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چکیده
عصارخانه نوعی »آسیا« برای خرد کردن دانه های ریز و درشت روغنی بوده که در منطقۀ چهارمحال 
و بختیاری آنها را »کارخانه« می نامند. گردش سنگ ضخیم و قطوِر عصاري با نیروي شتر و گاو و 
گاومیش، عالوه بر استخراج روغن از دانه هاي روغني، آس کردن برگ و ساقۀ گیاه و درخت و خرد 
کردن سنگ هاي معدني را نیز انجام مي داده که بیانگر تنوع کشت، مشاغل متنوِع وابسته، و تولید 
و تجارت دانه های مختلف روغنی و گیاهی یا وارد کردن آن از نقاط دوردست بوده است. ساختمان 
خود  خاص  معماري  سبك  از  مي شد،  ساخته  تولیدي  و  صنعتي  کارگاه  مخصوص  چون  عصارخانه 
تبعیت مي کرد که باید آن را »معماري صنعتي« نامید. این بناها از نظر کاربرد مصالح و اصول معماري 
ایراني )از جمله بهره گیری از طاق و گنبدي و یا پوشش تخت( با سایر بناهاي خصوصي و عمومي 
مشابهت دارند. ولي چون به منظور کاربري صنعتي و تولیدي ساخته مي شدند، نقشه، وسعت، ارتفاع و 
کیفیات فضاهای داخلی آنها با سایر بناها متفاوت است. هدف اصلی این نوشتار پرداختن به عصاری و 
عصارخانه، نوع عملکرد آن، مراحل کار و تولید، معماری، اجزای فنی بنا، سابقۀ عصاری در چهارمحال 
و بختیاری و شهر فرخ شهر با تمرکز بر عصارخانۀ صالحی به عنوان یگانه بازماندۀ کامل و سالم این 
گونه و اجزا و عناصر فنی آن است. در این عصاری از دانه هاي گیاهي روغني از جمله بََزَرك، کنجد، 

خشخاش، کلزا، و بیدانجیر روغن گرفته می شده است.

واژه  های كلیدی 
عصاری، عصارخانه، فرخ شهر، بََزَرك، کنجد، کرچك.
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مقدمه
و  اندیشه  حاصل  بادي  و  آبي  آسیاهاي  و  عصارخانه ها 
دنبال  به  که  بوده  ما  مخترع  و  مهندس  نیاکان  محاسبات 
و  روستائي،  و  شهري  جوامع  گسترش  جمعیت،  افزایش 
به  مختلف،  و  متنوع  تولیدات  به  جامعه  نیاز  برآوردن  براي 
شهرها  از  بسیاری  در  پیش  سال  پنجاه  تا  اند.  آمده  وجود 
و  چهارمحال  در  جمله  از  و  ایران  پرجمعیت  روستاهای  و 
از دانه های گیاهی  به استخراج روغن  بختیاری عصارخانه ها 
یا آسیا کردن برگ و ساقۀ گیاهان و درختان یا سنگ هاي 
با ورود موتورهای  اند. به مرور زمان و  معدني مشغول بوده 
برقی، دستگاه های صنعتی جای  الکتروموتورهای  و  صنعتی 

سنگ و شتر عصاری را گرفتند.
     فرخ شهر در ده کیلومتری شرق شهرکرد )مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری( واقع است جمعیت این شهر بالغ بر 
جادۀ  از  شهر  مدخل  و  شهر  شمال  در  است.  نفر  سی هزار 
کتیبۀ  با  قدیمي  ساختمانی  نمای  کوهي  دامنۀ  بر  اصفهان، 
دیده  آن  بیرونی  بدنۀ  در  ]شمسي[   1333 مورَّخ  آجري 
می شود که به »عصارخانه صالحی« شهرت دارد. عصارخانۀ 
ایران  سنتي  عصارخانه هاي  نسل  آخرین  فرخ شهر  صالحي 
است  که در زمان احداث و راه اندازي آن بر پایۀ معماري و 
تجهیزات سنتي، بیش از دو دهه از ورود کارخانجات صنعتی 
ـ که نیروی محرکۀ آن ها برق و یا موتورهای دیزلی بوده ـ به 

ایران می گذشته است.
     احداث و راه اندازي عصارخانۀ صالحی فرخ شهر در اواخر 
روند  ادامۀ  بر  اصرار  و  پاي بندي  بیانگر  1320شمسی،  دهۀ 
عصارخانه های  در  قدیمی   شیوۀ  به  گیاهی  روغن  استخراج 
صنعتی  و  مکانیزه  علی رغم  بختیاري،  و  چهارمحال  سنتي 
شدن بسیاری از تولیدات کارخانه ای در ایران بوده است. با 
این حال در عصارخانۀ صالحي نیز از سال1350 شمسی شیوۀ 
سنتی و قدیمی  روغن گیری و »سنگ« و »سکوی عصاری« 
رها شد و کارگاه با نصب سه دستگاه برقی، به شیوۀ مکانیزه 

ادامۀ حیات داد و نهایتاً در سال 1391 کاماًل تعطیل شد. 
     در این مقاله عصارخانه ها از نظر معماري، ابزار و اجزا و 
تولیدي، سیر مراحل  به آن، تنوع محصوالت  عناصر مربوط 
تولید، مصارف تولیدات و شیوه و ابزار تولید روغن از دانه های 
گیاهي مطالعه و بررسی شده اند و عصارخانۀ صالحي فرخ شهر 

به تفصیل معرفي شده است. 

عصاري و عصارخانه ها
 تاریخچۀ روشنی دربارۀ عصاري1 و عصارخانه2های ایران در 
دست نیست و در این مورد پژوهش مستقلی انجام نگرفته 
انسان هاي  باستان شناسي،  مدارك  و  اسناد  اساس  بر  است. 
با  را  خوراکی  دانه های  کردن  خرد  تاریخ،  از  پیش  دوران 

سپس  و  کردند  آغاز  دانه  روی  سنگی3  غلتاندن  یا  کوبیدن 
هاون سنگي و سرانجام هاون های بزرگ سنگي )4 (را به وجود 
آوردند. آسیا کردن دانه نیز با  دستاس5 )تصویر 1( آغاز شد 
و با اختراع آسیاهای بادی )آسباد( و آسیاهای آبی )آسیاب(  

تکامل یافت.

تصویر 1. دستاس، موزۀ آثار سنگي قلعۀ چالشتر 
)عکس از: فاطمه مصیبی(. 

     ساخت و راه اندازي عصارخانه هاي اولیه به منظور استخراج 
روغن از دانه های گیاهی نبود، بلکه هدف از آن بهره گیری از 
نیروی حیوانات برای سرعت و عملکرد بیشتر در تبدیل دانه 
کردن  خرد  که  بشر  زندگی  پیشرفت  با  بود.  آرد  به  غالت 
دستاس  و   )2 )تصویر  هاون  به  و  شروع  کوبیدن  با  دانه ها 
رسید، در مرحلۀ بعد به منظور تولید بیش تر و سریع تر در 
کوبیدن و آسیا کردن دانه های خوراکی، نیروی حیوانی نیز 
دانه های  آسیاب ها  و  آسبادها  اختراع  با  شد.  گرفته  کار  به 
آرد  به  هزینه  کم ترین  با  و  کم تر،  زمانی  مدت  در  خوراکی 
تبدیل می شدند. از طرفی آرد حاصل از گردش سنگ مدور 
ایستاده با نیروی حیوانی، از آغاز از کیفیت الزم براي پخت 
نان برخوردار نبود، زیرا با این روش دانه ها به جاي آرد شدن 
کردن  آرد  براي  آبي  و  بادي  آسیاي  اختراع  با  مي شوند.  له 
دانۀ غالت، و از طرفي نیاز بشر به روغن گیاهي براي مصارِف 
روشنائي، استفادۀ صنعتي، و داروئي و خوراکي، »آسیاب« و 

» عصاری« هر یك به کاري اختصاص پیدا کردند.
      اختراع آسیاب در انواع مختلف آبی و بادی و شیوه های 
و  و هندی ها  ایرانی ها  به  را  باد  و  از آب  بهره گیری  متفاوت 
رومی ها نسبت می دهند )فرشاد ؛ 1376: 95 و 99(. اختراع 
و  ایرانی  ملت های  خالقّیت  و  تفکر  حاصل  نیز  عصارخانه 
هندی و رومی  براي آسیا کردن دانه های خوراکی و غالت از 

جمله گندم و جو بوده است. 
انبار و تجهیزات  با       الزمۀ »عصاری«5 ساختمانی بزرگ 
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دانش  داشتن  بر  عالوه  »عصار«6  است.  بوده  خاص  و  فنی 
عصاري و سرمایه و توانائي فني ساخت، راه اندازي و مدیریت 
یا  شتر  تعدادی  و  کارگر  نفر  چند  به کارگیری  و  عصارخانه 
را  آنها  نگهداري  هزینۀ  و  مکان  و  گاومیش  و  گاو  یا  اسب7 
پیش بیني مي کرد. دسترس بودن مواد خام اولیۀ و همچنین 
وجود »بازار« یا »خریدار« محصوالت تولیدي نیز موضوعی 

مهم بوده است.
     بنابراین عالوه بر داشتن ثروت و امکانات اولیۀ ساخت و 
راه اندازي عصارخانه، امکان تهیۀ آسان مواد خام و دانه های 
فروش  بازار  به  دسترسی  و  خریدار  وجود  روغنی،  مختلف 
بوده  کارعصاری  به  پرداختن  الزامات  از  تولیدی  محصوالت 
است. کارخانه داران عصار نسبت به بسیاری از اقشار جامعه از 

درآمد خوبي بهره مند و از ثروتمندان زمان خود بودند. 

تصویر 2. هاون سنگي )یانه( در موزۀ آثار سنگي قلعۀ چالشتر 
)عکس از: فاطمه مصیبی(.

تولیدات عصارخانه ها
نوع تولیدات عصاری به جغرافیا، فصول و زمان، نیاز بازار، و 
نوع مادۀ خام وارده به کارخانه بستگی داشته است. مواد خام 

و تولیدات عصارخانه ها به چهار دسته تقسیم مي شوند:
1. روغن کشی از دانه های روغنی: بزرك 8، کنجد9، خشخاش1، 
 ،15 کلزا  پنبه دانه14،  آفتاب گردان13،  کرچك12،   ،11 کیکیج 

شاهدانه6، و تخم خربزه 17.
مصارف  در  روغنی  دانه های  عصاري  از  حاصل  روغن       
خوراکی، دارویی و صنعتی به کار می رفت و کنجاله و تفالۀ18 
آن نیز غذایي مقّوي براي دام بود و بعضاً )مانند تفالۀ کیکج( 

به عنوان کود درختي مصرف مي شد. 
2. تهیه پودر خوراکی و چاشنی: دانه های گیاهی خوراکی و 
چاشنی غذا مانند سیاه دانه، فلفل سیاه، زردچوبه، و سماق در 
میزان انبوه و تجاری زیر سنگ عصاری آس و آرد مي شدند.

مانند  برگ گیاهانی  بهداشتی:  و  دارویی  مواد  پودر  تهیۀ   .3

سدر 19 و حنا20 در کارخانه های عصاری آسیا مي شد.
سنگ  مانند  معدني  سنگ هاي  کردن  خرد  سنگ کوبی:   .4
سکویی  و  سنگ  با  و  عصارخانه ها  در  گچ،  سنگ  و  نمك 

مخصوص انجام مي گرفت. 21

مراحل استخراج روغن از دانه 
1. بوجاري: دانه هاي گیاهي با کاه و ُکلَش مخلوط است. قبل 
را  آن  گیاه،  دانۀ  از  استفاده خوراکي  هر  یا  آسیاي گندم  از 
این عمل »پاك کردن«  »بوجاري« 22 مي کنند که اصطالحاً 
مي گویند. در عصارخانه ها با »غربال دستي« کاه و کلش را 
کار  این  به  چهارمحالي  اصطالح  در  مي کردند.  جدا  دانه  از 

»بیختن« و »بیزیدن« مي گویند.
»بو«  شدن  خرد  از  قبل  را  گیاهي  دانه هاي  دادن:  بو   .2
بهتر خرد  و  تُرد شدن دانه، راحت  باعث  بو دادن  مي دهند. 
از  نیز مي شود. گوشه اي  آنها  بیشتر  و روغن دهي  شدن آن، 
عصارخانه »کوره اي« ساخته و روي آن را آجرفرش مي کردند. 
با افروختن آتش در کوره آجرفرش داغ مي شد، به مقدار الزم 
دانه روي آن ریخته به هم مي زدند تا در حد مطلوب »بو« 
داده شود )تصویر3(. با رواج استفاده از نفت سفید و گازوئیل، 
کوره هاي فلزي که مقدار بیشتري دانه را در زماني کمتر با 
شیوۀ  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مي دهند  بو  برقي  همزن 

سنتي بو دادن متروك شد.

تصویر 3.کورۀ بودادن دانه – عصارخانه صالحي فرخ شهر 
)عکس از: علی بیگی(.

3. له و آسیا کردن دانه: با گردش سنگ بزرگ عصاري روي 
انجام  دانه  »آرد« کردن  یا  »له«  ثابت، عمل  سکوي سنگِي 
مي گرفت. مقدار معیني دانۀ روغني روي سکو ریخته می شد 
و با گردش سنگ بر روي آنها )بسته به نوع دانه(، دانه له یا 

آرد مي شد. 
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4. خمیرگیري: از آرد دانۀ روغني، روغن خارج نمي شود. مگر 
اینکه آن را با آب مخلوط و به خمیري سفت تبدیل کنند. 
آرد حاصله را روي سکو و سنگ کوچك تري ریخته، در حالي 
که شتر یا گاو سنگ را به گردش درمي آورد، آردها را با آب 
مخلوط مي کردند. میزان آب بستگي به نوع دانه 7ـ 10درصد 
تحت  کرده،  را چرخ  دانه  مکانیزۀ جدید  دستگاه هاي  است. 
فشار روغن آن را گرفته از لوله اي خارج می کنند و تفالۀ آن 

را نیز از لوله اي دیگر بیرون مي ریزند.
بید،  ترکۀ  جنس  از  گرد  و  تخت  بافته هاي  کپي گذاري:   .5
اصطالح  در  را  کنف23  یا  خرما(  درخت  )پوست  خرما  لیف 
عصاري »ُکپي« مي گویند )تصویر 4(. قطر دایرۀ کپي حدود 
80 سانتي متر و ضخامت آن حدود 5 سانتي متر است. خمیر 
حاصل از گردش سنگ دوم عصاري را بین 25 تا 30 کپي 
گذاشته به طوري که 25 تا 30 طبقه روي هم را به وجود 

مي آورد. 

تصویر 4. کپي از جنس کنف در عصارخانه صالحي فرخ شهر 
)عکس از: علی بیگی(.

6. تنگ گذاري با کارماله: تیرهاي چنار کوچك تر تیرخانه را 
اند، »کارماله« مي گویند.  که به چنارهاي بزرگ بسته شده 
روي  بر  را  تیرخانه  انتهاي چنارهاي کوچك  مرحله  این  در 
آنها  بر روي  اول فشار دادن  داده، مرحلۀ  قرار  طبقات کپي 
از  روغن  درصد   50 حدود  مرحله  این  در  مي گیرد.  انجام 

کپي ها خارج مي شود. 
7. تنگ گذاري با چنارهاي بزرگ )چنار بزرگه(: با خارج شدن 
حدود 50 درصد روغن در مرحلۀ تنگ گذاري با کارماله، دو 
عدد تخته چوبي روي کپي ها گذاشته می شود و با ِگرِده هاي 
چوبي )قطعات چوبي گرد( در اندازه هاي متفاوت که شاه گرده 
نامیده  یراق24  و  متوسط(  )گرده  میان گله  بزرگ(،  )گرده 
مي شوند، ارتفاع ]کپی[ را تا زیر »ناف«25 چنار بزرگ رسانده 

چنار  فشار  با  مرحله  این  در  مي کنند.  تنگ گذاري  را  آن  و 
بزرگ باقي ماندۀ روغن از بین کپي ها خارج مي شود.  

8. پارسنگ بندي: پارسنگ26 عصاري سنگي بزرگ )تقریباً در 
ابعاد سنگ هاي بزرگ عصاري( و مدور یا استوانه اي یا کروي 
است که در گوشه یا سر آن سوراخي براي عبور طناب ایجاد 

شده است.
     در این مرحله و براي افزایش وزن چنار بزرگ، پارسنگ 
را سر آن بسته، طي 24 ساعت کپي ها زیر سنگیني همزمان 
فشار  تحت  و  می شوند  تنگ گذاري  بزرگ  چنار  و  پارسنگ 
قرار مي گیرند. با این کار آخرین قطرات روغن موجود به مرور 

خارج مي شوند.
افراد  محلي  اصطالح  در  تُِلو:  از  روغن  کردن  خارج   .9
»تُِلو«  را  شکم  داخل  غذا  ریختن  همچنین  و  شکم ُگنده 
)تِلّوي( مي گویند. در اصطالح عصاري تلوي عبارت از »گودي 
انتهاي تیرخانه  و پاچالي به عمق تا 2/5 متر« است که در 
آن  در  و  جاري  روغن  کپي ها  تنگ گذاري  با  و  است  واقع 
ریخته مي شود. حدود 24 ساعت پس از تنگ گذاري نهایي با 
پارسنگ، پارسنگ و چنار بزرگه را آزاد می کنند و کپي ها را 
از هم جدا می کنند. آنگاه کنجالۀ موجود بین کپي ها را زدوده 
و جمع آوري می کنند و روغن جمع شده در تلوي را خارج و 

در ظروف فروش می ریزند. 
10. انبارکردن روغن: تا اوایل قرن حاضر روغن به دست آمده 
در خمره هاي سفالي و پوست )پوست گوسفند یا بز( انبار و 
اوایل قرن حاضر پیت27هاي فلزي  از  بازار عرضه مي شد.  به 
که حدود20 لیتر گنجایش دارند جایگزین ظروف سفالي و 

پوست شد.

معماری عصارخانه ها
اقلیم، تنوع و میزان تولیدات  به  معماری عصارخانه ها بسته 
مورد هدف، مکان یابی، و مصالح در دسترس متغیر بوده و بر 
این اساس فضاهای آنها نیز از نظر معماری و کاربرد مصالح با 
یکدیگر تفاوت دارد. اما همۀ عصارخانه ها در تعریِف کاربرِی 
فضاها مشترك هستند. »فضای عصارخانه ها عموماً از فضاهای 
متعددی مانند آسیاهای عصاری، تیرخانه، انبار و شترخان و 
سنگ های آسیا تشکیل شده است. اکثر این بنا ها دو طبقه 
بوده اند که اولین بار در شهر اصفهان در دورۀ صفویه با این 
از آن در شهرهای اطراف  نوع معماری ساخته شدند و بعد 
ساخته  نیز  کرمان  و  بختیاری،  و  چهارمحال  یزد،  اصفهان، 

شدند« )جاللی، 130:1392(.
و  اند  مشترك  اجزا  و  ساختار  به جهت  »عصارخانه ها       
تفاوت های جزیی این آثار در ابعاد و اشکال بنا هاست و عموماً 
انبار،  از فضاهای متعددی مانند آسیاهای عصاری، تیرخانه، 
در  مصرفی  روغن  و  است  شده  تشکیل  باربند  و  شترخان، 
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بزرك،  مانند خشخاش،  گیاهانی  دانۀ  از  غالباً  کارگاه ها  این 
کرچك، کنجد، و کیکج به دست می آمد« )جعفری فارسانی، 

.)4 :1392

اجزای عصارخانه ها
1. شترخانه/ آسیاخانه/ عصارخانه: در این قسمت یك یا چند 
سکو و سنگ عصاری وجود دارد که با به چرخش درآوردن 
سنگ متحرك با نیروی شتر یا گاو، عمل له کردن دانه های 
هر  در  مدور  بدنۀ  دارای  فضا  این  مي گرفت.  انجام  روغني 
قسمت و سقف گنبدی آجری بلند و منفذ )نورگیر( در رأس 
هر یك از گنبدهاست. این منفذ نور را به داخل و بو و گرد 

حاصل از آسیای دانه ها را به خارج از فضا هدایت می کند.
     هر یك از فضاهای عصارخانه به ابعاد 7 تا 9 متر است 
و یا قطر کف آن به همین میزان است. فضاهای عصارخانه 
به هم مرتبط اند و در حد فاصل آخرین مرز گردش حیوان 
با دیوارهای مدور حداقل 1 متر پهنا به منظور رفت و آمد 
کارگران در نظر گرفته می شد. زیرسازی و کف سازی فضای 
عصاری با شفته آهك و سنگ فرش صورت می گرفت تا لرزش 

حاصل از گردش سنگ های عصاری را تحمل کند.
زیر  در  دانۀ  شدن  له  از  حاصل  آرد  )تیرخونه(:  تیرخانه   .2
سنگ بزرگ عصاری، پس از آمیختن با آب و تبدیل شدن به 
خمیر  در زیر سنگ کوچك در تیرخانه تنگ گذاری شده و 

روغن آنها استخراج می شد.
     تیرخانه از داخل حداقل دارای 4 متر عرض و حداقل 18 
متر طول و 8 متر ارتفاع است. طول چنارهای بزرگ 10ـ 12 
متر بود و برای تنگ گذاری ضرورت داشته که ارتفاع این فضا 
بلندتر از فضاهای جانبی )عصارخانه و انبار و اصطبل( باشد. 
فضای داخلی تیرخانه مکعب مستطیل بود و کف آن از ابتدا 
با شیب مالیمی  به انتها می رسید. بعضاً سقف تیرخانه مسطح 

بود و با تیرهای چوبی پوشیده می شد.
3. انبار: دانه های روغنی خریداری و قبل از روغن گیری انبار 
زمانی  مدت  براي  اّولّیه  مواد  داشتن  از  عصار  تا  می شدند 

مشخص مطمئن شود.
با  و  ایرانی  معماری سنتی  به سبك  انبار عصارخانه ها       
شیوۀ طاق و گنبدی با خشت، آجر، سنگ یا تلفیقی از هر 
مورد  آنچه  انبار  معماری  در  می شدند.  ساخته  مصالح  سه 
توجه قرار می گرفت، فضای گسترده و ارتفاع آن برای ذخیرۀ 
دانه های گیاهی و روغنی در پایان فصل برداشت هر محصول 

بوده است.
که  عصاری  قسمت  جلوی  در  فضایی ست  پیش انبار:   .4
مقداری از دانه های در حال آسیا شدن را به منظور نزدیکی 
به سنگ های عصاری آنجا انباشته می کردند. ممکن بود در 
کارگران  غذاخوری  و  استراحت  برای  حجره ای  قسمت  این 

و یا سکویی سنگی یا آجری برای نشستن و نظارت بر کار 
عصاری تعبیه شود.

5. اصطبل: محل مناسب نزدیك یا متصل به عصارخانه ولی 
مستقل از آن بود که برای نگهداری چند رأس شتر یا گاو 
ساخته می شد. کاهدانی نیز به منظور ذخیرۀ آذوقه حیوانات 

کنار آن ساخته می شد. 
     وسعت و ارتفاع اصطبل به تعداد و نوع حیواناتی که باید 
در آن نگهداری می شد، بستگی داشت. اصطبل عصارخانه ها 
به شیوۀ معماری سنتی ـ که به طاق طویله معروف اند ـ با 

سنگ و خشت و مالت گل ساخته می شد.
6. مصالح و تزیینات: مصالح به کاررفته در عصارخانه ها شامل 
شفتۀ آهك، سنگ، آجر، و خشت با مالت گل و کالف های 
چوبی برای استحکام بیشتر دیوارها و نگهداری طاق و گنبدها 

بود.. 
     به علت کارگاهی بودن عصارخانه ها و همچنین نشستن 
گرد حاصل از عصاری بر بدنۀ داخلی که موجب مستور شدن 
تزیین  داخلی  فضاهای  می شد،  تزیینات  رفتن  بین  از  یا  و 
نمی شد. در نماي بیروني ساختمان با آجرکاري و بعضاً کاشي 

و کتیبه، نمایش تزیینات ساده معمول بود. 

عصاري در چهارمحال و بختیاري
در  )1320ش(  اول  پهلوي  دورۀ  پایان  تا  و  قاجار  عصر  در 
بسیاري از شهرها و روستاهاي چهارمحال و بختیاري یك یا 
چند عصارخانه فعال بوده و مورخان نیز به آنها اشاره کرده 
اند. از جمله: »قریۀ اشکفتك... دو باب عصارخانه با یك مسجد 
بود«  ساخته  آن  در  خان  محمدرضا  حاجي  خوب  حمام  و 
)اعتمادالسلطنه، 1368 : 1934(. »قریۀ ده کرد ]شهرکرد[... از 
همه صنف کسبه دارد، به قدر سي باب دکان صباغي و بزازي 
و عطاري در آن مي باشد و هشت باب عصارخانه« )همانجا(.

     چهار باب از کارخانه هاي عصاري شهرکرد کنار هم،  به 
واقع  )کنوني(  ملت  خیابان  در ضلع جنوبي  مجتمع  صورت 
بود و با گذشت چندین دهه از تخریب آنها هنوز نام »چار 
)چهارسنگ  است  پایدار  نقل قول ها  و  اذهان  در  کارخونه« 
به جاي مانده از چار کارخونۀ شهرکرد گزند روزگار حفظ شده، 
در سال 1394 خریداري و به موزۀ آثار سنگي قلعۀ چالشتر 

منتقل شدند(.
     به مرور زمان و با ورود چراغ هاي روشنایي جدید فرنگي 
با نفت سفید روشن می شد،  و  بود  به »المپا«28 مشهور  که 
مصرف روغن چراغ براي روشنایي جاي خود را به نفت سفید 
به  روغني  دانه هاي  از کشت  کشاورزي  الگوي  تغییر  با  داد. 
سیب زمیني، لوبیا، صیفي جات، کشت کنترل شدۀ خشخاش29 
و علل دیگر، کشت کنجد، بزرك، بیدانجیر، خشخاش، و... که 
مادۀ اولیۀ  گردش سنگ عصارخانه ها بود نیز رو به کاهش 
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نهاد. همچنین با جایگزیني دستگاه هاي مکانیزه صنعتي که 
بازدهي بسیار زیادي نسبت به عصارخانه و آسیاب هاي سنتي 
داشتند، کارگاه های روغن گیري و آسیا در شهرك هاي صنعتي 
مستقر شدند. کم کم ساختمان کارخانه هاي عصاري متروك 
و مخروب و به مرور زمان به جاي آنها واحدهاي مسکوني یا 
تجاري ساخته شد. در برخی محل ها از عصارخانه ها فقط نام 
»جا کارخونه« )جاي کارخانه( در خاطرات و نقل قول ها به 
فراموش  نیز  یادشان  و  نام  از جاها  بسیاري  و در  ماند  جاي 
در  و  تکه تکه  عصاري  ضخیم  و  قطور  مدور  سنگ هاي  شد. 
پي ساختمان ها ریخته شد، و تعدادي انگشت شمار از آنها در 

گوشه و کنار شهرها و روستاها پراکنده ماند.
     نگارنده درسال 1378 )دوران مدیریت بر میراث فرهنگي 
استان چهارمحال و بختیاري(، سنگ هاي ارزشمند پراکنده 

در گوشه و کنار شهرها و روستاهاي استان را به حیاط مرکزي 
قلعۀ چالشتر )که درسال 1376 آن را براي میراث فرهنگي 
استان خریداري نمودم( منتقل کرده )تصویر 5( و موزۀ آثار 
ستون،  درگاهي،  ازاره،  سنگ هاي  جمع آوري  از  را  سنگي 
کردم.  برپا  و...  مزار،  سنگ  سنگاب،  پایه ستون،  سرستون، 
تعداد 14 سنگ مختلف عصاري نیز از روستاي سورك، شهر 

کیان، فرخ شهر، و چالشتر به این موزه منتقل شد.

عصاري در فرخ شهر
متأسفانه از عصارخانه فراوان استان فقط دو باب و از قضاي 
از وی  ژگي هاي  روزگار هر دو در فرخ شهر به جا مانده است. 
گذشتۀ فرخ شهر، جنبۀ صنعتي، تولیدي، و خدماتي بودن آن 
نیاز به  است. در این شهر تولیدات صنعتي و خدمات مورد 

تصویر 5. سنگ هاي عصاري در موزۀ آثار سنگي قلعۀ چالشتر )عکس از: فاطمه مصیبی(.
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روستاها و عشایر مجاور ارائه مي شده است. بافت دست بافت 
کشاورزي  و  صنعتي  آالت  ابزار  ساخت   و  البسه  و  قالي  و 
در  کنجاله  و  روغن  به  گیاهي  دانه هاي  تبدیل  و  پاپوش  و 

کارخانه هاي عصاري آن انجام مي گرفته است. 
     ذکر عصارخانه هاي فرخ شهر در متون قدیم نیز آمده اند. 
اعتمادالسلطنه می نویسد: »قریۀ قهفرخ دو رشته قنات دارد 
که چهار سنِگ آسیا آب آن است...  هرساله به قدر دویست 
خروار بذرافشان آنجا است... دوازده باب دکان و بازار دارد و 

چهار باب عصارخانه« )اعتمادالسلطنه، 1368: 1942(. 
شواهد  و  محلي  اطالعات  قول،  نقل  متون،  اساس  بر     
به شرح  قرن حاضر هفت عصارخانه  اواسط  تا  به جاي مانده، 

زیر در فرخ شهر فعال بوده است: 
عصارخانه  باب  دو  رمضانعلي:  حاج  عصارخانه های   .2 و   1
در میدان اصلي قدیم شهر جنب مسجد جامع، منتسب به 

مرحوم حاج رمضانعلي است. 
     عصاري مرحوم حاج رمضانعلي که در نزدیکي مسجد جامع 
بود. مي گویند روزي حاج  به همت آن مرحوم ساخته شده 
رمضان صبح زودي کلنگي برداشته و در آن محل به زمین 
مي زند. یکي از اهالي به نام حسینعلي ابن ربیع مي پرسد که 
حاجي چه مي کني؟ مي گوید جاي کارخانه عصاري برمي دارم. 
به طعنه میگوید: تو که گود برمیداري دو گود بردار. حاجي 
مي گوید: به چشم، و دو گود برمي دارد. و بزودي دو کارخانه 
مي سازد و تمام مصالح آن را ازچنارهاي قطور و سنگ هاي 
بزرگ شخصاً عهده دار مي شود و زمستان به پایان نرسیده، 
کارخانه به کار مي افتد و ]از[ دانه هاي روغني مقداري روغن 
مي فرستد  ربیع  براي حسینعلي  در ظرف  ]را[  به دست آمده 
آرزو  که  است  کارخانه  دو  از  روغن ها  این  مي دهد  پیغام  و 
تاریخ  مادۀ  به هجران  متخلص  امین  محمد  استاد  داشتي.  
کارخانه را چنین سروده است: چو برپا گشت این عصارخانه/ 
چراغ عالمي گردید روشن// پي تاریخ پرسیدند ز هجران/ کز 
او بیرون چه آید گفت روغن )نیك زاد امیرحسیني، 1357: 

.)252
     بنا بر ماده تاریخ فوق، عصارخانه هاي حاج رمضانعلي در 
سال 1256ق ساخته شده است. از کارخانه عصاري دوقلوي 
مرحوم حاج رمضانعلي، یکي ازآنها به جاي مانده که تا عمق 
2/5 متري گودبرداري و ساخته شده است. این عصارخانه به 
به شماره 29585  و  مشهور  رضوي«  مجید  آقا  »عصارخانه 
به ثبت رسیده  ایران  آثارملي  تاریخ 89/11/18 در فهرست 
و  موزه  به  آقامجید رضوی در سال 1395  است. عصارخانۀ 

نمایشگاه صنایع دستی فرخ شهر تغییر کاربری داده شد. 
در  و  است  صالحي  خاندان  به  متعلق  سادات:  عصاري   .3
»محلۀ تورگلي ها/ محلۀ میرنصیر« واقع بوده است اما به علت 
1320شمسي  دهۀ  اواخر  در  قدیم،  معابر  نبودن  ماشین رو 

مالکان عصاري سادات آن را رها کرده و عصارخانۀ دیگري 
در حاشیۀ شهر ساخته اند که به »عصارخانه صالحي« شهرت 
دارد و هنوز بر جای است. از عصارخانه محلۀ تورگلي ها آثاري 

به جا نمانده است. 
4. عصاري معروف به حسین عموعلي. 

5. عصاري حسین ولد اسماعیل نزدیکي قلعۀ سردار. 
6. عصاري محلۀ شاه قلي ها. 

7. عصاري صالحي ها. 

جغرافیاي تاريخي فرخ شهر
کریوالرخ، کهفرخ، قهفرخ، قهوهرخ، قفرخ، و قفارخ تلفظ هاي 
نام  با  1336ش  سال  در  که  بوده  روستایي  نام  معمول 
مصوبۀ  موجب  )به   1349 سال  از  و  تبدیل  شهر  به  قهفرخ 
شمارۀ 33850 تاریخ 49/8/23 هیئت وزیران( »قهفرخ« به  
»فرخ شهر« تغییر نام یافت. وجه مشترك نام هاي سابق،  لفظ 
»رخ« است که نام کوهي است در شرق فرخ شهر و از قدیم 
تاکنون ناحیۀ چهارمحال را از خطۀ اصفهان جدا کرده است.  
     فرخ شهر در10 کیلومتري شرق شهرکرد )مرکز استان 
چهارمحال و بختیاري( و 80 کیلومتري غرب اصفهان واقع  
است و جمعیت آن بالغ بر 30000 نفر است. فرخ شهر از دوران 
قدیم به علت واقع شدن در مرز شمالي ناحیۀ چهارمحال با 
اصفهان، یکي از مسیرهاي مهم ارتباطي خوزستان و بختیاري 

و چهارمحال به اصفهان و فالت مرکزي ایران بوده است. 
     »...روز دهم به مدرسه اي رسیدیم که »کریوالرخ« نامیده 
مي شد. این منزل آخرین نقطه زیر حکومت اتابك بود و از 
آن پس مسافرت ما در زمین پهناور و پرآبي آغاز شد که از 
مضافات شهر اصفهان به شمار مي رود« )ابن بطوطه، 1370: 

  .)210
     به نظر نگارنده نام این محل که دردشت و کف )کفي( واقع 
است، »کِف رخ« بوده به معني پایین رخ  )زیردست کوه رخ( . 
ابن بطوطه که عرب و عربزبان بوده، کِف رخ را »کریوالرخ« 
دوران  از  و  مرور  به  است.  آورده  خود  سفرنامۀ  در  و  تلفظ 
یافت،  صفویه که »قهوه خانه سازي« و قهوه خانه نشیني رواج 
کِف رخ به »قهوه رخ« شهرت پیدا کرد. رباط )کاروانسرا( و 
چشمۀ واقع در ابتداي گردنۀ رخ که براي استراحت مسافران 
پس از گردنه اي سخت گذر بسیار مفرح بوده، در تغییر تحت 
الفظي »کف رخ« به »قهوه رخ« با تلفظ هاي قهفرخ، قفرخ، 

و... مؤثر بوده است. 

عصارخانۀ صالحي فرخ شهر
خاندان صالحي بیش از 150 سال در کار عصاري سابقه دارند. 
از هفت عصارخانۀ قدیمي فرخ شهر، عصارخانۀ معروف به »تور 
گلي« متعلق به آنان بوده است. با ورود خودروهاي بارکش به 
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فرخ شهر، عصاران فرخ شهري براي حمل بار و فروش محصول 
قرار  استقبال  مورد  را  خودرو  از  استفاده  دوردست  نقاط  به 
قدیمي  کوچه هاي  در  تورگلي  عصارخانۀ  که  آنجا  از  دادند. 
با عرض کم واقع بود، امکان استفاده از ماشین برای رجوع 
به آن وجود نداشت. در نتیجه در اواخر دهۀ 1320 شمسي 
برادرانش  و  محمود  فرزند  صالحي«  سیدقاسم  »مرحوم 
بیش  که  سیدابراهیم  و  سیداحمد  سیداسماعیل،  مرحومان 
احداث  و  به ساخت  پنجاه سال عصاری داشتند، تصمیم  از 
باشد  ماشین رو  که  مناسب  مکان  در  جدید  عصارخانه اي 

گرفتند )تصویر 6(.
     از آنجا که مالکیت و حاکمیت اراضي فرخ شهر در دست 
کریم خان  جمله  از  بختیاري  بزرگ  زمین داران  و  خوانین 
بود،  بختیاري  و حبیب اهلل خان  ساالر  به  معروف  اسفندیاري 
زمین هاي  کاربري  تغییر  اجازۀ  دیرینه،  و سنت  رسم  به  بنا 

کشاورزي به کارگاهي را به خانوادۀ صالحي ندادند.31
    مرحوم سیدقاسم و برادران، مکاني را در دامنۀ کوه »قلعۀ 
اصفهان  جادۀ  ورودي  ابتداي  و  شهر  شمال  غارك«32در 
شیب  داراي  و  سنگي  کاماًل  بسترش  که  می کنند  انتخاب 

زیادي بوده است.

تصویر 6. نماي جنوبي عصارخانۀ صالحي  فرخ شهر )عکس از: نویسنده(.

     بانیان عصاری حدود 1/5 سال با نیروي کارگر و استفاده 
و  »گوده«33گذاري  با  و  کلنگ  و  بیل  و  چکش  و  قلم  از 
باروت ریزي، وسعتي حدود 1500 متر مربع را براي ساختمان 
اصلي و اصطبل و انبار تسطیح کرده اند. به طوري که سراسر 
دیوار  3/5متر  2ـ  ارتفاع  به  را  عصارخانه  دیوار ضلع شمالي 

سنگي تراشیده از کوه تشکیل مي دهد. 
از کوره هاي آجرپزي  نظر، آجر  با تسطیح زمین مورد       
فرخ شهر  و  شهرکرد  فاصل  حد  در  شمس«   مرتضي  »آقاي 
فراهم شد و خشت مورد نیاز را نیز تهیه کردند و چون نیاز به 
کندن پي و ریختن شفته آهك نبوده، پي و دیوار ساختمان 

سنگي  کف  روي  یا  کوه  از  تراشیده  سنگي  دیوارهاي  روي 
مسطح ایجاد شد. مصالح به کاررفته در بنا عبارت از سنگ در 

پي، آجر، خشت، و مالت گل است.

مراحل ساخت بنا
عصارخانۀ صالحي فرخ شهر در دو مرحله ساخته شده است:

1327ـ  سال   حدود  ساخت  کار  شروع  اول:  مرحلۀ   .1
1328 شمسي بوده است. در این مرحله دامنۀ کوه تراشیده 
تیرخانه ساخته شده و  و  و قسمت عصاري  و تسطیح شده 
با  عصارخانه  غربي  زمین  در  و  مجزا  نیز  کاهدان  و  اصطبل 
چند طاق وگنبد خشتي احداث شده که این مرحله از کار 
در حدود سال 1330شمسي تکمیل و کار عصاري آغاز شده 

است. 
2. مرحلۀ تکمیلي: با رونق و گسترش تولید و فروش روغن 
در  اساسي  نقش  بارکش  از خودروهاي  استفاده  )که  گیاهي 
آن داشته( ضرورت وجود انباري بزرگ احساس شده است. 
در شرق تیرخانه و متصل به آن به ساخت انباری با پوشش 
اقدام شده که عملیات آن در سال 1333  بزرگ  سه گنبد 
شمسي به پایان رسیده و این تاریخ در کتیبۀ سنگي باالي 
انبار و کتیبۀ آجري در لچکی هاي سردر آن تکرار شده  در 

است )تصویر 7(. 

استادكاران
آقا  »میرزا  استاد  مرحوم  تیرخانه  و  عصاري  معمار  و  استاد 
بنائي« فرخ شهري بوده و قسمت انبار را استاد »نیاز ترابي« 
سنگتراشان  دست  به  »اسپر«ها  است.  ساخته  فرخ شهري 
هفشجاني34 به سرپرستي استاد »یداهلل هفشجاني« در دیوار 
کوه شمالي به عمق حدود یك متر در راستای افقي حفر شده 
است. نقر و نصب کتیبۀ سنگي سردر انبار نیز توسط آنان به 

عنوان هدیه انجام گرفته است.   

معماري
اصطبل عصارخانه که محل نگهداري و تیمار شش نفر شتر 
از نصب دستگاه هاي برقي در سال 1350 تخریب  بود، بعد 
و محوطۀ آن به انبار تبدیل شده و آثاري از اصطبل به جا 
نمانده است. مصالح به کاررفته در اصطبل خشت و مالت گل 
بوده است. اصطبل را با چند طاق و گنبد به شیوۀ طویله هاي 
سابق )طاق طویله اي( ساخته بودند، ولي چون محل نگهداري 
شتر بود سقف آن از سایر طویله ها بلندتر بوده است. در کنار 
آن کاهدان طاق و گنبدي براي ذخیرۀ آذوقه مصرفي شترها 

ساخته شده بود. 
مربع  متر   618 وسعت  به  عصارخانه  اصلي  ساختمان       
)حدود 25×25( شامل سه فضا با کاربري متفاوت است که 

10



تصویر 7. پالن موقعیت. عصارخانۀ صالحی فرخ شهر 
)مأخذ: اسناد و مدارك اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری(.
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اند و عالوه بر آن هر فضا داراي در  از داخل به هم مرتبط 
ورودي مجزا در ضلع جنوبي است )تصویر 8(:

در  گنبد  و  طاق  بنا سه  غربي  در ضلع  1. فضاي عصاري: 
جهت شمالي ـ جنوبي با خشت و آجر ساخته شده که در زیر 
آنها عمل آسیا و خمیر کردن انجام مي گرفته است )تصویر 
8(. فضاي زیر گنبد جلویي )جنوبي( به عنوان راهرو، محل 
نشیمن و استراحت و غذاخوري کارگران مورد استفاده قرار 
می گرفته و و در عین حال دفتر کار مدیر کارگاه بوده است. 
در فضای زیر گنبد میاني، سکو و سنگ بزرگ عصاري قرار 
با  و  می شده  ریخته  سکو  روي  گیاهي  دانه هاي  که  داشته 
گردش سنگ به وسیلۀ شتر، عمل له کردن و تبدیل دانه به 

آرد انجام مي گرفته است )تصویر 9(. 

2. تیرخانه: تیرخانه فضاي مکعب مستطیل شکلي در جهت 
با تیر و تخته چوبي و  شمالي ـ جنوبي است که سقف آن 
شاخۀ درخت به صورت مسطح پوشیده شده است. تیرخانه 
بین انبار و عصاري واقع است و ارتفاع آن از انبار و قسمت 

عصاري حدود 2 متر بلندتر است. 

     در هر طرف تیرخانه دو جفت تیر چنار، یکي با قطر و 
طول کمتر و دیگري به طول 12 متر و قطر حدود 60 سانتي 
متر به یکدیگر بسته شده و روي )تیرك( افقي قرار گرفته اند. 
نحوۀ تعادل این دو به صورتي است که در صورت کشش سر 
چنارها با پارسنگ، حالت »االکلنگي« مي گیرند و سر دیگر 

آن بلند مي شود )تصویر 10(. 
     ابتداي هر جفت چنار به وزنۀ سنگین پارسنگ وصل است. 
انتهاي چنارها در دیوار شمالي تیرخانه ـ که بدنۀ تراشیده از 
کوه است ـ در حفره اي به عمق حدود یك متر وارد شده که 

آن را »اسپر« مي گویند.  

3. انبار: سه چشمه طاق و گنبد در شرق تیرخانه و متصل 
به آن، انبار عصارخانه است. وسعت دهانۀ گنبدها، قرارگیري 
ارتفاع گنبدها،  تراشیدۀ کوه،  پاطاق ها و گنبدها روي دیوار 
انبار  آجري  طاق هاي  ویژگي  از  ساده  آجرکاري  تزیینات  و 
عصارخانه صالحي است. دانه هاي روغني خریداري شده در 
وارد  و  به مرور  شده  ذخیره  انبار  این  در  زیاد  مقدار  و  حد 
دستگاه هاي عصاري شده و روغن آنها گرفته مي شد )تصویر 

 .)11

تصویر 8. پالن عصاری صالحی )مأخذ: اسناد و مدارك اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری(.
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تصویر 9. نماي داخلي فضاي عصاري عصارخانۀ صالحي فرخ شهر )عکس از: نویسنده(. 

تصویر 10. ادوات و لوازم تیرخانۀ عصارخانۀ صالحي فرخ شهر )عکس از: نویسنده(. 
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سنگ هاي عصاري
انجام  آن  زیر  خمیرکردن  عمل  که  عصاري  سنگ  و  سکو 
تیرخانۀ عصاري صالحی در جاي  تیرهاي چنار  و  مي گرفته 
سنگ هاي  و  سنگ  این  استخراج  معدن  دارند.  قرار  خود 
و  شهرکرد  ناحیۀ  عصارخانه هاي  در  استفاده  مورد  عصاري 
فرخ شهر، معدن سنگ معروف به »چغات غاز دوني«35 بوده 
که در شرق شهر کیان به فاصلۀ 6 کیلومتري غرب فرخ شهر 

و 4 کیلومتري جنوب شرقي شهرکرد واقع است.       
     سنگ عصارخانۀ صالحی داراي ویژگي هاي منحصربه فرد 

از جمله نقوش حجاري و کتیبه و تاریخ به شرح زیر است: 
غرض نقشیست کز ما باز ماند     که هستي را نمي بینم بقائي

مگر صاحب دلي روزي ز رحمت     کند در حق درویشان دعائي
عمل فقیر- حقیر محتاج - برحمت خدا - حاجي علي اکبر- ولد 
استاد جونعلي بنا – شهر رمضان المبارك سنه 1110 ]دورۀ شاه 

سلطان حسین صفوي[.  

کتیبه  و  فاقد خط  اما  نقش  داراي  این سنگ  دیگر   سطح 
است. قطر سنگ مذکور 206 سانتي متر و ضخامت آن 45 
با  است.  نوع »سمباده«اي  از  است. جنس سنگ  سانتي متر 
کشیدن تیغه هاي فلزي بر لبه و سطح سنگ آن را تیز کرده 
اند و به علت مقاومت باالیي که دارد، علي رغم اینکه حدود 

20 سال شبانه روز در کار گردش و خرد کردن دانه ها بوده 
آن  )ضخامت(  چرخشي  سطح  و  لبه  در  سایشي  هیچ گونه 

مشاهده نمي شود. 
     محل استخراج این سنگ معدن »الساب« در اردستان 
بوده، که در عصر صفویه آن را براي عصارخانه اي در میدان 
با  اند.  کرده  و حمل  تراشیده  اصفهان  میدان(  )سبزه  کهنۀ 
تخریب  و  اصفهان  در  جدید  شهرسازي  طرح هاي  اجراي 
عصارخانۀ  هاتف،  و  عبدالرزاق  خیابان هاي  تعریض  و  بناها 
فروش  معرض  به  آن  ادوات  و  ابزار  و  تخریب  اشاره  مورد 
گذاشته مي شود. براي خرید سنگ عصاري آن بین خریداران 
نجف آبادي و صالحي قهفرخي رقابت درمي گیرد. از آنجا که 
آن موقع قهفرخ )فرخ شهر کنوني( در تیول و مالکیت خوانین 
همسر  اسفندیاري«36  »ثریا  و  بوده  بختیاري«  »اسفندیاري 
دوم پهلوي دوم، فرزند »خلیل خان اسفندیاري بختیاري« از 
خوانین حاکم قهفرخ بود، آقایان صالحي خود را از کارگزاران 
نتیجه  در  می کنند.  معرفي  ثریا  ملکه  خانوادۀ  به  وابسته 
ترس  و  بیم  سر  از  یا  ملکه  احترام  به  نجف آبادي  خریداران 
صالحي  برادران  مي شوند.  منصرف  عصاري  سنگ  خرید  از 
پرداخت  با  و  خریداري  تومان  دوهزار  قیمت  به  را  سنگ 
دویست تومان کرایۀ حمل، آن را به فرخ شهر منتقل می کنند 

)خداي شان رحمت کناد( )تصویر 12 و 13(.

تصویر 11. پالن عصاری صالحی و ادوات آن )مأخذ: اسناد و مدارك اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری(.

انبار

تیرخانه

عصارخانه
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تصویر 12. سنگ منقوش عصاري در کنار دستگاه برقي جایگزین شده در عصارخانه صالحي فرخ شهر )عکس از: علی بیگی(. 

تصویر 13. سکو و سنگ خمیرگیِر عصارخانۀ صالحي فرخ شهر )مأخذ: علی بیگی(.

تصویر 14. برش A.A. عصاری صالحی )مأخذ:اسناد و مدارك اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری(.
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عصارخانه صالحي از آغاز تا پايان
عصارخانۀ صالحي فرخ شهر در حدود سال 1330ش آغاز به 
چنارهاي  و  عصاري  سنگ هاي  1350ش  سال  تا  کرد.  کار 
تیرخانۀ آن با استفاده از نیروی 6 نفر شتر دوکوهان از نژاد 
روغن  استخراج  به  فقط  و  گردش  به  37 شبانه روز  »نُرمائي« 
بَزرك/ کتان مشغول بودند. همزمان دو شتر مشغول گرداندن 
سنگ عصاري و سنگ خمیرگیر می شدند. هر شتر 2 ساعت 
کار و 4 ساعت استراحت مي کرد. میزان روغن تولیدی طي 
شبانه روز با به کار گرفتن 6  نفر شتر و 5 یا 6 نفر کارگر یك 

تن )1000 کیلوگرم( بوده است. 
و  محدود  سال1350  از  قبل  تا  فرخ شهر  برق  منابع       
از  مي شد.  روشن  شب ها  فقط  و  بود  ژنراتوري  ساختارش 
سراسري  منطقه اي  برق  سیستم  به  فرخ شهر  سال1350 
متصل شد و امکان استفاده از دستگاه هاي برقي در عصارخانه 

صالحي فراهم شد. 

    با خرید و نصب سه دستگاه برقي و چند فیلتر تصفیه، 
سنگ بزرگ منقوش و شناسنامه دار عصاري را به دیوار تکیه 
دادند، سکو و سنگ کوچك تر به جاي خود و به حال خود 
رها شد و تیرخانه نیز به انبار تبدیل شد. دستگاه هاي جدید 
 10,000( تن   10 حدود  شبانه روز  طي  کمتر  هزینه اي  با 
می کرد  تولید  و  استخراج  مختلف  دانه هاي  از  روغن  کیلو( 
خارج  بزرك(  روغن  )تولید  تك محصولي  حالت  از  کارگاه  و 
از  نیز  برقي  بعد )سال 1391( دستگاه هاي  شد. چهل سال 
امید  به  مالکان  و  شد  تعطیل  عصارخانه  و  بازماند  گردش 
فروش آن براي تبدیلش به موزه توسط ادارۀ میراث فرهنگي 

یا شهرداري انتظار مي کشند. 
     از زمان آغاز به کار عصارخانه تا سال 1355 فقط دانۀ 
بزرك )کتان( آسیا و روغن گیري مي شد. از سال 1355 بسته 
کلزا،  دانه(،  )پنبه  پنبه  تخم  بازار  تقاضاي  نوع  و  فصل  به 
از  و  و...  تخم خربزه،  کنجد،  )کرچك(،  بیدانجیر  خشخاش، 
سال 1360 فقط دانۀ آفتاب گردان که 30 تا 35 درصد روغن 

تصویر 15. نقشۀ برش عصاری صالحی )مأخذ:اسناد و مدارك اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری(.
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دارد، روغن گیري مي شده است. 
     دانه هاي روغني مصرفي از نقاط مختلف کشور و نیز از 

پاکستان و افغانستان به شرح زیر تهیه مي شده است: 
ـ بزرك )کتان(: چهارمحال، شیراز، بهبهان. 

ـ کنجد: بجنورد، دزفول، رامهرمز. 
ـ خشخاش: چهارمحال، نهاوند، سبزوار.

ـ پنبه دانه: گنبد کاووس، شیراز.
ـ کلزا: چهارمحال، نهاوند، گنبد کاووس، شیراز، اصفهان. 

ـ بیدانجیر )کرچك(: اصفهان، ایرانشهر، پاکستان، افغانستان.
وزن شان  درصد   50 حدود  بیدانجیر  و  کنجد  و  خشخاش 
از  حاصل  تفالۀ  دارند.  خود  در  را  روغن  میزان  بیشترین  و 
تفالۀ  مقویست.  بسیار  دام  خوراك  براي  روغني  دانه هاي 
و  استفاده  می شد  درختي«  »کود  عنوان  به  فقط  بیدانجیر 
بزرك  مانند  دانه هابي  است.  نمی شده  دام محسوب  خوراك 
دارد  چندگانه  مصرف  است،  معروف  نیز  چراغ  روغن  به  که 
بّراق و چرب کردن در و پنجره هاي چوبي، روشنایي،  و در 
نقاشي و رنگ سازي، و... استفاده می شده است. بیدانجیر فقط 
استفادۀ دارویي داشته و تخم پنبه، کلزا، کنجد، خشخاش، و 
آفتاب گردان براي تهیۀ روغن نباتي و خوراکي به کار گرفته 
و  فرخ شهري  دامداران  را  تولیدي  کنجالۀ  و  تفاله  می شدند. 

روستاهاي اطراف خریداري مي کردند. 
     قبل از راه اندازي عصارخانه صالحي، روغن را در پوست 
)پوست گوسفند و بز( ریخته و به دست مشتری می رسید. 
ولي از زمان فعالیت این کارخانه، روغن در حلب هاي بیست 
کیلویي بسته بندي و روانۀ بازار مي شد. خریداران روغن نباتي 
تقریباً از سراسر کشور و به خصوص شهرهاي تهران، اصفهان، 

تبریز، شیراز، یزد، و مشهد بوده اند. 

سرانجام
مدیر  )که  شمسی   1380 دهۀ  اوایل  سال هاي  طي  نگارنده 
بودم(،  بختیاری  و  چهارمحال  فرهنگي  میراث  کل  ادارۀ 
پیگیري هایي براي خرید و تملك عصارخانه صالحي و تبدیل 
آن به موزۀ صنعتي استان به عمل آوردم. اوایل سال 1383 
کارشناس رسمي دادگستري ارزش زمین و ساختمان اصلي را 
سه میلیارد ریال )سیصد میلیون تومان( ارزیابي کرد و سازمان 
موافقت  مذکور  مبلغ  به  آن  خرید  با  کشور  فرهنگي  میراث 
ایرانگردي  سازمان  و  فرهنگي  میراث  سازمان  ادغام  با  کرد. 
از  مبلغ مذکور  تصویب  و  پیش بیني  و جهانگردي، علي رغم 
استان،  گردشگري  و  فرهنگي  میراث  )وقت(  مدیریت  طرف 
اقدامي براي خرید آن به عمل نیامد. مالکان این عصارخانه 
و  فرهنگي  اهمّیت  و  ارزش  به  آگاه  و  عالقمند  افرادي  که 
و  اجزا  و  بر حفظ ساختمان  بنا هستند، عالوه  این  تاریخي 
عناصر کارگاهي قدیمي و سنتي موجود در آن طي نیم قرن 
گذشته، به منظور آماده نگه داشتن آن براي فروش تحویل 
آن به میراث فرهنگي از سال 1390 با تجهیز کارگاهي جدید 
در شهرك صنعتي شهرکرد، عصارخانه قدیمي را تعطیل و از 

آن حفاظت مي کنند. 
ادارۀ کل میراث فرهنگي، صنایع      در سال 1392مجدداً 
را  استان عزم خرید عصارخانه صالحي  و گردشگري  دستي 
کرد. هیئت کارشناسي دادگستري با عضویت نگارنده بهای 
کل ساختمان و زمین عصارخانه را حدود هفت میلیارد ریال 
تاکنون  متأسفانه  اما  کرد.  ارزیابي  تومان(  میلیون  )هفتصد 
)سال 1395( خرید آن به سرانجام نرسیده است. عصارخانه 

کماکان بسته است و در انتظار گشایش به سر مي برد. 

نقشه 16. نمای جنوبی.عصاری صالحی. )مأخذ:اسناد و مدارك اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری(
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نتیجه گیري
این مطالعه نشان داد عصاري یکي از خالقیت هاي علمي و 
در  دور  نه چندان  زماني  تا  که  بوده  پیچیده  نسبتاً  صنعتي 
روغني،  دانه هاي  است.  داشته  رواج  شهرها  و  روستاها  اکثر 
در  معدني  سنگ هاي  و  خوراکي  دانه هاي  دارویي،  گیاهان 
عصارخانه زیر سنگ هاي عظیم عصاري خرد شده و سپس 
ابزارآالت  از  استفاده  و  مهارت  مستلزم  که  ـ  فرآیندي  طي 
خاص بوده ـ به محصول نهایي تبدیل شده و براي مصارف 
خوراکي، روشنایي، دارویي، صنعتي، و خوراك دام روانه بازار 

میشدند. 
میزان  و  نوع  به  معماري عصارخانه ها  و       سازه، وسعت، 
ولي  است،  داشته  بستگي  تعداد سنگ هاي عصاري  و  تولید 
باید  که  میکرده  تبعیت  خاصي  از سبك  آنها  همۀ  معماری 
آن را »معماري صنعتي« نامید. در این پژوهش سعی شده 
با  بررسی میدانی، مصاحبه  منابع کتابخانه ای،  از  استفاده  با 
تنها بازماندۀ مالك و عصار کهنسال استان، شناخت جامعی 
در ابعاد تاریخی، فرهنگی، مردم شناسی، معماری، و طبیعِی 

عصارخانه ها به دست داده شود.
     با توجه به اینکه عصارخانۀ صالحی فرخ شهر تنها بازماندۀ 
عصاری  ادوات  و  ابزار  و  عناصر  و  ساختمانی  کامل  و  سالم 
احیای  با  پیشنهاد می شود  بختیاری است،  و  در چهارمحال 

تصویر 17. حاج سیدحسین صالحي. ایشان از شانزده سالگي در احداث و راه اندازي عصارخانه با پدر و عموها همکاري داشته و پس از آن مدیریت آن را تا 
تعطیلي کامل به عهده داشته است )مأخذ: نگهداری(.

فضای عصارخانه و ساخت ماکت شتر و به گردش در آوردن 
آن با ابزار الکتریکی و مکانیکی و نصب تابلو و قاب نوشته های 
سایر  )از  صنعت  این  به  مربوط  تصاویر  و  عکس  و  آموزشی 
عصارخانه های کشور( و به کارگیری امکانات سمعی و بصری 
به شیوۀ جدید، این مجموعه به موزۀ صنعتی تبدیل شود تا 
در حفظ و معرفی میراث صنعتی به نسل حاضر و نسل های 
آینده، این اقدام در جذب گردشگر به استان و شهر فرخ شهر 

نیز مؤثر واقع شود.

سپاسگزاری
خصوص  در  که  اطالعاتي  خاطر  به  صالحي  سیدحسین  حاج  از 
عصاري و عصارخانه در اختیار نویسنده قرار دادند، قدرداني مي کنم.

پي نوشت ها
1. عصاري: شغل و عمل عصار، روغن گري )فرهنگ فارسي معین، 

ذیل »عصاري«(. 
2. عصارخانه: جایي که درآن عصاري کنند )فرهنگ فارسي معین، 

ذیل »عصارخانه«(.
مناطق  در  و  بختیاري  عشایری  و  روستابي  جوامع  در  هنوز   .3
جنگل نشین زاگرس، براي خرد کردن دانۀ بلوط، سنگي نسبتاً 
بزرگ را روي تخته سنگي غلت مي دهند که در اصطالح بختیاري 

آن را »بَرداَر« مي نامند به معني: سنگ آرد، سنگ آردکن. 
پوست  گوشت،  کوبیدن  براي  هنوز  بزرگ  سنگي  هاون هاي   .4
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بختیاري  و  چهارمحال  روستایي  منازل  در  جو  و  گندم  کندن 
»یانه«  آن  به  محلي  اصطالح  در  قرار مي گیرند.  استفاده  مورد 

مي گویند. 
5. دستاس: آسي کوچك که دو سنگ بر روي هم دارد و داراي 
دستي  آس  گردانند،  دست  با  را  آن  که  است  چوبي  دستهاي 
تهیۀ  براي  دستاس  »دستاس«(.  ذیل  معین،  فارسي  )فرهنگ 
بلغور و خرد کردن دانه هاي خوراك حیواني مورد استفاده قرار 
آردچي«  »آرچي/  را  آن  بختیاري  و  چهارمحال  در  مي گیرد. 

مي نامند. 
6. عصار: کسي که از بذر کرچك و کنجد و جز آن روغن گیرد، 

روغن گر )فرهنگ فارسي معین، ذیل »عصار«(.
7. طي تحقیق و پژوهش به عمل آمده توسط نگارنده، برخالف آنچه 
گرفته  کار  به  عصاري  در  هیچگاه  اسب  گفته مي شود  و  تصور 
نمی شده است. زیرا اسب توانایي، مقاومت و قدرت بدني براي 
حداقل  مدت  به  را  عصاري  عظیم  سنگ  درآوردن  گردش  به 
از شتر و گاو و در  دو ساعت ندارد. در چهارمحال و بختیاري 
خوزستان از گاو و گاومیش استفاده مي شده است. تصور عموم 
متمرکز  عصاري«  »اسب  بر  سروده ها  و  ضرب المثل ها  مردم، 
است. در فرهنگ توده این سروده معروف است که: یکي بود، 
عصاري  »اسبه  بود،  نشسته  پیرزنه  کبود،  زیرگنبد  نبود،  یکي 
شتره  مي کرد،  قصابي  سگه  مي کرد،  خراطي  خره  مي کرد«، 
نمدمالي مي کرد... . افرادي که در زندگي از نظر فکري و معنوي 
چشمانش  که  مي شوند  تشبیه  عصاري  اسب  به  مي زنند  درجا 
بسته است و راه مي رود و هرگاه چشم او را باز کنند مي بیند 
چند قدم جلوتر است یا عقب تر. هنگام عصاري چشمان حیوان 
را با پارچه اي که به آن »چشم بند« مي گفتند، مي بستند. زیرا 
حرکت  از  مي دید  را  آدمي  اگر  نمي شد،  بسته  چشمانش  اگر 
بازمي ایستاد. چوبي نیز زیر چونه/ چانه )فك پایین( حیوان بسته 

مي شد که نتواند سر خود را برگرداند. 
دانۀ  بزرکتان،  گیرند،  روغن  ازآن  که  کتان  گیاه  دانۀ  بَزَرك:   .8
کتان )فرهنگ فارسي معین، ذیل »بزرك«(. از روغن بزرك در 
نقاشي، رنگ سازي، مقاوم سازي در و پنجرۀ چوبي در برابر نم و 
رطوبت و خوردگي استفاده مي شده است. چون از قدیم چراغ 
با روغن بزرك افروخته می شده بوده به »روغن چراغ« شهرت 

یافته است. 
که  گلبرگ  پیوسته  دولپه اي هاي  ردۀ  از  است  گیاهي  کنجد:   .9
سردستۀ تیرۀ کنجدهاست... . دانه هاي کنجد به سبب دارا بودن 
مواد روغنی قابل استخراج تنها قسمت مورد استفادۀ گیاه است 

)فرهنگ فارسي معین، ذیل »کنجد«(.
است.  خوراکي  و  سفیدرنگ  ریز،  خشخاش  دانۀ  خشخاش:   .10
ارتفاع گیاه به یك متر مي رسد. گل هاي سفید و صورتي آن به 
» غوزه«اي پر از دانه تبدیل مي شود که آن را »گوم« یا »ُگرز« 
مي گویند. با خراش دادن سطح غوزه، شیرهاي سفیدرنگ از آن 
بیرون مي زند که پس از خشك شدن به رنگ قهوه اي درمي آید، 

آن را »تریاك« مي نامند. 
11. کیکیج/ کیکج/ ککیج: عصاران به آن »منداب« مي گویند. دانۀ 
نبوده  امکان پذیر  عصاري  با سنگ  جز  آن  ساییدن  آن سخت، 
است. روغن کیکیج عالوه بر سوخت روشنایي، بیشتر براي دفع 
حشرات و مداواي بیماري پوستي )َگري ( شتر با مالش و چرب 
کردن پوست حیوان به کار مي رود. تفالۀ کیکج یکي از بهترین 
شتر  خوراك  عنوان  به  و  است  درختان  براي  آلي«  »کودهاي 

عصاري نیز استفاده مي شده است.
12. َکرَچك/ بیدانجیر: بوتۀ آن بلند است و دانه هایش به صورت 
برگ هاي  دارد.  قرار  خاردار  و  ضخیم  پوستي  داخل  خوشه اي 
کرچك  روغن  است.  چنار  برگ  شبیه  پنجه اي شکل  بزرِگ  آن 

مصارف دارویي دارد.
13. آفتاب گردان: گل هاي این گیاه به رنگ زرد است و  مانند اشعۀ 
حرکت  و  طلوع  با  مي روید.  مدور  و  پهن  »نهنجي«  در  آفتاب 
به  رو  آفتابگردان  نهنج  غرب،  سمت  به  آسمان  در  خورشید 
خورشید مي گردد. شاید بر این اساس است که در چهارمحال و 

بختیاري آن را »گل آفتابي/ گل اُوفتوي« نیز مي گویند. 
فارسي  )فرهنگ  تخم   پنبه  پنبه،  بذر  پنبه،  تخم  پنبه دانه:   .14

معین، ذیل »پنبه دانه«(.
15. ُکلزا: از گیاهان روغني است. گلهایش زرد و دانه هایش گرد و 
به رنگ سیاه و قهوه اِي تیره  است که در داخل غالف مي رویند. 
از  برگهاي فراوان است.  با  16. شاهدانه: گیاه آن خمرهاي شکل 
تُرد  و  دانۀ گرد  از  استفاده می شود.  نساجي  الیاف شاهدانه در 
بر مصارف خوراکي، روغن صابون استخراج می شود.  آن عالوه 
به  که  شاهدانه  گلدار  سرشاخۀ  و  برگ ها  کوبیدۀ  مخلوط  از 
علت داشتن »صمغ« به هم مي چسبد، مادۀ مخدري به دست 
از قدیم عموماً  اینکه  میآید که به آن »بَنگ« مي گویند )علت 
از  است(.  بوده  استعمال»بَنگ«  مي گفتند  را»بَنگي«  معتادان 
سرشاخه هاي گلدار بدون برگ شاهدانه مادۀ مخدر»حشیش« و 
 از بنگ آن داروهاي ُمَسّکن و از دانۀ آن روغن خوراکي و دارویي 

به دست مي آید.
17. از »تخم خربزه« روغن خوراکي و داروئي استخراج مي شود. 

دانه هاي  و  میوه  باقي ماندۀ  و  نخاله  تفاله:  کنجاره،  ُکنجاله،   .18
روغني پس از گرفتن آب، شیره و روغن آن را گویند. 

و  استحمام  در  که  است  »ُکنار«  درخت  برگ  کوبیدۀ  ِسدر:   .19
شست وشو به کار می رود.

20. حنا، حناء: گیاه آن درختچه اي است. با خیساندن کوبیدۀ برگ 
حنا، دست و پا و موي سر و صورت را رنگ می کنند. رنگ حنا 

نارنجي و قرمز مایل به قهوه اي است که به مرور سیاه مي شود.
21. سنگي که براي خرد کردن سنگ هاي معدني استفاده مي شد 

از سایر سنگ هاي عصاري ضخیم تر و سنگین تر بود. 
    تنها یك نمونه از این نوع سنگ درشهرك )شهر کیان( واقع در 
سه کیلومتري جنوب شهرکرد وجود داشت که در سال 1378 
آثار سنگي چالشتر منتقل شد. گویا در چهارمحال و  به موزۀ 
مي شده  آسیا  معدني،  سنگ هاي  محل  این  در  فقط  بختیاري 
اند. قطر آن 155 به ضخامت 70 سانتي متر و وزن آن 4180 

کیلوگرم است. 
به  خاشاك  و  خاك  از  حبوب  و  غالت  کردن  پاك  بوجاري:   .22

وسیلۀ غربال )فرهنگ فارسي معین، ذیل »بوجاری«(.
23. َکَنف: گیاهي است از تیرۀ پنیرکیان که مانند کتان از الیاف آن 
جهت تهیۀ طناب و گوني و پارچه هاي ضخیم استفاده مي کنند 

)فرهنگ فارسي معین، ذیل »کنف«(.
24. یراق: گاهي به معني مطلق سامان و اسباب و مصالح هرچیز 

)فرهنگ فارسي معین، ذیل »یراق«(.
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25. ناف: میانه هرچیز، وسط )فرهنگ فارسي معین، ذیل »ناف«(.
کفۀ  با  تا  گذارند  ترازو  کفۀ  یك  در  که  سنگي  پارسنگ:   .26
دیگر برابر گردد، پاسنگ، پاهنگ )فرهنگ فارسي معین، ذیل 

»پارسنگ«(.
27. پیت: چلیك فلزي )آهني یا حلبي( براي نفت و روغن و مانند 
آن، تنکۀ آهني یا حلبي مکعب مستطیل شکلي براي حفظ و 
حمل نفت و روغن و غیره  )فرهنگ فارسي معین، ذیل »پیت«(.
28. المپ، المپا ]فرانسوي Lampe - Lampa[: نوعي چراغ که 
داراي مخزن است جهت مایع احتراق )نفت، روغن و غیره( و 
شیشه اي  لوله اي  همچنین  و  برده  فرو  مخزن  آن  در  فتیله اي 
دارد که شعلۀ فتیله را احاطه کند )فرهنگ فارسي معین، ذیل 

»المپ«(.
کشت  سال1354(  )حدود  1350شمسي  دهۀ  اوایل  تا   .29
در  تریاك«  کشت  کنترل  ادارۀ  نظر»  زیر  )تریاك(  خشخاش 
سورك  روستاهاي  جمله  از  بختیاري  و  چهارمحال  استان 
محصول،  برداشت  موقع  در  داشت.  رواج  چالشتر  و  ایرانچه  و 
به  تریاك  تحویل  و  برداشت  میزان  و  نحوه  بر  مسلح  مأموران 

نمایندگان دولتي نظارت مي کردند. 
30. رباط: محوطه اي تاریخي که در مسیر راه باستاني و کنار جادۀ 
ارتباطي )کنوني( اصفهان ـ چهارمحال و بختیاري ـ خوزستان 
رباط   پرآب  چشمۀ  که  بوده  بزرگ  کاروانسرایي  است.  واقع 

)چشمه رباط( کنار آن است. 
زمین هاي  حفظ  براي  خوبي  روش  نانوشته،  سنتي  قانون   .31   

کشاورزي بوده است.
که  فرخ شهر  شمال  ابتداي  در  کم ارتفاع  کوهي  غارك:  قلعۀ   .32
تسمیۀ  وجه  مي گذرد.   آن  کنار  از  شهرکرد  به  اصفهان  جادۀ 
قلعه غارك این است که: کوهي»تك« به صورت»ُقلّه«اي است 
غار  »قله  معني  به  غارك  ُقلّه  نام  به  کوچکي  غار  آن  در  که 
)قله  غارك  قلعه  به  تلفظش  به مرور  است.  بوده  واقع  کوچك« 
غارك( تغییر یافته است و در افواه آن را »ُقلِه غارت/ قلعۀ غارت« 
مجاورت  در  کم جمعیتي  و  »قلعه هاي جداگانه  مي کنند.  تلفظ 
باغ ها و مزارع ]فرخ شهر[ وجود داشته است که از اهم آنها دو 
بلوردي  قلعۀ  است.  ذکر  قابل  »آنصیر«  و  »بلوردي خان«  قلعۀ 
بین  از  محلي  حکومت هاي  یا  راهزنان  از  گروهي  حمله  اثر  بر 
»قلعۀ  نام  به  مي گیرد،  قرار  غارت  و  مورد هجوم  و چون  رفته 
غارت« مشهور مي شود و تپه هاي محل آن نیز هم اکنون به قلعۀ 
غارك مشهور است )صدیقي فرخ شهري؛ 1379: 7(. بررسي هاي 
معماري  آثار  تپه هاي مجاور  اطراف  و  باستان شناسي در سطح 
برج  آن  بلنداي  در  شاید  نشد.  یافت  قدیمي  زندگي  بقایاي  یا 

دیدباني وجود داشته که آن را قلعه مي گفته اند. 
براي جا دادن مواد منفجره در سنگ  را که  33. گوده: سوراخي 

ایجاد مي کنند را »گوده« مي گویند. 
34. هفشجان: شهر هفشجان در شانزده کیلومتري جنوب شهرکرد 
صفویه  دوران  از  حداقل  موجود  مدارك  اساس  بر  است.  واقع 
و  اند  بوده  مشغول   حجاري  هنر  به  هفشجاني  سنگتراشان 
مساجد،  خاني،  قالع  بناها،  در  ارزشمندي  آثار  قاجار  دورۀ  از 
عصارخانه ها و سایر اماکن عمومي و خصوصي از خود به جاي 

گذاشته اند. 
بختیاري  و  چهارمحال  محلي  اصطالح  در  دوني:  غاز  چغات   .35

تپه ها و محوطه هاي باستاني را  »چغات« مي نامند. 
36. ثریا اسفندیاري بختیاري )1311ـ 1380ش( فرزند خلیل خان 
اسفندیاري بختیاري. اسفندیارخان )سردار اسعد اول( پدر بزرگ 
ایلخان  »حسینقلي خان  فرزند  نیز  او  که  بوده  اسفندیاري  ثریا 
بختیاري« بوده است. ثریا درکتاب خاطراتش به نام  کاخ تنهایي، 
از اسب سواري و شکار و تفریحات روزانه در اطراف  خاطراتي 
)اسفندیاري  است  کرده  نقل  خود  کودکي  دوران  در  قهفرخ 

بختیاري، 1385: 16 و 21(. 
37. نرما/ نرمایي: با وجود تحقیقات هیچگونه اطالعاتي دربارۀ آن 

یافت نشد. 
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