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  چکیده
هاي شهر نایین، واقع در استان اصفهان، است که بیشتر با عنوان برزن محمدیه یکی از محله ،محمدیه

در انیِ گویش نایینی است که هاي زبها یا گونهزبانی محمدیه نایین، یکی از لهجه گونه. شودنامیده می
هاي اصلی و مهم یکی از پیشه .گیرد هاي جنوب شرقی قرار میگویش هاي مرکزي وشاخهگروه گویش

هاي بسیار دور، کشاورزي و به ویژه کاشت پنبه و گندم بوده است و هنوز برخی مردم محمدیه از گذشته
در . گیرداص، در این ناحیه مورد استفاده قرار میهاي خهاي سنتی و کهن کشاورزي با نامابزارها و شیوه
هاي افرادي که بر روي ها و اصطالحات مربوط به زمین کشاورزي و تقسیمات آن، عنواناین مقاله واژه

هاي کشاورزي و وسایل و هاي مربوط به فراوردهکنند، ابزارهاي کشاورزي، واژهزمین کشاورزي کار می
هاي هاي هرز و جانوران موذي و همچنین واژهها، علفگیاهان خودرو، آفت گیري آنها، واحدهاي اندازه

و از سوي  به دلیل قدمت و دیرینگی حرفه کشاورزي در این روستا. اندمربوط به آبیاري، گردآوري شده
ها  دیگر کمرنگ شدن شغل کشاورزي و استفاده از ابزارهاي مدرن در این پیشه، گردآوري این واژه

  . اعف یافته استاهمیتی مض
  

  . هاي مرکزي، کشاورزي، آبیاري محمدیه، نایین، گویش :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه - 1

شرقی  دو کیلومتري شهر نایین، در حاشیه در فاصله نامند،می »mamati« محمدیه که ساکنانش آن را
تیِ نایین که شهر داراي در تقسیمات سن. نایین به انارك، واقع شده است آسفالته شهر، بر سر راه جاده
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هشتم ) محله(بوده است، محمدیه را به خاطر نزدیکی و در کنار شهر قرار داشتن، برزن  1هفت محله
، اما محمدیه در گذشته روستا بوده است و اکنون نیز )246: 1384نژاد، صفی(آوردند نایین به حساب می

، که شامل مدیه حدود سه هزار تن استجمعیت مح. هاي زندگی روستایی در آن حفظ شده استویژگی
  .  شوندخانوار می 825

جنوبی کویر مرکزي ایران و شمال  شهرستان نایین در کناره. شهر نایین مرکز شهرستان نایین است
 1580ارتفاع آن از سطح دریا . باتالق گاوخونی قرار گرفته و پهناورترین شهرستان استان اصفهان است

از . دقیقه است 52درجه و  32دقیقه و عرض جغرافیایی آن 6درجه و  53یی آنمتر است، طول جغرافیا
جنوب به شهرستان اردکان، از توابع یزد، از شرق به شهرستان طبس، از توابع استان خراسان، از شمال 

-به شهرستان اصفهان محدود می به دشت کویر و دامغان، از غرب به اردستان و زواره، و از جنوب غربی
  .هزار نفر است 25هکتار و جمعیت آن در حدود  423وسعت شهر نایین، نزدیک به . شود

گویش مردم نایین، . هاي زبانیِ گویش نایینی استها یا گونهزبانی محمدیه نایین، یکی از لهجه گونه
 هاي قدیم یزد وهاي جنوب شرقی قراردارد و با گویشگویش شاخه هاي مرکزي ودر گروه گویش

به (گویند، گویش کلیمیان یزد و کرمان، گویش انارکی ها سخن میکه اکنون زردشتیان به آنکرمان، 
، در یک )بین اصفهان و نایین(اي ، گویش اردستانی و گویش زِفره)عنوان گویش فرعیِ گویش نایینی

  ).سی: 1389دوست، و حسن 518: 1393لُکوك، (گیرد گروه قرار می
گویند و قلمرو انتشار این گویش از شمال غربی تا نایینی سخن می هزار تن به گویش 50نزدیک به

هاي اردستان و از جنوب تا حوالی عقدا در استان یزد و از سمت شمال تا انارك و از سوي جنوب نزدیکی
ت و هاي گوناگونی دارد و در محالگویش نایینی در درون خود لهجه. رسدغربی تا کوهپایه اصفهان می

هاي مختلف مردم به گونه... محمدیه، بافران، انارك، زندوان، نیستانک و  راف نایین، مانندروستاهاي اط
اي نیست که تفاهم را مشکل یا غیر هاي مختلف به اندازهتفاوت این گونه. گویندگویش نایینی سخن می

  . ممکن سازد
 آثار تاریخی عبارتند از قلعه این. آثار باستانی و کهنِ محمدیه نشان از قدمت تاریخی این برزن دارند

ها پیش از قرن شودقرار دارد و گفته میکه بر باالي کوهی در مرکز محمدیه ) عاشورگاه قلعه(محمدیه 
رسد، به صورت این قلعه که قدمت آن به پیش از اسالم می. به وجود آمدن شهر نایین ساخته شده است

احتماالً از آن به عنوان دژ دفاعی . ه ساخته شده استچند ضلعی و با چندین نیم برج و با خشت و چین
  . شده استاستفاده می

یکی از شاهکارهاي معماري و هنري  ر گورستان محمدیه قرار دارد،دکه  آسیاب آبی ریگاره
متر  150وسعت بسیار زیاد به طول حداقل  روش کند و  این آسیاب با .گرددین محسوب مییشهرستان نا

، این آسیاب در زمان کهنساالن محلی هايبراساس گفته .دل خاك حفر شده است متر در 30و عمق 

                                                
 چهل دختران، محله پنجاهه، محله محله درب مسجد، نوگاباد، محله کلوان، محله نایین عبارتند از محله محالت هفتگانه -١

 .سنگ سکّان، محله
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اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و ( سال قدمت ساخته شده است 2000کیخسرو و بیش از 
   .1)نایین. گردشگري استان اصفهان

این  .ده استدر پایان قرن چهارم یا آغاز قرن پنجم هجري ساخته ش ،مسجد جامع تاریخی محمدیه
در سمت  .ها دراطراف ساخته شده استصحن یا حیاط در مرکز و رواق وایوانه بوده  به صورت دو مسجد

که  که پس از عبور از آن به پایاب قنات رداي قراردااصلی به صحن راه پلهچپ و درست روبروي ورودي 
فعال و مورد  )نات محمدیهق( رسیم که هنوز پایاب مذکور و قنات آنجهت وضوخانه ساخته شده می

هاي او لوحه. منبر مسجد جامع محمدیه سخن گفته است آندره گدار در کتاب خود درباره .استاستفاده 
ها، نقوش برجسته، طرح و سایه روشن، با بخش فوقانی منبر مسجد جامع محمدیه را از نظر تشابه اندازه
: 1371گدار، (کند شود، مقایسه میلین نگهداري میي برمنبر دیگري که از مصر به دست آمده و در موزه

331 .(  
بیش از یک هزارسال قدمت  ساخته شده و هجري هايدر نخستین سده محمدیه همسجد سرکوچ

بنا این هاي مهم و این یکی از ویژگی است دیگر متفاوت هايبا مسجد کامالً دارد و از نظر شکل و پالن
پالن آن به صورت مستطیل شکل یا گنبدي در و  استا حیاط فاقد صحن ی مسجد. شودمحسوب می

   .)نایین. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان( مرکز ساخته شده است
شامل شوند، ، نامیده می»سرداب« »sardâw«هاي عبابافی که در گویش محلی سرداو کارگاه

 همه. تها بسیار بیشتر بوده اسدر قدیم تعداد این کارگاه. شوندمیکارگاه سنتی  15اي از تقریباً مجموعه
و در ) به منظور خنک ماندن در تابستان و گرم ماندن در زمستان( اندها در دل زمین کنده شدهاین کارگاه
در هر سرداب معموالً هشت دستگاه  .ها، هیچ خشت یا آجري به کار نرفته استها، به جز پلهساخت آن

کرد، اما امروزه در هر نشست و کار میی قرار دارد، در گذشته پشت هر دستگاه، یک عباباف میعباباف
ها گردد و در آنوران قاجاریه باز میهاي عبابافی به دقدمت کارگاه .کنندسرداب یک یا دو نفر کار می
دمت بسیار زیادي ها قسال، این سرداببه گفته اهالی کهناما . شده استبهترین عباي جهان تولید می

شده است بافی، انجام میبافی و کرباسو پیش از عبابافی در آنجا شال) حدود سه هزار سال(دارند 
  ). همان(

تاریخی محمدیه که در قسمت شمال شرق آن قرار دارد و محل نگهداري یخ براي فصول  یخچال
  ).همان(گل است و کاه مصالح به کار رفته در این بنا بیشتر خشت خام، گل. گرم بوده است

قلعه ریگ یکی دیگر از اماکن کهن و باستانی محمدیه بوده است که در جوار گورستان محمدیه و 
این بنا متعلق به قرون پیش از اسالم و بقایاي آن تا اواخر . مشرف بر مظهر قنات محمدیه، واقع شده بود

آن گورهاي کهنی یافت  اطر است که در پهنهریگ بدان خ دلیل قدمت قلعه. پنجاه باقی مانده بود دهه

                                                
هاي راهنماي آثار باستانی اداره کل میراث ها و برگههاي بناهاي باستانی و کهن از کتابچهبراي بیان دقیق ویژگی -1

 .فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان، شهرستان نایین، استفاده شده است
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گردید که مردگان را با وسایل زینتی خود مدفون نموده بودند و به نقل از شاهدان عینی، مردگان به 
  ). 248: 1384صفی نژاد، (سبکی متفاوت از آیین اسالم دفن شده بودند 

بارها داراي پوششی به شکل گنبد انآب. انبارها را نام بردتوان، آباز دیگر آثار کهن محمدیه می
هاي آجري و کوتاه، انسان را به ورودي آنها مستطیل شکل است و یک پلکان مستقیم با پله. هستند

آب درون . بردانبار قرار گرفته و به مخزن آب متصل است میپایین و به سمت شیر آبی که در پایین آب
  .  شودشوند، خنک میته میبادگیرها که در دو سوي مخزن ساخ مخزن به وسیله

هاي هاي کهن و ارزشمند است، که از آب آن براي آبیاري زمینقنات محمدیه، یکی دیگر از سازه 
   . شودها استفاده میکشاورزي و باغ

رواج صنایع دستی با شهرت جهانی، که با وجود . محمدیه از دیرباز دهی آباد و پررونق بوده است
هاي وابسته قالی بافی و پیشه. ردم به آنها اشتغال دارند، مانند عبابافی و گلیم بافیرکود بازار، هنوز هم م

کشی و برخی آداب و رسوم مردم این ناحیه، همگی رزي و نقشهدوانی، رنگتابی، چلهبه آن، چون نخ
  .شاهدي بر دیرینگی و اهمیت تاریخی این مکان است

با توجه به . بانی محمدیه نایین، گردآوري نشده استز هاي خاص کشاورزي در گونهکنون واژهتا 
هاي بسیار دور و کاربرد هاي اصلی مردم محمدیه از گذشتهجایگاه کشاورزي به عنوان یکی از پیشه

تواند به هاي سنتی و کهن کشاورزي تا به امروز، بررسی واژگان کشاورزي میبرخی ابزارها و شیوه
این  شناختی محمدیه، یاري رساند و همچنین از فراموشی و نابوديهاي فرهنگی و مردم شناخت ویژگی

   .د در گذر زمان جلوگیري نمایدرکاربهاي ارزشمند ولی کمواژه
هاي ارایه مهمترین محصوالت کشاورزي این ناحیه گندم و پنبه است، به همین دلیل بسیاري از واژه

از دیگر محصوالت کشاورزي جو، . است شده در مقاله مربوط به کاشت و برداشت این دو محصول
  . توان نام برد، ذرت علفی، اسفناج و کرچک را می)هویج محلی(چغندر، شلغم، زردك 

در این مقاله براي ارایه واژگان کشاورزي از روش میدانی، پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و افراد  
      1.آشنا با کشاورزي سنتی در محمدیه، استفاده شده است

شود و هر یک از روستاهاي اطراف نایین هاي کشاورزي کشتخوان گفته میدر این منطقه به زمین 
 .گویندمی »kešun«در گویش محلی کشتخوان را کشون . هاي متعلق به خود را دارندکشتخوان
 kešun i«هاي کشاورزيِ مردم محمدیه در آن قرار دارد به نامِ کشونی ممتی هایی که زمینکشتخوان
mamati /»نَفش  »کشتخوان محمدیهشونی حو ک»kešun i hanafš« »نَفشنامیده » کشتخوان ح

کشتخوان محمدیه به سه قسمت تقسیم شده است که در گویش محلی این سه قسمت را ویلی . شوندمی
                                                

ساله و آقاي حسن فریدانی  84ویژه آقاي غالمحسین محمديه هایی که در این مقاله ارایه شده است، بواژهدر گردآوري  -1
هاي سنتی شیوه هاي مرا دربارهساله، با شکیبایی پرسش 61کاظمی محمدي ساله و آقاي ابوالقاسم موسی 81محمدي 

هاي جوانی آقاي غالمحسین محمدي از سال. وار بودند پاسخ گفتندآشنا و دشها، که متأسفانه برایم ناکشاورزي، ابزارها و واژه
در محمدیه به کشاورزي پرداخته است و آقاي حسن فریدانی محمدي هم به کشاورزي و هم کار حفر قنات اشتغال داشته 

 .  است
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»vili« در مدت یک سال، از سه ویلی، یک ویلی زیر کشت گندم است، یک ویلی براي. گویندمی 
هاي کوچکتري تقسیم هر ویلی نیز به قسمت. استشود و یک ویلی در زیر آیش کاشت پنبه آماده می

  : ها عبارتند ازنام تعدادي از این تکه زمین. داراي یک نام خاص است هاشود و هر یک از این قسمتمی
وزش شدید، ریگ  پیش از تبدیل شدن به کشتزار باغ بوده است و باد، هنگام/: bâγ rigi/باغ ریگی 

  .شده استآورده و در این باغ انباشته میفراوانی با خود می
در این تکه زمین، پیش از تبدیل شدن به کشتزار درخت عناب . باغ عناب/: bâγ šilona/باغ شیلُنَه 

  .فراوان بوده است
  .برج طاهري/: borǰ i tâheri/برجی طاهري 

شده است هاي کوچکی با خشت ساخته در کنار کشتزارها اتاق. یبرج پشت/: borǰ i pašta/برجی پشتَه 
ها براي نگهبانی و مراقبت از کردند و دشتبانها استفاده میکشاورزان براي استراحت از آنکه در گذشته 

هاي اطراف گویند و زمینرج میها را باین اتاقک. انددادهها نگهبانی میکشتزارها بر باالي این اتاقک
  .اندگذاري کردهها نامرا با نام این برجها آن

  .در فارسی به خلفه مار ترجمه شده است/: pačumâr/مار پچو
  .رویدهاي این قسمت ازکشتزار، گیاه تلخه به فراوانی میدر جوي. جويِ تلخه/: ǰu te:la/تلَه جو

- ر دارد و داراي جوياین تکه زمین در قسمت پایانی کشتخوان قرا. جوي کوچک/: ǰuvaču1/جووچو 
  .تر استهاي آب کوچک

هاي دیگر بوده است و هاي این کشتزار گودتر از قسمتزمین. خاك انداز/: xâk endâz/خاك انداز 
  .احتماالً چون امکان اضافه کردن خاك بیشتر به آن وجود داشته به این نام خوانده شده است

    .دیدداراي راه آب سر پوشیده ج/: now gonb/گُنب نو 
  .جوي آب کنار این کشتزار داراي یازده پیچ و خم است. یازده پیچ/: yâzze pič/یازِّه پیچ 
هاي کشتخوان محمدیه با ها مشخص است، برخی از قسمتگذاري آنهایی که معنا و دلیل نامبه جز نام

و  /âzây/زاي آ: اند، مانندها را فراموش کردهشوند که مردم محلی معناي آنه میهایی خواندنام
  /.bataški/بتَشکی

  
  ها و اصطالحات مربوط به زمین کشاورزي و تقسیمات آنواژه - 2

-متر مربع  1000یا  800، 700تواند است و هر یک جریب زمین می »ǰarib«جریب واحد متراژ زمین 

وان مثال به عن. گویندمی »das«شود که به آن دس هر جریب به شش واحد کوچکتر تقسیم می. باشد

                                                
١- /ču /یر استتصغ نشان دادن براي پسوند است و یکی از کاربردهاي آن زبانی محمدیه نایین، در گونه. 
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یک جریب و یک دس : کنندیک جریب زمین و یک ششم یک جریب دیگر را به این شکل بیان می
/yak ǰarib o yak das./  زمین کشاورزيِ متعلق به یک شخص را لَتَه/lata/ گویند که ممکن می

وي کوچکتر هاي مسابراي سهولت در آبیاري، لَتَه را به قسمت. باشدداشته متراژهاي متفاوتی است 
  .نامندمی /kart/کَرت  هاي کوچکتر رااین قسمت. کنندبندي میتقسیم

- مرز میان جوي آب و کَرت و همچنین مرز میان دو جوي آب که با خاك بسیار ساخته می: /bây/باي 
  .شود تا محکم و استوار باشد

  .جوي: /ǰu/ جو
 .کنندزمینی که خرمن را در آن دسته می: /xermenga/گَه خرمن

نگاه کنید (میان کَرت و جوي آب که کُرجگَه ) نگاه کنید به سامون(سامون : /dassa heng/هنگ دسه
  .در این مرز خاکی قرار دارند) نگاه کنید به گلِ کَرت(و گلِ کَرت )  به کُرجگَه

  .کندص میرا مشخ) نگاه کنید به کَرت(ها مقداري خاك بلند که مرز بین کرت: /sâmun/سامون 
  .شودزمین کشاورزي که پس از خشک شدنِ زمین آبیاري شده ایجاد می سفت شده پوسته: /sal/سل 

  .زمینی که در تیرماه گندم آن برداشت شده است: /sival ǰâr/جار سیول
  .هاي پیرامون خود گودتر استزمینی که از دیگر زمین: /šuw/شوو 
ها متراژ مشخصی ندارند کَرت. و مساويِ یک قطعه زمین کشاورزيهاي تقسیم شده بخش: /kart/ کَرت

  .گردندشود، تقسیم بندي میو بیشتر بر اساس میزان آب موجود براي آبیاري که از طریق قنات فراهم می
گلِ کَرت (خاکی که پس از پایان آبیاري یک کَرت، در مکان ورود آب به کرت : /korǰaga/کُرجگَه 

/gele kart(/ شود تا جلوي جریان آب گرفته شود و آب به سمت کَرت بعدي هدایت شودیخته میر.  
  . قسمت میانی کَرت: /kemer i kart/ کمري کَرت

  .شودجایی که آب از آنجا وارد کَرت می /:gele kart/گلِ کَرت 
  .آبِ سرپوشیده، پشتهراه: /gonb/گُنب 
  .توان به یک کَرت تبدیل کردنها میتکه زمین کوچکی که آن را ت: /lâwza/الوزه 

  .شودکه شامل چند کَرت می) متعلق به یک کشاورز(اي از زمین کشاورزي تکه /:lata/لَتَه  
شود تا آب به کَرتی دیگر خاکی که در مسیر آب جوي براي برگرداندن جهت آب ریخته می: /vâr/وار 

  .وارد شود
این گودال در . اندرا با کمک آن ساخته /vâr/اند و وار رداشتهگودالی که خاك آن را ب /:vâraga/وارگَه 

  .پشت وار قرار دارد
  .شوددر زمینی که به زیر آیش است در آبان ماه گندم کاشته می. آیش زمین: /ve:r/وِر 
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شوند و به هر یک از هاي قابل کشت به سه قسمت تقسیم میدر کشتخوان محمدیه، زمین: /vili/ویلی 
  .گویندسمت یک ویلی میاین سه ق

  . شودقسمت هاي پیشین کَرت که هنگام آغاز آبیاري، آب نخست وارد آن می: /heryom/هریم 
  
  هاي مربوط به کار بر روي زمین کشاورزيواژه - 3

دانه، تخم چغندر، زردك و ذرت علفی را نیز همراه با در هنگام کاشت پنبه: /ǰofti kiši/کیشی جفتی
-پنبه سبز شده باشد یکی را بیرون می پس از سبز شدن اگر از یک نقطه دو بوته. کارندبه میهاي پندانه

چغندر و زردك روییده باشد با در آوردن یک یا چندتا از  پنبه چندین بوته کشند و اگر در کنار یک بوته
  .گویندکیشی میاین کار را جفتی. کنندها آن نقطه را تُنُک میبوته

کار کوبیدن و خرد کردن خرمن با دستگاه خرمن کوب سنتی که این دستگاه در  /:čonkaši/ کَشیچن
  .شودگویش محلی ورون نامیده می

  .حالجی/: derǰini/درجینی 
کندن زمین کشاورزي با استفاده از بیل دستی، با . کندن زمین، شخم زدن/: zimin kini/کینی زیمین

  :هاي مختلفی استتوجه به عمق شخم زدن داراي نام
کندن زمین به گوديِ یک مرتبه فرو بردن بیل در زمین، یعنی یک مرتبه بیل : /ali âvây/آواي علی. 1

  .زدن یک نقطه از زمین
. جایک مرتبه فرو بردن بیل در زمین و یک مرتبه در آوردن خاك از همان: /pâ pâšna/پاپاشنَه . 2

  .نیعنی دو مرتبه بیل زدن یک نقطه از زمی
یعنی سه . جایک مرتبه فرو بردن بیل در زمین و و دو مرتبه در آوردن خاك از همان: /do pâ/دوپا . 3

  .مرتبه بیل زدن یک نقطه از زمین
این نوع شخم . مترسانتی 50کندن و شخم زدن زمین با ژرفاي بیش از : /avšâ kini/اَوشاکینی . 4

  . شوده میها و براي کاشت درخت استفادبیشتر براي باغ
کردند، به کشاورزان براي کوددهی زمین کشاورزي، خودشان کود را آماده می /:kopa kiri/کیري کُپه

کردند تا بپوسد و سپس شود، خیس مینامیده می /âsser/این ترتیب که کود گوسفند و گاو را که آسر 
  . نامندمی »کیريکُپه«ورزي را کار آماده سازي کود براي استفاده در زمین کشا.کردنداستفاده می

صاف و هموار کردن زمین کشاورزي شخم زده شده، با کوبیدن و نرم کردن : /kolo sâǰi/ساجی کُلُ
  .هاکلوخ

از ) نگاه کنید به کولوزه(داخل غوزه  کار جدا کردن کولوزه یا پنبه /:kuluza verkiri/کولوزه وِرکیري 
  .ي پنبهبوته
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ي هاي ویژههاي پنه به کمک چوبسوراخ کردن زمین براي کاشت دانه/: me:derkiri/درکیري مه
  .شودنامیده می /me:kâra/این کار که مکاره 

با ) نگاه کنید به کَرت(به کَرت ) لَتَه(تقسیم بندي زمین کشاورزي /: nošon verkiri/ نُشُن وِرکیري
  .استفاده از ریسمان مرزگیر

چند . کش چوبی بر روي زمین کشاورزيیا شن /vâzmâla/کار کشیدن وازمالَه  /:vâzkiši/کیشی واز
 کشند تا پوستهکش چوبی را بر روي زمین میاند، شنروز پس از آبیاري زمینی که در آن گندم کاشته

  . تر از زمین خارج شوندهاي گندم بتوانند راحترویی خاك نرم شود و جوانه
  .بهکاشت پن /:viškâri/کاري ویش
  .ي دستگاه مخصوص این کاردانه به وسیلهکار جدا کردن پنبه از پنبه /:viš haviǰi/هویجی ویش

  
  کنندهاي افرادي که بر روي زمین کشاورزي کار میعنوان - 4

  .آبیار /:owyâr/اُویار 
  .دهدمی ، خرمن را به بادشوداَرچِن نامیده میي چنگک چوبی که فردي که به وسیله: /bâwǰâr/باوجار 

نفر که براي کندن زمین کشاورزي با بیل دستی گرد هم  8یا  7اي از افراد به تعداد دسته /:če:ra/چِرَه 
  .آمدندمی
  .کوبید، خرمن را می)ورون(کوب سنتی فردي که با کمک دستگاه خرمن /:čon kaš/کَش چن

  .دشتبان، میراب /:daššun/دشّون 
  کشاورز /:rayat/ریت 

- ، زمین را براي کاشت دانه)نگاه کنید به مکاره(ویژه  فردي که با دو چوب /:me:derkira/درکیرَه مه
  .کندهاي پنبه سوراخ می

هاي ایجاد هاي پنبه را که با چند بذر دیگر ترکیب شده درون سوراخکسانی که دانه /:viškâra/ویشکاره 
-افراد در کنار یکدیگر و در یک خط موازي روي دو پا می این. ریزندهاي مکاره میچوب شده به وسیله

  .کنندزمان با هم به سمت جلو حرکت میکارند، همها بذر مینشینند و در حالی که در تمام سوراخ
  
  ابزار کشاورزي - 5

بلند است و با آن خرمن را به  پره چوبی و یک دسته 15نگک چوبی که معموالً داراي چ /:arčen/اَرچِن 
  .دهندمی باد
  .آسیاب /:e:r/ ار
  .اي براي نگهداري آرد، گندم و برنجپارچه کیسه /:pilu/ پیلو 
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  .شود، ناندانیظرف گلی در دار که براي نگهداري نان استفاده می /:tâpu/تاپو 
  . شوداند، گفته میبه جوالی که از گندم پر شده است و در آن را بسته /:tâča/تاچه 

  .دستۀ بیل /ǰemey kaftin/جِمی کَفتین 
  .شوددانه از پنبه، استفاده میدستگاه سنتی که براي جدا کردن پنبه /:čarqu/چرقو 

  .کمان حالجی /:čak o kumun/چک و کومون 
  .اي براي کندن هیمه و خارهاي بیابانوسیله /:čuzenǰir/چوزِنجیر 

  .گندم و جو ظرف گلی مدور، بلند و دردار، براي نگهداري /:čil/چیل 
رارد /darâra:/ داس .  

به ) لَتَه(ریسمان بلندي که براي تقسیم بندي زمین کشاورزي  /:resmun marzgir/ رِسمون مرزگیر
هاي چوبی با فرو کردن میخ. به دو سر این ریسمان میخ چوبی متصل شده است. شودکَرت استفاده می

کنند، سپس با کمک بیل از یک ت را مشخص میدر زمین و کشیدن ریسمان در طول زمین، مرز کَر
ها مشخص ریزند تا مرز بین کَرتسمت ریسمان خاك را برداشته و در کنار ریسمان، به صورت ممتد می

- می /nošon verkiri/نامند و این کار را نُشُن وِرکیري می /nošon/این خط خاکی را نُشُن . شود
  .گویند
هاي گندم را در کنار شاخه. شودهاي گندم درست میهم پیوستن شاخهجارویی که از به  /:ruva/رووه 

با . هاي گندم از آن خارج شودکوبند تا دانهبندند، سپس آرام بر زمین میدهند و با طناب میهم قرار می
  .روبندآوري خرمن، را میهاي گندم باقی مانده بر زمین، پس از جمعاین جارو جاي خرمن و دانه

زنی شد و هنگام بیلچوبی زخیمی که با بندهایی از طناب نازك به کف پا بسته می تخته /:sebra/سبرَ  
  .کردندبراي فشار دادن و فرو بردن بیل در زمین، استفاده می

  .شودگونی بزرگ که براي جا به جا کردن کاه استفاده می/: šâlaki/شالَکی 
  .بیل /:kaftin/کَفتین 

  .بیل مخصوص کندن زمین/: kaftin ziminkini/کینی کَفتین زیمین
متر که در سانتی 10متر و قطر سانتی 50قطعه چوب مدور به طول . کلوخ کوب/: kolo kuy/کوي کُلُ

ها از این وسیله براي کوبیدن و خرد کردن کلوخ. بیل است اي بلند مانند دستهقسمت وسط داراي دسته
  .شوداستفاده می

  .شدهداري گندم که در دیوار کنده میجاي نگ /:kend/کند 
را ) کوزِر(چوبی به بلندي یک متر و نیم که با آن گندم یا جويِ داخل غالف /: kuzerkuy/کوزِرکوي 

انتهاي کوزرکوي باریک است تا بتوان آن را به راحتی . کوبند تا گندم یا جو از داخل غالف خارج شودمی
  .استهاي دیگر آن پهن در دست گرفت و قسمت
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کنند و گوسفند درست می غربال چوبی است و ته آن را معموالً با روده دیواره. غربال: /kumun/کومون 
هاي هاي ته غربال داراي اندازهشود، سوراخدر انواع مختلف آن که براي کارهاي متفاوت استفاده می

  . گوناگون است
هاي هاي درشت است تا دانهداراي سوراخغربالی که /: kumun i gendom viǰ/ویج کومونی گندم

  .گندم از آن عبور کند
هاي گندم و جو غربال بزرگی که براي جدا کردن سنگریزه از دانه: /kumuni halvâl/کومونی هلوال 

  .شوداستفاده می
  .اندازندخورجین بزرگی که براي حمل بار روي االغ می /:kuyember, gâlavâr/) گالَوار(کویِمبِر 

ه مکار/me:kâra:/  که انتهاي آن باریک و نوك تیز ) قد انسان بالغ تقریباً به اندازه(چوبی مدور و بلند
اند دو عدد از دانه چند نفر از کشاورزان که در یک ردیف کنار یکدیگر ایستادههنگام کاشت  پنبه. است

- را با نظم خاصی سوراخ می گیرند و با کمک انتهاي باریک چوب زمینها را در دو دست میاین چوب
ها قرار هاي پنبه دانه را در دست دارند بذرها را داخل سوراخکنند و تعدادي از افراد نیز در حالی که ظرف

  .دهندمی
نگاه (کیشی چوبی است و در هنگام واز کش چوبی که داراي چند ردیف دندانهشن /:vâzmâla/وازمالَه 

  .  شوده میاز آن استفاد) کنید به وازکیشی
و تیرَوال  /ǰavâl/این گونی را جوال . شودگونی که براي آوردن گندم از صحرا استفاده می /:vâl/وال 

/tiravâl/ شوداین گونی با نخی که از ترکیب پنبه و موي بز درست شده است، بافته می. نامندنیز می .
آن کمتر باشد نخ  شود و اگر مقدار پنبهامیده مین /mi čola/چلَه بیشتر باشد، می این نخ اگر داراي پنبه

  .شودگفته می/ nax âzâmi/آزامی 
- ورون را به پشت خر می. ، در زیر آنهاي فلزي به شکل پرهدستگاه چوبی، داراي چرخ /:varun/ورون 

رد کردند تا خرمن کوبیده و خُبستند و به صورت دورانی بر روي خرمن پهن شده بر زمین، حرکت می
  .شود

  
  هاي کشاورزي هاي مربط به فراوردهواژه - 6

  .گرد و غبار ریز گندم و کاه /:âxu/آخو 
  .گندم که بر زمین ریخته است هاي خشک شدهبرگ /:ârtoron/آرتُرُن 

  .آرد گندم /:ârti gendom/آرتی گندم 
  .آرد جو /:ârti ya/آرتی یه 

  .ارزن /:arǰen/اَرجِن 
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  . پنبه بوته /:bott i viš/بتّی ویش 
پري را هنگام استفاده . شودپنبه که براي خوراك دام استفاده می بوته هاي خشک شدهبرگ /:pari/پري 

  . نامندمی /ke: pari/پري این ترکیب را که. کنندبراي دام با کاه مخلوط و براي نرم شدن خیس می
  .گیاه ترکیب چند نوع بذر و تخم/: tom o tâl/تُم و تال 

در گذشته براي تهیه نخ از پنبه، مقداري از چلَه را بر سر یک . حالجی و فرآوري شده پنبه /:čola/چلَه 
روي گُندو را تکه تکه جدا  نامیدند، سپس پنبهمی /gondu/بستند و آن را گُندو چوب مخصوص می

 20رت یک باریکه به طول حدود دادند تا به صوکردند و با کمک کف دست بر روي ران پا مالش میمی
ریسی دستی، پیلتَه را با کمک چرخ نخ. گفتندمی /pilta/پنبه را پیلتَه  این باریکه. متر درآیدسانتی 25تا 

  .کردند، به نخ تبدیل می/čar/به نام چر 
  .ماندگندمی که پس از باد دادن خرمن باقی می کُپه /dâhâ/داها 

  .شود و میوه نداردذرت علفی، ذرتی که براي خوراك دام کاشته می/: zorak alafi/ذُرك علَفی 
  .شودبه مجموع چغندر، زردك و شلغم گفته می: /ziqata/زیقَتَه 
  .سبز پنبه که هنوز باز نشده است غنچه /:sâvi/ ساوي
  .غنچه و گل پنبه /:sebrom/سبرُم 
  .گندم ساقه/: sival/سیول 
- گیاهان که در گذشته براي شستن ظرف مورد استفاده قرار می ك از ریشههاي نازرشته /:sis/ سیس
  . گرفت

  .کارندتخم شلغم را پس از برداشت گندم می.  شلغم /:šalem/ شَلم
  .  شودکرچک، گیاهی که براي خوراك دام کاشته می/: kačča/کَچه 
  .هاي گندم و جوغالف پیرامون دانه/: kuzer/کوزِر 

کولوزه در اواخر تابستان . شود، ساوي باز شدهاي که داخل غوزه است گفته میبه پنبه /:kuluza/ کولوزه
  .ي برداشت استآماده

  . داخل آن خارج شده است اي که پنبهغوزه/: kuluza xâli/کولوزه خالی 
  .کاه/: :ke/که 

  .گندم هاي نازك و سوزنی شکل باالي خوشهبرگ /:gârs/ گارس
  .زردك، هویج /:gezer/گزِر 
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  .1گندم /:gendom/گندم 
  .پنبه /:lukka/لوکَّه 

  .پنبه بوته ساقه و چوب خشک شده/: viǰâri/ویجاري 
  .داخل آن است) ونَّهویش(دانه اي که از غوزه بیرون آورده شده ولی هنوز پنبهپنبه /:viš/ویش 
  .ي سبز پنبهبوته /:viš valg/ولگ ویش
کنند و صبح از دانه را شب قبل از کاشت در آب خیس میپنبه. دانهتخم پنبه، پنبه /:višvona/ونَه ویش

هاي مالند تا دانهها را با خاکستر باقی مانده از سوزاندن کاه، بر روي زمین میسپس دانه. کشندآب می
از بذر چغندر، زردك و ذرت  ها را با ترکیبیدانهپنبه. پنبه از هم جدا شوند و بتوان آنها را به راحتی کاشت

این بذرها نیز از . کنندگویند، ترکیب میمی /tom ziqata/ها را تُم زیقَتَه علفی که در گویش محلی آن
هاي ایجاد شده در دانه و بذرها را با هم داخل سوراخدر هنگام کاشت، پنبه. شوندشب قبل خیس می

  . ریزندزمین می

  .خوشه: /hoša/هشَه 
  .جو /:ya/یه 

  .یونجه /:yonǰa/یونجه 
  
  هاي کشاورزي گیري فراوردهوسایل و واحدهاي اندازه - 7

  .گرم 600پنجاهه، معادل  /:penǰa/پِنجه 
  ).نگاه کنید به یک من کُنَه(چهار صد درم، معادل یک من کهنه  /:čâr sad diram/چارصد دیرَم 

  .چهارمِ من کهنهچارك، یک /:čârak/ چارك
  .دوازده درم، معادل دو سیر/: duwâze diram/ازِه دیرَم دوو

  .شش درم، معادل یک سیر /:šeš diram/شش دیرَم  
                                                

هاي شود که ریشه در آیین و فرهنگ کهن مردم دارد و در مناسبتدر محمدیه، از گندم و آرد گندم، دو خوراك تهیه می  1-
  :شوندخاص تهیه می

- این نان را خرد می. شودنان پخته می )سمنوآرد (آرد  این باکنند و گندم جوانه زده را آرد می/: čengmâl/چِنگمال  - الف
-می... هاي معطر مانند سیاه تخمه، گشنیز و کنند، دانهزنند و نرم میریزند، سپس با دست چنگ میروي آن شیره میکنند و 

  .شودمال، براي عید نوروز درست میچنگ. آورندهاي کوچک در میافزایند و به صورت توپ
روغن سرخ  این خمیر را در. ق تر استشود که از خمیر پخت نان رقیبا آرد گندم خمیري درست می/: sirok/سیرُك  - ب
پزند، با این باور که روح فرد اي که در آن سال کسی در آن خانه فوت شده است میشعبان، در خانه يسیرُك را نیمه. کنندمی

 ينهسیرك را پس از آماده شدن به خا. سیرك در خانه بپیچدزند و باید بوي سرخ شدن به خانه سر می در این روز، در گذشته
 . برندهمسایگان و اقوام می
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  .مدرج براي سنجش وزنِ جوال گندم و جو وسیله /:qappun/قَپون 
  .بیست و پنج درم، معادل چهار سیر /:viss o penǰ diram/ویس و پِنج دیرَم 

  .کیلوگرم بوده است 120منِ کهنه یا  25یک بار شاهی، معادل /: yak bâr šâyi/یک بار شایی 
رفته است و هاي گندم، جو و پنبه به کار میبراي سنجش فرآورده  /:yak bâr ko:na/یک بارکُنَه 

  . کیلوگرم بوده است 96منِ کهنه یا  20حدوداً معادل 
  . است کیلوگرم بوده 6یک من شاه، معادل  /:yak men šâ/یک من شاه 
  .کیلوگرم بوده است 5یک من کهنه، معادلِ حدود  /:yak men ko:na/ یک من کُنَه

این واحدهاي سنتیِ سنجش وزن، از حدود چهل سال پیش به این سو به تدریج منسوخ شدند و 
  :گیري امروزي جاي آنها را گرفتندواحدهاي اندازه

کردند و هاي گندم درست میهاي ترازو را با ساقههدر ترازوهاي قدیمی، کف. ترازو: /turâzin/تورازین 
هایی که معموالً به صورت پاره سنگ بودند استفاده گیري از سنگبراي اندازه. کشیدنددرون آن پارچه می

کوچک  پوشاندند تا کمتر آسیب ببیند و یک دستههاي استاندارد را با یک نوار فلزي میسنگ. کردندمی
  .کردندرست میفلزي نیز براي آن د

  .سیر /:sir/سیر 
  .کیلوگرم /:kilu/کیلو 
  .گرم /:garam/گَرَم 

  .مثقال /:mesxâl/مسخال 
  .کیلوگرم 6من، معادل  /:men/من 

  
  گیاهان خودرو  - 8

هاي ها و بیابانرویند و برخی نیز در کوهها میبرخی از گیاهان خودروي این منطقه در کشتزارها و باغ
ها را روند و آنها میها و بیابانکوهمردم در فصل رویش این گیاهان به . کنندین رشد میاطراف شهر نای

هاي گاوزبان و قدومه را در باغچه و باغبذر برخی از این گیاهان خودرو مانند خاکشیر، زیره، گل. چینندمی
  .  کارندخود نیز، می

روید و به عنوان دارو و همچنین به دین درکوه میگیاهی با بوي تند که در ماه فرور/: enγuza/انغوزه 
  .شودعنوان سبزي آش استفاده می

  .انگور، تاجریزيسگ /:engir tura/ انگیر توره
- روید و داراي تعدادي برگ کوچک است که بر روي زمین پهن میدر کوه می /:parpulok/پرپولُک 

  .ي این گیاه خوراکی استریشه. شود
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  .کندگیاهی بسیار تلخ که اگر در دست گرفته شود دست را تلخ می. تلخه /:te:la/تلَه 
  .شودهاي سوزنی که بر روي زمین پهن میگیاهی با برگ /:tibasačča/تیبسچه 

آوري خرمن، بر روي هایی که پس از جمعبیابانی خاردار که از آن براي روبیدن گندم بوته /:čazza/چزَّ 
  . شودستفاده میمانند ازمین باقی می

  .چسبدارزن است و محکم به لباس می هاي آن شبیه خوشهگیاهی که خوشه /:duǰa/ دوجه
  .رویددر کوه می. ریواس /:rivâks/ریواکس 

  .زیره /:zira/ زیرَه
  .گیاهی است شبیه برگ گندم و خوراکی /:šeng/ شنگ

روید و بسیار شبیه به گیاه در کنار انغوزه میگیاهی غیر خوراکی که در کوه و  /:kâloštoru/کال اُشتُرو 
  .شودآوري انغوزه به اشتباه چیده میانغوزه است به طوري که هنگام جمع

  .قدومه/: kuyoma/کویمه 
  .گاوزبانگل /:golgâwzuwn/گاوزون گُل

  .گیاهی که شبیه چمن است/: marγ/مرغ 
  .تمبر هندي است کی و تا حدودي شبیه به میوهاي که میوه آن غیر خورادرختچه /:malaču/ملَچو 

- روید و خوراکی است و به عنوان سبزي آش استفاده میگیاهی که در فروردین می /:murča/مورچه 
  .شود

  .شیرین بیان /:meyču/میچو 
  
  هاي هرز و جانوران موذيها و علفآفت - 9

  .پیچددور گیاهان دیگر می روید و بهیهاي کشاورزي مگیاهی که در زمین. پیچک /:ozrišk/اُزریشک 
  .خرگوش /:xergiš/ خرگیش

  .هاي ریز قرمز رنگ که آفت گندم هستندسوسک /:sen/ سن
  .شودهاي گندم میآفتی که باعث سیاه شدن خوشه: /siyâga/سیاگَه 
  .تیغینوعی جوجه/: sixor/سیخُر 

  .سمور /:sumura/ سوموره
  . کوچکی که بیشتر آفت برگ چغندر هستند هايسوسک /:siskaču/سیسکَچو 

  .تیغینوعی جوجه /:kulidina/دینَه کولی
  .ملخ/: milak/ میلَک
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  هاي مربوط به آبیاريواژه -10
گیري زمانیِ طول سال، بر در نظام آبیاري و کشاورزي محمدیه و در میان کشاورزان، محاسبه و اندازه

-در واژه .نامندپنجه، می /:penǰa/وز پایانی سال را پِنجه گیرد و پنج راساس تقویم جاللی، صورت می
  .خورندهاي مربوط به آبیاري، اصطالحات تقویمی به چشم می
قناتی که آب آن مورد . شودها فراهم میقنات در این منطقه آب مورد نیاز کشاورزي به وسیله

 6قنات محمدیه به طول . شودامیده میگیرد، قنات محمدیه نمردم و کشاورزان محمدیه قرار می استفاده
و هر یک از این . شوندهاي مهرجان، گَرم و گَر نامیده میاصلی دارد که به نام کیلومتر است و سه رشته

     .گویندمی /ač, aǰ/قنات را در گویش محلی اَچ یا اَج  شاخه. انده رشته داراي دو یا سه شاخهس
  .شودکه در اولین روز از پنج روز پایانی سال انجام میآبیاري  /:ow penǰa/ اُو پِنجه

زمینی که در تیر ماه گندم آن برداشت شده است را یک مرتبه در اواخر آذر یا اوایل  /:ow sâya/و سایه اُ
کنند و هدف از این آبیاري یخ زدن زمین و آماده شدن آن براي کاشت پنبه در اوایل سال دي آبیاري می

  .بعد است
دیگر در اوایل  زمینی که در تیر ماه گندم آن برداشت شده است را یک مرتبه /:ow nem/نم  اُو

  .نامندکنند و این آبیاري را اُو نم میفروردین آبیاري می
  .آبیاري /:ow yâri/اُویاري 

  . آبیاري کردن /:iyenǰi/و اییِنجی  /ow yenǰi/اُو یِنجی 
  .شودهاي پیرامون خود بلندتر است و آب به سختی وارد آن میرتکَرتی که از دیگر کَ/: barz/برز 

  . رسدآبیاريِ یک کَرت آب به آن می قسمت پایانی کَرت که در آخرین مرحله/: passâr/پسار 
این فرد در زمان . فردي که مأمور تقسیم دقیق آب براي آبیاري کشتزارها است/: pašvâra/پشواره 

  .گیردین وظیفه را بر عهده میبحران آب و کم آبی، ا
  .شوداولین کَرتی که در هنگام آبیاري، آب وارد آن می/: pišâw/آو پیش

اي براي سنجش زمان در گذشته، که هنگام تقسیم آب میان وسیله/: tâs o sengira/تاس و سنگیرَه 
ز یک جام مسی که کف این وسیله ا. شده استهاي کشاورزي، استفاده میکشاورزان، براي آبیاري زمین

براي سنجش . شده استآن داراي سوراخ بوده است و یک ظرف سفالی بزرگ پر از آب، تشکیل می
. دادند و معیار سنجش زمان، مدت زمان الزم براي پر شدن جام بوده استزمان جام را روي آب قرار می

  گذشت را، یک سیرَه، میمقدار آبی که در زمان یک بار پر شدن جام و افتادن آن به ته ظرف آب
 /yak sira/ گفتندمی.  

  .شودآخرین کَرتی که در هنگام آبیاري، آب داده می /:xisi/خیسی 
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تر وارد تر است و آب راحتهاي پیرامون خود گودتر و پایینکَرتی که از دیگر کرت/: šuw ow/شوو اُو 
  .باشدیبیشتر آخرین کرت هر کشاورز، داراي این ویژگی م. شودآن می

  
  منابع

. چ اول. ج اول ،هاي ایرانی نوها و گویشموضوعیِ زبان -فرهنگ تطبیقی. )1389(دوست، محمد حسن
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران

کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران و : تهران ،چ اول. نظام آبیاري سنتی در نایین .)1384 (نژاد، جوادصفی
  .اي اصفهان و چهار محال و بختیاريشرکت سهامی آب منطقه

هاي بنیاد پژوهش: مشهد. چ دوم ،ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم. 4و  3ج . آثار ایران. )1371(گدار، آندره 
  .اسالمی آستان قدس رضوي

. 2ج . هاي ایرانیراهنماي زباندر اشمیت رودیگر،  ،»هاي مرکزي ایرانگویش«. )1393(لکوك، پیر
 .517-539: ص ص. ققنوس: تهران. چ سوم ،ر نظر حسن رضایی باغ بیديفارسی زی ترجمه

  

 
 


