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ُان، لهجً با کمی دقت َ تُهج هب زَند تغییسات لهجً َ ضُیػ  رد بخػ کُهسسخ رد می یابیم هک هب دظیل اصزایػ سطح تحصی  الت پدزان َ مازدان د
.  اش ایه زَ هب منظُز حفظ َ دمی آَزنضُیػ کتابی زَی  هسسخی زَ هب صرامُشی زفضً َ کُدکان َ نعل جدید هب سمتَ اصطالحات انب کُ

َاژگان  گام کُچکی  رد ایه مسیس  ،با ظردآَزی ایه  اصطالحات هب همراي معنی َ تُضیحاتانب کُهسسخی، سعی نمُدم صیانت اش 
نُد ردصد ایه  زا ردج نمُدي ام. ره ذىد شیب اش ربدازم. اش آنجایی هک بىدي متُلد زَستای مکی هستم اصطالحات  مُزد استفادي رد ایه زَستا 

کازی همً جانصً زعزیان کُهسسخی می باشد.  حتی یک  َاژگان  رد بخػ کُهسسخ مشتسک  می باشىد. تکمیل ایه اصطالحات مستلزم هم
ُانىد اصطالحات مدنظر خُد زا جهت  تکمیل جدَل اصطالحات انب کُهسسخی هب  ضغت هم ازششمىد است. لرا دَستان زعزی می ت

 آردض ایمیل شری ازظال نمایىد.
َاهع ظردد. م رد جهت حفظ َ صیانت اش اصطالحات اصیل کُهسسخی  َ ااقتنل آن هب نعل اهی بعدی  مثمر ثمر   امید است ایه اكدا

 
َاژگانآتهیً َ ظرد  :َزی 

 اهدی
 2939الی       2931

hhce23@yahoo.com 

 
   



 يمک يروستا -کوهسرخ  اصطالحات اصيل

 توضيحات يمعن اصطالح

   ضي تعُ َاليغ

ٌََ َِّط   افعاهن، نصً، داستان آ

  قترؼکه َاهثْرَلٌض

  زعد َ ربق َاَتغ ِتزَلک

  ا  ظباضیدن کامل ظرؾ یآب کش  يآَّجز

  عجلً ايغ تاّ

  ایانآخر، پ َاسيز

  سیل آُّطل

  شبل،  دغل َارَلَ

 بزای هیَُ بِ اکر  هی رٍز آب لم بُ،  زسیدي  َ رپآب آِّهالّ

 باس اٍهس   آس َاَم : باش آس

  باش  هم آسکْم

  آغل، مرل وگٍدازی ضُسفىد َ احؽام آؼال

ِّ صّْسص   نُعی سُظک آ

 ّزگش ایي اکر  رٍ ًکي   ّجاع ای کاَرِر  َهکْ :َا رهظز، هب  چیه  َهج َاّجاْع

  وگتفگ،  گپ،  صحبت َاسْتالط

ز،  سسشندي َاجيز   بیدا

  ذؽاهل  بادام    یا     شزدآغُ َار ُکک

ل حمایت  َ طرفدازی طردن اس پْػتی کيزصى ُا یا جدا گام دع    اش یک شخص هن



 يمک يروستا -کوهسرخ  اصطالحات اصيل

،  اش   زَی   ػمد َاس ِصطتی   ػمدًا

  مهمان اه،   پرریایی  طردن  اش   َاس َطز ّا کيزَصى

  بسیاز   خسضً شدن  اش انجام  معاعیت   یا     کازی  َاس َطُز ُکل َاـتی َيي

ُع َاس ْکلَّی صَْدة   اش سس  صبح،  علی اصطل

ُان َاطْتمْ   استخ

ُازی  ايْؼکاِؾ   کمد دی

  بشکه  َاْل ليْؼَتک

 بزای حیَاًات بِ اکر هی رٍز لگد شدن  َاليَشِک

 یک قاچ کَچک ذزبشُ بْن بسُ  ک َاِلؿ ْسزِتَشٍ ِتِض :َي اقچ کُچک َاِلؿ

  کیسً  کُچک   همراي َاِهثْى

  انتنی اًََْضر

 

 

 

 

 



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

 ربگ َتْلِک
ُْ  پدز  زبزگ تاتا ْکل

ٌَغ ِتَلْشغ ِتَلْشغ ِهشًََْ: اش قشنگی  ربق   می شهن ِهشًَََْلْشْغ ِتَلْشغ تَْ َُ پیزاٌّش اس قشٌگی  ِپز

 بزق هی سًِ  

 بزین بیزٍىِتِزم ُتزی: بیسَن ُتزی

  بیسَن؛ بیابان تی َيّْ

کازی  َتَغ   نُعی رپندي  کُچک  ش

  بی  اصل  َ  نسب بِِِ َتَپی

  هب امگنم...،  فکر   کنم ... جی تْمتَْ

ٌََتَْ   طخت، رعیان زي

ٌَْگ َّع ِتضيٌَگ: ذیکً طردن آب اش شیء آبکشی شدي ِتضي آب لباس یا ظزف چیکِ کٌِ بذار تا ِتْگَذر آ

 تا ذشک بشي

ِْْل َاـتی َيِي بَْ   متُهج مُضُعی شدن،  مُضُعی زا هب ذاطر آَزدن َک

ُْمتَْ   رد زفتم،  صراز  طردم َجظت

  ؼاید َتْل کْم

  افتاد ْفتیتَْ

  کاهس کُچک،  بادهی ِضَیتَْ

ُاسی ضِهٌيْؼِکتَْ   َس

  اتب   باشی  طردن تاص ساِرَصى

  زام، اٌلی،  دست  آمُش ْل ِلَشتَْ

ت    نشً                                  ِتَزص ِرّی   ربی دیگً    پیدا



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

  گم طردن  چیصی  ِتَزص کيزَصى

  َی  انزاحتیقهر طردن،  انش طردن  اش  ز تاِص کيزَصى

  رپ اافدي،   مغرَز َتُضِک

  باد     َ   بُزان تاُص ِتِيَضم

  باخته تاِی صاَيِي

َازی  رن ْشَتَتَْ   ضُسفىد  رپ

ِّطیتَْ ُِْگؼی ّن ذاًَازُ ی  سیلی ال  َس

  کُاتي   طردن  پشم   ضُسفىدان زی کيزَصىتَْ

ٌَْچَ   دسضً  ،  یک  دسضً  پُل تي

  ضقمً انن تِْچ

ََُوِز تِْص کيزَصِک مکفی بُدن،  بط طردن تِْص کيزَصى  غذا بِ ّوِ رسیس؟؟ ْؼذا 

َاهن تی ياِج   بُهت     خرزبي  یا    هىد

ُازي ِتی ًيِج   گه

  ماچ،  بُض َتِک

  للب،  دل تْْلِک

ِِِض   خمیاشي َت

 

  



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

  کثیؿ،  ان  پاک َلْؼْتپَْ

صسای رازیَ رٍ  سیاز کيراصيِْر پْر ُسر کْ: رپ  شَز،  كُی پْر ُسر

ش  دستی الْسوْپَْ   ـالخه،  سنگ  اندا

  زعد  َ  ربق َپَی

ٌِْگپَْ   پاشیدن آب  هب اطراؾ ؼي

  فیتیلً پيْلَت

  خؽک  تفاهل،  آشؽال  ززی  پْْر

ز  بی ثمر    َ    بی  هدؾ َپُظِک   رپهس  شن،  گشت  َ  صرا

 بَلَف سىُپُتِک: بُغُؾ،  چاذان ُپْت

ُان َپلْ   پاالن حی

  مخفی  طردن،  پنٍان طردن پيٌْم کيزُصى

ِْ ُِ ََْتز صی يْم: دَزنما پَِْز ُِ  اس زٍر بِ چشون ذَرزیَپز

  

  



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

  صُزت َتزّ

ُْْس  ماي  تیس ْتو
  ردست تی ياِر

  تیلً تيْؼَلَ

ٌََ َش ْتَث ُالد   نُعی سُشن، زبزگتس   اش  سُشن  معمُلی   َ  کُچکتس  اش  د

  کمربىد تيِظَوَ

  ات    َقتی   هک تاْسَتَ

ِّ ِّ تا   تلُ  خُزدن  تلُ تا

  رتسُ زُطِکيت

  اتبلُ ْتِثالّ

ذزبشُ ای کِ سبش است ٍ رشس اکهل ًکززُ ٍ هثل  نُعی خرزبي تْرػی ػی

 ذیار هی تَاى ذَرز

  هل ُتْل ،  ُتَلَ

 ّن هی گَیٌسز  يتـَبِ آى  نُعی انن زَغنی  ظرد َ نطُز  محلی ْتفتْ

   

  آب بىد ؛  مزي تلد َتْلْز

 

  



 روستاي مکي -صيل کوهسرخ اصطالحات ا

 توضيحات يمعن اصطالح

ِْس   ظردَ َج

 شی ءکشعانی  اش جنط الستیک جيِز
ٌََ کازی )احتمااًل     ؼاهیه( جيْؽ   رپندي ش

  تگرگ َجَلَ

ُاظر جيِي ْگَزٍ   دنگدُ،   دع

ز  )    آغ  َجِيِگ   ُش  (هیس   اَل  پستاندا

  پازهچ ای معمُال مربعی  هک ربای وگٍدازی  َ حمل  انن َ غرا  استفادي  می شُد جْْل

ٌِْگ  کسی کِ اکرّایش را سزیغ ٍ تٌس اًجام هی زّس آدم  سسعی  َ    چاالک   جيْلَؿ جي

  دمع طردن،  مرتب طردن َجعْم کيزَصى

گازی  ٌیْا ّاِطَتجَْ ُاست  زر لغت بِ هؼٌی جَاب گزفتي خ

ُان َجِيل هی گفتٌس بِ زلیل  َجِيلبِ  ًَجَاًاى زر اصطالح  جاهل،  اندان،  د

 ذاهی ، لجباسی ٍ  ػسم رشس اکهل ػقلی

  طنبل جْهَِْعاِؾ

 ایٌقسر  ٍٍل  ًشى  ِب جْلُّ پّْل تاع: َزهج  ََزهج،  ََل شدن جْْل جْْل، جْلُّ پّْل

ی ززی غ  بازان َجزَجز   صدا

 زلش آسرزُ است  صيَلْغ َجِزَح : دل،  شحمتداغ دل،  سُش  َجِزِح

ی   سُخته    آتػ جيشُّ تَِْليش   صدا

ٌِْگ  گْـَْتي   برهل   ضُیی جََِْف

 ظزفْا رٍ  بشَر  جاگار ِتُؼِی : ظرَؾ  غداخُزی  َ آهپصذاهن جاگا

  نُعی رپندي کمی زبزگتس  اش گنجؽک  هک رد مزازع َ دشت  دیدي  می شُد جاْل



 روستاي مکي -صيل کوهسرخ اصطالحات ا

  ،   سسعیچابک َجْلِض

  دَللُ جََِْول

  دنبىدي  ،  مُدُد  شندي جََِْوٌَضٍ

ًَََْ ُاهن ؛  گاَ  رن جَْ   د

  صدا  شدن  کسی جيْػ کيزَصى

 

  



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

  چرا  چْ

 چزا  ایي اکرٍ  هی کٌی؟  هٌَِْی؟ چْ چٌی ذنیه،  اینطُزی  چٌَِْی

  ذىان،  اَنطُزی  ِچٌْ

  گنجؽک چَُْؽِک

  ظرؾ ذخیسي  َ ربداشت   نفت  کُچکتس  اش گاله چَِْليِک

  غُهل  سس  کتسی  َ  كُزی  چْرًََِ

َِْلَ   ذُب خؽک  کُچک  جهت ربپاطردن  آتػ ُچ

  افنُض چَِْزاغ ػيَؼَ

ٌَِك   چاهن چَِْ

  کتک چِْهَثَ

ِْْل   رد مُزد  آدم السع  َ كدبلىد  َ نحیؿ هب کاز می زَد  ؽَشِکَچ

  سقؿ چْْسْت

 چِ   ّوِ  اًار!  چی ِتالَگَ َاًار! هچ همً،  ذمدز  شیاد چی تَْالَگَ

َِّْر چيْفت:  کىاز هم،  ذسبیدي  هب هم چيْفْت  یکی یکی  کٌار  ّن چیٌسُ شسُچيفْت 

ٌُز ُػِز ِْ َت   با   آن  آتػ  داخل تنُزاهی  ػمُدی  محلی  زا  هم شدي  ات شعلً  َز  شُد ازباز    یا  ذُبی  هک ُچ

  ذمدز چيِك َسِر

 زر لغت:   چِ  چیشی  ًقل  شسُ؟ هچ  خبسي؟ چی ًَْمَل؟

  چراؼانی،   مهمانی چََِْزؼْ

ِّ  چکً،  نطري چيْگَلَ  ِ  کن آب  بْن بسُی: ِتِتََيِک چيْگَلِی آ



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

  ذشم  سّعي چيؼِن َاَلکی

  ذُپان ِچپْ

  غُچ چَِْپَّ چِْرَلَ

  گپ شدن  خُدمانی َچْز َچْز کيزَصى

  چٍازپا چَِِْزّا

  شب اهی اَل نیمً شعبان  هک  مردم هب شیازت اهل قبُز می زَند چَْزاغ تَِْزات

  اظنگُ ُچزی

ِْ  چَِِْزَػ
چاردشب، پازهچ ای هک طحاؾ َ تؽک  زا 

 رد  داخل آن می صرادنتش
 

طردن کاي  َ  گىدمنُ چَِْؽْل  ِثزَلْلهشابِ    عی الک ذُبی ربای جدا

  شرب،  ضخیم چََْؽْل

 بپیچَچن سّ :  چیپ  جادي َچِن

  چرا هک هن ،  البضً چی ًََ

ٌََ   دَن،  ازشن چي

ٌِْگ  گَشِ پتَ را بگیزچيٌِگ پَْتْر ِتگيز :  نُک،  ضُهش ره شی ء چي

ز کم،  یک جرهع چّْر  بِ اکر هی رٍزٍ ًَشیسًی بزای هایؼات  یک ممدا

 

  



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

ِّلی  حیاط  َتَ داّلی: ذاهن،  منصل دا

  مثل،  مانىد دْْکِن

ٌََ   مشت َدْف

  شنبلیلً دْْلَثَ

ِْ َِْد ی   پازض   ظگ َد   صدا

ِّ  بسیار کَزى ٍ ًفْن  َدپَّلی َدّپاّ: کُدن ،  نفهم َدّپا

 هبَْت هاًس  َدپَکغ تََِْشٍ: بهُت،  تعجب شیادمات  َ م  َدِپَکَ

  حیؿ َ میل طردن، اسساؾ طردن َدلَّ َدزّم کيزَصى

ُانی  گفضً می شُد َدزّم َهزگ   کلمً ای هک رد شمان  ػصبانیت هب حی

  سهم،  قسم َدصََّ

َْت َْت: آظایػ،  آزامػ َدَل  بی قزار،  ًاآرام  ِب َدَل

  طردنفهماندن،  حالی  َدلی کيزَصى

  سسکشیدن    مایعات ُدِزْت ْکؼی َيِي

ٌََ: سسهف طردن  شیاد رد شمان سسماخُزدگی دْْل دْْل کيزَصى  ذیلی سزفِ هی کٌِ  ِسِيِل دْل دْل هَْ

 

  



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

  ضُننیشط  َسٌِجليِک

  سینً  ززی سيؿ تی

  سس  ،  لیص ْسَؼي صًُِک

  خُشمزي ،   خُزدنی ساع ْسزّم

  مارد  شن ساع

  پدز   شن ْسظْر

ََْلَ   خُزجیه َسِزَج

  خرفت،  طنبل ْسزيْفْت

  فؽاز ْسچار

َّ  تای صاَيَ   خُدغ زَ باخضً،  ان امید  شدي ساَصَػز 

  ذازجی ساَرَجگيٌی

  اتشي  متُلد  شديربي   ْسَلَوَ

  طماع  َ حريص سْى ْطَوع

َّصّ ٌَت   هؼوَال حالت کٌایِ ای زارز دست مرزیاد   َس

ِْ ُگؼی ِّطی ی  ّن ذاًَازُ سیلی،  تُ  ضُشی ْس  ِتال

َُْلِک ُاب  آغُد َس   خ

ٌََ ِپؼْ   ذاهن  پشتی ،  پستُ َس

  ذلط  ،  آب ینیب سيْل

  انخه   کشیدن ،  ذنگ  شدن سيِي جال

  



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

  سطل ُصْل

ِّری   سینی  کُچک صا

ـِْز گيز   دستگیسي  جهت ربداشته ظرَؾ داغ ِصِگ 

  پنجري ِرَچَصَْ

  آَزیان ليي گْصَْ

 صَِْسر تِْر
کازاهیػ  زا انجام می  کسی  هک مخفیاهن َ هب  شریکی

 دهد
 

ُُْل   متسظک َص

ِّ  ًد  ّا پیچ زر پسیچ  شسًس  : ْتَييًْشا صَِْ لّچالّ َاـ ظري تُ    ظري  شدن،  گیس طردن صََِْلچ چَْال

طٌابی کِ زر حیاط بستِ شسُ ٍ لباسْا رٍی آى  بىد  ظباض صال

 آٍیشاى شسُ تا ذشک شًَس

  اندنصبس  طردن،  منتظر م صيکََّ سی َيِي

  ذازغ پُست تيغ َتزّم صَْ

ُاب ِصساّ ٍَّ : خ  ذَابِ  َصسا

  کجا؟ َصکْجَ؟

هن داز صيِض َتُزٍ  جْت بزیسى شاذِ ّای کَچک زرذتاى بِ اکر هی رٍز نُعی چاكُی دندا

ق  طردن  بچً صَِْ  َلوار کيزَصى   قىدا

ٌََ   َزَدی منصل صَِْر َتٌِض َس

ِّ   دشه،  معرهک ؛ نُبت باشی  صا

  پُشیدن ظباض َتز کيزَصىصَْ
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  گیس  افتادن،  دچاز  ردد  سس  شدن صَِْ َدَچل َاـتی َيي

ختهفهماندن  ،   صَِْ َدليضّ کيزَصى  جا  افتاز؟فْویسی؟  َص َدليضّت َاـتی؟   جا  اندا

ُاره َصَص   خ

  ردب اهی ااتق  اه   َ منصل َصُر ِپِيَکز

َع طردن هب انجام کاز ی صيِظالؾ کيزَصى  باس  شزٍع کززی؟  آس صيظالؾ کيزصی : ا صحبتی تکرازی شس

  ختنً صيِض َدالر

ُاز ِصـال   دی

 سهیي سفت ٍ هحکن  سهيي َصق: سفت  َ محکم َصِق

ٌِْض   مشغُل صَْرَه

 گزز  ٍ ذاک  َگزُص صّّلشت: ظرد  َ ذاک ّلَّْشْتص

  دظباش،  خُغ منظري صيْل ّا

َّرَّص دي،  عاشك صيْل    دلدا

ٌََ َش صي   دری

ٌََ   دیشب ُصْػ

  اثبات شدن،  تُدیً شدن صاًيع رَِْـَتي

  فُزًا  ،  یکمرتصً َصعفی

  جرزبي  داشته صَْرََّکَ صيْؼَتي

  شوگ  خُزدن مُبایل  یا     ظاعت صَْريٌگ پَِْزيٌگ کيزَصى

  دستدُ طردن ،  دنبال  چیصی گصته ُصل ُصل کيزَصى
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 توضيحات يمعن اصطالح

   آهنگ ريٌْگ

ٌََ   پلً رَِْسي

ُاز اهی کاست ُری کيزَصى   دمع شدن َ ظري خُزدن ن

  رتیت طردن انن  رد کاهس آبگُشت ِرَسٍ کيزَصى

  زَباي ِرّاِح

اباى زر رشتِ اس اس الهپ کِ جْت تشییي کَچِ ٍ ذی زیسً ريَژٍ

 ٌّگن چزاغاًی بستِ هی شَز

ٌِْض   نیشتُ ضبىد ،  نخىد ريکََّتز َصَت
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 توضيحات يمعن اصطالح

ِّ   بچً كُزباهغ بسیاز کُچک َسؼال

ٌْج   طمػ ردزت بادام یا شزدآغُ سي

  ی ،  َزاجیرپحرف  سيز سيِز

  رپحرؾ  ،  َّزاج سيزُّ ِک

 ذیلی سذوی شز  ايْمَذر َسسُن َسُسل َرِؾ: شخمی شدن اش ذىد انحیً رد بدن ْسسُن ْسُسل

  ؼلیظ َسـْْت

  آزنج سًْْگيَجَ

  تپً کُچک با  ازتفاع نسبتاً        کم  ُسَلَ

  ذُبی هفل می شُدحلقً ای ـلزی هک شنجیس رب  زَی آن ضراز ظرفضً َ ردب  سّْلفی

ِّ   زقیك ،  آبکی سيّپا

  کال ،  انزض سيك

  السع سيلََّ

  بچً ای  هک بسیاز ظرهی  می کىد َسديُزِک
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 توضيحات يمعن اصطالح

  دم پایی طَِْز َپيی

  رتاغ طَِْزکْ

  آدم غُض َ بی مزي زَسٌْکطََِْت

َِْْگی   سسپاینیی َطز ُػ

  سبد ،  شنبیل طَِْلََّ

  یُنجً طَِْثيض

  ظالم ، تىدزست َطَمّزّق

  ذُب اهی کُچک هک ربای تهیً آتػ شهن استفادي می شُد طيْز َطَشل

  سمنُ طِْتٌی

  ضربُنت ربم  طْْلَضت رَّّْم

  سسهیس طَِْزُتی

  هب   سسغ  نداز  سس  طَِْز صَِْ طَِْزيغ َهکْ

  سپیداز طَِِْفضاْل

ٌََ ِّ هَِْ ِّ ُا   سسم ) هب دظیل اػصاب ان آزام(،  سُت می کؽد َطُزم ُا

ٌِْج   اسپىد طََِْث

  سس  رد آَزدن اش کازی،  فهمیدن َطز تََِْضر تِْرَصِى

ُاز  ،  دم  پا طَِْز ِپَچَ   قسمت انتٍایی پاهچ ؼل

ََُوَ: َلضَِّم ربارب  ،  معاَی طَِِْزَتِي  قسهَى  با ّن بزابزُ  طَِْزَتي 

  َل  طردن،  زاه  طردن َطز صاَيِي
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ٌََ: سُزاخ طَِْالْر  سَراخ  کَچک  طَِْالْس

 پارچِ ای کِ زر آى لباس یا غذا گذاشتِ ٍ بیزٍى هی بزًس بقچً  َطزِّق

  سیب ِطْ

َِْس ًَيی   نبصی َ خرمی ، مرل نبص  َ   رپ علؿ  َ  گیاي طَْ

  ٍازپایانسم چ  طِْم

ن حفر می کنىد  طِْهِة زی احؽام َ ضُسفىدا   محلی هک رد شمیه ربای وگٍدا

  سنجد طيي َجِی
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 توضيحات يمعن اصطالح

ی هی ذَاّس بِ ًشاًِ احتزام سهاًی کِ شرص زر سهاى ٍرٍز کس زارت باغ جابجا نشُ ُػز َهشاِر

 َػز َهشاِربلٌس شَز یا بزای کسی جا باس ًوایس بِ اٍ هی گَیٌس: 

 تزکیبی اس  شاُ  +  بازیِ کاهس زبزگ سفالی َػثَِِْضَيَ

َِّدغ  هؼوَال بزای هشُ غذای آبکی بِ اکر هی رٍز بی مزي ػيِز

َِْى صَِْ ُرْس َش ْػ   شباهن  ز

ُاد سُختنی هب آنرباصرَخضً طردن  ػاْر کيزَصى   آتػ با اضاهف طردن ذُب َ م

ُانی َػِثِی   تعزهی خ

  ؼاهخ ردزت َػْشَلَ

لزی هک رد آهپصذاهن استفادي می شُد َػَعـِز ِتْش   نُعی الکـ 

ی افتادن انگٍانی    چیصی  رد  آب ْػلْپَِّض   صدا

ی زیخته  انگٍانی  آب ػْرَِّص   صدا

  مرتب َ طنبل گفضً می شُدهب صرد   ژَظیدي، ان ػْْل َتِوثْ

  چربی ضُشت َػْلَذَ

  پُسیدن َػلذی َيِي

  چرک    ؛     شُخ، برهل ضُی ػْر

ِّ گيز ُع  آفتاب ػا   صبح شَد  قبل اش  طل

  ردیدي ،  لضُل َػّتاح

  دستذُ َ گصته ربای یافته چیصی  ُػزُػز کيزَصى
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 توضيحات يمعن اصطالح

  صابُن َصعثْ

  نُعی خرزبي محلی َصْفَچَ

  صبح صَْدِة
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 توضيحات يمعن اصطالح

ِّ   آتػ َعال

 ا شیزیٌی جاتچزب شسى زست ی ذسبىدي َعَلِؿ ُچِک

ٌََ   طمػ ردزت   َن   یا پسضً  کُهی عيْلکَْ تَِْ

  خمیدگی  کمر عِْک

  ظکعکً عْْکَچَ

  ػعسً عيْکَظَ

 بیوار ،  هؼلَل  َعلََّوَ َعلَُّتِک: معلُل َعلََّوَ

ـَْتي   عادت  طردن عاصی رَِْ

  صحیح َ ظالمً َعضِل طی ياَرٍ

  ،  مىاسصً خُهب   َعِض َلَ

  اشكع َعؼِْق
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 توضيحات يمعن اصطالح

  اتید ـاِتِز

  ؼکمُ ـَزاْر

ُع اش قبل ـيْکِز ِپؼکی   فکر طردن َ وگران بُدن اش یک کاز یا مُض

  بی خیال ـَِز َتَؽِن

 

  



 کيروستاي م -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

ق ْلواِر   قىدا

  کؽک ْلزّْت

  تىدخُ     َ ػصبی ْلزيغ هار

  حُهل حمام ْلضيَفَ

  دیگ زبزگ ـلزی ْلشَلٌض

ُْرتَِْتی ُْرَتت، ل   کُلی ل

  آب تنی ، شىا لْتََّ

  می شُدزشضً خمیسی  هک هب ربنج اضاهف  لاْػَتلی

  سس   َ  صدا  ليُل لاْل

  مخفی ،  پنٍان َلييِن

 هؼوَال با شکز پرت شسُ ٍ زر سز هشار استفازُ هی شَز نُعی انن  زَغنی لْْت َلَوَ

ٍَّ  هؼوَال بزای بچِ ّای کَچک بِ اکر هی رٍز ظرهی  بلىد همراي با جیػ ليِی 

 اًگَر تکِ کَچک اس یک ذَشِ   َيک لاجَوَ َاًگْر: حصًذىد لاِجَوَ

طردن کاي  َ  گىدم ِثِزَلْل  چَِِْؽْلهشابِ    نُعی الک ذُبی ربای جدا

ُا  ،  مجادهل ْلِزَلَؼَ   دع
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 توضيحات يمعن اصطالح

ِْْع   کفػ َک

  ارتشگن کْْليّکی

  سیلُی گىدم اش جنط گل ُکٌضی

َِْک   آدم  آب  شری  کاي لَّ صَُِْػ

  طدُج،  یک  دندي َکج َتِذْث

  مازمُلک َکْل َپَظَ

  دمعً  ،  مرتصً ْکَزْت

  دمع طردن،  مرتب طردن ُکی کيزَصى

  انباشضً طردن زَی هم  ُکَيَ کيزَصى

ًْْج کيزَصى   کالؾ طردن  ند اقلی  یا اقظیچً ک

ُکط ،  مشت َکْل هْْػْت   ب

  کالي ظصً  داز،  آفتاب گیس کیُکال ِتَل

  با  چیصی  َز زفته ُکل ُکل کيزَصى

  دؽد کِْؾ

ٌََ  بِ اًساسُ زستوال جْت تویش اکری هی باشس کهنً پازهچ ُک

ِّ   ارداز َکٌارا

َُن تی َيِي  چِ اس لحاظ ظاّزی ٍ چِ  رفتاری دقیما عیه هم بُدن  کْتُّ پْتِّ 

  داهن ْکَلِؿ

ٌَ َ، َکَوزّم صّی هَِْ
ٍَْ  َکَوزّم ػاِر ُچ

  کمرم اش شدت خستگی بسیاز ردد می کىد
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ًَِّْگی کيزَصى شته ْکل    سسهب سس کسی  صرا
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 توضيحات يمعن اصطالح

َِْيِگ   می شُدنُعی سبد بسیاز زبزگ هک اش ذُب اانز ردست  گاّ طَْ

  داریي گيِزصی

  بىایی گيْل َکزی

  سسباالیی ْگضار

  اتری َگْل

َع هب حرکت طردن َگْل َگْل  راُ افتاز هاشیي:هاػيي صَِْ َگل َگل َاـتی زاي افتادن، شس

  ظرد، طرَی گيزَص َگزًََُ

  ظریدز )اش ماشیه اهی زاي ظاشی( َصِصلِزَگ

  نُعی انن زَغنی محلی هک ظرد  َ  تقریبا انشک است گيِزَصٍ

  آب گل آغُد گيُلِک

 یک حبِ اًگَر:َيک گيلََّ َاًگْر حصً  گيلََّ

  ربارد َگَگَ
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 توضيحات يمعن اصطالح

  ؼایدالبد  ،   التْ

  طخت َلك

  کُذُغُ،  خرد لی لی

ِْ ُجيی   قىات    یا  کىاز دُی  آب        شسته ظباض اه  َل

 تزساًسى بچِ ّای کَچک بِ اکر هی رٍز بزای  هیُال  ،  مُدُد افعاهن ای  رتسىاک ُلُلِخ

  انمرتب، کثیؿ، ژَظیدي َلخ ُػز

  دمع شدي ، انباشضً  شدي لِْک ، لْکََّ

شي  یک کاهس زبزگ َلِزِگ ٌَََيک  هب اندا  اکسِ یشرگ ٍ پز اس اشکٌِیک :َلزگ َاػکي

ِّ َرـَتي   کاماًل   خیط  شدن َلچِّ آ

 جْت تویشاکری ٍ ًظافت بِ اکر هی رٍز تیکً  پازهچ َلَتَ

  لگد َمیَل

ٌَْجَ   طجباش ، یک دندي لي

ُُز ٌَْض   کىاهی اش آدم  طنبل َ دست َ پا چلفتی َل

ُان َلپَِّک َلپَِّک کيزَصى کان خُزدن َ زیخته مایعات داخل ظرؾ  یا  لی   ت
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 توضيحات يمعن اصطالح

  ماي اَل پاییص  ؛  رتاشَ هيشّ

  سینی ـلزی زبزگ هِْجَوَعَ

  ػماهم َهٌضيْل

  شیبا  ، گنشق َهْمثْل

  كُزباهغ ،َشغ  هََِْشغ

  خسضً َهٌَضٍ

ٌِْج   شنبُز هي

ٌْ   )شنبُز گاَی( آتصیه     شنبُز ُکِی ِجهي

ٌِْج َکليّکی   شزد     شنبُز هي

  داض ليَچَهٌََِْگ

  خُد هیسینی هاع گيلٌَّی

  طري  محلی َکَهيِظ

  باید ِهْا

  خستگی پااهم ربطرؾ شد َهَزًِگ پاُين ّا َرؾ

  

  



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

ٌََ   مامان ًَ

ِِلی   تؽک ًَ

  کثیؿ ، انپاک ًَُؼِی

  نُعی ضُهج نبص   کُچک ًيْل ُکک

  هم ًيْشِم

  ششت ًَيی

ِْ ِِ   شیاد    َ شُک  ،  رتسیدن  انگٍانی   ًَْ

  رندبان َصگْ ًَْاِر

کاز ت َاًضاسًَْؼ   انشی،  خراب

  گاش   شدن يَيًَِک سي

ُِ  ٌََ   کلمً ای  ربای   ارباش  تأسؿ  َ همدزدی یًَ
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 توضيحات يمعن اصطالح

  پیدا  ،  نمایان َْرَطِز َگِزص

  بلىد شُ  ، پا  شُ َِّسْش

َّرَّص َصييْت سساغ ،  دنبال َْرَِّص  بزٍ زًبال زایی ات:ِتَزّ 

کازی انجام دهد  ربای   یک نفریه است َ زیَِّر َتشَتَ ْس   هب کاز  می زَد  کسی  هک یک خراب

  ػصبانی  ،  انزارت َِْرَؼيْظ

  زا ظرفتهخیط  ،  آب  ظباض   چلُندن  ّار َچزًَّضى

 لحاف ّا رٍ پْي کي:ْسجاُاِر ّاًََض ضیىداش  ، پهه که ّاًَْضس

  نیست الکی   ًَِيَ ََِّر َيَل

َّرَػَکض تمام شد  ،  هب پایان زسید َِّرَػَکِض َِّضَ   رٍضِ توام شس:ُر

َُن ُػز   انمرتب ،  هب هم زیخضً َِّر 

َّرجيک   باال  پانیی  رپیدن،  لضُلی  طردن َّرجيک 

  َز زنن  ، رپحرفی وکه َهکْ ِزّي ّيِز

 ًوی آیس بِ ایي سٍزی:َّری هْْستی ًِويَيَ هب ایه شَدی  ،  معاًل  َِّْری هْْستی

َُن َگِزص   شَد باغ،  بدنب َّر 

  اتخته ، ردزفته  ، دسته تيشًَّضىرَّ

 

  



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

  جازی  َُن َعزّص

ِّلی   سسعی  ،  یکدمعً ُا

ََُوَْا َُ ُا ظرفضً َ اربی است َص َُن ه  ّن زر:َص

َُن تلْق َهشًََ قل قل طردن ، دُشیدن َُِن تَِْلِْق قابلوِ زر حال :لْتَلَوَ 

 جَشیسى ٍ قل قل کززى است

 

  



 روستاي مکي -اصطالحات اصيل کوهسرخ 

 توضيحات يمعن اصطالح

  یک کم، یک رذي َيک ُپَزٍ

  یک کم، یک رذي ِرَسٍَيک 

زر جَاب یک جولِ ذبزی کِ ًسبت بِ آى  اید ،  احتماالؼ يارّب

 شک ٍ تززیس باشس گفتِ هی شَز

  یکً  ،  تنٍا ييکََّ

 


