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  20/9/84 :تاريخ وصول

  28/11/86 :تاريخ تأييد                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2 در زندگي مردم كاشمر1جايگاه و اهميت تاك

  *نژاد ممرآباديحسين حسين

 

 چند كشت مو ظاهراً مبحثي از مباحث كشاورزي هر:چكيده
يابيم  را درميتر اين نكتهشود، در يك نگاه عميقمحسوب مي

كه شناسانه باشد؛ چنانتواند مبحثي كامالً مردمكه كشت مو مي
  . استد زندگي مردم منطقه درآميختهاين كار با همة ابعا

است، همة اجزاي گونه كه در متن مقاله گفته شده  همان
  3تاك همچون برگ، غوره، انگور، كشمش، شيره، مويز، طيفي

كه توضيح داده خواهد  طور و همانيره قابل استفاده است و غ
  . شد هيچ چيز از تاك دور ريختني و زائد نيست

بافي، اي در تغذيه، اقتصاد ،مسكن، قاليكشت مو نقش عمده
 توانكه ميفرهنگ و همچنين دامداري منطقه دارد؛ چنان

  .وحِكَم مردم ناحيه مشاهده كرداي از اين امر را در امثالجلوه

هاي انگور، ، اجزاي تاك، انگور، فراورده)ميم(تاك : كليدواژه
  .شناسيمردم

  
  مقدمه

به نشانة ) فرهنگ غيرمادي ( 4در روزگاري كه فرهنگ

  رچم سفيد ـپ) نگ ماديـفره (5تسليم در برابر فنّاوري
  در فرهنگنظر و پيكر ماه)1372پستمن، (است بلند كرده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نور مركز كاشمرهيئت علمي دانشگاه پيامعضو * 

  www.hosseinnejad2007@yahoo.com  :نشاني اينترنتي

    گفته) meym( به تاك يا درخت انگور، ميم در شهرستان كاشمر. 1
  .شودمي
. ك.ر( اشمر تغيير يافت ق نام شهر از ترشيز به ك8/5/1313در تاريخ . 2

 :1371ي، ، مركز اسناد انقالب اسالمتقويم تاريخ خراسان، جاللي، غالمرضا
 نوشتة محمدرضا خسروي، انتشارات آستان تاريخ كاشمر؛ همچنين در )63

وپنج صورت براي نام اين شهر ذكر  بالغ بر بيست1372قدس رضوي، 
  .استشده

3 .teyfiايي همچون لعل، رازقي و غيره  نوعي كشمش است كه از انگوره
  .شودتهيه مي

نيرويي عظيم است كه بنا به تعريف مايرس «فرهنگ به قول كروبر . 4
)myres (شانكند و آيندهاز گذشتة آدميان بازمانده، در اكنون ايشان عمل مي 

، تأليف و ها و مفهوم فرهنگتعريفآشوري، داريوش، (» .دهدرا شكل مي
  ).43 :1357ترجمه، تهران 

، ژيچند بحث و نظر دربارة تكنولو، )1369( آذرنگ، عبدالحسين: ك.ر. 5
  .انتشارات دريا
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زاي چرخ وفلك هاي خشونتها و دندانهالي آروارهالبه
با توجه   و)62: 1373رفيع، (شود صنعت خردوخمير مي

شناسي در انتخاب مشكالتي به اينكه عينيت تحقيق مردم
تي است ت و دقّ، بلكه در صحاندنيست كه قابل بررسي

مطالعه تشخيص مناسب  وسيلة آن مسائلي را كهكه به
 و )113: 1377عسكري خانقاه، (دهد اند شرح ميداده شده

صورت يادداشت و از راه كه آنچه بهنيز با توجه به اين
حقيقت قسمت مهمي شود درمنتقل مينوشتن به ديگران 

 ،)1375همو، (سپارد ميشده را به فراموشي از كار بررسي
هايي كه  جامعة ما در قبال سنن و فرهنگشناسيبالطّبع مردم«

شود رسالت خطيري است مي[سرعت دستخوش دگرگوني به
هاي سنگين تكنولوژي جديد كه چرخپيش از آن 6]تواندكه مي

هاي كهن را از بين ببرد، در جهت انطباق آن مظاهر سنّت
االميني، روح(»  آن برآيدضبطثبت و بكوشد و يا القل از عهدة 

1366 :27.(   
ها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي شناخت ارزش

و مشاهدة وجوه رفتار ابناي انساني و نحوة كاركرد 
ها كه از مؤسسات اجتماعي و ادراك تطبيقي فرهنگ

شود و پذير ميشناختي امكانهاي مردمطريق پژوهش
ي ضرورت دارد، براي وقوف بر وضع كلي تمدن بشر

  ).16: 1377محمدي اصل، (شناسي است مبين كاربردي مردم
هاي تخصصي عالوه بر اين، ترس از ورود به حوزه

، تحمل هوش، خالقيت ،فرهنگ مردم طبيعتاً به آمادگي
ين نبودن ننياز دارد و همچ» نارد«هاي كار نو و سختي

اي هها و وزارتخانهتقاضا و سفارش از جانب سازمان
 سواد كشور، همه متولي فرهنگ و پايين بودن سطح

 و  7گوييدست به دست هم داده و ماندن در كلي
كلّيات و مقدمات را فراهم ساخته و در نتيجه نگارش 

آنكه كار به است؛ بيمضامين تكراري را سبب شده
فرهادي، ( ها و تحليل آنها كشانده شوددادهتطبيق اين 

1377 :85( .  
كوشيم گفته، در اين مقاله ميه مطالب پيشبا توجه ب

 اي دربارة شهرستان كاشمر وپس از ذكر مقدمه
 اينشاني در اين منطقه، و نيز اشارهجايگاه تاك و تاك

به پيشينة شناخت تاك در ايران و جهان، به مصارف 
اجزاي گوناگون تاك، با توجه به فصل، ماه و موسم 

 است توضيح داده الزم. در يك سير طبيعي بپردازيم
شود كه مقالة حاضر نتيجة كار ميداني، مشاهدة همراه 

 سه دهه زندگي در محل 8با مشاركت و تجربة زيستة
تحقيق است كه با پژوهش اسنادي درآميخته و انجام 

 . استشده

ارشد نامة كارشناسي از پايان،در نوشتن اين جستار
وهشي  تا كشمش، پژ 9از كشت مو«نگارنده تحت عنوان 

، الهام »هاي شهرستان كاشمرشناختي در تاكستانمردم
 .استگرفته شده

  معرفي مختصر كاشمـر
   خراسان  پهناور هاي استان  از شهرستان كاشمر يكي

 در  ، مربع متر  كيلو 94370   كه با مساحت  است رضوي
 است واقع شده  مشهد  غربي  جنوب كيلومتري 217فاصلة 

  ).79-94: 1379 آمارنامة خراسان،(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .شدة داخل قالب از نگارنده استعبارت تصحيح. 6

االميني، بارها و بارها دانشجويان را   آقاي دكتر روح استاد محترم، جناب. 7

 چيز  طور كلي همهفرمودند كه به داشتند و مي گويي برحذر مي از كلي

. »به گاه نوشتن به جا آر هوش«طور جزئي و نوشت اما بهشود گفت  مي

هاي ها و تغييرات در نظامآگاهي از چگونگي دگرگوني«عالوه بر اين، 

دهندة همة مسائل اجتماعي، فرهنگي و زيستي يك جامعه و الياف تشكيل

ومير، مهاجرت،  پيچيدة آن، اعم از خويشاوندي، ازدواج، خانواده، مرگ

د، سياست، مذهب و هزاران تودة مبهم تنيدة ديگر، در زماني بيماري، اقتصا

 ،عسكري خانقاه، اصغر. (»محدود بسيار ثقيل و تقريباً ناممكن خواهد بود

  ).1: 1373تاب،  ، نشر شبشناسي، بينش، روش تجربه مردم

،  انتشارات  علوم اجتماعيدايرةالمعارفدرآمدي به  ،اروخاني، باقرس .8

  .919: 1370كيهان، 

9. MOW 
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 و  هاي نيشابور    به شهرستان شهر كاشمر، از شمال
    ، از جنوب به گناباد حيدريه سبزوار، از شرق به تربت

  ).1374جعفري، (شود   محدود مي  به بردسكَن و از غرب

 گرم  هاي آفتابي  به تابستان گور ان شت كه كِ كهآنجااز
  وبيخ به بافت  ريز هاي  است و در خاك نيازمند

 و خاك   اقليمي دهد، شرايط مساعد  مي محصول
است كه   كاشمر باعث شده در سطح شهرستان  مناسب

  هاي كشاورزي  از زمين هاي زيادي  بخش اين محصول
  .)121: 1384هاشمي، (  دهد را به خود اختصاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبي و ديم  و ميزان محصول انگور 10كشت سطح زير
 به ،شهرستان كاشمر در دو بخش مركزي و كوهسرخ

سعادتمند، (است تن  75807 هكتار و3305ترتيب 
1384 :240(.   

 هكتار از اين 65كه در يادآوري شود الزم است 
شود و  صورت ديم كشت ميهاراضي، انگور ب

ديگر اراضي به  شت درن است و كِتُ 39محصول آن 
   .شكل آبي است

بين  ه آمار و ارقام، استان خراسان رضوي دربا توجه ب
 بيشترين توليد و صادرات را دارد و هاي كشوراستان

،  است11 كاشمرآنِ استان خراسان بيشترين توليد از در
  ــــــــــــــــــــــ

   هكتار با متوسط 8450  كاشمر هاي شهرستان  تاكستان سطح زير كشت. 10
.  شده است  گزارش80-79  ر سال زراعي د  در هر هكتار  تن25  توليد

الزم است يادآوري شود كه آمار قيدشده مربوط به  ). 121: 1384 هاشمي، (
  .آباد است هاي بردسكن و خليل  شهرستان  كاشمر قبل از جدا شدن شهرستان

  .معرفي مختصر شهرستان كاشمر در همين مقاله: ك. ر. 11

 شهرستان كاشمر در استان خراسان رضويموقعيت:1نقشة
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  هنوز در،سفانه پس از گذشت ساليان سالولي متأ
ا كارخانجات گيري، ي  آبميوهاين منطقه يك كارخانة

سردخانة صنعتي و عظيم احداث   مرتبط ديگر و
هاي آن فزوني  وردهفراو  وري انگور بهره است تانشده
ان مرتبط با ستد عمدة شهرستكه دادوجا آناز .يابد

 نقشتواند  ، اين امر ميهاي آن است وردهو فرا انگور
  . ايفا كند اشتغال براي جوانان ايجاد مي درمه

 امور بسياري در كاشمر ،با توجه به مطلب مذكور
 ن ازدواج، خريد مسكن، مسافرت و جز اينهاهمچو

اهميت اين  .استوابسته به محصول درخت انگور 
 12»هاي فرهنگي رسان اطالع «جاست كهمحصول تا بدان

  : اند داشتند كه بزرگان گفته اظهار مي
تعلق  13صولي برويد كه به آن زكاتدنبال كشت مح

سنّتي و مذهبي و باورهاي    با توجه به بافت.بگيرد
اعتقادي روستاها، انفاق به مستمندان از محصوالت 

توجه  عنوان يك ارزش اجتماعي موردهباغ انگوري ب
  .دانند مردم است و آنها مو را موجب بركت مي

 14گور نوع ان22شايان ذكر است كه در كاشمر بيش از 

  . شودكشت مي 
، 15)خليري(خليلي : از اند انگورها عبارت بعضي از اين

، عسگري پيكاني )رسمي (، عسگري معمولي16روچه
، ديوانه )صحبي( قرمز، صاحبي  ، عسگري)پيكامي(
 سفيد،  سياه، سرقي ، سرقي )سيفدلي( ، سفيدالي)ديونَه( 

لعل، ) طرقي(، بژ، طلقي )رزقي(مسگه، رازقي 
  .18غُلُم ، هراتي، خَي17بابا، سوزمال ريش

  19پيشينة درخت انگورِِ

 به  ، اخبار ديني طبق بر ، با انگور  و پيوند انسان آشنايي
   هنوز به زمين ا و حو  كه حضرت آدم گردد مي بر زماني
    . نكرده بودند هبوط

 كه در   چيزي اول» حواآدم و  «  اخبار اساس اين بر
  و نشاط در عيش  الجرم  انگور بود، كردند تناول  بهشت

 ناچار درهاي ؛  گندم است  و آخر آنچه خوردند افتادند
    . گشادند  روزگار خود  بر روي و غصه  غم

     سبب شادي و راحت  انگور اند  كه گفته از اينجاست
  .20است و گندم ماية اندوه و محنت

  : رد نيز ظاهراً به همين خبر اشاره دا بيت زير

    به صد نوع  آمده انگور از باغ بهشت
  21شان است و رخ ماهو چون خوشة پروين               

مو، رز، ( انگور  ترين متني كه دربارة درخت كهن
كتاب است، و پيشينة آن سخن گفته) و ميم 22تاك

  .  راوندي استالسرور يةالصدور و آ حةرا
  ـــــــــــــــــــــــ

پژوهش فرهنگي جيمز و همكاران،  . اسپردلي، ب: ك. ع بيشتر ربراي اطال. 12
، ترجمة بيوك محمدي، مؤسسة مطالعات فرهنگي، در جوامع پيچيده

، شناسي فرهنگي درآمدي به انسان، و كولمن، سايمون و همكاران، 1372تهران،
  .1382كولمن و ديگران، ترجمة محسن ثالثي، انتشارات علمي، تهران، 

  چو باغبان ببرد بيشتر دهد انگوردركن كه فضلة رز را  ل بهزكات ما. 13
  مطلبي دربارة انفاق و 32-17در سورة قلم آيات ) 108: 1374،  سعدي(

اثر قرآن،  هاي   قصهها و داستان آن نيز در كتابعدم انفاق ميوة باغ
، ص 4جادالموالي، ترجمة مصطفي زماني، قم، انتشارات پژواك انديشه، چ 

  .است نقل شده370و 365
   عروضي نظامي: ك. ر  در گذشته  انواع انگور براي آگاهي نام. 14

نژاد،   انزابي بگلو و رضا قره  سعيد  ،  شرح و توضيح چهار مقاله،  سمرقندي
بن يوسف،  ، و ابونصري هروي، قاسم48: 1376 جامي، تهران،  انتشارات

: 2536كبير، تهران،   امير يري،  محمد مش ، به اهتمام)921(،  الزراعه ارشاد
  .انگور  مدخل   بنگريد به دهخدا، ذيل همچنين. 105
  . محلي است ، اسامي  پرانتز كلمات داخل. 15

16. Rowrca 

17. Sowzemal 

18. khayaqolom 

گويند كه نهال انگور از هرات به همة جهان پراكند كه اين مؤيد انتشار . ... 19
مزديسنا و تأثير آن معين، محمد،  . (ر اقطاب جـهان استمو از نجد ايران به ديگ

  ).443: 1328، انتشارات دانشگاه تهران، بر ادب فارسي
  آنندراج. 20
  .105 ص ارشاد الزراعه،. 21
تمثيل تاك در ايران باستان، تشبيه مرد دانا به درخت رز بارداري كه . 22

رو ن و ازايناش هميشگي و بارش شيري هايش خشك نيست و سايه شاخه
  :  فرّخ مرد، به نقل از» اندرزنامة خيم و خرد«. هميشه ستوده و محترم است

  Pahlavi Texts jamasp-asana,j.m.bombay 1897-1917   7و 6 بند.  
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در اين كتاب حكايتي دربارة نحوة به وجود آمدن مو 
هاي آن همچون شراب، سركه،  و ساخت فراورده

 حالوي و حموضات و هايي نظير شيره و فراورده
است كه ذكر ترشي و جز اينها سخن گفته شده

  .23شود مي
نويسد در روزگار كيقباد ـ   ميراونديكه چنان
 كهي درحاليلك كه جشني بزرگ برپاست ـ لكدرحالي

 همچون دادخواهان به ،است  ماري برگردنش پيچيده
 پادشاه با تيري مار را از پاي .آيد درگاه كيقباد مي

پس از . رهاند يلك را از مرگ م آورد و لك درمي
راي قدرداني ـ به نزد كيقباد ب لك ـ  از چندي لك

. كند به او پيشكش مي) بذر( دانه  گردد و پنج ميباز
ها چيست اصناف مختلف  داند آن دانه شاه كه نمي

يك سخني آورد و ايشان نيز هر مي  مردم را گرد
   .گويند مي

ها را بكارند  رسند كه دانه سرانجام به اين نتيجه مي
پس از . آيد تا ببينند كه چه حاصلي به دست مي

  از انگور پديدارهايي پر و تاكشدهچندي بذرها سبز 
رت ن از منفعت و مضاين هنگام  كه ايشا  در.شود مي

انگور را  دانند آب اين محصول ناشناس چيزي نمي
 وشجبه  دارند تا آنكه  خمره نگاه ميو در گيرند مي
  . آيد مي

خاصيت اين آب آگاهي  كه برسپس به سبب آن
الدم را با طبايع مختلف حاضر  يابند، چند مجرم مباح 

ها آن. نوشانند كنند و از اين نوشيدني به آنها مي مي
شوند و به   مست ميهريك با نوشيدن پنج پيمانه

بزرگان براي . خيزند رقص و پايكوبي و عربده برمي
آزمايند  فصل سال مي ب را در چهاراطمينان، اين شرا

پس از اين از . يابند  وقوف ميو به خاصيت آن كامالً
همچون انواع حالوي و  انگور محصوالت ديگري

  .)428: راوندي( كنند تهيه مي جات و نيز شيرهترشي
به نقل مطالبي ديگر دربارة  ،عالوه برمطالب فوق

  :پردازيم پيشينة انگور مي
رود و آثار  رين گياهان اهلي به شمار ميت مو يكي از قديمي«

» استشناسي باقي مانده صورت فسيل از دوران سوم زمينآن به
   .)1364خوشخو و ديگران، (

 رويد، ميان درختان ميوة بسياري كه در ايران مي« ،همچنين
. ترين آنها باشد ترين و شناخته شايد كهنه) مو، تاك(رز 

گارند معتقد هستند كه محل ن كه تاريخ گياهان را ميكساني
بااينكه . اصلي تاك ناحية جنوب قفقاز و شمال ايران است

النهرين شناخته   سال پيش از مسيح در مصر و بين3000در
شده بود، نويسندگان يوناني و رومي نوشيدن شراب و باده را 

  ).220 :1372وولف، ( »دهند براي نخستين بار به ايرانيان نسبت مي
هايي است كه از  ترين ميوهز مهميكي ا انگور 

  . استرد استفاده قرار گرفته موهاي بسيار قديمزمان
 متفاوت در مورد ديرينگي كلي دو نظريةطور به

   .انگور وجود دارد
اي از آگاهان معتقدند كه انگور حتي پيش از  هعد

 . استپيدايش غلّات مورد استفادة بشر قرار گرفته
ها   ، در جنگل فراوانه مقدارطور وحشي و بهانگور، ب

 آن تين از برگ و ميوةهاي نخس  و انسانوجود داشت
اي ديگر ديرينگي انگور را در  عده. جستند بهره مي

برطبق روايات . زنند  هزار سال تخمين مي7 تا 6حدود 
 نخستين كسي بود كه به )ع(موجود، حضرت نوح

   .انگور  پرداخت پرورش 
 3500ي مصري كه به ها هاي موزائيك نگاره در

ها و  نيقي به دوران في از ميالد تعلق داشت،  سال پيش
توان چگونگي  شوند، مي  مصر مربوط ميي ها آشوري

   .طور كامل مشاهده كردهكاشت و پرورش تاك را ب
 پادشاه ،)Hamooraby(در دوران سلطنت هامورابي 

هاي  تاكستان)  از ميالد  پيش1728 -1986(بابِل 
  ــــــــــــــــــــــــ

 نوروزنامه و مزديسنا و تأثير آن بر ادب فارسياين حكايت در كتاب . 23
تفصيل  بهمزديسناطور مختصر و در  بهر نوروزنامهالبته د. استنقل شده

  .استدربارة شراب، منافع و مضار آن بحث شده
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 هاي دجله و اي پهناور بين رودخانه فراواني در منطقه
طور مصنوعي آبياري است كه بهشتهفرات وجود دا

اند و برطبق نظرية مورخان، شخصي به نام  شده مي
شده را از كاشته، بذر انگورهاي )Sibold(سايبولد 

اي نامعلوم به جنوب آرارات و شرق دجله  منطقه
پرورش  . آورد) تقريباً  منطقة آذربايجان و كردستان(

   سال  2500 تا 2000 حدود  از24انگور درآسياي صغير

  و توسط مهاجران، از طريقاز ميالد شروع شدهپيش 
. استدرياي مديترانه، به كشورهاي بالكان گسترش يافته

 حدود هزار آمده، يونانيان دردستهاي به برطبق نشانه
سال پيش از ميالد، پرورش انگور را در كشور خود 

اند كه  اي از آگاهان بر اين عقيده عده. آغاز كردند
ها كه  يان شيوة پرورش و توليد انگور را از فينيقييونان

اند،  زيسته  از ميالد در مصر مي حدود دو هزارسال پيش
   .اند فراگرفته

از ميالد، پرورش انگور در   پيش 600در سال 
.   آغاز شد)Marseille(فرانسه، از شهر بندري مارسي 

هاي جنوبي آلمان نيز آغاز  كاشت انگور را در قسمت
مبدأ تاريخي كاشت انگور در اين كشور . دكردن

در . استحداقل از دوهزار سال پيش از ميالد بوده
ها و روايات بسيار  مورد انگور، حكايات، داستان

فراواني وجود دارد كه بيشتر درزمينة استفاده از انگور 
در منطقة )  از ميالد دوران پيش(براي تهية شراب 

بوده و بيانگر مصرف آسياي صغير، روم و يونان قديم 
هاي  ها و جنگكشي هاي دربار، لشكر آن در بزم

اين رسم در ميان شاهان ايران و . مختلف است
اطرافيانشان رواج داشته و بخشي از ادبيات منظوم و 

گساري اختصاص منثور فارسي نيز به شراب و مي
اما پس از . شود ناميده مي»  خمريات«كه است يافته

طور ايران، كاشت و پرورش انگور بهظهور اسالم در 
الكلي مورد استفاده  هاي غير كلي براي توليد فراورده

  ).1: 1373تفضلي و همكاران، (قرار گرفت 

درختي است بسيار ) رز، مو، ميم(سرانجام اينكه تاك 
هاي فراوان بين ملل  قديمي كه دربارة آن افسانه

ا و اصل درختان مو كه در اروپ. مختلف وجود دارد
هاي قفقاز است  شود از كوه افريقا و آسيا كاشته مي

  )1368قلم،  زرين(

  25مصارف  اجزاي  تاك

  برگ. 1
  استفاده در تغذيه)  الف

برگ تاك استفادة خوراكي دارد و اين مبحث مربوط 
شناسي خوراك  انسان«. شود شناسي خوراك مي به انسان

 .حقيقت تحليل خوراك در چارچوب فرهنگ است در
ترين هدف استفاده از خوراك   وجودي كه مهمبا

تأمين نيازهاي غذايي است، ابعاد فرهنگي نيز دارد و 
ها تصميم  در اين چارچوب فرهنگي است كه انسان

گيرند كه چه غذاهايي را مصرف كنند و چه  مي
اين انتخاب فقط جهت . غذاهايي را مصرف نكنند

طعم خوراك يا ارزش غذايي خوراك نيست، بلكه 
تحت تأثير عوامل محيطي و پايگاه اجتماعي، فرهنگي 

  ).25: 1383خزاعي، (» گيرد و ديني افراد شكل مي
از برگ درخت انگور در تهية غذايي به اسم دلمه 

استفاده  از برگ  درخت انگور در . شود استفاده مي
  . تهية دلمه محدود به كاشمر نيست

 استان ، برگ تاك به مركز26ونقل  مدد وسايل حملبه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حمود،ماالميني،  روح(است دهـآم صغير به عمل   نخست در آسياي انگور. 24
، ) علوم اجتماعي رشتة (شناسي  فرهنگ زمينة ،)132 :1373

  . نور دانشگاه پيام تشاراتنا

 طورلي به و چند اندك هر هاي خود رز به فراورده «رز و ميش،در منظومة . 25
  ).363: 1354،  قيصري(» است اشاره كرده كلي
هاي رفاهي، معيشتي، بهداشتي، صنعتي و فني را  در دوراني كه وسيله. 26
 ازوآمد تندرو جهان امروز، در كمترين زمان،  هاي رفت توان با وسيله مي

درنگ ترياق از عراق  توان، بي ها فراهم آورد و مي ترين دهكده دورافتاده
  ).42: 1383االميني،  روح(د و مارگزيده را از مرگ نجات داد آور
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هاي استان كه تاكستان ندارند و  و ساير شهرستان
بار پايتخت عرضه  حتي بازارها و ميادين ميوه و تره

استفاده از برگ تاك تا زماني است كه  .شود مي
باشد و » نوبر«ها لطيف و نازك و به اصطالح  برگ

اد شود و از لطافت آنها كاسته ها زي زماني كه برگ
عنوان علوفة شود و به گردد، كاركرد آنها عوض مي

  .شود  دام مصرف مي

  تعليف دام)  ب
 هاي اضافي تاك طي دو مرحله و نيز از از برگ

 انگور طي مراحل بعدي ـ كه هرهاي درخت  ساقه
براي تعليف كدام موضوع جستاري جداگانه است ـ 

   .شود دام استفاده مي
ـ »27پرواركُشي« الزم است يادآوري شود كه در رسم

شود ـ منبع اصلي  كه امروز كمتر بدان پرداخته مي
، در اصطالح محلي پروار  »فربه كردن گوسفند«

نمودن گوسفند در تابستان و حتي پاييز و بعد از آن، 
هاي  ها و ساقة برگ كه زمان كشتن پروارهاست، برگ

  .استتاك بوده

  كود)  ج
 جز استفادة  غذايي انسان و  دام، اي تاك بهه برگ

كه آنها را شود؛ چنان عنوان كود نيز مصرف ميبه
كردن و چه به شيوة  داخل باغ، چه به شيوة چال

صورت كود استفاده هاي باغ، به ريختن در جوي
  .كنند مي

 كه همان انگور نارس است،  به چند گونه :غوره. 2 
   :كنيم اين موارد اشاره ميدر ذيل به . شود استفاده مي

  موارد مصرف غوره

  .است» نوبر«خوري همراه نمك در ابتدا كه غوره  تازه)  الف
غوره كه باز هم غوره  استفاده در غذايي به اسم اشكنه)  ب

  .جنبة  نوبرانه دارد
  .غورة خشك)  ج

شود و مانند  شده، كوبيده و ساييده مي هاي خشك غوره
رة قابل استفاده در تهية غو. شود مصرف مي» سماق«

  .است» غورة عسگري«غورة خشك، 
  غورهاستفاده از غوره در تهية آب) د

ساله قبل از رسيدن انگور و هنگامي كه غوره همه
دار، دار و چه غيرباغكامالً ترش است، افراد چه باغ

غوره در تهية  استفاده از آب .كنند   تهيه مي غورهآب
  .سبزي رايج است قورمهخصوص در خورش غذا و به

  .28شود غوره از غورة غيرعسگري تهيه مي آب
  شور استفاده از غوره در تهية غلغوره يا همان غوره)  هـ

شستشو داده، ) چيدن(خوشة غوره را پس از بازكردن 
 دهند و به آن نمك اضافه داخل يك دبه قرار مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27 .Parvarkoshy» شده  عبارت است از كشتن گوسفند فربه» پرواركشي

اين رسم چنين است كه . در زمستان به قصد تهية قرمه از گوشت آن
هاي متمول در تابستان كه علوفه و خوراك براي دام فراوان است،  خانواده

سپس . خرند مي) فربه كردن(كردن   يك يا دو برّه و يا بزغاله را براي پروار 
كني كه خود رسمي ويژه  قرمه. كشند ان آنها را براي تهية قرمه ميدر زمست

است،  به اين شكل است كه پس از كشتن دام، پيه و چربي و دنبه را كه 
كنند و پس از  آب مي» ريگي ديگ«اند، در ظرفي به نام  قليه كرده قليه

قليه شده را در همان  هاي قليهسپس گوشت. نهند كردن به كناري مي صاف
- ها، روغن صافپس از پختن گوشت. ريزند تا پخته شود ريگي مي يگد

در اين مرحله، پس . كنند ها را سرخ ميافزايند و گوشت شده را به آنها مي
اند ـ  آنها را به شكل ها ـ كه حاال ديگر قرمه شدهاز سرد شدن گوشت

تا فصل ريزند و  مي» انبان«اي به نام  اي پارچه آورند و در كيسه گوي درمي
سود كرده، در هواي آزاد، از  ها را نيز نمكاستخوان. كنند گرما  استفاده مي

آويزند و در غذاهايي مانند اشكنة استخوان، بلغور و سوپ  جايي بلند مي
الزم است يادآوري شود كه در تمام مراحل تهية قرمه ـ از . كنند استفاده مي

ض هواي آزاد ـ از نمك به ها در معرگرفتن چربي تا قرار دادن استخوان
ها  شود و علت اين امر، جلوگيري از فاسد شدن قرمه مقدار زياد استفاده مي

  .هاستو استخوان
شود نيز   از زبان رز خطاب به ميش گفته ميرز و ميشآنچه در منظومة 

  :ناظر به همين معناست
  متاع من نمك هرگز نخواهد            دل مردم ز من هرگز نكاهد

  ر مردم نمك بر تو نپاشند              شوي تو گنده و دورت بپاشنداگ
  .41: 1377االميني،  روح: ك.براي اين ابيات ر

  .1366بابايي، : ك.غوره ربراي اطالع از فوايد آب. 28
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 ماه 6 و حداكثر 3كنند و براي مدت زمان حداقل  مي
بندند تا هنگامي كه آماده شود و  درِ آن را محكم مي

  . اصطالح برسدبه 
عنوان ترشي و چاشني غذا مورد استفاده غلغوره به

» غلغوره«غورة مورد استفاده در تهية . گيرد قرار مي
  .عسگري باشد بايد غورة 

  هاي آن وردهانگور، مصارف و فرا

  تأمين ميوة مصرفي خانوار)  الف
 تاك استفاده از ميوة آن است،  كاركرد آشكار كشت
ين كار ـ كه در بند بعد بدان ولي كاركرد پنهان ا

 عنوانپردازيم ـ درآمدزايي آن و توجه به آن به مي
  . ثروت است

الزم است يادآوري شود كه در روستاهاي شهرستان  
بوده، كاشمر داشتن باغ انگوري يك اميتاز طبقاتي 

  . 29داراي ارزش اجتماعي  است

  تأمين معيشت)  ب
ستايي، نوبت به پس از تأمين انگور مصرفي خانوادة رو

استفاده از انگور جهت تأمين درآمد و معيشت خانوار 
   :گيرد اين امر به دو طريق صورت مي. رسد مي

بار ـ كه اين   يكي عرضة انگور در ميادين ميوه و تره
صرفه نيست و در به شيوه براي كشاورز مقرون

شود ـ و  صورت اجبار و ضرورت از آن استفاده مي
  .ديگر تهية كشمش

  تهية كشمش)  ج
مانند پس از چيدن انگورها آنها را داخل ظرفي آبكش 

   پس و برندفرومي» تيزآب«قرار داده، در محلولي به نام 
كه هاي مفتولي  به سيم،اي آنها را درآورده  از لحظه

اي كه به  و طرف خانهصورت عمودي و افقي در دهب
 »كشيسيم«ساخته شده، تحت عنوان همين منظور 

 انگورها به الي سه هفته  پس از دو.كنندزان ميآوي
   اصلي و نوع كشمش داراي د.دشو كشمش تبديل مي

  .است» پيكاني«و » رسمي «تحت عنوان
اهميت «باستاني پاريزي در توضيحي بر مقالة 

) 1351هنري، (» درخت خرما در زندگي مردم خور
  :نويسد مي
 المثلي را كه مرحوم صباحي، به گمان من ضرب «

چيز را   همه«گفت كه   ما در كرمان مي معلم رياضي
مورد خور و  بايد در» دارد و كفش را پيه خدا نگه مي

بيابانك به اين صورت بنگريم كه در دنياي عجايب و 
مردم  دارد و مردم همة دنيا را خدا نگه مي«غرايب 

كاشمر  شود گفتة فوق را در مورد مي. »خور را خرما
دنيا را خدا  مردم همة«ن نمود كه هم به اين صورت بيا

  .»دارد و مردم كاشمر را كشمش مي نگه 
عبارات ذكرشده در فوق مبين اين مطلب است كه 

هاي هويت فرهنگي خور و كاشمر به  از مالك يكي
  . ترتيب خرما و كشمش است

 كه كشمش در  است به اين نكته اشاره شودالزم
شيريني، آجيل و عنوان به و مردم منطقه  نزد كشاورزان

   .نيز در تهية انواع نان، شيريني و كيك كاربرد دارد
كننده به مقدار  كشمش در اكثر كشورهاي مصرف«

همراه شود و يا به صورت آجيل مصرف ميوسيع و به
 درتهية انواع نان، شيريني، كيك و 30»نوع ريز آن«

   .امثالهم مورد مصرف دارد
ممالك اروپاي زبان و در اكثر كشورهاي انگليسي

صورت هايي است كه به كشمش از خوراكيشمالي، 
هاي سال جديد ميالدي و مراسم  سنّتي در جشن

بازار جهاني ( »شود مذهبي مقارن با آن مصرف مي
  ).1365خشكبار، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77-16: 1352خلق  ، و  نيك20-19: 1351هاشمي، : ك.براي اطالع بيشتر ر. 29

30. curronts  
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 عنوان شيريني درهگذشته از كشمش ب طور كلي دربه
را همچنين چاي . استشده عروسي و عزا استفاده مي

  .اند نوشيده با كشمش مي
  در اصطالح(، مويز هاي انگور وردهيكي ديگر از فرا

  . است) ميميز  محلي
در . شود  تهيه مي31وزمالمويز صرفاً از انگور س

رواياتي از قول معصومين ز خصوص محاسن موي
   32.استوارد شده

به ن چيدن انگور و همچنين تبديل آن زما در
 هاي انگور جدا هايي را كه از خوشه كشمش، دانه

 يا همان) gella (»لَّهگِ«شده باشد در اصطالح محلي 
   33.گويند  انگور ميدانة

  :ها به سه صورت قابل استفاده است اين دانه

  )مش سياهكش(گِلَّه )  الف
 پس از بيرون، هاي انگور را در تيزآب فروبردهدانه

 آوردن از محلول و چكيدن آب آنها، روي مكاني كه
وسيلة گسترانند تا به از قبل كاهگل يا سيمان شده، مي

» گِلَّه«شده  به اين محصول خشك. آفتاب خشك شود
  .گويند يا بعضاً كشمش سياه مي

  34سركه)  ب

هايي كه از حبة انگور و البته از  هيكي ديگر از فراورد
شود،  نوع پالسيده و غير قابل استفادة آن تهيه مي

  . سركه است
شود؛  عنوان چاشني استفاده مياز سركه در آش به

همچنين، در تهية انواع ترشي نظير ليتي، ليته،  
بادنجان ترش، پياز ترش، سير ترش، و ترشي شلغم  

  .شود فرنگي استفاده مي

 35ي دربارة سركهباورهاي

اي بر اين باورند كه اگر كسي سركه درست كند  عده

و آن سركه اصطالحاً » سركه بيندازد«يا در اصطالح 
است و اگر سركه » دستش سبك«زود برسد آن فرد 

باور ديگر آن است . است» دستش سنگين«دير برسد 
بعضي را «و » آيد بعضي را سركه مي«گويند  كه مي

   .»آيد سركه نمي
 و بد و يا  منظور از آمدن و نيامدن در اينجا خوب

شگون داشتن و بدشگون بودن است؛ به اين معني كه 
، برخالف اين »آيد سركه به او نمي«اگر شخصي كه 
هر عمل غـيرمترقبه » سركه بيندازد«باور عمل كند و 

) اش درخانواده(حادثه و اتفاقي كه برايش و يا هر 
 .دهند نسبت مي» ركه انداختنس« بيايد آن را به  پيش

   .ضمناً سركه انداختن كاري است زنانه
هايي نيز دربارة سركه وجود دارد كه  المثل ضرب

  : آوريم چند نمونة آن را مي

  »...)ارزه مي(سركه ترش ولي به طلبيدنش «
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

31 .Sowzemalوزه نادر است  سوزمال يكي از ارقام انگور است كه امر.  

، و   بِالبلغَمِ  و يذْهب  المِرَّةَ  يكثف ِ، فَانَّه  بِالزَّبيب علَيكم): ص(اهللا  رسول. 32

شُدي بصالع  بذْهنُ  بِاإلعيا، و ، و يسحو  الخُلقَ  ي ، بطَيي  النَّفس  بذهو ي ،  

مبرد،   را از بين مي كند، بلغم  مي ليظ را غ  صفرا ، زيرا  بخوريد مويز.  بِاله

 را نيكو  ، اخالق نمايد  مي  را برطرف كند، كندذهني  مي عصب را قوي

سيوطي،  (زدايد   را مي و غصه  و غم  گرداند  مي  را پاكيزه كند، نفس مي

1401 :2/168.(  

اوالً اخوان شدند آن دشمنان همچو اعداد عنب در بوستان مولوي . 33

اند، تمثيلي آورده براي پراكندگي قبيلة  انگور را كه جدا از هم بودههاي دانه

: 1385موالنا، . (استاوس و خزرج و اتحاد آنها را به شيره تشبيه كرده

332.(  

سجستاني،  (   مطبوعي است  غذاي سركه:  الخِل  االدام نِعم): ص(رسول. 34

1410 :212.(  

: ك.ين روايات معصومين، ردر خصوص فوايد درماني سركه و همچن. 35

  .1368حكيم، 
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  .سركة نقد به از  حلواي نسيه
   حلوا سازي36گرصبر كني ز غوره   

  رب آفتابي)  ج
هاي انگور ـ البته  هايي كه از دانه يكي ديگر از فراورده

. آفتابي است آيد رب  هاي پالسيده ـ به دست مي دانه
 بهمچنين، . شود آفتابي براي تهية شربت استفاده مي ر

  .گيرد در خوردن كاهو نيز مورد مصرف قرار مي

  37شيره) د

هاي سالم انگور ـ كه در  يكي ديگر از مصارف دانه
كردن انگورها روي   يا هنگام آويزان38»انگور واكني«

شود ـ استفاده  كشي، از انگورها جدا ميهاي سيمسيم
  39.از آنها در تهية شيره است

  تهية شيره

 هاي آب.گيرند  آب آنها را مي  را شسته،  انگور هاي دانه
 به آنها»  شيره خاك « ريزند و  مي  را در ظرفي انگور

 و صبح  دهند  انجام مي  اين كار را در شب.افزايند مي
   انگور آب. كنند    را آزمايش مي روز بعد آب انگور

 تند و تيز شده   تا حدودي بايستي شيرين و همچنين
آب انگور و .  پيدا كرده باشد ت اسيدي حال باشد و

،  قبل از جوش آمدن. دهند را حرارت مي»  شيره خاك«
جوش  خاك « كنند كه به اين عمل حرارت را قطع مي

اي كه   كيسه  سپس آب انگور را داخل .گويند مي» كردن
.  ريزند  قرار داده شده مي بوتة خار يا جاروب

  قطره  قطره گور است كه آب ان هاي كيسه طوري سوراخ
 آن   و گل و الي ريزد ها به پايين مي  بوته از صافي

،   از اين صافي  از عبور آب انگورها پس. شود  مي گرفته
  دهند  حرارت مي  بزرگ ريخته،  را در يك ظرف آنها

 شوند شيره آماده   مطمئن براي اينكه.  شود تا سفت
 شده را  ه جوشيد  انگورهاياي از آب  يا نه، قطره است

 كردن به شكل گلولة  اگر با فوت. ريزند روي زمين مي
گرنه آب انگورها را  كوچك شد شيره آماده است و

  .  تا به اين مرحله برسد جوشانند مي
شيرة انگور مصرف غذايي دارد و از آن در غذاهايي 

 و ، سـمنو، ماست40همچون اشكـنه شيره، شيربرنج
 مغزي، برف شيره و، حلواي 42، حلواي شيره41شيره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يار نيك   شد، شد        چون كه غوره پخته  ضدانند ليك  و انگور غوره. 36

  ). 332: 1385موالنا، (
  صورت انگورها اِخوان بود      چون فشردي، شيرة واحد شود.  37

  ).332: 1385موالنا، (
، انگورچيني )32: 1370شالچي، (، ي خراسان بزرگدر فرهنگ گويش. 38

  .استبه كار رفته
، به تهية شيره )271: 1372ولف،  ( صنايع دستي كهن ايراندر كتاب . 39

  .اشاره شده كه اشتباه است
نقل شده پيغمبر مكرم اسالم وقتي به معراج رفتند، شيربرنج تناول . 40

 استفاده از شيره در آن نقل دو حكايت عاميانه دربارة شيربرنج و. كردند
گويند چهار نفر با  مي) الف. آوريمشده است كه به ترتيب در اينجا نيز مي

هنگام خوردن غذا در يك مجمعه سرگرم خوردن . سفر شدندهم هم
نفر اول با قاشق . شوند  مي-شيربرنج ـ كه بر روي آن شيره ريخته بودند

 راه آبادي ما از اين سوست :گويد كشد و مي خطي عميق به جانب خود مي
نفر دوم هم مانند . با اين هدف كه شيرة بيشتري به جانب خودش بياورد

   آبادي ما هم از اين راه: گويد دهد و مينفر نخست همين كار را انجام مي
كشد و  نفر سوم نيز همچون آن دو نفر راهي به جانب خود مي. سوست

بهره  چهارمين نفر كه خود را بي. وردآ سوي خود ميها را به باقيماندة شيره
آميزد و  ها در هم مي ها را با شيربرنج بيند با قاشقش شيره ها مي از شيره

گويند كه زن و  مي) ب. استپلوغ بوده گويد جاده آبادي ما از ابتدا شلوغ مي
يابند كه همسايه شيربرنج پخته است و اين زوج تدبيري  شوهري درمي

ايشان جنگي زرگري را طرح . از آن شيربرنج بيابنداي  كنند تا بهره مي
. گريزد كنند و زن به بهانة گريز از مكافات شوي به سراي همسايه مي مي

كند و زن و شوي را صلح  همسايه با ديدن آن حال ميان ايشان وساطت مي
نهد و ايشان نيز  دهد سپس سيني بزرگ شيربرنج را در مقابل آن دو مي مي

هاي  يابند كه شيره آنها در هنگام تناول درمي. كنند ميشروع به خوردن 
 وشوهر روي شيربرنج براي زنش خط.  است روي شيربرنج نزديك آنها كم

ديگر حق نداري به سراي همسايه بيايي و بدين : گويدو ميكشد  نشان مي
  .كشدها را به جانب خودشان ميگونه شيره

ماست : جويي گفت ر بهانهاي از س بچه« است كه  در افواه نقل. 41
-آن. برايش آوردند! خواهم  مي  شيره سپس گفت.   آوردند برايش.  خواهم مي

  در اين حال شروع.  دادند  را هم انجام اين كار!  كنيد گاه گفت مخلوطشان
  .» را از هم جدا كنيد به گريه كرد و گفت اينها

 به روز  كه در محل  در محل مورد مطالعه، در روز سيزدهم ماه شعبان. 42
   و نبات  كشمش، نقل  در كنار هايي كه ، يكي از شيريني  معروف است برات

   در حال حاضر .است بوده  شيره  حلواي اند برده  مي  اموات  سر قبور و غيره
  . شهري فاصلة زيادي دارند مرسوم است  كه با مراكز هم در روستاهايي
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را با ) كنند غذايي ميتبديل به . گردد  استفاده مي43كف
  .خورند شيرة انگور مي

  چوب تاك. 3
نان و نيز   در پخت 44عنوان هيزم تنوراز چوب تاك به

. شود براي گرم كردن كرسي در زمستان، استفاده مي
كنند كه در  عالوه بر اين، از چوب تاك زغال تهيه مي

 الزم است. شود آتش قليان و منقل كباب استفاده مي
 .گردد  كه اين نوع زغال صادر نيز مييادآوري شود

اي    براي استفاده از چوب مو باورهاي ويژه،همچنين
در برخي روستاهاي خمين، اراك و . وجود دارد

آب كردن ( معتقدند كه براي تهية روغن اليگودرز
در بسياري . بايد از چوب مو استفاده كنند حتماً ) 45كره

 آن نيز معتقدند از روستاهاي لرستان و شهرهاي پيرامون
نوعي تعاوني (» واره«) شير لـله، چوب (» خط�چوب«كه 

» باردار«بايد از چوب درخت ) سنّتي كهن و زنانه
هاي مو را بر  باشد و در اين ميان شاخه) دار باثمر، ميوه(

اين امر در . دهند دار ديگري ترجيح مي هر درخت ثمره
رمان هاي خراسان، اصفهان و ك برخي روستاهاي استان

  ).465: 1380فرهادي، (رايج است 

  هاي مربوط به تاك المثل ضرب
م در يك زبان و جايگاه آن كَحِودربارة اهميت امثال

 ها و اصطالحات المثل ضرب«: گويد والتر اونگ مي
وجه نبايد هيچعاميانه را در يك فرهنگ شفاهي به

كم گرفت و آنها را اجزاي فرعي و كوچكي از دست
د، بلكه برعكس، آي شت كه گهگاه به كار ميزبان انگا

 زبان هستند كه دائماً در اذهان همين عناصر سازندة
انديشيدن . كنند حضور دارند و بذر انديشه را بارور مي

ر دربارة يك موضوع نسبتاً پيچيده، بدون كمك و تدب
شود؛ زيرا  وحِكَم و اصطالحات ممكن نمياين امثال

سازندة بافت و تفكر و ها هستند كه اجزاي همين
  ).1373پستمن، (» دهند انديشه را تشكيل مي

وحِكَم ناحيه كه دربارة اي از امثال  به نقل پارهحال
  46خواد، باغ چه مي: پردازيم طور كلي است ميانگور به

  .47وگُ ، كود�ووشُنو، اُ لبِ
  .48يك مميز و چل قلندر

  ـــــــــــــــــــــــــــ
آورد،  هاي تفنّني كه خويشان را براي ساعاتي گرد هم ميكييكي از خورا. 43

اين خوراكي تفنّني . شود ناميده مي» زدن كف«تهيه كف است كه اصطالحاً 
برد با شيره خورده  شود و يك ساعت زمان مي اي خاص تهيه مي كه به شيوه

 كند ظرفي را اي كه كف تهيه مي باره مرسوم  است كه خانواده دراين. شود مي
دهد، سپس فردي ـ  ها قرار مي نمايد و شيئي را داخل كف پر از كف مي

اگر همسايه . دهد  ظرف كف را به خانة همسايه مي-كه شناخته نشودچنان
، ولي اگر  همسايه »همسايه را سياه كرديم«گويند  درنيابد كه اصطالحاً مي

د ـ البته قبل ها در آور دريابد و شيء را با قاشق يا وسيلة ديگر از داخل كف
از اينكه شخص آورنده ظرف را به همسايه بدهد ـ همسايه دست خود را 

كشد و آورندة كف را سياه  نمايد و به چهره فرد آورنده كف مي سياه مي
براي تهية كف از ريشة گياهي كوهي به نام بيخ و در اصطالح محلي . كند مي

ت است كه ابتدا پوست شيوة تهيه به اين صور. شود  استفاده ميbex) بِخ(
ريزند  و بر روي آتش  گيرند و سپس آنها را در ظرف آبي مي ها را مي ريشه

دهند كه مقدار آن به اندازة  اين آب را تا حدي حرارت مي. دهند حرارت مي
مانده را با يك دسته جاپس از اين، آب بيخ به. دو سه پيمانه كاهش يابد

د تا كف كند و تمام حجم ظرف را كه زنن  شاخة نازك انار يا بيد هم مي
شده شيرة انگور را در اين مرحله به كف حاصل. معموالً مسي است پر كند

در . ها كامالً شيرين شود زنند تا كف فزايند و دوباره اين تركيب را هم مي مي
  .براي خوردن آماده است» كف«اين هنگام 

مروزه برعكس در گذشته تنور خصوصي و حمام عمومي بود، ولي ا .44
  ).13: 1383االميني،  روح(است شده
  .منظور باز كردن كره و تبديل آن به روغن است. 45
شناسي تأكيد بر اين نكته است كه لغات  توجه به زبان محاوره در انسان. 46

 كه در تفهيم و و اصطالحات رايج و شايع بين مردم است؛ يعني بدان گونه
رود، نه بدان گونه  يكار مبيان مطلب بهخودي براي تفاهم عادي و خودبه

  ).16: 1364االميني، روح (»كار رودبايد به«كه 
47. bel = ( )بيل  

  now = ( )نو، تازه  
 ờ w = )آب (   

 Šow = )  شب  (   
  = gow )گاو( 

ارباب ،  ميميز نام محلي مويز است، مؤلف 2-4/51 دهخدا، نامةلغت. 48
   و از ايشان  وارد شد  تن بودند  كه چهل بر جمعي  است كه پيامبر  نوشتهالطريق
 نكرديد؟   تواضع  كه چرا جمله پرسيد) ص( رسول  . برخاست  احترام يكي به

 جاري   خون  از تن همه  را نشتر زدند  پس يك تن  تن يك تنيم  ما چهل گفتند
: گفتند. از سبب آن پرسيد) ص ( رسول.  چكيد  هم از سقف  و يك قطره شده
  در اين حال سلمان.  رفته، اين خون وي است  به دريوزه  تن  تن از چهل يك

 از   آن جمع  نهاد نزد رسول.  يك مويز در دست داشت .فارسي از در درآمد
 از   كند و حضرت  تن قسمت  را بر آن چهل  تا يك مويز خواستند) ص(رسول

آن ) ص( رسول  .د و آور  بياورد  درخواستند كه قدري آب از كوثر جبرئيل
 ارباب( كرد  مويز را شربت كرده بر همه قسمت كردند و بر همه كفايت

  .281: 1386 كدكني،  شفيعي: به نقل از). 92- 93 الطريق

Archive of SID

www.SID.ir



  سوم پيك نور، سال هفتم، شمارة    62

 

  .49دو ميميز بهتر از يك خرما

هر كه حلوا ميسخودش بِ هي�

  . بميره50
  52.يا كنگر يا غاغورو 51ام سوغات يار كوهي

مزه شاه انگور است و سلطان هاي خوش در ميان ميوه
  .خربزه

  .53بحچي ميه ديدار ص) مِِِلك(باغ 
 ).2/724، 1370دهخدا، (شود  انگور خوب نصيب شغال مي

  ).جاهمان(شود  خربزة شيرين نصيب كفتار مي: نظير
  ). 308 و 1/9 :جاهمان(» رنگ گيرد از انگور انگور«

  ).1/41 :جاهمان( آلوچه به آلو نگرد رنگ برد: نظير
  ).1/557: جاهمان (تو انگور خور از باغ مپرس

: جاهمان (اي نيست به جز خوردن انگور دگر چاره
گويد ترش  رسد مي ه انگور نميدستش ب ).2/605

  ). 320: 1372شكورزاده، (است 
  .ده رسه ميگه بو مي  به گوشت نميگربه دستش: نظير

  )1/1025: 1370دهخدا، (شغال ترسنده، انگور خوب نخورد 
  54.عنب و ازوم و انگور هر سه يكي است

: جاهمان(قباسفيد فرشته است، انگور ميوه بهشت است 
2/1155.(  

 :جاهمان() سعدي(لذت انگور زن بيوه داند نه خداوند ميوه 
3/1363.(  

  55). 2/617: جاهمان(مريزاد دستي كه انگور چيد 

  56)كاتبي. ()3/1536: جاهمان(مزاج گرم را حلوا زيان است 

 :جاهمان (نه بيل زدم نه پايه، انگور خوردم به سايه
4/1846(.  

 ةاز قر(كس نگويد كه انگور من ترش است هيچ
  ).4/2019 :جاهمان ()العيون

  و ،يك انار و صد بيمار: نظير. يك انگور و صد بيمار
  ).4/2037 :جاهمان(  يك انگور و صد زنبور نيز

  ).2/713: جانهما ( خرس و انگور آونگخانة
  غوره نصيب ما شد، ده به اين،باغ به اين بزرگي

  ). 2/148 :جاهمان(، كوره نصيب ما شد بزرگي

 :جاهمان(اب شود باغي كه كليدش چوب مو است خر
2/320.(  

  منابع

  داران و خريداران و فروشندگان كشمش؛مشاهدة مشاركتي و مصاحبه با باغ

  ها؛ نامه ، مقاالت و پايان كتب

  رآن كريم؛ق

ترجمه (چند بحث و نظر دربارة تكنولوژي  ،)1369(آذرنگ، عبدالحسين 

  ، دريا، تهران؛)و تدوين

هنر و ، »هاي هنر ايران در آلمانگنجينه«، )1354 (پور، اميراشرفآريان

  ؛150 ش مردم،

، )تأليف و ترجمه(ها و مفهوم فرهنگ تعريف، )1357 (آشوري، داريوش

  سيا؛مركز اسناد فرهنگي آ

  ؛94- 74، سازمان برنامه و بودجه، ش )1379 (آمارنامة خراسان

دخت صبا، انتشارات ، ترجمة مهينقالي ايران، )1368 (ادواردز، سيسيل

  سرا؛فرهنگ

پژوهش فرهنگي در جوامع ، )1372 (ب و ديگران. اسپردلي ،جيمز

   ترجمة بيوك محمدي، مؤسسة مطالعات فرهنگي، تهران؛پيچيده،

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .842: 2جا، ج همان. 49

50. maya= )خواهدمي (    

beys= )بايستي(  

به افراد ساكن در مناطق كوهستاني، در مقايسه با افراد ساكن در مناطق . 51
  .شود اي و دشت، كوهي اطالق مي جلگه

بندي  گردون در تقسيم. المثل مربوط به سوغات محلي استاين ضرب. 52
  دهد ع سوغات، سوغات محلي را در آخرين قسمت جاي مياز انوا

ASPECTS OF TOURISM, DALLEN J TIMOTHY. 

CHANNEL VIEW PUBLICATIONS, P100. 

شود و  ضمناً، غاغورو گياهي وحشي است كه در مناطق كوهستاني سبز مي
  شود يختن ماسه تبديل به ريواس ميچين كردن اطراف آن و ربا سنگ

53. sahab= )حبصا(  

 موالنا، :ك.دربارة اصل داستان اين مثَل ر). 1/521: 1370دهخدا، . (54
االميني، روح: شناختي آن نيز بنگريد به ، و دربارة تحليل مردم331: 1385
1381 :23.  

  .شردپايي كه آن را فبماناد : مصرع دوم شعر. 55
�� .���� �	
 ���� ��� ���� ��  ��� ���� ���� �� �! "�#
    .  
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، انتشارات 2 چخوددرماني با گياهان دارويي،، )1366 (بابايي، خسرو

  حافظ؛ 

، از سري انتشارات بازار جهاني كاال، مؤسسة )1365 (بازار جهاني خشكبار

  ؛6هاي بازرگاني، شمطالعات و پژوهش

نقش مراتع در توسعة اقتصادي شهرستان ، )1372 (بذرافشان، جواد

  ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد؛ينامة كارشناس، پايانكاشمر

 ترجمة صادق زندگي در عيش، مردن در خوشي،، )1372 (پستمن، نيل

  طباطبايي، سروش، تهران؛

  ، چاپخانة رباني، اصفهان؛شناسي عوامجامعه، )1354 (پورافكاري، نصراهللا

 ترجمة مصطفي زماني، هاي قرآن،قصه، )1380 (جاد الموالي، محمداحمد

  يشه، قم؛، پژواك اند4چ

، انتشارات شناسنامة جغرافياي طبيعي ايران، )1374 (جعفري، عباس

  گيتاشناسي؛

، مركز اسناد انقالب تقويم تاريخ خراسان، )1377 (جاللي، غالمرضا

  اسالمي، تهران؛

، مجلّة دانشكدة »سرو كاشمر در ادب فارسي«، )1372 ( حاكمي، اسماعيل

  ؛103 و 102: ، شمارة مسلسل26، س 4و3ادبيات فارسي دانشگاه مشهد، ش 

شناختي ، پژوهشي مردماز كِشت مو تا كشمش، )1374 (نژاد، حسينحسين

ارشد، دانشگاه نامة كارشناسيهاي شهرستان كاشمر، پاياندر تاكستان

  تهران؛

، دفتر نشر هاها و آشاميدنيخوردني، )1368 (حكيم، سيدمحمدتقي

  فرهنگ اسالمي؛

شناسيِ خوراك و بدن، جنسيت، معنا و انسان« ،)1383 (خزاعي، راضيه

  ؛ 5شناسي، ش ، نامة انسان»قدرت

  ، آستان قدس رضوي، مشهد؛تاريخ كاشمر، )1372 (خسروي، رضا

، به كوشش علي نوروزنامه، )1343 (ابراهيمخيام نيشابوري، عمربن

  حصوري، طهوري، تهران؛

  ر، تهران؛، اميركبيامثال و حِكَم، )1370 (اكبردهخدا، علي

، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، نامهلغت، )1373 (ــــــ

  تهران؛

، به السرورية الصدور و آحة را، )تابي(ن بن سليماراوندي، محمدبن علي

، )كتابخانة حضرت(كوشش محمد اقبال، كتابخانة آستان قدس رضوي 

  شركت سهامي چاپ و انتشار كتب ايران؛

در باب فرهنگ و :  فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولّد،)1373 (رفيع، جالل

  متعلَّقات آن، اطالعات، تهران؛

، )گِرد شهر با چراغ (شناسيمباني انسان، )1364 (االميني، محمودروح

  كتاب زمان؛

  ، انتشارات عطار؛شناسيزمينة فرهنگ، )1368 (ـــــــــ

  نور؛، دانشگاه پيامشناسيمباني مردم، )1372 (ـــــــــ

، دانشگاه )رشتة علوم اجتماعي (شناسيزمينة فرهنگ، )1373 (ـــــــــ

  نور، تهران؛پيام

، نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي، )1377 (ـــــــــ

  آگه، تهران؛

هاي مثنوي فرهنگ و زبان گفتگو به راويت تمثيل، )1381 (ـــــــــ

  ، آگه، تهران؛مولوي بلخي

  ، اطالعات، تهران؛در گسترة فرهنگ، )1383 (ـــــــــ

، ترجمة شناسي در دوران معاصرنظرية جامعه، )1374 (ريتز، جورج

  محسن ثالثي، علمي، تهران؛

دخت صبا، ، ترجمة مهينسفرنامة فِرِد ريچاردز، )1343 (ريچاردز، فِرِد

  بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران؛

جمة محمدعلي خليلي، ، ترصنايع بعد از اسالم، )1320 (زكي، محمدحسن

  انتشارات  اقبال و شركا، تهران؛

 ،كيهان، المعارف علوم اجتماعيةدرآمدي به داير، )1370 (ساروخاني، باقر

  تهران؛

سعيد : ، التحقيقداوودسنن ابي، ) ق1410 (بن االشعثسجستاني، سليمان

  محمد اللّحام، دارالفكر، بيروت؛

، مؤسسة فرهنگي، هنري و 1كتاب ترشير ، )1384 (سعادتمند، ايرج

  انتشارات، ضريح آفتاب، مشهد؛

به كوشش غالمحسين  ،گلستان، )1374 (الدينسعدي شيرازي، مصلح

  يوسفي، خوارزمي، تهران؛

  ، دارالفكر، بيروت؛جامع الصغير، ) ق1401 (الدينسيوطي، جالل

  ، نشر مركز، تهران؛فرهنگ گويشي خراسان بزرگ، )1370 (شالچي، امير

  ، سخن، تهران؛قلندريه در تاريخ، )1386 (ي كدكني، محمدرضاشفيع

 هزار معادل آنها،ده هزار مثَل فارسي و بيست، )1372 ( ابراهيم،شكورزاده

Archive of SID

www.SID.ir



  سوم پيك نور، سال هفتم، شمارة    64

 

  آستان قدس رضوي، مشهد؛

، اميركبير، هاي زراعي سنّتي در ايراننظام: بنه، )1368 (نژاد، جوادصفي

  تهران؛

، نشر شناسي، بينش، روش تجربهمردم، )1373 (عسكري خانقاه، اصغر

  تاب؛شب

  ، اميركبير، تهران؛2 و1، ج نامة كمره، )1369 (فرهادي، مرتضي

، مركز نشر دانشگاهي، فرهنگ ياريگري در ايران، )1373 (ـــــــــ

  تهران؛

، دفتر واره، نوعي تعاوني سنّتي كهن و زنانه در ايران، )1380(ـــــــــ 

اونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد ريزي معمطالعات و برنامه

  كشاورزي، تهران؛

هاي فرهنگ شناسي پژوهشآسيب«، )1373 (فرهادي، مرتضي و ديگران

  ، پاييز و زمستان؛2، فصلنامة علوم اجتماعي دانشگاه عالمه، دورة »عاميانه

، اي به شعر دري نظير درخت آسوريكمنظومه، )1354 (قيصري، ابراهيم

  تحقيقات ايراني؛ششمين كنگرة 

، مؤسسة مطالعات و از خشت تا خشت، )1348 (كتيراني، محمود

  تحقيقات اجتماعي؛

، مجلة رودكي، ترجمة »شناسي و زمينة تحقيقمردم« ،)تابي(كرسول، روبر 

  ؛84، ش 7اصغر عسكري خانقاه، س 

، شناسي فرهنگيدرآمدي به انسان، )1382 (كولمن، سايمون و ديگران

  ، انتشارات علمي؛2ثالثي، چترجمة محسن 

 دانشگاه تهران، مزديسنا و تأثير آن بر ادب فارسي،، )1328 (معين، محمد

  تهران؛

، به تصحيح رينولد مثنوي معنوي، )1385 (الدين محمد بلخيموالنا جالل

  نيكلسون، هرمس، تهران؛. ا

 شرح و توضيح از سعيد چهار مقاله،، )1376 ( عروضي سمرقندينظامي

  نژاد، جامي، تهران؛گلو و رضا انزابيبقره

 مؤسسة اي از كاشمر،دهكده، آبادابراهيم، )1352 (اكبرخلق، علينيك

  مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران؛

استمرار هنر معماري و شهرسازي ايران پيش از «، )1356 (ورجاوند، پرويز

  ؛180، هنر و مردم، ش »اسالم در دوران اسالمي

  ، سروش، تهران؛رمضان در فرهنگ مردم، )1370 (ان، سيداحمدوكيلي

 ترجمة سيروس صنايع دستي كهن ايران،، )1372 (.اي. ولف، هانس

  زاده، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، تهران؛ابراهيم

، انتشارات ضريح جغرافياي شهرستان كاشمر، )1384 (هاشمي، حسن

  آفتاب، مشهد؛

نامة ، پايانداري در محالتكشاورزي و باغ ،)1351 (هاشمي، هوشنگ

  دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران؛ كارشناسيدورة

، به كوشش ارشاد الزراعه، )2536 (بن يوسف ابونصريهروي، قاسم

  محمد مشيري، اميركبير، تهران؛

 آستان - ، شركت به نشرفرهنگ مردم سروستان، )1371 (همايوني، صادق

  قدس رضوي؛

، »اهميت درخت خرما در زندگي مردم خور«، )1351 ( مرتضيهنري،

  يغما، تيرماه؛

Timothy, Dallen T. (2005), Aspects of Tourism, 

Channel View Publications;  

Pahlavi Texts Jamasep- Asana J. M. Bomboy 1897-

1917.■
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