
1394شهریور، 5هاي ایرانیها و گویشزبان

ها و اصطالحات مربوط به سنگ در زبان هورامیواژه
1)گویش هورامان تخت(

)تهرانشناسی همگانی دانشگاه زباندکتريدانشجوي (مهدي سجاديسید

مقدمه. 1
شمال غربی است که در دو کشور ایران و ۀهاي ایرانی نو شاخیکی از زبان2هورامی

گویشوران هورامی در ایران در دو استان کردستان و کرمانشاه . شودعراق به آن تکلم می
مرکز استان (شهرهاي کرمانشاهمیاناي با همین نام ساکن هستند که در حد در منطقه

کامیاران از توابع استان ، مریوان، سروآباد و )مرکز استان کردستان(، سنندج)کرمانشاه
چهارم در ۀهاي شاخهورامی را یکی از گونهمعموالً. کردستان واقع شده است

بستۀ آنها حاکی از یک عمر هاي پینهدستکنم به همۀ زنان و مردان گویشور گویش هورامان تخت که این پژوهش را تقدیم می) 1
.هاي هورامان براي تداوم حیات استدست و پنجه نرم کردن با کوه

. شوداستفاده می) هاي محلینام(» هورامان«و » هورامی«جاي ترتیب بهبه» اورامان«و » اورامی«هاي در متون رسمی کشوري از واژه) 2
.کار برده استا بههاي محلی رنگارنده در این مقاله نام
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كرمانجي شمالي، كرمانجي جنوبي،  ةبندي كردي كه به چهار شاخ تقسيم
؛ تاباني 37: 1390 رخزادي: نك( داننداند ميزازايي تقسيم كردهـ  لري و گورانيـ  كرمانشاهي

پژوهشگران داخلي و  شناسان و، اما تعداد زيادي از زبان)241: 1388يبي طب ؛423: 1380
، )311: 1358( رانسكي، اُ)121: 1387( ممقد، دبير)213 :1376( خارجي از جمله معين

بر اين باورند كه ) 36: 1374( و آساطوريان) 555: 1383( 1، بلو)40: 1920( مينورسكي
 از اين قرارهايي  هورامي داراي گويش. استهورامي زباني مستقل و جدا از كردي 

) 4 ،رودي گويش ژاوه) 3 ،گويش هورامان لهون) 2 ،گويش هورامان تخت) 1 :است
گويش گوراني قديم كه زبان كتابت كتب ديني ) 5 ،گويش پاوه و قسمتي از جوانرود

كه گويش سادات اهل حق است و » ماچو ماچو«) 6 ،طوايف اهل حق بوده است
گويش ) 9 ،جويي قديم گويش كوره) 8 ،اي قديم گويش گهواره) 7 ،هبي داردويژگي مذ

گويش باجالن از ) 12 ،گويش كندوله) 11 ،گويش قالعي قديم) 10 ،بيونجي قديم
  ).423: 1380؛ تاباني 242: 1388طبيبي ( اكراد عراق مقابل دشت زهاب

اين . گويش هورامان تخت است ،گرفته انجامآن  ةگويشي كه اين پژوهش دربار
 ،)Nven( نوين ،)Kalʤi( گويش، گويش مردم شهر هورامان تخت و روستاهاي كلجي

 ،)Sarupiri( سرپير ،)Bəɫbar( بلبر ،)Ӡivɑr( ، ژيوار)Slena( سلين ،)Varɡavjaɍi( وير ورگه
 ديميو ،)Darawkje( كي ، دره)Kamɑɫɑ( كماله ،)Ɍwavare( رودبر ،)Wajsjɑ( ويسيان

)Dajmajava(دزلي ، )Dəzəɫja(آباد ، بهرام )Bɑrɑmɑvɑ(دورود ، )Duɍu(ب ، رزا
)Ɍazɑw(كرآباد ، )Kaɍɑvɑ(خانقاه ، ) (Xɑnaɡɑ و دل )Dal( از توابع شهرستان سروآباد 

: 1392محمدپور ( هزار نفر جمعيت دارند 50كه مجموعاً حدود  استدر استان كردستان 
العبور بودن منطقه، ميزان  علت كوهستاني و صعب الزم به توضيح است كه به). 127

مهاجرت از آن به شهرهاي اطراف زياد است و در صورت احتساب جمعيت مهاجرين، 
 ةگستر ست كهشايان ذكر ا. باشد ميزان جمعيت مسلماً بيش از ميزان مذكور مي

جغرافيايي اين گويش داراي مرز قاطع و مشخصي نيست چه بسا در مناطقي كه 
شود گويشوران گويش هورامان تخت نيز وجود داشته باشند  هاي ديگر تكلم مي گويش

                                                  
1) Blau 



5ایرانی هاي ها و گویشزبان 207ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي گویشیداده
...و اصطالحات مربوط به سنگهاواژه

ها حالت پیوستاري دارد و این امري بندي گویشبه عبارت دیگر تقسیم؛و برعکس
. طبیعی است

کوه زاگرس، قرار ، امتداد رشته2و کوساالن1هاي دو کوه شاهواین منطقه در دامنه
ۀدر امتداد رودخانو العبور سنگالخی، ناهموار و صعباي کوهستانی، گرفته و منطقه

هاي بلند هاي عمیق و کوهدره. استـمی کردستان یعنی رودخانه سیروان ئمعروف و دا
دامداري، باغداري شغل ساکنان آن عموماً. هاي این منطقه استاي از مشخصهو صخره

کوهستانی و سنگالخی بودن نظر به ). 112: همان(و کشاورزي به شیوه سنتی است
منطقه، سنگ در زندگی مردم این منطقه نقش بسزایی داشته و این حضور پررنگ در 

هاي وابسته به آن در این سنگ و واژهطوري که براي یش آنان نیز انعکاس یافته، بهگو
.ها و اصطالحات زیادي وجود داردواژهگویش

اهمیت پژوهش. 2
چند کوچک در تواند نقشی هر و سطحی میهر موضوعشناختی در هر پژوهش زبان

هاي زبان و کمکی هر چند ناچیز به عزمی جهانی براي حل دستیابی به ناشناخته
نظر به تنوع زبانی . راز و رمزهاي مرتبط با انسان، زبان، ذهن و شناخت باشدـل وئمسا

ید و گاه رو به هاي مورد مخاطره و تهدها و گویشزبانۀدر ایران و اهمیت مطالع
و آوريفنبا توجه به گسترش . هاي مطالعات زبانی استزوال، توصیف آنها از اولویت

ها و ها، تمدنهاي گروهی و به تبع آن ارتباط، برخورد و تعامل فرهنگاز جمله رسانه
هاي هاي رسمی کشورها و زبانهاي محلی از زبانها و گویشها و تأثیرپذیري زبانزبان
کند گویشوران هر زبان و گویشی در حد امکان و لمللی، ضرورت ایجاب میابین

حفظ و ابقاي ،به عالوه. توانایی خویش براي حفظ و ابقاي زبان و گویش خود بکوشند
تواند اطالعات شناسی داراي اهمیت است و میها از دیدگاه زبانها و گویشزبان

شناسان و محققان قرار زبان در اختیار زبانهاي دستور همگانی و جهانیةمفیدي دربار

1) ʃɑho

2) kosɑɫɑn
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هاي مربوط شناسی و گردآوري و توصیف واژههاي گویشانجام پژوهش،براینبنا. دهد
تاکنون . ها به منظور ثبت و مستندسازي آنها از اهمیت زیادي برخوردار استبه گویش

.گویش هورامان تخت انجام نگرفته استةشناختی دربارهیچ پژوهش زبان

روش پژوهش. 3
نگارنده . از هیچ منبع نوشتاري استفاده نشده استهاي این پژوهشبراي گردآوري داده

که خود گویشور این گویش است با حضور در منطقه و مصاحبه با گویشوران بومی 
اعم از زن و مرد و ضبط گفتگوها، ،سال90تا 30در سنین بین ،گویش هورامان تخت

ها بر اساس الفباي آوانویسی داده. ها پرداخته استدآوري دادهماه به گر3در مدت 
.اندآوانگاري شده)IPA(المللی بین

گویش هورامان تختحات مربوط به سنگ در ها و اصطالواژه. 4
هاي مربوط به سنگ در ساخت و هاي مربوط به انواع سنگ و کوه، واژهدر اینجا واژه

هاي مربوط به سنگ در شده از سنگ، واژهساختهایل و ابزارهاي ساز اماکن، وس
هاي سنگی، هاي مربوط به سنگ در دامداري، بازيکشاورزي و باغداري، واژه

مربوط به سنگ در گویش هاي متفرقۀ و واژههاي سنگی طبیعی و اصطالحات سرپناه
.شودهورامان تخت معرفی می

هاي مربوط به انواع سنگ و کوهواژه. 1.4
.مشکل استبسیارکه در زیر خاك قرار دارد و در آوردن آن یبزرگسنگ: /bassa/بسسه
دن و شود و هدف از پرتاب آن هشدار داسنگی کوچک که پرتاب می: /piʧak/پیچک

.استدركتر از آگاه کردن است و کوچک
.سنگی که سطح آن زبر استتخته: /tɑʃ/تاش

ها این نوع سنگ. باریک با سطحی صاف و کبودرنگکوچک و سنگی : /tɑfilka/تافیلکه
دهند تا هنگام پخت تکان قرار می) نام غذایی(بر روي دلمهرا پس از تمیز کردن

.همچنین بر این باورند که حاوي آهن هستند؛نخورد
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.شکلسنگ مرتفع و مخروطی: /trom/ترُم
.سنگعمق و افقی در درون سوراخ باریک، کم: /triʃa/تریشه

.شودجا میهبا غلتاندن جابسنگ بزرگ و معموالً گرد که تنها تخته: /təl/تل
راحتی نتوان عبور کرد و طوري که بهزیاد باشد بهتاشو تلجایی که : /tlutɑʃ/تلوتاش

. آرامی و با احتیاط گذشتباید به
.هاي سنگ هنگام خرد کردن و شکستن آنبراده: /tuz/توز
شود و سنگی روشن و سفید که هنگام شکستن مثل شیشه خرد می: /tavanaɍʒe/رژِتَونَ

.هاي براقی داردریزه
tavanaw/ريتَونَوعنَّس ʕennasɍi/ : سنگی کوچک که در جاهایی که دسترسی به آب ممکن

. شودنیست هنگام رفع حاجت از آن براي تمیز کردن خود استفاده می
.سنگ: /tavani/تَونی
tavani/هولَدارتَونی wɫadɑra/ :هاي بزرگ و سنگی که در آن سوراخ وجود دارد و اندازه

. داردکوچک 
.هاي مختلفها در اندازهشده در درههاي جمعسنگ: /xəɍ/خر

.گیردجاي میمشتسنگی که به اندازه یک مشت است و در تکه: /dərk/درك
شود و براي مدتی باریدن باران آب در آن جمع میسنگی گود که موقع : /doɫɑw/دالو

.کنندماند و پرندگان و حیوانات وحشی از آن استفاده میمی
. سنگریزه: /ɍez/رِز

. تراما بزرگ،استتریشههمان : /zɑx/زاخ
هاي دیگر کوهی کوچک که در اطراف آن کوه وجود ندارد و به کوه: /qɔɫɑve/قُالوي

. وصل نیست
شبیه آبشار ؛ریزدها و رودها آب از آن پایین میخانهسنگی که در رود: /qəɫvɑz/قلواز

.است ولی ارتفاع کمی دارد
.العبور و مرتفع قرار داردکه در میان کوهی صعبزمین مسطحیتکه:/kɑva/کاوه
.کوهسار: /kosɑr/کُسار
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.کوه: /ko/کو
).تقریباً(سنگالخ، مرکهوکو: /ko(w)kammar/مرکُوکه

.العبور نیستکوهی که صعب: /kammar/مرکه
.شکل و صاف و ضخیماي یا بیضیسنگ دایره: /ɡəzɡəl/گزگل
.استالعبور کوه مرتفع با سطحی صاف که صعبیک رشته: /mɑjna/ماینه

.سوراخ عمیق و عمودي در درون کوه: /wəɍ/وِر
توان از آن العبور است و نمیسطحی صاف که صعبکوهی مرتفع با : /vazani/وزنی

. عبور کرد

هاي مربوط به سنگ در ساخت و ساز اماکنواژه. 2.4
بام جهت جلوگیري از ۀهاي صاف و پهن که در چهار طرف لبسنگ: /pɑsɑra/پاساره

. گذارندمیریزش آب بر روي دیوار 
tavan/هچِنییوتَون ʧənjajva/ : ها با کلنگ و شکل دادن به آنها تراشیدن سنگشکستن و

...).اي و نهااي، استومربعی، مستطیلی، دایره(
ارتفاع به شکل و کممستطیلدر داخل قبر، دیواري سنگی، : /tavanawsarɑmɑj/تَونَوسراماي

دهند و سنگی روي آن دیوار کنند که مرده را در آن قرار میشکل تابوت درست می
ریزند تا گویند و سپس بر روي آن خاك میمیسرامايتَونَوگذارند به این سنگ می

. سطح زمین شودقبر پر و هم
سنگ کوچک و باریک که در دیوارهاي سنگی در زیر سنگی دیگر براي : /ʧera/چِره

.شودتراز کردن آن گذاشته می
بین دیوار سنگی ۀفاصلضایعات سنگ در بنّایی که از آن براي پر کردن : /xəɍ/خر

.کننداستفاده می
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انهذد /dəδ1ɑna/ :در وسط سطح بين دو سنگي كه  چِرهاست با اين تفاوت كه  هچِر مثل
بين دو سنگ  هاي سطح در حاشيه هانذدشود ولي  روي هم قرار دارند گذاشته مي

  .شود قرار داده مي
هاي باريكي كه در  كه بر روي چوب يهاي صاف، باريك و كوچك سنگ: /devɫe/ دولِ

  .چينند مي گرفتههاي خانه قرار  طور فشرده روي تيرك كنار هم و به
پس از بارندگي پاشند تا  هاي خاكي مي بام  سنگريزهايي كه آن را روي پشت: /ɍez/ رِز

  . نچسبد بانَتليركنده نشود و به  گلپشت بام گلِ سفت كردن  درهنگام
، در كف ديوار سنگي كه نقش تلهاي بزرگ و گرد،  قرار دادن سنگ: /kobas/ كُبس

  . شود فونداسيون را دارد و سبب استحكام ديوار مي
  . آتشدان سنگي ؛شود جاي موقتي در بيابان كه از سنگ ساخته مي: /koɡɑ/ كُگا
  . ديوار سنگي: /kaɫaka/ كَلَكه
  .سنگي ةكلب: /kaɫu/ كَلو

  .سقف سنگي كلبه :اي كه سقف آن از سنگ استكلبه: /kaɫutɑq/ كَلوتاق
  .كَلونام ديگر : /kaveɫ/ كَوِل

عبور آب و فاع كه در كاريزها براي هدايت و ارت ديواري سنگي، توخالي و كم:  /kja/هيك
  .شود جلوگيري از ريزش خاك و بند آوردن آب از آن استفاده مي

تراشيده شده و در بناهاي سنگي براي سنگي كه به شكل مربع يا مستطيل : /mura/ موره
  .شود تعيين نبش از آن استفاده مي

كَلَك وِشك /wəʃka kaɫak/ :ديوار سنگي بدون مالت .  
  .سوراخ ديوار سنگي: /wɫakaɫak/ ولَكَلَك
  .شود كه در ساخت آن از گل نيز استفاده مي اي ديوار سنگي: /haɍutavan/ هروتَون

                                                  
. ا آنها تماس پيدا كندبشود بدون آنكه  هاي باال نزديك مي براي توليد آن نوك زبان به دندان. همخواني ناسوده، دنداني و واكدار است) 1
عنوان  هبآغازي  ةپايان واژه پس از واكه و در خوششود، محل وقوع آن، محيط بين دو واكه،  در ابتداي واژه ظاهر نمي و است/ d/ ةواجگون

زبان هورامي و به ويژه رغم واجگونه بودنش، داراي بسامد زيادي در علي. عضو دوم خوشه است تا اصل سلسله مراتب رسايي رعايت شود
 است و زيبايي خاصي به تلفظ واژگان اين زبان و گويش رد نظام آوايي اين زبانف هاي منحصربه است و يكي از ويژگيگويش هورامان تخت 

  ).نقل قول از دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا در جريان گفتگوي نگارنده با ايشان در اين مورد( بخشيده است و گويش
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شده از سنگوسایل و ابزارهاي ساختهمربوط به هاي واژه. 3.4
ɑsɑvi/تَونینآساوي tavanin/ :آسیاب سنگی.

شکل، صاف و باریک مخصوص نرم کردن سرمه، بدین اياستوانهیسنگ: /ʔɑvɑna/آوانه
.کنندآن را نرم میآوانهریزند و با صورت که سرمه را داخل سنگی گود می

غلتک سنگی مخصوص فشرده و سفت کردن پشت بام بعد بام غلتان، : /bɑnatlir/بانَتلیر
.متر داردسانتی30متر و قطري حدود 1از بارندگی، این وسیله طولی حدود 

. ناودان سنگی مخصوص هدایت آب چشمه یا پشت بام: /pluri/پلوري
آب و دوغ را روي آن که مشکیشکلسنگ صاف و مستطیلتکه: /tavantaxtɑn/تَختانتَون

.دهند تا آب و دوغ خنک بماند و مشک نگنددرار میق
عنوان سجاده استفاده شکل که از آن بهی صاف و مستطیلسنگتکه: /tavannmɑ/نماتَون

. شودمی
هاي بزرگ و سنگی که در آن سوراخ وجود دارد و در اندازه: /tavaniwɫadɑra/ولَدارهتَونی

.شودکوچک دیده می
.سنگ گرد و گود مخصوص آب ماکیان: /ʧɑɫək/چالک
. هاون سنگی: /ʧɑɫi/چالی

.هاون سنگیۀدست: /sarʧɑɫ/سرچال
براي ساوَهیلها که مثل شکل کف رودخانهاي یا بیضیهاي دایرهسنگ: /sirakoɫa/کُلهسیرَ

. دکننها از آنها استفاده میصاف کردن دیوارهاي گلی خانه
. سنگ مزار: /kela/کله

.آسدست: /hɑra/هاره
.م، گردو و غیرهاو صاف براي خرد کردن مغز بادسنگ گرد : /hɑraɡliri/هارگلیري

رنگ که از آن براي تیز کردن چاقو، تبر، داس و غیره سنگ صاف و کبود: /hassɑn/هسان
.شوداستفاده می

توان آن را در میشکل کهاي یا بیضیاي سنگی، صاف و دایرهوسیله: /hilasɑw/ساوهیلَ
.ها از آن استفاده کردهاي گلی خانهدست نگه داشت و براي صاف کردن دیوار
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هاي مربوط به سنگ در کشاورزي و باغداريواژه. 4.4
ساخته ریختن خاك پشت دیواري سنگی باشکل که مکانی مستطیل: /tɫɑna/تالنه

از آن خاكکمدار و ت درختان و سبزیجات در جاهاي شیببراي کاششود و می
.کننداستفاده می

قَالت/qaɫɑte/ : قرار دادن چند سنگ روي هم به شکل قلعه در فواصل مختلف که از آن
.شودها استفاده میهاي کشاورزي و باغبراي مشخص کردن مرز بین زمین

نیستند، د و دیگر قابل درو نشوها زرد میدر کوههاو علفانماهی که گیاه: /kopəɍ/کُپِر
.ماهتیر

ها را درو کرد، د و باید آننرسمیدر آن هاو علفانماهی که گیاه: /kokan/کُکَن
.ماهخرداد

هاي مربوط به سنگ در دامداريواژه. 5.4
اي، گود و ها که دراز، استوانهآبشخور سنگی حیوانات در کنار چشمه: /ʔɑxoɍa/آخُره

. روباز است
. شوداست اما از آن براي نگهداري بز و گوسفند استفاده میهکَلهمان:/paʧa/پچه

دار که افسار اسب، قاطر و االغ یا طناب متصل سنگی سوراخ: /tavaniwɫadɑra/ولَدارهتَونی
.بندندحیوانات خانگی را به سوراخ آن میۀبه پاي بقی

ها ها و برهاست با این تفاوت که از آن براي نگهداري بزغالههکَلهمان: /koza/کُزه
.پوشانندمیبا چوب و خاشاك را شود و روي آن استفاده می

باز که با دیوار سنگی محصور شده و براي نگهداري گاو و قاطر در ۀ روطویل: /kala/کَله
.شودبهار و تابستان از آن استفاده می

هاي سنگیبازيهاي مربوط به واژه. 6.4
. و گرد) گرمی50حدوداً(یک نوع بازي با پنج سنگ کوچک : /piʧɑni/پیچانی

نوعی بازي با سنگ که در آن سنگی را به صورت عمودي قرار : /tavanamɑɍe/ِمارِتَونَ
به آن درك، برخورد گیرندآن را هدف میدركاي دور با سنگدهند و از فاصلهمی

. شودو شکسته شدنش امتیاز محسوب می
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ذراندن نخ از كه كودكان با گ يدار سنگ كوچك سوراخ: /tavaniwɫadɑra/ ولَداره تَوني
  .كشند كنند و به دنبال خود مي عنوان چارپا استفاده مي سوراخ آن، از آن به

عمودي پشت يك نوع بازي كه در آن هفت سنگ را به صورت : /ħawttavan/ تَون حوت
اي دور با پرتاب سنگ بايد همه يا تعدادي از آنها  دهند و از فاصله سر هم قرار مي

  .را انداخت
 قَالت /qaɫɑte/ :هاي كوچك  ها هنگام بازي كردن، با سنگ هاي كوچكي كه بچه قلعه

  .سازند مي
هاي كوچك  ها هنگام بازي كردن، با سنگ كه بچه يكوچك هاي خانه: /jɑnaqola/ يانَقُله

  . سازند مي

  طبيعي هاي سنگي سرپناه. 7.4
اي از آن جلوتر  سنگي كه روي سنگ ديگري قرار دارد ولي تا اندازه تخته: /bənkɑn/ بِنكان

عنوان سايبان در روزهاي آفتابي و سرپناه در روزهاي باراني استفاده  و بهآمده 
  . شود استفاده مياز آن نيز عنوان مخفيگاه موقتي  ، بههمچنين .شود مي

تر است و  از نظر طول و عرض كوچك همرغار سنگي كه نسبت به : /bənmaγɑr/ نمغاربِ
كشان چهل روز در آنجا  در قديم رياضت .گيرند حداكثر دو نفر در زير آن جاي مي

شي ك به رياضت ترتيب بدينو  خوردند ميو روزي يك خرما  گزيدند ميسكني 
  .پرداختند مي
در آن  مارمولكدار و طويل كه جانوران كوچك مثل مار و  دنباله ةتريش: /zɑxoɍ/ زاخُر

تر مثل بزغاله و خرگوش وارد آن شوند  گيرند اما اگر حيوانات بزرگ جاي مي
  .شوندتوانند از آن خارج  نمي
  .هنگام زمستاندر  درجاهاي بلند كوه بز كوهي ةالن: /kaɫalɑn/ كَلَالن
  .طويل و عريضغار سنگي : /maɍa/ مره

  مربوط به سنگ هاي متفرقة  و واژهاصطالحات . 8.4
  . ها با هم صداي ناشي از برخورد سنگ: /taqqa/ تَقَّه

  .هاي بزرگ و گرد غلتاندن تخته سنگ :/təlnɑj/ تلناي
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  .در اصطالح به معني سرشت و ذات است: /tuz/ توز
  .كنايه از آدم بدنهاد و بدذات است: /tuzpis/ توزپيس

 .هاي ديگر عمل غلتيدن سنگ در سراشيبي و گاه برخورد آن با سنگ :/tavantrɑz/ تراز تَون
  . اصطالحاً به معني لجبازي است

  .آورد تراشد و آنها را به اشكال مختلف درمي  ها را مي كسي كه سنگ: /tavanʧən/ چِن تَون
شود كه هر چه از وي سؤال  خطاب به كسي گفته مي: /tavanaw ʕennasɍi/ ريتَونَوعنَّس
زند و به جاي پاسخ  خود را به نفهمي مي ،به عبارت ديگر ؛دهد شود جواب نمي مي

  .كند دادن سكوت اختيار مي
  . رحم است كنايه از آدم سنگدل و بي. شده از سنگ ساخته: /tavanin/ تَونين
  .دولِپوشاندن با : /devɫapoʃ/ دولَپش
  .گوسفند و بز ةدر كوه براي عبور گل راه و ورودي: /ɍɑɡɑ/ راگا
توان از آن عبور  نه جمعي ميو راهي باريك در كوه كه به صورت منفرد : /ɍɑvɑz/ راواز

  .كرد
در اصطالح به  .آن كردنها براي تميز  عبور دادن آب از ميان سنگريزه: /ɍezuʃor/ رِزوشُر

  . استمعني بررسي دقيق 
هاي  گذارند و براي حمل سنگ آنها را بر پشت قاطر ميسبدهاي چوبي كه : /sɑvɫe/ ساولِ

  .كنند ساختماني از آنها استفاده مي
العبور آنها رفت و  ها و جاهاي صعب واند در كوهت راحتي مي كسي كه به: /saxtjɑr/ سختيار

  ).تقريباً( آمد كند، كوهنورد
  . كن كند، كوه كسي كه كوه مي: /kokan/ كُكَن
خردادماه هوا گرم و در در اواسط  ستاره كه با ظاهر شدن آن تقريباًاز اي  توده: /ko/ كو

در  اين تودهاعتقاد بر اين است كه با ظاهر شدن . شود ماه هوا سرد مياواسط آذر
  .كند اواسط خردادماه زنبور عسل شروع به توليد عسل مي

  . كنايه از آدم چاق و چله است: /ɡəzɡəl/ گزگل
  .استعدم استحكام و احتمال سقوط آن  ةبرآمدگي ديوار سنگي كه نشان: /lamdɑj/ داي لَم
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شود كه  خطاب به كسي گفته مي: /hɑraɡliri ʔɑmena saru zvɑnitna/ هارگليري آمنَ سرو زوانيتنه
  . كند از روي بغض و خشم از صحبت كردن خودداري مي
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