
 

با ھمکاری جمعی از اھالی محترم – فروردين ٩۴

روستای مھدی آباد فرھنگ لغات و اصطالحات
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  مقدمه:

حال رنگ باختن است، تالش در این نسخه که با کمک دوستان عزیز تھيه شده است با ھدف مستند سازی و ابقا و احيای گویش و فرھنگ که در سالھای اخير ناخود آگاه در 
  اوليه صورت گرفته ارائه شده است که قطعا نواقص زیادی دارد و ميتواند در آینده برطرف گردد.

حال ترم جالب باشد به ھر بسياری از لغات و آداب و رسوم و .. جا مانده است و بسياری به درستی و کامل تعریف نشده است. شاید این مقوله برای برخی خوانندگان مح
  نظرات اصالحی به تکميل آن کمک ميکند.

   

 فرھنگ لغات و اصطالحات

    

 
  الوی شکرد خدا: الھی شکر خدا

  : ؟ال بزنی

  ابصار: طناب عنان حيوانات

  اِسپار: شخم زدن با بيل

د (اِستد): ستاند، گرفت   اِسَّ

  است.اوشلنگ: یک نوع گياه خودروی خوشمزه که دارای مجموعه برگھای بلندی مثل تره 

  ایاله اوآله: اینور و آنور، اینطرف و آنطرف

  آخور: ظرف غذای حيوان که در دیوار با مصالح ساخته ميشود.

  آغوز: شير غليظ روزھای اوليه زایمان گاو و گوسفند

  بادوم بونه: درخت بادام 

  : نوعی ظرف فلزی بين دیگ و قابلمه بادیه

  باقصوره: پدر شوھر

  ن و کنار زدن خاکستر از روی ذغال آتشين منقل زیر کرسی برای گرمتر شدن. گرمای بسيار مطبوعی با اینگار ایجاد ميشود.بخش کردن کرسی ذغالی: ھمزد

یا شعر را  ثقيل بودن ترکيب: برف رو، برف روب، پارو. (رو  و  روب  به معنای جارو کردن است) تبدیل سکون بين دو کلمه به ضمه در کلمات مرکب و اشعار رایج است و برفورو
  برطرف ميکند.

  بِِسد بميرم: برات بميرم (بِِسد: برایت، برای تو)

  بّسو: کوزه ھای بزرگی که در آن مواد غذایی مثل ماست و سرکه نگھداری ميشد.

  بشد خوام گفت: به تو خواھم گفت.

  بشد: به تو 

  گره زدن گوشه ھا به شکل  کيسه در می آید.: پارچه چھار گوش که با لباس و مانند آن روی آن گذاشته ميشود و با بقچه

  :بگير بزقون

  : تفاله چایبنه چوی

  تفاله چای (چایی که مصرف شده و غير قابل استفاده است): نه چویبُ 

  :بوسوز ميره

  ُبر پس: برو عقب

  : درخت گردو و بادوم بونه: درخت بادام )گردوبونهبونه: پسوند جایگزین درخت مثل (

  در بزرگبی بی: ننه جان، ما

  :؟پابذار

 ١٠و  ۵-٢-١تر از سنگھای کيلو (پاسنگ: پاره سنگ، عبارتی که در توزین دقيق اجسام با ترازو بکار ميرود و حاکی از پاره سنگھایی است که ميزان وزن خرده کمتر یا زیاد 
  کيلویی ترازو) را نشان ميدھد.

  . (بدون مالت استحکام الزم را ایجاد ميکنند)پجيل: سنگچين مابين زمينھایی که دارای اختالف سطح ميباشند

ندن شعر زیر بالھای سياه پر پر خدا: کفش دوزک. پرپر خدا که در زمينھای کشت شبدر بيشتر دیده ميشد روی دست راه ميرفت و خود را به نوک انگشت ميرساند و با خوا
  برو ! (بعضی وقتھا الزم است چند بار بخوانيد تا پر زند و برود!)خود را باز و پرواز ميکرد. پرپر خدا مادرت برات آش پخته!  پر زن و 

  پّسا: ردیف، نوبت
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  غذایی و ميوه بکار ميرود. : مکان دنجی در خانه که معماری آن به گونه ایست که خنک تر و کم نورتر از نقاط دیگر است و برای انبار کردن مواد مختلف از جملی موادپستو

  بينیپره لبه سوراخ  پِشک:

 پِشکو: کسی که پره لبه سوراخ بينی اش بر آمده باشد.
 

  ُسُرینه: آبشار

 پشگل: مدفوع دانه دانه گوسفند

  پوز: اطراف دھان

  : پوزه بند حيوان که به ابصار متصل ميشود.پوزیبند

  برای عموم آزاد است) را پيش وجنه می گویيم.پيش وجنه: پس از تکاندن و برداشت محصوالت درختی مخصوصا گردو، برداشت آنچه که باقی می ماند (و 

ھستند و بنابر این در یک سو  تاسه: تارھای روی خوشه گندم و جو کا دندانه و آج ھای ریز مخصوصی به گونه ای دارند که در یک جھت با جسم دیگر درگير و جھت دیگر آزاد
  حرکت ميکنند.

  تپّه: پھن

  تپه: کود تازه حيوانی

 زردآلو و مانند آن) ترشاله: (برگه خشک

  تکاندن: تکان دادن. به شکل اصطالحی برای پایين ریختن محصوالت درختی بکار ميرود. گردو تکاندن 

  تليت: ترکيب حاصل از افزودن تکه ھای نان خشک به غذاھای آبکی مثل آبگوشت، گوره ماس، آبدوغ حيار و مانند آن 

  ل است و پاالن را محکم نگھميدارد.: طنابی که از زیر شکم حيوان به پاالن متصتنگ

  : گونی در گشادی که به گردن چارپا متصل می شود و درون آن غذای چارپا ریخته ميشود. کيسه غذای ھمراه چارپا توبره

  باشک) که رسيدن بازیکنان به آنجا دور از دسترس حریف امتياز بود. قایم (قایم موشک ه: مکانی در بازی تولوسگا

  ر شوھرجاری: زن براد

  : ؟جختن بلوی

  یعجلی= زود تند سر 
  :زقنبود

  : ننه جان، مادر بزرگجوجون

  جونم بست ُبگوئه: جونم برایت بگوید، از جان برایت بگویم. نوعی گویش لطيف در گپ و گفتھای دوستانه

 .دوگاو نر جوان زیر سه سال که برای جفتگيری استفاده ميشجونه (ُجَنه): 
 

  جوب: جوی آب

  چادرشبچادشب: 

  : دویدن سریع چارپایانچار پاشنه

  چپُّش: بز نر 

  چَِد: چی ات است، چی شده تو را.

  .دن قرار ميدادند تا لغزش نداشته باشآو دیگ یا تشت سنگين را روی ه ميشد پارچه تابيد شده به ھم به شکل دایره که روی سر گذاشت ، ھمچنينحالت نشستن: چمبره

 : حالتی از نشستن (؟)چمبره

  : چه ميکنی(نوعی ادغام متداول شيرین در لھجه)نیچمکُ 

 ترشاله (برگه خشک زردآلو و مانند آن) –نون عباسعلی   -شيربرنج-شفته -نون شيرمال -چند تا از غذاھا و خوراکيھای محلی: ماست شيره

  : چایچوی

 : (؟)حرفم د جویيه

  حصار: طویله بدون سقف

  حصو: وسيله ای برای وجين

 کنایه برای تحقير، حيف نانی که ميخوری: حيف نون

  دردی بگيری که ھميشه تو دید باشه.): ال بزنی (یا خال بزنی 

  : خواھم آمد. (الزم به ذکر است اھالی ده و معدود نقاطی در ایران تنھا اقوامی ھستند که از افعال صيغه مستقبل فارسی استفاده ميکنند.خامومه(خوامومه)

  کارخرابی کردن یا دست گل به آب دادن، داری چه خری رنگ ميکنی: داری چه خراب کاری ميکنی خر رنگ کردن: کنایه از

  َخسرو: مادر شوھر

  ِخشم کردن: قھر کردن
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  : جذام بگيری؛ نوعی بدگوییخوره به ریختت

  جذام :خوره

  خوم: سفره آراسته برای دعا (رجوع به مراسم "پوی دیگا")

  غریبه ای که به نوعی ارتباط مالی یا دوستی با اھالی داشته باشد.خونه خوا (ه): فالنی، ھر شخص 

  خوی خواد"  تبدیل ميشود)-خواھی خواھد" در مواجھه با فعل ھمراه به شکل مصّغر یا ادغام در می آید و مثال به "خوام-: خواھی رفت. ( توضيح: کلمه "خواھمخوی رفت 

  خيش: وسيله شخم زدن زمين

  : خالهدایزه

  مکانی در ده بين زیارت و چشمه دیاب :دراسياب

  ِدره: کرسی چھار طرف دارد که به ھر طرف آن ِدره ميگویيم. ِدره باال، ِدره پوی (پایين).

  دستغاله: داس

  : (؟)مبودسّ 

  دسه: جو و گندم چيده شده به شکل دسته ھای روی زمين

  دشتا: دشت، مجموعه زمينھای کشاورزی

  کاردّغه: تاول دست و پا ناشی از 

  : چاقاله بادام. بادام نرسيده. معموال با نمک خورده ميشود. پای درخت بيشتر ميچسبد.دندکچه

  دوک: چوبی به شکل دوک که برای نخ ریسه پشم بز و گوسفند استفاده می شود.

  دی: ده، روستا

  دیزک: دبه پالستيکی

  دیزو: دیزی، ظرف آبگوشت

  دیاب، را نِمُبرام: ميخواھم بروم دیاب، راه را بلد نيستم. راه نبردن: راه را بلد نبودن، ميخوام بِرام

 .استفاده می شوندبرای دسترسی ھای ساالنه بدون جابجایی و گم شدن وسایل  ویه مدل تاقچه بسيار بلنده (تا حدود زیر سقف). کاربری بسيار مناسبی دارند رف: 
 

  روزقه: اشاره به روزشمار آبياری ده.

  فالن کار را انجام دھم. (ِرش نی: حال ندارد ...)ِرم نی: حال ندارم 

  رورونجه: بحث و جدل

  روشير: سرشير، خامه روی شير

  رونکی: قسمت انتھایی پاالن که اطراف دم قرار ميگيرد.

  زاله ریز شدن: ترس شدید کردن

  زمين وا کردن: شخم زدن زمين

  ُزیَح کردن: خراب کردن، زایع کردن

  زیره: ھمانند پستو.

ن دیگری ميریزد ساوار: سھم نور، افتادن سایه درخت بر زمين شخص دیگر موجب کاھش محصول زمين ميشود لذا بخشی از محصول درخت که در ھنگام تکاندن در زمي
 سھم صاحب زمين ميشود و به آن ساوار ميگویند. (حدود یک سوم تا یک چھارم؟)

  بی اراده در حين حرکت خم ميشود و یک اشکال در حرکت ایجاد ميکند. : اصطالحی برای موقعی که پاھای جلوی چارپاسر دست

  سراجومه فالن موضوع را سر من ميکنی: من را در خصوص فالن موضوع بازخواست ميکنی.

  سراجومه: توبيخ، بازخواست

  ِسل: آب بند.

  ار ميرود.سانتيمتر که برای اتصال خيش به یو (یوغ) بک ٢٠و طول  ٣َسل: تکه چوبی حدودا به قطر 

  : نيشتر، فرو کردن جسمی به حيوان برای حرکت تند ترسوقولمه

  : تکه چوب تيز، نيشترسوک

  : نوعی گياه صحراییسوور

 نه مانند کم حجم ازشاره:  وسيله ای برای جمع آوری سفالھای گندم و جو که از دو چوب موازی متصل به ھم و طناب تشکيل شده است. به کمک آن بسته بندی استوا
  سفال ھای حجيم درست ميشود و به راحتی با بلند کردن یک طرف آن به شکل نردبان روی االغ بارگذاری ميشود.

  شبچر: چرای شبانه گوسفندان

  : شبدرشفتر
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  .ندھو کاری را درست انجام نميد ھستند کنایه به کسایی که تنبلشل گوش: 

  فلج و دست و پا چلفتی :شلغوض

  :؟شمبلغوض

  : خيار چنبرشنگ

  : نوعی آششوربا

  شيد کردن: پھن کردن، سفره شيد کردن: سفره پھن کردن

  قفيز آبی ١٠طاق: معادل 

یک سر آن تکه  : نوعی طناب خاص که معموال از پشم بز بافته ميشد و برای بسته بنده ھيمه، سفال و مانند آن برای بارگيری روی چھار پا استفاده ميشود.طناب صحرا
به شکل دوک به ھم متصل شده  و به آن طوق ميگویيم و سر دیگر آن حاوی دو طناب متصل به طوق ميباشد. مرحوم حاج حسن صمدی در چوبی است که دو سر آن 

  صنعت توليد طناب صحرا پيشتاز بودند. 

  "طناب صحرا: رجوع شود به "طوق

  طویله: اتاقک نگھداری حيوان

  در مقام وزن به سنگ کيلو نميرسد.عقلش پاسنگ بر ميُدره: کنایه از کم عقلی است، عقلش 

  علف چيَنه: داس کوچک برای چيدن علف

  ُقپ: حالت و رفتار بخصوصی که مرغ برای خوابيدن روی تخم از خود بروز ميدھد.

  َقرقِشه: برو بيا داشتن، (ممکن است از غل و غش اقتباس شده باشد)

  (؟) دقيقه آب از ھر قنات ٣٠ھمچنين معادل (؟) متر مربع.  ٢۵٠قفيز: واحد شمارش مساحت زمين معادل 

  : کجا ميرویج ميریکُ 

  ُکجوله: نوعی سوسک تپل کند بدون پر که در ھنگام  خطر با بلند کردن پشت خود بوی بسيار متعفنی از خود ساطع ميکند.

  : نوعی سبزی خودروکدوجه

  کِرچ: خسيس، ناخن خشک

  کردو: حد واسط بين دو مرز در زمينھای کشاورزی

  عالقه وافری به آن دارد. کشمشه: نوعی آقت درخت بادام که دارای برگھای ریز و ميوه ھایی گرد و کوچک به اندازه کشمش و شاخه ھایی ترد و شکننده است. گاو و االغ

  کفت: کتف، شانه

  َکل: گوسفند نر

  (؟) خميده قد یا کلزمه = کوتاه قد

  : ؟کلزمه

  کلون: ؟

  برای درھای قدیمیکلوندون: نوعی کليد چوبی 

  کمر زدن: درو کردن جو و گندم به گونه ای که باقيمانده آن روی زمين بلندتر از حد چشم نواز باشد.

  کنده: طویله ھایی در صحرا که به شکل تونل در دل زمين برای گوسفندان کنده ميشد.

  کوز: نوعی پستی بلندی به شکل سينوسی برای کاشتن برخی صيفيجات 

  آید. د نان که ظاھرا از افتادن تکه خميری در ته تنور بدست می؟: یه مکوله

  .کولی: محافظ کول، متکایی به شکل یو انگليسی وارونه که بر گردن (کول) االغ یا کاو برای گاویاری ميبندند تا خيش و یو (ُی) آسيب نزند

  کيله: دبه پالستيکی، حجم مشخصی برای اندازه گيری. (از ریشه "کِيل")

  : (کنایه ) دھانت را ببند. ساکت شو.تو ببند گاله

  )فرھنگ لغت معين ( پنبة زده شده که آمادة ریسيدن باش. ٢ .کيسة بزرگ جوال. ١گاله: 
پروازی شبيه  ره ای شکلگاو کویی: نوعی حشره بالدار با جسمی سنگين که در ھنگام پرواز صدای جالبی از خود در می آورد. (با بستن نخ به پای آن در یک مسير دای

  چرخبال مشاھده می شود)

  گاویاری: شخم زدن زمين با گاو یا االغ

ربریش بسيار استادانه : گونی محکم در گشادی که مانند خورجين روی االغ قرار ميگيرد و موادی مثل کود و خاک با آن جابجا ميشود. نوع طراحی آن با توجه به کاگاھل
  است. روی حيوان پر ميشود و به راحتی حمل و تخليه ميگردد. 

  : درخت گردوگردوبونه

  و و بادام و مانند آن استفاده می شود.گزرو: چوب بلندی که برای تکاندن گرد

  :؟گل نيفت
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  : نوعی ميوه قرمز پر ھسته خوشمزه درختی (در گویشھای دیگر گيچ و زالزالک ھم گفته ميشود)گوچ 

  : کنایه از دور شو، گم شوگورتو گم کن 

  : ؟ گورزا

  ک در آن تليت و ميل ميگردد.گوره ماس: غذایی بسيار لذیذ که از ترکيب ماست و شير تازه درست ميشود و نان خش

تصل است. با گذاشتن این دانه در گوشواره: یک نو گياه که معموال ھمزمان و ھمراه با گندم و جو ميروید. این گياه دانه ای پيچ دار دارد که یک شاخک بلند عمودی به آن م
  حاک نمناک و گل خودبخود شروع به چرخش ميکند.

  (گولی گرم): گولی داغ

 چفيه ،ریلچک = روس

  دامنه کوه: لق

  لَقمه: لرزش صدا و بدن در اثر بيماری و پيری

  ُلنج آویزون: اشاره به ناراحتی شخص

  ُلنج:  لب و لوچه

  ُلنجت چشه؟: چرا ُلنجت آویزونه، چرا ناراحتی؟

  لوشيدن: تکان دادن بدن در حال خوابيده یا نشسته

  : یورتمه، نوعی حرکت چارپا به شکل دویدن آرام لوکه

ر نایه از ناپایدا(لولی لولی خوردن): تکان خوردن متناوب. تکان خوردن چيزی مانند حرکت پاندول، تکان خوردن چيزی مانند حرکت پاندول نزدیک به افتادن، ک لولی لولی عباسی
  بودن جسمی

  مجمعه: سينی بزرگی که روی کرسی قرار ميگيرد.

  و ھا بعد از شخم یا کاشت استفاده ميشود.مشته: تخته صافی که برای صاف کردن سطح زمين کرد

  َمل: حالت و رفتار بخصوصی که گاو ماده برای زادآوری و جفت گيری از خود بروز ميدھد. (گاو به مله)

  ميش: گوسفند ماده

  )فرھنگ لغت معين ( .خواری، فالکت، بدبختی: نکبت

  : مادرننه

  :نيم زنجون مونده

  سير یک جوب یا کردو و ھدایت آب به جوبی دیگر یا کردویی دیگروال: حائلی از خاک و گل برای بستن م

  وجين: حذف علفھای ھرز از محصول

  َوخ: وقت

  ورزو: گاو نر مسن که برای گاویاری استفاده ميشد.

  : ؟وشگوا

 سردر خانه ھای قدیم که مثل عددھشت ھستندھشت: 

  ) فرھنگ لغت معين (درساعت بکشدزھری را گویند که ھيچ تریاق عالج آن را نتواند کردن و : ھالھل

  ھم از آخور ميخوره ھم از توبره: ضرب المثلی برای آدمی که بيش از سھم خود برداشت ميکند

  ھيّمه: ھيزم

  دندانه برای جابجایی کاه یا سفال  ۴یاشين: وسيله ای به شکل چنگال با بيش از 

  یااّل: زود باش

  یکّول: مدام، مداوم

  خرمنکوبییِنه: گرد ناشی از 

  ش به آن متصل ميشود.یو (ُی): (ھمان یوق) چوبی که در گاویاری یک سر آن بر گردن یک االغ یا گاو و سر دیگر آن بر گردن االغ یا گاو دیگر قرار ميگيرد و خي

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  خاص فرھنگ اصطالحات
    

  ، کسی که کارھای مختلف را کامل انجام ميدھد.کار بلد و حرفه ای  ھنداتمو کار:
  آدم وارد و پيچيده ای است.  خيليش خيليه:

  صفت آدم فریبکار  :پيچ بغل دار
  سالم بمونی تا پيری  :پير شی
  به شوخی)آتش بگيری، نوعی نفرین (بيشتر    در گيری:
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پاشو از رو مار ور 
  نميداره:

  کنایه از تنبلی و عدم ھمکاری و کمک

می بایست، می باید، باشد، بایسته است، خوب است، مشکلی نيست.   :ميبا
  کلمه ای حاوی جمله و احساس پر معنی

  ساکت شو  ُگالمو کن
چھار نفر به پيمانه کردن شير، وقتی شير گاو ھا کم ميشد معموال سه یا   شير پيمودن

شکل ھفته ای شير گاوھای یکدیگر را تجميع و نوبتی در اختيار یکی قرار 
ميدادند این کار با پيمانی کردن شير برای حساب و کتاب دقيق انجام ميشد. 
فرزندان خانواده ھا بيشتر منتظر نوبت ميماندند چرا که بھره کافی و وافی از 

  ميرسيد. سرشير؛ شير، ماست و پنير و کره به آنھا
  : ه یا وادارگو...ت واد

  
  بيخيال، خيالت نباشد (؟)

  چه کار بيھوده ای !  !: قاصدی
    : ؟جختن بلوی

  دلت با من باشد، حواست با من باشد:  حال تو دلت اینجو ده
به رقاصی در  خر

  آوردن:
سوتی دادن، کاری کردن که از شدت بيھودگی و بی ربطی و غير عقالنی 

  رقص در ميآید. (کارایی ميکنه که خر به رقاصی در مياد) بودن االغ به
  

  

  

  ضرب المثلھای شيرین 
    

    خالیق ھر چه الیق 
  یه جور گذر از شرایط ناخواسته است   گالیه ھات به سرم تا عروسی پسرم
ه عقب تو خری که با سر تو طویله نميره دند

  طویلش ميکنن
  مواردکنایه از لزوم بکار گيری زور در برخی 

    
    
    
    
    

  

  

  

  برخی کلمات و جمالت تک حرفی:

  بيا. (ھا َب آ: بند بيا. مثال اشاره به چکه شير آب پس از تالش زیاد) اَ:

  . بَِب: ببندَب: بست

  ، گرفته. (لوله َب اومده)َب: بند آمده

  (ھمون َپ نه َپ) پس َپ:

  تَه َت:

  چند (خيال کيلو َچ؟) َچ:

  نيست، حال انجام کاری را نداشتن)یم أم نی: رِر: (رِ 

  ُر: را 

  اینھا را رھا کن)ر: را (اینا ر ول ُک:

  زن (ِھنو َز نرفته: ھنوز زن نگرفته؟) َز:

  َق: قند

  کرد (چِم َک تا حالو: تا حاال چمی کرد؟) َک:

  اینھا را رھا کنُک: اینا ر ول ُک:

  من َم:

  نه َن:

  )جا نِ بگذار. (ِن: 

  َه: ھست

  َی: یک

  یوغُی: 

  

  آواھا:

  الغه ھی: دور کردن کالغککُ اَ 
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  بيه بيه بيه: بفرما به حيوان مخصوصا مرغ برای غذا

  پيشته: دور شو به گربه

  چخه: دور کردن سگ

  سس (به شکل سوت کشيدن): بفرما آب به حيوان چارپا

  شششش: فرمان ایست به االغ

  نسخه گوسفندیھاش ؟

  نچ نچ نچ ھا ا ا : فرمان حرکت به االغ

  

  آواھای تک حرفی:

  ُا:

  اِ:

  چ:

  ر:

  ش:

  

 آداب و رسوم وسنتھای روستا 

 اولين مراسم رسمی دختر و پسر برای ازدواج با حضور خانواده که تعھدات اوليه توافق ميشود. : پاگيره

 برای مراسم عروسی داماد به حمام عمومی ميرود و اھالی او را ھمراھی ميکنند و با جشن و پایکوبی و کوچه گردی ھمراه ميشود. :حمام دامادی

 پختن آش نذری ھمراه ميشود با حضور اھالی و کمک در پخت و ھمزدن آش و ھمزمان سفره آراسته برای دعا به نام خوم پھن ميشود. :پوی دیگا

 زیارت اھل قبور و امامزاده فضل بن موسی بن جعفر عليھما السالم   :ھازیارت پنج شنبه 

  با حمل نخل به عنوان تشييع جنازه نمادین امام حسين عليه السالم عزاداری انجام ميشود. :نخل برداشتن عاشورا

 ی با نان سنتی شيرمال پذیرایی ميشوند.به راه می افتد و در منازلنون شيرمال: پس از مراسم نخل عاشورا دسته ھای عزاداری در کوچه ھا 

 مراسم تشييع نمادین پيکر ھای شھدا ھمراه با شبيه سازی کاروان اسرای کربال :کشته برداشتن فردای عاشورا

 ھمکاری دسته جمعی برای الیروبی جوی ھای کشاورزی :جوب روبی

 با حمل نخل به عنوان تشييع جنازه نمادین امام علی عليه السالم عزاداری انجام ميشود. :ماه رمضان ٢١نخل برداشتن 

 خواندن دعاھایی در سحرھای ماه رمضان برای بيدار کردن مردم :سحر خوانی

 پس از تحویل سال به منظور تکریم خانواده ھای شھدا انجام ميشود. :رفتن به خانه شھدا در عيد نوروز

  جمع کردن و پيمانه کردن شير گاو توسط چند نفر و تحویل کل شير برای مدتی به یکی از اعضای گروه که به صورت چرخشی عوض ميشود. :شير پيمودن

  

  بازیھای قدیمی روستا:

.. در صورت عدم بيشتر در ميان زنھای قدیم رایج بوده به این شکل که دایره ای از خانمھای نشسته تشکيل ميشده و دسته دوم باید تالش ميکردند تا ... ؟. آشيرشير:
  ميشده. موفقيت ضربه ھای (دردناکی) متحمل ميشدند. بسيار مھيج بوده و گاھا تسویه حسابھای فاميلی (جاری ھا خواھر شوھر ... ) انجام

د بدون برخورد با معموال در شب انجام ميشده و گروھی در کنار یک دیوار مشخص (تولوسگا) چشم ھای خود را ميبستند. گروه دوم قایم ميشدند و اگر ميتوانستن شير دیدم:
  یار حریف به دیوار برسند برنده بودند.

ان یار با چو دستی چوب کوچک را بلند ميکند و ضربه ميزند یکی از بازیکنانيگيرد استفاده ميشود. از یک چوب دستی و یک چوب کوچک که روی دو سنگ قرار م الک دولک:
 حریف سعی ميکنند چوب را در ھوا بگيرند (بول گرفتن) تا جاھا عوض شود وگر نه در ادامه به زو کشيدن و کولی گرفتن منجر ميشود. 

  ميشده و به شکل توپ بازی فعلی بازی ميشده است. (؟) بازی قدیمی که با چرم و پارچه گویی درست گو بازی:

قایم ميکند و ھفت عدد سنگ روی ھم چيده ميشده و بازیکن حریف از فاصله دوری سعی ميکند با توپ کوچکی سنگھا را بریزد. تيم مقابل توپ را در بين خود  ھفت سنگ:
  حریف باید بدون اینکه توپ به او برخورد کند سنگھا را بچيند.

  سطی: دو تيم یکی وسط و تيم دیگر در دو طرف تالش ميکند با توپ نفرات وسط را بزند و از بازی خارج کند تا تيمش جایگزین شود.و

  

  چند تا از غذاھای محلی: 

  از شيره انگور، آب، تخم مرغ و پياز تھيه ميشود. اشکنه :

  دوغ نمک خيار کشمش آبدوغخيار :

  آشی آبکی با سبزی ریزی که در آن صحنه زیبایی ایجاد ميکند که تداعی کننده ھمگونی شب است و بسيار خوشکزه ميباشد. آش تاریکی: 
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  نيمرو با آرد و شيره  خاگينه: 

  قيمه ریزه، کوفته کوچک  شفته: 

  پختن برنج به صورت ژله ای که با شيره ميل ميشود. شيربرنج:

   ) خشک و یا ماست کيسه (چکيده) و اب و پياز داغ و روغن کمی ھم نمککله جوش تھيه شده از کشک کالجوش (

  مخلوط شير و ماست  گوره ماس:

  شيره با ماست ماست شيره: 

  نان محلی با شير و شکر تھيه ميشود نون شيرمال: 

  تھيه ميشود و زرد رنگ است.ادویه جات سبزی و  نوعب نان محلی که با نون عباسعلی : 

  نانھای خشک تميز کوبيده ميشود و ھمراه با شيره و گردو به ترکيب بسيار جالبی تبدیل ميشود. نون کوبيده :

  

  اسامی و ارتفاع کوھھای روستا:

  کاردجه:

  ُبندره:

...  
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