شخصی چندگرفتاري باهم پیش میآید این مثل بکارمیرود

 د
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 حداقل ، دست کم دسکَم

 ناهمواري راه و جاده ، دست انداز دسنْداز

 سنْگددستها ، دست وپا پِل 

تنگپِل سدست وپایت را د 

 دستکاري درچیزي یاکاري بدون آشنایی به آن دس پِلْقُونی

نَکپِلْق سد 
دستکاري ، خرابکاري هم معنی می دهد که اگردرغذا باشد که حال بهم زدن 

 هم معنی میشود

 احوالپرسی ، دست دادن دس تمنا

 ، حرکت کرال درشنا شنا دس ملَحه

 دست برنمی دارد دس نیکَشه

 دست بردار، دس بِکَش نیز می گویند دس وردا

 دستفروشی ، پیله وري دسفُرُوشی

کَشسدستکش د 

رَكگسدستگیره د 

رَكگسد 
ازاصطالحات کشاورزي ، چوب دستگیره مانندي است کـه زیـر تیغـه وسـیله     

 قرار میگیرد) غیر مکانیکی( شخم زن ازنوع گاوآهن

 د
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 دستمزد ، حق الزحمه دسمز

 وضو دسـنماز

 ازروي عمد ، تعمداً، به عمد دسا

 )سفره ماهی حالل(اصطالحی است براي صید ماهی پله دس اشْکَن

       دس نماز بِگر

 بِیو خُمم بِخَه

که خیلی پرخور است وهرچه وضو بگیر بیا خودم راهم بخور ، معموالً بچه اي 

 می خورد سیر نمی شود ، پدرومادرش این مثَل را خطاب به او می گویند

 بادست به دنبال چیزي گشتن دسپِلو

 دستکش ،پاك کردن برنج وحبوبات را نیز دسکش کردن می گویند دسکَش

 دشْت
فــروش اول کاســب، نخســتین پــول دریــافتی کاســب ، البتــه ایــن اصــطالح  

 زیادقدمت ندارد

 دقّا
محلی در قایم باشک است که کسانی که قایم شده اند باید قبل ازشخصی که 

 می گردد خودرابه این مکان برسانند وکلمه دقارابگویند دنبالشان

كلرز د 

 مشکالت عدیده ، خیلی زحمت کشیدن وسختی دیدن درزندگی دك اندردکا

گمدام ، پشت سر هم د 

 دعوا ومرافعه خَیجودلُو 

 د
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 کیلوئی روغن نباتی میگفتند 18ظرف حلبی ، درقدیم به حلب  دلَّه

 به باد دمِ باد

 جلوي درب ، جلوي درب منزل دمِ در

دمِ دروازیه ایوبِه 

ببندي اما دمِ 

 دهون مردم نه

روایتـی بـه   درب دروازه را می شود بست اما جلوي زبان مـردم را نـه ، اینجـا    

علیـه  (می گویند حضرت موسی  ذهنم آمد که خالی ازلطف نیست بازگو کنم

رفتـه  ) علیه السـالم (درمسافرتی که به اتفاق برادرش حضرت هارون ) السالم 

بنـی  (بود،در آن سفر برادرش مرحوم شد وازدنیا رفت هنگام برگشتن، قـومش 

نداشـته   مـی گفتنـد کـه موسـی بخاطراینکـه درحکومـت شـریکی       ) اسرائیل

) علیه السالم(باشدبرادرش راکشته ، لذا این حرف خیلی براي حضرت موسی 

سنگین وغیر قابل تحمل بودازاینرو به خداوند عـرض کـرد پروردگـارا باتمـام     

بهانه هایشان مدارا کردم وکنارآمدم ولـی ایـن حرفشـان     زخم زبانهاي قومم و

که من رااززخـم زبـان    خیلی برروي من تأثیر گذاشته واکنون ازتو می خواهم

مردم مصون کنی ، خداوند فرمود اي موسی من این دعا رادرمورد خودم هـم  

مستجاب نکرده ام ومنِ خدا هم مردم درباره ام به ناحق حرف می زنند بعضی 

ها براي من فرزند قائلند بعضی ها من را فقیر می دانند وخودشـان را غنـی ،   

 ....ن فرزند دختر قائلند وبعضی براي خودشان فرزند پسر وبراي م

 د
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 دمِ دید دامون

به دود ما رابست ، معموالً وقتی ماشین یاموتورسکلیتی که بعلت نقـص فنـی   

ازاگزوزش دود غلیظ خارج می شود ومبادرت به سبقت می کند وسیله نقلیـه  

می گویند دم  گرفته می شود اگرشیشه هایش پائین باشد اي که ازآن سبقت

ودرمواقعی که کسی پائین دست باد نشسته باشد وشخصی بـاالي  دید دامون 

باد آتش روشن کند ودود متصاعد شده بطـرف آن شـخص بـرود بـازهم ایـن      

 اصطالح رابکارمی برد

 هو کردن ، رسوا کردن دمِ هو دادن

 دمشْت

حال وهوا ،تغییرات جوي ، روزهاي اول تغییر فصل مثالً مـی گوینـد دمشـت    

یعنی آب وهـوا از گرمـی افتـاده    = و سردي ایخَرِه ) ووبیده(هوبیده هوا عوض 

دمشْـت هـم   ) گرما آخرین زورهـایش را مـی زنـد    (ودرحال سرد شدن است 

 میگویند

 نوعی انبردست که نوك آن باریک و دراز است دم بوریک

 پوشاندن سروصورت بادستمال یاچفیه دمبوکَه

 دست ساز قدیمی ، اسلحه هایی که از جلوي لوله پر میشوندنوعی اسلحه  دمپر

 دهانه کوچک پائین تنور دملَه

 صبح) موقع وهنگام(نزدیک صبح ، دم دم صبح ، همزمان  دم دمکَلِ صب

 باران بسیار شدید دم مشکی

 دنْدش نَرم
کـاررا  دنده اش نرم ، یعنی حقش بود یا بعبارتی یعنی مجبوراسـت کـه ایـن    

 انجام دهد

 د
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 حیران وآشفته ، سرگشته وگیج ، خَوو دنگ یعنی گیج خواب وخواب سنگین دنْگ

 دنْگ وفَنْگ
مقدمه چینی فراوان ، طول وتفصیل ، تشریفات زیاد ، این کلمه زیـاد قـدمت   

 ندارد

 سرگردانی ،مهلت ، وعده ومهلت دروغین دادن دولْ

ونوبت د 

 دو آخري

می باخت براي بارآخر نیز بایـد یـک    درگلوله بازي اگرطرفی چندگلوله خودرا

بار دیگر بازي کنند که اگربارآخر هم باخت، دیگه گلوله آخریش رانیز می داد 

 ومی رفت

 بدو بدو ، دوان دوان دو دووکان

 بشقاب دو ري

 حواست به من هست؟ مواظبم هستی دو ریم

 درشلوغی به پا شده دو شُلْمه

 پیرزن دو لُو

 دوره بِگریم
دایره بگیریم ، معموالً براي انجام رقص هاي محلی مثل دستمال بـازي ازایـن   

 اصطالح استفاده می کردند ضمن اینکه بطور مجزا یعنی رقصیدن

 کاريدوراو راگرفتند ، یعنی تحت فشار واجبار قراردادن کسی براي انجام  دورِش گرتن

 تشک دور شَک

 د
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 دور واطرافش ، پیرامونش مدورِشدورو

 داروها ، درمان کردن دوري دوا

 نوعی حلوا ، که بعد اززایمان به زائومی دهند دوري زاد نون

 دوسه

ــه اي مورداســتفاده دربنــایی  ــام  ) داربســت(تخت ــه ، هنگ ــن تخت ــه ازای ، البت

رابرروي اسکله وسردیگرش را برروي دیـواره لـنج   یک سرش (پهلوگرفتن لنج 

وجهت رفتن ازاسکله به درون لنج یا بالعکس ، یاازلنجی به لنج )قرار میدهند 

 دیگر نیزاستفاده میشود

 عروس دریایی ، بعضی ها دیل نیز می گویند دول

 دولَتی
وجود این صدقه سري ، مسبب انجام این کار ، مؤثر درشدن این کار ، به یمنِ 

 شخص، بخاطروجوداو ، به واسطه وجود او

 نام شخص مصغر داوود دووت

 دوید دووِس

 دویدین دووِسن

 دویدم دووِسم

 دویدي دووِسی

 سرانجام، آخر سر، آخر کاري دهسِ آخر

 استفاده نشده دست نخورده دهس نَخَرْده

 د
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شُمهوخوردنی ، گُرت ودرشم نیز گفته می شود وخودرو استگونه اي علف محلی  د 

يمادر د 

روکُنْد يد 
بزله گو ، اصطالحی است که درموردکسی که زود درجواب هرموردي میتوانـد  

 فی البداهه حرفی بزند گفته می شود

 مادرها ، مادران دي یل

 مادرت دیت

 مادرتان دیتُون

 هست؟مادرته؟ ، مادرت  دیته

 نوعی خرماکه خشک میشودوبراي مدتها قابل استفاده است دیري

 مادرش دیش

 مادرشان دیشُون

 مادرشه؟ ، مادرش هست؟ دیشه

دیش گ دا 

کُربون تیل 

بایمیت ، گ دا 

 بایم ایخُم

مادرقربان چشمان بادامیت بشوم ، گفت مادربادام می خواهم ، : مادرش گفت 

بهانه گیري کودکان ،که هرچه برایشـان تهیـه کنـی بـاز بهانـه چیـز       کنایه از 

 دیگري را می گیرند

 د
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 مادرم دیم

 مادرمان دیمون

 مادرمه ، مادرم هست دیمه

ز دزد د 

ـلدشْـب 
تورم غده بناگوش ، هرنوع غده اي که درجایی ازبدن ظاهر شود وباچشم قابل 

 رؤیت باشد

مغازهدکان ،  کُوند 

سکوي جلوي اتاق کُونید 

گُلّان نیز می گویند گُـلَّهددوبرابر ، البته بصورت طعنه ادا می شود د 

دهدکمه ، دیگمه نیز می گویند گْم 

که بربدن وصورت می زند) آکنه(دانه هایی چرکی یاشبیه جوش نْگد 

شود حلیم بدون گوشت ، وبه حلیم نیم پخته نیز اطالق می نْگُروهد 

انارد نگ نیز می گویند نگدانه انار ، نارد 

 مشکوك ، تردید ودودلی دبِه شَک

 عمل دوشیدن شیر گاو وگوسفند دخْت

 د
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 )شیرگاو ، گوسفند یابز( شیرش را دوشیدم  دخْتُمش

 رادوشیدي؟) گاویاگوسفند یابز(شیر  دخْتیش

 خاك دور النه مورچه درسه

 دزدهادزدان ،  دزل

 دزدي ، سرقت دزي

 عملیا ت ازهم بازکردن وحالجی پشم دشْـکَنیدن

 فحش ، دشنام دشْمون

 یون جومشْمد

 کسیه سیال نیکنه

بیان اینکـه فحـش وناسـزا هیچگونـه     (فحش پیراهن کسی را سوراخ نمی کند

 )آسیبی به کسی که مورد فحش قرارگرفته نمی رساند

 ، جواب دندان شکن حاضر جوابی دغُورمچی

 دقْـلَه

بسته اي که بابرگ نخل به شکل رتیلـی کوچـک درسـت مـی شـود وحـاوي       

  مقداري خرماي اعال ء است و به عنوان هدیه یاسوغات براي کسی

 دقلَک نیز گفته می شود. می برند 

 مغازه دار، دکان دار دکُونْدار

 دم ، دیم هم می گویند دمب

 دنبال دمبال

 د
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 میوه نارس دنْگُلو

 دنْگ بر

گوشه چشمشان در می آید بوسیله شخصی کـه  ) گُل مژه(کسانی که دانه اي

به اصطالح محلی می گویند بهره دارد هنگام غروب برروي هفت دانـه گنـدم   

را ...) الـم نشـرح لـک صـدرك     (یک بار سـوره انشـراح   ) برروي هردانه گندم(

را دراستکانی که تانصف ازآب پاك وزالل پرشده میخواند و آن دانه هاي گندم 

است می اندازد بعد، آن شخصی که این مشـکل رادارد مقـداري ازآب را مـی    

نوشد وبقیه رابرروي چشم دردخود می مالد لذا فرداي آن روز رفته رفته کمتر 

 ودرنهایت ناپدید می شود

 دانه هاي ریز ریز دربدن ، آبله مرغان دنگ انجیر

 دوغ: بر وزن بو  دو

شنْدموش هم می گویند دندمدوماً ، ثانیاً ، دوی 

 دوا سرْخُو

داروي قرمز ، معموالً درمواقع سوختگی ازاین دارو که بصورت مایع قرمز رنگ 

رقیقی میباشد برروي سوختگی می ریختند که دربهبودي و سوزش آن بسیار 

 کارایی داشت ، پرمنگنات

 چرمیکمربند  دوال

 صحرا ، بیابان ، دووه نیز تلفظ می شود دوحه

 خواهر دودو

 خواهري ،وظایف مشخص یک خواهردرقبال خواهردیگرش یابرادرش دودوگري

 د
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 دیشب دوش

وشَوشیره خرما د 

 کمد دوالب

 تورماهیگیري دوم

 پائین دومن

 پائینش دومنش

 داماد دوما

 مخلفات موجود درخورشت دونگاره

 اورابزنم ، بزنمش دهمش

بِک د 
مــثالً آغشــته شــدن پوســت بــه ( چســبنده ، چســبناك شــدن پوســت بــدن

 )موادشیرین

 زبر ، گَس وبه آدم بدگل نیز اطالق می شود د بر

ودو ددي هم تلفظ می شود دو ، و دودوددي هم می گویند، دو دددو خواهر ، د 

هدمیانسال کار 

دهش سیوِسدلش رفته ، کسی را بیش ازحد منتظر گذاشتن ل 

 د
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خم شدن اشیاء فلزي لُّود 

هدخاراطراف خوشه گندم ه 

لَهدلی که بعدازآب سیل بجا می ماند هگ 

هددیگه ، دیگر ی 

بیدار یارد 

 دبه روغنی رویی د یگول

 می گویندنه خوب نه بد ، دپلْپلو هم  دپلو

 به یاري ات سخت نیاز دارم دستم به دامنت دخیلت

 درّه

نوعی گیاه که حاشیه جویهاي کشاورزي ورودخانه ها بـرروي بوتـه اي پرخـار    

می روید وبعدازجداکردن ازبوته که سعی می شود برگهاي بدون خـارونرم آن  

 راجداکنندسپس آب پز ،ومیل میکنند

 ، درنْدشت هم تلفظ میشودوسیع ، بی سروته  درنْدش

وردربیا ، بیا بیرون ، خارج شو ، پیاده شو د 

 درفش دروش

 دره شُتُري
مقابل روستاي بزي که درحال حاضـر توسـط   ) تپه هاي(دره اي است درکوها 

 دولت به سدي مبدل شده است که آب زیادي را درخود ذخیره میکند

 د
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سیرسروصورت ولباس شیک پوشیدنآرایش ورسیدن به  د 

 درو کردن درین

 درو کردم دریندم

 زِردرِ
سروگوش آب دادن ، جستجوکردن ، تاب خوردن ، براي پی بردن به موضوعی 

 پیرامون آن جستجوکردن

 درِعه
لباس ضخیم وبلند زنان درقدیم البتـه بعضـی ازمـادران کنـونی هنـوز ازایـن       

 لباسها استفاده میکنند

 تاب خوردن ، چرخش بی هدف درِوِر

ردبرمی گردد ، دورمی زند ایخَرِه 

ردور زد ، برگشت خَهد 

رگشتن ، تاب خوردن ودورزدن دادند 

رهددریا ی 

رکدهک هم تلفظ میشود یهازروستاهاي توابع هندیجان می باشد دیری 

 تاب بخور، در بِخَه هم تلفظ میشود دربِخَر

 پاره درده

 پاره اش کردي؟ دردیش

 د



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

214 

 

 دربیاور درار

 درازاي رودخانه ، یعنی درمسیرساحل رودخانه حرکت کردن رودراز

 بشکه بزرگ درام

ردپاره شد د 

 دشْداشَه

داراي دوخت مخصوصی است و به صورت لباس بلند و راحت که یکسره و تـا  

در دو . پوشـند  باشد و مردان آن را مـی  میمچ پا است و معموالً به رنگ سفید 

وازگـویش  . وجـود دارد ) بـدون یقـه  (و خلیجی یا اماراتی ) دار یقه(نوع عراقی 

 عربی وارد زبان ماشده است

 نخ دشْکَه

 چرخ دنده عقبی که زنجیر روي آن سوارمیشود دشْلی

 سالم برسان دعا بِرَسون

 مردم قدیم دعیدون  می گفتند) قمريازماه هاي (به ماه ربیع الثانی  دعیدون

 درز ، شکاف دغَزْ

 عقده خودراسرکسی خالی کردن دقِ دلی

کَلَّهبلغور جویاگندم د 

 د
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 دك ایخَه
هم به معناي می لرزید وهم به کسیکه درراه رفتن تعـادل نـدارد ودفعتـاً بـه     

 هم میگویند دك ایزَه سمتی متمایل میشود این اصطالح استفاده می شود  ،

 دگَري

گونه اي صحبت کردن شبیه به زرگري بااین تفاوت کـه در زرگـري حـرف ز    

بین حروف تلفظ می شود مثالً بـراي گفـتن سـالم درزرگـري سـزِلزام گفتـه       

ــه ســالم     ــابین حــروف بکــارمی رود ک ــري حــرف گ م ــی در دگَ میشــود ول

 میشودسگلگام

گَهدیگه ، دیگر د 

 دلها دلَلْ

کُممونَ اَو  دلُ

 کردي

معموالً به کسی که بد رانندگی می کند وماشین یاموتورسـکلیت را دردسـت   

مـی شـوند ازایـن اصـطالح      اندازها وچاله چوله ها میزند سرنشینان که اذیـت 

 استفاده می کنند

هبار نید لُمیعنی تحمل دیدن ندارم د 

 دلم گرفته ، دلم تنگ شده دلُم به کرد

       بارنیده دلُم

 سیل کُنُم
 دلم طاقت دیدن نداره ، نمی توانم نگاه کنم

          دلُم پِرپِر

 ایکنه سیش
 دوست دارم اوراببینم ، دلم برایش پر می زند

 د
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 دلُم تَش ایزَنه

وهم به ) معموالً بیماري که سوزش معده دارد(هم به معناي دلم آتش گرفته 

شدید است ودرمواقعی که دل آدم بواسطه ناراحتی ویا معناي عطش وتشنگی 

 عدم انتظار کاري از کسی به درد می آید ازاین اصطالح استفاده می کنند

 دلم آرام نمی گیرد دلُم جانیگرِه

 دلم قبول نمی کند، نمی توان بپذیرم دلُم نیوردارِه

 روي کمر خوابیدن دلِ باال

 دلِ رهتَن ندارم

  رفتن ندارم ، دل رفتن ندارم ، میلی به

 نمی خواهم بروم

 مطمئن باش ، خیالت راحت باشد، نگران نباش ، راحت باش دلت بِنه دلْدون

ت اَولد 

دلت آب، این اصطالح را بیشتر دختربچه هاي کوچکی که والدینشان بـرایش  

تفـاخر  ندارد درجهت ) رفیقش، همبازي اش(اسباب بازي خریده اند ودوستش

 استفاده می کنند) که ازخصوصیات دختربچه هاست(

دلت خین بو ، 

        اَمیرو هم 

 بِچت بو

دلت خون باشد ، امیر هم بچه ات باشد ، وقتی مشکلی داشته باشی وشـخص  

 دیگري ازفامیل یانزدیکانت مشکلی برمشکالت توبیفزاید این مثل بکارمی رود

     دلش ایخه 

خَرَل  خَرِش من

 زاره بِده

دوست دارد االغش درمیان دیگراالغها صدایش به عرعـر بلنـد باشـد ، بـدون     

می خواهد هم ردیف دیگران که تجربه ومهارت کافی درکـاري   داشتن توانایی

 را دارند ، باشد

 د
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 )زنگوله(صداي زنگ  دلنْگ دلنْگ

 دلخوشی ، شادي دلْ خَشی

 حساس ، مردد بودن ، وسواس بودنشکاك ،  دلْ دوشَووکی

 دلْ کَنده

معموالً به کسی که درانجام دادن کاري خیلی متحمل رنج وزحمت می شـود  

وکسیکه نفس نفس زنان از جایی می رسدوهمچنین به حالت کسی که خیلی 

ناراحت ودرشرایط نفس زنان از بلندي یا کوهی درحال باالرفتن باشد اطـالق  

 می شود

 دلْ کُلُفت
پرطاقت  ، خونسرد، کسیکه دربرابرنامالیمات ومرگ عزیزانش واکنش زیـادي  

 ازخود نشان نمی دهد

 دل نمی گذارم ، یعنی دلم نمی آید،دلم قبول نمیکند دلْ نینُم

 دل نمی گذارد ، یعنی دلش نمی آید ، دلش قبول نمی کند ، دل نمی کند دلْ نینه

 نمی آید ، دلت قبول نمی کند ، دل نمی کنیدل نمی گذاري، یعنی دلت  دلْ نینی

 )دلْتیخاس ( دلت می خواست ، البته این لغت سریع تلفظ میشود دلْت ایخاس

 دلْخیارك
دردي که درناحیه اطراف ناف شروع می شود وبه اصطالح محلی مـی گوینـد   

 دلخیارکش افتایِه

 دلخونی ، دردسر ، باعث آزار واذیت دلْخینی

 د
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 )دلْشیخاس ( دلش می خواست ، البته این لغت سریع تلفظ میشود  ایخاسدلْش 

 دلْگُت
درخور (خونسرد ، سهل انگار ، کسیکه درنامالیمات زندگی زیاد ازخود واکنش 

 نشان نمی دهد البته نه به معناي آرامش داشتن) مسئله بوجودآمده 

 حرفهایی که به دل نمی نشیند دلْمگَري

 حال بهم زن دلْمـلشت

 )دلْمیخاس ( دلم می خواست ، البته این لغت سریع تلفظ میشود دلْم ایخاس

 دلداري ، وعده امیدواري ، دعوت به آرامش دلْوادهی

 دلْواز
وسیع ، جا دار ، دلباز، به خانه بزرگ و اینکه نورگیر، وروبه آفتاب باشد گفتـه  

 می شود

 هم می گویندخمیده ، دلُو  دلّا

 جوراب ، قسمتی ازمردم ماهشهر درقدیم ازاین کلمه استفاده می کردند دلّاغ

 معادل مثَل دل به دل راه دارد معناي جمله یعنی دل مقابل دل است دل بینَی دله

 دل موح
یـا  ) پیش دل نخـل (قلب نخل، به برگها ئیکه درباالترین قسمت نخل روئیده 

 گفته می شود) قلب ( محلی گلب دل موح  وبعربی 

 خواستگاري داللَه اي

 دلخواه ، عمدي دلبِخَوهی

 د
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 مایه ي خرسندي است، گول زنک مایه دلخوشی اندك، آن چه بی پایه ولی دلخَشْکُنَک

 گفته میشود) ازماه هاي قمري (به ماه جمادي الثانی  دمولیدون

 دندان دنْدون

 دنْدون کُروچه
سائیدن دندان به همدیگر به هنگام خشـم یـادرخواب ، دنـدون کُریچـه هـم      

 میگویند

 دنْدونی
ازحالت طبیعی کمی بزرگتر است و باعث ) جلویش(کسیکه دندان هاي نیش 

 شده لبهایش درست به هم نرسد وبیشترمواقع دهانش بهمین علت بازاست

 آویزان دنْدلُوویز

 کسیکه دندانهاي جلوش بزرگهدندونی ،  دنْدون بلْ

 دنْگَنید
پاشیدن وریزش مایعی ازسوراخی ، درمورد عمل ادرار کردن کودك نیزاطالق 

 می شود

نْگد نْگصداي برخورد دوفلز به هم د 

 دوایی گرم شبیه به شله که معموالً زنان پس از زایمان میل می کنند دندونَک

 دندانش را کشید دندانش را درآورد ، دندونش کَند

دندون درد، 

  درمونش

 کشید نه

، درمانش کشـیدن اسـت ، درمـورد دسـت شسـتن      ) دندان خراب(دندان درد

 ازکاري است که دیگر ثمري ندارد

 د
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 دندان ساب ، چوبی ازدرخت گردو بوده که باآن داندان ها راسفید میکرده اند دندون سا

 )درماهشهر(سیر وشوید درست می کنند  نوعی غذا که با دوغ ، برنج ، دوا

 دوا

روغـن  ( وقتی بوسیله حرارت آتش بخواهند کره حیوانی را بـه روغـن محلـی    

کـه  ) مـی گوینـد    دوا یـا بـن دوا  ( تبدیل کنند رسوب ته مانده  آن را) خَش

می ریزند ومیل می کنند وبسیار مقوي ) دوبره ( برروي نان باماست کیسه اي

 )درهندیجان (است

 وهم دواخونه می گفتند)درمانگاه (داروخانه ، قدیم ترها به بهداري  دواخونَه

 اورا بزن ، بزنش دهش

 دهمال

ازروستاهاي توابع هندیجان  می باشد ایـن روسـتا بـزرگ وکوچـک دارد کـه      

بوسیله رودخانه زهره ازهم جدا هستند واولین سه راهی ازسمت ماهشـهر بـه   

روسـتاي چـم خلـف    (بـزرگ ودومـین سـه راهـی       طرف هندیجان به دهمال

) کوچـک  (درجـاده هنـدیجان بـه سـمت دهمـال کوشـکو       ) وروستاي دریهک

 میرسد

 دهنو
ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد که بعد ازهندیجان جنوبی درمسـیردیلم  

 است

 دهان ، چیل هم به همین معنا است دهون

ماُوم هیدیگه آمدم ، باالخره آمدم د 

 د
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 دیگرتوان راه رفتن ندارم ، دیگرتوان انجام کارندارم دیه پا ندارم

 سرشناس ، معروف دیاره

 مادر، مامان ، وقتی کسی مادرش راصدا میزند ، دایه نیز می گویند دا

      سی کُردا

 چِنت بید

مدتی است به شوخی این جمله ادا می شود ودرکلیپی نیز به شخصی چینـی  

گفتند که تلفظ کند یعنی مادر پسر بـراي چـی توبـود، ولـی ریشـه ایـن       می 

اصطالح برمیگردد به خانواده هایی که ازخداوند طلب فرزند پسـر مـی کننـد    

ودربزرگی اگربچۀ ناخلفی شد این نهیب را به خود می زننـد کـه پـه کُرسـی     

 چِنت بی

      دا مو نیتَرُم ،

 نه آدمِ زیتَرُم

چون مثل آدمهاي قدیم نیستم ، کنایـه از باتجربـه بـودن     مادرمن نمی توانم

 .وازلحاظ جسمی قوي تر بودن مردم درزمان قدیم است

 به دنیا آمد دا وس

 داده بودم ، به من داده بود داده بیدم

 فریاد می زدم ، داد می زدم داد ایزَم

 مادربزرگ دادا

تدادوستد دادوبِس 

 ظاهرقد وقواره ، قیافه ،  دار

هادهدارکون نکاري را پر سر و صدا شروع کرده د 

 د
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کوندارم ودستگاه ، اسباب رفاه وآسایش دد 

 حواسم بهت است ، مواظبت هستم دارمت

 هیکلش ، قیافه اش دارِش

 دوباره ، دوارتَه نیز می گویند دارتَه

 کُرکُري خواندن واذیت کردن داردار

 داشبرد داشْفورت

 مواظبش باش داشته بوش

 مواظبم باش داشته بوم

 ازهم پاشیدن ،بشدت خراب شدن داغْمون

تدادمت ، به تو دادم دام 

عروسی تیداو 

 مرغ بزرگ تخم گذار دایگون

 دائم ، دایمی درگویش ما به معناي رسمی است دایم

دختر جوهه کُر 

 گَنُم

است ورشد کُند پسران ، جو رشـدي  کنایه ازرشد وقد کشیدن سریع دختران 

 به مراتب سریعترازگندم دارد

 د
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درختی که 

           بارایده

 گالَه ایخَرِه

) کنایه ازاینکه اگرکسی مطـرح شـود  (درختی که بار می دهد سنگ می خورد

 مردم درباره او بعضاً حرف هاي خالف واقع می زنند

    درد خُم بارِ 

خُمه درد یِنَم 

 اومده ریش

درمواقعی که شخصی نگران کسی است وخـودش نیـز مشـکالت زیـادي دارد     

بصورت درد دل این جمله را ادا می کنـد یعنـی مشـکل ودرد خـودم بـرروي      

 هم اضافه آن شده است) این کَس(دوشم  سنگینی می کند درد ومشکل 

 درد ، خَلوار ایاي

ثخال ایرَيم ، 
 رودمی) به تدریج وکم کم(وبه مثقال  می آید) وزیادیه دفعه اي (درد به خروار

 دروازه

درمنازل قدیمی چسبیده به درب ورودي منزل راهرویی درست می کردند که 

ازدوطرف کمی ازسطح زمین بلندترسـاخته میشـد وتابسـتانهامحل باصـفایی     

 براي پذیرایی ازمیهمان وچاي خوردن بود

 جستجوي چیزي درتاریکی بادست دس پِلو

 فیس وافاده اي دس نَبِنو

 دل خون کردن کسی،شخصی که بسیارپیله و اذیت کننده باشد دل خین کُنَک

 دنیا وارونه شده ، دنیا چپ ووبیده هم میگویند دنیا چپ هوبیده

 دون
مرحله ، موقع مشخص مثالً می گویند دون پسین گایه بِدوش یعنـی هنگـام   

 بدوشعصر گاورا ) موقع مشخص(

 د
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 نشستن شبیه به حالت تشهد درنماز را دوزونی می گویند دو زونی

 دوبرَّه

دوغ بریده شده ، بعدازاینکه دوغ را برروي شعله می جوشند به محض جـوش  

       خـوردن آن راازروي شــعله برمـی دارنــد ، مــی گذارنـد تــاببرد ودرکیســه اي   

کشـک  ) دوبره(می گذارند تاآبش کامل برود که بامواد لبنی باقیمانده درکیسه

 درست می کنند

 دوست دوس

      دوس یاد ما 

کُنه اَ و یه  گردو 

 پیکی بووِه

دوست به یاد ماباشد اگربه یک گردوي پوچ وبدون مغزباشد،به این معنی کـه  

 ومیزان هدیه هدف درهدیه دادن به یاد دوست خودبودن است نه نوع

 ازاوزان قدیم ، معادل چهارکیلوگرم دوسیر

 قندپهلو ، درفارسی دیشْلمه می گویند ، دشُلْمه نیزتلفظ میشود دوشلْمه

 نوعی کبوترچاهی، بین کبوتربازان ارزشی ندارد دوشی

 نشستن برروي دوپا ، طوري که کف هردوپابرروي زمین باشد، چمباتمه دوکُرِ پا

 فوتبال خیابانی بامیله هاي کوچک کُوشْکودوگُل 

 گچساران ، دوگُنبزون نیز می گویند دوگُنبدون

 دول

ساخته می شود وبوسـیله  ) پوست بزیامیش(پارچ آب ، این پارچ بوسیله چرم 

سه چوب بصورت مثلث دراطراف آن مهار میشـود کـه ازیکـی ازچوبهـا بـراي      

 دسته آن استفاده می شود

 د
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 دامادت دومات

 دامادش دوماش

 دامادم دومام

ـیازاوزان قدیم ، معادل دوکیلوگرم دونیم 

 دووي چِریز
پرنده اي است حالل گوشت که درکنارتـاالب زنـدگی مـی کنـد وپرهـاي آن      

 متشکل ازسه رنگ مشکی، قرمز وسفید است

 دویدنشان دووِسنشون

 میباشد پیداست ، دیده می شود به معناي بیدار هم دیارِه

 دود دید

 ...مجلسی که درآن قلیان کشیده شود ، دود تریاك ،شیره ،سیگار،چپق و دید ودم

 دور ، هم به معناي مسافت طوالنی است هم به معنی باتأخیر رسیدن است دیر

 دور شو ، فاصله بگیر ، دیرَه بو و دیرَو هم تلفظ می شود دیرَو بو

 دیر وزود دیرُو زي

 گوشتاَ دیر
بال ازشما به دور باشد ، شـما مبـتال نشـوید، دورازجانـت ، دیـراَ گوشـی هـم        

 میگویند

 ازدور ، دورادور دیرادیر

 د
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 دیروقت ، دیر موقع دیرمجال

 دیروز ، دیگرو و دیرو هم می گویند دیگ

 دیروز عصر دیگ پسین

 دیگبر
وازدیـگ معمــولی  کــوچکتر ) پاتیـل (دیگـی متوسـط کــه لبـه داردو ازپوتیــل   

 بزرگتراست ، دیگبري هم میگویند

م دیمد 

 دم بریده کنایه از آدم زرنگ و ناقال، بدجنس دیم بریده

 مقتدر، پولدار ، کسی که پشتیبان قوي دارد دیم کُلُفت

 ، صداي بزن و بکوب)تمبک(زدن ورقصیدن،صداي دایره و دمبک دیمبِلِ دیمبو

 دراسفند ، به دانه هاي سفیدش زاج یازاغ میگوینددانه هاي سیاه  دینشْت

دینْدي چه 

 ایگَردي؟
 دنبال چه می گردي؟

 بعدي ، بعدیت ، دیمدوئیت نیز می گویند دیندوئیت

يدنبال دیند 

 عقب ، دیمدا هم می گویند دیندا

 د
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 دنبالش دینداش

دیوارکوتاهتر 

 ازمو نَیدي

بتوانی کاري راناخواسته به او تحمیل کنی  ، ندیدي یعنی غیراز من کسی که 

 ، زورت تنها به من رسید

اصطالحی درکشاورزي،یک ردیف کشت شده به وسیله خیش دستی گر 

 چیدن خرما درظرف وتزئین آن باحلواي رقیق ر نْگینک

رفت هر 

ره یعنی تمایل ندارد يش يتمایل ، نه ر 

 نام شخص ، مصغر رجب رجو

خَوخْترختخواب ر 

 رقصید رقصـص

 رگهایش رگَلش

گر 
بصورت مجزا یعنی اصل ونسب وبه معناي نسبت فامیلی است ،ریشه ، خون ، 

 می گویند رگ ریشَـش و فُلونی ایرَسه مثالً

گر 
هم معنی با رو میباشد که در اصطالحات بنایی به هر ردیف افقی دیواري کـه  

 کار شده است... می باشند می گویند یک رگ ، یا دو رگ درحال ساختش 

 باغیرت ، تعصبی رگ دار

 ر - د
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 راه راه رگ رگی

 رگ به رگ شدن رگ ري رگ

 رگ سفید
ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد که بعد ازهندیجان جنوبی درمسـیردیلم  

 است

 رگ نخاع رگ مازه

 ها هم رِمدون تلفظ میکردندماه رمضان ، بعضی  رمضون

 میوه کُنارکوهی ، درآخرپائیز ونزدیک به زمستان میوه اش میرسد رملیک

 تراشیدن ، رنده کردن رندن

 راه انداختن ، کارسازي کردن رو دادن

 اطالق میشود)به رنگ لباسهایی که خط خطی باشد(راه راه  رو رویی

وحرکت کن کُنر 

 راضی می شوي ایوبیروضی 

 بدرقه ،روانه ، فرستادن رونَـه

 رونۀ خیش
گرك خـیش روي آن سـوار        سـازاصطالحات کشاورزي ، دوعـدد چـوب کـه د

 میشود وحکم دوستون نگهدارنده دسگرك رادارد

 ر
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وور 
) تکلیـف (ردیف ، سطر ، درقدیم به سطر هاي نوشته شده یا مانده یک مشق 

 وومیگفتندر 

 روانه ات کنم ، تورا راهی کنم ، اجازه ات بدهم بروي روهیت کُنم

 روانه اش کن ، اورا راهی کن ، اجازه بده برود کُنروهیش 

 روانه ام کن ، مرا راهی کن ، اجازه بده بروم روهیم کُن

هرفت ر 

 ره واره

سفري یاجایی رسـیده  کسیکه ازراه می رسد ومشغول کاري می شود ، تازه از 

وبه کار دیگري پرداختـه ، بـه محـض رسـیدن ازراه ، مسـتقیم جـایی رفـتن        

 یاکاري کردن

 رهت بِکَش بِرَه
درمواقعی که بخواهند به مشاجره یا بحثی فیصله بدهند ازاین جمله اسـتفاده  

 می کنند یعنی راهت رابکش وبرو

 رهتُمه
) تفریحـی ،زیـارتی  (یـا محلـی    رفته ام ، وقتی کسـی ازویژگـی هـاي شـهري    

 صحبتی می کند وفرد مقابل آنجا رادیده باشد ازاین لغت استفاده میکند

 رفتند رهتن

 رفتی رهتی

 رفتیم رهتیم

 رفته ایم رهتیمه

 ر
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 رفتید رهتین

 رفته اید رهتینه

 ره اُو دنیا
خواب وفوت هم کاربرد  بیشتر معناي بیهوش شدن می دهد ، ولی درارتباط با

 دارد

 راهنما ره بِلَد

 ره بالَی ممبر

بصورت کنایه اي به کسی که خیلی پرحرف است واگرشروع به صـحبت کـرد   

بسادگی دست برنمی دارد اطالق می شود البته صحبت هاي بی اساس وبعضاً 

 غیبت کسی راکردن

 رفت بیرون ، بیرون رفت ره در

 درازره واز جاده 
راه باز است جاده هم دراز ، درمواقعی که شخصـی ازبـودن درجـایی شـکایت     

 دارد

 ر چِـس
هم به معنی شکافتن پارچه هم به کسیکه دراثر ترس ، وا برود گفته می شود، 

 فروریختن هم معنا کرده اند

 لبه ، به لبه هاي نان نیز رخ نون می گویند ر خ

 ردیف هاي دندان اطالق می شودردیف ، صف ، بیشتر به  ر فــک

 مشت ، من یه رنجی یعنی به اندازه یک مشت ر نْج

 فراریش داد ر واندش

 ر
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چراه باریک ، مسیري باریک درمیان گل و الي بعد از باران ، رِچ هم میگویند ر 

چر 
درهم پیچیدن خیط ماهیگیري ،کاموا ویاهرنخ دیگـري ولـی بیشـتر درمـورد     

 ماهیگیري کاربرد داردخیط 

دد پا ردنبال ، ر 

 تخم شپش رشْک

 رشد رشت

 جارو کرده ، جاروشده رفْتَه

 صف بسته ، به ردیف رقـات

كر 
زیر شاخه سـنگین شـده   )جهت جلوگیري ازشکستن (چوبی که بعنوان حائل 

 درخت میگذارند رِك هم تلفظ کرده اند

شنیدمخرابش کرد ر 

 رودخانه رو

 روحی
رویی ، فلز روي ، نوعی فلـز اسـت کـه بلحـاظ سـبکی وارزان بـودن ، بیشـتر        

 مورداستفاده بود

 روق
مـیگن  . لیز ، درموردي که مثالً کچلی یک نفررا بااغراق بخواهنـداعالم کننـد  

 سرش روق روقه

سمهبِس نیز می گویند -آوارشد رمخراب شد، ر 

 ر
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 ، ازاجزاي تیرکمون هم میباشد الستیک یاکش رِبنْ

 میگو رِبیون

 رِتَیلی

یاهمـان بـرگ درخـت نخـل گفتـه      ) پـیش (به سبدي ساخته شده از صـحف  

میشود که البتـه آن سـبد درمـوقعی کـه خـالی ازخرماسـت خَسـاف ووقتـی         

 خرمادرون آن گذاشتندرتیلی گفته میشود ، خلف خرما هم می گویند

اسهال گاو رِح 

 رِخْت
، البته هم معناي ریزش دارد هم معناي ریخـت وقیافـه مـثالً درمقـام      ریخت

 انزجار ازکسی میگویند نبوهه من رِختتَه ، یعنی خیلی بدشکل وقیافه اي

 ریخته اند رِخْتنه

 ریخته رِخْـتـه

 خشک ، معموالً به هواي خشک اطالق میشود رِزگ

رِس 
رادرسـت  ) پنـگ خـارك  (اصـلی  به خوشه خوشه هایی که درکنار هم خوشـه  

 کرده است یه رِسِ خارك می گویند

 رزق رِسق

 رِشنْ

این کلمـه ازسـري   ... جیره نقدي ، شامل بعضی اقالم مانند نخودولوبیا وآرد و

کلماتی است که ازلغات انگلیسی وارد زبان ماه شده است وبه محل توزیع آنرا 

 رِشن خونه میگفتند

 ر
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 تره شاهی رِشاد

 راضی ، مایل رِضا

ترغبت ، تمایل رِقْب 

رِك 
سرحال ، سرپا ، به بیماري که بهبود پیدا کرده یا پیرمردوپیرزنی که سـرحال  

 وسرپاست وخودش کارهاي خودش را انجام می دهد

 موریانه رِمیز

 رِنْگ
طوق فلزي دایره اي شکل که الستیک دوچرخه وموتورسـکلیت روي  ( رینگ 

 )آن سوار میشود

 به اندازه ، فیت ، مناسب ، رِنْگ رِنْگ یعنی مساوي وبه اندازه رِنْگ

 گندم وجوئی که باران نخورده وکمی رشد کرده است رِنگال

 صورت رِي

میروي چشمم ، به چشم رِي ت 

 روسیاه شده ، آبرورفته ورسوا رِي سه وبیده

 روبرو ، رودر رو رِي و رِي

 ، باخمیر وپیاز وادویه درست میشود ، ري و زري هم میگویند نانی محلی رِي وزیري

 عملیات رفع پارگی تور ماهیگیري رِیابه

 ر
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لخت ، بیشتر درمورد درآوردن پرهاي پرنده ها استفاده می شود رِیت 

صورتت ، صورت شما رِیت 

 رویت سیاه رِیت سه

 ته ریش، ریش پروفسوري رِیش بزي

 صورتش پرازچروك است ، کنایه ازعبوس وبداخالق رِیش کرْ

 میلگرد رات

 رازیانه ، گیاهی است دارویی، روجونه هم میگویند راجونَه

 براستی ، واقعی ، حقیقی راسکی

 بلندشو راسوب

 بلندشده راس بیده

مستقیم،  صحیح ،حقیقت ،درست ،راست وصاف هم معنا میدهد راس 

 راست دست راس کُل

 بلند نشوي ، نفرینی است ، راس نَهوبی هم تلفظ می شود راس نَووبی

 راقِ رِیقْ رهتَه
کسی که خیلی ضعیف ، الغر ومردنی شده است، راقش رهته ریقش منده هم 

 می گویند

 ر
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راقش رهته ، 

 ریقش منده
 کسی که بسیار الغر و ضعیف شده

 رام سید

رانندگی کردن درایران وخیلی کشورهاي دیگرمسیر خالف جهت ومسیر خود 

رانندگی سمت راست است که اگر راننده اي درمسـیر سـمت چـپ راننـدگی     

کند اصطالحاً می گویند رام سید رفته البته این کلمـه اززبـان انگلیسـی وارد    

 گویش ما شده است

 رانندگی رانَندیی

 ازروستاهاي توابع ماهشهر می باشد رحیم آباد

رنگ ریم ببین، 

 حالِ دلْمه نَپرس

اشـاره بـه قضـاوت بـاطنی ازروي     . رنگ ورویم راببـین احـوال دلـم رانپـرس     

 رنگ رخساره خبرمی دهدازسرضمیر: شواهدظاهري است معادل 

          رنگ من 

 ریش نَویساد
 رنگ درصورتش نماند ، کنایه از ترسیدن بیش ازحد میباشد

 رامهرمز رومزْ

 رود
حادثه اي براي فرزند کسی اتفاق بیفتد  فرزند، ازاین کلمه بیشتر درمواقعی که

 یاخدایی نکرده فوت کرده باشداستفاده میشود

 روزي پا جفْنَه اي
این اصطالح  به کودکانی که درماه رمضان براي خودي نشان دادن به هرکس 

 ایراد می شد ماهم روزه ایم با کنایه وخنده: می رسیدند می گفتند که

 ر



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

236 

 

روزِروشن خُوشَه 

خُوش 

ورکُلُوایخَرِه شُو 

 ایخه بِرَي دزي

این پایش درپاي دیگرش گیر می کنـد  ( درروشنایی روز خود به خود سرسم 

با این وجود قصـد دارد شـب   ) یا به پستی بلندي هاي زمین برخورد می کند

وعدم مهارت وداشتن ادعـاي  ، کنایه از ناشی بودن ! که شد برود براي دزدي 

 زیاد

 روزیه خُوت بو
انشاء اهللا براي شما هم اتفاق بیفتد معموالً جواب کسی که اززیارت برگشته به 

 میهمانانش میباشد» زیارت قبول«جمله 

روغن حیوانی ، روغن خومونی هم گفته میشود روغن خَش 

 ایام بهاردرصحرا می رویدنوعی گیاه خودرو باگل هاي زردرنگ که  روغن د زك

روغن داغ 

         ودهسش

 تُک نیکُنه

روغن داغ ازدستش چکه نمی کند دربیان نهایت خساست یکنفر،  کلمه تُک ، 

که به معنی قطره اي درحال چکیدن میباشد را بعضی ها تک تلفظ می کنند 

 که هردودرزبان ما جا افتاده است وفرقی باهم ندارند

 پارچه زیر سنگ آسیاب دستی ، به آدم شلخته نیز گفته می شود آسـکروفَـک 

هروو 

روباه ، بعضی ها هم توره می گویند اما توره به اشتباه روباه خوانده مـی شـود   

دراصل منظور ازتوره شـغال اسـت ولـی دربـین عمـوم، اگرقصـد بـازگوکردن        

باشـند بجـاي رووه ازتاتـه    داستانهاي کلیله دمنه یا متل هاي قدیمی راداشته 

 توره استفاده میکنند

 باال ، روي ، باالي ، مثل ري یخچال ري

 صورت ، رخ ، سیما ، مثل ري سه هوبیده ري

 ر
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 خواهش ،درخواست ،واسطه قراردادن،مثل سیم ري بزن تا وام بِدنُم ري

 روبنده ري برْقَه

 به مناسبتی صورت یکدیگررا بوسیدن ري بوسی

 ري پِلو
وقتی می خواهند ازباالي این مواد ... موادي مثل نخود ، لوبیا ، برنج ، تخمه و

 میگویند ري پِلو کُنش) جداکنند(دانه درشتها را جمع کنند 

 برروي چشمانم ، به چشم ري تیلُم

 رو درواسی ، رودربایستی ري درووسی

 سنگینی معده ري دل

 درخواست کسی جواب مثبت دادنبه  ري کَسیه گرْتَن

 خواهش نکن ، رونزن ري نَزَن

 رو به جاده کردن ، قصد سفر کردن ، حرکت در راه ري و ره

 نمی پذیرد درخواستت را قبول نمی کند ، خواهشت را ریت نیگرِه

رکنده ، لخت ، عریان ، بی پوشش ریتپ 

 هم می گویند رویت می شود؟،خجالت نمیکشی،ریت ایوبِه ریت هی

سریخت ، ریختن ، ریزِس هم می گویند ریس 

 ر
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 درخواستش راقبول نمی کند ، خواهشش را نمی پذیرد ریش نیگرِه

 درخواستم راقبول کن ، خواهشم رابپذیر ریم بِگر

 درخواستم راقبول نکرد ، خواهشم رانپذیرفت ریم نَگرْت

 ریمون
باشد وهم به معنی پوشاندن بدن با پتـو یـا امثـال    هم به معنی صورتمان می 

 )رویمان را باپتو بگیریم (آن،مثالًریمونَ با پتو بِگریم

 زدش ز ش

 کوفت ، درمواردي که بخواهند کسی راسرکوفت بزنند استفاده میشود ز قْنَبوت

 زنها ، زنْگَل نیز می گویند ز نَلْ

 داییمصغر زن هولو یعنی زن  ز نَولُو

 کاه گل باالي ساختمان ز نْبک

 زنجیر ز نْجیل

نْگُلَک زنگوله ز 

 زنگ ، زنگوله ز نْگُلْ

 نوعی علف هرزشبیه به خوشه گندم ز نگُل گیاه

 زهره ، جرأت ز هلَه

 ز - ر
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 خارج شده ، بیرون رفته زده در

 تقلید ، ادا ، تمسخر زرب

 یرقان ، زردي زردیون

فضعف،زاف هم میگویند که به همین معنا است ز 

 قناعت زفْت

 زلَّقـی
ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد که بعد ازهندیجان جنوبی درمسـیردیلم  

 است

 زنبیل زمبیل

 زمینها زمینَل

 آن زن زنَکو

 زعفران زهفَرون

 جرأت نمی کند زهلَه نیکُنه

 ترسید زهـلَش ره

 ترسیدم رهزهـلَم 

يزدي ؟ ز 

 ز
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 االغ سفید ز بیري

 لجاجت ، لج ، زت بسه یعنی لج کرده زِت بسه هم می گویند ز ت

 جرزدن ، دبه درآوردن زغُلی

 تاریک ، تاریکی ، سیاهی زلُمات

 مصغر زبان بسته زمــبسه

 زود

زود گرفتن گفتـه  ) روغن خَش یا روغن خومونی(به فرآیند تولیدروغن حیوانی

) مشــکدو(میشــودکه ابتــدا ماســت رادوغ کــرده وکــره آن را بوســیله مشــک 

استخراج ،ودرچندمرحله که مقدار قابل توجهی کـره جمـع شـود ، بامقـداري     

زردچوبه وآرد بـوداده ، وکمـی نمـک ، بـرروي حـرارت وشـعله مالیـم آتـش         

میگذراننـد   قرارمیدهند تـا بصـورت کـامالً مـایع شـود سـپس آن را ازصـافی       

) درحـروف دال شـرح داده شـده   (ورسوباتی که ازصافی رد نمی شود را بن دوا

میگویند که بسیار خوشمزه ومقوي است وبوسیله مالیـدن بـرروي نـان میـل     

میشود وروغنی که ازصافی ردشده ، بعداز گذشت زمانی کوتاه منجمد میشود 

لی نگهـداري  که هم اکنون در ظروف شیشه اي ودرقـدیم درون ظـروف سـفا   

 میکردندکه به آن روغن خَش یاروغن خومونی گفته میشود

 زانو زونی

 استراحت زِ مـنْـدي

 هم به معناي چشیدم و هم به معناي قبول کردم ، گفتم وبه زبان آوردم زِبون زدم

 ز
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 شفاهی زِبونی

 وقت بین صبح وظهر زِحه

 زرنگ ، باهوش زِرِنْگ

 زیري ، پائینی زِرِي

زیر زِر 

 اززبان کسی حرف کشیدن کَشَکیزِر پا

 با زیرکی ، حرفی یا موضوعی را ازشخصی بدست آوردن کَشیزِرپا

پا نشینیزِر 
زیــر پانشســتن بــه ایــن معنــی کــه کســی را وادار بــه انجــام کــاري کندکــه 

 منظورایجاد اختالف بین دوشخص یا گروه میباشد

ه ؟زِرکیتاست ؟چیزي زیر تکیه ات  ت 

هزِرکیشزیر تکیه اش می باشد ت 

هزِرکیمزیر تکیه گاه من است ت 

 شلوار راحتی ، پیژامه زِر شَلوري

لْزِرزیر گل ، به جهنم گ 

 زیررو کردن زِر وو ري

 ز
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 مخفی کاري ، زیر زیرکی زِرجلَکی

 زیرزیرکی  ، مخفیانه زِرزِرکی

 زِر پوزي

نوعی حلوا که بعد اززایمـان بـه   ( زن زائو کاسه دوري زادنون  اگربعد اززایمان

را به او می دادند که بخورد واگردرآن مکان زنـی نـازا ، وجـود    ) زائو می دهند

داشت ، باقیمانده آن حلوا را به نیت بچه دارشدن آن زنِ نازا به او می دادندتا 

 بخورد وبعضاً نیز چون اعتقاد داشتند نتیجه می گرفتند

 غذا و نانی که زیر خاکستر داغ می گذاشتند تا پخته شود زِر خُلی

 قطعه زمینی که دیوار یا پرچینی دور تا دورآن کشیده اند ، جالیز ، حصار زِریــبه

 زِفْر

تندي وتیزي  بوي ماهی کلمه اي دربیان بوي خاص ماهی درمقابل اصـطالح   

گوشـت را میرسـاندزِفر نیـز    که ناخوشی بوي ) بوي زهم گوشت(فارسی رایج 

 براي ماهی کاربرد دارد

 زولبیا زِلَیبی

 زرنگ ، سرحال زِلُ پِلْ

 زِلْ
نوعی گیاه خاردار ، وسط آن خوردنی است و به خشک شده آن خارزرد گفته 

 می شود

 چاالك ، زرنگ زِلّ

 زِالل
به سایبانی که درشناورهاي دریـایی جهـت حفاظـت ازبـاران یاآفتـاب نصـب       

 میکنندزِالل گفته می شود

 ز
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 خسته زِمند

         زِنَو کیسه 

قرض مک ، قرض 

کردي ، خرج 

کم 

ازافراد تازه به دوران رسیده قرض مکن ، اگر قـرض کـردي خـرج نکـن زیـرا      

 امکان دارد خیلی سریع مطالبه پول تازه قرض داده اش رابکند

ي زندگی زِنْـد 

 خام ، نپخته زِنْده

زِنْده زِنْده 

 خَرْدش
 خام خام آن راخورد ، نپخته آن راخورد

 تمام زندگی ما ، زندگیمان زِنْدیمون

 زندگان زِنْدیلْ

     زِندي تو

 ومردي مو

زنده بودن تو ومردن من، کاربرد این مثل درمواقعی است که شخصی کاري را 

اصـالًموعظه پـذیر نیسـت لـذا     انجام میدهد وآن کار عواقب خوبی نـدارد امـا   

شخص موعظه گر ازروي دلسوزي وهشدار این مثل رابکارمی برد که درآینـده  

 متوجه می شوي که چه اشتباهی مرتکب شده اي

 زائید زاد

 کوتاه شده زایر ، زیارت رفته ، مثل زارسلطان زار

 ز
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 زار

یـا   جن زدگی ، حالتی شبیه تشنج که طبـق بـاور واعتقـاد قـدیمی هـا جـن      

انـد ومزرتـی بـه شـخص داراي زار      موجودات دیگري مسبب این حالت شـده 

 گویندمی

 بانگ االغ زاره

 خیلی تُرش ، بیان تُرش وتیز چیزي خوردنی زاغ

 اسفند زاغُ قُشار

 زحمت بیهوده می کشد زحمت وِل ایکَشه

زشت خُم بهزِ 

 قشنگ مردم

البته کاربرد این مثل درمورد دختر خودي است یعنـی دختـر زشـت خـودي     

بهتر ازدختر قشنگ مردم است ریشه این مثل برمی گردد به زمان قـدیم کـه   

بحث مشکالت ازدواج فـامیلی واثـرات سـوء آن کـه کودکـان نـاقص الخلقـه        

 وبیماریهاي ژنتیکی پیامد اکثر این ازدواج ها بود، دربین عوام وجـود نداشـت  

          لــذا آن موقــع خــانواده هــا باتعصــب خــاص خــود ازدواجهــاي تحمیلــی برپــا 

می کردند اما این مسائل درزمان کنونی دیگربرچیده شده واگرباشد خیلی کم 

 است واینکه بهترشده یا بدتر، اهللا اعلم

زنَ کَدخدا 

 ردن ، چِلَیک

 زمسون پشم 

 میشلَ برید

کار را به زن دادند از روي بی اطالعی چله زمستان دسـتور داد پشـم     اختیار

گوسفندان را بریدند ،کنایه از اینکه هر کسی را بهر کاري ساخته اند ، یا اینکه 

 .سپردن کار به افراد فاقد صالحیت و بی تجربه نتیجه خوبی ندارد

 زن و زن خواس
مـی دهـد ، ازطایفـه یـا     ازدواج کردن ، وصلت کردن ، خواستگاري هـم معنـا   

 خانواده اي زن گرفتن وزن دادن ، وصلت

 ز
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 گروه زنان ودختران زن وزیل

 شهرك شهید رجایی زنجیر

 زنها زنـگَـل

 تالشت را بکن زورِت بِزَن

 زونیت
زانویت ، زونیم یعنی زانویم و زونیش یعنی زانویش ، زونییلمون نیز به معناي 

 زانوهایمان میباشد

          زونیم 

 هرس نداره
 زانوهایم حس ندارد ، توان حرکت ندارم ، بسیارخسته ام

 زود زي

 زودباش ، سریعتر آماده شو، بجنب ، زي هوبو هم می گویند زي یوبو

 جیوه زیبقْ

 قدیم ، زمان قدیم زیتَر

 درقدیم ، قدیمترها زیتَرَل

زیتَک(زیتَه( 
ریز وکوچک نمایاندن شخصـی کـه بخواهنـد ازلحـاظ     پرنده اي است ، وبراي 

 جثه ، ریز وکوچک معرفی اش کنند بکارمی رود

 نعلبکی زیراستکان

 ز
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 جوجه تیغی ، جوله هم می گویند زیــزو

 زیـــلو
این اصطالح دربین عوام به معنی نوعی زیر اندازاست اما دراصطالحات دریایی 

 به مستراح لنج اطالق می شود

 زنت ، همسرت زینَت

زنش ، همسرش زینَش 

 زنم ، همسرم زینَم

 زن ، همسر زینه

 سحن
سینی بزرگ،البته قسمتی از مردم، آن هم درروسـتاهاي حومـه ازایـن کلمـه     

 استفاده میکردند وبیشتر به سینی بزرگ مجمعه میگویند

 سده

ازدریـا بـه درون   سد ، مانع ، سکو، ماهشهر ازنادرشهرهایی است که خورهایی 

آن وارد شده اند که مبین آن خورکور که منشعب شده ازخورموسی است ودر 

یکی از . اند هاي دیگري هم در شهر وجودداشته که از بین رفته گذشته ، شاخه

کـه هنـوز   (اي بوده که از خـور اصـلی شـهر     هایی که از بین رفته شاخه شاخه

هنر و چمـران کنـونی خـتم    هـاي بـا   شروع و به تقـاطع خیابـان  ) موجود است

 .گفتند شدکه مردم بومی به آن سده می می

 سر و دم جداشده ،  بی ارزش ، به درد نخور دیم کَندهسرُ

سرُم بِشکَن ، 

 نرخُمه نَشکَن

سرم را بشکن اما نرخم رانشکن ، یعنی از لحاظ فیزیکی آسیب به من برسـان  

 نیاور اما ازلحاظ وجهه اجتماعی جایگاهم راپائین

 س - ز
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 سرُم خَرْد
ازبس با من صحبت کرد سرگیجه گرفتم ، زیاد بامن صحبت کرد ، خسـته ام  

 کرد ، کالفه ام کرد ، سرُم برد هم می گویند

 سرسام گرفتم گرتم ساسرُ

 سرِ
می گویندمعناي کنار هم مـی دهـد    بخاطر ، بعلت ، به رو یا باالي چیزي هم

 )کناررودخانه(رو مثل که بگویند سرِ 

 عقب عقب رفتن ، برگشتن پسسرِ

 برروي دلم ، روي شکمم ،کنایه از سربار و مزاحم نیز میباشد سرِ پیلَک دلُم

 )تپه هاي کوچک= تُل (باالي تپه ها  تُلَلْسرِ

سرِ دهسِ خَیري 

 راس هوبی

وضع حمـل اسـت   ازروي دست خیري بلند شوي ، به زن زائویی که در شُرف 

 .گفته می شود 

 درحال راه رفتن، هنگام راه رفتن روسرِ

 سرموقع مناسب ، مترصد بدست آوردن موقعیت خوب سرِ فرْسنگ

 گُلسرِ
گالب به روت ، وقتی صحبت از چیز کثیفی باشد جهـت احتـرام بـه شـنونده     

 ومخاطب ازاین اصطالح استفاده می شود

 نَرسرِ
سـربه سـر   به شکل قائم ، روي یک پهلـو هـم معنـا میدهد   به شکل عمودي ، 

 گذاشتن نیز معنا کرده اند

 س
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 سرِت خَرْد
ازبس با تو صحبت کرد سرگیجه گرفتی ، زیاد باتو صحبت کـرد ، خسـته ات   

 کرد ، کالفه ات کرد،سرِت برد هم می گویند

 سرِت اَ دومنه

این اصطالح با کلمه اي مـی بایسـت   اگر سربه زیري ، سرت اگر پائینه ، البته 

رِت اَ دومنـه ایگـن یتیمـی یعنـی سـرت          کامل شود مثالً می شـود گفـت سـ

 اگرپائین باشد می گویند یتیمی

 سرِخَر
مزاحم ، به ورود شخصی که باعث تشنج وناراحتی درجایی می شود میگوینـد  

 سرِ خَر اومه

ـرِخَساصالح صورت، شش تیغهسراستخوان ، تااستخوان ، به معنی  س 

      سرِدسِ 

 خیري ورسی

خطاب به زائو گفته می شود یعنی زایمان خوب وبی خطـري داشـته باشـی ،    

 یااگربه بیمار گفته شود یعنی خدا شفایت دهد

 سرازیري ، شیب سرِزیري

 سرِش خَرْد
ازبس با او صحبت کرد سرگیجه گرفت ، زیاد بااو صـحبت کـرد ، خسـته اش    

 کرد ، کالفه اش کرد،سرِش برد هم می گویند

 مردن ، سرش را روي زمین گذاشت سرِش زمین نها

 سرشام، اول شب سرِشوم

هسامی ـرِوار وهمه چیز راازدست داده ام س 

 روي هم ، قراردادن دوچیز برروي هم سرِیک

 س
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 روي هم هستند ، برروي هم قراردارند سرِیکن

 بومادران ، گیاهی است دارویی نْجاسسرْ بِرِ

 سرْ پوز نَزَده
کسی که تربیت نشده ، جانگرفته ،بی تربیت ، معنی لفظی یعنی برروي بینی 

 نزده

 به چشم ، برروي چشمانم تیلُمسرْ

رْدسرباربودن لَکیس 

 کَنَکورسرْ

، بدون چـاقو سـرآن    جداکردن سر ازپرنده ، معموالً درشکار گنجشک یاکبوتر

بـه توضـیح المسـائل    (راجدامیکنند البته ازلحاظ شـرعی جـاي اشـکال اسـت    

 به این عمل سر ورکنک میگویند) مراجعه شود

 سرْکتاب

اشخاصی هستند که با ریاضت هایی که قبالً انجام داده اند درامردعا نویسی ، 

وازایـن  مشخص کردن مکان وسیله یاچیزي که به سـرقت رفتـه یـاگُم شـده     

دست کارها راباگرفتن پـول بـه مراجعـه کننـدگان اعـالم میکردنـد ، شخصـاً        

 برخورد نداشته ام ولی شنیده ام که دربعضی موارد نتیجه گرفته اند اهللا اعلم

 سر درنمی آوري ، نمی فهمی ، متوجه نمیشوي سرنیدروري

 سر درنمی آورم ، نمی فهمم ، متوجه نمی شوم نیدرارومسر

 سر درنمی آورد ، نمی فهمد ، متوجه نمی شود سرنیدرارِه

 بگو مگو ، سربه سرگذاشتن ، نزاع لفظی ، مخالفت کردن نَرسرو

 س
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 سرپویی

این کلمه به گروهی ازافراد که درمراسم مختلف مانند عروسی یا فاتحه ، موقع 

هادرسـفره،  صرف ناهار یاشام ازمدعوین پذیرایی میکننـدو درامرچیـدن غـذا    

دراواسط یااواخر غذا خوردن، مدعوین ) البته بصورت داوطلبانه(کمک میکنند 

 یا صاحب مراسم به آنها تعارف میکنندکه سرپویی یل بِشینن غذاشونه بِخَرِن

 ازروستاهاي توابع هندیجان میباشد این روستا علیا وسفلی دارد سرخرَّه

 سردآوردپی برد ، فهمید ،  سردرآورد

ردسردبدون گرمی وحرارت ، سرد و بی احساس ، سوت وکور س 

 تسلیت گفتن به کسی، طلب شفا براي بیمار نیز معنا می دهد سرسالمتی

 به فکر چاره اي نیست ، کاراساسی انجام نمیدهد ، بیخیال شده سرنیبنده

 زمان پیري ، هنگام پیري سرونِ پیري

 سریه پا ایویسه

 صدتا قسم ایخَرِه

، یـک  )دراینجا منظور قسم دروغ است(یعنی قسم خوردن  برایش مهم نیست

 جا صدقسم راباهم می خورد

 سطح صاف باالي لنج ســطَـه

 بار، دفعه ، نوبت سفَر

 سقف سفْق

 آدامس سـقزْ

 س
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ـقَّـوس 
مـی خورنـد   می شوند که هرچـه آب   عطش ، افرادي  مبتال به نوعی بیماري

 .سیرنمی شوند ومدام عطش دارند وتشنه هستند 

 سگ توسگ سگ سگَـلَه

 سگ باسواره ، سگ همراه سواره ، سگ دنبال سواره سگ پی سوار

 ساده ، سبک عقل سلِ ساده

لَّهسبد س 

وبمبو هم می گویند سمسیاه پوست ، سیاه تراز سبزه ، سیاه س 

 آن پهن است) عقب (آن تیز وتفر) جلو (ماهیگیري ، نوعی لنج که سینه لنج  سماچ

 سنگ ها سنْـگَل

 سنگ قضا

یکی از مواردي که درقدیم ازجانب فروشندگان رعایـت مـی شـد وزن کـردن     

جداگانه ظرفی که مشتري براي آوردن جنسـش همـراه خـود آورده بـود کـه      

را مـی گذاشـتند بعـد جـنس     هموزن آن ظرف درکفه مقابل ترازو سنگ قضا 

را کنارسـنگ قضـا   ) کیلـو (تقاضا شده را درون آن ظرف مـی ریختنـد ووزنـه    

میگذاشتند وتحویل مشتري می دادند اما متأسفانه اکنون این مـورد منسـوخ   

شده وشخصاً از شیرینی فروشی که درجعبـه ضـخیم مقـوایی شـیرینی هـاي      

 !ن جعبه هاستخودرا قرارمی داد شنیدم که بخشی ازسود ما درهمی

 سایبان یااتاقک درست شده از شاخ وبرگ درختان سوبات

 جوش شیرین سودا

 س
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 سبز سـوز

 نام شخص ، مصغر سبزعلی سـوز لی

 سبزي سـوزي

 سبزه سوزینَه

 مرز، سامان سومون

 آفتاب درابر نشستن سوادبریدن

 تبحر ، واردبودن سـهرِشته

 مسخره کردن کسی) پشت سرش(ساختن درمورد کسی جوك  سهفَه

 یاهمان تیغه خیش می باشد) آهن(ازاصطالحات کشاورزي ، قطعه فلزي سهل

 سهمرون
نوعی خرما ، زمانی که خارك است زیاد خوب نیست امام خرماي خوشمزه اي 

 دارد

كیِـدپرستو س 

 گویندسار ، بعضی نقاط سه بِلَه نیز می  سی تُسک

 یسنگاه کن ، باتوهستم نیز معنا می دهد ك 

 نام شخص ، مصغر سیف االه سیـفُو

 س
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 نگاه سیل

 نگاه کن -ببین  سیل کُن

 کُت ، این کلمه کمتر ادا می شود ستْرَه

 سوخت ، داغ دیدن نیز معنی می دهد سخْت

 سوخته سخْتَه

 سرب ســُـرُ پ

 لیز کرد خَرْدسرْ

 ولگرد، الت ، قرتی تیسر

 کردسرخش 

موادگوشـتی ،  ) پختن(دراینجا به معنی تنبیه کردن است، ولی درسرخ کردن 

طبق زبان فارسی رایج  ونیزدرموردرنگ کردن استفاده میشـود امـا درگـویش    

 مامنظورکتک کاري وتنبیه است

 سرد برد
نزدیـک ازهـدف بگـذرد    درمواقعی که دو شیء یا شلیک تیري با فاصله خیلی 

 ازاین اصطالح استفاده می شود

 سرُسره ، سرسره بازي سرسرَکان

 سرنیدن
سرازیرند گفته .... پاك کردن ، بیشتر در مورد تمیز کردن بینی بچه هایی که 

 می شود

سسست ، بیحال س 

 س
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 سس کرد

دهنـدوپاهایش سسـت   سست کرد ، درمواقعی که خبر ناگواري رابه کسی می 

بنده خدا تا اشْنُفت سس کرد ونشَس ري زمین : میشود و می نشیند ،میگویند

 )یعنی بنده خدا تااین خبررا شنید سست کرد ونشست روي زمین( 

 سکان ، فرمان سکُون

 سکار

نوعی صید ماهی مشابه آالت است با این تفاوت که آالت دهانه خـور یـاجوي   

وبراي صید ماهی زبیدي درتابستان ومیگو درزمستان میبندنـد  رابصورت دائم 

ولی درروش سکار خور یاجوي براي صید ماهی هاي مختلف بصـورت مـوقتی   

 بسته می شود

 سالبه
دار ، به صلیب کشیدن ، بـه حلقـه اي کـه قصـابها گوشـت را بـه آن آویـزان        

 میکنند نیز گفته میشود

 پاشنه پا سمب

 کودحیوانی سمات

 آدم چاق، کلفت وبدشکل ، سنْدرمه نیز میگویند سنْدرمه

 ختنه کردن ، خنه کردن هم میگفتند سنَّـت

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد سویرَه

 سوماً، ثالثاً ، سیمندش هم می گویند سومندش

 دزدانه رفتن مسسو

 س
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 راکب اسب واالغ می گفتند کسیکه سواراست ، معموالً به سواره

 برتومسلط شده است ، توراتحت کنترل دارد ،سوارِت ووبیده هم میگویند سوارِت هوبیده

 براومسلط شدم ، اوراتحت کنترل دارم ، سوارِش ووبیدم هم میگویند سوارِش هوبیدم

 سوارِش ووبیده هم میگویندبراومسلط شده است ، اوراتحت کنترل دارد ،  سوارِش هوبیده

 سو ونورچشمانم سوتیلُم

 سو ونورچشمانت سوتیلت

 سو ونورچشمانش سوتیلش

 شور سور

 شورش کرد ، شورش رادرآورد هم معنا میدهد کردسورِش 

 شوري اش ، شوري آن سوریش

وزنی نیز میگویند نیسزنوعی اسلحه دست ساز قدیمی، شَو 

ومیخ زدن آبهاي سطحی درصبح وشب هاي خیلی سرد زمستان س 

ـهسه ، قدیمی ها درتلفظ عدد سه کسره را ضمه تلفظ میکردند س 

 سرخک سهـرُو

 سرکرد ، لیز خورد ، روي زمین یاسطح دیگري لیز خورد سهرِس

 س



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

256 

 

 زمین شوره زار سبقْ

 شوره زار سـبـقی

 چیزي گشتنجستجو ، دنبال  سـپیتَه

 سجوفی
) غـرب (از توابع هندیجان می باشد که ازسمت هنـدیجان شـمالی روبـه قبلـه    

 بطرفش میروند وپاسگاهی است که اآلن هم دایر وبرقراراست

 ریل قطار ، این کلمه اززبان انگلیسی به گویش ماواردشده است سچه

 سحرَه
 جادو ، طلسم وبه کاري که مرتباً با مشکل ووقفه مواجه مـی شـود اصـطالحاً    

 می گویند انگا سحرَه منش اُوفتایه یعنی انگارکه طلسم شده

 جلیقه ، جلثقه هم می گویند سدیري

 سرَیدان
آشپزخانه ، اتاقکی کوچک است که قدیم ازجنس چـوب ولـی اکنـون بلحـاظ     

 شود وپخت وپز لنج درآن انجام میشود ایمنی ازفلز ساخته می

 خانه، حیاط خانه سرا

 کشیدن پا برروي زمین هنگام راه رفتن سرك سرك

 سریشُـم

     مـی شـود ودر عطاریهـا موجـود     پودري است که درچسباندن کاغـذ اسـتفاده  

می باشد به اشتباه بعضی مواقع شریس یاشریسم نیز تلفـظ میشـود، بـه آدم    

 پیله وسمج نیز اطالق میشود

 )سپور(رفتگر ، کارگرهاي شریف ومحترم شهرداري  سـفُور

 س
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 سفرْتاس

قـدیم کـه شـرکت    (که جهت حمل غذاي افراد) سه تیکه (ظرفی سه قسمتی 

    بـااین وسـیله غـذاي خـودرا سـرکار      براي کارگران رستوران نداشت، کارگران

 ، سپِرتاس هم میگفتند) می بردند 

 سقط ، حیوان حرام گوشتی که مرده باشد سقَت

 مایه دردسر ، سربار سقِّ دلْ

 صندلی ، البته این کلمه خیلی کم استفاده میشود سکَملی

ـکَهقیافه ، شکل ، شمایل ، شباهت س 

 سکُون نیز می گویندسکان ، فرمان ،  سکُون

کن کسربه سر گذاشتن س 

 تحریکش نکن ، دستش نزن سکش نده

 سه برابر، بیشترازحد انتظار ، سگُالن هم میگویند ســگُـلَّه

 سیگار سـگار

فـگارِ لس 

نوعی سیگار که توتون وکاغذ آن جداگانه درجعبه اي فروخته می شد که فرد 

توتون را الي کاغذ مخصوص سـیگارقرارمی داد وبـا   سیگاري خودش مقداري 

آب دهان آن کاغذ را بهم میچسباند وشروع به استعمال می کرد، شاید خنده 

دارباشد ولی باورکنید کارهرکس نبود وتخصصش بیشتردرانحصار پیرمردهـاي  

 قدیمی بود ، سگارلُف هم تلفظ می شود

 س
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 بی لباس لُخت و سلَیت

 سیلندر سـلند

 سلْ

روغن کوسه یادیگرماهیان غیر خوراکی که تخته لنج رابه آن آغشته میکنند ، 

این روغن قهوه اي رنگ وبسیاربدبو اسـت امـا ازتختـه درمقابـل پوسـیدگی و      

هرآسیب دیگري محافظت می کندالبته ایـن روغـن جـالي خاصـی بـه لـنج       

 میدهد

هـلْیدوم پرغی نیز گفته می شود تورماهیگیري پرتابی ، این توردربعضی مناطق س 

 سمنو سمنی

 سیمان ، این لغت اززبان انگلیسی وارد گویش ماشده است سـمنْت

 سیمانی سمنْتی

 سمور سـمیر

 مصغر اسماعیل ، نام شخص ، سمیلو واسمال نیز می گویند سماعین

 سنگدان سـنْدلیق

ـنْدونَههندوانه نارس وخراب س 

 جستجو ، کنکاش ، سپیتَه هم می گویند سنْگ بو

 دمروخوابیدن سنْگلَـفوت

 س
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 سـنْـگار
همراه ، همسفر ، دراصطالح دریایی همراه شدن دویا چند لنج باهم رادرسفر ، 

 همسنگار میگویند

 اصرار برکاري، مصر ، برروي موردي پافشاري کردن سوِر

 کشان کشان سـوِر سـوِر

 سیا هتر،بدتر ، وضعیت بدتر سـه تَر

 یک سوم ،ثلث سه یک

 سائیدن سائسن

 همه وقت ، هرلحظه سات سی دمون

 لحظه اي ، دمدمی مزاج سات سو تی

 ساره
صندوق چوبی ، که ازجنس ساج ، ومیخ کوبی شده وازهندوسـتان وارد ایـران   

 می شد

 خَـطیرساز
میباشــد کـه درمنطقـه مــاازآن   سـاز ودهـل ، ازسـازهاي مخــتص عشـایر لـر      

 زیاداستقبال میشود، تُشمال نیز می گویند

 سالم ، تندرست سالُم

 سال قحطی ، سال کمبود موادغذایی سالِ تَنْگ

 سالی که ملخ آمده ، دهه ي چهل سالِ کُلُّیی

 س
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 سالی دوازده ماه ، همیشه ، درهمه مدت سال به دووزه ماه

 .کاري درفاصله زمانی زیاد میباشدکنایه ازانجام  سال تاماه

کرده اند تعریف کردن ، صفحه گذاشتن هم معنی سالفَه 

 کودك ساوا

سسائیده شد ساه 

 سایش بی تیرایزَنه
سایه اش را باتیر میزند کنایه از نهایت خصومت ودشـمنی نسـبت بـه کسـی     

 است

 سایه متو

  نوعی بازي قدیمی که شبهاي مهتابی انجام

 شد وابزار خاصی نیاز نداشتمی 

 سایه عصر سایی پسین

سرِ بی دردسرَه ، 

 نده ودردسر

، معادل مـی نـاراحتُم کـه    ) گرفتاري(را نده به دردسر) سردرد(سر بی درد سر

 نمی بندند راحتُم یا سري که درد نمی کند دستمال

 گـُـلسرِ

گالب به رویت ، اگر دربین جمالت اشاره بـه کلمـه اي شـود کـه دور ازشـأن      

ازایـن اصـطالح اسـتفاده    طرف مقابل باشد یا جنبه بی احترامی داشته باشـد  

 شودمی

 کُــوزسر
زنی که شوهراولش بمیرد ، بعد، ازدواج مجددي داشته باشد وشـوهر دومـش   

 نیز به هرعلتی بمیرد این زن سرکوز خطاب میشود

 س
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 جهت تمسخر به کسیکه تازه موهاي سرش راکوتاه کرده گفته میشود سرخرتراشون

اَو سفیدآب ، درآرایش زنان قدیمی استفاده میشد سفید 

 سگ هار سگ هوري

       سگ ، سه 

 سفید ندارِه

سگ سیاه وسفید ندارد کنایه از همسانی دو نفر که درجنبه منفی باهم هـیچ  

 وهردو ظالم هستندفرقی ندارند 

سگ بو نداشت ، 

ایگیروِس که 

 موتاتَمه ایخُم

اشاره به ادعـاي  . سگ پدرنداشت ، گریه می کرد که من عمویم رامی خواهم 

 بیجاي بعضی افراد

 سگ برار توره
سگ برادرشغال است درجایگاه توهین به دونفرکه ازلحاظ پلیدي وبدي شبیه 

 ازیکی بدتر هم هستند اطالق میشود ،یعنی یکی

سگ صحاب 

 خوشَه نیشناسه
 سگ صاحب خودش را نمی شناسد کنایه از شلوغی وازدحام جمعیت میباشد

 سنگ گُت 

 نشونَی نَزَدنه

است کنایه از انجام دادن ) به هدف نرسیدن(سنگ بزرگ نشانه به هدف نزدن 

کـاري خــارج ازظرفیــت وتوانــایی کســی اسـت، عــدم فــراهم کــردن شــرایط   

 ودرنظرگرفتن هدفی بزرگ

 شورش کرده ، شورش را درآورده سورِش کرده

 شوره زار ، شورکه هم می گویند سورِکَه

 سوراخ ، سیال هم می گویند سوال

 س
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 ازاوزان قدیم ، معادل بیست وچهار کیلوگرم سه پشتیر

 ازاوزان قدیم ، معادل سه کیلوگرم سه پینار

تَی چهارتایی ، سه چهارنفريسه  سه چار 

 ازاوزان قدیم ، معادل چهل وهشت کیلوگرم سه دخسیر

 گرم 375ازاوزان قدیم ، معادل  سه نسـْـبکی

 براي سی

 براي شهرت ، به خاطر اسم درکردن سی اسم

 براي تو سی تو

 براي چی می خواهید؟ سی چِنتُونه

 براي چی می خواهی ؟ سی چِنته

 براي چی می خواهند؟ چِنشُونهسی 

 براي چی می خواهد ؟ سی چِنشه

 براي چی می خواهیم؟ سی چِنمونه

 براي چی می خواهم ؟ سی چِنمه

 پس براي چه ؟ سی چه په

 س
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مسی چه زور  

 بِدم التماس

براي چه توانم را صرف التماس کردن بکنم ، کنایه از انجام ندادن کـاري کـه   

تبعات سوئی دارد ودرآینده براي مبرا کردن خود می بایست دست بـه دامـن   

شخص مقابل شد وکلی التماس کند مترادف سري که درد نمی کند دستمال 

 نمی بندند

  سی خَولی 

 نبیدن اَریزَه
 براي اینکه کاري انجام شده باشد ، براي احتماالت ، براي حفظ ظاهر

 براي شمابراي خودتان،  سی خُوتُون

 براي خودمان سی خُومون

 براي دوریال پول سی د قـرْنی

سی دوي 

 دردلشون
 براي درمان بیماریهایشان

 سی شاهی معادل یک ونیم ریال سی شَویی

 براي شما است سی شُمانه

 براي افاده ، براي خودنمایی سی فیس

سی کَرْ بخون ، 

 سی کُور بِرَخص

وبراي نابینا برقص ، کنایه از عبث وبیهوده کـاري را انجـام   براي ناشنوا بخوان 

 دادن

 براي زمان پیري و ازکارافتادگی ، براي زمان کهنسالی سی کورپیري

 س
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وبراي من سی م 

 براي ما است؟ سی مانه؟

 سی نُوم نهاد

براي گذاشتن نـام ، البتـه ایـن معنـی تحـت الفظـی اصـطالح میباشـد ولـی          

کسی بخواهد کاري دور ازانتظار را انجام دهد میگوید سـی نُـوم    درمواقعی که

نهاد هم که هوبیده مو اي کار ایکُنُم ، براي اینکه درس عبرتی بـراي دیگـران   

 شود نیز معنی می دهد

براي همین ، به همین دلیل ، به همین علت سی هم ي 

 می شود نیز تلفظ» سی ینالی « ، ... براي آنهایی که  سی یِنالی

براي تو سیت 

 برایت می گویم ، البته این کلمه ، جنبه تهدیددارد سیت ایگُم

 برایت نمی گذارند ، حق رابه تو نمی دهند سیت نینـن

 براي شما سیتون

 سیخَکی
راست شده ، به موهایی که به هرعلت باال رفته سیخَکی می گویند وهمچنین 

 می شود وصاف است نیز اطالقبه کوه یا بلندي که شیب کمی دارد 

 شنُوسیرِ
یعنی ازبس شنا کرده دیگرخسته شده است ، اشباع شدن ازهرچیـز دیگرنیـز   

 زیاد خوابیده= معنا می دهد مثالً سیرِخَوو

 سورمه سیرْمه

 س
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 سیرموك
اصطالحی است که براي تشبیه کسی کـه بسـیار چـاق شـده اسـت اسـتفاده       

 می سیرموکیهمیشود ومی گویند فلونی 

 سوزن ، براي آمپول هم استفاده می شود سیزَن

 کسیکه آمپول می زند ، تزریقاتی سیزَن زن

 شیشه اي که محتوي نفت است سیسک

برایش سیش 

همنَو کلمه سیش نیاي: باتوضیحات ذیل ( برایش نیامد سیش( 

یاين سیش 

مثالً شخصـی بایـد حرفـی بزنـد     این اصطالح  درمواقعی که (برایش نمی آید 

یاکاري بکند ولی انجام ندهد کاربرد دارد ولی بیشـتر جنبـه الهـام شـدن بـه      

شخص رادارد که درآن موقعیت بوجود آمده به شخص مورد نظر الهـام نشـده   

 )که آن حرف را بزند یاآن کاررابکند

 بندرگاهی کوچک وقدیمی درماهشهر سیف

 شدید ، سکسکه بعدازگریهگریه همراه باسکسکه  سیکَنیدن

 ازبس گریه کرده دیگر نایی برایش نمانده سیکَه و دل برده

 غضب اللهی ، عذاب آسمانی، بر وزن فیل سیل

 سنگ پهن سیلَـک

 س
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 سوراخ سوراخ ، سیال پیال نیز می گویند سیال سیال

 برایم ،براي من سیم

 ، زمین وملک نیز گفته  می شودپلمب وبه سند رسمی ، قطعی خانه  سیم سرُپ

 براي ما سیمون

 سینَه
دراصطالحات دریایی به قسمت جلویی لنج یا قایق سـینه مـی گوینـد ، یـک     

 سوم جلوي لنج

 نفس زنان ، کسیکه باشتاب وسرزده وحالت نفس زنان خودرابه جایی برساند کَندهسینَه 

 اَفتَوسینَه ور

ظهرهاي زمستان تا عصر تکیه به دیوارهایی سینه درمقابل آفتاب ، قدیم ترها 

می دادند که مستقیماً در مقابل تابش نور خورشید بود و به اصـطالح کنـونی   

 آفتاب می گرفتند

 دلش رفت سسیـوِ

براي بیان صداي سیلی از این کلمه استفاده میکنند شَپ 

 صداي سیلی که به گوش کسی زده می شود شَتَرَق

ازباران آفتاب پس شَرْ تَو 

 )ماسه خیلی نرم(ماسه بادي  شـَـرْتـَه

 ش -س
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 ، شَر ایاي     

 زنگُل نهاشه

شر می آید وزنگوله به گردنش آویزان است ، وقتی شخص یااشخاص شـروري  

در جایی مقابل کسی حاضر شوند یاموجبات آزارواذیت کسی را فراهم کنند ، 

 داردوباالخره درنارضایتی ازدیدن اشرار کاربرد 

 خجالتی شَـرمو

 منظور ماه شعبان است  ، ماه بدو بدو هم میگفتند شَعبون

 بلکه سرپا وعمود معنی می دهد) چپ وراست(راست ، نه به معنی سمت شَق

 گویندرَك دیوار هم شَق میراست ، برخورد دوگلوله دربازي گلوله بازي و به ت شَـق

 شَقِ بِلس

ابزار این بازي فقط گلوله شیشه اي است ) کال بدون ( نوعی گلوله بازي است

که یا باید گلوله حریف را مورد اصابت قرارداد یا درفاصله حداکثر یک وجبـی  

 گلوله حریف ، گلوله خودرا قرارداد

 گل والي شَک شُلْ

 تکان نخورد شَک نَخَه

 )از ناحیه پا(اشاره به شخص شل  شَلُو

 زن شرور ، شارالتان شَلـتان

لنگ لنگان شَلْ َشَلَک 

 ش
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 شَـلْـمون

چوب هاي منحنی وخمیده شبیه به دنده بدن انسان که دیواره لنج راتشکیل 

تـا بلنـدي دیـواره لـنج     ) درحـروف بـا شـرح داده شـده    ( می دهندکه ازبیس

 امتداددارند

 شَالبه
جمع کردن تورماهیگیري توسط دونفر ، ازآب دریـا بـه داخـل قـایق یـا لـنج       

 راشالبه می گویند

 شلوارك ، به زن شرور وشارالتان نیز میگویند شَلیتَه

وبل شَمبرجه وبازي بچه ها برروي رختخواب ها ، بهم زدن وریخت وپاش شَمورج وو 

وبغرق شدن درچیزي ، خرابکاري هم معنی میدهد شَم 

 شنبه ، شَنْبِد هم می گویند شَمبِه

 ماشین ، گاراژپارکینگ  شــَـمـلی

 شَناتَه
         بند یا همان توري که به کبـوتر یاپرنـده اي کـه جهـت صـید پرنـده بحـري       

 می بندند شناته گفته می شود

     شَنبِد کار، 

شَنبِد بار، شَنبِد 

 بیگ و حونَه نیار

برگزاري مراسم ازدواج درروز ( شنبه کار، شنبه بار، شنبه عروس به خانه نیاور 

 )مرسوم ومناسب نیستشنبه 

رَكشَوشاپرك ، خفاش پ 

شب شما بخیر، شب بخیر تَه خیرشَو 

 ش
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ساتور تُولشَو 

بشَوشب تاصبح تاص 

 شَو خَوس
شب دردشت خوابیدن ، این اصطالح درایام تعطـیالت نـوروز کـه درصـحراي     

 )بیتوته کردن(ماهشهر چادرمی زنند استفاده می شود

قیرگون ، شب تاریکشب  قیلشَو 

کورشَو 
شب کور، گونه اي بیماري است که شخص مبتال ، شـبها کـم بینـا یـا نابینـا      

 میشود

نوعی مرغ دریایی حرام گوشت شالُو هم میگویند لُوشَو 

 شَو وش گَشته

بعضی افراد درشرایطی قرار می گیرند که اصالً متوجه موقعیـت مکـانی خـود    

        نیستند تا بتوانند مسـیر مقصـد را درشـب تشـخیص دهنـد، بـه ایـن حالـت         

می گویند شووش گَشـته یـا شـووِش گَشـته ، وهروقـت کسـی بخواهـد اوج        

 سردرگمی وگیج شدن خود را درمسئله اي یا پیداکردن آدرسـی اظهـار کنـد   

 ازاین اصطالح استفاده میکند

کیشَوشبانه و 

 شب وروز روشَوو

 شب حنابندان شَوحنا رزون

 شبدر ، نام گیاهی است شَودر

 ش
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 عنتر ، میمون شَودي

 شَروه خوانی درعزا ومصیبت شَوره خونی

 شَوروزك
ویـارانش   شب عاشورا ، شب رابه صبح رساندن به یاد امام حسین علیه السالم

 درکربال وحضوردرحسینیه ها وتکایا

 شب سیاه شَوسهون

 شب مهتابی شَومه

 شب شَوو

 اظهارتعجب ازدیدن یاشنیدن موردي که بیش ازاندازه وانتظارباشد شَهرِگُلْ

 به سختی کتکش زد شَهیدش کرد

 استارت موتور دریایی شَـیراغ

 شَیطونَک
درقدیم مـردم اعتقادداشـتند شـیطونکها درحمـام ،     اجنه وازابناي شیطان که 

 نخلستان ها ومخروبه ها حضور دارند وبعضاً باعث آزارواذیت انسانها میشوند

شَیطونَکلش 

 دیرِشن

وقتی مشاهده کنند آدم بداخالق یـا فضـولی درحـال شـوخی وخـوش وبِـش       

 می گویند اآلن شیطونکلش دیرشن باکسی است

 ش
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 شَیلَّه

کننـد   روسري است که زنان از آن براي پوشش موهاي خود استفاده مینوعی 

و جنس آن از ابریشم یا نخ خالص است و در دو نوع تابستانی کـه پارچـه آن   

وازگـویش  .نازك است و زمستانی که به صورت ضخیم بافته شده وجود دارنـد 

 عربی وارد زبان ماشده است

 هرچیز دیگر مترادف با بسکونبسته اي جهت حمل گندم ،جو یا  شُبــگون

ــتُرَ گُــتن دیــت  شُ

کُـــرآوِرده یـــا  

دختر، گفـت کُـر   

آوِرده بو یـادختر  

 مو بارم بارمه

به شتر گفتند مادرت پسر به دنیا آورد یا دختـر گفـت اگرپسـربه دنیـا آورده     

باشد یادختر به حال من هیچ فرقی نمی کند زیرا همان بارقبلی برپشت مـن  

 کنایه از روزمرگی وتغییر نکردن اوضاع واحوال مردم استاست ، 

 شُتش کُنیم

البتـه ایـن   ) از گردن خود ساقط کنیم(یعنی از گردن خودمان برطرفش کنیم

اصطالح درمورد میهمانی رفتن کاربرد دارد مثالً کسی براي عیادت یامیهمانی 

ناي دیگري ازشهرستان خودبه شهر دیگري رفته که درشهر مقصد فامیل یاآش

نیز دارد که میبایست درآینده به او نیز سر بزند لذا بعد از میهمانی یا عیادت 

شخص اول به همراهانش می گوید تابِرَیم تَی فُلونی ونَم شُـتش کنـیم یعنـی    

تابرویم به میهمانی یاعیادت فالنی واورا نیز رد کنیم که نخواهیم درآینده بـاز  

 بیائیمبراي عیادت او به این شهر 

است شُح پهن گاو ، همان رِح 

سبهم ریخت ، خراب شد شُخ 

 قاطی کرد ، به هم زد شُخش دا

 ش
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 بهم خورد شُخْ خَرْد

 بهم ریخت ، بهم زد شُخْنید

 بهم زدن شُخْنیدن

 شُخْنیدمش
عمـل شـیرین کـردن چــاي    (همـش زدم ، خـرابش کـردم، شـیرینش کـردم      

 )یادیگرمایعات باقاشق

 شُخْنیدش
ــرد    ــیرینش ک ــرد، ش ــرابش ک ــش زد ، خ ــاي  (هم ــردن چ ــیرین ک ــل ش عم

 )یادیگرمایعات باقاشق

 شُخْنیدیش
عمـل شـیرین کـردن چـاي     (همش زدي ، خرابش کردي، شـیرینش کـردي   

 )یادیگرمایعات باقاشق

 درهم ریخته وپریشان ، به موهاي ژولیده نیز می گویند شُخالْ پخالُو

 شُشُو

وضع نظافت ونداشـتن حمـام خـانگی ، بعلـت کمبـود آب،      شپشو ، قدیم که 

سرشان شپش ) عمدتاًخانم ها بعلت داشتن موهاي بلند(ضعیف بود اشخاصی 

می زد که این اصطالح بـه کسـی کـه شـپش درسـرش پیـدا میشـد اطـالق         

 میگردید

شپش شُش 

 شُشْتُمش
می دهداما درگـویش مـا یعنـی کلـی      شستمش ، معنی شستن ظرف یالباس

 )خفیف وتحقیرکردن کسی(بارش کردم  حرف

 نام شخص ، مصغرشگراله شُگُو

 ش
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 شُلَلَه بِگر اَو بردم
یعنی سدي جلوي آب درست کن ومانع شو تا آب مرا نبرد در ترانه اي محلی 

 نیز بعنوان ترجیح بند این جمله تکرار می شود

 شُلَه جِگَري

آش جگر، این آش طبق عقاید قدیمی ها اگر چهلم میتی درسـه مـاه قمـري    

واقع شود میبایست خانواده متوفی این شله رادرست وبین همسـایگان توزیـع   

روزازمـاه   10یـا  9رجب فوت کرده کل مـاه شـعبان و    29کنندیعنی کسیکه 

می بایست شُله جگـري   رمضان که سپري شود چهلم آن میت فرا میرسد که

 کنند درست

 شله اي که ازگندم نیمه درست می شود شُـلَـه دکـَـلَـه

 گل شُلْ

شُلْ شُلَک 
نانی محلی ، باخمیر خیلی آبکی و نرم برروي تابـه کمـی حـرارت مـی بینـد      

 وبامالیدن شیره خرما برروي آن میل می شود) پخته می شود(

 گل گلی ، گل آلود،آْغشته به گل شُلْ شُلی

 پالك ماشین یا موتور شُماره

 سوت شُوت

 شُوشْت
شش ، قدیمی ها درتلفظ عدد شش معموالً اینگونه تلفظ می کردندشوش هم 

 میگفتند

جغد شُوك 

 شامم شُومم

 ش
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 شامت شُومت

 شامش شُومش

شام شُوم 

 شانزده شُومـزَه

 شانه ،کتف شُون

 شخم شُهم

 شپلَق
می گویند شپلَق زه من ریش یعنی  تعریف کنندوقتی بخواهند سیلی زدن را 

 باسیلی زد به صورتش

 پاره پاره ، شُرَه شُرَه هم می گویند شـرَه شـرَه

 پاره کردن شرُ در

 چرندیات شـرِوِر

 شرکت ها شرْکَتَل

 بسیارورریخته و نامرتب ، به شخص دستپاچه هم اطالق میشود شرَّه

 می گویند سوپ ، شوربا نیز شروا

 گوساله جوان شـغَند

 ش
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 مسخره شـغْـلَک

 به باغی که بصورت دیم آبیاري می شود شکرته می گویند شـِکـَرتَـه

 می شود هم گفته) صید(آهو ، بچه آهو، به شکار شکال

 چوبی که با آب رودخانه می آید شـلَویی

 شیلنگ ، به معناي قدم بلند نیز میباشد شـلنْگ

 شالل

درمواقعی نیز معناي تنبیه شـدید مـی دهـد مـثالً     ) موي صاف(صاف ، لَخت 

میگویند فالنیه شالل کردن یعنی بدجوري کتک خورده ، راست وکشیده نیز 

 معنا می دهد

 اصطالحی است براي دست وپا شلنگ پِلنگ

 گونی بزرگی که ظرفیتی چندبرابر گونی هاي معمولی رادارد شلیف

نَوهم تلفظ میشود ش شنا، آب تنی، شُنَو 

 شنل شـنَـیل

 قلوه سنگ شنْگل

 خیلی باز، پارگی زیاد شـو هلَه

 شوید ، شوِد هم گفته می شود شوِت

 طوالنی ودراز شـوِردراز

 ش
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 پاره شد ، پارگی زیاد شـهـرِس

 شوهرکرد، ازدواج کرد شی کرْد

یدرقدیم براي استقبال یا بدرقه ازاین اصطالح استفاد میکردندخوش آمدي ،  شا اُوم 

شاخش کپرَه 

 ایرُمنه

کسی که بابی مواالتی وبی دقتی به چیزي بزند وآن راخـراب یـاواژگون کنـد    

 ....می گویند شاخش باتمسخربه او

 شاه داماد شادوما

 شارتی
انگلیسـی وارد گـویش   اتصالی دوسیم برق که جرقه بزند ، ایـن کلمـه اززبـان    

 ماشده است

 شالوده، بنیان ، اساس شالْده

 شاال مبارکش بو
انشا ء اهللا مبارکش باشـد ، بخشـی ازبیـت هـاي شـعري اسـت کـه مـدعوین         

 درجشن عروسی درجواب خواننده می گویند

 شانس شامس

 شاه عبداهللا

درمسـیردیلم  ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد که بعد ازهندیجان جنوبی 

› عبداهللا ابن محمد باقر‹ شاه عبداهللا  (است ومرقد وبارگاه امامزاده جلیل القدر

دراین روسـتا قـراردارد و درنقطـه صـفر مـرز اسـتان خوزسـتان        ) علیه السالم

 واستان بوشهر واقع شده است

 شاید شایت

 ش
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 شایدهم ، شایدم هم می گویند شایتَم

شتر یواش ایرِه ، 

 شَو ورو ایرِهاما 

شتر آهسته می رود ، اما شب وروز می رود، اشاره به یـک جریـان یکنواخـت    

 رهرو آنست که پیوسته وآهسته رود: وهمیشگی دارد معادل 

 نوعی شلوار زنانه شلوار پرپري

 شوفر
راننده ، البته بیشتر به رانندگان ماشین هاي سنگین مثل کمپرسی یااتوبوس 

 می گویند

 شوهرکرده ، زن متأهل کردهشی 

 اسهال ، شیتک هم می گویند شیت

 دیوانه شیتی

 پرنده اي است حالل گوشت ازخانواده مرغابی شیج

 مهره سی وچهارم تسبیح شیخَک

شــیـخ 

 دوکـُـون
 )کنایه ازجنسی که درمغازه گذاشته شده ولی مشتري ندارد (شیخ مغازه 

 عادت ، آموخته ، زورگو شیرَك

 شیرَك هوبیدن
گستاخ شدن به چیزي ، مستولی شدن و تحت کنتـرل خـود درآوردن البتـه    

 بصورت غیر اخالقی وظلم کردن ،شیرَك ووبیدن هم میگویند

شیربعداززیمان گوسفند یاگاو شیرِ زِك 

 ش
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 بزرگ طایفه ، شجاع طایفه شیرِطَیفَه

شیر دهونشَه سخته 

 ، هف ماس ایکُنه

می کند ، دربیـان طلـب اسـتمداد از     شیرگرم دهانش راسوخته ، فوت ماست

 )استمداد ازهمجنس ظالم(همدستان یا مشابه کسی که به اوظلم کرده 

 ، شیر گُهر ووبید) شیرخراب شد(شیر برید  شیر گُهر هوبید

 شیربا برون
    راشـرط  شیربها بریدن ، تعیین شیربها ، حق شیر ،درزمان بلـه بـرون مبلغـی   

 می کنند بعنوان حق شیر به مادرعروس بدهند

 زیاد شیرین شیرین جِقَک

 شوهرش بدهید ، عروسش کنید شیش بِدین

زشت ، صفتی براي انسان زشت رو و مسخره شـیـفَت 

 شکر شیکَر

 غذاي نذري شیلون

 عطسه صبر

 صحرا
کـه بیـرون    بعضی ها هم بـه کسـی   قدیمی ها به کسی که دستشویی رفته و

 ازمنزل رفته میگفتند رفته صحرا

 بدگل ، کسی که غیر قابل تحمل باشد صـقیل

 ص -ش
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 صلواتش کن

یعنی پاکش کن ، اگرجایی ازبدن انسان یاوسیله اي با نجاساتی ازقبیل خون ، 

نجس شده باشد باسه بار آب کشیدن آن را پاك مـی کننـد   ... ادرار ، شراب و

 گویند صلوات شد که دراصطالح محلی می

 صندوق صنْدیق

 سایه بانی که جهت استفاده انباردرگوشه اي ازخانه درست میشود صوبات

 صبح آن روز صـبینَش

بِ گَهصبحگاه ، شفق ص 

 فردا صبا

 صبح شمابخیر، صبح بخیر صباتَه خیر

 فرداصبح صباصب

 صلح صلْ

 صاحب ، مالک صحاب

يدصداي ص 

 صداي کیست صدي کیه

 صـفَـرَك در

درغروب آفتاب آخرین روز مـاه صـفر بوسـیله تیکـه پارچـه اي بـی اسـتفاده        

    درست می کردند وآتش مـی زدنـد ودراتـاق هـاي منـزل     ) عمرَك(عروسکی 

 می چرخاندند ومراسم صفرك در رااجرا میکردند

 ص
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 مشورت کردن ، نظرخواستن صالح مشورت

 مصلحت نمی دانم ، به مصلحت نیست صالح نیبینُم

 کارفرما، صاحب کار صابکار

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد صاب آباد هم تلفظ می شود صاحب آباد

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد صالحک

صل علی محمد ، 

دخترُم ومیرَش 

 د ، واویال واُوم

قیومت ، کُرُم 

 وزینَش اومد

اللهم صل علی محمد و آل محمد ، دخترم وشوهرش آمد ، واویـال ومصـیبت   

آمد ، معـادل یـک بـام ودوهـوا در ضـرب المثـل       ) زنش(که پسرم وهمسرش 

 .فارسی  وبیانگر مشاجره ، جنگ وستیز دیرینه عروس ومادرشوهر میباشد

 )دریا ضَرْبیفردا (می گویند مثالً هواي طوفانی ، موقع طوفان ، ماهیگیران ضَرْبه

     طَحري که

یايوش اب 
 جوري که بویش می آید ، طوري که از ظواهر امرپیداست ، ازقرارمعلوم

 طَواش
ماهی هاي صید شده خودرا بـراي  ) قاچاقی(به لنج هایی که بصورت غیرمجاز 

 فروش به کشورهاي خارجی می برندطَواش میگویند

 طعنه طَهنَه

 طایفه طَیفَه

 ط- ض -ص
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ـلَّهتاوان ، بدهکاري ط 

 ایوان مسقف طارمه

ب طالُبطال 

 دیر کرد ، تأخیر داشتن طول دا

 بستن چهارپایان بوسیله طنابی به میخ طویله طویله کردن

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد ظلم آباد

 ظهر گرما ، وسط ظهر ظهرجِرِنْگ

 نام شخص ، مصغر عباس عبا

 )عبا(عبایه 

پوشند و بر خالف چادرهاي رایج در بازار ، طـرفین   پوششی است که زنان می

آید  هایی وجود دارد که دست به راحتی از آن بیرون می هاي عبا بریدگی شانه

وازگـویش  .تا در صورت وزش باد عبا به آسانی از تن پوشـنده آن جـدا نشـود   

 عربی وارد زبان ماشده است

 نام شخص ، مصغر عبدالمحمد عبدممد

 بی تلکف ، خودمانی ، بی شیله پیله عتَب عتُوب

 ع -ظ - ط
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 عصابه

پارچه سیاه رنگی است از جنس ابریشم یا کتان که زنان میانسـال و پیرزنـان   

) درحروف شین شـرح داده شـده  (در این حالت شیله . پیچند دور سر خود می

در مراسم عزاداري نیز اغلـب زنـان از   . گیرد در باالي سر و زیر عصابه قرار می

کنند و براي نشان دادن تألم روحی خود روي عصابه مقـداري   آن استفاده می

این عوامـل  . بزرگی یا کوچکی عصابه به چند عامل بستگی دارد. مالند گل می

بدین معنا که هـر  . بودن زن) سیده(سن ، قشر اجتماعی و علویه : عبارتند از 

شـیوخ یـا   (باشد یا متعلـق بـه طبقـه اجتمـاعی بـاالتري      تر  چه سن زن بیش

شـود و در حقیقـت بزرگـی عصـابه      باشد به دورهاي عصابه افزوده می) سادات

عصـابه هـم مـی گوینـد وازگـویش      . نماینگر منزلت اجتماعی صاحب ان است

 عربی وارد گویش ماشده است

لَمه(عالمکج عالمت( راهنماي دریایی ، مانند عالمه خلو )ع( 

 نتیجه غیرمنتظره ، ریسک عللَویی

 درست بنشین علْـدبِشین

 علّام
عالمت دریایی ، چوب یا هرشیء دیگري که  صیادان جهـت مشـخص کـردن    

 .مسیر خود، برروي خشکی می زنند

 علیداد

چنـد  (می نشستند ویـک سـر طنـاب را     نوعی بازي قدیمی است که گروهی

طنـاب در دسـت رئـیس گـروه کـه سـرپا بـود        می گرفتنـد وسـردیگر   ) نفري

قرارداشت وگروهی به همان تعداد با اغفال کردن رئیس گروه نفـرات نشسـته   

رابه باد کتک می گرفتند وتا جایی ازبدن رئیس گروه کـه محـدوده مـانورش    

نرسـیده  ) کتک زننده(بسته به طول طناب بود به هرکدام ازگروه نفرات سرپا 

 باشد بازي ادامه داشت

 ع
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 ،تاتَه ، معنی عمو میدهد اما منظوربرادرپدراست)پدرشوهر(عمو عومو

 عموزاده عوموزا

 عینک عوینَک

 درفکرش نیست ، برایش مهم نیست عینِ خیالش نی

 آباد ، پابرجا عمار

 دلت آب ، چزاندن عند دلی

 عاگُولَه
واقع )سربندر(خمینی  زمین هاي زراعی است که درشمال شرق شهر بندرامام

 شده است ، آگوله هم نوشته شده است

 عالء الدین ، بخاري نفتی عاالدین

تعمه ات عام 

شعمه اش عام 

معمه ام عام 

 عمه عامه

 مردم قدیم عید می گفتند) ازماه هاي قمري(به ماه ربیع االول  عید

ّهغَچ 
درتیرکمـون بعنـوان دسـته اسـتفاده     ،  7دوشاخه ، دوشاخ ، چوبی شبیه عدد

 میشود

 غ - ع
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 ازاو سبقت گرفت ، خاك بهش داد ش داغَـرِ

 گردوخاك فصلی غَرِه باد

 راس کردغَرْ

معموالً به موتورسکلیت یاماشـینی کـه در زمـین    . بلند کرد ) خاك(گردوغبار

البته قسمتی ) یه غري راس کرد (باسرعت می رود می گویند ) بیابان(خاکی 

 ازمردم ، ازاین اصطالح استفاده می کنند

 شلوغ کاري ، سروصدا غَرْغَـشَه

 پارو غَـرافَه

 با ابعادي بزرگ جهت بیختن گندم وجو) صافی(نوعی اَلَک  غَربیل

 آدامس ، سقز غَزَه

 کندرتلخ غَزَه تَهلَک

 چفیه اي بازمینه سفید ونقش آبی یا زمینه سفید ونقش قرمز غَطْرَه

به زمین کشاورزي که درآن گندم یا جو کاشته باشند غَلَه 

 غَلَه برو

نوعی مورچه بزرگ که در حمل گندم خیلی سریع وتوانا عمل می کند ، مـور  

سوار نیز گفته می شود زیرا پاهاي بلند آن چنین می نمایاند کـه بـر چیـزي    

 سواراست

 غ
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غَو غَلْت 

بـی خـوابی سـروقت کسـی بیـاد      درمواقعی کـه  (اینوروآنورشدن دررختخواب 

دررختخواب زیاد این دست وآندست می شود کـه اصـطالحاً غلـت غـو گفتـه      

 )میشود

 دورخودش می پیچد غَـلْت ایزَنه

 آواز غمناك غَـمونَه

 غَو صی
اي باپرهاي مشکی وبالهاي کوچک که بسـیار سـریع اسـت وهمچنـین     پرنده 

 زیاددرپریدن موفق نیستغواص ماهري است اما بلحاظ بالهاي کوچکش 

 قهر غَیض

 غُب رفتن
ازخود بی خود شدن ، شبیه به کما رفتن ،طوریکه اصـالً متوجـه دورواطـراف    

 خود نباشد

 غُـبر
غبار ، خاکی که البته نوعی آفت است وبرروي محصول نخل مینشـیندوباعث  

 خرابی آن میگردد

ـشَهشفق ، صبح خیلی زود غُب 

لفرورفتن  غُپدرگ 

چاق، ازاین کلمه کمتر استفاده میشود غُچ 

 غُرَوبی
ازروستاهاي توابع هندیجان مـی باشـد کـه ازسـمت هنـدیجان شـمالی روبـه        

 بطرفش می روند) غرب(قبله

 غ
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 اعتراض زیرزیرکی وغیرعلنی درغُـرُ

 ژرف ، عمیق ، گُر نیز می گویند غُرْ

 غُرْ بتی

مـی گرفتنـد کـه بشـدت سـبزینه       سـکنی  قبالً چادرنشـینانی حاشـیه شـهر   

وبصورت سـنتی آهنگـري وچیزهـایی ازقبیـل     )متمایل به سیاه پوست (بودند

می ساختند،به آنها غربتی میگفتند وهرکس که بلحـاظ شـکل   .. داس وچاقوو

وقیافه مانند آنها باشد نیز غربتی اطالق میشود وکمی هم شلوغ وشـروربودند  

 م میگویند فلونی می غربتیلهکه اگراین خصلت درکسی باشد بازه

 قرقره نخ ، بکْرَه نیز می گویند غُـرُكغُرْ

 ظهر 12ساعت  ظهرغُرِّ

 رعد وبرق غُرتراق

چاق،کلفت،مثالًسبیلَلِ غُرتی داره یعنی داراي سبیلی کلفت است غُرت 

 سروصدا وشلوغی غُردوهه

 خروس غُروس

 نان شخص ، مصغر غالم غُـلُو

 قوري غـُـوري

 غُوفَش وسه
کسیکه تصمیم نادرست درهنگـام نـاراحتی بگیرد،کـاري بادسـتپاچگی انجـام      

 دادن

 غ
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هـببدبختی ، بیچارگی ، نکبت غ 

رَمصداي افتادن چیزي ازبلندي غ 

 صداي مهیب وبلند، گرِمبِش هم می گویند غرَمـبِش

 چرخیدن ، تابیدن غرْ

 آت وآشغال غرْغنْــدال

 جاي خیلی شلوغ وآشغال دانی وبهم ریخته غژَه دون

غـضَب مـن 

 سرِش
  خاك برسرش : هم معنی با  براي سرزنش است اصطالحی

 غـنْـگَـه

ایـن صـدا فقـط درسـر یـک شـخص       (نوعی صدا که درگوش شنیده می شود

        شنیده می شود یعنـی ، حتـی شخصـی کـه نـزدیکش ایسـتاده ، آن صـدا را       

 چیزي شبیه به توهم)شنودنمی 

 دویدن ، ازاین کلمه کمتر استفاده میشود غیرْ

 تسمه پمپ آب غا یِش

 غاپِ موح

پنیر ومغز نخل است درسر نخل یا فسیل بـین الیـاف قـرار دارد ماننـد پنیـر      

سفید شیرین خوشمزه ومقوي میباشد  براي مداواي یرقان بسـیارمفید اسـت   

تا بیست کیلوغاپ بدست می آید  بعربـی محلـی   ازنخل بزرگ ورشید بین ده 

 .حیب میگویند

 غ
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 قارچ غارچ

 قارچ سمی غارچ سگی

 گرم 21ازاوزان قدیم ، معادل  غاز

 جمله اي خبري واغراق آمیز به معنی سوراخ سوراخش کرد غربیلش کرد

 غریبه غریبه
اشـتباه وارد   این کلمه را با چندبار تکرار براي بیـرون کـردن حیـوانی کـه بـه     

 حیاط آنها شده ادا می کردند

 بره نر دوساله به باال غوچ

 بی کس وکار ، یتیم غوره

 )اجنه(موجودي ازخانواده جن ها  غولَک

 غولَه
  ــالَی ــداین روســتا ب ــی باش ــدیجان م ــع هن ــا(ازروســتاهاي تواب ــاالیی یاعلی ) ب

 دارد) پائین یاسفلی (ودومن

 الهنام شخص ، مصغر فتح  فَتال

 به عمل نیامده فَتیر

 به بچه نخلی که چسبیده به نخل مادر رشد می کند فَرْخ می گویند فَرْخ

 فَرد

جدا ، به شروع زندگی مشترك زوجین درمنزل مستقل از خانواده پدري خود 

نیز فَرد زندگی کردن گفته می شود وهمچنین به عمل طالق دادن نیز گفتـه  

 میشود

 ف - غ
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 جدایشان کردم،به میانجی کردن دویاچندنفردردعوا اطالق می شود فَردشون کردم

 فَـسیل
به دیوارکوتاهی که باالي ساختمانهاي قدیم بکـار مـی بردنـد    (نرده ،  پرچین 

 )فسیل گفته می شود

 فَصل

سوء تفاهم یا درگیري وحتی تعیین دیه  به نشستی که درجهت مرتفع نمودن

وبزرگان یک طایفه بـا طایفـه اي دیگرصـورت    یا هرغرامت دیگري بین شیوخ 

میگیرد فَصل گفته می شودکه معموالً طـرف پردازنـده غرامـت همـراه خـود      

ازسادات محترم وسرشناس چند نفري را می آورد که آن اجتمـاع بـه احتـرام    

سید ، بخشی از دیه یا مورد غرامت راببخشند واین کلمه نیز ازگـویش عربـی   

 وارد زبان ماشده است

 چراغ نفتی و نُوسفَ

 دشنام دادن ، فحش دادن فَوش فَزیت

 فهمید فَهمس

 فروشی فُـرُخْـتَنی

 فرفره ، نوعی اسباب بازي بچگانه ، فرفرَك هم می گویند فُرفُروك

 بدیمن ، نحس فُگُرات

 خسیس ، نحس ونداروگدا نیز معنی می دهد فُگْر

 رافراهم کردهموجبات بدبختی خودش  فُگْریش گَشته

 ف
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 فالنی، فالن کَس فُلنَ کَس

 فُلونی کفَنَه درد
فالنی کفن راپاره کرد یعنی ازمرگ رهید ، درمورد بیماري که درشُرُف مـرگ  

 قرارگرفته ولی رفته رفته شفا پیدا می کند این اصطالح بکار می رود

ــو   ــه بگــ فُلونیــ

 خیشاوندیت رسید

به فالنی بگو توقع چنین کاري را ازشما  نوعی گله مندي وشکایت است، یعنی

 نداشتم

 فایده ، سود فُیده

ـچباز ف 

 فدوه
به فدایت ، فداي سرت ، سرت سالمت باشد، فدوه نیز میگویندالبته این کلمه 

 نیز ازگویش عربی وارد زبان ماشده است

 شراره آتش فرِنگه تَـش

 درمحیط پخش است یعنی بوي چیزي درحد زیاد فرْایزَ نه

شَورْدفرداشب ف 

رزچابک ، سریع ف 

 موي پیچیده ، مجعد فـرفـرو

هر و ركپر زد ورفت ، پرواز کرد ورفت ف 

 فرمانبر ، اصطالح تحقیري درمورد کسیکه درجایی فرمان باال دستی را میبرد فرمون برَك

 ف
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 کسی که بیخودي شلوغ می کند فزَکی

 فس فس
به کسیکه این دست وآندست می کند وخیلی باتعلل کاري راانجام مـی دهـد   

 می گویند چِقه فس فس ایکنی

 کسی که طاقت انجام کاري راندارد فـقْ

ـسکدررفت ف 

 فکر فـگر

لَـتبدجنس ، زیرك ف 

ـتلباز شده ف 

 فلْ

،مقـداري  خوردنی که باخرمادرست میشود ، براي درست کردن این خـوردنی  

مخلوط نموده ) درحروف کاف شرح داده شده(خرماي بدون هسته راباکَلْخُنگ

 می کوبندوفل درست میکنند) درحروف جیم شرح داده شده(ودرجون

 فوري ، سریع ، تند فلْفَور

 نام شخص ، فرامرز فالمرز

 فریزر فلیزِر

 بینی ات راخالی کن هکُفیرْ

 پودررختشویی فابر

 ف
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 فاتحه ، مراسم ختم فاتَه

 شکاف فاق

 وسیله اي نیزه مانند که درشکار بعضی ماهیها استفاده میشود فالـجه

 پیراهن مردانه ، زیر پیراهن ، مأخوذ از زبان عربی فانیلَه

 ساکت ، بی سروصدا فقیر

 دردشدید داشتن فلَـکی هوبیدن

 فوتبال

که درکف رودخانه قراردارد وبوسیله توري که فوت و لْو ، انتهاي لوله پمپ آب 

 مـی شـود را فوتبـال     به آن وصل شده مانع کشیدن آشغال درون لوله وپمـپ 

 می گویند

 اندازه ، این کلمه اززبان انگلیسی وارد گویش ما شده است فیت

 سوت ،سوتک فیتَک

 به اندازه ات است فیتته

 به اندازه اش است فیتشه

 اندازه ام استبه  فیتمه

 سبکسر، ناپخته فیت فیتو

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد شهرنو نام دیگر این روستا است فیروزآباد

 ف
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كجوشهاي عفونی وچرکی فیزِر 

 قسمت ابتدایی ساز تُشمالها که صدا تولید میکند فیقَک

 الف فیقِ باد

 سوت فیکَه

 اجسام سنگین ، قپاننوع ترازوي جهت وزن  قَپونْ

 آدم شکمو قَپیتان

 به آب بزن، یعنی ازرودخانه یاجویی که روبرویت میباشد گذرکن قَداَو بِزَه

برخورد ، تصادف قَد 

 کمر باریک قَد بوریک

 کمربند ، قَلْ بند و قَرْ بند نیز می گویند قَد بند

 نسیه قَرضی

 براي خوراك چهارپایان)خوشه قبل ازنمایان شدن (ساقه سبز جو قَسیل

 سیلی ، کشیده هم می گویند قَفّا

 قَلْ قَلْ
تیکه تیکه، البته قسمتی ازمردم ماهشهر ازاین کلمه استفاده میکنند وبیشـتر  

 کَلْ کَلْ راتلفظ می کنند که به همین معنا است

 ق -ف
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قیف قَم 

لی نیز می گویند -قالی لیقَولین وغَوفرش ، قَو 

سونام شخص ، مصغر قاسم قَو 

 اقوامم ، فامیل وبستگانم قَوملُم

 اقوامت ، فامیل وبستگانت قَوملت

 اقوام ما، فامیل ما قَوملمون

قَوم اَ گوشتتَه 

        بِخَرِه خَستَه

 وِر نیده

فامیل اگرگوشت بدنت رابخورد استخوانت رادورنمی اندازد ، کنایه ازاینکه اگر 

اختالف یادرگیري دربین فامیل پیش بیاید بازهم غیـرت وتعصـب خـانوادگی    

باعث میشودکه نسبت به هم احساس وابستگی وعالقه را درآینـده بروزدهنـد   

 وکینه هاراکناربگذارند

 قُرْ
ولی  بزرگتر است وزیرسـینه اش سـیاه رنـگ    )کوکر(نوعی پرنده ، مثل کبک 

 است

 گلو ، ناي قُرقُري

 قُفْنید
که بخشی ازمردم ماهشهر اینگونـه  ) و به معنی سرفه کرد(همان کفنید است 

 تلفظ می کنند

 قُفَّکی
این اصطالح درگلوله بازي ، هنگامیکه گلوله را با فاصـله دور مسـتقیم وسـط    

 کال پرتاب میکردند،بکار می بردند

 ق
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 وجودداردرابط دوسر زنجیر ، درزنجیر موتورسکلیت ودوچرخه  قُفلَک زنجیل

یک جرعه آب یه گُلُپ هم می گویند قُلُپ 

 قفل قُلْف

 چشم پیچ دار ، لوچ ، چپلْ هم می گویند قُلوچ

 قُماره
کیوسک ، دکه ، دراصطالحات دریـایی بـه اتـاق مخصـوص اسـتراحت ناخـدا       

 .ومحل نگهداري تجهیزات لنج اطالق می شود 

 پارچه قُمــاش

 قنداق قُماط

 کنترات قُنْـترات

هرکفش قُنْد 

 باطري قُـوه

 هدف ، نشانه قدر

 آسمونقـرِ
مـی گیرنـد ایـن کلمـه اسـتفاده       خیلی باال ، معموالً وقتی کبوترهـا زیـاد اوج  

 .میشود

 اندازه ، شکیل قرْت

 یک قران ، یک ریال ، قَرْنی هم می گویند قرْنی

 ق
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 خوردنقسم دادن ، سوگند واقعی  قسم روسی

شَوق 
شانه اي با دندنه هاي فلزي که جهت شانه کردن یال ودم احشام ،تمیز کردن 

 ودرمواقعی خاراندن آنها استفاده می شود

 قشار
سنگهاي تیز دریایی ، این سنگهابراثر رسوب آب شور دریا برروي اشیاء ثابـت  

 درون آب تشکیل می شود

 خیلی کم ازاین کلمه استفاده می شودصدات درنیاد ، البته اآلن  قصه نَکُن

 .کسی که کارخطرناکی انجام دهدیاخود را در معرض خطر اندازد قـضاش گَشته

لَپِسوارونه شد ق 

 وارونه شدن وافتادن چیزي قلَپنیدن

 قـلَـندون
به دوش گرفتن کسی ، نشاندن کودك برروي گـردن بنحـوي کـه هردوپـاي     

 ردمیشودوبرروي سینه راکب قرارمیگیردکودك دورگردن 

 زرورق قـلَیِـز

 صداي افتادن چیزي درآب قلپ

 سرکشید ، نوشیدن مایعات قـلسکـَنید

 برآمدگی هاي پا درناحیه مچ ، قوزك پا قا بک

 محکم ، سفت قا یـم

 ق
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 قاتُق
قاتُغ هـم  غذایی که بانان خورده می شود به خوراکی کم هم اطالق می شود، 

 می گویند

 بانگ زدن ، فریاد قـاره

 قاراپیچ
نوعی نان شیرین ، درقطعه هاي کوچـک درسـت مـی شودوشـیرازیها بـه آن      

 یوخه میگویند

 لک لک ، گونه اي غاز باگردنی دراز قازقـلنْگ

قاش 

قاچ ، معموالً به تیکه یاقسمتی بـرش داده شـده از هندوانـه یـاخربزه ، قـاش      

دراصطالحات دامـداري بـه زمـین وسـیع ومحصـوري کـه شـبها         میگویند اما

 گوسفندان رادرآن نگهداري میکنند اطالق می شود

 کاغذ ، قاغذ نیز تلفظ می شود قاغَذ

 قاقل
) که گیاهی است تقریباً شورمزه وباماست میـل مـی شـود    (همان کاکل است 

 که بخشی ازمردم ماهشهر اینگونه تلفظ می کنند

 داد و فریاد قالُ مقال

 دعوایم کرد ، برسرم فریاد کشید قالُم کرد

 دعوایش کن ، سرش داد بکش ، نهیبش بده قالش کن

 ق
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 قبر سید دي گدا

درامتـداد لولـه   ) نزدیک روسـتا (این مقبره در شمال شرقی روستاي رحیم آباد

معروف نفت قراردارد که طبق اظهارات مردم ،این سید بزرگوار درخوابِ زنی ، 

می آیـد ومحـل قبـر فعلـی خـودرا بـه آن زن میگویـد        ) مادرگدا(به دي گدا 

وبعدازکاوش وتحقیق صحت ایـن مسـئله مبـرهن مـی شـود وبـرروي محـل        

مشخص شده قالبی سیمانی می سازند که مورد احترام وزیارت خیلی ازمـردم  

 میباشد

 غرب قبله

 میکنندمراسمی که درآن جهت نزول باران دعا  قبله ي دعا

ــن، زن  ــرض بِک ق

بِســـون ، قـــرض 

 ایرَي ، زن ایویسه

دربیـان راه افتـادن   .قرض بکن زن بگیر، قرض داده می شود ولی زن می ماند

 .کارها بوسیله وام میباشد

 )بخورنمیر(قوت الیموت  قیت الیموت

 قورتش داد ، قیت نیت یا قیتَنید نیز می گویند قیتـِش دا

 دادنقورت  قیت دادن

 غیرت قیرَت

 )صداي خروس(قوقولی قوقوي خروس قیـقَـه

 قیر قیل

 آغشته به قیر قیل قیلی

 ق
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کنفس آخر، حالت جان دادن فردمحتضر، کَپِ آخر هم می گویند کَپ 

 دهانت راببند، خفه شو کَپِت ببند

 دهانش کَپِش

 خوردن چیزهاي پودري ودانه اي کَپ دادن

 کَپرل

) غـرب (هندیجان می باشد که ازسمت هندیجان جنـوبی روبـه قبلـه    از توابع 

ودرمسیر آقَی میررحمان واقع شده است وقبالً پاسگاه بـوده کـه اآلن متروکـه    

 گردیده

 کَتَه
می گویند به یـک بسـته سـبزي نیـز      به بسته هاي گندم یاجو بعدازدرو کَته

 همین عنوان اطالق می شود

 کنخاکش کن ، دفنش  کَتش کُن

کَت 
زیرگل کردن ، معموالً براي دفن مردار ازاین کلمه استفاده میشود وبکـاربردن  

 آن درمورد انسان نوعی توهین است

کَت 
مکانی تعبیه شده درزمین جهت نگهداري گندم براي یکسـال ، نـام گـودالی    

 است درزمین که ازفاصله دورقابل مشاهده نیست

 گویندچانه ، چکَه هم می  کَـچـه

 سرازیر شدن آب دهان وبینی ، اَخْملیلَه هم میگویند کَخْملیلَه

ه آلود است کَرِههوا م 

 ك
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 مه کَرْ

 سـُـوكکـَرْ
) دزد(پرنده است مثل دیدمک که شب هنگـام درصـورت مشـاهده شخصـی     

 سروصدا میکند

 آذرخش ، بارش باران همراه بارعد وبرق وباد کَرْتیفَه

 کَرْســی
ظرفی پالستیکی که حکم دستشویی سـیار درزمـان سـردي هـوا بـراي بچـه       

 رادارد

 کَرْف

پوشش دادن ، گرفتن ، این کلمه ازاصطالحات دریایی است ولی دربین عوام ، 

به معنی به دست آوردن کلی ویکباره چیزي است ولی دراصطالحات دریـایی  

وسـردیگر را   صید ماهی بوسیله تور که دراین روش یک سر تـور، درخشـکی  (

وسط آب می برند وبعداز مدتی مشخص، سري که درآب هست رابه سر درون 

 )خشکی می رساندند که دراین بین ماهیهایی نیز صید میشود

کسر ، کم کردن کَرس 

 خودرابه نشنیدن زدن ، گوش نکردن کَرگوشی

 کَـس وکارم ، بستگانم کَسلُم

تلکَـس وکارت ، بستگانت کَس 

 کَـس وکارتان ، بستگانتان کَسلتون

شلکَـس وکارش ، بستگانش کَس 

 ك
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 کَـس وکارشان ، بستگانشان کَسلشون

 کَـس وکارمان ، بستگانمان کَسلمون

کُش کسی رابه اجبار کشاندن ، اینور وآنور وبه جلو وعقب کشیدن کَش 

 کش شلوارقدیمی کَشِ تُمبون

 زمین کشاندنبرروي  کَشْتُرْ

 سر تا سر ، اول تا آخر کَش تا کَش

 سیلی کَشیده

 قابل وزن کردن ، وزن کردن بوسیله ترازو یاقُپان کَشیمون

 بی دندان کَفْتَه

 کفشهاي پاشنه دار کَفْشَل سمبلَکی

 کفگیر کَفْگر

 بارك اهللا کَفُّو

 ك



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

302 

 

 کَلَپیسه

سیاهیهاي چشم باال می رود وچشـم  حالتی براي چشم که دریک فشارعصبی 

می شود، به بدن گاو وگوسفندي که سیاه وسفید باشـد و بخـش سـیاه     سفید

آن بیشترازقســمت ســفید آن باشــد یابــالعکس نیزمیگوینــد ، گــل باقلــه اي  

برخالف کلپیسه میباشد ،به رنگهایی که تقریباً به یـک نسـبت وتیکـه تیکـه     

 شده اندگل باقله اي گفته می شود پخش

کَلَک 
       منقل گلی ، بعداز درست کردن قالب این منقل درمعـرض آفتـاب وبـاد قـرار    

 می دهند تاخشک شود وبعداستفاده می کنند

 مصغر کربالیی علی کَلَلی

 دیوانه شده ، به سرش زده کَلَه زده

 افتادن وملق زدن بدجور کَلَه ملَق

 دیوانه کَلُو

 کردندیوانگی ، دیوانگی  کَلُوگَري

 ظرف آب مرغی کَلِ مرخی

 سنگ انداختن ، پرتاب کردن چیزي ، تغییرمسیرسنگ دربرخوردبااطراف کَلپِرغْ

 قطعه ، نیمه ، بعضی نقاط قَلْ نیز می گویند کَلْ

 مخفف کربالیی ، به نصف چیزي هم می گویند کَلْ

 ظرف آب ماکیان کَلْ

 ك
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 تکه تکه کَلْکَلْ 

 کاظم کربالیی کاظمکَلْ 

 ازخانواده بِنَک است ، با پوست ، جویده وخورده می شود کَلْخُنْگ

 خراب کردن وتیکه تیکه کردن کَلْگ بلْگ

 کَلْگَه خرابه
ویرانه ، بیشتر به خانه هـاي قـدیمی وخـالی از سـکنه درروسـتاهاي متـروك       

 اطالق میشود

 خوش سوز وکم دود استنوعی هیزم که جهت آتیش درست کردن بسیار  کَـلْـونـده

 کدامیک؟ کَمــُو

 کبوتر کَموتَر

 کدام یک از شما کَموتُون

 کدامیک کَموش

 کدام یک ازآنها کَموشُون

 کدام یک ازما کَمومون

 کدامیک کَمویکی

 کم رو ، خجالتی کَم ري

 ك
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 بی اعتنایی کَم محلی

 پشکل چسبیده به دنبه گوسفند کَمبیل

خذْمت کَم 

 رسیدیمه

یعنی کم به حضور شما رسیده ایم ،وقتی میخواهند به کسی بگویند کـه او را  

 نمیشناسندازاین اصطالح استفاده میشود

 کَم خوراك
کسی که زیاد غذا نمی خورد، یا به واسطه بیماري یا پرهیزکردن کم غذا شده 

 است

 نوعی کمدلباسی کَنْـتُور

 ویرانه، بیغوله کَندال

کَرْکَو 

نوعی پرنده ، این پرنده در تابستان به خوزستان کوچ مـی کنـد وداراي گونـه    

، ) شـوره زار (، کَوکرسـبخی  ) طالیـی (هاي مختلفی شامل کَوکرشکم سـفید  

کَوکر شکم سیاه ، کَوکر راه راه ، کَوکر خالدار، کَوکر گندمی و کَوکَر دیم دراز 

 میباشد) دم دراز(

کَویکانگشت کوچک دست ل 

بی شرمی ، پرحرفی وجاروجنجال لی گَريکَو 

 کَود

ماهیها که جهت فروش ، درمعـرض  ) قسمت قسمت کردن(به تلمبار کردن یا

دید خریداران قرار می دهند وازلحاظ کَمیت کمی بیشتر ازکومه میباشد کُود 

 )نوعی چینش ماهی براي فروش(میگویند 

 لقمه کَودي

 ك
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 کَور
درخت بی عار ، این درخت توسط انگلیسیها درخوزستان وبوشهر کاشته شده 

 که دربرابر کم آبی بسیار مقاوم است

رِیکَهگهواره کَو 

 بادام زمینی کَوزو

 کَوسر
به نبش وتیزي هر جایی که ازسطح زمین بلندتر باشد کَوسر می گویند مثـل  

 نبش دیوار ، نبش بهار خواب وغیره

 نوعی کفش زنانه ودخترانه ازچرم گوسفند یابز کَوش

 پوشیدن کفش باحالت خم کردن پشت آن کَوشَکی

 کاشکی کَوشکی

 کبک کَوگ

 به زن ومرد شرور وبی حیا گفته می شود کَولی

 کَوو

کـنج آن قرارگرفتـه    4بازي محلی ، دراین بازي ، درمربع بزرگی که  کـو هـا   

هستند می بایست محافظت شـوند، اگریکـی    اندتوسط نفراتی که درون مربع

ازاین کوها توسط نفرات بیرون ازمربع ربوده شد با تاب دادن کـو وضـربه زدن   

دیگر کوها رامی دزدند وشروع به کتکاري نفرات داخل مربع می کنند تااینکه 

 بدن یکی ازداخل مربعی ها به بدن یکی ازبیرون مربعی ها برسد

 ه هم می گویندگوسفند نر ، کاو کَووه

 ك
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 کاهو کَــوي

کاه کَه 

 کَه جوشون کُن

رابه آنها بده به کسی که یاغی شده نیـز بـه کنایـه    ) حیوانات (یعنی کاه وجو 

می گویند کَـه جـوش زیـات هوبیـده یعنـی خوشـی زده زیـر دلـش وبنـاي          

 ناسازگاري ویاغی گري درآورده است

 نر ومادهبزغاله زیر یکسال اعم از  کَهرَه

 کنده شد کَهنس

      کَه کانه و

 جِنْگر پیسنیده
 حرف قدیمی راازنوبازگوکردن براي دوبهم زنی وتَنش

 آبی ، این کلمه  خیلی کم استفاده می شود کَـهلُون

 کی این اتفاق افتاد کَی چونُو

 کدبانو کَیـبو نُو

 نوعی قایق باجنس فایبرگالس کَیت

 )یعنی یه استکان بنک(مقیاسی درمقدار، اندازه ، مثالًمیگویند یه کیل بنک   کَیل

 سرشیر کَیماغ

 ك
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 کَیوار
گفته می شود کَیفار ) وسیله اي ساده وابتدایی جهت پرتاب سنگ (به فالخن 

 هم میگویند

آرنج کُُرو 

 فرورفتن قوطی یا ظرف کُـپِـس

 کُپ کُپی
تُورفته باشد ، تُورفتگی فلـزات ماننـد قـوطی یـا بدنـه      وقتی چند جاي قوطی 

 ...اتومبیل و

 نیز اطالق میشود) بدکوتاه کردن(کوتاه دم ، به خراب کردن موي سر،  کُتَـدیم

 کوتاه قد وچاق کُتُل

 بیچاره ام کردي ، مرا نابود کردي ، به من ضرر زیادي زدي ، مرا از بین بردي کُتُم کَندي

کُتُم 

وه خرمـا رابـه   ومیـ که برسرهسته خرما ورطب قراردارد کالهک کوچکی است 

وبه عبارتی دیگر قسمت فوقانی و تحتانی برخی میوه ها پنگ متصل می نماید

 کنندمینمی شود ، کُتُمک نیز تلفظ  مانند خیار ، هویج وخرما که خورده

 زیادي زد ، تورا از بین بردبیچاره ات کرد ، تورا نابود کرد ، به تو ضرر  کُتت کَند

 بیچاره اش کردي ، اورا نابود کردي ، به او ضرر زیادي زدي ، اورا از بین بردي کُتش کَندي

 سوزن رانخ کن کُتش کُن

کُت کُت 
یا ) که خیلی آسیب دیده باشند (تکه تکه ، ریز ریز کردن ، دردعواي دوپرنده

 وخروس میگویند کُت کُتش کرد به جامانده ازخوردن میوه اي توسط مرغ

 ك
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 کنایه ، کُچه زدن یعنی کنایه زدن کُچـه

 محل استتار صیاد جهت شکارپرندگان حالل گوشت نظیر قاز، مرغابی وغیره کــُچـَّه

 به شدت گازگرفت ، با دندان گازگرفتن بنحوي که جایش را زخم کند کُخْت

 به شدت گازگرفتن ، جویدن کُخْتَنْ

 زخم خشک شده کُخْتَه

 به شدت گازش گرفت کُخْتـش

 جیرجیرك کُد ك

 پسرك ، آن پسر، کُرَك هم می گویند کُرَکُو

پسرك ، آن پسر، کُرَکو هم می گویند کُرَك 

 پسرها کُرَل

 پسرهایتان کُرَلتُون

 پسرهایشان کُرَلشُون

 پسرهایمان کُرَلمون

تاول کُـرَو 

 ك
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 پوکسکُرَو دلُم 
گاهی هـم بـه معنـی بـه      -راحت شدن  -تاول دلم ترکید کنایه از آرام شدن 

 آرزوي دل رسیدن است البته بعدازتحمل رنج ومشقات

گفته می شود... به نوزاد االغ واسب و  کُرَه 

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد کُرَه پا

 االغ زیر یک سال اعم از نر وماده کُرَه خر

 اسبی افسانه اي کُرَي اُوروباد

ایامی که مرغ برروي تخم هایش می خوابد، کُرُچ کُرُك 

 پسرم کُرُم

 پسرت کُرِت

 پسرش کُرِش

کُرِه 
پسـره ، وقتـی ازجنســیت بچـه تــازه بدنیاآمـده سـؤال کننــد اگرپسـر باشــد       

یا کُریِه ، میگوندکُرِه 

 پسر کُرْ

 بـــعقکُرْ
است ، وقتی کسی باتوضیحات مکرر ویکنواخت کسی راجان یعنی دیگر کافی 

 به لب میکند

 پسر خواهرش هست ، خواهرزاده کُرْ ددیشه

 ك
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 پسر برادرش هست ، برادرزاده کُکاشهکُرْ

 پسرکوچکتر، پسر کوچیکه کُوشْکُوکُرْ

 پسربزرگتر ، پسر بزرگه کُرْ گَپو

 نوعی مدل موي قدیمی نَـیـلیکُـرْ

 بدکوتاه کردن مو کُرْچین

 النه جوجه ، نوعی قفس گلی کُرْکُري

 ان بوده انددختر مخاطبشیعنی متمایل به پسرها ، البته فحشی است که  کُرَّلی

 کُرُّوش قَد

 دیوارنخَرده

آرنجــش بــه دیوارنخــورده ، یعنــی ســختی ومشــقتی را هنــوز تجربـــه        

 )سردوگرم روزگاررانچشیده(نکرده

 پسر دایی هولوکُر

 تره کُرات

 قربانت شوم کُربونت

 پسرعمو کُرتاتَه

 لباسی پشمین بدون آستین براي چوپانان در زمستان کُـردك

 ك



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

311 

 

 کُرز نْـگُـلُو

شایدکانگروبوده ، باتوجه به نامِ دیگر کَرزنگلو که بچه برو است واینکه کـانگرو  

منظـور همـین    کیسه اي جلوي بدنش جهت نگهـداري بچـه اش دارد شـاید   

 حیوان باشدگربه سمور وگورکن نیز احتمال داده اند

 کُرکُري

محل نگهداري مرغ وجوجه در تابستان ، برروي زمین محفظه اي باگل درست 

، وچند جاي آن را سوراخهایی براي هواکش آن تعبیـه مـی کردنـد و جوجـه     

 هارا براي محافظت ازگربه وروباه درآن می گذاشتند

 کرنر ، ضربه زاویه درفوتبال کُرنَیل

گریه باصداي بلند ، صداي گریه بلند کُروکَه 

کره خر کُریشَک 

 کوچک ، ازاین کلمه بیشتر درروستا ها استفاده میشود کُزْروك

 کُشْتُم

اذیتم کرد ، خیلی آزارم داد ، به قتل رسیدن هـم معنـا مـی دهـد ولـی اگـر       

شود بیشتر معناي بسیار اذیـت شـدن   درمحاورات روزمره ازاین کلمه استفاده 

ازجانب کسی را می رساند مثل کلمه شَهیدم کرد که به معناي کشـته شـدن   

 درراه خداست اما دربین عوام یعنی ضربه شدیدي به من زد

 کُشْتُمش
توضیحات تکمیلی درمورد ( او را خیلی اذیت کردم ، او را به شدت کتک زدم 

 )آمده است » کُشْتُم«این کلمه درشرح کلمه 

هکُشْتُم 
توضـیحات تکمیلـی درمـورد ایـن     ( خیلی آزارم داده است -اذیتم کرده است 

 )آمده است » کُشْتُم«کلمه درشرح کلمه 

 کوچولو کُشْکُو

 ك
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 مرغ یاخروسی که قابل ذبح باشد کُشا

 کوچکترها کُشکوتَرَل

 سرفه سخت وصدادار، سیاه سرفه کُفَه سیخُو

 درحال سرفه کردن است، سرفه کنان کُفَه کُفشه

 کوبید کُفْت

 کوبیدمت ، تورا راکوبیدم کُفْتُمت

 کوبیدمش ، آن راکوبیدم کُفْتُمش

 کوبیدش ، آن راکوبید کُفْتش

 کُفْتکُو
ضرب وشتم ، کتک زدن ، مشتمال کردن کسی ، دعوا ومشاجره وبزن بزن هم 

 معنا میدهد

 ، عصبیناراحت  کُفْري

 سرفه کرد کُفْنید

 سرفه کُفَّه

 برادر کُکا

 برادرت کُکات

 ك
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 برادرش کُکاش

 برادري کُکاگري

 بیسکوئیت ، نوعی کلوچه محلی کُکال

 برادرم کُکام

 برادرانت کُکایلت

 برادران کُکایلْ

 کاله خودراقاضی کن ، قضاوت کن کُلَت قَوضی

مقنعه کُلَـو 

کاله کُلَه 

 کُلَه گیاه
علفی که دربین گندم وجو می روید وخوشـه بـدون دانـه اي نیـز دارد وجـزو      

 علفهاي هرز محسوب می شود

 گنجشک تاجدارصحرایی کُلَیت

ملخ کُلُح 

 چاق ، فربه کُلُفت

ککلوخ کوچک کُلُم 

 ك
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 تیکه اي یخ کُلُم یخ

 پوست تخم مرغ کُلِ خایه

همرغ وکبوتر، کُلَه هم می گوینداتاقک نگهداري  کُل 

 کُند ، به چاقوي یاچیزهاي برنده که تیز نباشد کُلْ می گویند کُلْ

 کُلْ

می شود مثالً یه شلوارِکُلی پاش بید  کوتاه ، البته بیشتر به پوشاك کوتاه گفته

بود کُلَک وکُلُو نیز تلفظ می شود که ) پایش(یعنی یک شلوارکوتاهی پوشیده 

 معناستبه همین 

هکُلْواس 
چرك مرده ، جاهایی ازبدن که مـدت زیـادي شسـته نشـودوچرك روي هـم      

 نیز میگویند) پوست انداخته(به زخم خشک شده . انباشته شود

 کسی که کارهایش بافکر وآینده نگري همراه است ، مهارت داشتن درکار کُلوکار

 کلوچه کُلیچه

 محل نگهداري مرغها در زمستان کُـلیدون

 شکمو ، کُمین هم می گویند کُمو

هون بوزِ  کُمِ ر

يهرَبون دم  

یعنی شکم بدون یبوست بهتر از یک مادرمهربان است البتـه ایـن مثـل هـم     

که خواب را از پدر ارزشمندتر  یی استهزِ یه بویی ب یه خَو: مثل، ضرب المثل 

عنوان کرد لذا باتوجه به اینکـه درمثـل مناقشـه نیسـت خـواب وشـکم روان       

درمقام اظهـار راحتـی نـوزاد ایـن      وصرفاًقابل مقایسه با پدر ومادر نیستند نیز

  مثل گفته شده است

 ك



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

315 

 

 کُمت درد ایکرد
کـه انجـام    وقتی می خواهند به کسی بگوینـد کـاري  ( شکمت درد می کرد؟ 

 )داده درست نبوده است ازاین اصطالح استفاده میکنند

 شکمو کُمین

شکم کُم 

 به بچه اي که با سن وسال کم ،حرف هاي پخته وبزرگانه میزند کُم پیر

 شکمو ، کسی که به سختی سیر می شود کُم لُنْگ

 به کوتاه قد چاق گفته می شود کُــمـبل

 هم می گویندکاموا ، کُموا  کُمبا

 کمباین ، ماشین پیشرفته درو کردن محصوالت کشاورزي نظیرگندم وجو کُمبا

 خربزه سبز ونارس کُمبیزَه

 دل پیچه کُـم پیچک

 شکم درد ، ناراحتی معده کُم درد

 کُم درد دوري
شکم درد داري؟ مجزا به ایـن معنـی اسـت کـه مگـر آزار داري؟ چـرا اذیـت        

 میکنی؟

وك کُم راسهال ، البته ازاین اصطالح خیلی کم استفاده می شود و 

 کجاست ؟ کُنْجنه

 ك
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 کجائی؟ کُووهی یا کُوویی هم می گویند کُنْجنی

 کجا؟ کُنْجه

 کجایم؟ ، کجاي بدنم ؟، کجا هستم؟ کُنْجِنُم

 کجایم هست ؟، کجاي بدنم هست؟ کُنْجِنُمه

 کجایت؟ ، کجاي بدنت؟ کُنْجِنت

 کجایش؟ ، کجاي بدنش؟ کُنْجِنش

 کنجد کُنْجی

 به عمل تقسیم آب زمین هاي کشاورزي میگویند کُـنْـدارك

 نام میوه ودرخت سدر کُنار

 کُو

پسوندي اشاره اي است که درپایان کلماتی که ضمن ایراد آنها، اشـاره بـه آن   

اینکـه  چیز یاشخص دارد حال آن چیز یاشخص درمقابل دید انسان باشـد یـا   

، ) آن دختـر (،دخترَکُـو  )آن پسر(کُرَکُو: درموردش بخواهندصحبت کنند مثل 

 ....و) آن کتاب(، کتابکُو ) آن موتورسکلیت (متُورکُو 

هکجا ، ازاین کلمه قسمتی از مردم استفاده میکنند کُــو 

 ناحیه صنعتی کُواترَل

 کت کُوت

 ك



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

317 

 

 حیواناتتپه اي متشکل از کود  کُوتَلُون

کدام طرف کُوتَی 

 کُوتُو

عنوانی است براي سگ ودرمواقعی که سگ اهلی رابخواهنـد بـه طـرف خـود     

بکشانند با تکرار کُوتُو کُوتُو وتکان دادن گوشـت یـا اسـتخوانی کـه در دسـت      

 دارند این کار را انجام می دهند

کُوخَه 
کـه  ... چـرخ و  پناهگاهی درصحرا جهت صید پرندگان شکاري نظیر بحـري ،  

 درآن خودرااستتار می کنند

 شهرك طالقانی کُورِیلْ

نیدکُورچ 

غذاهایی نظیرنان خشک وپولکی که موقع خوردن تولید صدا میکنند ، معموالً 

به تالشی که جهت جلوگیري ازتولید صدامیشود، کُورچنیـد میگوینـد یعنـی    

 خوردن بااحتیاط ویواشکی

 کُولُغ
دم دستی ، اشیائی که درطـول روز بیشـتر بـه اسـتفاده     محل نگهداري اشیاء 

 ازآنها نیاز میشود

 کُومه

مـاهی هـا کـه    ) قسمت قسمت کردن(جمع شده ، انباشته، به تلمبار کردن یا

جهت فروش ، درمعرض دید خریداران قرار میدهند وازلحاظ کَمیت ، کمتـراز  

 کُود میباشد

ّيمردم استفاده میکنندکجاست ،ازاین کلمه قسمتی از  کُوو 

يکجایی ، ازاین کلمه قسمتی از مردم استفاده میکنند کُوو 

 ك
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 راروبه قبله قراردادن) مرگ(فرد درحال احتضار کُه قبلَه

 شرق کُهباد

 کپر
نوعی سایبان ، آلونکی از چوب و حصیر یا شاخه هاي درختان که در تابستان 

 برپا میکردند

ـپِسبندآمدنفسش  ک 

 پرتا پر کپ تا کپ

 کتنْ

ــیش ازحــد شــکم و درمــواردي کــه کســی    ــر پربــودن ب حالــت خفگــی دراث

: دچاریبوست شـده باشـد بنحویکـه قادرنباشـد چیـزي بخـورد اظهارمیـدارد        

 )کتنُم(

 کتري کتْلی

 کنار، نزدیک کر

رَ کَهکَه هم تلفظ میشود کرَهخنده ازته دل ، ک 

 )پله دم دار(ماهی حالل گوشت ازخانواده پله نوعی یشوکرَ

رَبک 

بعدازهرس درخت نخل از ته زائده هـاي آن بـرگ ، تیکـه چـوبی بـه بلنـدي       

سانت جدا و جهت باال نگه داشتن تورهاي ماهیگیري ازآن اسـتفاده   20تقریباً

واآلن کارخانـه هـا درمـدل    ) البته درقدیم این کارصورت می گرفت(می کنند

متفاوتی این کرَبها را باجنس کـائوچو وپالسـتیک مـی سـازند کـه      وسایزهاي 

 دیگرکسی سروقت کرَب نمی رود

 ك
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رَيک          

 زِبونت ایخی

              کنایـه از کسـانی کـه درشـرح مسـئله اي تعلـل       (کرایه زبانت رامی خواهی ؟ 

 )می کنند 

 نزدیکش کرِش

 جرثقیل کـرِن

 خرچنگ کرِنْجال

 ازآالت ساز است کرِنا

رِّهق است ،گرفته است وبه کسی که بیماراست نیزگفته میشود کمناراحت است ، د 

 کرْ
) چسبیده به ، یانزدیک چیزي(هم به معناي چروك است وهم به معناي کنار 

 وهم به معناي دمق ، ناراحت وگرفته است

 وبنْکر نیز گفته اندته دیگ ،کرونَک، بن کرَك  کرْ بنَک

 شانه بافندگی کَیتکرْ

 کرْ نَه
می چسبد وبه شخصـی کـه خیلـی     کَنه ، نوعی حشره که به پوست حیوانات

 پیله باشد نیز می گویند

 کرْخفْلَه
رت وپـال نیـز         جاي تنگ وتاریک ، مناطقی نیـز بـه حرفهـاي بـی سـروته وپـ       

 می گویند

 ، کرکر ، کرْوِنک وبنْکر نیز میگویندته دیگ ، کربونک  کرْوِن

 گوشه راگرفته ، مغموم است کرَّه گرْته

 ك
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 کرایه ، کرا خونَه یعنی مبلغ اجاره ، اجاره منزل کرا

راخَهک 

انباري گلی که جهت نگهداري گندم وجو بـراي یکسـال درسـت مـی کردنـد      

بودالبته ابتدا بوسیله تعبیه چند واندازه آن به دلخواه خودشان بزرگ وکوچک 

چوب وگذاشتن بوریا یاحصیر دورتادورآن ودرنهایت اندود کـردن ایـن انبـاررا    

 آماده بهره برداري میکردند

 پرچین وچروك کـِـرکـرو

 چین وچروك کرکروك

 کرمک

البته تیوپ هاي قدیمی ، زیرا (بخشی از سوزن براي باد کردن تیوپ دوچرخه 

که والف تیوپ هاي دوچرخه ها نیزمثـل موتورسـکلیت وماشـین    مدتی است 

 ، به خود سوزن تیوپ ، تیوپ کرمکی نیز میگفتند) سوزنی شده است 

 تجسس ، کرواکُو هم می گویند کرواکووك

 خمیازه ، بعضی نقاط کشکاور وکشکود نیز میگویند کشْکَور

 میشوددستی اطالق ) شخم(به کل دستگاه خیش کـِـشْـلـَه

 کلنگ کلَنْد

لَهپشه بند ک 

 کیلو کلُو

 )ساقه گندم وجو(ساقه باقیمانده گیاهان درصحرا  کلُور

 ك
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 کلپِختار

جستجو مابین وسایل یاچیزهایی که قصد دورریختن آن رادارند ، براي آخرین 

بار اگرچیزي به چشمشان خورد که شاید بعدها بکـار آیـدبرمی دارنـد ، ایـن     

 جستجو را کلپِختار می گویند

 هذیان وپرت وپالگویی، بی ربط حرف زدن ، کَلپِرتَه نیز میگویند کلفرده

 بغل ، چِل، البته ازاین کلمه قسمتی ازمردم ماهشهر استفاده میکنند کلْ

 کلْ
که ازحنجره بعضی زنان درعروسیها شنیده !! صدایی شبیه صداي سرخپوستان

 آغاز می شود... وباکلللل لی لی لی ومی شود 

 اخم ، تشر وبرخورد همراه با ترشرویی کلْــخ

 کالغ کال

 درمواقعی که آب درگلوي کسی گیرکند این کلمه را ادا میکنند کال... کال 

 کلی کلی
 80نوعی بازي محلی ، که بادوتیکه چوب ده ، پانزده سانت وچوبی به بلنـدي  

 می کنند ودارکلی و چوکلی نیز میگویندسانت بازي 

 نوك دنبه گوسفند کلیزَه

 کلید ، کلیت هم می گویند کلیل

 ارتفاع وبلندي باالي رودخانه تا اول سطح آب کمر

 داما ن کنار

 رند ، سیاستمدار کـهرَه

 ك
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 آدم بی عقل ونافهم کادرم

خیرِتون کارِ

 مبارك

پـدر ،  ) که خودشان حضور نداشته اند(عقد یا عروسی  اگر مردم بعد از مراسم

مادر یاکسان عروس وداماد را ببینند ایـن جملـه را بـه آنهـا درجهـت عـرض       

 تبریک ، می گویند

 کاري که خودت انجام دادي ، من هم کاري که تو کردي راانجام میدهم کارِخُوتی

 کارِخُوشی
وکردرامتقـابالً انجـام   کـه ا هـم کـاري   )تو (کاري که خودش انجام داد، من یا 

  )انجام بده(میدهم یا 

 کاري که خودم انجام دادم ،توهم کاري که من کردم راانجام بده کارِخُومی

 کارِه حضرت فیله

) البته کلمه حضرت را بعضاً حرضَت تلفـظ مـی کننـد    (کارحضرت فیل است 

 حضرت فیل نام شخصی موهوم وتخیلی اسـت کـه ازقرارمعلـوم خیلـی قـوي     

 !ونیرومند است 

 کاه گل کردن یاخشت درست کردن کار شُل

 کاربراتور کاربیات

 کارنامه کارنُومه

کاري که نه ودله 

 ، پرِش خَهک خُله
 کاري که ازروي میل ورغبت نباشد ، نتیجه خوبی نیز دربرندارد

 ك
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 کازرون

می شود وبچه هاي حشره اي ازخانواده سوسکها ، درتابستان وموقع درو  پیدا 

کازرون ملـق بـزن   :قدیم آنها رابرروي کمر می خوابانند واین شعررامیخواندند 

 نون حلواایدمت ، چاس مال ایدمت ، گازرون هم میگویند

 کاظُم

کاظم ، نام شخص میباشد  البته چند نام دیگرهم هست که حرف سـوم آنهـا   

لفظ می شودقاسم ، یـا  که کسره دارد با ضمه تلفظ می شود مانند قاسم که ت

 جاسم که تلفظ میشود جاسم یا غالب که تلفظ می شود غالُب

 کابشن کافْشن

 کاکُل

  نوعی گیاه خودرو که باماست میل

 )البته قسمتی ازمردم ماهشهر(می شودقاقُل یاقاقل نیز تلفظ میشود 

 نوعی کبوترباغی ، یاکریم وقمري نیز گفته شده کاکایوسف

 کال
سـانت کـه درگلولـه بـازي بایـد گلولـه        10گودي کوچک باعمق نهایتاًگود ، 

 رادرآن بیندازي

 کالرپیراهن کاالر

 ك



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

324 

 

 کامــرَه تـفَري

مکانی درقسمت عقب وپائین لنج است کـه معمـوالً جهـت نگهـداري وسـایل      

) درحـروف جـیم شـرح داده شـده    (قیمتی وعمدتاً جهـت اسـتراحت جوشـول   

استفاده میشودالبته ایـن انبـار کوچـک دربعضـی لـنج هـا       وخدمه ازآن مکان 

. درقسمت سینه لنج واقع شده است که به آن کـامرَه سـینه اي مـی گوینـد     

وقُفلَک ) انبار بسیارکوچکی جهت نگهداري چیزهاي کوچک درتفَر(وقُفلَک تفَر

انبار بسیارکوچکی جهت نگهـداري چیزهـاي کوچـک وبعضـاً قیمتـی      (سینَه 

 )کلمات ذکرشده ازدیگراصطالحات دریایی میباشد(میباشد ) ج درسینَه لن

 کهنه ، عالوه برمعنی کهنه وقدیمی معنی پارچه نیز می دهد کانَه

 بتون ، این کلمه اززبان انگلیسی وارد گویش ماشده است کانکرَیت

 بره یک ساله نر، بِرَه کَووه هم می گویند کاوه

 تورجدید برروي بند راکتاب کردن تورمیگویندعملیات انداختن  کتاب کردن

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد کریم آباد

 کسی که یه 

خري نداره یه 

 خري نی اَرزه

بعلت اینکه وسیله حمل ونقل زمان قدیم االغ بود بعضـی هـا االغ دیگـران را    

گفتـه  می گرفتندلذا براي شرمنده کردن این افراد ، این ضـرب المثـل    قرض

میشد،یعنی کسی که یک رأس االغ ندارد به انـدازه قیمـت یـک االغ ، ارزش    

 ندارد

 ك
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کسیکه خَوسیده 

ایوبه دیارِش کنی 

اما کسیکه خوشَه 

زده و خَوو ، 

 نیوبه دیارِش کنی

کسیکه بصورت طبیعی ومعمول خوابیده بایک بار صدا کردن بیدار مـی شـود   

خواب زده هرچند بـار هـم کـه صـدایش کنـی بیـدار       اما کسیکه خودش رابه 

 .والکی دست به دست می شود ) چشمانش رابازنمی کند(نمیشود 

 کت وشلوار کوت پاتْلُون

 کوتاه قد کوتاه خونَه

 کوچه ها ، کیچِیل هم می گویند کوچِیل

کوره گُتن چه 

ایخی ؟گ دو 

 تـیی روشن

دوچشم روشن ، یعنی درموضـوع پـیش    نابینا راگفتند چه می خواهی ؟ گفت

آمده موقعیتی براي آن شخص فراهم شده که اصالً فکرش راهم نمی کرد لذا 

 حال که محقق شده ازخداش هم هست یعنی ازته دل موافق است

 خاموشش کن کنکورِش 

 کتف ، شانه کول

 کــول
به مقدار گندمی که پاك شده وآماده بـراي وزن کـردن اسـت کـول گنـدمی      

 میگویند

 شانه هایش کولَلش

 کی می دانست ، چه کسی می دانست کی ایدونس

 ك
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 کیسه کیسنْ

 زیلو گـَـبـَـه

 گونه اي خرچنگ باجثه اي بزرگ گَبگاب

 گَپ من گَپ نَیار
صحبتی خارج از موضوع مورد بحـث مطـرح کـردن ، موضـوع گفتگوراعـوض      

 )لغوي اصطالح استصحبت درصحبت نیاور معناي (کردن ، 

 )صحبت هایش را(گَپلشَه ) صحبتهایت را(صحبت هایم را،گَپلتَه  گَپلُمه

 گَپ کُشکُو
 بزرگ وکوچکی ، به کسی که حرمت بزرگتر رارعایت نمی کند می گویند گَپ

 کُشکُو نیکنه

 صحبتم بود ، درموردمن صحبت می کردید گَپم بی

 پدري برمن داردبزرگم کرد ، حق  گَپم کرد

 بزرگه گَپو

 می کردید صحبت چی بود ، درموردچه چیز صحبت گَپِ چِه بی

 گَپِ گایه بِزَنین

پیرمردي کـه سـالها قبـل    : ریشه این اصطالح بصورت خالصه ازاین قراراست 

همسرش راازدست داده بود متوجه صحبت فرزنـدانش شـد کـه یکـی ازآنهـا      

وبراي پدرمان زنی بگیریم اما ایـن گفتـه عملـی    میگفت تا گاومان رابفروشیم 

نشد وروزهاي بعد پدرشان براي یادآوري پیشنهاد فرزنـدش مـی گفـت گـپ     

 گایه بزنین

 گ-ك
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 صحبتت بود ، درموردتو صحبت می کردیم گَپِت بی

 )ازروي شرم یا ترس(حرفش راقورت داد ، ناگهان سخنش رابریدوخاموش شد  گَپِش قیت دا

 صحبتش بود ، درمورداو صحبت می کردیم گَپِش بی

صحبت گَپ 

بزرگ گَپ 

گَپزَن کَلُو ، 

 گوشگرْکَلُو

دیوانه اند ، وقتی شخصی که دراجتماع  وهم شنونده هردو) گوینده (هم ناطق

همه اورا سبکسروناعاقل می دادنند درحال صحبت کـردن بـراي دوسـتان یـا     

 کاربرد داردهمپیالگیهاي خود میباشداین ضرب المثل 

گَپ خُت زدن 

 کُمِ خُت دردن
 عیب خود براي دیگران گفتن مانند به خود ضربه زدن است

 بزرگان ، گَپوهل هم می گویند گَپوول

 نوعی لنج مخصوص باربري گَتار

 به االغ نر دوسال به باال ،گدول گفته می شود گَدولْ

 گَــرْ

کننده به دنیال تیم رقیب می روند  تیم تعقیب) قایم باشک(دربازي تبتبکان 

دست خودرابه سر آن شخص ) محل شروع بازي(که اگر قبل از رسیدن به دقا

 .بزنند وکلمه گَرْ را ادا کند ، به معنی اسیر کردن آن شخص وباختن اوست 

 کچل گَرْ

 گ
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وسموش صحرایی ، موش خرما وموش دوپا هم گفته اند گَرْ ب 

 بیشتر دربیابان  زندگی می کند است)آفتاب پرست(مارمولکگونه اي  گراكگَرْ

 گَرْت گلیلَه
گرد وخاك ، درمواقعی که شلوغکاري وسروصـدا ازکسـی صـورت گیـرد نیـز      

 می شود استفاده

 روال ، شیوه ، روش گَرْده

 گَرْمویی
گرمایی ، کسی که همیشه احساس عطش وگرما مـی کنـد مقابـل سـرْمویی     

 )سرمایی(

 گَرد گَرت

 گَردي ، معتاد گَرتی

 روش ، طریق گَــرده

 ولگرد گَردو

 گَرگُور
نظیـر   نوعی تور سیمی و دایره اي شکل است که مخصوص صید ماهی هـائی 

 می باشد... سنگسر ، هامور و میش ماهی و

 )نر(االغ سفید گَـزَه

 گَزَي نماز بر
پـرد وحـرف بـی ربـط     اشاره تحقیري به کسی که مابین سخن دیگران  مـی  

 میزند

 کژدم ، عقرب گَژْدیم

 گ
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 گَسل
طنابی است که با آن لنج را به اسکله ، زمین یا لنجی دیگرمی بندند ، گَلْـس  

 نیز تلفظ میشود وبه کشیدن یک لنج توسط لنجی دیگرگَسل کردن میگویند

 گازگرفتن گَشْتَن

شگازش گرفتم گَشْتُم 

 بزرگتر گَفْتَر

 بزرگترها گَفْـتَرَل

 نفرینی است یعنی بزرگتر نشوي ، گَپ نَهوبی یا گَپ نَووبی هم می گویند گَفْتَرنَووبی

 )سنگ تمام گذاشته(فراهم کرده ، همه چیز راآماده کرده  گَـلـش کـرده

 گَلگُنْده
خیلی بزرگ ، به کسانی که خیلی چاقند گفتـه میشـود و بـه هرچیـز خیلـی      

 بزرگ نیز می شود گَلگُنْده گفت

 دسته دسته گَلْ گَلْ

 ازشدت درد دیوار راگاز می گیرد ، براي بیان نهایت درد کشیدن بکار می رود گَم دیوار ایزَنه

گاز گرفتن ، معموالً درهربارخوردن میوه اي مثل سیب می گویند یه گَم زد گَم 

شودلقمه ، ازاین کلمه کمتراستفاده می  گَم 

 بدخوردن چیزي ، حالت نیمخورده وخراب کردن گَمگَموکردن

 گندم گَنُم

 گ
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 گَنُم بِرِشْتَه
گندم بوداده ، گندم را بدون هرگونه اضافاتی برروي آتش حرارت مـی دهنـد   

 ومیل می کنند

 چوپان گله گاو گَو پون

 گاردیوم ، نام گونه اي عقرب است گَودیم

 فرغون گَوري

زود ، اول صبح گَه 

 زودهنگام گَهگَمون

 گَیس
به معناي گاز است ولی این کلمه ازاصـطالحات متـروك شـده اسـت وکسـی      

 دیگرازآن استفاده نمیکند

 گفت گُتَک

 گفته ام گُتُمه

گفتم گُتُم 

 به تو گفته است گُتته

تمگفتمت گُت 

 به او گفته اي گُتیشه

کلمه بیشتر درروستا ها استفاده میشودبزرگ ، ازاین  گُت 

 گ
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 گُت گُتُو
نوعی سبزي ، این سبزي درایام بهار بصورت خودرو درحاشیه جوي هـاي آب  

 .میرویدوبه صورت آب پز استفاده می شود

 بی قانونی ، بی قاعده ، الکی یا بدون فکر کاري را انجام دادن گُتْرَه اي

 گفتی گُتی

و وفُروگُج 
برادربودند که مادرزاد ، سرشان کوچـک بـود وخیلـی وقـت پـیش فـوت       دوتا 

 )خدارحمتشان کند(کردند 

 زشت گُجیل

 مسیرمشترك رودخانه وکوه یارودخانه وبلندي گُدار

 گریخت ، فرارکرد گُرُخْت

 عمیق ، عمق چاه یا رودخانه را بااین کلمه معرفی می کنند مثالً چه گُریِه گُـرْ

 گُرْت
گیاه خودرو ، این گیاه درایام بهار دراطراف ماهشهر می روید دهشُم نیز نوعی 

 می شودوخوردنی است گفته

 قلوه گُرْدن

 پهلو گُرْده

 ضربه اي باکف دست به کمر گُرْده مشتی

 ، گردن گُرازك هم می گویند گرفتگی رگ گردن براثر بدخوابیدن گُرازك

 گ
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 نیز معنی می دهدزیاد، پیاپی وسریع  گُران

 شرت بلند ، شلوارك گُردپا

 سربه نیست شده گُرگُو خَر

 شعله ورشد گُـرگـرت

 گُروف
یک دسته پشم و مو ، به بسته یایک عدد کاموا نیزگفته می شود که بصـورت  

 دایره تابیده شده باشد

هبگُس 

شـمالی و  که حـد  )قصبه(بندري بوده است دراروندرود موسوم به دماغه گسبه

شرقی آن به رود کارون و بهمن شیر و حد غربی آن به اروندرود و جنـوبی آن  

به خلیج فارس محدود می شده است زمان جنگ تحمیلـی ، خیلـی از مـردم    

 این منطقه جنگزده ودرشهرستان ما ساکن شدند

 گرسنه ات است گُسنَته

 گرسنه اشان هست ، گرسنه اند گُسنَشُونه

 گرسنه امان هست ، گرسنه ایم گُسنَمونه

 گرسنه ام، گرسنه هستم گُسنَمه

 گرسنه گُسنَه

 شدیداً گرسنه گُسنَی هار تُور

 گرسنگی گُسنَیی

 گ
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 گرسنه اید ؟، گرسنه هستید؟ گُسنَتُونه ؟

 گُشْتین
کُشتی ، بعضی قسمت هاي ماهشهر وهندیجان ازاین کلمه استفاده می کنند 

 می گویند هم، کُشْتین 

گونه ، لپ گُلُپ 

جرعه ، قُلُپ نیز گفته می شود گُلُپ 

 حلوایی باخرما گُلُفْتَه

 گربه گُلُو

 گُلُو سی رِضَی

 خدا مشک نیگره

گربه براي رضاي خدا که موش نمی گیرد ، کنایـه ازکسـی کـه بـراي هـدفی      

 خاص به دیگري کمک کند

 حباب آب گُلُوپک

چراغ گُلُوپ 

 موج تند گُلُوفَه

 منطقه یانقطه سرسبزي است گُلِ سوزیِه

 رنگ قهوه اي وسفید وسیاه گُل باقله اي

 جاي جاي گُل گُلَک

 شعله کشیدن وشعله ور شدن آتش گُالرزه

 گ
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 گُاللَه
جایی وسط سر که موهـا حالـت   (  تاج مرغ وخروس، فرق سر را نیزمی گویند

 )پیچ خورده دارند 

 نوعی گل خاردارمانند گیاه کنگر زريگُاللَه 

 شعبده باز ، جادگر گُلباز

 یه کمی ، اندکی گُمبک

 گُمبول
توپک هاي پارچه اي ، رنگی وریشه ریشـه کـه بـه گهـواره کودکـان ، گـردن       

 گوسفندان وحاشیه چادرهاي عشایر آویزن می کردند

 مثل گلی ، یه پارچه گل گُمبِ گُلی

بولَکگُم 
هاي پارچه اي ، رنگی وریشه ریشه که به گهواره کودکـان آویـزن مـی    توپک 

 کردند

 کم کمک گُمـگُمبک

 مقدارکمی گُمب

 گُنْج
نمی کنند ودررنگهـاي   تولیدگونه اي زنبور ، نیش سوزناکی دارند البته عسل 

 قهوه اي وزرد وقهوه اي وجوددارد زرد ،

 گنجشک گُنْجیک

 کروالل گُنْگَه

 گناهکار گُنا بار

 گ
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      گُنجیک 

اُمسالی گُنجیک 

درك پاري 

وقتـی فـردي غریبـه    .یعنی گنجشک امسالی گنجشک پارسالی را بیرون کـرد 

 .جایی برود و خود را از صاحب آنجا محق تر بداند

 گُوفَه
تورمخروطی شکل ، این توررا پشت قایق یالنج می بندند وباحرکت آن شناور 

 ماهیها راصید می کنند

 گوساله زیر یک سال اعم از نر وماده گُوو ر

 گوساله ها گُوورل

 گُهر
مثالً می گویند یه گُهر صب ایـرم یـه   )البته مربوط به زمان (نوبت ، دفعه، بار 

 گُهرپسین یعنی یک بار صبح می رویم یکبارعصر

هلیدزلف موکه درصورت بیفتد گ 

كدنوعی بوته دریایی گ 

رَوگ 
هم به معناي شرط بستن است وهم به معناي دراختیار گرفتن چیزي ازکسی 

 درقبال تعهدي که براي بازپرداخت آن داده است

 کشگرَه 
مـی شـود آنـرا آب پـز مـی کننـد        دراوایل فصل بهار که باقال ي سبز وارد باز

 گویندگرَه کَش می وهمراه با پوست ، نمک زده ومی خورند این نوع خوردن را

 گره ریسمان گرَین

 گ
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 صدایی که دراثر ضربه به کمرکسی بلند میشود گرِنْبِشْت

 تورا گرفت تـتگـرْ

 گرفتش ، اوراگرفت تـشگـرْ

 گرفتیش ، اورا گرفتی تـیشگـرْ

 قرص نان گرْده

 جم و جور گرْد فرْد

 گرْزه

کشـورهاي خـارجی   می گویند سوغات  گونه اي موش بزرگ وچندش آور که

  است که ازطریق کشتی ها وارد بنادر ماهشهر وازآنجـا بـه داخـل شـهر نفـوذ     

 .کرده اند

 گرْگَـعان

پانزدهم ماه مبـارك رمضـان ، بچـه    )علیه السالم(شب تولد امام حسن مجتبی

می ایستادند و گرگعان البیـتکم   ساله به پائین درب خانه هاي مردم 15هاي 

 میخواندنداهللا خلی لیتکم 

 حرف نسنجیده ووراجی گرْگتَه

گرْگرِخَشی 

 یامرگ یادرویشی

به کسی که ازبس درخوشی وشادي غرق شده ، همـه چیـز رافرامـوش کـرده     

 وغافل ازاین است که این وضعیت همیشه تداوم ندارد

 روشن کردن گرْنیدن

 استفاده می شودواسکازین ، نوعی روغن که درگیربکس ودیفرانسیل ماشین  گرایِل

 گ
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 نزدیکم نیا نزدیک ، گردم نَیو یعنی نزدیکم نشو یا گرد

 نوعی نان محلی،اول درتنورپخته ، سپس درماهیتابه سرخ میشود گرده گوشتی

 جمع وجور گرد فرد

 به هرچیز مدور وگرد می گویند گردل

 به آدم چاق می گویند گردلَه

 نوعی هویج گزَر

 درخت گز گزَلی

 گازوئیل گزایِلْ

ششت هم می گویند گهمه اش ، گ 

 خیلی گران گشْت گرون

 خیلی ، این کلمه معنی مبالغه اي دارد،همه اش ، تمامش گشْت

 لیتري روغن موتورنیزمی گفتند 4گالن ، به بشکه  گلَنْ

 شدنغلت زدن ، افتادن ، یکدفعه ازحالت تعادل خارج  گـلنْگ

 گله گاو گله گاه

 گَلو ، گردن گلی

 گ
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 منظور لوزتین است ، گلویم گلیلُم

 گلیت وسه

درمواقعی که لوزه ها عفونت می کنند بنحوي که شخص بیمار ، آب دهـانش  

گلویـت  = را با درد قورت می دهد این اصطالح رابکار می برندمعناي اصطالح 

 افتاده ؟

 گلیش وسه

درمواقعی که لوزه ها عفونت می کنند بنحوي که شخص بیمار ، آب دهـانش  

گلویش = را با درد قورت می دهد این اصطالح رابکار می برندمعناي اصطالح 

 افتاده

 گلیم وسه

درمواقعی که لوزه ها عفونت می کنند بنحوي که شخص بیمار ، آب دهـانش  

گلـویم  = رابکار می برندمعناي اصـطالح  را با درد قورت می دهد این اصطالح 

 افتاده

 بدگل ، کسی که توي دل نرود گلْ سلْب

 گل برْد

) بین پاهـا (ازنوعی گیاه خاص تهیه میشود که ناحیه کشاله هاي ران کودکان 

وزیر بغلها را قبل ازقنداق کردن می مالندوجهت جلوگیري ازادرارسـوز شـدن   

 مفیدفایده است) بهداشتیپودرهاي (جایگزین وبلکه بهتراز

 گالتَه

کـارگر قـایق   (بـه جاشـو  ) درآمـد لـنج   (پول یا سهمی که بابت فروش مـاهی  

بـین صـاحب   ) درآمد(داده میشودکه البته درجاهاي مختلف این سهام )یالنج

لنج ، ناخدا وملوانان به اشکال وروشهاي متفـاوتی باتوجـه بـه صـحبت اولیـه      

 یاانعقاد قرارداد تقسیم می شود

 گ
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 گاللْ
محل عبور رودخانه هاي فصـلی کـه داراي سـنگهاي صـیقلی و مـدور اسـت       

 ،سنگهاي کف رودخانه که براثر حرکت به همراه آب صیقلی و مدورشده اند

 گردن بند گلوبند

 شرجی ، ازاین کلمه کمتر استفاده میشود گلونَه

 صداي دهل گمبِ گمب

 گمبِري
قسمت پائین دست که تقریباً نرم است را بـه کمـر    وقتی دست رامشت کنیم

 کسی بزنیم این اصطالح معنی شده است

 اصطالحی است براي آدمهاي کوتاه قد وتُپل گمپِل

 گمنَه

ابتدا پیاز داغ درست کرده بعـد بـه آن آب   . شود گمنه از بلغور گندم تهیه می

افزاینـد و   اند به آن مـی  دادهبعد از جوش آمدن ، گندم را که قبالً بو . زنند می

دربین عوام به کسی که بـود ونبـودش هـیچ تـأثیري     . کنند مانند برنج دم می

ندارد می گویند فلونی می گمنَیِه که نه من عروسی ایخَرِنش نه من عزا یعنی 

 فالنی مثل گمنه است که نه درعروسی ونه درعزا استفاده نمی شود

 قطعه قطعه گنْدگنْد

 خسیس گـِـناس

گَپوتندتیکه بزرگت ، کلمه تهدیدي است گ 

 گ
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 گوه کال

که با بیلچه گـودي درزمـین   ... نوعی شیوه کاشت صیفی جات ، باقال ، بامیه و

ایجاد می کنند ویک ، دو یاسه دانه از بذر محصـوالت ذکرشـده را درآن قـرار    

تـر و طبیعتـاً پربـارتر    می دهند واینگونه کاشت بسیار به صـرفه تـر ، مـنظم    

 خواهد بود

 گهه

محل نگهداري محصوالت غذایی که هواکشی نیـز دارد وباوجودیکـه ازسـطح    

زمین شروع به درست کردن آن می کنند ولی مکان مثمرثمر گهـه ، قسـمت   

 باالیی آن میباشد

 شعله ور شد ، آتش گرفت گهرِس

 گریه گیروه

یروِسگریه کرد گ 

 گا بِه گا
گُل به گُل ، به این معنی که دختر شون را بدهند به یک خانواده و دختر اون 

 خانواده را بگیرن براي پسرشون

 گاتولَه
سطل پالستیکی که جاي دسته آن طنابی رامتصل می کنند تابتواند سریع به 

 آب بیندازند وپرکنند وباآن کف قایق رابشویند

 گاچـه
چاه و به کمـک  گـاو آبیـاري میشـود ، چـاه      مزرعه کنار رود خانه که توسط 

 دهانه گشاد

 آروغ آروق، گارِشْت

 انبردست گاز نْبر

 گ
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 کلوخ گلی گالَه

 گریه وزاري گیروهگالِ 

 نوعی کفش قدیمی گالشْت

 گالْموگُلَک
حرف وحدیث زنانه ، گالموغلک نیز گفته اند که زنان شروع می کننـد پشـت   

 می کنندهمان غیبت است حضور ندارد صحبتسرکسی که درجمعشان 

 الك پشت گاالپشت

 گاومان زائید ، یعنی مشکلی برمشکالت قبلی ما اضافه شد گامون زاد

 گاو ماده دوسال به باال گاه

 گاوه قهوه اي باخال سفید گاه پیسه سرخ

هه سگاوسیاه با خال سفید گاه پیس 

 پیشانی سفیدگاو قهوه اي با  )زرد(گاه چال

 گاوسیاه باپیشانی سفید )سه(گاه چال

 گاو قهوه اي گاه زرد

 گ
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گاه مرد بهرَه 

 بهرِس

گاومرد وسهمیه قطع شد کنایه از قطع شدن منبع درآمـد کسـی کـه بـدون     

انجام کاري خاص سودي عایدش می شده بعضی ها هم معتقدند زنی که بـه  

غریبه درآمده وبعـداز سـالها زنـدگی درمنـزل     ازدواج مردي ازطایفه یافامیلی 

شوهرش ، وقتی فوت می کند ایـن ضـرب المثـل را خطـاب بـه کَـس وکـار        

 شوهرش می گویند

 گاهی اوقات ، گَهگَمونی هم می گویند گاهی وخْتَلْ

 گایم

سـینه ، میـان   (به چوب هاي عمودي چارچوب هایی که درسه قسـمت لـنج   

می شودکه ازاین چارچوبها درمواقعی بعنوان سایبان قراردارد گایم گفته ) وتفر

 نیز استفاده می کنند

 گردن گُرازك
گردن درد ، دراین بیمـاري کـه بـه بدخوابیـدن شـخص ارتبـاط دارد گـردن        

 حرکات طبیعی وچرخشی خودرانمی تواندانجام دهد

گفتنش بِندا بِندا ، 

     گفت بِندازم

 چه وردارم

بینداز، گفت بیندازم چه بردارم ؟ ، عاقبت اندیشی و زیرك بودن گفتند بینداز 

شخص رامی رساند که چشم بسته به گفته دیگران عمل نمی کنـد و عاقبـت   

وپایان کاررا می بیند وقدروارزش داشته هاي فعلی خودرا که به هرحال ازهیچ 

 بهتراست میداند

 گل بابونه گل بوبِینه

 تیله بازي گلوله بوزي

گم کبز  ردله ر

 شل نها اُفتا
  گله رم کردبزشل جلو افتادکنایه ازموفقیت اتفاقی کسی در کاري

 گ
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 استراق سمع ، دزدیده گوش دادن گوشَک

 گوشهایتان گوشَلتون

 گوشهایش گوشَلش

 گوشهایشان گوشَلشون

 گوشهایمان گوشَلمون

 گوشها گوشَلْ

 نوعی گیاه تلخ گوش بِرَه

 هزارپا رووكگوش 

 لوزه ، گلو گوش گلی

وبگوش لَم 

گل پیما نام فارسی آن است ، نوعی دوزیست است که درمواقع جـزرآب دریـا   

برروي گل پیدا میشودکه البته طعمه خوبی براي زدن روي قالب مـاهیگیري  

 نیز می باشد

 گوش موهی

است، که بعضی ها به گوش ماهی ، نوعی صدف دریایی شبیه به گوش انسان 

قدیمی هـا گـوش مـاهی را بـه      اشتباه گوش گلی می گویند،  طبق اعتقادات

 گردن کسی که گلودرد داشت آویزان میکردندتا خوب شود

 گوشواره گوشـــوار

 استخوان لگن گوگ

 گ
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 گوون

پستان حیوان ، بیشتر به پستان گاو اطالق میشـود کـه درمـاه آخـر بـارداري      

که اصطالحاً مـی گوینـد   ) براي شیر دادن(پستانهایش سفت وبزرگ می شود 

 گامون گوون نهاده

 گیج ومنگ ، کسیکه حواسش سرجا نیست گیجال

 گریه کردم گیروِسم

 گریه کردي؟ گیروِسی

 گیز
گیج ، قسمتی ازمردم ماهشهر ازاین کلمه استفاده می کنند واکثراً همان گیج 

 می کنند راتلفظ

 لیوان گیالس

 لیوان رویی گیالس روحی

 ل

عالمت جمع درگویش ماهشهروهندیجان ، ل اگربعدازاسم مفرد قرارگیردآنـرا  

انگورهاالبته دربعضی کلمات یل این کارآیی رادارد = جمع میکند مثل انگورل 

 بچه ها= مثل بچیل

 لَب لَبو

ومدتی درآب می گذارند نخودپخته شده ، ابتدا نخود هاي زود پز راتهیه کرده 

تاخیسانده شود وبه اصطالح بادش گرفته شود سـپس همـراه بافلفـل قرمـز ،     

نمک ودیگرچاشنی ها ساعتی برروي اجاق می گذارند وبعد که خوب پخـت ،  

 میل می کنند البته مخصوص شب هاي سرد زمستان است

ولگردي لَپاچ 

 ل -گ 
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 زبان گرفتگی لَــتَـه

رِ لَت یعنی از گوشه راست یا چپ چیزيگوشه ، کنار ،  لَتس 

 خسیس ، فرومایه لَچر

کروسري لَچ 

گودي بین دوتا بلندي لَـح 

 الغر لَرْ

 بیحال ، سست لَشْت

 تنبل لَـشت لُـشْت

 لَفْک

موج آب ، تکان خوردن آب درظرف ، وقتی ظرفی که حاوي مایعات میباشـد  

تالبه آن ظرف بیاید وبرگـردد بـه آن رفـت    تکانی بخورد که آن مایع بریزد یا 

 وبرگشت لَفْک خَردن گفته میشود

 خسته وبی حال لَفْـکَه

 شُل و وِل ، جنبان ، سست لَقْْـلَقو

 می گویند نوعی سبزي خودرو است لَلَرْ بندري نیز لَلَرْ

 به معنی شن وماسه! تلفظ تحریف شده رمل لَمر

لب لَو 

 ل
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گزیدن ، هنگام اشاره به معناي هشدار یااعالم خطر می باشدلب  گَـزَکیلَو 

لُملَولبهایم و 

تلَوللبهایت و 

 تخته ، چوب لَوح

 کمپرسی بدون جک، ماشین باري ، کامیون ، کامیونت لَوري

 گُم لَوو

 گم شده لَوووبیده

 هالك لَـهک

 ازکارافتادن دست وپا لَهم

نون یعنی در وسط نانوسط ، مثالً  لَی نْ لَیم 

 عروسک پارچه اي ، لَیلی یک هم می گویند لَی لی

 لک لک ، معموالً به آنهائی که قدبلندي دارندگفته می شود لَیلَقْ

 لخت لخت ، بی لباس لُخت سلَیت

 )دنبالش کن(بخورش، بپیچش ، فراري اش بده  لُفش بِده

 ل
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 )دنبالش کرد(پیچاندش ، فراري اش دادخوردش،  لُفش دا

لُف 
پیچاندن ، پیچیده شدن طناب یاهرچیز دیگر به دورپروانه لـنج یـا قـایق کـه     

 حرکت آن شود مانع

 درهم پیچیدن ، قاطی شدن لُفْـالفَه

 دنبال کردن ، فراري دادن لُفْـنیدن

 )دنبالش کرد(خوردش، پیچاندش ، فراري اش داد لُفْنیدش

لُقـد 
     ضـربه اي بـا مشـت یـا پشـت دسـت       =لُپ ، مثالً می گویند ایزنُم من لُقـدت  

 می زنم به گونه ات

 سمت چپ وراست داخل دهان لُقومک

هم می گویند لُم ق ، لَملفن ، ق 

 لب ، ازاین کلمه کمتر استفاده میشود لُنْج

 )شکمو( حریص ، چشم تنگ ، کُم لُنگ  لُنْگ

 لوبیا لُوبیه

 لوبیا چیتی لُوبیه چِتّی

 لوبیا چشم بلبلی لُوبیه عربی

 ل
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نیز می گویند لُوع تعجب کردن ، لُع 

 تفت دادن لُوم دادن

سپژمرده شد ، تازگی خودراازدست داد لُوه 

 سردم شد ، ازسرما لرزیدم کردملُهر

تبت هم می گویند لزیراندازي ازلیف خرما ، لَو 

 گذاشت، اجازه داد، هشْت ، ا هشْت هم میگویند لشْت

 همه جا رفتن ، یعنی همه دنیاراگشتن لشْتَک دنیا

 گذاشتم، اجازه ام داد، هشْتُم  و  اهشْتُم هم میگویند لشْتُم

 گذاشتمش، اجازه اش دادم، هشْتُمش ،ا هشْتُمش هم میگویند لشْتُمش

 هشْتی ، اهشْتی  هم میگویند گذاشتی، اجازه دادي، لشْتی

 ماراگذاشتی، اجازه امان دادي، هشْتیمون ، ا هشْتیمون هم میگویند لشْتیمون

غَهلگد ل 

 ل
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 لنْج

گونه اي آب پیما است که ازقـایق بزرگتـر وازکشـتی کوچکتراسـت وبصـورت      

هـاي  بومی بوسیله افرادي که مهارت درساخت ایـن وسـیله دارنـد ، ازچـوب     

درپروسـه اي  ) روغن کوسـه یـا دیگرماهیهـاي غیـر خـوراکی     (آغشته به سل 

حساب شده وبا زحمت زیاد ساخته می شود که نمونه هاي قدیمی آن بادبانی 

... وپیشرفته هاي آن ازموتورهاي دیزل بامارك هاي متنوع نظیر یانمار، لستر و

 می شود لَنج نیز تلفظ می شود استفاده

 لوه

زیـر  (ازاصطالحات کشاورزي ، دوعدد چوب است کـه زیـر جـی بنـد خـیش      

االغها یاگاوهایی که با آنها قراراست شـخم بزننـد نصـب میکننـد کـه      ) گردن

 درحین شخم زدن نتوانند گردنشان رابه طرفین کج کنند

 فک ،آرواره ، دندانهاي آسیاب لوار

 اتوبوس لوان تور

 لگدمالپایمال ،  له لورده

 خیلی گرسنه لهِر

هامم نیز می گویند لبه گل نشستن قایق یالنج، اله 

 ناحیه دنده ها را می گویند لیت پهلی

 سبک ولوس لیخْ

 روده لیغَرُو

 ضجه ، جیغ درعزاداري لیک

 ل
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 )کسی که ظاهري آرام ومؤدب دارد ولی باطناً موذي است: پنهانی ، آدم لیم لیم

 سبک عقل لیوه

 گزارش کسی یاچیزي را دادن ، ازکلمه انگلیسی ریپورت واردگویش ماشده الپرت

الت تار تار الت 

 الغر، ضعیف ، مردنی الجون

 شاخه ، شاخه درخت الخْـچه

 تن ، بدن الر

 جیق ، صداي جیق وشیون زنان درعزاداري الك ولیک

 اللَه
نیز نفت سوز ، که به اشکال مختلف وتزئینی چراغ الکل سوز وبعضی نمونه ها 

 دربازار موجود است

       الم تا کام 

 سیش نَومه
 هیچ حرفی براش نیامد، هیچ چیزي نگفت ، صحبتی نکرد

 کسی که خوابش نمی برد ومرتب دررختخواب جابجا میشود لوجع

 لوله آفتابه لیِلَه

 )درپهلوها(استخوان دنده  لیت

 جوانه زدن لیچ

 ل
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 لوس ، ننر وسبک لیخ

 می گویند لجن ، گل والي سیاه رنگ وبدبو، لیر هم لیرَه

 می گویند سرجایت بنشین ، آروم باش ، لیز کُن هم لیزبِگرِت

 )چسبیده به کمر(قسمت باالیی شلوار لیفَه

 پوشال هاي تقریباً نرم اطراف کرَب هاي نخل رالیف می گویند لیف موح

 یک شخص ، پا ، پاي دراز، قد هم معنا می دهد درازي لیق

 فک لیکَه

 زوزه سگ لیکُو

 موزي ، آب زیر کاه لیمک

 لیمه که زِر گلیمه

) کسی که ظاهري موجه و آرام دارد اما باطنـاً مـوذي وبدسرشـت اسـت    (لیم 

قایم اسـت  ) نوعی زیر انداز (بلحاظ داشتن شخصیتی خالف واقع درزیر گلیم 

ازآن نترس که هاي وهوي دارد ازآن بترس که سربه : ضرب المثل مترادف با 

 توي دارد

 لیوي
وي هـم     آغوز ، شیربعداززیمان گوسفند یاگاو شیر اول بعداززایمان حیـوان، لـ

 میگویند

جِتمسجد م 

 سینی بزرگ ، مجمع نیز می گویند مجمه

 م -ل



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

352 

 

 گهواره محتَک

 مصغرمحمدشفیعنام شخص ،  محشَفی

 مد بـسه
مخزنی که خرما درآن می ریزند تا شـیره اش رابگیرنـد درضـمن ایـن کلمـه      

 ریشه عربی دارد

 ممنون ، البته آدمهاي خیلی قدیم اینجور تلفظ می کردند مدمون

زَهنزن م 

 نوعی مرغابی مهاجر مسوِه

 نام شخص ، مصغر معصومه مسولی

 ، مهس هم تلفظ می شودمست کرده  مس کرده

شتر مالت مغلیظ ، پ 

 مشکی که درآن دوغ درست می کنند مشکدو

 ا فسرده مشیمور

 معقوتَه

بـارك رمضـان همـراه باافطـار میـل      نوعی خوراکی بانشاسـته ، درایـام مـاه م   

شودمدتی است درته لنجی هـا وسـوپرمارکت هـا بـا  مـارك هـاي کاسـتر        می

 معقوته هاي خودمانی را نمی گیرد اصالً جايفروخته می شود که 

 معکَه
بگیرد به صداي همراه ) بچه بازیگوشی(صداي بز ، البته وقتی گوش یادم بزرا 

 بادرد بز میگویند معکَه ایده ، معرَه ایده هم میگویند

 م
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هغْنایمقنعه م 

 کسی که زیاد سردش شده باشد مـقُوکردن

 مقْشَه مقْشَه
به جاي تازیانه برروي کمر گفته می شود البته ازاین کلمه قدیمی ها استفاده 

 میکردند

قاشموچین ، انبر بلند کردن زغال م 

 پمپ آب ، موتورلنج مکینَه

 آبتنی ، شنا ملَه

 خیارچنبر خیلی درشت ملْپینَه

 تیره ، سیاه،رنگ تیره ، مشکی ملْحه

 کردن حرفهامغلطه  ، قاطی  ملْغَتَه

 ابزاري چوبی وداراي سه پایه براي آویزان کردن مشک ودوغ زدن مالر

 ملحفه مالفَه

 .چوب وسط مالر که دو طرف مشک را به آن آویزان میکنند ملدوف

 ولرم ملیل

 ازاوزان قدیم ، معادل شصت کیلوگرم کوشکومـنِ 

 م
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 کیلوگرم منِ هاشم نیز می گویندازاوزان قدیم ، معادل یکصدوبیست  مـنِ گَـپو

 میانجی منْجی

 نام شخص ، مصغرمحمدعلی منْدلی

 گله گوسفند منْدال

 زنگ فلزات منْگ

نْگَکنوعی گیاه خودرو که مزه اي شور دارد وباماست میل می کنند م 

 منگنه ، ماشین دوخت منْگینَه

ونام شخص ، مصغر ماشاء اله شُوم 

ومـحمنطقه اي درصحراي ماهشهر ل 

 گفته می شود) ازماه هاي قمري (به ماه جمادي االول  مولید

موهیه که نیخن 

بِگرِن ، دس ایبرِن 

 سی دیمش

یعنـی راه  . مـی برنـد بـراي دمـش      ماهی راکه نمی خواهند صیدکنند دست

 فرارگذاشتن براي کسی که نمی خواهند اورا دستگیر کنند

بِنْت موهی 

 نوخُدا

نوعی ماهی ، این ماهی که شکل زیبـایی دارد مـی بایسـت مثـل مـاهی پلـه       

 )دخترناخدا(پوستش کنده واستفاده شود

 م
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هی بِیاحوم 

این نوع ماهی بیشتر در ایام تابستان .ماهی بیاح از خانواده کفال ماهیان است

مرداد و شهریور صید ماهی بیاح در فصل تابستان و در ماهاي . صید می شود

 .بیشتر است

 موهی پِلَه
نوعی ماهی از خـانواده ي کفشـک ماهیـان  ، نـوعی سـفره مـاهی بـدون دم        

 میباشد که حالل وقابل اکل است درعربی مزْلگ تلفظ میشود

 نوعی ماهی سبیل دار ، ازخانواده کوسه ها وحرام گوشت میباشد موهی چمو

 رودخانه اي که نوع دریایی آن سبیتی استنوعی ماهی  موهی چِندال

 موهی حالل

کـه جثـه   ... به تمام ماهیهاي خانواده سنگ سر، سـبیدي ، شـانک ، هـامور و   

بزرگی دارند موهی حالل می گویند وبه این معنی نیست کـه ماهیهـاي ریـز    

باالي ماهی حرام باشند بلکه بلحاظ جثه ووزن ... مانند زوري ، بیاح ، گوفک و

 آن ماهیها دربین صیادان به ماهی حالل معروفند

 شیرماهی موهی خَطیرو

روهی خَووم 

ماهی خارو ، اغلب جنوبی هـا بـا اسـم مـاهی خـارو آشـنا هسـتن و یکـی از         

پرطرفدارترین ماهیان،دربین مردم میباشدلذا اکثرمردم بر این باورند کـه هـر   

 .گوشت آن لذیذ و خوشمزه تر میباشدماهی ،خار و تیغ بیشتري دارد مزه ي 

 م
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 موهی زبون

ماهی زبان ،شایدبتوان گفت بهترین وخوشمزه ترین ماهی براي سرخ کردن و 

همان طور که از اسم این مـاهی پیداسـت   . سوخاري شدن ماهی زبان میباشد

رنـگ یـک طـرف آن    . شکل این ماهی شبیه زبان است و گوشت نـازکی دارد 

مـاهی زبـان بیشـتر در فصـل زمسـتان      . دیگرش سفید اسـت صورتی و طرف 

صیدمیشودودر تابستان صیداین ماهی کم هست وبه همین دلیـل اسـت کـه    

ماهی زبان دوتا چشمش دریـک سـمت بـدنش    . تابستان قیمت بیشتري دارد

قرارداردو همان سمتی که چشمان ماهی قرارگرفته رنگ بدن ماهی، قرمـز یـا   

 ید استصورتی است و طرف دیگرش سف

 موهی زبیدي

ماهی حلوا سفید، این ماهی عالوه بر اینکه گوشت بسیار لذیذي دارد،از ظاهر 

بسیار زیبا و ویژگی هاي خاصی نیز برخوردار است که در ماهیان دیگر دیـده  

ضایعات پاك کردن این ماهی در هر کیلو به صد گرم بیشتر نمـی  . نمی شود

 ضایعات بیشتري دارند رسد در صورتی که ماهی هاي دیگر

 نوعی ماهی ازخانواده بیاح ، زیرو هم می گویند موهی زوري

 نوعی ماهی جنوبی موهی سرریگو

 نوعی ماهی که کمی پهن تراز سبیتی است موهی سنْگ سر

 نوعی ماهی که کمی باریکتر ازسنگسراست ونوع رودخانه اي آن چندال است موهی سبیتی

 نوعی ماهی ، بسیار خوشمزه ولی پرخار موهی سبور

 ماهی قرمز رنگ رودخانه موهی سـرخَـه

رز هی سـونوعی ماهی ، زمین کَن نام دیگرش میباشد وقلیه این ماهی خوشمزه است م 

 م



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

357 

 

          موهی 

 سگ موهی
 نوعی ماهی حرام گوشت کوچک که درتورماهیگري بیاح صید میشود

هی شا نَکوم 
نوعی ماهی که بلحاظ شکل وقیافه مثل ماهیهاي سنگسروسبیتی میباشد ولی 

 خیلی کوچکترازآنها

 موهی شوریده

یکی از پرطرفدارترین و لذیذترین ماهی از نوع ماهیان جنوب،مـاهی شـوریده   

در .این ماهی معموالً در بازار بصورت تازه و منجمد عرضه می گـردد .می باشد

هاي بهمـن و اسـفند صـید ایـن گونـه مـاهی در بنـدر هـاي ماهشـهر و          ماه 

هندیجان بیشتر می شود و در همان موقع از سال اسـت کـه در ایـن منـاطق     

این ماهی درفصل هاي یاد شده معمـوال  .قیمت ماهی شوریده کاهش می یابد

 این مناطق می آیند براي تخم ریزي به سواحل

 موهی فرْجاله
م ماهی سمی است که دردریاي ماهشهر بعضی وقتها بـرروي  عقرب ماهی ، نا

 )فریالَه نیز میگویند(قالب وبیشتر درتورصید می شود 

 نوعی ماهی ، هنگام صید همین صدارا ازخود درمی آورد موهی قُرقُرو

 موهی گُوفَک
نوعی ماهی ، این ماهی با صبورازلحاظ خاربرابري می کند ویـک خـال سـیاه    

 میباشدبغل گوشش 

 نوعی ماهی ،نوعی سفره ماهی دم دارمیباشد که خوردنش حرام است موهی لُقْم

 نوعی ماهی ، باخالهاي قهوه اي ومشکی موهی هامور

 م
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             موهیش 

 من اُو دیاره

کنایه از زاللی وشفاف بودن آب رودخانه است یعنی از بـس آبـش زالل اسـت    

 پیداستماهی ها ي درون آن 

 ماهیگیر موهیگر

 مه گرَك

ماه گرفتگی ، درمواقعی که ماه گرفتگی صورت می گیـرد بـه مـادران بـاردار     

توصیه می کنند که به هیچ جاي شکم خود دست نزنند زیـرا بـرروي پوسـت    

درآن محل پوست تیره یا به حالت ) هرجا که دست مادرقرارگرفته(بچه اشان 

 خونمردگی درمی آید

 عقد ، عروسی مــهر

 ماهشهر مهشُور

 خیلی مهلی

 خیلی ناراحت است ، خیلی غمگین است ، خیلی خشمگین است مهلی دلش پرِه

 وگرفته هستند خیلی دمق هستند ، خیلی ناراحت مهلی کرِن

 کمدي بوده داراي آئینه ودرکشاب هاي پائین آن قندوشکرنگهداري میکردند مهملْ

 ضریح ، صندوق چوبی یافلزي که برروي قبر بزرگان دین می گذارند مهجر

 !خیلی الفی  مهلی بادي

یمانند ، مثل ، درمواقع مقایسه استفاده می شود م 

 م
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 ازکسی میباشد ،مثل اینکه پدرش را کشته ام ، کنایه ازکینه ورزي وخصومت  می بوشَه کُشتُمه

 به نظر من فکرکنم ، می تَیم

       می تُرکی 

 سیت ایخُونُم

یعنی مگر ترکی برایت می خوانم، درمواردي که حرفی را بارهـا وبارهـا بـراي    

کسی تکرار می کنی ولی اومتوجه نمی شود ازاین اصطالح استفاده می شـود  

یعنی من درحال شرح این مسئله به زبان فارسـی بـراي توکـه فارسـی زبـان      

 چرا متوجه نمی شوي؟هستی میباشم پس 

        می چندلَ

 قیت داده

چوب هایی که درقدیم بجـاي  (یعنی مثل اینکه چندل کنایه ازبلند قدي است

 را قورت داده است) تیرآهن درسقف ها استفاده می کردند

 می حیوون 

 حالل گوشته

، حیـوان حـالل گوشـت بـرعکس حیوانـات حـرام       کنایه از آدم شکمو وپرخور

 ، در پرخوري بسیار حریص میباشند گوشت

  می دلت

 درد ایکنه

مگرشکمت درد می کند ، البته این معناي تحت اللفظی اصطالح اسـت ولـی   

 یعنی مگرمریضی ؟ چرااذیت می کنی ؟

 یعنی خیلی تُرش بود می زاغ بید

  می سرِ

 مور خَرده

 انگارکله موچه خورده ، کنایه ازآدم پرحرف

 یخونسرد است اطالق می شود به بی بخار وکسی که خیلی شُله ي سردیهم 

 کنایه از آدم بداخالق وتُرش رو می عمریه

 م
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 )کنایه از شخصی زشت رو، الغر ومردنی میباشد( مثل روده حرامی است می لیغَرو حرومیه

می مشک اُو 

 کشیده هوبیده
 مثل موش آبکشیده شده استکنایه ازسرتاپا خیس شدن است یعنی 

گَی نَو یم  

 دیر اندازه

کسیکه فقط به درد غریبه ها (  مثل ناودانی است که آب را دورپرتاب می کند

 )می خورد

  می ناراحتُم

 که راحتُم

مگرناراحت هستم که راحتم ، این اصطالح را یکـی ازدوسـتانم درواکـنش بـه     

 اومی شد، ادا می کرد پیشنهاد انجام کار پرمشغله اي که به

 می هوومی

مگر هووي من هستی ، شدت حسادت کسی را می رسـاند کـه هرچـه مـورد     

حسد انجام دهد یاداشته باشد اوهم درمقابل می خواهـدانجام دهـد یاداشـته    

 .باشد

 پارو ، بعضی مناطق به قاشق نیز میداف یانَیداف می گویند میداف

شیمیم 

ادا ) مثـل (وخـالف انتظارازکسـی دیـدن ، معمـوالً قبـل از کلمـه       کاربرجسته 

مانند یک ) میشیم (یعنی فالنی) میشیم مثل یه شیري اوفتا منشون( میشود

 )کتکاري شدید (شیر افتاد وسطشان 

 میمون
گفته ) بالنسبت میهمانان(بیشتر به میهمان گفته می شود ولی به بوزینه هم 

 میشود

 مینار نیز گفته می شود روسري زنهاي مسن ، دربعضی نقاط میناه

 م
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 میهمانان میمونَل

تُوتَکم 
ماهیهاي ریزي که بعدازبرشتن برروي تـوري مخصـوص ، سـوخاري وخشـک     

 می خورند شده بعد

 متش کرده
 خودش راجمع کرده ، کلمه مت به تنهایی یعنی گرد ، مرِش کرد نیز همـین 

 معنا را میدهد

 مسیرحرکت لنج دردریا ، گراد دریایی مـجـرا

 مهلت ، وقت ، مجال هم می گویند مجال

 جانمکی که دردیوار درست می کنند مچبِه

 مـُدوار
پرنده اي اسـت ازخـانواده پرنـدگان شـکاري امـا بلحـاظ جثـه کـوچکش، در         

 امرشکارپرنده بحري ازآن استفاده می کنند

 مـرُوز

وبـه  ) برروي سطح است وقابـل مشـاهده   (براي یکسال  محل نگهداري گندم

حصیري  چوبی تهیه شده از چـوب نخـل کـه تابسـتان آن را در حیـاط روي      

 .سکویی پهن می کردند و روي آن می خوابیدند نیز گفته می شود

 مرِّ ش کرده

خودش راجمع کرده ، معموالً به کسی که خودرا جمع کرده که دیـده نشـود   

کسی که از شدت سرما خودرا جمع کرده تاازسوز سرما درامـان  وهمچنین به 

 باشد اطالق می شود

 خودراجمع کردن مـرْ

 م
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 مرْکَه
آهنی که برروي چاله جهت نگهداشتن کتـري یـاظرف غـذا قرارمیگیردگفتـه     

 میشود

 کسیکه زیاد نق می زند مرْمرُو

 مروارید مرْووري

 فال نیک زدن مرْوا

 )یعنی دل یکی راخوردن(غرزدن ، مرَّه ودل زدن  مرَّه

 دعوا مرافَه

 مرغ مرخْ

 مرغ شکم پر مرخ کُم گرْ تَه

 مردار مردال

 جن زده مزَرتی

هسدسته کارد م 

 مستراح ، توالت مستراب

 کنایه ازانسان کوتاه قد مسـرَه

 گفته شده مش انبر نیز منطقه اي درصحراي ماهشهر ، مشَمبر

 م
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 کیسه فریز نیز میگویند پالستیک دسته دار ، به مشَما

 موش مشْک

 مـشکَـورو
زمینی که جاي جاي آن بعلت وجود النه موش سوراخ سوراخ  شده ودرزمـان  

 آبیاري موجب اذیت شدن کشاورز می گردد

 مضیف

جهـت پـذیرائی   اتاق بزرگ پذیرایی ، اتاقی که معموالً شیوخ دروسعتی بزرگ 

می سازند ومجالس حل وفصل مشاجرات طایفه اي ودیگرنشسـتها   ازمیهمانان

 واردگویش ماشده است را دراین مضیف  برگزار میکننداین کلمه اززبان عربی

 خرماي فرآوري شده با کنجد، شیره خرما و زنجبیل ، محسل نیزمیگویند مـعـسـل

 مجانی ، رایگان مفْتَکی

 فال بدزدن مفْرا

       مفت بو ،

 کوفت بو

ــن             مفــت باشــد کوفــت باشــد ، دربیــان معرفــی افــراد مفتخــور افراطــی ازای

 ضرب المثل استفاده می شود

کم 
اخمووکسیکه بواسطه ناراحتی عضالت صورتش رامنقبض کرده است ، نقدهم 

 معنی میدهد

 کتف ، شانه مل

 رابه نشانه بی تفاوتی باال انداختنیعنی شانه ها  ملُک انداختن

 مصغر مال مثالً به مالعلی می گویند ملْ علی ملْ

 م
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 شانه ، سرشانه وکتف ملْ

 یواش،آرام ، مالیم ، مال یم نیز می گویند مـال هــم

نَممن هم م 

نَهمرا م 

 منگارو هم میگویند غرغرو ، همیشه معترض وبهانه گیر، منْگَورو

 غر زدن منْگَه

 اعتراض ، دعوا ومخالفت منْگ دورنگ

 کسی که زیاد غر می زند منْگ منْگُو

 ماند ، به معنی کمی یا چرت خواب هم آمده است مند

خَو ندرت مچ 

 ماندي مندي

 ماندیم مندیم

 گَپِت کردمهمو
تمام روحیات واخالق من بزرگت کرده ام ، به معنی این نیز میباشد که من به 

 تو آشنا هستم

وچویروس وبیماري همه گیر ، اپیدمی م 

 م
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وحنخل م 

 گزگز بدن مورِشْت

 چاپلوسی وتملق غیر زبانی موس موس

 مهلت ، این کلمه  خیلی کم استفاده می شود مهل

 زگیل مهمهک

 دادند ، مهل ایدانش هم میگویندبه او وقت می دادند ، مهلت به او می  مهلَت ایدانش

 داستان ، قصه ، متلَک نیز می گویند متلْ

 وخصومت زیاد بین دونفرمیباشد مثل ماروپونه هستند کنایه از عداوت وپیدننمثَ مار

ثَشهم می گویند م شثمثل او ، همانند او م 

 مرَقْ
می شود این کلمه هم  چربی باالي خورشت ، البته به خودخورشت هم اطالق

 از زبان عربی وارد گویش ماشده است

 بیماري شایع دربین مرغها مرِنْگ

 ترشحات عفونی چشم قَهمرْ

 سرکشیدن آشامیدنی ها را گویند نـهادمـر

 مرد مرد

 م
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 آن مرد مردکو

 چوب بزرگی که درسطح پائین آب بوسیله آن قایق راحرکت میدهند مردي

 مژه مرزِنْگ

 نوعی پارچه نامرغوب مریکانی

 نظرت ، به نظرت مزَ نَت

 نظرش ، به نظرش نَشمزَ 

 نظرم ، به نظرم مزَ نَم

 تخمین مزَ نَه

زِكبچه شپش م 

 مشهدي مژْدي

 مسخْنه
پارچ بزرگ ، مثل پارچ بزرگ آب بوده باجنس مس کـه درجهیزیـه دختـران    

 میگذاشتند

 ادرار مسه

 مشهدي ها مشَدي یلْ

 غروب مــغْـرِب

 م
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 مک مقْ

لَممرهم ، پماد م 

 ملَورزي
اسـت ورفتـه رفتـه سـفت     مالج ، قسمت جلوي جمجمه بچه که نـرم وآبکـی   

 شودمی

 مالقه ملقَه

 پرنده اي که هنوز پردرنیاورده چندش آور ، مثالً دست زدن به جوجه ملقْ

 کوتاهموي ، موي  ملْ

 پرمو ملْملُو

 مالش
 معموالً دردعواي بین دختـران یازنـان وقتـی موهـاي همـدیگررا مـی کشـند       

 گویند میلشَه مالش کردمی

 خوردن باولع ، معموالً هنگام خوردن ترشی ازاین اصطالح استفاده میشود ملیچ ملیچ

 آب دهان که تقریباً غیرارادي سرازیر شود ملیلَه

 شهرك بعثت ممکو

 داخلش است ، درونش میباشد، درآن میباشد منشه

 بکلی خرابش کردي ،داغونش کردي،ازبینش بردي منش گَشتی

 داخلِ ، درون منـه

 م



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

368 

 

 دردنیا ، داخل این دنیا منه دنیا

 درون ، داخل چیزي منْ

ت نیامنْ خَونمی آیم اصطالحی رمانتیک به معنی به خوابت م 

 کنایه ازالغر بودن بسیار زیاد شخصی است ، من یه رنجی هم می گویند منْ دوپینجه

 درصورتش پرازچین وچروکه منْ رِیش پر کرِه

 درشکمت منْ کُـمت

 درالي دندان منْ لَی دنْدون

 در یک اتاق منْ یه تُوو

 دریک اتاق ، داخل یک اتاق منْ یه تُوو

 منْجنیدن

ولی منجنیدن به ) این درصورتی است که عملی انجام شود(فشردن ، چالندن 

صورت طبیعی معناي پژمردگی می دهد مثالً آن گل یاگیـاه مـنجِس یعنـی    

 .پژمرده شد 

 دلواپسی منْمنَه

 درقعر زمین من بنِ خَک

  من پیل

 شَمبو ایزَنه

وخوشـگذرانی بـاآن پـول    درپول می غلتد ، کنایه ازثـروت وپـول زیادداشـتن    

 وثروت است

 م
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  من تَوریکی نشَسه

 روشنیه ایپایِه

 حواسش به همه چیز است درتاریکی نشسته وروشنی را می پاید ،

 چسبیده به کسی ، نزدیک کسی ، دریقه وسینه کسی رفتن من خرِّش

لِ شَون دنیمه شب ، وسط شب م 

 وسط من دلْ

 ، درنظرداشتن اینکه هدیه اي شایسته به کسی بدهددرون دل  من دلی

 دراوج آسمان من قرْ

ن کُمِ شَووسط شب ، دردل شب م 

 سوگندي است یعنی من به گردن می گیرم ، من قبول می کنم من گَرْدنُم

 سخن چینی ، نمامی وبهم زدن دوارتباط من ما بینی

کن یدرهم ، قاطی م 

نجِسپژمرده شد چروکید ، م 

 مو می

ـلُمیموهایم م 

شـلیموهایش م 

 م
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 ما گُدشْتَه
ماه گذشته ، البته قسـمتی ازمـردم ماهشـهر ذال را درایـن کلمـه دال تلفـظ       

 میکنند

 ما اهل اهواز نیستیم ما نه مال اهوازیم

حقوق ، مواجب هم می گویند ماجِب 

 ماژیک ماجیک

 بوسیدن ماچ

 ماچِلَه

  خرجی که ناخداي قایق یالنج براي وسیله صیادي خود هزینه می کند مانند

 گازوئیل، غذا ویخ/ بنزین 

 ماخار

قبـل  (کُـرت بنـدي وشـخم زدن     زمینهاي باران خـورده یـازمینی کـه بعـداز    

 مرطـوب ودونمـه شـود وبعـد بـذر      به آن آب مـی بندنـد تاکـامالً   ) ازبذرپاشی

 پاشندمی

 مهره ماره

       مارتیه ي 

پیدن نداره ، 

 پیدن کرچالش

 سوز ایکنه

مارازپونه بدش میاد ، پونه کنارسوراخش سبز میشـه ، کنایـه ازتنفـر ونفـرت     

 کسی از شخصی یاچیزي است

 م
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مارتاصاف نَیوبِه 

ن سیال نیرَيم 

درمقام اخالص وصـداقت دردوسـتی   . مارتاصاف نشود به داخل سوراخ نمیرود 

یعنی تاراستی وصداقت در دوستی نداشته باشی کارهایـت  .میرود انسانها بکار 

 به سامان ونتیجه مطلوب نمیرسد

 مارمولک ، انبلیسک نیز می گفتند مارملیسک

 کمر ، پشت مازه

 منجمدشد ماسس

ماست ماس 

ماس که خَردي 

کاسش بِنه زِر 

 سرت بخَوس

وبخـواب ، دربیـان خـواب    ماست که خوردي کاسـه اش را بگـذار زیـر سـرت     

 آوربودن ماست است

 ماش ماشَک

ماشکی و  

 خوت شکی

می کند کـه شـاید بـاخودش باشـند      کنایه از کسی که هرچیزي بشنود شک

 یابعبارتی به خود می گیرد ومشکوك می شود

      مالِ خُوش 

  ماله ، مالْ بوقی

 بیت الماله

اما امـوال ودارائـی دیگـران    اموال ودارائی خودش مهم است ومختص خودشه 

است کنایه از خودبینی اقتصـادي  ) بیت المال(مهم نیست ومثل اموال عمومی

 .به اموال دیگران وارزش وبها ندادن

 متعلق به من است ، مال من است مالِ منه

 م
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مالت بِپا همسادتَه 

 دز درنیار
 مال واموال خودت را مواظبت کن وهمسایه ات رادزد نگیر

 مالش ، ماساژ مالشْت

همال تو است ، متعلق به شماست مالْ تُن 

 مال خودتان است ، متعلق به شماست مالْ خُوتُونِ

 مال خودشان است ، متعلق به آنهاست مالْ خُوشُونِ

 مال خودمان است ، متعلق به ماست مالْ خُومونِ

همال خودت هست ، متعلق به خودت هست مال خُت 

 مال خودش هست ، متعلق به خودش هست خُشهمال 

همال خودم هست ، متعلق به خودم هست مال خُم 

مال نَخَرو سی 

 بِخَرو

به این منظور که افراد لئیم ازتمول وثروت خـود  . مال نخوران ازبخوران است 

بهره نمی برند وپس ازمرگ ، دیگران دارائی ومکنت آنان راتصـاحب خواهنـد   

 نمی خورد به کسی که می خورد ، می رسد کسیکهسهمیه .کرد

 مالکی
ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد که بعد ازهندیجان جنوبی درمسـیردیلم  

 است

هم تلفظ میشود مانَع سرعت گیر، مانَه 

 ما ها ، جمع ما مانَل

 م
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 ماده مایه

 به االغ ماده دوسال به باال مایه خر می گویند مایه خر

 مانند تو هستند؟ تُـننْ ؟ مثل

           مثل کرَب

زِر او نیرَي 

کنایه از آدم زیرك وکسی کـه زیـر بـار     مثل چوب تنه نخل زیر آب نمی رود

 نمی رود حرف زور

 مانند من هستند؟ مثل مـننْ ؟

 مانند این است مثل ینه

 مکه روونت

 یازیارت امام حسین) مشهد مقدس(به کسیکه از زیارت امام رضا علیه السالم 

آمده بعد ازدید وبازدید این دعا را می کنند یعنی انشاء اهللا ) کربال(علیه السالم

 وزیارتت بیائیم به بازدید) حاجی شدنت(براي مکه آمدنت 

 مال بدنَبو

درمواردي که بخواهند کسی را ناکارکنند ازطریق تلقین غیر واقع ، قبل از آن 

دیگري ، موضوعی خالف واقع را چندبار تکرارمیکنند تا رفته رفته باهماهنگی 

 به باورش بیاید که صحت دارد

 قرآن می آموخت معلم مدرسه قدیم که به دانش آموزان مال مکتبی

 م
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     من شهر 

 سلْ باید دکور

تیبِنی ري ت 

البته ) همرنگ جماعت بشوي( درشهر کورها باید دستت راروي چشمت بزاري

گرکـه خـواهی   :دراینجا بیشتر جنبه همدردي دارد وارتباطی با مثل معـروف  

       نشوي رسـوا همرنـگ جماعـت شـو ، نـداردزیرا ایـن مثـل، دقیقـاً مغـایر بـا           

) انـه مخصوصـاً درایـن زم  (آموزه هاي دینی ماست به این علت کـه اگرکسـی   

بخواهد براي رسوا نشدن همرنگ جماعت شودباید بیخیال خیلی از محرمـات  

 .ومعروفها گردد 

 من شهر کورل 

         یه تیه اي

 هم پادشایه

ازجهل عده اي ، آن که کمـی  (درشهرکورها آنکه یک چشم دارد پادشاه است

 )عاقل است سردسته شده

 منیژه منیجه

      مو ایگُم نَرِه

 ایگه بِدوشش
 من میگویم نر است او میگوید آنرا بدوش، کنایه ازمجاب نشدن آن شخص

 من بلد نیستم مو نَبلَدم

 من چکارکنم؟ موچـب کنُم

 موحِ عمر

نخل بی ثمر ، اینگونه نخل شبیه نخل خرمااست ولی ثمر نمـی دهـد ضـمن    

میکننـد وبلنـد    گونه هاي مختلفی دارندکـه نـوعی ازآنهـا بسـیار رشـد      اینکه

 میشوند ونوعی دیگر کوچک می مانند وبه نخل تزئینی معروف هستند

 م
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 موح اَژ گَر

این نوع نخل دربین مردم بسیار عزیزاست تاجایی که سعی می کنـد دوتیکـه   

می خواهند دفن کننددرون  ازچوب سبز این نوع نخل را همراه باجنازه اي که

باورواعتقادند که اول کسی که این نوع نخل راکاشـت  قبر بگذارند و نیز براین 

آن دورنـگ اسـت   ) خـارك (بوده ومیوه ) علیه السالم (موال امیرالمؤمنین علی

 رنگی مابین قرمز وزرد

عبس بِت موح 
قرمز ) میوه(به معنی نخل دختر شیر که البته کلمه عربی است داراي خارك 

 رنگ

 اسم شناخته میشود آن به این)  خارك(گونه اي نخل که  لیلُوموح 

 بریم هم می گویند خوشمزه ،) خارك(گونه اي نخل با میوه  موح بِرَیمی

 خوشمزه وپرطرفدار) خارك(گونه اي نخل بامیوه  موح بِرهی

موح حاجی 

 ممدي
 گونه اي نخل

 گونه اي نخل موح خَو سی

 گونه اي نخل موح خدرویی

 نخلگونه اي  موح سهمرون

 موح شکَر
داراي خطهایی دایـره اي بـه رنـگ خـود     ) خارك (گونه اي نخل که میوه آن 

 خارك میباشد

 قرمز رنگ) خارك(گونه اي نخل با میوه  موح فرْ سی

 م
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 قرمز رنگ) خارك(گونه اي نخل با میوه  موح یوزي

مورکه بال 

 رد نُشونَیدرآو

 ورطرفیشه

کنایه از مغرور شدن از شـغلی  (ازبین می رود مورچه که بال دارشدخیلی زود 

 )که دارد ودرآن به زیردستان خود ظلم میکند

موکه سالَ پوئیدم 

 ماهم ایپایم

من که سال را سپري کردم ، ماه رانیز سپري می کنم یعنی من انتظار بزرگتر 

 را گذرانده ام ، انتظار کوچکتررانیز می گذرانم

 شوهر همیرَ

 میزون گفته میشود ترازو، به ماه مهر نیزمیزان ،  میزون

 بره ماده دوسال به باال میش

میشَه و پی خوش 

ایورکَشن 

، بـزَم )دارایزنن(

 و پی خوش

بـه ایـن   . میش را با پاي خودش به دار می کشند وبـزراهم بـا پـاي خـودش     

منظور که کسی رابجاي کسی دیگر محاکمه ویامجـازات نمـی کننـد معـادل     

 .کسی رادر گورکسی دیگر نمی گذارند: فارسی

لثه میلُم 

 خلخال ، نوعی میل بوده باجنس نقره که به مچ پاي نوعروس وصل می شده میلپا

 سیخ تنور ، میرَه ي تنیر نیز می گویند میله تَنیر

 م
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 میمنَویی

کـردن   مومیایی ، دارویی است که معموالً حاجیها ازمکه می آورند وبعـدازآب 

وقاطی باروغن زیتون درجاهایی ازبدن مثل کمر، دست وپـا کـه کوفتـه شـده     

 یادرد دارد مالیده می شودودردونوع مالشی وخوردنی موجود است

 )آن درب رانبسته ام(آن رانبسته ام  نَبسمشه

 )آن درب رانبسته است(آن رانبسته است نَبسشه

 )رانبسته اي؟آن درب (آن رانبسته اي؟  نَبسیشه

مبلد نیستم نَبِلَد 

تنباشد تورا ، نیست شوي نَبوه 

شنباشد اورا ، نیست شود نَبوه 

 نباشد نَبوهه

 نبود، نَبید ونَبیدك هم تلفظ می شود نَبی

 خام نَپخْتَه

 نپاش ، پخش نکن نَپِشْکَن

 نَپرَد ، پروازنکند نَپِهرِه

 پاك نیست نَپاکه

 هم معنا می دهد پنهانش نکن ، لباس به تنش نکن نَپوشَنش

 ن -م 



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

378 

 

 نترکد نَـپوکه

 را نیز تلفظ می کنند نَتَرِسک نتوانست، دربعضی نقاط حرف اضافه ك نَتَرِس

سنترسید نَتَرس 

 قابل تمجید نیست تعریفی نیست ، شایسته نیست ، نَتَهریفیه

 خسته نباشی نَخَسه

 نشدهجویده  نَخَوئیده

 نخواب نَخَوس

 نخور نَخَه

 نَخَر نَخر

هنخواهد نَخ 

 نقشه نَخْشَه

 نقصی ندیدم نَیدمنَخْصی 

 خیس نخورده ، خیسانده نشده نَخیسسه

 شخص ناباب  ونادرست نَدرس

 درنیاور نَدرار

 ن
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 نذري نَدري

 نداده ام ، به من نداده نَدامه

ـته نداري ، به رأي ونظرت نیستتمایل  نَـرَیـ 

 تمایل ندارد ، به رأي ونظرش نیست نَـرَیــشه

ـمه تمایل ندارم ، به رأي ونظرم نیست نَـرَیـ 

 نَرَّه

گردن کلفت ، گنده، قلچماق ، بزرگ ، زمخـت ، بـه هیکـل درشـت وبـدقواره      

میگویند نَرَّه خر هم می گوینـد کـه درآنصـورت آدم درشـت هیکـل بـدقواره       

 ونافهم معنی می دهد

 نرمینه ، چیزي که بالمس کردن حالت نرمی وفرورفتگی داشته باشد نَرمهه

 نَرمه جل

ازاصطالحات کشاورزي ، پالس یا پارچه اي را لوله می کنند تابه گردن االغها 

یاگاوهایی که قراراست درشخم زدن ازآنها استفاده شـود برسـد کـه چوبهـاي     

 رااذیت نکند مربوط به گاوآهن آنها

 نگیر ، نَستان نَسون

 صبحانه ، ناشتا هم می گویند نَشْتا

 نشنید نَشْنُفت

 ننشین نَشی

 ن
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 لعنتی نَعلَتی

 جهالت ، نادانی نَفَهمی

نَفْنُوف 

تـر از   معموالً زنان جوان بیش. پوشیدند لباس بلندي است که زنان درقدیم می

کردند و زنـان میانسـال و    ه مینارنجی استفادهاي تند مانند قرمز، زرد و  رنگ

 اي و سیاه آن، وازعربی وارد گویش ماشده است اي، سورمه هاي قهوه از رنگپیر

 قبول نیست نَقَبوله

واژگون نشود، برنگرده نَقَلَپِه 

نکن نَک 

 نکوب نَکُو

 نگفتی نَگُتی

 نگذاشته ، بعضی نقاط نهشته نیز می گویند نَلشْته

 نَلْ بِگُم
نَهـل بِگُـم هـم    ) رازت رافاش کنم ( کلمه اي تهدیدي است یعنی نگذاربگویم

 میگویند

 نَلْ بِگه
نَهـل بِگـه هـم    ) رازت رافاش کند ( کلمه اي تهدیدي است یعنی نگذاربگوید

 میگویند

 بازندگی باقطرات ریز ومداوم نَمِ ناز

 نگذارش، نذارش ، نذار نَـنـش

 ن



 گویش مردم ماهشهر ، هندیجان وروستاهاي حومهلغات ، اصطالحات وضرب المثل هاي 

 معنا واژه
 

381 

 

 نگذار نَنـه

 نَوخَیرون

به خیر نبودن ، عاقبت خوبی نداشتن ، کلمه واصطالح نحسـی اسـت وتقریبـاً    

نفرین میباشد درجمله اینجور کاربرد دارد نشـونَی نَوخیرونشـه یعنـی مبـین     

 عاقبت به خیر نبودنش میباشد

 نَوریساد هم میگویند ازروي زمین بلند نشد، نَوریسا یا نَورسا

 نفرینی است یعنی بلند نشوي نَورسی

 راحت نشدم ، هنوز گرفتارم تمام نکرده ام ،خالص نشدم ، نَوهرَسم

 نَویسک هم تلفظ می شود نایست ، برو ، حرکت کن ، نَویس

 نایستاد، حرکت کرد ،نَویسادك  هم تلفظ میشود نَویساد

 نمی دانم نَو نُم

 نمی دانی؟ نَو نی

 اسکناس نَوت

 ناودان نَوگَـه

 نیامدند نَومن

همد هم می گویند نَونیامد ، نوم 

 نمی دانست ، نونسک هم می گویند نَونس

 ن
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 نمی دانستم نَونسم

 نمی دانستی؟ نَونسی

 نه ایست ، نگه ندار ، برو ، حرکت کن نَوادار

 نَکَن ، حفر نکن نَواکَن

 نَهلش واکَنه هم می گویند تا حفر نکند ،) جلویش را بگیر(نگذار نَهلش بِواکَنه

 نگذار بپوسد ، مانع پوسیده شدن آن بشو نَهل بِپیسه

 آدم خوبی نیست نَه آدمِ خوبیه

 درست نیست نَه اَلْده

 باب دلم نیست ، مورد پسندم نیست نَه بابِ دلُمه

 مورد پسندم نیست نَه پِسنْدمه

 جاي خوبی نیست جی خوبیهنَه 

 جایش نیست ، موقع مناسبی نیست نَه جاشه

 مخصوصاً امروز نَه چی امرو

 خودش نیست نَه خُـشه

 درست نیست نَه درسـه

 ن
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 پیدانیست نَه دیارِه

ینه مثل ، بی شباهت نَه م 

 فکر نکنم نَه می تَیم

 زن ، خنثی خواجه ، نه مرد نه نَه نَر نَه مایه

 حرف نسنجیده نَه وپلْغار

 نشود نَه وو بِه

 وقتش نیست نَه وقتشه

 نیا نرو ، رفت وآمد نکن نَیو نَرَه

 نشو ، نَووب هم می گویند نَیوب

یبراي نیامدن یعنی حتماً نیایی نیایی ، کلمه تأکیدي وتاحدودي تهدیدي نَی 

 وتاحدودي تهدیدي براي نیامدن یعنی حتماً نیائیدنیائید ، کلمه تأکیدي  نَیین

 نوعی نی باریک وکوچک است نَی جیلَه

 ندیده نَیده

 ندیدم نَیدم

 ن
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 نَیدم مثَت
مثل تو ندیدم البته اشاره به مرام وخصلت شخص مقابلش میباشد نَیدم مثت 

 نیز میگویند

 نـَیول
شـکاري امــا بلحـاظ جثـه کــوچکتر، در    پرنـده اي اسـت ازخــانواده پرنـدگان    

 امرشکارپرنده بحري ازآن استفاده می کنند

 ناخن نُخُنْد

 نوزده نُرْ زه

 نُرْفین
نفرین ، این لغت هم مشمول اشتباه شنیدن بوده ونداشتن سواد باعـث شـده   

 آن رااینگونه تلفظ کنند که

نُف نُـف 
به غذا می رسند این صدا افراد چاق وشکمو بعدازتحمل مدتی گرسنگی وقتی 

 راموقع خوردن از خود ایجاد می کنند

 بینی ، ازاین کلمه کمتر استفاده میشود نُفْت

 نوبت کیست ؟ نُوبی کیِه

 نوبت ، نُوبه یا نَوبه هم گفته میشود نُوبِه

 نام من را نُوممه

 نُومِ خدا

نظرشـان چشـم نخـورد    نام خدا ، این اصطالح درمواقعی که بخواهند نفرمورد 

چشـم  (پسـرم  = کُرُم نومِ خدا کـارخوبی گیـرِش اومیِـه    : ایراد می شود مثالً  

 کارخوبی بدست آورده) نخورد 

 ن
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نُومِ سگ بیار ، 

 چوودس بِگر

به دست بگیر ، درمواقعی که شخصی ) چماق(نام سگ را بیاور بالفاصله چوب 

بااومشکلی دارد آن شـخص   به محض مطرح شدن نام دشمنش یا شخصی که

حاضر شود ازاین ضرب المثل که بیشتر درجهت توهین به آن شخص میباشد 

واقعاً : استفاده می شود اما محترمانه این ضرب المثل به این صورت است که 

 حالل زاده اي چون همین اآلن داشتیم درمورد شما صحبت می کردیم

نُومش ومـنه  

 طومش وتُونه

ي من نوشته شده ولی مزه اش را تومی بري ، درمواقعی که مـثالً  نامش به پا

عروسکی را براي مریم خانم می خرند ولی بیشتر مواقـع نـرگس خـانم بـاآن     

 بازي می کند

نام ، اسم نُوم 

 جلوئیت ، اولی، اولیت نُهوئیت

 نُهتانُهتا
وقتی هنگام توضیح دادن مسـئله اي دیگـر نشـود آن شـخص رامجـاب کـرد       

 عنوان می شود اینگونه

 بچه اول ، نُغْري نیز می گویند نُهري

 جلو، نها هم می گویند نُها

 جلو جلو ، پیشاپیش ، نها نها هم می گویند نُها نُها

 ودرقدیم استفاده میکردند نزدیک ، ازاین کلمه قسمتی ازمردم نزِنگ

 نزدیک نزیک

 ن
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 گرم 125ازاوزان قدیم ، معادل  نسـبکی

 نیست نسی

 نیستی ، نمی بینمت نسیت

 نشسته نشَهسه

 نوش جانت نشِّ جون

 البته از کلمه نشت به معناي نیش دیگرخیلی کم استفاده  میشود  ،نیش مار  نشْت مار

 نصف نصب

 نصیحت ، تقویت روحیه خوددرجهت مثبت نضْبــَه

 آدم زیرك نغَل

 آبشش ماهی نغانغی

 نوك زد ، این نوك زدن منظوربا نوك زدن ماهی به طعمه قالب است نک زه

 نکبت ، نحس ، نگبتی ونگبت هم گفته میشود نکْـبتی

 نکبت ، بدبختی نگْبت

 نَمک نمک

 قالب ماهیگیري ، این کلمه درماهشهرخیلی کم استفاده میشود نهه

 ن
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یهجلوي ن 

  نهی چو

 ایکَشهآخ 

خوردن آخ می کشد،دربیان هراس ازآینـده  ) چماق(چوب ) پیش از (جلوتر از

 اشخاص میباشد

 نزدیک نهِنْگ

 گذاشت ، نهاد نها

 قبالً ، قدیمترها نهاتَر

 جلویت هستم ، منتظرتم نهاتُم

 جلویش هست ، منتظرش هست نهاشه

هاشجلوش ن 

 جلومه ، جلوي من هست نهامه

 جلویم هستی ؟ نهامی؟

 نیت ها صاف بود نیتَل صاف بی

 نمی شود نیو بو هم میگویند نیوبِه

یینمی آیی ؟ ن 

 صداي یواش ناله مانند، بیشتر به گریه یکنواخت کودك اطالق می شود نیوره

 ن
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 نمی توانم نیتَرُم

 نمی آورد نیارِه

یامنمی آیم ن 

میاینخواهم آمد ن 

یایِهنخواهد آمد ن 

یاينمی آید ؟ ن 

یخُمنمی خواهم ن 

 نمی خواهی نیخی

 نمی شویند نیشُورِن

یلُملُم نیز تلفظ می شود ننمی گذارم ، اجازه نمی دهم ،نَی 

تنیلت نیز تلفظ می شود ننلاجازه ات نمی دهند ، نَی 

 ،نَیلنشُون نیز تلفظ می شود اجازه اشان نمی دهند نیلنشُون

 نمی گذارند ، اجازه نمی دهند ،نَیلن نیز تلفظ می شود نیلنْ

 گرم 250ازاوزان قدیم ، معادل  نیم ازنیم

 کم استفاده می شود پنجره ، البته این کلمه خیلی نیمدري

 ن
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 زنیان ، گیاهی است دارویی نینْیه

 ، بدحالبیمار، مریض  ناخوش احوال

 ناشْتَی بازیار

یعنی صبحانه کارگر،  درقدیم به کارگر هاي ثابتی که درزمینهـاي کشـاورزي   

کارمی کردند که اکثراً ازگروه غربتی ها جدا مـی شـدند ودرروسـتاها سـکنی     

میگرفتند ساعت ده صبح صبحانه اي برایشان می بردند که معـروف بـود بـه    

خوش خوراك باشد که صبحانه رابامیل ورغبت ناشْتَی بازیار البته اگر بچه اي 

ایـن اصـطالح رادرمـوردش    ) که ایـن دوره زمانـه ازنـوادر روزگاراسـت    (بخورد 

 بکارمیبرند

 کم طاقت ناصبیر

 ازروستاهاي توابع هندیجان می باشد ناصرآباد

 ناف برِشه

موقع بریدن ناف دختر بچه تازه متولد شده طبق رسوم قبل آن دختر رابـراي  

پسري درنظر می گرفتند که درآینده به عقد هم درآیند به این دختر وپسري 

 که براي هم درنظر گرفته اند ناف بریده یاناف برشه گفته میشود

 غیر عمد ، سهواً ناکُمکی

 ضخیمتر ازنان لواش نوعی نان محلی ، نانی است کمی نون بلْبلْ

 این نوع نان رادرروغن سرخ می کردندنوعی نان محلی ، چانه خمیر  نون تَنْگیلَه

 باهم روي تابه می پزند نوعی نان محلی ، چند نان تیري را نون تیرتَکون

 می شود ونازك وترد وشکننده است نوعی نان محلی ، برروي تابه درست نون تیري

 ن
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 تابه پخته می شود نوعی نان محلی ، این نان روي نون خُشْکَک

نون کور دیده 

بیدم ، اَو کور 

 نَیده بیدم

نان کور دیده بودم ، آب کورندیده بـودم   کسـیکه ممانعـت ازدادن آب کنـد     

 خسیس تراست درنهایت خست می باشد یعنی ازخسیس هم

 نان گرم ، نانی که تازه ازتنور درآمده است نون گَرمه

 نه ، دید غم نکشی

قلیان به کسی کـه قلیـانی نیسـت    نه ، دود غم نکشی ، جواب تعارف کشیدن 

ولی اگرقلیان کش باشد می گیرد وبـازمی گویـد دیـد غـم     ) این جمله است(

 نکشی

نه ایوبه نهاش 

 بري نه دینداش

نه می شود جلویش راه بروي نه پشت سرش کنایه از شخص بدقلقی کـه بـه   

 نمی توان با اوکنارآمدالبته توهین نیز میباشد هیچ نحو

 حاضرنیست نه حاضره

نه شَل ایکُنه نَه 

 شیطُون

یعنی نه مالحظه آدم معلول را می کند ونـه مالحظـه آدم فضـول ، کنایـه از     

 بدون مالحظه وترحم تروخشک را باهم سوزاندن است ، بی رحمی ،

 نه نهِنْگُـم
نزدیک نیستم ، کلمه نهِنْگ به معنی نزدیک کمتر استفاده می شود وبیشـتر  

 استفاده می کنندازکلمه نزیک 

 نه نهِنْگه
نزدیک نیست ، کلمه نهِنْگ به معنی نزدیک کمتر استفاده می شـود وبیشـتر   

 ازکلمه نزیک استفاده می کنند

 ن
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 نه نهِنْگی
نزدیک نیستی ، کلمه نهِنْگ به معنی نزدیک کمتر استفاده می شود وبیشـتر  

 ازکلمه نزیک استفاده می کنند

نه و اي نیخُم 

نیخُمش ، نه و اي 

 تیکَی گُتش

ونه ازاین لقمه بزرگش ، دربیان )  نخوردنش(نه از نمی خواهم نمی خواهمش 

 افراط وتفریط

 نیست نی

نیوبه بگی هایا نه 

 تاقهرکرده

بـه کسـانیکه بـاکوچکترین انتقـاد     . نمی شود آره یانه بگـویی ، قهـر میکنـد    

 قهرمیکنند ،گفته می شود

 پیمانه نمی کند ، اندازه اش رانمی گیرد نی پینه

 نمی پراند نی پِرْنه

 نمی گریزد، فرارنمی کند نی گروسه

 نمی نشست نی نشَهس

 نمی تواندجلویم رابگیرد نی وادارم

 نمی توانند جلویش رابگیرند نی وادارنش

 نیبِهلن
ازایـن کلمـه    نمی گذارند ، اجازه نمی دهند البته قسمتی از مردم منطقـه مـا  

 استفاده میکنندنیلن هم می گویند

 نمی بینی ؟ نیبینی

 ن
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 نمی توانست نیتَرِس

 نمی توانی نیتَري

 فرو نمی رود نیتکه

 نمی خواهند نیخن

هنمی خواهد نیخ 

 نیازي به خیساندن ندارد نیخه بِخیسنیش

نمی خواست نیخاس 

 نمی خواهید نیخین

 نمی دهد نیـدش

 به اونمی دهی؟ نیـد یش

 نمی داد ، نیدا ، و نیدادك نیز تلفظ می شود نیداد

 نمی داد نیدادك

 به من نمی داد نیدادم

 به تو نمی داد نیدادت

 به اونمی داد نیدادش

 ن
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 نمی دادم نیدام

 نخواهم رفت نیرَم

 نخواهند رفت نیرَنْ

نخواهد رفت نیرَي 

 نمی روم نیرُم

 نمی روند ؟ نیرِنْ

 نمی روي ؟ نیري

 نمی زنم نیزَنُم

 نمی زد ، غُرزدن هم معنا میشود نیزَه

 غُرغُرو ، نازك نارنجی نیز نیزُو

 نمی شستند نیشُشْتن

 نمی نشینم نیشینُم

 نمی نشینند؟ نیشیننْ

 نمی نشیند نیشینه

 نمی نشینی؟ نیشینی

 ن
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 نمی فروشم نیفورشَنُمش

 نمی فروشی ؟ نیفورشَنیش

 کنده نمی شود نیکَهنه

 نمی کردم نیکرْدم

 نمی گویم نیگُم

 نمی گویند نیگن

 نمی گوید نیگه

 نمی گویی ؟ نیگی ؟

ه کَولینیم 
نوعی قرارداد براي کاشت ، داشت وبرداشت که به هرطرف نصف حاصل تعلـق  

 می گیرد

یدوکیلوگرمازاوزان قدیم ، معادل  نیم 

 لیمو نیمول

 لیمو امانی ، لیموعمانی نیمول اَمو نی

 نمی گذارد نیـنـش

 مرا نمی گذارند ، مرا قرارنمی دهند نیننُم

 ن
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 تورا نمی گذارند ، تورا قرارنمی دهند نیننت

 اورا نمی گذارند ، اورا قرارنمی دهند نیننش

 گویند نمی گذاشت ، نینهاد نیز می نیناد

 و تَشِ دل

ازداغ دل ، کسی که از مسئله اي زجرکشـیده اگـر  کـاري کنـد کـه بـرایش       

موجب تسلی ، آرامش ودل خنکی باشد به آن رفتار میگویند وتَشِ دلش ایـن  

 کاررا کرد ، رهایی ازآتشی که درونش شعله ورشده

وازتو ، بِـهِت ، به تو ت 

رورَس نیز می  سهگویندتمام شد، و 

رسرسم خوردن کُلُوو 

وبِـهِش ، به او ش 

وبهِم ، به من م 

 گریه بچه و نْگ وِنْگ

تَهازته و 

 ازتو گرفت ، وت اسد هم می گویند وت اسه

 ازشما وتون

دحتا آخر زور، بانهایت توان وقدرت و 

 و - ن
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 وخُوش گَم ایزَنه

مثل درموردبچه هاي بیش فعـال ونـا آرام بکـار    خودش را گاز می گیرد ، این 

میرود که اگر کسی را پیدا نکنند که اذیتش کنند بخودشان آسیب میرسانند 

 و به بیماري که ازشدت درد به خودش میپیچید نیز اطالق میشود

 وقتی پیش تونیستم وخْتی نَه تَیتُم

وختی بختت 

بِخَوسه ، پولیده 

 دندونت ایشکَنه

فالوده هم دندانت را ) شانس نداشته باشی (وقتی بخت واقبالت خوابیده باشد 

می شکند ، درمواردي که براي کسی بدشانسی وآسیبی از جایی که فکرش را 

 نمی کند ، برسد

وختی تونَه 

کاشتن ، مو سوز 

 بیدم

کنایـه  ) روئیـده بـودم   (وقتی درحال کاشتن توبودنـد مـن سـبز شـده بـودم      

 ن تجربه استازداشت

وختی نگْبت 

بِگرِت ، 

سوارخري ، سگ 

 ایگرِت

وقتی نکبت وبدبختی به تورو کرده باشی حتی سوار االغ باشی هم سـگ تـورا   

گاز میگیرد ، کنایه ازمصیبت وبدبختی پشت سـرهم بـراي کسـی اسـت واوج     

 بدشانسی را میرساند

 تمامش کن ور نش

 تمامش کرد ور نْدش

 رتمامش کردي نْدیشو 

 کنارم ، پهلوي من ورم

 و
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مررُم هم می گویند تنم ، بیشتر درمورد پوشیدن لباس بکار ومی رود ب 

 می پوشم ، تنم می کنم ورم ایکُنُم

 شلخته ور ریخته ، ورِّ خْتَه

 جلوي صورتش ، مقابل رویش ورِ ریش

رِتکنارت ، پهلوي تو و 

رِترِت هم می گویند بیشتر درمورد پوشیدن لباس بکارتنت ،  ومی رود ب 

 برِت کن هم می گویند) لباس(تنت کن  ورِت کُن

ورِخَر چِه کَه بو 

 چِه زهفَرون

جلوي االغ چه کاه باشد چه زعفران ، کنایه از قدرنشناسی درمحبت به کسی 

 است کلمه ور دراینجا به معناي جلومیباشد

رِشکنارش ، پهلوي او و 

رِشرِش هم می گویند تنش ، بیشتر درمورد پوشیدن لباس وبکار می رود ب 

 برِش کن هم می گویند) لباس(تنش کن  ورِش کُن

رنار، پهلو،جنب ، پوشیدن ولباس هم معنا می دهد نزد ، ک 

 به تن می کرد ، می پوشید ور ایکه

سکت رشدشکافت یانخش باز  و 

 و
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رگاونر دوسال به باال پِلْ نیز می گویند زاو 

رنیدو وس 
مالیدن چیزي کثیف مانند دیگ سیاه ، دست گریسی یا روغنی وامثـال ایـن   

 مواد به لباس یا جایی ازبدن کسی را ورسونید می گویند

 باال رفت ، ورچهرِس نیز تلفظ میشود ورچرِس

 ازدیوارباالرفتن  ورچریدن

 برخورد کند ورخَرِه

 بلندشد، ایستاد ورساد

 بلندشوید، بایستید ورسین

 ورکَنس
منهدم شد ، ازبین رفت ، ورکَهنس نیز میگویند البته معنی ازجابرخاستن نیز 

 میدهد

 به تن کرد ، پوشید ، برْ کرد هم می گویند ورکرد

 ترسیده وحالتی شبیه به عجله ودستپاچگی داردکسیکه از چیزي  وروانْـده

 ورواند
ترساند ، ایجاد رعب ووحشت ، البته بعضی ها هم اعتقـاد دارنـد معنـاي ایـن     

 کلمه قاپیدن چیزي ازدست کسی است

 ترسید ، جا خورد ورواهس

 بردار ، چیزي را برداشتن وردارِش

 و
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 یکه خورد ، ازجا پرید ورفکس

شرکَشآویزانش کن و 

 ورکَشید
آویزان کرد ، به باال بردن پاچه شلوار جهت عبور از آب کـم عمـق نیـز گفتـه     

 میشود

 امربه برخاستن ، بلندشو وري

 وري راسو بو

بلند شو ، به پاخیز البته این کلمه هم بصورت ترکیبی وهم جدا جـدا همـین   

معنا می دهد وراسو بو هـم همـین   معنی را می دهد یعنی کلمه وري بلندشو 

معنا ولی اگراین دوکلمه کـه بصـورت ترکیبـی بـاهم بکـاربرده شـود بیشـتر        

 برخواستن ازخواب منظور میباشد

 نوعی طناب وریس

 وزیر
به شخصی که شب عروسی کناردامادمی ایستد ومعموالً مسائل زناشوئی را به 

 داماد گوشزد می کند وزیر می گویند، ساقدوش

 باردار، حامله وسـَـن

سا فتاد و 

شبه او ، ازاو و 

 ازاو گرفت ، وش اسد هم می گویند وش اسه

 و
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 ازش جدا کن وش ور کَن

 به او می رسیم وش ایرَسیم

 از آنها وشون

قَکپرنده اي است باگردنی نسبتاً بلند و 

كدردضربانی و 

 حسابی ، فرصت مناسب ولْم

 )بلحاظ قرابت فامیلی(به من نزدیکتراست  ومو پیشتَرِه

مبه من ، از من و 

 ازمن گرفت ، وم اسد هم می گویند وم اسه

 ازما ومون

 شد ووبی

 تلفظ می کنند) واري(نقاط  وارونه ، دمر ، برعکس ، بعضی ووري

 آن رابرگردان ووریش کُن

 یه بهه وهو

نه بی شما گایِن 

 کُکایِن

بـراي  (است وبراي انسان کاربردي نـدارد ) گاو(یعنی هوکشیدن ویژه حیوانات 

شرمنده کردن کسانی استفاده میشودکه باشلوغکاري خودرا درمعرض تـوهین  

 )ودادوفریاد قرار می دهند 

 و
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 تمام شد، خالص شد، ورس هم می گویند وهرَس

 نکن ، ویسک  و بعضی نقاط واس هم تلفظ می شودبایست ، نرو، حرکت  ویس

کسیس هم می گویند ویبایست ، و 

 ایستاد ویسادك

 پارچه نخی ویل

 آواره ، سردرگم ویلون

 ایستاده ام ویسادمه

هیسادایستاده است و 

او و 

و ایرَيوکه ر که راه می روداست ، آن  اشاره به شخصی که درحال راه رفتن و 

لَــو ولگرد و 

 والیت ، روستا ، آبادي ، ده والت

 روستاها ، آبادي ها والتَل

 براي دورکردن سگ استفاده می شود ولی

نَهاورا و 

 و
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 اونه ، آن هست ونــِه

 آنجا ، اشاره به دور ونا

ناشآنجاست ، اشاره به دور و 

 هستند ، اشاره به دورآنهایی که آنجا  ونالَلْ

 ...ووو
است که با کشـیدن حـرف واو بـر وزن     نشانه اعتراض وخسته شدن از چیزي

 زوووو استفاده میشود

ونَماوهم و 

 می انداختند وِرِش ایدان

 بیندازش وِرِش بِده

 پرتش نکنی ، نیندازیش وِرِش نَدي

وِر 
= کـه میشـود یـوِر    » ي«پسوندانداختن ، به پرحرفی ووراجی هم می گویندبا 

 یعنی مدام درحال حرف زدن ووراجی است

هوِرید رها می کند ، می اندازد ا 

 نینداز ، رها نکن وِر نَده

 انداختیش؟ رهایش کردي؟ وِردودیش

 وراج ، پر حرف وِراچ

 و
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 رها شد وِلْ هوبید

 وا نَومه

معناي جهـنم نیسـت ولـی ازمعنـاي تحـت      به جهنم که نمی آید، البته وا به 

الفظی آن وبکاربردن آن درمواقعی که کسی تمایل بـه همـراه شـدن باکسـی     

 دیگرراندارد و درمقام توهین ، این معنی اقتباس می شود

 شکافتن پارچه دوخته شده واتکْنیدن

واخَی 

توسط می افتد یا درحال وقوع است  ازاین اصطالح درمواردي که اتفاقی دفعتاً

بانوان استفاده می شود مثالً بچه کوچکش از بلندي درحال پائین آمدن است 

یکدفعه پایش به جایی برخورد میکند وتعادلش را ازدست میدهد، ازاینطـرف  

 واخَی دا نَیوفتی: فریاد مادرش بلند می شود که

جلویش رابگیر وادارِش 

نگه دار ، بایست ، نرو ، حرکت نکن وادار 

 نگه داشت ، جلویش را گرفت واداشت

 معنی مرده می دهد وار

 تفتیش ، جستجو وارسی

 وارت
ازشدت خستگی خودرارها کـردن بـرروي   (هم به معنی پهن شدن روي زمین

 وهم به معنی وارونه است) زمین یارختخواب

 باز واز

 و
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 برگرد واگَرد

 برگشت واگَشت

 نگهداري پذیرش ، تحویل گرفتن ، واگر

 نمی پذیرد واگرِش نیکُنه

 والَونش هم می گویند ساکتش کن ، آرامش کن ، واالنش

 آرزو وایه

 آرزو به دل مانده وایه و دل

 ویسک
بروزن ریسک ، ویکس،پمادي گرم جهت تسکین دردهاي عضالنی وکـوفتگی  

 آن را ویسک میگفتند قدیمی ها براي راحت تر تلفظ کردن ، که

چه؟ ه 

 فراوان ، هبیس نیز می گویند هـبـیس

 قاپیدن چیزي ازدست کسی هپرون

 سبک عقل رانیز می گویند بی قانونی ، درهم ریخته وآدم هپل هپو

 تهدید وحمله فیزیکی کردن حمله ورشدن ،گاردحمله گرفتن ، هدده

 هـ -و
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 هداف

رنگ وکنارچشمش یک خط سـبز  پرنده اي ازخانواده مرغابی که نرآن طوسی 

ویک خط سیاه دارد وماده آن بصورت قهوه اي کم رنگ بـا لکـه هـاي سـفید     

 میباشد

 هدیرَه
می گذاشتند که سالها بعد مثالً به  مکانی که قبالً مرده را بصورت امانت درآن

 کربال یامکان دیگري که می خواهند یامیت وصیت کرده منتقل کنند

رَته 

وسط جوي یا خور که درجزرکامل آب دریـا نمایـان مـی شـود     به آب باریکه 

هرَت گفته می شود قسمتی از مردم ماهشهر نیز این کلمه را با کسـره یعنـی   

 هرِت تلفظ می کنند هرِّت هم تلفظ شده است

هرَنی هرَنی خرَه 

 یارم گایه نی

ه ازاینکه هنـوز  یعنی اي داد بیداد االغ را می آورم ، می بینم گاو نیست ،کنای

 .این مشکل راحل نکرده ام یک مشکل دیگر اضافه میشود

 )هرکی به هرکی(بی حساب وکتاب ، بی قاعده و بی نظمی  هرْ گَلی

 قاطی وبی سامان هرْدمبیل

 هردوتامون هرْدمون

 هرچیز بخواهی هرچی بِخی

 هرلحظه ، دمادم ، همیشه هردمون

 سخت گرفت ، کسی را تحت فشار قراردادن ومحاصره کردنبرمن  هرسمه تنگ کرد

 هرساعت هـرسات

 هـ
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رکُوتَیهرطرفی ه 

رگَــیهرگاه ، هروقت ه 

ه ریسـحلیم با گوشت ه 

 خرمایی که خراب شده وبراي خوردن خوب نیست وبه احشام می دهند هشَف

شهشت ه 

 هشُّو
نظیـر ادویـه جـات ،    ) شـکم گرفتـه  مـرغ  (افزودنی هایی معطر به شکم مـرغ  

 ..کشمش و

فهفت ه 

 هف کَلْ
بـه معنـاي زیـاد اسـت مـثالً       7هفت قسمت ، هفت تیکه ، هفت پاره ، عـدد  

 چندین تیکه شود میگویند ایزنُمش زمین که هف کَلْ هوبِه یعنی

 اصالح کردن صورت بانوان هفَّه

 افعی هفی

لْقالَهماهیتابه ه 

 نوعی علف هرز هلْوِرد

لَـلَولـهقروقاطی ، به هم ریختگی ، ریخت وپاش ه 

تمهمۀ شما ه 

 هـ
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 همه باهم ، همگی همکونی

همی جونَورل 

      درندن فقَه

   نُوم گرگ بد 

 در رهته

 درنده ووحشی هستند...) مانند شیر ، ببر ، پلنگ ،کفتار و(بسیاري از جانوران 

موقعی که فقـط یـک فـرد درجمـع بـدکاران      . فقط نام گرگ بد دررفته است 

 وخالفکاران تابلو شده باشد ازاین ضرب المثل استفاده می شود

 همه جا همی جا

ووسمآن موقع ، قدیمترها ه 

 شلوارزنانه قدیمی همبون

 همین اآلن ، همین ساعت همسه

 همسن وسا ل همسند

 هملَه
شکم لنج ، قسمت برآمده لنج ازدرون آب ، آب شکن هاي دوطرف جلوي لنج 

 که بیشتر این نقاط نیز زیر آب هستند راهملَه می گویند

 همدا
هم اندازه ، هم سن وسال ، دونفر که یک روز باهم به دنیا آمده باشند، همـدا  

 هم می گویند

 همه چیزمان همه چیمون

میسپزشده که باماست می خوردندباقله سبز آب  ه 

هناسآه کشیدن ه 

 هـ
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 هنوز هنی

 هنوز که هنوز است ، تاکنون هنی که هنیِه

 هنوز نیامده هنی نَومده

 هنوز انجام نداده اي ، هنوز مانده اي هنیته

 هنوز انجام نداده است ، هنوز مانده است هنیشه

 هنوز مانده امهنوز انجام نداده ام ،  هنیمه

 هاون ، هونَک نیز می گویند هون

 هو بِیو

... و) تربچـه  (، تُربیـزَه  ) گونه اي هویج(معموالً افرادي که پیاز ، خارك ، گزَر 

رابرروي گاري دستی یا وانت براي فروش می برنـد اینجـوري مشـتري هـا را     

 ...جمع می کنندمثالً هوبیو پیازه ، هوبیو خارکه و

 سروصدا وشلوغی هو خلَقی

 سروصدا وشلوغی هو گالَه

 دایی هو لُو

 بی پروا ورسواکننده هوچی

 صحرا -بیابان هور

 هـ
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 هوي کُمکی
وکُمکی هـم    طلب کمک ، اصطالحی است که درمواقع استمداد بکار میرود هـ

 می گویند

 مرتب می گوید هی ایگه

 تشویق کسی گفته می شودبراي  هی شیرُم

 تاب ، اي دلو ، ایدو نیز گفته اند هیدلو

 تند ، قوي ، محکم هیل

 دادوبیداد، سروصدا هیوِلَه

ی ایرَيدارد می رود ه 

 هوار هوار که بردند ، هرکی به هرکی هی برد هی برد

 پرنده اي است حالل گوشت هـرِ بان

 هرْ بسه
، معمـوالً ریخـتن وجـاري شـدن مایعـات ازظـرف یاجـاي را         خارج ازکنتـرل 

 میگویندهر بسه

 هزاراتفاق هزار تُفاق

ففوت کردن بادهان ه 

 بخار هفار

 هلنْگ هلنْگ هم می گویند حرکت لنگان لنگان قاطر یااالغ ، هلُنْگ هلُنْگ

 هـ
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 کمتر استفاده میشود بی مو ، کچل ، ازاین کلمه هـلْ

 وهم به معنی فرورفتن هم به معنی سرزده وارد شدن است هلْ ایخَه

 هل هلَــکان
مقررات صف وبا هل وایجـاد شـرایط سـخت     وارد شدن به جایی بدون رعایت

 براي خود ودیگران

 هم اندازه همبر

 هم سن همجِنْگ

 هم صحبت ، هم کالم همدرنْگ

 باجناغ همریش

 همکاره

کرده ، کسی که راه جایی را بلد کرده باشد یا راه تأثیر گذاشتن برروي عادت 

کسی را یاد گرفته است که دراین مواقع می گویند همکارش هوبیده ، یعنـی  

 وتحت تأثیرش قرارگرفته تحت کنترل

 آرام ، آهسته همار

 یواشکی همارکی

 گرم 62.25ازاوزان قدیم ، معادل همبر سه غاز

 هم سن وسال ، همسن هم می گویند همدا

 همزاد همزا

 هـ
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 همزابر

دعایی است که توسط دعانویس همراه زن باردار می گذارنـد یابعـداز همزابـر    

کردن آن دعا را درچمدانی یاجایی نگهداري مـی کننـد کـه طبـق اعتقـادات      

وازمـابهتران نیـز   قدیمی بلحاظ اینکه باتولدهربچه آدمیـزاد، همزمـان ازاجنـه    

نوزادي متولدمی شود لذا جهت محفوظ ماندن نوزاد از آسیب اجنه بااین دعـا  

 اهللاُ اعلم.اورامحافظت می کنند 

 همسایه ، همسا هم می گویند همساده

يوه يوه 

ازاین اصطالح که روي هم رفته اصـطالح نحسـی اسـت درمواقـع عـزاداري و      

می شود واحتماالً معنـاي خـاك هـم بدهـد     مصیبت ازجمع زنان زیاد شنیده 

باحسادت  چون بعضی ها را که بخواهند حرفی بارشان کنند یا به طعنه والبته

 درموردش حرفی بزنند میگویند هوي من سرِش

ورتک زدن به قلیان میگویند یه هورت کشیدم هک ، معموالً به یکبار پپ 

 حالت باالآوردن، تهوع هوقْ

 خانه، البته شاید نوشتن صحیح آن حونَه باشد هونَه

 )خیلی زیاد(معنی با گُران فراوان ، به وفور،خیلی زیاد وهم هرَیت

 بارها وبارها تکرارمیکند اصطالحی نامفهوم که چوپان درروز هرْررهووو

 هست هسی

 هـ
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            هللْ یوس 

 هلْ یوسه

عربی هست اما مخصوص کشور ایران و در اشعار فارسی بـه   "هلل یوس"واژه 

این واژه ها ارتبـاطی   معنی حتی.  "هللیوس"یا  "هللیوسه"اشتباه مینویسند 

با اشعار ندارند، هلل درعربی به معناي تشویق است ولـی عـالوه برکـاربرد آن    

ــن بحــث کــه توســط          یکــی ازدرترانــه هــاي محلــی وعروســیها وخــارج ازای

مـی شـود گفـت درهرقسـمتی      خواننده هاي زمان شاه مخلوع خوانده شـده ، 

برداشتی ازاین کلمه دارند درقسـمتی متـرادف بـا شـخم زدن وبهـم ریخـتن       

اَگَه دودیش دس فُلُونی هللْ یوسش ایکُنه  : مثالً  چیزي یاکاري آن را میدانند

نجامش دهد بکلـی خـرابش میکنـد    یعنی اگرآن کاررا دست فالنی دادي که ا

: ودرجایی دیگر مترادف با نهایت بهره بردن از کاریاچیزي آن را میدانند مثالً 

نامه یکو که بردم سیش ، هللْ یوس هوبید سیم یعنی نامه را که برایش بردم 

 همه چیز برایم مرتفع وحل شد) سفارش مافوق یادوستش را(

 بانخ پشمی دوخته می شودعبایی که  هله بندي

 هندل ، استارت هنْدر

 هنْگ
›› یـه هنْگـی و خـوش زه    ‹‹  تکان دادن به خود البته تکان شـدید ودفعتـاً ،    

 یعنی یه تکانی به خودش داد

ندونههندیجان ی 

 هست هی

 منتیل هیب

 اظهار تعجب هیت

 هـ
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 جنوب هیرون

 هیرونی
هندیجان که مـردم اسـتان بوشـهر    جنوبی ، مردم هیرون منظورمردم جنوب 

 ، میباشد است

 هیچکس هیشکَس

 هل هیلْ

 هاکه

باوجودیکه ، علیرغم اینکه ، درجمله اگر بخواهیم استفاده کنیم چنین چیزي 

یعنـی  . مو جواب سالمشَه دادم هاکه هنی وش ناراحتُم : می دهد مثالً  معنی

هنوز ازاو ناراحت هستم ولی جواب سالمش را ) باوجودیکه (علیرغم اینکه من 

 دادم

هرکسی خُل ري 

 گرده خوش اینه
 می گذارد ، هرکس به فکرخودش است دیگ خود) باالي(هرکس آتش روي 

هرکه به فکر 

خیشه ، کوسه به 

 فکرریشه

هرکس به فکرخودش است ، شخص بی ریش هم درفکـرریش اسـت بـه ایـن     

وکـاري بـه کـار     مـی باشـد  )به نفع خودش(معنی که هرکس به فکر خودش 

 دیگران ندارد

     هرکه ومو

 ـکپیشتَرِه ، ن

 نیشش بیشتره

ضـربه خـوردن فـرداز    . هرکس به من نزدیکتر است آزارواذیـتش بیشتراسـت   

 طریق فامیل وخویشان را می رساند

 هـ
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هرگنْد گوشت 

 صدعیب ایپوشَنه

است ) ازجهت ظاهري ودربدن (هرتیکه گوشت بدن موجب پوشاندن صدعیب 

یعنی با گریم وبزَك کردن می توان نقص هاي بدن راپوشاند ودرمذمت الغري 

 بیش ازحدمیباشد

رِچ به یک ردیف وپشت سر هم ي 

 بصورت مداوم وپشت سرهم گریه کردن یجیرَه

 بیشتر به عرق سروصورت گفته میشود )ریختن مایعات (مدام درحال ریختن  یچـرْ

 نام شخص ، مصغر یداله یدو

 مرتباً درحال لرزیدن ید کَه

 یرِلی

آواز همراه بارقص که توسط زنان محلی درجشن عروسـی اجـرا ، وبـایرِلی یـرْ     

یرِال یرْ یرِال له جواب داده می شود ولی همین اصطالح درمواقعی که سررشته 

کاري ازدست کسی خارج میشـود وبدشناسـی مـی آوردبکـارمیرود  ودراصـل      

میکنـدمثالً شـب    باایراد این جمله اعتراض خود را به وضـعیت موجـود اعـالم   

   درحال تعویض المپ خودرو است عجلـه هـم دارد ، پـیچ گوشـتی ازدسـتش      

.... می افتد ودربین اجزاي موتورگم می شود درآن شرایط میگوید یرِلـی  یـرْ   

 !!!!یعنی بیو بارِش کن که نه سنگینه 

 کشاب کمد یراره

 یه تیکه یطَولْ

 درماهشهر وهندیجانیعقوب ، تلفظ نام یعقوب  یعگوب

 ي - هـ 
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 یعنکچِه

است اما درمواردي که مشـکلی پـیش   ) یعنی که چه چیز(معنی این اصطالح 

آمده ، وشخصی آن مسئله یا مشکل برایش قابل هضم نباشد ودرحالتی شبیه 

 به افسوس خوردن  وکالفه بودن وبعضاً ناخودآگاه این اصطالح رابکارمیبرد

 )قسمتی ازمردم ماهشهر(یقَل هم می گویندنصف چیزي ،  یکـَـل

 )قسمتی ازمردم ماهشهر(سرفه پشت سرهم ، یقُفَه هم میگویند یـکُـفَـه

کوای کمثمر ثمر، عالی ی 

 باهم یکْدون

 یکی بیارمش
نیـز  » یکـی بیـارِش  «یعنی یک مشت یاسیلی بصورتش بزنم ؟ درضمن شرح 

 شامل این اصطالح  میشود

 بیارِتیکی 
نیـز  » یکـی بیـارِش  «یعنی یک مشت یاسیلی بصورتت می زند درضمن شرح 

 شامل این اصطالح  میشود

 یکی بیارِش

این اصطالح ، معنـاي فارسـی آن بـاچیزي کـه مـردم ازمعنـاي آن برداشـت        

میکنند کامالً مغایراست یعنی یک مشت یاسیلی بصـورتش بـزن البتـه قبـل     

که جملـه کامـل آن   . (نیز گفته می شود» ایگه شیطون «ازاداي این اصطالح 

شیطون ایگه یکی بیارِش ،  وعمدتاً فقـط در خیـال خـودش    ) : اینجورمیشود

وشاید براي دلگرمی خود وتوي دل طرف مقابلش را خالی کـردن میباشـدکه   

ازاین اصطالح استفاده میکندومعموالً به صورت فیزیکی کاري صورت نمیگیرد 

 اردلذا جنبه تهدیدي د

 فراوان یگـُــلَّـه

 ي
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لیکلیکَه هم تلفظ می کنند می زند) ضجه(کسی که مدام لیک یی 

 یهو وکی هم تلفظ میشود یکباره ، دفعتاً ، غیر منتظره ، یهو یکی

 )هم معنی باهربسه درحروف هـ(ریختن غیرقابل کنترل چیزي یهرْ

 ـکـهاْکُو(یی( 

اشـاره بـه چیـزي    « میباشد به معناي این ) 9(واژه مثل نُه تلفظ کاف دراین 

اسـتفاده  » و « البته کمتر کـاربرد دارد وبـه جـاي ایـن کلمـه ازواژه     » یاکسی

 شودمی

 یه وجب یه بِلس

 یه ذره یه پِنْدلَک

يه پاریه مقداري ی 

 میشود ،یه تَزْبه گفته)مهره110(به یک دورکامل ذکرگفتن باتسبیح یه تَزْبه

 لنگان ، کسی که ازیک طرف بدن لنگ می زند یه تَی شَلَک

یه تیـش ایخَنده 

 یه تیـش ایگیروِه

می کنـد ، کنایـه از شخصـی کـه      یک چشمش می خندد یک چشمش گریه

باوجود تنگدستی ومشکالت، خودرا دربـین مـردم شـاد و بـی مشـکل جلـوه       

 میدهد

 یه تارمو یه تالِ می

 است ، لحظاتی لحظه اي ، منظور بازه زمانی کوتاهی دمونییه 

وه دیکبار،  منظور یک مرحله بازي کردن است ی 

 ي
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 یک دقیقه ، یدقــه هم تلفظ می شود یه دیقَه

 یه مشت ، بعضی مناطق یه رنْج می گویند یه رِنْج

          یه روز آ 

 یه روز نَه
 یک روز درمیان

 سردوگوشیه 
منظور همان انسان است ولی وقتی بچه اي فضـولی میکـرد بـراي ترسـاندش     

 ازاین اصطالح استفاده می کردند

 یه قُل دوقُل

  انجام میشود) ریگ(قطعه سنگ 5بازي محلی ، این بازي که با 

 مختص دختران است

یه کَلُو سنگی 

ایندازِه من چه ، 

صتا عاقل نیتَرِن 

 درارِنش

دیوانه سنگی را درچاه می اندازد صـدتا عاقـل قادرنیسـتند آن را بیـرون     یک 

بیاورنــد ، درمــواردي کــه شخصــی نــا آشــنا بــه اوضــاع واحــوال ، وبادخالــت  

ودستکاري درآن باعث بدترشدن وضعیت موجود می شـود کـه بـا پادرمیـانی     

ونظریه پردازي عاقالن نیز آن مشکل حل نمیشود یا به سـختی رفـع ورجـوع    

 دمیشو

ه کُرّوواحدي قدیمی درمتر ، ازسرانگشتان تا آرنج ی 

 پیوسته ، سراسر یه کاگرْ

 بازي فوتبال باتعدادي کم وبرروي یک دروازه یه گُل یه بک

 کج یه لَتی

 ي
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خَو نده مکمی خوابیدن ، چرت زدن چند لحظه اي ی 

 سرریز شدن یاجاري شدن غیرقابل کنترل یهیل

 هيشنیست) راهش(این روش  نَـگَرد 

نَهاین را ی 

واین ی 

 رسم اینگونه بود؟ ، این بود رسم وقاعده؟، حالت گالیه اي یو بیدك قاعده

            یو سر ، 

 یونَم گردن
 این سراین هم گردن، وقتی کسی اشتباه خودراقبول داشته باشد

 دیدن ، براي انجام کاري ازهمه کمک گرفتناین وآن را  یو، و ، ونَه دیدن

 این خودت هستی؟ یوخُتی

 یِزْ لَه

نوعی پایکوبی عربی است که هم درشادي ، هم درعزا کاربرد دارد یزْ لَـه  هـم   

می گویندکه یک دست بصورت مشت کرده باال می رودوفرد بایک پـا بـرروي   

 زمین به پایکوبی می پردازد

 غده سرطانی یِمان

 این را ، ینَه هم می گویند یِنَـه

 یادم نرفته ، ازیادم نرفته یادم نَرَهته

 ي
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ت ایايیادت میاد یاد 

         یه خَویی 

 بهزِ یه بویی

درجهـت ارزش خـواب ایـن جملـه ادا مـی شـود       (یه خوابی بهترازیک پدري 

 )ندارددرصورتیکه حتی گوینده این مثل اعتقادي به صدق ضرب المثل 

 یه تارمویت یه الت میت

  

 

  

  

  

  

    

 ي




