
  
  
  
  

هر خرمنم   
 نانوشته در روستاهاعرفی یک پیمان نشانی، نهاده بر پاي 

  **حسین صادقی  ، *مرتضی سالمی قمصري
  15/7/1395 :تاریخ پذیرش   25/1/1395 :تاریخ دریافت

  
 چکیده

رفت و   خورشیدي مهر بجاي امضاي امروزي بکار می1300هاي  تا حدود سال
آویخت که قانونا زدن آن مهر پاي هر  هر کس مهر شخصی خود را بر گردن می

صاحبان مهر وظیفه داشتند که از مهر خود  .آمد حساب می اغذي، سند رسمی بهک
ترین  یکی از رایج . شدت نگهداري کنند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد به

استفاده از مهر خرمن براي دست نیافتن  . بود1مهرها در روستاها، مهر خرمن
رت که هنگام برداشت صو بدین .دیگران به خرمن گندم در روستا متداول بود

                                                
    ).بومی ایرانهاي  پژوهشگر حوزه دانش(دانشجوي دکتري تاریخ ایران و مدرس تاریخ دانشگاه عالمه طباطبائی  *
 salemimr@gmail.com                        ). نویسنده مسئول(

  com.yahoo@1353sadeghi.osseinh         . کارشناس ارشد زبان و ادبیات پارسی** 
-    شان را نیـز در   گرانقدر جناب آقاي دکتر جواد صفی نژاد پیشنهاد دادند و منابع شخصی     این موضوع را استاد

از ایشان بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که . اي نیز با ایشان انجام شد ندگان قرار دادند و البته مصاحبهنویس اختیار
 .بتوانیم حق شاگردي ایشان را ادا نماییم
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، نماینده مالک یا ارباب به سر )گندم آماده (خرمن و آماده شدن گندم شمش
 کرد ها را مهر می و با یک مهر چوبی خرمن هاي روستا حاضرشده خرمن یکایک

 اي از قفل و بندي مهر خرمن نمونه. درازي نکند که کسی شبانه به خرمن دست
 ود شیء یا بخشی از آن نیست؛است که ضمانت استحکام آن از جنس خ

مهرخرمن در  .جنسیت مادي ندارد و فنی براي ساختن آن بکار نرفته است
در اینجا  .داري برخوردار بود نظام زمین ضمانت استحکام خود از پشتوانه قدرت

و در وجود شیئی  نانوشته و به دفتر نیامده، عرف و سنت روایی یافته یک قانون
آنکه چشم و گوش داشته باشد  چنین بود که مهر بی. ودمتمرکز و متبلور شده ب

عالوه بر پشتوانه نظام حاکم، پشتوانه ایمانی جامعه را نیز با خود  نگهبان بود و
هاي مقدس و متبرك بر روي انواع مهرها و بر روي  ها و واژه نقش .داشت

 .اند مهرهاي خرمن چنین کارکردي داشته

بنا بر دلخواه مالک یا ارباب، نام و یا ساختمان مهر قطعه چوبی بود که  
بست که این نام بایستی از چپ به راست نوشته  شکلی به روي آن نقش می

من بسیار کوشیدم که  .که هنگام مهر زدن از راست به چپ خوانده شود شد می
مورد از این مهر را  18انواعی از این مهرها را به دست آورم اما نتوانستم بیش از 

توجه این است که هر مالک به سلیقه  نکته قابل .ایران بیابم وناگوناز نقاط گ
در این مقاله از  .کرد مهر زیبایی را براي روستاي خود تهیه کند خود سعی می

شده است و عالوه بر مصاحبه با دو تن از مطلعان  نگاري استفاده روش مردم
اند نیز  ع پرداختههایی که هرچند اندك به این موضو محلی و دانشگاهی از کتاب

  .شده است استفاده
مهرخرمن، اصالحات ارضی، روستا، برکت، نظام  :هاي کلیدي واژه

  رعیتی ارباب
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  مقدمه
 آدمی دست برابر حدود دو اندازه به آن، بزرگ، تقریباً جز و چوب از مهري خرمن؛ مهر

  .خرمن در گندم کردن مهر براي
  )یل واژه مهر ذ:نامه دهخدا تلغ. (انبار مهر. دج. روغَم. روسم

اي را  اشیاء در زندگی واقعی تا زمانی که کارایی دارند و توان برطرف کردن مسئله
اندك  افتند اندك  از کارایی میاین کهمحض  دهند و به یمدارند به حیات خود ادامه 

 و پس از اصالحات ارضی شوند یکی از این اشیاء مهر خرمن است که یمفراموش 
  .داري کالن، به دست فراموشی سپرده شد ر نظام زمینتغیی

قفل و بندي است که ضمانت استحکام . اي از قفل و بند است مهر خرمن نمونه 
جنسیت مادي ندارد و فنی براي ساختن . آن از جنس خود شیء یا بخشی از آن نیست

شتوانه مهر، ازجمله مهر خرمن در ضمانت استحکام خود از پ. آن به کار نرفته است
داري؛ در اینجا یک قانون نانوشته و به دفتر  قدرت نظام زمین. قدرت برخوردار است

چنین . ء متمرکز و متبلور شده است یشنیامده عرف و سنت روایی یافته، و در وجود 
آنکه چشم و گوش داشته  آنکه هیچ قفل و بندي مادي بر آن باشد بی است که مهر بی

                                                
-    پیش از مـیالد 4500حدود (سنگی ایران  شاید آغاز پیدایش مهر در ایران همزمان با دوره آغازین عصر مس  (

: تهـران . مهر در ایـران از آغـاز تـا صـدر اسـالم     ، )1392(حسن طالیی . هاي مسطح گویند  ها مهر   باشد که به آن   
  .انتشارات سمت

-      ورعیتی عبارت است از تغییرات اساسـی در میـزان و نحـوه مالکیـت         اصالحات ارضی یا الغاي رژیم ارباب
الغـاي  . گیـرد  عه صورت مـی وري عمومی جام منظور افزایش بهره ویژه اراضی کشاورزي که ادعا شد به     اراضی به 

عنوان یک هدف سیاسی یکی از ارکان حـزب دمکـرات        ورعیتی براي نخستین بار در تاریخ ایران به         رژیم ارباب 
اصالحات ارضی در کشور به دستور شاه ایران محمدرضا پهلوي و نخست وزیران دکتـر      . بود) دوران مشروطه (

هاي کشاورزي صورت  ترتیب تغییراتی در شیوه مالکیت زمینعلی امینی و اسداهللا علم به تحقق پیوست و بدین 
اصـالحات  . تقسیم شد، ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی تبدیل شد و بین کشاورزان هاي فئودال  گرفت و زمین  

با تـصویب قـانون اصـالحات     ایراناصالحات ارضی در . ..ی نخستین اصل منشور انقالب شاه و مردم بودارض
  .به مرحله اجرا درآمد 1341 بهمن 6 آغاز شد و با رفراندوم 1340 دي 19ارضی در تاریخ 
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وه بر پشتوانه قدرت نظام حاکم، پشتوانه ایمانی جامعه را مهر عال. باشد، نگهبان است
 و بر روي مهرهاهاي مقدس و متبرك بر روي انواع  ها و واژه نقش. نیز با خود دارد

  .مهرهاي خرمن چنین کارکردي دارند
همچنین مهر خرمن در بن معنایی خود، نشانی است نهاده بر پاي یک پیمان  
هم  اي دیگر، در نهادن سه سنگ بر روي گونه را، در عرصه ننمونه پیمانی ازای. نانوشته

در منطقه . بینیم ویژه در جوامع عشایري می در بیشتر مناطق حوزه زاگرس مرکزي و به
اش اعتقاد  نامند و پشتوانه می»  حضرت عباسkeyle –کیله «کهگیلویه این سه سنگ را 

تر از  اي کهن ن اعتقاد ریشهتردیدي نیست که ای. راسخ مردم به آن وجود مقدس است
  ).15:1379میرشکرایی، (طلبد  این در منطقه دارد که پرداختن به آن فرصتی جداگانه می

  
  پیشینه پژوهش

هاي  در ایران کار تخصصی و ریز مردم نگاري بر روي کارابزارها، شیوه ساخت و زمینه
. به انجام رسیده استها و فنون گوناگون به نسبت کمتر  کاربرد آنها در مشاغل و پیشه

مردم (هاي مردمی  آوري ها و فن کار بر روي دانش). 152:1389سالمی و فرهادي، (
امري بسیار تازه است؛ این در حالی است که در مردم ) ها آوري ها و فن شناسی دانش

 براي مردم نگاران ایران "نان شب"شناسی کاربردي، مطالعه در این حوزه همچون 
جز کارهاي دکتر  در میان نویسندگان ایرانی به ).10:1393 فرهادي،( .واجب می نمابد

اند سایر  تفصیل به موضوع مهر خرمن پرداخته صفی نژاد و محمد میرشکرایی که به
  .اند پرداختهبسیار محدود و گذرا به این موضوع  کارها

  .و لرهاي ایران آباد ي بنه، طالبها کتاب دکتر جواد صفی نژاد در -1
 که باشد یمشهرري شرقی آباد در جنوب     طالب روستاي ونوگرافیم :بادآ  طالب -

 کتاب ازنظـر  نی ا.باشد یمحاصل چند سال کار میدانی دکتر جواد صفی نژاد در این ده            
شناسی روستایی ایران داراي ارزش بسیار است و شاید بتوان گفت  شناسی و مردم جامعه

 1345سـال    در کتـاب .باشـد  یمین حوزه که پس از پنجاه سال هنوز برترین کتاب در ا     
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کـه   دانشگاه تهران به چاپ رسیده اسـت       موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی     توسط
  .داراي چاپ دومی نیز هست

کتابی است که درباره مسائل جدي نظام زراعی ایران در پـیش و پـس از                 :بنه -
ت و موسـسه مطالعـا   نخست ایـن کتـاب توسـط      چاپ .کند  یماصالحات ارضی بحث    

 ویـرایش  . بـه چـاپ رسـیده اسـت    1351سـال  دانـشگاه تهـران در   تحقیقات اجتماعی  
قبل و بعد ،  تولید زراعی جمعیيها نظام: بنه« بانام  1353جدیدي از این کتاب در سال       

این کتاب بار دیگر . در تهران توسط انتشارات توس به چاپ رسید» از اصالحات ارضی
»  در ایرانینت  سی زراعتيا هم ظا ن: ه ن ب«بیر با عنوان توسط انتشارات امیرک 1368در سال 

  .به چاپ رسید
-ین کتاب درباره لر بزرگ و لر کوچک داراي اطالعات تاریخی ا:لرهاي ایران -

حساب  اي است و در حوزه خود جز منابع اصلی به شناسی ویژه جغرافیایی و مردم
 .اپ رسیده است و توسط نشر آتیه به چ1381ین کتاب در سال  ا.آید یم

    .2 مهر و داغاي بانام  کتابچه محمد میرشکرایی-2

داغ و «و » مهر خرمن« نویسنده در این اثر در دو بخش مجزا به ارائه اطالعاتی درباره -
نگاري است که تمرکز خود را  ؛در حقیقت اثر میرشکرایی نوعی مردمپردازد می» شفدر

 ترتیب به بر مبتنی هاي زندگی در مالکیت هاي نشانه از که داغ و  بر ابزارهاي خرمن
 و ها نشانه انواع پژوهش این در وي. است داده هستند، قرار قدیم دامداري و کشاورزي
ازآنجاکه . داده است در پهنه جغرافیایی ایران را نیز موردتوجه خود قرار ها آن گسترش

نین فضاهایی تصویرِ شاید بسیاري از مردم و نسل امروز، به سبب فاصله گرفتن از چ
در ذهن خود نداشته باشند، این کتاب در بخش مهرِ » مهر خرمن«درست و مشخصی از 

 به فهم و درك بهتر این قبیل ابزارها عکسخرمن با ضمیمه تصاویر نقاشی شده و 
                                                

-    از ایشان بـه دلیـل اجـازه     -شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور     رییس اسبق پژوهشکده مردم
  .استفاده از مطالب کتابشان بسیار سپاسگزارم

- به چاپ رسانده است1378 این کتابچه توسط سازمان میراث فرهنگی کشور در سال .  
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   .کمک کرده است

هاي مهر و داغ در ایران، جنس و شیوه ساخت، شکل و اندازه،  گذاري بیان تنوع نام
 این هاي ویژگیاز دیگر ....  وشان جغرافیاییاهیم مرتبط با آنان، چگونگی پراکندگی مف

 موردبحث نمونهعنوان   داغ زدن در عشایر بختیاري نیز بهها اینعالوه بر . پژوهش است
  .استشده   و بررسی قرار داده

  سروستان مردم فرهنگ کتاب در همایونی  صادق-3
ورسـوم مـردم       دربـاره فرهنـگ و آداب      ایـن کتـاب   : فرهنگ مـردم سروسـتان     -

و توسـط   شـده اسـت   و با نگاه به عناصر طبیعی و زیستی مردم منطقه نوشـته     سروستان
  به چاپ رسیده است1371دفتر مرکزي فرهنگ مردم در سال 

  .زهرا بلوك هاي نشین تات کتاب در احمد آل جالل  شادروان-4
کتـاب دربـاره اوضـاع    ایـن  )  برمـوه  -سـزجوه   : (تات نشین هاي بلوك زهـرا      -

شناسـی روسـتایی قـرار     بلوك زهرا ست که در حـوزه جامعـه       ورسوم  اجتماعی و آداب  
 . توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است1352 که در سال ردیگ یم

 تعــدادي از پژوهــشگران پژوهــشکده میــراث فرهنگــی نیــز در خـــالل       -5
  )1نمودار  (.اند آوردهدست هاي خود اطالعات مختصري از مهر خرمن به  نگاري تک

  
  آرایش آئینی و مهر و نشان کردن خرمن

 این کهمهر و نشان کردن محصوالتی که تولید عمده و خوراك اصلی مردم است، ضمن 
گیرد، با مبانی اعتقادي  ها قرار می در چارچوب روابط اجتماعی و حقوقی افراد و گروه

هاي  هاي گوناگون فرهنگ در اسطوره. کند جامعه و باورهاي عامه نیز پیوند پیدا می
بینی مردم،  یعه و جهانماوراءالطبگونه محصوالت با  ، بن و پیدایش اینگوناگون جوامع

  ).21:1379میرشکرایی، . (خورد گره می
کارد، راستی  کسی که گندم می. در سرزمین ما گندم چنین جایگاهی دارد

جاي ایران  یه آرد و پخت نان، در همهکشت دانه آن، تا برداشت خرمن، و ته. افشاند می
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جا، آسیا و تنور،  با باورها و آداب و در مواردي با رفتارهاي آیینی همراه است؛ خرمن
مهر و نشان کردن خرمن نیز از . هر یک از احترامی آمیخته به تقدس برخوردارند

  .گونه است همین
هم انباشته  بر رويرسم بر این بود که به هنگام پاك کردن خرمن، تلی از گندم 

نامیدند، افراد متفرقه و گاهی هم اعضاء بنه از گندم  می» گندم شمش«شد که آن را  می
کردند، روي این اصل  هایی می داشتند و یا بذل و بخش شمش قدري براي خود برمی

ها بود،  یکی از وظایف اصلی دشتبان که نماینده ارباب یا مالک بود، مواظبت از خرمن
وآمد افراد را زیر  کرد و رفت ها را سرکشی می زها سوار بر اسب خود خرمندشتبان رو

 از شروع قبل، روز بعدو صبح نمود  ها را مهر می گرفت و هنگام غروب خرمن نظر می
 مهر در شب گذشته این کهشد و با مشاهده  یم در محل حاضر دشتباندوباره کار، 

شد  یمو کار برزگران دوباره آغاز  مهرهاي روي خرمن را شکسته محلنشکسته است، 
  ).259:1355صفی نژاد، (

که گندم  ترها، که هنوز وسایل جدید کشاورزي معمول نشده بود، وقتی یشپ
اي مخروطی شکل در وسط  صورت کُپه آمده گندم خالص را به اصطالح از باد درمی به

کاري  ع گندمهاي وسی درجاهایی که دشت. کردند آراستند و مهر و نشان می خرمن می
این . گرفتند جا، چندین کُپه آراسته گندم در کنار هم قرار می داشتند، در یک خرمن

. کردند هاي یک مالک کار می ها معموالً براي به زارعانی بود که روي زمین گندم
  ).22:1379میرشکرایی، (

ر ازجمله د. کردند آراستند و مهر و نشان می کپه گندم را در هر جا به شکلی می
دیواره چوبی دور (کاشان، یزد و بیشتر شهرهاي خراسان براي این کار از کم غربال 

ترتیب که سطح کم غربال را در چهار طرف مخروط کپه  این به. شد استفاده می) غربال
ها باقی  کشیدند، که جاي آن روي گندم طوري می گندم، از سر مخروط تا روي زمین، به

  .شد چهار قسمت تقسیم میماند و سطح کپه گندم به  می
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کشیدند و روي هر یک از چهار قسمت  لبه دور آن را هم به همین ترتیب خط می
اي شکل جاي غربال، با خاك نرم  هاي دایره در داخل نقش. انداختند با غربال نقش می

جاي نوشتن، مهر  نوشتند، و اگر مهر خرمن داشتند، به عبارات و کلمات متبرك می
  .زدند می

رعیتی کارکرد داشت و پس از اصالحات ارضی  –رمن در یک نظام ارباب مهر خ
هاي  مهر خرمن براي جلوگیري از دزدي. تا حد زیادي کارکرد خود را از دست داد

شد، کارکرد داشت و دزدان دیگر  درون روستا که توسط خود رعایاي ارباب انجام می
: 1395امینی، . (نمودند سرقت میکه از رعایا نبودند، بدون توجه به مهر از محصوالت 

  ).2یادداشت 
شده کم بوده و همان روز تکلیف آن   گندم برداشتاین که نیز با در جشوقان

شده گندم کپه شده را با چوب یا شن کش منقش به  روي سطح صاف شده یمروشن 
سید محمد بنی  (.شده شوند کردند تا مانع برداشت دیگران از گندم گردآوري یمنقوشی 

  ).16یادداشت  :1394طباء، 

اي همچون کمباین  آالت پیشرفته قبالً که کشاورزي مثل االن صنعتی نبود و ماشین
اي جمع کنند و کمی  هاي درو شده را گوشه وجود نداشت مجبور بودند که گندم... و 

اي داشتند به اسم مهر خرمن که بر  کشید تا آنها را به سیلو ببرد پس وسیله طول می
از قرار معلوم خود آقاي ارسنجانی . ها را بشناسند ن نشانی بود تا صاحب گندمروي آ

. هم مهر خرمن داشته اما با تغییرات کشاورزي از آن بی نیاز شده و آن را سوزانده است
، این مصاحبه توسط آقاي مسثم شهبازي انجام گرفته 3یادداشت : 1395ارسنجانی، (

  ).است
بندي شده ابزارهاي کار سنتی و  براي نگهداري طبقهاي  اگر در کشور ما مجموعه

اند نیز  داشت، تجربه چندصد ساله مردمانی که از آن ابزار سود جسته بومی وجود می

                                                
-جشوقان یکی از روستاهاي تاریخی نائین می باشد .  
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اما تا حدودي که ما اطالع داریم از برخی از این ابزارها فقط بصورت .شد حفظ می
  :گوید در این باره محمد امینی می. شود اي و نمایشی نگهداري می موزه

متاسفانه با وجود تاکید بنده بر غنی بودن منطقه ورامین از  این نوع ابزار آالت؛ 
 سال 5 یا 4البته حدود . شود توجه چندانی از سوي مسوالن ورامین به این موضوع نمی

 ابزار مربوط 200اي دایر کردیم که در آن حدود  پیش از طریق معاونت فرهنگیان موزه
این موزه چند سال اخیر تبدیل به انبار شهرداري شده . آوري شد به گذشته منطقه جمع

هاي تحمل شده از سوي بنده و برخی دیگر از  االسف با همه مشقت و سختی مع. است
شناسی ورامین سرنوشت بدي پیدا کرد  مند به فرهنگ ورامین موزه مردم افراد عالقه

  ).9یادداشت : 1395امینی، (
نامیدند و دعاي  نیز می» داغ کردن« کردن خرمن را در منطقه یزد، مهر و نشان

کرد، ضمن انجام این کار، دور کپه گندم  مخصوصی داشت؛ کسی که خرمن را داغ می
در روستاهاي ماهان کرمان کپه خرمن و . خواند گردید و دعاي خرمن را می می
. آراستند  میهاي نردبانی شکل را از پایین تا باال، با خط» زار گندم«اصطالح محلی  به

این شیوه . نوشتند می» یا علی«کردند و با خاك نرم،  باالي آن را هم کمی صاف می
در فین کاشان پرچم سبز باالي . نامیدند می» نردبان علی«آراستن و نشان کردن گندم را 

ها،  برکت خواهی خرمن. کشیدند کردند، و حضور خضر را انتظار می خرمن نصب می
و خضر توأم بود، و در نقش و ) ع(نقاط ایران بانام حضرت علی در باورهاي بیشتر 

و ) ع(ها و در نقش مهرهاي خرمن نیز بیشتر از نام علی  هاي روي خرمن نوشته
میرشکرایی، . (کردند شد استفاده می هایی که با این نام ترکیب می ها و جمله عبارت
1379 :23.(  

مانند است، داراي کارکرد دوگانه الگوي آرایش خرمن که در بیشتر نقاط ایران ه
  ).51:1388سپهر، (برکت خواهی و نظارتی بوده است 

هایی باشد، که همراه با آداب و مراسم  کارکرد برکت خواهی باید بازمانده نیایش
یافته  هاي گوناگون تحول شده، و صورت هاي برداشت محصول انجام می ویژه در جشن
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حسن سپهر فر در . زمان معاصر استمرار پیداکرده استهاي باال تا  آن، ازجمله در نمونه
نگاري شهرستان زنجان آورده است که یکی از کشاورزان روستاي  پژوهش مردم

، هنوز مهر خرمن را به خاطر برکت نقش نام مقدس آن، روي خرمن گندم »کاروانسرا«
 یافته شده هاي برخی اشیاء و آثار کهن، و نقش و نگارهاي روي سفالینه. زند خودش می
ها را، که در  ها و نیایش گونه جشن تواند ردپاهایی ازاین هاي باستانی، می در کاوش

هاي  هاي روي ظرف در این مورد، برخی نگاره. هاي دور معمول بده است، بنمایاند زمان
شود،  ازتاریخ موزه ملی ایران، نگهداري می ازتاریخ که در بخش پیش سفالین دوره پیش

. ها و رفتارهاي آیینی مربوط به آن باشد هاي کهنی از خرمن و رقص شاید نمونه
  ).24:1379میرشکرایی، (

اصطالح نشان کردن خرمن،  کارکرد دوم، یعنی نقش نظارتی آرایش خرمن و به
هاي بزرگ و کوچک، اعم از مالکیت معابد و  باید از زمانی پدید آمده باشد که مالکیت

 اجتماعی –راد، بر منابع تولید، در ساختارهاي اقتصادي ها، یا اف ها، حکومت نیایشگاه
ترتیب آرایش آیینی خرمن جنبه  این ، شکل گرفتند و سامان یافتند؛ و بهگوناگونجوامع 

  .نشان کردن نیز پیدا کرد، و همین فرایند به پدید آمدن مهرهاي خرمن انجامید
اگون ایران و سایر  مهرهاي ادوار کهن، در مناطق گونگوناگونهاي  اگرچه گونه

هاي آثار و اشیاء باستانی موجود است، اما اندازه، نوع و  مناطق جهان، در مجموعه
اي که تا دو سه دهه پیش  کدام با مهر کردن خرمن به شیوه کاربرد این مهرها، هیچ

به این لحاظ روشن نیست از چه زمانی مهرهاي خرمن به . معمول بود، سازگار نیست
هاي معمول در منطقه کرمان، که  شاید مهرخرمن. اشده استشکل امروزي پید

گونه اشیاء و داراي ابعاد در حدود چند سانتیمتر هستند،  اي این ترین نمونه کوچک
میرشکرایی، . (پیوندي میان مهرهاي کهن، با مهرهاي بزرگ امروزي خرمن، باشند

25:1379.(  
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  هاي مهرخرمن نام
 مهر خرمن .1

 )دژ(دج  .2

  )شقل(شغل  .3
   مهر خرمن-1

هاي  در برخی نقاط نام. بیانگر کاربرد شیء نیز هست) مهر خرمن(واژه ترکیب 
ها نیز به نحوي مورداستفاده شیء را  روند که آن مرکبی شبیه به همین ترکیب به کار می

که در » مهر انبار«و ) شمال شرقی خراسان(که در سرخس » مهرامانت«نمایانند، مثل  می
  )26:1379میرشکرایی، . ( کردن انبار آرد مورداستفاده داشته استشهر همدان براي مهر

 کیلومتري نائین نیز از واژه مهرخرمن استفاده 40در روستاي تاریخی جشوقان در 
  )10یادداشت  :1394سید محمد بنی طباء ،  (.شده است یم

  
   دج یا دژ-2

) dja(یشه هاي دیگر آوایی این کلمه، از ر و صورت) daz(یا دژ ) daj(دج 
 زاوستایی به معنی سوزاندن و داغ کردن است و بن مضارع آن د)daza (است) . فقه

از همین ریشه واژه و اصطالح داغ و داغ زدن یا داغ کردن، ) 675ستون . اللغه بار تلومه
اي از نقاط براي مهر و نشان  دار کردن حیوانات اهلی راداریم، در پاره به معنی نشان
در کشاورزي و برداشت » دج«ت اهلی راداریم، که نقشی همانند واژه کردن حیوانا

ي از نقاط براي مهر و نشان کردن خرمن نیز واژه داغ به کار ا پارهدر . محصول دارد
را دارند، که به معنی » داغ کشیدن«که در یزد براي این کار اصطالح  چنان. رود می

و » دج«هرحال هر دو واژه  به.  استکشیدن کمِ غربال روي کپه از باد درآمده خرمن
  .بیانگر مالکیت هستند» داغ«
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   شَغل یا شقل-3
، saxl-، شخلsayl-، شقلsayl–هاي آوایی متعدد، مانند شغل  این واژه با صورت

  )1 نمودار شماره. (رود غیره به کار می  وsay-، شاقsay-شاغ
شغل «، فعل آن ، که بیشتر در مناطق کردنشین معمول است)شَقل(واژه شَغل 

مفهوم اصطالحی ممنوعیت دست زدن به خرمن را دارد و فقط در این مورد » کردن
 .شده است یم کرمانشاه معتقد بودند که شه قل باعث برکت در .شود کاربرده می به
  ).50:1388سپهر، (

. به معنی سنجیدن و وزن کردن است» sayalu-شغالو«از واژه بابلی ) شقل(شغل 
هاي نقره ضرب دوره هخامنشی  راداریم، که سکه» sekel-شِکِل«ه واژه از همین ریش

  .شدند بدین نام نامیده می

بنابراین . و سنجیدن است) پول نقره(معرب این واژه نیز به معنی وزن کردن دینار 
احتمال مفهوم وزن کردن خرمن را داشته و بعدها بار معنایی مهر کردن بر  واژه شَغل به

» شَقَل« فارسی مردوخ، این واژه با امالي –در فرهنگ کردي . ده استش  آن افزوده
  :شده و ذیل شقل و شقل کردن آمده است  ضبط

  )سازند مهر خرمن که از چوب می( دِج –فارسی : شقل
  )28:1379میرشکرایی، ). (مهر کردن خرمن( دِج کردن –فارسی : شقل کردن

است شده  یمهرخرمن استفاده در روستاهاي اطراف شهرري ورامین از عنوان م
  ).102یادداشت  :1394صفی نژاد، (

  
  هاي مهرها نقش و نوشته

بر اساس اطالعات فراهم آمده توسط محققانی که در تحقیقات خود به مهرهاي خرمن 
هاي  شناسی، و نمونه ي مردمها موزههاي موجود در  و بررسی نمونه. اند توجه کرده

نگاري در حوزه  هاي مردم س دستاوردهاي پژوهشمتعلق به افراد، و نیز بر اسا
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مهرهاي خرمن را به  هاي شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور، نقش و نوشته مردم
  :بندي کرد توان طبقه شرح زیر می

یا محمد، یا علی، : مانند. صورت ندایی مهرهایی بانام متبرك و معموالً به .1
االرباب، و اهللا،  ین، یا ابالحسین، یا ربمدد، یا خضر، یا رزاق، عباس علی، یا حس یاعلی

 .مزین است) ع(بیشترین مهرها به نام حضرت علی 

» علی سیري«مهرهایی بانام ارباب و مالک زمین و یا نام مباشر ارباب مانند  .2
 مربوط به کردستان» کریم رئوف«دره ورامین و  مربوط به پلنگ

شده  نند نمونه بررسیصورت یک جمله است ما مهرهایی که نقش نوشته آن به .3
 .»برکت از خداي کارگشا است«نگاري رزن همدان، با نوشته  در مردم

مانند نمونه مربوط به دانشگاه علوم . مهرهایی که فقط داراي تاریخ سال هستند .4
 .1333شده در کتاب بنه، با نوشته تاریخ  اجتماعی، ارائه

نام ارباب یا مباشر ها مرکب است از یک نام متبرك و  مهرهایی که نوشته آن .5
 »العالمین و نام بابا مراد یا رزاق«نمونه مربوط به منطقه پیشکوه لرستان با نوشته . او

مهرهایی که هیچ نوشته ندارند و فقط داراي نقش و نگار هستند مثل  .6
 .هاي مربوط به خوي و میاب نمونه

گ در هاي کوچک و بزر عالوه بر آنچه نقل شد، همه مهرهاي خرمن داراي نقش
میرشکرایی،  (.سازد ها هستند که تقلید از نوشته و نقش مهر را دشوار می حاشیه نوشته

  11تصویر شماره :  کنید به نگاه.)29:1379
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   صفی نژادجواد، کتاب بنه، 1333سنه : مهر خرمن، با نوشته

  
نون ها در نقاط و مناطق تاک هاي محلی مهرهاي خرمن و اندازه تقریبی آن  نام-1 جدول

  شده  بررسی

  نام محل
نام محلی 
  مهر خرمن

  آوانوشت
اندازه 
  تقریبی

  پژوهشگر  مآخذ

زهرا  بوئین
  )قزوین(

  Daj  دج
2×1 

  وجب
هاي  نشین تات

  بلوك زهرا
جالل آل 

  احمد
سروستان 

  فارس(
  -  مهر خرمن

20×30 
  سانتیمتر

فرهنگ مردم 
  سروستان

صادق 
  همایونی

خوروین 
  )کرج(

  Daj  دج
5/1×1 

  وجب
   شفاهینقل

محمدعلی 
  عسگري

آباد  طالب
  )ورامین(

  -  -  مهر خرمن
سونوگرافی 

  آباد طالب
جواد صفی 

  نژاد
دره  پلنگ

  )ورامین(
  -  مهر خرمن

16×27 
  متر سانتی

  بنه
جواد صفی 

  نژاد
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  -  Sayl  شَخل  کرمانشاه
شناسی  موزه مردم

  کرمانشاه
هدایت اهللا 

  زرنانی

  Sayl  شغل  سنندج
15×50 

  متر سانتی
  سیروس  خصینمونه ش

قروه 
  )کردستان(

-Daz   شکیل–دژ 
sakil  -  اکبر زاده یعل  نگاري قروه مردم  

  -  -  مهرامانت  یدریهح تربت
تحقیقات 

  شناسی مردم
محمد 
  مکاري

  -  مهر خرمن  گناباد
1×1 

  وجب
  نگاري گناباد مردم

محمد 
  مکاري

  Dej  وج  اراك
1×5/1 

  وب
  نقل شفاهی

ابراهیم 
  بختیاري

  Dej  وج  مالیر
1×5/1 

  وجب
  نقل شفاهی

ابراهیم 
  بختیاري

  -  مهر خرمن  )کرمان(ماهان 
5×5 

  سانتیمتر
  نگاري ماهان مردم

محمد میر 
  شکرابی

امیرآباد 
  )دامغان(

  -  مهر خرمن
20×25 

  سانتیمتر
  نگاري دامغان مردم

حمیدرضا 
  حسنی

 -  مهر خرمن  سمنان
20×25 

  سانتیمتر
  نگاري سمنان مردم

حمیدرضا 
  حسنی

  -  Daz  دژ  )همدان(رزن 
نگاري رزن و  مردم

  کبودرآهنگ
. س

  اکبر زاده علی

  Daj  دج  همدان
20×25 

  سانتیمتر
هاي  یادداشت

  شخصی
  عباس فیضی



 
 
 
 
  
   
  1394  و زمستانپاییز، 4شماره هاي بومی ایران، سال دوم،    دو فصلنامه دانش   128  

  

 -  مهر خرمن  تفرش
16×27 

  سانتیمتر
  نمونه شخصی

محمد میر 
  شکرابی

 آباد خرم
  )لرستان(

  شفاهی نقل  - Daz  دژ
حمید 
  ایزدپناه

سنقر 
  )کرمانشاه(

  سنقرنگاري  مردم  - -  شقل
بهروز 
  رستمی

  نگاري زنجان مردم  - -  شاغ  زنجان
حسن سپهر 

  فر

  شفاهی نقل  - -  شغ  طارم
هدایت اهللا 

  زرنانی

 -  مهر خرمن  کرمان
6 

  سانتیمتر
شناسی  مردم

  روستاهاي کرمان
محمد 

  میرشکرایی

 -  مهر خرمن  بم
7 

  سانتیمتر
  نگاري بم مردم

حمید 
  الدینی تاج

  اهیشف نقل  -  -  مهر خرمن  اردستان
حسین 
  اصفیا

  شفاهی نقل  - -  مهر خرمن  کاشان
محمد 

  ابوالفضلی
  امینیان  شفاهی نقل  - -  مهر خرمن  طبس
 يچاترکمن 

  )میانه(
  - Daj  دج

نگاهی به ترکمن 
  چاي

حسین 
  حسین چی

  علی فلسفی  نگاري مرند مردم  - Daj  دج  )مرند (یابم

  Daj 14×40  دج  شبستر
نگاري  مردم

  شبستر
  علی فلسفی
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ه و بناب مراغ
  و ملکان

  25×15 -  شاغیل- دج
 نگاري مراغه مردم

  ملکان و بناب و
محمد 

  میرشکرایی

  35×12 -  شاغ- دج  هشترود
نگاري  مردم

  هشترود
  فلسفی علی

پیر کندي 
  )خوي(

 Daz  دژ
  و38×16

12×28  
  نگاري خوي مردم

. س
  اکبر زاده علی

  - -   شکل–دژ   سلماس
نگاري  مردم

  سلماس
حسن سپهر 

  فر

  نگاري تکاب مردم  25×15 -  شغل  تکاب
 محمد

  میرشکرایی

  نگاري ماکو مردم  - -   شکیل–دژ   ماکو
. س

  اکبر زاده علی

  - -  شاغ- دج  خلخال
نگاري  مردم

  خلخال
  فلسفی علی

  - -  مهر خرمن  شهرکرد
مجموعه اشیاء 

  شناسی مردم
اردشیر 
  آخوندي

  شفاهی نقل  60×30 -  مهر خرمن  دزفول
مهندس 
 نقشینه پور

  .شناسی  مردمپژوهشکده میراث فرهنگی،  سازمان. و داغمهر، )1378 (.میرشکراییمحمد  :منبع
  

  جنس و شیوه ساخت
ها نجاران محلی  اند و سازندگان آن شده همه مهرهاي خرمن از جنس چوب ساخته

ها نسبت به سطح مهر به دو صورت گود و برجسته  ها و نوشته نقش. اند بوده
  .شوند ر دو صورت در تمام مناطق کشور دیده میاند، و ه شده کاري کنده
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براي ساختن مهر، اول نقش موردنظر را روي قطعه چوبی که براي این کار آمده 
چوب مشخص  گردانند، بعد با مرکب یا یک ماده رنگی آن را روي شده است برمی

صورت برجسته یا گود نقش  کاري خط و نقش را به کنند، سپس با ابزار کنده می
کَن و  کاري مهرهایی که خط نوشته دارند، به د و صورت راست کنده. ندازندا می

کن مهري است که نوشته روي آن معکوس است، اما اثر  چپ. شود کن انجام می چپ
کن مهري است که نقش نوشته روي مهر درست  شود؛ راست مهر آن درست خوانده می

ظ نیز هر دو نوع در همه نقاطی از این لحا. شود و اثر مهر آن معکوس است خوانده می
  .شده است  که مهر خرمن دارند، دیده

  
  شکل و اندازه

هاي  صورت چهارضلعی مستطیل هستند، اما به شکل بیشتر مهرهاي خرمن به
شکل سروِ خمیده یک نمونه در . مربع، بیضی، دایره، سروِ خمیده هم وجود دارد

ونه در کرمان و شکل بیضی، یک ورامین و یک نمونه در کرمان، شکل دایره، دو نم
شده در دانشکده علوم اجتماعی  در مهرهاي گردآوري» 1333سنه «نمونه با نقش 

  .دانشگاه تهران موجود است

دست اي متناسب اندازه کف و انگشتان  در قسمت پشت مهرهاي خرمن دستگیره
ست و گیرد و کف د انگشت در داخل آن قرار می که چهار طوري  است؛ بهشده ساخته

  .گیرد انگشت شست، آن را مهار کرده و در اختیار می
  

  شیوه استفاده از مهر خرمن
  :گرفتند استفاده قرار می مهرهاي خرمن به سه شیوه مورد

کنند، سپس آن را  شده سطح مهر را با خاك نرم پر می هاي کنده قسمت .1
که تمام  طوري هگردانند، ب سرعت درجایی از کپه گندم که باید مهر زده شود، برمی به
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کنند، خاك نرم  یمبا فشار مختصري که به مهر وارد . سطح مهر روي گندم بنشیند
این کار را در چند جاي کپه گندم که . ماند صورت اثر مهر روي کپه گندم باقی می به

 .کردند باید مهر زده شود، تکرار می

مهر خاك نرم اندازه جاي  روي کپه گندم، در هر جا که باید مهر زده شود، به .2
دادند تا  مالیدند؛ بعد سطح مهر را روي خاك یا گِل فشار می ریختند، یا گلِ نرم می می

 .این روش در اغلب نقاط معمول بوده است. اثر مهر روي آن باقی بماند

پاشیدند، بعد روي خاك گل نم آب  روي تمام سطح کپه گندم را خاك نرم می .3
زدند تا اثر مهر روي کپه گندم   چند جا مهر میازآن خاك نم گرفته در سپس. زدند می

این روش بیشتر در منطقه کرمان معمول بوده است، روش گِل مالیدن روي . باقی بماند
 .شده است گندم و مهر زدن روي گِل نیز در این منطقه عمل می

 
  موارد کاربرد مهر خرمن

در نظام ندرت جو،  هاي گندم و به مهرخرمن عمدتاً براي مهر کردن خرمن
جا،  هایی که در هر خرمن خصوص در دشت گرفت، به رعیتی مورداستفاده قرار می ارباب

شد، که باید تا روز برداشت روي زمین  آمد و آماده می چندین خرمن گندم از باد درمی
 را آنها امري مدیریتی و نظارتی بود و مسئولیت  ماندند، مهر کردن خرمن باقی می

  .باب بر عهده داشتدشتبان و نماینده ار
شد، هرروز غروب مباشر ارباب  ها آماده پاك کردن می وقتی خرمن کوبیده و گندم

هـاي    شـده و گنـدم     ها حاضر   در یکایک خرمن  » مهر خرمن «با همراه داشتن مهري بنام      
کرد، به این طریق که مهر مـذکور را بـا کلمـاتی تـزئین             شده را مهر می      هم انباشته   روي

ها نقطه خرمن گندم شمش را با آن ممهـور نمـوده کـه شـب کـسی بـه                    کردند و ده    می
 شـده و مهـر را    حاضرسرخرمنها دست نزند و فرداي آن روز مجدداً فرد مذکور   گندم

  )101یادداشت  :1394صفی نژاد،  (.ورزیدند ها به کار اشتغال می شکسته و رعیت
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 مهر خرمن طریقه مهر کردن بدین گونه بود که حدود غروب هرروز دشتبان
 رفت، به هنگام مهر کردن ها می یک خرمن مخصوص ده را در دست گرفته به سر یک

اعضاء بدنه که سرخرمن مشغول کار بودند و بایستی دست از کار بکشند، دشتبان تمام 
ازآن  رفت و پس کرد و می ها و جوانب خرمن را با مهر خود ممهور می اطراف و گوشه

. داشت و اعضاء بنه وظیفه داشتند از خرمن مواظب کنندکس حق شکستن مهر را ن هیچ
ها مجدداً حاضرشده و با مشاهده دست  فرداي آن روز صبح زود دشتبان سرخرمن

و بدین ترتیب تا اتمام کار و  داد نخوردن خرمن اجازه شکستن مهر و شروع کار را می
  )103یادداشت  :1394صفی نژاد،  (.ها این وضع ادامه داشت بردن گندم

و ) در دزفول(مهر خرمن، عالوه بر آنچه یاد شد، براي نشان کردن محصول برنج 
استفاده بوده  مورد) در همدان(ها  براي نشان کردن آرد در انبارهاي مربوط به نانوایی

  .است
ها  هایی براي بردن گندم داشتند، ولی یک از این راه  هر ده راهگوناگونهاي  در بنه

  :شود خرمن است در اینجا نقل میکه در رابطه با مهر 
گیرند که مهر دشتبان را براي  هاي روستاي سعیدآباد تصمیم می یکی از بنه

اي سرقت کنند، افراد بنه از قبل کود تازه گاو را در محل خرمن آماده نموده  لحظه
اي مهر او  که دشتبان به سر خرمن آمده چندنفري او را به حرف کشیده و لحظه هنگامی

هنگام که دشتبان خرمن را مهر  کنند، شب یمند کرده و در روي کود تازه گاو نقش را بل
ها را برداشته مجدداً با مهر قالبی  رود زارعین مهر را شکسته مقداري از گندم کرده می

بیند که مهر  آید می نمایند فردا صبح که دشتبان براي دیدن خرمن می خرمن را مهر می
آید که گندم خرمن کم شده ولی چون مهر  یدرست است، ولی به نظرش م

  ).162:1368صفی نژاد، . (توانسته حرفی بزند نخورده بود نمی دست
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برگرفته از رساله دوره لیسانس آقاي رحمان نصیري دانشجوي دانشکده علوم  -1عکس 

 بنه، )1368 (.جواد صفی نژاد .باشد می) 1357-58ر سال تحصیلی  داجتماعی دانشگاه تهران
  . امیرکبیر انتشارات:تهران، ي سنتی زراعی در ایرانها نظام(

  

  
  شناسی  مجموعه اشیاء پژوهشکده مردم-2عکس 
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  شناسی مردم پژوهشکده اشیاء مجموعه -3عکس 

  .شناسی مردم فرهنگی، پژوهشکده میراث سازمان. داغ و ، مهر)1378. (محمد میرشکرایی

  
  )علی سیري(مالک مهر خرمن بانام -4عکس 
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  شناسی،  شده از چوب، متعلق به بخش مطالعاتی مردم مهرخرمن ساخته -5عکس 

  تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی،  مؤسسه مطالعات و

  
  مهرخرمن با نقش یا علی -6عکس 

  .شناسی مردم فرهنگی، پژوهشکده میراث سازمان. داغ و ، مهر)1378. (محمد میرشکرایی
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  )کردستان(رئوف ش کریم مهرخرمن با نق -7عکس 

 :تهران، )منطقه کرمانشاه(کهن دستی  یی از صنایعها ناگفته، )1388 (. سپهراهللا نصرت
  .ریزي نشر سازمان میراث فرهنگی  برنامهاداره
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  طرح از فائق توحیدي-نشان کردن خرمن با غربال -8عکس 

  .شناسی مردم شکدهفرهنگی، پژوه میراث سازمان. داغ و ، مهر)1378. (محمد میرشکرایی

  
شناسی در  مردم اشیاء  مجموعه- مهرخرمن با نوشته برکت از خداي کارگشا-9عکس 

  میراث فرهنگی همدان
  .شناسی مردم فرهنگی، پژوهشکده میراث سازمان. داغ و ، مهر)1378. (محمد میرشکرایی
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  مجموعه شخصی محمد میرشکرایی-تفرش-یا علیمهرخرمن با نقش -10عکس 
  .شناسی مردم فرهنگی، پژوهشکده میراث سازمان. داغ و ، مهر)1378. (یرشکراییمحمد م
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   کرمانشاهاز پرنده تصویر با مهرخرمن -11 عکس

  اداره:تهران، )منطقه کرمانشاه(کهن دستی  یی از صنایعها ناگفته، )1388 (. سپهراهللا نصرت
  .ریزي نشر سازمان میراث فرهنگی برنامه

  
  شکلاهللا با دسته ماله  با نقش محمد رسولمهرخرمن  -12عکس 

  اداره:تهران، )منطقه کرمانشاه(کهن دستی  یی از صنایعها ناگفته، )1388 (. سپهراهللا نصرت
  .ریزي نشر سازمان میراث فرهنگی برنامه
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  .ینوراممهر خرمن به شکل سرو خمیده،  -13عکس 

  . امیرکبیر انتشارات:تهران، ) ایراني سنتی زراعی درها نظام (بنه، )1368 (. نژادیجواد صف

  
  .مهر خرمن سروستان -14عکس 

   قدس رضويآستان، فرهنگ مردم سروستان، )1371 (یغالمحسین ده بزرگ ,صادق همایونی
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  یسرکانتومهرخرمن روستاي قلعه امیر خان  -15عکس 

  اصل مهر بر روي خرمن گندم گذارده شده است
  . آتیه نشر:تهران، یراني الرها، )1381. (نژاد جواد صفی

  
  پشت و روي مهرخرمن، روستاي پیرکندي، از بخش مردم شناسی موزه خوي -16عکس 
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  نقش مهرخرمن، روستاي میاب شهرستان مرند -17عکس 

  

  
  مهرخرمن، رزن همدان  -18عکس
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  منابع
   ،نامه لغت .اکبر علیدهخدا  
  نان شب":هاي سنتی  ريآو ها و فن ، مردم نگاري دانش   )1393. ( فرهادي، مرتضی" 

  .، دانشگاه عالمه طباطبائیهاي بومی ایران دوفصلنامه دانشنگاران ایرانی،  مردم
  ،اي از انـسان شناسـی       ، گوشـه  )1389( .کـاوه   فرهـادي،  ؛مرتـضی   سالمی قمصري

 ،"کارابزارهـاي سـنتی گالبگیـري در قمـصر      "هـاي سـنتی    آوري هـا و فـن     دانش
  .48شماره  المه طباطبائی، دانشگاه عفصلنلمه علوم اجتماعی

     ،انتشارات:تهران، )ي سنتی زراعی در ایران    ها  نظام( بنه،  )1368 (.جوادصفی نژاد  
 .امیرکبیر

  دانشگاه تهرانانتشارات : تهران، آباد طالب، )1355. (جوادنژاد،  صفی.  
  آتیه نشر:تهران، ي ایرانلرها، )1381. (جوادنژاد،  صفی .  
    ،پژوهـشکده  میـراث فرهنگـی،       سـازمان  . و داغ  مهـر ،  )1378 (.محمدمیرشکرایی 

  .شناسی مردم
    ،انتـشارات : تهـران ، در ایران از آغاز تا صـدر اسـالم   مهر،  )1392(حسن  طالیی  

 .سمت

    ،منطقـه کرمانـشاه   (کهن  دستی    یی از صنایع  ها  ناگفته،  )1388 (.اهللا  نصرتسپهر( ،
  .ریزي نشر سازمان میراث فرهنگی  برنامه اداره:تهران

   آسـتان ، فرهنگ مردم سروسـتان ، )1371 (یغالمحسین ده بزرگـ  ؛  صادق همایونی 
  قدس رضوي

 ،در روسـتاهاي اطـراف قرچـک ورامـین      (مهرخـرمن   ،  )1395( .میثم  شهبازي( ،
 . گزارش چاپ نشده
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  ها مصاحبه
  دکتر جواد صفی نژاد -1
   سید محمد بنی طباء -2
  .رامینکشاورز کهنسال ساکن قرچک و:  رضا ارسنجانی-3
 .نویسنده و مدیر انتشارات ساکن ورامین:  حمد امینی-4

 
 


