ّ
فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین
(نشریۀ علمی)
سال یازدهم -شمارۀ ّاول -شمارۀ پیوسته  -31بهار 1400

تحلیل اصطالحات مربوط به کاش

محصوالت کشاورزی با تأکید بر برنج در گو یش لری
ممسنی (ص )101 -75

:20.1001.1.2345217.1400.11.1.4.7
1

2

سیدعلیرضا شجاعی  ،احمد امیری خراسانی (نویسنده مسئول) ،عنای الله شریفپور
نوع مقاله :پژوهشی

تاریخ دریاف 99/3/12 :

3

تاریخ پذیرش99/7/9 :

چکیده

این مقاله به تحلیل اصطالحات مربوط به کاشت ّ
سنتی محصوالت کشاورزی در گو یش لری ممسنی
میپردازد .بعضی از این اصطالحات با آمدن تکنولوژی متروک شدهاند ولی نسل میانسال و سالمند آنها
را میشناسند .نگرانی از نابودی و لزوم نگهداری این واژهها برای آیندگان ایجاب میکند تا آنها از
دستبرد ایام در امان بمانند .هنوز کسانی در ممسنی و مناطق اطراف هستند که این واژهها را بشناسند یا
آنها را به کار ببرند .پیشرفت تکنولوژی و کناررفتن ابزارهای کشاورزی ّ
سنتی ،زمینۀ فراموشی این واژهها
را فراهم آورده است .متن مقاله شامل شرح و توصیف واژههای مختص کشاورزی ّ
سنتی و بیشتر مربوط
به کاشت چلتوک (برنج پوستنکنده) در این شهرستان است که به هفت موضوع اختصاص داده شده
است و عبارتند از :اصطالحات مربوط به آب ،زمین ،کاشت و نگهداری ،آفات و علفهای هرز ،ابزارها،
نیروی کار و برداشت .هر قسمت بر اساس حروف الفبا منظم شده است .برای در یافت بهتر معانی ،با
برخی افراد میانسال و سالمند کمسواد یا بیسواد گفت وگو و پس از ضبط صدا و یادداشت مطالبّ ،تلفظ
واژهها با روش آوانو یسی ثبت گردیده است و معنی واژهها ،نوع دستوری و ارتباط واژهها شرح داده شده
است .شیوۀ ساخت بعضی از ابزارها و نام محلی قسمتهای مختلف ابزارها آورده شده است .نتیجۀ
ً
تحقیق ،گنجینهای از واژگان عمدتا پارسی است که برای آیندگان ،مصون خواهد ماند.
کلمات کلیدی :کشاورزی ،آبیاری ،برنجکاری ،درو ،گو یش ،لری ،ممسنی

 .1دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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 .1مقدمه
بود(نک:

ممسنی از شهرستانهای استان فارس است که تا سال  1341خورشیدی بخشی از کازرون
ً
حبیبی فهلیانی .)51: 1371 ،قبال شولستان نامیده میشد(نک :حسینی فسایی.)1374 : 1382 ،گویش غالب در
این شهرستان شاخه ای از گویش لری است که بازماندۀ پارسی میانۀ جنوب غربی است(رودیگر: 1383 ،
 )563و از لحاظ آوایی تا حدود زیادی با فارسی معیار همسان است اما از نظر واژگانی متفاوت است.
عمدۀ جمعیت این شهرستان تا دهۀ چهل خورشیدی زندگی عشایری داشتهاند یا در روستاها به
کشاورزی مشغول بودهاند .محققان ،پیشینۀ روستانشینی در جنوب غربی ایران را تا نه هزار سال قبل
میدانند(نک :قیطوری .)1385 ،در بخش مرکزی شهرستان 8190 ،هکتار زمین آبی وجود دارد(نک :حبیبی،
 )66 :1371که در سالهای پرباران ،عمدۀ آن زیر کشت برنج میرود .به همین خاطر ،زیرساخت
باورهای زبانی این قوم ،ریشه در کشاورزی و دامداری دارد؛ کنایهها ،مجازها و مثلها اغلب
زیرساختی مبتنی بر زندگی کشاورزی و دامداری دارند.
واژۀ ممسنی در اصل نام ایلی بزرگ بوده است ولی امروزه نام شهرستانی در شمال غربی و غرب
شیراز است که این اواخر خود به دو شهرستان تقسیم شده است؛ یکی ممسنی که شامل بخش
مرکزی ،جاوید ،دشمن زیاری و ماهور است و دیگری شهرستان رستم که شامل بخشهای رستم یک،
رستم دو و پشتکوه میشود.
 .1-1بیان مسئله
تحلیل و توصیف واژگان و اصطالحات ،این نکتۀ مهم را در بر دارد که خواننده را با مطالبی بیشتر از
ً
معنای واژه ،آشنا میکند .در این مقاله ،مفردات و اصطالحات مربوط به برنجکاری و بعضا مشترک با
دیگر محصوالت کشاورزی در گویش لری ممسنی از زبان کشاورزان توضیح داده شده و در کنار آن،
توضیحات علمی و ریشهیابی همراه با بیان نوع دستوری و تغییرات ساختاری واژه آمدهاست؛ به عنوان
مثال وقتی از واژۀ «جی» صحبت میشود ،ضمن توصیف ابزاری به این نام ،به بیان اصل این واژه که
«یوغ» بوده و مراحل تبدیل آن به «جی» و شکلهای موجود از آن در گویشهای مختلف اشاره
شدهاست.
مهمترین پرسشهایی که این مقاله در صدد پاسخ به آنها برآمده است عبارتند از:
ً
 -1در منطقۀ ممسنی چه واژهها و اصطالحاتی برای کار کشاورزی و عمدتا برنجکاری استفاده
میشود
 -2ساختمان و زیرساختهای دستوری این واژهها چگونه است
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.2 -1پیشینۀ پژوهش

ً
تاکنون تحقیقی که منحصرا به موضوع این مقاله در گویش ممسنی پرداخته باشد انجام نگرفته است
ً
طبیعتا ثبت و ضبط واژگان قابل ّ
توجه است .اختالف
ولی با توجه به گستردگی مناطق لرنشین،
گویشهای لری مناطق مختلف باعث میشود که پژوهشگران هر منطقه ،بتوانند کاری متمایز از
مناطق دیگر ارایه دهند .پیش از این ،سعید حسامپور و عظیم جباره مقالهای با عنوان «واژهها و
اصطالحات کشاورزی در گویش سرخی منطقۀ کوهمره سرخی فارس» نوشتهاند که در مجلۀ
ّ
گویششناسی ( )1387چاپ شده است .تعداد قابل توجهی از این واژهها از نظر تلفظ و معنی با موارد
مشابه در گویش ممسنی مطابقت دارد .محمدهادی فالحی ( )1384مقالهای با عنوان «واژهها و
اصطالحات کشاورزی و آبیاری در حاجیآباد نقش رستم» نوشته و در شمارۀ  4مجلۀ گویششناسی
ّ
چاپ شدهاست .در این مقاله ،تعداد قابل توجهی از مفردات مشترک ،با اندکی اختالف در تلفظ دیده
میشود .عامر قیطوری و جعفر میرزایی( ،)1385مقالهای با عنوان «واژهها و اصطالحات کشاورزی
در گویش لکی» در مجلۀ گویششناسی دارند .شهرام گرامی در سال(« ،)1371توصیف ساختمانی
گروه فعلی و اسمی در گویش لری بویراحمدی لهجه باشتی» را نوشته که گویشی بسیار نزدیک به
گویش ممسنی است .حسن سهرابی مجموعهای از واژگان لری مناطق غربی را با عنوان «فرهنگ
جامع لغات و اصطالحات لری» جمعآوری کردهاست .همچنین قاسم غالمپور(« )1395واژههای
لکی و لری در شاهنامه فردوسی» را نوشتهاست .آقای ابوذر همتی در پایاننامۀ خود به «بررسی چند
واژۀ پهلوی در گویش های لری» پرداختهاست « .توصیف گویش لری ممسنی» تألیف قاسم بهشتیان
ً
فر( )1375شاید مهمترین اثری است که مستقیما به توصیف گویش ممسنی پرداخته و اطالعات
ارزشمندی را به دست دادهاست .همچنین میتوان «فرهنگ واژگان گو یش لری بویراحمدی» از افضل
مقیمی( )1394را نام برد که هم از نظر شیوۀ کار و هم از نظر محتوا اثر ارزشمندی است .این کتاب با
ریشهیابی واژگان و آوردن کنایات و امثال مربوط به هر واژه ،گنجینهای کمنظیر برای گویش لری به
شمار میرود.
 .3 -1ضرورت پژوهش
ورود ابزارها و تکنولوژی جدید کشاورزی در کنار راحتی کار و باالبردن میزان محصوالت برای
کشاورزان ،خود آفتی شد که به جان واژگان و اصطالحات کشاورزی افتاد و موجبات نابودی آنها را
فراهم نمود ،تا جایی که امروزه جوانان زیر  40سال با تعداد قابل توجهی از واژگان و اصطالحات
کشاورزی سنتی بیگانه هستند .میراث گرانبهای ز بانی که از نیاکان این سرزمین باز مانده است در
حال نابودی است و الزم است که برای حفظ و نگهداری از آن گامی برداشته شود .ضرورت تدوین
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این مقاله در راستای همین امر شکل گرفته است تا بتوانیم هرچند اندک ،کاری ماندگار در این زمینه
انجام دهیم.
.4-1روش تحقیق
روش کار این تحقیق ،میدانی بوده است .در بارۀ واژگان و اصطالحات مورد نظر از کشاورزان میانسال
و کهنسال کمسواد یا بیسواد ،پرسش و با ضبط صدا و در نهایت مطابقت روایات مختلف ،بهترین
روایت انتخاب شده است .در انتخاب کشاورزان برای پرسش ،بیشتر از کسانی که در مناطق عمدۀ
برنجکاری زندگی میکنند ،درخواست همکاری شدهاست .در این راستا با  5مرد بیسواد و کمسواد با
میانگین سنی  80سال و  5زن بیسواد با میانگین سنی  70سال مصاحبه شده است .در مواردی برای
تحلیل و ریشهیابی ،به کتابهای فرهنگ لغت دهخدا و معین مراجعه و ارتباط این واژهها با واژگان
رایج در گویش معیار ذکر شده است .همچنین اشاره به نوع دستوری آنها و اجزای سازندۀ واژهها مد
نظر قرار گرفته است .نکتۀ مهم و قابل ّ
توجه اینکه تعداد زیادی از واژههای این مقاله ،چه در قسمت
ابزارهای کشاورزی و اصطالحات مربوط به کاشت و برداشت و خرمنکوبی ،بین محصوالت مختلف
ً
از جمله برنج و گندم و جو مشترک هستند؛ نباید ّ
تصور شود که تمام این واژهها و اصطالحات صرفا به
برنجکاری اختصاص دارند.

 .2بحث

ً
مردم ممسنی عمدتا لر زبان هستند و به گویش لری جنوبی سخن میگویند .این گویش  8واکه و 24
همخوان دارد(نک:کریمی .)3 : 1395،بسیاری از قواعد پارسی دری مانند قاعدۀ کاربرد «دال معجم» به
طور کامل در این گویش رعایت میشود.
برای آوانگاری واژهها بر اساس دادههای کتاب «آواشناسی» دکتر حقشناس( )1356عمل
شده است .در مواردی که بین دو آوا از یک واج ،اختالفی بوده ،با نشانهای خاص جدا شده است؛ به
عنوان نمونه،کاف معمولی(کاف کلم) با  ،/k/کاف کوتاه (کاف کاهو) با  ،/ḱ/گاف معمولی با
،/g/گاف کوتاه با  ،/ǵ/دال معجم با  ،/δ/کسرۀ کوتاه با  /ǝ/و کشش واکهای با  /:/نشان داده
شده است .همچنین از کوتهنوشتهای ( ِا ).برای اسم( ،ص ).برای صفت( ،ص.ن ).برای صفت
نسبی( ،م ).برای مصدرِ (،ا.مص ).برای اسم مصدر ،و (ق ).برای قید استفاده شده است.
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 .1-2اصطالحات مربوط به زمین
بهس [ِ (:]ba:sا ،).بست ،مرز بین دو زمین یا دو قسمت از یک زمین یا اطراف هر کرت .بست را هم
با بیل میتوان درست کرد و هم با کرو[ ]ḱrowکه نوعی ابزار مرزبندی دونفره است .بستهای درون
زمین بیشتر با گل ساده درست شده ولی بستهای بین دو زمین به دلیل ماندگاری بیشتر ،اغلب
پوشیده از مور [ ] mowrاست و این مور که نوعی علف هرز است ،خود باعث دوام و استحکام بیشتر
بست می شود .هرچه بست بین دو زمین محکمتر و پهنتر باشد ،رفتوآمد بر آن هم راحتتر است.
یکی از سرودهایی که نشاکاران به هنگام کار میخوانند و به آنها امید پایان کار میدهد این است :
«همی بس ،زیمشه بهس» []hami bas , zeymša ba:s؛ یعنی برای ما همین بس است که کار نشا
در حال اتمام است .بست تراشی و دست زدن به بست همسایه از کارهای ناپسندی است که کشاورزان
شریف آن را نمیپسندند.
پاری یو [( :]pāriyowص ،).این واژه که به صورت «په ری یو»[ ]periyowهم به کار میرود،
ً
همان پاریاب یا فاریاب است؛ اصطالحا به زمینی گفته می شود که قابل آبیاری باشد .در مقابل دیم.
ً
َچهل [( :]čahlص ،).گود ،چاله ،زمین پست و هموار ،این زمینها که معموال ارتفاعشان از سطح
دیگر زمینهای اطراف پایینتر است برای آبیاری بسیار مناسب هستند و محصول برنج خوبی میدهند.
سرسینه [( :]sarsinaص ،).زمین شیبدار ،در مقابل « ِنهر» و « چهل» .زمینی که برای آبیاری آن
نیاز به ایجاد کرتهای بسیار است ولی بوتههای چلتوک آن به دلیل جریان مداوم آب ،شادابی خاصی
دارند.
سند [ِ ( :]sendا ،).مقداری از زمین مرطوب که یکباره با بیل کنده شده و بیرون گذاشته میشود .این
مقدار گل چنان به هم چسبیده که به سختی از هم جدا میشود .بهترین نوع سند« ،سند
موری»[ ]sendemowriاست؛ سندی که از زمین پوشیده از «مور»(نوعی علف هرز چمنمانند) زده
میشود و استحکام آن بیشتر است .از این سندها برای بستن راه آب یا محکم کردن مرز زمینها
استفاده میکنند.
سندالقی [( :]sendelāqiص ،).زمینی که پس از برداشت برنج ،شخم خورده و تکههای بزرگی از
گل به هم چسبیده و خشک شده در آن دیده می شود .این زمین به سادگی کوبیده و نرم نمیشود .اگر
زمین به صورت نمدار شخم بخورد ،سندالقی میشود و برای کاشت گندم مناسب نیست.
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شپ [ِ ( :]šopا ،).مقداری از زمین به اندازۀ فضای رو به روی یک شخص که برای شخم ،کاشت یا
درو بتواند در آن فعالیت کند .طول یک شپ به اندازۀ طول همان زمینی است که شخص در آن مشغول
به کار است.

ُ
شل [ِ ( :]šolاِ ،).گل ،خاک آمیخته با آب ،زمینی که برای کاشت برنج آماده شدهاست .هر قسمت از
زمین شخمشده که برای برنجکاری آب انداخته باشند .وقتی بگویند « :فالنی ِمن شله» [ fǝlāni mǝn
ُ
]šǝl e؛ یعنی فالنی در زمین مشغول نشاکاری است .شل و کم کشیدن [ ]šǝla komkašiδanکنایه از
مرزبندی کردن برای نشای برنج است.
شلپکه [ِ ( :]šǝlpakaا ،).به صورت شلشکه هم گفته می شود؛ به نظر میرسد نوعی از اسمهای
مرکب اتباعی باشد که واژۀ دوم نامتجانس مینماید؛ گل و الی در زمینهای آمادۀ نشاکاری .محیط پر
از گل و الیِ ،گلزار.
شل درآر [( :]šoldarārص ،).درآوردن در اینجا یعنی شخم زدن ،و شل درآر یعنی زمینی که پیش از
به گاو آمدن ،شخم خورده باشد و به همین دلیل گل آن نفوذ ناپذیر شده و به راحتی از هم جدا نمی
شود .این نوع شخم برای کاشت مناسب نیست.

ُ
شل زدن [( : ]šolzaδanم .1 ،).شخمزدن زمین برنجکاری که همزمان باید زمین زیر آب باشد به
گونه ای که با این شخم ،زمین باتالقی و نرم شود؛ این کار هم با خیش و گاو و هم با نوعی تراکتور انجام
میشود .اگر با گاو انجام شود ،زمین به آب کمتری نیاز دارد و اگر با تراکتور انجام شود ،به دلیل عمق
زیاد شخم ،زمین به آب بیشتری نیاز دارد .2 .حالت غشکردن و از حال رفتن کسی که مشغول
برنجکاری است؛ گاهی خستگی زیاد و ترس از زیاد بودن مقدار زمینی که قرار است نشاکاری شود،
چنان بر شخص نشاکار استرس وارد میکند که با حالت بیهوشی بر زمین میافتد .این حالت را نیز
«شل زدن» میگویند؛ یعنی شل ،شخص را زده و باعث بیهوشی او شدهاست.
شلک [( :]šalakص ،).مقداری از بذر تازه سبزشدۀ برنج که در قسمتهایی از کرت خزانه به
صورت به هم چسبیده و ضعیف روی آب قرار می گیرد .برای از بردن این اشکال در خزانه باید چند
ً
شب پشت سر هم آب خزانه کامال تخلیه شود تا ریشۀ این بذرها به زمین بچسبد.

ُ
شهم [ِ ( :]šo:mا ، ).همان واژۀ شخم است که با پذیرش فرایند ابدال ،همخوان «خ» به همخوان « ه »
تبدیل شده است .عمل زیر و رو کردن خاک زمین به وسیله خیش یا گاوآهن.
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غره [( :]γařaا ،).گل و الی انبوه ،باتالقِ ،گلزاری که حرکت در آن دشوار باشد .مجاز از تنگنا و

گرفتاری.

غود [( :]γowδص ،).زمینی که یک نوبت در آن کاشت صورت نگرفته است ،زمینی که زیر کشت
چلتوک نرفته باشد و به همین خاطر کار شخمزدن آن سادهتر و ارزانتر است .در مقابل «لگدره» یعنی
زمینی که زیر کشت برنج رفته است.
کربهس [ِ (:]keřba:sا ،).کنار مرز زمین یا کرت .به هنگام نشاکاری توصیه میکنند که بوش[]bowš
(نشا) باید فاصله داشتهباشد و نزدیک به هم زده نشود .همچنین تأکید میشود که کنار بست (کر
بهس) حتما نشاکاری شود چون میگویند «چه بوش کربهس چه دهدر مهس»[ če bowše keřba:s
]če dohδare ma:s؛ یعنی نشایی که در کنار مرز کاشته میشود به اندازه ای زیبا و قوی میشود که
انگار دختر جوان سرمستی است.
کرته [ِ ( :]kortaا ،).کرت ،قسمتی از زمین که اطرافش را برای نگهداری آب ،مرزبندی و درونش را
ُ
ُ
مسطح میکنند .در مناطق مختلف به صورت «کرده» و «کرذه»هم به کار میرود .اندازۀ کرتهها به
میزان شیب زمین و سلیقۀ و مهارت کشاورز بستگی دارد .هر اندازه شیب زمین بیشتر باشد ،اندازۀ
کرتهها کوچکتر است .برای برنجکاری مکانیزه ،اندازۀ کرته باید بزرگ باشد تا ماشین های کشاورزی
بتوانند درون آن حرکت کنند.
کرت کرو [ِ ( :]ḱortḱrowا ، ).مرز بندی ،ایجاد مرز و درستکردن کرت در زمین  .برای کرت کرو
کردن ،دو مرد نیرومند و یک «کرو»(ابزار مرزبندی) الزم است .این ابزار به صورت یک پاروی فلزی
یا چوبی است که به صورت عمودی بر یک دستۀ چوبی ،مانند دستۀ بیل نصب شده است و بندی
محکم که به چوب کوتاهی متصل است به این قسمت فلزی یا چوبی متصل شده که یک نفر آن را در
مسیر الزم برای ایجاد مرز قرار میدهد و نفر دیگر با کشیدن بند متصل به آن ،گلها را به صورت مرز
در میآورد تا کرتها شکل بپذیرند.
ُ
کلم [( :]ḱlomص ،).گل سفت شده و به هم چسبیده که خشک شده باشد .به آن «گل-
کلم»[ ]gelḱlomهم میگویند .در کار کشاورزی بسیار آشناست ،چون زمینی که شخم زده میشود ،پر
ُ
از گلهایی است که به صورت کلم در آمدهاند .اگر زمینی را زودتر از زمان مناسب ،شخم بزنند ،پر از
گلکلم خواهد بود و این گلکلمها اگر از گل آب خورده باشند ،بسیار محکم خواهند بود .اگر اندازۀ
گلکلم ها بزرگ باشد ،کشاورز ناچار است ،زمین را عالوه بر شخم ،دیسک هم بزند تا کلمها خرد
شده ،مانع از روییدن بذر نشوند.
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کله [ِ ( : ]ḱǝlaا  ،).قسمتی از زمین که شخص نشاکار به هنگام نشاکاری رها کرده یا به دلیل ناتوانی
در رقابت با دیگران از آنها عقب مانده و دیگران از محدودۀ او گذشتهاند .در چنین حالتی ،شخصی
که در «کله» ماندهاست مورد تمسخر قرار میگیرد و با خواندن سرودهای مخصوصی او را آزار
میدهند؛ از جمله « :ای کله مال کیه بهل تا بمونه تا سهیل وش بزنه ،دیمون بخونه»[ ?i ḱǝla male
]kiya be:l tā bemune tā saheyl ašbezane dimown bexune؛ یعنی این قسمت نشاکاری نشده
مال کیست بگذار بماند تا زمان نشاکاری تمام شود و به پایان تابستان برسیم).
ُ
کهل [( :]ḱohlص،).گود و شیبدار ،ورودی و خروجی کرت برنج را با پالستیک میبندند تا به
ً
مقدار مناسب و دلخواه ،آب وارد یا خارج شود .نباید گودی آن زیاد باشد و اصطالحا«کهل» شود زیرا
با خروج آب زیاد ،ریشۀ بوتههای برنج از آب بیرون مانده ،خشک میشود .کهله به معنی درۀ کوچک
محل گذر سیالب از همین واژه ساخته شدهاست.
الن [ِ ( : ]lāsا ،).شیاری که در یک سمت یا در میان زمین ایجاد میکنند تا برای آبیاری قسمتهای
ّ
دورتر ،آب را به وسیلۀ آن به محل دلخواه هدایت کنند .جوی موقت.
لگدره [( :]lagdaraص ،).زمینی نمور که در آن کشت چلتوک انجام شده و پر از ساقهها و
ریشههای بسیار سفت چلتوک است؛ چنین زمینی بد شخم میخورد و اگر بارندگی ادامه داشته باشد؛
یا زیر کشت گندم نمیرود یا باید بدون شخم ،گندم را در میان ساقههای چلتوک افشاند تا بروید و
کمکم از آن ساقهها باال بزند .چنین گندمی که از سر ناچاری کاشته میشود ،بازدهی خوبی ندارد .به
دلیل دشواری کار شخم چنین زمینهایی ،هزینۀ شخم آن دو برابر زمینهای معمولی است و به دلیل
بزرگبودن ورقههای گلی که پس از شخم ایجاد میشود باید چند بار این شخمها با دیسک خرد شوند
تا امکان کشت گندم در آن فراهم شود .در مقابل زمین لگدره زمین «غود»[ ]γowδاست که سال قبل
کاشته نشده است.
لهتو [( :]la:towص ،).کرت بسیار بزرگ و گسترده که هیچ مرزی در وسط آن نیست .زمینهای
صاف و هموار برای کشت برنج بسیار مناسب هستند چون هنگام مرزبندی نیازی نیست که با ایجاد
کرت های کوچک ،مقداری از زمین را تبدیل به مرز نمود .این واژه از «له» به معنی زمین گسترده و
واج میانجی «ت» و «او»[ ]?owبه معنی آب ،ساخته شده است .در مقابل «منگول».
لیر [ِ ( :]lirا،).آب گل آلود؛ آبرفت رودخانه؛گل بسیار نرم .آبی که به دلیل راکد ماندن ،سیاه و گاهی
بدبو شده است.
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منگول [( :]manǵulص ،).کوچک؛ کرت کوچک و جمع و جور« ،کرته منگول» هم میگویند .در
زمینهای شیبدار برای آن که بتوانند آب را در سطح زمین نگه دارند ،ناچارند با مرزهای بیشتر و
ایجاد کرتهای کوچکتر این کار را انجام دهند .در مقابل «لهتو».
نهر [( :]nehrص ،).زمین پست و آبرفتی که محل گذر سیالب است و به همین خاطر خاک مرغوبی
دارد و به سبب پست و هموار بودن ،آبیاری و مرزبندی آن راحتتر است .در مقابل «سرسینه».
ورِ ( ]var[ :ا ،).بر ،سمت ،سو ،بال ،لت ،طرف .در برنجکاری قسمتی از کرت برنج که هر شخص در
برابر خود دارد و مسئول نشاکاری آن است یا قسمتی از مزرعه که به هنگام درو ،شخص یا ماشین آن
را درو کرده و پیش میرود .در قالی بافی نیز قسمتی که هر بافنده آن را میبافد« ،ور» نام دارد.
هوگا [ِ ( :]hugāا ،).مقداری از زمین که در یک رفت و برگشت با گاو شخم زده میشود .چون برای
برای برگرداندن گاو و چرخاندن خیش ،گاوها را با صدای خاصی میرانند ،این واژه از همین صدای
راندن گاوها که به صورت «اهو»[ ]?a:howیا «هو»[ ]howادا میشود ،گرفته شده است.
 .2-2اصطالحات مربوط به آب
اشکن [ِ ( :]?eškanا ،).مانعی که در جلوی آب ایجاد میکنند تا بتوانند آب را به سطحی باالتر از
کف جوی هدایت کنند؛ این مانع می تواند از سنگ یا چوب یا ترکیبی از هردو و دیگر وسایل باشد.
او [ِ ( :]?owا ،).آب ،با مصدر زدن میآید به صورت «او زدن» به معنی آبیاریکردن.
اوبر [( :]?owbořص ،).آببریده ،زمینی که برای مدتی آب را بر روی آن قطع میکنند تا کمی
خشک شود .این کار برای مزارع برنج بسیار مفید است چون هم باعث سالمتی و استحکام ریشۀ گیاه
ً
میشود و هم موجب کمشدن جلبکها و تماس خاک با هوا میگردد .معموال مزارع برنج را دو یا سه
بار در یک کشت «اوبر» میکنند.
اوکاسی [( :]?owḱāsiص ،).منسوب به اوکاست (آب کاست) .کم آبی ،نبودن آب به اندازۀ کافی.
ً
سالی که با کاهش آب همراه است .سال اوکاسی سالی است که کشت برنج یا کم است و یا اصال
نیست.
او و او وابیدن [( :]?ow va ?ow vābiδanم ،).آب به آب شدن ،اصطالحی است که هم در
کشاورزی به کار میرود و آن زمانی است که زمین به طور مرتب و منظم آبیاری نشود؛ و هم برای تغییر
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آب و هوا برای انسان به کار میرود؛ وقتی می گویند فالنی «او و او وابیده»؛ یعنی آب و هوایش تغییر
کرده و ممکن است بیمار شود.
ُپهلو [ِ ( :]po:lowا،).پالو یا پاالب ،آب پالودهشده ،آبی که از انتهای کرت یا انتهای زمین بیرون
میرود .وقتی زمین سیراب می شود و مازاد آب از انتهای زمین بیرون می رود  ،میگویند زمین ُپهلو
کرده است.
َد َرو [ِ ( :]darowا ،).در آب  ،راهی که از آن آب وارد یا خارج میشود .در گوشه ای از کرت چلتوک،
مسیر باریکی در نظر گرفته می شود تا جریان آب را به بیرون هدایت کند .این مسیر که در واقع دروازۀ
گذر آب است ،باید متناسب با نیاز کرت به آب تعیین شود .دروها نمیتوانند در یک مسیر پشت سر هم
قرار گیرند چون جریان آب باید به همه جای کرتها برسد؛ جای «درو» به صورت چپ و راست قرار
داده میشود .کرت هایی که این گونه نباشند ،ممکن است یک طرفشان خشک بماند.
درو بندی [ِ ( :]darowbandiا .م ،).یا دم درو کردن ،پس از پایان نشاکاری ،ورودی و خروجی هر
کرت از زمین باید محکم شود تا در مقابل جریان دایمی آب مقاوم باشد .به همین خاطر با استفاده از
پالستیک به گونهای کف ورودی آب (درو) را میپوشانند تا آب از روی پالستیک بگذرد و گل نرم کف
ورودی را با خود نبرد ،چون اگر جریان آب کف ورودی آب را بیش از اندازه گود کند ،باعث میشود
کرت باالدست ،خوب آبگیری نشود و ریشۀ نشاها خارج از آب بماند.
سراو [ِ ( :]sarowا ،).جایی که جدول آبرسانی از رودخانه منشعب میشود .جایی از کنار رودخانه که
ممکن است با ایجاد مانع ،آب را به داخل جویبار هدایت کنند.
سردراو [( :]sardarowص ،).زمینی که نزدیکترین دسترسی را به جوی آب دارد .کرتی که در
ابتدای ورود آب به زمین واقع شده است؛ این قسمت از زمین به دلیل بهرهمندی از مواد موجود در آب
ً
غنیتر میشود و اگر کشاورز مراعات نکند و کود مورد نیازش را متناسب ندهد ،محصولش اصطالحا
«سوزه» [ ]sowzaمیشود؛ یعنی به حالت سبز و نارس باقی میماند.
گراو بداو [ِ ( :]gařow baδowا ،).کم آبی و آبیاری نامنظم که ممکن است در اثر بیتوجهی کشاورز
یا کمبود آب رخ دهد .در چنین حالتی بوتههای برنج به اندازۀ کافی رشد نمیکنند و برنج کیفیت
چندانی نخواهد داشت .زمین ،پوستهپوسته و چاکدار میشود.
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میراو [ِ ( :]mirowا ،).میرآب ،شخصی که در قبال گرفتن دستمزد تعیینشده ،وظیفۀ رساندن و
هدایت آب را تا نزدیک زمین بر عهده میگیرد.
 .3-2اصطالحات مربوط به کاش برنج
پنجکی [( :]panǰakiص ،).منسوب به پنجک(پنج یک) ،زمینی را که در قبال یک پنجم محصول
آن کاشته باشند.
ُب زدن [( :]bot zaδanم ،).زیادشدن تعداد ساقههای محصول ،شاخ و برگ آوردن بوته ها .وقتی
زمین و آب و دیگر شرایط رشد محصوالت کشاورزی مهیا باشد ،دانه ای که میروید پس از مدتی ُبت
میزند و به رشد مناسب خود میرسد.
بته [ِ ( :]bǝtaا ،).بوته ،مقداری از علف یا سبزی یا خار ،چه وقتی که ریشه در خاک دارند چه وقتی
که چیده شده باشندِ .زر بته در اومدن [ :از] زیر بوته در آمدن ،کنایه از بیاصل و نسب بودن.
بوش [ِ ( :]bowšا .1 ،).هر تعداد از نشای چلتوک که به عنوان یک بوته در یک جا کاشته میشود؛
این تعداد بسته به ضخامت ساقۀ هر نشا ،از یک تا چند نشا است که نشاکار هر بار که دست خود را در
گل فرو میبرد ،آن را میکارد .2 .چوبی که به صورت عمودی قرار میگیرد و پاسهل را به دارخیش
وصل میکند.
پر [( :]pořص ،).در مقابل تنک؛ به معنی متراکم ،نزدیک به هم ،فاصلۀ نشاهای برنج متناسب با
کیفیت زمین و نوع برنج متفاوت است؛ بدین گونه که اگر زمین شیب داشته باشد و آب را خیلی نگه
ندارند که موجب سوختن نشاها شود ،فاصله نشاها بیشتر و حجم نشا کمتر میشود؛ یعنی نشا به
صورت «تنک» انجام میشود .برعکس اگر زمین گود و آبگیر باشد ،چون احتمال تلفات نشا بیشتر
ً
است ،فاصلۀ نشا کمتر و حجم هر نشا بیشتر میشود و اصطالحا میگویند نشاکاری را به صورت
«پر» انجام داده اند .نوع برنج نیز در تعیین فاصله و حجم نشا مؤثر است؛ برنج های قد کوتاه و پر بازده
به صورت تنک و برنج چمپه به صورت پر کاشته میشود.
پرتنک کردن [( :]pǝřtǝnok kerdanم ،).در اصل یعنی بین بوتههای نزدیک به هم فاصله انداختن
و این کار با کندن بوتههای اضافی صورت میگیرد .برای بعضی از محصوالت مانند چلتوک تا زمان
خاصی پس از نشا ،امکان جابه جایی هست ولی دیگر محصوالت پس از کندن بوته ،امکان کاشت
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مجدد در جای دیگر ندارند و بوتۀ کنده شده دور انداخته میشود .این کار در مزارع کوچک امکان پذیر
است.
پرکدار [( :]pařakdārص، ).پرک یعنی برگ کوچک ،به نشاهایی گفته میشود که رشد کافی دارند
و ضخامت ساقه و تعداد برگ های آنها زیاد است؛ این نوع نشا را میتوان به صورت تکی هم کاشت و
ً
معموال پس از کاشت پژمرده نمیشوند .این نوع نشا چون از ارتفاع خوبی برخوردار هستند برای
زمینهای گود با عمق آب زیاد ،قابل استفادهاند.
تنک[( :]tǝnokص ،).در مقابل پر ،فاصلهدار ،با فاصله ،دور از هم ،اصطالحی است که برای
بوتههای برنج یا دیگر گیاهان به هنگام داشتن فاصله از هم به کار میرود.
تخم [ِ ( :]toxmا .1 ،).بذر ،دانۀ گیاهان و میوههای دانهدار مانند هندوانه و خربزه  .2نشا ،بذر
سبزشدۀ برنج که در خزانه پرورده ،سپس از خزانه به زمین اصلی منتقل میشود.
تخمدون [ِ ( :]toxmdunا ،).تخمدان ،خزانه ،محل کاشت اولیۀ بذر چلتوک(برنج) که پس از مدتی
آن را جدا کرده و به زمین اصلی انتقال میدهند .همراه با مصدر گرفتن به کار میرود؛ تخمدون گرفتن
به معنی ایجاد خزانۀ نشا .برای ایجاد خزانه ،حدود پنجاه روز پیش از زمان نشاکاری ،گوشهای از
ً
زمین را شخم زده  ،آب میاندازند و مرز بندی میکنند .پس از آن که کرت ها را با تخته کامال صاف
کردند ،دوسه روزی صبر می کنند تا آب آن زالل شده و گل و الی آن ته نشین شود .بذری را که پیشتر
پاک کرده و در آب و سپس نم نگه داشتهاند تا جوانه بزند ،با دقت و آهسته ،به صورت فشرده در این
کرتها ریخته میشود .پس از حدود یک ماه و نیم ،نشا بلند شده و تخمدان آماده بهرهبرداری
میشود.
دهسه [ِ ( :]da:saا ، ).دسته؛ از «دهس» (دست) و پسوند «ه» ساخته شده ،مقدار قابل توجهی از
نشای برنج که برای انتقال از خزانه به زمین ،آن را با نخ یا برگ بلندی به نام «لمبون»[]lombun
(لنبان) میبندند .برای حمل این دستههای نشا به زمین ،در فواصل نزدیک با دست یا فرغون و برای
فواصل زیاد از االغ و «کنتر»[ ]kenaterاستفاده میکنند .هر مقدار از نخ یا علف یا شاخههای نازک
ً
که در یک دست جا شود .گروه ،تعدادی از هر چیز و بیشتر موجود زنده .چوبی نسبتا کلفت و سنگین
که برای کوبیدن و نرم کردن حبوبات در سیرکوب و هاون های سنگی استفاده میکنند.
ً
چلتیک [ِ ( :]čaltikا ،).چلتوک ،شلتوک ،برنج پوست نکنده .قبال دو نوع داشت؛ چمپه و شهری.
پوست چمپه به رنگ زرد است ،کیفیت بهتری دارد و انواع آن عبارتند از :زرده ،عنبربو و کت سه؛ ولی
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شهری رنگ پوستش سرخ بود و در انتهای هر دانه ،خار زبر و نازک وبلندی به نام «دهه»[]daha
داشت .امروزه برنج شهری کاشت نمیشود و به جای آن چند نوع چلتوک پرمحصول ولی با کیفیت
کمتر مثل فجر ،شفق ،شمیم و گهر میکارند .اینها بومی منطقه نیستند.
چمپه [ِ ( :]čampaا ،).چمپا ،نوع مرغوب از چلتوک که عطر و بو و طعم خوشی دارد .این نوع
ً
چلتوک پوستی زرد دارد .قد دانۀ برنجش نسبتا کوتاه است ولی پس از پخت به اندازۀ دلخواه در میآید.
ً
بوتۀ آن نسبتا بلند است ،به همین خاطر پس از خوشه زدن ،با وزش هر بادی روی هم میافتد .اگر این
روی هم افتادن در یک جهت نباشد ،کار درو بسیار دشوار میشود .چمپه ،خود انواعی دارد که
معروفترین آن ها عبارتند از  :زرده ،عنبربو و کت سه (دم سیاه).
خوش [ِ ( :]xušا ،).خوشه ،قسمتی از گیاه یا درخت که دانه ها به صورت گروهی به آن متصل
هستند .خوش کردن  :خوشه زدن ،به خوشه نشستن.
دیده [ِ ( : ]diδaا ،).نخستین خوشههای چلتوک که در مزرعۀ برنجکاری نمایان میشود و قابل دیدن
است .کشاورز برنجکار هنگامی که میبیند چلتوکش «دیده» زده است ،خستگی از تنش در میرود و
امید در وجودش جوانه میزند .این واژه با مصدر زدن به صورت «دیده زدن» به کار میرود.
ر یچک [( :]řičakص ،).به نشاهایی گفته میشود که ساقهای نازک و ظریف دارند و بنا به دالیلی
رشد کافی نکردهاند .بسیاری از کشاورزان این نوع نشا را میپسندند .البته برای زمین های شیبدار که
سطح آب در کرتها بلند نیست .از جمله دالیلی که نشا رشد کافی نمیکند و به صورت ریچک باقی
میماند؛ یکی کمبود فضای بین دانههاست و دیگری فرصت کم برای زمان رشد است .اصل این واژه از
کلمه «رجه»[ ]řeǰaبه معنی قدکوتاه گرفته شده که به صورت رچک یا ریچک درآمده است.
ً
کمیت و ّ
کامال زرد که ّ
کیفیت خوبی دارد.
زرده [( :]zardaص ، ).نوعی از چلتوک چمپا با پوستی
سوار پیاد [( :]suārpyāδص ،).اصطالحی در کشاورزی و آن زمانی است که خوشههای محصول
ً
تماما بیرون نیامده و فقط تعدادی از بوتهها خوشه زدهاند و به خاطر داشتن خوشه ،بلندتر از بقیه به
نظر میرسند .به این حالت از محصول که تعدادی از بوتهها ،بلندتر و تعدادی کوتاهتر به نظر میآیند،
«سوارپیاد» میگویند.
کیفیت چمپه ،نوعی چلتوک پرمحصول و بی ّ
شهری [( :]šahriا ،).در مقابل چلتوک با ّ
کیفیت به نام
ِ
شهری بود که امروزه به ندرت کاشت میشود .چلتوک شهری پوستی سرخ رنگ داشت و در انتهای
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دانه هایش خار گزنده ای بود که دست دروگر را میآزرد .دانۀ برنجش کوتاه و کمی کلفت تر بود و برای
پخت پلو مناسب نبود .بیشتر برای پخت انواع آش مورد استفاده قرار میگرفت.
قاب [ِ ( :]qābا ،) .بند .محل اتصال دو قسمت از ساقۀ گیاهانی مانند چلتوک ،گندم و جو .قاب،
برجستگی میان ساقه است که امکان شکستن و جدا کردن خوشه از این مکان بیشتر است.
قوده [ِ ( :]qowδaا ،).دسته ای از هر گیاه و علف یا موی سر .تعدادی از نشای برنج که نشاکار در
یک دست میگیرد و با دستی دیگر کمی از آن را در زمین میکارد .برای دستههایی از شاخههای نازک
ً
درخت هم به کار میرود .عموما هر نوع ساقه و شاخ و برگ گیاهان که وقتی دو انگشت شست و
اشاره را به هم برسانند در میان آن دو جای بگیرد .مقداری از گندم و چلتوک که دروگر میتواند در
دست خود نگه دارد و با داس درو کند.
ُ
کپ و رو [ِ ( :]ḱǝp ǝ řuا ،).از نو روییدن ،دوباره جوانه زدن .کپ [ ]kopبه معنی جوانه است.

ُ
ک [ِ ( :]ḱotا ،).لبه ،انتها ،پایان ،طرف ،سمت ،جهت ،سر ،دم .نوعی چلتوک مرغوب به نام «کت
سه»[ ]ḱot sehیا دم سیاه بسیار معروف است« .کت چو» [ ]ḱḱt čuیعنی انتها یا سر چوب« .او
کت»[ ]?u ḱotیعنی آن طرف.
ُ
ُ
ک سر ک [( :]ḱotsarḱotص ،).نزدیک به هم ،بیفاصله .به هنگام نشاکاری در مزارع برنج،
ً
وقتی که نشاها خیلی به هم نزدیک کاشته شوند ،اصطالحا میگویند « کت سر کت» کاشته شدهاند.
ُ
ک سه [( : ]ḱotsehص ،).دم سیاه ،نوع معروف از چلتوک چمپا که در انتهای هریک از دانه های
کمیت این محصول قابل ّ
کیفیت و ّ
چلتوک ،نقطۀ سیاه رنگی وجود داردّ .
توجه است ولی به دلیل
بلندبودن بوته و سستشدن دانه ها به هنگام درو ،هم بوتهها به راحتی روی هم میافتند و هم مقدار
زیادی از محصول در زمین میریزد.
ََ
کلک [ِ ( :]kalakا ،).نشاکاری ،نشاندن نشای چلتوک یا هر گیاه دیگری در گل .کاری بسیار سخت
و طاقتفرسا که همۀ اعضای خانواده از زن و مرد با هم انجام میدهند.
کلک کنون [( :]kalak ḱǝnunق ،).کلککنان  ،زمان کلککردن  ،زمان کاشت نشای چلتوک؛
ً
معموال متناسب با نوع چلتوک ،این زمان از نیمۀ دوم خرداد شروع میشود و تا اواسط مرداد ادامه
دارد .پس از نیمۀ اول مرداد که ستارۀ خنک میزند زمان مناسبی برای کاشت برنج نیست چون هم
هوای گرم کافی برای رشد نشا در پیش نیست و هم زمان درو به فصل بارندگی در اواخر پاییز میکشد
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و محصول بازدهی کافی ندارد .چون کلککنون زمان مهم و پرهزینهای برای برنجکاران است ،آنها
ناچارند تدارکات الزم برای این دوره را پیشبینی کنند.
گاکال [( :]ǵāḱālص ،).با گاو کاشته ،محصولی که با گاو کاشته شده باشد ،کنایه از خوراک به
مقدار کم.
لنده [ِ ( :]lendaا ،).مقداری گل چسبناک که به ریشههای نشا چسبیده و باعث میشود نشاکاران
نتوانند دانههای نشا را بهراحتی از هم جدا کنند ،به همین خاطر سرعت نشاکاری را کند میکند .البته
ً
نشاهای لندهدار زودتر رشد میکنند و اصطالحا برمیگردند.
نصپی ثلثی [( :]nespi solsiص.ن ،).منسوب به نصپ(نصف) و ثلث .زمینی را که کشاورز برای
مالک میکارد و نصف محصول یا ثلث آن را به عنوان دستمزد دریافت میکند .زمین نصپی -ثلثی یعنی
زمینی که درآمد زیادی برای کشاورز ندارد .در زمین نصپی ،هزینههای مربوط به بذر و سم و شخم و
نیمی از هزینۀ برداشت بر عهدۀ صاحب زمین است و هزینههای مربوط به کاشت و نگهداری و
نیمیاز هزینۀ برداشت بر عهدۀ «نصپی کال»(کشاورز) است و محصول به صورت مساوی بین آن دو
تقسیم میشود .در ثلثیکاری ،همۀ هزینهها بر عهدۀ «ثلثیکار» است ولی یک سوم محصول به
صاحب زمین میرسد.
 .4-2آفات و علف های هرز
بله لون [ِ ( :]balalusا ،).ترسناکترین حشرۀ مزارع برنجکاری است  .حشرهای ریز و شبیه به کرم
با رنگ قرمز و سیاه که پرواز نمی کند و به هنگام کندن نشا از مخزن یا در تاریکی شب خود را به
نرم ترین جای بدن انسان رسانده و با ترشح اسیدی از خود ،نوعی سوختگی دردناک ایجاد میکند که
درمان آن تا چند روز ادامه دارد.
َپه [ِ ( :]pa:tا ،).هرس ،وجین ،چیدن علف هرز ،بریدن شاخه های اضافی درخت .پیش از آن که
سموم مخصوص علف هرز در دسترس کشاورزان قرار گیرد ،یکی از دشوارترین کار کشاورزان برنجکار
کندن علفهای هرز بود .علفهایی که هم شبیه بوتۀ برنج هستند و هم ریشۀ محکمی دارند که باید به
زور از زمین کنده شوند.
ّ
مرکب ّ
ُ
مرخم بوده؛ به معنی برندۀ شل .اکنون نام
شلبر [ِ ( :]šolbořا ،).در اصل ،صفت فاعلی
حشرهای است که به آن «آب دزدک» میگویند .این حشره در گل و زمینهای مرطوب ،زمین را با
ابزاری محکم و بازو مانند که در دو طرف سرش قرار دارد سوراخ میکند؛ چون این سوراخکردن نوعی
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ُ
بریدن «شل»(گل نرم) است بدان «شلبر» میگویند .این حشره با سوراخکردن مرزها باعث میشود
آبیاری مزاری برنج مختل گردد ،پرچه با ایجاد سوراخ در زیر زمین باعث نفوذ بهتر آب و اکسیژن به
خاک میشود.
شنگ [ِ ( :]šangا ،).نوعی علف هرز که در کرتهای چلتوک میروید و ریشهای محکم دارد.
برگهای آن در ابتدا نرم است ولی پس از رشد مناسب ،برندگی خاصی پیدا میکند .ساقه ندارد و از
طریق ریشه تکثیر میشود  .اگر ریشه بدواند ،کندن آن دشوار خواهد بود .ارتفاع آن چندان بلند
نمیشود ولی وقتی انبوه شود جلو رشد بوتههای چلتوک را میگیرد .وقتی برگهای میانی بوتههای
بزرگ آن را بیرون بکشند ،انتهای برگ ها از قسمت سفید و تردی تشکیل شده که خوردن آن خالی از
لطف نیست.
َ
گ َرک [ِ ( :]gařakا ،).نوعی علف هرز مخصوص مزارع برنج از خانوادۀ سوروف (گهل) است .رنگ
برگها و بذرش کمی تیرهتر از گهل است .رشد ساقههای متعدد آن بیشتر عرضی است و تا حدودی
پهن میشود و سپس از زمین برمیخیزد .چون از طریق بذر موجود در زمین که از سال پیش بر جا
ً
مانده تکثیر مییابد ،معموال چند روز پس از اتمام نشاکاری ،سر از آب بیرون میآورد .اگر پیش از
بیرونآمدن از آب ،سم مخصوص آن را در زمین بریزند ،نابود میشود؛ ولی اگر از آب بیرون بیاید ،دیگر
از بینبردنش با سم ممکن نیست و کشاورزان باید صبر کنند تا به اندازهای رشد کند که در دست جا
بگیرد و سپس آن را با زحمت بسیار از زمین بکنند.
گهل [ِ ( :]ga:lا ،).سوروف ،علف هرز مخصوص مزارع برنج که برگ ،رنگ و ساقۀ آن بسیار شبیه
ً
چلتوک است و معموال از خزانه به همراه نشا به زمین منتقل شده و به سختی از نشای برنج بازشناخته
میشود .ریشۀ این گیاه به سختی از زمین کنده میشود و چون برگهایش بیرون از آب قرار دارد ،با
ُ
علفکشها از بین نمیرود .بذرش به صورت دانههای گرد و تیرهرنگ است و به صورت خوشههای
زیاد از خوشۀ اصلی آویزان است .ارتفاع این گیاه کمی از چلتوک بیشتر است.
گیلک [ِ ( :]gilakا ،).نوعی برنج نامرغوب با پوستی زرد و دانهای قرمز است که در انتهای دانۀ
چلتوک آن خار کوتاهی قرار دارد .این برنج قرمزرنگ در هنگام پخت به رنگ سفید درمیآید ولی
کیفیتی ندارد .هرچند مشکل خاصی ایجاد نمیکند ولی کشاورزان نمیپسندند و سعی میکنند بذر
خود را از آن بپیرایند.
مور [ِ ( :]mowrا ،).نوعی علف هرز که بیشتر در باغها و کنار جویها میروید .وقتی به آب زیاد
دسترسی نداشته باشد ،قد نمیکشد و روی زمین پیش میرود .در جاهای پر آب و در میان بوتههای
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برنج سر از زمین بر میدارد و تا نیممتر بلند میشود .با گسترش ریشه تکثیر مییابد .زمینی که به این
آفت آلوده شود ،محصول چندانی نمیدهد .از بین بردن آن ،با دست ممکن نیست چون ریشه در عمق
خاک دارد .امروزه با نوعی سم از بین میرود .مهمترین سود این گیاه محکمکردن مرزهای میان
زمینهاست .از زمین موردار ،تکهای را با بیل جدا میکنند و مسیر آب را با آن میبندند .به این
قطعههای گلی که با ریشههای مور محکم شده و به سادگی از هم جدا نمیشوند « ِس ِند موری»
میگویند.
 .5-2اصالحات مربوط به ابزارها و وسایل مربوط به برنج کاری
اوسه [ِ ( :]?owsaا ،).اوشون ،ابزاری شبیه بیل است که به جای سر فلزی ،پنجههایی بلند از چوب
محکم و نوکتیز یا از فلز دارد .از این ابزار برای جمعکردن کاه و محصول درو شده یا پاککردن گندم
خردشده و به باد دادن کاه استفاده میکنند .هریک از پنجههای اوسههای چوبی با چرم به سر اوسه
وصل میشود ،ولی پنجههای اوسههای فلزی به سر اوسه جوش داده میشوند .به طور معمول هر
اوسه پنج پنجه دارد که در فاصلههای مساوی و منطم کنار هم قرار گرفتهاند.
به نظر میرسد که اصل این واژه «اوشه» باشد؛ چون ابزار «اوشاندن» (افشاندن ،به حرکت
درآوردن و باال انداختن) است.
بنگشتک[ِ ( :]bengeštakا ،).قطعه ای از خیش است و آن دو چوب است که به صورت افقی قرار
میگیرند و بوش را به دارخیش و مسوک وصل میکنند.
ً
بوش [ِ ( :]bowšا ،).چوب نسبتا بلندی که به صورت عمودی بر تنۀ خویش قرار میگیرد و «پاسهل»
و «دارخیش» را به هم وصل میکند .این چوب در قسمت باال به وسیلۀ «مسوک» نگه داشته میشود.
پارو [ِ ( :]pāřuا ،).ابزاری برای هموار کردن قسمتهای ناهموار کرتهاست که از یک تختۀ چوب
یا یک ورق آهن و دستهای چوبی ساخته شده است .اگر سر پارو دندانههای بلند داشته باشد به آن
«پنجهکش»[ ]penǰa kašمیگویند .در بعضی روستاها به آن «مدرو»[ ]meδrowگفته میشود.
ً
پاسهل [ِ ( :]pāsa:lا ،).قسمت مهمی از خیش است که تقریبا همۀ اجزای خیش بر آن سوار میشوند
و حکم کف خیش را دارد که بر زمین قرار میگیرد .پاسهل از چوبی ضخیم و محکم به صورت
زاویهدار ساخته شده که یک سمت آن تراش میخورد و کمی نازکتر است تا «سهل» بر آن سوار
شود.
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جر [ِ ( :]ǰařا ،).بندی است محکم از جنس مو یا گش[( ]gošنوعی بند پالستیکی) به طول تقریبی
یک متر که یوغ را به دارخیش وصل میکند .این بند باید از سوراخهای یوغ گذرانده شده و دو سر آن
متصل باشد و بر چوب کوتاهی(همهکش) که در انتهای دارخیش قرار دارد وصل شود.
جی [ِ ( :]ǰiا ،).یوغ .این واژه در اصل همان واژۀ یوغ است که با ابدال همخوان «ی» به «ج» به
صورت جوغ درآمده که در فارسی هروی نیز یوغ را جوغ میگویند(نک :مالمیر ،)5 : 1390،با حذف «غ»
در گویش قصردشتی به صورت «جو» به کار میرود و در گویش لری که میل به ابدال واکۀ «و» به
واکۀ «ی» بسیار زیاد است؛ به صورت جی در آمده است .چوبی تراشیده و پهن که طول آن برای
قرارگرفتن بر گردن دو گاو نر مناسب است .دو قسمت از آن به صورت هاللی تراش خورده و صیقلی
میشود .در دو طرف هر یک از هاللها ،سوراخی برای عبور چوبی به نام «لوی» [ ]laviقرار دارد.
چوب پوشیده از پارچۀ نرم از دو طرف گردن گاو آویزان شده و انتهای آن ها به هم بسته میشود
این دو ِ
تا یوغ بر گردن گاو محکم بایستد .در میانۀ یوغ نیز دو سوراخ نزدیک به هم ایجاد شده و بندی محکم
به نام «جر»[ ]ǰařاز این سوراخها گذارنده میشود و دو سر آن به هم متصل است .وقتی یوغ بر گردن
گاوها استوار شد ،این جر به چوب «همهکش» که محل اتصال دارخیش به یوغ است ،بسته میشود.
مالمیر در مقالۀ خود« ،یوغ» را با «جفت» از یک ریشه دانسته و با آوردن تلفظهای گوناگون این واژه
در گویشها تالش کرده که این نکته را ثابت کند(نک :همان .)4 ،3:
خیش [ِ ( :]xišا ،).ابزار شخمزدن .دستگاهی چوبین که با زور ورزا(گاو نر کارو) بر زمین کشیده
میشود و سطح زمین را میشکافد و باعث زیر و رو شدن خاک میشود .خیش از قسمتهای
مختلفی ساخته شده که مهمتر ین آنها عبارتند از :دارخیش ،سهل ،همه کش ،بوش ،مسوک،
بنگشتک ،وروک ،جی ،جر و لوی .ساختن خیش ،کار بسیار ظریف و دقیقی بوده که فقط استادان
ماهر از عهدۀ آن برمیآمدند .دهخدا در معنای آن چنین آورده است :خیش( ِا ).افزاری به جهت
زراعت ،ابزار به جهت شخمکردن(دهخدا :1377،ذیل خیش).
خیشهگا [ِ ( :]xišagāا ،).مجموع خیش و دو گاو و شخصی که شخم میزند «خیشهگا» نام دارد.
همچنین به مقداری از زمین که با یک بار گذرکردن خیش شخم زده میشود نیز «خیشهگا» میگویند.
ً
دارخیش [ِ ( :]dārxišا ،).چوب صاف و نسبتا سبکی به طول تقریبی سه متر که یک طرف آن بر روی
بدنۀ اصلی خیش متصل است و طرف دیگرش به وسیلۀ طناب «جر» به یوغ وصل میشود .در انتهای
دارخیش سوراخی است که چوب «همهکش» در آن قرار میگیرد و به کمک «جر» به یوغ وصل
میشود.

تحلیل اصطالحات مربوط به کاشت محصوالت(...ص  ----)101-75سیدعلیرضا شجاعی و همکاران 93 

ُسک [ِ ( :]sokا ،) .چوبی به طول تقریبی یک متر از جنس ارژن که میخ تیزی بر سرش قرار دارد .به
آن «ترکۀ ُسک» هم میگویندُ .سک برای راندن گاو به هنگام شخمزدن به کار میرود.
سهل[ِ ( :]sa:lا ،).قسمت اصلی خیش است که در زمین شیار ایجاد میکند .سهل از فلز مثلثی
نوکتیزی ساخته میشود که انتهای آن به صورت حلقهای است که بر روی پاسهل سوار میشود.
َ َ
شله [ِ ( :]šalaا ،).خورجینمانندی از جنس موی بز است که بر پشت االغ یا قاطر میگذارند و در دو
طرف آن به صورت مساوی بار قرار میدهند .برای حمل دسته های نشا از خزانه به محل کشت گاهی
به جای «کنتر» از شله استفاده میکنند.
کرو [( :]ḱrowا ،).ابزار مرزبندی دونفره که در برنجکاری ّ
سنتی کاربرد دارد .مانند بیل ،دستۀ بلندی
ِ
دارد که در دست «کروزن» قرار میگیرد و سری که از یک تختۀ محکم و سبک در ابعاد  25در 50
سانتی متر ساخته شده است .در وسط این تخته دو سوراخ برای بند کرو تعبیه میکنند؛ دو سر بند از
آن سوراخها گذرانده شده و گره میخورد .میان این بند را به دور یک تکه چوب گره میزنند به گونهای
که «کروکش» بتواند با کشیدن این چوب ،مقدار گلی را که کروزن سر کرو را پشت آن گذاشته ،بکشد
و مرزی ساخته شود .تعیین نقش کروزن و کروکش ،به سن افراد و مهارت در مرزبندی و قدرت تعیین
ً
جای مرز بستگی دارد .معموال بزرگترها کرو میزنند و جوانترها کرو میکشند .امروزه سر «کرو» را
بیشتر از ورق فلزی میسازند.
کنتر [ِ ( :]kenaterا ،).وسیلهای دو قسمتی است که با چوب ساخته شده و دو قسمت آن با بند به
هم وصل میشود به نحوی که وقتی بر پشت حیوان قرار میگیرد روی دو پهلوی حیوان میماند .بین
چوبهایی که برای ساختن کنتر به کار میرود فضای باز وجود دارد ،به همین خاطر برای حمل
چیزهای کوچک و ریز به کار نمیرود  .بیشترین استفاده از کنتر ،هنگام کاشت نشای برنج است که
دستههای سنگین نشا را درون آن میگذارند و از محل مخزن تا مزرعه حمل میکنند  .بار دو طرف
کنتر هم باید برابر باشد تا از یک طرف کج نشود .به افرادی که بدنی استخوانی و الغر دارند به طنز
میگویند «کنتر بعد از کلک» .چون هنگام کلک (برنجکاری) خیلی با کنتر کار میکنند و ممکن است
چوبهای آن شل شده باشد و ریخت و قیافه مضحکی به خود بگیرد.
ً
لوی [ِ ( :]laviا ،).چوبی محکم و تا حدودی انعطاف پذیر معموال از جنس ارژن ،که یوغ را بر گردن
گاوها نگه میدارد .یک سر آن برجستگی دارد تا پشت سوراخ یوغ بماند .برای هر یوغ چهار عدد لوی
الزم است؛ یعنی برای گردن هر گاو دو عدد .این لویها را با پارچۀ نرم میپیچانند تا هنگام کشیدن
خیش ،به گردن ورزا آسیب نرسانند.
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مسوک[ِ ( : ]mǝsukا ،).چوبی با دنبالۀ کج و دستگیرهمانند که به صورت عمودی بر انتهای پاسهل
قرار میگیرد و شخص با حرکتدادن آن ،مسیر سهل را کنترل میکند.
َ
َمله [ِ ( :]malaا ،).ابزاری چوبین که برای صافکردن زمین در مزارع برنج استفاده میشود .پس از آن
ً
ً
که زمین برنجکاری آب خورده و کامال باتالقی میشد ،مرزبندی شده و هر یک از کرت ها باید کامال
صاف میشد .در کرتهای بزرگ که صافکردن آنها با دست وقتگیر بود و انرژی زیادی
میخواست ،ابزاری به نام «مله» داشتند که آن را به گاو میبستند و یک نفر با گرفتن دستۀ این ابزار و
هدایت گاو در مسیر الزم ،کار صافکردن زمین را انجام میداد.
به نظر میرسد که اصل واژه« ،ماله» بوده و با تبدیل واکۀ « »āبه واکۀ « »aبه این صورت درآمده
است.
وروک[ِ ( :]varukا ،).چوبهایی میخمانند در خیش که پاسهل را به دارخیش متصل میکنند.
ً
همه کش[ِ ( : ]hamakašا ،).چوبی کوتاه و نسبتا نازک که انتهای دارخیش را به یوغ وصل میکند.
این چوب با بندی که به یوغ بسته شده و به آن وصل میشود ،کمک میکند که گاوها بتوانند خیش را
بر زمین بکشند.
 .6-2اصطالحات مربوط به نیروی کار
بهری [( :]ba:riص ،).منسوب به بهره ،کارگری که در قبال درصد مشخصی از محصول زمین ،از
ابتدای فصل نشاکاری تا انتهای برداشت محصول وظیفه دارد به صاحب زمین کمک کند .این درصد
با توافق طرفین و بر اساس معیارهای خاصی مثل تعداد نیروهای صاحب زمین و برخی هزینههای
جانبی تعیین میشود؛ به عنوان مثال ،وقتی مالک زمین چهار نفر نیرو دارد ،چهار بهره میشود و برای
تخم و شخم و کود هم دو بهره حساب میکند که روی هم شش بهره میشود و آن شخص بهری هم
یکی دارد؛ پس یک هفتم محصول زمین باید به این شخص بهری برسد.
پنجکرون [( :]panǰakrunص ،).پنج یک ران .کشاورزی که زمین دیگران را میکارد و یک پنجم
محصول آن را دریافت میکند .وقتی کشاورزی زمین کسی را بکارد برای محصوالت کم زحمت؛
مانند گندم و جو ،یک پنجم از درآمد زمین به او میرسد .امروزه چنین کشاورزی که به «پنجک کال»
معروف است فقط وظیفۀ آبیاری زمین و دادن کود و سم را بر عهده دارد که هزینۀ تهیۀ اینها نیز بر
عهدۀ صاحب زمین است .اما در گذشته که کاشت زمین دردسر بیشتری داشت و زمین با گاو شخم
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زده میشد« ،پنجک رونها» ،به سبب آنکه گاوها را به هنگام شخم میراندند ،زحمت بیشتری را
متحمل میشدند.
کروزن [( :]ḱrozanص ،).کرو زننده ،کسی که دسته کرو را در دست دارد و مسیر ایجاد مرز را بهتر
ً
میشناسد و معموال از نظر سنی بزرگتر و با تجربهتر است.
کروکش [( :]ḱrowkašص ،).کشندۀ کرو .شخصی که در برابر کروزن میایستد و بندی را که به سر
کرو متصل است آرام میکشد تا ِگلهایی که با کرو جمع میشود ،تبدیل به مرز (بهس) شود .کروکش
باید زور بازوی زیادی داشته باشد تا بتواند ساعتها در زیر آفتاب تابستان تمام گلهای الزم برای
مرزهای یک زمین را بکشد.
گاوگا [ِ ( :]ǵāvaǵāا ،).این اصطالح وقتی به کار میرود که کشاورزی گاو خود را برای شخمزدن به
کشاورز دیگری قرض میدهد تا در برابر این کار ،بتواند گاو آن کشاورز را قرض بگیرد.
ورزا [ِ ( :]varzāا ،).صفت فاعلی از ورزیدن بوده که به عنوان اسم به کار میرود؛ گاو نری که اخته
شده و برای کارهای مزرعه اعم از شخم زدن ،خرمنکوبی و بار بردن از آن استفاده میکنند .این واژه
در فرهنگ معین فقط «گاو نر» معنی شده است .هر کشاورز متناسب با میزان زمین و توانایی مالی
خود می توانست یک ورزا یا یک جفت یا چند جفت داشته باشد؛ کسانی که یک ورزا داشتند با
همسایگان خود «گاوگا» میکردند؛ یعنی چون برای شخمزدن یک جفت گاو و برای خرمنکوبی
دست کم سه گاو الزم بود ،کشاورزان ناچار بودند گاوهای تک خود را به هم قرض دهند.
 .7-2اصطالحات مربوط به برداش
ً
آخون[( :]?āxunا ،).کوبیدن و خردکردن خرمن با حیوان یا ابزارهای کشاورزی .معموال با فعل
کردن []kerdanبه کار میرود .در کشاورزی ّ
سنتی با حیوان انجام میشد؛ پس از خرمنکردن
ِ
محصول در مکان صاف و مناسبی که به آن «جاخرمن» میگفتند؛ محلی را به صورت دایرهای در
مقابل یا در اطراف خرمن آماده میکردند .هر بار یک «پا» که مقداری از خرمن بود برای یک بار خرد
کردن ،بر زمین پهن میشد و تعدادی سه تا پنج رأس گاو تنها یا گاهی به خاطر کمبود گاو ،همراه با
یک یا چند االغ ،به ردیف کنار هم قرار میدادند و گردن آنها را با بند به هم میبستند و یک نفر آنها
را بر روی محصول پهن شده میراند .تا چند دور اول که هنوز حیوان گیج نشده و عادت نکرده بود،
الزم بود که یک نفر دیگر کمک کند تا حیوان مسیر چرخیدن را بیاموزد .اولین گاو به سمت داخل و
مرکز این دایره را «گی بن» یا گاو بن میگویند؛ گاو بن باید گاو با تجربه و آرامی باشد تا بقیه را وادار به
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حرکت صحیح نماید .پس از خردشدن هر «پا» ،گاوها را از گود بیرون میبردند تا ساقهها و
خوشههای بدون دانه با «اوسه» جمع آوری شود و یک پای دیگر از خرمن بر روی دانهها پهن شود و
برای کوبیده شدن آماده گردد .البته کوبیدن چلتوک به این صورت بود ولی کوبیدن گندم کمی تفاوت
داشت ،چون گندم با کاه آمیخته میشد ،نیازی به جمعآوری ساقه ها و خوشه ها نبود.
بادمشته [( :]bāδmoštaص ،).مشته صفت مفعولی از مشتن به معنی مالیدن است؛ بادمشته یعنی
با باد مشت و مال شده ،محصولی که در اثر وزش بیش از حد باد دانه و بار کافی نگرفته باشد.
خوشههای برنج زمینهایی که مستقیم در معرض بادهای تند قرار دارند ،دانههای ضعیفی دارند که
کشاورزان معتقدند وزش باد موجب شده است که اینگونه ضعیف و نامرغوب شوند.
بافه [ِ ( :]bāfaا « ،).دسته های برنج ،جو و گندم جمع آوری شده پس از درو در اندازه های کوچک»
(حسامپور .)164 : 1387 ،وقتی دروگر با داس درو میکند ،دستههایی از محصول را یک جا روی هم
میگذارد تا شخص دیگری آنها را برداشته و خرمن کند؛ به هریک از این دستهها یک بافه میگویند.
اندازۀ بافهها ممکن است یکسان نباشد و بسته به سلیقۀ دروگر یا میزان تراکم بوتهها فرق کند .برای
جمعآوری بافهها و انباشتن آنها در جاخرمن از چادرشب استفاده میکنند و هر بار متناسب با زور
بازوی بافهکش تعدادی از بافهها را در چادرشب میگذارند.
برمه [ِ ( : ]bormaا« ،).ساقههای خشک شدۀ برنج برای خوراک دام»(همان .)165 : 1387 ،ساقههای
خشکشدۀ برنج پس از برداشت محصول که به هم میپیچانند و برای خوراک دام استفاده میکنند .به
صورت «ورمه» هم ّتلفظ میشود.
برون [ِ ( :]bǝřunا ،).از مصدر بریدن به معنی درو کردن ساخته شده است .مقدار زمینی که هر یک
از کارگران دروکار به هنگام درو با دست ،در پیش رو دارند .امروزه مقدار زمینی که به اندازه فاصلۀ
دهانه کامباین است و هر بار که کامباین حرکت میکند آن را درو میکند.
پا [ِ ( :]pāا ،).مقداری از خرمن که برای هر بار خردکردن با حیوان بر زمین پهن میشد .هر پا
میتوانست متناسب با اندازۀ خرمن و جاخرمن یا تعداد حیوانی که برای کوبیدن خرمن به هم بسته
میشدند کم یا زیاد باشد .پس از کوبیدهشدن هر پا از گندم ،پای بعدی را روی همان پهن میکردند
ولی برای کوبیدن چلتوک ،پس از کوبیدن هر یک «پا» ناچار بودند خیم (ساقههای) پای پیشین را
جمع کرده ،سپس پای بعدی را به جای آن پهن کنند.
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پیخال [ِ ( :]pixālا ،).در میان بوتههای برنج ،برگها و ساقههایی هستند که به دالیلی ،پیش از

خوشهزدن خشک شدهاند .مقداری از اینها و مقداری از برگها و ساقههای چلتوک وقتی که دانهها
از خوشه جدا میشود هنوز در میان محصول دیده میشوند که «پیخال یا پیخه» نام دارد« .ال» نشانۀ
نسبت است.
پیکک [ِ ( :]pikakا ،).از واژۀ «پیک» (پوک) و پسوند همراهی «ک» ساخته شده است؛ دانههای
پوک چلتوک که فاقد برنج هستند .وقتی محصول چلتوک را از خوشه جدا میکنند و پس از خشک
کردن ،آن را در مقابل باد پاک میکنند؛ دانه های پوک جدا میشود که برای مصرف دام مناسب است.
به این دانههای پوک« ،پیکک» میگویند.
پیشباد [( :]pišbāδص ،).دانههای چلتوکی که به دلیل نارس بودن سبکتر هستند و به هنگام
پاککردن چلتوک در مقابل باد ،پیشاپیش سایر دانهها قرار میگیرند .این دانهها برنجی باریکتر و
ضعیفتر دارند .همچنین به دانههای چلتوک پوک یا پوستههای خالی گندم که در مقابل باد میگریزند،
نیز پیشباد میگویند.
تاله بر [( :]tālabořص ،).محصولی که خوشههایش را با مقدار زیادی از ساقه درو کرده باشند.
قاعده بر این است که حدود یک وجب از ساقۀ محصوالت کشاورزی مانند گندم و جو یا چلتوک
همراه خوشه درو شود ،وقتی که دروگر از روی بیدقتی یا ناشیگری مقدار زیادی از ساقه را همراه
خوشه میچیند ،میگویند محصول را «تاله بر» کرده است .
ته خرمن [ِ ( :]tahxarmanا ،).آنچه از محصول که پس از کوبیدن و پاککردن و برداشت در
جاخرمن باقی می ماند و با خاک و نخاله درآمیخته است .کشاورزان پس از برداشت محصول ،آنچه را
که در جاخرمن البه الی کاه و کلور مانده است به نیازمندان میبخشند .گاهی بچه ها پیشدستی کرده
رخرکی»(تنقالت) کنند.
و زودتر آن را جمع میکنند تا با آن از مغازهها « ِخ ِ
ً
جاخرمن [ِ ( :]ǰāxarmanا ،).خرمنجا .گوشه ای از زمین کشاورزی را که نسبتا برجسته تر است،

برای خرمن کردن محصول کشاورزی در نظر میگیرند؛ این مکان باید خشک و دور از آب باشد.
خرمن در یک سمت آن برپا میشود و محل کوبیدن خرمن در پیش روی خرمن ایجاد میشود .این
ً
مکان باید کامال هموار باشد ،آبپاشی شود و با غلتک کوبیده شود تا برای خردکردن محصول مناسب
باشد .امروزه با آمدن ماشینهای کشاورزی دیگر نیازی به جاخرمن نیست.
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خوشه [ِ ( :]xušaا.مص ،).عمل جمعآوری خوشههای بر زمین افتاده را گویند .خوشهچینی .معنای
این واژه با آن چه در فارسی معیار به کار میرود تفاوت دارد؛ چیزی که در فارسی معیار خوشه نامیده
میشود  ،اینجا « خوش»[ ]xušاست .پسوند «ه» در پایان این واژه ،پسوند اسم مصدرساز است با
این تفاوت که در واژههایی مانند خنده و گریه پس از بن فعل آمده و اینجا پس از بن فعل از مصدر
خوشیدن به معنی خشکیدن آمده است .هرچند خوشۀ گندم و جو ارتباط زیادی با معنی خشکیدن
دارند ولی بعدها این واژه برای هر نوع میوۀ دانهریزی که به صورت گروهی به یک شاخه متصل بوده هم
به کار رفته است؛ مانند خوشۀ انگور.
خیمِ ( ]xeym[ :ا ،).قسمتی از ساقههای چلتوک که به خوشه پیوسته است و پس از جداکردن دانه از
خوشه به مصرف دام میرسد .موارد استفاده از خیم به خاطر ویژگیهای خاصی که دارد زیاد است.
خیم ،نرم و مرطوب و انعطافپذیر است .وقتی مدتی روی هم انباشته بماند ،حرارت خاصی تولید
میکند که برای گرم نگهداشتن کشاورز در شبهای سرد پاییزی بر سر خرمن بسیار مناسب است.
گاهی برای پوشاندن کپر مورد استفاده قرار میگیرد و گاهی میوههایی مانند انار را روی آن میگذارند
که به دوام میوه کمک میکند.
خیمآخون [ِ ( : ]xeymāxunا ،).پس از جداکردن دانههای چلتوک ازخوشههای متصل به قسمتی از
ساقه ،ممکن است تعدادی از این دانهها به دلیل نارس بودن یا در معرض فشار قرار نگرفتن ،هنوز از
خوشهها جدا نشده باشند؛ پس از پایان برداشت ،بچهها یا نیازمندان ،خیمهایی را که اکنون پس از
گذشت چند روز تا حدودی خشک شدهاند ،دوباره در محل جاخرمن پهن میکنند و با کمک حیوان
یا با ضربههای چوبدستی و پا آنچه که از چلتوک بر خوشهها مانده را جدا میکنند  .این چلتوک که
مانند برداشت اولیه نیست و کیفیت پایینی دارد بیشتر برای خرخرکی[(]xeřxeřakiخرید ّتنقالت)
استفاده میشود.
دهه [ِ ( :]dahaا . 1 ،).خار نازک و زبری که در انتهای دانۀ بعضی از انواع شلتوک یا بر غالف
خوشههای گندم و جو دیده میشود .2 .استخوان های نازک بدن مار پس از پوسیدن؛ گاهی خاری در
دست کسی میرفت که به دالیلی ناشناخته عفونت میکرد و زخم آن به سختی و در زمانی طوالنی
مداوا میشد به گونهای که آثار زخم پس از بهبودی تا همیشه ماندگار بود ،در این حالت میگفتند :دهه
مار رهته منش []dahamārra:temeneš؛ یعنی استخوان ریزی از بدن مار مرده در آن فرو رفته .دهخدا
اصل این واژه را داس و داسه دانسته و اشاره میکند که به استخوان ماهی هم «داس» میگویند(نک:
دهخدا : 1377 ،ذیل داس).
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زرچل [ِ ( : ]zerčelا ،).زیر بغل ،نوعی واحد شمارش است؛ مقداری علف یا هیزم یا ساقۀ چلتوک که
در زیر بغل جا بگیرد.

َسبه [ِ ( :]sabaا ،).سبوس ،آردک .پوست نرمشدۀ برنج که با مقداری از پودر برنج و خردههای آن به
هنگام پوستکنی به دست میآید و به عنوان خوراک دام استفاده میشود .همچنین در دباغی پوست به
صورت دستی نیز کاربرد دارد.
سخون [ِ ( :]sexusا ،).پوست کامل برنج که در مرحلۀ ابتدایی پوستکنی از آن جدا میشود .این
پوستها به دلیل زبری و خشکی چندان مورد عالقۀ دام نیستند و بیشتر برای ریختن در کف مرغداری
یا برای درستکردن زغال استفاده میشوند.
سرکول [ِ ( :]sarḱulا ،) .مقداری از علف یا هیزم یا محصول کشاورزی که شخص بتواند آن را روی
شانه(کول) خود حمل کند .چیزی حدود یک بافه یا کمی بیشتر .سرکول ،بغل و زرچل از واحدهای
اندازهگیری محصوالت کشاورزی برای جابه جا کردن و حمل هستند.
کلورِ (:]kelur[ :ا ،).قسمت پایین ساقۀ غالت ،اعم از گندم ،جو و چلتوک که پس از درو در زمین
باقی میماند .پس از درو ،قسمت پایین بوته در زمین بر جا میماند که یا برای چرای دام مورد استفاده
قرار میگیرد و یا در صورت کشت مجدد ،سوازنده میشود و زمین شخم میخورد  .کلور گندم و جو
خشک و برنده است و به آسانی میسوزد ولی کلور چلتوک نرم و مرطوب است و به سادگی نمیسوزد.
ً
اصطالح «من کلوری»[ ]mǝn kǝluriبرای چیزهای غیر واقعی و ساختگی به کار میرود؛ مثال
دوست یا خویشاوند« من کلوری» به معنی دوست و خویشاوند غیر واقعی است.

 .3نتیجه گیری
آن چه که در این مقاله به دست آمدهاست،حاصل پژوهش میدانی و مشتمل بر شرح ،توصیف و تحلیل
واژگان و اصطالحات مربوط به کاشت محصوالت کشاورزی بویژه برنجکاری به شکل سنتی و امور
مرتبط با آن در شهرستان ممسنی است .امروزه بسیاری از این واژهها بویژه واژههای مربوط به ابزار
کشاورزی ،برای نسل جدید ناآشنا هستند یا به دلیل تغییر روشها و ابزار کشاورزی کاربرد زیادی
ندارند .این واژهها که قسمتی از پیشینۀ زبانی و فرهنگی مردم ممسنی هستند ،میراثدار گذشتهای دور
و درازند که امروز باید از آنها نگهداری کنیم .در این مقاله چگونگی ّتلفظ این واژهها ،ریشهیابی و
نگاهی به نوع و ساختمان آنها مد نظر بودهاست .همچنین جزئیات چگونگی ساختن بعضی از ابزارها
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بیان گردید و به تفاوتهایی که این واژهها و اصطالحات با واژههای مشابه در فارسی معیار دارند،
پرداخته شد.
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