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 مقدمه .1

واقع و از شمال با استان  رانیا یدر جنوب غرب راحمدیو بو هیلویاستان کهگ

 یها فارس و بوشهر، از شرق با استان یها از جنوب با استان ،یاریوبخت چهارمحال

 1343ر سال استان د نیا .است هیاصفهان و فارس و از غرب با استان خوزستان همسا

 اسوجی تیکل، به مرکز یفرماندار نوانفارس و خوزستان منفک و به ع یها از استان

 یکشور ماتیتقس نیبراساس آخر .شد لیبه استان تبد 1355و در سال  دیمستقل گرد

 تیها، شهرستان لنده، به مرکز شهرستان نیاز ا یکی .استان، شش شهرستان دارد نیا

 و بهبهان قرار دارد یبهمئ ه،یلویکهگ یها ت شهرستانشهر لنده است که در مجاور

مختلف  یها و شاخه ها فهیشهرستان را طا نیعموم ساکنان ا .(21: 1392، زاده انیمالج)

 نیاسکان و اتراق ا یها دور بودن محل لیکه به دل دهند یم لیتشک یریگرمس یبیط لیا

افراد  نیا یتمام شیگو.دارند یاندک یو کالم ییآوا یها گاه تفاوت گریکدیاز  ها فهیطا

  .است یلر

فراوان  هرابط انهیباستان و م یاست و با زبان فارس یطوالن یقدمت یدارا یلر شیگو

 یلر شیکه گو دیآ یبرم نیچن یو واژگان لر یپهلو یها واژه قیو تطب سهیاز مقا .دارد

را دست کم  زبان نیا بودن یاست که باستان رانیغرب ا یها شیگو نیتر از کهن یکی

 نیاول لسونیراو یهنر .(15 : 1392 ،انیکرم) برد یعقب م یپارت و ساسان هبه دور

باستان سخن گفت  یو فارس یزبان لر نیاز رابطه ب قیاست که به طور دق یکس

که  نیلهجه بدون ا نیا: »دیگو یم یلر شیگو هدربار اردیال .(155: 1360 ،1لسونیراو)

 میقد یشده فارس فیتحر هگونه لهج کید شده باشند، درآن وار یو عرب یلغات ترک

باستان  رانیسان زبان مردم ا هم لهجه که واقعا نیا .اند است که الوار آن را حفظ کرده

  .(105: 1367 ،2اردیال) «است کیبه زبان شاهنامه نزد تر شیاست، ب

کرد:  میستق توان یبه سه گروه عمده م ،یداخل یها را با توجه به تفاوت یلر شیگو

سه  نیا انیاز م .یراحمدیو بو هیلویکهگ یلر ج( ،یاریبخت یلرستان، ب( لر یالف( لر
                                                             

1 Rawlinson 
2 Layard 
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و  یواژگان هریداشتن ذخ لیبه دل یراحمدیو بو هیلویکهگ هشاخ یلر شیگروه، گو

 اریبس یوندیپ ،یامروز یو فارس انهیم یارسمشترک با زبان ف ییو آوا یساخت نحو

 یها از شاخه یا هیلویکهگ هشاخ یرستان لنده، لرساکنان شه شیگو .دارد کینزد

و  شدن نیاز شهرنش شیمردم تا پ شتیجا که مع از آن .است یراحمدیوبو هیلویکهگ

در  نیو دام وابسته بود؛ دو عنصر دام و زم نیبه زم ت،یبه مظاهر شهر آوردن یرو

 یمرکز ههستجا که رکن و  خاص دارد تا آن اریبس یگاهیمردم جا نیفولکلور ا اتیادب

از  یکی ایو  نیاز عناصر دام و زم یکی ایآنان  یها هیها و کنا از پنجاه درصد مثل شیب

مقاله تا آنجا که در توان نگارندگان بود  نیجهت در ا نیبه هم .ملحقات آنان است

و  اهانیها، گ ها، زمان )ابزار، مکان نیو زم ییوستار یمرتبط با زندگ یها واژه

 .میکرد یردآور( را گها یخوردن
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 هایی از گویش لنده اژهو. 2

 
 هلیوس غالت به دنیکوب /o(ă)xun/ )آ(خوناُ

 .انیچهارپا

آرد کردن گندم و جو، خرد کردن /ɑrdɑn/ اردن

حرف  هودهیاز ب هیو حبوبات، کنا ییدارو اهانیگ

 .زدن

 اهانیخردشده از جمله گ زیهر چ /ɑrdɑ/ ارده

 .و غالت، آرد شده ییاروخشک د

در دل کوه که  یسنگ یغار/eškɑft/ اشکفت

 رهگذران است و شبانان و یپناهگاه باران معموال

 .نندیگز یم یآن سکن در ریمناطق عشا یدر بعض

 .آفتاب د،یخورش /ɑftow/ افتو

 .بانیسا  /ɑftow-ger/افتوگر

 ،یگرفتگ آفتاب /ɑftow-geresɑn/ افتوگرسن

 .کسوف

 .انگور /ɑngir/ ریانگ

 .آب /ow/ او

آب  انیجر لیکه به دل ییجا /ow-bordɑ/ اوبرده

 فیباشد، فرد ضع دهید بیار آن آس یبخش لیس ای

 .توان و کم

که  یزیهر چ ای واریسد، د /ow-bɑnd/ اوبند

 .مانع عبورآب شود

 .و برّنده زیشده، ت یاریآب /ow-dădɑ/ اوداده

 . آبکانال فاضالب، گذرگاه  /ow-row/ اورو

 .اورو /ow-r(ow)vɑk / اوروک

 یگریکه از آن در ظرف د یظرف /ow-riz/ زیاور

 .فاضالب هلول زند،یآب بر

 .شنیآو /owrišom/ شمیاور

 نیکه آب از زم ییچشمه، جا/ow-ză/  اوزا

 .جوشد یم

متشکل از سر و  یچوب یابزار /owsɑ/ اوسه 

 یسه دندانه است و از آن برا یدسته که دارا

   .دشو یکاه از غالت استفاده م جداکردن

 یها یاز جنس گون یابزار /ow-kɑši/ یاوکش

بارکش  انیچهارپا یکه رو یو گاه بند یکیپالست

مشک  ایحمل بشکه  یو اغلب از آن برا اندازند یم

 .شود یچشمه به خانه استفاده م ایآب از رود 

 یها نیزم یاریمسئول آب راب،یم /ow-măl/ اومال

 .یکشاورز

 .آرد ختنیغربال مخصوص ب /ă(o:)rbiz/ زیآرب

 .کوچک، دستاس ابیآس /ăsɑk/ آسک

رعد و  /ăsɑmun qerombɑ/ غرمبه آسمون

 .برق

کردن گندم و محل آرد اب،یآس /ăseyow/ ویآس

 .جو و پوست گرفتن برنج

 .دیباران شد  /ăfɑt/آفت

مالک  یکه برا یبرزگر، کارگر  /băzeyăr/اریباز

 .کند یم یکشاورز نیزم

 یکشاورز ،یبرزگر /băzeyă(o)ri/ یاریباز

 .مالک نیزم یرو

گندم، جو  یها از دسته یا مجموعه / băfɑ/ بافه

هم  یرو نیاز زم ییبرنج دروشده که در جا ای

 .اند قرار داده شده

 یکنار رودخانه؛ قسمت باال /băl-e-ru/ رو بال

  رودخانه

ستون خانه و چادر هر که  /bălă-ger/ باالگر

 .دارد یرا نگه مسقف 

  سبز اریخ /băleng/ بالنگ

 .بابونه /bă(o:)vinɑ/ نهیباو



 لنده شیگو یلر یها از واژه ینشیگز [یرانیا یها شیها و گو زبان هایی از  هواژ]

 

147 
  .مطلق پرنده /băhendɑ/ باهنده

مختلف  یها با گونه یدرخت .بادام /băyom/ میبا

 یو نقاط کوهستان یآهک یها نیکه اغلب در زم

و تلخ  نیریش شیها و بسته به نوع آن، دانه دیرو یم

 .است

 ،یبادام کوه /băyo(e)m-e-kehi/ یکه میبا

گرم  اریو بس رود یاز بادام که در کوهسار م یقسم

 .و ترش است

که با  یبادام تلخ /băyom-surɑ/ سوره میبا

برود سپس آن  شیاند تا تلخ آب جوشانده نیچند

 .گردانند یداغ به همراه نمک م هرا در تاب

 یبادام که تلخ ینوع  /băyom-šerin/نیشر میبا

  ت. سآن گرفته شده ا

 .بوته /betɑ/ بته

 .شود یم میکه در آن کشت د ینیزم /bɑj/ بج

 .قلعه /borč/ برچ

  .دیشعاع خورش /berč-e-ruz/ روز برچ

  گ.سن /bɑrd/ برد

 یها دستاس نیریبخش ز /bɑrd-e-zer/ زر برد

صاف، پهن و بزرگ است که  یسنگ که تخته یسنگ

و با سنگ  زندیر یآن م یحبوبات را بر رو

 .کنند یآنها را خرد م ن،ییرو شکل یا نهاستوا

 یا سنگ بزرگ و استوانه /bɑrd-e-sɑr/ سر برد

که با تاب دادن  یسنگ یها در دستاس نییشکل رو

 .کنند یحبوبات را خرد م نیریسنگ ز یآن رو

 کیمتشکل از  یدستاس سنگ /bɑrd-ɑr/ بردر

 یا استوانه سنگی و( زر برد  ←سنگ صاف ) تخته

 خرد را حبوبات آن با که( رس برد ←شکل )

 .کنند می

 .سنگالخ /bɑrdɑlɑdun/ بردلدون

که  یو صاف یقلیسنگ ص /bɑrd-e-liz/ زیل برد

 .لغزنده است

 ریگ از کوه که آفتاب یقسمت /bɑr-ɑftow / برفتو

 .است

 .برفاب؛ آب برف /bɑrf-ow/ برفو

که  یریبا خم  شده نان پخته ینوع  /bɑrku/برکو

آن  ریتر و خم معمول بزرگآرد آن از حالت 

تابه  یرا رو ریمالقه خم هلیاست و به وس تر یآبک

 .آورند یدر م رهیپهن و آن را به شکل دا

 .آب هبرک /bɑrm/ برم

ساختمان که مانند  هآمد شیبخش پ /borm/ برم

 .دارد هیکمر که سا ایاز کوه  یاست، قسمت بانیسا

 .بومادران، برنجاسف /berenjăs/ برنجاس

که در آن امکان  ینیزم /berenj-kăli/ یکال برنج

 .استیکاشت برنج مه طیو شرا

  .یکوه هتر /besor/ بسر

 .قورباغه /bɑq/ بق

که در  یز آب یاهیگ .یآب یشاه /bɑkɑlu/ بکلو

 .دیرو یآب م یها یها و جو چشمه یها کناره

گرد که از نان  ینان محل ینوع / bɑl-bɑl/ بلبل

است و اغلب  تر میختر و ض کوچک اریبس یریت

 .شود یصبحانه پخته م یبرا

 .بلغور گندم و جو /bolqur/ بلغور

 دنیجوش یصدا /beloq(ɑ)-beloq/ بلق بلق

 .آب

  ←بافه ) نیاز چند یا مجموعه /bɑlvăr/ بلوار

 .اند هم قرار گرفته روی بر که( بافه

  .ها بلوط هریاز ت یدرخت / bɑli / یبل

درخت بلوط که با  هویم /bɑli-pesu/ پسو یبل

 .آتش کباب و پخته شده است

  .یبل  ← /bɑlit/ طیبل

 .یکوه هپست /bɑn/ بن

  .اذان /bong-e-nemăz/ نماز بنگ
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و  یریگرمس یاهیخرزهره، گ /bɑngɑru/ بنگرو

 ،یفصل یها آب ریزودرشد و بادام که اغلب در مس

  .دیرو یها م در دره ایها  رودخانه هکنار

  .جشکگن  /bengešt/بنگشت

 .نارس( بن ←بن ) /bɑnušɑ/ بنوشه

  /bɑnɑ/ بنه

 .درخت زبان گنجشک /bɑneyow/ ویبن

  .بام /bun/ بون

و دراز  یا استوانه یسنگ /bun-gelun/ گلون بون

که با غلطاندن آن بر  یتوپر یآهن همحفظ ای

خاک آن را فشرده و از چکه  ،یگل یها بام پشت

  .دکنن یم یریکردن سقف در زمستان جلوگ

  .شده، غربال شده ختهیب /biznidɑ/ دهیزنیب

که  انیچتر هریاست از ت یاهیگ  /bilɑhɑr/لهریب

 دیرو یم ریسردس یدر آغاز بهار در مناطق کوهستان

مزه است و به دو صورت خام و پخته  تلخ یو کم

دوغ  ایرا با ماست   نآ. پخته شود یمصرف م

ها  اش به مصرف دام و خشک شده خورند یم

 .رسد یم

ها  آن هکه دهان یکوتاه یها چوب /păbɑnɑ/ پابنه

 ←مانند چوب فالخن دوشاخه است و داربنه )

 .ردیگ می قرار ها آن هدهان در( داربنه

که با آب  ییزراع نیزم  /păre(i)yow/ویپار

 .شود یاریرودخانه آب ایچشمه 

که صاف و رنده  شیاز خ یقسمت /păsɑl/ پاسل

  گردد می سوار آن بر( سهل ←و سهل ) شود یم

در  ییقلعه؛ روستا وارید نییپا /păqɑlɑ/ پاقله

 .جوار دژکوه

کوتاه  یها از چوب کیهر  /pă-kelɑ/ پاکله

در  یا سازه ایکپر  هیکه به عنوان پا یا دوشاخه

  .کنند یفرو م نیزم

 هزدن باغچه و مزرع شخم  /pă-kɑni/یپاکن

 .و فشار پا بر آن لیکوچک با استفاده از ب

کردن  کن شهیر ایکردن درختان  هرس /pɑt/ پت

 .هرز مزرعه یها علف

پژمردن؛ فشرده شدن؛  /pečure:sɑn/ پچورسن

 .یزیبه هم آمدن چ

خرچنگ کوچک که در  ینوع /pe:devăl/ پدوال

 یکوچک زندگ یرودها یها کناره ایراکد  یها آب

  .کند یم

 .گرد شب یها پروانه  /per-peruk/پرپروک

ها دور  که شب ییها پروانه /pertɑk/ پرتک

 .کنند یها پرواز م چراغ

و بهتر  یچاشن یآرد جو که برا /pɑrsom/ پرسم

 ریخم یها چانه یبر رو ،یرینان ت ریپهن شدن خم

  .زدیر یم

 یکه غذا یا شدهریآرد خم /perkunɑ/ پرکونه

 .ها است جوجه

که پس از زمان مناسب  ینیزم /pɑskăl/ پسکال

 .زده شودکشت، شخم  یبرا

  .پرتگاه؛ پلکان /pɑ(e)lɑkun/ پلکون

که از چوب  یبلند ایکوتاه  ینوار  /peliš/شیپل

  .شود یجدا م

  .درختان هچنگ؛ شاخ /peng/ پنگ

غالت که  ایبرنج  هخرد شد هساق /puqɑ/ پوغه

ها در ساختن سقف کپر، کومه و شاش  اغلب از آن

 .شود می استفاده( شاش  ←)

  .اتاق ییش جلوبخ /pištu/ شتویپ

از زمان مناسب  شیکه پ ینیزم /piškăl/ شکالیپ

 .کشت، شخم زده شود یبرا

و فرسوده؛ علف  دهیچوب پوس  /pifɑ/فهیپ

 .دهیخشک
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زدن  مانهیگرفتن، پ اندازه /peynidɑn/ دنینیپ

 .یزیچ

عبور دادن  ایعبور کردن   /tă-kerdɑn/کردن تا

 .کمرکش کوه ایاز آب، تنگه  یکس

  .عنکبوت /tăr-tɑnɑk/ تارتنک

 .گچ ناپخته و خام  /tălɑ/تاله

نرم  یریکه خم میضخ ینان /tɑb(v)dun/ تبدون

تابه و تماس  یرو ختنیدارد و پس از ر یو آبک

 .شود یبا آتش پخته م

 یوحش یآلبالو هیشب یدرخت /tɑpɑrqu/ تپرغو

به قرمز است  لیمتما یا که پوسته و ساقه آن قهوه

  .رسد یم زیو متر نو ارتفاعش گاه به د

  .و علف یمرکب از ن یبانیسا /tɑpɑrɑ/ تپره

مانند  یکه آب از مکان بلند ییجا /tep-ow/ تپو

 نییپا یها در سنگ ییها و حفره کند یکوه چکه م

 .شود یکه آب در آنجا جمع م کند یم جادیکوه ا

  .آب تلخ هچشم /tɑhl-ow/ تحلو

لخ که ت یکوتاه با تخم یا بوته /tɑhlɑ/ تحله

 .ساقه قرار دارد یدر انتها اش وهیم

که توسط  انینجاست چهارپا /tornă/ ترنا

  .درآمده است رهیبه شکل دا گردانک نیسرگ

که از پوست  یو بلند کینوار بار /tɑsmɑ/ تسمه

ها را  بز و گوسفند که با آن مشک هشد یدباغ

 .زنند یوصله م

 با ...شکستن بادام و بن و /tɑsnidɑn/ دنیتسن

  .آوردن و خوردن رونیدندان و مغز آن را ب

 .رعد و برق  /tɑš-bɑrq/برق تش

 جادیبرپا کردن آتش و ا  /tɑš-towvɑ/تووه تش

پخت نان؛ ابزار و مقدمات  یمستقل برا یگاهیجا

 .پخت نان

تابستان که هوا  نیچهل روز آغاز  /teqeli /یتغل

 .گرم است اریبس

 هریو از ت ها یاز جنس بادام یدرخت /tog/ تگ

آن سرخ و  یها وهیکه م السیگ ینوع ان؛یسرخ گل

  .ترش است

آب که  هبست خی یها تگرگ؛ قطره /tegerd/ تگرد

 .بارد یم نیاز آسمان به زم

هم انباشته که در صحرا  یغالت رو /tɑl/ تل

  .یسر و رو ل؛یحمل وسا یبرا یباشند؛ چهارچوب

 .کوچک هتپ /tol/ تل

  .خاص یمکان ای نیه زممرز، محدود / tɑlă/ تال

ها و  زباله ختنیر گاهی؛ جاهمزبل /telɑk/ تلک

روستا واقع  هدر کنار که معموال واناتیفضوالت ح

 .است

بام به  فشرده کردن گل پشت / telnidɑn/ دنیتلن

از  یریجلوگ برای( گلون بون ←گلون ) بون هلیوس

 هکوفت یاعضا دنیکردن سقف در زمستان؛ مال چکه

  .بدن

خردکردن، شکستن؛  / tɑlu-kerdɑn/ کردن تلو

  .ها ها وبره مصرف بزغاله یخردکردن بلوط برا

چوب که  ایاز آهن  یچهارچوب /tɑlvărɑ/ تلواره

 .دهند یآن قرار م یخانه را رو لیوسا

 ایاز پارچه  کینازک و بار ینوار /telišɑ/ شهیتل

 .کیچوب؛ راه بار

در بذر  دنیپشت، پاش محصول کم /tenok/ تنک

 .ادیز هبا فاصل یکشاورز نیزم

  دو کوه انیم یگشادگ /tɑng/ تنگ

فراوان،  یارزن با خارها ینوع /tenges/ تنگس

تر از بادام که صمغ  کوچک یا وهیکوتاه و م یا بوته

درختان در فصل بهار  هندارد و زودتر از هم

 .دهد یشکوفه م

  .زرانیدرخت خ یصمغ /tɑvošir/ریتووش

  .اتاق ساخته شده از سنگ /tu-bɑrdi/ یتوبرد

  گلون بون ← /tu-terrn/ توترن
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شکل در کمرکش کوه  یمخروط یمکان /tuf/ توف

 .باران است؛ آبشار هشد یآب جار هکه آبراه

  .تابستان /towvesun/ تووسون

 .هویت /tehi/ یته

  .درخت توت /ti/ یت 

درخت توت؛ ساق دست و پا؛ از  هویم /tit/ تیت

  .کم اریمقدار بس ؛یریگ هانداز یواحدها

ها و  که در دره یتمشک وحش /ti-derrɑ/ دره یت

  .دیرو یها م باغ یها کناره

 یها که با آن چانه یو دراز کیچوب بار /tir/ ریت

  .کنند یرا پهن م ریخم

  .پر همانیظرف و پ /tir-kɑš/ رکشیت

در رودخانه که  دار بیش یریمس /tiz-ow/ زویت

 .ابدی یم انیجر یشتریبآب در آن با سرعت 

 .باران زیر اریقطرات کوچک و بس /tif/ فیت

 .نم و آرام باران نم /tif-tif/ فیت فیت

 .دیباران شد /tifun/ فونیت

که با  یریگ اندازه یاز واحدها /teylɑp/ لپیت

 .کنند یم یریگ کف دستان اندازه

 نیبذر در زم دنیپاش  /tim-dădɑn/دادن میت

  .یکشاورز

که در آن غالت  ییجا /jă-jexun/ جاجخون

 .کنند می( آخون ←شده را جمع و آخون ) دهیبر

  .کارند یکه در آن جو م ینیزم /jă-jo/ جاجو

 .ریجاش /jo: šir / ریجوش

جو و  هکه ساق ینیزم  /jă-keluri/ یجاکلور

 .مانده است یدر آن باق شهیگندم همراه با ر

وار صاف و هم ینیگاه؛ زم خرمن /jexun/ جخون

از سنگ که غالت دروشده را آنجا جمع  یو عار

دانه از خوشه جدا  واناتیح هلیتا به وس کنند یم

 یغالت که در محل یها خوشه هشوند؛ مجموع

 .شوند یخاص گردآور

جا  که در آن ینیزم /jexun-zăr/ زار جخون

 .دارد وجود( جخون ←جخون ) نیچند

گاو  ایکه بر گردن االغ، استر  یچوب وغی /jɑr/ جر

 .( را بکشندشخی ←) شیتا با آن خ گذارند یم

سبز و نورس درخت  یها شاخه /jɑrg/ جرگ

ها  عنوان پوشش کف آغل بزغاله ها به بادام که از آن

از آنها جارو درست  زیو ن شود یها استفاده م و بره

 .کنند یم

بلوط است که  هویم یدرون یغشا /jɑft/ جفت

 یدرون هیال هردشدقرار دارد؛ خ یرونیقشر ب ریز

پوست بز  یدباغ یدرخت بلوط که از آن برا هویم

 کنند یو گوسفند و درست کردن مشک استفاده م

  .شود ریتا سخت و نفوذناپذ

کلفت با  یساخته شده از چوب یوغی /joft/ جفت

 انیچهار سوراخ که هنگام کشت بر گردن چهارپا

( را به آن وصل شخی ←) شیو خ گذارند یم

 .کنند یم

  .متر 4-6با ارتفاع  ثمر یب یدرخت /jɑq/ جق

که که با آن برگ   یکیچوب بلند و بار /jeld/ جلد

درختان خصوصا درخت بلوط و گردو را  هویو م

 .روپوش تکانند؛ یم

 .اوسه ← /jenger/ جنگر

که  یبزرگ و گشاد یجوال، گون /jevɑl/ جوال

استعمال فراوان دارد و اغلب از آن  یدر کشاورز

  .شود یحمل و انبار کردن کاه استفاده م یبرا

 .یغیت جوجه /julɑ/ جوله

 ییها آن غلطک ریکه ز یچوب/jeven/  جون

و بر خرمن  بندند یو بر گردن گاو م کنند ینصب م

ها از خوشه جدا  تا دانه گردانند یغالت و برنج م

 .شود
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تا  وششم یروز س انیم هفاصل /čăr-čăr/ چارچار

 هستان؛ چهار روز آخر چلوچهارم فصل زم چهل

  .کوچک هبزرگ و چهار روز اول چل

  .زیهر چ چهارم کی /čărɑk/ چارک

  .ربع ز،یهر چ چهارم کی /čăr-yɑk/ کیچار

سهم از چهار سهم را  کی /čăr-yɑki/ یکیچار

 داران، نیاست که زم نیچن یداشتن؛ در امور زراع

هرگونه  افتیخود را بدون در نیساالنه زم

و  کنند یبها به برزگر واگذار م بابت اجاره یا نهیهز

  .رندیگ یچهارم محصول را م در فصل برداشت 

که عمق آن  یگودال اه؛یو س دیسف یمو /čăl/ چال

جانوران و پرندگان؛  هانیمتر تجاوز نکند؛ آش کیاز 

از بدن که  یقسمت رود؛ یبه کار م دیسف یگاه به معن

  .باشد یمو یب

 .کنند یدر آن آتش روشن مکه  ییجا /čălɑ/ چاله

 .چاله ← /čălɑ-dun/ دون چاله

 .زار شهیب /čɑpow/ چپو

 .دیاشعه خورش /čert/ چرت

 .دشت هموار و صاف /čɑl/ چل

مانند  یخانگ لیکه وسا یچوب یداربست /čol/ چل

آن  یرا رو رهیبالش و غ ،یرختخواب، قال

فراوان  یها زهیکه در آن سنگر ینیزم گذارند؛ یم

 .زار رد؛ گچوجود دا

که هنوز در پوست باشد،  یبرنج /čɑltik/ کیچلت

 .شلتوک

محدود که گچ و  یمکان /čolčelɑk/ چلچلک

  .سنگ فراوان در آن باشد

فراز و  ؛یو بلند یپست /čɑl-dengi/ یدنگ چل

  .بینش

 .خشک و کوتاه ک،یچوب بار /čelu/ چلو

 ستیکوچک، ب هچل /čelɑ-kečelu/ کچلو چله

 .اه بهمنم یانیروز پا

بزرگ، چهل روز  هچل /čelɑ-gɑpu/ گپو چله

 .ن(تا دهم بهم یاول زمستان )اول د

 یبرا ییعبارت کنا /ču-kuzun/ کوزون چو

بودن اوضاع  نامناسب انیب زیزمستان و ن دنیفرارس

  .یسال و خشک یاقتصاد

  .داربست /ču-bɑs/ چوبس

است  یچوب کوتاه و محکم /ču-bɑnɑ/ چوبنه

قاطر،  ای االغ بر( بنه ←ار دادن بنه )که پس از قر

 .تا تعادل بنه حفظ شود کنند یآن را در بنه فرو م

سنگ  فیکه از دو رد یسنگ یوارید  /čir/ریچ

 .ساخته شده است

  .یوحش یگالب /hermu/ حرمو

ها  تشت در دره هیشب یسنگ گود /hɑrru/ حرو

  .شود یکه آب باران در آن جمع م زهایآبر ای

 هکه با برنج، آرد، سبز یا آش ساده /herɑ/ حره

در  و معموال شود یم هیته مویاز آبل یا هیکارده و ما

 .شود یها به عنوان صبحانه خورده م زمستان

مزه  آن تلخ همترشح هکه ماد یا بوته /hɑlpɑ/ حلپه

هاـ پخته  زخم امیـ الت ییمصارف دارو یاست و برا

 .شود یم

پهن و  یها با برگ یا بوته /xăr-xăru/  خارخارو

 .دیرو یم ریبهار در مناطق گرمس لیخاردار که اوا

و  رندیگ یجوان و نورس آن را پوست م هساق

  .خورند یخام م خام

زرد  یبا خارها یا بوته  /xăr-e-zɑrd/ خارزرد

و خوراک  دیرو یکه در صحرا و کوهستان م

 .است انیمطلوب چهارپا

 ییت انتهاکه در قسم یاالغ /xɑr-e-bon/ بن خر

و به عنوان محور و مرکز در  ردیگ یخرمن قرار م

 .چرخد یخود م یجا
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که بنه را  یاالغ /xɑr-e-bɑnɑ-kɑš/ کش بنه خر

 دهیکش یگاریکه به ب یاز افراد هیکنا کند؛ یحمل م

 .شوند یم

 یکه بو لیمانند چو یاهیگ /xɑrkul/ خرکول

 د،یرو یم ریگ در نقاط سرد و برف دهد، یم لیچو

 هیاز آن تغذ واناتیقرمز است و ح اش هشیر

  .کنند یم

 .نیخورج /xorj/ خرج

 .خرزهره /xɑrzɑhlɑ/ خرزهله

  .ابوجهل ههندوان /xeyăr-gorg/ ارگرگیخ

  .خربزه /xeyăr-gɑrm/ ارگرمیخ

پنج  ایچهار  هکه در آن به انداز ینیزم /xiš/ شیخ

 یابزار شود؛ یم دهپاشی جو و گندم( بار ←بار )

که کشاورز با  یآهن یا غهیده از چوب و تساخته ش

را  نیقاطر زم ایاستفاده از آن با کمک دو گاو، االغ 

 .زند یشخم م

که  زییاواخر پا /xiš-kenun/ کنون شیخ

را شخم  نیکشت گندم و جو، زم یکشاورزان برا

 .زنند یم

  .و قد؛ درخت بلوط کلیه /dăr/ دار

 داریسپ /dăr-esbid/ دیداراسب

دو چوب بلند و محکم که در  /dăr-bɑnɑ/ داربنه

 .رندیگ یعرض بنه قرار م

  .زار بلوط /dăr-dun/ داردون

که با آن علف  یداس کوچک /dăsul/ داسول

 .کنند یو درختان را هرس م برّند یم

که در مزرعه  یمترسک، آدمک /dăhul/ داهول

 یبیتا پرندگان به محصول آس کنند ینصب م

 .نرسانند

عبور و  یبرا یکیراه بار  /debɑrɑki/یدبرک

 .یفرع همرور؛ کوچ

 .پرستو /de-dim/ میدد

 .گرداب /der-derɑnow/ دردرنو

مرکبات و از  هریاز ت یاهیگ /dɑrɑmɑ/ درمه

است و  یابانیکه خودرو و ب ها یآفتاب هدست

آن  هآب و عصار رسد، یمتر م میارتفاعش تا ن

 .کنند یم هیدارد و از آن جارو ته ییمصرف دارو

عمق که  گود و کم نیزم /dɑrɑ-dul/ دول دره

 .است یهموار و سنگالخ یها نیزم انیم

  .گندم و جو خرد شده /de-kɑlɑ/ دکله

ها  هرز که در مزارع و کوه یعلف  /delărɑ/دالره

 .دیرو یم

حمل  یدو شاخه که برا یچوب /de-low/ دلو

   .شود یخار از آن استفاده م

 .یبیسراش ،یریسراز /dɑlɑ-ziri/ یریز دله

محصول کال و نارس؛  ای وهیم /dɑng/ دنگ

 .شکلک

  .محصول کال و نارس ای وهیم /dɑngɑlu/ دنگلو

مرکب از گندم، نخود،  ییغذا /dongu/ دنگو

 .و عدس ایلوب

 یدار برا و عاج یفلز یسوهان، آلت  /dubor/ دوبر

 .ها یمسطح کردن برآمدگ

ج و جو را که گندم، برن ابیآس هدهان /dulɑ/ دوله

دار که به  و لبه یا رهیظرف دا زند؛یر یدر آن م

 .دهند یکودک قرار م هدر گهوار ییعنوان دستشو

در اصطالح به بهبهان  ر؛یز ن،ییپا /dumen/ دومن

  .ندیو مناطق اطراف آن گو

 .روزیدود؛ د /di/ ید

 .دیگرفته و سف برنج پوست /diri/ یرید

 .زیهر چ دهم کی /dɑ-yɑk/ کید

که با آن اجسام  یفلز یاهرم، آلت /deylɑm/ لمید

 .کنند یجا م را جابه نیسنگ

 .عقرب /dimɑ-sɑr-e-kel/ کل سر مهید

 .اسپند /dinešt/ نشتید
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 .انهیراز /răzunɑ/ رازونه

 .یبلند ر؛یمس /răsă/ راسا

راه که عبور کردن  یقسمت سنگالخ /răkɑ/ راکه

 انیاچهارپ یخصوصاً برا ریمس هیاز آن نسبت به بق

 .دشوار است

 دنیهجوم آوردن؛ پاش ختن؛یر /rehtɑn/ رحتن

 .یکشاورز نیبذر در زم

رأس کوه؛ تخم  زیو ت کیخط بار /reš/ رش

 .شپش

 رفتن هیکه حرفش را بدون حاش یکس /rok/ رک

که از آن وسط  یکند؛ چوب کلفت و بلند انیب

 .شود یعنوان ستون سقف استفاده م کپر به ایاتاق 

با  یا درختچه لک،یرم /rɑmɑlek/ رملک

 یاز کُنار کم اش وهیکُنار که م هیشب یها برگ

 هدینارس آن سبز و رس .تر است تر و ترش کوچک

دارد و معموالً  یآن قرمز رنگ است، هسته بزرگ

مناطق گرم  یها کوه هها و دامن در صحراها، تپه

 .دیرو یم

ازآب، گِل، سنگ و گچ که  یمخلوط /rend/ رند

 یاز مکان مرتفع زشیفصل زمستان با ر معموالً در

 .شود یباعث سد معبر م

 رودخانه؛ فرزند /ru/ رو

 روز د؛یآفتاب؛ خورش /ruz/ روز

که در دو طرف  پهن مهیدو چوب ن / runɑ/ رونه

 .رندیگ یقرار م شیخ هدست

تازه و کلوس  یکاسن یدوغ حاو /ričăl/ چالیر

آن برف  ای خیو با  پزند می را آن که( کلوس ←)

  .نوشند یرا م

از  دهیاز کوه که پوش یشن، قسمت /riz/ زیر

 اتیجزئ یباشد؛ کوچک؛ فهرست حاو زهیر سنگ

 .عروس هیزیجه

که با استفاده از آن  زیب غربال گندم /rizɑ/ زهیر 

 .کند یگندم را جدا م یها یناخالص

درخت بادام که در  هریصمغ و ش /zedi/ یزد

 .شود یصنعت پالسکو از آن استفاده م

 .غروب /zɑrdɑ-vɑ-ko /وکو زرده

 .سنگ بزرگ /zerin/ نیزر

 .زلزله /zɑmin-zemešt/ زمشت نیزم

شده از  لیمحکم تشک هیستون؛ پا /setin/ نیست

 ایسقف  هکه نگهدارند رهیگچ و غ ای مانیسنگ، س

 .باشد گرید یزیچ

 .وقت شام؛ اول شب /sɑr-e-šom/ شم سر

؛ اول شب؛ وقت شام /sɑr-e-šemin/ نیشم سر

کار  به یاصطالح را معموال در جواب کسان نیا

از شب گذشته و  یپاس اند یکه مدع برند یم

 .است روقتید

  .یهاون چوب  /serku/سرکو

آن  یها غربال که سوراخ ینوع /sɑrɑnd/ سرند

  .زندیب یگشاد است و اغلب با آن خاک م

که در سقف  یدودکش، سوراخ /sɑruzɑ/ سروزه

دود  تهدای جهت( چاله ←ر چاله )اتاق مشرف ب

 .کردند یم هیو ورود نور تعب

محدود و تنگ؛ سوراخ  هگوش /sekeli/ یسکل

 یانبارها ایکه در مدخل اتاق، ساختمان  یتنگ

 .باشد؛ موتورسوار یپنهان

ماه به  امیهرگاه ا /se-kɑm-yɑk/ کی سکم

ماه  ندیگو یروزه باشد م نه و ستیروز، ب یس یجا

چراکه ماه را به سه قسمت ده  است «کی سکم»

 .کنند یم میروزه تقس

 شغال /sɑ-gorg/ سگرگ

که  زیت یو پهن با نوک یآهن یابزار /sɑl/ سل

 .شکافد یرا م نیو زم شود یسوار م شیخ یرو
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 یها سبد پهن و بزرگ که از ترکه /sɑlut/ سلوت

 وهیو در آن م کنند ینازک بادام درست م

 .کنند یرا در آن حفظ م انیماک زیگاه ن گذارند، یم

 .سلوت ← /sɑlɑ/ سله

 .سمور /semir/ ریسم

 .فردا /sevă/ سوا

و  زیر یها با برگ یاهیگ /sur-surɑ/ سورسوره

در غذاها  یعنوان چاشن مزه که از آن به ترش

 .شود یاستفاده م

 .کمان نیرنگ /sowz-o-so(h)r/و س)ـهـ(ر سوز

 یوکه ر یزیت پهن ونوک یآهن هغیت /sɑhl/ سهل

را شخم  نیو با آن زم ردیگ یقرار م شیسر خ

 .زنند یم

و  یقمر یها ماه ام یروز س /si-por/ پر یس

 .یشمس

 .زالزالک /sisɑ/ سهیس

 .زیهر چ سوم کیثلث،  /se-yɑk/ کیس

 .سنگ بزرگ، صخره /sil/ لیس

 .سنگ بزرگ /silăpɑr/  الپریس

 هنارس و تازه به ثمر نشست هخوش /silɑ/ لهیس

 .خورند یو م کنند یآن را با آتش کباب مگندم که 

ساخته  یکه از چوب و ن یاتاقک  /šăš/شاش 

و چون تنها راه ورود نور در اتاقک است،  شود یم

 .است کیتار اریداخلش بس

وزن که برابر است با  یاز واحدها /šɑk/ شک

 .لوگرمیمعادل دو ک ؛یزیک کیظرف  ششم کی

عه که مزر نیاز زم یقسمت /šɑkɑrtɑ/ شکرته

 .کند یخود کشت م یشخص جداگانه برا

 .تبدون ← /šol-šeli/ یشل شل

 یفرد دارا ده؛یچ تازه کیبار هترک /šelăl/ شالل

 .تناسب اندام

انسان به کار رود  هآلود؛ اگر دربار گل /šelu/ شلو

 .و پر سروصدا است زیانگ فرد فتنه یمعن به

که معموال  یبزرگ یکیپالست یگون /šelif/ فیشل

 .شود یکاه استفاده م یحمل و نگهدار یز آن براا

که  ینیزم تکّه /šɑm(b)elă/ (ـبـ)ـالشمـ

معادل  یزیباشد، چ یکار ای یمخصوص کس

 .وقف

از شن و گل که  یمخلوط /šen-gel/ گل شن

کار  ها به و ساختمان اطیپر کردن کف ح یبرا

 .رود یم

 .شب، مقابل روز /šow/ شو

 .فیشل ← /šɑvɑk/ شواک

 .محصوالت هنگهبان شبان /šow-pă/ اشوپ

که در شب  یتاب، جسم شب /šow-tow/ شوتو

 .بدرخشد کیتار

 .تاب کرم شب /šow-čeră/ شوچرا

 .شبدر /šowdɑr/ شودر

 یاز آش آبک ینوع /šurɑv(o)ăyi/ یی)و(اشورو

 .پخته شده یکه با برنج و انواع سبز

 اهانیاست از گ یجنس /šir-xešt/ رخشتیش

است که از  یا ماده زین .گل سرخ هادچوبدار خانو

 گرید اهیچند گ هبا  عصار اهیگ نیا هعصار بیترک

چون  شود یو به اطفال خورانده م دیآ یبه دست م

 .دارد مورد توجه است ینیریطعم مطبوع و ش

 .یآبکش از جنس رو /širɑ-kaš/ کش رهیش

از دو دست که به  کیکف هر  /šik/ کیش

در آن  یزید و چدرآمده باش یا صورت کمچه

 .یریگ اندازه یاز واحدها زند؛یر

راه  وغش؛ غل یشخص ساده و ب /săf/ صاف

  .نداشته باشد گیکه سنگ و ر ینیهموار؛ زم
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 یاست برا یصفت ؛یقلیصاف و ص  /seliq/قیصل

آن سر خوردن را  یمرطوب که حرکت رو یمکان

 .دارد یدر پ

 یهیکنگر جوان و نورسته؛ تشب  /sowl/صول 

اندام خصوصاً  خوش یبارویافراد ز یبرااست 

 .دختران جوان

 یها وهیکه م یکس /seyfi-kăl/ کال یفیص

 .کند یکشت م یتابستان

 جات؛ یفیکاشتن ص /seyfi-kăli/ یکال یفیص

 .یتابستان یها وهیمختص کشت م نیزم

 .آسا لیو س دیباران شد /zelemăt/ ظلمات

ه ک ییروستا زیاتاق تر و تم /emărɑt/ عمارت

 .ترو بهتر است ها بزرگ اتاق هینسبت به بق

 یکه به انتها یچوب ای یآهن یقالب /qɑčɑ/ غچه

و با استفاده از آن دو سر  شود یطناب وصل م

 یبرا کنند؛ یمحکم م انیشکم چارپا ریطناب را ز

 .رود یبه کار م زیو بار ن زمیبستن ه

 .مه ن،یبه زم کیابر نزد /qɑr/ غر

عد و برق آسمان؛ داد و ر /qornidɑn/ دنیغرن

 .کردن دادیب

 .صبح زود /qerus-xunun/ خونون غروس

 .هزارپا /qɑžăl/ غژال

 ختنیغربال مخصوص ب /qɑlɑ-biz/ زیب غله

 .غالت

 .یکشاورز نینگهبان زم /qɑlɑ-pă/ پا غله

 یکه برا ینیزم /qɑlɑ-kă(o:)li/ ی)و(لکا غله

 .کشت گندم و جو مناسب است

درخت نخل  یها از شاخه که ییجارو /fiš/ شیف

 .شود یم هیته

مانند  ها وهیاز م کیاز هر  یبرش /qăš/ قاش

 ینگهدار یبرا ی؛ محل...هندوانه، خربزه و

 زمیآن از سنگ، ه هواریها که د و دام واناتیح

 نیز نیباشد؛ قسمت جلو رهیخشک، علف و غ

   .شود یفلز ساخته م ایاسب که از چوب 

پله دارد و به  کیکه  ییترازو /qăpun/ قپون

 .زندیآن آو نیسنگ را از شاه گر،ید هپل یجا

 .خوردن(؛ گلو یسبز یتره )نوع/qerăt/ قرات

که صاحبان  یزار قرق، ممنوع، سبزه /qeroq/ قرغ

و احشام  واناتیحکام مردم را از چراندن ح ایآن 

 .خود منع کرده باشند

از  یلر شیواژه در گو نیا .سرکوه /qɑrn/ قرن

اوج آسمان و  یهم در معن رود یه شمار ماضداد ب

 .شود یاستعمال م «ایدر» یهم به معن

 انیچارپا یجو سبز و نارس که برا /qɑsil/ لیقص

 .شود دهیبر

قلعه؛ نام اسبق شهر لنده که به سبب  /qɑlɑ/ قله

  .خواندند ینام م نیآن را بد نیخوان هوجود قلع

 .سبزقبا هپرند /qɑvă-sowz/ قواسوز

 یها که در دره یمتر یسانت 30 یا بوته /kălɑ/ کاله

و  ایلوب هویآن مانند م هویم .دیرو یم یریگرمس

از  یکی باشد یعدس م یها دانه هیشب شیها دانه

است که قبل از  واناتیح یها علوفه نیبهتر

صورت سبز انبار  و به کنند یشدن، آن را م خشک

 .ها باشد تا در زمستان خوراک دام کنند یم

که اسکلت آن از  ییصحرا یا خانه /kɑpɑr/ کپر

 ←آن را با پوغه ) یچوب و سنگ است و رو

 .پوشانند یدرخت م هشاخ ای ،علوفه(پوغه

برنج که درو  ایهر دسته از گندم، جو  /kɑtɑ/ کته

 .رندیکنند و در دست گ

چاله  هگان سه یها از سنگ کیهر  /kečok/ کچک

به کوچک که  سنگ نسبتا ند؛گوی را( چاله ←)

 .پرتاب شود یراحت
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که از  یمحفظه و انبار /kerăxɑ/ کراخه

)شل( دهینرم درختان و گل نمد یها شاخه

 .کنند یو گندم و جو را در آن انبار م سازند یم

 .یسنگ وارید /kɑrɑ/ کره

 دیکه شا یدرخت کوه /kɑrɑ-tor(l)/ ()لتر کره

از  یو کم نیریآن ش هویباشد، م یکوه ریانج ینوع

 .تر است ککوچ ریانج

پاره  سبز و پاره یها جلبک، خزه /kɑzow/ کزو

 .ندیآ یبه وجود م یآب جو ایآب راکد  یکه رو

که دور  شکل یا لوله یها پارچه /kešilɑ/ لهیکش

تا  بندند یم کشند، یرا م وغیکه  یگردن االغ و گاو

 .ندینب بیگردمشان آس

  .کفشدوزک  /qăfelɑ/قافله

شده از  ساخته مدور همحفظ /kefuli/ یکفول

( کفه ←برگ درخت نخل که از کفه ) یها رشته

 .است تر کوچک

 یها شده از رشته مدور ساخته همحفظ /kefɑ/ کفه

 یبرگ درخت نخل که نان را در آن نگهدار

 .کنند یم

که از گنجشک  اهیو س دیسف یا پرنده /kol/ کل

 رقابلیغ یخود را در جاها هتر است و الن کوچک

 .سازد یدسترس م

 .دارکوب /kel-e-dăr-tɑyn/ نیدار ت کل

 .کالغ، زاغ /kɑlă/ کال

 .زاغچه /kɑlăjik/ کیکالج

بن که  هیشب یدرخت /kɑlɑxong/ کلخنگ

تر و هسته آن  درخت بن کوچک هویاز م شیها وهیم

 .آن سبز است هدیتر و رس نرم

و  دار بیبخش ش زآب،یت /kel(u)efɑ/ )ـو(فهکلـ

آب در آنجا به  بزرگ رود که یها سنگ یدارا

 .کند یسرعت حرکت م

 .ها و سبزه ها وهیپرز م ها، وهیپوست م /kolk/ کلک

 یگل یمیقد اریاتاق بس /kalgɑ-konɑ/ کنه کلگه

  .شده است رانیکه و

 .کلنگ /kɑlɑnd / کلند

جو و گندم که  هدیخشک هساق /kelur/ کلور

به همراه  یزراعت نیاز آن در زم یمعموالً قسمت

و خوراک گوسفندان و ستوران  ندما یم شهیر

 .است

ساقه و  ریعشا .یکرفس کوه /kɑlows/ کلوس

ماست مخلوط و  ایو با دوغ  پزند یبرگ آن را م

   .کنند یم هیته چالیدوغ ر

 .ملخ /kelo/ کلو

 .و کوتاه کیچوب بار /kelɑ-ču/ چو کله

   .قفس مرغ /kelidun/ دونیکل

 .کوه هانیکوه؛ م هغیت /kɑmɑar/ کمر

 .کنار آب و محل اجابت مزاج /kenărow/ ناروک

حاجت به کنار  یقضا یبرا چراکه مردم معموال

 .رفتند یها م آب

  .کنجد  /konji/یکنج

  گودال /kɑndăl/ کندال

  .زالزالک  /kɑn-kɑn/کن کن

که  ندیدرختان را گو هتن نییرو هپوست /kevă/ کوا

 .است میمحکم و ضخ اریبس

 .راخسو ،یگود /kɑvăl/ کوال

جو و گندم پس از آخون  هماند /kuzɑr/ کوزر

 .(آخون ←)

 .یکوه ریانج  /kowzi/یکوز

 .کبک /kowg/ کوگ

 شهیو علف و ب یکه از ن یا خانه /kumɑ/ کومه

 .ساخته شده است

 .پرتگاه /kun/ کون



 لنده شیگو یلر یها از واژه ینشیگز [یرانیا یها شیها و گو زبان هایی از  هواژ]

 

157 
غلتاندن سنگ  /ko(h)-tor-kerdɑn/ کردن تر که

از  هیکنا ن؛ییبه پا دار بیاز محل مرتفع و ش

 .سخن گفتن دهیاسنجن

کاهدان، محل  /ka:(h)dun/ )ـهـ(ـدونکـ

 .کاه ینگهدار

 .گودال /ko(h)lɑ/ )ـهـ(ـلهکـ

ترازو نهند تا با  هکف کیکه در  یا وزنه /keyă/ ایک

 .معادل شود گرید هکف

 .کند یرا اندازه م مانهیکه پ یکس /kɑyăl/ الیک

 .قنات /kirɑ/ رهیک

غالت که  یریگ اندازه یاز واحدها /kiz/ زیک

 .است لویک ازدهی یمعادل ده ال

نارون  هاست از خانواد یدرخت /keykom/ کمیک

 یاست و از برگ آن برا ثمر یو ب دار هیکه سا

 .شود یاستفاده م یو مشک یا کردن نخ قهوه رنگ

گندم و  مودنیپ /keyl-KERDɑN/ کردن لیک

 .مانهیجو با پ

 .یریگ واحد اندازه مانه،یپ /keyl/ لیک

سنجش که برابر است  یاز واحدها /kilɑ/ لهیک

 .(لوگرمیشک )حدود سه ک میو ن کیبا 

   .عقرب، کژدم /gădim/ میگاد

که دور سر  یزیهر چ ایگودال؛ پارچه  /găl/ گال

 .و کمر بندند

 خربن ← /găy-e-bon/ بن یگا

که فصل بهار در فضا  دایناپ یا پرنده  /gepi/یگپ

نام آن هم  هیوجه تسمـ که  یبا سر دادن آواز گپ

 .کند یخود را از گون اعالم م تیهست ـ حما

 هریاز ت یا پرنده /geji-găgă/ گاگا یگج

 .گنجشکان

 .گُدار آب اب،یپا /gedăr/ گدار

 .یو خاک یتپه ماهور سنگ /gɑr/ گر

که رنگ  یسنگ، پودر گل /ger-e-bɑrd/ گربرد 

است و اغلب بر  دیبه سف لیما یآن خاکستر

 .شود یم دهیها د کوهستان یها سنگ تخته

و سفت که  میضخ اریبس یریخم /gerdɑ/ گرده

 یها ذغال ریو ز کنند یآن را با دست پهن م

خاکستر  زیآن ن یو رو گذارند یچاله م هافروخت

 .ندیگو زینان تافتون را ن یتا بپزد؛ نوع زندیر یم

 .پرست آفتاب ینوع /gɑrgɑrăk/ گرگراک

بلند و  یارهاکه از ت یطناب /goš/ گش

 .شده است هیته یکیپالست هوستیپ هم به

 .گل گاوزبان /gel-e-găzɑvun/ گازوون گل

 زهیر پر از سنگ، شن و سنگ نیزم /gɑlăl/ گالل

  .ندیرا گو

 .هدهد /gol-gelătin/ نیگالت گل

 .گردباد /gɑl-gɑlilɑ/ لهیگل گل

 .گالک ← /gɑmɑlăk/ گمالک

برگ که  هنپ یا بوته /gond-e-gorg/ گرگ گند

متصل  هم به همیصورت دو ن و به نیریآن ش هویم

 گرگ هضیشباهت به ب لیآن به دل یگذار نام .است

 .است

 .شپش /gendăr/ گندار

هر کدام از انواع حبوبات از جمله  /gendi/ یگند

  . ...عدس، ماش و

 یکیپالست ای یبند یا محفظه ،یگون /geni/ یگن

مختلف  یهاو حمل کاال یکه جهت حفظ، نگهدار

   .رود یکار م خصوصاً غالت، حبوبات و برنج به

مانند  یا بوته /guplɑ- guz/ گوز گوپله

 یول کند یرشد م نیزم ریآن ز هکه غد ینیزم بیس

 اش وهیم معموال .دیآ یم رونیب نیبرگش از زم

 .است یغیت خوراک روباه و جوجه

 هخودرو که در دامن یازیپ  /gur-peyăz/ازیپ گور

پهن، بلند  ییها برگ یو دارا دیرو یها م تانکوهس
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آن باشد که  اش هیوجه تسم دیشا .و برآمده است

  .دیرو یاغلب اطراف گورستان م

در صحرا که آب  یگودال کوچک /gurow/ گورو

  .باران در آن جمع شود

   .انگور نارس، غوره /gurɑ/ گوره

 زیتم یکه برا یاهیگ ییدارو /gevɑng/ گونگ

 .شود یدرد استعمال م و بهبود دلکردن چشم 

که با گندم شکسته و خرد  یآش /gevnɑ/ گونه

   .شود یم هیشده ته

 .نوبت /gey/ یگ

 .تاب کرم شب /gi-osărɑ/ اساره یگ

ها آن  علف هرز که اگر دام ینوع /gilɑk / لکیگ

   .را بخورند خواهند مرد

 .رایکت هدرختچ /ginɑ/ نهیگ

از جمله  ها یدنییرو یبرا یواحد /lăq/ الغ

 . ...گندم، جو، برنج و ،یسبز

 .فانوس /lălɑ / الله

 .جات یفیص هبوت /lɑtɑ/ لته

 یها پژمردن بوته /lɑrtɑhesɑn/ لرتهسن

پا  ای یآب یو ب دیشد یدر اثر گرما جات یفیص

 .ها آن ینهادن رو

درخت را  یها از شاخه کیهر  /ležxɑ / لژخه

 .ندیگو

 .جلد، پوسته /loš/ لش

از  یپوست بلوط؛ فشنگ خال /lošk/ لشک

 .باروت

 .تپه ایطرف کوه  کی /lɑh/ له

 .دیو شد اریسرما و باران بس /lehr/ لهر

مارمولک که در  ینوع /lis-lisɑk/ سکیل سیل

 .کنند یم یها زندگ خانه

 ←) که با آن کاه، کلور یخشک هبوت /lišɑ/ شهیل

 یرا از گندم و جو دیزا یزهاچی و( کلور

 .کنند یجدا م شده خرمن

 .لک لک /leylɑq/ لقیل

همان  ندیخوشبو که گو یاهیگ /mixɑk/ خکیم

و مانند  کشند یرشته م قرنفل است و زنان آن را به

 .زندیآو یبند به گردن م گردن

ها واقع  رونه نیکه ب یچوب /meyunɑ/ ونهیم

  .است شیو درحکم دسته خ شود یم

   .نگهبان، مراقب /nătur / ناتور

 .مراقبت ،ینگهبان /nături/ یناتور

 .انار هدان /năr-dong/ ناردنگ

 ینیدر زم اهانیتخم گ یکاشتن موقت /neša/ نشا

 شهیها را از ر ن آ دند،ییرو یتا پس از آنکه اندک

 هبکارند؛ مانند کشت دان گرید ییکنده و در جا

 ش؛ین /nešt/ نشت .جات یفیص یبرنج و برخ

 .کوه هنقط نیدندان؛ باالتر

 نیکه با آن زم یا دهیکش هیگاونر خا /vɑrză/ زاور

 .کنند یو محصول را خرمن م زنند یرا شخم م

است که کشاورزان  یآواز /helɑy-how/ هو یهل

زدن  هنگام شخم انیچهارپا کیتحر یبرا

 .دهند یکردن سر م وخرمن

 یو کوتاه کیچوب بار /hɑmɑ-kɑš/ کش همه

ستفاده از قرار دارد و با ا شیخ هیکه در نوک پا

متصل  وغیرا به  شیخ یبند کوچک ایطناب 

  .دینما یم

 .ریخم /hɑvir/ ریهو

کردن آرد،  ریخم /hɑvir-kerdɑn/ کردن ریهو

 .خرد کردن و شکستن
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