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خالصه
ایران سرزمینی است که هیچگاه در طی تاریخ طوال نی اش دارای یک زبان و یک فر هنگ نبوده است. با توّجه به موقعیت استرا تژیک ایران 
که در جایکاه حساس و بی ثبات منطقه ای در دنیا وا قع شده است، تنوع فرهنگ ها و زبان ها علی رغم انتظارات عمومی، موجب مستحکم 
تر حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور شده است. مردم ایران از قوم ها و گروه هائی تشکیل شده اند، که با زبان ها، گویش ها و لهجه 
های مختلف که گاهی غریبه با یکدیگر هستند، تکلّم می کنند. روستائیان عالوه بر آن، در مورد مسائل دامداری و کشاورزی بومی از گویش 
ها و لهجه های ویژه استفاده می کنند. برای انجام این مطالعه، در دهۀ هشتاد،  پرسش نا مه ای در بارۀ گویش های بیماری های عفونی 
نشخوارکنندگان از جمله هیداتیدوزیس تهیه کردم. عامل این آلودگی، کیست هیداتیک می باشد که نوزاد یکی از  کرم های پهن )سستود( 
روده سگ  به نام اکینوکوکوس گرانولوزوس است. آلودگی حیوانات موجب خسارت هنگفت اقتصادی و بهداشتی در حیوانات وانسان می شود. 
این پرسش نا مه ها با همکاری سازمان دامپزشکی،  به اداره های دامپزشکی 31 استان کشور ارسال شد. جمع آوری و ثبت این اسامی محلی  

توسط پژوهشگران که دکتران دامپزشک و کارکنان فنی این اداره ها بودند، انجام شد.  
 بر اساس نتایج  این مطالعه،  در سه استان بوشهر، قم، البرز گویشی ذکر نشد ولی در28 استان ایران 78 گویش ثبت شد. کار برد این گویش 

ها، در حرفه های دامپزشکی و بهداشتی بوده و برای گویش شناسان سبب غنی سازی گنجینه گویش های ایرانی می گردد.
واژه های کلیدی: گویش، هیدا تیدوزیس، نشخوار کنندگان، ایران.
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مقدمه
اعضای  آلودگی  و  هیداتیدوزیس  ایجاد  عامل  هیداتیک،  کیست 
مختلف میزبان های واسط )حیوانات مختلف و انسان(، نوزاد  کرم 
 6  –  3 با  متر  میلی   7  –  3 طول  به  )سستود(  بندی  بند  کوچک 
و  رودۀ سگ  در  است که  گرانولولوزوس  اکینو کوکوس  نام  به  بند 
گوشتخوران زندگی می کند. آخرین بند که حاوی تقریبآ 500 تخم 
می  خارج  به  مدفوع  همراه  ها  تخم  و  شده  تجزیه  روده  در  است، 
رسند. اگر این تخم ها که حاوی نوزادی به نام اونکوسفر است )حتی 
یک تخم(، همراه علوفه حیوانات و سبزیجات و دست آلوده انسان 
وارد لوله گوارش شوند از راه رگ های باریک جدار روده نفوذ کرده 
و در اعضای مختلف، کیستی به بزرگی 16 سانتی متر  و بزرگتر، 
حاوی مایع هیداتیک و هزاران سر کرم ) پرو تو اسکولکس( تشکیل 
با خوردن کیست ها توسط گوشتخواران، هزاران کرم  می شود و  
و  دارند  کار  و  سر  دامپزشکی  حرفۀ  با  که  کسانی  شود.  می  ایجاد 
کیست  آسانی  به  مسلح،  غیر  با چشم  حیوانات  ذبح  حین  دامداران 
ثبت  و  آوری  جمع  پژوهش،  این  هدف  دهند.  می  تشخیص  را  ها 
شفاهی – گفتاری و نوشتاری گویش های  مختلف هیداتیدوزیس 

در ایران است. 

روش پژوهش
نام،  )بی  است.  نفر   میلیون   20 حدود  در  ایران،  روستائی  جمعیت 
1386( بخشی از فعا لیت های روزمره آن ها پرورش  78026000  
میلیون راس نشخوار کنندگان کوچک و 8565050 میلیون راس نژاد 
های مختلف گاو، عمدتا 134020 میلیون راس گاو های بومی است 
) بی نام، 1386(. زبان رسمی ایرا ن فارسی است، ولی مردم به زبان 
های ترکی، ارمنی و عربی  و 11 گویش لری، لکی، بلوچی، گیلکی، 
گویش  و  جنوبی  های  گویش  مرکزی،  های  گویش  تاتی،  تالشی، 
و  دامداران  )کلباسی، 1388(.  کنند  تکلم می  منطقۀ خراسان  های 
کشاورزان غیر از محاوره زبان ها، گویش ها و لهجه های  رایج،  از 
گویش های  مربوط به مسائل دامداری و کشاورزی از جمله ویژه 
بیماری ها استفاده می کنند. برای انجام این مطالعه، در دهۀ هشتا 
د پرسش نامه ای برای جمع آوری و ثبت این واژه ها تهیه شد و در 
آن، نام گویش، گویش شفاهی - گفتاری، تاریخ و نواحی جغرافیائی 
های  اداره  به  را  آن  دامپزشکی  سازمان  و  شد  ثبت  بررسی،  مورد 
دامپزشکی 31 استان  ارسال کرد و پس از تکمیل آن ها به گروه 

انگل شناسی دانشکده دامپزشکی عودت داده شد.

نتایج و بحث
 بررسی ها ی انجام شده در ایرا ن نشان می دهند که101  بیماری 

عفونی نشخوار کنند گان ایران، شامل 31 عدد انگلی )کرمی، ناشی 
از انگل های خارجی و تک یاخته ها(،  32عدد باکتریائی، 31 عدد 
اند )اسالمی و همکاران،  و یروسی  و 7 عدد قارچی گزارش شده 
1378(. ولی از این تعداد، روستائیان فقط با دیدن انگل ها از جمله 
کیست هیداتیک و یا عالئم درمانگاهی  مانند زردی= تیلریا زیس آن 
بیماری ها را تشخیص می دهند و برای آن ها اسامی محلی )گویش 
ها و یا لهجه ها(  ابداع می کنند، که طی هزاران سال به طور شفاهی 
– گفتاری، سینه به سینه  منتقل شده است. نتایج این پژوهش، در 
جدول )1( خالصه شده است. در پرسشنامه های استان های البرز، 
ولی  است.  نشده  ذکر  هیداتیک  برای کیست  بوشهر گویشی  و  قم 
در 28 استان ایران،54 گویش شفاهی – گفتاری برای اولین بار در 
ایران جمع آوری و ثبت شد که به نوعی  رابطه با  زبان ها و گویش 
های مردمی ایران دارند و به فرم نوشتاری تبدیل شده اند. کار برد 
این واژگان برای ایجاد رابطه بین دامپزشک – فرد روستائی برای 
بهداشتی  ترویج مسائل  برای  و  بیماری  تشخیص، درمان و کنترل 
حیوانات و انسان، عمدتآ خطرات سگ و کیست هیداتیک در جلسا 

ت، مساجد و تکیه هاو ... مهم است.
در ایران هزاران گویش، ضمن جمع آوری و ثبت موضوعی مختلف، 
اصفهان"  استان  ایرانی  های  گویش  "گنجینۀ  کتاب  در  جمله  از 
منتشر شده است )اسماعیلی، 1390(، ولی فناوری چاپ گویش ها 
در ایران بسیار کم است. بر اساس اطالعات موجود، "بررسی واژه 
های دام و دامداری در گویش ُکلهری" ) ملکی، 1387(،" اسامی 
محلی بعضی داروها، بیماری های دامی و درمان سنتی منطقۀ آذر 
شهر" )جعفرزاده، 1390( و واژگان دامپزشکی در زبان آذری ) شایق، 
1388( چاپ شده است.  همچنین، گویش هائی در باره فاسیولیازیس 
بیماری های  و گویش های  دیکروسلیازیس  و مشکات(،  )اسالمی 
انگلی نشخوارکنندگان استان سمنان )اسالمی، 1393(  منتشر شده 

است.
روستا ئیان تولید کننده  فراورده های کشاورزی و دامداری، صاحبان 
گنجینه ای از گویش ها هستند )بی نام، 1390(. متاسفانه، جمعیت 
روستائیان کشور، کم و بیش مانند سایر نقاط دنیا، در حال کاهش 
 12  ( روستائی  ایران،  جمعیت  سال  1335 %66  آمار  طبق  است. 
میلیون نفر ( و 34%  )6 میلیون  نفر( شهری بودند. درسال 1385، 
از جمعیت 70 میلیونی، 68% شهری و 32% روستائی بودند. طبق 
گزارش رئیس مرکز آمار، جمعیت روستائی امروز کشور به 22% و در 

سال 1395، به 20% خواهد رسید )مرکز آمار کشور، 1390(.
به  صدا در آمدن زنگ خطری است که  آمار درحقیقت  این  مقایسه 
بیانگر این حقیقت است که جمعیت روستاییان کشور که تولید کنندۀ 
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Ĵegar-e âble ِجَگِرآبلِه suluxسولوخآذربایجان شرقی

ödunاودونفارسsuluxسولوخآذربایجان غربی

Kisse- ye rovyکیِسۀ رو ویgord- ye soloqُگرِده سلوغ
guro-ye sefidگوروی سفیدguvan če zegگوان چه زگ

koreکورهpoloqپلوق

Pey –e xörakپی خورکposoloqپوسولوغ
suluxسولوخقزوینsoloqسولوغاردبیل

âpleآپلِهsuluxسولوخ

âw  bandآو بندکردستانsoloq -e jegarسولوغ َجَگر
âbdunآبدونکرمانKerm-e sagکرم سگ

ُکرِم جیگر و ُپف
 Kerm-e jigar
va  pof

sangiسنگی

Kisseکیسهکرمانشاهtoloq  vizma تولوق ویزما

domalُدَملtavel-e  Jigarتاول جیگراصفهان

göwrawگوراُوکهگیلویه و بویر احمدKisseleکیسلِهایالم

keravِکَروâbdâneآبدانهتهران

âbdâneآبدآنِهanguriانگوری

anguriانگوریkorevُکِروچهار محال و بختیاری

daneدانهگیالنkurakکوَرک

âoveآوهpöfleُپفلِهخراسان رضوی

âb pileآب پیلهqöddeُغّده
kawveliکاولیâbdânakآبدانک

ozulakاوزولکلرستانPöfle- pöfleُپفلِه- ُپفلِه

abpeleاب پلهمازندرانâble-ye jigarآبلِۀ  جیگر

simekâسیمکاmaraz-e sagiَمَرِض َسگی

simâqسیماغqafleَقفلهخراسان شمالی

patiپتی jigar –e pöfle                           جگر پفله

Kur simekâکورسیمکا ĵ egar-e xölfeجگر خلفه

xiyakخیکâbdânakآبدانَک

dom čarدم چرâbdânakآبدانکخراسان جنوبی
kawveliکاولیkorrouکورو

awveآوهqöfle    َقفله

suluxسو.لوخمرکزیqoddeغدهخوزستان

Howkiseهوکیسهkorruکورو

کیسۀ آبکیsuluxسولوخزنجان
Kist-e- ye âba-

ki



  علی اسالمی - مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، دوره6،  شماره 2
ه 2

مار
  ش

ه6،
دور

ی، 
شک

مپز
ی دا

گاه
یش

زما
ت آ

یقا
حق

ه ت
جل

- م
ی 

الم
 اس

لی
  ع

91 90

جدول 1 . اسامی محلی هیداتیدوزیس نشخوارکنند گان ایران در برخی زبان ها وگویش های ایرانی

عمدۀ مواد غذائی انسان و حیوانات و هم چنین سازندگان، کاربران و 
پاسداران گویش های محلی می  باشند رو به کاهش گذاشته  است و 
به تدریج با فاصله گرفتن آنها از فضای روستا، کشاورزی و دامپروری، 
این واژگان و اصطالحات به دست فراموشی سپرده خواهند شد و 
روزی خواهد آمد که نسل های بعد از این گنجینه ناب هیچ سهمی 
مختلف  زمینه های  در  متخصصین  باید  رو  این  از  داشت.  نخواهند 
علمی هرچه سریع تر در جهت جمع آوری، شناسائی، ثبت، ضبط و 
توصیف گویش های ایرانی، با کمک زبان شناسان، گویش شناسان، 
جامعه شناسان و کسانی که عالقه مند به فرهنگ، زبان و هویت 
ثبت  و  حفظ  راه  در  موثری  گام های  و  نموده  اقدام  هستند،  ایرانی 
گویش های ایرانی بردارند. با شهرنشین شدن روستاییان رفته رفته 
کاربرد بسیاری از گویش ها رو به فراموشی نهاده و جای خود را به 
فارسی معیار و یا گویش های دیگر داده  است. با وجود این که از بین 
رفتن گویش های محلی و زبان یک قوم، به تنهائی رنج آور و تاسف 
انگیز است، اما دردناک تر از آن این است که از میان رفتن یک زبان 
و یک گویش، مساوی با از بین رفتن تاریخ و فرهنگ شفاهی یک 
قوم و یک ملت است و این حقیقت توجه به لزوم حفظ و احیای زبان 
کلباسی،   1392؛  )سرکارایی،  سازد  می  چندان  را صد  گویش  و  ها 
مورد  واژگان  و  اصطالحات  آوری  کنونی، جمع  شرایط  در   .)1388
استفاده برای بیماری های مختلف که درگویش های هر منطقه رایج 
بیماری  گان  واژه  فرهنگ  به  صورت یک  ها  انتشارآن  و  می باشند 
صاحبان  برای  منبعی   عنوان  به  کنندگان،  نشخوار  عفونی  های 
کارکنان  و  دامپزشک  دکتران  عمدتآ  و  باروستاییان  مرتبط  مشاغل 
فنی دامپزشکی ضروری است. این واژگان برای پژوهشگران گویش 

شناسی و  زبان شناسی نیز قابل استفاده می باشد. 
به گزارش آمارگران یونسکو در طول هزاره ای که پشت سر گذاشتیم، 
است.  رفته  میان  از  بومی  لهجه و گویش  و  زبان  از دو هزار  بیش 

باورکردنی نیست که نه در تایلند و مالزی و سنگاپور، نه در رودزیا 
و اوگاندا و دیگر مستعمره های سابق بریتانیا، بلکه در قلب اروپا در 
کشوری مثل سوییس نیمی از دبستان ها و دبیرستان ها، به اصرار 
اولیای دانش آموزان، همه ی درس ها را به زبان انگلیسی تدریس 
می کنند. در این هنگامه ی بی امان ِ تشخص زدایی فرهنگی، نگه 
و  زبان  جمله  از  ملی،  هویت  و  فرهنگ  گوناگون  های  جلوه  داری 
گویش ها چه دشوار شده است و ما در این میان چه غافل مانده ایم 
) سر کارائی، 1392(. ولی آن هائی که به مرحلۀ نوشتاری رسیده اند، 
بر ای همیشه در گنجینۀ زبان ها و گویش های ایرانی حفظ خواهند 
شد )بی نام، 1390(. لذا در روزگار کنونی که بسیاری از گویش های 
محلی ایرانی از یاد رفته اند و یا شمع وجودشان رو به خاموشی نهاده 
و سرعت این خاموشی نیز به دلیل گستردگی پوشش فناوری های 
نوین ارتباطی در حال افزایش است، امید است که این نوشتار، قدمی 
هرچند کوچک در  جهت شناسائی، ثبت، ضبط و توصیف گویش های  
ایرانی باشد و به حفظ این گنجینه های ارزشمند معنوی کمک نماید.

suluxسولوخهمدانsuluqسولوق

kisileکیسیلهsangakسنگکسمنان

kapalakکپلکâb dâneآب دانه

ödunا ودونیزدqarne- ye jigarقرنه جیگر

ِجَگر گرونپوکیسیستان و بلوچستان
Ĵegar-e
grunpoki

ödune  اودونه

Ĵeger-e eybiِجَگِر عیبی
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Abstract
Iran has always been enjoying a diverse culture and language throughout its rich history of existence. 
Contrary to one' expectation, this diversity of culture has helped the country to one of the most united and 
integrated countries around the world despite its critical location in an unstable region of the world.
The present research that was carried out for the first time in Iran, attempts were to collect record and write 
the local names of hydatidosis, one of the ruminant's infection diseases.  Rural, is composed of different 
ethical and group of population with different accents and sometimes different Language unfamiliar to oth-
er locals regions, but villagers to conserve to each other use local names on the issue of animal husbandry, 
as well as hydatidosis, which is accompanied with important economical damage in animals damage as 
well as  hygiene  in human being. The agent of this infection is the larva of intestinal cestode of carnivores, 
Echinococcus granulosus.                                                                                                                                       
The present note, that it was carrying out a questioner for the fist time in Iran, containing accents, studied 
geographical area and date. Then it distribute, through Veterinary Organization to 31 veterinary depart-
ments. In the questioners 78 local name were noted for hydatidosis  with  a range of 1-10 per provinces. 
Although no dialect was not noted in Alborz, Qom and Bushehr provinces. The results of the study can 
be used in familiarizing the public and those who are in the linguistic field with the ethnical aspect or the 
veterinary medicine applications.
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مـنابع

اسالمی، ع. مشکات، م. در حال چاپ. نام  فاسیو لیازیس ) بیماری انگلی کبدی نشخوارکنندگان(، در برخی زبان ها و گویش های ایرانی" . 
ویژه نامه زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

تحقیقات  مجلۀ  ایرانی.  های  گویش  و  ها  زبان  برخی  در  سمنان  استان  نشخوارکنندگان  انگلی  های  بیماری  اسامی  ع.1393  اسالمی، 
آزمایشگاهی دامپزشکی. 6 )1(، 5 – 9. 

اسالمی، ع. تاج بخش، ح. نادعلیان، م. ق. مشکوت، م. مخیر، ب. زینلی، م. رهبری، ص. کیوانفر، ه. خسروی، ع، 1378. چشم انداز آینده 
کنترل بیماری های عفونی گزارش شده از نشخوارکنندگان و مشترک با انسان ایران. طرح تحقیقاتی مصوب گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان 

علوم جمهوری اسالمی ایران.
اسماعیلی، م.م. 1390. گنجینۀ گویش های ایرانی استان اصفهان 1.فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

بی نام، 1388. بر آورد جمعیت دامی به تفکیک نوع دام کل  کشورطی سال های 1350 لغایت 1386.
 بی نام، 1390 راهنمای گرد آوری گویش ها برای گنجینۀ گویش های ایرانی.

جعفر زاده، 1390. اسامی محلی بعضی دارو ها، بیماری های دامی و درمان سنتی منطقۀ آذر شهر. مجلۀ نظام دامپزشکی )تهران( شماره 21.
سرکارائی، ب. 1392. اهمیت گویش های ایرانی. مرکز دائرۀ المعا رف بز رگ اسالمی ) مرکزپژوهش های ایرانی و اسالمی(.

شایق، ج. 1388 واژگان دامپزشکی در فرهنگ بومی آذربایجان، نشر دانشگاه آزاد اسالمی شبستر.
کلباسی، ا. 1388. فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

مرکز آمار کشور، 1390. مصاحبۀ رئیس  مرکز آمار کشور.
ملکی، ن .1387  بررسی  واژه های دام و دامداری در گویش ُکلهری  مجلۀ گویش شناسی«، ویژه نامه  "نامه فرهنگستان"57 -  63.  
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