ـگويششناسي

07M-KALH

 ١٣٨٣/٧/٢٨ن٣

C:7

١٨:٢٦ ١٣٨٤/٠٥/٢٣

) ٨شد (٧ص

بررسي واژههاي دامداري در گويش کلهري
ناصر ملکي )دانشگاه رازي کرمانشاه(
ايل کلهر از بزرگترين ايـالت کُـرد ايـران است کـه از ديـرباز در کـوهپايههاي زاـگـرس
سکونت داشتهاند .مسکن و محل کوچ ايل کلهر در دورههاي مختلف تـاريخي بـنا بـر
استعداد ايلي و قدرت محلي آنان ٬از لحاظ وسعت و حدود ٬متفاوت بوده است .ايـن
محدوده را از جنوب شهر کرمانشاه تا حوالي بغداد و از سومار و نفتشهر تا خانقين و
مندلي بايد در نظر داشت .سرزميني که زيستگاه ايل کلهر ٬در حال حاضر ٬بدان محدود
شده است به دو ناحيه سردسيري و گرمسيري تقسيم ميشود.

١

جامعه روستايي کلهر ٬با تمام پيشينه يکجانشيني ٬بـه دليـل گـلهداري ٬هـنوز داراي
خصوصيات زندگي کوچنشيني است .گلهداران ٬حتي اـگر يکجانشين باشند ٬موقع الزم٬
خانه و کاشانه را رها ميکنند و همراه گله به دامان سرسبز طبيعت پناه ميبرند تا دام خود
را در مراتع سرسبز بچرانند .با توجه به وسعت منطقه کرمانشاهان و تنوع آب و هوايي که
وضعيت ويژه و بااهميتي را براي دامداران اين ناحيه فراهم آورده است ٬در همه مناطق
ييالقي و قشالقي اين استان مراتع وسيعي وجود دارد کـه يکـي از بـهترين ضـروريات
زندگي چوپاني و دامپروري است.

٢

اهلي کردن و پرورش حيوانات مختلف مانند ميش ٬گاو ٬االغ ٬اسب ٬شتر ٬گوزن و
ـگاوميش در جوامع گوناـگون و در قرون مختلف انجام گرفته است؛ اما ٬اهـلي کـردن و
١ـ(ــمحمدعلي سلطاني ٬جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل کرمانشاهان ٦ ٬ـج ٬مؤسسه فـرهنگي نشـر ُس ـها ٬تـهران
٢ـ( ـ همان ٬ج ٬١ص.١١١
 ٬١٣٧٣ج ٬٢ص٤٨٣ـ.
٥٧

٥٨
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پرورش بز و گوسفند را به دو قوم لُ ر و کُرد نسبت ميدهند .نقوش موجود در غارها در
مناطقي از ايران بيانگر اين است که يازده هزار سال پيش سـاـکـنان ايـن سـرزمين بـز و
ـگوسفند را اهلي کرده بودند.

٣

در نزديکي روستاي بيستون ٬از مناطق باستاني شهر کرمانشاه ٬و در مجاورت سراب
ـگاماسياب ٬غاري شناسايي شده که در آن آثاري به قدمت دوره پارينهسنگي کشف شده
است .در ميان اين آثار ٬استخوانهايي از بز و گوسفند به دست آمده و گواه آن است که
اين محل يکي از مراـکز اوليه اهلي کردن بز و گوسفند بوده است ٤.افزون بر اين ٬کاوشهاي
باستانشناسي حاـکي از آثار مـهمي در بـاب ادوار مـختلف زنـدگي انسـان در تـپههاي
چغاـگاوانه )در اسالمآباد غرب( است .چنين به نظر ميرسد که از دوره نوسنگي و پيش
از پيدايش سفال مردم در چغاـگاوانه ميزيستهاند و اين ساـکـنان حـتمًا بـا ديگـر مـردم
ـکوههاي ز اـگرس ٬در مراحل آغازين زندگي يکجانشيني و اهلي کردن حيوانـاتي چـون
ـگوسفند و بز و کشت گياهاني چون گندم و جو ٬مشارکت داشتهاند.

٥

معيشت اصلي ايل کلهر دامداري است ٬دام در زندگي اين مردم نقش بسيار حياتي
دارد و با توجه به سابقه ممتدشان در اين حرفه جلوههاي بارز آن را در آداب و رسوم٬
زبان و خلقيات اين مردم شاهديم .آنچه در زير ميآيد ٬آوانويسي ٬تـعريف و تـوضيح
برخي از مهمترين واژهها و اصطالحات مربوط به دامداري در گويش کلهري است.
 .١انواع گوسفند
/meya/

گوسفند ماده

/waran/

گوسفند نر

/par/

گوسفندي که رنگ سر و صورتش سياه است.

/kweri:»/
/kaÚal§ /

گوسفندي که گوشهايش کوچک و حلقوي و مخروطيشکل است.

گوسفندي که رنگ وسط صورتش سفيد و بقيه سرش سياه است.

/kwel§a kaÚal§ /
/hu« l/

گوسفندي که تمام

خصوصيات گوسفند /kaÚal§ /

را داراست ٬اما ُدم آن کوتاه است.

گوسفندي که رنگ پشمش قهوهاي متمايل به سفيد است.

٣ـ(ــاسکندر اماناللهي بهاروند ٬کوچنشيني در ايران  ٬انتشارات آـگاه ٬تهران  ٬١٣٧٠ص.٣٢-٣١
٤ـ(ــصادق ملکشهميرزادي ٬ايران پيش از تاريخ  ٬سازمان ميراث فرهنگي ٬تهران  ٬١٣٧٨ص.١٣١
٥ـ( ـ پروژه بررسي دشت اسالمآباد غرب  ٬به سرپرستي کاميار عبدي ٬اسالمآباد .١٣٧٧
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/kwel§a hu« l/

گوسفندي که تمام

خصوصيات گوسفند /hu« l/

را داراست ٬اما ُدم آن کوتاه است.

گوسفندي که تمام سر و گوشش رنگارنگ )جوگندمي( است.

/sermeË/

گوسفندي که وسط صورتش سفيد و بقيه آن متمايل به سبز است.

/xa
¦ § li:n/
/ta¦§ la/

گوسفندي که رنگ صورتش قهوهاي است.

/kaw/

گوسفندي که رنگ صورتش سفيد است.
گوسفندي که گوشش بزرگ و همانند گوش گاو است.

/ga
¦ gu:»/
/sya/
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گوسفند سياه
گوسفندي که ُد مش کوتاه و صورتش کوچک و گرد است.

/xal§adÚi:/

گوسفندي زردرنگ که ُد مي دراز و قدي بلند دارد.

/sendÚa¦ wi:/

گوسفندي قهوهايرنگ که ُد مش به طرف باالست.

/terki/
/»a
¦ xda
¦ r/

گوسفند شاخدار

/`arawi:/

گوسفندي که پاهايش دراز و گوشهايش به طرف عقب و بيرون است.

/kweri:» sya/

گوسفندي که گوشهاي کوچک گرد سياه دارد.

/kweri:» hu« l/

گوسفندي که گوشهاي کوچک گرد قهوهاي دارد.

/kweri:» kaw/
/ba¦ ze:/

گوسفندي که گوشهاي کوچک گرد دارد و صورتش گرد و سفيد است.

گوسفند سياه و سفيد

/kweri:» sermeË/
/waran-e der/
/waran-e ku:ta¦ /

گوسفندي که صورتش جوگندمي و بدنش سفيد است.

نر ُدمدراز
گوسفند ِ

گوسفند نر با ُدم کوتاه و گرد

/waran-e hu« l/

گوسفند نر با صورتي قرمزرنگ

/waran-e sya/

گوسفند نر که رنگ تمام بدنش سياه است.

/sya-e »a¦xda
¦ r/

رنگ شاخدار
گوسفند نر سياه ِ

/ka¦ wr/

بره

/sa¦ wa/

بره يا بزغاله تازه به دنيا آمده

/ka¦ wr¦aza¦ /

گوسفندي که در موقع نامعين و قبل از موعد مقرر بزايد.

/barxesen/

گوسفندي که بچه مرده به دنيا آورد.

/we»k/

گوسفند نازا

/wark/

بره

/»ak/

گوسفند جواني که هنوز بچه به دنيا نياورده باشد.

/ka¦ wr¦ waran/
/waran-e xart/

گوسفند جوان نر
گوسفند نر سه يا چهارساله

٥٩

٦٠
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گوسفندي که به راحتي به بره تازه به دنيا آمده خود يا بچه گوسفند ديگري که

/heru: kerden/

مادرش را از دست داده باشد شير دهد.
گوسفندي که به بچه خود توجه نميکند و مايل نيست به او شير دهد.

/nwa
¦ wen/
/t»apar/

گوسفندي که بچهاش مرده باشد و بره ديگري از شير او تغذيه کند.

/t»el§ e:s/

گوسفندي که در اطراف منزل به دنبال غذا و مواد شور ميگردد.

/wer¦/

گوسفندي که گيج و مبهوت است.

/ku:rgwa¦ n/

گوسفندي که شير نداشته باشد.

/nwa
¦ wa
¦ e:a/

برهاي که چند ماه قبل از موعد مقرر به دنيا آمده باشد.

/tu:r¦ /

گوسفندي که از انسان ميترسد و حالت فراري دارد.
گوسفندي که بچه خود را خيلي دوست دارد و به راحتي به آن شير ميدهد.

/xwa» heru:/
/yal§a gwa
¦ n/

گوسفندي که فقط از يکي از پستانهايش شير ميآيد.

/gwa
¦ n »u:r/

گوسفندي که پستانهايش خيلي دراز است.

گوسفندي که پستانهايش خيلي کوچک ٬اما پرشير است.

/emri:»/

گوسفندي که از لحاظ جنس خنثي است ٬يعني نه شيري است نه تخمي.

/ma¦ e:awne:ra/

گوسفند باردار

/ha¦ ws/

انواع بز
/bezen/
/hames/

بزي که گوشش سفيد و بقيه بدنش سياه است.

/pu:»/
/ra»/

بُز
بزي که باالي پشتش سياه و زير شکمش قهوهاي است.

بزي که گردنش سفيد و بدنش قهوهاي است.
بزي که گوشهايش کوچک و حلقوي است.

/qwet/

و

را داراست.

 /qwet hames/بزي که خصوصيات مشترک دو نوع
ِ
 /qweta kaw/بزي که گوشهايش کوچک و حلقوي و رنگ بدنش آبي کمرنگ است.
/qwet/

/hel/

/hames/

بز بيشاخ

/qweta pu:»/

بزي که خصوصيات مشترک دو نوع

بز نر

/sa¦ ru:n/

/sa¦ ru:n-e hel/

بز نر بيشاخ

/sa¦ ru:n-e »a¦xda
¦ r/
/hel§ andi:/
/sefe:d/

/qwet/

و

/pu:»/

را داراست.

بز نر شاخدار

بز هلندي که داراي چهرهاي درشت و کممو است و بيشتر دوقلو ميزايد.

بزي که رنگ مويش سفيد است.
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/kar/

بزي که رنگ گوشش قهوهاي است.
بز نري که جلودار گله است.

/sa¦ ru:n/

بزي که داراي يک گوش است.

/yae:gu:»/
/sya/
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بز سياه
بزي که رنگ بدنش آبي کمرنگ است.

/kaw/

بزي که رنگ مويش قهوهاي متمايل به قرمز است.

/hu« l qermez/

بزي که رنگ مويش قهوهاي متمايل به سفيد است.

/hu« l sefe:d/

بزي که چهار دست و پايش سفيد و بقيه بدنش سياه و سفيد است.

/ba¦ ze/

بز جواني که هنوز بچه نزاييده است.

/tu« »te:r/

بخش انتهايي پاي گوسفند يا بز که با زمين تماس دارد.

/qet»/

مواد زايدي که از بدن بره يا بزغاله هنگامي که تازه به دنيا آمدهاند بيرون ميآيد.

/ma¦ rza¦ /
/qa¦ qenak/

شيربزي که تازه بچه به دنياآورده است که اـگرآن را بجوشانند به صورت جامد درميآيد.

/»i:r-e lwe/

شير بزي که تازه بچه به دنيا آورده است که اـگر آن را بجوشانند به صورت کامًال جامد

در نميآيد؛ بلکه نيمهجامد است ٬مانند ماست.
/gi:sk/

بزغاله دو يا سهساله

/kyar/

بزغاله

 .٣فراوردههاي شيري
خامه

/xa
¦ mpa¦§ lu:/
/pani:r/

پنير

/tu:Úeg/

سرشير

/du:/

دوغ

/ma¦ s-e ter»/

ماست تُرش
ماست شيرين

/ma¦ s-e »i:re:n/
/»i:reÚ/

شيراز ٬نوعي فراورده لبني

/ka»k/

کشک

/ma¦ s-e kwel§ya
¦ e:/
/seze/

ماستي که شير آن را زياد جوشاندهاند ٬به گونهاي که به شکل پنير درآمده است.

دوغي که از شيراز گرفته ميشود و آن را ميسوزانند تا مزه خاصي بگيرد.

/su:l§aka/

شيرازي که داخل کيسه يا پوست ريختهاند و آب آن گرفته شده است.

/ma¦ sawa¦/

غذايي که از ترکيب دوغ و برنج تهيه ميشود.

/»i:rberendÚ/

شيربرنج

٦٢
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 .٤آفات و بيماريهاي دامي
/peze/

بيمارياي که در آن بيني دام گرفته ميشود و نفس کشيدن را سخت ميکند.

/gena/

حشرهاي که به بدن دام حمله ميکند و خون آن را ميمکد.
کرمي که روي پوست دام جاي ميگيرد و آن را سوراخ ميکند.

/heÉ/

زخم دور دهان دام

/taÉesa/

بيمارياي که در آن دام يکدفعه و به طور ناـگهاني از بين ميرود.

/kweteper/

تاولهايي که سطح بدن دام را فراميگيرد.

/a¦wel§a/

بيمارياي که در آن بدن دام خشک و سپس زخم ميشود.

/gari:/

بيمارياي که پس از ايجاد زخمهايي در ُسم دام ٬باعث فلج شدن آن ميشود.

/»alegay/

نوعي بيماري که در اثر آن ٬پشکل دام اسهالي و کامًال آبکي ميشود.

/fi:r¦ a/

٥ـ .گياهان خوراـکي دام
/ke:/

کاه

/da« n/

دانه
جو

/dÚu« a/

کاهدانه

/ke:da¦ n/
/dÚa¦ r/

ساقه خشک گندم و جو
گياهي با برگهاي پهن و دراز که داراي رگههاي سفيد است.

/t»awba¦ za/
/lawla
¦ w/

پيچک

/»awdar/

شبدر
گياهي با دانههاي ريز که به لباس انسان و پشم بز و گوسفند ميچسبد.

/nu« senak/

يونجه

/wi:ndÚa/

گياهي با برگهاي سهقسمتي بيضيشکل

/gwenkawer¦ a/

گياهي که داراي مزهاي تند و تيز است.

/zwa
¦ nberak/
/t»aqt»aqa/

گياهي به طول نيم متر با برگهايي تقريبًا پهن

/danamalu« t»a/
/balak/

شيرينبيان

/gwel§-e ba¦ wna/
/sal§mana/
/pu« »eg/

دانهاي به شکل لوبيا ٬اما ريزتر ٬از گياهي که مانند بوته لوبياست با گلهاي زرد
گل بابونه

گياهي که نهفقط دام ٬بلکه انسان نيز از آن تغذيه ميکند.
گياهي با ريشهاي به شکل پياز و معموًال شيرينمزه که انسان نيز از آن تغذيه ميکند.
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٦٣

٦ـ .واژههاي متفرقه
گوشت بدون چربي و استخوان دام

/narma/

کلهپاچه دام

/sarepa¦ t»eg/

دل و جگر دام

/na¦ wzeg/

پاي دام

/qwel/

/a¦wxwer/

آغُل

/xaze:a
¦ n/

ظرف شيردوشي

علوفه

/kae:/

چهار دست و پاي گوسفند و بز

/qweleqa¦ p/
/lawar¦ /

چرا

/t»are/

قيچي پشمچيني
چوپان

/»ewa
¦ n/
/du« /

ُدم

/zaÉ/

زنگوله
ُسم

/qet»/

دامدار ثروتمند

/dawl§aman/
/ba¦ ra/

صداي بز

/qa¦ ra/

صداي گوسفند
صدايي براي راندن گوسفند و بز

/hay/

/bare: xwa»/
/pi:/

چربي بدون گوشت گوسفند يا بز
روغن حيواني

/ru« neda¦ n/
/li:xaru:/

روده گوسفند و بز
طحال

/sepel§ /

شُ ش

/pefi:/

کبد

/»u«a/
/dane:/
/»a
¦ x/

صوتي براي شيردوشي

دنده

شاخ

/pe»kal§ /

پشکل
©

