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 شخم زمينهاي زراعي.سنتي براي ابزار  : گاوآهن/يشخ

 تاليف: اصغر کریمي

را   «هيش»و  «خيچ»و  «خویش»صورتهاي  بهصورت گویش آن خِش است که  فرهنگها  ،خيش

-خویشكاري». «خيشاوه)=زمينِ شيار کرده(»خویشكار=خيشكار )برزگر(، »اند. از ترکيبات آن نيز ضيط کرده

-361؛ برهان قاطع، ص 445؛ فرهنگ رشيدي، ص 1756، ص 2آنندراج، ج) است «خيشكاري:کشاورزي

در بعضي نسخه هاي  کهخيشكار: برزیگر، دهقان، کشتگر  .(665، ص 1هوبشمان، ج-هرن؛ 363، 362

در (.139است )هال، ص « هاال»سنسكریت  در نام خيش(. 222شاهنامه خویشكار آمده است)شامبياتي، ص 

 «دَرِزانَه-پَشيري»به معني خيش براي شخم  و زمين و کاشتن غله و کلمه « ئِشَه»َنيز  بعضي از متون کهن 

، 2آمده است )رضي، دانشنامة...،ج ،یوغ گاو نر ، یراق براي گاو شخم زننده که خيش را بدان بندند به معني 

 (1247ص 

  

 خيش از کهن ترین زمان تا به امروز

که جمشيد ور جمكرد را مي سازد  و سيصد زمستان از آن مي در فر گرد دوم  وندیدا ، درجائي 

جم ...به سوي نيمروز، »و سگان و پرندگان و  ... مي شود،  آمده است :  نگذرد و زمين پر از ستوران و مردما

، 2ج)اوستا، « بر ِشِفت«اَشْتْرا»يِ زرین برسُفت و به  «سووْرا»به راه خورشيد فراز رفت،  او این زمين را به 

بوق و و بعضي بيل و بيلچه بعضي نيز آن را  ورا خيش و گاوآهن  ترجمه کرده « سووْرا»( که 667-666ص 

در فرگرد چهارم وندیداد نيز خيش/گاوآهني  با چارپاي  . (217 -213، ص 1دانسته اند)وندیداد،  ج کرنا

براي که يلي که بكند  و بِوَرزَد / بيلي خيش زن  و یوغ و  چند گَواز)سيخك یا شالق براي راندن گاو( و...  و ب

ص  2، اوستا، ج792، ص 2)وندیداد، جاز افزارهاي برزیگران  آمده است  ،کندن و کاشتن زمين .... است

که در طول نيایش « بَرسَم»توصيه شده است که  درازاي ترکه   دهمچنين در فرگرد نوزدهم وندیدا (.820

د به درازاي  گاوآهن/خيش و پهناي آن به اندازه جو باشد و چشم از در دست چپ اشوني ]روحاني[ است بای

 (496ص ،1ج رضي، دانشنامة...، ؛867، ص  2)اوستا، جآن برنگيرد 

و آن را عاملي در راستاي گيرشمن سابقه استفاده از خيش را به قبل از هزاره چهارم مي رساند 

ن طرز کارکرد اجتماعي و یاري گرفتن از همسایگان ترقي سریع دهكده  و توسعه رشته کشاورزي و پذیرفت

رالف لينتون نوشته است : (. 19، 16داند )گيرشمن، ایران از ...، ص  براي هموار کردن زمين و آبياري مي

سال قبل از  3500تا  لسا 5000در فاصله زماني مابين  «دنياي قدیم»بطور تقریب در اختراع خيش را 

خاور کهن »باید به حق مي داند و اضافه مي کند که ميالد )تمدن نوسنگي( در منطقة آسياي جنوب غربي 

خود زندگي مي کنند. در  «نوسنگي»ناميده شود که کشاورزان آن هنوز هم به همان نحوة  اجداد  «سال

هاي حفاري  شخم مي شد . بعدا خيش چوبي ابتداي دوران نوسنگي مزارع با بيلچه هاي سنگي  و چوبك 

. مولفي (216-215که  توسط مردان یا گاوان نر کشيده مي شد مورد استعمال قرار گرفت )لينتون، ص 

دیگرمعتقد است تمدن جهان اهلي کردن اسب و اختراع  لگام و مهميز و گاو آهن و یوغ و ارابه  را مدیون  

. در ایفا کردقش را در تاریخ تحول وسایط کشش و نقليه زميني آسياي جنوب غربي است که بزرگترین  ن
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این ميان نقش بخصوصي براي ایران قائلند زیرا مهد نژادهائي از سواران بيمانند همچون آشوریان و پارسيان 

براي کشيدن داند که  مي ق.م. 3500منبعي دیگر استفاده از گاونر را از (.  119-118بوده است )روسو، ص 

( ، 1938-1856ادوارد هان )(. 717، ص 13دانشنامه دانش گستر ، ج بوده است)و شخم زمين   گاوآهن

منتشر کرد، با ارائه نمونه هائي از دنيا نشان داد که  اهلي کردن  فقط  1896جغرافيدان آلماني در کتابي که 

زني را به دنبال خود مي تواند کار کشاورزان باشد. کشاورزي واقعي یعني شخمي که نيروئي دستگاه شخم 

مي کشد،  وقتي به منصه ظهور رسيد که  کشت ابتدائي توسط کج بيل با دامپروري  مشارکت کردند و  از 

(.  98-97گاو نر براي کشيدن دستگاه شخم زني یا خيش  استفاده شد )دیگار، انسان و حيوانات اهلي، ص 

ه از نيروي آنها براي کشيدن خيش بود )وایت، ص بنابر این یكي از امتيازهاي اهلي کردن حيوانات استفاد

فقط اختراع گاو آهن و وجود نيروي جانوران  اهلي مانند گاو و بعدا اسب به انسان امكان داد تا (. 77-78

یكي از  (.207مزارع گسترده اي را شخم  بزند و پایه هاي واقعي کشاورزي  پرسود را بنا نهد. )النگ،  ص

نظام  شباني در هيچ  همه فرهنگهاي عالي، بر خوردار از کشاورزي هستند، استنظریه پردازان معتقد 

به بار نياورده است که به اندازه فرهنگ عالي و پيشرفتة  منبعث از کشت و پرورش را موردي فرهنگي 

گياهان باشد. معيشت متكي بر خوراك هاي خودرو، پست ترین روشهاي نظارت بر نيروهاي طبيعت  و 

« نيروي محرك تمدن بزرگ بوده اند»(.  به گفته تایلر ، غالت  81ص  بهترین روشها است )ئایت،کشاورزي 

(.  و این 82. همه  فرهنگهاي بزرگ تاریخ در نتيجة کشت غالت تكامل یافته و پا بر جا مانده اند )وایت، ص 

بل هزاره سوم بعد از ميالد( همه را بشر مدیون خيش است که از هزاره چهارم قبل از ميالد تا امروزه )اوا

در فنون مربوط به استحصال، کاشت و ساماندهي خاك ، در  ئم در خدمت بشر بوده است. ابطور مستمر و د

جاهائي که  خيش و گاو آهن وجود ندارد،  یكي از ابزارهاي عمده براي  سبك کردن زمين کج بيل و در 

به جاي ضربه زدن، به روي زمين   بيلي است کهصورت وجود خيش،  با همان خيش است  که در اصل کج 

کشيده مي شود. وقتي خيش چنان تكامل یابد که بتواند خاك را برگرداند،  به گاو آهن به معني واقعي آن 

(. لوروا گوران، در فرآیند تكامل و فنون، خيش را صورت تكامل یافته کج 152، ص راودریكوررسيده ایم ) 

در بعضي از را از آن آهن ساختند.   خيشتيغه  قبل از ميالد 500در حدود . (82، 80بيل مي داند )ص 

ميالدي  عالوه بر گاو از نيروي  اسب نيز براي  کشيدن خيش هاي چرخ داري  1000در حدود نقاط جهان 

استفاده کردند که به تيغه اي براي ایجاد شيار، تيغه اي براي ایجاد دیواره هاي شيار و یك خاك برگردتان 

ش هاي متصل  به ماشين بخار در  بعضي مناتطق ي، خ 1860براي زیر و رو کردن خاك مجهز بود. در دهه  

رایج شد و تقریبا تيم قرن بعد خيش هائي که با تراکتور کشيده مي شدند  جاي آنها را  گرفتند ) دانشنامه 

   . (717، ص 13دانش گستر ، ج

                                   
 کج بيل ، که گفته مي شود خویش حالتي تكامل یافته از آن است       

 ( 80گوران، ص -)لوروا                            
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 کهن ترین خيش ها:

ست و ا ه رود هخيش نشانه ال ،مطالب که  در ميان خدایان هندویي  جيمز هال ضمن توضيح این

ي رفت و ه کار مببراي بعضي از خدایان  هندي خيش  به عنوان سالح  ودر آغاز با کشاورزي در ارتباط بود 

يش نام خ خيش بين النهرین که  بهنوشته است نقش  با بيان این نكته که خيش تجسم عصر سيمين است،

 توانه ايهاي اسبراي نخستين بار بر روي مهر ، است سومري معروف و مربوط به هزاره چهارم پيش از ميالد

د )هال، ي گرددر نقوش بين النهریني تكرار م هفتم پيش از ميالد تا سدة هن دیده مي شود و)سيلندر( ک

بر مهر  رد کهمرتنسن نوشته است گاو آهن جنوبي  دزفولي  شباهت تعجب آوري  با گاو آهني  دا (.139ص 

، 298 ن، صنساستوانه اي شكل سومري  و متعلق به اواسط  هزاره سوم قبل از ميالد حك شده است  )مرت

ر دایي از گاوآهن (. النگ نيز ضمن این که نوشته است اقوام هند و اروپ2،  شكل 1938به استناد فيلبرگ،  

يالد از م کشاورزي استفاده مي کردند،  نوشته است قدیمي ترین گاو آهن کشف شده به هزاره سوم پيش

که شباهت   م.  خيشي را نشان مي دهدق. 722(.  لوحة آشوري  متعلق به سال 207تعلق دارد )النگ،  ص

 (. 239و تصویر ص  238تامي با خيش  خوزستان دارد  ) وولف، ص 

                           
 قبل از ميالد   723نقش خيش روي مهر آشوري مربوط به سال               

 (239)وولف، ص                                     

 

ق.م.(  نقش  230تا  559طرحي مي بينيم که بر مهري از دوره هخامنشي ) همين شباهت را در 

. حكاکي این نقش بر مُهر، نشانة اهميت ابداع این وسيله و این شيوه شخم است که به باالرفتن بسته است

  سطح توليد و به رشد نيروهاي توليدي کمك کرده و به شكل هاي تازه اي در سازمان کار منتهي شده است

را که تيغه آن زائده  خيش دو بازوي موجود در لرستان، 1اودریكور آندره(. 35)پورکریم، جفت،  واحد...، ص 

ميراث خویش  وابتدائي ترین نوع خيش دو دسته  ا یوغ جفتي است،باي به شكل پوکه دارد و کشش آن 

 (. 107، ص راودریكور) مي داند سومري 

 

                                                           
1 -Andre G. Haudricourt 
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 نقش خيش  بر مهر دوره هخامنشي                              

  ارتور اوپهام پوپ(   4از ج .  نقل35)پورکریم، حفت،...، ص                 

 

مفرغي خيش با   پيكركسندي نيز درباره خيش از اوائل  هزاره اول قبل از ميالد وجود دارد و آن  

دو راس گاو و یوغ به دست آمده از حفاریهاي مارليك ]چراغعلي تپه[ در اراضي دهستان رحمت آباد  

. این سند نشان مي دهد که  شيوه شخم کردن زمين با خيش  و با دو شهرستان رودبار استان گيالن است

ب خيش با یك يين زراعي از ترکبه عنوان واحد زم«  جفت»قدیمي است.  شاید هم اصطالح  گاو  بسبار

یك جفت یا تنها   هناميده اند. البته خيش را  بنا بر اقتضا  ب« جفت گاو»گاونري حاصل شده که  آن را جفت 

 به یك قاطر، مادیان، االغ یا شتر مي بسته اند و حتي اضطرارا آن را یك انسان نيز مي کشيده است.  

چراغعلي تپه ، عزت = برگرفته از  گزارش مقدماتي حفریات مارليك ، 29- 28جفت، واحد....، ص  )پورکریم،

 اهلل نگهبان(.

 

                      
  

 پيكرك مفرغي خيش،  حفاریهاي مارليك، اوائل هزاره اول قبل از ميالد                  

 گزارش مقدماتي  حفریات مارليك، عزت اهلل نكهبان(  » )پورکریم، جفت، ...، به نقل از            

 

 خيش هاي کنوني در ایران: 
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همه آنها طبقه بندي کرده و نوشته است نوع سوزني یا قلمي  تمام خيشهاي ایران را از نوع ولف  و

ين به یوغ  متصل مي شود که روي شانه هاي  حيوان مچر يز چوب سخت هستندو چوب طویل آنها با بندا

دهائي بنبين گردن و کوهان او مي افتد و با یك جفت ميخ یوغ در جاي خود نگاهداشته مي شود و با 

چرمين  در زیر گردن گاو  به هم بسته مي شوند.  وقتي با حيوانات  دیگر چون اسب و قاطر .االغ و شتر  

این  .  با این خيش خاك بریده مي شود و باال مي آید.آنها خاموت مي اندازند کشيده مي شود ، به دور گردن

 (.  235)وولف، ص خاك برگردان و حتي  تيغة تابدار خيش هم ندارد  که خاك را بر گرداند.  خيش،

به خيش نه از نظر داشتن  ،آنطبقه بندي و گونه شناسي در مردم شناسي تحرك و در رویكرد 

(. 105، ص اودریكورگویا تر است  ) دگاه توزیع جغرافيائي  توجه مي شود، که از نظر تاریخياز دیچرخ، بلكه 

تقسيم کرده است:  خيش  به شرح زیر  خيشهاي ایران را از نظر جغرافيائي و اقليمي به پنج ناحيه وولف  نيز

و خيش  خيش مناطق شمالي  مناطق اطراف دریاي خزر، خيش مناطق شرق، خيش مناطق شمالغربي،

 (.236-235خوزستان ) ص 

خيشهاي  متداول در تمام ایران که براي شخم زمينها بكار مي روند  در تقریبا مي توان گفت     

و  فقط تفاوتهاي جزئي در آنها دیده  و کارکرد مشابهي دارند همگون هستندتا حد زیادي شكل ظاهري همه 

. یكي از آنها استمتفاوت با بقيه تا اندازه زیادي دارند که  در این ميان دو نوع خيش ظاهري  مي شود.

خيشهاي کوتاه و سبك و کامال مناسب کار در زمين ها و مزارع برنجكاري  مملو از آب اطراف دریاي خزر 

 است 

                    
 ناميده مي شود. « کاول »خيش زمينهاي برنجكاري که                 

 ارچه، داراي قيدي عمودي، دسته اي بر آن سوار، با مالبند کوتاه از چوب یك پ    

 (28)بازن و دیگران، ص                                     

 

 
    الف                          ب                                             

 ،« گاجمه»شاليزارها، خيش براي                                         

 الف: نماي قسمت کف . ب: نماي کلي                                    
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را به هم متصل  قطعات همهدر بدن آن فرو رفته و که دو قيد عمودي  با ساخته شده از  چند قطعه چوب،

 جا به جا کرد . آن دو سوراخچوب مالبندي را مي توان در دسته بر آنها سوار مي شود.  . مي کند

 (29)بازن و دیگران، ص 

 

 
 «کاول»خيش شاليزارها، به نام 

 چوب مالبند آن قابل جا به جا شدن در دو سوراخ مالبند است.

 (29گران، ص ی)بازن و د                                     

 

 

 
 ب                    الف

 یك راس حيوان هخيشهاي داراي مالبندي کوتاه  ببستن وسيله 

 الف : یوغ چوبي )لپ، یا جت(  براي گاو.

 پارچه اي ) گرکه(  براي اسب. ةب: گردن بند یا قالد

 (33)بازن و دیگران، ص 

 

اطراف  شاليزارهاي در . است ین نوع خيشها معموال یك راس حيوان)گاو یا اسب(نيروي محرکه ا

که استفاده از فن آوري نوین از نوع تراکتور و غيره خيشهاي سنتي را به عقب  نيز، مثل همه جاي دیگرخزر 

به صورت مشترك  به ندرت ،  باید به استعمال فزاینده تيلر )تراکتور کوچك(  اشاره کرد که زارعان مي راند

زن و دیگران، لدار آن را  ساعتي یا هكتاري به برنجكاران اجاره مي دهند )باوکشاورزان پ کال، ولي مي خرند

 .(38ص 

البته در همين منطقه گيالن و  آذربایجان غربي براي شخم زمينهاي خشك و سخت براي غالت  از   

 .مثل نمونه هاي زیر آنها را مي کشنداستفاده مي شود و دو راس گاو نر  با تير مالبند بلند  خيشهائي
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 با مالبند بلند«گادار»خيش دنداني          خيش دنداني با مالبند بلند                 

 (32(                                )بازن و دیگران، ص 31)بازن و دیگران، ص 

          
 خيش  دنداني با  دو قيد عمودي                        وسيله مالبندي )جت یا سمچو( 

 روي شانه هاي یك جفت گاو نر       که دسته بر آنها سوار شده است                  

 (34(                                  )بازن و دیگران، ص 32)بازن و دیگران، ص   

 

، منطقه گرمسير بختياري،  متشكل از دیگر خيش زمينهاي نرم و پوك دشت خوزستاننوع متفاوت 

این نوع خيش را پژوهشگراني مثل فيلبرگ و  .است ناحيه دزفول تا نزدیكي ناحيه کوهستاني لرستان

مورتنسن و غيره، خيش دزفولي ناميده اند. مورتنسن از شباهت خيش جنوبي یعني ساخت دزفول با 

گاوآهني که نقش آن بر مهر استوانه اي شكل سومري و متعلق به اواسط  هزاره سوم قبل از ميالد حك است 

ن مي دهد گاو آهن دزفولي  بيش از چهار هزار سال است که تعجب کرده و نوشته است. این موضوع  نشا

تناسب خود را براي استفاده در خاك این منطقه که فقط به الیه هاي  نازك  و نرم  براي حفظ رطوبت الیه 

 (. 297تر نياز دارد، حفظ کرده است ) مورتنسن، ص 

       
 گرمسيري بخياریهاو یوغ  خيش 

 مي نامند، « خيش دارپازني»ا ی« خيش باهي»لرها آن را 

 

ياري از چوب است فقط تيغه )گاال یا گاهِن= گا+آهن= گاوآهن( و تم قطعات خيش گرمسيري بخاتم

وسيله تنظيم کننده آن )رُت( را آهنگران غربت مي سازند. تير بلند خيش آن را  به یوغ  واقع در گردنهاي 

دو راس گاو نر یا  چهار پایان از نوع اسب و قاطر وصل مي کنند. منتها براي جلوگيري از لغزیدن  در سر 
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ها و براي این که تكيه گاه مناسبي  مشابه با  شانه گاو فراهم شود ، چهار پایان را  به یك حلقه ضخيم  شانه

مجهز مي کنند  که با یك قاليچه  یا یك جل لوله «  کچل بند»یا «  جل کچل»به شگل گردن بند  به نام 

 . (.114-113یگار، فنون...، ص )دو انتهاي آنها در زیر گلوي چهارپایان بسته شده استفراهم آمده شده  

                             

 در گرمسير قاطر و مادیان را  به خيش مي بندند  که یوغ آنها به شكل باال  است

 (114،  112) دیگار، فنون...،  ص                              

 

ميخ دار خيش در آن  زاویه تماس خيش با زمنين توسط سورتخهاي دارخيش تعيين مي شود  که

فرو برده شده است. سوراخي که در آخرین حد انتهاي دارخيش قرار گرفته در رابطه با حداکثر عمقي است 

 (.114-113که خيش در زمين فرو مي رود )دیگار، فنون...، ص 

در حال استفاده بوده است هنوز  1352-1349و در  1314در «  دار»این نوع خيش  یا به محلي 

 ( 202؛  کریمي، سفر...، ص 113؛ دیگار، فنون...، ص 298-297مورتنسن، ص  ؛140گ، ص  )فيلبر

. یكي خيش دو بازوي گرمسيري  و یكي خيش شتنددو نوع خيش دااري ها تيبخ  1351در خرداد 

مخصوص  را گرمسيري  يخيش دو بازوخود بختياریها نيز  ري یا خيش اصفهاني. يیك بازوي سردس

در قسمت گرمسير آنها که سنگ نبشته ها و آثار  کهن بختياریها و قدیمي ترین خيش مي دانند.   خوزستان

نشان مي دهد که بختياریها در خوزستان تمدني غني و پر بار داشته اند و است   خاك خوزستاندر  یعني

ها ، در زمان استيالي احتماال مكان اصلي و اوليه آنها همان خوزستان بوده است.  گویا کوچ نشيني بختياری

از ، در مغرب زاگرس بختياریها هنوز براي ناحيه خوزستانمغول و متاثر از فرهنگ کوچندگي آنها بوده است. 

)کلمه ترکي، وام گرفته از و براي ناحيه کوهستاني مشرق زاگرس، از کلمه  یيالقکلمه فارسي گرمسير 

بختياریها در کوچ استفاده مي کنند.   قه اصفهان(مهماجمان ترك و مغول، براي ناحيه مشرق زاگرس= منط

تكدستي و محكم کوهستاني اصفهاني   اوليه خود از  گرمسير  به یيالق. خيش خود را نياوردند و  از خيش

 (.130-129)کریمي، سفر...، ص  . به جاي خيش دو دستيِ  دشتي خوزستاني استفاده کردند
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 سه نوع خيش منطق بختياري  و مقایسه آنها با هم                    

 دو شكل پائيني مربوط به یيالق یا سردسير بختياري و خيش باالئي مربوط به گرمسير است

 

 

                         

 این خویشها را اگر گاو به دنبال خود بكشد، یوغ آنها به شكل باال است.           

 (144ص ) کریمي، سفر...،                              

یيالق بختياریها حوزه خيشهاي محكم و دنداني است که به دو شكل مخلف دیده مي شود. یكي 

خيش منطقه اصفهان که لرها به آن خيش مُستارُم مي گویند.  نوع دوم خيشي است  که در نيمه شمالي 

خيش تكدستي  را ناطق کردستان و همدان  است و بختياري  آن یيالق دیده مي شود که همان خيش م

براي خيشهاي ساده تر( به منزله وسيله مناسب مي نامد. در بين طایفه بابادي خيش مستارم)سبكتر و 

کشت کوچ نشينان و خيش تكدستي )محكمتر و موثرتر و براي زمينهاي سخت و دشوار( به منزله وسيله 

 (          116-115ه اند )دیگار، فنون،  کشت یكجانشينان معرفي شد

بختياریها اگر زمين تا حدي نرم باشد و فقط نيروي کشش یك حيوان را بطلبد،  خيش را به یك 

مبي،  دارخيش را براي  خيش یك دُ مي گویند. «خيش یك دُمبي»حيوان مي بندند، آنها به این خيش، 

نصف مي کنند و در سر آن سوراخي به وجود مي آورند  و از آن طنابي رد مي کنند و دو سر این طناب را  

به دو سوي یك یوغي که به گردن حيوان بسته است  مي بندند.   حيوان آن را به تنهائي مي کشد )کریمي، 

مبي دارند. خيش خيش یك دُ  «يانكوهم»طایفه موري از هفت لنگ بختياري، در (. 189سفر...، ص 

، به دليل شباهتي که به دو شاخ بز کوهي/کل و بقول خودشان «دارپازني»موري ها خيش  گرمسيري را 

 (. 181مي گویند )کریمي، سفر...، ص «  بازوئي»یا « بائي»و بابادي هاي به آن خيش  پازن پيدا مي کند،،
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 عامه :فرهنگ در و در باورها  خيش 

با  ، با توجه به مباني اعتقادي و عبادي و انجام فرایض دیني و نيزمزدا پرستان و ایرانيان روزگار کهن

هدف استفاده از زمين جهت امور کشت و زرع و تبدیل زمينهاي خشك و بي حاصل به مزارع و کشت 

که ين اعتقادات بود که بر پایه هم. ودنددائمي و پي گير بو باز دهي محصول، مدام در تالشي زارهاي سرسبز 

پي گير تالش نستند . در این اکویر ها و  جاهایي را که غير قابل کشت بودند  جایگاه دیوان و شياطين مي د

ه دار ، جنگ افزار  مزدیسانان ، بيل و خيش بوده است  و هر قطعه اي که آباد مي کردند ، غلبه اي نو دام

منه هاي نيمه سنگي  کوهها را نيز با ابزارهایي چون بيل و خيش  دا يبود بر اهریمن و عوامل وي.  آنها  حت

به زمينهاي زراعي نبدیل مي کردند و با این عمل نه تنها بر سطح و مقدار درآمد خود  مي افزودند، بلكه بر 

)رضي، «اساس عقاید دیني خود، از سطح قرارگاهها و جایگاههاي دیوان و شياطين نيز مي کاشتند 

 (1986-1895، ص 4.، جدانشنامة..

، مردم شناس دیگار جایگاه خاصي دارند.آهن و آتش هم  در پهنه گستردة باورها و اعتقادات، 

طبقه  حسابش مي کنند و عقيده  مي گفت در آفریقا  مردم به آهنگر زن نمي دهند و پست ترین فرانسوي،

با در ایل بختياري نيز (. 57ص  کریمي، سفر،رو کار دارد ، با شيطان  سرو کار دارد) سدارند چون با آتش  

مورد نياز بختياریها  از جمله تيغه هاي آهني خيش را مي  ربت بيشتر وسایل آهنيغوجود این که آهنگران/

با ارائه  «شاخة زرین»(. نویسنده کتاب 58-57سازد بختياریها به آهنگر/غربت زن نمي دهند)کریمي، ص 

اي مختلف نشان مي دهد که اعراض هاي خرافي از آهن در بيشتر جوامع  وجود داشته است. از هنمونه 

 و ،چند سال پياپي بد شدن محصولهمزمان شد با جمله حضور گاوآهن هاي شخم زني در لهستان 

کشاورزان این بدبياري را به خيش آهني شخم زني  نسبت دادند و به همان اسباب هاي چوبي شخم زني 

ن قدیم روي آوردند.  تا همين امروز  بدوي هاي  جاوه که عموما از راه دامپروي  گذران مي کنند هر گز زما

خيش در بسياري جاها  ،در مقابل(.  267از ابزار آهني براي کشت و زرع استفاده نمي کنند )فریزر ، ص 

نر بين النهرین نماد خداي شكل غير رمزي بسياري از خدایان کهن کشاورزي  و نماد آنان است. خيش در ه

در امر تعبير خواب ایرانيان نيز خيش نقش مثبتي دارد، اگر کسي در خواب  (.139کشاورزي است )هال، ص 

 (؛ 119بيند که زميني را  خيش مي کند  نشانه  مال و کار  است )کرماني، 

و شيب زمين و با توجه به این امر که خيش راندن بر روي زمين و شخم زمين پيرو مسایل فني 

شدت بارندگي و در نظر گرفتن جهت شيارها و شسته نشدن زمين و بذرها  و سایر مسایل اقليمي و زمين 

شناسي در حد شناخت مردم هر منطقه است، در قرن سيزدهم هجري، مؤلفي  درباره خيش و شخم با در 

ا درباره راندن خيش و شخم زدن رهنمودهائي ر ، نظر گرفتن اعتقادات مذهبي و حتي باور به مسایل نجومي

اول رو به قبله شيار نماید، پهلوي هر خط بالفاصله پشت به قبله مراجعت نماید. »زمين داده و نوشته است: 

بعد از این که زمين به قدر  منظور شيار نمود، دفعه دیگر از شمال گاو براند  و مراجعت نماید  دفعه سوم باز 

(. بذر را 376، ص 1)نوري، ج « مرتبه چهارم رو به شمال، هر قدر که خواهد رو به قبله  شيار کرده  و در

پيش  از طلوع آفتاب  و با توکل به خداوند  و نيت صادق، در توبره  یا ظرفي نهاده بر دوش چپ انداخته 

 (،208 ،1ج)نوري،« قبضه قبضه  گرفته رو به قبله اگر مقابل ستاره سكز یولدوز]هشت ستاره[ بپاشند
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در حومه خرم آباد لرستان معموال در آغاز شخم و  و بذر افشاني ،  روستائيان چند مشت به نيت 

سهم پرندگان، رهگذر، دزد  و حيوانات  بر زمين زراعي مي پاشند ، و بعد  به اندازه الزم در زمين شخم زده  

 ( ،  227تخم افشاني مي کنند. ) اسدیان خرم آبادي و دیگران، ص  

در وقت  پاشيدن  سيزده در امر شخم و بذرافكني ، با توجه به باورها، توصيه شده است :در قرن  

تخم احتياط نموده  که تخم بر شاخ گاو نيفتد  که بر شاخ گاو افتد  ان محصول خوب نشود  و آردي که از 

برج سنبله   و   آن گندم بود  نانش در تنور نایستد. وقت بذر پاشي براي حبوبات  برج ثور  و براي غالت

(.  نشاید که فمر ناقص النور بود ، که آن تخم تباه 408، ص 1وقت درو کردن  برج جدي است )نوري، ج 

شود.  اگر قمر بر وجهي نقصاني باتشد، هيچ چيز  از آن تخم به صالح نياید و منفعتي به خداوند کشت نرسد 

زرع را آفت رسد. نباید که  قمر به زحل  متصل  .  نباید که نحوس را به صاحب طالع  نظري باشد ، که آن

بود  به نظر عداوت ، که هرچه بكارد دیر بروید ، نشو و نما اندك پذیرد. نشاید که به مریخ نگرد ، به هر نظر 

که باشد ، که آن کشت از بي آبي تباه شود. ازحضرت صادق منقول است که چون حضرت آدم بر زمين آمد 

ميدن شد ، به جبرئيال شكایت کرد. جبرئيل گفت  که زراعت بكن ،  آدم گفت: محتاج به خوردن و آشا

.  با زهم از حضرت صادق منقول  متن دعا[( مرا تعليم کن. جبرئيل گفت بگو ]409،ص 1دعایي )نوري، ج 

 ( 410،  ص  1است که در مراحل مختلف زراعت  دعایي وجود دارد که باید رو به قبله خواند )نوري،ج 

وه بر زمينه باورها، خيش در ضرب المثله و چيستانها و ترانه هاي نيز راهي براي خ.ود باز کرده عال

، ص 1)ذوالفقاري، ج «اگر گاو نرود  خيش را بر مي دارند»:   مي گویند بختياري هااستك به عنوان نمو.نه 

 «سوم گاو که کارها را ببرد از پيشاول خيش، دوم ميش، »::. همانها  در زمينه توليد این مثل را دارند (384

جنگ روي خيش بهتر از صلح سر » . و در زمينه روابط کار و توليد مي گویند:(418، ص1)ذوالفقاري، ج

اول ابزار . و براي آماده بودن وسایل کار نيز این ضرب المثل ر دارند: (751، ص 1)ذوالفقاري، ج« خرمن

خسروي، فرهنگ ) [زار خيش  را  فراهم کن بعد گاو را براناول اب]خيش، بعد هاي و هوي براي گاوکن. 

.. )کریمي(«. خيش و ميش او در یك جا است»به یكجا نشين مي گویند: . همانها (201بختياري،   ص 

. و هر یك از خرده (742، ص 1)ذوالفقاري، ج« جَر خيش، آشتي خرمنه»  هم در روابط معتقدند: گناوه ایها

خِچ دار )خيش/گاوآهن(  کونِ يپا رو»شهر بابك: و سخني درباره خيش دارند:  اهالي فذهنگهاي ایران حرف 

)ذوالفقاري، « امروز گاو ماده را  به خویش واداشته اند»بوشهري ها : . (617، ص 1)ذوالفقاري، ج «گذاشته

. (939 ، ص1)ذوالفقاري، ج «خيش گاوآهن  مي داند که  مال بند چه مي کند»:  ها آذري. (402، ص 1ج

گيلكي ها :  . (1131، ص 1ذوالفقاري، ج)«کند زمبن نرمي را مي بيند ، خيش  را فر و مي»  :ها رامسري

گاو آهن را در چشم خود نمي بيند، سوزن را در چشم »بانه اي ها:  «.  گاو آهن تو به ریشه افتاده است»

«. زمين کار مي کند  رگاو آهنش زی»رامسري ها: .  «گاو آهنش تيز است»کردها : «. دیگران مي بيند

خيش را مانع راه  ،گاو»لرها : . (1480، ص 2ذوالفقاري، ج)  «گاوآهن من از  خاك جدا شده»اشتهاردي ها : 

گاو که چاق شد  به جاي این که خيش »مازندراني ها :  . (1482، ص 2ذوالفقاري، ج)  «دنگنجشك مي ک

مرا تا ظهر به خيش مي بندند ، بعد »مازندراني ها :  . (1484ص  ،2ذوالفقاري، ج)  «برود جفتك مي اندازد

من که دارم گاو و خيش، این دره نشد درة  »فيروز آبادیها :  . (1652، ص 2ذوالفقاري، ج)  «از ظهر به لوش

 «موش را به خيش مي بندند  و به شخم وا مي دارند» کالردشتي ها :. (1716، ص 2ذوالفقاري، ج)  «پيش



12 

 

، ص 2ذوالفقاري، ج)  «آماده به گاو دادند،  گاو خيش نكرد ننا» : شيرازي ها. (1723، ص 2لفقاري، ج) ذوا

، 2ذوالفقاري، ج) «هر کس رفيقم  است، یوغ را بر مي دارد و خيش را براي من مي گذارد»لرها :  . (1756

تيغه خيش »  د مي گویند :دواني ها  در مورد کساني که  نمي خواهند کاري به آنها رجوع شو. ( 1884ص 

واهلل هنوز خيش شخم » و باالخره تهراني ها :(. 358سالمي، ص -لهسائي زاده)« را وارون به خيش زده است

(. اهالي تنكابن )شهسوار(  به کسي که  خام 1826، ص 2ذوالفقاري، ج« ) زني ما  به خمره  طال گير نكرده

خلعتبري )«تو هنوز گاجمه اي ]خيش زمينهاي مملو از آب شاليزار[  بچه»و بي تجربه است  مي گویند :

از این سخنان کوتاه را در جاي خود بكار مي برند و سخن خود را در قالب لفاف (. هر یك 44ليماکي،  ص 

 مي گویند. 

مردم ميناب  خيش به عنوانسرگرمي و سنجش هوش وارد چيستانها نيز شده است  به عنوان نمونه :

د زمين زیر و هشت پا و دو سر ، تا نگردد دور سر،  نكن درباره خيش و گاو آهن چيستاني به این شرح دارند :

(. بختياري هاي  چهارلنگ براي خيش  چيستان زیر را دارند : عجایب صنعتي 124زبر  ) )سعيدي، ص 

دیدم  که دِمبي  در هوا دارد/عجایب تر  از آن باشد یكي دندان که او در زیر پا دارد/  سه خدمتكار هم دارد/  

(.. مردم 73يا بنگر چه ها دارد ) سرلك، ص دو تا حيوان  و یك انسان / دو در پيش  و یكي در پس/  ب

عجایب صنعتي دیدم در این دشت/ که بي جان در پي » سيرجان براي گاو آهن چيستان زیر را دارند : 

 ؛ 1381جاندار مي گشت )مؤید محسني،  فرهنگ عامه سيرجان،  مرکز کرمان شناسي، کرمان 

در لرستان، در ترانه اي از دختري    مثال : رد پاي خيش را در ترانه هاي محلي نيز مي توان دید 

تحسين مي شود که تيغه خيش او از طال و گاوران او از مروراید و کارهاي مردانه مي کند و  جفت ورزا  و 

در بعضي از ترانه هاي  . (35، ص 5) عسكري عالم، فرهنگ عامه لرستان/ دارد خيش طال  و چوب مروارید

مي گویند  دیده مي «  رخت»تان و بلوچستان  خيش که محلي ها به آن عاشقانه عشایر و طوایف  سيس

و کونِ  جيگو  بِسوزُه/ اَگَه آهي  دِگَه  از  دل کَشو مِه /  -سوزَه/  سَرِ رَختاگَه  آهي کَشو   رِزگو  بِ »شود . 

خيش[ بسوزد/   :  اگر  آهي کشم زرگو ]زمين شخم شده بابرگردان فارسي «. خودِ دلبر وَجايِ  خود بسوزَه

سر  رخت ]خيش[ و ته  جيگو ]تير بلند خيش[  مي سوزد/  اگر آهي دگر از دل  برآرم/ خود دلبر به جاي 

در بخشي از یكي از ترانه اي آذربایجان که مربوط به کار شخم  (.544-543خود بسوزد ) افشار سيستاني،  

حيش  و زمين زراعي و کار برزگر و تحسيني که  زمين است با ضرباهنگ زیبائي به زبان ترکي از نحوه کار با

برزگر از خيش و جفت گاو نر خود مي کند، که بياتگر جایگاهي است که در فرنگ مردمي دارد، در قالب 

خيش من از سنگ مي آید/ برمي گردد و از »دوبيتي هائي   سخن رفته که ترجمه فارسي آن چنين است :  

حر مي آید/  آقاي من مردي است چون گاو نر/ براي همسایه بد،  مایه سر مي آید/  سفره  شخم زن/  از س

درد مي شود/ صاحب گاو نر تنبل/ حسود و بيچاره مي شود/ خيشم را بشكني/ تا صبح سحر مي گریم/  

 - 48]شاید با مشورت  بتوانيم با مراجعه به اصل منبع، همه این  اشعار را بياوریم![ ) سفيدگر شهانفي، ص 

 ؟(.

در ایل بختياري مي ش خيش را در روابط اجتماعي و اقتصادي بين مردم نيز مي توان دید مثال  نق

خيش  و حتي جفت گاو را براي شخم  به امانت  گرفت. براي زمينهایئي که زیاد « رو»توان با گرو گذاشتن 

شخم زد سخت نباشد مي توان از خيش یك دمبي استفاده کرد و به یك راس خر یا مادیان بست و 
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در  گيالن  قرض دادن  خيش امري کامال استثنائي است  و هر کشاورزي ولي  (.204)کریمي، سفر، ص 

کرایه گاو نر  براي شخم  ولي  ا معموال  در زیر بام خانه قرار مي دهد..ر هاخود یك یا دو خيش دارد که آن

 (38)بازن و دیگران، ص پرداخت مي شود  زني  عملي کامال رایج  است که اجرت آن با برنج

 

 خيش در قصه ها:

از مكر زن یك کشاورز براي فریب شوهرش در قالب  چال « زن مكار»در افسانه اي از  کردي به نام 

کردن چند ماهي در زميني که  باید شخم شود  و در آمدن ماهي از زیر تيغه خيش و فریب خوردن کشاورز   

 (.471-469ص  ،6ج خندان،–بت شده است )درویشيان و متهم شدن کشاورز به دیوانه بودن  صح

  ، در وجود یك کشاورز، در جدال بين عقل و اقبال ،  از افسانه هاي گيالن، «عقل و اقبال»در قصه  

امده است که کشاورز هنگام شخم عقل از سرش مي پرد  و دست از تالش مي  که کدام کار آمدتر هستند

جمله در جائي دیگر  روي زمين شخص دیگري شخم مي زند که کاول  از   کشد  و به دنبال  اقبال مي رود

)خيش زمينهاي شاليزار(  او به خمره اي  پر از سكه بر مي خورد و چون عقل از سرش پریده بود، اشرفي ها 

 (.240-237، ص 9خندان، ج -را با بيل به کناري مي زند و بقيه داستان ) درویشيان

چنان اوج مي گيرد که دو شير را به خيش مي بندند و زمين را شخم در بعضي از قصه ها قوه تخيل 

ي که پسر کوچك پادشاه براي یافتن دزد سيب ، ،«باغ سيب»در یكي از قصه هاي اصفهان به نام  مي زنند. 

تا  در  بياباني  گذاشت مراحل دشواري را پشت سر   قرار بود تبدیل به دختري شود و همسر آینده او گردد ،

. خداقوتي به او گفت و از او غذاخواست. گاو یار از او خواست  شخم د  که مشغول شخم بوديبه گاویاري رس

بزند  تا او برود و نان و آبي بياورد. ولي توصيه کرد که صدا بلند نكند  که به صداي او دو  تا شير مي آیند  و 

ا را و هم خودت را مي خورند. گاویار رفت  و پسر گاوها را با صداي بلند مي راند  که شيرها  هم گاوه

در  یارگاو، به خيش بست و  مشغول شخم شد گرفت و گاوها را رها کرد و شيرها را رپس ، پيدایشان شد

. و بقيه شتشيرها را به هم کوبيد و ک سرِ رپس  ،ات نزدیك شدن نداشترج با دین این صحنه  برگشت

  (87-85، ص 1) انجوي شيرازیف ج داستان...

 

 :   و سفرنامه ها و تك نگاریها خيش در گزارشها

در هر والیت و »صاحب مفاتيح االرزاق  در سده سيزدهم هجري در قانون شيار  نوشته است :  

مملكت به نوعي مقرر است. در آذربایجان  به خيش  کوتان که به چندین گاو بسته اند  شيار نمایند. هر 

دفعه یك ذراع زمين را بشكافند  و زیر  را باال نمایند و بالعكس. چون آنجا برف زیاد بارد  و هوا برودت  

ریخته شود  و برف و یخ آن را ضایع نماید. تدبير  کامل به هم رساند  زمين یخ بسته ، اگر تخم روي زمين

کوتان از این جهتاست که  تخم را زیر گل  نموده از صدمه برف و یخ محفوظ  بماند، بر خالف گرمسيرات  

که به یك اسب و االغ ، بلكه یك نفر آدم،  به خيش مخصوص،  زمين را جزئي شياري نموده تخ بپاشند  و 

د، بلكه  تخم را در زمين ساده  سادح ]نيكو حال[ ریخته زمين  را شيار نمایند  که خاك را بر آن بر گردانن

به این قليل خدمت تخم زیر خاك رود. چون زمين چرمسيرات از تابش آفتاب سوخته و قوت به هم رسانيده،

ارف و عمارت، حاصل کلي به عمل آید  و محصول آن ریع  و برکت عظيم به هم رساند. به هر حالت، متع
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اکثر بالد ابن است که  دو فرو عوامل  کوه پيكر را آورده ، تخته  که آن را جو ]یوغ[ گویند، هر یك طرف آن 

را به گردن یكي از آنها بسته که جفت شوند، چوب دنباله  و عقب خيش را  با بند چرمي به و.سط تخته  

مه کلي نرسد. برزگر در دست دیگر ترکه چوب بسته ، که اگر از وسط اندکي تجاوز نماید به گاو آن طرف صد

گاو مستعد با خيش فورا تخم را بر گردانيده  ...(208 ،1جوچوبي  گرفته  گاو را بر زمين همي مي راند )نوري،

زیر گل نماید که ضرر طيور به آن نرسد  یا طرف عصر  هنگام عروب  که طيور به جانب مسكن رفته اند 

مستور باشد و صبح زود ، پيش از آن مزرعه روشن شود، گاوبند را به صحرا  تخم افشاند که شب از صدمه در

م خيشي که تخم را زیر و رو مي نماید ، باید چنان بلند نباشد که تخم برده  و تخم به زیر گِل نماید. این دَ

 ( .  208را زیاد زیر گل نماید و نتواند سبز شود )نوري، ص 

اي آذربایجان دشتهائي را دیده که برزگران در حال شخم و در حوالي ترکمنچدیوالفووا  مادام

خيش ایراني از ابتدائي ترین خيش ها است. بر تيغه ساده  .بذرپاشي بهاره در آنها بوده اند. توضيح مي دهد

اي از چوبِ سخت، دیرکي سوار است و بر باالي آن دسته اي که گاواره بان آن را بر دست مي گيرد. کشيدن 

شده که به دور گردن گاونر حلقه مي زنند و   سط یوغي است که از دو قطعه چوب تشكيلاین خيش تو

این زمينها قبال دوبار شخم خورده و در حال حاضر پذیراي بذري  انتهاي این دو چوب به هم بسته مي شود.

نر به جاي این بودند که  شخص بذر افكن با گامهائي ضرباهنگ، با مشت پر مي افشاند. در اینجا دو راس گاو 

که خيش  را  توسط یوغي بكشند که به شاخهاي گاونر بسته مي شود، به دور گردن گاو نر حلقه زده و سر 

گاوهاي نر براي نافرماني کردن آزاد است. زارع در صورت توقف گاو و حرکت رو به عقب نخواهد توانست آنها 

به گردن گاوها سيخونك بزند یا با پرتاب هدایت کند  مگر این که کودکي در وسط چوب یوغ بنشيند و 

سنگ ریزه هائي که در گوشه پيراهن خود جمع کرده است، گاوها تحریك به جلو رفتن کند)دیوالفوودا، ص 

69-70). 

تا مرداد  همان سال  در لرستان، در منطقه ایل لر پاپي، بين خرم  1314فيلبرگ  که از فروردین 

ب( به ترتيب از شمال به جنوب در نواحي  کوهستاني: گریت، چنار کال،  آباد )در شمال( و دزفول )در جنو

ترس،  ورك، کشور،  لوه، سي روم، چال پوه، سردل و در نواحي دشتي:  آب سزار،  شاهزاده احمد ،  بنه ورز،

( به بررسيهاي مردم نگاري 20، 7قلعه کپي، دم دم، گرم امير، کول محك ، کول تنگوان  )فيلبرك، ص 

ول بوده، نو.شته است :  پاپي ها ]ایل پاپي[  براي آماده کردن زمين  به منظور پذر پاشي ، از خيشي مشغ

استفاده مي کنند که شكل آن در شمال و جنوب لرستان منفاوت است. در جنوب  منطقه پاپي ها، خيش 

مي گيرند. این شكل  هائي را مي بينيم  که در دزفول ساخته مي شوند و در این منطقه مورد استفادهقرار

خيش داراي این ویژگي است  که تيغة آن ، که تقریبا به شكل بيل است ، توسط حلقة خميده اش بطور 

محكمي  به  انتهاي مخروطي شكل چوبي وصل مي شود که یك طرف دیگر آن از شكاف تير بلند  خيش 

و ميزان فرو رفتن تيغه خيش را در  ،مي گذرد.  زاویه اي را که  بين این چوب و تير بلند به وجود مي آید

به دور حلقه تيغة گاوآهن حلقه شده و سر « خاك تعيين مي کند، مي توان  با  مهار فلزي ، که یك سر آ

تنظيم کرد. این نوع خيش  دو عدد دسته خميده دیگر آن  از یك شكاف موجود در تير بلند گذشته است،

توسط دو قيد چوبي به هم متصل مي شوند، قيد چوبي پائيني از دارند که از حلقه  تيغه گاوآهن شروع و 

شكافي مي گذرد که تقریبا در انتهاي تير بلند  است و قيد باالي  بطور افقي ، انتهاي این دو دسته را به هم 
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متصل مي کند. با چرخاندن چوبي  بين دو رشته حلقه طنابي  که بين این دو قيد وجود دارد و دو دسته را 

این دو دسته بطور محكمي در سرجاي خود ثابت مي شوند.  نوع خيش موجود در وي هم  مي کشد ،به س

حوني )ورك( و تَرس)در ناحيه کوهستاني( با این خيش متفاوت و شبيه به خيش بروجرد و اطراف تهران 

 ( .139-138است  )فيلبرگ، ص 

 

 
 (137ص  ش )فيلبرگ،1314خيش دزفولي در                                  

 

انسان  لبرگ اضافه مي کند :يف ند. يدنشدو راس گاو نر مي ک شمسي 1314دزفولي را در خيش  

ش را بلند مي کنند و از يباید به شدت روي خيش فشار آورد تا تيغه در دل خاك بنشيند. در بعضي جاها خ

ظه آن را مي چرخاند و از  موانع مي گذراند. غالبا باید آن را ح، لحظه به لکند ميرد اي بزرگ روي سنگه

 (   143کج گرفت تا  خاك به این طرف و آن طرف شيار بيفتد )قيلبرگ، ص 

                      
 شمسي  دو راس گاو مي کشيدند.   1314خيش دزفولي را در منطقه ایل پاپي لرستان در 

 (140)فيلبرگ، ص                                      

 

کيلومتري جنوب خرم آباد، دیده است.  25، در «تَرس»در  را خيش بروجردي 1314در فيلبرگ 

بكر است  البته باید سنگهاي زمين را جمع کرد  و بته و درختچه ها  را  ش متنایب با زمينهاياین نوع خي

لند  معموال  سه سوراخ با فاصله هاي معين براي تنظيم عمق شيار دارد. حضور برید یا آتش زد.  سر تير ب

در   1350در ه هليالن  و حتي در  اواخر دهه  1340در باالگریوه و در دهه   1314این خيش در در سال 
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قطعه زميني در مجاورت  مزرعه اي بزرگ که سه کمباین )ماشين درو(در آن مشغول بكار بوده  مشاهده 

-298مورتنسن، ص ده اتد. تردید داریم  که این خيشهاي چوبي در مدت خيلي کوتاهي  منسوخ شوند )کر

299 .) 

                      
 شمسي، خيش بروجردي مشاهده شده در ترس در منطقه ایل پاپي لرستان 1314

 (292مونتسن، ص  ؛139)فيلبرگ، ص                   

 

دالماني نوشته است وسيله شخم زدن زمين همان وسيله بدوي زمان قدیم است  و  ههانري رن

گاوآهن  دهقان مرکب از قطعه  تخته عریضي است  که نوك آن باریك است و آهني در آن فرو رفته است. 

این نوع گاو آهن  شخم عميقي نمي زند  و گاهي زارع مجبور است  که سه دفعه با این آلت  زمين خود را 

 (. 75شخم بزند) ص 

یك کشاورز با یك جفت گاو متصل به خيش و یوغ  در مدت نيم که   در اليشتر لرستان، زميني را 

)کوچكترین سطح براي  وِژِنگاز چند مي گویند که » گووَرد»یك   ، روز  کاري بذر افشاني و شخم مي زند

ر ویژه اي، متفاوت با شيارهاي دیگر، توسط با شيا اليشتریهااست.   تشكيل شده بذر افشاني غالت و جبوبات(

،  ص 1خيش شخم زني،  حد فاصل دو  وِژِنگ  راتعيين مي نمایند ) عسكري عالم، فرهنگ عامه لرستان/

128    .) 

آهنگر ساليانه »شمسي یكي از شغلهاي عمده،   1325در ده طالب آباد، از روستاهاي شهر ري،  تا 

]تيغه فلزي خيش[ مي « گاو آهن»راعي  براي هر جفت گاوکار  یك عدد بود که  در مدت یك سال ز «کار

)معموال شش دهقان( یك اره کارد درست مي کرد  « بُنِه»ساخت و عالوه بر آن و به هریك هر یك  دهقانان 

و تمام خرده کاریهاي مربوط به وسایل آهني بنه  را انجام ميداد. در پایان سال بر اي هر جفت گاو  بيست 

گندم، بيست من جو و چهل من کاه دریافت مي کرد. پس از ورود تراکتور به ده، شخم زمين با خيش،  من

کنار گذاشته شد و این نظام در هم ریخت و « گاوآهن»و تيغة آن به نام «اسباب یراق»یا به قول خودشان 

گاویاري  و شخم زني مي  آهنگر  مزد بگير شد. قبل از تراکتور، یك جفت  گاوکار  و یك مرد وارد به اصول

توانستند روزانه حداکثر  نيم هكتار زمين  را شخم بزنند، با تراکتور این زمان به کمتر از دو ساعت تقليل 

و قابل گاویاري و «  زمين گاو آید»مي داند تا « خشكه اب»یافت. در نظام شخم با خيش  باید به زمين  
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-257، 144بذر را زیر خاك مي کردند ) صفي نژاد، ص شخم شود، سپس با بذر افشاني و شخمي دیگر  

258 ،303.) 

چند تني از ایلياتي هاي ایل زرزا ، یكي از ایالت کرد  غرب ایران در اشنویه، براي شخم  1339در 

دارد و »زمين از پدیده نوظهور تراکتور استفاده مي کردند ولي بقيه  براي  این کار  از خيش  خود که آن را 

 (.16، 11ص  گفتند ، بهره مي جستند ) مجيد زاده،مي « بار

زمينهاي ایل مامش ، یكي از ایالت کرد غرب ایران در سرزمين کوهستاني ميان مهاباد  و  1341در 

 (22-21نقده، با خيش شخم مي شد  ولي چند تراکتور نيز در این زمينها جوالن مي دادند) شاملو، ص 

رودبار زیتون  از بخش امارلو  زمين را در بهار خيش شخم مي   ، در پاکده، از روستاهاي 1342در 

زدند و در پائيز بذر ما افشاندند و روي آن شخم مي زدند تا دانه به دل خاك بنشيند )پورکریم، پاکده،  

 (14ص

کشاورزي در ایل بهمئي، از ایالت کهگيلویه و بویر احمد، در جنوب ایران ، بين فارس و  1344در 

بختياري،  بيشتر دیمي  و ابزار آنها ابتدائي و منحصر به بيل و خيش و گاو وخر بوده است  خوزستان و

   (25-15)بلوکباشي، ص 

کيلومتري کرمانشاه ، سر راه شاه آبا غرب )اسالم آباد غرب(  در  24دهكده چقازرد ، در  1345در  

قدیمي گاو  و خيش شخم مي  زمين داشته است که با همان افزار« جفت گاو»ماهيدشت،  سي و شش 

 (11شد)کلكي، ص 

، در پاقلعه ، یكي از روستاهاي  بخش کوهستاني راميان در مشرق گرگان،  دو نفر با هم  1346در  

،  را  به راه مي انداخت و دیگري  با تيشه کلوخهاي «ازال»شخم مي زدند، یكي خيش، یا به قول محلي ها 

ر سر را خيش قرار داشت  از جا مي کند و کنار مي زد )پورکریم، شخم را خرد مي کرد و سنگهائي را ب

(. شاید طرح بازمانده از قرن نوزدهم قبل از ميالد مصر گویاي 27،  طرح و تصویر ص 28، 26پاقلعه،  ص 

 همين فن باشد.

   
 ( Encyclopedia Americana. P. 252. PLOWقرن نوزدهم قبل از ميالد مصر ) 

 

دهكده ججين  در دو کيلومتري مشرق شهر اردبيل به طرز قدیمي و با وسایل  کشاورزي 1345در 

 (.  29-28قدیمي بوده و فقط در یعضي موارد از شهر اردبيل تراکتور کرایه مي کرده اند )عناصري، ص 

گزارش شده است که  وسيله شخم اهالي پاز، زادگاه فردوسي، روستائي در دو سه  1348در 

کشيده مي شد. ولي چند سالي « ورزا»ا دو سه سال پيش  گاوآهن بود که با زور دو  فرسخي شهر مشهد، ت
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است  که تراکتور به ده راه باز کرده ، گاو آهن را کنار گذاشته اند  و ورزاها را به قصابها فروخته اند 

 (   21)پورکریم، پاز، ص 

ز چهارلنگهاي ایل بختياري،  کيلومتري  جاده ذزفول به شوشتر ، ا 24در اهالي کهنك، 1348در 

(  شخم مي زدند. بعضي نيز از تراکتور تازه 43زمينهایشان  با خيش ، از نوع دو بازو و خوزستاني آن ) ص 

 (   41وارد استقبال کرده اند و با آن شخم و بذر افشاني مي کردند )کریمي، کهنك،  ص 

تاریهاي طایفه بامدي، بخش از وزن خود را  سر راه فاني آباد به چلگرد زارعي از بخي 1349در خرداد 

از طریق دسته خيش و بخش ي دیگري را از طریق یك پا روي کنده خيش محكم نواحي سردسيري  

انداخته  انداخته بود و در زميني سنگالخ ماالمال ار سنگها و قلوه سنگها ، که خاك آن دیده نمي شد، با 

وررزاي قوي هيگل شخم مي زد تا دیمكاري کند  خيش قوي مخصوص زمينهاي سخت، با نيروي دو

 (90)کریمي، سفر ...، ص 

                 
 (90، یيالق بختياري، منطقه کوهرنگ )کریمي، ص 1349بهار               

 

که همان « مي یار»اهالي رامشين در شمال غربي شهر سبزوار،  زمينهاي خود را  با ،1349در 

 (60، ص  57طرح و عكس ص  زا شخم مي زدند )پورکریم، رامشين،خيش است  با کمك دو ور

ترکمنهاي قوشه تپه واقع در  بخش کالله  شهر گرگان  زمينهاي خود را با گاوآهن که  1349در 

 (. 41مي نامند، شخم مي زدند ) پورکریم، ترکمانان قوشه تپه، ص « ازال»خودشان آن را 

)خيش( شخم ميزدند که با  «ازال-جَت»زمينهاي خود را با در سما، از دهكده هاي  چالوس،  1349

دو گاو نر اخته کشيده مي شد. اول بذرپاشي  و بعد بالفاصله شخم تا دانه زیر خاك رود و دانه چين پرندگان 

 (. 37نشود )پو.رکریم، سما، ص 

 ، دهي از دهستان سي سخت  از بخش دورهان  در مشرقدر  سي سخت )ده بزرگ( 1349در 

منطقه بویر احمد سفلي  در پاي قله دنا ،  زمينها ي خود با خيش  نوع کوهستاني شخم مي زدند که تيغه 

 (.  80فلزي گاوآهن آن به صورت ورقه اي کشوئي روي کنده سوار مي شد )کریمي، سي سخت، ص 

زمين کشاورزي خود را با  خيش شخم مي کردند که  گاو نر آن را  1349بوميان جزیره کيش تا 

مي کشيد  و کساني که گاو نر نداشتند ، خيش را به االغ مي بستند. در آن سال  سپاه ترویج و آباداني 
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یل قدیمي و نيروي تراکتوذري وارد کيش کرد و  و زمينها را رایگان شخم زدند   و شخم با استفاده از وسا

 (.122حيوانات  کال از بين رفت )مختار پور، ص 

 108نخلستان بزرگي در در مشرق کویر لوت در جنوب شهر بيرجند  در  در ده سلم، 1351

کشاورزي به همان صورت قدیمي ادامه داشته  و از خيش  کيلومتري نزدیكترین شهر به آن ، یعني نِهبندان،

 (30ص استفاده مي کردند  )زماني،« پَترا»سنتي خود به نام 

از آغاز  سومين یا چهارمين بارندگي ، حدود اواخر  مرداد ماه  در یيالق  و اوایل   د ر خاك بختياري،

آبان در گرمسير ، شخم و بذر افشاني شروع مي شود. زمينها را با خيش  شخم مي زنند. کوچ نشينان  

و پائيزه با خود تني برند  و حداقل داراي دو خيش هستند )دیگار، خيشهاي خود را در کوچهاي بهاره 

 (.113فنون...، ص 

.  بختياریها  در گرمسير از امروز خيشها  و قاطرها را آماده کرده اند.  خيشهاي  1352آبان 22

ر گرمسيري از نوع خيشهاي دو بازو است، قدیمي ترین خيش دنيا که از زمان سومریها تاکنون تغييري  د

شكل آن به وجود نيامده است.  همان خيشي که  براي اولين بار موفق شدند  به گاو ببندند و نيروي محرکه 

 (.   .   272گاو را کشف کردند.  جوانها به کار شخم پرداخته اند  و پيرها آزادند )کریمي، سفر ...، ص 

ر  دامنه ها جو و  گندم مردم االشت در بخش کوهستاني مازندران در قطعه زمينهاي پراکنده د

دیمي مي کارند و در زمينهائي که مي توانند به آنها آب بدهند ارزن مي کارند  و از آن پلو هم مي پزند. 

زمينهاي دیمي قابل کشت برا ي گندم و جو را  بعد از یك بارندگي در فصل پائيز بذر مي پاشند و شخم مي 

بندندو روز بعد زمين خيس خورده را بذر مي پاشند و شخم زنند. ولي براي زمين آبي یك روز قبل آب مي 

مي نامند]که همان « ازال»)گاو نر کاري(  کشيده مي شود « ورزا»مي زنند. وسيله شخمشان را که با دو 

خيش است[. االشتي کشاورز  یك دست بر دستگيره ازال و انداختن سنگيني خود بر روي آن که تيغه آهني 

د،  و داشتن ترکه اي در دست دیگر، با هاي و هوي  جفت ورزا را مي راند تا زمين را در خاك فرو مي بر

 (      41-40شيار بردارد )پورکریم، االشت، ص 

اهالي روستاي دوان در استان فارس،   زمينهاي خود  را  با  خيش چوبي  شخم مي زنند که  بر سر 

هاي انگور خود را نيز به کمك خيش و با نيروي کشش یك آن یك تيغ فلزي  به نام اَسَل  قرار دارد. آنها باغ

سالمي،  -راس قاطر  یك شخمه و دو شخمه مي کنند.  خيش در خود روستا  توليد مي شود؛  لهسائي زاده

 (. 189، 187، 182ص 

اهالي یزد خواست نيز در قدیم زمينها ي گسترده را با  خيش و جفت گاو یا االغ  شخم مي زدند )  

 ( 105-104دیگران، ص  رنجبر و

اهالي فسا   کلمه خيش را براي شخم ، زیر و رو کردن خاك با گاو آهن یا تراکتور  بكار مي برند ) 

 (.429رضایي، ص 

 ( 172مي گویند ) لمعه، » پاسل»عشایر کهكيلویه  بویر احمد به  تيغة آهني خيش 

م زني بكار مي رود  . در آنجا یكي از وسایل کشاورزي اهالي سروستان خيش  است  که براي شخ

ناميده مي شود و شكل خاصي دارد  . یكي از « تُویه» تيغه فلزي آن  که زمين را مي کند و شيار مي اندازد

سه زانيده انتهائي آن بلندتر است   در حلق فلزي جاي مي گيرد که در انتهاي  تير بزرگ خيسش جاي دارد 
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، 129ل مي شود  که بر گردن دو گاو قرار مي گيرد  )همایوني، ص . این تير با زنجيري  به جو )یوغ( وص

131 ) 

در جاهائي  از سرزمين بختياري  که  هنوز ماشين به آنجا راه پيدا نكرده ، زمينها را با  گاو و خيش 

شخم مي زنند. .به  انتهاي خيش  بيل فلزي  محكمي به نام گاو آهن وصل شده   است. خویش  را به وسيله 

به  گردن دو گاو مي بندند. اتصال خيش به جفت توسط چوب کوچكي است که به آن همه کش مي  جفت

گویتد. یك نفر دسته خيش/ مُشتارم را مي گيرد و تيغه گاو آهن را به زمين فرو مي برد و و گاوها را به جلو 

م خورده اي را مي راتند  یك یك خط شخم باقي گذارد و تكرار این عمل در رفت و برگشت ، زمين شخ

، 108کشي است )  خسروي ، فرهنگ بختياري، ص  هباقي خواهد گذاشت که آماده بذر افشاني است  و مال

435 ،456) 

 

                     
 مي نامند.«ازال جفت» که  واقع در شهرستان گرگان،  وگطرح خيش  سيامر   

 (31)پور کریم، جفت،...،  ص                            

 
 

 منابع:
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  1373نشر آیات، بي جا، 

 ؛ 1351شهریور و مهر  ،120-119، شماره هر و مردم، «ده سلم»زماني، روحانيه،  

 ؛ 1385انتشارات طهوري، تهران   ل بختياري چهارلنگ،آداب و رسوم و فرهنگ عامة ایسرلك، رضا، 

 ؛1386، نشر انلشن،  تهران  فرهنگ مردم مينابسعيدي، سهراب،  

 ؛ 1388،  اداره کل پژوهش رادیو، تهران ترانه هاي کار در آذربایجان  سفيدگر سهانفي، حميد،  

 ؛1375 ، نشر آران، فرهنگ لغات و ترکيبات  شاهنامه شامبياتي، داریوش،  

 ؛1342، اردیبهشت 7، شماره هنر و مردم ،«ایل مامش»شاملو، غالمعلي،  
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،  دانشكده علوم اجتماعي و تعاون ، انتشارات موسسه مونوگرافي ده طالب آبادصفي نژاد، جواد،  

 ؛ 2535/1355مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، تهران  

. انتشارات افالك، خرم آباد )فرهنگ مردم اليشتر(1لرستان/فرهنگ عامه عسكري عالم، علي مردان،  

1386) 

) ضرب المثلها و تك بيت هاي سور و  5فرهنگ عامه مردم لرستان/عسكري عالم، علي مردان، 
 (؛ 1388،  انتشارات شاپور خواست،  خرم آباد سوك زبان لكي(

 ؛4513، بهمن 52،  شماره هنر و مردم، «دهكدة ججين» عناصري،جابر،

،  کتابفروشي حيام، تهران «شاد»تاليف محمد پادشاه متخلص به  ، فرهنگ جامع فارسي آنندراج

 ؛1363

 ؛1386، چاپ اکبر بهدار وند ، انتشارات سيماي دانش،  تهران فرهنگ رشيدي

 ؛ 1380، محمد حسين بن خلف تبریزي، انتشارات نيما، تهران  فرهنگ فارسي برهان قاطع

 ؛ 1369ترجمه اصغر کریمي، فرهنگسرا،  تهران   ،«کوچ نشينان غرب ایران»پاپيایل فيلبرگ،  

با همكاري و مقدمه سيد حسن امين، نشر شهيد سعيد   فرهنگ تعبير خواب ،کرماني، صابر،  

 ؛1380محبي، تهران 

 ؛1378فرهنگسرا،   سفر به دیار بختياري،کریمي، اصغر ، 

 ؛ 1351، آبان  121،  شماره هنر و مردم ،« سي سخت )ده بزرگ(»کریمي، اصغر،  

 ؛1348، آبان 75، شماره هنر و مردم،  «کریمي، اصغر، کُهنَك

 ؛1374،  ترجمه محمد معين،  انتشارات علمي و فرهنگي، تهران ایران از آغاز تا اسالمگيرشمن، ر.،  

 نتبرگ، تهران  بي تا؛،  گوسير تكامل فرهنگالنگ، یوليان، 

 ؛ 1353،  بي جا، فرهنگ عاميانة عشایر بویراحمدي و کهكگيلویه لمعه، منوچهر،

، انتشارات نوید شيراز،  تاریخ و فرهنگ مردم دَوانعبدالنبي سالمي،  -لهسائي زاده، عبدالعلي

 ؛ 1370

 ؛1335ن، اميرکبير ، ترجمه فره وشي مترجم همایواز خراسان تا بختياري الماني،هانري رنه د، 

 ؛1343، خرداد 8، شماره هنر و مردم،  «ایل زرزا»مجيد زاده، یوسف،  

 ؛1387، نشر ورجاوند،  تهران  دو سال با بوميان جزیره کيش مختار پور، رجبعلي،

،  «تاریخ فرهخنگ مادي و گله چراني در غرب ایران»کوچ نشينان لرستان موتنسن، اینگه دمانت، 

 ؛1377ن آریا،  انتشارات پژوهنده، بي جا ترجمه محمد حس

، چاپ هوشنگ ساعدلو مفاتيح االرزاق یا کليد درِ گنجهاي گهرنوري، محمدیوسف )قرن سيزدهم(، 

 ؛1361و مهدي قمي نژاد، انجمن آثار ملي ، تهران 

 ؛1379ترجمه فریبرز مجيدي، نشر دشتستان ، تهران  تكامل فرهنگ ، وایت، لسلي ا.،

 ، 1385ترجمه و پژوهش هاشم رضي، انتشارات بهجت، تهران  وندیداد/وي.دَئِو. داتَه،

،  ترجمه سيروس ابراهيم زاده،  انتشاراتعلمي و فرهنگي، صنایع دستي کهن ایران وولف، هانس،

 ؛1372تهران 
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 ؛  1381،  تهران ایران باستان)عصر اوستائي تا پایان دورة ساساني(دانشنامة هاشم رضي، 

، ترجمه رقيه بهزادي، فرهنگ معاصر، فرهنگ نگاره اي نمادها در هنر شرق  و غرب هال، جيمز،  

 ؛1380تهرتان 

، ترجمه و چاپ جالل خالقي مطلق ، اساس اشتقاق فارسيهاینریش هوبشمان، -هرن، پاول 

 ؛2536/1356انتشارات بنياد فرهنگ ایرانف تهران 

 ؛1348،  دفتر مرکزي  فرهنگ مردم ، تهران هنگ مردم سروستانفر همایوني، صادق، 
 

 

 


