ش
ش ا ښُڅ ا = آب پنیر(پنیر آب) ،مایع ایکه بعد از
جور کردن پنیر می ماند؛ ~ یِد اِک دِس ښُڅ :اس
ښُ :هه ِرسُت ،شُیر ارد و ذېن= آب
الیاک که څ
پنیر آن مایع ای اسُُت که بعد از جور کردن پنیر
می ماند ،و آنرا برای گوساله میدهند.
شااااا =.ب .تُاتوره (نُا م می  )Daturaنُا
یک سُُُُرده از تیره بادنجانیان اسُُُُت .م مترین
مضُو این سُرده تاتوره اسُت .داتورا (Datura
)stramonium Lی ُا تُُاتوره ،گی ُاهی اسُُُُُُت
یکسُاله به ارتفاع  ۵۰ -۲۰۰سُانتیمتر ،از تیره
سُُُُیُبزمینی  .جزو گیُاهُان داروئی محسُُُُُوب
میشُُُود .از این گیاه ماده آتروپین بدسُُُت میآید
که خاص ُیت ضُُدس ُ دارد؛ ولی خود این گیاه به
شُدت سُمی میباشُد .آب موجود در آوندهای این
گیاه اگر در چشُُ ُ ریخته شُُُُود بامث بازماندن
مردمک چشُ میشُود .اگر جوشُانده این گیاه به
کسُی خورانده شُود ،امصُاب ارادی انسُان برای
مدتی غیرارادی میشود .و مصرف جوشانده این
گیاه به مقدار زیاد بامث مرگ میشُُُُود .معرفی
گیاه تاتوره یک گیاه م فی یکسُُُالهاسُُُت که از
خرداد تُا م ر گُم میدهُد و بُه احتمُام زیُاد بومی
شُمام شُر ی آمریکای شُمالی میباشُد و از آنجا
به دیگر مناطق آمریکا ،اروپا و سایر مناطق دنیا
وارد شُُدهاسُُت .تاتوره در زمینهای بایر ،کنار
جاده و نزدیک مناطق مسُُکونی در ارتفامات ک
تُا نسُُُُُبتُا زیُاد در بیشُُُُُتر مناطق معتدله و نیمه
حاره نیمکره شُُمالی یافت میشُُود .امروزه این
گیاه در تما کشورهای دنیا یافت میشود .داروی
خا بیشُتر در برگهای گیاهان گ دار و به ندرت
دربذور رسُیده وجود دارد .برگها را در سایه یا
در گرمای مصُُُُنومی حدود  ۵۰درجه سُُُُانتی
گراد خشُُُُک میکنند .دارو طع ت خ و شُُُُوری
دارد .با توجه به اینکه گیاه شدیدا سمی است د ت
زیُادی هنگُا جمعآوری بُایُد صُُُُُورت گیرد.
برگهُا حُاوی الکُالوئیُدهُای تروپُان سُُُُُمی بُه
مقُادیر  ۰/۵درصُُُُُد بوده و مروه بر آن بُذور
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

حاوی حدود  ۲۰درصُُُد روغن میباشُُُند .ممم
الکالوئیدهای تروپان و موارد اسُُُُتفاده آن همانند
بذر البنج و بردون میباشُُد .دارو بعضُی او ات
در سُیگارهای ضُُد تنگی نفس اسُُتفاده میشُُود.
تاتوره معموال به صُُُُورت وحشُُُُی جمعآوری
میشُُُود .انواع زرامی آن ایی هسُُُتند که برای
ت یه دارو اسُتفاده میشُوند بخصُو گونههایی
کُُه غنی از اسُُُُُکوپوالمین میبُُاشُُُُُنُُد مُُاننُُد
( Datura innoxiaمنُُاطق حُُارهای آمریکُُا)
( D.metelمنُاطق حُاره و نیمُه حُاره آسُُُُیُا و
آفُُریُُقُُُا) یُُا ار ُُُامُُی از D.Stramonium
بخصُُو آن ایی که کپسُُومهای بدون برآمدگی
و محتوای بیشُُُُتر آلکالوئید هسُُُُتند .این گیاه از
نیمه دو رن شُُانزده در اسُُپانیا شُُناخته شُُده
بود و به دیگر کشُُورها بهمنوان یک گیاه زینتی
وارد شُُُد .یک رن بعد از این وضُُُعیت خارج
شد و بهمنوان یک گیاه وحشی مستقر گردید.وپ.
ش ے= تذکره ایکه باالی آن مرده را به برستان
انتقام میدهند.
شاااا َ -
ُاهر یا پریشُُُُاهر
غلبېل= پڅریشُُُ څ
معمولی (نا م می  )Oriolus oriolusپرندهای
کوچُک و درخُتزی از تیره پریشُُُُُاهرخُان
اسُُت .جنس نرد دارای بامها و انت ای د سُیاه
و پرهای زینتی بهرنر زرد درخشُان در سُمت
سُُُر ،شُُُک و کنارههای د بوده و جنس ماده و
نابالغ آن بهرنر سُُبز مایم به زرد با بامها و د
پررنرتر و سُط شُکمی تقریبا خاکسُتری که تا
حدی رگهرگه میباشُُد اسُُت .به این پرنده ،مرغ
انُجُیُرخُوار و مُرغانُجُیُرهُ گُفُتُُُه مُیشُُُُُود.
مشُخصُات پری شُاهر پرندهای به طوم حدود
بیسُت سُانتیمتر اسُت .پرنده نر با بامها و انت ای
د سُ ُیاه و پرهای زینتی بهرنر زرد درخشُُُان
در سُُمت سُُر ،شُُک و کنارههای دمد اسُُت،
ولی ماده و نابالغ این پرنده سُُُبز مایم به زرد با
بُال ُا و د پررنُرتر و سُُُُُط شُُُُُکمی تقریبُا
خاکسُُتری که تا حدی رگهرگه میباشُُد اسُُت و
در بین شُا و برگ درختان تشُخی آن دشُوار
میباشُُُد  .پرواز پری شُُُاهر سُُُریع و موجی
اسُُُُت .با نشُُُیب و فرازهای طوالنی که با یک
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اوج گرفتن خُا روی شُُُُُاخُه مینشُُُُینُد .او
معموال نزدیُک بُه نوک درخُت ،خود را در بین
شُُُُُُا و برگ پن ُُان میکنُُد .بین  ۳تُُا ۶تخ
میگذارد و خوراکد حشُُرات و میوهها هسُُتند.
زیسُُتگاه پری شُُاهر درختزی اسُُت و روی
درختُُان برگریز پُُاییزی در درختسُُُُُتُُانهُُا،
پُُُارکهُُُای پُردرخُُُت ،مُیُوهزارهُُُای کُ ُن و
جنگمها زندگی کرده و بیشُتر او اتد را در الیه
تُاجپود جنگُم میگُذرانُد .او النُهاد را معموال
بین دو انشُُُُعاب یک شُُُُاخه افقی به صُُُُورت
آویزان میسُُُُازد .پراکندگی پری شُُُُاهر از
پرنُدگُان م ُاجر تُابسُُُُُتُانی در غرب آسُُُُیُا و
اروپاست و فصمهای سرد را در مناطق استوایی
میگُذرانُد .بُه صُُُُُورت م ُاجر مبوری در همُه
جُای ایران دیُده میشُُُُُده ولی بُهدلیُم نُابودی
زیسُُُُتگاههای مخت به این پرنده ،ام از طع
درختُان ک نسُُُُُام بُاغهُا و پُارکهُا ،جمعیُت این
پرنُده در ایران رو بُه کُاهد ن ُاده اسُُُُُت .این
پرنده با نا مح ی اهیم یا ائیم در منطقه ی گیرن
زندگی می کند .آواز صُُُُدای این پرنده شُُُُبیه
صُُدای زاغ اسُُت ولی آوازد نوای گوشُُنوازی
دارد کُُه یکبُُار شُُُُُنی ُدن ،بُُام ُث تمیزدهی آن
میشود .وپ.
شاااا مُ ب = چاق؛ څخب ~ ِږ ِنک= خوب یک
زن چاق . .فڅربې.
شاا ا مُ ل= باترق ریگی(باترق شُُُُنی)؛ اس
وے ~ اند یو به-یې ه نڅښتوید= او از باترق ریگی
به مشُُکم برآمد؛ شُُاد وهم نیسُُتاو= در باترق
ریگی فرو رفتن(غرق شدن)؛ مرک ب ~ ناست=
خر در باترق ریگی غرق شُُد؛ اه-را څوز ِش ُ~ ~
نِث ا څ = بشُُُُنو ،نزدیک اسُُُُت در باترق ریگی
ښښ وهم.
غرق شو  . .څ
شااا مُ لَ = باترق ریگی(باترق شُُُنی)؛ ~
چیداو= بازی با باترق ریگی( در ریر تر).
شا م= ریر ،شُن؛ تو هې اند ~== کور شُوی(
بُه معنُای وا عی ریُر در چشُُُُمُت=)؛ شُُُُُاد
پڅروېځُداو=بیکُار گشُُُُُتن ،بیکُاره؛ یو تُه چیز~
پڅروېځد؟= او بیکارگشُُته چه میکند؟؛ شُُاد ارد
ِمښُُُُتُاو= چیزی را بی وده انجُا دادن ،بی فُایُده
ُارک
کُاری کردن؛ بی وده کوشُُُُُد کردن؛ یو چ ِ
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

لۈد " پات ښُُایېن ارد نیکئت ،شُُاد ارد ِمښُُتاو
ییوث"= آن مرد گفت " خدمت برای پاد شُُاهان،
څ
بُه مُاننُد آنسُُُُُت کُه آب درهُاون کوبیُدن(آب بُه
غربام پیمودن ،یعنی کار بی وده انجا دادن )" به
معنای وا عی در ریر شاد کردن.
شاا م -ېزۈنُ،شاا م -ېزۈنَ ُ:شاا م -ېزۈنُ
سُ،.شاا م -ېزۈنَ ُس =.ترسُُاندن ،لرزیدن؛
سُت= از ترس مو های
اس ښُاج مو موی تڅنه ~ څ
جان شخ شدند.
شا شان= ریگی(شُنی)؛ ؛ یِد ِزم :مجب ~= این
زمین بسُُُیار ریگی اسُُُت؛ و ~ ِزم :ا څ وېذد=
زمین ریگی را کاشت .
ش ع =بب .شا ِیر.
شا ِ ننُ،،شا ِ نن َُث= خالی ،با دسُت خالی؛ یو
شُُُُُا ِفُدین څگُث یُت ،ی چیز وے جُه نُه =ُڅد= او بُا
دسُُتان خالی برگشُُت ،هی~ چیز در نزدد نبود؛
تو بې مزهت شافِدین څگث تر که څروۈن؟ تو دیوانه،
با دستان خالی کجا میروی؟
نځق
شا ا = آرا  ،سُُُاکت؛ مو =ارج لڅپ ~ ،نه تِ ِ
ذید ات نه ِپرېنت= اسُپ من بسُیار آرا اسُت ،نه
لگد میزند و نه دندان میگیرد؛ مجب بشُ ند بچه،
~== مجُب بچُه خوب ،آرا =؛ شُُُُُار م =.آرا
ک ،.سُُُُُاکُت ک.؛ دے بچُه ~ ِکن= آن بچُه را
آرا کن؛ دذے طر تر =څج وے ِزواسُُُُُُت خو،
شُُُُُا= وے چود=آنو ُت طر او را بُه بیرون
کشید و آرا کرد؛ شار س =.آرا د.
شا ا -کنَ ُ،شا ا -کننج = کسُُُیکه آرامی می
آورد.
شاا ن=  -۱اسُُ خا (مذ .و مث ).شُُُاگون،
شاگون ؛  -۲شاگون ب ار مبارک== شاگون ب ار
مبارک( آمدن ب ار مبارک ،سام نو مبارک=).
ش ل= شام ،روسری پشمی.
بهُسااا = -۱شُُُام به سُُُر؛ -۲در معنای
شااا ل-
َ
مجازی مالیدن ،گذاشُتن؛ در باالی آن چیزیکه را
که میگذارند(در باالی نان)؛ غۈز ات ښُو=د ِکنېن
څگرذه پی :تئ ،دذ اِک-وے لۈ=ېن شُُُام-به سُُُر=
چارمغز و شُُُیر در باالی نان میگذارند و آنرا "
سر" میگویند.
شام-به څ
شا چهه= پتو اسُپ؛ =ارجېن-ارد -ته ~ ِکنېن خو،
اس ذ تر یام بِږینېن= برای اسُُُُُپ ها پتو جور
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میکننُد و از د تُا یُام(یُا گردن اسُُُُُپ) شُُُُُان
میپوشانند.
شاااا ب ب = -۱تیره ای از پرندگان شُُُُباهت به
هدهد؛  -۲شُاه بابِر زیرج ږ ِوذم ،توذ ِپسُت ات،
یه ته نڅښُُتیزد خو ،درو لۈ=د ِکښُُت= "شُُاه بابر"
پرنُده زرد مُاننُد ،و تیکُه توت شُُُُُروع بُه پختن
میکنُُد او پیُُدا میشُُُُُود و میخوانُُد؛ -۳اسُُُُ
خا (مذ ).شاه بابر.
ش پَ = شاپری یا شاه پریان.
ش ُزا = بچه شاه ،ش زاده.
ش ُز ن= زن شاه ،شاهینه.
شا  -ب َ کُ،شا ُ ب َ ک(شا ب َ ک)= آهنر به
افتخار داماد(شاه) در مروسی.
ش ن = شاهد . .گواه.
ش ن = شاهدی.
ش ن -ذ ذنج= کسیکه شاهدی میدهد.
ش ن ُ،ش ع =شامر.
=شامری.
شن
شااا ا ننن= شُُُُُاهین نُا ممومی  ۳۷گونُه پرنُده
شُُُُکاری اسُُُُت که در سُُُُرده  Falconرار
میگیرنُد و در تمُا ُارههُای ج ُان بُه جز طُب
جنوب زندگی میکنند .شُاهینها با چشُمان کامر
سُُُُیُاه ،بُدن الغر ،بُامهُای نوکتیز و منحنی،
وجود یُک پ کُان در منقُار بُاال ،توانُایی پرواز بُا
سرمت بسیار باال و تغییر ج ت ناگ انی از دیگر
پرندگان شُُکاری متمایز میشُُوند .شُُاهینها در
پرواز ب ندتری
ی
ِ
سُُُُام اوم ممر خود شُُ ُ پرها ِ
دارند که مشُُُُابه پرندگان شُُُُکاری چندمنظوره
اسُُُت (شُُُاهینها از نظر نوع شُُُکار و تکنیک
شُُُکار یک شُُُکارچی تخصُُُصُُُی محسُُُوب
میشُُُوند) تا به این شُ ُیوه ب تر بتوانند پرواز را
بیاموزند و در سُُُُامهای بعد با تغییر شُُُُ پرها
تکنیکهای پروازی خا شاهین را میآموزند .
شُُُُُاهینهُا در شُُُُکُار پرنُدگُان در حُام پرواز
تخصُ دارند و با منقار خود شُکار را میکشُند
درحُالیکُه پرنُدگُان شُُُُُکُاری دیگر تکنیک ُای
متنومی در این كُار دارنُد و بُا پنجُههُای خود
طعمه را میکشُند .شُاهین معمولی (یا بحری) که
بیشُُُترین پراکندگی را در بین شُُُاهینها دارد با
رکورد سُُُُُرمُُت  ۳۹۰کی ومتر در سُُُُُُامُُت
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

سُُریعترین جاندار روی کره زمین اسُُت .باالبان
(پرنده) ،الچین و ترمتای از دیگر انواع معروف
شُاهین هسُتند .شُاهینهایی که بامهای باریکتر و
درازتر دارند به «لیم» معروف هسُُُتند این نوع
بامها برای شُُُُکار پرندگان بسُُُُیار مانور پذیر
همچون پرسُُُُتو و بادخورک مناسُُُُب اسُُُُت.
شُاهینهای نسُبتا کوچک و چا تری که به پرواز
درجا مر ه دارند نیز به دلیجه معروف هسُُُتند .
شُُُُُاهینهُا از دیربُاز محبوبترین پرنُدگُان در
بُازداری بودنُد و از شُُُُُاهینهُای را شُُُُُده و
آموزددیده برای شکار استفاده میشد.وپ.
شااااب =-۱جوانی؛  -۲و ت ،و ت(رفتن ،آمدن،
ست=
)..؛ م کارے څجوۈن(دڅنیا) ~ ،ش~ ا څ پیر څ
هر کُار در این ج ُان و ُت خود را دارد ،حُاال
من دیگر پیر شد . .م یار.
شب ُ،شبب = باد شامگاهی . .ښ باده.
ش َب ُزا = باترق زار(باطرق زار) ،لجن زار.
َ
شااا ا َب = بُاترق(بُاطرق) ،لجن زار؛ اس ~ انُد
َ
غېښ ِښُُ څچند = از باترق تورب( زغام سُُُنر
نارس ) Sphagnum Peat Moss-بریدی .؛ هر
سُسُت =څد ،یو ت ~= در
ښُ = :څد اتِ ،سُت څ
جا-ره څ
هر جائیکه آب باشد ،خاک آن سست باشد ،باترق
است.
شبَ = باتر ی(باطر ی) ،لجنی.
َ
شبهُ،شبهه= شب ه ،شک.
شبهه=بب .څ
شبه.
شبهی= بد زبان ،خشن ،بی ادب.
شَښ =۱ظرف سفالی از گم ،مدفوع بز و گوسفند
و موی بز جور میشُُُُود؛ دے وۈن ار ~ ِرب =
این پش را در ظرف سفالی بگذار.
شااښ -۱ =۲پف کردن پرها(پرنده)؛ زڅ ریځ شُُپ
َ
هه =ېد ،و داو تِښتاو= و تیکه کوگ پر هاید را
پف کند ،صُد جنر دارد؛ شُپ خو م =.خود را
پف کردن( پرنده)؛  -۲گ شُُُُدن صُُُُدا ،شُُُُم
شُُُُدن(دف ،توپ)؛ م ذ دهفېن ېن فڅ څکث ~= تما
این دف ها شم استند.
ش اښ=  -۱زدن(با تسُُمه ،)..سُُی ی زدن؛
ش اښ-آَ -
َ
سُُُُُت-ا څ  ،وهُذېن ~
 -۲در اثنُای ،در جریُان؛ څ
خیداو اند= رفت آن ا در جریان خوردن بودند.
3
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شاااپ = -۱تنبم ،به پ و خود را انداختن ،افتاده(
در مورد انسُان)؛ وے رد گ پ ذېن ،یو خو جای
ت ~= براید میگوینُد و در جُای خود افتیُده
اسُُت؛  -۲با دهن باز ،با لبان کشُُام؛ دے تو پڅ:
اند دے غئر ~ ،گه نۈد ،گه =ا شۈنت= دهن بچه
ات بسُُُُتُه نمیشُُُُُود ،گُاهی گریُه میکنُد ،گُاهی
میخندند؛ ِشُُ ِپت خو م -۱ =.خود را انداختن؛ -۲
لوچُه پیچُک ،دهُان کجی کردن؛ یو ِغُذه خو ~
ِکښُُُُت ات ،څچ څک نه =یرت= آن بچه دهان کجی
میکند و سطم را نمی آورد.
شپَُث= به پ و خود را انداختن ،افتاده( در مورد
انسُُُان)؛ وهذ مردینه خېم ته چیرېن؟ِ -شُ ُ ِپتڅث-ېن
نیسُُُُ =:آن مرد ها چه میکنند؟ -خود را انداخته
نشسته اند.
څ
شا اپ َسا ا = صُُُدای "شُُُپتسُُُت"؛ مو گ ېن ~
نِښفېنت= او گم های مرا "شپتست" کند.
شااپ -غئ =  -۱لبان بزرگ و کشُُُام؛ -۲دهان
باز ،همیشُُه خندان؛ مجب ِشُُ ِپت-غئڤڅت تو ن ی،
څوز تو کُار ِرم یڅ  ،تو شُُُُ نُدے= مجُب دهُان
باز داری ،من پشُُت کار تو را روان میکن و تو
خنده میکنی.
شاااپ -نئځ= بینی کوچک و سُُُر باال؛ نه ِوزۈن
ا څ  ،یُُه ~ تر چی؟= من نمی دان او بُُا بینی
کوچک و سُُر باال به کی مانند اسُُتِ . .ش ُپیک-
نئځ.
شا َپا =صُدای ک یک ،تق دادن(با زبان صُدای
شُپق درآرودن)؛ به مزه ښُا ِید ،لپ ِشُ څپق = شُاید
بسُُُیار به مزه اسُُُت که با زبان صُُُدای ک یک
میکنی؛ تمه خو ِز=ېِ :شُُُ څپقېت ات ر اصُُُ
ِکښت= شما با زبان تان تق تق دارید و ر
میکندِ . .ښپڅقتاوِ ،شپڅقتاو.
څ
شاپَل= ِگم ،گ~( ِگم برای رنگمالی)؛ ~ گ~
شاپَلَ ُ،
رهنُر ت سُُُُُفېُد= " ِشُُُُ څپُم" مُاننُد گ~ سُُُُُفیُد
زمن=
اسُُُُت(برای رنگمالی)؛ یِد ذید ~ ِمغوند څو ِ
این پارو مانند گ~ سنگین است.
شاَ پَخ = زدن با دسُت ،سُی ی؛ شُڅ پڅر ذئد= زدن
بُا دسُُُُُت ،سُُُُُی ی زدن؛ صُُُُُت-اردے ~ مو
ذاذ څجت= مرا نزدیک سی ی میزد . .څچپات.
شااا اپل ا ُِ،شااا اپل ا ِ= کُام ن برهنُه ،کُام ن ل~؛
ِش ُپڅ تاق =ارج ته سُُوارے نه بافت= اسُُپ برهنه
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

را نمیتوان سُوارشُد؛ ِشُ څکِ -شُپڅ تاقِ ،شُ څک-ات
ِشپڅ تاق=ل~ و برهنهِ . .ش څک ،لید.
شپل ِ=ببِ .شپڅ تاق.
شپل قےُ،شپل قے= برهنگی.
شااا اپل ننا -۱=،مط ق برهنُه ،مط ق ل~؛ یو ِغُذه
صُُاف ِشُُ ِپ تین څگث= آن بچه مط ق برهنه اسُُت؛
ِشُ ِپ تینر م =.برهنه ک ،.ل~ ک.؛ ِشُ ِپ تینر خو
م =.خود را برهنُه ک ،.خود را ل~ ک.؛ تو خو
ِشُُ ِپ تینر م ک ،شُُ ندېن تو= تو خود را برهنه
نکن ،سُرت میخندند؛ ِشُ ِپ تینر س =.برهنه د،.
ل~ د.؛-۲کُُام ن ،مط قن؛ څو تو سُُُُُۈگ ا څ ~
ِرنوښُُُُت=(من) داسُُُُتان تو را کام ن فرامود
کرد .
شپه =ببِ .شپیک.
شپه -نئځ= ِشپیک-نئځ.
شاپهل= ضُعیف ،ناتوان ،افتیده؛ در  .دۈند ~ آد
ادے ،نُه پۈنُد تیُد = رذېُد ات ،نُه ی چیز= آنقُدر
آد ضُُُُعیف اسُُُُت که نه راه رفتن میتواند و نه
چیز دیگر میتواندِ . .ښپ و.
شااا اپۈن ا = -۱زدن؛ مو دِم ت هُه نُه ِکن ،
َ
شُُ ُپۈن ا څ ته =ا تو= اگر به دم من نکنی ،باز تو
څ
شُُُُپۈنُُت،
را میزن ؛  -۲خوردن؛ هۈنُ څدت هُُه څ
سُُُ ُت= هر چنُد کُه خوردی ،چُاق
فرب -ت نُه څ
نشُُُُدی؛  -۳تصُُُُاحب شُُُُدن؛ مو دولتت دۈند
شُپۈنت= از سُُرمایه من آنقدر صُُاحب شُُدی. .
څ
شئپتاو.
شپن ُ نل( ذُ،).شپه ُ هل( ث =).سر کرن،
با سر کرن.
شُپن ( ذُ،).شپه ( ث -۱ =).مسط  ،هموار؛
یه ِشُپ ک څمښُارج ته ج د پِسُت= مشُنر مسُط
زود پخته(میرسُُُُد) میشُُُُود؛ ِشُُُپیک م(.مذ،).
ِشُپ ک م(.مث = ).هموار ک.؛ دے ِسُ ِپن شُپیک
ِکن= آهن را هموار کن؛ ِشُُُُپیُُک س(.مُُذ،).
سرب شپیک
ِشپ ک س(.مث =).هموار شدن؛ یو څ
سُُُت= آن سُُُرب هموار شُُُد؛  -۲کوتاه ،کوتاه
څ
د( د پخد) (در مورد انسُُان)؛ یو تو-ند شُُپیک
پڅ =:بچُه تو کوتُاه ُد( ُد پخد) اسُُُُُت . .پیُک،
بڅق.
شااا اپنا -نئځ( اذُ،).شااا اپها ُنئځ( اث =).بینی
کوچک و سُُُُر باال ،بینی مسُُُُط ؛ یو ~ ته مو
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رزین ارد څخد نه یاذد= آن با بینی کوچک و سر
باال خود دختر نمی آیدِ . .ش ِپت-نئځ.
شپنکے( ذُ،).شپهکے( ث =).مسط  ،هموار.
ُ،).ش ا ُبس ا ( ث =).لنر ر ؛
َ
ش ا ُبَس ا ( ذ
مزیز بېُک ~ دِ=ېسُُُُُت= مزیز بیُک لنُر ر
مع و میشود . .څ
شت رهنر.
شا ُ ن( ث= ).لنر ر . .
شا ُ ن (،ذَ ُ،).
څ
شت بڅست.
شا ُ-شا ( ذُ،).شاَ -شاَ ( ث =).لنر-لنگان؛
سُ ُت= مادر کرن
شُ ُت -څ
مو مو څ
شُ ُت ار تڅگار څ
شُ ُت -څ
لنر-لنگان بطرف پاهین رفت؛ یو څ
شُ ُت
ښ :ذاد= او لنر-لنگان آنجا را آبیاری
ک-ا څ ارد څ
کرد.
َ
َ
شاا ا ُق ُ،شاا ا ُق = -۱ناخوشُُُُایند ،نفرت
انگیز ،چنُدد آور؛ تو تر مو چیُد مُه یُه " تو-ت
مو-رد ~"= تو بخُانُه من نیُا " برای نفرت انگیز
اسُُُُتی".تو-ت فڅک خېز اند ~= تو پید هر کس
چندد آور اسُُتی؛ =۲پرزه گو ،مزاحی ،خندان؛
~ آد ِید ،فڅ څکث ارد نزیر لۈ=د= آد خندان اسُُُت
برای همه بزله میگوید.
ُ،).شا ا ( ث =).لنر؛ څ
شُ ُت م(.مذ،).
َ
شا ا ( ذ
شُت م(.مث =).لنر ک.؛ څ
ش ُت
شُت س(.مذ ،).څ
څ
س(.مث =).لنر د.
شا ُ،شا = سُرد ،سُرما ،خنک؛ ِشُتای زار=
سرما.
بسیارسرد؛ ِشتا س =.سرد د . .سرد ،څ
ش جَښ=سرد ،خنک.
ش جَڅے=سردی ،خنکی.
شاا ث = رواد ،ریواس(نا م می Rheum
 )moorcroftianیُا بُه فُارسُُُُی افغُانسُُُُُتُان
چُوکُری گُیُُاهُی اسُُُُُُُت از تُیُره هُفُُُتبنُُدان
( )Polygonaceaeبومی آسُُُُی ُا (بُُه احتمُُام
سُیبری یا هیمالیا) که از سُده شُانزده در اروپا
کشُت میشُد .نوشُتهها حاکی از آن اسُت که پید
از میرد مس ُی در چین به منوان دارو مصُُرف
میشُد .ریشُه شُناسُی نا اصُ ی آن ریوام اسُت
و ریواس و رواد از آن ریشه میگیرد در فرت
شُُر ی ایران -فارسُی زبانان آن را به نا رواد
و ریوام میشُُناسُُند امروزه در ادبیات کتابی آن
را ریواس میگویند در افغانسُُُتان به آن چوکری
ه میگوینُد .برگ ریواس سُُُُُا ُه ترد مزه و
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مفید ریواس خواصُُی جدا از برگ آن دارد و از
آن در ت یه غذاهای گوناگون اسُُُُتفاده میشُُُُود.
اگر چه میتوان این سُا ه را خا خواری کرد اما
برگهای آن مسُُُمو کننده هسُُُتند .دو ترکیب به
نا اگزالیک اسُُُید و آنتراکوینون گ یکوسُُُید در
برگهای ریواس یافت شُُُُده که به بدن آسُُُُیب
میرسُانند .محم رشُد ریواس گیاهی اسُت که به
صُُُُُورت طبیعی و دیمی رشُُُُُد میکنُد و در
مناطقی که گم الله وجود دارد این گیاه نیز رشُُد
میکند .بیشُُُتر در مناطق کوهپایه و سُُُردسُ ُیر
رشُُُُُد میکنُد و بُه آبیُاری نیُاز نُدارد .فصُُُُُم
برداشت ریواس در بیشتر مناطق ایران فروردین
ماه اسُت .مجموع سُط رویشُگاه ای ریواس در
شُ رسُتان گناباد بالغ بر  ۱۰هزار هکتار میشُود
که بزرگترین و انبوهترین رویشُُُُگاه ریواس از
لحاظ سُُط و پراکند گونه در مراتع زیبد رار
دارد .وپ.
شا ث -بڅا = آرد(ت قان) از رواد؛ ِشُتارثک
چود ُاق خو ،ار ِخُدارج وے یود خو ،خود
 ،وے نۈ ِشُُُُتُارثُکِ -بښُُُُُت=(مُا) رواد را
خشُُُُُک میکردی  ،در آسُُُُُیُاب آرد میکردی و
(آنرا)میخوردی ؛ و نا آن ت قان رواد " ِشتارثک-
ِبښت" است.
ش  -ن =،سرد ر .
ش -زا ذ= بی تفاوت ،دلسرد.
ش  -هښ= خشن گپ ،گستا در گپ زدن.
شا  -هپےُ،شا  -هپےُچ =.گسُتاخی کردن در
گپ؛ لپ ~ مو-رد م ک== برای زیاد گسُُُُتاخی
نکن=
ش ے= ببِ .شتای .
لُ،شا ل= -۱مسُمو  ،خراب ،لگد مام( در
َ
شا
َ
شُُتتام
شُُتام م ،.څ
مورد نباتات)؛  -۲کنده شُُُده؛ څ
م =.خراب کردن ،لگُد مُام کردن(نبُاتُات)؛ تو
شُُُُتتُام چود=
څ
ژاو دېُد ار مو بُاغ خو ،څگ ېن
گاو(ماده) تو داخم باغ من شُُُُُد و گم ها را لگُد
مام کرد.
ش ا نےُ،ش ا ے= سُُردی ،سُُرمایی ،خنکی. .
سردے.
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شا پَسا ُ،شا ۈپسا ُ،شا َپَسا = صُدای ِشُت څ څپسُت
مُاننُد؛ یُه پۈت ِشُُُُتۈپسُُُُُت ذاد ار پُایگُه= توپ
ِشتڅپڅست در پایگه افتاد.
شاا َو = زدن ،در آوردن صُُدای ِشُُتڅخ مانند؛
چیز دے ذارگ دۈند ِشُتڅخ ؟ =چرا به این چوب
میزنی.
شا َ َوسا =  -۱درآوردن صُدای " ِشُتڅ څخسُت" مانند(
ِسُ ُث
با زبان)؛ و څندے اباښُُُت ات ،شُُُ~ اده د څ
ِشُُُُتڅقُُت= نُُد را رت کرد حُُاال بُُا زبُُاند
" ِشُُُُتڅخڅسُُُُُُت" دارد؛  -۲خوانُُدن ،جیر جیر
کردن(پرنده گان)؛ روشت -ذ څمک ِوذم ته ِشتڅقت=
گنجشُک د سُر صُدای جیر جیر" ِشُتڅقڅسُت "
میدهدِ . .ښپڅخڅست.
ش ( ذ =).ببِ .شت رت(مث.).
ُ،شااا َ = بیرون دادن باد به صُُُدای
شااا
ب نُد ،فریُاد زدن ،چیغ زدن؛ څوزاس تو ښُُُُُاج نُه
ذئر ا څ  ،چیز دۈند ِشُت رے؟= من از تو نمیترسُ ،
چرا اینقدر چیغ میزنی؟  .تڅرتاو.
ش نَ ُ،ش َ نَ = بیرون دادن باد به صدای
ب ند.
شا َ ُ، َ -شا َ ُ-شا َ = درآوردن صُدای " ِشُتڅق-
تڅقِ ،شتڅقِ -شتڅق" مانندِ .شتڅقِ -شتڅق م =.درآوردن
صدای ِشتڅقِ -شتڅق.
شا َ = َ -جیر جیر ،خواندن د سُر معمول (
(Phoenicurus phoenicurusپمُا؛ روشُُُُُت
ذ څمک ته ِشُُ ُتڅق-تڅق ِکښُُُُت= د سُُُُر معمولی
خواندن" ِشتڅق-تڅق" میکند.
شااا ا َا = تُذکره(برای انتقُام مرده)؛ وے افنُدے
َ
موږجن خیُام چود خو ،وے مرذه یېن ذاد ~
یېن
ِ
ت = افنُدی را مرده خیُام کردنُد و او را بُاالی
تذکره ماندند.
شاا َ
لُ:شاا َلُذئ = ممانعت کردن ،مداخ ه کردن،
َ
َ
څ
شُُ ُتڅم مو
سُُ ُت ات ،څ
معطم کردن؛ څوز ا روۈن څ
ذېن= من میرفت  ،امُا(آن ُا) مرا معطُم کردنُد؛
شُُُتڅم وے ذهت ،څوز ته وے دریار ا څ =
پۈند اند څ
در راه او معطم کن و من خود را به او میرسان .
شاا هُ،شاا ه= لگد زدن ،ضُُربه ،پرد(پریدن)،
یورد؛ ی مو څکُد تُه ی شُُُُُتتُه تئُث دے تو-نُد
ذید= سُُُر من در یک یورد سُُُگت را میزند؛
شُته ذ ،.شُتته ذ =.لگد خوردن ،ضُربه خوردن،
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ت و ت و خوردن؛ تېز مُُه ژاز ،شُُُُُتتُُه خو نُُه
ذهذے=بسُُُیار تیز ندو که ت و ت و نخوری؛ شُُُته
خیداو ،شتته خیداو =۱ت و ت و خوردن؛ وے =ارج
شُُُُتته خود خو ،چ ی~ ذاد= اسُُُُپ او ت و ت و
خورد و به شُک افتید؛ شُته خیداو ،شُتته خیداو-۲
منفک کردن ،سبکدود کردن ،پراندن؛ تۈمت ېن
وے ت چود خو ،صُُُُت اردے اس خو وظیفه
ت شتته خوږ څجت= باالی او ت مت کردند ،ریب
بود از وظیفه اد سبکدود میشد.
شااا ا ه ( اثُ).شااا ا ( اذ = ).ضُُُُُعیف،
ناتوان(بیشتر او ات در مورد زنان)؛ دِس ~ غ :
یُه ادےِ ،جریُب ویفُت نُه = رذېُد= یُک دختر
ناتوان اسُُُت که حتی جراب را بافته نمیتواند؛ اه
ت ت ،څوز ا څ ~ نهِ ،یده ژیز ا څ =ِ څرښُُُت= ای پدر،
آیا من ناتوان است  ،ببین که هیز را میده کرد . .
ِشتڅرت.
شا ے( ذُ،).شاَ ے( ث =).لنگی؛ ک-اِد تو =ارج
~ غڅم نه بېذج-آ؟= لنگی اسپ تو هنوز گ نشده؟
شااا ئ = مسُُُط  ،هموار با لبه پ ن( طور مثام
ظروف)؛ د ~ تُاښُُُُُ~ مو-رد مُه دهُک= این
ظرف(چوبی) هموار برای نُده؛ -۲پ ن ،گشُُُُُاد(
مثُُام دهن)؛ تو غئر ~ ات ،دے رد =ُُا نزیر
لۈ= = دهنت گشاد و برای او پرزه میگویی.
ش ئ -غئ = دهن گشاد.
شا ن = سُر نیزه؛ وے فاشُیسُت ا څ ~ ت ذاد=
آن فاشیست را با سر نیزه زد .
شااا = حاال ،فعر ،همین لحظه؛ ِشُُُ څچث= همین
ترشُُ~ ارد= تا همین لحظه؛ ِشُُ~-ې =:تا
لحظه؛ ِ
بحام.
شااا ا  -نه= همین االن؛ یو ِغذه ~ ک-ۈد اند =څد،
خو توید=آن بچه همین االن اینجا بود و رفت.
شَوش لُ ه = نزاع گر،غالمغالی ،آزار دهنده.
شاَوشا ل= غالمغالی ،آزار دهنده؛ شُڅخشُوم م= .
غُُُالُمُغُُُام کُردن ،آزار دادن؛ تُو پُ مُو چُیُز
شڅخشوم ِکن ؟= تو چرا مرا آزار میدهی؟
شَوش چے= نزاع ،غالمغام ،آزار .
شا َ ُ،شا َ = شُدت ،؛ ِشُ څدت مِ ،.شُد څدت م=.
شُُُُدت ک.؛ ِشُُ ُ څدت چود ات= ،ېگه -څرد -خو
فِرئپُت= بُه شُُُُُدت راه رفتی و شُُُُُا خود را
رساندی .
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ش قَ =ببِ .شت څقرے.
شاا َ نے= توانا ،با اسُُتعداد،؛ مجب بشُُ ند بچه
ن ی ==~ ،مجُب بچُه ای خوب ،توانُا=؛ تو داو
چیز ادے څوز ا څ دِگه یېن ِجناو ~؟= به فکر شُما،
من مثم دیگران توانا است ؟
شاَ ُ،شاَ = محک ؛ شُڅ دده څمرجۈن= م ره های
محک .
ش ث = گم والی (ساختمانی).
َ
ش ثک = گم آلود.
َ
ش َه = بب .سور څچک.
شاا َ َوساا = صُُدای ِش ُ څرخڅسُُت؛ بارۈن ~ ذېد=
باران " ِش څرخڅست" میباردِ . .چ څرخڅست.
ش ذنځ=مقعد . .کون.
َ
شُا سا = صُدای
شُا سا َ ُ،
شاُ سا ُ،شاُ سا َ ُ،
څ
ش ُرسُُت(در مورد مایع)؛ یو ښُُو=د ~
ش ُرسُُت ،څ
ښ ُ:
س ُت= شُُیر" څ
خال
څ
ش ُرسُُت" خالی شُُد؛ یه څ
شرست" میرود.
شرست تیزد= آب " څ
څ
شا ا ع ُ ه = کسُُُیکه جر و بحث و جنجام را
خود دارد . .شرمت -څکن.
شااا ا عا = -۱جر و بحُث ،جنجُام؛ تو-ت ~ لُپ
ژیوج= تو جنجُام را بسُُُُُیُار خود داری؛ -۲
حق ،درسُُتی؛ ِیک-دے-تې هه =ېد ~ ،وېر اند=
اگر اینقسُ باشُد ،آن ا حق بجانب اسُتند؛ شُرمت
م =.جر و بحث ک ،.جنجام ک.
شا ع -ذ ذنج= کسُیکه جر و بحث و جنجام را
حم و فصم کند؛ اضی.
شا غښُ-شا غښ= آشُفتگی(نا آرامی) ،گیجی؛ ذو
س ُت خو ،یو
سُُام یه څهن وے جه رېد ات ،ی ~ څ
څو =ودے=دو سُام تفنر پید او بود و در این نا
آرامی ها آنرا آورد(تفنر).
ش ڤ اج=رود خانه.
َ
ش م= خرمن گاهِ . .خر څمن.
شااا ا م -هپن =تخمُاق(زمین کوب برای کوبیُدن
سط خرمن گاه).
شا ۈپَسا ُ،شا َ پَسا =صُدای " ِشُ څرپڅسُت"؛ سُتین-
ېن انجو=ُُد خو ،یو ییو وے یِگُُه ِشُُُُ څرپڅسُُُُُُت
ذاد=(آن ُُا) وشُُُُُتی گرفتنُُد و یکی دیگری را
" ِش څرپڅست" زد.
ش ا نپ = -۱جوشُُیدن( در مورد روت غ یظ)؛
سُ ُذج= روت من سُُُر
مو تڅښُُُپ څدرو ِشُ ُریپت څ
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

جود آمده؛ مو تڅښُپ ِشُریپتاو اند= روت من در
حُام جود اسُُُُُت؛  -۲غ یظ شُُُُُدن(در مورد
روت)؛ مٲد تڅښُپ ِشُریپت اده ،شُ~ ته م دېک
سُُت ،څجک
ت تر پ
ِرب یٲ خوِ ،شُُتا څ
ته= روت غ یظ شُده ،حاال دیر را در پ و می
مُانی  ،سُُُُُرد شُُُُُود و بعُد روت می چکُانی . .
ِشرئپتاو.
ش ئپ =ببِ .شریپتاو.
شاااا ا ناازم ُ،شاااا ا نااذم=انُُگُُور فُُرنُُگُُی(نُُا
م می (Ribes aureum؛ یُه ~ ِمس بُه مونُای
څد =ین=انگورفرنگی شُُباهت به گیرس وحشُُی
اسُُُت؛ اس ~ تیر ژیز مازېن= از انگور فرنگی
هیز جور میکننُد؛ ک-ازۈدهج و ِبوۈن(غار به
بجوی) غئر ک ُُم ت ی ~ =ِ =:از اینطرف
در دهان آن غار یک انگور فرنگی بود.
ش ا نز نُ،ش ا نذ ن= -۱ازانگور فرنگی؛ -۲نا
ریزمن یې ېن=
ِشُُُ
ایرق در شُُُغنان؛ مو ژاو پ
ِ
گاو(ماده) من در ایرق شریزمن است.
ش از ُ ه ُ،ش از ُ َ =  -۱سُُجده گر ،دما گر،
پرستد گر؛  -۲ت دید گر.
شاز = -۱سُجده ،دما ،پرسُتد؛  -۲فرمان ،امر،
غ نِسُت ،ښُاج مو م ک= من
جزا؛ څوز ا څ تو ~ څ
در غ امر تو نیسُت  ،مرا نترسُان؛ ِشُزده م-۱=.
سجده کردن ،دما کردن ،پرستد کردن؛هندویېن
ته بڅت ارد ِشُزده ِکنېن= هندو ها برای بت سُجده
میکننُد؛  -۲فرمُان دادن ،امر کردن ،جزا دادن؛
دِس ~ ِکښُُت دِدے ،تولۈ بر فڅ څکث یو زور دے=
آنقدر امر میکند ،مث یکه از همه او زورتر اسُت؛
شُُُُُ~ ا څ تر تقُامُدے ،ی -یُار-تُه مو-ت ~ نُه-
ِکښُُت= حاال در تقامدی اسُُت  ،کسُُی به فرمان
نمی کند.
شاازنَ =نید باالی سُُ ( در حیوانات جفت سُُ
َ
سُانان)؛ حیوۈن اند ذو ~= حیوانات جفت سُانان
دو نید باالی سُ های شُان دارند؛ دېر شُڅزنڅکېن
ذېُُت ات ،ت دېر پی څچُُک ېن پیځېُُت= نید
ها(باالی سُ ) را جدا کنید و پاچه( پا ها) را پخته
سُذج= نید باالی سُ بز
کنید؛ مو =څز ~ زڅ خم
څ
من زخمی شُُُده اسُُُت . .وئزنڅک ،سُُُور څچک،
ِسپیم ،ښئو څهک.
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شامُ ب = باور ناکردنی ،تسُ ی ناپذیر ،مجیب؛
مجب ~ آد نڅی== مجب آد مجیب است=
شااااامُ َ نے= کرن ،بزرگ؛ یو اس پڅښُُُُُتُه ~
ویزے =ود= او پشته بار کرن(هیز ) آورد.
شاااام َ -نُ،،شاااام َ َ -ن = ،محک  ،تنر؛ ~
دے =ُارج پ مون انُد =یس خو ،ل ُک واښ مُه
خیرت= اسُپ را به درخت سُیب محک بسُته کن
که م ف نخورد؛ شُُُُد-تِ څرنر انجیڤداو = محک
گرفتن ،تنُر کردن؛ واښ-ځُاو-ېن شُُُُُد-تِ څرنُر
انجو=د= درو را محک گرفتند.
شااام -ئل= شُُُد انگشُُُت؛ وے ند ی ~ پڅ:
ست= از او یک بچه با شد انگشت تولد شد.
څ
شااڅاا =  -۱مدفوع کردن؛  -۲ترسُُیدن؛ یو از
مو خو-رد شُُیرثد(شُُیرثت)= او از من میترسُُد؛
ِید اس څکد خو-رد شیرثد= او از سر میترسد.
شعم= شمع.
شَغ= ب .خار . .شوذ.
شاننے=شُغنی(شُغنانی)؛ ~ با څبرا څدر مرد لۈ=ېن،
مٲد متڅم اند= در متم ما ،شُُُُُغنی با برادر مرد
( وی)است . .څخږنۈن .
شَف چے= شفتالو.
شاَف َل =۱شُفتم یا شُڅب څدر (نا م می )Trifolium
جزء م ترین گیُاهُان م وفُهای خُانواده لگومینز
( )Leguminousدر منُاطق معتُدم و مرطوب
است که از نظر م وفهای و مرتعی دارای ارزد
بسُیار زیادی اسُت و در تغذیه دا ها نقد بسُزایی
دارند .شبدرها گیاهی سه برگچهای اند و به همین
خاطر اس م می آن ا از دو ک مه التین " "Triaبه
معنی سُُُُه و " "Foliaبه معنی سُُُُه بر گچهای
گرفته شُُُدهاسُُُت .تعداد گونههای شُُُبدر در دنیا
حُدود  ۳۰۰گونُه ذکر شُُُُُده کُه از این تعُداد ۲۵
گونه از نظر کشُُُُاورزی م اسُُُُت که از این
تعداد فقط  ۹گونه آن ا از جم ه شُُبدر زیر زمینی
به صُُورت تجارتی کشُُت میشُُوند .بیشُُترین
پراکند شُُُُبدرها در منطقه مدیترانه اسُُُُت ،به
طوری که در منطقه اورآسُُیا  ۱۵۰–۱۶۰گونه،
آمریکُا  ۶۰–۶۵گونُه و در آفریقُا  ۲۵–۳۰گونُه
گزارد شُُدهاسُُت .بر اسُُاس تحقیقات بانک ژن
گیاهی و ذخایر توارثی مؤسُسُه تحقیقات اصُر
و ت یه ن ام و بذر تعداد گونههای تاکنون شُناخته
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

شُُده شُُبدر در ایران حدود  ۵۴گونهاسُُت که از
این تعُداد دو گونُه شُُُُبُدر ایرانی ( Trifolium
 )resupinatumو شُُبدر برسُُی ( Trifolium
 )alexandriumبُه صُُُُُورت وسُُُُیع کشُُُُُت
میشوند.وپ.
ش ُفتڅ ک-اِد تو
ش اف َل =۲تنبم ،غمگین؛ اس تو څ
َ
واښُُُُث نا ِهد رېد= از تنب ی تو م ف
چیُد ِکنُاره څ
اطراف خانه درو نا شده ماند.
شَف َلے= تنب ی ،غمگینی.
شاف َج ُ،شف َه =ب .ناز طو های (نا م می
 )Rosulariaنُا یُک سُُُُُرده از تیره گُمنُازیُان
اسُت.وپ.؛ ِشُفڅر څجک-ېن دی اند خود= در دی
گیاه ناز طو ه ای میخوردند.
شافَا = ناله کردن(با بینی) ،با بینی ناله کردن؛
تو پڅِ :شُُ ُفڅقت چود خو ،خوذ وے یاد= بچه تو
گریان(با بینی) میگرد و خواب کرد؛ چیز ِشفڅق ؟
چ ی تو ښُیڤد؟= چرا گریه (با بینی) میکنی؟ کی
تو را لت کرد؟
شافَاَسا ُ،شافاَسا =گریه ناگ انی(با بینی)؛ لۈدېن
=څرثېن وهُذ میږځ ،ات څو پُات ښُُُُُاه رزین انُد
سُت خو ،انداید(ف ک ور)= گفتند هر دوی
ِشُ ِفقڅسُت څ
شُُُُان مردند ،و دختر پاد شُُُُاه نا گ ان گریه(با
بینی) را شروع کرد و از جاید ب ند شد؛ ِشفڅقڅست
م =.گریه ناگ انی(با بینی) کردن.
شافَاَ ُ،شافاَ = گریان و ناله( با بینی)؛ ِشُفڅقڅک
مِ ،.ش ِفقڅک م =.گریان و ناله( با بینی)کردن.
شا افَاَکنُ،شا افَاَ ُکُنُ،شا افاَکُنُ،شا افاَ ُکن=
کسُُُُُیکُه گریُان و نُالُه(بُا بینی) میکنُد؛ مجُب
ِشُُُ ُفُ څڅقُُک څکُن غُ څ
ُهُُت تُو نُڅی==مُجُُُب دخُتُر
گریانک(با بینی) استی.
شافَاهنُ،شاُفاهن= کسُیکه گریان و ناله(با بینی)
میکنُُد؛ تو لُُپ ِشُُُُ ِفق ن مُُه = ==تو آنقُُدر
گریانک(با بینی) نباد=.
شافۈن= پارچه شُُیفون ،نومی پارچه ابریشُُمی،
تور نازک؛ یو ~ هۈند سُُۈ ؟ = یمت آن شُُیفون
چند سا است؟
ُ،شااازا =خسُُک ،سُُاس؛ سُُاس (یا به
َ
شاااد
َ
څسُ ُک) حشُُُرهای از راسُُُته
فارسُ ُ ِی شُُُر ی خ څ
نی باالن و خانواده بسُُترسُُاسُُان )(Cimicidae
8
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اسُت  .سُاس از کڅک بزرگتر اسُت و الی درز
تشُُُُُک و بُالد و شُُُُکُاف اجنُاس چوبی مخفی
میشُُُود و شُُُب خارج شُُُده و انسُُُان را نید
میزند .سُاسُ ا بیشُتر ب نگا شُب فعالند اما اگر
یک هفته از خانه دور باشُید ،همین که شُروع به
اسُتراحت کنید یا روی مبم بنشُینید به سُراغ شُما
خواهند آمد .روشن گذاشتن چراغها در مورد این
خونآشُُُا های کوچک ،مخصُُُوصُُُا زمانی که
گرسُنه هسُتند ،چندان ت ثیری ندارد .سُاس از راه
خونخوراکی از انسُُُُُُان و دیگر جُُانُُداران
خونگر تغذیه میکند .دو نوع سُُاس که از نظر
ب داشُتی برای انسُان اهمیت دارد ،سُاس معمولی
(ساس تختخواب )Cimex lectularius ،و ساس
گرمسُیری ( )Cimex hemipterusهسُتند .این
دو نوع سُُاس از روی پیدسُینه یعنی بخد اوم
سُُُینه از ه تشُُُُخی داده میشُُُُوند .در حام
حاضر شواهدی دام بر انتقام بیماریهای مفونی
ماننُد هپُاتیُت بی یُا سُُُُی یُا انتقُام ایُدز از طریق
گزد سُاس در دسُت نیسُت .ویروسها در داخم
بدن سُاس تکثیر نمیشُوند و در مدمهای حیوانی
انتقام بیماریهای ویروسی از طریق گزد ساس
ممکن نبوده.وپ؛ نڅر ښُُ ب ~ مو خود= امشُُُب
خسُُُُک مرا خورد؛ څد ~ زین= آن خسُُُُک را
بکد.
شااا ا = -۱موا فریُب ،حقُه بُاز ،زرنُر ،کنُایُه
آمیز ،مضُُر؛ مجب ~ آد څمت نڅسُُت== مجب آد
زرنر اسُُُُتی=؛ -۲مخالفت کردن ،مانع شُُُُدن،
طفره رفتن ،تع م کردن(شُُانه خالی کردن)؛ دے
کُار-ت -یېن وهُذ ~ چوږج ،نُه-چېمُت-ېن= بُه
این کار(آن ا) مخالفت کردند ،نخواسُُُُتند؛ تمه ~
مه لۈ=ېت ،ل کېت شُاه مبارک ت دے یاسُېن=
شُُُما مانع نشُُُوید ،بگذاراو(داماد) را با خواندن
ترانه"شاه مبارک" بدر ه(همرایی) کنند.
ش اا = بزله گو ،شُُو  ،لطیف پرداز؛ ~ آد =
َ
آد بزله گو؛ تمُه یېُت ~ آد = شُُُُمُا آد بزله گو
استید . .مسقره باز.
شااا ااَبے= موا فریبی ،حقُُه بُُازی ،زرنگی،
مضُری؛ در ِ .شُقڅب م =.موا فریبی ک ،.حقه
بُازی ک.؛ در  .هر چ ی ~ ِکښُُُُُت ،خو جزا
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

وینُت= هر کسُُُُُیکُه موا فریبی میکنُد ،جزای
خود را می بیند . .څیت  ،بڅخی  ،بڅغیت .
شااَپ ُ،شااَپ ا = موا فریبی کردن ،حقه بازی
کردن ،زرنر بودن؛ در  .م ذ ی ناو ِشُُُُقڅبېن،
نه-ل کېن مٲد ښُُُُاف = :این موا فریب ها ما
را نمی مانند که خواب کنی .
شاا َسا ُ:شاا َسا ُابئڅا =ب عیدن(چیز سُخت
وغ یظ به صُُُدای ِشُ ُقڅتڅسُُُت ب عیدن)؛ تو ِپد مو
ِشُُقڅتڅسُُت اباښُُت= پشُُک تو چوچه
زڅ ریځ بڅه
کوگ مرا" ِشقڅتڅست" ب عیدِ . .شقڅزڅ ست.
شاااااَ = لرزاندن ،جنباندن(پرنده با پرهاید)؛
یه ِوذم غڅم ِشُقڅرت= آن گنجشُُک هنوز پرهاید
را می جنباند . .پرتاو.
شاا ااَ َ ساا ا = لرزاندن تیز ،جنباندن تیز(پرنده با
پرهاید)؛ ِشُ ُقڅ څرسُُُت ِر ِوښُُُتاو= پرواز کردن با
صُدای" ِشُقڅ څرسُت"؛ ِید زڅ ریځ ِشُقڅ څرسُت ِر څوښُت=
کوگ" ِشقڅ څرست" پرواز کرد.
شاالُ م=برگشُت ناپذیر ،بی رد پا ،بی وده ،مفت
ِشُ ُقڅم څد څمث ِبنئسُُُت= او چموس
؛ یو مو پئخېن
هُُای مرا بی رد پُُا گ (مفُُت) کرد؛ یو مو پوم
ست= پوم من بی وده رفت.
ِشقڅم څد څمث څ
اهُ،شااااه=متراک  ،بطور انبوه ،؛ غ یظ؛ باغ
َ
شاا
َ
ښُر انجو=ج ادے ،ارېد
ِگر ِگنوښُه یېت دِس شُڅ ققڅث څ
دېُداو نُه بُافُت= اطرف بُاغ را آنقُدر غ یظ خُار
گرفتی که در آن داخم شدن سخت است؛ یو مرد
شُققڅث نوسُُ~= مرد بطور انبوهی
څ
دے پۈند ت
در راه نشسته اند.
شااائاه= -۱شُُقیقة؛  -۲میگرن(درد نی سُُری)،
َ
سر دردی.
شک شم= اشکاش .
شااااک شاااا ے= اشُُُُکاشُُُُمی؛ ~ پڅکام= کره
اشُُُُُکُُاشُُُُُمی؛ ~ څد ِزم :وېُذ= این زمین را
غ ه(نوع)اشکامی بکار.
شاااک =  -۱شُُُکر ،ند ،بوره؛ -۲اسُُُ خا ؛
َ
شُُکر ماه،
شُُکڅرېن؛ زنانه څ
مردانه شُُکر بېک ،څ
شڅکر خاتون.
شاک َ = تشُکر ،سُپاسُگزار ،دردانی؛ تو احوام
هه رهنر؟ -څ
شُُ ُکرت ،بشُُ ُ ند=حام تان چطور
اسُت؟ -تشُکر ،خوب اسُت ؛ څ
کرت م =.تشُکر
شُ څ
ک ،.سُُُپاسُُُگزاری ک ،.دردانی ک.؛ دېر مو
9
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پڅهېن ارد ~ ِکن ،دهُذېن تو اس دے څکُد خڅر
چود= از بچه های سُپاسُگزاری کن ،این ا تو را
از سر نجات دادند.
ک َ ک= امراض نباتی( شُپشُک یا شُکرک نبات
شا َ
َ
در برگ ،سُُا ه و شُُاخچه)؛ ~ جۈنِن= شُُپشُُک
نبُات ارگُانیز زنُده اسُُُُُت؛ ~ تُه پ څمښ لڅُدهق
سۈد= شپشک نبات به با ر می چسپد.
شااا اکے= خراب ،بُُد ،بی زیُُب،
شااا اککےَ ُ،
َ
ناخوشایند؛ مو-ند ی ت ت نۈ هه ،دۈند ~  ،نۈد
خو نۈد= یک بچُه من(پدر نام ) آنقُدر بد اسُُُُُت
کُه گریُان میکنُد و گریُان میکنُد؛ ی چیز بې
زېب دے =څد ،وے ته شڅکک لۈ=ېن= هر چیزیکه
بی زیب بود ،آنرا "شڅکک "میگویند.
شاَ کَخ = شُکرت (به فرانسُوی  )Chocolatبه
خوراکیهای سُاخته شُده از کاکائو گفته میشُود.
این مُاده غُذایی پرطرفُدار و انرژی زا ،بُه گونُه
سُاده از ترکیب شُیر ،شُکر ،کره کاکائو و پودر
کاکائو با نسبتهای دگرگون ساخته میشود.
نُ،شااا اککےُجن=  -۱فرومُایُه( بُد
َ
شااا اکےُج
َ
سُُُُُرشُُُُُت ،بی آبرو ،پسُُُُُت) ،منگی ،لوس(
ش ُک ِجن شُُیر ا څ
څ
چاپ وس ،چرب زبان)؛ ی
زاښُُُت= یک گوسُُُاله منگی خرید ؛ -۲خراب،
ناراحت؛ تو-ت لپ شُڅک ِجنڅث نوسُ =:تو بسُیار
نا راحت نشسته ای . .څگنده ِجن.
شاَکےُ َ ُ،شَکے ے= حما ت گری ،حما ت؛
سُت=
وے ~ ک-اِد =څد ادے ،تر ی چ خېز نه څ
حمُا ُت گری او(مُذ ).این بود کُه نزد هیچکس
نمیرفت(مراجعه نمی کرد).
شَکے=بب .شڅکک .
څ
شَکے ے=بب .شڅک گرے.
شااااا =،برو= ،گ شُُُُُو=( صُُُُُدا برای رانُدن
َ
شُُر= تو آشُُُداد به دِم نه
گوسُُُاله)؛ اه شُُُیر ،څ
ِکن = ای گوسُُُُُالُه برو= لعنتی ،بُه دم نمیکنی؛
ُیر"شُ ُر" لۈ=ېن= در
څ
اس ِمنې~"تڅورر" ،اس شُُ
راندن برای گوسُفند"تڅورر" ،برای گوسُاله"شُڅر"
میگویند . .شیر ،شۈگ-شۈگ.
شااا ا ا = پریُدن ،خیزک و جسُُُُُتُک زدن؛
ِشُُ ِگر ِگت ذئد= پریدن؛ یو لڅپ ِشُُ ِگر ِگت ذید= او
بسُُیار خیزک و جسُُتک میزند؛ ب س یېد ارد ~
ذه= خیزک و جستک زدنت را در آینجا بس کن=
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

ش َلُغ =وضع گیج ،بی نظ  ،ازدحا  ،مزدح ؛
َ
ُاونُد نُه نُهِ=-رېُد= امروز
یڅ نڅر ~ ،څکُد اس خو خ څ
بسُُُیار مزدح اسُُُت ،سُُُر صُُُاحبد را پیدا
شُ څگم غاو م=.وضُع گیج ک ،.بی نظمی
نمیکند؛ څ
څ
څ
شُُُگم غاو
ک ،.ازدحا ک.؛ بچگ ه بڅهېن ،ب س څ
ِکنېت= بچه ها بی نظمی را بس کنید.
ش ُ څگند
ش ا َن =  -۱از گوسُُاله ،گوشُُت گوسُُاله؛ څ
َ
گوښُت=گوشُت گوسُاله؛ -۲از گوسُاله؛ ~ بۈن ت
دے ویند= به ب انه گوشُُُت گوسُُُاله ،گوشُُُت
گوسفند بزن( متم).
ش ه څد .
شَلُب نږځ=بب .څ
شالَپَسا =  -۱صُدای شُ پسُت؛ یه مون ~ وئښُت،
څوز ا څ و زاښت= سیب "ش پست" افتید و من آنرا
گرفت ؛  -۲تیز ،زود؛ سُُُُُٲو څو څچ څُک مورد ~
= ر= زود برو ،سطم برای بیار.
شال هپَ ُ،شال نپَ = -۱چسُپناک ،بی مصُاله؛ ی
څگرذه نڅر ~ ،پ ذسُُُت نِذافهت= این نان امروز
بسُُیار چسُُپناک اسُُت ،به دسُُت می چسُُپد؛-۲
خسُته ،افتاده ،ضُعیف ،تنبم(انسُان)؛ مو رزین تو
ِجنُاو ~ نِسُُُُُت= دختر مثُم تو تنبُم نیسُُُُُت. .
ِپ ود.
شا الوه= ترشُُُک (نا م می  )Rumexنا یک
َ
سُُرده از تیره هفتبندیان اسُُت .ترشُُکیان حدود
 ۲۰۰گونه هسُُُتند .این سُُُرده کاربردی دارویی
دارد .در گونههای سُُُرده ترشُُُکیان گیاهان یک
ساله ،دو ساله و پایا موجود میباشد.وپ.
شاااالوه-بن= ریشُُُُه ترشُُُُک؛ ار ~ ته وورږ
َ
رهنگېن ،زیرد سُۈد= در ریشُه ترشُک نخ پشُمی
رنر میکنند ،زرد میشود.
شُُُ غڅ (نا م می ) Brassica Napus
شاا النَم= څ
َ
نومی سُبزی ریشُهای اسُت به رنر سُبز و سُفید
یُا بنفد و بُا برگهُایی نُاصُُُُُاف و بریُدگیهُای
زیاد .ریشه آن غدّهای و به شکمهای گرد یا دراز
به رنر سُفید با لکههای بنفد میباشُد .شُ غ نه
تن ا از نظر داشُُُتن ویتامین و خوا معدنیاد
ارزندهاسُت ،ب که از حیث سُایر ویژگیهای غیر
غذایی ه سرآمد بوده و در زمره سبزیهای م
شمرده میشود .ش غ در خانواده سبزیجاتی نظیر
ک بروک ی ،ک بروکسُُُُُم ،ک برگ و خردم
رار میگیرد.شُُ غ گیاهی بومی اروپا و آسُُیای
10
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مرکزی است که هنوز ه در زمینهای وسیع ،یا
در کنار جویبارها به صُُورت وحشُُی میروید.
رومیهای باستان و مرد اروپا در سدههای میانه
ش غ مصرف میکردند.وپ.
شاا الَ  =۱بی توجه ،بی مرا بت ،بی امتنا؛ یِد ~
آد  ،آینده فِکرے دے ند نِسُُُت= او آد بی توجه
است ،فکر آیند در او نیستِ . .ش ینِ -ش پ.
شااالَ  =۲رت ،لقمه؛ یِد ِوذم ته مو ِپد ارد ی
~ سُۈد= این گنجشُک برای پشُک من یک لقمه
میشُُود؛ ِشُُ څق ذئد= رت کردن ،نابود کردن؛ یو
څکد وے گوښُت ~ ذاد= آن سُر گوشُت را رت
کرد؛ یو وورج وے وهرگ ~ ذاد= آن گرگ بره
را رت کرد . .لڅق.
شلَاَ =ببِ .ش څقڅست.
ش الَاَس ا = -۱صُُدای ِش ُ قسُُت؛ مای ~ اس مو
سُت= ماهی " ِشُ قسُت" از دسُت خطا
ذسُت اند باذ څ
خورد؛ -۲زود ،تیز؛ وهُذېن ~ ِز څبُد= آن ُا زود از
جُای خود خیز زدنُد؛ دِس دے اس وے زڅ بۈن ا څ
ښُُُ ُد ~ ،تُه ار =ۈم ر سُُُُُٲ = همین کُه از
دے څ
زباند شُنید  ،زود به وام ر میرو ِ . .شُ ۈ څسُت،
ِش څقڅت.
شالَ ُ نل( ذُ،).شلَ ُ هل( ث = ).کم ،سر بی
موی ،کچم.
شلَ = برهنه ،ل~؛ ِش څک خو م =.خود را برهنه
ک ،.خود را ل~ ک.؛ ِشُُُُ څک س =.برهنه د،.
ل~ د.؛ ِش څک م =.برهنه ک ،.ل~ ک . .څوریۈن،
ښیرځڅک څکر.
شلَکے= برهنه گی ،لچی؛ دی اس روی خو
~ پ چید اند بندۈن =څد= در دی از خاطر برهنه
سُت=
گی درخانه بندی بودی ؛ اس ~ یٲ خر
څ
از برهنه گی خر شدی  . .څوریۈن .
شلکے= کارد آشبری . .څخ څنج .
شاااللےُب ز = بازی " څ
شُُُ " خط و خونه -
اِکر دو ِکر(آیاق جیزیق در آذربایجان).
شاللےُبئڅا =بازی با " څ
شُ " خط و خونه -
اِکر دو ِکر(آیاق جیزیق در آذربایجان).
شل بَ ُذئ ُ،شلَ بَ ُذئ = تی ه و تکان دادن.
شال بَ ُ،شالَ بَ = تی ه و تکان؛ سُور اند ~ هه
=ېُد ،م داد تُه اس ښُُُُُاج نُه دېُذد= اگر در
مروسُُُُی تی ه و تکان باشُُُُد ،م ی داد از ترس
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

داخم نمیشُود؛ ِشُ څمبڅک ذئدِ ،شُ څمبڅک ذئد= تی ه و
تکُان دادن؛ بچگ ُه~ ،مُه ذېُت= بچُه هُا تی ُه و
تکان ندهید . .بڅرغه څد  ،فِ څ
شمبڅک ،فِدڅمبڅک.
لهُ،ش اللهُ،شااهلهُ،شااهلله= -۱شُُع ه،
َ
ُ،ش ا
َ
ش ال
شُُُُ ه مو گ ر چود=
زبان آتشُُُُین ،آتد؛ یال څ
شُُ ه تڅرۈدې:
شُُع ه آتد مرا گر کرد؛ څد ِهراو څ
= شُُع ه چراغ تا اینجا(دیده میشُُود)؛  -۲شُُعاع،
روشُنی؛ ِهراو ات یال څ
شُ وه-ند -کتاب ښُئیت=
در روشُُُُُنی چراغ و آتد مُا کتُاب میخوانُدی ؛
خیر څ
شُُ وه نڅر نه دِ=ېسُُت= شُُعاع آفتاب امروز
مع و نمیشُود؛ څ
شُ وه ذئد= شُع ه دادن ،آتد دادن؛
شُُُ ه ذید= چراغ شُُُع ه میدهد؛ ی اڅند هر
ِهراو څ
شُ ُ ه ذید= در آنجا چیزی شُُُع ه میدهد؛
چیز هه څ
شُُُُ ُه ذیُد= نُان را
څگرذه مُه ِنُذېمُب ،یُال غُڅ م څ
هنوز(در تندور) نچسُُُپان ،آتد هنوزمیسُُُوزد؛
خیر څ
ش وه ذید=آفتاب شعاع میدهد.
شاالهُ َ =مداخ ه( درکاربیگانه)؛ نق زنی؛ ک-اِد
َ
تو ~ تُه خُا ِی تو ک ُم خیرت= این نق زنی تو
ش ُ ه څد م=.مداخ ه ک.
آخر سُُرت را میخورد؛ څ
ش ه څدخ ب س چود= او نق
نق زدن؛ یو پ مو څ
زدند را باالی بس کرد . .شڅم ِبگیږځ.
شا الۈُِ،شا الۈقَسا ا = صُُُدای شُ ُ و سُُُت؛ یو
سُت=
ِشُ څنر(پایپ)اس مو ذسُت اند ِشُ ۈ څسُت باذ څ
ِشُ څنر(پایپ) ِشُ ۈ څسُُت از دسُُت خطا خورد؛ یه
سُت= مار
دِ=وسُک دے ذاد ِژم ذ اردِ ،شُ ۈ څسُت څ
و تیکه به زمین خوردِ ،ش ُ ۈ څسُُت(صُُدا) شُُد. .
ِش څقڅست.
شالۈِ-شالۈِ= صُدای ِشُ ۈقِ -شُ ۈق؛ مچ ت
ی دِس خڅښ وے =ُارج ذاد دِدے ،وے ~ ا څ څوز
ښُُد= او با مچین آن اسُُپ را آنقدر سُُخت
ِمس څ
زد که من ه صدای ِش ۈقِ -ش ۈق می شنید .
شاُلےُ،شاللے=سُنر مربع شُکم ،کاشُی(یاسُفام)
برای بازی" څ
شُ ُ -بئښُُُت" ( خط و خونه  -اِکر
دوک ُر "وب رسُُُُُُوم")( ،آیُُُاق جُُیُُزیُُق در
ِ
څ
نئُذد ات ،دِگُه یېن
آذربُایجُان)؛ ییو خو شُُُُ
یِگۈن ذیس ُُد ذر نڅثېن خوِ ،کریُُای څو وے
څ
شُُُ پڅتئوېن ،هر چ ی ذیدِ ،سُُُوارے وے ت
ِکښُُُت=یکی کاشُُُی خود را می ماند و دیگران
یگان ده د دور می باشُُُند ،و به نوبت کاشُُُی
هُای خود را بطرف کُاشُُُُُی نفر(اوم) پرتُاب
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برگشت به صفحه الفبا

میکنند ،هر کسُُیکه کاشُُی را زد ،اوباالی همان
نفر(اوم) سُوار میشُود؛( درشُغنان ،این بازی را
شُ  ،څ
بچه ها و دختران میکنند و کاشُی" څ
شُ "
را بُا پُا لی لی میکننُد؛ در بجوی ،تن ُا بچُه هُا
شُ  ،څ
بازی میکنند و کاشُی" څ
شُ " را با دسُت
شُ بئښُتاو ،څ
می اندازند)؛ څ
شُ بئښُتاو=بازی
کردن " څ
ش " ( خط و خونه  -اِکر دو ِکر)( ،آیاق
جیزیق در آذربایجان)؛ څ
شُ ته پاذ ت بازېن=
"شُ " خط و خونه را با پا بازی میکنند؛ څ
څ
شُ
ته ه غ هېن ات ه بچ څگ ه بازېن= څ
"شُ " خط
و خونه را ه دختران و ه بچه ها بازی میکنند؛
باز = بروی څ
ت یېت څ
"شُُ ُ " خط و
شُُ ُ
خونه بازی کنی .
ش  ،څ
شُلے=۱بب .څ
ش .
شاا اُلے=۲زرد پی(تاندون) گردن؛ ښُُُُیج کڅږېن،
وے ~ زېن خو ،څدذ څو څت دسته پ ِوسکوند یا
فڅی =یسُُُُُېن=(و تیکُه)گُاو را میکشُُُُنُد ،زردپی
گردن او را میگیرند و دسُُته را با چ ار شُُا یا
بیم برف محک بسُته میکنند؛ یو لۈد " ذه -تو ~
نُُدے ،څمرے"= او گفُُت " در زردپی گردن تو
میزن  ،می میری".
شاالن -۱=،خ ته کرن پوسُُُتی برای گند  ،خ ته
پوستی؛ خای پ ،خای ~ ،هر ِچدۈ دے نه =څد،
=ه تڅرۈ= یا خ ته تکه ی یا خ ته پوسُتی ،هر چه
کُه بُاشُُُُُد ،بیُار اینجُا؛ څ
غ ُه جۈنُدار کڅږېن ،وے
پۈسُُُت ِکنېن ~ ،کڅښُُُت ا=ېن= گوسُُُفند کرن را
میکشُُُُُنُد ،پوسُُُُُت آنرا برای گنُد خ تُه جور
میکنند؛ -۲خسُُُته ،زله ،لنر و افتاده ،ضُُُعیف،
تنبم؛ تو-رد لۈ سُٲو پ خو ِ=را خېز ،تو-ت خو
جُای ت ~= برایُت میگوی "برو نزد برادرت"،
امُا تو در جُایُت افتُاده ی ؛ ِشُُُُ یُر م =.نر
کردن؛ څمږ پۈسُت ا څ ~ چود= پوسُت گوسُفند را
نر کرد ِ . .ش ِگم ِگتِ ،گ~ِ ،ک وار.
شااا الن َا =  -۱خسُُُُتُه ،زلُه؛ لنُر و افتُاده؛ تو
ذست ِش ی څگ څکث= دست تو ضعیف و افتاده است.
= خالی ،بدون مصُُُُاله ،تن ا آب؛ ~
شاااالنن
ښُ ُر=ا مو رد مه دهک ،گوښُُُت ات روغن ار
څ
نِسُت= شُوربای خالی برای نده ،گوشُت و روغن
در آن نیسُت؛ یو تو څخښُپه لپ ~= اتاله ات پر از
آب استِ . .شقڅزار.
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شُم =۱تنبم ،بیکار . .ابتڅر ،تڅمبڅم.
شُم=۲بب .شو
ئلُ،شاا نئل= شُُمائم ،شُُکم ،یافه ،شُُکم
َ
شاا
َ
ظاهری؛ و ~ مو-رد څخد یت= یافه اد خوشُ
آمد.
ش بےُ،شَنبے= شنبه.
َ
شُ َ ے= تنب ی؛ څ
ش څمتگ م =.تنب ی ک.
شاُم -ه َ ُ،شاُ ے -ه َ = تنبم اصُُر نا شُُدنی،
بیکُار ،ولگرد ،ه پنُد؛ یو دۈنُد څ
شُُُُ -ت تڅر ادے،
ژیز نه =ِریږد= او آنقدر تنبم اسُُُُت که هیز را
میده نمیکند.
شاااُ َ  =۱تنب ی؛ مورد ت څڅر ِسُُُداو ~= رفتن به
آنجا برای تنب ی میکند.
شُُُم څمه ذئد=
شااا لَ ه=شُُُع ه ،زبان ای شُُُع ه؛ څ
َ
افروختن شع ه ،آتد دادن . .االوِ ،ولدڅب.
شُ ے =۱تنب ی؛ څ
شم م =.تنب ی ک . . .ابتڅری،
تڅمبڅ ی.
شُ ے=۲بب .شوم .
شا نڅا ُ،شا نږځ=زدن ،کشُتن ،تا مرگ زدن ،تا
جُان برآمُدن؛ اه ِپد ،څولفُڅ ت یُاذد خوُ= ~ ،ا تو
ِکښُُُت= ای پشُُُک ،الفت که آمد تو را تا مرگ
میزند؛ لپ تڅقم م ک اته ،څوز تو ِشُمیښُِ :کن ا څ =
بسُیار گپ نزن اگر نی تو را میزن ؛ څو ال څمسُت
غونج دۈنُُد څرت چود ادےِ ،شُُُُمیږځ و
چو(ف ک ور)= موی هُای زن جُادوگر را آنقُدر
کند که جاند برآمدِ . .شم ی(بجوی).
شان س= آشُنا ،شُناس؛ ِشُناس س =.آشُنا شُدن،
معرفی شدن . .شڅناس.
شن سے= آشنایی ،معرفی.
شَن (جُ.شَن ېن)= لب ،لب ها.
شَن  -ذ= درد لب؛ ~ پِذف څهک= درد لب ساری
است.
شاااان ېن =خنداندن؛ یِد بې پدر ِغذه دِسُُُُ مو
َ
ش ندېنت دِدے= این بچه بی پدر(لعنتی) مرا آنقدر
ُڅ
خنداند.
شاان هُ،شاانن هن= صُُدای شُُینگه ،خندیدن(به
صُُدای ب ند)؛ یه =ئرځ شُُینگ ن ِکښُُت= مادیان
شُُُینگه میکند؛ =ارج شُُُینگه چود ،واښ وے رد
سندهن.
وېذ= اسپ شینگه کرد ،کاه براید بده . .څ
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شاااانئذ ا = غرق کردن ،فرو بردن(در آب)؛ یو
ِزبُڅد ار دریُات ،څوز ا څ ِمس ِزبُڅد خوِ ،شُُُُنئُذد ا څ
وے= او پریُد بُه دریُا ،من ه پریُد و او را
غرق داد  . .غۈت ،غڅرق.
َ
شااا اننز َا ُ،شااا انند َا ُشااا انناد ا =زکُا ،
ریزد(آب ریزد بینی)؛ ِشُُنیز څگک-دهرذ=درد،
.کئخُُک،
څ
زکُُا  ،انفوالنزا ،سُُُُُرمُُا خوردگی.
نِواکڅک.
ش اچَُ = ش وار ،تنبان از پش سیاه.
َ
ش به=بب.شۈبه.
شاا ڤه=غذای گوشُُتی ،غذای چرب؛ هر چ ی
~ خوږج ،ذۈغ بِرئزد= کسُُُُُیکُه غُذای چرب
خورده است ،دوغ بنوشد.
شا و چه=(شُوخخاله) شُوهر خواهر مادر ،شُوهر
خاله.
شا ذُ ا =خار دار؛ ِید ~ واښ ،دسُت موزه ت
دے څم څگ ِهی = این م ف خُار دار اسُُُُُت ،مُا
باید همرای دستکد آنرا درو کنی .
ش ذُزا =خار زار.
شا ذ=-۱خار؛ -۲خار یا تیغ(چوب یا شُُی خورد
وتیز) در دست ،پا ،پوست. .شڅغ.
ش ذ -نز=پشته خار.
شاا َ کے= وحشُُی( بر مکس یڅخت )؛ ~ زڅ ریځ
ته اڅ څچث اڅخم ند نه-سُۈد= کوگ وحشُی هیچو ت
اه ی نمی شود . .یاغ .
شا مُ،شام= -۱شُو  ،نحس ،بدبخت؛ ۲از روی
ی ~  ،ښُُ رے رو ثذج= از رویی یک شُُو
ش ر رو سوخت( متم)؛ -۲نفرت ،متنفر ،چندد
آور؛ ~ ات مېر کڅخُُایېن گ ُُپ ا څ =از گُُپ این
زن ا متنفر ؛ شُُو م =.بیزار ک.؛ یِد تو پڅ :دِگه
~ چوږج ،دای نۈد= بچُه تو خی ی بیزار کرده،
دای گریه میکند؛ شُُُو س =.متنفر شُُُدن؛ تا-ت
سذج= از تو متنفر شد .
مو-رد ~ څ
ش ا م-نهف ُ،ش اُم-نهف =  -۱حری  ،طمع کار،
گشُُُُُنُُُه؛ یُو ~ نُُُه -څ=ُُد= آن حُریُ نُبُود؛-۲
حریصُُُُی ،طمع کاری ،گشُُُُنگی؛ آد اند ک-اڅ
وے ~ وے دڅښُُُُ څمن= برای انسُُُُان حریصُُُُی
دشمند است.
ش هُو =بب.شۈمه څخر.
ش ه =۱بب .شۈمه.
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شا ه(۲شُوخ ممه)=شُوهر ممه(شُوهر خواهر
پدر).
ش ےُ،ش ے= شومی ،نحسی ،بدبختی.
شا ن ُ،شاانن =خنده ،با خنده اظ ار داشُُتن ،وم
خندیدن=تا دئ -لۈد ات وے-رد ~ یڅت= همینکه
اینرا گفت براید خنُده آمُد؛ شُُُُُون~ ذئُد= خنُده
کردن؛ یو وېر داد ِمس ذاد شُون~= پدر شُان ه
خنده کرد . .خنده.
شااا ا نهاَُ =خنُده ،بُا خنُده اظ ُار داشُُُُُتن ،وم
خندیدن.
ش نهنُ،ش نهنَ =خنده آور.
شهُ = شه مار( از داستان ا).
شاااااه  =۱خر؛ ار ِرښُُُُُۈن تُه اس مرک ُب ~
لۈ=ېن= در روشُان خر را"شُ ر" میگویند؛ -۲جز
ک مه مغ ق ،مثام شُُُ ر-مېښُُُ~ ،شُُُ ر-غۈږ. .
مرک ب.
شااااه -بُذ نُ،شااااه -بُذ ن = -۱زین خر؛ ~ -۲
وېُذداو= بیزار کردن ،آرا نگُذاشُُُُُتن؛ څوز دے
ښُُُُُاج هُه نُه ِکن ا څ ِ ،یُد ~ مو ت وېُذد= اگر او
نترسان  ،مرا آرا نمیگذارد.
شاه -ساځ= سُوزن کرن برای پارچه درشُت؛ د
~ دهُک ،م بوجین انهُه = -سُُُُُوزن کرن بُده
بوجی بدوز .
شاااه -غۈږ= تنظی کننده(وسُُُی ه ای برای تنظی
نرمی و درشُُُُُتی آرد درآسُُُُُیُاب)؛ ~ ِخُدارج
د څِرښُُت(د څڅرښُُت)-ات ن ر چیداو ج ت=" ش ُ ر-
غۈږ" برای تنظی درشُتی و نرمی آرد در آسُیاب
اسُُت؛ شُُ ر-غۈږ سُُېن ېن ،یو ِخدارج د څِرښُُت
ِکښُُُُُت= و تیکُه" شُُُُ ر-غۈږ" را ب نُد میکننُد،
آسیاب آرد را درشت میکند.
شااااه  -ېڅاا ا = سُُُُمارق غیر ابم خوردن در
باترق ها میروید.
شاه  -نذمُ،شاه  -نذ َ =ب .نوع نعناع با بوی
بد؛ شُ ر-ویذ څمک اند څگنده بۈی ،حیوۈن ِمس وے
نه خیرت= نعناع"شُ ر-ویذ څمک" بوی گنده دارد،
حتی حیوان ه آنرا نمیخورد.
شااه = بڅزاق ،لعاب دهن؛ تو ~ تیزد ،خو غئر
جع ک = لعُاب دهنُت میرود ،دهُانُت را جمع
کن؛ خو ~ گیر نه ِکښُُُُت ات ،څسُُُُتین ته ِشُُ ُ~
13
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انجیڤُد= او لعُاب دهند را گیر کرده نمیتوانُد و
حاال شتی میگیرد.
څ
شااها ِ=بسُُیار حری ؛ یو ~ =د ،لپ پوم وے
نُد =ُڅد ات ،ی -چ -ردے رځ نُه دهکچود= او
بسیار حری بود ،برای کسی رض نمیداد.
شاهن= شُان ،کرامت ،مزت؛ شُ ن-ات شُڅ څرف=
شُان و شُرف؛ در شُ ن دوسُت-ات څدښُ څمن= در
موجودیت دوسُُُت و دشُُُمن؛ یو ِمس ِزبا ره در
شُُ ن دوسُُت-دڅښُُ څمن یت تر مٲد خېز= او ه
در آخر از ترس خنده دوسُُُُت و دشُُُُمن نزد ما
آمد.
شاهن ځُ،شاَ ن ځ= خنده ،مزا  ،شُوخی؛ څو ِزک ته
~ ج ُُت دېر تمُُه-رد لۈر ا څ = من این ُُا را
بخاطر خنده برای شُُُُما میگوی ؛ تو ته راسُُُُت
لۈ= یُا ~ ،تُه ِکن ؟= تو راسُُُُُت میگویی یُا
شوخی میکنی؟
شۈبهُ،ش بهُ،شعبه= شعبه ،اداره.
شااۈ -شااۈ = صُُدا کردن گوسُُاله؛ څ
غ ه شُُیر
ِمس ~ یوېن= گوساله کرن "شۈگ-شۈگ" صدا
میکنند . .شڅر.
شاااااۈ اهُو = تفُالُه خور(تفُالُه چُای) ،کسُُُُُیکُه
بقایایی چای د شُُُده گی شُُُیرچای را میخورد؛
تر ی چ دے چُای نُه رېُد ،څدذ لۈ=ېن "چُای
څخر ات ~ برابر"= و تیکه برای کسُُی شُُیرچای
نرسید ،میگویند " چای خور و تفاله خور برابر".
شاۈ هُ،شا ه= تفاله چای ،بقایایی چای د شُده
گی؛ څد چای برئز ات ،دے ~ ل ک= چای بنود
و تفاله را بمان؛ ار څو څچینڅک ~ لڅپ= در چاینک
تفاله زیاد است.
شې ُ،شئ = شعر.
شااې  . -۱ =۱شُُیر؛ -۲اسُ خا ؛ شُُېر ،شُُېر
غازے ،شېرۈن ،شېرم  ،شېر محمد.
شاااااېا ا ېاځ ُ،شاااااېا ا ېاز= ُفُس آویُزان بُرای
نگ داری لبنیات؛ دے ښو=د دے ~ ت ِرب =این
شیر در فس بمان . .چار څچ څک.
شاااې ه ُ،شاائ ه = کسُُیکه شُُعر میسُُراید،
شامر.
شااې -ناشاانجُ،ش ائ ُناشاانج = کسُُیکه شُُعر می
نویسد ،شامر.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

شااې ُ،اشااې = لرزه ،تب و لرزه؛ اِشُُېر م=.
لرزه ک ،.تُُب و لرزه ک.؛ مو-رد نڅر شُُُُُېر
ِکښت= امروز جان لرزه میکند.
شااېلهُ،شااېلله= ترشُُده؛ شُُې ه م ،.شُُې ه م=.
ښ ُ-:ذئ څدث
ترکردن ،آبیاری ک.؛ خو ِژن څد ا څ اس څ
ښُ :نه
شُې ه چودِ ،شُ~ ته وېر ذد-ارهی هفته یې :څ
ذه = من گند خود را بسیار خوب آبیاری کرد ،
حاال تا دو سه هفته دیگر آن ا را آبیاری نمی کن ؛
شې ه س ،.شې ه س =.تر د ،.آبیاری د.
شاېلۈن= م مانی ،ضُیافت؛ شُې ۈن ذئد= م مانی
دادن ،ضُُُیافت دادن؛ خاږ مېث ې :یو پات ښُُُاه
څخ ق ارد ~ ذید(ف ک ور)= تا شُُُد روز پاد شُُُاه
برای خ ق م مُُانی میُُدهُُد(ف ک ور)؛ پڅرو ات
گوښُُت ېن سُُور اند ~ ذاد= در مروسُُی پ و و
گوشت م مانی دادند.
شېلۈن-ذ ذ= م مانی دادن ،ضیافت دادن.
شېلۈن-ذ ذنج= م مانی دهنده ،ضیافت دهنده.
شاېمُوۈذُ،شاېمُوۈث= مقدار ک پشُ ( به منوان
مزد کار برای کسُُُیکه پشُ ُ و موی حیوانات را
کوتاه میکند)؛ شُُُې خۈذ-ېن مٲد ارد دهکچود=
برای ما کمی پش دادند؛ مام ِپښئوېن خو ،دۈندِک
وۈن شېمېن تار ره ذېن ،وے ته شې خۈذ لۈ=ېن=
پشُُ مام را کوتاه میکنند ،کمی پشُُ را در نوک
هُای یچی هُا ب نُد میکننُد ،آنرا" شُُُُُې خۈذ "
میگویند(تحفه برای کارگر).
شاااېم= یچی ها برای کوتاه کردن پشُُُ و موی
حیوانُات.؛ یُه ~ کُه چ ُد؟ یچی کجُا شُُُُُد؟؛ یو
سُُت= او برای تیز کردن یچی
شُُېمېن تېز چید څ
ها رفت.
شې = ید ،گوید ،ل جه(زبان).
ش یُ َ = کسُیکه خود تیپی ،خود یافه گری ،
اَ
خود پوشی میکند.
شااا ای= خود تیُپ ،خود یُافُه ،دلپُذیر ،خود
َ
څ
لبُُُاس ،خود پود؛ یُُُه اس ک ُُُم پُُُاذ خُُب
~=او(مث ).از سر تا پا خوب لباس پوشیده؛ شڅی
م =.خُود تُیُُُپ ک ،.خُود پُود ک(.لُبُُاس
پوشُُُُاندن)؛ و نِوېنځ ېن ~ چود= برای مروس
ش ُی خو م=.خود را خود تیپ
لباس پوشُُاندند؛ څ
ک ، .خود را خود پود ک(.لباس پوشُیدن)؛ یڅ
دے یېم ِچزهن ~ خو ِکښُُُُت= زن ایر ی خوب
14
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ش ُی س =.خود تیپ د ،.خود
لباس پوشُُیده؛ څ
سُُُت= او(مذ).خوب لباس
لباس پوشُُُیدن؛ یو ~ څ
پوشیده.
شائب ُ،شائب ا =  -۱تر کردن درآب؛ دے تڅښُپ
شُئب ،بِرئز = روت را در آب تر کن بنوشُی ؛
 -۲شُسُتن؛ ِښُ ِه :ته شُئبېن خو ،څدذ مربا(=څرېن )
پیځېن=مویز(انگورخشُک) را می شُویند ،جود
میدهند و مربا جور میکنند؛ -۳چتم نویسُُُی؛ څوز
ِسُُث ته دے شُُُئپ -شُُُئپ ،
دے نه ِوزۈن ا څ  ،د څ
څخبڅث دے هه ِوزۈن  ،ک-اِ څدث ِمس بشُُ ند= من
اینرا خوانُده نمیتوان  ،این چتُم نویس را خودت
شُُُپۈنتاو،
اگر خوانده بتوانی ه خوب اسُُُت . .څ
ِزنئداو.
شائ ُو ُ نز او= شُاد شُدن؛ در دم شُاد شُدن؛
تو څکد پاث هه ذهذېن ،څوز خو شُُُئخ ماز ا څ = اگر
سر تو را به گ وله بزنند من شاد خواه شد.
شئ = شیخ.
شاائ -بز = گسُُتا  ،آزار دهنده؛ تو-ت دِس ~
بزورث مُٲد پېښُُُُُه = تو آزار دهنُده
ادے،
څ
اسُتی ،بزور از ما سُوام میکنی؛ شُئخ-بزور خو
م =.گستاخی کردن ،آزار دادن ،مزاحمت کردن؛
ِید چپ ن موند ،د ت شئخ-بزور خو م ک= این
چپن از من است ،بخاطر آن برای مزاحمت نکن.
شااااان از =گُدوزی ،تسُُُُمُه بُا گُدوزی ،لبُه با
گ ُُدوزی؛ هر وخُُت څپکُُام هُُه انه ڤېن ،څو
څگر ِگنوښُه ته ~ وېذېن= و تیکه کره را میدوزند،
در اطراف آن تسُُُُمُه گ ُدوزی شُُُُُده میُدوزنُد؛
شُُیرازے ویفتاو= بافتن تسُُمه با گ دوزی ،بافتن
لبُه بُا گ ُدوزی؛ ی شُُُُُیرازے وهف خو ،تُا
تو-رد انهه = -یک تسُمه با گ دوزی بباف و من
برایُت کره میُدوز ؛ یُه ار ِرښُُُُُۈن ِرزین مو-نُد
ابم ِجریب تا شېرازے یې :وافت= آن دختر من
در روشُان بسُیار ابم اسُت از جراب تا تسُمه
گ دوزی میبافد.
شن -ا چ= امام شیر.
شان ا ېځُ،شاې ا ېځُ،شان ا ېز= چوکات چارکنج
آویزان شده برای ظروف با لبنیات؛ شیراوېځ ت
ښُُو=د ِرب یېن= در چوکات آویزان شُُده شُُیر
نگه میدارند؛ مه ،م ښُو=د پ شُیراوېځ ِرب =
بگیر ،این شیر در چوکات بمان.
سرورشاه ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان

شاااان -د ذمُ،شاااان -د ذ َ =ب .گاوچاق څکن یا
جُُُُ ُُُُِ ُ ّزه (نا م می ): Lactuca orientalisنا
گیاه م فی دوسُُُُاله و چندسُُُُاله اسُُُُت از تیره
کاسُنیان اسُت  .سُرده گاوچاقکن ) (Scariolaدر
ایُران دو گُونُُُه دارد -۱ :گُیُُاه گُُُاوچُُُاقکُن
) -۲،(Scariola Orientalisگاوچاقکن ترکهای
) .(Scariola vimineaگیُاه گُاوچُاقکن مروه
بر ایران در مراق ،ترکمنسُُُُتان ،افغانسُُُُتان و
پاکستان نیز میروید.وپ.؛ ~ دوا کاچار=" شیر-
واښُ ُک،
ځوذ څمک " یک چیز دارویی اسُُُت . .څ
باب-ځوذ څمک ،هوذ .
شن ه ی= شیر چای . .ت خ چای.
شان -غ َج =ب .انواع مخت ف یونجه ها(رشُقه
ها) با گم های زرد؛ -۱اسُپرس(سُرده ) ~ ته ار
ِزم :رۈی ذېُد= اسُُُُُپرس در زمین میرویُد؛-۲
شُُُُبُدر شُُُُیرین یُا شُُُُُاه افسُُُُُر(نُا م می
شُُُُب څدر( Trifolium
)Onobrychisگ.گ.؛  -۳څ
)sp, Melilotus albus؛  -۴شُُُُبُدر زرد(گیُاه
دارویی) (نا م می .)Trifolium campestre
شن َ ک= خڅرخاکی یا گوخدا(گاوخدا)(به انگ یسی
 )Woodlouseسُُختپوسُُتی اسُُت که ده جفت
پا ،پوسُتهای سُخت و بندبند و شُاخکهایی دراز
دارد .خرخاکیها جزو معدود سُُُُختپوسُُُُتانی
هسُُتند که همواره روی خشُُکی زندگی میکنند.
خرخاکیها بیشُتر از فضُوالت حیوانی ،کپک ،و
پسُُُُُمُانُدههُای گیُاهُان و غیره تغُذیُه میکننُد.
خرخُاکیهُا متع ق بُه زیرراسُُُُتُه خرخُاکیُان(بُه
انگ یسُ ُی  )Oniscideaاز راسُُُته جورپایان با
بید از  ۵گونه شُُُناخته شُُُده هسُُُتند .نومی از
خرخُاکی کُه خُانواده خرخُاکیهُای گ ولُهای(بُه
انگ یسی  )Armadillidiidaeرا تشکیم میدهند
در مو ع برخورد بُا خطر خود را گ ولُه میکنُد.
شُُُُُگون خرخُاکی یکی از بُاورهُای رایج این
اسُُُُُت کُه دیُدن خرخُاکی پید از نوروز یُا در
نوروز خود یمن اسُُُُُت و اگر پید از نوروز
خرخُاکی بُه چشُُُُ بخورد ،آن را بُا کمی خُاک
مرطوب کرده در شُیشُه ای جای می دهند تا همه
بتوانند در نوروز به منوان چیز خود یمن به آن
ُیرک س =.در جُایی زیُاد
نگُاه کننُد.وپ.؛ شُُُُ څ
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ُیرک
ماندن ،معتم شُُدن؛ مٲد څدکا ار م ِزم :شُ څ
سُُُُُٲو = مث یکُه ما در این زمین زیاد ماندی . .
شېرک.
څ
شان غنُ،شان ُ غن= شُیر گر روغن؛ څوز ا څ
~ بِراښُُت= من شُُیر روغن نوشُُید ؛ دے گرذه
خای ا څث ،خای ~ ت خین= نان را یا خشُُک
یا با شیر روغن بخورند.
شااان  =۱اتاله؛ مٲد ته ~ لۈر ات ،پایتخت-
ښک لۈ=ېن=اتاله را ما" شیره " میگویی ،
ته توذ څک څ
ښُُُُ ُک" میگوینُُد؛ یو
در پُُایتخُُت آنرا" توذ څک څ
پېښُهت " تمه چید اند شُیره یسُت-آ؟"= او پرسُان
کرد "آیا در خانه تان اتاله شُُُُیره اسُُُُت؟"؛ -۲
نوشابه؛ مون ~= نوشابه سیب.
شاان ننه= خنازیر(به انگ یسُی  )Scrofulaآماس
غدد لنفاوی ناحیه گردن است .الت اب و تور این
غُُدد میتوانُُد بع ُُت بروز مفونُُتهُُای مخت ف
باشُد ولی در ۹۵درصُد موارد میکرب سُم مامم
بیماری اسُُُت .مرئ بیماری مرئ و نشُُُانگان
شُُُُایع در این بیماری شُُُُامم تور بدون دردی
اسُُُُت که بهطور مزمن رشُُُُد می یابد و مرئ
الت ُابی مفونُتهُای حُاد میکروبی را نُدارد بُه
اینج ُت بُه آن آبسُُُُُه سُُُُُرد گفتُه میشُُُُُود.
خنازیرهای سُ ی ممکنسُت همراه با تب و ضُعف
ممومی و کاهد وزن همراه باشُُُند .تشُُُخی
تشُُُُُخی بیمُاری معموال بُا نمونُه برداری بُا
سُُوزن از محتویات آبسُُه امکانپذیر میباشُُد .و
در بعضُُُُی موارد کُم حج خنُازیر بُه رود
جراحی خُارج و سُُُُُپس مورد آزمُاید بُافُت
شُُُناسُُی رار داده میشُُُود .در متون طب دی
(منت ی االرب) (تُاج العروس) ( لسُُُُُان العرب)
(ناظ االطباء) اینگونه تعریف شُُُُدهاسُُُُت نا
مرضُ ُی اسُُُت از نوع سُُُم که در گردن ظاهر
شُود ،اورا صُغار سُخت برنر تن که برگردن
و غیر آن پُدیُد آیُد ،اشُُُُیُاء غُددی در بغُم و
کشُُاله ران و زیر گ و( .یادداشُُت بخط مؤلف )
آماسُی اسُت که از گوشُت جدا باشُد و از پوسُت
جدا نباشُُد(.ذخیره خوارزمشُُاهی) باب شُُش ُ
انُدرآمُاسهُا کُه آن را بتُازی خنُازیر گوینُد این
م ت را بپارسُُ ُی خوک گویند .خنازیر درمربی
جمع خوک اسُُت .در پزشُُکی ک ن به تور غدد
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لنفُُاوی گردن نُُاشُُُُی از سُُُُُُم خنُُازیر گفتُه
میشد.وپ.
ُ،).شااان ۈنُ-بُ ( ذ =).حی ه
َ
شااان ۈنُ-ب ( ث
َ
څ
گر ،فریبکُار ،تق ُب کُار؛ تو-ت دۈنُد ~ ،فُک
چیزث تو-ند یسُُُت= تو آنقدر نیرنر اسُُُتی که
همه چیز داری.
شااا ان ۈنُ َ
یُ،شااا ان ۈنے= شُُُُُیطُان گری،
َ
َ
شیطانی؛ مو ت ~ م ک== همرای من شیطانی
مکن=
شَن ۈن=  -۱شیطان؛  -۲ح یه گر ،فریبکار.
شَن ۈن-ا ابه= بایسکیم.
ان(،جُ.شا ېنُ،شاانُ،وېل)= گوسُُاله؛ خڅرغ
َ
شا
شُُُُگېن=اصُُُُ ن چیزیکُه بُه نظر بود،
ارد مو څ
چنین نیسُُُُت؛ وے داد وے کار ات وے ِزن څدگ
تاوښ چود ،ات څوز ا څ هه وینت ،یو خڅرغ
ی
ِسُ ُ څ
شُُُُگېن= پُُدرد از کُُار و زنُُدگی او
ارد مو څ
تعریف میکرد و چیزیکُه من دیُد  ،چیزیکُه بُه
شُُ ُگېن مېدۈن ،تر
نظر بود ،چنین نیسُُُُت؛ تر څ
شُُُُگېن څمیُُدۈن= نُُا توان ،بی اسُُُُُتعُُداد ،نُُا
څ
خوشایند . .شڅر.
شن-،پ ننج= گوساله چران.
شن-،پئن = گوساله چراندن.
ښُِ :ز څبد=
شان َ ( ث =).گوسُاله گک؛ یه ~ ار څ
گوساله گک به آب پرید.
اصُُُ څدک،
شاااایُ -لَُ،۱،شاااان -،لَ =ب .څگم ِ
خبررسُُُُُانُک ،خبربیُار یُا خبرچین (نُا م می
 )Taraxacumکه در طب سُُنتی به څ
خش ُقون
ط څر څ
یُُُُا څ
ط څرشقوق معروف است گیاهی میباشد م فی
و دائمی که سُُُُا ۀ آن به ارتفاع  ۴۰سُُُُانتیمتر
میرسُُد .این گیاه دارای ریشُُهای اسُُت به رنر
ی مایم به زرد که پر از شُیرابۀ سُفیدرنگی
وها ِ
میباشُد .گمهای اصُد معمولی « Taraxacum
 »sect. Ruderaliaو « Taraxacum
 »officinale Weberدستهای از دک را تشکیم
میدهنُُد کُُه همگی از خُُانواده گی ُاهُُان دارای
گمهای سُبدی ( )Asteraceaeهسُتند .گم اصُد
که به نا های «هِن څدبای بڅ ّری» ،خبربیار ،کاسُُُن ِی
ان شُیر نیز معروف اسُت گیاهی اسُت
بڅ ّری و دند ِ
م فی و دائمی کُُه بُُهطور خودرو در بیشُُُُُتر
16
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مزرمهها و دشُُُتها ،در وسُُُط چمن ،حاشُُُیه
شُُُُُورهزار ،کنُار جُادههُا و اراضُُُُی بُایر و
بُهطورک ی در همُه جُا میرویُد .این گیُاه دارای
ریشُهای به رنر وهای اسُت که که تا یک متر
(و به ندرت تا دو متر) میرسُُد .سُُا ه و ریشُُۀ
این گیاه پر از شُیرابۀ سُفیدرنگی میباشُد.وپ.؛
 .څمستڅک-واښ ،صغیر ِگ څک.
شااایُ -لَُ،۲،شااان -،لَ = مرض پوسُُُتی در
حیوانات؛ ~ څژرن -څژرن ک ،شُیر ارد رۈی ذېد،
وے-رد ِچُُپُُُاس روغُُن مُُُالُُېُُن ،بُُېسُُُُُُت
دذ=(مرض)"شُُُُیُر -څگ څُک" برآمُدگی هُای گرد
گرد در پوسُت گوسُاله میبراید ،آن ا را با روغن
پخته می مالند و گ میشوند . .گ ر.
شانل( ذُ،).شاهل( ث =).شُم ،چرق(دسُت پیچان
و کج) بی دسُُت؛ ش ُ م ان ِگښُُت= انگشُُت شُُم؛
شُُیم م ،.شُُ م م =.شُُم کردن ،مع وم کردن؛
شُیم س ،.شُ م س =.شُم د ،.مع وم د؛ شُیم-
ات ش م= شم از دست و پا.
شااانلے( ذُ،).شاااهلے( ث =).شُُُ ی ،مح ولی،
معیوبی.
شنن = خنده کردن . .شڅندېنتاو.
شاننهُ َ =ابر آلود( با پید بینی باران) . .اڅبرے
څد .
شاننه= هوای ابر آلود( با پید بینی باران)؛ شُینه
م =.هوا ابر آلود شدن . .اڅبرے.
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