بررسي واژگان دامداري
در گويش َد واني
عبدالنبي سالمي
مقدمه
نگاه محققانه به تاريخ و فرهنگ مردم ايران درباره کوچنشيني ٬فکر را بـه عـمق تـاريخ
ايرانـــ زماني که قوم آريايي به فالت ايران کوچيدـــ سوق مـيدهد .اقـوام ايـرانـي ٬در
اصل ٬کوچنشين بودهاند و هنوز هم ٬در اين سرزمين عشاير کوچنشين ٬هر سال ٬براي
مسير کوچ ٬دو نقطه براي ييالق و قشالق
َچ رادادن دام جابهجا ميشوند و ٬در دو سوي
ِ
خود برميگزينند.

جامعه يکجانشين ايراني نتوانسته است آداب و رسوم و فرهنگ آباء و اجدادي خود
را تمام و کمال حفظ کند و ٬به تأثير زندگي شهري ٬خواه ناخواه تحول فـرهنگي يـافته
است .امّ ا کمتر دستخوش اين تحول گشته و الگوي سنّ تي زندگي و ٬در نتيجه ٬ميراث
فرهنگي نياـکان خود را حفظ کرده است.

بعضي از جوامع روستايي ايران ٬با تمام سابقه يکجانشيني ٬به دليل گلهداري ٬هنوز
داراي خصوصيات زندگي کوچنشيني هستند ٬هر چند کوچ از روستا تا چشمه بهاره مياه
ـکوه و دره اطراف روستا باشد .گلهداران ٬حتي اـگر يکجانشين باشند در مواقع الزم ٬خانه
و کاشانه را رها ميکنند و همراه گله به دامان طبيعت پناه ميبرند تا دام خود را در مراتع
سرسبز بچرانند و تا فصل سرما در آن نواحي بهـسر ميبرند .بدينسان ٬وابستگي صرف
به گله ٬عامل جابهجايي است.
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اهليکردن حيوانات به جوامع گوناـگون نسبت داده شده است؛ از جمله اهليکردن
ميش را به عراق ٬گاو را به يونان و ترکيه ٬االغ را به مصر ٬اسب را به آسياي مرکزي ٬شتر
يک کوهان را به عربستان و بز را به ايران نسبت دادهاند .نقوش ديواره غارها و ظروف
سفالي در نقاطي از ايران نشان ميدهد که متجاوز از دههزار سال پـيش ٬سـاـکـنان ايـن
سرزمين ُب ز را اهلي کرده بوده اند.١

در نزديکي روستاي بيستون کرمانشاه ٬مقابل رودخانه گـاماسياب ٬بـاستانشناسان

غاري را به طول ٢٧متر در سال  ١٣٤٤شناسايي کردهاند که ٬در آن ٬آثاري بـه قـدمت
دوره پارينه سنگي مياني )دوره موسترين( کشف شده است .در ميان اين آثار٢٤ ٬قطعه
استخوان بز و گوسفند وجود دارد و گواهي ميدهد که يکي از مراـکز اوليه اهليـکردن بز و
ـگوسفند زاـگرس مرکزي بوده است .٢همچنين کاوشهاي باستانشناسي در غار کنجي
)نزديک خرمآباد لرستان( روشنگر آن است که ساـکنان آن خطه ٬در حدود نههزار سال
پيش ٬گندم و جو کشت ميکردهاند و بُ ز و ميش را دستآموز کرده بودهاند.٣

از کاوشهايي که ٬در چند سال گذشته ٬در جنوب غربي ايران انـجام گـرفته چـنين

برميآيد که احتماًال نزديک به هشتهزار سال پيش در اين منطقه زنـدگي کـوچنشيني
وجود داشته است .در سال  ٬١٣٥٢بههنگام کاوش يک تپه باستاني در جـنوب غـربي
انديمشک ٬به جايگاه گروه کمجمعيتي برخوردهاند که هشتهزار سـال پـيش فـقط بـه
پرورش بُ ز مشغول بودهاند.٤

همچنان که برخي از دهنشينان ٬به مرور زمان ٬بـا افـزايش دام و بـهرهوري از مـنابع

جنبي ٬احتمال دارد کوچنشين شده باشند ٬در جهت عکس ٬چه بسا بعضي از کوچنشينان
ـکمدرآمـد نـيز ٬بـا از دست دادن دامهـاي خـود ٬زنـدگي کـوچنشيني را رهـا سـاخته و
يکجانشين شده باشند.٥
دامداري در َدوان
مردم روستاي دوان با توجه به سابقه ممتدشان در گلهداري ٬از نظر آداب و رسوم و زبان
١ـ(ــاسکندر امانالهي بهاروند ٬کوچنشيني در ايران  ٬بنگاه ترجمه و نشر کتاب ٬تهران  ٬١٣٦٠ص.٣٢
٢ـ(ــصادق ملک شهميرزادي ٬ايران پيش از تاريخ  ٬سازمان ميراث فرهنگي ٬تهران  ٬١٣٧٨ص.١٣١
٥ـ(ــهمان ٬ص.٣٠
٤ـ(ــهمان ٬ص.٢٨
٣ـ( ـ کوچنشيني در ايران ٬ص.٢٦
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و خلقيات با ديگر مردم نواحي کازرون خويشاوندي ندارند .اينان کوچرواني بودهاند که
به اين روستا کوچ کردهاند و در منطقهاي کوهستاني ٬که نسبت به جلگه کازرون سرسبزتر
و سردسيرتر است ٬مسکن گزيدهاندّ .ام ا اين يکجانشيني سبب نشده است که عدهاي از
آنان از دامداري ِب ُب رند و در فصل مناسب گله را تا سر کوه و بر سر چشمه نبرند و فصل
ـگرما را در آن نقطه سردسير سپري نکنند.

برعکس طوايف کوچرو لرستان٬
بز در زندگي دامداران دوان نقش اساسي دارد .آنان٬
ِ

بختياري ٬قشقايي ٬به دليل کوهستانيبودن منطقه و سازگاري بز بـا طـبيعت روسـتا بـه
پرورش اين دام توجه دارند و کمتر داراي ميش و گوسفند هسـتند .آمـاري کـه در سـه
مرحله به دست آمده اين واقعيت را نشان ميدهد.٦
سال

بز

١٣٥٥
١٣٦٠
١٣٦٥

٧٠٠٠
٤٤٠٠
١١٠٠

ـگوسفند
٣٠٠٠
٦٠٠
٦٨٣

تا سال  ٬١٣٦٥در دوان ٣٩خانوار شغل دامداري داشتهاند و امروزه از شـمار آنـها
ـکاسته شده است .دامداران عمده که بيش از صد رأس دام دارند چهار خانوارند .بـقيه
دامداراني هستند که شمار دام آنها زير صد رأس است .جدول زير شمار دام و دامداران
روستا را در سال  ٦٥نشان ميدهد.٧
شمار دام )رأس(
٢٠٠
١٠٠
٥٥
٣٠
٢٠

تا
تا
تا
تا
تا

٣٠٠
١٧٠
٨٠
٥٠
٢٨

ـکمتراز ٢٠رأس
جمعکل

شمار گله

جمع دام )رأس(

٢
٢
٥
٧
١١
١٢

٥٠٠
٢٧٠
٣٤٤
٢٧٥
٢٤٠
١٥٤

٣٩

١٧٨٣

٦ـ(ــلهساييزاده ٬عبدالعلي و سالمي ٬عبدالنبي ٬تاريخ و فرهنگ مردم دوان  ٬انتشارات اطـالعات ٬تـهران ٬١٣٧٠
٧ـ(ــهمان ٬ص.١٩٤
ص.١٩٣
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هم اـکنون شمار دامداران عمده دوان  ٣خانوار هستند که هر يک حدود ٦٠٠ـدام دارند
و عده قليلي از آنان هر يک داراي چند رأس دام هستند و مجموع دام آنها به صد رأس
نميرسد .گلههاي دوان را به تکصاحبي و چندصاحبي ميتوان تقسيم کرد.
ـگله تکصاحبي يک چوپان دارد که ٬اـگر جزو خانواده نباشد ٬از داخل يا خـارج از
روستا به خدمت گرفته ميشود و ٬اـگر از خارج روستا بـاشد ٬در خـانه دامدار زنـدگي
مقابل
ميکند .قرارداد يکساله است .در اين قر ارداد ٬لباس و غذا نيز با دامدار است .در
ِ
يکسال چوپاني ٬به ازاء هر صد دام ٬ده بز يا گوسفند )عمدتًا نر( بـه نـام چـوپان رقـم
ميخورد .در بعضي از قر اردادها ٬عالوه بر اين مقداري گندم )حدود ١٢٠مـن ٬مـعادل
 ٦٠٠کيلو( نيز به چوپان داده ميشود.
وجود گله چندصاحبي هنوز در دوان مرسوم است .در اين نوع گـلهداري ٬مـعموًال
شغل اصلي صاحبان دام دامداري نيست؛ بلکه ٬آنـان ٬در کـنار کشـاورزي )بـاغداري و
ـکاشت غله( ٬چندين رأس دام نيز دارند و چند تن از آنان مشترکًا يک چوپان را ٬با قرارداد
يکساله ٬به خدمت ميگيرند و دام خود را به او ميسپارند .در قر ارداد ٬بابت هر رأس
دام مبلغي )در سال  ٬١٣٦٥اين مبلغ ٣٠٠ريال بوده است( ٬به عنوان مزد چوپان معين
ميشود که در پايان هر ماه به او پرداخت ميکنند .مخارج چوپان نيز بين صـاحبان دام
تقسيم ميشود .اـگر چوپان جايي براي زندگي نداشته باشد ٬در طي مدت قر ارداد ٬بـه
نوبت ٬در خانه صاحبان دام به سر ميبرد.
عدهاي از دامداران دوان دامهاي خود را به چادرنشينان قشقايي ٬که معموًال قشالق
خود را در شرق دوان انتخاب و در منطقهاي به نام دشتکو )دشـتک( اطـراق مـيکنند٬
ميسپارند .قرارداد به دو صورت است .صورت اول را نيمسوز ميگويند که ٬در آن ٬سود
و زيان به تساوي بين دامدار و چوپان تقسيم ميشود .صورت دوم مزدي است که بابت
هر رأس دام ٬غير از شير بزها و ميشها ٬به چوپان پرداخت ميشود .در ايـن قـر ارداد٬
چوپان ٬بابت تلفات دام ٬غرامتي نميپردازد .معموًال مردم دوان صورت اول را و چوپانان
قشقايي صورت دوم را ترجيح ميدهند.
ـکوچ دامداران به منطقه سردسير
با گرمشدن هوا ٬که معموًال از اوايل خردادماه شروع ميشود ٬دامداران همراه با خانواده
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خود به مناطق کوهستاني کوچ ميکنند .محل استقرار آنها در نزديکي چشمههاي بهاره به
ـني ) ] (Ko:niـ= خاني به معني چشمه[ ـ ٬که در قسمتهاي فوقاني کوههاي َد َـ ـلِزو
نام کُ ُــ ِ
) (da:lezuو
گـفت َبـرم ) (gaft-e barmاست .انگـيزه کـوچ وجـود مـناطق سـرسبز در
ِ
ـکوهستان عالقه دامداران و پرهيز از جابهجايي روزانه در مسير طوالني است که موجب
الغرشدن دام ميشود .معموًال هر چند روز يکبار ٬به نوبت ٬فردي از يک خانواده به
روستا ميرود و مواد مورد نياز هر خانواده را به کوهستان ميآورد.
تا اواخر تيرماه ٬که آب چشمهها رو به نقصان ميگذارد ٬دامداران در آنجا ميمانند
و ٬پس از خشکشدن چشمهها ٬به دشتکو نقل مکان ميکنند که داراي چشمهاي دايمي
بهنام ُا ِو بيدْ ي ) = ov-e bidiآب بيدي ( است و تا اوايل پاييز در آنجا ميمانند و پس از
شروع فصل سرما به ده برميگردند.

وظايف اهل خانه
تا گله خارج از روستاست نگهداري و همه کارهاي مربوط به آن بر عهده مردان و پسران
خانواده است .امّ ا وقتي گله به روستا رسيد و وارد آغل شد ٬کارها از شيردوشي گرفته تا

تهيه محصوالت شيري بر عهده زنان و دختران خانه است.

براي دوشيدن شير ٬که بالفاصله بعد از ورود گله به خانه انجام ميگيرد ٬نقطهاي از
آغُل را بهنام دون

)(dun

انتخاب ميکنند .زن شيردوش در آنجا مـينشيند و بـاديهاي

پيش رو ميگذارد .دختر يا پسر نوجوان خانواده يکبهيک بزهاي شيرده را پيش ميآورد
و از پشت به زن شيردوش نزديک ميکند .در زمان شيردوشي بايد دقت شود که بزي از
قلم نيفتد و مسئول آن کسي است که بزها را به سر دون ميآورد.
رسم

شيربَ َــ ـره ) šir ba:raـ ٬شيروره ٬شيرواره (

اين رسم در بسياري از روستاهاي ايران وجود داشته و دارد و ٬در واقع ٬نوعي همياري
)تعاون( روستايي است که سابقهاي ديرينه دارد .در دوان نيز ٬اين رسم از ديرباز وجود
داشته است .معموًال دامداراني که شمار اندکي بز و ميش دارند و مقدار شير روزانهشان
ـکم است و نميتوانند از آن ماست و پنير و ديگر محصوالت شيري به دست آورند با هم
قرار ميگذارند که هر روز شير همه شـرکا بـه يک خـانواده تـعلق گـيرد تـا بـتوان از آن
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محصوالت مورد نياز خانواده را به دست آورد .هر گاه شمار بزهاي شـيرده مشـترکين
مساوي باشد به تساوي سهم ميبرند ّ
واال تسهيم به نسبت ميشود .براي اندازهـگـيري
مدرج به نام نِ کار
مقدار شير هر خانواده از قطعه چوبي ّ

)(nekaª r

استفاده ميکنند.

از شيرگرفتن بزغاله و بره
براي از شيرگرفتن بزغاله به دو طريق عمل ميکنند:
 .١در صورتي که شمار بزغالهها زياد باشد دو دامدار با هم قرار ميگذارند که هر يک
بزغالههاي آن ديگري را در گله خود نگهداري کند .بزغالهها با دورشدن از مادران خود
شروع به خوردن علف ميکنند و از صرافت شيرخوردن ميافتند.
 .٢در طريقه ديگر ٬دامداران از وسيلهاي

بهنام کِ ِور )(Kever

ـور
استفاده مـيکنند .کِ ِ

چوبي است حدود  ٧تا  ١٠سانتيمتر که به دو سر آن دو قطعه نخ وصل کردهاند .چوب را
طوري در دهان بزغاله قرار ميدهند که روي زبان قـرار گـيرد و نـخها را پشت شـاخها
چوب روي زبان مانع از آن ميشود که بزغاله پستان مادر را بمکد .بدين سان٬
ميبندند.
ِ

ـور را از دهـان بـزغاله
بزغاله شروع بـه عـلفخوردن مـيکند و حـدود  ٢٠روز بـعد کِ ِ
برميدارند.

ميش
براي از شيرگرفتن بره پشم او را ميچينند که موجب تغيير قيافه بره ميشود و ِ
مادر اجازه نميدهد که بره به او نزديک شود و شير بخورد.
مَ شکو

)(mašku

و نحوه آمادهسازي آن

مشک مشکهزني است .بهترين مشکو پوست بز مادهاي است که بيش از دو
مشکو همان
ِ
بزغاله نزاييده باشد.
براي آماده سازي آن ٬ابتدا مقداري آرد جو را در آب ميخيسانند تا به صورت مايعي

غليظ درآيد .اين مايع را درون پوست ميريزند و آن را به قدري هم ميزنند که سراسر
سطح دروني پوست را بپوشاند .سپس پوست را چند اليه روي هم تا ميزنند و در زير
ُج ل و پالسي قرار ميدهند تا محل آن کامًال گرم بماند.
پس از سه روز ٬خمير درون پوست ترش ميشود و پوست بويي خاص ميگيرد .در
اين هنگام ٬آن را از زير پوشش خارج و موهاي آن را ٬که به راحـتي کـنده مـيشود ٬از
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پوست جدا ميکنند .بايد مراقب بود که همه موهاي روي پوست کنده شود و حتي تاري
از آن باقي نماند .زيرا وجود مو روي پوست موجب لهيدگي و سوراخشدن آن ميشود.
پوست را ميشويند و آن را کامًال تميز ميکنند تا بو برطرف شود .سـپس بـه آن نـمک
ميزنند .اين بار پوست را باز در زير ُج ل و پالس قرار ميدهند تا کامًال نمکسود شود.
پس از سه روز ٬آن را بيرون ميآورند و چوبي از سر آن وارد و از ته آن خارج ميکنند و
طوري آن را به دور چوب ميپيچانند که کامًال فشرده و آب آن تمامًا چالنده شود .سپس
مقداري تَ َــ ـله ) ta:laـ ٬بادام کوهي ( را ميکوبند و ميجوشانند و مشکو را تا سه روز در آن
ميگذارند .سپس ٬آب آن را عوض ميکنند و باز در جوشانده بادام کوهي ميگذارند و٬

پس از دو روز ٬بيرون ميآورند و در آب جفَت ) § jaftـ ٬پوست قهوهاي روي دانه

بلوط (

ميخيسانند .اين آخرين مرحله آمادهسازي مشکو در محلولهاي تـلخ بـادام کـوهي و
بلوط است .پس از آن ٬مشک را به مشکدوز ميسپارند که آن را بدوزد.
نحوه دوخت مشکو با دوخت مشک معمولي فرق دارد .مشکدوز دوپاي جـلويي
مشکو را به دو سر قطعه چوبي )حدود  ٣٠سانتيمتر( و دو پاي عقبي را به قطعه چوبي
ديگر ميدوزد و مشکو با اين دو چوب به مَـالر ) malaª rـ ٬سـهپايه مشکـهزني ( آويـزان
ميشود.

مردم معتقدند ٬اولبار که مشکو براي مشکهزني آماده ميشود ٬بايد مـقداري دوغ
آماده در آن بريزند و ٬پس از مدتي ٬تکاندادن ٬دو روز بگذارند تا ٬به اصطالح ٬بو بخورد
و گِ فگِ فو

)(gefgefu

نشود .همچنين ٬اولبار که مـاست بـه داخـل مشکـو مـيريزند تـا

مشکهزني کنند ٬هفت دختر ٬به نام هف دخترون  ٬بايد اين عمل را انجام دهند ٬و به هنگام
مشکهزني دسته جمعي بخوانند:
قُلُ مبه دو قُلُ مبه دو هَ َمه شَه ک ََر ه يه ِپ َچ َش ه دو

)§ a du
-sـ(qolomba du qolomba du hama-s§ a kara ya pec§ a ٨

»قلمبه دو )صدايي که از بههم خوردن دوغ درون مشکو به گوش ميرسد( همهاش
ِ
ـکره ٬کَ ميش دوغ«.

٨ـ(ــدر گيلکي نيز٬

i-pic§ e

به معناي »ـکمي« است.
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موچيني ـ پشمچيني
حدود ده روز که از بهار گذشت ٬ميشها و بزهايي را که بايد پشم و موي آنها چيده شود
به سر چشمه ميبرند و ميشويند و ٬در همان روز ٬پشم و موي آنها را در محوطه صافي
ميچينند .براي چيدن پشم گـوسفند ٬او را مـيخوابـانند و بـا طـنابي دست و پـايش را
ميبندند و ٬با قيچي مخصوص به نام ِچــِ َـره ) (c§e:raـ ٬شروع بـه چـيدن پشـم مـيکنند.
مهارت در اين کار بسيار مهم است؛ زيرا تيغه قيچي نبايد پوست حيوان را زخمي کند.
براي چيدن موي بز به خواباندن و بستن دست و پاي او نيازي نـيست .مـوي بـز را
ايستاده ميچينند و ٬براي مهارکردن ٬کافي است فرد ديگري ريشش را بگيرد تا او آرام
بماند.
به هنگام پشمچيني ٬هيچ سواري نبايد از جايگاه آن عبور کند؛ زيرا گوسفند يا بزي
ـکه در حال پشمچيني است ميترسد و دل درد ميگيرد و احتماًال تلف ميشود .بنابراين
ـکسي را ميگمارند که بر سر راه بايستد و مراقب باشد که سوار نزديک نشود.
محصوالت شيري
محصوالت شيري انواع متعدد دارد که ذيًال شرح داده ميشود.
غز )(â gez
آِ

براي تهيه آ ِغ ز ٬شير بز يا ميش تازهزاييده را با مقداري از شير بزي که حدود ده تا پانزده
روز پيش از آن زاييده است مخلوط ميکنند و حرارت ميدهند .در تمام مدتي که شير
حرارت ميبيند بايد آن را بالانقطاع هم زد .شير ٬پس از آنکـه بـه جـوش آمـد ٬غـليظ
ميشود و ٬به اصطالح ٬ميبندد .در اين موقع ٬بايد آن را از روي اجاق بـرداشت و در
محل مناسب گذاشت تا سرد شود .در صورتي که بيش از اندازه بجوشد ميبُ رد و به آب
سبزرنگ بيمصرفي تبديل ميشود.

پنير
شير را از پارچه نازکي ميگذرانند تا خاشاـکي که احتماًال در هنگام دوشيدن در آن افتاده
ـگرفته شود .شير مخصوص پـنير بـايد سـرد بـاشد .در صـورتي کـه ٬بـالفاصله بـعد از
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دوشيدن ٬مايه زده شود پنيري ترش و مستخلخل )سـوراخسـوراخ( بـه دست مـيآيد.
بنابراين ٬پس از مايهزدن ٬پنير را ٬که حدودًا بعد از نيم ساعت مـيبندد ٬در کـيسههاي
متقال ٬هر يک به گنجايش حدود نيم کيلو پنير ميريزند و آن را در سطحي صاف )مثل
سيني( قرار ميدهند و وزنهاي سنگين روي هر يک ميگذارند تا آب آن خارج شود.
مايه پنير دو نوع است :يکي مادهاي است که در شکمبه بزغاله شيرخوار وجود دارد.
براي بهدستآوردن اين ماده ٬بزغاله را سر ميبرند و شکمبهاش را بيرون مـيآورند و
سوراخ ميکنند و مقداري نمک درون آن ميريزند و آن را آويزان ميکنند تا کامًال خشک
شود .ماده خشکشده را از درون شکمبه بيرون مـيآورند و درون کـيسهاي پـارچـهاي
ميريزند .کيسه را درون ظرف شير ميگذارند و پس از کمي خيسخوردن با اندکي فشار
مقداري مايه درون شير ريخته ميشود .شير ميبندد و به پنير تبديل ميشود.
ديگري شيره درخت انجير است .پارچهاي را به شيره انجير خام يا شيرهاي که از تنه
درخت انجير تراويده ميشود آغشته ميکنند و ٬هر بار که بخواهند مايه بزنند ٬اين پارچه
را درون ظرف شير ميگذارند و با فشار دادن پارچه و تراوش مقداري شيره انجير شير
ميبندد و به پنير تبديل ميشود.
ماس

) mâsـ ٬ماست (

شير را ٬پيش از جوشاندن ٬از پارچه نازکي ميگذرانند و حرارت ميدهند .پس از اندکي
جوشيدن ميگذارند تا ولرم شود .آنگاه ٬مقدار معيني ماست )هر يک من مـعادل پـنج
ـکيلو ٬يک نعلبکي( را با کمي شير خوب مخلوط ميکنند و درون ظرف شير ميريزند و
ـکامًال آن را هم ميزنند .سپس ٬ظرف را زير پوششي از گليم و جاجيم قرار ميدهند تا
يکباره سرد نشود .پس از چند ساعت ٬ظرف را از زير پوشش بيرون ميآورند و ظرف
ماست را در جاي خنک قرار ميدهند تا کامًال سـرد شـود .در صـورتي کـه شـير زيـاد
بجوشد يا ٬بههنگام مايهزدن ٬گرمي آن بيشتر از حد معمول باشد ٬ماست ترش ميشود.
دوـ کِ َره ) du-keraـ ٬دوغ و

کره (

ماست تازه را در مَ شکو ميريزند ٬به مقدار کافي آب به آن اضافه ميکنند و بعد مشکو را

به َم الر ) malaª rـ ٬سهپايه مشکـهزني ( آويـزان مـيکنند و آن را حـدود نـيمساعت تـاب

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٥
بررسي واژگان دامداري در گويش َدواني

١٠٩

ماست درون مشکو کامًال هم بخورد .در اثر حرکت مداوم ٬کره از
ميدهند ٬به طوري که
ِ

دوغ جدا ميشود و رو ميآيد.

محتواي مشکو را درون باديه )ظرف مسي دهانگشاد( مـيريزند و کـره آن را جـدا
ميکنند .گاهي اوقات ٬کره از دوغ جدا نميشود ٬که اصطالحًا آن را

گِ رگِ رو )(ger geru

ميگويند ٬يعني که در کار گره افتاده است .اين مشکل را ٬که در اثر سردي بيش از حدّ
ماست پيش ميآيد ٬از دو راه حل ميکنند :يا مقداري آب گرم به آن اضافه ميکنند و بعد
مدتي مشکو را ميزنند؛ يا در نزديکي َم الر آتشي روشن ميکنند و ماست درون مشکو

ـکمي گرم و کره از دوغ جدا ميشود.
لِرک ) lerekـ ٬لور (

ِ
پس از آنـکه کره را از دوغ جدا کردند ٬دوغ را در ظرفي ميريزند و روي اجاق حرارت
ميدهند تا بجوشد .در اين حالت ٬ماده لبني دوغ به صورت کف روي مـايع دوغ قـرار
ميگيرد .در اين موقع ٬ظرف را از روي اجاق برميدارند و در جاي خنک ميگذارند تا
سرد شود .پس از سردشدن ٬آن را در کيسهاي ميريزند تا آب سبز آن خارج شود .در
صورتي که ماست تازه و شيرين باشد لوري مرغوب به دست مـيآيد کـه بـه صـورت
ـگلولهاي ريز و بدون آب است .ولي ٬هرگاه دوغ از ماستي ترش به دست آمده باشد ٬لور
نامرغوب و آبدار و ليز ميشود که به آن

چوکَلي )(c§ ukali

ميگويند .هرگاه لور را براي

فروش بخواهند تهيه کنند ٬ترجيح ميدهند که به صورت چوکلي باشد تا سنگينتر گردد.
ـکشک

)(kašk

لور چوکَ لي استفاده ميشود .مقداري لور را در ظرفي مـيريزند و
براي تهيه کشک ٬از ِ
نمک به آن ميافزايند و آن را کامًال چنگ ميزنند٬

بهاصطالح آن را خَ س )(xass

ميدهند.

سپس ٬هربار ٬مقداري به اندازه يک دانه انجير از آن را در کف دو دست ميگردانند تا
ـگلوله شود .گلولهها را در سيني کنار هم ميچينند و در آفتاب قرار ميدهند تا خشک شود.
براي خوشمزهترشدن کشک ٬معموًال مقداري زيره کوبيده به آن اضـافه مـيکنند و
چنگ ميزنند تا کامًال مخلوط شود .اين نوع کشک مرغوب سفارشي ٬براي سوغات و
ارمغان است.
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(re:c
ِر ِـ ـچا )§ â

اوليه ِرـِ ـچا همان لور است با اين تفاوت که مقداري زردچوبه و موسير خردشده و
ماده ّ
سياهدانه به آن اضافه ميکنندِ .رـِ ـچا به دليل چاشنيهايي که در آن وجود دارد ٬به ذائقه
ـکساني خوشتر است.

قاره ) qâraـ ٬قرهقروت (
َ

آب اضافي لور را در ظرفي ميريزند و حرارت ميدهند تا بجوشد .مدتي که از جوشيدن
ـگذشت و آب لور بخار شد ٬مقداري آرد به آن اضافه ميکنند تا به حالت خميري درآيد.
سپس خمير را سرد ميکنند .ماده قرهقروت قهوهاي رنگ و سفت به دست ميآيد که هر

چه رنگ آن به قرمزي نزديکتر باشد مرغوبتر است.
بيماريهاي دام
بهداشت آغُل يکي از عوامل مهم پيشگيري از بيماريهاي گوناـگون دام به شمار ميرود.
شايد هيچ کاري به اندازه تميزکردن آغل ٬براي دامدار ٬پرزحمت نباشد .بهخصوص ٬در
زمستان ٬که به دليل ماندن دام طي روزهاي متوالي بـارانـي در آغـل ٬کـف آن خـيس و
پوشيده از فضوالت ميشود .چنانچه زير پاي دام هر روز جارو نشود ٬موقعي که دام در
آغل استراحت ميکند ٬پوستش با فضوالت و آلودگيهاي کف آغل آغشته ميگردد و
سبب بيماريهايي ميشود.
بيماريهاي شايع دام به شرح زير است:
ـزَـ َـره ) re:za:raـ ٬اسهال (
ِ .١ر ِـ َ

نوعي بيماري است که ٬در اثر آن ٬فضله دام اسهالي و کامًال آبکي ميشود .گاهي ايـن

بيماري به قدري طول ميکشد که تمامي آب بدن دام دفع ميشود و ٬در نهايت ٬دام تلف
ميشود .طب سنتي در مورد اين بيماري راهي براي مداوا نيافته است؛ اما ٬امـروز ٬بـا
تزريق دارو آن را مداوا ميکنند.
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) ôlaـ ٬آبله (

تاولهايي است شبيه به آبله در انسان که تمامي سطح بدن دام را فر اميگيرد .مو يا پشم
روي پـوزه دام
مانع آشکارشدن اين تاولها ميشود؛ لذا ٬معموًال ٬دامدار از روي ِ
تاول ِ

متوجه ميگردد .براي مداواي اين بيماري ٬دام را داغ ميزنند و همچنين به او آب انجير
ميخورانند تا هر چه تاول هست بيرون بـريزد .در صـورتي کـه تـاولها بـيرون نـريزد٬
صورت دام را به شکل دانههاي انگور ميپوشاند و مطمئنًا دام تلف ميشود.
 .٣گري

)(gar-i

چند عامل زمينهساز موجب بيماري گري ميشود .گرسنگي ٬الغري و ٬مهمتر از اينها٬
رعايتنشدن بهداشت آغل است.
ـگري را از راههاي زير مداوا ميکنند:
ُيي
ــ روغن شَ ِم ِ
کک ِ
سوخت براي روشنايي به کار ميرفت ( ٩را چند روز روي پوست و محل زخم ميمالند٬
)(s§ amek-e koyi

)شيرابه روغـني درخـتي کـه قـبًال بـه عـنوان

معموًال ٬پوست به مرور نرم ميشود و دام بهبود مييابد.
ُيي در دسـترس نـباشد ٬از روغـن سـوخته مـوتور اسـتفاده
ــ هرگاه روغن شَ ِم ِ
کک ِ
ميکنند .تا چند روز ٬مقداري از آن را روي پوست دام ميمالند ٬عوارض بيماري التيام و
بيماري بهبود مييابد.
مَ ندُ ْو
نوعي روغن است که بر بيماري گري تأثير موقت دارد و در مواقع ضروري از آن استفاده
)(mandô

ميشود .ماليدن آن به دفعات بسيار و در مدت طوالني موجب بهبود بيماري ميگردد.
امّ ا ٬اـگر مداوا را بيموقع قطع کنند ٬بيماري عود ميکند.

ــ گردي سفيد را ٬که اداره کشاورزي در اختيار دامداران قرار مـيدهد ٬در آب حـل

مي کنند و با پنبه يا قطعه پارچهاي به زخم ميمالند .اين دارو ظاهرًا تأثير عميق بر زخم
٩ـ(ــبراي بهدست آوردن اين روغن ٬در زمستان ٬پوست خشک جداشـده از تـنه درخت را گـرد مـيآورند و در
در ديگ را ميگذارند .در اثر حـرارت ٬روغـن پـوست
ديگي ميريزند و در ميان ديگ کاسهاي قرار ميدهند و ِ
در ديگ مينشيند و از وسط آن به درون کاسه ميچکد.
متصاعد ميشود و به ِ
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نميگذارد و دامداران از آن رضايت ندارند.
 .٤تِ ْو َقه ) tevqaـ ٬فلج

دام (

اين بيماري موجب تورم ُس م دام ميشود .دامداران تاـکنون مداوايي بـراي ايـن بـيماري
نيافتهاند و يگانه عالج را استراحت دام در آغل ميدانند .دام مبتال به آن قادر نيست که
روي پا بايستد و يا حرکت کند .اين بيماري ٬اـگر حاد نشده باشد ٬احتمال بهبود دارد؛ ّاما
غالبًا پيشرفت کرده به شکم دام نيز سرايت ميکند و آن را متورم ميسازد و دام ميميرد.
دامدار ٬اـگر ٬در همان ابتداي بيماري متوجه گـردد ٬دام را سـر مـي ُب رد و از گـوشت آن
استفاده ميکند.

 .٥کالوس زَ ِد گي )(kâlus-zadegi

ـکالوس گياهي است که بز ٬شديدًا به آن عالقه دارد و ٬هرگاه ٬بـوته بـهـگـلنشسته آن را
بخورد ٬مردمک چشمش سفيد ميشود و کور ميگردد .عالوه بر اين ٬ماده اين گياه بر
جگر دام تأثير ميگذارد و موجب مرگ ميشود .دامداران معتقدند که بزهاي داراي موي
سفيد

مثل بُ ِز ِشکَر ) (s§ ekarو َالوس )(alus

سريعتر ٬با خوردن اين گياه ٬بيمار ميشوند.

براي مداواي آن ٬ماست را با گرد زنجبيل مخلوط ميکنند و چندبار در چشم بز بـيمار
ميکشند ٬چشم التيام مييابد و بُ ز به گله باز ميگردد.
نامهاي دام در جامعه دامدار دوان
در ميان واژگان گويش دواني ٬واژههاي بسياري مربوط بـه دام و دامداري وجـود دارد.
عمده اين واژهها نامهايي است که به اعتبار ِس ن ٬جنس ٬رنگ و شکل به دام دادهاند تا
بازشناخت انواع آنها آسان گردد .مهمترين تفاوت در بزها از حيث شکل گوش و رنگ

موست.
نامهاي بُز بر حسب اندازه گوش و رنگ مو
الوس ) (alusـ ٬بزي که نيمي از بدنش سفيد و نيم ديگر سياه باشد
بَ ل  balـ ٬بز سياه با گوشهاي پهن و افتاده
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بَ ل َج ُوور ) (bal § javurـ ٬بز گوشپهن که رنگ بدنش سياه و حنايي باشد
َب لچال ) (bal § cª a lـ ٬بز گوشپهن سياهرنگ و پيشانيسفيد

بَ ل ِشکَر ) (bal § sekarـ ٬بز گوشپهن سفيدرنگ )به رنگ شکر(

نارک ) (bal naª rekـ ٬بز گوش پهن که رنگ صورت و پاهايش حنايي باشد
بَ ل ِ
ک ک ُْوـگي ) (bal naª rek-e koª g-iـ ٬بز گوشپهن با پاهاي حناييرنگ و بدن خالدار شبيه کبک
نار ِ
بل ِ
ک خُ ر ُم يي ) (bal naª rek-e xormo-yiـ ٬بز گوشپهن با صورت وپاهاي حنايي متمايل به قرمز
نار ِ
َب ل ِ
بَلُ وزَ ه ) (baloª zaـ ٬بز سياه داراي گوشهاي پهن و خالدار

ِپ تَّه ) (pettaـ ٬بز سياه داراي خالهاي سفيد که در سراسر بدنش پخش باشد
تال ) (taª lـ ٬بز خاـکستري
تا ِل ک ) (taª lekـ ٬بزغاله خاـکستري
هاي حناييرنگ
َجوور ) (j§ avurـ ٬بز سياه داراي گوش ِ
چال ) (c§ª a lـ ٬بز سيا ِه پيشانيسفيد

ِس ِـه ) (se:ـ ٬بز سياه با گوشهاي بلند و افتاده
بلند پيشانيسفيد
ِس ِـهچال ) (se:c§ª a lـ ٬بز سيا ِه گوش ِ
ِس ِـه َجوور ) (se:j§ avurـ ٬بز سياه داراي گوشهاي بلند و حناييرنگ

ِس ِـه ِشکَر ) (se:s§ ekarـ ٬بز سفيد داراي گوشهاي بلند و افتاده
ِس ِـهـ ُگش ِپ ِـن ) (se:gos§ penـ ٬بز سياه گوشپهن
ِش کر ) (s§ ekarـ ٬بز سفيد )شکريرنگ(
ـکُر ) (korـ ٬بز سياه ريزگوش

ريزگوش پيشانيسفيد
بز سيا ِه
ِ
ـکُرچال )ـکُرچالِ ک( )) (kor § cª a l (-ekـِ ٬

ُرچ تري ) (kor § catr-iـ ٬بز سياه ريزگوش که موهاي روي پيشانيش چتري باشد
ـک َ

ُرشکَر ) (kor § sekarـ ٬بز سفيد ريزگوش
ـک ِ
نارک ) (kor naª rekـ ٬بز سياه ريزگوش با پاهاي حناييرنگ
ـکُر ِ

نارک خُ رمُ يي ) (kor naª rek-e xormo-yiـ ٬بز سياه ريزگوش با پاهاي خرماييرنگ
ـکُر ِ
ک ک ُْوـگي ) (kor naª rek-e koª g-iـ ٬بز سياه ريزگوش کوچک با بدن خالدار شبيه به کبک
نار ِ
ـکُر ِ
ـک ُُر ْوزَ ) (koroª zaـ ٬بز سياه ريزگوش خالدار
ـک ُُر ْوزَ َجوور ) (koroª za § javurـ ٬بز سياه با گوشهاي ريز خالدار و صورت حناييرنگ

نارک ) (koro§ za naª rekـ ٬بز سياه ريزگوش با صورت و پاهاي حنايي
ـک ُُر ْوزَ ِ
ـ ِک ل ) (kelـ ٬بز گوشبريده

ـکِ َم ر ) (kemarـ ٬بز سياه با طوقي سفيد به پهناي حدود يک وجب به دور کمر
ـگُش ِپـ ِــن ) (gos§ pe:nـ ٬بز سياه گوشپهن
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ـگُش خنجري ) (gos§ xanj§ ar-iـ ٬بز سياه داراي گوشي شبيه به خنجر
نارک ) (naª rekـ ٬بز سياهـگر با خطي قهوهاي بر صورت و پاها
ِ
ک ک ُْوـگي ) (naª rek-e koª g-iـ ٬بز سياه با خطي قهوهاي بر صورت و پاها و بدن خالدار مثل بدن کبک
نار ِ
ِ

هُل ) (holـ ٬بز سياه بدون شاخ

پهن بدون شاخ و سفيدرنگ
هُل بَل ِشکَر ) (hol bal § sekarـ ٬بز گوش ِ
هُل ِشکَر ) (hol § sekarـ ٬بز بدون شاخ و سفيدرنگ

هُل ِسـ ِــ ِشکَر ) (hol se:s§ekarـ ٬بز بيشاخ گوشبلند و سفيدرنگ
ريزگوش سفيدرنگ
هُل کُر ِشکَر ) (hol kor § sekarـ ٬بز بيشاخ
ِ

نامهاي بز ماده بر حسب ِسن

ـکَـ َـ ِـرک ) (ka:rekـ ٬بزغاله )تا حدود يکساله(١٠
تيشتر ) (tis§ tarـ ٬بز ماده باالي يکسال که نزاييده باشد.١١
تي َي ُب ز ) (tiya bozـ ٬بز ماده که يک يا دو بزغاله زاييده باشد.
ِ
مي زرد ) (mi zardـ ٬بز ماده نزاييده که آماده جفتگيري باشد Ä) .تيشتر(
بُ ز ) (bozـ ٬بز ماده که بيش از دو بزغاله زاييده باشد.

نامهاي بز نر بر حسب ِسن

ـکَـ َـ ِـرک ) (ka:rekـ ٬بزغاله )تا حدود يکساله(
 (sـ ٬بز نر جوان اختهشده١٢
شيرکَن )§ irkan
شيرکن ُد ُب ر ) (s§ irkan-e do borـ ٬بز نر دوساله اختهشده
ِچغَل ) (c§ e galـ ٬بز نر باالي يکسالونيم آماده جفتگيري

َچ پيش ) § (c§ apisـُ ٬بز نر باالي دوسال ) ُبز نر گله(

١٠ـ(ــتا زمانيکه نشانهاي از بلوغ در بزغاله به چشم نخورد ٬نر و ماده آن را »ـکَ َــ ِـر ک«
١١ـ(ــدر گويش دواني ٬به بز
سن تيشتر( جينْگَ ) (j§ ingaميگويند.
کوهي نزاييده )هم ِ
ِ
١٢ـ(ــبراي اختهـکردن بز نر زير يکسال ٬به شرح زير عمل ميکنند:
بزغاله را ميخوابانند و بيضه آن را مدتي مالش ميدهند )شايد براي ايجاد بيحسي موضعي( .سپس پـوست
بيضه را با تيغ ميشکافند و بيضه را در دست ميگيرند و با يک ضربه به پايين ميکشند .بيضه با رگ و پي جدا
ميشود .آنگاه ٬قسمت شکافتهشده را در آبـنمک ميگذارند تا ضدعفوني شود و آن را بخيه ميزنند .حيوان را
چند روز در آغل نگهداري ميکنند تا محل بخيه التيام يـابد .هـرگاه ايـن عـمل درست انـجام نگـيرد ٬احـتمال
ازبينرفتن حيوان قوي است .هرچه سن بـزغاله کـمتر بـاشد ٬عـمل مـوفقتر خـواهـد بـود .بـزغاله مـعموًال در
چهارماهگي بهترين موقعيت را براي اخته شدن داراست.
)(ka:rek

مينامند.
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پازن ُدبُ ر ) (paª zan-e doborـ ٬بز نر باالي دوسال )بزرگتر از چپيش ٬حدود سهساله(
ِ
پازَ ن ) (paª zanـ ٬بز نر باالي سه سال و باالتر

)Ä

شاهاز(

نامهاي گوسفند بر حسب اندازه گوش و رنگ پشم
بور گُش بلند ) (bur-e gos§ bolandـ ٬گوسفند قرمز گوشبلند
ِ
ُ
پي ِس ِي گش بلند ) (pise-ye gos§ bolandـ ٬گوسفند خالدار گوشبلند
ِ
سي
سار گُش بلند ) (sisaª r-e gos§ bolandـ ٬گوسفند سفيد گوشبلند
ِ
ـکاله گُش بلند ) (kaª l-e gos§ bolandـ ٬گوسفند سياه گوشبلند
ـک ُِر بور ) (kor-e burـ ٬گوسفند قرمز ريزگوش
ـک ُِر پيِ َس ) (kor-e pisaـ ٬گوسفند خالدار ريزگوش

ـک ُِر سيسار ) (kor-e sisaª rـ ٬گوسفند سفيد ريزگوش
ـک ُِر کال ) (kor-e kaª lـ ٬گوسفند سياه ريزگوش

ـک ُِر کُوو ) (kor-e kovuـ ٬گوسفند سفيد متمايل به سبز و ريزگوش
ُووي گُش بلند ) (kovu-ye gos§ bolandـ ٬گوسفند سفيد متمايل به سبز و گوشبلند
ـک ِ

نامهاي گوسفند ماده بر حسب ِسن

ِب َر مْ بُلِ ک ) (berambolekـ ٬بره نوزاد )نر يا ماده(
بره )نر يا ماده(
ِب َره ) (beraـّ ٬
شيشَ ک ) (s§ is§akـ ٬گوسفند ماده که نزاييده باشد.

ِمـ ِــش ) § (me:sـ ٬ميش )ـگوسفند ماده که زاييده باشد(.

نامهاي گوسفند نر بر حسب ِسن
بره
بِ َره ) (beraـّ ٬

ـک َُوه ) (kovaـ ٬گوسفند نر باالي دو سال

غوچ ) § ( gucـ ٬قوچ )ـگوسفند نر باالي سه سال(

ديگر واژههاي دامداري در گويش دواني
َابَ ر َا مِدن ) (abar ame danـ ٬حالتي که در دام ماده براي جفتگيري با دام نر آشکار شود.
َا َـ ـر ) (a:rـ ٬گوشت بدون چربي و استخوان
َاـکارد َا مِدَْ ن ) (akaª rd ame danـ ٬وضعيتي ناـگهاني که مثًال در اثر خوردن علوفه مسموم و ...براي دام
پيش آيد و اـگر آن را سر نَ ُبرند ميميرد )اين اصطالح شايد به سربريدن دام با کارد براي حرامنشـدن آن
اشاره داشته باشد(.
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ُا ْو شا )  (oª§ sª aـ ٬آغل صحرايي که با شاخههاي گياه محصور شده باشد.
با ْد َي ) (baª dyaـ ٬ظرف مسي دهانهـگشاد مخصوص شيردوشي

خشک دستهشده مخصوص مصرف دام در زمستان
بُ ْر َم ) (bormaـ ٬علوفه
ِ
بَ ْل ) (balـ ٬داراي گوشهاي پهن و افتاده
بور ) (burـ ٬داراي پشم قرمز

پاچ ) (paª § caـ ٬پاچه بز و گوسفند
َ

پَ َّر ) (parraـ ٬دوک پشمريسي
پَس مازَ ) (pas maª zaـ ٬گوشت راسته بز و گوسفند
ِپشَ ک ) (pes§ ekـ ٬استخوان
پشمي نَه ) (pas§ minaـ ٬جنس گوسفند )نر و ماده(
ِ
پيِ َس ) (pisaـ ٬خالدار

پيشک ) (pis§ kـ ٬پشکل ٬فضوالت دام )بز و گوسفند(

تال ) (taª lـ ٬داراي موي خاـکستري
گ ک ) (tongekـ ٬کنده قصابي مخصوص تکهـکردن استخوان
تُن ِ
تيرـکي کِ َم ر ) (tiraki kemarـ ٬ستون فقرات
َ

تيري ) (tiriـ ٬طنابي به طول حدود ٣متر که ٬به فواصل مساوي ٥ ٬تا  ٦قطعه طناب ديگر به شکل حلقه
طناب اصلي را به دو نقطه ديوار مـيخ مـيکنند و بـراي دورنگـهداشـتن
بدان وصل شده باشد .دو سر
ِ
بزغالهها از مادر هر حلقه را به گردن يک بزغاله مياندازند.

جگر ِا ْس ِپه ) (j§ egar-e espeـ ٬شُ ش گوسفند و بز
جنگي ) (j§ ang-iـ ٬بز يا قوچي که عادت به شاخزدن داشته باشد.
َجوور ) (j§ avurـ ٬داراي موي حناييرنگ
جي ن َ
ْگ ) (j§ ingaـ ٬بز کوهي نزاييده
ِ

چار ُس مبُلِ ْ
ک ) (c§ª a r sombolekـ ٬چهار دست و پاي بز و گوسفند
ْ
چار ُس ْم ُب لوک ) (c§ª a r sombolukـ٬
ْ
چال ) (c§ª a lـ ٬پيشانيسفيد

Ä

چارس م ُبلِ ک
ُ

َچ را )  (c§ araªـ ٬چراي دام

ِچـ ِـ َـره ) (c§ e:raـ ٬قيچي پشم )مو( چيني
ِچـ ِـ ِـرک ) (t£¢ se:rekـ ٬چرخ نخريسي
چوپن ) (c§ upenـ ٬چوپان
ِ

چوپو )§ upu
چوپن
 (cـÄ ٬
ِ
چودار ) (c§ udaª rـ ٬آنکه براي خريد دام به مناطق سفر کند
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بز نر
خاياـک )ª k
 (xaªyaـُ ٬د نبالن گوسفند و ِ

ِخـ ِـ ـگ ) (xe:gـ ٬خيگ

ِخ ْيـگول ) (xeygulـ ٬خيگ کوچک که محتواي آن به مصرف روزانه ميرسد.
خينيک ) (xinikـ ٬طحال

پشت گوش دام به صورت داغ حک ميشود.
داغ ) (daª gـ ٬عالمت مشخصه دامدار که بر پيشاني يا
ِ

دان دان ) (daª n daª nـ ٬صوتي که شيردوش ٬به هنگام دوشيدن شير ٬براي آرامگرفتن بز يا ميش آن را به
تکرار ادا ميکند.
ِر ِـ ) (re:ـ ٬مدفوع بز و گوسفند در بيماري اسهال
ِر َم ) (remaـَ ٬ر مه ٬گ ّله
رو ِدي َس ر ِج َ
گ ر ) (ru de-ye sar § jegarـ ٬محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ
ِ
زَ نگ ) (zangـ ٬زنگي برنجي مخصوص گله که به گردن شاهاز ) (s§ª a haª zميآويزند .معموًال اين زنگ
داراي صدايي است که براي چوپان و بزهاي گله آشناست و ٬در حقيقت ٬عاملي است براي هماهنگي
حرکت گله در مسير يا منطقه چرا.
زَ ن ُ
بره اندازند
گ ل ) (zangolـ ٬زنگولهاي برنجي که به گردن بزغاله يا ّ
ِس ِـ ) (se:ـ ٬داراي گوش بلند )بلندتر از گوش بَل(
ُس ِس ک ) (sosekـ ٬شُ ِش گوسفند و بز )جگر سفيد(
اثنيعشر
َسگ َم خَ روک ) (sag maxarukـ٬
ٰ
ُس ْم ُب ِل ک ) (sombolekـ ٬سم بز و گوسفند
ُس ْم بُ لوک ) (sombolukـُ Ä ٬س مبُلِ ک
سيسار ) (sisaª rـ ٬داراي پشم سفيد

شاتور ) (s§ª a turـ ٬ساطور قصابي )درگويش دواني ٬به تبر ٬تِ َور  tevarگفته ميشود .ممکن است § sª a tur
هم در اصل § sª a -tevarـ ٬بوده باشد(.

شاخ ) (s§ª a xـ ٬شاخ
شاخ ک ) (s§ª a x-ekـ ٬شاخ کوچک ٬شاخ بزغاله
ِ

شاهاز ) (s§ª a haª zـ ٬بز نر )پازني( که جلودار گله است و معموًال زنگي به گردنش ميآويزند .اين ُبـز بـه
انتخاب چوپان از جواني براي جلوداري تربيت ميشود که آهنگ حرکت گله را تنظيم کند.

ِشکَر ) (s§ ekarـ ٬داراي موي سفيد )شکري(

شير آ ِغ زي ) (s§ ir-e ª a gez-iـ ٬شير غليظ بز تازهزاييده
ِ
سپ ) (s§ ir-e espeـ ٬شير معمولي
ِ
شير ِا ِ
بره
شيربُ ر ) (s§ ir borـ ٬از شير گرفتن بزغاله و ّ

غوچ جنگي ) ( guc§ -e § jang-iـ ٬قوچي که شاخ بزند و کسي جرأت نزديک شدن به آن نداشته باشد
ِ
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قاتْ َم ) (qaª tmaـ ٬نخ مويين مخصوص بافت چادر سياه عشاير ٬جوال و خرجين و نظاير آنها
قاش ) (qaª§ sـ ٬آغُل تابستاني بز و گوسفند که با شاخ و برگ گياهان محصور شده باشد ُ Äا ْو شا
ُق ّالو ) (qollaª vـّ ٬قالب مخصوص آويزانکردن الشه گوشت در قصابي
قص ابي
کپر ّ
َق ن َ
ّاره ) (qannaª raـُ ٬ق البي که الشه دام را بدان آويزند )ُ Äق ّالو (؛ ِ

قص ابي
ـکارد ) (kaª rdـ ٬کارد ّ

ـکال ) (kaª lـ ٬داراي پشم سياه

ـکالوسي ) (kaª lus-iـ ٬بزي که ٬در اثر خوردن گياه کالوس ٬از چشمش مرتب آب بيايد
ـکِ َپ ِر َق ّس اوي ) (kepar-e qassaª v-iـ ٬کپري کوچک که در گذرگاهها يا ميدانهاي روستا برپا ميکنند و
ـگوشت روزانه مصرفي را به فروش ميرسانند.
ـکُچي کُچي ) (koc§ i koc§ iـ ٬لفظي که براي جلب بز و گوسفند به تکرار ادا ميکنند
ـکُر ) (korـ ٬گوشکوتاه
ـکِ ل ) (kelـ ٬گوشبريده
ـک َُل ) (kolaـ ٬آغل گوسفند )به مرغداني نيز ميگويند(
ـکُ ِل ِي ُب زي ) (kole-y boz-iـ ٬آغُل بز و گوسفند
ـکُلِ ِي کَ ِرکي ) (kole-y ka:rek-iـ ٬آغل بزغاله
مکرر ٬هر بار قسمتي از آن بريده و طول آن کم و گِرد و
ـکَ َّل گُ يي ) (kalla go-yiـ ٬مشکي که ٬در اثر پارگي ّ
ـکوتاه )شبيه به سر گاو( شده باشد.
ـکُ ِم ک ) (kom-ekـ٬
قص اب ٬بهازاء هر بار خريد گوشت
ـکِ نَه ) (kenaـ ٬چوبخط قصابي ٬قطعه چوبي حدود ٣٠سانتيمتر که ّ
شکمبه ٬سيرابي ٬شيردان

)به مقدار معين  ٬مثًال نيمکيلو( ٬با کارد قصابي در طول آن عـالمت مـيزند .ايـن عـالمتها بـه مـنزله

صورتحساب مشتري است که بايد بعد از پرشدن چوبخط تسويه گردد.
ـکَ نگول ) (kangulـ ٬مشک بسيار

کوچک ٬ظرف مخصوص آب روزانه چوپان Ä

مشکول

ـک ُْو ِش ک ) (koª§ sekـ ٬قسمت شاخي ُس م دام که به هنگام پختن آن را جدا ميکنند .چون توخالي و شبيه به
ـکفش است بدين نام ناميده شده است.

سفيد مايل به سبز
ـکُوو ) (kovuـ ٬داراي پشم
ِ
ِ
ـگاتال ) (gaª taª lـ ٬مشک بسيار بزرگ )در بزرگي به گاو تشبيه شده است(
ـگُ رديک ) (gordikـ ٬قلوه بز و گوسفند

ـگُسي ) (gosiـ ٬محل استقرار مشک آب که معموًال طاقچهاي است و سايباني از شاخ و برگ گياهان بر آن
ساختهاند.

ـ ِگلَه ) (gelaـ ٬گلّه بز و گوسفند
ـگُلَّه ) (gollaـ ٬زايدهاي ٬از گوشت اضافي در زير گلوي بعضي از بزها شبيه به آويزه زينتي
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ـگِ َلدار ) (gela-daª rـ ٬دامدار
ـ ِگ َل داري ) (gela daª r-iـ ٬دامداري

ـگِ َلدو ) (geladuـ ٬محل پرواربندي
ـگِ َلدوني ) (gela dun-iـ ٬پرواربندي

پستان دام )بز و گوسفند وگاو(
ـگُلون ) (golunـ٬
ِ

ماره ) (maª raـ ٬صداي بز و گوسفند
َ
مازَ ه ) (maª zaـ ٬مازو ٬پُ شت ٬کمر
مَس َق ْل ) (masqalـ ٬ابزاري فوالدي براي تيزکردن کارد قصابي

مَ شک ) (mas§ kـ ٬مشک

َمشْ کدوز ) (masª k duzـ ٬مشکدوز

مشک مشکهزني ٬مشک دوغزني
َمشْ کو ) (masª kuـ٬
ِ
مَشک ُْو ْدو )ª du
 (mas§ koـ ٬محل استقرار مشک آب Ä
مَ شکول ) (mas§ kulـ٬

گُسي

مشک کوچک که اغلب آن را با طنابي که به دو سرش وصل ميکنند بـر دوش

مياندازند.
مَ شکولِ ک ) (mas§ kul-ekـ ٬مشک بسيار کوچک مخصوص چوپانان
مَ ندال ) (mandaª lـ ٬گله بزغاله و بره

َم ندال بو ) (mandaª l buـ ٬چوپان بزغالهها

پشمي َن(
مويينَه ) (muyinaـ ٬جنس بز )نر يا ماده( )در مقابل
ِ

مي ) (miـ ٬مو

نِکار ) (nekaª rـ ٬قطعه چوبي مدرج به طول حدود  ٣٠سانتيمتر براي اندازهـگيري مقدار شير روزانه

ِن َم ک ) (nemakـ ٬در فصل بهار ٬هر چند هفته يکبار ٬مقداري نمک آردشده روي سنگهاي صاف واقع
در مسير گ ّل ه ميريزند تا دام آن را زبان بزند و کمبود نمک بدنش جبران گردد.

هُل ) (holـ ٬بيشاخ
هيچ ) § (hicـ ٬صوتي براي راندن گوسفند
هيچه
َّ

)§ § ca
 (hicـÄ ٬

هيچ

هيخ ) (hixـ ٬صوتي براي راندن بُز
هيخَ ه ) (hixaـ Ä ٬هيخ
هيره ) (hiraـ ٬مواد آماده هضم در معده يا روده کوچک
َ
هيشت ) (his§ tـ ٬صوتي براي متوقفکردن گلهاي که از راه اصلي منحرف شـده بـاشد؛ هـمچنين بـراي
برگرداندن بز و گوسفند که به منطقه ممنوعه رفته باشد
هيشتان /هوشتان ) (hus§ taª n / his§ taª nـ ٬صوتي براي رامکردن بز به هنگام شيردوشي
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نشانههاي آوايي
آرام ª a raª m

آ ªa

َابْر  abrـ؛ بِ َره bera

اَه a
ِا e

ِامروز emruz

ُا o

ر )زنشي( r

ـکوه kuh

زz

ايل il

سs

sa
سال ª l

ـکوثر koª sar

ش §s

شام § sª a m

ـکـ َــ ِـرک )بــزغـالـه(
َ

غg

غار gª a r

فf

fa
فال ª l

ka:rek

ِا کشيده e:
ُا کشيده o:

ِاـِ ل )ايل( e:l

ـــ ـنـي )خــانـي٬
ـکــ ُ
ُ
چشمه بهاره( ko:ni
بb

بال baª l

پp

پاس paª s

ت )ط( t

ج

خx

ـک )پيشين( c
ـک )پسين( k
ـگ )پيشين( § g
ـگ )پسين( g

قاب qaª b
ـکيسه kise
ـکال kaª l
ـگيسو § gisu
ga
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تار taª r

لl
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مm
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َنج ي)انجير( and£¢ zi
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za
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la
الل ª l

§j

ْج d£¢ z

ـکار kaª r
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دd

دال ) daª lالشخور(
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وv

va
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چند نکته در مورد نشانههاي آوايي
براي آـگاهي خوانندگان گرامي از نحوه آواهاي موجود در گويش دواني ٬تـوضيح چـند
نکته الزم است:
ــ به دليل يگانگي آواهايي چون »الف ٬ع«» ٬س ٬ث ٬ص«» ٬ت ٬ط«» ٬ز ٬ض ٬ظ« و
»ح ٬هـ« از هر گروه يک حرف را به کار گرفتهايم و از بقيه حروف صرفنظر کردهايم مثًال
به جاي شرط کنون ٬شرت کنون ٬به جاي عاريس ٬آريس ٬به جاي صاوون ٬ساوون ٬به
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جاي حروم ٬هروم آمده است.
ــ چون در گويش دواني غير از آواهاي کوتاه آواهاي کشيده هم زياد به کار ميرود٬
براي مشخصـشدن آن در نوشتههاي فارسي به صورت يک خط تيره که صداي حرف
قبل از آن رويش قرار گرفته نشان دادهايم .عالمت فونتيک آن به صورت » «:جلوه ميکند.
مثل کَـ َـ ِـرک ) = (ka:rekبزغالهِ ٬بـ ِـ ر ) = (be:rانجير وحشي و کُـ ُـ ـني ) = (ko:niچشمه بهاره و
از اين قبيل.
ــ در اين گويش آواهايي وجود دارد که در فارسي امروز نيست .مثل
است بين »  tو  sـ« در

نتيجه ما دو حرف ts

ts
___

که آوايـي

را براي آن به کار بردهايم .البته چون معادلي در

فارسي براي آن نيست به دليل نزديکي آواي آن به »چ« ٬از همين حرف استفاده کردهايم.
___  = (kuنوعي انجير و ِچـ ِـ ـرک )ts e:rek
مثل کوچي )ts i
___ ( = چرخ نخريسي و از اين قبيل.
ــ آواي ديگري نيز در اين گويش وجود دارد که در فارسي امروز نيست .به ناچار به

دليل نزديکي آن به »ج« در کلمات فارسي از حرف »ج« استفاده کردهايم .و چون صداي
آن بين » dو  zـ« است نشانه آوايي آن را
___ (gon
) dz

dz
___

قرار دادهايم مثل انجي )dz i
___  = (anانجير ٬گُ نج =

زنبور قرمز.

بين د و ر است .اين آوا نيز چون در فارسي نيست
ــ آواي ديگري وجود دارد که ِ
براي نمايش آن از حرف »ذ« استفاده کردهايم .البته صداي آن شبيه به »ذ« فارسي نيست
بلکه صداي  thدر انگليسي دارد .نشانه آوايي آن را » dـ« انتخاب کردهايم

مثل دا َْد )(daª da

ُـدنِ ک ) = (ko denekوسـيله کـوبيدن کـاهگل پشت بـام ٬و ِبـدَ ُورد
= خـواهـر بـزرگتر ٬ک ِ
bedavord

= گياه بادـآورد.

يادآور ميشويم که هرگاه در کلمه قبل از  dمصوت باشد  dبه  dتبديل ميشود ولي
هرگاه قبل از حرف  dصامت بيايد به صورت »دـ=ـ dـ« تلفظ ميشود.

مثل خردن )(xardan

= خوردن ٬واـکندن ) = (vaª kandanحفرکردن و...ـ.
©

