نمادهای دامداری سنّتی استان سمنان
علیرضا شاهحسینی
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چكيده
داماارى سنّتى مبناى معمشت ايه

و عشايرى است كاه هنانز هاه شامن

كنچرُويى روزوار مى وذراانا آاان هننز سنت هاى آها و اجاادى خند را حفظ
كرد ااا و آاتا را هه كار مى ومراا عشااير كانچرو در اقااط متتلاف اساتقرار
(يمه

شه و مسمر كنچ) داراى آداب و سنّتها وياژ اى هساتنا كاه در

يک تقني زمااى خاص آاتا را اجرا مىكننا در اين مقاله ويژويها شمارش
دام متتاهاد و تنلماا

دامپرور سنّتي هررسي شا است اين آيمنها در مماان

عشاير سنگسر شامل امادهايي است كه از زمان شمارش دام تا تتمّه و تنلماا
محصنت

لبني ماانا شمر پنمر ماسات كشاک و سااير محصانت

در هماه

هتشها مشاها ميشند
کلیدواژهها :دامااار سانّتي شامارش ونسافناان متتاهااد محصانت
عشاير تل زاي

 1كارشناسي ارشا جغرافما روستايي پژوهشگر فرهنگ هنمي استان سمنان تتمهكننا اااا مركاز
سمنان

il_1347@yahoo.com
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مقدمه
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زااوي كنچاشمني در ايران ساهقها كتان دارد؛ در زاااوي كانچاشامني
افراد از طرين پرورش حمنااا

و در پي چراوا ها طبمعاي ساالمااه از محلاي

هه محلّ ديگر كنچ ميكننا كنچ اشمنان پاساار فرهنگ و سنن كتن و آداب و
سنّتها ايلاي هساتنا و هررساي را و روش زاااوي كناناي آااان ماا را هاه
شناخت فرهنگ و زااوي اماكاامان رهنمنن ميسازد عهو هر آن زااوي آاان
از اار ا تصاد امز درخنر اهمّمّت است زيرا آاتا ساتاه مقااار اهال تانجّتي
ونشت لبنما

و ساير فراورد ها دامي را هه هازارها داخلي عرضه ميكننا

در اين مقاله امادها داماار عشاير در سه هتش شمارش دامها ياريگر و
مشاركت در دامپرور و محصنت

دامي هررسي شا است

 .0شمارش دام
مت ترين كار در آااز اساتقرار خاااناد در خمال (خمال هاه خمال شاان)1
شمارش دام است در روز شمارش و در جمع حساهگران هه ااحب همشترين
ونسفنا هر خمل لقب «كلنن ساتر» ) (kalun sâlârتعلن مىومرد كه هه معنااى
سرپرست و سردار خمل است و از اين زمان هه هعا تا پايان دور تنافان شاا
رتن و فتن امنر خمل ها اوست
آيمن ولهدارى سنگسرىها حك مىكنا كه شمارش دامها در ايان روز هاه
عننان م خذ حك

طعى درهار هزينه و تعتاا

تلقي شند و هه هامچ دلمال و

تحت همچ شرايطى تغممر اماها اور هه فارض فارداى روز «شامار» تعااادى از
ونسفناان و شاۀ كسى پماا شناا يا شمارى از آاتاا تلاف وردااا تعتااا
طعى هر خملاشمن همان خناها هند كه در روز شمارش تعممن شا اسات و
 1هنگامي كه همه يا همشتر سما چادرها عشاير هار خمال كاه هاه زهاان سنگسار «وان » خناااا
ميشناا هرافراشته شا هاشنا
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اين آيمن كه از زمانهاى وذشته در ممان سنگسرىها هر جاى مااا تغممرااپذير
در روز شمارش ااحبان ولههاى هزرگ ت ممن هزينههاى تمام يا تعااادى
از ونسفناان چنپانهاى منرد تنجّه خند را هر مبناى تنافان شتصاى هاا ايان
چنپانها هر عتا مىومراا تا آاتا ها خماال راحات و هااون دااااه خااطر و
هااطممنان هه كار پرورش ونسفنا مشغنل شناا
هراى اا ام شمارش ونسفناان را هه درون حصار يا «هر » ( )boreمىراانا
در ماخل حصار دو سرچنپان «ما كرد» )mas kord( 1و در كنار آاتاا در دو
سمت و در دو ردياف ماردان خمال كاه ارجاح اسات اااحب ولاه هاشانا
مىايستنا هر يک مسئنل شمارش ونسفناان يكى ديگار از داماااران اسات و
رس امست كه داماار عتاا دار شامارش ولاه خانيش هاشاا و هاياا در هار
شرايطى شتص ديگرى هه اين كار هپردازد
هر يک از مردان در كنار خند چنا ريگ هه ااااز يک اتند جمع ميكنا و
كاسهاى مسى يا كههي پشمى آماد مى سازد سپا ورو مردان و كندكان كاه
هه طنر مستقم در كار شمارش دخالت اااراا ونسفناان را هه داخل حصار يا
«هر » هاايت مىكننا در حمن اينكه دامها از هر خارج مىشاناا سارچنپااان
كه در آا ا ايستاد ااا هه انر

اافراد و واهى همزمان اام ااحب دامى را

كه از ماخل مىوذرد ها اگا كردن هه «داغ» يا «درشانم» هاا ااااى هلناا يااد
مىكننا هاين وناه :علمااارى يعناى از آنِ آ ااى علمااار اسات و كساى كاه
مسئنل شمارش ونسفناان آ اى علماار است يک ريگ هه داخال ظرفاى كاه
پمش روى اوست مى اااازد و ها ااا هلنا مىونيا« :وِویر » يعنى هرداشت
هه هممن روش كار ادامه مىياها تا هه آخرين دام هرسانا كاه هاه ااام «هركتاي»
منسنم است و هه هر كا تعلن داشته هاشا در طنل ا امت در خمل هزيناهاى
 1سرچنپان :شتصي كه مسئنلمت وله را هه عتا دارد
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است و سرپمچى از آن هراى همچكا متصنر امست
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هااراى «هركتااي» هااه او تعلاان اتناهااا ورفاات سااپا شااماروران هااا ظاارف
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سنگريز ها همرا ها مردان و چنپااانِ خمل همگى هه چادر كسى مىروااا كاه
ونسفنا هركتى از آن او هند است
چنااچه هه هر دلملى ريگهاى داخل كه بل از پاياان شامارش هاه زمامن
هريزد شمارش دوهار اا ام مىشند در پايان شمارش ريگهااى شامارش را
روى رمه يا داخل چشمه آب مى ريزاا پاا از شامار (شامارش) دام جماب
چنپااان را پر از شمرينى مىكننا تا وله را هه چرا هبراا
 .0-0شمارش گوسفندان
شمارش در آيمن ولهدارى عشاير سنگسرى هه معناى شامارش ونسافناان
است آاتا در طنل سال در چناين انهت هاه شامارش د مان دام ماىپردازااا
هنگام استقرار در منطقه يمه ى ولنوا ها و منازل مت مسامر كانچ اساتتاام
چنپان جايا و مرخصى من ت چنپان تلک دار (ما كُرد) عشاير سنگسارى
در اهتااى ورود هه خمل 1هه منانر محاسبه هزينههاى اجار مرتع امک و ساير
هزينههاى خمل همچنمن مطاهقت تعااد دام ها پروااه چراى اادر دامها را هاه
د ّت شمارش ميكننا همچنمن در چنا اقطه مت در كنچ مااناا مماانجااد
رضاآهاد چا جام چا سماا كه امكااااتى اامار دامبار  )dâmbare( 2و حصاار
وجند دارد هرا اطّهع از تعااد دام خند هار ديگر دامها را مايشاماراا تاا از
تعااد دامهاى و شا و تلفشا در حمن كنچ اطّهع ياهنا
از ديگر منا ع شمارش دام مى تنان هه زمان استتاام چنپان جاياا اشاار
كرد چنااچه داماار چنپان جاياى را استتاام كناا چنپاان اايمى منظاف

 1محل استقرار يمه ي عشاير سنگسر كه چنا خاانار عشاير در آا ا زااوي ميكننا
 2عشاير هرا شمردوشي دامها را همن دو دينار كنتا مفيشكل كه از سنگ ول و هنتهها مرتعاي
ساخته شا است عبنر ميدهنا كه اين معبر را دامبر مياامنا
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1

است در حضنر ااحب دام وله را شا شمار كنا و هه چنپان جايا تحنيال
2

و تحنيل هال مىدها
 .1-0واحدهاى شمارش
دامااران سنگسرى هراى شمارش و ورو هنااى دام هااى خاند واحااهاى
ويژ اى داراا هر وله را در ااطهح لته ) (latteمىاامنا كاه شاامل  477رأس
ونسفنا و هز است ساير واحاهاى شمارش سنگسرىها در جاول آما است
واحدشمارش

آوانگاري

تعداد دام (گوسفند و بز)

لته

latte

 422رأس

لتیو

latio

 322رأس

خرج

xarj

 42رأس

نیمخرج

nim xarj

 32رأس

يکه په

yekke pe

 92رأس

نیم په

nim pe

 5رأس

هراى واحاهاى كمتر از  17رأس از اعااد همارا هاا كلماا

هاات و پاايمن

استفاد مىشند
مثال :دو خرج سه هات =  83رأس ( 87+3=83و )2× 47=87
چار خرج سه پايمن =  150رأس ( 167-3=150و )4×47=167
 1شمارش د من تمامي ونسفناها و هزها يک وله
 2هنگامي كه چنپان تلکدار هه مرخصي مي رود فرد ديگر هه طنر من ت جايگزين چنپان ميشاند
و در اماب چنپان وظايف او را اا ام ميدها كه اين شتص «هال» اامما ميشند
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دها همچنمن هنگامى كه چنپان هه مرخصى من ت مىرود وله را ميشامارد
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 .1مختاباد نماد مشارکت و ياريگرى
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داماارى سنّتى هر پايه مشاركت و ياورى جمعى استنار اسات مشااركت و
ياورى در داماارى سنّتى داراى طمفهاى متفاوتي است و مىتنااا هاه اشاكال
زير هاشا:

 هر كا وله خند را جااوااه هه چرا هبرد امّا در امنر مرهنط هاه مرتاع وهتر هردارى از مرتع مشاعى و مشاركتى عمل كنا
 ونسفناان چنا افر در ياک ولاه جماع شاناا در حقمقات ادار ولاه وورفتن چنپان هه انر
مراتع ه هه انر

مشاركتى اا ام شند در اين انر

هتار هاردارى از

مشاركتى است

 -ادار وله و ورفتن چنپان هه انر

مشاركتى و ياورى هاشا؛ يعنى ياک

افر چنپان مزدهگمر ورفته شند و دامااران هر يک هه شكل انهتى يا ومارى هاه
كمک چنپان االى هرواا
 در اكثر منارد حتّى در مناردى كه ورفتن چنپان و هتر هردارى از مراتاعامر مشاركتى است شمردوشى و تنلماا لبنماا

امار خااانادوى محسانب
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ميشند و هر خااناد فرآورى شمر خند را هاه عتاا دارد امّاا اوج مشااركت
مشتركي هه چرا هبراا چنپان مشترك هگمرااا و هاه طانر اشاتراكي متاارج را
هپردازاا و همه درآما را هه اسبت ست هر كا تقسم كنناا متتاهااد همامن
آخرين انع است كه اوج مشاركت در داماارى اسات منطقاه جغرافماايىِ ايان
انع مشاركت از حاود همارجمنا شروع مىشند و روستاهاى سرحاا

مماامى

و روستاهاى هتش هسطام و شتر ديباج (چتارد كهته سااهن) تنياه رودهاار
آستااه آهناان و روستاهاى تنيه دروار شترساتان دامغاان را درهرماى ومارد از
ويژوىهاى اين اممهكنچاشمنان آن اسات كاه زنهاا در تماام ساال در روساتا
مى ماانا و اقشى در امنر دامااارى در خاارج از روساتا ااارااا شمردوشاى و
فرآورى شمر هه ااناع تنلماا

شمرى هه عتا مردان است

مت ترين مشتصه روش داماارى متتاهادى حضنر اااشتن خااناد داماار
ها وى در دور يمه ى و متار

مردان در شمردوشى و تنلما فرآورد هاى لبناى

است از عنامل فرهنگى مؤثر هر پماايش اين سابک از دامااارى ماىتانان هاه
منارد زير اشار كرد :تعصب شايا مردان در دور اى خاص از تاريخ كه مايال
ابند ااا همسران و دخترااشان در جمع مردان اريبه حضنر ياهناا و در اا اام
امنر همكارى داشته هاشنا وجند اراضى زيركشت و محصنت

امفى كه در

محل سكنات دايمى هند است مردان را واميداشت تا كارهاى اوّلمّه كشات و
اگتاارى را اا ام دهنا و در مرحله هرداشات محصانل خاااناد ايان كاار را
اا ام ميداد و مردان در پى احشام هه يمه مىرفتنا تنگناهااى ا تصاادى اماز
شايا يكى از مت ترين عنامل مؤثر هر پماايش اين شمن از زااوى هاشا
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زمااى است كه دامااران دامهاى خند را در وله مشتركي ورد آوراا در مرتاع
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 .0-1گله مشترک
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مت ترين وجه مشتصه اين انع دامااارى آن اسات كاه داماااران دامهااى
خند را در ولهاى مشترك ورد ميآوراا و همرا يک چنپان در مراتع مشاترك
هه چرا مىهراا شمر اين دامها ارف اار از اينكه هه چه كساى تعلان دارد هاه
طنر مشترك دوشما مىشند و لبنما

امز هه طنر مشترك تتمّه ميواردد هماه

اعضاى هنه ها ه زااوى ميكننا و داراى هزينه مشترك هستنا كاه سارمتتاهاد
مى پاردازد و حسااب آن را اماز هاه د ّات دارااا در پاياان دور يمه اى اماز
سرمتتاهاد اهتاا همه هزينههاى اا ام شا را محاسبه مىكنا و هراى هر يک از
متتاهادها حقن تعممن مى شند محصنت

لبنى تنلماى از سان سارمتتاهاد

هه فروش مىرسا اين درآما پا از كسر همه هزينهها و پرداخت حقن ها ياا
هر اساس تعااد دام هر داماار يا ست شمر او كه در روز وادوش مشتص شاا
است هه د ت تقسم مىشند
هر داماارى متتاهادى هاه دلمال حضانر اااشاتن زااان در جرياان تنلماا
ايراداتى وارد است كه مت ترين آاتا ضعف هتااشتى است تنلماا

دامى ايان

ورو از اار رعايت هتااشت در جريان تنلما در رتبه پايمنترى رار دارد
 .1-1شيردوشي مشترک
در همشتر مناطن عشايرى شمردوشاى كاارى زااااه اسات در هامن عشااير
سنگسر و ورمسار مردان در امر شمردوشى هه كماک زااان ماىشاتاهنا االاب
متار و رااان دام هه طرف دامبر هه عتا آاتاست و زاان هاا ظرافات دامهاا را
مىدوشنا
در شمال دامغان شمردوشى از اواسط خرداد آااز ميشند و تا اواخر مرداد
ادامه مى ياها شمردوشى از سن متتاهادها و هه روش دست هاه دسات اا اام
مىومرد هر دام از سن سه مرد هه ترتمب زير دوشما مىشند:
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افر اول :سرمتتاهاد دام را سردوش مىكنا
افر سنم :متتاهاد پاكدوش اامما مىشند
مت ترين حسن شمردوشى متتاهادى در اين است كه تمام دامها ارف اار
از اينكه هه چه كسى تعلن دارد دوشما ماىشاند و ايان كاار هاعاث سارعت
شمردوشى مي وردد در حقمقت اوج مشاركت متتاهادها ها در همامن اسات
شمر تمامى دامها اشتراكى دوشما ماىشاند و هاه فارآورد هااى لبناى تباايل
ميوردد
 .1-1تعيين سهم
مت ترين هتش كار متتاهادها تنام ترتماب تقسام شامر دامهاسات آاتاا
دام هاى خند را يک يا دوهار در كل دور شمردوشى هه طنر م زا مىدوشنا و
هه د ت ااااز ومرى مىكننا در اين روز همه اعضااى خااانار دامااار در هناه
حاضر ميشناا و دامى ذهح مىكننا و از متتاهادها پذيرايى مفصالى هاه عمال
مىآوراا
هه كمک خااناد داماار االى همه دامها پاكدوش مىشاناا مقااار شامر
دوشما شا در اين روز در كل دور شمردوشاى ضارب ماىشاند و هاه ايان
ترتمب عاياى داماار مشتص ميوردد
اين روز را دامااران چتارد و هادله كن «وادوش» مىاامناا و در اتساتمن
روز شروع شمردوشى وادوش را اا ام مىدهنا
چنااچه دامى چنا روز بل از وادوش زايمان كنا و تاز هه جماع دامهااى
دوشا اضافه شند اصف شمر آن هه حساب ورفته مىشند در هادله كن مبنااى
محاسبه عنايا تعااد دام شمارش شا در روز اول تشكمل وله است چنااچاه
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در طاانل دور دامااى تلااف شااند ااااحب دام در آخاار دور از عنايااا آن
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هرخنردار مىشند

 .1توليدات دامپروري سنّتي
تعلمف دامهاى عشاير از مراتع سرسبز ها علنفههاى متننع و طبمعاى هاعاث
شا است تا عشاير فرآورد هاى سال مقنّى و مطبنع تنلما كنناا ايان اانع
فرآورد ها متقاضمان فراوااى در همن شتراشامنان و روستااشامنان دارد عشااير
استان سامنان هانيژ سنگسارىهاا
فرآورد هاى لبناى متنانعى را تنلماا
مىكننا در جرياان تباايل شامر هاه
فرآورد هاى لبنى تمامى مناد هه احن
مطلنب منرد استفاد رار مىومراا
فرآورد هاى لبنى عشااير اساتان
هسمار است كه مىتنان آاتا را هه سه
هتش تقسم كرد:
الف) ماناد ااذايي :محصانت
لبنى ماانا شمر ماست (ماست تااز
ماساات چكمااا ) پنماار سرشاامر
وارهنن (انعى روان زرد پنمر) ااناع لنر رهنن (روان) كر شمر

مماا

عسل مما و
در شكل  1ترتمب تتمّه اين محصنت
ب) سنااتي :هرخى از محصنت

اشان داد شا است

لبنى كاه هاه شاكل خشاكبار هساتنا و

سنااتي محسنب ميشناا ماانا كشک ر نرو
شكه

عشاير ) آرشه و

ياا تفار چمكان (اانعي
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ج) اقش دارويي :هرخى از فرآورد هاا اقاش داروياى دارااا مااناا مامااى
در هر حال ارائه مناسب فرآورد هاى لبنى هه لحاظ رعايت مسائل هتااشاتى
و هستههناى مناسب مىتنااا عهو هر ت ممن مناد اذايى منرد اماز هاه افازايش
درآما آاتا از طرين فروش هتش مازاد اين مناد امز همن اما
شمر
پنیردلمه
آ

پنیر تازه

پنیر

لور

پنیر قالبی

لور قالبی

پنیر چنگی

لور تازه

پنیر پوستی
همیره

لور چنگی
لور آرشه
لورخشك
لوررهون
آ
لور ین
چمكنلر

لور

نیموا
آرشه
آرتن آرشه
جوشن ارشه
مامای وهو
واروون
لهوی

شکل  .5زنجیره تبديل شیر به فرآوردههای شیری

 1اين ماد در حمن پتت آرشه هه دست مىآيا و هه عننان ضماد هرا شكستگى ترمم زخا و رفاع
كنفتگى استفاد مىشند
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وهن يا ساير ا هم
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در زير هه احن تتمّه دو محصنل عشاير هه طنر امناه اشار ميشند:
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 .0-1کرهگيري سنّتي
يكى از مت ترين فعّالمّتهاى عشاير در دور يمه ى تتمّه فرآورد هاى لبنى
است و در فرآينا تتمّه لبنما

كار ومار ياا تلا زااى ( )tolom zaniيكاى از

مت ترين آاتاست تل زاى انعي كاار وروهاى اسات كاه هاا همكاارى اا اام
ميپذيرد عشاير استان ها تنجّه هه ظرفمت و طرز استفاد سه انع تل را هاراى
تنلما كر هه كار مىومراا:
 1تل پر كه از پنست واو تتمّه مى شند و هه انر

عمندى اصب و اهل

استفاد است
 2تل چنهى كه از تنه درختان جنگلى تتمّه ميشند و همشتر دامااران شمال
شاهرود و دامغان از آن استفاد مىكننا
 3تل آسمه يا هغلاى ياا دساتى (معاروف هاه اراان ) كاه هاه شارح آن
مىپردازي :
اين انع تل از پنست واو تتمه مىشند پنست ونساله را هه انر

خمک

در ميآوراا و طى مراحلى آن را آماد مىكننا اين تلا شابمه مشاک هزرواى
است كه ته آن را مى دوزاا و از را وردن (ولن) ماست را در آن مايريزااا و
دهااه آن را ها اخ و طناب محك مىهناااا پاهااى عقاب و دساتهااى جلان
مشک هه دو چنب كنتا (اران ) هسته مىشناا كه ايان دو چانب هاه طانر
عرضى در سر چنب سنمى جاى مى ومراا طنل اين چانب هاه اااااز طانل
مشک است و از هاتى يک سه پايه (مهر) آويتته شا است هنگامى كه ايان
وسايل سر جاى خند ارار ورفات مشاک را هاه حالات افقاى هاه آن متصال
مىكننا؛ هه احنى كه ارتفاع آن هه هلناى هازوى زاى هاشا كاه هاياا در حالات
ايستاد مشک را هزاا اين انع تل معمنتً از سن دوافر و حااكثر چتار افار
زد مىشند دو افر كه ماىخناهناا مشاک هزاناا در دو طارف مشاک ارار
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مىومراا هار كااام يكاى از دساتههااى مشاک را در دسات مايومارد و هاا
آاتا مشک آويتته شا را هه جااب خند ميكشا و طرف مقاهل آن را از خاند
دور مىكنا در هروشت اين حركا

معكنس مىشناا در جريان كار هه دلمل

فااله ك مشکزن ها از يكايگر هممشاه دساته مشاک در دساتان آاتاا هاا ى
مىمااا
پا از حاود دو ساعت تل زاى ولنلههااى كنچاک و شاناور كار را هاا
دست از درون تل ها همرون مىآوراا و آن را هه شا
خارج شند يكى از اكا

مىفشاراا تاا دوغ آاتاا

جالب و ديااى اين انع تل زااى خناااان اشاعارى

در حمن كار از سن زاان است
 .1-1تهيّه قرهقوروت
ر نرو

كه در ااطهح عشاير المكايى هه آن «ساج» ( )sejو در وانيش

سنگسرىها هه آن «تفر » مي ونينا از آب چكما شا از ماست ياا دوغ تتمّاه
مى شند مراحل تنلما آن هاين انر

اسات كاه پاا از تلا زدن ماسات و

ورفتن كر آن ها ىمااا (دوغ) را ميجنشاانا و در كمسهها يا خانرجمنهااى
پنبهاى يا منيمن آويتته شا هر سهپايهها مىريزاا آب چكما شا از جانال
«س نى» ( )sejowاام دارد سپا س نى را در ديگهاى هزرگ هه اام «هركار»
( )berkerمىجنشاانا هعا از چنا ساعت كاه آب آن كاامهً هتاار و رااگ آن
تن اى پرراگ شا و الات مايع مذكنر هه حّا مناساب رساما آن را از روى
آتش هرميداراا و هه داخل چادر مى آوراا اين مايع هعا از سه تا پنج روز ها از
دست دادن آب ها ىمااا كامهً سفت مىشند اين ماد سفتشا را هه شاكل
كلّه نا درمىآوراا كه در ااطهح هه آن «كلگ سج» ( )kalagsejمىونينا
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شیر

ماست

توك

کره

خورش

لور

سه جو

رهون

درته

تفره

سزمه

کشك

شکل  .7مشتقات ماست

اكته جالب در تتمّه ر نرو

خنااان ترااهاى در ضامن ها زدن ساج

است زاان عشاير ميونينا ها زمزمه اين ترااه «سج» سفت ميشاند و اهلمات
كلگ كردن مىياها
هرخي اهما

اين ترااه هه شرح زير است:

دخا دخا هار هكنم

daxos, daxos bâr hakonim

هتناب هتناب مىخناهم هار كنم
سما سگ چال هكنم
سگ سما را چال كنم

siâ sagečâl hakonim
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آهن همه س هزاه

âhu biya som bazena

روها همه دم هزاه

rubâ biya dom bazena

روها هماد دم هزاا
ار ه همه هال هزاه

qârqa biya bâl bazena

كهغ هماد هال هزاا

 .4مُغارها و کحلها
مشكه

اگتاارى مناد اذايى فسادپذير در شارايط اامسااعا و دسترساى

اااشتن عشاير كنچنا هه فناور هاا جاياا از جملاه يتچاال و ساردخااه
هنيژ در فصنل هتار و تاهساتان كاه زماان تنلماا فارآورد هااى لبناى اسات و
همچنمن ااتقال امافتن آن هه هازار مصرف هاعث شا اسات تاا عشااير منطقاه
فننن و شمن هايى را اهااع كننا تاا هتنااناا محصانت

لبناى را تاا پاياان دور

استقرار و حتّى پا از آن هه طنر سال اگتاارى اماينا هاه مناانر اگتااارى
فرآورد هاى لبناى عشااير اساتان هتشاى از چاادر مساكناى خاند را هاا هاه
كارومرى وسايل خناب در طنل روز هه جايگا محصنت

تنلماى اختصااص

مى دهنا عهو هر اين از اارهاى طبمعى (مغار) و اارهاى مصاننعى (كحال)
هه عننان سردخااه طبمعى استفاد ميكننا

1

مغار اس مكان هه معناى محلّ ااراست در فرهنگ عمما ذيل كلماه مغاار
آما است :مغار مغار شكاف وسامع و عممان در دل كان كتاف مغااور و
مغاورا

هه معنى وند ژرف و عممن است مغارها در حقمقت ساردخااههااى

 1هرا مطالعه همشتر اک« :مغارها سردخااهها طبمعي در دل كن هاا سامنان» روزااماه اياران (19
شترينر  )1381از اگاراا
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طبمعى در دل كن ها هساتنا كاه هاه مناانر اگتااارى لبنماا

مانرد اساتفاد
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دامااران و عشاير رار مىومراا
دامااران امامزاد عبااهلل سمنان كه يمه را در منطقه خانش آب و هانا و
لبنى

زيباى خنار مى وذراانا هه مغار «پنمر چال» مىونينا؛ زيرا عما تنلماا

را كه در اين اارها اگتاارى مىكننا پنمار اسات در شامال اارب شترساتان
وچاى

سمنان هه دلمل وجند شرايط خاص زممنشناساى و وجاند تشاكمه

تعاادى اارهاى طبمعى (مغار) اي اد شا است كه عشاير ها شناسايى آاتاا هاه
عننان سردخااه هاى طبمعاى از آن اساتفاد ماىكنناا متا تارين ايان مغارهاا
عبار ااا از:
 1مغار افتر در ارب روستاى افتر ها ظرفمت  677جلا محصنت

لبني

 2مغارهاى خنار در ارب روستاى امامزاد عبااهلل سمنان در دامنه شامالى
كن سردار ها ظرفمت  377جلا
 3مغار اروااه در  5كملنمترى شر اروااه در دامنه كن كنر تنگه
كحلها اارهاى مصننعى هستنا كه در دل كن ها حفر شا ااا و هاا اي ااد
فضاى تكمملى و مفروش ساختن آن ها تتتهسنگهايى فضاى مناسبى را هاراى
اگتاارى فرآورد هاى لبنى اي اد كرد ااا
عشاير المكايى هنگام كنچ پايمز (از يمه هه شه ) حاال (محصانت
لبني) خند را هه كحل مى سپاراا و در اواخر ما از آاتا تحنيل مىومرااا ايان
كحل ها در روستاهاى آهسرد سله هن وچه (سمممن دشت) رامه ولار اازهاا
و فمروزكن رار داراا
هه منانر شناسايى پنست هاى حااوى لبنماا

مشتصاا

محتنياا

هار

پنست و اشااي ااحب آن روى طعه چنهى از جنا هما انشته مىشند اين
طعه چنب هه وسمله اتى هه پنست متصل ميوردد سپا پنست (جلاا) هاه
كحلدار يا مغارهان تحنيل داد و رسما دريافت مىشند عشااير المكاايى ايان
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چنب را «دعاا»( )do?âو عشااير منااطن افتار و خناار آن را «پاهك» ()pelâk

جمعبندي
پايه فعّالمّت عما ا تصاد و شمن معمشت عشاير هار پارورش دام اسات
دام اساس ا تصاد كنچاشمنان را تشكمل مي دها و زااوي ايه
جتا

و عشاير از

متتلف هه دام واهسته است دامها عهو هر آاكه منبع ااذايي محسانب

ماايشااناا ساامت اعاا وسااايل و پنشاااك ماانرد اسااتفاد كاانچاشاامنان از
فراورد ها دامي هه عمل مي آيا هراين اساس آيامنهاا و آداب و سانّتهاا
فراوااي در ممان عشاير در منرد ااناع حمنااا

احن اگتاار

هه چرا هردن و

شمارش آاتا شكل ورفته است كاه هررساي آاتاا از ااار ماردمشناساي و اماز
زهانشناسي حايز اهمّمّت است
همچنمن داماار سنّتي هر پايه مشاركت و ياريگر اعضا خااناد يا ايل
هنا شا است در شمن متتاهاد هه چرا هردن هتر هردار از مرتع ادار ولاه و
شمردوشي هه انر

مشاركتي اا ام ميشند تنلما و تتمّه محصانت

لبناي و

عرضه آن هه هازارها محلّي از فعّالمّتها ديگر دامااران سمنااي است كاه در
اين مقاله هه هرخي امادها آاتا اشار شا است
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* مقاله از مطالب وردآور شا و ممااااي از سان انيسانا اگاارش شاا
است

