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  ها و اصطالحات مربوط به درخت بنه، سقز  واژه
  وراميكاري در ه و سقز

  
  )دانشگاه تهران شناسي همگاني، دانشجوي دكتري زبان( سيد مهدي سجادي

  
  مقدمه. 1

شـور ايـران و   هاي ايراني نو شاخة شمال غربي اسـت كـه در دو ك   هورامي يكي از زبان
هايي از جمله گويش هورامـان تَخـت    اين زبان داراي گويش. شود عراق به آن تكلم مي

  ).27ـ26، 20: 1393سجادي (است 
. هـا اسـت   شود، محل سكونت هورامي نيز خوانده مي 1منطقة هورامان كه هورامانات

ادامـة   .اي كوهستاني و نـاهموار و داراي آب و هـواي متنـوعي اسـت     اين منطقه، منطقه
. شـود  شـناخته مـي   3و كوسـاالن  2كوه زاگرس در اين منطقه با دو كوه مرتفع شاهو رشته

  . گذرد نيز از اين منطقه مي ـمي سيروانئرودخانة معروف و دا

                                                  
  .شود استفاده مي اوراماناتو  اورامان، اوراميهاي  در متون رسمي كشور از واژه )1

2) ʃɑho 

3) Kosɑɫɑn 
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  )5: 1966مكنزي(منطقة هورامان  .1نقشة 
  

طـور كلـي از ايـن     دهـد و بـه   پوشش گياهي اين منطقه را جنگل و مرتع تشكيل مي
هاي غـرب   اي كه بخش عظيمي از جنگل گونه شود، به اي غني محسوب مي قهلحاظ منط

هـاي جنگلـي آن، بلـوط و بنـه      ترين گونه از مهم. كشور را به خود اختصاص داده است
  . است

. داري و صـنايع دسـتي اسـت   اقتصاد هورامان به طور عمده مبتني بر باغداري، دامـ 
  .اتي شده استحال، در طول چند سال اخير دچار تغيير بااين

سقزكاري كه در منطقـة هورامـان تـاريخي طـوالني دارد و نقـش مهمـي در بهبـود        
وضعيت اقتصادي مردم داشته و دارد، اخيراً به جاهـاي ديگـري ازجملـه ديگـر منـاطق      

ها مانند چهارمحال و بختياري، لرسـتان و   استان كردستان، كرمانشاه، ايالم و ساير استان
در منطقة هورامان سقزكاري هنوز هم به روش سنتي . رده استغيره نيز گسترش پيدا ك
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. شـود  گيرد و از ابزارها و وسايل ساده و ابتدايي براي اين منظـور اسـتفاده مـي    انجام مي
گيرد و هرساله درختان بنه براي  امروزه سقزكاري زير نظر ادارة منابع طبيعي صورت مي

  . شود اين كار به افراد محلي واگذار مي
داراي رنگ سبز خيلي روشن، غليظ و بسيار چسبنده است ) سقز(درختان بنه صمغ 

هـا   از شـيرة سـقز در تهيـة آدامـس، عطـر، خوشـبوكننده      . كه موارد استفادة فراوان دارد
. شـود  ها در صنعت داروسازي اسـتفاده مـي   كننده ها، و ضدعفوني كننده ها، نرم كش حشره

واكس كفش، چرم و صنعت چاپ نيـز مـورد    سازي، تهية عالوه، در صنعت پالستيك به
صـورت ناشـتا    مردم منطقه معتقدند كه مصرف شيرة خام سقز بـه . گيرد استفاده قرار مي

ها  شدن دندان براي افراد داراي مشكالت گوارشي مفيد است و جويدن آدامس به سفيد
  . كند و هضم بهتر غذا كمك مي

يا حـداقل در سـطح اسـتان     كشوراور است كه سقزكاري در سطح نگارنده بر اين ب
در ) الـف : داليل اين ادعا عبارتند از. ها انجام شده است براي اولين بار از سوي هورامي

كـه در بـاال    گونه همان) شوند؛ ب ديگر مناطق كشور يا استان درختان بنه كمتر يافت مي
گذشته در  اشاره شد، اين كار اخيراً به ديگر مناطق كشور گسترش پيدا كرده است و در

ها و اصطالحات مربوط به سـقزكاري در   وجود واژه) اين مناطق وجود نداشته است؛ ج
كه نگارنده اطالع دارد حداقل در ديگـر منـاطق كردسـتان از ايـن      زبان هورامي؛ تاجايي

واژة هورامي در زبان يـا   عنوان وام به(شود  ها و اصطالحات در اين زمينه استفاده مي واژه
سـازي صـورت گرفتـه     اي موارد معـادل  ، هرچند ممكن است در پاره)گرهاي دي گويش
آدامـس كُـردي   آدامس حاصـل از سـقزكاري بـه      زبان در ميان مردم غير هورامي) باشد؛ د

كننـد ولـي    ها آدامس را درسـت مـي   شهرت دارد و در ميان آنان رايج است كه هورامي
زبانان به  هورامي. مشهور استكردي  آدامسشناخته شود به آدامس هورامي جاي اينكه به  به

  .گويند مي خودماني/آدامس محليآن 
  
  اهميت پژوهش. 2

ـ . ايران از تنوع زباني و گويشي زيادي برخوردار اسـت  وري اطالعـات و ارتباطـات،   افنّ
پـذير   ها را بيش از پـيش امكـان   ها و تمدن تبع آن فرهنگ ها و به ها و گويش زبان تماس
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هـاي   هاي محلـي از زبـان   ها و گويش سبب تأثيرپذيري بيشتر زبان اين امر. ساخته است
سازي و ايجـاد   عبارت ديگر، جهاني به. المللي شده است هاي بين رسمي كشورها و زبان

يكي از آنهـا، خطـر   . رغم مزايايي كه دارد، داراي مخاطراتي نيز هست دهكدة جهاني، به
اسـت كـه ضـرورت و اهميـت      هـاي محلـي   ها و گويش انقراض و مرگ تدريجي زبان

. سازد هاي زباني و گويشي را براي ثبت، مستندسازي و ابقاي آنها چند برابر مي پژوهش
تواند اطالعـات مفيـدي در    ـز اهميت است و ميئشناختي هم حا اين امر از ديدگاه زبان

هاي انسان، فرهنگ، زبـان، ذهـن و شـناخت،     شناسان، براي كشف ناشناخته اختيار زبان
  . ر دهدقرا

  روش پژوهش. 3
اي مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه     هاي اين پژوهش هيچ منبع نوشتاري براي گردآوري داده

نگارنده كه خود گويشور بومي اين زبان است، با حضـور در منطقـه در تابسـتان    . است
و با استفاده از روش مصاحبه با سقزكاران و مشاهدة كـار  ) موسم سقزكاري( 1393سال

هـاي ايـن    داده. ها پرداخته اسـت  برداري، به گردآوري داده گفتگوها و عكس آنان، ضبط
 المللـي  ي بـين گـار و بر اساس الفباي آوان استپژوهش مبتني بر گويش هورامان تَخت 

  . اند آوانگاري شده

  هاي مربوط به درخت بنه و سقز واژه. 4
  . پوست تنة درخت بنه/: tok ،toɫ/تُل ،تُك

  ).ويژه آدامس به( نجويد: ʒɑvɑj// ژاواي
به رنگ سـبز يـا    طعم و ، خوشرسيده ،ميوة درخت بنه كه سفت، سخت :/maʒoɡ/مه گُژ

  . خورند و مي كردهآبي است، آن را خرد 
جوشانند و براي برطـرف كـردن    ميآن را با آب دوغ  .برگ درخت بنه :/ɡaɫɑvan/ گَالون

 .ريزنـد  ت دو روز مـي بـه مـد   شـده  درسـت  در مشـك تـازه   بوي آن، قبل از استفاده
هـا را بـا    ها و جراحت شدن، زخم و پس از سرد جوشانند ميعالوه، آن را در آب  به

  . كنند آن ضدعفوني مي
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  .سقز، آدامس veʒan/:/ وِژَن
  .شيرة خام سقز /veʒana-tɑɫa/: هتال وِژَنه
ح خـود ترشـ   شيرة خام سقز به رنگ آبي روشـن كـه خودبـه    :/veʒana-ʤnɑna/ه جنان هوِژَن

  . بودن قابل جويدن نيست  رقيق دليل تلخ است و به اين شيره. شود مي
  .شيرة خام سقز و داراي رنگ آبي :/veʒana-kawɫa/ هكَول هوِژَن
  .آدامس محلي :/veʒana-wemɑna/ه وِمان هوِژَن

كه هنـوز سـفت و سـخت نشـده اسـت،      ) 4تصوير (ميوة درخت بنه  :vanataqqi/  / ونَتَقّي
كـردن    طعم آن را براي خوش. را خيلي راحت با دندان شكست و خوردتوان آن  مي

كـردن خورشـت، آن را     براي همين منظور و نيز درسـت . دهند داخل دوغ  قرار مي
عنـوان ادويـه از آن اسـتفاده     و بـه  كننـد  آسياب ميشدة آن را  خشك. كنند خشك مي

 .كنند عالوه، از آن ترشي هم درست مي به. كنند مي
 .اسـت  به رنگ قرمـز  كه هنوز هنگامي. )4تصوير ( ميوة درخت بنه :vana-sure// هرسو ونه

  .مرحلة قبل از رسيدن و به رنگ سبز يا آبي درآمدن
  ).3تصوير (ت بنه كه رسيده و به رنگ آبي است ميوة درخ :/vana-kave/ هكو ونه
راي مـزة خـوبي   ميوة درخت بنه كه قابـل خـوردن و دا  ) جوانة( شكوفة :/vanaɡo/و ونَگ

  .است
 . ولي خيلي نرم، ترد و شكننده استميوة درخت بنه كه رسيده  :vana-məʃki// مشكي ونه

كه ميوة بنه نارس اسـت   در هنگامي. )2تصوير ( ميوة درخت بنه؛ درخت بنه :/vani/ وني
كـه   امـا در هنگـامي  . و خيلـي سـخت نيسـت    پوستة آن به رنگ سفيد يا قرمز است

  .ة آن به رنگ سبز يا آبي و سخت استرسد پوست مي

  هاي مربوط به سقزكاري واژه. 5
كه شيرة سقز در درون ديگ در حال پختن و  هنگامي .پاشي آب :Ɂɑw-pəʒɡnɑj// پِژگناي آو

آمدن، با دست بـر روي   شدن آن بر اثر باال  جوشيدن است براي جلوگيري از ريخته
  .پاشند تا فرو نشيند آن آب مي

كيسة نخي محتـوي شـيرة سـقز را از     .شدن آب  ريختن و گرفته  بيرون :Ɂɑwʤoɍ// آوجر
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  .كنند تا آب آن بيرون بريزد جاي بلندي آويزان مي
در ورودي آن مواد سوختني  شود و مياطراف آن با گل گرفته  .آتشدان :Ɂɑvirɡɑ// آويرگا

  . شود عبيه مياي براي خروج دود ت نيز روزنه آن شود و در جلو و عقب قرار داده مي
  .هاي آن گرفته شده است اي كه ناخالصي شيره .پالوده و تصفيه شده :/pɑɫəfta/ تهپالف

دهند  كه بر روي تيرهاي چاه قرار مي) مثل ساقة جاروي كوهي( گياه خشك :/puʃ/ پوش
شده در چاه، آشغال و خس و خاشـاك آن   تا هنگام ريختن شيرة خام سقز جوشانده

  . گرفته شود
  . گذاري بايد خيلي تيز باشد براي كاسه .تيشه :treʃta// هتترِش

هاي ريز پوستة تنة درخت بنه كه در شيرة خـام سـقز قبـل از پـالودن      تكه :toɫɑʃ// تُالش
  . وجود دارد

حلب؛ ظرفي ديگر براي نگهداري شـيرة خـام سـقز پـس از برداشـتن از       :tanaka// كهتَنَ
  . كاسه

شـيره  ) حلب( چندان عميق با پهناي برابر با دهانة ظرف اهي نهچ :ʧɑɫaveʒana//نه وِژَ هلچا
  .  دهند كنند و شيره را در آن قرار مي كه ديوارهاي آن را با گل صاف مي

  .چاه :ʧɑɫi// چالي
ـ   ،كه سقز پخته شد وقتي. كيسة نخي :χɑm// خام آب سـرد   ةيك نفر چندين حلب يـا دب

نفـر اول آب سـرد را روي    .برد و ميآورد و نفر ديگري دستش را درون ديگ فر مي
چرخاند تا سقز به هم  قدر دستش را درون ديگ مي ريزد و نفر دوم آن دست وي مي

دهنـد و آن را   قـرار مـي   خـام و در  آورنـد  مـي بچسبد، سپس آن را از ديگ بيـرون  
  .بندند مي

مژاو د //damaʒɑw: مقدار سقزي كه براي يك بار جويدن الزم است .  
له لَ هدو/ :/dvalala ك(هيودو هفته بعد از  .»هلَلَ«دومينشـود، البتـه    زده مي لهلَ، دومين لهلَ )ي

ايـن كـار بـراي    . كند بسته به ميزان و زمان ترشح شيرة خام سقز، اين مدت تغيير مي
  . گيرد ترشح شيرة بيشتر انجام مي

  . در جلو و عقب آتشدان وجود دارد .روزنه :ɍoʧən// رچِن
وخاشاك درون شيرة خام سقز كه پس از عبور شيره از  ها و خس ناخالصي :ɍəftɑɫ// رِفتال
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  .  شود گرفته مي) يا الك پوش( صافي
  .شاخة نازك درخت بنه :ʃɑta//ه شات
 شدن كيسة محتوي شيرة سقز هنگام آويزان  براي جلوگيري از پاره .طناب :ʃrita//ته شري
   . بندند مي هنگلكردن، طناب را به دور  

  .گذاري كردن گل كاسه  كردن خاك سفيد براي درست  خيس :fisnɑj// فيسناي
  . ديگ؛ براي ريختن شيرة خام سقز در آن و جوشاندن و پختن آن: qɑzɑna//نه قازا
له كُچ/kɔʧaɫa/: دهنـد تـا شـيرة     قرار مي لهلَكنند و در زير  كاسة گود كه با گل درست مي

باشد تـا   لهلَ )يك(هيوتر از  متر پايين سه سانتي تاد دو باي. سقز در داخل آن قرار گيرد
  .باقي بماند لهلَ هدو جا براي 

  .گذاري كاسهkɔʧaɫa-bas(saj/: /( )ـسي(بس هكُچل
  . با دهانة تيشه هلَلتميزكردن جاي  :kəɍnɑj// كرناي

آن  از. تـري اسـت   هـاي بـزرگ   داراي سوراخ كههلَنوعي الك كه نسبت به : /kama/مه كَ
كيسـة  گـل را داخـل   . شـود  گذاري استفاده مي كردن خاك سفيد گل كاسه  براي الك
  . برند و به محل كار مي گذارند مييا گوني  پالستيكي

آوردن شيرة سقز از درون چاه و ريخـتن آن بـه     در قديم وسيلة بيرون .كدو :kule//ه كول
يرة سـقز را داشـته   كيلـوگرم شـ   15حدوداً ظرفيـت  كدو هر . داخل ديگ بوده است

 . است
كه شيرة سقز در درون ديگ در حال پختن و جوشـيدن   شدن؛ وقتي پخته: ɡərjɑj// گرياي

. برند و داخل شيرة سقز فرو مي دهند ميانگشت سبابه را درون آب سرد قرار  ،است
نشـانگر آن اسـت كـه     ،راحتي از انگشت جدا شود آوردن، شيره به  اگر هنگام بيرون

چـون سـفت و شـكننده     ،ظب بـود كـه زيـاد پختـه نشـود     ابايد مو. استپخته شده 
  . دشو مي
  ).گريايصورت سببي ( پختن: ɡrinɑj// گريناي

  . مقداري از گل كه براي يك كاسه الزم است :ɡonkahaɍ// هر هگُنك
  .درخت بنه) تنة( ةگر: /lkaw-vane/لكَوونه

  .شود درخت بنه ايجاد مي بر تنة هدايو هلَلكه بر اثر  جايي :lala//ه لَل
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شـكل مسـتطيل    اندازة دهانة تيشه و به زدن پوست تنة درخت بنه به: lala-dɑjva//ه دايو هلَل
  .زدن  براي ترشح شيرة خام سقز، تيغ

  .زند مي هلَلكسي كه  :/laladar/ در هلَل
ر چيـز  گذاري را روي پالستيك يا هـ  كردن؛ خاك الزم براي گل كاسه  الك: vetaj// وِتَي

  . ريزه باشد اي كه بدون سنگ گونه به كنند، ميمناسب ديگري الك 
دادن شـيرة سـقز از صـافي؛ شـيرة درون ظـرف       عمـل عبـور   :veʒan-Ɂɑsajra// هرآسي وِژَن

) حلب(ظرف . تا ذوب شود دهند ميبرداشت آن از كاسه را در برابر نور آفتاب قرار 
شـده را از آن عبـور    دهند و شـيرة ذوب  و روي آن الك قرار مي آورند را ميديگري 

روي دو تير چـوبي بـاالي    پوشهاي آن گرفته شود، يا آن را از  تا ناخالصي دهند مي
  . گيرند وخاشاك آن را مي وسيله خس به اينگذرانند و  چاه سقز مي

  .ترشح شيرة خام سقز: /veʒan-Ɂɑmɑjʤbar/ جبر آماي وِژَن
 .شيرة خام سقز در كاسه بر اثر ترشحشدن   ختهري :/veʒan-Ɂɑmɑjna/ه آماين وِژَن
  .كردن شيرة خام سقز  ترشح : /veʒan-dɑjʤbar/جبر داي وِژَن
  .سقزكار: veʒankar// كَر وِژَن
تقريباً ( هاي گرم سقزكاري در فصل تابستان و در ماه .سقزكاري :veʒan-karɹ1aj// كَري وِژَن

براي ترشح شيرة خام سقز گرمـاي   زيرا ،دشو انجام مي) مردادماه 20تيرماه تا  20از 
  . زياد الزم است

براي اين كار يك حلب شيرة سـقز را در حـدود    .پختن سقز: veʒan-ɡrinɑj// گريناي وِژَن
  .دهند و در ديگ قرار مي ريزند ميسه تا چهار حلب آب 

ايد صبح اين كار ب .عمل برداشت شيرة خام سقز از درون كاسه :veʒan-mɑɫɑj// ماالي وِژَن
                                                  

شود بدون  هاي باال نزديك مي نوك زبان به دندان ،براي توليد آن. دار است واكهمخواني ناسوده، دنداني و  )1
محل وقوع آن، محيط بين دو واكه،  .شود در ابتداي واژه ظاهر نمي .است d ةواجگون. ا آنها تماس پيدا كندبآنكه 

تب رسايي رعايت مرا عنوان عضو دوم خوشه است تا اصل سلسله هبآغازي  ةپايان واژه پس از واكه و در خوش
يكي از  ).نقل قول از دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا در جريان گفتگوي نگارنده با ايشان در اين مورد( دشو

اين  .بخشيده استآن  هاي هواژ است و زيبايي خاصي به تلفظهورامي  رد نظام آوايي زبانف هاي منحصربه ويژگي
 .استتخت   هورامانمنطقة ويژه گويش  اين زبان و بهمد زيادي در ، داراي بساشبودن  واجگونه رغم همخوان به
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و  اسـت سـفت   در آن هنگـام  چـون شـيره   ،زود قبل از طلوع آفتاب صورت گيـرد 
و به  شود ميذوب  ، شيرهبعد از طلوع آفتاب. برداشتن آن از درون كاسه آسان است

اين كـار بـا انگشـت شسـت     . چسبد و برداشتن آن مشكل است كاسه و انگشت مي
زير شيره در داخل كاسه قرار صورت كه انگشت شست را در  ، به اينشود انجام مي

  .آورند و آن را از كاسه بيرون مي دهند مي
 .نشده و خام سقز پخته :veʒana-kɑɫa//ه كال وِژَنه
  .شده سقز پخته :veʒana-ɡərjɑ// گريا هوِژَن

گـذاري و   كاسه( هاي نازك درخت بنه كه مانع سقزكاري بريدن شاخه :horpɑtaj// هرپاتَي
  . شوند مي) غيره

ه ره//haɍa: لو بايد از خـاك سـفيد درسـت شـده      شود استفاده مي گذاري براي كاسه .گ
با اين شرايط، گل بر تنة درخـت  . دار شود تا كش زنند ميباشد و آنقدر آن را به هم 

  .آيد دارد و شيره از آن بيرون نمي شدن ترك برنمي  هنگام خشك
 دهنـد و ظـرف   طور افقي قرار مي وبي بهدر باالي چاه دو تير چ .تير چوبي :/hezəm/ هزِم

 . گذارند محتوي سقز را روي آنها مي) حلب(
  . الك: heɫaka// ههلَك
  . ريزند شيرة خام سقز را هنگام برداشتن از كاسه در آن مي .مشك: /haɫiza/ه هليز
در هر كـدام از چهارگوشـة كيسـه     .گوشة كيسة نخي محتوي شيرة سقز: hanɡəɫ// هنگل

  .  كردن، كيسه پاره نشود  دهند تا موقع آويزان  اي قرار مي زهري سنگ
سـقزكاري بـا ايـن كـار شـروع      . شـود  اي كه زده ميهلَلاولين  :jva(jak)lala//ه لَل )يك(هيو

  .شود مي
  
  اصطالحات مربوط به درخت بنه، سقز و سقزكاري. 6

. ة خـام سـقز اسـت   كسي كه دهانش مثـل كاسـة شـير    .دهان كاسه :/kɔʧaɫa-dam/دم هكُچل
رود كه چانة درازي دارند يـا فـك پايينشـان جلـو      مي كار معموالً در مورد افرادي به

  . آمده است
  . است »ورد زبان«معني  در اصطالح به .آدامس دهان :veʒanu-dami//وِژَنودمي
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شـود كـه از    مـي  در اصطالح بـه كسـي گفتـه    .درخت بنه) تنة( ةگر: /lkaw-vane/هلكَوون
  .كامل برخوردار است سالمتي

  
  .1تصوير                  

 
 
 
 
 

 kɔʧaɫa//هكُچل       
            

   /veʒana-tɑɫa/هتال هوِژَن ؛veʒan//وِژَن                                       /vani/وني   

 lala//هلَل                                  tok/toɫ//تُل/تُك                
 

  .2تصوير                             
 
 
 
 
 
 
 

 /vani/وني 
  

  .3تصوير                             



  243  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هاي گويشي هداد    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...ها و اصطالحات مربوط به درخت واژه    

  
  
  
  
  
  

  /vana-kave/ه كَو هون                           
  

  .4تصوير                               
  
  
  
  
  

  vanataqqi/  / ونَتَقّي ؛/vana sure/ هسور هون                              
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