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abrošum شود ابريشم، ابۊرشۊم هم گفته مي أبرؤشۊم 
 pâsâr سازی در هر لنگۀ در ، قابآنپنجره از قبیل لوال و چفت و جز  ابزار در و پاسار 

 kəlâč məlâči  ابلق، سیاه وسفید  کالچ مالچي 
 kəvât کفات   :ابیا، نک کٚوات 
 šəkamdaridə فرنگی ساخته شده باشد   «ل » یا «ت»اتاق بزرگ که به شکل  شکمدریده 
 kâjəmə اتاقک، مأوای یک اتاقه   کاٚجمه 
 gâjmə کاچمه  :اتاقه، نکاتاقک، محل تک گاجمه 
 kolhâm شود  های درخت که کنار صیدگاه ساخته میاتاقکی از نی یا شاخه کؤلهام 
 kumə یق اتاقکی از نی یا شاخۀ کوچک درختان با بام پوشالی و ل کۊمه 
  bârə bəndil خانه و اسباب   اثاث بنديل ˇبار 
 titi اثر رخ کردن گیاه، پدید شدن اثر جوانه در ساقه یا شاخه، اثر شکوفه، صدایی  تيتي

تر از عنوان بانو که بر اول نام است برای فراخواندن مرغ، عنوانی است مهم
تي تي»، «ادتي پریزتي طاوۊس، تيتي»نشست مانند دختران و زنان می

 دختر  =نیش زد، رخ کرد، بالید، به گویش تاتی  = «بزه
 marzə اثر ضربت تازیانه بر تن، حاشیۀ برجسته حصیر و مانند آن  مرزه 
 ra:bə هایی از روی باریکهچنین پیششود، هماثر لزجی که از راب بر زمین ظاهر می رأبه

 دن بی سر و صدا به سوی هدف مایع و سیال بر روی زمین و نیز کنایه از خزی
 dâ:q گذاری بر حیوانات با فلز اثری که از سوختگی بر پوست باقی ماند، داغ نشانه داغ

کار که در گذشته معمول بود، داغ مصیبت شد، داغ تن بزهگداخته گذاشته می
ای از باال آمدن آب که پس از فروکش کردن بر ساحل باقی و هجران، نشانه

 ماند می
 kələ دانی که در وسط اطاق یا وصل به دیوار اطاق تعبیه اجاق، منقل سفالی، آتش کله

 شود   می
 iljâ جمعی، همکاری گروهی   اجتماع برای کار، دسته ایلجار 
 saxti amoˈn رغبتی کردن در اجرای کاری، دشوار شمردناحساس بی سختي أمؤن 
 bij bij  چنین ندایی برای دعوت در عضلۀ پا یا دست، همسوزن شدن احساس سوزن بیجبیج

مرغ پخته را به مشت گرفته تا حریف با نوک تخم» .مرغبه بازی با تخم
مرغ حریف بکوبد، آن یک که شکسته شد، صاحبش مرغ خود به نوک تخمتخم

 «بازنده است
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adâ ادا و اطوار  أدا 
 uhunna زدگیادات اشاره با شتاب اۊهۊّنه 
 âb egâdən کردن مادینه بر اثر غلبه هوسادرار إگادنآب 
 âzâr اذیت، صرع آزار 
 jəqqədâr  ّدراز، منقار کوتاه، در اردک دریازی و زیبا با پرهای ریز پرپشت فرق سر، دم دارهجغ

   glanula heymalis :با نام علمی .غواصی حتی به هنگام تالطم چاالک
 pošt ə pâ اردنگ  پا ˇپؤشت 
 arzəstən ارزش داشتن  أرزستن 
 arzən ارزن  أرزن 
 gâvurs dânə ارزن  دانهگاوۊرس 
 erzeˈn ارزش داشتن، پایۀ مضارع ،ارزيدن إرزئن: erz  
 jə از  جه 
 uštərə چل"کشی از اجزاء چوبی دستگاه ابریشم اۊشتره"  
 išše:  از ادات اکراه و نفرت  هایّش 
 uˈu چنین اکراه، اشمئزازنظرانه، همتنگ از ادات تعجب اۊئـۊ 
 bəttəxtə sar   ّاز ادات تعجب، اشمئزار، گاهی عطف  توجه، از اصطالحات بانوان است با  سر ˇختبت

  "بر تختۀ تابوت باد"مفهوم 
 uffe  ّاز ادات کراهت از بوی ناخوشايند  هاۊف 
 are:kəš زّکی"از ادات ناباوری و طعن، در فارسی  أٚرکش"  
 az sar از اول، مجدد، از نو  أز سر 
 fudâštən فـۊدار  :پایۀ مضارع .از پای در آوردن، شلیک کردن، تیر انداختن فـۊداشتنfudâr  
 jugurdəstən از پایه برافتادن، از جا در رفتن دیوار و نظایر، واژگون  جۊگۊردستن 
 jugurdâneʹn از پایه برانداختن، واژگون کردن جۊگۊردانئن  
 poštgir judən از پشت قوای دشمن درآمدن  پؤشتگیر کـۊدن 
 čučâq تیز است و دراز و های زیر گل آذین آن منتهی به خار نوکاز تیرۀ جعفری، برگ چۊچاق

 Eringium :نام علمی نوعی از آن .رسدهای تازۀ آن به مصرف تغذیه میبرگ
Coeruleum   

 xâləvâš های ساده لطیف و معطر، رنگ های چهارگوش و برگارای ساقهاز تیرۀ نعناع د خالٚواش
هایی در طول هایش گلی روشن یا مایل به بنفش، مجتمع به صورت دستهگل

، خالٚواش Mentha Pulegium :نام علمی .شودها ظاهر میساقه در کنارۀ برگ
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ود، از راثر بادشکن، محلل، صفرابر، رفع نزله و درد دارد و در اغذیه به کار می
کنند که در گیرند و برای درمان مصرف میبرگ و ساقۀ آن عصاره و عرق می

 نامند الهیجان کۊتکۊتي می
nimə jân  از حال رفته  جاننیمه 

 dəparkâneˈn از خواب پراندن  رکانئندپ 
 dəparkəstən از خواب پریدن رکستندپ 
 jân bə sar kudən خودی طرفکردن، مضطرب کردن تا حد بیاز خود بیخود  بسر کـۊدن جان 
 jərâ bardən  در کردن، منحرف کردن از راه به جرا بردن 
 ru rəvâyəti   وار از روی روایت نه تحقیق و پژوهش، طوطی رۊ روايتي 
 anqəsnâ از روی عمد، تحریفی است از عن قصدًا عربی  أنغسنا 
 pâ bə sar kudən ا چیزی گام برداشتن بدون تماس پا با آن از روی کس ی پابسر کـۊدن 
 foxoftən از زیر چیزی کمین کردن، فرو گرفتن کسی یا چیزی  فؤخؤفتن 
 jigiftən از زیر کسی گرفتن، کسر کردن از چیزی، در گرفتن بچه از زائو، کاستن چیزی  جیگیفتن

  "از کل"که زائد است، مثالً مشتی آرد که زاید بر حد الزم باشد 
 jərəseʹn از عهده برآمدن  ٚرسئنج 
 bətərk bətərk kudən  بودن  از فرط حسادت چون اسپند بر آتش بترک بترک کـۊدن 
 âzâri boˈstən  در رفتن از کوره به آزاري بؤستن 
 az ake:  از کی، برای چه وقت، از چه وقت  أز أکه 
 ver zeˈn  نه عبور کردن از گدار گذر کردن، از عرض رودخا وئر زئن 
 bâləng از مرکبات، تیرۀ بادرنگ  بالنگ 
 dâmâd sari  از منسوبان یا مدعوین داماد  دامادسري 
 ta رشته نخ در «تأپیله –ایتأ »از نقش نماها، حرف فاصله، واحد، عدد، فرد در  تأ ،

آید تا به دوک دست می، سر نخی که از پیله به«دراز و کوتاه –أتأ اۊتأ »
  «کـۊدن پارچه و کاغذ تأ»ریسی وصل کنند، خم و انحنا در نخ

 âftâbi boˈstən  از نهان بدر آمدن، پدیدار شدن  آفتابي بؤستن 
 du kun šəl  از هر دو پا لنگ، شل از هر دو پا  دۊ کۊن شل 
 jâxtar a daʹn از یاد بردن، فراموش کردن  ندأ أجاختر 
 tusk ازگه تـۊسک 
 kunus ازگیل  کۊنۊس 
 konus ازگیل  کؤنۊس 
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yuhâ يۊها دره مأاۊني شک» :اژدها يۊها«»uni šəkam a yuhâ dərə» =  اژدها در شکمش
 اشاره به بیماری جوع  .است، کنایه از پرخوری

 pər u pâ اساس، پایه  پا پر ۊ 
 sarxân چنین اسب سفید اسب با موی جوگندمی، هم سرخان 
 ač ə ču  ب چوبی، چوبی که کودکان به جای اسب گرفته، بین دو پای خود قرار اس چۊ ˇأچ

 تازند دهند، مهاری بر آن تعبیه کرده و به چپ و راست میمی
 bâr kəš اسب و قاطر و خر، ستور  بارکش 
 usta استاد  اۊستا 
 səfâlčin دهد استادکاری که عمل پوشش یا تعمیر بام سفالی را انجام می فالچينس 
 lâ pušân گذاریاستتار، سرپوش الپۊشان 
 jânšurâ استحمام، شست و شوی تن  شـۊراجان 
 âbməndân استخر  آبمندان 
 sal استخر  لس 
 estəlx استخر آب  إستلخ 
 xâš استخوان  خاش 
 eškof xâš  استخوان آرنج  خاشإشکؤف 
 čopur استخوان دنده  چؤپۊر 
 dallə xâš وان دندۀ ماهی استخ دّله خاش 
 dək ə dandə استخوان سینه  دنده ˇدک 
 pas ə kun ə qâb  استخوان لگن خاصره  غاب ˇکـۊن ˇپس 
 abr اسفنج، ابر أبر 
 kâsmâsə šori mâh اسفندماه  کاسماسه شؤري ماه 
 syâmâ شود خوانده می "سیا ما"فروردین تا یک ماه  51اسفندماه، در دیلمان از  سیا ما 
 xar eskat  اسکت  :اسکت بزرگ، نک خر اسکت 
 ta:pur اسلحه، هر گونه اسلحۀ فشنگی، ته پر  تأپـۊر 
 u خوب، به،  :ها با افادۀ معنیچنین پیشوند بعضی فعلاسم اشاره به دور، هم اۊ

 باال، بر 
 čiri اسم عام برای پرندگان کوچک دریایی  چیري 
 zəher اسهال  هئرز 
 šəkamrəvəš اسهال  ٚرٚوششکم 
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bətuk a giftən  اشاره به اینکه تیر به خطا رفته است  گيفتن أبتـۊک 
 šu:šə ریخت های اندام، قالبی، به قالب ریخته، خوشاشاره به تناسب خط شۊشه 
 ta:nəki اشاره به ته، کف، قعر، بستر و منسوب به آن  تأنٚکي 
 syâ čumə bəze سیدن باقال اشاره به ر سیا چۊمه بزه 
 dočuk ə vinji اشاره به مزاحمی که ول کن نیست  وينجي ˇدؤچۊک 
 vâguyâ اشاعه  واگۊيا 
 ašlân ریزی نکرده دار، صفت  ماهی تخماشبل أشبالن 
 arəsu اشک  أٚرسۊ 
 su:sə دوانی اشکال، ایراد، موش سۊسه 
 mijgâlə âb ا تأثر از چشم جاری شود اشکی که بر اثر سرما یا گرما ی آب ˇمیجگال 
 zâr ə zibil  اشیاء خرده ریز  زیبيل ˇزار 
 xartəxəšâl مصرف اشیاء فرسوده و بی خشال ˇخرت 
 atil ə patil سوری از قبیل  دانۀ اسپند، کندر، آئینه، آجیل اشیاء مخصوص  شب  چهارشنبه پاتيل ˇأتيل

کنندۀ عوامل و باطلگشا و غیره که گویند مصرف  آن عاطل شیرین  مشگل
 ناراحتی خواهد بود 

 mattə naˈn  ّاصرار کرد  = «أمّته بن»اصرار کردن، لجاجت کردن،  ه نأنمت 
 sarak کسر انبار، افت  :اضافه انبار، مقـ  ٚرکس 
 bâlâ bud وزناضافه دباالبـۊ 
 tənəbi اطاق پذیرایی، سالن پذیرایی  نٚبيت 
 təlâr utâq ق فوقانی مشرف به تاالر اطا تالر اۊتاغ 
 tâlâr otâq اطاق فوقانی مشرف به فضای مهتابی  تاالر اتاغ 
 dudi otâq اطاق مخصوص برای خشکانیدن شلتوک  دۊدي اؤتاغ 
 pəlâ dəhi اطعام  پالدهي 
 utti اطو  اۊّتي 
 dudə دودۀ  چنینتر از جگنه، همرشا ساالر، معاریف پایین اعوان و انصار شاه یا دۊده

 چراغ و بخاری و نظایر آن 
 fit daˈn اغوا کردن، تحریک کردن، وسوسه کردن  فیت دأن 
 korkor daˈn اغوا کردن، زیر پای کسی نشستن، تحریک برای ایجاد نزاع  دأن  کؤرکؤر 
 tir اغوا و تحریک، جهش، فواره، تیر، کشش کوتاه عصبی  تیر 
 fit اغوا، تحریک، وسوسه   فیت 
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korkor اغوای مداوم و دم به دم  کؤرکؤر 
 bəkəf viriz افت و خيز  بکف ويريز 
 kəftən افتادن  فتنک 
 čarbâneʹn کمی بر آن  = "کمي بچربان"افزودن، تحمیل به زور یا منطق، بد و بیراه گفتن،  چربانئن

به ناچار "چنین نظرش را تحمیل کرد، هم = "نظر بچربانه"چنین بیفزای، هم
 به ناچار به او بد و بیراه گفت   = "بچربانه نأۊا

 čo:rt چنین ُچرتافشان به قصد انعام، هم چؤرت 
 dəpâšâneˈn افشاندن، پاشاندن  دپاشانئن 
 âbšulə افشره  آبشۊله 
 pas nəmâz نماز اقتدا کننده به پیش نمازپس 
 hasa اکنون هسأ 
 xar رود که در بلندترین قسمت بام به کار میاالغ، بزرگ، ستبر، چوب سرتاسری  خر 
 bəsči البته بسچي 
 jut الکن  جۊت 
 kultâ:n dilxuši  خوش بودن، خوش بودن بدون انگیزه و وسیلۀ خوشی الکی دل کۊلتان ديلخۊشي 
 tung النگو  تـۊنگ 
 tong النگو  تؤنگ 
 nəxərâšidə   ندان اّمل، آداب نخراشیده 
 šâsti مکان داشت، ممکن بودا شاستي 
 rašâ sâlâr امیر امیران، بزرگترین امیر منطقه  رشا ساالر 
 anâr kələ انارستان  أنارکله 
 tələmbâr انبار ساقه و خوشۀ برنج، جایگاه تغذیۀ کرم ابریشم  تلمبار 
 koruj های شالیانبار ساقه کؤرۊج 
 ko:nduj د کبوترخان که قسمت فوقانی آن انبار های شالی، بنایی ماننانبار ساقه کؤندۊج

های شالی است پیش از زدوده شدن شلتوک، زیر انبار فضای باز برای ساقه
 جاکۊ   :، نک«جاکۊ زني»ها و گستردن ساقه

 ku:pâ دار های شالیانبار شالی و ساقه کـۊپا 
 bâr xânə داری ری برای نگهگیانباری که به شکل صندوق در وسط کشتی یا قایق ماهی بارخانه

 شود  مایحتاج سرنشینان، تعبیه می
 mâ:šə چنین ماشۀ تفنگ و مانند آن   انبر، هم ماشه 
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sâmân kudən انتخاب مقصد کردن    سامان کۊدن 
 aškəl ماند انتهای ساقه برنج و گندم که پس از درو در مزرعه باقی می أشکل 
 anjil انجير  أنجیل 
 anjil kəftak ریزد  انجير نامرغوبی که پيش از رسيدن می نجیل کفتکأ 
 div ə anjil  نام علمی .آوردانجيری که مصرفش اختالل حواس می أنجيل  ˇديو: Ficus carica 
 kəftək ریزد   انجیری نامرغوب که نارسیده فرو می ککفت 
 egâdən انداختن  إگادن 
 arəš kudən زرع و متر   گرفتن به اندازه أٚرش کۊدن 
 vâd اندازه، قالب  واد 
 qavârə چنین قواره معادل دو طاقه شال یا بافتنی دیگر اندام، هم غواره 
 piče: اندک، مختصر    پیچه 
 nimizgərə باز، نیم گره  اندکی گشوده، کمتر از نیم نیمیزگره 
 pisxâl اندکی، َکمکی  پیسخال 
 qəzanj انداز پس اندوخته، ذخیره، ٚزنجغ 
 alâvə اندود أالوه 
 alâvə kudən  اندود کردن  أالوه کۊدن 
 fal alâv اندود گل و فل که بر دیوار کشند  فل أالو 
 bâ kəllə اندیشمند  باکله 
 âdəm انسان، خدمتکار  آدم 
 vâlang انصراف  والنگ 
 angušt انگشت   أنگـۊشت 
 čakələ angušt کوچکانگشت  چکله انگۊشت 
 kučələ angušt  انگشت کوچک، کالوج   کۊچله انگۊشت 
 anguštânə انگشتانه  أنگـۊشتانه 
 xamas داده در دوشاب، شیرۀ انگور انگور جوش ٚمسخ 
 sar bə sar هم، مزاحمت   سر، رویانگولک، سربه سربسر 
 ga:vârə asbâb  انواع پوشاک نوزاد و اثاث گهواره  گأواره أسباب 
 gâvârə asbâb انواع پوشاک نوزاد و لوازم گهواره، سیسمونی   گاواره أسباب 
 dəs ə bə de dâštən اهل انفاق بودن  بده داشتن  ˇدست 
 xəršə اولین شیر گاو و یا گوسفند پس از زایمان  رشهخ 
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an ضمیر اشاره"اين،  أن"   
 ato طور اين أتؤ 
 huzârey مان، الحذر، بپرهیزاای داد، امان هۊزاٚری 
 fasfəs ای کاش و شاید  سٚفسف 
 fasfəs kudən  ای کاش و شاید کردن  ٚفسٚفس کۊدن 
 sangâčin های درشت، نام محلی در انزلی   ایجاد دیواره از سنگ سنگاچین 
 su:sə âmoˈn  ایراد گرفتن، آشکار کردن، ایجاد اختالف کردن  سۊسه آمؤن 
 dərəs های رود های کنارههای مسیر خود یا در خلیجکدر گودال ایست آب ٚرسد 
 dərəs kudən های مسیر خود ایست کردن آب در فرورفتگی ٚرس کۊدند 
 isâˈn ایستادگی کردن، ایستادن، ماندن، پا فشردن، مقاومت کردن   ایسان 
 kunəmunə کاش و شاید  ای کۊنٚمۊنه 
 a این، اشاره به نزدیک  أ 
 ašəntər تر  تر، نزدیکسو تر، اینطرف این أشنتر 
 aštər سمت  طرف، ایناین أشتر 
 ašân ها، ایشان این أشان 
 herrə ایوان باریک، حاشیۀ بلند و مقابل ایوان  هّره 
 jəkəftən آب افتادن از چیزی مانند ماست یا شیربرنج   جکفتن 
 âb jəkəftə  شدن بزاق دهان بر اثر ن زدن آب از شيربرنج، یا جمعآب افتاده مانند بيرو جکفتهآب

 خوردن چیز ترش 
 čaftan بسته آلود نيمآب برف چفتن 
 səs ə âb گیران  نمک، آب غیرشور مرداب، تاالب، اصطالح ویژۀ ماهیآب بی آب ˇسس 
 vini zək  آب بینی که به هنگام زکام بیرون آید  ويني زک 
 čulâb اش زیاد باشد و الی که نسبت گل آب پر گل چۊالب 
 aždəm âb (با مخلوط روناس)ریزند م میپرنمک که برای شورکردن ماهی در خآب  بأژدم آ  
 lur هم بسته آب پنیر تازه جوشیده به لۊر 
 ləšə âb آب تراويده از زخم و يا از لشت و لوش  آبلشه 
 jəzâb قشر چیزی   زده از جدار یاآب تراویده و بیرون جزاب 
 tul ə âb آلود رنگ، آب گلآب تیره آب ˇتـۊل 
 zəkâl ə âb چنین آبی که بعد از شستن کشک آب حاصل از ماست بریده یا شیر بریده، هم آب  ˇزکال

 دست آید که دور ریختنی است یا پنیر و نظایر آن به
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fakâl ə âb سوباتش به مزرعۀ مجاور خاصیتی که پس از فرونشینی رآب روشن بی آب  ˇفکال
 رود   می

 left آب و تاب  لفت 
 left a daˈn آب و تاب دادن   دأن ˈلفت 
 šəlâr daˈn آب و تاب دادن، تحریر دادن در آواز  الر دأنش 
 âb daˈn حیوان یا گیاه»دادن به آب ندأ آب»  
 âbdâr دار  دار، مانند میوه آبآب آبدار 
 kâpiš ک دزدآب کاپیش 
 âb pâtəng آبدنگ آب پاتنگ 
 pinti لوتی  :آبرو باخته، مقـ پینتي 
 âbəru نشیند آبرو، عرقی که بر چهره می آبٚرۊ 
 šəkamdâr آبستن  مدارشک 
 šəkam usadən آبستن شدن، باردار شدن  شکم اۊسادن 
 âb a bˈostən شدنشدن، کنایه از شرمندهشدن، ذوبآب بؤستن بأآ 
 afšurə افشار میوۀ دستبشوله، آآب أفشۊره 
 yaxani آبگوشت پرچربی  یخأني 
 čupu:r حس شدن دست و پا از سرمازدگی رو، فرسوده از سرما، بیآبله چۊپۊر 
 pat ə xulə  رو، مهر آبله آبله خـۊله ˇپت 
 konusâb داری ازگیل در ظرف کنند نمکی که برای نگهآب کؤنۊساب 
 lâbil اختیار از کنار لب سرازیر آبی غلیظ که بر اثر آشوب معده یا عوارضی دیگر بی بیلال

 شود
 âtəš a giftən    آتش گرفتن، در آتش سوختن گیفتن أ آتش 
 max و  «خسمخ»، «الومخ» :مانده مانندای زنبور، محکم، در اعالم باقیآتش، گونه مخ

 غیره  
 tun (گلخن)خانه آتش تـۊن  
 âtəš zeˈn  زدن  آتش زئنآتش 
 âtəš suji سوزی، حریق آتش سوجيآتش 
 tu:ntâb کار گلخن  آتش تابتـۊن 
 âjur آجر  آجۊر 
 nâktâl آخر سقف دهان  ناکتال 
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pəs ə pošt آخر صف، واپسین، آخرتر از همه  پؤشت ˇپس 
 pəsâčin آخرین برداشت محصول  پساچین 
 buz ə dumə آخرین حلقۀ ستون فقرات، گیاهی است، دنبالچه   دۊمه ˇبـۊز 
 lučin مانده  آخرین فراورده که بر بوته باقی لۊچين 
 sabz ə malax آخوندک ملخ  ˇسبز 
 ârâm giftən آرام گرفتن  آرام گیفتن 
 ârâm آرام، دور از هیجان  آرام 
 ârâm a boˈstən شدن به حال طبیعی درآمدن  آرام بؤستن ˈآرام 
 ârâš آرایش  آراش 
 pošt o dim  آرایش جنگی سپاه   پؤشت ؤ ديم 
 ârâš kudən    ها کردن، چیدن و بریدن زائدهکردن، صافآرایش آراش کۊدن 
 ârdə آرد نرم، نرمه، پودر  آرده 
 duruj ای که چپ و راست بافته دست نباشد، بافتهآردی که خوب آسیاب نشده و یک دۊرۊج

 ر و خشن باشد و جز آن  شده و زب
 čəkaʹn آرواره  چکن 
 kâtil آرواره   کاتیل 
 go:rəš آروغ، غرش  گؤٚرش 
 âzâd a kudən آزاد کردن، رهانیدن   کۊدن أآزاد 
 âzât آزاد، رها، خالص   آزات 
 âzât a boˈstən  شدن   آزادشدن، رهاشدن، خالص بؤستن ˈآزات 
 bədil giftən زرده و مترصد تالفی کردن  آ بدیل گیفتن 
 bəčəng a daˈn  آسان به حریف دادن، از دست دادن   دأنگأ بچن 
 dar âsum آستانۀ در    درآسۊم 
 bərâ sum آستانۀ در خانه   براسـۊم 
 astâr آستر  أستار 
 si:nə tangi آسم، ضیق نفس    تنگيسينه 
 murjə âš آش عدس  مۊرجه آش 
 kuˈI âš  آش کدو   آشکۊئي 
 nazri âš آش نذری   نزري آش 
 âš شان برنج است  ها که مادۀ اولیهآش، له، آش آش 
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âftâbi kudən آشکار کردن، برمال کردن   آفتابي کۊدن 
 buruz آشکار، فاش  بـۊرۊز 
 mašti باز   ودلمردی، دستآشنا به آیین جوان شتیم 
 lutti مردی و آزادمردی   آیین پهلوانی و جوان جا آورندۀآشنا و به لۊّتي 
 xu:mə داران آشیانۀ پرندگان و بال خۊمه 
 gâčə آغل  گاچه 
 kašə آغوش  کشه 
 kar ə âftâb  رمق  آفتاب بی کٚر آفتاب 
 kâs ə âftâb رنگ پاییزی   آفتاب پریده آفتاب ˇکاس 
 zəvâlə روز، گرمای شدید تابستانیآفتاب نیم ٚزواله   
 dəsâbləgan آفتابه لگن    دساب لگن 
 â (مخفف)آقا  آ   
 bili آلت نرینۀ کودک، دول   بيلي 
 pišdâr این وسیله چوبی است به  .رودکار میآلتی که برای شکار جانوران وحشی به پیشدار

درازای یک مترو نیم یا دو متر، بر سر آن پیکان تعبیه شده و حلقۀ مدور یا 
باید آن را با متری زیر نوک چوب قرار دارد که میچند سانتی چارگوشی در

چاالکی به پوزه یا فکین شکار انداخته و شکار را مهار کرده، قدرتش را سلب 
 نمایند 

 kədəmâfur کار مانند که برای تراش عمقی قطعات چوب یا سنگ و نظایر آن بهآلتی مته ٚدمافـۊرک
 رود می

 aldəmuj ده، اضطراب و سر و صدا و حرکات غیرعادی در مرغ خانگی که به زآل مۊجˇألد
 شود تعبیر می "زدگیآل"

 âlučisgə آلوچۀ ترش    آلۊچيسگه 
 pâ bə rekâb آمادۀ سواری و حرکت   رکاببه  پا 
 pâ bə goruz آمادۀ فرار  گـؤرۊزه ب پا 
 vəram kudən آماس کردن قسمتی از بدن   ورم کۊدن 
 vəram آماس، خیز موضعی در بدن   رمو 
 âmoˈn آمدن  آمؤن 
 təl آموزش ندیده، رام نشده، رمو، سر خود و بی اختیار، گوش تیز کرده، بهت زده  تل 
 jofti آمیزش با جنس مخالف   جـؤفتي 
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tələmbâr ə kat ا های یک تلمبار راش تغذیۀ کرمهای حاصلهآن مقدار از توتستان که برگ کت ˇتلمبار
 تکافو کند 

 uyta آن یکی  اۊيتا 
 un آن، ضمير اشاره  اۊن 
 uya جا آن اۊيا 
 ta:təšti ماند  کشی باقی میچه از پیله پس از ابریشمآن تشتيته 
 noxâlə ریختنی است  آنچه پس از غربال کردن در غربال باقی ماند و دور نؤخاله 
 husâ ترها   زمان، پیشآن هۊسا 
 u ra سو، آن راه  آن اۊرأ 
 uštər طرف  آن اۊشتر 
 ušəntər تر، دورتر طرفآن اۊشنتر 
 anqəzər آنقدر، تحریفی است از عن قصد عربی  أنغزر 
 ušân ها  آن اۊشان 
 zək لند، جرم، تیره   آهسته، لند ٚزک 
 yâvâš آهسته، یواش   یاواش 
 âhin آهن  آهین 
 čaləngar ریز ساز  خرده آهنگر چلنگر 
 tun bə tun ور به گور مشابه ها، گور به گور، از گوری شعلهآواره به گلخن تـۊن به تـۊن 
 âvârə boˈstən   هدف، سرگردانیآواره شدن، مسافرت بی بؤستن  آواره 
 âvârə kudən  در کردن  به کردن، در آواره کردن، ناپدید آواره کۊدن 
 âvârə گردیده  گم  آواره، آواره 
 jabad شده از ساقۀ برنج که خربزه و هندوانه را در آن جای داده، آونگ بافته ٚبدج

 آویزند می
 čarx چنین های نرم بدان حمل شود، همآونگ دراز بافته شده از ساقۀ برنج که میوه چرخ

یا  "چرخ کۊنه"، "ده به چرخ بامؤمي ما"چرخ دوار، دوران سر، آشوب معده، 
سرم دوران و  = "مي سر چرخ کۊنه"ام حالت تهوع دارد، معده = "رخهچ"

 گیجی دارد 
 jəlâsən آویزان بودن جزئی از کل، آویزان از چیزی، گیسوان از سر، مخفف جلهاستن  جالستن

جلخان ادا  =کنند، جلهان تلفظ می «خ» :را به لهجۀ فومنی «ه»که حرف 
   «والخانجلخان»رشتی راه یافته شود که به همین صورت هم به گویش می

 



 

13 
 

vâləhastən شود آویزان شدن، در تلفظ واالستن هم ادا می والهستن 
 jəlâneʹn آویزان کردن  جالنئن 
 vâlâneˈn آویزان کردن   واالنئن 
 vâləhâneˈn شود، پایۀ مضارعکردن، در تلفظ واالنئن هم ادا میآویزان والهانئن: vâl ân 
 gardən gul ای برای زینت گردن اسب یا گاو  آویزه گۊلگردن 
 xalxâl چنین منطقۀ خلخال زر  بستند، همهای زرین که بانوان به مچ پا میآویزه خلخال 
 zir golujə آویزۀ زرین یا مرصع که آویخته به سنجاقی است که دو سر روسری را زیر  زیر گؤلۊجه

 کند هم وصل میگلو به
 gab bə sar kudən با به میان گذاشتن موضوعات گوناگون از ورود به اصل مطلب جلوگیری  گب بسر کۊدن

 کردن   
 aləng zeˈn پا زدنبا پشت ألنگ زئن 
 fâkəlâšeˈn ای خراشیدن  با چنگ یا دندان یا به وسیله فاکاٚلشئن 
 dânəstə bo با علم و آگاهی، با تمهید قبلی، متعمدًا    دانسته بؤ 
 gâ:gəlaf گدار  گاه، گاهبا فاصلۀ زمانی، گاه گاگلف 
 xəšâ ها در گیالن است، مانند پیشوند نام بعضی از آبادی با مفهوم پادشاه، این واژه خشا

 خشاچال، خشابر، خشابل  
 fâ ها با مفهوم فرا پیشوند بعضی از فعل فا 
 dəkaš daˈn فشاری کشیدن به سوی خود   با هر کشش و فشاری وارد کردن، با هر دکش دأن 
 dujuli xurdən با ولع خوردن، پر کردن دهان از غذا  دۊجۊلي خۊردن 
 doqoz doqoz چپان  با ولع، ولع، چپان دؤغؤز دؤغؤز 
 amra با، همراه   أمرأ 
 bâbâ quri باباقوری    باباغۊري 
 bâj باج، رشوه، پرداخت خالف  میل، ماهی ماده   باج 
 hamzâmâ باجناق   همزاما 
 dəbâxtən دباز  :پایۀ مضارع .بندی باختن در چیزی مانند شرط دباختنdəbâz 
 havâ dâštən بودن باد در آستین داشتن، خود را چیره پنداشتن، هوادار کس بودن، مراقب داشتن هوا 
 xošk ə gil ə vâ صافی هواست   باد شرقی که وزش آن نشانۀ آرامش دریا و  گيله وا  ˇخؤشک 
 dašt ə vâ باد شمال غربی که عالمت بدهوایی است  وا  ˇدشت 
 sartuk ə vâ  شود غربی که موجب تالطم دریا میشرقی و شمالباد شمال وا ˇسرتۊک 
 dəšt ə vâ xazəri باد شمالی دریای کاسپی    وا خزري ˇدشت 
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xazri bâd  شود وا هم گفته می ، خزریکاسپىزا در دریای باد شمالی طوفان خزري باد 
 xošk ə dašt ə vâ  دشت ˇشود، خۊشکباد غربی که وزش آن موجب تالطم دریای کاسپی می وا  ˇدشت ˇخؤشکˇ 

 وا 
 sâ:n شود  بخش مزاحم، بادسام هم گفته میباد گرم زیان سان 
 garm ə bâd وزد و غربی میت از جنوبباد گرم موسمی در گیالن که اواخر پاییز با شد باد ˇگرم

 شوند، گرمش  کند، باران و برف موجب قطع باد گرم میغالبًا ایجاد حریق می
 birun vâ    وزد  باد، بادی که از شمال انزلی می وا بیرۊن 
 sartuk giləvâ  وا گیله :وا باد، نکباد، برخورد با شمالی با گیله وا سرتۊک گيله 
 sartuk syâvâ باد، تالقی باد شمالی دریای کاسپین با باد کوهستان جنوب کاسپین که اگر  ک سيا وا سرتۊ

 کند   تر شود، از تالطم دریا جلوگیری میسیا وا قوی
 sartuk xazari vâ  شرقی، بادهای سرتۊک موجب تالطم باد، تالقی باد شمالی کاسپین و شمال سرتۊک خزري وا

 شود دریا می
 bâdbân چنین بادبان کشتی   بادبادک، هم بادبان 
 bâdgâ بادخيز، بادگاه  بادگا 
 vârəngbu بویه   بادرنج واٚرنگبۊ 
 bâdrəng بادرنگ   بادرنگ 
 bâdə xâyə بادکنک ماهی، کیسۀ شنای ماهی  خايه ˇباد 
 mâˈi xâyə  بادکنک ماهی، کیسۀ شنای ماهی  مائي خايه 
 kənâr vâ  وزد ز جنوب میبادی که ا کنار وا 
 kənâr giləvâ  وزد بادی که از سوی جنوب شرقی می وا گیله کنار 
 syâ vâ وزد، باد از کوهستان بادی که از کوهستان جنوب کاسپین به سوی دریا می سیا وا

 برخاسته 
 vâr بار، دفعه  وار 
 vârân باران  واران 
 bârəš باران  باٚرش  
 neysân ə bârân  باران روزهای نوزدهم و بیستم فروردین به بعد   باران ˇنيسان 
 čâ:nču kəš بار حمل کند    "چانچۊ"باربری که با  چانچۊکش 
 orizâ kudən  باردار شدن خوشه به مایۀ شلتوک  اؤریزا کۊدن 
 vârəš بارش، باران   واٚرش 
 bârud باروت   بارۊد 
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bârəstən باريدن   بارستن 
 vârəstən باریدن   وارستن 
 vâboˈn باز بودن    وابؤن 
 vâjâvərdən باردهی، بازآوردن، دوباره بار دادن، بارآوردن مجدد درخت در یک فصل واجاوردن

 چنین باال آوردن  هم
 vâ:pəs بازپس، واپس، مسترد   واپس 
 vâ:pəs daˈn  دادن دادن، اعادهبازپس واپس دأن 
 šabəq بازتاب نور ٚبغش  
 vâbostən شدن  شدن، مبدلبازشدن، گشوده وابؤستن 
 vâ:kudən بازکردن   واکۊدن 
 vâgərdân قابلیت عود و بازگشت دارد،  = «واگردان دره»بازگشت به حالت اولیه، عود،  واگردان

 المثل مرض حصبه عود کرد عود کرد فی = «واگردان بۊکۊد»
 vâgərdəstən تن  بازگشتن، برگش واگردستن 
 vâmânəstən شدن  بازماندن، واماندن، خسته وامانستن 
 âs رود کار میبه "قمار"بازي، نام یک بازی است با پنج نقش که در برد و باخت  آس 
 âb pâr bâzi که پرانی بر سطح آب استخر یا رود یا مرداب به صورتی، سنگ(مسابقه)بازی  پار بازیآب

 گیری چنین به قصد هدفآب شود، هم موجب جهش مکرر سنگ بر سطح
 pitəmâr bâzi بازی الک دولک  پیتمار بازي 
 fundoq bâzi  های مربوط به پاسیبندی  روی فندق که معمول شب بازی با فندق، شرط فۊندؤغ بازي

 شده است داری از زائو و ختنههای پاسشب
 səpâ bə yek pâ بازی جفتک چارکش   سپا به یک پا 
 âbxor bâzi  ابتدا .5 .بازی دسته جمعی بین دو دسته با نفرات مساوی به وسیله توپ دستی آبخؤربازي

دو دسته در فاصله قراردادی .2 .شودبه وسیله قرعه حق تقدم مشخص می
ایستد از هر دسته یک نفر چند قدم جلوتر می.3 .گیرندمقابل یکدیگر قرار می

ه دوم است، صورت خود را با کف دست مقابل نفر حریف، نفری که از دست
نوشد، ولی از الی پوشاند به صورتی که گویی آب با دو کف دست میمی

ای که نفر دسته.4 .انگشتان خود باید مراقب حریف و خط حرکت توپ باشد
تقدم یافته، توپ را به شدت به طرف نفر حریف پرتاب وسیله قرعه حقبه
شود و به جایش نفر هدف از بازی خارج میاگر به هدف اصابت کرد،  .کندمی

چه توپ پرتاب شده به حریف اصابت نکرد یا حریف توپ چنان .آیددوم می
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شود و جایش را به نفر دوم انداز از بازی خارج میرا از هوا گرفت، توپ
باید نفراتش دستۀ فاتح را کول کنند و یک دهد، هر دسته زودتر ببازد، میمی

یدان حدفاصل بین دو دسته را طی کنند و توپ هم به رفت و بازگشت، م
 شود تا بازی را ادامه دهند دستۀ فاتح داده می

undərə  vo andərə  کشی یکایک پس از قرعه .ایستندوار میجمعی، چند بازیکن دایرهبازی دسته أندره وؤ اۊندره
تا یک تن  شوندها اصابت کند از دایره بیرون میکه قرعه به آندر صورتی

گاه دنبال حریفان بدود تا یکی را به چنگ آورد، آنباید بهباقی بماند که می
 آزاد است و نفر گیرافتاده باید به شکار دیگران بپردازد تا پایان ساعت بازی 

 mânte: bâzi هوا به گرگم»بازی شبیه به  بازيمانته»   
 šotor šotor bân جیرباف  بازی عمو زن شؤتؤر شؤتؤربان 
 juxus bâzi بازی قایم باشک   جۊخۊس بازي 
 hapələhapo ha panjə سوی زمین خم کرده، دیگران با دو دست اوستا سر کودکی را به :بازی کودکان هپؤ هأ پنجههٚپله

، «ٚبجهيا ت ˇهپؤ هأ پنجه، أن الکهٚپله»گویند زنند و میآهسته به پشتش می
دهند، رو یا به پشت روی پشت او قرار می بالفاصله دو دست خود را به

ها رو به باالست یا های حریف را اعالم کند که کف آنکودک باید حالت دست
رو به پایین، اگر حدسش درست باشد، در نقش اوستا ظاهر خواهد شد و بر 

 نشیند جای اوستا می
 pəlâ pəte bâzi داری  ببازی کودکانه در تقلید از آشپزی و آ پالپته بازي 
 gâv ə gusâlə fingili وسیلۀ یک بازی گروهی، تعداد بازیکنان کمتر از سه نفر نباید باشد که به گۊساله فينگيلي ˇگاو

اۊستا بدوًا سه مهره یا سنگ  -5شوند، کارگردان با عنوان اۊستا اداره می
شوند به نامیده می «گاو، گۊساله، فینگیلي»و کوچک را که   بزرگ، متوسط

ها دو اۊستا دور از چشم آن -2دهد، اند، نشان میبازیکنان که به صف ایستاده
مهره از سه مهره را به مشت گرفته مقابل چشم هر یک از بازیکنان قرار داده 

دهد، اگر درست بازیکن جواب می -3؟ «گاو، گۊساله، فینگیلي» :پرسدو می
ماند تا نوبت دیگر از یشود و اگر نادرست بود در صف مبود از صف خارج می

نفر باقی مانده که یابد تا یکپرسش و پاسخ ادامه می -4او پرسش شود، 
ها باید در بازیهم -6شود، چشم بازنده با دستمال بسته می -1بازنده است، 

 :پرسداۊستا با صدای بلند می -7محوطه هر یک از دیگری خود را پنهان کنند، 
گاه خود با صدای بلند باید پاسخ یک از مخفی ها هرمخفی شده -8؟ «بأيه»

کی کجاست؟  =؟ «کي کؤيا ايسا» :پرسداۊستا از محکوم می -9، «بأيه» :دهند
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گاه را تشخیص داده و صاحب صدا باید بر اثر صدا محل نهانمحکوم می -51
 =هر کس خۊ جا سر »دهد اۊستا با صدای بلند فرمان می -55را معرفی کند، 

مانند، جای خود باقی میشدگان ظاهر شده بهو مخفی «جای خودهر کس به
بازی درست کند تا ببیند در مورد کدام هماۊستا چشم محکوم را باز می -52

بازی که تشخیص نادرست بوده باشد تشخیص داده است، در مورد هر هم
را که آخرین نفر  -53بازی را کول گرفته تا مقابل اۊستا بیاورد، باید آن هممی

مقابل اۊستا قرار دارد اۊستا بار ديگر دو مهره را به مشت گرفته و از محکوم 
شود و ، اگر پاسخ درست بود، او پیاده می«گاو، گۊساله، فينگيلي؟» :پرسدمی

 «یک چشم کور =اي چۊم کۊر » :دهدچه نادرست باشد، اۊستا فرمان میچنان
همان سؤال  -54ود بپوشاند، بایست یک چشم محکوم را با دست خو سوار می
شود، اگر پاسخ درست باشد، سوار پیاده شده و اگر نادرست، باز تکرار می

و سوار چشم دیگر محکوم  «هر دۊ تا چۊم کۊر» :کنداۊستا فرمان صادر می
پوشاند، در این هنگام بازیکنان دور اۊستا و آن دو حلقه را با دست دیگر می

المثل بینی یا چانه یا از اعضا صورت خود فی زده، اۊستا با اشاره به یکی
محکوم  «لۊلۊلۊلۊ اۊسۊل» :گویدصدا با بازیکنان میگونه یا چشم هم

بایستی به قرینه دریابد اۊستا به کدام عضو اشاره دارد و همان عضو را در می
صورت خود نشان دهد، همین که تشخیص درست باشد، محکومیت پایان 

 یابد  ادامه می «لۊلۊلۊلاۊسۊ»یابد وااّل می
allâ titi تاب شبان بر ایوان بچه را در ماه .بازی، اولین بازی ایام شیرخوارگی است تيأاّل تي

که کودک به ماه نظر انداخت، شعر دهند، همینخانه آورده، ماه را نشانش می
هند، به درا زمزمه کرده، زیر گلوی او را به نرمی قلقلک می "تیاال تی"کودکانۀ 

اال " =کنند این ترتیب او را با نام خدا همراه با روشنایی و شادی آشنا می
جای بابا، پئرجان یا مأرجان به) "بابایأ بیدي ـ چي باورده ـ حلوا قـۊتي _تی تی

   (توان گفتهم می
 arəqčin bâzi چشم  .گذارندمین میای بر زبازی، بازیکنان عرقچین یا کاله خود را در دایره بازيأٚرغچين

ها گذاشته، دور انگشتری را زیر یکی از کاله .بندندیاری را به حکم قرعه می
کنند و او باید به فراست محل انگشتری را سپس چشم یار را باز می .شوندمی

اگر یافت،  .کنندزنان تشویقش به ردیابی مییاران دیگر کف .دریابد و بردارد
 رسد   نوبت به دیگری می

 bigir binišân شود  کنندۀ کودکان اطالق میهای سرگرمبازی، به بازی بیگیربینیشان 
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armani guš وسیلۀ قرعه به-5 .دستیبازی، بین دو دستۀ مساوی به وسیلۀ توپ و چوب أرمني گۊش
ای مناسب مقابل یکدیگر با فاصله-2شود تقدم یکی از دو دسته تعیین میحق  

دستی مقابل صف  خود قرار یک تن از دستۀ مقدم با چوب-3گیرند قرار می
-4گیرد و آماده است که یکی از افراد  دسته توپ را برای او پرتاب کند می

دستی باید به شدت بر آن کوبیده و به شود و صاحب  چوبتوپ پرتاب می
نفر حریف باید توپ را بگیرد و بالفاصله به هدف  -1سمت مقابل پرتاب کند 

زننده به مجرد  پرتاب  توپ باید فاصلۀ بین دو توپ-6ننده پرتاب کند زتوپ
دسته را با تاخت طی کند و به قدری چاالک و با پیچ و خم بدود که اگر 

گیری به سوی وی پرتاب نماید، حریف توپ را گرفته باشد و به قصد هدف
توپ  که توپ اصابت نکرد، غالب است، و اگرچنان-7توپ به وی اصابت نکند 

سپس نوبت به -8در جریان رفت و برگشت به وی اصابت کرد، مغلوب است 
نفرات مغلوب باید  .رسد تا دستۀ فاتح معلوم گرددنفرات دوم و سوم می

دور میدان حد  فاصل دو دسته را رفت و برگشت نفرات غالب را کول کنند، یک
 دهند کنند و بازی را ادامه میها جا عوض میسپس دسته .بپیمایند

 morqânə jangi مرغ بازی که بیشتر در ایام نوروز رایج است  بازی، تخم جنگيمؤرغانه 
 pičâz bâzi را در مشت غلطانده و در همان حال بر زمین  (پیچاز)بازی، چهار صدف ریز  پیچاز بازي

بندی برنده  اگر هر چهار یا جفتی از آن به یک رو افتاد، در شرط .کنندپرت می
دیگر به روی دگر افتاد، بازنده رو و آناست، اگر یکی یا سه تا از آن به یک

این بازی  .گیرداست و چیزی که بر روی آن شرط بندی شده، به برنده تعلق می
خاطر زائو در شش شب اول تولد نوزاد داری بهزنده غالبًا در آئین شب

یهمانان و با شرط بندی روی فندق که بین م «پاسیشب»عنوان به
گذرانی معمول شود، برای وقتپاسی تقسیم میکنندگان در شب شبشرکت
 است   

 juft u tâq bâzi   داری از زائو و نوزادش ها که اعضای خانواده برای پاسپاسیبازی، در شب بازي ۊ تاغجـۊفت
 هاییکنند، غالبًا به بازیداری میزندههفت شب دور یکدیگر جمع شده و شب

خانه به تناسب صاحب .است «بازیفندق»جمله شوند که از آنمشغول می
ها پس از صرف کند، آنهمانان تقسیم میتعداد مهمان، فندق تهیه کرده، بین م

نشینند، هر یک مشتی پردازند، دور هم میشام به بازی آزمایش هوش می
او جواب  و «جفت است یا تاک» :پرسندفندق به مشت گرفته و از حریف می

جفت جدا ها را جفتکند و فندقکننده مشتش را باز میدهد، سئوالمی
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کند تا معلوم شود جواب حریف درست بوده است یا نه، اگر درست بوده، می
دهد، اگر درست نبود معادل آن فندق کردۀ خود را به حریف میفندق در مشت
 راه است گویی و خنده همگیرد، این بازی با لطیفهاز حریف می

doldol شود دؤلدؤل نوعی بازی ل در گیلکی به دره و دلو اطالق میبازی، دؤ دؤلدؤل
شود، استاد بر جمعی است که از یک استاد و چند شاگرد تشکیل میدسته

نشیند، با اتصال دو سر انگشت شست و سبابۀ دستی به کرسی یا سکویی می
ی دره مانند یا چاه مانند ادو سر انگشت شست و سبابۀ دست دیگر، حلقه

سازد، شاگردان دور استاد جمع شده با انگشت سبابۀ خود به لبۀ آن چاه یا می
گویند ای میرانه وارد کرده، به هر ضربههای خفیف متوالی و هوشیادره ضربه

 احتیاطها را که بیگیرانه انگشت یکی از آنباید غافلو استاد می «دؤلدؤل»
بته شاگردان نیز باید مراقب باشند که گیر نیفتند، هر ال .تر است بگیرد

شود، شاگردی که انگشتش قاپیده شد، چشمش با دو دست استاد بسته می
گاه استاد با صدای کنند آنای رفته و خود را پنهان میدیگر شاگردان به گوشه

شاگرد  .«بأيه» :دهندگاه پاسخ میشاگردان از نهان «؟بأيه» :پرسدبلند می
گوش ای بهتی و چه فاصلهاید متوجه باشد که صداها از چه جهبسته بچشم
شم شاگرد اسیر را باز و رهایش گوش رسیدن پاسخ چرسد، بعد از بهمی
کنند، او باید بر اثر صدا محل اختفای حریفان را تشخیص داده و به سوی می
گذشت و او را  ها بشتابد و یکی از آنان را دستگیر کند، اگر از کنار حریفآن

اگر  «اۊستا سالم»» :گویددود و میندید، حریف بالفاصله به سوی استاد می
بندند و بازی تکرار یک توفیق نیافت، دوباره چشمش را میبه دستگیری هیچ

شود و اگر گرفت، گرفتار از محل گرفتاری تا مقابل اوستا، گیرنده را به می
اۊستا »شود، این بازی و آغاز میکول خود سواری خواهد داد و بازی از ن

 شود هم نامیده می «سالم
 qâb bâzi شود  چنین قمار اجرا میو هم «پادشاه و وزیر بازی»بازی که در بازی، قاب بازيغاب 
 âquz bâzi گذارند در بازی، گردوبازی، هریک از بازیکنان یک گردو در یک خط می آغۊزبازي

ای شود، تیلهوسیلۀ قرعه تعیین می ای که بهنوبهای قراردادی هریک به فاصله
در صورت اصابت و راندن گردو  .اندازندرا به هدف گردوهای چیده شده می

پرتاب  .رسدشوند، وگرنه نوبت به دیگری مییا گردوها از جای خود برنده می
وی سای که از باال بهیا زاویه  sukkiسوّکی  -5 :شودتیله به دو صورت اجرا می

 یا غلتان، به موازات سطح زمین بازی   rivišریویش -2 .شوداهداف انداخته می
 



 

20 
 

kurnâkur پاسی برای سرگرمی مهمانان بین ای بازی با فندق که غالبًا در شببازی، گونه کۊرناکۊر
دو یا چند نفر  :آنها معمول است، شرط بندی بر سر فندق به طریق زیر است

صورتی ها را بهدهند و او باید مجموع فندقستاد میهر یک دو عدد فندق به ا
به زمین پرتاب کند که فاصلۀ هر دو فندق کمتر از قطر یک انگشت نباشد، اگر 

باید هر رسد و اگر فواصل بر قاعده باشد، میجز این باشد نوبت به دیگری می
فق چه در موردی موها را با پشت شست به فندق دیگر بزند، چنانیک از فندق

 دهد تا بازی پایان یابد   نشد از همان مرحله نوبت را به دیگری می
 lâl bâzi گیردکالم که تفهیم مطلب در آن به اشاره صورت میای بازی بیبازی، گونه اللبازي. 

   «پانتومیم»
 tongulə bâzi  ند، از بازیکنان ای بازی دو نفره، ممکن است چند نفر نیز شرکت کنبازی، گونه تـؤنگـۊله بازي

بندد، نفر دوم هایش را میپوشاند و چشمیکی با دو دست روی خود را می
روبروی وی قرار گرفته با تلنگر به پشت دستش زده، بالفاصله یکی از 

کند، بازیکن اولی نیز پس از راست می (به اختیار خودش)انگشتان خود را 
چشم و صورت خود  اصابت تلنگر به پشت دستش باید بالفاصله دست از

برداشته به هر دست یک انگشت خود را راست کند، اگر انگشت راست شدۀ 
گونه نباشد، مثالً یکی به نصر نشان دهد و آن دیگر خنصر نفر اولی طرفین یک

کماکان روی خود را بپوشاند و نفر دوم تا وقتی که تلنگر خورده به فراست 
د کرد که همان انگشت را به حریف دریابد که حریف کدام انگشت را بلند خواه

گونه باشد، تلنگر بنمایاند، تلنگر خواهد زد، اگر انگشت راست شدۀ طرفین یک
 یابد رسد، به همین ترتیب بازی بین دیگران نیز ادامه میخوری به نفر دوم می

 čâ:lə dərgân bâzi هر یک از بازیکنان  .شودمی ای بازی گروهی که با توپ دستی انجامبازی، گونه چاله درگان بازي
کنند و دو سه ای که ظرفیت توپ دستی را داشته باشد به نام خود میچاله

شود، سپس طرف دیگر میدان خط بازی رسم چال اضافی هم کنده می
نفر مقدم سر خط  .شوندبا قرعه نفرات مقدم و مؤخر انتخاب می .شودمی

اندازد، اگر وارد چال شد، یها مقرار گرفته توپ را به هدف یکی از چال
انداز از سر خط تا پای چال کول بدهد، اگر وارد چال صاحب چال باید به توپ

های اضافی شود، اگر توپ به یکی از چالانداز از بازی خارج مینشد توپ
انداز افتاد، بازیکنان باید میدان را با دو رفت و برگشت طی کنند و توپ

رسانیده، بازیکنان را هدف کند، اگر اصابت کرد، مجبور است خود را به توپ 
 شود  انداز از بازی خارج میشده باید کول بدهد، اگر اصابت نکرد توپاصابت
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kamarband bâzi  بازی، نکای بازی گروهی، از حیث قواعد شبیه عرقچینبازی، گونه کمربندبازي: 
 بازي عرقچین

 čələnqâj bâzi دولک ک عی بازی البازی، نو چلنغاج بازي 
 čarxi rəvâni بازی، نوعی بازی با گوی، زدن توپ بر زمین و در هر چند بار جستن توپ  چرخي رواني

 بار دور خود چرخیدن و کوفتن بر آن یک
 zəlzələxe: mošəlləxe: ایستند در حالتی که بازی، نوعی بازی گروهی، در یک خط چند نفر به صف می للخهزلزلخه مؤش

های دست را رو به باال باز دو دست خود را به پشت گذارده، یکی از کفهر 
داشته باشند، یک نفر از بازیکنان که قبالً با قرعه انتخاب شده است مهره  نگاه

دست گرفته و به بازیکنان نشان داده و پشت یا قطعه سنگ مشخصی را به
گوید می افتد و متوالیاً رود و به راه میرود و پشت صف میصف می

و با هر ریتم این جمله آن مهره یا سنگ  «زلزلٚخه مؤٚشللخه أدویه با گرمالته»
گذارد، آن عضو که مهره در دستش مشخص را به کف دست یکی از آنان می

الفور از صف جدا شده و بگریزد، یاران دو طرف او نیز قرار گرفت باید فی
ۀ پا ضربتی به شخص اند بدون آن که از صف خارج شوند به اشارموظف

باید به صف بازگردد و اگر فراری توجه دهند که اگر اصابت کرد فراری می
اصابت نکرد تا آخر میدان که با خطی مشخص شده است بدود و پشت آن 

یابد تا بازی به همان ترتیب با نفرات دیگر ادامه می .خط قراردادی بایستد
مانده بازنده محسوب است باقیوقتی که همه جز یک نفر گریخته باشند، نفر 

باید همۀ برندگان را به کول گرفته از خط آخر میدان به خط اول انتقال و می
  (شودبا این بازی هوشیاری و چاالکی و قوت تن تمرین می)دهد 

 čarxi بار به دور خود بازی، زدن توپ بر زمین و به هر حرکتی یکبازی، نوعی گوی چرخي
زمین بغلتد تکرار کردن، آن که  را پیش از آن که توپ برچرخیدن و این کار 

 بیشتر توفیق یابد، برنده است 
 piš ə riš  بازیکنی که در بازی نوبت دوم با اوست    ريش ˇپیش 
 vəlvələ پاره قرار، آتشگوش، بیبازی لٚولهو 
 be:s باش  بئس 
 xâyə dâr گشاباعرضه و جربزه، کارآمد، مشکل خایه دار  
 čâʹI bâq  گاه چای  باغ چای، کشت چائي باغ 
 dəsti bâq دستی، در حیاط خانه  کاری دمباغ و سبزی دستي باغ 
 jâjim ای از پشم و ابریشم  بافته جاجیم 
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pâč ə bâqâlâ ق درست ؤاش رونده است و از حاصلش باقالقاتای باقال که بوتهباقال، گونه باقال ˇپاچ
 کنند می

 bâqəlâ ای باقالی پیچی و رونده، نوعی دیگر که دارای ساقۀ رونده نیست و بوته باغاٚل
مازندراني "ای و پهن و ناخنکی زرد رنگ بر سر هر دانه های دولپهاست با دانه

 شود خوانده می "باقال
 pərvâ باک   پروا 
 bâl ن چنین دست از کتف تا سر انگشت میانین، آستیبال پرنده، هم بال 
 jor باال   جؤر 
 bujo:r باال    بـۊجـؤر 
 jinjir ə sar لچه"باالترین جای شاخۀ نازک درخت  سر ˇجین جیر"  
 tappə  ّکالهکـۊالتپه، تپه »باالترین سطح بلند هر چیز در  هتپ»   
 kamar bə jo:r باالتنه  کمربجؤر 
 bəjor das باالدست صدر مجلس و محفل   بجؤردس 
 nâz bâləš بالش زیرسری    نازبالش 
 bâləš بالش، متکا  بالٚش 
 qâpâs بامب، توسری   غاپاس 
 qâpâs zeˈn زدن، توسری زدن  بامب غاپاس زئن 
 subiye بامداد  سۊبيه 
 sobe sar بامدادان   سر ˇسؤب 
 katkətâs بانگ ماکیان پس از تخم کردن   کتکٚتاس 
 vâ چنین پیشوند تبدیل، باد، باز، از پیشوندها که افادۀ مباید، میل، خواست، ه وا

 کند  مفاهیم مختلف می
 vâsti بایستی، خواست، ضرورت    واستي 
 xukulə بچه خوک   خۊکۊله 
 kutə شود بچه سگ، در کوهستان به بچه اطالق می = «ساکۊته» :بچه کوچک، توله کۊته 
 zây بچه، فرزند  زای 
 zâk زند   بچه، فر زاک 
 dəpəjdəpəj بحبوحه، گرماگرم  دپچ دپچ 
 alâv بخار   أالو 
 bo:q چنین بوقنشیند، بوخور، همبخاری که بر ردی شیشه بر اثر سرما یا گرما می بـؤغ 
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uxus بختک  اۊخـۊس 
 kum بخش باالی لگن خاصره، زیر تهیگاه   کۊم 
 nəkâr نشده، کار انجام نیافته بخش کاشته کارن 
 qorəmâ kudən کاران میان بستانکاران بخش کردن مال بده غؤٚرما کۊدن 
 čarčar بخور بخور، وفور نعمت  چرچر 
 baxyə بخيه بأخيه 
 kuk zeˈn  بخیه زدن  زئنکۊک 
 kuk های دو قطعه پارچه، تحریک بخیه، دوخت موقت لبه کۊک 
 kustepi:r کار  بد ذات، سازش کۊستپير 
 syâ pâ بد قدم  سیا پا 
 kâpiti بدبیاری  کاپيتي 
 səpələšk بدبیاری   سٚپلٚشک 
 pələšk بدبیاری    لٚشکپ 
 fak رونقیبدبیاری، نکبت، ادبار، بی فک 
 hiz بدچشم نسبت به جنس مخالف    هیز 
 bəd ang بدخلق، بدخو    بد أنگ 
 bəd haybərə بدقیافه  بدهأيبره 
 fâdâfâgir بده بستان   یرفادافاگ 
 lâl lâləki بدون تکلم، با ایماء و اشاره تفهیم کردن   اللٚکيالل 
 dânəšân شود بذری که دانه به دانه با دست نشانده و کاشته می دانٚشان 
 vâbištə شده بر آتش سرخ وابیشته 
 kun dəmaj kudən جا شدندن، نشسته جابهقرارانه جنبیدن و پس و پیش شبر جای خود بی کۊنٚدٚمج کۊدن 
 vâ:jə به  «فۊجه» :، مقـ «میوه بر شاخه است»المثل بر جای طبیعی خود است فی واجه

 معنی ریخته، در جای خود فروریخته، فرود از جای خود 
 movâzi های مرکزی رشت و شد که در بخشهایی اطالق میها و آبادیبر دهستان مؤوازي

ها و ند بین ارتفاعات غربی و جنوبی شهرستانهای آن قرار داشتدیگر بخش
 م در شرق   انزلی و از پسیخان در غرب تا کیسودریا مجاور دافچا و مرداب 

 uxuftən بر روی کسی یا چیزی هوار شدن، مسلط شدن  اۊخـۊفتن 
 zâk ə zuk بر و بچه   زۊک ˇزاک 
 jəqəl məqəl بر و بچه    مغلجغل 
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zək ə zay ر و بچه   ب زأی ˇزک 
 atik patik (کوچولو موچولو)بر و بچه  پاتيکأتيک  
 dim ə par بر و رو، سر و صورت   پر  ˇديم 
 ru چهره پوشاند   = «رۊ بيگيفت»روی میز، بر میز،  = «رۊ ˇمیز»بر، روی، صورت،  رۊ 
 kallə bə kallə   ّبرابر  هبکلّ هکل 
 bəra:r برادر   برأر 
 mard ə bərâr برادر شوهر برار ˇمرد 
 daˈi برادر مادر   دأئي 
 nâbərâri برادر ناتنی نابراري 
 bəra:r zâ برادرزاده  برأرزا 
 fugurdəstən برافتادن، واژگون شدن  فۊگۊردستن 
 vâprâštən برافراشتن  واپراشتن 
 dəftâštən دفراز  :برافراشتن در مکانی، پایۀ مضارع دفراشتنdəfrâz  
 vâbiškâneˈn برافروختن  وابیشکانئن 
 vâbiškəstən شدن آتش  برافروخته وابیشکستن 
 fugurdâneˈn برانداختن، واژگون کردن  فۊگۊردانئن 
 dədər zeˈn  عامیانه»خوری غیبت ناگهانی کردن، جیم شدن پرانی یا تکبرای تک ٚدر زئند» 
 xure: برای خود    خۊره 
 vâquštən وردن آب از چاه، پایۀ مضارعبرآ واغۊشتن: vâquz  
 buzbâz طبعانه کند چاپلوسی یا کارهای شوخ ،که برای جلب توجه غیرباز، آنبز بـۊزباز 
 šaft ای در غرب گیالن از توابع فومن  دار، نام ناحیهبرجسته و کرک شفت 
 učinâstən تماعشدن و انحالل محفل و مجلس يا انجمن و اجبرچيده اۊچيناستن 
 učeˈn برچیدن   اۊچئن 
 virištən برخاستن، پایۀ مضارع ویریشتن: viriz  
 virizâneˈn برخيزاندن  ویریزانئن 
 usâdən برداشتن اۊسادن 
 vərzâ kâr برزگر، متصدی شخم و شیار با گاوآهن ورزاکار 
 barzigər برزگر، مزدبگیر  برزیگر 
 vərzâ kâri رانی برای شخم برزگری، ورزا  ورزاکاري 
 qâč برش غاچ 
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dâlbur ای دیوار یا مصنوعاتای یا لبۀ کنگرهبرش کنگره دالبۊر 
 vâbin برش، قاچ  وابین 
 xâj برش، قاچ، صلیب  خاج 
 bištən برشته کردن، بر آتش سرخ کردن  بیشتن 
 varf برف  ورف 
 bəlg برگ بلگ 
 valg شود برگ، ورگ هم گفته می ولگ 
 vâgərdâneˈn رو کردن، باال آوردن رو و آنبرگرداندن، بازگرداندن، این واگردانئن 
 vâgiftən برگرفتن، برداشتن از روی چیزی، پایۀ مضارع واگیفتن: vâgir 
 do:jeˈn دؤجين  :پایۀ مضارع .بهترینبرگزیدن  دؤجئنdo:jin 
 do:jin برگزیدن، انتخاب احسن  دؤجين 
 dom ə gâv  برگه، قرینه اوگ ˇدؤم 
 bəlgə برگه، نشانه بلگه 
 rismân bâzi (آکروباسی)شود هایی که بر روی طناب از جانب دارباز اجرا میبرنامه ريسمانبازي 
 zo:rəs ə bəj  برنج زودرس بج ˇزؤرس 
 bəj چمپای زودرس یا گرم، چمپای دیررس،  :برنج، از جمله ارقام تجارتی آن بج

آقایی، بوبو، گرده و  :چمپا و انواع رسمیلهار، گۊمدؤا، دچمپا، سیاچمپپیله
انواع  سفید، موالیی، عطری، موسی طارمی،انواع صدری، بیدم، دمسیاه، دم

 سرد، شاهی، عنبربو  :نامغریبه و انواع بی
 mowlâˈi موال»برنج، از گونۀ مرغوب، بذر این برنج را از نجف آورده بودند و به نام  مؤالئي» 

 ب کردند منسو
 bubu ای از برنج رسمی برنج، گونه بـۊبـۊ 
 pile: čəmpâ  واژۀ چمپا  :ای از غول چمپا، دربارۀ چمپا، نکبرنج، گونه چمپاپیله 
 musâtârəmi ای برنج  برنج، گونه مۊساتاٚرمي 
 gul ə qəribey نام  ای برنج بیبرنج، گونه غريٚبی ˇگۊل 
 syâdum ای برنج صدری عالی  نهبرنج، گو سیادۊم 
 čampâ های زیر شناخته شود، با نامای برنج که چنپا هم خوانده میبرنج، گونه چمپا

ارقام تجارتی  .بج ˇرس، گرمرس، شصت رۊزهزئۊرس، زۊدرس، شش :شودمی
ای دادۀ کارخانهچمپا و چنپای تراش ˇچنپا، سیاچمپا، گۊلˇاکۊله، نمدار :چمپا

 یه بود با نام خانسکي که باب بازار روس
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binâm ای برنج متوسط برنج، گونه بینام 
 âkulə ای برنج مرغوب برنج، گونه آکۊله 
 qaribey تر از چمپا ای برنج مرغوببرنج، گونه غريٚبی 
 rasmi čənpâ  تر از چمپا  ای برنج مرغوببرنج، گونه رسمي چنپا 
 nəmdâr ə čənpâ چمپا  :ای چمپا، نکنهبرنج، گو چنپا ˇنمدار 
 gul ə čəmpâ رس ای چمپای شصتبرنج، گونه چمپا ˇگۊل 
 syâ čampâ  ای چمپای نامرغوب برنج، گونه سیا چمپا 
 nâmnâre نام برنج، نام دیگر برنج بی نامناره 
 barənj برنز، نوعی فلز برنج 
 fučeˈn پلک فروبستن  :المثلبرهم نهادن فی فـۊچئن 
 bəra:ndə برهنه  برأنده 
 kiya biya  بروبیا، جاه و جالل کییأ بییأ 
 vâbeˈn بریدن وابئن 
 be:n بریدن  بئن 
 xâjxâj بریده بریده    خاجخاج 
 dorsəstən تاب شدن از خستگی، فرو ریز شدن طاق بریده شدن از میان بر اثر فشار، بی دؤرسستن

  dorsəft :پایۀ مضارع .سقف، پل و نظایر آن
 ubinâstən شدن چیزهایی مانند شیر، ماست بریده اۊبيناستن 
 tab ə dânə  بریدۀ باریکی از روپوش ضریح اماکن متبرک، یا شال سبز سیدی نظرکرده که  دانه ˇتب

 شدبرای رفع بیماری به مچ دست بیمار بسته می
 buz چنین پاشنۀ پا، پاشنۀ کفش بز، هم بـۊز 
 təl ə âb  اختیار از گوشۀ لب جاری شودبزاقی که بی آب ˇتل 
 pile: بزرگ  پیله 
 kla روستای بزرگ  =الرۊستاق ک :بزرگ کال 
 pillə بزرگ، رشد کرده، بالغ پیّله 
 bal ول  =بزرگ، بل گوش =گۊش  ˇبل :بزرگ، شعله بل 
 bəzək بزک ٚزکب 
 čosân fusân بزک و آرایش تند  چؤسان فۊسان 
 bəzangâh بزنگاه، محل مناسب برای تعرض  بزنگاه 
 vas بس  وس 
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vastə بس است  وسته 
 jâjigâ بستر، جای خواب، استراحتگاه  جاجیگا 
 jigâ گاهگاه، نهانبستر، رختخواب، جای جیگا 
 jəbəstən بستن یا به رشته یا به زنجیر، پای به فلک بستن  جبستن 
 dabəstən دبد  :پایۀ مضارع .بستن دبستنdabəd 
 abrošum gul گل ابریشم "ای از تارهای ابریشم با وزن مشخص که واحد شمارش بسته گۊلأبرؤشۊم= 

 است  "بستۀ ابریشم
 dabədvâbəd  بندی، زد و بند  بسته دبد وابد 
 dabəstəkâ بستۀ کوچک  دبسٚتکا 
 zoqqu:m شود می زاغۊم، زاغۊب هم گفته :بسيار ترش و زننده، نک زؤّغۊم 
 aždəm بسيار شور و پرنمک  مأژد 
 ahattore:  ّجا، این شد حسابی بسیار به ۊرهأهت 
 šâplâx بسیار چاق با عضالت سست و شل  شاپالخ 
 dowri بشقاب بزرگ  دؤري 
 bulut شکل بشقاب بزرگ بيضي بـۊلـۊت 
 pustə iškəni زنیبشکن پـوسته ايشکني 
 čârpər ربر، چهارگوشبطری چها چارپر 
 doxtərəki بکارت، دوشیزگی  دؤختٚرکي 
 dəkaš fâkaš  بکش و واکش، کش و قوس دکش فاکش 
 məkâbaj بالل  مکابج 
 bâbâ gəndam بالل    دمباباگٚن 
 bumdan بلد، راهنما  بـۊمدأن 
 ušum بلدرچين، وشم، مرغ بدبده  اۊشۊم 
 fubardən بلعیدن، فرو بردن فـۊبردن 
 râst a kudən بلند کردن، برافراشتن  کۊدن أراست 
 buluk بیل  چنین بیلچه، کجبلوک، هم بـۊلـۊک 
 šâtâmâs شامسکته  :بلید، پخمه، نک شاتاماس 
 səfâlsar بنا با پوشش سفالی فالسرس 
 lat ə sar  لت   :بنایی با پوشش از لت، نک سر ˇلت 
 bonjâq بنجاق، قباله   بؤنجاق 
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pišani vâčin  بند انداز  پیشاني واچين 
 udâštən بند آمدن باران یا برف  اۊداشتن 
 varbənd بند قنداق وربند 
 dârbâz باز، اکروبات محلی که با برپاداشتن دستگاه بندبازی بر طنابی بندباز، ریسمان دارباز

رین که به ارتفاع سه یا چهار متر از زمین بین دو پایه کشیده شده است، شی
جست و خیز به عقب و جلو، نشستن و  :گذاردهایی به نمایش میکاری

برخاستن با جهش، گام برداری بر روی طناب با دیگ مسی که به جای کفش به 
چنین کنند، کشیدن گوسفند باالی دستگاه و ذبح آن بر روی طناب و همپا می

 عملیات ژیمناستیکی 
 lâfənd bâz  ریسمانباز  :بندباز، نک الفند باز 
 lâfənd bâzi  های روستایی که پس از برداشت های جشنبازی، از برنامهبندبازی، ریسمان الفندبازي

  «اکروباسی»شودمحصول با ساز و نقاره اجرا می
 vânaˈn شود، پایۀ مضارعبندکردن، وانهأن هم گفته می وانأن: vânə   
 biniš بنشین  بینیش 
 čars بنگ حشيش  چرس 
 pâkâr دار، زیربنا بنیاد ساختمان، پادو، تحصیل پاکار 
 pišâšu šoˈn  سنتی را پیش از روز  به استقبال روز مخصوص یا روز عید رفتن، فریضه و ؤنپیشاشـۊ ش

 مقرر انجام دادن 
 yavâšəki به آهستگی کییواش 
 učukəstən خ حلق به باال چسبيدن مانند چسبيدن زبان کوچک به بي اۊچـۊکستن 
 ugir kudən وسیلۀ اهرم داشتن چیزی بهبه باال نگه اۊگير کـۊدن 
 vâhil ə boˈstən  زدگی مبدل شدن، نگرانی مبدل شدن، به هولامیدی مبدل شدن، به دلبه بی بؤستن ˇواهيل

شوق باخته شد دلم، دلم امید  = «بؤ ˇمي ديل واهيل» :در گیلکی گویند
 م به هوا و هراس دچار شدآمدنش را از دست داد، دل

 bəčânə giftən به پرگویی واداشتن  چانه گیفتنه ب 
 pər a daˈn  به پرواز درآوردن، آزادی دادن، به حال خود گذاشتن پرأ دأن 
 forâdən به پیش راندن، پایه مضارع فؤرادن: f or ân   
 tir zeʹn به تیر زدن، فواره و جهیدن، جرقه پراندن  زئن تیر 
 jângi به جانت سوگند  = «تي جانگي»به جان سوگند،  جانگي 
 jâ bə jâ boʹstən  به جای خود قرار گرفتن  جابجا بـؤستن 
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miyâl âmon به چندش آمدن، مشمئز شدن مییال آمؤن 
 hačəl daˈn   به چنگ حریف دادن، به ناخواه از دست دادن، مفت از دست دادن هٚچل دأن 
 dəxrâštən ای خراش دادن  به چنگ و دندان آسیب رساندن یا به وسیله تندخراش 
 dəxrâš ای خراش دهندهبه چنگ و دندان آسیب رسانده یا به وسیله دخراش 
 če: چی را  = "ه اۊساديچ"به چه شبیه است،  = "ه مأنهچ" :به چی، چی را هچ

 برداشتی 
 vâ:daˈn به حال خود گذاشتن، ول کردن  وا دأن 
 bə qəvâm âmoˈn به حد مطلوب پخته شدن  غوام آمؤنه ب 
 futurkâneˈn به حملۀ غافلگیرانه واداشتن  فـۊتـۊرکانئن 
 uturâneˈn زدگی دچار کردن به حیرت اۊتـۊرانئن 
 jivištən به در رفتن بی سر و صدا، جا تهی کردن جیویشتن 
 dərâz a kudən  دن به درازا کشانیدن، دراز کر درازأ کۊدن 
 dəm âmoˈn  به دم آمدن، در دم آمدن یا دم کشیدن چای و چلو و نظایر آن دم آمؤن 
 dukušeˈn به دم درکشیدن، هورت زدن  دۊکۊشئن 
 dov a daˈn چنین تعقیب کردن به دو انداختن و هم دؤوأ دأن 
 bərâ dəkəftən  به راه افتادن برا دکفتن 
 râ dəkəftən  فتادن به راه ا را دکفتن 
 bərâ dəgâdən  به راه انداختن  برا دگادن 
 bəru zeˈn به رخ کشیدن  رۊزئنه ب 
 susu daˈn به رخ کشیدن، حسرت برانگیختن، به چشم کسان کشیدن  سۊسۊ دأن 
 vâkâštən کردن، پایۀ مضارعبه ردیف چیدن، کنار هم ردیف واکاشتن: vâkâr  
 pillâ kudən   د رسانیدن، بزرگ کردن، پرورش دادن به رش  کـۊدن پیاّل 
 pâzâri (زرد نزدیک به سرخ)به رنگ پادزهر  پازاري  
 susəni به رنگ سوسن  سۊسني 
 jənəhaʹn شود ن هم ادا میبه زیر چیزی نهادن، جنئأ جنهأن 
 bijir به زیر، به پایین  بیجیر 
 jədaʹn به سختی بار کردن، متلک گفتن، طعنه زدن  جدأن 
 ti sər gi   به سرت سوگند  گي تي سر 
 jo:râ به سوی باال   جؤرا 
 fâčəməštən شدن، دوال شدن  به سوی جلو خم مستنفاچ 
 



 

30 
 

fâkəšeˈn به سوی خود کشیدن  شئنفاک 
 čapari به شتاب، چاپاری  چپري 
 bəsu dəgâdən به صرافت انداختن، به هوس انداختن بسـۊدگادن 
 pa:n ə pa:nâ ای از مرکبات تیرۀ ترنج است که پهنا که گونهچنین پهنبه صورت گسترده، هم پأنا ˇپأن

نوع اول به درشتی به، پهن شده مانند  :شوددو نوع آن در شمال دیده می
کوفته شده، به رنگ زرد روشن، با پوست کلفت و قسمت دورنی ترش، نوع 

شکل بشقاب که به  دیگر در رأس دارای پستانک بزرگ و در قاعده مقعر به
 شود هم خوانده می «بشقابیته»همین اعتبار 

 qalam kudən به ضربتی قطع کردن   لٚم کۊدنغ 
 sar eškən به قدر سهم سرانه  سر إشکن 
 qavâm amoˈn به قوام آمدن  غوام أمؤن 
 orgâdən آویختن، صورت گسترده کردن سيلی و مشت يا صدا و آواز، بهبه قوت حواله ُارگادن

  orgân :رگاناؤ :درافکندن، پایۀ مضارع
 ke: به کی، به چه کسی، چه کسی را  که 
 bə gəz a daˈn به گزش و گرفتاری دچار کردن، باعث گرفتاری و زحمت شدن، به خطر  دأن أگزه ب

 انداختن  
 vâkudən به مقصد رساندن، هدایت کردن  واکۊدن 
 tuk a giftən  شود که هدف قرار گرفته منقار گرفتن، غالبًا در مورد پرندگانی گفته میبه  گيفتنکأ تـۊ

   «گيفت کأبتـۊ» :ولی تیری به آنها اصابت نکرده
 fil به نخ کشیده شده، فیل   فیل 
 dərz a giftən به هم دوختن حاشیۀ دو قطعه پارچه، کوتاه آمدن، سر به هم آوردن موضوع  گیفتن أدرز 
 taləf هوای، به دنبال، در فرستادن کسی برای دعوت یا احضار کس یا کسان، یا به  لٚفت

در رفتن به هوای کسی برای منظوری خاص، یا آمدن به سوی کسی برای جلب 
 یا راهنمایی  

 sar o sâmân daˈn انجام رسانیدن، ترتیب نهایی کار را دادن  به سر ؤ سامان دأن 
 bo:nə بهانه  بـؤنه 
 bo:nə giftən  جویی کردن بهانه بـؤنه گيفتن 
 vâzeˈn افزار، کفش پوشیدن  پا کردن کفشبه وازئن 
 qâq چنین نفر ذخیره دربازی گروهی  زده، مات همبهت غاغ 
 zyâdə آورند  جای عدد سیزده، در شمارش به زبان میبه زییاده 
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vərâyə جز، غیر از  به ورایه 
 vâsi: خاطر، برای  میل، بهخواست، به به واسي 
 vâpaxtən در آمدن ها، به پخت رسیدن، از خامی بهآمدن پختنی دم به واپختن 
 narm a kudən راه آوردن، آمادۀ سازش کردنبه کۊدن مأنر 
 vâfil a kudən  ها را رشته یا قالب کشیدن آویختنی به کۊدن ألوا في 
 ba:rə نصيب   ،سود ،بهره بأره 
 šeylân kašeˈn  مند شدن فراوان، شکم از عزا درآوردن بهره ٚشيالن کشئن 
 šeylân ویژه در سور و سرور مندی مفرط از هر کار بهبهره ٚشیالن 
 fâtərânˈn شدن به پیش راندن، هل دادن، به هزیمت واداشتنبه فاترانئن 
 mat قوام آمده، غلظت یافته  به مأت 
 kuk kudən  حرکت درآوردن، تحریک کار انداختن، بههب کۊدن کۊک 
 pâk ə čina  آوری شده، روفته و صاف شده کلی چیده و جمعبه چينا ˇپاک 
 besâr (در فالن و بهمان)بهمان  بسار 
 lâf dəgâdən انداختنزدن جمع، تفرقهبهم دگادنالف 
 oršeˈn زدن، درهم کردن، پایۀ مضارعبهم رشئناؤ:  oršin   
 čukâčuk هم پیوسته و متصل به یکدیگربه چۊکاچۊک 
 doršeˈn دؤرشين  :پایۀ مضارع .هم زدن به قصد اختالطبه دؤرشئنdoršin 
 oršin doršin   ُریخته، درهم و برهم، آشفتههمبه دؤرشين رشینؤا 
 bu kəšeˈn  بو کشیدن، استشمام  بـۊ کشئن 
 buttə بوته بـۊّته 
 xarza:rə زهره   بوته و گل خر خر زأره 
 asb ə vâš تراود که از آن جهت  برگش مایۀ شیرمانندی میبرگ که از دمای است پهنبوته واش ˇأسب

 شود ویژه برای اسب استفاده میکنندۀ شکم بهنرم
 xač های ضخیم و شفاف و همیشه سبز ای است مانند شمشاد دیر رشد با برگبوته خچ

 :تیز، با نام علمیهای متقارن و نوکدار با دندانهنهاندادبه شکل کف دست 
Ilex aguifoliumهای جنگلی مجاور ، این درختچه در گذشته در خرابه

های آهکی و مرطوب پای فراوان بود، در زمین "کهدم"و  "دره پشت"ارتفاعات 
هم شناخته  xâsچنین خاس هم čəxشود، با نام چخ ارتفاعات دیده می

 شود می
 čəx چ، با نام علمیخ:های شفاف، نکای است مانند شمشاد دیررشد با برگبوته چخ: 
 



 

32 
 

Ilex aquifolium 
xərâbə زارهای آباد نشده و قابل عمران، ویرانه  بوته خرابه 

 ri:tə zâr دار و رونده های پرشاخۀ دندانهزاری از بوتهبوته ریته زار 
 ri:tə شوددار و رونده که مانع عبور و مرور میدندانه هایهایی با شاخهبوته ريته 
 dalaraj بوتۀ خارج از ردیف کاشته شده، فرد خارج از صف و خط   دله رج 
 dâr ə bâqəlâ  کند بوتۀ روندۀ باقال، کرمی که درون دانه باقال آشیانه می ال باغ ˇدار 
 bo:q بوخور، بخار  بؤغ 
 boˈn بودن  بـؤن 
 čoqondar burâni بورانی از چغندر پخته و ماست و آب ، سیر و نمک و فلفل  ندر بۊرانيؤغؤچ 
 kuˈi burâni بورانی از کدو  کۊئي بۊراني 
 kub بوریا، حصیر  کـۊب 
 âbâdâni baq بوستان  باغآباداني 
 mâčči بوسه  ماّچي 
 xuš a daʹn بوسه دادن، بوسیدن  ندأ خۊشا 
 xuš بوسه، خوش  خۊش 
 mâčči بوسه، ماچ  ّچيما 
 mâčči daˈn  دادن بوسه ماّچي دأن 
 ruftin بوم، جغد  رۊفتين 
 kur ə ququ بوم، جغد  غۊغۊ ˇکۊر 
 âftâb kudən بيرون آمدن يا درآمدن آفتاب پایان یافتن باران کۊدنآفتاب 
 pâpeti ارزش شخصيت، آدم بیبي پاپتي 
 bi kəllə   ّشعور بي هبيکل 
 âtəš bə jân قرار، شيدابي بجانآتش 
 balang مانند شاخ چنگالبيل سه بلنگ 
 bimâr مادر  بيمار، بی بیمار 
 havâˈi بی پر و پا، مصروع    هوائي 
 julumbu:r بی سر و پا  جۊلۊمبۊر 
 jim zeʹn بی سر و صدا و بی چیز غایب شدن جیم زئن 
 dorostə ناقص  :بی نقص، مقـ دؤرؤسته 
 bi رود، در  :چنین، هم«بریدن =ئن +بی»بی، نفی و سلب، بدون ریشه مصدر  بي
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 :شودبه فتح دوم دیده می «پیشپس و بیبی»اصطالح جغرافیایی 
   «رود، شرق گیالنپیش»، «رود، غرب گیالنپس»

xuški آبی، خشکسالی، یبوست بی خۊشکي 
 tatal دی شده  بنیاد، بی چفت و بند، سرهم بنبی تتل 
 mâ:fingi بنیه، مستعد بیمار شدن، نحیف بی مافينگي 
 vâškâftən کردن، کامالً شکافتن پردن بیانبی واشکافتن 
 vâkəndən اختیار کنده قرارانه برخاستن و رفتن، بیتاب از جای خود کنده شدن، بیبی واکندن

 شدن
 kenken کئنکئن »، «نعل بر آتش» :اول فارسیشماری مصرانه، در تدتابی، لحظهبی کئنکئن

کرد که او سخنش را شماری میلحظه = «درز بيگيره بأکۊدي کي اۊن خۊ گ
چنین گاهی با معنی تاب و تحمل ، هم«نعلش بر آتش بود»زودتر پایان دهد، 

 رود   کار میبه
 haššalhaf ثبات  بی هشلهف 
 dangi məzâz دار بر تصمیم خود   ثبات، متلون، ناپایبی دنگي مجاز 
 šətâl زار همراه با بوی مزه، نظیر طعم آب تاالب و مرداب و نیچاشنی و بیبی تالش

 پوسیدگی   
 xaft های کنفیچنین واحد یک بسته از رشتهحوصلگی، همبی خفت 
 bi pardəgi دری  حیایی، پردهبی پردگيبي 
 be:x بیخ  بئخ 
 kunə kudən  کردنخ پیدا کردن، ریشهبی کۊنه کۊدن 
 fakâl خاصیتبی فکال 
 mang بیخود شده از خود، مخمور منگ 
 pat bəze:   بید زده، کرم خورده  بزه پت 
 ləs ə bi:d  بید مجنون  بيد ˇلس 
 pat شودچنین گردی که از بیدخوردگی حاصل میبید، هم پت 
 yak sarə نهایی  وقفه، قطع و فصل درنگ، بیبی سرهیک 
 beydoq بیدق، بیرق   بئیدؤغ 
 fakəstəni مصرف، ضعیف رمق، بیبی فکستني 
 kəbč ə kâtil آرواره ریخت در قسمت چهره، کجبی کاتيل ˇکٚبچ 
 mərâq giftən شوقی مفرط، به کراهت شدید شدن، بیبیزار بودن، کاری را آغاز نکرده خسته گیفتنمراغ
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 دچار شدن
mərâq زار از فرط خستگی، بیزاری سخت، نقیض شوق، غلت حیوان بر سبزه مراغ

 سۊتۊرۊف :چنین نکهم
 viš بیش، جوش، لول   ویش 
 vištar بیشتر  ویشتر 
 pâpite: شخصیت، حقیر بی پاپیته 
 nâkəs شخصیت، نااصل بی سناک 
 pətyârə شرم و حیا، سلیطه بی پتیاره 
 sultij شود گفته می "حیازن بی"ا، در مورد حیشرم، بیبی سۊلتيج 
 vâhil ثمر ادا امید، مبدل به نگرانی، این واژه در ارتباط با انتظاری بیشوق، بیبی واهیل

 زدگی ، هول«چشم من در انتظارش سفید شد»شود، در فارسی گویند می
 xâyə مرغ   بیضه، تخم خایه 
 paxmə عرضه بی پخمه 
 mâkât ضه  عربی ماکات 
 kundorostə عیب بی کۊندؤرؤسته 
 bibənd اعتنا، بی رسم و قانون  قید، بیبی بندبی 
 salandər کس و کار، خانه به دوش بی سلندر 
 gərbâz مستطیل بیل فلزی با لبۀ مربع گرباز 
 bulu أم بیلچه، کودک توأم، دوبولو، چهار بولو یا چهار قلو، هر یک از کودکان تو بـۊلـۊ 
 kuntarkân بیماری اسهال در کرم ابریشم   ترکانکۊن 
 xoru:se الرنژیت"بیماری خروسه،  خرۊسه"   
 sefi:d mir ə noqli آورد و به فرانسهبیماری قارچی که بدن کرم را به صورت نقل درمی نؤقلي ˇسفیدمیر cardiné

 شودخوانده می
 âtəšak بیماری مقاربتی  آتٚٚشک 
 ləs ə mir  ای بیماری در کرم ابریشم که به فرانسه بیماری، گونه لٚٚسمير"Grasserie"  هم گفته

 رمقی وافر، زردمیر چنین بیشود، هممی
 abč چاشنی مزه، بیبی أبچ 
 pâvər مصرف، ردکردنی بی پاور 
 qəzanqortəki بختکیمقدمه، تصادفی، الهبی کيغزنغؤرت 
 səs ین نام گیاهی است با نام علمیچننمک، همبی ٚسس: Coronillaorientalis از تیرۀ
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ریشۀ عمودی های آهکی است، دارای شاهمند به زمینتال یا نیلوفرها که عالقه
های مکنده، های باریک باالرونده با پستانکهای فرعی سطحی، ساقهبا ریشه

های خود دهپیچد و با مکنها و دیگر گیاهان میاین گیاه دور شاخۀ بوته
های کاهد، دارای گلمکد و از رشد آنها میقسمتی از مواد حیاتی آنها را می

ها شیپوری ظریف به رنگ سفید یا آبی یا گلی است که در حاشیۀ گلبرگ
 .ثبت شده است «پیچ شبدر»کنند، در فرهنگ فارسی با نام تر جلوه میرنگین

هم نامیده  «گۊلنسرین»و نیز  «واشيۊنجه»بعضی انواع آن در گیالن 
های سفیدرنگ به شکل اللۀ که دارای گل «گۊل ˇتال»چنین شوند، هممی

که  «جهاننده، گذارنده»های قدیمی گیالن با معنی نورس است، در یادداشت
 کار رفته است است به «سیستن»مشتق از مصدر 

vini بینی    ويني 
 hačin بیهوده، فقط   هچین 
 ve:və وهبی وئوه 
 veyve بیوه  ٚويٚوه 
 pur ُپر  پـۊر 
 bəjâ zeˈn پا اندازی کردن  بجا زئن 
 pa ایتا پا کم » :، پا در بازی جمعی«پاخانه» :، نگهبان و پاسدار«دست و پا» :پا پا

دست آید، آن فرصتی به =چأکـۊنم  أاۊ کار ˇپا بد» :، فرصت و مساعدت«دأریم
 pa bədə u kâr a čâkunəm «کنمکار را درست می

 pâ bə jâ پابرجا، استوار  پابجا 
 qâzəqân دار  پاتیل بزرگ دسته غاٚزغان 
 pâzâr ای از این سنگ را از شکمبۀ گونه .خوانند «حجرالتیس»پادزهر، نوعی از آن را  پازار

 آورند دست میبز کوهی به
 pâtəng پادنگ  پاتنگ 
 ša:ri ابریشمی بافت گیالن که در کارگاه شعربافی تولید  ای پارچۀپارچه، گونه شأري

 های صادراتی هم بوده است شد و از جمله بافتهمی
 qəsab شد  پارچه، نوعی پارچه بافت گیالن که از تارهای غیر باریک ابریشم بافته می غسأب 
 šâl پارچۀ دستباف از پشم لطیف گوسفند و شتر و بز   شال 
 šâləki های آشپزخانه  ویژۀ پاک کردن برای خشک کردن ظرف پارچۀ شالٚکي 
 vâčortəstən خواب شدن   پاره شدن چرت، نیم واچؤرتستن 
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orsəneˈn پاره کردن، گسالندن  ُارسنئن 
 takəs takəs شرحه پاره، شرحهپاره کٚستکٚست 
 âbru پاروی قایقرانی  ۊآبر 
 pâspâˈi خصی، نگهبانی، کشیک پاسبانی محدوده یا چیز ش پاسپائی 
 pâs daˈn دادن، نگهبانی کردن، پاسپائی  پاس دأنپاس 
 xuk paʹi پاسداری مزرعه برای دفع خوک    خۊک پائي 
 ko:rə پاشنۀ در، شقیقه  کؤره 
 sar ə ko:rə پاشنۀ سر، شقیقه  کؤره ˇسر 
 pâkudən پاک کردن  پاکـۊدن 
 pâk a kudən پاک کردن  کـۊدن  کأپا 
 pâldu پالوده  پالدۊ 
 pâtuk pâtuk پاورچین   پاتـۊک پاتـۊک 
 pâbəst پایبند  پابست 
 pâ bər jâ پایدار، استوار    پابرجا 
 pâgâ پایگاه، مقر  پاگا 
 teq ə talə  پایه یا دیواری که از دو جهت یا بیشتر با چوب و تخته ساخته شده و رویش  تأله ˇغئت

 شده باشد با گل و آهک اندود 
 tir ə dâr  های دستگاه ریسمان بازیپایه دار ˇتیر 
 pâstən پاییدن  پاستن 
 paˈiz پاییز   پأئیز 
 jir پایین  جیر 
 ləkât بازی، زن از طبقۀ پایین   ترین نقش ورق در آسپایین لکات 
 kamar bijir  تنهپایین کمربیجیر 
 filpâ پایۀ اصلی بنا  فیلپا 
 xar pâ  پایۀ بلند و بزرگ بنا خرپا 
 pâyə پایۀ بنا، ترکۀ درخت  پایه 
 tirəpâ پایۀ دستگاه خراطی و نظایر که بر حسب استقرار دستگاه است  پا ˇتیر 
 eskat نوکۀ چوبی، پایۀ ستبری از چوب با دو نوک یا سه نوک که در پایۀ سه تإسک

 .نوک =کت  .دهندوی آنها قرار میدارند و الوار را بر رهای معین برپا میفاصله
 چنین تخت نوک، همسه =کت سه
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pəxtən پختن  پختن 
 pe:r پدر   پئر 
 zən pe:r پدر زن  زن پئر 
 mard ə pe:r پدر شوهر   پئر ˇمرد 
 bâbâ پدربزرگ  بابا 
 pile: bâbâ پدربزرگ، نیا  پیله بابا 
 mxus انند بر بدن کرم ابریشم، بیماری مسری که به مپدید آمدن خال های ریز فلفل مخۊس

 شود  گفته میPebrineفرانسه 
 pər zeˈn پر زدن، پریدن، پر گرفتن پر زئن 
 pər iškən های پرنده برای جلوگیری از پرواززدن و درهم کردن بالپر قیچی، گره پر ایشکن 
 pərâneˈn پراندن  پرانئن 
 pərtow پرتاب   پرتـؤ 
 tâv a daˈn پرتاب کردن، به دور انداختن  تاٚودأن 
 čâpər پرچین نازک و سبک   چپر 
 tondi پرخاش، عتاب  تؤندي 
 pâčə gir  که ایجاد بهانه برای جدل و جدال کند جو، آنپرخاش گیرپاچه 
 pərdâxt kudən  پرداخت کردن، صاف و منظم کردن، جال دادن   پرداخت کـۊدن 
 pərdə ه، حیا، حجابپرد پرده 
 hasiri pərdə پردۀ حصیری  هسيري پرده 
 li:sə ها بسته غوره و ترشیپردۀ نازک و لزجی از قارچ که بر روی سرکه و آب لیسه

 شود می
 bimâr dâri  پرستاری بيمارداري 
 hâjhâji پرستو، چلچله  هاجيهاج 
 vapors vupurs وجو پرس وأپؤرس وۊپۊرس 
 pərə siyâvušân ها و آبریزهای خواه که در حلقۀ چاهپسند و رطوبتپرسیاوشان، گیاه سایه سياوۊشان  ˇپر

های سینه به روید، در طب تجربی محلی برای رفع ناراحتیکوهستان می
  polypo diaceae :رود نام علمیآور به کار میعنوان خلط 

 vâpərseˈn پرسیدن  واپرسئن 
 zebr o zərang  پرطاقت و چاالک گزبر ؤ زرن 
 tapanj های دیوار فرسوده با مصالح مشابه پرکردن سوارخ تپنج 
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čilik zeˈn پرگوئی کردن   چیلیک زئن 
 bəj ə kar ای مرغابی با سر و گردن و سینۀ سیاه متمایل به سبز، پهلو پرنده است، گونه کر ˇبج

  Nyroca marila :نام علمی .دارو زیر شکم سفید، پشت صورتی روشن و موج
 abiley پرنده مرغ انجيرخوار   أبيلٚى 
 morqâbi پرنده، اردک وحشی  مؤرغابي 
 pâpâx گیر که خود را معموالً از نظرها زارهای آبها  طالب علفپرنده، از پاشلک پاپاخ

به پرواز شروع  «پخپخ»دارد، به هنگام احساس خطر با صدای مخفی می
، «ابیا»تر از جثه و کوچکشود، کما جیغ دور میکند و در پرواز بمی

های نخودی طالیی، کناره و نوک دمش اندکی سفید، خط خرمایی با رگهپشت
ها و روی سرش طولی برخالف ابیا که عرضی است، زیستگاه کنار مرداب

نامه با نام پارت گیر، چمنزارهای مرطوب یا باتالقی، در گیالنزارهای آبعلف
، پاپاخ، نام gallinago gallinago :نام علمی .معرفی گردیده بودroseگلسرخی 

 پخ خود گرفته است از صدای پخ
 sasak  ٚمتر هم نتیسا 21شان تا خوان است که طول جثهپرنده، از پرندگان نغمه کسٚ س

تر از بلبل با منقار ظریف، مشخصۀ دیگرش جنب و رسد، اندکی فربهمی
اش را به صورت کند، النهتر جلوه میسازی فزوننهجوش است که به هنگام ال

 :نام علمی .سازد، در پرواز چابک است منتها در ارتفاع کممعلق و آویخته می
Acrocephalusagriculaزار، اماکن آبگیر زار، برنجنی :اشمحیط زیست

 بلند پوشیده از گیاهان ساقه
 havâsil پابلند، دراز منقار، با گردنی دراز که هنگام پرواز بین  چرهای آبپرنده، از پرنده هواسیل

ها هایش پهن و گرد است، دو گونۀ آن زمستانکند، بالدو شانۀ خود جمع می
ای بزرگ شود، گونههای اطراف دریای کاسپین دیده میزارهای مردابدر نی
واز به هنگام پرای و پوششی پر خط و خال بهراه سیاه و قهوههای راهبا بال

گیرد، در راه رفتن حالتی قوز کرده دارد، روزها از آهستگی و دشواری اوج می
دم هنگام یا سپیدهگردد، غروبزار مخفی میروشنایی بیزار است و در نی

 :ش خوانند، نام علمی«بوتیمار»زی است، در فارسی شود و تکفعال می
Botaurus stellarisپاهای نسبتًا کوتاه ای کوچک و و گونۀ دیگر با جثه

زردرنگ، منقار کلفت، پشت سیاه، شکم سفید، خاکستری بال که در پشت سر 
صورت کاکل دارد، برعکس گونۀ بوتیماری به سه رشته پر دراز و سفید به

 Nicticorax :ها راغب است، نام علمیزارها و بیشهجمعی در نیزیست دسته
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nicticorax   
syâ salim با نام علمیپرنده سیا سلیم ،: Haematopos ostralegus خور در پرندگان ایران صدف

معرفی شده، نوعی پرندۀ آبزی بلند پاست با پشت و سر و گردن و بال سیاه، 
دم و سینۀ سفید، زیر شکم سفید، چشم درشت و سرخ، منقار بلند و سرخ، پا 

 کلفت  
 bâd xore ر و صدا و هواگرد، بدن باریک، با پر و ای است پر سپرنده، بادخورک، پرنده بادخؤره

مانند شبیه چلچله، در بال دودی مایل به سیاه، گلو سفید، بال دراز و داس
   apus apus :نام علمی .برابر تغییر هوا حساس

 kalə izgu پؤشتپیله»تر از ای مرغ، اردکی با جثۀ بزرگ غازمانند، بزرگپرنده، بادکوبه ایزگۊکله» ،
زیبا با سر و گردنی سبز تند و شفاف، پرهای قسمت پایینی گردن  اردکی است

پرهای رنگ بر سینه، پرهای شانه و شاهو بدن سفید با نوارهای بلوطی
رنگ، منقار قرمز با برآمدگی نخستین سیاه و زیتونی تیره، پاها صورتی

در اش زند، در آب بیشتر تنهکوچکی در قاعدۀ منقار، در پرواز آهسته بال می
این مرغ در کتاب پرندگان ایران  Tadorna tdorna :رود، نام علمیآب فرو می

ها و پرندگان تاالب»و در نشریۀ سازمان شکاربانی مربوط به  «تنجه»با نام 
 ای معرفی شده است ، مرغ بادکوبه«مهاجر

 sarət گوشت زی، خوشرنگ، جنگلتر از توکا، سیاهپرنده، بزرگ سٚرت 
 kâkâˈi شود، مرغی پرنده، پرستوی دریایی، در فارسی چلچلۀ دریایی خوانده می کاکائي

های بلند با رنگ طوسی روشن، سینۀ سفید، در انواع مختلف است با بال
بومی و مهاجر، کوچک و بزرگ که نوع بزرگ آن از حیث جثه به بزرگی عقاب 

نوع بومی و  است، در گیالن «مرغ طوفان»تر به است با رنگ تیره که شبیه
های شود، نوع بومی آن که رغبتی به مهاجرت ندارد با ناممهاجر آن دیده می

ای کوچک و پرهای فوق شوند، با جثهسر نامیده میدۊمه، سیاهجغجغه، ماهي
مانند در کنج کوچکی در گوشۀ چشم و صدایی خندهرنگ و سهسرشان سیاه

 :شوند، نام علمیائي نامیده میقالب صدای کاکاکا دارند که به همین سبب کاک
Hidro progne cegrava نام فرانسوی آن: Sterne caspienne  

 roqan xorey  ٚنام علمی .ای کوچک و خپله، گردن کوتاه، با گلوی آبیپرنده، پرنده ىرؤغن خؤر: Motacilla 

cinerea   
 varkâčine شود، هم خوانده می «تۊکقيچي»که  «منقارقیچی»پرنده، پرندۀ جنگلی  ورکاچینه

ای است اجتماعی و رام، دارای سر بزرگ، دم کوتاه، پر و بال به رنگ پرنده
تر، منقار کوتاه و درشت که نوک آن متقاطع است و گاه روشنقرمز آجری با دم
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گاه جنگل و بیشه، باشد، پرواز سریع و موجی، زیستعالمت مشخصۀ آن می
شود، پاییز و زمستان در شمال ایران ظاهر میزارهای گیاهان تیره، در بوته

 Loxiacurvirostra :نام علمی
âˈil تیز، های نوکای از دسته پابلندان با گردنی کوتاه، بالپرنده، پریشاهرخ، پرنده آئيل

ها دارای لکه سیاه یا قرمز و زرد جای بالپر خاکستری زیر گردن و گونه و جای
ها در گیالن ها، تابستانر رود دریا و بوستانحنایی شفاف، محل زیست کنا

   oriolus oriolus :نام علمی .شوندظاهر می
 xutəkâ اش خوانند، مرغی است آبی به ای مرغابی کوچک در فارسی جرهپرنده، پونه خۊتٚکا

ای با نوار سبز در ها، سبز چشم، سر قهوهرنگ خاکستری با نوار سفید روی بال
های تند رنگ خرمایی، زیر دم در وسط سیاه، از دو خالطرفین، بر سینه 

های زار و آبسانتیمتر بسیار چاالک، در کنار نی 38طرف نوار سفید، جثه 
آید، کند، مهاجر است و اواخر تابستان گیالن میساکن و مرداب زیست می

ای های قهوهای است، پوشیده از خالمادینۀ این مرغ خاکستری مایل به قهوه
 Anas crecca :باشد، نام علمیدوست میگ و بچهرن

 rab iškən ای است با نام خوار، پرندهزیتونی، حلزونبلوطی یا پشتپرنده، توکا پشت راب ایشکن
ای زیتونی، زیر شکم مایل رنگ پر در پشت قهوه .turdus philomelus :علمی

به سیاه، چشم  های مایلرنگ با خالبه سفید، ناحیۀ سر کمی زرد، پریده
های گیالن، متر، حوزۀ زیست همه جنگلسانتی 23ای تیره، اندازۀ جثه قهوه
شود، دوست و چاالک، بومی، نوع مهاجر آن هم اواخر پاییز دیده میبچه

 شکن  حلزون
 gižbəd پرنده، توکای باغی  گیژبد 
 syâ naspar زیباست که در فارسی سهرۀ آواز، سهره، مرغکی پرنده، توکای سیاه خوش سپرسیا ن

ای، سینه زنگاری، شکم سفید متمایل خوانند، پشت قهوهاش می «آوازخوان»
ای، منقار تیره در قاعده روشن، های بادامی، چشم قهوهبه زردی با خال

 :ها با نام علمیها، شکارچی حلزونپشت و باغهای کمدار درختستاندوست
Turdus philomelos = Ericetorum  

 naspar آواز، رنگ پر ای و جنگلی و خوشای است جلگهپرنده، توکای سیاه، پرنده نسپر
سیاه با اندکی شفافیت، نوک زرد با پاهای قرمزرنگ، رنگ چشم سیاه، اندازۀ 

دوست، بومی و مهاجر آن در سانتیمتر، حوزۀ زیست جنگل، بچه 524جثه 
   Turdus ruficollis :سیانٚسپر، نام علمی :شود، نکگیالن یافت می
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šâkâkâˈi پرنده، چلچلۀ دریایی از گونۀ بزرگ  شاکاکائي 
 âbəkâkˈâ:i های بلند به رنگ طوسی روشن، سینۀ سفید، پرنده، چلچلۀ دریایی دارای بال کاکايي ˇآب

های بومی آن در گیالن به نام جغجغه، ماهی ذب، سیاسر، گونه .مهاجر و بومی
 «کاکا»و شکنج کوچکی در گوشۀ چشم و صدایی شبیه  معروفند با فرق سیاه

 larus canus :نام علمی .که نام از صدایش گرفته
 jukuley  ٚشود  پرنده، حشرۀ پرندۀ سبز رنگ که در تابستان به صورت گروهی ظاهر می ىجۊکۊل 
 gizgiz ای است زیبا  پرنده، خروس کولی که پرنده گیزگیز 
 kuf kar خوکر، مرغی است دریاکناری، رنگ پر سفید با نوار سیاه، گردن سیاه، پرنده کۊف کر ،

ای تیره، اندازۀ ای تیره، چشم قهوهنوک خاکستری تیره، رنگ بقیۀ پرها قهوه
زارها، های شیرین و راکد و نیمتر، حوزۀ زیست آبسانتی 46جثه 
با نام  دوست، تنبل، مهاجر، فصل مهاجرت اوایل پاییز و اواخر زمستانبچه
این پرنده که دارای سر بزرگ، بدن فربه و دم  Oxyara lencocephala :علمی

اردک سر »تیز و سیخ شده است، در کتاب پرندگان ایران با نام دراز نوک
 معرفی گردیده  «سفید

 syâ xudey  خۊتٚکا، منقار آبی، سر و گردن و سینه و :رنگ، نکپرنده، خۊتٚکای کوچک تیره سيا خۊٚدی 
 پشت سیاه، زیر شکم سفید 

 kəfât ای است تیزپرواز با حرکت مارپیچی، نوک دراز، پرنده، در فارسی ابیا، پرنده کٚفات
های روشن، ای و سیاه نامنظم با میانهزی، رنگ پر در پشت قهوهها گرد، تکبال

ای روشن، روی گردن و پس سر نوارهای های قهوهزیر شکم خاکستری با رگه
سانتیمتر، محل زیست  34ای تیره، اندازۀ جثه رضی، رنگ چشم قهوهسیاه ع

دوست، مهاجر، اوایل پاییز تا اواخر مناطق جنگلی و مرطوب، چاالک، بچه
 Becasse :نام فرانسوی Scolopax rusticola :شود، نام علمیاسفند ظاهر می

des bois 
 siti پرنده، سار  سيتي 
 siyâ siti رنگ با جالی سبز و برنزی و ارغوانی، خال، زردمنقار، سیاهسار سیاه بی پرنده، سيا سيتي

های زیاد، تیز، پر و بال در زمستان با خالتیز، منقار نوکها نوکدم کوتاه و بال
  Sturnus vulgaris :نام علمی

 âlimâlâ و  ای است زیبا و شکاری، تیزبینای، پرندهگیر حرفهپرنده، عقاب  ماهی آلیماال
رغبتی تام دارد، به  "simسیم "تندپرواز که به شکار ماهی مخصوصًا ماهی 

در گذشته  .نامندیش می"هما"چنین خوانند، همهم می "سیمگیر"همین سبب 
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شد که بر درختان از این پرنده بیش از هزار دست در ساحل گیالن دیده می
 های نزدیک به دریا آشیانه داشتند  بلند جنگل

kəbut qâr رنگ پشت و منقار، هواسیل ارغوانی، مرغی است خاکستریپرنده، غاز بزرگ کبۊت غار
رنگ دارد که به هنگام خشم ها و زیر دم کبود، بر فرق سر کاکل سیاهروی بال

ای به رنگی دارد با جثهشود، روی بال و زیر گردن از روبرو نوار سیاهراست می
سانتیمتر، محل  561ل در حال گسترده سانتیمتر، متوسط طول دو با 95طول 

شود، عمق، مهاجر و بومی آن در گیالن دیده میهای کمزیست دشت، کوه، آب
دوست فصل مهاجرت اواخر تابستان، نسبتًا تبنل و ترسو است ولی بچه

 Ardea :باشد، سایر مشخصات ذیل واژۀ هواسیل آمده است، نام علمیمی

purpurea 
 siyâ šəlaxt   رنگ با پرنده، غاز سیاه، مرغی است ساحلی، رنگ پر و گردن و جلو سینه سیاه ٚشلٚختسيا

رنگ، نوک خاکستری دراز، پشت خاکستری دودی، شکم سفید، ای کمحاشیه
سانتیمتر، حوزۀ  43ناحیۀ دم و پاها نارنجی، چشم عسلی روشن، اندازۀ جثه 

رطوب، چاالک، مهاجر، های راکد یا ساحل باتالقی و مناطق مزیست بیشتر آب
  Anser albifrons :فصل مهاجرت اوایل آبان، خروج اواخر اسفند، با نام علمی

 təlxum نازک اندام نوکپرنده، قمری، از نوع کبوتران ظریف باریک تلخـۊم 
 šəl ə ušam متری که با یلوۀ کوچک سانتی 57ترین نوع یلوه است به جثۀ پرنده، کوچک اۊٚشم ˇشل

تر است با سطح پشتی اش اندکی کوچکنماید ولی جثهًا شبیه میظاهر
گاه و های عرضی سیاه و سفید در تهیرنگ با نقش و نگار سفید و راهخرمایی

این پرنده مانند  .منقار سبز بدون قاعده و کوتاه، گلو و سطح شکمی آن کبود
یر پرگیاه گغالبًا در مزارع درو شده مرطوب و اراضی آب «بدبده وشم»مرغ 

 :شود، نام علمیگیران گرفتار میشود و در دام شمشا مانند وشمدیده می
Porzana pusilla  کاشله»و به زعم بعضی وشمگیران به سبب دیر جنبی» 

 شود   نامیده می
 kišmin jisk ای است ریزنقش و زیبا از نوع شود، پرندهجیر هم خوانده میپرنده، کیشمین جیسککیشمین

رنگ برگ شمشاد است با منقاری کوتاه و بسیار دست بهیکا با پرهایی که یکال
الی سوی باال، بیشتر در البهشده بههای سیاه، دم کوتاه سیخظریف و چشم

جا های کوچک جابهبرد و زود به زود با جستسر میهای شمشاد بهشاخه
 شود می

 zərd ə məlijay  چنین نام آهنگ کهن و معروف دی شبیه به قناری، همپرنده، گنجشک زر مليٚجى ˇزرد
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 گیالنی 
jinjiri jisk  های خاردار قرار ای رنگ که در بوتهای پرندۀ ریزنقش قهوهپرنده، گونه جين جيري جيسک

 گیرد می
 šablarz ای ای است پا بلند، رنگ پشت قهوهای پرندۀ مهاجر فصلی، پرندهپرنده، گونه شبلرز

رنگ و دار و زیاد، شکم سفید، قسمت گلو خاکستری کمهای موجخطروشن با 
 Chlamyadatis :رنگ دراز، نیمه مهاجر با نام علمیگردن و دم خرمایی

nudulata ای از هوبره معرفی شده است در کتاب پرندگان ایران گونه 
 xutəkâ čiri ای خۊتٚکای ساحلی، جره پرنده، گونه خۊتٚکا چيري 
 kumorq ای، پاهای بلند ای دراج یا هوبره با جثۀ درشت، پرهای دودی قهوهپرنده، گونه کۊمؤرغ

 کلفت 
 barfəni تر از گنجشک، سر و پشت و گردن آبی شفاف، پشت ای سهره بزرگپرنده، گونه برفني

نغمه و جو، خوشدوست، ستیزهای سیر، النهای روشن، زیر شکم قهوهقهوه
  fringilla coelelebs :نام علمی .خوانخوش

 sefi:d qâr  شود خوار سفید و ظریف که در آبگیرها هم دیده میای ماهیپرنده، گونه سفید غار 
 səti:kər ای مرغ آبی از تیرۀ مرٚزل، پرندۀ مهاجر با نام علمی پرنده، گونه ٚستي کٚرMercellus 

albellusحد منقار   ای سیاه بر تارک و اطراف چشم تا، سفید با لکه 
 zoluzən ای است دریاکناری با منقار بلند و باریک ای مرغ دریایی، پرندهپرنده، گونه زؤلۊزن

سوی باال برگشته، رنگ پر سیاه و سفید، پاها آبی سربی، چشم سیاه، هنگام به
سانتیمتر، حوزۀ  43کند، اندازۀ جثه پرواز پاهایش از حدود دم تجاوز می

های راکد مناطقی که اندکی گیاه در آن آب شور و آبزیست سواحل دریای 
شود، نام دوست، بومی و مهاجر آن در گیالن یافت میباشد، چاالک، بچه

در کتاب پرندگان ایران با نام التینی  Recurvirostra avosetta :علمی
 معرفی شده است  «آوست»

 pile: pošt  رغی است با سری به رنگ سبز براق که پهن، مای مرغابی پشتپرنده، گونه پؤشتپيله
شود، گردن دارای طوقی سفید رنگ و باریک، سطح خوانده می «سبزکله»

پرهای پهن و خاکستری، سینه بلوطی، شکم خاکستری، دم سفید با شاهپشت
سانتیمتر، چاالک و  11وسطی سیاه و برگشته، منقار زرد رنگ، طول متوسط 

نام  .شوندمی و مهاجر در اوایل پاییز دیده میدوست، انواع بوتیزپرواز، بچه
 anas platyrhynchos :علمی

 kərə morqâbi دست و شفاف با منقاری کبود ای مرغابی مهاجر با رنگ سیاه یکپرنده، گونه مؤرغابي ˇرک
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 :رنگ با خط الرأسی نارنجی روشن و برآمدگی در قاعدۀ منقار، نام علمی
Oidema nigraگان ایران با نام علمیدر کتاب پرند: Melanitta nigra

 شناسانده شده است  
čubrâk پرنده، مرغ آبی، رنگ پر در سر مایل به سبز، گردن و سینه سفید، پهلوها  چۊبراک

متر، حوزۀ زیست مرداب و سانتی 15ای بلوطی، چشم عسلی، اندازۀ جثه قهوه
رت اواسط آبان تا دوست، چاالک، مهاجر، فصل مهاجعمق، بچههای کمآب

شود که دارای منقاری نامیده می "قاشق ترک"ای از آن اواخر اسفند، گونه
 Anas Clypaeta :نام علمی .مانند استکفچه

 čangar پرنده، مرغ آبی، رنگ سیاه خاکستری، پیشانی سفید، پا سبزرنگ، منقار سفید،  چنگر
های راکد، شنا را آب متر، حوزۀ زیست مرداب یاسانتی 38چشم سیاه، جثه 
دوست، مهاجر، ورود اوایل پاییز، خروج پسندد، بچهبیشتر از پرواز می

 fulica atra :اواخرزمستان، با نام علمی
 məˈurə پرنده، مرغ بزرگ دریایی از خانوادۀ کالکن با جثۀ بزرگ، منقار دراز و زرد،  مئۊره

های مخاطی از دن که کیسههای زرد بر گرپوشش پر سفید با حاشیۀ سیاه، لکه
رنگ با حلقۀ زرد روشن در حاشیۀ آن، آن آویخته است، چشم کوچک و سرخ

 شود مرغ هم شناخته میمرغ سقا یا شاهPelecanus onocrotalus :نام علمی
 seyde زی در آبگیرها، مرغی سفید پا بلند، کوچک جثه، نوک زرد و پرنده، مرغ تک ٚسيده

 زی آب، تکهای کمه آبگیرها، مزارع برنج و برکهمند بزیبا، عالقه
 suxtey زی، باریک اندام، دم دراز رو به باال، منقار نسبتًا پرنده، مرغ کوکو، مرغ تک سۊخٚتی

   Cuculus canorus :کلفت و اندک خمیده، نام علمی
 âb ə qupil کی، منقار دراز با نوک خوار با پرهای یشمی و گردن دراز و الپرنده، مرغ ماهی غۊپيلˇآب

غالبًا در محل تجمع یا مسیر ماهیان در  .ای تیرهبرگشته و تیز، چشم قهوه
  phalacro corax pigmaeus :نام علمی .نشیندکمین می

 mex tuk kar تیزپرنده، مرغابی مردابی با منقار نوک مئخ تۊک کأر 
 gilânšâh ای، روی سر یک نوار های قهوها خالپرنده، مرغی است خاکستری روشن ب گیالنشاه

سانتیمتر، نسبتًا چابک با  48ای به رنگ تند، زیر شکم و دم سفید، جثه قهوه
های کوتاه هایی که دارای علفنوک دراز، محل زیست مرداب و کنار باتالق

شود، هستند، مرغی است مهاجر که در پاییز و زمستان در افریقا دیده می
های موزون، نوع ابرو زدنگلی ساحلی، پروازش با بال هایحوزۀ زیست زمین

 ”L”:تر از منقار خمیده گونۀ باال دارد، نام علمیسفید، گیالنشاه منقاری کوتاه
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Numenius arquat    
lulə kar  پرنده، مرغی است ساحلی، کاکل سیاه با پر و بال بلوطی سیر، رنگ پشت  لۊله کر

نایی، شکم و زیر دم سفید، نوک خاکستری، ها حای تیره، حاشیۀ بالقهوه
سانتیمتر، حوزۀ زیست آب های راکد،  42چشم کبود روشن، اندازۀ جثه 

دوست، مهاجر، فصل مهاجرت اوایل آبان، خروج اواخر اسفند، با چاالک، بچه
 = «لۊله ˇمؤرغ»زید آن را زارها میچون در نیAythyanycora :نام علمی

 زعم بعضی بوتیمار است کرک نامند،  بهلۊله
 merzəl های ریز و سپید زیر ای تیره با خالرنگ قهوهخوار بهپرنده، مرغی است ماهی مرٚزل

گلو، وقتی که جوجه نداشته باشد سفیدرنگ است، پرهای زیر شکم به رنگ 
ها، مرغی ها، رودخانهسانتیمتر طول دارد، محل زیست مرداب 48روشن، جثه 

 :دوست، نام علمی، فصل مهاجرت شهریور، چاالک، بچهاست مهاجر، بومی
Phalacarocora pygmaeus “Pall” 

 šələkâ اۊٚشم  ˇشل :ای است باتالقی، نکپرنده، نام پرنده ٚشلٚکا 
 âb čilik هایی از ای از مرغان آبزی و تاالبی و ساحلی است که گونهپرنده، نام خانواده آبچيليک

شوند از جمله آبچیلیک تاالبی با مشخصات ین دیده میآن در دریاکناران کاسپ
پا دراز و سبز، بدن باریک با پرهای سیاه و سفید، سر کوچک با منقار دراز  :زیر

ها بلند و نوک تیز، در پرواز چابک، در روش دار و نوک رو به باال، بالبعضًا خم
 tringa stagnatilis :نام علمی .خرامان

 naftəčiri شود، گونۀ کوچک از پرندۀ پرنده، نفٚتکۊنه، نفٚتچير هم خوانده می يرينفٚتچ
تر و سانتیمتری با گردنی کوتاه و منقاری کلفت 26است با جثۀ «کیشیم»

های ها که سبز متمایل به زرد است و دارای لکهتر از منقار کیشیمکوتاه
م ای پررنگ که زیر شکروشنی بر قاعدۀ منقار، رنگ سطح پشت قهوه

ای، پا حنایی، حوزۀ رنگ و چشم قهوهنماید، گلو و گردن بلوطیتر میرنگکم
زی، بیشتر های پوشیده از گیاهان آبها و مردابعمق تاالبهای کمزیست آب

دوست، مهاجر و بومی، نوع طالب شنا و اختفا و کمتر مایل به پرواز، بچه
 Podiceps :گردد، نام علمییشود، در بهار بازممهاجر در اوایل پاییز ظاهر می

auficollis این مرغ با نامPodiceps caspicus معرفی گردیده، شاید این نام
 بر گونۀ بومی آن اطالق شده باشد  

 kəlâč ə siti  فام، منقار متمایل پرنده، نوعی سار با پرهای گلناری شفاف، سر و گردن بنفش سيتي ˇکالچ
 Pastor :خوار، مهاجر، نام علمیدا، ملخبه سرخی، اجتماعی، پر سر و ص

proceus 
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nušt پرنده، نیشک  نۊشتniškترکیب و جثه، فربه، خوشای است ساحلی، کوچک، پرنده
دنبال انواج پرهای بلند، غالبًا به چاالکی بهپرحرکت با پاهای نازک و شه

یا خاکستری های سفید و سیاه یا بادامی روشن هایی از آن با رنگرود، گلهمی
شوند، مشخصات دو گونۀ آن به قرار زیر در کنارۀ دریای کاسپین دیده می

سانتیمتر، سطح پشت و سر و سینۀ  21ای با جثۀ متوسط پرنده _5 :است
های ریز متمایل به سیاه، سطح شکم سفید، منقار ظریف بادامی روشن با خال

با  _Colidris alba 2 :علمیهای سفید نام چندان دراز، دوم تیره با کنارهو نه
منقار، تارک و سطح ترکیب، راستمتر، ریزجثه، خوشسانتی 54جثۀ متوسط 

رنگ، در پرواز دو هایی از خرماییپشتی خرمایی، سکم سیاه، سینه دارای رگه
پارت سیاه و »در فارسی  Colidris minuta :گاهش سفید، نام علمیطرف دم

ای و گونه «تلیله سفید و تلیله کوچک»با نام  ، در کتاب پرندگان ایران«سفید
 دار معرفی شده است دیگر با نام آبچیلیک خال

 xâlu iškən کوتاه ای از تیرۀ توکا و دمپرنده خالۊ ايشکن 
 šəl ə xoynə  سانتیمتری، از لحاظ ظاهر و صدا و زیستگاه شبیه  58ای است با جثۀ پرنده خؤينه ˇشل

ها گرد و کوتاه، رنگ ای زیتونی، بالپشتی قهوه اۊٚشم، رنگ سطح ˇشل
صورت و گلو و شکم مایل به کبودی، منقار سبز با قاعدۀ قرمز، پا بلند با 

های دراز که هنگام پرواز آویخته است، مایل به اختفا، دیر جنب، پنجه
 :ویژه گیاهان شناور، نام علمیهای پرگیاه و بهزار و مردابزیستگاه نی

Lymnocryptes minimus  
 čuli ای است به شکل گنجشک با اندامی کشیده و ظریف، رنگ پر زیر شکم پرنده چۊلي

 58های تیره، چشم سیاه، اندازۀ جثه سفید بقیه به رنگ بادامی با لکه
ها، چاالک، زارها و مزارع برنج و حاشیۀ باتالقمتر، حوزۀ پرواز علفسانتی
کرۀ شمالی در گیالن دیده جر از نیمدوست، هم نوع بومی و هم مهابچه
شود، نوع چاالکش را شود، اواخر تابستان و اوایل پاییز به گروه ظاهر میمی

خوانند، در  "پلف چۊلي"و نوع چاق و تنبلش را  "سنگ چۊلي"در گیالن 
نوع  .Aluda Arvenisis :نام علمی .انددانسته "čakâvakچکاوک "فارسی 

 Galerida Cristata ":پرندگان ایران"کاکلی آن به گزارش کتاب 
 turang شود با اندامی ها هم دیده میای است جنگلی که در حاشیۀ جنگلپرنده نگتـۊر

های درشت کشیده و دمی دراز و سرسبز، رنگ پر سرخ آجری شفاف با خال
های ای روشن با خالدراز، زیر شکم قهوه پرهای دم .ای تیره و شفافقهوه
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متر، سانتی 81تا  61ای تیره، چشم عسلی روشن، اندازۀ جثه بین درشت قهوه
فزارها، خارزارهای مرطوب در جنگل و حاشیۀ آن، چاالک، حوزۀ زیست عل

تورنگ ماده دارای رنگ  phasianus persicus :دوست با نام علمیبومی، بچه
 های کوچک و روشن و منظم و دمی کوتاه ها و لکهبادامی تیره با خال

kulkapis های کوتاه پیوسته در پرش و ای ظریف و بالخوان با جثهای است نغمهپرنده کۊلکأپیس
ای با سر و صدای زیاد که بعضی انواع آن از قبیل ای به شاخهجهش از شاخه

زارها و ها و باغات و بوتهبلوطی، سرآبی، سفید یا سیاه آن در جنگلپشت
بلبل هفت » :کندن مثلی است که چنین القا میشود، در گیالزارها دیده مینی

 :نام علمی «شود، بقیه کۊلکأپيسها بلبل میپرورد که یکی از آنجوجه می
Parus  با تعریفCaeruleus  یاMajor  یاAter 

 gilâr های های راکد و آبپسند، مرغی است آبی که در کنار آبای آبی ساحلپرنده گیالر
کند، رنگ پر گردن و سرش قرمز آجری، زیر سینه عمق ساحلی زیست میکم

ها خاکستری، دم مشکی، قسمت ها سفید، روی بالخاکستری روشن، زیر بال
ای روشن جلوی سینه مشکی، زیر شکم خاکستری روشن، چشم قهوه

االمکان تیز، تنبل یا چاالک حتیسانتیمتر، منقار نوک 48اندازۀ جثه  (خرمایی)
دوست و مهاجر است، فصل مهاجرت اوایل کند، بچهاز پرواز خودداری می

در کتاب پرندگان ایران Athya fernia :آذرماه، خروج اواخر اسفند، نام علمی
Anas Penelope معرفی شده است 

 garzak xor تیز با تیز، منقار دراز نوکپرهای بلند و نوکای با اندام باریک و شاهپرنده خؤرگرزک
ای کوتاه، درم دراز، در پرواز چابک، صیاد زنبور، مگس، اندکی خمیدگی، پ

 Merops apiaster :سنجاقک و پروانه، نام علمی
 musmusey زیای به جثۀ گنجشک، تکپرنده مۊسمۊٚسی 
 xopuse: کرده دارد به همین علت در کنایه به  ای کوچک از تیرۀ سهره، ظاهری کزپرنده خؤپۊسه

 "خؤپۊسه بؤبؤ"شود گفته میاشخاص نامراد و ناکامیاب 
 kuli xor کند ای کوچک که تنها کۊلي صید میپرنده کۊليخؤر 
 si:nə sorxey ای صدا، پیشانی گلوگاه و سینه نارنجی، پشت قهوهای کوچک و خوشپرنده سينه سؤرٚخی

مند ای تند، سینه و منقار سرخ، عالقهنزدیک به زیتونی، چشم درشت و قهوه
 Erithacus rubecula :ها، نام علمیزار باغبوتهبه مناطق 

 šib zəne شود با ای مهاجر است که در فصل زمستان کنار دریا و مرداب دیده میپرنده زنهشیب
   Glaucionetta clangula :نام علمی
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xâxâj رنگ، ای نسبتًا درشت به شکل زاغ نوک زرد به رنگ آبی الجوردی کمپرنده خاخاج
رنگ، دم آبی مایل به سبز، پرهای میانی ها آبی خوشپشت بلوطی، بالپرهای 
های پراکنده، در پرواز گاهی ای مایل به سیاه طالب فضای باز با درختقهوه
باز و گاهی نمایشی است که با سر و صدا از باال به پایین با چم و خم تند بال

 Coracias garrulous :نام علمی .گیردبه پایین رو کرده و دوباره اوج می
 anjil xore پرندۀ انجیرخوار   خؤرهأنجیل 
 xu:kar ها، سینه پرندۀ آبزی از تیره چنگر با رنگ سیاه و سفید عرضی بر بال خۊکر

 Branta :های راکد، نام علمیخاکستری مایل به سفید، منقار کوتاه، مایل به آب

leucapsis   
 salim سلیم  سیا :پرندۀ آبزی، نک سلیم 
 syâkar پرندۀ آبی با منقار اردکی کوتاه، مرغی است ساحلی، رنگ پر، سر و گردن و  سيا کٚر

رنگ، شکم سفید، دم و پاها رنگ، نوک خاکستری، پشت سیاهجلو سینه سیاه
سانتیمتر، حوزۀ زیست بیشتر  43رنگ، چشم عسلی روشن، اندازۀ جثه سیاه
طق مرطوب، چاالک، مهاجر، فصل های راکد یا ساحل باتالقی و مناآب

  Bucephalo clongula :مهاجرت اوایل آبان، خروج اواخر اسفند، نام علمی
 səxu های ساکن و مرداب و پرندۀ آبی ساحلی، مرغی است بومی که در ساحل آب ٚسخۊ

تر و از لحاظ کند، شبیه چهارخو منتهی از حیث جثه کوچکزار زیست مینی
 Porzana parva :دوست، نام علمیاست تنبل ولی بچهتر، مرغی رنگ تیره

 یلوه کوچک 
 voring پرندۀ آبی غواص که هر دو نوع آن از تیرۀ مرغابیان غواص در کتاب  وؤرينگ

معرفی شده  «غواص گلو سیاه و غواص گلو سرخ»زیر نام  «پرندگان ایران»
است، مشخصات مرغابیان غواص پاهای قوی که در قسمت عقب سطح 

از پاهای مزبور در )دار است، ها پردهکمی قرار دارند و سه انگشت جلویی آنش
هنگام شنا در سطح آب تنشان زیر ، به(کنندعنوان پارو استفاده میزیر آب به

شود، قادرند مدت زیادی زیر آب مانده بر آب و فقط سرشان روی آب دیده می
کنند، نام علمی تیرۀ تنان و حشرات تغذیه بستر تاالب و مرداب از نرم

در فرهنگ ستوده نام  Gavia articaگلو سیاه  F gaviidae :مرغابیان غواص
ها در سواحل مرداب انزلی دیده ثبت شده است، زمستان «گاکارکا»روسی آن 

 شود  می
 čârxu ای به طول متوسط زی با جثهای است تاالبی و بومی و تکپرندۀ آبی، پرنده چارخۊ
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ای مایل به زیتونی تیره با خط و رنگ، پشت قهوهتر با ظاهری تیرهمسانتی 22
ای پررنگ، پاها ها قهوههای سفید، بالخال سفید، سینه خاکستری با خال

چندان دراز و زردرنگ با قاعدۀ قرمز، در پرواز تنبل و راغب سبزرنگ، منقار نه
و آبگیرهای پرگیاه، ها ها، حاشیۀ تاالبزیستگاه باتالق .دوستبه دویدن، بچه

 :نام علمی .شدهم شناخته می "مرکه ˇشل"در گیالن با نام  .داریلوه خال
porzana porzana  

lulə kark  لۊله کر  :پرندۀ آبی، نک کرکلۊله 
 šəplâq چرخدار  :دار، نکپرندۀ بزرگ چرخ ٚشپالغ 
 hoseyni morq با بدنی کشیده و گردنی بسیار دراز و  پرندۀ دریایی بزرگ، پرندۀ مهاجر هؤٚسيني مؤرغ

منقاری کلفت و کوتاه خنجری رو به پایین که در حین پرواز پا و گردن 
هایش ترکیب پرها و بالدهد، شاهتر از سطح بدن قرار میاش را پایینکشیده

گذارد، رنگ پرها در پشت و های سیاه و قرمز را به نمایش میزیبایی از رنگ
رنگ که به همین سبب آن را جلوۀ صورتی و لکۀ بزرگ سرخپهلوها سفید با 

ای قرمز رنگ، می خوانند، چشم زرد روشن، دور چشم حلقه «حسینی»
دوست سرعت، تنبل، بچهسانتیمتر، کم 531تا  521ای به طول منقار با جثهسرخ
های راکد و شور با عمق کم، شود، طالب آبهم شناخته می «فالمینگو»با نام 
    Phoenicopterius ruber ras :علمینام 

 kišim ای روشن، زیر گلو و سینه و شکم سفید دار، رنگ پرها قهوهپرندۀ دریایی کاکل کیشیم
های رنگ با طرهاطلسی شفاف، روی بال مایل به خاکستری، کاکل بلند و تیره
رمز ای مایل به قبلوطی و سیاه دور سر، دارای نوار ابرویی سفید، چشم قهوه

های ساکن وسیع و عمیق، در سانتیمتر، حوزۀ زیست آب 18روشن، اندازۀ جثه 
شود، دوست، نوع بومی و مهاجر آن در گیالن دیده میشناوری چاالک، بچه

  Podiceps cristatus :نام علمی
 ji:sk اسم عام"پرندۀ ریزنقش،  جیسک"  
 zi:zə پرندۀ سینه سرخه   زیزه 
 daryâ čiri پرندۀ کوچک دریایی   ريدرياچي 
 sərəng خوار پرندۀ کۊلي ٚسٚرنگ 
 siyâ qâr رنگ خوار پا بلند، سیاهپرندۀ ماهی سیا غار 
 tâˈusək زار و مرداب، رنگ پر آبی مایل به بنفش نوک قرمز و بزرگ، رنگ زیر پرندۀ نی تائـۊٚسک

های مرداب سانتیمتر، حوزۀ زیست 48تر، چشم قرمز، اندازۀ جثه بال روشن
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دوست، بومی و مهاجر آن تمام سال زار سرفراز باشد، بچهوسیع که دارای نی
  porphyrio porphyrio :نام علمی .شوددر گیالن دیده می

pərhez پرهیز  پرهئز 
 bâk پروا، باک  باک 
 pərəstən پرواز کردن، پریدن   پرستن 
 qorˈân xânə پروانه  خانهغؤرآن 
 tutup پروانه، پیلۀ نوغان  ۊتـۊپتـ 
 pətə پروانه، جواز  پته 
 pəzâneˈn پزاندن  پزانئن 
 dučulkəstən پژمردن، پالسیدن  دۊچۊلکستن 
 vâčulkəstən شدن   پژمرده واچۊلکستن 
 čulkâneˈn پژمرده کردن، چین و چروک دادن  چۊلکانئن 
 vâčulkâneˈn پژمرده گردانیدن  واچۊلکانئن 
 uxân پژواک اۊخان 
 bəs پس  بس 
 ba:zun پس از آن بأزۊن 
 pas ə jun ə qâf قاف»پس پشت کوه  غاف ˇکـۊن ˇپس» 
 pəs a daˈn پس دادن  پسا دأن 
 gardən pəsə پس گردن  پسهگردن 
 pes pəsəki پساٚپسکی  :پساپس، نک ٚپٚسکيپس 
 faškəl آید می دستآب که پس از شستن برنج یا کشک بهپس فشکل 
 kunkunəkâ پسکی پس کۊنکۊنٚکا 
 jiji پستان  جيجي 
 si:nə band بندپستان بندسینه 
 məšk ə čučə پستانک  چۊچه  ˇٚمشک 
 čâpâr پستچی، پست  چاپار 
 čâpâr xânə پستخانه چاپارخانه 
 pəs daˈn دادن پس دأن پس 
 rek پسر   رئک 
 re برای  = «ره ˇفریدۊن» :کندز واژه افاده معنی برای میچنین بعد اپسربچه، هم ره
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 فریدون
xâlâ pəsər پسرخاله  خاالپسر 

 pəsar zâ  پسرزاده، نوۀ پسری   پسرزا 
 vâ:pəs zeˈn شدن  زدن، منصرفپس واپس زئن 
 ân پسوند جمع، نسبت و مکان  آن 
 pušt پشت پـۊشت 
 kun bə kun بان یکدیگر شدن پشت به پشت، پشتی بکۊنکۊن 
 tətəraj پشت سر هم، متوالی   تترج 
 a ru u ru پشت و رو، زیر و رو  أرۊ اۊرۊ 
 aləng پاپشت ألنگ 
 lučân zeˈn  کردنچشم نازکپشت لۊچان زئن 
 kun ə pəs  سر، قفا  پشت پس  ˇکۊن 
 puštə پشته   پـۊشته 
 pušti خواهچنین حامی، هواپشتی، بالش، هم پـۊشتي 
 ruxân kol   پشتۀ جانبین رودخانه و نهر رۊخان کؤل 
 gər در تداول  «گرأدن» .سر، گرایش .ریخته، بیمار مبتال به جرب حیوانی، غلپشم گٚر

 گرایشش بده  –بغلتان  –ُسر بده  –غلتش بده 
 papasi پشيز   پاپاسي 
 pul ə siyâ  پشیز، پول خرد  سيا  ˇپـۊل 
 čum ə qu:zə آلودگی چشم پف غۊزه ˇمچۊ 
 tək o pahlu  پک و پهلو، بر و پهلو تک ؤ پهلـۊ 
 fak ə fij پک و پوز، چانه و اطراف دهان فيج ˇفک 
 pord پل  پؤرد 
 purd پل   پـۊرد 
 purd ə səlât پل صراط   سالت ˇپـۊرد 
 dučulkâneˈn پالساندن در چیزی، ُپرچین و چروک گردانیدن   دۊچۊلکانئن 
 bučulkəstə پالسیده    بـۊچـۊلکسته 
 pəlat kələ  زار پلت کلهپلت 
 pelekân پله   ٚپلٚکان 
 pəlâ پلو  پال 
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xâli pəlâ  خورش و چاشنی پلوی بی خالي پال 
 pənjək تنی پنج روز آخر فصل بهار و پنج روز اول تابستان، بهترین موسم برای آب پنجک

اشی به یکدیگر که رسمی است که یادآور جشن پدریا، اجرای مراسم آب
 شد؛ نیمتنه در اواخر تیرماه برپا می «آبریزان»

 qâyəm a bostən پنهان شدن    بؤستن ˈمغای 
 qâyəm a kudən پنهان کردن  کۊدن ˈغايم 
 âbduze:n دوزک، آب در خود کشیدن پنهان کردن آب در خود مانند آب آبدۊزئن 
 jigâ:daʹn  پنهان کردن، زیر پوشش قرار دادن  دأن جیگا 
 zir zirəki پنهانی، محرمانه   زیرزیرکي 
 pa:ləlân پهلوان پألٚوان 
 âb tək های سینه و لگن خاصره پهلوها بین استخوان تکآب 
 fâplâq پهن شدن بر زمین بر اثر چاقی زیاد    فاپالغ 
 fâləsk a zeˈn شود یله دادن در مورد افراد چاق گفته میپهن شدن بر زمین،  زئن ˈفالٚسک 
 čat مغز پوچ، پوک، بی چت 
 pit پوچ، حذف، قر  پیت 
 buk ورچیدگیپوزه، لب بـۊک 
 gardə pust kudən پوست حیوانی را غلفتی کندن گرده پۊست کۊدن 
 qolfə شودپوست زیادی شرم پسر که ختنه می غؤلفه 
 sil پوست سبز روی گردو  سیل 
 šat پوست سبز کنف   شت 
 mutâl کار ها برای ذخیرۀ پنیر بهپوست غلفتی کنده شدۀ گوسفند که در گالش نشین مۊتال

خوانند که بسیار چرب و شور  «مۊتال پنیر»ای مذکور را پنیر ذخیره .رودمی
گذارند که است، غالبًا قطعات آن را در نقاط مختلف پیش از مصرف در آب می

 بکاهند  از شوری آن
 pusr kəlâni  اندازی کرم و مار و جز آنپوست کالنيپـۊست 
 mak پوستۀ سر، شورۀ سر   مک 
 pušâneˈn پوشاندن   پـۊشانئن 
 sar kudən پوشاندن بام با سفال یا شیروانی یا گالی یا لته و نظیر آن  سر کۊدن 
 lâr ا داخل ریشه سوراخ و مشبک بودن مغز یتهی، سوراخپوک، میان الر 
 dəsti ای پول دستی، وام موقت شرافتی بدون رسید و سند، به سهل انگاری، گونه دستي
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باید بالفاصله با کف دست توپ را بر زمین زنند، وقتی جهید می :بازی با گوی
بر آن کوبیده که دوباره بر زمین خورده و بجهد، این عمل را تکرار کنند تا 

بر زمین افتد بازی کننده خسته شود، آن کس  وقتی که توپ منحرف شده و
 که بیشتر توپ را با ضربت متوالی در جهش نگه دارد، برنده است  

xar pu:l دار بزرگپول خرپۊل 
 tesyə خانۀ پذیرایی کننده، برداشت و پولی که در هر دور بازی به سود صاحب تسیه

 شود آوری میجمع
 dəgərd ه، یا شاهراه، سرپیچ پيچ خيابان يا کوچ دگرد 
 pâtâl پير و از کار افتاده، عجوزه  پاتال 
 pe:lə پيله، غالف دانه و حشره  پئله 
 pey kudən  پی کردن، دنبال امری را گرفتن   ٚپى کـۊدن 
 lum اندازان  پیادۀ جنگی، رستۀ زوبین لۊم 
 lulə pyâz پیازچه  پيازلۊله 
 bu bərdən  شدن، به قرینه دریافتن ، ملتفتبردنپی بـۊ بردن 
 nargə پیچاز  :پیچاز، نک نرگه 
 pičâneˈn پیچاندن پیچانئن 
 dipičâneˈn پیچاندن   دیپیچانئن 
 zur ə sangini  پیچش، اسهال خونی   سنگيني ˇزۊر 
 pextən پیچیدن  پئختن 
 pičâk پیچیدنی، چسبیدنی، چسبناک پیچاک 
 yâftən دست آوردن  ، بهپیدا کردن یافتن 
 afšân پیدا، نمایان  أفشان 
 pirhan پیراهن  پیرهن 
 jəlâxân vâlaxân  های غیرالزم پیرایه و آویزه والخانجلخان 
 zələmzimbo های نامتناسب و زیاد پیرایه لٚمزيمبؤز 
 bo:š پیش از دمیدن خورشید  بـؤش 
 čaku پیشانی، فرق سر، قله  چکۊ 
 pišxân پیشخوان مغازه، و نام محلی است در گیالن  خانپیش 
 šânəkaš پیشرفت دشوار رو به باال و ارتفاعات  کٚششانه 
 bərâzə پیشروی خزیده مانند مار برازه 
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golband کردن تارهای ابریشم استوری که کارش دستهپیشه گؤلبند 
 pišâšu پیشواز  پیشاشـۊ 
 pišbâz پیشواز، استقبال  پیشباز  
 d در افتاد یا در چیزی افتاد  = «دکفت»افتاد،  = «بکفت»پیشوند و مخفف در  د 
 fij بند در اصطالح اداری به جمع فیج و گروه آنان سوار، غربالپیک، قاصد، پیش فیج

 شود  فیوج گفته می
 pâpey دنبال، در تعقیب پیگیر، به پاپئ 
 pâpey boˈstən دنبال کار بودن هپیگیربودن، ب پاپئ بـؤستن 
 dubil هایی که دارای دو کرم توامان که نامرغوب هستند، در تاتی پیله دۊبيلdobeley  و در

 به همین معنی آمده است dobeluطالشی 
 šallə پیلۀ نارس با غالف نرم و نازک، شل و آبکی   شلله 
 sartij کشی، تارها در ن هنگام نخها نامرغوب هستند چوگونه پیلهتیز، اینپیلۀ نوک سرتیج

 شوند  ناحیۀ نوک گسیخته می
 udâr پیمانه برای غله و آب  اۊدار 
 vaznə تیر تفنگ ای برای توزین باروت به گنجایش یکپیمانه به معنی اعم، پیمانه وزنه 
 pinik پینه، وصله پینیک 
 pinik duj دوز پینه دۊجپینیک 
 pi پیه، چربی   پي 
 vaz پیه، چربی درون مرغ و گوسفند وز 
 təsk حجم  ُتُنک، کم تسک 
 tâ bˈstən  تا شدن، دوال شدن، خم شدن  تا بؤستن 
 tâ kudən تا کردن لباس یا پارچه و »تا کردن، کنار آمدن به منظور سازش، خم کردن در  تا کـۊدن

  «چیزهای تاشدنی
 halâčin تاب براى بازی  هالچین 
 vâzədə âmoˈn  تاب و تحمل از دست دادن، خسته و مانده شده  ده آمؤنواز 
 vâzədə آمده، خسته و مانده، تنگتاب و تحمل از دست داده، ذوق و شوق باخته، به دهواز

 مستأصل  
 tâv تاب و تحمل، پر تاب  تاو 
 tâbâneˈn تاباندن   تابانئن 
 tâbəstən تابیدن  تابستن 
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sâj نین زلف  چتابۀ چدنی، هم ساج 
 xəkârə تابۀ سفالین   خکاره 
 tâbə تابۀ فلزی   تابه 
 dətərâneˈn تاراندن، به فشار راندن    رانئندت 
 təkâʹil تارمی لبۀ ایوان و تاالر    تکائیل 
 tâzâneˈn تازاندن، به تاختن واداشتن   تازانئن 
 now kisə تازه به دوران رسیده، نو دولت    نؤ کيسه 
 qamčil تازیانۀ چرمی    غمچیل 
 ri:sə ریسۀ»هم بافته و یک های سیر یا پیاز را بهساقه :تافته شده، تابیده شده ریسه» 

به بازار عرضه می  .سیری درست کرده  21بیست یا بیست و پنج پیازی یا 
 یک ریسه پیاز یا دو ریسه سیر :کنند، واح شمارش

 tâq ب کش سرپوشیده   تاق، سقف هاللی شکل، فاضال تاغ 
 ra ə dâr تاک، درخت انگور  دار ˇرز 
 šišxâra بند تاالر شیشه شیشخارأ 
 təlâr تاالر، ایوان طبقۀ فوقانی  تالر 
 ta:n همۀ آنها، همۀ کسان  = «تأنهمه»شان را، همه - «تأنهمه»تاها، واحدها، کسان  تأن 
 âpe:lə تاول با چرک و جرم   آپئله 
 pil شودتاول خشک که بر اثر ضربت در پوست ظاهر می پیل 
 tab ə səyək تب توبه  يکسه ˇتب 
 larz ə tab  تب نوبه   تب ˇلرز 
 zad ə band تبانی   ٚزٚدبند 
 ji:jâ شدن آن بر اثر زخم یا ناسوری  تباهی پوست یا کنده جیجا 
 abrošum kəši بریشمی تبديل پیلۀ نوغان به تارهای ا کشيأبرؤشۊم 
 luqâz xâni دادن کسی یا امری تبلیغات سوء، ناچیز جلوه لؤغاز خاني 
 təpâneˈn تپاندن تپانئن 
 təpəstən تپیدن  تپستن 
 yak dar yak شده، مؤثر قطعی تجربه یک در یک 
 pəlâ xor تحت تکفل پالخـؤر 
 šəlâr تحریر در آواز، آب و تاب در سخن ٚشالر 
 varək daˈn   ٚتحریک کردن به سخن و اشارات  ٚرک دأنو 
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tirtâb تحریک و تهییج   تیرتاب 
 vâ:xər a kudən  تحمیق کردن کۊدن أواخر 
 kat یک »تخت، ضربتی که به تنۀ درخت با تبر وارد شود، واحد برگ توت برای  کت

 گاه، ده ، کتف، نوک تکیه «تلمبار
 piš pâlânə عرض کشتی روی دو لبۀ کشتی و نزدیک به دکل ای افقی در تخته پاالنهپیش 
 piš abzâr تختۀ افقی که جلو قرارگاه ناخدای کشتی قرار دارد  ابزارپیش 
 piškâvol کنند مانندی که مزرعه را پیش از نشاکاری بدان تسطیح میتختۀ ماله کاوؤلپیش 
 sâtur taxtə ا گوشت  تختۀ مخصوص برای ساطوری کردن سبزی ی ساتـۊر تخته 
 toxm ə no:qân آید وجود میای که از آن کرم ابریشم بهتخم پروانه نؤغان ˇتؤخم 
 rəšk تخم شپش و کک  رشک 
 səbəjkə تخم شپش، شپشک   ٚسٚبجکه 
 tum مخصوص برای تهیۀ نشاى برنج»تخم شلتوک  تـۊم»  
 xâviyâr فاظ الفارسیه المعرباالل 15به شرح ص "تخم ماهی غضروفی، تخم ماهی  خاویار" 

 که عرب خبییاری گوید   "بارخایه"شکل اصلی کلمه 
 ašbəl ماهی، ماهیچۀ پا   تخم أشبل 
 morqânə مرغ  تخم مؤرغانه 
 adxəl تخمين   أدخل 
 tərâz سطح  تراز، هم تراز 
 tâštən تراشیدن   تاشتن 
 čub ə čəxâl ریزۀ آنتراشۀ چوب و خرده چخال ˇچوب 
 təlâšə تراشۀ چوب یا فلز تالشه 
 tərâf تراف، جایگاه پالساندن برگ چا   تراف 
 našt تراوش، نفوذ به خارج   نشت 
 turb ترب  تـۊرب 
 lâr ə turb  مغز  ترب پوک و سست تۊرب ˇالر 
 âmoxtə تربیت یافته، تعلیم گرفته  آمؤخته 
 karč ترد، برشته و ترد  کرچ 
 tarsâneˈn ترساندن   انئنترس 
 tarseˈn ترسیدن    ترسئن 
 turš ترش   تــۊرش 
 



 

57 
 

rəddə ترشح باران که بر اثر وزش باد به صورت اریب بر مکانی ببارد   رّده 
 xangar شدۀ چشم علیل  ترشح خشک خنگر 
 haftâ bəjâr ترشی مخلوط از گیاهان معطر و فلفل و سیر ریزریز شده    هفتابٚجار 
 tərkâneˈn ترکاندن    ترکانئن 
 vâtərkâneˈn ترکاندن، دراندن   واترکانئن 
 râkə ترکه، شاخۀ تر و نازک   راکه 
 râ:kə ترکه، شاخۀ نازک درخت   رأکه 
 tərkəstən ترکیدن  ترکستن 
 vâtərkəstən برداشتن ترکیدن، شکاف واترکستن 
 suzəni کاری شده با گل و بته  ترمۀ سوزن سۊزني 
 tarə تره   تره 
 kəvâr های باریک و دراز با طعم معطر و مطبوع، پخته و خام تره، از تیرۀ الله با برگ کٚوار

 Allium perrum  :رسد، نام علمیآن به مصرف می
 kəkaj تيزک تره ککج 
 sar bə səlâmət تسلیت  سربسالمت 
 sarsəlâməti تسلیت   سرسالمتي 
 kamar tang ای که با آن زین یا پاالن را بر ستور استوار کنند تسمه کمرتنگ 
 bârbənd دارند ای که محموله را بر پشت ستور و جز آن استوار نگه میتسمه باربند 
 pâlântəng بند  تسمۀ پاالن تنگپاالن 
 rânəki گیرد تسمۀ چرمین زین یا پاالن که روی کفل اسب قرار می رانٚکي 
 aləm vâčini تشريفات برداشتن علم عزاداری پس از عاشورا    واچينيلٚمأ 
 kətərə zəni  تشریفاتی که مادرشوهر روستائی روز ورود عروس به خانۀ داماد اجرا  زنيٚترهک

 کندمی
 kətrâˈi نشده، نیندیشیده بینیتصادفی، پیش تراييک 
 kas bə kas xurdən تصادم   س خۊردنبه کسک 
 gənəstən هم برخوردن، برخورد کردن، اصابت کردن، به هدف نشستن تصادم کردن، به ستنگن 
 dəskâri تصرف، تحریف، دستکاری  دسکاري 
 xušbâšəd تعارف برای دعوت به مهمانی   باشد خۊش 
 dəm ə dastək تعبیر ناروا، پیرایۀ نابجا  دستک ˇدم 
 dəs dəs kudən مواضعه  تعلل، لیت و لعل کردن دس دس کۊدن ، 
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âmoxtən تعلیم دادن، تربیت کردن  آمؤختن 
 bâmoxtə یافته تعلیم بامخـؤته 
 dowrâz kudən تعمیر کردن سراسر بام شیروانی یا سفالی   دؤراز کۊدن 
 dowrâz تعمیر کلی شیروانی یا بام سفالی بنا  ؤرازد 
 fi ویم کردن، تعیین بها یا نرخ تق =في زئن  :چنین از پیشوندهاتعین نرخ، بها، هم في

 کردن  
 vâtâb تغیر، خشم، واکنش  واتاب 
 filli دهن  تف، آب فیللي 
 fasfâlə تفاله  فسفاله 
 fasfə تفاله   فسفه 
 gargardəstən  زدن کردن، پرسهتفرج گر گردستن 
 lâf تفرقه، اختالف الف 
 hâ:li تفهیم  هالي 
 hâ:li kudən  کردن هیمتف هالي کۊدن 
 piškəši تقديمی، هدیه   پیشکشي 
 toxs تقسیم   تؤخس 
 tâk تک، فرد    تاک 
 tək o dow   تکاپو، دوندگی  تک ؤ دؤ 
 pâtuk پا  تک پاتـۊک 
 dərdə da:n تکرار کردن کار نهی شده به قصد به لج آوردن نهی کننده، چزاندن   درده دأن 
 kənâr maj گزین   یهرو، حاشتک کنارمج 
 nâsâz گیر، ایرادگیر متوقع   رو، کنارهتک ناساز 
 vərzâ xus های سخت  سرفهتک ورزا خۊس 
 bəna usân    تکلیف، رسم و قاعدۀ کار  اۊسانبنأ 
 ləttə کار ای که برای پاک کردن ظروف یا شیشۀ پنجره و کف اتاق بهتکه پارچه لّته

کار برای هموار کردن زمین پس از شخم به ای کهچنین مالهرود، و هممی
 رود   می

 terišə تکه پارچۀ دم قیچی، برش باریک از هر چیز  تریشه 
 bâlək های توتون سیگار  گاه ریل توتون در گرمخانه یا محل خشکاندن برگتکیه بالٚک 
 bâləšə نگ سر پر، چنین بالشکی که بر روی پستانک تفگاه ناخدای کشتی، همتکیه بالشه
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ای به هالل چخماق بسته گذارند که با رشتهبرای جلوگیری از نفوذ رطوبت می
 است 

âtəštir تکۀ هیزم یا زغال  افروخته، پارۀ آتش   تیرآتش 
 tangar تگرگ   تنگر 
 syâlak پهلوفرنگی وحشی و خودرو، خار سهتل و تپۀ کوتاه، بوتۀ توت سیالٚک 
 fâkəlâš dəkəlâs  ٚتالش با همۀ نیرو  الش دکاٚلشفاک 
 kəlâš تالش، خراش  کاٚلش 
 šur چنین شور و پرنمک تالطم دریا و هم شۊر 
 šu:raš تالطم، قیام، انقالب   شۊرش 
 tongulə تلنگر، مبتدی ورزش باستانی تـؤنگـۊله 
 tungulə تلنگر، نوجوان مبتدی ورزش باستانی یا محلی   تـۊنگـۊله 
 kâkom وار از موی دم اسب برای شکار پرندهای حقهتله ؤمکاک 
 dəgərâ تلوتلو  ٚدگٚرا 
 dəgərâ xordən تلوتلو خوردن  گٚرا خؤردند 
 xânə kurš  ماند جا میتلی که از خانۀ سوخته به خانه کۊرش 
 tumân تمام، تمان  تـۊمانtəmân شود  هم شنیده می 
 sarpiči تمرد   سرپیچی 
 sarpiči kudən تمرد کردن    سرپیچی کۊدن 
 bələš تمشک   بٚلٚش 
 valaš تمشک   ٚولٚش 
 čâkun vâkun تمشيت    چاکۊن واکۊن 
 sâmân da:n  جای خود قرار دادن تمشیت کردن، به سامان دأن 
 sabzi pâk kuni  گویی، چاپلوسی تملق سبزي پاک کۊني 
 dəs bə riš دس به ریش وا ببه یا دس به کیسهیا  » :تمناکننده دس بریش»   
 ləttə zeˈn تمیز کردن یا هموار کردن با لّته زئنلّته 
 pâk کلی چنین بهتمیز، هم پاک 
 jân تن و بدن، روح، روان   جان 
 tumân تنبان  تـۊمان 
 gung تنبوشه سفالین   گۊنگ 
 nasaq تنبیه، مجازات ٚسغن 
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nasaq kudən   کردن کردن، مجازاتتنبیه نٚٚسغ کۊدن 
 tond تند، خشمگین   تؤند 
 âtəši məjâz  تندخو، جوشی  مجازآتشي 
 gorxânə تندر، رعد  گؤرخانه 
 vâtin پیشرفت زخم یا غده، تسری«تنیدن»تنش از  واتین ، 
 xar xar تنفس صدادار دورگه  خرخر 
 farnə صدایی از اسب به هنگام رضایت زدن شیر و پلنگتنفس صدادار، مانند نفس فرنه ،

 و طلب 
 dahančilikâ تنقل   دهأن چيليکا 
 šabčərə های شب  تنقل شبچره 
 lâspârə تنکۀ کشتی پهلوانی   السپاره 
 xastə تنگ  هم قرار گرفته، خسته   خسته 
 tang ə čum  چشم، حسودتنگ چـۊم ˇتنگ 
 tangâm تنگنا، جای تنگ   تنگام 
 tunurə تنوره  تـۊنـۊره 
 tunure kəšeʹn تنوره کشیدن، دور خود چرخیدن و به هوا رفتن   کشئن تـۊنـۊره 
 ta: ته تأ 
 soxtə دیگ ته سؤخته 
 pəlâ soxtə  دیگ پلو ته پال سـؤخته 
 vâsoxtən دیدن چیزی تا حد تبخیر، پایۀ مضارعگرفتن، حرارتته واسؤختن: vâsuj 
 xušâməd تهنیت، خیرمقدم   خۊشامد 
 tək گاه تهی تک 
 šəl ə tək  تهیگاه پهلو تک ˇشل 
 tu dər tu  شوند وسیلۀ یک در به همدیگر مربوط میهایی که فقط بهتو در تو، اطاق تـۊ در تـۊ 
 təra تو را   ترأ 
 dubulu توامان، دوقلو  دۊبۊلۊ 
 dâšt ə dâ:randəgi  توانايی مالی دارنٚگي ˇداشت  
 tânəstən توانستن   تانستن 
 turbə توبره   تـۊربه 
 do:b ə aligolâbi توپ توخالی بدون پشتوانه در قمار یا در مشاجره  ألي گؤالبي ˇدؤب 
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tut ə kalə توتستان، باغ مخصوص درخت توت   کله ˇتـۊت 
 pâprus مختلف تیره، قرمز،  هایتوتون سیگار، گیاهی است از تیرۀ بادمجانیان با گونه پاپرۊس

شکل، ساقه و برگ آن چسبناک، های پهن، بزرگ و بیضیبا برگ .طالیی
این گیاه نوعی در  .شودای که در نوک ساقه ظاهر میهایش خوشهگل

ش در رشت، سپس در ناحیۀ .ه 5214از سال  .رودکار میسازی بهسیگارت
کشت آن را در رشت آن را پاپروس گویند،  .فومن و توابع معمول شد

   nicotiana tobacum  :نام علمی .خواندندکاری میپاپروس
 tutun شود  توتونی که در چپق مصرف می تـۊتـۊن 
 puf توخالی و سبک، پوک، متالشی شدن    پـۊف 
 qozmit ازرش  توخالی، بی غؤزميت 
 dam bə tu    تودار، خوددار در سخن   تۊدم به 
 ko: چنین کدام  ، خرمن، همتوده، گروه کؤ 
 syâkuli dâm های تنگ  با چشمه "گۊلي گيري"تور  سیا کۊلي دام 
 pərə: های چهار انگشتی برای صید در دریا گیری با چشمهتور بزرگ ماهی پره 
 lâ:kəš کار گیری، این تور که دارای عرض و طول زیاد است، در دریا بهتور بزرگ ماهی الکٚش

 رود می
 mâšk ای شده که در نقطه ای با حاشیۀ سربی ساختهگیری دایرهتور کوچک ماهی ماشک

 شود افشانده، پس از مدتی کوتاه به باال کشانده می
 kuli dâm گيری تور کۊلي کۊليدام 
 sim dâm انگشتی  گیری با شبکۀ پنجتور ماهی دامسیم 
 šəmšâ گ با دو بازو و یک دستۀ بلند  صورت کفگیر بزرگیری بهتور ماهی ٚشمشا 
 kolmə dam تور مخصوص صید کؤلمه با شبکۀ چهارانگشتی   دأمکؤلمه 
 bâlâ dâm (ایگیران حرفهماهی)تور و دام اصلی، از اصطالحات ماالها  باالدام  
 sefi:d mâ:i dâm تا  6های چشمه متر باتور ویژۀ ماهی سفید که به طول دو متر و هفتاد سانتی دامسفیدمائي

 شود  انگشتی از الیاف کنفی بافته می 7
 tur زده کنند، خودباخته، بهتتوری که بدان صید می تـۊر 
 bâmčə توسری  بامچه 
 bâm xurdən توسری خوردن  بام خـۊردن 
 bâm zeˈn توسری زدن   بام زئن 
 tusə kalə زار، بیشۀ توسکا   توسه کلهتـۊسه 
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kulâk توفان، هوای بد همراه باد سخت و باران   ککۊال 
 sâkutə سگ، سگ کوته   توله ساکۊته 
 pâdəng tir رود تیر پادنگ که با حرکت پا یا فشار آب پایین و باال می پادنگ تیر 
 rubâr xâl  های نسبتًا راست و تیر چوبی نازک و بلند از شاخۀ ناتراشیدۀ درخت، شاخه رۊبارخال

رود، روی آن نی و روی نی سفال کار میسازی بهه در بامکمی کلفت ک
چنین موقع بستن بار بر پشت ستور آن را روی بار قرار داده و چینند، هممی

 گذرانند تسمۀ باربند را از روی آن می
 havâ zən تیراندازی که پرندگان را حین پرواز هدف قرار داده، شکار کند    هوازن 
 vâčukâneˈn کردن با او در باال کشیدن خود تیرک یا درختی را به بغل کسی دادن و یاری انئنواچۊک 
 gâ:ləš چنین اسم مصدر نشین که غالبًا زندگی شبانی دارند، همای از گیلکان کوهتیره گالش

 از گالیدن 
 ižgar dâr  شود تیرهای صفحه تلمبار که کاه روی آن گسترده می ایژگردار 
 tire âquz har do  تیری به دو نشان  تیره آغـۊز هردؤ 
 tij تیز   تیج 
 eškunə تیزی آرنج   إشکۊنه 
 ešmə xâš تیزی آرنج، مفصل آرنج   خاشإشمه 
 pəx zeˈn تیزی لبۀ چیزی را گرفتن و صاف کردن آن و پهن کردن  زئنپخ 
 te:q تیغ   تئغ 
 te:qə تیغه   تئغه 
 tirə تیلۀ بازی  تیره 
 dârâˈi ای پارچه ابریشمین بافت گیالن که جهت پرده، رولحافی، بقچه و ثروت، گونه دارائي

 شد  نظایر آن تولید می
 dâ:râ ثروتمند   دارا 
 jâ dəgâdən  جا انداختن   دگادن جا 
 bəjâ dəgâdən جا انداختن    بجا دگادن 
 zâfəčin جا زدگی، ناتوانی و ضعف    زاٚفچین 
 jâ امانتی را  = «جا بدن یا_امانتي»جا، مکان، همچنین اشاره به محل اختفا  جا

 پنهان کن 
 ja:də جاده  جأده 
 jâr zeʹn جار زدن   جارزئن 
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lâlə سوز  جار، چراغ بلورین شمع الله 
 ja:r جار، چراغ الله و نظایر آن   جأر 
 zubârə جاروب ساخته شده از ساقۀ برنج  زۊباره 
 zâfəčin kudən جازدن، نشان دادن ضعف و ناتوانی   زاٚفچين کۊدن 
 čeltâs جام برنجینی است که بر صفحۀ داخلی آن خطوط و حروف و کلماتی که در  چئلتاس

وسیلۀ یک حلقه یا دعانویسی معمول است، حک شده، بیست لوحۀ ظریف به
ر یک از آن بر زیر و روی ه .زنجیر از لبۀ آن با داخل جام آویخته شده باشد

و  "هللاچل بسم"به همین سبب این جام را  .نویسانده باشند "هللابسم"ها لوحه
با این جام آخرین آب تطهیر پس از شستشوی  .نامندهم می "کلیدچل"

شود و مادر نوزادان به نیت تندرستی و تیمن و رفع بال بر سرشان ریخته می
نمایند، در مواردی آن استفاده می از "برانچله"و  "شورانده"آن نوزادان در 

 شود برای خنثی کردن اثر سحر و جادو به کار برده می
 čuvâ های ضخیم جامۀ پشمین از پشم چۊخا 
 lablə giftən  داری کردن، ناز کسی را کشیدن جانب گیفتنلبله 
 bənə bor   پناه، سنگر جان بؤربنه 
 âbyâr جانشین یا نایب میراب  آبیار  
 ânkənəš کندن  کنی، جانجان کٚنٚشجان 
 ešpətəka تر از موش با موی پرپشت سیاه، دست و پا و دم کوتاه، جانور پستاندار بزرگ إشٚپٚتکأ

 تازد ای، بیشتر به النۀ پرندگان میدور چشم قهوه
 pâčâl شودای که برای استقرار ستون و تیرک حفر میجای پایه، هر چاله پاچال 
 jâ daʹn  جای دادن، پنهان کردن  جا دأن 
 bonək جای، قرارگاه، بار  بؤنٚک 
 rəvâ جایز   روا 
 baram a usâdən جایزه کشتی را گرفتن، بردن در مسابقه  اۊسادن ˈٚرمب 
 baram مردی و گاوبازی و آن عبارت است از چوبی به جایزه مسابقۀ کشتی گیله ٚرمب

میخ  +متری به صورت ر نوک آن دو قطعه چوب یکبلندی دو یا سه متر که ب
کنند و از هر ضلع آن جوراب مردانه یا روسری زنانه، گل ابریشم، صابون، می

آویزند تا پس از آید، میکار میعطر یا چیزهایی که برای زنان یا مردان به
پایان دورۀ کشتی نصیب پهلوان  پهلوانان شود که بیاید و آن چوب بلند را بر 

بۀ شلوار پهلوانی خود استوار دارد و یک دور با همان جایزه رقص پهلوانی ل
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 گویند   fuzəmaکند که به آن فـۊٚزما 
pâdəng sar جایگاه پادنگ  پادنگ سر 

 guli gir  داری کوزۀ آب شیرینجایگاهی در نوک قایق برای نگه گۊليگير 
 sâyə dim گیر نباشد  جایی که آفتاب سایه دیم 
 tâsəyân انگیز است، محلی که بر اثر غیبت زده و غمخیز است، فراقجایی که حزن تاسیان

 نظر آید انگیز بههمدمی مأنوس خلوتی غم
 si:vâ جدا  سیوا 
 rada zeˈn  (ردأ)جدا کردن شلتوک از ساقۀ برنج رسیده  ردأ زئن  
 jâku zeʹn ـۊ وسیلۀ جاکجدا کردن شلتوک از ساقۀ به جاکـۊزئن 
 si:vâˈi جدایی   سيوائي 
 yak ə do kudən جدل، معارضه، احتجاج   دؤ کۊدن  ˇيک 
 rajâ جدول آب  رجا 
 no:bin عرض، حد فاصل دو مزرعه جدول، جوی کم نؤبين 
 ləšgar بندی برای عبور دادن آب زیادی از زمین  جدول لشگر 
 xurə جذام   خۊره 
 jər a daʹn  دن، دریدن جر دا رأ دأنج 
 dəbbə kudən  جر زدن، ادعای غبن کردن، اعالم انصراف کردن  ٚدّبه کۊدن 
 dâqulə جر زن، بی اعتنا به قول و قرار   داغۊله 
 dəbbə جر، اعالم انصراف، ادعای غبن  ّبهد 
 yârâˈi جرأت  یارائي 
 yâ:rəstən کردن جرأت ستنيار 
 xušk ə jarab  غیر عفونی جرب خشک  جرب ˇخۊشک 
 jarab جرب، گال، نوعی بیماری پوست   ٚربج 
 qort جرعه    غؤرت 
 dˈo دست آید جرم روغن که پس از جوشیدن به دؤ 
 xun ə zuk  های چرکین شود یا از غدهجرم و خون که در اسهال خونی دفع می زۊک ˇخۊن 
 zuk به اسهال خونی دفع جرم، جرم سفید رنگی که همراه خون بیماران مبتال  زۊک

 چنین آب بینیزۊک، هم ˇخۊن :شودمی
 jarib هزار زرع مربع جریب، واحد مساحت معادل ده جریب 
 ji:zlə جزغاله  جيزله 
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pas ə fuzəma جست و خیز پهلوانی به عقب، به عقب جست برداشتن   فـۊٚزما ˇپس 
 fâmaj fumuj جستجو   فامج فۊمۊج 
 vâməxtən تجو کردن، پایۀ مضارعجس وامختن: vâməj  
 vâməj fumuj جانبه  جستجوی همه فۊمۊجوامج 
 vaštən خبر از  = «خبر بامؤ جه فشتم، واستي اي لنگي وشتم »زدن، رقصیدن، جست وشتن

 فشتم آمد، باید روی یک پا برقصم 
 učəkəstən شود  جستن آب در حلق، اۊٚشکٚستن هم گفته می اۊٚچکٚستن 
 vâz kudən  جستن، جهیدن از سویی به سوی دیگر  واز کۊدن 
 gâz furušân ره فۊشان ˇگاز»شود، جشنی که برای درآمدن اولین دندان کودک برپا می گازفۊرۊشان» = 

 شاباش برای دندان  
 šabpâsi شود که با انواع جشنی که هفت شب برای پاسداری از زائو و نوزاد برپا می پاسيشب

 داری همراه استزندهتفریحی و شبهای بازی
 ja:bə جعبه  جأبه 
 diz جفت جنین یا نوزاد، دژ   دیز 
 ləngə bə ləngə  ای متفاوت با لنگۀ دیگر  جفت ناجور، لنگه لنگه به لنگه 
 juft فرد  :جفت، زوج، مقـ جـۊفت 
 joftgiri در حیوانات»گیری جفت جـؤفتگیري»   
 kal xordən گیری کردن دام ماده  جفت خؤردنکل 
 širin rudə جگر سفید ماهی سفید    رۊدهشیرین 
 jigar جگر سیاه  جیگر 
 jal جلد و چاالک   جأل 
 jald جلد و چاالک   جألد 
 piš با اوست  «نوبت اول»جلو و بازیکنی که در بازی  پیش 
 dâmənə جلوآمدگی باالی دیوار یا بام خانه دامنه 
 ugir وسیلۀ اهرمجلوگیری از فروریختن دیوار یا سقف به ۊگيرا 
 numud جلوه  نۊمۊد 
 nəmâstən دادن، نمودار شدن جلوه نٚماستن 
 numud dâštən  بودن داشتن، جالبجلوه نۊمۊد داشتن 
 jəldəqə شود جلیقه، جردغه هم گفته می جلدغه 
 tân تأن  :چنین نک، همۀ کسان، هم«تأنهمه»در  «تا»جمع  تان 
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jargə جمع، گروه   جرگه 
 ajinni جّنی أجينني 
 šərt ə xâš جناق، استخوان شرط بندی  خاش ˇشرت 
 jonbaneʹn جنباندن  جـؤنبانئن 
 narxə zeˈn جنبانیدن نرخه یا دوشان  زئننرخه 
 vâlây ر آب جنبش غیر منظم از سویی به سویی مانند جنبش قایق لنگرانداخته د واالی

 مواج
 jonbəstən جنبیدن   جـؤنبستن 
 ko:ligi بندان جنجال و هیاهو به شیوۀ غربال کؤليگي 
 xarxəšə جنجال، مرافعه، دشواری   خرخشه 
 ko:ligi بندان است   جنجال، هیاهو که شیوۀ غربال کؤليگي 
 bivaqti شأ آنها مجهول باشد شود که منهایی اطالق میزدگی به کسالتزدگی، آلجن بيٚوغتي

 اند  و تصور شود که در ایجاد آنها موجودات خیالی مداخله داشته
 nar االراده  جنس نر، قوی نر 
 rastar جنگاور سوار، تا قرن دهم هجری در گیالن رایج بود، تحریفی است از واژۀ  رستر

 رنده  های گیلکی در فرهنگ آریایی، از نگاریشۀ واژه :آریایی، نک «رتهشتر»
 hašər جنگاوران چریک، داوطلبان موقت برای شرکت در پیکار، اینان غالبًا  ٚهٚشر

دار که جنگاوران ثابت و های مایهها صنفدنبابل آنبودند، به «جنگپیش»
 شدند فعال بودند وارد کارزار می

 xala: bar  فرو رونده باشند،  تیز، خلنده وهای نوکای که مجهز به سالحجنگاوران حرفه خألبر
توانستند در حمله و دفاع مانند تیر، زوبین، نیزه و دیگر ابزار خلنده که می

خأل به " :ها از جمله برهان قاطع آمده استدر فرهنگ .انجام وظیفه نمایند
به  xola  ،xowlaرا گویند و خؤأل  "چیز فرو رونده"هر  = xalaفتح اول و دوم 

برنده یا  =خألبر  =ان به گردن آویزند خألور که سپاهی "تیردان"فتح اول 
 تیز و خلندهدارندۀ سالح نوک

 jangi یافته برای جنگ مانند گاو نر یا خروس  جنگی، پرورش جنگي 
 nəsâ dim   گیر نباشدجهتی که آفتاب نسا دیم 
 vâz جهش از سمتی به سمتی، باز، گشاده   واز 
 upərk یا پلک چشم  جهش غیر ارادی عضله اۊٚپرک 
 tan dəpark جهش ناگهانی عضلۀ قسمتی از بدن  ٚپرکتن د 
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jəhandam جهنم  جهندم 
 jəhâz جهیزیه    جهاز 
 jəvâlduj جوالدوز جوالدۊج 
 narrə جوانه در غالف، سر از پوست بیرون زده  نّره 
 narrə zeˈn جوانه یا شکوفه در غالف پدیدآمدن   نّره زئن 
 xurəkâ تیغی، خارپشت جوجه ٚرکاخۊ 
 kiškâ جوجۀ نو رس   کیشکا 
 ju:š های ریز بر بدن، اتصال، در جوش آمدن، جوش و خروش، جوش، دانه جۊش

 دادن، وصل کردن و پیوند دادن جوش
 zil های ریز بر لثه یا زبان  جوش زیل 
 filfil nəməki جوگندمی  فیلفیل نمکي 
 ju:b جوی  جۊب 
 jâvəstən جویدن   جاوستن 
 zəlzələ جیرجیرک، زنجره   لهزلز 
 išâ جیش، شاش  بچه  ایشا 
 ižgərə جیغ، فریاد استمداد  ایژگره 
 ferz چابک و چاالک   فرز 
 sabzi pâk kon   چاپلوس، متملق  سبزي پاک کؤن 
 gâvârə puš  چادر روپوشی که روی گهواره اندازند  گاواره پۊش 
 kamar əbad چادر شبی که زنان برای زینت یا جلوگیری از خستگی به کمر بندند  مردبدک 
 pâkursi چارپایه    پاکـۊرسي 
 katələ ču است از مزرعه به کروج، درز  «برنج ˇدرز»مانند که وسیلۀ حمل چارچوبی زنبه چۊکتله

 درز   :ساقۀ برنج، نک =
 čâ:rsu چارسوق  چارسۊ 
 čârqəd وسری توری آهار شده چارقد، ر چارغد 
 čârə چاره، مداوا  چاره 
 čâstən چئاستن  :چاستن، زکام کردن، نک چاستن 
 čâšt شودچاشت، ماحضری که بین دو غذای اصلی مصرف می چاشت 
 pəlf چاق وارفته    ٚپلف 
 nimsâq چورچاق نیمساق 
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kun ə xâlə  چاک  کون، نیمی از سرین بین دو ران  کۊنٚخاله 
 darz چاک باریک در هر چیز، درز، تراوش، نفوذ به خارج، واحد مقدار معادل ده  درز

در بعضی نواحی »بسته از ساقۀ شلتوک، واحد مساحت مساوی یک قبضه، 
 «آورندشمار میدوازده بسته را معادل یک قبضه به

 gušlâx چاک جانبین سر ماهی که وسیلۀ تنفس و تصفیه است  گۊشالخ 
 gâz ə xâlə  چاک دهان، فاصلۀ دو ردیف دندان  خاله ˇگاز 
 xâlə (گاٚزخاله یا کۊنٚخاله)ای از چیزی ای از رود یا نهر، کفه یا لنگهچاک، شعبه خاله 

 چنین شاخه فرعیهم
 darzə چاک، شکاف درزه 
 vâčinâstən ریش شدن، شکافته شدن درز چاک شدن، ریشچاک واچیناستن 
 guli čâl  چال زیر خرخره  لگۊليچا 
 čâ:lə چاله  چاله 
 eskat čâ شود حفر می "تإسک"ای که برای استقرار چاله چاتإسک 
 čâ:ləkâ چالۀ کوچک  چالٚکا 
 maččə چانه  مّچه 
 kəbč چانه کج، چانه دررفته  کٚبچ 
 mâkoy دندان، نشخواروار  جنبانی سالخوردگان بیچانه ماکؤی 
 čâʹi چای  چائي 
 luč چشم چپ لۊچ 
 čire  چرا، برای چه   چي ره 
 jâr چنین جار، اعالم شاهی با صدای بلند چراغ بلورین، اللۀ بلورین، هم جار 
 tâləm رود، در برابر باد مقاوم است  کار میچراغ یا فانوسی که در کرجی به تالٚم 
 čarâqbâni چراغان  چراغباني 
 la:t خی چراگاه اسبان ایل ألت 
 lâ:t الهویه چراگاه اسبان ایلخی، اراضی وسیع کنار رود دریا، الت، مجهول الت 
 čarâneʹn چراندن  چرانئن 
 čal کشند  کشی، گذرگاه کوهستانی، چرخی که با آن آب از چاه میچرخ ابریشم چل 
 čarxâneʹn چرخاندن  چرخانئن 
 čarxəstən چرخیدن  چرخستن 
 čərt ə pərt  چرند و پرند  پرت ˇچرت 
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kərtapərti چرند و پرند، هذیان، چرت و پرت   کرتأپرتي 
 čulkastən چروکیدن، پژمردن  چۊلکستن 
 ləški های پوست از فرط الغری   گی پوست تن و آویختگی چینچروکیده لٚشکي 
 čarəstən چریدن   چرستن 
 fus چس  فـۊس 
 čuk ز چسبان، چسبناک، مرغ شباوی چۊک 
 časbâneʹn چسباندن   چسبانئن 
 dočukâneˈn چسباندن    دؤچۊکانئن 
 dočuk چسبنده، چسبان، چغر   دؤچۊک 
 časbəstən چسبیدن  چسبستن 
 dočukəstən چسبیدن   دؤچۊکستن 
 fâčukəstən چسبیدن به چیزی برای باال کشیدن خود   فاچۊکستن 
 vâčukəstən یا تیرک و به قوت دست و پا خود را باال کشیدن چسبیدن به درخت  واچۊکستن 
 fučukəstən چسبیده به چیزی به مدد دست و پا فرود آمدن   فـۊچـۊکستن 
 fus kudən چسیدن   فـۊس کۊدن 
 bu tâvədaˈn چسیدن    بـۊ تاٚودأن 
 čišâneˈn چشاندن   چيشانئن 
 čâštə xor  خورچشته چاشته خؤر 
 čum چشم   چۊم 
 râpâ چشم به راه، منتظر   راپا 
 vâtərkəstə čum دریده  چشم واترکسته چۊم 
 čumey چشمک   چۊٚمى 
 čašmə گیری، فاصلۀ دو پایۀ بنا، چشمه، باب یا واحد شمارش اطاق، سوراخ تور ماهی چشمه

  "یک چشمه تردستی"یا  "تور چشمه تنگ"، یا "یک چشمه اطاق"در 
 čumâr سار چشمه چۊمار 
 čomâr سار چشمه چؤمار 
 čašeʹn چشیدن   چشئن 
 čištən چشیدن   چیشتن 
 kift شده، کیپ چفت شده، محکم بسته کيفت 
 čaft a kudən  چفت کردن، کیپ بستن  کۊدن  ʹچفت 
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čaft چفت، کیپ   چفت 
 čandər چقدر، چه میزان   چندر 
 čak tâvə daʹn چک :چک انداختن، نک چک تاٚودأن    
 čəkâneʹn چکاندن    چکانئن 
 sang ə čuli  چکاوک تیزپرواز  چۊلي ˇسنگ 
 gâv ə čuli چکاوک درشت   چۊلي ˇگاو 
 čakkə چنین دندانه   چکه، هم چّکه 
 bəčəkəstə برای  =برای فالن کار بچکسته )ترین، برازنده درخور چنین مناسبچکيده، هم بچکسته

  (دهدفالن کار جان می
 gotərmə چکی، معاملۀ جنس بدون وزن و شمارش و گزینش   گؤترمه 
 čakastən چکیدن   چکستن 
 âbkəš pəlâ چلو   پالآبکش 
 somâpâlân پاالنسؤماق»چلو صافی، وسیلۀ پاالیش،  سؤماپاالن»    
 lim چم، شیوه، فن   لیم 
 čəmâneʹn کردن   چماندن، دوال کردن، خم چمانئن 
 bučuk چمباتمه  بـۊچـۊک 
 dočuk ništən چمباتمه زدن   دؤچۊک نيشتن 
 bəčuk ništən چمباتمه نشستن  بچـۊک نیشتن 
 pâčuk ništən  چمباتمه نشستن   پاچـۊک نيشتن 
 məlâqə چمچۀ بزرگ    مالغه 
 čaməstən چمیدن، خم شدن    چمستن 
 garkə چنبره    گرکه 
 gamaj dânə رۀ مخصوص زیر گٚٚمج  چنب گٚٚمجدانه 
 poštân ə kisə  گذرانند تا چنته به ها را از آن میای با دو حلقۀ چرمی یا طنابی که دستچنته کيسه  ˇپؤشتان

 پشت مستقر و حمل شود 
 čan چند  چن 
 vâpextən پیچ کردن چند بار به دور چیزی پیچیدن، طناب واپئختن 
 vâpičâneˈn چاندن چیزی   چند بار پی واپیچانئن 
 miyâl چندش، اشمئزاز   مییال 
 čangək های تعبیه شده بر لبۀ آن که به وسیلۀ آن دلو خودمانندی با قالبچنگک، کاله چنگک
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 جو   کشند، چاهای که به چاه افتاده باشد، بیرون مییا مشربه
č:i [چي بکفت" =چه چیزی افتاد ]چنین اشاره به عامل ناشناخته، چه چیز، هم چي" ،

سمی مجهول به خورد  = "چي خؤر"، "چیزی گزیده" =، چي گز "چي بگشت"
چیزی راه بر ماه یا خورشید گرفته  = "چي بيگيفته"کسی داده شده، مسموم، 

    (خسوف و کسوف)
 čʹâr چهار  ارچ 
 čâ:rpâčə چهار زانو  چارپاچه 
 toxmi شود می گیری پرورشچهارپای اصیلی که برای تخم تؤخمي 
 gulgul ə čâršənbə سوری  چهارشنبه چارشنبه ˇگۊلگۊل 
 čâ:rmex چهارمیخ، راه فرار بسته، از چهارسو در بند قرار گرفته   چارمئخ 
 ki کسی، کی، که چه کي 
 miyân pârə آویزند  چوب افقی باالی دکل کشتی که بادبان را بدان می پارهمییان 
 xardâr رود های چوبی به کار مید و ستبری که برای استحکام بام ساختمانچوب بلن خردار 
 čəbgil نشسته به پیش از آن استفاده چوب بلندی که برای راندن کشتی به گل چبگیل

 کنند  می
 pittə رود  کار میای که برای بستن سوراخ بهچوب پنبه یا پارچۀ گلوله شده پیته 
 alizəvar بندند داری که بر لبۀ قایق تعبیه شده که طناب بادبان را به آن میچوب تراش ألیٚزوار 
 lu:pâyə ای برای حمل چنین وسیلههای رونده، همگاه برای بوته و ساقهچوب تکیه لۊپايه

 های ساقۀ برنج از مزرعه بسته
 vâšân چوب چهارتراش ستبر   واشان 
 jâku کوبند تا شلتوک از آن جدا شود ج میمانندی که بر ساقۀ برنچوب چوگان جاکـۊ 
 xarču ای ستبر، بین دو شاخۀ این چوب هیزم چیده و چوب را به چوب دوشاخه خرچۊ

شانه تکیه داده و بدین وسیله هیزم را از جنگل به کورۀ زغال یا خانه حمل 
 می کنند  

 pišâzən چوب رابط کاول و یوغ   پیشازن 
 xâxâšin هایی که برای ساختن سطح ر دستگاه ابریشم کشی، چوبچوب ضامن د خاخاشین

 رود  تلمبار به کار می
 čâ:n ču  ای که بر شانه نهند و بر هر سرش زنبیلی پربار دادهچوب قابل انحنای تراش چانچۊ

  "شانه ˇچوب"آویخته و حمل کنند، 
 kart ə xâlə  رود کار میای کشیدن آب از چاه بهچوب نازک و بلند یا نی بلند با قالبی که بر خاله ˇکرت 
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eškərə چوب و پوست بالل  إشکره 
 duxâlə čak  کشند دار که با آن آب از چاه میچوب یا نی بلند قالب چأک ˇدۊخال 
 ču کند و کاو کردن   = "چۊ زئن"چوب، انگولک، کاوش،  چۊ 
 dâ:rbəst جای سد در مسیر سیالب یا در های کلفت درخت به بستی از تنه و شاخهچوب داربست

 های مهم تقسیم آب  محل
 dəs ə ču چوبدستی  چۊ ˇدس 
 kol a zən آویزند دستی کوتاه که به شانه تکیه داده و بار دوش را به آن میچوب زن ˈکؤل 
 pars دستی کوتاه، قطعه چوبی که زیر طناب یا تسمۀ باربند ستور قرار داده چوب پارس

 شد  کردن مییدن آن تسمه سست و با آمادۀ برداشتن و پیادهشد و يا کشمی
 dabəkə دستی کوتاهی که برای فرو ریختن میوه از درخت یا راندن مرغ یا چوب دبٚکه

 تعیین مسافت پرتاب می کنند 
 sorof منظور خشکاندن آن های افقی موازی که برای آویختن برگ توتون بهچوب سؤرؤف

 رود   کار میبه
 sarču رود   کار میسازی بههای بلندی که در بامچوب سرچۊ 
 sar eskət  رود  کار میهای کلفت با نک دوشاخه که به جای پایه بهچوب سرإسکت 
 karf شود  گیری بسته میهایی که بر باالی تور ماهیچوب کرف 
 za:l چوچوله زأل 
 čomuš pâtâvə ند   بچؤمۊش با ساق چؤمۊش پاتاوه 
 čeʹn چيدن  چئن 
 duquz duquz  چیان چیان، خوردن عجوالنه، جویده و ناجویده فرو بردن  دۊغۊز دۊغۊز 
 či:eˈn چئن   :چیدن، نک چیئن 
 čelik چیلیک، سنگدان مرغ  چلیک 
 šərrə چین ریز بر آب  ّرهش 
 lo:šə ردیف  چین ناهماهنگ لباس یا پرده و نظایر آن، خارج از خط و  لؤشه 
 li:kə های غیرقابل مصرف ها، رگ و پیچنین زائدهچین و چروک فروهشته، هم لیکه

 گوشت  
 nəšt شدهچین و چروک شتن 
 sarpâšə های درشت آب که پاپی آمده و بر اثر برخورد به یکدیگر با جهش از روی چین سرپاشه

 کنند  یشوند و خط سفیدی از موج بر دریا ظاهر میکدیگر متالشی می
 ha:šâ حاشا  هشأ 
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hâšâ zeˈn حاشا کردن  هاشا زئن 
 jangəl par حاشیۀ جنگل  جنگل پر 
 zaqərə حاشیۀ داخلی لبۀ کاله غٚرهز 
 qərâq حاشیۀ ورق بازی را به تأنی به تدریج از زیر ورق رویی ظاهر کردن  راغغ 
 haləmâlə نماید ها، چنین میودیحاالحاالها، به این آسانی، به این ز هلٚماله 
 orizâmo حالت آبستنی خوشه به مایۀ برنج  اؤریزامؤ 
 lučân حالت برگرداندن چشم از روی خشم با کراهت  لۊچان 
 dəpark ای از بدن حالت پریدن از خواب، پرش و لرزش ناگهانی عضله دٚپرک 
 ačumənə: حالت دستي که دچار ضعف  مفصل در ُمچ باشد  أچۊمنه 
 čo:rəš حالت زخم یا تاولی که سر باز کرده باشد، زخم مترشح   چؤٚرش 
 bâlâ xâ حامی، طرفدار   باالخا 
 poštbənd دار   حامی، طرف بندشتپؤ 
 šâš band البول   حبس بندشاش 
 mâzəndərâni bâəlâ کار باقالپلو به اش رونده نیست، درای باقلی درشت که بوتهحبوبات، گونه ندراني باٚقالماز

 رود می
 dahanə حد فاصل مرداب و دریا، مدخل آب، لگام  دهنه 
 marrə حد نصاب، لذت  مّره 
 aqələkəm حداقل  کمأقله 
 pit a bostən  حذف شدن، پوچ شدن، هدر شدن بـۊستنˈپیت 
 vâsujâneˈn گرفتن آن چنین تهحرارت دادن تا حد تبخیر آب يا از بین بردن کیفیت، هم واسۊجانئن 
 bij bərrə  حرامزاده  بّرهبیج 
 čakčak kudən  حرص و جوش خوردن، صدای دانۀ اسپند یا تخمه بر آتش، به صدا درآمدن  چک چک کۊدن

 بنای چوبی بر اثر تکان شدید مثل زلزله 
 harâs حرص و ولع  هراس 
 harâs zeˈn حرص و ولع نشان دادن   هراس زئن 
 go:gelə kudən حرف تو حرف آوردن، قال و مقال کردن   گؤگله کۊدن 
 go:gelə حرف تو حرف، قال و مقال   گؤگله 
 tarkəmə حرف نشنو، سرتق   ترکمه 
 bâ حرف همراهي   با 
 gab dəgâdən توحرف آوردن، سخن خاصی را پیش کشیدن  حرف دگادنگب 
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čam ə xam شود هم گفته می "ؤ خمچپ "حرکت مارپیچ، زیگزاگ،  خمˇچم 
 na:jə حسرت  نأجه 
 kunsuzi شودحسرت و پشیمانی سخت، کۊنسۊجي هم گفته می کۊنسۊزي 
 ruš پوست دریایی که با هر موج به ساحل حشرات دریایی، حشرات ریز و سخت رۊش

های نابالغ در شوند، از این حشرات گوژپشت برای تغذیۀ ماهیرانده می
   Gammarus :نام علمی .شودماهی استفاده میهای تکثیر حوضچه

 qajə شود   های راکد دیده میحشرات ریزی که در آب جهغ 
 nəhang حشره، کرم ریز که از حشرۀ آخوندک پدید آید  نهنگ 
 omuj ای مانند کرم ابریشم به رنگ خاکستری یا سبز تند که آفت درختان حشره اؤمۊج

 است  
 ləl آلود تابستان به گروه دور چراغ های مهرنگ پردار که در شبیاههای سحشره لل

 شوند  میجمع
 hasar حصار، دیوار  هسار 
 tab ə gərmə xošk حصبه  خؤشک ˇگرم ˇتب 
 garm ə xošk حصبه، محرقۀ مطبقه   خؤشک ˇگرم 
 hasir سۊرۊف    :حصیر، بوریا، فرش یا بافته از گیاه سۊرۊف، نک هسير 
 kuf کۊب    :حصیر، بوریا، نک کۊف 
 kandən ها، مانند لباس از تن، کفش از پادرآوردن پوشیدنیحفر کردن،جدا کردن، به کندن: 

    «بکن ˈبکن، تي کفش ˈتي لباس»
 bi šənâx حق ناشناس  شناخبي 
 fəq zeˈn زدن، از راه به در بردن زدن، نیرنگحقه ٚفغ زئن 
 šâxdârey ن حلزو شاخداٚری 
 xərxərə الریه در ناحیۀ گلو  حلق، برجستگی قصبة خرخره 
 âbrugir کنند و دستۀ ای از چوب، طناب یا الستیک که بر لبه جدار قایق تعبیه میحلقه آبرۊگير

 گذرانند  پارو را از آن می
 nark ای که اطراف چیزی ایجاد شود،زدن صیادان دور شکار، هر حلقه یا دایرهحلقه نرک 

 شود نرگ هم گفته می
 dəllaku حلقۀ در، چکش اخبار در  دأّلکۊ 
 kus angəle:  های آویخته به حاشیۀ داخلی دف حلقه =حلقۀ دف، آویخته به غیر، انگل  کۊس أنگله 
 pâdəng tinəkə  دارد  دار پادنگ را متصل و استوار میحلقۀ فلزی که نوک دندانه پادنگ تـۊنٚکه 
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qiyâsə حلقۀ کمر تنگ اسب  اسهغیی 
 asali halva  حلوا عسلی   عسلي حلوا 
 kaka مرغ تهیه کوب و تخمحلوا، از آرد برنج، دوشاب، روغن، مغزگردوی نیم کأکأ

 دريج ٚخکاره :شود، نکمی
 tarak را بو داده، خمیری با شکر و زعفران و گالب تهیه کنند، پس  «سنول»حلوا، آرد  ٚرکت

 را با روغن همراه کرده، بر آتش نهند تا قوام آید از مالش آن 
 dandəko حلوا، آرد برنج بو داده را مخلوط با عسل و خاکۀ دارچین و هل مالش دهند،  دنٚدکؤ

بعد در تابۀ روغن گذاشته پس از کمی حرارت خمیر را قطعه قطعه کنند، برای 
 شود مصرف آماده می

 dušâb bəj أنگۊر و مغز گردوی  ˇو داده را همراه با کچۊل و دۊشابحلوا، جۊکۊل ب دۊشاب بج
ای که بر آتش مال شدهکوب و نکوبیده درهم آمیخته، در تشت روغننیم

دهند که شیره کنند، روی تشت نیز سینی پر از آتش قرار میاست، پهن می
قطعه کرده، مصرف دارند، قطعهرا برمی بین دو آتش به قوام آید، سپس آن

  کنندمی
 qeyqənâq های معطر کوبیده، کره و شکر، این حلوا در مرغ و دانهای از تخمحلوا، خاگینه غٚيٚغناغ

 شود داماد ارسال می اولین روز پس از زفاف همراه با هدایایی با خانۀ تازه
 pəlâ dânə galvâ سپس با  دهند،حلوا، که با برنج خیس داده شده و ساییده شده که بو می هلواپالدانه

گذارند و بر روی آن روغن و شکر و زعفران همراه کرده، بر روی اجاق می
ریزند، پس از آن که سینی نیز سرپوش گذاشته، روی سرپوش هم آتش می
دارند، به قطعات لوزی حلوا روغن پس داد و عطرش بلند شد، از آتش برمی

 شود برند، آمادۀ مصرف میمی
 tabəjə tâni  آرد، شیر، شکر، زعفران که آن را خمیر  :شود ازای حلوا که تهیه میلوا، گونهح تانيتبجه

پهن کرده، زیر و رویش را  (تابه و جز آن)مال شده کرده، بر صفحۀ فلزی روغن
 دهند تا حلو روغن پس دهد حرارت می

 gul ə pâldu کر   حلوایی از گلبرگ گل نسترن، برنج مرغوب ساییده، شیر و ش پالدۊ  ˇگۊل 
 fotorkəstən حملۀ ناگهانی کردن، هجوم کردن ناگهانی بر کسی یا چیزی  فؤتؤرکستن 
 fotork حملۀ ناگهانی، هجوم ناگهانی به کسی یا چیزی  فؤتؤرک 
 šang ای روشن زیر گلو و دار و پوست مرغوب قهوهحيوان، جانوری با پاهای پره شنگ

سانتیمتری،  11سانتیمتر و دمی  83ل ای به طوای ذوحیاتین با جثهشکم نقره
 Lutra lutra :نام علمی
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barzə پسند با پشت و پهلوی زنگاری، اندام جنگلای آهوی کوچکحيوان، شوکا، گونه برزه
سانتیمتر و ارتفاع تا  531زیر شکم و گردن زرد متمایل به سفید، طول بدن تا 

هر یک پنج تا شش شاخه  های بلند که ازسانتیمتر دیده شده است با شاخ 71
  capreala caprealus :نام علمی .زندسر بر می

 ganjəbânu اندام با شکم سفید که دشمن موش و مرغ حيوان، موشی ظریف و کشیده بانۊ ˇگنج
نام  (.بان کوچکگنج)دار گنج است است، گویند این حیوان مانند مار دوست

  Mustela minuta :علمی
 uturâstən زده شدن، وا خوردن  حیرت راستناۊتـۊ 
 bi nəmâz  حیض، حایض  نمازبي 
 jânəvar (اعم)حیوان  جانور  
 pâyə xus خوری خور، مأنوس به کتکحیوان یا انسان کتک پایه خـۊس 
 šoko:f از راستۀ سموریان جانوری با پوزه  :حیوان، موش خرما، ابن عروس، راسو شؤکؤف

 Mustela :د، چشم قرمز، زیر شکم سفید نام علمیباریک، موی سفید یا زر
nikalis  در گیالن با نام شؤکؤلšokol شود هم شناخته می 

 ang ل ق، بدأنگ  أنگ ل ق   =ُخلق، ق   بدُخلق، بد ق 
 tamaš خار بوته یا درخت   تٚٚمش 
 to:x خارها خار بیضوی با پوششی از ریزه تؤخ 
 sukul ə xis اندازد  مانند که دریا به ساحل مینوک ستارههخار س خيس ˇسۊکۊل 
 tif ə təmaš خار و خمس   ٚمشت ˇتیف 
 xârâneˈn خاراندن    خارانئن 
 xorəkâ خارپشت   خؤٚرکا 
 tamaš kalə خارزار  کلهٚمشت 
 gomâr دار   خارستانی از خارهای رونده و دندانه گؤمار 
 xârəš daˈn اراندن  خارش دادن، خ خارش دأن 
 xârəš kudən خارش کردن، خاریدن  خارش کۊدن 
 xâs رود مانند زن خازي ، در ترکیب به کار می(خواه)شود خاز هم گفته می خاس= 

شود بر خواه که اطالق میمرغ =خواهی به معنی خواستگاری، مرخاس زن
 آوری سیورسات از مناطق روستایی   متصدیان جمع

 čoxâlə رس، گل رس   خاک چؤخاله 
 gil ə armani  خاک سرخ  أرمني ˇگيل 
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kapək خاک نرمه از پوستۀ برنج   کٚپک 
 šəlâf آید  کار میاندار مانندی چوبین که برای خالی کردن آب قایق بهخاک الفش 
 xâk endâz انداز خاک خاکنداز 
 xâkan bar انداز مسی  خاک خاکنبر 
 xâk ə sârə کستر خا ساره ˇخاک 
 xâkə خاکه  خاکه 
 zigil های ریز و درشت گوشتی که در چهره یا بعضی نقاط بدن پدید خال و خال زیگیل

 شود می
 xâl ای از رود چنین شاخۀ بزرگ، شعبه، شاخهخال، هم خال 
 mâšəl خاله  ماٚشل 
 xâlâ خاله   خاال 
 kâl شده  خام، نارس، کنده کال 
 gud انواده، قبیله، خویش، خویشاوند خاندان، خ گۊد 
 gâlipuši xânə خانه با پوشش گالي   گاليپۊشي خانه 
 xânə xâ خانه خدا، مرد اول خانه   خانٚخا 
 dihâti xânə خانۀ روستایی  دیهاتي خانه 
 dujâ bəgui گری کردن  خبر چینی دوجانبه، فتنه دۊجابگۊئي 
 dujâ bəgu  گر فتنه خبرچین دوجانبه، دۊجابگۊ 
 čapal خپله  چپل 
 xapələ خپله  خپله 
 sunət kunân سوران  ختنه ت کۊنانسۊن 
 âb a kudən خجالت دادن، ذوب کردن  کۊدن بأآ 
 zur bə dəhâd  آورند، دعای خیر به فالن خدا قوت، درود، به جای سالم علیکم می زۊربٚٚدهاد 
 pâdo دوید تا پس از پیاده شدن او، اسب را نگه دارد، خدمتکاری که همراه سوار می پادؤ

 رسان مأمور وصول، نامه
 pârəkâbi خدمتکاری که همیشه حاضر خدمت است  پارکابي 
 vâ:xər خر شدن، احمق شدن   واخر 
 kustəlabi:l خر مرد رند  کۊستألبيل 
 pâbuz gire: خرچنگ   پابـۊزگيره 
 xarə xodâ  خرخاکی  خؤدا ˇخر 
 



 

78 
 

guli xâš  خرخره  گۊليخاش 
 bilifindirə خرد و ناچيز، ریزه    فينديرهبيلي 
 jizqâl خرد و ناچیز، همچنین جزغاله   جیزغال 
 čəkâl ریز  خرده چکال 
 sarčena خردۀ برگ و ساقۀ خشک برنج که علوفۀ دام است    سرچنأ 
 xərs خرس  خرس 
 maturə ورچیدگی لب خرطوم، برجستگی نای گلو، مأتۊره 
 mâturə خوری ورچیدگی، حالت دلخرطوم، برجستگی نای گلو، لب ماتـۊره 
 âl ə mərxə خرمهرۀ سرخ مرخه ˇآل 
 xâb ə xornə خرناس، ُخرُخر   خؤرنه ˇخاب 
 xornə خرناس، خرخر   خؤرنه 
 kâkuli گیزگیز  :خروس کولی، مرغی زیبا با کاکل هاللی برگشته، نک کاکۊلي 
 tum bəjâr  خزانۀ نشای برنج  بجارتـۊم 
 čač خزه چچ 
 čaš چخ  :خزۀ روی درخت یا روی آب، نک چش 
 xâr o xis خس و خار  خار ؤ خيس 
 ruf راندای که دریا به ساحل میخس و خاشاک پوسیده رۊف 
 xis خس، خار   خیس 
 mândi خسته، وامانده  ماندي 
 či: bigiftə  ف کرده، کسوف کرده، چیزی مسبب تاریکی خسو چي بيگيفته 
 nâxunxušk خسیس، کنس   ناخۊنخۊشک 
 kənas خسیس، ممسک   کٚنٚس 
 xaškə خشت آب ندیده و خشک   خشکه 
 kun ə mân  خشتک شلوار  کۊنٚمان 
 xošk ə bâr بار خشکبار، خوشک بار ˇخشک 
 xošk ə salâ سال ˇخۊشک صال، تعارف خشک و خالی،خشک سال  ˇخؤشک 
 ze:br خشن  زبر 
 do:b زدن در قمار، نوبت، فرصت  خصل قمار، توپ دؤب 
 sâmân sar خط مرزی، سرحد   سامانسر 
 xaxu kəši خط و نشان کشیدن   خخۊکشي 
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xuxukəši خخۊکشي  :خط و نشان کشیدن، نک خۊخۊکشي 
 xuftən خۊس  :خفتن، پایۀ مضارع خۊفتنxus  
 xul شیرین عقل خل،  خۊل 
 xəlâl های نازک و ریز   خالل، برش خالل 
 xəlt خلط، جرم سینه  خلت 
 dinj خلوت، خالی از اغیار  دینج 
 šânte وضع، کودن خل شانته 
 fâčəmâneˈn خم کردن به طرف جلو، دوال کردن  فاٚچمانئن 
 ləssə برداشتگی سقف و یا کف یا پل خم لّسه 
 ləssə kudən  برداشتن سقف یا کف اتاق یا پل و سست شدنچوب پوششی آنها خم کۊدنلّسه 
 xom شود خمره، خۊم هم گفته می خؤم 
 tan dəkaš  خمیازه با کشش اندام  کٚشدتن 
 âbədu دره  خمیازه، دهن آبٚدۊ 
 bəčəməstə خمیده، کج و کوله   بچمسته 
 lâsu خمیر، خمیرشده، بسیار نرم  السۊ 
 xonâq خناق، دیفتری  خؤناغ 
 xandə ru  رو خنده خنده رۊ 
 kar ə xandə تفاوت حالت و بیخندۀ بی نده أکٚر خ 
 xosâneʹn خواباندن  خؤسانئن 
 xusaneʹn خواباندن   خۊسانئن 
 xâjə خواجه، مرد بیضه کشیده   خاجه 
 xâtar خواست، خوشی، یاد   خاتر 
 havâ آهنگ، مقامخواست، میل، آرزو،  هوا 
 zən xâzi خواستگاری  زنخازي 
 xâstən خواستن، دوست داشتن  خاستن 
 xânčə خوانچه  خانچه 
 rafə هایی از گونی که شود، رفمانندی که در محل پالس چای تعبیه میخوانچه رفه

های سبز چای برای ها برگشود، بر آنطبقه تعبیه میطور طبقهگاه بهدر پالس
 گسترانند  یپالسیدن م

 xâz خواه یا مرغ باران =، وارانخاز (روددر ترکیب به کار می)خواه، خواست  خاز
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 آوری مرغ و سیورسات متصدی جمع =مرخاز 
xâxu:r خواهر  خاخۊر 

 mard ə xâxur  خواهر شوهر  خاخۊر ˇمرد 
 nâxâxuri خواهر ناتنی  ناخاخۊري 
 xâxur zâ خواهرزاده    خاخۊرزا 
 xob خوب  خؤب 
 bəbər a giftən خوب پذیرفتن، پذیرا شدن   رأ گيفتن به ب 
 bâd ə brut  خود برتربینی   برۊتˇباد 
 fubostən خود به خود  ریخته شدن    فـۊبـؤستن 
 xu: xure:  خود به خود، پیش خود، خود برای خود  خۊخۊره 
 bərâzə kəšeˈn طلبی کردن، سوی هدف کشاندن، رندانه توسعه خود را بی سر و صدا به برازه کشئن

 خزیدن 
 musmus kudən نظری از دورادور به چشم کشیدن، گردن دراز کردن  خود را در انتظار جلب کۊدنمۊسمۊس 
 xu خود، خویش   خۊ 
 minindi تازی گرفته شده است  «من عندی»خودسرانه، از پیش خود، ظاهرًا از  مینیندي 
 šit ə kârân های کودکانه و سبک خودنمایی کاران ˇشیت 
 burâni شده، یا اسفناج پخته همراه با سیر و خوراک، محتوی بادمجان تنوری و له بـۊراني

 ماست و فلفل و نمک  
 âbəki تورش)یک کیلو سبزی اسفناج یا برگ چغندر، نعناع، گشنیز  .خورش است آبٚکيˇ 

کنند و با ده را مجموعًا دوبار چرخ می، کمی سیر  کوبیده و پیاز خرد ش(واش
طوری که نسوزد بعد همراه با دو قطعه جوجه و چهار نمایند بهروغن سرخ می
غوره و نمک و فلفل به اندازه، در دیگ سفالین کرده، بر آتش لیوان آب و آب
مرغ را ها تخمها به تعداد مهمانشدن جوجهپس از پخته .نهند تا بجوشد
این خورش قاعدتًا باید  .شکنند که درسته در خورش باقی بماندباالی دیگ می

  .رقیق باشد
 anârnij گرم گردو،  211خورش است، خورشی است از یک کیلو گوشت گوسالۀ لخم،  أناربیج

خوری آرد، یک عدد پیاز درشت، یک قاشق سوپ 2گرم سبزی معطر،  411
کنند، بعد آرد را به آن گوشت را با پیاز چرخ می-الف .گیالس آب انار ملس

سایند تا نرم شود، آب انار گردو را می-ب (.کنندکوفته درست می)اضافه کرده 
گذارند که را بر آتش می "ب"قسمت  .افزایندو یک و نیم برابر آن آب بر آن می
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کنند تابه سرخ میرا در ماهی "الف"قمست  .بجوشد تا گردو روغن پس دهد
چرخ شده، در های ساطوری یا نیمه را با سبزیشدهای سرخسپس کوفته

دارند و نمک ریزند و نیم ساعت الی سه ربع روی اجاق نگه میمی "ب"ظرف 
خورش برای سفرۀ ده یا دوازده  .کنندو فلفل و گلپر به اندازۀ الزم چاشنی می

 شود نفری آماده می
bâqlâ qâtoq گرم 211شویند، هر دو پوست پاک کرده و میخورش است، سه کیلو باقال را از  قؤباقالقات

یک بوته سیر را خالل کرده و  .کنندشوید را خرد کرده، به باقال اضافه می
خوری زردچوبه خوری روغن و یک قاشق چایکنند، سه قاشق سوپداخل می
دقیقه که مواد خوب سرخ  21گذارند تا افزایند و ظرف را بر آتش میبرآن می

 .ر این مدت با قاشق مواد را که بر آتش است، زیر و رو کردباید دشود و می
یک ربع پیش از  .ریزند که خوب بپزدسپس یک الی دو گیالس آب بر آن می

 /شکنند که درسته باقی بماند مرغ را روی خورش میکشیدن، چند تخم
 غ ؤباغالغات

 âlu mosəmma ای، آلوی خراسانی با یا گوشت تکه مرغ :خورش است، مسمای آلو، مواد اولیه  آلۊ مؤسّما
طریقۀ پخت آن تحت عنوان  .کرده، روغن و چاشنیهسته، خالل پیاز سرخ

 خورشت آلو در کتابهای آشپزی آمده است  
 âlučə mosəmma قطعه شده را با یک سبز، یک کیلو گوشت قطعهخورش است، مسمای گوجه اسمّ ؤمآلۊچه

گرم سبزی معطر را ریزریز کرده در  311جوشانند، گیالس و نیم آب می
سبز ترش را به دو نیم پانصد گرم گوجه .کنندتابه با روغن سرخ میماهی

کنند، سپس سبزی و اش را بیرون کشیده با سبزی قدری سرخ میکرده، هسته
گوجۀ سرخ شده را داخل ظرف گوشت کرده تا سه ربع ساعت بر اجاق نگه 

ی چاشنی مطلوب و نمک و فلفل به اندازه خوربعد دو قاشق سوپ .دارندمی
 دارند  هم زده از آتش برمیبر آن افزوده، خورش را خوب به

 anârdânə mussemmâ   ّگرم پیاز حلقه شده و  411خورش است، یک عدد مرغ یا یک کیلو گوشت،  اأناردانه مۊسم
 های انار ترش یا ملس، روغن و چاشنی سرخ کرده، دانه

 širintarə خورش است، یک کیلو اسفناج که خوب شسته و خرد شده با نصف گیالس  ترهرینشی
آب در ظرف ریخته بر آتش گذارند که خوب پخته و له شود، مقداری متناسب 

مرغ را پس از تابه با روغن سرخ کرده و شش عدد تخملپه را کوبیده در ماهی
ا روغن کمی سرخ زدن به لپه اضافه کرده اسفناج پخته شده را نیز بهمبه

قاچ کرده همۀ مواد باال را در دیگ سفالین کرده، یک بوته سیر کوچک را قاچ
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گذارند، نمک و فلفل نیز به اندازه اضافه کرده از یک ساعت روی اجاق می
  «نیافروغ» .دارندآتش برمی

beh qormə   کنند، سرخ قطعه کرده در روغن خورش است، یک کیلوگرم گوشت را قطعه به غـؤرمه
گرم پیاز را خرد کرده، 411پزند و  بعد با یک گیالس و نیم آب همراه کرده می

قاچ نموده، حقۀ گرم به را پوست کنده، قاچ111تابه سرخ کنند و در ماهی
ریزند که تابه میداخلی آن را بیرون کشیده، نزدیک سرخ شدن پیاز در ماهی

ه و پیاز سرخ شده را داخل دیگ پس از پخته شدن گوشت،ب .به نیز سرخ شود
اگر به شیرین باشد، سه  .کنند که نیم ساعت یا سه ربع روی اجاق بجوشدمی

خوری شکر، نمک غوره و اگر ترش باشد، دو قاشق سوپخوری آبقاشق سوپ
 و فلفل به آن چاشنی کنند تا آماده شود 

 kuˈi mosəmmâ  ّکنند و با قطعه کرده سرخ میا قطعهخورش مسمای کدو، یک کیلو گوشت ر اکۊئي مؤسم
عدد کدو را پوست کنده و چارقاچ  51جوشانند، یک گیالس و نیم آب می

گرم پیاز را خالل کرده، جداگانه  411گاه با روغن سرخ کرده و نمایند، آنمی
شدن گوشت و کنند، پس از پختهنمایند و داخل دیگ گوشت میسرخ می

ساعت تا سه ربع انار بر آن اضافه کرده و نیمربغوره یا کدو، دویست گرم آب
 افزایند جوشانند، نمک و فلفل به اندازه بر آن میروی اجاق می

 fosənjân خورش معروف گیالن که مایۀ اصلی آن مغزگردو و گوشت پرنده است از  فؤٚسنجان
ه هایی از گوشت گوسفند، طریققبیل مرغ، مرغابی، چنگر، اردک، احیانًا کوفته

ها و تمیز یکی از پرندگان مذکور را پس از کندن پر و گرفتن زائده :پخت
ریخته و  (گمج)کردن با دو فنجان آب و دویست گرم رب انار در دیگ سفالین 

نهند تا بجوشد، پانصد گرم مغزگردو را خوب ساییده بر آن بر آتش می
مغزگردو ظاهر  دهند تا روغنافزایند، در حدود دو ساعت بر اجاق قرار میمی

و فراگیر شود، بعد یک قطعه آهن تمیز را در دیگ اندازند تا رنگ خورش پس 
گاه نمک و فلفل به میزان کافی در آن از ربع ساعت متمایل به سیاهی شود، آن

کار ریخته، آهن را برگرفته، خورش را بر سر سفره آورند، بعضی کدبانوها از به
دهند که مغزگردو آنقدر هم ترجیح می کنند، بعضیبردن آهن خودداری می

ترین پرنده برای ساییده نشود که به کلی نرم شود برخی نیز چنگر را مناسب
   «آغۊز، چنگرباب»اند که دانند و قائلتهیه فسنجان می

 pəlâ mâyə شود خورش یا دوشاب و چیزهایی که با پلو مصرف می پال مایه 
 tâs ə kəbâb  زمینی، صد با یک کیلو گوشت، چهارصد گرم پیاز، چهارصد گرم سیب خورش، کباب ˇتاس
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گرم سماق و مقدار کافی روغن و چاشنی به ترتیب زیر برای ده یا دوازده نفر 
های زمینیشویند، سیبتکه کرده و خوب میگوشت را تکه :شودآماده می

شود، می حلقه بریدهبرند، پیاز هم حلقهحلقه میدرشت را پوست کنده، حلقه
کنند، سپس یک ورقه گوشت، یک های آن را جدا میسماق را پاک کرده دانه

زمینی و یک ورق پیاز را روی هم چیده و بر روی هر ورق سماق به ورق سیب
خوری روغن و نیم دو قاشق سوپ .پاشنداندازه کافی با نمک و فلفل می

گذارند تا آماده میکرده، روی اجاق  افزایند، سپس دمگیالس آب بر آن می
 شود 

varəqə تابه سرخ ورقه نموده در روغن ماهیخورش، بادمجان را پوست کنده، ورقه ٚرغهو
هم زده همراه با نمک و ای بهمرغ را شکسته و در کاسهکنند، چند عدد تخممی

تابه منظم چیده شده فلفل به اندازه بر روی بادمجان سرخ شده  که در ماهی
 دارند بعد پشت و رو کرده، برمی ریزند ومی

 torš ə kâl ə kəbâb  کنند، پوستش را کنده، با پشت قاشق خورش، بادمجان را در کوره کباب می کباب  ˇکال ˇتؤرش
های انار ترش و مغز کوبیدۀ کوبند تا خوب له شود، به مقدار کافی دانهمی

 شود سفره می افزایند، آماده برای رویگردو و نمک و فلفل بر آن می
 sirâbij خورش، برگ تازۀ سیر را به قطعات کوچک بریده و در تاوه با روغن سرخ  سیرابیج

افزایند زده و بر آن میهمای شکسته و بهمرغ را در کاسهکنند و چند تخممی
 کنند تا آماده شود  و درهم می

 sabzi kuku عطر و گاهی با مخلوطی از خورش، به صورت کوکو که با سبزیجات م سبزي کۊکۊ
 شود کوب مغزگردو تهیه مینیم

 debijâ را با احتیاط که متالشی  «شیرین روده»ماهی سفید یا خورش، چند شش دبیجا
پاشند، بعد گذارند، رویش نمک به اندازه میشویند و در آبکش مینشود، می

نهند، وقتی میغلتانند و در روغن جوشان تاوه به طور مارپیچ در آرد نرم می
دارند و برای مصرف بر سفره از هر طرف سرخ شد تاوه را از آتش برمی

توان بر حسب تمایل اندکی آب نارنج یا آب لیمو ترش بر آن آورند، میمی
توان در صورت تعدد شیرین روده آن را به صورت کوکو چنین میافشاند، هم

 درآورد و در روغن جوشان گذارد 
 vâbiškâ تابه سرخ قطعه کرده، در ماهیخورش، دل و جگر مرغ یا گوسفند را قطعه کاوابیش

افزایند، مقدار کافی شده را نیز سرخ کرده بر آن میکنند، سپس پیاز خاللمی
 دارند میرب داخل کرده، نمک و فلفل زده، از آتش بر
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mirza qâsəmi تابه پوست آن بکنند، در ماهی خورش، ده عدد بادمجان روی آتش کباب کنند، ميرزاغاٚسمي
خوری روغن روی آتش سرخ نمایند، خوب له کنند، سپس با دو قاشق سوپ

کوبند با روغن سرخ کرده، پیش از برداشتن بعد سیر را پوست کنده خوب می
گاه ریزند، آنتابه میزنند و در ماهیهم میمرغ را شکسته خوب بهعدد تخم 6

لوط کنند، کمی زردچوبه، نمک و فلفل اضافه کرده بادمجان را با این مواد مخ
 دارند  دقیقه از آتش برمی 1پس از 

 qorâbij خورش، ده عدد کولی را بر آتش ذغال گذارند تا آماده برای پوست کندن شود،  غؤرابيج
گرم سبزیجات معطر  111تابه با روغن سرخ کنند، پس از کندن پوست در ماهی

های رده در تاوه با روغن سرخ کنند همراه با کولیرا پس از شستن ریزریز ک
غوره سرخ شده در دیگ سفالین ریزند، یک فنجان و نیم آب و یک فنجان آب

افزایند، بر آتش نهند تا بجوشد، سپس نمک و فلفل بر یا آب انارترش بر آن می
 دارند که آماده است آن افزوده پس از ده دقیقه از آتش برمی

 kuli qurâbij  گذارند تا از دوطرف کمی خورش، ده عدد کۊلي را بر روی آتش ذغال می کۊلي غۊرابيج
کنند تابه با روغن سرخ میبرشته شود که بتوان پوستش را کند، بعد در ماهی

گرم سبزیجات معطر را نیز پس از شستن ریزریز  111دارند، و از آتش برمی
سپس یک گیالس و نیم آب و یک تابه با روغن سرخ کرده، کنند و در ماهیمی

غوره یا آب نارنج یا آب انار ترش را همراه با سبزی و کۊلي در فنجان و نیم آب
گذارند تا بجوشد، ساعت میخوار سه ربع یا یکظرف سفالین کرده، بر آتش

 دارند دقیقه از آتش برمی 51بعد نمک و فلفل به اندازه بر آن افزوده پس از 
 sir ə qəliyə خورش، سیرقلیه، با برگ تازۀ سیر، برگ ریزریز شدۀ سیر را در تاوه سرخ  غليه ˇيرس

پخته شده است،  (که بهتر است تورنگ باشد)کنند، به دیگی که در آن مرغ می
ریزند، پس از آماده شدن بر مرغ و چاشنی میهمراه با لپه و چند مایه تخم

 رسد  آتش مالیم، با پلو به مصرف می
 qâtoq خورش، شاید مأخود از ترکی باشد   غاتؤغ 
 ja:fari qormə  پزند، جعفری بلبلی میخورش، قطعات کوچک گوشت را همراه با لوبیای چشم قؤرمهجأٚفری

و ترۀ ریز ریز شده را با روغن سرخ کرده، پس از پختن گوشت که ممکن است 
متناسب  کنند، به مقدارصورت کوفته هم تهیه شده باشد، اضافه میبه
 افزایند تا برای مصرف آماده شود  غوره و فلفل و نمک بر آن میآب

 čavâš tarə   تره است، منتها با چواش بیشتر خورش، که طریقۀ تهیۀ آن مانند ترش چواش تره 
 xâlu âbe: شده و پزند، آلوچۀ ترش و پیاز خاللقطعه شده را میخورش، گوشت قطعه خالۊ آبه
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کنند، بعد به ع ساطوری شده را جدا جدا در روغن سرخ میسبزیجات متنو
 افزایند  ریزند، نمک و فلفل کافی بر آن میدیگ محتوی گوشت پخته شده می

tâvə kəbâb  زنند، بعد به خورش، گوشت و پیاز را چرخ کرده، نمک و فلفل به اندازه می کبابتاوه
آن یک ورقۀ نازک گوجه صورت ورقه به اندازۀ کف دست درآورده، بر روی 

گذارند، در فرنگی و بر روی آن باز یک ورقه گوشت و پیاز چرخ شده می
کنند سپس ورقه های گوشت را کنار یکدیگر در تاوه ماهیتابه روغن را آب می

چینند که چینند، روی تاوه سینی یا ظرف دیگری گذاشته، بر روی آتش میمی
 دارند اعت برمیاز دو سو حرارت ببیند، پس از نیم س

 turš ə šâmi ای خورش از گوشت چرخ کرده یا ساطوری شده، روغن و خورش، گونه شامي  ˇتـۊرش
 ها  چاشنی

 morq ə torš ای خورش معروف گیالن، یک مرغ را با یکصد گرم لپه در ظرف خورش، گونه تؤرش ˇمؤرغ
وب تمیز کرده، گرم سبزی معطر را خ 711پزند و سفالین با دو گیالس آب می

افزایند و تابه سرخ کرده و به مرغ میکنند، در ماهیریزریز و ساطوری می
کنند، وقتی خوب پخته شد چهار عدد غوره هم اضافه میونیم آبیک فنجان

ریزند، با قاشق زنند، سپس داخل دیگ میهم میمرغ را خوب در کاسه بهتخم
گاه نمک و فلفل به دارند، آنش نگه میزنند و ده دقیقه بر آتهم میکمی باز به

 دارند اندازه بر آن افزوده از آتش برمی
 mâˈi fibij شویند، شکمش را از باال به پایین چاک زده، خورش، ماهی سفید را خوب می مائي فيبيج

گرم  511دانه و گرم کشمش بی 111گذارند، کنند و کنار میخوب تمیز می
کوبی بار با ماشین گوشترا پس از تمیز کردن یک گرم نعناع 511مغزگردو و 

ریزند و با کوبند، با ترشی، فلفل، نمک و گلپر چاشنی زده در شکم ماهی میمی
گذارند یا در دیگ مسی کنند، در اجاق نانوایی یا در فر میسوزن بخیه می

نهند، روی دیگ نیز باید آتش چیده شود تا ظرف دو گذاشته روی اجاق می
با حرارت باال و پایین کباب شود، در صورت سوم باید یک یا دو بار ساعت 

رو کنند که حرارت یکنواخت به همه طرفش رو و آنماهی را در دیگ این
 توجه کند 

 torš ə kəbâb  خورش، یک عدد مرغ را پس از شستن و تمیز کردن خوب در تابه سرخ  کباب ˇتؤرش
گذارده  (دیگ سفالین)در گمج کنند، سپس با یک گیالس و نیم آب می
کنند، تابه با روغن سرخ میحلقه کرده در ماهیزمینی را حلقهپزند، سیبمی

ریزند، پس از ساعتی که غوره را در دیگ میشدن مرغ، آبپس از پخته
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ریزند، پس از ده دقیقه نمک و فلفل و زمینی را در آن میجوشید، سیب
 (نیافروغ)دارند وی آتش برمیدارچین به اندازه پاشانده و از ر

qurə musammâ خورش، یک قطعه مرغ را پس از کندن پر و قطع زواید و شستن شکم تمیز  امّ غۊره مۊس
پزند، سپس چهارصد گرم نموده با یک فنجان و نیم آب در دیگ گذاشته و می

تابه سرخ کنند، پنج دقیقه پیش از برداشتن از پیاز خالل شده را در ماهی
تابه کرده تا دان شده و تمیز را داخل همان ماهیگرم غوره دان 111ی آتش رو

شده آن را در دیگ بر مرغ کمی سرخ شود، پس از حاضر شدن مواد سرخ
دهند، بعد دو قاشق افزایند و بر اجاق یا یک ساعت حرارت میشده میپخته

هم زده، همرباخوری شکر و به اندازۀ متناسب فلفل و نمک داخل کرده خوب ب
دارند که آمادۀ مصرف گذارند، سپس برمیپنج دقیقۀ دیگر بر آتش باقی می

 است 
 torš ə tarə مرغ، یک بوته سیر، یک جور، شش عدد تخمخورش، یک کیلو سبزی همه تره  ˇتؤرش

باید سبزی را کوبید،  .غورهخوری آرد برنج و یک فنجان و نیم آبقاشق سوپ
و یک گیالس آب جوشاند، سیر را ساییده، در روغن سرخ با برنج یا آرد برنج 

هم زده و در تابه سیر سرخ شده ها را در ظرفی ریخته کامالً بهمرغکرده، تخم
سبزی را باید  .ریخته، وقتی خوب سرخ شد، از آتش برداشت و کنار گذاشت

 غوره بر آن افزود وخوب جوشاند تا جا افتاده شود، بعد یک فنجان و نیم آب
مرغ را در آن ریخت، پس از ساعتی جوشیدن نمک محتویات تابۀ سیر و تخم

 و فلفل پاشید و از آتش برداشت 
 nâzxâtun ونیم آب در دیگ تکه شده را با یک فنجانخورش، یک کیلو گوشت تکه نازخاتۊن

را کوبیده در  (نعناع و جعفری)پزند، هفتصد و پنجاه گرم سبزی سفالین می
غوره در دیگ فنجان آبکنند، سپس آن را با نیما روغن سرخ میتابه بماهی

شدن گوشت ده سفالین با گوشت همراه نمایند تا خوب بجوشد، پس از پخته
سود گردیده، در کنده را که قبالً برش طولی شده و نمکعدد بادمجان پوست

لفل ربع نمک و فریزند، پس از سهتابه سرخ کرده و در خورش مزبور میماهی
 بر آن می افزایند و از آتش برمی دارند 

 mâˈI mal-ta شویند، خورش، یک ماهی سفید را پس از خارج کردن محتویات شکم می مائي مألتا
سپس نمک و فلفل و سماق در داخل شکم پاشیده در کوره گذارند یا به سیخ 

   «ماالتاب» .و شاخه کشند و بر آتش کباب کنند
 čaxərtamə کرده با یک گیالس و نیم آب بر روی آتش خورش، یک مرغ تمیز و پاک چخرتمه
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کنند، تابه سرخ میگرم پیاز خالل کرده در ماهی 411گذارند تا پخته شود، می
ای به هم زده و در مرغ را خوب در کاسهقبل از برداشتن تابه، هشت عدد تخم

مرغ هم سرخ ا تخمکنند تریزند و با پیاز سرخ کرده مخلوط میتابه میماهی
ریزند و کمی زردچوبه بر آن شود، بعد محتویات تابه را در دیگ مرغ می

گاه نمک و فلفل به اندازه گذارند و آنساعت روی اجاق میافزایند و نیممی
 دارند، آمادۀ سفره است زنند، از آتش برمیمی

ta: buryân  پزند، بعد انواع سبزی را اری لپه میخورش، یک مرغ را با گیالسی آب و مقد بـۊريانأ ت
تابه سرخ می کنند و این پاک کرده و شسته، خوب ساطوری کرده در ماهی

نیم ساعت روی  .لیمو، مرغ و لپۀ پخته شده اضافه کردهکرده را با آبسرخ
 دارند که آماده است اجاق می گذارند، سپس نمک و فلفل زده، برمی

 motanjən انار و دو گیالس آب را مخلوط کرده، بر آتش گرم آب 211رغ و خورش، یک م مؤتنجن
گرم مغزگردو را ساییده و نرم کرده بر مرغ یا مرغابی  111پزیم، گذاشته می

اش را بیرون گرم کشمش و چهارصد گرم قیسی که هسته 211افزاییم، می
شدن مرغ و روغن آورده باشند در روغن کمی سرخ کنند، پس از پخته

ریزند، روی اجاق ن گردو، قیسی و کشمش را به دیگ سفالین مزبور میدادپس
توان یک گیالس آب بر آن گذارند تا بجوشد، اگر غلیظ شده باشد میمی

اضافه کرده، سپس نمک و فلفل و گلپر به اندازه ریخته و ظرف را از آتش 
 دارند برمی

 mâlâ vâbij گرم پیاز درشت را رنده کرده در  41کنند، خورش، یک مرغابی را شش تکه می ماال وابیج
کنند تا به رنگ نارنجی درآید، بعد قطعات مرغابی را در تابه سرخ میماهی

کنند، سپس تابه داخل کرده همراه پیاز موجود در آن سرخ میهمان ماهی
انار  ترش یا شیرین را با نمک و فلفل و اندکی خاکۀ دارچین و یک مقداری آب

فرنگی با دو لیوان آب بر آن افزوده، در دیگ ی رب گوجهقاشق غذاخور
 سفالین بر آتش نهند تا اختالط و آمیزش کامل شده، برای مصرف آماده گردد 

 kâl ə kəbâb خورشی از بادمجان تنوری و روغن و چاشنی  کباب ˇکال 
 šeš andâz انداز شیش :ان، نکهای خیار یا بادمجخورشی از مغزگردوی ساییده و بریده اندازٚشش 
 šišandâz گرم گردو که باید خوب ساییده و نرم شود با یک گیالس  111خورشی است از  أندازشیش

و نیم آب و مقداری رب در دیگ سفالین روی آتش گذارند تا بجوشد و روغن 
پس دهد، سپس یک کیلو بادمجان یا خیار یا کدو حلوایی را پوست کنده، 

تابه سرخ کنند، دو خوری روغن در ماهیدو قاشق سوپحلقه نموده با حلقه
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عدد پیاز را نیز پس از خالل کردن جداگانه در روغن سرخ کرده، مواد باال را 
ساعت ریزند، نیمدر ظرف گردو که قبالً روی آتش روغن پس داده است می

 افزایند وجوشانند، به اندازۀ الزم گلپر و نمک و فلفل و دارچین بر آن میمی
 دارند  دیگ را از آتش برمی

šifid ə qormə خوری روغن در خورشی است، یک مرغ را خوب تمیز کرده با یک قاشق سوپ غؤرمه ˇشیفید
کنند سپس در دیگ سفالین با یک گیالس و نیم آب تابه سرخ میماهی
کنند و در پزند، پانصد گرم شویت را پاک کرده با کارد ریز ریز میمی

گرم  111خوری روغن خوب سرخ کرده با سه چهار قاشق سوپتابه ماهی
اش را کشیده باشند نزدیک به سرخ شدن شویت در همان گوجه سبز که هسته

ریزند که سرخ شود، پس از پخته شدن مواد سرخ شده را در تابه میماهی
گذارند، پس از سه ربع کنند و بر اجاق میداخل ظرف سفالین مزبور می

ریزند و پس از ده دقیقه نمک و فلفل ق شکر در آن میساعت دو قاش
 دارند پاشند و از آتش برمیمی

 now nəvâr خوش سر و وضع   نؤ نٚوار 
 xuš ə beš باش گویی، مذاکرۀ مطبوع، تعارفات  خوش بش ˇخۊش 
 bâxtâbâr خوشبخت  باختابار 
 xuš bərxord  پذیرا برخورد، خوشخوش خۊش برخۊرد 
 yak šušə ریخت، قامت و اندام قالبی، با اندام متناسب  خوش شۊشهیک 
 xuš bərəru قیافه، زیبا  خوش رۊ  ˇخۊش بر 
 vi:šə خوشه، بیشه   ویشه 
 xukala سار، جای تجمع خوکان   خوک خۊکله 
 xundimir گی  مردهخون خۊن ديمير 
 baram ə xiyâr رسدسانتیمتر می 11اش گاهی به درازیخیار، از گونۀ درشت که  خيار ˇٚرمب 
 gəlâs خیره   گالس 
 gəlâs kudən المثل چشم کردن، فیخیره کۊدنگالس 
 hist خیس  هیست 
 ču:rrə خیس تا حدی که آب از آن بچکد، اشباع از آب  چۊّره 
 vâpəlkəstə شده  داده خیس واپلکسته 
 hist a boˈstən خیس شدن   بؤستن تأهیس 
 čʹo:rəš خیس شدن پوست بر اثر ابتال به نوعی بیماری پوستی  ؤٚرشچ 
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pəlkəstən خیس شدن تا حد پلک پلک شدن   پلکستن 
 dəpalkəstən خیس شدن ممتد   دٚپلکستن 
 dexisâneˈn خیساندن  دخیسانئن 
 vâpəlkâneˈn خیساندن تا حد ورآمدن پوست  واپلکانئن 
 pəlkâneˈn دن تا حدی که بتوان پلک پلک کرد   خیسان پلکانئن 
 dəoalkâneʹn خیساندن تا حدی که زدودن چرک از بدن یا پوست از بقوالت آسان شود  دٚپلکانئن 
 de:saneˈn خیساندن در ظرفی  دئسانئن 
 vâpəlkəstən شدن تا حد ورآمدن پوست یا شوخ بدن خیس واپلکستن 
 xit خیط، از رو رفته، مشت وا شده خيت 
 bədəhi ین،هر چه که ادایش مورد تعهد اخالقی یا سند رسمی باشد  بدهي  د 
 dad خدایا  = «جه اۊن بيگير ˈخۊدايا مي داد»داد و فریاد، قصاص، انتقام، حق،  داد

 انتقامم را از او بگیر، حقم را از او بگیر  
 fâdaˈn دادن به دست کسی    فادأن 
 daˈn پایه مضارع .دادن دأن: daˈ   
 darxânə دارالحکومه، استانداری، فرمانداری   درخانه 
 dinân xânə  دارالحکومه، دارالقضاء  دیوانخانه 
 yak su  دارای ثبات نظر و رأی، ثبات در عهد و پیمان  یکسۊ 
 jâdâr دارای گنجایش کافی    جادار 
 mâl دارایی، مال، ستور، چارپای اهلی  مال 
 adviyə رچین  کوبیده   دا أدويه 
 dâr tuk zəne دارکوب  دار تۊک زنه 
 dârdoko: دارکوب  داردؤکؤ 
 gâzu آمده های نامرتب و پیشدارندۀ دندان گازۊ 
 landəhur دارندۀ قامت بسیار بلند  لنٚدهۊر 
 bârəjə رودکار میمانند که در طب خانگی بهداروييی صمغ باٚرجه 
 dâs داس  داس 
 dâz داس   داز 
 da:rə داس درو، دهره   دأره 
 raj ə dâm  ای یعنی ماالها گیران حرفهدام اصلی، تور اصلی، باال دام، در اصطالح ماهی دام ˇرج 
 lâr ə mâˈi  شمشا :گیری، نکدار مخصوص ماهیدام دسته مائي ˇالر 
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lâr ə dâm  ی چوبی که در شکار پرندگان حین مانند از تور و بازوهادار و چمچهدام دسته دام  ˇالر
 رود کار میپرواز به

 mâˈi dâm گیری به طور اعم دام، تور ماهی :دام ماهی، نک داممائي 
 dâm دام، وسیلۀ صید خواه به اغفال و فریب یا به وسیلۀ ابزار و آالت، مانند کاکم،  دام

ب بزرگی یا گیری به تناسگیری، مشخصات تور ماهیکاکم، یا تور ماهی :نک
دوانگشتی،  =کوچکی انواع ماهی متفاوت است، شبکۀ تور برای شاهکۊلي 

پنج انگشتی، ماهی  =چهار انگشتی، سیم  =سه انگشتی، کۊلمه  =سیاه کۊلي 
گردد با درنظر گرفتن سفید و نظایر آن شش تا هفت انگشتی منظور می
 استحکام متناسب با وسعت تور و کیفیت صید   

 zâmâ داماد   زاما 
 šilitə های تن دار که زنان روی شلوار برای پوشش برجستگیدامن کوتاه چین شیلیته

 پوشند می
 pâpič دامنگير، مچ پیچ پا   پاپیچ 
 dân زبان دان» :، مخفف داننده«گلدان» :دان، پسوند مکان دان»  
 dung ی   نیم از هر گام در موسیقدانگ، سهم سرانه در هزینه، یک دۊنگ 
 dânə دانه، جوشی که بر پوست ظاهر شود    دانه 
 kuš های اگزمایی  های پهن و خشک و ملتهب روی پوست همراه با خارش، دانهدانه کۊش 
 lâl ə dânə  شود هایی که از بوتۀ شوند حاصل میدانه دانه ˇالل 
 espəndânə دانۀ اسپند  إسپندانه 
 eško:r رود  کار میشدۀ برنج، غالبًا برای تغذیه مرغ بهدانۀ خرد و ریز إشکؤر 
 jokul جـۊکـۊل»دانۀ سبز و نارس برنج  جـؤکـۊل» 
 surufdânə دانۀ سۊرۊف دانهسۊرۊف 
 nimdânə شدۀ برنج  دانۀ شکسته و دونیم نیمدانه 
 dâryə دایره، دف   داریه 
 tâyə دایه  تایه 
 qur ə xâyə  دبۀ بیضه  خايه ˇغـۊر 
 səfâl ə sar giftən دچار سفاٚلٚسر شدن   سفالٚٚسر گيفتن 
 jumjumə usâdən  دچار وهم و خیاالت ناخوشایند شدن  جۊمجۊمه اۊسادن 
 kelekâ دختر کاکٚل 
 daˈI doxtər  دختر دایی  دأئي دؤختر 
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biništə doxtər  دختر در خانه مانده، دختر ترشیده  بینیشته دختر 
 lâki ختر مبتال به تنگی راه د الکي 
 kiləkâ دختر، دوشیزه  کيلٚکا 
 xâlâ doxtər  دخترخاله  خاالدختر 
 ko:r دخترک   کؤر 
 korey دخترک، در مقام تحبیب  کؤٚری 
 kijâ کؤر  :دخترک، نک کيجا 
 vˈe:y در اشاره به حشره به نشانۀ احتراز وئي 
 dəkəftən چنین در معرکه یا حادثه  اه یا چاله همالمثل در چدر افتادن، فی دکفتن 
 dinne: نیهدی»شود، تحریفی است از واژۀ در این نیست، دیده نمی ديننه» di.ni.ye 
 dərə در آن است، در درون آن است   دره 
 jivizâneʹn در بردن کسی از جایی، گریزی بی سر و صدا   جیویزانئن 
 depextən دن به دور چیزی یا کسی مانند نمد یا قالی یا نظایر آن در پیچیدن، پیچی دئپئختن 
 čânə در تداول چونه، چانه، گلوله خمیری که تهيۀ یک نان را تکافو کند  چانه 
 dərdə در تظاهر به ناخوشایند مکرر، چزش، تحمیل رنج و آزردگی   درده 
 bəjâ gəb zeˈn  در جا و مقام خود سخن گفتن    زئن بجا گب 
 dəboˈn در جایی بودن، در چیزی بودن   دبؤن 
 pəs pəsəka  عقب در حال عقب ٚسکاپپس 
 kunâ kunâ عقب رفتن، پساپس در حال عقب کۊناکۊنا 
 pəsâpəski شود   ٚپٚسکا هم گفته میعقب رفتن، پسدر حال عقب پساٚپسکي 
 vərra وّره بزه» .در حین عبور موضوعی را آهسته به گوش کسی رساندن وّره»  
 dar ə sar دم در» :در سرا، در حیاط، در تداو سر ˇدر»   
 kəra کرأ أٚوٚرم» :رودکار میای است که در اول فعل بهواژهدر کار، در حال، پیش کرأ» = 

 آورم  دارم می
 dəməxtən ای گام برداشتن، لگدکوب کردن در محدوده دمختن 
 dənəhaˈn دنأ  :دنئن، پایۀ مضارع  =ادن در چیزی در نهادن، نه نٚهأندdənaˈ    
 zaraj دراج  ٚرجز 
 dəgâdən دگان  :پایۀ مضارع .درانداختن، در چیزی انداختن دگادنdəgân    
 dəgâdən درگان  :پایۀ مضارع .درانداختن، درافکندن درگادنdərgân  
 kaša giftən درآغوش کشیدن  گیفتن ˈکشه 
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jəməxtən پایه مضارع .گادن =رآمیختن، آمیزش کردن د جمختن: jəməj  
 jofti giftən درآمیختن، مقاربت  گيفتنجـؤفتي 
 šâxus dâr شود به همین سبب هنگام جمع میهای این درخت شبدرخت ابریشم، برگ شاخۊس دار

هزار »و در اطراف رشت  «ويليلويلي»نام گرفته، در مازندران  «شبخۊس»
 خوانند  «ولگ

 bârhəng های آن با پهنک بزرگ و برگ .درخت است، از تیرۀ نزدیک به زیتونیان است بارهنگ
 "رمهاج ولگ"در گیالن به آن  .ای دراز استهای آن مجتمع به صورت سنبلهگل

بعضی  .رودکار میهای تازۀ آن در رشت برای التیام زخم بهله شدۀ برگ .گویند
   plantagomâjer :نام علمی .ستساله و بعضی پایا اهایش یکگونه

 uri روید، در درفک یا دلفک ، از درختانی است که در ارتفاعات گیالن میدرخت اۊري
نامیده  "ترش مارو"در کتول  "کوری"در رامسر  "اورو"، در تالش "اوری"

ای، رنگ سطح فوقانی آن شکل به حاشیۀ کنگرههایش بیضیبرگ .شودمی
های جوانش برگ و شاخهی آن روشن، پشت برگ و دمسبز تیره، سطح تحتان

دار کرده همین کیفیت آن را از سایر های زیادی فراگرفته و برگ را نمرا کرک
   quercus macranthera :نام علمی .کندها متمایز میگونه

 anjili و  "تفی"در تالش "توئی قد کشنده، در رشت توئی"، نوعی درخت أنجيلي
 .گویند "آسوندار"یا  "دارآسن =زوند "در نقاط دیگر گیالن  ".دمیرآغاجی"

وسیلۀ بذر و پاجوش به راحتی تکثیر رشد که بهپسند، کمدرختی است سایه
تاجش  .شودسانتیمتر بالغ می 81متر و قطر آن به  21ارتفاعش به  .شودمی
هایی در تنه، مرغی شکل، تنۀ درخت راست و قائم است با فرورفتگیتخم

ای که به پنبهوستش صاف و نازک به رنگ مفرغ مایل به خاکستری و چوبپ
چوبش سفید  .کندخودی خود از درخت جدا شده و حالت کفگیری پیدا می

در آب پردوام، در حالت عمودی بسیار  .مایل به سرخ و سخت و شکننده است
ها به همین جهت است که به جای شمع و ستون در تونل .مقاوم است

نامند و نوع کوتاه می "شوش"های جوانش را ساقه .رودکار میسازی بهوبندر
دست شود که ذغال پردوامی از آن بهنامیده می "اشبر"و پرشاخ و بالش 

 parotia persica :نام علمی .آیدمی
 uləs dâr در کجور و  "جلم"در رودسر و رامسر  "اوالس"در تالش  .درخت اۊلٚس داراۊلٚس

نامیده  "تغر یا تغار"در گرگان  "ممرز"در مازندران  "کرزول"کالردشت 
مرغی، برگ، با تاج گرد و تخمدرختی است نورپسند و گروهی و پهن .شودمی

 



 

93 
 

مرغی و برگ و پهنک آن تخمهایش دارای دمهای جوان آن باریک، برگشاخه
وچک میوۀ آن ک .شکلدار و قاعدۀ قلبیمو است با حاشیۀ دندانهکشیده و بی
 .رویدبند تا ارتفاع یکهزار متر باالی دریا میدر جلگه و میان .و خشک است

در کهنسالی پوستش خاکستری  .دیرزیستی آ تا یکصد و پنجاه سال است
رنگ چوبش سفید متمایل به خاکستری و  .شودمتمایل به سرخ و شیاردار می

کاک در مقابل اصطح .خوردسخت و سنگین است که به سختی شکاف می
ای از اولس گونه .رسدهایش به مصرف تغذیۀ دام میبرگ .مستمر مقاوم است

 :نام علمی .هایی است که اطراف آن را موهای ابریشمین فراگرفته استبا برگ
carpinus.sp 

âzâd dâr  در  "نیل"در تالش،  "سیادار"در الهیجان،  "آزاددار"های درخت آزاد، با نام دار آزاد
در جلگه و ارتفاعات  .در کردستان "بز"در رامسر و شهسوار،  "دار ˇآز"آستارا، 
درختی است نورپسند، بزرگ و زیبا، دیرپا،  .رویدمی "بندمیان"متوسط 

شکل هایش قلبیمرغی و انبوه، برگرنگ، تاجش تخمپوستش صاف و فیلی
نرم  هایها را کرکهای ساده، سطح تحتانی برگتیز با دندانهکشیده و نوک

 .پوشاند، رنگ چوبش شکری متمایل به سرخ، قابل انعطاف و ارتجاعمی
هایش برای تکثیر استفاده از پاجوش .رودکار میعنوان علوفه بهها بهبرگ
 zelkova carpinifolia :نام علمی .شودمی

 râj ə arbu  که در فرهنگ  شوددرخت بارانک، در نور و گرگان به نام بارانک خوانده می أربۊ ˇراج
کشد، برگش متر ارتفاع قد می 51اند، درختی است که تا همین نام را پذیرفته

تر از زالزالک است که شیرین و خوراکی اش کوچکهای درشت و میوهبا دانه
کاری و صنایع ظریفه است، چوبش پشت گلی و سخت است و برای منبت

 sarbus tarminalis :مساعد است، نام علمی
 bid ə məšk dâr درخت بیدمشک  دار بیٚدمشک 
 samad شود، نامیده می "وزم"درخت جنگلی از گونۀ ملج، لی و گلپر که در تالش  ٚسٚمد

 :دار، نورپسند، نام علمیرنگ، برگ بیضی نوکپوست خاکستری چوب قرمز کم
Ulmus Montana   

 râš در  «آغاجقزل»گانرود در کر «االش»در درفک  «راج»درخت راش، در منجیل  راش
نامیده  «مرس»، در مازندران «چلر»یا  «چهلر»، در نور «گزقزل»آستارا 

شود، درختی است متر بالغ می 1/5متر و قطرش به  31شود، ارتفاع آن به می
های باریک و بلند برگ با تاجی بزرگ، پوست صاف خاکستری رنگ، جوانهپهن

های سفید ای است با مژهرای حاشیههای پهن و بیضی شکلش داطالیی، برگ
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ای قرار دارد و پهلو و خوراکی که در داخل آن پیالهاش سهمانند، میوهابریشم
دهد، راش درختی است سایه پسند، چوبش سخت و سنگین، مزۀ فندق می

 Facus :ای روشن است، با نام علمیبیرون چوب سفید و درونش قهوه

orientalis  
tâ dâr رخت زینتی از تیرۀ نارون، از درختان جنگلی با چوب سخت و محکم برگ د تا دار

 celtisaustralis :نام علمی .ای و شیرینشبیه به برگ نارون، میوه تک هسته
 âquz dâr درخت گردو   آغۊزدار 
 kohl شود، در خوانده می «پۊتال، پتۊل، مالل، مۊلۊل»درخت لرک، در تالش  کؤهل

، با بذر و پاجوش «لرک»در مازندران  «کؤهل»ن و شهسوار دیلمان و الهیجا
 رسد شود، ارتفاعش تا بیست متر میتکثیر می

 ko:f درخت نمدار، زیرفون   کؤف 
 درخت هلو  أشتالۊ دار 1 
 sâlâvər دهد، کنایه از کسی که با ای که یک سال در میان میوه میدرخت یا بوته ساالٚور

 کند دوستان میفاصلۀ دراز زمانی یاد 
 dâr دار زد، حلق آویز  = «به دار بزه» = :درخت آزاد، چوبۀ دار = «آزاددار» :درخت دار

 کرد، دستگاه بندبازی، ریسمان بازی، ستون بزرگ، تیر ضامن 
 ešbər رشد که پسند، کمدرختی است سایه .أنجیلي :درخت، از تیرۀ بلوط، نک إشبر

چوبش سفید مایل به سرخی و سخت  .شودمیوسیلۀ بذر و پاجوش تکثیر به
که در  "توئي"ای کوتاه و پرشاخ و بال است از تیرۀ درخت است و گونه

 آهن =أٚسن  =آسۊن  .شودنامیده می "آسۊن"یا  "زۊند"بعضی مناطق گیالن 
 le:ləki بند پراکنده های شمال است، در جلگه و میاندرخت، از درختان خاردار جنگل لئلٚکي

هایش دارای خارهای دراز است، تاجش بزرگ و گسترده و ت، ساقه و شاخهاس
ای و میوۀ آن در غالفی مانند هایش مرکب شانهرنگش سبز تیره است، برگ

رسد و نظر میغالف لوبیا قرار دارد که گاهی راست و گاهی پیچیده به
ایل بهترین علوفۀ زمستانۀ دام است، چوب بیرونش زرد و درون آن سرخ متم

ای است، سخت وسنگین و در مقابل فشار مقاوم است، از این رو غالبًا به قهوه
رود، به آن اللٚکی کار میجای پایه و جدار ساختمان بهدر روستاهای گیالن به

Gl :نامند، نام علمی "کرات"شود، در مازندران هم گفته می edi t schi a  
 pəlat پوست تنه سفید مایل به  .کوهستانی استای و درخت، بلس، دو گونۀ جلگه ٚپلٚت

نورپسند با بذر  :مشخصات دیگر .ها پهن و درشت، چوب سفیدخاکستری، برگ
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کرب، »، در مازندران «چیت»، در دیلمان «کیکم»شود، در تالش هم تکثیر می
  acer insingne :نام علمی .شودنامیده می «کرکف، کرکو

talak در کردستان و «سردار»در تالش  «ون، وند، ونو»تان درخت، تلکوچی، در لرس تٚلٚک ،
شود، درختی است که در نامیده می «سر»در گرگان  «بنو»بختیاری 

روید، های مرطوب شمال و هم در مناطق نیمه مرطوب و خشک میجنگل
خصوص در های شمال بهطور پراکنده در جنگلهای مختلف آن بهگونه
اش خشک و های این درخت متناوب، میوهرگب .شودهای راش دیده میجنگل
گنجشک نام دار و باریک است، به همین علت در فارسی به این درخت زبانبال
وسیله بذر میسر است های آباد است، تکثیر آن بهاند، معموالً طالب خاکداده

چوبش سنگین و سخت و قابل انعطاف و  .شودکه در سال دوم سبز می
ای د یا پشت گلی، چوب درون درختان کهنسال قهوهپذیر رنگش سفیصیقل

  fraxinus :گنجشک خوانند، نام علمیرنگ، در ایران زبان
 arbâ dâr  خرمندی، درختی "در مازندران  "خرما"، در رامسر "أمبرو"درخت، در تالش  أربادار

بند های شمال تا ارتفاعات میاندر جنگل .معرفی شد "کلهو"است که با نام 
درختی است دوپایه، هم درخت  .رسدمتر می 21کنده است و ارتفاع آن به پرا

تاج آن گرد و بزرگ،  .های مادههای نر دارد، هم درخت بارور با گلنرک با گل
شکل و کشیده، متناوب و ساده، سطح فوقانی برگ سبز و سطح بیضی

ا رنگ اش شیری و مأکول به درشتی گیالس بمیوه .دارتحتانی سفید و ُکرک
چوبش  .شودای که بر سطح آن غبار کبودرنگی دیده میزرد مایل به قهوه

های سیاه، بیرونش ای تیره با لکهسخت و بادوام و یکنواخت، درون قهوه
از میوۀ  .شوندأربا، خرمالو، انبوس از یک گونه شناخته می .خاکستری روشن

انۀ روستاییان به شود که در صبحانه و عصرأربا در گیالن دوشاب تهیه می
  ”dios pyros “lotus :نام علمی .رسدمصرف می

 kuči در دیلمان و «مالل، مۊلۊل»، «پۊتال، پۊتۊل»درخت، در تالش و آستارا  کۊچي
 «لٚٚرک»، در نور و کجور و مازندران و گرگان «کهل»الهیجان و شهسوار و 

و باتالقی، با  های مرطوبشود، درختی است نورپسند، طالب زمیننامیده می
اش کند، پوست تنهشود، پاجوش بسیار تولید میبذر و جست تکثیر می

ای و براق، ارتفاع های آن خیلی بزرگ و مرکب و شانهرنگ، برگشیاردار و تیره
دهد، رسد، غالبًا با درخت توسه جامعۀ مختلط تشکیل میمتر هم می 21آن به 

  Petero “folia” carya fraxini :نام علمی
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tusə dâr دار خوانند، بر دو  ˇرز .شوددرخت، در غالب نقاط شمال تـۊسکا هم نامیده می دارتـۊسه
 .رویدکه در جلگه می alinus glutinosa :گونه است، قشالقی با نام علمی

دیرزیستی آن کمتر از یکصد سال  .کندمتر تجاوز نمی 21ارتفاع آن معموالً از 
 alinus :های ارزندۀ شمال است با نام علمینوع دوم ییالقی از درخت .است

subcardata شود، هر دو نوع ها روییده میتا ارتفاع دو هزار متری کوهستان
های تـۊسه شبیه میوه .های سبک و مرطوب استآن نورپسند و طالب خاک

ای لگههای جپوست تنۀ تـۊسه .مرغ استای و شبیه تخمتوت نارس و قهوه
هایش چسبناک و موجدار، تقریبًا گرد با رنگ سبز و تیره، ای تیره، برگقهوه

ای متمایل به خاکستری، برگ آن بیضی های کوهستانی قهوهپوست تنۀ تـۊسه
رنگ که در آب مرغی شکل دارای قاعدۀ قلبی شکل، چوب آن سرخ کمو تخم

 دوام دارد 
 čərm ə gilə روید، در های شمال میاست که در ارتفاعات متوسط جنگلدرخت، درختی  گيله ˇچرم

شود که نام ایرانی آن نیز نامیده می "چل"در الهیجان  "ليوه ˇچرم"تالش 
هایش درشت، برگ .رسدسانتیمتر می 51تا  51ارتفاع آن به  .باشدمی

رنگ فوقانی برگ سبز تیره،  .شکل، چرمی، براق، همیشه سبز استبیضی
 شود  رگ سبز روشن، غالبًا در جامعۀ راش دیده میقسمت زیرین ب

 zeytun های کبود رنگ متمایل به درخت، درختی است میانه با تاج کروی و بزرگ، برگ ٚزیتـۊن
خاکستری و نسبتًا درشت، نسبت به ارقام مختلف زیتون از بیضی و 

ر شود، درخت زیتون نورپسند و دربرابمرغی تا باریک کشیده دیده میتخم
های سبک و خشک و عمیق، نسبت به سرما سایه هم بردبار است، طالب خاک

تا هشت درجه زیر صفر مقاوم است، رشدش خیلی کند ولی جست و پا 
شود، چوب زیتون هایش قوی است، بذرکاری آن با موفقیت انجام میجوش

ای رنگ که موجب های قهوهها و خطاز بیرون سفید از درون زردرنگ با لکه
شود، درخت زیتون در گیالن معموالً با زربین همراه است، یعنی یبایی آن میز

های وسیعی از شود، این درخت در مساحتهرجا زربین بروید قابل کشت می
شده، هنوز ای بوده است، کشت میایران که دارای آب و هوای مدیترانه

های پایهههایی در فارس، کرمان، لرستان، کوهای متروک یا تک درختبیشه
شود، اخیرًا منطقۀ وسیعی از اراضی منجیل را گرگان و درۀ چالوس دیده می

 Olea europaea :اند، نام علمی این درختهای زیتون قرار دادهزیر کشت نهال
 شود برداری میاست که در حال حاضر در رودبار گیالن و طارم از آن بهره
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kiš و در  «شۊشار، شیشار، شار، شهر»به ترتیب  درخت، شمشاد، از رودسر تا آمل کیش
های پسند، طالب خاکشود، درختی است سایهسایر نقاط شمشاد نامیده می

سانتیمتر  11متر و حداکثر قطر آن به  51الرشد، ارتفاع آن به آهکی، بطی
های طولی سیاه، رنگ است با رنگرسد، پوست آن ناصاف و شکریمی
مرغی کشیده اق و کمی ضخیم با شکل بیضی یا تخممانند، برهای آن چرمبرگ

و کوچک و متقابل، سطح فوقانی برگ سبز تیره و سطح تحتانی آن 
رنگ و سخت و متراکم و سنگین و بادوام است که ای، چوبش شکریمغزپسته

خوب شکاف نمی خورد و بهترین چوب برای ساختن ماسورۀ ریسندگی است، 
دهد، برگش دست میهای فراوان بهاست، نهالتکثیر آن به وسیلۀ بذر مقدور 

آورد، وجود میخیزی بهسمی است، پس از پوسیده شدن خاک سیاه و حاصل
  Boxus simoer vireus :نام علمی

 âj از  .خوانندمی "کیکم"در مازندران  "افرا"از تیرۀ  "پلت"ای از درخت، گونه آج
دن برگ از دمبرگ ظاهر مشخصات آن مایعی شیر مانند است که هنگام کن

 Acer  :نام علمی .شودشود و به همین سبب شیردار هم نامیده میمی
Laetum ،"از آبادیهای بخش مرکزی رشت و مجاور شهر است، از این  "بیشهآج

 درخت نام گرفته است 
 kərəzul اۊلٚس  :ای از درخت اۊلٚس، نکدرخت، گونه کٚرزۊل 
 kar kaf ٚپلٚت  :ی افرا، نکادرخت، گونه کر کف 
 mâzu در دیلمان «پالوط»، در آستارا «اشپر»ای بلوط در اطراف رشت درخت، گونه مازۊ ،

مازو، میزی، »، در مازندران «سیامازو»در کجور  «بلند مازو»و الهیجان 
ای از بلوط است که از شود، از درختان پرارزش و گونهنامیده می «موزی

متر و قطر آن به  41روید، ارتفاعش به بند میتر میانهزار مجلگه تا ارتفاع یک
ای رسد، پوست مازو زبر شیاردار و خاکستری مایل به قهوهسانتیمتر می 31

باشد، دار با پهنکی بزرگ و کشیده میبرگ کوتاه کرکاست، برگش دارای دم
 :ای، نام علمیدار کنگرهبلوط با حاشیۀ دندانه کمی شبیه به برگ شاه

Quercus castanaea “folia” شود با نوعی از آن که بلوط ایرانی نامیده می
ثبت شده است، میوۀ مازو درشت و  Quercus brantil ssp persica :نام علمی

ای سخت و استخوانی قرار دارد، درختش شکل خرماست که داخل پیاله به
ید و در ای راست و بدون انشعاب، چوبش در جوانی سفنورپسند است با تنه

شود که سخت پردوام ای متمایل به خاکستری میسالی داخل چوب قهوهکهن
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 سازی و ساختن چلیک بسیار مناسب استاست، برای پارکت
zardâr دار   ˇسردار، سۊرخ =تۊسه  :ای تۊسه، نکدرخت، گونه زردار 

 sə vaqtə anjil دهد بار میوه می ای درخت انجیر که هر سال سهدرخت، گونه أنجيل ˇسه وقت 
 faq اۊلٚس :ای درخت اۊلٚس یا ممرز، نکدرخت، گونه فأغ 
 leyləki لٚلٚکي   :ای درخت خاردار، نکدرخت، گونه لٚيلٚکي 
 nəmdâr در «دار یا کٚدارکاه»، در تالش «کٚٚپر»ای درخت که در آستارا درخت، گونه نمدار ،

شود، درختی است با یده مینام «کپ، کف»در گیالن شرقی «پاالس»منجیل 
دار نسبتًا پهن و چوب های کنگرهرنگ، تاج گرد و بزرگ، برگساقۀ بلند، مفرغی

شود که جهت ساختن طبق و نامیده می «دار ˇنرم»نسبتًا نرم که در مازندران 
های رود، در طب سنتی محلی مطبوخ برگکار میطبقچه، جعبه و مانند آن به

اند، کردهعرق و مسکن دانسته و مصرف آن را تجویز مینورستۀ آن را مدر و م
 Tilia :نمایند، نام علمیروستاییان از برگ نمدار جهت تغذیۀ دام استفاده می

rubra 
 tuʹI dâr أشبر  :نک .خوانند «أشبر»ای درخت که نوع کوتاهش را درخت، گونه دارتـۊئي 
  syâ tâl  های مختلف ریزی دارای گونها نام فارسی تاجای بای درختچهدرخت، گونه سیا تال

 Calystegia :شود، نام علمیاست، در تالش چنگل، در تنکابن کرکت نامیده می

sepium 
 zarbin سر»و  «سۊر»های ای کاج، در نقاط مختلف شمال به نامدرخت، گونه زربین» 

است درختی  .شودنامیده می «اهل»یا  «دهل»شود، در شیراز شناخته می
شکل و پهن که انشعاباتش افقی برگ از درختان دیرپا با تاج مخروطیسوزنی

اش شکل و سبزرنگ و پیوسته است، میوههایش کوچک و فلسیاست، برگ
تر از فندق، تکثیر آن به وسیلۀ بذر مقدور است، دار و درشتگرد و زایده

رسد، تنۀ آن راست سانتیمتر می 61متر و قطر آن گاهی به  21ارتفاع زربین به 
ای است، چوبش و پوست تنه شیارخورده است و خاکستری متمایل به قهوه

ای و به مناسبت دارا بودن صمغ معطر است، تراشۀ شکری متمایل به قهوه
رود، درختی است بردبار که در شرایط کار میزربین گاهی به جای نفتالین به
جیل و اراضی آبکی روییده های رودبار و مننامساعد و خنک در شکاف کوه

زربین و سروناز چنانچه ردیفی و انبوه کشت شود، بادشکن موثری  .شودمی
 Cuperssus sempervirens var horizontal :نام علمی .آورندبه وجود می

 šarm روید، از رودسر تا شهسوار شرم، در های درخت که در ارتفاعات درخت، گونه شرم
شود، از ، در گرگان کچف، در مازندران اسف نامیده میکالردشت و رویان لور
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های جوان آن پوشیده از درختان گروهی ارتفاعات است، پشت برگ و شاخه
   Carpinus schu schaenus :های نرم و ابریشمی است، نام علمیکرک

mamrəz اۊلٚس، درخت فغ، از گیاهان :درخت، نک ممرز 
 mələj ای نارون است که در زمان رشد بیشتر بر قطر ونهسمد، گ :درخت، نک ٚملٚج

گون و یا سفید متمایل به زرد شود، دارای چوبی گندماش افزوده میساقه
کاران محلی از ساقۀ آن ست، صنعت«اؤجا»تر از برگ های پهنتیره و برگ

نمایند، طبقچه و دیگر اشیاء پهن چوبی استفاده می = «طبجه»برای ساختن 
  Ulmus glabra :نام علمی

 nərrâd های های روسیه بود که تیر و تختهدرخت، نوعی کاج قابل تکثیر از جنگل نّراد
رسید با نام حاصله از آن به ایران وارد و به مصرف کارهای ساختمانی می

 تختۀ نراد، چوب نراد 
 sur درخت، ویژۀ دهانۀ آتشفشانی کوه دلفک در امارلوی گیالن، نام علمی سۊر: Biota 

oriantalis الجثه چنین هیوال، عظیمهم 
 sefid ə palat های صنوبر است، درختی است زیبا و بزرگ و مشابه درخت، یکی از گونه ٚپلٚت ˇسفید

رسد، تاج آن متر و قطر آن حداکثر تا یک متر می 21سپیدار، ارتفاع آن به 
ش کامالً راست اگردد، تنهشود به تدریج پهن و گسترده میابتدا گرد می

رسد، پوست ساقۀ آن در جوانی دار به نظر مینیست و کم و بیش  موج
های درشت و سیاه و تدریجًا به رنگ سفید شیری در ای روشن با خالنقره
رویند گرد یا هایی که در بهار میهایش از انشعابات کوتاه و آنآید، برگمی
ها نشعابات بلند و در انتهای شاخههایی که از ادار است، آنمرغی و دندانهتخم

ای شکل و مشابه برگ چنار است که سطح رویند پنجهها میو پاجوش
های سفید است، اين درخت نورپسند و طالب تحتانی آن پوشیده از کرک

شود آن را با بذر و قلمه زیاد تکثیر کرد، به این های مرطوب است و میخاک
 :گویند، با نام علمی "اسپیار"یا  "اسپیدار"درخت در مازندران و گرگان و نور 

Populas caspica 
 kâmpurə های ریز و های رونده و خاردار و برگ شفاف و گلای است با شاخهدرختچه کامپـۊره

های متعدد مانند زالزالک، ای با هستهمعطر و میوۀ کوچک قرمزرنگ یا قهوه
عی که در غالب نقاط ها دارای روکشی است با خاصیت ارتجارویه هسته

های زیر شناخته شوند که به نامشمال اعم از جلگه و کوهستان دیده می
والي »، انزلی «کفله بۊر» :، کرگانرود طالش«شنگیله»در آستارا  :شودمی
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در نواحی  «دانهکـۊلکه»پس و در مناطق بیه «کامپـۊره»، رشت «گيلي
 :م آمده است، نام علمیکه در فارسی هم به همین نا «أٚزملک»پیش بیه

Smilax excels  
syâ âl اخته، دارای ای است با گل سفید میوۀ سیه شفاف از تیرۀ ذغالدرختچه سیا آل

   Cornus sanguine :نام علمی .مصرف طبی است
 dâ:r ə kalə درختستان، بیشه  کله ˇدار 
 šabxus های مرطوب رسد، در جلگهمتر می 51درختی است زینتی که ارتفاع آن به  شبخۊس

شود، تاج آن گرد، پوست تنۀ آن صاف و خاکستری و شمال فراوان دیده می
های آن سرخ و سفید مانند تارهای ابریشم با ای، گلهای آن مرکب و شانهبرگ

های شبخۊس عطر مطبوع و مالیم، چوبش در برابر رطوبت مقاوم است، برگ
خؤسب در گیالن نام شبخۊس يا شبشود به همین جهت هنگام بسته میشب

گرفته، این درخت در بعضی نقاط گیالن شاقۊز، در آستارا کشکر و در تهران 
  Albizzia julibrissin :شود، نام علمیابريشم ناميده می

 xurand درخور  خۊرند 
 dərz kudən درز کردن، به خارج تراویدن، فاش شدن   درز کۊدن 
 tərkə درز، شکاف  ترکه 
 tərk درز، شکاف   تٚرک 
 mok درست به هدف رسیده، به نشانه خورده   مؤک 
 čâkudən راه کردن  روبه = "چاسازکۊدن"درست کردن، ساختن،  چاکۊدن 
 nəkərə ریخت، نامنظم درشت بی نکٚره 
 čâpâx درشت و گوشتی، فربه  چاپاخ 
 gurg u nus اره  قودرشت و ناهموار، کوتاه بی گۊرگۊنۊس 
 xargâh درگاه بزرگ، هشتی وسیع   خرگاه 
 dar âstân درگاه در  درآستان 
 guš ə kuni درگوشی  کۊني ˇگۊش 
 susti درنگ، سستی سۊستي 
 dul دره، دلو، پرتگاه  دۊل 
 târ o nâr  درهم ریخته، تاراج، تارومار  تار ؤ نار 
 dəškəneˈn مرغ در میان ظرفی ن چیزی مثل تخمدرهم شکستن، شکست دادن، شکست دشکنئن 
 bəj bini  درو برنج  بج بيني 
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bələtə دروازۀ پرچين   بلته 
 tu درون، ضمیر دوم شخص مفرد  تـۊ 
 âb sənor دريچه تقسيم آب  آب ٚسنؤر 
 darčə دریچه  درچه 
 lo:jənək دهد، روزنه می ای که صندوقۀ بام را به خارج و به باالی بام ارتباطدریچه لؤٚجنٚک 
 vâtərkəstə شرم و حیا  دریده، بی واترکسته 
 duzeˈn دۊزين  :دزديدن، پايه مضارع دۊزئنduzin  
 sar bə sar naˈn دست انداختن، انگولک کردن، ایجاد ناراحتی کردن   سربسر نأن 
 dəs ə bə qəzâ دست به قضا، اتفاقًا  بغزا  ˇدست 
 dəs bəkâr ه کار، وارد عمل دست ب دس بکار 
 dəsxuši بندی دست الف، انعام برنده در رقمار یا شرط دسخۊشي 
 čak ə par zeʹn دست و پا زدن مذبوحانه  پر زئن ˇچک 
 dəs یک دست ورق  = «اي دس ورق»سری،  =دست، دسته، نوبت، دور، مجموعه  دس

لباس، یک دست  = «اي دس ليباس»، یک نوبت بازی، «اي دس بازي»بازی، 
 «تنه، شلوار، جلیقهنیم»

 âsiyâb چنین صفحۀ کنند و همدستاسی که برای آرد کردن برنج از آن استفاده می آسیاب
 کشی ای در دستگاه ابریشمگردنده

 ča:lə čuxul  انداز دست چاله چۊخۊل 
 dəs andâz  انداز دست دس انداز 
 dəs andâzi اندازی دست دس اندازي 
 dəsâmuj آموز    دست دسامۊج 
 nâdâr تنگ، در مضیقۀ مالی  دست نادار 
 sâyə das دستخط  دسسایه 
 dəsras دسترس   دسرس 
 dəstək sorâhi  ای که با تخته یا فلز یا چیزی به شکل صراحی ساخته دستک صراحی، دیواره دستک سؤراهي

 شده باشد  
 dəskaš ول کن نیست  = «دسکش نییه» :دستکش، ول کن دسکش 
 mâ:yə چنین سرمایه، اصلیت ای از دستگاه، همدستگاه موسیقی، پرده مایه 
 dəsmâl دستمال   دسمال 
 dəsâsin دستمالی، مالش خفیف   دساسین 
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dəstânbu دستنبو   دستانبۊ 
 i jiga  جمعی، همگی، جمعًا دسته ای جیگا 
 ju:bsâlâr داران  بر تقسیم آب و مقسم آن بین حقابهدستيار ميراب، ناظر  جۊبساالر 
 pišnešin دستیار اول قابله   نشینپیش 
 karči kâr دستیار برزگر   کرچیکار 
 pas nišin دستیار قابله    پس نیشین 
 dəsyâr های درخت را به منظور چنین چوبدستی سرکج که با آن شاخهدستیار، هم دسیار

 دهند چینی تکان میمیوه
 xəšâr چنین فشار از دو سو   دست، همدستیار، هم خشار 
 dumə دستۀ بیل، پارو و نظایر   دۊمه 
 gərbâz dumə دستۀ بیل، دستۀ گـٚرباز  گربازدۊمه 
 âbrudumə دستۀ پاروی قایقرانی  آبرۊدۊمه 
 sokkândastə  ّدستۀ سکان   دستهانسؤک 
 having dastə دستۀ هاون   ٚونگدستهه 
 softə kudən دشت کردن  سؤفته کۊدن 
 softə دشت، پول حاصل از اولین فروش روزانه یا اول شب  سؤفته 
 qani:m دشمن طبیعی، بدخواه طبیعی  غنیم 
 fâ:š دشنام  فاش 
 fâ:š daˈn  دشنام دادن  فاش دأن 
 došxâr دشوار، مشکل  دؤشخار 
 rupâˈi کلک زدن =ۊپائي کۊدن بازی یا نادرستی، ردغلی، حقه رۊپائي 
 do:jin kudən   دقت کردن در انتخاب، برگزیدن بهترین  دؤجين کۊدن 
 dil daˈn دقت کردن، عالقه نشان دادن  دیل دأن 
 dil daˈn دقت کردن، عالقه نشان دادن   دیل دأن 
 dəs bə sar kudən  دک کردن، از سر وا کردن  دس بسر کودن 
 dak دک، طرد  دک 
 bâdbân dâr  کشتی دکل داربادبان 
 čuču دکمه پستان  چۊچۊ 
 puluk دکمه، فلس ماهی    پـۊلـۊک 
 pe:zə دکمۀ مقعد  پئزه 
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go:zə دکمۀ مقعد   گؤزه 
 de دیگر نباید ساکت باشی   = «دئه نوأ تأم بزني»دگر، دیگر،  دئه 
 hoseynqolixâni ع منطقه یا جامعه، اشاره به عصیان ناگهانی دگرگونی ناگهانی در وض خانيهؤٚسينقؤلي

گران در گران علیه اشغالنشاندۀ اشغالخان طالش، حاکم دستحسینقلی
گران و تصرف شهر و قتل ژنرال سیتسیانوف فرماندۀ بادکوبه و کشتار اشغال

 کل قوای روسی در آن جبهه و تحول ناگهانی 
 dil دل  دیل 
 nâf dəkaftə وریخته از هول، کسی که مبتال به درد عضلۀ اطراف ناف باشد دل فر دکفتهناف 
 pičəš پیچه دل پیچش 
 xušk ə pič  پیچۀ بدون اسهال  دل پيچ ˇخۊشک 
 təsk ə dil  دل کوچک، ُتُنکدل ديل ˇتسک 
 bədrə دلو  بدره 
 šulf ٚشلٚف :دار، نکدلو کوچک دسته شۊلف 
 dilvâpəs دلواپس، نگران دیلواپس  
 sâluki دلیر، دالور    سالۊک 
 dum دم   دۊم 
 bəsər âmoˈn دم آمدن، دم کشيدن    بسرآمؤن 
 dumbâlə zəney دم جنبانک  نٚىدۊمباله ز 
 var ə čak دم دست  وٚرچک 
 dəm ə par دم دست، دسترس پر ˇدم 
 dəm avərdən دم کردن   دم أوردن 
 tâmâzi دماغۀ کشتی  تامازي 
 pu پـۊد»برگ چای، در اصطالح کارگران چای دم ـۊپ»  
 dum junbaney جنبانک، سقائک دم دۊم جۊنبأنٚى 
 dəməru دمر ٚدٚمرۊ 
 damsə ها کاری حاشیۀ گستردنیدمسه، نخ های رنگارنگ ابریشمی، ریشه ٚدمسه 
 vâgir kudən گرفتن  دم واگیر کۊدن 
 dumbul دمل   دۊمبۊل 
 dumbol دمل   دۊمبؤل 
 dəməstən دمیدن   دمستن 
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dumbâl دنبال   دۊمبال 
 pəs دنبال، عقب، بعد  پس 
 dumbâlə دنباله    دۊمباله 
 dumbə دنبه  دۊمبه 
 dombə دنبه   دؤمبه 
 gâz دندان   گاز 
 bil مفهوم چنین بۊلۊ، بلۊ، در بعضی مناطق از جمله تالش بادندان بلند گراز، هم بیل

 کند   زنی هم میشخم «بیل»و افادۀ معنی  «راستخ»
 xuk ə bil  برد  کار میدندان خنجری خوک یا گراز که در حمله و هجوم به بيل ˇخۊک 
 gâz giftən دندان گرفتن  گازگیفتن 
 gâzəškərə قروچه دندان گازإشکره 
 gâzəškərə kudən قروچه کردن دندان گازإشکره کۊدن 
 čəkə انه دند چکه 
 kâmə دندانه و جای دندانۀ ابزار   کامه 
 kand دار   دندانه، بریدگی، فرورفتگی دندانه کٚند 
 ajin ajin   ای دندانه، کنگره أجين أجين 
 kâmə bə kâmə  چنین کاری که روی غلتک افتد  دنده و دندانه ای که به جای خود باشد، هم کامه بکامه 
 dâ:rə درو   دهره، داس داره 
 xân یا یکصد ده   "سده"دهستان شامل ده  خان 
 dahan dərə دره، خمیازه  دهن دهأن دره 
 vâve:lân daˈn  گفتن  «واواوا»کردن به حریف و چند بار کجی کردن، نگاهدهن واوئالن دأن 
 vâve:lân گفتن   «واواوا»کردن به حریف و دندان نشان دادن چند بارکجی، نگاهدهن واوئالن 
 šurvâšur dəgadən  زدن، فتنه برانگیختن دو بهم شۊرواشۊر دگادن 
 do:nə دو دانه   دؤنه 
 čâpəlâ zeʹn دو دست بر هم زدن، کف زدن    چاٚپالزئن 
 dâru دوا   دارۊ 
 donzə دوازده    دؤنزه 
 dovâneˈn دواندن     دؤوانئن 
 dumbârə دوباره  دۊمباره 
 vâjâvəstən دوباره جویدن مانند نشخوار شتر    واجاوستن 
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vâjâvəstə دوباره جویده    واجاوسته 
 vâsâvâneˈn دوباره ساواندن   واساوانئن 
 vâsâvəstən دوباره ساییدن   واساوستن 
 bâz زرد   چشم =ای پرنده شکاری دوباره، گشاده، گونه باز 
 vâxân خوانی، مرور مجدد   دوباره واخان 
 buduj vâduj   دوخت و دوز  بـۊدۊج وادۊج 
 doxt o duj دوخت و دوز    دۊخت ؤ دۊج 
 doxtən دۊج  :پایۀ مضارع .دوختن دؤختنduj    
 dudini bâz دودره باز، غیرقاابل اعتماد    دۊديني باز 
 nakonuk تصمیمی   دودلی، بی نکؤنۊک 
 pərt بـؤم تأ پر)انحراف  _غزش ل _سقوط ناگهانی  _دور افتاده  پرتpərt.a.bomتأ پر ـ

  pərt.a.kudکـۊد 
 âl ə âšxâl  ها دور ريختني آشخال ˇآل 
 do:b دور، خصل قمار، توپ در قمار یا مشاجره، داو   دؤب 
 fišâdən پایۀ مضارع .دورانداختن فیشادن: fišân  
 miyânə دورن، در میان  مییانه 
 susu برانگیزی ایی چراغ، حسرتدورنمای روشن سۊسۊ 
 dəs bərâr دوست پسر  دس برار 
 dəsxâxur   دوست دختر  دس خاخۊر 
 kal giftən  (از طرف زن)دوست مرد برگزیدن  کل گیفتن 
 gulbâz پروری  دار گل و گلدوست گۊلباز 
 čâ:n دوش، شانه، واحد وزن معادل محتوی دو زنبیل بزرگ  چان 
 narxə مانند سفالین با دو دسته کنار یکدیگر که در جا برای ن، ظرف خمدوشا نرخه

 جنبانند  گیری حرکت داده و میکره
 duštən دوشیدن دۊشتن 
 lâ:ku دوشیزه   الکۊ 
 halqə dâr سبب نقص داخلی ناپذیر بهدوشیزۀ دخول دارهلقه 
 tuni ریسی دوک نخ تـۊني 
 fâčəm fâčəm دوال دوال فاٚچم فاٚچم  
 šorf ٚشلف :دولچه، دلو کوچک، نک شؤرف 
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dukələ دومین شخم زمین  دۊکله 
 vâkâr کار، وجه امر واکاشتن دومین شخم، دوباره واکار 
 dubârə دومین وجین، دومین بوجاری  دۊباره 
 garm ə sard شوددوهوایی که موجب زکام می سرد  ˇگرم 
 dovəstən دویدن   دؤوستن 
 doldol دؤلدؤل نوعی بازی دستجمعی  .شوددؤل درگیلکی به دره و دلو اطالق می ؤلدؤلد

شود از استاد و چند شاگرد، استاد بر کرسی یا سکویی است که تشکیل می
نشیند، با اتصال دو سر انگشت شست و سبابۀ دستی به دو سر انگشت می

زد، شاگردان سامانند میمانند یا چاهای درهشست و سبابۀ دست دیگر، حلقه
های دور استاد جمع شده با انگشت سبابۀ خود به لبۀ آن چاه یا دره ضربه

و  "دؤلدؤل"گویند ای میخفیف متوالی و هوشیارانه وارد کرده، به هر ضربه
 .تر است بگیرد باید غافلگیرانه انگشت یکی از آنها را که بی احتیاطاستاد می

د که گیر نیفتند، هر شاگردی که انگشتش البته شاگردان نیز باید مراقب باشن
شود، دیگر شاگردان هر یک به قاپیده شد، چشمش با دو دست استاد بسته می

 :پرسدکنند آنگاه استاد با صدای بلند میای رفته و خود را پنهان میشهگو
بسته باید شاگرد چشم ."بیاد" :دهندشاگردان از نهانگاه پاسخ می "بیاد؟"

رسد،  بعد از گوش میای بهه صداها از چه جهتی و چه فاصلهمتوجه باشد ک
کنند، او باید بر گوش رسیدن پاسخ چشم شاگرد اسیر را باز و رهایش میبه

اثر صدا محل اختفای حریفان را تشخیص داده و به سوی آنها بشتابد و یکی 
الفاصله از آنان را دستگیر کند، اگر از کنار حریف گذشت و او را ندید، حریف ب

یک اگر به دستگیری هیچ "اۊستا سالم" :گویددود و میبه سوی استاد می
شود و اگر گرفت، بندند و بازی تکرار میتوفیق نیافت، دوباره چشمش را می

گرفتار از محل گرفتاری تا مقابل اۊستا، گیرنده را به کول خود سواری خواهد 
 شود  هم نامیده می "ستا سالماۊ"شود، این بازی داد و بازی از نو آغاز می

 âbgərdân ديگچه مسين با دسته بلند  آبگردان 
 bəjâr kol  ها که قابل عبور است مانند کرتديوارۀ پشته بجارکـؤل 
 aydi bini  دید و بازدید عید  أیدي بيني 
 dieˈn پایۀ مضارع .دیدن ديئن: din   
 diəˈn دین  :دیدن، پایۀ مضارع ديئنdin  
 šânkus دیر انتقال، دیر فهم   شانکۊس 
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de:r دیر مقابل زود  دئر 
 mələməs تصمیم  دیرجنب، وارفته، بی حال، بی ملٚٚمس 
 kâtij دیگ بزرگ سفالین   کاتیج 
 pâtil چنین سیاه مست  دیگ بزرگ مسی، هم پاتیل 
 gamaj دیگ سفالین  گٚٚمج 
 tiyân دیگ مسی   تیان 
 arrə kəsma  های چهارتراش که قطعات چپ و راست بریده و ای از ستوندیوار تیغه هکسم أّره

 برندکار میآجر بهشود و بین آنها نیمهکوبیده می
 lâd دیوار، حصار    الد 
 ramaš های درخت که به هم پیچیده و از بین های چوبی و شاخهدیواره با پایه ٚمشر

 گذرانند   ها میپایه
 šâpardə دیواره تلمبار یا کندوج و کروج  شاپرده 
 ramaš kudən  های درخت  هایی از چوب و شاخهدیواره سازی با پایه رمش کۊدن 
 lulə parčin  دیواره و پرچین ساخته از نی   لۊله پرچين 
 parčin دارد های درخت که محدوده را مشخص میای از شاخهدیواره پرچین 
 nardə برش چوب یا فلز که در لبۀ تاالر یا ایوان یا جانبین ای از قطعات خوشرهدیوا نرده

 ها نصب یا ساخته شودپله
 ajar dəbəd  شود  های نازک ساخته میای که با شاخهدیواره بٚدأجارد 
 rit سازی از تنه درخت، سد چوبی، این دیواره برای جلوگیری از سیل و دیواره ريت

   شودسیالب ساخته می
 tejil ای، قابل نفوذ و انتقال دیوارۀ پارچه تجیل 
 kol ə marz دیوارۀ کوتاه بین دو مزرعه که قابل عبور و مرور باشد   مرز  ˇکؤل 
 si:nə pahlu  پهلو الجنب، سینهذات پهلۊسينه 
 axtə kudən ذخیره کردن، بیضه کشیدن   کۊدنأخته 
 pəstâˈi چنین رویۀ کفش  انداز، همذخیره، کمکی، پس پستائي 
 axtə اخته  چنین اخته، و نیز زغالذخیره، هم أخته 
 nəmak a kudən  سود کردن  کردن، نمکذخیره کۊدن ˈنمک 
 zərə ذره  زره 
 izə ای، َکَمکی  ذره ایزه 
 zərek ذرۀ ریز    ٚزرئک 
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qorbâni mâh  ذیحجه  غؤرباني ماه 
 ra مر  " :را رأməra " =  ،تر  "مرأtəra " = رأ  .ا " :چنین راهترأ، همa ra " =  این راه 
 dik راست و مستقیم  دیک 
 rah راه   رأ 
 râ ruxân راه آبی، گذرگاه آبی   رارۊخان 
 čam راه دست، شیوه، قاعده، نیت، خم  چم 
 milmil راه  راه میلمیل 
 bələd راهنما   بلد 
 bu چنین بود  هم رايحه، بو، بـۊ 
 bək ə bu رايحه، قرینه، اثر  بـۊ ˇبک 
 rub فرنگی   مانند، رب انار یا به یا گوجهرب رۊب 
 urâmoˈn در کردن کرم رخ کردن، نرم و قابل تجزیه شدن، سر از تخم به اۊرامؤؤن 
 dim رخساره، چهره  دیم 
 kal a kudən در کردن گیاه، شق کردن ه بهکردن، سر از خاک یا از پوسترخ کۊدن ˈکل 
 jarz رخنه، شکاف   جرز 
 rač رد پا   رچ 
 maxtə زار  رد پا بر چمن و سبزه مخته 
 pâčâlə آورد  وجود میرد پا در گل یا برف که فرورفتگی نمایان به پاچاله 
 rač zən رد شناس  رچ زن 
 rač zəni  رد شناسی، رد گیری   رچ زني 
 pâmâ:lə ردپا، اثر پا   مالهپا 
 rač usâdən ردگیری، پیگیری   رچ اۊسادن 
 raz رز  مو 
 čuxâlə رس، زمین نامرغوب   چۊخاله 
 rasâneˈn رساندن  رسانئن 
 da:b رسم، سنت   دأب 
 bâb رسم، قاعده  باب 
 čələ رسوبات رود، کود حاصله از رسوب رود و شعب آن  چله 
 vâ:rəsi تحقیق، پژوهش رسیدگی واٚرسي ، 
 raseˈn رسیدن  رسئن 
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bobeˈn رشته از سوراخ گذراندن   بـؤبئن 
 pošt ə mâzu ای که بر روی ستون فقرات استرشته عضله مازو ˇپؤشت 
 dil amon رضا دادن دل  ديل أمؤن 
 ratbə رطبه، زمین نمناک قابل تبدیل به مزرعۀ برنج یا قابل شرب باشد  رأتبه 
 âsəmân go:rə رعد  آسمان گؤره 
 la:šə رعشه  ألشه 
 raf رف   رف 
 duču رف چوبی در ایوان، بام خانه   دۊچۊ 
 xarak شود برای گذاشتن اشیایی بر آن  رف چوبی که در فاصلۀ دو ستون ساخته می ٚخٚرک 
 šoˈn u âmoˈn  رفت و آمد  شؤن ۊ آمؤن 
 šo بۊشؤ » :رفت شؤ= bušo»   
 šoˈn رفتن، پایۀ مضارع شؤن: šə   
 fudu:j رفو  فـۊدۊج 
 fudu:j kudən رفو کردن   فـۊدۊج کۊدن 
 rifeq رفیق   ریفئق 
 čum hamčumi رقابت چۊم همچۊمي 
 fuzəmmâ kudən   رقص پهلوانی کردن، نیروی خود را نمایاندن  فـۊٚزّما کۊدن 
 fuzəmmâ رقص پهلوانی، نمایش قدرت    فـۊٚزّما 
 kâbuli های روحوضی  رقص کابۊلي 
 hamčum رقیب  همچۊم 
 ruk رک، صریح و بی پرده    رۊک 
 dəmâr رگبرگ اصلی برگ    ٚدمار 
 jəma boxurdə رگ شده، مفصل یا عضله دچار پیچیدگی شده  بهرگ جمأبـؤخـۊرده 
 jəma رگ، پیچیدگی عضله یا مفصل بهرگ جمأ 
 ragə رگه   رگه 
 rəmâneˈn رماندن    رمانئن 
 bəraməstə های به شدت تکان خورده چنین ساختمانرميده، درحیوان، هم ٚرمستهب 
 rəmastən رمیدن    رمستن 
 saxti kəšeˈn رنج کشیدن   سختي کشئن 
 kuri آزار کردن، رنج دادن، ستم کردن =کۊري دأن  .رنج، آزار، ستم، مشقت، کوری کۊري. 
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 بردن   رنج =کۊري کشئن 
alpar رند، غیرقابل اعتماد، ناتو، ناقال   ألپر 

 samand رنگ زرد و روشن ویژۀ اسب   سمند 
 korand رنگ سرخ و تیرۀ اسب   کؤٚرند 
 rang رنگ و مکر و فریب    رنگ 
 sar â jo:r رو به باال، سرباال    سراجؤر 
 sar âji:r رو به پایین، سر پایین   سراجیر 
 bəru âvərdən رو کردن مسموعات ناخوشايند پيش حريف  برۊ آوردن 
 pâpəs رو گردان  پا پس 
 pərdə kudən رو گرفتن، حیا کردن   پرده کـۊدن 
 lâ naˈn  داشتنروانداز گستردن، مکتوم نگه ال نأن 
 use: روانه   اۊسه 
 use: kudən  کردن روانه کۊدناۊسه 
 râstəpiš مستقیم  روبرو پيش ˇراست ، 
 dəšâdən پایۀ  .روپوش گذاشتن، گستردن پارچه و نظایر آن بر روی کسی یا چیزی دشادن

  dəšânدشان  :مضارع
 ga:vârə puš روپوش گهواره   گأواره پۊش 
 xarâ rud  رود بزرگ  خرارۊد 
 rubâr بار چنین رویهم .رودبار رۊبار 
 ruxân رودخانه، نهر  رۊخان 
 ârənâmus رودربایستی   آٚرنامۊس 
 anâr âquz  رودربایستی داشتن  =رودربایستی، أنار آغۊز داشتن  أنار آغـۊز 
 i dəski  ؛اٚيدسکي بزئم، ايٚدسکي بـۊخـۊرد»رودست،  ايٚدسکي»  
 ravanj (کالباس)روده محتوی قرمه یا گوشت کوبیده  ٚرٚونج   
 pile: rudə  ه، کنایه از پرگویی، پرچانگی، پرگو رودرودۀ بزرگ، بزرگ رۊدهپیله 
 gardunə روروک، وسیله برای راه افتادن بچه   گردۊنه 
 gədâ bahâr روزهای پس از نوروز که هزینۀ کشت و کار ایجاد مضیقه کند   گدا بهار 
 jandə روسپی   جنده 
 furgân ق  روسری بزرگی که شانه و سینه را بپوشاند، پردۀ اتاقک قای فـۊرگان 
 lačək گوش، لچک  روسری سه لٚٚچک 
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šâ ə čam روش با چم و خم، زیگزاگ، مدبرانه خود را کنار کشیدن چم  ˇشال 
 mənâmənâ روش خالف معمول مانند گذاشتن کاله برخالف قالب سر، یا در حرکت به  منامنا

 جلو باالتنه را به سمت راست و چپ متمایل کردن  
 yurqə خرامی در اسب  روش خوش يۊرقه 
 gəllâ gəl روش راه رفتن زن باردار یا کسان بسیار فربه   گاّلگل 
 titirâti وار، حرکت کردن به ناز  روش کبک تيراتيتي 
 su روشنایی سوی    سۊ 
 kur ə su  روشنایی ضعیف  سۊ ˇکۊر 
 âtəš kudən کردن آتش روشن کۊدنآتش 
 čarb روغنمال شده   چرب 
 čarb a kudən  ضرر کردن روغنمال کردن، سر و صدایش را خاموش کردن، بی کۊدن بأچر 
 vâroxtən کردن و بردن، پایۀ مضارعروفتن، جمع وارؤختن: vâru  
 sar sar بندند مانند سرشیر، شده میرویه، قشر نازکی از چربی که روی اغذیۀ پخته سرسر

 پلو در دیگ   پختۀ روی پوستۀ نازک روی ماست، برنج نا
 kəna رویۀ خشکیدۀ زخم  کنه 
 buz ə riš ای گیاه   ُبزی، گونه ريش ريش ˇبـۊز 
 bənə kudən  یافتن پستان دختر یا گیاهانی مانند هم زدن، رشد یافتن، ریشه و بنريشه به کـۊدنبنه

 زمینی، سیر، پیاز ترب، هویج، سیب
 bənə هان ريشه همچنين واحد شمارش گيا بنه 
 bon ريشه، بیخ، قرارگاه   بـؤن 
 iskunə شود های میوۀ جنگلی که پایۀ پیوند میريشۀ درخت ایسکۊنه 
 iskunə شود   های میوۀ جنگلی که پایۀ پیوند میريشۀ درخت ايسکۊنه 
 haybərə ریخت و قیافه  هأیٚبره 
 fukudən پایۀ مضارع .ریختن، فرو ریختن فۊکۊدن: fukun  
 fuvostən ها شدن ریختنیریخته فۊوؤستن 
 direˈn دیرین  :ریدن، پایۀ مضارع ديرئنdirin   
 dâ:rəš های درختان مانده باشد، بر اثر های شبنم یا باران که بر روی برگریزش قطره داٚرش

 ها   نسیم و تکان شاخه
 fitə ریزه    فیته 
 fitə fitə  ریزه ریزه فیته فیته 
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lâfənd ریسمان، بند، طناب   الفند 
 riseˈn ریسیدن  ریسئن 
 ris ریسیده، رشته  ريس 
 bərəm bərəm  ریش ریش   ٚرمبٚرم ب 
 rexšən ریشخند   رخشن 
 təl ə kunə  شود که پایۀ ریشه وساقه میوۀ خودرو که از جنگل به قلمستان منتقل می تٚلٚکـۊنه

 جنس مرغوب شود 
 ku:nə یخ  ریشه، ب کۊنه 
 če: ای حصیر، زوار، زهوار ها، حاشیۀ زنجیرهبند بافتنیریشه چئه 
 be:x bur کن  ریشه بۊربئخ 
 vâjo:r (ری)ریع،  واجؤر    
 sar ə məj رییس قافله، امیر کاروان    مج ˇسر 
 sarkardə سربۊ»منصب، رییس، افسر، صاحب سرکرده»   
 tərâf tərâf  تاول و نظایر ُزق ُزق  تراف تراف 
 zâ دخترزاده  =پسر زاده، دؤختر زا  =زاده، پسرزا  زا 
 kâs ə čum ایچشم غیرسیاه و قهوه»چشم، چشم، عسلیزاغ چۊم  ˇکاس»    
 kaškərat زاغچه    کشکرت 
 sumbur زالو    سۊمبۊر 
 sumâ در سۊماسرا، سۊمابجار باقی مانده است "م"زاهد  سۊما ، 
 sukki  ّزاویۀ پرتاب مستقیم از مقابل شانه به هدفی که بر زمین است  يسۊک 
 zâ:zən زائو  زازن 
 zâaˈn زائیدن   زائان 
 ašxâl زباله، آشغال   أشخال 
 pile: tuk دراز، فضول  آور، زبانزبان تـۊکپیله 
 čâčul بازی که با سرهم کردن راست و دروغ جلب نظر کند  زبان چاچۊل 
 kuč ə zəbâney حلق  زبانک بیخ زبانٚی ˇکۊچ 
 ləmbə zeˈn ور شدن کشیدن، شعلهزبانه زئنلٚمبه 
 šəvâlə زبانۀ آتش  ٚشواله 
 ləmbə کوبی سقف  زبانۀ آتش، تخته لٚمبه 
 pâ bə duš  شود و به هنگام شخم پا را با زبانۀ چوبی که بر دستۀ بیل باغبانی تعبیه می پابٚدۊش
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 گذارند یفشار بر آن م
zi:zâ جیجا  :، نک«سینه سؤرخه»چنین پرندۀ زبون، هم زیزا 

 jazr زجر، رنج  جزر 
 sim sak زخم ماهی و بوی زخم   سأکسیم 
 šur ə zaxm  پذیر نباشد زخمی که درمانش به آسانی صورت زخم ˇشۊر 
 bəzan bəzan  کاری  زد و خورد، کتک بزن بزن 
 zeˈn مضارع پایۀ .زدن زئن: zan 
 šâbâš گیران محلی نثار زر و سیمی که بر عروس و داماد یا به رقاصان یا به کشتی شاباش

 شود  می
 bəd gil زشت، مقابل خوشگل  بدگیل 
 zuft زفت، قیر، خمیرمانند معدنی، یا صمغ خمیرمانند گیاهی   زۊفت 
 čâski چئاسکي  :زکام، نک چاسکي 
 kur ə čume زگیل  هچۊم ˇکۊر 
 zəmin lərzə زلزله   لرزهزمین 
 məhâr زمام، لگام    مهار 
 zamât زمان، وقت  زمات 
 âbxus زمین  پست و آبگیر     آبخۊس 
 bâyər زمین آبادی که کشت و کارش متوقف مانده است   بایر 
 vâdəx برداری زمین پشته قابل بهره واٚدخ 
 čəvar مانده   زمین دایری که بایر ٚورچ 
 čoxâlə zimin زمین ُرسی  چؤخاله زيمين 
 furš ə zəmin ای  زمین ماسه زمين ˇفـۊرش 
 yâbesə زمینی که آب به آن نرسد، نتوان مشروبش کرد، خشک باشد    یابسه 
 gurâb زمینی که آب در آن فرو رود، شهر، مرکز، دهستان   گۊراب 
 âl ə zənay گویند کارش ربودن نوزادان در اولین خیالی مانند جن که می زن  آل، موجودی زنای ˇآل

 هفتۀ تولد کودک است  
 pəsar zan زن  پسر   پسرزن 
 bəra:r zən زن برادر  برأرزن 
 zənâk زن به معنی اعم   ٚزناک 
 daˈI zən  زن دایی  دأئي زن 
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zənây زن در مقابل مرد   زنای 
 ləkâtə زن فرومایه   لکاته 
 zən زن، همسر، عیال   نز 
 mul bokudə   رسد  نظر میکار، کسی که خائف بهزنا کرده، گناه مۊل بؤکۊده 
 mul زنا، گناه، بوتۀ خارج از صف و ردیف   مۊل 
 mul barrə  زنازاده  بّرهمۊل 
 čakələ زنبه   چکله 
 garzak زنبور   گرزک 
 hafgaz دردانگیز است زنبور درشت قرمز که نیشش  هفگز 
 meš زنبور عسل   مش 
 zəbil زنبیل  زبیل 
 vərvərə زنبیل بزرگ   وروره 
 zibilko زنبیل کوچک  زیبیلکؤ 
 bâləka زنبیل کوچک مخصوص خرید روزانه    بالٚکا 
 čangaviz ای مرصع باالی پیشانی، زیوری است که زنجیری زرین یا سیمین با کج بته چنگأویز

 آید   کار می مو و روسری هم به برای مهار
 xoldane: زندان   خؤلدانه 
 duzdâq زندان    دۊزداغ 
 dozdâqxânə گاه   زندان، شکنجه دؤزداغخانه 
 duzdâqbân زندانبان   دۊزداغبان 
 dozdâqbân زندانبان    دؤزداغبان 
 sak ə zandəgi زندگی نامساعد و ناهنجار  زندگي ˇسک 
 zəngâr زنگ فلزات   نگارز 
 mu:rânə زنگار فلزات   مۊرانه 
 pâ bə mâh  گذراند زنی که آخرین ماه آبستنی را می ماهه ب پا 
 marg ə muš (استرکنین)زهر مخصوص موش  مۊش ˇمرگ   
 vâ:zahr a boˈn  زهرآگین شدن، مبدل به زهر بودن، منغص بودن  بؤن أوا زهر 
 vâ:zahr a kudən  زهرآگین کردن، مبدل به زهر کردن، منغص کردن  کۊدن أوا زهر 
 vâ:zahr زهرآگین، منغص   وا زهر 
 qorsə xandə  زهرخند  غؤرسه خنده 
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zahlə زهره  زهله 
 za:lə زأله :های نارس میوه است، نکزهره، مایعی که در هسته زأله 
 za:lə آید و به مغز هسته ود میوجهای نارس میوه بهزهره، مایعی که در هسته زأله

 چنین مایع موجود در ناخنک باقالی مازندرانی هم .گرددتبدیل می
 za:lə bətərkəstə   َتَرک شده، کنایه به شخص ترسو  زهره زأله بترکسته 
 səs ə zubin گذار انداز پیاده، زوبینزوبین زۊبين ˇسس 
 ko:šâl زودباور، چلمن  کؤشال 
 məšang دباور، کسی که خود را لو دهد  زو مشنگ 
 bəd domâq زودرنج   بد دؤماغ 
 nâzuk nârənji التأثیر زودرنج، سریع نازۊک ناٚرنجي 
 zulbiya زولبیا  زۊلبيأ 
 jukudən زير خاک کردن، سوزن نخ کردن  جۊکۊدن 
 xorom شود  هم گفته می "خؤرۊم"زیبا، خوب، پسندیده،  خؤرؤم 
 ma:r ə zeytun طعم و مرغوب گوشت، خوشزیتون ظریف، باریک، کم ٚزيتۊن ˇمأر 
 zeytun parvardə  زیتون مخلوط با آب انار ترش و گلپر و مغزگردوی ساییده و مختصری سیر  زيتۊن پرورده

 کوبیده  
 juxâstən زیر چیزی به زور جای دادن جۊخاستن 
 jəzeʹn ٚجٚزن  :پایۀ مضارع .یزیر چیزی نهادن، پنهان کردن زیر چیز جزئنjəzən 
 juxuftən پناهی قرار گرفتن، کمین کردن   زیر يا پشت جان جۊخۊفتن 
 jendərəstən زیرچشمی نگریستن    جندرستن 
 zivistən یتیم در یتیمی  = «ره مانه ˇیتیم یتیمي زيوه پشيماني عزرائيل» :زیستن در زیویستن

 ماند اقی میزید، پشیمانی برای عزرائیل بهم می
 si:nə riz آویزندهای مکلل و جز آن که از گردن میزیوری با آویزه ریزسینه 
 gowd ژرف، عمیق، گود گؤد 
 julf ژرف، عمیق، گود  جۊلف 
 gowdi ژرفا، عمق  گؤدي 
 qarqâb ژرفایی آب بیش از قد آدمی   غرغاب 
 šəndərə ژنده، پارچۀ دم قیچی  ٚشنٚدره 
 pindər o pârə پوره   ژنده، پاره پیندر ؤ پاره 
 jandərə پوره  ژنده، پاره جندره 
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ri:xə نخ شده  ژنده، نخ ریخه 
 tâš a daˈn   ُسر دادن  ندأˈتاش 
 tâš ُسر، تراش  تاش 
 âbduzək (وار)ُسرنگ  آبدۊٚزک  
 sâb daˈn ساب دادن، در ساب دادن تیغ بر سنگ یا چرم  ساب دأن 
 sâbâneˈn ساباندن  سابانئن 
 qorqošum ساچمۀ درشت، کنایه از قرص و محکم بودن   غؤرغؤشۊم 
 qurqušum  چنین کنایه از استحکام  ساچمۀ درشت، هم غۊرغۊشۊم 
 daryâ kənâr ساحل، منطقۀ ساحلی  دریاکنار 
 daryâ kənâri نشین  ساحل درياکناري 
 jik o puk ساخت و پاخت  جیک ؤ پۊک 
 šâpe: لوح   ساده شاپه 
 sâroq سارق، بقچه    سارؤغ 
 târ ساز سیمی، کدر، تیره    تار 
 bəzan bəkub  ساز و آواز و رقص، نشاط  بکـۊببزن 
 rubərâ سازگار، مطیع، فراهم  رۊبٚرا 
 tənbur ای بلندتر سازی است زهی به شکل عود با دسته تنبـۊر 
 sâs ساس، حشرۀ گزنده  ساس 
 tungi ساغر بلورین   تـۊنگي 
 koluš ساقۀ برگ خشک شالی پس از درو کـؤلـۊش 
 šuš ای درخت انجیلی ساقۀ جوان گونه شۊش 
 lu چنین واحد نقش ورق بازیساقۀ روندۀ گیاه مانند خربزه، هندوانه، باقال، هم لۊ: 

 لۊ  دۊلۊ، سه
 esbil ساقۀ نازک و در لفافۀ برنج   إسبیل 
 bul خام ساقۀ نو رستۀ بوتۀ تمشک یا گل سرخ که پوستش را کنده و خام ـۊلب

 خورند می
 tâm zeˈn  ساکت شدن، سکوت کردن، دم فرو بستن  زئنتام 
 pəs pirâr sâl سال پیش از پیرار   پیرارسالپس 
 sâlyâr های پیش نباشد   سال نادر، سالی که شبیه سال سالیار 
 sâl سیئال »ن نام درختی است، این درخت چنیسال، هم سالsial»  هم خوانده
 



 

117 
 

Cornus :شود، چوبش سخت و سفید مایل به سرخی است، نام علمیمی

australis 
pəs pəsəni pirâr sâl  سالها پیش از پیرار   پسني پیرارسالپس 

 urâr sâl پیش، روزگار کهن   ها سال اۊرارسال 
 pasəni pirâr sâl هایی پیش از پیرار  سال رارسال پسني پي 
 bənə marz سامان و مرز دو کشتگاه   مرزبنه 
 âftâbgir که در معرض نور آفتاب باشد  بلند کاله، جاييبان لبسايه آفتابگير 
 sâvəstən ساییدن   ساٚوستن 
 yâ:rəstən ساییدن به سنگ یا چیز دیگر   یاٚرستن 
 lablə رود کار میرای حمل میوه بهسبد مخروطی که ب لبله 
 sabr سبر، عطسه، تیسه  سبرtisəشود  هم شنیده می 
 masar ای که شبنم بر روی آن یخ بندد و فسرده شود  سبزه ٚسرم 
 tar ə vâš رود کار میسبزی معطری که در خورش به واش ˇتر 
 bârəngbu برای درمان نفخ و درد  .استای است معطر، عطرش شبیه عطر بادرنگ سبزی باٚرنگبـۊ

   mantha silvestris :نام علمی .رودکار میمعده به
 fal ə vâs نام فیلگوش، ای مرغابی بهچنین نام گونهسبزۀ نو رستۀ نرم و لطیف، هم واش ˇفل

پرندۀ آبی، رنگ پر خاکستری شفاف با خطوط سیاهی بر روی آن، گردن و سر 
ینه سفید، زیر دم سیاه، زیر شکم شبیه مرغابی ای شکالتی، زیر گلو و سقهوه

دوست، مهاجر، سانتیمتر، چاالک، بچه 16ای، اندازۀ جثه ماده، چشم قهوه
آیند و اوایل آذر می :عمق سواحل، فصل مهاجرتهای کمحوزۀ زیست آب
پرهای میانی و دم آن دراز شاه Anas acuta :روند، نام علمیاواخر اسفند می

 ت  تیز اسو نوک
 pišdəst سبقت    پیشدستي 
 subuk سبک  سۊبۊک 
 fal موی  = «مۊ ˇفل» :رستهچنین تازهسبوس، پوست خرد شده و نرم شلتوک، هم فل

 نو رسته  
 mâyə dâr  نادیده یا جنگاوران چریک یا دیده، صنف تعلیمگرفته و آموزشسپاهی تعلیم دارمایه

، اینک این «دارمایه»ای را ی حرفهخوانند و سپاهمی «حشر»داوطلب را 
 ها منسوخ است واژه

 espârdən سپردن   نإسپارد 
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čâ:rpâ ستور   چارپا 
 xal ستون بام، شاخۀ درخت   خأل 
 šalmân های مخابرات کشیتراش که در دیرک کشتی و پایۀ سیمستون بلند و خوش شلمان

 رود، نام محلی در لنگرود  کار میبه
 pošt ə tirə ستون فقرات  تیره  ˇپؤشت 
 bâm ə xâl رود کار میها بهسازی بامهای درازی که برای روکاری و صندوقهستون و چوب خال  ˇبام 
 sarxâl رود، خرچۊ هم نامیده کار میبندی باالی بام بههای دراز که در قفسهستون سرخال

 شود می
 zellə گ آمدن، به ستوه آمدن به تن = «زّله آمؤن» :ستوه زّله 
 dəs bâzi دستی سخاوت، گشاده دسبازي 
 sak ə jân  جان، مقاوم سخت جان ˇسک 
 guz ə gab  سخن بی محتوا، حرف مفت  گب ˇگۊز 
 kus ə še:r  مغز و معنی معنی، سخن بیسخن پر سر و صدا و بی شئر ˇکۊس 
 sukul ə beš پهلو گفتار سه سخن خارج از موضوع،پرت، بش  ˇسۊکۊل 
 kâl ə gəb  گذرانی سخن خام، گفت و شنود برای وقت گب  ˇکال 
 pič piči پچ سخن درگوشی، پچ پیچيپیچ 
 luqâz منظور تحقیر یا کاستن جلوۀ کاری یا کسی ادا ای که بهسخن ریشخندگونه لۊغاز

 شود  
 gəlaf sangin gab zeˈn ب کرده ادا کردن سخن شمرده و حسا زئنسنگین گبگلف 
 gab zeˈn زدن سخن گفتن، حرف زئنگب 
 məsməs kudən سخن ناپیدا گفتن، کلمات جویده و نامفهوم ادا کردن س کۊدنمسم 
 məsməs سخن ناپیدا، کلمات جویده و نامفهوم سمسم 
 sar sari  ک کنسخن یا کاری که صرفًا برای رفع تکلیف باشد، سخن سر اسبی، دلخوش سرسري 
 gab سخن، حرف   گب 
 jəqələ gəbân سخنان کودکانه     گبانجغله 
 bogu bogu گویی دربارۀ یک موضوع، وراجی  پراکنی، زیادهسخن بؤگـۊ بؤگـۊ 
 dang zeˈn چینی کردن، بدگویی کردن، مایه گرفتن سخن دنگ زئن 
 dang چینی،بدگویی، وسیلۀ جدا کردن پوست شلتوک   سخن دنگ 
 bəst سد، بند، گیره، جای تحصن بست 
 bənd و جز آن، مفصل   «نی»سد، زندان، بند انگشت، بند  بند 
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šil dəbastən سدبندی بر گذرگاه ماهی به منظور صید در مسیر ماهی، در رود و رودخانه  شیل دبستن
شود که های گیاه ساخته میهای چوبی و بوتهسدهای کوتاهی از پایه

های تنگ که سانتیمتر باالتر از سطح آب است با روزن و شکاف ارتفاعش چند
آب از آن عبور کند و ایجاد صدا و زمزمه کند، ماهیان که از جهت مخالف 

روند در پشت سد به هوای زمزمه و صدای آب جمع حرکت رودخانه پیش می
گیری ساخته های بزرگی که از تور ماهیبند با چمچهشوند و صیادان شیلمی
 گویند  «شمشا»اندازند و آن چمچه را ده است ماهی را گرفته و به پشته میش

 saršəkan kudən  سر اشکن کردن، قدر سهم هر یک را معین کردن   سر شکن کۊدن 
 xaft zeʹn سر آمدن حوصله  خفت زئن 
 sar bə havâ bostən  سر به هوا شدن، به هوا و هوس دچار شدن   سر بهوا بؤستن 
 sar bə havâ  بازسر به هوا، هوس واه سربه 
 sar bə zir  رو توقع، کمراه، مطیع، کمسر به سربزیر 
 ji:râ سر پایین   جیرا 
 kulk a bostən سر در گم بودن کالف نخ، کرچ شدن  بؤستن  کأکۊل 
 səfâl ə sar طالب گوناگون سر را به شتاب برای تماشای چیزهای ندیده در در مسیر و یا م رسفالٚس

 در محفل به چپ و راست حرکت دادن 
 râ:sar سر راه، بیرون سرا  را سر 
 subiye sar سر صبح، آغاز روز، صبحگاه   سۊبيه سر 
 dək ə dim سر و بر، سر و وضع  دکٚديم 
 tuk ə par آوری، دور لب سر و زبان، زبان پر ˇتـۊک 
 dânə dokudən  اشقانه یافتن سر و ّسر  ع دانه دؤکۊدن 
 dičin vâčin  سر و سامان دادن  دیچین واچین 
 sâmân giftən  سر و سامان گرفتن   سامان گیفتن 
 sar سر» .یک سر اسب یا دو سر گاو، روی، بر :سر، قرعه، واحد شمارش حیوان سر»: 

دار چه کسی دار یا جانبطرف = «کي سر ايسي؟» :دارفرق سر، باال، طرف
 چنین آغاز، ابتدا  هستی؟ هم

 kallə  ّسر، کله  هکل 
 sar â jir kudən سرازیر کردن  سراجیر کۊدن 
 âxər ə pas  سرانجام، آخر از همه   پس ˇآخر 
 vâ:gir گیری سرایت، دم واگیر 
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vâ:girâneˈn دادن، فروزاندنسرایت واگیرانئن 
 xânə bər pâ  سرایدار  خانه برپا 
 vur âmoˈn   های ریز، تفریق سربرزدن گیاه، تبدیل شدن تخم نوغان به کرم آمؤن وۊر 
 fâdâštən سرپا داشتن، پایۀ مضارع فاداشتن: fâdâr  
 nuxun سرپوش دیگ  نۊخۊن 
 noxun سرپوش سفالین  نؤخۊن 
 dâquləgi سرپیچی از عهد و پیمان، جر زدن، عهد شکنی  داغۊلٚگي 
 zərd ə guš رف نشنو سرتق، ح گۊش ˇزرد 
 maxtâbəd سرچوپان   مختابد 
 vâj âmoˈn شدن، ورآمدن  سرحال آمدن، شکفته آمؤن واج 
 šangəstən سرحال بودن، غنج و دالل نمودن   شنگستن 
 sardomâq سرحال، با نشاط  سردؤماغ 
 va:j واج :سرحال، شکفته، نک وأج 
 vâjâhastən شدن شدن، شکفتهسرحال واجاهستن 
 marzəbân چنین شهریاری از ساالریان  سرحد دار، هم مرٚزبان 
 debištən پایۀ مضارع .سرخ کردن در آتش یا روغن داغ در ماهیتابه دبيشتن: debij   
 sorxəjə سرخک   سؤرٚخجه 
 vâbištən کردن بر آتش، بودادن تخمه و جز آن سرخ وابیشتن 
 kəlâfə boˈn  سردرگم بودن  بؤنکالفه 
 sar navisi سرشماری   سرنويسي 
 xu:s kudən سرفه کردن   خۊس کۊدن 
 xus چنین ریشۀ مصدر خۊسانئن  سرفه، هم خۊس 
 xušk ə xus  سرفۀ بدون خلط  خۊس ˇخۊشک 
 sar bu سرکرده  سربۊ 
 sar zeˈn  سرکشی کردن به کاری یا کسی، دیدار کوتاه به قصد خبرگیری یا اظهار عالقه سر زئن  
 pəxt سرکوفته و پهن شده   پخت 
 səfil سرگردان  ٚسفیل 
 sarbâz سرگشاده، سرباز  سرباز 
 gâvə govâlə  سرگین غلتان  گؤواله  ˇگاو 
 ča:ski سرماخوردگی   چئاسکي 
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zəmharir سرمای سخت   ٚزمهرير 
 lâs ə dastə شده  سرنخ پیلۀ خفه دسته ˇالس 
 pile:təri ری، سرپرستی، بزرگواری، تحکم، امر و نهی، ارشدیت  سرو تريپیله 
 yalam سریشم ماهی  ٚیلٚم 
 ləmə las حال، وارفته   سست و بی لسلمه 
 šəl ə xâyə عنصر، کنایه به کسی که در تصمیم گرفتن کند و سست است و در عمل سست خايه  ˇشل

 هم 
 vərxə شود و هم پیوسته پدید میبههای چند موج سطح صاف آب که در فاصله ورخه

 دهد فرصت راندن قایق را به جلو می
 čoqoli kudən  سعايت کردن، شکایت کردن چؤغؤلي کۊدن 
 čoqoli سعايت، شکایت  چؤغؤلي 
 xəlat سفال یا چیزی سفالین  سفال پاره، پاره خألت 
 səfâl رود کار میم بههایی از گل پخته که برای پوشش باسفال، نیم استوانه ٚسفال 
 hasiri sofrə  سفرۀ حصیری  هسيري سؤفره 
 sefi:d ru:d  سفیدرود  سفیدرۊد 
 vinji سقز   وينجي 
 vârgâdən صورت گسترده از بند آویختن سقط کردن، چادر یا قالی را به وارگادن 
 təlxâm سقف دهان تلخام 
 pasmâlâ گیری دار قایق ماهیسکان پسماال 
 sak ə təb سکته  تب ˇسک 
 iskiti سکسکه  ايسکيتي 
 iskiti ze:n کردن سکسکه زئنایسکیتی 
 sarsum سکندری  سرسۊم 
 sarsum šiˈn سکندری رفتن  سرسۊم شؤن 
 dulmə سکه ملفوف به کاغد نازک یا پاکت که به هنگام عقدکنان به مهمانان هدیه  دۊلمه

 (از آذری مأخوذ)چنین دلمۀ خوراکی شود، هممی
 pânqâzi از دوران صفویه»غازی، شاهی پنجای بود معادل نیمسکه پانغازي»  
 tâ:m تأم   :سکوت، نک تام 
 pənâbâd نیم ریالی   =شاهی ای دهسکۀ نقره پناباد 
 sak سگ    سک 
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div ə sak سگ هار  سک  ˇدیو 
 tur ə sak تائـۊسک  :چنین نکسگ هار، هم سک ˇتـۊر 
 sak ə mâˈi  إسبله  :نک :ماهیسگ مائي ˇسک 
 bâlu سالح  بالۊ 
 pištâv سالح کمری  پیشتاو 
 xuldanek سلول زندان، جا و مکان تنگ   خۊلدانئک 
 jorâ سمت باال جـؤرا 
 sumburey سمور  سۊمبۊٚری 
 somburey سمور  سؤمبۊٚری 
 sâz ə zəmini  سنتور  زميني  ˇساز 
 čičilâs  سنجاقک    چيالسچي 
 saggo سنده سگ  ساّگؤ 
 čaxmâq زنه، ماشۀ تفنگ، شیطانک  سنگ آتش چخماق 
 sang ə čârəki  چهارم من، سنگ و کلوخی که در منازعه به سوی سنگ ترازو معادل یک چاٚرکي ˇسنگ

 کنند یکدیگر پرتاب می
 sang ə sâv سایند  ن میوسیلۀ آسنگ درشتی که نمک یا سبزی به ساو ˇسنگ 
 âb pâr  رود کار میسنگ صاف و پهنی که به جای تیله در بازی به پارآب 
 qolbəsəng سنگ چنین قالبای، همسنگ قلوه غؤلبه سنگ 
 sankâr وسیلۀ آن صاف کنند سنگ یا آلتی فلزی که شیشه را به سنکار 
 saxt ə sus  سنگدان مرغ  سۊس  ˇسخت 
 čilik ن مرغ، چلیک سنگدا چیلیک 
 sus سنگدان و جگر مرغ  سۊس 
 sibə پناه سنگر، جان سیبه 
 darəpušt گاه جنگی  سنگر، قلعه، تکیه دٚرپۊشت 
 moštə sang ها را سایند، سنگ شبیه به مشت است و از هر طرف سنگی که بدان سائیدنی سنگمؤشته

 محدب و برآمده 
 təpəs پستهتبه»سنگین از پرخوری،  تٚٚپس»  
 təs a bostən  سنگین شدن از پرخوری  بـؤستن ˈتس 
 sa:nə سه دانه   سأ أنه 
 səabbâsi سه عباسی، دوازده شاهی  سه أّباسی 
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sa:zâr سه هزار، سه ریال   سأ أزار 
 salangə پایۀ آشپزی  سه سلنگه 
 sətâ سیم هم رسی سهتار که سازی است با کاسۀ کوچک و دستۀ بلند که در فاسه ٚستا

 (شودتا به گیلکی به تار ابریشم هم گفته می)شود گفته می
 bahrə سهم، نفع  بهره 
 šib سوت  شیب 
 šib zeˈn زدن سوت زئنشیب 
 šib zəne سوتک   سوت زنهشیب 
 soxt o suj سوخت و سوز    سؤخت ؤ سۊج 
 soxtən سوختن، پایۀ مضارع سؤختن: suj   
 kurš ə kâ  سوخته و به کلی تباه شده  کۊرٚشکا 
 kurš شده، بقایای بنایی سوختهسوخته، تباه کۊرش 
 bâzâr məj    ور گرد، پیلهسوداگر، دوره بازار مج 
 xulə سوراخ  خۊله 
 sulâx سوراخ  سۊالخ 
 mâdə نر  :دکمه، مادگی، ماده مقـ سوراخ جای ماده 
 angulə واری که در پوست بعضی درختان کهنسال دیده دار و حلقهسوراخ کهنه، لبه أنگـۊله

 شود ، دارأنگوله هم گفته می"حلقه"همچنین  .شودمی
 xuləkâ سوراخک  خۊلٚکا 
 pəlâ xuri  سورچرانی   پالخـۊري 
 sâz ə nəqârə هم پیوسته سورنا، چوبک، و طبل به نقاره ˇساز 
 suj سوز  سۊج 
 sujâneˈn دن   سوزان سۊجانئن 
 suj kudən  سوزش داشتن، سوز کردن   سۊج کۊدن 
 jiliz viliz  سوزش شدید   جیلیز ویلیز 
 darzən سوزن    درزن 
 bij bij kudən  مرغ   سوزن شدن عضلۀ خواب رفته، بازی کردن با تخمسوزن بیج بیج کـۊدن 
 jik سوسک، جیرجیرک  جیک 
 čučâr کوچک (مارمولک)سوسمار چۊچار  
 susu zeˈn  سوسو زدن، روشنایی از دور   سۊسۊ زئن 
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ti jângi  سوگند به جانت   جانگيتي 
 uni سوم شخص مفرد، ضمیر مالکیت   اۊني 
 sətâb روزۀ کرم ابریشمسومین دور خواب شش ٚستاب 
 šər سوی، سمت، گذر  ٚشر 
 bolbu سیر یا  .ریزندکه روی آش می داغ و چیزهایی از این قبیلسيرداغ یا نعناع بؤلبـۊ

کنند، بعد حلقه کرده، در تابۀ روغ سرخ مینعناع یا پیاز را قبالً کوبیده یا حلقه
ریزند که هم چاشنی مضاعف باشد هم روی آش که در کاسه ریخته شده، می

 ظاهر خوراکی را مزین کرده باشد 
 syâ bəhâr سیاه بهار   سیا بهار 
 dâ:q ə tušk سیاه زخم   کتؤش ˇداغ 
 kârikâpât سیاه مست    کاریکاپات 
 kutâ xus سرفه   سیاه کۊتاخۊس 
 pičâ məst  مست سیاه پیچامست 
 syâhə سیاهه، صورت ریز اموال و اشیاء و بده بستان  سیاهه 
 se:b سیب  سئب 
 se:x سیخ  سئخ 
 nəjâq سیخونک  نجاغ 
 nəjâq zeˈn زدن سیخونک زئننجاغ 
 sir ə dâq سیر سائیدۀ در روغن سرخ شده  داغ ˇسیر 
 gašt o gozâr  سیر و سیاحت، گشت و گذار گشت ؤ گؤزار 
 se:r گرسنه  :سیر، مقـ  سئر 
 kuft سیفلیس  کۊفت 
 âbi âbi  سیل، سیالب  آبيآبي 
 čak zeʹn   سیلی زدن به قوت تمام دست  چک زئن 
 ku:bâr ها جاری شود  باران و برف در کوهستانسیلی که بر اثر  کـۊبار 
 silli  ّسیلی، کشیده  يسیل 
 yâl vâkudən دادن، شاخ شانه بودن سینه پیش واکۊدنیال 
 ləpur سینه و شکم ماهی   لپۊر 
 si:nə سینه، پستان   سینه 
 jamar kaš  سینۀ کوه  کمرکش 
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morxâz طلبی  سیورسات مؤرخاز 
 fišân شاباش فۊشان    
 dowrân طلبی پهلوان فاتح پس از کشتی، طلبی هنرمندان یا پهلوانان، شاباششاباش راندؤ

 ها در جریان رقص از بعضی حاضران یا رقاصه
 fazzə نیز  «فّزه بنأ» :شاخ حجامت، در اصطالح شاخ گذاشت یعنی مصرانه پاپی شد ّفزه

 شودبه همین منظور ادا می
 vazzə ری  گیشاخ خون وّزه 
 gulə گؤله  :شاخ و کوزۀ حجامت، نک گۊله 
 čulabil های ریز شلتوک  شاخک چۊلبيل 
 subil سۊلبيل :های ریز شلتوک، نکشاخک سۊبيل 
 gulə naˈn   گرفتن، مزاحمت ایجاد کردن گذاشتن، خونشاخ گۊله نأن 
 jinik های ظریف خوشه شاخه جینیک 
 ajâr ت  های نازک درخشاخه أجار 
 ajar pâyə رود  کار میسازی بههای نازک که در پرچینشاخه أجارپايه 
 kišxâl های شمشاد شاخۀ کیش، جاروب از شاخه کیشخال 
 azg شاخۀ نازکی که برگش چریده شده، یا چیده شده باشد   أزگ 
 xuši: شادی، شادمانی  خۊشي 
 miz شاش   میز 
 šâšur اختیار شلوارش را خیس کندشاشو، کسی که بی شاشۊر 
 dimištən شاشیدن، پایۀ مضارع ديميشتن: dimiz   
 mištən شاشیدن، پایۀ مضارع میشتن: miz  
 demištən دیمیشتن   :شاشیدن، نک دمیشتن 
 sard ə bəj شالی دیر رس  بج ˇسرد 
 garm ə bəj شالی زودرس برنج  بج ˇگرم 
 šân زنبور عسل   بندی شدۀشان، موم خانه شان 
 pəlâr شانه یا دار حصیربافی  پالر 
 šâbəlut شاه بلوط، بلوط خوراکی    شابٚلۊت 
 ša:bâr چین، عالی، میوۀ شاهانه بار، شاهشاه شأبار 
 râ:šyə شاهراه   راشیه 
 ra:šiyə شاهراه    رأشیه 
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vâšək شاهین، زردچشم، باشه   واٚشک 
 ho dəkəftən شدن   شایع هؤ دکفتن 
 čo: dəkaftən شایع شدن    چؤ دکفتن 
 čo: شایعه   چؤ 
 bogu vâgu   شایعه   بؤگـۊ واگـۊ 
 čo: شایعه    چؤ 
 čo: dəgâdən  شایعه پراکندن    چؤ دگادن 
 šabəndaruz روز   شبانه شبنٚدرۊز 
 šabkur پره  شب کۊرشب 
 šˈe شبنم، عرق خفیف بر چهره یا بدن   شه 
 səbəj شپش  ٚسٚبج 
 səbəjnaˈi جویی و دفع آن شپش ٚسٚبجنأئي 
 xarək شپشک برنج    ٚخٚرک 
 tundi شتاب، عتاب، پرخاش    تـۊندي 
 hol hol ə ki زدگی   شتابان و با هول هؤلٚکيهؤل 
 sar asbi  کنک خوشای دادن، دلزده، در حال عبور بدون نیت قبلی، وعدهشتاب سرأسبي 
 tisiyə شود شتل، مبلغی از برد و باخت که برای گردانندۀ مجلس قمار برداشت می تیسیه 
 pile: gel شخص بزرگ، صاحب شخصیت  گلپیله 
 âzâri شخص بیمار، کسی که صرع دارد، مصروع    آزاري 
 kunde: شخص مفعول  کۊنده 
 xâm تجربه، نارسشخص نپخته و جاهل، بی خام 
 âtəš bâz کند  در اعیاد و نمایشات میدانی را اجرا می "بازیآتش"شخصی که  بازآتش 
 pya شخصیت  پیأ 
 kas شخصیت  کٚس 
 purkəni شخم عمقی مزرعه   پـۊرکٚني 
 bo:stən شدن  بـؤستن 
 vəzzâryât شرح و تفصیل غیرالزم  وّزاریات 
 bəstə kudən بستن  شرط بسته کـۊدن 
 bəstə بندی، بستۀ ملفوف   طشرط، شر بسته 
 mimine شرم دختر کوچولو   میمینه 
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kus مغز شرم زن، طبل بزرگ، توخالی، بی کۊس 
 ke:r شرم مرد    کئر 
 var a giftən شریک و همراه گرفتن، به حمایت خود درآوردن  ورأ گیفتن 
 šordən شستن    شؤردن 
 âb kəšeˈn  شستن، تطهیر   آبکشئن 
 fəfə شش، جگر سفید    ففه 
 šišmil تیر  ششلول، شش شیشمیل 
 dəqən ای از نهر برای هدایت آب به مزارع، رودخانه  شعبه دغن 
 val ل ب :شعله، نک ٚول 
 bərzə bəl شعلۀ بلند و بزرگ    بل ˇبرز 
 zam چنین سرما  رنگ و کوتاه آتش زغال، همشعلۀ کم زم 
 šəâ:l شغال  شئال 
 kəftâl ə šâ:l شود  شغال پیر از کار افتاده، به کفتار هم اطالق می شال  ˇفتالک 
 šâləmire: مردگی مردگی، موششغال ميره ˇشال 
 ko:rə شقيقه، پاشنۀ در  کؤره 
 xâb ə rəg  شقیقه  رگ ˇخاب 
 jargə šəkâr  جمعی شکار گروهی و دسته شکارجرگه 
 jarzə ر بند یا آبگیر و استخر و سد  شکاف و رخنه د جزره 
 eškâftən شکافتن  إشکافتن 
 iškəne:n شکاندن   ایشکنئن 
 qâr qâri شکرآب، سردی بین دو یا چند کس  غار غاري 
 sanpu:stə شکربیزه  سنپۊسته 
 dəškəstən شکست خوردن، از میان شکسته شدن   دشکستن 
 darastən بندی انشکست در طاق بنا و استخو ٚرستند 
 eškəstən شکستن  إشکستن 
 eškəneˈn شکستن، شکاندن  إشکنئن 
 šə ə kat بال، کندرو شکسته کت ˇلش 
 čubəkâ band بند شکسته چۊبٚکا بند 
 eškəftən شدن  شکسته إشکفتن 
 vâj شکفته، سرحال، بر جای  واج 
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tərnə شکمبه  ترنه 
 duzdâq xânə گاه شکنجه دۊزداغخانه 
 zappə شکوفه، جوانه  زّپه 
 dərd ə dil kudən شکوه کردن، راز به میان نهادن  ديل کۊدن ˇدرد 
 dərd ə dil شکوه، راز  ديل ˇدرد 
 vallači شگفتا، عجبا  وأّلچي 
 uqur شگون  اۊغـۊر 
 uqur dâštən  شگون داشتن  اۊغـۊر داشتن 
 ləs a bostən شدن و وارفتهشل و ول شدن، سست  بؤستن ˈلس 
 ləs شل، سست، لمس  لٚس 
 toxm ə jo شلتوک برگزیدۀ برنج جهت بذر و کاشت جؤ  ˇتؤخم 
 jo: شلتوک برنج  جـؤ 
 tunukə گیران، السپاره شلوار کوتاه، شلوار چسبان کشتی تـۊنـۊکه 
 ešmârdən شمردن  إشماردن 
 gəlaf sangin در رفتار و گفتار  شمرده، با تأنی، با احتیاط سنگینگلف 
 jədâr گاه، اهرم یا تیر ضامن شمع چوبی یا فلزی، تکیه جدار 
 šam روم شمع، می ٚشم 
 jədâr zeʹn ها بر پایۀ درخت گاه ساختن برای شاخهزدن به دیوار یا تکیهشمع جدارزئن 
 šənâq شناسی شناخت، حق ٚشناغ 
 âb bâz ای که دارای پاهای نازک و بلند است نام حشره چنینشناگر ماهر، غواص، هم بازآب

  gerris lacustris :نام علمی .رودکه بر روی آب به سرعت راه می
 lavand منظر  ربا، نیکشنگول، دل لٚٚوند 
 gul âmoˈn  وجد آمدن  شدن، بهشدن، نشئهشنگول گۊل آمؤن 
 karkar kudən گری کردن، خندۀ بلند زنی که ، جلوه«اۊني ديل کرکر کۊنه» :شنگیدن کرکرکۊدن

 خواهد جلب نظر کندمی
 kapənək خوانده  «گيرکۊله» :شنل نمدین کوتاه با آستین کوتاه، در نواحی کوهستانی کٚپنٚک

شود، انواع بلند آن را شبال می خوانند که روزهای بارانی و سرد به جای می
استفاده  (انداز شبرو –پوشش شب ) «الشب»جای لحاف ها بهشنل و شب

 شود  می
 eštâvâneˈn شنواندن إشتاوانئن 
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eštâvəstən شنیدن  إشتاوستن 
 âvâzə شهرت  آوازه 
 kaki کاکۊ»شهرت ماکان اهل  کاکي»  
 ša:rud (زنیشبیه کمان پنبه)مانندی شود بر آلت موسیقی کمانرود که اطالق میشه شأرۊد 

 برترین ساز =دو کلمه شاه و رود شد، مرکب از که چنگ نامیده می
 šâ:bâr بارچین، عالی، شهشهوار، شاه شابار 
 bəd šəlvâr ران شهوت بد شلوار 
 hašəri ران شهوت ٚهٚشري 
 lo:dəgi kudən  کردنشوخی و مزاح لؤٚدگي کۊدن 
 lo:dəgi شوخی، مزاحی  لؤٚدگي 
 šu شوهر  شۊ 
 mard شوهر  مرد 
 xâlâ mard  شوهر خاله مردخاال 
 ma:r ə mərd شوهر مادر  مرد ˇمأر 
 mâr ə mərd  مرد  ˇمأر :شوهر مادر، نک مرد ˇمار 
 mâšəl ə mərd شوهرخاله   مرد  ˇلماش 
 šifid شوید، شویت  شیفید 
 âqoz های پستانی پستانداران در اواخر حاملگی تهیه و شيری که توسط غده آغؤز

 شودساخته می
 azâzil آرام، فرز، آتشپاره شيطان، بی أزازیل 
 za:xəršə شیر ماک، اولین شیر گاو پس از زایش خرشهز 
 ze:xaršə شیر ماک، اولین شیر گاو و گوسفند پس از زائیدن زئخرشه 
 zəvâr شیرازه  ٚزوار 
 mânte: لوحی عقلی، سادهشیرین مانته 
 noql شیرینی نقل  نؤغل 
 jukul ko  قند و کوب، گالب، خاک  یرینی، از تنقالت، مخلوط جکول، مغزگردوی نیمش جۊکۊلکؤ

گسترند، پس از چند ساعت ای میدارچین را در ظرف کرده، روی آن پارچه
 شود نرم و قابل مصرف می

 qobetdə ای شیرینی مانند گز ولی بدون بادام یا پسته  شیرینی، قبیده، گونه غؤبٚیده 
 gəz اۊنأ به »گیری درازا، لو، گرفتاری، دردسر، خطر، گزش، د اندازهشیرینی، واح گز
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 او را لو داد، به خطر انداخت، دچار گرفتاری کرد، افشا کرد = «گزأ دا
dušâb شیرۀ انگور    دۊشاب 

 emâlə pišə   شیشۀ اماله، وسیلۀ تنقیه  پیشه إماله 
 jâm رود، به پیالۀ کار میی سالن بههای بزرگ و در ورودشیشۀ بزرگ که در پنجره جام

 های تراشیده شدۀ داخل پاسار چنین تختهبرنجی، هم
 future ə bəlâ پاره قرار، بالی ناگهانی، آتششیطان و بی بال ˇفـۊتـۊر 
 qiyə شیون  غييه 
 qiyə kəšeˈn  شیون برآوردن غييه کشئن 
 pərdâxt صاف و جال، پرداخت   پرداخت 
 so:b صبح سؤب  
 xorus xân صبح کاذب خؤرۊسخان 
 dəs bədâr صبر کن، دست بدار، درنگ کن  دس بدار 
 kenken dâštən دل تو دلش » :تاب و تحمل نداشتن، در تداول =صبر و قرار، کئنکئن ناشتن  کئنکئن داشتن

  «نبود
 kus bâz تعارف ساز و ظاهرسازی که برای نشان دادن صمیمیت زاید از حد مصحنه کۊسباز

 تظاهر نماید 
 dâqulə bâzi   سازی برای فرار از تعهدصحنه داغۊله بازي 
 sənnâr  ّصد دینار، برابر دو شاهی قدیم   ارسن 
 fərt شود که کسی یا صدای جستن ماهی از شست، از اصوات، در مقامی گفته می ٚفرت

رتی به ف = «ٚفرتي بزه بچاک» :خبر غایب یا حاضر شودچیزی ناگهان و بی
 فرتی به میدان آمد = «ٚفرتي به ميدان بامؤ»چاک زد، 

 eštərâq شود آواها، اشتراخ هم گفته میصدای شکستگی، از نام  إشتراغ 
 go:rə صدای گاو، نعره، غرش   گؤره 
 məllə طلبی در چهارپایانی مانند گاو  صدای نوازش و نوازش ٚملله 
 bujo:r das باالدست صدرمجلس،  بـۊجـؤردس 
 qalam kašeˈn نظر کردن، حذف کردنصرف غٚلٚم کشئن 
 dəs kəšeˈn نظر کردن، دست کشیدن صرف دس کشئن 
 sarfə صرفه، بهره، سود  ٚسرفه 
 raj bə raj   صف به صف  رج به رج 
 raj صف، ردیف، رده  رج 
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xərs vâlištə  (خرسش لیسیده)غر است آمیز برای زنی که بسیار الصفت کنایه خرس والیشته   
 zərdâb صفرا  زرداب 
 səlâ zəni صالزنی، دعوت عام   سال زني 
 dâ:r ə go:m  صمغ درختی گؤم  ˇدار 
 čâ:rpâyə پشتی صندلی بی چارپایه 
 bulâki sundoq دان  صندوق بزرگ چوبی، رخت بـۊالکي سـۊندؤغ 
 pəstu خانه صندوق پستـۊ 
 pišmâlâ آوری تور است یادی که در صدر کشتی متصدی جمعص پیشماال 
 šəl ə zarb دار و مریض، ضربت نوازشی ضربت نرم، ضربت نمایشی، کج زرب ˇشل 
 ušâni ضمير مالکیت سوم شخص جمع  اۊشاني 
 ami ضمیر مالکیت"ضمیر اول شخص جمع،  أمي"   
 man ضمیر اول شخص مفرد، واحد وزن برابر شش کیلو  من 
 šimi: رویم  چنین میضمیر مالکیت دوم شخص جمع، هم شيمي 
 m خوانم، می =خواندم، خأنم  = «م»بخواند :شخص مفردضمیر متصل اول م

پیر هستم،   : «پیر ایٚسم» = «پیرم» :چنین مخفف و جانشین واژۀ استمهم
 شیر هستم  : «شیر ایٚسم» = «شیرم»

 mi شخص ضمیر ملکی، اول مي 
 ti میر ملکیت دوم شخص مفرد   ض تي 
 dungi نیک ضیافت با هزینۀ مشترک، پیک دۊنگي 
 syâ tušk طاعون  سیا تـۊشک 
 tâb دوره از خواب کرم ابریشم  طاقت، تابش، پیچ و تاب، شور و هیجان، یک تاب 
 tâqə طاقه   طاغه 
 mərd ə gud  طایفۀ شوهر، خانوادۀ شوهر  گۊد ˇمرد 
 gil ə təjrubə  طب سنتی محلی  تجرۊبه ˇگيل 
 gili tajrobə ای طب سنتی محلی، درمان تجربه گيلي تجرؤبه 
 lâk طبق چوبی، زهار  الک 
 tabəjə طبقچۀ چوبی   تبجه 
 nəmakyâr سایند  ها را در آن میطبقچۀ سفالین که ساییدنی نٚمکيار 
 lâk bə lâk zeˈn دو زن  بازیجنسزدن، همطبق زئنبالکالک 
 bâlâ xânə طبقۀ باالی خانه  باالخانه 
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espərz طحال  إسپرز 
 angârə طرح، مقدمه  أنگاره 
 kunxâlə zənân  طرز تند راه رفتن شخص بسیار چاق  کۊنٚخاله ٚزنان 
 havâxâ دار، خیرخواه، هواخواه طرف هواخا 
 zarx طعم یا بوی تند گزنده، تلخ گزنده  زرخ 
 radda kudən طعن و لعن کردن  رّدأ کۊدن 
 daval طفره ٚدٚول 
 daval daˈn طفره رفتن، امروز و فردا کردن  ٚدٚول دأن 
 sar dovâneˈn طفره رفتن، امروز و فردا کردن، پس نخود سیاه فرستادن  سردؤوانئن 
 vračuk طفیلی، انگل، آویختۀ مزاحم   ورأچۊک 
 sar bâr باری طفیلی، سربار، روی سربار 
 âb təlâ kâri  اندود کردن  کاری، زر طال تال کاريآب 
 âftâb xizân  طلوع  خیزانآفتاب 
 təmtərâq آواها  طمطراق، شکوه و جالل، پر سر و صدا، از نام تمتراغ 
 viris شده از ساقۀ شالیطناب بافته ویریس 
 jepextən ی  پیچ کردن قسمت پایینی چیزی یا کسطناب جپختن 
 atar چنین اثر، هم .رودکار میطنابی با طول مشخص که برای مساحت زمین به أتٚر

 رخداد 
 zibilâ کشند  وسیلۀ آن کشتی را خالف جریان آب به پیش میدار که بهطنابی حلقه زیبیال 
 sərin چوب فوقانی بادبان  :پارهشود، میانپاره بسته میطنابی که به دو سر میان سرین

 کشتی  
 duxân طنین  دۊخان 
 duxân vâxân طنین و پژواک آن و انعکاس متقابل  دۊخان واخان 
 doxân المثل در حمام، وجه امر از مصدر دؤخادن طنین، پیچیدن صدا فی دؤخان 
 towq شقه، هالۀ دور ماه، نقش نوار مانندی بر گردن بعضی پرندگان، طوق، علم بی تؤغ

 آویزدکه افسر پاسدار بر گردن می مانندیعالمت هالل
 bənəmâstən ظاهر شدن، نمودار شدن  بنماستن 
 noqoldân رود کار میترشی بهای از شیشه که برای لیتهظرف استوانه نؤغؤلدان 
 qand ə lâk ظرف چوبی مخصوص قندشکنی   الک ˇغند 
 âbxânə شود تا ادرار در آن جمع ده میظرف سفالی شبیه گلدان که در گهواره قرار دا آبخانه
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 شود، شاشدان 
xum مدار سفالین  ظرف شک خۊم 

 šəlf رفت کار میدار که در حمام بهای و دستهظرف مسین استوانه ٚشلف 
 âbdəs ləgən ظرف یا لگن مخصوص شستن دست هنگام غذا خوردن    آبدس لگن 
 peymânə ه  چهارم من شاظرفی به گنجایش یک پیمانه 
 mulus ظریف و زیبا  مۊلۊس 
 ra dəvâr گذر   عابر، راه رأٚدوار 
 râ:hi عازم   راهي 
 xâtar xâ  خواه  عاشق، رامش خاتر خا 
 âxər ə pasi  عاقبت، سر آخر   پسي ˇآخر 
 dukârə عاقله مرد، عاقله زن  دۊکاره 
 kəj tâb  عامل ریسندگی نخ ابریشمی  تابکج 
 bəjâr kâr  عامل کشت و زرع مزرعه برنج  بجارکار 
 narəki کنند عاملی از درخت نر که بدان درخت ماده را باردار می نٚٚرکي 
 abbasi عباس معادل چهارشاهی، دویست دینار قدیم و عباسی، واحد پول زمان شاه أّباسي

 بیست دینار فعلی  
 kəftâl عجوزه، عجوز، فرتوت   کٚفتال 
 murjə عدس مۊرجه 
 arâdə عرابه، اّراده  أراده 
 araq زبان عراق، منطقۀ فارسی أراغ 
 arâqât زبانان های فارسیعراقات، منطقه أراغات 
 arâqi عراقی، مردم فالت مرکزی ایران  أراغي 
 hart ə purt عربده پۊرت  ˇهارت 
 arəqčin عرقچین، کاله دستباف  أٚرغچين 
 arəqgəz ز سوعرق أٚرغگز 
 arus bəran بران، تشریفات  بردن عروس به خانۀ داماد عروس برانأرۊس 
 ge:šə عروسک، عروس گئشه 
 ur عریان، ناز و ادا، تفریق، سر به در کردن از خاک یا تخم، نرمی تا حد متالشی  اۊر

 شدن 
 išvə عشوه  ایشوه 
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išbə اندازند   عروس می عشوه، روسری فراگیری از پارچۀ نازک که بر سر ایشبه 
 rak عصب، ردیف، قشر  رک 
 âtəši نوعی خربزه"گل آتشی"چنین نام عصبی، هم آتشي ، 
 ke:lə عضلۀ جانبین لگن خاصره کئله 
 pâ ašbəl عضلۀ ران و ساق پا، ماهیچۀ ران و ساق  پا أشبل 
 atri ای برنج عطری، نام گونه أتري 
 âloq عقاب  آلؤغ 
 alimâlâ ماال گیر، ألهعقاب ماهی ماالألی 
 sim gir  آلیماال  :گیر، نکعقاب ماهی گیرسیم 
 aloq عقاب، آله  ألؤغ 
 pəs â pəs  عقب عقب پساپس 
 gardəpəj عقربک پجگرده 
 dar band عالقمند، در فکر، مراقب  دربند 
 ta: tu علت اصلی، ته تو، باطن امر، ریشۀ امر  ته تـۊ 
 čangəz اش ریشه کرده و بر زمین گسترده علف هرزه پر شاخ و بال که بندهای شاخه چنگز

 شود  می
 vâš علف، سبزی، گیاه واش 
 ganj ə vâš های مانند شاخ گوزن، دارای بندهای متعدد مانند نی که علفی خودرو با شاخه واشگنجه

روید، ای میههر یک از بندهایش روی زمین قرار گیرد ریشه کرده و از آن شاخ
 Artemisia annua :گیاهی است مزاحم با نام علمی

 aləm bəndi  ها در ماه محرم بندی، تشریفات برپا کردن علم در تکیهعلم بنديألم 
 sallə کشند عماری که بر دوش می سلله 
 dəpâš عمل افشاندن آب یا دانه یا نظایر آن، ترشح آب    دپاش 
 qorəmâ بخش کردن دارایی و مال بدهکار میان بستانکاران  عمل  غؤٚرما 
 no:qân kâri واچينيپيله» :عمل پرورش کرم ابریشم تا موقع برداشت نؤغانکاري»  
 fask برۊز بدأ ˈاۊني فسک»کاری، رمز و راز عشق، چنین پنهانعمل پنهانی هم فسک» = 

 او را بروز داد  (سر)عمل پنهانی 
 urâštən کردن خاک تبدیل تخم نوغان به کرم و نرم عمل اۊراشتن 
 fâkəlâš عمل خراش دادن با چنگ یا دندان  فاکاٚلش 
 poštgir عمل درآمدن از پشت قوای دشمن  پؤشتگیر 
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qərâq daˈn  عمل غٚراغ  غٚراغ دأن 
 qâqu kašeˈn عمل غاغۊکشی، غاغۊ کشیدن غاغۊ کشئن 
 kâšt عمل کشت و زرع  کاشت 
 urân کردن خاک پس از شخم عمل نرم اناۊر 
 čâčul bâzi بازی که با حرفهای خوشایند، شنونده را تحت تأثیر قرار عمل و کردار زبان چاچۊل بازي

 دهد 
 kašt ə kâr  عمل ورز و کشت و کار  کار ˇکشت 
 kard ə kâr عمل، فعل، کنش  کرٚدکار 
 rey giftən  ی و انجام دادن عمالً سنجیدن، برآورد عمل رئ گيفتن 
 kârâˈi عملکرد، عمل   کارائي 
 ra:bə kudən انجام دادن، پیشروی کردن رندانه به قصد تجاوز    «رابه»عملی به صورت  رأبه کۊدن 
 bibi عمه، نقش سوم در بازی آس  بيبي 
 noxtə بند اسب  عنان، یراق پیشانی نؤخته 
 anbar bu  ج متوسط ای برنعنبربو، گونه أنبربـۊ 
 anbarčə این عطردان را با زنجیر  .ای به شکل دلعنبرچه، عطردانی زرین با آویزه أنبرچه

 آویختند  نازکی به گردن می
 pâtik عنکبوت   پاتیک 
 lâbdân عنکبوت، تار عنکبوت  البدان 
 dah šurân hamâm گیردشریفات متناسب میعنوان حمامی که زن زائو ده روز پس از زایش با ت ده شۊران حمام 
 jəgənə عنوان فرمانداران و فرماندهان که دارای افراد مسلح به تیر و تبر بودند و بر  جگنه

کتاب شیخ زاهد گیالنی از محمد علی  28راندند، ص حوزۀ خود حکم می
ور به معنی تبردار محترم گیلک، این واژه در فرهنگ ارمنی جگنه

  «عارف»آمده
 kusâpet عهد قدیم، عصر توحش   پئتکۊسا 
 lâb عوعوی سگ   الب 
 aydi عيدی  أيدي 
 šəlaxt غاز لٚختش 
 âlqut (سیاه و سفید)غاز ابلق  آلغۊت 
 alqut غاز سیاه و سفید   ألغۊت 
 arzənə غبغب  أرٚزنه 
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vâdəd غده   ودد 
 kuku زمینی ساییده، سیبزمینی خردشده یا چنین با سیبغذا، با انواع سبزی و هم کۊکۊ

 ها  مرغ و چاشنیچنین با اشبل همراه با تخمهم
 bimâr dânə غذای بيمار تحت رژیم و پرهیز  بیماردانه 
 qe:lə nahâr  غذای ساعت  ده، بین صبحانه و نهار   غئله نهار 
 tâvân غرامت  تاوان 
 alək غربال   ألٚک 
 ko:li بند، لولی، کولی غربال کؤلي 
 ko:li فیج    :بند، نکغربال کؤلي 
 rupâˈi ورزی، جانبداری مغرضانه غرض رۊپائي 
 zâr غرغر، لندلند، شکوه از ناتوانی و ناداری   زار 
 dəmardən پایۀ مضارع .غرق شدن، خاموش شدن دمردن: dimir  
 dəmirâneˈn غرق کردن، خاموش کردن   دمیرانئن 
 âftâb zərdi  وب  غر زرديآفتاب 
 zâr zeˈn  غرولند کردن، شکوه کردن از نارسایی  زار زئن 
 məsjəd xus خانمان   غریبه، بی خۊسمسجد 
 qorsə غصه  غؤرسه 
 tar ə xâš غضروف   خاش ˇتر 
 šeləpilə غل و غش، شیله پیله    پيله  ˇشل 
 šilə pilə  پیله  غل و غش، شیله پیلهشیله 
 səs ə pe:lə غالف باقالی نارس لهپئ ˇسس 
 čat ə pe:lə  مرغان چنین آبلهغالف پوک بقوالت، لوبیا سبز، هم پئله  ˇچت 
 dâ:r ə pe:lə آید مانند درخت لیلیکي و جز آن ها که از درخت به عمل میغالف دانه پئله ˇدار 
 kəj ə pe:lə  عالوه  «کج»خورد، میتابی غالف کرم ابریشم، پیلۀ نامرغوبی که به درد کج پئله ˇکج

 «کجین»ای ورقه (نوعی جامه) «کجیم»های کلفت برای بافتن بر تابیدن نخ
پوش اسب قرار پوش و گردنتهیه کرده، بین رویه و آستر لباس یا کفل

 دادند که محافظ اسب و سوار در مقابل ضربت شمشیر و غداره باشد می
 qalt غلت   غلت 
 gilgili غلت   گيليگیل 
 riviš غلتان   ریویش 
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qaltâneˈn غلتاندن   غلتانئن 
 gilgili xurdən  خوردن غلت گيلي خۊردنگيل 
 gilgili daˈn دادن غلت گيلي دأنگيل 
 qaltəstən غلتیدن  غلتستن 
 gəra daˈn  دادن  غل گرادأن 
 râ:kob غلطک موتوری  راکؤب 
 qavâm ره، شیرینی و نظایر آن غلظت در حد الزم در پخت شی غوام 
 ambast هم پیوسته غلیظ، به أمبست 
 guli qâr  غمباد، گواتر  گۊليغار 
 bâdə qâr غمباد، گواتر  باٚدقار 
 qu:nčə غنچه   غۊنچه 
 qurə fičâləstən   غوره فشردن، خود را گریان جلوه دادن  غۊره فيچالستن 
 quttə غوطه  غۊّته 
 hangâmə غا، جنجال، هنگامه غو هنگامه 
 dədər ٚدٚدر » .شودن هم ادا میی کاری ناپسند، ٚدٚدر با فعل شؤغیبت بی سر و صدا برا ٚدٚدر

 های نهانی غیبش زد برای عشرت = «بۊشؤ
 jim غیبت بی سر و صدا، محرمانه از جمع دور شدن   جیم 
 jəqərzə غیر از، جز  جغرزه 
 sar bəstə تلویح  غیر صریح، به سربسته 
 puxâneˈn فاسد و پوسیده کردن، پوساندن  پـۊخانئن 
 âškâr kudən   فاش کردن، آشکار کردن آشکار کۊدن 
 bruz daˈn  شود هم گفته می "بۊرۊز دأن"فاش و علنی کردن، برۊز دأن 
 bruz فاش، علنی  برۊز 
 xatak ها ها و بافتهفاصله بین دو تار بافتنی ٚخٚتک 
 gəlaf دار، دور از هم فاصله لفگ 
 ko:ndolə های ایوان فاصلۀ بین ایوان و حیاط، الوار زیر ستون کؤندؤله 
 bâf فاصلۀ دو تار اصلی در بافت حصیر و جز آن  باف 
 yâl فاصلۀ دوش و آرنج، سینه و بازوان  یال 
 šopul گفته کش طبیعی پای کوه یا پای ارتفاعات جنگلی، چپۊل هم فاضالب شؤپۊل

 شود می
 



 

138 
 

šâtuk کش مزارع و کشتزار فاضالب شاتـۊک 
 fâl deˈn  فال دیدن  فال دئن 
 sar ketâb فال، پیشگویی سرکتاب 
 čumə گذاری و خوابیدن مرغی که در النۀ مرغ گذارند تا مرکزی برای تخمفاله، تخم چۊمه

 مرغ کرچ باشد 
 dədâr o bidâr  بی حد و حسر فت و فراوان،  ددار ؤ بيدار 
 varəkči ها های کوتاه و گریززدنگر با سخنانگیز، اخاللفتنه ٚوٚرکچي 
 filitə فتیله  فیلیته 
 pišmərg فدایی پیشمرگ 
 fârəsâneˈn فرا رساندن، رساندن   فاٚرسانئن 
 pərâx فراخ  پراخ 
 duxâdən فراخاندن  دۊخادن 
 doxâdən عفراخواندن، پایۀ مضار دؤخادن: doxân 
 fârəseˈn فرارسیدن، رسیدن  فاٚرسئن 
 kul ə pošt  فراز تپه و پشته  پؤشت  ˇکۊل 
 kol ə pošt  های دیگر فراز تپه یا برجستگی پؤشت ˇکؤل 
 kol ə poštə تنۀ پشمین شود، نیمفراز تپه، باری که به پشت بسته می پؤشته ˇکؤل 
 kalâneˈn نۀ کوه، چاه، جزئی از کل فرافکندن جزئی از بد کالنئن 
 dədâr فراوان، برون از حد شمار  ددار 
 bud فراوان، پرحاصلی، پرباری  بـۊد 
 laklak شمار لک، بیفراوان، مرغ لک لکلک 
 fətt u fərâvân  فراوانی بیش از اندازه  فّتـۊ فراوان 
 qoččâq فربه غؤّچاغ 
 časb و چسباندن فرز، چابک، ریشۀ مصدر چسبیدن  چسب 
 sang ə bast ای های قلوهکردن زمین با سنگفرش بست ˇسنگ 
 gərdâlu فرفرۀ چوبی    گردالۊ 
 farq فرق، تفاوت  فرغ 
 firini فرنی  فیريني 
 kənafât فرو بردن کنف در شکاف و سوراخ قایق جهت جلوگیری از نفوذ آب  کٚنٚفات 
 fuzeˈn پایۀ مضارع .بستن درهای کشوئیفرو بستن، فرو کشیدن،  فـؤزن: fuzin   
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furâdən فۊران  :پایۀ مضارع .فرو راندن، به سوی پایین راندن فـۊرادنfurân  
 dəkâləstən فرو ریختن قسمتی از سطح خارجی چیزی یا جزئی از کل دکالستن 
 fu:jə واجه  :فرو ریخته است، فرو جای خود است، مقـ  فـۊجه 
 dəkəlâneˈn کنده  =کندن، دکال  =فرو ریزاندن بدنۀ چیزی مانند کوه یا دیوارۀ چاه، کال  نئندکاٚل

 شده از بدنۀ چیزی مانند کوه، دیوار، چاه و نظایر آن
 fuxâstən فرو کردن به زور  فـۊخاستن 
 čəbgil zəni  فرو کردن چبگیل به صورت مورب بر گل و راندن قایق به پیش  چبگيل زني 
 do zeˈn  در فرو کشیدن شاخ در حلزون، پنهان کردن سر  :فرو کشیدن، پنهان کردن زئندؤ

 خود را زیر الک 
 fukoftən پایۀ مضارع .فرو کوفتن، کوبیدن فۊکؤفتن: fukob 
 sar sobuk فروتن  سر سؤبۊک 
 bâr furuš  فروشندۀ انواع میوه  بارفـۊرۊش 
 pilinji ی خرازی  ریزهاگرد خردهفروشندۀ دوره پیلینجی 
 bâzi da:n  دادن فريب دأن بازي 
 harây فریاد و هوار، فریاد استمداد، هشدار، اعالم  هرای 
 âˈu چنین از ادات تعجب  فریاد، هوار، هم آئـۊ 
 farizə فؤرؤزه   :فریضه، لنگرگاه، نک فریزه 
 pilepile vâz فزون طلبی، جاه طلبی  وازپیلهپیله 
 guz qutti فسقلی قۊّتيگۊز 
 fingili فسقلی، گوسالۀ نوزاد فينگيلي 
 čungul فشار با جستجوی الی موهای سر با سر انگشتان دو شست  چۊنگۊل 
 dəxšâr چنین میخ چوبی برای جلوگیری از نفوذ آب از منفذ فشار بین دو چیز هم دخشار

 قایق به داخل آن 
 dəxšârdən فشار دادن بین دو چیز دخشاردن 
 čungul zəni فشردن پوست، یا بیخ موهای سر با بند سر انگشت شستها چۊنگۊل زني 
 pilisk a daˈn  فشردن چیزی با دو سر انگشت  نأد̍پیلیسک 
 fičâləstən فشردن، چالندن  فیچالستن 
 fâkun فضای زیر دامنه در پشت خانۀ روستایی، دامنۀ بام را در پشت خانه تا فاصلۀ  فاکۊن

کشند تا فضای مزبور از باران و ترشح محفوظ ماند، ی زمین پایین میدو متر
 نمایند ای لوازم کار نگهداری میزیر این دامنه انبار برنج و پاره
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dərandašt فضای وسیع و گسترده  درندشت 
 bâru خانهدار پشتفضایی زیر لبۀ بام شیب بارۊ 
 sula:sar چشم و رو فضول، بی سر سۊأل 
 kəj ə pâynə  فضوالت کرم ابریشم  پاينه ˇکج 
 kâri فعال، باکفایت، مؤثر  کاري 
 arvârə فک  أرواره 
 qollâbsəng  سنگ  فالخن، قالب غؤاّلب سنگ 
 gel فالنی، یارو  گٚل 
 filfil فلفل   فیلفیل 
 garmâlət فلفل سیاه  گرمالت 
 sefidi ه صؤبیسفيدي بزه، سفيدي " :فلق سفيدي"  
 fand فن  فند 
 šəgərd فن، شیوه، شگرد  ٚشگٚرد 
 fundoq فندق  فۊندؤغ 
 fa:məstən فهمیدن  فأمستن 
 fahməstən فهمیدن  فهمستن 
 fu: zeˈn   فوت کردن  فـۊ زئن 
 fu مخفف فرو  :فوت، از پیشوندها فۊ 
 zâqum العاده ترش فوق زاغۊم 
 tar ə čəsb رنگ، به چاالکی، فرز دالفور، بیفی چسب ˇتر 
 ploxplox   ُقلُقل پلؤخ پلؤخ 
 pây ə qâb قاب، استخوان کعب  غاب ˇپاي 
 xafang سازی باالی چهارچوب و در و پنجرهسازی و پیشانیقاب خفنگ 
 bə kâr xor  قابل استفاده بکارخؤر 
 âmoj پذیر قابل تربیت، تعلیم آمؤج 
 rey dâštən شدنمو، برآمدن و اتساع داشتن، مانند برنج پس از پختهقابلت ن ٚرى داشتن 
 mumâ قابله، ماما  مۊما 
 qâp zeˈn  قاپیدن  زئنغاپ 
 xu:ni قاتل، دست به خون آلوده  خۊني 
 qâti قاتی، آمیخته، مخلوط   غاتی 
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moš قارچ به معنی عام  مؤش 
 šâləxumə مش :ای قارچ، نکقارچ، گونه شالٚخۊمه 
 afšurə xuri  گذاشتند قاشق مخصوص مقعر چوبی با دستۀ مشبک که در کاسۀ أفشۊره می خۊريأفشۊره 
 qâˈedə قاعده، حیض   قائده 
 mammə لی  قاقالی مّمه 
 bâlâ قامت    باال 
 gâjməˈi دار قایق اتاقک گاجمئي 
 karji قایق بزرگ حمل و نقل کرجي 
 lâkumə نقل  قایق بزرگ حمل و الکۊمه 
 mâlâ kərji  گیریقایق بزرگ ماهی جيماال کر 
 lotəka ای است مخلوع که در زبان روسی هم واژه .شودقایق، لۊتکا هم خوانده می لؤتٚکأ

های دیگر که در فارسی هم راه یافته شود، سماوار، استکان و واژهشنیده می
 شود است که مخلوع شناخته می

 now donbâl زارها عرض و دراز برای حمل و نقل در رودخانه و نیهای کمیققا نؤ دؤنبال 
 qabzə ترین واحد مسافت مساوی یک درز، یا زرع مربع، درازای ده قبضه، کوچک غبزه

مشت کنار هم قرار گرفته، در بعضی مناطق گیالن واحد اولیه را قبضۀ تالشی 
شد و ده تر میتر و طولش بیشصورت مشت درشتدادند که در اینقرار می

کرد و نتیجتًا در مساحت مشت تالشی کنار هم درازای زرع را افزون تر می
 آمد تر به حساب میکرد چون مشت تالشی بزرگارضی تأثیر می

 quppə هاقبه، بخش مرکزی کاهوپیچ یا هندوانه، باالترین نقطۀ برجستگی غۊّپه 
 qoppə آن  قبه، مغز کاهو، هندوانه و نظایر  غؤّپه 
 gub ای بر دستک گهواره یا بر نوک دستۀ پاروی قایقران پا بر در قبه گۊب 
 qubil قبول    غۊبيل 
 qobil قبیل، قبول   غؤبيل 
 qa:ti مخلوط، آمیخته    =قحطی، قاطی  غأطي 
 pâ bə pâ  قدم به قدم، سایه به سایه، همگام  پابپا 
 qərâbə قرابه  غٚرابه 
 kalə چنین قطعۀ کوچک ، هم«زار»، «سار»واژه رگاه گروه، با مفهوم پسقرا کله

 گاه، کرت کشت
 mân شودقرارگاه، خانمان، پسوند است که در اعالم دیده می مان 
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sar avərdən قرعه انداختن  سرأوردن 
 torang تـۊٚرنگ  :قرقاول، نک تؤٚرنگ 
 čarak ن بادبان ای است بر دکل کشتی برای کشیدقرقره ٚچٚرک 
 čarxə قرقرۀ خیاطی   چرخه 
 urâr sâlân هاي قديم، روزگاران کهن  قرن اۊرارساالن 
 âbruləbə قسمت پهن پاروی قایقرانی   آبرۊلبه 
 âbzəl قسمت زیرین قایق که مماس با آب است  آبزل 
 gardənə (کشیدستگاه ابریشم)قسمت فلزی ٚچل  گردنه  
 dallə ی دورن هر چیز قسمت مرکز دّله 
 kəj چنین کرم ابریشمشود، همقسمت نامرغوب پیله که از آن نخ کلفت تابیده می کج 
 kat zeˈn قسمتی از تنۀ درخت را به ضربت تبر بریدن  زئنکت 
 xortum الریه، خرتوم   قصبة خؤرتۊم 
 sade یا یکصد خانوار نفوس باشد  «دیه»ای مشتمل بر ده قصبه سده 
 naql قصه، داستان   نغل 
 tukkə قطره   تـۊّکه 
 bəham zeˈn قطع رابطه کردن   زئنبهم 
 vârjinâ سازی ها و خارزارها جهت آمادهکنی بوتهتراشی، ریشهقطع شاخ و بال، جنگل وارجینا

 های الزم  زمین برای کشت و آبادی
 orsəstən پایۀ مضارع .قطع شدن، گسیخته شدن اؤرسستن: orsəf  
 yak sarə kudən نتیجه رساندن  قطع و فصل کردن، به يکسره کۊدن 
 dorsâneˈn قطع یا از میان برداشتن وسیلۀ به هم بستگی شکستگی طاق بنا، یا کف اطاق  دؤرسانئن

 یا پل 
 bokko: دار که با آن کلوخ یا میخ را می کوبندقطعه چوب سنگین دسته بـؤّکـؤ 
 âlizəvâr های بادبان را به شود و طنابقطعه چوب مخصوص که بر لبه قایق تعبیه می آليٚزوار

 بندند آن می
 či:ni قطعه چوبی با سر و ته دوشاخه که نخ از چپ و راست به دور آن پیچیده  چیني

های ساختۀ چین یا چنین مردم یا ظرفرود، همشده و در بافتن تور به کار می
شود به مربوط به گیالن چینی اطالق میهای به سبک چینی، در یادداشت

اند، نظامی گنجوی زبانان شمال شرقی که جزء سپاه امیران مناطق بودهترک
 جهان زیر چین قبا داشتی    ***اگر ترک چینی وفا داشتی  :فرماید
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bənd ə kâr قطعه چوبی که در دستگاه خراطی برای جلوگیری از لغزش در تراش تعبیه  کار ˇبند
 د  شومی

 ažgər دهند و در سوی آن را تراش میقطعه چوبی مربع مستطیل شکل که یک أژگر
دهند تا برش و شکافتن آن شکاف تنۀ درختانی که باید شکافته شود، جا می

 آسان شود
 derjeˈn قطعه قطعه کردن، شرحه شرحه کردن، پایۀ مضارع رجئندئ: derjin   
 rada ن عمودی دو نیم شده باشد، با لبۀ تیز آن شلتوک را از ای که دو بند آقطعه نی ردأ

 چنین طعن و لعن  ساقه جدا کنند، هم
 gul ə jâ ای کوچک از جا و مکان مساوی جای یک بوته گلقطعه جا ˇگۊل 
 kolusə رود  کار میچوب کوتاهی که در باربندی روی ستور بهقطعه کـؤلـۊسه 
 erjeˈn اخ و بال، پایۀ مضارعقطعه کردن شقطعه إرجئن: erjin   
 qâč qâč  قاچ تکه، قاچبرش، تکهقطعه، برشقطعه غاچ غاچ 
 pošt ə sər قفا   سر ˇپؤشت 
 dulâb قفسه، آب جاری در دره  دۊالب 
 qabarqə قفسۀ سینه، ترقوه   رغهغب 
 qolf قفل  غؤلف 
 razə قفل و بست و لوالی در و پنجره و لوازم مربوط رزه  
 qənnârə قالب برای آویختن الشه، دار اعدام  غّناره 
 čaftə قالب در و پنجره چفته 
 kiti بندند، قالب به معنی اعم قالب که بر کرٚدخاله می کيتي 
 kiti گیری قالب ماهی کیتي 
 qârmâq گیری، ظاهرًا از زبان ترکی گرفته شده، در گیالن شرقی میکال قالب ماهی غارماغ

 نند خوا
 duxâlə kiti چأک    ˇقالب مخصوص دۊخال دۊخاله کيتي 
 qalâ sifidâb  قلع، قلع سفیدگری  غال سیفیدآب 
 kəlâ قلعه، آبادی، ده کاٚل 
 qalâ: قلعه، قلع سفیدگری  غال 
 qidqidi قلقلک غیدغیدي 
 qijqiji قلقلک  غيجيغيج 
 gijgiji قلقلک  گيجيگيج 
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gijgiji âmoˈn آمدنقلقلک گيجي آمؤنگيج 
 qidqidi daˈn  دادنقلقلک غيدغيدي دأن 
 gijgiji daˈn دادن قلقلک گيجي دأنگيج 
 čân ə pas giftən  قلمدوش کردن، بر دوش سوار کردن پس گيفتن ˇچان 
 čan ə pas  قلمدوش، پس شانه و گردن  پس ˇچان 
 čakərə نگشتهای پا از لگن خاصره تا سر اقلمه چکره 
 išparəxâš قلمۀ استخوان دست  خاش ˇایشپر 
 ešpar xâš  قلمۀ استخوان دست  إشپر خاش 
 čak چنین از مفصل زیرین لگن خاصره تا قلمۀ دست از شانه تا سر انگشت و هم چک

 چنین چک بانک  چنین سیلی، همسر انگشت پا، لنگ، هم
 qolbə قلوه  غؤلبه 
 vak قلوه   وک 
 qeylân čərxâni چرخانی، رماالنی بودند که به ترتیب خاص قلیان را در جایش حرکت قلیان چرخانيغٚيالن

ای را شناخته و به داده، ضمن خواندن اوراد، قاصر یا مقصر ناشناخته
 کردند  متقاضی معرفی می

 qeyla nəhâr خصوص به شودنهار، چاشت، معموالً حوالی ساعت ده صبح صرف میقلیه نهار  ˈغٚيله
 کاران   جمعی کشتهنگام کارهای دسته

 luntuz tâvədaˈn  انداختن، رجز خواندن قمپز در کردن، جفنگ لۊنتۊز تاٚودأن 
 gulâz kudən قمپز در کردن، رجز خواندن، اشتلم کردن   گۊالز کۊدن 
 gulâz قمپز، رجز، اشتلم  گۊالز 
 luntuz انی، رجزخوانی پرنمایی، جفنگقمپز، قدرت لۊنتۊز 
 tulxu:m قمری، تلخوم  تـۊلخـۊم 
 qaddârə قمۀ پهن و بلند غّداره 
 zang ə gugə قندیل یخی، زنگوله   لۊله ˇزنگ 
 tahr قهر  تهر 
 qâr kudən قهر کردن   غار کۊدن 
 qâr غمباد =، گواتر (اعم)خوار قهر، رنجش، مرغ ماهی غار 
 qa:r آشتی   :قهر، مقـ  غأر 
 qa:bə قهوه   غأبه 
 qâbdân جوشقهوه غابدان 
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čâ:rbənd  قوائم بدن، چهارستون در چارستون بدنش سالم است  چاربند 
 qa:bə juš  قوری چدنی یا مسی و نظایر آن  غأبه جۊش 
 qâbə guš  قوری مسی یا چدنی و نظایر آن  غابه جۊش 
 pâqâb قوزک پا  پاغاب 
 tir kəmân  وس و قزح، تیر و کمان ق تیرکمان 
 bâbâ xân tir kəmân 

bəzâ:  
 کمان نمودار شد قوس و قزح، رنگین باباخان تیرکمان بزه

 qərâr mədâr قول و قرار، قرار مدار    دارغرار م 
 sanjə مانند قولنج، جنگ بر اثر سرمازدگی، انقباض عضله، گرفتگی قولنج نجهس 
 kas o kâr شقوم و خوی س ؤ کارک 
 lak (لکلک، اسکالک، اشکگیل)قوم، قبیله،  لک  
 gil گیل :نک :نام فرزند گیالنشاه :چنینقومی که نام خود را به گیالن داده، هم گيلˇ 

 گيالنشاه 
 ukuftən داشتن قيمت اۊکـۊفتن 
 šâlânək قیسی  کشاالن 
 qe:f قیف  غئف 
 qef قیف  غئف 
 fi: zeˈn   ن، تعیین نرخ کردن قیمت گذاشت في زئن 
 mehriyə کابین، مهریه   مهرییه 
 qeymâq کاچی يماغغ 
 sarfo:ti جمعی زارعان در شخم زده، کمک دستهکار امدادی زارعان به خانوادۀ مصیبت سرفؤتي

ای که سرپرست خود را هنگام کشت از و شیار و کشت و برداشت با خانواده
 فوت رییس خانواده دست داده است در اولین سال بعد از 

 biqâri مزد و مواجب، خودیاری، بیگاری کار بی بیغاري 
 biqâr kâri  جمعی تعاونی، کار خودیاری کار دسته بیغارکاري 
 nimkârə کار ناتمام   نیمکاره 
 zibilâ kəš دهند و پیش وسیلۀ زیبیال حرکت میهای باری که کشتی را بهکارگران کشتی زیبیالکش

 ند  برمی
 bəjâr kâri کارهای مربوط به کشت برنج از شخم و نشاکاری، آبیاری و برداشت بجارکاري 
 učin učin کارورزی، فراگیری اۊچيناۊچين 
 bâdyə گشاد مسی یا گلی کاسه و ظرف دهن بادیه 
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xâšvâlis لیس، بادمجان دور قابچینکاسه خاش والیس 
 qadârə کاسۀ بزرگ  غداره 
 pyâlə zəngi کاسۀ بزرگ با جدار نازک، با تلنگر زدن به جدار این کاسه، صدایی شبیه صدای  پیاله زنگي

 زنگ از آن برآید  
 zânu qâb  کاسۀ زانو  زانۊغاب 
 tâs کاسۀ فلزی   تاس 
 âšxuti کاسۀ کوچک  آشخۊري 
 pyâlə کاسۀ کوچک   پیاله 
 mâšxuri خوریکاسۀ کوچک، کاسۀ ماست ماسخۊري 
 kələ ko:sə گاه، اصالح ناشیانۀ موی سر و ریش، آرایش کاشت یا رویش نامنظم در کاشت کؤسه ˇکل

 نامرتب اشیاء و هر چیزی که کیفیت سر و روی کچل و کوسه را تداعی کند 
 nəšâstən کاشتن نٚشا در محل اصلی    شاستنن 
 âbčin کن کند، نوع ضخیم آن را خشکای یا کاهی که آب را جذب میکاغذ نازک پنبه آبچین

 گویند  می
 kâkul کاکل کاکۊل 
 faraj بندی نشده کاالی بسته فرج 
 manəm پرستی، خودنماییکبر، خویشتن منم 
 kəbərə شود کبره، پینۀ زبری که بر پوست بسته می رهکب 
 ko:tər کبوتر  رکؤت 
 sub ت آید دسکپک، آنچه از پوست شلتوک و نرمۀ کاه به سۊب 
 mus چنین نوعی گنجشک زده، همکپک، قارچ روییده بر چیزهای نمناک و رطوبت مۊس

  Passer montanus :کوچک سر خرمایی، نام علمیجثه
 mus kudən زدگی در جای نمناک قرار داشتن  زدن، تا حد کپککپک کۊدنمۊس 
 kəfə کپه، تنه کٚفه 
 marg ə nâ بتمرگ، کپۀ مرگت رو بزار = «بزن مرگٚنا»کپۀ مرگ،  مرگٚنا 
 qa:bə dan   هم گویند  «غابدان»کتری،  غأبه دأن 
 duš دوشیدن  :کتف، دوش، مطبوع، وجه امر از دۊش 
 šânə کتف، شانه برای آرایش شانه 
 katə pəlâ روغن  کته، پلوی بی پالکته 
 dirin vârin کاری  کثافت دیرین وارین 
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koyâ کجا  کؤيا 
 var dəkəftən کردن افتادن با کسی، پیلهکج ور دکفتن 
 pâləki چنین نوار پهنی که تسمۀ عقب پاالنی که بر ران چهارپایان قرار کجاوه، هم پالٚکي

 دارد جای خود نگه میگیرد را بهمی
 bəd gumân خيالکج بد گـۊمان 
 kafalpuš رود کار میبهکجیم، یا نمدی که برای پوشش کفل اسب  کفلپۊش 
 kəl کچل   کٚل 
 koydânə کدام نوع، کدام چیز   کؤيدانه 
 ko: کدام گل را بچینم  = «بيچينم ˈکؤ گۊل» :کدام کؤ 
 koytâ یککدام کؤيتا 
 ko:n یک از آن کدام کؤن 
 ko:n یک از آن کدام کؤن 
 xânəxâ: zən کدبانوی خانه، زن صاحبخانه  خانٚخا زن 
 ke:xodâ کدخدا  کئخـؤدا 
 ke:xudâ کدخدا    کئخۊدا 
 tul کدر، تیره   تـۊل 
 kuˈi کدو  کۊئي 
  xâš ə kui کدو تنبل مدور سفید که پوستش سخت است  کۊئي  ˇخاش 
 qa:r qa:ri کدورت، وجود آزردگی  غأر غأري 
 bəjâr kələ  کاری کرت برنج بجارکله 
 nivid زرگانی دارای انبار و اتاق کرجی بزرگ بادبانی با نیوید 
 gâmi: کرجی بزرگ باربری   گامي 
 kusbâzi کردار و گفتار کۊسباز  کۊسبازي 
 kudən کردن، پایۀ مضارع کۊدن: kud   
 katəl کرسی چوبی کوتاه  کٚٚتل 
 pâkunə خانه   کرسی پاکـۊنه 
 kabləs کرفس  کبلٚس 
 dâl غ مردارخوار خوار، مرکرکس، مرغ بزرگ گوشت دال 
 kalm کرم   کلم 
 rab کرم حلزون   راب 
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kunsu zəne:  تاب کرم شب کۊنسۊ زنه 
 no:qân کرم و پیلۀ ابریشم  نؤغان 
 kalm ə jin زده، کرمو  کرم کلٚمجين 
 ajik های ریز، حشرات بسیار ریز کرمک أجيک 
 pât ندن پوست ميوه و حبوباتک :کـۊنيشود، پاتکرمی که در حبوبات پدید می پات 
 qund کز  غۊند 
 joqd a zeʹn  کز کردن   زئنˈجـؤغد 
 qund a zeˈn کز کردن   غۊندأ زئن 
 zarxi šoˈn  کزکز کردن دست و پا بر اثر سرمازدگی یا خواب رفتن  زرخي شؤن 
 či:gir کسوف، خسوف  چیگیر 
 haləmâlə kas  نماید در شرایط فعلی، چنین میکسی در وضع کنونی، کسی  هلٚماله کس 
 varvərə jâdu دمه کسانی را تحت تأثیر قرار دهد پچ مداوم و دمکسی که با پچ جادۊ ˇورور 
 dârdâri کسی که با صدای بلند سخن گوید، قال مقال کند   دارداري 
 kočul کسی که بتواند در حین رقص سرینش را با سرعت و منظم حرکت دهد  کؤچۊل 
 âbkəš کشد  کسی که برای پر کردن خزینۀ حمام آب از چاه می آبکش 
 lâl ə pəte  صورت خفیف یا نامفهوم ادا کند کسی که بعضی حروف را به پته ˇالل 
 pišxor تراشی کرده کسی که به اعتبار عایدی احتمالی برای خود خرج پیشخـؤر 
 šəl ə nâxuš  کنداتوانی ابراز میکسی که به مجرد ابتال، ن ناخۊش ˇشل 
 kurəmuri هم است   هایش بر اثر عوارضی نزدیک بهکسی که پلک کۊٚرمۊري 
 fingi کسی که تو دماغی سخن گوید  فينگي 
 kəbči اش کج است کسی که چانه کبچي 
 ju:ši رود، زود برافروز  کسی که زود از جا در می جۊشي 
 gâč هم قرار یا پشت یا پاشنۀ پاهایش نزدیک بههای دو پایش کسی که سرپنجه گاچ

 گیرد 
 kus məšang کند  کسی که مشت خود را ناسنجیده باز می مشنگکۊس 
 ko:sə های مختلف و کسی که موی بر صورت و زنخش کم و نامنظم و با فاصله کؤسه

 نامتناسب برآمده باشد  
 patâ کند، یا زبانش سنگین باشد درستی ادا کسی که نتواند بعضی حروف را به پتا 
 šur ə čašm کسی که نگاهش را موجب ضرر و زیان دانند  چشم ˇشۊر 
 fâkəš dəkəš کش و واکش   فاکٚش دکٚش 
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kašəlâq کشالۀ ران، شکنج  کٚشالق 
 pâprus kâri  کشت توتون سيگار  کاريپاپرۊس 
 tâbakâr زارکشت و کار در برنج کارˈتاب 
 kərči کشت و ورز  کٚرچي 
 lələ bâq کشتزار نیشکر  باغللـه 
 pa:ləvân kušti  کشتی محلی گیالن  پألٚوان کـۊشتي 
 pagləvân košti هم معروف است، پس از  «مردی کشتیگیله»کشتی محلی، این کشتی که به  پهلوان کشتی

برداشت محصول در هر قریه بین جوانان محل و قراء مجاور با تشریفاتی 
 نصیب برندۀ اول می گردد  «بٚٚرم»هایی به نام شود و جایزهمی انجام

 jəkəšeʹn رفتن، به رندی سخن از زبان کسی کشیدن کش جکشئن 
 fâkəš کشش  فاکٚش 
 dəkaš کشش با فشار به سوی خود یا به سوی سر رشته دیگر  دکش 
 tir kəšeʹn  های کوتاه عصبی، تیر کشیدن داخلی عضوکشش تیرکشئن  
 kašeˈn کشیدن   کشئن 
 dəkašeˈn کشیدن به سوی خود با فشار   دکشئن 
 ta:n چنین ته، کف فرق  سر، هم = «تأني ˇسر»کف  دست، فرق  = «تأن ˇدس»کف  تأن

 هر چیز گود مانند دیگ، چاه، رود 
 kax کف صابون و نظایر آن   کخ 
 čâpəlâ دو کف دست را به هم کوبیدن کف، صدای حاصل از به هم کوبیدن دست چاٚپال ، 
 jowhar کفایت، اصالت   جؤهر 
 dəskəlâ zeˈn زدن دستجمعی به عالمت شادی یا تأیید  کف دسکال زئن 
 dəskəlâ زنی دستجمعی کف دسکال 
 pâ avzâr  کفش  پا أوزار 
 dubandi کفش بند دار   دۊبندي 
 qundulə کفش پاشنه بلند زنانه  غۊندۊله 
 čâroq بند و سگک  دار بیکفش پاشنه چارؤغ 
 orosi شود دار، همچنین پنجرۀ کشویی، اۊرۊسی هم گفته میکفش چرمی کش اؤرؤسي 
 katələ مانند  چنین زمین پلهکفش چوبی بدون روکش، هم کتله 
 rufarši کفش دمپایی  رۊفرشي 
 fukâ گیر یا ص صیادان ماهیپارچه مخصوپوش الستیکی یککفش و شلوار و تن فۊکا
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 آبزیان دیگر 
čomuš ای چرم خام که کردند، قطعهکفشی از چرم خام که روستاییان به پا می چؤمۊش

 شود های آن با رشتۀ پشمین به هم نزدیک میلبه
 âsum کفگير مسي آستانۀ در، این واژه در شهر رشت متروک شده ولی در بعضی  آسۊم

 روستاهای رشت رایج است 
 čəmčə کفگیر چوبی   چمچه 
 kətərə کفگیر مسطح چوبی  کٚٚتره 
 kəččə کفگیر مسطح فلزی  کّچه 
 pərkâlə (مانند قیسی)ای از میوه کفه پرکاله 
 nânâvər کفيل خانواده  آورنان 
 subul کک  سۊبۊل 
 sobu:l کک   سؤبۊل 
 sasək کک مک  سأٚسک 
 tiripiri šoʹn چنین سیاهی رفتن چشمالپیسه شدن در اوج لذت، همک پيري شـؤنتیري 
 tiripiri چنین سیاهی رفتن چشم کالپیسه، هم پيريتیري 
 kəlâč کالغ  کالچ 
 syâ kəlâč کالغ سیاه  سیا کالچ 
 kulk خوردن تارها به یکدیگر کالف سر در گم،مرغ کرچ، گره کۊلک 
 pâpâxi kolâ  از پوست گوسفند مانند کاله ترکمنی کاله پوستی بزرگ  پاپاخي کؤال 
 vərdâr ə vərmâl بردار، گریزپا  کاله ورمال ˇوردار 
 guškolâ گوش کاله گۊشکؤال 
 kâləjâr چنین کارزار  کلنجار، و نام یکی از امیران گیالن، هم کالٚجار 
 kâləgan ید، نوک دراز، شود با رنگ سفکلنگ، مرغ دریایی بزرگ که پلیکان خوانده می کالٚگن

رنگ، پاها سیاه، رنگ چشم خرمایی روشن، اندازۀ پیشانی برجسته و سیاه
های ساحلی، بیشتر ها و آبها و برکهسانتیمتر، حوزۀ زیست دریاچه 511جثه 

دهد مگر به ضرورت، طالب شناست و کمتر میل به پرواز نشان می
سفند مراجعت شود و اواخر ادوست، مهاجر که اوایل آذر پدید میبچه
 Pelicamus :ها درنا خوانند، نام علمیکند، در فارسی کلنگ گویند، ترکمی

crispus  نوعی دیگر از آنolor  Sygnus 
 qorâbiyə کلوچه   غؤرابيه 
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gel ə gudə کلوخ  گۊده  ˇگل 
 čâ:rəki چهارم منی، ترازو  کلوخ، سنگ یک چاٚرکي 
 vâškəneˈn مبدل کردن، خرد کردن پول   کلی را به جزء واشکنئن 
 kapân کمان حالجی  کپان 
 kapânə برند  کار میکمانی که خراطان به کپانه 
 sâyə səngin  بینتوجه به آداب دید و بازدید، خود بزرگکم سایه سنگين 
 siftâl ə kamər  کمر باریک مانند هفگز کمر ˇسیفتال 
 tang کمر و پهلو، گشاد کمربند اسب، قسمت فرورفتۀ  تنگ 
 qeyš کمربند چرمی، ظاهرًا ترکی است یا از تاتی به ترکی و گیلکی راه یافته است  غٚيش

 های دیگر  یا از خود گیلکی به گویش
 kuršâq کمربند دستباف ابریشمی پر گل و بوته   کۊرشاغ 
 bârtəng ند  ککمربندی که زین یا پاالن یا بار را بر مرکب محکم می بارتنگ 
 uxuf کمين، دراز کشيده مترصد چیزی بودن اۊخـۊف 
 mahal tang گاه، تنگناکمین تنگمهل 
 pa:lu کنار پألـۊ 
 pahlu کنار   پهلـۊ 
 âfâb dimə که آفتاب بر آن تابیده باشد کنار آفتاب، کنار جایی دیمهآفتاب 
 bər کنار، در و مدخل خانه   بر 
 di:mə ه، معرض  کنار، گوش دیمه 
 var های روستاییان و مرزنشینان غالبًا ها و ایستگاهقرارگاه»کنار، نزد، بر، قلعه،  ور

این واژۀ  .خواندندمی «ور»شد که آن را صورت قلعه ساخته میمحصور و به
چنين و غيره هم «ور ˇاشک» :در گیالن باقی مانده است مانند «پارتی»

 به معنی شهر   «ورد»مخفف 
 âbšər  کنارۀ آب و آبگیر  آب ٚشر 
 pušt ə tan xuftən البال و خاطرجمع آرمیدنفارغ»کنایه از  تأن خـۊفتن ˇپـۊشت»    
 zahlə bətərkəstə کنایه از آدم ترسو   زهله بترکسته 
 xarkallə ای شبیه گنجشک با سری بزرگ کنایه از آدم سرتق و مستندالرأی، پرنده خرکّله 
 xu:sxu:s کنایه از زود تسلیم شونده   خۊسخۊس 
 pəlâ pəj کنایه از عیال و کدبانو   پالپج 
 ta: təqâri کنایه از فرزندی که در پیری نصیب شود  تغاريته 
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hendəho: در معاشقه    «برد و آورد»کنایه به  هئنٚدهؤ 
 pâč ə kol  ردکردن ضربت خفیف ران پا به کنایه به اشاره پنهانی و محرمانه است یا با وا کـؤل ˇپاچ

 انگیز باشد ران دیگری، یا به ترتیب دیگر که وسوسه
 kučil کنجد  کۊچيل 
 čak o ču  کند و کاو   چک ؤ چۊ 
 čak o ču zeʹn کند و کاو کردن  چک  ؤ چۊ زئن 
 ku:l تیز   :مقـ  :کند کۊل 
 šat kudən کندن پوست کنف و جدا کردن تارهای آن  شت کۊدن 
 vâčərdən کندن جزئی از کل   واچردن 
 šat kašeˈn های کنفی کندن رویه یا پوست سبز گیاه شت کشئن 
 dəkâl کنده شده، فروریختۀ جزئی از کل   دکال 
 kâləstən شدن جزئی از کل، فروریز کردن بدنۀ کوه یا چاه کنده کالستن 
 kâtin های حمام ههای بزرگ و درشت برای مصرف کورکنده کاتین 
 čanəs کنس، آشوب معده، لئیم چنس 
 ištək کنه  ايشتک 
 eštək کنه  إشتک 
 bxo: کنۀ زنجیر، میخ طویلۀ پای اسب  بخؤ 
 kaškašân کهکشان، حالت درآغوش کشیدن  کشکشان 
 šâm کهیر، غذای شب  شام 
 kobəstən کوبیدن  کؤبستن 
 kobəstən کوبیدن    کـؤبستن 
 koftən کوبیدن، پایۀ مضارع کؤفتن: kob 
 pâč قد   کوتاه پاچ 
 vâlang zeˈn  آمدن، خودداری از ادامه، منصرف گردیدن کوتاه والنگ زئن 
 kučə: کوچه، کوچک کۊچه 
 âtikpâtik میزه، بر و بچه  موچولو، ریزه کوچولو پاتیکآتیک 
 jəqəl کوچولو، کودک نوسال  جغل 
 čarm وانی  کود حی چرم 
 čarm daʹn کود دادن چرم دأن 
 jəqələ کودک نوسال   جغله 
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yətim yasir  سرپرست کودکان یتیم و بی یتیم یسیر 
 jəqələgi کودکی، بچگی  جغلگي 
 dâdul کودن، ابله   دادۊل 
 kusxul کودن، بلید   کۊسخۊل 
 kur ə tušk  چنین زگیل کورک سر باز نکرده، هم تۊشک ˇکۊر 
 râtini: زار یا زمین خاکیکوره راه، اثر عبور و مرور زیاد بر سبزه راتینی 
 duləčə کورۀ کوچک مسین، دلو کوچک دۊلٚچه 
 təqâr کوزه به شکل صراحی و بلندتر از آن   تغار 
 bâdkəš کوزه حجامت، شاخ حجامت   بادکش 
 golə کوزۀ حجامت، کوزۀ کوچک   گؤله 
 busti دار  سفالین لعاب کوزۀ بـۊستي 
 katâm هایی با چهار پایۀ بلند، چهارسو باز که برای گاه، کوشککوشک مرتفع، تخت کتام

هواخوری یا پاسداری مزرعه و حفاظت آن در برابر آسیب خوک ساخته 
 پسوند مکان   =گاه، جای تخت، ام تخت :جا = «ام»تخت،  = «کت»شود، می

 pinir a bij مرغ که در تابه سرخ شده و شوید با کره و تخممانندی از پنیر رنده  کوکو پینیرأبیج
 کنند  

 ko:l کول، پشته، فراز تپه    کؤل 
 kol daˈn دادن، بر پشت خود سوار کردن  کول دأنکؤل 
 poštâbəd مانند حاشیۀ حصیر یا فرش چنین بافت زنجیرهپشتی، همکوله ُپشتابد 
 fyuj بندان، جمع فیج در اصطالح اداری  بالها، غرکولی فيۊج 
 izgəmə اندود شده های نازک گلای از شاخهکومه ایزگمه 
 nəmâ گاه شکارچیان مرغابی است، نما یا برکه که کمینای در کنار آبکومه نٚما

آموز در مسیر مرغابیان مهاجر های دستپرواز درآوردن اردکشکارچیان با به
هایی که بعد از آب، مرغابیان مهاجر را به دنبال اردک و بازی نور چراغ بر

نشینند، به برکه کشانیده، با دام یا شمشا یا تیر شکار پروازی کوتاه بر آب می
 کنند می

 kun کون، پشت، دنبال، عقب   کۊن 
 kun vâsin خیزه  کون واسينکۊن 
 kun vâsin kudən خیزه کردن کون واسين کۊدن کۊن 
 si کوه، سنگ، عدد سی    يس 
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kukəmand کوهساران    کۊکٚمند 
 təlis کيسۀ کنفی    تلیس 
 ake وقت   کی، چه أکه 
 tilis کیسه کنفی تیلیس 
 mitil کیسۀ پر داخلی بالش یا تشک یا متکا که در آن پر یا پنبه یا پشم ریخته  میتیل

 زیر رویه  .شودمی
 duruj ə ki:sə  کیسۀ حمام که بافتش چپ و راست باشد  کيسه  ˇدۊرۊج 
 pat ə kisə  شود و پس کیسۀ کوچکی که در آن پنبۀ سوخته یا گرد مخصوصی ریخته می کيسه  ˇپت

دهند و کیسه را به کمر از ختنه کردن کودک، آلت ختنه شده را در آن قرار می
 بندندکودک می

 šəkâr ə kisə تفنگ شکاری  کیسۀ ویژۀ لوازم پرکردن  کيسه ˇشکار 
 pey گام، قدم، دنبال پئ 
 fâmaj برداری به احتیاط مانند حرکت روی پل باریک گام فامج 
 zâji گاو تازه زائیدۀ شیرده   زاجي 
 vərzâ گاو نر  ورزا 
 kal ə varzâ یافته برای تولیدمثل یا مسابقه گاو نر پرورش ورزا ˇکل 
 vərzâ jangi های ت شده برای جنگ، به جنگ انداختن دو گاو نر که در جشنگاو نر تربی ورزا جنگي

 روستایی معمول است 
 kâvol آهن گاو کاوؤل 
 neyzə šâx گاوی که دارای شاخ راست و متوازی است   شاخ نيزه 
 gamaji šâx شکل است های گازانبریگاوی که دارای شاخ شاخگٚٚمجي 
 gâˈn گاییدن  گان 
 nar ə gədâ کار و سمج گدای کهنه گدا ˇنر 
 vahaštən پایۀ مضارع .گذاشتن، اجازه دادن، هشتن وهشتن: vahal  
 godâr گذر  گؤدار 
 jo:r ə šər  گذر باالیی، گذری که در باالست شر ˇجؤر 
 ji:r ə šâr گذر پایینی  شر ˇجیر 
 dəvârəstən گذر کردن، عبور کردن  ٚدوارستن 
 dəvâr المثل ٚدوار سر اختیار از جهتی به جهت دیگر فیکت بیگذر، حر ٚدوار 
 ver گذر، گدار، گذرگاه آبی وئر 
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râstə گذر، محل کار صنفی مخصوص و مشخص  راسته 
 guzərâneˈn گذراندن  گۊزرانئن 
 guzərâneˈn سر بردنگذراندن، به گۊزرانئن 
 dəvârâneʹn الت ارادۀ او  گذراندن، عبور دادن کسی بدون دخ ٚدوارانئن 
 ve:r گذرگاه آبی   وئر 
 rowgâ گذرگاه آبی، مسیر ماهیان     رؤگا 
 šil گذرگاه ماهی  شیل 
 čər گذرگاه، رد عبور گوسفندان در چراگاه، چرخ دستگاه بافندگی   چر 
 gozašt پوشی، اغماض گذشت، چشم گؤٚزشت 
 pičâ گربه   پیچا 
 kur ə pičâ ناشناس  ور، اشاره به کسان ناسپاس و حقگربۀ ک پيچا ˇکۊر 
 gərd گرد، مدور  گـٚرد 
 gərdâneˈn بردنگردنگرداندن، به گردانئن 
 jâjjâ گردش به گویش کودکانه   جاّجا 
 kəlâpis گردش تخم چشم به کیفیتی که سیاهی آن پنهان گردد  کاٚلپيس 
 gardə gij zeˈn زدنه قصد تفنن کردن،پرسهگردش در محدوده و ب زدنگیج ˇگرد 
 gardə gij  گردش در محدوده، پرسه  گیج ˇگرد 
 do:rə gardəš گردش دور شهر، دور کشور، دور جهان  دؤره گردش 
 maxtən رفتن، پایۀ مضارعکردن، راهگردش مختن:  maj   
 musmus گردن دراز کردن به انتظار عنایت   مۊسمۊس 
 xargardan لفت   گردن ک خرگردن 
 gəduk گردنۀ کوه  گٚدۊک 
 âquz گردو  آغۊز 
 gərdəstən گرديدن، گشت و گذار کردن، جستجو کردن  گردستن 
 tappu:s گرزی با سر آهنین یا میخکوبی شده یا با زفت برجستگی یافته  تپپـۊس 
 vištâˈi گرسنگی   ويشتائي 
 vištâ گرسنه  ویشتا 
 pâbənd ند  گرفتار، عالقم پابند 
 čangar ə bâd  گرفتگی و کشیدگی عضله باد  ˇچنگر 
 fâgiftən گرفتن از دست کسی، ستاندن، پایۀ مضارع فاگیفتن: fâgir 
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kənafât kudən گرفتن سوراخ و شکاف قایق با کنف  کٚنٚفات کۊدن 
 giftən پایۀ مضارع .دست آوردنگرفتن، به گیفتن: gi r  
 mâlâ tuškə گیری ره برای اتصال دو تور ماهیگ ماال تـۊشکه 
 tuškə گره خورد =، تـۊشکه بۊخۊرد «زدنگره =زئن تـۊشکه»گره،  تـۊشکه»   
 bur زدهچنین خجلتگروه، هم بـۊر 
 gorragor دسته  سرهم، دستهگروه، پشتگروه گؤررأگؤر 
 goroxtən گریختن، پایۀ مضارع گؤرؤختن: guruz 
 varək آمیز پرانی تحریککننده، تکلدن به مطلبی اخالگریز ز ٚوٚرک 
 jiniz گریز ناگهانی و رندانه    جیویز 
 guruzâneˈn گریزاندن، به فرار واداشتن  گۊرۊزانئن 
 âh ə dušbârə گریه و شیون و زاری، ندبه  دۊشباره ˇآه 
 və:ng گریۀ صدادار  ٚونگ 
 va:ng گریۀ صدادار   ونگ 
 garzanə گزنه  گرزنه 
 gaštən گزیدن گشتن 
 dəsčin چین گزیده، دست دسچین 
 do:jin گزینش، دقت در انتخاب احسن  دؤجين 
 fâl daˈn های پیلۀ نوغان یا پیله و غالت و نیز بقوالت در آفتاب برای گستردن دانه فال دأن

 خشکاندن 
 vâšâdən اره و نظایر، از سویی به کردن سفره یا بستر، جنباندن گهوگستردن، پهن واشادن

 vâšân :کردن، پایۀ مضارعسویی کشاندن، وسوسه
 vorsoftən گسیخته شدن  وؤرسؤفتن 
 orsəftən پایۀ مضارع .گسیخته شدن اؤرسفتن: orsəf  
 fâl چنین فال  گشاد، با فاصله، هم فال 
 vâl فال   :گشاد، فراخ، نک وال 
 dəs bâz گشاده دست  دس باز 
 čânəkâri گفت و شنود به قصد تراضی  چانه کاري 
 čânə zeʹn  گفت و شنود کردن به منظور تراضی در قیمت و معامله چانه زئن 
 kəl ə gab  منقل، بخاری، کله آتش، گفت و شنود خودمانیگفت و شنود کنار آتش گب ˇکل 
 gumgumə گفتگوی نامفهوم دو یا چند نفر، بگومگوی نامفهوم   گۊمگۊمه 
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vəlang ə vâz گشاد، جست و خیز گل   واز ˇولنگ 
 puluq شودگل آتش، فولوغ هم گفته می پـۊلـۊغ 
 saršor ə gil گل سرشور   سرشؤره گيل 
 či:nə گل لگد خوردۀ به قوام آمده که برای ساختن ظرف و بنا و همچنین در دیوار  چینه

رود،گل را مدتی می کار شود، بهگلی که رده بر رده هم قرار داده می
ای و گلی به کار کنند و در دیوار چینهخوابانند و به تناوب لگدکوب میمی
برند، هرقدر بیشتر بماند و بیشتر لگدکوب شود، برای ساختن چیزهای می

 تر خواهد بود  تر و مرغوبظریف
 bəhâr چنین فصل بهار  گل و شکوفۀ درختان مرکبات، هم بهار 
 fâl ə fərâx گل و گشاد    فراخ ˇفال 
 xarrə گل و الی رسوبات خشک نشده، طنابی که از سوغ به گاوآهن متصل است خّره 
 čul گل و الیی که نسبت آبش زیاد باشد  چۊل 
 pâmčâl ها پیش ها و خندقویژه در کنار برکهها بهگل، این گل همراه با بنفشه در جنگل پامچال

رنگ و جام زرد شود با رنگ سفید و بنفش پریدهمیاز فرا رسیدن نوروز ظاهر 
   primula acaulia :نام علمی .تیره با عطری مالیم و مطبوع

 tâl ای عشقه با گل سفید نیلوفری، از گل این عشقه برای ورآمدن خمیر گل، گونه تال
رفت، پیچک با گل سفید، کار میشد، در طب محلی هم بهاستفاده می

 سس  :رونده، خودرو، نکنازک باالم برای گیاهان ساقهچنین اسم عاهم
 gel ə mâlâ اندود   گل ماال ˇگل 
 saršâx گالویز   سرشاخ 
 saršâx bostən گالویز شدن  سرشاخ بؤستن 
 ruduji گلدوزی با نخ ابریشم و قطعات رنگارنگ از ماهوت  رۊدۊجي 
 kur ə fusey مژه گل فۊٚسی ˇکۊر 
 čuquli آمیز غیابی  گله و شکایت تحریک ۊليچۊغ 
 guli: گلو  گۊلي 
 gudə هم چسبیده هم پیچیده یا گل بهشده، غده، مشتی نخ بهگلوله گۊده 
 sar bə nist kudən گم و گور کردن   نیست کۊدنسربه 
 vâdâštən گماردن به کاری  واداشتن 
 gonbaz گنبد  گؤنبز 
 čičini گنجشک چيچيني 
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puxəstən گندیدن، پوسیدن  پـۊخستن 
 bəbuxustə گندیده   ببـۊخـۊسته 
 gârə گهواره   گاره 
 ga:rə گهواره   گأره 
 gâvârə گاره  :گهواره، نک گاواره 
 gavâ گواه، شاهد، جایگاه گـٚوا 
 âlučə سبز گوجه آلۊچه 
 xâlu گوجۀ ترش   خالۊ 
 gâv ə xâlu و درشت گوجۀ ترش و سفت  خالۊ ˇگاو 
 âbdərəs گودالی در بستر رود یا رودخانه که آب در آن جمع شود و از جریان باز ماند  آبٚدٚرس 
 goˈr گور، قبر  گؤر 
 gəvənj گوزن   گـٚٚونج 
 qu:zi گوژپشت   غۊزي 
 ma:ndə گوساله   مأنده 
 leyšə گوسالۀ ماده  لٚيشه 
 le:šə گوسالۀ ماده   لئشه 
 go:dar گوسالۀ نر  رگؤدأ 
 godər گوسالۀ نر   گؤدر 
 go:dər گوسالۀ نر   گؤٚدر 
 ma:ndə گوسالۀ نر یا ماده   مأنده 
 bəl ə guš گوش پهن و بزرگ، همچنین پشت گوش فراخ گـۊش ˇبل 
 daryâ guš گوشماهی، صدف   دریاگۊش 
 kaš واحد دار، واحد مقدارگوشه، آغوش، کش در کش جوراب یا پیراهن کش کٚش ،

 آغوشی، دور هم
 čakčaki تر از ای کوچکست با جثه"توکا"خوان از خانوادۀ ای از پرندگان نغمهگونه چکچکي

هایی خاکستری متمایل به گیژبد و نسپر، با سری نسبتًا درشت و سینه و بال
 گیژبد   :زردی، نک

 domdâr اعتماد  چنین کنایه از آدم غیرقابلای از چمپا، همگونه دؤمدار 
 pâtâvi تر از آن با پوستی کلفت و ای از مرکبات است از تیرۀ نارنج و درشتگونه پاتاوي

شود، معطر به رنگ نارنجی تیره که از قطعات یا خالل آن مربا تهیه می
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آب است، به قسمت درونی پاتاوی متمایل به سرخی، ترش مطبوع و کم
رسد نظر میبه .شودده میهم خوان «توسرخ»اعتبار سرخی قسمت درونی 

یا پاتاوی اندونزی نام گرفته و از آن سرزمین  «پتاوی»این میوه و نهالش از 
رنگ و لیمویی «توسرخ»ای دیگر از به ایران رسیده باشد، در مرکبات، گونه

 دارابي  :نک .آبدار وجود دارد
pâdərâzi یرینی خشک و ترد چنین نوعی شای بادرنگ باریک و دراز، همگونه پادرازي 

 sâlâri ای برنج از نوع چمپا گونه ساالري 
 dərzənâ: تیز  ای بیماری شبیه آبله مرغان با بثورات نوکگونه درزنه 
 čaksuz کندخالی میای بیماری کرم ابریشم که بدنش را خالگونه چک سۊز 
 tâftə ستر لباس، روی لحاف و بقچه ای پارچه از نخ و ابریشم، این پارچه برای آگونه تافته

 رفت کار میبه
 kâləbi ای تشک از گل و تپالۀ گاو برای خشکاندن شلتوک و تفریق تخم نوغان گونه کالٚبي

 رود کار میبه
 to:x ای خار گرد پوشیده از خارکهای ریز  گونه تؤخ 
 tir gəzə آیدای زنبور که به سرعت بر هدف فرود میگونه تیرگزه 
 šasras دهدای شالی که دوماهه محصول میگونه شسرس 
 sarkaf ای صابون زیتونی، صابونی که از کف روغن زیتون، آهک و قلیا ساخته گونه سرکف

 شودمی
 xamas vâbij مرغ بهم ای صبحانه یا عصرانه، ٚخٚمس را در روغن سرخ کرده چند تخمگونه ٚخٚمس وابيج

 د  زنند تا برای مصرف حاضر شومی
 pičâz ای هم رود، وسیلهکار میدار که برای زینت و یراق بهای صدف ریز خالگونه پیچاز

 ای بازیهست برای گونه
 xâlu fəškən  ای عصرانه، آلوچۀ جنگلی یا ترش را با مخلوطی از چوچاغ و خالواش و گونه خالۊفشکن

اعتی در حال کوبیده به کاسه ریخته، پس از درهم کردن س "درار"نمک یا 
 کنند ماند، بعد مصرف میاختالط باقی می

 sutiuruf کنداش ریشه میای علف هرز که هر بند از شاخۀ روندهگونه سۊتۊرۊف 
 pičâ qâz چثه کوچک، بلوطی رنگ، پر بال «پیچازي غاز» =ای غاز وحشی خالدار گونه پيچاغاز ،

  branta ruficollis :نام علمی .و سفید و سیاه، پا و منقار ظریف
 setrə ای پیراهن بوده دار، جدا از سدره که گونهباز دامنای لباس مردانه یقهگونه ستره

 است 
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dâ:r ə muš چنین سمور و سنجاب ای موش که بر درخت رود، همگونه مۊش ˇدار 
 sâqəri ای نعلینگونه ساغري 
 dâ:r ə qurbâqə رود ه بر درخت میای وزغ سبز کگونه غۊرباغه ˇدار 
 go گوه  گؤ 
 ge گه  می :گوید، در محاورۀ فارسیگوید، می گه 
 sal ə gul گياه، از تیرۀ نیلوفر آبی از گونۀ آالله، آبزی که در استخرها خودرو به عمل  گۊل  ˇسل

کند تا به روی آب آمده اش رشد میاش در کف استخر و ساقهآید، ریشهمی
وار با پهنک وسیع که گاهی قطر های آن دایرهرساند، برگخود را به آفتاب ب

های زیبا سفید یا صورتی رنگ یا آبی رسد، دارای گلسانتیمتر می 11پهنک به 
اش دارای چند دانۀ خشک شود، میوهای بلند نمایان میپریده رنگ که بر ساقه

  Nelumbium capsicum :محصور در نهنج است، نام علمی
 samənə  ٚشویند شود، بدین ترتیب که گندم را میگياه، سمنو که از جوانۀ گندم تهیه می نهٚسم

کنند و کنند، بعد الی پارچۀ خیس حفظ میو تمیز کرده سه روز خیس می
دار شود، شوند که پارچه دائم خیس باشد تا وقتی که گندم ریشهمراقب می

تی سبزه به ارتفاع کنند تا گندم سبز شود، وقسپس در سینی بزرگی پهن می
گذارند یک بند انگشت شد مقدار متناسب آرد گندم بر آن ریخته و بر آتش می

دهند تا مانند پلو دم زنند، سپس روی اجاق قرار میهم میو دم به دم به
 شود بکشد، پس از دم کشیدن شیرین شده و آمادۀ مصرف می

 ləšk پوشاند، پاپیتال ان تناور را میای که تنۀ درختگياه، عشقه، بوتۀ رونده لٚشک
 شود خوانده می "داردۊست"چنین هم

 div ə kanaf نام علمی .ای بنگای کنف خودرو، گونهگياه، گونه کٚنٚف ˇديو: Hibiscus tartaricum  
 torang ə zâbâni رودکار میگياهی معطر که در اغذیه به زباني ˇتؤرنگ 
 biyə piš رود  جانب راست سفیدرود، پیش گيالن شرقی، پیشبیه 
 biyə pas  رود گيالن غربی، جانب چپ سفیدرود، پس پسبیه 
 syâvəšân گیاه پرسیاوشان  سیاٚوشان 
 səpu:stân کار پستان، دانۀ طبی به شکل دگمه پستان که در مداوای زکام بهگیاه سه سپۊستان

 رود می
 âb ə tarə وراکی است گیاه شاهی آبی که خ تره  ˇآب 
 xâk ə tarə برگ، برگ گوشتی، خودرو، در انواع مختلف که گیاه غاز، گیاهی است پهن خاکه تره

 Chenopodium:نام علمی .مصرف دارویی دارد
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lox سۊف  :گیاه مخصوص حصیربافی، نک لؤخ 
 dočuk ə vâš هایش چسبناک است  گیاه مزاحم که برگ واش ˇدؤچۊک 
 məšk ə vâs های مرطوب، دارای خاصیت دارویی، در ها و مزارع و چاهگیاه هرزه در باغچه واش ˇکٚمش

طب سنتی برای جلوگیری از استفراغ خونی و بواسیر و تسکین التهاب کلیه و 
 Stellaria media :شد، نام علمیمثانه تجویز می

 pindirə: هنک نسبتًا بزرگ منتهی به دمبرگ ای به نام پنیرک با برگهایی با پگیاه، از تیره پينديره
های آن گلی گلی یا بنفش زیبا توأم با تزییناتی از خط های تیره، برگ دراز، گل

له  .های بدن و سینه استمدر و دافع ناراحتی .کننده داردو گل آن اثر نرم
 malva :نام علمی .های سطحی مؤثر استهای آن در رفع التهابشدۀ برگ

 pilham های روید، برگها فراوان میای است که در گیالن در جانبین جادهگیاه، بوته پیلهام
 :نام علمی .برندکار میاش را برای بند آوردن خون و ترمیم زخم بهکوبیده

sambucus ebulusشۊند  :، نک 
 šund های سبز و بوتۀ گیاهی است که در گیالن به فراوانی در گیاه، بوتۀ پلم با برگ شۊند

شود، پرشاخ و برگ با مجموعۀ ها دیده میها و جویها و حاشیۀ خندقگلجن
هایی رنگ و دانهرنگ بر باالی بوته و میوه محتوی مایعی سرخهای صورتیگل

های ماند، از کوبیدۀ برگگویند اگر بلبل از آن بخورد از چهچهه باز میکه می
ربت داس یا هر چیز های حاصل از ضبندی و التیام زخمسبز آن برای زخم

شود، این گیاه در نواحی غربی گیالن پالخۊم، در برندۀ دیگر استفاده می
    ”Sambucus ebulus “L :شود، نام علمیمناطق شرقی گیالن پلهام نامیده می

 gurz باقال، نام  ˇگل، سل ˇگیاه، ترنا، گرزمانند، آبزی، از تیرۀ نیلوفریان از قبیل سل گۊرز
    Tipha Australia :علمی 

 syâb های مستقیم به قطعات کوچک به رنگ سبز گیاه، سداب، گیاهی است با برگ سیاب
های آن بوی نامطبوعی های زرد رنگ، از ساقه و برگمات یا مایل به آبی با گل

های آن اسانس است، از برگ Ruta graveolena :شود، نام علمیاستشمام می
اش موجب رویهآور، مصرف بید تشنج و قاعدهشود، ضمختلف استخراج می

اش را سقط جنین شده و خطرناک است، نام عمومی آن سداب است، ساییده
 برند کار میبا دانه اسپند سوخته کوبیده و مخلوط کرده در مداوای زخم به

 karəf های بزرگ با پهنکی منقسم به قطعات ای سرخس است دارای برگگیاه، گونه کٚرف
 Pteridium :گویند، نام علمیدار که به آن سرخس عقابی هم میک دندانهکوچ

aquiline  در گیالن انواع آن فراوان است و غالبًا برای جلوگیری از تابش آفتاب
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شود، خاصیت صورت پوشش گذاشته میها بهروی یخ و برف و یخچال
 کننده دارد خنک

gâli لي   :رود، نککار میاندن بام خانه بهای گیاه که برای پوشگیاه، گونه گالي 
 mehrə gyâ رود، این گیاه دارای شمار میگیاه، مهرگیا، گیاهی است که از گونۀ بالدن به گيا  ˇمهر

ای کلفت و دوشاخه به شکل پیکر انسان است با تنه و دو پا، دارای ریشه
صورتی، سفید، هایی به رنگ آیند و گلهای نسبتًا بزرگ که از ریشه برمیبرگ

روید، چنین در شرق ایران میقرمز و بنفش که در گیالن و مازندران هم
سبب خاصیت درمانی از ریشه و ساقه و برگ و گل آن استفادۀ پزشکی به
خوانند و گروهی برای آن محسناتی قائلند  «گیاهمردم»شود، برخی آن را می

هایی دربارۀ آن افسانه دانند وو داشتن آن را در جلب محبت کسان مؤثر می
 کنند، شرح تفصیلی این گیاه در فرهنگ فارسی دکتر معین آمده است ساز می

 gâv ə dâru چنین سنگ زهرۀ گاوگیاهی از تیرۀ پنیرک، در طب خانگی مصرف دارد، هم دارۊ ˇگاو: 
 رفت   کار میشدن بهحجرالبقر در طب خانگی جهت چاق

 xərš های متقابل به رنگ سبز نعناع، دارای ساقۀ چهارگوش و برگگیاهی از تیرۀ  ٚخرش
های آن در قسمت ، گلMantha aquatilis :تیره، از تیرۀ نعناع با نام علمی

شود، خواص آن مشابه خواص انتهای ساقه به صورت مدور ظاهر می
 خالٚواش است 

 čavâš های آن برگ .خروس و خود نوعی تاج خروس استگیاهی است از تیرۀ تاج چواش
هایش در انتهای ساقه مجتمع برگ نسبتًا دراز، گلبا پهنک بیضوی منتهی به دم

 Amaranthus :نام علمی .رودهای آن در خورش به کار میاست، برگ
Candatus    

 gol ə par های مختلف پایا  و دوساله که در گیاهی است از تیرۀ چتریان دارای گونه گؤله پر
رنگ، های پهن و گل زرد کمروید، دارای برگاز جمله گیالن مینواحی معتدل 
هایی قرار شکل فلس نازک زردوش است که در وسط آن دانهمحصولش به

های المثل بر دانهکنند فیدارد که آن را کوبیده و چاشنی بعضی تنقالت می
گیاه پاشند که خوشبو شوند، از ساقۀ نوع دوسالۀ این انار یا باقالی پخته می

نام  .هم خوانده می شود «کۊله پر»شود،در گیالن تهیه می «ترشي گؤله پر»
هم شناخته  Heracleum persicumبا نام Heracleum gummiferum :علمی
 شودمی

 xurfə های زرد رنگ های گسترده سفید برگ با گلگیاهی است با ساقۀ سرخ و شاخه خۊرفه
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ای سیاه که آن را آرد کرده و نان خرفه های ریز ودار و دانهو ساقۀ گوشت
خۊلفه هم  .Perfulaca uleracea :کنند، دارای مصرف طبی، نام علمیتهیه می
 شود  تلفظ می

pənj ə vâš های زرد که شیر پنیر یا علف پنیر هم های باریک و گلگیاهی است پایا با برگ پنٚجواش
   galium verum :نام علمی .شودخوانده می

 gul ə vâs  های از یک تا چهارتایی، زردرنگ، که از پسند و جنگلی با گلگیاهی است سایه واش ˇگۊل
گۊلس هم پنج Medicago falcate :آید، نام علمیشمار میها بهدستۀ یونجه
 شود خوانده می

 səqal ə vâš تهی و ی میانهاهای مردابی و مرطوب با ساقهمند به زمینگیاهی است عالقه واش ˇسغأل
 :ها که مصرف طبی هم دارد، نام علمیهای ریز و زرد از انواع آاللهگل

Ranunculus sceleratus   
 sal ə bâqəlâ ها و استخرهای بزرگ طبیعی گیاهی است مردابی و پایا که در مرداب باغال ˇسل

خوانده  "گۊل ˇسل"روید و از خانوادۀ نیلوفر آبی است که در گیالن می
های پهن و ای بلند از بستر مرداب تا سطح آب و برگشود، دارای ساقهمی

های درشت و خاردار به رنگ شوند با دمبرگمدور که بر روی آب گسترده می
هایی نسبتًا زبر و صورتی رنگ که از هایی درشت با گلسبز متالیک و گل

ای بدیع رهها را می پوشاند و منظدومین ماه بهار تا مردادماه سطح مرداب
این گیاه دارای  Nelumbium speciosum :وجود می آورد، نام علمیبه

هایی شبیه دانۀ باقلی، نوعی از این گیاه آبزی دارای تخمدانی است با دانه
که نقش آن در  "لوتوس"های های پرپر و درشتی است شبیه گلگل

 شودیهای روزگار هخامنشیان بر نمای سنگی دیوارها دیده مساختمان
 suruf شود، نام علمیواش هم خوانده میگیاهی است وحشی، گۊنجه سۊرۊف: 

Echinochloa crusgalli   
 tâtulə سانتیمتر،  58دار، رشد تا گیاهی تزیینی و طبی، گل و ساقه بنفش، برگ کرک تاتـۊله

در مقابل سرما حساس، قابل تکثیر با قلمه، تاتـۊلۀ گیالن دارای گل سفید 
  daturu stramonium :نام علمی .است

 šir ə vâš  اش شکسته شود ای، جدا گلبرگ، علفی که دمبرگ یا ساقهگیاهی دو لپه واش ˇشير
شود، از گیاهان رنگ میشود که در هوای آزاد تیرهشیرابۀ سفیدی خارج می

آور است، مالیدنش به پوست بدن موجب اش قینواحی معتدله است، شیرابه
های این گیاه اثر مسهلی دارد، با نام شود اما دانهارش پوست میسوزش و خ

شد که شود، در طب قدیم فرفیون نامیده میسک هم شناخته می ˇشیر
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   Euphorbia helinscopia :التینی است نام علمی Euphorbiumمعرف افربیوم 
gaməštâl آورد گیاهی رونده و پیچان که خوردنش دیوانگی می گٚٚمشتال  

 turš ə vâs نام علمی .های طالیی رنگ و پرپرگیاهی زینتی و گلدانی با گل واش ˇتـۊرش: oxalideae 
 zarx ə vâs  ای گیاهی سبز مایل به زرد با طعم تلخ و گزنده، ترشک غده واش ˇزرخ 
 kənaf شود، کنف های کنفی ساخته میگیاهی که از تارهای آن گونی و پارچه کٚنٚف 
 turuf رود، آبزی با برگ شمشیریگیاهی که برای بافتن حصیر به کار می تـۊرۊف 
 liq رود کار میگیاهی که در پوشش بام به لیغ 
 li گؤلپر  :ای گلپر، نکچنین نام گونهرود، همکار میگیاهی که در پوشش بام به لي 
 xolfə رد، شنبلیلهرود و مصرف طبی نیز داگیاهی که در طبخ به کار می خؤلفه 
 tur ə vâš  نام علمی .شودگیاهی وحشی که گوسفند با خوردن آن دچار سرگیجه می واش ˇتـۊر: 

oxalis corniculata  
 vən امایی در اقدام  = ˈگنجشک، ون بنهچنین نام درخت زبانگیر، اما، اشکال، هم ون

 وجود آورد، استخوانی الی زخم گذاشتبه
 geysə ته  گیس باف گٚيسه 
 gis گیسو   گیس 
 ge:sə شده گیسوی بافته گئسه 
 gilak قوم گیل  :نک –گیل  گیلک 
 gil ə gilânšâh گؤبرۊ که به فرمان  =گابرۊ  =گیل فرزند گیالنشاه سرسلسلۀ خاندان گابره  گيالنشاه ˇگيل

گیالن و رویان، مازندران و طبرستان  «پتشخوارگر»يزدگرد سوم به شاهی 
 «96تا  7در ص »مقدمه تاریخ طبرستان و رویان و مازندران  :نک .دانتخاب ش

 که قابل بررسی است   
 lang َلنگ، تمام پا از پایین لگن خاصره تا سر انگشت    لنگ 
 vrâdâ انگار، نامنظم الابالی، سهل ورادا 
 jazə البه، تضرع   جزه 
 valəm الرو، نوزاد ماهی  ٚولٚم 
 razin یک الست رزین 
 lâšə الشه، جسد  الشه 
 ləški avərdən  الغرشدن تا حدی که پوست چهره یا تن چروکیده و آویخته شود  لٚشکي أوردن 
 qorâb zeˈn الف زدن   غؤراب زئن 
 qorâb الف و گزاف   غؤراب 
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qort ə qorâb الف و گزاف   غؤراب ˇغؤرت 
 lâlâˈi الالیی الالئي 
 alâlə قایق الله، ش أالله 
 garzak xumə النۀ زنبور   خۊمهگرزک 
 lanti xumə  النۀ مار  خۊمهألنتي 
 buk kudən لب ورچیدن   بـۊک کـۊدن 
 lab لب، کنار، لبه، کناره، حاشیه، یوغ متصل به کاول، الوار صندوقۀ بام خانه لب 
 čoxâ لباس پشمینه چؤخا 
 sardâri دار و یقۀ عربی  ینای با دامن چلباس مردانه سرداري 
 lo:šə dâr ای که قسمتی از دامن آن کش آمده و دارای چین نامتناسب باشد لباس یا پرده دارلؤشه 
 ləvâšə بند اسب رمو لب لٚواشه 
 zarx ə xandə لبخند از روی خشم، زهرخند  خنده ˇزرخ 
 rišband ا به وسیله دمسه برای جلوگیری ها به طور ساده یها یا بافتنیدوزی پارچهلبه ریشبند

 ریش شدن از ریش
 labj ورچیدگی، بغض لب لبج 
 mâturə kudən دادن  خوری نشانورچیدن، حالت بغض و دللب ماتـۊره کۊدن 
 labč kudən  ورچیدن، لب فروهشتن لب کۊدنلبچ 
 labji کج کرده، آدم لبورچیده، بغضلب لبجي 
 čaft ə məxrajə  سانتیمتر  21آمدگی آن به حیاط مجاور کمتراز لبۀ آجری باالی دیوار که پیش مخرجه ˇچفت

 باشد 
 jul لپ، گونه    جۊل 
 sar saxti لجاجت، مقاومت   سرسختي 
 rut لجن، بسیار کدر  رۊت 
 yak dandə لجوج   دندهیک 
 sar saxt لجوج، مقاوم   سرسخت 
 yak pahlu ه  دندلجوج، یک پهلۊیک 
 lˈaf لحاف لئأف 
 davâj لحاف، روانداز  دواج 
 lut لخت، عریان، برهنه  لۊت 
 li:tə غوره لرد، رسوب سرکه و آب لیته 
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pərkâneˈn لرزاندن  پرکانئن 
 pərkəš لرزش، لرزه  پرکش 
 pərkəstən لرزیدن  پرکستن 
 lat رود کار میبام به های چهارگوش از چوب و تخته که برای پوششلطمه، تکه لت 
 tâˈi لعاب دهان کرم ابریشم، تار ابریشم  تائي 
 la:l لعل   ألل 
 koftə لغزش در سخن، خطا در ادای کلمه کؤفته 
 tikə ای که بر سفرۀ مهمانی برای دوستی غایب تهیه شده و برایش برده لقمه تیکه

 شودمی
 le:qə لقه، لیقه  لئغه 
 pis لک   پیس 
 ačubil لک لک أچۊبيل 
 judiki لکنت  جۊديکي 
 tət ə pət لکنت عارض بر اثر اضطراب  پت ˇتت 
 qâqu های سیاهی از سوخته دانۀ اسپندی که بر گونه کودکان برای جلوگیری از لکه غاغۊ

 زخم مالند چش
 pâsin لگدمال، پامال   پاسین 
 pâsini لگدمالی، پایمالی  پاسینی 
 qofultâs رود کار میفراخ که در حمام بهتنگ دهنلگن بن ـۊلتاسغـؤف 
 kun ə pəs ə qâb شود، در اشاره گفته می «قاف ˇکۊن ˇپس»لگن خاصره، در محاوره گاهی هم  غاب ˇپس ˇکۊن

  «کوهپس  پشت  قاف» :به دورترین محل
 lung لنگ حمام  لۊنگ 
 čak ə par  لنگ و بال، دست و پا پر  ˇچک 
 langar tâvədaˈn  لنگر انداختن، قصد اقامت کردن  لنگر تاٚودأن 
 lâ:bar لنگر کشتی  البر 
 lâvər لنگر کشتی   الٚور 
 langar لنگر، در اشاره به قصد اقامت لنگر 
 forozə شود، به لنگرگاه کشتی که در اصطالح جغرافیایی کنونی فریضه نامیده می فؤرؤزه

چهار  :وط به گیالن ضمن اعالم آمده استهای مربصورت فریضه در کتاب
 فریضه در بندر انزلی، فریضۀ خمام و غیره 
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lâqə الخه، لنگه  :لنگه، نک الغه 
 lâxə لنگه   :شود، نکبار، الغه هم گفته میلنگه الخه 
 langəstən لنگیدن   لنگستن 
 le له  له 
 âš a boˈn  له شدن  بؤن شأآ 
 le: bostən  له شدن  له بؤستن 
 âš a kudən له کردن  کۊدن شأآ 
 le: kudən له کردن   له کۊدن 
 bə fəsk a daˈn لو دادن   دأن ˈبفسک 
 bə fəsk a šoˈn لو رفتن شؤن ˈبفسک 
 čaftə razə لوازم و آالت فلزی مربوط به در و پنجره  چفته رزه 
 xoškâr شود، در این لواشک هم گفته میلواشکی مشبک از آرد برنج صدری، خۊشکار  خؤشکار

کوب همراه با شکر و گالب و دارچین کوبیده و به صورت دلمه مغز گردوی نیم
کنند، بعد در آب قند داغ فرو کرده و در بشقاب درآورده و در روغن سرخ می

 برای توزیع گذارند  
 lisk لوس خنک، کسی که اندازه نگاه ندارد، ننر  لیسک 
 kašk a bostən لوس و ننر شدن، خودنمایی به حد ابتزال کردن   بؤستن ˈشکک 
 kašk شده، کشک  لوس، ننر، دوغ خشک کشک 
 lulə ای یا سفالین لوله اعم از فلزی یا نی لۊله 
 pišə ای به شکل چپق که ناقل ادرار کودک به کنیف گهواره است  لوله پیشه 
 âtəš gir  دهند برای گیراندن آتش و جلوگیری منقل قرار میای مخروطی که روی لوله گیرآتش

 های آتش شدن شرارهاز پخش
 xuxu لولو   خۊخۊ 
 višvâləki kudən   شدن، به خود پیچیدن لولیدن، بر جای خود خم و راست ويش والٚکي کۊدن 
 jilisk لیز جیلیسک 
 jəlisk لیز  جلیسک 
 jiliskastən لیز خوردن  جیلیسکستن 
 jiliskâneʹn لیز دادن، سر دادن  جیلیسکانئن 
 jəliskastən لیزخوردن   جلیسکستن 
 lisk a bostən  لیسک  :شدن، نکلیسک بؤستن ˈلیسک 
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lisk a kudən  لیسک  :کردن، نکلیسک کۊدن ˈلیسک 
 vâlištən لیسیدن، پایۀ مضارع والیشتن: vâlis  
 fašk لیفۀ تنبان   فشک 
 šəlânquzə لیفۀ شلوار غۊزهٚشالن 
 rux لیق، نوعی گیاه  رۊخ 
 le:qə لیقه لئقه 
 mâčəlos زدن  لی، روی یک پا جستلی ماٚچلؤس 
 âb xuri لیوان، ظرف مخصوص آشامیدن آب  خۊريآب 
 amâ ما  أما 
 mât قوام آمده، غلظت یافتهمات، مبهوت، به مات 
 mât a boˈstən دن، غلظت یافتنششدن، مبهوتمات بؤستن ˈتما 
 ma:r مادر مأر 
 zən mâ:r  مادر زن زنمار 
 šu mâ:r مادر شوهر شۊ مار 
 mərd ə ma:r مادر شوهر  مار ˇمرد 
 lânti مار النتي 
 la:nti مار  ألنتي 
 dumdərâze مار   دۊمدرازه 
 domdərâze: مار   دؤمدرازه 
 lup مار   لۊپ 
 čao ə xam  گویند هم می "چم ؤ خم"یگزاگ، مارپیچ، ز خم ˇچپ 
 čiči:r  مارمولک چي چير 
 kərəlup آزار تر از مارهای معمولی، زرد، چرکین، تنبل و بیتر و کوتاهماری کلفت کٚٚرلۊپ 
 furš ماسه فـۊرش 
 mâˈi mâš مائي ماش :ماش ماهي نک ماش مائي 
 šeytânək ماشۀ تفنگ و سالح گرم شیتانٚک 
 kišin کسی، از آن  که  مال چه ينشکي 
 tab ə lərz ماالریا   لرز ˇتب 
 vâsin vâsin بمال مالش نرم و متواتر، بمال واسینواسین 
 mâləstən چنین مالش دادن مالیدن، هم مالستن 
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vâseˈn دادن، مانند مالیدن سرخاب، مالیدن رنگ به تن یا چنین مماسمالیدن، هم واسئن
  vâsin :پاسۀ مضارع .ماسچنین مچهره، هم

 mâ:lə چنین چنین اثر فشار یا ضربه بر بدن یا بر زمین و مانند آن، هممالۀ بنایی، هم ماله
 اثر داغ آب یا آش 

 eškil بندند تا قادر بند، طنابی که با آن پای چپ گاو را به شاخ راستش میمانع، پای إشکیل
 دبه جستن از خندق یا دیواره و پرچین نباش

 pəndâm مانعی که در بستر رود یا رودخانه حادث و مانع جریان طبیعی آب شود پندام 
 mânəstən مانند بودن  مانستن 
 mângə ماه، قمر  مانگه 
 kərə mahtâb رنگ  ماهتاب بی مهتاب ˇکر 
 pəlat mâˈi ماهى، سس ماهی پلت مائي 
 kopur ای از ماهیان است که انواع آن را در دهماهي دريازی و استخرزی، نام خانوا کؤپۊر

توان یافت که به اجتماع های شور دریا و شیرین استخرهای کهن میآب
های راکد مورد توجه قرار های اخیر پرورش آن در آبکند، در سالزیست می

رنگ روشن با گرفته، رنگ پست دودی، پهلوها زرد روشن، سینه لیمویی
ماندن در زمین نمناک یگر آن قابلیت زندههای درشت، از مشخصات دفلس

کند، آب باشند، در آن زیست میهایی که استخرها خشک یا کماست، در فصل
ترین گونۀ آن ماهی سفید، در آید، معروفگیری استخرها باال میبه هنگام آب
  Cyprinuscarpio :است با نام علمی «کۊلمه =کؤلمه »درجۀ دوم 

 esbələ mâˈi ماهي سبيلو ماهي درشت و پرچربي است با سر بزرگ و دهان گشاد و دو  مائيإسبله
درازا  ".که از همین مشخصه نام گرفته است"مانند در جانبین سر رشتۀ سبیل

    silurus glanis :وزن بین یک تا چهار کیلو نام علمی .سانتیمتر 81تا  41بین 
 âzâd mâˈi  دار با تیغ، پوست فلسگوشتی فشرده و بی آزاد، ماهی درشت باماهي آزادمائي

تا  8/5سانتیمتر، وزن  511تا  11طول بدن  .های سیاه، خوراکش مطبوعخال
قابلیت پرورش و تکثیر  .کیلوگرم هم دیده شده است 25کیلو، ندرتًا تا  7/52

 :شود، نام علمیشناخته می "تیانماهي"ای از آن در گیالن با نام گونه .دارد
salmo rutta caspicus “Kessler”  

 fivij mâhi ماهی تنوری  فيويج ماهي 
 dəsbij mâˈi ماهی دودی  دسبیج مائی 
 mâˈi dəsbij ماهی دودی  مائي دسبيج 
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xošk ə mâʹi ماهی دودی   مائي ˇخؤشک 
  sefi:d mâˈi ل های خوب و مطبوع دریای کاسپین که در طوماهی سفید، از انواع ماهی سفیدمائي

ریزند چنین در مرداب میهایی که به دریای کاسپین همرود و رودخانه
های پرورش را نیز دارد که پس از کند، قابلیت پرورش در کارگاهریزی میتخم

شوند، این ماهی از خانوادۀ رسیدن به سن معینی به دریا روانه می
تا  311/5زن سانتیمتر و و 41تا  43کپورماهیان است با بدنی اکثرًا به طول 

  Rutilus frisii kurtum :نام علمی .811/5
 smparək ماهی سیم جوان   سیمپأٚرک 
 ursim شده سود و نرمماهی سیم نمک اۊرسيم 
 sard ə âb mâˈi تر است  گوشتماهی صید شده در اواخر پاییز و طول زمستان که خوش آب مائي  ˇسرد 
 fibij ور شده در تنماهی کباب فیبیج 
 kuli bij کرده در روغن  ماهی کۊلي سرخ بيجکۊلي 
 urdək mâˈi 41طول  .اش مشابه اردک استگوشت که پوزهماهی، ماهی حاللماهی، اردک اۊردکمائي 

نام  .شودکمر هم خوانده میماهی قرص .سانتیمتر 78سانتیمتر، ندرتًا تا  11تا 
 esox lucius :علمی

 šak mâˈI syâpušt 2/45طور متوسط سانتیمتر به 12تا  33ماهی، طول بدن ماهی، از تیرۀ شک ائي سياپؤشتشکم 
 Alasa kessleri :گرم، نام علمی 911طور متوسط سانتیمتر، وزن تا دو کیلو، به

kessleri “Grimm” های دریای کاسپین است با نام کلیکا های ریز آن کۊليگونه 
 mâš mâˈi رۀ کپورماهیان، رنگ پشت متمایل به سبز تیره یا دودی، پهلو ماهی، از تی ماش مائي

رنگ، دم دوشاخه، پوزه اندکی کشیده، سفید، شکم سفیدتر، باله صورتی
 :دریای کاسپین و رود و پشت سفیدرود، نام علمی :دار، محیط زیستفلس

Aspiu aspius  
 sorx ə parə سانتیمتر، وزن متوسط  7/25ن ماهی ماهی، از تیرۀ کپوریان، طول متوسط ای پره ˇسؤرخ

   Scordimus erythrophotalmus sorxəjə :گرم، نام علمی 561
 mâˈi اندماهی، از جمله آبزیان دریای کاسپین است که به چند گروه تقسیم شده مائي: 

ماهیان از گونۀ گرد مانند مارماهی، خانوادۀ تاسخانوادۀ ماهیان دهان
بورون، خانوادۀ برون، قرهماهی، اوزوند، تاسماهی، شیپ، استرلیافیل
ماهی آزاد،  :ماهی، خانوادۀ ماهی آزادشککولی، کلیکا، ریزه ماهیان، ریزهشک

ماهی، خانوادۀ اردک :ماهیانآال، خانوادۀ اردککاسپین و ولگا، قزل
خوار، ماهی آمور سفید علف :کپورماهیان، کپور، کؤلمه، به انواع ماهی سفید
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کولی، شمشیرماهی، ماهی کولی، سیاهماهی، به انواع سفید کولی، شاهالی
اسبله و غیره، خانوادۀ مارماهیان حقیقی، خانوادۀ  :سیم، خانوادۀ اسبله

 ماهیان، خانوادۀ گاوماهیان ماهیان خاردار، خانوادۀ سوزن
šak mâˈi های مختلف یرگونهها و زماهیان است که انواع و گونهماهی، از خانوادۀ شک شکمائي

 Clupeunella :های آن موجود است، نام علمیآن در دریای کاسپین و حوزه
brasnikovi “Barodin” سیاهماهی پشتگونۀ درشت آن شک 

 kiləkâ ماهیان که دو نوع آن در دریای کاسپین و به صورت ماهی، از خانوادۀ شک کيلٚکا
گردد، کنسروسازی صید می شود و به مقادیر زیادی برایگروهی دیده می

گرم، در  3/8طور متوسط سانتیمتر وزن به 5/8طور متوسط طول بدن به
 :شود، نام علمیخوانده می «ریزه»طور اعم ها بهطور ماهیگیالن این

Lupeonella” delicatula caspia “svetovidov   
 kolmə در دریای کاسپین و  ماهی، از خانوادۀ کپورماهیان که چهار زیرگونۀ آن کؤلمه

ای، کؤلمه شمالی دریای کنند، کؤلمه رودخانههای آن نشو و نما میحوزه
های ایران سه نژاد محلی تشکیل کاسپین که در قسمت جنوبی یعنی آب

دهد، ماهی کؤلمه  بندرانزلی، ماهی کؤلمه گرگان، ماهی کؤلمه حوزۀ ارس، می
 1/57طور متوسط کاسپین بهماهی کؤلمه چارخال، طول بدن کؤلمه دریای 

 caspicus “jak owlew”  Rutilus :نام علمی .گرم 541سانتیمتر، وزن متوسط 
rutilus 

 šâ:mâˈi ماهی، از ماهیان مرغوب دریای کاسپین که متمایل به زندگی گروهی است،  شا مائي
تر از ماهی سفید، سطح پشت سبز متمایل به آبی، پهلوها و شکم جثۀ کوچک

سانتیمتر، محیط زیست در روز  31ها کبود، طول بدنش حدود فلس سفید،
های این رسانند، جرگهمی 11و  31ها خود را به عمق بین عمق دریاست و شب

شوند، اگر رنگ در پشت شناخته میای دارند که با نواری طالییماهی ملکه
را آزاد  افتد ولی صیادان آنها به دام افتد جرگه هم به دام میملکۀ ماهی

سازند های زرین و کوچک در دهانش گذارده و رها میکنند و بعضی سکهمی
 Hering :تا از برکت شکارشان کاسته نشود، نام علمی

 kəfâl ماهی، این ماهی از دریای سیاه به دریای مازندران آورده شده و بومی  کٚفال
گوشت، نام تر از سۊف است، ستون فقرات درشت، کماش باریکگردیده، جثه

  Mugilauratus :علمی
 mâ:r mâˈi ماهی، با نام علمی  مارمائيCaspiomizon wagneri ای ماهی از خانوادۀ ماهیان گونه

سانتیمتر، وزن اکثر بین  13الی  33گرد دریای کاسپین، طول حداکثر بین دهان
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تر تاهگرم، نوعی دیگر از آن به نام مارماهی ولگا نیز هست که کو 592الی  41
 سانتیمتر  56الی  51است با طولی بین 

fil mâhi ماهی، با نام علمی ماهيفیل: Huso huso “l i” ماهيان است که از آن از خانواد تاس
 71سانتیمتر، وزن اکثر بین  211الی  211آيد طول اکثر بين دست میخاويار به

ر قسمت جنوبی ای از آن که زیرگونه تشخیص شده دکیلوگرم، گونه 511الی 
 Huso huso babuskin  caspicus :شود با نام علمیدریای کاسپین یافت می

natia kurensis آید  دست میتنی بهماهی ندرتًا ماهی یکاز فیل 
 səs mâˈi 5 :های شناخته شدۀ زیر استماهی، این ماهی دارای گونهماهی، پلوت ٚسس مائي_ 

 capitul :تاسمائی کورا، نام علمی _3 تاسمائی کاسپین _2تاسمائی اترک 
golden”stadt”  Barbus 

 tâs mâˈi که مشتمل بر دو گونه  «سياه بينی =قرابۊن »ماهی، تاسماهی، معروف به  تاسمائي
 ”:تاسماهی روس و تاسماهی خاویاری ایران، اولی به نام علمی :است

Acipencer golden stadti “brandt م علمیو تاسماهی ایران به نا:” golden 

persicus “borod  Acipencer 
 kopurčəkə ماهی، کپوری که رشدش کامل نیست  کؤپۊرچکه 
 šâkuli شا مائي  :ماهی، نکماهی، کۊلي، نوعی ماهی از تیرۀ شاه شا کۊلي 
 lây mâˈi سر، با پشت، کوتاهاندام، پهنای ماهی از خانوادۀ کپور، باریکماهی، گونه الی مائي

   Tinca tinca :رنگ، نام علمیمانند، فلس زیتونیجفتی سبیل
 šəmširmâˈi 411سانتیمتر، وزن متوسط  33تا  27ای به طول ای ماهی با جثهماهی، گونه شمشيرمائي 

  Pelecus culturatus :گرم، نام علمی
 syâ mâˈi ازندران با طول های دریای مای ماهی دریای کاسپین، از ماهیماهی، گونه سيا مائي

 gracilis   Varicorhinus capoetu :سانتیمتر، با نام علمی 31متوسط 
 šip ای ماهی دریای کاسپین، نام علمیماهی، گونه شیپ:” nudiventris “Louvetzni  

Acipenser شود، ماهیان است که از آن خاویار تحصیل میاز خانوادۀ تاس
کیلو، این ماهی را  21الی  58وزن اکثر بین  سانتیمتر، 581تا  531طول اکثر بین 

دانند ولی این نظریه هم داده گونۀ مشترک دریای سیاه، کاسپین و اورال می
 Acipencer :ای است مخصوص با نامشده که در کاسپین زیرگونه

“Borsenko” nudiventris derjavini 
 kâmbuzya خوار، این ماهی به منظور مبارزه ا، پشهای ماهی ضد پشه و ماالریماهی، گونه کامبۊزييأ

 با ماالریا در مرداب انزلی پرورش یافت و بومی شد
 uzun burun شود، از درازبینی هم خوانده می .ای ماهی غضروفی خاویاریماهی، گونه بۊرۊناۊزۊن
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برون قسمت شمالی کاسپين و درازبینی اوزون .ماهیان استخانوادۀ تاس
که از  ”Acipenser stellatus cyrensis “berg :نام علمیقسمت جنوبی آن با 
سانتیمتر، وزن  541تا  531طول اکثرًا بین  .آیددست میهر دو نوع خاویار به

 کیلو 51الی  9بین 
kuli ای های نقرهآال ریز و درشت، با رنگای ماهی کوچک به جثۀ قزلماهی، گونه کۊلي

های سانتیمتر با نام 29گ و طول متوسط رنرنگ یا سرخ کمبا گردۀ دودی کم
های کۊلي، شاکۊلي، در مرداب، دریا، رودخانهکۊلي، پسخان ˇسیاکۊلي، سۊرخ

شود، با نام گیالن که آلوده به مواد مخل محیط زیست نشده باشند، یافت می
  Vimba vimba persa :علمی

 sorx ə kuli های خانه برای از بین بردن ه در حوضای ماهی کوچک، کولی کماهی، گونه کۊلي ˇسؤرخ
 شودداری میالرو نگه

 syâ kuli کۊلي، نام علمی ˇکۊلي، کاس :ای ماهی کوچک، نکماهی، گونه سيا کۊلي: Vimba 

vimba persa  
 pasxân ə kuli آید دست میآال که از رودخانۀ پسخان بهتر از قزلای ماهی کوچکماهی، گونه کـۊلي ˇپسخان

 غوب است و مر
 suf های کاسپین، شبیه ماهی سفید با سری کوچک، ماهی، گونۀ مرغوبی از ماهی سۊف

 lucio perca :تر، با گوشت بدون تیغ با نام علمیفلس با اندامی کشیدهکم

Perca 
 suzən mâˈi ماهیاننام علمی سوزن :ماهی، مار مانند مائيسۊزن Singnathus nigrolneatus caspius 

“cichwole”   
 sim های بسیار مرغوب گوشت شمال ایران، از ماهیماهی، نوعی ماهی خوش سیم

سانتمیتر، وزن  35جنوب دریای کاسپین با جثۀ پهن و طول متوسط تا 
ای با غوز در دارای جثه Abramis brama :گرم، پر تیغ با نام علمی 631متوسط 

های وشن، شکم سفید، بالهپشت، رنگ پشت زیتونی، رنگ پهلوها خاکستری ر
 های آرام و نسبتًا گرم و تمیز مند به آبشنا دودی متمایل به بنفش عالقه

 kuli qâr خورک، سطح پشت آبی و سبز زمردی درخشان، منقار خنجری دراز، ماهی کۊليغار
Alceda :شود نام علمیهای سینه سفید، سیاه و سفید آن هم دیده میگونه

atthis    
 mâlâ ای  گیر حرفهماهی ماال 
 pərə kəš  گیران مجاز ماهی کش پره 
 orizâ مایۀ اولیۀ برنج در شلتوک  اؤریزا 
 guldəstə مأذنه، منارۀ مسجد و بقاع  گۊلدسته 
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mâr مأر، مادر  مار 
 âbsəvâr ساالر داران، معاون جوبمأمور تقسیم آب به حقابه آب ٚسوار 
 oxt مسازمأنوس، د ُاخت 
 fâ:ki مبتال به فتق  فاکي 
 kəna kudən  مبدل شدن چرک یا رویۀ زخم به پوسته کنه کۊدن 
 vurâštən مبدل کردن تخم نوغان به کرم، نرم کردن خاک با چنگک یا بیلچه  وۊراشتن 
 pâčərâqi شود دنبال دعاگویی نقال از جانب حاضران هدیه میمبلغی که به پاچراغی 
 dəs bə dəs daˈn متحد شدن، دست به دست هم دادن  دس بدس دأن 
 tâb avərdən  متحمل شدن  تاب آوردن 
 tur a bostən  خردانه کردن  زده شدن، کار بیمتحیر شدن، بهت تـۊرأ بـؤستن 
 mətars مترسک  مترس 
 jâmə dâr دار   متصدی بینۀ حمام، جامه دارجامه 
 bonə bar بار  ملمتصدی ح بأر بؤنه 
 gâvkâr وسیلۀ گاوآهن متصدی شخم به گاوکار 
 ilâfəndi بند، یکریز هم، متوالی، یکمتصل به ايالفندي 
 šin مال کيست، زان  =زان من، متعلق به من، کي شينه  =مي شين  :متعلق، از آن شین

 متعلق به اوست =کیست؟ اۊني شينه 
 vâtâbâneˈn صبانی کردن به واکنش انداختن متغير گردانيدن ع واتابانئن 
 vâtâb âmoˈn دادن در رفتن، واکنش نشانمتغیرشدن، از کوره به واتاب آمؤن 
 sar sangin متکبر  سرسنگین 
 dâqân متالشی  داغان 
 ləčər متلک، لیچار  لٚٚچر 
 bâr a kudən  گفتن، بارکردنمتلک کۊدن  أبار 
 fâkəs daˈn  به سوی خود کشیدنمتناوبًا  فاکٚش دأن 
 mattə مته، اصرار، لجاج  مّته 
 sâyə sobuk متواضع، فروتن  سایه سؤبۊک 
 dəstə گروه 52مجتمع، دسته، ساتع  دسته ، 
 az sar ə no مجددًا  نؤ ˇأز سر 
 yâlquz همسر و فرزند مجرد، بی يالغۊز 
 girinji مجعد، چین در چین  گيرينجي 
 



 

175 
 

pas məzâr  جلس ختم م پسمزار 
 pâčərâq شود ای که به افتخار نقال یا سخنور تشکیل میمجلس شبانه پاچراغ 
 mujumâ دار مسین  مجمعه، سینی بزرگ کنگره مۊجۊما 
 sini ای، سینی  مجمعۀ فلزی با حاشیۀ کنگره سيني 
 âtəš bur ریزه  ای از آتشمجموعه بۊرآتش 
 bənd ə pâ مچ پا  پا  ˇبند 
 bənd ə dəs مچ دست  دس ˇبند 
 jântars محتاط در برخورد با حادثه  ترسجان 
 pošt ə mâˈi  محدب، به صورت گردۀ ماهی، خرپشته  مائي ˇپؤشت 
 bud bokud دست داد محصول زیاد به بـۊد بـؤکـۊد 
 zənânə bazaar محفل پر سر و صدا  زنانه بازار 
 pâ seft  مان، با اراده، استوار  محکم در عهد و پی پا سئفت 
 qâyəm dâštən داشتنمحکم نگه غاٚیم داشتن 
 qâyəm چنین پنهان محکم، هم غایم 
 pišzən محل اتصال طناب یوغ به کاول   زنپیش 
 tunku دار بادنگ محل اتصال قسمت دندانه تـۊنکـۊ 
 pišsər محل بارگیری کرجی  سرپیش 
 ko:gâh محل تجمع  کؤگاه 
 âbriz محل دفع ادرار   آبریز 
 pâlânə محل نشستن پاروزن در کشتی  پاالنه 
 dəstək dumbək محمل، پیرایۀ نامناسب، تعبیر و تفسیر نادرست دستک دۊمبک 
 čarxə dâr ها به چرخش درآمده و آبدنگ دار آبدنگ که بر اثر فشار آب به پرهمحور پرده دار ˇچرخ

 اندازدرا به کار می
 bâm محوطۀ بین شیروانی خانه و سقف اطاق، بمب، توسری  بام 
 lâ bə sar kudən  داشتن، زیر پوششی قرار دادن مختفی ال بسر کۊدن 
 beygâ زارمخرج آب از کرتي به کرت ديگر، یا از استخر با کشت بئیگا 
 be:ga مخرج آب از کرتی به کرت  دیگر   بئگا 
 qo:t دارچین و زیره  قند و خاکهنخود بو داده با خاکهمخلوط آرد برنج یا  غؤت 
 qâ:ti kudən مخلوط کردن غاتي کۊدن 
 sâruj مخلوطی از آهک و خاکستر و گل رس، پیش از شناخته شدن سیمان در  سارۊج
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 رفت کار میها بهساختمان
namate مخملک  نٚمته 

 dâxul vâxul غیرمستقیم  مداخل، درآمد نهایی، درآمد  داخۊل واخۊل 
 dâqu:l vâqu:l  داخۊل واخۊل  :مداخل، نک داغۊل واغۊل 
 dərmân مداوا  درمان 
 divband مداوا کنندۀ بیماری هاری دیوبند 
 dâru darmân مداوای به دارو، در مقابل دعا درمان  دارۊ درمان 
 mardâk زناک =زن  :مر، مقـ  مرداک 
 pilə vâčini طلبی آوری پیله از تلمبار، کنایه از فرصتبرداشت پیله، جمعمراسم  واچینيپیله 
 pâkəšân مراسم پاگشا  پاکٚشان 
 hanâ bəndân مراسم حنابندان در عروسی    هنابندان 
 čəmčə zəni برانسوری، یا در مراسم عروسزنی شب چهارشنبهمراسم قاشق چمچه زني 
 jingiri mingiri طلبانه ظاهری و خالی از خشونت، گاهی آشتیمرافۀ  جينگيري مينگيري 
 no:qân dâr کردن برگ توت جهت کرم ابریشم مراقب تغذیه و آماده نؤغاندار 
 jâ bə jâ مرتب  جابجا 
 sarəštə kudən مرتب کردن  سرشته کۊدن 
 jâ bə jâ kudən  مرتب کردن، به جای خود قرار دادن جابجا کـۊدن 
 dičeˈn دیچین  :پایۀ مضارع .ردن، منظم داشتن، کنار هم قرار دادنکمرتب ديچئنdičin  
 aləf čər چر  مرتع، علف چرألٚف 
 bəxâl šoˈn های توت آغاز سوی شاخهای از رشد پیله که حرکت و خزش را بهمرحله بخال شؤن

 کند  می
 mardây مرد  مردای 
 gil ə mard مرد دهقان، مرد گیلی  مردگیله 
 mordâl مردار   مؤردال 
 nini مردمک چشم  نيني 
 mardən میر   :مردن، پایۀ مضارع ٚمردن 
 pâk xânə  شور خانه مرده خانهپاک 
 qe:rti مردی که آرایش تند کند و رفتارش مردانه نباشد  غٚرتي 
 bəjâr mərz  مرز و حد کرت   بجارمرز 
 marz مرز، حد فاصل  مرز 
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sâmân رز، حد، مقصد، ترتیب، تمشیت م سامان 
 para: گیری مخصوص ماال مرز، لبه، کناره، نوعی تور ماهی پره 
 para nəšin مرزنشین  نشین ̍پره 
 sefidey مرغ تاالبی سفید رنگ با جثۀ کوچک که به روسی  سفيٚدیšivis  خوانند 
 morq ə hoseyni هؤٚسيني مؤرغ   :مرغ حسینی، نک هؤٚسيني ˇمؤرغ 
 kark مرغ خانگی  کرک 
 koluškan مرغ کرچ   کؤلۊشکن 
 bənə mâr ə morq مرغ مادر و تخمی   مؤرغ ˇماربنه 
 nimčə چهار ماهه مرغ و خروس سه نیمچه 
 sefi:d ə morqâbi ها مرغابی سفید رنگ که روس مؤرغابي ˇسفيدnirok  خوانند 
 kərât ته است  گذاری نیافمرغی که استعداد تخم کرات 
 gâv mirâˈi مرگ و مير گاو   گاوميرائي 
 angəl مزاحم  أنگل 
 təftək مزاحم    تفتک 
 kun ə kal کنندۀ سمج مزاحم، دنبال کۊنٚکٚل 
 bəjâr مزرعه برنج   بجار 
 šekər bâq  مزرعۀ نیشکر  شکرباغ 
 turš ə širin  مزۀ ترش و شیرین، میخوش  شيرين ˇتـۊرش 
 mijik مژه، جمع آن میجیکان  یجیکم 
 mers مس  مئرس 
 âb čək که اثر قطرۀ  شود تا جاییمسافتی از زمین که از پای دیوار بنا شروع می آبچک

 کند آید، حدش را مشخص میبارانی که از لبۀ دامنه ساختمان فرود می
 asb ə meydân تاخت طی کند    مسافتی که يک اسب معمولی بتواند به يک مرحله ميدان ˇأسب 
 âˈu farəs مسافتی مادل میدان برد فریاد   آئۊ فأٚرس 
 vâzədə âvərdən  تاب و تحمل کردنمستأصل کردن، بی واٚزده آوردن 
 bə sârâ مستراح  بسارا 
 jâˈi مستراح    جائي 
 nimdâr چندان کهنه مستعمل، نه نيمدار 
 sar râst مستقیم  سر راست 
 yak râst مستقیم، بدون انحراف   راستیک 
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dəpušâneˈn مستور داشتن   دپۊشانئن 
 lâ pušân kudən مستور و مکتوم داشتن  الپۊشان کۊدن 
 xaft a giftən  حوصلگی و ابراز ناراحتی مستولی شدن بی گیفتن تأخف 
 dətâvâneˈn مستولی کردن روشنایی  دتاوانئن 
 dipiškâneˈn کردن، منتشرکردن مستولی  ديپيشکانئن 
 dipiškəstən شدن، انتشار یافتن  مستولی دیپیشکستن 
 sefi:d ə masjəd  گویان مسجدی با سابقۀ کهن در رشت که پیش از صفویه ساخته شده، پارسی مسجد ˇسفید

 نامند مسجد صفی می
 vâ:gir dâštən بودن مسری واگیر داشتن 
 kâr kun  مسهل، فعال  کارکۊن 
 čixor مسوم از سمی مجهول   چي خؤر 
 dik ə dikbar مسینه آالت  ديکبر  ˇديک 
 šâməskəte: شاٚمسکٚته »نماید که واژۀ باف، ناالیق، چنین میعرضه و خیالمسئول بی شاٚمسکٚته= 

از عهد صفویه در  «شاه تهماس =و شا تاماس  šâh mazkəteyشاه مزکٚتی 
ار تسلیم شاه سلطان حسین به دشمن و و محاورات گیلکان آمده است به اعتب

عمل شاه تهماسب که نابخردانه از روسیه برای جلوگیری از نفوذ قوای 
خان به گیالن، قوای جنگی امدادی خواست که آنها آمدند و به این زبردست

بهانه بیش از ده سال در شمال ایران ماندند و در تمام مدت با مزاحمت 
رو شدند و ناچار به ترک گیالن بهیذایی روهای اجنگاوران محلی و جنگ

 گردیدند 
 kəlâfə شکل گوی  مشت نخ نامنظم به کالفه 
 mošt یک مشت، یک مشت ارزن   :کردن، واحد گنجایش درمشت گره :مشت، در مؤشت 
 bəjân giftən مشتاقانه پذيرا شدن  بجان گيفتن 
 val zeˈn مشتعل شدن  ول زئن 
 val giftən  مشتعل شدن، شعله گرفتن  گیفتنول 
 mušurfə دار مشربۀ بزرگ دسته مۊشۊرفه 
 sar gaməji هوله مشغول داشتن کودک با هله سر گمجي 
 dəkâr در جریان نیست، پیدا نبود، در  = «دکار نۊبۊ»، «دکار نيئه» :مشغول، در دکار

 معرض دید نبود، مشغول نبود
 dərkâr مشغول نوشتن  = «نيويشتنم ˇدر کار» :پیدا، مشهود دکار، :مشغول، نک درکار
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 شد پیدا نبود، موجود نبود، دیده نمی = «در کار نۊبۊ»هستم، 
titâl مشغول داشتن به  =گیفتن  ʹمشغولیت به امری مورد پسند، سرکوبی، تیتال تیتال

 هوله هله
 xik مشک، خیک   خیک 
 dəspâčə زدهمضطرب، شتاب دسپاچه 
 tangâmə مضیقه، تنگنایی  تنگامه 
 čakki گیری معامله بدون توزین و شمارش و اندازه چّکی 
 avaz dəkəš معاوضه، سودا  أٚوز ٚدکٚش 
 ma:də معده   مأده 
 rušənâs معروف  رۊشناس 
 saršənâs معروف  سرشناس 
 salâtčark گردنش بی پر و پوست نماست "مرغ روسی"معروف به  سالت چرک ، 
 kamari معیوب از کمر   کمري 
 xâlu za:lə ی نارس "خالۊ"گونۀ هستۀ گوجه مغز آب خالۊ زأله 
 šəâm دانۀ هندوانه، گل هندوانه مغز بی شئام 
 hačəl ناخواه از دست داده و به چنگ حریف داده   مفت و به ٚهٚچل 
 hačin hačinə مفت و مجانی  هچین هچینه 
 dəs ə dəsi انگارانه، عبث، عامدًا، قصدًا فت و مسلم، سهلم دٚس دسي 
 qâb مفصل، قوزک، استخوان مچ پای حیوان، چارچوب عکس   غاب 
 qa:f چنین کاسه زانومفصل زانو، هم =زانۊ غأف  :مفصل، مانند غأف 
 lâs کش باقی مقدار کرکی از ابریشم که تا پیداشدن سرنخ پیله در دست ابریشم الس

 مرغوب استماند که نامی
 angârə giftən  کردن مقدمات فراهم گیفتن أنگاره 
 lâp مک، درست به هدف نشستن   الپ 
 čârvâdâr مکاری چاروادار 
 harf harfi مکالمه به خشونت، معارضه  هرفيهرف 
 mullâ xânə مکتب  مۊاّلخانه 
 molla xânə مکتب  مؤأّلخانه 
 uduštən وسیلۀ نی درکشیدن مانند نوشیدن بهمکیدن، از باال اۊدۊشتن 
 kur ə magəs  خرمگس =مگس درشتی که بر تن حیوانات نشیند  ٚمگٚس ˇکۊر 
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uništən مالیم طبع شدن  اۊنيشتن 
 dənəxastən مالیم طبع شدن، مطبوع افتادن  دنٚخستن 
 mordomân ملت، جامعه   مؤردؤمان 
 nâznâzi ملوس، عزیزدردانه نازنازي 
 zəl مماس  ٚزل 
 vâsoxâneˈn دادن، ماالندن چیزی به چیزی مماس واسؤخانئن 
 vâsoxəstən شدن مماس واسؤخستن 
 dəhabbəsar ممتلی، لبریز دهأب بسر 
 dar ə dihât مناطق روستایی ديهات ˇدر 
 lo:fat منت لؤٚفت 
 lo:fət منت  لؤٚفت 
 vâdoxtən کردن، پایۀ مضارعمنتسب وادؤختن: vâduj  
 čum bə râh راهبه  منتظر، چشم چۊم براه 
 tâti چنین طرز راه رفتن کودک نوپامنسوب به تات، هم تاتي 
 tâləši رود کار میکه در مساحت به «قبضۀ تالشی»منسوب به تالش مانند  تالشي 
 tânəki جای یاء نسبت به «کي»منسوب به ته و قعر، تانٚکي 
 xâni هزار خانوار سکنه یا یکصد ده باشد و الاقل یک "سده"ی که شامل ده امنطقه خاني

 شود به چشمه و سرچشمه داشته باشد، خاني در طالشی و گالشی اطالق می
 bumdani شناسی، بلد بودن منطقه بـۊمدأني 
 vâdəhastən شود شدن، جدا شدن دو تکۀ چسبانده شده، وٚدهستن هم گفته میمنفصل واٚدهستن 
 kəlânə منقل آتش، منقل قابل انتقال  کالنه 
 gəlâlə شود های تافته برای تزیین ساخته میای که با نخمنگوله گالله 
 târâneˈn منهزم کردن، به هزیمت واداشتن تارانئن 
 bəšm ای در بندر انزلی ناحیه ،مه غلیظ نزدیک به زمین بٚشم 
 šu:ram گیرد را فرا می مه غلیظی که تا روی زمین شۊٚرم 
 mângtâb مهتاب  مانگٚتاب 
 tâlâr مهتابی، ایوان طبقۀ باالی خانه   تاالر 
 marxə مهره  مرخه 
 monjoq ای، منجق های ریز شیشهمهره مؤنجؤغ 
 mâr ə mohrə مهرۀ مار  مؤهره ˇمار 
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tiyâr مهیا، فراهم   تیار 
 dəs bə yeki  مواضعه دس به یکي 
 ko kəlâ  بندی مواضعه، دسته کؤ کٚال 
 sâzəgâr موافق، سازگار    ساٚزگار 
 šappə موج بزرگ و بلند  شپپه 
 lappə موج، توپ مخصوص بازی، گوی که بر زمینش زنند بجهد  لّپه 
 vârgâneˈn چنین فراهم کردن، اسباب گستردن بر موجبات سقط را فراهم کردن، هم وارگانئن

 ب چیزی بلند مانند طنا
 mol شکنموج مؤل 
 təlim شود صورت چین درشت بر سطح آب پدید میهای منظم و متوالی که بهموج تلیم 
 lulu انگیموجود خیالی هراس لۊلۊ 
 âl موجودی خیالی، سرخ آل 
 putur مورچه پـۊتـۊر 
 zarx ə putur ای با سر سیاه و سینۀ سرخ و دم تیز مورچۀ گزنده پۊتۊر ˇزرخ 
 umur umir مورمور  اۊمير اۊمير 
 vâxordən موقوف شدن  واخؤردن 
 bər ə mum موم سیاه مۊم ˇبر 
 fal ə mu  موی نرم و نو رسته  مۊ ˇفل 
 memij مویز، کرم آفت گیاه   مئمیج 
 ubardən مؤثرشدن، سازگارشدن  اۊبردن 
 pâkutâm دن ظروف کنار حیاط خانه نصب ای مشبک که برای خشکانميز ثابت با صفحه پاکـۊتام

 شودو مستقر می
 tu: səbz (ترش و شیرین)اش میخوش که مزه «به»ای پاتاوی به درشتی ميوه، گونه تـۊ سبز 

 است
 bâr ميوه، محصول، دفعه، محموله  بار 
 arbâ از آن گرفته  (دوشاب)ای خرمالو که در گیالن شیره ميوۀ خرمندی، گونه أربا

 :سازیطریقۀ دوشاب .رسانندصبحانه و چاشت به مصرف میشود و در می
سپس در  .شویندمیوۀ رسیدۀ خرمندی را خیسانده، زوائدش را گرفته، می

به مقدار مناسب  .کوبند تا له شودمانندی ریخته با کوبۀ چوبی میناوچه
پاشند و هم زده، بر روی آن میخاکستر تمیز و غربال شده را در آب ریخته، به
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سپس محتویات ناو را با  .دهند تا شیره کامالً ظاهر شودبیدن را ادمه میکو
های موجود را صبح شیره .پوشانند تا شبی بر آن بگذردمانندی میململ
 دست آید خرمندی بهجوشانند تا دوشابآوری کرده میجمع

dâmân میان بند کوه، دشت و دمن، دامن لباس  دامان 
 miyân بین، وسط، دورن میان،  مییان 
 šâ نشا  :شود، ممکن است مقـ توان، میمی شا 
 mex میخ مئخ 
 mex میخ  مئخ 
 malas میخوش  ٚملٚس 
 simbar میدان مسابقۀ کشتی و جز آن  سیمٚبر 
 ši: يک شي، پن شي  :روی، مخفف شاهیمی شي 
 be: شود   می به 
 ša: نشأ :توان، ممکن است، مقـ شود، میمی شأ 
 šugun میمنت  شۊگۊن 
 šugun dâštən میمنت داشتن  شۊگۊن داشتن 
 xuj ای روشن است، مغز و ای یا قهوهمیوه، امرود، انواع آن دارای پوست قهوه خۊج

دار، خوش طعم، گونه لنگرودی آن از حیث های ریز، آبگوشت دارای دانه
 درشتی و طعم معروف بود 

 šâləbuk ای از باال به تیز، سفید رنگ با خطوط متوازی فرو رفتهای نوکخربزهمیوه،  شالٚبۊک
 پایین 

 narəngi ای از مرکبات که معروف است میوه، گونه ناٚرنگي 
 tu: sorx ای پاتاوی که مغزش متمایل به سرخی است، کم آبمیوه، گونه تـۊ سؤرخ 
 šâmorâdi گیالن    ای خربزۀ شیرین و مطبوعمیوه، گونه شامؤرادي 
 arbâ xuj طعمای گالبی کوچک و خوشمیوه، گونه أرباخۊج 
 ta: bošqâbi  پهنا پهن :پهنا، نکمیوه، نوعی از مرکبات از جنس پهن بؤشقابيتأ 
 tut ə bargi است «برگ توت»میوه، نوعی خربزۀ شیرین که پوستش به رنگ  برگي ˇتـۊت 
 dârâbi تر اش گاهی درشتتر از پاتاوی است که میوهمرغوب تر ومیوه، نوعی درشت دارابي

آید، با پوستی لیمویی رنگ و طعمی میخوش و مطبوع، دست میاز طالبی به
قسمت درونی آن پرآب و مفرح که قسمتی از آن به رنگ سرخ است که آن را 

نامیده  «تۊ سبز»گویند، قسمتی دیگر سبزرنگ است که  «تۊ سرخ»هم 
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شد و در تهران با نام انگلیسی ا نام دارابی شناخته میشود، در شمال بمی
 Citrus aurantiumاش نام علمی .معروف است Grape Fruitفروت گریپ
رسد این میوه بدوًا در داراب فارس آزمایش شده و از آنجا به نظر می .است

 به شمال راه یافته است 
gərmak میوه، نوعی طالبی زودرس، گرمک گرمک 

 tuj میوه، نوعی گالبی جنگلی   ـۊجت 
 pahn pahnâ  پئن پئنا  :ای از گونۀ ترنج به درشتی و شکل به، نکمیوه پهناپهن 
 morəkkəbât های نارنج و پرتقال و لیمو و نارنگی، بادرنگ و بالنگ، توسرخ، توسبز، میوه مؤٚرّکبات

 بشقابی و امثالهم پهنا، پاتاوی، تهپهن
 ma:də معده  مئده مأده ، 
 bij زاده  چنین حرامنا آرام، شیطان، فرز، هم بیج 
 sappe boridə رگ عرقوب »نابکار کیفر دیده، نابکاری که سه بار محکوم شده باشد که  سّپه بؤريده

 بریده شود  «پایش
 sar bə nist نابود   نیستسربه 
 dadami ناپایدار در تصمیم و در قول و قرار، نکرائی دمدمي  
 nâčâr ناچار، مجبور  ناچار 
 jəxərsâneʹn ناچارکردن، از میان به در کردن جخرسانئن 
 kun zeˈn  ناحیۀ لگن خاصره را به توالی جلو و عقب راندن کۊن زئن 
 losmân ناخدا لؤسمان 
 karhi bân  ناخدای کرجي  بانکرجي 
 nâxun ناخن  ناخۊن 
 vâsar a daˈn اراده چیزی گفتن، بی محابا اراده چیزی را رها کردن، یا بیته یا بیناخواس دأن ̍واسر

 چیزی گفتن یا کاری کردن 
 xəlâf نادرست، دروغ یا کار نادرست  خالف 
 nârəs نارسیده، خام  ناٚرس 
 məzang باال  طاقچه :ناز، به اصطالح ٚزنگم 
 nâz bə dâštə نازپرورده  نازبداشته 
 bəd dəhan سراناسزاگو، هرزه بد دهن 
 kar تفاوترمق، بیناشنوا، بی کر 
 hafxat خط ناقال، هفت هفخت 
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futurkəstən فـؤتـؤرکستن  :نک .ناگاه یا غافلگیرانه هجوم بردن فـۊتـۊرکستن 
 yakho: ناگهان   یکهؤ 
 nâxabər خبر، غفلتًا ناگهان، بی ناخبر 
 yak ə durə ناگهان، غفلتاً  دۊره  ˇيک    
 tât ای از مناطق از جمله شهرستان رودبار زیست ای در گیالن که در پارهنام تیره تات

 کنند می
 šilât گیری و استحصال از آن، جمع شیل ها و ماهینام سازمان مربوط به شیل شیالت 
 kâs نام قومی پیش از تاریخ در حوالی کاسپین، زاغ، بیرنگ کاس 
 nâm avir (از صفحۀ روزگار)کرده م گمنا نام أویر  
 nâm نام، اسم  نام 
 nâmzud نامزد نامزۊد 
 čitim نامطبوع چیتیم 
 nâk رودکار میچنین در پسوند بهنامطلوب، متعسر، هم ناک 
 kâzəz نامه، کاغذ  کاغذ 
 xâtunpangarə ای نان شیرینی پنجره خاتۊن پنجره 
 lâku دری نان لواش از آرد برنج ص الکۊ 
 komâj نان، گونه ای نان برجسته برای چاشت کؤماج 
 tâxtâxi مانند دوآتشه ای نان شیرینی لواشکنان، گونه تاختاخي 
 komâjdân دانی سفالین یا مسینان کؤماجدان 
 čaexəšt رودناو باريک و تنگ که در گدارها به کار می چرخشت 
 nob ناو، قایق    نؤب 
 now نب  :یق، تازه، نکناو، قا نؤ 
 nab گونه قایق شود، در اینمانندی که با تراشیدن تنۀ درخت تهیه میناو، قایق نأب

 گیرندغوره میکنند و آبغوره ریخته لگدکوب می
 nowdân ناودان نؤدان 
 nab bə sar رسانی از یک سوی دره یا خندق به سوی دیگر آن ساخته و ناوی که برای آب نأب بٚٚسر

 دارند رپا میب
 duduk شود  نای جفتی، توتک جفتی که از دو نای متصل به هم تشکیل می دۊدۊک 
 karnâ نای که از نی  .نای جنگی مخصوص گیالن، کار به معنی جنگ است و کارزار کٚرنا

شود و بر حاصل می «ل»که از نوعی کدو قلیانی به شکل »بلند با سر برگشته 
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شود؛ معموالً سه یا چهار نای همنوازی خته میسا «گرددسرنای نصب می
 دارند  

mul ə zây  نتیجۀ زنا، زنازاده زای ˇمۊل 
 xâšə نحیف  خاشه 
 vaš دست آمده از کنف  نخ به وش 
 xiyâtə نخ خیاطی  خییاته 
 raštə نخ، نوعی لواشک مشبک از آرد برنج صدری، ریسمان، رشته  رشته 
 fis نخوت   فیس 
 nâšten نداشتن، پایۀ مضارع ناشتن: nâr  
 nânəstən ندانستن، پایۀ مضارع نانستن: nân 
 nânəstə bo ندانسته، از روی سهو  بؤنانسته 
 nide bide   ندید بدید  بیدهنیده 
 duˈa dânə وسیلۀ نذر و نیاز یا دعانویسینذر و نیاز، دعا درمان، درمان و مداوا به دۊعا دانه 
 ve:š نر از هر حیوانی ئشو 
 kal نر، رفیق مرد، نیرومند، شق، رخ یا نیش گیاه نو رسته کل 
 sardi نردبام، نردبان، سردمزاجی  سردي 
 târəmi نردۀ ایوانی  تاٚرمي 
 le: نرم بر اثر پختن یا کوبیدن  له 
 halisə نرم و له شده، حلیم، هریسه  هلیسه 
 šəl نرم، لنگ، سست، شل و ول ٚشل  
 ra:b تنی خزنده که بعضًا حلزونی هستند نرم رأب 
 zərd ə zale: نزار، زردنبو  زأله ˇزرد 
 varjâ نزد، در کنار  ورجا 
 vijâ ورجا :نزد، نک ویجا 
 kutim vâ وزدنسیمی که از جنوب شرقی می کۊتيم وا 
 nəšâst نشاکاری نٚشاست 
 nišâneˈn نشاندن  نیشانئن 
 nəšâ: شای برنج و دیگر گیاهان ن نٚشا 
 vânišâ نشای گیاه  وانیشا 
 našâ نشاید، نشأ  نشا 
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ništən نشستن   نیشتن 
 malang نشئه، در خود فرورفته  ملنگ 
 bə gul âmoˈn آمدن وجد آمدن، به سر شوقشدن، بهنشئه بگـۊل آمـؤن 
 bə gul âvərdən سر حال آوردن وجد آوردن، بر کردن، بهنشئه بگـۊل آوردن 
 ma:rrə نطفه چرک و ریم در تاول و غیره  مأّره 
 ma:rrə مادره»نطفۀ چرک و ریم در تاول و مانند آن،  مأّره»  
 kəlâčə نظرقربانی  کالچه 
 čašm ə nazər نظرقربانی   نظر ˇچشم 
 dahan məzə  کنند «ستمزاجا»بردن به آن نظریه، میل باطنى، نظر و میل که برای پی دهأن مزه 
 na:rə شود هم گفته می «ناره»نعره،  نأره 
 nâ:rə نعره، ناله    ناره 
 nâ:l نعل   نال 
 na:l شود هم گفته می «نال»نعل،  نأل 
 nâ:lčigar ساز  بند، نعلنعل نالچیگر 
 bulbu بلبـۊ :ریزند، نکها مینعناع یا سیرداغ و مانند آن که روی بعضی آش بـۊلبـۊ 
 bâd dâr نفاخ   باددار 
 bâd باد   =نفخ، ورم  باد 
 nâmsyâ نفرین و دشنام است با مفهوم از دنیا رفته  سیانام 
 dam نفس  دم 
 dumbulək نقاره جفتی مشتمل بر دو کاسۀ به هم پیوستۀ کوچک و بزرگ  دۊمبۊلٚک 
 âb čəkə haq آبچک :نک حق ˇآبچک 
 pâču پابدۊش  :نک پاچـۊ 
 urusi بلند دارای کش در جانبین رویه ُارسي، همچنین کفش پاشنه :نک اۊرۊسي 
 ulâr اۊرار :نک اۊالر 
 ukâr sâl اۊرارسال  :نک اۊالرسال 
 ulâr sâlân اۊرارساالن  :نک اۊالرساالن 
 dušvârə اۊشواره، دشباره  :نک دۊشواره 
 vošu:m اۊشۊم  :نک وؤشۊم 
 mâˈi qors ə kəmər اؤردکمائي  :نک کمر ˇئي غؤرسما 
 ursəstən اؤرسستن   :نک اۊرسستن 
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ursəftən اؤرسفتن :نک اۊرسفتن 
 urəza اؤريزا  :نک اۊٚرزا 
 urəzâmo اؤريزامؤ  :نک اۊٚرزامؤ 
 eskunə ايسکۊنه  :نک إسکۊنه 
 išše: kuni ايشاکۊني   :نک کۊنيايشه 
 səkat ایسکٚت  :نک ٚسکأت 
 šoko:r ایشکؤر  :نک کؤرشؤ 
 pâ iškil ایشکیل  :نک پا ایشکیل 
 irjeˈn إرجئن :نک ایرجئن 
 səbələ إسٚبلٚه  :نک ٚسٚبله 
 isbilə إسبله   :نک ایسبیله 
 isbil إسبیل  :نک ایسبیل 
 iskət إسکت  :نک ایسکت 
 išbar إشبر  :نک ایشبر 
 iško:r إشکـؤر  :نک ایشکـؤر 
 iškof xâš إشکؤف خاش  :نک اشخايشکؤف 
 iškil إشکیل   :نک ایشکیل 
 išmârdən إشماردن  :نک ایشماردن 
 igâdən إگادن  :نک ایگادن 
 aləš أٚرش   :نک ألٚش 
 ižgar أزگ  :نک ایژگر 
 ešbətəkâ أٚشپٚتکأ  :نک إشٚبٚتکا 
 alâb أالو  :نک أالب 
 alâbə أالوه  :نک أالبه 
 anbast أمبست :نک أنبست   
 zond أنجیلي  :نک زؤند 
 dâr ə angulə أنگۊله  :نک أنگۊله ˇدار 
 âppâr پارآب :نک آپپار 
 âppâr پار آب :نک آپپار 
 âbjərəs آبخۊس :نک آبٚجٚرس 
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âməndân آبمندان  :نک آٚمندان 
 satal آبمندان  :نک ستل 
 satalx آبمندان  :نک ستلخ 
 širdâr آج  :نک شیردار 
 ârdə آرده  :نک أرده 
 ardə zeˈn آرده زئن  :نک أرده زئن 
 umuj آمۊج  :نک اۊمۊج 
 ušvârə دوشباره ˇآه :نک اۊشواره 
 došbârə دۊشباره  ˇآه :نک دؤشباره 
 âbil آئیل :نک آبیل 
 bəxtâvâr باختابار   :نک بختاوار 
 bârân xâz بادخؤره  :نک بارانخاز 
 vârânxâz بارانخاز :نک وارانخاز 
 ramhâj ə valg بارهنگ    :نک ولگ ˇرمهاج 
 bubuxustə ببخۊسته :نک بـۊبـۊخـۊسته 
 bəčak bəčak kudən بترک بترک کـۊدن  :نک بچک کـۊدنبچک 
 buxo بخـؤ  :نک بـۊخـؤ 
 pərzə برزه  :نک پرزه 
 bisâr بسار :نک بیسار 
 biyə بي، رود  :نک بیه 
 bəlas (ای پلت از تیرۀ افراگونه)ٚپلٚت  :نک بٚلٚس  
 pâvəzâr پا أوزار :نک پاٚوزار 
 xoyne پاپاخ  :نک خؤينه 
 pâdəng پاتنگ :نک پادنگ 
 pəlkə پلک  :نک پلکه 
 fuluq پۊلۊغ   :نک فۊلۊغ 
 pilâr پیرار  :نک پیالر 
 pisqâl پیسخال :نک پیسغال 
 pištow پیشتاو  :نک پیشتـؤ 
 təs تٚٚپس   :نک تس 
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ta:m تام   :نک تأم 
 ta:m تام   :نک تأم 
 tursang تائـۊٚسک  :نک تـۊرسنگ 
 talakuči تلک   :نک تالکـۊچي 
 ta:bošqâbi ته بشقابی  :نک تأ بشقابي 
 ta:buryâni ته بـۊریاني  :نک تأ بـۊرياني 
 ta:tašti  ته تشتي  :نک تأ تشتي 
 ta:təqâri ري ته تغا :نک تأ تغاري 
 ta:tu ته تـۊ  :نک تأ تـۊ 
 ta:r تهر   :نک تأر 
 tuskə تـۊسک :نک تـۊسکه 
 syâ tusə  رنگ تۊسه، تۊسۀ تیره :نک سيا تۊسه 
 niš تي تي :نک نيش 
 to:q تئخ :نک تؤغ 
 gərgərə jəmaš تئغ  :نک گرگره تمش 
 juft جفت   :نک جۊفت 
 jukul جکول  :نک جۊکۊل 
 jardəqə جلدغه  :نک دغهجر 
 jənaʹn جنهأن   :نک جنئان 
 jud جۊت  :نک جۊد 
 joft جۊفت  :نک جـؤفت 
 čârzânu چارپاچه   :نک چارزانۊ 
 čârkonji چارپر   :نک چارکنجي 
 šəl ə marka چارخۊ  :نک ˈمرکه ˇشل 
 čitin چتن  :نک چیتین 
 čakəta چخته  :نک چکته 
 rəvâni انیچرخی، رو :نک رواني 
 čanpâ چمپا  :نک چنپا 
 čučə چنین پستانکچۊچۊ، هم :نک چۊچه 
 čuqâ چۊخا  :نک چۊغا 
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čukətə چؤخته  :نک چۊکٚته 
 kukəlâč خاخاج  :نک کۊ کالچ 
 kutkuti خالٚواش :نک کۊتکۊتي 
 xaləvâš خالٚواش  :نک ٚخلٚواش 
 kâkuti خالٚواش   :نک کاکۊتي 
 qarqəšə شه خرخ :نک غرغشه 
 xurnə خرنه  :نک خۊرنه 
 xuf خف   :نک خۊف 
 xunâq خناق   :نک خۊناغ 
 xušk ə gilə vâ  گيله وا  ˇخؤشک :نک گيله وا  ˇخۊشک 
 xušk ə mâˈi مائي  ˇخؤشک :نک مائي ˇخۊشک 
 raštə xoškâr خؤشکار  :نک رشته خؤشکار 
 dučuk چۊک د :نک دۊچۊک 
 dučuk ə nimji وينجي   ˇچۊکد :نک  وينجي ˇدۊچۊک 
 dučukâneˈn ٚدچۊکانئن   :نک دۊچۊکانئن 
 dučukəstən چۊکستن  د :نک دۊچۊکستن 
 dənhastən نٚخستن د :نک ٚدنٚهستن 
 dâr ə vinji گؤم   ˇدار :نک وينجي ˇدار 
 rismân bâz دارباز  :نک ریسمان باز 
 šâkuli dâm دام  :نک شا کۊلي دام 
 dibija دبیجأ  :کن دیبیجأ 
 šatarə دپاش   :نک شتره 
 dəšxâr دخشاردن    :نک دشخار 
 dəšxârdən دخشاردن، ایجاد مشکل کردن  :نک دشخاردن 
 de:sâneˈn دخیسانئن  :نک دسانئن 
 dəkəlâstən دکالستن  :نک دکٚالستن 
 dilvâpəs دلواپس  :نک دیلواپس 
 dam ə čək پر   ˇدم :نک چک ˇدم 
 duvandi دوبندی  :نک دۊٚوندي 
 duxâlə ču چأک، قالب سرخود چوبی  ˇدۊخال :نک چۊ  ˇدۊخال 
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druj دۊرۊج  :نک درۊج 
 dustâqbân دۊزتاغبان  :نک دۊسداغبان 
 dustâq دۊزداغ   :نک دۊستاغ 
 dustâq xânə دۊزداغخانه  :نک دۊستاغخانه 
 dunbâlə zəney دۊم جۊنبأنٚى  :نک دۊنباله زنٚى 
 râviškən راب ایشکن    :نک راویشکن 
 râfâ راپا  :نک رافا 
 ra:nəki رانکی  :نک رأنٚکي 
 râbə رأبه  :نک رابه 
 râbə kudən رأبه کۊدن :نک رابه کۊدن 
 rəšxən رخشن  :نک رشخن 
 rufə رۊف :نک رۊفه 
 rey چنین ریع، برآوردرۊک، هم :نک ٚرى 
 ze:fə čin زافچین :نک زئٚفچین 
 sul زال  :نک سۊل 
 zamâd زمات :نک زماد 
 zik زۊک   :نک زيک 
 sufâl ٚسفال  :نک سۊفال 
 sufâlsar ٚسفال سر   :نک سۊفال سر 
 sufâlčin ٚسفالچين  :نک سۊفالچين 
 sulandar ٚسلٚندر  :نک سۊلندر 
 li dâr  ٚسٚمد  :نک ليدار 
 sâv a daˈn ساب دأن   :نک ساوأ دأن 
 sâvâneˈn سابانئن  :نک ساوانئن 
 saršəkan سر اشکن  :نک سر شکن 
 sarčina سرچنأ   :نک سرچینأ 
 surxân سرخان   :نک سۊرخان 
 kolpar گلپر  =چنین نوعی چاشنی گیاهی سمد، هم :نک کؤلپر 
 kuləpar چنین نوعی چاشنی گیاهی، گلپر سمد، هم :نک کۊلٚپر 
 šəkər bizə ۊسته، شکرباره سنپ :نک شکربیزه 
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suləbil سۊبيل  :نک سۊلٚبيل 
 gəvənj ə suturuf سۊتۊرۊف   :نک سۊتۊرۊف ˇگـٚٚونج 
 šâquz شاخس دار، درخت گل ابریشم :نک شاغۊز 
 iškol شکف  :نک ايشکؤل 
 šir ə sak واش  ˇشیر :نک سک ˇشير 
 šivid شیفید :نک شیوید 
 qâyədə غائده  :نک غایده 
 qa:f غأب  :نک غأف 
 fusənjan فسنجان  :نک فـۊسنجأن 
 faškəl ə âb  فشکل  :نک آب ˇفشکل 
 fəvə ففه :نک ٚفٚوه 
 favardən فـۊبردن  :نک ٚفـٚوردن 
 fuqâstən فۊخاستن :نک فۊغاستن 
 fuxuftən فؤخؤفتن   :نک فـۊخـۊفتن 
 fivij فیبیج :نک فيويج 
 filfâ فیلپا  :نک فیلفا 
 kur ə lup  ٚرلۊپک :نک کۊٚرلۊپ 
 xarəf کرف، سرخس   :نک خٚرف 
 kâdij کاتیج   :نک کادیج 
 kulkom کاکؤم  :نک کۊلکؤم 
 kaləgan کالٚگن :نک کلگن 
 kəfči کبچي  :نک کفچي 
 kutâm کتام  :نک کۊتام 
 karkətâs کتکٚتاس   :نک کرکٚتاس 
 kardəxâlə خاله   ˇکرت :نک کرٚدخاله 
 kuruj کرۊج :نک ۊجکۊر 
 kələ gab گب   ˇکل :نک گبکله 
 kələpətri کلٚپترائي  :نک کٚلٚٚپتري 
 bâdkubə_i_morq ايزگـۊ کله :نک اي مؤرغبادکـۊبه 
 kuhbâr کۊبار  :نک کۊهبار 
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kulkə کۊلک  :نک کۊلکه 
 təlâji کـۊلمه   :نک تالجي 
 kupu:r کـؤپـۊر  :نک کـۊپـۊر 
 kul a zən زن  ˈکؤل :نک زن  ˈکۊل 
 kul a kət زن   ˈکؤل :نک کؤألکت 
 kulusə کؤلۊسه :نک کۊلۊسه 
 kuluškən کؤلۊشکن  :نک کۊلۊشکن 
 kuti کؤندۊج   :نک کۊتي 
 ko:l کؤهل   :نک کؤل 
 gədik گٚدۊک   :نک گٚديک 
 gâstən گان :نک گاستن 
 bəjə vâš  گاورۊس دانه  :نک واش  ˇبج 
 ga:vârə گأره  :نک ارهگأو 
 garvâs گرباز  :نک گرباس 
 gərmaš باد ˇگرم :نک گرمش 
 garm ə bəranj  بج ˇگرم :نک برنج ˇگرم 
 gand ə vâš گنٚجواش  :نک گنده واش 
 zarbinəkâ بانۊ ˇگنج :نک زربینٚکا 
 gulband گؤلبند :نک گۊلبند 
 gulpar گؤلپر :نک گۊلپر 
 geyšə bar بر ئشهگ :نک برگـٚيشه 
 lənbə لٚمبه :نک لٚنبه 
 mok الپ :نک مؤک 
 lələ dâm  دام ˇالر :نک دامللـه 
 lanti النتي :نک ألنتي 
 labč لبج :نک لبچ 
 lafj لبج :نک لفج 
 lafji لبجي  :نک لفجي 
 lappər موج که از محدوده به خارج ریزد، سرریز شود =لّپه  :نک لّپر 
 ličâr لچر :نک لیچار   
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lulu xur xurə لۊلۊ  :نک لۊلۊخۊرخۊره 
 lux لؤخ :نک لۊخ 
 mâr ə zeytun ٚزيتۊن   ˇمأر :نک ٚزيتۊن ˇمار 
 mirzəl مرٚزل  :نک ميرٚزل 
 mimij ممیج  :نک میمیج 
 me:rə gyâ مهرگيا  :نک گيا ˇمئر 
 muryânə مۊرانه :نک مۊريانه 
 muštə مانندی که از ابزار کفاشان استاونچنین دستۀ همۊشته، هم :نک مۊشته 
 mutənjən مؤتنجن :نک مۊتنجن 
 mušt مؤشت  :نک مۊشت 
 muštə sang سنگ مؤشته :نک سنگمۊشته 
 mizkâlə âb   میجگاله آب  :نک میزکاله آب 
 nâv ناب  :نک ناو 
 naktâl ناکتال  :نک نکتال 
 nâkdân ناکتال   :نک ناکدان 
 nâmnədârey نامناره :نک نداٚرینام 
 naftəkunə نفٚتچيري :نک نفٚتکۊنه 
 nišk نۊشت :نک نيشک 
 noqtə نؤخته  :نک نؤغته 
 siftâl هفگز :نک سیفتال 
 daryâ sari هواسیل   :نک درياسري 
 hind ə ho  هئنٚدهؤ  :نک هينٚدهؤ 
 vâvištən وابیشتن، پایۀ مضترع :نک واویشتن: vâviš  
 vâviškâ وابیشکا :نک ویشکاوا 
 vâviškâneˈn وابیشکانئن  :نک واویشکانئن 
 vâiškəstən وابیشکستن  :نک واویشکستن 
 vâvin وابین :نک واوین 
 vâveˈn وابئن :نک واوئن 
 vâvərseˈn واپرسئن :نک واورسئن 
 vâtâbəstən واتاب آمؤن  :نک واتابستن 
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vâruftən رعوارؤختن، پایۀ مضا :نک وارۊفتن: vâru   
 vərvənd وربند   :نک وروند 
 qeyči tuk ورکاچینه  :نک غيچي تۊک 
 vini zuk  وينی زک، جرم بینی :نک ويني زۊک 
 yavâš یاواش  :نک یأواش 
 yak u do kudən   دؤ کۊدن ˇیک :نک يک ۊ دؤ کۊدن 
 afzəl آبزل  :نک أفزل 
 pa:li پهلو  :نک پألي 
 kulhâm ؤلهام  ک:نک کۊلهام 
 kuluš کؤلۊش :نک کۊلۊش 
 zarx ə nigâ  آلود نگاه خشم نيگا ˇزرخ 
 vənâštən نگذاشتن، اجازه ندادن، ونهشتن، پایۀ مضارع وناشتن: vənâ:l  
 fanderəstən نگریستن   فأندرستن 
 pâs نگهبانی، مراقبت   پاس 
 nəm جان  دار یا بییافته، ذخیره یا اندوخته اعم از جاننم، رطوبت نٚم 
 ge:šə bar (خانۀ تازه)نمایندۀ داماد برای هدایت عروس به خانۀ داماد  برگئشه   
 dərâr را با  (خالٚواش، چۊچاغ، گيشنيز)نمک سبز، دالر، مخلوطی از گیاهان معطر  درار

شود، در می «نمک سبز»سایند، تبدیل به نمک نسبتًا زیاد همراه کرده می
دارند، به هنگام مصرف گوجه، خیار سبز یا مرکبات ترش می شیشه کرده نگاه
 برند کار میبه جای نمک به

 nəm bokudə کرده، ذخیره شده، منظور و مطلوب نم بؤکۊده نم 
 šit a bostən ننر شدن، لوس شدن  بؤستن ˈشیت 
 šit a kudən  ننر کردن، لوس بار آوردن  کۊدن  ˈشیت 
 šit ننر، لوس  شیت 
 nanni ننو، گهوارۀ آویخته نّني 
 naˈn پایۀ مضارع .شودهم گفته می «نهئن»نهادن،  نأن: nah  
 nəhaˈn نأن  :نهادن، نک نهأن 
 tar ə bâq  توت»نهالستان تازه  باغ  ˇتر»  
 pâjuš روید و قابل انتقال به نهالستان اصلی نهالی که از ریشۀ درختان کهنسال می پاجـۊش

 است  
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vunhâ نهیب وۊنها 
 vunhâ kudən  زدننهیب وۊنها کۊدن 
 tâzə bə tâzə  نو به نو   تازه بتازه 
 tar نو رس، نو نهال، قلمۀ تازه غرس شده، تر و تازه   تر 
 pâtâvə شود بندند، پاپیچ هم گفته مینوار پهنی که به ساق پا می پاتاوه 
 maqzi نند آن  نوار شلوار و لباس رسمی و ما مغزي 
 pišâni bənd  بستند و نواری از زر یا سیم یا پارچۀ زردوزی شده یا مکلل که به پیشانی می بندپیشاني

 دادند ای هم روی آن قرار میبتهکج
 tar ə tungulə نوخاستۀ ظریف، تر و تمیز، ترگل ورگل  تـۊنگـۊله ˇتر 
 vâjəbi نوره   واجبي 
 parə نوزاد زنبور عسل  پره  
 tar ə zay  نوزاد، شیرخواره  زأى ˇتر 
 ləsmə ləsmə ای از باال به پایین و بالعکس به سبب حرکت بر نوسان سطح اتاق یا پل تخته لسمهلسمه

 روی آن   
 nivištən نوشتن  نیویشتن 
 vâxordən نوشیدن  واخؤردن 
 tâzə dərâməd نوظهور  تازه درآمد 
 xəkârə dərij  نوعی حلوا از آرد برنج بوداده در تاوۀ سفالین و شکر و جرم روغن که پس از  ج خکاره دری

آید و مغزگردوی ساییده و اندکی زعفران، خمیری دست میجوشیدن به
ساخته، در تاوۀ مسین محتوی روغن داغ پهن کردن، بر آتش نهند، روی تاوه 

ارت ببیند، های آتش گذارند که از دو سو حرسرپوش مسطح و بر روی آن گل
 شود پس از ساعتی آمادۀ مصرف می

 sallə čərxâni  های محله در تشریفات مذهبی نوعی عماری نمای بدون دسته که پهلوان سلله چرخاني
ای محرم بر سر خود گذاشته در محوطۀ تکیۀ چراغانی شده به آهنگ خواننده

 چرخیدند نمایش پهلوانی داده و می
 sak ə âbi شود ی فک که در جنوب دریای کاسپین دیده مینوع آبي ˇسک 
 binə چنین تنۀ بریدۀ درخت  نوعی نعناع، هم بینه 
 âfand زنند نوک آهنین کاول که با آن زمین را شخم می آفند 
 suk کنج نوک، زاویه، سه سۊک 
 tuk نوک، منقار، نوک هر چیز  تـۊک 
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laččə بام یا درخت یا شاخه   :ت هر چیزترین قسمنوک، نوک شاخه، مرتفع لّچه 
 tuk zeʹn زدن نوک زئنتـۊک 
 pe:r ə bâbâ  نياکان  بابا ˇپئر 
 fəq نيرنگ، حقه  ٚفغ 
 kəbâbi نيمچۀ مرغ   کبابي 
 ârdə zəˈn   رس شدن حبوبات و بقوالت نيم زئنآرده 
 morqânə dəškən شده  نيمروی در تابه سرخ دشکنمؤرغانه 
 ney  ٚچنین شود، همبند نیز خوانده مینی که به دم نواخته شود، بهترین آن هفت ین

 لبک نی
 lələ نی، لوله   للـه 
 hoqqə نیرنگ، حقه  هؤّغه 
 nâro نیرنگ، حقه، کار ناروا  نارؤ 
 ni کند و با ضمایر متصل رابطه را نفی می «است»چنین نیست که نیز، هم، هم ني

  ...يه يي، نييم، نيني :رود درکار میبه
 ne:zə نیزه نئزه 
 səčakkə ای مدور یا چهارگوش آویخته دار، زیر نوک این نیزه حلقهنوک حلقهای سهنیزه ٚسچککه

است که صیادان با مهارت آن را به پوزۀ صید از قبیل گراز انداخته و مهارش 
 کنند 

 niyə نیست  نییه 
 čuvlis نیشگون  چۊوليس 
 tutak لبکنی تـۊتک 
 nim bənd پذیر، مرغ عسلی، در دمی یا مقامی متزلزل، آسیببند در تخمپخته، نیمنیم بندنيم

 غیرمحکم، نا استوار 
 yal ای مخصوص بانوان با آستین تنگ و بلند با چاکی از باالی مچ تا آرنج تنهنیم يأل 
 fusoxtən فـۊسۊج  :مضارع پایۀ .سوز شدن، ته گرفتننیم فـۊسؤختنfusuj 
 fusuj گرفته سوز، تهنیم فۊسۊج 
 faškən کوب میوه مانند گوجه نیم فشکن 
 âquz pât نیمی از مغز گردو  آغۊزپات 
 pəlk شود ای، برگ، نصفه، پبکه هم گفته مینیمی از میوۀ دوکفه ٚپلک 
 nimə شده، نیمی از آجر نیمی از هر چیز مشخص نیمه 
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div هار، دیو، روشن  دیو 
 towq هالۀ دور ماه، طوق، نقش نوار مانند دور گردن پرندگان، نشانۀ هالل مانندی  تؤغ

 آویزد که افسر پاسدار به گردن می
 having هاون  ٚهٚونگ 
 qeyqənâq asbâb شود عروس و داماد فرستاده میهدایایی که همراه غٚيٚغناغ به خانۀ تازه غٚيٚغناغ أسباب 
 lâ: kudən هدر کردن  الکۊدن 
 bipâ kudən  هدر کردن، از دست دادن مال و منال  بیپاکـۊدن 
 lâ: ثروتش را هدر  = «ئا ال بۊکۊدخۊ دارائي» :هدر، تا، میان، روانداز، سرپوش ال

ال  ˇکيتاب»خود را دوال کرد، حالت تعظیم گرفت،  = «دۊاّل بۊکۊد ˈخؤره»کرد، 
روی  «اۊني سر ال بنه»روانداز گسترد،  = «ال دشاد»، الی کتاب گذاشت = «بنأ

 آن سرپوش بگذار 
 šânəbəsare: هدهد، پوپک، مرغ قاصد  شانه بسره 
 čumrošani به تازه وارد"هدیه  چۊم رؤشني"  
 hil u gul  روشنی هدیه، چشم هيل ۊ گۊل 
 langâbət ر پیشکش شود لنگابد هم گفته هدیۀ ویژه به نوزاد و زائو که در نخستین دیدا لنگابت

 شود می
 hapəra هذیان، سخن بریدۀ نامفهوم  ٚهٚپرأ 
 qafiz دهم شد و هر قفیز یکهر جریب در گیالن ده هزار زرع مربع احتساب می غفیز

  (واژۀ آریایی)جریب مساوی با هزار زرع مربع 
 dabəkə andâz کند، تعیین مسافت بٚکه را پرتاب میهر چیز بی شمارش و حساب، کسی که د دبٚکه أنداز

 دستی با پرتاب چوب
 zarxəni هر چیز که طعم تلخ و زننده داشته باشد  زرخني 
 bəlbəšu هرج و مرج  بلبشـۊ 
 har ki har ki هرج و مرج  هرکي هرکي 
 kus â kusi  خانی، جایی که هر کس طبل و علمی جدا دارد هرج و مرج، خان کۊساکۊسي 
 taft هرم  تفت 
 pâxarrə هره  پاخأّره 
 xara:nd راه باریک اطراف باغچه به ارتفاع نیم آجر چنین آبهرۀ مقابل ایوان، هم خرند 
 hazənnâri قرانی ريالی، یکهزار ديناری، سکۀ يک هٚزّناري 
 isaˈn هستن  ایسأن 
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xormâ tušk   هستۀ خرما، زخم، سالک خۊرما تۊشک 
 tušk هایی مانند هلو، قیسی، گوجه و غیره، کورک یا پوست میوههستۀ سخت تـۊشک

 ای کوچک سر باز نکرده مانند باشد، گرۀ زیر جلد، غدهای که هستهگره
 hapələhapo هشلهف، بوجارلنجان  هپؤهٚپله 
 bazaar ruz  تشکیل  هاای که یک یا دو روز در هفته در یکی از قریهبازار، مکارههفته بازار رۊز

 کنند وران متاع خود را در آن عرضه میشود، زارعان و پیلهمی
 vâtərâ:n هل  واتٚران 
 dosko:l هل به فشار دست یا تنه  دؤسکؤل 
 duskul zeˈn  هل دادن  دۊسکۊل زئن 
 tərâneˈn هل دادن، با فشار به سویی راندن  ترانئن 
 fâtərân قصد فرا راندن هل، به فاتٚران 
 hil هل، گشنیز  هیل 
 duskul دسکل  :هل، نک دۊسکۊل 
 vâtərâneˈn دادن هل واتٚرانئن 
 aštâlu هلو  أشتالۊ 
 aštâlu dučuk   شود اش است و به سختی جدا میهلویی که گوشتش چسبیده به هسته أشتالۊ دۊچۊک 
 hu هم او، همان  هۊ 
 hun همان  هۊن 
 huyâ جا همان هۊيا 
 hušân ها همان هۊشان 
 i jân i jânâ  جان دل و یکهماهنگ، یک ایجاناایجان 
 ju:r هماهنگ،مأنوس، شبیه، گونه  جۊر 
 hašân ها اینان، همینهم هشان 
 sâzəgâri آهنگی، توافق هم ساٚزگاري 
 hamqəsəm قسم پیمان، همهم غٚٚسمهم 
 hamtâ همتا، نظیر  همتا 
 i jânâ  مراه، با هم ه ایجانا 
 dəs bə dəs همراه، متفق، دست در دست، اشاره به نزدیک بودن مقصد  دس بدس 
 javâr همسايه  جوار 
 səlâmâl (همالسال)همسن و سال،  ٚسالمال  
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hamsəlâmâl همالسال»سن و سال،هم همٚسالمال»  
 hampâləki سفر ردیف، همشأن، همهم همپالٚکي 
 hardəmbil  ٚثبات، نامنظم جایی، بیهمه مبیلهرد 
 taxt هموار، مسطح، مساعد، تخت  تخت 
 kulə pošti شود همیانی که به پشت بسته می کۊله پؤشتي 
 ha همین  هأ 
 han همین  هن 
 hayâ جا همین هأیا 
 hato منظور گونه، بیهمین هتؤ 
 hamə tân  همۀ افراد، همۀ واحدها  تانهمه 
 fətərât kudən  پا کردن، افراط یا تظاهر کردن به افراط هنگامه به ٚفٚترات کۊدن 
 fətərât روی هنگامه، غوغا، زیاده ٚفٚترات 
 hani هنوز  هني 
 hande هنوز هم هنده 
 zahâr kudən هوار کشیدن، جیغ و داد برآوردن  زهارکۊدن 
 harây zeˈn (هرکه باشد)اری کسان دور و نزدیک هوار و فریاد کشیدن برای جلب ی هرای زئن  
 zahâr هوار، جیغ و داد  زهار 
 ukəšeˈn زدن زدن، به دم در کشیدن، پکهورت اۊکشئن 
 jâb bə sar boʹstən زده و از خود بيخود شدن، طوالنی شدن احتضار هول بسر بـؤستنجان 
 jân bə sar النی کندن طوزده، اضطراب و بیخودی، جانهول بسرجان 
 gəzar هویج گٚٚزر 
 šaqâqol هویج وحشی که از آن مربا سازند  شغاغؤل 
 binəkâ متری هيزم درشت يک بینٚکا 
 aləm šəngə  سازی، جوسازی هیاهو، صحنه شنگهألم 
 hittâ تا یک، هیچهیچ هیتتا 
 hi:mə هیزم  هیمه 
 ko:ndə هیزم بزرگ و درشت  کؤنده 
 vâčeˈn پایۀ مضارع .چیدن، از هم جدا کردنوا واچئن: vâčin  
 šâhi ای برنج یا دو پول و نام گونه «غاز»واحد پول معادل ده  شاهي 
 do:b واحد شرط بندی، خصل قمار، دور، خواست، آماده بودن پیش از نوبت، داو  دؤب
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و در  «بلیط»بازی دور دور  توست، خصیل قمار که در آس = «دؤب تي دؤبه»
 گویند «بالئند»پوکر 

kulə های حیوانات، واحد شمارش موج نسیم و باد واحد شمارش بچه کۊله 
 šoddə هایی از مروارید به رشته کشیده واحد شمارش رشته شؤدده 
 tâyə گویند  «گل ابریشم»واحد شمارش کالفۀ ابریشم که  تایه 
 mar فروشانواحد شمارش مساوی یکصد عدد در اصطالح ماهی مر  
 far واحد شمارش موج، باد، نسیم  فر 
 fuko رود کار میواحد شمارش، برای دستۀ کاه که در پوشش بام به فۊکؤ 
 arəš ونیم مساوی در رشت، هر دو ارش .واحد طول، از آرنج تا سر انگشت مياني أٚرش

 یک ذرع است 
 dərəngə واحد مقدار معادل ظرفیت یک کف دست  درنگه 
 pe:m واحد مقدار، گنجایش دو کف دست  پئم 
 farfar موج واحد موج نسیم، صدای وزیدن باد، از اصوات، موج فرفر 
 kolə یک موج از باد «اي کله باد»شود، هم گفته می «فر»واحد موج، باد و نسیم،  کؤله ،

 یا نسیم 
 zərekəkâ واحد ناچیز، بسیار ریز  ٚزرئکٚتا 
 qu:ti کیلو در رشت  33برابر  واحد وزن برنج غۊتي 
 xarvâr بار بزرگ"واحد وزن معادل پنجاه من شاه  خروار"  
 dərəm در  = «ٚدٚرم»چنین، هم«ئي ٚدٚرم خۊن بيگيفته» :واحد وزن معادل شش مثقال ٚدٚرم

 در میانه موجودم  =م  _ميانه، اندر 
 ləngə ا ابرو، جفت پا، جفت واحدی از مجموعۀ دوتایی یا بیشتر مانند جفت چشم ی لنگه

 ای از بار ستوران، یا جفت کفش کیسه
 moštə گیری ساقۀ برنج یا چیزی به گنجایش یک مشت، واحدی از واحدی برای اندازه مؤشته

 مقدار ساقۀ برنج که در یک مشت جای گیرد 
 bədov a daˈn وادار به دويدن کردن  بدؤوأ دأن 
 vâdâr kudən ن وادار کرد وادار کۊدن 
 forâneˈn وادار کردن کسی یا جانوری را به پیشروی  فؤرانئن 
 jərgâdən های حیوانات به خوردن شیر از پستان مادر یا جانشین واداشتن بچه جرگادن 
 fotorkâneˈn واداشتن به هجوم غافلگیرانه  فؤتؤرکانئن 
 kunajor وارونه  کۊنأجؤر 
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sar kunəkâ ن سرنگو ،وارونه سر کۊنٚکا 
 nivire واال، وگرنه  نیویره 
 mâyə شد، پس از مدت که به برزگر پیش از کشت داده میوام نقدی یا جنسی کوتاه مایه

 شد برداشت تسویه می
 vâkəftən شدن، درآویختن، در افتادن با کسان واماندن، خسته واکفتن 
 vâkəftə وامانده  واکفته 
 lakəndə لکنتی  وامانده، ناتوان، لکنده 
 mâyə guzâri دادن به کشتکار متعهد برای یک فصل زراعتی وام گۊزاريمايه 
 vaj kudən وجب کردن  وج کۊدن 
 vaj وجب، کمترین واحر طول  وج 
 gul به گۊل آمؤن»، «هر گۊله جا ايتا گۊل»آتش، ايتا گۊله جا،  ˇایتا گۊل :وجد گۊل» ،

 ، نشئه «به گۊل آوردن»
 vašt جد، جست به فتح اول، رقص و وشت 
 vijin وجین  ویجین 
 vijin kudən وجین کردن ویجین کۊدن 
 gičə وجین نخست  گیچه 
 ge:čə وجین نخست  گئچه 
 toxm ə tarakə وراث  تٚٚرکه ˇتؤخم 
 fander funder  ورانداز، دید زدن فأندر فـۊندر 
 huštə huštə  شاط همراه با خودنمایی جالب نظر ورجۀ شادمانی، نورجه هۊشتههۊشته 
 vər eškəneˈn  ورشکست شدن  ورإشکنئن 
 bipâ bo:stən  شدن، از دست دادن ثروت ورشکست بیپابـؤستن 
 vər bəškəstə ورشکسته  وربشکسته 
 bipâ ورشکسته، هدر  بیپا 
 ganjəfə ورق برای بازی  گنجفه 
 či:gaz علتش مجهول باشد ورم پشت چشم یا گوشۀ لب که  چیگز 
 yâmân ورم عمومی بدن، نوعی بیماری در چهارپایان  یامان 
 âmâ kudən  ورم کردن، آماس کردن  آما کۊدن 
 xiyârək ورم کشالۀ ران خییاٚرک 
 âmâ ورم، آماس  آما 
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čaf اۊني چوم"آلود شدن، ورم کردن، پف =آلودگی، چف کۊدن ورم، خیس، پف چفˇ 
خیس عرق  = "عرق بؤبؤ ˇچف"پشت چشمش پف کرد،  = "پۊشت چف بۊکۊد

 شد 
 gozkâ وزغ  گؤزکا 
 kaš ə sang  شود که آن را صاف و راست نگه دارد ای که به پایین دام بسته میوزنه سنگ ˇکش 
 čoxtə راکت  .شودای برای راه رفتن بر روی برف، چؤکته هم گفته میوسیله چؤخته

سازند، وسط دایره را ای میز و نظایر آن دایرهاز شاخۀ ر :مخصوص روی برف
بندند، چؤخته مانع با طناب به صورت چارخانه درآورده و آن را زیر کفش می

 شود فرورفتن پا در برف شده، به وسیلۀ آن راه رفتن روی برف آسان می
 pâkəš ند کش، بندی الستیکی که بدان ساقۀ جوراب رامحکم کنوسیلۀ سواری، پاشنه پاکش 
 sˈoq برداری برنج از کیسه وسیلۀ نمونه سؤغ 
 bâqi məhal هاى سال از مستأجر وصول نشده محلباغي 
 zâzâyəš وضع حمل زازایش 
 dəsnəmâz وضو  دسنماز 
 sar a daˈn ول کردن، رها کردن  سرا دأن 
 rahâ ول، آزاد  رها 
 čičâl ولرم  چیچال 
 joq ولع، حرص  جؤغ 
 paxš ولو  خشپ 
 jumjumə خیالی وهم، کج جۊمجۊمه 
 vilvili وول  ویلويلي 
 vilvili kudən  وول زدن ويلويلي کۊدن 
 išâ kuni  کۊنيایشه"ويار، بدمزاجی هنگام آبستنی  ایشاکـۊني" 
 ičči چيز، چیزی يک ایّچي 
 ik âbâsi  عباسی  :نک .عباسی، چهارشاهیيک ايکاباسي 
 ukko يکه  اۊّکـؤ 
 yâd یاد، خاطر  یاد 
 yâd avərdən یادآوردن  یاد أوردن 
 yâd giftən  یادگرفتن، فرا گرفتن، آموختن  یاد گیفتن 
 yâvər dəhi هنگام ضرورت جمعی سنتی کشاورزان با یکدیگر بهیاری دسته ياوردهي 
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yâvər ی و خصوص کشاورزهای مختلف بهیاری و کمک به یکدیگر در زمینه یاور
  (تعاون)سازی خانه

 yonzə یازده  يؤنزه 
 kələpətrâˈi ندیشیده، خارج از موضوع بحث یا عمل ایاوه، نی کلٚپترائي 
 kunəxoški یبوست  خؤشکي ˇکۊن 
 šaxtə أیاز  :شود، نکیخ نازکی که از شبنم و ژاله حاصل می شخته 
 zərdi یرقان، موصوف به زردی  زردي 
 târâj ما، غارت یغ تاراج 
 pər یک حبه از سیر و مانند آن، حاشیه، پر، مرز  پر 
 doho دهم قفیز، یک صدم جریب، صد زرع مربع یک  دؤهؤ 
 tâčə یک لنگه از بار اسب یا ستوری دیگر، یک کیسه یا جوال پر از کاال  تاچه 
  i kaš  کشش بغل، یکدور، یکبار، یکیک ایکش 
 i ja  یکجا  ایجا 
 čatən دانه از یک بوته سیر، یک پر از بوتۀ سیر یک چأتن 
 pənjâ دوازدهم من شاه یک پنجا 
 dokko یکه  دؤّکؤ 
 ukko xurdən یکه خوردن  اۊّکـؤ خۊردن 
 dokko xordən یکه خوردن  دؤّکؤ خؤردن 
 fəlâsk البال، لم یله، فارغ فالسک 
 fəlâsk ə zeˈn  شدن بر زمین یدن، پهندادن، لمیله فالسکه زئن 
 ukuf یمن، شگون، پیشامد  اۊکـۊف 
 yˈodi یهودی  یؤدي 
 futurk فؤتؤرک  :یورش غافلگیرانه، نک فـۊتـۊرک 
 ge:ču یوغ گئچۊ 
 


