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   چكيده

كويري استان سمنان و از نظر تقسيمات كشوري از توابع  روستاي سطوه يكي از روستاهاي
معروف » سركوير«شهرستان شاهرود است كه به همراه چند روستاي مجاورش به منطقة 

 - هاي بازماندة خراسان قديم دارد كه مشابهت زيادي به لهجه-گونة زباني اين روستا . است
. نخورده باقي مانده است زيادي دستبه داليل متعدد، ازجمله فاصلة طوالني با شهر، تا حد 

شناسانه و  بر فوايد مردم مطالعه دربارة واژگان، اصطالحات و تعابير اين گونة زباني افزون
شناسانة آن ممكن است در حل برخي از مشكالت زباني و معنايي متون كهن فارسي  زبان

  .مفيد و مؤثر باشد
كه طي  -داري اين روستاترين واژگان و اصطالحات دام در پژوهش حاضر مهم

به صورت موضوعي  - اي تكميل گرديده پژوهشي ميداني گردآوري شده و با منابع كتابخانه

                                                                                                                   
  * moghimsatveh@yahoo.com   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان. 1
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان. 2
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يابي برخي لغات  بر آن، به نكاتي ديگر از قبيل وجوه اشتقاق، ريشه تدوين شده و افزون
  .كهن ايراني و آداب و رسوم دامداران در اين گونة زباني اشاره شده است

  
  .سطوه، گونة زباني، لغات و اصطالحات دامداري، فرهنگ عامه :كليدي هاي واژه

  مقدمه. 1
سبب  در جنوب استان سمنان و حاشية شمالي دشت كوير، روستايي قرار دارد كه به

با وجود  -فاصلة زياد با شهرهاي اطراف، بخش زيادي از واژگان اصيل و كهن خود را
همچنان حفظ  -هاي زباني فارسي گونه گذشت چندين قرن و تحوالت آوايي و زبانيِ

لهجة رايج در اين منطقه . كار گرفته است صورت زنده در محاورات روزمره به كرده و به
سبب دور ماندن  به گمان قريب به يقين، بازماندة زبان فارسي خراسان قديم است كه به
خاصي يافته هاي  از زادگاه و خاستگاه نخستين خود، تطورات و تحوالت و گاه ويژگي

ها از شرق به  هاي دور، كانون مواصالت و بارانداز كاروان اين روستا در گذشته. است
هاي  توان ردپاي فرهنگ لذا مي. غرب و نيز از جنوب به شمال كشور بوده است

اما نبايد از نقش  1.گوناگون و درپي آن لغات و تعابير ساير اقوام را در آن مشاهده كرد
همسايگي . گيري فرهنگ و تمدن هر قوم غافل ماند رافيايي در شكلاقليم و شرايط جغ

سطوه با كوير مركزي ايران باعث شده تا اين گونة زباني حتي تا دورة معاصر گمنام و 
م تصميم گرفت  1849براي نخستين بار بوهزه در . نخورده باقي بماند نيز تا حدي دست

مارس همان سال پس از  31 راهي به درون صحاري مركزي ايران بگشايد و در
خوابيدن باران و تگرگ توانست از نزديكي سطوه پا به كوير بزرگ نمك بگذارد  فرو

شاه  سال پس از وي، سون هدين سوئدي در زمان مظفرالدين 56). 252: 1348گابريل، (
قاجار با كاروان شتر از كوير جندق به سطوه رفت و در كتاب خود از مخاطرات و 

  ).158: 1355هدين، (فر سخن گفت مصائب اين س
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هزار  بشري است و به گمان برخي، پيشينة ده هاي كهن پيشهيكي از كه دامداري 
كريم به نحوي به آن اشاره شده،  قرآنموضع از  42و در ) 173: 1363، برايدوود(ساله دارد 

كي از با اينكه روستاي سطوه ي 2.ها در سطوه است ترين پيشه ترين و رايج يكي از كهن
شمار  مناطق كويري سمنان است؛ اما دامداري يكي از اركان اصلي زندگي مردم به

هاي رايج در اين روستا و اشارات پيدا و پنهان پيشة دامداري در امثال و  مثل. رود مي
بيشتر . كند حكم منطقه، از پيشينة طوالني و قدمت اين حرفه در اين منطقه حكايت مي

اين روستا ريشة دامداري و كشاورزي دارند و اين بدان جهت  امثال رايج و متداول
  .است كه حرفة بيشتر مردم آن در طول قرون و اعصار زراعت و دامداري بوده است

  پيشينه و روش تحقيق. 2
كه يا در خطر انقراض كلي قرار دارند  -ويژه مشاغل سنتي ها، بهپژوهش در باب پيشه
. ها اهميت دارد در همة فرهنگ - شود دگرگون ميها به سرعت  يا فرهنگ و لغات آن

نزديك به سيصد  البلغه ، دانشمند نيشابوري، در)ق438. ف(ابويوسف يعقوب الكردي 
در دورة معاصر نيز . بندي و معرفي كرده است طبقهپيشه را با ذكر ابزار و لوازم مربوطه 

كه برخي از  صورت پذيرفته استهايي براي حفظ و معرفي واژگان گويشي  تالش
  :اند ها بدين شرح ترين آن مهم

  صادق كيا؛، هاي شصت و هفت گويش ايراني واژه. 1
  غالمرضا آذرلي؛ .هاي ايراني فرهنگ واژگان گويش. 2
  طرح پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد؛ .»فرهنگ اصطالحات روستايي خراسان«. 3
شناسي و  هاي مردم شمركز ملي پژوه .، اصغر كريمي»دامداري در ايل بختياري«. 4

  ؛129، ش فرهنگ عامه
يطوري، قميرزايي و عامر  فرجع .»در گويش لكي و اصطالحات دامداري واژگان«. 5

  .شناسي گويشمجلة 



 1393 پاييز و زمستان، 4، شمـارة 2 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

162 

اما دربارة ثبت لغات و اصطالحات گونة زباني سطوه هيچ اثر مكتوبي وجود ندارد 
  .و پژوهش حاضر كاري نو و تازه است

تحقيقي و با  –به شيوة تحليلي 1392شش ماه دوم  هاي پژوهش حاضر طي يافته
ابتدا از . پرسش مستقيم و غيرمستقيم از گويشوران اين گونة زباني گردآوري گرديد

. صورت مجزا، هم در قالب جمله تلفظ كنند ها را هم به شد تا واژه گويشوران خواسته 
كه نگارندگان مقاله ازآنجا . شد سپس با استفاده از حروف آوانگار، اين كلمات ضبط 

گويند، ضبط لغات و اصطالحات مطمئن و قابل  خود به اين گونة زباني سخن مي
شد تا دربارة كاربردهاي كنايي،  براين، از گويشوران خواسته  افزون. اعتماد فراوان است

در انتخاب گويشوران نيز دقت و . مجازي و يا غيرمصطلح واژگان توضيح دهند
سواد باشند و كمتر با جوامع  شد تا كساني انتخاب شوند كه بيوسواس علمي فراوان 

  .كار داشته باشند و شهري و فارسي معيار سر

  واژگان و اصطالحات دامداري در سطوه. 3
  روستاي سطوه. 1-3

. كيلومتري جنوب غربي شهرستان شاهرود واقع شده است 170روستاي سطوه در 
هواي  و باران، ويژگي اصلي آب هاي سرد و كم باران و زمستان هاي سوزان و بي تابستان

كند  با وجود بارندگي اندك ساالنه، منطقه اندكي پوشش گياهي پيدا مي. اين روستاست
هنوز هم آب آشاميدني اهالي از . گردد و امكان تعليف شتر در اطراف روستا فراهم مي

ترين  جنوبي. رسد شود و مازاد آن به مصرف كشاورزي مي دو رشته قنات تأمين مي
گردد در  كيلومتر فاصله دارد و اين باعث مي 15ارتفاع البرز تا سطوه حدود  هاي كم دامنه

تر است، هم متوسط بارندگي ساليانه  كه هم دماي هوا پايين–خالل اين ارتفاعات 
لذا غالب ييالقات . زمينة مناسب و مساعد براي چراي گوسفند و بز فراهم شود -باالتر

. اند كيلومتر قرار گرفته 40اي به عرض حدود  اين ارتفاعات و در گسترهروستا در 
هاي وسيع، امكان  بياباني منطقه و فقدان مراتع حاصلخيز و دشت اگرچه اقليم نيمه

داري گسترده را از بين برده است؛ اما با توجه به محدوديت منابع آبي براي  گله
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توان گفت دامداري به شيوة سنتي  ، ميهاي آب زيرزميني بودن سفره كشاورزي و پايين
با توجه به اين عوامل . در اين روستا هنوز هم قوت و اعتبار خود را حفظ كرده است

باشد و ) ساكن(رسد كه دامداري در سطوه از نوع ثابت  اقليمي، طبيعي به نظر مي
شاورزي شده يا بقاياي محصوالت ك دامداران تعليف و تغذية دام خود را با علوفة كاشته

برداري آن نيز بسيار  و يا بخشي از مراتع تأمين كنند و واحدهاي بهره) چراي مزارع پس(
بيشتر دامداران كشاورزي مختصري دارند و در فصل بهار و تابستان . كوچك باشد

آوري و براي  از يونجه، كاه، جو و نان خشك را جمع كوشند آذوقة مورد نياز دام اعم مي
  .هاي علوفه نگهداري كنندفصل سرما در انبار

  برخي معتقدات دامداران. 2-3
هاي دور در ميان دامداران اعتقادات جالب و در  از گذشته: كردن دام رنگ. 1-2-3

يكي از اين . برخي موارد باورهاي مرموزي وجود داشته است كه ريشة منطقي ندارد
ز مطابق يك سنت دامداران سطوه در فصل بهار و پايي. كردن دام است رنگ معتقدات
جالب است كه در متون كهن دربارة تأثير نور . كنند هاي جوان را رنگ مي ديرپا، دام

در اين باره ) 1/511: 1347(مسعودي . برخي ثوابت بر روي حيوانات سخن رفته است
وجود  ها و سهيل در بره و ذئب در خرس به ستارة شَعري، دردي در سگ: نويسد مي
  .آورد مي

هاي فروردين و  از ماه 26 و 16، 6دامداران سطوه به ايام  ]:šaše[ه شَش. 3- 2-2
بارد و  گويند و معتقدند باران بهاري تنها در روزهاي شَشه مي ارديبهشت شَشه مي

ضرورت دارد چوپان با تجهيزات مناسب به صحرا برود و نيز از حركت در مسيل 
  .خودداري كند تا از گزند احتمالي سيل محفوظ باشد

  واژگان و اصطالحات دامداري در گونة زباني سطوه. 3-3
تنها آن دسته از اصطالحات  اند، بندي شده مواردي كه در زير به صورت موضوعي دسته

و تعابير رايج در حرفة دامداري است كه با فارسي معيار تفاوت دارد؛ وگرنه مجموع 
  .واژگان متداول در اين شغل بسيار بيشتر است
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  چوپان غذاهاي. 1-3-3
مخلوطي از برنج، روغن و ادويه با گوشت فراوان كه در ديگ مسي ]: digi[ ديگي

  .پوشانند ريخته و آن را با ذغالِ افروخته مي
  .كشكي كه هنوز كامال سفت نشده باشد]: sezme[ سزمه

  .خورند مخلوط چاي و شير كه همراه صبحانه مي]: širčāyi[ شيرچايي
 .غ جوشاندهدو]: kašk poxte[ پخته كشك

  .پزند صاف داغ مي سنگ روي كه اي نواله يا خمير]: komāč[ كُماچ
 .شير به ترش انار آب افزودن از مزه خوش غذايي]: gurmāst[ گورماست

  هاي دام ها و انگل بيماري. 2-3-3
 .بزچف، بزغاله مار]: boččof[ 3بچف

 .صفت دام مريض و ملول]: burzangi[ 4بورزنگي

 .بيطاري، درمان حيوانات]: beytāli[ 5بِيطالي

خوردن دام كه نشان از بيماري يا  ميلي علوفه با بي]: purpur kardan[ كردن پورپور
  .سيري دام است

آتل، دو تكه چوب پهن كه بر دو طرف استخوان شكستة دام ]: taxtow[ تَختُو
  .بندند نهند و با پارچه محكم مي مي

  .اسهال دامي:  ]rix[ ريخ
 بدن پوست روي كه تيره طوسي رنگ با كنه شبيه ريز اي حشره]: šawgaz[شَوگز 

  .كند مي ايجاد گزش و سوزش حالت
خصوص  دام، به پوست به كه آبي روشن رنگ به ريز اي حشره]: kabutak[ كَبوتك

  .مكد چسبد و خون حيوان را مي مي نواحي گوش و گردن

  علوفة دام. 3-3-3
هاي ريز سوزني و ارتفاع كمتر  اي با برگ ، درختچهاسكنبيل ]:eskambil[ اسكَمبيل

  .رويد ها مي از يك متر كه در كوهپايه
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هاي ريز و متراكم كه در  اي شبيه درخت گز با برگ درختچه ]:ešniān[ 6اشنيان
  . صحاري مركزي ايران فراوان است

بهار  گونه كه آفت يونجه و خوراك دام در تابستان و اي چمن بوته]: olong[ اُلُنگ
  .است
  .درخت پستة كوهي كه مختص كوهستان است و عطر خوبي نيز دارد ]:bane[ 7بنه
 .)بيشتر يونجه و جو نارس(شده   بندي علوفة خشك شده و بسته ]:bide[ بيده

هاي نازك سوزني و  اي مانند گز با برگ درختچه]: panje ongošt[ اُنگُشت پنجه
  .رويد يشورمزه كه در بهار و آغاز تابستان م

شكل كه چوب آن به مصرف سوخت نيز  اي اي صحراييِ دايره بوته ]:piyand[ پييند
  .رسد مي

  .شود مزه است و جويده نمي كه سفيدرنگ و بي صحرايي اي ژاژ، بوته ]:jāj[ جاج
  .هاي بسيار ترد و آبدار ها و ساقه گياهي است علفي با برگ ]:holv[ حلو

 .نوز دانه نداردجو نارس كه ه ]:xasil[ 8خصيل
 .نوعي بوتة صحرايي شبيه شبدر ]:salm[ سلم

  .اي علفي شبيه گندم، اما فاقد خوشه و دانه بوته]: šawrow[ شَورو
 .اي ترد و شورمزه بوته]: šuru[ شورو

 آب جوي سير كه كنار و پيازچه بوتة شبيه هرز اي علفگونه ]:širtosan[ شيرتُسن
  .رويد مي

هايش ريزتر و  هي است بسيار شبيه جو با اين تفاوت كه دانهگيا ]:tārom[ طارم
  .تر است بلندتر و نازك اش كمي  تر و ساقه تيره

 .انگور شبيه صحرايي، خار نوعي تخم و ميوه ]:ali bozi[ بزي علي
گياه مقوي صحرايي به ارتفاع حدود يك وجب كه اگر دام زياد  ]:alijān[ عليجان

  .گردد رگ ميبخورد دچار جنون و گاه م
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اي  هاي گرد و بويي نامطبوع و ميوه اي مخصوص بيابان با برگ درختچه ]:qič[ قيچ
  .شبيه گالبي

 خوراك آن تر و خشك و پزند مي آش آن با كه خودرو گياه نوعي ]:komāh[كُماه 
  .است دام
  واژگان مرتبط با پيشة چوپاني. 4
  متعلقات چوپان. 4- 1

 .وريظرف بزرگ آبخ ]:bādiye[باديه 

  .كردن شير كاسة رويين براي گرم ]:tās[ تاس
  .چوپان وسايل مخصوص نگهداري ظرف]: ture[ توره
  .چاي آب جوشاندن براي چوپان رويي ظرف ]:qallow[ غلُّو

  ها نزد چوپانان اسامي ماه. 4- 2
 فروردين ]:hamal[ حمل

  ارديبهشت ]:sawr[ ثَور
  خرداد ]:jawzā[ جوزا

  تير ]:saretān[ سرِطان
  مرداد ]:asad[ اَسد

 شهريور ]:sombole[ سمبله

 مهر ]:mizān[ ميزان

 آبان ]:aqrab[ عقرب

 آذر ]:qaws[ قَوس

  .دي و دهة نخست بهمن]: čelle kelān[ كالن چِلّة
   .دهة دوم و سوم بهمن]: čelle xurd[ 9خورد چلّة

 .حوت، اسفند]: hud[حود 
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  پوشش چوپان. 4- 3
  .پوشند ها در زير لباس اصلي مي قبايي كوتاه كه چوپان]: erxāloq[ ارخالُق
 .افزار چوپان كه شبيه گيوه و كف آن از جنس الستيك است پاي]: čāruq[ چاروق

شال بلند از جنس پشم شتر كه در زمستان ساق و ران را با آن ]: šālpā[ پا شال
  .پيچند مي

  .است، هم ضد آب باالپوشي از جنس نمد كه هم گرم ]:namad čuqā[ چوقا نمد

  شيردوشي. 4- 4
 .دوشيدن تمامي شير دام ]:pākduš[ دوش پاك

اي يك متري در محور كه  چوبي چهار پره به شكل عالمت جمع با دسته]: par[ پر
 .زنند با آن تُلُم را هم مي

زنند تا كره از دوغ جدا  مشك بزرگ كه درون آن ماست را هم مي ]:tolom[ تُلُم
 .گردد

 .از جنس پوست حيوان يا چرم... ظرف نگهداري ماست و دوغ و ]: xik[ 10خيك

   .پستان دام ]:dāl[ دال
 .ريزند شير و ماست مي آن درون كه گوسفند از پوست كوچك مشك ]:dale[ دله

  .دوشيدن دام ]:duxtan[ دوختن
  .بزغاله گرفتن شير از ]:rogāh[ رگاه

  .شدن كره از آنهم زدن ماست براي جدا به]: šāndan[ 11شاندن
گذارند و هر  هاي كوچك با هم قرار مي صاحبان گله]: šir be širān[ شيران به شير

 .اين كار تا پايان فصل دوشيدن دام ادامه دارد. دهند روز شير خود را به يك خانواده مي

 .شود كه شير دارد و بزرگ مي خصوص هنگامي پستان دام، به ]:gorz[ گُرز

م، چوبي كه با هدف ممانعت از شيرخوردن، به دهان بره يا بزغالة لگا ]:loqām[ لُقام
 .نهند ماهه مي چهار
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مند  نوزاد گوسفند كه هميشه و بدون محدوديت از شير مادر بهره ]:mārpey[ مارپِي
  .است

  هاي شير فراورده. 4- 5
  .كره يا چربي كه از شير بگيرند]: meske[ مسكه
  .ه، آنچه از جوشاندن دوغ باقي بماندقروت، كشك سيا قره]: tarf[ 12ترف
. دست آيد ژلة سفيد كه پس از جوشاندن شير و تبخير آب، پنير از آن به]: lir[ لير

  ).ذيل واژه: ك.ر(آورده است » لور«صورت  اين واژه را به فرهنگ معين
  .چكيده ماست]: māsti awčekide[ اَوچكيده ماستي

  .يمانزا ابتداي شير، آغوز ]:felle[ 13فلّه

  آبستن شدن و زايمان دام. 4- 6
  .اهلي حيوان يا انسان زايش دفعات شمارش واحد ]:eškam[ اشكم
 . آبستن، دام ماده كه نوزاد در رحم دارد]: avest[ 14اَوِست

 . )انسان و دام(سقط جنين ]: bačče endāxtan[ انداختن بچه

  .)وگابيشتر (كردن حيوانات آبستن ]:boqe dādan[ دادن بقه
  .هاي بارور يك گله زايش تمامي دام ]:pāk zeh[ زِه پاك

 .كننده گوسفند نر بارور ]:toxmi[ تُخمي

  ).گيري باشد خصوص هنگامي كه در فصل جفت به(بز نر  ]:takke[ تَكّه
كيسة (اي كه هنگام تولد روي بره كشيده شده است  پوسته يا پرده]: juft[ جفت

  ).رحم
خصوص قبل از اينكه جنسيت جنين  جنين دام، بهسقط ]: xūntās[ تاس خون

  . مشخص گردد
 .دوقلو ]:dogn[ دگن
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ميش [واحد شمارش تعداد دفعات زايش دام و نيز تعيين سن و سال آن  ]:zeh[ زِه
  .]زه، بز دو زه يك

 .شود، كيسة نوزاد اي كه پس از زايمان از بدن دام خارج مي كيسه ]:selā[ 15سال
  . ازا و عقيمن]: āger[ 16عاگر
دنيا  عمل گوسفندي كه بره را زودتر از فصل موعود به]: ajele kardan[ كردن عجله

  .آورد
  .دامي كه در سال جاري آبستن نشده باشد ]:qesser[ قسر

اش را جدا  صدا كردن گوسفند وقتي بره ]:meher kardan[ )گوسفند(مهركردن 
 .كنند

در فصل ... جنسي در چبوش و قوچ و  بروز تمايالت ]:vaxistan[ وخيستن
 .گيري جفت

 .آشنا كردن بره يا بزغاله با پستان مادر در لحظة تولد ]:vardār kardan[ ورداركردن

  محل نگهداري دام. 4- 7
  .آغل ]:āqāl[ آغال
 .شده زير دنبة گوسفند و اطراف آن مدفوع گاو، تپالة فضوالت سفت ]:pāse[ پاسه

اري موقت بره و بزغاله كه هنوز قدرت و توانايي كافي محل نگهد ]:čāl[ 17چال
 . ندارد و نياز به محافظت دارد

 . بندند ريسماني كه با آن دست و پاي حيوان را مي]: čedār[ چِدار

ها را براي سهولت در دوشيدن، وارد آن كرده  آغل موقتي كه دام]: dāmbare[ دامبره
 .سازند و يكي يكي از آن خارج مي

 از نتواند بارندگي سبب به زمستان يا بهار فصل در كه گوسفندي]: darband[ دربند
 .بيايد بيرون آغل

  .دام عمل نشخوار ]:dam borrāndan[ برّاندن دم
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. 2منزلگاه زمستاني گله كه زير زمين يا در دل كوه واقع است، . somb :[1[ سمب
  .سم حيوان
 . طويله]: tawle[ طَوله

 . زانوبند شتر به هنگام خوابانيدن شتر بر روي زمين ]:aggāl[ 18عگّال

 شدن لگدكوب و فشار اثر بر و مانده آغل در كود حيواني كه]: kaws[ 19كَوس
  .درآمده است ورقه صورت به

  .پشكل دام، فضوالت حيواني]: guli[ گولي
  . طناب يا بند با ]انسان ندرت به و[ حيوان بستن: كردن] lašt[لَشت 
  .گاه گله و چوپان در شب توقف]: menzel[ منزل
بستن يكي از گوسفندان گله توسط يك نخ به دست چوپان ]: mišband[ 20بند ميش

 . به هنگام خواب در بيابان

  انواع دام. 4- 8
  .هاي تيز و صاف بز با شاخ]: āhu[ آهو

  .شتر مادة بالغ ]:arvāne[ اَروانه
ر دو چشمش دو خط سفيد كشيده بزي كه روي پيشاني و از كنا ]:arus[ 21اَروس
  .شده است
  .شتر ]:oštor[ اُشتُر
  .)چارپايان(گوش بزرگ و بلند  ]:bal[ بل

 .شتر مادة يك ساله]: ballovān[ بلُّوان

 .حركت مخصوص االغ ]:pāšne[ پاشنه

: در لهجة نطنزي(اي بزرگ دارد  شده كه جثه بز نر سه سالة اخته ]:pājeng[پاجِنگ 
 ).68: 1387ذرلي، آ: ك.پاجِن، ر

  .گاو ماده]: terise[ تريسه
  . گوسفند مادة يك ساله ]:toqoli[ تُغُلي
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  .گله گوسفند بهترين ]:tir[ تير
  .گويند نيز مي» آهو«هاي تيز دارد، به آن  بزي كه شاخ ]:tiršāx[ تيرشاخ
   .بز نر بالغ]: čabuš[ چبوش

  .شتر مادة دو ساله]: haq[ حق
وي صورتش و از كنار دو چشمش دو خط باريك زرد كشيده بزي كه ر ]:xač[ خَچ

 .شده است

   .خوردن كرده است تازه شروع به علف كه اي بزغاله يا بره ]:xalme[ خَلمه
 .كند مي حركت گله انتهاي در بيشتر كه كندرو گوسفند ]:dombāl luk[ لوك دمبال

آيد و  دنيا مي ايمان دام بهاي كه در نوبت دوم ز بزغاله يا بره ]:dobārezā[ زا دوباره
 . تر دارد  اي كوچك جثه

 .دوساله نر گوسفند و بز ]:dobor[ دوبر

  .بز يا گوسفند كه پا به سال دوم نهاده باشد]: sālzad[ زد سال
  .ساله يك نر گوسفند ]:šišak[ 22شيشك

   .گوسفند نر بالغ]: quč[ قوچ
   .گوش كوچك گوسفند ]:korr[ كُر

 از كمتر رشدش و آمده دنيا به متعارف فصل از ديرتر كه وسفنديگ ]:korpe[ كُرپه
  .است معمول حد

  .گوسفند بدون شاخ]: kal[ كَل

  .كوچك شاخ با حيوان]: Kale šāx[ 23شاخ كَله
 .بزي كه خطوط زردرنگ در دو طرف بدن دارد]: kamerri[ كمرّي
   .ساله بز مادة يك ]:kulār[ كوالر
 . دنيا آمده باشد اي كه در آغاز فصل زايش به بزغاله ]:gāhi[ گاهي

 .حركتي بين راه رفتن و دويدن االغ]: lokke[ لكّه

  .نر بالغ شتر ]:luk[ لوك
 .ماده اهلي حيوان]: māč[ ماچ
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مادينه، و نيز كنايه از مردهايي با  تمايالت داراي نر حيوان ]:mādebu[ بو ماده
  .هاي زنانه خصلت
 .تر نر دو سالهش]: mejji[ مجي

 .كوچك هاي گوش با گوسفند ]:morr[ مر

 را او و كند خودداري مي بزغاله يا بره به دادن از شير كه دامي ]:nāvardār[ ناوردار
 24.راند مي خود از

 .نر حيوان ]:nareki[ كينرِ

 .بز مادة دو ساله ]:nawband[ نوبند

   .اي دام داراي نوعي گوشِ لوله ]:neyguš[ گوش ني
  .شتر نابالغ، بچه شتر]: hāši[ حاشي

 .دام پير و فرتوت]: hākete[ هاكته

  .)كودكان زبان در( گوسفند]: horru[ هرّو
  .حالت لنگيدن دام، عدم تعادل در حركت]: hok hok[ 25هك هك

 ).انسان و حيوان(رنگ، بور  طاليي]: hann[ 26حنّ

  .ساله بز نر يك]: yakbor[ بر يك
 .كبك رفتن راه نيز و االغ و اسب دويدن نرمي به ]:yorqe[ 27يورغه

  :جدول اسامي انواع دام با توجه به ردة سني
  نوع دام     
  سن

  شتـر  بـز  گوسفند

  ماده  نر  ماده  نر  ماده  نر
  هاشي  هاشي  بزغاله  بزغاله  بره   بره   نوزاد
  بلُّوان    كوالر  يك بر  تُغلي  شيشك  ساله يك

  حق  مجي  نَوبند  بردو  ميش  دوبر  دوساله
  اَروانه  لوك  بز  چبوش  ميش  قوچ  بالغ
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  داري و پرواربندي گله. 4- 9
   .شدن دام با انسان مأنوس ]:org šodan[ شدن اُرگ
 .افسار]: awsār[ اَوسار

  .حيوان آب آشاميدن محل ]:awgāh[ اَوگاه

 .گوسفند پشم چيدن عمل ]:berin[ 28بِرين

  .گله چراي هنگام گوسفندان شدن رقمتف]: bor xordan[ خوردن بر
اي كه به دو طرف بخش عقب پاالن االغ متصل است و  تسمه ]:pārdom[ 29پاردم

  .روي سرين االغ قرار دارد
 .پروار ]:palvār[ 30پلوار

 . نهند خورجين حمل بار كه بر روي االغ مي ]:tāče[ تاچه

 .شود بسته االغ پاالن دور كه طنابي ]:tang[ تَنگ

 . اي كه بر اثر ترس و وحشت دور هم حلقه بزنند صفت گله]: tipzade[ زده تيپ

  ).بيشتر سگ و گربه(ظرف كوچك رويين براي آب خوردن حيوانات  ]:tile[ تيله
  .صوت راندنِ سگ گله ]:čaxe[ 31چخه
نوبت به  گلة اشتراكي كه در آن نفرات متعدد گوسفندان خود را به ]:čekāne[ چِكانه
 . رندب چرا مي

دو كيسة بزرگ متصل به هم از جنس مو يا پشم كه براي حمل  ]:xeyre[ خيره
 .نهند بر پشت چارپا مي... حبوبات، خاك و 

مقابل . گوسفندي كه براي شير، پشم يا توليد مثل نگهداري شود ]:dāšti[ 32داشتي
 .است» پلوار«آن 

تافته كه سند مالكيت  سوزاندن موضعي از بدن شتر با كليشة فلزي ]:dāq[ 33داغ
 . گردد دامدار محسوب مي

ايجاد خراش سطحي يا بريدن قسمتي از گوش بره يا بزغاله ]: dorišom[ 34دريشُم
  . در روزهاي نخستين تولد
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 .گوسفند و بز راندن براي صوتي ]:dege[ دگه

 . انس گرفته استانسان دله، صفت گوسفندي كه خيلي با  ]:dal[ دل

 سر از) انسان مجازبه  و(االغ  زدنجفتك ]:dombāle guzak[ گوزك دمباله
  .فربهي يا خوشحالي
 .نوعي قيچي بزرگ با دو تيغة متقاطع براي چيدن پشم گوسفند ]:dukārd[ دوكارد

 .دادن گوسفند، رسيدگي به دام آذوقه ]:sāmān dādan[ دادن سامان

 .دبرو چرا به چوپان بدون اي كه گله ]:sardāri[ سرداري
 .شب در گوسفند بردن چرا به ]:šawčar[ شَوچر

 .منطقة چرانيدن گله كه بوته دارد ]:alafčar[ چر علف
 منزل به كردن مسير، سبب گم به كه شود مي گفته گوسفندي به]: qarib[ غريب
 ها همسايه از گردد مي آن دنبال به وقتي گوسفند صاحب و باشد رفته ديگري شخص

  ؟نداري غريب: پرسد مي
 .نباشد رفتن راه به قادر كه الغر و نحيف گوسفند ]:forumānde[ فرومانده

پولي كه شكارچي گرگ با نشان دادن سرِ گرگ از چوپان  ]:kalle gorgi[ گرگي كلّه
 .گيرد مي

   .به چرا بردن گله در هنگام نيمروز]: garmāčar[ گرماچر
  .)gēh: در لهجة شاهرودي(جدا كردن دام از گله ]: geh[ گه

    .گوسفند و االغ و اسب مانند چارپا ]:māl[ مال
 .چراگاهي كه تاكنون دام در آن چرا نكرده است ]:nārad[ نارد

 .رفتن راه منظور به االغ به زدن ضربه ]:nāqul[ ناقول

  .صوت راندن االغاسم  ]:hačče[ هچه
  ).heri: در لهجة شاهرودي( گوسفند و بز راندن اسم صوت]: herri[ هرّي

 .گوسفند و بز راندن اسم صوت]: hesše[ هسشه

  .اسم صوت توقف گاو ]:hololow[ هلُلُو
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 .روزي كه گله از نوشيدن آب محروم است ]:henār[ 35هنار

  قصابي. 10-4
  شكمبه ]:eškambe[ اشكَمبه
  .محتويات داخل شكمبة گوسفند ]:eškamberiz[ ريز اشكَمبه

  . دنده]: ende[ انده
  . يا كعب شتالنگ استخوان ]:bojul[ بجول
    .استخوان محل اتصال دست به تنه]: pāru[ پارو
    .سفيد جگر]: pet[ پِت

نخاع، كه اگر قصاب آن را قطع نكند، احتمال دارد دام ]: harām maqz[ مغز  حرام
  .كند حتي در حين ذبح حركت

   .گوشت بدون استخوان]: xāse[ خاصه
  . حالط]: xālekešu[ كشو خاله
  .قلب گوسفند]: del[ دل

   .گوشت متصل به دم حيوان]: dombelāč[ 36دمبالچ
  . ساطور]: dahre[ دهره
  ).zaere: دامغاني( كيسة صفرا]: zahre[ زهره

  .ناي]: qarqaruče[ قَرقَروچه
   .غضروف]: korkorittow[ كُركُريتُّو

 .مفصل]: mol[ مل

 .گوسفند الشة نصف ]:miyāntah[ ته ميان

بخشي از سيستم گوارشي گوسفند كه غذا پس از نشخوار وارد  ]:hezāllow[ هزالُّو
  .شود آن مي
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  ساير واژگان. 11-4
اي اشتراكي متشكل از گوسفندان افراد متعدد كه هر روز يكي  گله]: čekāne[ چِكانه

  .برد آن را به چرا مي
ت چوپان، هاي خشك و كوچك كه منبع اصلي سوخ كنده]: čoloftow[ چلفتو

  .خصوص در زمستان است به
چكانه را با توجه به شمار دام آن  كسي كه شمار نوبت چوپان گله ]:sarvare[ سروره
  .كند مي فرد تعيين

  گيري  نتيجه. 5
. هاي در حال انقراض ايران سودمند است ترديدي نيست كه گردآوري واژگان گويش

اند در ساخت لغات و تركيبات جديد تو ها مي شناسايي تخصصي واژگان و تعابير پيشه
زبان فارسي و اجتناب از كاربرد واژگان بيگانه راهگشا باشد، براي نمونه واژة اروس در 

تواند جايگزين بسيار مناسبي براي رنگ سفيد در زبان فارسي  گويش سطوه مي
گذشته از اين، اطالع از . باشد) هاي خاص ازقبيل دامداري كم در برخي زمينه دست(

ها و  شيوة تلفظ واژگان گويشي در اين روستا و بررسي اشتراكات آن با ساير گويش
هاي فرهنگي يكسان اقوام ايراني سودمند  مايه هاي مشترك و بن ها، در كشف ريشه لهجه
كشف نمونه و شواهد متعدد از اين واژگان در متون كهن فارسي، بيانگر غناي . است

  .ران ايراني استادبي و پيشينة كهن آن نزد گويشو
از بررسي مجموعه اعتقادات و نيز اصطالحات رايج در ميان دامداران سطوه چنين 

آيد كه اين روستا، باوجود دورافتادگي و مجاورت با كوير بزرگ نمك، فرهنگي بر مي
هاي بسيار كهن و ناب ايراني را حتي تا زمان اي از آيين ديرپا و اصيل دارد و مجموعه

گذشته از اين، وابستگي و ارتباط اين گونة زباني با . كرده است ود حفظحاضر در دل خ
  .گرددهاي دورة مياني زبان فارسي و نيز زبان عربي به خوبي مشخص ميزبان
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  ها نوشت پي
كنند كه اصل اين  فراوان ياد مي» حسينا و فادمه«در اشعار فولكلور سطوه از عاشق و معشوقي به نام . 1

ها به اين منطقه  ترديد از طريق كاروان است و بي) ؟(استان فارس يا سيستان  داستان مربوط به
 .است» دالرام«رسيده است؛ با اين تفاوت كه در سيستان و جنوب خراسان، نام معشوقة حسينا 

؛ 103/؛ مائده153/؛ نساء14/عمران ؛ آل51،54،92،93،259/بقره: اند از اين آيات عبارت. 2
؛ 65،72/؛ يوسف64،69/؛ هود60/؛ انفال40،73،77،148،152،176/؛ اعراف142،143،144،146/انعام
؛ 26/؛ ذاريات23،24/؛ ص19/؛ لقمان155/؛ شعراء36/؛ حج78/؛ انبيا18،88/؛ طه59/؛ اسراء8/نحل
 .13/؛ شمس17/؛ غاشيه4/؛ تكوير33/؛ مرسالت50/؛ مدثر5/؛ جمعه6/؛ حشر27/قمر

در برخي از شهرهاي . كند از غفلت چوپان از شير بز تغذيه مياز گروه سوسمارهاست كه با استفاده . 3
 ). 1/277: 1381نصري اشرفي، (به همين معناست ) bezčaf(مازندران بزچف 

به معناي گوسفند سياه زغالي است  bure zangiدر ميان ايل سنگسري اين واژه با تلفظ . 4
  :  است شاهنامهبور، رنگ رخش در ). 120: 1390حسيني، شاه(

   بيفشارد يك دست بر پشت بور    بيازيد چنگال گُردي به زور 
)120: 1389فردوسي، (  

» ان سوار اسب بور شوندچه، لرهاي خوزست. كار برند به» لر«را به معني  bur-sowārدر لهجة دزفولي «
  ). 295/ 1: 1356شمان، هرن و هوب(

 ).85: 1382معلوف، (ك است است كه در عربي به معناي دامپزش» بيطار«تلفظ عاميانة . 5

شده  آيد كه براي شستن لباس از آن استفاده مي دست مي اي قليايي به از خاكستر ساقة اين گياه ماده. 6
واحد وزن معادل چهل : درهم[اگر نيم درهم ... گياه اشنان گرم و خشك است، ] طبيعت... [« است 

گردد و  انسداد مجاري ادرار برطرف مي از آن خورده شود،)] معين، ذيل واژه(و هشت جو متوسط 
يك درهم از آن افزايش خون حيض را در پي دارد و سه درهم آن در كاهش عطش فرد مبتال به 

 ). 347: 2008وردي،  ابن(» ... كند  ها را سفيد مي اين گياه دندان. ثر استؤبيماري استسقا م

 .ه استشد نيز استفاده مي از گل قرمز اين گياه براي رنگرزي. 7

: 1382معلوف، (عربي به معناي بوتة جو نارس كه خوراك چارپايان است » قصيل«تغيير شكل يافتة . 8
1461.( 

با اينكه عمرش ] چلة خورد[تر  دانند كه برادر كوچك عوام چلة بزرگ و چلة خورد را دو برادر مي. 9
: كند كه را سرزنش مي كمتر است؛ اما خشونت و تيزي بيشتري دارد و همواره برادر بزرگ خود

افسوس كه من پشتم به بهار است و اال چنان سرمايي به پا كنم كه بره در شكم ميش و سگ جلوِ 
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لذا اعتقاد اين است كه در ايام چلة . طويله از سرما يخ بزند و چوپان با ديدن اين صحنه دق كند
  .   گردد خورد طبيعت هوا ناپايدار است و ناگهان خيلي سرد مي

توان چنين نتيجه  لذا مي). فرهنگ معين(آمده است » سير است«به معناي » خيكش پر است«: عبارت. 10
به معناي شكم و معده است؛ اما معناي اصلي و ذاتي آن به همان  در اصطالحگرفت كه خيك 

 . ايم معنايي است كه آورده

همين فعل پارتي با حذف هجاي  دادن مرتبط است و از به معني تكان wyŠ'nشاندن با فعل پارتي «. 11
  : گويد فردوسي مي). 20: 1380صادقي، (» اول گرفته شده است

   همه جامة خسروي كرد چاك    همي ريخت خون و همي شاند خاك
)1386 :2/194 (  

  است ليكن لگدزن ست نيك شير وگاوي    ترف عدو ترُش نشود زانكه بخت او .12
) 73: 1372شفيعي كدكني، (   

   از مرغ شير دوشد و از فاخته فله      اگر دهد فلك از بهر خوان او فرمان . 13
)158: 1344يمين،  ابن(  

  : است» آبست«تلفظ عاميانة . 14
   حيله ها و مكرها باد است باد  آنچه آبست است شب جز آن نزاد         

)2/1054: 1373مولوي، (  

   صيحخامشان بي الف و گفتاري ف      مريمان بي شوي آبست از مسيح 
)6/4553همو، (  

 . به همين معنا آمده است العروس تاجدر . 15

كه در سطوه بيشتر براي ) 1155: 1382معلوف، (عربي به معناي زن نازاست » عاقر«گويش عاميانة . 16
 . هم آمده است) 40/عمران آل(كريم  قرآناين لفظ در . دام كاربرد دارد

شدن  دهند تا از خطر له ها در چال قرار مي مان تا دو هفته شبمعموال بره و بزغاله را از لحظة زاي. 17
  .تر مصون بمانند هاي بزرگ زير دست و پاي دام

ريسماني كه زانوي شتر را به آن «آن را به معناي  العروس تاجاست كه » عقال«تغيير شكل يافتة . 18
 . گويند مي» عگّال كردن«نفس اين عمل را نيز . آورده است» بندند مي

 . است بوده قديم در ترين منابع سوخت يكي از مهم .19

لذا . كردن، حفاظت از گله در برابر حملة گرگ، شغال، يوز و امثال آن است بند هدف اصلي از ميش. 20
 . كنند بند مي معموال گوسفندان داراي زنگوله و قبراق را ميش



 و همكار سيد حسين طباطبايي  __________________   ...ري و بررسي واژگان و اصطالحات دامداري گردآو

179 

در ). 42: 1390مكنزي، (د آمده است و به معناي سفي arusاين كلمه در زبان پهلوي به شكل . 21
كه در سطوه تنها ) 191: 1383بارتولمه، (است » زن سفيدبازو«به معناي  auruša-bāzu اوستا

 . شود براي بز سفيد از اين واژه استفاده مي

  فكند مهر شبان گرگ بر سر شيشك    چو كلكش از پي ضبط جهان ميان دربست . 22
 ).121: 1344يمين،  ابن( 

 .شاخ كوتاه: »كُله شاخ«لفظ عاميانة ت. 23

براي مثال بز را براي چند ساعت . هاي جالبي دارند ها براي رفع مشكل دام ناوردار روش چوپان. 24
در جريان خوردن خميرها توسط . مالند دارند و پس از آن به پشت بزغاله خمير مي گرسنه نگه مي

اما گاهي اين روش . شود وفق به شيرخوردن ميها ايجاد شده و بزغاله م بز، انس و الفت بين آن
كارساز نيست و چوپان ناچار است به مدت چند ساعت يا حتي يك شب بز را به همراه بزغاله در 

دار  شايد خنده. مانند قرار دهد و به نوعي بز را مجبور به پذيرش بزغاله نمايد فضايي تنگ و سلول
 . كنند ا با بز وردار ميبه نظر آيد؛ اما گاه با اين روش حتي بره ر

باشد كه به معناي حالت حركت اسب يا خر كه سوار را » سك سك«رسد گويش عاميانة  به نظر مي. 25
  :  گويد انوري در وصف اسب مي. است) در مقابل يورغه(به زحمت اندازد، 

   در خفت و خيز مانده، همه راه عيدگاه    وز كاهلي كه بود، نه سك سك نه راهوار 
)46: 1372عي كدكني، شفي(  

 . به معناي بوتة حنا آمده است» حنّون« العروس تاجدر . 26

 نتواند و بيفتد و جهش شتاب از يعني ؛»شود يورغه اسبت الهي«: گويند مي نفرين نشان به ها تركمن. 27
 .بدود چهارنعل

فرسا، گوسفنداني را كه  در اوايل خردادماه و با آغاز فصل گرما و به منظور رهايي از گرماي طاقت. 28
اند، در كنار جوي آب قنات يا  آمده» بِرين«هاي بلند و قابل چيدن دارند و در اصطالح به  پشم
) dukârd(شدن، با قيچي نسبتا بزرگي به نام دوكارد  دهند و پس از خشك وشو مي اي شست بركه

 . چينند هاي بدن حيوان را با دقت مي تمامي پشم

   علف پاردمش دراز باد آن حيوان خوش  خورد ه چون لقمة شبهه ميصوفي شهر بين ك. 29
 ).296: 1375حافظ، (

 بيشتر(هاي مخصوص پلواري  دام. شوند نگهداري مي» پلواري«و » داشتي«ها به دو صورت  مدا. 30
ها  شوند و بيشتر حجم خوراك و نيز ارزش غذايي علوفة آن هميشه در منزل نگهداري مي) جنس نر
به همين دليل در مدت زمان . ها نيز بيشتر است دهي آن اشتي باالتر و تعداد دفعات خوراكاز دام د



 1393 پاييز و زمستان، 4، شمـارة 2 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

180 

هاي داشتي با هدف زاد و ولد  اما دام. گردد رسد يا كشتار مي كوتاهي دام فربه شده و به فروش مي
و  شوند تا در صحراها شوند و در فصل بهار و تابستان به چوپان سپرده مي و شيردهي نگهداري مي

 . مراتع اطراف روستا به چرا برده شوند

هاي محلي  در لهجه. در زمان ما تنها همين كلمه باقي مانده است» چخيدن«از مصدر قديمي . 31
 . گفتن صميمانه هنوز رواج دارد به معناي سخن» چخ چخ«خراسان، 

كند و نيز  تغذيه نميچرد و از علوفة پرواري  چون پيوسته در دشت مي. باشد» دشتي«شايد منظور . 32
تر به نظر  وجه دوم صحيح. شود محتمل است داشتي باشد؛ زيرا به قصد زاد و ولد نگهداري مي

 .رسد مي

  شود داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي           شود همگان به سر شود بي تو به سر نمي بي .33
نقاط ايران به همين معنا مصطلح در اين بيت يك مفهوم دامداري است و هنوز هم در بيشتر » داغ«

 . است

. پذيرد هاي دام تنها با دريشم درمان مي اين اقدام گاهي روش درمان دام است و برخي بيماري. 34
كنند و معناي اين كار آن است كه اين بره به  همچنين گاهي بره يا بزغاله را به نام كسي دريشم مي

در اين حالت دريشم نوعي سند . گله جدا كند تواند از وي تعلق دارد و هر وقت بخواهد مي
 . دارد» داغ«گردد و شباهت مفهومي با  مالكيت محسوب مي

بنابراين چوپان بايد مسير . آيد كه گله هر روز به آب دسترسي ندارد در بهار و پاييز گاه پيش مي. 35
يك آبگير يا چشمه  بار به ريزي كند كه هر دو روز يك اي برنامه حركت گله را در صحرا به گونه

لذا محدودة . سبب گرماي هوا امكان اين كار وجود ندارد در تابستان به. دسترسي داشته باشند
 . چراي دام در تابستان خيلي كوتاه و نزديك به آب است

  . در ميان اهالي مرسوم است» دمبالچ سهم قصاب است«المثل  ضرب. 36
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