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آمیز میان اقوام، در دوره کهن، عصر  زیستی مسالمت پیش از این، درباره مناسبات هم
شتن ارتباط سو )دوره فلز تا هزاره دوم پیش از میالد( اشاره مختصری شد. دا ها به این کاسی

دیگر، مناسبات قومی،  اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری، برخورداری از تجربیات دانش یك
سازی، پیکرتراشی،  پذیرش اقوام کوچی، تأثیرپذیری فن ساخت، مهندسی ذوب، قالب

های یاد شده، که حتی از نیمه  یابی نمادها... در دوره ها، شکل کارگیری رنگ گری، به سفال
گذاری شده، میان مردمان حوزه دریای کاسپین )از  ششم پیش از میالد پایهدوم هزاره 

 های پیشین و...،  گفته آمد.  طور موجز در سرسخن ترکستان تا قفقاز( به
زیستی نخستین،  های جبری، آن اتحاد و هم در ادامه نظر بر این است اگر بنا به ضرورت

داری و کشاورزی برخاست  یابی دام ه توسعهویژه صنعت عصر نوسنگی، در دور  از کف کار، به
تری در دور تاریخی  و قد برافراشت و فرهنگ و زبان زمان خود را آفرید. به نمونه آگاهانه

توان اشاره  های میالدی، می گیری جاده ابریشم قدیم، در نخستین سده ویژه پس از شکل به
ی... که از هند و کاشغر، صورت یك خط بارزگانی، دیپلماسی، فرهنگی و هنر کرد که به

میالدی( بین سه امپراتوری  220تا  50آسیای مرکزی، ایران در عصر کوشانیان )از سال 
در چین، امپراتوری کوشانیان )با محدوده ارضی از  هندوستان، آسیای مرکزی، از « هان»

م برقرار شده سغدیانا، گرفته تا افغانستان مرکزی، شرقی، جنوبی، ماوراءالنهر( و امپراتوری رو
 رسد شرح  گزارش کوتاهی نظر می بود، به اوج شکوفایی خود رسید. بنا براین، الزم به

طور مبسوط چند مطلب تخصصی  باره گفته آید؛ چون در شماره مزبور به وار در این فهرست
از جانب اساتید و دانشمندان این حوزه، روی موردهای یاد شده، آمده است. منتها پیش از 

زم است به حضور و پیدایی برخی از اقوام برجسته این منطقه گسترده و پردامنه، چه آن ال
 ایرانی و انیرانی )غیر آریایی(، در دوره باستان اشاره شود.
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با تمام  2ها و هوریانی 1ها گفتنی است پیش از این درباره دو قوم قدرتمند باستان )کاسی
ردار بود ند و منشأ پیدایی آنان را دانشمندان ب های خرد و کالنی که با نام آن دو نام قوم
صورت  سو( به اند )از اواخر هزاره پنجم به این شناس، کرانه جنوبی دریای کاسپین دانسته قوم

آورده شد. با این یادآوری « مجموعه مشترک  مستقل»دو گفتار مستقل از هم، در همین 
ها در مازندران در  وامی پیش از کاسیویژه ژنتیك درباره قوم و یا اق که هیچ سند متقنی به

گیری  های هوشمند که از هزاره یازدهم به این سو تا شکل دست نیست که آیا حضور انسان
شناسی آمده و تا اواخر هزاره  های باستان قوم در هزاره هشتم پیش از میالد که در گزارش

ها و  های کاسی ی قومپنجم پیش از میالد )آغازحضور اقوام کاسی( تداوم داشته، آیا نیا
که آنان نسل و نژاد و زبان دیگری  اند، یا این ها در کرانه جنوبی دریای کاسپین بوده هوریانی

باره بسیار نارساست، با این تقریر که  شناسی در این های باستان داشتند. در واقع پژوهش
های  گر، بنا به یافتهدی شان و تأثیر و تأثر آنان نسبت به یك مناسبات آن اقوام با همسایگان

ست، ردپای  سو انکارناپذیر است. شایسته یادآوری شناختی از هزاره ششم به این باستان
طور پراکنده در مازندران باستان بنا به  سنگی را که به های دوران کهن تاریخی وجود انسان

گی توان از نظر دور داشت. گرچه پراکند دست آمده، نمی شناسی به های باستان کاوش
سنگی به نسبت در این منطقه و غالب مناطق جهان، مصداق عام  های دوران کهن انسان
 دارد. 

عالوه بر دو قوم یاد شده، پروفسور الکساندر بویارف بر این نظر است که اقوام 
های آلتایی، سایان  در آسیا بودند )جنوب سیبری، کوه« سنگی کهن»اروپایی در دوران  هندو

به اروپا کوچیدند. « نوسنگی»و « سنگی میان»بالکان و در هند( و در  و پیرامون دریاچه
ها پیوندی ندارند.  ها و نه با هندواروپایی ها نه با ترک که به لحاظ ژنتیك اورالی دیگر آن

هزار سال پیش، 15الی  20بودباش نخستین آنان در جنوب سرزمین چین بود. که در 
پوستان  ها سرخ ترین آن ها که برجسته کردند. ترکبازماندگان آنان به جنوب سیبری کوچ 

اند از جنوب سیبری برخاسته بودند، شاید ازآسیای مرکزی؛ آنان صنعت سنگ را  امریکایی
 به عنوان یك فرهنگ در عصر حجر در منطقه رقم زدند. 

ها(،  ها )کاسی درباره زبان کاسیت»ها ی اقوام یاد شده، مؤلف بر آن است  در مورد زبان
که درباره زبان هر  جایی از آن« یچ چیز روشن نیست... به احتما ل زیاد هوری )هوریانی(اند.ه

ها پرداخته  های غیرایرانی( در مباحث یاد شده، با نام زبان کاسی دو قوم )کاسی و هوریانی
                                                           

 . 197، ص2، دفتر شماره های دریای کاسپین هایی درباره کرانه پژوهشرجوع شود به   1
 .299، ص3دفتر شماره  ،نیکاسپ یایدر یها درباره کرانه ییها به پژوهشرجوع شود   2
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های خاوری بر آن است که از  شود. درباره سارمات شد، از بازگویی مجدد آن پرهیز می
شود. در  های جنوب اورال، نمی ها نیستند. البته این نگاه مشمول سارمات آریایی بازماندگان

های  های آریایی، اکنون در بخش خاوری هند و تیره بازماندگان تیره»افزاید:  ادامه مؤلف می
ها  ایرانی  برند. اشکانیان و بلخی سر می ایرانی کوچی در بخش شمال باختری آن سرزمین به

 «  اند. تورانیان خویشاوندی داشتهتبارند که با 
های کهن در منطقه گسترده حوزه دریای  با توجه به آرایش مختصر و کلی قدامت قوم

آورنده امنیت و ثبات سیاسی در  کاسپین، جا دارد درباره  امپراتوری کوشانی به عنوان فراهم
صادی، سیاسی، های میالدی که بر آیند آن عامل پیدایی مناسبات نوین اقت نخستین سده

فرهنگی و هنری... با دو امپراتوری دیگر )چین و روم( گردید، اشاره شود. روشن است 
های ابریشمی چین و امپراتوری روم در این دوره بسیار ثروتمند بوده و مشتاق پارچه

گذر طالی زیادی به بازار دو امپراتوری )کوشانی اند؛ از این رهجات هند بودهعطریات و ادویه
 شد. هان در چین( ترانزیت می و

دیگر در درباره تأثیر اتحاد سه امپراتور، از روم تا چین که از طریق خشکی و دریا با یك
اش در بخش سیاسی یك نظام واحد توافق شده بر پایه بردباری،  ارتباط بودند، حاصل

بین مقامات  آمیز بود که با داشتن چنین پروتکلی )قرارداد زیستی مسالمت دگرپذیری و هم
ویژه دینی، حاکم بر روابط آنان نبود؛  رتبه سه امپراتور( هیچ برتری ایدئولوژیك، به عالی

های  ویژه حاکمان کوشانی به عنوان حلقه ارتباط دو امپراتوری شرق و غرب از همه نحله به
کارگیری چنین سیاستی موجب ثبات  کردند. به های مذهبی پشتیبانی می فکری و فرقه

ها،  ها، معابد االهه ویژه باورهای دینی شد. ساخت بناهای مذهبی، نیایشگاه آزادی به نسبی
ای یافتند.  آزادی مبلغان مذهبی از راهبان و کاهنان بودایی، زرتشتی و خدایان محلی، عرصه

معنای نابودی و حذف  های دینی به ها و نحله نکته قابل مکث آن است که وجود جریان
 دیگر نبود.   های یك نتباورها، آداب و س

های مشترک در  ای یافت. سنت آمیزی و پویایی، جلوه برجسته هم در بخش فرهنگ در
تن از خدایان اقوام مختلف  های این دوران سی ها پدیدار شد و حتی بر روی سکه فرهنگ

های رومی  های محلی نیز مجالی برای حضور یافتند. در هنر، سنت ثبت گردید. فرهنگ
ی(، ایرانی، تخارستانی و سغدی گسترش پیدا کرد. هنرهای تزیینی از زرنگاری، )بیزانس

بری،  های خدایان، گچ نشانی، زیورآرایی، نگارگری و نیز ساخت تندیس گوهرکاری، دانه
 های انسانی نمود پیدا کرد. ویژه ساخت پیکره خدایان در سیما و هیئت پیکرتراشی به
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نوع خط از باختری، یونانی، هندی، براهمی و به لحاظ خط و زبان باید گفت شش 
ویژه در گوها، بهوخروشتی، سغدی و پارتی اشکانی رایج بود. زبان سغدی زبان رسمی گفت

 کرد.  های بازرگانی نقش مهمی ایفا می زمینه
ها، اقوام  آمیز بین خلق زیستی مسالمت سنگ هم باره دومین تجربه گران چه مختصر در آن

گذاری این  تواند بیانگر این نکته مهم باشد که ضرورت پایه تر می د؛ بیشو ملل مطرح ش
ای به چنین گستردگی،  دفتر و کوشش در راه شناخت اقوام، فرهنگ، هنر و زبان منطقه

امری تصادفی و باری به هرجهت نیست. دانشمندان مجموعه مشترک با رویکردی انسانی 
کنند. با این آگاهی که مردم  هر تنشی اندیشه میها به دور از  روی مناسبات پیوند فرهنگ

ها  منطقه مورد نظر حداقل نسبت به دو تجربه یاد شده، دوهزار سال از آنان در همه عرصه
  ترند. رفته پیش

 1یلموک پناه زدانی اریط
 1400ماه مهر            

 
***** 

 ترم  انتشارات پژواکمدیر مح ،دریغ سرکار خانم فرزانه اسبقی های بی جا دارد از کوشش
نهایت سپاس را داشته باشم و  ،طرئی پری شان سرکار خانم کبری شاه کار گرامی و هم فرزان

نیز از علیرضا مبرز، کاظم باقرزاده، ترانه بقراط، محمدابراهیم عالمی و جمع چندنفره 
اس کالیی، به پ آنان عبداهلل پهلوان و محمد جمشیدی قادی ةشهری ازجمل دوستان قائم

پناه لموکی  چنین از آرمان سلیمانی و بهداد یزدان شان در فروش کتاب و هم مساعدت
  خاطر انجام امور کامپیوتری تشکر کنم. به

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 tayyar.lamoki @yahoo.com و tel: 09192991382 
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 .2013 ،، برگردان : دکتر عزیز آریانفر، ناشر  س . مشعلتورانفسور دکتر الکساندر بویارف، وپر

، ناشر  س. ر، برگردان دکتر عزیز آریانف هاها یا تورکییآریا، ارفیپروفسور دکتر الکساندر بو
 .2013 ،مشعل

، ناشر خیزالنهرین و هالل حاصلهای کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بینقوم، رقیه، دکتر بهزادی
 .1382 ،نشر نی

، ناشر ترین روزگاران تا دوران تیموریانشناسی افغانستان از کهنباستانریچارد. س. داویس، 
 .2011 ،س . مشعل

تحقیقی کوشانیان، ـ ، مجله علمیراه ابریشم و امپراتوری کوشانیانپوهاند عزیزاحمد پنجشیری، 
 .1387ناشر آکادمی علوم افغانستان، 

تحقیقی کوشانیان، ناشر آکادمی ـمجله علمی .نقش راه ابریشم، یریپنجش زاحمدیپوهاند عز
 .1395علوم افغانستان 

های آمیزی فرهنگنقش دولت کیرپاندی در باهمالدین اوا، محی /گوزلفسوردکتر غوزلوپر
 .2011، ناشر س. مشعل آسیای میانه

تحقیقی کوشانیان ، ناشر ـ ، مجله علمیچگونگی ظهور کوشانیانمعاون سرمحقق نورمحمد کاوه، 
 .1398آکادمی علوم افغانستان 

  .1393ر نشر چشمه چاپ پنجم ، ناشتاریخ مازندران باستانپناه لموکی، یزدان طیار

)متن سخنرانی در دانشگاه  تاریخ، فرهنگ، هنر و زبان مازندران باستان، یلموک پناه زدانی اریط
  .1394( ناشر. فروهر 2015الماناسوف مسکو  

 .1398 ،، ناشر میرماههای کاسپین )کاسیان( هایی درباره کرانهپژوهش، یلموک پناه زدانی اریط

ناشر میرماه.  ،های دریای کاسپین )هوریان( هایی درباره کرانه پژوهش، یلموک اهپن زدانی اریط
1399. 

  



 
 

   
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

1ساختار اساطیری شاهنامه
 

 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات استاد/ پور مطلقابوالقاسم اسماعیلدکتر 

 
 
 
 

، است. وی ایرانی یسرا شاعر حماسه ،داشت فردوسی روز بزرگ ماه بهشتیپنجم ارد و بیست
سروده فردوسی و یکی  ترین پرآوازه شاهنامه ، است.یانانایر ملی  ، حماسهشاهنامه  ندهیسرا

وسی در شاهنامه، فرهنگ ایرانیان است. فرد ادبیات کهن پارسی های ترین نوشته از بزرگ
آید که فردوسی از  فرهنگ ایران پس از اسالم پیوند داده است. از شاهنامه برمی باستان را با

چه فردوسی  اثر پذیرفته است. آن مزدیسنا ی، مهرپرستی ونایران باستان مانند زروا یها نییآ
پرداخت، جدای از جنبه شعری، دانشورانه نیز بود؛ او افسانه ننوشت. فردوسی خرد  به آن می

خرد، نیك و بد  داند. او بر این باور است که آدمی با ها می تمام خوبی هیرا سرچشمه و سرما
بختی این جهان و رستگاری آن جهان  ه نیكشناسد و از این راه ب دیگر بازمی را از یك

در آن ناپایدار است، باید به نیکی کوشید و  زیچ او معتقد است در جهانی که همهرسد.  می
 کردار و گفتار و اندیشه را به نیکی درآورد.

 هانـرزد جـوری نیـبه آزار م              زد کهان و به نزد مهانـه نـب    
 همه نیکویی کن اگر بخردی               یدراز است دست فلك بر بد

 بدی را بدی باشد اندر خورت            چو نیکی کنی، نیکی آید برت 
 
 

 
                                                           

، زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی. با سپاس از آقای 1400اردیبهشت  25انی در دانشگاه شیراز، سخنر  متن ویراسته 1
 تبار برای تنظیم و ویراست متن. کریم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%87%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
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داشت فردوسی، دکتر رضایی در روز بزرگ
دشت ارژنه با میزبانی دانشگاه شیراز و با دعوت 

استاد زبان  ،پور مطلق از دکتر ابوالقاسم اسماعیل
منظور  نشستی به ،ستانیهای با و فرهنگ زبان

ریزی کرده  بزرگداشت شاهنامه فردوسی برنامه
اینجا آورده  در یراسته سخنان ایشانومتن که 
 شود.  می

 و نویسنده ،مطلقپور  اسماعیل ابوالقاسم
در  استاد دانشگاه شهید بهشتی ،شناس اسطوره

.های باستانی است فرهنگ و زبان  رشته
 او 

، استاد دانشگاه 2006تا  2004چنین از سال  هم
تا  2013و از سال  شانگهای المللی طالعات بینم

. است استاد دانشگاه دولتی مسکو بوده 2015
های باستانی  شناسی و زبان اکنون در گروه زبان

 ی فعال است و دردانشکده ادبیات و علوم انسان
های ایرانی پژوهش  شناسی و اسطوره ایرانینه زم

 .کند می
شناسی  تدریس دروس زبان اوستا، متون مانوی، زبان پور ی دکتر اسماعیلآموزش نهیشیپ

تاریخی، تاریخ زبان فارسی، اساطیر ایران، در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مازندران، 
 .المللی شانگهای، دانشگاه دولتی مسکو دانشگاه مطالعات بیندانشگاه تهران، دانشگاه عالمه، 

لوح تقدیر مؤسسه آموزشی پژوهشی پارسه، لوح تقدیر استاد نمونه دانشگاه : جوایز علمی
المللی شانگهای، جایزه کتاب فصل برای  شهید بهشتی، لوح تقدیر دانشگاه مطالعات بین

نامه اساطیر  دانش برای کتاب 1387، جایزه کتاب سال 1376 سرودهای روشنایی کتاب
، نشان دهخدا ادبیات گنوسی برای کتاب 1389 سال کتاب و فصل کتاب جایزه دو و جهان

 .1395برای کتاب ادبیات مانوی 

 

 حکیم ابوالقاسم فردوسی
 خورشیدی( 399 -خورشیدی  319)

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 نام خداوند جان و خرد به
ستانی که زحمت برگزاری همایش وبا سپاس از آقای دکتر رضایی دشت ارژنه و همه د

داشت اند. من هم روز بزرگ کرده یزیر اهنامه و فردوسی را برنامهداشت ش وزین شب بزرگ
شادباش و عاشقان و شیفتگان فردوسی بزرگ در سراسر دنیا  یهنانمم هم  به همه را فردوسی

 .گویم یم
یرساخت زشاهنامه، اسطوره بودن یا نبودن شاهنامه نیست، بلکه بحث  دربارهبحث من 

گمان اثری حماسی است،  یباهنامه است؛ چون شاهنامه ی شا اسطورهی و ساختار ا اسطوره
خواهم بشکافم همان  یمجا چه در این ژانری حماسی که شکی در آن نیست؛ اما آن

یژه در و بهشاهنامه  های داستانی زیربنای درست بهی شاهنامه است که ا اسطورهیرساخت ز
برخی از دانشمندان بر این  اگرچهوجود دارد.  داستان کیومرث یا گیومرد تا پایان کیخسرو

ی دارد؛ برای اینکه برخی از ا افسانهباورند که بخش تاریخی شاهنامه هم وجه اساطیری و 
چون بهرام گور هم با اسطوره  تاریخی مانند اردشیر بابکان و شهریاران دیگر هم های داستان

ن نشست یرساخت اصلی که من در نظر دارم در ایزشده است. آن   یختهآمو افسانه 
هزاره  و سه (کالسیك منظور نیست دوره سه)دوره  همان سه درواقعوتحلیل کنم،  یهتجز

دوم، مربوط به   هزارهشاهنامه است که هزارسال نخست مربوط به کیومرث تا جمشید است؛ 
ی است ا هزارهسوم  هزارهخیر و جهان ویرانی است و  برجهانتازش ضحاک یا اَژی دهاکه 

های باال  بندی یمتقس ،بنابراین .گیرد می در برشود و تا کیخسرو را  یمآغاز  که از فریدون
حماسی و تاریخی است که ـ قدیمی یعنی ادوار اساطیری گانه سهبندی  یمتقسنافی  درواقع

ی شاهنامه ها ساخت ژرف همهگویند که در  یمیست. دانشمندان نامروزه دیدگاهی علمی 
 ی شاهنامه برخورد.ی اساطیرها مضمونتوان به  یم
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گمان شاهنامه اسطوره نیست، بلکه اثری است حماسی که مضامین اساطیری دارد و  یب
ها و رخدادهای حماسی باید  یتشخص ساخت ژرفهای اساطیری را در  یهما درونها و  یهما نبُ

ی ا سادهاساطیری شاهنامه کار  ساخت ژرفجو و تحلیل کرد. دست یافتن و کاویدن وجست
چنین گمان باید زیربنای فرهنگی و اندیشگانی آن بازسازی و مطالعه شود. هم یبو نیست 

یت و سانسکریی از متون ودایی و ها بخشمتون پهلوی ساسانی، متون اوستایی و  همه
بنابراین، من نخست اشاره به این سه ؛ هندی هم باید در این حوزه بررسی و تحلیل شود

شود و  یماین سه هزاره گفته  دربارههای دانشمندان  یهنظر گاهکنم و آن یماساطیری   دوره
از: سه  اند عبارتاساطیری  هزارهآن سه  گذارم. یمدر پایان دیدگاه خودم را با شما در میان 

هزار سال؛ به هزار سال برابر با نه، سه تا سههاست هزارهاساطیری سه  )ازنظرهزاره اول 
شناختی اساطیری ایران  یهانکدوره،  . در این(دانند یمال هزار سروایتی عمر جهان را دوازده

آسمان، زمین و خورشید   همهدهد و  ینممینویی است و حرکت و کنش خاصی در آن رخ 
هزار سال بنابراین، نه؛ یرمادی دارند. حرکت و زمان هم وجود نداردغحالت مینویی و 

 یدتأکی است که برخی دانشمندان نرواشده و این روایت ز یمتقسهزاره  مانده، به سه یباق
اگر این نه هزاره  پستر مبتنی بر این نه هزاره است.  دارند که شاهنامه و روایات زروانی بیش

را به سه دوره تقسیم کنیم، از کیومرث تا جمشید در شاهنامه که دوران زرین و طالیی 
ر شاهنامه هنوز ضحاک رود و بنا ب یمفرهنگ کهن ایران که پیش از تازش اهریمن به شمار 

 نیامده است. 
دوران جمشید طالیی و زرین است که هم جمشید، هوشنگ، تهمورث و دیگران همه 

ی زرین است. عمر دراز جمشید در این دوره ا دورهبودند که در فرهنگ کهن ایران  سازتمدن
ال کننده است. اگر از کیومرث تا پایان جمشید را محاسبه کنیم، سی س یینتعبسیار 

سال جمشید و پیش از اینکه فره  616کیومرث، پانزده سال سیامك، سی سال تهمورث و 
 996در تبعید جمشید شاه در جمع  سال صدایزدی از جمشید گرفته شود و با محاسبه 

شود. پس آغاز کیومرث تا پایان جمشید نزدیك به هزاره است. البته هزار سال  یمسال 
ها  یینآگرایی دورانی اساطیری است که در همه ادیان و هزارهما نیست، بلکه  مدنظرتاریخی 

مند نیست که بتوان  یختاری نقش بسیار مهمی دارد. چون اسطوره هم ا اسطورهو باورهای 
 .گیرد می در برهزار سال را اما نزدیك به یك؛ ی برآورد کرددرست بهزمان را 

ر تداوم تازش اهریمن اَژی دهاکه ید بتأکهزاره دوم، همراه با هزار سال حکومت ضحاک، 
شود و ظهور اَژی دهاکه و خوردن مغز جوانان نماد  یمجهان خیر است که جمشید کشته  بر

 درمینویی و نمادین دارد؛ نماد و رمز آن  جنبهتسخیر فرهنگ است؛ خوردن مغز جوانان 
 یله اَژی دهاکه است.وس بهی تسخیر فرهنگ زرین ایران نوع به واقع
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ترین حوادث حماسی و  که بیشتری است، برای این ه سوم که به نظرم دوره مهمدر هزار
نجات بخشی در فرهنگ کهن ایران به شمار   بینیم که دوره پهلوانی را در این دوره می

ساخت سه هزاره است، اما در روبنا و روساخت شاهنامه  رود. هزاره سوم اساطیری در ژرف می
 شود: محاسبه میگونه هزار سال است که بدین

 112سال، بهمن پسر اسفندیار  90سال، گشتاسب  76تا  70ظهور اَشو زرتشت بین 
بلکه در تواریخ اسالمی هم آمده  ،در شاهنامه این روایات نه)سال  538سال و اشکانیان 

یت نزدیك به هزار سال است. همچنین در داستان فریدون تا کیخسرو با نها درو  (است
ساخت اساطیری شاهنامه است که به ریشه میترایی  رو هستیم؛ این ژرف هبهزار سال رویك

؛ میترایی که (منظور میترایی که خداوند خورشید و خدای پیمان است)فریدون اشاره دارد 
نگری شود شاهد این هستیم که یکی از وجوه  هم است. اگر در مهریشت اوستا ژرف آور رزم

مهریشت اوستا، میترا همراه با بهرام، ایزد جنگ و میترا مبارزه و نبرد است. بنا به 
شود. گاو برمایه که نماد کیش مهری است،  یمناک است، ظاهر  یبتهکه خدایی  آوری جنگ

مبارزه  ینوع بهشود که  گونه تحلیل میفریدون بدان  مبارزهدهد؛  یمپرورش  رافریدون 
وچهر که با کشتن سلم و تور طور جریاناتی که در دوران من ینهممیترایی در آن است. 

داستان زال و سیمرغ )نبرد با شر است که تا ظهور سام نیای رستم   دهنده است؛ نشان همراه
آوری دارد. ایندرا  جنگ  جنبهجا . زادن زال درواقع یادآور ایندرا است که در این(در شاهنامه

 .تبار اوست( ازهمتاست که رستم  خدای جنگ و زال اَبَرپهلوانی بی
شود و این بدان خاطر  تر می در این دوره شاهد هستیم که نقش حماسی کیانیان قوی

اند. این باور  یریاساطحماسی قرار دارند و پیشدادیان   دورهنیست که کیانیان فقط در 
مبارزه با شر  هزارهآخر،   هزارهنادرست است. کیانیان به این دلیل نقش پررنگ دارند که 

از دیوان و اَژی  ،است، دوران رستاخیز و رهایی انسان از اهریمن است. دوران فرشگردی
دهاکه است که تا پایان جهان در کوه دماوند به بند کشیده شده است. این تداوم 

چنین ظهور رسد و هم بینیم که در فرجام به کیخسرو می بخشی را در کیانیان مینجات
ا کیخسرو منجی نهایی است که در کنار ی مهم است، اما دوره  همگشتاسب   زرتشت در دوره
طور در متون ودایی هم کیخسرو یا سو سورِوَش در کنار  ینهمگیرد و  یمسوشیانس قرار 

 پردازیم.  یمباره  یندراهایی که دانشمندان  یهنظرگیرد. اکنون به جزئیات  یمایندیرا قرار 
 آرتور ها را تعمیم داده،شاهنامه نظریه دارد و باور حوزهشناسانی که در  یرانایکی از 
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است. کریستنسن ساختار بخش کیانی را تاریخی پنداشته است. البته انکار  1کریستنسن
روایان شاهنامه ریشه هایی از قهرمانان شاهنامه و شهریاران و فرمان توان کرد که بخش ینم

لی کریستنسن هنگ باشند، وآسنگ و همتاریخی دارند، اما نه اینکه نعل به نعل با تاریخ هم
معتقد است که جنبه کیانیان سراسر تاریخی است و این رخدادهای شاهنامه ریشه در تاریخ 

 روایان شرق ایران داشته است. یژه در بخش فرمانو به
یم و این کار شگرف و کن  استخراجتوانیم عناصر اساطیری را از حماسه  یمی سخت بهما 

های موجود،  یبهکتی تاریخی، ها نامهسالاریخی و سختی است؛ ناگزیر باید بر اساس اسناد ت
 ی باشد تا به ما کمك کند این نظریه را اثبات کنیم.شناس باستانی ها داده، ها سکه

است و  بحث  قابلای  یهنظرنیست، ولی  اثبات  قابلیقاً دقبنابراین، دیدگاه کریستنسن 
های شرق ایران  یبهکتیخی این باید درباره آن تحلیل داشت. به نظرم، اسناد و مدارک تار

است، ولی  بحث قابلی ا اندازه تابا زرتشت تاریخی است،  زمان همگشتاسب که کی جز به
ذهنی تحلیل کرد و ناگزیر باید مدارک و اسناد  صورت بهشود  ها نمی یتشخصبقیه  درباره

شود و  می که اسبش بیمارتاریخی است؛ اینتاریخی کشف شود. البته روایت گشتاسب نیمه
ها باورهای  یناکند؛  یمکند و گشتاسب از زرتشت حمایت  یمزرتشت اسب او را درمان 

 ی است.ا افسانهی و ا اسطوره
 شناس اسطورهاست،  2رژ دومزیلژُدانشمند دیگری که در این زمینه بحث و نظریه دارد، 

ی ایرانی و ها سطورهای ها حوزهی شاهنامه و  حوزهی متمادی در ها دههیه فرانسوی که بلندپا
ی هندواروپایی تحقیقات بسیار گسترده دارد. او در مقابل ها اسطورههندی و همچنین 

های شاهنامه اساطیری  گوید شخصیت دهد و می اش را ارائه می دیدگاه کریستنسن نظریه
خدایان کند و در کتاب  های اساطیری هندواروپایی آن را استخراج می ی ریشه همهاست و 

او همچنین  .کند طور جامع تحلیل می ها را به تك شخصیت به زبان فرانسه تك 3روپاییهندوا
نیز دیده  اسطوره و حماسهدیدگاه ژُرژ دومزیل در کتاب ؛ از منابع اصلی استفاده کرده است

  شود. می
                                                           

. در کپنهاگ 1945 مارس 31درگذشته  ،1875 ، زادهArthur Emanuel Christensen، آرتور امانوئل کریستنسن  1
 .است دانمارکمعروف اهل  پژوهشگرو  شناس لغت، خاورشناس، شناس ایران

2(Georges Dumezi) 1898  و یکی از نخستین نمایندگان  شناس تاریخی زبانشناس و متخصص  اسطوره، 1986ـ
ترکی و یونانی قدیم و سانسکریت و التین و روسی و  یها زبانبا  .است علوم اجتماعیتطبیقی در  ساختارگراییروش 

 ن آشنا بود.های باستانی ایرا قفقازی و ارمنی و زبان

3 Les dieux Indo.Europiens 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


    25  شاهنامه یریساختار اساط

 

 ها در باب شاهنامه و شناس سوئدی سال دانشمند ایران 1پس از دومزیل، استیگ ویکاندر
یرانی و اساطیر هندواروپایی هندو اران تحقیق کرده است. وی با تطبیق اساطیر اساطیر ای

یرانی و هندواروپایی نماد طبقاتی این ا هندورسد که ادیان اقوام  درواقع به این نتیجه می
قباد تا  ها هستند: طبقه اول، موبد و شاهان هستند، طبقه دوم، کیانیان اولیه از کی شخصیت
ای نماد ارتشتاران هستند و کیانیان پسین از  گیرد که در بُعد اسطوره می را در نظر لهراسپ
 نماد کشاورزی هستند. ،نظر ویکاندر تا گشتاسب از لهراسپ

داستان مبارزه گشتاسب با زرتشت و اَرجاسب تورانی به ناگاه براثر چالش بین فرهنگ 
ساخت کهن اجتماعی  ی و فرهنگ کشاورزی است. ارجاسب تورانی نمایانگر ژرفدار گله

دهد و در مخالفت با آیین زرتشت و گشتاسب قرار  داری را ترویج می گله جامعهاست که 
های کریستنسن و  کند و نظریه اما در شاهنامه به شکل دیگری بازتاب پیدا می؛ گیرد می

چنان این چالش ادامه دارد و با شکست ارجاسب به  دهند. هم ویکاندر این تحول را پاسخ می
شخصیت دوگانه گشتاسب را در نظر بگیریم با یك معضلی اگر طور  رسد. همین پایان نمی

گونه که در اوستا و  یعنی شخصیت گشتاسب بدان؛ شویم که باید تحلیل بشود رو می هروب
است؛ اما در شاهنامه  یادگار زریرانمتون فارسی میانه ستوده شده و شخصیت بزرگی در 

های کریستنسن و  های این رخداد به نظر من در دیدگاه شخصیت منفی دارد و ریشه
نظر من، فقط یك بخش از  ویکاندر پاسخ داده نشده است و بررسی آن جامع نیست. به

. اند نپرداختههای حماسی شاهنامه  و به بخش شده گرفتههای شاهنامه در نظر  اسطوره
گونه  شناس، بدین و ایرانشناس  ، استاد برجسته حماسه2یاد بهمن سرکاراتی دیدگاه زنده

دارد. این دیدگاه در تقابل با نظریه کریستنسن و  است که شاهنامه بنیادی اساطیری
یه ژرژ دومزیل، نظریه بنیان اساطیری خودش را از نظرای با استفاده  اندازه ویکاندر است و تا

نیست که در کنار  اه داستانی از ا مجموعهیی تنها بهگوید که شاهنامه  داده است. او می ارائه
روایاتی که برخورد کرده، منظوم شده و یا در  هرگونهگونه که با  و بدان شده  دادههم قرار 

شده و منظوم گردیده است؛ بلکه او معتقد است از کیومرث تا کیخسرو   یدهدمتون نثر 
 دربارهنیان الشأن برای تصویر باورهای ایرا یمعظی اساطیری دارد و فردوسیِ ا شالودهزیربنا و 

 پرورانده است.  (نجات و رستگاری پایانی)آفرینش جهان و فرشگرد 
                                                           

( یك سوئدی بود هند شناس، 1983دسامبر  20 ـ1908اوت  27) Stig Wikander اسکار استیگ ویکاندر  1
 و دانشمند علوم دینی. شناس یرانا

 وستهی، عضو پ1346از سال  زیدر دانشگاه تبر رانیا یِانباست یها استاد زبان/ 1392– 1316/  یبهمن سرکارات  2
 فرهنگستان بود. نیشیپ یو پژوهش یو معاون علم 1370از سال  یفرهنگستان زبان و ادب فارس
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 رو، شاهنامه فردوسی اثری خالق است. درست است که از شاهنامه ابومنصوری به ازاین
و  اشراف سرایان بزرگ جهانی در آثار بزرگ خویش تصرف، کشیده شده، اما حماسه نظم

 نامهگشتاسبدر  شده است. این خالقیت مثالً  یدهآفرینندگی دارند که اثری جهانی آفر
 خورد. دقیقی به چشم نمی

ها  مونهن آثار بزرگ جهانی همانند شاهنامه دارای آفرینندگی و خالقیتی است که از کهن
بزرگ و شگرفی را آفریده است. این بارِ عظیم را  حماسههای باستانی الهام گرفته و  مایه و بن

سرایی که بعدها ادامه پیدا کرد، خالقیت و نبوغ و چیدمانی را  حماسه دیگر آثار ندارند. در
های شاهنامه از  توان یافت. در داستان های شاهنامه هست نمی که در سراسر داستان

هایی که  بینیم. این ستیز در هزاره یمکیومرث تا کیخسرو، سراسر ستیز خیر و شر را 
 شده است.  اختصار یادشده، پرداخته به

ساخت اساطیری  براین، چگونگی آفرینش جهان در باورهای ایرانیان را در زیربنا و ژرفبنا
تنها  بینیم و شهریاران نه یمطالیی  دورهاول یا در   دورهکه در   شاهنامه باید دید. همان

ین ب رازمین، بلکه نخستین شهریاران جهان هستند. از زمانی که فریدون قدرت  شهریار ایران
رود. نام  یماز بین  جهان برروایی ایرانیان  کند، هنگام فرمان یش تقسیم میفرزندان خو

اش هم بیانگر همین موضوع است. نام فریدون در اوستا  یا اسطورهفریدون در شکل 
همان  «ف»یدون درآمده است. فرکه در شاهنامه و فارسی به نام / Θraētaonaثرَئیتئَونه /

به معنی توان و قدرت است و  «تَو»از ریشه  «تئونه» دهد و سه یا سومین معنی می« ثرِ»
که فریدون سرزمین آریایی را بین سه  جاآن فریدون به معنی دارنده سه قدرت است. از

سلم و تور با   باعث کینه سلم و تور در برابر ایرج شد و مبارزه فرزند خویش تقسیم کرد و
گذارد که همان ستیز نور و  می ساخت اساطیری شاهنامه را به نمایش ایرج همان ژرف
از هُوَر به معنی  /êr/ «راِ»بینیم. نام ایرج از  و رخداد حماسی را می چالشظلمت را در این 

به معنی خورشید و خورشیدی و نور  /Ērezān/ متون باستانی و در/  /Ēričخورشید و اِریچ
کند که دو  ك میشاهنامه به ما کم های نام واژهشناسی  یشهر ،بنابراین .مطلق است

شخصیت سلم و تور در ستیز و در چالش با نور قرار گیرند که نماد ظلم هستند. تور از 
توئیری در اوستا که اشاره به ترکان آسیای مرکزی و ترکستان چین دارد که همان قوم 

در چالش با  ها آن/ به روم اشاره دارد. /sairamaاوستایی که از واژه هستند و سلمتوئیری 
 ایران و ایرج هستند که سرزمین نور و زیبایی تلقی شده است.

ای  سطورههزار سال ا با روایت نه شده گفتهی که ا هزارهبینیم که روایت سه  می پس
اول  هزارهگیرد، اگر سه  هزار سال را در برمی که سه تا سه است. برای این هماهنگزروانی 

هزار سال اول خلق  در سه اورمزد گیرد، ینمچون هیچ کنشی انجام  ،مینویی را کنار بگذاریم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
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ال. با شود؛ اَکار به معنی خنثی و غیرفع هوش یا اَکاره می یبمادی دارد. در این دوره اهریمن 
افتد و دوران  یماستفاده از اکار بودنِ اهریمن، خلق مادی انسان، خورشید و زمان اتفاق 

اما در دوره دوم که هزاره ضحاک است و هزاره سیطره ظلمت است. از ؛ شود طالیی آغاز می
؛ ید بسیار بر نه هزاره زروانی را داردتأکدیدگاه استاد سرکاراتی که این دوره را بررسی کرده، 

توان نادیده  های ایرانی در باب آفرینش را نمی ساخت اصلی اسطوره اما به نظر من، ژرف
نمانده، ولی شواهدی از آن را  متأسفانهنامك  نامك آمده بوده. هرچند خدای گرفت. در خدای

به نظم  متأخرشاهنامه در عصری  که جا آن ازیم. کن استخراجتوانیم از منابع پسین  یم
مینویی را هزاره سه جوهر یا سه گوهر آفرینش:  هزارهتوان آن سه  میکشیده شده، ن
 فارسی میانه ؛ بهgav aēvō.dātā زبان اوستایی هب یدهآفر یکتانخستین و گاو گیومَرِتَن، گیاه 

//gāw-ī ēwakdād است. به نظرم  شده محو؛ این سه نماد آفرینشی است که در شاهنامه
توان گفت کیومرث یا  در عصر شاهنامه نمی الًکآگاهانه نیامده و  این موضوع در شاهنامه

که باور دیگری بر فرهنگ مردم حاکم است و باور  گیومرتن نماد اولین انسان است. برای این
توانیم بگوییم که هرگز نبوده؛  اما نمی؛ گیرد به سه جوهر یا سه گوهر در حاشیه قرار می

شوند و  ها تحول، تطور و دگرگون می ، اسطورهشناختی چون در سیر تحلیل اسطوره
ای دیگر به حیات خویش ادامه  گونه دهد، اما به چنین شکست در اسطوره رخ میهم
گونه که  شوند. همان های انسانی بدل می های اساطیری به شخصیت دهند. شخصیت می

هنمای های ودایی خدای را دانید شخصیت جمشید ایزدی بوده است، اما در اسطوره یم
است؛ جمشید در اوستا هم انسان عادی نیست، یك شخصیتی که بنا بر  (یَمَه)مردگان 

سال  100سال و  616و روایت تواریخ اسالمی  (سال 616)روایتی در شاهنامه عمری دراز 
گرایی و حتی نامیرایی  هزاره سال عمر عرفی جمشید است. این نشان از 716در تبعید 

شود  میرد و نه بیمار می یمر اسطوره، در دوران جمشید، انسان نه دوران جمشید است. بناب
 و دنیای زرین و زیبایی است.

توان دوباره  شما در نظر بگیرید که شاهنامه در دوران اسالمی سروده شده است و نمی
گفت که گیومرد اولین انسان است، پس گیومرد به  کرد وچنین شخصیتی را خلق  هم

شوند.  ها دچار دگرگونی و تحول می اسطوره ،بنابراین؛ شود یمبدل  کیومرث اولین پادشاه
در هند به او اژدهای سه  ضحاک و اژی دهاک که برابر با ثریته که  کشندهفریدون درواقع 

 جا باید دنبال کرد. گویند که بخشی از اسطوره را آن سر می
توان  گر میهر ساختاری را به زیرساختی دی)به نظر من، ساختار کلی اسطوره 

ها بسیار پیچیده، منطقی، سازوار و  و مطابق دیدگاه ساختارگرایی، اسطوره (بندی کرد طبقه
توان از آن گذشت و بگوییم که اسطوره با تخیل پیوند  سادگی نمی مند هستند. به سامان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 ساخت بنیادی شاهنامه دارد و نباید از این زاویه به اسطوره نگاه کنیم. ساختار کلی و ژرف
شهری است. این نکته بسیار مهم است. نبرد ایزدان و  روایی آرمان برای رسیدن به فرمان
بینیم در گذار از اسطوره به حماسه به نبرد پهلوانان و  ها می دیوان که در اسطوره

ها هم  شوند. در وجه تورانی روایان و پهلوانان بد تبدیل می روایان نیك با فرمان فرمان
روایان بزرگی مانند افراسیاب قرار دارند که قدرت  یلی وجود داشتند. فرمان پهلوانانی بزرگ و

همه دشوار است؛ چون او از  نظیر است. شکست دادن افراسیاب چرا این نهایت و بی او بی
کند.  آوری می رود و کارهای شگفت رود، زیرآب می برد: زیرزمین می قدرت عجیبی بهره می

آورد و ادعای  یمتازد و فره ایزدی را به دست  ایران می افراسیاب در زمان منوچهر به
 ها را نادیده گرفت. توان تورانی نمی ؛ پسکند روایی بر کل سرزمین آریایی می فرمان

یك   ینادر گذار از اسطوره به حماسه در شاهنامه، ستیز نور و ظلمت مطرح است که 
ب، گشتاسب و ارجاسب؛ هر جا که مایه است: ستیز ایران و توران، کیخسرو و افراسیا بُن

اَنگره مَئینیو و  صورت بهبنگریم این تقابل، تقابل هند و ایرانی، تقابلی است که اشو زرتشت 
اما شاهنامه با ؛ سپند مَئینیو، مینوی سپندینه و مینوی بد در تقابل و تضاد وصف کرده است

کند که نشانگر  نظیم میین را به شکلی تا اتفاقاً ،دهد تحوالتی که در اسطوره رخ می
ی فرهنگی قرن چهارم ها برداشتاست. خالقیت فردوسی بزرگ با تفکر و  خالقیت فردوسی

با  ها مخالفتها و  یدشمنچه  ،این وصف اگرچهاست.  هماهنگو اوایل قرن پنجم هجری 
ها و نبوغ فردوسی در خلق شاهنامه ایجاد  یدگرگون ،همه  ینا بافردوسی بزرگ نشد، اما 

 رو بود. ههایی هم روب یدشواربا  ها قرنده تا کر
های عمیق  ها ممکن است ریشه در این گذار اسطوره و حماسه گاهی خود شخصیت

مانند رستم که نامی از وی در اوستا نیامده، در متون  ،اساطیری باستانی را نداشته باشند
ان سکایی که خورد. رستم یك قهرم ودایی و در متون کهن هم نام رستم به چشم نمی

یاد از روزگار اشکانیان وارد حماسه ملی ما شده است. به همین دلیل در اوستا ز احتمال به
شده و  ینتدونامش نیست. نه اینکه مخالف رستم باشد؛ بلکه اوستا هزار سال پیش از آن 

تاریخی   های حماسی ریشه های کیانی و شخصیت بینیم. بخشی از داستان نامی از رستم نمی
باید پذیرفت.  گشتاسب یکیه کریستینسن را درباره از نظررند. به همین دلیل بخشی دا

شده ولی ریشه تاریخی دارد؛ ویشتاسب   های اساطیری آمیخته با هاله کی گشتاسباگرچه 
ولی  ،روایان شرق ایران بوده شود که جزء فرمان کاووس گفته می یک  طور. درباره هم همین

یقین جزو پهلوانان حماسی دوران  به قریب احتمال بهبیژن در شاهنامه در مورد گیو، گودرز و 
گیری کلی بخش کیومرث تا کیخسرو،  بینیم که در یك نتیجه هرحال می اشکانی بودند. به

شود و  ها با افول ایزدان باستانی به شهریاران و پهلوانان نامی دیده می بخشی از شخصیت
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شود.  های بزرگ جهان هم دیده می بلکه در حماسه ،مینز فقط در حماسه ایران این افول نه
گمان نمونه اعالی تجلی اسطوره در شعر، حماسه و ادبیات است. به گمان من،  شاهنامه بی

شهری  شاهنامه بازتابنده اساطیر قومی کهن و اقوام کهن ایرانی است که همه در بستر ایران
های باستانی ایران است.  کهن نمونه  هندهزیستند و حتی هند و ایرانی. شاهنامه تجلی د می

ها و  ها و رخدادهای شگرف و زیبایی که درصحنه با خواندن شاهنامه و با تحلیل شخصیت
الشان در پایان هر داستان و پایان هر  هایی که خود فردوسی عظیم گیری ها بود. نتیجه رزم

فردوسی مانند دقیقی  خوریم. یبرمآفرید، به دیدگاه جهانی فردوسی  سروده حماسی می
 های حماسی نیست. گر نیست و فقط راوی داستان فقط یك روایت
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  1يتهران و گویش تهران ؛درباره پایتخت ایران

علوم  آکادمی های ایرانی ریاست دپارتمان زبان/ ا واِلِنا کنستانتینُونا مالچانُوفسور وپر
 ، مسکوروسیه

 مسعود حقانی پاشاکی: مترجم

 
 
 
 

س.ای.بروک، متخصص  .گر چند زبانی بودن در این کشور است ران نشانوضعیت زبانی در ای
ترین کشور در جنوب غربی آسیا  تنوع قومی پیچیده ایران از نظر»نگاری شوروی نوشته:  قوم

ای و قومی و  های منطقه های اقلیت در قلمرو آن بسیاری از زبان (1981)بروک  .«است
میلیون 9شود. جمعیت تهران تقریباً  ت میهای زبان فارسی رسمی صحب چنین گویش هم

تهران با  رود. میلیون نفر فراتر می13هران با حومه )تهران بزرگ( از نفر است. جمعیت ت
بخش   ای در ترکیب اقوام و غیرشهروندان مهاجر متشخص شده است. العاده تنوع فوق

دهند. مشخص  یل میها تشک ها و مازندرانی ها، آذری ای از جمعیت این شهر را فارس عمده
دادند که هنوز  ها تشکیل می است که تا قرن نوزدهم، اکثریت جمعیت این شهر را مازندرانی

 .کنند صورت فشرده در مناطق شمالی ایران زندگی می هم به
های بزرگ قومی و مذهبی در تهران وجود  این، اقلیت بر عالوه  دین رسمی اسالم است.

 .یان، زرتشتیانیردها، یهودیان، بهاها، ک ها، آشوری دارد: ارمنی
زبانان در جهان است. جمعیت این شهر از نظر قومی  ترین شهر فارسی تهران بزرگ 

های مختلف منجر به ظهور گویش  ها و گویش طوری که اختالط زبان بسیار متنوع است به
 .تهرانی زبان فارسی شده که این امر برای ایران معیار شده است

 
                                                           

در Multilingual Urban space  (MUS 2021) المللی فضای چندزبانه شهر این مقاله در سومین کنفرانس بین  1
 .خوانده شده است 04/12/2021مسکو در تاریخ 
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ها،  این، جوامعی از کردها، گیلکان، لُرها، بلوچ بر عالوه رایج آذری است.دومین زبان  
 .ها وجود دارد ها، آشوری ها، ارمنی ها، عرب ترکمن

به دلیل عملیات نظامی ایاالت متحده در افغانستان و عراق ، شمار زیادی از پناهندگان 
 .تهران ظاهر شدند ها در ها و هزاره ها، تاجیکان، پشتون این کشورها من جمله عرب

طور خاص تهران، تهران در آثار محققان معاصر با  با توجه به چند قومی بودن ایران و به 
 (2018) (.Smakman, D. and Heinrich, P. eds) ))زبانه ذکر نشده است  موضوع چند

دهد که  نشان می ، ظاهر امر(mass mediaهای گروهی معتبر ) شهر و در رسانه درسطح
 .زبانه شدن )فارسی( وجود دارد گیری به سمت تك و جهت چیدمان

عسگریان )سسه ما انجام شده بود ؤکه قبالً در م ،تجزیه و تحلیل زبان تلویزیون ایران
های گوناگون آن نشان  ای را در برنامه ، آشکارا نسبت فارسی  ادبی و گویش محاوره(2008
مسئله وضعیت   طوح اختالفاتی دارد.طور کلی گفتار با گویش ادبی در تمامی س داد. به

 .ای در مطالعات ایران به روشنی حل نشده و دارای ابهام است گوی محاورهو گفت

شناس ایرانی، استاد دانشگاه تهران، در بررسی خود  دکتر ایران کلباسی، یك محقق زبان
(Kalbāssi 2002)  ل.س.پسیکوف، به  «گویش تهرانی»در مورد ترجمه فارسی کتاب

 توان اشاره داشت نظرهایی دارد که از جمله می اختالف کار برده نویسنده، طالحات بهاص
(terminological disagreement) :«زبان »، «ای فارسی گویش محاوره»، «ای گفتار محاوره

« ای زبان محاوره»، (Persian vernacular) «زبان بومی فارسی» ،(vernacular«)بومی
(colloquial language)، «بازار، عامیانه( «بازاری( (market, vulgar،) «گویش تهران »
(Tehran dialectو ) غیره. 

 پیشنهاد داده است: «های زبان فارسی گونه»بندی زیر را برای  ایران کلباسی طبقه دکتر 

 «  نویسیم که با آن می»یا زبان ادبی  معیارزبان نوشتاری ـ 1 
normative written language, or the literary language which we write. 

ها را یادداشت  کنیم و گویش ، که با آن صحبت می رسمیـ زبان نوشتاری غیر2
 زاده، نویسنده ایرانی و دیگران. کنیم )به عنوان مثال در زبان جمال می

abnormal written in which we write dialects (for example, in the 
language of the Iranian writer Jamal-zade and etc.). 

کرده است )بدون  گفتار افراد تحصیل zabān-e māhāverei گویش معیار یا ـ3
 های دیگر. ها یا زبان ثیری از گویشأگونه ت هیچ

 normalized colloquial speech or zabān-e mohāverei is the speech of 
educated people (without any trace of dialects or other languages). 
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ای که در تهران متولد و بزرگ  کرده گفتار افراد تحصیل ،گویش معیار تهرانیـ 4
 .اند شده

(normalized Tehran dialect, speech of educated people born and raised 
in Tehran.) 

باسواد  ا نیمهسواد ی لهجه افراد بی رسمی تهرانی یا لهجه بومی تهران،گویش غیر ـ5 
شده در تهران که به موجب وابستگی شغلی یا اجتماعی خود، واژگان  متولد و بزرگ

 .خاص خود را دارند
(irregular Tehran dialect or Tehran vernacular, speech of born and 
raised in Tehran illiterate people who, due to professional or social 
affiliation, have their own special vocabulary) 

توانند معیار و  ها می آن ای. های محلی، اجتماعی و حرفه ها و لهجه سایر گویشـ 6
 غیررسمی باشند.

other territorial, social and professional dialects. They can be 
normalized and not normalized  

 
ها  ه شده توسط خانم ا.کلباسی  در شکل خالص آنارائ «های گزینه»یك از  معموالً هیچ

در . توان اصطالحات مطرح شده را دقیق و قطعی در نظر گرفت شود و حتی نمی یافت نمی
، در ها برای نمونه اخبار مثل تلویزیون، در برخی از برنامه ،های ایرانی مورد رسانه

ی رسمی دولت و غیره، فقط ها مله روحانیون، در بیانیه ج ، منهای مقامات رسمی سخنرانی
های سیاسی  در موارد دیگر، به عنوان مثال در برنامه شود. از زبان معیار فارسی استفاده می

های مختلف وجود دارد، نه تنها از «گزینه»اختالط یا توامانی . سردرگمی است ،اجتماعی
شود.  تفاده میش اسا ای که  هم در تهران و هم در لهجه گویش معیار بلکه از گویش محاوره
نامناسب تلقی  [زبان طبقات خاص عامی] ژارگوندر عین حال، زبان محلی یا 

کنند،  )استاندارد شده( تهرانی صحبت می ها با گویش معیار شود.گویندگان اخبار استان می
های  کنیم که کانال اضافه می. رایج ایرانی نامید [جی یا گویش میان]توان آن را کوینِ  که می

 .شوند ه زبان انگلیسی نیز پخش میخبری ب
ای تهرانی که به جد دیگر  های گویش محاوره حال اجازه دهید برخی از ویژگی
های آوایی مربوط به  یهماهنگنا. ای داشته باشیم شهروندان ایرانی جذب آن شدند، اشاره

ال های خیشومی است(: مث پیش از صامت  ā> u)به عنوان مثال،  هاست واجانواع موقعیت 
 ، جانم.ǰān-am به جای  جونم، !ǰun-amآمیز یا یك درخواست جذاب،  یك پاسخ محبت

 ؛(ك)یyek  جای به ،)یه( ye  :مثالً های اصلی در کلمه و ایجازگویی وجود دارد. افت صامت  
 گویم جای می به ، migamگم شکل شخصی فعل می ؛māst جای ماست به  māsماس
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miguyam  ؛nemigگوید جای نمی به گه، می، ن  nemiguyad3درسوم شخص  فعل ،  ؛ -e 

 .astجای فعل است  به ،ھ
جمع(،  چنین واژگانی( از نظر تعداد )مفرد و های آوایی )و هم در مورفولوژی، شاخص

من این  به عنوان مثال،  های رسمی متفاوت است. شناسا و پساوند وجود دارد که با شاخص
 گویم ها را برای تو می من اینجای،  به in-ā-ro vase to migam Manگم،  رو واسه تو می

man in-hā-rā barāye to miguyam. مرد گفتش  mard-é goftešجای  آن مرد گفت، ، به  
ān mard goft. 

ه مستقیم و چه چ اند، بلکه تابع مفعول، های ضمایر شخصی نه تنها تابع فاعل بست واژه
چرا ؛ای داشت که توش ماس بودِش ربازه کوزهس :البه عنوان مث غیرمستقیم، نیز هستند.

 گیری؟می
  sarbāz-é kuze-i dašt-eš ke tu-š mās bud-eš. ; čerā migiri?  

 ه جایب
 ān sarbāz kuze-i dašt ke dar ān māst bud; čerā migiriš? 

 ش؟ ا گیری چرا می ؛ای ماست داشت که در آن ماست بود  آن سرباز کوزه
 

تری وجود دارد. حذف بند کالمی فعلی یا شکل شخصی  کیب واژگان دقت کمدر نحو، تر
 به جای  کُالم کو؟?kolā-m ku  فعل وجود دارد به عنوان مثال

  kolāh-e man koǰā-ast?من کجا است؟ کاله  
 است.āré « بله»کلمه مثبت  ،در فرهنگ واژگان

 ،های بارز آن است. ویژگی ای تهران شامل بسیاری از عناصر فولکلوریك گفتار محاوره
  . چند مثال:استاندرزهای عامیانه  و ها و پند المثل ها، ضرب مقدار زیادی از کنایه

agar kāse āb tu dast-et-e bezār-o-biyā. 
 بگذار و بیا. هایت است، اگر کاسه آب تو دست

 ()معادل روسی
 миска с водой, поставь ее и приходи» «Если у тебя в руках 

 
kāči beh az hičči.معادل روسی ،کاچی به از هیچی()، « На безрыбье и рак рыба» 
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  زبان مراسم آییني در نزد زرتشتیان ایران

فریقای دانشگاه دولتی ا-انستیتو کشورهای آسیا/  والدمیر باریسویچ ایوانفپروفسور 
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 زیارت
روحانیون تمام جوامع زرتشتی  در حال حاضر شهر یزد، مرکز آیین زرتشت در ایران است.

ایران در سراسر جهان باید از یزد باشند. مراسم آیینی زیارت اماکن متبرّکه، جشن سال نو 
طور گسترده ویژه بهجامعة زرتشتیان یزد، بهها در  چنین تعداد دیگری از جشن)نوروز( و هم

شود. در روزهای خاص، زرتشتیان از  با حضور مهمانان از سراسر ایران و هند برگزار می
های اصلی  گاهکنند تا به زیارت ها سعی میآیند. آن سراسر جهان در این مکان گرد هم می

آباد(، پیر نارستانه، پیر ریمچك، ستی پیر )م پیر سبز یا چك -زرتشتیان )پیر]ان[ بزرگ(
آباد(، که در آن حوض مقدّسی به نام حوض گور وجود دارد، پیر نارکی، پیر هریشت )شریف

های مجاور شهر یزد قرار دارند.  جز ستی پیر، در تپه ها، به گاهبانو و... بروند. همة این زیارت
های  ها )پرستشگاه(، جشن گاهادتگاه( و عبگاه، زیارت در اطراف این اماکن متبرّکه )پیر]ان[

جا، به عنوان یك رسم، زرتشتیان سیزدهمین روز از  شود. در این فصلی )گاهنبار( برگزار می
گیرند، که به معنای واقعی کلمه  تعطیالت نوروز، موسوم به سیزده به در، را نیز جشن می

راه  فتن به طبیعت هماست. در این روز یك تفریح زیارتی عظیم با ر« سیزده بیرون از در»
 شود. با زیارت اماکن مقدّس برگزار می

ساالنه در موعد مقرر برگزار  ،کة اصلی یزدسفرهای گروهی به هر یك از شش مکان متبرّ
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نامند. امروزه اصطالحات عربی زیارت و حج، که از  می« وقت وقت»د. این رویدادها را شو می
شود. در طول تعطیالت، زائران در  استفاده میرود، نیز  سوی ایرانیان مسلمان به کار می

شوند و چند روزی را  های مخصوصی )خیمه( در اطراف ساختمان پیر مقدّس جمع می غرفه
شود،  گذرانند. در طول مدّت مراسم اصلی، که در مکان مقدّس برگزار می در طبیعت می

ت، عالوه بر شرکت در مراسم دهد. در هنگام زیار موبد آیینی را همراه با نماز و دعا انجام می
غذا  سازی آمادهال در ی و حضور فعّکار همچنین  مذهبی، تفریح و آوازخوانی و رقص، هم

 برای عموم نیز وجود دارد.
های مقدّس در فرهنگ سروشیان و در فصل  برای نخستین بار، توصیف مکان

. اولین (7ص. -8) است آمده« کة زرتشتیان )یزد و کرمان(های اماکن متبرّ گاه زیارت»
مری »واقع در نزدیکی یزد را « های مقدّس کوه»توصیف از سفرهای زیارتی زرتشتیان به 

. سنّت زیارت در نزد زرتشتیان هند از اماکن متبرّکه، با ایرانیان تفاوت 1است  نوشته« بویس
به عنوان  ها عمدتاً مربوط به رفتنشان به هند و جایگاه آتش مقدّس، کة آندارد. امکان متبرّ

های مقدّس  . در عین حال، مکاناستمثال به بهارات در نزدیکی سنجان و یا به گجرات 
های رایج، و حتّی  زرتشتیان از حیث خصوصیات بنا و معماری، با توجه به عقاید و شیوه

بخشی از نظر اصطالحات، تا حدودی شبیه به اماکن مقدّس مسلمانان است. تعدادی از 
رتشتیان مورد احترام مسلمانان نیز است. به عنوان مثال مسلمانان از سراسر کة زاماکن متبرّ

های مختلف و به دالیل گوناگون، اماکن مقدّس  روند. در زمان جهان به زیارت پیر سبز می
اند، شروع به برقراری ارتباط  زرتشتی با خواجه خضر یا الیاس نبی، که با سروش مرتبط

ا به دالیل مختلف، به مسلمانان منتقل شد، مانند حرم خواجه ه گاهند. برخی از زیارتکرد
های خویش را در این روستا ترک گفتند و  خضر در محمودآباد )مرزآباد( یزد. زرتشتیان خانه

ها و روستا، این مکان مقدّس را نیز تصرف کردند. بعضی از  مسلمانان با اشغال آن خانه
گیرد.  م از طرف مسلمانان مورد بازدید قرار میهای مقدّس هم از سوی زرتشتیان و ه مکان

الدین در نزدیکی مبارکة یزد. در این مکان نمادهای هر دو آیین در سالن  مانند پیربابا شرف
 اصلی وجود دارد.

بندی کرد.  توان اماکن متبرّکه را به دو دستة طبیعی یا ساختة بشر طبقه ی میطور کلّبه
توان  ه مرکزشان جهانی گیاهی است. به عنوان مثال میتعدادی مکان مقدّس وجود دارد ک

طور از پیر سرو، سرو چم، سرو ابرکوه )که در ایران بسیار مورد احترام زرتشتیان است و به
چنار نزد  و اماکن متبرّکه قرار دارد( یا پیر چهار درخت نام برد. سرو و آتشکدهقطع در کنار 

                                                           
1 Boyce. A Persian stronghold of Zoroastrianism. Oxford, 1977 
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ر در میان بسیاری از مردم آسیای میانه و سایر زرتشتیان ایران )سرو کوهی، آرچا و چنا
« مراد دهنده»درختان در میان مسلمانان ایران( در طبقة گیاهان مقدّس جای دارند و 

کنند و آرزویی مطرح و نذر  های لباس آویزان می ها تکّههای آن شوند. به شاخه محسوب می
 کنند. و نیاز می
شود.  دو دستة عمومی و خصوصی تقسیم میهای مقدّسی که ساختة بشر است، به  مکان

های  . محلهستنداماکن بزرگ عمومی معموالً دارای سالن اجتماعات، آشپزخانه و تنور 
غذایی مخصوص و ظروف آیینی را  مرتبط با مراسم آیینی گاهنبارها، که در آن موادّ

الح اسالمی شود و در کرمان از اصط کنند، در یزد گاهنبارخانه نامیده می داری مینگه
د. در این اماکن متبرّکه معموالً یك باغ پر رزق و برق وجود دارد که کنن محراب استفاده می

توانند  های ساختة بشر در مناطق مسکونی می گاهروید. زیارت در آن سرو کوهی و مورد می
در شده  باشند و به شکل یك بنای جداگانه یا تنها یك طاقچة تعبیه  ی داشتهمعماری خاصّ

توان به عنوان مثال از پیر خداپرست )در محلّة موبدان،  دیوار باشند. در مورد نوع اخیر می
های مذهبی و  های پیران، آیین گاهمحلّة زرتشتیان یزد( نام برد. در بسیاری از زیارت

اند. مکان مقدّس خصوصی،  ی اختصاص یافتهشود که به رویدادهای خاصّ ها برگزار می جشن
هایی از مخلوط  ها، کاسة آتش، خوراکی خانگی است که با تمثالی از زرتشت، گلیك محراب 

 . های خشك و آجیل و نخود )لورک( و بُخور تزئین شده میوه
اند و برای کارکردهای  های مقدّس زرتشتیان خاصّ و ویژه بعضی از اماکن و آیین

طور کلّی باروری. دن و بهدار ش شوند. مثالً برای بهبودی بیمار یا بچه مخصوصی انجام می
طور ها و آرزوها به اند تا به تحقّق خواسته کة زرتشتیان متمایز شدهای از اماکن متبرّ دسته

نامند، مانند پیر  می« پیر مراد»را « اماکن مقدّس تخصصی»ویژه کمك کنند. این دسته 
تر نگاه کنید عات بیش)برای اطال آباد، پیر شاه مراد، پیر منزل مراد یا پیر مطلبمراد قاسم

م طور منظّ. در این مکان بهاست« سفره پیر». یکی از انواع اماکن مقدّس (580ص.  -6به 
های مخصوص رویدادهای مختلف، برپایی  جلسات مختلف، گاهنبارها، روزهای یادبود، جشن

طور دقیق، چنین اماکنی در شود. به وگوها برگزار می های غذای عمومی و گفت سفره
نیستند، امّا اساساً همان کارکرد را دارند. کار سفره پیر در برخی از اماکن « پیر»بندی  قهطب

اند. به عنوان مثال  خود معروف« سفرة»شود، که به خاطر مراسم  کة بزرگ انجام میمتبرّ
شود،  مکان مقدّس پیر ومرو )وهمرو: بهمن روز( که در آن مراسم سفرة بهمن روز برگزار می

ست است. در برخی از مناطق مسکونی مکانی مخصوص نذری وجود دارد که عمدتاً از این د
شود. از  جهت استفاده در برپایی سفره و اجتماعات عمومی همراه با پذیرایی استفاده می

شده، مکان مقدّس پیر بردسیر در کرمان، که   چنین مکانی که جهت برپایی سفره ساخته
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 است.  رآورده، سر ب وقف دختر شاه پریان بوده
« سفرة نیایش»زرتشتیان ایران جلسات خاص و برپایی سفرة نذری را تحت عنوان 

ها در  کنند. مفهوم این اصطالح امروزه در میان زرتشتیان، پنج دعا همراه با یشت برگزار می
شدن حاجت   تمام طول مراسم است. این ادعیه به برکت، شفا یا درخواست برآورده

تداوم آداب »کتایون مزداپور در مقالة خود با عنوان دکتر دارد. خانم  نیازمندان اختصاص
انواع مختلفی از این غذاهای نذری و « های معاصر زرتشتیان در ایران کهن در رسم

های مخصوص  است. وی در این مقاله از سفره های غذایی عمومی در ایران را ذکر کرده وعده
ر )امشاسپندان(، که نامشان در تقویم زرتشتیان به هفت جاویدان مقدّس یا فرشتگان برت

است )سفره بهمن امشاسپند(، و همچنین سفرة   شده  ایران روی سی روز هر ماه گذاشته
برد، که جهت  کند. به ویژه از سفرة محبوبی نام می شنبه یاد می بی سه دختر شاه پریان و بی

سفرة »شود و به آن  می گشایی از مشکالت است و از سوی مسلمانان نیز برپا گره
و سفرة عید نوروز و... را افزود که « سفرة عقد»توان به این موارد،  گویند. می می« گشا مشکل

 کنند. عموم ایرانیان آن را برپا می
« یَزَت»داشت این در بیستمین روز ماه، که به بهرام اختصاص دارد، جشنی در گرامی

 استه( مظهر پیروزی است و صاحب عنوان پیروز )فیروز( غنَشود. بهرام )وِرِثرَ )ایزد( برپا می
بخش  بخشد و نجات ها پیروزی می و از نیروی شفابخشی و معجزه برخوردار است و در جنگ

وجوی  از خطرات و مشکالت است. کسی که در راهی قرار دارد یا در هنگام خطر در جست
همان لحظه سرود اوستایی  کند. وی باید در حامی و محافظی است، به سوی او توجه می

( را 129-124( را بخواند. معموالً شش بند از این یشت )14)یشت « بهرام یشت»
کنند. در روزی که به بهرام  خوانند و از او درخواست و خواهش دارند و برایش نذر می می

و فصل و رفع مشکالت )در میان  را برای حلّ« گشا مشکل»اختصاص دارد، مراسم مذهبی 
کنند. این مراسم معموالً در روزهای  معروف است( برپا می« آسان مشکل»به  هند یانپارس

کنند، عبارت  از بهرام یاد می هند شود. وقتی پارسیان جمعه و بهرام روز به یاد بهرام برپا می
کنند که مشکالت را کنار  ای یاد می گویند، یعنی از فرشته را می« آسان، صاحب مشکل»

در آغاز مصداق خود بهرام بود، امّا اکنون به « آسان مشکل»پارسیان،  زند. به نظر می
 است.  شخصیتی جداگانه، به عنوان معتمد بهرام، تبدیل شده

پناه »کنند و  های سروش و بهرام را ذکر می زرتشتیان هند در آغاز روز معموالً نام
که شوهرش جوان  انیخوانند. به گفتة یکی از راویان، زم را می« آسان بهرام یزت مشکل

را با « آسان مشکل»ها مراسم است، در بهرام روز )در میان پارسیان بهرام روج( آن بوده
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 . 1ندکردرا تعریف « آسان مشکل» داستاننخودچی برگزار کردند و البته 
کنند.  را برگزار می« فرشته»شود، برای قدردانی، مراسم  هنگامی که مشکالت برطرف می

وان بخشی از مراسم عروسی برای برکت دادن به زندگی زوج جوان انجام این آیین به عن
 شود. می

 
 شرح مراسم زیارت

این روال جامعة امروزی یزد است که با ادامة سنّت برگزاری گاهنباری فصلی در 
دهند. بازدید از سایر اماکن  بار زیارت گروهی پیر سبز را حتماً انجام  طبیعت، سالی یك

جا گرد  راه با تاریخ مشخّصی است که تعداد قابل توجّهی از زرتشتیان در آنمتبرّکه نیز هم
کند )در زیارت پیر سبز، بسیاری  آیند. این رسم به اجتماع عمومی جامعه کمك می هم می

به دلیل عدم امکان پذیرایی از مهمانان در مکان  کهشوند  جا سرازیر می از زائرین بدان
شوند(. این نوع اجتماعات  چار به محدودکردن زیارت میسرعت نا مقدّس، متولّیان به

 م مشترکی ندارند.مشترک بسیار مهم است، زیرا زرتشتیان عبادات منظّ
 

 گشا شرح مراسم مشکل
گشا، که در محلّة زرتشتیان یزد با مشارکت  ما توانستیم در مراسم مشکل 2011در سال 

مات جشن در میانة شرکت کنیم. مقدّ باالی )باشندگی( جامعة زرتشتیان یزد برگزار شد،
 روز در مکان مقدّس آغاز شد و زنان شروع به تهیة خمیر نان آیینی کردند.

االقداس  سازی عمومی برای مراسم، زنان در قدس در همان آغاز جلسه، در حین آماده
گشا( کردند. در همان لحظه،  کردن آیینی نخود )نخود مشکل و شروع به پاک 2جمع شدند

کرد و  های قهرمانان ایران، بهرام و فریدون، نقل می ال داستانی را از شاهنامه از دالورینقّ
آسای  ها در مورد قدرت معجزه سپس بسیار آواز خواندند و رقصیدند. پس از این داستان

های مسلمانان  دهندة داستان ها )همان که حلقة تشکیل گشا و رهایی از گرفتاری مشکل
های  کالم را ادامه داد. در مرکز این بنا نوعی محراب قرار دارد که با گلزبان است(  ایرانی
های خشك )لورک(  بریده و مصنوعی تزئین شده و روی آن ظرفی با مخلوطی از میوه شاخه

بادام، پسته، گردو، انگور و  :است که از هفت نوع آجیل، میوه و نخود تشکیل یافته قرار گرفته
                                                           
1Kreyenbroek, Philip G. in collaboration with Shehnaz Neville Munshi. Living Zoroastrianism: 

Urban Parsis Speak about their Religion. Routledge, . 
نامند  می« گنبد»شود و در کرمان  نامیده می« تش گنج»ن آتش مقدّس قرار دارد و در یزد، مکانی که در آ  2

 گویند. می« منبر»کنند و به آن  و گاهی از اصطالح مسلمانان استفاده می
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سوزانند. در پایان این مراسم آیینی،  انار و نیز روی آن بخور می چنین خرمالو، انجیر وهم
ها و سبزیجات را بین  چنین هندوانه، خربزه و سایر میوهک، لورک، نان و همجهت تبرّ موبد

خورد و بقیه را با خود  کننده در این مراسم کمی از آن را می کند. هر شرکت همه تقسیم می
 دهد. یازمندان میبرد و به اهل خانة خود و ن می

 
 غذاهای نذری

تاریخ غذاهای نذری مشخّص است. معموالً این روزهای مقدّس، روزهای خاصّ فرشتگان 
چنین روزهای یادبود است. غذای نذری برای تعطیالت مقدّس )ایزدان(، اعیاد تقویمی و هم

رادی تهیه ها یا اف مذهبی عمومی یا یك رویداد ویژه ممکن است از سوی خیّرین، خانواده
د. بسیاری از اعضای شوآوری  تواند از طرف تمام اعضای جامعة زرتشتی جمع شود و یا می

اند.  جامعه، صرف نظر از موقعیتشان، داوطلب تهیّة غذای نذری و مشارکت در این مناسبت
کنند. این رسم  نشینند و غذای یکسان با مقدار برابر دریافت می در طول غذا، همه با هم می

 وحدت جامعة زرتشتی است. بیانگر ،کردن جمعی میل کردن غذای نذری و دسته دهاآم
آش »پزند، که به آن  های عمومی، یك غذای آیینی را روی آتش می در طول جشن

چنین گیاهان سُداب و سیر را و هم« سیروگ»گویند. عالوه بر این، نان روغنی  می« خیرات
کنند. اعتقاد بر این است که این  شوند، تهیّه می میکه با هم همراه با ادویه در روغن سرخ 

نماید.  فردی دارد و بوی آن نیروی شیطانی را از بدن دور می های منحصربه خوراک ویژگی
آیند،  ماندة خوراک را برای بازدیدکنندگانی که بعداً میگشا، باقی پس از مراسم نخود مشکل

 .دهند قرار میی در آتشکده کشچنین به عنوان پیشگذارند و هم در حرم می
 
 

 مراسم مذهبی آفرین
عبادت مستقیم نزدیك به غروب آغاز شد. موبد چند شاخه مورد را  این مراسم مذهبی و

د. برای همة کرخوانی را آغاز  متن جشن قرائتآماده و مراسم مذهبی گاهنبارخوانی، یعنی 
اجرای مراسم مشخّص است: های حلقة بیرونی، یعنی خارج از آتشکده،  های جشن مناسبت

ی از عبادت است و آفرینـ]گان[، آفرینـ]امه[ )در هند آفرینگان(؛ یك دعای خیر یا نوع خاصّ
راه با  طور خاص هم  رده اوستا و باژ، دعاهای مربوط به امور مشخّص بهمتن آن از خُ

قرار دارند  ای . در حلقة باژ ادعیهاستهای مالی و هدایایی از سوی همة اعضای جامعه  کمك
شود )مانند  می  خوردن خوانده چنین پیش از شروع غذا که قبل از آغاز برخی اقدامات و هم

 داشت شخص متوفّی. رسم مسیحیان پیش از تناول غذا( و یا دعا برای بزرگ
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شود، که با یك  می  در هنگام برگزاری جشن، محلّ مخصوصی برای عبادت درنظر گرفته
، استفضای قدسی مراسم جشن  بیانگرپوشانند که  )سفره( می پارچة مستطیلی سفیدرنگ

دهند:  چراکه سفید، نماد پاکی است. در این مکان وسایل الزم برای این مراسم را قرار می
های گیاهان. مراسم مذهبی زرتشتیان با شادی،  گلدان گل، سینی فلزی پر از میوه و شاخه

ال آن عبادتی که در آن به ستایش خداوند، خالق شود و به دنب ادعیة کوتاه و مکرّر آغاز می
پردازد. مراسم و تشریفات آیینی به وسیلة دو موبد انجام  چه که وجود دارد، می هر آن

دیگر قرار  روی یك ها روبه نشینند )در هند آن پذیرد. موبدها در یك ردیف پشت میز می می
 گیرند(. می

ت، دعایی در نکوداشت آتش مقدّس عبادت آفرینـ]گان[ شامل یك سری دعاست: نخس
( به فارسی میانه )پهلوی(. دوم، دعا do‘a-nām stayišn)آتش نیایش( و ستایش پروردگار )

های )آفرین( خالق، مخلوقاتش، اقنوم الهی و فرشتگان، که به زبان اوستایی  در عروج ستایش
د. در این زمان ادعیه به د که دیباچه نام دارشو شود. پیش از این، بخشی اجرا می می  خوانده

شوند، سپس به زبان فارسی یا  قرائت می« زند»زبان فارسی میانه )پهلوی( از کتاب تفسیر 
های مشهور مقدّس  خوانند و یاد ارواح درگذشتگان از جمله شخصیت گورونی فهرست را می

ضای چنین اع زرتشتی و تاریخ  دولت زرتشتیان و پادشاهان و موبدان و قهرمانان و هم
دارند. در پایان مراسم، دعایی به زبان فارسی میانه  دهندة جشن را گرامی می  خانوادة ترتیب

شود و هدف آن تقویت نیرو، سالمتی و رفاه حال افراد حاضر  )دعای تندرستی( خوانده می
دادن به خانه و خانواده، کلّ جامعه و تمام بشریت. اگر این مراسم مستقیماً به   است و برکت

کنند و در درود فرستادن  ها برای آرامش روح او دعا می حترام شخصی برگزار شود، آنا
ها را بلند  خیزند و دست د. در انتهای این مراسم همه برمیکنن طور اخص ذکر می نامش را به

شود.  بستگی و انسجام جامعه میکنند که این کار باعث ایجاد حسّ هم دیگر دعا می و با یك
( و یك بار ahunawar« )اهونور»خوانند، دو بار  طبق یك رسم، ادعیه می در این لحظه،

 .(Fravarane« )فرَوَرَنه»( و گاهی Ašem vohu« )اشم وهو»
نامند، زیرا  مراسم آفرینـ]گان[ را که همراه با بلندکردن شاخه است، مراسم گل نیز می

قرائت دعا مورد استفاده قرار  کنند و در هنگام ها را بلند می که در حین اجرای مراسم شاخه
کنند.  ، انار یا عناب استفاده می1های مورد دهند. در این زمان در ایران، معموالً، از شاخه می

                                                           
های نازک  دهند و در دستان خویش شاخه اوراد خود را برای مدّتی طوالنی ادامه می»نویسد که مغان  استرابون می  1

شود. در  با یاس به عنوان دارندة صفت الهی یاد می همراهاز مورد « بندهشن»در متن پهلوی «. دارند ه میمورد را نگ
کنندة انرژی و نشاط و قدرت باروری باال و تولید مثل شناخته  آسیا و منطقة مدیترانه گیاه مورد به عنوان تأمین

 .شود کار گرفته میمرگی به  شود. مورد در سنن مذهبی دیگر به عنوان نماد بی می
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تواند  شود، اگرچه می ها و معموالً از گل سرخ استفاده می در هند، به عنوان یك قاعده، از گل
های نازک  اوقات شاخهچندین شاخة گز هم باشد که به صورت یك دسته است )گاهی 

گذارند و سپس  ها را روی یك سینی می شود(. در هندوستان گل ها میآهنی جایگزین آن
ها هنگام قرائت کنند و یا اگر مراسم به وسیلة دو موبد انجام شود، آن ها را بلند میآن
در کنند. در ایران هنگامی که گیاهان  ها را رد و بدل می ( گل2-35)یسنای « هومتنام»

خواند، سر و  برند. وقتی موبد ستایش خدا را می دسترس نباشند، گاهی انگشت را باال می
نماید. در  کند و حاضران را تقدیس می دست راست خود را با شاخه یا دستة گل بلند می
همة حاضران یك گل، یك « آفرینامی»شروع قرائت بخش جدید )کرده(، همراه با کلمات 

 vispo« )ویسپو خاثرم»کنند و کلمات  دست راست خود را بلند می برگ گیاه یا یك انگشت

khāthremکنند و هنگام  (. سپس انگشت دوم خود را بلند می505ص.  -4) خوانند ( را می
نوعی خطابه و مناجات « آفرین»آورند. پس از پایان  انگشتان را پایین می« اهونور»خواندن 
گوید. همة حاضران در مراسم برکت و  شتیان میشود که از شکوفایی ایمان زرت ایراد می

  کنند.  درود دریافت می
 

 گیری نتیجه
شود:  ما موفق به ضبط صوتی )و تصویری( مراسمی شدیم که به چهار زبان برگزار می

برخی از دعاها به زبان قدیم اوستا و به زبان فارسی میانه، که زبان دینی است، خوانده 
پذیرد؛ به زبان زرتشتیان امروزی )گورونی( و یا به  صورت می شوند. خطبه به دو زبان می

گرایی و استفاده از تعداد قابل توجّهی از کلمات و  فارسی، که با توجّه به عدم عرب
جا برای  ساختارهای باستانی، قابل درک است. زبان اوستایی یك زبان مقدّس است. در این

( در معنای -yaz« )یز»وند، از اصطالح انتقال مفاهیم مقدّس مربوط به توجّه به خدا
)پرستش(، سرودهای یشت و « یسنا»شود.  استفاده می« پرستیدن، دعوت کردن، ستودن»

های  نامد و یکی از سبك می  است که زرتشت خودش را مانتره« یك ذکر آیینی مؤثر»مانتره 
به زبان فارسی  نام دارد. در متن اوستای متأخّر تفاسیری« منتره سپنته»خواندن اوستا 

میانه )در نسخ مختلف: پهلوی، پازند( افزوده شد، تا مؤمنان بتوانند مفاهیم آن را درک 
کنند. در این مرحله اصطالحاتی مانند آفرینـ]گان[، نیایش، ستایش، برکت، دعا، خواهش 

ی ادعیه، و... وارد شد. اوستای متأخّر و زبان فارسی میانه نیز کاربرد افتاد، امّا در نسخة هند
شوند )با صدای خفیف یا زمزمه(، زیرا  های موجود بر آن باقی مانده و خوانده می شرح



   45 زبان مراسم آیینی در نزد زرتشتیان ایران

 

. در 1رود زرتشتیان معتقدند که در هنگام برگردان و ادا کردن، ارتعاش مقدّس از میان می
ها را با  ها، برای این که مزاحمتی برای این ارتعاشات مقدّس ایجاد نشود، آن برخی از سبك

 کنند. تری قرائت می ی پایینصدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
کالج  سی(، رئMeher Master Moosپروفسور مهر مستر موس ) یبه سخنران دیباره نگاه کن نیدر ا  1

مسکو،  یدانشگاه دولت یقایفراـ ایآس یکشورها ةهند، در دانشکد ،ییسنایگاه مزد عبادت ،یبمبئ انیزرتشت
 (یکیالکترون ةنسخ -)ضبط صدا 2008
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توصیفي از گویش خوانساری با همراه، هاتولد و مرگ زبان  

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/  دکتر ایران کلباسی
 
 
 
 

اهلل ثمره تقدیم به همسرم دکتر ید
درگذشت. 1397که دوم اسفندماه   

 
« زبان مادری»فوریه یا دوم اسفند توسط سازمان جهانی یونسکو به عنوان  21روز 

اندرکاران مسائل  ها و نیز دست ها و سازمان . در این روز همه دولتگذاری شده است نام
هایی را  هند و راه حلهای محلی، انجام د و پژوهشی باید اقداماتی درباره حفظ زبان یفرهنگ

 ی این امر مهم پیشنهاد نمایند.برا
دانند که زاییده  شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی زبان را یك ارگانیسم زنده می زبان

رسد و در اثر عوامل درونی یا  گذراند، به رشد و بالندگی می شود، دوران طفولیت را می می
ممکن است روبه زوال تدریجی برود و در نهایت به شود که  بیرونی تغییراتی در آن ایجاد می

یند. در کلی خاموش گردد و زبان دیگری جای آن را بگیرد. این پدیده را مرگ زبان گو
ان آن زبان و یا گویشورمقابل مرگ زبان پدیده بقا یا حفظ زبان وجود دارد. به این معنی که 

ها تا  ر را حفظ کرده و از مرگ آنهای در خط گیرند زبان مراکز قدرت در جامعه تصمیم می
 حد امکان جلوگیری کنند.

زنده در جهان وجود  زبان 6000اند که حدود  شناسان تخمین زده شناسان و جامعه زبان
 ها در معرض خطر انقراض هستند. دارد؛ ولی تعداد بسیاری از آن

 ای که در بقایا یا زوال یك زبان مؤثرند، عبارتند از: عوامل عمده
ها و صنعتی شدن جوامع.  ها، اعتبار اجتماعی بعضی از زبان شینی، آموزش، رسانهشهرن

گیرد. بدین معنی که نسل  ها معموالً در جوامع دوزبانه یا چندزبانه صورت می مرگ زبان



48    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش  

ها را بر حسب شرایط اجتماعی موجود حفظ کرده و به  یکی از این زباندوزبانه یا چندزبانه 
در این امر نقش اساسی دارد. شاید بتوان گفت ند. بنابراین، خانواده کن  نسل بعد منتقل می

 که خانواده سرآغاز فرایند مرگ زبان است. 
رسد در یك جامعه دوزبانه یا چندزبانه زبانی شانس بیشتری برای بقا دارد که  به نظر می

قتصادی، علمی، از اعتبار اجتماعی بیشتر برخوردار باشد و اعتبار اجتماعی پشتوانه سیاسی، ا
ادبی و هنری دارد. بنابراین، یك زبان محلی که فاقد نظام نوشتاری و آثار هنری و ادبی قابل 

رسد که محکوم به فناست؛ ولی باید توجه داشت که زبان بخشی از  نظر میتوجهی است به 
های گذشته و آینده یك قوم و ملت  فرهنگ، هویت و بیانگر آداب، رسوم، باورها و ارزش

های بعدی. زبان، فرهنگ  ای است برای آموزش و توسعه فرهنگ به نسل است و وسیله
براین، مرگ یك زبان تنها از میان رفتن یك ناکند. ب حاضر منتقل می  گذشتگان را به نسل

وسیله ارتباطی نیست، بلکه مرگ یك فرهنگ، یك قوم یا ملت با تمام هویت تاریخی، 
 ست.ها فرهنگی، دینی و اعتقادی آن

 شود: ها مؤثرند، اشاره می گیری از مرگ زبان در اینجا به تعدادی از عواملی که در پیش
 ها. یاد دادن زبان مادری به فرزندان توسط اولیای آن  -1

 های محلی در امر آموزش. کارگیری زبان به -2

ها و نه برای  های مثبت آن صورت ها به های محلی در رسانه کارگیری زبان به -3
 دانیدن مردم.سرگرمی و خن

 ها. های محلی به اهمیت زبان آن ان زبانگویشورآگاه کردن  -4

شرمندگی  ها مایه خجالت، های محلی که زبان مادری آن ان زبانگویشورتفهیم به  -5
 ماندگی نیست. و نشانه عقب

مندان به  های علمی توسط عالقه ها به روش ها و گویش  آوری و ثبت این زبان جمع -6
 توسط مراکز آموزشی.ها و نیز  این زبان

 
های  گویشترین  های گویش خوانساری بپردازم. اصیل  خواهم به ویژگی جا می در این
اند و  تر حفظ کرده های باستانی را در خود بیش زبان  هایی هستند که ویژگی ایرانی آن

های  بسیاری از ویژگی  های اصیل است. این گویش گویش خوانساری یکی از این گویش
جا نیست. از طرفی غالب مطالب  ها در این ی باستانی را دارد، ولی جای بحث همه آنها زبان

خوانساری به رشته تحریر درآمده است.  یشمندان به گو توسط عالقه باره قبالً این در
دار  کنم و در پایان شعری از شاعر نام جا، فقط به دو ویژگی مهم آن اشاره میاینجانب در این

توضیح دهم که جا الزم است  آورم. در این می« مادر من»اری با عنوان یوسف بخشی خوانس
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شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  چندسال پیش که من مدیر گروه گویش
گویش »فرهنگی بودم، آقای مرتضی اشرفی خوانساری برای چاپ کتابشان با عنوان 

دست آمد که  وآمدها فرصتی به فتکردند. در این ر وآمد می به پژوهشگاه رفت« خوانساری
ای که با ایشان  جلسه ایشان تعدادی از اشعار شاعر مذکور را برای من آوردند و در چندین

جا از ایشان داشتم، این اشعار را برای من به فارسی برگرداندند که جا دارد در این
 .1گزاری نمایم سپاس

ام.  را به فارسی تا کنون حفظ کرده ها همه این اشعار زیبا بودند و من برگردان همه آن
وقتی به من پیشنهاد شد که به مناسبت روز زبان مادری درباره گویش خوانساری مطالبی را 

انتخاب کردم. علت این « مادر من»بیان کنم، سراغ این اشعار رفتم  و یکی را با عنوان 
زمان »به « ان مادریزب»و از  کنمانتخاب این بود که خواستم از یك جناس ادبی استفاده 

برگردم. توصیفی که در این شعر آمده زمان مادران ما را در چندین دهه قبل وصف « مادری
کند که در نقاط مختلف ایران مثالً در خوانسار، گرمسار، ورامین، سمنان، دامغان،  می

ها یا  بانوبیش مشابهی داشتند، گرچه با ز بجنورد، اصفهان، کرمان و جز آن زندگی کم
 خواندند. کردند و یا شعر می های متفاوتی صحبت می لهجه

توان گفت غالب  هایی وجود دارد که با اطمینان می آورم واژه در شعری که در پایان می
اند و این امر آغاز مرگ زبان  دانند و یا اصالً نشنیده ها را نمی جوانان امروز خوانسار معنی آن

 کردم. است که قبالً به آن اشاره
های گویش خوانساری دور نشویم در اینجا دو ویژگی مهم آن  ما برای اینکه از ویژگیو ا

است و دیگری نحوه استمرار در افعال این  «ارگتیو یا کنایی»کنم. یکی کاربرد  را بیان می
 های دیگر تقریباً دیده نشده است: گویش است که مختص به خوانساری است و در گویش

گی خاص زبانی است که معموالً در افعال متعدی در زمان ارگتیو یا کنایی یك ویژ -1
رود. برای مثال اگر  گذشته به جای شناسه فعلی، ضمیر شخصی پیوسته به کار می

و به جای « خوردت می»گفتیم  باید می« خوردی می»گتیو بود به جای رفارسی ما ا
ری به خوانسا گویشورطور که  همان«. خوردش می»گفتیم  باید می« دخورْ می»

ضمیر پیوسته سوم شخص  /ž/که  «کرد می»  ž گوید می جای 
ردیف شعری  žمفرد است که در آغاز فعل گذشته متعدی آمده است. واژه 

 است که در پایان این مقاله آمده است.

 است که معموالً -bidیا  -ed- ،e- ،dهای پیشوندنشانه استمرار فعل در خوانساری  -2
                                                           

 اند. روحشان شاد باد. ام که ایشان به رحمت ایزدی پیوسته هاخیراً شنید ،متأسفانه  1
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 کند: خوان یا صامت پس از آن تغییر می آید و بسته به هم غاز فعل میدر آ

 r-u→ et-târ-uâed- t  د رَآوَ می

 ed-š-ân→eš-š-ân  روم می

 bid-n-ân→bin-n-ân  گذارم می
 na-d-č-ân→na-č-č-ân  آیم نمی

چسبد و  شده این نشانه استمرار گاهی به پایان کلمه ماقبل می نکته جالب اینکه کوتاه
 ام: دیگر ندیده یها من آن را در گویشاین ویژگی است که 

 gen-u       mossar ed-gen-u→mossar-e  شود.  بزرگ می

 gen-u       gâ ed-gen-u→gâ-d    شود. گاو می

 
دار یوسف بخشی خوانساری را در ابتدا به صورت آوانویسی  در ادامه، شعر شاعر نام

 آورم: به فارسی میالمللی و سپس برگردان آن را  بین

 
mâni-ye mon 

 
1. yâd-em-u  vaqt-i ge mâni mun šey-â hendu ž-e-kert 

rowqan-ež ed-geft o min-e kâsa-mun bendu ž-e-kert 
 
2. penje-dâr-i čolfa vo saddâri-ye ahl-e mahal  

neyra-ž eg ez-zend bi pil-o-pelâ por du ž-e-kert 
 
3. tâ be gâ-duš-i ba-duš-u šir-e xeyl-i der dut-an  

bexsemin o čondar o konǰâra der tâmu ž-e-kert. 
 
4. gendom-ež der min-e kam ez korčal o gorgâs-e geft  

gendom-e bowǰâr kert-a dâxel-e tâpu ž-e-kert. 
 
5. ru be har tahr-i ge be bâ ranǰ o mehnat šey ž-e-kert 

šey be har ǰur-i be bâ sad dard o hasrat ru ž-e-kert 
 
6. ow eger na-tt-uma der ǰu-mun ze baxče ošt-e-šur  

eš-še vo ez ley serenga ow be zahmat ǰu ž-e-kert. 
 
7. Pâ-qelâ-?i varf eger hâ-česse be ru bun-emun  

varz-ež ender dass-e geft ez ferfequ pâru ž-e-kert 
 
8. qesse-ye beyš-i eger yâd-ež be ez ahd-e qedim  

bâ metal vât-an šey-â ez baxča-mun vâ-gu ž-e-kert 
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9. tâ xemir-e xeb var-âr-u min-e singi der sahar  
bâ pe-šaš  tâ hur o čâdor raxt-e-xow lâlu ž-e-kert 

 
10. čun terin-ež dâq-e kert um-hal be vaxt-e nun pet-an   

ez pey-e beyyâre geft-an ǰâr-e bib-âmu ž-e-kert 
 
11. ru hama-ž der po t-e dek vortâ vo dek-ris-i ž-e-kert 

šey hama-ž eyqât-e xod sarf-e nax-e ǰuru ž-e-kert 
 
12. yâd-e un ru xoš ge aslan qossa-mun der del na-dârt  

baxt-emun bidâr be deylat be hâmâ ru ž-e-kert 
 
13. ez raf-e šey-sun-emun tâ nesm-e šey pi-suz-e sõt  

bill-o-bill-i ez gor-e pi-suz-emun su-su  ž-e-kert 

 
 

 مادر من
کرد، روغن آن را  مادرمان شیرها را در ظرفی جمع میها  آید وقتی که شب یادم می .1

 ریخت. های آن را می گرفت و در کاسه ما کف می

 ریخت. گیری بدون دریافت پول، در ظروف سفالی اهل محل دوغ می در هنگام کره .2

تر بدوشد، هویج و چغندر و کنجاله به غذای گاو اضافه  که بتواند شیر بیش ینبرای ا .3
 کرد. می

کرد و گندم بوجاری شده را  ها را الك می برای به دست آوردن گندم خوب، آن .4
 ریخت. داخل تاپو می

کرد و شب را به طریقی با صد درد  روز را به هر طوری بود با رنج و محنت شب می .5
 رساند. و حسرت به روز می

رفت و از محل تقسیم آب، با  آمد، می وشو آب در جویمان نمی اگر برای شست .6
 کرد. زحمت آب را در جوی روانه می

 کرد. پارو می ها را گرفت و برف نشست، پارو در دست می مان می اگر برف روی بام .7

 گفت. ها برایمان قصه می آمد، شب اگر قصه زیبایی از زمان قدیم به یادش می .8

که خمیر نان خوب به عمل آید، در وقت سحر خمیر را در تعدادی  این برای .9
 پوشانید.  چادرشب می

کرد، فامیل را برای کمك گرفتن صدا  وقتی که تنور را برای نان پختن داغ می .10
 کرد. می

ها همیشه وقت خود را  کرد و شب ریسی می روزها همیشه پشت دوک بود و دوک .11
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 کرد. صرف درست کردن نخ می

مان بیدار  ای در دل نداشتیم. بخت وری آن روزها بسیار خوش است که غصهیادآ .12
 کرد. بود و اقبال به ما روی می

سوز  سوخت و نور ضعیفی از نوک پی سوز می در طاقچه اتاقمان تا نصف شب پی .13
 کرد. می سوسو

 
 های آوانویسی نشانه

 ها( ها )واکه مصوت .1
 اُو اِ اُ او آ اَ ای

i a â u o e ow 

 
 ها( خوان ها )هم متصا .2

 ت ب پ

 ط

 ذ د

 ز

 ض

 ظ

 ث ژ

 س

 ص

 ق ن م ر ل ش

 غ

 ح خ و چ ف ی گ ک

ه

 ـ

 همزه ج

 ع

p b t d z ž s š l r m n q k g y f č v x h ǰ ? 
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 منابع

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و گویش خوانساری(، 1383اشرفی خوانساری، مرتضی )
 مطالعات فرهنگی.

 ، تهران: امیرپور.رانه خوانسارت(، 1334بخشی، یوسف )
 ، راولپندی، پاکستان: مؤلف.گویش خوانسار(، 1354تسبیحی، محمدحسین )

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.آواشناسی زبان فارسی(، 1380ثمره، یداهلل )
 ، تهران: مؤلف.گلستان خوانسار(، 1371اهلل ) زهرایی فضل

شناسی، مرکز نشر  ، مجله زبانهای ایرانی گویش ها و گتیو در زبانرا(، 1367کلباسی، ایران )
 .70-87، ص 2، ش5دانشگاهی، س

شناسی،  ، مجله گویشهای ایرانی ها و گویش نشانه استمرار در لهجه(، 1382) ـــــــــــــ
 .76-97، ص1، ش1انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج

نامه دکتر یداهلل  ، جشنهای ایرانی ز گویشدر گروهی ا âنشانه استمرار (، 1383) ـــــــــــــ 
 .199-208ثمره، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، ص 

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و های زبانی ایران فرهنگ توصیفی گونه (،1388) ـــــــــــــ
 مطالعات فرهنگی.

نامه دکتر حسن  شن، جمرگ زبان مادری در زبان یك شاعر محلی (،1395) ـــــــــــــ
 .493-499حبیبی، انتشارات فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، ص 

  



 
  



 

 

 
 
 
 

  اندترکیب یافته« آن-»های رسوم تاجیکي که با پسوند های نامویژگي

علوم  یآکادم یرودک هللنام ابوعبدا به اتیادب و زبان تویانست ریمد/  فیرزایم نیالدّ فیدکتر س
   کستانیتاج

  واویرزایم زانهفر دکتر

 
 
 

ها مادة  های مرکّبی که جزء دوّم آن ویژه به اسم هها، ب در زبان فارسی دری به بعضی از اسم
شود. بعضی  ها اسم عمل ساخته می پیوندد و از آن می« ān- آن-»مضارع فعل است، پسوند 

عقدکنان،  خوران، کنان، شیرینی یتدهد، مانند: آش می« جشن و مراسم»ها معنی  از این اسم
شکنان )در زبان  آویزان، دامادطلبان، سرشویان، نان گوسفندکُشان )در فارسی ایرانی( و آتنگ

مستقیماً به «( اون-»)عامیانه: « ān- آن-» تاجیکی(. در تعدادی از چنین واژگان، پسوند
، که این پسوند نیز اسم عمل را «ak-اک -» مادة مضارع فعل نپیوسته، بلکه پس از پسوند

 چینکان.  شوکان، الله گذرکان، رُست برکان، پیش رساند، آمده است، مانند: آش می

اند، تا مراسم و اعمالی را، که در نقاط مختلف تاجیکستان رایج  دهکرنگارندگان کوشش 
 .است، گرد آورده، در این مقاله تقدیم خوانندگان محترم  نمایند

ābbiyārān  بیاران آب 
 .استعمل آوردن آب 

 
ābgardān  گردان آب 

 رو است.  و  چرخان ظرف و شستن دست عمل آب
  

ātangāvezān  آتنگ آویزان 
شود.  سنّت کشاورزان یغنابی است، که پس از شخم بهاری برگزار می« آتنگ آویزان»

ای  دهاشود. اگر کشت و کار خانو جمعی با نوبت شخم زده می طور دسته زمین هر خانواده به
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های درخت که یوغ را به گاوآهن وصل  تنگ )ریسمانی از چرم یا شاخهتمام شود، شخصی آ
  خانه برد و آن را به گردن زن صاحب کند( را از گاوآهن بازکرده، به خانة صاحب زمین می می
شود و با  شان آگاه می وکار در زمین بدین وسیله از پایان کشت  خانه آویزد. زن صاحب می

 گوید:  اظهار تشکرمی
man šumoxpi īziyāfat qarzdār 

 .«من به شما یك ضیافت بدهکارم»

وقت مهمانی را معیّن و در آن روز او برای کشاورزان چنگالی تهیه   خانه بعداً زن صاحب 
 کند. می
 

 āxlātburārān آخالتبوروران 
مارس جهت بیرون بردن ـ  های فوریه جمعی کارگران کالخوز، در ماه در کانبادام کار دسته

  آخالط براران نام دارد. ،کشانند جا به زمین می به کوچه و از آن  ها از آغل سرگین

سوران( است که برگزاری آن  )ختنه« بران چوک»رسم الك کرد آرد قبل از « آردبیزان»
 .است« کُشایان سفره»شبیه رسم 

 
ārdzanān   آردزنان   

و کتف شخص یا که پاشیدن یا ریختن آرد به کتف راست یا هر د« آردزنان»رسم 
  شود: ، در موارد زیر انجام میاستپاشیدن آرد به هر چیزی 

  رود. هنگام بدرقة کسی که به سفر میـ 1
  اگر طفل نوزاد یا نوعروسی را به خانة دوستان یا خویشان ببرند.ـ 2
 شود. کسی که در عید نوروز وارد خانه میـ 3
 شود. هر چیز نو که وارد خانه میـ 4

شود. آرد نشانة برکت و سفیدی آن نشانة  معموالً از طرف زنی سالمند انجام میاین سنّت  
  بختی است.سفیدبختی و خوش

« آستانه زیرکنان»آمدن و قدم گذاشتن عروس به آستانة خانة داماد )در ناحیة اشت( 
 شود.  گفته می

 
āšbarakān  برکان آش   

ن و خویشان نزدیك در شب عرفة پلو به خانة همسایگابادام رسم بردن آش در کانی
 نام دارد.« برکان آش»عیدهای رمضان و قربان، 
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āštiyakān آشتییکان 

 برکان نك. آش 
iftārgīrān  افطارگیران 

بادام و نواحی اطراف آن، ضیافتی که هنگام افطار در ماه رمضان با نوبت در هر  در کانی
 نام دارد.« افطارگیران»شود،  خانه داده می

 
alāwgardān  االوگردان 

)االو=آتش( رسمی است که جهت معالجة شخصی که از ترس بیمار شده و « االوگردان»
شود. معموالً، جهت اجرای این مراسم به  به اصطالح، جن وی را تسخیر کرده، انجام می

ها را  بین به سر چند چوب باریك پنبه بسته، آن کُشند. فال بین مرغ سیاهی را می دستور فال
 گرداند.  روغن تر کرده، آتش می زند و به دور سر بیمار می در

نشین ازبکستان، رسم سه یا  چنین در بعضی نواحی شمال تاجیکستان و مناطق تاجیك هم 
  نامند. می« االوگردان»بار چرخیدن عروس و داماد را در گرد آتش، نیز  هفت

 
ambārtapun  امبارتپون 

 یند.گو وار کردن کف انبار را می هم 
 

 annāvakunān کنان انداوه / andāvakunān کنان انّاوه  
 عمل مالیدن گل به دیوار و بام است. 

 
aylāqbarāyān   برآیان ایالق 

 سنان خان .نك 
 

bābāčiγān   باباچیغان 
 نك. داداچیغان

 
bāγbarān   بران باغ 

 شود. اط داده میضیافتی است، که به مناسبت بردن عروس به باغ یا میدان بیرون از حی
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bāγbelkunān   کنان بیل باغ 
 نامند. می« کنان بیل باغ»جمعی  زیر و رو کردن خاک پای درختان و زمین را طور دسته

 
baxtkušāyān   کُشایان بخت 

بار است که  هایی است، که برای اوّلین گشایان( مخصوص جوان )بخت« کُشایان بخت»
وهستانی پس از آخر ماه رمضان جهت قدردانی از روزه گیرند. در بعضی از مناطق ک روزه می

 شود. ای داده می بار، به وی هدیه گرفتن جوان برای نخستین
 

būxčapečun   پیچون بوخچه 
 پیچان نك. تلیچه

 رسم بردن جهاز عروس از طرف خانوادة داماد به خانة والدین عروس است. 
 

buryākūbān   بوریاکوبان 
ای به خانة نو برود، باید مهمانی بدهد. این  که هرگاه خانوادهبوریاکوبان رسمی است 

 نامند. نیز می« درآیان خوانه»  رسم را در بعضی نواحی
 

bajāšavakān  جاشوکان به 
 شوکان نك. رست

 
pašmtarāšān  تراشان پشم 

پروران جهت تراشیدن پشم گوسفند و بز است که ، عمل موسمی دام«تراشانپشم»
 تراشان تیرماهی )پاییزی(.تراشان بهاری و پشمشود. پشمانجام میسالی دو بار 

 
pešguzarakān   گذرکان پیش 

 بازی بچه ها است. نوعی 
 

pillačīnān   پیلّه چینان 
های  ها با نوبت در خانه  های درخت توت، که همسایه عمل جدا کردن پیلّه را از شاخه

 گویند. می« لّه چینانپی»بادام  دهند، در کانی دیگر انجام میهم
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tufkunakān   تف کنکان 
 ها است.بازی بچه نوعی 

 
jājāyakbāzān   جاجایك بازان 

 نك. جاگه شوکان. 
 

jāgadāzān / دازان  جاگهjāgandāzān  اندازان جاگ    
 نك. جای اندازان

 
jāgardān  جاگردان 

 گویند. می« ردانگجا»نقل مکان کسی یا چیزی را 
 

jāgašavakā(n) )جاگشوکا )ن  
جو وشود و دیگران اورا جستای پنهان میبازی بچگان است که بچه نوعی  جاگاشوکان

 شود.کنند و هر کسی وی را پیدا کند، برنده میمی
 

jāmapušān  پوشان جامه 
 .استها و مراسم مختلف  رسم و عادت پوشاندن قبا به مردان در جشن« پوشان جامه»
 

juftbarārān   /  juftbūrārān جفت برآران 
 شود. رسمی است که به مناسبت نخستین شخم بعد از نوروز انجام می« جفت برآران»

دهند.  نانی میها تکهگاوها روغن مالیده و به آن های برزهمعموالً قبل از شروع شخم، به شاخ
« دهقان»ای که دست خوب دارد، در حق بابای دیدهبعد از دهقان سالمند و تجربه

 کند:یررمزی و سمبلیك کشاورزان( چنین دعایی می)پ
 «شمار! ار، یك شما هزار شود، هزارتان بیکگشایش کار، برکت و برآر، بابای دهقان مدد»

بندند و یك یا دو  ها می گاوها، اسفند دود کرده و گاوآهن را به آن بعد از آن برای برزه
 پاشند. خط زمین را شخم زده، دانه می

 
 چادر و پردة خانة عروس و داماد مدتی پس از عروسی است.رسم برداشتن 
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āygardānč  گردان یچا 
 .است عمل ریختن چای در پیاله و باز در قوری، جهت رنگ گرفتن و دم کشیدن چای

 
čillagurezān چلّه گریزان 

ای نیز حق دیدن و رفتن به اتاق  نوزاد باید چل شب و روز در خانه بماند و آدم بیگانه
تواند به اتاق نوزاد برود. در  را ندارد. و اگر کسی بعد از نماز مغرب به خانه بیاید، نمیطفل 

بعضی از مناطق اگر کسی بعد از نماز مغرب وارد خانه شود، قبل از ورود باید از روی آتش 
شود، او را  روزه میشود، بگذرد. وقتی کودک چهل مالیمی که در آستانة خانه گذاشته می

 یکم مادر، طفل خود را گرفته به خانة یکی ازوکنند، یعنی در روز چهل می« زانگریچلّه»
 برد. خویشان نزدیك می

 
čašmpušakān  پوشکان چشم 

 ها است. بازی بچه نوعی 
 

čukburrān برّان چوک /  čulburrān برّان چول 
« کنی لهال دست»سوران( رسمی است که  )ختنه« برّان چول / برّان چوک»سنّت اسالمی 

شود. والدین بچه جهت انجام این سنّت برای  نیز گفته می« حالل کردن دست »یا 
 ،دهد دهند. شخصی که عمل ختنه را انجام می همسایگان و قوم و خویش خود مهمانی می

و در « šah kardan شه کردن»های تاجیکی بدخشان  این رسم در گویش نام دارد.« اُستا»
 شود. ده مینامی  čul fitirak یغناب
 

hājibīnān بینان حاجی 

 رسم دیدار کسی است که از حج بازگشته است.
 

hājičīγān چیغان حاجی 
 طلبان.  نك. حاجی

 
hājitalbān طلبان یحاج 

 دهند. ضیافتی است که قوم و خویش حاجی پس از بازگشت وی از حج می
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xākanbdāzān اندازان خاک 
 است. جمعی ریختن خاک به روی بام  کار دسته

 
xākpartayān پرتایان  خاک /xākpartavān پرتاوان خاک 

 اندازان. نك. خاک
 

xākpūšān  پوشان خاک 
 اندازان نك. خاک

 
xānsanān  سنان خان 
xānsanān  یغنابی(xān «ییالق +»san-  بن مضارع فعلsanak «پسوند« باال رفتن+-n )

ها با  ها و بچه بهاری معموالً زن کار و که پس از پایان کشت استیکی از رسوم یغنابیان 
روند و مردها در ده به کار و بار کشاورزی مشغول  چهارپایان خود به چراگاه تابستانه می

شوند. پیش از رفتن به ییالق، هر خانواده وابسته به امکان مالی خود غذایی سنتی )مثل  می
وستای خود یك کاسه کنند و به هر خانوادة ر چنگالی، شیربرنج، آتاله...( آماده می

 فرستند. می
برآیان  ییالق»و « kūčbarānبران  کوچ»های  این رسم در نواحی کوهستانی دیگر نیز با نام

aylāqbarāyān » .رایج است 
 

xānvesān  وسان خان 
xānwesān/xānvesān  یغنابی(xān «ییالق»  +wes-/ves-  بن مضارع فعل

wesak/vesak «پسوند + «پایین آمدن -ān) 
آوری  در یغناب قبل از رفتن از ییالق به قشالق، یعنی پس از جمع« وسان خان»رسم 

های  شود. هر خانواده پیش از کوچیدن از ییالق به قشالق، کلوچه حاصل زراعت، برگزار می
 دهد. های ییالقی خود می  شیرمال و چنگالی تهیه کرده، به همسایه

و « kūčxambānīخمبانی  کوچ»نام ر نواحی کوهستانی نیز این رسم با یدر سا
 شود. انجام می« kūčfurārīفرآری  کوچ»

 
xānadarāyān  درآیان خانه 
 نك. بوریاکوبان
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xirmankūbān کوبان خرمن 
 .استکه از نامش پیداست، عمل کوبیدن خرمن  چنان« کوبانخرمن»
 

xanturuštāzakunān  کنان تازه ترش خن 
 است.« پزان کلوچه»پیش از مراسم )خمیرمایه( « خن»عمل آماده کردن 

 
xankanān کنان خن  /xankanūn کنون خن 

xankanūn/xankanān یغنابی(  xan«جوی» + kan-  بن مضارع فعلkan- «کندن» + 
کار  و ها و عادات یغنابیان است که بعد پایان کشت یکی از سنّت« کنان خن(. »nā-n/ū پسوند

پردازند. پیش از آغاز کار در  ها می میز کردن جویجمعی به کندن و ت طور دسته بهاری به
کنند. این رسم در  سر جوی، چنگالی خورده، بعد با دعای پیر کارآزموده، شروع به کار می

 معروف است.« کنی جوی»و « تازکنی جوی»های  های دیگر تاجیکستان با نام محل
 

xaymazanān زنان خیمه 
 شود. ه( گفته میبه عمل زدن و ساختن خیمه یا کپّه )کاز

 
dāmandarān  دران دامن 

 گویند. )نامزد کردن پسر و دختر از دوران طفولیت( را می« بخش کردن گهواره»رسم 
 

darzabandān بندان درزه 
 گویند. های غالت را می عمل بستن درزه )پشته، توده، دسته(

 
darzačašān چاشان درزه 

 غالت در محل خرمن است. )پشته، توده، دسته(های  عمل پخش کردن درزه
 

dasthalālkunān کنان حالل دست 
 برّان. نك. چوک

 
dastšūyān شویان دست 

 عمل شستن دست و رو را گویند.
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damxalakənun دم خله کنون 
را در سینه حبس کند  کننده تا رسیدن به مقصد نفس خود هاست که بازی بازی بچه نوع 

 خالی کند(.را  )نفس خود« کنند دم خله »و در مقصد 
 

 dandānbarārān برآراندندان 
  ریزان.نك. دندان

 
dandānrezān ریزان دندان 

خصوص در نواحی مرکزی رواج دارد و نام  این مراسم در مناطق مختلف تاجیکستان و به
کفك دندون»، «dandūnkafunakکفونك دندون»دیگر آن در گویش تاجیکان ورزاب 

dandūnkafak »[ ذکر کرده است، که پس از آن 147-146، س. 1998] اوهاست. ر. ل. نمن
های  با نامغذایی آید، زن خانه، از گندم کوفته و نخود و لوبیا  که دندان نخستین طفل درمی

آماده کرده، « gandumkučakگندم کچك »، «dalilaدلیده »، «gunginaگنگینه »مختلف 
 :خواند یل را میذرفته، سرود  دهد، سپس مادر طفل به هفت خانه ها می  به همسایه

 موشك موشك دندانش،
 خرمن گردگردانش

 آرد تیید )دهید(، کلوچه کنم
 گندم تیید، کوچه )نوع خوراک( کنم. 

 چق کنم چوماق )گردو( تیید، چق
 برّه تیید، غیالن کنم )بغلتانم برای سر بریدن(

 .ایست )برای( یك دندانش
 

 ین است:نوع دیگر این سرود در روستای دیگر چن
 موشك دندان موشك

 میدان خرمن گل
 آرد ته )بده(، کلوچه کنم

 گندم ته، کچه کنم،
 .جر کنمتنگه )سکه( ته، جر
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دهد. نخود و لوبیا برای آن  خانه به سرودخوان چیز با ارزشی هدیه می بعد از آن صاحب
 برابر بروید.طور  وار باشد و به ها مستحکم و هم های کودک مثل آن شود که دندان پخته می

در بین مردم یغناب نیز به همین نام مستعمل است. در یغناب مادر یا « ریزان دندان»
 dānشود، در یك دیگ  مادربزرگ طفل وقتی از درآمدن دندان نخستین فرزند خود آگاه می

کند.  های خمیر پخته شده در روغن( آماده می )تکه bursāqو در دیگ دیگر « بریان گندم»
شش دانه  و پنج dānبه هر خانوادة روستا یك کاسه  bursāqو  dānاده شدن پس از آم

bursāq کنند. بریان می  فرستد. در اکثر مناطق تاجیکستان در این مراسم گندم می 
 

dandūnkafunak کفونكدندان 
 ریزان.نك. دندان

 
davdavakān دودوکان 

 ها است. بازی بچه نوعی 
 

davarkašān  دورکشان / divarkašūn دیورکشون  
بن مضارع  kaš«+ در» divar  /davar)یغنابی   davarkašān   /divarkašūnواژة یغنابی

(. رسمی ūn/ān–پسوند  + «کشیدن»اساس زمان حاضره فعل کشونك » kašunakفعل 
یغنابیان پس از پایان  شود.  کار در یغناب انجام می و است که پس از تمام شدن کشت

کنند. پیش مهمانان  ها را به خانة خود دعوت می خویشان و همسایه ،کار بهاری و کشت
کنند یا به مهمانان غذایی با  کُشند و غذایی با گوشت آن تهیه می سفند یا بزی میوگ

 .گویند می« داس آویز»دهند. به این رسم را در بعضی نواحی  چنگالی می
 

rustšavakān رست شوکان 
  ها است.بازی بچه نوعی 

 
raγzabāfān  بافان رغزه 

 شود. جمعی انجام می طور دستهعمل بافتن رغزه )پارچه درشت پشمی( که به
 

rūzakušan  روزهکشایان    
 گویند.   )روزه گشایان( نیز می« کشایان روزه»به سنّت اسالمی افطار کردن 



   65  اند ترکیب یافته« آن-»های رسوم تاجیکی که با پسوند  های نام ویژگی

 

rū(y)gardān  رو)ی(گردان 
 هاست.یه و استر جامه و مانند اینچیزهایی مانند خاک، تاپاله، رو  عمل زیر و رو کردن

 
zaminzanān  زمین زنان 

گذاری و ساختن خانه است، که بدین مناسبت دعایی  رسم کندن زمین جهت پایه
 شود. خوانده و ضیافتی نیز داده می

 
sarbāfān سربافان 

 نگ. کاکل بافان.
 

sarbandān سربندان 
های ورزاب کسی  بعضی از روستا[، در 148-147، س. 1998طبق گفتة ر. ل. نمن اوه ]

پای بچه را بسته و او را به پشت پدر یا مادرش وکه نخستین راه رفتن طفل را ببیند، دست
که والدین طفل وعدة ضیافت دادن، او خواهد. پس از این گذارد و از وی ضیافت می می

ن راه رفتن کند. در بعضی از روستاهای ورزاب هر کسی، که نخستی پای طفل باز میودست
بندد و این خبر خوش را به وی  طفل را ببیند، به نزد مادر وی رفته، به گردنش روسری می

 کند. طلب می« سربندان»رسانده، از وی خواستار ضیافت 
 

ānšsafedpū سفیدپوشان 
ماه بعد از وفات شخص  11یا  9، 7رسمی است که در کانبادام و نواحی اطراف آن بعد 

 کنند. های آبی عزا را از تن بیرون می رسماً لباس ،گرفته ن روز زنان عزاشود و آ انجام می
 

siyāh(i)dardārān برداران / سیاهی siyāhigīrān گیران سیاهی 
شود. خویشان  روز پس از فوت شخص، در خانة وی برگزار می رسمی است که سه

های قرآن را خوانده،  دهند. در این مراسم مالیی سوره ، گوسفندی را کُشته، غذا مییمتوف
کند. بعد از این است که خانه حالل و پختن غذا جایز  جهت آمرزش روح مرده دعا می

 شود. شمرده می
 

azābarārān عزابرآران 
 نگ. عزاکُشایان
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azākušāyan  عزاکُشایان 
هفته پس از مراسم سالگرد متوفی که به آن   رسمی است، که حدود یك« عزاکُشایان»

شود. در این مراسم برای قوم و خویشان غذا داده و به  گویند، برگزار می یهم م« سال آش»
شود و خانوادة مرده از لباس عزا بیرون می آیند. این  خاطر آمرزش روح مُرده دعا خوانده می

نام دارد. در کانبادام و « azāburārānعزابرآران »رسم در بعضی نواحی شمال تاجیکستان، 
ن، این مراسم پس از چهلم متوفی، معموالً در خانة دختر یا خواهر بعضی از نواحی اطراف آ

 شود. وی، انجام می
 

azāyimxānān خوانان عزایم 
س شباهت دارد. در مراسم ای رسمی است، که به چهل« خوانی عزایم»یا « خوانان عزایم»
بار  لتر، گرد بیمار جمع شده، چه تر و بیش خوان، یا کم سای هفت یا پنج چهل، سای چهل

 کنند. را خوانده به بیمار سُف و کُف )فوت( می« سای»سورة 
 

idibarān بران  دییع 
تر در بین تاجیکان مناطق کوهستان رایج است. در یغناب این بیش« براندییع»رسم 

شود. در یغناب سه روز قبل از نوروز از طرف خانوادة  رسم با همین نام تاجیکی انجام می
برند. در مناطق دیگر این رسم قبل  عیدانه می  خواهر، خاله، عمّه... کلوچهمرد به خانة دختر، 

های تاجیکی بدخشان این رسم شود. در گویش از عیدهای فطر و قربان نیز برگزار می
 نام دارد.«  kulčabarānبرانکلوچه»

 
fātihagīrān گیران هفاتح 

بین قوم و خویش و  سوران در رسم تقسیم وظایف عروسی یا ختنه« گیرانفاتحه»
گیرد. قوم و خویش و همسایگان در  همسایگان است، که یك روز قبل از جشن صورت می

کنند. در آخر،  خانة صاحب جشن جمع آمده، دربارة طرز برگزاری جشن مشورت می
کند. در بعضی  دعا می ،هایی را از قرآن خوانده، برای خوب گذشتن جشن سفیدی سوره ریش

 گویند. می« مصلحت آشی/ آش مصلحت»ا نواحی این رسم ر
 

kappazanān کپّه زنان 
 زناننگ. خیمه
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kištgardān گردان کشت 
خیز شود، هر سال نوع کشت زمین کشاورزان معموالً به خاطر آن که خاک زمین حاصل

 نام دارد.« گردان کشت»کنند که این عمل  را عوض می
 

kulčabarān بران کلوچه 
 بران نگ. عدی

 
kallaxūrān خوران کلّه 

سوران که قوم و خویشان و همسایگان جهت خوردن  در ناحیة اسفره پایان رسم ختنه
 نام دارد.« خوران کلّه»آیند،  گرد می  شوربای کلّه

 
kūčbarān بران کوچ 

 سنان . خانكن
 

gandumbādkunān گندم بادکنان 
 گویند. عمل باد دادن گندم کوبیده را در محل خرمن می

 
gandumčāšān گندم چاشان / gandumtāšān تاشان گندم 

شوند  رسم پاشیدن بذر گندم در زمین است که بدین مناسبت دهقانان دور هم جمع می
 شود. و ضیافتی داده می

 
gavburārān گوبرآران 

 برآران . جفتكن
 

gūppizanān زنان / گوپی kūppizanān زنان کوپّی 
 ست.کشی ا زنی جهت روغن جمعی دوغ عمل دست
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gahvārabandān بندان گهواره / guwārabandān بندان / گواره gāhvārabandān 
 بندان گاواره

های همسایه  زن ،شود. والدان نوزاد بندان نامیده می رسم گذاشتن نوزاد در گهواره گهواره
درد نوزاد را در گهواره گذاشته با  کنند و زن روزگاردیده و بی و خویشانشان را دعوت می

بندد. در این هنگام وی به مادرکالن طفل مراجعت  پای او را به گهواره می و بند دست ستد
-گناه است. گهوارة از آسمان آمدگی کجا بندمش ببیش، این طفل شما بی»گوید:  کرده می

جانش. اکنون توشه و تقّل گهواره را آوردن درکار، ببیش. اَنه، به  بی به قرار گرفته است، بی
ا را آورده مانید و به خویشان و ه مالی با کماچ، چغلتك و شیرینی روی پیش گهواره

 .«ها تقسیم کرده دهید، ببیش  مسایهه
خواند و بعداً مادر  شش اذان میوکه نوزاد در گهواره بسته شد، بابایش به گ پس از این 

ند. پس از این خوابا گهواره را جنبانده، او را می« الّه»دهد و با سرود  نوزاد به بچه شیر می
در هر « الّه»شود. نوع گهواره و ابزار آن و جزئیات این مراسم و سرود  ضیافتی داده می

  guwāravantunای خصوصیت خاص خود را دارد. این رسم را به زبان یگنابی منطقه
 نامند. گوارونتون می

 
 gīrgīrakān گیرگیرکان 

 ها است. بازی بچه نوعی 
 

lālačīnakān نچینکا الله 
 ها است. بازی بچه نوعی 

 
muškilkušāyān کُشایان  مشکل 

مراسم خواندن دعا و دادن ضیافت به خاطر گشایش مشکالت خانوادگی است، که آن را 
 گویند. نیز می« bibičāršanbegīگی  چارشنبه بی بی»یا « bibisešanbegīگی  شنبه سه بی بی»

 
mūgīrān موگیران 

 تراشان . پشمكن
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mūljardarāyān مولجردرآیان 
سالگی فرزند با حضور سال( یعنی دوازده  رسمی است که به خاطر یك مولجر )دوازده

بار صورت سال یك  الً هر دوازدهوشود. این مراسم معم قوم و خویشان جشن گرفته می
 د.یرگ می

 
mūysargīrān سرگیران موی 

است که در هر منطقه بار  سر طفل برای اوّلین رسم تراشیدن موی « سرگیران موی»
داری را به  پارچة گل ،شود ی که جهت این رسم داده میا های خود را دارد. در مهمانی ویژگی

تراشد. هنگام  را با قیچی یا تیغ می او  بندند و پدربزرگ طفل موی دور گردن طفل می
 شود. تراشیدن مو از طرف مهمانان به داخل پارچه پول ریخته می

 
mūylabzanān  لب زنان موی 

 شود. بار است که بدین مناسبت مهمانی نیز داده می زدن سبیل نوجوان برای اولین
 

miyānbandān میانبندان 
)کمر( شاگرد خود، پس از فراگیری آن پیشه، « میان»ان است که استاد به صنعتگررسم 

 طور مستقل کار کند.دهد تا به کمربندی بسته، به او اجازه می
 

nāxungīrān خنناگیران 
 بار است.پای بچه برای اوّلینورسم کوتاه کردن ناخن دست

 
nārgūrkunān نارگورکنان 

 عمل خاک کردن درخت انار در فصل پاییز است.
 

namadmālān نمدماالن 
ها را ها، پشمشود. ابتدا زن جمعی اجرا می عملی است که به طریق دسته« نمدماالن»

کنند و بعد با دو شاخة درخت غازغاز کرده و در  ك میشسته )معموالً پشم گوسفند(، خش
گذارند هایی درست کرده و روی آن میهای رنگی نقشکنند و از پشمداخل گلیمی پهن می

کرده و سپس مردها شروع به مالیدن نمد  ای روی آن کشیده و آن را لوله و سپس پارچه
 کنند. می
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nārgūrkunān نهال شینانان 
 .استال نشاندن در اوایل فصل بهار جمعی نهعمل دسته

 
nišallāpazān / نیشالپزان nišāllāpazān  نشاالپزان 

جمعی پیش از نوروز  طور دسته رسم پختن نشال )نوع خوردنی شیرین سفیدرنگ( به
 است.
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، دیدگاهی ایرانی از ایرانیان مرغزاران 1ایرانیان استپ از نگاه ایرانیان فالت
 اوراسیا

 ی امریکاکلمبیا دانشگاه/ استاد  برجیان حبیب دکتر
  پروری گودرزی محمدرضا مهندس: مترجم      

 
 
 
 
عصر های زبان مربوط به فرهنگ ایرانی قبایل، اوایل هزاره نخست پ.م تا دوم هزاره اواخر در

و  کردند مهاجرت جنوب گروهی که به: شدند تقسیم اصلی گروه دو به مفرغ مرغزاران
در  را خود قلمرو گروهی که ر شدند ویگ سرانجام در فالتی که امروزه به نام ایران است جای

 و سمت قفقاز به جنوب از و فراتر و پونتیس و ولگا به سوی مناطق غرب امتداد مرغزاران از
از مردمانی با یك ریشه و فرهنگ پس از  اصلی شاخه دو این. گسترش دادند میانه آسیای

جا  های جامعه و اقلیمی که در آنجدایی، در شمال و جنوب اوراسیا مطابق با ویژگی
  اند.های متفاوتی تکامل یافتهبه شیوه ،اندزیسته
هایی مانند کوه و اگرچه با حائل ــ شمالی و جنوبی ایرانیان که جا آن از، این وجود با

شبانکاره  سواران که زمانی و تا همسایگان بالواسطه بودند غالباًــ بیابان از هم جدا بودند
  تأثیرگذار بودند. دیگر یك بر، کردند می حکومت مرغزاران اوراسیا ایرانی بر

در پیوند با  ،کرده دم تاریخ تجربه سپیده از ایران که هاییبیفراز و نش از بسیاری
 تاریخ درباره امروزه چه آن از به بیانی دیگر، بسیاری کارجویان مرغزاران بوده است وپی

 آسیا غرب در ایرانی تمدن با ها آن قابل یا تعاملپیامد ت ،دانیممی هااالن و هاسرمت، سکاها
 .است
 

                                                           
در دانشگاه « مرغزاران اوراسیا زبان ایرانی عشایر ،هااالن ،هاسرمت سکاها،» همایش در مقاله این اولیه نویس پیش  1

 .شد ارائه ،2007 مه ،بارسلونا مستقل
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باید از ، منامیمی شمالی و جنوبی ایرانیان را ها آن سادگی برای که، گروه دو این بر عالوه
 به ها آن از معموالً کالسیك ادبیات در که، میانه باشندگان آسیای: میگروه سومی نام ببر

 ساکن بلخیان و سغدیان، خوارزمیان شامل هااین. شودمی یاد شرقی ایرانیان عنوان
 هایهیون و هاداهی، هاماساگت، سکاها جنوبی قبایلی مانند شوند که همسایگانمیو... 

 آسیای هایجلگه به نزدیکی. بودند قزاقستان استپ سیردریا )سیحون( تا رودخانه از منطقه
 نتیجه در و کرد تبدیل های پیاپی ایالت و قبایلای برای هجومطعمه به را منطقه این ،میانه

 برانداخته شد.  و برپا هایشهریار
 شامل بخش اعظم جهان که، اوراسیا قاره تاریخ که است شده شناخته واقعیت یك این

 جنوب و سمت به داخلی اوراسیای از مردم هایپیاپی توده از منظر مهاجرت، است قدیم
های همان تمدن، شودمی تعریف کشاورزی هایمرتبط با تمدن تر گرم هایسرزمین

 .1شودآغاز می جا از آن« تاریخ»مفهوم   کشاورزی که اساساً
 هایزبان به که مردمی از متشکل عمدتاً، یکارجویان کوچندهپبزرگ  تمدن که زمانی از
پیش از  دوم هزاره اواخر در هااستپ در را خود مستقل زندگی گفتند، شکلسخن می ایرانی
های دولت جنوب یعنی ساکن هایتقابل و رودرویی با تمدن در، به تکامل رساندند میالد
یونان و روم قرار گرفت،  و النهرین( رودان )بین میان، ایران فالت، هند، چین گرفته در شکل

 جنوب بود. میزان موفقیت ایالت و قبایل به شمال از هامهاجرت و تهاجمات بردار و  جهت
، پارچه بودند و یك چه اندازه متحد که این جمله متغیرهای گوناگون بود: از از تابعی شمالی
الگو در  بودند؟ این برخوردار یبرتر فناوری چه از و بودند ضعیف قدر هچ مرکزی هایایالت

 کرد، پس برقرار هااستپ در را خود هژمونی روسیه که امپراتوری تاریخ ادامه یافت تا زمانی
 دنبال شد.  غربی تمدن شدن درو دخیل شدن صنعتی آن از

 
 داشت؟ ایران در بازتابی چه جنوب و شمال دیرینه تقابل حال این

 و النهرینبین در را خود پایتخت، کردندمی حکومت ایران فالت بر هک هایینظام
 بودند برده ارث به ها آن از را خود تمدن ایرانیان که خیزی حاصل هایخوزستان دشت/ایالم

 تالش هاسلسله این، باختری جنوب مرزهای اجتماعیـ  اقتصادی جذابیت رغم بنا نهادند. علی
تاز وتهاجمات و تاخت تا باشند داشته میانه تسلط آسیای بی، برنس یابی کام تا با کردند

 اشکانیان، سلوکیان، هخامنشیان سیاست. کنند متوقف خاوری را و شمالی مرزهای قبایل به
  از: تثبیت امنیت سرحدات شمالی عبارت بود برای ساسانیان و

                                                           
 برخالف شمال که فاقد تاریخ است.   1
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آن  در فیزیکی موانع و تعبیه ساخلو یعنی راه انداختن جنگ، ایجاد ،نظامی کار راه اول
  ؛سرحدات
 شهرهایـ  دولت، واقع در. مرکزی آسیای در های حائلدولت از حمایت سیس یاأدوم ت

سرکار  خود نشینکوچ همسایگان با دیگر سوی از و ایرانی تمدن با سو یك از میانه آسیای
 این، فالت رب ساسانیان و اشکانیان، یی هخامنشیانارو حاکمیت و فرمان داشتند. در روزگار

 مرغزاران بر اتحاد قبایل شبانکاره سکا و سرمت که با بودند مجبور شهرهاـ  دولت
، ایران فالت حاکمان تقریبی نمایگاه 1 جدول ، تعامل یا تقابل کنند.ندراندمیفرمان 
 دهد.میرا نشان  قفقاز و سپونتی مرغزاران و میانه آسیای

 زبانهای ایرانی سرزمینهای  شماری حکومت : گاه1جدول 

 سده مرغزاران غربی فالت ایران آسیای میانه

 ق. م 6-8 ها؟کیمری مادها هاماساگات
 ق. م 3-6 سکاها هخامنشیان سکاها

 پ.م3-م3 هاسرمت اشکانیان سکاها

 م 3-7 هااالن ساسانیان هاها(، هپتالیان )هیالطه(، ترکها )هیونخیون

 
 هخامنشیان و ادهام 1ـ1

 به خود حرکت در، میالد از پیش هفتم قرن در، زمان هم تقریباً هااستپ و فالت ایرانیان
به مدت بیش از  مادها. شدند ظاهر تاریخ در قاطعانه، مختلف جهت دو از النهرین بین سوی
 تا ها آن حکومت اما، کردند ایجاد ایران فالت غربی شمال در کوچکی هایپادشاهی قرن یك
 طریق از نزدیك شرق به حمله با، سکاها و هاکیمری، دیگر سوی از. بود منفعل زیادی حد

 و مادها در اتحاد نوبتی با .جویان ماهر آزمودند بخت خود را به عنوان جنگ جا آن در، قفقاز
 در ودادند میبرد و غارت قرار  رودان و آناتولی و فالت ایران را آماج دست ، میانهاآشوری

 جا آن در سال هشت و بیست و هجوم آوردند مادها به سواران سکایی، پ.م 653 سال
سکایی و حضورشان   . تنها ظهور هوخشتره و تثبیت پادشاهی ماد به فتنهروایی کردند فرمان

وجود  باهای قفقاز راند.  در جنوب به عنوان عاملی مستقل پایان داد و ایشان را به شمال کوه
حاکی از آن  روایت هرودوت. شدند ایرانیان و مادها فداکار بازان هم سکاها از برخی ،این

به کار گمارد تا زبان خود و هنر تیراندازی را جوانان  را سکاها از هوخشتره گروهی که است
 که(، 614 حدود) آشور امپراتوری سقوط، زبده و طبقه باالی ماد آموزش دهد. افزون بر این

. شد محقق سکاها اتحاد با، کرد باز خاور نزدیك در جنوبی ایرانیان هژمونی برای را راه
 در( سکایی معنی به) سقز نزدیکی در که، بسیاری از گونه سکایی یاشیا با، زیویه دفینه
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 1کاوش شده است، یادگار این دوران است. ایران کردستان
. کرد تغییر گیری چشم طرز به وضعیت، پ.م 559 در پارس گذاری امپراتوری پایه از پس
پیمان  به ندرت هم به سکاها هخامنشیان دوران در، مادها با خود قبلی مشارکت برخالف

سکاها هم برای کوروش و هم داریوش دردسرساز بودند  .بودند امپراتوری در مادها و هاپارس
شی پس از تافتند. به سایر شهریاران هخامند و سرکشی را بر نمیالبته آنان این تمرّ که

 کنیم.کوروش و داریوش تا برافتادن امپراتوری به دست اسکندر مقدونی اشاره نمی
 تمام وکمال را خود قلمرو، ایران امپراتوری گذار و بنیان پدر(، 530-559) کبیر کوروش

 یا« کدهکوروش»ردپای شایان توجهی از پیروزی وی، شهر . داد گسترش ماوراءالنهر در
سرانجام در هجوم اسکندر مقدونی ویران  که است« شهر کوروش»عنای به م« سایروپلیس»

 در کنونی مانده از آن روزگاران در نزدیکی استراوشان جا به 2«کورکت»روستای . گشت
حاکی از این گمان است که کوروش کبیر  نام جای این. 3واقع شده است تاجیکستان شمال

را از رخنه قبایل  خاوری امپراتوری ت شمالسرحدا تا این شهر بنا کرده پادگانی دفاعی در
 پیکارجو ایمن سازد و سرانجام کوروش جان خود را بر سر دفاع از همین سرحدات گذاشت.

 ارتش با جنگ در، در شرق دریای خزر کوروش در لشکرکشی هرودوت بنا به گزارش
. شد کشته و خورد شکست 530 حدود ( دررَییش تَهم) تومیریس ملکه رهبری به ماساگت

یید شده است با أکتزیاس ت و بروسوس مانند، کالسیك نویسندگان دیگر از سوی روایت این
 سایر ربیك یاجوی مورد اشاره، داهیان یا د جنگ کردند قبایلمی ها تصورآن این تفاوت که

 های مداومچالش از سوی ماساگات، آغازگر هخامنشی ارتش انهدام. 4سکایی بودند هایگروه
 هایگروه هجوم کنترل ه باشندگان فرارود )ماوراءالنهر( ومهار و ادار برای فالت حاکمان

 .مرغزاران بود از جدید
 علیه( 486-552) اریوشد لشکرکشی، شمالی قبایل با ایرانیان رویارویی مشهورترین

 نیروی همراهی ایران با ارتش، هرودوت جذاب بنا به روایت. است 519 سال در سکاها
 متحمل از پس شد اروپا، مجبور شرق در رخنه در قلب سرزمین سکاها پس از، دریایی
 گزارش با زیادی بسیار روایت هرودوت اما تفاوت. بازگردد شکست و تلفات بسیار شدن

 دارد: ر کتیبه بیستونداریوش د
سکستان( ) سرزمین سکاهاسوی  ن با سپاه بهآ: پس از کندمیپادشاه اعالم  داریوش

                                                           
 .Frye 1984, 71شتر نك: برای جزئیات بی 1

2 Minorsky 1937, 115, 354. 
3 Benveniste 1945, 163. 
4 Frye 1963, 82–83. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B4
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. این سکاها از تیز( رفتم تیزخود )دارای کالخودهای نوک یدنبال سکاها بهسپار شدم.  ره
ذر گاز دریا با تمام سپاه  به کمك کشتیگاه  پیش من رفتند. چون به دریا رسیدم، آن

ردم و همه آن سکاها را شکست دادم و شمار دیگری که اسیر شده بودند را با غل و ک
 بسته به نزد من آوردند.  ها به نام اسکونخا را دست زنجیر به نزد من آوردند و سردار آن

دیگری را سردار کردم )سردار دیگری برایشان  ،من بود خواستهچه  گاه چنان آن
 .آن من شد برگزیدم(. پس ازآن، ساتراپ از

 اما .پرستیدندنمیرا وفا )بدپیمان( بودند و اهورامزدا  : آن سکاها بیکندمیاعالم داریوش 
ها که میل من بود با آنپرستیدم. به خواست اهورامزدا هرطور  من اهورامزدا را می

 .1(V.20-33، بیستون کتیبه)رفتارکردم 
 

گر مکانی دیگری است که  ریوش بیانعالوه بر اختالف نظر در نتیجه جنگ، روایت دا
 کند:میهرودوت بیان 

 قبایل عنوان به 2هوم ورگو سکاهای  تیزخود سکاهای هخامنشی هایکتیبه در

 های پونتیس هماناما سکاهای )باختری( استپ. است شده ذکر میانه آسیای هایساتراپ
یاد شده « اسکودرا»با عنوان نگاره هخامنشی از آنان هستند که در سنگ سکاهای فرادریا

 تأیید واقعیت این با هستند میانه آسیای به متعلق 4تیزخود گمانه که سکاهای این. 3است
 شده که بسیار میانه یافت آسیای در تیزروایانی با کاله جنگی نوک انگور فرم که شودمی

 ترسیم شده ونبیست نقوش برجسته است که در اسیر اسکونخای بلند تیزنوک کاله به شبیه
 کرد رد را احتمال این ایرانی، نباید و یونانی هایروایت بین مغایرت زیاد به توجه است. با

 وجود داشته است. سکاها و داریوش بین متمایز جنگ دو است ممکن که
های ها و فرهنگگوید که داریوش و اسکونخا سنتمیبه ما  بیستون برجسته نقش

 نزدیك خاور تمدن مشخصه که داریوش گشاد و های رسمی بلندهجام متفاوتی داشتند.
قبایل  مرسوم در باریك شلوارهای و پهن کمربند، کوتاه هایتونیك با شدید تضاد در، است

از فرهنگ مادّی پیشاتاریخی  جنوب ایرانیان چگونه که دهدمی و نشان مرغزاران است
اهورامزدا  ،زمان داریوش در ،سکاها که واقعیت این، . افزون بر این اندمرغزاران فاصله گرفته

 پرستیدند به معنای اختالف این دو گروه از جنبه دینی و معنوی بود.را نمی
                                                           
1 Cf. Schmitt 1991, 76. 
2 The “haoma(-consuming) Sakas,” corresponding perhaps to the Greek Σκύθας ‘Aμυργίους. 
3 Corresponding to the Orthokorybantioi of the Greek authors. 
4 See Harmatta 1979; Frye 1983, 95, 103; Dandamaev 1994, 44; Shahbazi 1982; Briant 2002, 141–146. 
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 استنباط توانمی، بودند ماهری جویان جنگ سکاها که جا آن از، ها تفاوت رغم این علی
 یا پادشاه امنظ سربازان و پیاده عنوان به یا خوردهشکست سکاهای از برخی که کرد

های باالی سکاها ها و رتبهدرجه از افراد. پیوستند هخامنشیان ارتش صفوف به هاساتراپ
. 1کردندبزرگ شرکت می پادشاهان هایشدند و در اردوکشیمیها وارد سپاه نظامی پارس

 و میانه آسیای ایرانی نشینکوچ قبایل از هایی گروه شامل داریوش سپاهیان، واقع در
، سغدیان(، هرات منطقه از) هاآریایی، خوارزمیان، اشکانیان: بود ایران ساکن شرق مردمان

که سکاها  رسد می نظر به بعید اما. سکاهای جلگه و دشت سکاهای، بلخیان، درنگیان
 .2به مقامات باالی دیوانی در حکومت دست یافته باشند همانند سایر ایرانیان غیر پارسی

 هر برای توجهیقابل پیامدهای که بود، چه هر سکاها و داریوش بین نگنتیجه نظامی ج
 داخلی وحدت و شدند شناخته پرابهت مردمی عنوان به سکاها سو، یك از. داشت طرف دو
 پایان ایران امپراتوری به حمالت سکاها به برخوردها این دیگر، سوی از. 3شد تقویت ها آن
روایان فالت بودند ادامه داشت.  فرمان بزرگ داریوش انجانشین که زمانی و این روند تا داد

 نشینان مرغزارانکوچ( پ.م 330) هخامنشی شاهنشاهی سقوط از پس اما چنددهه
 سیسأت اشکانیان را سلسله و یافته راه ایران فالت گذاشته، به پا زیر را مرزها توانستند

 .کنند
 

 اشکانیان 2ـ1
هشتاد سال پس یان مرغزاران و فالت ایران حدود از منظر مواجهه مدوره پرحادثه  نیا

 یسو در حرکت خود بهمقدونی . اسکندر شودآغاز می رانیا یاز فتح اسکندر بر امپراتور
بومیان از جمله قبایل کوچنده  سرسختانه و نیرومندبا مقاومت  خاوری شمال یمرزها

 یاعدف هایتیقابل تیبه تقو بعدها، که ها و ساخلوهایی ایجاد شدپادگانرو  ازاینرو شد،  هروب
موفق  سده كی یبرا باًی، تقرانیاو، سلوک نانیکمك کرد. جانش میانه یایمردم مستقر در آس

جدا  یعنیدر شرق،  یارض تیتمام رفتنخود شدند. از دست  یپادشاه یبه کنترل مرزها
تازش صحرانوردانی ای شد برای برای هجوم و انگیزه، انیسلوک یو پارت از پادشاه بلخشدن 
 .دادند رییجهان تغ ازبخش  نیرا در ا خیتار ریکه مس

از  طوایف و قبایلی ؛انددانسته یآپارن ای یپرنپیمان با نام  قبایل هممتعلق به را  اشکانیان
از سکاها  گروه كی(، که خود 515، 11.508)استرابون  تر با نام داهی ای بزرگاتحاد عشیره

                                                           
1 See Arrian, Anabasis of Alexander 3.8.3, 3.11.3. Cf. Frye 1998, 172. 
2 Bivar 1983, 181; Vogelsang 1992, 96 ff., 130–132, 304–315. 
3 Melyukova 1990, 97–117. 
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باشندگان مستقر در نواحی پارت را پذیرفتند و زبان  نوآمدگان. بودندبه معنای وسیع کلمه 
خود گسترش دادند. اشکانیان در حرکت خود به سمت غرب،  یصلا سرحداتآن را فراتر از 

را  یمل هایو سنت تیراندند و حاکم رونیب رانیا نیاسکندر را از سرزم نانیجانش جیبه تدر
دجله  را در سواحل شهر سلوکیهاشکانیان،  که نیتا ا دیکش قرن طول كی باًیکردند. تقر ایاح
 یظاهر های شیگرا رغم ی. علوندفالت ش یاصل ایرو و فرمان نند( تصرف کپ.م141)

ها در حدود  آن طول حکومتدر  یالهیبا ساختار و رفتار قب مأسکایی تو شهی، ریستیهلن
 .ماند یاشکانیان باق بام.(  224 - پ.م 238هزاره )حدود  مین

از نظر  یعنی ــشدند  مستحیل/خراسان پارت یدر فرهنگ بوماشکانیان که  دینکش یطول
از  عیارای تمامو نمونه جلوه ، اشکانیانبیترت نیشدند. به ا لیتبد پارتیانبه  یو زبان یقوم

های موقعیت و مشخصه اما ،شان ریشه در استپ داشتکه هویت اصلی ای بودندسلسله
ترک،  انیو توسط سلجوق افتی مهادا یالگو تا دوران اسالم نی. امونی را پذیرفتندمحیط پیرا
 رانیرا بر ا یو حکومت شاهنشاه هایروزی، نبردها، پهامهاجرتاز  ایمشابه یکه الگوها

 جدید به عنوان حاکمان انیاشکانحال تکرار شد.  ایمالحظهبا تشابه قابلکردند، یدنبال م
آنان بر عهده داشتند.  اندازی سکاهادسترا در برابر  یشمال یمرزها حراست از فهیوظ رانیا

در این  1فرغانهگیری از اسبانی از نژاد نظام سکایی با بهره نظامی برتر از سواره ایجاد سوارهبا 
آن را اسب  ها بها بود که چینی قدری ارزشمند و گران هکار موفق شدند. اسب فرغانه ب

بزرگ را تحت فرمان  واریو د ندمتحد شده بود هاینیدر آن زمان چ ند.آسمانی لقب داد
پ.م  202سال قدرت را « ئینچه»، ندکرده بود لیتکم «ئینهچ»سلسله  امپراتور نیاول

 یشمال یمرزها رانیو ا نیچ که نیبا مشاهده ا ایالت و قبایل. قدرتمند واگذار کرد نهابه 
و  باختری هایخود را به سمت استپهای ر تازش ها و هجوممسی ،موفقیت بستندرا با  خود

 .دادندرییروم تغ یامپراتور سرحدات
در  یاشکان ی( امپراتورپ.م 138-171اول )حدود  درازمدت مهرداداواخر حکومت  در

خارج از کنترل  مرغزاراندر  زا بحران تیحال وضع نیشد. با ا پارچه یك رانیسراسر فالت ا
از نوع  یحرکات قبایل ها وسبب سلسله هجوم یوجینو با ونگیهس یرید. درگبو انیاشکان

قرن  انیمنطقه را در پا یاسیس شیکه سرانجام آرا شد. یانهم یایرا در آس 2«اردیلیب توپ»
را  یانهم یایدرآسها لهیقبشمار  نیتر شیداد. سکاها، ظاهراً هنوز ب رییتغ میالدیدوم 

 هایبه سمت جنوب، سلسله یورشها با  ت بودند. آنتهاجما نیا یاصل گری، بازداشتند
                                                           
1 See Borjian and Borjian 2001. 
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سیس أبه موازات تاحتماالً  ــ را (یکم میالدی)قرن  1یاشکاندو( و هنپ.م 120) ییهندوسکا
همان  کیانگ شکل دادند، سینــ  انگیک نیدر س یواحه جنوبپادشاهی سکاهای ختن در 

 ی. پادشاهی ختن در آن کاوش شدیکااسناد بودایی مربوط به ایرانیان سکه است  ییجا
دولت  رود آمودریا )جیحون(در شمال  یوجیو  دیتهاجمات فروپاش نیابا  بلخیـ  یونانی
تحت فرمان یکی از قبایل، حاکمیت خود را به  میالدیو سپس در قرن اول  سیس کردأت

 .2نهاد« امپراتوری کوشان»سمت جنوب گسترش داد و نام آن را 
ای اشکانیان ، بریاشکان یشرق یدر امتداد مرزها انهیم یایه آسب سکاهاتهاجمات 

جانشین  ،فرهاد اول نیبود که جانش ایالت و قبایل. در نبردها با پیامدهای وخیمی داشت
چهار سال  پ.م. 123در  همان بالیی که .ها شکست خورد و کشته شدسکا، توسط مهرداد

دوم  ناپذیر فرهادرانی شکست حکمها تحت تن .آمداول  اردوان شیو عمو نیجانش بر سر بعد
دو  یبرا نهیشد. اکنون زم ایدر شرق اح پارتیانبود که اقتدار ( 187-123) ملقب به کبیر

مسیر یك فراهم شد تا  نین در چها و سلسله رانی، اشکانیان در اایقدرت بزرگ آس
 .دشومی ختهشنا شمیجاده ابر با نامکنند که امروزه  جادیا بازرگانی
 ؛کمتر شدها  آنجایی  هکوچ و جاببا  یتا حد خاوری یمرزها نانینش کوچ ها باتنش

در رخج و درنگیانه، و سکاها، کوچانده  ایران خاوری تکرار شد. خیدر تار پیاپیکه  ییویسنار
نامی که بعدها دگربار سکستانه )سرزمین  جای .اسکان داده شدند رمندیدر حوزه ه ییقلمرو

رفت )پهلوی: سگستان، سگیستان، عربی: سیجستان(، امروزه نیز این سرزمین سکاها( نام گ
در ایران و افغانستان کنونی است. در فالت ایران به مشترک  ینیسرزمسیستان نام دارد. که 

، ـ ]فارسی میانه: سگ« سکا»کنیم که در آن به نوعی عنصر واژگان فراوانی برخورد می نام
تر  مود و نشان دارد. مانند سگزآباد یا سگان یا همان سقز که پیش[ نـ  فارسی باستان: سَكَ

  .3اشاره شد یا مردمان سگزی که در متون آمده است
به جنوب  سکاها یبعد یهاو مهاجرتها ها و به تبع آن تهاجمپیروزی اشکانیان/ پرنی

در نظر گرفته  مجددشدن  یرانیبه عنوان ا یو هم از نظر فرهنگ یهم از نظر قومبایستی 
مخالف  مسیرانیا پان جنبش كیبه عنوان  انیسلوک هیعل انیفتوحات اشکان طور همین شود و

، به اشکانیپادشاهان  هایسکه یبر رو Philhellēnعنوان  رغم ی. علشودمی یتلق سمیهلن
ه دو گرو میتوان یضرب شده بودند، ما م یونانی یاصل تیبا جمع یکه در شهرها ییها آن ژهیو

رودان  میانبود که در  یشامل کسان یکم: میکن زیمتما یاشراف اشکان انیمتضاد را در م
                                                           
1 Bivar 1983; Senior 2005; Frohlich 2004. 

2 Frye 1996, 131ff. 
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گروه دوم، شهرهای مستعمره یونان بودند و کالن الحمایهمستقر بودند و تحت (نیالنهر نیب)
خود  یاستپ راثیبه م سختدر شرق بودند که  یرانیکامالً ا هایها و ساتراپاشراف استان

 نیب کشمکشدر ارتباط بودند.  انهیم یایزبان آس یرانیا نینشکوچ لیو با قبا بودند پایبند
 هایروایت در هاییبازتابگذاشت و  اشکانیانبر روند حکومت ژرف  ریتأث 1دو گروه نیا

زادگان  و شاه اشکانیپادشاهان  راثیکه م یحماس هایهمان داستان یعنی، یانرانیا یخیتار
 .، داشتدیکش یم ریا به تصور رانیشرق ا

آیین دارد:  رانیا خیتارهای دیگری هم در نمونه شدنیرانیو ا یارتباط شمال شرق
اعراب، استقالل سلطه . پس از دو قرن روی و گسترش کرد پیشاز شرق شروع به زرتشت 

 یادبزبان  متولد شد؛و خراسان  (ماوراءالنهر) رودان میان از رانیا یفرهنگ نوزاییو  یمل
در واقع  یشکل گرفت. شمال شرق ی از همین نواحیدر مقابل عرب یفارس دیجد

که  یانیرانیا «گرایی غرب»در برابر روند  یرانیا هایبود که در آن سنت ای زاینده سرچشمه
و  خیز )داس بارور( حاصلهالل منطقه  نیرومندحال  نیبالغ و درع هایدائماً جذب تمدن

گرفت و تنومند  پا میشدند،  می ای رومی و مدیترانهـ  کلی جهان یونانیطور  و به یآناتول
 شد. می

 
 ساسانیان 3ـ1

، که جایی بزرگِ مردمان بود هجابشاهد  مشترک عصردر قرن چهارم  یداخل یایآس
قرن،  انی. در پامرغزاران اوراسیا بوددر  كیهوندوران به  «ییسکا»از عصر  رییدهنده تغنشان

رخنه کردند و قلمرو خود را زبان  ییشرق مردمان آلتا سمتاز یانهم یایآس در مرغزاران
و کردند،  حرکتجنوب و غرب سوی زبان به  یرانیا قبایل ان، تحت فشار آنگسترش دادند

 یامدهای. پاندشده آن صحراگردان جذب ای ها قرار گرفتهییتحت سلطه آلتا یبرخچه بسا 
 چه بود؟ رانیا یبرا سازی خیتار یدادهایرو نیچن

م. که تازیان  651، آنان تا سال انیساسان م. و ظهور224در سال  انیاشکانپس برافتادن 
روایی کنند، در طول چهار سده  بر ایران چیره شدند، توانستند بر امپراتوری پارس فرمان

وم و ر یخود را در غرب و شرق داشتند. در غرب، امپراتور هایچالش انی، ساسانروایی فرمان
بودند. در شرق حکومت  یرانیا شهریاراندشمن  نیتریاصل ها آن اننیجانشو  زانسیب

 ی. پادشاهصحراگردمهاجمان  دیجد هایو موج هارو شد: کوشان هبا دو چالش روب نیساسا
 گستره و بر بنیان نهادرا  رانیقدرت در شرق ا نیتر بزرگ سده كی کم برای دستکوشان 

                                                           
1 See Olbrycht 2003, 69-109. 



82    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش  

قدرت  شیها با افزا کرد. آن یران تا هند امتداد داشت حکم انهیم یایکه از آس یعیوس
از جانب  انیساسان افزون بر این در قرن سوم شکست خوردند و حذف شدند. انیساسان
 .های پیاپی داشتندچالش هاو سرانجام ترک ها(، هپتالیانها )هیونخیون

وجود دارد  اندکی. شواهد روشن نیستکامالً  ها(، هپتالیانها )هیونخیون تیقوم أمنش
 یایآس هایاستپ ریشه درها احتماالً  . آناندبوده یمردمان متفاوت، دو نیدهد ا یکه نشان م

صرفاً ادامه  هپتالیان گمانبه. اندشده دهینام گوناگون هایو در منابع با نام دارند یمرکز
ها با  در مورد ارتباط آن یاطالعات کم اند.بوده انآن از ایبرجستهطایفه و قبیله  ای هاخیون
 نانینش کوچ نیآخر ها و هپتالیانخیونکه  آن است بر یفرا چاردیوجود دارد. ر هاهون

گروه ا ی، 1ادغام شدندشدند،  یم دهیکه هون نام زبانان ییبودند که با آلتا زبان مرغزاران یرانیا
نام خیون حال،  نی. با ایی بودندآلتا ایلخانان روایی ت فرمانتحکه  بودند یرانیا عمدتاً ایلی

 ی ازا افتهی توسعه ریخت ای ؛باشد «Hun»ز ا یمتفاوتفراگوی تواند  یم( Xyōn )فارسی میانه:
 كیبه عنوان  دیبا ادغامصورت،  هردر  .2باشداز هر دو  یبیترک ای، Hyaona واژه اوستایی

 .در نظر گرفته شود مرغزاراندر  یمقو یدگرگوندوره  نیعامل مهم در ا
را تحت سلطه  بلخو سغد  هجوم آوردند و به آسیای میانهها در قرن چهارم به خیون

کنترل تا حدودی  هاو کوشان انیتوسط ساسان کم مشترکاً دستکه  یخود درآوردند، مناطق
که  روشی: مشابه دتکرار ش خی، تاردندیرس رانیا خاوری یبه مرزها هاخیون یشد. وقت یم

و  دندیو سکاها را به چالش کش ها، ماساگتیپادشاه هخامنش نیتر ، بزرگوشیکوروش و دار
(، م. 309-379دوم ) شاپور .درگیر شد با سکاها اشکانیپادشاه  نیتر دوم، بزرگ مهرداد
و  هادوره جنگ كیپس از رو در رو شود.  هاخیون با، مجبور شد یپادشاه ساسان نیتر بزرگ

فقط حمالت  بعدهادادند.  انیپا یانهم یایدر آس رانیبه حکومت ا هاخیوناتحادها، سرانجام 
( به م.388-399انجام شد، مانند حمله بهرام چهارم ) انیو تهاجمات موقت توسط ساسان

 .بخارا
پابرجا  انیرانیا یبه عنوان دشمنان شرق انیساسان یاسیس اتیدر ادب خیوناگرچه نام 

ظاهر  هپتالیان دیبا نام جد میانه یایآس نینش ود، اما از اواسط قرن پنجم مهاجمان کوچب
قدرت  یشرق رانیدر ا سده كی ی، که برادندکوشان ش یپادشاه نیجانش هاایند. نشو یم

اها کبا س اشکانیاناز  شیپسده که چند  یتجربه تلخهمانند  انیساسانعظیمی داشتند. 
ها، پادشاه  متحمل شدند. در نبرد با آن هپتالیان سوی را از هاشکست یسر كیداشتند، 

                                                           
1 See, i.a., McGovern 1939, 399 ff. 

2 Cf. Frye 1998, 171; Frye 1963, 216–217. On the various forms of “Hun,” see Bailey 1954. See also 

Felix 1991; Bivar 2003. 
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 هپتالیاناز اول  دقباجان خود را از دست داد، و پسرش  484در سال ( 459-484رویز )پ
اول  خسروزمان  تنهاتخت کمك کنند. و   دست آوردن تاج درخواست کرد تا به او در به

: برای همیشه شکست خوردند هپتالیان، ودب ی(، که حکومت اوج حکومت ساسان539-579)
ظاهر  یانهم یایآس به تازگی در مرزهای ایران در، که یغرب یها در اتحاد با ترک انیرانیا

 نی. سرزممیان بردارنداز  558 هایسال را در حدودهپتالیان  یامپراتور توانستند ،شدند
 .به عنوان مرز تعیین شدمیان فاتحان تقسیم شد و رود آمودریا )سیحون( مورد حمله 

ی در برابر دفاع یوارهاید جادیبا ا« ایرانشهر» یاول، مرزهاروایی خسرو  فرمان تحت
در  تهاجمات قبایل صحراگرد تقویت شد. یکی از این دیوارهای دفاعی در دشت گرگان

 هایکوه انتهای رشته تاحل خزر واس از بود که در دربندو دیگری  خزر یایدر خاوریجنوب 
 قفقاز بزرگ ادامه داشت.

. ممتد صلح و آرامش برای ساسانیان به ارمغان آورد ه، یك دورهرانیگ شیاقدامات پ نیا
مهم بود که قدری  هب یو دفاع از آن در برابر قبایل شمال رانیا یهانیسرزمتمامیت ارضی 

 یخیتار هایروایت از یا مجموعهنامك  خدای، داد را تشکیل می «نامك خدای» یموضوع اصل
 یبرااین مکتوب . 1شد خسرو اول تکمیل یدر زمان پادشاه ادیکه به احتمال زبود  یرانیا

در آن  ی کهاافسانه انیها در مقابل توران با قرار دادن آن ــ یرانیا انهیگرایمل دگاهید تیتقو
شمار  ه بهها بودند و همواره تهدید و مخاطرزمان قبایل صحراگردی چون هپتالیان و خیون

 در شکلِ نهایی خود که همان اثر یهزاره بعد، هنگام میحدود نتدوین شد. اما  ــآمدند می
، ترکانی بودند که به تورانیان در آن منظور از، سروده شد« شاهنامه»با نام  یتوسط فردوس

ن های آمودریا )جیحون( رسیده بودند و در شرف فتح کامل فالت ایران و فراتر از آکرانه
 .بودند
تا حد  یانهم یایآس هایاستپ یرانی، مردم ارانیاعراب مسلمان به ا یورشزمان  در

 هایواحه سمت به ،به جنوب ها ترک روی پیششده بودند.  ها استحالهدر ترک یادیز
که در  یرانیسلسله ا نی، آخرانی. سامان2رخ داد یاسالم هیدر قرون اول یمرکز یایآس

برانداخته ترک  هایتوسط سلسله ازدهمی، در قرن ندکرد یحکومت م (اءالنهرماورفرارودان )
ها در  این پادشاهیشد که  میتقس خُرد هاییبه پادشاهایران زمان فالت  نی. در اشدند

، یشمال شرق یمرزهاحفظ و حراست  جهت یامپراتور در نبود بودند.بغداد  یخلفابیعت 
 گذشتند رود آمودریا )جیحون(از  «سلجوق» فهیطا یها به رهبرزغُاُاز  انانترکم ای از لهیقب

                                                           
1 Yarshater 1983. 
2 For the expansion of the Turks, see Barthold 1945. 
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 گونه که اشاره شد بنیاد گذاشتند. همانترک را در فالت  یامپراتور زمانی درنگ و کوتاهبیو 
 یریگ طرز چشم به یبه حکومت سلسله سلجوق یمنته یبردها مهاجرت و راهمسیر (، 2ـ1§)

 یها . تهاجمات و مهاجرته پیش از آن بودسددر چهارده  ی اشکانیانها به روش هیشب
، بلکه از خاوریتنها از شمال  ، نهانیاز شمال پس از سلجوق چادرنشینان شبانکاره

تاخت و تازها و تهاجمات  هاادامه یافت. از این گذرگاه زیقفقاز ن ریالدربند و دا یهاگذرگاه
و تا سقوط  1شد اول عصرمشترک آغاز ای از سکاها( از سده ) قبیله «هااالن» متناوب و مکرر

 .2دست ایلخانان مغول در قرن سیزدهم ادامه داشت هب اَالن قبایل
 
 کوچندگان مرغزارانو  رانیا یمل خیتار 2

 هایکاوش و یخیدر دوران معاصر بر اساس شواهد تارکه  یواقع خیتار پیش از ورود به
 را از گذشته داشتند، که خویش برداشتو  ریتفس رانی، مردم ابازتدوین شد یشناس باستان
ی از روزگار باستان که در برداشت ــبود  هاو افسانه هااسطورهو  یخیتار قیاز حقا ای آمیزه

 انیرانیا ــ متفاوت است ،شودچه در دانشگاه و مراکز آکادمیك آموخته می بنیاد با آن
با  نهیرید هایییارویرو نیهر حال، ا . بهاندگذاشته هاروایت نیبر اژرف  یاثرمرغزاران 

 ترغیب کردخر را أمت انیبود که ساسان یرومـ  یونانیتمدن  نیچن و هممرغزاران  نانینش کوچ
کتاب یا « نامك خدای»کتاب  نیتدو قیمردم خود را از طرگرایانه ملی تا احساسات
 .دکنن تیپادشاهان تقو

 هیاول هایکه در دوره یو فارس ی، عربیاثر پهلو نیکتاب پادشاهان در چند ایمحتو
متعلق به  تیروا نیترمفصلترین و هنرمندانه، اما لیف شدند نیز برجای ماندأت یاسالم

حماسه شامل  نیا میالدی سروده شد.است که در اواخر قرن دهم  یشاهنامه فردوس
(: هاآفریده تیننخس)ان پیشدادی یکماز پنجاه پادشاه در چهار سلسله است:  هاییداستان

 ؛ب )زوتهماسب(زا منوچهر تااز  یرانیو پادشاهان ا یدونتا فرکیومرث پادشاهان جهان از 
 شاهی ، که تاجاراد لهراسب تا یخسرو و سپس از ک یک تا قباد یاز ک یانیپادشاهان ک ،دوم

 ده استاشکانیان که اشاره کوتاهی به آنان ش ،سوم .داددست را در جنگ با اسکندر از خود 
منظور  ، بهانیدرخشان اشکان خیبردن تار میاناز  یبرا متقدم انیساسان یهاتالش جهی)نت

شامل شاهنامه را  یخیتار مهیکه ن انیساسان ،چهارمبه سلسله خود( و  دنیبخش تیمشروع
از دست  نیوجود ندارد. ا یسنت خیدر تار انیمادها و هخامنش یبرا یی، جانی. بنابراشوند می

                                                           
1 Sulimirski 1970, 142. 
2 Borjian 2000. 
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به  خاوریاز شمال  کیش زرتشتیزمان با گسترش  هم انیرانیاز طرف ا یافظه جمعدادن ح
 رخ داد.  رانیفالت ا هیبق

در  مردمان آن آیین پدید آمد واز  هاییو افسانه هااسطورهبا گسترش آیین زرتشت، 
 .1یافتتوسعه  یانتقال شفاهدر جریان  وذکر شد  )اوستا( ها کتاب مقدس آن

و  یغرب انیرانیا خیدر مورد تار یخود اطالعات کم هیدر شکل اول اوستا هایروایت
که  یچالشکند. را بیان میداشتند  ترانهیو مد نیالنهرنیب هایها از تمدن که آن یاتیتجرب

و  هاچهره یچگونه برخ میده حیاست که توض نیا میرو هست هبا آن روب جا نیما در ا
اند، در اثنای ورود جهه با ایرانیان شمالی )مرغزاران( قرار گرفتهکه در موااوستا  یدادهایرو

 اند.به شاهنامه برجسته شده
شده در  )منعکس مرغزارانمحدود  یایو جغراف بتداییدر اقتصاد اکه  های اوستاروایت 
به  انیو ساساناشکانیان تحت نظر ، ( شکل گرفتنو ی)در اوستا یشرق رانیها( و ا گات

در غرب آسیا  انیرانیافسیر و بازنگری شدند که با عظمت شاهنشاهی درازمدت نحوی بازت
 مطابقت داشته باشد.

که  یابیم درمیشاهنامه، ما  یا مرتبط با بخش افسانه یاوستا و آثار پهلو سهیمقابا 
های به روایت یفادارو و دادهایرو بیها، ترت آن یوندهای، همراه با نسب و پیاصل هایچهره

 اند.شدهحفظ  خاصیبا دقت  مقدس داولِمت
، های هندوایرانی قابل ردیابی هستندای، در اغلب حماسههای بنیادی اسطورهاین چهره

 Aži)تهمورث(،  Taxma Urupi)هوشنگ(،  Haošiiaŋha)کیومرث(،  Gayōmartaنظیر 

Dahāka دهاک یا ضحاک(، )آژیYima  ،)جم(Θraētaona این چهره .)ها در تاریخ )فریدون
ملی جای خود را به عنوان نخستین پادشاهان که در پیوند با گسترش تمدن و اختراعات 

 .2انداند، پیدا کردهاولیه بوده
و  هراسبل یخسرو، ک ی، ککاووس ی، کقباد یک یعنی، اهنامهشیانی پادشاهان ک

 .3ا مطابقت دارنداوست« کوی»روایان  فرمان(، با خانواده Kauui Vištāspa>) گشتاسب یک
 نیچن هم و... مایو ه ریر، زریاسپ، اسفندا، جامیاوشقهرمانان شاهنامه، مانند س ریسا

 شیکماب هایتیاوستا موقعهای روایتو ارجاسپ، در  ابیافراسمانند  یدشمنان توران
 دارند. ایمشابه
و  دهد خ میردر آن  عیکه وقایی ایجغراف گسترهدر روایت دو  نیا نیب قیتفاوت عم 

                                                           
1 Nöldeke 1920; Yarshater 1971. 
2 See Christensen 1934. 
3 Christensen 1931; Skjærvø 2013. 
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 یچندان یقوم زیکه در آن زمان تما ــهای مذکور در اوستا فهیطاو تبدیل  دگردیسی
 خاور نزدیك است.در  انباست روزگار اواخرگوناگون در « ملل»کشورها و  به ــنداشتند

است که در  -Tūra از آن استفاده شده، تورا یمل خیکه در تار ییاوستا میاز مفاه یکی
ساکن و  گانیرا از همسااحشام و اغنام بود که  یوحششبانکاره سواران  یابر یاصل نام

 کشتند.ربودند و میمیمردم اوستا،  یعنی، خود 1کردارمستقرِ راست
شده  رفتهیپذ نیریز قیبدون لزوم درک حقا یخیتار انیرانیاگرچه مطالب اوستا توسط ا

امری معنادار بود )این در واقع  نهمیا یایآس نینشکوچ لیبا قبا «اتور» ریاست، اما تفس
زبانانی بود که پادشاهی فالت با زبانان و سپس ترکنشین در ابتدا ناظر به ایرانیقبایل کوچ

 .2ها را داشت(گیرترین برخوردها و درگیری ترین و چشم ها بزرگ آن
ها  با آن اه، که پارسیشمال شرق قبایل کوچندهبا  یانهافسا «تورا» بی، ترکنیبنابرا
داد.  یمل خیدر تار «انیتوران» مفهومخود را به  یداشتند، جا یمتعدد هایرویارویی

و  رانیا هایجنگ سلسلهشاهنامه، بخش تاریخی در  دادهایروین ترین و جذابترمتنوع
« یگرید» یك فیبر اساس تعر یرانیا یمل تیشخص اصلیتوران است و در واقع، بخش 

اند. تضاد ایرانیان و تورانیان در حقیقت بازتابی بوده انیتوراناخته شده که آن ساخته و پرد
 وهیدر فالت و ش جانشینان کشاورزی یك سبك معیشت و اقتصاد میانتفاوت است از 

 نشینی در مرغزاران.و کوچ شبانی یزندگ
روم  یراتورداشتند: امپ یگرید دیرینه بیرق یخیتار انیرانیاستپ، ا نانینشعالوه بر کوچ

علیه  انیو ساسان انیاشکان یاسیس خیاز تاربخش بزرگی در غرب، که  زانسیآن ب نیو جانش
در مراحل پایانی تدوین خود بود. از « نامك خدای»گرفته بود، همان زمانی که شکل آنان 

مجبور شدند  یخیتار انیرانی، اجا که در اوستا چیزی در زمینه روم و بیزانس نداشت آن
بزرگ  انپادشاه نیآخراز ، وندیقلمرو فر میخود وارد کنند: تقس خیرا به تار یدیجد افسانه

و  انی، تورانانیرانیااز اجداد  بیبه ترت ایرج، تور و سرم )سلم( که: یسه پسر و انیجهان، م
که  ردیگیرا در بر م یدیجد ییایگستره جغراف ،یمل خیمرحله، تار نی. در ا3بودند انیروم

 رهیجز شبه و شامل فالت ایران «ایرانشهر»یا  «رانیا» :است زیر متماشامل سه کشو
                                                           
1 Boyce 1987. 

باط ها چنین استنیا سایر شرح و وصف (17.55-56ها)یشت سریع هایاز خالل توصیفاتی مانند دارا بودن اسب  2
کدام که  به اینبستگی دارد البته این امر ، دوره اوستا مطابقت دارد ی اوستا با سکاهای مرغزاران هم«تورا» شود که می

و فرضیه دو دیدگاه  . جهت مالحظهرسد نظر می متون اوستا منطقی بهنگارش یك از فرضیات مربوط به زمان و مکان 
 .1987 گنولی ؛1987 بویسنك:  متفاوت،

3 Molé 1952-53. 
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شامل  «روم» و هایی از چین؛مرغزاران آسیا و بخشماوراءالنهر و شامل  «توران»؛ عربستان
)مردم اوستا در ای اسطوره دوگانه میتقس ،نیشرق اروپا. بنابرا نینچ و هم ترانهی، مدیآناتول

ایرانشهر  جغرافیایی و سیاسی گسترشها، تورا(، متناسب با  آن نینشمقابل دشمنان کوچ
 .1داد گانهسه میتقس كی جای خود را به

گونه روایات  این هایشهیربایستی است،  یاگانهسهعناصر  نیجا که اوستا فاقد چن آن از
در  یحت ای( 10 شیدای)پ افثیسام، حام و  :سه پسر نوح کتاب انجیل و داستان را در یرانیا

 جو کرد.و های موازی و مقبول هندواروپایی جستروایت
مردم آلمان،  یای، ن«مانوس»، بر اساس آن شتندمشابه دا یا باستان افسانه هاییآلمان

ت ئها نش از آن یآلمان یاصل لهیکرد، که سه قب میسه پسر خود تقس نیقلمرو خود را ب
افسانه  پونتیس یسکاها ،بیان کرده استت که هرودو گونه همان ،نیا بر . عالوهندگرفت

Targitaus  ،و سه پسرشLipoxais ،Arpoxais  وColaxais  ،كنیای یرا داشتند. هر پسر 
تمام  یعال یروا فرمان) Colaxaisنژاد  تبار و از یسلطنت سکاهایشد.  ییسکا یاصل لهیقب

القاب  بدانیمشود که یم ترجالب یوقت یرانیو ا ییسکا هایحماسه نیب اسی. قسکاها( بودند
، نیای ویو ون دیفربا که  Paralatae (<proto-Iranian para-dāta-،)، یسلطنت یسکاها
تواند به اندازه خود  یم مایه این اسطوره بنحال،  نی. با امیشو آگاهمشترک است،  داد پیش

 («سه» -θri>) -Θraētaonaواژه خاص همان  این نام رایباشد، ز دیرینگی داشته یدونفر
مقایسه است. این قابل -Tritaای هندی  اسطوره داللت بر تثلیث دارد و با کاراکتر است که

 .2بندی اجتماعی هندواروپاییان اولیه و باستانی قابل ردیابی استهنمفهوم در چی
 گانیبا همسا رانیا یمل خیسلم، در شاهنامه( و ارتباط او در تار ایاکنون به سرم )

نقش  یمل خی، که در تارانی. برخالف فرزندان تور، توران3میبپرداز راتوری پارسباختری امپ
 به دودمان سرم اشاره کمی شده است.کنند،  یم فایرا ا منفی یا مخالف ایرانیان

 میانعدم توازن  نی. امینیب یرا فقط گذرا م انیسرتاسر شاهنامه، ارتباط سرم و روم در
مطالب سرم،  قومدر مورد  ییاوستا هایچون روایت ،مایه شگفتی نیستو سرم  انیتوران

 دهد. اندکی ارائه می
                                                           
1 See Borjian and Borjian 2011. 
2 See Gnoli 1980, 115–119. 

 در زمان شهریاری خسرو پرویز:   3
 کجا سلم بودش نیای کهون  یك نهاد دل و ابا قیصر یك

 دار سترگ ز اسکندر آن کینه  نخست اندر آید ز سلم بزرگ
 کند.  ویژه آناتولی معرفی می هنس بدر بندهشن قوم سرم را ساکن هروم یا همان روم، قلمرو بیزا
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قبول عام  ،است -Sairima در پیوند با شناختی از نظر زبان Sarm واژه سرم یا که نام این
ترین اشاره به نام  ذکر شده است، دیریناین نام بار  كیموجود تنها  ی، در اوستا1یافته است

( است که فروهر مردان و زنان پنج قوم آریا و تور 143شت اوستا )بند ی این قوم در فروردین
 نیدر ا سیرمهو  تور، آریا هاینام رشته .شود ستوده می (Sairima) و داهه و ساینی و سیرمه

 یباق یمل خی، تور و سرم تارایرج ها با در ارتباط آن یچندان دیاقتدارگرا از اوستا، ترد بخش
در  ــ هایشتذکرشده در  هایلهیاقوام و قب ریو نه سا ــ سیرمه که نیا لیگذارد. دل ینم

واژه ، ممکن است در شباهت اندهای ملی ایرانیان دشمنان غربی ایران دانسته شدهروایت
در واقع سرمتیان باشد. سرمتیان گروهی از سکاهای مرغزاران غرب اوراسیا بودند. با سیرمه 

-Sairima پیوند میاناست و  یشرق یرانیا یها از زبان یبرخ در سرمت از ریختی «سرم»

/Sarm  سو و  كیازSarmatians 2شده است ییدأت انیرانیاز ا یاریتوسط بس گرید یواز س. 
( تیان)سرم «سرمت»خود را با  یاز نظر زبان انهیم یرانیا «سرم»رسد که یبه نظر م 
 -Sairima در یك روند معمولی گرفت،یصورت نم لیتعد نیداده است. اگر ا قیتطب

 شد. یانه منجر میم یو فارس های پارتیزبان)با مصوت بلند( در  Sērimبه * ییاوستا
 ؟ آشنا باشد انیرانیا یبرا قدر نیا قوم سرمتباعث شد تا  یخیچه ارتباطات تار

ن( ها ) مرغزاراروزهای باشکوه و پرافتخار خود را در استپجو  جنگ رمتیانکه س یزمان
مشاهده  اشکانیان در دورهیرانیان مرغزاران فالت و ا انیرانیا نیبرخورد ب نیما چندداشتند، 

 دادیرو كیشدند.  یقفقاز متحد م یمحل یها قدرت ای های، رومانیبا اشکان . آنانمیکنیم
سال  عینامه، کتاب ششم، وقا ثبت شده است )سال Tacitus نوع توسط نیتوجه از اشایان 

خود  اصلی ینظام یروهایبلکه ن ،مزدور یها ، نه فقط گروههارمت(: دو گروه از سیالدیم 35
 ،کردند یروم کمك م یمپراتورکه به ا هایبریگروه با ا كی دو امر متضاد کردند. ریرا درگ

، هایبری. ادندیجنگ اشکانی، اردوان سومپادشاه  یبرا گریگروه د ،که یدر حال د؛متحد شدن
، شکست یبه قفقاز جنوب اشکانیاندار  طرف تیاناز ورود هجوم سرم یریجلوگ پس از

در شمال قفقاز  هااز سده چهارم پ.م االن. 3وارد کردند یرا به ارتش اشکان سنگینی
و  رانیا یها در جنگ هاروایی ساسانیان االن ها شدند. در اواخر فرمانسرمتی نیگز یجا

دژ خود که از  مینیب یو سلم م هااالن نیب یا در شاهنامه ارتباط. م4مشارکت داشتند زانسیب
 دفاع می کنند:

                                                           
1 Justi 1895, 289, s.v. “Sairima.” 

  (.Gnoli 1980, 60–61) شناسی این موضوع نك: یادداشت هشتم برای مشاهده کتاب2
3 See also Olbrycht 1998, 146–147. 
4 For the sources, see Alemany 2000, 359. 
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 از نبرد یرو چدیر سلم پـکه گ کرد      شهیسخن قارَن اند نیا یهم
 راه میریر، بر او بر، بگـزد گـسَ اهــگـد آرامـدژش باش یـاالن
در زمان  دیبا وندیسر فرکه افسانه سه پ سرمتیان حاکی از آن استبا  انیاشکان روابط

 تیحما یتر برا کننده قانع لیدل كیحال،  نیتصور شده باشد. با ا شکانیانحکومت سلسله ا
 یغرب انیرانیگرفت که ا یشکل م یزمان دیبا یا افسانه نیوجود دارد: چنزمانی  هم نیاز چن

از نام  «رانیا» یواژه نامکه  یزمان یعنیملت بودند،  كیقوم به  كیشدن از  لیددر حال تب
اشکانیان  که نیدر مورد ا یجا که شواهد کم از آن تبدیل شد. کشور كیقوم به نام  كی

 یو بعد یقبل هایبه سلسله باید میوجود دارد، نامیدند،  امپراتوری خود را چه و چگونه می
نوان را فقط به ع «یرانی، اییایآر» ایاصطالح آر انی. هخامنشمیمتوسل شو امپراتوری پارس

سلسله  گذار انی، بناردشیر بابکانبعد، در زمان  ها. قرن1بردند یکار م نام قوم به كی
 ،نیبنابراموجودیت سیاسی در حال ظهور داریم.  كیرا به عنوان  رانیا دهی، ما اانیساسان

 یبه حکومت طوالن را کشور كیبه عنوان  رانیا دهیا پذیرشدانست که  یتوان منطق یم
به عنوان  رانیاجغرافیایی ـ  سیاسی تی، واقعگونه که اشاره شد همان. میسبت دهن انیاشکان

روم در  ی، امپراتورنیرومند آن در برابر دو قدرت تیدفاع از حاکم یکشور و تالش برا كی
آور الزامرا  گانه فریدونپسران سهافسانه  پذیرشدر شرق،  انهیم یایآسصحرانوردان غرب و 

  .2تر شدتر به آن افزوده شد و مفصل جزئیاتی بیش ینتقال شفاها انیکرد، که در جر
 معنای كی ییایآس مرغزارانزبان  یرانیا نانینش و تور با کوچ تیانسرم با سرم ییشناسا

به عنوان فرزندان  هایانتخاب سرمت زبان بودند. ایرانی یهمگ نودیدارد: سه پسر فر زین گرید
زبان سرمتی  دانند. ها را خویشاوندان خود میآنفالت  یانانریاشاید به این دلیل است سرم 
هنوز اندازه اما این زبان قابل درک نباشد،  یغرب انهیم یرانیا هیاول هایشیگو یبراشاید 

و  های، سغدخوارزمیان گویشوران شرق نظیر) است كینزد رانیا یشرق یها به زبان یکاف
 یزبانـ  یقوم یوابستگ یوعباستان دانست( که ن پارتیانو  هاتوان برادران پارس یرا م لخیانب

 یها زبان و رانیفالت ا هایزبان نیبه قرابت ب كی. منابع کالسها داشتندسرمتیبا 
  کردند.اشاره  سرمتیـ سکا

                                                           
 ت: در کتیبه داریوش در نقش رستم آمده اس 1

adam Dārayavahuš xšāyaθiya vzŗka, xšāyaθiya xšāyaθiyānām, xšāyaθiya dahyūnām 
vispazanānām, xšāyaθiya ahyāyā būmiyā vzŗkāyā dūraiapiy, Vištāspahyā puça, Haxāmanišiya, 
Pārsa, Pārsahyā puça, Ariya, Ariya ciça (Darius, Na, 8-15) 

های دور و پهناور، پسر  گونه از مردمان، شاه سرزمین هان، شاه کشورهایی با همهمنم داریوش شاه بزرگ، شاه شا
  .ویشتاسپ، یك هخامنشی، یك پارسی، فرزند یك پارسی، یك آریایی، دارای اصل و نسب آریایی

2 Borjian and Borjian 2011. 
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با  بود. ییو سکا یماد چیزی میان پارتیکه  بر آن است نوسیبه عنوان مثال، جاست
 نودیبه عنوان فرزند دوم فر یرانیرایغ انی، مردمهایسرمت یاگر به جا ،دگاهید نیتوجه به ا
 شد.یسه پسر فریدون مختل م نیب یقوم ینواخت كی، شدند میانتخاب 

اوستا توسط  های بنیادین و اصلیروایتکه چگونه  میکرد یراستا ما بررس نیا در
به یك تفسیر ساسانی و منجر  دشومی رفتهیپذ یخیتار یها تیواقع مطابق با یبعد انیرانیا

 لیشاهنامه را تشک زیرالیه ینترکهنتنها  ییاما عناصر اوستا شود.از تاریخ ملی می
و مربوط به عصر پهلوانی  ، هر دوشودنیز یافت می گرید هیجا دو ال دهند. در آنیم

شده و  ختهیمآدر ییاوستاروایات با  زمانی با یك ناهم، که هستند رانیشرق ا هایروایات
 .دهند یم لیرا تشک یحماسه مل

یژن الد )مهرداد(، فرهاد و بیو، گودرز، میمانند گپهلوانان و جنگاورانی شامل  هیال كی
 نیکنند. ایمدهی  فرمانبا توران  یطوالن هایرا در جنگ رانیا سپاه که اغلب هستند

 رانیزادگان شرق ا و شاه اشکانی پادشاهان بهتوان  یها را م مرتبط با آن یدادهایو رو یاسام
نسل به نسل از ها  آندالورانه  کارهای شاه که ماجرای نسبت داد ، باال(2ـ2ـ1)نك: 
 ایلدر اصل از قبشکانیان ، انیبنابرا. 1شودگویان شفاهی شنیده میخنیاگران و قصه سینه

یخ ملی به عنوان و در تاررا در فالت به ارمغان آوردند  یبودند که دوران قهرمانکایی س
اگر چه نباید از خاطر دور داشت که در ابیات ، زادگان و اشراف جنگاور نقش بازی کردند شاه

 اشاره شده است.« سلسله پادشاهی»اندکی از شاهنامه، به نام اشکانیان به عنوان یك 
رستم  یوتهمتن  و پسرهای زال داستانآن،  یدر شاهنامه و منابع مواز دومین الیه

، ستیز است. سرنوشت این دووتر با تورانیان در جنگ که بیش یرانیا دار کمان پهلوان .تاس
نخستین و  رجیفرزندان ااز سلطنت منوچهر یکی ، ستانیسنشانده عنوان شاهان دستبه 

ل ازعمر . ابدییادامه میانی کپادشاه  نی، آخرگشتاسبیو تا ک شودمینمایان ، رانیپادشاه ا
 یهسته حماساین دوران  وبه اندازه طول دوران شهریاری هشت پادشاه است  جمعاًو رستم 

های ها و حماسهداستان سلسلهاز  هاتیشخص نیدهد. ثابت شده که ایمشکل شاهنامه را 
 سگزی یکه رستم گاه اتفاقی نیست، نی. بنابرا2اندهای گستره هیرمند اقتباس شدهسرزمین

Sagzī در واقع همان سکایی است. که، شودنامیده می 
او و پوشش ظاهر  یو حت دالورانهاست. اقدامات  ییسکا یواقع تیشخص یرستم دارا

همراه با  هاییکه عموماً در نقاش یسبک، بخشد یبه حماسه م نگیکیوا یهوا و حال ینوع
                                                           
1 Yarshater 1983. 
2 Yarshater 1983. 
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 توسناست. از رستم اغلب به همراه  شده دهیکش ریمدرن شاهنامه به تصو هاینسخه
. در شوداست، نام برده می ثرؤماز نبردها  یاریدر بس اورنگج یروزی، که در پانگیزشتشگف
، مینیب  یم ها(استپمرغزارها ) ای عیرا در مراتع وسرخش  ، ما اغلبیشاعرانه فردوس تیروا
نجات  یخود برا یرستم در سفر طوالن یی، هفت ماجراجوخوان رستمدر هفت ژهیو به

 این اتفاق: جویان سکایی است جنگهای یادآور سنن و آیینگ رستم صحنه مر. کاووس کی
افتد که توسط برادر  یم یگودال درونخود،  رخشسوار بر  دهد قهرمان رخ می یزمان

هم سوار و هم اسب باعث مرگ شده کاشته  هایریو تها غی، تشودحفر می 1شغاد حسودش
که همه با هم مدفون  رهایو ت هاغیتجو، اسب و  از جنگ ریتصو نی. اشوددر گودال می

جا  در آنکه  سازدمیبه ذهن متبادر  را هیروس هایاستپدر  ییسکا هایتپه ،اندشده
پدیده توان یم یحت .شدندمیبه خاک سپرده خود  هایبه همراه اسب و اسلحه یانجو جنگ

، باال(: 1ـ1بند  به دی)رجوع کنرا در رستم دید بودند منتسب را که سکاها به آن  دینییب
زیرا  ،نمایان است ریااسفند ــ هرچند با اکراه ــ در رستم در کشتن کفر و ارتدادعنصر 

و  کرد یم پشتیبانی )دینِ بهی( زرتشتآیین که از گسترش  ی استرانیزاده ا شاهاسفندیار 
رو  هستم با مرگ روب، رو تراژیك زیانگ نبرد غم نیپس از ا یاندککرد.  برای آن مبارزه می

به پدر رستم اشاره  دی، باتیدر نها. 2که پس از مرگ باید به سزای عملش برسد شودمی
، زرد، دیسف»یا همان  Zāl/Zarr زال/ زر خود واژهو  زاده شد دیسف یکرد، که با موها

 است. ایاوراس هایاستپ یناویاسکاند یسکاها یادآور سیما و ظاهر «3ییطال
*** 

و  رانیا نیمداوم ب هایمانند جنگای در حماسه ملی ایرانیان عناصر برجستهخالصه،  طور به
 یقهرمان هایداستان سلسلهو  انیرانیگانه اسه ختیشنا در مفهوم قوم هامتیسرحضور توران، 

در  انیرانیا یطوالن یخیبازتاب تجربه تار یزال و رستم، همگمرتبط با سکاها، چون حماسه 
 با ایرانیان شمالی است. مواجهه 

 
 
 
 
 

                                                           
 است. نزدیکی این نام با سکا شایسته توجه 1

2 Shahnama, V, 419, vv. 1455–1458. 

  (Shahnama, I, 173)کند: چو بوسد لب و رخ همانند خون  گونه توصیف می فردوسی چهره زال را این  3
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 های دینیِ سغدی و ادبیاتِ بودایی متن
 یو مطالعات فرهنگ یاستاد پژوهشگاه علوم انسان/ زهره زرشناس دکتر 

 
 
 

(، در ستاوِاَ)شتیان تهای کتاب دینی زر نام سرزمین سغد را نخست در نوشته
پس از آن،   بینیم. اما، های مورخان یونانی می های فارسی باستان و در نوشته نبشته سنگ

اه و فقط در زمینه رویدادهای تاریخی، به هنگام فتح سغد به دست اسکندر مقدونی در گ گه
قرن چهارم پیش از میالد و به هنگام غلبه اعراب بر آن در قرن هشتم میالدی، با این نام 

و این نیز از قضا دوران  ــچه در این میان بر سرزمین سغد گذشته  شویم و آن رو می روبه
 نامعلوم و در پس پرده ابهام است. ــ ستقالل سیاسی آن بوده استرونق و شکوه و ا

وسعت در کنار رود زرافشان  ای کم سرزمین سغد را، از دید منابع تاریخی، ناحیه
یابیم، اما کشف آثار و مدارک سغدی در گسترة  جغرافیایی عظیمی، از روسیه تا  می

آن دارد که سغدیان روزگاری ساکنان کیانگِ امروزی(، حکایت از  ترکستان چین )ایالت سین
دهد که آنان را باید  تر نشان می هرچند مطالعات دقیق اند، چنین سرزمین پهناوری بوده

 های بیگانه به شمار آورد. صرفاً مهاجرانی در این سرزمین
الجیشی نقش بسیار مهمی در جاده  سمرقند، پایتخت سرزمین سغد، از نظر سوق

میان چین و دنیای غرب، داشته است. سغدیان به دالیل گوناگونی  راه تجاری ابریشم، شاه
های  متعدد، گسترده  و  شان را ترک کرده  و مهاجرنشین سرزمین نظیر جنگ یا تجارت،

طور کلی در آسیای مرکزی احداث کرده بودند و این  های در طول این جاده و ب پراکنده
می، که از مهاجرت سغدیان پیش از حمله های مورخان اسال مطلب را منابع عربی و نوشته

کنند. نتیجة بارز این امر  یید میأگویند، ت های تجاری آنان سخن می اعراب و نیز از فعالیت
در طول جاده  (Lingua franca) اهمیت یافتن نقش زبان سغدی، به صورت زبان میانگان

 ابریشم بوده است.
توان با از آنِ یونانیان در دنیای  می از این دیدگاه نقش سغدیان را در آسیای مرکزی
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باستان، البته در مقیاسی محدودتر، قابل قیاس دانست. در پرتو همین نقش زبان سغدی 
 Dun) هوانگ های آن در این ناحیه، به خصوص در دون نویس تر دست است که بیش

Huang) زبان ها( و نواحی اطراف تورفان به دست آمده است.  نشین)یکی از همان مهاجر
سغدی، پیش از کشف گنجینة تورفان در ترکستان چین، در اوایل سدة بیستم، مشتمل بر 

های گوناگون ایرانی میانه، زبانی تقریباً ناشناخته بوده است. گرچه  هایی به زبان نوشته دست
های  ها و جشن اندی سال پیش، با ذکر نام روزها، ماه  و ابوریحان بیرونی در حدود هزار

 لویحاً به این زبان اشاره کرده بود.سغدی، ت
ای پی برد و  ناشناخته  های گنجینه تورفان، به وجود زبان نوشته آندرئاس، در میان دست

های یاد شده ، صحت نظر آندرئاس  نوشته آن را سغدی دانست و مولر با نشر شماری از دست
تشافی متعدد، آثار های اک صد سال پس از آن با کوشش هیئت را به اثبات رساند. طی یك

های  مکتوب این زبان، به صورت پراکنده از نواحی نزدیك شهر سمرقند تا یکی از برج
داخلی دیوار بزرگ چین و از مغولستان شمالی تا دره علیای رودِ سند در شمال پاکستان 

های شهرهای برلین، پاریس، لندن و  کشف شده است. با انتقال این اسناد و مدارک به موزه
های کهن  پترزبورگ( دانشمندان اروپایی و امریکایی به مطالعة این نوشتهگراد )سنینلن

شناسان  های متعدد اروپایی ترجمه شد. زبان پرداختند. بسیاری از این متون به زبان
های صرفی و نحوی زبان سغدی را مشخص و حقایق بسیاری درباره این زبان آشکار  ویژگی

 ساختند. 
، واقع  خیزِ سغدهای گروه شرقی ایرانی میانه، زبان ناحیة حاصل از زبانزبان سغدی یکی 

های دوم تا در میان دو رود سیحون و جیحون، بوده است. این زبان در طول ده قرن )سده
ترین زبان ایرانی در آسیای مرکزی، زبان تجاری جاده ابریشم و از  دوازدهم میالدی( مهم

 های شرقی و غربیِ آسیا بوده است. های سرزمین فرهنگ دیرزمان ابزار ارتباط و پیوند
زبان سغدی بر اثر نفوذ و توسعه تدریجی فارسی میانه )برخوردار از پشتیبانی دولت 

زبان به آسیای مرکزی( از رواج افتاد و ساسانی( و نیز زبان ترکی )ارمغان هجوم قبایل ترک
روایی مان با رواج زبان فارسی )با فرمانزسیر نابودی آن ازسدة یازدهم میالدی به بعد، هم

زبان در خراسان و ماوراءالنهر( از یك سو، و نفوذ زبان عربی و ترکی، از دیگر امرای فارسی
  تری یافت.سو، شتاب بیش

های  هرچند امروز گویش دورافتادة یغنایی )رایج در درة رودخانة یغناب در شمالِ کوه
ثیر مستقیمِ أنه یادگارِ زنده از زبان سغدی است، لیکن تپامیر در جمهوری تاجیکستان( یگا

 زبان سغدی بر ادبیات فارسی، به ویژه در دوران متقدمِ آن، انکارناپذیر است.
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های ایرانی میانة شرقی است که زبانِ فرهنگ و ادب و بازرگانی  ترین زبان سغدی از رایج
های زبان سغدی، در  تردگی نوشتهگس در مناطقِ فارسی زبان ، تا مرزهای چین بوده است.

های ادبی متنوع و برای مقاصد گوناگون در طول پنج  های متفاوت با گونه ها و زمان مکان
زبان از بارزترین سازندگان نهادهای اجتماعی و  الی شش قرن متمادی، که جوامع سغدی

دی، به است. آثار مکتوب سغ چشمگیرفرهنگی آسیای مرکزی بودند، امری قابل توجه و 
اند، منابع ضروری،  های جدی دیده پاره شده و در گذر زمان آسیبکه اغلب پارهرغم آن

هنر   ای برای بازسازی چهره تاریخی و حقیقی سیاست، اقتصاد، دین، غیرقابل انکار و بسنده
اند. آثار بازیافته سغدی شامل آثار دینی )مانوی، مسیحی و  و فرهنگ سغد و سغدیان

 ثار غیردینی است.بودایی( و آ
 

 یسغد ینیردیآثار غ
 یها مختلف و در مکان یها خیکه در تار یاسناد و مدارک گریها و د نوشته سنگ ها، سکه

زبان  ینیردیاند، آثار غ نوشته شده  است، رفته یکار م به یها زبان سغد که در آن یمتفاوت
 .است یبه زبان سغد ینیکمتر از آثار د اریها بس که تعداد آن دهند یم لیرا تشک یسغد

اسناد » ،«یباستان یها نامه»صرف نظر از  ،یبه زبان سغد ینیردیغ یها نوشته نیتر مهم
است که بر کاغذ، چوب، چرم و  یو حقوق یاقتصاد ،یها و اسناد ادار نامه یحاو« کوه مغ

ست که ا جیواشتیبه نام د یسغد یا زاده اسناد مربوط به شاه نینگاشته شده است. ا شمیابر
شهر  یها رانهیو و رآبادیدهکده خ یکیبر کوه مغ در نزد یا قلعه ةرانیدر و 1933در سال 

 گرید از .به دست آمده است ان،یسغد یموطن اصل کستان،یدر شمال تاج کندیپنج یمیقد
 در انیمکشوف در پاکستان، در زادگاه سغد یسغد یها بهیکت توان یم ینیردیآثار غ
 زستانیدر قرق یازبکستان و حت ابِیافراس یها رانهیو در و کستانیتاجِ کنتیپنج یها خرابه
 یمتعلق به دوران یاندک اسناد هانی. افزون بر ا1مغولستان و لَدَخ  را نام برد یها بهیو کت

 .2هوانگ به دست آمده است از دون زین ،یبه زبان ترک یها و عبارات واژه یحاو خرتر،أمت
3 یمتن جادوگر كیو  یل چند متن پزشکشام ینیردیغ یها متن گرید

(P3)  ت. در اس
نام برد  دیبا یسغد یِداستان اتیاز ادب یا به عنوان نمونه 4«رستم» یاز داستان سغد انیپا

                                                           
1  Sims-Williams 1989: 174, n. 10-12 
2  Reichelt 1931: 57 – 61 

3   Benveniste 1940: 59-73 و نیز   Henning 1958: 85. 
4  Sims-Williams 1976: 54-61  262 – 233: صص 1377و نیز بدرالزمان قریب. 
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که به صورت  یمتعدد یها قصه یکهن از رو اتیآن ادب یِو سرزندگ اتیبر ح توان یکه م
 حکم کرد. شود، یم دهید 1یمانو یسغد یها نوشته در دست لیتمث

 
 آثار دینی سغدی

های هشتم و یازدهم  های دینی سغدی به احتمال زیاد به دورانی مابین سده متن
هوانگ در  های سغدی در واحه تورفان و دون ها در مهاجرنشین میالدی تعلق دارند. این متن

و در آن  اند و از وجود چند دین، در آن دوران جنوب شرقی تورفان، به رشته تحریر درآمده
های  های مذهبی به دنبال سیاست ثباتی سیاسی و نارضایتیِ اقلیت بی جوامع، حکایت دارند.

تعیین مذهب رسمی و عدم تساهل و آزار پیروان دیگر ادیان، نخست در دوره ساسانیان و 
پس از آن در دوران حکومت اسالمی، جوامع مانوی را وادار به ترک زادگاه ایرانیِ خود و 

د. توسعه گستردة کلیسای نستوری ایران و رویارویی کر مرکزیهای آسیای  در واحهسکونت 

جا ها و شهرها کشانید. در آن ها، پیروان این دین را نیز به همان آبادیء مشی با همان خط
گریِ هندی رویارو شدند. هر سه دین، نهادهای  پیروان این دو دین با نمایندگان بودایی

هایی نظیر ترجمة آثار دینیِ  های خود را مستقر کردند و به فعالیت تگاهآموزشیِ دینی و عباد
  های ایرانی به زبان سغدی پرداختند. های سریانی، هندی، چینی و برخی زبان خود از زبان

شود که موجودیتِ آن حاصلِ  دینیِ سغدی، در آغاز، احساس می هایمتن در ارزیابی
، مسیحی 2مانوی(های سغدیروحانیِ مانوی )متن ترجمة آثاری است که به دست ادیبانِ

 های سغدی بودایی(  انجام گرفته است.و بودایی )متن 3های سغدی مسیحی()متن
 

 های سغدی بوداییمتن
 دار، جدی و پرشور های دامنه های سغدی بودایی حاکی از فعالیت حجم گستردة متن

وداییِ آسیای مرکزی است. بازرگانان های ب تبار در صومعه سغدی 4مذهبِمترجمانِ بودایی
                                                           

 . 1377 ؛1376 ؛1375 ؛1369 ؛1366 زرشناس زهره زین و  Henning 1945:نمونه یبرا  1

-Sims زیو ن Boyce 1960←زنی و نه ـ   هشت صص: 1380 زرشناس ← یمانو یسغد یها از متن یآگاه یبرا  2

Williams  1981: 235-240. 
 ,Sims-Williams 1989: 175←ده و نیز ـ   نه صص:  1380 زرشناس ← مسیحی یسغد یهااز متن یآگاه یبرا  3

n.24 
، مانندِ ینیبه زبان چ ییبودا تِیسنسکر اتِیمترجمانِ ادب نیاز نخست یبرخ یذکر است که حت انیشا  4

متون  نیا به کار ترجمه انگی در لو یالدیم 199تا  194(، که از سال یسمرقند انگیش )= منگ انگیش مِنگ کَنگ
 (.Emmerick  1987:403) اند داشته یپرداخته بود ، اصل و نسبِ سغد
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های هندی و چینی، افزون بر انتقالِ کاال، نقشِ مهمی در  سغدی به سبب تسلط بر زبان
های هفتم تا دهم  در سده های دینیِ بودایی به زبان سغدی، ترویجِ آیین بودا و ترجمة متن

 اند.  میالدی داشته
؛ گرچه امکان دارد که تعداد 1اند ان چینیهایی از زب های سغدی بودایی، ترجمه غالب متن

اندکی مستقیماً از اصلِ هندی باشد و حداقل یك متن نیز از زبانِ کوچی )در زبان سغدی: 
kwc’n’y)2 .ترجمه شده باشد 

ترین متن شناخته به زبان  ، که طوالنی3ها، متن سغدیِ وسانتره جاتکه در میان این متن
تر  ها است و احتماالً بیش تری نسبت به دیگر متن رفته سغدی است، دارای سبكِ ادبی پیش

 که ترجمه باشد. لیفی بومی به زبان سغدی و یا بازنویسی یك داستان بودایی است، تا آنأت
 های سغدی بودایی در اصل دارای سبك سنتیِ آموزشیِ سوتره طور کلی متن به

(sutra) ارابه  4مکتب مهایانه اساس اند که در ظاهر، توسطِ شخص بودا بر های هندی=(
 اند. بزرگ( که به ویژه در آسیای مرکزی از رواج خاصی برخودار بوده است، نگاشته شده

یکی از  ــ تر از حوزة تاریمکه بیش های موجودِ سغدیِ بودایی، نوشته دست
اند ، گاه شامل دست آمدهبه ــهای سغدی و  واحه ای دور از سرزمین سغدمهاجرنشین
شویم. قطعاتِ  رو می هاست اما به ندرت با قطعة کاملی، در این میان، روب صدها سطر

به چاپ رسیده  5های پاریس و لندن )به دست آمده از دون هوانگ(، که در توتو مجموعه
)مکشوف در  6های برلین نوشته  اند و دست است، بهتر از بقیة قطعات حفظ شده و باقی مانده

 اند. تکه تر تکههوانگ و دیگر نقاط( بیشت آمده از دوندس)به 7گرادتورفان( و لنین
، ارزش (Vessantra Jᾱtaka) های سغدیِ بودایی، به استثنای متن وسانتره جاتکه متن

هایی به غیر از  های متناظر در زبان متن  ای ندارند و صرفاً برای سنجش و بازسازی ادبی ویژه
های چینیِ موجود  ، با متن ها بسیاری از این متن توانند کاربرد داشته باشند. شمارِ سغدی می

های سغدی بودایی، که تاکنون به چاپ رسیده  خوانی دارند و به خصوص در میان متن هم
                                                           

 :ارائه کرده است ییبودا یِو تخصص ی( از اصطالحاتِ فلسفیـ سغد تیـ سنسکر یِنیزبانه )چ سه یا نامه واژه ،یمکنز  1
(BSTBL  =  Mac Kenzie, 1976 : 159-220.) 

2  Henning 1940: 59-62 زیو ن   Kudara-Sundermann 

3    Benveniste(1946)   1371 بیبدرالزمان قر زین و. 
 یِکل ةاز مجموع یبخش گر انیتنها نما ییبودا یسغد یها ترجمه شود، یبرداشت م یرانیرایطور که از منابع غ البته آن  4
 است. انهیمکتبِ مها اتِیادب

5 Sims-Williams 1989: 175, n. 18 

6 Sims-Williams 1989: 175, n. 19 

7 Sims-Williams 1989: 175, n. 20 
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اند  توانسته هایِ موجودِ چینی، که می وبیش نزدیك به متن است، یك دوجین ترجمة کم
تشخیصِ هویتِ تمامی اساسِ ترجمة سغدی باشند، شناخته شده است. اما هنوز امکان 

 های سغدی بودایی، وجود ندارد. متن
هنوز به درستی مشخص نشده که متون گوناگون سغدی بودایی چه زمانی ترجمه 

میالدی 728،  تاریخ «سوتره اندر نکوهشِ نوشابة مستکاره»فقط در یك متن، یعنی  ،اند شده
این ادبیات در دورة اصلیِ  توان تعیین کرد. در نتیجه، این فرض که، تاریخ ترجمة را می
( در آسیای مرکزی، یعنی نیمة پایانیِ سدة هفتم و نیمة T’ang) رانیِ سلسلة تانگ حکم

 تواند قابل قبول باشد. نخستِ سدة هشتم میالدی، است، می
های تجاریِ بازرگانان سغدی در جادة  های هفتم تا یازدهم میالدی اوج فعالیت سده

کیش  های تبلیغیِ سغدیانِ بودایی زمان با فعالیت وبیِ آن بود و همویژه مسیر جن هابریشم، ب
که با ترجمة متن هایِ دینیِ بودایی،  از زبان چینی به زبان سغدی ، به ترویج  و گسترشِ 

 های مسیرهای تجاری پرداختند.  این آیین در مهاجرنشین
تر بازتابِ  و بیش ای طور کلی ادبیاتی ترجمه های سغدی بودایی، به گفته شد که متن

 ها بوده است. ادبیات بودایی چینی است که اساسِ این ترجمه

اند  ها را منتشر کرده گرچه در انجامة دو متنِ سغدی بودایی، که هنینگ و مکنزی آن
(Henning, 1940, 61; Mackenzie, 1976,10 ذکر شده که از زبانی غیر از چینی ترجمه ، )

  اند. شده

( به سغدی ترجمه شده و kwc’n’yا، از زبانِ کوچی )در زبان سغدی: ه یکی از این متن
  1هنینگ هم آن را به زبانِ انگلیسی ترجمه کرده است.

است که در انجامة آن کاتب نوشته که « سوتره اندر نکوهش نوشابه مستکاره»متن دوم 
  آن را از زبانِ هندی به سغدی برگردانده است:

ه بیکشو )= رهرو( از هندی به نُبیِ )= کتابِ( سغدی، و آن را آنگاه جنیانه چنت»
: 1380)زرشناس،  «دار دهرمه دهاتو را خواهی همه هستانِ جان برگردانده است، نیك

 (.30ص
ثیر پذیرفته أهای چینی ت اما بررسیِ متن حکایت از آن دارد که زبان متن، از زبانِ ترجمه

دردِ رنج ِ دشمن )صفت( یا »ه معنای ب wtγy sryβt’m s’nاست؛ برای مثال به عبارت 
توان  می vimدر قطعة  96متنِ سوتره و نیز در سطر  24در سطر « صفت( ) شهوت دشمن

 د.اشاره کر
                                                           
1 Henning 1940: 59-62 زیو ن  Kudara-Sundermann 
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عناصر »به معنای    kleśaدر آن سطر، عبارت سغدیِ فوق، معادل اصطالحِ سنسکریتِ 
دهند و  ی را تشکیل میاست که غرایز و شهوات ناخودآگاه آدم «پلید ناشی از اعمال پیشین

شوند و مانعِ خرد و  های الینقطع می سبب اسارت انسان و سرگردانیِ وی در سلسلة پیدایش
که مترجم سغدی، برای  در حالی (.352- 351، صص 1: ج 2536فرزانگی هستند )شایگان، 

 ،ردد»به معنای   (SH 406a )           از اصطالح چینیِ ،kleśa ترجمة اصطالحِ متعارفِ

  (.94و  36و   29: صص 1380برداری کرده است )زرشناس،  ، گرته«رنج ، پریشانی
یقین داشت، اما با توجه به زبانِ متن، این فرض ایجاد  توان کامالً البته در این مورد، نمی

شود که ترجمة سغدی، در حقیقت، از متن اصلیِ چینی صورت گرفته است و به گفتة  می
این متن از اصلِ سنسکریت »که  ر انجامة سوتره، مبنی بر آنمکنزی، نوشتة کاتب د

، نادانسته بوده یا صرفاً به منظور کسبِ اعتبار برای «)هندی(، به سغدی برگردان شده
 (.Mackenzie, 1976: p. 7سوتره، اظهار شده است )

شناس شهیر  نامة والدیمیر لیوشیتس، سغدی ای به زبان انگلیسی که در جشن در مقاله
های آن،  ای به زبان سغدی و یافتنِ معادل به چاپ رسید با قرائتِ واژه 2013روس، در سال 

های سنسکریت و چینی، بارِ دیگر نظرِ مکنزی را به اثبات رساندم که برخالف تصور  در زبان
 ,Zarshenas). اند، نه از زبان سنسکریت های سغدی از زبان چینی برگردانده شده متن رایج،

2013: 419-422.) 

ها  تراز و برابرِ آن های شناختة سغدیِ بودایی،که متنِ چینیِ هم در مجموع، همة متن
های گوناگونِ طوری که ویژگی هاند ب هایی چینیمشخص شده است، بازتابِ نسخه

 شناختی و سبکیِ نسخة چینی مستقیماً در برگردانِ سغدی، منعکس شده است. اصطالح
(  Vimalakīrtinirdeśasūtra (vimترة ویمَلَه کیر تِنِر دِشَه ))برای مثال، متن سغدیِ سو

اللفظی، از نسخة  توان فهمید که فرض شود ترجمة واژه به واژه یا تحترا فقط در صورتی می
ولر، کوماره  چینی است. این متن را، که در واقع جواهرِ ادبیاتِ بوداییِ مهایانه است، به گفتة

میالدی از سنسکریت به زبانِ چینی ترجمه کرده و بعداً  406ل در سا (Kumārajīva) جیوه
با ترجمة فارسیِ متن  همراهبه زبانِ سغدی برگردانده شده است. ترجمة فارسیِ این متن، 

 (.73-70: صص 1380)زرشناس،  ام ها پیش منتشر کرده چینیِ آن  را، سال
مطابقت  (c11 . TaishōTripţaka 475, Vo1.14, 549a.550-22ماندة سغدی با متن ) بخشِ برجای

 برگردان چینیِ دیگری از هوان تسانگ نیز از این متن موجود است.دارد. 
سطر نوشتة واضح و  208این سوترة سغدی بر طوماری کاغذی نوشته شده و مشتمل بر 

منظم به رنگ سیاه است. پشتِ طومار پر از سطرهای منظمِ نزدیك به هم، به خطِ چینی 
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ای که در آن بودا، جوان بختیار و سوتره»ن مطلبِ چینی عبارتست از: است. عنوا
. «دهدرا مورد خطاب قرار می( Mañjuśri) برانگیز، یعنی منجوشری تحسین

  (.70:ص 1380)زرشناس،
ترجمة سغدی که از رویِ متن چینی صورت گرفته، به واسطة وجودِ اصطالحاتِ فنیِ 

اصطالحات  بسیار پیچیده و دشوار فهم شده است. ،ظاهری چینی دارند بوداییِ متن، که
اند که به اللفظی و وابسته به متنِ چینی، ترجمه شده چنان تحت فنیِ بودایی در این متن، آن

ها را نفهمیده است و تنها از طریق ترجمة  زبان، معنای دقیقِ آن رسد مترجمِ سغدینظر می
 را درک کرد. توان مفهوم مورد نظرِ متن متن اصلیِ چینی می

توان اشاره کرد، سوترة پدمَه چِنتا مَنی ـ متن سغدیِ دیگری که برای مثال به آن می
، سطر روی کاغذ 77. طومار سغدی در است (padmacintāmaņi – dhāraņī – sūtra)دارَنی 

ستون نوشتة  62با مرکبِ سیاه رنگ و خطی منظم نوشته شده است. پشتِ طومار، حاوی 
گذاری سرخ رنگ است. نوشتة چینی، بخشی از کاری است که  بِ سیاه و نقطهچینی با مرک

 با تفسیر انجام شده است. همراه (Abhi dharma) «ابهی دهرمه»در مورد 
ای از گونه تعیین کرده است: اگر این متن سغدی، ترجمه مولر هویتِ این متن را این
 شاننده یالدی توسط شیكم 700که در حدود سال  ــبرگردانِ چینیِ سوترة فوق 

(śikşānandaانجام شده است ) هایی  نظیرِ آن است. با وجودِ تفاوت متنی نباشد، یقیناً ــ
ها، رسد که نوشتة سغدی به جز در سر فصلمیانِ دو متن، در تحلیل نهایی، به نظر می

شرح و  شباهتِ نسبتاً دقیقی با این متنِ چینی دارد. گرچه گاهی بیش از ترجمة متن، به
توان تر است. به هر حال، نمیموجزتفسیرِ آن پرداخته شده است و گاه از نوشتة چینی، 

های میانِ این متون را باید ناشی از اختالف در ترجمه از روی متنی تشخیص داد که تفاوت
انگاریِ مترجمِ سغدی را دلیلِ  ای میانجی نسبت داد یا صرفاً سهلواحد دانست یا به ترجمه

 (.42-41: صص 1380)زرشناس،  دانست.آن 
 

 حاصل سخن
توان شایستة بحث و بررسی های سغدی بودایی را از دو منظر می ترجمه طورکلی به

اند، چه بوده های چینی، که به سغدی ترجمه شدهمعیار انتخابِ متن که دانست: نخست آن
اند، طبعاً ردانده شدههای بودایی که به زبان سغدی برگتوان گفت: متندر پاسخ می است؟

طور که گفته شد  اند و همانعصرِ خویش زبانِ هم مذهب و چینی بازتابِ ادبیاتِ جوامع بودایی
های قالبِ اصلیِ ادبیات ساختگیِ سوتره، خاصِ ادبیات بودایی چینی، آشکارا در آن متن
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 ان است. از متنِ چینی مطابقت دارند، ارائه شده و نمای 1ایسغدی که با پیش نمونه
، یعنی ترجمة متنِ چینیِ موسوم «سوترة چم و پادافراهِ کردار»جا که متن سغدیِ  از آن

ماندة سغدی بودایی،  هایِ برجای ، در میانِ متن«Fo shuo shan o yin kuo ching»به 
هایِ خاص هایِ ویژه و مکتبای زیر نفوذِ گرایشای که این ادبیاتِ ترجمهوجود دارد، حوزه

 شود. این متن به شرح کاملِ روشِاند، به خوبی آشکار میات بوداییِ چینی قرار گرفتهادبی
کنندة تقدیرِ تمامیِ موجوداتِ زنده، به آگاه  (، به عنوانِ عامل تعیینKarman) کارکردِ کَرمَن

های  دهد، پرداخته و او را از نظرگاه کردنِ خواننده، از طریق پاسخی که به وی می
سازد. میزان  ( مطلّع میtיien mingدر زبان چینی: ربارة حکمِ آسمانی )کنفوسیوسی د

توجهی که جامعة بوداییِ سغدی زبان به یکی از مباحث فکریِ اساسیِ چینی، ویژة محیط 
دارد.  داشته است، هرکس را به شگفتی وامی خاص پرورشِ جامعة بوداییِ چینی، معطوف می

Utz 1980: 12) ) 
های موجودِ چینی، یك از نسخه توان با هیچهای سغدی را نمیمتن که برخی دودیگر آن

نمایاند، ها را باز می دربارة مطالبِ خاص آیین بودا، که احتماالً متن سغدی بودایی ما آن
های های سغدی به کمك نسخهباره باید گفت که تعیینِ هویتِ متندر این مطابقت داد.

هایِ  ترین وجوهِ بررسیِ ترجمهحال فریبنده عین رچینی موجود، یکی از دشوارترین و د
، فقط  (Utz 1980: 13)ان در این زمینه، به نظر اوتز پژوهشگرهای سغدیِ بودایی است. پرسش

های چینی پاسخ داده (Tripi Țaka)رفت مطالعاتِ مربوط به تری پیتکه تواند با پیشمی
 2شود.
هایِ سغدی که برای تعیین هویتِ ترجمهدرستی معتقد است  به (Utz 1980: 14)اوتز  

ای که اساسِ ترجمِة ویژهچینیِ  های بوداییِها با متن بوداییِ موجود و مطابقت دادنِ آن
ها، انجام پذیر نیست، باید و شناسایی ها گونه مقایسه و یا در مواردی که این ها بوده است آن

 های سغدی نزدیك باشند.به آن ترجمه های متناظر یا مشابهی را یافت که تا حد امکانمتن
ایِ ادبیاتِ سغدی بودایی رسد برای رسیدن به توصیفی صحیح از زبانِ ترجمهبه نظر می

و دستورِ زبان ِآن، بهتر است بر ادبیات بودایی به زبانِ چینی متکی بود تا بر بررسی و 
خانواده با  ایرانی و هم های هایی که به زبانمطالعة خویشاوندیِ زبانِ سغدی با دیگر متن

های سغدی بودایی، برای مطالعة شناختیِ متن اند؛ زیرا اطالعاتِ زبان سغدی نوشته شده
                                                           

  چم و پادافراه کردار مطابق با ةسوتر متن: مثال یبرا  1
“Fo shuo shan o yin kuo ching” (T. 2881, Vol. 85, 1380-3 ) (Mac Kenzie 1970) 

 .دیبرگردانده است که به چاپ خواهد رس یبه زبان فارس یرا ، از زبان سغد یکتابِ مکنز نینده، ا. نگار است
 Utz 1980: 13← یو سغد ینیچ یها متن یها از نمونه یآگاه یبرا  2
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جا که ادبیات  ، تقریباً فاقدِ ارزش و محتوا است. از آن تاریخی و تطبیقیِ دستور زبان و واژگان
خود است، بررسی و  هایی چند از ادبیات بودایی چینیِ معاصرِسغدی بودایی آیینة ویژگی

تواند پس ها ، می هایِ چینیِ آننمونههایِ سغدی، به عنوان بازتابِ پیشمطالعة دقیقِ ترجمه
 های منطبق، متناظر و یا مشابه بوداییِ چینی صورت گیرد.از گردآوریِ تمامیِ متن
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 میانه آسیای هایفرهنگ آمیزیهم با در «یکیرپاند» دولت نقش

 علوم دکتر ،(دوشنبه باشنده تبار اویغوری دانشمند)/  وااالدین  پروفسور غوزل محی
 مرکز یسئر و روسیه و تاجیکستان سالوی دانشگاه الملل بین روابط دیپارتمنت استاد تاریخی،

 تاجیکستان وپولیتیكژئ مطالعات

 آریانفر تر عزیزدکمترجم: 

 

 
 
 

 و حفظ در مهمی نقش تاجیك مردم فرهنگ تاریخ در کیرپاند کوشانی دوره فرهنگ
 و میانه آسیای هایتمدن سیمای گیریشکل و فرهنگی و باستانی هایسنت دارینگه

 .است دهنمو بازی بعدی هایدوره در شرقی آسیای
 ها،آن با همراه و یافته تبارز بومی رسوم و آداب تریندیرین هایویژگی کوشانی، هنر در
 آمیزیدرهم میانه، آسیای تباری گوناگون هایگروه هایفرهنگ از یاگسترده طیف تعامل

 این در. است یافته بازتاب هانوآوری آفرینشی هایشالوده و بومی باستانی هایسنت با هاآن
 آن فرهنگ تاریخ مهم مرحله یکوشان دوره که کیرپاند امپراتوری آفرینیتمدن نقش فرایند،

 .است عظیم رود،می شماربه
 منابع. است نشده یاد کیرپاند، کشور تشکل( کرونولوژی) تقویم یا شمار گاه منابع، در
 هرچند، 1.دانند می دوم سده اوایل یکم، سده دوم نیمه را کیرپاند گیری شکل زمان چینی
 مستقیمغیر هایداده از برخی اما ،نیست دست در آن بنیادگذاری بر دال مکتوب شواهد
( Tunsho) شویتون ،(Vyushah) شاه ویو ،کیرپاند شهریار که است روشن. دارد وجود

 آن درباره که آورد( میالدی 102-32) چائوبانچینی ساالرسپه عصر در را بودایی مقدس
 .است شده حفظ کاشغر نواحی در هایشپویایی با پیوند در اطالعاتی

                                                           
 .88 ص ،1997 آلماآتی، ،خاوری ترکستان و میانه آسیای یا،. ان بیچورین،  1
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 شاه ،کنیشکا دوره با کیرپاند، در شوتون هایپویایی زمان که نویسدمی قربان شیرین
 1.دارد خوانی هم ،کوشانی

 دانشمندان. بود انگیز بحث موضوع یك علم در درازی زمان کنیشکا، پادشاهی تاریخ 
 برانگیزشگفتی کشف. پندارندمی میالدی یکم سده دوم نیمه را او رواییفرمان زمان چینی

 شمال در بغالن، استان) رباطك روستای در( او نامه فرمان) کنیشکا( نبشتهسنگ) یبهکت
 .افگندمی روشنایی کیرپاند پادشاهی قدامت بر باختری، زبان به( افغانستان
 ،(Cribb) کیرب. د مطالعات پایه بر تازه، کشف این پرتو در کنیشکا، روایی فرمان دوره
 3.گیرد می بر در را 2(میالدی 146-120 یا 126 -100) های سال میان انگلیسی، دانشمند
 های داده با راه هم شناسی، سکه منابع داوودی، تاجیك شده شناخته دانشمند هایپژوهش
 که پنداردمی داوودی. دنمای  می ییدأت را انگلیسی دانشمند این های یافته نیز مکتوب
 4.است کردهیم رواییفرمان میالدی 128ـ105 هایسال بین کنیشکا

«  Kirpantu» کیرپانتو چینی، منابع در دولت این نام چینی، پژوهندگان پنداشت به
 دو پیوند از چینی، دانشمندان باور به که کیرپاندــ ایرانی خاوری منابع در و است بوده
 راه یا کوهی راه یعنی راهـ«پاند» و کوه،ـ «کیر: »است شده ساخته قدیم ایرانی کلمه

 که ،5است بوده.[ گـ (ییگریوه کتلی،]) کوهستانی راه کشور کشور، نام یعنی انیکوهست
 پژوهندگان این، بر افزون. باشد بوده «ابریشم جاده» راه سر بر آن اهمیت دهندهنشان شاید

 کار به  را «کیرپانیا» دولت نام چینی قدیمی منابع به تکیه با خود، آثار در اویغوری
 .گیرندمی

                                                           
 زبان به)  40 ص ،1992 زیان، سین خلق انتشارات ،(مدنیتی تاژیك ژونگو) چین های تاجیك فرهنگ شیرین، قربان  1

 (.اویغوری
2  Sim  Williams N., Cribb j. A New Bactrian Inscription// Silk Road Art and Archacology. –Vol. 

4- Kamakura, 1995/96y. P.75-142. 

 را( Tunsho) شو تون که آیدمی بر چنین بگیریم، را دوم قرن یلاواـ  یکم قرن دوم نیمه شروع، نقطه عنوان به اهگهر  3
. دشو می میالدی 727-713 های سال با مقارن کیرپاند دولت فروپاشی گونه، همین. بود آورده کیرپاند شاه نخستین نه

 تبت تابعیت هب خود باشندگان از بخشی با کیرپاندی، شاه شینفیو چینی، منابع هایداده پایه بر که هنگامی درست
 .شود می ناپدید تاریخی عرصه از کیرپاند دولت هنگام، همین از. درآمد

 .شود می ناپدید تاریخی عرصه از کیرپاند دولت هنگام، همین از. درآمد  4
 دوشنبه، ،(میالدی بیستم سده اوایل ،میالد از پیش پنجم سده) میانه و کهن قرون  ختالن پولی گردش داوودی،. د  4

 .58 ص ،2006
 شوندمی دیده سارانکوه ستیغ فراز بر نشسته دودمان این شاهان کوشانی، دوره هایسکه از شماری در  5
 .گ-.است بوده کشورشان بودن هستانیوک بر گواه خود که
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. بندیممی کار به نام ترینرایج و ترینشدهپذیرفته چونان را «کیرپاند» نبشته، نای در ما
 .بدهند نو منابع را کیرپانا و کیرپاند کلمه( شناسیریشه) اتیمولوژی توضیح شاید

 کنون اند،گردیدهمی کیرپاند دولت شامل زمانی که هند، شمال هایاستان از برخی در
 به توانندمی که شود،می دیده کهن فرهنگ آثار از فزون شمار هایبازمانده کافی اندازه به

 .رسانند یاری میانه آسیای باستانی فرهنگ منسوخ هایسنت بازسازی
 که آیدمیبر چنین بود، شماربه توانمندی شاهنشاهی زمانی که کیرپاند، دولت هایپاره

( Kirpan) «کیرپان» کلمه. است مانده برجا هند جاموی استان «کیرپان» ناحیه در کنون
 کمر به را آن پنجابی هایسیك که خنجری. است «خنجر» معنای به آریاییوهند زبان در

 هایزبان گروه ــ «آریاییوهند» هایانبز زیرگروه به پنجابی، زبان. آویزندمی خود
 .شودمی شمرده وابسته «اروپاییوهند» هایزبان خاندان  ــ«ایرانیوهند»

 داده نمایش بارز ممیزه یك با کیرپاندی مردان همه هنری، آثار همه در تر،بیش 
 «آنیاـ  کیرپ» که است یادآوری شایان. شبانان کمر در آویخته آهیخته خنجری با ؛اندشده
. برساند را «دار خنجر» یا «دست به خنجر مردان سرزمین» معنای پنجابی زبان به شاید
 .است[ میهن] خانه معنای به آنیا کلمه چون

 آن در که پهناوری گستره هایپاره پیونددهی با کیرپاند، را سازیتمدن و سترگ نقش
. نمود بازی واحد، دولتی نهاد یك چتر زیر در زیستند،می گوناگون هایفرهنگ دارندگان

 این در. کرد ارزیابی آن خودزیستای تمدن گیری شکل توان می را کیرپاند دستاورد برترین
 برای که هند، غربی شمال و( باکتریا) باختر سیاسی و اقتصادی فرهنگی، مرکز دو رهه،ب

 باالی تراز در بودند، مساعد برابری پیمانه به برنز عصر های تمدن فرهنگی ارثیه توسعه
 .بردند می سر به شکوفایی و شکوهندگی

 قاره های تمدن های ارزش پخش و رسانایی در کیرپاند شاهنشاهی نقش گونه، همین
 سرزمین راه از( Han هان دولت یعنی) هانی چین از شماری بی های کاروان. بود مهم آسیا

 سیاه، دریای پیرامون عتیق عهد مستعمرات و یا مدیترانه رم سواحل سوی به کیرپاند
 منظم طور به دریایی راه مسیر در رم فریقاییا شمال سواحل از و گردیدند می سپار ره

 .یمودندپ می ره غرب به کیرپاند دریایی های دروازه ویس به ها کشتی
 و علمی های ارزش انتقال در مهمی نقش کیرپاند، استراتژیك مهم جغرافیایی موقعیت

 بازی غرب و شرق معنوی دانش مبادله در و شهرسازی توسعه و هنری دستاوردهای
 .نمود می

 دوره ای میانه آسیای گفرهن رستاخیز شالوده کیرپاند، دولت تمدنی میراث همانا
 عظیم ساختار چهارچوب در کیرپاند دولت در فرهنگی توسعه. بود ریخته پی را سامانیان
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 ازبکستان و افغانستان تاجیکستان، از وسیعی های سرزمین که گرفت می صورت دولتی
 .گرفت می بر در را کنونی پاکستان و هند از هایی بخش و امروزی

اورآسیا،  گستره در قدیم دوران امپراتوری چهار تشکیل پاند،کیر امپراتوری یابیریخت
 درست. بخشید پایان را کیرپاندی و چینی( خان) هان ،(ساسانی سپس) ،(اشکانی) پارت رم، 

 گویوگفت آن، مسیر در که شد، کشیده ابریشم بزرگ جاده امپراتوری، چهار همین دوره در
 .بود روان هاتمدن پرشور

  آن در که بود، تمدنی آوردهایره از آکنده و پویایی از پر گستره م،ابریش بزرگ جاده
 و باستان دوران در آن در که بود جایی گستره، این. بود روان زنده و پرشور گوهایوگفت
 .بود برپا دریایی و زمینی المللیبین ارتباطات میانه، هایسده

 Ferdinand)ریشتهوفن  فون ایهرفر فردیناند را «ابریشم راه» واژه بار،نخستین برای

Freiherr von Richthofen )چین» کتاب در آلمانی، دانشمند» (Kaiserreich China )
 با آلمانی دارنام( دانجغرافی) گیتاشناس. برد کار به رسید، چاپ به 1877 سال به که خود
 کانتیننتال، نسترا شناسی گاه اوایل در که را شده کشیده ایقاره هایراه شبکه نام، این

 .داد نمایش دادند، می پیوند هم با را باختر و خاور
 برپایی برای شده کشیده های جاده از بسیاری شالوده بر که ابریشم، بزرگ راه یابی شکل

 روابط گسترش در یا تازه کیفی مرحله بود، آمده پدید آن، از پیش ای منطقه های تماس
 هایتمدن هایپایه گیریشکل در مهمی نقش که ،دگردمی ارزیابی بشر نوع المللی بین

 .نمود بازی معاصر محلی
 و پیمودندمی راه گوناگون مذاهب و هاآیین وکاهنان راهبان ابریشم، جاده مسیرهای در

 به. یازیدندمی خود معنوی هایارزش گریپخش و تبلیغ به دست و پرداختندمی موعظه به
 کنونی کشورهای تمدنی سیمای که شد گذاشته یاالودهش ها،آن نیکوکارانه رسالت یاری

 و خاوری جنوب بوداییـ هندویی اردوگاه آسیا، خاور کنفوسیوسیـ بودایی مذهبی اردوگاه
 .کرد پرداز را اروپا باختر و آسیا باختری جنوب کشورهای آسیا، جنوب
 و کهن وراند بزرگ شاهنشاهی چهار نقش اروآسیایی، تمدن ساختارهای یابیریخت در
 پیوند هم با را قدیم امپراتوری چهار هر بزرگ، ابریشم جاده. است ارزنده بس ابریشم جاده

 سازنده نقش لسطا اقیانوس تا آرام اقیانوس از مسیری در نسبی ثبات برقراری در و دادمی
 .داشت

 ستران دیپلماتیك مسیر نخستین پایدار کاردهی به کیرپاند امپراتوری پهناور گستره
 چینی منابع. کرد می مساعدت ،(ابریشم جاده) بشریت تاریخ در( یا قاره سراسر) کانتیننتال

 را غربی های سرزمین تا گرفته کاشغر از پهناوری گستره داری پاس که دهند می گواهی
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 باشندگان زمانی که مردمی های توده درآوردن .داد می انجام خود کیرپاند روای فرمان
 زیر بودند، ایران از هایی بخش و هند، پاکستان، افغانستان، میانه، سیایآ کنونی قلمروهای

 شهرها، رشد به منجر خارجی، نظامی مداخالت از نسبی امنیت و واحد دولت یك چتر
 و غربی های سرزمین همو که بود حالی در این .بود هگردید فرهنگ و اقتصاد شکوفایی

 وفاییکش دوره در آن اهمیت که ابریشم راه ییدریا مسیرهای با کیرپاند امپراتوری میانی
  .یافت می پیوند بود، یافته افزایش کیرپاند امپراتوری

 مهم هدف نخستین با بودند مرتبط جنوب، در کیرپاند شاه گشایانهجهان های یلشکرکش
. دریایی هایراه به رسیدن و جنوب دریاهای به رسیدست ،هاتاجیك تاریخ در وپولیتیكژئ

 .گردید یاب دست کیرپاند دولت در کوشانی دودمان رواییفرمان آغاز با همو همم این
 با غرب در و چین( خان) هان کشور با خاور در که کیرپاند، امپراتوری پدیدآیی
 قدیم دنیای تمدن باستانی مراکز بود، مرز هم ،(اشکانیان) ها پارت شاهنشاهی
 مسیر در ها تمدن پویای گویو گفت به و ادد پیوند هم با را باستان جهان های شاهنشاهی

 کیرپاند کوشانی دودمان شهریاران چینی، متون از یکی در .کرد مساعدت کانتیننتال ترانس
 سراسر که اند شده خوانده «آسمان فرزندان» چین هان دولت و رم روایان فرمان کنار در

 1.اند  نموده تقسیم خود میان را جهان
 روایانفرمان با که بود نیروهایی آن نمایندگان دست در رتقد کوشانی، کیرپاند در
 هایالیه و یونانیان برتر موقعیت گونهاین و داشتند دشمنی هاآن با یا و بودند بیگانه یا هلنی
 ارثیه ترژرف و ترگسترده استیالی به منجر کار این همو حال، این با. رسید پایان به هلنی
 .دگردی هنری و فرهنگی کهن

 به و دیدندنمی یونانی هایآموزش دیگر حاکم نخبگان یکم، سده در کیرپاند، درکشور
 با همراه کهن، أمنش دارای هایانگیزه و عناصر. پرداختندنمی یونانی خدایان پرستش

 بودند، یافته اشتهار المللیبین گسترده ارتباطات نتیجه در که خارجی، و بومی هایسنت
 هایسنت آن در که هلنی، دوره فرهنگ جای به .گرفتندمی قرار آفرینشی بازیافت مورد

 ترینرنگارنگ برگیرنده در که( سینکریتیك) تلفیقی هایفرهنگ داشت، چیرگی عتیقه
.[ گ-کیرپاند کشور باشندگان گوناگون هایالیه] ویژه هنر و فرهنگ هایانگیزه و عناصر
 و مذاهب پشتوانه و گرفتند قرار حلیم روایانفرمان خدمت به که آمدند پدید بودند،
 .دگردیدن.[ گ-(کیرپاند سرزمین]) آن هایفرقه
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 آسیای دوره این فرهنگ بودن( یا آمیزه) التقاطی نخست، نگاه در و( رنگارنگی) تنوع در
 تنوع این. کرد ردیابی  را هنری و فرهنگی های پدیده از بسی های ریشه توان می میانه،

 از که بود مندانه قانون بیخی و بود نو های سلیقه و ها بینی جهان جوهایو جست آورد ره
 پروکالماتیف هنر نیز و بودیسم هم و مسیحیت هم آن، غنی ها خیلی بایگانی

(proklamativ )خاورمیانه بر شگرفی بس ثیرأت خود، نوبه به آن، فرهنگ که) ساسانی ایران 
 را بسیاری چیزهای ،(بود گذاشته جا بر اسالمی وسطی قرون عصر در میانه و نزدیك

  1.برگیرند
 های کاوش از آمده دست به گنجینه کشف با کیرپاند، تلفیقی هنر پدیدآیی آغازین مرحله

 به مربوط که) 2تپه طال در مسکو، باشنده دار نام شناس باستان، (Sarianidi) سریانیدی. ای. و
 ،1979 سال اوایل ،1978 سال واخرا در ،(است میالد از پیش یك هزاره اوایل ،دوم هزاره
 که یافت، بازتاب فرهنگی پویای سنتز آن تپه، طال های بازیافته در همو .گردید روشن

 .نمود تعیین را کیرپاند تمدن ناشدنی تکرار سیمای
 و همسران ،.[گ-(کیرپاندی]) زادگان شاه گورهای شاید) تپه طال پنهانی گورهای در

 ها،انگشتری ها،سگك شامل که گردید یافت هنریـ  طالیی زهسا هزار بیست ،(شان کنیزان
 در هاسازه این از برخی .بود خنجرها و شمشیرها کاردها، هاینیام بندها،گردن دستبدها،

 فیروزه، با شدهکاریمنبت جانوران هایتندیسك شکل به اورآسیا، هایدشت هنر سبك
 رومی،ـ یونانی هایسنت دیگر، برخی. انددهش ساخته بهاگران هایدانه دیگر و جگری عقیق

 .کشندمی خود با را دور خاور هندی، اشکانی،
 یاشیا سبك، یك با شده ساخته اشیای پهلوی در تپه، طال های دفینه در ،ههم این با
 و نمودها ماهرانه آمیزش کهبل زیستی،هم تنها نه دهندهنشان که است دهش یافت یاهنری
 . اندقدیم استادان هایآفرینش در گوناگون هنری و رهنگیف هایسنت نقوش

 ها،نیام این میانی نوار در: خنجرها و کاردها مرصع زرین هاینیام اندچنین نمونه، برای
 از تر ترترسناک یك هر و روانند دیگری پی یکی که اندشده کشیده خشمگینی اژدهاهای

 .انددیگری
 و گل نقوش ردیف دو با سکایی، جانورپردازی سبك در شده پرداز نگارهایونقش

 از متفاوت. شوند می کشیده نیام پوش لبه سوی به که اند،آمیخته هم در شکسته هایچلیپا
 خاور و باستان( باکتریای) باختر در نیز بل میانه، آسیای های دشت در تنها نه که اژدها، نماد
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 های دوره به زیاد گمان به باختر، هنر به شکسته، چلیپاهای ؛بودند شده شناخته خوب میانه،
 .بودند گردیده وارد هند از کوشانی.[ گ–دودمان رواییفرمان] نخستین
 نزدیکی در طالیی، هایآویزه کنندهنتزیی( تلفیقی) یاآمیزه تر کم نه نگارهای و نقش

 تصویر به پرسناژهایی ها،آویزه از یك هر در. است گردیده یافت گاهنیایش گورهای از یکی
 هاکوچی هایجامه در و داردندانه هایتاج در دارنقطه هایچشم با است شده کشیده

 .دارند دست در اژدهایی یك هر که( روانکوچ)
 با دار،بال و دارشاخ اژدهاهای تصاویر چراوچونبی ،(استپی) دشتی جانورپردازی سبك با
 فراوان هایدانه با زرین هایآویزه پشت، هب خوردهپیچ غیرطبیعی پاهای و دراز هایبدنه

 آشکارا ها،آن هایپیشانی هایخال زمان، عین در. دارند پیوند الژورد و جگری عقیق فیروزه،
 1.است هندی هنر از ثیرپذیریأت گربیان

 و ساز و ساخت سامانه) شهرسازی وفاییکش با کیرپاند، دولت کوشانی دوره فرهنگ
 پیکرتراشی،) آن کوچك و بزرگ های فرم در تجسمی هایهنر معماری، ،(دژسازی
 های پیشه و ها مهارت ،(coroplastics) کوروپالستیك و بُری گچ نقاشی، سازی، تندیس

 .است برجسته حقوق؛ و  علوم نوشتن، یافتن رواج ی،ا حرفه
 مناسبات با کوچك و بزرگ شهرهای سیردریا، و آمودریا های رودخانه میان گستره در 

 که کوشانی، شهری فرهنگ. یابند می بسط فرهنگ پویای رشد و پولیـ  کاالیی یافته سعهتو
 از شود، می زده تخمین میالدی چهارم تا یکم های سده ،آن شکوفایی و گیری شکل زمان
 (نورماتیف) هنجاریك تا زندگانی پشتیبانی مهم های زیرسامانه همه توسعه باالیی تراز

 .است بوده برخوردار اجتماعی
 شناسیك باستان آثار روی از توان می کوشانی دوره بزرگ شهرهای های ویژگی درباره

 ،(هکتار 550 مساحت با) کنونی افغانستان در بلخ مانند کیرپاند کشور میانی های بخش
 با) تاجیکستان در شهرنو شهرواره ،(هکتار 350 مساحت با) امروزی ازبکستان در ترمز

( هکتار 200 مساحت با) افغانستان شمال در زال قلعه کشهر و( هکتار 350مساحت
 .کرد زنی گمانه

 در تپه2 کمپیر و تپه، زر ،(Dalverzintepe) تپه ورزین دل مانند تر کوچك های شهرک
 .است هگردید مطالعه شده یاد شهرهای  از بهتر ازبکستان، جنوب
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 دارای شهرها. است شده یم کشیده ها خندق و دژها های دیواره شهرها پیرامون تر، یشپ
 یا ،«باختر بزرگ الهه» معبد بودایی، های گاه نیایش) مذهبی بناهای اصلی، خیابان ارگ،
 طرح و نقشه زرتپه شهرک نمونه، برای .اند بوده( آن های محراب با «مقدس آتش» گاه پناه

 مرکز در. تاس افتاده متر ده پهنای با آن اصلی خیابان شهر، میانه در. است داشته مشخصی
 دیگر سوی در و است برآمده می آن شهریار کاخ رویه اصلی نمای خیابان، این به رو شهر،
 که است بوده واقع آن باشندگان از تن چند های خانه برگیرنده در رهایشی منطقه آن،

 به ها، خانه درون در. است رسیده می مربع متر 800ـ 600 از ها خانه این از یك هر مساحت
 .شوند می دیده جدا هم از انبارها و ها خانه پس پذیرایی، های سالن و نشیمنی های تاقا وضوح
 گلین خام چهارکنج بزرگ خشت کوشانی، مرکزی کیرپاند در ساز و ساخت اصلی مصالح 
 سوختانده چهارکنج های سنگ از ها، کاخ و ها ساختمان کف فرش پوشاندن برای. است بوده
 تهیه برای ها سنگ از. است شده می گرفته کار( پزی خشت ایه کوره در شده پخته) شده
 گرفته کار...( و ها بام های لبه های آمدگی پیش ها، پایه ها، ستون ها، تهداب) معماری های پرزه
 و  شده تراش سنگی های پایه با چوبی های ستون کیرپاندی، معماری مهم عنصر. شد می

 .است بوده سنگی های تهداب
 روی یا و دهنمو ینیتز پالستری های کشی رویه با تر بیش را ها ساختمان های دیواره

 یا( monomental) مانومنتال هاینقاشی با هم گاهی و پوشاندندمی سفید گچ با را دیوارها
 از تصویرهایی جمله از ی،ا سوژه چه و( ornamental) تزییی چه یادماندنی؛ به یا یادبودی
 هاسفالینه از شهریان استفاده مرفه، و بزرگ هایخانه 1.راستندآ می بودایی و بومی خدایان

 شهرهای از شده پیدا سکه صدها و باال کیفیت با شده نگارونقش( سرامیك هایسنگ)
 پویای سیاست درست .اند کیرپاند شهرهای باشندگان رفاه باالی تراز بر گواه مدفون،

 شده ریزیبرنامه خوب سیارب مستحکم شهرهای رشد به مرکزی، حکومت شهرسازی
 .دنمومی مساعدت

 کهبل. شدنمی ستد و داد ابریشم تنها آن در ابریشم، بزرگ جاده گیریشکل هنگام در
 ترشی فلزی، هایساخته بردگان، خز، پوست از پوشاک پشم، چینی، ظروف راه، این روی
 وحشی جانوران بها،گران هایسنگ اصیل، هایاسب عاج، دارو، بو،خوش مواد و عطر باب،

 بازرگانی، هایکاروان با همراه ی،اجاده عظیم سیستم این روی. شدمی فروش و خرید... و
 .پیمودندمی ره گردانجهان و مسافران و زائران دیپلماتیك، هایسفارت
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 هایدبستان میانه، آسیای در پنجم سده در هنوز ابریشم، به ویژه تقاضای به توجه با
 هایدبستان. آمدند میان به... و تورفان فرغانه، سغد، تخارستان، در بافیبریشما هنر خودی
 و بافندگی هایسنت در بسیاری مشترک نقاط داشتن با هنری بافیابریشم یامیانه آسیای

 در هاتفاوت) شدندمی فرق آن از زمان عین در چینی، نساجی هایدبستان با ریسندگی
 (.شدمی بیان ...و هنری هاییافتهر و خاص هایتکنیك کاربرد
 سغدی، ساسانی،( های اورنامنت) تزیینات هفتم، سده اوایلـ  ششم سده اواخر از

 سنتی تصورات با بودند، یافته ره چین به ایران، فرهنگی نفوذ زیر مناطق از که تخارستانی،
 دولتی مقامات های رتبه نمادهای به تزیینات، «ساسانی» انواع و آمیختند هم  در چینی
 چین در هم داشتند، وجود دیگر یك از جدا که نمادها، موارد، از بسیاری در. گردیدند مبدل

 و تخارستانی ساسانی، بیزانسی، هنری های سنت. ندشو می ادغام هم با ایران غرب در هم و
 .نماید می پیدا گسترش آسیا خاور در سغدی

 و پنبه صنعت گسترش در ،نساجی هنر توسعه در را دیگر مهم نقش یك ابریشم جاده
 میالد از پیش دوم هزاره در میانه آسیای در پنبه چه اگر. است نموده بازی ریسی پنبه

 کارکرد و کیرپاند دولت در هندی هایسرزمین ورود با همو  ،ههم این با بود، شده شناخته
 همه در یاپنبه هایرچهپا میالدی، تاریخ آغاز از. یابدمی وسیع گسترش ابریشم جاده پایدار

 .است گردیده می استفاده تخارستان باشندگان میان در جا
 بر کیرپاند باشندگان پوشاک بر راستییك تأثیر ابریشم، جاده مسیر در هاتمدن آمیزش

 هم و خودی فرهنگ تکامل هم سنتی، لباس تاریخ است، روشن یاگونهبه. گذاشتمی جا
 و یابیریخت روند در را خارجی فرهنگی نفوذ( انتیگراسیون) گراییهم و سازیپارچهیك

 آسیای وسطی قرون و قدیم عهد مردمان فرهنگیـ تباری( تحکیم= کانسولیداسیون) پاگیری
 سازنده ی(هاتکه) هاپارچه بر هاتمدن و هافرهنگ آمیزیدرهم .گیردمی بر در میانه،
 شد،می دوخته آن از هالباس که یی(هاکهت) هاپارچه بر: یافتمی بازتاب نیز هالباس

 . ...و آرایش لوازم جامه، شیپ جواهرات،
 نه این بازرگانی، هایکاروان آن، در که) ابریشم جاده مسیر در تمدنی میان وگویگفت

 در معنوی، پربار هایارزش رسانندگان کهبل دوردست، هایسرزمین کاالهای آورندگان تنها
 هایرقاصه نگارگران، ماهر، انصنعتگر را ساربانان. بود روان یوستهپ ،(بودند شد و آمد

 هنری، آثار آفرینندگان نقاشان، دست،چیره نوازندگان و آوازخوانان خوانندگان، گرد،دوره
 .کردندمی یهمراه ها،دیپلمات و دانشمندان وکاهنان، راهبان مبلغان،
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 یك وردهایآدست رسانایی مهم املع قدیم، عهد هایامپراتوری ترینبزرگ پدیدآیی
 از فرهنگی، پویای آمیزی  هم در آن، چهارچوب در که دش دیگری گستره به بومی تمدن
 .داد رخ پوشاک دوزندگی هنر زمینه در جمله

 روند در فرهنگی یا تباری های تماس پی در) ها پوشاک وارداتی های پاره تر، بیش
 شونده گون هم و ریخت هم و( انتیگراسیونی) ساز پارچه یك یا گرایی هم فرایندهای

 .گردیدند می  بومی پوشاک سنتی  های سازه به ،.[گ-زمان گذشت با] ،((اسیمیالسیونی)
 از «وزیده» فرهنگی های«باد» دربست و راست یك پذیرایی سر بر سخن جا، این در
 با پیوند در اه پدیده از برخی «شده چین دست» و آگاهانه گزینش سر بر بل نیست، بیرون

 گزینش) باشندگان خود زندگی گستره طبیعی اوضاع و هوا و آب شناسی، زیبایی سلیقه،
 .است( سلکتیف

 دکوراسیون در استفاده مورد مواد و ها پارچه در نخست گام در فرهنگی، بیرونی تأثیرات
 در  نیز و اریتب فرآیندهای روند در تنها پوشاک اساسی اشکال اما. یافتند می بازتاب ها لباس
 .گردیدند می دگرگونی خوش دست تمدنی های جویی گستره دوره

 داد رخ هنگامی کوشانی دوره در میانه آسیای باشندگان پوشاک در راستین دگرگونی
 و ریسندگی های کارگاه در پنبه از شده بافته و ریسته)] یا پنبه های پارچه از انبوهی که

 جااین در واقع در کهآن از جدا. شد گرفته کار به هالباس سازیمدل در ،.[گ-(بافندگی
 ریسته نخی هایپارچه]) ها پارچه نوع این خود ساختن به آغاز خود سرزمین این باشندگان

 .ندنمود.[ گ-(پنبه از شده
. ال سوی از که یا پنبه های فرآورده ترین نازک از شده بافته کاغذیـ  یا پنبه های پارچه

 ،قدیم ترمز در) چنگیزتپه های حفاری روند در دار نام شناس باستان، (Albaum) الباوم. ای
 .دارند پیوند ،(میالدی تقویم آغاز) ما عصر اوایل به آمدند، دست به( ازبیکستان در کنون
 ،.[گ-(فرخار]) پرخار منطقه «اتفاق» گورستان در یا هدیره در تاجیکستان، جنوب در

 شکل به برگ و شاخ پر دوزی گل با رنگ سرخ.[ گ-(ینخ]) یا پنبه جامه از هایی پاره
 .شود می زده تخمین میالدی سوم های سده آن قدمت که است شده یافت «زندگی درخت»

 هایسده قدیم، ترمز در تپه قره بودایی معبد از آمده دستبه یا پنبه پارچه قدامت
 بازیافت نخی هایلباس و هاپارچه ترینبیش قدمت. شودمی زده گمان میالدی چهارمـ سوم
 گورهای در جا، این در 1.شودمی زده تخمین زمان همین نیز( قدیم ترمز) قرغان در شده
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 یافت سنتی دوزندگی با گشاد های(شلوار) تنبان و سفید نخی های پیراهن عادی، شهریان
 به دوره، این در .اندیاپنبه هایپارچه بومی خاستگاه دهندهنشان آشکارا که است، هگردید

 نخی یا یاپنبه پارچه از ابریشمی، و دارگل هایپارچه با همراه سغدیان چینی، منابع ییدأت
 .اند دوخته می پوشاک نیز سفید( کتانی)

 پیمانه به میانه آسیای در ابریشمین های پارچه با پنبه، از شده بافته های پارچه
 های کارگاه در آن تولید امکان و رزانیا دلیل به  درنگ بی و شده رایج زمان هم یا گسترده
 بافته نساجی ارزان هایپارچه پهلوی در دوره، این در ،ههم این با. یابندمی اشاعه خانگی

 ابریشم از ترکم نه بهای با را هنری باالی تراز در بهاگران بسیار هایپارچه پنبه، از شده
 .بافتندمی و ریسیدندمی

 مذاهب گسترش و قدیم هایامپراتوری هایگستره در پهناور هایسرزمین درآمدن
 در. ندگردید پوشاک در «مُد» مفهوم یابیشکل ساززمینه ابریشم، جاده مسیرهای در جهانی

 رواج مشابه( خیاطی) دوزندگی هایروش و همانند هایپارچه ابریشم، جاده مسیرهای
 .آمد پدید هاییدگرگونی لباس شکل در یافته،
 جا بر جاهمه در را خود ردپای جوامع، بر مسلط دین است روشن ال،ح این در

 برای. گردیدمی نمودار هاپوشاکینه نمای و دکوراسیون در نخست گام در که گذاشتمی
 و  هاجامه اساسی نمای در تربیش مُد عصر، آن در بگیریم، را هاهخامنشی عصر اگر مثال،

 .یافتمی بازتاب هاآن دکور در
 این. شدندمی پذیرفته حاکم محیط در تربیش بیگانه و بیرونی هایپدیده کهاین طرفه

 کننده نابود بار دارای شاید دیگر، شده گرفته عاریه به های نوآوری و مُد در نو هایپدیده
 نخبه های الیه میان در تر بیش ها پذیره زیرا باشند، نبوده فرهنگی جاگستر همه و سراسری

 چونان فرهنگی، های نوآوری گیری عاریه به آنان برای که شدند می جاری و ساری باشندگان
. شد می شمرده اجتماعیـ  فرهنگی مشخص محیط در شان ویژه گاه جای تثبیت برای ابزاری

 به فرهنگی، آمیزی درهم و گرایی هم مرحله از گذار با فرهنگی های پذیری نوینه و ها نوآوری
 1.گردیدند می مبدل نتیس عناصر به خود زمان، مرور
 کنریشه و هگردید رنگ کم( یونان) هلنی فرهنگ نمادهای و پدیدارها کوشانی، دوره در 
  رنگ هم هماهنگ، رو کوچ ایالت ،حاکمه نو هایالیه میل و سلیقه به کمدست یا و شوندمی

  .شوند می خوان هم و
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 در یونانیـ  هلنی عنصر گنجاندن با تحوالت، و ظاهری های دگرگونی روند ها، پسان
 و زرگری زیبای هنرهای در که گیرد، می انجام هنری های آفرینندگی ژرف های الیه

 میان تعامل فرایند این .یابد می بازتاب ...و نگارگری آرایی، زیور نشانی، دانه گوهرکاری،
 ،پوشاک تاریخ مراحل همه در( کهنه و نو میان)، ها نوگرایی و ها نوآوری و ها سنت
 گویو گفت و( کلتوری ژنیزس) فرهنگی تکوین و پیدایی پیچیده فرایند دهنده نشان

 . بودند شده سپری گذشته در که است ها فرهنگ
 چند، هر. شدند نمی پذیرفته برابرانه یونانیان های اندیشه همه مردم، زندگانی شیوه در
 تراز به بسته تر بیش ،ههم نای با بود، تباری کرکتر شدن رنگ کم گرو در پذیرایی این میزان
  .بود پذیری تمدن

 تنها باختریان بود، شده دگرگون هلنی های پادشاهی با تماس پی در سره یك رم هرچند
 هلنیستی، های افسون بار زیر رفتن. بودند هلنیسم مدیون را زیبایی از نو برداشت دریافت

 معنای به این عکس، بر. بودن خویش خویشتن از گذشتن معنای به هرگز یا توده هیچ برای
 .بود خودبازبینی و خودنمایی برای ویزهاییآ دست و ابزارها یافتن
 در نمایش به ها  پوشاک( دکور) تزیین در آشکارا یونانی، های برگرفته و ها «جستار»

 نقش از پر و نیییتز های پارچه یا باشند گهرها و زیورات توانستند می ها نمایه این: آمدند می
 تولهر گورهای از شده یافت دلفین، دو با( آمورف) ریختبی هایگوشواره شاید. گارن و
(Tulhar )آیریتام و (Airytom)، باشند هلنی خاستگاه دارای اشیای. 

 هایکارگاه از شده آورده هایساخته را وارداتی ریز و خرد مصنوعات ویژه گروه
 هایحلقه شکل به که ساختند،می (؟)لیاینتا و (؟)هیما غربی هایتراشیسنگ و بُریسنگ

 .داشتند را شخصی مهرهای حیثیت و شدندمی درآورده گرد
 و زرکاری زمینه در که بل نساجی، هنر در تنها نه را هند ثیرتأ یامیانه آسیای پوشاک
 نگارهای و نقش با( Serdolik) سیردولیکی؟ بندهایگردن. بود شده پذیرا نیز گهرنشانی

 در تنها نه شناسی،باستان وسطایی قرون و باستانی آبدات از بسیاری در شده تیاف گیاهی،
 .بود برخوردار یاویژه محبوبیت از کیرپاند سراسر در بلکه هند،

 بازرگانی معامالت مهم کاالی هندی، تزیینات و جواهر اسالم، از پیش دوره سراسر در
 این،. بود یافته بازتاب نیز میانه سیاییآ جواهرنشانی و زرگری هنر در فرهنگی تأثیرات. بود

 گنجینه در مثال، برای. بود بومی تراز در آن از تقلید یا و هندی جواهر مستقیم گیریعاریه
 با و پهن هایانجام یا هانوک با -شودمی دیده دستبند نوع دو ورزین، دل پرآوازه گورستان



   119  میانه آسیای های فرهنگ آمیزی باهم در «یکیرپاند» دولت قشن

 

( Taxila) تاکسیال در( آن آنالوگ) آن با همانند دستبندهای که نما،مارپیچی هایتابوپیچ
  1.است شده پیدا

. آ.گ بانو. شود می دیده هندی سبك با شده ساخته هایی گوشواره دفینه، همین در
( چکمنی حمیل) طالیی گردنبند ،(Dalverzin) ورزین دل گورستان پژوهشگر، پوگانچینکووا

 فیروزه با( شده کاری منبت) شده شانی  دانه های استوانه به بسته زنجیر، رشته پنج از آراسته
 چنین آویختن. پندارد می هندی خاستگاه دارای نیز را( almandine) الماندین سنگ و

 هند اشراف طبقه و باالیی های الیه به بانوان بستگی نشانه ها، (بند گردن) گردن های حمایل
 2.شود می دیده یگندهار های مجسمه در ها بودایی پوشاک در اغلب و شود می شمرده
 به را هاآن توانمی که شودمی مشاهده آفرینشیجنبش دو آشکارا کوشانی، دوره هنر در
 میانه هایسده و قدیم دوران در هنر چون خواند، بودایی و دودمانی هایجنبش عنوان

 کوشانی دوره در هاکیرپاندی دودمانی کیش. است داشته پیوند مذهبی ایدئولوژی با وارههم
 رسوم و آداب و ،(داشتند داریدام و شبانی پیشه تربیش که) شاننیاکان باورهای شالوده بر

 .است بوده استوار آنان از ستایش و شهریاران به بخشیدن الوهیت کشاورزی بومی کهن
 از که آمد پدید کیرپاند در بودایی ایدئولوژی گسترده پخش نتیجه در هنر، در بودایی سبك
 از سپس و گندهارا، از نخست گام در هند، قدیم مناطق از بودایی کاهنان و راهبان سوی
 3.گردید پخش مرکزی، هند

 و سرسخت پیرو چونان بودایی، نوشتاری هایسنت در کیرپاندی، شاه کنیشکا
 به نزدیك شاید برپایی، ابتکار ویژه، به. است هگردید وانمود بودایی آیین کنندهپخش

 تشکل در را بزرگی نقش که شود، می داده نسبت او به وداییب جامع نیایشگاه صدیك
 جاپان و مغولستان تبت، چین، در آینده در که شمالی، بودیسم ورزانهتعصب هایاندیشه
 4.بود دهنمو بازی ،گردید پخش

 فرهنگ عناصر از برخی شدن پدیدار با کوشانی دوره در کیرپاند در بودا آیین گسترش
 ها،استوپه ساختن چون هاییرواج و رسم هندوستان از. بود همراه به جااین در هند باستانی
 با دیواری هاینقاشی و هامجسمه ساختن نیایشی، مقاصد برای هامغاره هایاتاق از استفاده
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 گرفته کار نمادها از تنها بودا، نمایش برای گذشته، در) انسان سیمای در بودا از تصاویری
 .بود آمده قدیم، هند در آمده پدید خاص هایژگیوی و هاژست با( شدمی

 جمله از معماری، و گیاهی نگار و نقش پر جداگانه عناصر از برخی گونههمین هند، از
 هاینبشتهسنگ و جاییهمه هایکاوش. بود شده گرفته عاریه آبی، نیلوفر چون نقوشی

  بودا، آیین گسترش اب که دهندمی نشان( Barahami) براهمی و( Kharoshti) خروشتی
 1.داشت پیوند هندی هایزبان و هاالخط رسم با آشنایی چنینهم

 پیروی هندوستانی های(Canon) کانون از کیرپاند در بودایی هایساختمان تیپولوژی
 در ،محلی معماری هایسنت از برخاسته بومی هایتفاوت هاآن در ،ههم این با. کردندمی
 خام خشت ،ساختمانی اصلی مصالح کیرپاند، در. است آشکار سازوساخت فن نخست، گام

 هابام .شدمی گرفته کار سنگ از هندوستان در هنگام همان در که حالی در. بود( آجر)
 هایسنت از بسیاری چیزهای ها،اتاق کف و فضا تدوین در. گنبدی چنینهم و بودند چوبی
  .رفتمی کار به سفارشی سیستم با ویژه به و هلنی معماری با مرتبط باختریـیونانی
 هایتندیس را یابرجسته جایگاه کیرپاند، بودایی هایساختمان ینییتز هایطراحی در
. داشتند هند، در بودایی شده پرداخته هایسوژه و تصاویر از الگوبرداری با شده ساخته
 مانند. اندشده ساخته اهسوژه و  تصاویر این پیرو تردیدبی هاتندیس از بخشی است روشن

. ندامرتبط باختر هنر کاری پالستیك هایسنت با نیز بخشی مگر بودایی، راهبان و بودا نماد
 .انددست این از رزمندگان، و( donators) اهداکنندگان ،غیرمذهبی افراد دوشیزگان، تصاویر

 تربیش نگیس پیکرتراشی یعنی سنگی هایمجسمه آن در که جایی ،گندهارا از متفاوت
 چند هر. داشت رواج گچی، کشیرویه و رس گل کاربرد با بُریگچ مرکزی، کیرپاند در بود،

 (.Ayrtam) آیرتام نیایشگاه  در مثال برای. شودمی دیده هم سنگی هایپیکره
 مانده امروز به تا آن از هاییپاره که بودایی، هایساختمان در دیواری هایسیماپردازی 

 ،بودایی هاینیایشگاه بودایی، هاینامهنیایش و بودا سنتی تصاویر گیرنده بر در است،
 این چند، هر ،ههم این با. اند سرودخوانی و عبادت های صحنه ،(bodhisattva) بودیستاوها

 در. دهستن بومی بیخی است، روشن قربانیان، هایچهره اند،(canonic) «کانونی» تصاویر
 .است شده داده نشان مذهبی و ظاهری هایویژگی و سیما هایبرجستگی ها،پردازیچهره
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 در( boddisatv) بودیستاو و بودا kakoni تصاویر پرداز کوچك، هنرهای عرصه در
 1.بود یافته تریبیش گسترش( coroplastics) کوروپالستیك

 جنوب در تپه قره مانند) کیرپاندیری هاینیایشگاه به همانند طراحی دیدگاه از معابدِ
 هایشعله نیز و بدن پیرامون در نورین( ایکون) ایقان یا هاله با بودا تصاویر و( ازبکستان

 در گسترده پیمانه به و نداشت رواج کوشانی دوره هندوستان در که ها،شانه از زده سر آتش
 دهندهبازتاب شاید اند،دهش ارائه دور خاور و چین( Xinjiang) سینکیانگ بودایی آثار
 .بود هگردید رونما کیرپاند در همو بودایی معماری و هنر در که اندییراتیتغ

 و راهبان مرهون بسیار پیمانه به خاوری، آسیای منطقه به کیرپاند از بودیسم گسترش
 کرده، سیسأت نوی هایصومعه کاهنان، و راهبان این. بود میانه آسیای بودایی کاهنان

 .کردند تفسیر و ترجمه بومی های زبان به را آن و رونویسی را «مقدس متون»
 در که( donators) اهداکنندگان تصاویر با تپه قره در شده کشف دیواری های نقاشی
 در بسیاری همانندهای اند، شده پرداز کوشانی هنر در «دودمانی» هنری جریان چهارچوب

 بر تنها نه کوشانی، هدور در میانه آسیای هنر ثیرأت بر گواه که دارند، هندوستان هنری آثار
 2.است هند هنر در نیز بل سیاسی، نهادهای
 قائل ،ههم این با. بود یافته بسیاری گسترش کوشانی کیرپاند در «دودمانی» سکوالر هنر

 در تصاویرشان پرستش و آنان از گریستایش آنان، تقدیس یا پادشاهان به الوهیت بودن
 شاهنشاهی کیش رشد و گیریشکل به منجر ها،آن به نسبت مردم مهربانی و هانیایشگاه

 و مذهبی هایفرقه تباری، گوناگون هایالیه به وابسته اتباع مهرورزی چنیناین. بود دهش
 مشترک ویژگی که پرستانه،میهن و مذهبی تقریباً بار با امپراتور، به نسبت مختلف، مناطق

 .بود یاشده پذیرفته آیین بود، امپراتوری به داشتن تعلق آنان
 مهمی ارزش به راوایان فرمان خود برای هم و اتباع برای هم امپراتوری، مفهوم خود

( کیرپاندی)کوشانی پادشاهان به الوهیت شدن قائل یا و بخشی شخصیت. بود شده تبدیل
 امپراتوری به را خود اتباع عالقه پادشاهان که بزنیم گمان تا دهد می دست به را یا شالوده
 به گزاری ارج نیز و امپراتور از ستایش ،معبود عنوان به امپراتور، به تنها نه و دندرک می تشویق

 .بود شده رسم امپراتوری
 افزارها جنگ یاری به توانستند تا مدیدی زمان درازای در را خود شاهنشاهی ها کیرپاندی

 منابع ار کیرپاند شاهنشاهی نظامی سرشت. داشتند نگه را آن پارچگی یك و دادند گسترش
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 در را رنگارنگ های خاستگاه دارای اتباع کوشانی، دولت سیاست. کنند می ییدأت نیز چینی
 شاهنشاهی آسمانی خاستگاه به وفادار زمان عین در و ترس در امپراتوری نظامی قدرت برابر

 1.بود داشته نگه امپراتور و امپراتوری به نسبت احساس و شور با نیز و
 جنوب در) خالچایان در کاخی کوشانی، کیرپاند دودمانی کیش یتندیس بنای ترین کهن

 یا پیکره های نقاشی های بازمانده و تندیسی فرد به منحصر های کمپوزیسیون با( ازبکستان
 و روها راه شمول به آن های اتاق مساحت و متر25×35 ساختمان اندازه. است ماندنی یاد به

 .است متر ده ،دهلیزها
 سالن ــ آن سر پشت و ایوان  ــ عمیق ستونی شش پورتال کاخ، یهرو اصلی نمای در

 سالن راست و چپ سوی دو در. دارد قرار پادشاهی، تختگاه ستونی دو اتاق پذیرایی،
 های کمپوزیسیون با کاخ سالن و ایوان. است واقع ...و زرادخانه جنبی، های اتاق مرکزی،
 گونه به  و کاخ اصلی سالن در برجسته کافی زهاندا به که اند یافته آرایش گوناگون تندیسی

 .اند شده ینیتز ایوان در نمایان چندان نه
 شهریار آن در را مرکزی جایگاه که پادشاهی تختگاه از است عبارت اصلی کمپوزیسیون

 و شان خانواده اعضای های مجسمه ها آن سوی دو در که) وی همسر و تخت بر نشسته
 آتن، «شده داده جلوه وحشی» های مجسمه ها آن سر باالی و دارد قرار بومی سرشناسان

 .گیرند می ،(شود می دیده نیك، و هرکول
 چوکی دراز یا نیمکت بر نشسته روای فرمان کاخ، شمالی دیوار های کمپوزیسیون در

 و بستگان های مجسمه راستش و چپ در آن، سوی دو در که شود می دیده بلند چندان نه
 . اند گرفته جا( Giray) گیرایی یا هیرایی کوشانی پادشاهی  خاندان از نزدیکش دوستان

 نظام سواره داران کمان پویای نبرد صحنه جنوبی، دیوار روی بر تندیسی کمپوزیسیون
 به را سنگین افزارهای جنگ با مسلح سراپا سپاهیان با را سبك افزارهای جنگ با مسلح

 .کشد می نمایش
 اصلی چرخه ،(G.A Pugachenkova) پوگاچینکوا. آ. گ-ردا نام پژوهشگر پنداشت به

 یا هیرایی خاندان از گری ستایش و داری بزرگ کار اندردست آرایی، تندیس و مجسمهسازی
 با... و ها کمدین نوازندگان، با راه هم را خاندان این ها صحنه در که است بوده کوشانی گیرایی
 کاخ در تشریفاتی ساختمان میان پیوند بر 2.است شده کشیده نمایش به خدایان حمایت

  .دارند اذعان انپژوهشگر همه او دودمان یا و گیرای شخصیت کیش و خالچایان
                                                           

 تاشکنت، ،(اسالم از پیش دوره در) میانه یایآس و هند// کوشانی امپراتوری در شاهنشاهی کیش ،.ان. ب موکرجی،  1
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 نیایشگاه کیرپاند، هنر در دودمانی جریان و کوشانی دودمانی کیش بنای دارتریننام
 شایندگی و برازندگی .است افغانستان شمال در بغالن استان در کُتل سرخ تپه در پرآوازه

  زبان به بزرگ( کتیبه) نبشته سنگ نخستین جا این در که است آن در( کوتل) کُتل سرخ
 معبد» بازسازی درباره که است شده پیدا سنگ تخته روی به کوشانی نوشتار با باختری

( مقدس؟ خدای) مقدس ی«بَگولوگو» نام به او از کتیبه متن در که) «پیروزمند کنیشکای
  شده ساخته کتل سرخ تپه فراز بر پیروزمند کنیشکای معبد. دارد حکایت ،(است شده یاد
 از که داشت قرار حیاط میانه در معبد. بود شده احاطه دژگونه دیوارهای از کمربندی با که
 ها ایوان گونه همین آن امتداد در که) شکل، مستطیل های برج دارای دیوارهای با سو سه

 تصویرهای قدیم، دوران در دیوارها های تاقچه در .بود شده احاطه ،(بودند شده کشیده
 های آرامگاه و ها زیارتگاه خدایان و کوشانی آسمانی شهریاران تندیسی گلی شده آمیزی رنگ

 مقدس آتش معابد، دیگر و اصلی نیایشگاه های آتشدان در و بودند شده کشیده کوشانی
 با مرتبط ساختمان یك چونان پیروزمند کنیشکای معبد ساختن هدف .کشید می زبانه

 همانند مقصد بر دودمان، این بودن مقدس دادن نشان بر افزون ها، کوشانی دودمانی کیش
 دودمانی خانه چونان شده شناخته و بیستم سده اوایل در شده کشف «خدایان خانه»
 در( است شده خوانده چنین هندی کتیبه در است، شده یافت جا این در که سازی و ساخت)

 .زندمی تکیه گنگ، دره در( Mathura) ماتهور در مات روستای
 تاکتو ویما نیز و ایستاده کنیشکای سنگی نمای تمام معروف مجسمه نیایشگاه، این در

(VimaTakto )طلب، اصالح معروف امپراتور پدربزرگ  ــ تخت بر نشسته کوشانی پادشاه ــ 
 سبکی در ها شخصیت از دیگر بسیاری و نیکوشا پادشاهان تصاویر جا، این. است شده یافت

 .است مرکزی کیرپاند هنری فرهنگ به مشابه اما است، شده ساخته هند هنر با بیگانه
 جریان» سبك به مات، روستای و کتل سرخ خالچایان، در شده یافت های مجسمه

 و توان بخشیدن به تمایل سبك، این ممیزه که اند شده ساخته کوشان هنر «دودمانی
 ایستاده( فرونتال) جبهی پوزیشن در که است الوهیت دارای روایان فرمان به ناپذیری کستش
 .اند شده کشیده تصویر به ها، استپ رهبران بهای گران ردای در( متناظر) متقارن پاهای با
 واحد سنت از کوشانی دودمانی کیش معبد سه[ گ-از یك هیچ ساختن در]

 ها، آن از یك هر افراشتن بر هنگام که آید می بر چنین. است نشده پیروی طراحی ـ  معماری
 کانون زمان، آن در کوشان دودمانی کیش در چه،. بود دهش استفاده بومی های ویژگی از

 1.نداشت وجود  یاصومعه معماری گیرانهسخت
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 همانا .دکر بازی میانه آسیای در نگارش انتشار در را مهمی نقش چنین هم ابریشم جاده
 های فرهنگ آمیزی هم در جایی هر از تر روشن کوشانی، دوره در شده نوشته نگارشی ارآث در

 های زبان به شده نوشته متعدد شده یافت نگارشی آثار. است یافته بازتاب قدیم دوران
 در کوشانی دوره در. کیرپاندند باشندگان گسترده های تماس بر گواه جا، این در مختلف

 نگارش از که باختری نگارش: رفت می کار به الخط رسم نوع شش کم دست کیرپاند کشور
 ،(Kharoshti) خروشتی و براهمیـ  هندی نوشتارهای بود، یافته تکامل و برخاسته یونان

 پارتی و سغدی های الخط رسم نیز و ردیدگ کشف پیش چندی که یا «ناشناخته» نوشتار
  .داشت رواج( اشکانی)

 باختر، در جنوب، در. است داشته کاربرد میالدی کمی سده در هنوز باختری نوشتار
 باختری، نوشتار و زبان کیرپاند در و یافته گسترش آرامی زبان شالوده بر باختری نوشتار

 به زبان، و نوشتار این عصرکنیشکا، در. است بوده دولتی الخط رسم و زبان و داشته رسمیت
 کتیبه در کیرپاند، شاه ،یکم کنیشکای فرمان. بودند گردیده مبدل دولتی زبان و نوشتار
 یونانی زبان به را خود فرمان( کنیشکا) او و» .امرند این بر گواه( افغانستان شمال در) رباطك

 زبان. «ساخت ضمیمه( باختری زبان به یعنی) آریایی زبان به را آن سپس و کرد صادر
. بود امپراتوری پهناور ترهگس در ارتباطات زبان بومی، و رسمی زبان دو پهلوی در آریایی،
 پایان تا یعنی هشتم، سده اوایل تا یکم سده از تخارستان ،باختر در( آریایی) باختری نوشتار

 نوع دو. بود حرف پنج و بیست دارای باختری الفبای. داشت رواج کیرپاند دولت موجودیت
 مشقی ــ پیکانی یا مورب و( مانومنتال) یا پیکره یا تجسمی ــ دارد وجود باختری الخط رسم

 (.کورسیوی)
 :کرد تقسیم دسته سه به مشروط گونه به توان می را باختری شده  شناخته نوشتارهای

 و ها صخره روی به شده حك های نوشته( epigraphicـ  یا لوحه سر) گرافیك ایپی  ـ1
 ؛گردی اشیای و زیورات ها، سفالینه و رُس گل از شده ساخته ظروف روی و ها سنگ تخته

 ؛ها سکه روی شده نوشته( شناسیك سکه) نومیزماتیکی ـ2
 های برگ پاپیروس، های برگ روی بر شده نوشته خطی های نسخه) یا نوشته دستـ 3

 (جانوران پوست و( پالما) نخل درختان
 مرکزی کیرپاند گستره در تنها رفته هم روی باختری نوشتاری های یافته کوشانی، دوره در

 خط با سنگی تخته: هست هم آن از بیرون شده کشف اثر یك هم، این با .است دهش تثبیت
 از شده پیدا «ناشناخته» نامه و خروشتی باختری،( trilingoy) تریلینگویی یا زبانی سه

 .ناور دشت
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 رباط، خاتون تپه،قره در.[ گ-( ناشده خوانده کنون تا]) «ناشناخته» نامه نوشتارهای
... و خانمآی کُتل، سرخ قدیم، ترمز تپه،کمپیر ،((؟)تپهوشخ یا (؟)تپهقوش) تپهکوش

 قرغان: است شده یافت کتیبه سه تنها کیرپاند، گستره از بیرون در. اند شده شناخته
 رواج اصلی مرکز باختر درست که آیدمی بر چنین. قدیم مرو و ناور دشت ایسیك،

 شناخته رسمیت به الخطرسم سه از یکی چنینهم که است بوده «ناشناخته» الخطرسم
 .است بوده شمار به کوشانی امپراتوری در شده

 را آوری شگفتی فرضیه میانه، آسیای نامور پژوهشگر ،(E.V Rtveladze) رتویالدزه. و. ای
 که دهد بازتاب را مردمی زبان بایستی ناشناخته الخط رسم که است آن بر او: نمود پیشنهاد

 زندگی در را مهمی نقش و ساخته را کیرپاند باشندگان یرگ چشم الیه کوشانی دوره در
 باشندگان ممتاز بخش و حاکم خاندان زبان یا و باشند دهکر بازی دولت اداری و مذهبی
 .است بوده کشور

 با تبارهای ؛ساختند می باختریان واقع در را باختر بومی باشندگان از یا عمده بخش
 .است یافته بازتاب آثار و متون از بسیاری در ها آن بانز و نوشتار که خاوری، ایران خاستگاه

 باختری نوشتار دو. اند بوده خودی الخط رسم یا نوشتار دارای باختری عمده تباری گروه سه
 باختری نوشتار چون. شوند می دیده ناور دشت از شده یافت های کتیبه در خروشتی و

 زبان خروشتی، نوشتار و بود یرپاندک بومی باشندگان عمده هنوز بخش زبان دهنده ننشا
 در را قاطعی بس نقش که داد می بازتاب را بودایی مذهب و هندی مستعمرات جمعیت
 .ندنمود می بازی کوشانی جامعه زندگی

 بازی جامعه سیاسی زندگی در را مهمی نقش که کیرپاند، باشندگان سوم الیه
 یك شاید که) بودند تخاری و یوچی یا یویی دار دام و دار رمه پیشه شبان های توده ردند،ک می

 یویی نقش چون. است نشده مشخص هنوز نوشتارشان و زبان که ،(باشند بوده مردم
(Yueh) الخط رسم ناور، دشت لینگوی تری در و است بوده بزرگ بس کیرپاند تاریخ در ها 
 تبارز میرس الخط رسم چونان خروشتی، و باختری های الخط رسم پهلوی در «ناشناخته»

 روی از داوری با. برساند را تخاری ـ  یویچی زبان ناشناخته الخط رسم شاید است، نموده
 نوشتار، این که گفت توان می نشیمنی، روستاهای از ها سفالینه روی بر شده یافت های نگاره
 1.رفت می کار به نیز یا توده محیط در که بل نبود، رسمی نوشتار تنها

 
                                                           

 .158-150. ص. ص ،2000 تاشکنت، ،میانه آسیای فرهنگ و دولت تمدن، ،.ای رتویالدزه، 1
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 فرهنگ دهنده نشان امپراتوری، رسمی زبان سه به شده نوشته پاندیکیر نوشتاری آثار
 گسترده انتشار و جامعه تباری های الیه همه منافع که است، آن روایان فرمان  سیاسی باالی

 نسخه صدها به نزدیك .گرفتند می نظر در کشور های گوشه همه در را آنان نوشتارهای
 که شودمی دارینگه لندن در خلیلی. د کسیونکل در «باختری نامه» به شده نوشته خطی

 قراردادها،» ،قانونی سند بیست از بیش ها،نامه بر افزون ویلیامز، سیمز. ن هاآن میان در
 «رهاسازی یا هدیه های نامه گواهی رسیدها، ها، خط ضمانت اجاره، و فروش های مهنا سازش

 1.است دهنمو شناسایی را
 در که است فرهنگی آمیزی باهم آن بر آشکار گواه کیرپاندی نوشتار تثبیت نفس

 ،فرانسوی کاوشگر، (Fussman) مان فیوس ژان. بود روان میانه آسیای توانمند امپراتوری
 دولتی، زبان چونانِ( آریایی) باختری زبان بازگرداندن با ها کوشانی که کند می دهی نشان

 .اند بوده یزبان دو گسترده طور به هند، اداره حفظ با زمان هم
 ،(Saivism) شویسم مانند هندی مذهبی یا فرقه سامانه همه از کوشانی حاکمان

 این پنداشت به. کردند می حمایت ...و جاینیسم ،(Vaishnavism) ویشنوویسم بودیسم،
 و آگاهانه زیستی هم این. »بود کوشانی سیاست اصلی دستاوردهای از یکی این پژوهشگر،

 ثبات متعدد دالیل از یکی تردید بی امپراتوری، هندی و ایرانی عناصر شده پذیرفته بردباری
 2.«بود آن عمر طول و درازمدت پایداری نسبی،

 روایانفرمان. بود کیرپاند کشور فرهنگی زندگی خاص پدیده بودیسم، سراسری گسترش
 با و مذهبی گسترده دگرپذیری و بردباری شکیبایی، گذاشتن نمایش به با همراه کیرپاند
 نیز بومی خدایان به ی،اسکه هایسری در گوناگون هایآیین خدایان به توجه دهیبازتاب
 ها، سکه روی بر شده داده نشان( Pantheon) دینی تکثیرگرایی و ها آرامگاه. اند بوده متعهد
 برشمردن با ایشان های(فیگور) هیکل که گیرد می بر در را خدایان از تن سی به نزدیك

 .است راه هم باختری زبان به انهایش نام
 نیز و وخش رود خدای آمودریا، خدای مانند بومی، ویژه خدایان خدایان، این میان در

 هوانید ــ پیروزی الهه کننده، طلوع خورشید خدای ــ میترا مانند ایرانی عمومی خدایان
(Oanindo)، فرـ  آتش خدای (Farro )یها کیش به متعلق خدایان گونه، همین و 

 خدای مانند هلنی، خدایان و (Nana)  نانا «بزرگ بانوی» مانند ،(میسوپوتامی) النهرینی بین
                                                           

 .10-3، ص. ص. 3، شماره 1997// سال یاسناد تازه باخترن.،  امسیلیو -مسیس  1
 مسکو، ،15 شماره ،میانه آسیای تاریخی و یا سکه های کلکسیون// ها کوشانی دوره در فرهنگ و زبان ،.ژ فوسمان  2

 .52. ص ،1988
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 ساراپیس مصریـ  یونانی خدای یا و( Selene) سلینی مهتاب خدای هلیوس، آفتاب
(Sarapis )شوند می دیده  بودا جمله از هندی، خدایان نیز و. 

 جز به) هایشان خاستگاه از نظر فصر خاوری، خدایان همه که است یادآوری شایان
 با همیشه نه هم چند هر. اند شده پرداز پالستیك عتیق( مدلیری) طراحی سنت در( شیوا

 . اند شده ساخته عتیقه های ویژگی
 ها آن نمایش) بودا جمله از خدایان این گونه (Anthropomorph) 1انتروپومورف نمادهای

 دیگر و کیرپاندی( های مدلیر) طراحان و شده پرداز بار نخستین برای ،(ها انسان سیمای در
 و خدایان پیکرنگاری و( ایکونوگرافی) سیماپردازی به ها، آن ساختن هنگام هنرمندان،

 در گونه همین و ها سکه روی تصاویر در گونه، این .آوردند می رو باستانی پروسناژهای
 برای عتیق عهد هایسنت لهجم از گوناگون هنری هایسنت و آفرینش فرایند ها، کتیبه
 پالستیك تزیینی مذهبی کاری گِل رواج 2.یافتمی بازتاب خودی، مقاصد برای گیریبهره

 گیر چشم بخش پیروی بر گواه زرتشتی، تدفین مراسم گسترش و( «یا فرقه)» «کولتی»
 .است سنتی باورهای از کیرپاند باشندگان
 در وسیع( urbanization اوربانیزاسیون) شهرنشینی اثر در آمده پدید اجتماعی اوضاع
 رسد می نظر به چنین. بود کرده مساعدت جمعیت میان در بودا آیین گسترش به کیرپاند،

 به مردم گوناگون های گروه سوی از که دنمو می بازی را یا ایدئولوژی نقش بودا، آیین که
 .شد می ارزیابی مثبت گونه

 «رسانی یاری مساعی» عمده طور به ها آن از که دبودن شهری زادگان نجیب هم بوداییان،
 از را خود روستاها، گفتن ترک با که وارد تازه شهریان از انبوهی هم و شد می مطالبه
 واقعاً مذهب یك به بودایی آیین درآوردن. کردند می احساس بیگانه شان سنتی نگری جهان
 مساعدت معنوی، و روحانی مینهز در کم دست مردم برابرسازی و ترازسازی هم به ی،ا توده
 3.کرد می

 یك چهارچوب در کیرپاند، در گوناگون فلسفی و دینی های جریان و ها سامانه زیستی هم
 و بردباری. بود جهان تمدن تاریخ در فرد به منحصر های پدیده از واحد، سیاسی نظام

 به کیرپاند نگفره شکوفایی مهم شرط که کلمه، این گسترده مفهوم در فرهنگی دگرپذیری
                                                           

آن  مشتقات و( سیما قیافه، شکل، ریخت،ـ  مورف و انسانـ  انتروپوس: جزء دو از متشکل) انتروپومورفی  1
 .گ-.گری شکلی انسان سیما، ن انسا نمایانه، انسان ،«شکل انسان» ،«ریختانه انسان» ــ انتروپومورفیسم انتروپومورفیك، ــ
 .48-47. ص ،همیان آسیای های خلق هنر و فرهنگ تاریخ در ای مقدمه ،.یا. ب استاویسکی،  2
 دوره) میانه آسیای و هند// آفرینشی تعامل و فرهنگی پیوندهای سال هزار پنج: هند و میانه آسیای ،.ام. و ماسون  3

 .115. ص ،2000 تاشکنت، ،(اسالم از پیش
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 کنار در را محلی های فرهنگ وردهایآ دست و بومی های سنت اصالت حفظ رفت، می شمار
 که یا گونه به .گردانید میسر پهناور گستره سراسر برای فرهنگی مشترک های ارزش ایجاد

 تکثرگرایی باوری، دگرپذیری و بردباری دهند،می نشان شناسیكسکه های تحلیل و تجزیه
 ی،امیانه آسیایـ ایرانی هایخاستگاه دارای خدایان( سینکریتیك پانتئون) شده فیقتل دینی

 پهناور امپراتوری در مذهبی شکیبایی و بردباری روشن نشانگر عتیقه، و یا خاورمیانه هندی،
 .است بوده آن روایان فرمان سیاسی فرهنگ باالی تراز و

 بر باختری زبان در هم و سغدی زبان هب هم خط و نوشتار میالدی، یکم هزاره اوایل در
 قبلی میانه های سده در خصوص به و باستان زمان در سغدی خط. آید می پدید آرامی شالوده

 رواج تبت و چین مغولستان، آلتای، تا گرفته قدیم مرو از، اروآسیا از پهناوری گستره در
 بود گوناگون مردمان میان انیبازرگ زمینه در ویژه به مکالمه، اصلی ابزار سغدی زبان و داشت

 .کرد می بازی ارتباطی وسیله عنوان به هم را مهمی نقش که
 و نزدیك خصوصبه هاترک با سغدیان هایتماس که مغولستان، و کیانگ سین در

 عیار، خوان،هم) هنگآهم قدیم اویغوری زبان هنجارهای به سغدی خط بود، تنگاتنگ
 از یامیانه آسیای نگارش و خط «بزرگ سپردن» آغاز که بود گردیده...( سازدم ساز،هم

 . شودمی شمرده منچورها به سپس و اویغورها دست به هاسغدی
 ابریشم جاده مسیرهای در را سغدیان سازتمدن نقش دیگر باریك تا است بایسته

 گسترش به ابریشم جاده مسیرهای در هاسغدی هرگاه .کنیم دهینشان و بسازیم برجسته
 گسترش در کیرپاندیان و باختریان نقش کردند، مساعدت فرهنگی و اقتصادی دستاوردهای

 زیستیهم بلندمدت هایسنت و بودایی فرهنگ گسترش در شرق، در عتیق عهد ارثیه
 .است بوده مهم ویژهبه مذهبی گوناگون هایجریان و هاسیستم

 کناروگوشه هر در یایانهم آسیای بودایی معماری و هنر رسیده پختگیبه هایسنت
 دوردست هایسرزمین در بودایی فرهنگ توسعه به یاتازه محرکه نیروی کیرپاند، کشور

 جاده مسیر طول در بودا آیین گسترش. بخشیدند می کوریا و جاپان چین،  در خاورزمین
 یندآفر یك این. نبود بومی های سنت و آداب باورها، حذف یا و نابودی معنای به ابریشم،
 زیر یافته تحول شده نوآورده های سنت آفرینشی پذیرایی و ثیرگذاریأت و تعامل پیچیده

 .بود بومی های سنت ثیرأت
 اهمیت که بود ابریشم جاده شکوفایی و ظهور هنگام در کوشانی، دوره در درست
 ه،گردید محسوس گوناگون های توده میان تنگاتنگ و نزدیك روابط و فرهنگی پیوندهای
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 اورآسیا  گستره باشندگان فرهنگ در مشترک های سنت و تدوین فرهنگی باهمی های زشار
  .1گردیدند پدیدار

                                                           
دارد.  جیانگ قرار تورفان( شین) کیلومتری غرب شهر تورپان10شهر باستانی ]در جاده ابریشم[ یارغول )یارگال( در  1

 .شود هزار سال پیش، یك شهر مهم در مسیر جاده ابریشم بود و حاال شهر باستانی جیائوهه نامیده می این شهر در دو
ترین  کامل»های باستانی جهان است و به همین دلیل  ترین مجموعه ویرانه ترین و کامل شهر باستانی یارغول بزرگ

توان آن را به این مناطق کاربردی  هکتار است که می 680نی حدود شود. مساحت شهر باستا نیز خوانده می« ویرانه
 سازی، دفتر دولت، معبد، مقبره و محوطه وسیع. تقسیم کرد: منطقه مسکونی، انبار منطقه مسکونی، منطقه ذخیره

 شی، جین و تانگ وجود دارد. هایی از دوره جویی در خارج از شهر، مقبره

ها بخشی از قلمرو چین  قبل از میالد، شهر باستانی یارغول در بسیاری از سلسله 60از زمان سلسله هان غربی در سال 
های  یا یك دولت وابسته به چین بوده است. شهر باستانی یارغول که شاهد تبادل و ادغام کشورهای مختلف و گروه

  جا تأییدی رفت. تاریخ ایندر فهرست میراث فرهنگی جهانی قرار گ 2014قومی در امتداد جاده ابریشم بوده، در سال 
 است. جیانگ از قدیم بخشی از چین بوده  که شین است بر این

 با شهر باستانی یارغول آشنا شوید!   با این چند عکس
 [/htm189258s020/09/13/165921/2http://persian.cri.cn.« صدای چین»برگرفته از تارنمای ]

 باتشکر از: م. روزبه. س. مشعل 

 

 
 
 

 

http://persian.cri.cn/921/2020/09/13/165s189258.htm
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و  نیکاسپـكیپونت یهادر استپ یدیو توسعه اقتصاد تول یریگشکل
 یقش مناسبات غربن

 

 شناسی فوق دکتری تاریخ علوم، رشته باستان/  نایکوزم ی. یادکتر 
 یدیمحسن حم: مترجم  

 
 
 
 

 مقدمه
 مردم که سهمی به ما، مادری سرزمین دور  گذشته به مردم روزافزون عالقه با اخیر های سال

 و قومی خودشناسی به که بوده همراه ،اند داشته تمدن تاریخ در کشورمان باستان
 .کند می کمك تاریخی هویت گیری شکل

 آن طریق از که ای جاده ــ است ابریشم بزرگ جاده قدیم بر تاریخ های پدیده از یکی
 دوران در اروپا و نزدیك خاور هند، میانه، آسیای اوراسیا، های استپ چین، بین تجارت
 چین از مسیر این در ابریشم. غیره و ونیز بیزانس،: داشت جریان وسطی قرون و باستان
 و رم از هنری بسیار کاالهای سایر و جواهرات ای، شیشه ظروف مقابل، در و شد می حمل
 فرهنگی باستانی مفهوم یك برای چینی اصطالحی] تیانکس امپراتوری به کشورها سایر

 بعداً و است، ها انسان متافیزیکی قلمرو یا جغرافیایی جهان کل دهنده نشان که است چینی
 .شد می ارسال[ شد همراه سیاسی حاکمیت با

 جریان آن در ها ایده و اشیا مردم، حرکت متمادی، های قرن طی که بود مسیری این
 گسترش کاروانی، تجارت بعدها و مرحله به مرحله تجارت قومی، های مهاجرت یعنی داشت،

 وارد را اوراسیا مختلف ملل دستاوردهای که ایدئولوژیکی عقاید و رفته پیش های آوری فن
 .است شده می قدیم بر کل اجتماعی توسعه رفت پیش به منجر و کرد می جهانی جریان



134    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش  

 فعلی، روسیه یعنی) اوراسیا های استپ قلمرو از ابریشم بزرگ جاده سیرم تربیش
 شریك فرهنگی تبادل این در ها آن مردم که کرد می عبور( قرقیزستان و قزاقستان اوکراین،

 .بودند واسطه و
 اند؟ گرفته می صورت مسیرهایی چه در و بود شده برقرار ارتباطات این زمانی چه

 و شناختند نمی را قدیم بر شرقی مناطق هنوز باستان اولیه مورخان و دانان جغرافی
 توسط «زمین بررسی» در نه. بود غربی هند به محدود ها آن جغرافیایی انداز چشم

 اسکندر معلم آثار در نه و( میالد از پیش 5 قرن) هرودوت «تاریخ» در نه هکاتئوس،
 زمین از ما قسمت ساکنان برای  آن مرزهای که خارجی دریای» او برای که ارسطو مقدونی،
 دان جغرافی «جغرافیای» در حتی نه و است شده می آغاز هند ماورای در «بود ناشناخته

 اشاره چین به( میالد از پیش III -II قرن) اراتوستن اسکندر خانهکتاب دارکتاب مشهور،
 در که هایی سغدی و ها باختری ، ایران شمال ساکن مردم پیرامون اطالعات اما ؛شود نمی

 شمالی همسایگان معرفی و کنند  می زندگی( دریا سیر) یاکسارت و( دریا آمو) اوکسا سواحل
 پتروف) دارد امتداد دانوب تا میانه آسیای مرزهای از ها آن سرزمین که عشایر سکاهای ها آن

 .یابد می گسترش تدریج به ،(1997 پیانکوف ؛1995
 وضعیت مورد در» خود اثر در مال پمپونیوس رومی دان جغرافی میالدی 43 سال در اما
 را( ابریشم ـ « serikum» التین به) «ابریشم کشور» مردم یعنی سروف، کشور ،«جهان

 نقشه: 1995 پتروف) سغد و باختر شرق در و هند شمال در را آن محل و مکان و توصیف
 کتاب در الدیمی 4 قرن در تنها ،بزرگ ابریشم جاده نام خود. کند می معرفی( 13

 .شود می پدیدار «تاریخ» مارسلینوس امیانوس سوم و بیست
 زمانی شود، می داده نسبت میالد از پیش II قرن به معموالً معروف مسیر این ایجاد اما

 ماجراهای و ها مسافرت از پس او فرستاد؛ می غرب به را چیان ژانگ سفیر چین ورتامپرا که
 و تاریم رود حوضه در بیابان از را خود مسیر و گشت ازمیب تیانکس امپراتوری به طوالنی،

 طالیی های اسب آن در که فرغانه و باختر پارت، مرفه کشورهای ثروت و شان  تین های کوه
 توسط که طور همان. کرد می توصیف ،شدند می یافت انگیز شگفت و بلندقد
 نسیسکی نژاد زا هایی اسب ها این است، شده مشخص و تعیین جانورشناسان دیرین

(neseysky )تِکِه آخال فعلی های اسب اجداد و آندرونوو فرهنگ نخبه های اسب فرزندان ــ 
 در است، شده اقتباس ایرانی های اسطوره از که جادویی اسب مورد در هایی افسانه هستند؛
 ز،انگی شگفت های اسب این آوردن دست به برای(. 1977 کوزمینا) اند شده ذکر چینی اساطیر

 .اند داده انجام خونین جنگ چندین و فرستادند می فرغانه به را سفرایی چین ورانتامپرا
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 ریشتهوفن. ک توسط مسیر این. بود ابریشم تجارت آغاز چیان ژانگ سفیر اصلی دستاورد
 چین جاده این. شد گذاری نام( die seidenstrasse) ابریشم جاده( 454: 1878 ریشتهوفن)
 .کرد می متصل هند و غربی آسیای به هم و اروپا به هم را

 ،(VI ، 53-54 طبیعی، تاریخ) پلینیا: قدیمی نویسندگان شواهد و چینی تواریخ اساس بر
 بطلمیوس ،(1864 ص. 2 جلد. Millerus C. Geographi Graeci minores) دیونیسیا

 ریتر) شمنداندان از نسل چندین تالش با( VIII ، 24 ؛1-8 ،16 ؛VI ، 15، 13 جغرافیا،)
 ؛1930 برتلوت: 1928 ؛1907 ؛1904 استاین ؛1888 توماشك ؛1983 گریگوریف ؛1837
 کوراکیتی شیراتوری ؛1957 مورزایف ؛1959 مندلشتام ؛1938 مارکوارت ؛1931 هرمان
( 1988 لوبولسنیچنکو ؛1988 پیانکوف ؛1972 هومباچ ؛1967 ؛1966 پتروف ؛1957

 و کوچا طریق از( لوپنور) Lop-Nor دریاچه شمال از ابریشم بزرگ جاده که شد مشخص
Karashar به تاریم رودخانه امتداد در و شان تیان های کوه امتداد در Kashgar طریق از 

 سمت به استپ امتداد در و سرداریا امتداد در آن از پس و فرغانه به ترسکدیوان گذرگاه
 با آن از پس و سمرقند به فرغانه از یا و سیاه دریای شمال به و سفلی ولگای و جنوبی اورال
 جنوبی جاده. رفت می غربی آسیای و ایران به نهایت، در و آمودریا طریق از رودخانه از عبور

-Yarkand رودخانه امتداد در Kuenlun های کوه شمالی های دامنه امتداد در Lop-Nor از

Darya به Tashkurgan جنوب سمت به یا مرو به ها گذرگاه طریق از و پامیر در واخان در 
 یافت می پایان  Inda دهانه در و گذشت می قندهار به کشمیر و Gilgit طریق از هند به
 (.10 نقشه ،365 ،364: 1988 لسنیچنکو لوبو ؛43: 1959 مندلشتام)

 و Swat به  Karakorum کوه رشته طریق از واخان از جنوبی مسیر از بخشی چنین هم
 از پامیر امتداد در مفروض مسیر(. 1980 جتمار) داشت وجود  Inda دامتدا در آن از پس

 تر کم جاده شدید دشواری دلیل به( 218-219: 1988 پیانکوف) کاراتگین و کاراتاگ طریق
 .است محتمل

 ظروف ای، شیشه محصوالت خوتن، از یشم که حالی در شد، صادر غرب به چین از ابریشم
 این کرد عمل حال، این با. آمد چین به استپی عشایر از خز و سبا مدیترانه، از تزئینات نقره،
 در دور مسیرهای در ترانزیتی تجارت درباره هرودوت. گردد بازمی قبل های زمان به مسیر
 تاناییس از مسیر این(. VII ، 23) نوشت مسیح میالد از قبل 5 قرن در سکایی های استپ

 رینکه) رینکه. پ(. 1983 چلنوف) شد می تهیمن آلتای به آن از پس و اورال به دان در
 تا سیاه دریای منطقه از ها تماس وجود حیوانات، سبك هنر وحدت اساس بر نیز( 1897
 و ای پنبه های پارچه از شده ساخته اقالم های یافته. داد نشان 4 تا 7 قرون در را چین
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 شرقی قزاقستان سك،مینوسین پازیریك، در برنزی های آینه پازیریك، در چینی ابریشمی
 (.1985 رابینسون ؛1975 ؛1961 لوبالسنیچنکو) است ارتباطات این گواه

 از. بود برنز عصر در مسیر های بخش برخی کرد عمل آغاز شك بدون حاضر، حال در
 و مصر غربی، آسیای به بدخشان از میالد، از قبل سوم هزاره از مسیر این از بخشی طریق
 سغد از را فیروزه چنین هم(. 1968 سریانیدی) است شده می صادر( الجورد) الزوریت هند،
 هزاره در چوپان قبایل دفن محل در سغد و باختر از شده آورده های مهره. اند کرده می صادر
 های مهره اوشکاتی و سینتاشتا در ــ دش یافت اورال پیرامونی مناطق در میالد از قبل دوم

 های مهره بخارا نزدیکی در گوردوشه در ای، روزهفی های مهره آالبوگا در الجوردی،
 های مهره حتی و مالت صلیب شکل به ای فیروزه های مهره عقیق، های مهره الجورودی،

: 1988 کوزمینا) مالت صلیب شکل به Sopka II در روستوفکا، در سیبری در ای فیروزه
51.52.) 
 استخراج یارکند و خوتن در که یشم: آمد پدید یشم مسیر میالد از قبل سوم هزاره در

 ویلتس) النگشان فرهنگ در گسترده طور به که جایی ؛شد می ارسال چین به است، شده می
 .شد می استفاده آن در ژو دوران در ویژه به و( 44: 1965
 های پایه سه که جایی شد، برقرار بایکال یماورا و چین بین ارتباطاتی مفرغ، عصر در
 اول تا دوم هزاره دوران به مربوط که شد یافت آن در یشم معادن منطقه در Li نوع سفالی

 (.1959 اوکالدنیکوف) است میالد از قبل
 در شبانی قبایل و مرکزی آسیای کشاورزان برای یشم میالد از قبل دوم هزاره در
( ؟) آن بدلی های مهره یا یشمی های مهره(. 14: 1995 رتوالدزه) بود شده شناخته ها استپ

 در اوشکاتی، آالکول، در اورال در Andronovo  (Andronovo culture) فرهنگ برهایق در
 (.52: 1988 کوزمینا) اند شده یافت روستوفکا در سیبری در کانای، آیشراک، در قزاقستان

 غرب در که قدیمی مسیرهای از بزرگ ابریشم جاده مسیرهای جنوبی قسمت بنابراین،
 و الجورد راه مسیرهای از ــ ؛کرد می عبور بود شده ساخته میالد از قبل III-II هزاره در آسیا
 های ساتراپی تمام که هخامنشی امپراتوری پادشاهان توسط شده ساخته باشکوه جاده

 آن از پس و جمشید تخت و سردیس تا صغیر آسیای و مصر از را ها آن پیکر غول امپراتوری
 ــ است داده می پیوند دیگر یك به را کاهاس سرزمین تا میانه آسیای ساتراپی و هند شرق

 سوم داریوش هخامنشی پادشاه آخرین و کرد عبور آن از مقدونی اسکندر بعدها که مسیری
 .داد شکست را

 آسیای شمالی مناطق از بزرگ ابریشم جاده مسیرهای بخش ترین مهم و ترین بزرگ
 فعالی های واسطه و نندگانک شرکت ها آن مردم که گذشت، می اوراسیا های استپ و مرکزی
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 مسیرهای این تاریخچه. بودند میانه آسیای جنوب و اروپا تا چین از فرهنگی های تماس در
 در ،بودند کرده ایجاد ها آن که استپی قبایل سرنوشت و آینده بزرگ ابریشم جاده استپی

 .گرفت خواهند قرار بررسی مورد اثر این
 این،. دارد امتداد چین دیوار تا دانوب یلومتریک 7500 در اوراسیا های استپ کمربند

 تصاویر و دینی جدید های ایده بدیع، های آوری فن کاالها، آن طریق از که بود ای منطقه
 جمله از مختلف، ملل قومی ترکیب روند که خاص قومی های گروه نهایت، در و هنری

 پتروف. م. آ گفته به. یافت می گسترش سال هزاران طول در کردند، می تعیین را هندواروپایی
 فضای یك این... نیست جاده وجه هیچ به» ابریشم بزرگ جاده ،(46: 1995)

 و باستان دوران زمینی المللی بین ارتباطات که است زمان گذر در عظیم فرهنگیـ  تاریخی
 «.گرفت می صورت آن طریق از غربی کشورهای تا آسیا پیرامونی مناطق از وسطی قرون

 نقش به که بود عشایری زندگی سبك دارای متمادی های قرن برای ها ستپا جمعیت
 ارتباطات این حال، این با. کرد کمك بزرگ ابریشم جاده مسیرهای در ها آن ای واسطه
 بود؟ چگونه اوراسیا تاریخ در ها آن نقش و استپی قبایل زندگی شیوه و یافت توسعه چگونه

 ساکن جهان سرزمین پنجم یك در ستند،ه عشایری زندگی سبك دارای که مردمی
 شمال در شمالی گوزن دهندگان پرورش و شکارچیان گیران، ماهی شامل ها آن: هستند
 استرالیا و فریقاا مریکا،ا سیار شکارچیان و کنندگان (گردآوری)  آوری جمع و مریکاا و اوراسیا

(. 53: 1987 آدریانوف) هستند عشایری داران دام سرانجام، و  Romani قومی گروه مردم و
 حال، این با. کنند می متحد «نشینان کوچ» کلمه ذیل را عشایری اقوام همه محققان از برخی
 معنا در و گردد برمی( چوپان) vome ،(مرتع) vomas یونانی کلمات به «کوچ» اصطالح خود

 ؛1976 مارکوف ؛1961 رودنکو) است شده روسیه تاریخی سنت وارد اولیه، مفهوم و
 طوربه ،(1963 فورد) فورد. د از پیروی به چنین هم و( 1984 خزانوف ؛1991 واینشتین

 پیرامون شده ارائه کار چارچوب در. شود می استفاده خارجی شناسی قوم در ای گسترده
 و ها بیابان ، ها استپ از وسیعی کمربند نشین کوچنیمه و نشین کوچ عشایری مردمان عشایر،

 .شوند می شناخته اوراسیا ارتفاعات
 کرده مشغول خود به را دانشمندان ذهن متمادی های سال تاریخ در عشایر نقش مشکل

 چوپان مردمان سیاریت و تحرک در( 1971 زالتکین ؛Toynbee 1935) توینیبی. آ. است
 زده رقم را قدیم بر قومی و فرهنگی توسعه مراحل تغییر که کرد مشاهده را پویایی نیروی
 .است

. ف ویژه به ،(Annales school) «آنال» مکتب یا فرانسه، جدید تاریخی مکتب نمحققا
 ،la longue duree مفهوم او. داشتند زیادی توجه استپ داران دام نقش به ،(1986) برادل
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 لروآ اِ توسط بعداً که کند تاریخی زمان جهانی، فرآیندهای طوالنی زمان مدت یعنی
 های دوره که دید را عاملی عشایر در او برد، کار به را شد دهنامی «حرکت بی تاریخ» الدیوری

 زمان» فروپاشی و شکست قدرتمند موج ایجاد موجب و کرده قطع را کند بسیار تکامل
 تا اطلس اقیانوس از قدیم بر تمدن مرز امتداد در ها استپ منطقه. شد سیاسی تاریخ «سریع

 برای که هنگامی». است شده کشیده بیکفورد فیوز یك شکل در آرام اقیانوس
 یا سالی خشك شود، می ایجاد درگیری... شتر دهندگان پرورش یا اسب دهندگان پرورش
 کرده ترک را خود مراتع که کرد می مجبور را عشایر امر این افتد، می اتفاق جمعیتی افزایش

 قرار ثیرأت تحت را کیلومتر هزاران حرکت این پیامدهای... کنند حمله خود همسایگان به و
 تجسم خود مردم این است، بوده آن ویژگی از کندی گویا که عصری در. است داده می

 «.یابد می گسترش و انتقال چین تا آلمان از امدادی دو مسابقه... بودند گیری غافل و سرعت
 (NO، 111: 1986 برودل)

 برای تالش هنگام و شد کیدأت عشایری جوامع راکد ماهیت بر برعکس، شوروی، علوم در
 اقتصادیـ   اجتماعی ساختارهای تحمیلی بستر در اوراسیا های استپ ملل تاریخ تطبیق

 کشاورزی جوامع با سازی همگام اساس بر فقط استپ ساکنان فرهنگ بندی تقسیم مارکس،
 به کنید نگاه. 251-274 ،32- 35: 1975 ؛5-10: 1973 خزانوف) گرفت صورت همسایه

 (.1980 قاآفری و آسیا ملل: نقد
 باستان، دوران در حتی. است برانگیز بحث تر کم عشایری  داری دام أمنش مشکالت

 116-27) وارون رساله در که گرفت شکل بشر اقتصاد تاریخ در  مرحله سه شامل ای نظریه
 طبیعی؛ محصوالت مصرف ـ I: است شده منعکس «کشاورزی مورد در»( میالد از قبل سال

II دام؛ پرورش ـ III دو برای تقریباً مفهوم این. کشاورزی گاوآهن ـو داشت وجود سال هزار 
 قرار مطالعه مورد را تولیدی اقتصاد گیری شکل که آلمانی دانشمندان 19 قرن پایان در تنها
 داری دام بروز و ظهور که کردند ثابت( بودند گرفته کار به را اصطالح این و) بودند داده

 بودند مرتبط هم به و رفتند پیش زمانهم فرایند دو هر اما ست،ا نبوده کشاورزی بر مقدم
 شناسان سنگواره و ها پالئوزولژیست مطالعات در استنباطات و نتایج این(. 1896 هاهن)

 موثقی صورت به نوسنگی انقالب دوران آثار به مربوط های ماتریال و جات هنوشت پیرامون
 (.1989 ؛1980 شنیرلمان) گرفت قرار ییدأت مورد

 فرهنگیـ  اقتصادی خاص نوع به داری دامـ  کشاورزی پارچه یك اقتصاد از گذار دالیل
 دارای( 1979) التیمورو. اُ. است بحث محل داغی شکل به چنانهم عشایری داریدام

 فشار اثر در چوپانی به گذار که این آن و است شده رایج غرب علم در که است ای فرضیه
 به مجبور را مردم از بخشی و شد ایجاد ای حاشیه مناطق به کشاورزی مناطق مازاد جمعیت
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 مهاجران دلیل همین به نبود؛ مساعد و مناسب کشاورزی برای که کرد مناطقی به عزیمت
 .کنند پیدا گرایش نشینی کوچ سمت به اند شده می مجبور

 تفسیر تمتفاو را نشینی کوچ گیری شکل دالیل اوراسیا های استپ تاریخ کارشناسان
 و عشایری زندگی سمت به گذار ،(1957 ؛1955) گریازنوف. پ. م گفته به. کنند می

 دیدگاه این. بود داری دام در تجربه توسعه و ها گله تعداد افزایش طبیعی نتیجه صحرانشینی
 بر محققان از بسیاری حال، این با. است شده پذیرفته وطنی شناسان باستان اکثریت توسط
 کیدأت کنند، می تحریك را روند این که هوایی و آب تغییرات و غرافیاییج عوامل نقش

 .ورزند می
 توینبی. آ. شود می زده تخمین متفاوت بسیار ها استپ در نشینی کوچ گیری شکل زمان

(1996 III: 404 )هزاره به را آن عمومی، تصورات و مالحظات اساس بر IV-III از قبل 
 فرهنگیـ  اقتصادی نوع که معتقدند وطنی دانشمندان کثریتا مقابل، در. داد نسبت میالد

 به را آن موقعیت اساس، این بر و است یافته توسعه سکاها دوران در تنها عشایری داری دام
 این بر محققان از برخی حال، عین  در. دهند می نسبت میالد از قبل 1 هزاره آغاز یا اواسط
 تا یك طی و داشته جهشی ماهیتی پروری دامـ  اورزیکش پارچه یك اقتصاد از گذار که باورند

 و طوالنی فرایند یك این که معتقدند دیگر برخی که حالی در است، شده تکمیل نسل دو
 .است داشته ادامه ها هزاره و ها قرن و بوده تدریجی

 دارد اصرار خازانوف. م. آ اگر: شود می ارزیابی متفاوت نیز عشایری جوامع جلوتر تاریخچه
 تقریباً وار  دایره حرکت» و «نیست مداوم رونده پیش روند یك دهنده نشان» عشایر توسعه که
 توسعه بر وضوح به اوراسیا، های استپ نشینی کوچ جهان در سال هزارسه طول در

 ،(1995) گریازنایه. پ. م اما ،(273 ،265: 1975 خازانوف)« بود گردیده غالب رونده پیش
 جوامع دیگران و( 288-290: 1991) واینشتین. ای. س ،(1960) چرنیکوف. س. س

 مشخصه و داشت ادامه میالدی اول هزاره اواسط تا که اولیه نشینی کوچ دوره به را عشایری
 عشایر دوره به و بود ای قبیله سیستم فروپاشی و مغوالن و ترکان گروه نشینی کوچ آن
 ها، رکاب تاشو، چادری های خانه هورظ مانند فرهنگ در هایی نوآوری آن مشخصه که خرأمت

 بود فئودالیـ  پدرساالرانه روابط تسلط و قومی کوچك های گروه همراه به نشینی کوچ
 مجله صفحات در نیز 1980 دهه های بحث در مشکالت این. کنند می بندی تقسیم

 .بود شده منعکس «شوروی نگاری قوم»
 که ها استپ داران دام تاریخ مورد در ثارآ فراوانی و مطالعه ها سال رغم علی بنابراین،

 از بسیاری کردند، می برقرار بزرگ ابریشم جاده آتی مسیرهای در را اوراسیایی فرا ارتباطات
 فرهنگ توسعه تا شود می تالش اثر این در بنابراین،. است مفتوح چنان هم تاریخ سواالت



140    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش  

 ها فرضیه جدید، اتج هنوشت و ها ماتریال پرتو در شود؛ ردیابی اوراسیا های استپ مردم
 غالب های گیری جهت گیرد؛ قرار ارزیابی مورد ها آن فرهنگ توسعه پویایی و ماهیت پیرامون

 ابریشم جاده مسیرهای برخی در ها تماس شدت و مختلف مراحل در فرهنگی پیوندهای
 وسایل ادهالع فوق اهمیت به توجه با. گردند کشف و شناسایی تاریخی مختلف ادوار در بزرگ
 استفاده و سازی اهلی مشکالت به کار این در آینده، مسیرهای در ارتباطات اجرای در نقلیه

 توجه اسبی های گاری و ها ارابه و دار چرخ نقلیه وسایل رواج و گسترش و شتر و اسب از
ترین نقطه عطف در تاریخ بشریت و رابطه آن با طبیعت، گذار از  مهم .شد خواهد ای ویژه

آوری و صید به اقتصاد تولیدی بود که توسط گ. چایلد انقالب  صاد مبتنی بر شکار، جمعاقت
ای از عوامل به  گفته اکثر دانشمندان، این فاکتور توسط مجموعه نوسنگی نام گرفت. به

هوا، رشد  و پیوسته، اعم از طبیعی و انسانی دیکته شده است: تغییرات احتمالی آب هم
های حیوانات و گیاهان تجاری که به کاهش منابع غذایی  برخی گونهجمعیت و از بین رفتن 

انجامید. راه خروج از بحران، توسعه نوع جدیدی از اقتصاد بود که توسط مردم آسیای غربی، 
های اهلی گیاهان و حیوانات در  جا گونه که از آن طوری پیش از همه آناتولی صورت گرفت، به

گسترش یافتند: در اروپای جنوب شرقی، ماورای قفقاز و  های رده و دسته دوم مناطق تمدن
 (.1989؛ 1980آ، ب؛ شنیرلمان ، 1970جنوب آسیای میانه، شرق ایران و هند )تسالکین 

های  شود که استخوان یید میأهای اهلی، نخست با این واقعیت ت آسیای غربی گونه أمنش
تر از  سال یا بیش که هزارجا بر روی بناهایی پیدا شده است  حیوانات اهلی در آن

، نژادهای گاو آسیای های حیوانات اهلی در دیگر مناطق بر قدیم قدمت دارند؛ ثانیاً مجموعه
طبق نظریه  ،ترین چیز است که مهم، یابند. در نهایت غربی در مناطق دیگر گسترش می

ز آن کروموزومی، تنها جد وحشی گوسفند که انواع مختلف نژادهای مدرن در بر قدیم ا
 های آناتولی یافت شد. شود، فقط در دامنه ناشی می

های پرورش گاو آشنا  ها با مهارت های رده دوم که مدت اما خیلی بعدها در مناطق تمدن
دار، در آسیای  سازی گاو کوهان های محلی آغاز شد: در هند اهلی سازی گونه بودند، اهلی
این حقایق برای حل مسئله و مشکل اهلی . )1سازی شتر دوکوهانه یا شتر بلخی میانه اهلی

 های اوراسیا ضروری است.( شدن اسب در استپ
                                                           

سازی گاو و خوک در اروپای جنوب شرقی تأیید نشده است:  فرضیه ش. بکانی در مورد مرکز محلی ثانویه اهلی  1
اند و همراه با  ها دوهزار سال قبل اهلی شده ، آناند، اما در آسیا اگرچه اجداد این حیوانات در اروپای شرقی پیدا شده

گوسفند و غالت، احتماالً به اروپا رسیده است. تنها برای آسیای جنوب شرقی، فرضیه وجود مرکز و کانون مستقل 
چنان جا حیوانات اهلی و برنج بعدها به چین وارد شدند، محتمل است. اما این موضوع همسازی که از آن اهلی
 یز است.برانگ بحث
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های کشاورزی و پرورش گاو، معموال در یك  های رده دوم، مهارت از مناطق تمدن
 اند. مجموعه، به مناطق دیگر بر قدیم، از جمله استپ اورآسیا گسترش یافته

از توسعه اقتصادی قابل ردیابی است که از در تاریخ اقتصاد استپ چندین مرحله متوالی 
جهات ماهیت متفاوت تعامل انسان و محیط، اصالت مجموعه فرهنگی و جهات مختلف 

 پیوندهای فرهنگی غالب در مسیرهای جاده بزرگ ابریشم آینده متمایز هستند.
 
 مراحل اولیه توسعه اقتصاد تولیدیـ 1

مربوط  ،دریای خزرـ  های دریای سیاه ر استپمرحله آشنایی با اقتصاد تولید د :مرحله اول
  های متخصصان حوزه جغرافیای دیرینه یا دیرین به دوران نوسنگی است. با توجه به داده

شده از ها و ترکیب جانوران بازسازی ها و موقعیت جغرافیا که توسط توپوگرافی مکان
وهوای  ه، دوره آباین مرحل .یید شده استأهای حیوانات وحشی ت های استخوان یافته

های  مرطوب و معتدل بوده است. اولین شواهد ظهور و بروز حیوانات و گیاهان اهلی، یافته
ای، گندم و جو در بناهای یادبود فرهنگ  های گندم دودانه های خوک و گاو و دانه استخوان

Bug–Dniesterهای درو و برداشت محصول در فرهنگ  های گاو و خوک و داس ، استخوان
Sursko‐Dnieper در   ،ها و مناطق کریمه استپی و کوهستانی؛ در منطقه دن ، در مکان

 Rakushechnyهای خوک و گاو کوچك، و بعدها در  استخوان Matveyev Kurganمنطقه 

Yar های نشخوارکنندگان )گاوهای( بزرگ  های گاو است؛ سرانجام، کشف استخوان استخوان
؛ مارکویچ 1968است )دانیلنکو  Dzhangarنطقه  و کوچك در منطقه خزر شمالی در م

؛ تاریخ 1987؛ 1985شناسی. ؛ باستان1977؛ بالنوفسکایا 1983؛ 1978؛ کریژوسکایا 1974
؛ لوین 1990؛ مشکالت.1986؛ کالتسوف 1986؛ یانوشویچ 1989؛ شنیرلمان 1997طوالنی! 

 (.2003کاران و هم
رکیبی  تـ گیری، اقتصاد تولیدی ه شکلکید بر این نکته مهم است که از همان لحظأت

گونه از زمان چندینترکیبی[ کشاورزی ابتدایی و پرورش همـ بود، در آن ]اقتصاد تولیدی
ر قدیم دطور که در دیگر مناطق شده است، همان  حیوانات اهلی در هم آمیخته و ترکیب می

 اتفاق افتاد.
 

 چیست؟ها  اقتصاد تولیدکننده ]تولیدی[ در استپ أمنش
های خانگی که  سنتریك گونه محوری یا پلی تك أتوان سواالت پیرامون منش می ظاهراً
ها از  چنین سواالت پیرامون مراکزی که آن اند و هم برانگیز مانده های طوالنی بحث برای سال

اند را حل شده دانست. ظهور و بروز  غالت اصلی، گاو بزرگ و  جاها وارد استپ شده آن



142    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش  

ای را در گسترش  ثیر و نفوذ اروپای جنوب شرقی است که نقش عمدهأتخوک مرهون 
های اهلی و  ای از گونه صورت مجموعه کرده است که به ها ایفا می اقتصاد تولیدی در استپ

، به Bug-Dniesterهای استپ، پیش از همه فرهنگ  ارتباطات کشف شده حامالن فرهنگ
 ت شده است.کارپات ثبـ  همراه کشاورزان منطقه بالکان

، کریمه Sursk( بناهای یادبود 56-46: 1988ای. ب. واسیلف و آ. آ. ویبرنایه )
را به استان فرهنگی استپی واحد پیوند  Dzhangarو  Rakushechny Yarکوهستانی، 

کنند و به  کید میأهای اروپایی ت دهند، بر جاذبه و کشش آن به سمت دایره فرهنگ می
 . 1کنند اساسی با فرهنگ آسیای میانه و قزاقستان اشاره میروابط با قفقاز و تفاوت 

( در 116-118؛ 85: 1974؛ 44: 1968نظر مخالف ابراز شده توسط آ. خ. دانیلنکو ) نقطه
گیری اقتصاد تولید مورد  خزر در فرآیند شکلی کننده آسیای میانه و ماورا مورد نقش تعیین

؛ شنیرلمان 1981؛ کوزمینا 1972موزوف ؛ فار1972یید قرار نگرفته است )تسالکین أت
 (.177: 1989؛ 90-88: 1980

شناسی  کننده بوم ثیر تعیینأمرحله دوم در توسعه اقتصاد تولید، آغاز دوره سنگی است. ت
 ]اکولوژی[ بر ماهیت فعالیت اقتصادی انسان به وضوح آشکار است.

مواد استئولوژیکی ( عدم وجود Ural( تا اورال )Dnieperای از دنیپر ) در منطقه
های  های ویسنت یا گاومیش اروپایی و کاهش تعداد استخوان شناسی( استخوان )استخوان

داران شده است  دهد که شکار شدید منجر به کاهش تعداد سُم نیاگاو یا اروخص نشان می
دهند که در منطقه خزر، محصول  ( نشان می200: 1995)ای. و. ایوانوف و ای. ب. واسیلف )

غذایی در عصر نوسنگی گوشت حیوانات وحشی بود و هدف اصلی شکار گورخر  اصلی
گرفتند(.  ها مورد اصابت گلوله قرار می درصد دام10آسیایی یا خر وحشی آسیایی بود، ضمنا 

سو، باعث ایجاد یك بحران اقتصادی شد و از سوی دیگر،  داران از یك از بین بردن سُم
های اهلی آزاد کرد. راه خروج از بحران ، تشدید  ی گونهمحیطی را برا بخشی از فضای زیست

 اقتصاد تولیدی بود.
قبل از  پنج ( در نیمه دوم پایان هزارهUral( تا اورال )Dnieperای از دنیپر ) در منطقه

اند که جامعه ماریوپول را تشکیل  ها تشکیل شده میالد )یا پیش از آن( تعدادی از فرهنگ
-Nadporozhsko( یا نوع 1974دنیپر )مطابق با و. د. دانیلنکو ـ  دهند: فرهنگ آزوف می

Priazovsky  شناسی.  ؛ باستان1991؛ 1965دونتسك )مطابق با د.یا. تلگینو ـ  فرهنگ دنیپرو
(، دن پایین، سامارا و منطقه خزر 1994؛ کوتووا 1997؛ تاریخ طوالنی 1987؛ 1985

                                                           
 .ردیپذ یمرکز قفقاز را در گسترش پرورش گوسفند م ریثأ( ت177: 1989) رلمانیشن  1
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؛ 1976؛ 1970؛ ملنتف 1980؛ سینیوک 1986؛ واسیلیف، ماتویوا 1981؛ 1980)واسیلیف 
 (.1994؛ کوتووا 1980انئولیت... 

دهد. او  ها را ارائه می بندی مشخصی از فرهنگ ( یك دوره58: 1994ن. س. کوتووا )
سنگی متقدم ]اولیه[،  خر و آغاز دوره مسأبناهای یادبود ماریوپول را به دوره نوسنگی مت

راکوشچنیی یار   4-5های  ( و الیهRazdorskyگاه رازدورسکی ) شامل الیه دوم زیست
(Rakushechny Yarمرتبط می ) ها را به فرهنگ نیژنه داند، آن ( دنسكnizhnedonsky )

گام و  هم ،قبل از میالد پنجمربوط به هزاره  Bug-Dniester دهد و با فرهنگ نسبت می
دهد. او با اشاره  پول قرار میدونسك را در زمره جامعه ماریو داند. او فرهنگ نیژنه  زمان می هم

دنیپر را به دوران ـ  ، دوره دوم فرهنگ آزوف Sredny Stogبه ارتباطات آن با مردم 
 .دهد سنگی اولیه و متقدم نسبت می مس

گزین بناهای یادبود جامعه ماریوپول شدند:  های مرتبط به لحاظ ژنتیك جای فرهنگ
در منطقه ولگا که یك   Khvalynskهنگ های پونتیك و فر در استپ Sredny Stogفرهنگ 

؛ آگاپوف، واسیلف و 1981؛ 1980؛ واسیلف 1973دهند )تلگین  جامعه واحد را تشکیل می
 (.1990دیگران 

که به واسطه   Sredny Stogدر حال حاضر، محققان اوکراینی به جای فرهنگ واحد 
چهار فرهنگ مستقل و شده است،  تصور می Deriivkaگاه  بنای یادبود کالسیك آن، زیست

را  Sredniy Stog تا حدی متفاوت به لحاظ زمانی و صاحب مناطق مختلف که منطقه
، skelian ،stogovهای  بندی کرده است: فرهنگ بندی و دسته دهد را طبقه تشکیل می

kvityan  وdereiv  83: 1994؛ کوتوتوا 1987شناسی.  ؛ باستان32-45: 1994)راساماکین-
 Skelian سنگی (. فرهنگ باستان مس2002ان کار هم؛ لوین و 1997النی ؛ تاریخ طو75

 ،  А2-В1 Gumelnița–Karanovo  ،Varna  ،Kukuten Aهای  اوکراین با فرهنگ

Tripolye B2 ها حفظ  زمان است که حامالن آن، ارتباطات فعال خود را با آن )تریپولیا( هم
سال قبل از میالد مسیح  3600-4500رهنگ  ها، تاریخ این ف کنند. بر اساس این تماس می

 شود. )موشا( یا قبل از آن تعیین می
( در منطقه وسیعی از دانوب تا دان گسترش یافته و با Kvityanفرهنگ کویتیان )

 زمان شده است. سرانجام، فرهنگ ( هم3000-3600)تریپولیا( ) Tripolye CP مرحله

Dereiv  های کاالهای وارداتی، با  و بر اساس یافته در منطقه استپی جنگلی گسترده شده
قبل از میالد   3150-3700چرنودا در رومانی که به تاریخ  و Tripolye BII-CI مراحل

 زمان شده است. گردد، هم مسیح برمی
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 Skelyan (، فقط فرهنگ اولیه42: 1994طبق گفته یو یو راساماکین )راساماکین 

زمان بوده  در منطقه ولگا هم Khvalynskفرهنگ  با  Sredny Stog )اسکلیان( در منطقه
شناسی، گسترش روابط فرهنگی سنتی  های باستان های ماتریال است. در بسیاری از دسته

هایی  حامالن فرهنگ ــبا کشاورزان مناطق دانوب و دنیپر  Sredniy Stog ماریوپول و قبایل
د. شآشکار  ــ اند ( ایجاد شدهLinear Pottery cultureکه بر اساس فرهنگ لینربندکرامیك )

ها  جا ظهور و بروز کرد که به استقرار اقتصاد از نوع تولیدی در استپ ها از آن همانا انگیزه
 (.168: 1989د )شنیرلمان کرکمك 

چنین اسب را پرورش دادند.  قبایل جامعه ماریوپول گاو بزرگ و کوچك و خوک و هم
شناسی( را  های استئولوژیکی )استخوان ی از ماتریالاستخوان های حیوانات اهلی بیش از نیم

دهند که امکان صحبت در مورد افزودن پرورش دام به عنوان شاخه اساسی  تشکیل می
 کند. اقتصاد را فراهم می

 
 سازی و استفاده زودهنگام از اسب مشکل اهلی ـ2

(، این 1949ا )سازی اسب بود. طبق گفته و. ای. گروموو ترین نوآوری آن دوران اهلی مهم
( صورت گرفت که با توجه Tarpanaدر زیستگاه تارپانا ) ،ای از دنیپر تا اورال کار در منطقه

ها به عنوان نیای احتمالی اسب در نظر  به نظریه کروموزومی، از سوی پالئوزولولوژیست
های بزرگ  از سوی همه پالئوزولولوژیست 1970شود. این فرضیه در دهه  گرفته می

( مورد 1971؛ نکراسوف 1959؛ بکانی b 1970؛ تسالکین 1970؛ 1969، 1967ووا )بیبیک
 (.a 1977صورت کلی به رسمیت شناخته شد )کوزمینا  یید قرار گرفت و بهأت

داری  توسط جمعیتی انجام شده است که از قبل با مهارت گله سازی اسب احتماالً اهلی
پرورش گاو  أو منش أمرکزیتیِ مبد ه یكداران فرضی آشنا بودند. این موضوع از سوی طرف

که جمعیت با  ر قدیم، پس از ایندداد در تمام مناطق  یید قرار گرفت که نشان میأمورد ت
های  های پرورش حیوانات اهلی آسیای غربی یا باختر آسیا آشنا شده بودند، گونه مهارت

 (.1989حیوانی محلی اهلی شدند )شنیرلمان 
دانتسك ـ  دنیپر  های ها در بناهای تاریخی فرهنگ ن اسبتری های قدیمی استخوان

(Dnieper–Donets culture( و سامارا )Samara culture پیدا شده است. بعدها تعداد )
خوتور ـ  درصد و در رپینو 60( به Deriivkaیابد و در درئیوکا ) های گله افزایش می اسب

(Repino-khutor به )گیری  ترین شواهد شکل ه، قدیمیرسد. در این منطق درصد می 80
ها  ین اسب که نقش مهمی در اساطیر مردم بر قدیم، پیش از همه، هندواروپایییکیش و آ

 داشته است، به ثبت رسیده است.
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این اسب توسط کشاورزان اروپای جنوب شرقی از قبایل استپی وام گرفته شده است: 
 Linearهای لینربندکرامیك ) های استقرار فرهنگ های آن در مناطق و محل استخوان

Pottery culture( کرش ،)Körös culture( بویان ،)Boian culture گوملنیتسا ،)
(Gumelnița–Karanovo culture( کیوکوتنی ،)Cucuteni culture( تریپولیا ،)Trypillia 

cultureشناسی  های استخوان ها درصد ناچیزی از ماتریال ن آ ،جا ( پیدا شده است، اما در آن
؛ تسالکین 1969دهند که نمایانگر نقش کوچك پرورش اسب است )بیبیکووا  را تشکیل می

1970 b :183 ،184 ،196 1971؛ نکراسوف 1959؛ بکانی.) 
حل  1960در دهه  سازی اسب و استفاده اولیه از آن ظاهراً مسئله زمان و مراکز اهلی

کین و و. ای. بیبیکووا مورد بحث قرار دوباره از سوی و. ای. تسال شد. این موضوع اخیراً
در برلین در سال  «ها و اسب هندوآلمانی»گرفت. این موضوع در کنفرانسی تحت عنوان 

ین تدفین ی( خاطرنشان کرد که او از مراسم و آ1981د. ج. مالری )مالری شمطرح  1992
. لوین )لوین اطالع است؛ م. آ ( بیdoyamnyها از اورال تا خزر در دوره دایامنی ) اسب

( و خ. پ. 2002؛ رساماکین  1996( 2002؛ راساماکین 1996؛ لوین، راساماکین 1990
( Deriivkaها از درئیوکا ) سازی اسب های اهلی ( نیز صحت نشانه1990یورپامان )یورپامان 

 ( با الیه فرهنگی باستان ارتباطی نداشت.Deriivkaدرئیوکا )  را زیر سوال بردند. اسب
 آورد. های استپی جدید امکان بازگشت به مشکل را فراهم می از ماتریالبسیاری 

 رسد: شناسی صحیح به نظر می سازی از نظر روش وجود سه شرط اجباری اهلی
( نیاز 3های پرورش دام ؛ ( آشنایی با مهارت2ها ؛  ( وجود جد وحشی اسب در استپ1 

ها  شرط نها رعایت هر سه این پیشکرده است. ت سازی را تحریك می به غذا که روند اهلی
نیاز وجود  سازی اسب الزم و کافی است. در استپ ها هر سه پیش برای بررسی مسئله اهلی

داران در دوران  داشت: نیاز به رژیم غذایی گوشت به دلیل از بین رفتن تعداد زیادی از سُم
پرورش گاوهای با  سنگی افزایش یافت؛ از دوران نوسنگی یا عصر حجر متأخر، مردم با مس
 های وحشی ظهور و بروز کردند. بزرگ و کوچك آشنا بودند. سرانجام، اسب  شاخ

های شناسایی شده وحشی  کننده در بحث درباره این که اسب سخنان و اظهارات تعیین
طور که مشخص است، شناسی است. همان هستند یا اهلی، متعلق به متخصصان دیرینه

های بزرگ و  ها و نشخوارکنندگان دارای شاخ بر خالف گاوعالئم اهلی شدن در اسب، 
شناسان برجسته از نظر  کوچك، بسیار ضعیف بیان شده است. با این حال، تعدادی از دیرینه

سازی  های جنوبی روسیه مرکز اهلی و. ای. بیبیکووا و و. ای. تسالکین مبنی بر این که استپ
؛ 1994؛ بکانی 2003که، فان دن دریش ؛ بن1993bکنند )بنکه  اسب بودند حمایت می
 (.1976؛ 1975بوسنك، فان دن دریش 
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( Deriivkaدرئیوکا )  ها، به دالیلی تنها در مورد اسب مخالفان اهلی کردن اسب در استپ
کنند که به لطف آثار د. یا. تلگین و ج. ملوری شهرت جهانی یافت. در حقیقت،  بحث می

های اسب در آثار و بناهای تاریخی پایان  ود که استخوانش تر می مشکل زمانی بسیار گسترده
 اند. سنگی در منطقه وسیعی از دنیپر تا اورال یافت شده دوران نوسنگی و به ویژه عصر مس

درستی در مورد توصیف پیدوپلیچکو  به ( احتماال1994ًیو.یو راساماکین )راساماکین 
ها قابل تعمیم  ی تردید دارد، زیرا نمونههای اسب در آثار و بناهای تاریخ پیرامون استخوان

های اسب، عالوه بر این آثار و  اند. اما استخوان ها مخلوط و ترکیب شده نیستند و مجموعه
های مالیوخوف بوگور و اسکندریه از فرهنگ )یا منطقه(  (، در شهرکDeriivkaدرئیوکا )

درصد را در  50حدود ( نیز قابل مشاهده است و Sredny Stog cultureسردنی استوگ )
 (.1987شناسی.  ؛ باستان 309: 1985شناسی.  دهند )باستان جا تشکیل می آن

در محله ویالواتوفسك ]مقصود از محله در متن حاضر، محل استقرار انسان اولیه است[ 
شده نوسنگی  ( در الیه مختلط و ترکیب151: 1980ان کار همدر منطقه سامارا )واسیلیف و 

دهند که از این  درصد را تشکیل می 15/46های حیوانات اهلی  ستخوانسنگی، ا و مس
درصد متعلق به  23/3درصد متعلق به گوسفند و  3/33درصد متعلق به اسب،  40میزان 

داند. بر  ها را اهلی می گاو هستند. آ. گ. پترنکو که مجموعه را مطالعه کرده است، اسب
لومییفسك در اواخر دوران نوسنگی از نوع اُریول اساس گفته آ. یو. فومیچف، در محله وارفو

های  چنین استخوان های گاو، گوسفند و سگ اهلی و هم در میان رفت ولگا و اورال، استخوان
حدود نیمی از  (، ضمنا164ً: 1988اسب، هم اهلی و هم وحشی یافت شده است )یودین 

طقه اورنبورگ )مارگونووا ها متعلق به اسب است. در محله ایوانوفسك در من کل استخوان
های اهلی است؛ از این  ها متعلق به گونه استخوان %52.4( در الیه نوسنگی، 1995؛ 1984
متعلق به گاو است. در  %2.7متعلق به گوسفند و  %27.3ها متعلق به اسب،  آن %45.5بین، 

متعلق  درصد 53.75های حیوانات اهلی،  درصد استخوان 45.7سنگی، از  پوسته و الیه مس
درصد متعلق به  3.75درصد متعلق به گاو و  16.25درصد متعلق به گوسفند،  25به اسب، 

 ها اهلی هستند. سگ است. به گفته آ. گ. پترنکو، اسب
چنین در مناطق شمالی اورال نیز قابل مشاهده است. در الیه و پوسته نوسنگی  اسب هم

 17.64 ،یوانات اهلی، بخش بزرگیهای ح درصد استخوان 26در محله مولینو، از میان 
  67.5درصد متعلق به گوسفند و گاو است. در داولکانوفو،  4.4درصد متعلق به اسب و تنها 

 44.1طور قابل توجهی اسب  های اهلی هستند، در این بین، به ها متعلق به گونه استخوان
-307: .1982درصد را در اختیار دارد )پترنکو  5.6درصد و گوسفند  17.3درصد، گاو 

سنگی نیز ادامه دارد: به گفته آ. گ. پترنکو  (. همان تصویر در الیه و پوسته مس301
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شود، از  درصد را شامل می 52.8های حیوانات اهلی،  (، در داولکانوفو استخوان303: 1982)
تر است  ها کم %؛ )در مولینو تعداد آن0.89% و گوسفند فقط 14 -، گاو %37.7 -جمله اسب 

 درصد(. 6.5درصد و  15درصد،  13 ،درصد 35ترتیب:  به -
های  اورال در بناهای یادبود فرهنگ سورتاندین در محله مورات، استخوان یدر ماورا

درصد متعلق به اسب  66.6دهند که از این میزان،  درصد را تشکیل می 93حیوانات اهلی 
 .، توصیفات و تشریحات آ. گ. پترنکو(82: 1982است )ماتیوشین 

های  ها استخوان ها وجود دارد که در آن ای از فرهنگ بنابراین، از دنیپر تا اورال، منطقه
گاو و گوسفند بسیار نمایان است. این ممکن  ،شدههای اهلی اقتباس اسب به همراه گونه

های وحشی  ها متعلق به اسب است مبنایی برای بررسی این سوال باشد که آیا این اسب
 ؟هستند یا اهلی

کاسپییسك[ را به ـ خزر ]پونتوـ های پونتو شناسان که استپ ترین دیرینه از جمله بزرگ
(، آ. فان دن 1994توان به ش. بکانی )بکانی  شناسند، می سازی اسب می عنوان مرکز اهلی

؛ بنکه، 1993a ،b(، بنکه )بنکه 1996(، ف. میدوف )میدوف 1995دریش )فان دن دریش 
(  PRK 2008؛ 2002؛ 2000؛ 1999؛ 1995؛ 1989سینتسف ؛ کو2003فان دن دریش 

های اروپا را مورد مطالعه قرار داد، چندین  اسب  ها بقایای استخوان اشاره کرد. آخرین آن
اولین  أمرکز گسترش اسب را در دوران باستان شناسایی کرد و به این نتیجه رسید که منش

 ست.های اروپای شرقی ا های اهلی در اروپا استپ اسب
کردند، پس از این  به گفته آ. فان دن دریش، در دوران اولیه اهلی شدن، نرها را اخته می

های اخته کردن به وضوح بر روی جمجمه  اند. عالئم و نشانه شده ها اهلی و رام می اتفاق، آن
های استخوانی  ها و کلکسیون نرها قابل مشاهده هستند. من مطلع نیستم که آیا مجموعه

 اند یا خیر. ی جنوبی روسیه از این زاویه مورد بررسی قرار گرفتهها استپ
کنند،  کردن اسب شرکت می سفانه، اکثر افرادی که در حال حاضر در بحث اهلیأمت

های غیرمستقیم در مورد  شناسی نیستند و فقط مالحظات کلی و داده متخصص دیرینه
دهند که  و غیره را ارائه می شناسی آثار، ساییدگی دندان، سن حیوانات ذبح شده چینه

 کند.  متفاوت تفسیر شده و اختالف را حل نمی ممکن است کامالً
ین یگیری آ با این حال، یك استدالل بسیار مهم وجود دارد: این اطالعات مربوط به شکل

 های جنوبی روسیه است. اسب در استپ
ای را در اقتصاد ایفا  چنین گ. برنس بر این عقیده است که آن حیوانی که نقش ویژه هم

شود. در محله وارفولومییفسك در اواخر دوران  ینی تبدیل مییکند به یك حیوان آ می
های  ولگا در ساراتوف از فرهنگ اُریول، جایی که استخوان ینوسنگی در منطقه ماورا
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سه شکل استخوان  .حیوانات اهلی گاو، گوسفند، اسب و سگ در آن قابل مشاهده است
 .آویز کردن یافت شده است هایی برای حلق اخاسب با سور

شود )کیلینیکوف، یودین  ، یك افسار و دهانه دیده میها، احتماالً در سر یکی از آن 
ها در  جا یافت شد که مشابه آن های زینتی اسب نیز در آن (. استخوان81: 1993

: 1993زایبرت (، محله ویلوواتوفسك و بوتای )و. ف. Rakushechny Yarراکوشچنیی یار )
 ( قابل مشاهده است.162: 1988( و یك میله سنگی به همراه سر اسب )یودین 177

سنگی از فرهنگ سامارا،  سپاری و دفن افراد فوت شده در دوران مس در مراسم خاک
یك مجسمه استخوانی از اسب پیدا شد، یك مجسمه دیگر در محله ویلوواتوفسك یافت شد 

(، 67: 1981، گاو و نشخوارکنندگان کوچك بود )واسیلیف های اسب که حاوی استخوان
 (.184: 1980ان کار هم؛ واسیلیف و 12-15: 13جدول 

سپاری آیینی جمجمه و پاهای اسب در منطقه ولگا در محل دفن  ترین خاک قدیمی
Sjezzhy های پاهای  از فرهنگ سامارا کشف شد. در محل قربانی، دو جمجمه و استخوان

قیده آ. گ. پترنکو، اهلی وجود داشت که با خاک سرخ پوشیده شده بود. و در های به ع اسب
های دو گاو نر و دو اسب ساخته شده از عاج یك گراز  ها در محل دفن، مجسمه کنار آن

 (.67: 1980؛ واسیلیف 159: 1979وحشی وجود داشت )واسیلیف ، متویوا 
در منطقه ولگا در میان جمعیت وجود داشت،  Sjezzhyینی که در یهمان عمل و رویه آ

سنگی، جمجمه  فرهنگ خوالینسك حفظ شده است. در محل دفن خوالینسك در عصر مس
های پاهای اسب  مورد، استخوان 7و استخوان پاهای گاو و نشخوارکنندگان کوچك و در 

جمجمه و پاهای گاو و نشخوارکنندگان کوچك، اسکلت بره و در  ،ها گاه یافت شد. در قربان
ان کار هم، آگاپوف و 69: 1981ها یافت شد )واسیلیف،  های پاهای اسب قربانگاه استخوان 3

1990 :8 ،59 ،60.) 
چیده  pars pro totoها که با پوست و مطابق با اصل  ها و پاهای اسب دفن جمجمه

ف هندواروپایی به خوبی مشهود است )ایوانو اند، در رویه آیینی مردم بر قدیم، عمدتاً شده می
 (.1998؛ رنفرو 2000؛ راولوینگ 1962آ؛ پیگوت 1977ب؛ 1963؛ کوزمینا 1974

به اصطالح گرز زینتی به همراه تصاویری از پیکر  ،ینی اسبییشاهد دیگر وجود آ
؛ پوپوف، 1972؛ دانیلنکو، شماگلیی 1974)مرپرت  .ها است حیوانات، از جمله سر اسب

 .(1970؛ گیمبوتاس 87: 1990ان. کار همو  ؛ آگاپوف25: 1981؛ واسیلیف 1973سمیرنوف 
یافته جدیدی از عصا یا گرز زینتی با سر اسب در منطقه ناورسك به دست آمده است  

(. میله سنگی با سر اسب که در محله وارفولومییفسك یافت 2: 76: تصویر 1995)مارگونووا 
ستخوان که از آن های اسب و تصاویر آن از ا و استخوان (163، 162؛ 1988شده )یودین 
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چنین اتوی سنگی در منطقه خزر  شود، به این مجموعه از وسایل تعلق دارد. هم ناشی می
زمان با محل دفن در خوالینسك  ( همAk-Zhunasژوناس )ـ   شمالی در محل دفن در آک

(. در آن، سر اسب به همراه افساری که 105، 103: 1982کاران د )دوبیاگین و همشیافت 
 د.شین شده بود، تصویر یهای فلزی تز سازی  و با صفحه دقیق مدلبه صورت 

آ. هیسلر در مورد نوع حیوانات به تصویر کشیده اظهار تردید کرد. در واقع، تعدادی از 
حال، اسب در بسیاری از گرزها  ویژه در غرب، بسیار مبهم هستند. با این ها، به نسخه
چکش از منطقه اورنبورگ و ـ  از همه، در گرز بینانه به تصویر کشیده شده است؛ پیش واقع

 در گرز از روستای سووروفسکایا.
ها پیکر  بندی تیپولوژیکی گرزهایی که بر روی آن ها و طبقه و کلیاتی از داده  خالصه

؛ 65-54: 1986حیوانات به تصویر کشده شده است، توسط و. آ. درگاچف و و. یا. سوروکین )
گرایانه به  های واقع ها از نمونه دهد توسعه در استپ نشان مید که ش( ارائه 2007درگاچف 

دهنده  های کشاورزی نشان ها در فرهنگ های متداول حرکت کرد و گسترش آن سمت نمونه
یید أهای جدید این نتیجه را ت دانوب است. بنابراین، دادهـ  ثیرات استپی در منطقه کارپاتأت

جا  ز دنیپر تا اورال شکل گرفته است و در اینکند که پرورش اسب در منطقه استپی ا می
های اورسیا توسعه  ترین آیین یکی از مهم ،ین اسبیبود که در هزاره چهارم قبل از میالد، آ

 یافت.
تری  سازی اسب در شمال قزاقستان مسئله بسیار پیچیده مستقل اهلی  موضوع کانون

زیادی استخوان اسب پیدا شده  جا، در شهرک بوتای در عصر نوسنگی، تعداد است. در این
(. پایه و اساس اقتصاد 1993دهد )زایبرت  درصد جانوران را تشکیل می 99است که 

های بر قدیم در  پارچه که مشخصه فرهنگ گیری است؛ هیچ اثری از اقتصاد تولید یك ماهی
 های متعددی به همراه استخوان های محلی است وجود ندارد؛ چاله سازی گونه عصر اهلی

 وجود دارد که گواهی بر کشتار جمعی حیوانات است.
: گزارشی 1995های بوتای مورد بحث است. ای. ی. کوزمینا ) موضوع نوع و گونه اسب

ها را اهلی تشخیص داد و معتقد بود که  شفاهی در کنفرانسی در پتروپاولوفسك( آن
ین حال، متخصص تر است. در عپای اورال نزدیك جمجمه اسب بوتای به جمجمه اسب پهن

ای که مورد بررسی  سازی مانند ن. م. یرمالووا در بخشی از مجموعه در زمینه اهلی  برجسته
سازی پیدا نکرد. نظرات در بین سایر محققان نیز متفاوت بود.  ای از اهلی قرار داد، هیچ نشانه

ها اثری از  نها که بر روی آ های اسب د. انتونی و د. براون بر اساس تجزیه و تحلیل دندان
هی درئیوکا را اهلی  های بوتای و هم اسب شود، هم اسب ساییدگی و خردگی دیده می

طوری که در  کند، به ها مخالفت می (. م. لوین با آن2000، 1991دانند )آنتونی، براون  می
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شناختی و زئوتکنیکی در مورد سن  مورد مسئله پرورش اسب درئیوکا، از مالحظات جمعیت
 (.1996، لوین، راساماکین 1999؛ 1990برد )لوین  بح شده و غیره بهره میحیوانات ذ

های شهرک بوتای در عصر  منظور من پیش از همه اختالف طوالنی در مورد اسب
( از اهلی شدن 2008مریکایی د. انتونی )انتونی انوسنگی در قزاقستان است. محقق 

ای سوارکاری حمایت کرد. کتاب او که به ها بر های این محله و استفاده از آن زودهنگام اسب
های عصر نئونئولیتیك  های استپ ای ماتریال طور گسترده خودی خود ارزشمند است، به

ها روشن و تشریح  هندواروپایی أسنگی جدید( و عصر برنز را در پرتو مشکل منش )عصر مس
د و برای سوار شدن ان شده های بوتای اهلی کند، اما به تالش برای اثبات این که  اسب می

اند، توجه زیادی شده است. شواهد این  شده ها استفاده می جو از استپ توسط سواران جنگ
  های سایش و خراش روی دندان اسب است. این تز اصلی توسط پالئوزولولوژیست امر نشانه

)بخشی از افسار و   Bit shankپ. آ. کاسینتسف مورد مناقشه قرار گرفت و ثابت کرد که
گرفت و این  نان باستانی( در دهان اسب، نه بر روی دندان، بلکه بر روی لثه قرار میع

( 2008تواند به عنوان استداللی برای سوارکاری باشد. پ. آ. کاسینتسف ) شناسی نمی آسیب
های بوتای و سینتاشتا انجام داد و نتیجه قبلی خود  های اسب مقایسه مفصلی بین استخوان

های سینتاشتا باشند که  توانند اجداد اسب های باستانی قزاقستان نمی اسبیید کرد که أرا ت
 خزر مرتبط هستند.ـ  های پونتو های استپ از نظر ژنتیکی با اسب

مریکایی م. گیمبوتاس اتوسط محقق  1956ای که در سال  شدت این مشکل با ایده
ه هندواروپایی ( بیان شد مرتبط است ک1997؛ 1992؛ 1977؛ 1970؛ 1956)گیمبوتاس 

سواران وحشی استپ به اروپا رخ داده است؛  اسبـ  جویان شدن اروپا در نتیجه حمله جنگ
های کشاورزی اروپا را مختل  آمیز فرهنگ سواران توسعه مسالمت اسبـ  جویان این جنگ

( و بعدها و. کولباکا  و 1972کردند. محققان اوکراینی و. ن. دانیلنکو و ن. ن. شماگلیی ) می
دار پیدا نکرد، اما  داران این فرضیه بودند. در غرب، این مفهوم طرف ( طرف2000د. کاچور )

 ( گذاشت.1984ثیر زیادی بر موضع ت. و. گامکرلیدزه و و. و. ایوانوف )أت
شناس آلمانی آ. هیسلر پیدا کرد )هیسلز  م. گیمبوتاس مخالف سرسختی به نام باستان

تر از همه، سعی  از اشتباهات جدی در کار او شد و مهم(. او متوجه تعدادی 1996؛ 1992
کرد ثابت کند که در شرایط جنگ سرد، فرضیه او ماهیت سیاسی ضد روسی دارد. 

و با این تصور که  «فرهنگ کورگان»شناسان روسی با اصطالح  باستان
 کردند. مخالفت می ،سواران اروپا را شکست دادند اسبـ  جویان جنگ

های سیاسی، برای  سته مولداویایی و. آ. درگاچف بدون توجه به جنبهشناس برج باستان
(. او تجزیه و تحلیل دقیق خود را بر اساس 2007احیای فرضیه م. گیمبوتاس تالش کرد )
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اورال تا دانوب و کارپات  یموسوم به گرزها یا عصاهای سنگی که از ماورا ،یك منبع
( مورد 1974؛ 1968توسط ن. یا. مرپرت ) گسترده است، انجام داد. این دسته از وسایل

توجه قرار گرفته بود؛ او این فرضیه را پذیرفت که این موارد تصاویری تلطیف شده و منقوش 
شده که هر دلیلی برای  از اسب است که به عنوان نمادی از اعتبار و پرستیژ شناخته می

 موافقت با آن وجود دارد.
ها و  بندی دقیق، نقشه تحلیل آماری پیچیده، طبقه کار )اثر( و. آ. درگاچف با تجزیه و

جداول متعدد ارائه شده است. با این حال، باید توجه داشت که محاسبه میانگین بر اساس 
های آماری نادرست  شناسی، مانند برخی دیگر از روش ها، از نظر روش تعداد افراد و استخوان

( مبنی بر این که گرزهای 34ل ، جدو229گیری اصلی و. آ. درگاچف )ص  است. نتیجه
ها( از شرق به  ها )و توسعه سبکی آن ترین هستند و حرکت آن اورال قدیمیـ منطقه ولگا

در »گیری نهایی مبنی بر این که  رسد. اما نتیجه غرب اتفاق افتاده است، منطقی به نظر می
ظهور و بروز منطقه شرقی، اسب از اواخر دوران نوسنگی، یعنی از زمان اهلی شدن آن و 

طور گسترده برای گوشت، شیر و محصوالت لبنی و از زمان شروع  پرورش تخصصی اسب، به
« شده است سنگی اولیه برای اهداف حمل و نقل و سوارکاری استفاده می دوران مس
 (، جای تفسیر دارد.301: 2007)درگاچف 

های درجه  دنهای محلی حیوانات در تم طور که گفته شد، اهلی شدن گونه همان ـ1
تر  داری و استفاده از گاوهای بزرگ و از همه مهم های دام دوم تنها پس از وام گرفتن مهارت

ها قابل  شود که با تجزیه و تحلیل تعداد کروموزوم گوسفندان اهلی در آسیای غربی آغاز می
؛ کوزمینا 1997؛ شرات 1996؛ میدوف 1981؛ کوزمینا 1980اثبات است )شنیرلمان 

سازی اسب به دوران نوسنگی غیرممکن  رو، نسبت دادن اهلی (. از این2003؛ ب؛ آ1994
توان در مورد نقش زیاد آن در رژیم غذایی و آشنایی نزدیك با حیوان صحبت  است. تنها می
 شرط اهلی شدن آتی آن بود. کرد که پیش

تفاده از ( ثابت کرد که تنها در مرحله دوم اهلی شدن، انسان اس1994. ش. بکانی )ـ2
و پوست به هنگام  «کنسروهای تازه»پشم و شیر را آموخت؛ در مرحله اول، فقط از گوشت 

 شده است. شکار استفاده می
جو نبود. شکی نیست  آشنایی با اسب به معنای استفاده از آن توسط سواران جنگ ـ3

ار استفاده سازی اسب، انسان سوارکاری را یاد گرفت و فقط از لگام و افس که پس از اهلی
کند؛ سپس در ابتدا برای شکار جمعی  کرد. اسب از دو سالگی شروع به راه رفتن می می

ای  تواند گله شود: سوارکار با کمك سگ می ها استفاده می ها و بعدها برای چراندن گله اسب
تواند  حیوان را کنترل کند، در حالی که یك چوپان پیاده با سگ فقط می 500متشکل از 
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توان از روی اسب شلیك  (. اما بدون زین نه می1994س را کنترل کند )کازانوف را 200
 توان با نیزه در نبرد نزدیك مبارزه کرد. کرد و نه می

بارها تالش شده است که تصویر یك افسار یا لگام بر روی گرزها دیده شود. من این 
ل، منطقه ولگا و بخشی از فرصت را داشتم که تنها با گرزها و تصاویر مناطق پیرامونی اورا

تر  تر و شماتیك واره اوکراین آشنا شوم. هرچه به سمت غرب پیش بروید، سر حیوانات طرح
طور  (، زیرا او بهabb .2 1995؛ 1996بحث با آ. هیسلر دشوار است )هیسلر  ،بنابراین .است

بینی( و  پهنقاطع از دیدن اسب در زمره برخی حیوانات دارای بینی کوتاه و رو به باال )
کند )به عنوان مثال، از  دارای چشمان درشت و برآمده در مناطق غربی خودداری می

Fedelesheni  ،Ariushd  ،Seldkutsa Fiticonesti ،Drama  ،Vintsul de Jos  و حتی
های دهان اغلب برجسته و برآمده  (. در حیوانات، لبهKazimchaو   Suvodolتر، از بیش
 ی از افسار وجود ندارد.شود، اما اثر می

چنین الزم به ذکر است که نه تنها در زبان اولیه هندواروپایی، بلکه حتی در زبان  هم
رفته ارابه و پرورش اسب، هیچ کلمه مشترکی برای  اولیه هندوایرانی با ترمینولوژی پیش

 جو وجود ندارد. گذاری سوارکار جنگ نام
ارتفاع، باریك و محصور شده با  ای کم با دره توپوگرافی بوتای که در یك پرتگاه بلند،

آل برای شکار فصلی اسب تبدیل کرده است. تا  جنگل کاج واقع است، آن را به مکانی ایده
شناسی، نظر محتاطانه و. ت.  شدن توسط متخصصین دیرینه زمان حل نهایی مشکل اهلی

ت که بوتای ممکن است رسد. او بر این عقیده اس ترین به نظر می ( متعادل1993زایبرت )
ها  ها باعث شد تا اولین تالش یك شکارگاه فصلی باشد، اما دانش روستاییان از بیولوژی اسب

ها صورت گیرد.  ها برای به دام انداختن گله اسب برای رام کردن چند اسب و استفاده از آن
سوار  شود.( ضمناً )این روش هنوز در سیبری توسط شکارچیان گوزن وحشی استفاده می

 نداشت.   Bit shankگونه نیازی به هیچ
دهد که از اسب به عنوان غذای  تعداد زیادی گودال پر از استخوان حیوانات نشان می

 شده است. اصلی در بوتای استفاده می
برانگیز است. این  های روسیه جنوبی نیز بحث ها در استپ موضوع استفاده اولیه از اسب

جا مستقل از کشاورزی توسعه یافته و در ابتدا متحرک  در این نظر بیان شد که پرورش گاو
ای  ( دارای فرضیه1972این و. ن. دانیلنکو و ن. ن. شماگلیی ) بر و سیال بوده است، عالوه

شود؛ این فرضیه در مورد ظهور و بروز   داری می هستند که توسط م. گیمبوتاس جانب
شده  ه عطفی در تاریخ اورآسیا قلمداد میجو در دوران کهن است که نقط سواران جنگ اسب

جا  کرده و در آن های سواره به دانوب و کارپات حمله نظامی می این دسته است. ظاهراً
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و ویران   کوبیده هم می ها و محل سکونت کشاورزان را با آتش و شمشیر در دهکده
 اند. کرده می

وسعه یافته است. او بر ( ت1991، 1984این فرضیه در آثار ج. لیچاردوس )لیچاردوس 
و محل دفن وارنا که دارای  Sredniy Stogاساس شباهتی خاص بین آیین دفن در فرهنگ 

ها را به  ترین قبرها با طال است و گواه تمایز اجتماعی جامعه است، ظهور و بروز آن غنی
 دهد. سوار از منطقه دریای سیاه نسبت می تهاجم عشایر اسب

ها در هزاره چهارم قبل از میالد تا  نی و سوارکاری در استپگیری کوچ نشی فرضیه شکل
 چه حد قابل توجیه است؟

دانستند  ها داشتند و می اسب سنگی نیاز به کنترل گله بدون شك، چوپانان عصر مس
چگونه سوارکاری کنند، برای این کار افسار با بند چرمی یا افسار در شکل طناب کافی بود. 

جای مطمئن برای نشستن نیاز دارد  نیزه شلیك کند یا بجنگد، به یكاما سواری که باید با 
 است.  Bit shankکه برای آن نیاز به عنان یا دهنه لگام و

( محصوالت و مشتقات استخوانی با یك یا دو سوراخ که در 1973د. یا. تلگین )
Dereivka ترین  اند را به عنوان قدیمی یاقت شدهBit shank پایه و اساس  تفسیر کرد، و این

های اورآسیا بود که توسط ج. مالری )مالری  فرضیه گسترش زودهنگام سوارکاری در استپ
 ( و دیگران پذیرفته شد.1991(، د. آنتونی )آنتونی 1989

پ. م.  1970در حقیقت، اساس و شالوده این فرضیه برداشت اشتباه است. در سال 
ه محصوالت و مشتقاتی که از شاخ درست کرد ک ای را منتشر و در آن فرض  کوژین مقاله

 Afanasievo ها است و در آثار و یادبودهای فرهنگ هایی که در آن اند به همراه سوراخ شده

(Afanasievo cultureدر سیبری یافت شده و تا اندازه )  ای یادآورBit shank   در دوران
اند. این فرض  شده گرفته میکار  برای سوارکاری به Bit shankنیز به عنوان  ،سکاها هستند

توسط م. پ. گریازنویه رد شد و پ. م. کوژین آن را نپذیرفت. اما و. ن. دانیلنکو و ن. ن. 
 Bitرا به عنوان  Dereivka( و نیز د. یا. تلگین موارد و وسایل مشابه از 1972شماگلیی )

shank ر نامیدند که سوا ها را عشایر اسب دهندگان اسب در استپ تفسیر کردند و پرورش
 دادند. مدتی را انجام می حمالت نظامی طوالنی

( در آلمان در هایدلبرگ نزد 1996م. گیمبوتاس که بنابر تحقیقات آ. هیسلر )
های برجسته پان ژرمانیسم تحصیل کرد، به این موضوع ماهیتی سیاسی بخشید:  ایدئولوگ

کردند، فرهنگ  له میسواران وحشی که از سمت شرق حمـ  جویان در تفسیر او، جنگ
 کشاورزی اروپا را با آتش و شمشیر ویران کردند.
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نگاری و  های قوم (. بر اساس داده1983بایست مخالفت کرد )کوزمینا  با این فرضیه می
ای از  تجزیه و تحلیل شده دارای طیف بسیار گسترده یشناسی، موارد و اشیا باستان

هایی  ( تا دستگاه1999تریپولیا )راساماکین های شاخی  بیل تشبیهات رسمی هستند، از کج
ی مشابه یای در مورد اشیا مطالعه (. اخیرا1980ًها در چین )کمیساروف  برای بازکردن گره

( انجام و مشخص شد 1992های مختلف گسترده شده است )دیتز  در اروپا که در فرهنگ
هایی  ز جمله فرهنگهای مختلف اقتصادی، ا که این اشیا چندمنظوره هستند و در فرهنگ

ها و  ویژه در شهرکها اسبی وجود نداشته است، وجود دارند. این اشیا به که هرگز در آن
اند،  شده ها برای بافتن توری استفاده می ای در سوئیس که در آنجا های کومه گاه سکونت

 بسیار زیاد است.
ندارد. این به هیچ ها استدالل جدی سواری و سوارکاری در استپبنابراین، موضوع اسب

سوار بر  ،چوپانان برای کنترل گلهـ دهندگان اسب کند که پرورش وجه این واقعیت را رد نمی
برای این کار افسار با بند چرمی یا افسار در شکل طناب کافی بود. اما مبارزه  .شدند اسب می

  Bit shankبا اسب، شلیك از کمان یا مبارزه با نیزه بدون کمك عنان یا دهنه لگام و 
 غیرممکن بود.

 شده است؟ سازی استفاده می چگونه از اسب در مراحل اولیه اهلی
بندی کرد. در مرحله  داری را تفکیك و تقسیم( مراحل تاریخچه دام1994ش. بکانی )

آورده است، از  کردن، فردی که به تازگی از شکار به سمت اقتصاد مولد روی می اولیه اهلی
کرده است.  چون جد و نیای وحشی او برای غذا استفاده میهلی شده همحیوانِ به تازگی ا

گیرند و  ها استفاده از شیر و پشم حیوانات را یاد می سازی انسان فقط در مرحله ثانویه اهلی
 کنند. ها برای حمل و نقل استفاده می از آن

د وقطعه های اسب خر های جنوبی روسیه، استخوان سنگی در استپ در آثار یادبود مس
شده و هنوز  قطعه شده است، به این معنی که از اسب به عنوان حیوان گوشتی استفاده می

مدت در مسیرهای جاده ابریشم بزرگ آینده فراهم نشده  های طوالنی شرایطی برای مهاجرت
 بود. 

 
 (Yamnaya cultureتشکیل جامعه فرهنگی یامنایا ) ـ3

 ــ سنگی دوران شکوفایی عصر مس ــقبل از میالد  اوایل هزاره دوم ـ III ـ مرحله سوم 
شناسان که توسط تجزیه و  های اکثر دیرینه اوایل عصر مفرغ است. با توجه به داده

یید شده أشناسی ت های پالینولوژیکی از الیه و بستر فرهنگی آثار و یادبودهای باستان تحلیل
زا جای خود را به دوران خشك  ارانسال قبل از میالد، دوران بارانی یا ب 3000است، حدود 
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های پونتیك ناپدید شدند؛ مرز جنگل و  برگ در استپ های پهن گون داد؛ جنگل زیرشمال
زایی به پایان  های قیزیل قوم، دوران باران مطابق با امروزه، ایجاد شد. در بیابان استپ تقریباً

ای نیمه بیابانی و استپی اندازه رسید: در قزاقستان در مرزهای کنونی آن، مناظر و چشم
؛ 1956؛ 1937عصیان و طغیان دریای خزر رخ داده است )گراسیموف  شکل گرفت؛ احتماالً

؛ نقشه؛ وینوگرادوف، مامدوف 199: 1965؛ 1957؛ نیشتادت 1979؛ بوچینسکی 1993
؛ ایوانوف، 1982؛ نوسانات رطوبت...؛ خوتینسکی 1949؛ 1947؛ کاسین 252: 1975

؛ 1995؛ الوروشین، اسپیریدونوا 1991؛ اسپیریدونوا 1991؛ کرمنتسکی 1995واسیلیف، 
 (.1997لوکوفسکایا 

در هزاره سوم قبل از میالد جامعه فرهنگی یامنایا در استپ از دنیستر تا اورال رشد کرد 
(. فراوانی گورهای 5سنگی پیشین مرتبط بود )شکل  های مس که از نظر ژنتیکی با فرهنگ

توجه جمعیت است که ناشی  دهنده افزایش قابل ها در سراسر منطقه نشان در گودال در تپه
کننده رژیم غذایی  از توسعه اقتصاد تولیدی و تولیدمحور در دوره قبل است که تضمین

 پایدار بود.
با این حال، در هزاره سوم قبل از میالد، پتانسیل اقامتگاه و پناهگاه اکولوژیکی با نیازها 

هوایی و تشکیل  و رو شد که با تغییرات آب ههای بزرگ روب ا و مجموعهه و الزامات گروه
پارچه غیرممکن شد، زیرا  اندازهای استپی تشدید گردید. تشدید اقتصاد جمعی و یك چشم

 خاک و شرایط آب و هوایی استپ به اندازه کافی برای کشاورزی اولیه مطلوب نبوده است.
کیلوگرم  600 نهرین تحت شرایط آبیاری، تقریباًال آوری مزارع در بین عملکرد و محصول

-وری خاک در روسیه است:  گیری بهره واحد اندازه CAM-؛ CAM-30در هکتار بود )

CAM-1  ،مقدار دانه کاشته شده برابر با دانه فشرده شدهCAM-3 3دانه فشرده شده  ــ 
وگرم در هکتار افزایش کیل 1500تر از دانه کاشته شده و غیره(، و گاهی اوقات تا  بار بیش

رسید. در یونان  می CAM-300و  CAM-200(، به I .193یابد، و به گفته هرودوت ) می
 200کیلوگرم در هکتار، در اروپای مرکزی  400کیلوگرم در هکتار، در بالکان 1000-800

؛ 3-5: 1961کیلوگرم در هکتار )وایمن  80-300کیلوگرم در هکتار، و در استپ فقط 
 (.186: 1989؛ شنیرلمان 177، 176: 1968کوزمینا 
هوایی، استپ در زمره مناطق کشاورزی  و طور که گفته شد، با توجه به شرایط آب همان

ناپایدار قرار دارد، زیرا میزان بارندگی در این جا ناپایدار و کم است و از مرز شمالی به سمت 
یابد، و ضریب میزان  می متر در سال کاهش میلی 150متر به  میلی 430مرز جنوبی از 

 (.99، 98، 26: 19یابد )موردکوویچ  برابر کاهش می 6رطوبت به دلیل تبخیر 
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میلیون هکتار توسط خاک  2.5های استپی نیز متفاوت است. بیش از  وری خاک بهره
  XIXهای قرن  ها، بر اساس اطالعات و داده ( اشغال شده است. در آنChernozemچرنوزم )

کردند )بیبیکوف  آوری می ( دانه گندم از هر دسیاتین جمعpoodپود ) 50در اوکراین، 
های مختلط نابارور و  ویژه در شرق، خاک حال، در برخی مناطق، به (. در عین53: 1965
های خاکستری و ماسه غالب است. در قزاقستان غربی،  نابارور، خاک ای کامالً های قهوه خاک

% و خاک 40نابارور( حدود  ای کامالً های قهوه ر و خاکهای مختلط نابارو خاک اولی )خاک
دهد؛ در منطقه  درصد زمین را تشکیل می 30تا  10های خاکستری و ماسه( از  دومی )خاک

شود )اوسپانوف  گزین می خیز با خاک شور جای بلوطی حاصل های رنگ شاه اورنبورگ، خاک
 CAM-10آق تپه(، برداشت گندم در منطقه آکتوبه ) 1909(. بر این اساس، در سال 1949

: 1911تقویم منطقه تورگای ـ  بود )کتابچه راهنمای آدرس CAM-4و برداشت ارزن 
 تر بود. سنگی ، حتی پایین وری در عصر مس طور طبیعی، بهره جدول(. به

های توسعه نیافته کشاورزی، کشاورزی در برخی از  آوری بنابراین، با ابزارهای اولیه و فن
غیرممکن بود و در برخی دیگر از مناطق استپی، کشاورزی بسیار کم  تپی تقریباًمناطق اس

 ورتر از آسیای جنوبی و اروپای جنوب شرقی بود. بهره
تر مناطق،  در همان زمان، استپ اورآسیا به این دلیل که یك مرتع طبیعی بود و در بیش

هایی بود  از مکان  و پوشیدههای سوزنی  علفـ  های گیاهی استپی ترین پوشش پوشیده از غنی
اری فراهم د شرایط مطلوبی را برای دام .که با پوشش گیاهی افسنطین جایگزین شده بودند

 15توان  های سوزنی، می علف ـ  های گیاهی استپی آورده بود. در استپ پوشیده از پوشش
در مناطق  سانتر در هکتار و 7 -سانتر در هکتار علف خشك، در استپ پوشیده از افسنطین 

  6-7توان  کیلومتر مربع می 1سانتر در هکتار علف خشك دریافت کرد. با  5نیمه بیابانی 
 راس گاو و اسب را در سال تغذیه کرد.

داری و ویژگی های اقتصاد در  تر اقتصاد را در جهت افزایش نقش دام این امر تکامل بیش
 مناطق مختلف از پیش تعیین کرد.

های اوراسیا تعیین کرده  کولوژیکی راه خاصی را برای توسعه در استپاقامتگاه و پناهگاه ا
 است.

ها نشان داده شد. اگر در اوکراین  توسعه ناهموار اقتصاد در استپ 1960در دهه  ضمناً
های ابزار کشاورزی  کرد که با یافته این توسعه پیچیده بود و کشاورزی نقش مهمی را ایفا می

و غیره(، از جمله  Durna Skel ،Skela Kamenolomnyaهای پرجمعیت ) و دهکده
)میخایلوفکا( قابل اثبات است، پس در منطقه  Mikhailovkaهای چند الیه بزرگ ) دهکده
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دهنده نوع متفاوتی از اقتصاد است  ناشناخته هستند که نشان ها عمالً اورال ، دهکدهـ ولگا
 (.1997؛ تاریخ 1985؛ شاپوشنیکووا 109-113: 1974؛ 41: 1968)مرپرت 

گیری در بین قبایل یامنایا  ها و مواد استخوانی، شکار و ماهی با قضاوت بر اساس ماتریال
ها و  دادند. در شهرک ها گاو، گوسفند و اسب پرورش می اهمیت خود را از دست داده بود. آن

ندگان ها و نشخوارکن درصد، دام 45ها و نشخوارکنندگان سنگین   های اوکراین، دام دهکده
درصد بودند، در الیه فوقانی میخایلوفکا، این  18حدود  ــ ها درصد، اسب 30بیش از  ــسبك 

درصد افراد است )تسالکین  18و  34، 46ها و  درصد استخوان 10و  30، 60ارقام به ترتیب، 
1970b :247 به دلیل 350: 1985؛ شاپوشنیکووا 116-117: 1974؛ مرپرت 51؛ جدول .)

ها در گله غیرممکن  اورال، تعیین نسبت گونه-های منطقه ولگا ها از شهرک کمبود داده
 ها یکسان بود. ها، ترکیب گونه است، اما با توجه به دفن آیینی حیوانات در تپه
داری در مناطق شرقی از  ها و مختصات دام توپوگرافی بناها برای روشن شدن ویژگی

های دفن  یید کرد که برخی از محلأشیلوف ت ای برخوردار است. و. پ. کننده اهمیت تعیین
(Kuzin Khutor  ،Balkin Khutor  وTsatsaدور از رودخانه ) ریز واقع  های حوضه آب

گیری یك اقتصاد تخصصی که در  (. این، بدون شك، شکل37-39: 1975اند )شیلوف  شده
 کند. میداری غالب بوده است و گذار به اشکال متحرک و سیار آن را ثابت آن دام
 
  ،دار نقل چرخ و گسترش وسایل حمل ـ4

 بایست ایجاد مسیرهای جاده بزرگ ابریشم پیش
دار توسط  برداری از وسایل حمل و نقل چرخ ترین نوآوری آن دوره توسعه و بهره مهم

ها به هزاره سوم قبل از  دار در استپ نقل چرخ و قبایل یامنایا بود. ظهور و بروز وسایل حمل
ها و  ن های آ های چرخ، قطعات و اجزای وسایل نقلیه، مدل گردد و با یافته می میالد باز

و  Novosvobodnenskayaهای  های دفن فرهنگ شده در محوطه جفت گاو نر افسار یك
Novotitarovskaya  در منطقه کوبان و جامعه یامنایا در تمام مناطق آن از دنیستر تا اورال

؛ کوزمینا 1974a؛ کوزمینا 1983؛ 1969؛ پیگت 1951قابل استناد است )چایلد گ. 
؛ کولباکا، کاچور 1983؛ نائویپ 1991؛ چردنیچنکو، پوستووالوف 1981؛ هسلر 1983
؛ کورنفسکی و دیگران 2000، گی 1993؛ ایزبیتسر 1986؛ آچسه 1985؛ آزارولی 2000
نقل  و حملها )وسایل  ترین تجزیه و تحلیل پیرامون ارابه (. کاملPRK 2008؛ 2007
 دار( یامنایا و کاتاکومب توسط اِ. کایسر ارائه شده است. چرخ

ترین اکتشافات در تاریخ بشریت بود که طی پنج هزار سال  اختراع چرخ یکی از مهم
 توسعه تمدن را تا حد زیادی تعیین و تعریف کرده است.
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شاورزی به میزان وری نیروی کار را هم در ک دار بهره نقل چرخ و استفاده از وسایل حمل
طوری که امکان انتقال محصوالت از مزرعه را فراهم آورد و هم  توجهی افزایش داد، به قابل

ها را دنبال کنند، بر مراتع  یافتند که دام طوری که چوپانان امکان این را می داری، به در دام
تر از همه،  داری عشایری شد. مهم جدید تسلط پیدا کنند که در نهایت منجر به ظهور دام

سابقه مبادله انجامید که به فعال شدن روابط فرهنگی بین مناطق  این امر به گسترش بی
گیر کمك کرد. بنابراین،  رفت تاریخی چشم ها و در نتیجه، پیش دور، انتشار سریع ایده

 دار مورد توجه اصلی است. مطالعه تکامل وسایل حمل و نقل چرخ
کنند )چایلد  محوری گ. چایلد پیروی می از فرضیه تكبنابر عقیده اکثریت محققان که 

دار در پایان هزاره چهارم قبل از میالد در آسیای  نقل چرخ و (، وسایل حمل1954؛ 1951
های درجه دوم  جا در طول هزاره سوم قبل از میالد به مناطق تمدن غربی اختراع شد و از آن

به ایران، به آسیای میانه، به جنوب گسترش یافت: به قفقاز، به شمال غربی هندوستان، 
 های جنوبی روسیه. شرقی اروپا و استپ

توان با توجه به چندین منبع  ( را می7، 6دار )شکل  نقل چرخ و تاریخ وسایل حمل
 بازسازی کرد:

های  های استخوان ( یافته3ها؛  ها و ارابه های باستانی گاری ( یافته2( شواهد کتبی. 1 
 (4های دفن؛  ها و محل های استئولوژیکی شهرک کش در مواد و ماتریال ریگاـ  حیوانات ارابه

( 5ها و غیره.  ها، کروپالستیك دار در هنرهای باستانی، گلپتیك تصاویر وسایل نقلیه چرخ
 دار روی کتیبه های ماقبل تاریخ. تصاویر وسایل نقلیه چرخ

دفن در کیش، اور و  های ین تدفین در محلیهای آ در آسیای غربی، بر اساس یافته
های برنزی و سفالی،  ها و مدل ها و نقش برجسته شوش، تصاویر روی مهرها، موزاییك

؛ 1973های چهارچرخ و دوچرخ با بدنه باز و سرپوشیده رایج بود )لیتاور، کروول  گاریـ  ارابه
ی ها ها )قاطرها و کونگ ها توسط گاوها و بعدا توسط حیوانات خانواده اسب (. آن1979
 براکـ  شدند )کالتون های بزرگ کشیده می و االغ 1ترکیبی از گورخر ماده  و االغ( ــ  سوری
1992.) 

های سفالی پیدا شده در حمام، تپه گاورا و  های چهارچرخ سرپوشیده با مدل فرغون
؛ 431-432: 1969شود )موگئو  سوزیانا و مدل دو چرخ مسی در تل آگراب شناخته می

 (.2001؛ نفتکین pi. LXIV: 1953؛ اوزگیچ 137شماره  PI. 7: 1962زیگلر 
 

                                                           
 .توانند اهلی شوند ها نمی فرض در مورد استفاده از گورخر کوچك نادرست است، زیرا آن  1
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های  گاریـ  دهنده ارابه های سفالی و برنزی نشان ها در گورها و مدل در قفقاز، یافته

اند )کوفتین  شده چهارچرخ و دوچرخ با بدنه باز و سرپوشیده استن که با گاو نر کشیده می
 (.1969؛ پیگوت 1976؛ 1966؛ یسایان 1976؛ 1960؛ جپاریدزه 1941

دار در هزاره سوم قبل از میالد ظاهر  نقل چرخ و در شمال غربی هندوستان، وسایل حمل
های دو  های سفالی و برنزی ارابه های موجود در محالت فرهنگ هاراپی مدل شد که با یافته

های گاوهای نر افسار زده مستند شده است.  های سفالی و مجسمه چنین چرخ چرخ و هم
ها با بدنه باز یا  شود: ارابه های دوچرخ از دو نوع مشخص و متمایز می ن هاراپی با گاریتمد
قابل اثبات و   Chanhudaroها فقط با یك صندلی در باالی محور )نوع دوم توسط مدل  ارابه

؛ کوزمینا 200-202: 1970؛ پیگوت  XXI  ،13؛ جدول 97: 1951یید است( )ماکی أت
 افسار زده در هند در دوران هاراپی گاوهای گوژپشت هندی بودند. (. حیواناتPRK؛ 2004

یاب  دار شمال شرقی ایران هنوز کم ترین وسیله نقلیه چرخ اطالعات مربوط به قدیمی
 Hisor HIو  Sh-Iتپه  ها با توپی دوطرفه در شاه های سفالی چرخ های مدل است و به یافته

: 1945؛ آگپه pi. XLIV ،H2649 ،Н2749، 185: 1937شود )اشمیت  )حصار( محدود می
که بر  «cross-bar»های به اصطالح  چنین با تصویر یك ارابه دو چرخ با چرخ ( و هم262

در پایان هزاره سوم قبل از میالد نمایش داده شده است )لیتوئر،  Hissar IIIروی استوانه 
 .(1979کروول 

دار در  نقل چرخ و رگیری وسایل حملکا ترین مناطق به آسیای میانه یکی دیگر از قدیمی
جا ظهور و بروز آن در نیمه اول هزاره سوم قبل از میالد در عصر  بر قدیم است. در این

های چرخ با توپی دوطرفه و مجسمه گاو نر با تصویر  های مدل ، به واسطه یافتهIII  نمازگاه
ها و سرهای  از مجسمه یافته با چندین Vو   IV  افسار ثبت شده است و در عصر نمازگاه

های چهارچرخ با بدنه جلو باز و  ها از دو نوع: ارابه ها و ارابه های چرخ حیوانات افسار زده، مدل
های دوچرخ  ها در آسیای غربی و دانوب تفاوت دارند( و ارابه های باال آمده )که با ارابه کناره

فسار زده در آسیای میانه بر خالف با بدنه بسته. حیوانات ا های برآمده و احتماالً با کناره
سایر کشورهای بر قدیم، نه تنها گاو نر، بلکه شترهای دو کوهان نیز بودند که توسط 

های متعدد با سرهای ضربه و آسیب دیده حیوانات کِشنده مستند شده است )کوزمینا  مدل
 (.1983ب؛ کوزمینا 1980

ارابه چهار چرخ با  3225دفن ( در محل Gonurها در قبرستان سلطنتی گنور ) یافته
در  3200متر و در گورستان  0.9بخشی مستحکم با تایرهای فلزی به قطر  های سه چرخ

متر، اما بدون الستیك  0.7های مشابه به قطر  های چهار چرخ با چرخ محل دفن گاری
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(. حیوانات 276-279: 2004بوده است دوبووا  یدیانیسارکشفی درخشان توسط و. ای. 
طور  (. )دومی به147: 2008کِشنده در گنور شتر دو کوهان و االغ بودند )ساتایف اصلی 

ها و  شد(. اما در گنور در مجتمع ای در حمل و نقل در شرق باستان استفاده می گسترده
اند. و  های اسب نیز به ثبت رسیده ها در شروع هزاره دوم قبل از میالد، استخوان مجموعه

های  (. در باختر، ارابه149-152: 2008، دوبووا یدیانیسارمار است )ش تصاویر آن در هنر بی
( که با تصاویر 446، شکل 2008چهار و دو چرخ با یك جفت گاو نر وجود داشت )کوزمینا 

 (.2008شود )آوانسووا  )جارکوتان( شناخته می  Djarkutanهای چرخ و ارابه در  و مدل
های چهارچرخ باز با گاو نر  دانوب، فقط ارابهدر جنوب شرقی اروپا، از جمله بالکان و 

ها، گاهی اوقات با سر آسیب دیده گاو نر در قسمت  د  که از روی مدلشافسار زده آشکار 
؛ بیچیر 1960؛ ووپا 1959؛ فولتینی 1976گرفت، )کالیتز  جلوی بدن مورد مطالعه قرار می

1964.) 
های کودکان بودند درست نیست،  یها اسباب باز های ارابه این عقیده گسترده که مدل

ها  ها و پیکرهای حیوانات افسارزده مدل توان غلتاند )مجسمه ها را نمی این مدل زیرا اوالً
اند و بسیار  های آسیای غربی از فلز گران ساخته شده، مدلاغلب چرخ ندارند(، و ثانیاً

های جنوبی روسیه و هم  تپها هم در اس مدل  ــ ترین است که اصلی ــ شکننده هستند. ثالثاً
شوند و در آسیای غربی در تل آگرابه، یك مدل مسی  های دفن یافت می در دانوب در محل

مانده  در مجموعه بسته و محصور معبد خدای ماه سینا پیدا شد. متونی از مردم هیتیت باقی
کیمل شدند ) داری می های ارابه در معبد خدای گیاه و نبات نگه گوید مدل است که می

1967 .) 
ینی هستند، زیرا شکل یك یهای آ تصاویر متعدد روی مهرها بدون شك نمایانگر ارابه

ین پادشاهی به یها در مراسم مذهبی و آ ها قرار داده شده است. اهمیت ارابهخدای در آن
بازی  های دو چرخ را به عنوان اسباب های ارابه خوبی شناخته شده است. این، تفسیر مدل

 کند.  رد میکودکان 
ین تدفین یآ 250( 1993های جنوبی روسیه، توسط اِ. و. ایزبیتسر )ایزبیتسر،  در استپ

جفت گاو نر با استفاده از یوغ و  ها توسط یك با یك یا دو ارابه مورد بررسی قرار گرفت. آن
های چوبی محکمی که به محور متصل  ها دارای چرخ شدند، آن یك محور پشتیبان مهار می

ای پوشیده و بسته بودند.  به همراه یك توپی بیرون زده و گاهی اوقات، دارای بدنه  دندش می
  حال، وجود جفت های اولیه بازمانده، دارای چهار چرخ هستند. با این ها و گاری همه ارابه
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محوری، بر خالف  های تك سفالی ارابه های ها و مدل ها و گورستان چرخ در تعدادی مقبره
 دهد.  های دارای دو چرخ را می یید وجود ارابهأ، امکان و اجازه ت1ایزبیتسرنظر اِ. و. 

 Catacombو  Novotitarovskaya  ،Yamnayaهای  های جدید فرهنگ بسیاری از ارابه 
 ( مورد بررسی قرار گرفتند.2000از سوی و. کولباکا و د. کاچور )

های  ها و مدل خ در قبرستانهای چر های جفت های دارای دو چرخ با یافته وجود ارابه
یید است. تصویر یك أسفالی دو چرخ در تپه سه برادر و در مجموعه و. آ. سافرانوف قابل ت

ای است.  کننده دلیل و برهان تعیین Novonikolaevkaارابه دو چرخ در سقف سنگی قبر از 
 (.PRK 2008ها وجود دارند ) و در دیگر مکان Maryevkaها در  آن

های دو  های دانوب و قفقاز و گاری چهار چرخ دارای بدنه باز توانستند در استپهای  ارابه
چرخ و سرپوشیده توانستند از طریق قفقاز رواج یابند و معمول شوند )این، نه تنها از طریق 

یك   درختان تاکسوس که از آن، ها شناسی، بلکه با تجزیه و تحلیل چوب شباهت گونه
 (.16-17: 1975یید است )اردنیف أشد نیز قابل ت کالسکه در کالمیکیا ساخته

از  ،ها ممکن است از طریق منطقه سوم تمدن درجه دوم این فرض مطرح است که گاری
به این دلیل که طراحی  ها راه یافته باشند. این بعید است، اوالً طریق آسیای میانه به استپ

به این دلیل که در  ستپ است، و ثانیاًهای ا های آسیای میانه متمایز از ارابه و ساختار ارابه
داران خیلی شدید نبود و منطقه تماس هزاره سوم قبل از میالد، روابط بین کشاورزان و دام

 شده است.  قطع می  Kelteminarگیران فرهنگ  توسط ماهی
های پونتیك در هزاره سوم  دار از استپ نقل چرخ و این فرضیه وجود دارد که وسایل حمل

؛ سولیمیرسکی 1964ون در والس  میالد در اروپای مرکزی وام گرفته شده است )قبل از 
در اواسط هزاره چهارم قبل از میالد   Badenها در فرهنگ  (. اکنون تاریخ ظهور ارابه1968

 .(PRK 2008)تعیین شده است. 
ب و دنبال ها را تعقی استفاده از وسایل نقلیه که برای اولین بار به چوپانان اجازه داد گله

های چوپانی از راه دور  داری تخصصی و ظهور شیوه گیری دام نیاز شکل ترین پیش کنند، مهم
 نشینی به کارگیری آن بود. کوچ های نیمه و شیوه

گسترده از ابزارهای فلزی الزم برای ساخت ارابه  شرط دیگر این فرآیند استفاده نسبتاً
یامنایا به خوبی شناخته شده است. با قضاوت و بود. این فلز در آثار و یادبودهای فرهنگ 

چون سابق کشاورزان  ها هم کننده اصلی آن در استپ بررسی بر اساس نوع و ترکیب، عرضه
                                                           

و  تیماه د،ش نهادشیپ تسریزبیاِ. و. ا یبه عنوان گهواره )کالسکه بچه( که از سو یسفال یها مدل ریدر مقابل تفس  1
تپه سه برادر توسط آ. هسلر  یها مدل ی. بازسازشود یداده م شینشان و نما ریتصاو ،دهیبه ثبت رس ینییخصلت آ

 کننده است. ( قانع1982)هسلر 
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جنوب شرقی اروپا بودند، اگرچه محصوالت و مشتقات تولید قفقاز نیز شناخته شده هستند 
(. افتتاح 2002تیاروا ؛ ریندینا، دگ1971؛ ریندینا 1992؛ چرنیخ 1978؛ 1966)چرنیخ 

(. تنها مجموعه 2007معدن کارگالی در اورال جنوبی از اهمیت باالیی برخوردار بود )چرنیخ 
بار به قبایل فرهنگ یامنایا در تاریخ بر قدیم  های مرتبط با هم برای نخستین این نوآوری

اکولوژیکی اجازه داد تا به یك سیستم اقتصادی اساسا جدید منطبق با ظرفیت و پتانسیل 
 نشینی منجر شد. گیری کوچ ها گذار کنند، به اقتصادی که توسعه آن بعدها به شکل استپ

مایل در ساعت  2ثابت شده است که یك جفت گاو نر به همراه گاری که با سرعت 
کند که این امر امکان چندین صدکیلومتر حرکت  مایل را طی می 12کند، روزانه  حرکت می

 (.1967کند )فاولر  را فراهم میدر یك فصل تابستان 

داری متحرک پیامدهای بسیار تاریخی داشته است. این امر امکان  یید و تثبیت دامأت
پیکر  گیری جوامع غول های وسیع و شکل مهاجرت به مناطق دور، توسعه تدریجی سرزمین

 رد.فرهنگی که در سایر مناطق بر قدیم ناشناخته بودند را برای اقوام چوپان فراهم ک
پروری متحرک، دام تبدیل به یك اموال منقولی شد  حال، در شرایط اقتصاد دام در عین

که به راحتی قابل انتقال بوده است. این امر به تشدید مبادله با کشاورزان همسایه کمك 
 ها نیز بوده است. های نظامی با هدف تصاحب دام چنین عامل بروز درگیری کرد، اما هم

های دفاعی در ربع آخر هزاره سوم قبل از میالد نمایانگر  ترین سازه یظهور و بروز قدیم
ها است. در دهکده میخایلوفسکی، در آخرین مرحله از  تغییر وضعیت سیاسی در استپ

دیگر  ها و دیوارهای سنگی دفاعی، در اطراف تپه مرکزی به موازات یك موجودیتش، خندق
های جنوب شرقی  با ساختارهای دفاعی شهرکبودند. استحکامات میخایلوفکا   ساخته شده

 (.340-343: 1985شود )شاپوشنیکووا  ( مقایسه میEzero IVاروپا )
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 تاریخچه مطالعه زیتون در فرهنگ ایران

 ( پژوهشگر ارشدیشناس )واژه یشناس علوم لغت یدکتراانستیتو  ا/دایودادخ لیلیدکتر 
 هیعلوم روس یآکادم یشناس مؤسسه زبان یرانیا یها بخش زبان

 یدیمحسن حم: مترجم
 
 
 
 

 مقدمه: تاریخچه موضوع
، گیاه Olea europaea Lتاریخچه زیتون به عنوان یك گیاه )گیاه قابل کشت و پرورش .

زبانی و دیالکتیکولوژیك ـ زبان از نظر تاریخی( در فرهنگ مردم ایرانیO. oleasterوحشی 
مربوط به این موضوع در چرخه و زنجیره علمی  های طور کامل بررسی نشده و نوشتهبه

 بسیار کم است.
های ایرانی به خدمت گرفته شده است، به عاریت  اصطالحی که برای این گیاه در زبان

 های همسایه مانند ارمنستانی، آذربایجانی و گرجستانی است. گرفته از سایر زبان

. درخت Floor Willemکه به زیتونِ ویلم فلور )« نامه ایرانیکادانش»در مقاله کوتاهِ 
(( اختصاص دارد، اطالعات مختلفی در مورد زیتون آورده شده است. در این zaytunزیتون )

س آورده شده است، زمان پیدایش این گیاه با شود که زیتون از شام به پار مقاله گفته می
زبان )با اشاره به زمان پیدایش در  های غیرمستقیم، تثبیت آن در منابع ایرانی توجه به داده

هزار سال قبل از میالد( بوده است. مناطق توزیع زیتون، در نوع 3000منطقه از حدود 
و در تعدادی از مناطق دیگر صورت ویژه در منطقه خزر وحشی و قابل کشت و پرورش، به

 (.2000اند )فلور  ایران نشان داده شده
خیزی ها در کوهستان که معروف به باروری و حاصل های آن وجود درختان زیتون و میوه

( و مقدسی 12چنین در برخی مناطق دیلم توسط جوزجانی )قرن خاک بوده است و هم
بعدها در خصوص وضعیت کشاورزی ( گزارش شده است. 128، 1978)استرویوا  13)قرن 
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زیتون در »شود که  زبان به این موضوع اشاره می ، در منابع روسی17در ایران در قرن 
)پیگولوسکایا ... « کیفیت بود شده است، اما روغن زیتون بی خوزستان و مازندران کشت می

-19های  ن(. مشکالت مناطق، رشد زیتون و استفاده از آن در اقتصاد برای دوره قر1958
تر تشریح شد. برای این دوره، منطقه خزر، به ویژه رودبار  تر و دقیق طور کاملبه 18
ترین ارتباط را با زیتون ــ منجیل بیشسفیدرود و همچنین استان در امتداد جاده رشتــ

زیتون )رودبار زیتون( و  در نوع قابل کشت و پرورش و وحشی داشته است. رودبار به رودبارـ
چنین جنت رودبار معروف است، مرکز تولید زیتون، روغن زیتون و صابون که در حال هم

محقق روسی خودزکو  19جا واقع است. در قرن حاضر در ایران شناخته شده است، در این
کند، اول برای تولید روغن برای اهداف  به انواع مختلفی از کاربرد درخت زیتون اشاره می

زیتون زردــ  ها، ضمن این که به نام نوع خاصی از زیتون ــ میوهمختلف و دوم برای خوردن 
zaytun-e zard  خودزکو  برای آخرین کاربرد اشاره می( 1850کند ،II ،66.) 

شد؛ از زیتون  در اوایل قرن نوزدهم روغن زیتون توسط مردم محلی فارس مصرف نمی
طور عمده در ر آن دوره زیتون بهکردند. د برای تهیه روغن چراغ ]لمپا[ و صابون استفاده می

ها در شورآب شد. زیتون منطقه کریمه و قفقاز، در ارمنستان و گرجستان مصرف می
خوردند و ها و تاتارها میوه این درخت را می ارمنی»شدند؛  داری و به قفقاز صادر مینگه

؛ فون فریگانگ 139، 1862گرفتند )پوالک  ها می ( را از آنtolkanای به نام تولکان )شیره
 (.2000، به نقل از فلور 192، 1823

سرهنگ دوم ای.ف. بالرامبرگ نوشت که در بخش کوهستانی گیالن  1841در سال 
شود.  ها گرفته می های وسیعی از درختان زیتون وجود دارد. روغن چوب از زیتون باغ
آن توسط  شود، بخشی از بخشی از آن توسط ساکنان محلی برای روشنایی استفاده می»

کنند که  تر ساکنان از آن صابون درست می، اما بیش شود ارامنه برای غذا خریداری می
چنین در بازارهای ها هم شود؛ بخشی از این زیتون های پارس استفاده میعمدتاً در حمام

تهیه روغن و صابون از »شوند. ساکنان رودبار عمدتاً به کار  گیالن نمك زده و فروخته می
 19(. در نیمه دوم قرن 148، 33، 1853سرگرم هستند )بررسی آماری پرشیا « زیتون

های تجاری روسیه بارها سعی در توسعه تولید روغن زیتون در گیالن داشتند.  کمپانی
کارمند دفتر بازرگانی مسکو شعبه تهران ی.د. ماکینتسف برای  1854ترتیب، در سال بدین

گورگن )کریکور( آروتیونوف از اصفهان برای تهیه و ارسال گسترش این تولید، قراردادی را با 
عباس و ـ های تولید روغن زیتون در گیالن، منجیل، رستم مواد به منظور احداث کارخانه

انحصار و امتیاز خرید و فرآوری  1890رودبار به امضا رسانید که نافرجام ماند. در سال 
انان یونانی از باکو کوسیس و تئوفیالکتوس روغن زیتون در اختیار روسیه تحت هدایت بازرگ
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آالت را  ها یك کارخانه تولید روغن زیتون در رودبار تأسیس کردند، ماشین قرار گرفت. آن
 ها نیز ناکام ماند. آوردند، اما پروژه آن
کننده صابون زیتون است که در ایران و  که در حال حاضر رودبار تأمینقابل توجه این

 ته شده است.فراتر از آن شناخ
شناسی و  ای را به زبان روسی در زمینه واژه ویژهکامنسکی کار ـ ای.م. استبلین

زمانی و در زمانی  فرهنگی منتشر کرد که در آن، تجزیه و تحلیل همـ  شناسی قومی زبان
های ایرانی )پامیری( ارائه شده و گیاهان خوراکی  جات زبان اصطالحات کشاورزی در نوشته

ویژه پامیر غربی و هندوکوش شرقی و پرورش و وحشی منطقه آسیای میانه، بهقابل کشت 
کامنسکی ـ این، ای.م. استبلینبر(. عالوه1982کامنسکی ـ مورد بررسی قرار گرفت )استبلین

نامه اجداد  گیاه»را در مقاله مورد بررسی قرار داد: « اوستا»تعدادی از گیاهان مهم برای 
 (.138ـ140، 1974« )شناسی ی در خصوص ریشههای ایرانی. یادداشت

های ایرانی درخت زیتون با برخی استثنائات با یك  هویدا است که تقریباً در همه زبان
( که با اتکا 2020شود. کار اخیر ل. اصغری ) اصطالح به عاریت گرفته از زبان دیگر بیان می

، تهیه شده «های ایرانی ا و گویشه های زبان پایگاه الکترونیکی داده»چنین  به نشریات و هم
تهران، به زبان فارسی صورت گرفت، به این ـ  در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران

( که به درخت زیتون اختصاص دارد، 2021موضوع اختصاص دارد. در اثر دیگرِ ل. اصغری )
ن یا بُنْدَهِش )پایه و اشاره به این گیاه در اثری تاریخی به زبان فارسی میانه کتاب بُنْدَهِشْ

این، مطالبی از ادبیات فارسی کالسیك  بر اساس آفرینش(، نقطه آغازین تحقیق است، عالوه
که به صورت الکترونیکی در « های ادبیات فارسی کالسیك پایگاه الکترونیکی داده»در 

قاله به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران تهیه شد، مورد توجه قرار گرفت. در این م
های ایرانی با توجه به ارتباط زبانی و تأثیر  بررسی موضوع توسعه این اصطالح در زبان

های مربوط به استفاده از  چنین به افسانهشود و هم پرداخته می های مختلف  متقابل فرهنگ
 (.2021شود )اصغری  زیتون در کتاب مقدس، قرآن و تفاسیر آن اشاره می

 
 فرهنگیکلمات 

اسامی گیاهان زراعی و محصوالت »کند،  کامنسکی اشاره میـ که ای.م. استبلین گونهآن
است. این کلمات به  «فرهنگیکلمات »تر موارد متعلق به تعدادی از  کشاورزی در بیش

طور که هویدا است، به اشاره دارند که همان فرهنگیهای  واژگانِ زبانِ مرتبط با پدیده
کشوری به کشور دیگر گسترش یابند. بنابراین، کلمات  ای تمایل دارند از صورت ویژه

توان به راحتی به عاریت گرفت و اقتباس کرد و از زبانی به زبانی دیگر انتقال  را می فرهنگی
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رسند که موضوع  کنند و به هر جایی می ها چیزهایی را دنبال می رسد که آن داد، به نظر می
کند. گیاهان زراعی که قابل انتقال از یك  وذ میجا نفها به آن گذاری شده از سوی آن نام

و  فرهنگیکلمات  أآیند. بررسی منش منطقه به منطقه دیگر هستند نیز اغلب با نام خود می
ها  ها به یك زبان خاص برای مطالعه تاریخ فرهنگ ملل که به این زبان های نفوذ آن راه

 (.1982کامنسکی ـ نکنند از اهمیت بسیاری برخوردار است. )استبلی صحبت می
های آن، این اصطالح که از  به دلیل نفوذ زیتون به دنیای ایران و استفاده از میوه

دست آوردن روغن برای ، ابتدا برای بهzaytun-های سامی )عربی( گرفته شده است  زبان
مورد  های ایرانی ویژه در زبانچنین برای مصرف خود زیتون، بهبرای غذا و هم ها و بعداً چراغ

 استفاده قرار گرفت.
 derexte zeytun، «زیتون، درخت زیتون» zeytunاصطالح به عاریت گرفته شده 

، انواع «درخت زیتون، میوه زیتون» zaytun(؛ 276، 1980)کریمووا...  «درخت زیتون»
 zarxeی به ثبت رسیده است: لکیابند نیز در زبان گی هایی که در گیالن پرورش می زیتون

zaytun ،šengi zaytun ،zarde zaytun ،siyāh zaytun ،ruγani zaytun ، ،māre zaytun  و
شود؛ در همان فرهنگ لغت، اصطالح خاصی  رویه سنتی چالندن و گرفتن روغن توصیف می

چنین نام غذایی ، و هم«درخت زیتون» zaytun-dārگذاری درخت ثبت شده است:  برای نام
وعده محلی: زیتون با سس میان»  zaytun parvardeد: شو معروف در منطقه آورده می

دار  (، گیاهان محلی معطر و ادویه268-269، 1382آجیل، سیر و آب انار )مرعشی 
(. در رودبار به 27، 2010شوند )جکتاجی  نیز به آن اضافه می čučāq  ،hel  ،golparمانند

 runهای آن  از میوه و به روغن حاصل «درخت زیتون» zehdār  ،zarvanدرخت زیتون
 čub-e say(i)dپسند، در گرگان، به درخت زیتون  گویند: در شاه می «روغن زیتون»

گذاری صابون  (. اصطالح جالبی از سوی جکتاجی برای نام269، 1382گویند )مرعشی  می
 (.27، 2010)جکتاجی  sābun čunāqi -شود  زیتونی محلی از رودبار ذکر می

 zetiهای همسایه وجود دارد.  های ایرانی و سایر زبان در همه زبان اًاصطالح زیتون تقریب
، zaitaدر زبان عربی یا   zaitدر زبان گرجی که از  zetiدر زبان اوستیایی از  «روغن نباتی»

zēθ «در زبان سریانی اقتباس شده است را با  «روغن زیتونzeitūn «در  «درخت زیتون
در زبان ارمنستانی  «روغن گیاهی» ʒet(، 99کنزی  لوی )مكدر زبان په zayt idزبان عربی، 

 REW Iاست )واسمر  «زیتون»( zitin( روسی، زیتین )zetinجا زتین )مقایسه کنید. در این
 (.IV 1989 ،308( )آبایف 455

( که توسط مقامات دولتی PFTsهای استحکامات تخت جمشید ) این اصطالح در لوح
د. این شان به زبان ایالمی ساخته شده بودند ذکر تخت جمشید در دوره هخامنشی
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]اصطالح[ در زیر نشان ستاره )*( با تشخیص احتمالی در معنای زیتون در مجموعه 
به زبان ایالمی به نقل از فرهنگ  «شناسی ایران باستان در منابع ثانویه جات زبان هنوشت»

کنزی  آورده شده است )مك «ن/  زیتوzayt [zyt'] « oliveکنزی  لغات فارسی میانه ن. مك
1971 ،99 .)*zaita- m. el. za-a-da-um  ،هالوک(brieflich ،)«یك )میوه؟( درخت» ،

offensichtlich « درخت زیتون[baum]» ،mp. zayt «( 99کنزی  )مك «درخت زیتون
چنین در اثر دیگری از هینتس و کخ به زبان ایالمی )هینتس،  (. و هم276، 1975)هینز 

( )اسپراچگات، nbaumدرخت زیتون ) -GIŠ za-a-da-um = ap. *zaita(: 1987کخ 
(: nbaumدرخت زیتون ) -DAFI 8 ،1978 ،136 :)ap. *zaita(؛ ر.ت. هالوک )276، 1975

آلبامستسلینج؛ هیلوک  PFa 33:141 :GIŠ.hu-ir GIŠ.za-a-da-um ؛«درخت زیتون )؟(»
(. این اطالعات در اثر 194، 1987نتس، کخ ( )هی1266) «نهال زیتون )؟(»(: 136)آ.اُ. 

 MP zayt(، ASN 276) «زیتون )درخت(»: -Zaita* 4.4.20.19یید شده است: أتاورنیه ت
)تاورنیه  za-a-da-um :PFa 33:1 ([za-a]-d[a-um]) ،41. به زبان ایالمی: «زیتون»

2007،460.) 
 :نویسد گونه که جمالی میآن
( که توسط PFTsهای استحکامات تخت جمشید ) در لوحجات به ثبت رسیده  در نوشته»

مقامات دولتی تخت جمشید در دوره هخامنشیان به زبان ایالمی ساخته شده بودند، کلمه 
GIŠ za-a-da-um ًدر آن  .شود به عنوان درخت زیتون تعبیر می معموال(GIŠ  به معنای

 (. 2007؛ تاورنیه 1987)هینتس و کخ  «درخت است(
کنون مورد مطالعه قرار گرفته ذکر شده است )هالوک  قط در یك متن که تااین کلمه ف

1987 ،PFa 33تواند به عنوان سند و مدرک قطعی کشت زیتون تفسیر  نمی ،( و بنابراین
 PFTشود. با این حال، این متن تنها توصیف زیتون است که در حال حاضر در میان 

 شناسایی شده است.
های درختان زیتون در قلمرو تحت کنترل  کرد که نهال توان فرض بر این اساس می

(. نویسندگان ادامه 2015اند )جمالی  شده دولت تخت جمشید در دوره هخامنشی کاشته می
جات به ثبت  رومی، نوشتهـ  برخالف اطالعات تعدادی از منابع مکتوب یونانی»دهند،  می

زیتون در زمان هخامنشیان و دهند که کاشت  رسیده از منطقه دریاچه پریشان نشان می
شده و حداقل در این حوضه آبیِ واقع در نزدیکی منطقه  ها انجام می سلوکیان در این مکان

 ، چکیده(.2015)جمالی  «پایتخت امپراتوری هخامنشی قابل توجه بوده است
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 اصطالح زیتون در متون فارسی میانه )پهلوی(
توصیفات »لوی، پازند( قابل مشاهده است. این اصطالح در برخی متون فارسی میانه )په

ها منعکس شده است. تفکیك و  بندی آن گرایانه از گیاهان در طبقه ای و واقع اسطوره
ها به آخرین توصیف اشاره  بندی گیاهان با توجه به سودمندی و خصوصیات عینی آن طبقه

، درختان میوه، ساز(ودارد، زمانی که گیاهان به چوب )به عنوان یکی از مصالح ساخت
کننده  های ترشح های وحشی، روییدنی ها، روییدنی ها، گیاهان معطر، ادویه چمنیان، گل

دست آوردن روغن، رنگ و لباس های قابل استفاده برای به چنین به روییدنیرزین و هم
ها به سه گروه، بسته به این که کدام قسمت  (، و تقسیم میوهBd ،62-61شوند ) تقسیم می

 (.185-186، 2004)چوناکووا  «توان برای غذا استفاده کرد... ها را می ناز آ

به عنوان گیاهی  «بندهشن»بندی، درخت زیتون در کتاب بر اساس این تقسیم
زیتون برجسته  «روغن»کرد باشد، یعنی عمل «حاوی روغن»شود که  بندی می طبقه

پایه و اساس آفرینش »پازندی شود )ترجمه روسی توسط اُ.م. چوناکووا بر اساس متن  می
 ( صورت گرفته است:235، 1997)پایه و اساس آفرینش )بندهشن(  «)بندهشن(

یدنی وجود دارد: درختان، درختان میوه، یهای بسیاری از رو گویند( که گونه برخی )می»
 های ، روییدنی های وحشی، گیاهان دارویی یدنییها، رو ها، گیاهان معطر، ادویه گندمیان، گل

کننده رزین، همه )گیاهان( قابل استفاده برای به دست آوردن روغن، رنگ و لباس....  ترشح
های  دانه»ــ دانه، ... و سایر گیاهان از این نوع مانند کنجد، شاهــهمه )گیاهان( حاوی روغن 

شوند. )ترجمه روسی توسط اُ.م. چوناکووا بر اساس )پایه و اساس  )روغن( نامیده می «روغنی
 «( صورت گرفته است.303، 1997آفرینش )بندهشن( 

کند، از جمله  های فارسی میانه اشاره می در توضیحات و تفاسیر، اُ.م. چوناکووا به نام
، zut̰پازند  457؛ šāhdānagپهلوی  426؛ ?d/gwš-dānagپهلوی  455های مشکوک:  نام

 (.338، 1997)پایه و اساس آفرینش )بندهشن(  zn/ r/wdg( 12.65پهلوی )ک
اصطالح  «های مقدس شرق کتاب»از سوی ای.و. وستا  «بندهشن»در ترجمه انگلیسی 

zandak :گیاهانی حاوی روغن مانند کنجد، دوشدانگ  آورده شده است...[dushdang] ،
 (.1897نامند )بندهشن  کنف ، زندک و سایر نمایندگان این نوع را دانه روغنی می

، مترجم «بندهشن ایرانی»کان در ترجمه انگلیسی دیگر قابل توجه است که در همان م
. در واقع، انواع مختلفی از گیاهان وجود 6آورد:  نام زیتون را می ب.ت. آنکلساریا مستقیماً

 ،سبزهای همیشه ها، درختچه دارد: درختان، درختان )جنگلی(، درختان میوه، غالت، گل
وان، گیاهان دارویی، صمغ دانه خرنوب، گیاهان باغی، گیاهان معطر، گندمیان، گیاهان ج

رزی[،  )گیاهان برای( سوخت، عود یا داربوی، گیاهان روغنی ، درخت رزانه یا جوهر ]رنگ
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توان روغن گرفت، مانند کنجد، غله  ها می . به آن دسته از گیاهانی که از هسته آن19پنبه... 
، 1956شود )بندهشن ایرانی، میهای روغنی گفته  ها، دانه ]ذرت[، کنف، زیتون و مانند این

 (.16فصل 
، به زیتون در «خسرو، پسر قباد، و مالزم )او(»در این متن فارسی میانه )پهلوی( 

گویی درباره وجا، در گفتشود. در این چارچوب ترجیحات غذایی ایرانیان اشرافی اشاره می
ارزوگ از خانواده ولیعهد، ترین غذاها، پادشاه خطاب به مالزم به نام هواس مزهبهترین و خوش

 دهد در مورد ترجیحات غذایی خود صحبت کند: قباد، پیشنهاد میـ از ارانوینارد
رفتاری و به غذای  قدر خوشاگر تو، مالزم، این»( پادشاه پادشاهان به مالزم گفت: 19

تر  مزههای خوب و مناسب عادت داری، بگو کدام غذا بهتر و خوش طعم و لباس خوش
( مالزم 24 «تر است؟ مزهکدام پرنده بهتر و خوش»( سپس او پرسید: 23. ..«است؟

( طاووس، 25طعم هستند:  جاوید باشید! همه این پرندگان خوب و خوش»گوید:  می
چرها، بلدرچین، قرقاول، کبك، )پرنده( با دم سفید و پرهای قرمز، غاز و غازهای کنارآب

ریسوی سرخاکستری و اردک.  فندقی، چرخخروس  مرغ، سیاه خانگی، درنای جوان، میش
دانه، آرد جو و روغن زیتون که ( اما با بلدرچین خانگی جوان، تغذیه شده با دانه شاه26

باید آن را راند و دواند و یك روز قبل از ذبح، به آن گرسنگی داد، )ذبح کرد(، پَر کرد و 
سرخ کرد )برای سرخ کردن؟(  از پا آویزان کرد، و روز دیگر، از گردن آویزان و روی توری

)ترجمه روسی توسط اُ.م. چوناکووا از روی  (.ای قابل مقایسه نیست ، )هیچ پرنده(28
 صورت گرفته است(. 150، 2001 «خسرو، پسر قباد، و مالزم )او(»متن 

 
هایی در خصوص ویراز  کتاب»، این درخت در یکی از مشهورترین آثار پهلوی ظاهراً

های غیرمستقیم در  از نامه( نیز ذکر شده است. این کتاب بر اساس نشانه)اَردا ویر «دادگر
ای در مورد عروج روح و سرگردانی آن در جهان دیگر نوشته  سوژه همراه، به 9-10های  قرن

 شده است.
در ترجمه انگلیسی خود از این متن به هنگام  ،سوئدی د. کارگرـ بنابراین، محقق ایرانی
را ذکر  «وی زیتونب»اهان روز سوم پس از مرگ، اصطالح سحرگتوصیف وضعیت روح در 

. «نامهاَرداویراف»نوشته داریوش کارگر  «هایی در خصوص ویراز دادگر کتاب»کند. از  می
[ شرح و توصیف این که چگونه 2تصورات ایرانیان در خصوص دنیای دیگر ]قسمت 

وقتی به پل چینوت نزدیك شدم ، »د را مشاهده کرد: شاَرداویراف روحی را که از بدن خارج 
با رایحه زیتون به آرامی وزیدن ای ظاهر شد( از سمت بهشت  نسیمی )که به شکل دوشیزه

طور که  (. همان109، 2009)کارگر  «پذیرتر است. گرفت که از رایحه مشك و عنبر دل



182    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش  

زیتون/  بهشت» jinānat-i zaytūnکند، اگرچه در متن، عبارت  داریوش کارگر اشاره می
چنین د، اما این به احتمال زیاد اشتباه است و باید اینشذکر  «)رایحه( بهشتی زیتون

 jānib-i zaytūn، یا «های زیتون با رایحه باغ)نسیم( بهشت »   jannat-i zaytūnخوانده شود:
ز انگیز ا دهنده عطر و بویی حیرت که ممکن است نشان»، «های زیتون )نسیم( از سمت باغ»

روغن زیتون )زیتون( در »کند که  چنین خاطرنشان می؛ نویسنده هم«درختان زیتون باشد
قول ]عبارت[  (. نسبت به این نقل147، 2009)کارگر  «فرهنگ زرتشتی ارزش خاصی ندارد

ای نسبتا  های زیتون که دارای رایحه توان خاطرنشان کرد که در حال حاضر، اسانس گل می
گیری( و با روش تقطیر بخار  )شبیه بوی روغن زیتون از اولین عصاره تند و تلخ روغنی است

 شود. آید، در عطریات و لوازم آرایشی استفاده می به دست می
های روسی متن که بر اساس منابع فارسی میانه صورت  در همان زمان، در ترجمه

 شود: ه میگفت «رایحه معطر»طور کلی در مورد تری ارائه شده و به گرفت، ترجمه کلی
هنگام طلوع فجر )پس از( )شب( سوم، روح صالحان در میان گیاهان معطر سیر »

اش به مشامش  کرد، و این بو برای او از همه بوهای مطبوعی که در طول زندگی می
کنند، باد  رسید، خوشایندتر بود. و از جنوب، از سمتی که خدایان در آن زندگی می می

کتابی در »روسی توسط اُ.م. چوناکووا از روی متن )ترجمه « .معطری دمید )آمد(
 صورت گرفته است(. 100، 2001کمدی الهی پهلوی  «خصوص ویراز دادگر

دم، روح صالحان در میان گیاهان معطر سرگردان است، پس از شب سوم در سپیده»
ها از همه عطرهایی که حس بویایی روح را در هنگام حضور در  گیاهانی که عطر آن

رسد. این نفخه معطر از طرف جنوب،  پذیرتر به نظر میفریفته است، دل زندگان میمیان 
گر ایمان و کردار آید. در ورای آن همان چیزی است که مظهر و نمایش از سمت خدا می

دامنی و پرهیزکاری رشد کرده اندام که در پاک او است، در شمایل دختری زیبا، خوش
کننده نور، نگاهی بسیار مالیم و  ی بلند، بدنی ساطعای بزرگ، انگشتان است؛ او سینه

(. تعبیر و تفسیر مشابهی هم برای 1994)کتابی در خصوص ویراز دادگر « جذاب دارد
 های انگلیسی معمول است: ترجمه

ور  در سحرگاه سوم، این روح پارسایان در عطر و بوی شیرین درختان غوطه (15)»
کند.  کرده است فکر میدر میان زندگان استشمام می( و او به عطر و بویی که 16است؛ )

)آردا ویراف « آید تر از سمت جنوب، از طرف خدا می( و هوای این عطر بیش17)
1917.) 

 
 



   183  رانیدر فرهنگ ا تونیمطالعه ز خچهیتار

 

بنابراین، در ادبیات فارسی میانه موارد سنتی استفاده و به کارگیری درخت زیتون و 
رن ایرانی ذکر شده است. این ای در فرهنگ مد زیتون برای فرهنگ ایران، به عنوان میوه

دهد که چگونه ترجیحات در مصرف روغن برای نیازهای مختلف و مواد  متون نشان می
های زیتون برای سفره به اشکال مختلف شکل گرفته و تا حدودی چگونه  غذایی و میوه

 شیوه و رویه تولید روغن و تهیه زیتون شکل گرفته است.
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 انیموریروزگار تا دوران ت نیترافغانستان از کهن يشناسباستان
  1سیداو.  س چاردیردکتر 
 یطرز رهپو قیصد: مترجم

 
 
 
 

 یسنگ کهن
ع. در دسترس 1951از سال  شیدر افغانستان، پ یسنگ در مورد دوران کهن ای یآگاه چیه

کشور  نیا گاهیجا ،یسنگ مربوط به دوران کهن یها ها و کاوش ینقشه بررس ینبود. به رو
مردمان  یافغانستان برا است باور وجود داشت که ممکن نیرو، ا نیبود. از ا پدیس دِیسپ

نخورده و آماده، ناشناس بوده باشد. اما،  دست ییمواد غذا ورندهگردآ ای نیچ وهیشکارگر و م
است امر بودند که ممکن  نیبه راه ا دهید ا،یدر آس خیاز تار شیدوران پ گران یبررس یبرخ
در  یزبر سنگ ایو  انیم یسنگ که در دوران کهن یاز کسان یماندگان یو باق ییکم اثرها کم

حضور  یسال پس از آن، به روشن ستیب انیر. در جدیدست آ به ستند،یز یجا م نیا
 یاز اثرها ییها نمونه یشدند و به تازگ ینشان ،یو زبر انیم یسنگ کهن از دوران ییها گاهیجا

 ،یسنگ دوران کهن گران یدست آمدند. با آن هم، بررس به یریز یسنگ دوران کهن
گونه  دوران  گونه یها را در بخش انو تطابق انسان یخوان توانستند تا حال و وضع هم ینم

شاهدها و  یفصل در نظر دارد تا به بررس ایباب و پاره،  نی. اندینما ینیب شیپ ،یسنگ کهن
دست  کشور و منطقه به  نیکه از ا یسنگ دست آمده مربوط به دوران کهن به یسندها

 .اند، دست بزند آمده
 

 یبند میتقس نیچن گرید یپ یکی یار مرحله زمانهبه چ یسنگ دوران کهن یبررس نیا در
 :اند شده

                                                           
1  Richard s . davis 
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 یریز یسنگ کهن ـ1
 یانیم یسنگ کهن ـ2
 ینوسنگ ـ  شیو پ یزبر یسنگ کهنـ 3
( را به صورت عموم ینوسنگـ  شیو پ ییباال ای یزبر یسنگ دو دوره آخر )دوران کهن 

را که گفته  یسنگ انیکاربرد م ازیاصطالح، ن ایگفته  نیخوانند. ا یم یسنگ کهن ریدوره اخ
رفته  یبه کار م ا،یآس در جنوب خیاز تار شیگران پ کاوش لهیباشد و تنها به وس یمبهم م

 یاثر خیتار شیکهزاد که در مورد پ یاحمدعل انیمورخان ما از آن م]. برد یم انیاست، از م
. ی[طرزـ اند.  فراوان به کار برده شا یجنوب یایآس انیتا از هم دیاصطالح را به تقل نیدارد، ا

رفته  یبه کار م خیکه از توته سنگ ساخته شده و در عصر  ی)ابزار یسنگ واژه کهن هگرچ
بردند، اما،  یبه کار م ینگار و حادثه یو آن را در خط فن اردزدهم دودر سده ن شهیاست( ر

که از راه شکار  یستیو حالت ز لهیگفته به هرگونه وس نیدارد. ا یتر بار اقتصاد شیجا ب نیا
 د. رو یگردد، به کار م یم نیمأت ییمواد غذا یو گردوآر

 یافغانستان که هست یکنون یکه مرزها گرددله روشن ئمس نیا دیاکنون با نیهم از
و خاص محدودکننده، با ساکنان دوران  ژهیو وندیپ چیه رد،یگ یکشور را در بر م یاسیس

 ،یجنوب غرب یایاز آس ییها  راستا، بخش نیدر ا دیما با لیدل نیندارد. به هم یسنگ کهن
 دیبا خ،یاز تار شیگران پ یرو بررس نیاز ا .میریرا در نظر بگ یوبجن یایو آس یمرکز یایآس

کامل داشته باشند. در بحث،  یسه بخش، آگاه نیدر ا یسنگ ها در دوران کهن از انکشاف
که در  ییدر افغانستان، ضرورت است تا به اثرها یسنگ در مورد دوران کهن یجدل و بررس

اند توجه  دست آمده ، بهافغانستان یکنون یهامرزخارج از  یشناس باستان یها کاوش جهینت
 .دنمو یجد

ها و  در افغانستان با مشکل خیاز تار شیدوران پ یبررس ،یحالت و وضع کنون در
کار  یادیز یها روست و سال به گونه، رو گونه یها حل راه افتیها و در متعدد ساحه یدردسرها

و  ید که کار بررسکرفراموش  دیرا نبا نیرا در بر خواهد گرفت. ا یباستان یگران اثرها کاوش
قرار دارد.  شیخو یبه شدت اول یها در افغانستان در مرحله یسنگ مطالعه دوران کهن

ها، در اثر  گدام هودهیسازمان داده شود تا از پُــر کردن ب ای گونه به دیبا ندهیآ یکارها
 .دیبه عمل آ یریجلوگ ق،ینادق یها کاوش
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 دهیچیدشوار و پ یها ساحه
 دانینیو ها، در افغانستان در آغاز، هم لیها و دل کدام شرط ریدر ز وقت و یچ ـ1

[Hominid یطرز ـداران. و پستان یانسانان اول.] یها یخوردن یکه کارشان شکار و گردآور 
 ستند؟یز یآماده بود، م

قرار  یبردار مورد بهره یسنگ در دوران کهن یطیمح یها ها و ساحه یکدام جا ـ2
 دیاز د  Pleistocene] ستوسنیهوا دوران پال و آب یها یگرگونگرفتند، و چگونه د

 یدیو شد  تند یها یهوا در آن  دچار دگرگون و که  آب ندیگو یرا م ینگاران دوران هیجغراف
از  یمیاقل یهارییتغ نیآورد. ا انیم ها را به خچالیش دوران یحالت وضع، با خو نیشد. ا یم
اثر  ژه،یو یها یگان و جا بر باشنده ی[طرز  ـرا در بر گرفت.هزار سال  تا ده ونیلیم مین و كی

 وارد کردند؟
انسانان در  رتر،یبه مدت د ،یسنگ در دوران کهن ژهیو یها ها و منطقه یکدام جا ـ3

 ستیمدت ز انیکه م ییهاألتوان در مورد خ یها را م ها و علت و کدام عنصر ستندیز یها م آن
 رخ داد، مشاهده نمود؟

مورد  یابزار کار یو با چ ییان کدام مواد غذاتدر افغانس یسنگ دوران کهندر  ـ4
و  وندیها را در پ یدگرگون نیوجود دارند که ا ییشاهدها و سندها یاند. چ استفاده بوده

 نشان بدهند؟ یمحل طیمح یهارییرابطه با تغ
 یساز یلدر خط اه یسنگ کهن انیو گردآوران، در دوران پا انیرا شکارچ ینقش یچـ 5

 اند؟ و رام کردن گوسپند و بز و کشت جو، داشته
 

 در افغانستان یسنگ ها در دوران کهن کاوش خیفشرده به تار نگاه
 Allchin.)ع1951در افغانستان، در سال  یسنگ در مورد دوران کهن یها کاوش نیاول

  Carleton S. Coonکارلتن س. کوون،  لهیع. به وس1954 لیع.( و در اپر1953 ن،یالچ

ع.( 1957 کوون،) «مغاره هفت» صورت گرفت. او در اثرش به نام ا،یعضو دانشگاه پنسلوان
. کوون، با استفاده از موتر و سدینو یرا در شمال افغانستان، م شیها شرح سفرها و کاوش

رسد. همراهان  یدر شمال م یتیمرکز وال بك،یهندوکش، به ا یها گذر از کوه
و به  ندینما یم یجا نشان نیرا در ا یآهک یها گونه سنگ نهگو یها یشناسش، جا نیزم

 یدوران کهن سنگ یها بود و وجود مغاره یبرا یمناسب یها یکه جا دیآ یم نینظرشان چن
کمر  گردد که نامش قره یم یگاه کوه متوجه پناه یباشند. کوون، به زود یها م در آن محل

جا ادامه  زند. کوون، به کاوش در آن یم یجا نیدست به کاوش در ا یباشد. او به زود  یم
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دست آمده از دوران  به یتا اثرها د،ینما یهم به کابل م ییکار، سفرها انیدهد و در م یم
 .دینما میکابل تقس میرا با موز یسنگ کهن

 خیاز تار شیشناس پـُـراعتبار از دوران پ ، که افغانLouis B. Dupreeی ب. دوپر سیلو
در شمال افغانستان  یعموم  یع. دست به بررس1959اشد، در خزان ب یم یتا دور کنون

و  دینما یرا نشان یسنگ متعدد مربوط به دوران کهن یها گاهیگردد تا جا ی. او موفق مازدی یم
 تیع.(. او در وال1963و هوو،  ،یبه آن ها دست بزند. )دوپر یسسپس به کاوش و برر

که دره کور نام دارد، درسال   یانیم ین کهن سنگمربوط به دورا یبدخشان، به پناهگاه کوه
 یـ نوسنگ شیمربوط به دوران پ گاهیزند. او در بدخشان سه جا یع. دست به کاوش م1966

 یها به نام یدو پناهگاه کوه یبخش دارا نی.  ادینما یآق کوپروک کشف م یکینزد  در
کوپروک  بلخ که آن را آق یایدر کنار در یچنان محل رو باز کوپروک اول و و دوم، و هم آق

ع. مورد 1965ع. و 1962 یها در سال ها یجا نیباشد. ا یم د،ینما یم یسوم نام گذار
 .کاوش قرار گرفتند

در دانشگاه  یسنگ کهن یها یبررس توتیانست ریمد،  S. M. Puglisiی سی. م. پوگلس
دست به کاوش زد.   ك،ییا رامونیدر افغانستان، در پ ایتالیا یشناس باستان تییروم، و عضو ه

را  ای یجا پناگاه کوه جنوب شرق قره کمر واقع است. او در آن یلومتریک ستیجا، در ب نیا
ع. در آن 1965در سال  یکوچک شیبه دست آورد. او به آزما ن،دره کال یدر بستر واد

 گران،یو د وی)اللس س موفق شد. ،ینوسنگـ  شیمربوط به پ یپرداخت و به کشف دو جا
 (ع1967

بار الورنس  نی. امیکرد دنید بكیاز ا گریع. بار د1969و من، در تابستان سال  یدوپر
ما را  Cincinnati ینات نیس نیشناس از دانشگاه س نی، زمLaurence Lattman لتتمن
که  ییجا یلومتریرا در  کوکجار، که در سه ک ینوسنگـ  شیکرد. ما رد اثر پ یم یهمراه

از  ،ی. در هنگام همان تابستان و تابستان بعدمیکرد یکرده بود، نشان یآن را بررس یسیپوگل
. میپرداخت زین رامونشانیپ یها و به مشاهده ساحه م،یکرد دنید یباستان یها یهمه آن جا
 یکردم و بر آن شدم تا مطالعه ها یرا بررس ینوسنگـ  شیپ یها بخش نیمن، تمام ا

دست آورم تا  چنان فرصت آن را به ع.( من هم1974 س،یانجام دهم. )داو زیرا ن یتر ژرف
 یایند، تاشکنت و دوشنبه در آسقکه در شهر سمر یسنگ کهن ریمربوط به دوران اخ یاثرها
 .کنم یبه دست آمده بودند، بررس ،یشورو یمرکز
در افغانستان دست  ای فرانسه یشناس باستان تیئ، عضو هPhilippe Gouin نیگو پیلیف

را  یسوزان شمال واحه تاشقرغان، زد. او محل یها هندوکش در دشتشمال  یبه بررس
 (.1972 ن،یکرد.)گو هئرا ارا ای یهنمود و گزارش اول یرا نشان یکهن سنگـ  شیمربوط به پ
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در جنوب هندوکش در ساحه دشت  ،یدوپر لهیبه وس یشناس کشف باستان نیتر تازه
کهن، او  توانست به بازماندگان اثر  اچهیجا در کنار ساحل در ناور، صورت گرفت. در آن

 (ع1974 ،ی. )دوپرابدیدست ب ،یریو ممکن ز یانیم یسنگ مربوط به کهن
در  یباستان یها گاهیجا نیا همه

توانند.  یشده م دهی، د(1)شکل شماره 
روشن است که هر  یگپ نیا

 یها یکه دست به بررس یشناس باستان
در افغانستان زده، دست  یسنگ کهن
 نیاز آن برنگشته است. اما، ا یخال

به شدت  یها ها در مرحله یبررس
تا در  میدواریقرار دارند. ام ییابتدا

 یاری و هم یکار هم انیدر جر نده،یآ
 ییآ خبرگان، توجه حکومت و فراهم

کار دراز مدت و  ،یمال یها سرچشمه
 ،یشناس کاوش باستان یها ژرف برنامه

 .دست گرفته شود یرو
 

 یریز یسنگ دوران کهن ـ  دگان افغانسانباشن نینخست
از دوران کهن  شیها در مورد حضور انسانان در زمان پ داده ،یحالت و وضع کنون در

در  یدوپر ییگردد که لو یمحدود م ییها کشف جهیها و در نت به کاوش ان،یم یسنگ
شور ژرف و بزرگ آب  اچهیدر كیدشت ناور که خود  یع. در ساحل باستان1974تابستان 

 ،یدوپر]قرار دارد، اجرا نموده است.  یغزن تیهندوکش در وال یها کوه یبوده و در حواش
 ع(. 1974

 ستادهی)نزد ما به آب ا اچهیو شمال در یکه در ساحل شرق یکوتاه یدر بررس ،یدوپر
است که  یسنگ معدن كی  Quartzیبه ابزار کوارز] انجام داد ی[طرزـ.معروف است.  یغزن
 افتی یبوده به فراوان ژنیو آکس کانیاز سل یبیباشد. ترک یرنگ م یب ایو  دیسپرنگ  یدارا

برنده و  یها لهی: ساتور، تراشگرها، وسافتیدست  ریز یها به گونه ی[طرزـ.گردد.  یم
 یسنگ ابزارها به ساخت و صنعت دوران کهن نیا ،یها. بر اساس بر داشت دوپر مال گیر
و  ها ساحه کاوش نیدر ا ستیتر با شیب نانیو اطم یگرم دل یاند. برا بسته ،یریز

پرده  یبعد یها تا کاوش میدواری. امردیصورت بگ زین یشناس نیو ژرف زم قیدق یها یبررس

 سنگی در افغانستان: های دوران کهن . کاوشگاه1شکل 
(ساحه ایبك، 4( تاشقرغان 3( دره کور 2( دشت ناور 1 

( غار گوسپند 6( آق کوپروک 5کالن کمر، کوکجار، دره  قره
 مرده



194    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش  

 وندیراستا، پ نیرا بردارد. در ا یریز یسنگ تر مربوط به دوران کهن شیب یابزارها یاز رو
 ،یباشد. به هر رو یبرخوردار م یبزرگ تیاز اهم نیشیپ انیچارپا یها ها با حضور مانده آن

دهد  یامر به ما اجازه م نیاش در دسترس ماست. ا یا نمونه یها یو بررس یدوپر یها کشف
شاهدها و  رندهیدربرگ ،یدشت ناور در غرن یها که ساحه میاوریب انیرا به م هیفرض نیتا ا

 .باشد یم ،یریز یسنگ از باشندگان در دوران کهن ییسندها
 یدر حوال یریز یسنگ که در آن بازماندگان دوران کهن ییها ییجا نیتر كینزد

آباد،  جنوب شرق اسالم یلومتریک 90واقع در   Soan اند، در سوان افغانستان به دست آمده
در  زیها تسنگ مال و توته گی، ابزار ر.(59، ص. 1968 ن،یو الچ نیپاکستان، )الچ تختیپا

 رانیدر بلوچستان ا انیزیع.( و الد1977و رانوف،  نکویزا)ال یشورو یمرکز یایآس
افغانستان  یکنون یبه مرزها كینزد اریگان بسافتی نیباشند. همه ا یع.( م1976)هوم،

 نیاز ا یاریامر است که بس نیباشد، ا یبزرگ برخوردار م تیاز اهم یباشند. آن چ یم
 یکنون یه  در مرزهااست ک یستیزرسد که ادامه و کشاله  ینظر م به نیها چن ساحه

 یها در افغانستان بازمانده یاگر روز ستیو تعجب ن یشگفت یاند. جا افغانستان بوده
 د،یآ یدست م به ییکه چگونه ابزارسنگ نی. اندیبه دست آ ،یریز یسنگ باشندگان دوران کهن

صورت  به یبدون تبردست ایو  یاست. وجود ساخت و صنعت با تبر دست یگریله دئمس
شکارگران  نیکه چگونه ا میاست که بدان نیدارد، ا تیاهم اریبس یمکان دارد. آن چا نیقی

خوان ساخته  هم ،یرامونیو وضع پ طیرا با مح شتنیخو ،یریز یسنگ ان کهنرو گردآوران دو
 .اند و تطابق داده

 
 کاوش یها گاهیجا
 .14کاربن  نییتع دشت ناور /. /4و  2کمر  کور/ غار مرده گوسپند /دره هزار سم /قره دره

 .(پ.ا 1900 یمثبت منف 30300= 1122ج.ا کس.  Gx، ع1968 ،یدره کور )دوپر / 
 
 ادداشتی
اثر کهن، با  كی یابی ایو  یگذار خیخوانندگان، در مورد تار یتا برا دمیجا الزم د نیدر ا 
 .ندازمیب یکوتاه یروشن .14ـ کاربن  وهیاز ش یبردار بهره
ع. 1950در سال  کاگو،یاستاد دانشگاه ش 1908 ـ1980(William Libby) یببیل امیلیو

کشف  نیا جهیآمد. او در نت لینا ف،یاکت ویبه نام سنجه راد یزمان یریگ به کشف اندازه
سنجه چنان است که  نیکار در ا وهیبرد. ش ا،یمیع. در رشته ک1960نوبل را به سال  زهیجا

امر  نیسازند. در ا یم دیاوکسا یربن داشان، کا ستیز یبرا داران ها و جان اهیتمام گ
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 نیکاربن بر اساس اندازه مع نیا مرد، یکه موجود زنده ب دارد. پس از آن یجا زین 14ـ کاربن
دهد و  یکاهش است که زمان را به دست م انیجر نی. همدیای یآرام کاهش م آرام یزمان
که  یشناسان هر گاه انثبت کرد. باست شیآزما ردتوان بر موجود مو یرا م یگذار خیتار
و پس از  یسیاز ع شیبر اساس پ یاز کاربرد زمان ،کنند هئرا ارا قیدق خیخواهند تار یم
سال گذشتن از مرگ  400پس از  انییسایزمان را ع نیا رایز ند،ینما یم یخوددار یسیع
 5730سال  یناسش در باستان ل،یدل نیسامان دادند. به ا یصورت فرض به ،یسیع

از  شیهزار سال پ25کنند که به صورت نمونه  یشد. نوشته م رفتهیپذ ،40 یمنف ـ  مثبت
که  یکنند. نکته مثبت انیب قیتر دق شیب یتا بتوانند زمان را با شدت هر چ  .b.p ایاکنون 

ها  نید انیدو ملت م و باشد که به گفته حافظ، به جنگ هفتاد یم نیامر نهفته است ا نیدر ا
سازد.  یاستوار م یو علم یدانش دیبخشد و آن را بر خط د یم انیپا مختلف، یها و فرهنگ

 یاندازه رقم مبثت و منف كیبر خودار باشد،  یکه  محاسبه از دقت دانش نیا یچنان برا هم
واژه، اکنون  نیکاربرد ا یمان نرود که براادی.  221 ی. مانند مثبت منفندینما یرا اضافه م

توان اضافه کرد. در  یبر آن م ع. را1950پس از  یها البته سالاند.  رفتهیع. را پذ1950سال 
 نیا]اند.  ، پ.ا. را ذکر نموده720 یمثبت ـ منف 10580کمر، سطح اول رقم  نمونه قره نیهم

 ی[.طرزـ.اند.  ع. ذکر کرده1955در سال  Coon و کوون Ralph رقم را رالف
همان ]  Musterianانیموسترها در خط مرحله  یجا یاریکه در افغانستان بس آن با

با  كینزد وندیاست که در اروپا مورد توجه قرار گرفته است و پ انیم یسنگ ان کهنورد
را  یکیاند، تنها  شده ینشان ان،یم یسنگ دوران کهن ایو  ی[طرز ـ.دارد. اندرتالیانسان ن

ط دوران رده قرار دارد و آن را مربو نیدر ا نیقیصورت  بهتوان  یدره کور را م یعنی
است که در افغانستان، از کاربرد گفته و  نیمن ا هیبه حساب آورد. توص انیم یسنگ کهن

اش  که رابطه دیدست آ به یروشن یها که نشانه نینمود، مگر ا یدور دیبا ان،یاصطالح موستر
 ادیتر  کم انیم یسنگ . کاربرد دوران کهنهندبد میمستق وندیرا با وضع جنوب فرانسه، پ

 یفرهنگ یها گون را در مورد گروه گونه یها هیاست و درب فرض گرید یها بخش آورنده
 نیدر افغانستان چن انیم یسنگ درست دوران کهن انیبندد. ب یم انیم یسنگ دوران کهن

 یسنگ خاکستر ردشکار ب انیکه در جر یدوران آغاز گرما، با فن ای است: صنعت تراشه
 .ست به آن بدهندرا گرد بسازند و شکل کف د یرنگ سخت

چنار  هیقر كیاست که در نزد ای طبقه طبقه یپناهگاه سنگالخ كیکور  دره
دره قرار دارد و به صورت  یپناهگاه در بلند نیبدخشان، قرار دارد. ا تیخان در وال گونجوس

جا، در زمان باستان،  نیراند. در ا یدهکده فرمان م یها بر منظر تمام گوشه یروشن
را با  یامر، کار کاوش و بررس نیاست. هم گرفتهصورت  یادیز یخسنگال یها زشیر
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در ( 3و  2 یها به شکل دی)نگاه کن انیم یسنگ سازد. ابزار دوران کهن یرو م به رو یدشوار
شده و رسوب کرده بودند، کشف  رهیراه با گچ در آن ذخ هم یال و که گل ایساحل در

که  از  یبزرگ و کهن یجو انیجر جهیدر نت ،یال و گل نیکه ا دیآ ینظر م به نی. چندندیگرد
، که در باال آمده 14ـ  یکاربن س یشده، رسوب نموده است. اندازه زمان یم ریکنار پناهگاه ت

 نیاجاق مانده بوده، گرفته شده است. ا كیکه در  یذغال یها بر توته شیآزما یاست، از رو
 یکه ممکن برخ داردوجود  یشک نیخورده است. چن اجاق به اثر کنش و واکنش آب، دست

 شیشان مورد آزما خیکه تار ییها با نمونه انیم یسنگ کهنـ مربوط به دروان پسا یها ذغال
را نشان داده  یتر جوان ایتر و  گونه، زمان کم نیقرار گرفته است، مخلوط شده باشد. به ا

که سنگالخ بر  ینییدست ناخورده در بخش پا یاجاق ها یها رهیباشند. ممکن است که ذخ
در مورد  ییتا کنون شرح ابتدا ،یها فرود آمده است، گور و پنهان شده باشند. من و دوپر آن

را  یگرید یبررس نیچند دیع(، اما، با1972 س،یو داو ی)دوپر م،یا کرده هئرا ارا یمواد سنگ
ست د نمونه سنگ به 800در حدود  ان،یم یسنگ دوران کهن یها هیهم انجام داد.  از ال

به  یشناس واژه در دانش باستان نیا]  evalloisوالوا یجا فن ل نیصورت روشن در ا . بهدان آمده
سنگ سخت  یها از توته انشیرود که در جر یکار م در دوران سنگ به یچنان فن آن

انکشاف نموده  [.یطرز .ـ ساختند. یمانند کف دست م یگریوار د رنگ، سنگ هم یخاکستر
، اما، فن .(4، شماره 2به شکل  دیباشند. )نگاه کن یم زکنا یها غهیت شیها است. نمونه

بوده و  اریبه گونه گرد و مدور بس ییباشد. ابزارها یمدور م ایمسلط همانا ساختار گردگونه 
شماره  .2شکل  .دیاند. )نگاه کن ساخته شده قیاند، اما، دق شان به شدت کوچكادیتعداد ز

فن و صنعت، حضور  نیا یگژیو.( 1شماره . 2. )شکل دندیگرد افتی زیمتعدد ن یسکوها.( 2
 ادیز اریابزار بس یکار دوباره رو ای ینظم یب.( 3، شماره 2باشند. )شکل.  یفراوان م یها غهیت
نبود.  یخبر ی. از تبر دستمیکه کنار را بتراشند، برنخورد ییجا به تراشگرها نیباشد. در ا یم

ابزار از  نیکه ا یدست آمدند. مواد به تعداد کم به ییباال ای یرزب ینگس دوران کهن ژهیابزار و
 نیگردد. ا یورقه نم یاست که به سادگ یآتشفشان اهیاند، سنگ سخت س ها ساخته شده آن

سطح  لیدل نینشده اند. به هم یو کامل بررس قیهنوز هم به صورت دق یسنگ یها افتهی
 .کرد ابو حس دیتوان سنج یها را نم آن یفیک

 نیبه دست آمده است. ا زین یانسان اول قهیاز استخوان شق ای ابزار، توته نیکنار ا در
 Smithsonian انیتسونیسم توتی، در انستJ. Lawrence Angel نمونه را ج. الورنس انگل

در  یاز موجود انسان اول ای توان تنها نمونه یرا م نیع(. ا1972قرار داد. )انگل،  یمورد بررس
در افغانستان، خواند. انگل، آن را با مواد مربوط به انسان  یسنگ ان کهندور ارچوبچ
 نیاست که ا دهیرس جهینت نینموده و به ا سهیمقا ن،یهوموساپ ایو انسان مدرن  اندرتالین
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 دگاهیتر از د شیتوته استخوان ب
 یشناس دانش اندام یو ظاهر یشکل

 وکله، به انسان مدرن و ن ژهیو به
از  ی. اما، بخشاندرتالیماند تا ن یم

که از مغاره  اندرتالیآن به انسانان ن
مغاره  نیا] Es-Skhul اسخولـ  اس
 20دهد. در  یکودکان را م یمعنا

، قرار Haifa فایشهر حا یلومتریک
شناسان  دارد. در اثر کاوش باستان

. در دیع. کشف گرد1928در سال 
 یآن آرامگاه مردگان و ابزار سنگ

 ی[طرز ـ.ه است.به دست آمد زین
در  Carmel واقع در کوه کارمِــل

به دست آمده است،  ل،ییاسرا
اش  یکینزد ،ماند. به هر صورت یم

 (.56ع. ص.1972انگاشت. )انگل،  دهیتوان ناد یرا با انسان مدرن و نو نم
 

  

(سنگ اصلی که از آن 1سنگی میان  : دره کور، دوران کهن2شکل 
های  (کاردک3( سنگ مدور 2ساختند  های سنگی می ورق

 ساختند. ( سنگی که با فن ظریف آن را ورقه می4شده  ترمیم

 سنگی میان دره کور، دوران کهن. 3شکل 
 گوشه و یل مثلث رخ، سه های سه های با نوک تیغه( 2شده  های ساخته تیغه(1
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 یانیبازماندگان چارپا ان،یم یسنگ کهن یها هیال نیدرا Dexter Perkins نزیپرک دکستر
توان  یرا م نینموده است. ا یمارکوپولو، را نشان یآهو این: گوسپند، بز و ممکن گوزن چو

 زین ،یسنگ کهن یانین پااشکارگر و گردآور  در دور یها تمام گروه رایز ؛کشف بزرگ خواند
گونه، ممکن است که  نیاند. به ا پرداخته یگوسپند و بز، م ژهیو به ان،ین چارپایبه شکار هم

 ان،یم یسنگ که در دوران کهن ای ژهیو تطابق به وضع و حالت و یخوان ر اساس همکار ب نیا
ادامه  ،یسنگ دوران کهن انیحالت تا پا نیا وجود داشته است، سر و سامان گرفته باشد.

مربوط به دوران  گاهیکه در جا میینما ادداشتیاست تا  ازینمورد  نیداشته است. در ا
 انیدهد که از م ی، واقع در ازبکستان، نشان مTeshik Tash تاش شكیدر ت انیم یسنگ کهن

 وسیمو. )تعلق دارد ،ییایبریسا یدرصدش به بز کوه 96دست آمده،   به یها استخوان
Movius  ،1953 .399ع. ص) 
 دیبه باورم با]به نام غار مرده گوسپند  یو وضع به شدت متفاوت در پناهگاه کوه  حال

ها در  نام ها به صورت فروان در ثبت ینادرست نیند مرده باشد. از اجا غار گوسپ نیا قینام دق
 ارانیبه گردن  یها اشتباه نیا نیکه بار سنگ مینما ی. فکر مدیتوان د یم یشناس خط باستان

واقع در  ،یغند یمورز در ده یامر را به روشن نیباشد. ا یم یخارج ساناشن ستانبا یمحل
جا  نی. در ادیاقع در شمال غرب افغانستان، به مشاهده رسو ی[طرز ـ..دیتوان د یکندهار م

ع. صورت گرفت، نشان داد که فن و 1969که در سال  یکه توسط دوپر یاول یها یبررس
کار  کانیهاک مخلوط با سل  از سنگ ان،یم یسنگ کهن رانمربوط به دو یصنعت در ابزارساز
 300 یت خودش بزرگ بوده دارابه ذا یع.( خود پناهگاه سنگ1970 ،یگرفته است. )دوپر

 زشیمغاره، ر یمتر عمق دارد. در دروازه ورود 100بخش  نیا یباشد. ژرفا یمتر آبچکان م
صخره، همه  نیهم زشیر اثراست که در  نیشود. فرض بر ا یم دهید یسنگالخ نیسنگ

 راه بزرگ در كیع. 1970گزارش، در تابستان سال نیاند! پس از نشر اول گوسپندان مرده
به  یفرض که ابزار سنگ نیها، بر اصالت ا اکتشاف نیا جهیگاه بازگردانده شد. نتهپشت پنا

 ابزار نیکه ا باشد، شك انداخت. با آن یم انیم یسنگ دست آمده، مربوط به دوران کهن
پس  یبودنشان زمان کهن دوران آغاز گرما یا هیال یگژیداشتند، اما، و یفرهنگ یها یگژیو

غار مرده گوسپند را از خط مربوط  میتوان یدهند. اکنون ما م یا را نشان نمه خچالیاز عصر 
 .میبکش رونیب ان،یم یسنگ به دوران کهن

 یها یبه تازگ  ج،یعضو دانشگاه کامبر C. B. M. McBurney ی. ب. م. مك برنس
 یسنگ آق کوپروک، حضور مواد مربوط به دوران کهن كیبلخ، نزد تیگزارش داد که در وال

سرخ، دست زد و  نیگاه مغاره زم رهیدر ذخ یکار به کاوش نیا یشده است. او برا دهید انیم
ع. ص. 1972 ،ی)مك برن گزارش داد. ان،یم یسنگ دوران کهن بهمربوط  یاز وجود ابزار فن
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رو  نیاند و از ا نشده یجانبه بررس ابزار تا به حال به صورت مفصل و همه نیاما، ا(. 25
 .تر زد شیرد، دست به تبصره بتوان در مو ینم

متوجه حضور  ،یسیس. م. پوگل بك،یشهر ا كیشرق، دره هزار سم، نزد یتر به سودور
آورد.  یبه حساب م ان،یم یسنگ ها مربوط به دروان کهن شده است که او آن یابزار

 یرسوب یها که از سنگ افتیدست  ای یاو به ابزار سنگ.( 3ع. ص. 1963 ،یسی)پوگل
گرد و  یابزار سنگ ساخت ،یسنگ کهن ورهد نیرنگ بر اساس فن و صنعت آخر یخاکستر

ش ا که در گزارش یاز ابزار کدام چیاند. با آن هم، ه ساخته شده انیم یسنگ دوران کهن
خود من در  یاند. مشاهده و بررس شده، ساخته نشده ادی یها فن و صنعت لهیاند، به وس  آمده

ندادند. البته در  نشانرا  انیم یسنگ فن و صنعت دوران کهنرا از  ای نشانه چیساحه ه نیا
 یها اند، در بخش شده شهیسخت که تر یخاکستر یها سنگ ادیمقدار ز كیمحل  نیا

فراوان  یها مانده یجا، باق نیاند. در ا شده دهیدر دره هزارسم، د یواد یها یگ مختلف برآمد
 رهها به گونه سنگ نیکه از ا یسنگ نو پس که یسنگ مردمان هر دو دوران کهن ستیاثر ز

گران  و کشت یسنگ اند. بدون شك شکارگران و گردآوران دوران کهن مانده یاند، بر جا گرفته
ها گرد  سنگ نیاند، از ا آمد بوده و ها در رفت چراگاه ریکه در مس یانیو کوچ ،یدوران نوسنگ

 .اند توجه نموده انیشا یداربر اند، بهره شده یم افتیساحه فراوان  نیو مدور که در ا
وجود ( 8تا  4به شکل دیکمر )نگاه کن به نام قره یگرید گاهیکنار دره هزارسم، جا در

  كیکمر،  و کاوش قرار گرفت. قره یع. مورد بررس1954کوون، در سال  لهیدارد که به وس
)نگاه بستر دره قرار دارد.  یلومتریک 135کوچك  است که در  ای صخره یپناهگاه سنگ

باشد و  یم یسنگ کهن ریاول و سوم مربوط به دوران اخ یفرهنگ یها هیال(. 4د به شکل یکن
 نیا گریمورد در بخش د نیدر ا

باب، فصل و پاره، به صورت 
جانبه سخن خواهم زد.  همه

 لهیدوم و چارم به وس یها هیال
از  شیدانشمندان دوران پ یبرخ
 یسنگ مربوط دوران کهن خ،یتار
شده است. با  یبند ستهد ان،یم

ابزار  تیآن هم، کوون، هو
وار ساختن  هم یکه برا ای یسنگ

ساختن  یبرا یسنگ گریابزار د
 ریرود، ز یافزار به کار م جنگ

 دهد. کمر. تیر جای دقیق پناهگاه را نشان می . قره4شکل 
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دوران  یها شهری» عنوان ریز ای  در مقاله  Louis Pradelپرادل، سیپرسش برده است. لو
است که  رباو نیست نشر سپرد، به اع. به د 1966که در سال  «ییباال ای نیبر یسنگ کهن
و دوران  انیم یسنگ دوران کهن انیم یمرحله گذرا و عبور است کمر، ممکن قره

 : دیگو یم نیچن نیباشد. او ا ییباال ای یزبر یسنگ کهن
ممکن وجود  ،ییباال ای یزبر یسنگ کمر افغانستان، مواد مربوط به دوران کهن در قره»

 یاز نادقت ،یآگاه نی، اهدو دوران قرار دارند. با آن هم یها هیال انیها در م نیداشته باشند. ا
 .«برخوردار است

روشن  میکابل، برا میدوم و چهارم در موز یها هیمواد به دست آمده از ال یاز بررس پس
توان گفت که شاهد  یم یگفته پرادل، به شدت قابل درک است. به سادگ نیکه آخر دیگرد

تعلق  ان،یم یسنگ مواد به دوران کهن نینمود که ا یبتوان داور وجود ندارد که یروشن
ابزار  رندهیدر برگ 5و شکل  2 یها مورد بحث، در جدول یها صنعت حیو توض اههیدارند. س

 .باشد یدوم م هیمربوط به ال
 

 

 (.1/1کمر، سطح دوم، دوران کهن سنگی اخیر. اندازه ) . قره5شکل
ره اش دوبا هایی که کناره (ورقه4سازی نو.   های اولی برای ورقه (سنگ2سازی.  های اصلی برای ورقه ( سنگ2و1

(تراشگری که گسترش داده 6اش دوباره ترمیم شده است.  ای که حاشیه های شکسته (کاردک5اند.  ترمیم شده
 ده است.ش
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توان گفت که  یکدام را نم چیاند و ه گون گونه یها ورقه رندهیسطح دوم در برگ یاساس هسته
 نیند. در اوندیسنگ، در پ یساز چنان ورقه سنگ و هم یو مدورساز یگردساز ا فنب

کوچك  اریمجموعه، بس نی. اافتیتوان  یرا نم ای غهیت ایو  ای دار، ورقه سنگ نوک یگردآور
 وهیکه از ش ییندارند. بر سنگ تنها وندیپ یبند طبقه چیدگرگون شده به ه یها بوده و توته

راه بود  و به  هم ای دگرگونه یها ، بهره گرفته شد، با چنان زمانه14ـ  کاربن یینما خیتار
 یبند فن دسته نیدر ا یزمان دیشد آن را از د یشده بود که نم نئآلوده و نامطم ای گونه
 .کرد

 (1/1سنگی زبری )اندازه  کمر، سطح سوم، دوران کهن . قره6شکل
(کاردکی که ترمیم نشده 4(سنگ برای کاردک 3(کاردک بازسازی شده 2(سنگ کاردکی و کاردک 1

 گ برای کاردک(سن6و5است. 
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 یسنگ یها ورقه نیاز ا یکیده توته سنگ از سطح چهارم به دست آمدند. کناره  تنها

پنج تا  غه،یخورده و مورد استفاده، دو تا ت تا دست كیشده بود،  میخورده و ترم دوباره دست
امر را مشاهده  نیا( 249، ص.1956مرکز روشن. کوون، ) یتا هم دارا كیو  یا ورقه غهیت

سنگ و فن ثبت همانندند.  یو شکل یظاهر ینما دیو چهارم از د ومد یها کرد که سطح

 (1/1سنگی زبری )اندازه  کمر، سطح سوم دوران کهن قره .7شکل
 اند. ها با استخوان کار شده هایی که بخش نهایی آن ( تراشگرها و کاردک1-6
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توان ابزار  یگونه نم نیهمراه داشت. به ا را به جهینت نیا زیکابل ن میمن در موز یبررس
داد. به  وندیپ یصورت  چیبا ه ان،یم یسنگ شده از سطح چهار را به دوران کهن یگردآور

 .مانده است یباق ناسامر ناش نیتوان گفت که ا یم یسادگ
تر به آن اشاره شد، در  شیدردشت ناور که پ یریز یسنگ دوران کهن یها افتهیر کنار د 

اند.  به دست آمده زین ان،یم یسنگ ابزار بازمانده از دوران کهن اچه،یدر نیا یساحل یها بخش
در دشت ناور و دره کور، را نشان داده است.  نیمواد شکل زم انیم یهمانند ،یدوپر

منطقه را  نیا یسزا هب تیبه صورت روشن پرده از اهم یبعد یها ع(. کاوش1974 ،ی)دوپر
 . خواهد برداشت

 

 

 (1/1سنگی زبری )اندازه  کمر، سطح سوم، دوران کهن . قره8شکل
 دار. ( تیغه سوراخ4استخوانی  گر(تراش1-3
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 و بحث جدل
در  انیم یسنگ مربوط به دوران کهن ،یشناس باستان یها گاهیباال درمورد جا شرح

 ای ساحه را پرده نیآورد که ا یم انیاحساس را به م نیاز خوانندگان ا یبرخ یافغانستان، برا
رو  به رو ان،یم یسنگ از دوران کهن ییاست و ما را با نبود اثرها دهیبه شدت لُك ابهام پوشان

 ان،یم یسنگ که حضور مردم در دوران کهن مییبگو نیقیصورت  به میتوان ی. اما، ما مزداس یم
امر است. در مورد  نیا ریدست آمده از دره کور، شاهد انکارناپذ شده است. ابزار به تیتثب

 میتوان یم یصورت جد کمر و غار گوسپند مرده( به ه)قر میکه نام برد یگرید یها بخش
 یها یبه بررس ازین ایتعلق نداشته باشند و  انیم یسنگ دوران کهن که ممکن به میبگو

. ین ایتعلق دارند  انیم یسنگ تر دارند تا ثابت شود که به دوران کهن جانبه تر و همه شیب
توان گفت که  یم نیقیبه  یرونیب یشاهدها هیپا بر.( )دشت ناور، آق کوپروک و هزارسم

 .اند ستهیز یافغانستان م در انیم یسنگ در دوره کهن یمردمان
دوران  ادیز یها گاهیجا ران،یعراق و ا یواقع در مرزها Zagros زاگرس یها کوه در
اند. در  دانست، کشف شده یزندگ یجا نیتر میها را قد توان آن یکه م انیم یسنگ کهن

ثبت  یبا روشن انیم یسنگ مربوط به دوران کهن ینیحضور حالت زم یشورو یمرکز یایآس
 ان،یم یسنگ دوران کهن یها بدون شك حضور نشانه زین ستانچنان در پاک است. هم شده

 شیکه در چارسو یحال دوران، در نیا ناممکن است که در افغانستان در گرید نیوجود دارد. ا
 .از مردم بوده باشد یاند، ناساکن و خال مردمان وجود داشته

گسترده در  یها که ساحه دیآ یر مبه نظ نیچن ،یجیتدر یها یگسترده دگرگون دید در
که ما شاهد  یدوران] ستوسنیممکن تا دور آخر پال یشورو یمرکز یایجنوب غرب و آس

 نی. ادیها گرد خچالیآمدن دوران  انیامر، سبب به م نی. امیبود یمیاقل دیشد یها یدگرگون
که مردمان  انهیم ی[طرز ـ.هزار سال را در برگرفت. و ده ونیلیم مین و كی انیکار، مدت م

قاره  یداخل یها ساحه یشروع به راه افتادن به سو ،یریز یسنگ مربوط به دوران کهن
 .نمودند، بدون کس بوده باشد

ساخت، هنوز  سریگسترش را م نیاز نمونه رفتار و فن امکان ا یبیترک یامر که چ نیا 
. با اندوه دیآ یم به حساب ینقطه جالب یبعد یکاوش و بررس یساحه برا نیناروشن است. ا

در  ستوسنیدوران پال انهیدر م ستیز طیها در مورد حالت و وضع مح یگفت که آگاه دیبا
را  ستیز طیبا مح یخوان حالت هم لیدل نیکم هستند. به هماریبس رامونشیافغانستان و پ

وان ت یراه داشته است، را نم که حرکت و جنبش مردم را به هم یریز یسنگ در دوران کهن
 ران،یدر فالت ا انیم یسنگ امر روشن است که مردمان دوران کهن نیکرد. ا انیب یروشن به

آنان  یاند. شکار اصل شکارگران ماهر بوده ستانپست در توران، و افغان نیزم یها ساحه
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اند. حضور نفوس در دوران  گوسپند، بز، گوزن سرخ و آهو بوده ش،یخر، گاوم گوره
کم بوده است. فکر  اریو غرب اروپا، بس ترانهیشرق مد سهیبا مقاجا،  نیدر ا انیم یسنگ کهن

 انیتراکم نفوس به م یحالت و وضع را برا یاهیراه با کمبود مواد گ هم یشود که خشک یم
با حالت کاهش و  ان،یم یسنگ ممکن است که مردمان دوران کهن جه،یاست. در نت اوردهین

 .ندا رو بوده به نفوس، رو عیتند و سر شیافزا
در  یکه کس ای گونه گونه یها طیبا مح یخوان هم ،یتیگ یصورت گسترده در پهنا به

 یخال یها نیها شامل سطح مرتفع در زم نیداشته است. ا انیکردند، جر ینم یها زندگ آن
 ییباال یها در سطح یجنگل یها منطقه حاره و دشت یها به قطب، جنگل كیمنطقه نزد

 شیتواند در مورد دوران پ یاست که م ریدوران اخ ستیز طیدر مورد مح یشدند. بررس یم
 .دینمائه را ارا یارزشمند یها یافغانستان، آگاه خیتار

 
 ی سنگ کهن ریاخ دوران

و سوم / دره کالن / آق کوپروک دوم، سوم الف و سوم ب.  كیکمر  ها / قره گاهیجا
مثبت  10580 کمر، سطح اول رهق/ 14ـ کاربن لهیبه وس خیتار نییتع. / 40/تاشقرغان شماره 

 (.ع1955)کوون رالف،  از اکنون. شیپ. 720 یمنف
 .کمر، سطح سوم قره

 9475 دره کالن سطح سوم .ع1955هزار سال. پ. ا. )کوون رالف، 35تا  25تر از  کهن

 .(ع1967. گرانیو د ویپ. ا. ) الس س. 100 یمثبت منف
 .(ع1968 ،یپ.ا. )دوپر. 215 یفمثبت و من 16615ی. کوپروک دوم، سطح کوپروک آق

مرحله گذار از دوران شکار و  ،یسنگ کهن رینمود که دوران اخ انیب یتوان به روشن یم
ها صورت  که کاوش در آن یشناس نباستا یها گاهیباشد. تمام جا یدر افغانستان م یگردآور
د. در ان خشك مهیدار ن اهیک یها جا دشت نیاند. ا شده افتیاند، در شمال هندوکش  گرفته

 یمتر است و ساحه رو باز و فراخ دشت یمل 250تر از  اکنون کم نیهم هجا رطوبت ساالن نیا
به . 40تاشقرغان شماره  یشناخته شده، به استثنا یها گایجا نیزار، وجود دارند. تمام ا علف
و  700 انیم یهندوکش در بلند یشمال یها و در دامنه دند،یکشف گرد ن،یگو لهیوس

وار ترکستان در  در دشت هم. 40. )تاشقرغان شماره ندمتر باالتر از سطح بحر قرار دار 1100
که با  ییها باغ در کنار ،یزار کنون اهیمتر، واقع شده است.( دشت و دمن گ 370 یبلند

جا قد بلند  جا و آن نیچنار که ا یها راه با درخت هم ابند،ی یو سامان م سر یاریآب یها شبکه
 یانیها، در بخش پا نیاند. ا شده حاطهپسته، ا یها کوتاه و درخت یها با بته اند، کرده
متر 700از  یکوپروک، بلند آق یمترلویفاصله ده ک كیاند. در  پهن شده ای صخره یها دامنه
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 یها دره لهیوس را که به یا دهیچیپ هم به یها کوه جا، سلسله نی. در ادینما یمتر فرق م2000تا 
گون دارند.  گونه یها ها، شکل دره نی. اکردتوان مشاهده  یاند، م هم جدا شده از ایپـُـر در

 نیپوشاند. ا یم یها البیشان را سیها فراخ که دامنه اریبس یبه شدت تنگ و گروه یبرخ
 .اند حضور گوسپند و بز به شدت مناسب یها برا یجا

 رایند، ززیت ناچها و آغاز دور گرما، به شد خچالی انیدر مورد دوران پا یگاهآ
دوران پالستوسن  ها در گل یشناس و گَردَه یشناس نیجانبه در مورد زم همه یها یبررس

هزار  تا ده ونیلیم مین و كی انیداد و م یرخ م یمیتند اقل یها یکه در آن دگرگون یدوران]
نادرست  نیصورت عموم ا صورت نگرفته است. اما، به ی[طرز ـ.گرفت. ررا در ب شیسال پ

تر  دوران پالستوسن، سردتر و خشك یدر بخش آخر ستیز طیکه مح میست که باور نماا
 یها یزاگرس در بلند یها در کوه H. E. Wright تیامروز بوده است. هـ. ا. را میاز اقل

  یها ها و داده ها در شمال افغانستان، به رقم وهک یها تر از دامنه یجنوب یهمانند، اما کم
دهند که هوا  یها نشان م داده نیاست. ا افتهیکهن دست  یها و رسوبها  مربوط به گرده

 ایسرد  یها دشت یهوا و با آب یهمانند میاقل نی. ابندان خی یسرد بوده است، مگر ن یکم
سردتر و  یهوا کم و ممکن در افغانستان آب(. 338ص . 1963 ت،یها داشته است. )را پیاست

 .شکل گرفته بوده است یپیاست یبه هوا كینزد یتحال جهیتر بوده باشد. در نت خشك ای
 سوسن،یدوران پال ادینم و رطوبت در شمال افغانستان امروز، همانند بخش ز سرچشمه

را  یو بهار یزمستان یها باران دیوز یم ترانهیشرق از مد یبوده است. فشار توفان که به سو
 كی) ییایبریسا ینظام فشار باال، H. Bobek آورد. بر اساس برآورد هـ. بوبك یراه م به هم

 یسبب شد تا جلو نفوذ فشار توفان ستوسن،یدوران پال انی( در پایزمستان یضدتوفان عوض
 یرطوبت عموم(. 157ص. 1961 ت،یو افغانستان را سد بسازد. )را رانیدر فالت ا نییپا

 نییارت پاحر رایز ؛بوده باشد باالتر ستوسن،یپال انیسرد پا یها ممکن در دوران مرحله
امر  نیرسانده است. ا یاریامر بر بلند رفتن اندازه رطوبت  نیا وشده  ریسبب کاهش تبخ

هنگام گرما در شمال  یها شده است. درجه سرد اچهیدر یسطح آب در برخ شیافزا لیدل
 شیها یدر بررس von Wissman سمنینامعلوم است. وان و قیدق اریصورت بس افغانستان به

 سمن،یهفت درجه حساب نموده است. )و تاپنج  انیم یتیرا در سراسر گ کاهش درجه هوا
 یها شمال کوه یها متر تراکم برف در دامنه 1000تا  700حضور ( 281، ص1956

ص . 1957حساب نموده است. )چارلسورت،  Chalesworth هندوکش را چارلس ورت
 نمایشگرامر ممکن  نیباشد، مگر ا یروشن درجه سرد م نمایشگرخط برف  نیا(. 652
با کاوش و  یسنگ دوران کهن یها یکه بررس دیآ یبه نظر م نیبخار باشد. چن یکم شیافزا
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 یکم یدر افغانستان، دچار دگرگون ستوسنیدوران پال ستیز طیتر در مح شیب قیتحق
 .گردد
 

 کمر سوم قره
 یهن سنگدروان ک یها کشف نیتر از مهم یکیممکن ( 8 -6کمر، )شکل سوم در قره هیال

بخش به دوران  نیا ،یصنعت و کارکرد سنگ یشناس  نمونه دی. از ددیدر افغانستان به شمار آ
ها را مربوط به آغاز دوران  توان آن یم یزمان دیتعلق دارند. از د ،یزبر یسنگ کهن
 یزردگونه که قدرت بارور یمعدن یها زهیر سنگ ه،یال نیا در. نستدا یزبر یسنگ کهن

 دیشوند. بر اساس د یم دهیاز ساکنانش د ییها راه با بازمانده هم ند،ینما یم ادیرا ز نیزم
به  ییبه تماس است. مگر مرز باال ای رنگ مغاره ینصوار نیآن با زم ینییکوون،  بخش پا

اساس  دوم و سوم را بر هیال انیکوون، مرز م ش،یجا هبندارد.  وندیپ ای ژهیو یبند هیکدام ال
 یمعدن یها سنگ رهیکرده است. ذخ یبند ها، دسته شکل ظاهر آن ژهیو ها و به شکل سنگ

توان  یها را نم نیندارند. ا وندیپ یمیخاص اقل یها لیزردگونه در شمال افغانستان به کدام دل
 یشییسا جهیرنگ نت معدن زرد نیا شیمانند اروپا، دانست. به جا ،یخچالی یها انیجر امدیپ

جا  نیها را به ا تند شمال آن یورت گرفته است. بعدها، بادهاآمو ص یایدر لهیاست که به وس
ادامه  شیب و توان کم یزردگونه در شمال افغانستان را م زهیر انتقال داده است. کان سنگ

 .است افتهی انیجر یخچالی انیها و مرحله م خچالیدانست که در دوران  ای هدیپد
پنج و  و ستیچوب صورت گرفت، زمان ب ذغال یها توته یکه بر رو 14ـ  کاربن یها یبررس

 رایتر باشد، هنوز نامعلوم است، ز که ممکن کهن نیدهد. ا یهزار سال را نشان م دو و یس یحت
 ،یجلوتر رفت. به هر رو نیشیکار صورت گرفت از رقم پ نیپنجاه که ا یها سال انیدر م

 یها در کوه یزبر یسنگ ل کهندوران با مرحله او توان هم یکمر سوم، را م قره کردافزار و کار
و عراق  رانیجا، در مرز امروز ا نیباشد دانست. ا یم یزاگرس که معروف به فرهنگ زاگرس

 .واقع شده است
که در درون سنگ وجود داشته و در محل  یاضاف یها کمر، از پارچه در قره یسنگ ابزار

که در سال  یابزار سنگ نیاند. بخش مهم ا دهیگرد اریاند، ت شده یم افتیصورت فراوان  به
 انیها در جر از آن یاریبس رایز ستند،یاکنون در دسترس ن دند،یع. کشف گرد1954

ها که بر  غهیو ت یسنگ یها ابزار مانند: ورقه نیاز ا یاند. تعداد کم رفته انیاستخراج از م
توان از  یماند. با آن هم  دهیگرد ستین انیم نیها دوباره کار صورت گرفته بودند، در ا آن

ها در هنگام  که از آن ییها ها و عکس کابل و رسم میشده در موز یابزار گردآور ادیتعداد ز
 هئکاربرد ابزار کار، ارا وهیو ش یاز سطح فن یروشن ریاند، تصو هگرفته شد ایو  بیکاوش ترت
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امر،  نیاها بوده است.  غهیشده صورت گرفته، بر ت ادیابزار  یکه رو یمیترم نیتر شیب. نمود
و  انهیابزار ها، به دست آمده است. رقم م نیا یبعدها یپهنا و درازا قیدق یریگ از اندازه

 یادیز یکابل، ابزارها میها، در موز نیبوده است. در کنار ا 2.3ابزار ها  نیهمه ا یاوسط برا
 یبند تهگونه دس گونه یها به بخش یابزار سنگ نیا. اند، وجود داشتند شده میترم وبارهکه د
 . مشاهده کرد ك،یتوان در جدول شماره  یرا م یبند دسته نیا یها جهی. نتدندیگرد

 یسنگ یها توته ایها و  غهیکه از آن ت یسنگ یدست آمده، توته اصل ابزار به نیا انیم در
دست  شود، به یم دهید 2.6که در شکل  ای گونه  گك غهیشدند، وجود ندارند. اما، ت یساخته م
ساخته  ای هسته یها سنگ نیکه از هم ییها گك غهیت ادیچنان تعداد ز ت. همآمده اس

را  ای گونه یمنحن یها گك غهیها، ما ت نیشوند. در کنار ا یم دهیها د افتهی نیاند، در ا شده
گان ساخته شده ، شکل  که از استخوان چناغ پرنده یتراشگر لهیکه به وس میتوان یم دهید

سنگ،  یها دهند که  که با کناره یرا نشان م یها کاردک 3و  1اره شم 2.6گرفته اند. شکل 
نمودم،  شیها را که من آزما غهیت نیاز ا کدام چیاست که ه یشگفت یدارند. جا یسان هم
 .شده باشند دهییها سا نشانه نیممکن ا ایدوباره نشده و  میترم

 ادی Aurignacian ینیژیمربوط به فرهنگ اور یشده را در زبان ادب میترم یهاابزار
در اروپا و شرق  یزبر یسنگ اشاره به فرهنگ دوران کهن یشناس در باستان]کنند.  یم

واژه از  نی. اردیگ یرادر بر م شیهزار سال پ29تا  34 انیامر، زمان م نیباشد. ا یم كینزد
 نیا یها جا بازمانده که در آن Aurignac ژنكیفرانسه به نام اور جنوبدر  ای نام منظقه

 )بوردس، دیتر نگاه کن شیدرک ب یبرا ی[طرز ـ.اند، گرفته شده است.  دهیگرد افتیفرهنگ 
. 1966 گاررود،. 248ص. 1957کوون، . 53و  52ص. 1969 ،کالرک. 198ص. 1968

است که از  یراستا، حضور تراشگر نیانشانه مهم در .( 161ص. 1966 ،یاواکل .41ص
که از  یتراشگر انیمای  یامر، همانند قتیست. در حقاستخوان چناغ پرندگان ساخته شده ا

که مربوط به  یدست آمده است و ابزار کمر به استخوان چناغ مرغ ساخته شده و در قره
 یابزارها Garrod رودباشد، وجود دارند. به صورت نمونه گار یم ترانهیدر مد ،یژنیفرهنگ اور

است در  ییها کوه سلسله Carmel] رمِــلرا از مغاره الواد، در کوه کا ای یگونه سنگ گونه
 یها جا مغاره نیدر ا .Haifa  فایدر بندرگاه ح ترانهیساحل مد كینزد ل،ئیشمال غرب اسرا

کمر،  قره ازشده  افتی یدست آورده است که با ابزار کار سنگ به [.یطرزـ.اند. کشف شده ادیز
سموچ مغاره الواد، گاررود و  ت و ث، در یها هیو ال 19،22،25، 27 یها همانندند. )شکل

که به  یگرید یها اند در فرهنگ که از چناغ مرغ ساخته شده ییرهاگع.( تراش1937بت، 
 توان در کباران یها را م نیاند. ا دهیگرد ابی دست زیشباهت ندارند، ن ژنكیفرهنگ اور

[Kebaran یسیاز ع شیهزار سال پ ده تا هژده انیاند که م بوده یگر  یکباران مردم کوچ، 
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 فا،یفرهنگ در مغاره کبارا، در جنوب ح نیاز ا ییها . بازماندهستندیز یم یشرق ترانهیدر مد
مواد  یرا با شکار و گردآور یبودند که زندگ یمردمان نانیدست آمده است. ا به لئیدر اسرا

تر از  نهزار سال جوا که ده  یسنگ  کهنـ  شیکه به دوران پ [.یطرز ـ.کردند. یم نگذرا ییغذا
که از استخوان چناغ  ییرهاگتوان گفت که تراش یم گری. به زبان دافتیاند،  یژنیفرهنگ اور

را در بر  یها تعلق دارند که زمان و مکان فراخ واره از سنگ ای گونه اند، به مرغان ساخته شده
نشان  2کمر سوم در شکل  مربوط به قره یاستخوان یرهاگتراش ادیز یها ش. بخرندیگ یم

را  یاستخوان یشد و تراشگرها ادیها  که از آن ای غهیت یها گونه سنگك نیاند. به ا داده شده
کمر به  که از قره یتوان ابزار یم ل،یدل نیکرد. به ا یبند دسته ای گانهیتوان به گروه  یم

تر  شیب یداد، مگر به بررس صیتشخ یژنیاند، در دسته ابزار مربوط به فرهنگ اور دست آمده
 .میرو هست به رو یادیز یگ گونه ما با گونه رایز ؛است زاین

. میبر نخورد زیت نوک ینوع ابزار سنگ چیکمر سوم، ما به ه در قره یسنگ یابزارساز در
 قتی. در حقردیگ یتعلق نم یژنیفرهنك اور ژهیبه و ،یزبر یسنگ امر، به آغاز دوره کهن نیا

 دیاستخوان چناغ را د یتوان تراشگرها یجا م نیدارد. در ا ای ژهیکمر سوم، حالت و امر، قره
 یها توته یتعداد کم كیمرمت شده و  یسنگ یها غهیاند، ت شده میدوباره ترم یدکه تا ح
توان  یامر روشن است که نم نیدهد.( ا یرا نشان م یسه تا تراشگر چناغ 8 دار. )شکل سوراخ

باشد  که ابزار  نیممکن ا لشی. دلداشت هئبخش ارا نیکمر را در ا گزارش کامل مردمان قره
ابزار مهم را  یبند دسته كیاند. جدول شماره  تعلق داشته یکم یکارها یراکمر به اج در قره
 .دهد یکمر نشان م در قره
که در  یمهم به حساب آورد. از آن گاه اریبس افتهی كیتوان  یکمر را م قره یهر رو به
ها، در افغانستان  یگژیدر خط زمان و ورا  یهمانند چیه د،یع. کشف گرد1954سال 

 یسنگ مرحله آغاز دوران کهن یکمر سوم به سطح رشد فن . ابزار کار در قرهدیتواند د ینم
در  یسازد، تعلق دارد. همانند آن را ن یم ای غهیاش را فن ت هیو پا سکه اسا ییباال ای یزبر
 یمیامر، دوران اقل قتیحق. در افتیتوان  یپاکستان م ایهند و  ،یشورو یمرکز یایآس
 كی چیتوان در ه یرا نم یزبر یسنگ دوران کهن یکارد ای ای غهیت یفن ابزارساز ستوسن،یپال

 یها گاهیجا هیدو ال ،یشورو یمرکز یایکرد. درتمام آس افتی م،ینمود ادیکه  ییها یاز جا
 گاهیجا Shugnu اند: سمرکند و شوگنو شناحته شده یزبر یسنگ مربوط به دوران کهن

 و،ی)ل است. یجا محل رو باز نیدر پارک کومسومول در شهر سمرکند، قرار دارد. ا یباستان
 یایدر کنار در V.A.Ranove و. الف. رانوف لهیالف، ب.( شوگنو، به وس 1965

و رانوف،  نکونفیکشف شد. )ن یهزار متر2 یدر ازبکستان در بلند  Yak-Suسوـ  اکی
تعلق دارند که  یاند، به دسته فن سنگ دست آمده به یو جاکه در هر د یع.( ابزار1971
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 انیم یسنگ واژه به فرهنگ دوران کهن نیا Mousterianی ]به ابزار موستر یادیشباهت ز
فرهنگ به  نیوجود داشته است. ا شیهزار سال پ35تا  80 انیرود که در اروپا م یکار م به

 یزبر یسنگ به دوران کهن یربط چیامر ه نیدارند. ا ی[طرز ـ.دارد. وندیپ درتالیانسانان ن
 .شده، ندارد دهید ایکه در شمال افغانستان و منطقه جنوب غرب آس

توان به  یاند، م و عراق واقع شده رانیزاگرس که در ا یها در غرب، در کوه تنها
به کار  یواژه به فرهنگ نیا Baradostianی ]که به برادوست یاز ابزار کهن سنگ ییها ساخته

اند. از  دهیاند، کشف گرد معروف ی[طرز ـ.تعلق دارد. یزبر یسنگ رود که با دوران کهن یم
با  میمستق وندیکمر سوم، پ که قره میبرس جهینت نیوجود ندارد که به ا یلیدلها،  یویژگ دید

به  ییها شباهت یو حالت اقتصاد ستیز طیمح دیداشته باشد. البته از د یفرهنگ برادوست
و  انیم یسنگ دوران کهن انیفراموش نمود که انتقال و گذر م دیرا نبا نیند. ارسان یهم م

ها صورت نگرفته است. از  ساحه نیکدام از ا چیدر ه یبه سادگ یکلش دیاز د ،ییباال ای یزبر
که اصالت  افتیدست  جهینت نیتوان به ا یها نم یگژیها و و تیخصوص دیاز د گرید یسو

آن ساحه تعلق دارد. از  ایو  نیبه ا ،یزبر یسنگ در دوران کهن یساخته و صنعت ابزار سنگ
 نیموردها ناروشن اند. به ا یاریها در بس ها و تفاوت گیژیو یهمانند یمعنا گرید یسو
صنعت   یمحل ایو  یخواهد بود تا رشد و انکشاف بر و بوم یخرد یحماقت و ب نیا ل،یدل
هندوکش، از چشم دور  ایرا در زاگرس و  ییباال ای یزبر یسنگ در دوران کهن یساز غهیت

 .میبدار
در  ،یگریاز کاوشگاه د شیپ ییگذرا خأل كیکمر سوم،  در قره ستیدنبال محل ز به

در باال . 14ـ  کاربن لهیکه به وس ای اههیبه س یوجود دارد. نگاه یشناس باستان یها ادداشتی
، خأل نیدهد. ممکن ا ین را نشان مکاربویهزار سال راد15تا اندازه  یشود، گسستگ یم دهید

جا صورت گرفته است.  نیباشد که در ا ای یسنگ در مورد دوران کهن یکم یاز بررس یناش
. در مورد عدم وجود دید زیزاگرس ن یها توان در کوه یرا م و خأل یگونه گسستگ نیهم

 یکتر سخن زده شد. رالف سول شیپ ،یشورو یمرکز یایدر آس یزبر یسنگ دوران کهن
Ralph Solecki  دوران گرما  انیوهوا در جر آب یاز دگرگون یرا ناش یفقدان گروه انسان نیا

 Kent یو کنت فالننر Frank Hole که فرانك هول با آن(. 1963 ،یداند. )سولک یم

Flannery  ی ]اند که رشد و انکشاف فرهنگ زارز آور شدهادی Zarzدر کردستان  یا مغاره
سر  یفوقان ای یرزب یسنگ فرهنگ دوران کهن انیاز م ممستقی صورت هب »( یطرز ـ.عراق.

تا حال  ستیادامه ز ران،یآباد واقع در ا در کاوشگاه پاسنگر، در دره خرم «بلند کرده است.
 [.153ص . 1967 ،ینشده است. )هول و فالننر ادداشتی قیصورت دق به
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امر روشن است که تنها  نیا
اند گروه تو یفشار درجه گرما نم

و گردآورندگان را از  انیشکارچ
 ایزاگرس  یها دامنه کوه

رانده باشد و  رونیهندوکش به ب
 نیکرده باشد. ا یجا یآنان را ب

امر روشن است که در زمان 
در  انهیسطح م ان،یم یسنگکهن
گسترده  نیسرزم Tundra] تندرا
درخت را درمنطقه  یب یرپهنو پــُ

 یکایامر و ایدر اروپا، آس بندان خی
 نشیریکه خاک ز ندیگو یشمال

 ،یزبر یسنگ داشته و هنگام دوران کهن ی( ساکنانیطرز ـ.باشد. یزده م خی شهیهم یبرا
هنگام،  نیقرار گرفته است. در ا یبردار مورد بهره بندان، خی نیسرزم نیتر از ا نییپا طیمح

حالت و  نیدر چن ستیز طیحالزم را با م یتطابق و همانند ییبتوانند توانا هک ییابزار فن
 تیاه گرم، لباس گرم و حگآمدند. به صورت نمونه: آتش، پناه انیداشته باشند، به م یوضع
 یها در دسترس مردمان لهیوس نیشود که بدون شك ا یفکر م نیشکار. چن ینو یها لهیوس

اند،  ستهیز یو افغانستان، م ایبلند جنوب آس یها نیزم رد یزبر یسنگ که در دوران کهن
در وضع سرما و خشك  یسرد کوهستان یهوا و امر روشن است که آب نیبود. ا سریم

. دیتاب یتر مردم را برنم شیحضور ب ،یمیاقل یها یدر دوران دگرگون اهیکم گ یها دشت
 نیانسان ا ینکته برا نیتر مهم

ن یدر ا یخوراک اهیبود که گ
سرمازده به شدت کم  یها دشت

 یرا برا خوراکشان تیبود و کفا
 نیکرد. به هم ینم یادامه زندگ

بود که انسانان به تالش  لیدل
بکوچند.  یتر گرم یجا شدند تا به

 ینییپا یها رو، به بخش نیاز ا
را به  شتنیآورده و خو یرو

آمو رساندند. هنوز  یایساحل در

منظر دیده  کوپروک در در پای بلخ  در پیش . پناهگاه آق11شکل 
 شود. می

 کوپروک )دره ارچه( دار در آق رههای گ . سنگك12شکل
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 یش همانا مقدار کم بررسا اند. سبب دهیکشف نگرد شانیاه گاه مهیاز خ ییها نشانه
 ییمختلف باال یشود که دگرگون یباشد. هم چنان فکر م یجا م نیدر ا یشناس استانب

هم ممکن است که تمام  نیبرده باشد. ا نیزم یاثرها را به ژرفا نیا یها بازمانده ن،یزم
 دیمشکل با نیراه حل ا افتیدر یبرا. منطقه در دوران نقطه اوج گرما، نامسکون بوده باشد

 .ردیصورت بگ جانبه همه یها یبررس
 

 
 

 نوسنگیـ  کوپروک، دوران پیش . آق13شکل 
 شده. های ترمیم ( کاردک4و3ای  های ورقه ( سنگ2و1
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 Epi-Paleolithic ی نوسنگـ  شیپ  

 نیفراوان در بهتر یکمر سوم، ما به آگاه در قره ستیهزار سال بعد از ز حدود پانزده در
 نیتوان ا یصورت عموم م . بهمیدست دار در افغانستان، به یسنگ صورتش از دوران کهن

است به کشف  ای اشاره نی. اکرد یبند دسته ینوسنگـ  شیها را در بخش پ کاوشگاه
در افغانستان ما  یصورت واقع دوران گرما و آغاز هولوسن. به نیدر آخر یسنگ زهیر یعنصرها

ها را در  که همانند آن میخور یبرم ای زهیر یها غهیت فیبه فن به شدت ظر ای ژهیبه صورت و
 .میتوان ینم دهید گرید یجا چیدر ه میگذشته و قد

 

 
 لهیوس به یسنگ دوران کهن گاهیجا نیبلخ، چند تیکوپروک، در والشهر آق  كینزد

شهر را در  نیا یجا 9 شکل( 17ـ 9ی ها کشف و مورد کاوش قرار گرفتند. )شکل یدوپر

 نوسنگی.ـ  کوپروک، ابزار سنگی ریزه، دوران پیش . آق14شکل 
های  کاردها با حاشیه ( ریزه9-7شده است.  کاردک ساخته می که از آن ریزههایی  ( سنگك1-6

 اند. هایی که ترمیم نشده کاردک ( ریزه15-10ترمیم شده. 
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 یدره را از سو نیا ینما 10دهد و شکل  یدره نشان م نیبلخ در هم یایبخش فراخ در
دره تنگ  كیبلخ در  یایوپروک، درآق ک یو جنوب یشمال یسو. در هر دو اندینما یغرب م

دوران  یها . کاوشگاهابدی یم انیباشد، جر یاز صدمتر هم بلند م یاش گاه یگچ یوارهایکه د
گردد،  یبه عمق دره بازم گریبلخ بار د یایکه در ییجا كیدر شمال شهر نزد یسنگ کهن

زار در  شن یقرار دارد که دو سو بازرو گاهیجا كیوجود دارند. آق کوپروک سوم در 
گاه بزرگ است که هپنا كی( 11 . آق کوپروک دوم )شکلوندندیپ یبخش با هم م نیتر نییپا

به  دیآب آق کوپروک سوم، قرار دارد و در درون دره تنگ )نگاه کن نییپا یلومتریک میدر ن
به  شیدارد و ژرفا یمتر فراخ 60پناهگاه در خط چکك  نیحضور دارد. اندازه ا( 11 شکل

  یعقب واریدور است و در سطح، د ایمتر از در 60به  كیرسد. عقب پناهگاه، نزد یممتر  14
 .باشد یمتر از سطح آب باالتر م 12

فشرده آن  نیتوان چن یاست. اما، م دهیچیپ اریآق کوپروک دوم، بس یبندو طبقه سطح
 از گچ، بعد یچت یها زشیگاه از سه عنصر متشکل است: ر زهیذخ نیکرد. ا انیرا ب

خاک  نیآورد. ا یآب آن را م انیکه  جر یزرد گونه و خاک پُــربار یمعدن یها زهیر گیر
پناهگاه به هم  رونیب بیاند، در ش که از چت فرود آمده نهزردگو یپربار با مواد معدن

. انبار خاک پـُـربار ندینما یعقب پناهگاه را باز نم یمگر، از خط چکك به سو زند،یآم یم
 ی. اثرهایسنگ دوران کهن ییگردند تا سطح باال یم افتی ینییپا یاه تنها در بخش

 یشد که دارا افتیمتر  یسانت 40تا  25 انیم ینازک، مگر با لک هیال كیدر  یسنگ کهن
راه باز  ایدر یبه سو یتند یبیجا، با سراش نیباشد. ا یم یذغال چوب، استخوان و ابزار سنگ

مغاره  یدست آورد، ممکن ده درصد سطح اشغال به ،یرا که دوپر ییها یزیکرده است. چ
 ییگردد. در بخش باال یتر بررس شیب دیخط چکك با ریوار در ز باشد. مگرِ بخش هم

 یخیو دوران تار یدوران نوسنگ یها هیمربوط به ال یو سفال  یرسفالیغ یاز باستان ییاثرها
 یمیاقل یها یا و دگرگونه گیر زهیدر خط ر یبخش، بررس نیاند. در ا شده دهیعصر آهن د

 .اند هنوز صورت نگرفته
اند که از  ای ابزار کار سنگچه رندهیصورت عموم، در بر گ به یسنگ دوران کهن یاثرها نیا

که  ییها زهیر سنگ 12اند. شکل  باشند، ساخته شده یم یعال تیفیک یکه دارا یمواد محل
 .دهد یاند، نشان م شده افتیاز مغاره  یگچ بوده و در فاصله کم یها توده انیدر م

توته سخت  كیدر آق کوپروک دوم، بر  یسنگ دوران کهن هیدر ال 14ـ کاربن یریگ اندازه
از امروز، را نشان  شیپ ایپ. ا.  215 یمثبت منف 16615ذغال صورت گرفته است و رقم 

 ستی. بادیآ یبه نظر نم یرفتنیو پذ یعقل روشن یها یبند بر اساس دسته خیتار نیدهد. ا یم
دست  به قیصورت دق به یسنگ دوران کهن هیتا عمر ال ردیصورت بگ یرت شیب یها شیآزما
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 وندیبا پ یپ.ا. را در مورد مرحله آغاز نوسنگ 234 یمثبت منف 10210رقم  گرید وهی. شدیآ
رقم، در مورد  نیتر نییپا دیرا با یتفاوت زمان نیبا آق کوپروک دوم، نشان داده است. ا

 .شمرد یسنگ ندوران که
 

 
 

/ کارد از سنگ غهیت رندهیاز سنگ در آق کوپروک سوم، در برگ یابزارساز ییابتدا فن
 وهیباشند و با ش یو کوچك م فیبه شدت ظر یها در بخش نیباشد. ا یم هیال چند ایساده و 

در توان  یها را م ابزار گسن نیا یاند. نما گلوله مانند ساخته شده یها فشار از توته سنگ
، 4و  3و شماره  13در شکل  ییها که کارد گونه ییها سنگ . نمونه توتهدید 13و  12 شکل
 گرید یجا و در هرجا نیرا در ا ینو سنگـ  شیابزار پ گرید ایاند، و  ها ساخته شده از آن

 .افتیتوان  یافغانستان نم

 نوسنگی.ـ  دوران پیش کوپروک، . آق15شکل 
 دار. کاردها / تراشگرهای شیب دادن ریزهبرای شکل  ( سنگ4و  2دار.  تراشگرهای شیب 1-3
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 یدارا اند، ها ساخته شده که از آن کاردک یا گونه گونه یها سنگ توته 14 شکل
 زینوک ت یاند که دارا آماده شده ای ها به گونه سنگ توته نیباشند. ا یهمانند م یها مشخصه

 90 هیفشار( با محور درازگونه، زاو گاهیاند )جا هها ضربه وارد شد که بر آن ییها باشند. بخش
 یها خط یوارد نشده است، اما دارا یسازد. بر خود محل کار کدام اثر یدرجه را م

از کار با آتش بر  ییها ها، نشانه ها و کاردک سنگ از توته یاریباشد. بر بس یگونه م ینمنح
 میبه صورت روشن ترم  9و  8، شماره 14رسند. شکل  یبه چشم م یساز نرم یها برا آن
ها  بر کاردک یکار زهیدهند. همه با هم، فن ر یها را نشان م بر کاردک ای هیحاش فیظر اریبس

گونه  كیکار و  قیکار از فشار، از کاربرد دق نیا یبرخوردارند. برا ییباال تیفیبه شدت از ک
 ،نمایشگرامر  نیآمده است. ا یکه سنگ را محکم نگه دارد، استفاده به عمل م یگریابزار د

 .باشد یابزار م نیسازندگان هنرمند ا مدتمهارت قابل توجه و تجربه دراز
 

 
 گرتراش 4-1نوسنگی. ـ  کوپروک، دوران پیش . آق16شکل 
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ناشناس  اریابزارها بس نیا فهیست، مگر، کاربرد و وظروشن ا یساز که فن کاردک آن با
دستگاه بوده باشد و  كیاز  یها بخش نیااست رود که ممکن  یم ادیاند. گمان ز مانده یباق

 یسنگزیر یها داشته باشد. هر دو بخش سنگ توته ای آله ایرا بر کدام دسته و  ینقش خارک
در  ینوسنگـ  شیباز مربوط به دوران پرو یچنان دو جا ها و هم گاهاهها در پن و کاردک

که  افتیدست  جهینت نیتوان به ا یشده م ادی یها اند. از متن داده دست آمده افغانستان، به
و  دنیکندن، کاو یاند، بل برا شده یگاه ها کار گرفته م مهیتنها در خ یها ن کاردک نیاز ا

ها  که از آن یسنگ یها کشف توتهاند. بر  مورد استفاده بوده زین یهازیچ یخارج کردن برخ
به  رایگفت ز یتوان سخن یاند نم شده و در کوک جار به دست آمده یها  ساخته م کاردک
 .ساخته شده باشند یو موقت یکوچك گذر یها گاه مهیها در خ کاردک نیکه ا دیآ ینظر نم
وران که به د یسنگ یها شده و کاردک ادیسنگ  یها توان گفت که توته یم یسادگ به

ها در تمام  نیکه ا نیبرخوردارند. اول از همه ا ییباال تیتعلق دارند، از اهم ینوسنگـ  شیپ
 یها کاردک ییها سنگ اند. توته مدهآ دست در شمال افغانستان به ینوسنگـ  شیپ یها گاهیجا

ارتباط دارند. ( 1969)هول،  یاند، به دوران نوسنگ کشف شده رانیجنوب ا رکه د یسنگ
 زیدست آمده ن به( Huckriede  1961د،ی)هوکر یها کاوش لهیوس کرمان به كینزد یچ آن

که به دور آخر  ییاثرها ران،یا گرید یها یجا  چیمتعلق است. اما در ه هدور نیبه ا
فرهنگ  یسنگ کهن ریدور اخ ایو ( 1967، ی)هول، و فالننر یفرهنگ زارز یسنگ کهن
تعلق داشته باشند، ( 1968و  1964 ،یك برنو م 1952، کوون 1952 ،ی)دوپر ینیکسپ

به صورت روشن وجود دارند،  یسنگ زهیابزار ر فن یشورو یمرکز یایاند. در آس نشده افتی
به هزاره هفتم تا  طاورال مربو یشرق هیمانند حاش «یسنگ انمی» انیها به دور پا نیمگر، ا

 نوگرادف،یر قزاقستان )ود یآغاز نوسنگ ایو ( 96ص. 1970)بادر،  یسیاز ع شیارم پهچ
چنان  در آق کوپروک سوم، و هم یزسنگیدوم صنعت ر یگژیع.( تعلق دارند. و1970

 نیا انیاست که در م نیدر افغانستان ا ینوسنگـ  شیمربوط به دوران پ گرید یها گاهیجا
 یها کاردک یپخته شده و حت یها اش، کاردک به هر گونه یهندس یسنگ زهیما به ر ها،ابزار

که از آق کوپروک  ییها کاردک 520 انی. در ممیخور ینم گونه، بر داس ایو  یهالل ،یبیرا
 میترم ایداده شده و  رییها تغ درصد آن 5.7 یعنی شیتا31اند، تنها  دست آمده دوم به

بوده  فیاش، به شدت ظر یا هین هم در بخش حاشآمورد و  كیدر  هاتن میاند. ترم شده
از  یناشاست امر ممکن  نیها نامعمول است. ا در فن کاردک یسهند یاست. نبود عنصرها

در آغاز مرحله قرار داشته  یسنگ یساز فن کاردک یجیتدر یباشد که دگرگون قتیحق نیا
 وسف،ی، بار Ofer اوفر یوشگاهصورت مثال در کا به ترانه،یمد یاست. در بخش شرق
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در فرهنگ کباران  یرد را به روشنکا زهیفن و ساز ر یجیگر معروف، نمونه تکامل تدر کاوش
 :میخوان ینموده است. از او م ینشان

 در بر یتا ابزارها ز،یر یو صنعت ساده ابزار سنگ شهیرا از پ یمئتداوم دا كیتوان  یم»
 ییدایپس، ما شاهد پد نی. از ادید زهیر گونه و نوک داس ای یهالل یها کاردک رندهیگ

ساخت  یسو و راه به دینما یم ریتر س شیدقت ب یسو آرام به که آرام یهندس یها آله
گونه و  داس یها کاردک دیتا به تول دینما ینامنظم، باز م یچ اگر ل،یو مستط یچارضلع

 (.55- 54، ص 1970 وسف،ی)بار  «رسد. یم یهالل
 

 
دوران  انیدر پا نیدر اصل امر در  فلسط م،یشاهد ترانهیمرحله را که ما در شرق مد نیا 

روند مدت  نیدر کباران گشود. ا یهندس یساخت ابزارها یسو رشد نمود و راه به ،یژیاور
 .هزار سال را در بر گرفت به ده كینزد

 نوسنگی.ـ  کوپروک، دوران پیش . آق17شکل 
( تراشگرهای 3( سنگ با نوک تیز دوسویه و یا طرف 4و2تیز با کمی انحنا.  (ابزار سنگی نوک1

 تیز. نوک
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 دینما یگمان و وسوسه در ذهن راه باز م نیا 
در افغانستان با ساخت  یروند نیکه چن
از استخوان چناغ با زدن و فشار با  ییها کاردک

کمر سوم، آغاز  قرهدر  زیت نوک یها سنگ توته
 یکارد هازیساخت ر یسو شده و راه به

 نی، باز کرده باشد. مشکل بزرگ ا40تاشقرغان 
که در مورد اشاره شد، به  یناست که روند زما

توان به  ینم لیدل نیاست و به هم ادیشدت ز
 . روند حکم داد نیا یصورت بر تدوام فن جیه

به  یگاه و کاردک در کاوش زهیر یها سنگك
 اچهیدر یواقع در ساحل جنوب یعل نام تپه

 ،یبرنر اند. )مك دست آمده کرد، به یدر آن کار م McBurnery یبرنر که مك نیکسپ
دست  که در شمال افغانسان به ییها به شدت با آن ،یعل تپه یها ع.( با آن هم کاردک1968

اند، از  ها ساخته شده آنها از  کاردک نیکه ا ییها سنگ ،یعل تپه دراند، تفاوت دارند.  آمده
که از  ییها جا، کاردک نیصورت عموم در ا اند. به جور شده ای ورقه یها سنگ یها کناره

 .اند نشده دهیساخته شده باشند، د ای ورقه ریسنگ غ
 یها کناره یدارا ییکار در آق کوپروک دوم، تراشگرها یابزارها بیترک گریمهم د بخش

 ییکمر سوم، که در آن تراشگرها در بخش نها بر عکس قره (15 باشند. )شکل. یدار م بیش
 دیرا د یکوتاه یها توان کاردک یاند، در آق کوپروک دوم، م از استخوان چناغ ساخته شده

ند. شاهد روشن وجود دارد که دار بیش هیزاو یرسند و دارا یبه نظر م ییها ها داغ که بر آن
 یها که از ورقه ییها کار کاردک وهیبا ش كینزد یهمانند دار بیش یکارکرد تراشگرها

 ادیند، تعداد زدار بیکه در آخر ش ییاند، دارند. درکنار تراشگرها ساخته شده یسنگ
 .دید 16توان در شکل  ی. چار نمونه را مندا دست آمده به یاریمع یتراشگرها

ه و خورد دست یشده بخش دوم ابزار کار سنگ میدار و ترم هیزاو ز،یت نوک یها سنگك
دارد  یگدیبر یکیند و زیت نوک یدار که دارا هیزوا یها تا سنکگ سازند. سه یشده را م میترم

 نیاند، بخش مهم ا شده میشان ترمیها هیکه حاش یاند. ابزار نشان داده شده 17در شکل 
اند،  شده میشان ترم گاهیکه بخش خال ییها ابزار کار، آن نیا یبند سازند. در دسته یگروه را م

با نوک تراشگر  یها تراش شده و کاردک ای ورقه یها سنگ رندهیبخش در برگ نیند. اادیز
 .باشند یم

 

های  . نقشه پیرامون ایبك که کاوشگاه18شکل 
 دهد. سنگی را نشان می دوران کهن
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باشد که به  یداران م جان یها مانده یکشف در آق کوپروک دوم، بررس یها ژهیاز و یکی

در سال  Dexter Perkins نز،یدارند. دکستر پرک وندیپ یسنگ دوران کهن یها رهیبخش ذخ
 :کرد یبند را دسته ریداران ز استخوان جان ع.1972

 2جدول شماره 
نوع 
 چهارپا

 همه روباه گرگـ  سگ خر گوره گوزن گاوـ گوزن گوسپند بزـ بز بزکوهی

 90 1 2 1 5 1 63 9 8 تعداد
 100 1 2 1 6 1 70 10 9 درصد

               
درصد استخوان  89بز ) را گوسپند و انیچارپا نیا تیشود که اکثر یم دهیجا د نیدر ا 

سرچشمه خرچ گوشت در دوران  ادیسازد که بخش ز یله روشن مئمس نیشده(. ا شناخته
 .شده است یم نیمأدو چارپا ت نیمردم شمال افغانستان، از هم یسنگ کهن یانیپا

دوران  یها افتهیها  آق کوپروک سوم، دو طبقه جدا از هم  وجود دارند که در آن در
ها  یگژیو دیاز د AK3-A( الف ـ 3)به نام آ. ک.  ییاند. طبقه باال دست آمده هب ینوسنگـ  شیپ

تا  هدد یامر، ما را اجازه م نیگونه، با ابزار کار در آق کوپروک دوم همانندند. ا و بُــعدها گونه
(  بـ 3تر، ) آ. ک.  نییپا هی. با آن هم المییعصر گمان نما هم ای  دو بخش را  به گونه نیا

AK3-B چنان  شود و هم ینم دهیکاردک د زهیجا، فن ر دهد. در آن یم هئرا ارا یگرید ریتصو

 نوسنگی روی باز.ـ  کوکجار، جایگاه دوران پیش. 19شکل 
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ـ ب. به 3شده در آ. ک. میابزار ترم یوجود ندارند. درازا و پهنا دار بیش انیبا پا ییتراشگرها
باشد. آق کوپروک سوم ـ ب. هنوز به  یم. 2آ. ک. ایـ الف. 3.صورت روشن درازتر از آ.ک

 . نشده است یابی خیتار. 14ـ کاربن لهیوس
نماد دوران ( 18 )شکل جار و دره کالن، کمر اول، کاک قره یها کاوشگاه بك،یساحه ا در

با آق  كینزد وندیپ یو زمان یفن دیها از د کاوشگاه نیباشند. همه ا یم ینوسنگـ  شیپ
با  یو شکل یفنها چنان از نگاه  نیا کدام چیاندک، دارند. ه یها یدگرگون یکوپروک، با برخ

 یها یبند در دسته یشناس فرهنگ باستان دیها را از د که بتوان آن ستندیهم متفاوت ن
از آق کوپروک، فاصله دارد و در همان  لومتریبه صدک كینزد بك،ینمود. ا میتقس یا جداگانه

آن را از آق کوپروک جدا  یوگرافیسد و مانع ج چیساحه دامنه تپه افتاده است و ه
دارند. سطح کاوشگاه  شیاز اسکان را با خو ییها شانهها ن کاوشگاه نیا گاهید. جاساز ینم

شده است که در آن ابزار کار، سر از  بیترک ای گانهی گاهیجا كیاز (  19 جار، )شکل کوک
برباد  یجا یایبقا یوار هم نیاند. ا آورده رونیب ییوار باال قشر نازک خاک در بخش هم كی

 یمتر 30شده و در حدود  یدار نگه یو سنگ گچ  نیریآب ش لهیوس است که به ای رفته
 كیدهد.  یرا نشان م قیدق یجا ر،یو ت دینما یجا را م نیهم 19دره، قرار دارد. شکل  یژرفا

ترصدگاه،  نیتوان بهتر یرا م نینمود. ا یجا بررس نیتوان از ا یساحه گسترده عمق دره را م
 .شکار، به شمار آوردرد زدن  یبرا نگاهیجا و کم نگاه

قرار گرفت،  یبردار ع. مورد بهره1965در سال  ،یسیپوگل لهیوس دره کالن، که به پناهگاه
 30 یبه ژرفا یکاوش یگچ یها جا بر بستر سنگ نیخشك قرار دارد. در ا یدر گذرگاه واد

و  گاهیجا ثیشود که به ح یپناهگاه تنگ و دراز است و فکر م نیمتر صورت گرفته است. ا
 ،یسیگرفته است. پوگل یمورد استفاده قرار م ان،یکوچك شکارچ روهگ یگذرا ستگاهیا ای

با آق کوپروک  یادیز یها یپناهگاه شده است که همانند نیدر ا ییمتوجه حضور ابزار ابتدا
 .سوم ـ ب، دارد

، نشان داده شده است. 20کمر، با شکل  در قره ك،یمربوط سطح  یابزار ساختگ تعداد
جار، دره کالن و آق  با کاک كینزد یهمانند ،یسنگ یها ساخته شده از ورقه یها ککارد

کوچك  یها گروه یبرا یخوب نگاهیبان و کم دهیجار، د کمر، مانند کاک کوپروک دارند. قره
 .گرفتند، بوده است یبعد، از آن بهره م تکه هر چند وق یشکارچ

هوا  و آب یها یدر زمان دگرگون ن،یچ وهیشکارگر و م یها رسد که گروه یبه نظر م نیچن 
 یها یاند. بررس نموده یا گسترده یبردار سمنگان بهره یایدر دوران هولوسن، از کنار در

 ،یدهد که آهو و گوسپند وحش یکمر، نشان م در سطح اول قره انیکوون، از چارپا ییابتدا
ور آهو در آق کوپروک، رفتند. عدم حض یشکار به شمار م یبرا انیپاچارنوع  نیتر یاساس



222    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش  

له ئمس نیگونه که شرحش آمد، بوده باشد. ا خود محل، آن انیاز تفاوت ژرف م یممکن ناش
قرار گرفته  یبردار مورد بهره بك،یدرساحه ا ایکنار و بستر در ایکه آ ستیتا هنوز روشن ن

هنگام  ،یفصلو گردآوران به صورت  نیچ وهیشکارگر و م یها وهگر ایکه آ نیا ایو  ،ین ایاست 
وار ترکستان  هم یها نیرفته و در هنگام تابستان به زم شیفصل تابستان، تا هندوکش پ

 .اند بازگشته
 

 
ع. که 1972درسال  ن،یپ. گو لهیبه وس ینوسنگـ  شیها در مورد دوران پ افتهی نیتر تازه
ش در ا هفرانسه در افغانستان بود، صورت گرفته است. کاوشگا یشناس باستان تیئعضو ه

 (1/1نوسنگی )اندازه ـ  . سطح اول، دوران پیش20شکل 
ای که  های شکسته کاردک( 5و4گرهایی با پایانه استخوانی.  (تراش3هایی برای ساخت ریزکاردها.  ( سنگ2و1

ها.  هایی برای کاردک سنگ ر/دا (تراشگرهای استخوان7دار.  های سوراخ ( ورقه6اند.  دوباره ترمیم شده
 دار. (تراشگرهای کناره8
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، نام نهاده 40گوشه مانند، در شمال تاشقرغان که آن را تاشقرغان شماره  وار سه هم نیزم
اند.  به دست آمده یگیتپه ر كی یآن دوران، در بلند یها جا بازمانده نیباشد. در ا یاست، م
 در یمتمرکز یاند. جا هزارها متر مربع پراکنده شده یبه فراخ ای در ساحه یسنگ یابزارها

شده به  ادیاز آن است که ابزار  یامر ناش نیا ن،ینشده است و به باور گو یابیرد نهیزم نیا
، 40مربوط به تاشقرغان  یاند. ابزار سنگ پراگنده شده منگان،س یایدر البیس لهیوس

ابزار کار شامل  یبند در دسته شیباشند که چارصدتا یهزار پارچه م سه ندهیردربرگ
ابزار، به شدت  نیاند. ا شده دهییدهند که به اثر باد و آب سا یه نشان مها هم نیگردند. ا یم

تفاوت دارند و ممکن  بك،یدر آق کوپروک و ا ینگنوسـ  شیهمانند دروان پ یها افتهیاز 
 ریز یها نکته یها هیبر پا یریگ جهینت نیتر، تعلق داشته باشند. ا به دوران پساست 

 :استوارند
 یها باشند. سنگك یم یگوشه و هالل شده، سه پخته یتعداد ها، دردسته کاردک اول،

 یو صنعت سنگ شهیاست که فن، پ قتیحق نیا نمایشگرامر  نیاند. ا شده دهید زین زیت نوک
 .وجود داشته است یتر افتهیرشد

ساخته  بك،یا ایبا آق کوپروک و  سهیبا مقا یمتفاوت وهیبه ش یسنگ یها کاردک دوم،
اند که  مختلف ساخته شده یها به شکل زیر یسنگ یها شقرغان ورقهشده است. در تا یم

 یها ازورقه کدام چیدارند. ه رانیتپه، در ا یاز کاوشگاه عل ییها افتهیبه  یادیز یهمانند
 .اند نشده افتیجا  نیکه شکل گلوله را دارند، در ا زیر یسنگ

 دهید یزیاصلش چ یابه معن زیت نوک یسنگ یها ها از آله ساخته نیا انیدر م سوم،
 ینیب شیماند. او پ یم یفصل یگاه گذرا مهیتر به خ شیجا ب نیا ن،یشود. به باور گو ینم
 .تر هندوکش به دست خواهد آمد یشمال یها در دامنه ،یفرهنگ گرید یها که نشانه دینما یم

 
 پاره نیا فشرده

 یمتعدد، برا یها لیدر افغانستان، بنابر دل یسنگ شده از دروان کهن ادی یبررس
 نیبخش. به باورم خوانندگان حق دارند تا چن است تا قناعت زیانگ تر وسوسه شیخوانندگان ب

 دیاز د تیپـُـراهم اریامر روشن است که افغانستان ساحه بس نیداشته باشند. ا یبرداشت
و  دوران  خیاز تار شیدر مورد پ تر شیب یها یآگاه افتیدر ی. براستا یسنگ دوران کهن

که  ییها یها و بررس . تا کنون کاوشردیصورت بگ یتر شیب یها یبررس دیبا ،یسنگ کهن
 ینو یها تر پرسش شیکار، ب نیو در اول وصف قرار دارند. ا ییاند، به شدت ابتدا انجام شده

 .ها آورده است تا پاسخ انیرا به م
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ندوکش، در افغانستان، جنوب ه یریز یسنگ شود که در دوران کهن یفکر م نیچن
قرار  یمرکز یایآس رهیبوده باشد. شمال در دا ایجنوب آس یایاز دن یبخش است ممکن

در افغانستان به  ،یریز یسنگ پُــراعتبار در مورد دوران کهن ی. تا حال سندهاردیگ یم
 یکیاند.  صورت نگرفته نهیهم در زم یو متمرکز توجهقابل  یها اند، مگر، تالش امدهیدست ن

ها و  جنبش لهیبه وس نیاست که  در قشر زم ییجا و جابه یگدییسر راه، سا یاه یاز دشوار
 یها زهیر سنگ دیو تراکم شد زشیراستا ر نیانجام شده است. در ا ،یدرون یها حرکت

سدها و  نیاست. با همه ا دهیردرا سبب گ ییدشوارها زیزردرنگ در شمال کشور ن یمعدن
 یریز یسنگ دوران کهن یها مانده افتیدر یبرا دیمه امتوان سرچش یها، افغانستان را م مانع

و  یتر از همه در خط همانندساز و مهم یخیو هم از نگاه تار یفرهنگ دیهم از د ا،یدر آس
 .تطابق، به حساب آورد

در  ان،یم یسنگ هنگام دوران کهن  یاست که مردمان دهیشدت روشن گرد امر به نیا
ام، ما شاهد گسترش نفوس انسانان در سراسر جهان هنگ نی. در استندیز یافغانستان م

 یبا سندها ا،یقاره آس یبخش داخل یله کوچ انسانان به سوئراستا مس نی. در امیهست
 ایجنوب غرب آس ایو  ایکه به افغانستان مردمان از جنوب آس نیاست. ا دهیروشن ثبت گرد

ه کور، در شمال افغانستان در ابزار کار در در یها یگژی. وستیهنور روشن ن ،اند وارد شده
از مردم  یامر روشن است که گروه نیرا به همراه ندارند. با آن  هم، ا ییها مورد نشانه نیا

توان واژگان انسان عاقل را به کار برد، در دوران  یم اه بوده و بر آن رفته شیمغز پ یکه دارا
در  یشکارگر  ستیز وهیش نیپرداختند. ا یدر شمال به شکار گوسپند م انیم یسنگ کهن

 .تمام دوران هولسن ادامه داشت
که ما ابزار کار دره کور  انیم یسنگ گذر از دوران کهن انیرسد که جر یبه نظر نم نیچن
کمر سوم،  قره یسنگ یکه ابزارها ،یزبر یسنگ تا دوران کهن م،یدار  مرحله به دست نیرا از ا
 یدو دسته ابزار سنگ نیگرفته باشد. تفاوت اصورت  یو سادگ یباشند، به آرام یاش م نمونه
 ستیجا ز نیدر ا یدو مرحله، کس نیا انیم نیدهد که در ا یرا نم یریگ جهینت نیابه ما 

تا دست  ،یجیتدر یرا در خط دگرگون یکه افغانستان نقش مهم نیا ایکرده است و  ینم
است. تا حال  نداشته ،یزبر یسنگ در دوران کهن یسنگ یبه صنعت ابزارساز افتنی

 هئرا ارا قیدق یها دو بخش، چنان رقم نیدر ا. 14ـ بنکار لهیزمان به وس نیتع یها یبررس
 .له پرداختئمس نیننموده است که بتوان به حل ا

جا ممکن نشان بدهد  نیمانده است. ا یکمر سوم، هنوز هم در پشت پرده اسرار باق قره
بخش افغانستان در دوران کهن  نیتر ل شرقاز شما ا،یکه مردمان مربوط به جنوب غرب آس

 چیشده ه ادی یها افتهیامر روشن است که  نیجا شده باشند. ا نیوارد ا ،یزبر یسنگ
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در  یتوان با فرهنگ بارادوس یجا را م نیندارد. ا یمرکز یایآس ایبا جنوب و  یوندیپ
متفاوتند.  گرید هم از یگژیو و یفن دیزمان دانست، مگر، از د هم یزاگرس تا حدود یها کوه

و  ییماند که ما واژه جادو یم نیبه ا ،میسان بدان هم یژنکیکمر را با فرهنگ اور اگر قره
 ایاصالت و  افتیدر یما برا یبرا یراه حل چیو ه میبر یراستا به کار م نیرا در ا یبند چشم

 كی لیاشکل و شم دیکمر از د کند. قره ینم هئارا ،یزبر یبا دوران کهن سنگ وندشیپ
به  نیشده است. چن افتیکم هستند،  اریپناهگاه کوچك است که در آن چند تا ابزار که بس

 ای ژهیو گاهیتوان جا یجا را نم نی. استشکار بوده ا یگذرا برا نگاهیجا کم نیکه ا دیآ ینظر م
 .خواند یبررس یبرا

همانا  نشیتر مکه مه دیتوان د یم یمتعدد یها را در کاوشگاه یسنگ کهنـ  شیپ دوران
شدت به شکار  جا به نیرسد که مردمان ا یبه نظر م نیباشند. چن یآق کوپروک دوم و سوم م

رو باز، مانند ساحه  یها شمال هندوکش، وابسته بودند. در دامنه یها گوسپند و بز در دامنه
 از نمونه یسنگ کهنـ  شیساخته است. در دوران پ ینوع شکار را م نیتر آهو مهم بك،یا

گر  دهیم یها آله یبا برخ  ی. جو وحشستین یدر ساحه شمال افغانستان خبر ینبات یغذاها
هر سال مورد  اهیگ نیاند. امکان دارد که از ا دست آمده از کاوشگاه آق کوپروک، به

 .گرفته است یم یبردار هبهر
 دهین داز اسکا ییها نشانه ،یسنگ کهنـ  شیکاوشگاه مربوط به دوران پ چیحال، در ه تا

توان فرض نمود  یاش تنگ. م چنان ساحه نشده است. سطح اشغال به شدت نازک است و هم
 شیبر تعداد مردم افزا ،یزبر یسنگ دوران کهن سهیبا مقا یسنگ کهنـ  شیکه در دوران پ

 یسنگ کهنـ  شیامر روشن است که مردمان در دوران پ نیاما، ا .استآمده  انیبه م دیقابل د
وجود ندارد که نشان بدهد که شروع  ی. سندستندیز یشته و پراکنده مدا یتجمع کم

سال پ.ا. صورت  235 یمثبت منف 10210گوسپند در آق کوپروک دوم که در  یساز یاهل
از  شیپ 8900توان در  یرا م یهلاز فشار نفوس بوده باشد. گوسپند ا یگرفته است، ناش

ع.( که در  1964 نز،ی)پرک دید داریشان یچم یبه نام زاو یزاگرس در محل یها در کوه سایع
رابطه  كیله، از ئمس نیشود. ا ینم دهینفوس د ادیاز ازد یاز فشار ناش ییها نشانه زیجا ن آن

در دوران  یوحش بزانسانان، گوسپند و  انیو بغرنج کنش و واکنش م دهیچیبه شدت پ
منجر شده است. به  یچارپا دو نیشدن ا یعبور کرده و آرام آرام به اهل یسنگ کهن یانیپا

روشن است که  قتیحق نیروند بوده است. ا نیاز هم یصورت روشن، شمال افغانستان بخش
 تاردر رف ای یدگرگون ان،یچارپا نیو دراز مدت انسانان شکارگر و گردآور با ا ادیز یوابستگ

 انیبه م ،یاهیگ یدر غذاها یهوا در دوران هلوسن، و فراوان و آب رییداران در اثر تغ جان نیا
امر،  نیجانبه نمود. ا همه یها را بررس دهیپد نیهمه ا ستیتر، با شیدرک ب یآورده است. برا
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گران  کاوش یبرا: »داشته بود انیب نیچن یآورد که بار یم ادیگفته کارلتن کوون، را به 
 .«افغانستان وجود دارد یها عمر کار در مغاره كیجوان، 
 
 تازه یها افتهی

در دشت ناور،  یشناس باستان یع. دست به بررس1976و من در ماه اگست  یدوپر ییلو
شهر  یلومتریک 60باشد و در  یم یفشان تشآفشار  ریساختار مرتفع شکل گرفته ز كیکه 
باشد که  یزارگونه م علف یوار هم كیدشت،  نی. امیقرار دارد، زد یدر افغانستان مرکز یغزن

بر دارد. در  لومتریک 15و   یدراز لومتریک 60جا،  نیرد. ادا رقرا یمتر 3100 یدر بلند
 گاهیباشند، در اثر کاوش دو جا یکم م یبلند یدشت در دامنه دو تپه که دارا یبخش شمال

ها در  نی. ادندیاند، کشف گرد ساخته شده یفشان آتش یها رو باز ابزار کار که از سنگ
ها در افغانستان، در  افتهی نیتوان اول یا من ریاند. ا ییابتدا ای رهیامر مواد ذخ قتیحق

تعلق دارند، به  یخیتار ایو  خیاز تار شیپ یها که به دوره یآتشفشان یها چارچوب سنگ
که به  ییاثرها یاند. بررس یبدون شك محل یفشان آتش یها سنگ نیشمار آورد. سرچشمه ا

 و ن. هامموند F. Stross ، ف. ستروسH. Michel  چلی، هـ. مF. Asaro  ف. آسارو لهیوس
N. Hammond الورنس شگاهیدر آزما Lawrence یدر برکل  Berkeley  ،صورت گرفته است

 لهیدشت ناور به وس یو شرق یجنوب یها اند. بخش گذاشته دأییها مهر ت آن ژهیو بیبر ترک
از وجود  شیها پ مدت ای شناسان فرانسه نیاند. زم شکل گرفته یشانف نوع آتش نیچند
 اههیتوان دشت ناور را در س یم لهیوس نیجا گزارش دادند. به ا نیدر ا یفشان آتش یها گسن

 نیتر كیاضافه نمود. در غرب، نزد ایدر جنوب آس یفشان آتش یها سنگ یها سرچشمه
 .باشد یم ه،یدر ترک Van وان اچهیدر در یفشان آتش یها شناخته شده سنگ  گاهیجا

گذاشته شد. بر اساس  ،یغزن تیوال  یعنی 4و و.غ. 2و.غ. یها دو بخش، نام نیا بر
تعلق دارند.  یسنگ کهنـ  شیبه دوران پ ،یگژیفن و و دیها، روشن شده است که از د یبررس

 یاز عنصرها یکم یکاردها که دارا زهیها و ر و صنعت کاردک شهیاز فن، پ ای ها به دسته نیا
کوچك  یها کاردها از سنگ زهیدارند. رباشند، تعلق  یم زیت نوک یها سنگ و یپخته، هندس

اند. در  خوانند، ساخته شده یگونه م گلوله ایگونه و  پنسل یها ها را سنگ که آن ای استوانه
 گاهیجا نیاول. 4و و.غ.. 2اند. و.غ. دهیپخته گرد ایشده و  میدرصدش ترم7تنها  انیم نیا

 یبعد یها ها و کاوش یاند. بررس که در جنوب هندوکش کشف شده دباش یم یسنگ کهن
 .تر را آشکار خواهد کرد شیتعداد ب



   227  انیموریروزگار تا دوران ت نیتر افغانستان از کهن یشناس باستان

 

 ینسبت به آن چ ،یریز یسنگ را از دوران کهن یمواد نوتر میدشت ناور، نتوانست در
کرد که به  انیتوان ب ی. مگر ممیاوریع. کشف نموده بود، به دست ب1974در سال  یدوپر
 .است ازین یتر شیب یها یبررس

از  ییها صورت گرفته است، نشانه یشانسان شورو باستان لهیوس که  به ای تازه یها روش
 ستوسنیکه عمرشان به دوران پال یریز یسنگ را مربوط به دوران کهن یاصل یها گاهیجا
از مرز افغانستان فاصله دارد، به  لومتریکه تنها صدک کستانیرسد، در جنوب تاج یم انیم

رانوف، در  یها ع.(. کاوش1977رانوف، ) Ranov و  Lazarenkoرنکوالزا اند. دست آورده
را با  یسنگ و توته زهی، ابزار رLakhuti1  كی یو الخوت  Karakau1 كیکاراکاو  ییها گاهیجا

ها  کاوشگاه نیاند، به دست آورد. ا شده میکه بعدها ترم ینامنظم یها گر و سنگ شهیابزار تر
سازد،  یرا پُــربار م نیشدت زمکه به  ای زردگونه مرده گیر یها رهیذخ یدر عمق رسوب

ها در شمال افغانستان شناخته شده اند و امکان آن را  گاه رهیگونه ذخ نیاند. ا شده افتی
جا  نیدر ا ،یریز یسنگ از دوران کهن ییاثرها یجوو به جست نیقیسازد که با  یم سریم

 .میموفق گرد
 یشناس باستان تیئو هعض ثیع. به ح1976در سال   Vinogradovگرادف،  نوی. و. وا

که به  یسنگ کهنـ  شیرا که مربوط به دوران پ ییها گاهیجا ادیتعداد ز یشوروـ ـافغان 
 انیشود، تعلق دارند، م ی( خوانده میسنگ انهی)دوران م كیتیسولیم انیاصطالح شورو

نمود. بخش  یترکستان نشان گیگونه پـُــر ر و دشت ارو هم دانیدر م یتاشقرغان و اندخو
 لهیکه به وس یگیگل و ر یها رهیو ذخ یگیر یها ها در خط تماس با دشت گاهیجا نیا ادیز

و  یهندس یجاها، ابزار سنگ نیاند، قرار دارند. در ا ها از کوه هندوکش، آورده شدهایدر
 .1اند شده افتیها به صورت فراوان  کاردک

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 با سپاس از م. روزبه، س. مشعل   1
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 سنگی در شمال افغانستان ن: ابزار سنگی مربوط به دوران اخیر که1جدول شماره 

 یسنگ یها ها و کاردک ورقه

 بندی ابزار دسته
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 - - - 1 - - - ای های گره ـ سنگ1
  های اصلی ـ سنگ2

 - 7 3 2 1 5 5 ها ورقه
 - 5 - - - - - ها کاردک

  پاش و ـ ریخت3
 15 4 10 2 5 35 11 ها سنگ توته

 - - - - - - 10 ها تریشه
 - - - - - 5 14 ها چل سنگ

 15 - - - 18 155 333 های مرمت ورقه
  3345 1975 453    کاره های بی خرده

  ـ مبهم4
 50 6 5 5 33 319 538 ها ورقه

 61 - - - 37 233 736 های شکسته ورقه
 - - - - - - 323 های سوخته ورقه

 - 25 - 8 10 9 20 ها کاردک
 - - - - - 12 20 های شکسته کاردک
 - - - - - - 8 های سوخته کاردک

  یافته های دگرگون ـ توته5
 9 11 9 12 15 26 43 های ترمیم شده کناره

 1 - - 2 5 15 24 تیز های نوک سنگ
 1 7 1 6 6 8 11 تیز تراشگرهای نوک

 - 3 3 4 4 9 18 های سوراخی سنگگ
 3 1 1 - 3 1 1 دار  های دندانه سنگ

 - 1 - - - - 2 پیچیده/برمه
 تراشگر استخوانی/

 های کاردی سنگگ
- - - 1 1 20 - 

 2 9 2 1 5 18 20 ابزار استفاده شده
 157 3444 3010 497 142 850 2137 همه
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 ها بندی ریزکاردک دسته
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 1 - - 2 1 7 18 های اصلی ریزه سنگگ
 43 - - ؟ - 88 489 ها کاردک زهیر

 - - - - - 11 31 های ترمیم شده کاردک ریزه
 44 0 0 2 1 106 538 همه

 

  



 

  



 

 

 
 
 
 

 هاتورک یا هاآریایي

 الکساندر بویارفپروفسور 
 آریانفر دکتر عزیزمترجم: 

 

 
 
 

 خاوری های تسارما
 ها کوشانی: اند آشنایی نام های تیره خاوری،( Sarmatians، Sauromats) یها سارمات

 1ها آسیانی ،(kangyuys) ها کانگویی ،(Yueh و Tocharians ـ  ها یویجی و ها تخاری)
(Asians)، آلنها (Alans)، آن. پازیریك فرهنگ دارنده کوچی جمعیت هم شاید واز ها 

 اما. ختن کشور و مرکزی آسیای قزاقستان، خاوری هایدشت: بودند برخاسته آسیا ژرفای
 .باشد بوده ایشان میهن تواندمی هادشت این

 هایکرانه و جنوبی اورال هایدشت میانه، آسیای فرزندان هاآن ها،نشانه همه به نظر
  هوانیرات نام  به ایرانیان اوستای را هاآن گذشته در که کشورهایی. هستند خزر دریای

Hvanirata می ویجه ارییانه هم سپس وبه کسی هیچ که آید می بر چنین. نامید 
 تردید ودایی ریگ های آریایی با ها آن طریق از و اوستایی   های ریاییآ با ها آن خویشاوندی

 ،بودند متفاوت ها آریایی از ریشه از ها آن خود، رسوم و آداب از برخی در اما باشد، نداشته
 .نزدیك ها گول با مگر،

 آنان بریده سرهای با سرفرازی با و بریده سر را خود دشمنان های کشته ها آن همه
 ایرانیان نیز و آریایی، قبایل برای ناشناخته سنتی. آراستند می را خود های اسب های گردن
 (.ها پارس و مادها) غربی
 

                                                           
 .است شده فتهگر ها آسیان همین از آسیا قاره  نام که است یادآوری شایان 1
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 آن در که( آسیایی گذشته در های اسکیت نیز بل) ها سارمات و ها سلت رسوم و آداب
 و بودند دلیر بسیار آنان زنان. اند جالب بسیار زیستند، می( Tanais) دُن رودخانه رود سوی

 .خواندند می «ها گك آمازونی» را ها آن یونانیان رو، همین از که رزمیدند می پیکارها در
 ها سلت رسوم و آداب درباره یونانی، نویس تاریخ ،سیسیلی( Diodorus) دیودورس

 های گردن در و بریدند می را آنان سرهای دشمنان، کشتن با سلتیك رزمندگان: »نویسد می
 ها آن. زدند می میخ هایشان دروزاه سر بر خانه، به ها آن آوردن با و آویختند می خود اسبان

 از برخی و... داشتندمی نگه سدر روغن در را خود ،خورده شکست دشمنان بریده سرهای
 مقدار به اگر یحت. بدهند کسی به نیستند حاضر را سرها این که بالیدندمی آنان
 ...«بدهند هم طال هایشان وزن

 از. باشد نهان رازهایی و رمز( خاوری های رماتاس جمله از) ها رماتاس پیدایش در شاید،
 و ها آریایی فرزندان برابری پیمان به که کرد برداشت توان می ایشان رسوم و آداب روی

 و هند) است بوده هندواروپاییان آبایی سرزمین که جایی در و دباشن می گالیك قبایل
 آبایی سرزمین جاهمان  در باید ،(protoitalocelts) هاسلت و هاایتالیك نیاکان و هاایرانی

 .جست هم  را آنان هایفرهنگ کهن هایریشه و هاسارماتی
 و هند نیایی سرزمین که این درباره علمی، کنکاش صدها طی دانشمندان اما! ساده؟ چه
 را شناسیكباستان( هایفرهنگ یا) فرهنگ کدامین است، شده واقع کجا در هااروپایی

 در( هندواروپاییان) هاآن فرزندان ترینسرشناس ،هاآریایی و داد اختصاص هاآن به توانمی
 .بیابند دست اجماع به اندنتوانسته ند،اکردهمی زندگی کجا

 یکی پایه بر. انداختالف مورد هافرضیه این همه اما هست، زمینه این در فرضیه چندین
 این ساده حل راه گونههر انکار برای تنها هاهندواروپایی درباره ما دانش» بکر؛ اظهارات

 شناسان،باستان. میکننمی فهرست را هافرضیه این همه ما خوب.«. است بسنده لهئمس
 هندوآریاییان گذشته بازسازی در یابرجسته آوردهایره به شناسانانسان و شناسانزبان

 در شاید،. اندبرخورده بستبن به ایشان نیایی میهن کجایی زمینه در اما. اندیافتهدست
 .باشد هگردید متبارز علوم این امکانات محدودیت نکته، همین
 پژوهشگر این و علم این که را چه آن. ایستد نمی باز پویایی از و زند نمی جا در زمان اما

 نو علم یاری به. دریابد کوشد می دیگر پژوهشگر آن و دیگر علم آن کند، کشف تواند نمی
 آنالیزهای انجام با( شناسان شجره) ها ژنیالوژیست ،(شناسی نسب یا االنساب علم) ژنیتیك
DNA و نام» بدون کنون تا راستش،. گذارند می ما پیشاروی را «زندگی کتاب» راز و رمز 
 .شود داده پاسخ به زودی به «است؟ کسی چه کی،»  که پرسش این به شاید. «نشان
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 ها روپاییاهندو باستان تاریخ و نیایی سرزمین به افکنیم می نگاهی جا، این در اکنون و... 
 أمنش هدربار را خود دیدگاه سرشناس، دانشمند ،(A. Klesov) کلیسف. آ. ژنتیك دیدگاه از

 ،(M. Gumbitas) گومبیتاس. م مانند او،. است داشته ابراز نوی منظر از ها هندواروپایی
 .پوشد می چشم زنند، می گره اروپا به را هندواروپاییان أمنش که هایی نظریه از قاطعانه
 دارندگان میان در را قدیم های هندواروپایی نخستین های ریشه گومبیتاس. م اگر
 دید،می دونتسك ــدنیپر هایاستپ و ولگا رود هزحو ــ اورال های کوه وسنگین های فرهنگ

 دوران به سر آن قدمت که را، آنان تاریخ نخستین مراحل (A. Klesov) کلیسُف. آ
 گستره در) سیبری جنوب در تر، دقیق. داد جا آسیا اعماق در کشد، می سنگی پارینه
 ...(.بایکال دریاچه پیرامون هگستر و سایان آلتای، های کوه های دامنه
 

 دالیل
 آن، دارندگان با کلیسف که ،haplogroup R نوع پیوستگی گروه یا هاپلوگروه
. ای. اندQ هاپلوگروه دارندگان با مشترکی های ریشه دارای زند،می پیوند را هندواروپاییان

 «امرینیدی و تورک پروتو» را کیو ژن دارندگان تا کرد پیشنهاد زاخاروف
(prototyurkoamerinds )برجسته. بنامندآن بازماندگان ترینسرخ هاامریکایی پوستان،اند 

 همین تا( آن نزدیکی در یا)  جا،این در. اندسیبری جنوب از برخاسته اصل در هاآن اما
 ،Samoyeds هاساموییدی ها،بوریاتی ها،تووایی: کنندمی زندگی شانخویشاوندان اکنون،

 .هاکیت
 به. باشند زیسته هم کنار در جایی در گذشته در باید منطقاً همه هاآن که پیداست،

 دارای شکارچیان از گروهی بایکال، دریاچه منطقه در سنگی  پارینه پایان در هم، راستی
 نیاکان اندتوانستهمی هاآن که بودند آن بر این، از پیش. شدند پدیدار رفتهپیش فرهنگی

 با. باشند سیبری باشنده هایتوده دیگر و Samoyeds ساموییدی و مغولی ،تورکی هایتوده
   Karimullin کریمولین پروفسور درخشان زنیگمانه و ژنتیك هایداده به توجه با ،ههم این

 و هاهندواروپایی نیاکان اندتوانستهمی هااین ،(پایین: به شود نگاه بارهاین در)
 همه به بنا. «هاهندواروپاییـ امرینیدوـ تورکو» نیاکان ترمنطقی. ندباش بوده هاتورکوامرینیدی

 سیماهای دارای بسیار گمان به و میانه آسیای از شاید. بودند آمده غرب از هاآن ها،نشانه
 ها آن. بودند آورده راه هم به را مناسبی سنگ صنعت خود با و اند بوده Caucasoid اروپاییدی

 .زدند رقم را منطقه این  حجر عصر فرهنگ توسعه خط سال های سال برای
 با تماس هرگونه و دش جدا هم از آینده در  ها آن سرنوشت تاریخی، شرایط به بنا اما

 گاهخاست داشتن نشانگر که را چیزهایی ،ههم این با. دادند دست از( را خود میان) دیگر یك
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 از را مبهمی هایی خاطره ها آریایی و ها انییون نمونه، عنوان به. داشتند نگه بود، شان مشترک
 به داشت، قرار(  Hyperborea)1  2 در شمال، در جایی در که شان، دیرین آبایی سرزمین

 .داشتند یاد
 خوانیهم 2نظروا. آ های گیری نتیجه با کلیسف های گیری نتیجه که است پذیر دل بس

 در که چیزی .اندمیتوکندریال DNA هاپلوگروه دارای آلتای باشندگان: »کنندمی پیدا
 است معنا بدان این. «شودمی دیده هم امریکایی پوستانسرخ نیز و اروپا کنونی باشندگان

 چنین و اندنزدیك هم با ژنتیکی نگاه از امریکایی بومیان و هااروپایی آلتاییان، که
 ریشه و مشترک اهگخاست داشتن ؛داد توضیح دلیل یك با تنها توانمی را یاخویشاوندی

 بانو. «سنگیپارینه عهد در سیبری جنوب در ساکن باستان آسیایی جامعه» یك در داشتن
 جمعیت 55 ژنتیکی فاصله  خونی، هایگروه و هاآنزیم ها،پروتئین گاهجای روی از نظروا

 ایهتوده از شماری اروپایی، هایتوده بر افزون هاآن میان در که دکر محاسبه را انسانی
 .خواند اینترنت در توانمی را او هایپژوهش کامل دستاوردهای. بودند هم آسیایی

: یعنی( نامه شجره) ژنیولوژیك درخت مرکز هایتوده که آیدمی بر هاپژوهش این از
 ها،روس ها،یونانی ها،چوواشی ها،کومی ایرانیان، ها،اوستیی ،(Nenes) هاننی ها،ادمورتی
 ها،چك ها،کروات ها،اوکراینی ها،آلمانی ها،صربی ها،اسکاتلندی ها،غاریبل ها،لهستانی
 یك روی بر ها آن همه. اند مشترک أمنش دارای هابالروسی و هااستونی ها،سوئدی ها،مجاری
. کنند می زندگی هم از دور ها فرسنگ کنون که حالی در. اند نشسته( شجره) درخت شاخه

                                                           
 هایاسطوره در شمال، سوی آن در شمال، ور آن معنای به -Ὑπερβορεία-قدیم  یونانی کلمه از برگرفته) هیپربوریا.  1

 قاره .است بوده هاهایپربوری پاکیزه هایتوده گاهزیست شمال، ایافسانه کشور آن، از برجامانده هایسنت و قدیم یونانی
 جدی هواداران علمی محافل در ها آریایی قطبی پیدایش فرضیه اکنون که گفت باید 1595 سال نقشه در قطبی شمالی

 و فرات و دجله رودهای دلتای در هاآریایی نخستین هسته گیریشکل فرضیه هواداران دایره روز تا روز بر عکس،. ندارد
 ،(کردستان و آذربایجان در) قفقاز جنوبی هایدامنه هوملند آن، از پس و پارس خلیج بستر شمالی بخش در اروند
 جا،آن از و بودند شده پدیدار اتوپیا در هوموسایپنس هایانسان نخستین که بگیریم این بر را فرض اگر. شودمی ترفراخ

 شتافته ایران پشته و یمن سوی به المندب باب راه از دیگر  گروه و مصر نیل رود دلتای سوی به یکی گروه، دو در
( گوناگون های داده به بنا) متر 95 تا 28 بین جهانی اقیانوس آب تراز بندان یخ عهد در که بپذیریم اگر هم ازب و بودند،
 که بود جا همین از درست. باشد ها آریایی ریزی هسته واره گه نخستین تواند می پارس خلیج شمال است، بوده تر پایین

 جنوب و میانه آسیای نیز و هندوچین و هند سوی به خردورز انسان که بود جا همین از. برخاستند ها آسوری و ایالمیان
 به جا آن از هم سپس و برگزید خود دوم میهن عنوان به را سرزمین آن و شتافت( مرکزی آسیای کل، در) سیبری

 ساخت؛ خود باشگاه را( سیاه دریای و کاسپین شمال) دانوب و ولگا رودهای میان گستره و شد سپار ره غرب سوی
 سوی به ویجه ایریانام از ها آن بازگشت هم سرانجام و. اند خوانده «ویجه ایریانام» را آن قدیم ایرانیان که ای گستره
 .گ-.بود ایران پشته و پامیر باختری و شمالی های دامنه میانه، آسیای

 .«انتروپوژنیتیك های داده پایه بر آلمانی و سالوی اوگری، و فین باشندگان ژنیتیك نزدیکی» نظروا،. ف. آ  2
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 گمان به هم، کنار در باری ها آن همه. باشد داشته توضیح یك  تنها تواند می یگانگی این
 .اند زیسته می آسیا در بسیار
 اما شاخه، همین روی به: باشیم داشته توجه باریك نکته یك به است بایسته جا این در

 یهودیان+  تاتارها و (Evenki) 1ها ایوینکی ها، ایتالیایی + ها عرب شده، یاد  اقوام از جدا
 .سازندمی را هااروپایی با نامرتبط جداگانه هایخوشه که اندنشسته شکنازی،ا

 مفرغ عصر در هامهاجرت روی از) است روشن بیشوکم هاایتالیایی و هاعرب موضوع اگر
 دنیا سوی آن در که هاایوینکی با هاآن نزدیك بستگی ،(روم امپراتوری هایسال در و( برُنز)

 به اعتمادیبی موجب اَشکِنازی یهودیان با تاتارها خویشاوندی نیز و کنند،می زندگی
 را تاتارها پیدایش تاتاری، دانشمندان نیز بل شایعات، تنها نه. دگردی نظروا بانو هایپژوهش

 ارتباطی آسیا قاره بومی جمعیت با که مغوالن، با یحت و زنندمی گره مرکزی آسیای با
 .نداشتند
 :2(کلیسف. آ های پنداشت پایه بر)   R نوع فشرده تاریخچه

 سیبری جنوب در.آر هاپلوگروه دارندگان بودوباش محل پیش، هزارسال25 حدود. 1
 هزار13.5 و آغاز پیش هزارسال23 بندانیخ عصر آخرین که دانیممی یادآوری شایان)

 .بود( رسید پایان به پیش سال
 و( هندواروپاییان پیشینیان) ــR1a نوع شدن جدا ــ پیش سال هزار20 حدود در. 2

 از پس یعنی پیش، سال 12000 ،اروپا در شدن پدیدار زمان. اروپا سویبه آن شتافتن
 .بندان یخ دوره

 
                                                           

 خانواده یك اعضای همه ها زبان این. گویند می سخن منچوریـ تونگوزو های زبان به که اند مردمانی ها ایونیکی  1
. اندچین شمال و مغولستان ،(دور خاور شمول به) سیبری در آلتایی بزرگ خاندان ،هم با خویشاوند های زبان مشترک

 سولونی، اوروکسی، اوروچی، نیگیدالی، نانایی، منچوری،: زیرند هایزبان گیرنده بر رد منچوریـ تونگوزی هایزبان
 ...و ایوینی ایوینیکی، ،(رودمی شمار به مرده زبان یك اکنون که) چژورچژینی اولچیف

The Tungusic languages /tʊŋˈɡuːsɨk/ (also known as Manchu-Tungus, Tungus) form a language 
family spoken in Eastern Siberia and Manchuria by Tungusic peoples. Many Tungusic languages 
are endangered, and the long-term future of the family is uncertain. Traditionally, linguists 
considered Tungusic to be part of the Altaic language family along with the Turkic and Mongolic 
language families; more recent proposals are that it belongs to Macro-Altaic, the latter including 
Japanese and Korean as well, or, on the other hand, that Altaic is not a genetic group, but a 

Sprachbund. 
 :«دهدمی پاسخ پرسش، این به ای. ان. دی آنالیز کجاست؟ هندواروپاییان و هاسالویا خاستگاه» کلیسف،. آ  2

http://www.novgorod.ru/read/information/history/clauses/ethnography/klyosov. 
http://www.lulu.com/items/volume_67/8049000/8049755/2/print/8049755.pdf 
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 دارندگان(. تورکان پیشینیان) R1b نوع شدن پدیدار ، ــپیش سال هزار16 به نزدیك. 3
 .بودند شده ماندگار آسیا در گروه هاپلو این

 به R1a نوع(. بندانیخ از بعد دوره سنگی،میان) میالد از پیش سال زاره10 به نزدیك. 4
 دو هندواروپاییان گونه، این. گیرد می را اروپا مناطق دیگر آن، از پس و کوچد، می بالکان
 : داشتند میهن

 حدود در) نوسنگی ـ  سنگی میان در و بودند، آسیا در( سنگی پارینه) قدیم های زمان در
 .کوچیدند اروپا به ،(میالد از پیش سال هزار ده
 

 مبنی را کلیسف آوندهای جا، این در. آیند می پدید تردیدهایی و شك که است طبیعی
 اند،دیدگاه این  یدؤم که را دیگری شواهد و گذاریم می کنار هندواروپاییان سیبری میهن بر

 :آوریممی
  رو، این از 1.کنندمی یزندگ هاامرینیدی ژنتیکی بستگان سیبری، جنوب در ،نخست

( A. Karimullin) کریمولین استاد. باشد داشته خوانی هم دیگر، یك با هایشان زبان باید
 کلمات همانندی به اما نداشت، دو این ژنیتیکی پیوندهای درباره تصوری است روشن

 در چند هر او آوندهای اما. کرد توجه هاامریکایی دیگر و مایاها و هاتورکی هایزبان
 را علمی جامعه توجه ههم این با مدند،نیا بر کار از متناسب زبانی دقیق هایروش چارچوب

 اما. شدند پذیرفته حال هر به مگر، تردیدها، و شك با چند، هر و کردند جلب خود به
 .ساخت ثابت را او هایدیدگاه بودن برحق زندگی
 را دوری پیوندهای هاتورکی پیشینیان و Amerindian هاامرینیدی زبان هرگاه ؛دوم

 چه هاتورکی پیشینیان هاهندواروپایی پیشینیان هایزبان درباره پس بودند، کرده حفظ
 گفت؟ توانمی

 چاپ از «اروپاییوهند کهن پیشین هایزبان» نام زیر یفاندره. ن کتاب 1986 سال به
 برانگیزیشگفتی نتیجه به هاانزب این باستانی زبانی وضعیت آنالیز پایه بر آن، در که برآمد
 هایزبان ،آلتاییك و اورالی هندواروپایی، پیشین هایزبان: یافت دست برهه آن برای

 عهد اواخر در Q و R، N های هاپلوگروه حامالن که است معنا بدان این. اند خویشاوندی
                                                           

 نیاکان مرکزی آسیای أمنش» زاخارف. آ.ای  نیز و «امریکا بومی دگانباشن أمنش» مالیارچوک،. ب دیرینکو،. م  1

 .«ها امریکایی نخستین
http://www.evolbiol.ru/zaharov_indians.htm 
http://www.evolbiol.ru/index.html 
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  را آن یف ندرهآ که اند گفته می سخن زبان یك به و اند زیسته می هم کنار در سنگی پارینه
 1.داد نام( شمالی) بوزئالی زبان

                                                           
 .1984 پتربورگ، سانکت ،(نائوکا) «علم» انتشارات ،اروپایی و هند کهن پیشین های زبان  یف، اندره. ن  1

 هندواروپایی خرأمت زبانی پیشین وضعیت حقایق بر استوار نویسنده،. مکنی درنگ تر بیش کتاب این روی تا است سزاوار
 بازآفرینی را هندواروپایی زبانی کهن واژگانی سامانه «عمق حداکثر در درونی بازسازی» یاری به ها آن تحلیل و تجزیه و

 به نویسنده اساس، این بر .بود آلتاییك و اورالی هایزبان واژگانی سامانه با آن برانگیزشگفتی همانندی بر گواه که کرد
 دوران در ریشه که( شمالی) بورئالی یگانه آبایی زبان یك چهارچوب در یادشده هایزبان همه که رسید نتیجه این

 پدیدآیی به بورئالی کهن زبان فروپاشی. بودند دهکر سپری را درازی و دور بس توسعه دوران دارد، سنگیپارینه اواخر
 .انجامید نخستین وآلتاییك اورالی اروپایی،وهند هایزبان
 به مربوط اساسی مفاهیم و بودند شده ساخته صامت دو یا یك از هاکلمه. ساده بسیار بود؟ زبانی چگونه بورئالی زبان
 در مثال، برای. شدمی کلمه 230 شامل و بود كکوچ بسیار زبان این واژگانی ذخیره. دادندمی بازتاب را( اسما) اشیا

 «مِرَک» مه،ـ (туман) «تومان» تاریك،ـ(темный) «تیومنی» تاریکی،ـ (тьма) «تئمه» روسی هایواژه بافتار
(мрак) زاتمنیات ،(دلتنگی)ـ(затемнять) تیرهـوت صامت حروف شدن؛ تاریك صامت عین. ندهست برجسته مـبه ها 

 و فنلندی هایزبان در نمونه برای: دارند را معنا همان یعنی. دارند حضور معانی بار عین با هاکلمه در ر،دیگ هایزبان
 و ساختار آن کنونی شکل به هاجمله. نداشت وجود هندواروپایی کهن زبان در هاجمله هایبخش( Evenki) اوینکی
 (adjectives) (attributes) ) صفت هایویژگی و( action( verb( / )عمل) فعل از یعنینداشتند؛ ( مورفولوژی) ریخت

-прилагательные )کلمه نوع تنها. نبودند آگاه هنوزپاراوز» کلمه مانند بود ریزی هسته، سازی» «(паровоз )»به 
 . لوکوموتیف معنای
 به گسترده، حد از بیش) ستا بوده پهناور بسیار پندارد،می نویسنده که یاگونه به بورئالی کهن زبان پراکندگی گستره
 با آن از که قبیله، بخش آن. آلتای تا( Carpathians) کارپات از( برد گمان را آن یگانگی بتوان دشوار به که یاپیمانه

. کردند اشغال را اورال هایکوه به تا آرال دریاچه از هاییسرزمین یافتند، تشکل «هاآلتای» زمان گذشت
 حامالن. کارپات مرکز گرفتن دست در با را، راین رود به تا Dnieper دنیپر از هاییسرزمین ،(قبلی) هایاروپاییوهند

 .اورال و دنیپر بین یعنی؛ گرفتند قرار هاآن میان در بورئالی زبان اورالی شاخه
 بزرگ، هایرودخانه از یته و بود، هاتپه از پر کردند،می زندگی هاهندواروپایی پیشینیان که جایی زبانی، هایداده به بنا
 هزار 6-11) سنگیمیان دوره در. است استپیـ جنگلی مناطق دهندهنشان که گرم، هایتابستان و سرد هایزمستان با

 و کلمات با آن واژگانی گنجینه. داد رخ توجهی شایان هایدگرگونی هاهندواروپایی نیاکان زبان در( میالد از پیش سال
 را اسب و بز غژگاو،گوسفند، گاو، چارپایان از هندواروپاییان نیاکان. دش آراسته کشاورزی و پروریامد با مرتبط هایواژه
 .شناختندمی
 هم زمان همان در. آوردند دستبه پیش سال هزار10-7 حدود جایی در را مدرن بیشوکم سیمای ها،زبان این

 (.دشدنمی تفکیك هم از دیگر عمل و ضوعمو یعنی،) فعل و اسم: نخست ؛آمدند پدید هاجمله هایبخش
 تصاویر همه. کنند می ییدأت سنگیمیان اوایل و سنگیپارینه اواخر در غارها هایصخره روی هاینقاشی را دیدگاه این

 سنگی میان عصر در تنها و. اند شده کشیده پرده به( ساکن) پایا ژست یك در حرکت بدون دوره این در داران جان
 ویژه گرایی واقع تصاویر. نماید می خودنمایی به آغاز تحرک آشکارا غارها، های صخره روی های نقاشی در هیافت توسعه
 دوره های جنگ های صحنه مثال، برای) دینامیسم یا پویایی عوض، در اما دهند، می دست از را سنگی پارینه دوران
  ...(تاتارها پنهان تاریخ «تالییاس نوع اقتصاد» بخش در عسل آوری جمع و اسپانیا از سنگی میان

(in the intro section "farm type appropriating" The Secret History of the Tartars)← 
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 نه منظر، این از و اندNهاپلوگروه حامل تربیش ها اورالی پیشینیان ژنتیك دیدگاه از اما
 هایهاپلوگروه حامالن ــ tyurkoamerinds هاامرینیدی و هاتورکی با نه و هاهندواروپایی با

 که اندبوده سانیک  ــ(هااورالوییدی) N پلوگروهها حامالن. ندارند پیوندی Q و R خویشاوند
 .بودند آمده سیبری جنوب به دیگری جای از

 پیش، سال هزار 15-20 به نزدیك دالیلی، به بنا. بود چین جنوب سرزمین ،ها آن میهن
 گستره در «بیگانگان» شدن سرازیر. بودند کوچیده ریسیب جنوب به ایشان بازماندگان

 یاپردامنه بس پیامدهای هاهندواروپایی و tyurkoamerinds هاامریندی و هاتورکی نیاکان
  اورالوییدی دیگر واردان تازه فشار زیر که آید می بر چنین هاامرینیدی نیاکاناز . داشت بر در

uraloid  خانه ترک ناگزیرندگردید خود های. 
 سرنوشت وانگهی ؛کوچیدند سیبری خاوری شمال و خاور سوی به ها دوردست به ها آن
 پایداری توانستند بسیار، گمان به هندواروپاییان پیشینیان 1.برد امریکا سرزمین به را ایشان

 همسایگی در هزاره چندین زمان، این از سر و برآیند ها اورالوییدی فشار پس از و ندکن
 نیزبا و فرهنگی نزدیك پیوندهای تواند می همسایگی همین درست. زیستند می دیگر هم

 .بدهد  توضیح را ها اورالوییدی پیشینیان و هندواورپاییان پیشینیان
 واقع در که ها تورکی پیشینیان چرا که شود می درک قابل پس است، چنین اگر

 دست. دباشن می متفاوت ها آن از زبانی دید از بودند، هندواروپاییان پیشینیان خویشاوندان
                                                                                                                                              

 از آناتولیك های زبان شاخه ایوانف،. و پنداشت به( پیش سال هزار هفت به نزدیك) دوره همین در. آورد می دست به را→
 .دش جدا هندواروپایی های زبان دیگر

 پوستان سرخ میان در ،M173(R1) ناشده تقسیم هاپلوگروه روی از توان می  آسیا در ها هندواروپایی نیاکان حضور درباره
 و ها تورک پروتو خویشاوندی بر گواه آشکارا ،Q همسایگی در R1هاپلوگروه حامالن موجودیت. کرد داوری امریکایی
 .  است ها هندواروپایی و ها امرینیدی
 های مهاجرت دلیل به زیاد احتمال به تواند می سترالیاا و اقیانوسیه های توده ترکیب در( M173(R1)) پدیدآیی

 در. باشد گرفته صورت O گروه( پیوستگی رسانه) هاپلو حامالن ــ ها چینی نیاکان فشار زیر چین غرب باشندگان
 حامالن ی،ا مدیترانه سیمای  دارای( نما قفقازی) اروپاییدی مردمان ــ(چین غرب در یعنی) ها سرزمین این در گذشته،

 . اند باشو مرموز مردم، ها آن فرزندان. کردند می زندگی R1 و K های گروه هاپلو
 :به شود نگاه. آر هاپلوگروه نقشه دیدن برای

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroup_R_%28Y-DNA%29.PNG 

با  هیپهن بود و آالسکا با روس اریبس یقطب یخیگستره کالهك  دان،نب خیاست که در عصر  یادآوری انیشا  1
به  «خنای» نیدرست با گذشتن از هم ییکایامر انیبوم اکانیبود. ن وستیبا هم پ یبزرگ ی(خنای) یخی یآبنا

 گ-توان درباره جاپان گفت. یرا م زیچهمین  نیرفته بودند. ع کایامر نیسرزم
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 نیایی میهن که بود آن بر یف،اندره 1.کشانید حاشیه  به متن از را آنان برهه آن در سرنوشت
 تا ها آن شرق در او، باور به. کارپات های دامنه در تر دقیق بود، واقع اروپا در هندواروپاییان

 در او را ها آلتایی نیاکان. زیستند می ها اورالی پیشینیان اورال، های کوه غربی های دامنه
 او. داد جا آلتای های کوه های دامنه و اورال های کوه ریخاو های دامنه میان هایی سرزمین

 پیشینیان زبانی، هایداده شالوده بر شده بازسازی زیست محیط های فاکت پایه بر
 و آب دارای کوهستانی، سرزمین یك ها،آن میهن. داد جا اروپا گستره در را هندواروپاییان

 گاوداری و پروری اسب آن باشندگان پیشه که بود بزرگ های رودخانه از عاری ی،اقاره هوای
 هوای و آب و سرزمین که است یادآوری شایان. داشت سنگی میان دوره در ریشه بود،که
 .است آن از سردتر  تنها. دارد اندکی تفاوت کارپات از جنوبی سیبری
 خیبر دارای ایشان ها، آن از بازمانده برجسته هاینقاشی روی از: مایا پوستانسرخ ؛سوم

 و متناسب های چهره بزرگ، های بینی. اند بوده( سفیدپوستان) ها اروپاییدی های نشانه از
 ،منگولوییدی سیماهای نیز و( CRO-Magnon) ها کرومانیون به همانند چشم های کاسه
 و هاچشم کشیدگی ،(راستین هایمنگولوییدی از ترکم اما) روهایشان آشکار بودن پهن

 که ،Mongoloids هامنگولوییدی با پیوندها دلیل به شاید. هاگونه هایاستخوان برجستگی
 هاچهره گونهاین د،گردمی هااروپاییدی به مربوط چهآن. بودند یافته راه امریکا قاره به نیز

 هایتوده از برخی سیمای در چنینهم هاآن ثیراتأت که است Q و R هاینوع ارثیه از ناشی
 .شودمی احساس...( و Yukagirs هایوکاگیری ،Chukchi هاچوکچه) یخاور سیبری باشنده

 گم در سر کلیسف، سوی از هندواروپاییان کهن تاریخ ارائه ما دید از این، از تربیش
 شمرده هندواروپایی دیگر R1b که حالی در. اندهندواروپاییان R1a نوع وی، باور به. شودمی

 راحت هندواروپاییان به هاآن( attribution) انتساب ان،ش هایویژگی لحاظ از و شودندنمی
 سال هزارده حدود در) زیست،می اروپا در دیگر  R1a نوع که هنگامی دوره، آن در 2.نیست
 که میانه، آسیای و قفقاز اورال، میان تردقیق. بودند آسیا در R1b گروه هاپلو دارندگان( پیش
 میانه، ولگای گستره( )قرغانی) یاتپه هایرستانگو هایفرهنگ .بود ایشان اصلی میهن

 که یاگونه به و( )yamnaya) قدیم یامن و( Khvalynskaya) خوالینی و سامارا،
                                                           

 اثر در که اند بوده هندواروپاییان سپیدپوست نیاکان از بخشی زبانان، تورکی نیاکان واقع، در یعنی  1
 نیاکان زبان با که شان اصلی زبان آنان، با آمیزش و چینی خاستگاه دارای های اورالوییدی با همسایگی

 از رخیب پذیرفتن با هم تباری دید از گونه همین. دش دگرگونی خوش دست بود، ریشه یك از ها، هندواروپایی
 همان ها تورکی نیاکان سخن، یك در. ندکرد پیدا Mongoloids منگولوییدی های چهره اورالوییدی، های سازه

 .گ-.بودند یافته آمیزش چینی زردپوستان با معینی پیمانه به که اند سپیدپوستانی

 .گ-.خوانندمی تورکی را ایشان انپژوهشگر از برخی دلیل، همین بر بنا  2
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 R1b نوع فرهنگ همه ،((نخستین تپه) «کورگانایا پیروایا» فرهنگ نیست، برانگیزشگفتی
 R1b1  دارندگان ولگا یانهم هایاستپ در جا،همین در. بودند تورکی تباری نگاه از که است

 اروپا به شمایل همین به و گرفتند را R1b1b2 اروپایی ایهگونه( پیش سال 6000 به نزدیك)
 برسد، پندار این به تا داشتند آن بر را کلیسف که آوندها از برخی روی دارد، ارزش .آمدند
 :یمکن درنگ
 .است اروپایی نوع از ترقدیمی بسیار R1b آسیایی نوع ـ
 .شودمی دیده فراوان قفقازی و تورکی هایتوده میان در هاپلوگروه این ـ

 اگلوتیناتیو زبان اروپا به که بودند هاآن و برآمدند کار از آسیایی باشندگان ها،باسکی ـ 
 قفقازی هایزبان همانند که را 1(چسبانشی یا پیوندی زبان( )agglutinative) التصاقی یا
  2.آوردند همراه به خود با است، تورکی و

                                                           
: گیرندمی کار( چسباندن معنای به) التصاق از گسترده طوربه که است زبانی ،التصاقی یا چسبانشی یوندی،پ زبان»  1

 هامبولت فون ویلهلم سوی از بارنخستین عبارت این. اند شده ساخته دیگریك به هاواژهتك چسباندن از واژگان تربیش
 ها نمایه ،(التصاقی یا) پیوندی زبان یك در. دش ارائه ناسیش هواژ تك دیدگاه از هازبان بندیطبقه برای 1836 در

 .گ-.«شود می افزوده لغت پایه به یكبهیك مرتبط، هایبندیدسته از جداگانه،
.  باشد تورکی ملتصقی، زبان هر که نیست معنا این به امر، این ولی ،اندفراوان جهان در( التصاقی) آگلوتیناتیو هایزبان»

 پوستانسرخ هایزبان و افریقا پوستانسیاه(  Swahili) و( bantu) بانتو زبان و سترالیاا پوستان یاقهوه یهازبان مثالً
 و گرجستانی و الزی و چچنی مانند قفقازی هایزبان و ایران شرق در براهویی زبان و هند دراویدیان هایزبان و امریکا
 همگی آلمانی هندواروپایی زبان حدی تا و تخاری هندواروپایی نزبا و اسپانیا در باسك زبان و هوریانی و اورارتو

 هایزبان گروه در چنینهم. ندارند تورکی با ارتباطی اصالً و نیستند ریشههم تورکی زبان با ولی هستند؛ آگلوتیناتیو
 آگلوتیناتیو هم هاآن که برد نام... ژاپنی و منچوری هایزبان از شودمی( است آن زیرمجموعه تورکی زبان که) آلتاییك
 خانواده دو در ولی هستند،( analytic) تحلیلی دو هر عربی و انگلیسی زبان که طورهمان. نیستند  تورکی ولی ،هستند
 .شوندنمی محسوب دیگری أمنش و اندگرفته قرار زبانی مختلف

ergative  می گفته حالتی بهمی متعدی فعل مفعول آن در که شودالزم فعل فاعل نقش در معنا در غییرت بدون تواند 
  The door opened و  I opened the door  جمله دو در open فعل انگلیسی، زبان در مثال برای. شود گرفته کار به
 was کمکی فعل و دستوری هایقانون از استفاده با ما کهآن بدون است آمده مفعولی و فاعلی قالب در ترتیب به

 که گونههمان. نداریم زبان التصاقی اقوام نام به چیزی که گفت باید اما .کنیم ایجاد یریتغی آن در بخواهیم
 برخالف) نیست ارگاتیوـ اسپلیت زبان یك نمونه برای ترکی زبان. نداریم زبان ارگاتیو اقوام نام به چیزی

 و سومری هایزبان اام(. پشتو فارس، و کرمان و یزد پارسی هایلهجه تالشی، کردی، سومری، هایزبان
 دکتر نوشته نترنت،یا از گرفته بر. )هستند ارگاتیوـ اسپلیت هایزبان همه غیره و هوریان و اورارتویی

 .گ-(زادهدوست

 پیوند قفقازی و چین بزرگ زبانی خاندان به را آن گاه. نیست روشن درستیبه کنون تا هاباسك زبان خاستگاه  2
 است،  Burushasi بوروشاسی هایزبان و چینی تبتی، سئی،ینی قفقازی، هایزبان شامل که گنجانند،می و دهندمی
  ← .پندارندمی( agglutinative الگولیتیناتیو) پیوندی یا چسپانشی یا التصاقی نوع شده تجرید زبان را آن هم گاه
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 مدیترانه أمنش. بودند گرفته فرا «مادلین» فرهنگ سازندگان -J هاپلوگروه حامالن از را زبان این ها آن غالب، گمان به →

 .انگیزد نمی بر تردیدی ها آن خاوری
. اندبوده مهاجر هاآن که داد نشان تازه هایبررسی اما. شناختندمی اروپا باشندگان تریندیرین را هاباسك درازی، زمان

 به. بودند شده وارد پرینیه نمای جزیزه به پیش سال 370± 3625  به نزدیك  R1b گروه هاپلو حامالن ایشان، نیاکان
. قفقاز شمال و خاورمیانه راه از قفقاز، جانب از هاآن کلیسف، پندار به. تازگی به بیخی تاریخی مقیاس در که معنا این
 اننیاک که است برآن کلیسف .اندبوده فرانسه جنوب از برخاسته( هاگال) هاگول ایشان، نیاکان دیگر، هایداده به بنا

  را عمری همان تقریباً تونس در R1b1b2 گروه هاپلو چون،. »بودند دهکر گذر افریقا شمال و خاورمیانه راه از هاباسك
 .«تر قدیمی یحت و دارند خاورمیانه یهودیان میان در هاپلوگروه همین که دارد
. باشند کوچیده غرب به زمان هم دبای  R1b هاپلوگروه حامالن افریقایی و اروپایی بازماندگان پس است، چنین اگر

 پرسش این باشد، چنین اگر. مهاجرتی موج یا سیل یك در است، داشته زیبا جا به بسیار کالین که یا گونه به تر، دقیق
 به نزدیك) دوره این طی در دانست؟ متعلق را آنان توانمی هااتنوس کدام به یا( تبار) اتنوس کدام به که دشو می مطرح

  هاهیکسوسی و  mittaniyts  Kassites میتانی هایکاسیت: سوارارابه رزمندگان خاورمیانه در( میالد از شپی سده18
Hyksos «تاختند می «قهرمانانه. 

 در را خود دولت زمانی هامیتانی. قفقازند از اصالً kassits ها کاسیت و mittaniyts ها میتانی که است روشن
 بابل شمال در که است روشن هاکاسیت درباره. بودند کرده برپا لبنان و سوریه امروزی کشورهای هایسرزمین

 میالد، از پیش 16 سده اوایل در بابل، به هاهیتی گرانهویران هاییورش از پس و. زاگرس هایکوهرشته در، اندزیستهمی
 آریایی هاینام شانپادشاهان اما. فتندگمی سخن Hurrian هوری زبان به هامیتانی. گرفتند دست به را قدرت جاآن در

 .کردندمی پرستش را هاآریایی خدای خدایان، دیگر کنار در و داشتند
 هاینام یادآور آنان، شاهان از شماری هاینام که دانیممی تنها. نیست روشن چیزیهیچ kassits هاکاسیت زبان درباره
 أمنش. آریایی هایتیره بافتاری هایسازواره با اندهوری ها،میتانی نندما درست هاآن زیاد احتمال به و ستا هاآریایی
 مانند هاآن کهاین به توجه با اما. است مانده راز و رمز و ابهام از یاپرده در کنون تا Hyksos هاهیکسوسی تباری

 گرایش جویی ستیزه و اجراآفرینیم به و پرداختند می ها اسب پرورش به و بودند سوار ارابه ،هامیتانی، خود همسایگان
 عناصر با فزاینده گونه به حال، این با اما. باشد بوده ها استپ ایشان نخستین خاستگاه که برد گمان توان می داشتند،

 و ندکن ایستادگی جااین در نتوانستند اما بودند، مصر در قدرت گرفتن دست به به قادر ها آن.  بودند یافته آمیزش بومی
 (.صحرا) افریقا هایبیابان به آن از فراتر و لیبی،  به. رفتند غرب به که بود این. شوند ماندگار و بپایند

 هاباسك ٪92 که است دادهنشان اخیر هایبررسی. »آوردمی هاباسك آسیای أمنش درباره جالبی هایداده کلیسف
 ,Enattah et al, 2007; Anagnostou et al) :ندا Т-13910 (بردباری و شکیبایی) الکتوزی پایداری دارای ژن دارای

 در هم یا و قفقاز در یا و بود شده ظاهر( Anthony, 2007) پیش سال4800-6600 در پرتگال باختر در یا که( 2009
 شناخته آسیا در گونههمین ژن این( جهش) موتاسیون توجهی شایان انواع .پیش سال هزار12 تا 5 بین قفقاز شمال
 معاصر، هایباسك که دهدمی نشان دیگر باراین. میانه آسیای در نیز و اورال، هایکوه خاوری هایدامنه در ؛است شده

 قفقاز و آسیا از ،پیش سال 5000-3600 در فرانسه و اسپانیا به و اند R1b1b2 جنس ترکیب در مهاجران فرزندان

 هاآن در T-13910 ژن که دهندمی نشان اروپا در ندهما بقایای باستانی DNA مطالعه این، بر افزون. بودند کوچیده
 .«شود نمی مشاهده پیش سال 7800-7000 از ترپیش

 :بسازیم روشن تردقیق زبان با پیوند در را چیزهایی است بایسته جا این در
 تاریخ از. درک داوری توده یك أمنش درباره تواننمی همیشه آن روی از و باشد راهنما مشعل تواندنمی زبان ؛نخست
 که زبانی که است معنا بدان این. استثنا تا است قاعده تربیش زیان تغییر که است شده شناخته( تبارها) هااتنوس
 ←.  نباشد شان اصلی زبان تواندمی گویند،می سخن بدان  معاصر هایباسك



242    کاسپین دریای ایه کرانه ةدربار هایی پژوهش  

                                                                                                                                              
 های توانندکلمه می شناسان زبان دانست؟ لقمتع قفقازی های زبان خانواده به را باستان تورکی زبان توان می آیا ؛دوم →

 های زبان انگویشور ژنتیکی خویشاوندی بر اما. بیایند باستان تورکی های زبان و خاوری قفقازی های زبان میان مشترکی
( شناختی گونه) تیپولوژیك پیوندهای تنها شناختن رسمیت به با باستانی تورکی های زبان انگویشور و خاوری قفقازی

 ؛(آیند می پدید همسایه تبارهای میان ارتباطات و ها تماس برپایی روند در که پیوندهایی چنان یعنی) ها توده این میان
 . گذارند نمی ییدأت مهر

 مصداق هم ها کیت درباره چیز همین. آن از تر بیش نه بودند، همسایه هم با تنها ها آن بگوییم، درست سخن تر، ساده
 در. است بومی سیمایشان و قفقازی شانزبان زیرا. بود رسانده بستبن به را انپژوهشگر همه هاآن منشأ. کند می پیدا
 که چیزی تنها. است مطرح قدامی آسیای تازپیش داراندام از زبان و فرهنگ وامگیری بحث ما روی پیش جااین
 نوادگان از و کردند آغاز اورآسیا هایاستپ از را خود سفر هاباسك نیاکان که است این باشیم، باورمند آن به توانیممی

 .بودند( charioteers) داران ارابه یعنی ،(رغانیف) یاتپه فرهنگ دارندگان
 و جنوبی اورال نواحی های دشت از هندواروپاییان پراکندگی با پا هم سواری ارابه فرهنگ که است یادآوری شایان
 در ها آن خاور، در. دش پخش( Oecumene) جهان نقاط دورترین رد «گیتی چهاردانگ» به سیاه، دریای های کرانه

 جزیره در ،(افریقا شمال بیابان) صحرا در ــ ،باختری کره نیم در. اند ه شد حك آلتای و شان تیان های کوه های صخره
 مُد بسیار دوره، آن در ارابه،. اند گذاشته جای بر را خود پای رد جا همه در سخن یك در ــاسپانیا و اسکاندیناوی نمای
 .بود برده سایه زیر را بشر دست های ساخته همه و بود شده

 های«مرسدس» این. را دوران سواران عصر ،دادند می بازتاب را نو عصر شان،های نقاشی در هنرمندان که هویداست ناگفته
 این در .گرفتندمی کار آن از گانرزمند و بودند بالندگی نمادهای نخست، گام در.[ گ-هاتانك نیز و] باستان دوران
 در. بودند رسیده هاپادشاهی و هاسرزمین دورترین به و بردندمی سره ب «کامرانی اوج» در سوارارابه رزمندگان دوره،

 .تاختند افریقا شمال به جاآن از که مصر، و( النهرینبین) رودانمیان به جنوب
 با هاهیکسوس سرشناسان سپاریخاک به ،(Tell- Nagila) مصر با زمر در( Sintashta) تشتسین هایسفال وجود
 آریایی سپاهیان مشارکت درباره که دهندمی امکان مصر در ایرانی و هند سواریارابه واژگان کاربرد نیز و هایشاناسب

 .گفت سخن هاهیکسوس هاییورش در( هندواروپایی یا)
 یاایرانی کلمه شاید که آوردمی خاطربه را «دشتسین» مانند چیزی ،«تشتسین» که است جالب: گزارنده یادداشت]

 بزرگ فرهنگ فرهنگ،خرده چهار از یکی تشت،سین فرهنگ» رو، هر به. چین دشت یا سیندشت  معنای به باشد بوده
 همانند یبوم های فرهنگ از یا مجموعه  (Андроновская культура: روسی به) آندرونوو فرهنگ. است اندرونوو
 باختر و آسیایی های استپ غربی منطقه در میالد از پیش 1000 تا 2300 پیرامون از که بود برنز عصر به مربوط

 گورهایی آن در میالدی 1914 در که آندرونوواست نام به روستایی دار وام را خود نام فرهنگ این. داشت وجود سیبری
 فرهنگ بدین. شد یافت -بودند شده سپرده خاک به هایی سفال همراه به که شده خاک خمیده های اسکلت با ــ

 .گویند می هم پتروفکا-سینتاشتا
 :بودند  شده  گسترده خاور و جنوب سویبه که است  داشته برجسته وابسته فرهنگ خرده چهار آندرونوو فرهنگ

 تا 2200 های سال میان فرهنگ این ،کنونی قزاقستان شمال و اورال های کوه جنوب در آرکائیمـ پتروفکاـ تاشتا سین»
 که چلیابینسك استان در سینتاشتا استحکامات :است زیر های بخش دربرگیرنده و است  بوده برپا میالد از پیش 1600
 .[گ-دیاپ ویکی از برگرفته.« / گردد می باز میالد از پیش 1800 پیرامون به آن در زندگی

 که (garomants) مرموز و اسرارآمیز های گارومانت أمنش  R1b نوع آسیایی فرزندان با ها، آن با که هست امکان این
 ژن در. باشند داشته پیوند Guanches مرموزتر هم آن از گاونچوهای و شوند می دیده بربرها میان در ایشان بازماندگان

 افریقایی شمال أمنش اراید که شودمی شمرده E گروه هاپلو ژن، باالترین گاونچوها، و بربرها gene pool هایپول
 ← .دارند وجود  هم دیگری هایژن اما. است
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 هزاره آغاز از سر R1b1b2 هاپلوگروه دارندگان کلیسف، برآوردهای و هاسنجش بر بنا
 به خاورمیانه راه از هاآن از شاخه یك. بودند شده سپارره غرب سویبه میالد از پیش چهارم
 .رسید بدانو هایدشت به آناتولی راه از دیگر، شاخه. رسید پیرنه به و رفت افریقا شمال

 و گرفت صورت میالد از پیش 1200 و 2200 بین دوره در اروپا یعنی ،«میهن کردن پیدا»
 به ترپیش که  R1a هاپلوگروه دارندگان هندواروپاییان. بود همراه به خونین هایدرگیری با

 به) شمال به برخی که بود این. بکوچند خود «میهن» از ندشد ناگزیر بودند، آمده اروپا
 .کوچیدند ها دشت به(  ها آریایی) دیگر برخی و ،(اسکاندیناوی ،آلمان

( دینامیك) پویایی اما. دکنن نمی درنگ دراماتیك و بزرگ های مهاجرت علل بر کلیسف
 چنین ها، آن از برخی. دهد می ارائه را R1b و R1a های نوع حامالن متقابل حرکت متناقض

                                                                                                                                              
 بومی باشندگان ویژه که هست هم دیگر ژن یك اما. باشند گرفته هاعرب از شاید که  J-است یبغر آسیای ژن یکی→

 رشته از زمانی آن حامالن ژنتیکی، اطالعات به بنا که است R1b گروه هاپلو ،ژن این. دارد شمالی آشکارا أمنش و نیست
 .اندداشته پیوند هاسامی با مادری
 هایداده پایه بر. برند سر هب جنوبی اورال در ولگا رود میانی حوضه در توانستندمی ژن این حامالن این است، بدیهی
ای مدیترانه) زمینیمیان( انتروپولوژیك) شناسیكانسان هاینوع بربرها میان در( انتروپولوژی) شناسیانسان

Mediterraneans )یا مدیترانه برای نامتعارف،اروپایی به نزدیك مگر هامی دیده شمالی نماهایداده همه اگر. شودرا ها 
  Hyksos تاریخی هایهیکسوس فرزندان توانستندمی هاآن که آیدمی چنین ذهن به ناخودآگاه بگذاریم، هم روی

 .باشند سوارارابه رزمندگان
 خاورمیانه. افتادند راه به نو کشورهای گشودن برای ساز، هنگامه و ماجراجو گشایان جهان سان به جو، رزم انسور ارابه این

 برجا ها صخره روی بر تصویرهایی خود از و کردند رو و زیر را( صحرا) افریقا بزرگ بیابان سراسر گذاشتند، پا زیر را
 ساختار روی از توان می هندواروپاییان، با ها آن پیوندهای با رابطه در. هایشان(تپه) رغانف و ها ارابه نقوش با ،گذاشتند
 .کرد داوری آورد، می خاطر به را آریایی طبقه سه جوامع که طوارق، اجتماعی
 در پانزدهم، سده در ها، اسپانیایی های گزارش پایه بر. دارند رازی و رمز از پر و اسرارآمیز أمنش Guanche ها گوانچی
 .داشتند بودوباش سبز و آبی چشمان و سرخ موهای با سپیدپوست، بلندباال، های آدم( قناری جزایر) تِنِریف
 باستانی باشندگان یعنی ،CRO-Magnon کرومانیون انسان های ویژگی ها آن سیمای در داشتند تمایل شناسان انسان
 نژاد های انسان ها پسان مگر،. داشتند بودوباش افریقا شمال در چنین هم( حجر عصر اواخر در) باری که ببینند، را اروپا

 .گفتند می سخن ها گوانچی با ها اسکیت سیمای همانندی درباره یحت. شدند آنان جایگزین یا مدیترانه
 هایویژگی از برخی و هستند، R1a اورآسیایی گروه هاپلو حامالن هاآن از برخی میان در که این روی از یرداو با

 توانیممی ،...(و اهرام، ساختم کردن، مومیایی فناوری) دارند پیوند مصری هایفرهنگ با Guanches هاگوانچی فرهنگ
 .بزنیم گمان هاآن بافتار در را هاهیکسوس  ethnogenesis اتنوژنیز مشارکت

 انحطاط های ویژگی که) حجر عصر حوش و حول در تقریباً تنریف در Guanches هاگوانچی که است جالب 
degradation پتروگلیپس الخط رسم خود از اما کردند، می زندگی( بود کوچك های جمعیت مختص شان 

(petroglyphs  )،است رفته پیش های تمدن با ایشان آشنایی بر گواه که کردند می حکاکی ها صخره روی بر که داشتند .
 .دشو می مدلل ها اسکیت با ها گوانچی های چهره همانندی یادعا است، چنین اگر
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 که حالی در(. ها آریایی) کوچیدند خاور به ختربا از مهاجرت، ضرورت درک با که آید می بر
 .ندگردید سپار ره آینده جایی جابه های مکان به و گرفتند پیش را مخالف مسیر ،دیگر برخی
 از را زبانی چه خود با اروپا به واردتازه مهاجران که د،گرد می مطرح پرسش این جا این در

 این و. را هاتورکی نیاکان زبان :دهدمی پاسخ پرسش این به کلیسف آوردند؟ همراه به آسیا
 مسیر از هندواروپاییان یعنی R1a نوع حامالن سوی از اروپا مجدد اسکان تا آخر الی وضعیت
 جا،این به اروپا خاور از هندواروپاییان آمدن تا یعنی. ]بود مانده پابرجا خاوری اروپای

 .[.گ-.بود فرمافرمان نشازبان و هاتورکی پیشینیان -R1b هاپلوگروه حامالن
 که دگردمی پرداز متناقض کلیسف سوی از اروپا، اسکان منظره بینیم،می که یاگونه به

 و گم در سر سخن یك در و ندارد خوانیهم شناسیزبان و شناسیباستان بنیادی اصول با
 .رسدمی نظر به مبهم

 به را «سلتیك» ژن حامالن که بپذیرند شناسانزبان و دانانتاریخ که است تردیدبرانگیز
 نزدیك هم به را هاهندواروپایی همه که است بسیاری چیزهای. بدانیم متعلق هاتورک

 گول،ـ آریا تباری هاینام مثال، عنوان به. را هاآریایی و( هاگال) هاگول ویژهبه. سازندمی
 هم با برانگیزیشگفتی گونههب هاآن(. باستان یونانیان) هاهلنی( آریامان) هرمن و ولزـ ویلز

 شانهمه میان در برابری پیمانه به هندواروپایی، مشترک هایآیین. دباشن می همانند
. راند زبان بر سخن دیگران از گیریوام گونههیچ از تواننمی جااین در و اندشده تثبیت
 و برانگیزشگفتی گی،باریك به هاسلت بازماندگان همه رسوموآداب و زبان تغییر است روشن

 .سدرمی نظربه ینباورنکرد
 ندگانردا تورکی هایریشه درباره کلیسف آوندهای به نیمکافمی گذرایی نقدگونه نگاهی
 :R1b هاپلوگروه

 ولگا منطقه( یقرغان هایگورستان) یاتپه هایفرهنگ شناختن رسمیت به سو،یك از
 دید، خواهیم ترپسان که یاگونهبه «لتیكس» فرهنگ چونان( خوالی سامارایی، پریبیلی،)

 علوم، کنونی وضعت در تورکی هایتوده به هافرهنگ این دانستن متعلق اما است، منطقی
 تا است قاعده( تبارها) ها اتنوس  تاریخ گواهی به زبان، تغییر زیرا ؛باشد می تردیدبرانگیز

 .باشد استثنا که این
 در R1b درصدی: )آوریم می کلیسف فهرست از را ها توده تباری تاریخ جا، این در 
 (گوناگون های توده
 :کوچی هایتوده

 ( درصد 20-13) مجارها ( درصد 9-6)  تاتارها (درصد 47 ) هاباشقیری
 (درصد 12) هاچواش  (درصد 6) هاقزاق (درصد 37) ها ترکمان
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 :دار زمین های توده
 (درصد 13) هایمردو (درصد 16) ها کومی (درصد 19) ها خانتی

 (درصد 5) هاروس  (درصد 5) ها ماری (درصد 9) ها اومروت
 (درصد 19-8) اویغورها (درصد 10) ها ازبیك

 
 مردمان از هاتورکمان میان در R1b هاپلوگروه حامالن زیاد احتمال به: هاتورکمان
 چرنیتسف .است مانده ناشناخته کنون تا شانزبان که اند(kelteminarts) کلیتیمیناری

(Tchernetsov )کلیتیمیناری زبان که است آن برها  kelteminarts فینی  گروه از ــــ 
 های داده و کلیسف فرضیه پرتو در بسیار گمان به اما ؛است بوده  Finno-Ugric اوگری
 .باشد بوده هندواروپایی های زبان همانند چیزی ها آن زبان گفت توان می شناسی، باستان

 اما ؛گفت چیزی تواننمی کنون اند،گفتهمی سخن زبانی چه به هاآن کهاین درباره
 کرد فرض  hvavlynts هاخواولینی با پیوندهایشان به توجه با اطمینان با بیشوکم توانمی
. بگویند سخن هاهندواروپایی پیشینیان هایزبان هایگویش از یکی به اندتوانستهمی که

 را زبان ایرانی های کوچی رسوم و آداب و زبان ها آن باستان، دوران در .سلتیك زبان به شاید
 های نام با ها آن تاریخ در. شدند گون هم بیخی و یافتند آمیزش ایرانیان با یعنی پذیرفتند،
 یا هادهی نام به نیز و(Massagets(Masguts))( بزرگ های گوت) ها ماساگوت یا ها ماساگیت

 .اندشده وارد( dahi) هادهه ،هاداهی
 شکست با هاآن. ندهست هاپارنی یا هاپارن ها،پاری، ایشان نمایندگان ترینسرشناس

 میان به را خودشان امپراتوری ها،کیسِلو مِقِدونی،ـیونانی پادشاهی کوبیدن هم در و دادن
 را ودخ هاآن خود. است هگردید ثبت( اشکانیان) هاپارت عنوان به تاریخ در که آوردند
 خاوری شمال هایزبان از یکی ،هاپارنی یا هاپاری زبان و خواندندمی هاپهلوان یا هاپهلوی
 در توانمی را ایشان بازماندگان. است شده ییدأت مکتوب گونهبه چیزی چنین. بود ایرانی
 1.یافت هاترکمن و( ترکیه کشور باشندگان) هاترک ارمنی، و آذری ایرانیان میان
 

                                                           
 در ایناحیه ،نیسا) پارت به که اندبوده بلخ از برخاسته اصل در( هااشکانی) هاپارتی ها،داده از برخیبه بنا  1
 دالیلی از یکی. یافتند شهرت پارتیها به جاآن در و بودند کوچیده کنونی( آبادارشك آباد،اشك) آبادعشق کیلومتری15
 و است بوده نزدیك بلخ مردم گویش با بسیار که است( میانه پارسی) ایشان زبان کند، می تأیید را فرضی چنین که

 از فرض، این پذیرفتن با حتی هم این با. گرفت قرار اشکانی میانه پارسی زبان شالوده در ها پسان گویش همین درست
 باشد آن گزینه بهترین شاید ن،م دید از. است شده گفته سخن ها ای دهه تورانی، ها تیره از برخی با ایشان خویشاندی

 .گ-.اند داشته هایی خویشاوندی تورانیان با که اند بوده تباری ایرانی های بلخی اشکانیان، شود گفته که



246    کاسپین دریای ایه کرانه ةدربار هایی پژوهش  

. است بسیاری چیزهای گویای خود، خودی به ترکیه، وزیر نخست ،اردوغان خانوادگی نام
 اشکانی زبان هایواژه از برخی 1.است شده گرفته اشکانی( Artakan) ارتکان از نام این

( сбор) «اسبور» مثال، برای. آورندمی خاطر به را اوکراین معاصر هایگویش از شماری
 .گویندمی«  usbor» بوراوس آنان را باج گردآوری

 ،هاآن زبان تغییر دلیل. شدند زبانتورکی میانه هایسده در اشکانیان بازماندگان
 پارنی: )ایرانی زبان چند. است بوده آنان بر گونگونه هایزبان دارای روایانفرمان حاکمیت

 .تورکی اوغوزی و(( بلغارها؟) هاخیونی ،(پشتو) هاابدالی آلنی، هایتوده هایزبان بومی،
 

 مجارها و ها خانتی
 سکایی سرکش قبایل هخامنشیان، پادشاهی شکوهندگی اوج های سال در که دانیم می

. بودند کوچیده ها سرزمین دیگر به( سپیناک دریای جنوب و) میانه آسیای های استپ از
 های سارماتی: نندز می پیوند ها سکایی با را دار نام توده سه های ریشه که دانیم می گونه همین
 Yuechjy های یوجی و( مجارها نیاکان) Sargats غربی سیبری های سارگات اورال، جنوب

 چنین یم،نمای داوری ها، سارگات بازماندگان ،مجارها روی از هرگاه. را خاوری ترکستان
. J2 و R1b1b2 هاپلوگروه دارندگان ؛بودند کوچیده سیبری به جنگی مردان تنها که شود می

 2.بودند نبرده خود راه هم به را شان زنان ها آن گونه، ینا
 گستره بر بزرگی قدرت زیرا ،[گ.-(جنگل قانون]) زور نهاد نام قانون مطابق شاید
 به گیری، باج با همراه ها سرزمین این در ها آن. بود افتاده ها آن دست در باختری سیبری

 به را نشینان دشت بانوان و شیزگاندو) و] پرداختند می هم «سراهایشان حرم آراستن»
 .ها زمانه همه در ها کوچی همه مانند درست.[. گ-(ربودند می خوابگی هم

                                                           
 در ایناحیه نیسا،) پارت به که اندبوده بلخ از برخاسته اصل در( هااشکانی) ها پارتی ها، داده از برخی به بنا  1
. یافتند شهرت هاپارتی به جاآن در و بودند کوچیده کنونی( آبادارشك آباد،اشك) آبادعشق کیلومتری15

 مردم گویش با بسیار که است( میانه پارسی) ایشان زبان کند، می تأیید را فرضی چنین که دالیلی از یکی
 این با. فتگر قرار اشکانی میانه پارسی زبان شالوده در ها پسان گویش همین درست و است بوده نزدیك بلخ
 شده گفته سخن ها ای دهه تورانی، ها تیره از برخی با ایشان خویشاندی از فرض، این پذیرفتن با حتی هم

 با که اند بوده تباری ایرانی های بلخی اشکانیان، شود گفته که باشد آن گزینه بهترین شاید من، دید از. است
 .گ-.اند داشته هایی خویشاوندی تورانیان

 هم آن دراز، و دور هایپیماییراه فرسایتوان هایدشواری و هامهریبی که دانستندمی نیك باستان هانج مردمان  2
 از زود یا دیر ناتوان مردان و کودکان و زنان. برتابند توانندمی نیرومند و تنومند مردان تنها را، سارانکوه و هادشت در
 .گ-.یازیدندمی هاپیماییجهان چنین به دست تندپا وسوارکاران جوان سپاهیان تنها رو، این از. افتادندمی پا
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 گونههمان درست. باشد شان Ugric اوگریك أمبد بر گواه تواندنمی هاآن مجارنی زبان
 داللت نآنا فرانسوی گاهخاست بر تواندنمی انگلستان و فرانسه هاینورمان فرانسوی زبان که
 به سیسیلی در و فرانسه زبان به نورماندی در اسکندیناوی گاهخاست دارای هایانسان. دکن

 .گویندمی سخن ایتالیایی زبان
 نام) هاپِچِنِگ مانند درست گذشته، در( خوانندمی باشقورت را خود که) باشقیرها

 اتحادیه به ،(اندبازماندگانشان از بالکارها هااوِستی که) هاآلن و( pasians) هاپاسیان باستانی
 ها آن ها، نشانه همه به بنا. داشتند پیوند میانه آسیای( Kang-kü/Kangju) کانگویی یا قبیله

 زبان در آشکارا اکنون همین تا آن ردپای که اند گفته می سخن ایرانی زبان به گذشته در
 . شود می دیده ها باشقیری

 شان زبان اوغوزها و ها هون ثیرأت زیر ها، توده بزرگ های مهاجرت پایانی های سال در
 به نسبت تری کم میزان به اما. شد( نما مغولی) منگولوییدی هایشان چهره و یافت تغییر
 .ها قزاق

 ها مدت دنیپر، و دُن رودهای گستره باشنده ها آلن و ها بالکاریـ  ها باشقیری خویشاوندان
 در که بل داشتند، نگه را خود باستانی زبان تنها نه ها تیاوسِ اما. دندش زبان تورکی تر پسان
 .کشاندند نیز را قفقازی بومی اقوام از بسیاری خود دایره

 به باشقیرها. ریخت فرو اغوزها فشار زیر Kang-kü/Kangju کونگوی قبایل کنفدراسیون
 ،Burtases ها بورتاسی اروپاییدی بازماندگان جا آن از و گریختند اورال جنوب های استپ
 آن در که آمدند مخلوط اردوی یك سیمای در ها آن. راندند را Mishar میشرها نیاکان

 .شدند می دیده  هم کنار در ها منگولوییدی و اروپاییدی سفیدپوستان
 ،Yumat یومات الن،: اندایرانی آشنای های نام همان زاییده باشقیر،( اتنونیم) تباری نام

  اسپاروخی بلغارهای ترکیب در یا قبیله) Burdjan 1بورجان ،Yomut ها ترکمن اویمات)
Asparukh، آن که ندارد وجود آوندی هیچ و... و ،(قفقاز در و کردهاتورکی تنها را ها 

 هایزبان در را تباری هاینام این ریشه که ندارد وجود دلیلی هیچ که گونههمان. بپنداریم
 .منمایی جووجست آلتاییك

 دیرین اتنونیم برانگیزیشگفتی گونه به( bazhgurd یا Bashkurd) اباژگرودی باشکورد
 معنای به یورتـ گوردـکورت واژه، این در که آوردمی یاد به را( oyhord) اویخورد ،اویغورها

 زادگاه، میهن، نیایی، کشور معنای به چنینهم ایرانی زبان به. است( خیمه) خانه
                                                           

از  یکیمثال، نام  یباشندگان افغانستان رواج دارد. برا انیاکنون هم در م نیبورجان، تا هم ،نام نیا  1
 گ.-مالبورجان بود. ،فرماندهان پرآوزاه طالبان
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 واژگان) هاایرانیسم از سرشار تورکی هایزبان همه که بسازیم انخاطرنش باید... گاهخاست
 .اند(ایرانی هایزبان

 هم با هاآن» که افزاییدمی شناسانزبان د،شومی هاباشقیری یا تاتارها زبان مربوط چهآن
 طریق از هاآن باستانی  زبان. است متفاوت وضعیت جااین در اما. «بودند داشته هاییتماس

  هاپلوتیپ حامالن زبان، تورکی هایباشقیری  با زیاد احتمال به. گشایندمی ره تورکی نزبا
N1c و C دارند ربط. 

 همین نیز افغانستان چهره مغول هایهزاره) ،شود می R1b1b1 هاپلوگروه به مربوط چهآن
 ارتباطی هامغول و هاتورک به دور، هایگذشته در هاآن که است بعید ،(دارند را هاپلوگروه

  R1b1b2، R1a ژن دارای های تیره بازماندگان(. بخوانید تر مفصل پایین در) اند بوده داشته
 .اند ایرانی شك بدون
 Pontida پونتیدها های نشانه ها سارمات بازماندگان میان در باشقیری دانشمندان باور به

 از. اروپاییدی برجسته شکاراآ های نشانه با اند، یا قهوه جلدهای دارای ها آن. دارد چیرگی
. بودند متمایز اورال آستانه lapanoids  الپانویدهای از شدت به ها، سارمات نژادی نگاه

. بودند نیافته آمیزش ایشان با ، زیستند،می هاآن کنار در آزگار هایسده کهاین با هاسارمات
 .کوچیدند کاما رود سویآن یهاکرانه به هاآن از برخی ها،توده بزرگ هایمهاجرت عهد در

 تورایف گورستان) هاآن گورستان Yelabug یالبوگ شهر نزدیکی در تاتارستان، در
Turayev )سپه آرامگاه گورستان این که هویداست. است شده کشفروی. است بوده داران 
 روند در و کردندمی برپا ها(قرغان) خاکی هاییتپه دیرین، هایآیین مطابق آنان مزارهای

 همین از. بود بومی باشندگان میان از ایشان همسران. گذاشتندمی را افزارهایشانجنگ، گور
 .سپردندمی خاک به یاگوشه  به قرغان، از بیرون را هاآن رو،

 ایران نگارین شمشیرهای که است شده ینیتز نمادهایی با آن غالف و شمشیر دسته
 را شمشیرها گذشته، در نیز( افغانستان شمال) نتخارستا در. آوردمی خاطر به را ساسانی

 .ساختندمی مرصع گونههمین
 در بومی، مردمان برای مرسوم غیر بیخی عصر، همین( قرغانی) یاتپه هایگورستان

 این در شده سپرده خاک به مردگان. بود دهش پدیدار کامه علیای و میانی هایبخش
 معمول سبك به تزیینات و یافته شکل تغییر های جمجمه ها سارمات مانند ها، گورستان

 .داشتند خاوری ایران رنگین
 هایویژگی آنان در. یمکن توجه کومی هایپرمی انتروپولوژی به باید جا،این در

 جنوبی، هایگروه میان در هاآن کنار در اما. دارد چیرگی sublapanoids هاالپانوییدیشبه
 هاییآدم. شودمی دیده پونتیك نژاد هایویژگی هاآن در که اندتشخیص قابل هاییآدم
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 باستان عهد در و تاتارها میان در توانمی تنها هاسرزمین آن در را سیماها چنین این دارای
 .یافت ایرانی قبایل میان در

  مردوویا زارهایدرخت به  هاسارمات رفتن موجب رویدادها گونههمین رو، هر به
Mordovia گومیلیُف ئول. بودند دهش Gumilev می گزارشخاست که دهدسردار نیاکان گاه 
 یاد او نام به مسکو فرودگاهی سه بزرگ مجتمع کنون که] Sheremetiev شریمیتیف

 را یاخانوادگی هاینام توانمی هامردوویایی میان در. است بوده مردوویا  از.[ گ-شودمی
   از Kurbatov ؛Bevka از Pivkin: مانند .دارند ایرانی کهن هاینام در ریشه که یافت

Kurbat،  Ardatova  از  Ardath  و... 
 هایزبان در ؛است محسوس ایرانی، هایزبان ثیراتأت فینی، خاوری هایزبان همه در

 ایرانی هایزبان پای رد مردووی زبان در همه از تربیش مگر،. ماری و کومی ادمورتی،
 .زنندمی آژیده( سفید) aurusa  ایرانی اوروسای با را( zrzya) زیازار اتنونیم. است تربرجسته

 به خود با اندتوانستهمی را هاژن از سبدی چه ایرانیان که آیدمی میان به پرسشی 
 است بایسته که را،( قرغانی) یاتپه هایفرهنگ دارنده مردمان هایژن شاید بیاورند؟ ارمغان

 آسیای داران دام تر دقیق. زد آژند هم را ها یا مدیترانه که بل ها، هندواروپایی تنها نه ها آن به
 دستاورد ها قرغان ساختن که بودند کسانی نخستین ها آن درست چون را، قدامی

 .بود شان سازندگی
 ها آن از. آمدند Mordovia مردووبا گستره به ها قپچاق میانه، های سده در ها، پسان

 کولکومانف خانوادگی های نام و Itlar ایتالر دریاچه نام برفی، دوشیزه درباره هایی داستان
Kolkomanov، کومانایف Kumanaev یسینین احتماالً و Yesenin [سرگی خانوداگی نام 

 اروپاییدی سیمای هاقپچاق. است مانده یادگار به.[  گ-روس بزرگ ورسخن، یسینین
 .دارند یاویژه

  نیز بل اورآسیا، های استپ تاریخ در عطفی نقطه تنها نه ها،توده بزرگ مهاجرت هایسال
 ایگونه به و داشت ادامه هاسده هاآلمانی و هاکوچی ارتش و رم رویارویی. بود اروپا تاریخ در
 از برای بود یآغاز این. ریخت فرو و یستداب نتوانست روم امپراتوری. رسید پایان به انگیزغم

 .کرد نابود نیز را( زمینیمیان) یامدیترانه تمدن ،خود با که داریبرده رفتن میان
 نو دنیای خاور، از رسیده راه از واردانتازه مشارکت با کهن، دنیای هایویرانه روی به

 صحنه روی به بودند، هاسالوی هاآن از یکی که نو تباری هایگروه و کرد یابیریخت به آغاز
 ریتسار چون هایی واژه چنین در رخدادها این درباره هایادمان. گردیدند پدیدار گیتی

 صرب، تباری هاینام روسی،ــ بالروسی خاتین ــ کاتین آلمانی، ریتر لهستانی،( شوالیه)
 .اندیافته بازتاب آلن فرانسوی نام و  کروات
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: جهان مختلف هایگوشه در نو ی(دولتی ساختارهای یا) هادولت پدیدآیی ها،کوچی با
. خوردمی آژند... و روم امپراتوری مرزهای درون در هند، میانه، آسیای اوری،خ ترکستان در

 زیاد، احتمال به کوچیان، شدن سرازیر با. نماند درو به روندها این از نیز خاوری اروپای
 ،(روسیه ریازان سردارنشین در( )Arsania) ارسانیا مانند دولتی ساختارهای چنین پیدایش
 ،(نوگراد در) سالوی دولت و( اوکراین کنون ،قدیم روسیه در کیف نشین خاقان) کویافیا
 هم شاید و بلغارستان در (Duloba (Duleby)) دولوبا ،(Antes( Antaib))( ها آنت) انتایب

 .Meshcheria میشچیریا و مولداوی در ،بسارابیا
 

 بلغارها
 گواه را هاآن «سلتیك» هاپلوتیپ بلغارها، تورکی گاهخاست آوند عنوان به کلیسف،

 دیرین هاپلوگروه تنها اروپایی، یعنی آتالنتیکی هایهاپلوگروه میان در آن در که آورد،می
 .زندمی آژیده هاتورکی با را هاپلوگروه تنها این او. باشد می آسیایی

 از را خود مهاجرت ها تُخاری که شوم یادآور خواهم می جزئیات، به پرداختن بدون 
 چین به و گذاشتند پا زیر را( ولگا رود هزحو های سرزمین) اروپا خاور ند،دکر آغاز بالکان

 به بود، که دلیلی هر به خود و «بخشیدند» بومی باشندگان به را خود زبان هاآن. رسیدند
 .گرفتند فرا را ایرانی زبان آن، جای

 دانشمندان میان در کنونی، بلغاریهای نیاکان باستان، کوچی بلغارها زبان با پیوند در
 به تاتارها با شاندیرین هایخویشاوندی به توجه بر را هابلغاری برخی،. است اختالف

 واژگانی بایگانی در تورکی کلمه سه تنها کالً حضور چند هر. زنندمی آژند تورکی هایتوده
 زا زمینه این در تا آوردمی در صدا به را آژیرها و است دهنده هشدار بس ها،بلغاری مدرن

 .بگیریم کار احتیاط
 به توجه با شاید و اند زده می سخن دیگری زبان به آغاز در ها آن زیاد، احتمال به

 ها آن Thracian سوبترات یا بستر البته،.  ایرانی زبان به باستانی، برجامانده نوشتارهای
 مانند بلغارها در که نبرد یاد از باید. انگیزد نمی بر بحثی و جر شان سالوی بستر مانند درست

 بسیار شمار است،( هندواورپاییان ویژه که) R1a هاپلوگروه با راه هم ها ترکمان و باشقیرها
 چرکس ها،آذری بالکارها، ها،اوستی میان در الگو عین. شودمی دیده نیز R1b1b2 هاپلوگروه

 هایتیره انبازماندگ. )گفتیم سخن ترپیش هاکومی و هامردووی درباره. شودمی دیده... و
 (.تبارند ایرانی شك بدون  R1a و R1b1b2  ژن دارای
 که خاوری های سارماتی که کنیم مطرح  را پرسش این است مناسب جا، این در و

 فُند را ها آن راز شاید. نیستند ها آریایی بازماندگان از تنها ها آن ها، نشانه همه به بنا هستند؟
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 با همانند تر مهم همه از و است متنوع پیمانه آن به فُند این .دکن افشا ایرانیان و تاتارها ژنی
 همه تاتارها که آید می ذهن به ناخودآگاه که داران زمین اما باختری، آسیای های ژن

 جایك گرد خود در را آسیا غرب و باستان ایران از اعم را اورآسیا کوچی تباری های گروه
 .اندآورده

 هایهاپلوگروه مجموعه تنوع. شودمی دیده میانه ایآسی مردم میان در منظره عین
 هم پیشی و است تربیش یحت کهبل تر،کم باال در شده یاد تباری ایهگروه از تنها نه ها،آن
 ؛شود می دیده هم هندوستان جنوب باشندگان هاپلوگروه ها، آن خون در زیرا ؛گیردمی

 .veddoids نما ویدایی نهاد نام مردمان
 

 اهقزاق
 مالحظه قابل ترکیب با اما( مرکزی آسیای) باستان تورکی عمدتاً هاینوع نوادگان

 .آیندمی قطار همین در هم روند؛می شماربه ایرانی،( شده اسیمیله) شده گونهم هاینوع
 که دگردمی آشکار دهیم، آرایش ردیف یك در را اروآسیایی کوچی هایاتنوس هرگاه

 با اروپاییدی سیماهای دارای باستان، ایران مردم خوردگی گره از شندبا می یا آمیزه تاتارها
 شده برداشت مرکزی آسیای در ها آن از برخی. مرکزی آسیای های ویژگی از کوچکی بخش
 سال در دیگران،. راندند می فرمان ها توده از بسیاری بر و بودند نیرومند که هنگامی بودند،
 .ها هون فرمان تحت تحقیر

 و سیاسی چیرگی که هنگامی میانه، هایسده اوایل باشندگان از اندیاآمیزه ها،باشقیر
 برش ،ها قزاق. ماندند ایرانی کماکان شانیاصل بخش اما بود، افتاده هاهون دست به تباری
 تورکی های گاهخاست دارای منگولوییدی عناصر دوره، این در. اندتباری  تاریخ بعدی مرحله

 استپی مردمان سیمای به را فآهنگ آخرین. یابندمی چیرگی اروپاییدی صرعنا بر مغولی و
 سیمای همین به استپ آن، از پس و کردند پرداز هاکالمیك ،Karzhavin کراژاوین پندار به

 .دارد اکنون همین که درآمد
 اروپاییدی هایسازواره دارای نیز هاآن است، بدیهی د،شومی هامغول به مربوط چهآن

 شالوده که مرکزی آسیای منگولوییدی تیپ سایه زیر هاسازه این این مگر،. دباشنیم
 .است رفته است، ایشان ساختی

 رنگارنگ، موزاییك این است، روشن. دارد ادامه دانوب هایدشت تا استپ موزاییك
 .باشد می پهناور سرزمین این باشنده هایتوده مشترک ژنتیکی تاریخ ارژنگ ارمغان
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 در شده منتقل گروه یعنی ،N هاپلوگروه بدون) تاتارها( ژنیاستخر) فُندژنی رساختا
 سال پدیایویکی از هاداده. )است متنوع ژنتیك نگاه از آشکارا هاایرانی و( پیش سال 1000
 (.است شده برگرفته 2007

 J، K. E، G آسیا غرب های هاپلوتیپ گروه ،R1a، R1b، I اروپایی هایهاپلوتیپ گروه
 مرکزی آسیای هایهاپلوگروه هم اندکی و L( است نشده داده نشان تاتارها های هاپلوگروه)
(N، Q، C، هاپلوگروهاست نشده داده نشان مرکزی آسیای های.) 

 مربوط زیاد احتمال به و( اندقدیمی هاعالمت* ) R2 و *F،R1 نوع هایهاپلوگروه حامالن
 .ندشومی خاوری ترکستان باستان مردم به

 به هند، شمال قلمرو به ایرانی کوچی قبایل سرازیری ها،توده بزرگ مهاجرت عصر در
 غرب در نتیجه، در. انجامید هند پهناور سرزمین اعماق به آریایی اقوام فرزندان شدن رانده
 در کنون آریایی، هایتیره بازماندگان. هستیم هاهاپلوگروه آریایی نواختییك شاهد هند،

 سره ب سرزمین آن باختری شمال  بخشـ ایرانی کوچی هایتیره و هند خاوری شمال بخش
 .برندمی

( بسیار) ایران در هند، پاکستان، ترکیه، در که است 1R* شامل  R* R1 هایهاپلوگروه
 هااوستی و تاتارها میان در و اسپانیا پرتگال، پاکستان، در R2* چنینهم. شوندمی دیده
... و چین مرکزی، آسیای هند، قارهنیم subclade R2A دارای *R2 وگروههاپل. شوندمی یافت
 .است

  R1b هاپلوگروه دارندگان که دشومی روشن کردیم، که کوتاهی مرور از گونه،این
 زبان که هااوستی هایژن استخر در ادعا این. تورکی  تا اندایرانی تربیش ،(R1b12b تر دقیق)

 دست از را خود زبان که هاآلن نوادگان نیز و بالکارها و اند، کرده حفظ را Alans آلنی
 .نیستند کم R1b12b هاپلوگروه حامالن هاآن میان در. دشومی تأیید هم اند،داده
 که یاگونه به ،.[گ-اندهاپلوگروه گونهاین حامل هاهزاره] دشومی R1b1b1 به مربوط چهآن
 پیشینیان «گمشده قبایل» جمع از زیاد، احتمالبه. ستندنی تبارتورکی ،یمدید هانوشتاپ در

 1.هستند هاهندواروپایی
 
 
 
 

                                                           
 با سپاس از م. روزبه س. مشعل  1



 

 

 
 
 
 

در حوزه جنوب  يبه نوسنگ يسنگانیدوره م يشناسباستان یهاپژوهش 
  در غار هوتو ریبر مطالعات اخ هیبا تک يکاسپ یایدر يشرق

  استاد دانشگاه تهران / ینشل یحسن فاضلدکتر

 ماین یسسه آموزش عالؤم اریاستاد / یصفر یمجتب
 انگلستان نگیاستاد دانشگاه رد/  وزیراجر مت

 رانیآلمان در ا یشناس مرکز باستان ریمد/  یمالسکتو تیودی
 یکارشناس ارشد باستان شناس/  یحیمد نایم
 یکارشناس ارشد باستان شناس/  یکلوار تیهدا

 
 
 
 

 مقدمه
کاوش بازنگری غار هوتو بر روی دوره گذار از معیشت جوامع شکارورز و گردآورنده خوراک 

الد( به جوامع نوسنگی )دوره تولید غذا( که قبل از می 12000-16000سنگی( ) )دوره میان
سازی دام، در  ریت اولیه منابع گیاهی و جانوری مبتنی بر معیشت کشاورزی و اهلییبا مد

قبل از  7000 -10000مناطق جنوب شرقی دریای کاسپی و در دوره هولوسن اولیه )
و بارانی منطقه  میالد( ساکن بودند، تمرکز داشته است. تغییرات اقلیمی در محیط مرطوب

ری و تحول یگ آورنده خوراک و شکلپذیری جوامع شکارورز و گرد مازندران، در انعطاف
ده است. این کرثر بوده و نقش کلیدی ایفا ؤنشینی اولیه بسیار مسوی روستا هها ب معیشت آن

تا به نوان حلقه اتصال آسیای میانه به منطقه خاورمیانه از دوران پیش از تاریخ ه عمنطقه ب
 .استای  امروز دارای اهمیت ویژه
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آغاز دوره نوسنگی در جنوب غربی آسیا مصادف است با تغییرات اقلیمی سرد و خشك 
های . اما کاوش(Matthews et al 2020, Leroy 2019, Palmisano et al 2021) 1دریاس جوان

که حوزه جنوب  دهنده این است مند صورت گرفته در غار و محوطه باز کمیشانی نشان روش
شرقی دریای کاسپی در این دوره بدون هیچ وقفه فرهنگی، تحت استقرار جوامع شکارورز و 

 دست آمده از محوطه کمیشانی، واقع در ههای ب گردآورنده خوراک منطقه بوده است. یافته
های گوسفند و  سنگی رمهبهشهر مشخص نمود که شکارگران دوره میانـ  حوزه شهرستان نکا

کردند و از  آوری می سر وحشی و جو وحشی را جمعدادند، جو دو ا هدف قرار میبز ر
ها( در ساب های گیاهی )هاون، دسته هاون و سنگ مصنوعات سنگی مرتبط با فرآوری دانه

که ساکنان دوره آغازین نوسنگی پس از  حالی کردند، در سال قبل از میالد استفاده می 9200
ای از منابع  ه همین روش معیشتی اعتماد داشته و مجموعهچنان ب سنگی همدوره میان

سال پس ازظهور اولین صنعت مرتبط با تولید  400جانوری و گیاهی وحشی را حداقل 
سال قبل از میالد در محوطه کمیشانی مورد استفاده  8600ای درحدود های تیغهابزارسنگی

شناسی،  رسد براساس شواهد باستان مینظر  (. در واقع بهLeroy et al. 2019دادند )قرار می
گیری نخستین  این جوامع مراحل اولیه مدیریت منابع گیاهی و جانوری را در مسیر شکل

طور مستقل از  هکننده دام و کشاورز در محدوده جغرافیایی شمال ایران ب جوامع اهلی
عات چنین ضروری است که به این نکته توجه شود که مطال کردند. هم زاگرس طی می

که پدیده اقلیمی سرد و خشك  حالی دهد در شده در محوطه کمیشانی نشان می انجام
ثر ؤجایی جوامع ساکن در این منطقه م هآمده و جاب وقفه فرهنگی پیش دریاس جوان در

زمانی  های در بازه (RCC)نبوده است، اما شواهد تغییرات ناگهانی اقلیمی دیگری مانند 
kyr 8.2و kyr 10.2بعدی 

2 BP یعنی پس از ورود به دوره نوسنگی باعث متروک شدن ،
های جنوب شرقی دریای کاسپی سازی دام در قسمت های اولیه کشاورزی و اهلی استقراری

 شده است.
شود در آینده با تجزیه و تحلیل مواد حاصل از کاوش  آن می تالش بر ،بنابراین

سنگی به  ، فرایند گذار از دوره میاندست آمده از پژوهش اخیر غار هوتو هشناسی ب باستان
نگاری دقیق، مورد مطالعه قرار دهد. حوزه جنوب شرق دریای  اساس ارائه گاه نوسنگی را بر

توان در آن به مطالعه ظهور  ترین و معدود نقاط ایران است، که میکاسپی یکی از کلیدی
شناختی  همیت باستانجوامع کشاورزی بعد از دریاس جوان پرداخت و از منظر مطالعاتی ا

                                                           
1 Dryas Younger 

2  8.2 kyr event شیسال پ 8200جهان در  یدما یکاهش ناگهان. 
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برگیرنده های باستانی واقع در این بخش از ایران درمحوطه .یستآن کم از زاگرس مرکزی ن
سوی جوامع  هیك دوره طوالنی فرایند گذار از دوره شکارورزی و گردآوری خوراک ب

های ماهور سال قبل بوده است. تپه 15000حدود  ، که شروع آن ازاستکشاورزی 
ی سازند آهکی ارتفاعات جهان مورا در بخش شمالی البرز در اطراف بهشهر گرفته رو شکل

ترین مناطق ایران است که دارای شواهدی قابل توجه در ظهور جوامع  یکی از شاخص
نظر می رسد که چنین رویدادی در نتیجه  هو ب استسنگی به نوسنگی  کشاورزی از فراپارینه

 طی در دوره هولوسن روی داده است.سری تغییرات آب و هوایی و زیست محی یك
  

سنگی به نوسنگی در جنوب شرقی شناسی دوره میانپیشینه پژوهش باستان
 دریای کاسپی 

های پیشین صورت گرفته در حوزه جنوب شرقی دریای کاسپی، در استان پژوهش
سنگی نتا به امروز، یك توالی بسیار مهم فرهنگی از اواخر دوره میا 1950مازندران، از دهه 

سنگی این حوزه که به دورة میان ،اند. تا پیش از دهه گذشته تا دوره نوسنگی را در برگرفته
اما اخیراً از آن به عنوان  ،(Kozlowski 1999سنگی تریالیتی )به عنوان صنعت میان

شود، توجه چندانی مبذول ( یاد میJayez and Vahdati Nasab 2016سنگی کاسپی ) میان
( و محوطه Vahdati Nasab et al. 2011در دهه گذشته کاوش غار کمیشان )نشده بود. 

 سنگی جنوبها در زمینة میان( فصل جدیدی از پژوهش1396 کمیشانی )فاضلی نشلی،
( و فناوری Knap 2021شرق دریای کاسپی آغاز شد و مطالعات مهمی در زمینه معیشت )

گونه که  اما همان ؛( نیز صورت پذیرفتJayez and Vahdati Nasab 2016ها ) ابزارهای سنگی
شناسی مربوط به دوره های باستانسال از پژوهش 70بیان شد بعد از گذشت بیش از 

سنگی در منطقه، هنوز تصویر جامعی از وضعیت منطقه جنوب شرق دریای مازندران  میان
رغم  وجود ندارد و علینگاری، دیرین اقلیم، معیشت و فناوری در این بازه زمانی  در زمینه گاه

اجتماعی منطقه ـ  شناسی منطقه، ما تصویری واضح از تحوالت اقتصادی های غنی باستان داده
مند در  های هدفسنگی به دوره نوسنگی نداریم و لذا به پژوهش در دوره گذار از دوره میان

 این حوزه مهم فرهنگی نیاز است. 
های  ت به بازنگری مجدد و ارزیابی پرسشدر این میان غار هوتو پتانسیل مناسبی نسب

شناس  این محوطه به همراه غار کمربند توسط کارلتون کوون، انسان است.ای را دارا منطقه
مورد کاوش قرار داد. ذکر این  1951و  1949های جسمانی از دانشگاه پنسیلوانیا، در سال

طور واضح  هد که بتوان بشزده حفاری کوون مانع از این  نکته مهم است که روش های شتاب
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های مبتنی برمعیشت های مربوط به جوامع شکارورز و گردآورنده خوراک را از استقرار الیه
 .Gregg and Thornton, ) 2012; Leroy et alتولید مواد غذایی، مورد تفکیك قرار دهیم

ون مواد های کارلتون کوهای اولیه و مختصر، از کاوشاساس گزارش چنین بر. هم) 2019
های سنگی داسی شکل، هاون و دست آمده شامل مصنوعات سنگی مانند تیغه هفرهنگی ب

ها، از اهی مرتبط با آنیهای گهای سنگی و دانهها و آسیابهای سنگی، دستاسهاوندسته
اند که هرگز منتشر دست آمده هسنگی و نوسنگی پیش از سفال بهای اواخر دوره میانالیه

 اند.نشده

و سه ترانشه درسال  1963ك گمانه آزمایشی در سال یبرنی با حفر  چنین، چارلزمكمه
متر  35/3های مك برنی تپه( آن را مورد کاوش قرار داد. در کاوش تپه )ال در غار علی 1964
سال قبل از  9400تا  11500سنگی، با تاریخ رادیوکربن  نخورده دوره میان های دستاز الیه
های فرهنگی های عصر آهن و نهشتهمتر از الیه 75/2، با (McBurney, 1968: 388)میالد 

انش در سال کار همهای حامد وحدتی نسب و  های بعدی پوشانده شده بودند. کاوشدوره
( 10711-10811( پیش از میالد و)11777-12096در غار کمیشان تاریخی بین ) 2009

 اند. پیش از میالد را ارائه کرده
ای به  رشته در محوطه کمیشانی دریچه جدیدی به سوی نگاه مطالعات میاناما کاوش 

کاوش حسن فاضلی نشلی در سال  شناسی این حوزه مهم جغرافیایی گشود. مطالعات باستان
شناسی جدیدی را ارائه کردند که مربوط به  های باستان در محوطه کمیشانی داده 1396

سنگی به نوسنگی  دوره کلیدی گذار از فراپارینه( پیش از میالد، یعنی 9184-9242تاریخ )
عالوه، مطالعات  ه(. ب1396شود )فاضلی نشلی،  یا )نوسنگی انتقالی( تا دوره نوسنگی می

مك بورنی را تأیید کرد،  1968شناسی سوزان لروی، فرضیه سال  محیطی و دیرین اقلیم
ود، شکارچیان دوره که وقتی سطح آب دریای کاسپی در حد باالی خود ب مبنی بر این

سنگی به شکار فك آبی خزری و گوزن )غزال( متکی بودند، اما با پایین آمدن سطح  میان
آب و ظهور تدریجی و گسترش دشت ساحلی جنوبی دریای کاسپی، جوامع شکارورز این 

کردند. شواهد  خوار را مصرف می دار علف های پستان منطقه طیف متنوعی از گونه
ت آمده از دو مغزه رسوبی مطالعه شده در این پژوهش آشکار ساخت که دس شناسی به گرده

شناخته  هوایی سرد و خشك که اغلب با دوره اقلیمی جهانی دریاس جوان و شرایط آب
 .(Leroy et al. 2019)ثیر شدیدی داشته باشد أرسد، در این حوزه تنظر نمیشود، به می

دهد که استفاده  وضوح نشان می نی، بههای کاوش صورت گرفته در محوطه کمیشا افتهی
های سنگی )کوبه های سنگی( هاونها، هاون و دستهساباز مصنوعات سنگی از قبیل: سنگ

های این کاوش مشخص ساخت که جوامع دوره در این استقرارگاه متداول بوده است، یافته
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غذایی جنگلی را مورد نوسنگی انتقالی ساکن در این حوزه، انواع متنوعی از گیاهان و منابع 
دادند که این خود از وجود مراحل آغازین و تالش های ابتدایی برای  استفاده قرار می

چنین در کاوش محوطه  کند. هم سازی پشتیبانی می گیری جوامع اولیه مبتنی بر اهلی شکل
های شناسی الیه باستان شناسی و زمین کمیشانی مطالعات مبتنی بر آزمایشات رسوب

را مورد شناسایی  (Rubble)رفتی موسوم به  های سنگی جریانی و کوه از واریزه ضخیمی
محیطی حوزه جنوب دریای کاسپی در طول بازه ـ قرارداد، که حاکی از تغییرات اقلیمی

های اقلیمی سال قبل از میالد است. این رویداد نشانگر یکی از پدیده 8200زمانی بعد از 
سال  8200زمان با تاریخ سفال و همهای دوره نوسنگی بیارمهم است که در پایان استقر

تر در . برای آگاهی بیشاست 8.21قبل و منطبق بر پدیده اقلیمی بسیار مهم موسوم به 
ثیر تغییرات اقلیمی سرد و خشك ناگهانی، ما أها و احتمال تمورد دالیل انباشت این واریزه

های  شناسانه بر روی این الیه باستان زمین شناسی با رویکردی به مطالعات دیرین اقلیم
نهایت باید اشاره شود که شواهد انباشت  های سنگی نیازمندیم. در طبیعی از واریزه

رفتی در کاوش محوطه کمیشانی در سه الیه و در سه دوره  های سنگی جریانی و کوه واریزه
 8.2،  9.2لیمی مهمزمان با سه پدیده اق مجزا ثبت و ضبط گردیده است، که هرکدام هم

خودی خود، ه اند. که این ب گرفته هستند که در سایر نقاط جهان مورد مطالعه قرار  6.2و
شناسی و  ای دیرین اقلیم رشته این منطقه را از جهت لزوم انجام مطالعات میان

 سازد.  شناسی منحصر به فرد و کلیدی می باستان زمین
 

 غار هوتو و کمربند  یها خچه کاوشیتار
میالدی توسط کارلتون  1951تا  1949های غارهای هوتو و کمربند بهشهر نیز در سال

شناسی دانشگاه پنسیلوانیا مورد کاوش قرار گرفته است. کوون که در  استاد انسان ،کوون
های انسانی قصد بررسی اسکلت خورشیدی به1327در پاییز  ،شناس جسمانی بوداصل انسان

نیپور به همراه هیئت مشترکی از دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه های شده در کاوش  یافت
سسه شرقی دانشگاه شیکاگو در ؤشیکاگو به عراق رفت. تورکیلد جاکوبسن، رئیس وقت م

های نیپور با توجه به تخصص کوون به او پیشنهاد کرد که از ایران دیدن دیدار از کاوش
برداری از کتیبه بیستون را به پایان  سخهکند. پس از آن نیز جرج کامرون که به تازگی ن

نخورده در های دستدر مالقات با کوون، وی را از وجود غار کوچکی با نهشته ،رسانده بود
نزدیکی کتیبه بیستون آگاه کرد. این دو پیشنهاد و ناشناخته بودن ایران از لحاظ 
                                                           
1  8.2 kyr event  
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خورشیدی در سفر  1327سنگی، کوون را بر آن داشت که در زمستان های پارینهپژوهش
کوتاهی به ایران به شناسایی غارهای قابل کاوش اقدام کند. کوون ابتدا از بیستون دیدن 
کرد، اما به دلیل بارش برف سنگین نتوانست غار کوچك بیستون را بیابد و به پیشنهاد 

تر داشت همراهانش از غار دیگری )غار خر( در همان نزدیکی دیدن کرد، که ابعادی بزرگ
بسیار باالتر از سطح دشت واقع بود. وی در ادامه سفرش و پس از بازدید از همدان و  اما

قزوین، به سواحل جنوبی دریای مازندران رفت و سپس از طریق گرگان و شاهرود به تهران 
رود، اطراف بهشهر و احتماالً در بازگشت. در این سفر کوتاه از تعدادی غار در دره سفید

ه.ش کاوش  1330و  1328کرد. آخرین غارهایی که کوون در سال  اطراف شاهرود دیدن
کرد، غارهای کمربند و هوتو در جنوب شرقی دریای مازندران در غرب بهشهر بودند که 

سنگی و دوره های دوره فراپارینههر دو توالی غنی از نهشته یبرخالف چند مکان قبل
های ل کاوش شد. از الیهنوسنگی داشتند. کمربند طی دو فصل و هوتو در یك فص

های سنگی، استخوانی، شاخ، ساختههای بزرگی از دستسنگی هر دو غار مجموعهفراپارینه
ترین یافته این دو غار دست آمد، اما احتماالً مهمسنگ و بقایای جانوری بهصدف، قلوه

های دفینسنگی و اوایل نوسنگی به شکل تهای اواخر دوره فراپارینهای از تدفینمجموعه
ها در الیه گراولی غار هوتو و اولیه و ثانویه همراه با گل اخراست. کوون هنگام کشف اسکلت

هزار سال پیش است 75کرد که این الیه مربوط به حدود حتی تا مدتی پس از آن تصور می
این اند. در گزارش مصوری از زیستههای نئاندرتال میزمان با انسانو در نتیجه این افراد هم

ه.ش منتشر شد، تصویری از شجره  1330در سال (Life)کشفیات که در مجله الیف 
زمان با انسان نئاندرتال و انسان شود که در آن جمجمه هوتو همتطوری انسان دیده می

پیلتداون نشان داده شده است. کوون بعداً این اشتباه را در انتشارات اصلی خود تصحیح 
های خود در غار کمربند را در یك کوون نتایج کاوش ی(. استنل10-14: 1391کرد )بیگلری،

به چاپ رساند که  19491ای با عنوان اکتشافات غار در ایران در سال گزارش اولیه در رساله
های او در بیستون، خونیك و تمتمه های حفاریها و شرحی از یافتهها و نقشهشامل طرح

های در حد یك پاراگراف کوتاه در مورد یافته . وی نیز شرح مختصری(Coon, 1951)است 
خود در گزارش مقدماتی کاوش خود در نزدیکی غار هوتو در مجموعه مقاالت انجمن فلسفه 

هایی مانند چنین مقاالتی کوتاه در مورد مرمت یافته . هم(Coon, 1952)منتشر کرد  2مریکاا
ه از اواخر پلئیستوسن در هوتو در ماند ای از گل پخته یك الهه و اسکلت انسان باقیمجسمه

                                                           
1 Cave Explorations in Iran 1949, 1951, Museum Monographs, the University of Pennsylvania, 

Philadelphia. 
2 Proceedings of the American Philosophical Society 
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و لورنس انگل  (Dupree, 1952)ان کوون، لوییس دوپری کار هموسیله  ههمان شماره ب
(Angle, 1952) های خود در غار هوتو و کمربند را چاپ شد. پس از آن کوون متعاقباً یافته

 منتشر کرد. 1در کتاب هفت غار

 
 

 

 
 
 
 

                                                           
1 Seven Cave 

 ت غار هوتو و کمربندی: موقع1ریتصو

 غار هوتو ی: دهانه ورود2 ریتصو
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توسط کارلتون  1951و  1949 یهاسال یها در طارن غیا ،گونه که بیان شدهمان
 1951کوون مورد کاوش قرار گرفت. کوون گزارش فصل اول کاوش خود را در سال  یاستنل

کوتاه در سال  یا د و تنها در مقالهکرگاه منتشر ن چیاما گزارش فصل دوم را ه ؛دکرمنتشر 
پنج هفته  ین کاوش طید. ارک یج آن را معرفیند کاوش و نتایاز فرآ یشرح مختصر 1952

-3با ابعاد  «A» یها ن غار سه ترانشه به نامید. او در اشانجام  یو با استفاده از کارگران محل
آن  دهانه یسو غار به یبا ابعاد نامشخص از انتها «C»متر و  7-3 با ابعاد حدوداً «B»متر،  5

دن به یمتر و رس 7تا  6.5و هر سه را تا عمق حدود  دکرمتر مربع حفر 100به مساحت 
« B» ئستوسن مورد کاوش قرار داد. قابل ذکر است که کوون ترانشهیه گراول پلین الینخست

ن احتمال که ید و اکرحفر  «A»ترانشه  یایتر بقابرداشت راحت یبرا یرا به صورت پلکان
ر از ذهن دو ،دست آمده باشدبه« B» دتر ترانشهیجد یایبا بقا «A»تر ترانشه یمیقد یایبقا

خروج  یبرا یجاد معبری(. هدف از ایجاد ترانشه سوم، اGregg & Thornton 2012:62ست )ین
را در کف  «D»، ترانشه یسنگانیدوران م یهاافتهیمنظور کاوش از غار بوده است. سپس به

ن غار به روش ی(. روش کاوش در اibid) متر کاوش کرد12د و تا عمق کرباز  «B»ترانشه 
از آن  یهشت دوره فرهنگ ،هوتو یدست آمده از حفار وده است. براساس آثار بهك بیمتر

 یهاتا دوران معاصر است. دوره یسنگانیکه در بردارنده چهار افق از دوره م شد ییشناسا
م، دوره ی، عصر آهن قد(؟)ی، اشکانین شرح است: اسالمیشده در غار هوتو بدییشناسا

 یسنگانیخواران، مموش یسنگانی، میرمجموعه نوسنگیزبا سفال،  یسفال منقوش، نوسنگ
 «D»از کاوش ترانشه  یسنگانیدوره م یفرهنگ یهاافتهی(. Coon 1957:208) شکارگران فك

، «A»متر در ترانشه 6.65 یمتر ضخامت از عمق حدود5ش از یدست آمده است که با ببه
 Greggشود )یرا شامل م «B»ه متر در ترانش12تا  C» ،8»( در ترانشه 1متر )طرح 7.15

& Thornton 2012:63 ماه یعل 1386(. پس از آن و در سالدر طرح پروژه سامان یفروزیده 
ن دو غار پرداخته است که طی این طرح، قسمت یا یدهکمربند، به سامانـ غارهای هوتو

د و شیی انتهایی غار هوتو که در زمان بررسی و کاوش کوون شناسایی نشده بود، شناسا
 ه.ش مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است. 1400همین بخش در فروردین ماه سال 
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: سکشن ترانشه1طرح ،   A کوون یتوسط کارلتون استنل  
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 .م(2021ه.ش ) 1400غار هوتو در سال  ینگارهیکاوش ال
کاوش در غار  یروز، طرح مطالعات و بازنگر 70ه.ش به مدت 1400ماه سال نیدر فرود

 دهی،سمت انتهایی غار که پس از طرح ساماندر ق ،هوتو صورت پذیرفت. بدین منظور
های ؛ لذا با برداشت دقیق از وضع کنونی غار هوتو ترانشهشدمشخص  یهای برجای الیه

د و ترانشه جدید مد نظر تیم کاوش در ادامه شنمایی شده در زمان حفاری کوون جاایجاد
 A, B, C, Dه نام ب یسیانگل یب حروف الفبایهای کوون که به ترتگذاری ترانشهنام
 شد، ایجاد گردید.  یگذارنام «E» شده بود، نام ترانشه جدید یگذارنام

های فرهنگی در این ترین قسمت غار و مشاهده الیهبا توجه به اختالف سطح در جنوبی
چنین نزدیك بودن این مکان به دیواره ترانشه متر( و هم2دار )با ارتفاع تقریبی سطح شیب

در بخش جنوبی ترانشه و چسبیده به دیواره جنوبی ترانشه  «E» وون، ترانشهک « A» شماره
A  (.  3و 2( )طرح 1400)فاضلی،  ده استشمتر ایجاد  2×4کوون در ابعاد 

 
 
 
 
 
 
 

 یها از غار و مکان ترانشه یی: نما2طرح
 2021و  1952، 1949 یها شده در سال کاوش

 شده در کاوش یها از غار و مکان ترانشه یی: نما3طرح
 کوون شده توسط کارلتون ی، طراح1952، 1949 های سال
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 نگاری غار هوتونتایج اولیه حاصل از کاوش الیه
زم به د. الشگرفته در غار هوتو، پنج دوره فرهنگی شناسایی در مجموع کاوش صورت

، یمیو اقل یطیمح ستیاز تحوالت فراوان ز ین فصل از کاوش اطالعاتیذکر است که در ا
 یمدت در طمدت و بلندکوتاه یها جاد وقفهیدست آمده است که سبب ا هچون زلزله ب هم

که زمان زیادی از پایان کاوش در  ن غار شده است. با توجه به اینیدر ا یاستقرار یها هزاره
منظور مطالعات دقیق در ارتباط با مطالعات  های حاصل از کاوش به گذشته و یافتهغار هوتو ن

چنین از طریق مطالعه بر روی بقایای گیاهی و  هوایی هم و دیرینه اقلیم منطقه و تحوالت آب
چنین  انداز گیاهی و جانوری منطقه قابلیت بازسازی داشته است. هم جانوری چشم

 د و عموماًشهای معتبر ارسال گذاری دقیق به آزمایشگاه ریخهای ذغال به منظور تا نمونه
در زمان  هاکه، نتایج این آزمایشو به دلیل این استبر  گونه مطالعات بسیار زمان نتایج این

اساس مطالعات نسبی  جا بر لذا در این ؛نگارش این مقاله در دسترس نگارندگان نبوده است
نگاری نسبی جمله سفال و مصنوعات سنگی به گاه های حاصل از کاوش از روی یافتهر ب

ترین آن ترین الیه تا فوقانیشده در این فصل از کاوش، از تحتانیهای شناساییالیه
 پردازیم.می

متر قرار  1نخورده به ضخامت بر روی بستر طبیعی غار، یك الیه خاک دست خاک بکر:
 ست.گرفته است و فاقد هرگونه بقایای مادی و فرهنگی ا

های استقرار در غار هوتو است که بر روی این دوره نخستین نشانهسنگی: دوره میان
سال و پس از پایان دوره  هزار20خاک بکر شکل گرفته است. این دوره از حدود 

د و با شروع دوره نوسنگی و شیوه معیشت مبتنی بر تولید غذا به شسنگی جدید آغاز پارینه
هوایی خاور وبندان هلوسن، وضعیت آبخیبه پایان رسیدن دوره پایان رسیده است. پس از 

 گزین آب و هوای سرد شده است. هوای گرم و مرطوب جایونزدیك تغییر کرده است و آب
این دوره مرحله گذار از معیشت جوامع شکارورز و گردآورنده خوراک در دوره 

دار دوره نوسنگی کشاورز و دامالد( به جوامع یقبل از م 12000-16000) یسنگنهیفراپار
تر تر و ظریفافزارهای سنگی این دوره کوچكالد( است. دستیقبل از م 7000 -10000)

 سنگی است. از ابزارهای سنگی دوره پارینه
شده است. در این های سنگی برای درو غالت استفاده میچنین در این دوره از داسهم

ت وحشی و شکار حیوانات، صید آبزیانی مانند حلزون، دوره انسان، در کنار استفاده از غال
 ماهی و مرغابی را وارد رژیم غذایی خود کرده است. 

از قبیل  یو مصنوعات سنگ یفرهنگ یهاشاخص ین بازه زمانیدر غار هوتو و در ا
دست آمده است. استخوان پرندگان، شاخ حیوانات، های مادر بهها و سنگغهیها، تغهیزتیر
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سازی آتش از دیگر بقایای مادی گلی و فضاهای فراهم یهای حیوانی، صدف، اشیاناستخوا
ها چنین در این دوره ما شاهد دو تدفین انسانی هستیم که هر دو آندست آمده است. همبه

 نابالغ هستند. 
 یایبه همراه بقا ،تدفینی بوده یماهه همراه با اشیا 4تا  3شامل نوزاد  1تدفین شماره 

ك گردنبند، به همراه دندان حیوانی یصورت  درنگ بهیو سف یمشک یی مهره استخوانتعداد
صورت گردنبند دور  دست آمده بود که به به یك قطعه مهره استخوانیگرگ( و  )احتماالً

ها در دوره  این تدفین یکی از منحصر به فردترین تدفین .گردن کودک قرار گرفته است
های آیینی هستیم و با کمك آن تدفین ما شاهد دفن نشانهزیرا در کنار  ؛سنگی است میان
 (. 3)تصویر  توان به بازسازی ساختارهای اجتماعی و آیینی این مردمان بپردازیممی

ساله است که بدن با گل اخرا پوشانده شده  5/5تا  4شامل کودکی  2تدفین شماره 
 (. 4)تصویر  استتدفینی دفن نشده  یگونه اشیااست، در کنار این تدفین هیچ

توان با کمك است که در مطالعات آینده می هاییترین یافتهها یکی از مهماین تدفین
ها به توان مسیر مهاجرت این انسانشناسی جسمانی و ژنتیك باستانی، میمطالعات انسان

 یم.کنمازندران، را شناسایی و مطالعه 
 

 
 
 
 
 

 ماهه به همراه بقایای استخوان آن و گردنبند تزئینی 4تا  3: تدفین نوزاد 3تصویر 
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به دلیل تغییرات اقلیمی و  ، غار احتماالًسنگیپس از دوره میان وقفه فرهنگی:
 شود.  شناسی از جمله زلزله، خالی از سکنه می های زمین فعالیت

ا مصادف است با یآس یدر جنوب غرب یآغاز دوره نوسنگدوره نوسنگی بدون سفال: 
سنگی رخ داده است. در اس جوان که پس از دوره میانیسرد و خشك در یمیرات اقلییتغ

د کرداری آوری غذا، آغاز به تولید غذا و رمهنسان در کنار شکارورزی، صید و جمعاین دوره ا
. شکارگران جوامع دوره نوسنگی شدجانشینی تبدیل نشینی به یكو شیوه استقرار از کوچ

 یآور را جمع یو جو وحش یدادند، جو دوسر وحش های گوسفند و بز را هدف قرار می رمه
)هاون، دسته هاون )کوبه  یاهیگ یها دانه یمرتبط با فرآور یگکردند و از مصنوعات سن یم

کردند. این دوره به دلیل اهمیت ساخت و تولید  یها( استفاده م ساب هاس سنگی( و سنگ
د. در دوره آغازین شوسفال به دو دوره نوسنگی بدون سفال و نوسنگی با سفال تقسیم می

ولی  ،رواج یافته بود یپروررزی و دامجانشینی، کشاونوسنگی )نوسنگی بدون سفال( یك
ها و  ساب افزارهای سنگی از قبیل سنگ هنوز سفال اختراع نشده است و استفاده از دست

های مرتبط با کشاورزی است. پس از آن و در دوران  دهنده این دوره و فعالیت ها نشان هاون
ظروف سفالی نیز استفاده  افزارهای سنگی، توانست از نوسنگی با سفال، انسان عالوه بر دست

ترین اختراعات بشر است. در دوره نوسنگی بدون سفال،  نماید که این تحویل یکی از بزرگ
ساب، دسته  های کشاورزی از جمله سنگ استفاده از مصنوعات سنگی مرتبط با فعالیت

چنین  ست آمده است. همد هاون، هاون، خیش سنگی و قسمتی از یك ظرف سفالی به
های استقراری از دیگر سازی آتش و کفهای مادر، فضاهای فراهم سنگی و سنگ ابزارهای

 ساله به همراه  بقایای استخوانی مربوط به  آن  5/5تا  4: تدفین کودک 4تصویر 
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دست آمده در غار آمده از این دوره در غار هوتو است. بقایای جانوری بهدستهای بهیافته
 نشان از احتمال اهلی شدن حیوانات در این دوره است.

، با شروع دوره نوسنگی با پس از یك وقفه زمانی کوتاه در غاردوره نوسنگی با سفال: 
تر از د. سابقه استفاده از سفال در خاورمیانه به کمشوسفال، غار هوتو بار دیگر مسکونی می

شناسی اختراع سفال با نخستین چنین در ادبیات باستانگردد. همسال قبل برمی 10000
ای نوسنگی هرا یکی از شاخصه شد و آن جانیشن مرتبط دانستهظهور جوامع کشاورزی یك

سنگی فوقانی دهد که در اروپا و در دوره پارینهکه شواهد جدید نشان میاند. حال آندانسته
( Xianrendongدست آمده است. در چین نیز در غار زیان رندونگ ) هشواهدی از گل پخته ب

شناسی باستان . اخیراًرسدسال قبل می 20000دست آمد که تاریخ آن به  ههایی بسفال
ای را برای منطقه اوراسیا مطرح ( فرضیهYaroslav Kuzmin 2013نام یاروسالو کوزمین ) هب

گیرنده دو نکته مهم است. وی معتقد است که آغاز سفالگری را بایستی یك  کرد که در بر
دای نبوده و نقاط مختلفی در همراه با کشاورزی و دام پدیده مستقل در نظر گرفت که لزوماً

علت فقر مطالعات ه اند. در ایران نیز بای را برای تولید سفال طی کردهگانهدنیا مسیری جدا
 ،مشخص نیست که فن سفالگری در چه زمانی آغاز شده است و بنابراین منسجم دقیقاً

بسیار مهم است که شناخت بازه زمانی فن سفالگری در منطقه شمال ایران را بدانیم. آغاز 
های شمال بل از میالد است. رابرت دایسون افق سفالق 7000سفالگری در ایران  حدود 

را  ترین فاز آنهای غار هوتو و کمربند مورد مطالعه قرار داد و قدیمیاساس داده ایران را بر
های غار هوتو به مقدار کمی گذاری کرد. سفالنام «های پوک نوسنگی کاسپینسفال»

ها ساخت آن استفاده شده است. این سفالساز بوده و از آمیزه کاه برای حرارت دیده، دست
ها نیز مدور و همانند خوری هستند و لبه آندارای بدنه ضخیم با فرمی شبیه کاسه و آب

غار  (. احتماالDyson, 1991:266ًد )هستنهای نوسنگی در بدنه دارای زاویه بسیاری از سفال
از این تکنولوژی ارزشمند  های مهم تولید سفال بوده است و استفادههوتو یکی از کانون

گزینی منابع اهلی گیاهی و حیوانی در نتیجه تغییر بافت معیشتی در این دوره بیانگر جای
 د که احتماالًکرتوان این فرضیه را مطرح غار هوتو می یهاچنین با توجه به سفالاست. هم

ولید سفال در تولید و ابداع سفال در حوزه دریای کاسپی یك پدیده مستقل و مجزا از ت
افزارهای سنگی از جمله ابزارهای سنگی  چنین در این دوره، دست منطقه زاگرس است. هم

های استقراری  سازی آتش و کف های مادر، فضاهای فراهم ها، سنگ ها و ریزتیغه شامل تیغه
آمده از این دوره از جمله  دست چنین بقایای استخوانی به دست آمده است. هم به

 سازی حیوانات در این دوره است.دهنده اهلی بز، نشان های استخوان
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پس از دوره نوسنگی با وقفه فرهنگی: 
سفال، یك زلزله، باعث ایجاد یك دوره وقفه در 

های غار شده است. در این بازه زمانی، سنگ
سقف غار به دلیل زلزله ریزش کرده است و کل 

( و به 5سطح غار را در برگرفته است )تصویر 
دلیل و تا پیش از شروع دوره انتقالی همین 

نوسنگی به مس سنگی، ما شاهد یك گپ در 
 غار هوتو هستیم.

 سنگی: دوره انتقالی نوسنگی به مس
های  هایی با شاخص ما شاهد سفال ،در این دوره 

سنگی هستیم. در  دوره انتقالی نوسنگی به مس
ها نسبت به دوره نوسنگی  این دوره سفال

 کیفیت پخت بهتری است. تر و دارای ظریف
دوره مس و سنگ به دوره مس و سنگ: 

 3000ق.م آغاز و در  4500دودی از صورت ح
رسد. در این دوره برای نخستین  ق.م به پایان می

بار، کشف و ذوب فلز به وقوع پیوست. صنعتگران در این دوره با ذوب مس و ریختن آن در 
دوات تولیدی نظیر چکش و یا زیورآالت را بسازند. اند ابزارآالت و ا های باز، توانسته قالب
ده، ما شاهد پیچیهای  چنین در این دوره با اختراع چرخ سفالگری و پخت سفال در کوره هم

ها متنوع و  تحول در ساختارهای اقتصادی، تکنولوژیکی و هنری هستیم. نقوش سفال
 ه است. شدتر  ظریف

د و شو های( آغاز ایالمی شروع می نبشته لی )گلهای گ در اواخر این دوره استفاده از لوح
د. این تحوالت صنعتی، تجاری، سیاسی و اجتماعی در عصر شوساز نگارش خط میسبب

ها در عصر مفرغ است.  گشای پیدایش شهرهای بزرگ و آغاز اولین حکومت مس سنگی راه
 یسنگ امل سه فاز مسهای استقرار در غار هوتو است و ش ترین دوره این دوره یکی از طوالنی

های دوران مس سنگ با  هایی با شاخص انه و جدید است. از این دوره سفالیقدیم، م
 دست آمده است.  های هندسی به موتیف

سنگی آوارشده در غارهای  : واریزه5تصویر   
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سنگی ما شاهد یك دوره وقفه پس از یك استقرار طوالنی در دوره مسوقفه فرهنگی: 
ی از استقرار در غار یافت هستیم. در این دوره غار خالی از سکنه بوده است و هیچ نشان

 شناسی قلمداد کنیم. توان دلیل آن را تغییرات زمیننشده است که می
 .گیردعصر آهن بازه زمانی اواسط هزاره دوم تا اواسط هزاره اول را در برمیدوره آهن: 

 و های مانایی، مادیساز حکومتهای پیش از تاریخ ایران و زمینهترین دورهیکی از مهم
های فرهنگی بارز عصر آهن، از جمله سفال خاکستری/ شی است و دارای مشخصههخامن

های جدا از بافت مسکونی، استفاده از اشیا مفرغی و آهنی و.. است. دار، گورستانسیاه داغ
. کف استقراری، فضاهای استهای استقرار در غار هوتو ترین دورهاین دوره یکی از طوالنی

آمده از این دوره دستگیاهی و استخوانی از جمله بقایای مادی به سازی آتش، بقایایفراهم
های  ترین داده ( از جمله فراوانIV-IIIآهن  های شاخص دوره آهن )احتماالًاست، اما سفال

 آمده در غار است. دست فرهنگی به

صورت برجا در غار هوتو شامل استقرار پارتیان  به یآخرین دوره استقراردوره اشکانی: 
اند. در این دوره، قوم پارت در  کرده های شاخص آن است که در این غار زندگی می ا سفالب

روایی خود اضافه کرده  های خود منطقه استرآباد و مازندران را به فرمان جهت کشورگشایی
چنین محوطه وستمین در  هم ،تپه تپه، یاریم های تورنگ است و در این دوره در محوطه

اهد استقرارهای اشکانی هستیم. غار هوتو در منطقه بهشهر نیز به مانند منطقه کیاسر، ما ش
میالدی  224پیش از میالد تا  250ها، دارای استقرار دوره اشکانی در بازه زمانی  این محوطه

در کنار غار هوتو و به فاصله ن یچن افت شده است. همی یبا مشخصه دوره پارت ییهاو سفال
شود. تیم کاوش  سایی شده که به نام ورهوتو نامیده میشنا یمتری آن گورستان500

زنی  منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم غارهای هوتو و کمربند به گمانه شناسی به باستان
سفال دوره اشکانی  های فرهنگی، خصوصاً با یافته یهای در این گورستان پرداخته که تدفین

 دست آمده است.  هب
توان غار می یهاترین الیهآمده در فوقانیدستهای بهیافتهاساس  برهای مضطرب: الیه

از دوران  ییهاهیهای غار دربردارنده الالیه یمتر فوقانیسانت100د که کرگونه بیان این
های دوره نوسنگی با سفال است، که نشان از  مضطرب بودن این الیه بوده معاصر تا سفال

 است. 
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 بندیجمع
 ید و دربردارنده بازه زمانشز سطح تا بستر طبیعی غار هوتو کاوش متر ا10در مجموع 

آمده طی این دستهای مادی بهاساس یافته سنگی تا دوره اشکانی است. بردوره میان
ها، های مادر، تیغهکاوش از جمله مصنوعات سنگی از قبیل ابزارهای سنگی، سنگ

نگاری توان گاهمی یچنین قطعات سفالهمها، ظروف سنگی و سابها، سنگها، هاونتیغهریز
تر بیان شد به گونه که پیشد. همانکرهای مختلف فرهنگی در غار هوتو ارائه نسبی از دوره

نگاری مطلق در این نوشتار مربوط به گاه هایرسی به نتایج آزمایشدلیل عدم دست
اساس  ر هوتو پرداخت. لذا برهای فرهنگی غاتوان به ارائه بازه زمانی تقویمی برای دورهنمی
د، نخستین دوره کرگونه بیان توان اینهای فرهنگی در غار هوتو را مینگاری نسبی، الیهگاه

ترین بقایای سنگی است، فراواناستقرار جوامع انسانی در غار هوتو مربوط به دوره میان
 ردآوری غذا است.مادی در این دوره شامل ابزارهای سنگی مرتبط با دوره شکارورزی و گ

های پرندگان به صورت فراوان در چنین صدف و بقایای جانوری از جمله استخوانهم 
سازی آتش نیز در این دوره دست آمده است. فضاهای فراهماین دوره استقرار طوالنی به
آمده از این دستهای بهگلی از دیگر یافته یگرفته است. اشیابسیار مورد استفاده قرار می

چنین در این دوره ما شاهد دو تدفین انسانی هستیم که با مطالعه و هم .ازه زمانی استب
چنین شیوه معیشت این جوامع را توان باورهای آیینی و همبررسی این بقایای مادی می

د. پس از آن شواهدی از یك وقفه است که در این دوره، غار خالی از سکنه بوده کرمشخص 
د. پس از این کر ل زلزله قلمدادیشناسی از قبهای زمینآن را فعالیت توان دلیلاست که می

وقفه، شرایط زیست و زندگی جوامع انسانی در دوره نوسنگی در غار هوتو به وجود آمده 
های سنگی، ظروف سنگی و استفاده است. در دوره نوسنگی بدون سفال شواهدی از خیش

دست آمده ساب در غار بههاون، دسته هاون و سنگ از ابزارآالت مرتبط با تولید غذا از جمله
است. شیوه معیشت از گردآوری غذا به تولید غذا تغییر کرده است و همراه با تغییر شیوه 
معیشت، تکنولوژی ساخت ابزار و فرم ابزارآالت نیز تغییر کرده و در راستای شیوه معیشت 

شناسی )زلزله( رخداد بزرگ زمین دداًگیرد. در این دوره مجساخته و مورد ستفاده قرار می
د غار برای شهای آهکی سقف غار آوار شده و موجب سنگروی داد که سبب شده، تخته

مدتی خالی از سکنه شود. پس از این وقفه و متروک بودن غار بار دیگر شاهد استقرار 
شده است و در غار هستیم. در این زمان انسان وارد دوره نوسنگی با سفال  یجوامع انسان

دارای پخت ناکافی،  ها اولیه عمدتاًد. سفالشوسفال در کنار مصنوعات سنگی رایج می
ساز و خشن هستند. شیوه معیشت در این دوره مبتنی بر تولید غذا برمبنای کشاورزی دست
های کشاورزی از جمله افزارهای سنگی مرتبط با فعالیتداری است و دستو دام
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های حیوانات وانها و استخسابسنگ
ییدکننده این شیوه معیشت أاهلی، ت

است. دوره انتقالی نوسنگی به 
های  سنگی یکی دیگر از دوره مس

هوتو است. در این  استقراری در غار
ها دارای کیفیت و پخت  سفال ،دوره

بهتری نسبت به دوره نوسنگی است و 
تر  تر و ظریف ها متنوع چنین نقش هم

 ال است. از دوره نوسنگی با سف
آمده در این دوره  دست هاز شواهد ب

سازی آتش، فضاهای  فضاهای فراهم
های شاخص این  استقراری و سفال

بازه زمانی هستیم. پس از این دوره، 
ك دوره وقفه طوالنی که در یبار دیگر 

دهد که در نتیجه آن غار  غار رخ می
د، این شو متروک و خالی از سکنه می

های رین وقفهتدوره یکی از طوالنی
 زمانی در غار است. 

پس از یك دوره وقفه طوالنی، بار 
 شود، که بردیگر غار مسکونی می

های فرهنگی این دوره افتهیاساس 
های اواخر های با شاخصشامل سفال

عصر آهن است. از جمله بقایای مادی 
توان به فضا و ساختارهای این دوره می

 هایسازی آتش و کففضاهای فراهم
د. پس از این دوره کراستقراری اشاره 

گونه وقفه زمانی ما شاهد  و بدون هیچ
 ترین الیه فرهنگی در غار هستیم.  های دوره پارت به عنوان فوقانی هایی با شاخص سفال

 
 

ر های فرهنگی بنگاری به همراه دوره: برش الیه4طرح 
 نگاری نسبی اساس گاه
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 توران

 بویارف الکساندر پروفسور
 آریانفر عزیز دکتر: مترجم

 

 
 
 را ها آن قبایل های نام و کند می یاد 1«سوار ارابه رزمندگان» نام به را 1ها ریاییآ ستا،وِاَ

 ،sayrim ها ساریم ها، دان خیانیان، ها، توری یا تورها ،.[گ-(ها ایری]) ها اری: آورد می
                                                           

 آسیای به ویجا ایریانم یا افسانه نیمه سرزمین از که بودند هندواروپایی سپیدپوست های تیره از گروهی، ها ریاییآ  1
 Airiianəm) وَئِجو اَئیرییانم صورت به اوستا وندیداد یکم فرگرد در اوستایی، زبان در. شدند سرازیر ایران پشته و میانه

vaēǰō) شایانا اَئیریو صورت به( اوستا های یشت از یشت دهمین) تمِهریش از سیزدهم یشت در و آمده ها آریایی گستره 
(Airyō šayana )شَهر اِران صورت به میانه پارسی در. است  آمده ریاییآ های خانمان (Ērānshahr )به نو پارسی در و 

 بوده هند شمال در باستانی سرزمینی ها، آریایی مسکن(« Āryāvarta) آریاورته سانسکریت، در. است ایران صورت
 بردارنده در ،(10٫14 یشت) airyō. šayana «ها اریایی جایگاه. »است رفته کار به اریا کلمه جا چندین اوستا، در .است 

 :است شده شناخته ها آن تای4 که است نام 6
"iškatəm pourutəmča mourum hārōyum gaomča suγδəm xᵛāirizəmča “Iskata, Pouruta, Margu, 
Haraiva, Gava-Sugda, Hvārazm .''  

 :است خاوری ایران در( 8٫6 یشت) خشوثه اَیریو کوه
"yaθa tiγriš mainya-asǡ yim aŋhaṱ ərəxšō xšviwi.išuš xšviwi.išvatəmō airyanąm airyō.xsuθaṱ hača 
garōiṱ xᵛ anvantəm avi gairīm" 

 کوه به خشوثه اَیریو کوه از ها، آریایی تندروترین ،تندرو تیر کرد، پرتاب( آرش) اِرِخشَ دار کمان که تیزی نوک تیر مثل 
 Kavi هئوسرَوو کَوی که جایی شد، نامیده vīspe.aire.razuraya که( 15٫32 یشت ،razurā رَزورا،) جنگل. خوَنوَنت

Haosravō، وایو Vāyu وَئیجو اَیریَنِم چهارم نام. کشت را (airyanəm vaēǰō، ویچ ایران: زرتشتی پهلوی )در بارها 
 در .است آمده( ʾryʾn wyžn) ویجن اَریان صورت به تورفانی پارتی و مانوی سغدی متون در و شده برده کار به متون

 التین Areia از یونانیان استفاده. شدند می نامیده( Arioi) اَریویی ها مادی که دارد می اظهار( 7٫62) هرودوت یونانی،
Aria بود سردرگمی باعث زیاد احتمال به هریو ارمنی بلوچی، هریوه هریوه، باستان، پارسی برای.  

 در ویژه به است، شده نامیده خرأمت اوستای نام با که هایی بخش در تنها و شود نمی دیده گاهان در -ariya ریَهَ اَی واژه
 است ودائی ayamán آریامان معادل که خوریم می بر -airyaman مَن ریَ اَی به تنها گاهان در. شود می ظاهر ها یشت

 دیده است، شده طلب «مطلوب اِیریمَن» آن در که aryəmā išyō ایشو ریِمَه اَی معروف دعای ابتدای در چنین هم که
 ( .گ- پیدیا ویکی از برگرفته) .«شود می
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 که اند ریشه یك دارای ها آن همه ایران، باستانی های افسانه پایه بر. ا(ه ها )داهه ده ها، ساین
 .رسندمی Yima 2(جمشید) یما به

 میان را خود پادشاهی مرگ، آستانه در.[ گ-جمشید بازماندگان از یکی ،3فَریدون]
  که را توران سرزمین تور،. کرد تقسیم( Sayrim سَیرم اوستا در) سَلمَ و تور ایرج، پسرانش

 در که هایی سرزمین. را سغدیانا سوی آن های سرزمین یعنی. آورد دست به بود، چین مرز در
 ،.([گ-اسفیجاب آن معرب( ])Ispidzhab) اسپیجاب عنوان به قبلی میانه های سده

 این خرأمت نام. اند شده شناخته Sauran سوران و Shavgar شاوگر فاراب، ده، کانگ
  4.تاس شرقی ترکستان ها سرزمین

 توانمی تنها. نیست روشن چندان آن مرزهای گردد،می سَلَم ملکیت به مربوط چهآن
 هاساک باستان، دوران در جا،این. بود رسیده غربی ترکستان هایدشت او به که برد گمان

                                                                                                                                              
1  Rataeshtar ــ راتا.  ارابه روی بر ایستاده.[ گ-مردان] یعنی راتشتار ،استار یا اشتار چرخ(. ارابه روی بر) ایستاده ــ

 ،«چربو پر گوسفندان دارای های رمه و تندپا اسپان صاحبان» ها آن. است معلوم اوستا از ها آن شده شناخته القاب دیگر
 راتشتار همین از نیز آلمانی و لهستانی های ، شوالیه Ritter «ریشار. »اند«خوب های واگن» و «پهناور های چراهگاه»

 های واژه شاید: گزارنده )یادداشت .باشد شده برگرفته واژه همین از هم میزبان سالوی، «ترا» شاید. است شده گرفته
 (.باشند داشته راتشتار همین در ریشه نیز داری راه و دار راه
 و ایرانی سنت دو در بعدی تغییرات. است ویوَسوَنت پسر نیز( «جمشید» ییمه: اوستایی) نِمه دیگر، نخستین انسان  2

 که است مرگی بی طالیی دوران روای فرمان و شاه نخستین او ایران در. است ساخته وی از متفاوت خصیتش دو هندی
 .دهد می دست از را خود مقام نامعلوم گناهی ارتکاب با

 معنی به او نام. گشت مردگان شاه رو، این از و شد مرگ خوش دست که است آدمیان از کس نخستین یَمه هند، در اما
. است شده برده نام( جَمیگ: پهلوی) یَمی وی توامان خواهر از هندی و ایرانی سنت دو هر در و است شکم مه و توامان
 و شد قربانی روحانیون نمونه پیش مَنو برادرش، دست به شاهان نمونه پیش و شاه نخستین یَمه، که است آن بر لینکلن

 های نمونه پیش از دیگر یکی چنین هم وی. داند می هندواروپایی به متعلق را اسطوره این او. شد زاده جهان قربانی این از
 در او. است «سومین» معنای به لفظاً وی نام. بود آریایی عهد پرآوازه قهرمانان از که داند می تَریته را انسان نخستین

 .نوشد می و فشارد می را مقدس سومه که است کسی و اژدهاکش است قهرمانی هند
 سازنده آماده و شفابخش که( بعدی متون در اثرط) ثَرینه یکی. است شده متجلی تن دو در یتشخص این ایران در 

 (.گ-نترنتیا از برگرفته) -.«داند می هندواروپایی دوره از قهرمانی نیز را وی لینکلن. است مقدس هوم
 جمشید تبار از و آبتین پسر فردوسی شاهنامه پایه بر که دادی پیش پادشاه ،ایران یا اسطوره سیماهای از فریدون  3
. گشت جهان پادشاه خود سپس. کرد زندانی دماوند کوه در را او و شد چیره گر ستم ضحاک بر آهنگر کاوه یاری با و بود

 تور و سلم ولی. داد ایرج به را ایران او. بخشید ایرج و تور سلم، پسرش سه به را جهان خسروانی، پایان در فریدون
-.پدیاویکی). داد ایرج پسر منوچهر، به را ایران رخداد، این از آگاهی از پس فریدون. بکشتند را رجای و کردند نیرنگ

 (.گ
 .گ-.چین کیانگ سین استان کنون  4
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 و «پارادریا» های ساک و  haumavarga وارگا هوما های ساک یا هاسکایی: ردندکمی زندگی
 1.اوستایی های آریایی اه آن از پیش

                                                           
 :است  کرده یاد سکا دسته چهار از بیستون، هخامنشی نبشته سنگ  1

 (دانوب کریمه،: دریا ویس آن سکاهای( )Dahā (= Sakā paradraya)/Dahae) ها داهه/پَرَدرایه سکا
  (سیحون ماورای سکاهای تیزخود، سکاهای( )Sakā tigraxaudā/Massagetae) ها ماساژت/خوده تیگره سکا

 (جیحون ماورای سکاهای نوش، هوم سکاهای( )Sakā haumavargā/Amyrgians) ها امیرجیان/ورگه سکاهئومه
 (سغد یسو آن سکاهای( )Sakā para Sugudam) پَرَسوغودَم سکا
 در سکیث که بود شده داده مردمان این به جهت این از نام این. هستند سکیث به موسوم هرودوت های نوشته در ها آن

 خود اروپایی سکاهای که افزاید می هرودوت. داشتند خود با ای پیاله همیشه افراد این و است  پیاله معنای به یونانی زبان
 زبان در. است  شده تبدیل( Scythe) سیت به اروپایی های زبان در کلمه همین. دنامیدن می( Secolotes) سکُلُتث را

 .اند نامیده ساک را ها آن اسالمی امپراتوری دوران دانان جغرافی و نامورخ هم عربی
 زیچی یا سَکا یا سَكَ همان ها آن اسم که رود می قوی گمان اما نامیدند، می چگونه را خود سکاها نیست آشکار دقت به

 رفته، می کار به آنان به اشاره برای دنیا مختلف نقاط در مختلف اقوام توسط که هایی نام که چرا است، بوده آن به نزدیك
 جای آن در داهیان که هایی بوم و مرز از: »است آمده سار سگ واژه زیر شاهنامه، فرهنگ در. هستند مشابه همگی
 (.گ-پدیا ویکی از برگرفته).  «گرفتند

 :خوانیم می سکزی کلمه زیر داهیان درباره و...
. شدند گیر جای خزر دریای جنوبی کنار در آن از پس و گرفتند جای خوارزم دشت در که آرین از بودند گروهی داه... »
 آنان و کوچانید زابلستان به را آنان از دسته یك. ساخت پراکنده را داه گروه ایران پادشاه. آمدند ستوه به مردم آنان... از
 است معروف دهستان به اکنون و است دهستان آن مخفف که شد نامیده داهستان خوارزم دشت و... خواندند سکزی را
 ...«.طبرستان در دادند جای زمینی در را داهه گروه از دسته یك و

 است، معروف شهر مهدی به امروزه و دارد قرار خزر دریای جنوبی نواحی در که سنگسر گفت توان می ترتیب این به
 از قدیم خوارزمیان و( سجستان) سیستان مردم با و داهیان بازماندگان از ها سنگسری و است باستانی سار سگ از جزئی

 .است  شده گرفته سار سگ واژه و قوم همین نام از سنگسر نام نیز و هستند نژاد یك
 :ادبی شواهد

 .شدند ظاهر تاریخی ارکمد در میالد از پیش هشتم قرن بار نخستین برای سکاها 
 اقوام مهاجرت. کردند مهاجرت دیگر نقاط به بعدها و زیستند می جا یك در اروپایی و هند مردم دیگر راه هم آغاز در سکاها
 ترک را سیبری جنوب های جلگه آریایی قبایل از بعضی. شد انجام اروپایی و هند بزرگ های مهاجرت دوران در سکایی
 های کوه از گذشتن از پس ها آن رفتند، آمودریا و سیردریا سمت به گروهی و اورال های کوه طرف به گروهی گفته،
 تا را هوانگ توئن و چار قره و کوتچه های دره و شرقی ترکستان سراسر جا آن از شده، کاشغر سرزمین وارد شان تیان

 .شدند همسایه چین خاک با و درآوردند تصرف به را کانسو
 است هنگامی آن و دانست، میالد از پیش 1700 حدود بتوان شاید را آنان تاریخ آغاز سکاهاست، به وطمرب که جا آن تا 

. رفتند قفقاز سوی به و آلتایی غرب به سئی ینی از مهاجران این. رسیدند  سئی ینی به اروپایی و هند طوایف نخستین که
 اختیار سکونت خیز حاصل های  دره در کشاورز صورت  به اه آن از برخی و آوردند، وجود به را خویش ویژه اقتصاد ها آن

 زمان، آن تا وارد، تازه مهاجران این. گزیدند اقامت ها دشت در دار،  گله بدویان و شکارچی  صورت به دیگر گروهی و کردند
 زمین اعماق در که ها آن  گری ریخته های کوره از بعضی. بودند گرفته فرا خوبی به را مس از استفاده و گری ریخته هنر
 ← رنگ با ظروفی آنان. است  شده کشف گرفت، می قرار استفاده مورد داس ساختن برای که هایی قالب با رفته فرو
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 تبرهای و و ابزار از درختان قطع برای و کشیدند،  می هندسی  های طرح ها آن روی بر و ساختند  می یا  قهوه به متمایل→

 .کردند  می استفاده مفرغی
 آسیای های استپ در زمان آن در ها آن. اند کرده یاد سکاها از میالد از پیش 700-750 به مربوط آشوری های تیبهک

 تمدن ثیرأت تحت زیادی حد تا ها آن. بودند دور به آشور و بابل النهرین بین های تمدن ثیرأت از و کردند می زندگی میانه
. کردند می زندگی ایران فالت در ها آن جنوب نواحی در که داشتند رقرا ها پارس و مادها خود جانشین یك برادران
 و مادها اعتقادات توانست سرانجام که گری شتیتزر و مزدایی های جنبش از سرمتیان خود خویشاوند قوم مانند سکاها
 .بودند دور به کند، دگرگون را ها پارس

 :نویسد می مردمان این مورد در چهارم کتاب در هرودوت
 در ابتدا سکاها حکایت این موافق. است اعتماد مورد تر بیش من عقیده به که هست دیگری حکایت سکاها مورد در

 زمین به گذشته( جیحون همان) آراکس رود از سکاها و رانده بیرون را آنان ها ماساگت بعد داشتند، مسکن آسیا
 برای که داشتند  عقیده مردم. کنند چه که کردند مشورت ها کیمری بود، زیاد سکاها عده چون. شدند وارد ها کیمری

 دادند می ترجیح که پادشاهانی بین. کنند پایداری که بودند معتقد عکس به پادشاهان نیندازند، خطر به را خود خاک
 جسد مردم بعد. شدند کشته همه و جنگیدند هم با هشد تقسیم دسته دو به و شد اختالف شوند، کشته تا بجنگند

... دارد وجود کیمری های قلعه سکاها مملکت در هم هنوز. راگرفتند هاآن سکاها و کره رها را خود اراضی و دفن را هاآن
 دریا طول در ها کیمری زیرا شدند، ماد مملکت و آسیا وارد کرده گم را راه ها کیمری تعقیب در سکاها که است روشن
 .است شایع خیلی بربرها و ها یونانی بین روایت این. شدند ماد داخل و رفته قفقاز سمت به سکاها و کردند حرکت

 نینوا ماد سپاه که حالی در کرده؛ یاد مادی هوخشتره دوران در ایران به سکاها تهاجم از گفتار این انتهای در هرودوت
 کشور از تا زگشتهبا نینوا از کرد ناچار را ههوخشتر آذربایجان به سکاها تهاجم خبر. بود کرده محاصره را آشور پایتخت

 آسیا اول قدرت به سکاها شد موجب شد، واقع ارومیه دریاچه نزدیکی در که جنگی در مادها شکست کند، دفاع خود
 بعد سال چند. است  شده یاد نیز یهودیان مذهبی کتب از ارمیا کتاب در آنان های غارت و تاز و تاخت از. شوند بدل

 ها آن. تاختند ایران مرزهای به بارها مادها روزگار در سکاها. شد شان شکست هب موفق آنان رهبران کشتن با ههوخشتر
 مادها، به آشور مجدد حمله دنبال به. جنگیدند می آشوریان با مادها همراه به زمانی و شدند می پیمان هم آشور با گاه

 از بعد. شد جنگ وارد آشور با مالًع و بست دوستی پیمان سکاها و ماننا با آشور حمالت به دادن پایان برای خشتریته
 راه سر در و کردند حمله ایران غرب شمال منطقه به( قفقاز شمال صحرانشین قبایل از دیگر یکی) ها کیمری سکاها،

 .کردند نابود را آناتولی خاور و ارومیه دریاچه باختر در اورارتو دولت خود،
 برقرار سکاها پادشاه پروتوثیس با خوبی رابطه که شد موفق شحکومت اول سال ده در ماد پادشاه ترین بزرگ هوخشتره

( بود آموخته سکاها از که شکلی) تیرانداز نظام سواره و نیزه به مجهز نظام پیاده بخش دو به را ارتشش هوخشتره. کند
 غرب به را اسکاه از گروهی ماد، در سکاها انقیاد از پس هوخشتره. داد تشکیل ماد در نیرومندی دولت و کرد تقسیم

: نویسد می گیرشمن. است معروف سقز به اکنون که خواندند ساکز یا سکزی آنان نام به را سرزمین این و دادند کوچ ماد
 نآ در ایشان از ثاریآ که چنان. دادند قرار خود پایتخت را کردستان از ای ناحیه سَقِز، ایران، اشغال زمان در سکاها
 .است سکا اسم مشتق ،(سقز) مهکل که گویند و شده پیدا حوالی

 کورش مرزی های درگیری همین از یکی در. داشت ادامه سکاها با مرزی های درگیری هخامنشیان دوران اوایل در
 529 سال به خیوه منطقه در ها ماساژت نام به خاوری سکاهای از گروهی با نبردی در هخامنشیان گذار بنیان بزرگ
 تا سکاها تنبیه برای م. پ 514-512 درسال هخامنشی پادشاه دیگر بزرگ داریوش بعدها. شد کشته میالد از پیش
 ندکرد استفاده نشینانکوچ کارراه از سکاها که کند می نقل هرودوت. کرد رویپیش امروزی مولداوی حدود و اروپا مرکز

 وحشی های سرزمین اعماق داخل تا را داریوش سپاه و گریختند هخامنشی سپاه با جنگیدن و رویارویی عوض در و
 قرن سه برای را غربی آسیای ولی ؛درآورد هخامنشیان یوغ زیر را سکاها نتوانست داریوش لشکرکشی هرچند. کشاندند

 ← .داشت نگاه امان در سکایی چادرنشینان حمالت از
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 هوما گوارای( شربت) افشره که هایی ساک یعنی ،(هومانوش) ورگا هوما های ساک
haomu دریای سوی آن در که هایی سکایی یعنی پارادریا های ساک. دندنمو می تهیه را 
 یا( sauromat) ها ساورومات و ها ماساگت عنوان به را ها آن یونانیان. کنند می زندگی کسپین

 .شناختند می( Sarmatians) بعد ها سرمات ها پسان ،ها سافرومات
 ،1ها توری: است روشن بودند، پذیرفته را زرتشت های آموزه که قبایلی های نام کنون

. نگردیدند ناپدید تاریخ های گرداب در تباری های نام این. ها( ها )داهه ده و ها سایان ها، سایرم
 .شدند تکرار کوچی قبایل های نام در ها آن سال هزار یك از پس نزدیك

                                                                                                                                              
 رویپیش اشکانیان یشرق مرزهای در نشین کوچ سکاهای میالد از پیش دوم قرن اواخر حدود در و اشکانیان زمان در→

 تسخیر. کردند نفوذ نیز پنجاب و کابل به جا آن از سکاها. ندکرد تسخیر را امروزی سیستان و قندهار نواحی و کردند
 برای بزرگی مشکالت دوره این در ها آن. گردد برمی اقوام این نام به واقع در سیستان نام چه چنان بود، دائمی سیستان
. ق 128ح -137 یا 138ح) دوم فرهاد چه چنان. بردند پیش سقوط سراشیبی تا را اشکانیان و دآوردن وجود هب اشکانیان

 باریمرگ طرز به آنان با نبرد در نیز( م. پ 123ح -128ح) دوم اردوان او جانشین .شد کشته سکاها با نبرد در( م
 دوم مهرداد و یابند غلبه سکاها بر ستندتوان اشکانیان که( م. پ 87 -123ح) بود دوم مهرداد زمان در تنها. دش زخمی

 (.گ-پدیا ویکی از برگرفته) .«درآورد اشکانیان فرمان تحت سیستان سکاهای
 کالسیك های نوشته در که بودند شمالی ایرانی باستانی قبایل از گروهی( ها آالن ها، ماساگت اسکیت، ها، سرمتی) سکاها
 از یکی یا Alani or Halani هاالنی یا آالنی التین آالنوی، یونانی زبان رد شاننام. بودند معروف ها آالن به ها مورخ

 ثبت Iazyges آیزگس و Sirakoi سیرکویی ،Aorsoi آئورسویی ،Rhoxolanoi رهوخوالنویی ،Asaioi آسائیویی هاآن
 ها آن بعدها. کردند می زندگی سیاه دریای و کاسپین دریای شمال در ها آالنی انبوه آغازین، های زمان در. است شده

  .کردند تسخیر را قفقاز از توجهی قابل قسمت و کریمه
 و کردند حرکت مرکزی آسیای از م. پ هزاره اول نیمه در گفتند، می سخن شرقی گویش به هم ها آن که سکاها تر بیش

 دریایی شمالی های رانهک تا مرکزی آسیای از را ها آن حضور رومی و یونانی لفانؤم. شدند پراکنده دوردست نقاط در
 در. اند شده نامیده سرمت و اسکیت نداشتند، دستی یك نژادی ترکیب که سکاها منابع، این در. کردند یدأیت سیاه
 سوریه النهرین، بین به ها این. شدند آسیا شرقی نواحی وارد قفقاز طریق از سکایی قبایل از بخشی م. پ 8 و 7 های سده

 یدأیت را انتقاالت و نقل این نیز بابلی و آشوری منابع .شدند مستقر فلسطین در تیح و رفتند فلسطین جنوب و
 در. کردند مقاومت بزرگ داریوش برابر در ها همین. بود رفته پیش دانول چپ کرانه تا سکاها از دیگری گروه. کنند می

 به اینان از بخشی. کنند ترک را جا آن که واداشت را سکاها از گروهی آسیای در قبایل دیگر فشار م. پ 130 حدود
 به جا آن از و گزیدند اسکان رخج در دیگر گروهی و گذاشتند بنیاد را آدیابنه سکایی سلسله و رسیدند النهرین بین

 تنها که امروزی سیستان در ها آن از گروهی. کردند ایجاد دوام کم اما بزرگ، امپراتوری یك و شدند وارد هندوستان
. است شده حفظ سرزمین این نام در امروز به تا آنان نام. شدند ساکن بود، هندوستان سکایی مروقل از کوچکی بخش
 های سده در آنان بازماندگان که «آالن» نام در اَریه باستان ایرانی کلمه و آوردند می شمار به نژاد آریایی را خود سکاها
 زبان عمده گویش دو از یکی نام که «اَیرَن» و کردند می اطالق خود بر قفقاز شمال و روسیه جنوب های جلگه در میانه

 (.گ-.نترنتیا از برگرفته). است یافته بازتاب است، امروزی اوستی
 مؤمنان روان به و یاد( 143-13/4یشت) کهن اوستای در بارنخستین برای( Toj/Toz پهلوی ،Tura اوستایی) تور از  1

 طریق از و ایرانی، روایات در تنها و تنها «تورانی» و «تور» نام نیز پس نآ از. است شده فرستاده درود آن مزداپرست
 ←.شود می شناخته و آشکار یونانی متون در آن،
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 ترکمنستانــ) دَهِستان کشور نام و دَهایی یا دَهی روان کوچ( daha ها دَاهه) ها دَه از 
 اروپایی و آسیایی کشورهای نام و( Sarmatians) ها سارمات ــ( sayrim) سایرم ازــ (کنونی

(Sarmatia)گیرد می بر رد را مجارستان سرزمین که است آمده پدید ،ــ. 
 باشد شده گرفته( هونوها) خونوها یا هاخون تباری نام شاید هاخیون یا هاخیان نام از

 .[.گ-روندمی شماربه هاآن بازماندگان از اروپایی هایهون که]
 ساین کلمه از سایان نام و سایان در توران نام به نشیمنی منطقه یك نام ها،تورانی از
 از... و( ارژان) ارژَن چشمه: است فراوان بس آریایی هایتوپونیم سو،آن در. است شده گرفته
 نام این. آوردمی خاطربه را.[ گ-هندی] «بهارت» که «بوریات( »تباری نام) اتنونیم جمله
 ،است ،(میزبان -рать) روسی «رات» یادآور که را «آرات» دوشبهخانه روانکوچ نام و تباری
 .است آورده ارمغان به هاآریاییونده از پیش هامدت کسی

 اورآسیا  باختر دوشانبهخانه از هاآن که است شده نظر ابراز چنین داناها یا هادان درباره
. شودمی شنیده دانا یا دان نام هایشان،رودخانه هاینام در که کشورهایی باشندگان ند،هست
 و هاسروبنی هااین که آیدبرمی چنین. دانیوب و دنیستر دنیپر، دُن، رودهای مانند

 .دارد اروپا هایمیانه فرهنگ در ریشه هایشانگاهخاست که هاییتوده؛ اندبوده هااباشیری
 مرزهای که دش روهاکوچ بودوباش جای، (استپی) دشتی کشورهای نام زمانی از توران،

 تورانی دوشیزهـ ردخت یعنی( دخت+ توران) توراندخت نام و رسید چین کشور به آن خاوری
 .ساختند یاافسانه نام یك هااریایی را

 ها، استپ امتداد در ها پسان اما بودند، ها آریایی خویشاوند و همسایه زمانی ها تورانی
 چنین دلیل شاید. شدند سپار ره خاور سوی به شان تیان و پامیر های کوه های دامنه و ها پهنه

. باشد بوده گری نظامی مالحظات بل ها، گاه چراه به نیاز و نفوس افزایش چندان نه چیزی
 معتبر، و پرستیژ با پویایی نوعی: کار نوعی به مارکس، گفته به جنگ که هنگامی یعنی

 وریآ جنگ و جویی رزم گردد؛ می مبدل راستین، مردان برای ممکن پیشه تنها و شکوهنده
 .یابد می چیرگی ها پیشه همه بر

                                                                                                                                              
 یاد ایرانی و زرتشتی متون در تنها که مکان، و شخص نام بسیار شمار است، مانده جای بر کهن تورانیان از چهآن...→
 سرخه، اندریمان، سپهرم، کهرم، گُروی، اغریرث، گرسیوز، افراسیاب، پشنگ،: مانند) دارند ایرانی بار و ریشه همه و ده،ش

 شواسپ، سیامك، نستیهن، گلباد، پیلسم، بارمان، پیران، هومان، لهاک، فرشیدورد، ویسه، منیژه، فرنگیس، شیده،
 آریایی) «ایرانی»  قبیله/ قوم اوستایی، عصر تورانیان که است مسلم و آشکار ببخی ،(...و نامخواست ویدرفش، ارجاسپ،

 که یا گستره و عصر ...دارد را «وخشمگین نیرومند» معنای و است ایرانی واژه خود نیز «تور» نام. اند بوده( عام معنای به
 .گ-.(.م.پ13سده میانه آسیای) .زیستند می تورانیان
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 یا ماریان» نام با را ها آن خاورمیانه، در که جوانانی تر بیش رزمندگان، این صفوف از
 مبدل جویانرزم طبقه به برنز عهد در خواندند،می( مزدور جوان جویانجنگ) 1«مریان

 با توانمی که را چیزی آوردن دستبه» هاآن( Tacitus) تاتسیت گفته به که گردیدند،
 نیرو. «شمردندمی رسوایی و ننگ خود برای ،کار و ریزیعرق با آورد، چنگ به خون ریختن

 ویژه ابزارهایجنگ ارابه،: دش تقویت افزارهاجنگ زمینه در اختراعات با هااین توان و
 پوشزره ،.[گ-(کمان و تیر]) دور هایرزم و.[ گ-(خنجر و شمشیر]) نزدیك نبردهای

 ...و( برگستوان)
 از را قدرت درنگ بی ها، رفت پیش این انگام پیش چونانِ رزمندگان، و جویان رزم جامعه

 را گام این نخست که شود می پنداشته چنین. ربودند ناتوان کهن اشرافیت دست
 کردند،می عرضه را مزدوران قبالً که برداشتند،( هندوآریایی)  catacombniks ها کاتاکومبی

 کار به هایشانیایلههم قب میان در قدرت گرفتن برای را آورده دستبه تجربه دیگر کنون و
 سپار ره آنان ،(ها دشتی سین) جنوبی اورال باشنده قبایل سأر در گرفتن قرار با. بستند

 بتازند اروآسیا کران بی های دشت های پهنه در «قهرمانانه» تا ندشد.[ گ-ناشناخته های راه]
 چین مرزهای به قبایل، اصلی بدنه از بریدن و شدن جدا با ها آن از برخی .برانند فرمان و

 این در اما. است نبوده آمیز صلح همیشه مختلف های تمدن و ها فرهنگ «دیدار. »آمدند
 2.پذیرفتند را «داری ارابه» و «داری اسپ» خوشی با ها چینی. بود متفاوت نتیجه مورد،
 ها (دشتی سین) تشتی سین شود، می پنداشته که یا گونه به «آموزگاران» است، بدیهی و...

 چین مرزهای در وضع برنز عصر پایان با مقارن. آمدند دیگران ها آن پس در اما. باشند هبود
 .بود گرفته قرار آن در قدرت غروب در روم امپراتوری که دش وضعیتی همانند

 بسیج. آورد ارمغان به را تباهی و جنگ امپراتوری، مرزهای به روان کوچ گسترده یورش
 که بود کشیده جایی به کار. کشاندمی ته به و فرسودمی بس را چین پادشاهی توان نیرو،

 هاچینی که یاگونهبه. خواندندمی فرا نظامی خدمت به هم را ساله 73 پیرمردان یحت
 این از یکی. رسیدندمی نارس دست آسایش  به مرگ از پس تنها مردم دهند،می گزارش

. برآمد کار از مهم تاریخی نگاه از چین آینده برای و کشنده یین پادشاهی برای تهاجمات،
                                                           

 .گ-شد ختهسا ریشه همین از هاپسان هم نشانده،دست اجیر، مزدور، ماریانِت: واژه  1
. بودند شده پذیرفته شان یین پادشاهی های اشرافی دایره به «اول نسل» سوار ارابه ورانآ جنگ که آید برمی چنین  2

 رساله از اطالعات. انجامید شماری فزون های جنگ به چین، مرزهای در سواران ارابه «بعدی های نسل» شدن ظاهر
 نشینان دشت از که ند،کاف می روشنی چین ارتش وقت نظامی ازمانس بر باستان چین ی(Symafa) «سیمافا» نظامی

 .بود شده گرفته وام
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 «یون» روکوچ قبایل سیشئن استان هایاستپ در میالد از پیش چهاردهم سده به نزدیك
 .گردیدند سرازیر 1«ژون» یا

 ربط ایرانیان با توانندمی هاآن هاداده از برخی به بنا اما است، نامشخص هاژون أمنش
 پیشین های«سرگرمی» از هاژون که نشد آن از نعما کشاورزی و داریزمین. باشند داشته

 ببرها قلب» هاژون که دهندمی گزارش چینی نویسانتاریخ. بردارند دست( جنگاوری) خود
 رهبری به هاآن جنگ، سال دوصد از پس .اند انبرده درگیر پی هم و دارند را «هاگرگ و

 پئن، لو، وی، ،PU پو ، Qiang یانتس آو، ،(باشو) شو ین،: بومی تر بیش قبیله هشت ائتالف
                                                           

 هایچینی که بودند هاییتوده شمالی، بوماهای و هاپروتوقبچاقی ،dinlin هادینلین و هادی ،(ژون) یون قبایل  1
 با(. روشن یاقهوه یا بور موهای رنگین، چشمان با مردمانی) خواندندمی شمالی نماهای اروپایی چونانِ را هاآن باستانی

 تفکیك هم از را هاآن ،«هان» امپراتوری دوره چینی و( هاپروتوسغدی) بعدی هاییوجی نویسندگان ،ههم این
 از دورتر کیلومتر هزاران ها،دینلین .پنداشتندمی جداگانه هایتوده چونان و بودند لئقا فرق میانشان و کردندمی

  .کردندمی زندگی( سایان -آلتای منطقه در) چین زیرآسمانی میانه هیپادشا مرزهای
 شمال ایرانیان) دینلینی قبایل چونان زبانی نظر از چین هانی نویسندگان سوی از Protokypchak هاپروتوقبچاقی

 سان به. )گردندمی ردازپ رو،کوچ بل مسکون، نه اما!( اندرونفی واریانت شمالی نماهایاروپایی) نژادی دید از و!( خاوری
 با هادهه و هاژون یا هایون (!داشت وجود دارزمین های اسکیت و( کاتیارها) هردوت تییاسک روان کوچ میان که تفاوتی

 تقریباً( هادیل)ـ برهه آن اویغورستان.[ گ-(فرغانه -آن معرب]) یاپرگنه/یاپرگانه و پامیری انتروپولوژیك باشندگان
 کیانگسین جنوب در بعدی چینی هایهان دوره در را هادی از گروه دو سرنوشت دست تنها. داشتندن پیوندی هیچ

 از میالد از پیش هشتم سده نخست ربع در( pramadyar) پارامادیاری هایشاخه از یکی) هاژون یا هایون .بود افکنده
 .گردیدند پدیدار جونگار راه از ترپسان سده چند نیز بودند، زبانتُخاری که هادی .بودند آمده( Junggar) جونگار

 هااندرونفی همان هم هادی میان در کهدرحالی بودند، تربیش Andronov اندرونفی نوع نژادی دید از هاژون میان در
 boma بوماها !(است فرضی صرفاً چیزی چنین چند هر) خاوری اروپاییان با ویژه آمیزش یك در اما داشتند، چیرگی

( چینی هایهانی هایداده به بنا) اما بودند، همانند هادینلین با ظاهری دید از هاآن. بودند هادینلین شمالی مسایگانه
 هیچ و( زیستندمی چین نزدیکی در که) بودند هم بوماهایی. گفتندمی سخن( پراسمودی زبان) دیگری بیخی زبان به

 .نداشتند شمالی آلتاییان با پیوندی
. بپندارند شده تثبیت توانندمی را هاپروتوقبچاقی و هادینلین شمالی اروپای و باستانی ایرانی کرکتر جدی، انپژوهشگر

 قفقازی یا چینی عنوان به را هاآن که ندارد وجود دلیلی هیچ ها،دی و هاژون شمالی، بوماهای به گرددمی مربوط چهآن
 قبل 9-13 هایسده از پیش(  Karasuk) کاراسوک فرهنگ .اند(nostratiy) نوستراتی  آشکار گروه سه این. بپنداریم

 .شد جایگزین Tagar تاگار -دینلین فرهنگ است، روشن که یاگونهبه آن، عوض. بود رایج میالد از
  اهکاراسوکی  هم باختری شمال همسایگان نیز بوماها. بودند( kakrasuk) هاکاکراسوکی از هاییبخش واقع، در هاکیت

 سده) قبلی تشتی عهد در !(قرغیزها -شده خونویی یا هونویی هایدینلین) هاتشتی مانند درست. بودند هاتاگاری هم و
 با جاآن در و شدند رانده( taiga) تایگا -شمالی زارهایجنگل ژرفای به هابومایی از شماری( میالد از پیش ششم

 .یافتند آمیزش ترقدیمی باشندگان
 هم روی که،آن با. اندیافرغانه -پامیری بل نیستند،( assiroidy) اسیروییدی( Uighuria) اویغورستان ومیب باشندگان

 که بود هاپسان درست. باشند( Burushasi) بوروشاسی شاید زبانی دید از. اند(evropeoidy) جنوبی اروپاییدی رفته،
 .آمدند جااین  به اهتورکی -هونی  سرانجام و هاایرانی زبانی، هایتُخاری
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 و خورد شکست ارتش بزرگ نبرد در. بردند یورش( یین) شانگ یا شانپادشاهی گستره به
 پادشاهی فاتحان میالد، از پیش 1027 در امپراتوری هایویرانه روی بر. شد کشته امپراتور

 یاریشه گونه به هایچژوی که پندارندمی چنین .گرفت نام ژو یا چژو  که ریختند پی را خود
 لئو باور به.  را هاآن بیرونی جهان هم کمی و ساختند دگرگون را چین مردم درونی جهان

 که افزود باید. کردند پیدا بلند هایبینی و انبوه هایریش» هاچینی هاآن از گومیلیف،
 .است هاآن از نیز مسطح هایچهره دارای هایچینی میان در برفلد نسبتاً هایچهره

 در که آیدمی بر مکتوب منابع از. داد رخ یاتازه هاییورش ها،ژون حمالت از پس
 قبایل ،(باستان چین) ژو پادشاهی مرزهای در در میالد از پیش 800ـ900 هایسال

 به و بودند روکوچ هاآن ها،نشانه همه به بنا. شدند ظاهر( syanyun) یونسیان یا یونخیان
 دست بزرگ پیروزی یك به میالد از پیش 771 سال در ها یونی سیان 1.انیتور غالب گمان
 به تخت و تاج وارث. شد کشته امپراتور و کرد سقوط ژو امپراتوری پایتخت. یافتند

 بازماندگانش نه و او نه اما ساخت، نوی پایتخت حتی و گریخت چین کشور های دوردست
 بسیار نخست دوره ایرانیان زندگانی شیوه .نندبیافری باز را پیشین عظمت و شکوه توانستند

 در و بودند دار دام که بل نه، رو کوچ ها آن. داشت تفاوت ها تورانی زندگانی شیوه از کم
 ها رودخانه بُرهای سیل در سرانجام و بودند تکاپو در ها گاه چراه جویو جست در ها دشت
 ها، تورانی. بودند سوار ارابه شان اسانسرشن تنها و جنگیدند می پیاده ها آن. شدند گزین جای

( ها ایرانی) ها ریاییآ بودوباش خاوری گستره در گذشته در و بودند رو کوچ ها نشانه همه به بنا
 زبان در قدیم هندواروپایی های ریشه» کتاب نویسندگان پنداشت به .کردند می زندگی
 الیاس و سلیمانف خلیل ،«اسیكشن ریشهـتاریخی و زبانیـفلسفی فشرده اطالعات: قزاقی

 به شود نگاه همچنین/  ](http://www.twirpx.com/file/588360 2010) آلماتی، سلیمانف،
 شده گرفته Vorukash وروکَش اوستایی نام از بلخاش دریاچه  نام([ صفحه این پایین
 2.است

                                                           
 در «یونخیون» و «یونسیان» یا «یونخیان» هاینام به نزدیك هم به بسیار قبیله دو شدن ظاهر از چینی منابع  1
 این آمیزش اثر از آینده در. راندندمی سخن گوبی بیابان خاوری جنوب هایکرانه در چین شمالی مرزهای در هنگام این
 از بسیاری. آمدند میان به( اروپایی بعدی هایهون نیاکان) هونوها یا خونوها نام به دمیمر ها،چینی با قبیله دو

 سپس و داشتند بودوباش توران گستره در گذشته در که بودند هایی خیونی یا هاخیانی از هااین که آنند بر انپژوهشگر
 .گ-.آمدند گوبی خاوری جنوب مرزهای به
 زبان و سانسکریت فونوتیك بلخ و است شده گرفته بلخ از ،بلخاش دریاچه نام که ندااین بر انپژوهشگر از گروهی  2

 دریای)اوستا  در واروکش مقدس دریای. است واقع شانتیان هایکوه شمالی هایدر دامنه بلخاش دریاچه. است تُخاری
 ← .شودمی شمرده هاهندوآریایی خاستگاه و نخستین میهن ،(کسپین
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. شودمی دیده بلخ جای به( بَرَک/ بارک) وارک/ واروخ روتسیسم/ المبادیزیشن و بریده ب حرف اوستا/ زند در→

 به زمان گذشت با که است شده گرفته کسپین دریای( بَلوکش) بَروکش  یا وَروکَش از بلخاش و بلخ نام شاید گونه،این
 در نمونه، برای. است آمده هم گریدی های واریانت بلخ تسمیه وجه برای ،ههم این با. است شده تبدیل بلخ

 سخن ها آن شاه و بلهیکه مردم از ،(اتهرواودا) ودا چهارم کتاب در» :است آمده چنین بلخ درباره «آریانا» المعارف دایره
 بالهیکه صورت به سانسکریت ادبیات در و شده یاد بهلیکه شکل به هند، حماسی های داستان مهابهارات، در و است رفته

 16 از که جا آن است؛ شده ذکر وندیداد اول فرگرد در هم آن بار، یك تنها اوستا در بلخ« .است آمده(بلهیکه یا بلیکه)
 است شده نامیده بخدى یا باخذی صورت به ها، سرزمین این فهرست در بلخ. کند مى یاد آریایی های سرزمین→ ←قطعه

 زیبا باخذی آفریدم اهورامزدا من که نزهت با کشور چهارمین»: شود مى گفته چنین وندیداد اول فرگرد هفتم، بند در و
 آمده «باختریا» و «باختریش» صورت به داریوش، های کتیبه در ویژه به قدیم، فارسی در بلخ .«است برافراشته درفش با
 در و «باکتریانا» و «باکتریا» ،«بکترا» یونانی در و «باختر» آکادی در و «ایشبیکتوری» یا «ایششیبکه» ایالمی در و

 میانه فارسی و پهلوی در کهن، شهر این نام .است شده نامیده «تاهیا» ،«وىهان » تاریخ در و «هیههیبا» چینی زبان
 .است آمده «بلخ» و «بامی بلخ» دری فارسی در و «بامیك بهل» یا «بهل» ،«بخل» شکل به
 :نویسد مى میالدى، پنجم قرن ارمنی نویستاریخ نى،خور موسی جغرافیای مبنای بر مارکوارت، یوزف روفسورپ
 ها ارمنى «ماراباس» زمان از. است «بامى بلخ: »نو پارسی به و( درخشنده معنای به) «بامیك بهل: »پهلوى به نام این»

 ینهم که بود، «باخترش» آن کهن پارسی نام. بردند مى کار به را «کوشنك پایتخت بهل» عبارت ،«باکتره» نام برای
 اشکال از حق به نولدکه که طورهمان و داشت، وجود مدیدی مدت غربی ایرانیان نزد در آن، یافته توسعه نوع یا و اسم

 استنتاج میالدى، سوم قرن آغاز به متعلق ها، سرزمین قانون کتاب از را «باکترى» و «ها باکتری» های نام آن، سریانی
 ـ  بکتری شتر) «بَخْتَرى: »عربى کلمه به نیز آن ایرانی شکل. باشد یافته اشتقاق یونانی از تواند نمى نام این است، کرده
 اغلب که دارد دیرینگی چنان آورده، دست به حق به بلخ که شهرتی و آوازه این، از گذشته .«گردد مى باز( باخترى شتر
 .اند داشته توجه آن به کهن آثار

 نشانه که شده، یاد( درفشام اردو ،سریرام باخذیم) برافراشته های پرچم و زیبا صفت با بلخ اوستا در شد، گفته که چنان
 و زیبا و باشکوه و درخشان معنای به که شده، یاد «بامیك» صفت با بلخ پهلوی در» و است؛ آن مداریدولت و مدنیت
 بخل» آمده، دست به یمیالد هشتم قرن در سمرقند از که اوستا، پهلوی نسخه در جکسون، ویلیام قول به و ؛است روشن
 .است درخشان معنای به «بامیه» کلمه این ریشه اوستا زند در که گوید مى دارمستتر و است؛ شده نامیده «بامیك
 بودند؛ شگفت در ندارد، نظیر دنیا در زیبایی منظر از بلخ که این برای نیز وسطی قرون مسلمان نگاران جغرافی اغلب
 «گزین بلخ» دقیقی و «الحسناء بلخ» را آن الذهب مروج در مسعودی و التاریخ و لبدأا کتاب در مقدسی مطهر» که چنان

 جالل و شکوه و زیبایی به و نامیده «غراء بلخ» بلخ فضایل در بلخی واعظ و «البهیه بلخ» التقاسیم احسن در البشاری و
 :گوید مى سیستانی فرخی. اند ستوده

 ارـهـاغ نوبـا ز بـی یـاد رفتـز در نوشا ارـره باد به هم« بامى بلخ» یمرحبا ا
 خاصه اکنون کز درِ بلخ اندرون آمد بهار خوشا آن نوبهار خرم نـوشاد بلخ یا

 اد بارـن بگشـش مـار گوزگانان پیـتا به نوبهار بلخ را در چشم من قیمت نماند
 و است نام «بامى بلخ» را بلخ: »... نویسد مى بلخ فضایل صاحب و اند؛ آورده را بامی صفت بلخ برای نیز البیرونى، و ثعالبی

 .«است گشتاسب دختر نام بامى،» گویند بعضی و است ملکی نام بامی
 گفته به که است دلیل آن به شاید بلخ زیبایی و شکوه. اند نامیده «باشکوه بلخ» را آن عجم های کتاب در گوید مقدسی

 نظیر دیگر جاهای از بسیاری در که دییرو مى گوناگون های رنگ و بو و شکل با زیبا های گل انواع جا آن در حوقل ابن
 .هستند بلخ دیگر القاب از نیز «البالد اُم» و «االسالم قبة» و «دارالفقاهه» حال، هر به .نیست ها آن

 :گفته سوزنی معنى این در. کنند شراب آن در که است کدویی معنای به لغت در بلخ
 ایوار داد شراب «بلخ» دو دوستیم که امروز رستفـ چکـریم و یـاسمن بهـای
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 های تیره و اه آریایی میان خونینی های درگیری است، روشن که یا گونه به جا، این در
 از «دولت» ،قزاق ارشد zhuz ژوز تیره پرشمارترین ها، آن گفته به. بود داده رخ تورانی

 این، به. )خویشاوندند( بلخارها؟) بالکارها و بَلغارها بُلغار، با اندکهقدیم دولوهای بازماندگان
  نیز را 1ها افغان و اه ترک از بخشی ها، ترکمان نیاکان ،(ابدالی) Ephtalites یفتلی قبایل باید

 تور ــ دولو قزاقی آواشناسی نظر نقطه از(. اند تورانیان نوادگان از ها آن دو هر یعنی،. افزود
 .است اوستایی توران  ــ دولت dulat و اوستایی

 
 (ها سکایی ها، ساک) 2ها اسکیت

                                                                                                                                              
 یك درباره بحث که اند داشته بیان بلخ واژه برای نیز دیگری معانی ها قاموس در. گویند بلخ را بلوط درخت عربی در→

 .بزرگ خراسان شهرهای از مشهور است شهری نام جااین در بلخ واژه از منظور. نیست ما نظر مورد ها آن یك
 نیمه در را طبری تاریخ که بلعمى، ابوعلی اما آفریده؛ «اهورامزدا» را( بلخ) بخدی باستانی شهر که است آمده دادوندی در

 بدان بنهاد روی گیومرث،: »است نوشته چنین بلخ تسمیه وجه و بنا درباره برگردانیده، فارسى به هجری سوم قرن اوّل
 مأواگاه و کند،[ بنا] شهری جا آن که کرد آرزو... است بلخ شهر روزام که رسید جاآن تا بودند نموده را او که نشان

 ...«.سازد خویش
 به چنین آن، تسمیه وجه درباره داند، مى باکتریانا یا باختر مملکت پایتخت را بلخ که اعتمادالسلطنه خان محمدحسن

 و بوده( عجم عراق) ماد مملکت قیشر شمال در باختر چون که است این عقیده را جمعی: »پردازد مى اقوال بعضی نقل
 بر دیگر برخی. است شده باختر به موسوم مملکت آن جهت این از داشته، شمال معنی مادها لغت در باختو یا باختی

 گفته این اگر. بوده قلعه معنی به ها، افغان زبان در یعنی گویند، مى پشتو حاال که بختو، زبان در بلخ که هستند باور این
 .است «شده اسم این به موسوم داشته قلعه باختر پایتخت چون گفت باید ،[باشد تهداش] صحتى
 شهید، عالم اجل، امام سید و: »... است آمده چنین روایتی نیز بلخ فضایل کتاب در بلخ تسمیه وجه درباره

 و نصیب برخ و است بوده «برخ» وضع اول در بلخ که است آورده بلخ تاریخ کتاب در سمرقندی ابوالقاسم
 تـرین رفیع از بلخ پادشاهی و مملکت یعنی. باشد مرتفع مکان بام، معنی و بام؛ به منسوب بامی و باشد بهره

 را ابوحنیفه که آن سبب به گفتند، مى «مرجیاباد» را بلخ کوفـه علمای و مشایخ از بعضی. اسـت ملك انحای
 .گ-«نامیدند مى مرجئی

 هم را ابدالی هایپشتون حال، این در. شوندمی شمرده هایفتلی بازماندگان از که است غلزایی هایپشتون از منظور  1
 هایپارس با درانی هایپشتون که هست استواری باور چند، هر. شمارندمی هااپتالیت یا هایفتلی بازماندگان از گروهی
 واقع، در پشتون است، نوشته فرای نلسون ریچارد که یاگونهبه. تبارند و ریشه یك از هراتی هایپارسیوان و ایرانی
 .پشتون ــ است شده بسته جمع ن حرف با و شده مبدل پشتو به زمان گذشت با که است پرثو یا پرسو ــ پارسو همان

 نام به است مصدری روسی زبان در: نویسدمی هاتاجیك گاهپرورش و گاهخاست کتاب در شیشف دکتر  2
 به جایی از پیوسته که کسی مسافر،) «اسکیتالیتس» چون هاییاسم آن از که( کردن سفر مسافرت،) «اسکیتاتسیه»

 بر چنین ،«اسکیتالیتس» شکل بر افزون. است شده ساخته ،(مسافری سفر، مسافرت،) «اسکیتانیا» ،(کوچدمی جایی
 من رو،همین از که گویدمی شوارتس .باشد بوده موجود( سفری) «اسکیتتس» آن کوتاه شکل گذشته در که آیدمی

 در اسکیف کلمه و است نبوده «اسکیتالیتس» شده یونانی کلمه جز دیگری چیزی ،«اسکیفیس» یونانی کلمه که برآنم
  ←.اندخواندهمی( اسکیت) اسکیف مسکون هایتوده برعکس را کوچیان تنها مگر نبوده، خاصی توده معنای به گذشته
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 رواج رویکوچ نوع اقتصاد هااستپ در میالد، از پیش اولـ دوم هایهزاره مرزهای در
 هایاستپ هاآن میهن ها،نشانه همه به بنا. گرفتمی شکل عشایری اردوهای و داشت،
 که شده، شناخته بومی قبایل همه گاهخاست جا،این .بود خاوری ترکستان و میانه آسیای
 اروپایی های اسکیت: است شوند، دانسته منسوب ها اسکیت به است شده پذیرفته معموالً

 چین کشور و خاوری ترکستان قزاقستان، میانه، آسیای های سکایی و( آسیا از برخاسته)
 (.چین باختری شمال ،خُتَن)

 1کسپین دریای سوی آن های سکایی یعنی «پارادریا های سکایی» به را ها ساک ،پارسیان
 کاله ــ( tigrahauda) «تیگراهودا هایسکایی» ،(Sauromats هاساورومات و هااسکیت)

 «هاوماورگا هایسکایی» و بلند، هایکاله پوشیدن خاطر به  ــبلندها کاله یا زهاتینوک
(humavarga )سکایی. کردند می تقسیمکه بودند پرآوازه آن با( هاومانوش) هاوماورگی های 

  هاوما ی(hallucinogenic) زاتوهم اهورایی نوشابه ویدایی، و اوستایی هایریاییآ همانند
haomu جوشاندن) «واریت» روسی مصدر با همانند شاید ورگ واژه. ])ساختند می را افشره 

 هاوماپز گفت شودمی. است 2زدن کبچه یا زدن چنگ معنای به جا این در و باشد( پزیدن و
 3[.گ-(هاوماساز یا

                                                                                                                                              
 بخارا نزدیکی در سپس و خجند در آغاز در ترکستان در هاآن با( اسکندر) اندرالکس که هاییاسکیت شوارتس باور به→
 .خاوری های سالوی ویژه به ،اندبوده کنونی هایسالوی نیاکان کرد، پیدا کار و سر

 که ختشنا را هایی آن باید اروپایی، های اسکیت نام زیر. کند می تقسیم آسیایی و اروپایی گروه دو به را ها اسکیت آریان،
 مستقیم گونه به را آنان خود چهارم کتاب سوم بخش در تنها آریان. اند زیسته می سیردریا راست های کرانه در

 کوچیده دریا سیر چپ کرانه به که شناسد می را آنانی آسیایی، های اسکیت نام زیر او،. نامد می آسیایی های اسکیت
 آمو رود جنوب باشنده های اسکیت. دارند باش و بود ها قیساق و قرغیزها امروز که جایی آمو، و رودخانه این میان بودند،

 .گ-.خواند می ها ماساگیت آریان را
 .گ-.شودمی اطالق آمو رود سوی آن هایسرزمین به  پارادریا واژه افغانستان شمال در  1
 دوشیزگان سوی از چوبی گیرهایکف با( سمنو) سمنك شوردادن آیین افغانستان، در زدن کفچه یا زدن کبچه  2

 کبچه ما جوش در سمنك: »است دف نواختن و ویژه ترانه خواندن با همراه نورزو، از پیش هایشب در بانوان و جوان
:  شود زده یوتوپ در است بسنده آزاده بانو آواز با سمنك ترانه شنیدن برای. «زنیم دفچه ما خواب در دیگران زنیم/

Azada Samanak -گ . 
 آن در که گیاهی جای و نامندمی هوم را آن زرتشتیان امروزه. داشت مهمی نقش هاآریایی آیینی مراسم در هسوم  3

 به را اِفِدرا گیاه داشت، آفرینخلسه یا سکرآور خواص قطعاً آن عصاره و رفتمی کار به سومه نوشیدنی تهیه برای دوره
 شدند ناچار و نبود هاآن دسترس در دیگر ها،آریایی نخستین کنمس از مهاجرت از پس اصلی گیاه ظاهراً. برندمی کار
 قربانی حیوان از قسمتی و شدمی نیایش که خدایی هم و بود قربانی هم گیاه این. کنند آن گزینجای دیگری گیاهان تا

 باننگه و سالیخشك دورکننده افزا، توان گر،درمان سومه که شدمی پنداشته .کردندمی تقدیم او به را یَگنه در شده
 حاضران هم و روحانیون هم ،(شیر آب،) دیگر چیزهای با کردن مخلوط از پس و سایندمی هاونی در را آن. است هاگله
 (.گ-پدیا ویکی از برگرفته).« نوشندمی آن از مراسم در
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 پادشاهی از جامانده بر فرش یك نگارهایونقش از که یاگونه به) سنت این از
 ترکستان هایسکایی گونههمین( شودمی دیده مقدس هاییینآ درباره هاهندوسکایی

 .کردندمی پیروی نیز میانه آسیای و خاوری
 هایآیین از سنت این تاریخ، استاد ،Polosmak پولوسماک ناتالیا فسوروپر بانو گفته به

 و موقر هایچهره هاآن. بودند سپاهی آیین، کنندگانشرکت همه. است زرتشتیان فرهنگی
 سوی به هایشاناسپ بر سوار پوشزره سراپا مراسم، انجام هنگام در. داشتند نخش

 و شتافتندمی بود، برافروخته و کشیدمی زباله مقدس آتش آن در که گاهنیایش
 باال آسمان سوی به( آتش پرستش مورد این در) گرانهستایش ژست با را هایشاندست

 .بردندمی
 erbadاربات یا ارباد) کاهن یك ،ایستاد می مذهبی یپیشوا( محراب) گاه نیایش جلو

/Arbat )سکایی آن با که دست، در مانند قارچ پوستی پنکه یا پکه بامی باد را آتش هازدند 
 سرکشیدن با که داشتندمی دریافت haomu هاوما مقدس نوشیدنی از هاییپیمانه سپس و

 جذبه و الهی الهام گرفتن ایبر حالتی را آن و رفتندمی فرو نشه و خلسه در آن
 [گ-(مذهبی پیماییادهب و گساریمی نوعی. ])پنداشتندمی

 تصویر به زرتشیان مقدس هایآیین آن در که هست هم هندی دیگر فرش گونههمین
 اواخر) اوال نوین( هونویی شاهان) خونویی شانیوهای هایتپه از فرش این. است شده کشیده

 آمده دست به پولوسماک حفریات در( میالدی یکم سده اوایل، میالد از پیش یکم سده
 شده پاره دو او تن که جویی جنگ یك تصویر ،قربانی مراسم صحنه فرش، این در. است
. شوند می دیده بلند و کوتاه های جامه با سپاهیان تصویر، این در. است شده داده نشان است،

 مانند درست. شود می دیده هم دراز های مهچک اما. است کوتاه ها آن های چکمه و ها پاپوش
 .بود یافته بازتاب «ها سکایی تبعید صحنه»  هخامنشیان مهرهای در که آن

 ها نشانه همه به بنا دوره، آن در( خُتَن) چین کشور های استپ و خاوری ترکستان در
 ریخاو پامیر های ساک فرهنگی سیمای شان، فرهنگی سیمای که داشتند چیرگی روان کوچ

 با شان زبان و( خیون) خیان توران، ساین،  ــ ها آن های تیره های نام شاید. آورد می خاطر به را
. باستان ایرانی کهن بس های نام ــباشد سکاییـ  ختنی نوشتاری، ماندگارهای روی از داوری

 در یکی غرب، در گویش دو: است مانده شان زبان گویش سه خاوری ترکستان در ها آن از
 تووا قلمرو به  IX-VIII های قرن مرز در شرقی ترکستان قبایل این از یکی جنگاوران .ورخا
 ها آن. تاختند مغولستان.[ گ-(باختری شمال]) بزرگ های دریاچه هضحو و( روسیه جنوب)
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 این که بودمی آن تردرست)  Uyuk اویوک روان کوچ 1ارژَن های تپه سازندگان چونانِ تاریخ
 امپراتوری نخستین سازندگان عنوان به حداقل و( شدمی خوانده( Uyuk-Turano) فرهنگ

 شده شناخته رسمیت به شانپیرامون هایتوده از بسیاری سوی از ها آن قدرت که روکوچ
 .سیبری جنوب هایتوده جمله از 2.بود

 afanasev هاافاناسیفی نوادگان را هاآن جای و رفتند، karasuk هاکاراسوکی از شماری 
 و توران قبایل ارژَن، فرهنگ آفرینندگان شمار در ها،محل هاینام روی از داوری با. گرفتند

 با شاید. است شده گرفته بوریات نامجا همین از که Bharat هابهارت شاید و. بودند ساین
                                                           

 در) روسیه جنوب در تووا جمهوری در است ای باستانی سایت، (Argen- انگلیسی به ، Arzhan-آلمانی به) ارژَن  1
 روسی، دانشمندان نوشته به  .سی ینی رود های سرچشمه در قزل شهر نزدیکی در ،(مغولستان باختری شمال مرزهای

 استان و شیراز در جاهایی هم اکنون همین. مقدس بهار یا مقدس چشمه معنای به است باستانی ایرانی واژه یك ارژَن،
 شاید. است شده ثبت ملی پارک یك عنوان به یونسکو سوی از که هست «ارژَن دشت های جنگل و  ارژَن دشت» پارس

 زمان در پیامبری مدعی مانی، توسط که است مصوری کتاب نام ارژَنگ: نباشد ربط بی ارژَن با هم( نگارنامه) ارژَنگ واژه
 .شد نگاشته ساسانیان

 شوروی اسنش باستان ،گریازنف سوی از دوم جهانی جنگ از پیش دوره در 1-ارژَن تپه: 2 -ارژَن و 1-ارژَن های تپه  2
 یادمان دو این کشف. گشودند آلمان و روسیه شناسانباستان پیش چندی را 2-ارژَن تپه. بود شده کشف پیشین

 با شاهی نخوردهدست گورستان ، 2-ارژَن تپه در .دش ارزیابی برانگیزشگفتی پدیده یك چونان علم جهان در باستانی،
 سبك» در باال بسیار باهنروری شده ساخته هنری های فراورده اشیا این همه. شد یافت زرین اشیای هنگفت دارمق

 150-100 ، 1-ارژَن قدمت و میالد از پیش ششم و پنجم های سده به 2-ارژَن قدمت. اند روان کوچ سنتی «جانوری
 .است  2-ارژَن از تر دیرین سال
 ،روکوچ هایتوده امپراتوری دو مرکزی آسیای در باستان عهد در که است  آن بر S. Klyashtorny کالشتورنی. اس

 معتبر دالیل از برخی به بنا اما. بود دهش ایجاد( خونوها) هونوها امپراتوری و( سغدیان نیاکان) Yueh هایوجی امپراتوری
 امپراتوری آن امپراتوری نخستین که ستا رسیدهمی سه به هاامپراتوری این شمار که دکر استدالل توانمی مدلل، و

 سایان در) 2 و 1 ارژَن پادشاهی هایقورغان. بود میالد از پیش هشتمـ نهم هایسده مرز در آن سیسأت زمان. بود توران
 در خود طالیی هایگنجینه فراوانی و زیرزمینی ساختمان سازوساخت عظمت با را خود گامپیش کاشفان( جنوبی
 .داشتند دست شاهان فرمان زیر هایتوده از بسیاری شمار هاآن ساختمان در که بناهایی. ساختند اندر شگفتی

 واقع جااین در نیز که( «مقدس بهار» یا «مقدس چشمه» معنای به است ایرانی واژه ارژَن) 1-ارژَن تپه سازوساخت برای
 با همسایه کشور سیزده نمایندگان شاهنشاه، یسپارخاک مراسم در. بود شده زده درخت 6000 به نزدیك است، شده

 ورزیده شرکت  نفر 10000 به نزدیك مراسم در که شودمی زده گمان رفتههمروی. بودند یافته حضور خود پادشاهان
 و باختری مغولستان مینوسین، فرورفتگی آلتای، حومه قبایل. داشت بزرگی بسیار قدرت شاه که آیدمی بر چنین. بودند
 .داشت( شاهنشاه) شاهان شاه لقب ایرانی، سبك به او. بردندمی فرمان وی از خاوری تانقزاقس

 حفظ کنون تا ی(گیتایی هاینام) هاتوپونیم روی از شاید اما است، مانده ناشناخته هاآن واقعی ethnonym تباری نام
 قبایل هاآن که برد گمان بتوان ،(ووات جمهوری در کوه یك و نشیمنی منطقه یك هاینام کنون) سایان و توران شده

 .اندبوده «سایان» و «تور»
 شمال در ها دینلین. بگشاید را تورانیان باستانی اتنونیم راز ،Dinlin دینلین مرموز توده چینی نام که هست امکان این

 آن در ها چینی و ها لیندین. راندند می فرمان جا آن در و زیستند می چین، پادشاهی مرزهای از دور به مرکزی، آسیای
 .است رسیده می ها چینی میانه پادشاهی به ها دینلین درباره مبهم اطالعات برخی شاید اما. بودند برنخورده هم با زمان
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 وندپی دینلین مردم درباره اطالعات ارژَن، هایتپه سازندگان فرزندان با تردقیق یا ها،آن
  1.باشد داشته

 زیر نخست که بودند، okunev هااوکونیف و هاآفاناسیفی جاهااین باستانی باشندگان
 جویانرزم فرمان زیر سپس و hereksur هیرکسورها سازندگان ،سوارارابه اشراف فرمان

 و( هنری مصنوعات) هاآرتیفاکت روی از داوری با .بودند درآمده هاساک جمع از سوارکار
 و پیوندها هاآن ،...(و پهلو به خواباندن دوال، موقعیت در تدفین) سپاریخاک هاینتس

 نیز  سیاه دریای حوضه پیرامون اسکیتی از پیش باشندگان با یاخویشاوندی هایرشته
 .اندداشته خاوری پامیر ایهسکایی با تنگاتنگی پیوندهای
 مراسم اما داشتند،( Caucasoid) نماازیقفق یا( اروپوییدی) نمااروپایی ظاهر هاارژَنی

 را خود بستگان. است بوده متفاوت عشایری سکایی جوامع دیگر از شانمردگان سپاریخاک
 (.خوابانیدندمی پشت به را هاآن هاگذشته در. )گذاشتندمی خم پاهای با پهلو به گورها در

 نگه را «پادشاهی شکوه» وانستندنت هاارژَنی بازماندگان. نبود دیرپا هاآن پادشاهی اما
ارث مکانیسم در افتی چنین راز شاید. دارندیورت آن در که باشد، بوده نهفته قدرت بری 

(yurt )می تقسیم فرزندان میان عشایری، رسوم و آداب به توجه باشد. 
 منابع گزارش به بنا هاآن از برخی. دش تقسیم بخش سه به متحده اردوی بود، هرچه

 منابع پایه بر. دادند دست از را خود خویشاوندان با هاتماس همه و رفته خاور به چینی
 دریاچه یعنی «کولبای» اصل در]) بایکال دریاچه پیرامون هایدینلین هااین چینی،

 واژه از. )است مانده هابوریات تباری نام که بوده هاآن از شاید،. بودند.[ گ-(ثروتمند
. رفتند چین مرزهای به خود متحده قبایل یعنی خود، اتباع با ایشان دیگر گروه 2(.بهارات؟

 کردند می یاد دینیلین نام، به  هم گاهی مگر شناختند می( Di) ها دی نام به را ها آن چینی
 .جنگیدند بار چندین ها آن با که

 میانی های دشت سر بر ها چینی با نبردها در را ها پیروزی ترین بزرگ ها دینلینی و ها دی
 از و باختند را جنگ نهایی، مرحله در اما. آوردند دست به میالد، از پیش هفتم سده در چین

                                                           
 داده انجام( dinlins) ها دینلین لهئمس درباره یا گسترده بررسی مفصل، مقاله یك طی( L.Gumilev) گومیلیف لئو  1

 کلیاشتورنی. س سرشناش دان تاریخ های افکنی روشنی در( zhuns) ها ژون به مربوط لهئمس جا این در. است
(Klyashtorny )است شده آورده. 

   تباری أمنش یا اتنوژنیز شاید. کردند شرکت هند فتح در که بودند رو پیش آریایی قبایل از یکی ،هابهارات  2
ethnogenesis وفیفئدودر فرهنگ دارنده قبایل به ها آن Fedorov  آسیای های استپ در گذشته در که بکشد، سر 

 پراکنده هادینلینی اردوی که هنگامی چینی، هایافسانه به نظر. بردند می سر به شان تین و قزاقستان شرقی و مرکزی
 و هند این آمیزش از بوریاتی تبار شاید،. شدند ناپدید و رفتند بایکال پیرامون منطقه به شرق به هاآن از برخی شد،

 .باشد آمده پدید هامغول با هاایرانی
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 را تورکی زبان ها آن از برخی که بود هنگام این در شاید. شدند دور چین پادشاهی مرزهای
 1.داشتند نگه را ایران زبان ایشان دیگر شمار که حالی در. گرفتند فرا

 وارثان بودند، شده ماندگار مادری سرزمین هایدشت در که هاارژَنی از گروه آن
 نیرومند همسایگان دست از نیم، و سده یك یا سده یك از پس ،ارژن هایقرغان سازندگان

 که سغدیان نیاکان ،(Yueh) ها یوجی یا ها چیژی یویی دست از شاید. خوردند شکست خود
 .ندبود شده نیرومند آسیا گوشه این در برهه آن در

 ،2-ارژن. رفت میان از سرزمین این در پیکر پهن های قرغان ساختن سنت باشد، چه هر
 پیش سال 680-730 حدود یعنی. بود شده ساخته1-ارژن از تر پسان سال150-100 حدود

 .رسید شکوفایی به پازیریك منطقه در آلتایی، در اما. میالد از
 های سازه با بل نرفت، میان از رژَنیا فرهنگ فرزندان سپاری خاک های سنت سایان، در

 پوشش با گورها از یکی که ،(مینوسی در)  جنوبی سیبری مانند درست. دگردی تکمیل نو
 .است دارا را ممتاز موقعیت یك آشکارا گور، آخرین. است قرمز

  سپس و ها یوجی امپراتوری ترکیب در متناوباً اویوکیـ تورانی فرهنگ دارنده عشایر
 زیستاری شیوه بر ثیریأت هیچ هونوها با جنگ که است یادآوری شایان. بودند ملشا هونوها

 .گفت 2(Pazyryks)ها پازیریکی درباره توان نمی که چیزی ؛نیاورد بار به  آنان روی کوچ
 بر و سایان به هاییلشکرکشی هونوها میالد از پیش سوم هزاره پایان در که است روشن

 راندن بیرون و آنان از جنوبی سیبری قبایل اطاعت به که ندبود دهکر سایان بر تسلط سر
                                                           

 های زبان در غر یا گر گور، یا غور کوهی های دره باشندگان]) اویغورها و Eftalits ها یفتلی ،هاچینی روایات پایه بر  1
. گفتند می سخن مختلف های زبان به اما بودند، ریشه هم و گاه خاست هم.[ گ-(است کوه معنای به روسی زبان و ایرانی

 و اصل روی از اویغورها چینی، های نامه شجره به نظر.[. گ-(تورکی زبان به اوغورها و خاوری ایرانی زبان به ها یفتلی])
 هایفتلی أمنش درباره .یافتند شهرت Tele هاتیلی نام به هاپسان که بودند ،(Chidi) یا ها داهه فرزندان نسب،

Ephtalites می ارائه نسخه دو چینی منابعفرمان دودمان نخست، گزینه پایه بر: دهندییده» روایان» (یفتلیها )با← 

. بودند اویغوری یعنی ،(gaogyuys) گاوگووسی قبایل از یاشاخه هایفتلی دومی، گزینه پایه بر. تبارند یك از هایوجی→
 با یعنی. نبود همانند تورکی زبان با نه و اهگاوگووسی زبان با نه ها،آن زبان که سازندمی خاطرنشان حال این در اما

 زبان با رابطه در. نبود یکی بودند، نزدیك هم با هاتفاوت رشته یك رغم به که تورکی و اویغوری هایتوده هایزبان
  .داشت( خونوها) هونوها زبان با اندکی تفاوت زبان این که دهندمی اطالع چینی آگاهان ها،اویغوری

 با هایفتلی غیرعادی خصمانه مناسبات گاهآن بپذیریم، را هایفتلی و اویغورها خویشاوندی یعنی م،دو نهیگز هرگاه
(  kidari) هاکیداری راندن بیرون و میانه آسیای فتح از پس ها،یفتلی. شودمی روشن هاکوشانی سیاسی میراث

 های درگیری پیامد چیزی چنین ،هراًظا. نکردند اعالم بزرگ کوشانیان جانشینان را خود ،(کوچك هاییوجی)
 .بود Yueh یوجی عشایری مردم به متعلق مرکزی آسیای منطقه در قدرت که هنگامی بود، مدت طوالنی

 هم «بزرگ» واژه شاید. است شده گرفته عظیم کبیر، معنای به پازیرک از که است قدیم ایرانی واژه یك ،پازیریك 2
 .گ-باشد داشته پازیرک همین در ریشه
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 شده ییدأت شناسیباستان هاییافته با امر این. رسید پایان به هایوجی شمالی هایگروه
 روندهای اما شد، ناپدید پازیریك فرهنگ میالد از پیش دوم و سوم هایهزاره مرز در. است

( Uyuk-Turano) اویوکـ توران فرورفتگی باشنده عشایر را هافرهنگ تعویض شمولجهان
 نو دوران به سپس و میانه هایسده به آسوده خاطر با هاآن. کردندنمی لمس هاالت یعنی

 سرنوشت دست. نمودند تبارز( Teleuts) هاتیلیوس سیمای در روز این به تا و «کوچیدند»
 هاتوده بزرگ مهاجرت در که افگند چین میانه هایدشت شمال به را هاآن تبارانهم

 به که باشد هاآن کهن تباری هایریشه نشانه «دورـ تور» وندپیش شاید. ورزیدند مشارکت
 زیبندر ،(haylandury) هایلندوری قبایل هااین. دگردمی افزود شان(تبارینام) اتنونیم

(zebender )هون میان در که باشند قبایل دیگر وشده شناخته خوبی به اروپایی هایاند. 
 بر تنها سخن. اندبوده تورانیان از نیز( خونو) هونو حاکم قوم کهآن بر گواه آوندها همه

 عناصر در نیز بل. نیست( hyaun) خیان یا خیون و( خون) خونو تلفظ بودن گونهم سر
 خوش جا مردم این کهن مادی فرهنگ و هنر گستره کلیت در که است اسکیتی آشکارا
 1.بود کرده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  https://sites.google.com/site/destesaviran/system/app/pages/sitemap/hierarchy 

 م. روزبه س. مشعل :با سپاس از

https://sites.google.com/site/destesaviran/system/app/pages/sitemap/hierarchy
https://sites.google.com/site/destesaviran/system/app/pages/sitemap/hierarchy


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

1یآبادنی، گونه زیدر شیفعل در گو 
 

 یفرهنگستان زبان و ادب فارس ةوستیعضو پ/  ثمره داهللی دکتر
 
 
 
 

از شهر  لومتریک ستیبه فاصله ب تفت به شهر زدی یبر سر راه اصل یکوچک یآباد روستا نیز
( Zenobodخود را زنوبد ) یروستا ،دهستن یشتتروستا که همه زر نیاست. ساکنان ا زدی

 یاست که خود آن را در زدی انیشتتاز زبان زر یا روستا گونه نیا شیکنند. گو یتلفظ م
 .دارد ریچشمگ یها تفاوت زدی انیشتتزر یدر شیبا گو یآباد نیز ینامند. گونه در یم

در  تر شیها ب تتفاو نی. ادینما یهر دو طرف مشکل م یبرا یمتقابل گاه میکه تفه یطور به
 تر شیگفتار فقط فعل که ب نیاست. در ا یدستور یو تا حدود ن، واژگای، واجییسطح آوا

 قرار گرفته است.  یمورد بررس ،دارد یجنبه دستور
 یول ؛اند قرار داده یمورد بررس یتا حدود یو خارج یرا پژوهشگران داخل زدی یگونه در

 که نیبه ا دیبا ام .گردد یاست که ارائه م یشپژوه نینخست نیا یآباد نیز یگونه در یرو
 نی. ایدر شیگو یها گونه نهیتر در زم گسترده یها باشد بر پژوهش یسرآغاز یبررس نیا

باشد،  دیتواند مف یمی رانیا یها شیها و گو زبان گریمطالعه د یشك برا یها ب نوع پژوهش
 .5یقیو چه تطب 4یخی، چه تار3یزمان و چه در 2یزمان چه هم

 
 

                                                           
اهلل مجتبایی، از انتشارات فرهنگستان زبان و  استاد دکتر فتح نامه در جشن 1394بار در سال  این مقاله برای اولین  1

 ادب فارسی چاپ شده است. 
2 synchronic 
3 Diachronic 
4 Historical 
5 Comparative 
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 لعساختمان ف
 شود:  یم لیتشک زیساختمان فعل از دو بخش متما 
 .2های صرفی  ـ شناسه2 1ستاک ـ1

 
 ـ ستاک1

 3دو ستاک در ساخت زمان نیاز ا كیدو ستاک هستند: گذشته و حال. هر  یافعال دارا
 رود. یکار م به یا ژهیو

/ قرار t/ ای/ d/ یصدا شهیجزء هم نیاز ا شیاست و پ [ -vun] نشانه مصدر پسوند 
 ، به عنوان مثال:ردیگ یم

dâvodvun دنیدو
4 

 kartvun انجام دادن(کردن )
 

 
با حذف  زیمطلق( و ن ی)ماض 5، سوم شخص مفرد گذشته سادهیبا حذف پسوند مصدر 

 . دیآ یدست م / ستاک گذشته بهt/ ای/ dجزء /

    یسوم شخص مفرد ماض ستاک گذشته
doš došt ()6 داشت

doštvun ()داشتن 

bō bōd (بود) bōdyun
 ()بودن 7

šo šod ،(شد )رفت šodvun شدن، رفتن() 

 
  .دیآ یدست م در ستاک گذشته به یواج راتییتغ قیافعال از طر تر شبی در حال ستاک

 مانند: 
  ستاک گذشته ستاک حال

dor doš )از مصدر داشتن( 

bâ bō )از مصدر بودن( 

šâ šo )از مصدر رفتن، شدن( 

                                                           
1 stem 
2 personal endings 
3 Tense 

4  /â /و جز آن« آب»، «اج»، «مال»مانند  ییها در واژه« الف» یینشانه آوا. 
5 simple past 

6  /š/ ش» یینشانه آوا». 
7  /ōنیب یا واکه یی/ نشانه آوا /o/ و /u/. 
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رسد از دو  ها تغییرات واجی دو ستاک به حدی است که به نظر می اما در برخی فعل
 ریشه جداگانه هستند، مانند:

vin di )از مصدر دیدن( 
u vist )از مصدر خواستن( 

 
 های صرفی شناسه ـ2

دهند از لحاظ ارتباط با ستاک  های صرفی که دستگاه صرف فعل را تشکیل می شناسه
 شوند: م میبه دو گروه تقسی

 ؛رندیگ یاز ستاک قرار م شیپ شهیکه هم ییها سهانشـ 1
 چسبند. ید به دنبال ستاک منسوپصورت  به همیشهکه  ییها هناسش ـ2

 
 اک(تاز س شیپ یها اسهنش)  1جدول شماره  1ـ2

 شخص مفرد جمع
mo om اول 
do od دوم 
šo o سوم 

 
 :مثال

om خوردم
1
 xart خوردیم moxart 

یخورد  odxart خوردید doxart 
 šoxart خوردند ošxart خورد

 
 :چسبد یشناسه به دنبال ضمیر م ،فاعل باشد گاهیدر جا 2جدا یشخص ریاگر ضم 

di 3 دمیمن د
mɛm 

 di tâd یدیتو د
 di inoš دیاو د
 di mōmo میدیما د

 di šmōdo دیدیشما د
 di iyɛšo دندیها د آن

 nadi mɛm دمیمن ند
 nadi tâd یدیتو ند

                                                           
1  /x خ»/ نشانه آوایی» 

2 Separate Personal Pronoun 

3 /εای بین / / نشانه آوایی واکهe/ و /a./ 
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 nadi inoš دیاو ند
 nadi mōmo میدیما ند

 nadi šmōdo دیدیشما ند
 nadi iyɛšo دندیها ند آن

 
واسطه،  ی، مفعول بیمفعول ریمانند ضم یگرید یجدا، اجزا یشخص ریاگر عالوه بر ضم

 ،تر است كیکه به فعل نزد یشناسه به دنبال جزئ ،مفعول با واسطه همراه با فعل باشد
 .دیآ یم

di iyɛm mε دمیها را د من آن
 

 bart inod tâ یتو او را برد

 bart šmōš in او شما را برد

 di inod mō میدیما او را د

 di mōdo šmō دیدیشما ما را د

 xârt šōmšō iyɛ ها شام خوردند آن

من او را در خانه 
 xâšom di koε mε in tu دمیخودش د

 
 

 : ندچسب یدنبال ستاک م به شهیهم ریز یها شناسه.2ـ2
 بعد از ستاک( یها شناسه) 2جدول شماره 

 شخص مفرد جمع

im ε اول 

id i دوم 

εn a,ut,Ø
 سوم 1

 مثال:
ام نشسته  naštɛ ایم نشسته naštim 
ای نشسته  našti اید نشسته naštid 
است  نشسته  našta اند نشسته naštɛn 

 
 

ut  یبه استثنا .شود یم دهیفعل الزم د یتزامفقط در سوم شخص مضارع اخباری و الـ 
 .)بودن( bodvunفعل 

                                                           
1  Ø .نشانه صفر یا تهی است 
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εš mεe روم میمن 
1 

 ši tâe روی میتو 

 šut ine رود میاو 

 šim mō رویم میما 

 šid šmō روید میشما 

 šen iyɛ روند میها  آن

 
 

مطلق فعل  یمطلق فعل الزم و سوم شخص مفرد ماض یسوم شخص مفرد ماض
do tvun  )یمفرد فعل امر الزم و متعد صدوم شخ زیو ن یفعل کمک گاهیدر جا)داشتن 

 بدون شناسه است:
šo  رفت

 

šo došto رفت داشت می
2

 

 biyō  بیا

 aden  بده

 
 یصرف یها رابطه ستاک با شناسهـ 3 

 دارد: یرابطه ستاک با شناسه و نوع آن به دو عامل بستگ
 بودن فعل یمتعد ایالزم ـ 1
 زمان فعل  ـ2

 
پیش از  شهیهم یفعل متعد ،4ینقل یماضو  3یاستمرار یمطلق، ماض یدر ماضناسه ش

های فعل الزم همیشه به  و نیز در همه زمانهای فعل متعدی  آید و در بقیه زمان ستاک می
 چسبد. پایان ستاک می

 
doتصریف فعل  tvun کار رود با  به یفعل کمک كیکه به عنوان  ی)داشتن( هنگام

دنبال ستاک  مطلق آن به یکه شناسه در ماض یمعن نیزم یکسان است، بدتصریف فعل ال
 .دیآ یم

                                                           
 نیا یول چسبد؛ یاز فعل باشد، م شیپ که بالفاصله یهر جزئ انیکه به پا شود ی/ ظاهر م-e/ كیها  قبل از همه فعل  1

/e-شود ینم دهیها قبل از ستاک است د آن یکه شناسه صرف ییها از فعل شی/ پ. 
 .دیآ یم یخوان از وقوع خوشه سه هم یریجلوگ یبرا ندارد و صرفاً ی/ نقش دستورoواکه /  2

3 past progressive 

4 present perfect 
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 فعل متعدّی:
 مثال: 

خوردم یداشتم م  mexart doštɛ میخورد یم میداشت moxart doštim 
یخورد یم یداشت  dexart došti دیخورد یم دیداشت doxart doštid 

خورد یداشت م  šexart došto خوردند یداشتند م šoxart doštɛn 

 فعل الزم:
 :  مثال

مرفت یداشتم م  šoɛ doštɛ مرفتی یم میداشت doštim šoim 
رفتی یم یداشت  oi došti درفتی یم دیداشت doštid šoid 

رفت یداشت م  o došto ندرفت یداشتند م doštɛn šoɛn 

 
 کردن فعل یروش منف ـ4
 .ندیآ یقبل از ستاک م شهیه هم/ است کne-و //، ma ،//-na-/ یشوندهایپ ینشانه نف 

 شوند.  یم ی/ منفna-ها با / زمان گری/ و دne-با / دیبع یو ماض ینقل یماض
 nemōa  نیامده است
 bōɛ nešta نرفته بودم

 navini  بینی نمی

 
 شود:  منفی می/ ma-فعل امر با / 

 
 
 

 :دیآ یپس از شناسه م ینف شوندیپ ،ستاز ستاک ا شیپ یکه شناسه صرف ییها در فعل
 nadi šo دندیند

 nevota še نگفته است

 
قبل از ستاک فعل  شهیهم ینف شوندیپ ،هستند یفعل کمک یکه دارا ییها در فعل

 :ردیگ یقرار م یاصل
 bō denevōta نگفته بودی

 bō monexârta ایم نخورده
 
 
 

 maig نیمنش
 maxo مخور
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 :چسبد یم یبه آغاز جزء فعل یمرکب نشانه نف یها در فعل
 nakerɛ gemun کنم یگمان نم

 
 افتد:  یم ینف شوندیواکه پ معموالً ،اگر آغاز ستاک واکه باشد

 nuɛ(y) آیم نمی

 
 بندی ساختمان فعل فرمول ـ5

 :کرد یبند فرمول ریتوان به شرح ز یچه گفته شد، ساختمان فعل را م بنابر آن
 یفعل متعد. 1ـ5
 های صرفی( )شناسه -mo- om   ه +مطلق: ستاک گذشت یماض .1ـ1ـ5

     do- od-  
     o- oš- 

 
 های صرفی( )شناسه -mo- me   ستاک گذشته +[ + -a]: نقلی یماض .2ـ1ـ5

     do- de-  
     o- še- 

 
 های صرفی( )شناسه -mo- me   ستاک گذشته +استمراری+  یماض .3ـ1ـ5

     do- de-  
     o- še- 

 
 

 یفعل اصل ینقل ی)بودن( + ماض bodyunشته فعل ستاک گذ

 
 :دیبع یماض .4ـ1ـ5

 مثال:
bō mevōta گفته بودم

 

 bō devōte گفته بودی

 bō ševōta گفته بود

 bō movōta گفته بودیم

 bō dovōta گفته بودید

 bō šovōta گفته بودند
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 های صرفی(+ ستاک حال )شناسه im -ɛ-  :حال اخباری .5ـ1ـ5
    -id -i 
    -ɛn -a 

 
 
 
 

 فعل الزم 1ـ6
 
 
 های صرفی(+ ستاک گذشته )شناسه im -ɛ-  :ماضی مطلق .1ـ1ـ6

    -id -i 
    -ɛn -Ø 

 
 مثال:

 
 oim رفتیم šoɛ رفتم
 šoid رفتید šoi رفتی
 šoɛn رفتند šo رفت

 
 

 های صرفی(+ ستاک گذشته )شناسه im -ɛ-  :ماضی نقلی .2ـ1ـ6
    -id -i 
    -ɛn -a 

 
 مثال:

ام رفته  štɛ ایم رفته  
ای رفته  šti اید رفته štid 

 štɛn اند رفته šta رفته است

 
 
 های صرفی(+ ستاک گذشته )شناسه im -ɛ-  :ماضی استمراری .3ـ1ـ6

    -id -i 
    -ɛn -Ø 
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 مثال:

رفتم می  šoɛ رفتیم می šoim 

رفتی می  šoi رفتید می šoid 
ترف می  šo رفتند می šoɛn 

 
 
 

 :ماضی بعید .4ـ1ـ6
 

-im -ɛ      (+ ستاک گذشته یصرف یها )شناسهbodvun [ + )بودن(a-ستاک گذشته فعل اصل + ]ی 
-id -i 
-ɛn -ɸ   

 
 مثال:

 bōim šta رفته بودیم  bōɛ šta رفته بودم

 bōid šta رفته بودید  bōi šta رفته بودی

 bōɛn šta دندرفته بو  bō šta رفته بود

 
 

 های صرفی(+ ستاک حال )شناسه im -ɛ-  :حال اخباری .5ـ1ـ6
    -id -i 
    -ɛn -ut 

 
 مثال:

روم می  1
šɛ رویم می  

روی می  ši روید می šid 
رود می  šut روند می šɛn 

 
 های صرفی(+ ستاک حال )شناسه im -ɛ-  :حال التزامی .6ـ1ـ6

    -id -i 
    -ɛn -a,-ut 

 
                                                           

 افتد. ( برای آسانی تلفظ میšâ=) âواکه پایانی حال یعنی   1



300    اسپینک دریای های کرانه دربارة هایی پژوهش  

  مثال:

 [vevâǰa]بگوید 
 vešim برویم veše بروم

 vešid بروید veši بروی
 vešɛn بروند vešut برود

 
 
 [ve - ( bi-حال+ ])  های صرفی(+ ستاک )شناسه   -Øدوم شخص مفرد  :فعل امر .2ـ6

 id-دوم شخص جمع   
 
 

 ،که واکه باشد یصورتشود و در  ی[ افزوده مve-] شوندیپ ،خوان باشد اگر آغاز ستاک هم
/ که همان مرحله انتقال از واکة اول به yواکه / می. در صورت اخیر، ندیآ ی[ مbi-] شوندیپ

 شود . یم دهیواکه دوم است شن
 مثال: 

 biyōبیا vešâ برو vevâ بگو

 biyōid بیایید vešid بروید vevâǰid بگویید

 
 است: کسانی یتعدو امر در مورد افعال الزم و م یتصریف حال التزام

یمبگو  vevâǰe بروم vešɛ 

 
 

 رود. یکار م و هم بدون آن به شوندی/ )بودن(، هم با پbōdvunفعل امر از مصدر /
 مثال:

 vebidباشید vebâ باش

 bid باشید bâ باش

 
 ندهیآ ـ7 
 ندهیآ یوجود ندارد، و زمان حال در معن ندهیآ یبرا یا هژیو اختمانس شیگو نیدر ا 

 رود.  یم کار به
 In hɛrdo be de: mō tōt .  دیآ یما م همثال: او فردا به د
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 شورانی، گویریو سرور دل ی، دلبر کاووسیسووها بانو کا دانم از خانم یالزم م جا نیدر ا
 یکار هم هیمواد اول یپژوهنده جهت گردآور یها به پرسش ییگو که با پاسخ یآباد نیز

از سرکار خانم آذر کلهر و سرکار خانم  نیچن . هممیمان یگزار سپاس ،اند کرده مانهیصم
 اریها کوشش بس نامه جشن یساز فعال فرهنگستان که در آماده رانپژوهشگ ی،شیدا قدوس

  .کنم یم یگزار سپاس مانهی، صمندینما یم
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 منابع 
 . 1335کوشش دکتر منوچهر ستوده،  ، بهدینان فرهنگ به ؛سروش جمشیدان، شیسرو

 عاتو مطال ی، پژوهشگاه علوم انسانرانیزبان ا یها گونه یفیفرهنگ توص ؛رانی، ایکلباس
 .1388، یفرهنگ

، یو مطالعات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انسانزدیبهدینان شهر  شینامه گو واژه ن؛ویمزداپور، کتا
1374. 

 
  

Browne , E.G.A specimen of the Gabri dialect of Persia. JRAS.1897 
Ivanow , W. the Gabri Dialect spoken by the zoroastrians of Persia, 1990 
Rehatsek , E. Deri Phrases And Dialogues. The Indian Aniquary , vol. 11 , 

1873  

 
 



 

 

 
 
 
 

 یادکردها

  



  

  



  

 

 
 
 
 

 ي رانیو فرهنگ ا يدر خدمت زبان فارس یاستاد

 مو مترج سندهیشناس، نو زبان / ژاله آموزگاردکتر 

 
 
 
 

 یجانش در خاک جا یشد. جسم ب یرهسپار منزلگه ابد 1397ثمره در اسفند  داهللیدکتر 
دارانش را ترک کرد. اما  ها به پرواز درآمد. دوستان و دوست در آسمان فشیگرفت و روح لط

او هرگز ما را  زیخوش و سخنان مهرآم ی، رونهیک یها، دل ب یها، مهربان تیو خاطره انسان ادی
مجموعه آمده است و  نیدر هم لیو آثارش به تفص یعلم یزندگ شرح. نکرده استترک 

 .شمارم یاز آن را بر م یا دهیمن فقط چک
آمد. دوران دبستان و  ایدن به یفرهنگ یا در کرمان در خانواده 1311 بهشتیدر ارد او

رگذاشتن  و با پشت س یاشتغال به شغل معلم یجا گذراند و پس از مدت را در آن رستانیدب
. از محضر دیرا برگز یفارس اتیگذاشت و رشته ادب اتیها قدم به دانشکده ادب بم و ریز

را هم آغاز  یشد. دروس دکتر لیالتحص استادان بنام آن روزگار بهره برد و با رتبه اول فارغ
انگلستان شد. در دانشگاه لنـــدن،  یکرد و سپس با استفاده از بورس شاگردان اول راه

استفاده را برد  تیرشته نها نیو از دانش استادان دانشمند ا دیرا برگز یشناس ــه زبانرشتـ
از دانشگـــاه  تیبود دفاع کرد و با موفق «یآواشناس» آناش که موضوع  یو از رساله دکتر

دانشگاه لندن در  یدوره دکتر یرانیا لیالتحص فارغ نیشد. او نخست لیالتحص لنـــدن فارغ
 .است یناسش رشته زبان

عرضه کرد و  یا بازگشت، نخست در مشاغل مختلف در وزارت علوم خدمات ارزنده در
 ،یدانشگاه یتهران شد. او ضمن خدمات آموزش اتیدانشکده ادب یعلم تئیسپس جزء ه

 .کرد یا سازنده یها تیها، فعال شیگو یطرح گردآور یکشور، در اجرا ییایدر سازمان جغراف
 یروستاها که با کمك وزارت جهاد و کشاورز یها شیاز گو یبردار طرح نمونه در

 ISO با یکار همو در  یسازمان استاندارد جهان در. بود یثرؤعضو م ،گرفت یانجـــام م
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گوش  یطرح کاشت حلزون در. کند یمعرف یرا مستقل از خط عرب یموفق شد خط فارس
 .به عهده او بود ،ییسنجش شنوا زانیم نیی، در تعانیناشنوا ییبهبود شنوا یبرا

عضو فرهنگستان دوم  نیچن درآمد. هم یآواشناس یالملل نیانجمن ب یدائم تیبه عضو او
زبان را هم در  شگاهیعهده گرفت و آزما  آن را به یشناس شیبخش گو تیریبود و مد

 .کرد یانداز دانشگاه تهران راه اتیفرهنگستان دوم و هم در دانشکده ادب
 اریاستاد بس زین یفرهنگستان سوم هم درآمد. در خدمات آموزش وستهیپ تیبه عضو یو
دانشگاه تهران را به عهده  اتیدانشکده ادب یگروه زبان شناس تیریبود، مدت ها مد یموفق

 .آن شد سیرئ نیبود و نخست یگذار انجمن زبان شناس هیداشت. او پا
 .کرد یم یرکا همهم  نینامه دهخدا و فرهنگ مع با لغت یثمره در جوان دکتر

  دهیمتعدد رس یها به چاپ یو یزبان فارس یدارد. کتاب آواشناس یا ارزنده فاتیلأت او
موضوع پرداخته است و  نیبه ا رانیاست که در ا یاثر نیتوان گفت که نخست یاست و م

 یها شده است. استاد ثمره کتاب زبان نهیزم نیدر ا یبعد قاتیها و تحق کتاب یربنایز
کتاب سال  زهیکه برنده جا ،ترجمه کرد یبه فارس بیدکتر قر مخان یکار همخاموش را با 

 .شد
 یدر دست است. مجموعه پنج جلد یشناس هم از او در مباحث زبان یا ارزنده یها مقاله

افتخار را داشتم که به  نیمجموعه من ا نیاثر اوست. در نگارش ا نیرگذارتریثأت« آزما»
 .رمیغالباً مورد مشورت او قرار بگ انیرجبه خا یفارس سیسابقه تدر لیدل

شد که  شنهادیبه او پ یگسترش زبان فارس یکه از طرف شورا یا خاطر دارم در جلسه به
و با  رفتیو رغبت پذ لیبا م سد،یبنو انیبه خارج یآموزش زبان فارس یبرا یکتاب

 انیا به پانشست و تا آن ر زشیاز آن پس پشت م افتیتوان  یم یتر کس که کم یکار پشت
را در راه  شیکمر و پا یگفت که سالمت یم شهیهم ی. ودیکار نکش نیدست از ا ،نرساند

 .از دست داده است زیم نیمجموعه پشت ا نیا فیلأت
 نیدر ا یاثر نیتوان گفت اول یمختلف ترجمه شده است و م یها کتاب به زبان نیا

مجموعه شامل پنج جلد  نیاست. ا شده هیته یشناس است که با توجه به قواعد زبان نهیزم
، کتاب سوم دوره متوسطه، کتاب چهارم دوره یاست. کتاب اول و دوم دوره مقدمات

جلد  گفتار شیدر پ سندهیهاست. نو کتاب نیا سیدرت یو کتاب پنجم راهنما رفته شیپ
 .کند یم انیاثر را ب نیا فیلأهدف و روش ت یپنجم به روشن

را در  یخدمت نیاست و چن افتهیاثر را  نیا فیلأت قیکه توف مفتخر بود اریثمره بس دکتر
او  ،یعلم یها تیفعال نیهمه ا یانجام داده است. اما در ورا یزبان فارس برد شیراه پ
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بود و در  یو زبان فارس رانیو فرهنگستان ا رانیداشت. عاشق ا یمهربان و انسان یتیشخص
 .راه فروگذار نکرد نیدر ا یکوشش چیاش از ه یهطول خدمات دانشگا

شناس و موفق بود.  فهیول و وظؤمس اریبس یآموزش یو در کارها یدر کسوت علم او
 .گرفت یم یرا جد شیکرد و کارها ینم بتیغ شیها هرگز از کالس

نوشت، با شعر کهن آشنا بود و شعر نوپردازان را هم  یم حیخوش داشت، فص یخط
 ای كیرا  ییبلندباال دهیقص ؛داشت رینظ یب یا سپرد. حافظه یخاطر م دوست داشت و به

 .کرد یسپرد و بازگو م یخاطر م به ،دیشن یدوبـــار م
 طیو مح سیگرفت. او عاشق تدر یبه دل نم یاز کس یا نهیزالل داشت و هرگز ک یروح

لقب  یشناس و پدر زبان دیرا استقالل بخش یشناس با همه توانش گروه زبان .دانشگاه بود
 یها که در سال یا دانشگاه بود که در مصاحبه طیو مح سین عاشق تدرچنا یگرفت. و

نه در اثر  ،و جان بسپارد فتدیبود که در راه دانشگاه ب دهآرزو کر ،عمرش انجام داد یانیپا
اش در  یزندگ یانیپا یاو برآورد نشد و روزها یآرزو نیو در بستر. افسوس که ا یماریب
 .و بستر گذشت یماریب

 !میدار یم یگرام شهیرا هم ادشیو  میکن یوش نمرا فرام او
  



 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 ثمره داهللیم دکتر کارهمو  قیدوست، رف

 و مترجم سندهیشناس، نو زبان / یدکتر محمدرضا باطن

 
 
 
 

 شانیا یو خدمات فرهنگ یثمره بودم. در مورد مقام علم داهللیدکتر  کار همدوست و  من
نکته اشاره کنم که  كیخواهم به  یمن م یول ،م استکه ک نیگو ا ؛صحبت شده است ادیز

 .بود گرانیدکتر به حال د یو دلواپس تینشانگر جنبه انسان
وقت دچار  در آن ،یبازنشسته بشو دیبه من گفتند با 1360در سال  میکه بگو رمیناگز

 ،دیشو یشما بازنشسته م یکه وقت نیبر علت ا دیگونه شدم. مزماریو ب دیشد یافسردگ كی
که صندوق  نیتا ا دیماه صبر کن نیچند یستیشما با یعنی ؛شود یحقوق شما قطع م

که  یبد هیروح لیحقوق شما را پرداخت کند. من هم به دل یگرید ریاز مس یبازنشستگ
و  نیا افهیاتاق به آن اتاق بروم و ق نیرا نداشتم که از ا نیحال و حوصله ا کردم اصالً دایپ

 .خواهمیرا هم نم یحقوق بازنشستگ نیا صالً. گفتم من انمیآن را بب
روز دکتر ثمره به  كیکه  نینرفتم تا ا یدنبال حقوق باز نشستگ چندماه گذشت و من به

 یلی. من خریو نمونه امضا بده و حقوق خودت را بگ یبرو بانك مل «رضا»من زنگ زد که 
اداره به  نیآن اتاق و از ا اتاق و نیمن به ا یجا ماه به دکتر ثمره در شش یعنیتعجب کردم! 

و  «هستم یمن باطن»گفته بود  ییجا یبانك به آن بانك رفته بود و حت نیو از ا هآن ادار
در مرحله آخر که نمونه امضا خواسته  یول «هستم یباطن لیمن وک»هم گفته بود  ییجا

 !به من گفت برو ،بودند
دکتر  میبگو دیجا با نیمن در ابر گردن دکتر ثمره دارم.  نید كیرا به عنوان  نیمن ا

و ناآگاه  الیخ یکه دور و بر او هستند، ب ی، از حال کسانیعلم یها ثمره گذشته از جنبه
 .باد دکتر ثمره زنده .از دکتر ثمره همواره دارم نیرا به عنوان د نیو من ا ستین

  



 

 
  



 

 

 
 
 

 ا ودکتر آزا . ع . کریمو
علوم  آکادمیایرانی  های ریاست دپارتمان زبان/ ا واِلِنا کنستانتینُونا مالچانُوفسور وپر

 مسکو ـ  روسیه

 دکتر سیدحسین موسویان: مترجم

 
 

 
 

معظّم »اش که نام و نام خانوادگی دوران کودکی (2000ـ1925) «آزا علیمُونا کریمُوا»خانم 
می علوم شناسی آکاد های ایرانی انستیتو زبانها کارمند بخش زبانبود، برای سال« عالیمُوا

به دنیا آمد. پدرش، که « بخارای شریف»در شهر  1925است. وی در سال  روسیه بوده
چهره، پدر یك خانوادة بزرگ، که بسیاری از اندام و خوش نام داشت، مردی خوش« عالیم»

کرد. پس ها تبدیل به افراد مشهوری در تاجیکستان شدند، در دربار امیر بخارا خدمت می آن
میر، طبق گفتة خانم کریموا، پدرش اموال خود را به دولت واگذار کرد. همسر از سرنگونی ا

آباد )دوشنبه( اقامت گزیدند. فرزندان ایشان هنوز در  و فرزندانش متعاقباً در شهر استالین
کنند. در طول جنگ میهنی، یکی از برادران کریموا، که وی دائماً از او این شهر زندگی می

 شد.ه کشته کرد، در جبهیاد می
بینی، خیرخواهی و اشرافیتی خانم کریموا، نه تنها با زیبایی و ظرافت زنانه، بلکه با خوش

ها ذوقی ذاتی ایرانیان و تاجیكطبعی و خوشنمود. او از هنرمندی، شوخباطنی جلوه می
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ا غیر از های ایرانی، او رکرد. در اتاق زبانبرخوردار بود. سریع با دیگران ارتباط برقرار می
خواست بیاموزد. در طول تحصیل در نامیدند. او می)آزا جون( چیز دیگری نمی« آزوچکا»

(، Rastargoyevaمدرسه )و در انستیتوی علوم تربیتی تاجیکستان(، با خانم راستارگویِوا )
مسیر گشت. پروفسور راستارگویوا در زمان و هم همراهکرد،  که در تاجیکستان تدریس می

( بود و پس از Zarubinجوی دکتری پروفسور زاروبین ) گراد دانش شهر لنینجنگ در 
جا در  خانواده به آسیای مرکزی و دوشنبه رفت و در آن همراههای انقالب روسیه  شلوغی

جویان روسی، مدرسه به عنوان ناظم و در انستیتو به عنوان استاد زبان تاجیکی دانش
نم راستارگویوا سرنوشت و آیندة کریموا را رقم زد. مشغول به کار شد. این آشنایی با خا

رغم این که شخص بسیار مشهوری در تاجیکستان دستش را به سویش دراز و قلبش را علی
گراد رفت و سپس عازم مسکو شد و در مقطع دکتری  کند، او به لنینبه او پیشنهاد می

نامة ه، پروفسور زاروبین، پایانشناسان برجسترساند و نزد یکی از ایراندرسش را به پایان 
مطالعة زبان کالسیك ادبیات تاجیکستان در آثار استاد »دکتری خود را تحت عنوان 

های ایرانی به سرپرستی پروفسور راستارگویوا دفاع کرد و در بخش زبان« صدرالدین عینی
تربیت کرد. مشغول به کار شد. کریموا در مسکو ازدواج کرد و پسری به دنیا آورد و او را 

شناسان معروف در روسیه )دانشگاه دولتی مسکو( و  پسرش، انور کریموف به یکی از پرنده
 خارج از روسیه تبدیل شد.

اش، تاجیکی، چه ادبی و زمینة اصلی تحقیقات و مطالعات خانم آزا کریموا زبان مادری
« های بخاراتاجیكلهجة ( »monographنگاری ) توان به تكچه گفتاری بود. از آثار او می

( با خانم پروفسور راستارگویوا 1964)مسکو،« سیستم افعال تاجیکی»( و 1959)مسکو،
( 1د: کرها تألیف مقاالتی را برای این مجموعه« زبان تاجیکی»اشاره کرد. کریموا در بخش 

های زبان»( مجموعة 2( 1966، مسکو،1)جلد « های مردم اتحاد جماهیر شورویزبان»
« شناسی المعارف بزرگ لغات و اصالحات زبان دایره( »3( 1997، مسکو،1جلد « )جهان

های فدراسیون روسیه و  المعارف زباندایره»( دورة سه جلدی 4( 1998و  1990)مسکو، 
 المعارف بزرگ روسیه. ( دایره5( 2005، مسکو، 3)جلد « کشورهای همسایه

(« رفت پیشاصر تاجیکستان )کارکرد و زبان ادبی مع»دکتری کریموا با عنوان  رسالة فوق
است. در این رساله، به طور ویژه، به واژگان تاجیکی  (، هنوز منتشر نشده2000)مسکو، 

توجّه زیادی شده و فصل خاصّی به فرم شفاهی زبان ادبی تاجیکی و دامنة کاربرد آن 
نوع نوشتاری آن  فرم گفتاری زبان ادبی تاجیکی با»نویسد:  است. کریموا می اختصاص یافته

ویژه در نحو و واژگان متفاوت است.  های آوایی و بسیاری از خصوصیات دیگر، به در ویژگی
، باشدمیاست و آن چیزی که متفاوت   شده، وارد هنجار شده ها چیزی تثبیتدر میان آن
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( این اثر 65، ص2000)کریموا، « گوید. بدان سخن می گویشوربسته به گویشی دارد که 
 دهد. وا زبان تاجیکی را در دوران اتحاد جماهیر شوروی پوشش میمکری

، که در سال «بندی و توسعة واژگانی زبان ادبی تاجیکی فرم»وا ماثر تحقیقاتی خانم کری
در انستیتوی اطالعات علمی علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه تهیه شد، منحصراً  1995

 به واژگان تاجیکی اختصاص دارد.
شناسان قرن  وسیلة ایران زمان به های تاجیکی تقریباً به طور هم ده گویشمطالعة عم

(، Rozenfeld(، پروفسور راستارگویوا، رُزِنفِلد )Nemenovaوا، خانم نِمِنُوا )مبیستم، خانم کری
(، Bogolyobov(، آقای بُگُلیوبوف )Uspenska) (، خانم اوسپِنسکاSokolevaخانم سُکُلِوا )

زاده، آقای  (، آقای بزرگKhremov(، آقای زاروبین، آقای خِرُموف )Bogoradآقای بوگوراد )
شدة  ها آغاز شد. تعدادی از مقاالت و آثار چاپ جویان آن ( و دانشEshniyazovاِشنیازُف )

 کریموا به این موضوع اختصاص دارد.
کی، به اش، تاجی خانم کریموا، مانند تمام کارمندان بخش ایران، عالوه بر زبان مادری

 .نمود ها تحقیق می چنین مسائل کلّی این زبان های ایرانی و هم طور کلّی روی سایر زبان
« های ایرانی شناسی زبان ردهـ  تحقیقات تاریخی»در جلد دوم اثر مشهور و دو جلدی 

 را همراه با پروفسور راستارگویوا تألیف کرد.« مقولة حالت اسم»(، فصل 1975)مسکو، 
)تألیف « های دو زبانی اقوام ایرانی در اتحاد جماهیر شوروی گونه»مقالة مشترک 

(( در Pireyko(، کریموا و پیرِیکو )Isayev(، عیسایف )Bakayevراستارگویوا، باکایف )
 ارائه شد. 1964نگاری در مسکو به سال  شناسی و قوم المللی مردم هفتمین کنگرة بین

 
 های ایرانی: ها و گویش باننگاری کریموا در مورد سایر ز های تك بخش

های ایرانی  شناسی ایرانی. زبان مبانی زبان»در کتاب « های لری و بختیاری گویش»
« های فارس گویش» ( و 1982)مسکو، « های حاشیة خزر غربی، زبان جدید: گروه جنوب

 )همان(.
های بخش مربوط به زبان گیلکی  نگاری خانم دکتر کریموا همچنین در تدوین تك

زاده، پیرِیکو و اِدِلمان  ؛ وی همراه با خانم پروفسور راستارگویوا، محمدنمودرکت مشا
(Edelman کتاب )«ی با محمدزاده و کار هم( را تألیف و با 1980)مسکو، « زبان گیلکی

زبان »نگاری  ند. تكکرد( را تدوین 1980)مسکو، « روسیـ  فرهنگ لغت گیلکی»راستارگویوا 
 ه انگلیسی ترجمه شد.ب 2012در سال « گیلکی

« های جنوب غربی ایران زبان :های ایرانی زبان»، در جلد «های جهان زبان»در مجموعة 
است:  ( عالوه بر بخش زبان تاجیکی، این مقاالت نیز از ایشان منتشر شده1997)مسکو، 
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«. گویش کُردشولی-زبان»، «های استان فارس گویش»، «های لری و بختیاری گروه گویش»
های ایرانی، کردشولی، به فارسی  ن اثر دکتر کریموا در مورد زبان کوچکی از زبانآخری

 است. ( منتشر شده2004)سال « شناسی گویش»ترجمه و در ایران در مجموعة 
جویان جوان تحصیالت تکمیلی مشارکت آزا کریموا فعاالنه و مسئوالنه در تربیت دانش

ها، ستان بودند. من به یاد دارم که از میان آنجویان از تاجیکتر این دانشکرد. بیش می
« گوراوغلی»اُف روی زبان ادبی تاجیکی و عادلجان علیِف بر زبان حماسی  عبدالحافظ رستم

 کردند. مطالعه می
استعداد سخنوری ظریف، دقت و نظم و صداقت در کار و عشق به زبان مادری بود که 

 کردند. آزا کریموا را متمایز می
، پس از تحمل یك دوره بیماری سخت از دنیا رفت و در 2000نا کریوا در سال آزا علیمو

بخش مسلمانان گورستان خُوانسکی مسکو به خاک سپرده شد. برای یادبود، قاب عکسی از 
 است. شناسی آکادمی علوم روسیه آویخته شده های ایرانی انستیتو زبان او در بخش زبان

 

  



 

 

 
 
 
 

اوستاشناس و استاد فرهنگ و  :يلقاسمبزرگداشت دکتر محسن ابوا
 رانیا يباستان یهازبان

 مطلق پور لیابوالقاسم اسماع دکتر از یگفتار
 تبار اکبر کریم به کوشش علی

 
 
 
 

های باستانی آژیار در دومین سالگرد درگذشت چهره ماندگار فرهنگ  انجمن فرهنگ و زبان
های  گویی درباره شخصیت و ویژگیو گفتیاد دکتر محسن ابوالقاسمی،  و ادبیات ایران، زنده

شناس، نویسنده و استاد فرهنگ و  پور مطلق، اسطوره ایشان با دکتر ابوالقاسم اسماعیل
 های باستانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرده است. زبان

، استاد (تهران 1397بهمن  18در مالیر، درگذشت  1315زاده )محسن ابوالقاسمی 
های باستانی دانشگاه تهران بود. او  بیات فارسی و فرهنگ، زبانبازنشسته زبان و اد

های باستانی )اوستا، فارسی باستان و فارسی میانه( از دانشکده مطالعات  آموخته زبان دانش
فریقایی دانشگاه لندن و از شاگردان استادان بنامی چون والتر برونو هنینگ و مری اشرقی و 

 1384در سال  یشت فرزانگیای با عنوان  نامه و جشنپاس خدمات ا بویس بوده است. به
تحول معنی ، قاموس، 1373، تاریخ زبان فارسیتوان  ای از آثار وی می منتشر شد. گزیده

پنج گفتار در دستور تاریخی زبان ، 1375، دستور تاریخی زبان فارسی، واژه در زبان فارسی
ها و  دین، الندیم مانی به روایت ابن، نهای باستانی ایرا راهنمای زبان، شناسی ریشه، فارسی
و... نام  شعر در ایران پیش از اسالم، های ایرانی در دوران باستان به روایت شهرستانی کیش

 برد.
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 پور:  دکتر اسماعیل
در دانشکده ادبیات  1363بار در سال یاد دکتر محسن ابوالقاسمی را نخستین زنده

زمان با مرحوم خانلری در بنیاد فرهنگ سال بود و همدانشگاه تهران دیدم. آن زمان میان
مدیر گروه فرهنگ  1365یا  1364کاری داشت. پس از یك یا دو سال یعنی حدود ایران هم

یاد دکتر ابوالقاسمی جزء نسل دوم  نظر من، زندههای باستانی دانشگاه تهران شدند. به و زبان
طور دکتر محمد  استاد ابراهیم پورداود و همینشناسی باستانی هستند. اگر نسل اول را زبان

کاران و چنین همخانلری در نظر بگیریم؛ هممقدم و دکتر محمد معین و دکتر ناتل
 ،های مرحوم مهرداد بهار، پروفسور احمد تفضلی و خانم بدرالزمان قریب دورهقطاران و همهم

ها در دانشگاه  بسیاری از آنشناسان و متخصصان زبان باستانی بودند که نسل دوم ایران
مریکا به پایان برد. این نسل الندن تحصیل کردند. البته استاد قریب تحصیالتش را در 

های باستانی به نسبت گذشتگان خود داشتند. به  تری درباره فرهنگ و زبان جدید حرف تازه
ند هنینگ، ها در بهترین مراکز آکادمیك آن زمان در کنار بزرگانی مان که آندلیل این

شان مانند بدرالزمان قریب مکنزی و مری بویس و دیگران تعلیم دیدند. برخی از دوستان
 مریکا رفت.اگاه به مدت کوتاهی در لندن بود و آن

 
پور، نخستین  نشسته از راست: دکتر ابوالقاسمی، دکتر بدرالزمان قریب، دکتر ژاله آموزگار و نفر ششم دکتر اسماعیل

 .1396های باستانی دانشگاه شهید بهشتی، تاالر فردوسی، یکم و دوم خرداد  نه فرهنگ و زبانهمایش دوساال

 
ها بود که دکتر ابوالقاسمی تنها یك یا دو بار وی را دیدند.  هنینگ هم از استادان آن

مریکا تحت تعلیم مکنزی و مری بویس کارشان را به پایان رساندند. اایشان پس از رفتن به 
های علمی و  های خاصی داشتند که ویژه بود و ویژگی ، استاد ابوالقاسمی خصلتنظر منبه

اخالقی ایشان عبارت بود از سادگی، سالمت نفس و وسواس و دقت علمی. آثارش را 
های ایشان شرکت داشتم، در دروسی  در کالس 1363شناسند. من از سال  ها می دانشگاهی

های  همیشه با همان ظاهر همیشگی چه در سالمانند اوستا و متون مانوی تورفان. او 
پوشیدند و دارای حجب و فروتنی بودند.  های پیری، لباسی ساده می سالی و چه در سالمیان
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جو با شان بود. بسیار نازنین بود و رفتارش با دانشکیف قدیمی همیشه در کنارشان و همراه
هایشان  تر نوشتهاس علمی بود. بیشبقیه استادان کامالً متفاوت بود. ویژگی دیگرشان، وسو

تر بوده مانند شعر پیش  هایشان که گسترده نامه از درس غیر  هایشان به مختصر است. کتاب
از اسالم، بسیار موجز و کوتاه بود. چون ایشان معتقد بودند که یا باید حرف نزنیم یا حرف 

 تازه داشت.
ای دارند؛ با مطالعات گسترده و  تازهاستاد در حوزه شعر پیش از اسالم، حرف و دستاورد 

ندیم را تصحیح ای که نسبت به منابع آن روز داشتند. حتی بخش مانوی الفهرست ابن احاطه
النحل بررسی و تحلیل کرد. ویژگی دیگر وو ترجمه کرد و ادیان باستانی را بر اساس الملل

ساتید دیگر در این حوزه بشوند. دانی او در حد اعال بود که توانستند متمایز از ااستاد عربی
چنین یاد ابوالقاسمی در حوزه ادب کالسیك و هم کنم که احاطه و اشراف زنده من فکر می

زده  های باستانی شد. واقعاً آدم را شگفت عربی و ادبیات عرب مزید بر تخصص زبان
محور است جوکردند. تدریس ایشان به شکل قدمایی بود. امروزه تحصیالت در دنیا دانش می

جزء اوستا و متون  آورد، اما دکتر ابوالقاسمی جزءبه دست میجو منابع را بهو خود دانش
کرد. برای نمونه هنگام تدریس در مورد  مانوی و تمام ادبیات اوستا و گرامر آن را تدریس می

 جوافعال اوستایی صفحه و بند مربوط از کتاب دستور اوستایی جکسون را دقیقاً به دانش
جو بود. که این وظیفه دانش صورتی گفت که مثالً صفحه فالن را باز کند و بخواند. در می

 جوست.نماست و کار اصلی بر عهده دانشتر راهامروزه در دنیا، استاد بیش
الدین همایی بود و روش تدریس قدمایی داشت و  استاد ابوالقاسمی شاگرد جالل

کرد. او ابتدا در  و پورداود و سایر اساتید تعریف میخاطرات فراوانی از همایی، فروزانفر 
دانشکده ادبیات قدیم در بهارستان )الهیات و معارف یا دانشکده معقول و منقول( درسش را 

کرد که در کالس بخاری هیزمی وجود داشت و روزی که با استاد  شروع کرده بود؛ و نقل می
 اری آتش گرفت.خواندند، ناگهان بخ جالل همایی متون کهن را می

کرد و ریز  ها خاطرات زیادی نقل می ایشان از نسل قدمایی و هم از اساتید دیگر رشته
جویان دانشگاه شهید بهشتی حدود دانست. یکی از دانش ها را هم می زندگی خصوصی آن

تا ده ساعت از خاطرات ایشان را فیلم گرفتند و این در بایگانی دانشگاه تربیت مدرس  هشت
 است.موجود 

نظر علمی اگر نگوییم که  ازنظر من، استاد در حوزه اوستاشناسی و دستور تاریخی، از
نظیری در این دو عرصه  زند، بلکه در شمار استادانی است که تبحر بی حرف اول را می

که  ، به دلیل اینLexicologyشناسی یا ویژه درزمینه دستور تاریخی و واژگان داشتند. به
ها معاون او بودند. خانلری  کردند و سال انلری در پژوهشکده ادبیات کار میخ ابتدا با ناتل
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ولی تاریخ زبان فارسی خانلری با تاریخ زبان فارسی  ؛تاز تاریخ زبان فارسی بودپیش
های تخصصی که در اختیار  که اطالعات و دادهابوالقاسمی بسیار باهم متفاوت است. برای این

اختیار خانلری نبود. درست است که خانلری در زمره نخستین  استاد ابوالقاسمی بود، در
 تر از او در ولی محمد مقدم پیش ،شناسی خوانده بودشناسانی است که در فرانسه زبان زبان

ای که  شناسی بود؛ اما آن احاطهشناسی خوانده بود و اولین دکترای زبانمریکا زبانا
تر هم رسیده، ف ایشان به چاپ دهم و بلکه بیشابوالقاسمی در دستور تاریخی داشت و تألی

 نظیر در حوزه دستور تاریخی است. نظیر و تا حدی بی واقعاً کم
شناسی ایران و در کتاب سترگ  ها در بخش زبان کنم که حتی فرنگی من فکر نمی

اندازه دکتر  های ایرانی به در بخش زبان ــ شناسی ایران ــشناسی شرقی  مجموعه زبان
که  اسمی در حوزه تحلیل تاریخی زبان فارسی کار بهتری ارائه کرده باشند. به دلیل اینابوالق

هاست که سالیان دراز دود چراغ  او اشراف زیادی به متون کهن فارسی داشت. این کار ایرانی
 خوردند.

جویی با دکتر ابوالقاسمی متون اوستایی را  من در حوزه متون کهن در دوره دانش
خواستند که شاهنامه را هم بخوانیم و شاهنامه و متون کهن  ایشان از ما میخواندم، اما 

های باستانی شاهنامه را با زحمت فراوان  ها جزو درس دانشگاهی ما بود. واژه ماه
که رشته ما  این کرد که تفسیر تبری را بخوانیم. با کردیم و وادارمان می شناسی می ریشه

تا و پهلوی بود، اما استاد اعتقاد داشت که شاهنامه و های باستانی و اوس فرهنگ و زبان
کرد  روند و مجبورمان می شمار می های باستانی به تفسیر تبری و متون کهن نیز جزو زبان

که شاهنامه و تفسیر تبری را هم کنار آن بخوانیم. شش جلد تفسیر تبری )نسخه 
 و بخوانیم. این خیلی مهم بود. درشده( را وادار شدیم تمام واژگان کهن را پیداکرده  تصحیح

 کردند. که استادان دیگر به همان درس اوستا و جزوه مکنزی اکتفا می  حالی
های باستانی دایر شده بود. به  اولین دوره فرهنگ و زبان 1363پس از انقالب، سال 
ن جویان ورودی ای شده بود. ما اولین دانش  دانشگاه تعطیل 1358خاطر انقالب فرهنگی در 

بودیم. من لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی بودم و قبل از انقالب دوره  1363رشته در سال 
لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی  ام را گذرانده بودم؛ اما در اولین آزمون فوق کارشناسی

شرکت کردم. یك روز قبل از آزمون به ما اعالم کردند که استادان این رشته که خارجی 
 یکا و اروپا برگشتند و دانشگاه با کمبود استاد ادبیات انگلیسی مواجهه است. درمرابه  ،بودند

توانستیم در آن رشته ادامه تحصیل بدهیم. پیشنهاد کردند که در رشته  نتیجه نمی
توانید شرکت بکنید. دو روز فرصت داشتیم که در آزمون  های باستانی می شناسی و زبان زبان

سالگی با متون  16-15که از  خاطر این مطالعه کردیم. من بهورودی شرکت کنیم. دو روز 
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اوستایی و متون زرتشتی آشنا بودم و در دوره لیسانس با مهرداد بهار آشنا شده و در 
کردم، موفق شدم در آزمونی که ششصد نفر داوطلب داشت پس از  های او شرکت می کالس

خان بود، رتبه دوم را احراز  یرزاکوچكزاد که از نوادگان م ام، فریبرز کوچکی دوست گیالنی
 کنم. این رتبه باعث شگفتی دانشگاه و دوستان شده بود که چگونه در این رشته پذیرفته

شده بودم. به دیدار دکتر ابوالقاسمی رفتم و در مصاحبه ایشان شرکت کردم و شش واحد  
ستاد ابوالقاسمی را به اوستا، چهار واحد متون مانوی را گذراندم. هنوز ریز مطالب تدریس ا

 کردند. یادگار دارم. چون به سبك قدمایی تدریس می
 

 
 
 
 

های  نامه کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبانموفق به دریافت دانش 1366در سال 
وارد مقطع دکترا شدم. در مقطع دکترا گاهان را با  1367باستانی ایران شدم و در سال 

علمی   زاده، سعید عریان، هیئت های من مجتبی منشیدورههم دکتر ابوالقاسمی گذراندم.
توان بگوییم که ما نسل  خانه ملی و چند نفر دیگر بودند. ما در جمع پنج نفر بودیم. میکتاب

 های باستانی هستیم و بسیار از استاد آموختیم. سوم رشته فرهنگ و زبان

دوساالنه فرهنگ و  شیهما نینخست پور، لیو دکتر اسماع یاز راست: دکتر ابوالقاسم
 1396و دوم خرداد  کمی ،یتاالر فردوس ،یبهشت دیدانشگاه شه یباستان یها زبان



320    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش 

داشت، بسیار متفاوت با دیگر  جویانهرحال آن انس و مهربانی که استاد با دانش به
جو احساس نزدیکی با استاد داشته باشد. شد که دانش استادان بود. این ویژگی باعث می

جو مشکالت رفت. در کنار دانش مثابه فرزند به شمار می جو برای ایشان بهانگار دانش
رفته بود. زمان با تحصیل، حمله هوایی عراق به تهران شدت گکرد. هم جو را حس میدانش

از استاد تقاضا کردم که با ماشین شخصی خودم او را به شمال کشور ببرم. دو هفته در 
رفتم و از  زیست. من به منزل ایشان می جو میشمال به همراه من سپری کرد. او با دانش

جو کم بود و مدت طوالنی کرده بودم. چون تعداد دانش نزدیك با ایشان آشنایی کامل پیدا
در  ،دمکرکه از رساله دکتری خویش دفاع  1370تا  1363ایشان بودیم. از سال  در خدمت

کنار دکتر ابوالقاسمی و استادان دیگر بودم و از ایشان فراوان آموختم. قرار بود که ایشان 
خانم دکتر ژاله  استاد راهنمای من در دکتری باشد، اما شرایط اجازه نداد و سرانجام با

تر متون  تاد راهنما از رساله خویش، متون مانوی دفاع کردم. البته بیشعنوان اس آموزگار به
 یاد مهرداد بهار خوانده بودم. زنده مانوی را با دکتر ابوالقاسمی و

 
 

 
 

ساالنه فرهنگ و  دو شیهما نینخست پور، لیآموزگار و دکتر اسماع از راست: ژاله
 1396و دوم خرداد  کمی ،یتاالر فردوس ،یبهشت دیدانشگاه شه یباستان یها زبان
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 های سیاسی هرگز استاد رسمی دانشگاه نشد، یاد مهرداد بهار به دلیل سابقه فعالیت زنده
عنوان استاد زبان پهلوی و  داشتند، استاد از وی به اما به دلیل انسی که با دکتر ابوالقاسمی

کالس بودند. در گروه  ها در لندن باهم هم د. آنکرکار  همتن بندهش در دانشگاه دعوت ب
های باستانی تا زمانی که زنده بودند ابوالقاسمی شرایط تدریس مهرداد بهار  فرهنگ و زبان

جویانی که  کردند تا دانش اد تالش فراوانی میدند. افزون بر این، استکردر دانشگاه را فراهم 
ها، از  محو کردن پروندهبا ا یا از بین ببرند و یها از دانشگاه وجود داشت  احتمال اخراج آن

خواستند که پرونده و  کاران در واحد مربوطه می کردند. از هم شان جلوگیری می اخراج
ها دوباره به تحصیل  نابود کنند تا آنجویان در معرض اخراج را از بین برده و  مدارک دانش

تر استادی پیدا  ویژه در حوزه ادبیات در کم به ،گرایانه استادص انسانیبرگردند. این خصا
سپاری استاد ابوالقاسمی از استاد  شد. شاهد این ادعا یکی این است که در مراسم خاک می

شان به  ایشان در تحقیقات شفیعی کدکنی تا همه استادان حوزه ادبیات حضور داشتند. نقب
حوزه ادبیات کهن و اشرافی که به متون ادبیات فارسی داشتند، باعث شد که گستره زبان و 

 که استادان دیگر فقط تخصصی کار ادبیات فارسی این رشته را از آنِ خود بدانند و درحالی
رشمرد؛ اما در توان ب شناسی از استاد بدرالزمان قریب را می کردند؛ مثالً در حوزه سغدی

هایی که من برای  حتی اولین کتاب ،حوزه ادبیات فارسی آثاری که ابوالقاسمی نوشتند
گفت  گشت و می گفتار در دستور تاریخی بود. ایشان دنبال ناشر می ایشان منتشر کردم: پنج

خواهم. من دوست ناشری داشتم  یف هم نمیألچاپ کند، حق الت اکه ناشر فقط کتاب من ر
 را برای ایشان چاپ کردم. و کتاب

ای در حوزه دستور تاریخی زبان  گفتار در دستور تاریخی آغاز تحقیقات عالمانه کتاب پنج
های باستانی را تدوین کرد و در حوزه کتب  بار راهنمای زبان فارسی بود. ابوالقاسمی نخستین

ود داشته باشد، تراز این راهنما وج های باستانی سراغ نداریم که پژوهشی هم درسی زبان
آمد. استاد هم در حوزه اوستا و هم متون میانه  نامه پهلوی ساموئل نیبرگ دیگر روز درس

ها تدریس ایشان است. او پیش  ها و سال این راهنمای زبان را تدوین کردند که حاصل سال
ش ا که در حوزه پژوهش و تحقیقات سرآمد باشد، به نظر من، مقام استادی از آن

دست  جویان آن زمان از ایشان به ین است. تدریس استاد و آن گنجی که دانشافتخارآفر
قدر است. شاید دانشمندانی آثار  های بعدی منتقل کردند، بسی گران آوردند و به نسل

تری نسبت به او داشته باشند، ولی ویژگی ایشان در همین تدریس بود که ما  تألیفی بیش
های  جو در عرصه د وظیفه اولش تدریس و راهنمایی دانشکم بگیریم. استا این را نباید دست

 های میانه بود. گوناگون دوره باستانی و دوره
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شد.  مطمئن باشید که این رشته دَرَش تخته می ،به گمان من که اگر تالش ایشان نبود
چنین فارسی میانه، پهلوی  پس از انقالب نام بردن زبان پهلوی انگار تابو شده بود، هم

ای که او هم در حوزه ادبیات فارسی و نفوذی که در وزارت علوم  ؛ اما به دلیل جذبهاشکانی
که ما  آن زمان داشتند و نماینده این رشته بودند، توانستند این رشته را حفظ کنند. درحالی

گفتند که این رشته طاغوتی است و باید  یادمان هست که چندسال پس از انقالب می
شد؛  شتی، خط میخی هخامنشی در آن زمان جرم تلقی میکن شود. متون زرت ریشه

داران فرهنگ ایران باستان بود. اگر  بنابراین، حضور ایشان غنیمتی برای این رشته و دوست
ایشان نبودند و آن مقبولیت را در وزارت علوم و درصحنه و عرصه ادبیات فارسی نداشتند و 

توانستند این رشته را  که استادان دیگر نمی بسا در دانشکده ادبیات دارای نفوذ نبودند، چه
داری و بالندگی این رشته در  حفظ کنند. فقط خود دکتر ابوالقاسمی قادر به حفظ و نگه

دار او باشند.  کنند باید وام داران شدند. کسانی که اکنون این رشته را دنبال می بین دوست
 دگار است.یاد مان واقعاً تالش عالمانه و هوشمندانه استاد زنده

 
  کننده میو تنظ یشناس زبان یجو تبار )دانش میکر اکبر یو عل یدکتر ابوالقاسم 

 یباستان یها دوساالنه فرهنگ و زبان شیهما نیگو( در نخستو گفت نیا
 .1396و دوم خرداد  کمی ،یتاالر فردوس ،یبهشت دیدانشگاه شه



   323  یبزرگداشت دکتر محسن ابوالقاسم

 

 
 
 
 

 
 
 

 1397 بهشتیکتاب، نشر چشمه، ارد شگاهیتهران، نما

(، یشناس زبان یجو تبار )دانش میکر اکبر یدکتر ژاله آموزگار، عل
 یباستان یها دوساالنه فرهنگ و زبان شیهما نیدر نخست
 .1396و دوم خرداد  کمی ،یدوستاالر فر ،یبهشت دیدانشگاه شه
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(، یشناس زبان یجو شنتبار )دا میکر اکبر یو عل پور لیدکتر اسماع
دانشگاه  یباستان یها دوساالنه فرهنگ و زبان شیهما نیدر نخست
 .1396و دوم خرداد  کمی ،یتاالر فردوس ،یبهشت دیشه
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 سوز و خردمند چند نسلمعلم دل ،یاریشهر زیپرو

 و نجوم اتیاضینگار ر خیتار / یدکتر محمد باقر

 
 
 

 

 
 
( بر چند نسل از ایرانیان 1391-1305وردها و تأثیر پرویز شهریاری )آ بارة زندگی، دسترد

هم کم نیست. او با تدریس، تألیف، ترجمه و حضور  هاسخن بسیار گفته شده و ناگفته
نظیری برای پذیرش الگوی کمکوش و انعطافاجتماعی فعالش و با شخصیت مقاوم، سخت

تر دربارة زندگی و  است. پرداختن به جزئیات بیش ش بودها شاگردان مستقیم و غیرمستقیم
ای زندگی شادمانه و مفید تواند به عنوان الگوی مناسبی برسو می هایش از یكفعالیت

ها از سوی دیگر به لحاظ بررسی عواملی که موجب تعالی زندگی انسان ؛جوانان باشد
ها و فشارها تا چه حد و در چه شرایطی ها، محرومیتراستی سختیشود اهمیت دارد. به می
گی طور؟ مشاهدة مسیر زند هرسی راحت به امکانات فراوان چ تواند سازنده باشد؟ دستمی

گوی این سؤاالت بنیادی باشد. از تواند پاسخافراد مختلف و نتایج نهایی کارشان تا حدی می
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صددیم که از زندگی  که در پی تکریم و ستایش مکرر پرویز شهریاری باشیم، در آن رو بی این
 شایان تقدیر او درس بگیریم و بکوشیم تا پویندة راه سرفرازانة او باشیم.

اش مطلبی نامه دان و فیلسوف بلندآوازة انگلیسی در آغاز زندگی ضیبرتراند راسل ریا
است که از بسیاری جهات یادآور مسیر و ابعاد زندگی پرویز شهریاری  بسیار خواندنی آورده

 نویسد:است. راسل می
ام چیره سه سودای ساده اما با نیرویی خردکننده بر زندگی، امچه برای آن زیسته آن

ناپذیر نسبت به درد و  جوی دانش، و ترحمی تحملو ومندی عشق، جستاند: آرزبوده
اند و مرا جا، بر من وزیده جا و آن سان بادهایی زورمند، این هرنج آدمیان. این سوداها، ب

در مسیری هولناک  ،شدکه تا مرز نومیدی کشیده می ،بر فراز اقیانوس ژرف دلهره
 اند.برده

ای جذبه  ؛آوردای که با خود میت برای جذبهام، نخسجوی عشق رفتهو به جست
ماندة عمرم را برای چند ساعت  خواستم همة باقیچندان بزرگ که ای بسا می

ام که تنهایی را جوی عشق رفتهو شادمانی آن فدا کنم. سپس، برای آن به جست
چنان تنهایی وحشتناکی که در آن وجدانی بر خود لرزان از فراز  دهد، آن تسکین می

نگرد. سرانجام، از آن رو به  پایاب میجانِ سرد و بی پرتگاه جهان به غرقاب بی
ام که، در پی دریافت کوچکی از عرفان، پیشاپیش، نمودتری از جوی آن برآمدهو جست

ام. این در پیوند یگانگی عشق دیده ،اندبهشتی را که قدّیسان و شاعران در تصور آورده
بختی بیش از  چه ممکن است برای زندگی آدمی خوشجستم، و گرچه من می است آن

 ام.چه من در پایان یافته اندازه بزرگی بنماید، این است آن
ام که ]مکنونات[ قلب آدمیان را ام. آرزو داشتهدانش را من با سودایی همانند جسته

ام تا آن نیروی درخشند و کوشیدهام بدانم که چرا ستارگان میدریابم. خواسته
ند در فهم آورم. من در این ا غورثی را که براثر آن اعداد بر جریان هستی حاکمفیثا

 ام.زمینه توفیقی اندک و نه بیش یافته
 ؛بردندعشق و دانش، تا جایی که امکان آن را داشتند، مرا به باال به سوی آسمان می

-طنین میگرداند. پژواک فریادهای درد در قلبم ولی ترحم همیشه مرا به زمین بازمی

بینند، پیران کاران شکنجه می زده، قربانیانی که در چنگ ستم افکند. کودکانِ قحطی
شان هستند، و همة درماندگانِ تنهایی و فقر یار و یاوری که باری گران برای پسرانبی

چه زندگی باید باشد. من آرزوی آن دارم  شان ریشخندی است بر آن و درد، سرنوشت
 برم.ا سبك گردانم، ولی توانایی آن ندارم، و خود نیز رنج میها رکه بار بدبختی
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ام، و اگر امکان آن به من چنین بوده است زندگی من. آن را من شایستة زیستن یافته
 1.کردم... شد، بار دیگر با خرسندی زندگی میداده می

 
از کودکی  ای زرتشتی در کرمان به دنیا آمد ودر خانواده 1305پرویز شهریاری در سال 

کرد. محیط آن روزگار کرمان چنان بود که پیروان ناگزیر در کنار تحصیل، کار هم میبه
کردند. پرویز های گوناگون در صفا و آرامش کنار هم زندگی و تحصیل و کار میکیش

گرفته بود، در درس و تحصیل بسیار  کوشی را از تربیت خانوادگی فرانوجوان که سخت
های صبح و عصر به شاگردان ضعیف ی که در ساعات وقفة بین کالسموفق بود تا جای
ای دارم که شاید داد تا عقب بودنشان را جبران کنند. از این کارش خاطرهکالس درس می

جوی رشتة برق دانشگاه  که هنوز دانش 1353تعریفش خالی از لطف نباشد. در حوالی سال 
ام توحید زرگر کالسی دیرینه دوست و همآریامهر )شریف کنونی( بودم برای دیدار با 

به آن شهر رفتم. عصر  ،گذراند اش را در پادگان کرمان میکه دورة خدمت سربازی ،ارشادی
با هم رفتیم که در شهر قدمی بزنیم. طبعاً  ،آمده بود  یکی از آن روزها که از پادگان به خانه

پایانش. گذرهای فرعی از صیل و بیهای ایکی از جاها بازار وکیل کرمان بود با آن جاذبه
انداختیم. ناگهان هر شد و ما به درون هر کدام نگاهی گذرا میمسیر اصلی بازار جدا می

فروشی تابلوی پارچه ،های فرعیکوب شدیم. توی یکی از آن راسته دومان سر جایمان میخ
ای شهریاری عجب! خبر نداشتیم که آق»پرویز شهریاری را دیدیم. به شوخی گفتیم که 

جلوتر رفتیم که  «فروشی هم داره! های ریاضی پارچه عالوه بر تدریس ریاضی و تألیف کتاب
ببینیم حاال این پرویز شهریاری چه شکلیه. صاحب مغازه لبخند بر لب جلو آمد و گفت 

کالس بودیم. اون درسش خوب بود؛ رفت تهران و دبیر و  بله، ما دوتا پرویز شهریاری هم»
بار که این خاطره را  یك «هایی کشید...شد؛ بعدها هم درگیر سیاست شد و سختی نویسنده

 اش را خوب به یاد داشت.کالسی برای آقای شهریاری خودمان تعریف کردم، آن هم
های او در خواندیم. اوایلش نوشتهدر دورة دبیرستان خیلی از آثار آقای شهریاری را می

عالوه بر مطالب  کرد وبدالحسین مصحفی منتشر میبود که مرحوم ع یکانمجلة ریاضی 
آموزان ریاضی بود. بعدها  حاوی مقاالت مفیدی قابل درک برای دانش ،جنب درسی ریاضی

آموزانی خصوص اغلب دانشهایش برایمان خیلی جذاب و مفید بود. به ها و نگارشهم ترجمه
که شهریاری در حوزة  هاییکه از ریاضیات نفرت یا ترس داشتند، با خواندن کتاب

شدند. من هم یکی از مند میبه ریاضیات عالقه ،کردهای ریاضی منتشر میسرگرمی
                                                           

 ترجمه کرد. 1379آذین( که تنها همین بخش از کتاب راسل را در شهریور ترجمة محمود اعتمادزاده )م. ا. به  1
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که دربارة او  «هایی از کالس زندگیدرس»ها بعد در مطلبی با عنوان ها بودم. سال همان
 نوشتم، به این موضوع اشاره کردم:

-های ریاضی جذاب و الهامها سال پیش، در خلوت درس و شعر و مطالعه، نوشتهده

کرد، مرا باغ جانم را آبیاری می ،آذینپای شعر سایه و نثر به بخش پرویز شهریاری هم
 داشتمداشت. اندکی خوراک و کتابی برمیبرد و به تأمل وامیبه ژرفای خیال می

رفتم و پای زاری بیرون شهر ]رشت[ میو با دوچرخه به درختــ  توشة جسم و جان ــ
نشستم؛ خلوتگاهی که در آن تنها گاه ی بر شیب مشرف به رودخانه میدرخت
یا افتادن برگی رشتة افکار دور و دراز ریاضی را  ای، وزیدن نسیمیگوشی پرنده بازی
 گسست.می

است و شتاب  گذرد. زندگی تغییرات زیادی کردهها سال میحاال از آن روزگار ده
آسا بدل آموزی را به رؤیایی دور و بهشتانشزندگی تهران، آرامش خلوتگاه دورة د

هایی که هر ثانیه کرده است. صبح در راه رفتن به سر کار، در میان هیاهوی ماشین
هایی آورم تا اقالً تکهدارند، کتاب تازة استاد را از کیفم درمیزودتر رسیدن را پاس می

 زودی فرصت بهتری گیر نیاید: از آن را بخوانم. شاید به
مهم این است که ذهن را فعال نگه داریم و هرگز ناامید نشویم. هر کسی دارای ...

استعدادی است؛ در هنر، در صنعت، یا در دانش. کافی است منظم کار کنید، سخت 
کار کنید، از شکست نهراسید و به این نکته توجه داشته باشید که هر شکستی مقدمة 

های نخستین میدان را خالی ز ناکامیگیر باشید و ا پیروزی است، به شرطی که پی
 1نکنید...

 
گیرم. زمان های تازه میهای پرویز شهریاری بهرهبعد از این چند ده سال هنوز از نوشته

 خوانم:برم و باز میو مکان و ترافیك را موقتاً از یاد می
ها های خاص شما. هیچ نمونه و روشی هم برای آن...زندگی پر از مسئله است؛ مسئله

گیرید، باید خودتان آن را حل کنید. ای که قرار میوجود ندارد. در برابر هر مسئله
توانید و باید با دیگران مشورت کنید، ولی سر آخر این شما هستید که باید البته می

 2تصمیم بگیرید...
 

                                                           
 .7، ص 1380، انتشارات پژوهنده، خالقیت در ریاضیات و مهندسی  1

 جا. همان  2
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 های ساده واین گفته ،امکه هم از عطا و هم از لقای استاد برخوردار بوده ،برای من
بخشد که خود او در حد امکان چنین نشیند و الهام می از آن رو به دل می ،گشا روشن و ره

بندی به اصول را با است. در نوشتار و گفتار و رفتار چنین نموده و در کردار پای زیسته
مالیمت و وسعت مشرب در عین هشیاری آمیخته و شکیبایی و پایداری و مداومت را با نظم 

گاه هم نشنیدم که گاه پای از راه نگردانیده، هیچاست. اگر هیچراه کرده مگیری ه و پی
نماید که این دو جنبة مکمل، الزم و کرده باشد. چنین می «های گردن به حجت قویرگ»

را آرام کرده و  «کف بر لب آورده»دیگرند. فروتنی و آرامش او گاه مخالفان ملزوم یك
 است. به دوستی و ارادت کرده دشمنی آنان را برطرف یا تبدیل

کالسی سابقش اشاره کرد، بهتر است از زبان اما در مورد فعالیت سیاسی او که هم
 یاد غالمحسین صدری افشار بشنویم:اش زندهکار دیرینهدوست و هم

جویی ]در دانشگاه تهران[ نخست به هواداران احمد ]پرویز شهریاری[ در دوران دانش
 1328طلب ایران درآمد. در سال به عضویت حزب تحول کسروی پیوست، سپس

گیری  با دست 1334خانه بود. در سال گیر شد و نزدیك به سه سال در دوستاق دست
او در کنار خسرو روزبه، باقر مؤمنی، ارسالن پوریا و  ،طلبیا فرار رهبران حزب تحول

رفتن این کمیته در  جمعی دیگر به عضویت کمیتة مرکزی موقت آن... درآمدند. با لو
گیری او در  گیر شد و بیش از سه سال در بند بود. دست بار دیگر او دست 1336سال 
جویی را در اهواز به خاطر پخش اعالمیه  بسیار احمقانه بود. دانش 1355سال 
گیر کرده بودند و معلوم شده بود شهریاری به او برای ادامة تحصیلش کمك  دست

روز آزاد شد. چهارمین بار به  40به همین دلیل بعد از حدود است.  مالی کرده بوده
، آن هم به خاطر عضویت در هیئت مدیرة شورای 1362بند رفتن او مربوط به سال 

اش بسیار به او و خانواده .ماه طول کشید17نویسندگان و هنرمندان ایران بود که 
تا فراهم آمدن  .ادسخت گذشت. پسر نوجوانش پس از این واقعه  رو سوی ترکیه نه

امکان مهاجرتش به کانادا بیش از یك سال در آن کشور آواره بود. پس از آزادی 
که چندبار به  اش همگی مهاجرت کردند... منتها وی با اینشهریاری، اعضای خانواده

تنهایی بار زندگی را به دوش دیدارشان رفت، حاضر به رها کردن میهن خود نشد و به
  1اش ادامه داد.ت فرهنگیکشید و به خدما

                                                           
، بهار 93، شمارة نگاه نو، «ا ریاضیات آشتی دادپرویز شهریاری، کسی که مردم را ب»غالمحسین صدری افشار،   1

 .129-126، ص 1391
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های مفید زیادی را  خانه آموخت و کتاب پرویز شهریاری زبان روسی را در دوستاق

خصوص در زمینة ریاضیات به فارسی ترجمه و منتشر کرد. پیش از آن از زبان فرانسه  به
بار  که یك کرد. از جمله این بود. از دوران در بندش، خاطرات زیادی تعریف می ترجمه کرده
در طول راه به وی پیشنهاد کرد  ،ای روستایی که مأمور بردنش به دادگاه بود سرباز وظیفه

اش افزوده طول دورة سربازی که بگریزد. سرباز گفته بود که با این کار نهایتاً چندماهی به
 برد. اما شهریاری این فداکاری انسانی را نپذیرفت. شود، ولی او جان سالم به در میمی
اش بود که با فاصله و از  ده ، مالقات با خانوادوره نظام سلطانی «بند» خاطره دیگرش از   

 «بان ساقی گروه»کرد که مأموری به نام  شهریاری تعریف می. شدپشت توری فلزی انجام می
مان تمام شده و از  پول» با فاصله، نزدیك آنان ایستاده بود. وقتی شنید همسرم گفت:

 500ثر شد. آن وقت در حسابم أکنند، مت ن حضورش وجهی پرداخت نمیحساب بانکی بدو
بان ساقی با مسئولیت خودش جهت دریافت پول از بانك،  تومان پول بود. روز بعد، گروه

وقتی به دروازه دولت  .مان راه افتادیم سوی خانه برایم مرخصی گرفت. از محبس درآمده به
بروی و با گرفتن دفترچه بانکی ازحسابت برای  توانی به خانهمی» گفت: نرسیدیم، به م

 .بعدازظهر در محل قرار )دروازه دولت( حاضر باشی 2آنان پول برداری و بعد از نهار،  ساعت 
 شهریاری ادامه داد:« بان ساقی (خواهد داشت. موقع نیایی عواقب بدی برایم )گروه اگر به

ویژه از  اعتمادی که به من پیدا  به ،موجب حیرتم شده .مردی یك پهلوان را داشت جوان»
از بانك برای  کرده بود. به هر ترتیب، او ماند و من به خانه رفتم، دفترچه را برداشتم و

به محل قرار  خیرأآن با کمی ت پول گرفتم، نهار در کنار خانواده ماندم. پس از خانواده
برگشتنم بود. وقتی  و منتظر زد تاب دیدم که تندتند قدم می بان ساقی را بی برگشتم. گروه
در نهایت احترام و  ،کرد طور که به ساعتش نگاه می همان .اش گشاده شد مرا دید چهره

من از او  «ماندی. تر کنار خانواده می کمی بیش ،عجله کردی»گفت:  نم سردی به خون
ر مردی خاصی داشت تا جایی که پس از انقالب در دادگاهش حاض بسیار تشکر کردم. جوان

دیگر  . یك بار«شدم و به نفع او شهادت دادم که همان حضورم موجب شد وی اعدام نشود
بان ساقی به سلولم  بودم، گروهسختی شکنجه شده کشی از زیر زبانم به حرف»هم که برای 
من که از شدت درد  «خوری؟ نوشیدنی می» پرسید: ،«از مردانگیت خوشم آمد»آمد و گفت 

وی ساغری  «.آره»به او نگاه کردم و پاسخ دادم  ،شالق نای نداشتم و زخم ناشی از ضربات
  «ام داد. با مشتی پسته به ،نبود «هوم»نوشابة مسکر که کم از شربت 
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دادند، کردند و کسی را لو نمیبه گفتة شهریاری، ساقی در حق کسانی که مقاومت می    
کرد، مورد شماتت او قرار نمی داد یا مقاومتمهربان بود و اگر کسی دیگران را لو می

 گرفت. می
 1332مرداد  28اش خاطرات دیگری هم داشت. بعد از کودتای از دوران فعالیت سیاسی

ها درس جای آن گیر شده بودند، شهریاری به که عدة زیادی از معلمان فعال سیاسی دست
ح تا دیروقت شب از صب ،رساند. بنابراینها میهای آنداد و درآمدش را به خانوادهمی

بر اثر خستگی زیاد  ،بار سر کالس  های روزانه و شبانه بود. یكمشغول تدریس در کالس
متوجه نشد که چه مدت  ،خوابش برد. وقتی بیدار شد ،طور که پشت میز نشسته بود همان

در خواب بوده، اما دید که شاگردان وفادار و باشعورش متوجه خستگی بیش از حد او شده و 
گیر  بودند. اتفاقاً بعد از آن که خود او دست ش سکوت را کامالً رعایت کردها یدارشدنتا ب

جای او سر کالس رفته بود و درس داده و کارمزدش را به  کارش غالمرضا بهنیا به شد، هم
نوشتة رنه تاتون تاریخ حساب خانوادة او رسانده بود. شهریاری در مقدمة چاپ دوم کتاب 

از مرحوم بهنیا به خاطر لطفی که در حق او کرده بود )بدون ذکر مورد( ( 1331)چاپ اول 
 تشکر کرده بود.

هایش ق و توانایییهای گوناگون ریاضی محدود نبود. عالکار نگارش و ترجمة او به حوزه
های فلسفه، تاریخ و داستان هم آثار ارزشمندی منتشر کند. او موجب شد که در زمینه

است. شهریاری  تر بودهاش به فلسفه حتی از ریاضیات بیشبستگیلزمانی گفته بود که د
کتاب   کرد. منتشر جنبش بزرگ مزدک و مزدکیانای با عنوان کتابچه 1327در سال 
های ای از مقالهکه مجموعه ؛را ترجمه کرد ریاضیات: محتوا، روش و اهمیت آنمعروف 

ریاضی در سه جلد بود. گفته شده  نویسندگان شوروی در زمینة تاریخ، فلسفه و منطق 
 شد.بود از مطالب این کتاب برای فراگیری فلسفه استفاده می «بند»زمانی که در 

های علمی و فرهنگی، عالوه بر نشر انتشار مجله ،یکی دیگر از کارهای مهم شهریاری
ین به سردبیری عبدالحس یکانهای پرشمار در نشریات دیگر )از جمله مجلة ریاضی  مقاله

نامة دانش و فن( را  )سخن، ماهسخن علمی  1348تا  1341مصحفی( است. او از سال 
شد. در سال کاری افراد صاحب اعتبار علمی و اجتماعی فراهم می منتشر کرد که با هم

ساواک از شهریاری خواست که محتویات مجله را خودشان )ایادی ساواک و  1348
 یهمین نام و همین ظاهر منتشر شود. شهریارنویسندگان سرسپرده( تهیه کنند و با 

تواند انجام این کار می ،ظاهر پذیرفت و اعالم کرد بعد از شمارة فعلی که زیر چاپ است به
ای گذاشت که مجله از این پس منتشر های آن شماره برگهشود. او در داخل همة نسخه

 نخواهد شد و به این ترتیب نقشة ساواک را نقش بر آب کرد.
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را در دانشگاه آزاد )پیش از انقالب( منتشر کرد آشتی با ریاضیات مجلة  1356سال  از
ناچار نام که بعد از انقالب و در زمان جنگ از او خواستند که نام مجله را تغییر دهد. او به

تغییر داد. باز هم  آشنایی با ریاضیاتشد به مجله را که دیگر با هزینة شخصی منتشر می
شد، مجله را به صورت مجموعة مقاالت  رو میشار این نشریه با موانعی روبهچون برای انت

ادامه  1371منتشر کرد. انتشار این نشریة بسیار مفید تا سال زنان و ریاضیات مثالً با نام 
با  1386در سال  ،مندان دشوار بودداشت. چون تهیة دورة کامل این نشریه برای اغلب عالقه

خانة ریاضیات بندر انزلی )به نام علیرضا سایبان( اسکن محتویات  کسب موافقت شهریاری،
دورة کامل این نشریه را روی چهار لوح فشرده تکثیر و توزیع کرد. شهریاری که از دیدن 

از مسئوالن آن مرکز خواست که این کار را برای دورة  ،حال شده بود این امکان عالی خوش
 1394ن خواستة ایشان هم انجام شد. در سال که ای ،هم انجام دهند سخن علمیکامل 

آشتی با های هندسة چاپ شده در  ای از مقالهسرکار خانم دکتر منصوره پورموسی مجموعه
را پس از کسب اجازه از دکتر شهریار شهریاری )فرزند آشنایی با ریاضیات  وریاضیات 

با ویرایش و ای هندسه های از مقالهگزیدهفرهیختة پرویز شهریاری( در کتابی با عنوان 
هوا و نوع مطالب با عنوان  و ای با همان حالچینی جدید منتشر کرد. قرار است نشریهحروف

ولی این کار هنوز از حد  ؛در دانشگاه صنعتی شریف منتشر شودآشتی دوباره با ریاضیات 
 است. نشریة اینترنتی فراتر نرفته

به سردبیری پرویز شهریاری در دانش  آشنایی بانشریة دیگری به نام  1357در سال 
)پیش از انقالب( شروع به انتشار کرد. این نشریه از لحاظ پرداختن به ابعاد  دانشگاه آزاد

فرهنگی و اجتماعی علم بسیار جالب توجه بود. اما پس از تنها هفت شماره متوقف شد. 
ه نخستین اثر انگیز است کبرای نویسندة این سطور، این نشریه از آن لحاظ خاطره

 «.کنندتر از نور حرکت میذراتی که سریع»اش ترجمة مطلب کوتاهی با عنوان شده چاپ
 ( آن چاپ شد.1358)خرداد  5برگ بود که در شمارة نوشتة جرالدین فاین

به سردبیری پرویز  1360زبان اوستایی به معنی دانش( از شهریور  )درچیستا نشریة 
دانش و مردم ادامه داشت. نشریة  1391د و انتشارش تا سال شهریاری شروع به انتشار کر

به سردبیری  1391منتشر شد و پس از سال  1379نیز به سردبیری پرویز شهریاری از سال 
 صاحب امتیازش دکتر محمدرضا طاهریان ادامه یافت.

به پاس خدمات ارزندة پرویز شهریاری در آموزش و ترویج ریاضیات  1381در سال 
شد. در همان زمان در جایی نوشتم که  افتخاری دانشگاه کرمان به او دادهدکترای 

...اعطای دکترای افتخاری به او بیش از هر چیز بر اعتبار این عنوان افزود و این اقدام »
اما به  «حاکی از پیدایش طلیعة خردورزی و موجب اعتبار و احترام بانیان آن است. ،شایسته
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کار  توان نگریست. غالمحسین صدری افشار که دوست و هم هم می این امر از زاویة دیگری
 نویسد: دانست میپرویز شهریاری بود و همیشه خود را شاگرد و مدیون او می

رومیان قدیم رسم عجیبی داشتند. اسیران جنگی را که جوان و نیرومند بودند و 
جنگ با   دست خالی بهبردند و آنان را با  ها می تماشاخانه وکوپالی داشتند، به یال

داشتند. اگر کشته  مبارزه با پهلوانان سراپا مسلح خودشان وامی  جانوران وحشی یا به
شدند و زنده  پیروز می  کشیدند و اگر              می  راحتی  شدند، از سر رضایت نفس می
شمار قهرمانان   کردند، در زدند و هلهله می گاه برایشان کف می ماندند، آن می
خاطر روابط فرهنگی و  هم به ظاهراً ما. ند شد آمدند و از افتخاراتی برخوردار می می در

زیرا در  ؛در ما نفوذ کرد  البته جنگی طوالنی که با رومیان داشتیم، این روش آنان،
 با و مند هوشکه اگر دیده شود انسانی توان شاهد فراوانی آورد  تاریخ معاصر می

ی درهو درب گیآواری ها ، سالشود میکار کار بی  ، ازیستن استعداد  سرش توی آخورش
راه نشد یا راه افتاد و رفت در یکی از  وقت اگر باز سربه  ، آنرا باید تجربه کند

ای یافت،   ها، مؤسسات پژوهشی، صنعتی یا اقتصادی معتبر جهان نام و آوازه دانشگاه
 فردوسی، رودکی، از. ماندگارة چهرشاید هم بشود کشیم  زنیم، هورا می کف می برایش

تاریخ معاصر بعد از مشروطیت این حسن رشدیه بگیریم تا   ، میرزاحافظ خیام، بیرونی،
هایی که در در واقع در همان سال ؛های گوناگون  تداوم داشته برخورد ایذایی به شکل

تیغ ، لبه پرویز شهریاری مانند عمرخیام یکه تاز میدان شد، «خودسر»ایران جریان 
 با هوشیاری که داشت تیغ در نیامشان فرو منتها ؛اش حس کرد ردهتیز آنان را رو گُ

 .شاید فرو نماند و ره دیگری پیمود ماند!
 

شهریاری در تأسیس و ادارة مدارس و مراکز علمی هم توانایی زیادی داشت. در سال 
آزار و گروه دیگری کی، بیآموزشگاه شبانة انجمن فرهنگیان را با باقر امامی، پرویز اتاب1331

دبیرستان مرجان  1340دبیرستان خوارزمی و در سال  1339از دبیران ایجاد کرد. در سال 
سفانه در سال أکه مت ،را تأسیس کرد. نام این دبیرستان را از نام دومین فرزندش گرفته بود

داستان در سن هشت سالگی بر اثر تصادف جان باخت. نام دبیرستان خوارزمی هم  1344
خواهد جالبی دارد. به گفتة شهریاری، یك روز آقایی به دفتر مدرسه تلفن زد و گفت که می

جا کسی به این اسم نداریم. اصرار کرد که  با آقای خوارزمی صحبت کند. به او گفته شد این
زحمت خواهم با خود ایشان صحبت کنم! باالخره بهجا مدرسة خوارزمی نیست؟! می مگر آن

بلکه نام دانشمندی ایرانی است که  ،تفهیم کردند که خوارزمی نه نام صاحب مدرسه به او
 است. زیستهیازده قرن پیش می
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ت مدیرة آن ئمؤسسة انتشارات خوارزمی را تأسیس کرد و خود رئیس هی 1342در سال 
مؤسسة انتشارات توکا را تأسیس  1353گروه فرهنگی مرجان و در سال  1350شد. در سال 

گالب در همین سال مدرسة عالی راه دکتر عبدالکریم قریب و دکتر حسین گل د. به همکر
 علوم اراک را بنیان گذاشت.

داران و شاگردان پرویز شهریاری در زمان حیات او نهادی به  جمعی از دوستان و دوست
 ولی پس از درگذشت ،هایی هم کردایجاد کردند که فعالیت «بنیاد پرویز شهریاری»نام 

 استاد دچار رکود شد.
مریکا از طریق انجمن اداران و خانوادة پرویز شهریاری در  دوست 1399در سال 

را برای بهترین کتاب در حوزة تاریخ  «جایزة پرویز شهریاری»پژوهی  المللی ایران بین
گذاری کردند. در دورة نخست این جایزه مشترکاً به چارلز  ریاضیات، علوم و فناوری پایه

اثر مدخل کبیر الی احکام النجوم )انگلستان( و کیجی یاماموتو )ژاپن( به خاطر کتاب  برنت
که مجموعة مقاالت دکتر پرویز اذکایی  ماتیکان علمیابومعشر بلخی اعطا شد. ضمناً کتاب 

 در حوزة تاریخ علم است، در این دوره شایان تقدیر شناخته شد.
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 ی )سیمین اسفندیاری(فهیمه اکبر
 / محقق تاریخ و فرهنگ  یپناه لموک زدانی اریط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك ـالمل نـداهلل یمیـند حاج اسزبه فهیمه، فر مشهور 1وریـن اسفندیاری نـسیمی
از بازماندگان خاندان پادوسبانان،  شناسی ظاهراً لحاظ تبار  (، که به1334ـ1267/1268)

اری ـاز مادری با تب 1296آذر  18در  ،بودنددران ـی مازنـهای محلكـترین شاهمـقدی
 های دوره قاجار و گرجستانی در تهران دیده به جهان گشود. پدرشان سناتور و از دیپلمات

گذار دوره پهلوی بود  که  چنین قانون هم در زمره کارگزاران فرهنگی، اقتصادی، دولتی و نیز
مردم  بابل، آمل، نور جانب  به عنوان نماینده دور دوم مجلس شورای ملی از 1320در سال 

 و تنکابن به مجلس راه یافت. 
سالگی( با انتخاب پدرش به عنوان سرکنسول  سیمین اسفندیاری در خردسالی )هفت  

یعنی به  ؛اعزام شدند ها آمده به باکو که در برخی گزارش ،ایران در قفقاز به تفلیس رفت
ت داشتند. در این دوران، اقام مدت پنج سال در آن جا آذربایجان شوروی رفتند و به

اش با مساعدت آموزگاروی شکوفا شد و او دور نخست آموزش موسیقی  استعداد موسیقی
                                                           

 .کایامر یس یواشنگتن د 1388 وریشهر 12درگذشت ، تهران 1296آذر  18زادروز   1
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سالگی( جهت  جا آموخت. پس از بازگشت از آذربایجان شوروی )در سن سیزده پایه را در آن
پدربزرگ  ،تر ها رفت. الزم به اشاره است پیش ادامه تحصیل موسیقی به مدرسه فرانسوی

شاه بود و پدرش نیز   کرده فرانسه و طبیب مخصوص ناصرالدین ش پزشك تحصیلا مادری
طور خاص خانواده ایشان، از جمله  لویی و دارالفنون تحصیل کرده بود. به در مدرسه سن

بلکه در  ،رفتند. منتها وی نه با تفرعن اشرافی شمار می جامعه آن روز ایران به طبقه ممتاز
های طالیی را  اندیش که در مناسبات، با دارا بودن منش انسانی، فرصت کسوت بانویی روشن

مردمی غنا بخشید   ترین شکل برای برآمدن و بالنده شدن در عرصه فرهنگ و هنر در احسن
درستی  های موجود  به و با داشتن عشق به دانایی و موسیقی درنهایت زیرکی از تمام امکان

 بهره برد. 
آن است که سیمین اسفندیاری  ،دهـای آمـه تمام گزارش ل توجه، درـه قابـنکت
آموخته موسیقی در شوروی، پس از برگشت به ایران، چندی شاگرد استاد مرتضی  دانش

گذاران موسیقی ملی  خان محجوبی از بنیان روشن است استاد مرتضی .)خان( محجوبی بود
های عالی  و آواز بنان از نمونهاو  یسازی که پیانو نواز پیانو، نوازنده و آهنگ ایران، تك

اروپایی، موسیقی ایرانی را  خان با سازی کامالً رود. مرتضی شمار می موسیقی آوازی ایرانی به
اروپایی، موسیقی ایرانی را  با سازی کامالً»کارگیری جمله نواخت. شاید بهخوبی میبه
توسط سیمین اسفندیاری  کلید اصلی فراگیری موسیقی ایرانی با پیانو «نواختخوبی میبه

خان از شاگردان خوب مرتضی» :خان محجوبی باشد. که درباره وی گفته شدهنزد مرتضی
تر موسیقی اروپایی را در شوروی فرا گرفته  زیرا سیمین اسفندیاری، پیش؛ «محجوبی بود

موسیقی روز غرب و »گذاران سبك نوین  بود و در این تلفیق، موفق شد یکی از پایه
ایران چندان  محلیموسیقی  در ایران شود که اجرای چنین سبکی در« های اروپایی نشانسا

داران آواز ایران را وا  کارگیری این تلفیق، دیگر نام ثیر بهأست تاپیشینه نداشت. گفتنی 
 .سی از ایشان، به این سبك روی آورندأداشت تا به ت

با جوانی به نام محسن اکبر  ساله بود 21، زمانی که 1317خانم اسفندیاری در تاریخ 
تر به  دار اعظم رشتی از بزرگ مالکان گیالن ازدواج کرد. پس از این پیوند، بیش فرزند سپه

سال با نام فهیمه اکبر به پژوهش  مدت بیست  شد و به گیالن ماندگار فهیمه آوازه یافت و در
پخت انواع غذاهای  در آواها و آداب محلی گیالنی پرداخت و نیز کتابی تحقیقی درباره

ست زمانی او پا به عرصه خوانندگی گذاشت که  نی ا. گفتتدوین کرد 1338گیالنی در سال 
رغم این نگاه حاکم بر  منتها ایشان به ؛شد خواننده بودن زن در ایران تابو محسوب می

و تاز، با بهره جستن از موسیقی اروپایی  فرهنگ سنتی جامعه ایران، به عنوان بانویی پیش
عمیقی در موسیقی و فرهنگ این سرزمین بر  ثیرأسبك ویژه خویش ت های گیالنی، با ترانه
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خواند و  کوفت. او می ها می ها را در خاطره صدای گل میخی خود ترانه»جای گذاشت و با 
جمعی با ریتمی تند،  صدایی بود و دسته زیرا عصر، عصر خوش ؛گرفتند تمام رشت دم می
ای گیالن گیالن ای گیالن / تاج سر خوشگالن / جورایی »آوردند:  برمی ریتم والس را فریاد

 «.پیرهن داری / جیراسپزدامن
درباره چهره مردمی بانو فهیمه اکبر یا سیمین اسفندیاری باید گفت که ایشان تنها 

دان نبود، بلکه به عنوان یك فعال اجتماعی با  یشناس و موسیق خواننده، نویسنده، گیالن
ای نابرابر  دم مناسباتی تنگاتنگ داشت و در رفع مصائب تحمیلی آنان در جامعهتوده مر
های مختلف   ای را به یادگار گذاشت که از آن جمله مشارکت در انجمن های ارزنده کوشش

که  ویژه بخش زنان و مساعدت به امورمربوط به آنان بود. نکته قابل اشاره آن نهاد به مردم
های خیریه و مجامع زنان، مسئوولیت کمیسیون هنری  در سازمانعضویت  ایشان عالوه بر

طبق سند منتشره به عنوان عضو و  1320جمعیت راه نو را به عهده داشت و در سال 
ت مدیره بنگاه حمایت ئهای رشت منصوب و نیز از جمله اعضای هی بازرس بیمارستان

کاران و داران ورزش، ورزشکه از دوستد. دیگر آنش (مادران و نوزادان رشت )زایشگاه
کردند که از ویژه آنانی که مقام جهانی کسب میبه ؛قهرمانان ورزشی استانی و کشوری بود

 1297کنندگان از محمود نامجو )شان در کاروان استقبالآن جمله شرکت خانوادگی
 .برد نام توانمی را ایران  برداریوزنه جهانی قهرمان( تهران 1368 دی 30ـ رشت

هنری کشور، ـ نخستین غرفه گیالن در جشنواره فرهنگی 1335بانو فهیمه اکبر در سال 
سال پیش  برحسب پیشنهاد سه» نویسند:باره میدر تهران را افتتاح کرد. ایشان در این

اینجانب به جمعی، تصمیم گرفته شد از طرز زندگی و هنرها و صنایع مردم هر استان به 
شان هایی که استطاعت یا فرصتوسیله آنران تشکیل شود تا بدینتدریج نمایشگاهی در ته

دهد، در مرکز تا حدی از این آشنایی برخوردار گردند. های طوالنی را نمیاجازه مسافرت
های خود را به ها و ذوقرنجتری داشته باشند، هنرمندان دستاهل علم، فرصت مطالعه بیش

ود تشویق گردند. این پیشنهاد با استقبال شایان های مشتاق برسانند و خها و گوشچشم
دوران مهاجرت )امریکا(،  حتی در ست بانو فهیمه اکبراگفتنی  «مورد تصویب قرارگرفت.

که پس از استقرار در شهر  تفاوت نبودند. چنان ل مربوط به امور مردمی بیئنسبت به مسا
 ی را به عهده گرفت. المنفعه فعال شد و وظایف واشنگتن دی سی، در یك مرکز عام

های روسی، آلمانی، انگلیسی  که بانو فهیمه اکبر به زبان ای که نباید فروگذار کرد آن نکته
خواند. حتی در سن هشتادسالگی  ها ترانه می و فرانسوی احاطه داشت و به این زبان

رهنگ و های انگلیسی، گیلکی، فرانسه و روسی اجرا کرد. درباره این نخبه ف کنسرتی به زبان
سالگی همراه سه فرزندش بنا به ضرورت  61در سن  1357ایران باید گفت در سال  هنر
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های نود  خورشیدی )سال 70به امریکا مهاجرت کرد. پس از اسکان، در دهه  ،پیش آمده
ترانه از کارهای قدیمی او را منتشر کردند که از  16دارانش آلبومی شامل:  میالدی( دوست
 بازار، بموم جان، گل پامچال، والس نوروزی، مصر لو، ماه نو، جومه گیالن» ا:ه جمله این ترانه

 «بو، بیابان بو، زمستان بو، نوشو نوشو... خیزان، شب باز، ای بوخوفته دیل، آن شب بهار، آفتاب
ها  آوری تعدادی از ترانه اقدام به جمع 1338فهیمه اکبر در »ست اتوان نام برد. گفتنی  را می

،  رشت 1282آذر  6 )زادروز پورهای جهانگیرخان سرتیپساخته ترانه از پانزدهاز جمله 
 جنگل نهضت بازمانده خان،میزاکوچك دارجانب زاده،مالك ــ تهران، 1371 آذر 7 درگذشت

رهنگ ف و تاریخ محقق سیاستمدار، شاعر، ایشان ؛پیوست پهلوی خاندان به  نهایت در که
با  ترانه گیلکی بود 70که در کل شامل  «اوخان»ای با نام موعهگیالن بودند...( را در مج

ها منتشر کرد و شماری از آن ترانه 1337در سال  ترجمه فارسی و نقاشی گردآوری کرد و
خیزان، بخفته دیل، دریا کناران... را اجرا  جان، آفتابنشو، جمعه بازار، گیالننشو»را مانند: 

های تازه، داشتن د شده، و نقش نسبی اش در ساخت آهنگبا توجه به موردهای یا «دکر
نواز و مردمی ویژه اجرای دلنشست، به اش که بر تن و جان می صدایی لطیف و جادویی

گذاران را در زمره پایه توان اوجا که میلکلوریك گیالن، بسیار آوازه یافت تا آنوموسیقی ف
 د.رشمار آوموفق موسیقی تلفیقی ایران به

لحن، رنگ صدا و حتی موسیقی تشابهاتی با »بر این است که ایشان به لحاظ  نظر
گردد به تر برمی ثیرپذیری او بیشأکه این ت «کارهای لشنکوف خواننده پرآوازه روسی داشت

   .جا آموخته بودهای موسیقی که در آنکرد و آموزشدورانی که در شوروی زندگی می
یاد کرد که ترانه آن را جهانگیر  «جانگیالن»از  توانها میدر مورد اجرای آهنگ

پور، برای  جهانگیر سرتیپ «جان گیالن»پور سروده بود. برخی بر این باورند که ترانه سرتیپ
 «کورن»ست  خانم گیالن اکبر اگفتنی  .دوشیزه گیالن، دختر بانو فهیمه اکبر سروده شده

تر در محافل خاص  عکس مادرش بیشدستی شد که بر  دان و پیانیست چیره خود موسیقی
 د.نمو ... برنامه اجرا میو در امریکا و اروپا چهره کرد و برای بلندپایگاه سیاسی و هنری

اهلل داشت. در  های گیالن، گلی و فتح شایسته اشاره است بانو فهیمه اکبر سه فرزند به نام
/ یا دختر misirlouمصرلو »های خارجی، ترانه قدیمی  های اجرا شده او به زبان میان آهنگ

های شرق مدیترانه )عربی، یونانی،  ترکی  این آهنگ که ریشه .بسیار شاخص است« مصری
 و یهودی( دارد در زمان خودش بسیارمعروف بود که بعدها از طریق اجرای دوباره، در دهه

رانه برگرفته از یك ت «بو، بیابان بو... شب»چنین ترانه  شد و هم میالدی فراگیر 1960
 سرود و ایشان اجرا کرد.  پور آرژانتینی بود که شعر گیلکی آن را جهانگیر سرتیپ
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به هرترتیب ایزدبانوی موسیقی فولکلوریك گیالن در دوران گذار از فرهنگ فئودالیسم 
مالک دوران پهلوی اول بالنده شد و بعد از جنگ جهانی دوم با باز شدن ـ به عصر بورژوا

های اجتماعی، در اجرای موسیقی مردمی میانه و باال گرفتن جنبشفضای سیاسی در خاور
ای شایسته در ارائه هنر ناب زمان خود، بسیار خوش درخشید. وی با داشتن چنین کارنامه

بها، برای آیندگان باقی گذاشت. بانو سیمین یا فهیمه اسفندیاری نوری  میراثی گران
سالگی، دور از دیاری که در آن چهره کرد و 92سن  در 1388در سال  «اکبر»بردار به نام

 زندگی را بدرود گفت.  ،بالیده شد
  .یادش گرامی باد
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 يلکیزبان گ يشناسرده

 ن و فرهنگ گیالن/ پژوهشگر زبامسعودپورهادی 

 
 
 

 در گیلکی 1«زمان و نمود» نشانگرفعل کمکی 
 اند.کردهها تعریفهای ساختاری در زبانبندی ردهرده شناسی زبان را به مثابه طبقه

دست از ساختارهای هاست، به عبارتی به بررسی آنشناسی در حقیقت مقایسه بین زبانرده
ها هستند و از این های اصلی جمالت مبتنی بر نشانهسازهپردازد که توالی و ترتیب هایی میزبان

های جهانی در ارتباط با این هایی پی برد و به دنبال آن گرایشها و تفاوتتوان به شباهتطریق می
 مراتب تعیین کرد.مسایل را ترسیم کرد و جایگاه هر زبانی را در این سلسله
شناسی ترتیب ردهابی مستقل چاپ شد )نگارنده در یك بررسی جداگانه که به صورت کت

ای در زبان گیلکی بر اساس چهارگانهوهای بیست( به بررسی مؤلفههای اصلی در زبان گیلکیسازه
ای های مقایسهرا در جدول« شناسی زبان گیلکیرده»پرداخته و جایگاه  2«درایر»پیشنهاد پروفسور 

 هانی مشخص کرده است. های جاروپایی و سایر زبانـ های آسیاییزبان
که: « پوراحمد جکتاجی»کش است به جناب  این مقاله بخشی از آن نوشته مفصل است و پیش

ام به فرهنگ و زبان گیلکی دمید و جغرافیای سرزمین نیاکانم را در  به آتش زیر خاکستر اشتیاق
 گستراند.« راین» های رود های رود سپید )آماردوس( به دامنه های حسرت غربت از کرانه این سال

 1400تیر ـکلن )آلمان(                                            
                                                           

گر زمان رویداد  در ساختار هر جمله، فعل جمله عالوه بر این که شخص و شمار، جهت و وجه را نشان می دهد ، بیان 1
 تواند مربوط به گذشته، حال و یا آینده باشد.  می زمان رویداد .است

تواند خود بر ساختار درونی استوار باشد، یعنی نشان دهد که فرآیندهایی که به وسیله فعل  زمان رویداد فعل نیز می
ذیر   یا کنش گر ولی اثر آن هنوز در کنش ،بیان شده به پایان رسیده یا که هنوز در جریان است و یا به پایان رسیده

« نمود»شود که در ارتباطی تنگاتنگ با زمان فعل به سر می برد.  گفته می« نمود»مانده است. به این مشخصه فعل  باقی
نمود سید حنان میرهاشمی:  :تر نگاه شود بهبودن رویداد فعل است. )برای مطالعه بیش« ناقص»یا « کامل»گر  بیان

 ( 1391. کامل در زبان گیلکی
 1392. شناسی زبان های ایرانیرده: محمد دبیر مقدم: نگاه شود به  2
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های ایرانی، فعل بر پایه دو ماده مضارع و گذشته ساخته  در گیلکی مانند سایر زبان
شود.  های مضارع اخباری، التزامی و امر استفاده می شود. از ماده مضارع در ساخت فعل می

اند  راه هایی هم ی در مواردی با ریشه تفاوتی ندارد؛ ولی در مواردی با افزودهماده مضارع گیلک
 جزء ثابت آن است. /n-/که صامت 
پیوندد و بیانگر  نشانه نمود ناکامل است که به پایان ستاک مضارع می /n-/صامت 

 شود. ستاک گذشته نیافتگی امر فعل است. این نشانه در ستاک گذشته فعل دیده نمی تحقق
گر در گذشته ساده گیلکی بیان  /bv/وند است. پیش /bv/وند ساده گیلکی مبتنی بر پیش

 شود. های زیر مشاهده می است که در جدول« نمود کامل»
 

 غربی  در گونه« ku.d.ənکردن »: ستاک مضارع اخباری فعل 1جدول  
 مفرد جمع

  ku.n. ən کنم می ku.n.im کنیم می

 Ku.n.i نیک می ku.n.id کنید می

 ku.n.e کند می ku.n. əd کنند می

 
 شرقی ی در گونه« onŝرفتن »: ستاک مضارع اخباری فعل 2جدول  

 مفرد جمع

 ŝ.ən.im روم می ŝ.ən.əm 

 ŝ.ən.in روی می ŝ.ən.i 

 ŝ.ən.ən رود می ŝ.ən.ə 

 
 هـای آمـاری متفـاوتی را    های گوناگون گیلکـی نسـبت   افزودگی ماده  مضارع در گویش

هـای مضـارع دیـده     کند. در گونه غربی این افزودگی در تعـداد محـدودی از سـتاک    بیان می
 شود. در گونه شرقی پایدارتر است. می

است که بـه انتهـای    /d-/و  /t-/ساز  در گیلکی ساخت اصلی ماده گذشته با پسوند زمان
 پیوندد.   های مضارع می ریشه یا ماده
،  ə/st)  ،u/ost-هـای آن   و گونـه  /st-/سـاز   گذشته ویژه با پسوندهای دیگری به ساخت

ss/ə-  ،əs-  صـورت    پهلوی اشکانی ترفانی بـه »که در زبان/-ist/     بـوده اسـت )ابوالقاسـمی
هـای   ای از مـاده  هـا، دسـته   شود. عالوه بر این نشـانه  کار برده می در گیلکی به(« 167:1375
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بـه ریشـه یـا مـاده       e/  ،/-â - a/  ،/-o – u-/های(  های )مصوت گیلکی از پیوند واکه  گذشته
 آید: دست می مضارع به

 
ماده مضارع 
 بدون افزوده

 معنی مصدر ماده گذشته
وند 
 ساز گذشته

های  محل گونه
 گویشی

xur xur.d xur.d.ən خوردن -d غ 

xuf xuf.t xuf.t.ən خوابیدن -t غ 

xâ xâ.st xâ.st.ən خواستن -st غ 

Pâ pâ.ss pâ.ss.ən اییدنپ -ss ش 

gən gən.əss gən.əss.ən اصابت کردن -əss ش 

rəm rəm.əs rəm.əs.ən رمیدن -əs ش 

fâm fâm.əst fâm.əst.ân فهمیدن -əst غ 

ŝ ŝ.o ŝ.o.n رفتن -o(u)  غ –ش 

h h.e h.e.n خریدن -e غ 

Z z.â z.â.n زاییدن -â(a) غ 

B b.ost b.ost.ən شدن -ost غ 

 
های مضارع هم ریشه، بـا تغییـرات واجـی همـراه      های گذشته و ماده ارتباط اغلب ماده
هـای   با مـاده  /t/یا  /d/های گذشته مختوم به پسوند  ی دستوری ماده است. در مواردی رابطه

 ها اندک است. مضارع، بدون هیچ تغییری حفظ شده است. شمار آن
نیست از پـرداختن   تك این موارد در حیطه سوال این مؤلفه از آن جایی که بررسی تك

زبـان گیلکـی:   »توانند از طریق مراجعه بـه کتـاب    مندان می کنیم. عالقه به آن خودداری می
هـا و   به نمونه« توصیف ساختمان مصدر و فعل گیلکی»جانب نگارنده و یا کتاب این« 1387

ل رسی پیدا کنند. زبان گیلکی مبتنی بر دو نمود کامل و ناقص است، نمود کامـ شواهد دست
 بخشند. گیلکی خود را در گذشته ساده، گذشته بعید و گذشته نقلی تجلی می

 
 ساده یا مطلق گیلکی  گذشته

 مطلق در افعال ساده گیلکی عبارت است:  ساختار عمومی گذشته
 ساز + شناسه. وند نمود کامل + ریشه فعل یا ستاک مضارع + پسوند گذشته پیش
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 غربی  در گونه «ardənآوردن »: گذشته مطلق فعل 1جدول  
 مفرد جمع

  bə.ar.d.əm آوردم bə.ar.d.im آوردیم

 bə.ar.di آوردی bə.ar.d.id آوردید

 bə.ar.d. -(ə) آورد bə.ar.d. əd (-ən – id) آوردند

 
 شرقی  در گونه «ardənآوردن »: گذشته مطلق فعل  2جدول

 
 مفرد جمع

  bə.ar.d.əm اول شخص bə.ar.d.im اول شخص

 bə.ar.d.i دوم شخص bə.ar.d.in وم شخصد

 bə.ar.d. ə سوم شخص bə.ar.d.ən سوم شخص

 
است که در شرایط آوایی خـاص، متناسـب    /b/خوان  وند نمود کامل در گیلکی هم پیش

شـود و در   ترکیـب مـی   /i/  ،/ə/  ،/u/  ،/o/هـای   گون با مصوت فعل یا مصدر، با مصوت یا هم
گیرد. انضمام آن به افعال سـاده   ذشته مطلق، بعید و نقلی جای میآغاز ماده فعل ساده در گ

گر  گذشته بیان  گر پایان عمل فعل است. حذف آن در افعال ساده های ذکر شده بیان در گونه
هـایی از آن ارائـه شـده     زمان و نمود نمونه نشانگرنمود ناقص است که در مؤلفه فعل کمکی 

 است.
های متن از  التزامی با توجه به ویژگی  و مضارع و گذشته های امر وند در صیغه این پیش
راهی فعل کمکی یا اداتی نظیر، اگر، شاید،  باید،  بلکه و... نشانه وجه دسـتوری   آن جمله هم

کنـد، بـه عبـارتی دیگـر یـك       ای را در زبان گیلکی ایفا می نقش چندگانه bv//است. پیشوند 
 تلف داشته باشد.تواند چند نقش دستوری مخ صورت واحد می

هـای فعـل    گیلکی مانند فارسـی قـرون آغـازین هجـری بـه انـواع گونـه        /bv/وند  پیش

ونـد در مقـام ونـد تصـریفی بسـیار      شود، در فارسی امروز ایـن پـیش   غیراستمراری وصل می

کند و تنها در ساخت وجه التزامی و امری به سـتاک زمـان حـال فعـل      تر رفتار می گزینشی

 .شودساده متصل می
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 گذشته استمراری
گذشته استمراری مبین استمرار امر فعل در گذشته اسـت؛ بـه سـخن دیگـر غالبـاً بـر       

 پی(، تکرار و عادت داللت دارد. در ای از استمرار )استمرار با گسست یا پی گونه
 /i-/صـورت پسـوند    در گذشته استمراری گیلکی وند نمود )استمرار، تکـرار، عـادت( بـه   

ها نیز ایـن ونـد     شود در برخی از گونه ه گذشته و قبل از شناسه ظاهر میاست که پس از ماد
 شود. ساخت گذشته اسـتمراری درگیلکـی رشـتی عبـارت اسـت از:      پس از شناسه تکرار می

 تکرار وند استمرار.  ستاک گذشته + وند استمرار + شناسه 
 

 «ŝ.o:nرفتن »مصدر 
  ŝo.y.imi رفتم می ŝo.y.imi رفتیم می

 ŝo.y.i رفتی می ŝo.y.idi تیدرف می

 ŝo.y.i رفت می ŝo.y.idi رفتند می

 
بـا   /i/اسـتمرار    شود، در نتیجه ادغام شدن نشانه که در  نمونه باال دیده می طوری همان

ها، اول شخص مفرد با اول شخص جمع، دوم شـخص مفـرد بـا سـوم شـخص       شناسه صیغه
 و یکسان هستند.مفرد، دوم شخص جمع با سوم شخص تفاوتی ندارند 

 
 .شود های مختلف گیلکی دیده می هایی در وند استمرار در گونه در این ساخت نیز تفاوت

 - الهیجانی سیاهکلی ضیابری مرکزی

xoft.im xoft.eme xut.im xot.im خوابیدم می 

xoft.i xoft.eŝe xot.i xot.i خوابیدی می 

xoft.i xoft.e xot. xot. خوابید می 

xoft.im xoft.ime xot.im xot.im خوابیدیم می 

xoft.id xoft.ine xot.in xot.id خوابیدید می 

xoft.əd xoft.ene xut.ən xot.ən خوابیدند می 

 
هـای فعـل فاقـد     های گیلکی، صـیغه  آید، در تمام گونه ها بر می طوری که از نمونه همان

ری گیلکـی از بـر افتـادن    است. بـه عبـارتی دیگـر گذشـته اسـتمرا      /-bv/وند تصریفی  پیش
شود. اگرچه هنوز در گیلکـی خصوصـاً در گونـه     های فعل پدیدار می از صیغه  /-bv/وند  پیش

پابرجاست، ولی قدرت القایی آن در حـال کاسـته شـدن اسـت.      /i/رشتی وند نمود استمرار 
 شود. یعنی در مواردی بدون آن نیز فعل استمراری پدیدار می
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 فومن املش انهآست شلمان نشاء لشت -

 xord.əm xord.əm xord.əm xord.əm xord.eme خورم می

 xord.i xord.i xord.i xord.i xord.eŝe خوردی می

 xord.i xord. xord. xord. xord.e خورد می

 xord.im xord.im xord.im xord.im xord.ime خوردیم می

 xord.id xord.in xord.id xord.in xord.ine خوردید می

 xord.ən xord.ən xord.əd xord.ən xord.ene خوردند می

 
 وندی در این ساخت تفاوتی با افعال ساده ندارد. صرف افعال پیش

 Fu.kud.imi ریختم می –

 fi.ŝâd.imi ریختم دور می –

 u.sâd.imi داشتم بر می –

 
 شوند. افعال مرکب نیز مانند افعال ساده صرف می

 کرد(. ود )داشت مرتب میمشغول مرتب کردن ب –

kərâ. Jəkəjâ      kud.i 
 جایی مشغول جابه   بود می

 استمرار(  )نشانه 

 کرد خود به خود گریه می –
xure    xure     gəryə      kudi 

 کرد     گریه    به خود    خود می

 انداخت به هوسم می –
mi    təm.â      dəgâdi 

 انداخت    هوس   بمن می

 
 نمود در زبان گیلکی –کمکی زمان فعل 

سـازند. ایـن    بسـتگی مـی   و فعل اصلی یك جفت هـم « زمان و نمود» نشانگرفعل کمکی 
شـناختی، بـا آرایـش بنیـادین جمـالت یـا ترتیـب         بستگی براسـاس مطالعـات رده   جفت هم

ای هـایی کـه دار   گـذارد. در زبـان   ها ارتباطی معنادار را به نمایش می های اصلی در زبان سازه
زمـان و   نشـانگر هستند، غالبـاً فعـل کمکـی     (sov)« فاعل + مفعول + فعل»نشان  ترتیب بی

گیـریم   یابد. در این مؤلفه افعالی را فعل کمکی در نظر مـی  نمود بعد از فعل اصلی حضور می
هـای اصـلی،    روند. این افعال در کنـار فعـل   کار می که به هر دو صورت فعل اصلی و ناقص به

 کنند. اری و کامل را تولید میمعانی استمر
برای نمود کامـل و  «  داشتن»و « بودن»طور کلی گرایش به کاربرد فعل  زبان گیلکی به

ناقص دارد. افعال کمکی که در زبان گیلکی جهت بیـان نمـود کامـل و اسـتمراری )نـاقص(      
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امـری   اند. دستوری شدن این افعـال در زبـان گیلکـی    اند، تابع الگوهای جهانی دستوری شده
تصادفی نبـوده و ویژگـی منحصـر بـه فـرد زبـان گیلکـی نیسـت، بلکـه دارای یـك الگـوی            

 های دیگر جهان نیز یافت می شود. شناختی است که در زبان رده
« داشـتن »و « بـودن »هـای جهـان افعـال کمکـی      های زبانی در زبان در بسیاری از بافت

ی ژرمنـی و رومیـایی فعـل کمکـی     هـا  گر معانی، کامل و ناقص بودن هسـتند. در زبـان   بیان
تـر   را بیش« بودن»گزینند، در حالی که فعل  تر افعال گذرا و ناارگیتو برمی را بیش« داشتن»

کننـد. زبـان اسـپانیایی در تمـام مـوارد از فعـل کمکـی         ساختارهای نامفعولی انتخـاب مـی  
 کند. یاستفاده م« بودن»کند، زبان بلغاری فقط از فعل کمکی  استفاده می« داشتن»

شـود، در مقابـل در    رمزگـذاری مـی  «  بـودن »کامل بودن در زبان فارسی فقط با فعـل  
برنـد و در   را به کار مـی « داشتن»و « بودن»های رومیایی ترکیبی از افعال  گیلکی مانند زبان

 گیرد. مورد استفاده قرار می«  داشتن»های  زبان انگلیسی صورت
 هستند. ovیا  sovنشان  رایش بیهای فارسی و گیلکی اساساً در آ زبان

برای بیان نمود کامـل و نـاقص و فعـل    « بودن»زبان گیلکی به لحاظ کاربرد فعل کمکی 
« داشـتن »برای بیان نمود کامل با زبان فارسی در این زمینه تفـاوت جـدی دارد.   « داشتن»

فارسـی  کند که برای بیان مقوله نمود کامل است. ولی در  درگیلکی در ساختاری شرکت می
« داشـتن »کند که برای نمود مستمر است، در گیلکی فعـل کمکـی    در ساختاری شرکت می

 یابد. آید، در صورتی که در فارسی پیش از فعل اصلی حضور می بعد از فعل اصلی می
 

 زمان دستوری و نمود در گیلکی
ساخت زمانی گیلکی به صورت گذشته و غیرگذشته است. گیلکی از نظر زمان دسـتوری  

هـا، عـدم بـروز آوایـی      هایی دارد. یکی از این تفاوت شیوه ساخت آن با فارسی معیار تفاوت و
 استمراری است.  های مضارع و گذشته در زمان mi –وند  پیش

 xurd.im خوردم گذشته استمراری               می –

 xur. əm خورم مضارع اخباری                      می –

 
/bv/وند ساده و گذشته بعید مبتنی به پیش  شتهدر زبان گیلکی، گذ

نمـود  »است که نشانه  1
 وند است.شود. زبان فارسی امروزی فاقد پیش است و به آغاز ستاک فعل افزوده می« کامل

                                                           
1 «v»       ارا    نشانه واكه / مصوت است، واكه مزبور با توجه به واكه موجود بعد از ستاك فعل، دچار تغييراات ارا اهراا

 شود.  اا داده م  گادد كه در مثال ا  م  واكه
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 دیروز  کتاب را  خریدم. –
diru    kitâb.â      bi.he.m 

 وند را کتاب    دیروزخریدم پیش
 بودند. خوردهنهار خود را  ها آن –

 

uŝân   xuŝân.ə   nəhâr.â  bu.xurdə     bud 
 ها وند   را   نهار    خودشان      آن بود  خورده پیش

 خیلی ترسیده بودم )داشتم(. –
xeyli      bə.tərse       dâŝt.im 

 وند خیلیداشتم   ترسیده پیش

ام ردهآو خود با –  
mi   amrâ     b.ârərdə      dâr. əm 

     وند  با ارم       آورده  پیشدمن   

 
بدسـت   /bv/ونـد   های مستمر گیلکی برای بیان نمـود نـاقص از بـر افتـادن پـیش      ستاک

 آیند: می
nəhâr  xurdâ.n        du.bum     ,            tilfon    zəng    bu.xurd 

 ه  نمود   خوردن   نهاروند نشانوند   زنگ   تلفن  بودم  پیش خورد  پیش                      

 ، تلفن زنگ خورد.1خوردم داشتم نهار می ـ
این ساخت برای بیان امری در جریان در زمان حال به همین صورت و در پیوند با زمـان  

 رود: کار می است به« بستی پی»صورت که به "du.ba:n"وندی بودنحال فعل پیش
nəhâr       xurdâ.n             də.r. əm 

 وند   نشانه نمود  خوردن   نهارام  میانجی پیش                                                                    

 خورم )اندر خوردن ناهارم( دارم نهار می –
شود، در صورتی که منفی آن در زمـان فارسـی سـاختی     این ساخت در گیلکی منفی می

 سازد: غیر دستوری می
nəhâr  nu. xurdâ.n   du.bum 

 بودم       خوردن    نه      نهار                                                                         

 2خوردم نهار داشتم نمی –

تـرین و پرکـارترین امکانـات     شـود یکـی از مهـم    ها مشاهده می که در مثال طوری همان
« du.bo:nو  buonدن بـو »دستوری برای بیان نمود ناقص و نمود کامل در زبان گیلکی فعل 

 است.
نیز در گیلکی ماننـد زبـان فارسـی از دو کـارکرد برخـوردار اسـت: الـف(        « داشتن»فعل 

ای  عنوان فعل کمکی در ساخت ویـژه  عنوان فعل اصلی به معنای مالك چیزی بودن. ب( به به
در گیلکـی در سـاختاری شـرکت    « داشـتن »رود.  کار مـی  برای کمك به القای مقوله نمود به

                                                           
  باشد.« در حال خوردن نهار بودم»  ای، « ر بودماندر خوردن نها» تواند :  یم یلکیتر عبارت گ معادل درست 1

 باشد.« در حال خوردن نهار بودم»  ای، « اندر خوردن نهار بودم» تواند :  یم یلکیتر عبارت گ معادل درست 2
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است. ولی در زبان فارسـی در سـاختاری شـرکت    « نمود کامل»کند که برای بیان مقوله  یم
بعـد از فعـل اصـلی    « داشـتن »است. در گیلکی فعل کمکی « نمود مستمر»کند که برای  می
یابـد، کـه ایـن امـر بـا ترتیـب        آید، در صورتی که در فارسی قبل از فعل اصلی حضور می می

گـر  ا وضعیت در گیلکی متفاوت است، کلیه افعال کمکی نشانبسته نیست، امهم sovکلمات 
از  گـرایش جهـانی تخطـی    « داشـتن »زمان و نمود در زبان گیلکی از جملـه فعـل کمکـی    

کنند؛ ولی از سوی دیگر، گیلکی مانند فارسی تمایل به استفاده از افعال کمکی )از فعـل  نمی
قوع عمـل از روی شـواهد بـرای بیـان     بینی و خواستن( به منظور بیان قصد و نیت و یا پیش

 آینده دارد.
شـود،   نشان از فعل کمکـی اسـتفاده نمـی    در گیلکی برای بیان زمان آینده در ساخت بی

شود. به بیانی دیگر، ستاک حـال   بلکه ستاک حال فعل برای بیان این مفهوم به کار برده می
 در واقع ستاک مضارع است.

برند. به عبارتی مضـارع   بهره می« حال در جریان»ت زبانان برای بیان حال از ساخ گیلك
هـای مضـارع از    دهد. در گیلکـی صـیغه   می« حال در جریان»کم جای خود را به  اخباری کم

راه با قید زمان آینده  است وگاهی نیـز   کند. گاهی هم امکان بالقوه فعل در آینده صحبت می
 نده است.شود که منظور گوینده زمان آی تنها در بافت مشخص می

 imru           kitâb.ân.â                hin.əm خرم ها را می امروز کتاب –
 ها  کتاب   قید امروز خرم    را عالمت جمع می

 Kitâb.ân.â    hin.əm خرم ها را می کتاب –
 خرم  را  ها   کتاب می

 
رفـتن  »عـل الزم   تر، ابتدا صیغگان مبتنی بر ستاک مضارع ف منظور ارائه شواهد بیش به

ŝuon » خوردن »و سپس فعل متعدیxurdən »دهیم. را به دست می 
 

 : زمان مضارع اخباری1 – 1جدول 

 مفرد جمع

 ŝ.əm روم می ŝ.im رویم می

 ŝ.i روی می ŝ.id(- in) روید می

 ŝ.e رود می  ŝ. əd (-ən, -id) روند می
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 : زمان مضارع اخباری2 – 1جدول 
 مفرد جمع

 xur.əm خورم می xur.im یمخور می

 xur.i خوری می xur.id (-in) خورید می

 xur.e خورد می xur.əd (-ən , - id) خورند می

 
کـه   "dubo:n"از زمان حال فعل کمکی « حال در جریان»اما در زبان گیلکی برای بیان 

 شود. به صورت زیر صرف می 1شود. این فعل بستی است استفاده می صورت پی به

 
 )نمود  ناقص(« حال در جریان»: فعل کمکی در ساخت 1 – 2ول جد

 مفرد جمع

 də.r. əm هستم، اندرم də.r.im هستیم، اندریم

 də.r.i هستی، اندری də.r.id(-in) هستید، اندرید

 də.r. ə هست، اندر است də.r. əd(-ən, - id) هستند، اندرند

 
شود )دارم  ساخته می« داشتن»فعل این ساخت، با ساخت مضارع مستمر فارسی که با 

 شود: خوری و...(، متفاوت است و بر خالف زبان فارسی، منفی هم می روم، داری می می
 
 مفرد                           حال در جریان –

 xurdâ.n    dər.əm خورم، در حال خوردنم دارم می

 xurdâ.n    də.r.i خوری، در حال خوردنی داری می

 xurdâ.n    də.r. ə خورد، در حال خوردن است یدارد م

 جمع                         
 xurdâ.n     də.r.im خوریم، در حال خوردنیم داریم می

 xurdâ.n     də.r.id(-in) خورید، در حال خوردنید دارید می

 xurdâ.n     də.r. əd(-ən , id) خورند، در حال خوردنند دارند می

 
 
 

                                                           
 گانه است. اا  شش و صيغه /r/و ميانج   /-də/وند اشتقاق   اان فعل مبت   است با پيش 1
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 1صورت صفت مفعولی شود، فعل اصلی )به های باال دیده میوری که در مثالطهمان
xurdâ   نشانه نمود +/n/ماند، در  حاالت مفرد و جمع باقی می  ( بدون تغییر صرفی در همه
خوش تغییرات صرفی  که در معادل فارسی فعل اصلی همانند فعل کمکی دست  صورتی

 است:د. منفی این ساخت به صورت زیر  شو می

 nu.xurdâ.n   də.r. əm خورم( در حال خوردن نیستم )دارم نمی –
 هستم     خوردن   ن

 شود: در گیلکی شرقی عمدتاً فعل کمکی منفی می
 de  də.n.ne.m )در حال دیدن آن( نیستم 2بینم  دارم نمی –

ل و قب« بودن»وند فعل کمکی  پس از پیش« حال در جریان»در ساخت   /ne/نشانه نفی 
 /ne/نشـینی بـا نشـانه نفـی      در هـم  /r/خـوان میـانجی    شـود. هـم   فعلی ظاهر مـی   از شناسه

 گردد.   تبدیل می /n/خوان  خوش تغییر و به هم دست
توانند هـم متضـمن    روند، می در گیلکی، افعالی که برای امور در جریان، ناتمام به کار می

ال از هم متمایزند. ایـن تمـایز، در   حال و هم متضمن گذشته باشند. استمرار در گذشته و ح
 شود، نه در فعل اصلی. فعل کمکی نمودار می

 مفرد ی در جریان گذشته –
 xurdâ.n    du.b.um در حال خوردن بودم

 xurdâ.n    di.b.i در حال خوردن بودی

 xurdâ.n    du.b.u در حال خوردن بود

 جمع 

 xurdâ.n     di.b.im در حال خوردن بودیم

 xurdâ.n     di.b.id ر حال خوردن بودیدد

 xurdâ.n     du.bud در حال خوردن بودند

                                                           
های نمود کامل )گذشته نقلی، گذشته بعید(، فعل مجهول و گذشته التزامی  تصفت مفعولی در گیلکی در ساخ 1

 ./ə/+ ستاک گذشته فعل + پسوند  /bv/وند  شود. از پیش تشکیل می
/ در bvپیشوند /حالتی، ـ  ولی در ساخت های استمراری )گذشته استمراری ، گذشته و حال در جریان( و افعال برآیندی

خوش تغییراتی است که در مثال ها دیده  ( دستəارد. در این افعال نشانه صفت مفعولی )آغاز ستاک افعال حضور ند
 می شود.

 bu.goft. ə.mə ام گفته bə.ŝkəft. ə bu شکسته بود

 bubo  bi.niviŝt.ə نوشته شد bâvərd. ə bi آورده باشد

 
رود و فقط برای نشان وضع صرفی زبان  نمیکار  در فارسی به« بینم دارم نمیـ خورم دارم نمی»توضیح این که صورت  2

 گیلکی آمده است.
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را در زمان حـال  « خوردن xurdən»در تکمیل این مبحث ابتدا صیغگان نمود ناقص فعل
کـرد   کنیم تا عمـل  های گیلکی ارائه می و سپس در زمان گذشته در جریان در برخی از لهجه

 ها خود را نشان دهد. ها و گونه رغم تنوع لهجهپیوستاری زبان گیلکی علی
 

 : صرف فعل خوردن در رشت، حال در جریان )غرب گیالن(2 – 2جدول 
 مفرد جمع

 xurdâ. ndə.r. əm(ə) خورم دارم می xurdâ.n  də.r.imi خوریم داریم می

 xurdâ.n   də.r.i خوری داری می xurdâ.n  də.r.idi خورید دارید می

 xurdâ.n   də.r. ə خورد دارد می xurdâ.n   də.r.idi رندخو دارند می

 در گونه رشتی تفاوت دوم و سوم شخص جمع را باید در جمله فهمید.
 

 : صرف فعل خوردن در خمام، حال در جریان )غرب گیالن(3 – 2جدول 
 مفرد جمع

 xurdâ.n   də.r. əm اول شخص xurdâ.n  də.r.im اول شخص

 xurdâ.n   də.r.i دوم شخص )xurdâ.n  də.r.id(i دوم شخص

 xurdâ.n   də.r. ə سوم شخص xurdâ.n   də.r.əd(ə) سوم شخص

 
 ، حال در جریان )غرب گیالن(1: صرف فعل خوردن در ضیابر و گسکر4 – 2دول ج

 مفرد جمع

 xorda.n   də.r. əm اول شخص xorda.n  də.r.im اول شخص

 xorda.n   də.r.i خصدوم ش xorda.n  də.r.in دوم شخص

 xorda.n   də.r. ə سوم شخص xorda.n   də.r.ən سوم شخص

 
 
 
 
 
 

                                                           
.زاد محمودی ، جعفر بخشدستور زبان گیلکیبرگرفته از کتاب:  1
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 ، حال در جریان )شرق گیالن(1نشا : صرف فعل خوردن در آستانه و لشت5 – 2جدول 
 مفرد جمع

 xor   də.r.əm اول شخص xor   də.r.im اول شخص

 xor   də.r.i دوم شخص xor   də.r.id دوم شخص

 xor   də.r. ə سوم شخص xor   də.r.əd شخص سوم

 
نشـایی، هجـای دوم صـفت مفعـولی فعـل       ای و لشـت  رسـد در لهجـه آسـتانه    نظر مـی  به

xor.d.ən   یعنــیdə- جــواری بــا هجــای اول فعــل کمکــی کــه متشــابه آن اســت   در هــم
 خوش حذف به قرینه شده است. دست
 

 ر جریان )شرق گیالن(، حال د2: صرف فعل خوردن در الهیجان6 – 2جدول 
 مفرد جمع

 xordə   də.r.əm اول شخص xordə   də.r.im اول شخص

 xordə   də.r.i دوم شخص xordə   də.r.in دوم شخص

 xordə   də.r.ə سوم شخص xordə   də.r.ən سوم شخص

 
 در لنگرودی، حال در جریان  )شرق گیالن(« xordənخوردن »: صرف فعل 7 – 2جدول 

 دمفر جمع

 xordə   də.r.əm اول شخص xordə   də.r.im اول شخص

 xordə   də.r.i دوم شخص xordə   də.r.in دوم شخص

 xordə   də.r.ə سوم شخص xordə   də.r.ən سوم شخص

  
هـا و  تـوان بـه تفـاوت    ( مـی 7ــ 2،  6ـ2،  5ـ2،  4ـ2،  3ـ2،  2ـ2های ) با مقایسه جدول

 گیلکی و گونه شرقی گیلکی دست یافت. های گونه غربی های لهجه  شباهت
 /bv/ونـد  صورت صفت مفعولی بدون پیش های گونه شرقی ساختار فعل اصلی به در لهجه

اسـت، ولـی    /bv/وند است. در گونه غربی نیز صفت مفعولی فاقد پیش ə//و منتهی به نشانه 
است که پس  /n/نمود   گونه صفت مفعولی مبتنی بر نشانهاست. در این /a/، یا  /â/نشانه آن 

 گیرد. از نشانه صفت مفعولی قرار می
                                                           

نشا. آباد لشت اشرفیه و هوشنگ عباسی از فخر آباد شهرستان آستانه زاده از حسین گویشور حسن اسماعیل 1

.پور گویشور امین حسن 2
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شـخص  شخص، دومآید و در اول در هر دو گونه گیلکی فعل کمکی پس از فعل اصلی می
 شخص مفرد و اول شخص جمع شناسه و ساختار واحدی دارند.و سوم

هـا و    در زمـان گذشـته در جریـان، در لهجـه    « خـوردن »اینك تصریف نمود ناقص فعـل  
 شود. های گیلکی ارائه می ونهگ

 
 در جریان )غرب گیالن(  در رشتی، گذشته« خوردن»: صرف فعل 1 - 3جدول 

 مفرد جمع

 xurdâ.n   du.b. um اول شخص xurdâ.n  di.b.im اول شخص

 xurdâ.n   di.b.i دوم شخص xurdâ.n  di.b.id دوم شخص

 xurdâ.n   du.b.u سوم شخص xurdâ.n   di.b.id سوم شخص

 
 در خمام و انزلی، گذشته در جریان  )غرب گیالن(« خوردن»: صرف فعل 2 - 3جدول 

 مفرد جمع

 xurdâ.n   du.b. um اول شخص xurdâ.n  di.b.im اول شخص

 xurdâ.n   di.b.i دوم شخص xurdâ.n  di.b.id دوم شخص

 xurdâ.n   du.b.u سوم شخص xurdâ.n   du.b.ud(.un) سوم شخص

 
 در جریان  )غرب گیالن(  ، گذشته1در ضیابر و گسکر« خوردن»: صرف فعل 3 - 3جدول 

 مفرد جمع

 xorda.n   du.b.um اول شخص xorda.n  də.b.im اول شخص

 xorda.n   də.b.i دوم شخص xorda.n  də.b.in دوم شخص

 xorda.n   du.b.u سوم شخص xorda.n   du.b.un سوم شخص

 
 در جریان  )شرق گیالن(  گذشته 2نشا، در آستانه و لشت« خوردن»: صرف فعل 4 - 3جدول 

 مفرد جمع

 xor də.rə   b.um اول شخص xor də.rə   b.im اول شخص

 xor də.rə   b.i دوم شخص xor də.rə   b.id دوم شخص

 xor də.rə   b.u سوم شخص xor də.rə   b.ud سوم شخص

 
                                                           

.زاد محمودی  اثر جعفر بخش« زبان گیلکیدستور »برگرفته از کتاب  1
.نشا اشرفیه، هوشنگ عباسی از فخرآباد لشت  آباد آستانه زاده از حسین گویشوران حسن اسماعیل 2
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 در جریان )شرق گیالن(  گذشته 1رودی،در لنگ« خوردن»: صرف فعل 5 – 3جدول   
 مفرد جمع

 xordə   da.b.um اول شخص xordə   da.b.im اول شخص

 xordə   da.bi دوم شخص xordə   da.b.in دوم شخص

 xordə   da.bu سوم شخص xordə   da.b.un سوم شخص

 
 گیالن( گذشته در جریان  )شرق 2در گالشی اشکور،« خوردن»: صرف فعل 6 – 3جدول   

 مفرد جمع

 xârdə.nâ  b.âm اول شخص xordə.nâ   b.im اول شخص

 xârdə.ne  b.i دوم شخص xordə.ne    b.in دوم شخص

 xârdə.nâ  b.â سوم شخص xordə.nâ    b.ân سوم شخص

 
 گذشته در جریان )شرق گیالن( 3در شلمان،« خوردن»: صرف فعل 7 – 3جدول 

 مفرد جمع

 xor   də.b.om اول شخص xor   də.b.im اول شخص

 xor   də.bi دوم شخص xor   də.b.in دوم شخص

 xor   də.bo سوم شخص xor   də.b.on سوم شخص

 
کـه پایـان آن را   کنـد، بـدون ایـن    نمود ناقص، ساختار درونی یك رویداد را توصـیف مـی  

رسـد.   یـان مـی  صورت کامل انجام شده و بـه پا  مشخص کند. اما در نمود کامل، عمل فعل به
و گذشـته   4ی کامـل(  )گذشته  ها در دو ساخت گذشته نمود کامل در گیلکی مانند سایر زبان

 یابند. نقلی )حال کامل( تجلی می
کند که پیش از فعـل دیگـری در گذشـته تحقـق یافتـه و       گذشته بعید، امری را بیان می

 شود. کمکی استفاده می  تمام شده است. در این ساخت نیز از فعل
شـود، در صـورتی کـه در     کامل بودن در زبان فارسی فقط با فعل بـودن رمزگـذاری مـی   

نیـز بهـره بـرد. در    « داشـتن »از فعـل کمکـی   « بودن»توان عالوه بر فعل کمکی  گیلکی می
                                                           

. اثر محمود پاینده« فرهنگ گیل و دیلم»برگرفته از کتاب  1

.اثر رقیه رادمرد و محمود رنجبر« گویش گالشی»برگرفته از کتاب  2
. اودخانیگویشور: د 3
 است، وفاقد فعل کمکی است .« نمود کامل»های  گذشته ساده گیلکی نیز مبتنی بر ویژگی 4



358    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش 

آیـد. فعـل کمکـی پـس از فعـل اصـلی        های زیر می های آن در جدول گذشته بعید که نمونه
 آید. می

 شود: متعدی در گیلکی به روش زیر ساخته می های الزم و گذشته بعید فعل
(  صفت مفعولی + صرف گذشته مطلق فعل  پیش )داشتن»یا « بودن»وند نمود کامل.» 
 

 xu      pəlâ.y.â      bu.xurdə    bu پلوی خود را خورده بود. –
 پلو  خود  را میانجی  (وند پیش)بود  خورده      

 xu     pəlâ.y.â        bu.xurdə     dâŝti .پلوی خود را خورده داشت )بود( –
 وند   را میانجی پلو  خود داشت   خورده پیش

 xu   tâzə     libâs.â     du.kudə    dâŝti .داشت پوشیده را خود تاره لباس –
 را  لباس  تازه   خود  (وند پیش)داشت  پوشیده 

 
هجـری بـوده و از بـین رفتـه      گونه در فارسی مخصوص قرون اولیـه  کاربرد جمالت این
شـاه هـر چـه     خورشید»چنان باقی مانده و تا به امروز رسیده است:  است؛ ولی در گیلکی هم

 «پوشیده داشت، شاهانه بود. )سمك عیار(
 در گونه رشتی ساخت گذشته بعید با فعل کمکی داشتن رواج ندارد.

 
 ی بعید تهدر گذش« داشتن»با فعل کمکی « خوردن»: صرف فعل 1 – 4جدول 

 مفرد جمع

 bu.xurdə    dâŝtim اول شخص bu.xurdə   dâŝtim اول شخص

 bu.xurdə    dâŝti دوم شخص bu.xurdə   dâŝtin/id دوم شخص

 bu.xurdə    dâŝt. سوم شخص bu.xurdə   dâŝtən/id سوم شخص

 
داده  بـار در زمـان گذشـته رخ    شود که حداقل یك در این ساخت به رویدادی اشاره می

 حال به نحوی با گذشته بعد از آن نیز مربوط است. است و در عین
 

 در گذشته بعید )گونه رشتی(« بودن»با فعل کمکی « خوردن»: صرف فعل 2 – 4جدول 
 مفرد جمع  

 bu.xurdu   b.um خورده بودم bu.xurdi   b.im خورده بودیم

 bu.xurdi    b.i خورده بودی bu.xurdi   b.id خورده بودید

 bu.xurdu   b.u خورده بود bu.xurdu   b.ud خورده بودند
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 در گذشته بعید )گویش فومنی(« بودن»با فعل کمکی « خوردن»: صرف فعل 3 – 4جدول 
 مفرد جمع

 bu.xorda    b.um اول شخص bu.xorda   b.im اول شخص

 bu.xorda    b.i دوم شخص bu.xorda   b.id دوم شخص

 bu.xorda    b.u سوم شخص bu.xorda   b.un سوم شخص

 
 بعید )گویش گالشی اشکور(  در گذشته« بودن»با فعل کمکی « خوردن»: صرف فعل 4 – 4جدول 

 مفرد جمع

 bo.xârdə     b.âm اول شخص bo.xourdə   b.im اول شخص

 bo.xârdə     b.i دوم شخص bo.xourdə   b.in دوم شخص

 bo.xârdə      b. â سوم شخص bo.xourdə    b.ân سوم شخص

 
 1در گذشته بعید )گویش املشی(« بودن»با فعل کمکی « خوردن»: صرف فعل 5 – 4جدول 

 مفرد جمع

 bo.xordə     b.om اول شخص bo.xordə   b.im اول شخص

 bo.xordə     b.i دوم شخص bo.xordə   b.in دوم شخص

  bo.xordə      b.u سوم شخص bo.xordə    b.ən سوم شخص

 
 در گذشته بعید )گویش لنگرودی(« بودن»با فعل کمکی « خوردن»: صرف فعل 6 – 4جدول 

 مفرد جمع

 bu.xordə     b.um اول شخص bu.xordə   b.im اول شخص

 bu.xordə     b.i دوم شخص bu.xordə   b.in دوم شخص

  Bu.xordə      b.u سوم شخص bu.xordə    b.un سوم شخص

 
گیلکـی در گـویش    /ə/شود، پسوند مفعـولی   دیده می 2 – 4طوری که در جدول  همان

شـود کـه بـه     خوش تغییراتی مـی ، دست«بودن»گونی با مصوت جزء دوم فعل رشتی در هم
 ماند.   های دیگر بدون تغییر باقی می است، ولی در گونه /i/و  /u/صورت 
 
 

                                                           
.پناه گویشور: بهمن علی  1
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بعیـد و    ابقه فاعـل بـا فعـل، در گذشـته    ها، یعنی سازه مط الزم به ذکر است که شناسه
بنـی   هـای افعـال تـك    در جریان، گذشته التزامی با شناسه  دیگر افعال ترکیبی مانند گذشته

هـا از طریـق شناسـه فعـل کمکـی بیـان        تفاوت دارند، چون مطابقه فاعل، فعل در این سازه
 1شوند. می

 یابند. ور میبعید برحسب محیط آوایی به صورت زیر ظه  های گذشته شناسه
 um/om/âmاول شخص مفرد           iدوم شخص مفرد            u/âسوم شخص مفرد 

 imاول شخص جمع         in/idدوم شخص جمع      un/ən/ân/udسوم شخص 
هـای   گونـه  یابد، فعـل اول در همـه   در این ساخت مفهوم زمان در فعل کمکی تجلی می

 ماند. های مفرد و جمع بدون صرف باقی می گیلکی به صورت صفت مفعولی در صیغه
پذیرنـد. در   نمـی  /bv/ونـد   شـوند و پـیش   وندی مانند افعال ساده ساخته میافعال پیش

 شود. های مرکب گذشته بعید جزء غیر فعلی به اول ساختار ترکیبی افزوده می فعل
 kork.â   bostə   bu کُرچ شده بود –

 بود     شده     کرچ
 mus     bu     kudə     bu دکپك زده بو –

 وند   کپك بود   کرده   پیش
 avir.â    kudə   dâŝti گم کرده بود –

 داشت    کرده      گم

هسـتند. در   /bv/ونـد   در گذشته بعید فاقد پـیش  2حالتیـ  صفت مفعولی افعال برآیندی
 است. /e/عولی شوند، نشانه صفت مف خوان منتهی می حالتیِ که به همـ  افعال برآیندی

 xufte     b.um خوابیده بودم –

 kəfte     b.u افتاده بود –

                        niŝte     bi نشسته بودی –

                                                           
بنی در گذشته ساده، گذشته  هایی که در ساختمان افعال تك شناسه (الف در گیلکی دو نوع شناسه فعلی وجود دارد: 1

هایی که در ساختمان افعال ترکیبی )متشکل از فعل اصلی  شناسه (ب روند. ر میکا مستمر، مضارع اخباری و التزامی به
 پیوندند. و فعل کمکی( به افعال کمکی می

های  حالتی توصیف تغییر حالت و وضعیت هستند و از همین منظر تمایزی با سایر افعال در ساختـ  افعال برآیندی 2
 گذشته دارند. این افعال عبارتنداز:

 isa:nساکن بودن، هستن، ایستادن bostənشدن

 Vâ.Jâstənموجود بودن، آلوده کردن fu.Jəstənریخته شدن در سطح

 xuftənخوابیدن niŝtənنشستن

 kəftənافتادن nəhanبودن –نهادن 
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و فاقـد نشـانه صـفت     (bv)ونـد   در این دسته از افعال، افعال منتهی به واکه فاقد پـیش 
 اند. مفعولی
 isâ      b.um ساکن بودم –ایستاده بودم  –

 nəha   bu نهاده بود –

 vâ.Jə    bu آلوده بود –موجود بود  –

 fə.Jə    bu ریخته بود –

 نقلی معروف است.  گیلکی که به گذشته« حال کامل»پردازیم به ساختار  اینك می
حال کامل یا گذشته نقلی برای اشاره به عملـی کـه در گذشـته رخ داده، ولـی اثـر آن      

کامـل از افعـال کمکـی      رود. حـال کامـل گیلکـی ماننـد گذشـته      کار مـی  هنوز باقی است به
 برد. بهره می« داشتن»و «بودن»

پـذیر   های افعـال کمکـی امکـان    مطابقه فاعل با فعل در این ساخت نیز از طریق شناسه
آیـد   پیوندد و پس از آن مـی  که به فعل اصلی می« بودن»است. صورت زمان حال ساده فعل 

مضارع اخباری و یا سوم  /e/ند، به جز سوم شخص مفرد که به جای ا های فعلی شبیه شناسه
 شود: استفاده می /ə/است، از  شخص مفرد گذشته مطلق که تهی 

 «بودن»زمان حال اخباری فعل  –
- əm , -i , - ə                    -im, -id / in , - əd/ ən 

 شناسه مضارع اخباری گیلکی –
- əm,  -i, - e                      -im, -id/in, - əd/ ən 

 مطلق  شناسه گذشته –
- əm, -i -,(ə)                    -im, -id/in, - əd/ ən 

طور اختیاری در سـوم   شود، گویشوران گیلك به که در مثال اخری دیده می طوریهمان
 کنند. استفاده می /ə/مطلق از نشانه   شخص مفرد گذشته

گانـه   های شش قلی گیلکی که مبتنی بر  صفت مفعولی و صیغهن  ساخت قدیمی گذشته
مطلق گیلکی است   نشینی به نفع ساخت گذشته است در حال عقب« بودن»زمان حال فعل 

 شود. های زیر ارائه می که در جدول
 

 بستی بودن در گذشته نقلی : صرف فعل خوردن با فعل پی1 – 5جدول 
 مفرد جمع

  bu.xurdə΄.mə ام خورده bu.xurdə΄.y.im ایم خورده

 bu.xurdə΄.yi ای خورده bu.xurd ə΄.in/id اید خورده

 ΄bu.xurdə خورده است bu.xurd ə΄.nə/də اند خورده
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 : صرف فعل خوردن در گذشته مطلق2 – 5جدول 
 مفرد جمع

  bu.xur΄d.əm خوردم bu.xur΄d.im خوردیم

 bu.xur΄d. i خوردی bu.xur΄d .in/id خوردید

 bu.xur΄d.(ə) خورد bu.xur΄d ən/əd وردندخ

 
نشینی به نفـع سـاخت    در حال عقب 1-5های جدول   که آمد ساخت مثال طوریهمان

است و این امر منجر به سردرگمی پژوهشگران غیر بومی شده است  2 – 5های جدول  مثال
زر بـرای بیـان   هـای کرانـه دریـای خـ     که خانم ایران کلباسی اعتقاد دارند که گویش طوری به

ها، گذشته نقلـی دارنـد، ولـی     گونه گویش کنند، این نقلی استفاده می  گذشته ساده از گذشته
 (89ـ  66، صص 2شناسی، ش  گذشته ساده ندارد. )گویش

جایی در نزد برخی از گویشوران، شـم زبـانی گویشـوران قـادر بـه       رغم این جابه اما علی
 یه است.تفکیك این دو ساخت از طریق جایگاه تک

تکیه در گذشته مطلق  به روی هجای آخر است، در صورتی کـه در گذشـته نقلـی بـه     
 گیرد. قرار می /ə/ساز  روی پسوند نقلی

افـزوده  « بـودن »هـای فعـل کمکـی     بـه صـیغه  /ə -/ سـاز   در گویش فومنی پسوند نقلی
، در دوم دهـد  زمان تکیه از هجای پایانی به هجای ماقبل آخر تغییـر مکـان مـی    شود، هم می

گیـرد کـه نقـش     قـرار مـی   /ŝ/ واج /ə-/سـاز   و پسوند نقلـی  /i/شخص مفرد نیز بین شناسه 
 میانجی دارد:

 1در گذشته نقلی )گونه فومنی(« بودن»بستی  : صرف فعل خوردن با فعل پی3 – 5جدول 

 مفرد جمع

 bu.xor΄dim. ə اول شخص bu.xor΄də. mə  

 bu.xor΄d in. ə دوم شخص bu.xor΄di.ŝ. ə 

 bu.xor΄dən.ə سوم شخص bu.xor΄də
2
 

 صورت زیر است. به 1این ساخت در گونه ضیابر و گسکر
 

                                                           
.بازاری گویشور جمشید عباسی شنبه 1
گون بودن در هم ادغام  لت همدر سوم شخص مفرد نشانه صفت مفعولی و شناسه سوم شخص فعل کمکی به ع 2

 شوند. می

 زاد محمودی . به نقل از جعفر بخش 1
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 : گذشته نقلی4ـ  5جدول 
 مفرد جمع

  bu.xordəm.o ام خورده bu.xordim.o ایم خورده

 bu.xordi.ŝ.o ی خورده bu.xordin.o اید خورده

 bu.xordə خورده است bu.xordən.o اند خورده

 
در ترکیـب بـه فعـل    ( fujəو  vâjəحـالتی )غیـر از افعـال     ــ درگیلکی افعـال برآینـدی  

حال »سازند. که از لحاظ صوری شبیه  نقلی را می  صورت خاصی از گذشته« بودن»بستی  پی
اند. از این ساخت اسم مفعول افعال یادشده برای بیان نقلـی بـرخالف    در زبان فارسی« کامل
  پذیرند و در پایـان اسـم مفعـول بـه جـای نشـانه       نمی /bv/وند  شهای پیشین نقلی پی حالت

 برند. بهره می /e-/از واکه  /ə/مفعولی 
ونـد +  ساختار عمومی گذشته نقلی این افعال عبارت است از: اسم مفعـول بـدون پـیش   

 بستی بودن. فعل پی
 

 «بودن»بستی  حالتی با فعل پیـ : گذشته نقلی افعال برآیندی5 – 5جدول 
 مفرد عجم

  niŝt.e.mə ام نشسته niŝt.e.y.im ایم نشسته

 niŝt.e.y.i ای نشسته niŝt.e.y.id(y.in) اید نشسته

 niŝt.e. نشسته است niŝt.e.d(-n) اند نشسته

 
 "dâŝt.ən   dâr"حالت دوم گذشته نقلی در گیلکی با مضارع اخبـاری فعـل کمکـی    

گیالن از آن جمله در خمـام و انزلـی و در   شود که در مناطقی از غرب  ساخته می« داشتن»
 شود. هایی از شرق گیالن رایج است و به صورت زیر ساخته می محدوده
 

 از فعل داشتن dâr: گذشته نقلی با ماده مضارع اخباری 6 – 5جدول 

 مفرد جمع

 bu.xurdə. dâr. əm  ام( دارم )خورده  خورده bu.xurdə.dâr.im ام خورده

 bu.xurdə. dâr. i  خورده داری bu.xurdə.dâr.in اید خورده

 bu.xurdə. dâr. ə  خورده دارد )خورده است(  bu.xurdə.dâr.əd اند خورده
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عبـارتی، فعلـی در گذشـته     کننده ارتباط زمان گذشته و حال است. بـه  این ساخت بیان
تـوان   یشود. به این ساخت مبار متحقق شده و به نحوی به زمان حال مربوط می حداقل یك

 (64، الف: 1391داد. )میرهاشمی، « حال کامل تجربی»نام 
خـوش تغییـرات    های گیلکـی دسـت   در گونه dârهای ماده مضارع داشتن یعنی  شناسه

 کنیم. شود که به ذکر چند نمونه آن اکتفا می گوناگون آوایی می
 

 رشت)غ( خمام)غ( دستك )ش( کیاده )شرش( حسن

-am -am -əm(ə) - əmə 
-i -i -i -i 
-a -ə -e -e 

-im -im -im(i) -imi 
-id -in -id(i) -idi 
-ad -an -əd(ə) -idi 

 
 گردد.  خوش تغییرات آوایی میهای مختلف دست نیز در گونه« داشتن»ستاک مضارع 
 dâr  در گونه غربی

 darو dân  در گونه شرقی

های ایرانی غیر  ود. در زبانر کار می های هند و اروپایی به تر زبان این ساخت که در بیش
های کرانه جنوبی کاسپین در ساخت گذشته نقلی تاجیکی و سغدی رایج است. زبـان   از زبان

 (1383های ایرانی میانه شرقی است. )نك: بدرالزمان قریب:  سغدی متعلق به خانواده
و از وجـه  « حـال »، از نظـر زمـان دسـتوری    «کامـل »این ساخت از نظر نمـود صـوری   

 برخوردار است.« اخباری» گرامری
  



   365 شناسی زبان گیلکی  رده

 

 
 منابع

 ، تهران: انتشارات سمت.دستور تاریخی زبان فارسی(، 1375ابوالقاسمی، محسن. )
 ، رشت: نشر گیلکان.دستور زبان گیلکی(، 1385زاد محمودی، جعفر. ) بخش

 ، تهران: امیرکبیر.فرهنگ گیل و دیلم(، 1366پاینده لنگروی، محمود. )
ها و ساختار زبان گیلکـی، گـویش    بررسی ویژگی(، 1384شهرستانی. ) پورهادی، مسعود و بیژن

 . رشت: فرهنگ ایلیا.رشتی
 : فرهنگ ایلیا.زبان گیلکی. رشت(. 1387پورهادی، مسعود. )

 فرهنگ ایلیا.رشت: .های اصلی در زبان گیلکی شناسی ترتیب سازه رده(.1396.)ــــــــــــــــ
 فرهنگ ایلیا. رشت: .ختمان فعل ومصدر در زبان گیلکیتوصیف سا( 1396.)ــــــــــــــــ

 نشر گیلکان.  . رشت:بررسی و توصیف گویش گالشی(. 1382رادمرد، رقیه و محمود زنجبر. )
 . تهران: سمت.های ایرانی شناسی زبان رده(. 1392دبیرمقدم، محمد. )
تـرا فریـدی، مجلـه    ی می ، ترجمـه «گذشته نقلی و بعید در سـغدی (. »1383قریب، بدرالزمان. )

 .(1، ج 2فرهنگستان، ش   شناسی )ضمیمه نامه گویش
 . رشت: فرهنگ ایلیا.نمود کامل در زبان گیلکی .(1391میرهاشمی، سید حنان. )

  



 
 



 

 

 
 
 
 

  یحروف اضافه در گویش رودبار

 پژوهشگر زبان، ادبیات و فرهنگ گیالن /  دکتر علی علیزاده جوبُنی

 
 
 
 

 مقدمه 
کند، در کنار ورود  های ایرانی را تهدید می طور جدی گویش ایی که بهه یکی از آسیب

جای واژگان بومی، تأثیر ساخت نحوی جمالت فارسی بر  افسارگسیخته واژگان فارسی به
ها است و گویش رودباری هم از این آسیب ایمن نیست. با نهادینه شدن فارسی به  گویش

روز  به یگاه و کارکرد اجتماعی گویش رودباری روزعنوان یگانه زبان رسمی در نظام آموزش، جا
رفته الگوی نحوی جمالت در  یابد و با ظهور نسلی از کاربران دو و چندزبانه رفته کاهش می

شود.  دهد و در الگوی فارسی مضمحل می های بومی را از دست می گویش رودباری، ویژگی
صیف دستوری و ترسیم پیکره زبانی معتبر برای تو (text)یابی به متن  جا است که دست این

هایی که در دهد. شوربختانه برخی پژوهشهای گویشی اهمیت خود را نشان میدر پژوهش
ورانی های گویشی گویشسالیان اخیر در حوزه گویش رودباری انجام یافته است، از داده

ررسی، گویش اند و از این رو نتیجه بشدت متأثر از فارسی بوده هاستخراج شده است که ب
های متفاوت از  نظام رودباری را بسیار به فارسی معیار نزدیك کرده است. این نزدیکی، مقوله

گیرد. فارسی کارگیری پیوندها و... را در بر میآوایی گرفته تا کاربرد وندها، گردانش فعل، به
گیرند چگونه چنان یگانه زبان آموزش رسمی است. کودکان رودباری از آغاز آموزش یاد میهم

سویه، گویش رودباری را خواسته و اندیشه خود را به فارسی بیان کنند و این فرایند یك
وران گویش رودباری، کند. برای مثال امروزه بسیاری از گویشتدریج در فارسی مضمحل می هب

کنند، میاند تلفظ های غربی به این گویش راه یافتهرا در واژگانی که از فارسی یا زبان žواج 
چون فارسی شود، برخی همتبدیل می jوران اصیل به در حالی که که این واج در زبان گویش

که سوم شخص مفرد مضارع اخباری از  vâyسازند، به جای فعل صفت عالی می tarin–با وند 
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کار می برند، برخی را هم به« باید»چون فارسی فعل هم .)بایستن( است vâstanمصدر واستن 
را که اساساً در گویش رودباری وجود ندارند « برایِ»و « از»، «در»چون وف اضافه همحر
چون گرفته شده از تازی همبرند و حروف اضافه وامکار میچون فارسی در جایگاه پیشین بههم
جای به ،اندگری فارسی فراگرفتهو... را هم که با میانجی« اِلّا»، «مثلِ»، «ایضاً»، «بعدِ»، «قبلِ»

ها را به نابودی و اضمحالل نشانند. این تأثیرات روزافزون، گویشحروف اضافه بومی می
کشاند. از گویش رودباری تاکنون متن کهنی کشف و معرفی نشده است. تأثیر فارسی بر می

اند از جمله دیوان شرفشاه دوالیی ترین متونی که تاکنون از گیل و دیلم معرفی شدهقدیمی
رو بر متون گویشی تأثیر شود. شاید فارسی از آننیز در وجوه متفاوت دیده می )قرن هشتم(

اند، تر وجه گفتاری داشتهاند و بیشها فاقد پیشینه نوشتاری قوی بودهگذاشته است که گویش
ناخواه از هنجارهای فارسی در ثبت متون گویشی رو شاعران و نویسندگان بومی خواههم از این

گیری کاراند. یك احتمال دیگر این است که نویسنده یا شاعر بومی آگاهانه از بهتأثیر گرفته
واژگان مهجور و ساختارهای نحوی بومی پرهیز کرده و به فارسی گراییده است تا گستره 

تر های گویشی در یك متن قویتری از مخاطبان را پوشش دهد. طبعاً هرچه شاخصوسیع
سازی در تری محدود خواهد شد. گرایش به فارسیکوچكباشند، پذیرش آن به جغرافیای 

ها که در ها و چیستانالمثلشود ولی این تأثیر در ضربهای محلی منطقه هم دیده میترانه
تر است. )علیزاده و تری دارند کمهای بومی قویروند و شاخصکار میجغرافیای محدودتری به

وران در چه از گویشرود آنشی انتظار میان گویپژوهشگر( البته از 12:1400قربانی، 
کاری ثبت کنند، اما پژوهشگران گویشی  دست بی ،شنوندهای میدانی میها و پژوهشمصاحبه

های میدانی،  تری عمل کنند و برای پژوهش ان با وسواس بیشگویشورتوانند در انتخاب  می
تر باشد و از  ها بومی زبان آن انی را برگزینند کهگویشورروستاهای دورافتاده و در حد توان 

 تر گزند دیده باشد.  فارسی کم
اند. برای شواهد مقاله  در این مقاله حروف اضافه در گویش رودباری معرفی و بررسی شده

هایی که تاکنون از گویش  المثل ویژه از مجموعه ضرب ههای واژگانی و متون، ب از همه فرهنگ
است. تالش شده برای کاربرد هر حرف اضافه شواهد کافی  استفاده شده ،رودباری انتشار یافته

چنین در مواردی از منابع و متون گیلکی، تبری، تالشی و تاتی که با گویش  ارائه شود. هم
جوار هستند هم برای سنجش و مقابله شواهد استفاده شده است. برای استخراج  رودباری هم

طور ویژه از مصاحبه با افراد سالمند و  شواهد اصیل، افزون بر منابع گویشی رودبار، به
اند و  تر تأثیر گرفته های مهاجم کم زبانه بومی استفاده شده است که از زبان المقدور تك حتی

های گویشی تواند بود. شواهد فاقد ارجاع، حاصل تری برای پژوهشها مبنای مناسبگویش آن
 پژوهش میدانی در روستای جوبن است. 
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 بان فارسیحروف اضافه در ز
کار در زبان ایرانی باستان، حروف اضافه عامل بودند و در جایگاه پیشین و پسین به

 (31:1384رفتند. )ابوالقاسمی، می
بندهایی در مفرد، تثنیه، جمع، مذکر های هشتگانه اسم، با پی در فارسی باستان که حالت

تر برای تأکید برخی شو بی شد، حروف اضافه نقش مهمی نداشتندو مؤنث نشان داده می
ها هم حالت اسم شدند و بدون آنها مانند حالت مفعولی و اضافی پیش از اسم آورده میحالت
بندها از اسم حذف شدند و نشان دادن حالت اسم به رفته پیشد، اما رفتهبند دریافت میاز پی

 ( 70:1346حروف اضافه واگذار شد. )خطیب رهبر، 
آیند و به اضافه عامل هستند و در جایگاه پیشین یا پسین می در زبان اوستایی حروف

 دهند. معمول خود حالت اضافی، مفعولی، مفعولی فیه، مفعولی معه، مفعولی له و... می
کار رفتن جا بهشود. در ایندر فارسی میانه، حروف اضافه عامل نیستند و اسم صرف نمی

کند. پسین باشند، حالت اسم را مشخص می یا نرفتن حروف اضافه که ممکن است پیشین یا
 ( 286:1387اگر حرف اضافه نیاید، اسم نهاد، گزاره، فاعل یا نایب فاعل است. )ابوالقاسمی، 

و پسین  prepositionحروف اضافه بر پایة جایگاه نسبت به متمم به دو نوع پیشین 
postposition تقسیم میشوند. بیشین هستند. در فارسی تر حروف اضافه در فارسی، پیش

تر حروف  آمدند اما در فارسی امروز، بیشپس از متمم می« اندر»و « بر»، «اندرون»قدیم، 
 (451:1384آیند. )فرشیدورد،  اضافه پیش از متمم می

روند یا  کار می تر به رفتند که امروزه کم کار می شماری از حروف اضافه در فارسی قدیم به
ترین حروف اضافه در فارسی امروز  ر، ایدون، باز، زی، فرا، فرو. مهماند مانند اند منسوخ شده

چون، را و کسرة اضافه. پر  جز، چون )مانند(، در، از، برای، هم هعبارتند از به، با، بر، بی، تا، جز، ب
آشکار است که برخی از حروف اضافه حرف ربط هم هستند. برخی حروف اضافه در فارسی 

توان به سه نوع  تازی هستند مانند اِلّا، الی، غیرِ، مثلِ و... حروف اضافه را میهای  واژه امروز، وام
جز، برِ )کسرة اضافه خود  هتقسیم کرد. حرف اضافه ساده مانند تا، حرف اضافه مرکب مانند ب

رود( و گروه حرف اضافه مانند به علتِ، دربارة، به عنوانِ، مستقل  شمار می یك حرف اضافه به
برد که  ایِ و بعد از. خانلری نوعی دیگر از حروف اضافه ترکیبی را در متون قدیم نام میاز، از بر

آید و آن را  در آن یك حرف اضافه پیش از اسم یا ضمیر و حرف اضافه دیگر پس از آن می
( مانند: به کوه اندرون الله و 304:1382نهد. )ناتل خانلری،  حروف اضافه مضاعف نام می

 سی(. سنبل است )فردو
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 حروف اضافه در گویش رودباری
ها و تنوع گویشی، حروف اضافه در  با توجه به وسعت شهرستان رودبار، پراکندگی آبادی

های واجی جزئی،  های گویش رودباری متفاوت هستند. با صرف نظر از برخی تفاوت گونه
 ترین حروف اضافه بر پایه منابع موجود از گویش رودباری عبارتند از: مهم

jâ/ji  ،)از، همراهِ، با(ku  ،)از(da/de  ،)از(da/de  و dale/dela ،)ِدر، درون(
amrâ/hamrâ/marâ راه، با، از(،  )همtâ/dâ  ،)تا(râ/re/be خاطرِ(،  )برای، بهbâr/bârone  ،)ِمانند(

moneste  ،)ِمانند(dombâl  ،)ِدنبالِ، پی(piš  ،)ِجلویِ، پیش(pas  ،)ِپشت(pǝs.i  ،به )پس از
)واسة،  vâste.yi)ورایِ، آن سویِ(،  verâz)پشتِ(،  pošt)باالیِ(،  jur)پایینِ(،  jerالِ(، بدن

 e/iچنین  جایِ، بدل از(. هم )به badal.i/badal)برای، به خاطرِ(،  xâter.i/xâterخاطرِ(،  برایِ، به
 م.نشانه مفعول را هم باید از حروف اضافه به شمار آوری â/e/oنشان اضافه و 

ختم  e/i/ǝهای مختلف گویش رودباری، اسم پیش از حروف اضافه به نشانه اضافه  در گونه
مادر حسن. اگر اسم به واکه پایان یابد، نشان اضافه  hasani/hasane mârشود مانند  می

 musâ piyarگوشتِ قربانی،  qorboni guštروز عاشورا،  âšurâ ruzآید، مانند عاشورا روز  نمی
 پدرِ موسی. musâ-y-e piyarآید:  که پس از میانجی می ی، یا اینپدرِ موس

در گویش رودباری قریب به اتفاق حروف اضافه پسین هستند و حرف اضافه پیشین بسیار 
که تمام  ( مبنی بر این207:1395)بدونِ(. تعبیر گوییوا ) bi)تا( و  tâ/ dâکم است مانند 

وجود دارند درباره گویش رودباری هم صدق  حروف اضافه پیشین در گیلکی در فارسی هم
نماهای پیشین از فارسی به این  کند که نقش کند. این دیدگاه این احتمال را تقویت می می

 ها راه یافته باشند. گویش

راه با نشانه  ها و قیدها به تنهایی یا هم چون فارسی برخی اسم در گویش رودباری نیز هم
یابند. هم از این گونه است اسم هایی که در  رف اضافی میاضافه یا حروف اضافه کارکرد ح

شدگی، با دور شدن از معنای اصلی و  واسطه دستوری هاما ب ؛های بدن هستند اصل نام اندام
ها و  جای این اسم توان به ای پیدا کرده اند. می داللت بر جهت و... معنا و کارکرد حرف اضافه

 pǝli)میانِ(،  dal.e)میانِ(،  miyonکار برد. مانند  هها را بقیدها حرف اضافه متناظر آن
 )کنارِ(. par/par.e)زیرِ، پایینِ(،   kin)زیرِ(،  bon)باالیِ(،  sar)کنارِ(،  var)پهلویِ( 

های کاربردی هر یك از حروف اضافه در گویش  در زیر به بررسی معانی مختلف و ویژگی
 پردازیم.  رودباری می

اقد آوانگاری هستند، ارجاع به متونی گویشی دارند که هنوز : شواهدی که ف1نکته 
 ها انجام نیافته است. آوانگاری روشن و قطعی برای آن
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هایی در تلفظ حروف اضافه و ربط  های گویشی رودبار، تفاوت : به دلیل تنوع گونه2نکته 
 پرهیز شده است. ها ها وجود دارد که از ذکر همه تلفظ هایی در واکه پایانی آن ویژه تفاوت هب

های میدانی و  تر گفتیم شواهد فاقد ارجاع برگرفته از پژوهش که پیش : چنان3نکته 
 ساالن بومی روستای جوبن است.  گو با کالن و گفت
 

 e/i/ǝحرف اضافه 

( هم از 448:1384شمار می آورند. )فرشیدورد،  برخی نشان اضافه را هم از حروف اضافه به
 eایم. نشان اضافه غالب در گویش رودباری  ا در زمره حروف اضافه آوردهرو نشانه اضافه ر این

( 62:1389)سبزعلیپور،  i/ǝو در انبوه  iها از جمله گویش جیرنده  است، ولی در برخی گونه
 .است i. در گویش الموت و تالقان هم نشان اضافه است

qasâbi posar ( 203:1396، 2پسر قصاب )شوقی، جgǝli miyân ِگِل )سبزعلیپور،  میان
129:1389) 

 eبه صورت  oپای اجزای اسم مرکب، حرف عطف  باید در نظر داشت که گاه در عطف هم
 شود که نباید با نشان اضافه مشتبه شود:  تلفظ می

bi jar e jon (،  69:1389بنیه )علیزاده،  الغر و بیbičeng e leng پا )همان(،  و دست بی
čak e ču (، 112ک )همان:خاشا و چوب و خسčak e par (، 100:1396پا )برهانی نیا،  و دست

čet e pers :چون  چنین است صفات مرکب هم ( هم300)همانkač e luč .کج و معوج 
شود که باید آن را  جوار نوعی ترکیب دیده می های هم در گویش رودباری و برخی گویش

جزء دوم، اسمی است که که جزء نخست صفت است و  شمار آورد چرا ترکیب وصفی به
اند و در حکم صفت مرکب  کارکرد نمادین دارد و دو جزء ترکیب با نشان اضافه به هم پیوسته

 siyâسفید مانند یخ/ برف،  seved e yax/varfتلخ مانند تریاک،  tal e teryâkمانند:  ،هستند

qir اوی اطالع نوی سیاه مانند قیر. طبعاً نسبت دادن سفیدی به برف و سیاهی به قیر، ح
 ها در نظر است. جا وجه نمادین آن نیست و در این

 
  jâ ،ku ،da /deحرف اضافه  

 hača، فارسی باستان  hačâ، اوستایی   hačفارسی، فارسی میانه  azکه با  jâحرف اضافه 
کار  تر در معنای ابتدای مکانی به واره پسین است و بیشمپیوند دارد، در گویش رودباری ه

که در جمالت شاهد برخی منابع رودباری آمده است از فارسی وارد   azد. حرف اضافه رو می
(، در الموت و 126و  62: 1389)سبزعلیپور،  daو   ku این گویش شده است. در گونه انبوه 
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رود که همگی پسین  کار می ( در این معنا به79:1396، 2)شوقی، ج deو در جیرنده  daتالقان 
( در تاتی درو 141:1385رود که پسین است. )شکری،  کار می به jeری هستند. در رامس

 (412و  411:1394پسین هستند. )سبزعلیپور،  kuو  naخلخال نیز 
 

xone jâ birin nošu    
 (100:1389رود. )علیزاده،  از خانه بیرون نمی

on e asb â on e jâ âgir o bor   
 ( 335:1391اسبش را از او بگیر و بیار. )هاشمی، 

bâq de bimyâm xastâm   
 (117:1396، 1ام. )شوقی، ج ام، خسته از باغ آمده

mâhâri boxorda šir ame damâq de barâma  
 ( 229:1396، 2شیری که از پستان مادر خورده بودیم از دماغ ما بیرون آمد. )شوقی، ج

 alef de uštata diya nomodane   
 (202:1396، 2اند. )شوقی، جد از الف به بعد دیگر چیزی نمی

…bǝši xoši bâg da angur bǝčina    

 (126:1389...برود از باغ خودش انگور بچیند. )سبزعلیپور، 
bišim nar darfak da biârim  

 ( 129برویم گوسفند نر )قوچ( از درفك بیاوریم. )همان: 
 

رود  کار می به jiورت و در گیلکی شرقی به ص jâ صورت  این حرف اضافه در گیلکی غربی به
در جایگاه  jǝصورت  ( ولی گاه به360:1394و جهانگیری،  42:1385و پسین است. )پورهادی، 

 کار می رود. )پورهادی: همان(   پیشین هم به
torše kunusam bilaxare je dâr kafe   

 ( 534:1382حتا ازگیل ترش هم از درخت پایین می افتد. )مرعشی، 
 

 ( 16:1358بان من یك الوا. )شرفشاه، هرگز نشتوی جه ز
 شنوی. ای نمیهرگز از زبان من سخن یا گالیه

 
این حرف اضافه در گویش رودباری بر خالف فارسی معیار، معموالً برای داللت بر مبدأ 

ان گویشوربسامد است. چه،  رود و کاربرد آن در معنای مبدأ مکان هم کم کار نمیزمانی به
 برند.  کار نمی تایان آن را به و هم jâچنین جایگاهی معموالً مند در  بومی و سال

Rašt e jâ bešâm Teyron   
 از رشت به تهران رفتم. 
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Rašt tâ Teyron čeqeze rây(e)?  
 قدر راه است؟ هاز رشت تا تهران چ

hašt tâ dǝ kelâs dâre  

 از هشت تا ده کالس دارد.
diriz dâlâ pedâ ni  

 دایش نیست. از دیروز تا حاال پی
dišav tâ sibi me jon parkeste   

 دیشب تا صبح تنم می لرزید.  
keyn dâlâ te čam be râyom 

 راه تو هستم. به از کی تا حاال چشم
parsâl dâ emsâl hame či geron âbiye  

 چیز گران شده است.  از پارسال تا امسال همه
 

رود که  کار می ی معیت و همراهی بهچنین به معنا در گویش رودباری هم jâحرف اضافه 
 در فارسی است. « راهِ هم»و « با»در این معنا معادلِ 

befarmâ ame jâ ya tâ čây boxor  
 ( 345:1391بفرما با ما یك چای بخور. )هاشمی، 

komeyaton e jâ ši  
 (343:1391روی؟ )هاشمی،  شان می با کدام یکی

de notonom te jâ zendegi bokonom  
 ( 100:1389توانم با تو زندگی کنم. )علیزاده،  یگر نمید

te jâ te jây me jâ me jâ  
کند.  دلی می کند و وقتی با من است، با من هم وقتی با توست، با تو ابراز دوستی می

 (  291)همان:
gorg e jâ gosend baron sâb e jâ šivon konon 

 (302کنند. )همان: بَرند، با صاحبش شیون می با گرگ گوسفند را می
hezâr sezâvâriye jâ šeme râ pelyi âkordâm  

 ام.  شما را با هزار بدبختی بزرگ کرده
jâ رود و برای این معنا معموالً  کار نمی راهی به در گیلکی معموالً در معنای همamra  را

 شود:   در این معنا هم در منابع دیده می jâبرند. اما  کار می به
 ( 30:1358مرا به بره خویی جا )شرفشا،  کی بو بسالمت

 کی خواهد شد که مرا به سالمت با خود ببرد؟
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رود که کار میکارگیری ابزار برای انجام کار بهگاهی در معنای استعانت و به jâحرف اضافه 
در متون فارسی  azدر فارسی است. این کارکرد برای « وسیلة هب»و « با»در این معنا معادل 

ولی امروزه منسوخ شده است. از جمله این شاهد از مثنوی معنوی شناخته  ،شودمی هم دیده
 شده است: 

 ( 29:1382کنگره ویران کنید از منجنیق / تا رود فرق از میان این فریق )
 در این معنا در فارسی استثنا است و عمومیت ندارد.  azولی 

gušt â čiye jâ banjenen?  
 ( 341:1391کنید؟ )هاشمی،  گوشت را با چه خُرد می

bar keli be kârde jâ vâz âkordom  

 در قفل بود، با کارد باز کردم. 
âjurâ jure tâqe je sare je bordom  

 آجر را از باالمحله با سر آوردم.
aya ov qovat modâšt qorbâqeyâ zanjilâ ji nomošâst bodâštan  

، 1را با رنجیر هم مهار نماید. )شوقی، ج توانست قورباغه اگر آب مقوّی بود کسی نمی
201:1396) 

 
 در فارسی، مالکیت یا اختصاص است، مانند:  azیکی از معنای 

 این کتاب از من است: این کتاب مال من است.
 زردی من از تو، سرخی تو از من: زردی من از آنِ تو و سرخی تو از آن من باد. 

 ه است:خطیب رهبر این بیت سنایی را شاهد آورد
 (77:1367جهد کردن ز تو عنایت از او )خطیب رهبر،  راه جستن ز تو هدایت از او 

 
که پس از اسم یا صفات ملکی و نشانه  šen/šinدر گویش رودباری حرف اضافه پسین 

آید. در معنای مالکیت است و پس از آن اسم نمی jâآید وجهی از حرف اضافه  اضافه می
و  čemanرسد در تاتی و تالشی جزء نخست صفت ملکی نظر می ( به141:1397)علیزاده، 

ešta  نیز همین حرف اصافهjâ  باشد. حرفn  درšen/šin  افزونه است. افزایشn  پس از واکه
 رود:کار میهم به šiها رو در برخی گونههای متعدد دارد. هم از ایندر گویش رودبار نمونه

 mâšeley ti ši hasta, xoš adan ami ši nubu?  
 شود؟ )محمودی( خاله یا عمه برای توست، بوسیدنش هم سهم ما نمی



   375 ی رحروف اضافه در گویش رودبا

 

ši  در فعل مرکبti ši me ši kordan و برهانی نیا،  98:1389مگو کردن )علیزاده،  بگو
رو  هم از این ؛چیز از من یا از تو است که فالن معنای بحث کردن بر سر این ( لفظاً به46:1396

 رود.  به کار می  nبدون افزایش واج
i ketâv me šen (e)  

 این کتاب از من است. 
i ketâv me berâr e šen (e)  

 ( 187:1389این کتاب از آنِ برادر من است. )علیزاده، 
išon šeme šen(on)?  

 ها از آنِ شمایان است / هستند؟  این
ti šin mi šini, Kelârde xarâv abiya  

ن چیز مال من است یا مال تو، کالرده خراب شده است. که فالبا بحث کردن بر سر این
 )محمودی(

i qâšoq čengâl kiye šena  

 ( 341:1391این قاشق و چنگال مال کیست؟ )هاشمی، 
in te ketâv e, ali-y-e šen â bor me re   

 این، کتابِ توست، مال علی )کتاب علی( را برای من بیاور. 
 

را ضمیر بگیریم، باید به  šinملکی دانسته است، اما اگر را ضمیر  šinنوزاد در گیله گب 
تنها یك وجه دارد که برای همه اشخاص  šinکه  کار رود، حال آن جای اسم به تنهایی و به

را حرف اضافه  šinرود. شوقی  کار می کاربرد دارد و پس از اسم یا صفات ششگانه ملکی به
 دانسته است و این شاهد را آورده است:

in ketâb ki šene pe bon kati  

 ( 121:1396، 2کسی است؟ )شوقی، ج پا افتاده است مال چه و این کتابی که زیر دست
 

و نشانه اضافه « مفضل علیه»پس از   jâ/marâ/da/deدر ساخت صفت برتر، حرف اضافه 
ه تر آن است که پس از مفضل علیه، نشانه اضافه و سپس صفت برتر بیاید ک آید. وجه عام می

در این صورت نیاز به حرف اضافه نیست. طبعاً اگر مفضل علیه، به واکه ختم شود نشانه اضافه 
پس از صفت تفضیلی، متأثر از « از»کار بردن  ولی به ،شود آید یا حذف می پس از میانجی می

 فارسی است. 
mo so sâl Aliye peleytarom/ mo so sâl Aliye jâ peleytarom  

 تر از علی هستم.  من سه سال بزرگ
mo aliye peleytarom / mo peleytarom tâ ali/ mo ali ye jâ peleytarom    

 تر هستم. من از علی بزرگ
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to mon de badtar, mon to de badtar  

 ( 200:1396، 2تو از من بدتر، من از تو بدتر )شوقی،ج
in tarok ân yene de jovântare  

 ( 117:1396، 1ست. )شوقی،جاین دختر از آن یکی زیباتر ا
 آید: پیش از مفضل علیه می jǝدر گیلکی حرف اضافه 

 ( 21:1358تر جفا مکن تیره من بمیرا. )شرفشاه،  جه این ویش
 تر جفا نکن ای که برای تو من بمیرم. از این بیش

 
شود. در یك ترانه مشهور در ساخت تفضیل، گاه کسره اضافه، جانشین حرف اضافه می

 ده است: بومی آم
bešey yârey begiti beytar e mo      

 رفتی و یاری بهتر از من گرفتی؟  
ye ti yâray girom ti yâr e beytar   

 (35:1400گیرم. )علیزاده و قربانی:  ... یاری بهتر از یار تو می

  
در گویش رودباری قاعده ای برای ساخت صفت عالی وجود ندارد و با سلب صفت از گروه، 

 رسانند: وم صفت عالی را میمفه
mo hame tâye peleytarom/ mo hame tâye jâ peleytarom 

 تر هستم.  من از همه بزگ
 

 hamrâ/amrâ/ marâحرف اضافه  
ی همراهآید و معنای این حرف اضافه که اصالتاً صفت مرکب است پس از اسم یا ضمیر می

 و معیت را می رساند:
bišta te hamrâ kâr dârom  

 (353:1391مان با تو کار دارم. )هاشمی، ب
šeytone amrâ gazar bekâšte   

 ( 73:1398با شیطان هویج کاشته است. )حیدری، 
xurdonâ te marâ bor  

 (42:1389راه خودت بیاور )علیزاده،  بچه ها را هم
 

 در فارسی است: azرساند که معادل  گاه معنای ابتدای غایت را می
me hamrâ če xây  

 (333:1391خواهی؟ )هاشمی،  از من چه می



   377 ی رحروف اضافه در گویش رودبا

 

in â… te hamrâ pas ânegirom   
 (335:1391گیرم. )هاشمی،  این را ... از تو پس نمی

hasan e amrâ nešây pul âgiri   

 توان پول گرفت.   از حسن نمی
 

 در فارسی است:  bâرود و معادل  گاه معنای در معنای استعانت با ابزار به کار می
te mâšin e marâ bumiyay?   

 ای؟  با ماشین خودت آمده
xu gâze amrâ xu garvâze pâre bogoda   

 با دندان خودش کرباس خود را پاره کرده است. )محمودی( 
 داز امرا درجینید اربابانه االن: 

 ( 224:1374قطعه کنید اربابان را اکنون. )افراشته،  با داس ببرید و قطعه
 

 tâ/dâحرف اضافه  
چون فارسی  در گویش رودباری هم yatâ، فارسی باستان tâ، فارسی میانه tâحرف اضافه 

در گویش رودباری از معدود حروف اضافه پیشین است و  tâهم حرف اضافه و هم ربط است. 
 رود:     کار می تر در معنای انتهای غایت زمانی یا مکانی به بیش

âš tâ darostân polâ tâ qabrostân nun tâ hondostân  
ولی با خوردن نان  ؛با خوردن پلو تا قبرستان ،توانی بروی با خوردن آش تا دم در خانه می

 (203:1396، 2توان رفت. )شوقی،ج ندوستان یعنی راه بسیار دور هم میتا ه
tâ fardâ âhân nâyâ me re hâli bokon   

 تا فردا پاسخ آری یا نه را به من بده.
daryâ âv har čeqad kam bubu bâzom tâ zânu dara  

 هم کم باشد، باز هم تا زانو آب دارد. )محمودی( قدر هچ آب دریا هر
Rašt tâ teyron â tanây nešây šiyan   

 توان رفت. از رشت تا تهران تنها نمی
 
tâ رود: کار می به ،پس از صفت تفضیلی و پیش از مفضل علیه چه مفرد و چه جمله باشد 

tašt biškiye behtare tâ boxo:niya   

 ( 80:1398تشت اگر بشکند بهتر است تا به صدا درآید. )حیدری،  
âdome čaš be dar biya beytara tâ âdome esm  

 (چشم آدم بیرون بیاید بهتر است تا اسم آدم. )محمودی
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چون فارسی  ویژه در معنای غایت مکانی هم هب« تا»در گویش رودباری، حذف حرف اضافه 
 میانه بسامد دارد: عا

Rašt e jâ beše Teyron, Teyron e jâ beše širâz  

 از رشت به تهران رفت، از تهران به شیراز رفت. 
 

 â/e/oحرف اضافه 

جا به آن اند در اینجا که در برخی منابع، نشانه مفعول را از حروف اضافه دانستهاز آن
است که یك حرف اضافه پسین به شمار  â پردازیم. در گویش رودباری نشانه غالب مفعول،می
 رود. کار میبه oشود. در انبوه  هم دیده می eرود و گاه به صورت می

tâ key xodomâni nunâ boxorim mardomi qossayâ  

 ( 207:1396، 2ج تا کی نان خودمان را بخوریم و غصه دیگران را؟ )شوقی،
xers mamadakâ bokošt   

 ( 294:1389علیزاده، خرس محمدک را کشت. )
xodâ bâ une bešnâsa   

 خدا باید او را بشناسد. )محمودی(
išono nǝsb kordǝn nesbǝšo dân arbâb  

 (126:1389داندند. )سبزعلیپور،  کردند و نصفش را به ارباب می ها را نصف می آن
 

شود و  نگاشته میاگر اسم پیش از نشانه مفعول به واکه پایان یابد، گاه همایی دو واکه روا ا
 رود.  کار می گاه میانجی به

hâqeze ǝluâ boxordi  

 این همه آلو را خوردی؟ 
one či-y-â boxor one jo:ne guštâ boxor  

 ( 288:1389غذای او را بخور، گوشت تنش را بخور. )علیزاده، 
išon harges ame-n-â doru noguen 

 (233:1391گویند. )هاشمی،  ایشان هرگز به ما دروغ نمی
Ali me-r-e beze  

 علی مرا زد. 
bodone xo-r-â koše   

 کشد.  اگر باخبر شود خودش را می
 

 گاه نشان مفعول حذف می شود:
išon xodâ nešnâson  

 اینان خدا را نمی شناسند.
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xo telâ bofrute  
 طالی خود را فروخته است.

 
روند، در گویش رودباری  کار می بهواسطه  ها که امروزه در فارسی با مفعول با برخی فعل

)نشانه مفعول( کارکرد وسیعی  râپذیرند. در فارسی قدیم نیز حرف اضافه  مفعول صریح می
با  râرفت. در دوره نخستین فارسی دری،  کار می داشت و در معنای بسیاری از حروف اضافه به

فت که امروزه این شیوه ر کار می عنوان نشانه متمم )مفعول با واسطه( بهها بهبعضی فعل
روند. )ناتل خانلری،  کار می جای آن حروف اضافه مانند از، به، با و... به متروک شده و به

در متون کهن اشاره کرده و آورده  râفرشیدورد هم به این کارکرد حرف اضافه  ( 393:1382
ده است. )فرشیدورد هایی ذکر کر آید و نمونه می râی با یاست که گاه مفعول غیرصریح یا غیررا

210:1384 ) 
جای و در معنای حروف اضافه مختلف به آن  کار رفتن نشان مفعول به در رودباری نیز به

 دهد. انگیزی می گستردگی معنایی شگفت
 در فارسی است: azمفعول، معادل  نشانگرگاه حرف اضافه 

in â men â âmapers 
 ( 333:1391این را از من مپرس. )هاشمی، 

me berâr me xâlu â talav dâšt  

 (  347:1391یم طلب داشت. )هاشمی، یبرادرم از دا
bokoši korde nušu perde   

 شود. )محمودی( حتی اگر کُرد را بکشی، هرگز از پل رد نمی
kâri bokon ke te piar terâ râzi bebu  

 (  339:1391کاری بکن که پدرت از تو راضی بشود. )هاشمی، 
âsomonâ seng vâre koluton e sar â  

 بارد.  از آسمان بر سر آدم بدبخت سنگ می
har če bokordom bidiyom me viniyâ xun ây  

 آید.   ام خون می هرکار کردم دیدم از بینی
me čamâ ašk šorre kone  

 کند. از چشمم اشك فوران می
mo marge netarsom  

 ترسم. من از مرگ نمی
 تاشتیمی: پیله توسه دارانه نوب 

 (252:1374تراشیدم. )افراشته، از تنه درختان توسکا قایق می
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 آید:  در فارسی است و پس از ظرف مکان یا زمان می darگاه نشان مفعول، معادل 
sâlonâ za:mat bekašiyâm va šavonâ noxotâm  

 (  337:1391ام. )هاشمی،  ها نخوابیده ام و شب ها زحمت کشیده سال
âftâvbudâ goledârâ âtâš teraqi bokone  

 درخت گل را در آفتاب به حوت )نیمه اسفند( هرس کن تا ترقی کند.
in čiya ge ruzâ nukar a šavâ xonom    

 (54:1400این چیست که روز نوکر است و شب خانم؟ )علیزاده و قربانی، 
golxone xayârâ âv dare   

 ای، آب است. خانهدر خیار گل
me čamâ su dǝni   

 در چشمم نور نیست. )چشمم بینایی ندارد(.
âni gi ame dolâ dore…  

 (204:1396، 2چه در دل ماست... )شوقی، جآن
pasâ mâre pišâ bâhâre  

 (206:1396، 2پشت سر ما مار )زمستان( و پیش روی ما بهار است. )شوقی، ج
 ( 32:1358ده کفتام روج و شو تی فکری داما )شرفشاه، 

 ام. ب در دام فکر تو افتادهروز و ش
 

 در فارسی است:     bar/ruyeگاه معادل 
on e kamarâ mâr daxotabe  

 که روی کمرش نشان کبودی بود.( روی کمر او مار خوابیده بود. )کنایه از این
one čeym sengâ kâr kona  

 (134:1400کند. )جعفری،  بر سنگ اثر می یچشمش حت
ošone pisi ame parčinâ âmište  

 (  287:1389ها روی پرچین ما شاشیده است. )علیزاده،  گربه آن
âdomi borbiya anguštâ nomak donomokone  

 (202:1396، 2پاشد. )شوقی، ج روی انگشت بریده آدم نمك هم نمی
me gardonpasâ bǝsgure peynj mon bâr nây   

 انگار روی پس گردن من پنج من بار است.
dârâ hič anâr âni  

 روی درخت هیچ انار نیست.
jur okonom sombolâ obu jer okonom rišâ obu 

ریزد.  افتد و اگر رو به پایین تف کنم روی ریش می اگر رو به باال تُف کنم روی سبیل می
 (293:1389)علیزاده، 

 ( 27:1358این درد که دال حق اونایه )شرفشاه، 
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 این درد که خداوند بر دل نهاده است.  
 شاخ جوانی جئورا گل وابو: می

 ( 250:1374بر فراز شاخه جوانیم گل شکفته بود. )افراشته، 
 

 در فارسی است:   bâگاه معادل 
heške išon â nǝzdiki nokorde   

 کرد.آمد( نمیونشینی و رفتکس با آنان نزدیکی )همهیچ
 

 در فارسی است.  beگاه معادل 
o dâz â men â âda  

 (333:1391بده به من! )هاشمی،  آن داس را
bomorde marâ pisiyâ ânede  

 ( 290:1389دهد. )علیزاده، موش مرده را به گربه نمی

šemen key i kâqazâ onâ rasonen  
 ( 335:1391رسانید؟ )هاشمی، شما کی این نامه را به او می

âle bugu vâlet bemarda   
 ودی( به آل بگو وال )فرزندت( مرده است. )محم

asbe pâ čeyâ dabassi  

 ( 342:1391بندی؟ )هاشمی، پای اسب را به چه می
mo te re bǝdi bokordom  

 من به تو بدی کردم؟ 
bebâxš tere pošt âkordâm   

 ام.ببخش به تو پشت کرده
yə nefare šen xore taštâ yə nefare šen xore pašmâ 

 (79:1398به پشم. )حیدری،  خورد و مال آن یکی مال یك نفر به تشت می
 ( 31:1358می دلمبری دو چشم مانه نرگسانا )شرفشا، 

 ها مانند است.یعنی دو چشم دلبر من به نرگس
 

تر ندارند، در گویش گر هم که یك صورت صرفی بیششخصه یا تجربههای الزم یكفعل
گر  های تجربه فاعل فعلروند. ایزدی فرآورده است که  کار می به â/e/oرودباری با حرف اضافه 

نشان داده  âیا  râ ،-re–های حالت نمای غیرمستقیم  گونه در گونه جوبنی الزاماً با یکی از واج
 هایی دیگر: را باید میانجی لحاظ کنیم. نمونه r( که البته 165:1396شود. )ایزدی فر،  می
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te-r-â xoš boma  
 (343:1391)هاشمی،  .خوشت آمد

te râ čiya   
 (340:1391؟ )هاشمی، چته

mahal mere nazar niyây  
 آید و برایم اهمیتی ندارد.محل به چشم من نمی

 
  râ/re , beحرف اضافه 

جویِ، به خاطرِ، به واین حروف اضافه پسین به معنای به، برای، دربارة، به دنبالِ، در جست
متعاقباً خواهیم  beه حرف اضافه روند. بکار مینشانه اضافه به e/i/ǝدلیلِ و... معموالً پس از 

در معنای برای و... همان حرف اضافه نشانه مفعول باشد که  râ/reرسد نظر میاما به ؛پرداخت
همان  râ/reتوان گفت تر از کاربرد آن در معنای حروف اضافه مختلف سخن گفتیم. میپیش

هم میانجی  -r–رود و میکار و جز آن به barâyeنشان اضافه است که در معنای حرف اضافه 
، جزء be. جزء نخست است  pat+rây+iدر فارسی خود مرکب از  barâyeکه چناناست. هم

 . استو جزء سوم نشان اضافه   râdiy، فارسی باستان râd، فارسی میانه  râدوم حرف اضافه 
نای در مع râهای گویش رودباری، شکل واجی نشان مفعول و حرف اضافه تر گونهدر بیش

دیگر متمایز هستند و کارکرد نحوی متفاوتی دارند و در برخی از یك« به دنبالِ»و « برایِ»
رسد هر نظر میولی به ؛آیدها حرف اضافه بر خالف نشان مفعول، پس از نشان اضافه میگونه

های زبانی و فرازبانی دو یك واژه باشند. گاه هم صورت واجی یکی است و معنا به قرینه
 شود. به تقابل نشان مفعول و حرف اضافه در دو جمله زیر دقت کنید: ناخته میبازش

te re ye jof juraf bexiyâm  
 ( 162:1369ام. )علیزاده،  جفت جوراب خریده برای تو یك

te re košom  
 تو را می کشم )همان( 

 در جمله نخست متمم و در جمله دوم مفعول است. « تو»
 

نشانه مفعول  oبرند که از  ار میک و... به râ/reصورت  حرف اضافه را بهدر انبوه رودبار این 
 متمایز است:

on narri râ xubǝ  

کشی است.  گیری و بره یعنی مناسب جفت ؛آن گوسفند ماده برای نر خوب است
 ( 129:1389)سبزعلیپور، 

ono ja:m ze arbâbio vigit  
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 (126:1389)سبزعلیپور، داشت.  زد، سهم اربابی را برمی آن را جمع می
 

آباد و  و در علی beحرف اضافه  reجای  ها از جمله گونه دره سرخن، به در برخی گونه
 گویند: می vaجیرنده 

naft âmigiri nomaki va momâni  

 (200:1396، 1مانی. )شوقی، ج خری، برای نمك درمی نفت را می
xari pâlân maya xari va sangine  

 (213:1396، 2ای خود خر هم سنگین است؟ )شوقی، جمگر پاالن خر بر
 

و جهانگیری،  41:1385گویند. )پورهادی،  beو در گیلکی شرقی  reدر گیلکی غربی 
1394 :360-350   ) 
 

 در این معنا آورده است: reامیر پازواری هم 
hezâro yaki num ke xodâ re biye  

 : سی( 1387یکی نام که از برای خداست. )شکری، وهزار
hič âporsi ame re   

 پرسی؟ هیچ از حال ما/ دربارة ما می
ruz e šu lale re, šav â âhây pele re   

آید. )علیزاده و قربانی،  رود و شب برای پلو به خانه می های نی می روز دنبال چیدن ساقه
74:1400)  

ye angišt asale re ye tâ xikâ pâre makon  

  (73:1398خیکی را پاره مکن! )حیدری، برای یك انگشت عسل، 
dâri ki bâr nâvare hime re xobe 

 (568:1382خورد. )مرعشی،  درختی که بار نیاورد، به درد هیزم شدن می
 ای تراف تراف. دیریز بوشوم سجلد ره، می دیل زه

 ( 148:1374زد. )افراشته،  تاپ می دیروز برای شناسنامه رفتم، دلم تاپ
tef te re   

  ف بر/ برای تو! ت
jânam te râ   

 (  292:1389جانم برای تو باشد. جانم فدای تو! )علیزاده، 
mo te re bo'om  

 شوم.  شوم، زن تو می برای تو / از آن تو می
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ساخت نحوی جمله اخیر با این بیت از شاهنامه سنجیدنی است که از زبان تهمینه به 
 شود:  رستم گفته می

 (174:1382خواهی مرا / نبیند جزین مرغ و ماهی مرا )فردوسی، تو را ام کنون گر ب
 
râ  ولی امروزه این کاربرد در فارسی  ،رفت کار می در فارسی قدیم به« برای»در معنای

 وجود ندارد: 
 (113:1386کافری ست. )ناصر خسرو،   دانشی مایه ز دانش یکی جامه کن جانت را/ که بی

 ( 63/ نباشی سزاوار جز چاکری را )همان:تو با قید بی اسپ پیش سواران 
 
re آید  راه با نشان اضافه می هم ،رود چنین پس از صفت یا اسمی که به تأویل صفت می هم

 سازد. صفت برای تأکید معموالً مکرر است. و قید می
tir tir e re nište  

 به حالت کامالً شق نشسته است.
kelkâ kâs kâs e re čam dâre  

 های کامالً آبی رنگی دارد. چشم دخترک،
dik dik e re ištân  

 (104:1396راست ایستادن )برهانی نیا، 
tij tij e re râ šu  

 (235:1389رود. )علیزاده،  شق راه می شق
 

re/be  کند:  آید و بر فاعل تأکید می چنین با ضمایر تأکیدی می هم 
mo mere/xodeš bomâm   

 (من خودم آمدم. )کسی مرا نیاورد
šomâ šemere/xodeš bešan  

 شما خودتان رفتید. )کسی شما را نبرد(
 

کار  سوی کنش به و گاهی این حرف اضافه به معنای ابتدای مکانی و برای نشان دادن سمت
 در فارسی است: « از طریقِ»و « از راهِ» ، «از»تای  رود و هم می

in e bâl e tengir â gire in â tâvede kandâle re jer 

 کند.  گیرد و او را از تپه به پایین پرت می آستین او را می
darâ birin âkoni darče râ darin âhây  

 (94:1398شود. )حیدری،  از پنجره داخل می ،رانی از در می
o re râ dâre  šeme zemin 
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توان درون زمین شما آمد یا از آن بیرون  زمین شما از آن سمت، راه دارد. )از آن سمت می
 رفت.(

beranjonâ kine re dǝbiyane dovâre varzâgârdoni kordane 
گرداندند )تا  ها می بریدند، سپس ورزا را روی آن های برنج را از بخش پایین ساقه می خوشه

 ها جدا شوند(.  دانه
ye gele me re âvašt    

 این یك کلمه ناخواسته از دهانم بیرون پرید. 
kome râ beše   

 رفت؟ از کدام طرف
 

 beحرف اضافه 
 تر سخن گفتیم.  پیش« برای»در معنای  beدرباره کاربرد حرف اضافه 

 شود: در بسیاری ترکیبات اسمی و وصفی دیده می be حرف اضافه
čam be râ  

 (114:1389راه، منتظر )علیزاده،  چشم به
sar be sar   

 (173معامله پایاپای، معامله کاال به کاال )همان: 
kin be kin  

کون به کون، از اصطالحات بازی با تخم مرغ که یك نفر با کونه تخم مرغ خود به کونه 
 (223زند. )همان: تخم مرغ دیگری ضربه می

gur be gur  
 (293:1396گور به گور )برهانی نیا، 

 
رسد  نظر می رود و به کار نمی در معنای مقصد مکانی در گویش رودباری معموالً به beاما  

 ثر از فارسی است.أمت ،که در برخی منابع برای این کارکرد آمده شواهدی
Rašt e jâ bešâm Teyron  

 .از رشت به تهران رفتم
 
به کار  sarفارسی، حرف اضافه پسین « به»در رودباری برای سوگند خوردن، در مقابل  
 . است)نشان مفعول(  âرود. یك وجه بومی دیگر استفاده از حرف اضافه پسین  می

qoron e sar/qoronâ qasom boxord   

 به قرآن قسم خورد.
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ای آن ه یا قسیم âتر گفتیم، در گویش رودباری  که پیش جای مفعول بهی نیز چنان به
 کار می رود. به

 
  biحرف اضافه 
در گویش  apaiy*، فارسی باستان apa، اوستایی -abē،  فارسی میانه biحرف اضافه 

 ضافه پیشین است:رودباری از معدود حروف ا
har ka xây gandem bečina … bi orâq nebu    

 ( 344:1391شود. )هاشمی،  خواهد گندم درو کند... بی داس نمی هرکه می
mâle bi sâhâbâ gorg xora  

 (39:1398خورَد. )حیدری،  صاحب را گرگ می احشام بی
gandem bi massâr bu'u  

 ( 49:1398رز( هم داریم؟ )حیدری، مگر گندم بدون مسار )دانه نوعی علف ه
imide nânevâ bi nân bemândom, imide hamsâde bi šâm   

 ا نان نصیبم نشد و به امید همسایه شام نخوردم. )محمودی(،به امید نانو
bi sar o bi pust tekel âba  

 (216:1400ای گم شد. )جعفری،  بی هیچ نشانه
 ت: گوش بی ،کره  می اشتها هرگز وانبه بی

 (188:1374شود. )افراشته،  گوشت باز نمی ره و بیک اشتهایم هرگز بی
 

رفت و کاربرد آن  کار نمی قدیم با چنین بسامدی در جمالت بهدر  biرسد  نظر می ولی به
بدقلق )شوقی،  bičamچون  تر به عنوان وند تصریفی در ساخت اسم یا صفت منفی هم بیش

پا چلفتی  و دست bi čeng e leng(، 69:1389)علیزاده، الغر  bi jar e jon( 35:1396، 2ج
شد. وجه دیگر این است  ( محدود می23زدگی )همان: جن bivaxti( 132:1396)برهانی نیا، 

 آورند: برای ساخت منفی، جمله را با فعل منفی می biجای استفاده از حرف اضافه  که به
Ali meyšte monom niyâm   

 آیم.  ن علی( من هم نمیاگر علی نباشد )بی/ بدو
qand mǝbu čâyi šây boxori nemay mǝbu qazâ nešây boxori 

توان  نمك( غذا نمی اما اگر نمك نباشد )بی ،توان خورد قند( چای می اگر قند نباشد، )بی
 خورد. 
 
 
 



   387 ی رحروف اضافه در گویش رودبا

 

  piš / pošt  ،pasi / pasحرف اضافه 
و  pasâ، فارسی باستان pasča،  اوستایی pas ،pasča، فارسی میانه pasحرف اضافه 

pasâva   و حرف اضافهpiš فارسی میانه ،pēš فارسی باستان ،paišiyâ  در گویش رودباری
 ترتیب، جهت و موقعیت و توالی زمانی یا مکانی هستند.  بیانگر

une pas e piš neša gardesten  
 شود راه رفت. )محمودی( پشت سر و جلوی او نمی

menâ kele pas dakorday pišâ âteš okorday    
ای. )علیزاده و قربانی،  ای و جلوی اجاق، آتش روشن کرده مرا در انتهای اجاق گذاشته

57:1400 ) 
ǝngištarâ tekil âkorde do mâye pas bešiye biyâfte  

 انگشتر را گم کرده، دو ماه بعد رفته و پیدا کرده است. 
boxorde pǝsi ame râ salâ zeni 

 کنی؟  ن به ما تعارف میپس از خورد
sake piš vâš ânây gâve piš xâš  

 (17:1398جلوی سگ علف گذاشته است و جلوی گاو استخوان. )حیدری، 
 

  bâr / bâronaحرف اضافه 
vâr آید و صفت  اند که معموالً پس از اسم می تر وند آورده را دستورنویسان در فارسی بیش

 رساند: یسازد و معنای مشابهت را م و قید می
 (127:1382وار/ برو کرده صدگونه رنگ و نگار )فردوسی،  یکی نامه بنوشت ارتنگ
 وار نیست. )عنصری( های من رودکی غزل /غزل رودکی وار نیکو بوَد

 
کار  صورت حرف اضافه پسین در معنای شباهت به در گویش رودباری بهbâr / bârona اما 

 رود.  می
me bâr mabâš  

 (55:1389)علیزاده،  مانند من مباش
شود. در  تلفظ می bâronaها از جمله در گویش لویه رودبار  این حرف اضافه در برخی گونه

 گویند.  می vârinگویش سگزآباد تاکستان 
 

  ayzanو  moneste/mânosta /monessen ،mosâlحروف اضافه 
یه و مانند در اصل صفتی است که از مصدر مونستن/ مانستن )شب monesteحرف اضافه 

رساند و معادل پسین است و معنای همانندگی را می bârچون  بودن( ساخته شده است، هم
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و در تکلیم رودبار  mânostaدر فارسی است. در جیرنده رودبار « چونهم»و « چون»، «مانندِ»
monessen  گویند. در گیلکی رشتmânǝstan  ،(، در گیلکی رانکوه 433:1381)نوزاد
mânǝston ( ،و در گیلکی الهیجان 212:1399مظفری )musson  ،( 280:1394)جهانگیری

 گویند.
monom te moneste qabul âbiyâm  

 (254:1389ام. )علیزاده، من هم مانند تو قبول شده
on zarun â âv e monessen âxora  

 (345:1391خورد. )هاشمی، او روغن زیتون را مثل آب می
âdomâ mânosta harfotâ bozan  

 ( 169:1396، 2مانند آدم حرفت را بزن. )شوقی، ج
sagâ mânosta loqma mošmâre  

 (220:1396، 2شمرد. )شوقی، جهای آدم را میمانند سگ لقمه
 

های رودباری از جمله گونه کلیشمی برای بیان شباهت و مانندگی، در برخی گونه
: 1390در تالشی )رضایتی،  šǝvârه با برند ککار میرا به šârinچنین حرف اضافه پسین هم
نیز در گیلکی رشت و در تالقانی در معنای  jur( سنجیدنی است. حرف اضافه پسین 48

 رود.  کار میشباهت به
 شیمه جور ماران دس جغالن روزگار شبه: 

 (178:1374ها سیاه است. )افراشته، از دست مثل شما مادران، روزگار بچه
 

 ayzanپیش از مفرد و حرف اضافه  mosâl/mosât/moslتازی  چنین حروف اضافههم
 همراهبا نشان اضافه  ayzanروند. کار میپیش از مفرد یا جمله برای داللت بر شباهت به

 نیست:
mosâle tur e gâvon šu irâ orâ  

 رود. زده به این طرف و آن طرف میمانند گاوهای جنون
ayzen darzen bexârda  

 است. )محمودی(  خوردهانگار سوزن 
ayzen lur boxârde sakân  

 اند. )همان( مانند سگانی که لور خورده
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 miyon ،de/da  ،dale/delaحرف اضافه 
از « تویِ»از فارسی رسمی و « میانِ»و « درونِ»، «در»این حروف اضافه پسین معادل 

 فارسی روزانه هستند. 
da  ،( و127: 1389در انبوه )سبزعلیپور de رود.  کار می در جیرنده رودبار به 

kaxodâ ǝjâza dây bǝši xoši bâg da angur bǝčinǝ  
 (127: 1389داد برود در باغ خودش انگور بچیند. )سبزعلیپور،  کدخدا اجازه می

sâl tâ sâl tavila dolân de momâne bar nimiyây  

 (  79:1396، 2)شوقی، جآید.  ماند و بیرون نمی تمام طول سال را داخل طویله می
 رود.  کار می به dǝ( و در تاتی تاکستانی 412:1394)سبزعلیپور،  daدر تاتی دروی نیز 

piyar raza da kâr miyarǝ  

 (115:1393کند. )رحمانی، پدر در باغ کار می
 

miyon/miyân/miyan که در  جز آن ،رود کار می به« درون»معنای  چون فارسی به هم
 جایگاه آن پسین است.  گویش رودباری

xers dakata guâle miyan    
 شده از موی بز افتاده است.  )محمودی(بافته خرس در کیسه

( و در 444:1381)نوزاد،  miyân( و نیز در گیلکی رشتی 129:1389در انبوه )سبزعلیپور، 
 ( 360:1394گویند. )جهانگیری،  me:nگیلکی شرقی 

  در شعری از سراج آمده است:
 ( 86:1358ه خوش دگاده روزگار من و می بزغاله میان )فخرایی، چ
 
 dale/dele/dela  همان دل )قلب( است. در رودبار مرکزیdela در جیرنده رودبار ،dole 

 ( 52و  140:  1385گویند. )شکری،  del/dele( در رامسری 202:1396، 2گویند. )شوقی،ج
bešâm bâq e dale   

 ( 147:1389ده، داخل باغ رفتم. )علیزا
margija šav xo lone dela xosa   

 ( 336:1391خوابد. )هاشمی،  گنجشك، شب در النة خودش می
 

dǝrin  وbirin /که این حروف اضافه  جز آن ،بیرون فارسی سنجیدنی هستند هم با درون
 در رودباری پسین هستند.
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  var / tak / pǝli / dam / sar / pâ / kinحرف اضافه 
ها تغییر کرده های بدن هستند که مقوله دستوری آنن حروف اضافه همگی نام اندامای 

گر جهت و موقعیت هستند و با توجه به اند و بیاناست و معنا و کارکرد حرف اضافه پیدا کرده
 به این گروه باید. هستندجایگاه اندام در بدن، معادل رویِ، باالیِ، زیرِ، کنارِ، پشتِ، پهلویِ و... 

اند و و... را که توسع معنایی یافته ،jur ،jer ،bon ،kenârها و قیدهایی مانند اسمافزود 
روند. این حروف اضافه در ساخت کار میچون حروف اضافه برای داللت بر موقعیت بههم

 ها هم فعال هستند.نامجای
var  وtak  وpǝli در رودباری در اصل به معنای بر )پهلو( وdam/dim معنای  هبر اصل د

 کون )نشیمنگاه( است.    kinصورت و روی و 
 ( 859:1382کردار قیر/ کنیزک بیامد برِ اردشیر )فردوسی،  هچو شد روی کشور ب

te dastâ one kine var garm âmakon  

 ( 292:1389دستت را زیر نشیمنگاه او گرم نکن. )علیزاده، 
onǝ bâs bǝbarǝ bâgebâni var  

 ( 127:1389باید ببرد پیش باغبان. )سبزعلیپور،  آن )قبض( را
bešem on e var   

 ( 333:1391نزد او برویم. )هاشمی، 
me râ on e pâvar jokonan   

 مرا زیر پای او دفن کنید. 
 ( 9:1358شون و ول و وارنگ یکینه دوستی وره )شرفشا، 

 یعنی گیاه آقطی و گل سرخ و وارنگ نزد دوست یکی است. 
  

Var صورت  تر به در گیلکی بیشvirja/varje رود. کار می به 
 عصای بالخور سفارش بدام/ چپ سینه ورجا ایته گول بنام: 

 ( 268:1374عصای مخصوص سفارش دادم، کنار سینه چپ یك گل زدم. )افراشته،
 (  126:1374کونم اقرار تی ویرجا جانعلی )افراشته، 

 
به عنوان حرف اضافه پسین ذکر کرده است.  virja را هم در گیلکی در معنای bijaگوییوا 

(207:1395) 
ine zemin jâde lave  

 زمین او کنار جاده است. 
har če dâšte teryâk e kin ânây  

 هر چه داشت پای تریاک گذاشت.
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 سراج گفته است: 
 ( 88:1358نیشته بوم توت دارِ کون با قلب افکار آق دایی )فخرایی، 

 ت با دلی پریشان نشسته بودم.یعنی زیر درخت تو
 har vaxt me pali ân bejenâ ân   

 (347:1391آیند. )هاشمی،  هر دو با هم می ،آیند هر وقت پیش من می
on ke vâ boxora če kele sar če pele sar    

  (63:1400کسی که باید غذا بخورد چه روی اجاق و چه روی پلو. )علیزاده و قربانی، 
 

 رود: کار می به« دربارة / از»گاه معادل  sarحرف اضافه 
zen e sar kolâ boxordâm    

 در زمینه زن، سرم کاله رفته است.
emšav biyâ xone sar gav bezenam  

 امشب بیا دربارة خانه حرف بزنیم.
 

 رود.  کار می هم به vâsarدر گیلکی در این معنا 
sar در فارسی است« به»رود که معادل  کار می بهبرای سوگند چنین  هم:  

qoron e sar ge…   

 قسم به قرآن که...! 
te sar ge   

 به سر )جان( تو سوگند!
 شود:  در معنای سوگند بسیار حذف می sarحرف اضافه 

qâron   

 به قرآن سوگند. 
 

معنای سوی و جانب و  تازی به tarafاست و شاید با « کنار»معنای  به tafحرف اضافه 
 در پیوند باشد.  (طرافجمع: ا)کرانه، 

me taf beniš  

 ( 195:1389کنار من بنشین )علیزاده، 
بوی شود ز نام خوب تو دهن )مسعود سعد،  ای چون گل نوشکفته بر طرف چمن / گل

717:1362) 
 در این معنا فراگیرتر است. var, pǝli, kanârکار بردن  که گفتیم به چنان ولی هم
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  evaz, badal, vâsteyi, xâterحروف اضافه 
)حسندوست، « علتِ به»و « برایِ»به معنای  wsn'dکه با حرف اضافه پارتی « واسه»

( پیوند دارد، در فارسی حرف اضافه پیشین است و در سطح عامیانه زبان به کار 2845:1393
در رودباری پسین است و پس از نشانه اضافه  vâsteyi( 267:1386رود. )انوری و گیوی،  می

e/i/ǝ آید. در تاتی تاکستان  یمvâseyn  ،( و در تالقانی 116:1393)رحمانیvâstân  گویند که
 vastiاست. در گیلکی رشت  (excrescene)در آن اصلی نیست و نتیجه فرایند افزایش  tواج 

 هم آمده است. bâsâ( ولی در متون 464:1381گویند )نوزاد، 
 خورم دوست بمردام تی باسا:  یا می

 (  83:1399)شرفشا،  بم که مُردم برای تو.ای دوست خو
mo šeme vâsteyi za:mat kašom   

 کشم. خاطر شما زحمت می من به
 

را هم به عنوان حرف اضافه پسین در همین معنا ذکر کرده  xaniآورده و  vasiبخش زاده 
 ( که از خواستن مشتق است.103:1385)

badal  وevaz ها استفاده از حرف اضافه  ای آنج واژه های تازی هستند و به وامjâ تر  بومی
 تر است. برای بیان علت بومی reاستفاده از « خاطر»جای  چنین به است. هم

 ( 130:1374نمازه زود بخوان )افراشته،  مانستن تیمن کی نیسام می عوض بزن اذان/ می
 

 شود:افزوده می i–گاه در پایان برخی حروف اضافه فوق 
 me badali بهی من، جاme mâ'âre xâteri به .خاطرِ مادرم 

 
 dombâlحرف اضافه 

فارسی است با این تفاوت که در رودباری پسین و معادل « دنبال»این حرف اضافه همان 
pǝsi در ترانهاست .  :ای محلی آمده است 

kejâvâ bâr konom čit o qalamkâr, bomâm tâ langərud me yâr e dombâl  
کار پر کردم، دنبال یارم تا لنگرود آمدم. )علیزاده و قربانی، رچه چیت و قلمکجاوه را از پا

142:1400) 
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 verâzحرف اضافه  
 -frânk، اوستایی frâčدر فارسی، فارسی میانه  farâzدر رودباری با  verâzحرف اضافه 

تر در بیشبا کسره اضافه  همراهاز ملحقات حرف اضافه است که  farâzپیوند دارد. در فارسی 
( منوچهری 391:1367است. )خطیب رهبر، « بر»رود و معادل معنای استعال به کار می

 سروده است:
 طایر میمون فرازِ تخت تو طایر شود/  طالع مسعود پیش بخت تو طالع شود

 
 به کار می رود، پسین است و« آن سویِ»و « پسِ»در معنای  تربیش verâzدر رودباری، 
 آید.  مایر اشاره میمعموالً پس از ض

zimin dâ iyâ ame šene, ine verâz šeme    
 جا به بعد متعلق به شما است. جا مال ماست، از اینزمین تا این

me gǝluye ine verâz dard kone  
 کند.گلویم از این قسمت به بعد درد می

 
  darâحرف اضافه 

اللت بر سمت و سو یا مبدأ پس از اسم یا مصدر می آید و د darâحرف اضافه پسین 
، «از/ در»به معنای  daمرکب از حرف اضافه  darâرسد  نظر می کند. به مکانی میـ  زمانی

 مکانی باشد.ـ  در معنای ظرف زمانی âو حرف اضافه  -r–میانجی 
o je darâ ya tâ no:ma menere benevis  

 (333:1391جا یك نامه به من بنویس )هاشمی،  از آن
xorâson darâ bomeye  

 ( 353:1391از خراسان آمده. )هاشمی، 
râ šiyan darâ xâv âšu   

 ( 297:1389که تنبل و ناالیق است. )علیزاده،  برد، کنایه از این هنگام راه رفتن خوابش می
kâdarâ omeyan dari  

 ( 349:1391آیی؟ )هاشمی،  از کجا داری می
umiyan darâ/umiyanâ tanâkom šiyan darâm/šiyanâm tanâ  

 ( 138:1389هنگام رفتن هم تنها. )علیزاده،  ،هنگام آمدن تنها هستم
to beše mo dombâl darâ âhâm   

 آیم. تو برو من از پی می
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darâ هایی که داللت بر جایگاه و موقعیت دارند  گاه پس از ور، سر، بن، کین و دیگر اسم
 دهد:  آید و جهت کنش را نشان می می

say mo:sen čekâl e sardarâ jelaqzis    
 (339:1391سید محسن از لبه پرتگاه لغزید. )هاشمی، 

bon darâ xande kone   

 ( 138:1389خندد )علیزاده، زیرزیرکی می
o sar darâ bo:me   

 از آن طرف آمد.
  

 حذف حروف اضافه 
ه در سنجش با ویژه حروف اضاف ههای گویش رودباری بسامد حذف پیوندها ب یکی از ویژگی

فارسی معیار است. این حذف یك ویژگی گویشی است و بسامد آن با فارسی معیار سنجیدنی 
المثل، چیستان و تکیه  ویژه در ضرب هنیست. این ویژگی ایجاز در خدمت اقتصاد زبان است و ب

انتقال آید. طبعاً اگر حذف پیوند در تر به چشم میبیش و ها اهمیت دارد کالم که ایجاز در آن
گیرد. های لفظی و معنوی انجام مییابی شنونده به معنا از قرینهمعنا اختالل ایجاد کند، دست

شوند. )الزار، الزار آورده است که حروف اضافه در فارسی در زبان گفتار معموالً حذف می
. توان به همه حروف اضافه تعمیم داد( ولی حقیقت این است که این قاعده را نمی99:1384

و شماری دیگر از حروف اضافه نه در « جز»، «برای»در معنای ابتدای غایت و « از»برای نمونه 
شوند. البته در فارسی عامیانه، حذف برای زبان رسمی و نه در زبان گفتار معموالً حذف نمی

هایی از حذف حروف اضافه تر از فارسی رسمی است. در پی نمونهجویی به مراتب بیشآسان
ای شواهد، حرف اضافه یش رودباری در سنجش با فارسی معیار آورده شده است. در پارهدر گو

 های پیشنهادی نیست. حذف شده محدود به گزینه یا گزینه
  xu bâqâlâ gamej  (e miyon/ dale) dana  

 باقالی خود را در ظرف سفالی کاشته است. کنایه از مهیا شدن برای کاری. )محمودی(  
ye kole qandâ dagande xo do'on (e miyon/dale)  

 (   302:1396یك قند گنده در دهانش گذاشته است. )برهانی نیا، 
sul vâz kone šu esbǝruye o dam esbijay dagane âv (e miyon/dale)  

 افتد.  رود، شپش در آب می کك جهش می کند و به آن طرف سپیدرود می
ze askâ tǝnir (e miyon/dale) dakordane 

 ریختند. هستة زیتون را در تنور می
in e piyarmârâ i gur  (e miyon/dale) dagand o gur (e jâ) barord 

 گور کرد، نفرین کرد.( به پدر و مادر او را در این گور گذاشت و از آن گور بیرون آورد )گور
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dâron xošk âbiyân bi âvi (e jâ/vâstey/xateri)   
 اند.  آبی خشك شده یل بیدل درخت ها از/ به

to me berâr i âmâ ye te sene (jâ) šir boxordam  

 ایم.  تو برادرم هستی، من و تو از یك سینه شیر خورده
te dohon (e jâ) bamarkon    

 از دهانت بیرون نکن! این راز را به کسی نگو! 
Gilon e borj  (e jâ) dǝgǝni Baqdâd e xormâ (ye jâ)   

 مانی و هم از خرمای بغداد.  ج گیالن باز میهم از برن
tijâ torâ xo pâye ben (e jâ) unegura  

 ( 143:1400دارد. )خدابنده، تبر تیز را از زیر پای خودش برنمی
te čam (e jâ) bečeriya  

 (  196:1396از چشمت بیرون بیاید. )برهانی نیا، 
elâhi te hanâ tâs (e dale/miyon) bomone te nârenjay dâr (e sar) 

الهی که حنای عروسی تو در میان کاسه بماند و نارنجِ عروسی تو روی درخت. یعنی الهی 
 هرگز به سن عروسی نرسی. )گویش گلیون رودبار(

 
 حذف حرف اضافه در مصدرهای مرکب 

تری دارد. به گفتار دیگر،  در گویش رودباری، حرف اضافه در ترکیبات فعلی کاربرد کم
تر است. هم از این رو در برابر  های فعلی در گویش رودباری در سنجش با فارسی کم عبارت

 رود: کار می های فعلی فارسی در گویش رودباری فعل مرکب به بسیاری عبارت
kin katǝn  ،( که اصل آن 110:1396روی باسن افتادن )برهانی نیاkin e sar katan 

 jâye jâ( که اصل آن 76و مفصل )همان: از جا دررفتن استخوان jâ baršeyen ، است

baršeyen  ،استxom dakatan  ،در خُم افتادن، کنایه از گرفتگی عضالت )علیزاده
 است.  xom e miyon/dale dakatan( که اصل آن 127:1389

 
 نتیجه

و  tâقریب به اتفاق حروف اضافه در گویش رودباری پسین هستند. از حروف اضافه پیشین 
bâ را میان نام برد. معنای برخی حروف اضافه در این گویش با فارسی متفاوت است. یك تو

ویژگی گویش رودباری، بسامد حذف حروف اضافه در سنجش با فارسی معیار است. با تأثیر 
جای روزافزون زبان فارسی به عنوان یگانه زبان آموزش، به تدریج حروف اضافه فارسی به

کارگیری حروف اضافه را هم شامل که این تأثیر، شیوه به نشینندحروف اضافه رودباری می
 شود. می
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 جنس دستوری در زبان سنگسری ویژگي تمایز در

 شناسی پژوهشگر زبان /   فاطمه صباغیان
 سمنان یمحقق زبان سنگسر/  انیناصر صباغ

 
 
 

های دیگری  زبان کنار درمنطقه سمنان درکه  استوکهن های اصیلزبان یکی از سنگسری
 است،دارای تاریخی کهن  و سمــنانی واقع شده السجردی، شهمیرزادی و ای، مانـند سرخه

کنایی  حالت و جنس، ها وجود سه ویژگی:  اصالت زبان دیرینگی و ترین دلیل بر زیرا مهم
که  آید ازشواهد برمی شود. های سمنـان دیده می ها درزبان هاست. این ویژگیبودن در آن

برای کشف های زبان سنگسری  مایه ازدرون این زبان با زبان پهلوی اشکانی قرابت دارد.
های  کتیبه در مثالً؛ توان استفاده کرد شناسی می های باستان ابهامات یافته ها و ناشناخته

ای یافت  بسیاری از اصطالحات و کلمات ناشناخته شناسی، های باستان آمده درکاوش دست به
که  اند هایی کـه زبان های سمنان به سبب این زبان دیگر این زبان و توان از شوند که می می

 سازی گنجینه غنی در های باستانی را با خود دارند؛ های قابل توجّهی ازگذشته نشانه هنوز
 ها بهره برد. آن لغات زبان فارسی از

ه خاص و توجّ علمی مورد مطالعه به حال تا این زبان باهمه اصالت واهمّیّتی که دارد؛
 ن ساخت واژه،های مختلف آن چو حالیست که جنبه قرار نگرفته است و این در

 این ای است. قابل مطالعه و های منحصر به فرد آن دارای ویژگی آوایی نحوی ونظام  ساخت
 دریغ و با گرفته است. انقراض قرار فراموشی و زوال و زبان امروزه سخت درمعرض خطر

شهرنشینی وقتی  روزافزون گسترش مناطق ایران، با بسیاری از افسوس باید گفت اآلن در
به  رو کالً زبان، و غنی محلّی هایرسوم فرهنگ آداب و بسیاری از میرند؛خوردگان می سال

و  ببریم بهترین سود را، ها این سرمایه باید از ،تا زمان باقی است .خواهند بود نابودی
بسیاری از افرادی که   زیرا ،نیمکنگارش  سنگسری را زبان نحوی و صرفی آوایی، هایویژگی
اینك دیگر درمیان  اند،  به یاد داشته های تاریخی را ارزش این یادگاری با ی اصیل وها نمونه
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 این مقاله در .بکوشندضبط آن  ثبت و حد توان در که در پس بر همه است. جمع نیستند
بررسی خواهیم  جنس دستوری( را )تمایز در فرده ب منحصر هایاین ویژگی کوتاه یکی از

ابتدا برای  در مندان واقع شود. عالقه شناسی ونظران زبانقبول صاحب که مورد آن امید کرد.
 د.شوواکه اختصاصی این زبان به اختصار ذکر  الزم است دو  مقاله، درک بهتر

 
 سنگسری واکه های اختصاصی زبان

های ایرانی مانند کردی یافت می شود. امّا از که اوّلی دربعضی از زبان [u]و  [ə]دو واکه 
 های ایرانی اطّالع چندانی به دست نیامد. در گویش [u]واکه 

 [ə]یك: 
 بلکه شکل طبیعی و ،ها هنگام تولید آوا نه گردونه گسترده ای است که شکل لب واکه
میان زبان به صورت تقریباً  واکه را خنثی میانی گویند و حالت خنثی دارند. این عادی و

 نیز گویند.« شوا»ااین واکه ر .رانده می شود نامحسوس به باال
1)  ə/e     kə      ، )یك(ke      *   )خانه(čerə     ،)چهره(čere   )چرا( 
2) ə/â     xundə  مذکر(( ،  خورد )بیرون و می(xundâ  می( ))خورد)مؤنث  * 
  bâlə  ،)بیل(bâlâ )باال( 
 

 [u]دو: 
 شود: ای که مرکزی، افراشته گرد محسوب می واکه

1) u/u   dunə ()برنج   ،dunə    *   )کشك(tum تمام()    ،tum  )تخمه( 
2) u/o    du   ،)دوغ(    do      )دو(      *lur    ،)نوعی محصول لبنی(  lor )لرستانی( 
 

 تمایز در جنس دستوری
دار و  های مذکر، مؤنث و خنثی جان بندی واژگان در گروه ای است که برای طبقه مقوله

های ناحیه سمـنـان تمـایز میان جنـس مذکر و  در اغلب زبان ود.ش جان استفاده می بی
مثالً  ها و ضمایر؛ تمایز در جنس کامالً مشهود است. مؤنـث دیــده می شود. در افعال، اسم

در  ؛شود استفاده می [no] در ضمایر شخصی فاعلی برای سوم شخص مفرد مذکر، ضمیر
 د.شو استفاده می  [na]که همین صیغه برای مؤنث از ضمیر  حالی

و  [ne]فاعلی به ترتیب با همان صیغه سوم شخص مفرد برای مذکر  چنین ضمایر غیر هم
 کاربرد دارند. [ni]برای مؤنث 
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تر افعال الزم و  البته در بیش ؛شود در افعال نیز این تمایز در جنس به خوبی مشاهده می
 متعدّی مضارع و متعّدی ماضی مستمر:

 ماضی مستمر:
      Ø -(y)â   –Ø  mi  – odab)مذکر([        گفتمی ]داشت

        Ø -(y)â   –Ø  mi  – ədab  )مؤنث([      گفت]داشت می
 

 مضارع مستمر:
       ə-nd  əxos – a –dar       خوابد )مذکر([  ]دارد می
       â-nd  əxos – o –dar       خوابد )مؤنث([  ]دارد می
       

استفاده  [â]و  [ə]های مؤنث نث نیزنشانهؤو برای م  [a]و  [e]های برای مذکرنشانه
همگی  ،تری دارد. در این زبان تمامی جانوران نر ومادّه ها تنوّع بیشتمایز در اسم شود. می

 مؤنث هستند.
      rəvâ*       ]گربه[           bočâ]بزها[    

 
 شود. مشخص می [re]حاالت غیرفاعلی با درزبان سنگسری جنس خویشاوندی در

 /      šerəp*  ]پدر [      vâəre  b  ršeəp  =        ]برای پدر بگو[ 
  *      re   bəvâ  ni  =  نث(بگو[ ؤ)م ]برای او
   re   bəvâ   ne   بگو[ = )مذکر( ]برای او

 
 چند مثال برای استفاده از جنس دستوری در ضمایرفاعلی:

    əməb   na*    ]او )مؤنث( آمد[      meəb   no( آمد[   ]او )مذکر
 

 فاعلی: غیر چند مثال برای استفاده از جنس دستوری ضمایر
  vâ  əb   əd    ni   ]به او )مؤنث( بگو[ *  vâ   əb   əd   ne  ]به او )مذکر( بگو[  

 
 

جنس مذکر در ،  آید. برای ماه آسمان ها اغلب جنس مذکر بدون نشانه میدر اسم
 نظرگرفته می شود:

 eməbar      b    mung  ]ماه بیرون آمد[   
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 اسامی زیر در زبان سنگسری مذکرند:
  * mammad    ]محمد[     *  vengum    ]بادمجان[        *   mung   ]ماه آسمان[ 

*       âtašgir?   از[اند]خاک  *       âhən?       ]آهن[           *      bâlə           ]بیل[ 
         sorfə        ]سفره[       *       qabz      ]قبض[     

    
 اند: اسامی زیر مؤنث

  * šəqâl *     ]شغال[             təlâ       ]خروس[      *     əsbə?      ]سگ[    
      muš        ]موش[      *         rəvâ          ]گربه[    

 
 شود :ثال : برای خروس جنس مؤنث درنظر گرفته میم

            əməb        lâət  ]خروس آمد[        
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 الفبای آوانگاری سنگسری

 

 

 ردیف
نشانه 
 آوایی

معادل تقریبی 
 فارسی

 آوا نوشت شاهد

1 a چشم(  ـــَـ( čaš 

2 e خانه(  ـــِـ( ke 

3 o دختر(  ـــُـ( dot 

4 â )برّه ها(  ا)مصوّت بلند( Varâ 

5 i یاد، ذهن(  یا( vir 

6 u سرخ(  او( sur 

7 u سیاه چادر(  ئو( gut 

8 ow چاه(  ــُــ کشیده( čow 

9 ə 
مصوّت 

 بیرنگ)شُوا(
 sâzə )جارو( 

10 b گریه(  ب( bormə 

11 p پدر(  پ( pəše 

12 t طناب(  ت( tənâft 

13 j دو قلو(  ج( jangul 

14 č چادُر(  چ( čâvar 

15 h چه()آلو  ح -ه halkok 

16 x خوب(  خ( xârə 
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 ردیف
نشانه 
 آوایی

معادل تقریبی 
 فارسی

 آوا نوشت شاهد

17 d بوته خار(  د( dâz 
18 r روغن(  ر( rəhun 

19 z داماد(  ذ –ظ  -ض -ز( zume 

20 ž زن(  ژ( žən 
21 s تخته سنگ(  ث -ص -س( sərâ 

22 š شیر(  ش( šat 
23 q  غربال(  ق –غ( qəlbâl 

24 f پارو(  ف( fifə 

25 k دختر دم بخت(  ک( kakəčâ 

26 g گردن(  گ( gəri 

27 l دیگ(  ل( livak 

28 m مردم(  م( martun 

29 n تُشَك(  ن( nali 

30 v بادام(  و( vem 

31 y گردو(  ی( yuz 

 asm? )اسب(  ع همزه ? 32



 

 

 
 
 
 

 1«گویش و گویش کتولي زبان،»درآمدی بر 

 اتیپژوهشگر زبان و ادب / یشک نیحس

 
 

 
 

 زبان چیست؟
رود. کار میای اجتماعی است که برای برقراری ارتباط میان افراد یك جامعه به زبان پدیده

ماند؛ زیرا به این ابزار ارتباطی در جوامع بشری، ثابت نیست و همیشه به یك شکل باقی نمی
های جامعه تغییر و تحوّل ی به اجتماع و به تَبَع، هماهنگ با دگرگونیدلیل ماهیت و وابستگ

ها و درک ها  ناظر بر برداشتآن های زبانی قراردادی هستند و قراردادهاینشانه یابد.می
افراد هر جامعه از جهان و عالم خارج است که البته انعکاس جهان خارج در زبان، نسبی 

 است.
 

 خط و نوشتار
ذاتی و « خط و نوشتار»که تار ریشه در ذات و طبیعت انسان دارد؛ حال آنزبان و گف

طبیعی انسان نیست و ریشه در اجتماع و فرهنگ او دارد. انسان همواره از نعمت زبان و 
 ؛گردد ها سال پیش بازمی سابقه زبان و گفتار به میلیون ،بنابراین .گفتار برخوردار بوده است
هزار سال پیش  ی بسیار تازه است و سابقه آن به زحمت به دها ولی خط و نوشتار پدیده

خود انسان است، در  رسد. خط و نوشتار، خاستگاه اجتماعی و فرهنگی دارد و ساخته می
بلکه باید آن را مثل  ؛نتیجه برای یادگیری آن، ما به استعداد طبیعی خاصی مجهز نیستیم

هوش و حافظه و از طریق آموزش و اند، به کمك  همه چیزهای دیگر که ساخته انسان
 مدرسه بیاموزیم. 

                                                           
 نیا با سپاس از خانم دکتر فاطمه شفیعی  1
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های اجتماعی و فرهنگی اختراع کرد و برای تثبیت  خط و نوشتار را انسان بنا به ضرورت
سازی اطالعات و کمك  نوشتار در کلیت خود، ابزار ذخیره. »1کار گرفته است زبان و گفتار به

یازی را احساس کند، این کار از طریق که انسان چنین نپیش از آن به حافظه است. مسلماً
ایم که پذیرفته است، اما در طول تاریخ بارها به این مطلب برخوردهحافظه انسان صورت می

این کار  سینه نقل شده است. مسلماً به پیش از نگارش موضوعی به خطی، آن موضوع سینه
ه، آن مطلب را به گیرند دهنده مطمئن شود، اطالع محتاج زمانی طوالنی است تا اطالع

کند  تواند به فرد دیگری منتقل کند. نوشتار این مشکل را حل می حافظه سپرده است و می
)صفوی، « کند که به لحاظ نظری نامحدود است ها را ثبت می و عالوه بر این، حجمی از داده

صورت »های امروز دنیا تنها از  بسیاری از زبان (15، ص های نوشتاری آشنایی با نظم
برای  «ابزار نوشتاری»ها نیازی به ابداع  گویان این زبان برخوردارند؛ زیرا سخن «گفتاری

ها همواره  گویانِ این زبان کنند. در تمامی این جوامع، سخن شان احساس نمی زبان
اند، نیاز خود را برای نوشتن، از طریقِ زبانِ دیگری برطرف کنند که ابزار نوشتاری  توانسته

سازی اطالعات است،  اش که ذخیره اصلی وجودیدلیلِ  همان به نوشتار» .2داشته است
شرایطی دارد که گفتار فاقد آن است. نوشتار برای انتقال زبانِ علم ابزار اصلی است. ما 

ای قاعده ریاضی را پشت سر هم  دانی مجموعه توانیم انتظار داشته باشیم ریاضی نمی
او را درک کنند. این شرایط، نوشتار را نسبت به  بلندبلند بگوید و مخاطبانش تمامی حرف

  (.20، ص های نوشتاریآشنایی با نظام)صفوی،  «.گفتار ممتاز می سازد
شناسان قابل انکار  های ممتاز برخوردار است که برای زبان از ویژگیدر مقابل گفتار نیز 

هایشان  های دنیا و گونه که بسیاری از زبانتواند نادیده گرفته شوند. نخست این نیست و نمی
شناسانی که بخواهند درباره زبان و یا گویشی  تنها به شکلِ گفتاری کاربرد دارند. زبان

رو هستند. حتی در  به ــ تحقیق کنند، تنها با گفتار این زبان و یا گویش رو مانند کتولی ــ
سازد. بسیاری از نمی های جغرافیایی آن زبان را آشکارهایی که نوشتار نیز دارند، گونهزبان

که جمعیتِ فراوانی از افرادی شود؛ و یا ایندر نوشتار نقل نمی« های سنیگونه»های ویژگی
گیرند. این افراد یا شان از امتیازِ نوشتار نیز برخوردار است، از این ابزار بهره نمیکه زبان
 شوند.می سواد نامیدهه بیاند کساالنیاند و یا بزرگاند که به سن آموزش نرسیدهکودکانی

                                                           
شرکت چاپ و نشر  گران،یشناس و د محمد حق یعل رستان،ی(؛ به سال دوم دب2) ینقل به مضمون زبان فارس  1

 .32تا  30، صص 1385، نهم ،  یدرس یها کتاب
 لیدل نیخود نساخته اند، به ا شیگو یبرا یا ژهیو یابزار نوشتار ران،یدر ا یکتول انین مثال، اگر سخن گوبه عنوا  2

صورت نوشتارِ  قیخود را از طر ازین  نیبوده است که ا لیدل نیبه نوشتن نداشته اند، بلکه به ا ازینبوده است که آنان ن
 اند. کرده رفزبان برط نیو ابزار نوشتارِ ا یزبانِ فارس
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های گفتارشان مطالعه نحوه کاربردِ زبان این دو گروه، تنها از طریق بررسی و مطالعه ویژگی
شود و نوشتار به دلیل بسیاری از تغییرات زبانی، در گفتار ظاهر می»پذیر است. امکان

دانیم که در ما میگاه این تغییرات را نشان ندهد. برای نمونه، سنجیده بودنش، شاید هیچ
شود. واجِ حذف می« پنج»در « n»واج « تا کتابپنج»در  مثالً« tā- panjپنج تا »ترکیب 

«a »تولید می ،پیش از آن به صورتِ خیشومی شدهواج  .شود«j » ِصورت  به« پنج»پایانی
«ŝ »این شود. نمی گاه در نوشتار ثبت هیچ« پنج»شود. چنین شکلی از تلفظ  تلفظ می 
آشنایی با )صفوی، « شناسی نادیده گرفت ویژه در زبان توان به های گفتار را نمی ژگیوی

 ( 21و  20، صص های نوشتاری نظام
شناسان حق داد که بررسی گفتار را مُقدم بر نوشتار  توان به زبان در چنین وضعیتی می

ذاشته شود و در کلی باید کنار گ ولی این نظریه به این معنی نیست که نوشتار، به ؛بدانند
شناسی هیچ امکان و فرصتی برای بررسی و پژوهش در نوشتار وجود نداشته باشد. ما  زبان
که گفتار یك زبان،  سر و کار داریم و این« اسناد مکتوب»تنها با « شناسی تاریخی زبان»در 
لعه راه است. ما در مطا زنی هم هزارسال پیش به چه شکل بوده است، با حدس و گمانه مثالً

سر و کار داریم. هنگام خواندن غزلی از دیوان حافظ، ابیات را « نوشتار»آثار ادبی نیز با 
خوانیم. در اصل ما از گذشته  شوند، می ای که در زبانِ فارسیِ معیارِ امروز تلفظ می گونه به

ی در که دقیقاً متوجه باشیم، حت ها، فقط شکل نوشتار را در اختیار داریم. ما بدون این زبان
گیریم. بنابراین، نوشتار، موضوعی  از ابزارِ نوشتار کمك می گفتار،بررسیِ زبانِ  هنگامِ

 شناسی منکر این واقعیت نیست.  که هیچ زبان چنان ،اهمیت و ابزارِ دستِ دوم نیست کم
 

 فرق زبان، گویش، لهجه و گونه 
ه هنوز ماهیت پیچیده ای است کهای رازآمیز وجود انسان است. پدیدهزبان یکی از جنبه

طور طبیعی و آن ناشناخته است، هر چند استفاده از آن بسیار آسان است، زیرا انسان به
های زندگی، های علمی و آموزشی، از نخستین سالبدون نیاز به آموزش رسمی در محیط

رتباط زبان یك نظام است و کار اصلی آن ایجاد ا»برد کار میآموزد و بهزبان و گفتار را می
انتقال پیام از یك فرد به افراد دیگر  هاست. مقصود از این ارتباط زبانی، عمدتاًمیان انسان

ای است که طبق قاعده از اجزای ولی پیچیده ،است. منظور از نظام مجموعه به هم پیوسته
است و نشانه « نشانه»تری ساخته شده باشد. اجزای سازنده نظام زبان در درجه اول کوچك

، «گویش»های  های گوناگون هر زبان را به نامشکل لفظی است که معنایی داشته باشد.هر 
زبان شناس و دیگران،  )علی محمد حق« شناسنددیگر بازمیاز یك« گونه»و « لهجه»

 (. 5-3، دوره آموزشی متوسطه، ص 1فارسی
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 گویش
ابِ کلمات و قواعدِ شود که عالوه بر تلفظ، در انتخ گفته می« زبان»هایی از یك  به شکل

یك رابطه « گویش»و « زبان»دیگر متفاوت باشند. میان مفهوم  دستوری نیز با یك
دیالکتیکی وجود دارد. انشعاب زبان و پیدایش تفاوت میان دو زبان یك قبیله یا قوم که در 

گردد. با این همه، در  ها می گیری تدریجی گویش اصل یك زبان واحد است، منجر به شکل
« زبان مستقل»توانند منشأ پیدایش یك  ها می طِ تاریخیِ معیّنی، هر یك از گویششرای

هستند. برای حفظ استقالل و هویّتِ ملی « زبان»ها، همان  تر؛ گویش گردند. به عبارتی ساده
کنند و بقیه  تعیین می« زبان رسمی یا معیار»کشورها در هر کشوری، یك زبان را به عنوان 

 خوانند. می «گویش» را کشور آن رد موجود های زبان
 

 لهجه
وقتی  شود که فقط در تلفظ با هم فرق دارند، مثالًهایی از یك زبان گفته میبه شکل

گوییم لهجه دارد. به عبارت دیگر زند، مییك اصفهانی به فارسی معیار و رسمی حرف می
اه صوتی انسان به لهجه نوعی از زبانِ گفتار است که در آن، آهنگ ادای کلمات در دستگ

 گردد. عللِ گوناگون و در مناطق مختلف، متفاوت می
 

 گونه
یابند. مانند های مختلف تغییر میهای گوناگون زبانِ گفتاری که به تناسبِ موقعیتشکل

های رسمی و های علمی، اجتماعی، خانوادگی و یا جمعهای سخن در محیطگونه
طور طبیعی و متناسب با جایگاه و های زبانی را بهها گونهجا که انسانغیررسمی. از آن

گردد و ها، چندان آشکار نمیبرند، در نتیجه تفاوتِ گونهکار میهایِ گوناگون خود بهموقعیت
 ها عمد عوض کنیم تا به تفاوت عظیم آن های زبان را بهتنها کافی است جای گونه

 پی ببریم.
 

 ؟«لهجه»یا « گویش»، «زبان»کتولی؛ 
های رایج در دهند و بقیه زبانقرار می «زبان رسمی و معیار»هر کشوری یك زبان را  در

نامند. در کشور ایران نیز، زبان معیار و می« گویش»آن کشور را برای حفظ وحدت ملی، 
مانند کردی، لری، بلوچی، کتولی ــهای ایرانی است و دیگر زبان« زبان فارسی»رسمی، 

نیز « لهجه»غیر از زبان و گویش، اصطالح دیگری به نام شوند. اما بهیـ گویش خوانده مـو...
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های جغرافیایی و از همه ها و محیط. عواملی مانند انواعِ اقلیماستشناسی مطرح در زبان
هایِ گویاییِ تر، عامل ژنتیك، بر کیفیتِ ساختارِ دستگاه صوتی و نحوه کاربرد انداممهم

گذارند، به همین ها( تأثیر میها و لبحنجره، دهان، زبان، دندانها، نای، انسان )شامل شش
ورانِ هر منطقه هنگامی که بخواهند با زبانِ فارسیِ رسمی و معیار تکلّم نمایند دلیل، گویش

« لهجه»کنند که در اصطالح به آن ای خاص تلفظ میبعضی از حروف و الفاظ را به گونه
خواهد زبانِ مادریِ خود را از لحاظ آوایی بر ور میگویشگویند. به عبارتی دیگر شخصِ می

« کتولی»آید. پس با این مقدمات پدید می« لهجه»زبان دیگر تحمیل کند که ناخودآگاه 
 ای از زبان فارسی به حساب می آید.های ایرانی و شاخهجزء یکی از گویش

 
 های گوناگون آنلهجهگویش کتولی و ته

ـ اقوام متفاوتی ـ1مانند منطقه کتولـ جغرافیایی خاص ـ ممکن است در یك منطقه
های مختلفِ جغرافیایی و با ساختارهایِ  سکونت داشته باشند. چون این اقوام از محیط

 اند، و از سوی دیگر اندامِ گویای آنان نیز بر ژنتیکی متفاوت به این منطقه مهاجرت کرده
گیرد و با میشان شکل  ه اصلی و اولیهسکونتگا اساس همان محیطِ جغرافیایی، فرهنگی و

به همین سبب  گزینند؛ می یهایِ خاصِ آوایی، در منطقه مورد نظر سُکن همان ویژگی
ـ در آن منطقه جغرافیایی خاص به ـاز یك زبان یا گویشـ های متفاوتی ـلهجهها و تهلهجه

ام مختلفی از مناطق آید. منطقه کتول نیز از این امر مستثنا نیست، و چون اقووجود می
ـ به ـ مانند گیالن، مازندران، شاهرود، سمنان، کردستان، خراسان و ...ـ جغرافیایی گوناگون ـ

ها و اند و هر یك از این اقوام آگاهانه یا ناخودآگاه به شیوهمنطقه کتول مهاجرت کرده
یا ناخودآگاه آن  اند که خودآگاه واند، و خواستهدرجات مختلف از گویش کتولی اثر پذیرفته

های گوناگونی در گویش «لهجهته»را تقلید نمایند، بنابراین به تدریج و با گذشت زمان، 
، گویش کتولی را با 2های کتولی و یا ساکن در کتولکتولی به وجود آمد و هر یك از طایفه

ها نیز تا حدودی که حتی در چهره و تیپ ظاهری آنــتوجه به ژنتیك خاص خود 
                                                           

 لومترمربعیک 1163شهرستان با  نیدر استان گلستان است. ا رانیا یها از شهرستان یکیآبادکتول  یشهرستان عل  1
مرتفع البرز واقع است. در شرق آن  یها شهرستان کوه نیوسعت در مرکز استان گلستان واقع است. در جنوب ا

 لومتریک 42شهرستان با مرکز استان  نیا فاصلهاقع است. قرار دارد و در شمال آن هم دشت گرگان و انیشهرستان رام
واقع شده و مرکز  یطول شرق قهیدق 53درجه و  54و  یعرض شمال ی قهیدق 54درجه و  36 ییایجغراف تیو در موقع

 آباد است. یآن شهر عل
 ،یشک لك،یگ ،یکوه خ،یجافر، دنکوب، ش ،یپلنگ، تجر ،یاالزمن ،یمانیا ،یعلمشاه ،یدیمانند مز یفیطوا  2

کتول،  خیو.... )تار یمعزز ،یکردکتول ،یکمر، نعمت ،ینیحس ،یاصالن ،یخسرو ،ینظر خیش لم،ید ر،یکش ،یباباکرد
 (.60ص
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وجود آمدن کنند. همین امر باعث بهـ و نوع ساختارِ اندامِ گویایی خود تلفظ میـاستهوید
 ده است. به عنوان مثال طایفه تجری که در ییالق شهای مختلف در منطقه کتول «لهجهته»

از « مُجن»و « تاش»ما بین روستاهای « تجر»اسکان دارند، در اصل از دره  1مرزکوه سیاه
از منطقه دیلمانِ « دیلم»اند و طایفه ان سمنان به منطقه کتول آمدهایالت کومِش است

تر  شان را بسیار بیش ها واژگان «تجری»اند. به همین دلیل  دهکرگیالن به این خطه مهاجرت 
شکنند، یعنی  ـ میـ اند مراوده داشته 3با طایفه مزیدی 2که در ییالق مایانـ ها ـ«دیلم»از 

کنند. مثالً از  ند کاهشِ واجی در تلفظِ واژگانِ خود استفاده میتر از فرآی ها بیش ی تجر
؛ اما 4شود هایِ مختلف تلفظ می«لهجه ته»در گویش کتولی با « گفتم»فعلِ « گفتن»مصدر 

های محله  شبیه به تلفظِ مزیدی«  bagut-emبگوتم »صورت  در بین اقوامِ مهاجر دیلم به
شود. یعنی  تلفظ می« batt-emبتّم »به شکل « طایفه تجری»در بین  وـ ـ 5خارکالته

                                                           
شهرستان  یجنوب غرب یلومتریک 30شود در  یخوانده م «امرگویس»مردم منطقه  انیکه در م یالقیی یروستا نیا 1
 یبه قلعه کالر یو از جنوب غرب یزدکیجا و از جنوب به کوه  چه یروستا به یآبادکتول واقع شده؛ از شمال غرب یعل

 (.68، ص کتول خیتار ییایجغراف،  ی. )نك: نظرهستندروستا  نیساکنان ا نیتر یمیقد یتجر فهیمحدود است. طا
 یالقیی یآبادکتول واقع شده، از شمال به روستا یشهرستان عل یجنوب غرب یلومتریک 27در  یالقیی ییروستا  2
 یمیاز ساکنان قد لكیو گ لمید ی،دیمز یها فهیشود. طا یدرّه محدود م نیخل یالقیی یسر، از جنوب به روستا عیوس

 .ندیآ یشمار م به یالقیی یروستا نیا
 فورد،ی: کلسندهینو ،دیجد یاسالم یها سلسله: الف( یدیمز فهیطا یخیتار نهیشیاز منابع معتبر درباره پ یبعض  3

، 5)جلد جیکمبر رانیا خیتار.  ب( رانیاسالم و ا ی،  ناشر: مرکز بازشناسیا بدره دونیسورث، ترجمه: دکتر فرادموندبا
 ار،یاسفند ، ابنطبرستان خیتار (جترجمه: حسن انوشه.  ل،ی.آ.وی: جج،گردآورندهی(، پژوهش دانشگاه کمبردیمز یبن خیتار

 نیمحمد حس دیبرگردان: دکترس ر،یاث ابن نی: عزالدفیتال ،کاملال.( ریانتشارات اساط ،یانی: عباس اقبال آشتحیتصح
 ، ناشر: دفتر نشر معارف،یداحمدرضاخضریس دکتر ،خیدر تار عیتش .. هـ (14و 13یجلدها ر،ی: اساط ،انتشاراتیروحان

، سال «اسالم خیمطالعات تار» یپژوهشـ  ینانه علم . و( فصلدیمز یحکومت بن ؛یعیش یها ها و خاندان )بخش سوم: دولت
 ،یداحمدرضاخضریس ،«ینان در گسترش تمدن اسالمآو نقش  انیدیمز»، مقاله: 1392، بهار16پنجم، شماره 

 ،یاجتماع ،یاسیس خیگذرا به تار ی: نگاهه، مقال1380، زمستان2دوره اول، شماره . ض( مجله عالمه،79-63صص:
، 179، شماره 1392:نیتاب ماه ، فروردک. ح( ی: محمدرضا مهدوسندهینو ان،یدیمذهب مز یعیسلسله ش یفرهنگ

 .دیمز لینامه دهخدا، ذ . ط( لغتیقل یاری یحله، معرف: صعر انیدیمز
 نیعبدالحس ،یاسریال ی: عبدالجبار ناجدآورندهیپد ،«انیدیمز»بخش اعالم، حرف ص. ک( کتاب  ،نیفرهنگ مع( ی

 ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. نش،یب
متفاوت از فعل  یها لهجه ها و ته ، تلفظbaot-emو بئوتم  betu-em، بئوتم baut-em؛ بئوتم bagut-emبگوتم   4
 در منطقه کتول است.« گفتم»

شهر واقع شده؛  نیا یکتول درآمده که در ضلع جنوب آباد یاز شهر عل یا صورت محله روستا که در حال حاضر به نیا  5
 دیمز د،یمز یها فهید. طاشو ی( و از جنوب به کوه هارون محدود مآباد یعلی کنون ی)کو بیاز شمال به کمال غر

 و... جزء ساکنان خارکالته هستند. یشک ،یباباکرد ،یعلمشاه
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دهنده  اند. همین موضوع نشان هایی را از فعلِ اصلی حذف کرده ها و مصوت ها صامت تجری
 .استجغرافیایی خاص  های مختلف در یك منطقه«لهجه ته»بعضی از علل پیدایش 

 
 ریشه گویش کتولی؛ تبری یا پارسی گرگانی؟

ها مطالعه و تحقیق و  هایی که حاصل سال ازه و یافتههای ت در این بخش، برخی نکته
که این  د. امید آنشو تتبع نویسنده درباره گویش کتولی است، به صورت خالصه ارائه می

هایِ گوناگون این گویش زیبا و  کار آید و در بررسیِ جنبه وجیزه، پژوهشگرانِ آینده را به
 گشا باشد. اصیل راه

این سطور، با توجه به عالقه شخصیِ  شمسی( نویسنده هشتاد های دور )دهه از سال
شناسی، به مطالعه و تحقیق و تتبع جدّی پرداخت و  های زبانی و گویش خویش در حوزه

از جهانگیر نصری اشرفی را مورد « فرهنگ واژگان تبری»های زبانیِ مختلف از جمله  فرهنگ
با واژگان گویش کتولی، به  ان تبریفرهنگ واژگبررسی قرار داد. مقایسه بین واژگانِ کتابِ 

که بر خالفِ تصوّر رایج و حاکی از آن ؛ای را برای نویسنده آشکار کردهای تازهتدریج نکته
های رایج  به گویش کتولی با گویش ،با توجه به شواهد و مدارکِ مُستدل از منابعِ مختلف

. این گویش، به احتمال دارد« قرابت نسبی»ها یعنی تبری،  مازندرانی و ریشه اصلی آن
التقاسیم همان گویشی که مَقدسی درکتاب احسن ــ« 1پارسی گرگانی»قریب به یقین با 

از آن نام « حدودالعالم»و نویسنده نامعلوم کتاب  (544، ص 2، ج التقاسیماحسن)مَقْدسی، 
ها، واژگان،  امسانیِ های واژگانی بسیاری در ن های زبانی و هم ریشه است. قرابت ـ همـاند برده
وجود « پارسی گرگانی»ها و حتّی در ساختارِ جمله و نحوِ کالم، میانِ گویشِ کتولی با  فعل

 دارد. برخی از شواهد و دالیل این مدعا عبارتند از:
ها، وجود ساختارهای  ریشه بودنِ زبان شناسان یکی از دالیل هم الف( به عقیده زبان

هایی که از یك ریشه  زبان»هاست.  های آن زبان صوتها و م صرفی و نحوی مشترک و صامت
مشترک انشقاق یافته باشند، حتی با گذشت زمان، ساختارِ صرفی و نحویِ مشترک خود را 

به ( 16، ص شناسی مقدماتِ زبان)مهری باقری، «. حفظ خواهند کرد، البته با اندک تغییرات
اند، دارای واژگان، نحو و  ی مشتق شدههایی که از زبانِ هند و اروپای عنوان مثال همه زبان

                                                           
غرب شهر  یلومتریک3آن در حدود  یها کردند. شهر گرگان که خرابه یگرگان با آن تکلّم م میکه مردمِ قد یا یفارس  1

 ،یعهد اسالم لیو اوا یآمد. جرجان که از دوره ساسان یشمار م جرجان به تیالها مرکز و گنبد قابوس قرار دارد، قرن
جرجان سابق  ایبه گرگان  یربط ی. شهر گرگان کنوندش رانیو انیموریت وآباد بود، بر اثر حمله تُرکان و مغوالن  یشهر

نام  رِییبه گرگان تغ یشاه پهلو رضا لهیوس به یشمس 1316استرآباد بود که در سال  ،یگرگانِ کنون مِیندارد. نامِ قد
 .افتی
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های طوالنی، اندک  بندی مشترکی هستند که البته به مرورِ زمان و گذشتِ سال جمله
 ،شود، اما در کلیت و ساختارِ پایه و اصلی ها ایجاد می اختالفاتی در شکل و صورتِ آوایی آن

های فارسی و  ات زبانهای مشترکِ بسیار باقی خواهد ماند. به عنوان مثال مشترک ویژگی
)کام = گام(، )آیبرو = د: شو مورد اشاره می انگلیسی بسیار فراوان است که برای نمونه به چند

 ابرو(، )لیب = لب(، )پارادایز = پردیس(، )دُر = در(، )مادِر = مادر(، )اُرنج = نارنج( و...
تفاوتِ « مازندرانیگویش »با « گویش کتولی»ریشه نبودن یکی از دالیلِ ما مبنی بر هم

بندی فاحش این دو گویش در نوع واژگان، افعال، شیوه صرفِ افعال و حتی نحو و جمله
ها در با افعال و شیوه صرف آن ها، کامالًکتولی و شیوه صرف آن« افعال»تر هاست. بیشآن

ثیر أتهر چند دو گویش تحت ـبندی نیز ـگویشِ مازندرانی متفاوت است. از نظر نحو و جمله
ـ اما اختالفات فراوانی نیز بین این دو گویش وجود ـاند هایی یافته گویش معیار دگرگونی

شناسان  مربوط به این دو گویش است. زبان« واژگانِ»ریشگی،  دارد. یکی از دالیل عدمِ هم
ریشه، تا حدود زیادی واژگانِ مشترک دارند، در صورتی که با  های هم معتقدند که زبان

توان دریافت که درصد بسیار کمی واژگانِ مشترک  آماری بین این دو گویش میمقایسه 
های اقوام و طوایف  بین این دو گویش وجود دارد. علت اشتراکاتِ اندکِ واژگانی، مهاجرت

بین بوده  ما چنین روابط فرهنگی، سیاسی و مراودات فی مازندرانی به منطقه کتول و هم
هزار مدخلِ اصلی یا صورت پایه 40که بیش از « گان تبریواژ»جلدی است. در فرهنگ پنج 

و مقایسه  ، جلد اول(فرهنگ واژگان تبری)نصری اشرفی، واژگانی در آن ذکر شده است 
واژه کتولی در آن فرهنگ  8000دهد که تنها  آماری آن با واژگانِ کتولی نشان می

یز، بیش از نیمی از واژگان را فقط رفته و نقل شده است. البته از همین تعداد واژگان ن کار به
ها را در مجموعه واژگان  انِ مازندرانی هرگز آنگویشورکنند و  تلفظ می« انِ کتولیگویشور»

برند. یعنی در گویش کتولی واژگانِ ناب، کهن  کار نمی در گفتارِ خود به خود ندارند و یا اصالً
گویش »شِ دیگر نبوده و مختصِ و اصیلی وجود دارند که هرگز جزء واژگانِ دخیل از گوی

انِ تبری، مازندرانی، کُرد، تُرک، سمنانی، شاهرودی، گویشورند و در بینِ هست« کتولی
 گیالنی و غیره کاربردی ندارند. تعدادی از این واژگان خاص کتولی عبارتند از: 

 belq بلق namene نمنه šo-ars شواَرس

 fender  یفندر čayi   یچئ sembele سمبله 

 geland گلند  rufāk روفاک  in-fatar فَطَر  نیا

 gœrem گُرم  bandu بندو  candu چندو 

 sāsi  یساس ellar اِلّر   guš -halqe گوش حلقه 

 deqœnjidan  دنیدقُنج dang-e-dus دنگِ دوش  oqer اُغر 
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-divāne متّو   وانهید toqelāme توقالمه 
matto 

-xar خردرختن 
deraxtan 

 bapperem بَپّرم  kol-hedā کُل هدا  ya-kœlke کُلکه  هی

 lu لو vande-bār ونده بار  takkus تکّوس 

 sag-e-dar سگِ در  aqmājur اَغماجور  lokkās لوکاس 

   tukk توکّه  vāzom-e وازمه 

 و ...... 

 
 10دود توان دریافت که درصد واژگانِ مشترکِ این دو گویش حای ساده میبا محاسبه

ـ با واژگانِ به غیر از افعالـ درصد واژگانِ کتولی ـ 80که حدود درصد است حال آن15تا 
قرابت و شباهت دارند. این بسامد باال و فراوانیِ « پارسی گرگانی»استرآبادی و یا همان 

 د:توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داواژگانِ مشترک در دو منطقه کتول و استرآباد را می
های گسترده نزدیکی و همسایگیِ جغرافیایی و داد و ستدهای فراوان تجاری، ارتباط (1

ده است. شهایِ زبانی سیاسی و فرهنگی بین این دو منطقه باعثِ تبادلِ واژگانی و اشتراک
اند و  الحکومه استرآباد بوده دوره قاجار، حاکم و یا نایب در 1کتولی خوانین و سران از بسیاری
اند. این  های مذهبی در شهر استرآباد )گرگان کنونی( داشته های اعیانی و تکیه خانهحتی 

موضوع نیز یکی دیگر از عللِ فراوانیِ واژگان مشترکِ کتولی و استرآبادی )یعنی زبان پارسی 
گرگانی که بعد از حمله مغول از شهرِ گرگانِ قدیم و با مهاجرت افرادِ آن به شهرِ استرآباد، 

 هر معتبر استرآباد شد( بوده است.وارد ش
ـ و از ـکردند به زبان پارسی گرگانی تکلّم می کهـ ـ 2پس از فروپاشی شهر گرگان (2

علّتِ  کم شهر استرآباد به رونق افتادنِ آن شهر به سببِ حمالت اُغوزها و تُرکانِ مغول، کم
یت زیادی برخوردار شد. هوایی معتدل، از اهم و موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیك و آب

گرفته  رونق این عامل مهم، موجبِ مهاجرتِ مردم گرگان )شهر جرجان قدیم( به شهر تازه
و ییالقاتِ « کتول»استرآباد شد. در طی این مهاجرت، تعدادی از این مهاجران در منطقه 

منطقه دند. افراد بومی ساکن در کرتکلّم « پارسی گرگانی»آن ساکن شدند و با همان زبان 
                                                           

در پشت  یانیاع یا خانه شانیالحکومه استرآباد در دوره قاجار بوده است. از ا بینا یمدت یمحمدخان کتول یعل  1
بوده  شانیبندان جزء موقوفات ا نعل یمیدر بازار قد یمفاخرالملک هیمانده و تک یها در استرآباد باق روس یکنسولگر

 یا خانه زین ،شاه قاجار در فتح تهران بود یمحمدعل یروهاین ءامجد که جز ریمشهور به ام ین سوم کتولاست. آقاخا
 ( داشت.یدر استرآباد )گرگان امروز یانیاع

 تیکه از نظر موقع ،شد و به مرور شهر استرآباد رانیو میو با حمله مغول، شهر گرگان قد یهجر 7در قرن   2
 یگرگان یبه شهر استرآباد آمده و زبان پارس یگرگان ناو رونق گرفت و مهاجر تیعدتر بود اهمهوا مسا و و آب كیاستراتژ

 شهر انتشار دادند. نیدر ا زیخود را ن
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کتول بنا به اجبار یا اختیار و آمیزش با آنان، این زبان را آموختند و اختالطِ زبانیِ خاصی در 
وجود آمد. در این آمیزش زبانی، مردم بومی منطقه بسیاری از واژگان زبانِ  منطقه کتول به

بعد از های فراوانی از لغات پارسی گرگانی،  ـ را پذیرفتند. نشانهـ پارسی گرگانیـ غالب ـ
ها، هنوز در گویشِ اقوامِ منطقه کتول وجود دارد و اهالی این منطقه  گذشت قرن

ـ آن واژگانِ پارسیِ گرگانی را در تکلّم و ـ خصوص در مناطقِ ییالقی و کوهستانی بهـ ـ
هایی از واژگانِ پارسیِ گرگانی رایج در منطقه  برند. نمونه می کار به وفور به خود محاوراتِ
 ند.شو بخشی دیگر، ذکر می کتول، در

 
شناسانه  ای زبان ریشه نبودن گویش کتولی با گویشِ مازندرانی، نکته ب( دلیل دیگر هم

رود، بعضی از کلماتی که با  کوه و زیارتِ خاصه مانند مردمِ شاه است. در گویش کتولی به
گونه  از واجُ( -جای مصوت ) شوند، به ق( آغاز می-خ-گ-کامی )ک ای یا پس های بدنه صامت

گونه، د. این واجشو ِ( تشکیل شده، استفاده می-ُ ، -ضمه و کسره( )»( که از دو حرکت œی )
( شروع و به oگونه از یك مصوت )( است. این مصوتِ مرکب یا واجoُ( )-ای از مصوت )گونه

 زنده و زایاست، حال با بررسی در فرهنگِ که در گویش کتولی کامالً ( ختم میeمصوت )
گونه استفاده نشده است. در واژگان تبری، حتی در یك کلمه، از این مصوتِ مرکب یا واج

ها اشتراکاتِ فراوانی دارند. سوال ها و مصوتریشه، عموماً در صامتهای همصورتی که زبان
( در یکی از œریشه هستند، چرا مصوت مرکب )مهم این است که اگر این دو گویش از یك

 ر کاربرد و در دیگری حتی یك مورد نیز کاربرد ندارد؟ها بسیار پُآن
 

پارسی »گویشِ کتولی با « ریشگی هم»ج( یکی از منابع معتبر و قابلِ استناد برای اثباتِ 
نوشته دکتر صادق کیا  «نامه گرگانی واژه»ـ کتاب ـ1نه با تبری و مازندرانیـ ـ« گرگانی

گشا در حل مشکالتِ زبانی که از جمله منابع راه استـ ـ استاد زبانِ پهلوی دانشگاه تهرانـ ـ
و دریافتِ وجوه اشتراکِ فراوانِ گویشِ کتولی با این زبان « پارسی گرگانی»و بازشناسیِ زبانِ 

 .است
نام  ای به فرقه« اهلل حروفی استرآبادی فضل»در قرن هشتم هجری، شخصی به نام 

های خود را به زبانِ  است، کتاب د و چون اهل استرآباد بودهکررا ایجاد « حروفیه»
                                                           

دو زبان  نیا نیجدا کرده است و ب یرا از زبان تبر یزبان گرگان یدرست خود به میالتقاس حسنأدر کتاب  یمقدس  1
و « هاده» ندیگو یبرند. م یکار م به« ها»است.  كیزبان کومش و گرگان به هم نزد»: دیگو یشده است. او م لئقا زیتما
 ،ی)مقدس .«است یزدگ که در آن شتاب ك است جُز آنیاست و زبان طبرستان بدان نزد ینیریو در آن ش« هاکن»
 (.544، ص 2ج  ،میالتقاس حسنأ
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استرآبادی قدیم )همان پارسی گرگانی که بعد از ویرانی شهر جرجان، به استرآباد منتقل 
های  آوری کتاب شمسی آقای دکتر صادق کیا با جمع 1330شد( نوشت. بعدها در سال 

را « گرگانینامه  واژه»ها،  اهلل حروفی استرآبادی و استخراج کلماتِ گرگانی آن کتاب فضل
نامه   واژه»گفتارِ  گردآوری و از طرفِ انتشارات دانشگاه تهران چاپ و منتشر کرد. در پیش

های  ای از واژه نامه اهلل، واژه های فضل حروفیان برای فهمیدنِ کتاب»آمده است: « گرگانی
 اند که زمانِ نوشتن و نامِ نویسنده آن مشخص نیست. های او درست کرده گرگانی نوشته
« لغت استرآبادی»ای از آن که در پایان نسخه موزه بریتانیاست  نامه در نسخه عنوان این واژه
 .(10نامه گرگانی، ص  )صادق کیا، واژه «.نقل شده است

بر اساس توضیحات پیشین، برخی عللِ گوناگونِ سیاسی و اجتماعی، باعث گسست 
ای مختلفِ سیاسی و د. فشارهشتاریخی جرجان )گرگان قدیم( از خراسان بزرگ 

های تُرکان شرقی، اهالی جرجان )گرگان قدیم( را بر آن داشت تا با تغییر مسیر،  تازی تُرک
ند. جایی که روستاها و قُرایِ آبادانِ استرآباد کنهای شمالِ شرقی البرز مهاجرت پایهبه کوه

یت منطقه و به )گرگان کنونی( قرار داشته است. طبیعتاً مردمِ شهر گرگان به نسبتِ جمع
چنان قدرتِ برتر خود را در منطقه حفظ نظامی و سیاسی، هم پارچهلحاظِ بافتِ متّحد و یك

ـ فصلِ جدیدی را در ـنشینِ نوظهوربه عنوان ملوکـ کردند، و با تسلط بر منطقه استرآباد ـ
 های شمال البرز گشودند. به هر صورت این گمان، منطقی است کهکتابِ تاریخِ حکومت

عوامل سیاسی، اجتماعی و حتی اقلیمی باعثِ مهاجرتِ اهالی جرجان، از حدود و ثغور 
شده است؛ « گرگان امروزی»گیریِ تدریج موجبِ شکلهای البرز بود و بهشان به دامنهقبلی

دانند. اما به هر حال، این ترِ محقّقان آن را مربوط به دوران حمله مغول میاتفاقی که بیش
گیری این باعثِ جداییِ فرهنگیِ استرآباد از تبرستان شد. از سویِ دیگر شکلجایی جابه

بافتِ جدیدِ حکومتی، منجر به ارتباطات وسیعِ تجاری و اقتصادی با مناطق کومش و 
د تا گویشِ استرآبادی تعداد شموجب  ،خراسان شمالی گردید. مجموعه عواملِ یاد شده

را پذیرا شود. البته « پارسی گرگانی»ویژه  شی و بهزیادی از واژگانِ خراسانِ بزرگ، کوم
در گویش امروزی مردم استرآباد، بسیار کم شده است اما « پارسی گرگانی»کاربرد واژگان 

 چنان پُرکاربرد است و نمودی آشکار و پُررنگ دارند. هم« کتولی»در گویش 
دیم( که به زبان به احتمال قریب به یقین تعدادی از مهاجران قدیم جرجان )گرگان ق

در « استرآباد»گرفته  رونق کردند، در حینِ مهاجرت به شهرِ تازه می تکلّم «گرگانی پارسی»
ساکن شدند و با ساکنانِ  ــ خصوص مناطق کوهستانی آن بهـ میانه راه، در منطقه کتول ـ

یل کرده بومی این منطقه درآمیختند. این مهاجرانِ غالب، زبان خود را به ساکنانِ بومی تحم
واژگانِ »و « پارسی گرگانی» کم زبانِ آنان را پذیرفتند؛ به این ترتیب و یا افرادِ بومی نیز کم
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اندک تغییر و تحوّالتی در واژگانِ  در این منطقه رواج یافت. با گذشتِ زمان، اندک ،«آن
ناب و  همان صورتِ  وجود آمد؛ ولی بسیاری از واژگان به پارسیِ گرگانیِ رایج در کتول به

 کهنِ خود، در گویشِ جدیدِ کتولی باقی ماندند.
گویش »ریشگی  عالوه بر دالیلِ پیشین، نویسنده برای اثباتِ مُدّعای خود مبنی بر هم

راه معنیِ  هایی از پارسیِ گرگانی و گویش کتولی را به هم ، واژه«پارسی گرگانی»با « کتولی
گنجانده است تا نزدیکی بیش از حد این دو، دیگر در جدول ذیل،  ها، در کنار یك فارسی آن

 د. شوتر آشکار  بیش
وانندگانِ محترم بر اساسِ دالیل و شواهد مذکور، در رد یا قبولِ نظر نویسنده مختارند. خ

شناسانه پژوهشگرانِ معاصر و آینده برای انجامِ  گشای تحقیقاتِ زبان امید است این کتاب، راه
 باشد.« گویش کتولی»اره تر درب تحقیقاتِ جامع و دقیق

  
 معنی فارسی کتولی پارسی گرگانی

 باشد bu بو bu بو
 اکنون esā اسا esā اسا

 ایستاده بودند -ایستادن istān ایستان estiyan استیان
 گفتن bauten بئوتن bāten باتن
 بِبَرَد bavere بوره              babere ببره

 تراشیدن betāŝtan بتاشتن betāŝan بتاشان
 بتوان -تواند می bettān بتّان    betān بتان

 داشته باشد dāŝte-bu داشته بو bedāŝte-bu بداشته بو
 برادر berār بِرار berār برار

 برسانَد baresāne برسانه                      barasane بَرَسَنه
 ابرو -بلندی berfe برفه berfe برفه

 رنجانیده باشد barenjānde- bu برنجانده بو barenjāne- bu برنجانه بو
 نشسته بود niŝte-bin نیشته بین neŝte-ben نشته بِن
 بشکست -شکستی beŝkesti بشکستی beŝkesti بشکستی

 بشویَد baŝure بشوره baŝure بشوره
 بیفتاد -افتاد bakket بکّت bakati بکتی

 شته باشدکُ bakœŝte-bu بکُشته بو bakoŝte-bu بکُشته بو
 بیفت -بخواب bakko بکّو bako بکو

 مالید -بمال demāl دِمال demāle دماله
 ماند bemāndi بماندی bemāndi بماندی

 بمیرد bamire بمیره bamire بمیره
 نوشته باشد baneviŝte-bu بنویشته بو banveŝte-bu بنوشته بو

 ببیند bavine بوینه bavine بوینه



   417  «زبان، گویش و گویش کتولی»درآمدی بر 

 

 باشی bu?i بوئی bi بی
 باشد بوده-باشد شده hābi-bu بو-هابی bi-bi-bu بی بی بو

 بِبَرَد bavere بوره babere ببره
 باشد -بوده است biye بیه biye بیه

 پَس -کنار paŝ پش paŝ پش
 پوشیده باشد dapuŝte-bu دپوشته بو dapuŝte-bu دپوشته بو

 ظهر piŝin پیشین piŝin پیشین
 تتو tud تود tud تود

 خوب، زیبا xœjir خجیر xojir خجیر
 داده بود hedā-bi بی-هدا dā-bi بی-دا

 داشته باشد dāŝte-bu داشته بو dāŝte-bu داشته بو
 بده hādi هادی        hāde هاده

 نداده بود ne-dā-bi نِه دابی ne-dā-bi نه دابی
 بسته daveste دوسته dabeste دبسته

 هست dare دره dare دره

 هستند daren درن darend درند
 باش ـ باشد dabu دبو dabu دبو

 بوده است ـ باشید dabiye دبیه dabiye دبیه
 افتاده بود dakete-bi دکته بی dakete-bi دکته بی

 روی ـ صورت dim دیم dim دیم
 دیده بودند badi-bin بدی بین dabi-bin بدی بین

 رسیده باشد baresi-bu برسی بو resā-bu رسا بو
 می بیند vinand وینند vinand وینند
 صدا -بانگ vāng وانگ vāng وانگ

 نیست miye نیه niye نیه
 سپُرد besperi بسپری seperi سپری
 افتاده باشد kate-bu کته بو kate-bu کته بو

 افتاده بود dakkete-bi دکّته بی dakkete-bi دکّته بی
 یفتدب dekko?e دکّوئه ko?e کوئه
 مادر mār مار mār مار

 مانند nemāne نمانِ nemān-e نمانِ
 نداشته باشد nedāŝte-bu نداشته بو nedāŝte-bu نداشته بو

 باش dabu دبو     dabu دبو
 ایستاده بودند estā-bin اِستابین estā-bend اِستابند
 ابریشم overŝem اورشم oriŝem اوریشم
 بِبُرند barbinen یننبَرب baberinand بَبرینند

 نشُد nabi نبی nabebi نببی
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 تراشید ـ بتراشید betāŝi بتاشی betāŝi بتاشی
 خوانده بود ـ خوانده باشی bexānde- bi بخوانده بی bexānde-bi بخوانده بی

 دید. badi بَدی badi بَدی
 رسیده بود baresi-bi بی-برسی baresā-be برسا ـ بی

 رسید baresi برسی baresi برسی

 برنجانَد barenjāne برنجانه barenjāne برنجانه
 زایید. -بزاید bezāyie بزایه bezāye بزایه

 شست ـ بشستند baŝuŝte بشوشته baŝoste بشسته
 بشکند beŝkene بشکنه beŝkene بشکنه
 طلبید ـ بطلبید batelbi بطلبی batelbiye بطلبه
 بگفتی گفتی ـ baguti بگوتی bageti بگتی

 دمرو افتاد dim- dakket دیم دکّت dim dakki دیم دکّی
 مالید ـ بمالید bemāli بمالی bemāli بمالی

 بمانده باشد bemānde- bu بمانده بو bemānde- bu بمانده بو
 مُرده باشد bamerde-bu بَمرده بو bami-bu بمی بو
 بیندازد dendāze دندازه bendāze بندازه

 ببین bavin بوین bavin بوین

 بود bi بی bi بی

 شده بود hābi-bi هابی ـ بی bi bi بی بی

 بگذار vāyil واییل beyl بیل

 نباشد nabu نبو nabu نبو

 نبود na-bi نه بی ni-bi نی بی

 بپوشد dapuŝe دپوشه dapuŝe دپوشه

 پدر piyar پیر piyar پیر

 بتراشد betāŝte بتاشه betāŝte بتاشه

 چه či چی či چی

 داده باشد hedā-bu هدا بو dā-bu بو-دا

 دارد dār دار dār دار

 داد -داده hedā هدا hādā هادا

 نداد-نده nadi ندی nadi ندی

 داده باشد hedā-bu هِدا بو hādu-bu بو-هادو

 بودند dabin دَبین daben دَبن

 نیست dani دنی dani دنی
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 باشی -دبو dabi دبی           dabi دبی

 نباشد -نباش danebu دنبو danebu دنبو

 بینیمی vindi ویندی vini وینی

 بینی demāq دماغ damāq دماغ

 ببینی bavini بوینی bavini بوینی

 دیده باشد badi-bu بدی بو diye-bu دیه بو

 بشویَد baŝure بشوره baŝure بشوره

 بَر ـ کنار var وَر var وَر

 باز vāz واز vāz واز

 نشسته بود niŝte-bi نیشته بی niŝte-bi نیشته بی

 شوهر ŝu شو ŝu شو

 افتاده بود kate-bi کته بی kate-bi کته بی

 گذار ـ عبور kodār کُدار kodār کُدار

 لب lu لو lu لو

 ماده māyye مایه māyye مایّه

 مانده باشد bemānde-bu بمانده بو bemānde-bu بمانده بو

 نمانده بود nemānde-bi نمانده بی nemānde-bi بینمانده 

 
 های زبانی گویش کتولی برخی از ویژگی

های  این گویشِ رایج، گویش بر شود. عالوه تکلّم می« گویش کتولی»در منطقه کتول،  (1
دیگری نیز در این ناحیه وجود دارند که مربوط به اقوام و طوایفِ مختلفی است که بنا به 

طور پیوسته به این  قتصادی، سیاسی، امنیتی، اقلیم مناسب، اشتغال و غیره بهدالیلِ خاص ا
گیری ارتباطاتِ فرهنگی و  اند. این موضوع موجبِ شکل کرده ناحیه مهاجرت می

ها و  جو و کنکاش در فرهنگِ لغتِ زبانو های واژگانی شده است. با جست بستان بِده
های د، کامالً به این شباهتهستنقه کتول مرز منط سایه و هم های مختلفی که هم گویش

تواند پی بُرد. باید افزود که در گویش کتولی، بسیاری از لغاتِ کهن و واژگانی و فرهنگی می
اند و اندک واژگانِ کهن و اصیلی که از متروک شده اصیل وجود داشته که امروزه کامالً

طور کامل روشن نیست، ها بهواقعی آن اند، تلفظِ دقیق و یا معنایِهای دور به ما رسیدهزمان
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معنا و دار که همبختی است که اندکی از واژگانِ کهن و ریشهبا این حال جای بسی خوش
 تلفظ روشنی دارند به ما رسیده است.هم

های دیگر قرض گرفته  هایی از زبان گویش کتولی مانند هر زبان و گویش دیگر، واژه
ـ ـ که گویشِ کتولی متعلق به آن و متأثر از آن استـ شور ـاست. صرف نظر از زبان رسمی ک

های دیگر، خاصه از مناطق  و نیز گویش« عربی»، «تُرکی»، «روسی»های  واژگانی از زبان
و مهاجرانِ « کُردی»، «گیلکی»، «مازندرانی»، «کومشی»، «ترکمنی»جوار خود مانندِ  هم

ی دخیل و قرضی به تدریج افزایش یافت و ها مناطق دیگر قرض گرفته است. تعداد این واژه
 گویشِ خالص و قدیمی این منطقه را رو به ضعف و زوال بُرد. 

های قرضی به حدّی شده است که بخشِ زیادی از اشعار،  امروزه نفوذ و رواجِ واژه
ای که هر  گونه الشعاع خود قرار داده است، به مکالماتِ شفاهی و نوشتارهای کتبی را تحت

گویِ کتولی را  تواند معنایِ سخنان و مقصود سخن شنا با این گویش، با کمی دقّت میفرد ناآ
ـ سخن ـ با کمی تکرار و تمرینـ ـمند باشد، به آن گویش  را تا حدّی دریابد و حتی اگر عالقه

های مختلف که وارد گویش کتولی  ها و گویش های قرضی از زبان بگوید. تعدادی از واژه
 :1دشو اند، نقل می شده

 
 واژه های عربی رایج در کتولی

 این واژگان بسیار فراوانند، برای نمونه:  
 matbax مَطبخ maxrāz مَخراض hearse هراسه

 nessām نسّام mosterāb مُستراب qiz ظیغ

 sāhāb صاحاب herām حرام meŝrafe مشرفه

   mavāl مَوال matkā متکا

 و ... 
 های فرانسویواژه

 pemād پِماد āžedān آژدان)=آجودان(  esfālt اِسفالت

 gales گالش felut فلوت lamp المپ

     kaloŝ کلوش

 و ... 
 
 
 

                                                           
 فرهنگ لغت، مراجعه شود. نیر همبه مدخل هر واژه، د ،یواژگان قرض یبه معنا یابی دست یبرا  1
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 های روسی واژه
 siččās چّاسیس semeŝke سمشکه māteŝke ماتشکه

 čatvār چتوار girvān روانیگ eŝkāf اِشکاف

 nalbeki ینعلبک estekān استکان semvār سموار

 lampā لمپا put پوت meant منات

 و ... 
 

 های کومشی واژه
 dāru garm داروگرم čeqar چقر eŝtāq اِشتاق

 elle-tuk علّه توک čeke-persi یچکه پرس delingon نگُنیدل

 hādā هادا hāden هادن alaf- car علف چر

   hevang هونگ hekku هکّو

 و...
 

 های ترکی  واژه
 ilxi یلخیا iljāri یلجاریا ilqār لغاریا

 beluk بلوک bončāq بُنچاق bonke بُنکه

 toqœli یتُقل pineki ینکیپ bigāri یگاریب

 dagenak دگنك siyurqāl ورغالیس tiyul ولیت

 sari-anbār انبار یسار ŝaltāq شلتاق ŝiqār غاریش

 qœromsāq قرمساق qiz qale زقلعهیق boqče بُقچه

 sāxlo ساخلو  qimāq ماقیق  čāreq چارق

 beyk كیب qāltāq قالتاق ilxān لخانیا

-biglar یگیگلربیب
beygi 

   qœlcemāq قلچماق

 و ... 
 

 های کُردی واژه
 nežāre نژاره zolān زُالن zilān النیز

-yār ارگلکانی
golakān 

 talir ریتل lāre الره

 gœndi یگُند guterme گوترمه gāvāni یگاوان
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 ترکمنی های واژه 

 māŝe ماشه )ماشا( gol گُل )گول( ovvā اُوّا )اُبه(

 bāttir )باطّر( ریباط qabtāl قبتال )قاپدال( nemāz-liq قینمازل

 mergan مرگن qaberqe (رغایقبرغه )قاپ pičak (چاقی)پ چكیپ

 yurqe (ورغای) ورغهی yagan گنی yālderāq الدراقی

قطلمه 
 )قاطالما(

qatelme   
 

 

 ..و .
 

کوه و روستای ییالقی زیارت  ان منطقه شاهگویشورمانند ـ در گویش کتولی ـ( 2
کامی )ق، گ، ک، خ( آغاز  ای یا پس های بدنه ـ بعضی از کلماتی که با صامتـرود خاصه

گونه یا  آیند و واج می ِ( در کنار هم به تلفظ در-ُ ، -شوند، دو حرکت ضمه و کسره ) می
گونه در گویش کتولی زنده، زایا و بسیار پُرکاربُرد  ازند. این واجس ( را میœمصوت مرکب )

 است.
 xœrne خورنه qœrs قُرص hākœrd هاکُرد

 gœrgān گرگان gœl گُل xœdā خُدا

   kœl کُل xœsamb خسمب

 
خصوص کسره، فراوان ه و بهدر گویش کتولی به مانند گویش استرآبادی، کاربرد ضمّ (3

 شود. دیده می
 endā اِندا bern بِرن end اِند

     ezgœrn اِذگُرن

 
شکل »تدریج،  دهد که به هایی در شیوه گفتار رُخ می در طول تاریخ، دگرگونی (4

های آواییِ  دلیل ویژگی گیرد. این اختالفِ تلفظ به فاصله می« شکل نوشتاری»از « گفتاری
« فرآیندهای واجی»ها  ونیافتد که به این دگرگ زبان است و در طولِ زمان اتّفاق می

تر از نوشتار، در حال  وجود آمدنِ این فرآیندها آن است که زبان، سریع گویند. علت به می
تغییر و تحوّل است و همین عامل با گذشتِ زمان، اختالفِ فاحش بین شکلِ ملفوظ و 

، «کاهش»های  آورد. فرآیندهای واجی شامل قاعده وجود می کلمات به« صورتِ مکتوبِ»
های فراوانی از این فرآیندهای واجی در گویشِ  است که نمونه« ادغام»و « ابدال»، «افزایش»

شود. از میان این فرآیندها، فرآیندهای کاهش و ابدال بسیار پُر بسامدتر از  کتولی دیده می
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هایی از این فرآیندها در گویش کتولی اشاره  د. به نمونههستنهای افزایش و ادغام  قاعده
 د: شو می

 الف( قاعده کاهش یا حذف 
 xāخا  ←خوب  ←«: ب»حذف حرف 

  mārمار  ←مادر   berārبرار  ←برادر ←«: د»حذف حرف 

 bāleŝبالش  ←بالشت  zœreŝخورش  ←خورشت  ←«: ت»حذف حرف 

  paluپَلو  ←پَهلو  ←«: هـ»حذف حرف 

 
 ب( قاعده ابدال: تبدیل حرفی به حرف دیگر 

 «: ق»به « گ»تبدیل صامت  ـ
     raqرق  ←رگ  meqazمقز  ←مگس
  raqbārرقبار  ←رگبار   leqadلقد  ←لگد  diqدیق  ←دیگ 

 
  «:ب»به جای « و»تبدیل ـ 

           ŝoشو  ←شب         vāngوانگ  ←بانگ   vāzواز  ←باز 
  bavinبوین  ←ببین       luلو  ←لب

 
  «:ر»به « ی»تبدیل ـ 

  baŝureبشوره  ←بشویَد 

 
  «:ل»به « ر»تبدیل ـ 

 شمشیل  ←شمشیر     zanjilزنجیل  ←زنجیر      anjilانجیل  ←انجیر 

  «:م»به « ن»تبدیل ـ 
  ŝambeشمبه  ←شنبه     pambeپمبه  ←پنبه 

 
  ِ(:-به مصوت کوتاه )« ا»تبدیل مصوب بلند ـ 

  hebiهِبی  ←هابی   hekerdهِکرد  ←هاکُرد  telārالر تِ ←تاالر 
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  «:هـ»و کاهش « و»به « پ»دیل تبـ 
  cārvādārچاروادار  ←چارپادار  ←چهارپادار 

 
  «:هـ»به « ب»تبدیل ـ 

  hādiادی ؛ ههاده ←بِده 

 
  «:د»به « ب»تبدیل ـ 

  dakketدَکت  ←بکّت   dendāzدنداز  ←بنداز 

 
 ( پسوندها در گویش کتولی 5

تولی است. این پسوندِ صفت نسبی ( یکی از پرکاربردترین پسوندها در کuk« )وک»الف( 
 را دارد. « بسیاری و مداومت»ساز، افاده معنی 

         geryend-ukگریندوک    xell-ukخلّوک    fess-ukفسّوک 
               cerr-ukچرّوک           rix-ukریخوک            cess-ukچسّوک 

  qarrand-ukقرّندوک   qarr-ukقرّوک 
 

 کاربرد دارد. « اتصاف و دارندگی»( به عنوان پسوند dār« )دار»ب( پسوند 
  xāne-dārخانه دار               cu-dārچودار     cārvā- dārچاروادار 

 
 ( به عنوان ممیز یا واحد شمارش بعد از اعداد، به غیر از عدد یك tā« )تا»ج( کاربرد 

  se-ttāسه تّا    de-ttāد تّا 
 

 کند. که نوعی افاده مالکیت می« هستم»( به معنی em)« ِم-»د( فعل اِسنادی 
 : خودم هستم xœdem-emخودمم   : حسین هستم hoseyn-emحُسینم 

 
 مالکیت دارد.  شود و افاده ( که به آخر ضمایر متصل میni« )نی»هـ( پسوند 

 : مالِ من me-niمِنی     : مالِ تو te-niتِنی 
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کاربرد « شبیه»و « مثل و مانند»شباهت و به معنی ( به عنوان پسوند vāri« )واری»و( 
 دارد. 

 : مانند تو te-vāriتِه واری   : مانند برادر berār- vāriبِرا ـ واری 
 
 ها در گویش کتولیپیشوند( 6
ها بر سر افعال، ضمایر، صفات پیشوندها در گویش کتولی اندک است. این پیشوندتعداد  

ها عبارتند پیشوندها بر سر افعال است. این پیشوندن حضور تری آیند، اما بیش و مانند آن می
 )با ی زینت و تأکید(. « ب» -( he« )هِـ» -( hā« )ها»از: 

 
 «:ها» پیشوند ـ

  hābiهابی    hādiهادی    hākœrdها کرد 
 hākœneهاکنه     hābiyeهابیه 

  
 «:هـِ» پیشوند ـ

  hekerdهِکرد    hebiهِبی     hedāهِدا 
  hepelkideهِپلکیده    hetoŝهِتش    henišهنیش 

  hetesbهِتسب    hebuهبو     hekenهِکن 
 
  زینت و تأکید:« ب» پیشوند ـ

  bagutبگوت    bo?ardبُئرد   boxœrdبُخورد 
  bekāŝtبکاشت    beŝnoftبشنفت     beraxtبِرخت 

 
( و = e ه/هـت ) های بیان حرک در گویش کتولی گاهی به صورت« را»عالمت مفعولی (7

 رود.  کار می ( بهre« )رِ»گاهی به صورت مخفف 
 : بیل را بده bil-re-hādiبیل رِ هادی   : بیل را بده bil-e-hādiبیله هادی 

 
ـ صفت پیش از ـ به مانند ساختار گیلکی و مازندرانیـ گاهی اوقات در گویش کتولی ـ (8

 گیرد.  موصوف آمده، کسره می آید، با این تفاوت که صفتی که قبل از موصوف می
  terŝi-āŝترشی آش  ←آشِ تُرش   nar-e-bezنرِ بز  ←بُز نر

  terŝi-aluترشی الو  ←آلوی تُرش 
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( از اصوات هستند han( ـ هُن )hoy( ـ هوی )oy(، )اُی )hāy(، های )hā(، ها )āآ ) (9
« هِن»رود. اصوات  می کار کالم به که در گویش کتولی برای تأکید، تصدیق، صدا زدن و تیکه

(hen ،)«هین( »hin ،)«هُش( »hoŝ و گاهی )«هی( »hey برای راندن و رماندن حیوانات و )
 رود.  کار می مانند آن به

است که گاهی با گرفتن « en»مانند مازندرانی نشانه مصدر در گویش کتولی به (10
 رود. کار میبه« y»صامت میانجی 

  besāxten بساختن   baverdenبوردن: 
  baxeri-y-enبَخری یِن    badi-y-enبدی ین: 

 
ِ( که در آخر واژه ها و ترکیبات کتولی اضافه می شود، -های بیان حرکت )ه / ـه =  (11

 کند. را بازی می« است»نقش فعل اِسنادی 
 : پا است pā?-eپائه:   : خوب است xob-eخُبه:  : گل است gil-eگیله: 

 
به ابتدای افعال و مصادر ساخته « ن»ی فعل نهی، با افزودن در گویش کتول( 12

 شود.  می
  : نده nadiنَدی    : نرو beroنِرو   : نخور naxoنخو 

 : نرفتن noardenنُئردن 
 

شود؛ اما در چند موردِ محدود با  به ابتدای افعال، فعل امر ساخته می« بـ»با افزودن ( 13
 شود.  ساخته می ( فعل امرhe« )هِـ»و « ها»افزودن 

 به معنی مواظب باش.  است« pā»ریشه آن از : be-ppāبپّا 
 : بنشین  baniŝبَنیش   : بگیر bayirبییر 

 : بخوابhetesbهِتسب   : بزنhetoŝهِتش   : بدهhā-diهادی 
 

 تأکید بر سر افعال کتولی بسیار پرکاربرد است. « بـ»یا « بای زینت» (14
 : خورد boxœrdبخورد  : گفت bagutبگوت  : دیدم badimبَدیم 

 : کَند bakkendبکّند  : شنید beŝnoftبشنفت   : زد bazoبَزو
 شخم زد  -: راندberāndبراند  : بافت bevāftبوافت  : پرید bapperiبپّری 

 : شست baŝuŝtبشوشت  : نوشت baneviŝtبنویشت 
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مضارع »آید و  میاست، در ابتدای افعال « دارد»که مخفف « دار»فعل کمکی  (15
 سازد.  می «مستمر

 رود : دارد میdār-ŝundشوند  دار  آیَم  : دارم میdār-embاِمب  دار
  

است در کتولی « ند»در صرف افعال، عالمت سوم شخصِ جمع بر خالف فارسی که  (16
 . است( en« )ِ ن-»

 : گفتند bagut-enبگوتن    : رفتند board-enبُئردن 
 : شنیدند beŝnoft-enبِشنفتن    وردند : آbiyād-enبیاردن 

 
است. « ماضی مستمر»و « ماضی استمراری»یکی از افعال عجیب در گویشِ کتولی  (17

به آخرِ صفتِ مفعولیِ فعلِ اصلی، ماضی استمراری و ماضی « کرد»با اضافه کردن فعل 
استمراری « می»در آخر فعل، کارکردِ « کرد»تر، فعل  شود. به زبان ساده مستمر ساخته می

 دارد. 
 شنید. داشت می ـ2شنید. می ـeŝnofte- kœrd:   1  اِشنُفته کرد ـ
 خورد )شکل منفی این فعل، ماضینمی  :kœrdـ noxœrde  نخورده کُرد ـ

 مستمر ندارد(  
 پوشید.  داشت می ـ2پوشید.  می ـdakœrde-kœrd:   1  دَکُرده کُرد ـ
 خوردم.  داشتم می ـ2خوردم.  می ـxœrde-kœrd-em:  1  خُورده کُردم ـ

 نشست.  داشت می ـ2نشست. می ـniŝte-kœrd:   1  نیشته کُردـ 
 فت. ر داشت می ـ2رفت.  می ـŝokœrde-kœrd:   1  شُکُرده کُرد ـ

 شکست.  داشت میـ 2شکست.  می ـeŝkeste-kœrd:   1  اِشکسته کُرد ـ

 دید.  داشت می ـ2. دید  می ـvineste-kœrd:   1  وینسته کُرد ـ

 گرفت.  داشت می ـ2گرفت.  می ـgite- kœrd:   1  گیته کُرد ـ

 گفت.  داشت میـ 2گفت.  می ـgute- kœrd:    1  گوته کُردـ 

 گذاشت )شکل منفی این فعل، نمی ـnāyiŝte-kœrd:  1  ناییشته کُرد ـ
 ماضی مستمر ندارد(  

 خوابید.  داشت می ـ2خوابید.  می ـxœte-kœrd:  1  خته کُرد ـ

 خوابید )شکل منفی این افعال، ماضینمی ـnaxœte-kœrd:  1  نَخُته کُرد ـ
 مستمر ندارد(.  
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ای در گویش کتولی این است که ضمیر متصل اول  های محاوره یکی از ویژگی (18
 کنند. شخص مفرد را )ـَ م/ اَم( به صورت کسره تلفظ می

 مثال:
 کتولی           فارسی

  ketāb-emکتابِم:   ketāb-amم: کتابَ
  dast-em :دستِم  dast-am :دستَم
  mār-em :مارِم  mādar-am :مادَرَم
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 (4عه انساني و قومي در مازندران باستان )گیری جامفرایندشکل
  تاریخ هنر انسان ابزار ساز از آغاز تا اواخر هزاره پنجم پیش از میالد

  / محقق تاریخ و فرهنگ پناه لموکی یزدان طیار

 
 
 
 

  .شناسی منطقه استهای باستانبنا به مستندات موجود، که تأییدی بر کافی نبودن کاوش
در  1سنگی سنگی و میانهای پارینهدر دوره «گراییطبیعت»هنر  نشانی از آغاز پیدایی

یعنی دوران « انتزاعی / سبك هندسی»منتها هنر  2مازندران باستان تاکنون به دیده نیامد.
آغاز دوره نوسنگی و  سنگی و مربوط به اواخر دوره میان« هنر تزیینی»و  «آفرینش نمادها»

در این منطقه، مقدم بر  3«اره هشتم پیش از میالدسازی مربوط به حداقل هز مجسمه»هنر 
تاریخ اجتماعی »لف ؤ. با این اشاره که ماستبرده های نامدر دوره «گراییطبیعت»هنر 
گرایی پیش از تاریخ، این نیست که  ترین نکته درباره طبیعت مهم» بر آن است که: «هنر

بل اهمیتش در این است که دهد.  تر بوی بدویت می ست، و بیش تر از سبك هندسی کهن
 4«ست... نمایشگر همه مراحل بارز تکاملی

های کوچك و طور غالب در دستهسنگی، بهست که مردمان دوران کهنشایسته یادآوری
سنگی و زیستند. دکتر آرنولد هاورز معتقد است مردمان این دوران )کهنپراکنده می

                                                           
 .«است ریمتغ الدیاز م شیسال پ 8000تا  20000 نیب ییایجغراف تیبسته به موقع» یسنگ انیدوره م  1
داشت و تا  ییفرما هزار ساله حکم نیچند یا در طول دوره یعنی، یسنگ دوران کهن انیتا پا انهیگرا عتیطب وهیش»  2

 .«هنر بود خیبه انتزاع در سراسر تار لیمتما رییتغ نینخست نیحاصل نشد، و ا یوندگرگ یسنگ به نوسنگ گذار از کهن
  (.11، ص دیؤم نی: امنهنر، برگردا یاجتماع خیدکتر آرنولد هاورز، تار)

 یایدر یدر حوزه جنوب شرق یبه نوسنگ یسنگ انیدوره م یشناس باستان یها ، پژوهشینشل یدکتر حسن فاضل  3
الهه و اسکلت انسان  كیاز گل پخته  یا مانند مجسمه ییها افتهی کوتاه در مورد مرمت یقاالتم نیچن هم» :نیکاسپ

 .شماره نیدر هم «...ئسئوسنیمانده از اواخر پل یباق
 .5خذ، ص أدکتر آرنولد هاورز، همان م  4
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هنر، آمیخته به  یکارگیردیگر با بهیك هایشان بهمنظور تفهیم اندیشهبه»سنگی( میان
شایان ذکر است  1.«کردندبارز و آشکار بیان می [طورها، نیازهای خود را ]بهها و آیینباور

های ینی بنا به یافتهیصورت آاین مهم )زبان تفهیم اندیشه( در مازندران باستان به
نشلی در شرح تدفین دو  ست، دکتر فاضلیسنگیشناختی مربوط به دوران میانباستان

ما در این دوره شاهد دو تدفین انسانی هستیم » کودک با بیان دو نوع باور بر آن است که:
ماهه همراه اشیا تدفینی بوده  4تا  3شامل نوزاد ـ 1. شماره ها نابالغ هستندکه هردو آن

گرگ( و یك  بقایای تعداد مهره استخوانی مشکی و سفید به همراه دندان حیوانی )احتماالً
صورت گردنبند دور گردن کودک قرار گرفته دست آمده بود که بهقطعه مهره استخوانی به

زیرا در کنار  ؛ستها در دوره میان سنگی  است. این تدفین یکی از منحصر به فردترین تدفین
ساله است  5/5و  4شامل کودک  ـ2. شماره های آیینی هستیم تدفین، ما شاهد دفن نشانه

گونه اشیا تدفینی  ل اُخرا پوشانده شده است. درکنار این تدفین هیچبا گِ بدن ]کودک[که 
رسد براساس این  نظر می به 2«هاست. ترین تدفین ها یکی از مهم دفن نشده است. این تدفین

ینی در یك نقطه مسکونی  یدویافته باستانی در عصر میان سنگی ما شاهد دو نوع باورآ
ینی حتی پس از پیدایی خط نیز ادامه یهای آگذارین شیوه نشانهست ایهستیم. گفتنی

نداشتند. ]ضمن  خدایان و جهان و زندگی فراسوی مرگ باور»با این اشاره که آنان به  ،یافت
طور عمده[ در خدمت فراهم آوردن خوراک بود. ]یعنی[،   ]به نیز در این عصر که[ هنرآن

ای پاک عملی داشته و هدف آن،  سان وظیفه دینب ابزاری بوده برای تکنیك جادویی، و
نه  «فن یا روش جادویی»ست  های مستقیم اقتصادی بوده است ]گفتنی طورکلی هدف به

کرده.  وجه مشترکی با مذهب نداشت[ بلکه، هیچ قدرت مقدسی را ستایش نمی که هیچ این
ه و عمل واقعی، کرد خود، شئی را به تصرفش درآورد  سنگی، فکر می نقاش و شکارگر کهن

ساخت ]نه آن چیزهایی که در  ثر میؤنمایش تصویری و ضربه بر تصویر بود که جادو را م
چنین  ادبیات حماسی نیز معنای قدرت فرا زمینی مطرح است و حتی  درمذهب به

طور خاص، هنر واقعی و تجربی  سنگی به که هنر کهن تر آن روشن .ای نمود یافته بوداندیشه
گرایی  های طبیعت ویژگی نقاشی: »افزاید کتاب تاریخ اجتماعی هنر در ادامه میلف ؤبود[ م

ها و آرایش  نایافته و آزاد از هرگونه محدودیت سنگی چنان مستقیم، ترکیب دوران پارینه
توانستند سایه ظریفی را  سنگی می گذارد... ]که[ نقاشان دوران کهن ثیر بصری میأذهنی، ت

تواند  که انسان امروزی تنها به یاری ابزارهای پیچیده علمی می با چشم غیرمسلح ببینند
                                                           

 .9خذ ، ص أهمان م   1
 .خذأهمان م ینشل یفاضل  2
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ها جای خود را تا حدی  کشف کند. این استعداد تا عصر نوسنگی که مستقیم بودن احساس
فزون بر این، هنر در این  1.«از میان نرفته است ،گرایی داد به عدم انعطاف و ثبات مفهوم

ی و نوسنگی( به مفهوم کلی آن، جهت پدید آوردن، سنگ ویژه در میان سنگی، به دوران )کهن
در ارتباط با احساس، تخیل و اندیشه، مالزم با توانایی و هوشمندی، برای بیان  یا خلق آثار

از: نقاشی، حکاکی،  ینی، تجسمی و نمایشییهای تز یك معنا و مفهوم زیبا، در رشته
ساخت ظروف یعنی  آمیزی، هنر بافتنی و موسیقی، رنگ ،حجاری، ترسیمی، رقص

ست،  بندی سازی...، که قابل دسته ریزی، زیورگرایی و مجمسه گری، ابزار شکار، قالب کوزه
 سره در خدمت زندگی قرار داشت. یك

سنگی و نوسنگی، در مازندران در دوران میان سازِ هوشمندست، انسانِ ابزارگفتنی
از ساخت ابزار، که صورتی مادی های هنری، جدا اش در خالقیتشکوفایی برباستان عالوه

داد، گامی نیز در راه باورهای خویش به های بودن  شکل میرا، برای رفع ضرورت زندگی او
سپاری... ینی، جادویی و یا مراسم خاکیصورت زیورگرایی )نوعی آراییدن( که صورت آ

گوهر  خت رازاند. روشن است در تبیین هستی و بیان آن برای شناکردهداشته، استفاده می
سنگی در اواخر وجود، که بیش از هر چیز در یك پروسه طوالنی، پس از عصر کهن

ویژه دوران نوسنگی نمود یافته بود، طی گذر از روندی پیچیده، با آفرینش و سنگی بهمیان
غنا  گرایی صرف از طبیعت،های هنری، با رویکردی تازه، پس از گذر از عصر مصرفخالقیت

سخی داده باشد به درون متالطم خود که چون موجی سرکش، خود را به یافت تا پا
حاکم شد. گذر به این دوران،  «گراییجان»کوفت. عصری که در آن های روان او میصخره

کل روند زندگی انسان را تغییر داد. دوره سحر و جادو، جایش را به ستایش و نیایش داد که 
مانند آب، هوا،  ؛داری گره خورده و ممزوج شدورزی و دامها با کار کشاوابستگی انسان به آن

تدریج جایگاه ایزدانه یافتند... در واقع انسان در  باران، پرتو خورشید، رعد و برق...، که به
گرایی  سوی تکامل برداشت که قابل قیاس با دوران مصرف دوران نوسنگی جهش بلندی به

گرایی  بینی جادویی که وحدت بر خالف جهانگری دوران شکارورزی نبود.  محض، یا طفیلی
دوجهانی بود. به روح باور داشت و جان را،  دار ثنویت و گرایی جانب را در سر داشت، جان

 در آثار هنری این دوران بازتاب دارد. دانست که عیناً جدا از جسم میرا، فنا ناپذیر می
آن دربند و گروه  بنابراین، بدون در نظر گرفتن سقف زمانی، که بخش مهمی از

روشن را  یتوان این ادعا می ؛شناختی مازندران دوره باستان نهفته است های باستان کاوش
ینی و یشناختی، هنر، آن هم انتزاعی، تز های باستان بیان داشت که بر اساس یافته

                                                           
   .5، صخذأدکتر آرنولد هاورز، همان م  1
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مربوط به  ،هاست مردم مازندران باستان که بیانگر ذهن پیچیده و هندسی آن سازی مجسمه
ست   «سنگی سنگی / فرا پارینه میان»های یازدهم، دهم و هشتم پیش از میالد یا اواخر  ههزار

که به لحاظ فرهنگ دامی و گیاهی مقارن است با افزایش بز و گوسفند و شغال/ روباه و 
که در تاریخ ایران  1«غار کمربند تپه و تپه / علی چنین اسب، خوک، گاو وحشی در غار ال هم

 ختو )هوتو( در خاور های زیرین غار کمربند و غاردر کاوش»و... آمده است: از گرانتوسکی 
دست آمده... از های مهمی از این دوران )هزاره دهم و یازدهم پیش از میالد( بهایران برگه

های بردند. در میان ابزار این زمان بسیاری از سالح]جمله[ تیر و کمان برای شکار بهره می
الزم به  2.«دست آمده است های تیز و گیره به هندسی منظم، پیکان ساخته شده به شکل

کارلتون استنلی کان برای غار کمربند چهار افق فرهنگی در نظر گرفته بود » یادآوریست...
الزم به  3«منتسب به نوسنگی دارای بقایای بز اهلی شده و فاقد سفال است 2bکه: افق 

سنگی انسان با ذخیره مواد غذایی  در دوره میان احتمال قریب به یقین[ ]به»اشاره است 
شود. در این دوره کنترل مواد غذایی جانوری با شکار نکردن بچه  گیاهی و جانوری آشنا می

شود. سپس محافظت از آن حیوانات از بیم فرار نکردن،  های آبستن آغاز می و ماده حیوانات
های  برخی شواهد و نظریه بنا به «گردد موجب آغاز روند اهلی شدن حیوانات می

شناسان، دور نیست روند اهلی شدن بزسانان و گیاهان در مازندران باستان،  باستان
بر، به تدریج به اهلی شدن  افغانستان و آسیای مرکزی با گذر از این روند پیچیده و زمان

ران شناسی ایباستان»لف کتاب ؤکه م چنان ؛یافته باشند و گوسفند... دست گیاهان و بز
که آن کان پس از» شناسی کارلتون کان آورده است:بر اساس گزارش باستان «باستان

 بازرسی کرد، به این نتیجه رسید که در دوره تحقیقات متخصصان مختلف را دقیقاً
شکار آهو، با بز  با مزولیتیك جدید ساکنان غار کمربند، زندگی خود را با شکار، خصوصاَ

اند. این دو حیوان اخیر )بز و گوسفند( را در  گذرانده شی، میکوهی، و گوسفند، و بز وح
در دوره نئولیتیك قدیم  ،اهلی کردند و در خدمت خود قرار دادند همان زمان تدریجاً

های بز و  دند و گلهکرساکنان غار مزبور اوقات خود را مصروف تربیت حیوانات اهلی می
 باره بر آن است:این دکتر فاضلی نشلی در اینفزون بر. 4بردند را به چراگاه می گوسفند خود

مند صورت گرفته در غار و محوطه باز کمیشانی واقع در حوزه جنوب های روشکاوش»
                                                           

. رانیا یشناس باستان یها مازندران... پژوهش یایشده جنوب شرق در ینوسنگ ندیبر فرا یملأنسب، ت یحامد وحدت  1
 .1395، دوره ششم، زمستان 11ش 
 .27، ص کشاورز خسروی، برگردان: کرانیا خیتار، یگرانتوسک  2
 .12خذ، ص أنسب، همان م یحامد وحدت  3
 .4، ص بهنام یسی، عباستان نرایا یشناس باستانواندنبرگ،   4
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شرقی دریای کاسپین در این دوره... تحت استقرار جوامع شکارورز و گردآورنده خوراک 
حوزه شهرستان دست آمده از محیط کمیشانی، واقع در  های به منطقه بوده است یافته

های گوسفند و بز را هدف قرار  سنگی رمه د که شکارورزان دوره میانکربهشهر مشخص  ـ  نکا
کردند و از مصنوعات سنگی  آوری می دادند، جو دوسر وحشی و جو وحشی را جمع می

سال قبل از  9200ها در  ساب های گیاهی )هاون، دسته هاون و سنگ مرتبط با فراوری دانه
چنان به  سنگی هم کردند. ساکنان دوره آغازین نوسنگی پس از دوره میان فاده میمیالد است

ای از منابع جانوری، گیاهی وحشی را حداقل  همین روش معیشتی اعتماد داشته و مجموعه
ای در حدود  های تیغه سال پس از ظهور اولین صنعت مرتبط با تولید ابزار سنگی 400

نهم پیش از میالد( در محوطه کمیشانی مورد استفاده قرار ن قبل از میالد )اواسط قر 8600
شناسی، این جوامع مراحل اولیه  رسد بر اساس شواهد باستان نظر می دادند. در واقع به می

کننده  گیری نخستین جوامع اهلی مدیریت منابع گیاهی و جانوری را در مسیر تکامل شکل
طور مستقل از زاگرس طی  به دام و کشاورزی در محدوده جغرافیای شمال ایران

 یعنی گذر از زندگی مصرفی و وارد شدن به زندگی تولیدی که برآیند آن آغاز 1.«کردند می
کاری و  یك انقالب در عرصه هنر و اندیشه و تحول در ساخت ابزار تولید در مالزمه با کشت

ی را رقم زد که یای نوه ، پدیده ست زا و سازنده گردانی که معرف اقتصاد بهره داری یا گله رمه
جهانی و دیگر،  طور که اشاره شد اندیشه دوجهانی است )تفکر زندگی این آن، همان از جمله

در واقع جهان نوسنگی ورود به جهان تجریدی است که به روح باور  .تمرکز بر جهان آینده(
جهان است منتها بیش از هر چیز به  جهانی متمرکز حال که بر زندگی این دارد در عین

 دهد. ست که به هنر صورت معنوی می اندیشد. وی انسانی آرمانی  و فوق دنیوی آینده می
ست که از جمله آن ایاندیشگی، مستلزم داشتن پیشینهبدون تردید رسیدن به این مقام

ویژه به گردنبندی از جنس استخوان و دندان نیش گرگ  ینی، بهیتوان به هنر تزمی
دست  در بهشهر به شناختی از غار هوتو های باستان رد، که طی کاوشاالشاره استناد ک فوق

این گردنبند باارزش دور گردن  .اند آمده که قدمت آن را به هزاره دهم پیش از میالد دانسته
ای آویز شده بود. در شرح گزارش این یافته به نقل از، مدیر کاوش مذکور  ماهه کودک شش

درجه حرارت دادند تا داخل آن تو خالی شود و  500ی استخوان را در دما»آمده است که 
هایی قرار دادند. دندان نیش گرگ ]به تعداد سه عدد[ بیانگر ایدئولوژی آنان بود  سپس مهره

                                                           
   .خذأهمان م ینشل یفاضل  1
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و اهمیت و جایگاه گرگ در باورهایشان بود را در داخل گردنبند به شکل زیبایی تزیین 
  .1«وحش باور خاصی داشت ست[ انسان پیش از تاریخ به حیاط کردند... ]گفتنی

این نکته هم از نظر  ،اگر چه زمان پیدایی این فرهنگ برای ما روشن نیست با این همه
لف کتاب ؤو نشان حضور انسان در غار هوتو بنا به گزارش واندنبرگ، م دور نیست که رد

نکته  .2«ست سنگی پالئولیتیك قدیم / کهن «دوران»شناسی ایران باستان مربوط به  باستان
پنهان دیگر، عدم تعیین زمان پیدایی دانش ذوب یا آغاز صنعت ساخت، و هنر پردازش آن 
است که باید تجربه تاریخی قابل توجهی را، تا رسیدن به این مرتبه بلند صنعتی، پشت سر 

ای که درک ما را نسبت به تحول رخ داده در دوران  زمینه یعنی پیش؛ گذاشته باشند
صورت که ماندگاری این فرهنگ در پروسه تکاملی خویش به هد. دیگر آند نوسنگی ارتقا می

اهلی شدن سگ درهزاره دهم  یك باور آیینی تا دوره کاسیان دوام یافته که پس از گذر از
که در تاریخ ماد آمده است: عنوان یك ارثیه فرهنگی نهادینه شده. چنانپیش از میالد، به

پس گفته والر فالک درباره وجود کیش  ؛اند بودهاگر کادوسیان بخشی از کاسپیان »
در این امر شریك بودند،  پرستی در میان کاسپیان که همسایگان ایشان هیرکانیان نیز سگ

پیش از ورود  «پرستیکیش سگ»توان گفت می»بنا به این گزارش  3دشو مربوط می
 .«آریاییان در کل کرانه جنوبی دریای کاسپین متداول بوده است

د مهم دیگر این گزارش درباره پوشاندن جسد کودک با گل اُخراست که دکتر حسن مور
که در  «گل اُخرا، رنگ حیات و زندگی و خون است» فاضلی نشلی در تبیین آن آورده است:

توان فروگذار کرد البته این نکته را نمی» باره آمده است:این تاریخ مازندران باستان نیز در
شد که از آسیب آن دور باشند. اما پیش از دفن، مرده انجام می خاطرکه دفن مردگان بدان

کردند تا روح پلید همراه آن خارج را با گل اُخرا یا خاک سرخ یا اکسید آهن رنگ می
مل و تبیین است. أدو نکته مهم در این گزارش تاریخی آمده که قابل ت ،. بنابراین4«شود

که  روح پلید. نکته دیگر آن ـ2جان پاک ـ 1است  نخست قائل شدن دو روح در نهاد انسان
ینی در دوران یهنر انتزاعی و تز شناسی منطقه را در کنار این سنت فرهنگی معرفت رنگ

 .دارد سنگی بیان می میان
ماهه... در غار  این گزارش آمده )کشف اسکلت کودک شش رسد نکاتی که در نظر می به
ی مستقل، مورد مداقه قرار گیرد و یا با عنوان سرتیتر صورت نمایه پژوهش تواند به می (هوتو

                                                           
 .1400در غار هوتو بهشهر، بهار  یسنگ نهیفراپار یها هیماهه در ال شش تا هشت ی، کشف اسکلت کودکیلیخل یمهد  1
 .5خذ، ص أواندنبرگ، همان م  2
 .42مازندران باستان، ص  خی، تاریوکپناه لم زدانی اری. ط782کشاورز ص  می، برگردان: کرماد خیتار، اکونوفید  3
 .44خذ، ص أ، همان میناه لموکپ زدانی اریط  4
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قدمت فرهنگ زیورگرایی در  ـ1:بندی کرد که عبارت است از تری، دسته تحقیق مفصل
مازندران، و تطبیق آن با آثار به دست آمده در منطقه مورد پژوهش )از ترکستان کهن تا 

ین مرده یتز ـ2. ساله دارد هزار ها ه دهقفقاز( با این تقریر که در جهان باستان این هنر، پیشین
داشتن دانش ذوب که در این مورد  ـ3 .ینی این مراسمیبا اکسیدآهن همراه با تفسیر آ

که مشخص نکرد این  نکته قابل توجه آن .درجه حرارت اشاره شده است 500مشخص، به 
ن فرهنگ آیینی به داشت ـ4. اندازه حرارت دادن از طریق کوره انجام شده و یا از شیوه دیگر

کار  به ،آشنایی با انواع زیورآالت و سبك ـ5 .نسبت مرکب و پیچیده نه ساده و معمولی
 یچنین رو هم ـ6 .های دریای کاسپین گیری آن در مازندران و تطبیق آن با دیگر حوزه

تری داشت. پوشیده نیست تمامی نکات  توان مکث بیش پرستی در منطقه می پیشنه توتم
ست پشت این همه دانش، باور و آگاهی   شبه حاصل شده باشد. بدیهی تواند یك آمده نمی

چنان که  شناسی ما آن های باستان رساند کاوش ای از دوران تاریخی نهفته است که می دوره
 پردامنه نیست. باید گسترده و

ا و مراکز تجمع انسانی در آسیا، اروپ دانسته است در مازندران باستان نیز مانند دیگر

کار گرفته  شده جهت ساخت کارد و چاقو، درفش و یا تبر به داده افریقا، سنگ چخماق تراش

که از نهاد آن آتش بیرون کشیده و با این پیروزی که در پی نظم بین جدا از آن ،شد می

چنین دورانی را برخی  ؛ابزار تولیدی متنوعی را ساختند ،دست و مغز آدمی شکل گرفت

 که[.]چنان1«دانند یخ میماقبل تار أمبد»

توان به نیمه دوم هزاره ششم قبل از میالد درباره ساخت ابزار، در دوران نوسنگی می

ها کشف شد. اما و غیره در کاوش تبراشاره کرد که ابزاری از نوع نئولتیك )نوسنگی( مانند 

مناطق دار و ظروف سفالی که ویژه های نخستین هزاره پنجم، ظروف نقشبندیدر طبقه

  2«دست آمد[.شمالی ایران است ]به

شناسی،  های باستان طی کاوش ،هزاره پنجم پیش از میالد از هزاره یازدهم تا ،بنابراین

های حجاری،  ها، قلم ها، اقسام رنده آالت، نقوش، مجسمه ابزارهای سنگی، استخوانی، زینت

پیکان و حتی بافتنی  صاف، درفش و ویژه کارد و چاقوهای سنگی پشت ها و به سرنیزه

 دست آمد. به
                                                           

 .23، ص ی، برگردان: حسن صفارو اختراعات عیصنا خیتارروسو،  ری یپ  1
 .28و  27خذ، ص أهمان م ،یگرانتوسک  2
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داری و  با این حساب، دوران نوسنگی را باید عصر گذار از دوره شکار به دوره تولید )رمه

که مالزم با ساخت انواع ابزار تولیدات سنگی،  «خودمعیشتی»کشاورزی( با تعریف اقتصاد 

 باید آن را در و 1.ن کردست، تبیی استخوانی... یا تغییرات فناورانه ساخت انواع ادوات سنگی

ها دانست که با  مازندران باستان در طول این هزاره زمره کارنامه درخشان انسان ابزارساز

کید که،  بنا أکرد. با این ت تداوم زیستن خویش را  تضمین می ساخت آن ابزارها، توانایی و

از هزاره یازدهم تا نیمه  ها، حداقل طی هزاره های موجود، ساخت انواع ابزارها، ظاهراً به یافته

شناسی بسیار بطئی پیش  های موجود باستان دوم هزاره ششم پیش از میالد، بنا به یافته

 شناسی اندک است. های باستان خاطر کامل نبودن پژوهشرفت و یا آگاهی ما بهمی

نو هنریِ مردم کهنِ این منطقه، باید به نو به  ةرسد. برای درکِ بلندِ اندیش به نظر می

ثیر آن رو مناسبات جامعه أاهلی شدن محصوالت گیاهی و دامی، و ت شدن ابزار تولید و

نخست از هزاره  :توان در دو بخش تقسیم نمود انسانی توجه کرد. بنابراین، این دوره را می

سیری بسیار  یازدهم تا نیمه دوم هزاره ششم که ساخت و نوآوری ابزار کار و زندگی ظاهراً

دیگر، از نیمه دوم هزاره ششم تا اواخر هزاره پنجم پیش از میالد  ر داشت. دوکُند و دشوا

فرهنگ جیتون )در سه »دو جریان تسریع شد. نخست  ثیرأکه ساخت وتکامل ابزار، تحت ت

هزاره ششم پیش از میالد  به پهنه  دوم کوچ قبایل جنوب غربی ایران در نیمه دو مرحله( و

ب شد ساکنان این مناطق از تمدن مهاجران های فرهنگ جیتون، که سب بخش

 2.«ثیرپذیرندأت

های  ست بنا به یافته گفتنی 3ینی و هنر انتزاعییشرح کوتاه از دو هنر تز پس از

ها افزوده شد.  به آن نیز «گرایی طبیعت»شناختی، در هزاره ششم پیش از میالد، هنر  باستان

هنر، در تاریخ ایران آمده  گرایی در اقعکه درشرح گذر به این دوره، یعنی و شایان ذکر آن

رفت و تکامل جامعه انسانی  در نیمه دوم هزاره ششم پیش از میالد دو رویداد، پیش»است: 
                                                           

، 49نامه فروهر سال  ماه .انییاید آراز ورو شی، فرهنگ، هنر و زبان مازندران باستان، پخی، تاریپناه لموک زدانی اریط  1
 .1394 ری، خرداد و تبهشتی، اردنی، فرورد469و  468ش 
 .22مازندران باستان ، ص  خی، تار یپناه لموک زدانی اریط  2
 یقایفرا تختیهزار ساله در غار بلومبوس در شرق پا73شناسان با قدمت  در بشر را باستان یشاهد تفکر انتزاع نیاول  3

با رنگ قرمز  یدر خطوط ضرب یتکه سنگ یبشر که بر رو یهنر تیسند خالق نیاند، و به عنوان اول کشف کرده یجنوب
وله  چهیدو «دانستند. یهزار ساله م40 یتیبشر را با قابل یذهن ایفکر کردن  ییتر دانشمندان توانا شیاند[ ب ]زده یمس

 .24/6/1397، یفارس
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مردمان ساکن در غارهای هوتو و کمربند را به نسبت تسریع کرد. نخست نفوذ فرهنگ 

شق آباد در شمال آباد نام یافته به ع جیتون واقع در جنوب ترکمنستان و شمال غرب اشك

این فرهنگ نه تنها درگرگان یا وهرگانه باستان، بلکه آثار آن در  ؛شرقی ایران است

چه درباره فرهنگ جیتون و ساخت  دست آمد. آن های البرز در درون فالت ایران نیز به دامنه

ترین  کهن» شناسی آسیای مرکزی آمده، آن است که: های باستان ظروف سفالی در گزارش

شد. در مرحله دوم  برداری از سبد ساخته می در مرحله نخست فرهنگ جیتون با کپیظرف 

تر شده و در مرحله سوم آن فرهنگ در  های سفالی نسبت به گذشته متنوع تنها شکل ظرف

ها، پیکرک سر انسان و حیوانات نیز ساخته شد این تکنیك هم زمان در دشت  کنار ظرف

 این هنر یعنی ظاهراً 1«با کمی تفاوت رایج بوده... گرگان و در تپه چخماق شاهرود هم

هزاره هشتم پیش از میالد باید باشد که،  تر از عصر یافته سازی( به ظاهر تکامل )مجسمه

توان  می  های فرهنگی خاص کرانه جنوبی دریای کاسپین نمود یافت. ضمناً مالزم با ویژگی

از فرهنگ جیتون در مازندران باستان  برداری صرف این برداشت را هم ارائه داشت که کپی

کمی  های مورد اشاره )با که درباره ویژگی الحاقی، یا نوآوری رایج نبود با توجه به این

 .طور خاص چیزی  به دیده نیامد شناسی به های باستان تفاوت(، در گزارش

از  سنگ با فرهنگ جیتون در مازندران باستان درباره نقوش انتزاعی بر روی سفال، هم

شکل و  های بیضی ل هزاره پنجم متداول بود که عبارتند از: کاسهینیمه دوم هزاره ششم تا اوا

دار و ساده  به  های موج های خط بر این، نقش عالوه. اند بوده هایی با بدنه منحنی فنجان

شد. در مرحله دوم یا میانی نقش مثلث و های قرمز، بر زمینه زردرنگ نیز کشیده می رنگ

ها  بر تنوع نقش افزایش یافت. در مرحله پایانی )سوم( عالوه ،شدهایی که با نقطه پر مینقش

ها  گرایانه ترسیم شده بود، این فرهنگ نقش ، واقع و افزایش نقوش زیگزاک و طرح درختان

تپه سنگ چخماق  دشت گرگان و بر روی سفال در اواسط هزاره پنجم پیش از میالد در

های  سنگ با فرهنگ جیتون منتها با حفظ ویژگی اشاره شد همطور که  شاهرود همان

 محلی، تداوم داشت.

شناختی،  های باستان میالدی در میان یافته پیش از در آغاز هزاره پنجم، قابل ذکر است

ل یچنین در اوا دست آمد و هم شد، به ت سر انسان و گاو ساخته میئهایی که به هی پیکرک
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گرا  ساختند که تا حدی واقع از زنان تنومند )االهه مادر( نیز میهایی  دوران نوسنگی پیکرک

گردد اش به هزاره هشتم پیش از میالد برمیطور که گفته آمد پیشینهبخش دوم همان 1.بود

ها  های فلزکاری، کشاورزی )کندن زمین( و بافندگی، در گزارش رفت در زمینه منتها پیش

 آمده، متقن است.

های عهد باستان مردم  های ساخته شده در قرارگاه مده درباره سالحهای آ بنا به اشاره

های هندسی،  که درباره نوع شکل مازندران، از اشکال هندسی منظم سخن رفت، بدون آن

یا به  ای گوش ذوزنقه طور غالب ابزارهای چخماقی به شکل سه توضیحی داده شود، گرچه به

 شد. شاخی داشته، ساخته می دار که دسته چوبی و یا صورت قطعات دندانه

ها، چهار  گیری نمادها در مازندران، تا پیش از پیدایی کاسی با این همه، در فرایند شکل

شناختی، که بیانگر باورهای  های باستان هنری در میان یافتهـ  سبك و گرایش فرهنگی

 تشخیص قابل ،سنگی و دوران نوسنگی است اواخر دوران میان نخستین مردم این منطقه از

واژه »رسد که بیان این نکته از کارل گوستاو یونگ الزم به نظر می ،. منتها پیش از آناست

یا تصویر، زمانی یك نماد است که متضمن چیزی در ماورای معنای آشکار و مستقیم خود 

نخست فرهنگ انتزاعی که مردم کهن برای ارتباط با  ،بنا به این نگاه «.]داشته[ باشد

کارگیری  شود که دامنه آن با به کردند پرداخته می کمك اشکال استفاده می دیگر با یك

پوشیده نیست بنا به نکات آمده،  ،با این همه ؛گیرد ها تا پیش از حروف را در بر می رنگ

هنر انتزاعی به اتکا رابطه » عنوان بیان مفهوم و تکامل، تدوام داشت و چنان به اشکال هم

های قابل تشخیص، با بیان  مایه کارگیری درون هوم، جهت بهشکل، برای نشان دادن مف

طور ست که شرح آن بهینییمورد دوم هنر تز «ها و محتوای خاص، گرایش ]داشت[. موضوع

گیری از طبیعت )طرح های گیاهی یعنی بهرهمبسوط در فوق آمده است. سوم، نقش

ها، نامی برده س درختان در نقشگرایانه داشت. منتها از نام و جندرختان( که صورتی واقع

سازی( با توجه به انسانی بود )هنر مجسمهـ ای حیوانیهچهارم، ساخت پیکرک .نشده است

توان این نظر را ارائه داشت شناختی در فوق میهای باستانبندی آمده بر اساس دادهطبقه

مازندران  در بخش هنر انتزاعی این دوره، جهت شرح شناخت افق دید مردم کهن که:

 باستان، از هزاره یازدهم تا هزاره پنجم پیش از میالد، انواع اشکال هندسی که به شرح زیر
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بوده،  مثلث، بیضی، ذوزنقه، نقطه. زیکزاگ و منحنی... ترسیم گزارش شده عبارت است از

الساقین نماد بردار است و مثلث متساویگانه ناممثلث به نماد طبیعت سه .دانسته است

و آتش، و اگر پایین  «مرد» س مثلث باال باشد نمادأکه اگر ر گرددنر و ماده تلقی می جنس

نماد باروری، هماهنگی و تناسب را بیان »طور کلی مثلث به .و آب است «زن»باشد نماد 

یعنی از جانبی در  ؛ویژگی مربع و دایره را داراست ستگفتنی دارد. در مورد نقش بیضیمی

ست متعادل، محکم و ایستا و نموداری از استواری، مردانگی، و معرف لیمربع که شککسوت 

نمادی از  یافته وست گسترشایزمین و مکان است، و از سوی دیگر در نقش دایره که نقطه

حرکت و زمان است و به معنای خورشید، روز و جاودانگی که بیانگر آرامش و تداوم است و 

شود که دارای مفهوم فضای بیرونی قلمداد میامری تعادلی بین نیروی درونی و 

رسد این بخش هنری در دوره نوسنگی مالزم با پیدایی نظر میست )ابدیت(. بهپایانیبی

ها به کمال رسید. دایره متحدالمرکز، نمایانگر اندیشه دو جهانی باشد که در دوره کاسی

که در عصر نوسنگی مازندران این نکته  یکید روأبا ت اند.مراتب دانستهطبقات و سلسله

تواند چندان صادق باشد که نظام یا ساختار نمی باستان، این نگاه )پیدایی طبقات( ظاهراً

طریق اولی های هنری شکل گرفته باشد و بهها و کارگاهاجتماعی در حد استقالل پیشه

یعنی در  «خلق»زیرا هنر  ؛توانست در این دوره پدید آمده باشدلکلوریك هم نمیوادبیات ف

ه یستر مقابلکه بیش؛ که هنر این دوران، زبان طبقاتی نداردمقابل هنر طبقه ممتاز، حال آن

رسد لکلوریك. به نظر میودیگر است نه هنر طبقاتی و فرهنگ فمیان هنر زن و مرد با یك

انجام  کارها، دیگر در خانه یعنی ،آیندود میوجها بهست که پیشهتنها در دوران شهرنشینی

قراول، طبقه جادوگر نمود یافته که پیشـ ساحر، در کنار پزشكـ  هنرمند ،نخست  .شود نمی

که در  ها شدند. حال آن که صاحبان امالک نیایشگاه اندواقعی کاهنان را بعدها شکل داده

 شود. این عصر، هنر در انحصار مردان و بعدها بیش از همه در دست کاهنان متمرکز می

بدین خاطر اشکال مدور امکان دارد  ،ست بیضی مشابه کل جهان است ه گفتنیدر ادام

طور که اشاره  ها همان معانی متداول آن .احساس سحر، جادو و یا رمز و رازی را القا کنند

صورت  دار هالی به دنباله»این، ستاره  شد ابدیت، زنانگی، جهان، جادو و معماست. فزون بر

های منظومه شمسی و  یك از سیاره مدار هر»که  جدا از آن« ردد.گ دور خورشید می بیضی به

که تا چه اندازه دانش نجوم، پیش از دوران  این «ست قمرهای سیارات به شکل بیضی

جامانده از هنر انتزاعی با  های به رفت داشته با توجه به نقش ها نزد این مردم پیش کاسی
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منتها در تمام  ؛ستان، سندی در دست نیستتعریف متعارف، از دوران نوسنگی مازندران با

 رفت. کار می ها، این اشکال از جانب ساحران، جادوگران و منجمان... به زبان

ذوزنقه نیز دارای دو نقش مثلث و مربع را داراست که شرحش در باال آمده است. نقطه، 

در دل نقطه طور ضمنی  به مفهوم کمال است که به به معانی اتحاد، توازن و تداوم است و

سیر اندیشه در مازندران باستان چه خودجوش و چه تحت   ،طور ازلی وجود دارد. بنابراین به

از کوچندگان و مناسبات با همسایگان ساکن در حوزه دریای کاسپین  با زبان  ثرأثیر و تأت

 اشکال، بیانگر حضور مردمانی در این منطقه است که پیش از اختراع خط، زبان ارتباط خود

 داشتند.ترین نمودها بیان میانتزاعی در پیچیده صورت هنررا به

سنگی و  های میان ها باستانی مربوط به دوره ها از میان یافته کارگیری رنگ در مورد به

و « مشکی»، «زرد»، «قرمز»نوسنگی، از چهاررنگ نام برده شده است، که عبارت است از 

 که نخست آن .ها یاد شده است با شرح ذیل از آنشناختی  دو گزارش باستان که در «سفید»

شده  آوری ها جمعدرصد سفال12 در مرحله آغازین جیتون )نیمه دوم هزاره ششم( تقریباً

شدند که به رنگ قرمز بر  دار و ساده را شامل می های موج خط ،ها اند و آن نقش منقش بوده

دیگر از دکتر فاضلی نشلی که در و نیز در گزارش  1.اند زمینه زرد رنگ سفال کشیده شده

های استخوانی مشکی و سفید به همراه دندان  بقایای تعداد مهره»فوق اشاره شد، آمده است 

 آمده است.« حیوانی...

طور که دکتر فاضلی نشلی در گزارش  به عنوان نماد، آن رباره تاریخ کاربرد رنگ قرمزد

به هزاره دهم پیش از میالد  ،اند دست داده هشناختی از غار هوتو، ب های باستان آخرین یافته

شرحی که ایشان از  «.اند[ رنگ حیات و زندگی و خون ]دانسته»گردد که آن را  بر می

ماهه در  )خاک سرخ / اکسید آهن( در تزیین جسد کودک شش «ل اُخراگِ»کارگیری  به

بیان داشت که مردمان  توان این گمان را در تبیین آن می ؛اند کار گرفته شده، داده دفن، به

خاطر گردنبند ارزشمندی  به  بدین، باشنده در غار هوتو به حیات پس از مرگ باور داشتند

توان این باور را ناشی از تصویر ذهنی مردمانی  ماهه گذاشته شد. در واقع می گردن بچه شش

رسد  نظر می آوردند. به حساب می دانست که مرگ را آغاز پرشکوه زندگی تازه در آن دنیا به

که قدمت این  مل آنأنکته قابل ت د.گردی طور نمادین به مفهوم پیروزی قلمداد می که به
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ها، پیش از هر مهاجرت قومی به مازندران باستان در حد کمال بود، و  فرهنگ در طی هزاره

کید کرد که  أاین نکته ت یتوان رو ترتیب می بدین. به عنوان امری جاافتاده، کاربرد داشت

مایه بسیارکهنی پیش از هزاره ششم پیش از میالد در مازندران ین، بنیفرهنگ رنگ و تز

ثیر فرهنگ جیتون و یا کوچ قبایل جنوب غربی ایران در هزاره أیعنی تحت ت ؛باستان داشته

با قدمتی چندهزارساله پایگاه فرهنگی بلندی در این  بلکه با پیشینه مستقل و ؛ششم نبوده

 ت.منطقه داشته اس

درباره رنگ زرد، که رنگ اندیشه و فضیلت، شادمانی و سرخوشی و آزادی و استقالل 

ست ساخت  همه بدیهی با این .معنا شده، گزارشی پیش از نوسنگی از آن در دست نیست

نظر  گیری از آن امری عادی به این رنگ با وجود گیاهان خودرو فراوان در مازندران و بهره

ان ساخت آن تاکنون تنها به نیمه دوم هزاره ششم پیش از میالد، رسد منتها گزارش زم می

ای داشته باشد و یا  رسد امکان دارد این نماد نشاط و شادمانی، عقبه نظر می دیده آمد. به به

ثیر فرهنگ جیتون با استفاده از گیاهان محلی، به ساخت أگمان ضعیف آن است که تحت ت

مهره استخوانی  آید. در مورد دو نگاه نمی ی باشد، بهکه واردات آن دست یافته باشند. این

 .های استخوانی بیان نشده است یابی مهره مشکی و سیاه شرح تخصصی از چگونگی رنگ

 .نظر خواهد رسید ، ذهنی به سد هر توضیحیر نظر می به ،بنابراین

 ست در مرحله پایانی فرهنگ جیتون مقارن با سازی گفتنی درباره قدمت هنر مجسمه

هم از لحاظ تکامل و نیز تنوع نسبت به  ظاهراً این هنر ،اوایل هزاره پنجم پیش از میالد

سفال عالوه بر ظروف در کاربرد دیگری »هزاره هشتم دوباره خود را نمایاند. در این دوران، 

ل دوران یشد. در اوا ت سر انسان و گاو ساخته میئهایی بود که به هی ظاهر شد و آن پیکرک

 1.«گرا بود ساختند که تا حد زیادی واقع هایی از زنان تنومند نیز می پیکرکنوسنگی 
خاطر نقش محوری آنان در  آید قائل شدن قداست برای زنان به نگاه می طور به این 

ثیر أزیرا ت؛ ( گی و ارتقا یافت )دوران قبیله سو تظاهر زندگی، از هزاره هشتم به این
ای قابل ستایش  به این دوران، وی را تا حد االههکننده زن در سرعت بخشیدن  تعیین

کننده و  اختراع بانی آتش و احتماالً روشن است زن در جامعه بدوی عالوه بر نگه الوهیت داد.
ای بود که در پی کوششی سخت و دشوار توانست  شناس برجسته سازنده ظروف سفالین گیاه

  .های وحشی بپردازد آوری میوه معج ند. بهها را شناسایی ک آن درآورده و های گیاهان را ریشه
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ضمن  ها را بکارد. فصل روییدن آنان را بیاموزد. کشت آنان را فرا گیرد و در زمین رسوبی آن
رفت. این فرهنگ از اواخر دوران  شمار می ترین شکل خود به که ناقل خون قبیله به خالص آن

جا که بر مردان برتری یافتند. هنر  سنگی آغاز و تا دوران نوسنگی تداوم داشت تا آن کهن
برآمده از این فرهنگ در مازندران باستان مربوط به هزاره هشتم پیش از میالد است که 

 .1یان نیز برجسته شدیو فرهنگ در آداب آریا بعدها این باور
ل هزاره پنجم یسازی مازندران باستان تنها در اوا های گاو در هنر مجسمه ساخت پیکرک

های  دیده آمد. هر چند حضور این حیوان در مازندران باستان بنا به یافته الد بهپیش از می
گردد منتها تا اهلی شدن این حیوان و  شناسی به هزاره دهم پیش از میالد برمی باستان

صورت  طول انجامید تا به ها به هزاره آفرینی آن در زندگی انسان، ظاهراً کارگیری و نقش به
تولید و باوری صورت ایزدی بیابد. تداوم این فرهنگ تا دوره کاسیان و  نماد قدرت و نیروی

ینی داشته یصورت حیوانی مقدس، قداست آ ها تا پیش از ورود آریاییان به در میان هوریان
صورت افسانه در فرهنگ اساطیر شرق باستان که از یك متن هیتیایی برگرفته  است که به

 اشاره گردید. ،شده
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 يسنگنهیفراپار یهاهیماهه در الکشف اسکلت کودک شش تا هشتخبر 
 «ده سواد کوهارفه یآتشکده روستا»از  يگزارش ودر غار هوتو  

 شناسی باستان ارشد کارشناس / خلیلی مهدی گزارش:

 
 
 
 

 ماهه کشف اسکلت کودک شش تا هشتخبر 
 در غار هوتو  یسنگ نهیفراپار یها هیدر ال 

های  شناسی عمومی در سال دار قوم وزهشناس جسمانی و م کارلتون استنلی کوون انسان
 10اقدام به کاوش غار هوتو و کمربند بهشهر نمود. پس از هفتاد سال از  1330و  1328

سرپرستی دکتر فاضلی نِشلی مورد کاوش قرار  غار هوتو به 1400خرداد  20فروردین تا 
ساله کشف  ارهز 12گرفت. در هنگام کاوش این فصل، در غار باستانی هوتو، اسکلت کودک 

که  شد. این کشف مهمی بود که در تاریخ خواهد ماند و از چند جنبه مهم است؛ ازجمله این
ای که در کف غار هوتو بود کشف  ماهه 6ترین اسکلت مربوط به نیاکانمان که کودک  قدیمی

کننده قدمت مازندران در طی چندهزار سال است و نیز شواهدی از اسکلت  شد که تضمین
هزار سال پیش نیاکانمان در مازندران، کشاورز  12تاریخ در اختیارمان است. در طی پیش از 

 نبودند در واقع کشت گندم نداشتند و نیز حیوانی را هم اهلی نکردند و انسان شکارورز بود.
ل اُخرا پوشانده این اسکلت کودک کشف شده، پیش از دفن، گویا توسط مادرش با گِ

ت و زندگی و خون است. این مادر یك گردنبند بسیار با ارزش شد. این گل اخرا رنگ حیا
درجه حرارت دادند تا  500خود را دور گردن فرزند خود قرار داد و استخوان را در دمای 

هایی قرار دادند. دندان نیش گرگ را هم، که  داخل آن توخالی شود و سپس داخلش را مهره
ه گرگ در باورهایشان بود، در داخل گردنبند به بیانگر ایدئولوژی آنان بود و اهمیت و جایگا

شکل زیبایی تزیین کردند و به حالت نشسته کودک را دفن کردند. این بهترین شواهد 
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های گذشته در ایران انسان را با زیورآالت  توان دریافت در دوره شناسی است که می باستان
ی را دارد که در این کشف سنگی همان احساسات و رنج کردند. انسان عصر پارینه دفن می

 توان شاهد بود. می

تر از این  وحش باور خاصی داشت. تاکنون اسکلتی قدیمی انسان پیش از تاریخ به حیات
تر از اسکلت این  متر پایین سانتی کودک در منطقه کشف نشده است. در همان غار، سی
حتّی کارلتون ساله بود.  9الی  8کودک، یك اسکلت دیگر که آن هم مربوط به کودک 

هایی در این غار کشف کرد با این قدمت نبود، که در حال حاضر چنین  امریکایی، که اسکلت
 کشف مهمی رخ داده است. 

شهر بهشهر با این همه قدمت و آثار باستانی، که باید ازجمله شهرهای مهم توریستی 
امید روزی که غار تاریخی و فرهنگی باشد، در حال حاضر حتّی موزه کوچکی هم ندارد. به 

 هوتو و کمربند همانند غار السکو در فرانسه و انسان پکن در چین شود.

 
 «ده سوادکوه ارفه یآتشکده روستا»از  یگزارش

های بسیاری در ایران نام برده شده است، امّا اشاره  در متون دوران اسالمی اگرچه از آتشکده
ازندران نشده است. عدم دسترسی های حوزة تبرستان و م مستقیم و روشنی به آتشکده

اطالعی نویسندگان  ترین عامل کم مسلمانان به تبرستان، در دو قرن نخست هجری، عمده
 های آن در مازندرانِ آن زمان است. مسلمان از وضعیت آیین زردشتی و آتشکده

های صورت گرفته  ای در مازندران کشف نشده بود، اما بر اساس بررسی تاکنون آتشکده
نخستین آتشکده مازندران  1400دهِ شهرستان سوادکوه، در خردادماه  وستای ارفهدر ر

کشف شد. این آتشکده مربوط به دورة ساسانی است و به شکل نیایشگاه کاربرد داشت. 
تیرماه بود که به دلیل  15خرداد تا  12ده، از  شناسی آتشکده ارفه مجوز کاوش باستان

یز تمدید شد. تپه باستانی، که آتشکده در آن مدفون اهمیت محوطه برای یك ماه دیگر ن
ای از آن برای احداث  بخش عمده 1360ده قرار دارد که در ابتدای دهة  بود در روستای ارفه

سالن کشتی تخریب شد که در حین تخریب با آثار باستانی مواجه شدند که در نهایت 
شود.  گان حفاظت، مراقبت میساخت سالن کشتی متوقف شد. این تپه از آن دوران توسط ی

حال با احداث پایگاه تاریخی غار اسپهبد خورشید، این تپه نیز جز بناهای وابسته به غار 
شده  اسپهبد خورشید است و امسال آغاز کاوش در این مکان انجام شد. این معماری یافت

که یك چهارطاقی است. چهارطاقی یك نوع بنای معماری مذهبی در دورة ساسانی است 
های بارز آن در نیاسر کاشان و در غرب ایران قصرشیرین و استان فارس نیز دیده  نمونه

چون  های مختلفی در مازندران نام برده شد، هم شود. در متون تاریخی مختلف از آتشکده می
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آتشکده کوشان در بهشهر و یا آتشکده آمل و نیز مسجدجامع ساری که براساس متون 
دست  بود که به مسجد تبدیل شد اما شواهد و قرائن عملی تاکنون به جا آتشکده تاریخی آن

ده با پالن چهارطاقی مواجه شدیم و با ادامه کاوش به آتشدان  نیامده بود؛ ولی در ارفه
شد( رسیدیم که این آتشدان نشان  مقدس )این آتشدان برای نیایش دین زرتشت روشن می

شد. با  جا اجرا می نی و مذهبی در دورة ساسانی آنداد که این مکان آتشکده بود که آیین دی
های ثانویه بنا در همان زمان، آتشکده بودن  دست آمده و قدمت هایی که به توجه به سفال

 این مکان مشخص شد.
به نقل از « از آستارا تا اِستارباد»یاد دکتر منوچهر ستوده در جلد چهارم کتاب  زنده

ده  الملك باوند در منطقة مچدسر از توابع ارفه مت شعاعدر زمان حکو»شروین باوند نوشت: 
های غیرمجازی که روی داد، اثری تخریب شد که گویا آتشکده بوده  سوادکوه در حفاری

 «است.
هایی  دار و مسئوالن سوادکوه، بخش ها و توضیحات و تعهدهای فرمان با توجه به نشست

جایی که این روستا  رفت. از آنکه کاوش شد در اختیار شورای روستا قرار خواهد گ
توانند با  یار و شورای روستا می کنند، ده گران زیادی حضور پیدا می توریستی است و گردش

ها اقدام به کسب درآمد نمایند و یا رایگان  گران و یا سایر روش فروش بلیط برای گردش
 مورد بازدید عموم قرار گیرد.

ریخی دیگر را نیز زیر پوشش خود قرار داده و اثر تا 8تأسیس پایگاه اسپهبد خورشید، 
گرانی  اخیراً تأمین اعتبار شد تا مسیر ارتباط آن به غار اسپهبد خورشید انجام شود و گردش

کنند تا پای غار اسپهبد خورشید تا پای راه پله بازدید نمایند. برای بنای  که حضور پیدا می
ها  ی برای شوراهای روستا انجام شد تا آنتاریخی کنگلو نیز این اقدام انجام شد تا مسیر

 تر شود. گری توجه بیش خودشان کسب درآمد کنند. امیدواریم به صنعت گردش
  



 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 دوره کوشاني در افغانستان  شناسينگاهي مختصر پیرامون تحقیقات باستان

  المللی تحقیقات کوشانی / عضو علمی مرکز بین علی احمد جعفری
 
 
 

دهد که از قرن اول الی چهارده میالدی امپراتوری وسیع و  عمل آمده نشان می هتحقیقات ب
که حدود و ثغور آن بین وادی گنگا، آسیای میانه، شرق  ،آسیای مرکزی  مقتدری در منطقه

کرد. این امپراتوری به وسیله کوشانیان که به  ایران و غرب چین امتداد داشت، حکومت می
گردید. کوشانیان  بودند، رهبری می «ها تخاری»و  «ها یوچی»ن از بازماندگان یقول مورخ

های  اند. بناً قبیله شان قبیله صحراگرد و کوچی بوده قبل از ایجاد دولت مقتدر و پهناور
صورت  «کوچی»اند. گمانی وجود دارد که کلمه  گفته می «کوشی»پراکنده و بیابانگرد را 

شانیان بوده باشد که در زبان فارسی تبدیل و بعداً کو «کوشیان»، «کوشی»تبدیل یافته 
 .1دیگر امر عادی است به جای یك «ش»به  «چ»

شود در اثر  ترین امپراتوری آریانا استعمال می که در مورد بزرگ «کوشان»  کلمه
های مختلفی که علمای امروزی در  های اقوام مختلفی که آن را تلفظ کرده و با قرائت لهجه

 ، کهوشانا ،«کوشانا»اشکال مختلف به خود گرفته مثل:  ،اند نمودهها  مسکوکات و کتیبه
 .2دهد های محلی خود آریانا را نشان می کیوشانا و کیورشانا که عموماً لهجه

ها  ها و یوچی اختر صدسال بعد از هجوم قبایل ساکبامپراتوری کوشانیان در سرحدات 
ق.م دولت  140-130های  سال ها تقریباً قبایل صحرانشین یوچی است. وجود آمده هب

گزین گردید که این مطلب  باختری را برهم زده و در سواحل راست دریای آمو مسکنـ یونانو
شناسان در مناطق خالچایان بلخ، سرخ کوتل، هده و  در تحقیقات و حفریات باستان

                                                           
ان، انتشارات ، آکادمی علوم افغانستکوشانیان و هنر گندهارا، مجموعه مقاالت کوشانیاننظر مرادی.  صاحب  1

 .48 هـ.ش، ص 1383االزهر، پشاور، 

 .421هـ.ش، ص  1384، چاپ دوم، انتشارات میوند، تاریخ افغانستاناحمدعلی کهزاد.   2
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تعیین  ها، بلخ را به حیث مرکز خود گردد. قبایل یوچی ستان ثابت مییقرغان مرکز تاجک  چه
نموده و درین دوره باختر به پنج والیت بزرگ و جداگانه تقسیم گردیده بود که در رأس هر 

دست  چین که به  روایی داشت و این معلومات را منابع خطی والیت یك آمر مستقل حکم
  .1دارد مورخین قرار گرفته تصدیق می

ه کوشانی مانند: ویژه ساحات دور به هر صورت در ساحات مختلف باستانی کشور به
های کابل، بامیان، سمنگان، وردک، کافر  ساحات باستانی هده، پچیر و آگام، تاکسیال، دره

گونه مشترک و ها ساحات دیگر این دوره به قلعه دشت ارچی، سرخ کوتل، دلبرژین تپه و ده
شناسان داخلی و خارجی مورد کاوش و تحقیقات علمی قرار  وسیله باستان هیا مستقل ب

سازی، چگونگی ضرب مسکوکات و محتوای  رفته است که پیرامون هنر معماری، مجسمهگ
ها و موضوعات متعدد و مختلف  ها و عالیم آن، سیرامکولوژی، خوانش متون کتیبه سمبل

 مربوط این دوره تحقیقات علمی انجام شده است.
ر راستای شناسان داخلی و خارجی د های سایر دانشمندان و باستان در کنار پژوهش

المللی تحقیقات کوشانی  های علمی دانشمندان مرکز بین تحقیقات دوره کوشانی، فعالیت
های  ها را که شامل پروژه جا بخشی از آن فعالیتتر قابل توجه بوده که جا دارد در اینبیش

 ه نمایم.ئباشد، خدمت خوانندگان محترم ارا ها و سمینارها می علمی، کنفرانس
شناسان آکادمی علوم در طول  ز تحقیقات کوشانی همگام با باستاندانشمندان مرک

های تحقیقاتی را انجام داده و در نتیجه  سالیان متمادی در نقاط مختلف کشور سروی
اند که ضرورت و نیاز مبرم به  ساحات باستانی مربوط به دوره کوشانی را مشخص نموده

اما یك  د،ان مورد کاوش علمی قرار گرفتهات های علمی دارد. اگرچه بعضی از این ساح کاوش
مانده یا اصالً کاوشی تا تعداد آن بنابر عوامل و مشکالت متعدد یا کار آن نیمه تمام باقی

 وز صورت نگرفته است.نه
المللی  تحقیقی اعضای مرکز بینـ های علمی ها عنوان پروژه چنان به تعداد دههم

علمی که در رابطه به موضوعات مختلف دوره  های مطروحه تحقیقات کوشانی مطابق پالن
بعد از طی مراحل  .اند کوشانی مطابق معیارهای آکادمیك و علمی تحقیق و نگارش یافته

مندان قرار گرفته است که ذیالً به  هاصولی و اداری آن به زیور چاپ آراسته و در خدمت عالق
 گردد: عنوان نمونه فشرده محتویات علمی چند رساله ذکر می

 
                                                           

، آکادمی المللی تحقیقات کوشانی امپراتوری کوشانیان، مجموعه مقاالت هشتمین سمینار بینمحمدرسول باوری.   1
 .55، ص 1361 علوم افغانستان، چاپ مطبعه دولتی،



   453  شناسی دوره کوشانی در افغانستان نگاهی مختصر پیرامون تحقیقات باستان

 

 ساسانی ـ  بررسی مختصر از مسکوکات دوره کوشانی و کوشانو
پژوهشی توسط دانشمندان محترم معاون سرمحقق فایقه لحظه فیضی ـ  این رساله علمی

تحت رهنمود علمی محترم محقق محمد نعیم جیالتزی بعد از اکمال و طی مراحل علمی و 
کابل اقبال چاپ یافت.  خورشیدی در مطبعه بهیر در شهر 1387قانونی آن در سال 

 باشد. محتویات علمی این اثر شامل مقدمه، سه فصل، نتیجه، پیشنهادها و ذکر منابع می
در بخش نخست کتاب نویسنده به پیشینه موضوع پرداخته و در زمینه چگونگی 

ه کرده است. در ئپیدایش و ضرب سکه با در نظرداشت نظریات دانشمندان مطالب مهم را ارا
مورد تاریخ ضرب، موارد استعمال و چگونگی ضرب مسکوکات دوره کوشانی از نظر  ادامه در

ها، جنس و  معیارهای ضرابی، مقیاس و اندازه مسکوکات با درنظرداشت سلسله حاکمیت
ها  ها تحقیقات جامع صورت گرفته است و در بخش دیگر مسکوکات دوره کوشانی اوزان سکه
های شاهان  قرار داده و در مورد اهمیت و محتوای سکه ساسانی را مورد تحقیق ـو کوشانو

جمله کجوال کدفیزس، ویما کدفیزس، کنشکا، هویشکا مطالب ارزشمند کوشانی من
 گنجانیده شده است.

با درنظرداشت »نگارد:  نویسنده محترم در مورد ضرورت تحقیق این موضوع چنین می
ساسانی در ـ  های دوره کوشانی و کوشانو هعنوان فهرست و مطالب این رساله آثار پیرامون سک

ها و  طور پراکنده و دارای کمی های گوناگون به نشر رسیده، اما به کتب و مجالت و نشریه
های کوشانی و  ها بوده است. در این رساله سعی به عمل آمده تا سکه کاستی
های  ها و کاستی یطور منسجم و تا اندازه توانایی با درنظرداشت کم اسانی را بهسـ  کوشانو

های تاریخی کشور  قبلی تهیه و تدوین نمایم در این رساله توجه گردیده تا به اصل بازمانده
های پربهای آن عصر  ساسانی که از جمله گنجینهـ  های عصر کوشانی و کوشانو یعنی سکه

رز شناسی؛ بلکه نکات متبا یا علم سکه Numismaticهای  است، نه تنها از نظر قانونمندی
ل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، ادبیات و زبان آن زمان روشنی انداخته ئراجع به عقاید، مسا

ت ئالمللی تحقیقات کوشانی و تصویب هی شود. به همین اساس شورای اجراییه مرکز بین
محترم رئیسه آکادمی علوم جمهوری اسالمی افغانستان و به منظوری ترفیع علمی از رتبه 

های دوره  محقق به رتبه علمی معاون محقق اجازه تحقیق پیرامون سکهعلمی نامزد معاون 
 .1«ساسانی را دریافت نمودمـ  کوشانی و کوشانو

 
                                                           

، آکادمی علوم افغانستان، مطبعه بهیر، ساسانیـ  بررسی مختصر از مسکوکات دوره کوشانی و کوشانوفایقه لحظه.   1
 .2خورشیدی، ص  1387کابل: 
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شناسی دوره  توان گفت کتاب حاضر یك اثر معتبر علمی در راستای سکه در اخیر می
 یند.شان استفاده نما توانند از آن در تحقیقات علمی کوشانی شمرده شده و دانشمندان می

 
 معماری و هنرهای ظریفه گندهارا و باختر در دوره کوشانی

تحقیقی به وسیله دانشمند محترم سرمحقق نظرمحمد عزیزی به ـ این رساله علمی
 1391رهنمایی سرمحقق نصراهلل سوبمن منگل به نگارش و تحقیق گرفته شده و در سال 

طور ت علمی این اثر ذیالً بهخورشیدی در مطبعه بهیر در شهر کابل چاپ گردید. محتویا
 گردد: ه میئمختصر ارا

رساله هذا مشمول مقدمه، هفت فصل، نتیجه، پیشنهادها، منابع معتبر علمی و 
ها  تر در مورد طرز معماری و مهندسی در ساختمانباشد. در این کتاب بیش ببلیوگرافی می

های علمی صورت  حثو معابد دوره کوشانی در ساحات مختلف حوزه گندهارا و باختر ب
کوتل خانم و ساحه باستانی سرخ باختری آیـ گرفته است. طرز معماری شهر یونانو

ها بحث گردیده است. در ادامه پیرامون طرز موضوعاتی است که پیرامون ابعاد مختلف آن
ها در حوزه گندهارا تحقیق صورت گرفته و در  کاربرد قواعد مهندسی و معماری سانگارامه

تپه سردار غزنی مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از مواد ساختمانی در معابد و زمینه 
چسب استفاده ستوک، فلز برونز با ترکیب مس و قلعی و آهن در تجسمات هده موضوع دل

 دهد. دیگر این کتاب را تشکیل می
ماری مبحث علمی دیگر، شیوه استفاده ترومپ و تکنیك انقسام مربعات به دایره در مع

تر از آن چگونگی ایجاد هنرهای ظریفه تحت نفوذ هنر هلنستیك در  حوزه گندهارا و مهم
باشد. در بخش دیگر این کتاب نظریات دانشمندان پیرامون هنر معماری  حوزه گندهارا می

 ه گردیده و مورد تحلیل قرار گرفته است.ئدر حوزه گندهارا و باختر ارا
نخست از »نگارد:  ی این تحقیق نویسنده چنین میبه هر صورت در مورد ضرورت علم

همه ضرورتمندی نبشت این رساله در مورد معماری، مهندسی و چگونگی تبلور هنرهای 
ظریفه حوزه گندهارا و باختر باستان، نهایت مهم و درخور توجه بوده که البته در این راستا 

ص ادواری قابل ارزش و به شناسی و اتنوگرافی، در زمینه تعیین هویت مشخ فهم باستان
رود، از جانب هم  های آن به شمار می گونه یگانه وسیله تثبیت اساسات و قانونمندی

شود  های کابل الی امباله شامل آن می های تاریخی و تمدنی باختر و گندهارا که دره عظمت
اری و در زوایا متروک و غیراقلب هویت نماند، الزم بر آن شد تا رساله تحت عنوان )معم
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هنرهای ظریفه گندهارا و باختر در عصر کوشانی( در هفت فصل در رشته تحریر درآورده 
 .1«شود

توان گفت اثر متذکره با محتوی علمی و تحقیقی آن آدرس دقیق در  در مجموع می
توانند از آن بهره  شناسان می شناسی بوده که دانشمندان و باستان رابطه به پژوهش کوشان

 ببرند.
 

 کوشانیـ  معماری و هنرهای ظریفه یونانوشیوه 
وسیله دانشمند محترم سرمحقق میرعبدالرووف ذاکر تحت رهنمایی محترم  این اثر به

هـ.ش در مطبعه بهیر در شهر کابل به زیور  1390سرمحقق نصراهلل سوبمن منگل در سال 
باشد.  خذ میچاپ آراسته گردید که شامل مقدمه، چهار فصل، نتیجه، پیشنهادها و ذکر مآ

رساند، موضوع اصلی چگونگی ساختارهای معماری و آثار  چه عنوان کتاب به ما می چنان
باشد که  سازی و انکشاف آن در دوره کوشانی می باختری و شبیهـ  هنری ظریفه از دوره یونانو

 ها، ها را مورد تدقیق و بررسی علمی قرار داده و در مورد قلعه نویسنده محترم این شباهت
ها، چگونگی کاربرد مواد ساختمانی بومی و  های مدور و مربعی براساس تقسیمان کمان برج

های  های مهندسی یونانی، تقسیمات محالت جنگی و عبادتگاه محلی و استفاده از شیوه
چنان طرز معماری ساحات  ه گردیده است. همئمذهبی مطالب با ارزش علمی ارا

ها، نحوه آماده  ساختمان قصور و قلعه  وان از نظر نحوهسای، ساحات شهر تپه، قره دلبرژین
ها در ساختمان دهلیزهای دفاعی و رهایشی و  ها، تکنیك استفاده از ترومپ پایه ساختن فیل

 ل مهم معماری بحث شده است.ئدیگر مسا
طور عمیق مورد غور  گردد، موضوع به در بخش دیگر که مربوط به هنرهای ظریفه می

سازی و ظروف سفالی از نظر کاربرد مواد، استفاده از طال، برونز،  ر پیکرههن ،قرار گرفته
ستوک سنگ و گل رس در تجسمات پیکره و اشیای تزیینی معلومات ضروری بیان گردیده 

های هنری و فرهنگی  چنان پیرامون طالتپه و آثار مکشوفه آن از لحاظ تأثیر ارزش است. هم
 تحقیق شده است.

خ وطن ما شاهد حوادث یتار»قیق این اثر نویسنده چنین نظر دارد: در مورد ضرورت تح
ها بوده که در کنار فرهنگ پربار کشور  و برخوردهای تمدنی و فرهنگی در طول قرون و سده

باستانی   وجب وجب این خطه ،چون کوهی از رمزها رویاهای تاریخی نهفته در دل خاک
                                                           

، آکادمی علوم افغانستان، مطبعه بهیر، معماری و هنرهای ظریفه گندهارا و باختر در دوره کوشانینظرمحمد عزیزی.   1
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زبانی، بستری را گسترانیده که  فته در شهر بیطور آرام و خ بوده، بدون رنجش روزگار همان
های تمدنی و  پرده از رازها و پیچیدگی ،شود ناپذیر می گیر و خسته این گستره با تالش پی
چه  تی باشد برای شناخت اسالف درین پیرایه. بدین ملحوظ آنمفرهنگی برداشت تا عال

یافته  صورت کل و انسجام به های خویش های تحقیق و بررسی دانشمندان تا اکنون در زمینه
هایی را که در محتوا و مضمون پراکنده بوده و به شکل مسلکی و تخصصی آن کار  پدیده

ها و هنرهای  اند، الزم دیده شد تا بخشی از محتوای تاریخ هنر و معماری، شیوه ننموده
تی را عرضه های سلف این سرزمین، اطالعا ها و خالقیت ظریفه را که بتواند در معرفی مهارت

های منابع و مدارک الزم  نماید در این رساله تا جای امکان و با درنظرداشت محدودیت
چه فهم و درک آن ضروری بوده مطالبی را زیر عنوان شیوه معماری و  تخصصی پیرامون آن

 .1«کوشانی عرضه بداریمـ  هنر ظریفه در دوره یونانو
شناسی و  ی معتبر در عرصه باستانتوان گفت این اثر علم با ذکر موارد فوق می

 توانند از آن استفاده شایان نمایند. مندان می هباشد که عالق شناسی مأخذ معتبری می کوشان
 

 ها در دوره کوشانی های سیرامیك )تیکر( و طرز ساختمان آن مطالعه ویژگی
می مرحوم معاون سرمحقق محمدنعیم جیالنزی عضو )اسبق( عل  وسیله این اثر علمی به

المللی تحقیقات کوشانی آکادمی علوم افغانستان، به رهنمایی سرمحقق  مرکز بین
خورشیدی در کابل به زیور چاپ آراسته  1388میرعبدالروف ذاکر پژوهش یافته که در سال 

 گردد: طور مختصر ذیالً اشاره می گردید. محتویات علمی اثر متذکره به
شنهادها، منابع، ببلیوگرافی و اختصارات این رساله که شامل چهار فصل، نتیجه، پی

قول محققان الفبای  باشد. موضوع مهم این رساله سیرامکولوژی )تیکرشناسی( به می
باشد که نویسنده محترم در مورد تاریخ ایجاد و پیدایش ظروف سفالی و  شناسی می باستان

انواع مختلف  ابعاد مختلف ساختاری آن مانند شکل و محتوا، خطوط، نقوش، رنگ، لعاب،
باز  های دهن دار و مهردار، کاسه های متفاوت )لیبیس، لیکتوس، کوزه دسته ظروف با تیپ

طور تخصصی مورد  سفالی(، طرز ساختمان و نحوه استفاده از آن نظریات دانشمندان را به
ه داشته که مطالعه آن برای ئها ارا بررسی قرار داده و نظر خویش را پیرامون هر یك از آن

 هل مسلك مفید خواهد بود.ا
                                                           

 1390، آکادمی علوم افغانستان، مطبعه بهیر، کابل: کوشانو -ی یونانو شیوه معماری و هنر ظریفهمیرعبدالرووف ذاکر.   1
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های  عالوه از دوره»در مورد تاریخ پیدایش ظروف سفالی نویسنده چنین نظر دارد: 
 تاریخی هزاره اول قبل المیالد الی اول میالدی، هزاران سال قبل یعنی از عصر نوسنگی یا

(Neolithic) های  رهترین دو رفته پیوسته با افزار و وسایل مربوط به زندگی انسان تا پیش
تمدنی از ساختار اولین ظروف سنگی ابتدایی و خشن تا زیباترین ظروف از گل رس، رنگ، 

باشد، در  گر طرز فعالیت آن دوره در پروسه حیات می اشکال و نمادهای تصویری که نمایش
سازی بدون دستگاه خمیره، ساخت، رنگ و  واقع منبع انکشاف و گسترش صنعت سفال

سازی و چگونگی ایجاد آن  ی دارد، همین سفالدسترسز بشر به آن شکل که تکنولوژی امرو
های قرون اولی و وسطی در اروپا و آسیا، به دنبال آن آمدند و  مدنظر بوده که انسان

 .1«های بهتر را ابداع کردند زمینه
های سیرامیك در دوره کوشانی  بخش مهم و اساسی تحقیق این اثر پیرامون ویژگی

ر مقایسوی ظروف مربوط قرن اول و دوم را مورد تدقیق قرار داده است. طو باشد که به می
های هنری و طرز تهیه مواد در سیرامیك دگرسیانت، مطالعه قدامت  چنان تفاوت هم

( در دوره کوشانی، تیپولوژی ظروف در ساحات هده، دلبرژین، بگرام و سایر R.Wسیرامیك )
 ساحات دیگر را تحقیق نموده است.

خصوص  سازی به توان گفت که این اثر علمی در سیر مطالعات سفال می در مجموع
توانند از آن  مندان می هسازی دوره کوشانی از اهمیت خاص برخوردار بوده که عالق سفال

 استفاده شایان نمایند.
 

 مقایسه هنر گندهارا با هنر متهورا در دوره کوشانی
مند محترم محقق فریداهلل نوری تحت دانش  تحقیقی است که ذریعهـ  عنوان کتاب علمی

 1395رهنمایی معاون سرمحقق زمری کمال تحقیق و نگارش یافته است. این اثر در سال 
صفحه به  229خورشیدی بعد از طی مراحل قانونی آن در مطبعه صدف در شهر کابل با 

باشد.  چاپ رسید و شامل مقدمه، چهار فصل، نتیجه، پیشنهادها، منابع و ببلیوگرافی می
چه از عنوان پیداست موضوع اساسی این رساله را مقایسه دو ساحه مشهور گندهارا و  چنان

دهد که نویسنده  نظر هنر معماری، تجسماتی و هنرهای ظریفه تشکیل می ماتهورا از نقطه
ها را  طور جداگانه مورد بررسی قرار داده و بعداً آن در قدم نخست هر یك ساحات را به

موضوع   سوی مورد تحقیق قرار داده است. در بخش اول اثر پیرامون پیشینهطور مقای به
                                                           

، آکادمی علوم ها در دوره کوشانی های سیرامیك )تیکر( و طرز ساختمان آن مطالعه ویژگیمحمدنعیم جیالنزی.   1
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های علمی مورد  ها و پژوهش پرداخته و نظریات دانشمندان و محققان را در پرتو کاوش
 ارزیابی قرار داده است.

های معماری هر دو ساحه پرداخته شده و  هایی از این اثر پیرامون ویژگی در بخش
چنان در بخش هنر  ها مورد تحقیق قرار گرفته است. هم های آن فاوتوجوهات مشترک و ت

های آن بین ساحات متذکره موشکافی صورت گرفته و نقاط مشترک  سازی و ویژگی مجسمه
که هر دو ساحه در یك دوره خاص تاریخی قرار داشته  ها با درنظرداشت این های آن و تفاوت

 مورد بررسی قرار گرفته است.
های مختلف  کشور ما حوزه»نگارد:  مورد ضرورت تحقیق این اثر چنین مینویسنده در 

ها حوزه باختر را که در آن  توان از جمله آن هنری و تمدنی را در خود داشته است که می
چنان حوزه  باختر شکل گرفته و به اوج خود رسیده بود، یادآوری کرد. همـ  هنر یونانو

ه تاریخ کشور ما است، نیز از اهمیت خاص تاریخی و های پرشکو گندهارا که یکی از حوزه
فرهنگی برخوردار است. از همین حوزه تمدنی و هنری به هزاران آثار مادی به دست آمده 
که کشور باستانی ما را در منطقه از لحاظ فرهنگ و تاریخ وزین ساخته است. در جوار حوزه 

تاریخ و تمدن کشورمان قابل ارزش هنری گندهارا، حوزه هنری ماتهورا نیز در پیوند با 
 .1«است...

 مندان خالی از مفاد نخواهد بود. هبه هر صورت خوانش این کتاب برای عالق
 

ها در  شناسی در برخی از ساحات دوره کوشانی رفع ابهامات تحقیقات باستان
 شمال کشور

 وسیله محترمه معاون محقق ستوری شمس مایار تحت پژوهشی بهـ  این اثر علمی
رهنمایی محترم سرمحقق نظرمحمد عزیزی بعد از اتمام و اکمال مراحل علمی و قانونی آن 

هـ.ش در کابل به زیور چاپ آراسته شد.  1397در مطبعه شمشاد هاشمی در سال 
محتویات علمی رساله متذکره شامل مقدمه، سه فصل، نتیجه، پیشنهادها و ذکر مآخذ 

 باشد. می
شناسان در پیشینه  اب به تحلیل نظریات دانشمندان و باستاننویسنده محترم در آغاز کت

ه نموده است. ئهای انجام شده، ارا موضوع پرداخته و نظر خویش را با درنظرداشت پژوهش
تپه، طرز معماری و هنر  در ادامه محقق به معرفی ساحات باستانی سرخ کوتل و دورمان

که پیرامون معبد سرخ کوتل موجود بود،  تر از آن ابهامات پیکرتراشی آن غور نموده و مهم
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تپه  طور واضح بیان کرده است. در بخش بعدی رساله، دانشمند محترم در مورد دلبرژین به
ه داشته و نیز ئطرز معماری و ساختمانی، تجسمات و نقوش آن مطالب ارزشمند علمی را ارا

 موده است.شناسی در این ساحه نظر خویش را ابراز ن به رفع ابهامات باستان
محقق محترم نظر خویش را در مورد ضرورت تحقیق این رساله چنین ابراز نموده است: 

شناسی  ویژه باستان کشور ما با داشتن دورنمای کهن تاریخی و باستانی در مسیر تاریخ به»
های زیادی را به عقب گذرانده و شاهد عظمت و جالل فراوان بوده است.  فراز نشیب

ترین ساحات دوره کوشانی صورت گرفته است  شناسی در بیش ات باستانها و تحقیق کاوش
رسد که  که در ابراز نظریات و تحقیقات دانشمندان یك سلسله نقاط ابهامی به مالحظه می

های مبرم در راستای تحقیق به منظور  مندی دریافت پاسخ مناسب علمی یکی از ضرورت
ام تا حد توان  دین ملحوظ سعی و تالش نمودهها بوده است. ب آگاهی از دوره تمدن کوشانی

با درنظرداشت منابع دست داشته تحقیق و پژوهش نموده تا سلسله ابهامات تحقیقات 
شناسی را در برخی از ساحات باستانی دوره کوشانی در شمال کشور برمال ساخته و  باستان

خ کشور از اهمیت ویژه برای شایقین این رشته تقدیم نمایم که در عرصه بیان و تشریح تاری
 .1«برخوردار است

توان گفت که نتایج تحقیق و مطالب  با ذکر معلومات مختصر در مورد اثر متذکره می
شناسان الزمی بوده و این اثر از جمله  ارزشمند این کتاب برای استفاده دانشمندان و باستان

 شود. شناسی شمرده می منابع معتبر علمی در مورد تحقیقات باستان
 

 سیستم معماری آبدات دوره کوشانی
تحقیقی توسط محترم محقق نجیب احمد صدیقی تحت رهنمایی ـ  این کتاب علمی

محترم معاون سرمحقق کتاب خان فیضی به نگارش گرفته شده و بعد از تکمیل در سال 
خورشیدی در مطبعه بهیر در شهر کابل به چاپ رسیده است. محتویات علمی این  1392

 باشد. مقدمه، چهار فصل، نتیجه، پیشنهادها و ذکر مآخذ می اثر شامل
نویسنده در آغاز تحقیق به تحلیل نظریات دانشمندان پرداخته و در ادامه درباره 

ها، طرز  ها، زیرستونی پایه های فیل های دفاعی و مذهبی، ساختمان چگونگی اعمار ساختمان
 ه نموده است.ئعلومات را اراها م ها و طرز تحول یافته آبکوس ساختمان کانسول

                                                           
ها در شمال  شناسی در برخی از ساحات باستانی دوره کوشانی رفع ابهامات تحقیقات باستانستوری شمس مایار.   1
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چنان در بخش دیگر تحقیق در مورد چگونگی اعمار ستوپه، ویهاره و سنگارامه و نیز  هم
یافته در ساحات مختلف دوره کوشانی،  های تحول پایه پیرامون چگونگی پیدایش ستون

 های علمی خویش را عرضه نموده است. داشته
رساله هذا که شالوده تحقیقات »سازد:   مینویسنده ضرورت تحقیق حاضر را چنین برمال

باشد، بنابر ضرورت مبرم  های معماری و ساختمان آبدات دوره کوشانی می مدیدی در زمینه
و به صورت اختصاری در روشن شدن ابهامات معماری دوره کوشانی، با درنظرداشت 

عمل آمده  هو سعی بتحقیقات دانشمندان متبحر در این رشته، تداوم و انسجام بهتر آن بوده 
گونه اتنیکی و از نگاه روال عقیدتی و مذهبی از قرن اول  تا نحوه معماری دوره کوشانی به

نگری باشد، روی دست  الی پنجم میالدی در بسا نقاط کشور که مستلزم تحقیق و ژرف
 چه در محتوای این رساله بازتاب یافته است عمدتاً امور تحقیقات ساحوی و گرفته شد و آن

عملی بوده که توسط اینجانب با درنظرداشت میتودهای مقایسوی و کار ساحوی توأم با 
 .1«ای انجام پذیرفت هنخا پژوهش کتاب

ویژه  شناسی به توان گفت که رساله متذکره یك اثر معتبر در عرصه باستان در نهایت می
گیری  شان بهره توانند از آن در تحقیقات علمی شمار رفته و محققان می شناسی به کوشان
 نمایند.
 

 الخط در دوره کوشانی سیر تاریخی زبان و رسم
ها و  وسیله محترم محقق زحل راد عضو علمی مرکز زبان هپژوهشی بـ  این اثر علمی

ادبیات آکادمی علوم افغانستان به رهنمایی سرمحقق نظرمحمد عزیزی به تحقیق و نگارش 
طور  قبال چاپ یافته که محتویات آن بههـ.ش در کابل ا 1396گرفته شده و در سال 

 گردد: مختصر ذیالً بیان می
باشد، در  این کتاب که شامل مقدمه، چهار فصل، نتیجه، پیشنهادها و ذکر مآخذ می

چسب علمی  الخط در افغانستان قبل از اسالم موضوعات دل مورد سیر تاریخی زبان و رسم
خروشتی، یونانی، برهمی، برهمی دیواناگری و  های آرامی، الخط ه گردیده و پیرامون رسمئارا

ها معلومات مفید و ارزنده ذکر  برهمی شری یا شارده ناگری، منشأ پیدایش و سیر تحول آن
باشد. بخش مهم  عمل آمده است. در مجموع این کتاب متکی بر مآخذ معتبر علمی می هب

های  باشد که کتیبه ا میهای مکشوفه باختر و گندهار این کتاب موضوعاتی پیرامون کتیبه
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های دلبرژین، سرخ کوتل، آرا و  باختری و دوره کوشانی به ویژه کتیبهـ مشهور دوره یونانو
 ها بیان گردیده است. میت تاریخی آنهغیره به تحلیل و بررسی گرفته شده و ا

ی یها کتیبه»گوید:  های دوره کوشانی نویسنده چنین می در مورد مطالعه و اهمیت کتیبه
کوتل، رباطك، آرا، دست ناور و غیره دست آمده مانند متیبه سرخ هکه از عصر کوشانی ب

ها از اهمیت زیادی در روشن ساختن تاریخ امپراتوری  باشند که هر یك از این کتیبه می
ها  توان در قسمت اهمیت تاریخی آن های فوق می باشد با مطالعه کتیبه کوشانی برخوردار می

 ه نمود:ئاموارد ذیل را ار
 های دوره کوشانی و قبل از آن؛ الخط تعیین چگونگی زبان و رسم ـ
 ها در آسیای مرکزی و هند؛ تعیین حدود تسلط کوشانی ـ
 ها؛ تعیین کرونولوژی امپراتوری کوشانی ـ
 .1«ها )معابد( عصر کوشانی تعیین قدامت تاریخی بعضی از ساختمان ـ

الخط در مسکوکات دوره کوشانی و  و رسمچنان در مورد چگونگی کاربرد زبان  هم
ه گردیده و مسکوکات این دوره به تحقیق و معرفی گرفته ئجانبه ارا اهمیت آن معلومات همه

 شود. شده است. در مجموع چاپ این اثر گام مثبت در تحقیقات دوره کوشانی پنداشته می
ایش شرح آن چنان کتب دیگری که در این زمینه چاپ گردیده نسبت به عدم گنج هم

در این مقاله فقط به ذکر عنوان و نام نویسندگان آن اکتفا نموده و ذیالً چنین فهرست 
 گردد: می

باختری الی ـ  یونانو  آن با حوزه گندهارا از دوره  خصوصیات معماری باختر و مقایسه ـ1
 کوشانی از کتاب خان فیضی؛

 لحظه؛ معابد بودایی و گندهارا در دوره کوشانی از فایقه ـ2
 بررسی برخی از ساحات باستانی مکشوفه والیت کابل از فریداهلل نوری؛ ـ3
 باختری از نظر محمد عزیزی؛ـ  بودیك و گریکوـ  بررسی تاریخی مکتب هنری گریکو ـ4
بررسی مختصر ساحه بودایی تپه سردار غزنی و مقایسه آن با معبد تپه مرنجان از  ـ5
 احمد جعفری؛ علی

 ها در حوزه گندهارا از نظر محمد عزیزی؛ پراتوری کوشانیهنر دوره ام ـ6
باختری در آثار طال تپه، ـ سازی دوره یونانو خصوصیات هنر معماری و مجسمهـ 7

 احمد جعفری؛ کوتل از علی خانم و سرخ آی
 های مهندسی در آبدات باستانی از نظر محمد عزیزی و مجتبی عارفی؛ سیستم ـ8
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 انستان از نظر محمد عزیزی؛های مکشوفه افغ کتیبه ـ9
 . افغانستان در گذشت زمان از نظر محمد عزیزی؛ـ 10
 شناسی در طال تپه از زمری کمال؛ های باستان کاوش ـ11
 ها در افغانستان از زمری کمال؛ . تأثیر هنر ساسانیـ12

های مختلف این دوره، چگونگی ایجاد و اضمحالل  ها کتب علمی دیگر که بخش و ده
ها و مکاتب هنزی و  ل عقیدتی و دینی، اتنوگرافی، مسایل اقتصادی، حوزهئری، مساامپراتو

 گیرد. غیره را دربر می
گردد از  های معتبر علمی کشور محسوب می مجله تحقیقات کوشانی که از جمله نشریه

آکادمی علوم  نتحقیقی دانشمنداـ بدو تأسیس تا اکنون صدها عنوان مقاالت علمی
شناسی افغانستان را که در ابعاد  ن مندان تاریخ و باستا هتادان پوهنتون و عالقافغانستان، اس

اند  مختلف حیات اجتماعی، سیاسی، هنری و فرهنگی دوره کوشانی تحقیق و تتبع نموده
دست نشر سپرده و در خدمت سایقین قرار داده است. در کنار مجله تحقیقات کوشانی،  هب

ماره در موضوعات مختلف دوره کوشانی مطالب ارزشمند را ش 18نامه کوشانی با نشر  گاه
 مندان قرار داده است. هخدمت عالق

تحقیقی بخش مهم و اساسی پژوهش در زمینه ـ برگزاری سمینارهای علمی
م به ادامه 1970سمینار در این مورد در سال  شود که نخستین شناسی شمرده می کوشان

؛ به 1هـ.ش دایر شد 1361و دومین سمینار در سال بل انبه در کهای لندن و دوش کنفرانس
المللی تحقیقات کوشانی آکادمی علوم  همین ترتیب سمینارهای متعددی از طرف مرکز بین

گونه  کننده به افغانستان تا اکنون دایر گردیده که نتایج تحقیقات دانشمندان اشتراک
 دست نشر سپرده شده است. همجموعه مقاالت ب

ناپذیر همیشه  المللی تحقیقات کوشانی با سعی و تالش خستگی اعضای مرکز بین
اند  ها و ارتباطات علمی و فرهنگی را با نهادهای زیربط داخلی و خارجی برقرار کرده فعالیت

یس اسبق ئهای عمده سرمحقق نظرمحمد عزیزی )ر که ذیالً به صورت مختصر از فعالیت
 شویم: شان یادآور می وظایفالمللی تحقیقات کوشانی( در جریان  مرکز بین

شناسان جهان در پوهنتون برلین،  اشتراک و سهم فعال که در چهارمین کنگره باستان
المللی جنوب آسیا در مورد بودیزم و سایر  المللی اتریش، کنفرانس بین کنفرانس بین

انی المللی داشتند، پیرامون ابعاد مختلف تحقیقات علمی دوره کوش های ملی و بین کنفرانس
                                                           

المللی مطالعات کوشانی،  بت پنجمین سمینار بینسمناه میراحمد جوینده. گزارش سکرتریت سمینار ب  1
 هـ.ش. 1361آکادمی علوم افغانستان، مطبعه دولتی، 
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المللی تحقیقات کوشانی در  های مرکز بین چنان نقش و فعالیتاند. هم جانبه نموده بحث همه
عالقه، تشخیص آثار باستانی، های گنجینه باختر در کشورهای ذی تنظیم و تدویر نمایشگاه

شناسی وزارت  جلوگیری از قاچاق آثار باستانی کشور در جلسات مسلکی کمیته باستان
شناسی، تنظیم و  هنگ صورت گرفته است. تدریس مضامین مسلکی باستاناطالعات و فر

دهی موزیم اتنوگرافی آکادمی علوم افغانستان، طرح و تنظیم چارت ادوار تاریخی سازمان
کاری متقابل با مؤسسه تحقیقاتی توردهایم نامه هم برای محصلین و متعلمین، امضای تفاهم
المللی  های علمی و فرهنگی مرکز بین گر فعالیتپوهنتون ناروی و سازمان سارک از دی

 گردد، که در این اواخر انجام یافته است. تحقیقات کوشانی محسوب می
 

 ها چالش
شناسی  کوشان  الذکر در زمینه که در پهلوی دستاوردهای فوق تقابل یادآوری اس

تصر به برخی باشد که ذیالً به صورت مخ گیر دانشمندان می مشکالت فراوان و عدیده دامن
 :شود ها پرداخته میاز آن
اشتراک   ترین چالش در برابر تحقیقات علمی دوره کوشانی نبود زمینه بزرگ ـ

تردید بدون  شود که بی شناسان مرکز متذکره در تحقیقات ساحوی پنداشته می باستان
 حضور محقق در کار ساحوی، تحقیق ناتکمیل خواهد بود.

کار و های فرهنگی و یگانه هم هر شرایطی پایدار میراثمؤسسه فرهنگی یونسکو در  ـ
های این مؤسسه قابل  ربط فرهنگی در افغانستان بوده که فعالیتکننده ادارات ذی کمك

باشد. اما با تأسف در سالیان اخیر روابط فرهنگی یونسکو با مرکز  قدر و ستایش می
مر باعث ایجاد بعضی خألها و کوشانی به دالیل نامعلومی کامالً قطع گردیده که این ا

 گردد. کمبودها در عرصه تحقیقات می
ه تحقیقات آکادمیك و علمی وابسته به تجارب علمی و مدارج تحصیلی عالی در هر ئارا ـ

های مختلف  باشد. گرچه جای خوشی است که در سالیان پسین پروگرام رشته می
اندازی گردیده و  ر کشور راههای مختلف د تحصیلی به درجه ماستر یو دکتورا در رشته

اما با وجود سعی و تالش مسئولین مربوط  ؛باشد برای جامعه علمی کشور نویدبخش می
های ماستری و  تا اکنون زمینه ارتقای ظرفیت مسلکی و تحصیلی که شامل پروگرام

تواند تأثیر  شود، فراهم نگردیده که این مشکل هم می شناسی می دکترا در رشته باستان
 ی در زمینه تحقیقات داشته باشد.منف
ه تحقیقات ئدانشمندان و استادان مانند شمع فروزانی هستند که همیشه با اراـ 

ها(  های مختلف )مقاله، کتب، سمینار و کنفرانس گونهآکادمیك و مفیدشان به
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باشند. من ضمن  بخش حیات علمی و فرهنگی کشور بوده و افتخار مردم ما می روشنی
اس از هر یکی آنان، فقط به عنوان ظاهر ساختن یك مشکل اساسی در تقدیر و سپ

های علمی این  شوم که عدم موجودیت یا کمبود مقاله زمینه تحقیقات کوشانی یادآور می
فرهیختگان علم و دانش نیز یك مشکل جدی در زمینه نشر مجله کوشانی به وقت و 

 گردد. زمان معین آن محسوب می
ربط قایص که در باال ذکر گردید، پیشنهادهای آتی به ادارات ذیبرای رفع مشکالت و ن

 .گردد ه میئارا
 

 پیشنهادها
های ساحوی با  المللی تحقیقات کوشانی در کاوش سازی دانشمندان مرکز بین سهیم ـ

نامه که بین آکادمی علوم افغانستان و وزارت اطالعات فرهنگ  درنظرداشت موافقت
 منعقد گردیده است.

های آموزشی و مسلکی  المللی کوشانی در برنامه سازی دانشمندان مرکز بین سهیم ـ
فرهنگی به خصوص یونسکو و مؤسسه ـ  شناسی که به کمك مؤسسات علمی باستان

 گیرد. دافا صورت می
شناسان با مجله  جانبه تمام استادان، دانشمندان و باستان کاری جدی و همه همـ 

 تحقیقات کوشانی.
کابل به زودترین فرصت  شناسی در پوهنتون مه ماستری رشته باستانایجاد برناـ 

 ممکنه.
 با سپاس از آکادمی علوم افغانستان  

 1398تحقیقات کوشانی         

  



 

 

 
 

 
 

  چکایلیدر اشعار و.ل. و رانیدرخشش نام شاعران ا
 هدانشگا ادبیات دانشکده روسی زبان گروه استادیار/  1آبادسهل صادقی زینبدکتر 

 (س)الزهرا
 
 
 
 

نویس و مترجم نگار، نمایشنامه( شاعر، منتقد، روزنامه1860-1903) 2واسیلی لوویچ ویلیچکا
زمین یعنی فارسی، عربی، ترکی و گرجی مسلط بود.  های اصلی مشرقمعروف روسی به زبان

آثار او با ای برخوردارند. بسیاری از های شرقی و ایرانی در آثار او از جایگاه ویژهمایهبن
از »، «از خیام»توان به اشعار  اند که برای نمونه می مفاهیم ایرانی و ادب فارسی شکل یافته

و... اشاره کرد. بررسی « ماه و گل سرخ»، «غزال )ترانة فارسی(»، «از حافظ»، «انصاری
مانند وی به ادبیات فارسی و شاعران ایرانی و اشعارش، حاکی از شیفتگی و گرایش بی

شمول بودن مفاهیم ادبیات و حکمت چنین مفاهیم اسالمی است و بیانگر ویژگی جهان هم
ایران است. وی افزون بر آثار اصیلی که خود خلق کرده است، مترجم بسیاری آثار شرقی نیز 

 را هابوی شرقی آن و باشد که با قریحة هنرمندانه و شاعرانة خویش، توانسته است رنگمی
جا که ی از اشعار خیام، حافظ و سعدی را نیز ترجمه کرده است. از آنانعکاس دهد. او برخ

های شعری روسی، اند، با وجود تلفیق با سنتتر اشعار او با مفاهیم شرقی شکل گرفته بیش
همین دلیل نقد قابل توجهی زبانان چندان ساده نیست و شاید به ها برای روس درک آن

 دربارة آثار او وجود ندارد. 
توان به حضور و زندگی او در تفلیس اشاره کرد ترین علل آشنایی او با شرق، میماز مه

چنین سردبیر  خصوص ایران شد. وی هم که باعث آفرینش اشعار زیبایی دربارة شرق و به
چنین  بود. در هنگام زندگی در تفلیس، اشعار الهام گرفتة او از شرق و هم« قفقاز»نشریة 

                                                           
1 Z.sadeghi@alzahra.ac.ir 

2 Васи́лий Льво́вич Вели́чко 



466    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش  

چنین ترجمة  او از حکیم عمر خیام و شیخ حافظ شیرازی و همهای اشعار فارسی ترجمه
نویسی نیز فعال نامهآثار گرجی و ترکی وی شکل گرفتند. ویلیچکا در زمینة نثر و نمایش

 و... را خلق نمود.« نسل دون ژوان»، «فوارة نفت»، «های روحیادداشت»بود و آثاری مانند 

با شاعر  1891د. در سال کرچاپ می 1وارونتسکیوی گاهی اشعار خود رو با نام مستعار و. 
پس از مرگ او کتابی را بر اساس  1902آشنا شد و در سال  2فیلسوف والدیمیر ساالویوف
سرعت به چاپ کرد که به« والدیمیر ساالویوف، زندگی و آثار»خاطرات شخصی خود با نام 

 چاپ دوم رسید.
بیات روسیه بود، اشعار ویلیچکا را والدیمیر ساالویوف که خود شاعری مشهور در اد

ای وجود دارد که آیا فلسفه»کرده است: های قیمتی تشبیه بسیار ستوده و آن را به سنگ
، 3که در نزد ما الماس پوشکینهای اشعار خود را به مردم ارائه بدهم، در حالیمن منجوق

ویلیچکا وجود  6کیت، مرجان، یشم و ماال5کوتوزوفـ  ، فیروزة گالنیشف4مروارید توتچف
 (.Соловьёв, 1908: 226)« دارد؟

یکی از اعضای فعال جلسات انجمن شاعران و نویسندگان در  1880ویلیچکا در دهة 
کردند. آندری ای در این جلسات شرکت میپیتربورگ بود. نویسندگان و شاعران برجسته

نویسد؛ از ساالویوف میبه نقل « در آستانة دو قرن»های خود با عنوان بئلی در یادداشت
ویلیچکا پس از سفر به اصفهان از حضور در جلسات انجمن سر باز زد و تأثیر اصفهان بر او 

 (.Белый, 1989: 367)« اصفهانی شد!»غالب شد و 

ما تا کنون »نویسد: ویلیچکا به مطالعات اسالمی گرایش بسیار داشت و دربارة آن می
ایم. در سرزمین ما، مسلمانان پس از ی برخورد نکردهشکل فرهنگدربارة مسئلة اسالم به

طرفانة مستقلی وجود ندارد ها اولین جایگاه را دارند...، اما هنوز هیچ تحقیق جدی و بیروس
 (. Величко, 1990: 77) «که بتواند به مردم ما که با مسلمانان در ارتباط هستند، کمك کند

زشمند خود، این شاعر بیگانه را شوریدة خویش های ارچنان با گنجینهادبیات فارسی آن
تکرار بین دو فرهنگ ایرانی و روسی در نوسان بوده است. ساخته که وی در اشعار خود به

اولین اشعار ویلیچکا قرابت نزدیکی با ادبیات کالسیك ایران و فرهنگ اسالمی دارند. 
                                                           
1 В. Воронецкий 

2 В. Соловьёв 

3 Пушкин 

4 Тютчев 

5 Голенишев-Кутузов  

 مرمر سبز  6
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ای از که در آن مجموعه( نام دارد 1890« )های شرقیمایهبن»مجموعه اشعار ویلیچکا 
اند. های شرقی گردآمدهمایهها و درونها با سوژهها، حکایات و قصهها، مثلغزلیات، منظومه

جان  و مایة این کتاب با وجود بیگانگی مفاهیم شرقی برای مخاطبانش، چنان بر دلدرون
توان به می زبانان نشست که چندین تصنیف از آن ساخته شد. از غزلیات این مجموعهروس

های ایرانی مایهاشاره نمود که بن« ماه و گل سرخ»و « غزال )ترانة فارسی(»، «ترانة عشق»
 دهد.ها را تشکیل می اساس آن

، حکایتی از باب اول گلستان «از سعدی»ویلیچکا در شعری از این مجموعه با نام 
ادبیات  های شعریتهای اشعار کالسیك فارسی و سنمایهنماید. بن سعدی را بازگو می

نشین سعدی در  کالسیك ایران از شهرت جهانی برخوردار هستند. آشنایی با سخنان دل
تدریج ها جذاب بود که بهچنان برای روسچه در وصف بوستان آورده است، آن گلستان و آن

های آنان راه یافت و شاعران و نویسندگان روس را تحت مضامین و مفاهیم آن به نوشته
از زبان فرانسه  1796به زبان روسی در سال « گلستان»اولین ترجمة  .ر خویش قرار دادتأثی

رسد ویلیچکا نظر میدو ترجمة دیگر از این کتاب انجام شد. به 19صورت پذیرفت. در سدة 
های مایهبن»( استفاده کرده است، زیرا مجموعة 1882)در سال  1از ترجمة ای. خالموگاروف

به چاپ رسیده که از لحاظ زمانی به این ترجمه بسیار نزدیك  1890 وی در سال« شرقی
 است. 

باب اول گلستان سعدی در سیرت پادشاهان  16داستان ویلیچکا مربوط به حکایت 
 و  خویشتن افتانگفتم حکایت آن روباه مناسب حال تست که دیدندش گریزان و بی»است: 

ام که شتر را به  گفتا شنیده ؛استخیزان کسی گفتش چه آفت است که موجب مخافت  
گفت  ؟گفت ای سفیه شتر را با تو چه مناسبت است و ترا بدو چه مشابهت. گیرند سخره می

خاموش که اگر حسودان به غرض گویند شترست و گرفتار آیم کرا غم تخلیص من دارد تا 
چنین فضل  هم ترا .مارگزیده مرده بود ،تفتیش حال من کند و تا تریاق از عراق آورده شود

چه حسن  نشین اگر آناند و مدّعیان گوشهو امانت امّا متعنتان در کمین ااست و دیانت و تقو
خالف آن تقریر کنند و در معرض خطاب پادشاه افتی در آن حالت مجال ه سیرت تُست ب

« مقالت باشد پس مصلحت آن بینم که ملك قناعت را حراست کنی و ترک ریاست گویی
 (.46، 1382)سعدی، 

 
 

                                                           
1 И. Холмогоров 
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، در 382بار انوری با اندکی تفاوت، در دیوان اشعار خود، مقطعات، شماره برای نخستین
که نسبت به داستان سعدی، شتر طوریشکایت اهل زمان؛ به این داستان پرداخته است، به

  جای خود را به خر بخشیده است:
 انـچن دیبد رشـگـیه دبـرو انـم جـاز غ دیدو یم یروبه

 سلطان کند یم ریگفت خر گ رـخب یوـبازگ رستیگفت خ
 انـیـآدم كـیـول یت آرـگف یترس یچه م ییگفت تو خر ن

 کسانیود ـشان ب ر و روباهــخ دـنکنن یرق مـو ف دـداننـن یم
 ان پاالنـر برنهندمـو خـکه چ برادر من یم اـترس یـزان هم

 رانـخب یران و بـکون خ تـنیا دـاسنـشنـبن یاه مــر ز روبـخ
 

این حکایت توسط موالنا نیز در دفتر پنجم مثنوی معنوی به تحریر آمده است که البته 
حکایت آن »در حکایت موالنا شتر جای خود را به انسان و روباه به خر بخشیده است: 

ها کبود ها زرد چون زعفران، لبای انداخت، رخشخص که از ترس، خویشتن را در خانه
کی خبرست؟ چه واقعه »رزان چون برگ درخت. خداوند خانه پرسید چون نیل، دست ل

گیرند، تو خر نیستی مبارک خر می». به سخره گفت: »گیرندبیرون خر می»گفت:  «است؟
گیرند، تمییز برخاسته است، امروز ترسم که مرا خر خر به جد می»گفت:  «ترسی؟ چه می
 «.«گیرند

 رونــروز از بـام دـرنـیگ یر همــخ شاه حرون ةگفت بهر سخر <...>
 غم ستیچ نیخر رو ترا ز یا چون نه کو خر جان عم رندیگ یگفت م

 <...>ت ـود شگفـهم نب رندیگر خرم گ گفت بس جدند و گرم اندر گرفت
 

توان گفت که اند؛ میجا که سه شاعر نامی ایران به این موضوع پرداخته از آن ،بنابراین
اعران ایرانی بوده است. البته شعر ویلیچکا بر اساس داستان شیخ مایه مورد توجه شاین بن
زیرا در ترجمة وی نیز سخن از گریز روباه و گرفتن اشتر  ؛سخن سعدی شیرازی استشیرین

المثل عنوان ضرباست. مردمان روسیه این حکایت را به تأسی از ادبیات کالسیك ایران، به
آن در میان مردمان روسیه اندکی متفاوت است و . البته حکایت کامل 1کننداستفاده می

جای روباه )در حکایت سعدی و انوری( یا انسان )در حکایت موالنا( از خرگوش استفاده به
خصوص در شده است که در فرهنگ روسی نماد بزدلی و ترسو بودن است. این حکایت به

                                                           
1 Доказывай, что ты не верблюд!   )ثابت کن شتر نیستی!( 
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در 1913مارس سال  15 های اولیة انقالب در روسیه استفادة گسترده داشت و حتی درسال
ها مورد استفاده قرار گرفت تریبون دوما توسط نیکاالی چخیدزه رییس فراکسیون منشویك

(Душенко, 2018: 58 .) 

گنجانده « از سعدی»ویلیچکا، چند شعر دیگر با عنوان « های شرقیِمایهبن»در مجموعة 
در واقع بازگویی جدیدی از اند. این اشعار دیگر تفکیك شده شده است که با شماره از یك

توان به قصة خریدن نمك توسط های سعدی شیرازی هستند که برای نمونه میحکایت
( و یا قصة حضرت 8غالم برای انوشیروان )باب اول گلستان در سیرت پادشاهان، حکایت 

های بیابان )باب سوم گلستان در فضیلت قناعت، حکایت موسی و مرد فقیر بر روی ریگ
 اره کرد. ( اش14

 کنند:نوازی میچشم« از حافظ»در اشعار ویلیچکا دو شعر نیز با عنوان 
 زیبا رخا! دسته گل سرخ عطرآگین را پذیرا باش!»

 هاتا زیبایی باطراوت و باشکوه آن
 ام، با تعلق به توکه من خاطی به نزد تو آورده

 (.Величко, 1890: 39)« ت رقابت با تو را داشته باشندئجر

 
ر دیگر نیز که همین عنوان را دارد، از محتوایی عاشقانه برخوردار است که ترجمة شع

 های آغازین آن چنین است:بیت
 ام...به زیر پنجرة تو تنها ایستاده»

 های شبانه، جهان را فرا گرفت...سایه
 (.Величко, 1890: 23)« ترانة من، بسان کوه آتشفشان پاشیده شد...

 
، نماد دنیای حافظ برای شاعران روس» اس مشهور اعتقاد دارد کهشنبراگینسکی ایران

هایی که صنمقامت و زیباکنندة شرق بود؛ با مردمانی که مثل سرو، راست آلود و خیرهرمز
با خال بین ابروان که  ؛چون غزال استشان همکمان و چشمانومژگان و ابروانشان تیر

را بخشید. حافظ نماد عاشقان جوان و خردمند توان بخارا و سمرقند خاطر آن میبه
می »جویند و رندانی شوخ که با ندای پوشی بود که از زندگی حکمت را میسپید خرقهموی

 (. Брагинский, 1974a: 354)« اندحقیقت را در خود یافته« و زلف معشوق عمق دنیاست

شاعر پس از  شعر بلند دیگری از ویلیچکا است که «خان، خوک و سه حکیم»شعر 
مکانی( ـ را آورده است. کرونوتوپ )الگوی زمانی« داستان شرقی»عنوان اصلی شعر عبارت 
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ایران و »شعر مربوط به حکومت هرات در دوران پس از امیر دوست محمدخان است. 
اند؛ افغانستان دو واحد سیاسی جهان امروز، دارای سرزمینی با تمدن و فرهنگ یگانه بوده

 1875های انگلیس برای تفکیك و جدایی این سرزمین به عهدنامة کوششحال اینبا
میالدی پاریس انجامید و دولت ایران مجبور شد جدایی افغانستان از ایران را بپذیرد. این 

چون کابل، قندهار و هرات با ایران نبود. حکوت هایی همعهدنامه پایان دیرینة سرزمین
بار دیگر خواستار حاکمیت دربار تهران بر هرات شد، این  هرات پس از انعقاد قرارداد پاریس

وضعیت دولت انگلیس را بر آن داشت تا امیر کابل را برای حمله به هرات تحریك کند، 
های امنیتی بسیاری خاتمه دادن حاکمیت دربار ایران بر هرات، نگرانی موضوعی که افزون بر

(. پروتوتیپ )الگوی اولیه( شعر نیز 71: 1385)بهمنی قاجار، « آوردوجود میبرای ایران به
ق. در  1279امیر افغانستان در ذیحجة  ،خان است. دوست محمدخانمربوط به شیرعلی

 خان جانشین وی شد.دو سالگی درگذشت و شیرعلیوسن هفتاد
ها را  ها، سیاست نزدیك شدن به روس شیرعلی پس از ناکامی در جلب حمایت انگلیسی

که روند تحوالت ایجاد شده در روابط سیاسی افغانستان و  ،دولت انگلیسدر پیش گرفت. 
( به دولت .م1878ه.ق ) 1295در سال  ،دید روسیه را برای منافع خود بسیار خطرناک می

آباد و کابل را خان اعالم جنگ داد و متعاقب آن نیروهای انگلیسی قندهار، جالل شیرعلی
برای حفظ حکومت  ،دید ها ناتوان می مقابل انگلیسیمتصرف شدند. شیرعلی که خود را در 

 ةخاطر رعایت تعهداتش در معاهد اما دولت ایران به ،شاه کمك خواست خود از ناصرالدین
او ناچار شد  همین دلیلبه .(25: 1327توکلی، ) کند ویپاریس نتوانست هیچ کمکی به 

مرزهای شمالی افغانستان سمت  به این منظور به و سوی روسیه دراز کند دست نیاز به
نکردند.  به وی ها تنها گذاشتند و کمکی ها او را در مقابل انگلیسی روساما حرکت کرد؛ 

: 1370فرخ،) ( در مزار شریف درگذشت.م 1878هـ.ق ) 1296شیرعلی سرانجام در سال 
خان  چنان که پیداست زندگی شاعر از لحاظ زمانی با حاکمیت شیرعلی ،بنابراین .(10
سال داشته است. در این شعر ضمن شرح  هنگام مرگ وی، هجده رن است و شاعر بهمقا

به آن، به برخی اعتقادات مسلمانان مانند « الماس شرق»جالل و جبروت هرات و دادن لقب 
چنین به شهرهایی مانند جدّه و مکه نیز اشاره  حرام بودن گوشت خوک و برپایی نماز و هم

خان شود و طی آن به داستانی از شیرعلیسوگند یاد می )ص(دو به پیامبر اکرم حضرت محم
 پردازد. می

 «:شیطان، دشمن نوع بشر»مصرع آغازین و پایانی شعر یکسان است: 
 شیطان، دشمن نوع بشر»

 گیرد،ای آرام نمیلحظه
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 زند در جهان پرسه می
 (.Величко, 1890: 89)« کندپا میه و آشوب ب

 
های پرآوازة شاعران ایران توسط شاعر شعر، پرداختن به نامنکتة قابل توجه در این 

 است:
 نیروهای من نیستند! زبان الل شده،»

 دست از قلم باز ایستاده است،
 و قلب در سینه مرده است!

 خاطر خدا نزد من بیا!فردوسی به
 الدین سعدی، نزد من بیا!مصلح

 حافظ دلربا، بیا!...
 .(Величко, 1890: 103)« و قلم مرا هدایت کن!...

 
نماید و دار ایران برای سرودن می و بدین ترتیب ویلیچکا درخواست یاری از شاعران نام

الغیب و شیخ  برای هدایت قلم خویش، شاعرانی مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی، حافظ لسان
براگینسکی در کتاب معروف خود با نام طلبد. شیرین سخن سعدی شیرازی را به یاری می

های در میان خوانندگان معاصر، یافتن افرادی که با نام»نویسد: می« شناسیسائل شرقم»
ها ادیبان بزرگ جهان را سعدی، فردوسی و حافظ آشنا نباشند، کاری دشوار است. اشعار آن

تاریخ ایران، »آ. کریمسکی نیز در کتاب  (.Брагинский, 1974b:182)« به شوق آورده است

عنوان سخن مشهوری از گوته شاعر آلمانی را به« درویشان ادبیات آن و حکمت
ایرانیان از همة شاعران خود، برای پنج سده، »نوشت اثر خود انتخاب نموده است: پیشانی

( .نفر )منظور فردوسی، نظامی، انوری، موالنا، سعدی، حافظ و جامی هستند 7فقط با 
ها یکی را نپذیرند، سایرین از من یان آناند، اگر کسانی باشند که از مشایسته شناخته شده

(. شاعران بزرگ سرزمین ایران همواره Матрюшина, 2007: 175« )بسیار بهتر هستند

کننده و هدایتگر راه دیگر اند و روشنچنین فروزان در آسمان نظم و ادب درخشیدهاین
 اند.اند و بسان چراغی فروزان راه را بر آنان نمایاندهشاعران بوده

الخط روسی با رسم( калямویلیچکا در این بند از شعر دو مرتبه از کلمة فارسی قلم )
جای )قلم، پر/ ای که در شرق بهنی»بهره جسته است و در توضیح پاورقی آن آورده است: 

пероشود( استفاده می »(Величко, 1890: 103.)  قلم»جالب است که عالوه بر کلمة» ،
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جوید مانند دیگری نیز با خط سیریلیك در شعر خویش بهره میشاعر از کلمات فارسی 
کند که در زبان فارسی یعنی و خود در پاورقی به معنای این فعل اشاره می« گذردمی»
(пройдет و یا از کلمات فارسی دیگری مانند خانوم، عباسی به ) معنای پول خرد، دیوان

 کند.و... نیز در این شعر استفاده می
قسمت تشکیل شده است  19دارد. شعر اول از  «از عمر خیام» دو شعر با عنوان ویلیچکا

های مشابه مایهها به بناند و شاعر در هر کدام از آندیگر تفکیك شدهکه با شماره از یك
ها زودگذر بودن عمر و گذران آن و دل ترین آنپردازد که مهمرباعیات حکیم عمر خیام می

. البته اشعار او از لحاظ قالب شعری رباعی نیستند. در ذیل ترجمة نبستن به مادیات است
 برخی از این اشعار ذکر شده است:

 «از عمر خیام»
 در جهان دیوانگانی وجود دارند که تکبرشان

 روددر تاریکی نخوت و غرور فرو می
 کندبهشتی جذب می برخی را آرزوی لذات

 در باروهایی همواره خنك و پرنور
 تر و زیباتر از گل سرخ شرق استحوری لطیف جا که آن

 خورند!ها ظالمانه فریب می ای مجنونان! چگونه آن
 و از راز زندگی ــاهلل! روزی فرا خواهد رسید 

 ــ دست تو حجاب تاریك را خواهد شکافت
 اندها سقوط کرده و روشن خواهد شد که همة آن

 کران. دور از تو، در مه دور بی
*** 

 انگیز توخاکستر رقت خیام! خیام!
 مانند خیمة چادر لرزان است!
 فرماست، در آن روح مانند پادشاه حکم

 اما رهاورد روزهای آن اندک است....
 روند،سوی نیستی پیش میها به آن

 به آخرین مأمن
 در یك دم ــدشوار بتواند او خیمة خود را رها کند 
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 دوندمرگ می 1های فراش
 شکنندچیز را مینند، همهکچیز را نابود میو همه

 ها تا از میان شن
 باز بسازند نابود شده را، دیگری را.

*** 
 چنین پرفراز و نشیب استچه که این مرا بپرس از آن

 نفس باد است. ــدربارة گذشته، آینده.... زندگی 
 لحظة گذران آن را غنیمت شمار

 ناپذیر است؟...چه که بازگشت به چه مشغولی دربارة آن
 

دارد و منظور وی خواجه عبداهلل انصاری،  «از انصاری»ویلیچکا دو شعر با عنوان 
است. شعر اول در باب آفرینش انسان از « پیر هرات»فیلسوف و عارف صوفی مشهور به 

 شود:و گل، به زیبایی سروده شده است. در ذیل به بخشی از این شعر اشاره می خاک
 
 (1« )از انصاری»

 از کلمة خالقپس از خلق جهان 
 خداوند متعال، فرشتگان اعظم خویش را فرو فرستاد

 جا او اراده کرد زمین که از آن به ایران
 ای زمینی برای خویش خلق کندخلیفه

 دار پیاپی پرواز کردند رسوالن بال
 اما تنها مشتی ذریت ناچیز

 زهرة پاسخ یافت با ترس و غضب
 الهی پروردگار قادر:به دعوت خلیفه

 سخ داد که نه در استطاعت اوستاو پا
 شود که فرمان او را به انجام رساندبل به خالق نزدیك می

 گاه به دستور خداوند، ... و عزرائیل آن
 نیرو برگرفت و مشتی خاک به آسمان آورد...

                                                           
)روزی که مردم چون ملخ  یَوْمَ یَکُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِسورة مبارکة القارعه آمده است:  4کلمة فراش در آیة  8

شاعر از این کلمه بدون ترجمه به کلمة فراش به معنای غوغای ملخ است.  تفسیر المیزاندر  ریزند(. هم میفراری روی 
 که حاکی از آشنایی وی با این سورة مبارکه است. الخط روسی بهره جسته استزبان روسی تنها با رسم
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 توانستند درک کنندیك نمیفرشتگان هیچ
 انگیز ارزش و رقت... خاکستری بی

 با پروردگار خویش ــ
 نین متکبر باشد!...چاین

 راز... ــها را تنها یك پاسخ بود اما سوال آن
 و خداوند قادر پاسخ داد:

 واقعیت دارد! من تنها رازی دانم که شما ندانید! »
 شما معذور هستید، با جهل مسلم:»...

 های مجرد هستیدآخر شما ناپیدا و آفریده
 خرده شرری در خون!بدون رنج تردید، بی

 تفکریدشما غرق در 
 لیك حقیقت او بر شما آشکار نیست...

  
که ترجمة قسمتی از آن ذکر شد؛ اقتباسی است از داستان آفرینش  «از انصاری»شعر 

بهای خواجه عبداهلل  یکی از آثار گران. »االبرار االسرار و عده کشفحضرت آدم در کتاب 
اخته نشده است و جز به انصاری؛ تفسیر اوست که تا کنون اثری از آن در جایی دیده و شن

توان یافت. یاری بعضی مدارک و مأخذ، به نام و نشان و قسمتی از مندرجات آن دست نمی
دست طالبان ادب ترین اثری که قسمتی از این تفسیر را در خود مصون داشته و به گویا مهم

قرن پنجم  رسانیده است؛ تألیف امام ابوالفضل رشیدالدین میبدی، عارف و مفسر نامور اواخر
( که به 2: 1382)بصیری، « االبرار است االسرار و عده و اوایل قرن ششم، موسوم به کشف

سوره بقره چنین  30تفسیر خواجه عبداهلل انصاری شهرت دارد. در این کتاب در تفسیر آیة 
که گفت گه  نیوش تا گوییم ای محمد آن« وَ اِذ قالَ رَبُّكَ لِلمَالئِکَه»قوله تعالی »آمده است: 

اندر زمین « فِی االَرضِ»من کردگار و آفریدگارم « اِنّی جاعِلُ»شتگان را، یخداوند تو فر
خواهی آفرید در زمین می« اَتَجعَلُ فِیها»گفتند « قالوُا»از پس شما در رسیده، « خَلیفَه»
وَ نَحنُ »یزد ها ر و خون« ءوَ یَسفِكُ الدِّما»کسی را که در آن تباهی کند، « مَن یَفسِدُ فِیها»

های نیکو، تو  و به آفرین« و نُقَدِسُ لَكَ»یم یستاو ما به ستایش تو، تو را می« نُسَبِّح بِحَمدِکَ
من آن دانم که « اِنّی اَعلَم ماال تَعلَمون»خداوند گفت فریشتگان را « قالَ»کنیم. را یاد می

وال فرشتگان ینش انسان، سبه تفصیل داستان آفر(. و پس از آن 131)انصاری، « شما ندانید
 شود. و سجده نکردن ابلیس بازگو می
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های بقره، آل عمران، مائده، اعراف، مرتبه در قرآن کریم در سوره 25 )ع(نام حضرت آدم
(، 5هایی دیگر مانند حج )آیة چنین در سوره اسراء، کهف، مریم، طه و یس آمده است و هم

( به خلقت 7(، سجده )آیة 14(، الرحمن )آیة 48(، حجر )آیة 11(، صافات )آیة 71ص )آیة 
رسد که ویلیچکا در سرودة خود از تفسیر نظر میانسان از خاک و گل اشاره شده است. به

که وی دقیقاً به چه منبعی دسترسی سورة مبارکة بقره الهام گرفته باشد، ولی این 30آیة 
توان به این قطعیت رسید ر او میداشته است، بر ما معلوم نیست و تنها بر اساس عنوان شع

 که از خواجه عبداهلل انصاری الهام پذیرفته است.
تر دیگری نیز با همین عنوان سروده است که تالش وی برای تأسی  ویلیچکا شعر کوتاه
 خورد:چشم میاز پیر هرات در آن به

  
 (2« )از انصاری»

 الشعاعفرما، ماه تحتتاریکی شب حکم
 عبوس، دهشتناک هایجاده در تنگه

 نان نیست، آب فراموش گشته!
 کجا!به هیچ ــ ناممکن، مأمن ــرفتن 

 با دهانی باز اژدها
 رحم دشمنان در قفاو شمشیرهای بی

 های ناتوان، و اسبان رنجورتاریکی، بدن
 ها نیست، هیچ دوست وفاداری نیست هیچ شفقتی در آن

 چه جای وحشتناکی! چه هجرت سختی
 م بر ما نیست!اگر حقیقت ترح

 ای اوه! اگر تو چون درویش، پاکیزه و پوشیده
 با صبر خویش را مانند سپر مصون داری

 شکیبایی رسالت و وصیت توست، اوه انصاری!
 مانند حروف طلسم، رهاورد مرموز! 

 
نمایاند. های شاعران ایرانی را میهایی از ادبیات فارسی و اندیشهاشعار ویلیچکا جلوه

های گوناگون ادبیات فارسی و شرقی در مایهتسلط به زبان فارسی و آگاهی از بن ویلیچکا با
اشعار خود، توانسته است با قریحة شاعرانة خود دنیایی جدید خلق نماید که نه تنها رنگ و 

است. دربارة تأسی و  درآمیختههای شعری روسیه رنگ سنتبوی شرقی دارد، بلکه با پی
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علت عمیق بودن مفاهیم ادبی ادبیات فارسی باید گفت شاید به پذیری ویلیچکا ازالهام
که شایستة آثار ادبی معنای کامل نتوانسته باشد در کنه آثار شرقی چنانفارسی، وی به

ایرانی است، نفوذ نماید، اما همین مقدار تأثر از ادب فارسی و ارادت به شاعران پرآوازة 
 ایرانی شایان توجه است.
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  ها در آستیارقص سنتي آستیایي و سنت رقص

 یِف صلبیتامیرالن دکتر 
 مترجم:مسعود حقانی پاشاکی 

 
 
 
 

همواره از  ناچار ویژه آستیایی به فرهنگی در مجموع و بهـ  مطالعه هرگونه سنت قومی
د. امروزه، از این کن چارچوب بسته دانشگاهی فراتر رفته و اهمیت اجتماعی وسیعی پیدا می

روست، روشن ساختن  همشکلی که پژوهشگر سنت آستیایی با آن روبعمده منظر اجتماعی، 
دهند. در واقع،   های مختلف فرهنگی ساختار آن را تشکیل می معانی است که حامل پدیده

محتوای آن شرط شفافیف هیچ شکی وجود ندارد که در شرایط مدرن جهانی شدن، فقط 
ترها  شود و از انتقال موفق آن از بزرگان به جوان کامل نسل جوان به آن میاصلی معرفی 

که  د. بدیهی استشو مین میأاطمینان حاصل شده و در نهایت توسعه پایدار جامعه ت
آشنایان اصلی فرهنگ سنتی بسیار ناچیز است، مکانیسم قدیمی  که شمار ، هنگامیامروزه

از »سینه یا  به سینه صورت ق دخالت مستقیم، یعنی بهها، از طری آشنایی با آن، مانند قرن
عبارت دیگر، برای فرهنگ عصر جدید،  تواند مرتبط شود... به ، دیگر نمی«طریق شفاهی

شیوه اصلی گنجاندن در سنت، مشارکت مستقیم نیست، بلکه سیستم کالس درسی است. 
مستقیم به سنت از طریق در این مورد، فرض بر این است که اشاره مستقیم نیست، بلکه غیر

ای بدارد. بنابراین،  شرح مکتوب آن، از طریق متون مکتوبی که آن را آشکارساخته، اشاره
رو هستند، این است که  های که اکنون پژوهشگران فرهنگ سنتی با آن روب ترین وظیفه مهم

 های فردی ایجاد شود. صورت آگاهی ناخودآگاهی جمعی به
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دشوار باشد، خیلی هدف بهینه برای وانمودن رقص سنتی آستیایی ظر می رسد که ن به 
حرکت و ادا، موسیقی و آواز، لباس و ژست، قوانین آداب معاشرت و  پیوند ارگانیك و بصری،

. به نوبه است مایه سنت ای برای مطالعه درون پارچه احساسات و غیره در یك رویکرد یك
اد رقص سنتی آستیایی با شخصیت خاص امکان ایج ،مایه آن سازی درون خود، شفاف

 همه با آورد، می فراهم را آن ذاتی ویژه روح و آمیز، کنایه و طنزآمیز اغلب اصیل، و جاافتاده
نه که عامیا سنت با ارتباط برای. کند می اشاره داشته، شادی فرصت تازگی به که کسانی

 .آشکار نگردیده است هنوز در زمان خود، به شکل اولیه آن،
واضح  .ای در مرحله اولیه مطالعه فولکلوریك رقص آستیایی داشته باشم خواهم اشاره می
شود  بر اجزای عاطفی و بصری، برخی از معانی مهمی که در رقص نمایانده می که عالوهاست 

یابد. بنابراین، پژوهشگران رقص سنتی آستیایی با مشکل  از طریق زبان ویژه رقص انتقال می
، که توسط رقاصان اجرا  ای اند، یعنی پیدا کردن طرح زمینه ا مواجه شدهه مایه رقص درون

، زیرا درک دشده بو تعیین  شود. از زوایای گوناگون، بیان این مشکل با خود سنت از پیش می
مایه ویژه وجودی هر رقص در ذات نام آن قرار داشته شده است. در واقع، این سنت  درون
منظور تسهیل در تشخیص  ها به بلکه نامی برای هر یك از آن ؛دشناس نام را نمی های بی رقص

 ت.یافته در آن تعبیه شده اس کند که کنش تجسم های آن تعیین می شخصیت

 چی.آلکساندرویعکس از ا .1910 سال ا،یآست یکوهستان یدر روستاها یمحل یها رقص
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های آستیایی هرگز متوقف  مایگی رقص های درون رغم این واقعیت که مطالعه جنبه علی
هاست که  شده است. سالنشده، اما خود این مشکل هنوز به عنوان اولویت در نظر گرفته ن

ها همیشه از عالقه اولیه برخوردار بوده است. این وضعیت کامالً قابل درک است،  شکل آن
زیرا ابتدا الزم بود از ثبت رقص محلی اطمینان حاصل شود. به این ترتیب آثار ب.آ.آلبورُف 

 .نشان داده شد «های عامیانه آستیایی رقص»و م.ص.توگانُف  «های آستیایی رقص»
آور  که هنوز در جریان بود، یافتند. بنابراین، تعجب حالی هر دو پژوهشگر این سنت را در

بلکه روش خود را برای  نیست که مهاربك توگانف نه تنها یك کارشناس رقص سنتی بود،
مهاربك صفاروویچ نه »العاده:  هم به گفته معاصران، یك رقصنده فوق ضبط آن توسعه داد و

. خود م.توگانُف «کرد ای رقص می منشانه انی، بلکه با اعجاز گیرا و اشرافشیوه جو تنها به
ای نجیب بزرگ شده و از دوران کودکی  گونه واقعیتی را توضیح داد که او در خانواده این

 [.1986:13تی رقص آموخت ]جوسُیْ
لفان رقص آستیایی ب.آ.آلبورُف در فضای سنتی، که محیط ؤچنین یکی دیگر از م مه
عی رقص بود، رشد کرد. بعدها، هنگامی که در هنر عامیانه شروع به کسب مقام طبی

اش تبدیل  ترین دغدغه کاری های آستیایی به مهم ای از رقص ای کرد، اقتباس صحنه حرفه
ها شد. در میان  ای آن کرد حرفه شد. این شرایط منجر به ظهور مطالعات متمرکز بر عمل

های محلی  رقص»و م.آ.شاولوخُوا  «های آستیایی رقص» اویژه ل.ن.گرینکورو لفان، بهؤم
چنین بایگانی نسخه خطی مجری و کارگردان  هم توان نام برد. را می «سیمد»، «آستیایی

، که «های سنتی آستیایی ظهور و توسعه رقص»های آستیایی خ. پ. ورزیف  درخشان رقص
 به عنوان منبع الکترونیکی در دسترس است، حفظ شده است.

آالن» یرقص محل یگروه دولت  » 
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حال، امروزه این معناشناسی رقص عامیانه   با این
از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا فهم شماری از 

طور  های این پیوند فرهنگ سنتی به ترین جنبه مهم
ترین  مستقیم به درک آن بستگی دارد. من اصلی

 شمارم. ها را برمی آن
گونی  رغم ناهم جنبه اول سیستماتیك است. علی

ای وجود  رقص، باید هستهر مجموعه آثار د داخلی
ها را  ترین رقص داشته باشد که اگر نه همه، بلکه مهم

برای سنتی گرد هم آورد. این اعتقاد از این واقعیت 
های  گیرد که در خود سنت، همه رقص ت میئنش

، که хъазтاند  اجتماعی در یك مفهوم گرد هم آمده
شوخ و »ان تواند به عنو معنای واقعی کلمه می به

ترجمه شود. این به معنای محتوای واحد و  «شنگی
کمیك و جدی، عظیم،  ،شوند های سنتی با هم ترکیب می مشخصی است که همه رقص

های محلی، به احتمال زیاد ، از جنبه  جفتی و انفرادی، زن و مرد. وحدت درونی رقص
 ها تأمین شده است. معنایی آن

، فولکلور رقص هر ملتی یك پدیده پیچیده داخلی جنبه دوم ساختاری است. در واقع
اشاره، قدم،   و  است، از جمله رقص واقعی )یعنی واژگان رقص، وضعیت بدن، ایما

جوش(، همراهی موسیقی، لباس، وسایل رقص و قوانین رفتاری )آداب رقص(. این  و جنب
ا تشکیل ر هماهنگهای سنتی اجتماعی یك وحدت  اجزای ناهمگن به دلیل مفهوم رقص

توان جداگانه در نظر گرفت. با این حال، در حال  ها را می دهند. در اصل، هر یك از آن می
های آستیایی را در وحدت عناصر  حاضر تجربه مشابهی در نظر گرفته شده است که رقص

شناسان آستیایی با  [. رقص2014 ، کوسایِوا 2013 گیرند ]دزلییِوا ناهمگن خود در نظر می
رو هستند که چگونه تعامل این عناصر ، از نظر ماهیت گوناگون ، تضمین  هروب این سوال

 شود. بدیهی است که باید ماهیت معنایی نیز داشته باشد. می
های عمومی در منظر  گرا است. این شامل درک مکان و نقش رقص جنبه سوم عمل

نتی بسی های طوالنی قید شده که رقص در زندگی جامعه س فرهنگ سنتی است. مدت
تنها راهی برای گذراندن اوقات فراغت و  ها نه تر از امروزه جایگاهی داشته است. آن مهم

ای برای بیان خود بودند، که نمایانگر یك رویداد جدی هم در زندگی یك فرد و هم  وسیله
های عمومی با شرایطی است که باید  دهی رقص در کل جامعه به عنوان یك کل بود. سازمان

فیِخ.پ.ورز  
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چنین معلوم است که توانایی رقص در  ود. همانجام ش
های اجباری قرار گرفته است که هر جوان  لیست مهارت

نجیب و هر دختری از یك خانواده خوب باید در آن 
  مهارت داشته باشد.

نشان »نویسد:  باره چنین می م.ص.توگانُف در این
دادن یك رقص بد به معنای هدایت جریان تمسخر از 

پسران است، که فردا چنین متلك گزنده  طرف دختران و
کند.  کنند که حداقل روستا را ترک می علیه شما نثار می

در محل  کند، ترس از اشتباه در رقص، مرد را مجبور می
های همسایه چنگ بزند )اگرچه  استراحت کند، به بچه

ها منتظر او بود( و از وسط حلقه به محل  دختر مدت
فتند و او را به وسط حلقه کشاندند. پسر با رقصیدن از دوستانش بازگردد. دوباره او را گر

رقصد، آیا در چیزی اشتباه کرده است، آیا اشتباه کرده است، یا آیا هر  پرسید که چگونه می
ها به شما خواهند خندید. هم پسر و هم  آن ، نوبت را اشتباه گرفته است. فقط نگاه کنید

امتحانی وحشتناک نگاه کنند. بیان جدی در چهره او،  دختر مجبور بودند به رقص به عنوان
طور  (. همان86: 1977رقصید )توگانُف  لبخند بر چهره جوانان آستیایی که در آن زمان می

تر از امروز بود. این جنبه  پذیرتر و جدی بینید نگرش به رقص در آن زمان مسئولیت که می
 شود. بدون روشن شدن معناشناسی رقص روشن نمی

شود.  ها می و تکامل رقص أبه چهارم تاریخی است که شامل روشن شدن منشجن
ها  دیده شده است. این سنت خود به نارت 1های تاریخی هنر رقص در حماسه نارت ریشه

، در тымбыл симд))ای  کرد. به گفته م.ص.توگانُف، در طول اجرای سیمد دایره اشاره می
طور متناوب با ذکر  هایی بودند که به خواننده کنندگان آن، مردان و زنان، میان شرکت

 دادند: می قهرمانان نارت اشعاری سر
 «Махæн нæ хистæр Уырызмæг у!» ( !آروز ماگـ تر ما داریم  )برای بزرگ 

 ؛آتساماز(ـ ترین ما  )برای جوان
 «Махæн не ’фсин нарты Сатана!»  نارت شاتانا!( ـ)برای معشوقه ما 

 [. 73: 1977توگانُف ]
                                                           

 .است ایآست تبار یرانیمردم ا یهنینامه م نام رزم  1

 م.ص.توگانُف
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 ب.آ.آلبورُف

بنابراین، رقص به گذشته ماقبل تاریخ و اساطیری 
های آستیایی نیز با  گردد. ویژگی نظامی رقص بازمی

خاستگاه آن مرتبط بود. در این راستا، معناشناسی نیز باید 
 نقش اساسی را ایفا کند.

های  فرهنگی است، ویژگی رقصـ  قومیتی ،جنبه پنجم
ها مورد توجه قرار  ی آنعامیانه، وقتی از دیدگاه هویت ذات

های کلی و  گیرد. تصادفی نیست، هنگام مطالعه ویژگی
های  رقص مردم قفقاز شمالی متمایز، یك کارشناس رقص

م.چ.کودایِف بر لزوم شناسایی  ،1ها چای باستانی بالکارها و قره
کند. درباره مردم قفقاز  ها تأکید می عمومی و خاص در رقص

های زیادی  های قفقازی شباهت اگرچه رقص»نویسد:  او می
های ملی متفاوت هستند، که از ویژگی مردم، شیوه زیست و  ، اما در ویژگی با هم دارند
هیچ اقتباس مکانیکی از »کند که  یچنین خاطرنشان م او هم «شود. ها ناشی می مشاغل آن

 «تبلکه تجانس، ابدال و ایجاد خالقیت وجود داشته اس ؛یك اثر رقصی وجود نداشت
  [.7-1997،4]کودایِف

های اقوام  با رقص شده، های شناخته آن رقص ها، مطمئناً در مجموعه رقص آستیایی
های انفرادی  ، که برای نشان دادن رقصqafäکه کلمه آستیایی  هایی دارند همسایه اشتراک

ه ، سیمد، ریشсимдجمعی  های دسته شود، در برابر نام رقص کار برده می هیا دو به دو ب
 ؛دهد نه تنها خود سنت اجازه می .[IES I: 567گردند ] کاباردی برمی qafäها به رقص  آن

چه را باید نشانه  آشکار  فرض شامل رقص همسایگان است، آن بلکه حتی به یك معنا پیش
 دانست. واقعیت این است که فقط در این مورد نوعی تاریخ معتبری ارائه شده است.آن 

حال، رقص  نشینی، که مانع تعامل با جهان بیرونی است. در عین وشهضامن آن، غلبه بر گ
دارد، که تمایز آشکاری بین اصل بومی  های مشخصی را دریافت می سنتی ملل همسایه، نام

 «ای اینگوش رقص دایره»کند. به عنوان مثال، من به  شده ایجاد می گرفته آن و وام
(Мæхъхъæлон тымбыл кафт) های خود را با رقص  .آ.آلبورُف تفاوتکنم. ب اشاره می

های بدن و چمباتمه  ای تند با تمام قسمت حرکات زاویه»لزگی در  Зилгæمعمولی آستیایی 
زن رقصنده » کند: های رفتاری رقاصان را قید می چنین ویژگی وی هم بیند. می «زدن مکرر

                                                           
صورت  شمال غربی قفقاز در جنوب شرقی ناحیه کراسنودار و شمال گرجستان که امروزه بهتبار  مردمان ترک  1

 شوند. های کوچك  روسیه اداره می جمهوری
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تر خود را آزاد  ا بیشج که زن در این کند، با رقصنده زن آستیایی فرق می لزگی اینگوشی،
به عنوان مثال او از  تری در حرکات را داشته باشد. تواند ابتکار عمل بیش دارد و می نگه می

تواند به سمت مرد  پوشاند و خودش می شود و صورتش را نمی یك مرد روگردان نمی
شناسد  میمانند زنان آستیایی پاها را نه خواهش صورتش را بچرخاند و او را فرا بخواند. ب دل

 .«رود رود و هرگز عقب نمی اما همواره به آرامی پیش می کند، های کوتاه طنازی می و با گام
: 2005ها محبوب بود ]آلبورف  ( نیز در میان اوستیاییКæсгон кафтرقص کاباردی )

 نظر در بدون همسایگان، رقص سازگاری مکانیسم درک برای است، بدیهی[. 370–369
 .است غیرممکن ها آن مایه درون گرفتن

ها مستقیم به روشن  های اصلی مطالعه رقص سنتی هستند که شناخت آن ها جنبه ینا
یك ازپژوهشگران رقص سنتی  ها بستگی دارد. قابل توجه است که هیچ شدن محتوای رقص

حال، چندین روش برای شناخت این  عین اند. در ها را نادیده نگرفته مایه رقص آستیایی درون
 آشکارا وجود دارد. مسئله

رقص با عناصر پانتومیم، حاوی حرکات تقلیدی، تکرار عادات حیوانات یا برخی از 
خواهم به  ترین روش آموزش بود. در این رابطه می رفتارهای بارداری قابل تشخیص، ساده

ها به  های متعددی اشاره کنم که توسط ب.آ.آلبورُف توصیف و تحلیل شده است. این رقص
که این رقص باورداشت ( هستند. ب.آ.آلبورف Бæ лæтты кафт) «رقص کبوتر»اصطالح 

ماده  نر و کبوتر دهنده کبوتر برای ایجاد روحیه عاشقانه طراحی شده است. رقاصان نشان
(бæлон æмæ æхсинæгهستند. وی در مورد محتوای رقص اشاره می ) :کند 

دهند که کبوتر  میك را انجام میدر حین رقص، جوانان چنان حرکات تقلیدی و پانتو»
دیگر  ماده هنگام خواستگاری از یك و کبوتر نر

خندند.  دهند، هر دو مانند کبوترها می انجام می
 نر یابد تا کبوتر ادامه می رقص ]کبوترماده[

، حسادت و تقابالً حرکت کند. و این رقص عشقم
رقص  «کشد. دیگر را به تصویر می نفرت از یك

 «رقص گوزن»یی شفاف را دیگری با معنا
توان دانست. از نظر وی، این رقص کامالً به  می

مقوله تولید تعلق دارد و عناصر مختلف شکار 
سازی برای  کشد: آماده گوزن را به تصویر می

آوری شکارچیان و غیره ]آلبورُف  شکار، جمع
2005 :366–367.] 

  Гогыз «زیگوگ»رقص بوقلمون 
 (از م.ص.توگانُف ریتصو)
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هایی را ادامه  توان لیست چنین رقص اگرچه می
کننده بودند تا ماهیت  تر سرگرم ها بیش آن داد، اما

(، (Гогыз «بوقلمون»جدی. بنابراین، با توصیف رقص 
هنگامی که »کند که  م.ص.توگانُف خاطرنشان می

تر خسته شده بودند  های پر انرژی رقصندگان از رقص
برای جوانان ]ادامه کار[ هم به عنوان نوعی تفریح 

جفت بوقلمون  كعمل کرد. خود رقص واقعاً شبیه ی
 «پا»کردند. نیازی به  بود که به آرامی حرکت می

خاصی نبود، فقط الزم بود که روی انگشتان پا 
ها( به آرامی راه بروید و پا را در حالت عمودی  )جوراب

بینیم، از بسیاری جهات  طور که می [. این رقص، همان84-83: 1977]توگانُف « نگه دارید
 ق است.کننده، شلوغ و دقی سرگرم

شده را به یاد آورد، هنگامی که  جوی شناخته توان چهره یك ستیزه در این رابطه، نمی
کودکان، جلوی بوقلمون ایستاده بودند، او را به نوعی رقص برانگیختند، و همان عبارت 

 بار در یك متن تکراری تکرار کردند: موزون را چندین
“Гогыз кафын нæ зоны, æз та зонынæ…” 

 «توانم...( ت رقصیدن ندارد، اما من میئقلمون  جریك بو»
 

این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که بوقلمون عالئم پرخاشگری را نشان دهد: او معموالً 
طرز  داد و به زند و با نارضایتی بینی قرمز خود را از این طرف به آن طرف تکان می لرزی می

صورت تمسخرآمیزی ظاهر  رقصنده بهجا بوقلمون  کند. و در این تهدیدآمیزی قوز می
ها با نگرش آیینی  ها ناگزیر به شناسایی ارتباط آن تر معناشناسی رقص شود. مطالعه بیش می

شناسی به خوبی شناخته شده است.  خودی خود در قوم شود. این موضع به قوم منجر می
ای  از نظر ریشهشناسان قرن گذشته، م.ایلیآده، تأکید کرد که  ترین اسطوره یکی از بزرگ

های سنتی با یك نگرش آیینی قومی مرتبط هستند، که محتوایشان را در آیینی  همه رقص
[. این درک 42-2000:41دهد ]ایلیآده  شرح می ها را دقیق تنظیم کرده، که اجرای آن

شناس برجسته  های محلی ارائه شده توسط قوم طور خالصه در تعریف زیر از رقص به
بنابراین، رقص به عنوان یکی از عناصر مراسم  آرزیاتی بیان شده است:آستیایی و.س.اوئ

 کند. جشن با هدف تربیت افراد موجود و رفاه جامعه عمل می

 دو بوقلمون
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تواند به یك محتوای واحد  ها با آیین باوری می و.س.اوئآرزیاتی معتقد بود که ارتباط آن
ی حرکات زنان با آن را پذیر های آیینی در انعطاف و شکل . ریشهیابدبرای رقص تبدیل 

، که از طریق آن تصاویرگوناگون نمادین عادی در رقص تجسم یافته  توان مشاهده کرد می
چنین از نظر وی، دلیل پرش و لگد مردان روی زمین آیین باروری بود. اگرچه این  هم است.

ستند که اندازه کافی جامع ه ، اما بهیستندخود تهی از ایراد ن خودی مشاهدات پژوهشگر به
 ها مورد استفاده قرار گیرد. شرح و تفسیر خود رقص تواند مستقیماً در می

یکی دیگر از پژوهشگران آستیایی در فرهنگ سنتی ،آ.ر.چُچیِف، بر ذات قدسی 
داند. درک این  ها را یکی از عناصر جشن نیایش می کند و آن های آستیایی تأکید می رقص

های آستیایی مستقیماً با این مراسم همراه نبودند،  صتر رق نکته مهم است که اگرچه بیش
شدند.  ( اختصاص داده میкуывдاما همگی به یك نحوی همیشه با نیایش خاصی )آستی ،

ای درهم  یك مجموعه ،کند که جشن نیایشی آستیایی کوئید وی از  واقعیت استفاده می
کوبی( ]چُچیف  )پای و بزم سرود(، نوشیدنـ   ای است، از جمله اجزای شفاهی )دعا تنیده

تواند در  باره در نظر گرفت، که فقط می را در این Цоппай [. شاید بتوان رقص زوپای2008
سال خشك برای بارش باران انجام  اطراف فردی که توسط صاعقه کشته شده یا در یك

 و برق دهنده آیین رعد وضوح نشان کرد او به گردد، به اجرا گذاشت. در همان زمان، عمل می

Уацилла ْها دشمنی  برق که با نارت  و  اسطوره رعد سْیال ]از قهرمانان حماسه نارت،اوآت
کند.مترجم[ آستیایی بود، که او را به تبلیغ فرا خوانده  دائم دارد و در آسمان زندگی می

 [.71-69: 1977بودند ]توگانف 

 
 
 

 خاطر صاعقه کشته شده است هکه ب یکس حول ،یرقص زوپا یاجرا ریتصو
 از م.ص.توگانُف( ری)تصو
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رقص و مراسم آستیایی به ناچار  حال، در نتیجه تکامل، این ارتباط اولیه بین این با  
شود که توسط  و سرگرمی منجر میاین حرکت به یکی از انواع تفریح  شود. رنگ می کم

شناختی و  ای برای بیان زیبایی وسیله تدریج به ها به فرهنگ سنتی گسترده شده، و رقص
 شوند. احساسی رقاصان تبدیل می

رتباط نزدیك آن با اساطیر را کشف تازگی، پژوهشگران فولکلور رقص آستیایی ا به
اند. این اتفاق در ده سال آخر قرن گذشته رخ داده است. پژوهشگر مشهور فرهنگ  نموده

رقص »دارد:  ها و اسطوره را چنین بیان می سنتی آستیا و.س.گازدانُوا ارتباط بین رقص
. های مختلف اسطوره آفرینش بود نسخه ،عروسی و رقص جشن مبنای یکسانی داشت

شد،  ای آیینی، که در لحظات کلیدی زندگی افراد و جامعه اجرا می های مسابقه رقص
ای طراحی شده بود که نشان دهد چگونه جهان در یك دوره اولیه مشخص وجود  گونه به

[. این رقص، در واقع، محتوای اسطوره آفرینش را 285-284: 2007داشته است. ]گازدانوا 
وسیله  ای آن را به صورت دوره کرد و به ای پیشین عمل می نمونه کرد، که به عنوان تکرار می

شمار  جا که اجرای رقص عظیم است، مطمئناً حال، از آن عین کرد. در رقص بازتولید می
حتی اگر فقط در نقش  ــتری در این عمل  کنندگان فعال امکان حضور بیش شرکت

 یابند. را می ــزدگانند کف
وضوح شناخته شد  ه رقص جمعی آستیایی سیمد بهاسطوره آفرینش در مطالع

[. 21-17: 2005؛ فیدارُف 189-181 :2005 ؛ اوئآرزیاتی80-71 :1977]توگانُف
ای نشان دهند که طرح نظم ساختاری  کننده طرز قانع پژوهشگران این رقص توانستند به

 کند. آشوب اولیه و تبدیل آن به فضا را بازتولید می
ایده آفرینش، در کل فرهنگ سنتی نفوذ کرده است.  ،د، در واقعدانی طور که می همان

  Дуне скæнæг кадджын Хуыцауــسیمای اصلی خالق هر چیزی که وجود دارد 
ها قرار دارد. او تجسم و  ، در مرکز عمل مذهبی آستیایی«خالق دنیا، پروردگار محترم»

 зæдтæ æмæانی )، خالق نیروهای آسم(Дунеدنیا ) ــ حامل ایده آفرینش است

дауджытæ( و انسان )адæймагشناسی پایبندند که  شناسان به ریشه (. تعدادی از زبان
شناس برجسته انگلیسی  نامه دقیقاً به عنوان خالق دارد. شرق داللت بر معنای اصلی این واژه

اسان شن ، ایران[. اخیرا27ً-26: 2003است ]بیلی  ه.بیلی همیشه به این دیدگاه وفادار بوده
گیری صحبت کردند،  دفاع از این موضع شهیر داخلی و.س.راستارگویِوا و د.ای.اِدلمان نیز در

مانی وجود دارد، أگان آستیایی تو واژ ها پیشنهاد نمودند که در بن البته بسیار محتاطانه، و آن
  -xvata(h)-dāta*ها *  توان دید. اولین آن یعنی مخلوط کردن دو مشتق اولیه فارسی را می

ازچنین   'خداوند، ایزد' ←' که خودش آفریده شده است، ایجاد یافته است xva-dāta*و 
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،  (свой)خانه )خود( '’hua + dā- ،‘(свой) дом, (свое) жилищеریشه اولیه ایرانی * 
 -dhāو  «خود»و  «روپاییا و های هند زبان -svaکه با »گرفته شده است  (свое)منزل )خود( 

 ارباب؛ صاحب، آقا، جناب؛»شود. مشتقات دوم  مربوط می «، ایجاد کردنقرار دادن»
]راستارگویوا ، ادلمان « قادر بودن است * توانستن؛ -tauهای شفاهی از ریشه  نام« خداوند
[.  بنابراین، ایده خلقت به نام خالق تجسم یافته است، به عنوان کسی 425-426: 2007

طور کلی،  حال، به این در گشته است. و «درتمنددر خود ق»و  «توسط خود ثابت شده»
هاست اشاره شده که خداوند  سیمای او دارای یك شخصیت انتزاعی برجسته است. مدت

دهد تا او را به  کند. این شرایط به ما اجازه می آستیایی مستقیماً در امور زمینی شرکت نمی
deus otiosusعنوان یك نوع معروف از 
 کار، که او از خدای بی»عنی بندی کنیم، ی طبقه 1

[. او خارج از جهان است، که ساخت آن از اختیارات EES IV: 255]«امور کنار رفته است
رسد که  نظر می نیروهای آسمانی و مقدسین حامی است که قبالً ذکر شد. به همین دلیل به

اند بسیار تو ها، نه موضوع خلقت، بلکه معناشناسی ازدواج می از نظر اساطیری، برای رقص
 طور که با تعدادی از عالئم مشخص شده است. تر باشد، همان مرتبط

 
 
   
 
 
 

                                                           
1  Deus otiosus: نیاست که از دخالت در ا ییدهنده خدا کار وغالباً نشان بی معنای خداوندگار اصطالح التین است به 
 اند. او شده نیگزیجا یتر فعال تر و جوان انیخسته شده و خدا ایدن

 از م.ص.توگانُف( ری)تصو دمیرقص س یرقاصان در حال اجرا
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معروف است که برآمدن برای رقص به معنای رسیدن به 
چه که و.س.اوئآرزیاتی در این  جا آن سن ازدواج بود. در این

جوانان از همان زمان شروع به »کند:  زمینه خاطرنشان می
شدند.  ی خواستگار محسوب میهای عموم حضور در رقص

توان گفت. اگر دختری به رقص  میهمین را برای دختران نیز 
]اوئآرزیاتی  .«توان از او خواستگاری کرد رود، می عمومی می

های اجتماعی  بنابراین، ورود جوانان به رقص [.202: 2007
(хъазт) ها بود و نماد  ای از بلوغ جنسی آن عنوان نشانه به

برای  «усгур лæппу» به رده سنی بعدی بود: ها گذار آن
های ما  برای دختران. برای گفته« чындздзон» پسران و

 شود. مصداق جالبی محسوب می
شود.  نامیده می «سِماک»بینیم، جایی که دختری در سن ازدواج  می 1وانیا در زبان سم

شود. به  استفاده می «رقص سیمد»آستیایی به معنی ـ  آالنی أدر این مورد، کلمه با منش
کند، تبدیل به یك  های عمومی می عبارت دیگر، دختری که شروع به شرکت در رقص

المثل آستیایی انتخاب  [. اگرچه یك ضرب55: 1987شود ]اوئآرزیاتی  می «هلأدختر مت»
تواند بر دالیل عقالنی غلبه  کند، اما این بود که می عروس در هنگام رقص را توصیه نمی

 رحمانه با مردان جوان انجام دهد. ك شوخی بیکرده و ی
ل.ن.گریکورُوا  توانستند از دختر خواستگاری کنند. ، می2این، درطول رقص هونگ بر عالوه

ها، یك مرد جوان،  این رقص چندین گزینه دارد. در یکی از آن»نویسد:  در این زمینه می
دهد. در  کالمی به او پاسخ می بی کند، او نیز با دختری پیشنهاد می بهکالم،  هنگام رقص بی

کند به چشمان دختر نگاه کرده، اما او ]دختر[ برعکس،  حین رقصیدن، مرد جوان سعی می
کشد  گیرد. سپس مرد جوان خنجری را از غالف آن بیرون می نگاه خود را به سمت دیگر می

که دختر اندازد. اگر او رقص را متوقف کند، به این معنی است  پای دختر می  و به
]گریکورُوا « شود. پذیرد. اگر او به رقص ادامه دهد، پیشنهاد پذیرفته می پیشنهادش را نمی

1961 :25.]  
 

                                                           
توسط مردم  یو در شرق آبخازیا در منطقه سوانت یگرجستان یغرب هیاست، که در ناح یکارتوِل یها از زبان یکی  1

 .رود یکار م به یسوان
می که در آن مرد به تندی آتشین و زن به آرا استشمالی  های منطقه قفقاز ترین رقص ترین و اصیل یکی از باستانی  2
 ای دارند. های بلند و نجیبانه هایی با آستین در لباس رقصند و می

   یاتیو.س.اوئآرز
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طور غیرمستقیم در فعل آستیایی حفظ شده  به «ازدواج»قابل توجه است که معنای 
یی کند که فعل آستیا دهد. و.ای.آلبایِف اشاره می های عمومی را نشان می است، و خود رقص
хъазын/гъазун «که از آن اسم«نواختن / بازی کردن ، хъазт/гъазт « ،بازی، رقص

یعنی افعال  ыс-/ис،(is)وند فعلی دریافت شده  گرفته شده است، با پیش «کوبی پای
ысхъазын/исгъазун آید )در رابطه با حیوانات وحشی ماده( معنی  دست می ه، ب

های تقلیدکننده از  توان به رقص جا نمی [. در اینIES III: 276دهد ] را می «گیری جفت»
توان در به اصطالح  اشاره کرد. معانی ازدواج را می «رقص کبوتران»حیوانات در ارتباط با 

کند که در آن،  نیز مشاهده کرد. ب.آ.آلبورُف تفسیر می (Æрсыты кафт) «رقص خرس»
هاشان را مشاهده  ها و توله خرسای که شکارچیان رفتار  همراه با عناصر شکار خرس، صحنه

این رقص »نویسد:  کند. او می کنند که نیز در زیر نور خورشید مکان خاصی را اشغال می می
پرید، دست و پا  ها به پایین می کرد، با آن هایش را نوازش می داد که بچه خرس را نشان می

رکت کند، با حالت کرد و غیره. اگر زنی در رقص ش زد، از چشم یك شکارچی فرار می می
.« دهد که چگونه از شوهر و فرزندانش مراقبت خواهد کرد چهره و پانتومیم نشان می

از این رو، ظاهراً، آرزوی عروسی سنتی عروس برای بارور شدن، مانند  [366: 2005رف و]آلب
  (.!Арсау хъæбулджынیك خرس ماده است )

بلکه در مورد معانی  ؛حبت کنیم، ما نباید در مورد معانی روزمره صاینبا وجود 
تجسم یافته، که  «ازدواج مقدس»شناسی معروف  ای: معناشناسی ازدواج در اسطوره اسطوره

ای به عنوان  شناسی یا انگیزه اسطوره یابد. این اسطوره ها تحقق می در هنگام رقص
به جاست ، (، یعنی ازدواج آسمان و زمین نیز شناخته می شود. در این رابطه 6) 1هیروگامی

یك متن معروف از م.گاردینتی که گفته شود ، قبالً توجه پژوهشگران مراسم عروسی 
[. الزم به ذکر است که 324-323 :2007 آستیایی را به خود جلب کرده است ]گازدانُوا

پیوند آسمان ، به عنوان یك اصل مردانه ، با زمین )با آب( ، به عنوان یك اصل زنانه ، یك 
 :2006 یری است که در بین هند و اروپایی ها معمول شده است ]رایِفسکیانگیزه اساط

ویژه در میان سکاها،  ف، در میان مردم شرق ایران، بههای و.ای.آبایِِ [. با توجه به پژوهش66
سنت »چون جهان پایین، که در آب تجسم یافته بود،  اتحاد ازدواج آسمان و زمین، هم

تا به امروز باقی مانده  «های حماسی آستیایی نقالی»ه ی محسوب شده ک«اساطیری پایدار
 [.242: 1949؛ 94 آ:1990 است. ]آبایِف

                                                           
این آیین درتمدن  .استالهه نمونه اولیه آیین باروری  كیخدا و  كی نیازدواج مقدس است که ب كیهیروگامی   1

 های باستانی بین النهرین ریشه داشته و به یونان باستان سرایت کرده است.
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به کشفی که  کننده درانتخاب رویکرد اساطیری در مطالعه آن باید باشد تا نقش تعیین
قرن گذشته انجام دادند اختصاص داده شود. سپس،  80پژوهشگران آستیایی در اواخر دهه 

عنوان یك مجموعه  ها، شناخت فلسفه انتظام گیتی سنت آستیایی به آنبا تالش مشترک 
های آن با  ها و مقوله بستگی پایداری تقریباً برای تمامی عناصر، ویژگی ایجاد شد، یعنی هم

خود این ویژگی توسط پژوهشگران ابتدا در  های اساطیری در مورد ساختار جهان دارد. ایده
چیدمان یك محل مسکونی و خانه سنتی، در تصویر ظروف آیینی و غذای آیینی، در 

سنت به  شناسی، در نتیجه از نظر اسطوره ای باشد. و غیره 1ها و درختان سیب حماسی نارت
گردد و  های مختلف تاریخی برمی ای که به دوره آثار پراکنده صورت کلی ظاهر نشده است،

 مجدد وکامل. ذاتاً زنده، یك موجود تمام
ها در مورد ماهیت رابطه بین اساطیر و فرهنگ سنتی تغییر کرد.  ایدهدر همان زمان، 

تنها به منبع اطالعاتی در مورد  محتوای اصلی این گذار این است که فرهنگ کنونی نه
ای تبدیل شده است.  سازی اسطوره اساطیر تبدیل شده، بلکه به ابزاری برای مدل

ها، بلکه به عنوان راهی  ای از اسطوره مجموعهشناسی، به نوبه خود، نه تنها به عنوان  اسطوره
ها جهان،  های خاصی که توسط آن خاص برای درک جهان در نظر گرفته شد، که در روش

های کلی آگاهی اساطیری، که معموالً  شود تفاوت دارد. ویژگی انسان و جامعه قابل فهم می
ک. لِوی استروس، اِ.  برخالف آگاهی علم تاریخی یا طبیعی است، به لطف آثار ل.برول،

اِ. ملتینسکی(. شناخته شده است ) «شناسی واحد روح یك فرهنگ نشانه»کاسیِرر و دیگران، 
 کند. را تقویت می گیرد و آن شناسی از یك نوع پشتیبانی فرهنگی نشئت می هاسطور

وس. گونه ایده اساطیرباوری آن را در آثار پژوهشگران داخلی مانند و.ن.توپاروف ویاچ.  این
 اند. ، اِ.م.ملتینسکی و دیگران تأیید کرده ایوانف ، د.س.رایِفسکی

های باستانی است،  معلوم است شناخت فلسفه انتظام گیتی یك ویژگی ذاتی در فرهنگ
نظر  جایی که کامالً غالب است و بنابراین، در مورد سنت آستیایی، نیاز به توضیح دارد. به

ها باشد. برای  های سیر تاریخی آستیاییاساس ویژگی ترین توضیح بر کننده رسد قانع می
ای برای توسعه  گرایی را به عنوان ایده درک وضعیت تاریخی و فرهنگی کنونی، باید تکامل

طورکه تا اکنون ثبت  خطی روند تاریخی را کنار گذاشت. سیر تاریخی آستیا، آن مترقی و یك
ه مرتبط در قرون وسطی است به نهادهای دولتی منحل «بازگشت»شده است، شامل 

تاریخی و پارامترهای فرهنگی زندگی  «گرایی باستان»، که منجر به [12-1994:11]بزاروف 
[. مورخ برجسته ز.ن.وانییِف اولین کسی بود که به 129-1989:128]تمنوف جامعه شد

                                                           
 کند. یها از درخت سیب طالیی اشاره م ان نارت و حفاظت آنبه داستان حماسی پسر  1
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سعه کارانش حمایت و تو [؛ بعدها ایده او توسط هم1989:207ای رسید ]وانییِف چنین نتیجه
در آستیا در قرن »نویسد:  چه که ر.س.بزاروف در مورد آن موضوع می جا آن این یافت. در

دهی شده  پانزدهم میالدی یك بازگشت اجباری به اشکال باستانی سازمان
های  اقتصادی و سیاسی وجود داشت. از دوران فروپاشی فئودالی، از نهادهای رستهـ  اجتماعی

گانه همسایگی کهن و جامعه مدنی  تا جامعه سه تی مختلف طبقاتی و قدرت حاکمی
نشینی  عقب»شود. این مسیر همان  طلب که توسط یك مجمع مردمی اداره می برابری

تواند بر حوزه فرهنگ  نشینی تاریخی نمی [. چنین عقب1994:9است ]بزاروف  «تاریخی
ل گرفته، مبتنی است. شک گرایی سنتی که قبالً چنین تحت تأثیر کهن تأثیر بگذارد، بلکه هم

ها باید  ظاهراً این ترکیب عناصر باستانی و اشکال توسعه یافته در سنت فرهنگی آستیایی
 شناسی آن تلقی شود. ترین ویژگی گونه مهم

شناسی ازدواج مقدس، به عنوان هدف  در چارچوب رویکرد اساطیری، بازسازی اسطوره
 ر را مستلزم قرار داد:اساسی این مطالعه، باید راه حل وظایف اصلی زی

 ؛شناسی به وضوح ارائه شده است ها این اسطوره های سنتی که در آن تعریف رقصــ 
های اساطیری اصلی )قهرمانان حماسه و آسمانی(، که تصاویر  شناسایی شخصیت  ــ

 ؛شود ها در رقص بازتولید می آن
ر، تازیانه و غیره(، های مورد استفاده در رقص )خنج کردهای ویژگی روشن کردن عملــ 

 ؛وسایل )عناصر لباس زنانه و مردانه(
ها انگیزه هیروگامی )ازدواج مقدس( را  ها که در آن های اصلی اسطوره شرح دستهــ 

 توان یافت؛ می
 شود. ای در نظر گرفته می ها طرح اسطوره های اصلی که از طریق آن بازآفرینی انگیزهــ 
 دهد. در زمینه رقص انجام می ایجاد تغییراتی در طرح که اوــ 
 

تواند راه حلی برای  بنابراین، رویکرد اساطیری، با ترکیب عناصر پانتومیمی و آیینی، می
های آستیایی ارائه دهد. موضوعات اصلی مورد مطالعه سه رقص  مشکل معناشناسی رقص

ر، هونگ خنج زیر است که به بهترین نحو با هدف اعالم شده مطابقت داشته باشد: رقص با
های فولکلور  کارگیری از دیگر رقص وجه مانعی برای به هیچ و رقص تازیانه. چنین انتخابی به

حال، توجه اصلی بر روی سه رقص فوق  این داند. با فرض می بلکه برعکس، آن را پیش ؛نیست
شناسی حماسی ازدواج  ها اسطوره شناسی، که در آن ها اسطوره متمرکز خواهد شد، که در آن

قدس، که برای کل رقص سنتی آستیایی کلیدی است، بیان شده است. کلید حل م
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 ها و آمیز این مشکل نیز توسل به هنرهای عامیانه شفاهی، معناشناسی زبانی، آیین موفقیت
 های فرهنگ سنتی است.  شناسی و دیگر حوزه های باستان مناسك، داده

 
 



 

 

 
 
 
 

 امه ایرانبازماندگان سنت گوساني در شعر و موسیقي ع

 1مدرس تربیتدانشگاه  استاد  / ذوالفقاری حسن دکتر

 
 
 
 
 

 مقدمه و طرح مسئله

کنند و این را مردم و ناقالن روایت می هاسرودهازهای محلی و عامهودر هر منطقه شعر و آ
و شامل اشعاری بخشی از ادبیات شفاهی ها دارند. این سرودهسنت شفاهی را زنده نگاه می

و ها  سروده عامههای آیینی، ملی و مذهبی میان مردم رایج است. مناسبتاست که به 
این خوانندگان و احساسات، عواطف، دردها، و عقاید مردم هستند.  بیانگرراه آن  موسیقی هم

های مردم بوده و ها و شادیاز نزدیك شاهد غم کهچشم و گوش مردم هستند نوازندگان 
های آشنا نفس این ترانهخوانندگان گرم.اندگذاشتهود در خدمت مردم منطقه خ را هنرشان

های محلّی در اوج با زمزمة ترانه شوند تاها شریك می با رفتن میان مردم در غم و شادی آن
این  یهاند. ترانهربردا شان را از دوش آنان های زندگی باری از مشکالت و فرود کشمکش

 یهای ناشی از کار و تالش زندگی فردی و جمع جدهندة آالم و رن ، همواره تسکینآوازخوانان
، و تحریرها و نوع خوانش و محل و مناسبت آن موسیقی با ترانه یراه . هماست بوده مردم

ها  و بر سر زبانهایی معروف و منتشر شود و متنوع و با نامها فراگیر شد این ترانهسبب می
راهی ساز باشد یا خواندن آن به لحن  ه همو بوقتی پای موسیقی و آواز به میان آید بیفتد. 

 آن را بخوانند.  دست رهیچخاص و به مهارت نیاز باشد، باید آوازخوانان 
، خوانچاووشخوان، تصنیف پهلوان، کولی در هر نقطة ایران این خوانندگان نامی دارند.

، لتّی، سوپی ،چیقوشمه، لولوچی، بلروان، بلیروان / ، لوطی، درویش، بخشیخواننوحه
                                                           

1 zolfagari@modares.ac.ir 
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، خراطا، خوانبیت،  چی، تکمچی، آغیسایاچی،  خوان، اوزانپری، تالوخوان، شوان، قیعاش
-کالمراراوَش، وش، سرخونیمهتر، میرشکال )میشکال(، تشمال، لوتی،  ،چرکر، سوزخوان

 خوان دیحُ، چنگی خوان،، امیریگدارها/گودار، نوروزخوان، شرخون ن،خواشروه ،روچیوش، 
یك با مشخصات خاص و شناسنامه فرهنگی هزارساله در میان مردم حافظ شعر  و... که هر

ها و گروهی دیگر از و موسیقی این مردم هستند. گروهی از این خوانندگان یادگاران گوسان
 پردازیم.ها و کولیان با این خوانندگان می کولیان هستند که در این مقاله به ارتباط گوسان

دانند. )ر.ک . های گذشته میکه کولیان را بازماندگان گوسان نکته که مهم است اینیك 
 التواریخ که در مجمع مری بویس( باید گفت گوسان اسم عام به معنی خنیاگری است. چنان

 نیافت، ستوه و رنج هیچ را کس و داشت[ خبر جهان احوال از همواره] بهرام گور او: »است
 از و نوشتند نامه هند ملك به تا بفرمود پس خوردندی، شراب مشگررابی مردمان آنك جز
 ص القصص، و التواریخمجمل) .«بود خنیاگر پهلوی، زبان به گوسان و خواستند گوسان وی
راه  گوسان اسم عام برای خواننده است. این کولیان آوازخوان با سنت گوسانی ایران هم (69

های قومی ها راوی داستانولیان به خالف گوسانشدند اما رفتارهای خود را داشتند. ک
 کردند.اند، اینان در مجالس شادی به رقص و آواز و ساز مردم را سرگرم مینبوده

 

 سؤاالت تحقیق
 سؤال اصلی این پژوهش آن است که:

 اند.های ملی را در طول تاریخ حفظ کردهچه کسانی ترانه (الف
 ها و کولیان دارند. با گوسان ها چیست و چه ارتباطی نام خاص آن (ب
 ها در ایران چگونه است. گسترة جغرافیایی آن (ب
 

 پیشینه و روش تحقیق
های بومی و محلی را که به زعم او مری بویس انواعی از شعر و ترانهها دربارة گوسان

ست ها و کردها بازشناسانده ا ها، بلوچ ها، افغان بازمانده هنر گوسانی است در میان بختیاری
 لولیانمربوط به های  پژوهشالبته این اشارات کلی است.  (.100تا  95 :1368 ،)مری بویس

ررسی و تحلیل شناسی دارد تا ادبی و بجنبة مردمتر  بیشالبته بسیار است و  یا کولیان
(، جغرافیای لولیان و 1377از یحیی ذکا )کولی و زندگی او کتاب در . آنان شعر موسیقی و

پژوهشی دربارة زندگی کولیان ایران  ها کولیشود. کتاب  زیستی آنان بررسی می ورسوم آداب
: 1368) (. ذکاوتی قراگزلو1377از ایرج افشار سیستانی نیز نمونة دیگری است ) و جهان

: رد این نظر ک پاسخ )ر. با مغان یکی دانستهرا لولیان بنابر اسنادی نادرست ( 15-10
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 (1355) آنان مسیر حرکت و ورافکاری ریشه سرزمین اصلیاست. پ ( 28-33: 1368صادقی، 
جا ما با تداوم سنت گوسانی و حافظان فرهنگ و  را بررسی کرده است. در این مقاله یك
شویم. برای انجام این تحقیق ابتدا تعداد ها آشنا میموسیقی و شعر بومی و یادگاران گوسان

شد ها مشخص ن و نوازندگان این گونهو فهرست خوانندگا سرود شناساییگونة عامه 500
 تا کار تحلیل علمی باشد. 

 
 ها در شعر و موسیقی نواحی ایرانبازماندگان گوسان

 اسالمی دورة تا که است اسالم از پیش ایران ادبیـ  موسیقایی ، سنت«گوسانی» سنت
 در استادی و ساز نواختن در سرایی، مهارتبدیهه از تلفیقی نیگوسا هنر. است داشته ادامه

های ملی حماسه ناشناس، خنیاگران و راویان و نام است. گوسانان گم آواز و تصنیف خواندن
 است که شفاهی سنتی گوسانی سنت. اندبوده خود اخالقی اقوام و اندرزهای و اشعار غنایی

 ادبیات شفاهی ویژگی سبب به. گرچه است بوده متعلق خط از پیش هایفرهنگ به عمدتاً»
 نمانده جای بر گوسانان از چندانی خط، آثار رواج از پس آن انبوه میراث نابودی و یگوسان
 هنر و حیات هایویژگی و گوسانان دربارة وجود کافی دالیل و شواهدبختانه  . خوشاست

 در متفاوت اشکالی در و متأخر هایدوره در سنت این حیات ادامه و کهن جوامع در ایشان
 زبان اروپایی و هند جوامع تمام در شكبی سنت این واتکینز نظر بر نابر. باست دسترس
 (.59 :1383)زرشناس، « است بوده شناخته

 و ایران ملی هایداستان راویان و گرددوره دانان موسیقی و شاعران هاگوسان
. حاضر بودند خویش جامعه شادمانی و غم در بودند که مردم تودة و شاهان کننده سرگرم

 و مشهورترین و نیبرتر و بودند احترام دارای خویش جامعه مردم میان در عمدتاً آنان
 هایگوسان. تفاوت یافتندمی راه پادشاهان دربار و اشراف هایخانه به گوسانان استادترین

 این هم نواختن، یکی بهتر و خواندن بهتر بر عالوهگرد  دوره هایگوسان با درباری مشهور
 و اندبوده رسیده استادی به زمینه این دریا  اندداشته بهره شاعری هنر از نیز خود که بوده

 (24: 1386مطلق،  )خالقی .اندشناختهمی خط احیاناً
. است بوده هنیواز و هنیاگر ظاهراً آن میانة پارسی نهاد برابر و است پارتی گوسان واژة

 همه از فارسی در امشگرر اصطالح اما است؛درآمده  خنیاگر گونه به فارسی در هنیاگرواژة 
 احتمالمحققان  (31 :1380، پور لیاسماع) .استکاررفته  به نیز گوچامه. واژة است تررایج
از همین واژه « خنیاگر»به معنی  یگرج «مَگُسَنی» و ارمنی «گُسَن» واژه دو که اندداده

 صاحبان لیدارد، و وجود نیز میانه آسیای ترکان میان در گوسانی سنتمشتق شده باشد. 
 . شدندمی نامیده «اوزان» ایشان میان در هنر این
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 نیرام و سیو شعر در آن مورد كی. استشده  ی ظاهرفارس اتیادب در دوبار گوسانواژة 
 ابیاتی از (29 : 1368فارمر،  جورج و سی)بو .داردی پارت منشأ است شده معلوم که است

، یعنی یشفاه هنر جنبه چهار شامل که را هاگوسان فیوظا ازی بخش یخوب به نیرام و سیو
 :کندیم آشکار ما بر استیی شعرسرا ویی سرا، داستانی، آوازخوانینوازندگ

 ـییسـرا کوســان ـستةیشای زه ییاـنـ کوسان با گفتشهنشه 
 ـواگـرـنـ ـانـکوسـ رام شـیپ هـب بــرابر نشیرام گــردته ـنشس

 نیرام و سیو حال دهـیپوش او در  نیینوآ انـکوس گفت یسرود
 (26: 1377نصری اشرفی، )

 
بهرام او»است:  خیالتوارمجمع ازی اپاره است آمده آن در گوسان واژة کهی گرید مورد

 مردمان آنك افت، جزین ستوه و رنج چیه را کس و[ داشت خبر جهان احوال از هموارهگور ]
 گوسانی و از و نوشتند مهنا هند ملك به تا بفرمود ، پسیخوردند شراب رامشگریب

 (69ص التواریخ و القصص، )مجمل .«بود اگری، خنیپهلو زبان به گوسان و خواستند
های  چون گوسانی که هنر شهریاران و کی هم: خوانیم ای از آثار مانوی پارتی می در قطعه

ها  نآید که گوسا از این گفته چنین بر می( 76: 1389 تفضلی،)... دارد پیشین را بیان می
اند. سنت ها را به ساسانیان منتقل کرده اند و آن های حماسی ایران بوده حافظ داستان

های حماسی، سنتی غنی بوده است، به ویژه راویان  ها در پرداختن به داستان گوسان
های دینی دوران کوشانی و اشکانی  خراسان که هم از امکانات متنوع فرهنگی و هم از آزادی

 (179: 1386)قریب،  .ر بودنددر شرق برخوردا
 شانیا گانیهمسا و هاپارتی زندگان در گوسان که رساندیم هم یرو بر شواهد مجموعه

 کنندهسرگرمعنوان  به هنرمند ن. ایاست کردهی باز یفراوان نقشی ساسان عصر اواخر تا
 در بوده؛ار برخورد تیمحبوب از مردمان نزد و ازاتیامت از دربار ، دریعاد مردمان و پادشاه

 دست گو، نوازنده، ضابطپرداز، داستانسرا، طنزنوحه افته؛ییم حضور هابزم در و گورستان
، یگرید جامعه هر مانندی پارت جامعه. در بود خودش زمانة مفسر و باستان عهد یا آورده

 احترام و شهرت از شانیفردی استعدادها نسبت به نوازنده شاعرعنوان  به هاگوسان
 افتخاری هاتاج دارندة و سرشناسی خود بس روزگار در شانیا ازی رخ. بشدندیم ورداربرخ

 گرانید کنند؛یی هنرنما شاهان برابر ییتنها به توانستندیم که بودند چنان و بودند
ثروتمندان  و بزرگ مردان برابر در که دادندیم لیتشکیی سراگروه و ارکستری ها دسته

ی امحقرانهی زندگ آشکارا که بودند همی گرید کسان نانیای اسو کردند؛یمیی هنرنما
  (45 و 44 : 1368فارمر،  جورج و سی)بو .داشتند
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 ــریتحق و دیتهد با اگرچه ــ یزرتشت وی حیمسی مذهب اتیروا که دانست دیبا اما
بتوان علت آن  دی. شااندساخته منتسب آنان به زین را جادو و رقص چون همی گریدی هنرها

 خاص فةیوظ که ها دانست، چراگوسان با انیاد گرید وی ، زرتشتیحیمس ونیروحان تقابل را
 مردود دیجد اتیادبی سو ازی عیطبطور  به که ــ ترکهن اعتقاداتی برخ اشاعه و حفظها  آن

 در که بود مردم عالقة موردی هاجشن و هاسوگی شماری اجرا و ــبودندشده   اعالم
 (.26 :1377نصری اشرفی، است ) شدهی اشارات دانب متون ازی تعداد
درآمد  و خاصی اجتماع نقشی دارا و شهیصنعت، پی گوسان هنر زینی اجتماع لحاظ به
 کهی گوسان هنر آموختن عتاًی. طبآوردحساب  به «شغل» دیبا را آن بیترت نیبد و است بوده

است،  ساز نواختن و آواز کالم، خواندن نظم هنر سه در مهارت و تسلط وی استاد مستلزم
 هامهارت نیا آموختن صرف رای طوالن ای دوره ن، گوسانانینابرا؛ باست بوده ریگ وقت اریبس
ی باقی مدرک گونهچیه هاگوسان التیتحص و آموزش وهیش از: »سدینویم سیو. بکردندیم

عنوان  به زین و یسنت مصالح ازی اریبس کنندهنقلعنوان  به گوسان که است آشکار نمانده، اما
فارمر،  جورج و سی) بو.«بسپرد حافظه به رای اریبسی هاهیما است بوده ریناگز سراههیبد

1368 : 45) 
 و( انهیمی ایآس) ران، فرارودیا فالت در فیطوا و اقوام تر شیب که است نیا تیواقع

، یفرهنگ وی اجتماعی هاروش ازی اریبس اسالم، دری کل رشیپذ ضمن قفقازی ماورا
ی شفاهی هاسنت در رو نیهم ز. ابودند خودی ارهیعشی قومی قراردادها بندیپا چنان هم

ی گوسان سنت راه ادامة ینوع به که میشویم روروبهی صنوف و هان، نامیعناو با اسالم از پس
ن/ یق، آکیق/ آشیخوان، آشوک/ عاشخوان، مورتیدخوان/ بیب: چون همیی ها. ناماست کهن

خوان، خوان، شروهتی، نشی/ بخشی/ باخشیخوان، باغشخوان/ ژنگازان، دنگاوزان/ 
 سمانیخوان، بازنگر، بندباز/ رخوان، پرده، آزنده/ سازنده، نقال، شاهنامهیشروندخوان، راو

خوان، مداح، خوان، مناسبتخوان، منقبتباز، مطرب، ک، چاووشگردان، لعبتباز، عروسك
خوان، لیخوان، فضاشیخوان، پهیخوان، تعزخوان، روضهن، نوحهخواهیخوان، مرثیمولود

. برخوان خیتار و خوانخوان، مناقب نامهخوان، جنگیرخوان/ شرخوان، شائر/ شاعر، نظامیش
 از توانیم است مانده یجا به خیتار در ها آن نام که اسالم ظهور از شیپ تا کهی گوسانان از

 .برد نامی رودک از تأخرترمی هادوره سا، دریباربد، نک
 اند:ها در مجموع پنج کارکرد اصلی داشتهگوسان

 آوازخوانی و نوازندگی (1
 آفرینیشادی (2
 ملی و کهن های داستان حافظ ادبی و میراث انتقال (3
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 حاکمان به سبب آزادی عمل آنان و نزدیکی به شاهان از انتقاد (4
 ینش روایات تازهها هنگام اجرا و آفرسرایی قصهبدیهه (5
 

 های متفاوت اما کردارهای مشترک اکنون ادامه حیات دارد:سنت گوسانی در ایران با نام
: 1376نامند. )نیستانی، می« خوانامیری»خوانندگان آواز امیری را،  خوانان:امیری

ان و های آوازی موسیقی مازندری رایج طبری و نام یکی از مقامها ترانه ساز ،( آواز امیری86
« تبری»یا « طوری»ای طبری است. در گذشته  افسانهمنسوب به امیر پازواری، شاعر نیمه

و تأثیرپذیری از آن، امیری نام « امیر پازواری»اشعار راهی با  شد؛ اما پس از همنامیده می
اری و وهای طبری امیر پازبا بررسی تطبیقی ترانه»( 28: 1379نژاد، گرفت. )قلی
توان نتیجه اشکانی( و فارسی میانه دوره ساسانی می تکیه ای پارتی )پهلویـ  اشعارهجایی

واژگانی میان این اشعار وجود دارد. ثانیاً وزن و آهنگ این  گرفت که اوالً اشتراکات لفظی و
سو و خواندن  های طبری از یك برخوردار است. هجایی بودن ترانه سرودها از ویژگی یکسانی

سرایان  کند که ترانه فاده از یك آلت موسیقی این فرضیه را مطرح میاست ها با این ترانه
خنیاگری ایران در ـ   ایرانی از اعصار قدیم تا ادوار متأخر، بازماندگان سنت گوسانی فولکلوریك

 (111:  1380پور، اند )اسماعیل(ساسانی ـ  دوره میانه )اشکانی
ها  ها زبان گویا و راوی رنج گفتند. اوزان گرد ترکمن اوزان می : به خنیاگران دورهها اوزان
ها که کارشان ریشة عمیقی در آیین شامانیزم داشت؛  های مردم خود بودند. اوزان و مشقت

کردند و در شأن قهرمانان ایل و پدرانشان  درمانی( می موسیقیـ  نوعی پُرخوانی )جادوپزشکی
ها را  ای برخوردار بودند. اوزان ژهها در میان مردم از احترام وی سرودند. آن ها می حماسه

زبانان دانست که یکی از انواع  گذار تمامی آثار بنیادی موسیقی ترک توان خالق و پایه می
 میان در گوسانی (. سنت178 :1371غنی موسیقی در نوع خود است )بوستان و درویشی،

 نامیده «اوزان» ایشان میان در هنر این صاحبان دارد، ولی وجود نیز میانه آسیای ترکان
 ساز. »است بوده اوغوز طایفه مردمی نوازنده و خوانآوازه و اوزان، خنیاگر، شاعر. شدند می

 را مردمی نوازنده و شاعر و گفتندمی قوپوز، اوزان جای به گذشته در. بود قوپوز هااوزان
 به رکیهت و آذربایجان در اوزان میالدی، اصطالح 15 قرن از بعد. نامیدندمی اوزانچی

 ذیل: 1382بهزادی، ) «داد نام تغییر« باخشی» به میانه آسیای در و( عاشیق) «آشیق»
 (.«اوزان»

هستند که هنگام عزا « آغی»هایی به نام سرودهها خوانندگان سوگچیآغیها: چیآغی
خوانند. زبان می آوران در مناطق آذریهای قهرمانان و نامخصوص در مراسم یادواره و به
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انگیز شروع به خواندن گوید، سپس با آهنگی حزنهای مرده میچی نخست از قهرمانیغیآ
ها نیز این ها و عاشیقها گاه اوزانچی( عالوه بر آغی7: 1358کند. )روشن، آغی می

های انگیز را با لحنی حماسی در کنار گرایلی و بایاتی در رثای چهرههای حزن سروده
ها سروده ( این اشعار عمدتاً توسط عاشیق68: 1376)محمدی، خوانند. محبوب قوم می

ده است. )ذوالفقاری و کرها سراینده در مصراع آخر نام خود را ذکر  اند و در برخی از آنشده
ها در ابتدا تنها مختص به مراسم سوگواری ( خواندن این سروده146: 1388احمدی، 

ای همة مردگان متداول شد. )احمدپناهی اما بعدها خواندن آن بر ،قهرمانان بوده است
 (21: 1383سمنانی، 

گویند. می «بخشی»موسیقی  در کارآمد و زبده استادان به خراسان شمال درها: بخشی
های کردی و ها و داستانگر افسانه گو و روایتها نوازندگان دوتار، آوازخوان، داستانبخشی

نیز  ازبکستان و ترکمنستان عنوان در نی( ا151ص ، 1ج : 1380ترکی هستند. )درویشی، 
ترین  مهمشود. های عاشقانه و حماسی اطالق میگران داستان به نوازندگان دوتار و روایت

شود. ها نواخته و خوانده میبخش موسیقی ترکمنی مجموعه آثاری است که توسط بخشی
کند راهی می ز همدر این منطقه ساز دیگری که بخشی را در نواختن دوتار و خواندن آوا

های شمال خراسان با توجه به شواهد مختلف ( بخشی170کمانچه )قیچاق( است. )همان، 
ها توان به وجود داستاناین شواهد می جمله اند. ازهای ترکمن قرار داشتهتحت تأثیر بخشی

نین چ های مشترکی چون کوراوغلی، اصلی و کرم، طاهر و زهره و... اشاره کرد. همو روایت
ها دلیل  های اجرایی آنشباهت دوتار شمال خراسان با دوتار ترکمنی و شباهت در تکنیك

. خوانند می و نوازند می تنهایی به معموالً ها بخشیشود. دیگری بر این تأثیرپذیری قلمداد می
. گیرد برمی در را اصلی دوگونههای شمال خراسان های اجرایی موسیقی بخشیشکل

 راهی هم ساز نوای و با است شده  تشکیل شعر از تنها که است شاعرانه اجرایگونه،  نخستین
بخشی،  که بدین معنا. است گرانه روایت گونة هاست بخشی خاص که دوم گونة. شود می

 سه مضمون، به از نظرها شده توسط بخشی های روایتداستانکند.  می روایت را داستانی
شود. می قهرمانانه تقسیم حماسی و سراپا ،یعرفان و مذهبی ،عاشقانه اصلی گروه

 ای محاوره بیان اول کنند:سرایی می داستان ها به دو شیوهبخشی (270: 1378، زاده وسف)ی
 به داستان  مختلف های بخش هریك از. آوازی دوم بیان و است شبیه نقالی به  که نَقلی و

 رویدادهای شرح برای نقلی شیوة از. شوند می اجرا شیوه دو این از یکی به متن اقتضای
)درویشی، . شود می استفاده داستان منظوم های قسمت  اجرای برای آوازی شیوة از و داستان
1380 :451) 
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نوازان محلی در خراسان شمالی است. )درویشی،  بلیروان عنوان نی: بلروانبلیروان/ 
های خراسان به کرمانجیبند است که بین معنی نی هفت به کردی در زبان( بلیر 28: 1376

توان جز ها را میموسیقی بلیروان( 110: 1377اوغازی،  توحدینیز معروف است. )« بلوّر»
ها،  جشن در گوسفندان چرای موسیقی چوپانی قلمداد کرد. نواختن این ساز غیر از زمان

 لفیمخت های مقام خراسان شمال شود. درانجام می مراسم سوگواری نیز در و شادی مجالس
و چوپانی توسط این گروه از نوازندگان نواخته  کوهستان ادیفرگوسفندچرانی،   ازجمله

ن و فردوس گاه فریادی و ئجام و نیز در گناباد، قاشود. در کاشمر و برخی نواحی تربت می
شود. )درویشی، ها اجرا مینشینیراهی ساز بلیر به هنگام چراندن گله یا شب چاربیتی با هم

1376 :53) 
حماسی، اخالقی، اجتماعی و های  در مهاباد، مکریان، بوکان منظومه :انخوانبیت

( خوانندة بیت در 307: 1343. )فتاحی قاضی،شود خوانده می« بیت»عرفانی اغلب 
 ،hozān vān «هوزان وان»عراق ترکیه، سوریه و  در ؛bayt bez «بیت بژ» رانیاکردستان 

نام دارد.  čargar «چرگر»و  sitrān bez «تران بژس»مناطق در دیگر  ( و537همان، )
های  ای، درویشحرفهصورت رایگان خوانندگان نیمه ها را به تی( ب164: 1340)ایوبیان،

کنند. این افراد در بهار و تابستان به  ای اجرا میها، نوازندگان حرفه گرد، مطرب دوره
رفتند و عالوه بر تفریح و  به سفر می کشاورزی مشغول بوده در پاییز و زمستان و ایام فراغت

خوان عالوه بر داشتن بیت( 312: 1343کردند. )فتاحی قاضی،  خوانی میسیاحت، بیت
صدایی خوش و مرامی پسندیده باید از ویژگی منحصر به فرد در اجرای اشعار طوالنی بیت 

ا پس از تمرین زیاد ه خوانآید نیز برخوردار باشد. در گذشته بیتصورت نثر درمی که گاه به
خواننده و گذاشتند.  و بعد از توانایی خواندن حداقل پنجاه بیت قدم در عرصه موسیقی می

شود.  راهی می نوازندة بیت اغلب یك نفرند. بیت با آواز خوش خوانده و با نواختن ساز هم
و شمال ( و در ترکیه 538: 1378)افروزی، « شِمشال»ها در گذشته در ایران  خوانساز بیت

خوانی در منازل، ( مکان بیت112 :1376 بوده است. )وجدانی،« چگور»یا « باغلمه»عراق، 
کردند  خوان را به منزل خود دعوت میها بوده است. اشخاص متموّل بیت خانه مساجد و قهوه

های  گذراندند. در این مجالس بیت ها می های دراز زمستان را با شنیدن قصه و بیت و شب
 (312شد. )همان،  خوانده می« حیران» ژهیو عاشقانه، مذهبی، به تاریخی،
وِرد  کار کسی که با افسون وها، در میان ترکمنداری،  خوانی، یا پری پَریْ: خوانانپری

به کارگیرد. برای درمان  هایش او را را فراخواند و رام خود کند و در برآوردن خواسته پری
انگیز  کردند و در آن با رقص و کارهای شگفت لسی برپا میخوانان مج زده، پری رنجوران پری

: 1380، خواستند )بلوکباشی ها رهایی و بهبود بیمار را می کردند و از آن می ها را احضارپری
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 نوازد و پُرخوان با اجرای حرکات رقص و ساز می« بخشی»مراسم این (. در 662ص  13ج 

حساس بدن بیمار و ایجاد شوک بر او،  فروکردن نوک خنجر یا شمشیر در برخی جاهای
از  کار را ارواح زیان ها یدهد و به گفتة خود با یاری پر تأثیر قرار می را مجذوب و تحت بیمار

 (17-16ج، ص  14، همان) .بخشد سازد و به او آرامش می تن و روان آشفتة بیمار دور می
به پهلوان شهرت  تر بیشچ ای بلوهای حرفهدان نوازندگان محلی و موسیقی ان:پهلوان

 ؛شوند های دیگری نیز خوانده میولی دیگر هنرمندان بنا بر ساز تخصصی خود به نام ؛دارند
ساز، شعرسرا و آهنگ )هنرمندان یصوتنواز( )تنبورگ یتنبورگنواز( )قیچك یچکیق لیاز قب

 ه(نوازند
. به کسی که تکم واز نوروز است های نمایشی پیش گردانی از آیینتکمها: چیتکم

گویند. اهمیت این نمایش به دلیل تلفیق آن با می« چیتکم»و « چیتکه»گرداند  می
ای های محلی است. عنصر اصلی این نمایش عروسك تکم است که بر روی صفحه ترانه

( عالوه بر 39: 1374آید. )نادری، شود و با خواندن ترانه به رقص درمی سخت قرار داده می
نیز اجرای این نمایش را بر عهده دارند. زمان اجرای نمایش « ها سایاچی»، «چیتکم»

توربا چَکن راه  هابه هم ا و سایاچیه چیگردانی از اواسط اسفند است. در این هنگام تکم تکم
ها  چیروند. تکم شوند یا به چادرهای ایل در قشالق می سپار شهر می از روستا ره کش()توبره

ع( و با کوباندن ) یعلینی بزرگی از نقل و نبات و شمع و آینه و تمثال با در دست داشتن س
دهند  ردانند و بشارت آمدن نوروز را میگ رقصند، تکم می دو چوب به هم می

 (.107: 1387مالییان،)
های حماسی و  منظومههستند. چریکه « چریکه»چرکرها خوانندگان چرکرها: 

بخش ها «چریکه» نینثر است. ا نظم و و به ه آوازب های قهرمانی و شورانگیز کردی داستان
یعنی  «چرین»چریکه از مصدر . دهدمهم ادبیات و موسیقی کالسیك کردی را تشکیل می

باز )پرنده مشهور شکاری( و  سرودن و فریاد و صدای خواندن، آواز خواندن، بانگ کردن و
ص  1ج : 1334، نیمردوخ کردستا. )است «چریکاندن»احساس تأثر درد زخم از مصدر 

558) 
گویند. این اشخاص  می« وَشچَمَری»: به نوازندگان موسیقی سوگ در لکی، وَشچَمَری

نشینان دارند. )فرخی های زاگرس سهم بزرگی در حفظ میراث ادب عامه و موسیقی و سنت
 (25: 1380و کیایی، 

 یاریبخترد؛ در نامی دا« چامهسوگ»یا « سوگ سروده»: در هر نقطه از کشور، راراوَش
 یممسن؛ در «چَمَر»؛ در ایالم «رارا»؛ در لَکی «سُرُو»، «دوندال»، «دومدال»، «گاگِریو»
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صورتی خاص  رارا ترکیبی از آهنگ و رقص عزاست که به«. مُوری»مازندران ؛ در «شَربه»
( در rârâvaš« )راراوَش»نام خوان، به  (. افرادی سوگ74: 1366عناصری،شود ) اجرا می

 کنند.گردند و پول دریافت میان مردان میمی
« چمری»های مناطق لرستان و ایالم  کسانی هستند که در عزاداریِ لكها: روچی

نام و یا جوانی برومند از  خوانند. هنگامی که رئیس و بزرگ ممتاز طایفه، مردی خوش می
بودند که در ایالم  صدا و شاعر ها افراد خوششود. روچی برگزار می« چمر»دنیا برود؛ آیین 

اشعاری حماسی و گاه عاطفی در توصیف دالوری، خوبی و  ؛ وگفتند می« رَوکَر»ها را  آن
ها  ها و خوبی خواندند. این اشعار که حزین و غریبانه بود از نیکی های درگذشته می زیبایی

 (145: 1388)قاسمی و مروتی،  .کرد حکایت می
گویند. اینان اشعاری می« رَوکَر»ها صدا و روچی وش: در ایالم به خوانندگان خرَوکَرها

خواندند. این  های درگذشته می حماسی و گاه عاطفی در توصیف دالوری، خوبی و زیبایی
سرا  همان(. شاعران بومیکرد ) ها حکایت می ها و خوبی اشعار که حزین و غریبانه بود از نیکی

ها را برای خواندن روکرها  بیتیرایش تك( نام دارند؛ کار سbiyišـ )به ایش «بی ییش»که 
ای نازک به نام ها عبایی سفید یا قهوه ایش(. بی23:1380فرخی و کیایی، دارند )نیز عهده 

های خود را  ایش( بر دوش دارند که کامالً شناخته شده هستند. هر گروه بیbatieh« )بتیه»
 (114: 1371خلیلیان،) .کنندآورد تا در مراسم شعرخوانی  می

قومی قشقایی  یقیاجراکنندة بخش دیگری از موس ساربانان نوازندة نی و: ساربانان
های مخصوص  نوازند. از آهنگ می« نی»های قومی ایل قشقایی را با  ها آهنگ ساربانهستند. 
ها به زبان  است که در وصف شترهای در حال حرکت است. ساربان« گدان دارغا»ها  ساربان

های  از زبان گویش کرشی)ها زبان کوروشی  کنند و زبان آن نمیترکی قشقایی صحبت 
قدیمی ایرانی و گویشی از زبان بلوچی( است. ولی آواز و موسیقی آنان کامالً قشقایی است و 

ها  توان در میان ساربان ها چیره شده است. بهترین خوانندگان را می قشقایی بر آن فرهنگ
 جو کرد.و جست

ها  سایاها همانند بازماندة سرودهای مقدسی هستند که در سینة سایاچیها: سایاچی 
کنند در اواخر زمستان  ها زندگی می ها که همه در دهات و میان کوه محفوظ است. سایاچی

گردانند، دو چوب هم  که شکلکی به نام تکم را می روند و درحالی ها می ر به در خانهو آغاز بها
گیرند. سایاچی  خوانند و آرد و پنیر و... از مردم می زنند و می گیرند و به هم می در دست می

خواند.  کند، سپس سرودها را می در سرودهایش ابتدا مردم را از وجود خود آگاه می
ساز  که تفاوت این با هستند ها قیعاش مانند ها سایاچی (53-50 :1357)محمدزاده صدیق،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D8%B1%D8%B4%DB%8C
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 شش سایاها بین عامة مردم نیست. امروزه خودشان سرودة خوانند می که اشعاری و ندارند

 شعر) یاسیسامجلس  خوان( تکمسایاسی ) بایرام سوگواری( برای) یاسیسایاس  هستند: نوع

 یا سایاسی یاغیش گرد(ورهدایاسی )س ( غیشچوپانی) یاسیساچوپان  کودکان(

 (47 و 46: 1388خانی، )زلف .خواهی(بارانخاتون ) چمچه
خوان اشعاری را در  صورت تك که در مراسم سوگواری به خوانندگانی وش:سرخونی
 تر بیش وش این اشعار راخواند. سرخونیحال بازماندگان می و شرح درگذشتهوصف احوال 

 )ر. ک: راراوش در همین مقاله(. ندخوامی« رارا»در مراسم 
شود که به سوپی عنوانی است که در بجنورد به برخی از نوازندگان اطالق میها: سوپی
های ترکمن از موسیقی برای بهبود گیر نیز معروف هستند؛ زیرا همانند بخشیسوپی جن

نام دارد. اجرای ها قوشمه استفاده سوپی گیرند. ساز موردبیماران )موزیکوتراپی( بهره می
مراسم بهبود بیماری توسط سوپی؛ همانند اجرای مراسم گواتی در سیستان و بلوچستان و 

گیر تنها از ساز قوشمه پرخوانی در ترکمن است، با این تفاوت که در این مراسم سوپی جن
: 1383شود. )مسعودیه، گیرد و گاه در این مراسم موزیکوتراپی دوتار نیز نواخته میبهره می

97) 
« دیوانه»، سوزخوانان خوانندرا می« سوز»کسانی آواز : بین دراویش قادریه هاسوزخوان

ای از آواز  عنوان مجموعه آوازهایی در موسیقی کردی و زیرشاخه« سوز»دارند.  لقبنیز 
زبانان و خصوص بین سورانیاست که خواندن آن در اکثر مناطق کردستان به« هوره»

. در نقاط کردنشین با ظهور تصوف، اهل سنت و جماعت دراویش قادریه، ها رایج است جاف
 (70: 1383زرشناس، ) .دادندو حالتی از گریه و استغاثه به آن  باجذبههوره را 

روند و تقریباً در  ها نخستین خنیاگران موسیقی ایران به شمار می شِرخوان ها:شرخون
چون شائر، شئرخوان، شِرخون، شروند،  ی همهای تمام مناطق ایران حضور دارند و با نام

ها  ( و تشابه بسیاری با عاشیق80: 1383شوند. )نصری اشرفی، شعربند و... شناخته می
ای شامل دانان دو دستة حرفههای خراسان دارند. در مازندران، موسیقی آذربایجان و بخشی

 (70: 1381ستند. )فاطمی، ها ه ای شامل شعرخوانان و چوپانها و گدارها و غیرحرفه لوتی
ای در میان مردم دارند. این گروه عالوه بر  ها ارزش و اعتبار ویژه ها خالف لوتی شعرخوان

: 1367خوبی با موسیقی آشنا هستند. )الیارد،  ای قوی، بهداشتن اطالعات تاریخی و حافظه
مجلس ( جایگاه شعرخوان همواره در مجالس سنگین و مردانه است. وی در صدر 161
کند. ساز اصلی او دوتار و للـه وا است که  نشیند و روایت خود را با ذکر نام اهلل آغاز می می

کند. شعرخوانان عالوه بر  ی برای تنوع مجلس و رفع خستگی از آن استفاده میگه گاه
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سرایی  ی، دارای استعدادهای نقالی و داستاننواز بداههی و خوان بداههقدرت شاعری و 
پردازان در مهارت و تسلط کامل شعرخوانان بر اوت کار شعرخوانان با قصههستند. تف

مضامین  (81: 1383نشین و موسیقایی است. )نصری اشرفی،  موسیقی و داشتن صدایی دل
های حماسی، روایی و مذهبی، تاریخی، غنایی  های شعرخوانان اشعار و نقل اشعار و نقل

قانی، حیدربیگ و صنمبر و برای تنوع کتولی و ها، ح چون نجما، امیری، طالبا، سوت هم
چون به غار رفتن پیامبر، داستان  های مذهبی و عامیانه هم کیجاجان و روایت داستان

حضرت یوسف، داستان ضامن آهو، موسی و شبان و... است. مجالسی که شعرخون شرکت 
باقی داستان را  گذارد و کشد. شعرخون روایتی را ناتمام می کند گاهی چند شب طول می می

چنین نقش خنیاگران نوروزی را برعهده دارند.  کند. شعرخوانان هم های بعد نقل میدر شب
کردند تا با خوانش  چی دعوت می در گذشته اگر کسی ناخوش احوال بود از شعرخوان یا هلل

 (100: 1374پور،  قطعات مناسب غم را از او دور کند. )محسن
ویژه بوشهر  های مهم بومی سرود در مناطق جنوب ایران به هشروه از گون :نانخواشروه

تواند آن را  سازی که می خوانند و تنها  کنند و می می همراهاست که آن را با دوبیتی یا ترانه 
(. شروه بر وزن مَروه، آواز غمگنامه و 410: 1375 است )حمیدی، نیی کند، همراه

صورت منفرد، توسط  تگاه شور، بهسوزناکی است که در مایه دشتی زیرمجموعه دس
شود.  عنوانی است که به گروهی از هنرمندان بوشهری اطالق میشود.  خوان اجرا می شروه
« بخشو»، «شریفی»کند. همانند سبك  اجرای شروه از نام مبدع سبك آن پیروی می ةشیو

ود که ش گفته می« زنشروند»خوان در هرمزگان نیز به هنرمندان شروه«. محمدحسین»و 
پردازد. اجرای  به اجرای موسیقی می« زن قلم»نوازی نیز به نام با خواننده هنرمند نی همراه

زن و شروند زن( صورت  صورت پرسش و پاسخ میان ساز و آواز )قلم ه و در هرمزگان بهوشر
 گیرد. می

 و شیروان «هنامه»روستای متمرکز در  ،خراسانشمال  کرداناز  :هاعاشق
در گذشته جشن نوروز، هستند.  های آذربایجان«عاشیق» هایسنتان دهندگ ادامه

حضور ... حتماً با های باستانی، برداشت محصول ومیرنوروزی، برپایی کشتی چوخه، جشن
پوشیدند که رنگ آن پیراهن قرمز بود و با پوشیدن میشاد ها لباس ها بود. عاشقعاشق

نمدی و به  دستمال شال، پوشیدن کاله بار های رنگی، بستن سر و کمشلوار کردی، جوراب
هایی دند. آهنگیرقصمینام داشت  «گوند»دار در میدان رقص که های تیلپا کردن چارخ

است( قرص به معنی دست زدن، کف زدن )یك قرصه  عبارت بود از کردندکه اجرا می
، منه جان، سربازی، راسته چپه، انارکی، قرصه دوازده، قرصه شش، قرصه پنج، قرصه سه، قرصهود
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سازهای  ...سماع و، مجسمه، قالده قالده، بازی چوپ، خانان آالگوزیا آهنگ، مادی مات، شلنگی
 (65ش: 1383، امانی). است دایره، ضرب، دهل، کمانچه، قوشمه، ها پیق )سورنا(عاشق

ترین  ر و نوازندة محلی آذری. عاشیق عالوه بر قریحة شاعری، مهمشاعها: عاشیق
اکنندة اشعار محلی آذری است. عاشیق به معنای شاعر و نوازنده در ادبیات ما از قرن اجر

صفویه،  ةدور بهرواج هنر عاشیقی در ایران  (140: 1386)ویشلقی، پانزدهم کاربرد یافت. 
دده »و اولین دیوان مکتوب عاشیقی،  رسد ی)شاختایی( م لیاسماع ویژه زمان حکومت شاه به

: 1377از عاشیق قوربانی، مربوط به همین دوره است. )کاظمی، « الغزقورقود علی لسان 
صحرا و  در ترکمن عاشیقگفتند.  ها، بداهه شعر می ها، نیاکان اصلی عاشیق  اوزان (132

و در ترکیه « جیرچی»یا « باخشی» ازبکستان، در «باغشی» ترکمنستانجمهوری 
ها تا اوایل قرن بیستم تشکیالت،  ( عاشیق75: 1376شود. )صدیقی،  نامیده می« عاشیك»

ای داشتند. این گروه پس از سفرهای طوالنی، در روستاها  لباس، ابزار موسیقی و آداب ویژه
ها  خانه ها و حتی قهوه مراسم و جشن و درشدند  نشین برای مدتی ساکن می و مناطق کوچ

 نام دارد.« ازس»ها  پرداختند. آلت موسیقی عاشیق به اجرای موسیقی و شعرخوانی می
های عاشیقی  ادبیات عاشیقی شامل ترانه، داستان، منظومه، مناظره وباغالما است. ترانه

قاریندان چیخما، قفل ، شامل قوشما، گرایلی، تجنیس، دییشمه، ترسه حروفات، کولگه سیز
 نامه، وجودنامه، قیامت سواالتی و... است. بند، استادنامه، دیوانی، بایاتی، مخمس، معراج

کند به شکل نظم و نثر  هایی که عاشیق روایت می ( داستان135-121: 1385)صرافی، 
خواند. )روشن،  داستان را عاشیق با زبان ساده و روان و نظم آن را با ساز و آواز می نثر است؛

دیگر است. به این  ها، بحث و مناظره با یك های اجرای عاشیق ( یکی از شیوه135: 1358
گویند. عاشیق بازنده باید ساز را بر زمین بگذارد و از عاشیقی دست  می «دییشمه»اشعار 
« آغی»نام  هایی به ها در مراسم سوگواری مرثیه قی( عاش156: 1386. )ویشلقی، بردارد

 (32: 1374شود. )نادری،  گر( نامیده می مویه«)آغالقان»خوانند. عاشیقی که آغی بخواند  می
گویند. می« چیقوشمه»ن به نوازندگان قوشمه در شمال خراساها: چیقوشمه

 یهاینی، . قوشمهنواختندمی شبانانی بودند که در کنار چوپانی، قوشمهاغلب ها چی قوشمه
سازی رزمی به  گذشتهقوشمه قدمت زیادی دارد و در . خراسان است یهاکرمانج خاص

راسم کشتی نواخته در مو صورت گروهی با شش نوازنده  ها بهدر جنگ وآمد حساب می
چی از قوشمهگاه شود. ها و اعیاد اجرا میاین ساز در مراسم عروسی و جشن هشد. امروزمی

 (862: 1380. )جوادی، گیرندبهره می بهبود بیماران برایاین ساز 
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د. گوینمی« کالم وش»خواند  که از اشعار کالم در مقام یارسان می به کسانی وش:کالم
نام دارد که با اشعار « یارسان» یعرفانی و مذهبی در موسیقی محلی لرهای  یکی از مقام

های دینی بزرگان یارسان و  ای از سرودهکالم مجموعهشود.  اجرا می« کالم»به نام  یدار وزن
میر به زبان کردی  ترکه و خان الماس چون گذشته پیشوایان هایگوییپیش از گفتاری

ع( است. ) یعلوضوعات گوناگون چون وصف حضرت ویژه گویش گورانی است که در م به
راوچی، دنگ »دیگر هنرمندان این خطه با عناوین دیگری همچون  (132: 1384)بهاروند، 

 به معنای خبرکننده و صداکننده شهرت دارند.« چی و دنگ هر
ها یلتّ. ها تنها دایره بود اند و وسیله آنرسانان بوده پیاماغلب ها لتّی(: هاها )لختلتّی

ها در قدیم حق انتخاب داشتند. آنان دائم در سفر بودند و ناقالن اخبار و وقایع مانند عاشق
 . شاید لتی دیگرگونه لوتی باشد.آمدند شمار می به

راه با تار  ها همای که معموالً در جوانی یا مناسبتهای غیرحرفهآوازخوان: لولوچی
ها بابت کار خود حق گرفتن خوانند. لولوچیاز میها یا بدون ساز آوها یا ساز عاشقبخشی

خوانند چه می گوی آنشود و باید پاسخا نمیه حال آندستمزد ندارند و مصونیت هم شامل 
آواز  با که نیز شهرت دارند «باتر» ها بهلولوچی (110: 1377، توحدی اوغازی). باشند

 کنند.های مردم را بیان می آرزوها و خواستهخواندن، 
نشین یا کردنشین با سه گویش ویژه در مناطق ترکبه خوانندگانی که بهان: خوانمرصع

در لغت به معنی شود. خوان گفته میپردازند، مرصع و زبان به اجرای الحان آوازی می
که برای چند  اصطالحی است است ورنگین کالمی  و سخنی خوش، خنان ساخته گفتنس

 است.خوانی تمهید قصهگویی رود: در هنر قصهمنظور به کار می
سرایی  جواب که معموالً قریحة شاعری و بدیهه ذوق و حاضر : مردان خوشنوروزخوانان

( و گاه از اواسط 47: 1354سادات اشکوری، بهار )ماه پیش از فرارسیدن  دارند و یك
نوید بهار و رهایی از جمود و فسردگی زمستان اجرا  ( برای57: 1379علمداری، اسفندماه )

: 1382رسد. )پهلوان،  کنند. کار نوروزخوانان با فرارسیدن بهار و آغاز سال نو به پایان میمی
به مشهور است. نیز خونی بهارخونی، نوروزخونی و امام ا عناوینی چونب مراسم( این 35

خون و بهارخون نوروزخون، امام، ŝerxunن شرخو ان رادر مازندران نوروزخوانهمین دلیل 
شناخته « گردانیگل»( این مراسم در افغانستان با نام 166: 1377نامند. )نصری اشرفی،  می
ها گردانها گلگردان یا میرآوازخوان و به گروه نوروزخوانشود و به نوروزخوان میرگلمی
( و یا سرشب 320: 1379زاده، یعتگویند. نوروزخوانان معموالً پس از غروب آفتاب )شرمی

 جا آن از( 89: 1342پرداختند. )ملکی،  آمدند به اجرای مراسم می که همه دورهم گرد می

http://quchan.blogfa.com/
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تر  بیشخوانان زنورو، شدکه خوانندگی و نوازندگی در مازندران جزء حِرَف محسوب نمی
ر مناطقی مایل بودند تا از طرف مردم محل سکونت خویش شناخته نشوند به همین سبب د

به همین دلیل بسیاری از اوقات پرداختند. شان به نوروزخوانی میدور از محل سکونت
رفتند و نوروزخوانان مازندرانی در کومش و  نوروزخوانان کومشی و طالقانی به مازندران می

خوانی و  پرداختند. ازجمله خصوصیات مهم نوروزخوانان، بداهه طالقان به نوروزخوانی می
تنهایی  های هنر خنیاگری است. نوروزخوانان گاه به ای قوی است که از ویژگیافظهداشتن ح

ها  ( گروه35: 1382کنند. )پهلوان، های دو، سه و چهار نفره حرکت می و گاه در قالب گروه
یا  «پیوری کر»یك نفر به نام و یا خوانندة اصلی « سرخون» نفر به نام یكمتشکل از 

و  «کولبارکش»نفر خواننده و نوازنده و یا دو نفر خواننده و یك خوان سه یا چهارتن هم
یا « کولبارکش»( وجود 49: 1386ای،  است. )شهاب کومله  ها بوده خوان آندار و هم فانوس

اند. این  داده به دلیل اجناس و هدایا و انعامی بوده است که به نوروزخوانان می« دار کیسه»
خوانی و  بندها با نوروزخوانان هم ها و ترجیع ر تکرار گوشوارهفرد در کنار حمل کیسة هدایا د

ها این اشعار را از پدران خود نوروزخوان (.36: 1382نماید. )پهلوان،  ی میهمراه
ها نیز که قریحة شاعری دارند هنگام نوروزخوانی به مقتضای حال  اند. بعضی از آن یادگرفته

ن اشعار معموالً وزن و قافیه ندارند، بلکه هرجا که خوانند. البته ایالبداهه میاشعاری فی
زاده، برد. )شریعت ای متناسب با آهنگی موزون به کار مینوروزخوان در قافیه بماند کلمه

1379 :316-319) 
 

 رانیا ینواح یقموسی و شعر در هاکولیبازماندگان 
زندگی و  تند. شیوةرو با ساختاری ویژه هس عنوان قومی کوچ در سراسر جهان به ها کولی

گیری، رمالی، کار آنان در همة نقاط جهان عموماً رقاصی، بازیگری، آوازخوانی، گاوبازی، فال
عنوان متولیان موسیقی سنتی در مراسم شادی چون  . این گروه بهاست یخراط و آهنگری

هنگ کردند و با نواختن آسوران، جشن نوروز و نیز در مراسم عزا شرکت میعروسی و ختنه
های کوچك در بین ایالت صورت گروه پرداختند. این خنیاگران بهبه کسب درآمد می

هر گروه خنیاگر به نام  ،بنابراین .ای وابسته بودلرستان پراکنده بودند و هر گروه به قبیله
  (37: 1384)بهاروند،  .شدایلی که به آن وابسته بود شناخته می

و به روایت هزار تن  دوازده دستور دادمردم  یشاد یابهرام گور بربنابر داستانی کهن، 
رامشگر را از  ،هزارشش ینظام به عقیدة چهارهزار نفر و یثعالب و به گفتةهزار نفر  یفردوس

بهرام گور فرمان داد : »کندچنین بیان میماجرا را  نیا یاصفهان حمزه. دندآور رانیهند به ا
 یگذران و خوردن و خوش شیرا به آسا گرید میناز روز را کار کنند و  یمیکه مردمان ن
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دار شدند و مُزد هر ارج اگرانیخُن سان ینشراب ننوشند. بد انیو کول اگرانیخُن یبپردازند و ب
 یگذران که خوش دیاز مردم را د یگروه ی. بهرام، روزدیدرهم رس  داز آنان به ص یدست

آن مردم در  «بازنداشتم؟ کوبی یو پا یدل خوش زِیرا از پره مگر من شما». گفت: کردند ینم
 «.میافتین ید درهم، ولصاز  ادهیبه ز میرامشگران خواست»او به خاک افتاده و گفتند:  شیپ

 یفه آوردند و به پادشاه هند نامه نوشت و از ویفرمان داد تا دوات و خامه )قلم( و صح
 رامونیم آنان را به شهرها و پهزار تن فرستاد. بهرا دوازده یخواست. و اگرانیرامشگران و خُن

 (52: 1346حمزة اصفهانی،)«.شد تر شیکشور خود بپراکند و شمار آنان به تناسل ب
کنند که گله میشاه  بهراممردم از وقتی کند. از آنان یاد می با عنوان لولی یفردوس

 انگارند:اند و آنان را به هیچ میقیمتگوسانان درباری گران
 ر ز گل دارد افسر همیـبه سر ب                 یـگر همـانکه گر می گسارد تو

 چو ما مردمان را به کس نشمرد               ورد ــگران می خـر آواز رامشـب
 ی بنگردـن در یکـاه از ایـشهنش               خوردتهیدست بی رود و گل می

 
 درنگ:شاه بی

 ادرسیشاه فر یفت کاگ نیچن             شنگل فرستاد کس  كیبه نزد
 وارـط سـم بربـو ماده بر زخ رـن               زارـه ده نیزـرگـب انیورـل ازان

 یرـبهت یرـهر کهت شـیپ ندـکی               ش که رامشگرـفرست رانیا به
 ه نامـب انیورـرد زان لـک نیزـگ              برخواند آن نامه شنگل تمام چو
 خواه كیکان بود در خور ن چنان              اه ـش كـیداد نزـفرست رانـیا به

 (403ص  3فردوسی، شاهنامه، ج)
 

برزیگر  برخیهرکدام گندم و گاو و خر داد تا کشاورزی کنند و رامشگری؛ ولی به بهرام 
باروبنه بر خر  از آنان خواستبهرام  .نبودند، گندم و گاو را خوردند و تنها خر برایشان ماند

از این داستان فردوسی  کنند.شاد مردم را  یگرد دوره با ود و بربط برگیرید ود و رننه
از هند فراخوانده شدند و این  انیلکو ند،در مقابل گوسانان که نوازندگان درباریابیم که درمی

 شاپور زمان در ناصری، آرای انجمن فرهنگ گزارش دو گروه در اصل یکی نیستند. بنابر
 از طایفه این از نفر هزارچندین اهواز در شادروان و شاپوری سد تنساخ هنگام ذواالکتاف

 به شانزنان و کارگری به روزها شانمردان و شدند فراخوانده شوشتر و خوزستان به کابل
-270: 1339مقامی، قائم: ک.ر) یافت پایان سد ساخت تا بودند مشغول مطربی و گرییساق

262)  
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ها هندوستان بوده است. امام  ی هستند که مسکن آنای از قوم آریایها شاخهکولی
قوم »طبق نظر وی  داند.ای از مردم هند( می )طایفه« قوم زط»ها را بازماندة شوشتری کولی

این  ( 117: 1377امام شوشتری، ) شدند.از راه کابل به ایران آمده و کابلی خوانده می« زط
 :1387بهاروند،  یالله)امان است. شده  لیتبدعنوان بعدها کاولی شده و امروزه به کولی 

38 ) 

های مختلف اند و به ناماین آوازخوانان و نوازندگان در مناطق مختلف ایران پراکنده
 مشهورند:

گویند. )غفاری، به نوازندگان ساز در ایل بختیاری و طوایف لرزبان توشمال میتوشمال: 
که  مجریان موسیقی ایل بختیاری هستندترین شاخصاین گروه از نوازندگان ( 178: 1388

مناطق  بعضی از در شود.گفته مینیز لردگان و  میشکال، سازنده، سازینهبه این نوازندگان، 
گویند. این دسته از نوازندگان در نیز می« میرشکال» و «مهتر»توشمال به بختیاری 

و « مطرب»به ر کرد شه روستاهای اطرافو نیز بختیاری  ل واروستاهای چهارمحمناطقی از 
عضو جدانشدنی  این گروه از نوازندگان( 27: 1384نیز معروف هستند. )بهاروند، « لوتی»

. شودها برگزار نمی هستند که هیچ مراسمی بدون حضور آن زندگی مردم بختیاری
 (30: 1379)مددی، ها در ایل بختیاری نوازندگان ساز کرنا، سورنا و دهل هستند.  توشمال

نوازد به ها از دو نفرند که یکی کرنا میکوه، توشمالهای هفتکل و سبزهة لرکیدر طایف
گویند. که به هر دو تشمال )توشمال( می« چیدهل»نواز به نام نام میشکال و دهل

موسیقی  هایسایر بخشو  موسیقی مراسمی و جشن و سرورند تنها اجراکنندةها توشمال
راویان و مجریان را ، صیادی و موسیقی کار برزگری، یخوان یخوانی، نظاممانند شاهنامه یایل

ای توشمال و خوانندة مخصوص در ایل بختیاری هر طایفه و تیره. دکننهنرمند ایل اجرا می
کردن و ختنه، آرایشگری از قبیلنوازندگی به کارهای دیگری  ها جزتوشمالخود را دارد. 

ها از طریق اجرای مراسم موسیقی در ایل  رآمد آناما عمدة د ؛زندپردادندان نیز می دنیکش
عنوان  ها در مراسم عروسی یا عزا بهو از راه دریافت پولی است که از طرف هریك از خانواده

هنر را از پدر و اجداد خود به  ( این نوازندگان یا این57: 1353گیرند. )فاطمی، مقرری می
به  که اندآموخته ن راآ یا خود یند؛گومی «کارچکیده» ها که به آن اندارث برده

 .هستند معروف «کار چسبیده»
شوند. هنوز هم در بلوچستان جت نامیده می ،ساربانان بلوچستان که کولی هستند جت:

 «جت»این شتربانان به نیز هرمزگان  در (1/20: 1383پناه، نامند )یزدان ساربان را جت می
خوانند،  ها را بدان میکه در ایران کولیترین نامی است  اند. جت کهن شهرت یافته

نی است  کاررفته است. موسیقی آنان جای کولی به در بسیاری از موارد جت به که یطور به
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های کوهی و فایز و اشعار . اشعار این ساربانان اغلب از دوبیتیگویند می «قلم»که بدان 
 چوپانی است. 

ود. اینان متعلق به طایفه ش می ( گفتهسرناو ساز ) نقاره، کرنا: به نوازندگان هاچنگی
 نقارهو  کرناتوان در همه طوایف قشقایی پیدا کرد.  ها را می خاصی نیستند و رد پای آن

ها  شود. چنگی ستفاده می( اسرناگاهی از ساز ) کرناجای  اما به ،شود نواخته می هم بامعموالً 
ها اغلب در  ( چنگی7: 1374پور، )گرگین حافظ موسیقی قومی ایل قشقایی هستند.

های  نوازند. اینان با کرنا و سُرنا آهنگ ها می و دیگر جشن ها سورانختنه، ها عروسی
و « یورغه هلی»، «آغورهلی» نشانیتر لیاصها( که  رقص زن، هَلِی )جنگ نامه، سحرآوازی

 ( 43: 1382 بهمنی،) .نوازند است را می« لکی»
 نقاره روحیة دلیری و و کرنا نامه با نواختن آهنگ جنگ ها با جنگ رقدیم نیز د در

زمرة مردم  ها در ها نیز مانند عاشق . چنگیکردند را تقویت می سلحشوری جنگاوران ایل
 کنار موسیقی به کارهایی مانند اصالح سر و در . اینانکش ایل هستند زحمت محروم و

 پردازند. مینیز  کشیدن دندان، و کردنصورت، ختنه
ها  رو و چادرنشین هستند و شغل اکثر آن اند. کوچدر مازندران و گرگان پراکنده جوکی:

 سر دانسته است: وحشی بافقی در هجو شاعری به نام کیدی او را جوکی آهنگری است.
 کشحمال مجوسیان گه               وش ارمنی ،سر و روی جوکی

 
 ژهیو خراطی به ؛ زیراکنند خطاب می« خراط»ن را کرمانشاه نوازندگان کولیا در: خراط 

نای یکی از مشاغل رایج ایشان است.  خراطی برای ساخت سازهای تنبك، دهل، سرنا، نرمه
آشنایی دارند و در رپرتوار اجرایی  های مجازی یا بزم نوازندگان کولی عموماً با بخشی از مقام

های مناطق مختلف ایران ازجمله لری و نگهای شهری، آهها، آهنگها عالوه بر این مقام آن
توان شنید؛ گرچه اغلب اوقات در آغاز مراسم  بندری و... و حتی گاه عربی و ترکی را می

های ذکرشده در کنار این ولی آهنگ ،های بزم هستیم تر شاهد اجرای مقام شادی بیش
 شوند. جا و پیاپی اجرا می ها و جابهمقام

های احمد به توشمال بویر و بختیاری و در کهگیلویهچهارلنگان در قوم خطیر: 
 شغل اصلی آنان مطربی و سلمانی است. گویند.می« خطیر» کولی

آوری غله و  که هنگام جمع ،اند گردانی بوده دوره «دلی»نام  به افرادیدر لرستان : دلی
یا  ، با سازآخر اسفندماه ویژه در روزهایبه ؛خواندند کوبی با ساز آوازهای لری می خرمن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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هجایی،  در نظم بداهه و درنگ و ای، با نام نشان صاحب آن به بی ساز، بر در هر مغازه بی
 اند. پوشیده داد. اینان اصوالً لباس سرخ می هایی را سر می جامه

به مناطق غرب ایران  های ساکن هندوستان بودند کهدُم گروهی از کولی: دُمی
 شوند.با همین نام خوانده میلرستان  کوچیدند و اکنون نیز در

اکنون در  اند. همقزوین یافتهنامی است که کولیان در  «رومانو«: »رومانلو»یا زرگر 
هستند که به مرور در  ی هندیاین زرگرها همان زینگاروها روستای زرگرآباد آبیك ساکنند.

سازی  رها طالهای اصلی زرگ زرگر شده است. البته یکی از پیشه به تبدیل   گویش عامیانه
 و زبان زرگری منسوب به این کولیان است.بوده است، 

 از دیگر عناوین نوازندگان در زبان لُری بختیاری است.سازنه، سازنده و هندی: 
ها  آنزنان کار  که زیستندمیکرمانشاه  و سنندج در کولی رقاص که طوایفی :سوزمانی

که است زنانی کنایه از  . سوزمانیداختندپر زدن و خوانندگی می سازمردان به و  بود رقاصی
 . لوده و لوند معادل غرشمال.رفتار سبك داشته باشند

 ند.ا بیگانهآنان نسبت به مردم شهر د. گوین ها می کولی بهدر خراسان : ها یا هندی ی:غُربَت
، هیدریح تربتکه بین اهالی عرب جنوب خراسان در اطراف بیرجند، قائن، گناباد،  :فیوج

مردان به کار آهنگری سبك و ساختن وسایلی چون کارد،  ند.ستهر و خواف رایج کاشم
 .زنی و حجامت نیز استاد بودند قندشکن، انبر، تیشه، چاقو و نعلِ اسب و خر و در کار رگ

زنی، جعل عنوان، جعل اسناد و  زنان فیوج گدایی را پیشه کردند و مردانشان کفبرخی 
دست  عموماً کنند، می هایی که در ایران زندگی فیوجکنند. میدرآمدزایی  و دزدیکشوزنی 

 .کنند کوبی می و صورت خود را خال
 هم هنوز»دهند. می ها آنبه  لقبی است که ترکان ،چرده اهیس به معنی مردم قاراچی:

 این در که هاییچیها( وجود دارد قرهچیقره چیلرسی )کوچة نام قره به ایکوچه تبریز در

 این محصول تبریز هایبینی مشغولند. مطربو کف مطربی و رقاصی به اغلب دمحل ساکنن

 در زنانه لباس که کولی جوان پسران یا زنان اغلب هاو عروسی هاجشن در و هستند محله
 هایاحیاناً نمایش و آوازها ساز و و هارقص با را مدعوین که شوندمی دعوت کنند،می بر

 (33: 1377)ذکا، دارند.  مشغول خود گوناگون
نفر و فیوج و  غربتی و غربت، یا( قرشمال) که به غرشمال خراسان کولیان: قُرشمار

غرشمار  جهت نیبدفروشند و ایشان را و اسباب چلنگری و غربال می مشهورند همکولی 
 دشنامی است در معنی پررو.(. غیرشمار)شوند نمی محاسبه سرشماری در چون ؛گویندمی
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 هرای، و انارکی ،دوقرسه مزار، اهلل چون هایی آهنگ درآوردن یعنی پررویی.بازی قرشمال
 این کولیان که هستند محلی هایترانه از گل برگ و یسبزپر نوایی، گل یا ختایی شاه

 «.قرشمال پا کولی، از سر از»مثل است  در. کردند می اجرا مراسم گوناگون در مناطق
 خالوی به اوّل ،شود می لوتی که قرشمال»مثلی دیگر  حیا و دریعنی کامالً بی (شاهرودی)

دارد. وحشی بافقی در هجو  ها آنظرفیتی که نشان از بی (خراسانی) «.زند می خودش
 کند:قرشمال خطاب می شاعری به نام کیدی او را به تحقیر قراچة

 حمامی پخ سگلمش ابدال قرشمال              ةمزدور قراچ
 

به قراچه و قراچی  ها کولی پوست سیاهی که به دلیل به چادر هسیا معنی به «قراچی»
 هم معروفند.
. اند  گویند که شیعهمی  «جَت» یا «کاسب» رامشگران به شرقی خراسان درکاسب: 

 .گرند صنعت و ور پیشه آنان تر بیش
های  گدارها که در منابع تاریخی و محاورات مردم مازندران با نام: گدارها/گودار

و  Xikesکش ، خیGosar، گسار Gojar، گجر Gudar، گودار Godarچون گدار  ی هممتفاوت
نامند.  می Culeاند در محاورات درون قومی خود را چوله  برخی عناوین دیگر خوانده شده

راه با آهنگران، بازیگران و  که در مقاطع مختلفی از تاریخ هم اند اگرانیای از خناین قوم تیره
تدریج و با  اند به توانسته هااند. گدار ایران کوچانده شده قاره هند به سرزمین نجاران از شبه

های موسیقی قوم خود را به استادی با  گذشت زمان بخشی از نغمات، الحان و دانسته
رو امروزه بسیاری از مقامات و ریزمقامات  موسیقی مازندران تلفیق نمایند، از همین

قسمت آوازی، در مناطق شرقی مازندران، دارای نوعی  مازندرانی در بخش سازی و هم در
 شود. عنوان موسیقی گداری یاد می ها به حاالت و لهجة انحصاری است که از آن

ها و نیز کاولی شناخته ها و گورنیها در دو گروه لوتی در لرستان کولی:  گورونی
ن استقرار داشته و ضمن ها در کنار ایالت و عشایر لرستاهای لرستان، لوتییکولشوند.  می

نواختن موسیقی در داوِت )عروسی( و چَمَر )مجلس ختم( با ساخت انواع وسایل کشاورزی 
 .کردندگذران زندگی می

های خراسان از گروه های لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایالم، مازندران ودر استان: لوتی
و وقایع و حوادث  بودند دایره همان یا دپ نوازندگانها  . آنة موسیقی هستنداجراکنند

خواندند. برخی معتقدند لوت یکی از آالت صورت شعر و نقل در مجالس می جاری را به
 ( 27)همان:  گویش مشترک لوتیونه دارند. موسیقی و لوتی به معنی نوازنده لوت است.
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نوازنده با اند. در مازندران و نواحی شمال ایران نیز گروهی ای کولیاناین خنیاگران شاخه
پردازند. شوند که در مراسم جشن و شادی به نواختن موسیقی میعنوان لوتی شناخته می

 خانة به عروس جهاز بردن به هنگام نیز و داماد و عروس ییجا بهجا این مناطق هنگام در
و  جار زننده عنوان بهدسته   جلوی ها دریافته و لوتی همگانی جنبة جشن فضای داماد

 :1381)فاطمی،  پردازند. موسیقی می اجرای نقاره به و سرنا یا دهل و ا سرناخبررسان ب
سبك خواندن اشعار آنان که عیّاری  با صفات اندقاجار بوده ةدورهم در  ییهایتلو( 137

راه با  خوانی همخوانی و مناسبخوانی، مخمساشتلم خوانی،بحرطویل عامیانة هایفرمعمدتاً 
( 74ص 3 ، ج1383نصری اشرفی، ) تمی یکنواخت و پرشتاب بوده است.نواختن دایره با ری

 ها هستند.مشدیاین گروه اخیر نباید با کولیان ارتباط داشته باشد. اینان همان داش
این حرفه را از نیاکان خود،  در سیستان و بلوچستان کهگرد نوازندگان دوره :انلوری

سپس لقب لوری ، شدند( نامیده میLângoالنگو )برند، در ابتدا  نسل بعد از نسل به ارث می
(Luriگرفتند ) (64-57 :1356 احمدیان،) شوند. اکنون نیز به همین نام شناخته می و هم 

. عالقه دارند« غریبی»خواندن  و بهلولی شهرت دارند ه ها در کرمان ب کولی :لولی
ای شیرازی تا آوازهای بلوچی ه ها، از واسونك های کرمان در مراسم عروسی، انواع ترانه کولی
 خوانند.  را می

این . گویندنیز می «مهتر»توشمال به  کهکیلویه و مناطق بختیاری بعضی از در: مهتر
 .دانندمطربان خود را هندی می

اهالی ایل بختیاری به نوازندگان محلی میرشکال گویند. میرشکال )میشکال(: 
برای  و مترادف اصطالح توشمال یا تُشمال همراه( این عنوان گاه 727: 1376)وجدانی، 

ها به نوازندگان سرنا یا رود و گاه در کنار توشمالکار می نامیدن گروه نوازندگان محلی به
گویند. )غفاری، کوب میکرنا، میرشکال یا میشکال و به نوازندگان دهل، دهلی یا دهل

عی سرنا که مخصوص اقوام به نوازندگان نودر شهرستان مینودشت چنین  ( هم178: 1388
 (23: 1372)خسروی، گویند.  می« کالمش»یا « میرشکال»یا « قوشان»سیستانی است، 

لنگ به میشکال و در بین طایفة چهارلنگان به هفتاین نوازندگان در طایفة لرزبان 
زیرمجموعه ایل ای از ایل بختیاری نام طایفهچنین میشکال  نیز معروف هستند. هم« خطیر»
ساکن در شهرستان مسجدسلیمان است که به نواختن سرنا شهرت دارند.  اسوندزر

های محلی مانند ها به هنگام جشن عروسی به نواختن آهنگ بازیها یا میشکالمیرشکال
 پردازند.بازی و نیز اجرای موسیقی مرجنگه و مالروه میبازی و چوبسواربازی، دستمال
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 گیری نتیجه
های بومی و محلی ترانه راویانو  فرهنگ و موسیقی و شعر بومی ها حافظانگوسانـ 1

 از تلفیقی نیگوسا و سایر اقوام ایرانی است. هنرها و کردها  ها، بلوچ در میان بختیاری
است. این  آواز و تصنیف خواندن در استادی و ساز نواختن در سرایی، مهارت بدیهه

 مردم تودة و شاهان کنندهسرگرم و ایران لیم هایداستان راویان گرد،دوره دانان موسیقی
 . حاضر بودند خویش جامعه شادمانی و غم در هم بودند که
خوان، تیدخوان/ بیب: چون همی صنوف و هانام با اسالم از پسی شفاهی هاسنت اینان در

/ ی/ باخشیخوان، باغشخوان/ ژنگن/ اوزان/ ازان، دنگیق، آکیق/ آشیخوان، آشوک/ عاشمور
خوان، ، آزنده/ سازنده، نقال، شاهنامهیخوان، شروندخوان، راوخوان، شروهتی، نشیخشب

خوان، باز، مطرب، چاووشگردان، لعبتباز، عروسك سمانیخوان، بازنگر، بندباز/ رپرده
خوان، خوان، روضهخوان، نوحههیخوان، مرثیخوان، مداح، مولودخوان، مناسبتمنقبت

خوان، یرخوان/ شرخوان، شائر/ شاعر، نظامیخوان، شلین، فضاخواشیخوان، پ هیتعز
 .برخوان ظاهر شدند خیتار و خوانخوان، مناقب نامه جنگ
 اند: ها در مجموع پنج کارکرد اصلی داشتهگوسانـ 2

 ملی، و کهن های داستان ادبی وحافظ میراث آفرینی، انتقالشادی آوازخوانی، و نوازندگی
ها هنگام سرایی قصهبدیهه به سبب آزادی عمل آنان و نزدیکی به شاهانو حاکمان  از انتقاد

 .اجرا و آفرینش روایات تازه
های متفاوت اما کردارهای مشترک اکنون ادامه حیات سنت گوسانی در ایران با نامـ 3
 دارد:

 .خوانندگان آواز امیری رایج در طبری از امیر پازواری خوانان:امیری
 .گرد ترکمن درمانی( دوره موسیقیـ  های )جادوپزشکیگران و پُرخوان: خنیاها اوزان
آوران آذریایجان که توسط های قهرمانان و نامسرودهخوانندگان سوگها: چیآغی

 اند.ها سروده شدهعاشیق
های ها و داستانگر افسانه گو و روایتنوازندگان دوتار، آوازخوان، داستانها: بخشی

 خراسان. شمال کردی و ترکی در
 نوازان محلی در خراسان شمالی است. نی: بلروانبلیروان/ 

های  ها، نوازندگان و خوانندگان منظومه گرد، مطرب های دوره درویش :انخوانبیت
 در کردستان.« بیت» مشهور به
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 )هنرمندان یصوتنواز( )تنبورگ یتنبورگنواز( )قیچك یچکینوازندگان ق ان:پهلوان
 .بلوچ ه(را و نوازندساز، شعرسآهنگ

 .واز نوروز در آذربایجانگردانان پیشتکمها: چیتکم 
 (های قهرمانیهای حماسی و داستان منظومههای ) «چریکه»خوانندگان چرکرها: 

 .کردی
 گویند. می« وَشچَمَری»: نوازندگان موسیقی سوگ در لکی، وَشچَمَری

 ی.اریبختدر « چامهسوگ»: مجریان رقص عزا و راراوَش
 .های قوم بختیاری خوان «چمری»ها: روچی

 خواندند. صدا در ایالم که اشعاری حماسی می : خوانندگان خوشرَوکَرها
 .قومی قشقایی یقیاجراکنندة بخش دیگری از موس نوازندة نی و: ساربانان

 .خوانندگان سرودهای مقدس در آذربایجانها: سایاچی 
 ان لران.یدر می مراسم سوگوار خوانندگان وش:سرخونی

 .گران بجنوردی نواز و درماننوازندگان قوشمهها: سوپی
 .در کردستان )آوازهای دراویش(« سوز»: خوانندگان هاسوزخوان

های شائر، شئرخوان، شِرخون، شروند، شعربند و...  خنیاگرانی که با نام ها:شرخون
 شوند. شناخته می

 در بوشهر.سوزناکی خوانندگان آواز غمگنامه و  :نانخواشروه
 دند.یرقصمیکه  خراسانشمال  کردخوانندگان  :هاعاشق

 ر و نوازندة محلی آذری.شاعها: عاشیق
 .به نوازندگان قوشمه در شمال خراسانها: چیقوشمه

 .در میان لرانو ناقالن اخبار و وقایع و خوانندگان رسانان  پیام(: هاها )لختلتّی
آواز  ،ها یا بدون سازها یا ساز عاشقبا تار بخشیکه ای حرفههای غیرآوازخوان: لولوچی

 خوانند.می
 دهند.سرایان که نوید بهار می : شاعران و بدیههنوروزخوانان

 
 های مختلف مشهورند: به نامنیز  رانیا ینواح یقموسی و شعر در هاکولیبازماندگان ـ 4

 .نوازندگان ساز در ایل بختیاری و طوایف لرتوشمال: 
 .ساربانان بلوچستان که کولی هستند جت:
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 رو و چادرنشین در مازندران و گرگان. خوانندگان کوچ جوکی:
 .کرمانشاه درنوازندگان : خراط

 .احمد بویر و در قوم بختیاری و در کهگیلویه های کولیتوشمالخطیر: 
 در لرستان.خواننده  گردان دوره: دلی
 .لرستان خوانندگان در: دُمی

 .در روستای زرگرآباد قزوینکولیان خواننده «: »رومانلو»یا زرگر 
 انوازندگان در لُری بختیاری.سازنه، سازنده و هندی: 

 .کرمانشاه و سنندج کولیان رقاص و خواننده در :سوزمانی
 .در خراسان: کولیان خواننده ها یا هندی ی:غُربَت

 .بین اهالی عرب جنوب خراسانکولیان خواننده  :فیوج
 .تبریز مطربان و رقاصان اچی:قار

نفر و  غربتی و غربت، یا( قرشمال) که به غرشمال کولیان خواننده در خراسان: قُرشمار
 مشهورند. همفیوج و کولی 

 .شرقی خراسان در رامشگرانکاسب: 
 .داوِت )عروسی( و چَمَر )مجلس ختم( در لرستان خوانندگان:  گورونی

 .خراسان ستان، کرمانشاه، ایالم، مازندران ودر لرستان، کرد: نوازندگان لوتی
 .در سیستان و بلوچستانگرد نوازندگان دوره :انلوری

 خوانند. می« غریبی» کهکرمان ی ها کولی :لولی
 .کهکیلویه و بختیاری درمطربان : مهتر

  .نوازندگان محلی بختیاریمیرشکال )میشکال(: 

  



   519  بازماندگان سنت گوسانی در شعر و موسیقی عامه ایران

 

 
 منابع
های ملی  سیری در ترانه، سرایی در ایران انه و ترانهتر( 1383) ،، محمدسمنانی پناهی احمد

 .سروش :، تهرانایران
 شمارة، 16 دورةهنر و مردم، «. بلوچستان موسیقی در( »1356) احمدیان، محمدعلی.

 .64- 57 )آذر( ص  182
های طبری امیر پاوزاری و اشعار هجایی ترانه» نامه؛پژوهش (1380) ،پور، ابوالقاسماسماعیل 

، زمستان، 32نی دانشگاه شهید بهشتی، شمارهدانشکده ادبیات و علوم انسا ؛«نایرا
 .112-99ص

-537ص 167و166شمارة اسفند ، چیستا، «های کردی مروری بر بیت( »1378) افروزی، بایز،
540. 

، تهران، ها: پژوهشی در زمینة زندگی کولیان ایران و جهان کولی(. 1377افشار سیستانی، ایرج )
 روزنه.

 ، تهران: امیرکبیر.جغرافیای تاریخی خوزستان( 1331) امام شوشتری، محمدعلی،
 ، تهران: نشر آرون.( خنیاگری و موسیقی در ایران1387سکندر،) بهاروند، یاللهامان

، مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شمارة «چریکة کردی( »1340عبداهلل )ایوبیان، 
 164ـ  240، تابستان: ص57

-دایره ، تهران: مرکزالمعارف بزرگ اسالمیدایرهخوانی، پری ( مدخل1380، )علی، بلوکباشی

 .المعارف بزرگ اسالمی
( موسیقی در فرهنگ لرستان، تهران: نشر افکار )سازمان 1384) اللهی،بهاروند، سکندر امان

 شناسی(.میراث فرهنگی کشور، پژوهشکده مردم
 .؛ تهران: فرهنگ معاصرآذربایجانی فارسی فرهنگ (1382) بهزادی، بهزاد؛
 - 41 ، ص28. عروس هنر، شمارة «نگاهی به موسیقی ایل قشقایی»( 1382) ،بهمنی، پروین

43. 
، ادبستان هنر و فرهنگ، «موسیقی مقامی ایران( »1371بوستان، بهمن و محمدرضا درویشی، )

 .179-171، )آذر(، ص 36مارة ش
، ترجمه مهری شرفی، های خنیاگری در ایران های پارتی و سنت گوسانفارمر،  جورج و سیبو

 780-756(، صص 1369و  1368 نیفرورد)اسفند و  67-66های  مجله چیستا، شماره

 ، تهران: آرون.مردم آالشت و سوادکوه فرهنگ( 1382پهلوان، کیوان، )
مجلة دانشکده ، «مسیر حرکت(، سرزمین اصلی ،ها )ریشه کولی(. »1355 )پورافکاری، نصراهلل

 .301-312، 14و  13، دورة اول، شمارة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
 .؛ چ دوم، تهران: سخنتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم. (1389)تفضلی، احمد؛ 

http://www.webcitation.org/6FZcLl7lV


520    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش 

 ، مقام«خراسان کردی موسیقی اصالت و یتاهم» (1377اهلل، )، کلیم(کانیمال) اوغازی توحدی
 .113 – 106 زمستان(. ص و ، )پاییز3 موسیقایی، شمارة

 : انتشارات همشهری.تهران ،3ج ، موسیقی ایران از آغاز تا امروز ،(1380) جوادی، غالمرضا،
تهران: بنیاد  ، ترجمه جعفر شعار،االرض و االنبیا تاریخ سنی ملوک ،(1346) حمزة اصفهانی،

 رهنگ.ف
 ؛ تهران: ققنوس.سرایی آینة شروه( 1375) دجعفریسحمیدی،  

 .اسالمی بزرگ المعارف دایر ، تهران: مرکزحماسه (1386) .جالل مطلق، خالقی

 ، چاپ اول، اصفهان: نشر حجت.2تاریخ و فرهنگ بختیاری ج ( 1372) خسروی، عبدالعلی،
، مجموعه مقاالت اولین ر استان ایالممراسم آیین سنتی چمر د(، 1371) ،محمد خلیلیان، علی

 شناسی، سازمان میراث فرهنگی کشور. گردهمایی مردم
، تهران: حوزه آینه و آواز، مجموعه مقاالت درباره موسیقی نواحی ایراندرویشی، محمدرضا، 

 1376هنری، 
 :، تهران و جعفر شهیدی  نظر محمد معین نامه فارسی، زیرلغت (1345اکبر، )دهخدا، علی

 تهران. دانشگاه

 .کشور زیبای هنرهای ، تهران:کولی و زندگی او(. 1377) ،ذکاء، یحیی
، 51شمارة  نشر دانش،، «بنگه لولیان در کنار سرای مغان(. »1368ذکاوتی قراگزلو، علیرضا )

15-10. 
، پژوهی ادب، «سرودهای ایرانشناسی بومیگونه( »1388، )احمدی، لیال، ذوالفقاری، حسن

 .171-143ص ، بهار و تابستان. 8و  7شماره 
 ، تهران: دنیا.ادبیات شفاهی مردم آذربایجان( 1358) روشن، حسین،
 زییپا) 52 و 51 ، شفرهنگ ،«یرانیا اقوام انیم در کهنی سنت تداوم»( 1383) زرشناس، زهره.

 .74 - 59 ص ،(زمستان و
، نجوای «ها در آذربایجان ها و عاشیق سایاچی گاهیبه جانگاهی ( »1388خانی، عذرا ) زلف

 .52-46ص . 12فرهنگ، ش 
، 150شمارة ، 13 ة، هنر و مردم، دور«نوروزخوانی در گیالن» (1354) سادات اشکوری، کاظم،

 .50 -47، ص (نیفرورد)
 ، تهران: پازینه.ی ایرانشناس مردممقاالت  مجموعه ،(1379، )اصغر یعله، سید زادشریعت

 ، رشت: نشر گیلکان.عامه کومله )شرق گیالن( فرهنگ( 1386ای، حسین، ) شهاب کومله
 .28-33، 53، شمارة ، نشر دانش«لولی و مغ(. »1368اشرف ) صادقی، علی

شست، پژوهشی در ادبیات عاشیقی صدای ساز تو ابری شد و به گریه ن»صدیقی، امین، 
 .21 ، ش1376، شعر، بهار «آذربایجان
 .24 -21 ص شهریور(.-، دیلماج، )خرداد«عاشیق ادبیاتی( »1385صرافی، علیرضا. )

http://www.noormags.com/view/fa/creator/6181
http://www.noormags.com/view/fa/creator/6181
http://www.noormags.com/view/fa/creator/82048
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/712455?sta=%da%af%d9%88%d9%86%d9%87%20%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%20%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/849


   521  بازماندگان سنت گوسانی در شعر و موسیقی عامه ایران

 

 ، تهران: فیض کاشانی.ها متلـ باورها ـ ها فرهنگ عامیانة دماوند؛ افسانه( 1379) علمداری، مهدی،
 برنامه فوق: انتشارات واحد ، تهران در ایران  و نیایش  بر نمایش  یدرآمد( 1366)، جابر،  عناصری

 . جهاد دانشگاهی

موسیقی سوگ در ایل بختیاری؛ نگاهی به آواز گاگریوه و ساز چپی » ،(1388غفاری، عیسی، )
 .184 - 170، )زمستان(. ص 82نامة هنر، شمارة ، فصل«در موسیقی بختیاری

 : ماهور.تهران ، مسئله تغییرات،و زندگی موسیقایی مازندرانموسیقی  ،(1381) فاطمی، ساسان،
 .1381، تهران: ماهور، موسیقی و زندگی موسیقایی مازندرانفاطمی، ساسان، 

، هنر و مردم، «ها از خواستگاری تا پاگشاآداب عروسی لِرکی( »1353ها، )فاطمی، موسی، لرکی
 .60-52ص (، بهمن) ،148شمارة 

 شمارة، (پاییز)، 16 سال، دانشکده ادبیات تبریز،«چند بیت کردی( »1343)فتاحی قاضی، قادر، 
 .422-400 ص، (زمستان) ،4 و شمارة 320-307، ص 3

، کتاب ماه هنر، )آذر و دی(، «مراسم چمر در ایالم»(، 1380منصور )فرخی، باجالن؛ کیایی، 
 .22-25ص

یان )از روی چاپ مسکو(، تهران، ، به کوشش سعید حمیدشاهنامه، (1374) فردوسی، ابوالقاسم،
 نشر داد. 

 ، ایالم: دانشگاه ایالم.یاری سنتی ایالمیان هم(، 1388) قاسمی، یارمحمد؛ مروتی، سهراب
نهم،  و ، دورة بیستارمغان، «ها کیستند و کجایی هستند کولی»،(1339مقامی، عبدالوهاب ) قائم

 .262-270، 6شمارة 
 .یتهران: طهور ،یفومش ی. به کوشش محمد شکریت سغدمطالعا ،(1386بدرالزمان ) ب،یقر

 ساری: انجمن موسیقی مازندران. ،موسیقی بومی مازندران ،(1379) نژاد، جمشید،قلی
، مجلة «های بومی آذربایجانترانه ةتحلیل مردم شناسان» ،(1377) ،کاظمی جویباری، محمد

 .126-120ص ، )بهار(. 22شعر، شمارة 

 . تهران: انجمن موسیقی ایران.ی قشقاییقیموس ،(1374ر، فرود. )پو گرگین
 ، تهران: وحید.الیارد  سفرنامة ،(1367) الیارد، سر استفن هنری،

 بهار، تهران: دنیای کتاب. محمدتقى کوشش ، ناشناس، به ( 1318)، والقصص التواریخ مجمل

، تهران: ، آذربایجان و خراسانگزارشی کوتاه از موسیقی مازندران ،(1374) پور، احمد،محسن
 آوا.

 ، تهران: ایشیق.سایاالر(، 1357محمدزاده صدیق، حسین )
، )پاییز(. 21، مجلة شعر، شمارة «شعر بومی آذربایجان در یك نما» ،(1376) ،محمدی، جالل

 .69-64ص
ص . ، )مهر(171، چیستا، شمارة «موسیقی در ایل بختیاری گاهیجا» ،(1379مددی، حسین، )

28-31 

http://www.noormags.com/view/fa/creator/53488
http://www.noormags.com/view/fa/creator/53488
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/200775?sta=%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%20%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.com/view/fa/creator/233644
http://www.noormags.com/view/fa/creator/233644
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/200712?sta=%d8%b4%d8%b9%d8%b1%20%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c%20%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86


522    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش 

 . ی ق ری : غ دج ن ن س ،فرهنگ مردوخ ،(1334) ،شیخ محمد، وخ کردستانیمرد
 ، تهران: زرین و سیمین.سازهای ایرانی( 1383) مسعودیه، تقی،

، نجوای فرهنگ، سال سوم، شماره «اردبیل ( درچیتکمنوروز ) آور امیپ( »1387مالییان، ناصر، )
 111-107، زمستان. ص10

 – 62، مجلة موسیقی، شمارة «های نوروزیهای ساسانی و ترانهسرود» ،(1342ملکی، ایرج، )
  .90- 87ص  .1341فروردین  -1340، دورة سوم، اسفند 63

 .مؤلف ناشر ، اردبیل:سیر نمایش در اردبیل ،(1374) نادری، اتابك،
 ،«مقام موسیقایی، های ایران، البرز و نقل امیر و گوهرنقالی» ،(1377) ،نصری اشرفی، جهانگیر

 101-96ص  .پاییز و زمستان، 3شماره 
 .اَروَن، تهران: نمایش و موسیقی در ایران ،(1383) نصری اشرفی، جهانگیر،

 ارةشم، نامة فرهنگستان، )بهار(، «بررسی احوال و اشعار امیر پازواری»( 1376) نیستانی، جواد،
 .88-80ص . 9

 زمان میراث فرهنگی کشور.. تهران: سافرهنگ موسیقی ایران( 1376 ) ،وجدانی، بهروز
، فرهنگ «های آذربایجان فرم( اشعار عاشیقشکل )بررسی انواع ( »1386) ویشلقی، جمیل، 

 164-139( ص )پاییز10ارةشممردم ایران، 
 .نا یب .شهر ، قائمهایکول ،(1383)پناه، اسماعیل،  یزدان
، 6اره ، بخارا، شم«)رپرتوار( رامشگران خراسان هیما روایت در نقش» ،(1378) ،زاده، آمنهیوسف

 .283 – 268ص خرداد، 
Boyce, Mary (1957). ‘The Parthian Gōsān and Iranian Minstrel Tradition’, 

Journal of the Royal Asiatic Society. 
 

http://www.noormags.com/view/fa/creator/69872
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/276449?sta=%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%20%d8%af%d8%b1%20%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87


 

 

 
 
 
 

  يمازندران يقیو نقش آن در موس گاهیمعنا، جا ؛«الره»باره واژه در

 یدراننماز دار نامه خوانند و دان موسیقی/  عالمیابراهیم  محمد

 
 
 
 

  است که انواع گوناگون داشته و بر پایه« الره»های رایج در مازندران به نام  یکی از ترانه
گاه و شماری آن را در شور اجرا  منابع صوتی، برخی خوانندگان آن را در دستگاه سه

 اند. کرده
بایی طبیعتِ را به دلیلِ زی« الره»تاکنون بیشینه نویسندگان موسیقی مازندرانی، معنای 

ایم  اند. این در حالی است که در مازندران ندیده یا نشنیده به آن نسبت داده« الر»  منطقه
دادگی و عاشقی کند و ـ دلهر چند که زیبا و ویژه باشدـ ــ که مرد یا زنی با طبیعت

سرایند، برای طبیعت  دیگر میورزی هم ای که مرد و زن برای عشق شعرهای عاشقانه
گاه طبیعت نبوده، بلکه جنس مخالفش  د. در واقع، مخاطبِ عاشق در مازندران هیچبسراین

 بوده است.
باشد. در این راستا، با « بالره»واژه   کوتاه شده« الره»برخی بر این باورند که شاید 

های منسوب به امیر پازواری و حتی  فولکلور و سروده  هزار چهارپاره مطالعه بر روی یك
ای به خاطر حفظ  سرای کنونی یك کلمه یافت نشد که بندواژه نخستِ واژه شاعرانِ تبری

های مازندرانی  های کوتاه شده در سروده وزن شعر حذف شده باشد و اساساً کلمه یا کلمه
 مانند شعرهای کالسیك فارسی وجود ندارد.

« رهال»حذف و « بالره»از « ب»از سویی، هیچ دلیل ادبی و موسیقیایی ندارد که حرفِ 
برداریم و یك آوای « بالره»را از « ب»شده باشد. به بیان دیگر، چه لزومی دارد که بندواژه 

توانست به جای حذفِ  که خواننده میرا دوباره به آن اضافه کنیم. ضمن این« های»تزیینیِ 
«.  من ته بالره، من ته بالره...»گونه بخواند:  ، بدین«های»و افزودن آوای تزیینی « ب»حرفِ 
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خواندند، قابل پذیرش بود که  می« بالره الره»، «های الره الره»جای اما اگر خوانندگان به
 است.« بالره»دوم، مخففِ « الره»

 اندازی دیگر، اگر به مصرع بعدی: از چشم

 hāy lārə lārə, jān lārə lārə   های الره الره، جان الره الره
 siyu čəšmun, kənāre panbə jārə  یو چشمون، کنارِ پنبه جاره سی

 
 برگردان:* 

 آهای الره! آهای الره جان!
 زار استچشم! کنارِ پنبه]دخترِ[ سیه

 
 hāy lārə lārjun    های الره الرجون

 har kāri hākərdi te xānābedun  هرکاری هاکردی ته خانابدون
 
 برگردان:* 

 آهای الره! آهای الره جان!
 گزارم( )سپاس .ت آباد باداهرکاری ]تاکنون[ کردی، خانه

 
یابیم که الره نام زن است و بر کسی پوشیده نیست  توجه و تأمل کنیم به سادگی درمی

 ــ است« جان لیلی»که نام دیگرش  ــ های مازندرانی، حتی آواز کتولی گوشواره ترانه که همه
جان  جان، سوری بهجان، طی جان، ربابه کار رفته است. مانند: رعناجان، گلی نام زن در آن به

 و... 
 

 کنم: دیگر جلب می  در این راستا، نظر خوانندگانِ نوشتار را به سه گوشواره
 hāy lārə tuti   های الره طوطی

 siyu čəšmun kijā me dəl rə boti  ره بوُتی یو چٌشمون کیجا مه دل سی 
 

 برگردان: * 
 زبانی! ای که چون طوطی شیرینآهای الره

 اری! دلم را از جا کَندی. چشم سیاهی د
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 hāy lārə lārə    های الره الره
 pəyqambər bazəne nasle kijā rə  بزنه نسل کیجا ره پیغمبر

 
 برگردان: * 

 آهای الره! 
 ]امیدوارم[ پیغمبر نسلِ دختران را نابود کند. 

 
  hāy lārə niyə, jān lārə niyə  یٌههای الره نییه، جان الره نی

 malə rə zambə pā me yār daniyə  یٌهبه پا مه یار دَنیمله ره زم
 
 برگردان:* 

 .آهای! الره نیست، جانا! الره نیست
 .روستا را گشتم، یارم پیدا نیست همه

 
نامِ زن است، رهنمون « الره»که  این آشکارا این سه گوشواره، دیدگاه ما را درباره

اش شیدایی و داده ه باشد که عاشق برای دلای بودباید نام معشوقه« الره»پس،  کند. می
 خواند.سراید و میکند و برای او میورزی میعشق

طور که گفتند. همانمی« کیجاجان»ها، تر، نیاکانِ ما در مازندران به ترانهاز همه مهم
 شود.ها دیده میتر گفته شد نام زن )دختر( در همه گوشوارهپیش

ر و تأیید دیدگاه خود به سایت ثبت احوال کشور مراجعه و تنگارنده برای اطمینان بیش
به نام زن در شهرهای چابهار، خوزستان و تهران ثبت شده است. « الره»مشاهده کرد که 

بیش به نام زن رواج دارد.  و پس، مختص مازندران نیست و در گستره جغرافیایی ایران کم
الره »شهر نام یکی از بانوان ممنانِ قائساری و ج« مقام»روستای  باید یادآوری شود که در

 بوده است.
، «الره»معنا و مفهوم  شهر و کردکوی دربارهتن در ساری، قایم وجو از چندینبا پرس

 اند.معنا کرده« داشتنی دوست»و « جان»، «گرامی»، «عزیز»همگی آن را 
 حائز اهمیت است:« الره» با این همه، دیدگاه دهخدا درباره
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با این توضیح، دهخدا باور دارد الره کوتاه شده « 1الرس. رجوع به الرس شود.الره: »
 است. « الرس»

الریس. مانس. پناتس )رجوع به پناتس شود(. رومیان ارواح «: الرس»حال معنی 
« مانس»یا « پناتِس»؛ «الرش»شدند و آنان را مردگان خویش را مقام خدایی قائل می

خوی و مهربان روح کسی که نیك»کردند. راب تقدیم میگفتند و بدیشان طعام و ش می
 2«است به زعم رومیان. )ترجمه تمدن قدیم فوستل دوکوالنژ(

ارجاع داده است، از « پناتِس»دوباره به واژه « الرس»جا که دهخدا در بیان مفهوم از آن
 شوم:یادآور می رو، معنای پناتس را عیناًاین

، یا «الرس»دادند و آنان را مردگان خویش مقام خدایی می( رومیان به ارواح 1پنات: )»
کردند )حواشی ترجمه گفتند و بدیشان طعام یا شراب تقدیم میمی« مانس»و یا « پناتس»

تمدن قدیم آقای فلسفی(. نام عمومی خدایان خانوادگی در نزد رومیان که به افتخار آنان 
ها محسوب پنات خانواده( در زمره افروختند. الرها )خدایان حامیآتش دائمی برمی

( یکی از ارباب انواع رومیان قدیم بنا 2االعالم ترکی آمده است: پنات )شدند. در قاموس می
باشند موکل و حافظ ها با دسته دیگر از ارباب انواع که موسوم به الر میبه عقیده آنان پنات

 3«.شداهالی یافت میکسب و ثروت هستند نمونه کوچك این اصنام در خانه افراد 
به نام ایزدبانو که در دوره کهن « الره»آید برای مقام معنایی طور به نگاه میدر واقع، این

 گردید.پیکره آنان نزد مردم مازندران باستان نیز الوهیت داشت، ستایش می
شود که شاید الره رایج بر پایه توضیح دهخدا درباره الره و ریشه آن چنین برداشت می

وپنج ر مازندران ریشه در زمانی داشته باشد که سلوکیان بر ایران چیره شده و مدت شصتد
سال بر ایران حکومت کردند و در تغییر فرهنگ ایرانی و تحمیل فرهنگ یونانی 

های ند. در این راستا، در تاریخ این سرزمین گواه نامکردهای فراوان اعمال  گیری سخت
رسد، الره که کوتاه شده نظر می رو، بهدر و... هستیم. از اینبیگانگان مانند چنگیز، اسکن

 های یونانی است که در برخی مناطق ایران برجای مانده است.نام الرس است از تك
 در پایان ذکر دو نکته زیر ضروری است:

ها( توسطِ دوستِ هنرمندم آقای مهدی محمودی انجام ها )الرهنگاری همه نغمه نت ـ1
 گزارم. او بسیار سپاس ی صمیمانهکار هماز پذیرفت که 

 
                                                           

 .30نامه، ص  اکبر. لغت دهخدا، علی 1
 .29همان، ص  2

 .456همان، ص 3
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رو شود. از اینهای یازده هجایی خوانده مینگاری شده با دوبیتیهای نتهمه الره ـ2
برای هر ملودی، یك چهارپاره را برای نمونه از خوانندگان انتخاب کرده و در باالی نت قرار 

 دادم.
 

 راهنمای آوانگاری

 التین فارسی التین فارسی

 x خ a ــَـ

 d د e ــِـ

 r ر o اُ

 z ز، ذ، ض، ظ ā آ

 ž ژ u اوُ

 š ش i ای

 ٌ 
میانی خنثی   نماد مازندرانی واکه
 )مصوتِ بین ــَ و ـــِ (

 q غ، ق

ə ک میان خنثی  نماد آوانویسی واکه k 

 g گ b ب

 l ل p پ

 m م t ت، ط

 n ن s س، ص، ث

 v و j ج

 y ی č چ

 ɂ ء ، ع h ح، هـ
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 راوی: اسماعیل عبدی 

 āftābe bəlārə čəšm hasto čərāq  آفتابِ بالره چشم هَستوُ چراغ
 .فدای خورشید که مانند چشمِ و چراغ، روشن و ارزشمند است* 

 
  sarin hākānəm o təfənge qəndāq  سَرین هاکانم و تفنگِ قنداق

 قنداقِ تفنگم را بالش کنم* 

 
 mən o tə bāl bo gərdən burim yəlāq  ریم یالقمن وُ تٌه بال بو گردن بو

 .من و تو، دست در گردن هم، به ییالق برویم* 

 
 te nomzə bad hastə tə bahir təlāq  تِه نومزه بَد هَسته تٌه بَهیر طالق

 .نامزد تو آدم بدی است، طالق بگیر* 

 
 lārə lārə lārə āy lārə lārjun  الره الره الره آی الره الرجون

 آهای! الره! آهای الره جان!* 

 
 har kāri hākārdi te xānābedon  هر کاری هاکاردی تِه خانابدُون

 ات آباد باد هر کاری کردی خانه* 

 
 hāy lārə baymə divānə baymə  های الره بَیمه، دیوانه بَیمه

 .آهای! ]مانند[ الره شدم، دیوانه و سرگشته شدم* 

 
 az daste yək nafər āvārə baymə  از دست یك نفر آواره بَیمه

 از دست یك تَن آواره شدم* 
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 راوی: اصغر کتولی
 kijāye piš xānə haliye qaləm  قَلٌم یهکیجای پیش خانه هَلی

 .حیاط خانه دختر، نهال آلوچه دارد* 

 
 xāxərā davinə har də yək raqəm  خاخرا دَوینه هَر دٌه یك رَقٌم

 .بودند خواهران همه یك جور* 

 
 yattā me xāxər o yattā me mahrəm  یَتّا مِه خاخر وُ یَتّا مِه مَحرٌم

 .یکی همانند خواهرم و دیگری محرم من بود* 

 
 payiz qand bəškənəm bəhār bavərəm  پییز قند بشکنم بهار بَوٌرم 

 .برون برگزار کنم و بهار ببرمش  هنگام پاییز جشن بله* 

 
  lārə lārə    الره الره

 آهای الره! آهای الره!* 

 
 šəle šəlvār miyāne panbə jārə  شٌل شٌلوار میان پنبه جاره

 .زار است پوش در میان پنبه  شلیته* 
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 راوی: اکبر زاغی
 baxondəm še dəl rə xāli hākānəm  رٌه خالی  هاکانِم  بَخوندم شِه  دل

 .ی شودقدر آواز[ بخوانم تا دلم ]از غم[ خال]آن* 

 
 digər tark az in ɂāšəqi hākānəm  دیگر ترک از این عاشقی هاکانم

 .عاشقی را ترک کنم [دیگر ]برای همیشه* 

 
 mən kə ɂahd kārdəmə nahirəm delxā  من که عهد کاردٌمه نَهیرم دلخا

 با خودم پیمان بستم که دلخواهی نگیرم* 

 
 mardəme kijā  je daniyə vəfā  یٌه وٌفامردم کیجا جِه دَنی

 .بر دختر مردم وفایی نیست* 

 
 āx lārə lārə    آخ الره الره 

 آهای! الره! الره!* 

 
 mə rə če vaxte qam xordəne yārə  مٌه رٌه چِه وَختِ غم خوردنِ یاره

 مرا چه وقتِ خوردنِ غم یار است!؟* 
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 راوی:  احمد بختیاری
 sahar bayyǝ tǝlā hākǝrdǝ faryād  1سَحر بَیّه تٌال هاکٌردٌه فریاد

 .سپیده سر زد و خروس بانگ برآورد* 
 

 vā bazu golhā rǝ dakǝtmǝ te yād  ها رٌه دَکٌتمٌه تِه یاد وا بَزوُ گل

 .ها وزید، به یاد تو افتادم نسیم که به گل* 
 

 me čǝš az ɂešqe yār daryā bahiyǝ  مِه چٌش از عشق یار دریا بَهییٌه

 .عشق یار، دریا شد چشمانم از* 
 

  nakārdǝ ɂāšǝqi rǝsvā bahiyǝ  نَکاردٌه عاشقی رٌسوا بَهییٌه

 .عاشقی نکرده، رسوا شدم* 
 

 hāy lārǝ o hāy lārǝ   های الره و های الره

 آهای الره! آهای الره!* 
 

 bǝru bǝru kǝ me dǝl bayyǝ pārǝ  بٌروُ بٌروُ که مِه دٌل بَیّه پاره

 .تالشی شده استبیا بیا که دلم م* 
 
 
 

 
  

                                                           
 .ستیپنجاه است. فولکلور ن ایسازان دهه چهل  شده آهنگ مشخص است که ساخته ی. از ساختار ملود   1
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 زاده راوی: حسین حسین
 mosalmānon me dəl bahiyə pārə  مسلمانون مِه دٌل بَهییـٌه پاره

 .ای مسلمانان! دلم پاره شد* 
 

 jam bahinə dəšmən nədārnə čārə  جَم بهینه دشمن نٌدارنٌه چاره

 .ای نمانده دشمنان جمع شدند و چاره* 
 

 šəmā burin bāvvin me dəlbəxā rə  رٌه ل بٌخاشٌما بوُرین باوّین مِه دٌ

 .دارم بگویید بروید به دل* 

 
 dakətə jodāyi əmā de tā rə  دَکٌتـٌه جدایی اٌما دِه تا رٌه

 .بین ما جدایی افتاد* 
 

 lārə lārjun jān lārə lārjun (āx) )آخ( الره الرجون جان الره الرجون

 .ر جانآهای الره! الره جان! جان الره ! ال* 
 

 har kār tə hākərdi te xənābədun  هر کار تٌه هاکردی تِه خٌنا بِدوُن

 .ات آباد باد هر کاری کردی خانه* 
 

 
 

  



   533  یمازندران یقیو نقش آن در موس گاهیمعنا، جا« الره»درباره واژه 

 

 گل احمدی )جویبار( راوی: صبح
 miyā kuhe pəšte jā kərdə tālli  1یا کوه پشت جا کٌرده تاّلی می

  .ابر غلیظ از پشت کوه سَرَک کشید* 
 

 vang hākərdə vārəš rə bavve hāli  ش ره بوّه حالیوَنگ هاکرده وار

 .دردی فراخواندو باران را برای هم* 
 

 vārəš pat pate asri rə jer  hədā  وارش پَت پَتِ اَسری ره جر هٌدا

 .باران نیز اشك آتشین خود را فرو ریخت* 
 

 dalil rə mašt hākərdə dəllə xāli لٌه خالی ره مشت هاکرده، دل 2دهیل

 .ها پر کرد و دلش را خالی هایش را از قطره دست* 
  

 !hāy lārə! lārə    های الره! الره!

 آهای الره! الره!* 
  

 tə raze nubəhār, mən te bəlārə  ته راز نو بهار، من ته بالره

 .تو، راز نوبهاری، من فدای تو* 
 
 

 
 

                                                           
 کرد. یبازخوان یرستم اصغر یعل یبا خوانندگ «یسفر یچلچال»شواش در آلبوم  یقیسآهنگ را گروه مو نیا  1
 گویند. اندازه دو مشت را، دهیل یا دییل می 2
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 الدین محمدی راوی: سیف
 čərāqe su bimə tār bahimə tār  چراغ سوُ بیمه، تار بَهیمه تار

 .دچار تاریکی شدم ،روشنایی چراغ بودم* 
  

 ruze čāšt burdəmə nadimə še yār  روزِ چاشت بوردمه نَدیمه شه یار

 .در بلندای روز رفتم یارم را ندیدم* 
 

 kunə asyuye dəčār bahimə čār  کونه اَسیوی دٌچار بَهیمه چار

 .گرفتار آسیابِ کهنه شدم* 
 

 hamčin bivəfāye yār bahimə yār  وفای یار بَهیمه یار همچین بی

 .شدم وفایی نمی ]کاش[ یار چنین بی* 
 
 hāy niyə niyə   یٌه یٌه نی نی« های»

 آهای ]او[ نیست!* 
 

 rikāye rubəru me mār daniyə  یٌه رو مه مار دَنی ریکای روبه

 .نیستما منزل داری[ مادرم  ةروی ]خان پسری که روبه* 
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 راوی: حسین طیبی
 un vare malǝ rə tandir darǝ taš  اوُن وَر مَله ره تَندیر دَرٌه تَش

 .آن طرفی، آتش افروختند ةدر تنورِ محل* 
 

 kijā nun pajǝnǝ hamǝ panjǝkaš  کیجا نون پَجٌنه همه پَنجٌه کَش

 .همه پنجه کشیده )شبیه بربری( ،پزد دختری نان می* 
 

 mǝrqǝnǝ rǝqon rǝ ve denǝ rukaš  غون رٌه وِه دِنه روُکَشمٌرغٌنه رٌ

 .کند مرغ قاطی کرده و بر روی خمیر روکش می روغن را با تخم* 
  

 jami azǝbune dǝl rǝ denǝ qaš  جمی عزبونِ دٌل ره دِنه غَش 

  .کند مجردها را مدهوش می ةدلِ هم* 
 

 hāy lārǝ lārǝ, čǝšm entǝzārǝ  های الره الره، چشم انتظاره

 .آهای الره! چشم در راه است* 
  

 allā te maste čǝšmune bǝlārǝ  اَهلل تِه مَست چٌشمونِ بالره 

  .به خدا، فدای چشمان مست تو* 
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 نسا دهقان( راوی: گوهر )صبح
 ništbimǝ xān dǝlǝ rǝmbǝš biyamu نیشت بیمٌه خان دٌلـٌه رٌمبـٌش بییَمو

 .دم، صدایی ]مرا به خود جلب کرد[درونِ خانه نشسته بو* 
 dǝčarxǝ sǝvāre xundǝš biyamu  دٌه چرخه سوارِ خوندش بییَمو 

 .سواری به گوشم آمد آوازِ دوچرخه* 
 

 burin mār rǝ bārin te xeš biyamu  بوُرین مار رٌه بارین تِه خِش بییمو

 .بروید به مادرم بگویید که خویشت )دامادت( آمد* 
 

 bǝlǝnd bālā zāq zāqe češ biyamu  اغ زاغِ چِش بییَموبٌلٌند باال ز

 .قدبلند و آبی چشمان آمد* 
  

 bǝlbǝl dāre sar o hāy lārǝ lārǝ  بلبل دار سَر وُ های الره الره 

 گوید:[ آهای الره!  بلبل روی درخت ]می* 
 

 siyā čǝšmān kǝnāre panbǝ jārǝ  سیاه چشمان کٌنار پَنبه جاره

  .زار استچشم کنارِ پنبه ه]دخترِ[ سیا* 
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 راوی: نسا )رقیه دارایی قادیکالیی(
 sare rāh o sare rāh o sare rāh  سَرِ راه و سَرِ راه و سَرِ راه 

  .سَرِ راه و سَرِ راه سَرِ راه و* 
 

 sare rāh rǝ baytǝ yak mare siyāh   سَرِ راه رٌه بَیتٌه یك مَر سیاه

 اه گرفت. * سر راهم را یك مارِ سی
 

 avvǝl mǝ rǝ bazǝn nǝxāmbǝ dǝnyā   اوّل مٌه رٌه بَزٌن نٌخامبٌه دنیا

 خواهم. * اول مرا نیش بزن که دنیا را نمی
 
 dovvom yār rǝ bazǝn yār dānnǝ vǝfā   1م یار رٌه بَزٌن یار دانّه وفادُوّ

 * دوم یار را ]نیش[ بزن که او وفا دارد.
 

 āy lārǝ lārǝ lārǝ lāre   آی الره الره الره الره

 * آهای الره الره! الره الره!
 

 xǝrǝmbǝ qǝssǝ o nārǝmbǝ čārǝ  خٌرٌمبه غٌصٌّه وُ نارمبٌه چاره

 ای ندارم.  خورم و چاره * غصه می
 
 
 
 

 
  

                                                           
 .گونه خواندند: دوم یار ره بزن ندارنه / نداشته وفا اکثر خوانندگان این مصرع را بدین  1
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 راوی: نسا
 čappone kijāye dast darə julə   1چَپّونِ کیجای دست دَره جوله

 است. * بر دستانِ دخترِ چوپان، شیردان
 

 zəvone zargəri xondənə gu rə  زٌووُنِ زرگری خوندنی گو ره

 زند. هایش را صدا می * با زبان زرگری )نوعی زبان ساختگی و قراردادی(  دام
 

 age duni tə, ɂāšəqi čə jurə  اگه دوُنی تٌه، عاشقی چٌه جوُره

 * اگر بدانی عاشقی چگونه است.
 

 dəm dini julə rə dast girni gu rə رهدٌم دینی جوله ره دست گیرنی گو 

 کنی. * شیردان را پرت  و دام را رها می
 

 hāy bəru hāy našu mamrəze čardə  های بٌرُو، های نَشوُ مَمرزِ چَرده

 !2* آهای! بیا و بمان، ]ای[ ممرز چرده
 

 teste xāmbə bavvəm še dəle dardə  تِسته خامبه بَوّم شِه دلِ دَرده

 م درد دلم را برایت بگویم.خواه * می
 
 
 
 

                                                           
دارها  چاربه ای دارهایمعروف شد. چارب« حال یداریچارب»تباه به انقالب به اش لیاست، اما از اوا« الره»آهنگ  نینامِ ا  1

« الره»آهنگ  نی. ابردند یم گرید یجا به ییکاال، همراه اسب و االغ کاال را از جا بودند که در دوران اقتصاد کاالبه یکسان
 هید. در آن اجرا، بر پاضبط و پخش ش« نسا» ی( و صداولنیپور )و احمد محسن یوازندگبه ن 1354بار در سال  نینخست

روجا، با  یقیگروه موس 1357نهادند. در سال « ممرز چرده»نشو مَمرز چرده(، نام آن را  یبرو ها یگوشواره شعر )ها
نام  نیبه ا ن،یگذاشت و پس از ا« حال یداریچارب»اسم ترانه را  «ریبه شبگ ریکمبه شبگ یداریچارب»توجه به چهارپاره 

باره با  نیکه در ا یشفاه یگوو است. در گفت« الره»آهنگ،  نیا یانداز، نام اصل چشم نیر اشد. د ریمعروف و فراگ
 موافق بود. دگاهید نیبا ا زیپور داشتم، او ن استاد احمد محسن ادی زنده

 ها است. هایش بهترین خوراک برای گوساله ممرز نام یکی از درختان بومی مازندران است که سرشاخه 2
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 شناخت موسیقي استان سمنان

 پژوهشگر موسیقی نواحی ایران / هوشنگ جاوید

 
 
 
 

 

 
 

 های تاریخ ایران، مرکز شاه راهی تجاری، سیاسی، اقتصادی بوده این استان در تمام دوره
های مازندران و  استان ، چرا که از شرق به خراسان و از غرب به تهران، از شمال بهاست

و هم بر سر جاده  «جاده ابریشم»رسد، هم برسر  گلستان و از جنوب به استان اصفهان می
قرار گرفت، به  «سنتو»چندان که در قرن حاضر نیز بر سر راه پیمان  ؛ادویه قرار گرفته بود

ن منطقه از خوی تعاملی بسیار با سایر اقوان وارده به ای و همین سبب مردمانش دارای خلق
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دهد، واقعیت  در مورد نام این استان توضیح می «الدوله صنیع»گونه که  کشورمان هستند، آن
نام این استان »او نوشته:  ؛طور کامل سازگاری دارد نام این استان با روحیه مردمانش به

ها که در زمان تهمورس دیوبند پدید آمده که بعد «دیار وارستگان»بوده به معنای  «سَمینا»
  «.1به کومش تغییر داده شد
رساند که سمنان چونان  شده این منطقه ما را به زمان کمبوجیه می دیرینه تاریخی ثبت

در دوره اشکانیان،  .داده است هم پیوند می پُلی، سه ایالت بزرگ ری، خراسان و استرآباد را به
میالدی این اهمیت وجود کند، تا قرن دوم  تیرداد اشکانی، دامغان را پایتخت خود اعالم می

شناسان بر این باورند که چون گروهی از مُغان زرتشتی  پژوهان و باستان داشته است. تاریخ
را پدید آورده  تی نوکنونی اسکان پیدا کرده بودند و مدنیّ «علی چشمه»در پیرامون رودخانه 
گونه از آن نام  همین اند، که امروزه در گویش بومی به نامیده «دامُغان»بودند، آن منطقه را 

 (. Damoqanمی برند )
در دوره  .اهمیت دامغان و موقعیت تجاری آن تا زمان یزدگرد ساسانی ادامه داشته است

امروزه این استان از نظر  .اسالمی از امویان تا دیلمیان جایگاه آن به همان سیاق پیشین بود
ین استان را دشت کویر و ترین بخش ا که بیش مساحت ششمین استان کشور است، با آن

های البرز پوشانیده،  کوه های خشك فراگرفته، اما چون حاشیه شمالی آن را، رشته بیابان
ده که ایالت و عشایر بسیاری در این پهنه حضور یابند و شو موجب  استپذیر  بسیار مهاجر

های  جلوهبه همین دلیل موسیقی این استان نیز دارای ؛ به امید فردای بهتر زندگی کنند
عامری،  های الیکایی، اصانلو، پازوکی، عرب ایلگوناگون است و رنگارنگی آن به سبب حضور 

ها، نَفَر، کتی، گیلك،  های شتردار، هداوندهای لُر، کرمانج باصری، بلوچ اسدی، عرب عرب
ی . تنها عشایر الیکایاستها  دار و بختیاری های دام های مازندرانی، کاشانی گرایلی، پروری

طوایفی چون: گیلوری،  .نشین دارند کوچترشان زندگی نیمه اند که بیش طایفه 9دارای 
حسینی، قنبری، گلینی و کاشانی از ایل بزرگ الیکایی قندالی، قاسمی، عاشوری، ابولی، شاه

 هستند.
که، و با آن است با چنین طیفی از اقوام گوناگون، موسیقی استان، هنوز ناشناخته مانده

چنان  بیش صورت پذیرفته، اما هم گشایی در مورد شناخت آن کما های نیك و راهپژوهش
اند، گوناگونی طوایف  حق مطلب را در مورد زوایای گوناگون موسیقی استان سمنان ادا نکرده

وجود  .و اقوام موجب شده تا گوناگونی سازهای بومی را هم در این استان شاهد باشیم
                                                           

  الشمس مطلع  1
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گیری هنر  واقعیت وام نشانگرخود  )چگور(، دوتار و کمانچه سازهایی چون قوشمه، قوپوز
 موسیقی استان از سایر فرهنگ های وارده به آن است. 

طور گسترده عبارتند از: نی، تار، دایره، تنبك، سرنا،  تر سازهای اصلی این استان به بیش
داهایی چون: استکان، صگیری از خوددار( و بهرهلبی )در دو گونه ساده و زبانهدُهُل، نی و نی

 چه و تشت مسی. نعلبکی، و مجمعه )سینی( مسی، لگن
 

 نی

که در میان  توان نخستین ساز رسمی این استان نامید در دو شکل دندانی و لبی را می
نغمات نی را در دو شکل اجرایی  .شود کار گرفته می تمام اقوام این استان رایج است و به

های  این ساز هم در سوگ و هم در سور و هم در لحظه .وان شنیدت می «با آواز»و  «آواز بی»
دلیل گستردگی این ساز در استان، شغل  عشق و هجران و حماسه اقوام حضور دارد،

داده و پس از  است که قطب اصلی اقتصاد این استان را در گذشته تشکیل می «پروری دام»
ر مهم و نقش مفیدی که در ترابری عنوان یك کا )شترداری( است که به «ساربانی»آن شغل 

 آید.  شمار می ته و هنوز هم انگاره هایی از آن هست، بهکاال و مسافر در این استان داش
 

 دایره

 .در دو شکل بزرگ و کوچك و حتی دایره زنگی، دومین ساز رایج این استان است
ر کنار موسیقی ینی بوده و هست و دیهای آ تر در مجالس زنانه و شادی کاربرد دایره بیش

  .شادی همواره حضور داشته و دارد

کند که تا کنون  موسیقی زنان اقوام این استان برای خود تعریفی پیدا میبه همین سبب 
ترین پژوهش در مورد آن صورت نگرفته، در حالی که موسیقی زنان این استان از سه  کم

)رقص( تشکیل  «ینییای آه بازی»ویژه زنان و  «بازی نمایشی»، «ترانه و آواز»قالب 
مانند:  ؛ها نوشت توان برای آن کتاب هایی است که می شود، که در قالب سوم دارای انگاره می

های بازی که  آمد در استقبال از میهمان است، و حالت ای ابراز خوش که گونه «چادربازی»
ان در یك رده قرار های ابرازی جه تواند با بسیاری از نمایش نشان از احترام متقابل است، می

 دتوان ینی بسیار مهم در موسیقی زنان ایران مییهای آ که از بازی «یِری یِری»گیرد. و یا 
که در خراسان به  «یری»که با هم  شود چرا که در جهت تفاخر دو زن اجرا می ؛قرار گیرد

 است )همسران دو برادر(. «جاریه»گویند به معنای  می «ییری»آن 
ورترین زن هنرمند شناخته شده این استان که در قرن حاضر نامش به  مترین و نا قدیمی

داده  «سبزی»بوده که مردم به او لقب  «مشهدی معصومه»ثبت درآمده، هنرمندی به نام 
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های قومی زنانه،  ها و نمایش وی با خواندن ترانه و هنرنمایی در مجالس پیوند و جشن ؛بودند
پس از او چندین زن هنرمند دیگر را شناسایی  .تسافزوده ا بر شور و هیجان مردم می

)صدیقه(  یطوب»خانم  .کرد نواز بوده و در دامغان زندگی می که دایره «صغری»یکی  ؛کردم
او عمه اصغر  .ورز بودند ، همسر شعبان حیدری که هر دو هنرمند موسیقی«علیاری
همسر  «زاده هرا خطیبز»خانم  .ورز دامغانی نیز بود دیگر هنرمند موسیقی ،زاده خطیب

که چون  «حبیب کور»همسر  «خانم صفی» .ورز بودند که هر دو هنرمند موسیقی ،شیرعلی
هم به عنوان  ،کرد هم نوازندگی می ؛برد همسرش را با خود به مجالس می ،نابینا بود

بود، چون  «لوتی انتری»حبیب کور خودش در اصطالح  .نمود گیر و یارش عمل می دست
که هنرمندی ماهر در  «نژاد زهرا صادقی»خانم  .زد ت و خودش تنبك هم میمیمون داش

ابوالفضل »ساز و هنرمند مشهور استان آقای  نوازی بود و مادر آهنگ نوازی و تنبك دایره
 است. ایشان اذعان کرد که نخستین استاد وی در موسیقی مادرشان بوده «.نژاد صادقی

نوازی که  دند، در شاهرود و توابع آن نیز زنان دایرهتمامی این هنرمندان اهل دامغان بو 
ها سمیه، سمانه و  عبارتند از: خانم ،دهند کوبی هم انجام می« تاس و دلیچه»و  «زنی تشت»

کسوت منطقه شاهرود  پیش .دهد نوازی نیز انجام می قلب که سمیه تنبك طاهره خوش
تای موجن است و مهارت خوبی که اهل روس «خاتون شهابی»ساله است به نام  65بانویی 

  .زنی دارد نوازی و تشت در دایره

     
       

       
در منطقه رامیان  ،های میدانی که در استان گلستان انجام دادم در پژوهش ،افزون بر این

معروف بود و اصالت شاهرودی داشت  «طیبه طال»نوازی برخوردم که به  به زن هنرمند دایره

ی، نواز رهیدا کسوت شیهنرمند پ یخاتون شهاب نوازان شاهرود رهیدا ،قلب خوش ةسمان و هیسم
 1393، شاهرود
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آفرینی  رامیان کوچیده بود و در تمامی مجالس منطقه حضور پرشور و هیجان جا به و از آن
دریافت  «طوبی علیاری»ترین دستمزد را هم در بین این هنرمندان خانم  گران .داشت

 کرد.  گرفت و بعد حضور پیدا می هر مجلس چهارده هزار تومان حق اجرا می .کرد می

 
                    

 
 سرنا و دهل

د وحضور ایالت ترک، لُر، کُرد، بلوچ و مازندرانی کوچیده به استان سمنان، موجب وجو
 .سازهای عمومی در استان مطرح باشند نیز به عنوان سومین دسته «سرنا و دهل»ده تا ش

صورت اجتماعی، حماسی، سیاسی مورد استفاده  این دسته از سازها طی دوره تاریخی به
ای به عنوان  ها و حاکمان و والیان عده ل مقرهای حکومت خانچون با تشکی ؛اند قرار گرفته

های مردمی نیز  ینیآمدند و در مواقع لزوم در آ می به استخدام و خدمت آنان در «چی نقاره»
را  «باشی لوتی»کردند، به همین سبب که جایگاه حکومتی یافته بودند عنوان  حضور پیدا می

طور کلی بر  هاستمداران حاکم بر موسیقی این گروه و بثیرات سیأت .کردند به آنان اطالق می
د تا آنان از سازهای بادی در دو شکل شیپور نظامی )مسی ساده( شموسیقی استان موجب 

تر نوازندگان سرنا به این سازهای فرنگی روی  بیش .دار، نیز بهره بگیرند و شیپور پیستون
و عاشق نیز  «سُرناچی»، «پورچیشی»آوردند و به نواختن آن پرداختند، که به آنان 

قومی و ملی  ـ  های شادی مردمی ینینوازان، شریك آ گویند. سرنانوازان و دُهُل گفتند و می می
تا  ،های روزهای سوگواری و یا بیدارسازی ماه رمضان ینیراهی کردن در آ هستند که با هم

 1380 ،انیساکن رام نواز اهل شاهرود و رهیدا ،طال بهیشاد بانو ط روان
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« عاشق»ستان آنان را در اقوام ترک ا .افزودند زاده شدن یك انسان، بر هیجان مجلس می
و  «علیجان شیپورچی»توانم به  ورترین این نوازندگان در قرن حاضر می از نام .گفتند نیز می

های قوم  که در میان عاشق ضمن آن .اشاره کنم «سید یوسف ولی»چنین  پسرش فرج و هم
منطقه ورترین عاشق کرمانج  )کاووسی( و نام «شیرعلی قزلو»شاد  توان به روان اصانلو می

کرد و در  که استاد قزلو در گرمسار زندگی می استور به اصغر قوشمه  نام« اصغر»میامی 
بر اثر  1390بود که در سال  «شهباز کنشلو»تنها شاگردش ،عاشق  .از دنیا رفت 40دهه 

های  کسوت بازمانده از نسل عاشق سانحه برخورد با اتومبیل از دنیا رفت و اینك تنها پیش
 است.  «اسماعیل قباخلو»ای در اجرای سرنانوازی دارد استاد  مهارت شایستهاصانلو که 

 .رنگ و رو به زوال رفته استای چون چگور ترکی و دوتار بومی بسیار کمسازهای زخمه
 «گنجعلی سلطان جورابلو»شاد استاد روان ،در زمینه چگورنوازی آخرین چگورنواز این ایل

 گورنوازی در این استان بسته شد. بود که با درگذشت او پرونده چ
هنوز  .کند ور استان که در منطقه خیج زندگی میهنرمند نام «اکبر سلطانعلیعلی»اما 

او را برای نخستین بار در  .نوازی را زنده نگه داشته و چند شاگرد نیز پرورش داده است دوتار
به جامعه  ،جرا نموددر مشهد و در حوزه هنری ا 1385که در سال  «دوتارپژوهی»همایش 

دعوتش  1389های موسیقیایی کار در ایران ینیمعرفی کردم و سپس در همایش آواها و آ
 دم که اجرای پیروزمندی را ارائه داد.کر

 

 
 
 

        1378 جیهنرمند ساکن خ ،یاکبر سلطانعل یاستاد عل
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بخشد، موسیقی  در کنار این سازها که بدنه اصلی موسیقی استان سمنان را شکل می
که  آوازهای استان سمنان ضمن آن .ای از موسیقی مردم آن است آوازی بخش گسترده

مند را  هتواند فرد عالق ای نیز برخوردارند، رموزی که گاه می اند، از رموز هویتی ویژه گسترده
شود موسیقی  های تاریخی نیز برساند و همین گستردگی است که با بررسی آن می به ریشه

  .بندی کرد این استان را دسته

 چنین است: های من شد، چه که حاصل پژوهش آن

  
 خوانیـ منظومه1

شده ذهن افراد،  یا ساخته و پرداخته مکتوب و ،شده ساخته و پرداخته حکایت منظوم،
توان به گری موسیقیایی( را میخوانی )روایتبه صورت شفاهی. این دو شکل از منظومه

 :دکرهای اجتماعی، حماسی، مذهبی و تغزلی نیز تقسیم زیرمجموعه
کتوب: کوراوغلی، جناب امیر )کبوتر و شهباز(، اصلی و کرم، حکایات م (الف 
و یاسمین ]معادل ورقه و گلشا[، حیسنا، حیدربگ و  اسماعیل، طاهرمیرزا، ورقه )ورقا( شاه

بر( یوسف و زلیخا، گل و صنوبر، نجما و رعنا،  گویند صَنَم بر )که به اشتباه می سمن
بریم که  بر مجموعه حکایات مکتوب، پی می با نگرشی. دختر، زهره و طاهر، گرایلی مغول

 گیرند. ها در دو شکل فرهنگی ترکی و فارسی قرار می آن
آقا سنگسری، مصیب،  پروری، گل خان سنگسری، مشتی حکایات شفاهی: حسین (ب

خان، هاروف، حجت غالمی، داوری،  آقا، محمود، امیرخان، علی  گل اصغر، ننه زلیخا و علی
خان باصری، میرخانباز، حسن و  محمد، حسین گل ننه

کشمیر،  حسین، مسیح و دشتی، مش مَدقبی، سبزه
محسن، )شفاعت پیامبر )ص((، اَرخان مَملی،  ملك

 حاج عباس. 
بریم که تعداد  در بخش حکایات شفاهی پی می  
برتری دارد، چرا که  «مکتوب»بر  «شفاهی»های  گونه

 ،پی در منطقه کویری در به سبب رویدادهای پی
ویژه در زمان قاجار تا پهلوی، همواره جوشش  هب

ده و شهای هنرمندان را موجب «شاهدخوانی»
اند از هیچ خوانندگانی که توان سرودن منظوم داشته

اند و همواره درروایت ماجراها  کوششی فروگذار نکرده
ت قد ،به صورتی بسیار دقیق از نسلی به نسل بعد

از  یکی یا شاد استاد منصور رامه روان
 خوانان برجسته استان سمنان حماسه



548    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش 

جوار استان مشارکت بر این بخشی از این روایات با مناطق هم افزون .اندکار گرفته هالزم را ب
کشمیر که در خراسان، مازندران و محمد و سبزهگلدارد مانند: حجت غالمی، مصیب و ننه

                                                                                  شود.تهران نیز اجرا می
 
بافی،  قوروت، قالی زنی، تهیه قره ساربانی، چوپانی، تُلُمو تالش:  ـ آوازهای کار2

چران،  هی، برّه گی، اُشتُرهی بُردَن، کلّه ره )بریوگ(، مُراداَروانه، گله یوگ مار( نگیرم)هوی
حال، قراجانَم،  برانُم، اُوَخور، مِش مَران، شتر گو، مَشق، اَشتُر حال، گیسی چرخی، مِش پُشت

هی )اُشتُری(، کُوُش  رن بُردَن، بویناق، شتر هی مو پسرعمو(، اشترخجو، گلهیوگ )دخترع هی
 .)نوازش شتر(، چارواداری، آروشه آروشه، اَتیو ورَه تیو، الالیی، ناخرایاقی )سِقِرزُرنای(

 
های  این بخش از هنرهای آوازی استان سمنان دارای زیرشاخهخوانی:  دوبیتی ـ3
گی، چاربیتی، سرکویری، کله ایی لحنی است، مانند:های اجر ای به سبب شیوه ویژه

امیر )امیری کوتاه(، کاویانی، اکبر هی برّه )منسوب بالل، شیرازی، امیری، گلدشتستانی، دی
های کرده و این لحن اجرا از ساختهبه اکبر بیرجندی که در منطقه خارتوران زندگی می

داد، بیابانی، کمانی، محلی نام نیك، فلك اوست(، کویری، حقانی، کوه زری، کالته اسدی پَر
 کوهی.کله

  
درانیم، حمام بردن  لیان )بردن عروس(، شیرداماد، عروس آق ننه های سور: ترانه ـ4

بنده، سرتراشی،  حَنا، پاتختی، سرحمومی، شکسته، خرده گرایلی، داماد حنا می داماد، حَنا
 وردار. خانم پا دان، دختر پسر، عروستراشه، حنابن سر حمومی، نامزه بیا، داماد سر می

 
خوانی،  خوانی، مناقب نوروزخوانی، سحرخوانی )شوخوانی(، چاووش ینی:یآوازهای آ ـ5
 خوانی. امیر، شبیه خوانی، حقانی، کَل خوانی، خطبه خوانی، مناجات خوانی، نوحه مرثیه
  

ای، فصل بهار و  گله الله، گل ماه، گل بهار، داد گل اللهفصل آوازها و گاه آوازها:  ـ6
ریزه باران، شالی نومالی نو، پَئیز، کوچ بهاره، سر زمستون، وارشو بُوار بُوار،  نوروزه، ریزه

 شیلون، راستاری. 
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با  ،نگریم در بخش موسیقی آوازیِ استان سمنان هنگامی که به هر شاخه می
و  «یوگ»دو شاخه  شویم، چندان که در موسیقی ساربانی رو می ههای زیباتری روب زیرشاخه

 ای چونان:  )اشتُره( خود دارای مراحل اجرایی ویژه «هی اشتر هی»
از جا بلند »، «خواباندن»، «جمع کردن شترها»، «دعوت به تندپیمایی»، «حرکت دادن»

 را شامل می شود.  «برگرداندن شتر»و  «آب خوردن»، «چرا کردن»، «کردن شتر
به صورت یوگ، یوگ، یوگ  «یوگ»ه وار واژ سلسلهچون هر کدام از این مراحل با بیان 

ور شده است، آوازهای  نام «یویوگ»و یا  «یوگ»ای نقاط استان به  در پاره ،شود راه می هم
راه با  تعریف، هم اما بی ،کاربری واژگان ویژه های از فریاد کشیدن، سوت زدن، ب یوگ آمیزه
ثیر این آواها بر أشویم که در مورد ت هد میوار است، شکلی زیبا از موسیقی را شا بیتی ترانه

 روی شتر هیچ پژوهشی صورت نپذیرفته است.
 
هایی از بخش است که «کالمموسیقی بی»، بخش دیگری از موسیقی استان سمنان 

توان به گیرد، این بخش از موسیقی سمنان را میموسیقی شبانی و ساربانی را نیز در بر می
 : دکربندی صورت زیر تقسیم

کالم هستند و های استان فقط بی: این دسته از موسیقیهای سورینیموسیقی آ ـ1
های آن شوند و گونه ی سرنا و دهل و یا قُشمه و دهل یا نی و تنبك اجرا میهمراهبا 

 عبارتند از: 
آید، ختنه سوران، نوازی که در دو شیوه به اجرا در میبازی(، پیشچوبازی )همان چوب

یری، چادربازی ه، دولی سمه، کلنگی سمه، چارواداری، ویالج گردون، یریناف سمپیش
گَلین، یَلی، خرده گرایلی، راسته، اندازی(، گل گَلَر، گَلین)دودَسماله(، شیرداماد )پول

 راسته، جوینی، شلنگی، حاجی نارنجی، عروس خانم پاوردار. قرسه، چَپَهدوقرسه، سه
  .گیری، زورخانه سب چوبی، کشتیاپهلوانی: ـ  موسیقی حماسیـ 2
نوازی(،  زنی )توتك زنی، نی زنی، طبل زنی، دهل سنجینی مذهبی: یموسیقی آ ـ3
  زنی. زنی )کرب زنی(، چَلَك نوازی، سنگ پشیور
گونه از موسیقی تا گذشته نه چندان دور در زمان کوچ  اینین کوچ: یموسیقی آ ـ4

کار ین های شادی بهیتر با عنوان خود در زمان آ بیشگرفته اما امروزه  مورد استفاده قرار می
دوانی هم شنیده شد و یا و اسب «آت وَری»کوچ بهاره، اِستاجینی که با نام  ورد مانند:می

 شد. که جهت تدارک سفر و آمادگی برای کوچ بهاره نواخته می «راستاری»
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ه این شاخه از )طنز( است ک «آورموسیقی خنده»بخش دیگر موسیقی استان سمنان 
پیدا کرد و اجراکنندگان آن نیز یا این هنر را  شدت زوالموسیقی پس از انقالب اسالمی به 

موسیقی زورخانه و یا موسیقی ردیف و های دیگر مانند طور کلی کنارگذاشته و به شاخهبه
ا به شغل تازه روی آوردند و موسیقی را فراموش کردند، حرکت دستگاهی روی آوردند، ی

وسیقی خنده آور درچارچوب نمایش های آئینی سنتی که از میانه دهه سی، آغاز دیگری م
 داشت توانست به شتاب جایگاه خود را در جامعه بیابد. 

در  .محمد ابراهیم دارایی و محمود دارایی حرکت خوب و پیروزمندی را شکل بخشیدند
بازی، قرار های سیاهر نمایشپوش شدن د کنار آنان ابوالفضل قصاب و کربالیی حسین با زن

نی و ابوالفضل غایبی )قصاب( سرپرست گروه بود، محمود دارایی نوازندگی قره .گرفتند
دست یافت و شایستگی خود را در  «سوارکهنه»تازگی به عنوان تنبك را به عهده داشت و به

 .دادا انجام میهمحمد ابراهیم هم نوازندگی ویولون را در کنار این نمایش .هنر نشان داد
ینی سنتی یهنرمندان اصنافی به نمایش آپس از آنان در حدود دهه چهل گروهی از 

 .های خوبی در جهت جذب مخاطب در جامعه رسیدنده به پیروزیبازی روی آوردند کسیاه
محمد خیاط، اسداله خراط، محمد نجار، و احمد خراب و شخصی به نام سید مرتضی، این 

را به عهده گرفته بودند، که در کنارشان شاگردان خوبی هم پروراندند مانند: دوره از اجراها 
را  «جشن پسته»که در دامغان پس از انقالب اسالمی جریان  «محمد کاوه»شاد روان

 آراست. همواره به هیجان کارهای شاد خویش می

               
 ینییآ کسوت شیهنرمند پ ییاستاد کال   1381 ،شاد استاد محمد کاوه دامغان روان   

 1390 ،دامغان
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 گرفت:  در بر می نری راپنج گروه ه طور کلی موسیقی استان سمنان به
 نوازان.  «دایره و تنبك»و  «نوازاننی»، «هاعاشیق»)گودارها(،  «هاکولی»، «هالوتی»

که در دوره  های حاکمان و ایالت هستندخانهها تیره بازمانده نوازندگان نقارهلوتی
و  عنوانی بود که در تیره نوازندگان سرنا «باشیلوتی»لقب  قاجاری دارای مناصب بودند،
گروه کولیان  .ادامه داشت «باشیعبدالحسین لوتی»شاد استاد دهل تا زمان زنده بودن روان

شدند، خدمات بسیاری را به جامعه مردمی برده می نیز نام« لوتی» )گودار( که گاه با پسوند
و  از مشهورترین «اکبر لوتی»و  «اکبر گودار»ور به نام «اکبر منوچهری» .انداستان ارائه داده

او اصالتش از تیره گودارهای گلستان بود، صد سال عمر کرد و  .ماهرترین این نوازندگان بود
کنار او نوازنده  سزایی داشت، درههای گوناگون مهارت بدر نواختن کمانچه و اجرای ترانه

پسرش عباس  ،پس از اکبر منوچهری .کرد نوازی می دایره «ناصر دراز»نام ه دیگری ب
از نخستین هنرمندانی  1375اکبر منوچهری در سال  .دهد پدر را ادامه می منوچهری هنر

نژاد، در طرح  بود که به سفارش استاد علی معلم دامغانی و تالش استاد ابوالفضل صادقی
در کنار اکبر گودار، دو تن دیگر در  تکریم هنرمندان قرار گرفت و از مزایایی بهره برد.

باز بود و  که هم میمون «فرج لوتی»ن شناخته شده بودند: موسیقی گوداری در استان سمنا
قاسم »ور به  نام «ای قاسم شبه»سپس  .نواز ماهری بود داد و تنبك بازی انجام می هم سیاه

 .زد نواز ماهری بود و گاهی در کنارش ابوالبشیر نامی هم، تنبك می که کمانچه «گر
پوش  زنکه  «پور قلی قانع امام»راه  به همنواز دیگر حیدرقلی گودار بود، که گاه   کمانچه

در کنار  .آوردند های خوبی را به اجرا در می نمایش و برنامه ،رقصید شد و خوب هم می یم
 .نواز بسیار ماهری بود که دایره «حبیب کور»اینان نوازنده ماهری نیز وجود داشت به نام 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 1330راه آهن دامغان  یةدرمراسم افتتاح ،اکبرگودار یگروه شادمان 

 نواز، اکبر گودارکمانچه رهیدا یمنؤم یتق ،یسبحان دیتنبك جمش واز،ن یزنگ رهیدا یطوس جمالِ رقاص،
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دة موسیقی شادمانی در میان جامعه مردمی دارن این مجموعه از هنرمندان مبدع و نگه
 .استان سمنان بودند که امروزه جایشان به خوبی پیدا است

 
 ینی مذهبی سمنان: یموسیقی آ

تر  این بخش از موسیقی استان سمنان نیز در پیشینه خود دارای سوابق کم
اکران ذ است. کس به اندیشة پرداختن به آن نبوده ای است که تاکنون هیچ شده شناخته

اند،  که اینك فرزندانش به دفترداری اسناد روی آورده «عندلیب سمنانی»کسوتی چون  پیش
در میان ادیبان شاعر استان  .ور استان سمنان بود گران نام و یا مرحوم کاشفی که از ستایش

خوریم که درپیشینه موسیقی استان نام نیکی از خود باقی  نیز به هنرمندانی برمی
صدا بود، چندان  ای خوش که شاعر و خواننده «ثانی علی فانی» شاد چونان روان ؛اند گذاشته

ها در اتاق خالی از  اغلب شب .نشین داشت آوازی دل»نویسد:  اش می که استاد نوح درباره
 «سالگی از دنیا رفت. 86گریست و در  خواند و می تنها می .شد اغیار مشغول خواندن می

 ( 103)ص 
اش  نرمند دیگری است از جامعه ادیبان شاعر که نوح دربارهشیخ محمد تشرفی ه

 ( 79)ص  .«ساخت گاهی اشعار تفریحی به سبك تصنیف و سرود مذهبی می» نویسد: می
زبان شعر  اکه ب قبل از این»: است اش نوشته است که نوح درباره «مشتاق»ادیب دیگر، 

ولی گوش زمانش از فریاد نی  ؛سانیدر ها می فریادهای خود را از زبان نی به گوش ،آشنا شود
تنها   نی .کرد ها را برای درد دل با نی انتخاب می ترین گوشه جهت خلوت بدین .گریزان بود

 ( 108)ص  .«قمری در گذشته است 1326به سال  .مونس او بود
های دستگاه موسیقی ایران را نام برده و نشان  از وی غزلی به یادگار مانده که تمام گوشه

  :شناخت او در هنر موسیقی و مهارتش دارد، با این سر مطلع از
 وت ساز کردـه یاقـان ز حُقّـون جـمعج   کرد  «حجاز» از یارم طراز بزم به ناز،  

 کرد... «سوز و گداز»، همه «عراقیان»جان   بَرَد  «نوا»از  «حجاز»دل از مخالفان 
 

اش، در حوزه موسیقی ی و نواحیاستان سمنان، افزون بر موسیق امروزه هنر موسیقی
و امید دارم که بیش از این به است ده شهای نو نیز فعال ردیف و دستگاه و موسیقی

 هنرمندانش جدی شود. از موسیقی این استان اهمیت داده شود و پشتیبانی 
های نمایشی کودکان و نوجوانان و  بازیکنم به وجود در پایان این مقاله، اشاره می

که هرکدام برای خود و در جایگاه خویش  ،استان «زنان»ویژه  هساالن ب بزرگ طور همین
 سندی بر محتوی و دیرینگی موسیقی استان است. 
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 هایی چون:  بازی
، «اتی تل یونجه تی تل»، «اتی تل دیمین بال»، «مرز و مرز و مرز»، «عطاری و مطاری»

، «سوتوتوطویله توتو»، «تصنم گف مشتی»، «بشکن بشکن»، «االتی تی»، «عمه گرگا»
  .های ویژه ضربی )ریتمیك( هستند که همگی دارای ترانه ،)اوفینا(« خاله رورو»

های آموزشی، تعریف نامشروعیت و تفهیم آن  های زنانه استان، جنبه بازی  در این نمایش
طور اهمیت  به نسل جوان دختران، تشویق به پرهیز و دوری از روابط ناشایست، و همین

توان در مورد  که می ؛تر از روابط و محیط اجتماعی نهفته است دن به دانستن و درک بیشدا
 تر اقدامی در این زمینه انجام شده است.  های بسیار نوشت و تاکنون کم ها کتاب آن

 
 با سپاس از :

 ؛خواننده، دامغان ابوالفضل باقریان،
 ؛نسمنا ساز ونوازنده سنتور،آهنگ نژاد،ابوالفضل صادقی

 ؛دامغان ینی،یهنرمند آ ای،اهلل میوه ءعطا
 ؛شاهرود پژوهشگر فرهنگ مردم، و یار فرهنگ حسین رحمتی،

 ؛منطقه خیج اتر وموسیقی،ئهنرمند سینما ت اکبر سلطانعلی، علی
 .رامه گرمسار ورز،هنرمند موسیقی ای،شاد منصور رامهروان

  



 

 



 

 

 
 
 
 

  تاجیکستانمردم  يخلق اتیرباع

 واگل عمرا ادیپروفسور ش
 پروفسور رجب امانف

 
 
 

 گل عمرآوا : پروفسور شادیشبه کوش

 
 من  ةاین بید بلند و عشق پیچید

 رنجیده من ةبیا، آشتی کنیم، جُور
 نه در تن تو گناه و نه در تن من 

 جا دل من  جا دل تو سیاه و این اون
*** 

 
 )گل( بگفت: در زمین سبزه منم  برگه سه

 مزه منمرغَبگفت: جوان پبنفشه 
 بیهوده مزن  الفِ )گل( بگفت: تو برگ صد

 مزه منمغَ تاج سر عاشقان ِ پر
 *** 

 
 خندم من  یارم رفتی، به لب نمی

 ، نه کُرتَه می پوشم من  نه سر می شویم
 آمد ، پرسیدم من حصار کاروان 

  .گفتاکه ندیدم، نمی شناسم من
*** 
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 به کوشش: پروفسور رجب امانف
 

 به رویت نکنم  گر ماه شوی نظر
 گر آب شوی، کوزه به جویت نکنم 

 گل شوی و افتی به زمین  ةگر دست
 خدا، گرفته بویت نکنم  هباهلل ب
*** 

 
 ایوان بلند و پیشکش شیرازی

 اندازی  دستت شکند به آن کلوخ
 پیش قاضی  از دستت گیرم، برم به

 بازی صد دره )شالق( خوری برای عاشوق
*** 

 
 ه من یاری کن تو یار منی ، بیا ب

 زاری کن  و برن، تو گریه ما را می
 فروشن  برن، شهر دیگر می ما را می

 تو پول داری، جانمه خریداری کن
  

  



 

 

 
 
 
 

  ترانه همدم جان

 زادهیعل نوراهلل استاد: اجرا و شعر
 انیموسو نی: دکتر حسیآوا نگار

 فالح ینادعل استاد:  یآمل شیگو به اصالح

 
 
 

 الق اودنگسنگ اسیو بیمه چپ
 افتاب تو بیمه صبوری سنگ

 غرمش شیر داشنه جونکای ونگ
 داغ ته بهیمه کهربای رنگ

*** 
 بیمه صبوری سنگ

 داشنه جونکای ونگ
 داغ ته بیمه کهربای رنگ

*** 
 بدون ته خروار خروار چه فایده

 هزار هزار بوم کنار چه فایده
 ته هراز او بی، من خشك کاله

 ایدهبدون ته تیم و تیمجار چه ف
*** 

 بیمه صبوری سنگ
 داشنه جونکای ونگ

 داغ ته بیمه کهربای رنگ
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 برگردان
 سنگ آسیاب بودم و ابزار گرداننده آن

 تیغ آفتاب بودم و صبوری سنگ
 غرش شیر داشتم و بانگ ) جونکا( گاو نر) جوان(

 از داغ تو به رنگ کهربا درآمدم
 سنگ صبور بودم

 غریو گاو نر جوان را داشتم
 تو به رنگ کهربا درآمدماز داغ 
*** 

 بدون تو خروار خروار چه فایده
 هزار هزار باالی بام چه فایده

 زاری خشك تو آب رودخانه هراز بودی و من کشت
 بدون تو خزانه شالی چه فایده

 صبوری سنگ را داشتم  
 بانگ گاو نر   

 ]منتها[ از داغ ]دوریت[ به رنگ کهربا درآمدم
***** 

 
 [sange ?assiyu bimǝ ĉəplâqe ?udang]    پالق اودنگسنگ اسیو بیمه چ

 [hamdam jân bimə ĉəplâqe ?udang]    همدم جان بیمه چپالق اودنگ
 [ǝftâbe tu bimǝ saburiye sang?]   افتاب تو بیمه صبوری سنگ

 [hamdam jân bimə saburiye sang]   همدم جان بیمه صبوری سنگ
 [qərməše šir dâšnə junəkâye vang]   غرمش شیر داشنه جونکای ونگ
 [hamdam jân dâšnə junəkâye vang]   همدم جان داشنه جونکای ونگ

 [dâqe tə bahimə kahrəbâye rang]   داغ ته بهیمه کهربای رنگ
 [hamdam jân baymə kahrəbâye rang]   همدم جان بیمه کهربای رنگ

*** 
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  [bimə saburiye sang]    بیمه صبوری سنگ
 [dâšnə junəkâye vang]    داشنه جونکای ونگ

 [dȃqe tǝ bahimə kahrəbâye rang]   (2داغ ته بهیمه کهربای رنگ)
*** 

 [bədunə tə xərvâr xərvâr ĉi fâydə]     بدون ته خروار خروار چی فایده
  [hamdam jân xərvâr xərvâr ĉi fâydə] همدم جان خروار خروار چی فایده

      [hezâr hezâr bumə kənâr ĉi fâydə]   بوم کنار چی فایده هزار هزار
 [hamdam jân bumə kənâr ĉi fâydə]   همدم جان بوم کنار چی فایده
    [tə hərâze ?u bi mən xəškə kâlə]   ته هراز او بی، من خشك کاله

 [hamdam jân mən bimə xəškə kâlə]   همدم جان من بیمه خشك کاله
      [bədunə tə timu timjâr ĉi fâydə]   تیم و تیمجار چی فایدهبدون ته 

 [hamdam jân timu timjâr ĉi fâydə]همدم جان تیم و تیمجار چی فایده
*** 

 [bimə saburiye sang]     بیمه صبوری سنگ
 [dâšnə junəkâye vang]    داشنه جونکای ونگ

 [bahimə kahrəbâye rang dȃqe tǝ]   (3داغ ته بهیمه کهربای رنگ)
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  / پژوهشگر فرهنگ مردم مازندران فالح ینادعل

 / پژوهشگر فرهنگ مردم مازندران جیمحمد لوط

 
 
 
 

 مقدمه
های شعر غنایی فارسی است که هم بین عامه مردم و  ترانه یا دوبیتی از مشهورترین قالب

بیت یا چهار   ای برخوردار است. ترانه یا دوبیتی از دون خواص از جایگاه ویژههم در میا
)الف/الف/ب/الف( و گاه هر  مصراع اول و دوم و چهارم شود که معموالً ع تشکیل میامصر

)الف/الف/الف/الف( دارای قافیه است و در اشعار شفاهی این حالت همیشه ثابت  چهار مصراع
ها خارج از حیطه موسیقی و موسیقی و آواز است و بسیاری از ترانهبسته  هم نیست. عمدتاً

مندی و نظامی  مند ندارد. از این منظر، آن قاعده آواز، برخالف شعر رسمی، نظم و نسج قاعده
در ترانه ساری و جاری نیست. سویه دیگر ماجرا،  ،که در شعر رسمی وجود دارد

قالب شعری و هم به مثابه ظرف فرهنگ شناسی قالب دوبیتی هم به عنوان یك  دیرینه
های زمان نخستین تراوش های عامیانه بسیار قدیمی و همسرچشمه ترانه»شفاهی است. 

معنوی بشر است، ولی باید اقرار کرد که این هنر ابتدایی به قدری نیرومند و دارای قوه 
ر تمدن در حیاتی به خصوصی است که از بین نرفته است. هر چند شعر و موسیقی در اث

که تغییر بنماید بی آن های عامیانه تقریباًای نموده، ترانهالعادهرفت فوق جای دنیا پیش همه
(. 201: 1395 )هدایت،« رودشمار میسرایی انسان بهدر محیط اولیه باقی ماند و اساس غزل

های و ترانه ها را سرآغاز تغزل و قالب غزل در ادب فارسی دانستتوان ترانهاز این منظر می
عامیانه را مرحله ابتدایی شعر و موسیقی و پیوند این دو به شمار آورد. گویا مردمان اولیه که 

تکلف را اختیار اند، برای احساسات خود این سبك ساده و بیحس الحان و اوزان را داشته
ین حال وظیفه های عامیانه در عاند، ترانهاند. برای مللی که هنوز پرورش کامل نیافتهنموده
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دهد. هر چند این دو هنر نزد بعضی از ملل، از ترقی و دوگانه شعر و موسیقی را انجام می
توان است. لکن میمحروم مانده ،ای که در یك کشور متمدن نمودهالعادهرفت فوقپیش

از  ــ صورت آوازهای خیلی بدوی گرچه به ــای وجود ندارند که ثابت کرد که ملت یا قبیله
 (. 200: 1395 )هدایت، بهره باشداین تراوش ابتدایی هنری بی

ها و تری برخوردار است و در تمام لهجه های شعری، ترانه از شهرت بیشدر میان قالب 
هایی چون ترانه، چاردانه، چارپاره، چارگانی، های محلی، دوبیتی رواج دارد که با نامگویش

 تی، فریاد، کله فریاد، شروه، شرمه، سی تك، فراقی و....چاربیتو، چارقارچ، دوبیتو، بیت، بایا
ها با علم هجایی است، اما به مرور زمان بسیاری از دوبیتی شود. معموالً یازدهشناخته می

توان به باباطاهر عریان و فایز  سرا می ترین شاعران دوبیتی عروض منطبق شد و از معروف
 دشتستانی اشاره کرد. 

گر  زیست و تجربیات مردم و نمایان بسته های ادب شفاهی، هم گر گونهها مانند دیترانه
شناسی مردمانی است که با عشق و  بوم و زیبایی ها، شیوه زندگی و زیست ها، اندیشه آرمان
های انسانی از پای  مانند در برابر وازدگی ایستادند و در تعالی اندیشه و ارزشکاری بی پشت

سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل کردند. ترانه  به را سینههای خود  ننشستند و داشته
 چون همه محصوالت فرهنگی، با التفات به تغییر و تحول جامعه، همواره رو به زایش و نو هم

تی نو اما اصیل، به آیندگان ئشدن دارد و در این روند، ذخیره فرهنگی اجدادی را در هی
شدگی و به روز شدن، پیوسته در مسیر  ا با قابلیت نوهکه، ترانه تر این دهد. ساده انتقال می

پذیری را  حرکت کرده، و قابلیت دگرگونیشناسی دریافت زمانه  سادگی و تطابق با زیبایی
 شمار آورد.  توان از وجوه اهمیت و ماندگاری آن به می

اویر پیرایگی، صادقانه، زیبا و سرشار از لطایف و تصترانه در عین سادگی، روانی و بی
های ادب رسمی و شفاهی قرار  ترین گونهشاعرانه است و از نظر زبان و معنی، در ردیف ساده

چنان حفظ  گذراند، این شاخصه را هم رغم تغییر و تحوالتی که از سر می گیرد و به می
 کند.  می

بیت »توان گمان برد که می»گوید:  گذاری دوبیتی می الشعرای بهار در پیوند با نام ملك
و سایر اشاراتی که به « سحر گفتن پهلوی »و « پهلوانی سماع»، «پهلوی كبان گل»، «پهلوی

این موضوع از طرف شعرای قدیم شده، مربوط به آهنگ خاصی بوده است که در قالب این 
« فهلوی»مستعربه نام آن ابیات را  ،ها ریخته شده و خاص این وزن بوده و بنابراین دوبیتی

هاست، مثل آواز های موسیقی که خاص این بیتکه امروز بعضی از آهنگاند، چناننهاده
شود و گوشه بختیاری که بعد از بیداد در دستگاه در این ابیات خوانده می دشتی که غالباً

بانك »توان ظن برد که آید. لهذا میکه آن هم درین وزن می ،شودهمایون خوانده می
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اند، که شعرای باستانی ما اشارت کرده« ماعپهلوانی س»و « بیت پهلوی»و « پهلوی
ها را به شده و ازین روی این دوبیتیهایی بوده است که در قالب این اوزان ریخته می آهنگ

توان داد که چون اند. از طرف دیگر هم احتمال میمناسبت نام موسیقی آن فهلویات نامیده
ها یا خود شده و آن زبانحلی سروده میهای والیتی و ماین اشعار بنا بر عادت قدیم به زبان

زبان پهلوی بوده است )که در مرکز و مغرب و شمال و جنوب ایران تا دیری بعد از اسالم و 
اند، نامیدهها را به سبب غلبه مزبور به این اسم میبلکه تا امروز متداول است( و یا آن لهجه
: 1382)بهار،  شده است ن نام نامیدهشده است، بداو این اشعار هم که بدان لهجه گفته می

هجایی روزگار  اشعار دوازده دوبیتی را ترانه نیز گویند و آن کامل شده(. »130-129
های فهلوی، از اند. فهلویات یا دوبیتیها را فهلویات نامیدهساسانیان است که بعد از اسالم آن

 «و مطرب بوده است شور و هیجان و رقص ةقدیم در زبان خنیاگران محلی، آفریند
گیری و سیر تاریخی دوبیتی  تمن نیز درباره شکلؤالعابدین م (. زین41: 1370)رزمجو،

ل ظهور شعر و شاعری و تا چند قرن بعد دوبیتی به همان یدر اوا»ملی دارد: أدیدگاه قابل ت
لهجه گشت و شعرای خراسان که به اطالق می ،ها که در ادوار بعد به رباعی معروف شدترانه

گفتند، هرگز در این وزن و به این مفهوم، دوبیتی نساختند. شعرای ادوار دیگر دری شعر می
سرودند، نیز غیر از آنان که به لهجه محلی آشنا بودند و گاهی تفنناً شعری در آن وزن می

که وزن مذکور در مورد ساختن  در این راه از استادان قدیم پیروی نمودند، مقصود این
های فهلوی مخصوص به لهجه والیتی و روستایی بوده و به عبارت دیگر، تنها دوبیتیدوبیتی 

 (. 100: 1339تمن،ؤ)م «در این وزن سروده شده است
های شعر و موسیقی دانست. امروزه از روی  توان نخستین پایههای عامیانه را میترانه

های رت خانوادههای پیشین، حتی قبل از مهاجعلوم به ثبوت رسیده که در زمان
اروپایی، انسان توانسته است الفاظ را تحت قانون اوزان شعری در بیاورد. سرچشمه  و هند
های معنوی بشر است.... و اساس زمان نخستین تراوشهای عامیانه بسیار قدیمی و همترانه
ن تری (. دوبیتی به عنوان مهم324: 1381)طاهری شهاب، رودشمار می سرایی انسان بهغزل

هایی چون کتولی، چاربیداری، غریبی حال و....  موسیقی مازندرانی، در گونه محتوای کالمی
 خوانده می شود.

 
 هامایه ترانهمضمون و درون

دهد.  ترین مضامین دوبیتی را تشکیل می عشق و فراق و وصال عاشق و معشوق مهم
پناهی و رمندی و ایمان، بیهای ارزشی، آرزومندی، باومایهها شامل درونمضامین دوبیتی»

 «پیمانی استرنگی، غم غربت و دوری، عدم امنیت و هم درماندگی، دوستی و یك
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تر رنگ و بوی حکمیانه تر عاشقانه بوده، کمها بیش(. موضوع دوبیتی276: 1394)جعفری،
، تنهایی اندیشی، انتظار یار ای مضامین مانند مرگ این، پاره بر (. عالوه30: 1385)عمادی، دارد

 و دوری از دیار و گالیه از فلك و روزگار بسامد باالیی دارد.
های ناشی از عشق و ازدواج، غم غربت ها، دردها، شکستغم»...ها  نام ترانه سرایندگان گم

(. 46: 1393)کمرپشتی، «آورندرا در ضمیر ناخودآگاه فردی و جمعی خود بر زبان می و....
دیگر است و  آالیش دختران و پسران به یكعشق پاک و بی تر مضامین در رابطه با بیش

کاری،  کاری، چوپانی، صیادی، چای چنین در مورد شغل و کار مردم روستا مانند شالی هم
ها در داری، چارپاداری و خدمت سربازی است که بسیاری از این شغلنجاری، نوغان

مردان در جنگل و کوهستان هنگام  گردد و زنان در مزارع و باغات چای وها یاد میدوبیتی
داری و چوپانی یا هنگام کوچ کردن با پای پیاده از قشالق به ییالق و یا بالعکس با گله

های خوشی را برای خود و اطرافیان گشت و ساعتشان جاری می آوازی خوش بر زبان
 (.  22-23: 1393)اکرامی، کردندفراهم می
بوم و محیط زندگی سرایندگان را در خود تعبیه یی، زیستهای جغرافیا لفهؤم غالباً ترانه

شان بازتاب ذوق و سلیقه مردم هر منطقه متناسب با شرایط اقلیمی در هنر و ادبیات»دارد. 
های یابد و طبیعت هر منطقه با اشکال مختلف در این آثار وجود دارد. در دوبیتیمی

شود. صور خیال نطقه به وضوح دیده میها( مازندرانی رنگ و طعم و بوی طبیعت م)ترانه
های طبیعی و زندگی روزمره مردم است. عناصر زنده و ملموس مبتنی بر عینیات، واقعیت

داری و کشاورزی در این ها، کوه، جنگل، دریا و اشکال کار دامطبیعت، تنوع ناهمواری
ریتم با وزن و نوای زاد موسیقی است، جا که ترانه همهای هنری نمود دارد. از آنآفرینه

-153: 1370)کوتنایی،« های کار، در آن جریان داردموسیقی، در تناسب با طبیعت شیوه
152 ) 
 

 های مازندرانی های دوبیتی یا ترانهویژگی
ترین ویژگی دوبیتی، سادگی آن است. زبان ساده، هم در سادگی نحو و هم در مهم (1

های ادبی، دوبیتی را به قالبی وری متناسب از آرایه نوس، بهرهأدوری از واژگان مهجور و نام
عمومی بدل کرده که قابلیت جذب طیف وسیعی از مخاطبان، از عامه مردم تا نخبگان و 

 فرهیختگان را دارد.
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 د تا خواخر دنّه هر د به هر ده      1کیجا جان سره نرده به نرده
   2لّه بوردهر امه دـچکی خاخـرده       کـت خاخر اما ره کنّه پـگ

 
نام و نشان هستند و ها، شاعران بی نام و نشان بودن سراینده: سازندگان دوبیتیبی( 2

اگر هم صاحب اثر مشخص باشد، قرارگرفتن اثر در چرخه معمول ادب شفاهی و انتقال 
  ــکه در تمام مناطق و در بین همه اقوام جایگاهی ویژه دارد ــسینه بین عامه مردم  به سینه

لف، شاخصه ؤشود نام شاعر به فراموشی سپرده شود. به تعبیر دیگر، فقدان م اعث میب
البداهه در مجلسی بنیادین ادبیات شفاهی است، لذا چه بسا خواننده یا شاعر، شعری فی

گردد و به مرور زمان صیقل خورده،  خواند و آن شعر بدون نام شاعر، دهان به دهان می می
تر از نسخه اولیه نشین ای زیباتر و دل آید و در این مسیر، نسخه د میوجو تغییراتی در آن به

 لفان جمعی دانست.ؤتوان آن را حاصل کار م آید که می پدید می
 
از منظر قافیه و ردیف با موازین ادب رسمی مطابقت ندارد )در مبحث قافیه و ردیف  (3

 پردازیم(. به آن می
 
 شود. از مصراع یا تمام آن، عیب شمرده نمی تکرار واژگان، عبارات و گاه بخشی( 4

 تکرار واژه: 

 ارهـب دیـگ کنـرنـتی ادهـم لــمث هـب          نظاره کندی اریـدی اریـدی
 3سر پشت من ته بزن بال پیش ته پیش ته تیرنگ ماده من تیرنگ نر    

 ( 187-188: 1370جوادیان کوتنایی،)
 

 وم:تکرار بخشی از مصراع دوم در مصراع س
                                                           

تنگ پرده/ کچکه خاخر امه دل ره  هر د به هر د/ گت خاخر کرده تنگ نهیستاره آسمون پرده به پرده/ د تا خاخر ب  1
 (.109: 1398)حکمت، بورده

 خواهر  کنند، یکی از یکی زیباتر/ خانه دختر حصار در حصار و پوشیده است/ دو خواهر در این خانه زندگی می 2
 .وشاند/ خواهر کوچك دل از ما برده استپ بزرگ، رویش را از ما می

 kijâ jâne səre nardə bə nardə/ də tâ xâxər dannə har də bə har də/ gatə  xâxər ?amâ rə 
kənnə pardə/ kəči xâxər ?ame dəllə bavərdə 

رو نر/ تو در جلو بال بزن خوانی(/ تو تذرو ماده و من تذکنی)آواز میکنی/ مانند تذرو ماده بهاره میاز دور نظاره می 3
 .من پشت سرت

diyâri diyâri kəndi nəzârə/ bə məsle mâddə tirəng kəndi bârə/ tə tirənge mâddə mən 
tirənge nar/ tə piš piš bâl bazən mən te pəštə sar 
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 م به سویتـم آیـر پاره کنـزنجی    تو اونجه نیشتی و قربان رویت    
 1ازو        کیجای مقبولی چشم است و ابروـم قوت بـاره کنـر پـیـزنج

 (.62: 1389حکمت،)
 تکرار یك پاره در چهار مصراع:

 زاری       بلبل نخون نخون اشك و بیماریبلبل نخون نخون ته زاری
 2وــمـدار نی و      بلبل نخون نخون دلـه یار نیمـم بلبل نخون نخون

 
اقلیمی و.... را  ـ  های جغرافیایی و محلی مندی: اشاره به اسم مکان خاص که نام مکان( 5

توان  به  می ،که به مکانی خاص ارجاع دارند ،دهد. این اصطالحات جغرافیایی راانعکاس می
های مناطق هایی که مختصات و ویژگیکوه تقسیم کرد؛ یعنی شعر و جغرافیای دشت

ها و مختصات منطقه هایی که ویژگیکند و ترانهکوهستانی و ییالقی را با خویش حمل می
 دهد:ای( را انعکاس می دشت)جلگه

 ره« رزکه»و « کرسنگ»و « کلرد»ره           «هراز په»کهو تیل بزنن 
 3ه رهـپـه سر قــیـر بچــب ه دلـم گل سرخ دکارم دور سر ره          

 (166: 1389اولیایی، )
شود که به آن خصوص عروسی خوانده میدر مراسم جشن و شادی به معموالً (6

 گویند.هم می« سوت»
 
کلی  گونه شعرها کوتاه است، یعنی نسخه قطعی و نهایی وجود ندارد؛ یا به عمر این( 7

ژگان و مضمون به حیاتش ادامه روزرسانی نحو و واشود یا با بازسرایی و بهفراموش می
 یعنی پذیری دارد؛ عبارتی قابلیت دگرگونی به ؛دهد و پیوسته در حال نو شدن است می

                                                           
ازو پاره کنم/ زیبایی دختر ای، قربان رویت/ زنجیر پاره کنم به سویت بیایم/ زنجیر را به نیروی بجا نشسته تو که آن 1

 .به چشم ابروست
tu ?unjə ništi ?u qərbâne ruyat/ zanjir pârə kunam ?âyam bə suyat/ zanjir pârə kunam 
quvvate bâzu/ kijâye maqbuli ĉəšm ?ast ?u ?abru 

 .دارم نیامد لبل نخوان دلخواهم نیامد/ ب بلبل ناله نکن ناله نکن/ بلبل با اشک و بیماری نخوان /بلبل نخوان دل 2
bəlbəl naxun naxun te zâri zâri/ bəlbəl naxun naxun ?ašku bimâri/ bəlbəl naxun naxun 
me yâr niyamu/ bəlbəl naxun naxun dəldâr niyamu 

برم  دل های رود هراز ویران شود/ مخصوصاً کلرد و کرسنگ و رزکه/ گرداگرد خانه را با گل سرخ بیارایم/ تاکناره 3
 .های آن را بچیندغنچه

kahu til bazənən harâzə pe rə/ kəlerd ?u karəsang ?u razəke rə/ gəle sərx dəkârəm dure 
səre rə/ me delbar baĉine sare qəpe rə  
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بازسرایی  امروزی موازین اساس بر شعر یا گیرد و قدیمی را می جدید جای واژگان واژگان
 شود: می

 اجبار دستّه یك دله دره ونه        قطار ماشین در انه سر اون از
  1اجبار دابوـنکردبو ن گت وچه ار       ـم دار زهـنوم رهــبمی الهیا

 (163: 1389اولیایی،)
 واژگانی چون ماشین و اجبار در صد سال اخیر وارد زبان شعر مازندرانی شد.

 
دهنده مناسبات اجتماعی، خانوادگی و موضوعات فرهنگی، باورها، آداب و  بازتاب( 8

 فرهنگ مردم است.های  رسوم و دیگر زیرمجموعه
  
خصوص مناظره میان  گونه شعرهاست، به های اینگو و مناظره از دیگر ویژگی و گفت( 9

 عاشق و معشوق.
 یـآفتاب رنگارنگ تو کجه شونی   رفیق روز تنگ تو کجه شون

  2ه والیت    از دسّه عاشقون دارمه شکایتـرفیق روز تنگ شوم
 

)زن( نیز به ندرت در  شود و معشوقد( بیان می)مر بخش عمده اشعار از زبان عاشق (10
 گیرد.  مقام سراینده قرار می

 )مرد(:  از زبان عاشق
 نـاره نکـه دل پـه بسوتـکیجا جان ناله نکن ناله نکن     من

 3منه بسوته دل گالب شیشه    گالب شیشه ره ته ضایه نکن
 (167: 1389اولیایی،)

                                                           
 بزرگ نکندای سرباز هستند/ خداوندا! مادر جوان نامزددار بمیرد/ که بچه آید/ که در آن دستهرو قطاری می هاز روب 1
 .و به سربازی نفرستد 

?az ?unsar darenə mâšine qətâr/ vəne dələ darə yək dassə ?ejbâr/ ?əlâhi bemire numzə 
dare mâr/ vaĉə gat nakərdbu nədâbu ?ejbâr 

عاشقان  روم/ از دست روی؟/ رفیق روز تنگ! به والیت می به کجا می روی؟/ رفیق روز تنگ آفتاب رنگارنگ به کجا می 2
 .شکایت دارم

?âftâbe rangâ rang tu kəjə šuni/ rafiqe ruze tang tu kəjə šuni/ rafiqe ruze tang šumə 
vəlâyət/ ?az dasse ?âšəqun dârmə šəkâyət 

قدر ناله نکن/ دل دردمندم را پاره نکن/ دل دردمندم شیشه گالب است/ تو این شیشه گالب را از بین  دخترجان! این 3
  .مبر

Kijâ jân nâlə nakən nâlə nakən/ məne basutə dəllə pârə nakən/ məne basutə dəl šišəye 
gəlâbə/ gəlâbe šišə rə tu zâyə nakən 
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 )زن(: از زبان معشوق

 ه هوائی هداـزوئـگ بـره غریبی هدا       کالسنار بیته مـمه م
 1ه تن گوشت وِ قصابی هداـم مه چش اسلی ر میرابی هدا      

 ( 175: 1370جوادیان کوتنایی،)
شود و گاه در دوبیتی فارسی، ها به دو زبان فارسی و مازندرانی خوانده میترانه( 11

 شود:واژگان محلی وارد می
 راه گلّه مـی هـوپانـه چـهکنّ ره       ــه کالی پوسّ بـگومـسرین

 2چوپانی را بال بر جان ما کرد اون زمان که خدا ما را بنا کرد   
 ( 53: 1390نصیری،)
 

 پوشانی دارد: های فارسی همها از نظر مضمون و محتوا با ترانهبعضی از ترانه (12
 اره؟ته ره با مردم کیجا چه ک وی پاره       ـه بـالهی دل و دل ت

 3اگر چش نوینه دل نونه پاره تقصیر چش دارنه کنده اشاره    
 (33-34: 1388حکمت،)
  

موضوع اشعار معموالً عاشقانه است و در توصیف معشوق، مناسبات عاشقانه، فراق و  (13
 شود.وصال یار و موضوعاتی از این قبیل بیان می

 
                                                           

مادرم مرا به غربت شوهر داد/ فالخن زده و به هوا فرستاد/ اشك چشمم را به میرابی داد/ گوشت تنم را به قصابی  1
  .داد

me mâr baytə mərə qaribi hədâ/ kəlâsang bazu?ə həvâ?i hədâ/ me ĉəše ?asli rə mirâbi 
hədâ/ me tane guštə ve qassâbi hədâ 

آفرید/ شغل چوپانی را بالی راه گله چوپانی کردم/ آن هنگام که خدا ما را می کاله پوستین بره را بر سر نهادم/ هم 2
 .جان ما آفرید

saringumə kəlâye pusse barrə/ hakənnə ĉuppâni həmrâye gallə/ ?un zamân ke xədâ mâ 
râ bənâ kard/ ĉuppâni rə bəlâ bar jâne mâ kare 

شعر بابا طاهر: ز دست دیده و دل هر دو فریاد/ که هر چه را دیده بیند دل کند یاد/ بسازم خنجری نیشش ز فوالد/  3
شوی(/ با دختر مردم چه کار داری/ مقصر چشم است که  )نابود الهی دل تو پاره شوی زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

  .شوددل پاره نمی کند/ اگر چشم نبینداشاره می
?elâhi dəl ?u dəl tə bavvi pârə/ tə rə bâ mardəme kijâ ĉə kârə/ taxsir rə ĉəš darnə kəndə 
?ešârə/ ?age ĉəš navine dəl navunə pârə 
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نفرین در  امد باالیی دارد. معموالًزبانزدهای دعا و نفرین از زبان عاشق و معشوق بس (14
کننده وصل  شوند، و دعا در حق کسانی که تسهیلحق افرادی است که مانع وصال می

کند.  هستند. گاه نفرین از زبان عاشق خطاب به معشوقی است که نسبت به او جفا پیشه می
. است که به طاب به خانواده معشوق مانند پدر، مادر، برادر و...خبخشی از لعن و نفرین 

 گیرند. مثابه یك مانع بر سر راه عاشق و معشوق قرار می
 رسون ته حجله گا بوهـونه قبـک الهی کیجا جان ته بخت وا نوه            

 1دی ته کفن ال دوهـاسکناس ص وه       ـار پول دوا بـی صد دینـشاه
 ( 34: 1389حکمت،)

 اند: نفرین به افرادی که مانع وصال
 دم یار بهیره نا دل دارمه، مه هم  مه، مه دل قرار بهیره      نا دل دار

 2رهـو هایره، بهار بمیـزمستون ت  رکس خانه تره مه جا بهیره     ـه
 (191: 1370جوادیان کوتنایی،)
 

و وابسته  بستههای محلی همها و ترانههای مازندرانی مانند همه دوبیتیدوبیتی (15
 موسیقی همان دیار است.

 
 وزن 

وزن نوعی از تناسب است. تناسب کیفیتی است، حاصل از ادراک وحدتی در میان »
خوانند و اگر در زمان واقع شد اجزای متعدد. تناسب اگر در مکان واقع شود آن را قرینه می

(. وزن ادراکی است که از احساس نظمی در 24: 1367)خانلری، «شودوزن خوانده می
شود. وزن، امر حسی است و بیرون از ذهن کسی که ل میهای مشخص حاصبازگشت زمان

)موریس گرامون، به نقل از همان:  یابد، وجود ندارد، وسیله وزن حواس ما استآن را درمی
24.) 

                                                           
 صد دینار شود/ اسکناس یك ،شاهی یكگاهت شود/  / قبرستان کهنه حجلهدخترجان خدا کند بختت باز نشود 1
 .صد تومانی در میان کفنت باشد 

?elâhi kijâ jân te baxt vâ navvə/ kunə qabrəssun te hejləgâ bavvə/ šâhi sad dinar pul 
davâ bavvə/ ?əskənnâse sadi te kəfane lâ davvə 

 خواهد تو را از من بگیرد/ زمستاندمم یار بگیرد/ هر کس که می آید که هم/ نه دلم مینه آن دلی دارم که آرام بگیرم 2
 .تب کند و بهار بمیرد 

nâ dəl dârmə me dəl qərâr bahire/ nâ dəl dârmə me hamdam yar bahire/ hark as xânə 
tərə me jâ bahire/ zəməssun tab hâyre bəhâr bemire  
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ان، وزن شعر شفاهی یا عامه با شعر رسمی متفاوت پژوهشگرتر با التفات به دیدگاه بیش
نظران آن را زیرمجموعه وزن عروضی صاحبای است، اما این موضوع محل نزاع است، پاره

و کشش هجاها و بعضی  راه با تکیه دهند، گروهی آن را هجایی، و برخی هجایی هم قرار می
 دانند.  تلفیق هجایی و عروضی می

مفاعیلن مفاعیلن »ها دارای سه وزن شمس قیس رازی معتقد است فهلویات یا ترانه
و اهل همدان و »است. « مفعوالتن مفاعیلن فعولن» و« التن مفاعیلن فعولنفاع»، «فعولن

که این دو بحر را درهم  زنکان را در نظم این نوع شعر دو غلط صریح افتاده است: یکی آن
آمیزند و در فهلویات مصراعی بر مفاعیلن مفاعیلن فعولن که محذوف بحر هزج است و می

گویند.... و به هم می است به التن مفاعیلن فعولن که محذوف بحر مشاکلمصراعی بر فاع
حرک آن در تاند و اختالف ساکن و مسبب آن که هر دو بحر در دو جزو آخر موافق و متفق

یابند. و دیگر آن که چون این غلط در آغاز جزو افتاده است بر خالف اجزای آن شعور نمی
افاعیلن کردند و التن کردند یا مفاعیلن را مالتن را فاعیخاطر ایشان متمکن شد.... فاع

گویند و مفعوالتن به جای آن بنهادند و مصراعی از این نوع بر مفاعیلن مفاعیلن فعولن می
 اند: که گفتهچنان« مصراعی بر مفعوالتن مفاعیلن فعولن

 گیر و با اواکر ]ای[ شوشا اواکر          ای روحم دست دل در دیتم
 ولنـلن فعـوالتن مفاعیعـاعیلن فعولن          مفـــاعیلن مفـــمف
 رـر اوآ اواکـکـی مــا دومــی کم بذبته کوهبن اویران         انـراه
 ن ــولـلن فعـلن مفاعیـمفاعیــاعیلن فعولن         والتن مفـــمفع

 (99-100المعجم،؟: )
 

توان دریافت که شمس قیس، فهلویات را با قواعد عروض سنجیده و  از این سخن می
 کند.را به خطا و عدم اطالع از علم عروض منسوب میشاعران محلی 

گوید: این وزن و آهنگ )فهلویات( از بحور عرب اخذ نشده و بهار درباره وزن فهلویات می
های محلی در این کشور وجود پیش از آمدن عرب به ایران و آشنا شدن با موسیقی و آهنگ

و عروضی و تقطیعی نبوده،  بوده« سیالبی»که شعرهای فارسیداشته، ولی نظر بدان
بحر »های این اشعار یعنی دوبیتی پهلوی مانند امروز در قالب تقطیعی که ما آن را  مصراع

« مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل»نامیم، سر تا پا قرار نداشته، بلکه به جای می« هزج مسدس
گاهی و « مفعوالتن مفعوالتن مفاعیل»و گاهی « فاعالتن مفاعیلن مفاعیل»گاهی وقت 

 (40: 1382و نظایر این بوده....)بهار،« مفاعلتن مفاعلن مفاعیل»



   571  یتبر یهایتیدوب یهالفهؤم و ارهایمع نیترمهم

 

داند و نه عروضی، بلکه مبنای وزن را بر های عامیانه را نه هجایی میخانلری وزن ترانه
داند: یکی کمیّت هجاها )و این اصل همان مبنای شعر رسمی فارسی است( و دو اصل می
 دیگر تکیه.

دیگر تأثیر دارد. کمیّت  هر دو با هم مورد اعتبار است و بر یك هااین دو اصل در ترانه
چنان که در فارسی فصیح هست ثابت و قطعی نیست به این های عامیانه آنهجاها در لهجه

عکس. اما در مقابل  توان هجای بلند را کوتاه تلفظ کرد و بهمعنی که به مناسبت وزن، می
انه بارزتر از زبان فصحیح فارسی است و به این سبب ثابت نبودن کمیّت، تکیه در لهجه عامی

: 1367پذیرد)خانلری،ها، وزن تغییر می ها تأثیر دارد و با تغییر کلی نظم آندر وزن ترانه
 نگرد.( به هر صورت دکتر خانلری هجایی بودن شعر عامیانه را به دیده شك و تردید می73

لهجات محلی( همه با وزن هجایی و بعضی اهلل صفا معتقد است این اشعار )شهر در  ذبیح
دهد ها نشان میآن دارای قافیه و یا کلماتی نزدیك به قافیه و برخی فاقد آن است و همه
که نزدیك به وزن  ،که چگونه شعر در ایران از اوزان هجایی قدیم به اوزان هجایی جدید

زبان نیمه دوم  فارسی آید که در آثار شعرایتحول یافته و به صورتی درمی ،عروضی است
ها را که آن ،های روستایی(. دوبیتی150و  147: 1367)صفا، شودقرن سوم دیده می

های محلی و نزدیك به زبان  در تمام نقاط ایران به لهجه ،توان نامیدهای محلی نیز می ترانه
ها و فارسی میان مردمی که هنوز به شهرنشینی عادت نکرده و زندگانی آنان در زیر چادر

ها که تراوشی از روح  این دوبیتی .معمول است ،گذردساران می کنار جویبارها و دامنه کوه
ی و صحرانشین است و حکایت از طرز زندگی و تفکر و یآالیش مردم روستاساده و بی

کند و به همین جهت نیز بسیار طبیعی و ساده و عاری از مرابطات اجتماعی آنان می
 ؛دلی و ارتیاح خاطر آنان است تنها مایه خوش نه ،و تکلفات فنی استهرگونه زحافات ادبی 

از مطالع  ،ترین آثار فکری و ادبی در تماسندترین و پختهبلکه شهرنشینان نیز که با فخیم
آیند، مالحظاتی که رعایت آن از نظر فنی درباره برند و به شوق و هیجان میآن لذت می

شعر الزم است در این اشعار رعایت نشده و گاهی بعضی از وزن و قافیه و کلمات و عبارات 
(. سیدحسن 104: 1339تمن،ؤ)م بهره مانده استکلمات و ابیات به کلی از موازین ادبی بی

های یکم و دوم هایی که در سدههای عامیانه و حرارهامین نیز معتقد است: فهلویات، ترانه
تواند پل میان شعر هجایی و عروضی به حساب یرفته است، نیز مهجری بر زبان ایرانیان می

 (. 94: 1387)امین، آید
دانند و فسور میلر وزن این اشعار را هجایی میومحققان خارجی مانند بنونیست و پر  

فسور مار در مورد هجایی بودن محض آن تردید دارد. ادیب طوسی نیز با بنونست موافق وپر
 (.  300: 1394ذوالفقاری، )ر.ک: داندوض عرب نمیاست و وزن این اشعار را مأخوذ از عر
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داند، منتها با اختیارات شاعری دکتر وحیدیان کامیار وزن شعر عامیانه را کمّی می
شود یا بر عکس، همانند تر که به اقتضای وزن گاه هجای بلند، کوتاه حساب می بیش

زاده وزن  (. طبیب74: 1370)وحیدیان کامیار، شوداشعاری که برای موسیقی سروده می
(. دکتر رزمجو به هجایی 108: 1382زاده،داند )طبیبهجایی میـ  ایشعر فارسی را تکیه

(. دکتر شمیسا هم بر آن است که وزن 41: 1370)رزمجو، بودن دوبیتی معتقد است
های کردی، طبری و گیلکی که امروز در دست است عروضی نیست، فهلویات قدیمی لهجه

شعر فارسی پیش از  ،(. احمدعلی رجایی332و  321: 1387)شمیسا، تبلکه هجایی اس
چهار(. دکتر  و : بیست1391)رجایی، دانداسالم و پس از آن را هجایی و گاه عروضی می

شفیعی کدکنی معتقد است: شعر ایرانی پیش از حمله اعراب تابع عروض نبوده و وزنی 
ها که معروف است و برای آن syllabicسوای آن داشته که به وزن هجایی یا وزن سیالبی 

: 1368)شفیعی کدکنی، کندبا عروض عربی خوگر شده باشند، آن شعرها نثر جلوه می
567 .) 

شود، توجه شود، چهار مصراع اول های محلی خوانده میبه تقطیع شعر زیر که در لهجه
کرده و با موازین با عروض فارسی مطابقت ندارد، اما بیت سوم به مرور زمان تغییر پیدا 

که دو بیت اول از نظر کمیّت هجاها با بیت سوم برابر  شود. با این خوان می عروض فارسی هم
 شود.   نیست اما در امتداد هم خوانده می

 ودـل بر سروم بـوم چو مخمـادر داشتـم ودـپدر داشتوم چو تاجی بر سروم ب
 ت و مخملوم سوختکه هم تاجوم بسوخ وـر سر مـن بـریختـن آتش بــیچن
 مـــانیــر نمـگـدی ه ز یكـــاگـا نـه تـک م    ـــدانیـگر بـدی در یكــا قـا تــبی

 
 یمحل ینه تنها شعرها دهد یدست نشان م نیاز ا ییها شعر مورد اشاره و نمونه عیتقط

 شود یم افتیهم  یبه لهجه فارس ییشعرها یهستند، حت ییو.... هجا یلکیگ ،یمانند تبر
تعداد هجاها  یعنیاست،  یگونه شعرها آواز نیعروض مطابقت ندارد و اساس ا نیبا موازکه 

کوتاه در برابر  یکه گاه هجا یمعن نیبه ا ست؛ین یهجاها مساو تیفیاست، اما ک یمساو
 .ردیگ یکوتاه قرار م یبر هجاابلند در بر یهجا ایبلند  یهجا

 
   یتبر یها ترانه ای یتیوزن دوب

طرح  یمتعدد یها دگاهید یتبر یها یتیبودن وزن در دوب یعروض ای ییهجا با وندیپ در
در زبان  رایز ست،ین ییهجا یپژوهشگران معتقدند که شعر مازندران یا شده است. پاره

هر چند شاعران امروز به  ستین دهیکش یهجا جهیدر نت شوند، ینم دهیهجاها کش یمازندران
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روال، مصوت  نیو بر هم ستین تیرعا نیبر ا یالزام ،دکنن یم تیعاآن را ر یروال شعر فارس
: 1394،یسوادکوه یدری)ح ...شود یبلند به صورت کوتاه و کوتاه به صورت بلند تلفظ م

58-57 .) 

 
: در شعر دگوی یکند و م یاشاره م زین یبه فقدان مصوت بلند در شعر تبر یدریح

به اندازه مصوت بلند زبان  «یو،  ا،» دبلن های و مصوت میندار دهیکش یمازندران هجا
که  یپازوار ریشعر ام ست،ین ییشعر هجا شوند، یبلند تلفظ نم ایرند کشش ندا یفارس

 کاتب است نه شاعر ای یباشد اشتباه از راو تر شیب ایتر  کم نیاگر از ا ؛است ییهجا دوازده
برخی نیز غیر عروضی خواندن شعر شفاهی مازندران را حاصل (.105-106: 1377،یدری)ح

های عامیانه مازندرانی از نظر ساختار، تفاوتی با یدوبیت»دانند.  خوانی شعر می نادرست
های رسمی از چهار مصراع تشکیل شده است. های فارسی ندارند و همانند دوبیتیدوبیتی

ها اساس قرار دهیم، وزن عروضی گونه از دوبیتی اگر با ساز خواندن و عامل تکیه را در این
یکسان بودن این نیست که همان وزن های فارسی یکسان است. مراد از ها با دوبیتیآن
دست آید؛ منظور این  کاستی به و گونه کم بدون هیچ« مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن»

دانستند و بر اساس ها را سرودند، اوزان عروضی را نمیگونه دوبیتی است که مردمی که این

 بود روم س بر جی تا چ  توم داش در پ

U - -u -u U - - - U -u - 

  فاعلن   مفعول   مفتعلن   مفاعیل

 بود روم س بر مل مخ چ توم داش در ما

- - -u -u U - - - U -u - 

           

 مو ر س بر تن ریخ ب تش آ نین چ

U - - - U -u - - U U - 

    مفتعلن   مفاعلن    مفاعیلن

 سوخت لوم م مخ تُ سوخ ب جوم تا هم ک

U - - -u U -u U - U -u - 

 فع   فاعالت   مفاعل    مفاعالت

 نیم دا ب گر دی یك ر قد تا یا ب

 نیم ما ن گر دی یك ز گه نا تا ک 

U - - - U - - - U - - 

   فعولن    مفاعیلن    مفاعیلن
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گونه از اشعار باید این  ایندر  ،اند. بنابراینخواندند آن را در این قالب ریختهریتمی که می
ها گونه از ترانه مختصّه از هنر عامه را در نظر داشت و آن را به عنوان یك اصل برای این

 (. 83و 47: 1393)کمرپشتی، «پذیرفت
داند: اگر کسی ، شعر تبری را هجایی می«مسته مرد»ع به شعر والشعرای بهار با رج ملك

است و معاصر « مسته مرد»که لقب دیگرش « ر دزدیوا»به اشعار شاعری طبری مسمی به 
)قرن سوم( بوده، و ابن اسفندیار آن را در تاریخ خود نقل کرده است، غور  عضدالدوله دیلمی

بیند که وزن اشعار مذکور با اوزان عروضی هیچ شباهتی ندارد و و تأمل کند، بالعیان می
« تکیه»ر اشعار هجایی تبری ( عمادی معتقد است: د69: 1382)بهار، هجایی است  همه

 «است اصلی تکیه هجایی یا چهار یا سه تر شعرها یازده یا دوازدهنقش مهمی دارد و بیش
وزن رباعی  های مازندرانی به وزن فهلویات نزدیك است....(. وزن دوبیتی25: 1385)عمادی، 

درانی، های مازندوبیت ...استوزن هجایی ساسانی  ،یافته های محلی تکاملفارسی و دوبیتی
های آن وزن یکسانی ندارند که با کشش کنند، گاه مصراعی نمیکامالً از وزن عروضی پیرو

ها را بقایای شعر هجایی قبل از (. اکرامی هم ترانه29)همان: شودموسیقایی درست می
 (.21: 1393)اکرامی، دانداسالم و مربوط به دوران ساسانی می

هجا است و از لحاظ ساختار ظاهری و مفهوم و مضمون با  دههای تبری دارای یازترانه
های شفاهی دیگر نقاط ایران اشتراکاتی دارد. چنان که خنیاگران مازندرانی بسیاری دوبیتی

خوانند. مثالً چند دوبیتی های مازندرانی میهای شفاهی فارسی را در کنار ترانهاز دوبیتی
های عامیانه اکثر دوبیتی»....شود.  ترانه خوانده میمازندرانی با چند ترانه فارسی در یك 

شود، از نظر وزن از های این زبان سروده میمناطق ایران، که به فارسی یا به یکی از لهجه
زبان به این سادگی  های مناطق غیرفارسیکنند، اما در مورد دوبیتیبحر هزج پیروی می

ها با مدل هزج ما ویم انطباق وزن دوبیتیشنیست. در واقع هر چه از فارسی دری دورتر می
جاست که  مثالً وضعیت اشعار تبری، لری و کردی. همین ؛چنین است ،شودروشن می

ها ای از این زبانهای موجود در پارهکه دوبیتی شود، مضافاً بر اینها آشکار میاختالف عقیده
و بعضاً با نزدیك شدن به مدل  زبان خود ندارد از نظر تعداد هجاها تفاوتی با همتای فارسی

دو نوع دوبیتی وجود  ،کنند. بنابراینهزج تا حدودی توقعات عروض فارسی را برآورده می
 دارد، یکی عروضی و دیگری نوعی که انطباقش با قوانین عروض چندان روشن نیست

(. فاطمی که پژوهشگر موسیقی است اشعار مازندرانی را هجایی 1378: 147)فاطمی 
کند توسل جستن به موسیقی است.  ات سخن خویش ارائه میباند و دلیلی که برای اثد می

به اعتقاد ما بهترین راه برای اثبات خصلت هجایی اشعار مازندرانی توسل جستن به موسیقی 
ها پیرامون وزن اشعار مورد نظر این واقعیت است که است، زیرا اوالً سرچشمه همه این بحث
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گونه احساس وجود وزن یا  معتاد به شنیدن اشعار موزون فارسی هیچ ها گوشبا قرائت آن
کند. این فقدان آزاردهنده ریتم، خبرگان ها را چون کالم منثور دریافت میریتم نکرده، آن

جو کنند. خانلری، در مورد  و را بر آن داشته تا به هر شکلی در این اشعار نوعی وزن جست
کند، زیرا معتقد ها هجایی باشند رد میفرضیه را که آن های پهلوی، به روشنی این سروده

تواند ایجاد ریتم کند، ها به تنهایی نمیاست که اصل رعایت تساوی تعداد هجاها در مصراع
در صورتی که شعر کالم موزون است، اما واقعیت این است که نه اشعار مازندرانی و نه 

دام نه برای قرائت کردن که برای آواز ک فهلویات و نه متون منظوم پیش از اسالم هیچ
ها به موسیقی صد در صد است و قدمت این شوند. وابستگی آنشده و میخواندن سروده می

های پارتی و ساسانی  کند که گوسان یید میأت« یسومری ب»رسد. سنت به عهد باستان می
سل جویند و یك که به نوشتن تو آوردند بدون آناشعار شخصی خود را به موسیقی در می

این حقیقت »افزاید: دان نیز بوده. وی می ای در زمان اشکانیان به اجبار موسیقیشاعر حرفه
بومی برای شاعر به نحوی که از خنیاگران  دهنده وجود دارد که زبان فارسی یك واژه تکان

با موسیقی همیشه  ،انداز نسل اشعار پهلوی بوده ممتاز باشد ندارد. فهلویات نیز که ظاهراً
ها برای قرائت یك شعر، در صورت اند. در عین حال در مازندران همه خوانندهشدهراه می هم

تقاضا، مجبورند برای صحیح خواندن، ابتدا آن را به آواز زمزمه کنند، زیرا چنین عملی برای 
/ ای بادا بادا ایشاآل مبارک بادا!»( دکتر شفیعی کدکنی شعر 149ها عادی نیست )همان:آن

را به عنوان شاهد مثال آورده و « عروس خانم چه خوش گلی ماشاآل/ ال حول وال قوه الّا بالّا
ای تلفظ کنید که گونهرا قرائت کنید یعنی کلمات را همان.....« بادا بادا »گوید: اگر فقط می

همان شود و این ن نثرگونه از آن حاصل میوکنید چیز ناموزدر بافت عادی گفتار تلفظ می
های دوره چیزی است که بعضی از قدمای ناآشنا به وزن شعر ایران پیش از اسالم و ترانه

کنند تا با کشند و کوتاه و بلند میکلمات را می»اند که ایرانیان: اسالمی درباب آن گفته
)شفیعی « دهندچیز ناموزونی را بر چیزی موزون قرار می ،آهنگ تطبیق کند. بنابراین

 (.   480-481: 1368 کدکنی،
به زبان مازندرانی  گونه است؛ غالباً هایی که بین مردم رواج دارد دوبه هر صورت ترانه

نشان و پا به سن گذاشته ونامتری داشته باشد یا از راویان بیاست. هر چه ترانه قدمت بیش
ه نسبت تر است. بخش دیگر به فارسی است که بآن اصیل ثبت گردد، واژگان و اصطالحات 

گردد و تنها به زبان فارسی قرائت می ها عیناًهای مازندرانی اندک است. این ترانهترانه
این است که بعضی از راویان، شعر فارسی را  ،هایی فارسی داردتفاوتی که این ترانه با ترانه
 د:گیر دارند و گاه واژگان مازندرانی در شعر فارسی قرار میبه لهجه مازندرانی بیان می
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 هــبر دست صغرا نازنین« 1بلو»هوا گرم است و پنبه در وجینه             
 قرار 2بر دست صغرا بیره« بلو»ردار            ــایه بـدا هوا ره سـداونـخ 

 به زبان مازندرانی است.« بیره»، «بلو»  در دوبیتی باال دو واژه
خوانند، منتها و عروسی می ها را در مجالس شادیاین ترانه خوانندگان محلی غالباً

های متفاوت خوانده )پیاری( بندهای گوناگون با ترجیعممکن است چند دوبیتی در آهنگ
ها به ترانه خاصی تعلق ندارند و یك دوبیتی ممکن است در شود، به عبارت دیگر، دوبیتی

جان،  بانوانوشناسند مانند ببند میها را با ترجیعترانه چندترانه جاسازی شود. معموالً
 جان، حلیمه دارکالیی،  قمرجان و...جان، مریمجان،  لیلیجان،  ای جمیلهپری

های فارسی را کنار سواد در مناطق دورافتاده نیز دوبیتیناگفته نماند که راویان بی
هر چه به سمت شرق  ،گونه اشعار تلفیقیخوانند. اینهای مازندرانی با آواز میدوبیتی

 شود:تر می برویم بیش مازندران
 د ــش بلنــوانــونه ایــهمان که خ د        ــ)=در( بن هـجا ج كـم یـون دلـمسلمان

 همون دختر دو چشمون زاغی دارنه  همان خونه که پشتش باغی دارنه )= دارد(      
 ی  ـل باغی دارنــسبد بر دست و می اال دختر دو چشمون زاغی دارنی )=داری(       

 ن  ـن و دردم دوا کـکـرم را بشــس ن ــا کــل باغ مــت و میـدس رـد بــسب
 (423: 1388 پهلوان)

های مازندرانی باال شعر فارسی با اندکی تغییر در بعضی واژگان در کنار ترانه در دو ترانه
 ساله به نام سکینه مرادی از شوراب سوادکوه 58ها هم یك زن  شود. راوای ترانه خوانده می
 است.      

 ه      ـگـه صدا زنـدار در انـچاربی              هگـون هـرا مه کلّسون ـنماش
 ار بئیرم  ـی هدم خوره ش به دم               کدوم چاربیدار ره برار بئیرم

  3ونهبدل خوار ن ،دیر شر خور         ونه      برار نـدار بـغریبه چار بی
 (169:1381فاطمی )

                                                           
 balu کج بیل 1
 bayre یردبگ  2
 کدام شنوم/ با  زنگ ستورانش را میصدای  /دیآ می )از دور(چاربیدار  / دهم سر می« بانگ گل» غروب هنگام  3

 کندبرادری  توانده نمیچاربیدار غریب خبر یارم را از او بپرسم/ دم به ببندم/ که دم یبرادرپیوند چاربیدار 
 .کند دل را آرام نمیی که از راه دور باشد، خبر / )به همان اندازه(

nəmâšune sarâ me kallə vang/ čârbidâr dar ?enə sədâe zangə/ kədum čârbidâr rə 
bərâr ba?irəm/dam bə dam xavəre še yâr ba?irəm/ qaribə čârbidâr bərâr nabunə/dirə 
šare xavər dəl xâr nabunə/ 
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که  مصراعی است. نکته آخر این به زبان مازندرانی است منتها ترانه دوم ششها  ترانه
ها و  راه دام های گوناگون مثل سر مزرعه، هم ها در جاهای مختلف و در موقعیت گونه ترانه این

 شود. خوانده می ها و... چاربیداری
 

 اـه جـار غریبـه شی کنّنه یـهم امه مله دنّه خوار خوار کیجا      
 ا       من بونّه یار بیرم با جنگ و دعواـار بیتنه با دل رضـه یـمه

 
 جا کی ر  خا خار ن/     دن ل م م ا
 جا ب ری غ یار ن/ ن کن شی م ه
 ضا ر ل د با ن/ ت بی یار م ه

 وا د گ جن با رم/ بی یار ن بون من

 
 ی دا«کو نـمی« »رنگین»و « شالر»کوی دا      « گزن سره»ابّل بهار 

 ا اوی داـه بچـه خرمـی دا      چشمه چشم«مشنو»گسنّ را هادامه 
 دا کوی ر س زن/ گ هار ب ل ب اب
 دا ی کو  ین می/ ن گی رن ر ال ش
 دا ی  نو مش م/ دا ها را ن سن گ

 دا اوی چا ب م/ خر او م چش م چش

 
 ر را ره بیته دِ مار سیاـر را        ســر را آ سـر را آ سـس

 ه دنیاـره بزن نداشته بفا        دوّم مره بزن نخوام ابّل یار
 را ر س آ را ر/ س آ را ر  س 
 یا سی ر ما  ت/ بی ر را ر س
 فا ب ت داش ن زن/ ب ر یا بل اب
 یا دن م خا ن زن/ ب ر م وم دو

 
 صوایی سرِ صب را دکتمه را           ته دیمّ چك هایته صب بچا وا  

 ه تره دوس دارم خدایاـال           چه وسّـه کـه پهنـه تکّیـنظر کمّ
 را م ت د ک را صب ر س یی وا ص
 وا چا ب ب صب ت های چك م م دی ت
 ال ک ن په ی ک تك م کم ظر ن
 یا دا خ رم دا دوس ر ت س وس چ



578    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش 

 ها:ها یا ترانهقافیه در دوبیتی
پایان دو مصراع یا  ها مشترک است و درهایی است که حرف یا حروف آخر آنقافیه واژه
شود، اند که بعد از قافیه عیناً از نظر لفظ و معنا تکرار میآید، ردیف واژگانییك بیت می

بخشد و هم بخشد، ردیف و قافیه هم به شعر زیبایی میگونه که وزن به شعر زیبایی می همان
 کند.  تر می یوجه موسیقایی شعر را غن

مند نیست و با قواعد شعر  ارد، در حقیقت قاعدهقافیه در اشعار شفاهی نسج خاصی ند
تر شنیداری است تا دیداری. گاهی یك بیت شعر بدون  کتبی متفاوت است، گویی بیش

و... قافیه  «ت و د« »گ و ن»یا « م و ن»یا « ر و ل»که حرف  یابد با اینقافیه پایان می
گیرد بعد قافیه قرار می شود، در حالی که در شعر فارسی هر مصوت با یك یا دو صامتمی

ای دیگر  گونه حروف قافیه است، اما در شعرهای شفاهی به« ین»مثل حزین و همین، که 
هایی دارد، اما مجاورت و های شفاهی فارسی شباهتهای تبری با دوبیتیاست. قافیه ترانه

رور های کتبی فارسی باعث شده که به مهای شفاهی فارسی با دوبیتیشینی دوبیتین هم
مند  زمان مطابقت پیدا کند، هر چند این تطابق کامل نیست. ردیف هم مانند قافیه قاعده

 قافیه بودن شعر خود را نشان ندهد.شود تا بینیست، اما گاهی جانشین قافیه می
قافیه « م»با « ن»کند مثالً از ساختار شعر شفاهی تبعیت می« هاترانه»در نتیجه قافیه 

 شود:می
 بیّه پیرجامه نایلون          کیجائون دپوشن بورن تا حمّوم اآلن رسم

 1ونــزبـار عـوِّه کــه بـی ونـه کیجائون بهیه گرون          چتـهریـم
 (54: 1389الدین،تاج)

 «:ل»با « ر»قافیه 
 الـیسه داشته مثل تیرخگچهار  کیجا ره بدیمه سر تیرار دار        

 2ندونسمه ته قاصد داشتی دنبال  دال دل بزومه دماسم ته بال  
 ( 178: 1370جوادیان کوتنایی،)

                                                           
و به حمام بروند/ مهریه دختران گران شده است/ با این گرانی معلوم / دختران بپوشند  حاال بیژامه نایلونی رسم شده 1

 نیست کار مردان مجرد چه باید بشود؟
?al?ân rasəm bayyə bijâmə nâylun/ kijâ?un dapušən burən tâ hammum/ mariye ye 
kijâ?un bayyə gərun/ čəti venə bavve kâre ?azəbun  

چهارگیسو مانند ترکه توت داشت/ دل دل کردم دستت را بگیرم )در آغوشت  دختری بر باالی درخت توت دیدم/ 2
  .)کسی را زیر سر داشتی( دانستم قاصدی به دنبال داشتیکشم(/ نمی

kijâ rə badimə sare tire dâr/ ĉəhâk gisə dâštə məsle tire xâl/ dəlâdəl bazumə dəmâsəm te 
bâl/ nadunəsəm te qâsed dâšti dənbâl 
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البته عدم رعایت قافیه بر اساس موازین و ادب فارسی مکتوب در تمام اشعار شفاهی 
شاعر در مصراع اول قافیه را نیاورده  گونه دیگر نگاه کرد و گفت: مثالً شود بههست و می

 کرد.های دیگر قافیه را رعایت است و در مصرع
  :قافیه شده است« س و ذ و ض»در دوبیتی زیر 

 نا مه یار بموئه نا ونه کاغذ  س    ـمه قفـمثال طوطیا من دی
  1مه یار پادگان بهیّه عوض  لس به لنگر بورم شه یار مرکز      

 به عنوان حرف روی:« س و ز»
 ه درازـونه راس      کیجا ته پنبه جار راه هسـنشا ره بیتمه مه پش ب

 2جو ره ریکا بیته گاز ته دس در فکا، مه دوش دره داز     ته جفت جه
 (74: 1396آسماعیل پور مطلق،)

 « :ت و د»قافیه 
 نیبروش دهات نیبورر گوشت  مه        نیوشـبک اردـبا کمر  نونوـمسلم

 3ه یار ر زیادـم هادین مـکر  هـهمدهات به دهات       نیبور ر گوشت مه
 ( 23: 1389الدین،تاج)

 را حرف روی قرار می دهد:« ِ-ه غیر ملفوظ یا »گاه شاعر 
 رده تِــو بخــه ره گــض جمــمیـق خاره کیجا برو بیرم ته تالِ        

 4شومه بازار گیرمه)خریمه( من بهتر از وِ برمه نکن من ته چشه گرِ      
 ( 188: 1386اولیایی،)

                                                           
 ای هم برایم نفرستاد/ در امید و نا امیدی به سراغ یارم  دوری یار( مانند طوطی در قفس بودم/ یارم نیامد و نامه )از 1

 .رفتم/ پادگان یارم عوض شد و او  را نیافتم
 məsâle tuti?â mən daymə qafəs/ nâ me yâr bemu?ə nâ vəne kâqəz/ las bə langər burəm 
še yâre markəz/ me yare pâdəgân bahiyə ?avəz 

در دست تو، داس بر پشت من  کوب کلوخزار تو راه درازی است/ وقتی نشا کردم، پشتم راست شد/ ای دختر تا پنبه 2
 .ات را پسر گاز گرفته استاست/ جفت سینه

nəšâ rə baytəmə mə pəš bunə râs/ kijâ te pambə jâre râh hassə dərâz/ te das darə fəkâ me 
duš darə dâz/ te jəftə jəju rə rikâ baytə gâz 

مسلمانان مرا با کارد بکشید/ گوشت مرا به دهات مختلف برده، بفروشید/ گوشت مرا از این ده به آن ده ببرید/ به  3
 .دارم زیادتر بدهید همه کم بدهید، به دل

məsalmunun mərə bâ kârd bakušin/ mə guštə bavərin bdehât barušin/ mə guštə bavərin 
dehât bə dehât/ hamərə kam hâdin me yâr rə ziyâd  

ای دختر خوب بیا طالعت را بگیرم/ گاو پیرهن سفیدت را خورده است/ من به فدای چشمانت گریه نکن/ به بازار  4
 خرم(. گیرم )می رم و بهتر از آن برای تو می می

xarə kijâ bəru bayrəm te tâte/ qamizə jəmə rə gu baxərdə te/ bərmə nakən mən te gəre/ 
šumə bazar girmə (xarimmə) mən behtar ?az ve 
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 قافیه:« ض و س»
 ی     چرخ الماسی دارما درزن پوالدیـش دری آ کمه خیاطـاتاق ش

 یـبر دپوشه آ بوره عروس ه دلـی     مـتــه پاکـه ره کمّـجام سقمی
 1سر اما با جیف اسکناس نماشتصواحی در شوما با چرخ آ مقراض   

 ( 140: 1392ذبیحی،)
 
 حرف قافیه:« س و ص»

 ر بار غریبی دوسّهـب ه دلــم مسلمانون مر غم بیته غصّه       
 2خدا دونده مه اقبال دگرسّه  جان خدا چنده بخرم غصّه      

 ( 53: 1392نصیری،)
 

« ز و س»تلقظ کنیم، حرف روی « راس»را « راست»در شعر زیر اگر در مصراع دوم 
توان گفت شعر قافیه ندارد و تلفظ کنیم می« راست»است، اگر بر اساس یادداشت نویسنده، 

 گزین قافیه شده است: ردیف جای
 کیجا جانـ ان       کمر ره دال راست کندـجا جـکیـ از کندـسر تپه نم

 3جا جانـکیـ ه ور دراز کندـکیجا جان       مر شـ  خداجه التماس کند
 (70: 1389الدین،تاج)

 
 

                                                           
/ لباس سفید را  / کارآمدترین ابزارها را در اختیار دارم کنمخیاطی می خانه(دری، خیاط)شش در اتاق مهمانی 1

/ غروب با جیب پر  رومهای مردم میر خیاطی به خانه/ صبح با ابزا / تا دلبرم بپوشد به عروسی برود کنمبرگردان می لب
  .گردمپول برمی

?ətâqe šəš dari ?â kəmmə xayyati/ ĉarxe ?almâs dârm,darzən pulâdi/ qamiz jâmə rə 
kəmmə pulâdi/ me delbar dapuš ?â bure ?arussi/ səvâhi daršumâ bâ ĉarx ?â məqrâz/ 
nəvâštə sar ?emâ bâ jif ?əskənnâs 

داند که بخت از / خدا می قدر اندوه بخورم ه/ خدایا چ ام بار دیار غربت بست/ جانانه مسلمان اندوه وجودم را فرا گرفت 2
 .هم ثبت شده است« با شوهر راز نونه طهیسل زن»مصراع چهارم به صورت من برگشته است. 

məsalmânun mərə qam baytə qəssə/ me delbar bâre qaribi davəssə/ jânə xədâ ĉandə 
baxərəm qəssə/ xədâ dundə me eqbâl dagərəssə 

/ با خدا راز پردازد یبه نماز خواندن م شود یو بلند م کند ی/ دخترجان کمرش را دوال مخواند یتپه نماز م یدختر باال 3
 .دخوابان ی/ دختر جان مرا در کنار خود مکند یو التماس م ازیو ن

sare tappə nəmâz kəndə kijâ jân/ kəmar rə dəlâ râs kəndə kijâ jân/ xudâ jə ?eltəmâs 
kəndə kijâ jân/ mərə še var dərâz kəndə kijâ jân 
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بندی شبیه مثنوی است؛ یعنی دو مصراع اول یك قافیه، و مصراع سوم و  گاه قافیه
 بندی بسامد باالیی دارد: قافیهچهارم قافیه دیگری دارند و این نوع 

 عجب لب دریا داینه بابلسر  عجب سو و صفا داینه بابلسر     
 1بابلسری کیجا ر نومزه بیرم  رم       ـروزه بیـورم فیـلب دریا ب

 ( 167: 1389اولیایی،)
 

 دـدانم بر سر یحیی چه آمــن الهی شب شد و یحیی نیامد     
 2می یحیی را ندیدی در بیابان   تر قسم دنم ای مرد چوپان     

 ( 45: 1393اکرامی،)
 

 اما ردیف بیت اول با بیت دوم تفاوت دارد: ،گاه قافیه یکسان است
 نکارد کار بدنامی ر بوینین مسلمانون مسلمانی ر بوینین      

 3هاکرد کار پشیمونی ندارنه نکارد کار که بدنومی ندارنه      
 (101: 1389الدین،تاج)

 
 بندی نیز زیاد است: هر چهار مصراع قافیه یکسان دارد، بسامد این نوع قافیهه اگ

 ی هدایـکالسنگ بزوئه هوا ی هدا         ـمه مار بیته مر غریب
 مه تن گوشت و قصابی هدا مه چش اسلی و میرابی هدا     

 (175: 1370جوادیان کوتنایی،)
 
 
 

                                                           
 ./ و دختری از بابلسر را نامزد کنم / به ساحل بروم تا فیروزه بگیرمد بابلسر عجب باصفاست / چه ساحل زیبایی دار 1

?ajab su ?u safâ dâynə bâbəlsar/ ?ajab labe daryâ dâynə bâbəlsar/ labe daryâ burəm 
firuzə bayrəm/ bâbəlsari kijâ rə numzə bayrəm 

/ یحیای مرا در  دهمدانم بر سر یحیی چه آمده است/ ای مرد چوپان ترا قسم میای خدا شب شد و یحیی نیامد/ نمی 2
 بیابان ندیدی؟ 

?ilâhi šab šodo yahyâ nayâmad/ nodânəm bar sarə yahyâ ĉə ?âmad/ tərə qassəm danəm 
?ey mardə ĉoupân/ mi yahyâ râ nədidi dar biyâbân 

/ کاری که انجام شد  / کاری نکرده بدنامی ندارد / کاری نکرده بدنامی را ببینید مسلمانان مسلمانی را ببینید 3
 .پشیمانی ندارد

musalmânun musalmâni rə bavinin/ nəkərdə kâr badnâmi rə bavinin/ nəkərdə kâr ke 
badnumi nədârnəh/ hâkərdə kâr pašimuni nədârnəh 
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را « اق و اغ »شنیداری، البته ـ  داریگاه مانند نمونه زیر قافیه شنیداری است تا دی
 توان حروف قافیه دانست: می

 1ی گردده یراق دیگوییسر ره بشوردی شونه ره تاق دیگویی      زرده جامه
  2و داغ دیگوییـزار عاشق دهلل تـره دس بزوئی شه گله باغ دیگویی      هــم

 
ها و ردیف در فهلویات و ترانه گونه چیدمان قافیه هایی از این دست زیاد است و این نمونه

 شود.هم به وفور یافت می
شود تا نظم شود؛ یعنی فقدان قافیه با ردیف جبران می گزین قافیه می گاه ردیف جای

ها، ردیف همان قافیه است که در  گونه ترانه مین شود. در اینأنوازی شعر ت خاص و گوش
 بسیاری از اشعار عامیانه مازندران کاربرد دارد. 

 شود: گاه دوبیتی، قافیه ندارد و در هر بیت ردیف جداگانه جانشین قافیه می
 تی عکسم راس دوش رامسری تی زلفان شوشو شوشو رامسری

 3مروت رامسریسنگین دل بی د     ــی نیامـرا رحمــمرا کشتن ت
 ( 98: 1393اکرامی،)

 منم من         سالم بر قبر پیغمبر کنم ـکل کنـوه بلند هیـسر ک
 مد ـحـی آل مـل علـگو صـهمان پیغمبر است نامش محمد        ب

 (29: 1389الدین،تاج)
 
 حرف قافیه است و بیت بعد قافیه ندارد.« ل و ر»در بیت باال دو مصراع اول 

 
                                                           

سر ره بشوزذدی شونه ره طاق بهشتی/ اون طاق کنار مه دل داغ بهشتی/ زرده کچین لو ره یراق بهشتی / مره دس  1
 (.  162: 1389بزویی شه گل باغ بهشتی )اولیایی،
چمه گردن یراق دیگویی/ اشون ته زلف مه دل داغ دیگویی/ مر دس بزویی گل باغ  بشورده شونه ره طاق دیگویی/ زرد

 (.84: 1389الدین،دیگویی )تاج

سرت را شستی و شانه را در طاقچه نهادی/ بر جامه زرد یراق بستی/ مرا به گلستان خویش کشاندی/ دل هزاران را  2
 .داغ زدی

sae rə bašurdi šunə rə tâq digu?i/  zardə jâməye gərdə yarâq digu?i/ mərə das bazu?i še 
gələ bâq digu?i/ hezâr ?âšeqe dəllə tu dâq dig?u 

شاخه است ای یار رامسری/ عکست در شانه راست است ای رامسری/ مرا کشتن دلت به حال من  زلفانت شاخه 3
 .رحم هستیدل و بی رحمی نیامد/ ای یار رامسری تو سنگ

ti zəlfân šoušou šoušou râməsəri/ ti ?aksam râsə doušə râməsəri/ marâ koštan tərə rahmi 
nayâmad/ sangin dəl bimorovvat râmsəsəri 
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 اگه دنیا بسوزه تره ورمه       ته پر مره بکوشه تره ورمه
  1ورمهاگه مره بورن زیر خلیلی      خلیلی بشکیه ای تره 

 ( 162، 1389اولیایی،)
 

حرف قافیه « ِ-ه غیر ملفوظ یا »توان گفت در این ترانه بدون احتساب مصراع چهارم می
 ریزد.    بندی به هم می نظام قافیه« ای»است. اما در مصراع چهارم با واژه 

ه در دوبیتی زیر، دو مصراع اول دارای ردیف و فاقد قافیه است و در بیت دوم فقط قافی
 دارد و از منظری دیگر، سه مصراع آخر دارای قافیه است:

 قشنگ کیجا جان دنبال هارش         ته بوردن بوردن آ مه هارش هارش
 2وری بین راه دئیره وارشـه بـت ارش      ـه سفـون ر کامبـمـو آســکه

 (68: 1389الدین،تاج) 
 

قافیه در مصراع فرد و زوج عیناً  اما این ،گاه هر بیت دارای قافیه و ردیف جداگانه است
 های فرد )یك و سه( عیناًنوعی قافیه است، در مصراع که به« اوجا»شود؛ یعنی واژه تکرار می
گونه  های زوج )دو و چهار( قافیه است، همینکه در مصراع« کیجا»شود و واژه  تکرار می

 است. 
 ك دسه کیجااوجائه بن نیشته ی کیجا جان سره دار داینه اوجا       

 3ه نصیب بووئه اون خار کیجاـم  ال اوجا        ـه سر خـاالهی بشکی
 ( 172: 1389اولیایی،)

 
 ها، مصراع های فرد و زوج، قافیه جداگانه دارند:ای دوبیتیدر پاره

                                                           
اگر دنیا آتش بگیرد تو را خواهم گرفت/ اگر پدرت مرا بکشد تو را خواهم گرفت/ اگر پایم را به کنده ببندند/ و چوب  1

  .کنده بشکند باز هم تو را خواهم گرفت
?age dənyâ basuze tə rə varmə/ te per mərə bakuše tərə varmə/ ?age mərə bavərən zire 
xalili/ xalili bəškiye ?ay tərə varmə 

کنم/ الهی در کار تو رفتن است و کار من نگاه کردن/ ای دخترزیبا پشت سرت را نگاه کن/ آسمان آبی را سفارش می 2
 برگردی(.بین راه باران بیاید )و تو 

te boordən boordən ?â mr hârəš hârəš/ qəšangə kijâ jân donbâl rə hârəš/ kahoo 

?âsəmoon rə kâmbəh səfârəš/ tə boordi beine râh daireh vârəš 
های درخت اوجا بشکند/ اند/ خدایا سر شاخهخانه دختر درخت اوجایی دارد/ که در زیر آن یك دسته دختر نشسته 3

 .آن دختر خوب نصیب من شودخدایا 
kijâ jâne səre dâr dâynə ?ujâ/ ?ujâye bən ništə yək dassə kijâ/ ?elâhi bəškiye sar xâle 
?ujâ/ me nasib bavu?e ?un xâre kijâ 
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 الرــی کرتــم بئــاکنـراداری ه سرخسی گندمه بال بزنم بال      
 1من بعد بخری ته یك القمه نهار وال       ـما من تنه احـاول هاپرس

 ( 182-183: 1370جوادیان کوتنایی،)
 

 حرف روی است:« ه غیر ملفوظ»گاه تنها 
 ته اونجه خسنی من لمه بوم ی من بنه بوم       ـته اونجه مجن

 2ه بومـوانـه دیـوردمــره نــت قمیض جمه ره من یخه بوم     
 ( 185: 1370جوادیان کوتنایی،)

 
 «:ج و ز» قافیه حرف

 ه امه کدخداــدتا کیجا داین نماشونه سری بار ورمه باال       
 3ونه کجیك کیجا فکر جهازه      ونه گته کیجا عاشق مزاجه

 ( 169: 1389اولیایی،)
 «:ل و ر»قافیه حرف 

 ه پارهــم بیـردو دیـانار بخ کیجا ره بدیمه انار کاله        
 4س هاکنه و هاده اما رعرو بورین و بوئین ونه ننا ر     

 ( 171: 1389اولیایی،)
                                                           

 / / اول احوالت را بپرسم داریت کنم( / در کرتالر )بهار خواب( به انتظارت بنشینم )راه گندم سرخسی را غربال کنم 1
 .ای ناهار بخورمپس از آن لقمه

sərsxsi gandəmmə bâl bazənəm bâl/ râdâri hâkənəm be?i kartəlâr/ ?âvval hə\âpərsəmâ 
mən təne ?ahvâl/ mənbad baxəri tə yak lâqmə nahâr 

ن( سفید خوابی من نمدش شوم/ یقه جامه)پیراهجا که تو می کنی من زمینش شوم/ آنآمد می و آنجا که تو رفت 2
 .شوم/ اگر تو را نگرفتم دیوانه شوم

tu ?unjə məjəni mən bənə bavvəm/ tu ?unjə xəsəni mə lamə bavvəm/ qamiz jəmə rə 
mən lamə bavvəm/ tə rə navərdəmə divânə bavvəm 

اما دختر کوچکش در  برم/ کدخدای ما دو تا دختر دارد/ دختر بزرگش مزاج عاشقانه دارد/گاهان بار را باال می شام 3
 .فکر تهیه جهیزیه است

nəmâšunə sari bâr varmə bâlâ/ də tâ kijâ dâynə ?ame kadxədâ/ vəne gatə kijâ ?âšeq 
məzâjə/ vəne kəjik kijâ fekre jəhâzə 

که عروسش قدر انار خورده بود که صورتش پاره شد/ بروید به مادرش بگویید/  / آن دختر را در صحرای انارخیز دیدم 4
 .کند و به ما بدهد

kijâ rə badimə ?ənâre kâlə/ ?ənâr baxərd ?âu dim bayə pârə/ burin ?u bavin vəne nənâ 
rə/ ?arus hâkəne ?u hade ?amâ rə 
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مند برای  یابی به ساختاری قاعده های مورد اشاره، دست در مجموع و با التفات به نمونه
رسد و با التفات به تنوع رویّه در این  قافیه و ردیف در شعر شفاهی بسیار دشوار به نظر می

 ست.حوزه، تبیین چنین ساختاری، فاقد کاربرد و فایده ا
 

 (ی، پهری، پیاری)پئور بند عیترج
 یهابخش ثابت ترانه ند،یگویم «ی، پهری، پیاریپئور»ها به آن یبند که مازندرانعیترج

 ای یاز پئور یبخش کند. معموالًیم نییترانه را تع یاجرا وهیاست که لحن، آهنگ و ش یآواز
شود. نام ترانه، همان نام یکرار مت تیدو ب انیع و تمام آن در پااهر مصر انیتمام آن در پا

نام  نیشوند، به ایخوانده م« جان بانو بانو» یکه با پئور ییها یتیوبد مثالً ،است یپئور
 نیترانه وجود ندارد. ا كی یهایتیدر تعداد دوب یتیمحدود زین یلحاظ کمّ معروفند. به

 صادق است. زیاقوام ن گرید یهاها درباره ترانهگزاره
ترانه  كیمختلف  یخوان، بندها چند خوش ،یجمع خصوص ای یدر مراسم عروس معموالً
. در ندیگویم «یگل به یگل»را  یآواز ینوع اجرا نیا یکنند که به اصطالح بومیرا اجرا م

ها و خوان خوش هیخواند و بقیرا م یخوان، بند خوش كی ــ یگل به یگل ــ یخوان جمع
بسته به  ،یمحفل نیکنند. در چنیتکرار م یخوان اصل خوش راه مرا به ه یحاضران، پئور

 دهد.یم رییرا تغ یخوان هر چند بند، پئور مجلس، خوش یحوصله شنوندگان و فضا
 نیبه ا ،ابندییم رییتغ یاها در هر دورهنام نیراه است. ا با نام دختران هم معموالً یپئور

شوند و در یشهره م ییهار دوره، نامدر ه و دارد یخاص یهافرهنگ نام معنا که هر دوره
که  ستا یهی. بدابندییها راه مها و ترانهیآن عصر قرار گرفته، به پئور یبایز یهانام فیرد

. اما رندیگیها را میپئور یمیقد یهانام یجا افته،یرواج  یترتازه یهابعد نام یهادر دوره
 یاز رواج نسب زیامروزه ن افته،ین جاودا یعمر یمیقد یهایپئور یهااز نام یتعداد

 برخوردارند.
 نه،یسک ،یبانو، طوب میمر خا،یزل ال،یل ،یلیچون بانو، ل ییهانام یمیقد یهایپئور در

 ده،یچون سپ ییهانام یامروز یهایپئور اند و درمعصومه و... خوش نشسته ره،یملوک، ن
-443: 1395 )فالح، لوطیج، رخوردارندب یتر شیسارا، پروانه، فرشته، مرجان و... از بسامد ب

442). 
 تیبا در نظر گرفتن موقع یاحرفه تیذهن كیرسد که ینظر م به نیبدو امر چن در

 تیکند، اما واقعیرا لحاظ م راتییتغ نیا یشناخت ییبایز یهاو جنبه یو اجتماع یخیتار
و تحول  رییتغ نیها در انام ترانه سازندگان گم یعنی ،یمردم عام نیاست که هم نیا

 . ندا لیدخ
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 :میآوریرا م یپئور كیترانه با  یاجرا بیترت مبحث،تر شدن ملموس یبرا
 تو لمپا ره دکوش جایک آ دل بزومه شه دلّ نارمه   دل
 تو لمپا ره دکوش جایک منزلّ نارمه     هـمیبکش ارتـعم

 تو لمپا ره دکوش جایک   یلیچوب خل هـمیبکش عمارت
 تو لمپا ره دکوش جایک     یبین در غردر وطن آ م همه

      ره نکوشـره خدا مــت      ا ره دکوش  ــو لمپـت اــجـیک
  1لـبغ رمیره ب یرــچت            ه دل          ــدره م آرزو

 
 شود.یاجرا م وهیش نیبه هم زیترانه ن گرید یبندها

 ،یساختار راتییکرار شاهد تغبه ت م،یسر و کار دار یتجرب یکه ما با آثار ییجاآن از
خوان  / خوشیکه راو نی. بسته به امیها هستها و ترانهیو... پئور ییمحتوا ،یو واژگان ینحو

مرد است(  )که عموماً مرد ایمسن، زن باشد  ایکوهستان، جوان باشد  ایاهل دشت باشد 
 شود.یم رییغخوش تترانه دست

 كی یدانند حتیم یآثار فولکلور به خوب یآورروند گردبا آشنا و  یدانیم پژوهش اهالی
 ییهاتفاوتممکن است با شده،  ثبت یراو كیکه در دو زمان و مکان مختلف از  یتیدوب
این شاخصه در کنار بازسرایی مداوم شعر شفاهی، ما را با آثاری  .راه باشد هم یکل ای یئجز

 ییو محتوا یزبان ،یشناس ییبایزمردم هر دوره به مرور زمان به لحاظ  کند. سیال مواجه می
 نیدهند. در ایم قیخود تطب یو زمان ییایجغراف ،یحس تیآن را با موقع رده،در آثار دست ب

سطح  ،ییایجغراف تیموقع ،یاقتصاد طبقه ،یحال راو و چون حس یعوامل ،یروزرسان هب
مناطق  یهاانخو عنوان مثال خوش به دخالت دارند. و... اتیبا ادب ییآشنا زانیسواد، م
چنان  برند، همیبهره م یالقییروزمره  یکوهستان و زندگ یعیاز عناصر طب تر شیب ییالقی

مناطق  و عناصر طبیعت از واژگان خاص ،«یدشت»اصطالح  و به یاکه ساکنان مناطق جلگه
ف از فضا، توصی  ــ یفیتوص یهاخصوص در ترانه ها بهتفاوت نیکنند. ایاستفاده م یاجلگه

 مشهود است. تر شیبــ  عتیمکان و طب
                                                           

اند و من آواره  به اندازه یك عمارت زحمت کشیدم، اما سرایی ندارم/ عمارتی آبادان و محکم ساختم/ همه در وطن 1
م/ آن قدر دل دل زدم که دل از دست دادم/ دختر تو المپا را خاموش کن/ تو را قسم به خدا مرا نکش/ در غربت شد

 .دلم آرزو دارم/ که دختر چتری گیسو را در آغوش بگیرم
dəl ?â dəl bazumə še dəllə nârmə/ ?emârət bakšimə mənzellə nârmə/ ?emârət bakšimə 
čube xalili/ hamə dar vatən ?â mən dar qaribi 
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هم قابل  ــهاخوان خوش یها، روستاها و اسامجای نام ــ خاص یمنظر ورود اسام نیا از
خوان، نام خود و زادگاهش را وارد  خوش ،دور یهاکه از گذشته نیا حیمطالعه است. توض
ترانه را  نیا . مثالًندک خلق می یمیقد ترانه یبرا یاشناسنامه تازه یترانه کرده، به نوع

 خوانند:یگونه م نیا جانیمردمان کوهستان الر
 بسوزه« سوردار» ره،یتش هائ« تن هف»      وزه ـوزه، الر بســالر بس یهــال
  1وزهــال بســه اقبـت کاـیر «یونــالرج»     خطّ سر دلّال بسوزه «ونـجیب»

 
تن،  هفت» اطراف یهایو آباد جانیرال منطقه ییایجغراف یهانام یراو داستیپ یخوب به

با حفظ چارچوب  یاترانه در مناطق جلگه نیرا وارد ترانه کرده است. هم «الرجون جون،یب
 شود: یگونه خوانده م نیخاص ا یهانام رییو ساختار ترانه، تنها با تغ

 بسوزه« جوبار» ره،یتش هائ «یسار»      الر بسوزه، الر بسوزه  یاله
 وزهــال بسـه اقبـت کاــیر «یمازرون»      ر دلّال بسوزهخطّ س نییپا

 
که از  «جان الیل»معروف  یدر پئور مثالً ،افتدیها هم اتفاق میدر پئور راتییتغ نیا
 :دیآیخوان در بند دوم م مازندران است نام خوش یمیقد یهایپئور

 !الیها ل ؟یتیه لس بــجان! تو چ الیل آخ
 !الیل ها ،یــتیس بـناک اریتو  بشنوسّمه

 2!الیها ل ،یتیدس ب «ـ شِرِخونِّ یعل یمشت»
 

 یکیکه  نیا حیکنند. توضیم تیساختار تبع كیوزن و آهنگ و  كیها از یپئور یاپاره
 :ستابر اساس آن ساخته شده گرید یهایتر است و پئوریمیها قدیپئور نیاز ا

 الره الره: یپئور
  3ور زمسّون آ ته ور بهاره مه      الره الره، جان الره الره آخ

                                                           
بایجان بسوزد/ پسر  بسوزد/ دالل محبت سر جاده« سوردار»آتش بگیرد، « هفت تن»الهی الر بسوزد، الر بسوزد/  1

 .الریجانی! بخت و اقبال تو بسوزد
?elâhi lâr basuze lâr basuze/ haf tan taš hâ?ire surdâr basuze/ bayjun xattə sare dallâl 
basuze/ lârjuni rikâ te ?eqbâl basuze 

 لیال را رها کردی ای« علی شعرخوان مشتی/ » لیال قدر دیر کردی ای لیال/شنیدم یار ناکس گرفتی ای هآخ لیالجان، چ 2
?âx leylâ jân tu ĉanne las bayti hâ leylâ/ bəšnussəmə tu yare nâ kas bayti hâ leylâ/ mašti 
?ali šerxunnə das bayti hâ leylâ           [.بنوازد و آواز سر دهد یقیموس د،یکه شعر بسرا یکس«: ر خونشِ»]  

 .زندگی برای من زمستان است و برای تو بهار 3
 ?âx lârə lârə jân lârə lârə/ me var zəməssun ?â te var bəhârə  
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 ند،یآیم یکه در پ ییتر باشد و پئورهایمیتر و قدلیباال نمونه اص یرسد پئورینظر م به
 :ستاآن ساخته شده یخرتر از روأمت یهادر دوره

 1مه ور زمسّون هیّور بهاره ب ته    ته خنابدون یهاکرد یالره الرجون، هر کار آخ
*** 

 2نوّم تره، دل بونه پاره اگه          جان الره الرهالره الره،  آخ
*** 

 3دترِ بالره یته عام چپّون       آخ الره الره، جان الره الره
*** 

 4هیّدن اریره پا زمّه مه  مله    هیّن هیّجان ن ه،یّن هیّن آخ
 

 به دو شکل ثبت شده ــ یمازندران یهایپئور نیتریمیاز قد ــ الیل یپئور نیچن هم
 است:

 5الیها ل نیریبمرده مار چمّ ب ونه     الیها ل نیریدمّ ب یالیل الجان،یل آخ
*** 

      الیها ل یتیتو چه لس ب الیل الجان،یل آخ
 الیها ل یتیناکس ب اریتو  بشنوسّمه

 الیها لی تیشرخونّ دس ب یعل یمشت
 

 قرارند: نیاز ا یمازندران یهایپئور نیتریمیاز قد یاپاره
 خدا مره نکوش تره  تو لمپا ره دکوش جایک

 بغل رمیره ب یچتر    ه دلــدره م آرزو
 

                                                           
 .ات آبادان / زندگی برای تو بهار و برای من زمستان استهر کاری کردی، کردی، خانه 1

?âx lârə lârəjun har kâri hâkərdi te xənâbədun/ te var bəhâ bayyə me var zəməssunə 
 .شوداگر به تو نگویم دلم پاره می 2

 ?age navvəm tərə dəl bunə pârə 
 چوپان! فدای تو دختر عمو شوم 3

 ĉappun te ?âmi dətare bəlârə 
 .یابم گردم یارم را نمیآخ نشد نشد، جانم نشد نشد/تمام آبادی را می 4

 ?âx nayyə nayyə jân nayyə nayyə/ kəle mahlə rə pâ zammə yâr daniyə 
 .دست آورید و او را راضی کنید به -که مرده باد-آخ لیال جانم جلوی لیال را بگیرید ای لیال  / دل مادرش را 5

?âx leylâ jân leylâye dammə ba?irin hâ leylâ/ vəne bam.rdə mare ĉammə ba?irin hâ 
leylâ. 
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 :یپر
 1جان یکنّه پر یتازه داماد جه روبوس شه    جان یکنّه پر یش یپر ،یپر یپر یپر
 
 اهلل: بارک الیل

 (الیل ینیمو دا هی)س  الیل ینیبو دا گل     الیل ینیرو دا عجب
 2بارک اهلل الیل        الیل ینیخش بو دا یمویتا ل د

 
 مله معصومه: وری

 3امّه تره سر زومه ،یمیکار بیوخ که ب هر     مله مصّومه، تر به خدا خسّومه وری
 
 خانم: الیل

 4خانم الیکنار منه دوشه براره ل دشته        خانم الیخانم چنّه هنرِ باره ل الیل
 

 :یباال مل معصومه
 5ییزندون بدا مرهیی      طالدندون  دتای      باال مل مصّومه

 
 :یسور

 6یتیرو ره بئ ،یداشت یپسّ قدّی      سارو جایک ،یبرو سور یها
 

                                                           
 .کندازه دامادش روبوسی می/ با ت رودشوهر می پری به خانه ،یپر یپر یپر 1

Pari pari pari pari ši kənnə pari jân/ še tâzə dâmâde jâə rubusi kənnə pari jân 
 .اهلل/ لیال بارک / دو تا لیموی تازه دارد لیال بویی دارد لیال / گل خوش عجب چهره زیبایی دارد لیال 2

?əjab ru dâyni laylâ/ gələ bu dâyni lâylâ (siya mu dâyni laylâ)/ də tâ limuye xəš bu 
dâyni laylâ/ laylâ bârekkallâ 

ام / اما هر وقت که فراغت بیابم به دیدار تو ای معصومهی اهل محله آن طرف رودخانه! / قسم به خدا من خسته 3
  .آیم می

 yure malə massumə tərə bə xədâ xassumə/ har vax ke bi kâr baymi ?emmə tərə sar 
zumə 

 .یار و یاور من است« دشت کنار»لیال خانم به چندین هنر آراسته است/  4
leylâ xânəm ĉanne hənare bârə leylâ xânəm/ daštə kənâr məne duše bârə laylâ xanəm  

 ./ دو تا دندان طال داری/ مرا به زندان فرستادی )به خاطر تو زندانی شدم( اهل محله باال! معصومه 5
masumə bâlâ mali/ də tâ dandun təlâ?i/ mərə zendun bədâ?i 

 ./ دختر ساروی / قد کوتاهی داشتی و روی از من نهان کردی ای سوری بیا 6
hây bəru suri kijâ sâravi/ qadde passi dâyni/ ru rə ba?iti 
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هاست. ی)قدمت( پئور یزمان یابیها، ارزیپئور نیا تمایز اریمع :دیجد یهایپئور یاپاره
 :اندهرواج یافت ریدهه اخ چنددر  اند، عموماًها قرار گرفتهتازه فیکه در رد ییهایپئور

  :یکوه فرشته
 1آ من ته بالره یچارقد تور ته       آ من ته بالره یکوه فرشته

 
 :پروانه

 2بار و بندلّ همرا بورده، پروانه شه     بورده کو مره نورده، پروانه پروانه
 
 :یچادر جایک

 3جایک یاریخور گتنه تو منه  ته      جایک یتو چنّه خوار یرتچا یجایک
 
 :نایم

 (2)4نایبسوته دل مشته آرزوئه م مه     نایآفتاب سوئه م نا،یمبوئه  گل
 
 :نایم

 (2)5نایخنه بمومه ته پر نامرده م شمه     نایته رنگ چه زرده م نا،یزرده م گل
 
. در استذکر شده  یهااز نمونه ترشیب یبس میو قد دیجد یهایست که پئوریهیبد

ذکر  ییهامخاطب، نمونه ییآشنا یتنها براکه بلها نبوده، یپئور مختصر هدف ثبت همه نیا
های مازندرانی طرح های ترانهها و ترجیعهای رایج در پئوریها و قاعدهتا ساختار ترانه شده

 .و تبیین شود
                                                           

 .ات توری است و من قربانت شوم فرشته کوهی! من قربانت شوم / روسری 1
fəreštə kuhi ?â mən te bəlârə/ te ĉârqad turi ?â mən te bəlârə 

 .)امیدی به بازگشتش نیست( اش را با خود برد پروانه به ییالق رفت و مرا با خود نبرد/ تمام بار و بُنه 2
parvânə burdə ku mərə navərdə parvânə/ še bâru bandellə hanrâ bavərdə parvânə  

 گویند که یار من هستی دختر! / درباره تو می دختر! قدر خوبی هدختر چادری! تو چ 3
kijâ ĉâtəri tu ĉane xâri kijâ/ te xəvar gətənə tu mənə yâri kijâ   

 مینا بوی گل دارد و روشنای آفتاب / دل سوخته من پر از آرزو است مینا! 4

gələ bu?ə mina ?âftâbə su?ə mina/ me basutə dəl mašte ?ârəzu?ə minâ 
 کند مینا! / به خانه شما که آمدم پدرت نامردی می ینا به گل زرد مانند است، رنگ رخ تو چرا زرد است مینا!م 5

gəle zardə minâ te rang ĉe zardə minâ/ šəme xənə bemumə te per nâmardə minâ 
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 ، ساری: شلفین.ینامازندر
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بررسی دو آواز مازندرانی بحثی درباره وزن فهلویات و اشعار غیر فارسی (. 1378فاطمی ساسان )
 42، مجله هنر شماره های محلیدر آوازه

سسه ؤ: م، تهرانموسیقی و زندگی موسیقیایی مازندران مسئله تغییرات .(1381ساسان) فاطمی،
 هنری ماهور.ـ  فرهنگی

 های ساختاری، محتوایی وویژگی درنگی بر(. 1395) ، لوطیج، محمدفالح، نادعلی
-30نامه علمی پژوهشی، شماره پیاپی  ، اباختر فصلهای مازندرانیبندهای ترانه ترجیع

28. 
های عامیانه مازندرانی شهرستان ها و منظومهتحلیل دوبیتی(. 1393) کمرپشتی، عارف

، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی ساختارگرایی های فرمالیسم وسوادکوه، بر اساس نظریه
 واحد تهران مرکزی.

 .مصطفوی فروشیکتاب: تهران ،فارسی شعر تحول(. 1339) تمنؤم العابدین، زین
 ، تهران: انتشارات توس.وزن شعر فارسی(. 1367) ناتل خانلری، پرویز

 ، ساری: شلفین. های غریبانه تبریترانه(. 1392) یاؤنصیری، ر
سسه و چاپ انتشارات ؤ، مشهد: موزن شعر فارسی أبررسی منش(. 1370) ن کامیار، تقیوحیدیا

 استان قدس رضوی.
 .، جهانگیر هدایت، تهران: چشمهمردم ایران عامیانه فرهنگ(، 1395) هدایت، صادق



 

 

 
 
 
 

(ی)گرمسار و آرادان امروز تبار در  خواریتبر يلیا، یيکایال لیا  

 محقق فرهنگ سمنان/  ینیحس شاه رضایعلدکتر 

 
 
 
 

 مقدمه
ه خوار یا خوار ری های گرمسار و آرادان که تا اوایل قرن چهاردهم شمسی ب شهرستان

که به علل  ،من بسیاری از ایالت و طوایف کشور بوده استأاز دیرباز م شهرت داشته و
صورت  که به مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی به این منطقه کوچانده شده و یا این

اند. تنوع قومی در این منطقه به قدری است که محققان  به آن لقب  تیاری اسکان یافتهاخ
های ایلی و عشایری کُرد، لُر، ترک، مازنی، عرب و  اند. در این منطقه گروه جزیره اقوام داده

شناسی  غیره از سراسر ایران سکونت دارند و از این لحاظ در کنار پایتخت، چکیده مردم
ها همانند لذرها در دوران صفویه و برخی از این گروه .وجود دارددر آن تمامی کشور 

گروگان نگه داشته شدند. برخی دیگر از  قاجاریه به اجبار به این منطقه کوچانده و به عنوان
 های ایالتی همانند کردهای پازوکی وکرمانجی شامل دو طایفه شادلو و قراچورلو براین گروه

من اصلی  و قوم خود جدا شده و در این منطقه ماندگار شدند. أاز متاریخی   اثر اتفاقات
قشالق استفاده  االیام از این منطقه به عنوان ها از قدیم چون الیکایی برخی دیگر هم

منظور  تدریج در آن اسکان یافتند. ایل اصانلو نیز در اوایل دوره قاجار به هکردند و ب می
ها به این منطقه کوچانیده شدند. طوایف عرب  کمنحفاظت پایتخت از حمله یاغیان و تر

عامری نیز به دالیل گوناگون و در  های سرهنگی، درازی و عرب مسار مانند عربرساکن در گ
 صورت تبعید و اجبار یا اختیاری در این منطقه استقرار یافتند. های مختلف به زمان

قابل  ایلی است که بخش ترین ایل این منطقه الیکایی است و تنها در حال حاضر مهم
دهد و تا حدود زیادی فرهنگ   توجهی از جمعیت آن هنوز  به زندگی کوچندگی ادامه می

 پردازیم.و زبان خود را حفظ کرده است. در این مقاله به معرفی این ایل می
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 ایل الیکایی
 3علیکاهی، علیکایی و 2، الیکایی1نام این ایل در متون و اسناد تاریخی به اشکال الیکایی

آمده است. از سابقه استقرار و سکونت ایل الیکایی در منطقه خوار )گرمسار کنونی( اطالع 
زاده  برخی شواهد و قرائن از جمله کتیبه روی درب امام .دقیقی در دست نیست

 4کند. ها را حداقل از دوره صفویه در منطقه گرمسار تأیید می اکبر)ع(، سکونت آن علی
ستگاه ایل الیکایی، نظریات مختلفی وجود دارد. برخی این ایل را به درباره منشأ و خا

دهند. علی کیای کرد، سرگالش گله  نسبت می 7رمه شاه اردشیر 6سرگالش ،5کیای کرد علی
ارسالن برد.  بن خدمت سلطان تکش اردشیر بود. معاریف طبرستان را گردآورد و به و رمه شاه

کیا یا علکا در  همین علی 9را فتح کرد. 8عه استوناوندکیای کرد قل سلطان تکش با کمك علی
ران  ش(، حکم 544-518ق/  560-534شهریار ) بن علی بن غازی شاه ،الدوله زمان نصرت

کیا یا  رود تا فیروزکوه( شد. ییالق علی ناحیه دماوند و اطراف آن )از مصب رودخانه حبله
 10نامیدند. د او را عَلکا یا عَلیکایی میبود و افرا« خوار»علکا، پلور تا آمل و قشالق او 

در شهرستان نور )استان « اِلیکا»و خاستگاه ایل الیکایی را منطقه  أنظریه دیگر منش
، عاشوری، قندالی، ابوالی و حسینی، گیلوری و معتقدند طوایف شاه 11دانند مازندران( می

ساله برای  هالی الیکا همهاین نظریه، شخصی از ا بر اصالتاً مازندرانی هستند. بنا قاسمی،
های  آمد. وی دارای چهار فرزند به نام چرای دام خود در فصل زمستان به منطقه خوار می

های  زاده عالوه پسری به نام حسین از تبار یکی از امام هابول، قاسم، قندال و عاشور بود. ب
                                                           

 .34ص  ،1378. سمنان: ها و عشایر استان سمنان ایلاهلل رنجبر،  حسینی؛ عنایت . علیرضا شاه1

 .29، ص 1371. ترجمه فرامرز نجد سمیعی. مشهد: آستان قدس رضوی، عبور از صحاری ایرانگابریل.  ،. آلفونس2
 خانه ملی جمهوری اسالمی ایران. . مکاتبات دوره قاجاریه موجود در اسناد و کتاب3
. تهران: نقش کایی گرمسارکوچندگان سرزمین خورشید درخشان: درآمدی بر شناخت ایل الیحسینی،  . علیرضا شاه4

 .36، ص 1383بیان، 
 . کرد: چوپان5
 . سرگالش به معنی سرکرده چوپانان است.6

 .قمری( 602تا  567الدوله از سالطین مازندران ) حسام حسن . شاه اردشیربن7

رود و  ی حبلهرود و حد فاصل بند انحراف این قلعه در ابتدای دره حبله ،های دکتر منوچهر ستوده . بر اساس بررسی8
 کوه واقع شده است. ایستگاه بن

 .261. تصحیح برنهارد درن، ص تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. میرظهیرالدین مرعشی، 9

 .35، ص 1378. سمنان: ها و عشایر استان سمنان ایلاهلل رنجبر.  حسینی؛ عنایت . علیرضا شاه10

حسینی در منطقه مذکور به صحت این نظریه  الیکایی نژاد و شاههایی با عنوان الیکایی،  . وجود طوایف و فامیل11
 افزاید. می
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ان وی طوایفی تحت تحت حمایت و سرپرستی او بود. پس از استقرار در خوار، از فرزند 1زیار
اند  های این ایل از طوایف فوق منشعب شده عنوان نامشان تشکیل گردید. برخی از شاخه

اند. برخی  حسینی منشعب شده مثل طایفه قنبری از طایفه ابوالی و تیره اجاقی از طایفه شاه
هایی از اند مثل خانوار طوایف نیز از ایالت و طوایف دیگر هستند که به ایل الیکایی پیوسته

پنجاه سال پیش به خوار )گرمسار( کوچانده  و صد ایالت بختیاری و قشقایی که حدود یك
های رادمند و  های پیوسته به ایل الیکایی با فامیل شده و به این ایل پیوستند. بختیاری

 .2شوند شناخته می «نظری»تبار هم با فامیل  های قشقایی گوبازی و الیکایی
سل فردی به نام زمان، از اهالی کاشان هستند که همراه کاروانی از تیره کاشانی هم از ن

و با یکی از ا .ماند گذشت که به علت بیماری از کاروان جا می زائران از این منطقه می
کند که تیره کاشانی از اوالد او هستند. درباره طایفه گلینی نیز  های ایل وصلت می خانواده

کند و زمانی که  الیکایی از ایل اصانلو، همسری اختیار میگفته شده که یکی از افراد ایل 
 .3نامند آورد، وی را گلینی می عروس )گَلین( خود را به میان ایل می
حسینی، گیلوری، قندالی، قاسمی، عاشوری، ابوالی،  ایل الیکایی شامل نُه طایفه شاه

 است. قنبری، گلینی و کاشانی
قایی و دیگر ایالت و مناطق به این ایل ملحق خانوارهایی که از ایالت بختیاری، قش

ای از زبان طبری  طور کامل در این ایل جذب شده و به گویش الیکایی که شاخه اند، به شده
ها عمدتاً در اوایل قرن چهاردهم در روستاهای  گویند. الیکایی )مازندرانی( است سخن می

ها  آن .ی( اسکان یافتندهای آرادان و گرمسار کنون دشت خوار )روستاهای شهرستان
مُلك،  تَل )گُندَل(، چشمه آباد(، کُهَن روستاهای بسیاری از جمله فروان، خلخالیه )خلخال

آباد( را در شرق و جنوب دشت خوار  آباد و نوده خالصه )غیاث آباد، نورالدین قره، عدل رمضان
 4بنیان گذاشتند.

نو از توابع کاران و قلعهاهای جامهچنین تعدادی از خانوارهای ایل الیکایی در روستهم
به سکونت چهل  ،شهرستان پیشوا سکونت دارند. اعتمادالسلطنه نیز در حدود یك قرن پیش

                                                           
 . زیار روستایی در نزدیکی پلور از توابع شهرستان آمل1

 .38-37، صص 1378ها و عشایر استان سمنان. سمنان:  حسینی؛ عنایت اهلل رنجبر. ایل . علیرضا شاه2

 .37-36، صص 1378و عشایر استان سمنان. سمنان: ها  حسینی؛ عنایت اهلل رنجبر. ایل . علیرضا شاه3

. برخی از این روستاها از 43، ص 1378ها و عشایر استان سمنان. سمنان:  حسینی؛ عنایت اهلل رنجبر. ایل . علیرضا شاه4
 جمله خلخالیه )خلخال آباد(، کهن تل، رمضان قره و چشمه مُلك در حال حاضر خالی از سکنه هستند.
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ها در آباد اشاره کرده که ییالق آنکاران و حبیبخانوار از ایل الیکایی در روستاهای جامه
 1دره ورارو در منطقه الر بوده است.

حسینی و قندالی  وه نیز تعدادی از خانوارهای طوایف شاهدر روستای حصاربن فیروزک
 2)غندالی(، گیلوری و قنبری ایل الیکایی سکونت دارند.

های ساوجبالغ و نظرآباد سکونت دارند.  تعدادی از خانوارهای ایل الیکایی در شهرستان
در  نویسد: های این منطقه می درباره الیکایی 3حسین عسکری به نقل از مصطفی بازرگان

مازندران به روستای سپیدارک از توابع شهرستان ساوجبالغ  4ای از عشایر آلکای گذشته عده
ها به روستای نظرآباد )شهر نظرآباد کنونی(  )استان البرز( کوچ کردند. بعدها گروهی از آن

رو الیکایی نظرآباد را جزو طایفه فَشَندی  حسین عسکری خانوارهای کوچ 5مهاجرت کردند.
مرکز آمار ایران  6گذراندند. است که ییالق را در عَسَلَك دو چشمه طالقان می دانسته

نفر( اعالم  4خانوار ) 2 ،ش1387را در  7رو شهرستان ساوجبالغ های کوچ جمعیت الیکایی
 8کرده است.

-1238ق / 1276-77های  مؤلف سفرنامه استرآباد و مازندران و گیالن، )نگارش سال
کاهی ]الیکایی[  خانوار طایفه علی 250در خوار »نویسد:  کایی می( درباره ایل الی1239

شان از شتر و  شان تاتی است. کاسبی دهند. زبان اند و سی نفر سرباز به دیوان می چادرنشین
ها هم گلیم، قالی، پالس، مفرش و خورجین  گوسفند است که زیاد دارند و از پشم این

 9«بافند. می
 

                                                           
، به کوشش حسین در قلمرو مازندراناعتمادالسلطنه. کتابچه جغرافیا و تاریخ دره الر. در کتاب  خان . محمدحسن1

 .165، ص 1372صمدی، قائم شهر: 

 .43، ص 1378. سمنان: ها و عشایر استان سمنان ایلاهلل رنجبر.  حسینی؛ عنایت . علیرضا شاه2

داران و مالکین  کاران عبداهلل مقدم )از جمله سرمایه هم. مصطفی بازرگان )برادر مرحوم مهندس مهدی بازرگان( از 3
 دوره پهلوی و صاحب کارخانجات پوشاک مقدم(.

 .79، ص 1378. سمنان: ها و عشایر استان سمنان ایلاهلل رنجبر.  حسینی؛ عنایت . علیرضا شاه4

 .209ص  ،1386. تهران: نشر شهید سعید محبی، دشتی به وسعت تاریخ. حسین عسگری. نظرآباد، 5

 .79. همان، ص 6

 های شهرستان ساوجبالغ بوده است. یکی از بخش 1377. شهرستان نظرآباد در سال 7

، 1388، نتایج تفصیلی کل کشور، تهران: 1387اقتصادی عشایر کوچنده  -. مرکز آمار ایران. سرشماری اجتماعی8
 .51ص

، 1355کوشش مسعود گلزاری، تهران: بنیاد فرهنگ ایران،  هب سفرنامه استرآباد و مازندران و گیالن.. میرزا ابراهیم. 9
 .9ص
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جمعیت این ایل را سیصد تا  1255ق/1293اصرالدین شاه هوتوم شیندلِر در دوره ن
 1چهارصد خانوار برآورد کرده است.

 2خانوار ذکر کرده است. 200ش جمعیت ایل الیکایی را 1264ق / 1303الدوله در  صنیع
نویسد:  ش در شرح ایالت خوار می1311م/ 1933آلفونس گابریل در عبور از جنوب خوار در 

نشینی از طوایف اصانلو و الیکایی )الیکایی( بودند که از اوایل سال  سکنه خوار عشایر کوچ»
 3«کردند. های دماوند کوچ می پرداختند و با آغاز گرما به کوه به کشت مزارع می

که در  1262مرداد  3ق / 1300رمضان  20مؤلف سفرنامه خراسان در خاطرات روز 
( شهر سمنان منزل داشته است درباره جعفر )ع بن زاده علی عمارت ساختمان منسوب به امام

السالم در  جعفر علیهبنزاده علی امام...» نویسد: زاده با ایل الیکایی می ارتباط احتمالی این امام
گویند و به همین  اده علکا میز جا را امام بلده قم مزار معروفی دارد. بعضی از اهل سمنان این

« سادات»یا از « علکایی»ب شاید از بزرگان ایل اسم قدیماً معروف بوده است و به این تقری
 4«اند. ر ایل مزبور بوده و پس از فوتش این بقعه را بر مرقدش ساختهدباشد و 

میالدی که در زمینه کوه دماوند و مناطق  1999کارل گراتسل در پژوهش خود در سال 
گیلکی ]مازندرانی[ ها  علیکایی»نویسد:  اطراف آن انجام داده است درباره ایل الیکایی می

 «5کنند. ها سفید و گِرد است و در دنباله دلیچای زندگی می گویند و چادر آن سخن می
ش در خصوص ایالت و 1350برنارد هورکاد محقق فرانسوی در مطالعاتی که در دهه 

عشایر البرز مرکزی انجام داده است، ایل الیکایی را به دالیلی از جمله در اختیار داشتن 
بسیار وسیع و امکانات مالی و ارضی قابل توجه، مسافت طوالنی کوچ، حفظ سنن مراتع 

ها ]صنایع دستی[ در میان بسیاری از خانوارها، از جمله  ها و دستورزی مربوط به صنعتگری
کند. وی درباره این ایل  ایالتی به شمار آورده است که مفهوم واقعی کوچ نشینی را القا می

ای  گراترند و به لحاظ مالکیت زمین جلگه ای سنت ها[ قبیله ا ]الیکاییه علیکایی»نویسد:  می
ها به نحوی  شود تا مسئله تغذیه زمستانی دام دارتر، امری که موجب می گرمسیری ریشه

                                                           
 .150، ص سفرنامه خراسان . هوتوم شیندلر،1

 348، ص 3. جمطلع الشمسخان اعتمادالسلطنه.  . محمدحسن2

 .29، ص 1371. ترجمه فرامرز نجد سمیعی. مشهد: آستان قدس، عبور از صحاری ایران. آلفونس گابریل. 3

تصحیح و پژوهش هارون و هومن، تهران: نشر  به ،(1) های خطی فارسی امه خراسان در سفرنامهسفرنناشناس. . 4
کیا هستند که در زاده سادات آلمتولی این امام .جا دچار اشتباه شده است . مؤلف در این627، ص 1388اختران، 

 علیکایی/ الیکایی نسبت داده است. شوند و مؤلف سفرنامه اشتباهاً آن را به ایل نامیده می« کیال»گویش سمنانی 

. ترجمه ایرج اولین پژوهش جامع علمی و فرهنگی درباره دماوند بلندترین کوه ایران. کارل گراتسل؛ روبرت کوتسکا. 5
 .149، ص 1384هاشمی زاده. تهران: هادیان، 
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گزینی کشت خشخاش  نظر وی جای فصل شود. به و تر و بدون بروز دشواری عمده حل مناسب
های  شمسی در اراضی گرمسار )توسط شرکت 50ای در دهه  جای جو و گیاهان علوفه به

 «1های زندگی ایل الیکایی را افزایش داد. سهامی زراعی( دشواری
نشینان الر: رویارویی مسائل ناشی  کوچ»این محقق برجسته در تحقیق خود تحت عنوان 

ه و نشینان بزرگ قلمداد کرد ، دو ایل اصانلو و الیکایی را از جمله کوچ«از توسعه شهر تهران
گویند و پرشمارتر از اصانلوها  ها[ به گویش گیلکی سخن می ها ]الیکایی علیکایی»نویسد:  می

اند.  دیگر بوده هستند. این دو قبیله تقریباً همیشه ایام، شریك زندگانی و سرنوشت یك
چادرهای آنان ]در دره الر[ نظیر چادر کلهرها سفید و مدور است. )انتخابی که رضاشاه به 

ها در  بر آنان تحمیل کرده است(. در حالی که در ناحیة فیروزکوه، جایی که این قبیلهیقین 
های  بافند. اردوی اینان را در کوهستان جا پرشمارترند، چادرها را از موی بز می آن از همه

یابیم که از حدود  های دماوند )وزان و دلیچای( مستقر می قدیم روستایی، بر روی دامنه
 «2رکیب پذیرفته است.صد چادر ت یك

 
 ریاست و سرپرستی

را به یکی از  جمعی ایالت و عشایر هر منطقه ها ایلخانی و صاحب در دورة قاجار، حکومت
ایل و عشیره چند وظیفه  جمع هرسپردند. ایلخان و صاحب رجال و وابستگان دربار می

شی از آن را به خانواده که بخ های هر داشت: یکی گرفتن مالیات سرانه از سرشمار دام
داشت. دیگر تعیین شمار سوارانی بود که  می پرداخت و بخشی دیگر را خود بر حکومت می

 3خدمت به حکومت به دیوان بدهد. بایست برای هر تیره و طایفه می
، 5السلطنهخان وکیلقاسمو پس از او محمد 4السلطاندورة ناصرالدین شاه، امین در

جمعی ایالت اطراف تهران، ابواب ش، ایلخانی و1314تا  1301ال از س  السلطان( )برادر امین
از جمله ایل الیکایی را بر عهده داشتند. خان خان بصیرالسلطنه، از درباریان بسیار مقرب 

ش همراه مظفرالدین شاه از تبریز به تهران آمد و در 1274ق / 1313مظفرالدین شاه در 
                                                           

 .199، ص 1388. مشهد: محقق، ترانه، البرز -تهران. برنارد هورکاد، 1

 .189کاد، همان، ص . برنارد هور2

 .508، ص 3، ج1371، تهران: زوار، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی دوره قاجاریه. عبداهلل مستوفی، 3

، به اآلثار المآثر و. و اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. 217ش، ص 1354، سفرنامه خراسان، تهران. ناصرالدین شاه. 4
 .553. و منتظم ناصری، ص 372، ص 1، ج1363کوشش ایرج افشار، تهران، 

و محمدحسن خان  256، ص 1ش، ج1350، ، تهران14و  13و  12 شرح حال رجال ایران در قرون . مهدی بامداد. 5
 .396، ص 1، جالمآثر...اعتمادالسلطنه، 
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در تهران اقامت داشت عالوه بر سمت ش که 1276-1275ق / 1315و  1314های  سال
جمعی ایالت اطراف تهران از جمله ایل الیکایی خلوتی همایونی، ابوابخدمتی و ناظمپیش

 1السلطنه بود، به عهده او واگذار شد.ها با محمدقاسم خان وکیلکه قبالً تصدی آن
 از بین افراد ایل بیگی و یا رئیس داشت که معموالًیك ایل ،عالوه بر این هر ایل یا طایفه

 شد. انتخاب می
...ریاست » نویسد: ش دربارة ریاست ایل الیکایی می1264ق /1303اعتمادالسلطنه در 

ها  ایل الیکایی و ]طایفه[ الواریه را به شرط پادار کردن مالیات دیوان الواریه که در این سال
جات الزمه گرفته و  هداده، نوشتباباخان  برادر حاجی خان ،لَم یَصِل بود، به میرزا ابوالقاسم

 «2داده شد.
به عنوان رئیس ایل الیکایی نام  3در اسناد و مکاتبات اواخر دوره قاجار، از ابوالفضل میرزا

نظام به عنوان رئیس ایالت اصانلو و الیکایی نیز نام برده چنین از شجاعهم 4برده شده است.
 «5شده است.

 
 کوچ و کوچندگی

های آرادان و گرمسار را  رین گروه عشایر کوچنده شهرستانت در حال حاضر مهم
دهند. بر اساس سرشماری اجتماعی، اقتصادی عشایر کوچنده در  ها تشکیل می الیکایی
نشینی  کوچنفر از آنان به زندگی نیمه 1543خانوار با جمعیت  348تعداد  1387تیرماه 

ان آرادان معروف به گیلور )شمال ها در ارتفاعات شمال شهرست. ییالقات آن6پردازند می
های فیروزکوه، دماوند و شمیرانات در استان  شهرستان آرادان(؛ مناطق ییالقی شهرستان

ها در روستاهای تهران و بخش الریجان شهرستان آمل در استان مازندران و قشالق آن
تقرار ییالقی خانوارهای ایل الیکایی در دوره اس .های گرمسار و آرادان واقع است شهرستان

 کنند. در سیاه چادر زندگی می
                                                           

 .91، ص 5، جشرح حال رجال ایران. مهدی بامداد. 1

 .348، ص 3. جمطلع الشمس. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه. 2

ش، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 1298عقرب )آبان(  11مورخ  6421/293. سند شماره 3
 ایران.

 ش.1298سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران  - 4

سالمی ش، آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری ا1300میزان )مهر(  18مورخ  240014467. سند شماره 5
 ایران.

( جمعیت 2، نتایج تفصیلی کل کشور )1387اقتصادی عشایر کوچنده کشور  -سرشماری اجتماعی. مرکز آمار ایران، 6
 .43، ص 1388کل کشور. تهران:  -ها عشایری دهستان
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به دلیل پراکندگی مناطق ییالقی ایل الیکایی که از مراتع شمال شهرستان آرادان شروع 
ها اشکال مختلف کوچ  یابد، آن و تا مناطق پلور و اطراف سد الر در استان مازندران ادامه می

الیکایی برای طی مسافت بین قشالق و کنند. افراد ایل  کوتاه، متوسط و طوالنی را تجربه می
های گیشینجَك، گَزوِش،  راه کنند که ایل های متعددی استفاده می راه مناطق ییالقی از ایل

 60رو ایل الیکایی از ها هستند. طول مسیر کوچ عشایر کوچ ترین آن رود مهم سَردره و حبله
ها و حمل  مده در زمینه توسعه راهوجود آ. با تغییر و تحوالت به1کیلومتر متغیر است 170تا 

ها به  گیرد و کوچ دام جایی خانوارها با وسایل نقلیه )کوچ ماشینی( صورت می هو نقل، جاب
 پذیرد. ها انجام می راه شیوه سنتی و از مسیر ایل

 
 اقتصاد

داری مبتنی بر کوچ و کشاورزی در قشالق استوار است. آمار اقتصاد ایل بر پایه دام
های گرمسار و آرادان  تعداد دام و اراضی زراعی خانوارهای ساکن ایل در شهرستاندقیقی از 

رو ایل در دست نیست، ولی بر اساس نتایج سرشماری عشایر کوچنده کشور، خانوارهای کوچ
 42رأس بز و بزغاله،  26،668رأس گوسفند و بره،  88،626تعداد  1387الیکایی در سال 

های به عمل آمده  . بررسی2اند ام باربر و سواری در اختیار داشتهرأس انواع د 620نفر شتر و 
داری و کشاورزی اشتغال دهد بسیاری از خانوارهای ساکن ایل در روستاها به دام نشان می

 دارند و شماری نیز در بخش خدمات و صنعت اشتغال دارند.
نند که کره، پنیر ک رو در دوره ییالقی محصوالت لبنی متنوعی تولید میخانوارهای کوچ

 و شیره قیماق آنان از معروفیت خاصی برخوردار است.
کنند، هرچند از میزان و تنوع این صنایع  زنان ایل نیز انواع صنایع دستی تولید می

ها ولی بافت قالی، گلیم، گلیمچه و جانمازی )سجاده( هنوز در بین آن ؛کاسته شده است
مهم و با ارزش زنان ایل بوده است که در حال  رواج دارد. مَفرَش یکی از صنایع دستی

 فراموشی است.
 
 
 

                                                           
 .61-59، صص 1378. سمنان: ها و عشایر استان سمنان ایلحسینی؛ عنایت اهلل رنجبر.  . علیرضا شاه1

( جمعیت 2، نتایج تفصیلی کل کشور )1387اقتصادی عشایر کوچنده کشور  -سرشماری اجتماعیآمار ایران،  . مرکز2
 .65، ص 1388کل کشور، تهران:  -ها عشایری دهستان
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 های فرهنگی آیین
ایل الیکایی از فرهنگ بومی بسیار غنی برخوردار است و در طول سال مراسم و 

ها(،  چینی برهکنند. مراسم وَرَه ویری یا وَرَ تُراشی )جشن پشم های مختلفی برگزار می جشن
در فهرست آثار  1390بافی ایل الیکایی در سال زَنی( و مفرشزنی )تُلُم های مشك ترانه

های ساربانی استان  در قالب ترانه« ترانه بَرَیُوگ»چنین میراث معنوی کشور ثبت گردید. هم
ای از کنند که شاخه ها به گویش الیکایی تکلم می سمنان به ثبت رسیده است. الیکایی

 و چالوس استان مازندران است.آباد  گویش تبری و شبیه گویش مردم مرزن
 

  



 

 



 

 

 
 
 
 

 در دهنار یداردام

 و مترجم یزبان مازندران كیمحقق فرهنگ فولکلور  /  یدکتر احد قربان

 
 
 
 

داری اهمیت جدی در زندگی مردم دهنار داشت. در زمینی، دام پیش از رونق سیب
بالغی،  تر مثل شاه مپروری دهنار پنج دوره مشخص وجود داشت. اولِ بهار به جاهای گردام

رفتند؛ بعد به چراگاه خرتو؛ سپس به چراگاه نسوم و در کالک، سیدآباد و سربندان می
های قسر و  هم کردن رمه نر در رمه( و با )رها کردن قوچ و بز« نرسرهادئن»نهایت، پس از 

ان گشتند. سرانجام در سرمای سخت و طوالنی زمست دوشا )شیرده(، دوباره به خرتو بازمی
 شدند. داری میدهنار، گوسفندان در طویله نگه

 
 های چوپانی ینیآ

ها، مراتع و استفاده  وردهآقوانین و قراردادهای دقیق در رابطه با نوبت چوپانی، تقسیم فر
شد.  یاری فشرده مردم عملی می ی و همکار همداری در دهنار با دام ...  وجود داشت.و از آن

 شد. ی فشرده رام میکار همطبیعت سخت و خشن تنها با 
شد، کسی حق نداشت گاو و گوسفند خودش را در آن به چرا ببرد.  قُرُق می یوقتی مرتع

گفتند و برای علوفه زمستان درو  می« قراچ»های دور زمین زراعتی را  ها علف دهناری
اچ حق درو کردن قر 1تر از پنج ذرع کردند. اگر یك طرف زمین کشاورزی مرتع بود، بیش می

 نداشتند.
 
 

                                                           
 متر است. سانتی 104ذرع واحد درازای ایران باستان، کم و بیش معادل   1
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را توانست گوسفندان  ین خود را داشت. معیار یك چوپان خوب آن بود که مییچوپانی آ
رفتند، گوسفندان تا صبح احساس  طوری سیر کند که وقتی غروب به گهره، چفت یا پَل می

 «. راه نَکِفِن»ها  به اصطالح چوپان ؛گشنگی نکنند و در گهره بخوابند
ها  طور طبیعی سه طرف آن برای گرگها بود که به صخره جای مناسب در پناه گهره

 پَلساختند.  ها خودشان در مراتع می چینی بود که چوپان سنگ چفتالعبور بود. اما،  صعب
 شد. ای بدون سقف در کنار طویله بود که در فصل گرما استفاده می طویله

 
 

های  ود. از چندسو صخرههای کهوگردن ب گهره ،ها یکی از امکانات خوب و محبوب چوپان
ها کنار هم با  ها قادر به حمله نبودند و چند گهره بود که چوپان بزرگ بود که گرگ

 کردند. تر میهایشان احساس امنیت بیش رمه
کردی که به فاصله یك تا دومتر از هم  چنان پراکنده می ،اگر گوسفندان را در دامنه کوه

چریدند. این  کردند، گوسفندان سیر می رکت میشدند و خیلی آرام ح آرام مشغول چرا می
های مختلفی وجود داشت. از آن میان  گفتند. تکنیك گوسفندان می« دپاجندین»کار را 

ها را باالی تپه کردی و یا آن سوی یك فضای باز هدایت میگوسفندان را از یك دره تنگ به
ز دایره در یك قطاع پخش کردی. گوسفندان از مرک کشاندی و به سمت دامنه هدایت می می
شدند.  ای بزرگ پخش می ه به سمت محیط دایرهلّگشدند و با اعتماد به چوپان و سگ  می
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موزیك متن آن بود را خیلی دوست داشتم  ،های بزهای نر زنگ این منظره در غروب که تك
ی بصیری از متخصصان یی و محمد دایعلی دا ت عموی من و دوستگرفتم. نیّ و آرامش می

 بودند. « علی تخت»تا « دره تول میون»گوسفندان در مراتع دهنار از « دپاجندین»
دیگر معیارهای چوپان خوب بودن به گرگ ندادن، دال )کرکس( نزدن و کمر )سنگ( 

کردند و به  ها و از باال حمله می تر از بلندیجمعی و بیش ها دسته نزدن گوسفندان بود. گرگ
ها به  دال و، چوپان همیشه سرپه )باالی( گله را مواظب بود.ر گریختند. از این ین مییپا

ها از  دار بودند و آن های ما دنبه کردند. میش ویژه تنها در آفتاب حمله می های تنها و به میش
  کردند. دنبه شروع می

غلتند.  ین مییها به راحتی با اشاره پا به پا مراتع دهنار پرشیب و پرسنگالخ است. سنگ
توان رمه را برد و  که کجا می . اینندرساند هم آسیب میه ها ب با غلتاندن سنگمیش و بز 

 مهارتی بود. خود گوسفندانچگونه کمر نخوردن 
ای خود را داشتند. گوسفند به گرگ و دال دادن،  های دهنار افتخار و غرور حرفه چوپان

ویژه، اگر  بهشد.  گو میوها درباره آن گفت خوردن سرشکستگی بود و مدت و یا سنگ
 کرد. را حالل نمی خورد و چوپان آن گوسفندی سنگ می

 
 پنجی

ها مبتکر و مدیری در حد تویوتای ژاپن بودند. پنجی )نوبتی کردن(، تقسیم دهناری
رندی و سرشیر بسیار پیچیده بود. نوبتی کردن و تقسیم  کردن ماس ها و نوبتی فراورده

 های دائمی بود. عادالنه باشد، یکی از دغدغه فراوردهای مشترک که با تعداد گوسفندان
دو پس از چهار روز عوض  هها دوبچوپانی دو نفری بود. پنجی ،داری قدیمتمام دوران دام

ها را  پنجی ،هازمینی رونق یافت، دهناریویژه کاشت سیبمی شد. وقتی کار کشاورزی به
رفتند. هرچوپان با بچه خودش و سال دنبال گوسفند نمیسازی کردند. دیگر دو بزرگ بهینه

گذاشتند. « تکا»کرد. بر این چوپان کوچولو نام زیبای یکی از نوجوانان بستگان چوپانی می
 دهد. ی نجات میییار چوپان بزرگ است و او را از تنهای که دستیچوپان کوچولو

 
 تکا

یك لکه سیاه کند.  های گسترده در دریای آبی آسمان شنا می دال )کرکس(، سیاه با بال
ما و  ،متری های گسترده سه مشکی بر آسمان بلند نیلی. این پرنده هشت تا ده کیلوئی با بال

ها بدون  ساعت ،ها و همه حیوانات کوهستان را پیوسته زیر نظر داشت. این الشخورها هگلّ
یا  ها با دید قوی حیوان در حال مرگ و مرده و کردند. آن بال زدن در آسمان آبی پرواز می
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ها نشان از افتادن  وار آن دیدند و گردش دایره تنهاافتاده را از فاصله چند کیلومتری می
های دراز و منقارهای  ها با گردنای بر زمین و یا تنها ماندن یکی بود. آن میش، قوچ یا بره

ما در پیدا کردن گوسفند یا بز گم شده  ینماها ها یکی از قطب تیز آماده حمله بودند. دال
 بودند.

داری کاستند و به کشاورزی روی آوردند. در  گذاری روی دام ها اول از سرمایه دهناری
گذاری  زمینی سرمایه کشاورزی به تدریج از کاشتن گندم، جو، یونجه کاستند و روی سیب

 سازی کردند.  ها چوپانی را بهینه زمینی نیروی کار زیاد الزم داشت. دهناری سیب کردند.
کردند. چوپانی را یك  هرکدام دونفری چوپانی می ،رمه دوشا و هم رمه قسر برایقدیم، 

ها تکا  بردند و به آن نفری کردند. پدران، پسرهای نوجوان خود را با خود به چوپانی می
 آورد. ی بیرون مییگفتند. تکا، یعنی کسی که چوپان را از تنها می

ت عمو چوپانی دوست داشت و پدرم گاه پدرم بودم. نیّ ت عمو و گهتر تکای نیّ من بیش
ت عمو و پدرم بود. کمتر به زبان می آوردند ولی االن کشاورزی. تکا برایم مهربانی عملی نیّ

 نه بود.ادارکنم خیلی دوست ها فکر می که به کارهای آن
رفتم.  خواب میه پیچیدند. من همیشه راحت ب زمان خوابیدن مرا در لم چوغا خوب می

دوشیدند و شیر گرمش را با ماست مخلوط  ای می میش را در کاسه بزرگ بود.لم چوعا برایم 
شد و هم گرمی گره ماست در سرمای  کردند. هم ترشی ماست کم می و گره ماست می

آوردیم کهوگردن و با ماست مخلوط  کمر برف می تابستان از شین بخش بود. کوهستان لذت
 خوردیم. کردیم و می می

ت عمو نیّ ؛کردند ها پارس می شدند و سگ ه نزدیك میه گلّها ب که گرگ هنگامی
نترس برا! تا »گفت:  ید. همیشه مییپا گرفت و تمام گهره را می دست می هدستی ب چوب

  «کنند. ها حمله نمی ها به آدم گرگ ،گوسفندها هستند
ی من بود. خاطرات روزهای گرم که عطش را با یاز خاطرات شیرین من دوران تکا

ماس )مخلوط شیر و ماست( فرو  کمر و گره )یخچال طبیعی( شین« خره ورف»یها برف
 کردیم. چای داغ درست می ،داد نشنادیم. در سرما با گون که بوی کتیرا می می

 
 چادرسری

کرها محصوالت  دوتا چادرسری داشت. دو خانمی که با بره هر رمه گوسفند معموالً
سنگی که دو یا چهار صندلی سنگی داشت  بره کردند. در شیری شرکای خود را مدیریت می

کرد و یك  در دو سوی بره )گذارگاه( قرار داشت. برکر گوسفندان را به دورن بره هدایت می
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پیشانی  ،گوش یا داغ گوسفندان ایستادند و با نگاه کردن به درشم یا دو نفر جلو بره می
 ن ما سوراخی در گوش بود.دادند. درشم گوسفندا ها به شیردوش هر دسته می گوسفند آن

چند کردند. میزان ارزیابی، سرانه  شد، او را ارزیابی می هر وقت دوره چادرسری تمام می
برای هر گوسفند تولید کرد که به آن تراز  ،کره، پنیر، سرشیر و ماست رندی بودچارک 

دند و ش محسوب میو زبردست ها باال بود، کدبانو  هایی که تراز آن تند. چادرسریفگ می
 و بسیار مورد احترام و محبوب بودند. ها پر برکت است گفتند دست آن می

 خانم خاله پربرکت بود. جان خاله و ماری زن عموی من، خانم ،خانم بی دستان بی
 

 کر بره
دستی در دست و چوب کوچکی به اندازه  ا چوببساله که  8تا  5کر پسری بود بین  بره

کرد. گوسفندانی که با  ، گوسفندان را به بره هدایت میسیگار هما در بین دو لب داشت
خواستند قبل از دوشیده شدن به آن طرف  ی که مییخواستند به بره بروند و بزها تنبلی نمی

ها و  کر محبوب چوپان کر را زیاد دوست نداشتند. ولی بره چین بره بروند، شاید بره سنگ
 چادرسری بود. 

یك مگس سمجی بین گوسفندان بود که اگر دهن ما  ها الزم بود، زیرا چوب بین لب
ها  هفته« گلی مگس بوردن»کرد. با  رفت و در گلو گیر می کرها باز بود توی دهن ما می بره

 گلودرد و صدای گرفته حتمی بود.
عمو  بی خانم زن زیرا پسر بی ؛خانم زن عمو بودم بی عمو و بی کر مادرم، ملکه زن من بره

 کری نرسیده بود. عمو هنوز به سن بره کری بود و پسر ملکه زن هتر از بر سنش بزرگ
رندی، شیر، سرشیر، کره، خامه، پنیر و لور  کری با وفور لبنیات، ماست، ماست دوران بره
ها، فرهنگ  ها، آواز آن ها بودم به یاد دارم. زندگی چوپان کر آن عموها که بره و مهربانی زن

 ها. گی آن ها و افتخار پیشه آن
خوردند.  نشستند و با دست می ریختند و دور هم می اون دوران برنج را در مجمه می

ها با قاشق و چنگال  کردند. من تازه از کتاب تر مواقع شیربرنج و گاه شیرآش درست می بیش
آشنا شدم. یك کلدم کچه )قاشق چوبی دسته کوتاه( داشتم و همیشه با کچه غذا 

ها که با دست  شستم. چوپان کنار چادر، کچه خودم را می  هخوردم و پس از غذا در چشم می
عموها همیشه پشتیبان من بودند و مرا  ولی زن ؛کردند مرا مسخره می ،خوردند غذا می

 کردند. تشویق می
گاه )بَرِه( نبود. هر روز پیش از  کر فقط کارش هدایت میش و بز به سوی دوشیدن بره

های  رفتم تا سرشاخه اطراف چادر می یها صبح به کوه ها به چادر، حدود ده برگشتن چوپان
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ریز و هیزم جمع کنم تا چادرسری غذا بپزد و چای دم کند، برای چوپان خسته. گاه از زیر 
رنگ از زیر پایم به سرعت  ای کم های قهوه رنگ با خال یك صخره سنگ یك مار بزرگ خاکی

های من است. صخره  ز کابوسشد. این صحنه یکی ا شد. خون در بدنم خشك می رد می
سنگ و گزل، کما، کریه، گون و کنگر اطراف آن همیشه یکی است. مار همان مار. نزدیك، 

کنم تازه پوست انداخته. با تکانی شدید از خواب می پرم  ملموس، نرم و پر پیچش. فکر می
 شود. طوری که همسرم هم بیدار می

 
 شیر قرض دادن

 ها شیر را چوپان شد، معموالًیز کم مییبستان و اوایل پاوقتی شیر گوسفندان در آخر تا
تر پنیر یا ماست و کره کند و بعد قرض را  صرفه دادند تا یك دسته تولید به م قرض میه به

دادند روی تیرک چادر  م قرض میه گردون را که به کر یا آب تعداد بره دادند. معموالً پس می
کردند. من آن  را پاک می ند و با پس دادن آنکشید با چاقوی تیز چوپانی چوب خط می

کانه و اقتصادی رقدر زی هکنم چ کردم. االن فکر می کاری را درک نمی دوران این شیوه بهینه
 بود.

 
 شوچر

راه »آوردند و  تر بود. رمه تا صبح طاقت نمی علف تر و مراتع کم ها طوالنی یز، شبیپا
 بردند. )چرای شبانه( می« شوچر»ان را ها گوسفند افتادند(. چوپان )راه می« کتنه

طور که در یادم  چیز همین کردم یا همه 1رانی ها را واپس ها و سختی دانم من زشتی نمی
های نوری، آسمان دهنار بسیار بلند و آبی نیلی  دور از آالینده پذیر بود. به مانده زیبا و دل

نظر من  تر بود، یا حداقل به شانتر و ماه درخ ها درشت تر، ستاره شیری پرستاره بود. راه
عمو و خاللی که احساس آرامش و امنیت کامل داشتم،  تآمد. همراه نیّ طور می این

دغدغه و  شدند و بی کمر پراکنده می های زیر شین گوسفندان را از گهره کهوگردن در دامنه
امش کوهستان های البرز، مهتاب روشن دهنار و آر کردند. خنکای شبِ دامنه با لذت چرا می

همه اتفاقات، آن لذت شبانه شوچر در وجودم  همه سال و آن  پذیر بود. هنوز پس از آن دل
 باقی است.

 
 

                                                           
1  Repression 
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 قشالق
آید و مراتع  ها کمتر است میبهار زودتر به روستاهای جنوب ابرشیوه که ارتفاعات آن

بندان مراتع کرایه بالغی، کالک، سیدآباد و سر ها در شاه شوند. دهناری جا زودتر سبز میآن
داری کار ها و وسایل و ظرف و ظروف دام کردند. بردن رمه گوسفندان و چادر )باج( می

 سختی بود.
کردیم تا به مقصد برسیم هم مهربان نبودند و فکر  ها گذر میی که از مراتع آنیروستاها

ها چرا آن بریم و گوسفندان در مراتع کردند ما گوسفندها با حداکثر سرعت ممکن نمیمی
 کنند. می

 
 

 خرتو
زدند. وقتی  تر بود چادر می تری داشت و هوا مالیم در خرتو، اول در ملکون که ارتفاع کم

شد، در  های ماز سبز می داغ آب و علف دامنه های قره شد و برف دامنه تر می هوا گرم
 زدند. چادر می« بز سل»

 
 نسوم

ین یها در باال چادرمال )سرچمن( پا انشد، چوپ که مراتع نسوم سرسبز میپس از این
 زدند.  چادرمال )هشن در( در نسوم چادر می
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دختران جوان  ها به نسوم دوران شادی دختران جوان بود. سرشیر را معموالً آمدن چوپان
بز طوالنی بود و راه چادرمال  آوردند. راه چادرمال سل صبح زود از چادرمال به روستا می

قدر  هاو چ ،آمدند ها به نسوم می دی خواهرم را به یاد دارم که وقتی رمهنسوم نزدیك. من شا
بز ماز  های نامناسب و راه پرسنگالخ بین دهنار و سل شد. این شادی با کفش خوشحال می

رفتند،  جمعی صبح زود برای آوردن سرشیر می قابل درک است. هر چند دختران که دسته
ولی سختی و دوری  ؛ررسی همه شایعات ده را داشتنددر این راه طوالنی وقت کافی برای ب

کید أآمد. همیشه ت گویند( می راه باز دشوار بود. خواهرم همیشه با دستانی پر از گتنه )می
گناه راستی یا  ،گویم چه شنیدم را میمن گتنه ر کمبه، وشون گردن )من فقط آن»کرد:  می

 .«درستی آن به گردن راوی(

 چراگاه دهنار كیاز  یمناظر
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 دوباره خرتو
گشتند. در این دوران  دوباره به خرتو برمی ،ها پس از چراندن کامل مراتع نسوم چوپان

ها را  چادر ها و بزهای نر را در رمه رها کرده بودند. قسر و دوشا قاطی بودند و قوچ
ها، معدود گوسفندانی که هنوز  شد. چوپان ها و بزها خشك می چیدند. شیر اکثر میش برمی

ماست، کره، سرشیر،  «ملکون»سرای  در گوسفند شناختند. یخوبی م شیر داشتند را به
 ،عالوه بر اقالم فوق «ماز بز سل»سرای  در گوسفند کردند. ماست رَندی و کشك درست می

 کردند. پنیر، لور و سج تهیه می

 
 ایستادن گوسفندان

ز طوالنی ا اًشدند. این دوره، نسبت داری می با سرد شدن هوا، گوسفندان در طویله نگه
یز تا اوایل بهار بود. در این دوران گوسفندان با علوفه خشکی که در تابستان ذخیره یآخر پا

شدند. گوسفندان را روزی یك بار به روار چاکه )کنار رودخانه( برای  شده بود تغذیه می
ها بود.  ترین مسئله چوپان های طوالنی دهنار یکی از مشکل بردند. زمستان نوشیدن آب می

 داری در دهنار.ترین مانع گسترش و سودآوری دام از اصلی شاید یکی
 

 چراگاه و علوفه
شد برای علوفه زمستان گاو و گوسفند و چهارپایان مصرف در دهنار هر چه را که می

طور طبیعی، بسیار رعایت محیط کردند. به طور فشرده ذخیره میکرد، ریز، خُرد و در انبار به
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کردن مراتع برای رشد کامل  ها، قُرقُ اده کردن از همه رستنیکردند: با استف زیست را می
یونجه و شبدر را .  ها و... کن نکردن بوته علف ها، چراندن مراتع پس از رشد گیاهان، ریشه

زمینی و کردند. زمینی که یونجه بود، محصول سیبسه تا چهار تاش )درو( برداشت می
 حتیاجی به کود حیوانی و شیمیایی نداشت.شد و اگندم آن در سال بعد بسیار عالی می

خودکفا بودند.  اًکردند. برای همین نسبتطور دقیق استفاده میاز همه منابع طبیعت به
کردند. علف صورت کاه در ونده به انبار حمل میها بهپس از خرمن گندم و جو وساقه آن

، ساقه عدس، ماش و زمینیمرز مزارع )قراچ(، علف چمن، شبدر، کما، کنگر، ساقه سیب
کردند. وقتی درختان را کَل )پیرایش(  برگ درختان را درو، خشك، ریز و ذخیره می

 کردند. شستند و خشك میگرفتند و برگ را میمی 1کردند و یا عسلكمی
ها کما و کنگر جای ویژه داشت. انواع مختلف کما و کنگر را درو، خشك و  در میان علوه

عنوان  کردند. هر خانواده بخشی از مراتع دهنار را به ر فشرده انبار میطو کردند و به ریز می
 را درو کنند. توانستند هر سال کما و کنگر آن کماوجون و کنگروجون داشتند که می

کردند و در زمستان طوالنی با  ها را با داز و کَتِل ریز، خشك و فشرده انبار می علوفه
 کردند. قناعت مصرف می

 
 

                                                           
گفتند. با شستن  را عسلك می کردند که آن ماده شیرین تولید می ،خت بیدویژه در به ،یك نوع پشه روی درختان  1

جای قند ه شد که بها، عسلك را جدا و با جوشاندن و تبخیر آب ماده شیرین، شفاف و طالیی رنگ تولید می برگ
 شد. هنگام نوشیدن چای استفاده می

 علوفه با داز و کتل زکردنیدر حال ر ییمحمد دا
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اطراف،  یها در روستاها و آن داد یرا نم ها یاتع دهنار کفاف تالش دهنارهرچند مر
 گرانیرا به د کردند یچه در مراتع خود داشتند و مصرف نم اما آن کردند، یمراتع اجاره م

 یها الکوه به آن ها یگرمسار، که دهنار ییکایال ریچند از عشا ی. تنفروختند یم
 .کردند یاز گون اجاره م رایفتن کتگر یمراتع دهنار را برا گفتند، یم
 

 محصوالت شیری و  دامی
تر بود، ماست  ها پر آب و سرسبز و شیر رقیق ها تازه و کوه ها اوایل بهار که علف دهناری

قروت(  گرفتند و بعد با تلم زدن کره، از دوغ کشك و گاه سج )قره زدند، سرشیر می می
 گرفتند.می

شد،  های گیاهان میوه می تر و گل های کوه خشك ه علفیز کیاواخر تابستان و اوایل پا
که خود  را کره و سرشیر زدند.شد، پنیر میتر می تر و چرب زد، غلیظ شیر که به زردی می

بردند و یا سرشیر را با زدن شکر به به دماوند و سربندان برای فروش می ،کردند مصرف نمی
 کردند. می داریکردند و برای مصرف آینده نگهآن خشك می

 
 پشم

محله  قبل از چیدن پشم گوسفندان همه گوسفندان را زیر پل روآر )رودخانه( در تکیه
ها را با چرخه که یك نوع قیچی بزرگ و تیز بود، شستند. پس از خشك شدن پشم آن می
شد. با آن ریسمان، لباس پشمی،  تر در روستا مصرف میتر، پشم بیش چیدند. قدیم می

 کردند. تلیك و... تولید می جاجیم، نمد،
 کردند. پس از شستن آن ها کارهای زیادی روی آن میزن ،بعد از چیدن پشم گوسفندان

شکافتند تا الیاف پشم باز شود. به آن  کردند، می را از خار چسبیده به آن پاک می
سرانجام  زدند. داری، شانه می را بر روی شانه آهنی پایه گفتند. بعد آن می« بِچکِلِستنمی»

کش و را می ریسیدند )رِشتِنه(. آنگاه برای بافتن جوراب، شرف، دست با کتلوم آن
 شد. های دیگر آماده می بافتنی

تر مصرف صنعتی پیدا کردند و آن را برای فروش ها بیش با رایج شدن پارچه، دیگر پشم
 آمدند. بردند و یا خریداران پشم به ده می به دماوند و سربندان می
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 پوست
رسید. برای درست کردن  تر به مصرف داخلی روستا میپوست گاو و گوسفند اوایل بیش

 ؛های پاالن و خیش و... کش برای کنگرچینی، بخشتخت، همیان، خیك، دست ارغوت، پوس
 فروختند. برای مصارف صنعتی می اما، بعدها پوست را در دماوند و سربندان

 
 گوشت

ا بودند. در دوران کودکی من ما هرچند گوسفند زیاد داشتیم خودکف اًداران تقریب دام
خوردیم. شیر،  های شیری می تر اوقات فراوره ولی، خوردن گوشت زیاد رایج نبود. بیش

 رندی و نان غذاهای اصلی بود. ماست، پنیر، سرشیر، شیرتو، ماس
 

 گوشتی پروارکردن
تیم. گندم، جو، عدس و ماش خودکفا بودند. گوسفند داش اًاوایل خانواده ما تقریب

کاشتیم. باغ گردو، آلبالو و زردآلو داشتیم. مادران کدو، خیار و چغندر هم کنار مزرعه می
کاشتند. احتیاج به شهر به قند، شکر، چای، کبریت، نمك، صابون برای مصرف خانواده می

ل و مصرف گون محدود بود. اواخر پارچه و نفت هم به این سیاهه اضافه شد. از پارچه کرچا
 را هاو چوب درختان کاسته شد. با فروش گوشتی، سرشیر و پنیر در شهر دماوند هزینه آن

 (ینیچ )پشم یگسوند تاش
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داری داری. به تدریج از دامکردیم. در این دوران هم کشاورزی داشتیم و هم داممین میأت
 زمینی.تر شد، به ویژه کاشت سیبکاسته شد و کشاورزی بیش

کردیم. داشتی و گوشتی. این انتخاب ن را دو دسته میهر سال پس از نرسری گوسفندا
ها و بزها را به دقت در خاطر داشت  بابا که سابقه زایمان و دوران شیرباری میشرا عمو علی
هایی که مادرهایشان سابقه خوب شیردهی و زایمان  ها و چپش کرد. شیشكانتخاب می

 شدند.ها می هرساله نداشتند، جزوه گوشتی
های پروار شده، بخشی فروخته و بخشی دیگر  ها با من بود. گوشتی ن گوشتیپروار کرد

شد و  ها قیمه می شد. بخشی از گوشت یز و زمستان برای مصرف خانواده کشتار مییدر پا
 شد.  تر مصرف می مدت طوالنی

ساله آن دوران باهم  بردم. پسران هشت تا ده ها را اوایل در کوه به چرا می گوشتی
دادیم، هنگام ناهار، ملکون  کردیم. وقتی در کوه گوسفند را چرا می را پروار می ها گوشتی

گاه ما بود. درخت بیدی سه قلوه چتر ما از آفتاب سوزان بود. پوست دماغ و  استراحت
گرفتیم. هوای  گردن ما چند بار سوخته و ترمیم شده بود، در سایه درخت بید پناه می پس

ما سوراخ بود و آفتاب  رسد الیه اوزون باالی سر نظر می ولی بهکوهستان دهنار گرم نبود، 
 سوخت. سوزاند و پوست دماغ، گردن و پیشانی می می مدت ما را آن در کوتاه

کشید.  ترین بهانه به زد و خورد می زد و خورد بخشی از حیات و سرگرمی ما بود. کوچك
دستی بود.  گو با چوبو تگف ،مسلط بر نوجوانان  ولی روحیه ،من هرچند آرام بودم

های منظم و سری گرز مانند، سالح سرد محبوب  های آلبالو یا شیرخشت با گره دستی چوب
 پسران بود.

رفت.  خیلی توی هم می ن،سن من بود کاله من با سعداهلل، ستار و بهرام که هم
واستم خ ای که من می شد: گوسفند مرا رم دادی. هزه ترین اختالف به دعوا ختم می کوچك

خواست با من بازی  زار مرا لگد کردی. دختری که می گوسفند بچرانم تو چرا دادای. یونجه
کند را قُر زدی. نعلبکی من که شکست تو باعث شدی. در واقع بهانه پیداکردن مشکل نبود. 

دستی را  ی نداشت. فقط چوبیرسیدن و سازش در مرام ما جا  گو و به توافقو گفت
 شناختیم. می

ای داشت. خیلی زود از سن سه یا چهارسالگی  در زندگی کودکانه ما جای ویژهچای 
یك لیوان یا دو لیوان چای  ،کردیم. وقتی چوپان کوچولو بودیم نوشیدن چای را شروع می

خوردیم. تنها لذت زندگی ما پس از خستگی از چرا دادن  خوردیم. یك کتری چای می نمی
 رخت بید بود.گوسفندان خوردن چای با قند زیر د
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خورند. همیشه هم با قند. خوردن چای با شیر معمول نیست. ی مییها خیلی چا دهناری
یك کتری داشتم  ،خوردند. وقتی بچه بودم و دنبال گوسفندهای کوچك چای می حتی بچه

و یك فنجان و نعلبکی گل سرخ قدیمی چینی. آن دوران اعتقاد راسخ من این بود که چای 
های روی و یا پالستیك مزه ندارد. چای را باید در استکان و نعلبکی چینی  در استکان

 برای سرد شدن چای نداشتیم، نعلبکی بسیار عزیز بود. ییی که شکیبایخورد. از آنجا

 
 

بردم، اولین کاری که جای سایه و خنك میشد و گوسفند را بهوقتی هوا گرم می
 با سه تا سنگ مکعب مستطیل شکل. کردم برپا کردن یك کِلِ )اجاق( بود می



   617  در دهنار یدار دام

 

اهمیت چای در زندگی دوران کودکی من به نعلبکی سرایت کرد. یك مناقشه بین من و 
ساگی ما شروع  ها ادامه داشت. فکر کنم از شش چوپان من سعداهلل پیش آمد که سال کار هم

کردیم. از دیدیم زد و خورد میدیگر را میسالگی ادامه داشت. هرکجا همشد و تا داوزه
کرد و به سعداهلل مدتی خانه همسایه ما حاجی علیرضا چراغی زندگی می تصادف روزگار

جا ادامه دادیم. قضیه از این قرار بود که در زیر رفت. ما دعوای دهنار را آنمدرسه می
در یك روز تابستانی که من نعلبکی را شستم و منتظر دم کشیدن چای  ،درخت بید ملکون

ودم، سعداهلل از کنارسنگ رد شد پایش به نعلبکی خورد و نعلبکی از روی سنگی در کتری ب
که در افتاب قرار داشت که شاید استرلیزه شود، افتاد زمین و شکست. من ادعای غرامت 
کردم. گفتم باید برای من یك نعلبکی از خونه بیاوری. او نپذیرفت و این درگیری ادامه 

 هم دوست خیلی صمیمی شدیم. با ،تر شدیمولی بزرگ ؛یافت
ها و  قوچ م. ویکردزارها گوسفندهای گوشتی را پروار می یر در یونجه من و بهرام در هلی

کردیم برای رها کردن در رمه. غروب در راه خانه گوسفند را در  ها را چاق و قوی می کل
کار را وال دادن کردیم تا یك شکم سیر بخورند. این  زارها و شبدرزارهای مردم رها می یونجه

ها من  زار ما کنار هم بود. صبح پدربزرگ من و پدر بهرام بادر بودند. یونجه ،گفتیم. منمی
ها زود می آیم در  زار. مدتی بهرام مظنون شد، من که صبح آمدم به یونجه زودتر از بهرام می

ها این جر و بحثشد. در او قانع نمی ،کردمدهم. من هرچه انکار میها وال میزار آنیونجه
یك روز سنگی پرت کرد و سرم زخم شد. خیلی عمیق. من و بهرام خیلی باهم دوست 

های م. آن دوران دهنار عرق شدید طایفه بودن وجود داشت. این یکی از نخستین درسیبود
ترین دوست و توانم سر نزدیكزندگی من بود: به چیزی که تا آن حد مطمئن هستم که می

 اساس باشد.  بی تواند کامالًنم، میرفیقم را بشک
وقتی دیگر در کوه علفی باقی نمانده بود و یا خشك شده بودند و گوسفندان دیگر 

ها، چمنزارها و حتی کلش  زار آمدیم. گوسفندان را در یونجهخوردند، به دشت مینمی
 سرد شود. دادیم، تا هوا کامالً پی از درو چرا می زارها و جوزارهاگندم

مکمل چای  ،زمینی در خاکستر چای کلوخ سیب ،رسید زمینی می انی که سیبدور
را زمانی از  که آن مزه بود. این زمینی پخته شده در خاکستر بسیار خوش شد. سیب می

 ای نبود. خاکستر بیرون بیاوری که نه بسوزد و نه کال باشد، کار ساده
 

 داری غذا نگه
های بزرگ و مخصوص ذخیره  اده در صندوقآذوقه ساالنه آرد را هر خانو معموالً

 کردند. می
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ها و زرشك را خشك  میوه. تلم، قارچ، سبزی پلو مثل دشتیمك، شالدم، شنگ و... 
 کردند. های سال استفاده می کردند و همه فصل می

کردند و هوای سرد کوهستان هم با ما یار بود.  غذاها را به طرق مختلف کنسرو می
کردند. گوشت را خوب بدون آب با  تدریج مصرف میه کردند و ب قیمه میها را  گوشت معموالً

کردند. چربی و نمك  داری می ترین جای خانه نگه پختند و در خنك چربی زیاد و نمك می
ترین جای خانه  ها با نمك زیاد در خنك ثر و سالم بودند. پنیر را در خیكؤکنسرو کنده م

کردند. لور، ماست رندی و شیرتو )خامه(  خشك می کردند. سرشیر را با شکر داری می نگه
 شد. سریع مصرف می

 
 سرشیر

کر و نوع علفی که گوسفندان  زد و بسته به حجم بره سرشیر دهنار به زردی می
رسید. کره و سرشیر دهنار  متر می سانتی خوردند و غلظت چربی شیر، ضخامت آن تا نیم می

 رفت. خوبی به فروش می زد بود و به و سربندان زبانکوه در دماوند  به نام کره و سرشیر پشت
 

 پنیر
های دهنار  یافت. چوپان ها در کوهستان با پنیرکری پایان می آخرین مرحله چادرزدن

سال از  خریدند. مادرم هر ساختند و هم از بازار می مایه پنیر را هم خودشان می
 خرید. ه ما را میخواربارفروشی برادران اسالمی در شاهی، مایع پنیر ساالن

کردند تا خشك  آوردند، آویزان می آن را در می «شیرندون»مردند  اگر وَرِه یا بِزکِته می
تر از وَرِه وجود داشت نیز مایع پنیر بود. مایع پنیر بزکِته بیش «شیرندون»چه در  شود. آن

زیاد  ،دندخور ولی بزغاله و بره نوزادی که آغز )شیر چرب روزهای اول زایمان( می .بود
 نبودند.
 

 لور
پنیر را در کیسه ریخته و زیر آن ظرفی قرار  توان لور تولید کرد. با جوشاندن آب پنیر می

سپس آن را بسیار به آرامی جوش .جمع شود  ،شدداند تا آبی که از آن خارج میمی
را با  شد. سپس آب آن زدند. پس از کمی جوشیدن ماده سفید رنگ لور آشکار میمی
 گرفتند. تن در پرزو )پارچه( میریخ
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 ماس رندی
کر، یك الیه ضخیم از مواد  جوشاندند، ته برهکر می ها در بره وقتی شیر زیاد را چادرسری

خوردند و بسیار مقوی و بردند و میرا همراه سرشیر به خانه می گرفت که آن لبنی ته می
 مزه بود.خوش
 

 کره
مصرف خانگی زنان با تلم چوبی یا مشك )خیك( گرفتند: در  از ماست دو روش کره می

ها و در مشك با تکاندن کره از ماست جدا  داری مردان با ارغوت. تلم و ارغوت با پره و در دام
 شد. می

کردند و زنان با حرکت جلو و عقب  مشك )خیك( را از سقف خانه با دو طناب آویزان می
نفره یا دونفره و با آوازخوانی همراه  یكزنی  گرفتند. مشك بردن، از ماست، دوغ و کره می

 بود.
کرد. با  چوبی آن از میان یك تخته دایره شکل حرکت می  تِلم استوانه چوبی بود که پره

 شد. پر کره از ماست جدا و بر روی دوغ شناور می ین تلمیحرکت مداوم، باال به پا
شده بود و دسته هم وصل   صورت صلیب بهه پر دو تخته مستطیل شکل بود که ب تلم

 پر در محل تقاطع دو تخته محکم وصل شده بود. تلم
پر که در ارغوت  . تلمختندیآو یگانه م سه رکیت كیرا از  ارغوت پوست گاو است که آن

 بیصورت صله شکل که ب لیبود، از دو تخته مستط یپر تلم چوب مثل تلم بردند یکار م به
 یول ؛تقاطع دو تخته محکم وصل شده بود پر در محل هم وصل شده بود و دسته تلم به
 یدار نگه ندهیمصرف آ یبرا ادیرا پس از استفاده با نمك ز تلمتر بود.  ارغوت و  بزرگ اریبس
 کردند. یم

 
 زنیتلم

آمدند  زنی مردان و زنان از ده می زنی بهترین خاطرات را دارم. روزهای تلم از تلم
ها شاد بودند و کوبش مدام،  آوردند. چوپان یگوسفندسر. با خود میوه، و گاه یمش هم م

 کشاند. ها را به آواز خوانی می ترین چوپان پر در ماست، ساکت خوش و بم صدای تلم
های  کشید. در این مدت دو سه مرد به نوبت پره دو یا سه روز طول می زنی معموالً تلم

 کردند. جا می ه. دوغ را جابریختند بردند. کره را در خیك می ین مییسنگین تلم را باال و پا
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های تلم در  نواخت زدن پره زنی کار سنگینی بود. روزی ده تا دوازده ساعت کار یك تلم
های کار یا کارآوا  فرسا بود. عالوه بر غذای مقوی روغن و سرشیر، ترانه دوغ درون ارغوت توان
 نیز کمك بزرگی بود.

 
 

کردند. دوران کودکی من رادیو،  عوض مینواخت را  کار یك  کننده کارآوها فضای خسته
تر آواز و ضبط صوت و تلویزیون در دهنار وجود نداشت. روستا آخوند هم نداشت. مردم بیش

خواندند. آوازخوانی و کارآواخوانی با گسترش وسایل صوتی و آمدن آخوندی که در  کارآوا می
 گیر یافت.حوزه علمیه قم در زمان پهلوی دوم تربیت شده بود، کاهش چشم

کاری، شور، نشاط و هیجان در فرد و جمع ایجاد  با کارآوا، آمادگی، هماهنگی، ادامه
کرد. بین  پذیرتر می تر و تحمل فرسا را آسان توان نواخت، سخت و شد. کارهای یك می

بسیار قدیمی هستند و  هاشك کارآوا نمود. بی خستگی تن و احساسات هماهنگی ایجاد می
 جمعی بشر ایجاد شد.با نخستین تالش 
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شك هم برای  خوانند. بی های دهنار هم هنگام چرا و دوشیدن گوسفندان آواز می چوپان
زدن. کشاورزان هنگام شخم  ویژه زمان تلم خود و هم برای گوسفندان و هم در حین کار، به

 دند.خوان دادن خرمن آواز و کارآوا می کوبی و بادیاری، درو، خرمنزمین، بذرپاشی، آب
طور معمول آوازهای آرام و  خواندند. به ها هنگام کار، آواز می وبیش همه چوپانکم

عموی تتر از همه شنیدم. نیّتر محزون بود. کیجا جان، امیری، طالبا و نجما را بیشبیش
 خواند:  من به فارسی نجمای محزونی می

 کردوم اریسه منزل را من نذر  شب شنبه ز کرمون بار کردوم
 کردوم ارـیبس  هـیوم گرـنشست دومیرا ند اریه منزل رفتم و س
 انه سازمـکاکولت من خ ونیم ازمـبن تـالـید ـاسب سمن ایب
 اری  من بوسه ،یتو نُقل و جو خور ارـیرا به ـم یب رسانـر امشـاگ
 شیم یها ونـپست رـیه پر شـبش شیر  هـنیه را با سـرونم گلّـچ
 شیتشو چیاشه هـم نبـکه از گرگ یدـبلنه را من در ـرونم گلّـچ

 مالـرا به دست تیاک پاـخ زمیبر پارسال  یورتایبر سر  دومیرس
 دوصدبار یروز کشم یبه چشمم م رمه منـس تیپا رـیز یاکاـخ
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 کشك
کردند. در  ها را در جوال از چادرسر به خانه حمل می ریختند. خیك دوغ را در خیك می

ریختند تا آب آن خارج و غلیظ شود. مادرم و  های بزرگ می ر کیسهخانه دوغ را د
آوردند. روی  های کوچك در می عموهایم با کف دست کشك را به شکل چهاروجهیزن

جا کار من و خواهرم دادند. از این های بزرگ برای خشك شدن آفتاب می بام روی سفرهپشت
پرنفوس بودند، عاشق کشك تازه بودند. های دهنار که آن دوران خیلی  شد. کالغ شروع می

بایست با کوبیدن بر تشت مسی و یا داد و بیداد کردن و یا آواز خواندن حضور خود را  ما می
 ها را نخورند.  ها کشكدادیم تا آن نشان می
ها با انتظار دائمی روی درختان تبریزی زمان مناسب برای برداشت سهم خود از  کالغ

کرد  شده را جمع میهای خشك کردند. وقتی مادرم کشك پیدا می محصول ساالنه کشك را
پرسید: پس برار جان ت کجه دئی؟ )پس برادر دید، همیشه می ها می و جای خالی کشك
 جان تو کجا بودی؟(

 
 سج

 گفتند.  پختند و به آن سِج می قروت را به رنگ سیاه می کشك یا قره زنان دهنار سیاه
 «کی شال» دوغ را در کیسه بزرگ که

ریختند. می ،گفتند و از پشم گوسفند بود می
گرفته را  شد. دوغ آب آب دوغ از کیسه خارج می

جوشاندند و  کشك و آب دوغ را جمع کرده، می
ای ترش داشت. هم پختند. سج مزهسج می

مصرف خوراکی داشت و هم مصرف دارویی که 
خاتون مار،  شد. فضهبرای گلودرد استفاده می

ترین  گ پدری من، یکی از پرحوصلهمادربزر
ویژه سج  زنان در تولید فراوردهای لبنیاتی، به

 بود.
 

 کود
ها هم سوخت زمستان بود و  آن  گوسفندان موجود بسیار سودمندی بودند. حتى پشکل

)ریختن « زورکشی»شد، فصل  ها آب می . هر اوایل بهار که برف های کشاورزیهم کود زمین
 کردند. ها پخش می های جمع شده در طویله را در زمین پشکل کود حیوانی( بود که
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تر  تر و کم های دهنار کم های کوه جوانان به شهر رفتند. پیران کارافتاده شدند. چوپان
 های تولید لبنیات به دست فراموشی سپرده شد. شدند و این اصطالحات و این شیوه

 
 گاوها ماده

مادگو که دو شخصیت متفاوت بودند. ماهرو آرام  ما دو گاو شیرده داشتیم. ماهرو و سرخ
و سرخ مادگو سرکش بود. برای ماهرو یك اروک )بستن با ریسمان و میخ بزرگ( کوچك 

ولی هر ؛ آورد کافی بود. اما سرخ مادگو هر اروکی را با نیروی سر و گردن خود از جای درمی
عموهایم. وقتی  ر و زندادند جز ماد کسی شیر نمی دو یك وجه مشترک داشتند به هیچ

هایشان  شدند و شیر از پستان آرام و مطیع می ،کردند ها را ناز می عمو آن مادرم و یا ملکه زن
 ها را پر از شیر پر کف می شد. شد و بادیه جاری می

شد. ماهرو بعد  ها بود. هر روز صبح ما با شیر ترید آغاز می ماهرو مادگو مثل مادر ما بچه
عمو خودش پوست کرد و نمك زد و خشك  تمت ادامه داد. تلمش که نیّاز مرگ هم به خد

 کرد و ارغوت ساخت.
گاو ماهرو را از چرا آوردم. آفتاب غروب کرد. در هوای  گاو سرخ و ماده تازه ماده

ها را  کند. آن دوشد. ماهرو و سرخان را ناز می گاوها را در بادیه مسی می ،تاریك مادر نیمه
تر دوست دارد.  آید که مادرم ماهرو را بیش نظرم می د. در نازهایش بهکن خواهر خطاب می
کند  گاه ریسمانش را پاره نمی دهد. ماهرو هیچ یز شیر مییزاید و تا آخر پا ماهرو هر سال می

کند. سرخان  کند. ماهرو شیرش را به آسانی رها می و در مزارع همسایگان ما جوالن نمی
های تابستان  زاید نیمه شود. وقتی می ها قسر می ی سالبرعکس. زیبای وحشی است. بعض

های اطراف ده رها کنیم. خالصه ماهرو نجیب  شود. مجبوریم او را در کوه شیرش خشك می
 و مطیع بود ولی سرخان زیبا و سرکش.

زند. با دوتا انگشت کف را که شود و کف سپید روی شیر موج می بادیه پر از شیر می
توی  ،برار دستت کثیف است»گوید: کنم. مادرم میبه خوردن می هنوز گرم است شروع

 «شود.شیر نزن، شیر ترش می
خالی غمگین و با خجالت به خانه آن غروب هرچه گشتم گاوها را پیدا نکردم. شب دست

آیند و گرنه هایشان می ها برای گوسالهبرگشتم. پدرم و عموهایم گفتند، ایرادی ندارد. آن
ها دیگر ترنه مار نیستند که کنیم. مادرم گفت آنرویم پیدایشان میشد میفردا که روز 
آیند. پدرم گفت اگر نیامدند من صبح که برای نماز ها امشب نمیها بیایند. آن برای گوساله

 ها را پیدا کنی.کنم که بروی آنرا هم بیدار میو ت ،شومبیدار می
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نگ مول به گاوها حمله کنند. اگر گاوها ها یا پلآن شب خیلی بد خوابیدم. اگر گرگ
جار دلی از زار، جوجار، خلرجار، مرجیین بیایند در گندمیپرستی کنند و شب از کوه پاشکم

عزا در بیاورند. آدم باید چوپان باشد تا قبح این کارها را درک کند. اگر یکی از این کارها 
 ها بلند کنی.  یان چوپانتوانی سرت را تا آخر عمر در ماتفاق بیفتد دیگر نمی

گاو را به گرگ داد. کدوم احد؟ همان ی؟ کدوم احد؟ همون احدی که مادهیگواحد را می
کرم را خاک ثپه کردند. آه این سرشکستگی را من چگونه جار اهللاحدی که گاوش مرجی
دم. کر العاده است. و من این عِرق را لمس می ها فوق ای در چوپان تحمل کنم؟ عِرق حرفه

 پیشگی برای من تا به امروز ماند.این عرق
مادرم شب آماده کرده بود و را ای  صبح وقتی پدرم آمد مرا بیدار کند، من دیگر توبره

 ،گره داشتاش گرهای به اندازه مشت من داشت و تمام بدنه که کله ،دستی شیرخشتچوب
 را گرفته و راهی کوه شده بودم.

 
 گوسرخ ماده

داغ و دبرار و انگمار روستاهای السم، وزنا، زرمان، های قره ارها از روی قلهمن بارها و ب
خواران، ارجمند و نوا را بن، دریابك، تهنه، سلمان، ورسه نجفدر، آسور، اندریه، وشتون، سله

تماشا کردم. زیبا چون نگینی در انگشتر کوهستان. سبزی زمردین زیبای کندکاری شده در 
کش و برای من با دستان پینه خورده و ترک برداشته و زحمتسنگی کوهستان سینه

قدر به این دستان افتخار  هزند. من چداران این دیار پیوند میمهربان کشاورزان و دام
 زند.کنم گرما و شور رفتن در تمام وجودم موج میها فکر میکنم. وقتی به آنمی

هویر که ارباب نشین بود، سر مرتع نشین بود و وقتی که بچه بودم بین ده ما که رعیت
داغ در تابستان های قرهگاو ما را که در دامنههای هویر، مادهدرگیری شد. گماشتگان ارباب

در چرا بود، کشتند و خوردند و استخوانش در زیر زمین چال کردند. من و عمویم تمام 
ن، نجفدر، آسور، اندریه، های دهنار، هویر، مومج، یهر و کاهنك، آرو، السم، وزنا، زرما کوه

خواران، ارجمند و نوا را گشتیم تا شاید، بن، دریابك، تهنه، سلمان و حتی ورسهوشتون، سله
مادگوی ما پیدا کنیم. هیچ نشانی نیافتیم و ، استخوان و یا نشانی از سرخ«سر و پوست»

 مطمئن شدیم که سرخ مادگوی ما را گرگ و یا پلنگ مول نخورد. 
های دهنار و  ها و کوه کننده، سراسر چراگاه میگرن داشت. با سردرد فلج عمویمتنیّ

را پیدا کند و گشتن در  یا سر و پوست آن گاو وروستاهای اطراف را گشت تا شاید ماده
 ها بود. شدهگشت مثل شکنجه ها که از گشتن برمی آفتاب برایش شکنجه بود. شب
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مشد احمد، اما ره غربت »رم آمد و گفت: ها بعد، یکی از مباشران ارباب پیش پدسال
مراد را روی چشمه مادگوی تو و گاو سیاه علی)مشهدی احمد ما را ببخش.( ما سرخ« بکن.
 جا دفن کردیم.ها را همانهای آن گردن کشتیم، کباب کردیم و خوردیم و استخوانکهو

 

 
 
 
 

 .پا گذاشت ریگاو ما ز از ماده یاثر افتنی یعمو برا تیّاطراف آن که ن یدهنار و روستاها
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 قاطر چموش
نهایت چموش و سرکش بود. هر  وی و بیرنگ داشتیم. ماده، بسیار قای تیره قاطری قهوه

 را سوار شود و یا از او کار بکشند. توانست آنکسی نمی
ها را خوی آنوها و ویژگی و خلق نه تنها همه انسان ،ما مان در روستای کوچك

 ها را. شناختیم و عادت و خلقیات آنهمه حیوانات روستا را هم می ،شناختیممی
توانست  ترین کارهای خانه ما بود. تنها کسی که می مشکلنعل کردن قاطر ما یکی از 

 گرفت. زد، گاز می قاطر ما را نعل کند عموعلی بابا بود. قاطر ما نه تنها لگد می
سر یك طناب کوتاه  نام داشت. دو« لواشه»گرفتیم که  کار می هبرای نعل کردن، ابزای ب

بستیم و با  ین قاطر مییور لب پاگیره وصل بود. طناب را محکم د و نازک و محکم دو دست
 کردیم. آن قاطر را مهار می

ساله بود. قوی، مغرور،  سال است. قاطر ما پنج های عمر قاطر بین سه تا شش بهترین سال
رسید. هرگز بدون نعل  بابا عمو قاطر را خیلی دوست داشت و به او می سرکش و چاالک. علی
کشید. عموعلی بابا که نعلبند ماهری  و یا بار نمی شد را را سوار نمی و یا با نعل شکسته آن

کرد،  متر معاینه می متر به میلی ویژه پشت او را میلی کرد. بدن و به هر روز او را تیمار می، بود
آمد  دوز به دهنار می که پاالن پشت قاطر را نزده و زخم نکرده باشد. هر سال که جعفر پاالن

علی بابا با انتخاب بهترین کاه، چرم و  ی عموکار همو چند شب مهمان ما بود و با نظارت 
دم یالش را شانه  و کشید دوختند. هر روز تن قاطر را قشو می پارچه برای قاطر پاالن می

 زد.  می
کرد.  بر پشت قاطر بار می ،دو تاچه برابر و یکسان توزیع شده همیشه بار قاطر را کامالً

کرد که برآمدگی نداشته باشد که پشت قاطر را زخم  سطح گوال را با دست معاینه می  همه
کرد که قاطر را زخم نکند. وقتی  کند. همیشه چرم رونکی تمیز و با شیرتو )خامه( چرب می

رحم گفتن  کردند، با پدرنامردهای بی تر، بار سنگین و یا بد بار با قاطر حمل می برادران جوان
 کرد. ها را سرزنش می آن

کرد و برای قاطر و گاوها  ا یونجه او را با دقت با قاچورین ریز میهر شب شام شبدر و ی
 کرد که سنگ نداشته باشد. ها را با دقت پاک می کشید. جو آن می

را با قاچورین ریزکردن و برای  یا شبدر و یا علف مرزها یا چمن و آن چیدن یونجه و
من این کار را  ،تر شدم رگچارپایان کشیدن یکی از آخرین کارهای روزانه بود. وقتی من بز

هایم بوی  شد و لباس کردم دستم سبز می دادم. وقتی یونجه و یا شبدر را ریز می انجام می
گفت االن سرخ مادگو دیگر  کرد. می گرفت. مادرم سفارش گاوها را می شبدر و یونجه می

 تر بکش. شواز بکنه، برایش بی تر بکش، خدا ماهرو مادگو را بنه دهد، برایش کم شیر نمی
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علی ای به عموعلی بابا بر قرار بود. قاطر احساس ویژهای بین قاطر ما و عمو بطه ویژهار

جلو  هایش به دیدیم قاطر هشیار شده و اطراف را با تیز کردن گوشبابا داشت. بارها می
به ما  الی درختان هت تپه و یا البشعموعلی بابا از پ ،دیدیم پاید. بعد از چند دقیقه می می
 پیوندد. می

 
 ییدا خر درویش

شد.  نقل استفاده می و تر قاطر و بعد از آن خر و خیلی کم اسب برای حمل در دهنار بیش
 هر کدام از این چارپایان ویژگی و شخصیت خودشان را داشتند. 

ی بود. این خر هرگاه به یدا ترین خاطره از او دارم، خر درویش یکی از چارپایانی که بیش
ها و قاطرهای ده، نر و ماده، نظر  به همه خرها، اسب کرد. او رسید، عرعر می سر می گِرگِ

شد. طویله  آلود او از کنارش رد نمی ی بدون شنیدن عرعر طوالنی و فراقیداشت. هیچ چهارپا
ی به یهای باال ی نزدیك طویله ما بود. یك آن غفلت، خر با سرعت تمام و با لبیدا درویش

 آلود.  آمد. عرعری پر سر و صدا و حزن های نیمه آشکار پیش قاطر ما می ندانباالکشیده و د
کردد و دور و بر را برانداز  هایش را به جلو تیز می ترسید و گوش قاطر ما نخست می

اما به  ؛شد تر آشکار می کرد و سفیدی چشمانش بیش ها را به عقب تیز می کرد. بعد گوش می
هایش  کرد و دندان ها را به عقب تیز می شد. گوش میسرعت این ترس به خشم تبدیل 



628    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش 

کرد. مثل  شد و بر روی دو دست با تمام توانش جفتکی نثار خر مزاحم می آشکار می نیمه
خطا به  دو پای نونعل همیشه بی «نه من، یك نه واقعی است.»گفت:  که با خشم به او می این

آمد. خر اول تعادلش را از دست  میخورد و درست روی چانه و زیر چشم خر فرود  هدف می
ولی، به زودی در آن ناهمواری کوهستانی  ؛شد گونه بدل می داد. عرعرش به خرخری ناله می
 یافت. ی تعادلش را باز مییآسا طور معجزه به

زد، درجه از زمین می 75ای تقرین های جفت قاطر ما که روی دست با زاوایه جفتك
آورد و یاد نمیکه بهکرد و اینتحمل میرا ها  خر این جفتك کهرفت. اینهرگز به خطا نمی

کشیدند رمق  که دیگر چارپایان ده زیر بارها سنگین که میآمد به طویله ما و ایندوباره می
 قدر شرور بود، برایم قابل درک نبود و هنوز هم معماست.ی آنیداولی خردرویش ؛نداشتند

علی و یا پسرش و پنج دست و پای آویزان عمو همیشه ناکام و با سر و صورت خونین
 گرداندند.خرشان را به زور به طویله باز می رسیدند وعطا سر می

 
 ی گوسفندان خودیها برای شناسا سامانه چوپان

ی که یها شناسی و زیباپسندی در ترانهییهمتاست. این زیبا ها بی شناسی چوپانییزیبا
گذارند، در  های گله می ی که بر گوسفندان و سگیها کنند، در اسم سازند و زمزه می می

آشکار  ،گذارندپر می تلم  کر، کچه، کترا و دسته دستی، جوله، بادیه، بره هایی که بر چوب نقش
 است.

ها برای  ی گوسفندان بودم. سامانه چوپانیها در شناسا چوپان  اما من شیفته سامانه
 یش گوسفند و بز استوار است.ی گوسفندان بر ظاهر، رنگ، سن و زایشناسا

چپی )شاخ برگشته به پشت(، کر )بدون شاخ و گوش شاخ )شاخ کوتاه(، شاخ: کِلظاهر
پهن(، کروش )شاید در اصل گوش بود، گوشبسیار کوچك(، لبوش )شاید در اصل لپ

 کرگوش بود، گوش بسیار کوچك(، کری )گوش کوچك(، زل )بدون دنبه(، دنبه.
تیز(، بورسری  کار )سفید گوش ی(، اسبهیحنا رجی )سفید با شکمب : اسبه، اسبهرنگ

ی(، یهای سیاه(، چرمه )کبودرنگ(، چکت )خرما پیشانی سفید(، پاپلی )سفید با لکه )سیاه
سفید دردست(، سارکئر )سفید(، سشقه )پیشانی سفید(، سل )سیاه با خط سفید  زرپا )طوق

رف ران(، سیوغاشکری )سیاه مایل به بر پشت(، سیوپسکین )خط سیاه و سفید در دو ط
ای رنگ(، شوا  ای(، سیوکاریش )بز سیاه(، سیومجیك )سفید با مژه سیاه(، شالی )قهوه قهوه

ای با پیشانی و پای )سفید متمایل به کرم(، شواقشکار )کرم رنگ(، کال سر شالی )قهوه
شکم سفید(،  گوش کوچك بادست، پا و دم سفید(، کر برجی )سیاهسفید(، کچل )سیاه

گوش بسیار کربور )سیاه خالص با گوش بسیار کوچك(، کرشیوا )خاکستری(، کرسیو )سیاه
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رنگ با گوش کوچك(، کمری )سیاه با نوار سفید(، گدار، گرار، کوچك(، کر خرپا )شیری
 لوک )سیاه و سفید(، نشون قشقه )سفید پیشانی سیاه(، ونش )سفید خالص(

 سال(ماده زیر یكساله(، تاقلی )برهر یك: کابی )دوساله(، سلك )نسن
زه )سه شکم  یده(، سهییده(، چپش )بز نزایبخت(، شیشك )گوسفند نزا: کوهی )دمزایش

 یده(، قسر )نازا(، میجك )گوسفند شیردار بره مرده(یزا
 

 ها(نرسری )جنگ قوچ
واژه  ،«نر سردادن»دادند. می سه، دهنار نر سریل یز هر سال در نمكیدر اوایل پا

هاست. ها، بزها و چپشها، شیشكها در گله میش ها و کل مازندرانی برای رها کردن قوچ
های شد. سالسه ختم مییلگشای نمكبه فضای باز و دل« هشندر»العبور تنگ و صعبدره

شتافتند، می« روار»به رودخانه « سیوچك»و « سَرِه»های های خشمگین که ازکوه دراز سیل
هایش در اثر سایش در آب صاف شده بود( ریزه که تیزیشدند، با وازی )سنگ میوقتی آرام 

 کردند.  لیسه را فرش میو ماسه، فضای باز و هموار نمك
لیسه  ها از دیرباز به نیاز گوسفندان به نمك طعام و مواد معدنی آگاه بودند. نمكچوپان

های خود لیسه با زبانها در نمكاز این آگاهی نام خود را یافت و هر سال چندبار گوسفند
کردند و نیاز خود را برای بهبود های بلورین نمك یددار ایجاد می های زیبا در قالبسوراخ

 خوردند.ها می های عصبی و کارکردهای درست ماهیچه انتقال پیام
آن روزگار مردم دهنار چهار گله گوسفند داشتند. دو گله دوشا )میش و بز( و دو گله 

بره، بزغاله، شیشك، چپش، قوچ و بزنر(. هر خانواده ده تا صد دوشا داشتند و باهم دو قسر )
 بردند. دسته تشکیل دادند و چوپانی را پنجی )نوبتی( پیش می

ها بود و فقط حدود پنجاه قوچ در گله بود و هرچند بیش از هزار میش و شیشك در رمه
یش از بیست میش و شیشك که همگی فحل طور متوسط هر نر به بکه تقریباً بهجالب این

اما باز با این فراوانی همسر دو قوچ یك میش یا  ؛رسی داشتو حاضر به یراق بودند دست
گرفت که قابل درک نبود. برخی از ها در می خواستند، جنگ خونینی بین آن شیشك را می

 بود.ها بسیار محبوب و مطلوب بودند و رقابت به شدت خونین ها و شیشكمیش
کنند. چریدن در مراتع  ای استفاده می های عظیم خود به عنوان ابزار کوبه ها از شاخ قوچ

های شود. قوچ ها می های روغنی پاییز، باعث تغییرات هورمونی در قوچ پر میوه و گاه دانه
روند تا تعیین آمیز و ضربات سر به میدان میهشتاد کیلویی در مسابقات خشونتـ هفتاد
عقب  متر عقبیك باید میش یا شیشك مورد نظر را تصاحب کند. حدود دهکدامکنند 
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ای که زمین اطراف را  شتافتند و با ضربه سوی هم میآوری به رفتند و با سرعت سرساممی
 کوبیدند.  لرزاند، شاخ و پیشانی به هم می می

شد. اما میطور سرشتی، حل شك قوی بود مشکل به راحتی، بهاگر قوچی آشکارا و بی
گرفت. نخست از جاری شدن خون از اگر رقیبان در یك سطح بودند، جنگ خونین درمی

 شد. شد و بعد پیشانی غرق در خون میبن شروع می شاخ

 
 

کردند. دامادها همیشه حمام های خودشان برگزار می نرسری را دهناریون شبیه عروسی
ر گوسفندها در رودخانه روآر شستند و بعد سال یك روز نزدیك ظهرفتند. آن و آرایشگاه می

ها را چیدند. بعد قوچ شوا، قوچ ابلق و کل کمری را از گله قسر جدا ظهر با چرخه، مو آن از
ماه پیش از نر سر دادن بود.  های پرواری به من سپردند. دو کردند و همراه گوسفند

ها  چراندم و بعدازظهر آن یهای نزدیك ده م ها در کوه گوسفندها گوشتی و نر و کل را صبح
 بردم تا پروار شوند. چراندم و شب به طویله می زار و شبدرزار می زار، یونجه را در چمن
آهنگ( بز نری بود سیاه با دو نوار سپید در پهلو و پیشانی و  کل، پیشنگ )پیش کمری

ی روشن داشت که مردمك چشمانش چون شیاری یدور دهان و ریش سفید. چشمان کهربا
های قطور، پرپیچ و شیار و بلندش با شیبی  درخشید. کشیده و بلند بود و شاخرنگ میسیاه

سوی گردنش متمایل بود. عاشق برگ بید و زردآبی و چدن بود. وقتی روی دوپا مالیم به
یافت که ی دست مییها گذاشت، به سر شاخهایستاد و دو دستش را روی درخت بید میمی

های ین کشیدن شاخهیرسی من و هلنگ )چنگك چوبی دوشاخ برای پابسیار باالتر از دست
 درخت( من بود. 

ای تیره و  ی و مردمکی قهوهیچشمانی کهربا ای روشن با شوا نر، قوچی بود قهوه
های بسیار های طالیی رنگ و شاخ ایی سفید. فقط سطح صاف پیشانی سفید بود. مژهنپیش

 خورده داشت.قطور و پیچ
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اش سفید بود و سفیده چشمانش  چی بود سیاه که فقط دور دهن و دور بینیسیو نر، قو
زد. دو گوش کوچك که موی روی آن سیاه و کرک توی گوشش سفید بود.  به زردی می

 سیو نر نگاهی هوشمند و مصمم و شاخی بسیار قطور و پیچ خورده داشت.
ر بزرگ بودند و یا من قدها آندانم آننرها و کل بزرگ و قوی و پرشکوه بودند. نمی

کردم به اندازه گاو بزرگ بودند. آب رود خانه دهنار ین نگاه مییها را از پاکوچك بودم و آن
سوی رودخانه بود خواستم به چال زمین که آن ها وقتی می ویژه صبحخیلی سرد است. به

 شدم. ها سوار مینت آبروم، بر پش
های خودم را دوست  ئن بود. من پروارکردهنرسرهدا ،ها پس از پروار کردن نرها و کل

کردم. زمان نرسری احساسی دوگانه داشتم. عزیزانم برای یك  ها افتخار میداشتم و به آن
خواستم نرها و  راه که می به شوند. غمگین بودم. مشتاق و چشم جنگ خونین از من دور می

 من.ییدی باشد بر هنر چوپانی و پروارکردن أکل من پیروز شوند و ت
گرفته رفتند و پیشانی را با تمام وجود و سنگینی شتابمتر عقب مینرها حدود ده
شد و چشمان و  ها جاری می شاخشکست و خون از بنها می کوبیدند. شاخبدنشان به هم می

ولی  ،ها را جدا کنند کردم که آن شد. من به پدر و عمویم التماس می شان پرخون می صورت
دیگر را در  ها هم جا در زمین هموار مغلوبه شود و گرنه آن نگ باید همینگفت ج مختاباد می

 کنند و هر دو به ته دره و پرتگاه سقوط خواهند کرد.  کوه و کمر نابود می
گفت:  ی قدرت به شوخی مییگفت: شمه سوآل دور )فدا پیشانی شما(. دا ت عمو مینیّ

ها خودتان را به  ك سفیده، برای آنمرغ، یك زرده و ی ها همه یکی هستند، مثل تخم زن
 .«جو و یونجه شما ر حالل بوئه»گفت: ی مییدا کشتن ندهید. حسن

شناسانه، ها مبانی زیستی با سکس دارند. آنیهای من در مدارس سوئد کالس آشنابچه
کنند. بهداشت روابط و  روانشناسانه و اجتماعی روابط جنسی را مطالعه و بررسی می

 شود.بررسی میوگیری و چگونگی رشد جنین و نوزاد مطالعه، بحثاگون پیشهای گون شیوه
ولی ما در روستا احتیاجی به کالس نداشتیم، خیلی زود و خیلی طبیعی با مراحل مختلف 

تر در جریان بودند. شدیم. این مراحل در روستا آشکارتر بود و کودکان بیشحیات آشنا می
های بزرگ و آویزان شیشك و میش  ردم کار شوا نر با این دنبهکدر این بلبشو به این فکر می

 چیز آشکار و در دسترس است. حال کمری کل که همبهقدر دشوار خواهد بود. خوش هچ
تر از همه دوست داشتم. با  ولی این سه را بیش ،من هر چند همه گله را دوست داشتم

ها نبردی خونین پیش رو دارند.  یندانستم ا می ،های پیشین داشتم مشاهداتی که از نرسری
ها می دادم، برایشان جو هم  خوردند به آن نه تنها چمن و شبدر که گوسفندان پرواری می
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ا پروار کردم. سالم، قوی و زیبا بودند. شاید سالم و قوی بودن خودش ر ها کردم. آن تهیه می
 ی است. یزیبا

دار. تغییرات و حلقوی و پیچهای کشیده و قوی، مورب روز نرسری فرا رسید. شاخ
ی رسول شروع شد. وقتی قوچ یها آشکار بود. همه بر سر شیشك قرگز داهورمون در آن

ها بغ زد(. زیر گوشش بعغ بعغ  شوای من به شیشك قرگز نزدیك شد )به اصطالح چوپان
قوچ  توجه بهرسید. قوچ شوا بی  بو کشید، قوچ سیاه عمو محمدعلی همرا او  یهاکرد و دمبه

آن هر سیاه ادامه داد. ولی قوچ سیاه دیگر به جدی مزاحم بود و عیش او را منقش کرد. یك
متر از هم دور شدند و با  دو، شیشك قرگز را رها کردند از گله خارج شدند. حدود بیست

از زمین کنده شده و دو  ،سوی هم دویدند. وقتی به هم نزدیك شدندآوری بهسرعت سرسام
در آسمان با پیشانی و با تمام قدرت و خشونت به هم اصابت کردند. زمین جسم پرشتاب 

سه، یما لرزید و صدای برخورد شاخ و پیشانی دو قوچ تمامی میدان نرسری، نمك ل یزیر پا
خواهند دو  برند و نمی کردم عده زیادی از مشاهده این جنگ لذت می احساس می را پر کرد.

 قوچ خشمگین جدا شوند.
ر روی وازی )شن درشت( حدود ده متر از هم دور شدند و پیشانی و بن شاخ را با چندین

رسیدند. زمین زیر پای همه ما  هم میه داشتند و در هوا ب هم کوبیدند. به هوا خیز برمیه ب
لیسه رسید. من برای شوا نر دعا  ها از تاشکوه به نمك لرزید و انعکاس صدای برخورد شاخ می
 کردم. می

ولی توانست سرپا شود و دوباره آماده  ،وی سیاه خم برداشت و بر زمین افتادبار زان یك
نبرد شدند. این بار شوا نر با تسلط بر پیشانی سیو نر کوبید و او را از تعادل خارج کرد و به 

ای محکم زد. سیو به زمین  کنار او رفت و با شاخ پر پیچ و قطورش به نرمای پهلوی او ضربه
رمه کج کرد. شوا نر در عرض چند ثانیه خود را به  یسوشد، راه خود را بهوقتی پا  .افتاد

قرگز شیشك رساند. من تعجب کردم چگونه او را توی بیش از هزار گوسفند به این آسانی 
 پیدا کرد.

عفونی  ،بنش که زخمی شدترسیدم شاخهوا گرم بود. من سخت نگران شوا نر بودم. می
شدیم، روی زخم ما  خرید و هرگاه ما زخمی می اسالمی یُد می شود. مادرم همیشه از مغازه

دوان به خانه رفتم و ید آوردم و شاخ بن شوا نر را  شست. دوان مالید و یا زخم را با ید می می
 با ید شستم. 

ها قلبم را گرم  ی، قدرت، شور زندگی آنیاین سه موجود نخسین عشق من بودند. زیبا
شدن و   ها دغدغه دنیای کودکانه من بود. برای قوی خوشی آنکرد. سرنوشت، سالمت و  می

ها بود  چه سهم آن ها یونجه و شبدر بیش از آن کردم. به آن ها هر کاری می چاق شدن آن
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دادم.  ها اختصاص می زار و شبدرزار و چمن را به آن دادم. بهترین قسمت یونجه می
ها را شانه  های چوبی موهای آن شانهکردم. با  سرسبزترین برگ بید را برای کَل قطع می

ها را  کردم. آن ها چسبیده بود را پرستارانه پاک می ی که به موها و پشمیکردم و کنگرها می
 دادم.  زیر سایه بید بعد از چرای مفصل استراحت می

لیسه پروار کردم. سال سوم هر سه را اخته  ها را برای رزم و بزمشان در نمك دو سال آن
باباعمو چگونه  رای پروار شدن به من سپردند. من دل آن را نداشتم که ببینم علیکردند و ب

ها را شنیدم و سه جفت بیضه که جلوی خالی  کند. ناله مردانه آن سه عشق مرا اخته می
ی انداختند را دیدم. چند روز خواب و خوراک نداشتم. باز دوبار در کنار یدا سگ گله حسن

نبردطلب نبود. آرام   غرور پیشین نبود. رفتارشان دیگر هم آن ها بودم. در چشمانشان آن
ها شدند. من هم در جو غمناک آن خوردند و حرکات آرام و نرم داشتند. زودتر چاق میمی

های خانه ها را خرید تا به سالخدار آبسردی آمد و آنکه روزی یك چوبغمناک بودم. تا آن
ها همیشه با من است، تبدیل کند. چشمان آن تهران ببرد و غم مرا به هجرانی ابدی

خواه، چشمانی که گاه مظلوم بخش، چشمانی گاه غضبناک و کامچشمانی پر غرور و آرام
 خبر از آینده خود، همیشه با من است. بی

بردند. بسیاری سخت مشغول  ها گله مخلوط قسر و دوشا را بعدازظهر به چرا میچوپان
کردند. با غروب آفتاب گوسفندها به گهره هدایت  علف نمی جو بودند و نگاهی بهو جست

گاه خسته و کامیاب در کنار  های شب ادامه داشت. آن شدند. رزم و بزم قوچ ها تا نیمه می
 تر از معمول چوپانان. خوابیدند و وقتی بود برای استراحت کوتاه هم آرام می

 
 های گله دهنار سگ

ها را دوست  ها آن گ گله بودند که همه دهناریدر دوران کودکی من در دهنار چند س
دار  ها و پاس ها یار و یاور چوپان کردند. آن ها با احترام برخورد می داشتند و با آن

 ها بودند. بیدار گله همیشه
سگی سیاه با ها بود،  ها، یاور پاک، قوی، باهوش و باوفای چوپان خاللی، یکی از آن

آور بود. در چادر و خانه  شناسی او شگفت سی و وظیفهشنا های سفید درشت. موقعیت خال
دادند را با تشکر پیش چشم  ی که به او مییها مهربان و آرام بود. با بچه مهربان بود و لقمه

ها خشمگین و توفنده  ها در مقابل گرگ ولی در کوه هنگام دفاع از گله ؛خورد ها و آرام می آن
 بود. 

ها نجس  های اطراف دهنار زیاد بودند. سگ ل در کوهها و پلنگ مو آن زمان هنوز گرگ
های  ها نام های زیادی داشتند. آن ها سگ کرد. دهناری ها را شکنجه نمی نبودند و کسی آن
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ی بود، سیاه و سفید، اخمو و مهربان، نهنگ سگ یدا زیبا و برازنده داشتند. خاللی سگ حسن
ای و  ی، قهوهیدا سگ یارعلی  الجآلود، مانند خرس قطبی، ک عموجان، سفید پشم حاجی

سفید، آرام مهربان و در عین حال بسیار باهوش، الباش سگ مختارعامی بود، سفید متمایل 
 به زرد چابك و تیز.

ها مهربان بودند.  ها با بچه های دهنار وفادار، فداکار، باهوش، زیبا و مغرور بودند. آن سگ
اما باهم نامهربان بودند، هر وقت  ؛کردند یها را ژرف درک م ها و احساسات چوپان چوپان

 شدند.  کردند، با سر و تن زخمی و خونی از هم جدا می دیگر را مالقات می هم
ها بود. سگی زرنگ، باهوش، قوی،  دم محبوب آن ها و هم خاللی دوست بزرگ چوپان

انی نبود که های دهنار فراوان بود. هیچ چوپ ها گرگ در کوه باک و فداکار بود. آن زمان بی
ی گوسفند به لها را از گرگ نجات نداده باشد. فکر نکنم هیچ چوپانی همراه با خال خاللی آن

 گرگ داده باشد.
کنند. بیش از چهارصد نژاد  ها زندگی می ها بیش از ده هزار سال در کنار انسان سگ

وجود  هب ها از نسل گرگ هستند و با پیوند نژادهای گوناگون سگ وجود دارد که همه آن
 آمدند.

های  خاللی مانند همه سگ
دیگر به اجداد خود شباهت 

العاده  ی فوقیداشت. حس بویا
از فواصل را ها  که آمدن گرگ

کرد. مانند  دور احساس می
خوار خود دندان  نیای گوشت

نیش تیز و قوی داشت و وقتی 
ها استخوان گوشتی را  چوپان

که خورده بودند پیش او 
دای خُردشدن گذاشتند از ص می

ها در دهان خاللی  استخوان
های گله باهوش،  خاللی مانند همه سگ شدند. داری او از گله مطمئن می گرم و از پاس دل

کردند.  بوسیدند. ناز می کردند. می بغل می ها او را پروا بود. چوپان باک و بی وفادار، شجاع و بی
ها  ود. خاللی دوست و یاور چوپانکرد. خاللی نجس نب کس دست روی خاللی بلند نمی هیچ
 بود.
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ها )دال(ها  شد. کرکس ها فقط در محافظت گوسفندان از گرگ خالصه نمی کار چوپان
ای پناه  دار خسته و تنها به سایه ویژه اگر میشی دنبه کردند. به همواره گله را تهدید می

وار خود را  در اوج حرکت دایرهها  ها بسیار باال بود. هرگاه دال ها به آن برد، خطر حمله دال می
یافتند یکی از گله جدا شد. با چشمان تیزتر از  ها درمی چوپان ،کردند بر مکانی شروع می

 پرداختند.  جو میو چشمان عقاب به جست
 

  



 

 



 

 

 
 
 
 

 شان در تنکابنکوچ و وظایف ،هاملي بر گالشأت

 محقق فرهنگ مازندران  / پوریسیع زیعز

 
 
 
 

های البرز، از کوه های جنگلی و سلسلهاز مردم میهن ما هستند، و در دامنهگروهی  1هاگالش
داری )پرورش گاو و گوسفند و بُز( به شیوه سنتّی امرار گیالن غربی تا مشرق گرگان با گلّه

ای گیالن و ها، از شمال با ناحیه جلگهی آنیجغرافیا حوزه»کنند. در حقیقت معاش می
شود. در این منطقه و از جنوب به ارتفاعات البرز محدود می مازندران و دشت گرگان،

ی که از انواع جنگل پوشیده شده است، امکان یهاکوه و درّهی به علّت شیب تندیجغرافیا
 2«.پروری، خصوصاً گاوداری زیاد استولی امکان دام ،زراعت کم

ها شیوه تولید آن بند بوده و هیچ تغییری دراجدادی خویش پای و ها به شغل آباآن
دن این کربه کاهش است و بسیاری از آنان با رها  سال روبهشود. تعدادشان سالدیده نمی

اند. علّت کاهش آنان کُهولت سن و ناتوانی های دیگر دست یافتهآوردن به شغلحرفه و روی
شان است! که به شهرنشینی رغبتی فرزندانتر؛ بیداری و مهمدر ادامه شغل دام

 شان ندارند.اند و تمایلی به ادامه حرفه پدرانآوردهروی
گُلیجان »، «هزار سه»و « دوهزار»های دهستان که در حوزهییهاآن دسته از گالش

به  .اندبند در تالش معاش در کوهستان و حاشیه جنگل و میان« لنگا»و « نشتا»، «ییالقی
« سیاالن»و « چال خش»پوشیده از برفِ  ها و قلل مرتفععلل فراوانی آب و علف، وجود درّه

سارها و ها و چشمهکه سبب جریان یافتن چشمه« کوه تخت سلیمان و علم»، «داکوه»و 
                                                           

 .1388، نشر ائلشن، تهران، تنکابن نینش هیپا ل و کوهمردم جنگ یکوچ و زندگ ،داری دام ،«ها گالش»پور،  یسیع زیعز  1
 .1357  ،یدانشگاه صنعت ،یطلوع، متن سخنران هینشر م،یهوشنگ پورکر  2
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تر ساکنین دو سوی  وجود آورده که بیش هرودها در پهنه این مناطق سرسبز، مراتعی غنی ب
 گذرانند.داری روزگار می رودهای جاری هستند و اغلب به شغل دام

س جنوبی منطقه أالرو از خط« مازوچال»ترین نقطه کوهستانی تنکابن یعنی  رقیاز ش
سامانش « رود چالك»غربی گُلیجان قشالقی و ییالقی که رودخانه  کالردشت گرفته تا نقطه

نماید، به نحوی که مایل شك انسان را مجذوب خویش می است، مناظری فراهم کرده که بی
 گیز و دیدنی دل برکند.نیست از آن همه مناظر سحران

هوا بستگی  و ماهه زمستانه )مدت اقامت به وضعیّت آب ها پس از اقامتِ پنج تا ششگالش
شُهرت دارد، اقدام « سِرا»که به های موقتیگاهدارد(، در تدارک کوچ بهاره به اقامت

ی تابستانه به هاگاهبهارسرا، پس از آن به اقامت نمایند. آنان ابتدا در بهار سرا یا پیش می
شان ادامه داده و پس از کم شدن علوفه در مراتع یا خشکی هوا، از اواخر تابستان مهاجرت

گردند. در طول مدت های زمستانه برمیگاهیزی برگشت کرده و سرانجام به اقامتیبه کوچ پا
س البرز )با أالرگام تا خط به ماه(، گام روز تا یك ماهه و اقامت موقتی )از بیست ششـ  این پنج

خشن کوهستان صبور و  و روند، و در مقابل طبیعت سختداشتن مرتع و سِرا( پیش می
ها از که هفته« سِرا»ترین امکانات در فرسای کوه و با کم اند، و با تحمل زندگی طاقتمقاوم

 اند.گرمبستگی داشته و افرادی پُرتحرک و خونخانه و خانواده به دورند، به کارشان دل
های بهار و تابستان گاهکه در یك واحد تولیدی، در مراتع و اقامتییهاآن دسته از گالش

کاری دارند، یا به عبارتی قراردادی شفاهی یا کتبی با سرگالش و صاحب دام، یز، همیو پا
شوند. البته برخی اند؛ در تدارک اولین کوچ بهاره آماده میصاحب مُلك و مرتع منعقد کرده

ها در این موقع با افراد گالش قبلی خود و اگر نیاز به افراد دیگری باشند، را به لشاز سرگا
 کنند.ماهه( منعقد میساله یا شششان )یكآورند و قراردادی بینخدمت خویش درمی

در قراردادها، وظایف هر فرد و مسئولیّت هرشخص گالش یا چوپان، معیّن، مشخص و 
در این قرارداد ... رخصی، محصول روغن، پنیر و ماست وشود. مقدار حقوق، ممحوّل می
 گردد.تعیین می

ها، برای تعیین روز و گرفتن ساعت پس از انعقاد قرارداد و مشخص شدن مسئولیّت
شود. یك هفته ها و گلّه به پیش بهارسرای اول یا به بهارسرا آغاز میحرکت گلّه، کوچِ گالش

مِلك »گاو، به دستور سرگالش، دو نفر به عنوان  پیش از حرکت گلّه، چه گوسفند و چه
شوند. تا ضمن بازدید سِرا و اطمینان از عدم گاه اعزام میبه اقامت« کنکن یا سِرا پاکپاک

اگر شیروانی سِرا  .کنندهای غیر، به تمیز کردن و آماده نمودن سِرا اقدام میچرای دام
برف سنگین آسیب دیده، به ترمیم و تخریب شده و در اثر وزش باد و طوفان و بارش 
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اتیلن را از چشمه به سِرا وصل کرده و سازی کنند. نهر آب را تمیز و پاک کرده یا لوله پلیبه
 را درست و به جریان بیندازند.« چورنات»آب را به جریان انداخته و در محوطه سِرا، 

د دامی شرکت دارند، و روز و ساعت معیّن کوچ بهاره که فرا رسد، افرادی که در یك واح
گاه محل یا جایگاه خاصی هدایت های خود را به میدانصاحبان گلّه )گوسفند و بُز( دام

ها اعم از گوسفند و بُز )نر و ماده(، شیری و کرده تا تحویل سرگالش دهند. تمام دام
وقتی به  شوند، تا به پیش بهارسِرای اول برسند.ها داخل هم میها و بُزچهغیرشیری، برّه

 که در جای خود خواهد آمد. گیردگاه یا سِرا رسیدند، عمل جداسازی صورت میاقامت
داری و مراقبت گلّه را که مسئولیّت و وظیفه نگهییهاکه تمام چوپان باید توجه داشت

تكِ گلّه را با حفظ اند، در این روز آغازینِ کوچِ گلّه باید حضور داشته باشند تا تكپذیرفته
گذاری شده، یا با های خود را با هر تعدادی، که با رنگ و نشانهمالکیّت افرادِ غیر، که دام

 دهند.های دام، تحویل سرگالش میکردن گوش« دجه»)بریدن یا سوراخ کردن( یا « دَج»
ها را در یك روز ها هم تمام گاوها و گوسالهکه به گاوداری اشتغال دارند، آندارانیدام

اند، کوچِ گلّه را به مراتع و کاری پذیرفتهکه مسئولیّت همییهاری به همراه گالشصبحِ بها
های گاو، چند هفته برند که اختصاص به گاوها دارد. البته کوچ گلّهسِراهای ویژه خویش می
 گیرد.سِرا به بهارسرا صورت میهای گوسفند و بُز، از زمستانپس از حرکت و کوچ گلّه

شان، که امر خطیر مراقبت از گلّه را به عهده رو، طبق وظایفول و کوچهای مسئچوپان
گاه و چارودارها در یك های اقامتجمعی شده و همراه با گالشاند، آماده حرکت دستهگرفته

سِیه ماهِ )سِ اَ ما( تا اواسط دِیَ ما  15صبح بسیار زیبای بهاری، بنا به تقویم گالشی از 
طرف کوهستان یا به ماهِ خورشیدی( بهدین ماه تا اواسط اردیبهشت)مطابق با اواخر فرور

کوچند. زمان کوچ به اوضاع جوّی و سردی و گرمی هوای بهارسِرای اول میاستقرارگاه پیش
چه با  بهار و مضافاً، دوری و نزدیکی از زمستان سرا به بهارسرای اول بستگی دارد. چنان

وچِ گلّه را به روز دیگری با تعیین وقت نیك موکول رو شوند، ک هنامساعد بودن هوا روب
 ند.کن می

گاه آبادی یا خوردگان و کودکان هنگام آغاز کوچ بهاره، در میدان ها، سالمردها، زن
ها و سفارش قسمت خروجی جنوبی محل جمع شده و پس از گوش سپردن به توصیه

اند، ی آفریدهیها، که غوغادام راهی و غلغله مالکان دام و گرفتن غذاهای مخصوص بین
 کنند.ها را بدرقه میگالش

بعِ گوسفند و بُز و  کوچ گلّه با شور و شعف بسیاری در میان مردم آبادی با آواها و بع
ا را به همراه دارد زمان حرکت، بنا به رسوم پیشینیان جهت خیر و برکت گلّه، گوسفند ه برّه

کنند. پس از رو قربانی میهای کوچشِ پای گالشای را در مسیرِ رفتِ گلّه، پییا گوساله
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قربانی، زنان و مردانِ محل،  فزونی شیر و ماست و روغن و زاد و ولد گلّه را تا پایان سال، از 
کنند. سپس سرگالش نمایند و دست نیاز به سوی دادار حق بلند میخداوند طلب می

کنند و گلّه از محل دور فظی میها اعالم و از مردم محل خداحاحرکت گلّه را به گالش
 شود. انگار آب از آسیاب افتاده باشد. می

گاه بهارسرای اول، طوالنی و تا شب به اقامت چه مسیر کوچ گلّه تا بهارسرا یا پیش چنان
جا بیتوته دارند و شب را در آننگه می« مالینگاه»یا به سِرای مورد نظر نرسند، گلّه را در 

که به اقامتگاه حرکت کرده تا به مقصد خود برسند. پیش از این کرده و صبح اول وقت
های مجرب و ماهر شکل ها از طرف گالشای وسیع، کارِ جداسازی دامبرسند، در منطقه

 گیرد.می
شان و ها از مادرانها و بُزغالهاین جداسازی در مورد گاوهای شیری از غیرشیری، و برّه

تری را شیرده نیستند، معیّن و مشخص شده و گلّه کوچكگوسفندان جدادوش و پُرام، که 
لیّت پذیرفته که قرار داد بسته بود و مسئوکه پس از جداسازی، هرگالشی دهندتشکیل می

که مسئول هدایت و گیرد. یعنی چوپانیو شمارش کرده و تحویل می بود، گلّه را شناسایی
و گلّه گوسفندهای پُرام را « ند گالشگوس»چرای گلّه گوسفندهای شیری را به عهده دارد 

مراقبت  ...و« گووگالش»، «بُزگالش»طور و همین« وره گالش»ها را برّه و گلّه« پُرام گالش»
 کنند.از گلّه را آغاز می

 
 هاتقسیم کار در اقامتگاه
خویش آشنا بوده و  یك به وظایف ها هرداری سنتّی، چوپان در یك واحد تولیدی دام

که وظیفه کنند تا به نحو مطلوب کارشان را درست انجام دهند. چوپانیکوشش می
رسی در اقامتگاه را به عهده دارد، یا چوپان گوساله یا چوپان گلّه، حقِ دخالت در کارِ  حساب

افتد یك نفر که وظیفه آشپزی اقامتگاه را داشته، ها را ندارد. اما گاه اتفاق میدیگر گالش
بندی هم شرکت نماید و یا وقتی گلّه به اقامتگاه آمد،  ی در ماستکار همممکن است به 

 کمك نماید و گلّه را بدوشد.
داری رابطه دارند. اعم از که به نوعی با گلّه شوددارانی گفته می به همه دام :گالش

در داری و کار که صرفاً کارِ مراقبت و نگهدار، بدون مرتع و مال،دار، بدون مرتع ولی مالمرتع
 دار شود.ستاند و ممکن است بعدها مالدهد و مُزد یا حقوق میاقامتگاه یا سِرا را انجام می

کار آنان ها و صاحب اختیار سِرا است که بهسرچوپان، وی مسئول چوپان: سرگالش
توان در برخی از مناطق صاحبِ مرتع و سِرا دانست. نظارت مستقیم دارد. سرگالش را می

ها، زاد ا بر اساس حسّاسیّت شیردهی، پرورش، پرواربندی، چِرای به موقع داماوست که گلّه ر
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های خاص خویش را دارند، پذیریهای زیر دست او مسئولیّتو ولد، که هرکدام از چوپان
سابقه کار،  :انتخاب سرگالش به این شرایط بستگی خواهد داشت نماید. نحوهانتخاب می

گیری، تولید پنیر، کشك، بندی و کرهداری از جمله ماستی و فنون دامیتجربه در شناسا
تری در عالوه اوست که درصد بیش هچِرایِ به موقع گلّه، داشتن قدرت جسمی سالم و ب

 های دامی در میان چوپانان نقش اساسی دارد.دست آوردن فرآورده هب
د و تا پانصد رأس که کار مشترک دارند و تعداد گلّه و دام به چهارص ییهاگاهدر اقامت

نفر و حداکثر  9شود. او حداقل باید به ها و گلّه دشوارتر میرسد، نظارت بر کارِ گالشمی
شان که شامل بر کارشان نظارت داشته باشد تا به وظایف« سرا»نفر گالش را در 12

رِ جداکردن گوسفندان و بُزها از شیری و غیرشیری، جداکردن نرها، هدایت در برِگلو؛ که کا
ی به روز گالش ینماگیرد، کمك و راهدوشیدن گلّه دو مرتبه در روز، گاه سه مرتبه انجام می

های شیری در سِرا نظیر پختن شیر، زدن ماست، حتی آشپزی و شب گالش، تولید فرآورده
در اقامتگاه و تدارک مایحتاجِ اقامتگاه و مأموریت به چارودار برای بردن ماست و دوغ و کره 

ر به شهر و روستا، و موقع برگشت او تهیه و آوردن آرد، برنج و دیگر مایحتاجِ اقامتگاه و پنی
 مدیریّت داشته باشد. هو غیر

ـ 3های شیری. چوپان برّه ـ2چوپان گلّه.  ـ1برای سرگالش سه چیز بسیار مهم است: 
تر ا بیشهرسی در سِرا یا اقامتگاه. مواجب و حقوق این سه حرفه، از باقی چوپانحساب

که شیرِ ها، باید هوشیار و آگاه باشدوسیله گالش هزیرا سرگالش، در موقع دوشیدن ب ؛است
فهمد که چوپانِ چه شیر، یك روز کم، و روز دیگر زیاد شود، میگلّه کم نشود. چنان

توجهی کرده خصوص در شب، بی ه)چوپان شب(، در تعلیف گلّه ب« شوو گالش»روزگالش یا 
با توجه به در نظر گرفتن صرف نهار یا شام و ، گلّه )چه در شب و چه در روز است. چوپان

 اندازه به چِرای دام مشغول باشد.استراحت( باید یك
شان کم و زیاد شیر مادران و ها در مراتع خوب رسیدگی نکندها اگر به برّهچوپان برّه

ز دوشیدن هر مرتبه، از تعادل که چرا شیر گلّه پس ا گو باشد ود،  باید به سرگالش پاسخش
خارج شده است! زیرا این امر نتیجه منفی داشته و سبب پُرام شدن )شیر ندادن( گوسفند 

گویند و حاصل شیر و کره رو به نقصان رفته و سرگالش « دان زدن»که به آن  شده
 گوی دیگر شُرکا باید باشد. پاسخ

رسی در اقامتگاه است که کارش حساب چوپانی: (سِرا مَردبه تعبیر دیگر ) کُلوم سِالر
ها به داری و فروش محصوالت دامی و تحویل دادن فرآوردهیا سِرا را دارد. وی مسئول نگه

اند. در حقیقت او، اختیار دارِ سِرا داریشُرکا و صاحبان گوسفندان و بُز در این واحد دام
ز او، کسی حقّ فروش یا غیر ا ...است. اعم از پختن شیر، ماست زدن، استحصال کره و
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، )جایگاهی جدا از «ماس کُرکِه»واگذاری و تقسیم محصوالت دامی و حتّی اجازه ورود به 
زنند و تا چند های بزرگ سفالین را ماست میجاست که کوزه هاست و در آننشیمن گالش

 گانه ناپاکها باورمندند که افراد بیروز ذخیره و تُرش شوند( را ندارد. در این زمینه، گالش
 نباید داخل آن شوند، زیرا خیر و برکت از سِرا خواهد رفت.

ها شخصیّت از دیگر چوپان و هم از جهت وجهه «سِرا»کُلوم سِالر از نظر تجربه، در اداره 
 .شودها از طریق او تهیّه می ممتاز بوده و حتی آذوقه آن

 .نمایدی الزم میکار همی جانشین کُلوم سِالر است و در امور مربوط به ودوش کش: 
داری و حفاظت از سِراست و کارهای مربوط  به چوپانی گویند که مسئول نگه دار:کُلوم

 هم گویند.« سِرادار»دهد. به تعبیر دیگر به سِرا را انجام می
که مسئول خرج و هزینه اقامتگاه را بر عهده داشته و آشپزی از چوپانی استپِالپَچ: 

 رود.می وظایف او به شمار
گاوهای شیری را هنگام  تکه مسئولیّت و محافظچوپان گاو. او چوپانی است گووگالش:

کند. در درّندگان، از گاوها سرکشی و مواظبت می روز به عهده دارد. به علّت خطر حمله
ها به چریدن تمام اوقات روز همراه گلّه نیست. گاوها در روز و شب، پیرامون همان اقامتگاه

برد و با که او همراه گلّه نیست، در سِرا به سر میشوند. موقعیاند و از سِرا دور نمیمشغول
 د.کن ی میکار همها دیگر چوپان

های از بدو تولد تا داری گوساله که مسئول حفاظت و نگه چوپانی است کُلو گالش: 
ین زمینه بستگی اش در اتر به کاردانی و تجربه ماهگی را دارد. نحوه انتخاب او بیش شش

طوری که از نامش پیداست  ها مراقبت نماید. همانداشته که بتواند به نحو احسن از گوساله
تری دارد، اگر به خوبی  نوزاد تازه متولد شده گاو است و احتیاج به مراقبت بیش« کُلو»

از « نه وازبِ»کند، انعام اش برآید، غیر از مُزدی که دریافت میبتواند از عهده وظایف چوپانی
 هاست.گیرد، که یکی از همان گوسالهطرف سرگالش به او تعلق می

های یك تا دوساله داری گوساله که مسئول نگهچوپانی است :دَمِس گالش، دَمِچ گالش
های فکری و جسمی بستگی دارد. ییاست. در نحوه انتخاب او، به لیاقت و شایستگی و توانا

 شوند.سال انتخاب می 20، از جوانان زیر گونه افراد به همین علت، این
که پس از دوشیدن شیر از گاوها و گلّه گوسفند و بُز، پختن  چوپانی است ماس هَکون:

عهده داشته و پس از پختن، و کمی ه را ب« بَرکِر»های مسی بزرگی چون شیر در ظرف
یك هفته بعد، وقتی نماید. تا ریخته و ماست زدن را شروع می «کَال»ها را در  سردشدن آن
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گیری  ریخته تا کره« دوشان»ها را در ظرف سفالین بزرگ ها تُرش شدند، ماستماست
 ند.کن

)دوو = مخفف دوغ(  پَچ و کش به ترتیب به معنی پختن دوغ و دوو پَچ ، دوو کَش:  
 دست آوردن کره از ماست، مایعی راه که پس از ب شودوزن کردن است. به چوپانی گفته می

های متقالی یا پشمی ریخته، سپس آن را کنند، را در کیسهکه در ظرف دوشان خارج می
تر آبِ زاید از دوغ شود. آبِ تا سریع گذارنددر جای بلندی قرار داده و روی آن سنگ می

که امروزه دیگر  آوردنددست می هب« سِرج»نام ه زاید را حرارت داده و از آن نوعی تُرشی ب
خصوص در  هآید، در برخی سِراها بدست می هکه از ماست گوسفند ب د. دوغیشوتولید نمی

 کنند.تابستان، تبدیل به کشك می
هاست. های درختچوپانی است که هر روز کارش چیدن برگ از سرشاخه وَلگ هَکُن:

و  هاو برگی که برّه ...های ممرز، مازو )بلوط وحشی(، انجیلی، لِوَردار واین چوپان از درخت
 کند.کنند، تهیّه میاز آن مصرف می« تره گوک»های نوزاد ها و گوسالهبُزغاله

ها را در سِراهای تولیدی از شهر تهیه و چوپان چارودار کسی است که آذوقه  چَروِدار:
رساند و یا به های دامی را به شهر یا روستا برده و به فروش میفراهم کرده و فراورده

که هیزم و سوخت سِرا را تأمین  عالوه این هدهد. بهمی دارند، تحویل میصاحبان گلّه، که س
 گیرد.کند و از سرچوپان یا نماینده او در سِرا دستور میمی

که از طرف : چوپانی است(«رمه گالش»چوپان گوسفند، به تعبیر دیگر ) گُسِند گالش
دان شیرده را به چِرای که گوسفنشود. به جهت اینیا نماینده او انتخاب می« سرگالش»

علف در مراتع به نحو احسن هدایت کند. وی از تجربه کافی، در مراقبت و بازدهی شیرِ گلّه، 
تكِ ی تكیتر و هوشیار و پُرتحرک باشد. در شناساها چابكچوپان باید برخوردار و از همه

پیش از موعد گلّه مهارت و آگاهی کافی داشته باشد. این چوپان حق ندارد شغل خود را 
 مقرر در قرارداد، ترک کند.

که از طرف بزرگان اقامتگاه از جمله سرچوپان او چوپانی است (:چوپان برّه) وره گالش
 ماهگی است. در حقیقت باید مهارتهای از بدو تولّد تا شششود. وی حافط برّهانتخاب می

ی هنگام یشود، در شناساانتخاب میها که برای برّهالزم را دارا و بسیار باهوش باشد. چوپانی
ها )=جایگاه دوشیدن گلّه( پس از دوشیدن، که برّه« برِ گلو»شان در شیر خوردن از مادرانِ

شوند، بداند که کدام برّه متعلق به کدام گوسفند است! حتی به شان ملحق میبه مادران
 ها آگاهی داشته باشد.رنگ برّه
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چوپانی است که حافظ گوسفندان  :«ز گالشچگی»یا  کابی گالش، پُرام گالش
 غیرشیری است.

 کند.داری میهای یك ساله را نگهکه برّهچوپانی است جینگال گالش:
تر گلّه که همراه و مراقب بُزها بوده و به حساب شناسنده یا بزرگچوپانی است بُز گالش:
و پُرتحرک انتخاب داری از این حیوان باهوش شود. هرکسی را برای نگهبُز گفته می

نمایند. بُزگالش، گلّه را باید به های الزم را مراعات میکنند. در انتخاب چوپان بُز، دقّتنمی
موقع به چِرا در مرتع ببرد. مخصوصاً بعد از نمك دادن، اگر هوا گرم باشد بالفاصله نباید گلّه 

 .شودحال و سُست و ضایع میرا به مرتع بُرد، در نتیجه حیوان بی
که مسئول و حافظ گوسفندان و  چوپانی است« کل گالش»به تعبیر دیگر  نر گالش:

شود. چون حیوان نر، تنبل است و چندان قوی انتخاب میبُزهای نر بوده و معموالً از افراد نه
ها واهمه دارد و خود انگیز کوه و صخرهاز رفتن به نقاط خطرناک و هراس ،بُز ماده برخالف

 تر است.اندازد و تحرکش از بُزِ ماده کممیرا به خطر ن
 

 1596تنکابن، روستای قلعه گردن، دوازدهم دِیَ ماهِ گالشی، سالِ 
 خورشیدی.   1400مطابقِ هجدهم اردیبهشت ماه  

                
                                                       

  



 

 

 
 
 
 

  جشن سده

 راوش مانیسل
 
 

که  ای های پیش از اسالم، نخسین روز فرخنده نامه وایت شاهنامه و متون متقدم و گاهبنا بر ر
مانده جشن است که در زمان هوشنگ برای نخستین  تاریخ تا به امروز برای ما باقی از ماقبل

بار بر پا گردید. از این جشن در اوستای ساسانی و وندیداد نام برده نشده است. اما در 
زمین چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم از این جشن به  خراسان ،ادبیات کشور ما

شود به دوره کشف آتش  فرخندگی یاد گردیده است. از نظر تاریخی این جشن مربوط می
.  قبالً راجع به مرحله صیقل سنگ، آهن و پیشدادیدر زمان سلطنت شاه بلخ هوشنگ 
گردد، این کشف کشف آتش میکه هوشنگ موفق به  کشف آتش  سخن گفته شد.  روزی

گیرد. در واقعیت این جشن یادگار همان دوره را هدیه پرودگار خوانده و آن روز را جشن می
 گوید:میترایی در زمان هوشنگ است. فردوسی می

 گـروغ آذرنـدل سنگ گشت از ف  ر دو سنگـآمد از ه دـیپد یروغـف
 سنگ آتش آمد فراز[طبع  نیاز ا  ز راز نـکـیه ولـتـار کشـد مــ]نش

 نـیکرد و خواند آفر یهم شـیاین  نیرــآف انـهـج شــیدار پ انـهـج
 هاد[ـله نـگاه قب آتش، آن نیـهم  داد هیهد نـیچن یه او را فروغـ]ک
 [یردـخـر بــاگ دـیبا دـیـرستـپ  یزدـیا نـیا تـسـیا فروغـتـفـ]بگ

 روه[ـرد او با گـگ اه درـان شـهم  د برافروخت آتش چو کوهـ]شب آم
 نده کردـده نام آن جشن فرخـس  جشن کرد، آن شب باده خورد یکی

 اریهرـر شـون او دگـاد چـب یـبس  ارـادگیده ـس نید اـانـگ مـزهوشن
 1کرد ادـیازو  یکـیه نـب یـانـهـج  ردــک ادـیان ـهـرده جـاد کـز آبـک
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سوی اعراب منع گردید.  ما خراسان از پس از هجوم و ایلغار  اعراب این جشن در کشور
مخالف بود.  از طرف دیگر چون به بهانه  ،داشت چه که زیربنایی علمی می زیرا عرب با آن

  «حجراالسود»جای آتش به بت یا  سنگ  هپرستند، باید که ب که گویا مردم خراسان آتش این
 هند. این قلم در رابطه بسجده نماید، افروختن آتش را در هنگام عبادت خدا منع قرار داد

مثالً از  ؛تفسیر مفصل اراه داشته «اعراب بر افغانستان ةسال 1400سیطره »آتش در کتاب 
تر شرح  ولی قراری که پیش ،]اگرچه آتش در اوستا به نام )اتار( یاد شده ام که جمله نوشته

اساسی پیروان  دانیم که وظیفه کرد. می از آن نمایندگی می« امشه سپنته»دادیم در میان 
های نفسانی و عناصر تاریك و  )زراتشترا سپنتمان( مقابله با ارواح خبیثه و ستیز با خواهش

 .مضر بود
از روز کشف خود  ،ی که به حیات بشریت رسانیداآتش با روشنای و حرارت خود و فایده

ال در میان همه اقوام جهان به حیث یك عنصر مفید تلقی گردیده است و کشف و استعم
جدید تمدن واصل  ةجهان بشریت را به مرتب ةعواملی بود که درهر گوش آن یکی از

 گردانیده است.
که قبل برین در عصر ویدی در تشخیص  ای هباشندگان خراسان در عصر اوستایی با سابق

ل شده ئتری قا نسبت به سایر ملل جهان برای آتش مقام مهم ؛عناصر نورانی طبیعی داشتند
تر  النوع برای او سرودهای بیش شناختند و نسبت به اربابنام )آگنی( می هرا ب بودند. و آن

داشت و آن را  ترین همه عناصر محسوب می ساخته بودند. اوستا آتش را مقدس و پاک
ترین  صفای اخالق و بزرگ ةکرد. عالوه بر این آتش عالم انعکاس نور )اهورا مزدا( قلمداد می

چه عقیده داشتند که شب،  شد، چنان ثه و دیوها شمرده میحربه در مقابل ارواح خبی
انگیزی  رسد و ارواح  خبیثه )دیوها و شیاطین( مشغول فتنه که سیاهی فرا می هنگامی

 شود. از این رو آتش را نور )اهورا ها می گردند، تنها روشنی آتش عامل ترس و فرار آن می
کردند. روشن کردن آتش در کانون  رام میهمین رهگذر به آن احت کردند. از مزدا( تصور می

سرزمین ما رواج داشت و چون آتش در عصری اوستایی مقام  خانواده در عصر ویدی در
تنها در کانون خانواده و حفاظت )پرستاری(  بلندتری پیدا نمود، طبیعی روشن کردن آن نه

 ها رواج پیدا نمود. طور همشیگی عمومیت یافت، بلکه در آتشکده هآن ب
داری آتش در کانون خانوادگی یکی از عادت قدیم اکثر اقوام  ناگفته نماند که نگه

اروپایی است. این کار در عصر ویدی و اوستایی تنها در سرزمین ما منحصر نبود.  و هند
جدید )همین امروز هم( به آتش خانوادگی احترام  اًهای نستب ها هم در زمانه ها، رومن جرمن

 .کنندکردند و میمی
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رحال در عصر اوستایی باشندگان سرزمین ما چنین عقیده داشتند که بهترین حربة هبه
روشن کردن آن را در کانون خانواده و حفاظت  ،بنابراین .الل عناصر مضره آتش استحاضم

یکی از وظایف مذهبی خود می شمرده و معتقد بودند  که در روشنی آتش  آن را شب و روز
شان است و عناصر مضره کاری ساخته  هقدس محافظ ایشان و خانواد)سپنته مینو( یا خرد م

هایی خارج کانون خانواده هم ساخته شد و  تواند. به اساس همین رویه و عقیده آتشکده نمی
ی در ا هایی مخصوص موبدان و شاهان عرض و جود کرد. و آتش و آتشکده به اندازه آتشکده

 .انت مذکور را آتش پرستی هم گفتنددیانت زرتشتی صا حب مقام بزرگ شد که دی
از شکوه نور و یا آتش انکار  ،سویی داشتند حتی عرفای جهان اسالم که به اشراق هم

اگر در جهان »گوید  الدین سهروردی: می که عارف نور و شیخ اشراق شهاب کنند، چنان نمی
ظاهر و بالذات به ناچار باید خود  ،هستی چیزی باشد که نیازی به تعریف و شرح آن نباشد

چیزی از نور  ،تر از نور نیست. پس بنابرین باشد و در عالم وجود چیزی اظهر و روشن
 «.نیازتر از تعریف نیست بی

که دین خداگرایانه داشتند،  بدین معنی بود که مردم افغانستان پیش از اسالم، هنگامی
ای پرگل و عطر در ه عبادت و شکر نعمات و مراتب سپاس خویش را از خداوند یا در چمن

وردند. به این آ جا می ههای روشن در فروغ عنبرآگین آتش عود ب یا در مکان پرتو خورشید و
باید باحضور دل و ذهن بایستد و نباید  ،ایستد باور که اگر کسی برای عبادت خدا می

های تاریك باعث پراگندگی ذهن پرستنده شود  های شیطانی از قبیل ترس از گوشه وسوسه
ها حضور ذهن و قلب او را به خود مشغول  های مضره و گزنده بودن و خزیدن خزنده یا برو 

علم هم ثابت نموده که در مکان که  نماید و عبادتش را ناقض گرداند. همین عقیده را امروز
اند  ها که اجسام مضره ها و گزنده تواند پیدا گردد. خزنده نمی ای هآتش روشن است هیچ خزند

گرمی و فروغ آتش. از جانب دیگر آتش یگانه  توانند نیش بزنند، نه در ها می ریكفقط در تا
که روشنایی حاکم  ای رود. در خانه شمار می ها به ثر کشنده انواع و اقسام میکروبؤوسیله م

های خداگرایانه و خردگرایانه بود که   دزد را راه  نیست. با تکیه به این دانش و بینش ،است
کردند. در هیچ  و آن را پرستش یعنی پرستاری می گذاشتند ان به آتش ارج میمردم افغانست

جای خدا عبادت کنند، اعراب کلمه  تاریخ نیامده است که مردم افغانستان آتش را به
ین زرتشتی را دین یپرستش را عبادت معنی نمودند و با تحریف معنی، اتهام بستند و آ

کردند. که  مردم افغانستان از آتش پرستاری می که پرستی وانمود کردند، در حالی آتش
ها، در  ها، در غار برعکس اعراب جاهل حتی تا به امروز خالف عقل و شعور بتی را در تاریك
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ها شب و در یك کلمه در ظلمت که یکی از مظاهر اهریمنی است  ها، در دل تاریك خانه چله
 «1گیرند. به عبادت می

جای خداوند به پرستش گرفته  هدارد که آتش هرگز ب کید بر اینأحضرت فردوسی نیز ت
سنگ   اصطکاک دو باشد. وقتی آتش از فروغی ایزدی می نشده است، بلکه آتش تجلی خدا و

 گوید: خواند. فردوسی می هوشنگ آن را فروغ خداوندی می ،آید وجود می به
 یاگر بخرد دیبا دیپرست یزدیا نیا ستیبگفتا فروغ

 
 گوید: ری میی دیگیو یا در جا

 بودند زدانیپاک  ةپرستند پرستان بودند مپندار کاتش

 
اعراب بوده است. تفاوت  «کعبه»خواهد بگوید که آتش و آتشکده، مانند  که می و یا هنگامی

خدا را  ،زمین گیرند و مردمان خراسان اینست که اعراب سنگ را تا به امروز به پرستش می
 پرستیدند: یدر فروغ آتش م

 چو مر تازیان را محراب سنگ رنگ گه بود آتش خوب بدان

 
ها نسبت به آتش ناشی از شعور و خرد مردم سرزمین ما خراسان بوده  این تقدیس ةهم

هایی صاحب اندیشه هیچ مورد سودمندی به نفع انسان را نادیده و بدون تقدیر  و شخصیت
 باشد. ن میداشت از هدیه خداوند برای انسا جشن سده  بزرگ اند. نگذاشته

 ؛این جشن یا روز بزرگداشت از هدیه خداوند را اعراب به نفع سنگ سیاه منع قرار دادند
آتش، این نعمت  های زیاد حتی تا دوران سلطان محمود غزنوی استقبال از ولی تا سال
 شد. چنان جشن گرفته می خداوند هم

، به قرار منابع تاریخی عنصری بلخی احمد بن دربار محمود، ابوالقاسم حسنی الشعرا ملك
مذهب را وادار به بر پایی جشن سده نماید. بنابر  در پی آن بوده که سلطان متعصب اشعری

آن در ستایش جشن سده شعری بلندی ساخته و به شاهنشاه خراسان محمود غزنوی 
 گوید: می

 است ارـادگیم ـو از ج دونیز آفر دار استامـوک نـن ملـده جشـس

 ار استـکـآش یلــور تجـزآن نـک کوه نور است ییگوامشب تو  نیزم

 زار است ان چون اللههچرا امشب ج نـتان است بهمـل زمسـگر از فص
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هایی  ی فرهنگ و هویت و سنتیلیت  رادر قبال حفظ و احیاؤوترین مسبدون شك بیش
، دوش دارد، یعنی نویسندگان، شاعرانه ملی و فرهنگی، در مجموع اهل فرهنگ و ادب ب

  گاران و منتقدین و مفسرین.ن تاریخ
هایی که به وسیله اعراب  ویژه در امر حفظ و احیای فرهنگ و آیین ها  به در پارینه سال

چه که  تر بود. چنان مندانه مسلمان در سرزمین خراسان ویران شده بود، نقش شعرا رسالت
 یآن شعرا دهد در ستایش جشن سده برای احیا و حفظ مالحظات تاریخی نشان می

منوچهری  قوس بن از جمله مثالً ابوالنجم احمد ؛اند روزگاران مختلف از خود دریغ نشان نداده
 گوید: بلخی می

 بود اریشب جشن سده را حرمت بس احرار شب جشن سده دیس یآمد ا

 و یا بازهم منوچهری بلخی:

 دار نوروز نام یةجشن سده طال شیبه پنجاه روز پ امدستیب نكیا

 گوید: جولوغ فرخی سیستانی می بن لحسن علیابوا
 حق او بگذار حق است مر سده برتو، آتش بلند افروز یکیشب سده است 

 : فرماید یا نظامی گنجوی می
 آتــــشکده نیــیآ یکه نــو گشــت و جشن سده دیبه نوروز جمش

 
اب سال از استقرار حاکمیت دینی و فرهنگی اعر1400ها نیز که در پسینه سال

ند و روحانیون که به ذات عرب وابسته نیستند و وهم حتی برخی از آخ گذرد، با آنمی
و یا مزدور و زرخرید اعراب در  منافع ذاتی در حفظ دین و فرهنگ عرب مسلمان ندارند

گمان از رابطه ملی و تاریخ  خویش در عرصه آیین و بی ؛برپایی جهاد اسالمی نیستند
اهلل نوری یکی از  فضل کنند. مثالً شیخ شوند، یادی می اورمند نمیفرهنگی بومی خویش اگر ب

  :نماید خواهان صدر مشروطیت ایران در شعری از سده چنین یاد می آزادی
 سان رسان، ما را به نار موقده وز آب آتش شد موسم جشن سده، ساقی بیا و می بده

 دهـنور و صفا، دارد هزاران فای پرکین نار  فرموده آتش مرحمت          از مکرمت، برما خدا

 ها، ظلمت شده آتشکده روشن شده تاریك نما           ن نعمت نقمتـن آخشیج  پربها، ویـزی

 دهئما از چون یهود من با چنین آبی خوشم، هم م         ـزن بر آتشـی بـآب ار مهوشم،ـهان ای نگ

 1و آتش خوش بود، مخصوص در آتشکدهآبی چ زآتش بود گوو چون گفت کش بود، روزی خوش ودل
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ها کوشش دارند که  که اعراب مسلمان سعی نمودند و امروز زرخریدان آن با وجود آن
هویت گردانیده و همه آثاری که مبین هویت ملی و فرهنگی  جامعه را از لحاظ تاریخی بی
ز انحا از میان های بودای بزرگ در بامیان  نابود و یا به نحوی ا خراسان است، چون مجسمه

ر بار و وجب خاک این کشور نماد از یك تاریخ پُچون وجب ،شانبردارند، ولی با تمام تالش
 ،روز تا روز ،شود که با گذشت زمانگردند، برعکس مالحظه میرشکوه است، موفق نمیپُ

باشند. گذشته از  ینی تاریخی خویش مییپی شناخت هویت ملی، فرهنگی و آ نسل جوان در
ها،  اعراب مسلمان بر کشور ما خراسان، از اندیشه ةدر طول تاریخ پس از استیالی جباران این

آمد. مثالً   عمل می چنان، اگر نه آشکار، در خفا تجلیل به هایی ملی و آیینی هم سنت و رواج
نام گذاشته و از آن در شب و یا روز تجلیل کرده  «خِرپٌچار»جشن سده را مردمان بدخشان 

 ةکه تاریخ این روز را بدانند، چون در وهل بدون آن ؛نمایند این روز آتش روشن می و در شب
عمل  های خود تجلیل به نخست تجاوز و ستم اعراب، خواستند که از روزهای مقدس و جشن

چله  شب]نام  همسمی ساختند. در حصص دیگر کشور ما سده را ب «خِرپچار»آورند سده را به 
یعنی دهم ماه  ،کوچك ةکه سده نیز مصادف است با آغاز چل چون ؛نمایند یاد می [کوچك

افروزند و از سده تجلیل  افروختند و می ها آتش می  سرما در اجاق ةدلو ]بهمن[ و به بهان
داشت، ناخودآگاه است و کسی به نیت   آورند. البته باید گفت که این بزرگ عمل می به

ین روز و این جشن را پس از چند قرنی که چون همه ا ؛کند سده  چنین نمی استقبال از
اعراب بر آیین و فرهنگ و تمام امورات اجتماعی و سیاسی کشور ما  ةحاکمیت ظالمان

 خراسان گذشت، جبراً وادار شدند که فراموش نمایند.
شب »نام  هدر آثارالباقیه البیرونی از این روز در برخی حصص از خراسان و ماوراءالنهر ب

رسی به منابع این جغرافیا یاد گردیده است که این قلم بنا بر عدم دست «آبانروز »و  «گزنه
 نتوانست از محل خاصی نام ببرم.

مورخان و نویسندگانی چون بیرونی، بیهقی، گردیزی، مسکویه و عده دیگری از شیوه 
برگزاری جشن سده در دوران غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و خانواده دیگری چون 

جا برای جلوگیری از اطاله کالم به اند. ما اینزیار و غیره تا دوره مغول بسیار نوشتهآل 
گذاریم م. اما ناگفته نمیینمایاکتفا می ،چه که حضرت فردوسی گفته و آن را نقل نمودیمآن

فقط درحضور شاهان، رسم  ،آمدهعمل میها تجلیل بهکه پس از اسالم اگر از جشن
ها هایی که شاهان دوره اسالمی چشم به تحایف آن جشنهم از جشنآن، شعرخوانی بود

 هایی که تحفه نداشت به شدت منع قرار گرفته است.داشتند. اما جشن



 

 

 
 
 
 

 سوران در میان اقوام فرهنگ جشن ختنه
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 یآکادم یرودک هللابوعبدا نام به اتیادب و زبان تویانست انزب ریمد/  یفرزایم نیالد فیسدکتر
   کستانیتاج علوم

 ینگار فرهنگ یعلم یدکترا یدارا و فرهنگستان پژوهشگاه سیرئ معاون / فامینُ ابدفتاه
 

 
 
 

های  رسم و آیین و انعنه ،هر یك خلق و ملت وابسته به تاریخ و فرهنگ گذشته خود
ها را پیوسته اجرا نموده، از نسل به نسل  آن ،ر و اعتقادمخصوصی دارد، که در دایره باو

دارند. توسط این مقاله  خویش را نگاه می یبه این وسیله سنت اجداد دهند و انتقال می
های خود  اندیشه «تویی ختنه»و یا  «ختنسور» قدیمه مردم تاجیك ةخواستیم در مورد انعن

غیر از مردم تاجیك  ان به میراث مانده بوده، بهکاز نیا رسوم را بیان کنیم. این انعنه یك نوع
گردد. اما از نقطه نظر تاریخی پیدایش آن حتی به  های مسلمان نیز اجرا می در دیگر خلقیت

 .رسد دوران تا اسالمی رفته می
 ختنه،» :است  یافته شرح چنین کوتاه شکل به ختنه اصطالح «زبان تاجیکی فرهنگ »در 

 .«نره سر پوست دنیبر
 همین یك مضمون شرح و توضیح داده شده به ها نامه لغت همه در ختنه مفهوم موالًمع

 دار دامنه و عوسی خیلی مراسم یا و انعنه چون هم ختنه یفرهنگ های جهت اما است. 
چنین  «تاجیك مردم فرهنگ نامه دانش» در ختنه مفهوم به عاید چه چنان باشد. می

 است: دهمعلومات داده ش
 از قبل کردن ختنه رسم ا.ه پسربچه یجنس آلت سر غالف یا پوست ردنب سنت ختنه،
 سنّ دقیق اسالم در بود. متداول یهودیان و ها یبشح ها، عرب مصریان، میان تنها اسالم
دهند.  انجام میسالگی 15روزگی تا 7 از معموالً را آن است؛  نشده تعیین کردن ختنه

 (524، ص. 3) .نام دارد ختنسور گردد، میکردن برگزار  ختنه مناسبت مراسمی، که به
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 تاجیکان خیلی میان مردمی های اعتقاد و باور ةدر دایر ختنه ةها انعن صدساله طول در
گردید. از جانب محققان درباره  باشکوه و شهامت دایر می نزدیك های سال تا گردیده،  وسیع
است. اولین   آورده شده طور عمومی تر و به مراسم آن معلومات کم یو برگزار ختنه سنت

 .گو.پ زربین، اِ. اِ. اندریف، .م.س روس عالمان جانب از ختنه رسوم عاید به  معلومات
  كیوسفبی ، ز.او، ر.احمداوم. رحیم تاجیك عالمان را آن های پهلو بعضی تر بعد و سنیسیریف

 اند. وو دیگران شرح دادهمرزای. آوا، س
 تاکنون نیز تاجیك مردم ،دنیا مسلمانان دیگر چون را ها پسربچه کردن ختنه ةانعن
 گذرانیدن از پس تنها مسلمان شخص پسربچه ،مردم ةعقید به یعنی ؛شمارند می حتمی
دست حالل » تعبار مردم بین در که است همین شود. می شماریده کامل مسلمان ختنه
ریخته نیز  های تنیز موجود است. در ردیف این دیگر عبار کردن ختنهی معنا به «کردن

گویند  می او آمیز به کنایه ،انصافی نماید مثالً، اگر نفری در اجرای کاری بی ؛اند آمده وجود به
 داشته را« مسلمان هستی یا نی؟»معنای  تاین عبار «؟هست کردگی لدستت حال»که 

م های مه یکی از جنبه ها پسربچه را برای ختنه آید، که گذرانیدن انعنه است. از این برمی 
 .حساباند دینی می

است:   آمده چنین «درواز و قراتیگین تاجیکان»له در کتاب ئعاید به این جهت مس
آور  منفعت پسران گگینی های قاعده و سالمتی به دینی نظر نقطه از ختنه مفهوم

باشد. از  شخص ناپاک می ،شدهن ختننه هنوز نورس بچه و یا ،باشد. در عقیده مردم می
مردم نظر منفی  شدهن  ختننه ها ادامه دارد، به شخص که طی عصر ی،ا روی این انعنه

ها اجازت داده  مانند این و چارپا ها، از قبیل ذبح دارند و حتی به چنین نفران بسیار کار
 (91، ص. 8) .شود نمی

 
مندند، به  ههای مردانه، که به دین و آیین عالق آید، که برخی کار از اقتباس مذکور برمی

است. ضمن صحبت با ساکنان مختلف کشور معین شد، که  ممنوع بوده ناشده تنهخ شخصان
است. مادامی که چنین   اجازت نبوده ناشده ختنه های پسربچه حتی خواندن نماز نیز برای

های  زیرا از روی فتوا ؛باشد می ختنه له زمان و سنّئمس ،له از همه مهمئاست، پس مس
سالگی قرض حسابیده 12سالگی و برای پسران از 9ز شرعی خواندن نماز برای دختران ا

کردند، که  یعنی در گذشته مردم محض همین جهت را به انابت گرفته کوشش می ؛شود می
 .نمایند ختنه سالگی پسرانشان را12تا سنّ 
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 ختنه زمان و سنّ و سال
اما  ؛ستا  چندان دقیق آورده نشده یهای خطّ معلومات ختنه اید به زمان و سنّ و سالع

آید، که آن باید حتماً تا  های ساکنان کشور و معلومات محققان پیشین برمی از نقل
سالگی برای پسران دقیق 12یعنی اگر اجرای حتمی نماز از  ؛سالگی گذرانیده شود12ـ10

 انجام رسیده باشد. هم الکی باید به ختنه ت،گردیده باشد، پس تا این مد 
ها نشان  کرده باشند هم، مشاهده معین روزگی7 از ها مهنا دانش گرچندی را ختنه آغاز

های گوناگون  کنند. همین طریق عامل آن را اجرا می تر باال روزگی40 دهند، که اکثراً از می
 گذرانند. تر می شود، که مردم آن را دیر اعتقادی و حتی رحم و شفقت والدین سبب آن می

هنوز  را ختنه در سراسر کشور اجرای انعنهها معین نمودیم، که قریب  ضمن پرسش و پاسخ
تر یعنی تا  گزار نمودن آن دیرنمایند. بر سالگی اجرا می7 تا یسالگ از یك پیش های از زمان

 .است  آمده عمل می تر از آن خیلی کم به سالگی و بعد12ـ10
ها گوناگونند.  نیز اندیشه خطی های سرچشمه در ختنه ةسنّ و سال دقیق انعن مورد در

عائله و طرز زندگانی عائلوی »آوا ز. ضمن تحقیقات خویش در کتاب   بیك محقق یوسف ،مثالً
  نویسد: چنین می ختنه عاید به سنّ و سال «مردم شغنان

باشند، اما  شده اجرا سالگی10 تا 7 از باید پسران ةختن ةانعن از رو عرف و عادت،
هایی  حالت 20و ابتدای عصر  19 های عصر یم، که در آخر های زیادی را ما شنیده نقل

و تنها پس از آن  کردند می ختنه سالگی12ـ10پسران را پس از  شدند، که هم می
 سنّ و همین به پسربچه چند جایه یك کالن های نمودند. در عائله دار می جوانان را خانه

 (.92-91، ص. 13) کردند می ختنه را موافق سال
 
مشاهده  خوف های مردم وادی و عادت و انعنه آموزش عرف ضمن نیز اندریف. س م.
تر، اصالً پس از  دیررا  ختنه انعنه های این وادی مردم عادتاً است، که در بعضی منطقه  نموده

 (.188-187، 1. )نیگ.: کنند شان برگزار می سالگی پسران14ـ12
تر  س دیرهای اسا گردد، که یکی از سبب های باال و نقل گویندگان معلوم می از اقتباس

زیرا در طول تاریخ  ؛است  ها ناداری و کمبود بوده برگزار نمودن از جانب برخی از عائله
دیگر  تبدیل یافته، مردم با تقلید یك دبدبه با و رفته به مراسم پرشکوه اجرای این سنت رفته

تا ها  سبب بعضی اینسایه آن را برگزار نمایند. از  تر از هم نمودند، که نه کم کوشش می
 .اند گذاشته دست دادن شرایط آن را به تأخیر می

های اعتقادی  عمل به ختنه نمودن سنت اجرا روزگی چل طبق اطالعی گویندگان پس از
 است:  وابسته بوده
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 زیان ها جن و پر و آمیز رحسی های نیرو وی به نبوده، امن در کودک روزگی چل تا
های  ست. جن و پری موضعخون کردن یگان جای کودک ممکن نی و رسانند می

به کودک نیز زیان  ،دارند و در صورت نزدیك شدن به خون دار را دوست می خونی
بسیارش کسلی و  کنن، می حالله شان دست هلّچ درون در که کودکانی، رسانند. می

بهتر است. حتی در  کنی ختنه روزگی چل بعد همین برای رسند. می وی به ضیف
تر  قوی ،شود تر کالن که کودک چون؛ است بهتر باز کنی شا یسالگ هد سالگی و یا یك

  1.کند شده، به درد طاقت می
 

تر از آن  سالگی و حتی کالن که کودک تا یك خاطر آن ها بدون باور و اعتقاد به اما بعضی
کنند. این شکل را  تر دایر می اجرای این عمل را دیر ،شود آور می به درد تاب ،تر شده قوی

 .کنند خاطر رحم و شفقت و مهربانی به فرزندشان اجرا می اکثراً به
پیغمبر یهودیان  سنت بوده، از اصالً ختنه انعنه که نمود، یك نقطه را باید قید

اما در جریان تاریخ آن را مردم مسلمان نیز به خود  ؛است  ابراهیم)س( به میراث مانده بوده
 مادرزاد ها پسربچه بعضی از ،ردم مسلمانهای م موافق عقیده اند. ل نمودهوقب سنت چون هم

. ؛گذارند اهلل نام می سنتی و یا سنت را ها بچه سر چنین والدین اند. شده می تولد ،شده  ختنه
تیغ  رمزی حتماً پسرچه آالت از باالی مراسمی را برای مردم برگزار نموده، ،وجود این اما با
 .که انعنه سنتی اجرا شود گذرانند، تا این می

موسم معین را  تاجیکان میان زمان مرور با نیز ختنه ییوت گذرانیدن وقت چنین ینا
های فصل بهار  تر در دو موسم، اول های کشور بیش است. آن را در اکثر منطقه  کسب نموده

 رمزی نیز ها موسم این گویا های مردمی نمایند. طبق عقیده ماه برگزار می های تیره و آخر
 گوینده از ناحیه رشت برای ما چنین شرح داد:  در این مورد باشند.

بهار، وقت بارشات باران و شکفتن گل و گیاه  فصل های اول در قدیم از انعنه این اکثراً
که هر چیزی که به انکشاف وابسته است اجرای آن  گفتند، می ساالن کهن .گردد می دایر

 اجرا بهار در هم را نهخت ها و حتی ی سر کودکوتر است. مثالً م در همین وقت خوب
ها نیز زود  ی کودک و حتی زخمودر این وقت انکشاف م که چون ؛است بهتر یینما

ة عید نوروز و سر سال است، هم بهارده ،دیگر طرف ای گیرد. صحت شده، جایش را می
 2.شود سال نو زیاد می مثل برکتشم و فیض شوند، اجرا سال اول در خیر عمالی

                                                           
  .شتچودی .باال، ن لیاناد . پایان، ج .د الیان د دیهه( 1978عمربیگ )س .ت .  اوگوینده سعید 1 
  .رشت جفر، ن. . د مالبرات، ج. ة( دیه 1954شیرینجان )س.ت.  اوگوینده شریف 2 
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 و سلقینی خاطر به تنها ماه تیره و بهار در ختنه یبرگزار که ظرند،برخی نفران به آن ن

  :دادند اطالع چنین شتچودی مثالً در ناحیه ؛باشد می کودک سالمت ضرری بی
کنی، شاید  ختنه ها سرد است. اگر در سردی کودک را فصل زمستان در اکثر منطقه

کودکان هم  یبه سالمتزده به زودی صحت نشود. این  زخم سرما  خونوکی تأثیر با
 زرداب کرده در تابستان هم زخم عرق از حد زیاد، مخصوصاً یآور است. در گرم ضرر
 های آخر و بهار های اول در ما اجدادان را ختنه قدیم رو، هنوز از ازاین گیرد. می

 1.کردند اجرا می ماه تیره
 

 عالوه مشغولند، یندازواچا و اسپپروری به که دیگر، طبقه باال های گفته به عالوه
است،   بوده آن در ختنه ییوماه ربط داشتن ت های به بهار و تیر که یکی از عامل نمایند، می

اند.  کرده می تشکیل را اسپ با پایگه و بزکشی های مسابقه حتماً پسر ةختن که مردم در عرفه
 دهیکنان موافق پیش های سال از ختنه ةانعن گذرانیدن برای را ها موسم همین محض ،بنابرآن

 .باشند ها مطابق می ها تنها همین فصل برای چنین مسابقه زیرا ؛اند بوده
است. در فرهنگ   داشته نیز مخصوص روز ختنه ةانعن اجرای یدر برابر موسم برگزار

باشد، که هنوز از  های مخصوصی را دارا می مردم تاجیك هر یك عرف و عادت و انعنه روز
اند.  ها را معین و مقرر نموده گان سواد دینی آن خصوص دانند ههای قدیم مردم، ب زمان
دانند.  یکه و یگانگی خداوند خاص می رطخا برای آغاز کشت و کار روز یکشنبه را به چه چنان
 برای و است  گردیده  تعیین بابرکت رز چون هم شنبه سه روز هاسلغنداری آغاز برای

است.   گردیده بوده  مقرر فراوانی رمز و هفته همیان روز چون هم چارشنبی روز کوبی خرمن
همین  اند. دانسته موافق را شنبه گاه پنج های کشور بی یی فاتحه در تمام منطقهوت ةبرای انعن

با مقصد  )آدینه( شنبه و یا صبح جمعه شب پنج گاه بی هم را ختنه ةانعن طریق اجرای
های نزدیك در  اند. یعنی تا سال نستهاحترام محض در این روز پیدا شدن آدم و آلم خاص دا

را محض در همین  ختنه مردم های دین و مذهبی به باور و اعتقاد وابسته ها هقطمن تمام
 .اند های آخر قریب، که از بین رفته ها سال نمودند. اما این باور ها دایر می روز
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 شکل آموزش و انتقال کسب
اطالع  بنابر که هستند، مخصوصی های ااست .تواند نمی کرده را هر شخص اجرا ختنه

 های استا چنین دارند. را ختنه گذرانیدن ةاجاز ها آن تنها بوده، یاوالد یا پشتی ها آن مردم
 رجب استا معلومات طبق هستند. نفر یك ناحیه هر ةدیه سه یا دو در کسبی

خوب  تاداناز اس را کسب یعنی ؛باشد گرفته پیر دست باید استا» (الدین جمال گداییف)
ست، که شاگرد بعد خوب از  )کمربندان رسمی باشد. گذشته را کمربندان آموخته، مراسم

 نماید. می هدیه جامه کسب موزاندنآ خود کردن کسب، ضیافت آراسته، به استادانش برای
 (رویمال) یبه کمرش الک فاتحه داده، را اوپس از خوردن ضیافت استادان  خود، نوبت در

 شده مستعقل استای وی کمر بستن بعد که است،  داشت را آن معنای نای بندند. می
 1.«(تواند می

 ؛ شود یم موزاندهآ از پدر به پسر یچنین انتقال این کسب یا هنر اصالً به طریق اوالد این
 خودشان فرزندان به بیگانه شخصان به نسبت مردم اکثراً را درآمددار های کسبه یعنی

تبار و  خصوص نداشتن پسر از دایره خویش و لا یورت نداشتن فرزند، علر صد .اند موزاندهآ می
 های کار را اول و نازکی ختنه اجرای عمل ها استا .اند کرده ها شاگرد آماده می بعضاً همسایه

را  شاگردان چندمدت طول بعداً آموزانند. می ها بار ختنکونی های اسباب توسط خانه در
 .دهند ها نشان می عمالً به آن را ختنه واسطه جریان بی ده،بر ختنه های مراسم همراه به
اجرای آن برآمده  ةهای زیاد داشته، نه هرکس از عهد و مشکلی نازک ختنه پیشه

شاگرد، یعنی آموزش ـ  اصول استاد با انعنوی های دیگر کسب و هنر چون ختنه .تواند می
 .است  یافته می انتقال اگردش به کسبی استای از و یا پسر به پدر از جریان تجربوی

 
 ختنه ۀاصول اجرای انعن

و در اکثر  شود. معموالً می به خانه دعوت ختنه گذرانیدن برای استا شده روز معین رد
سه برادر ـ  یعنی دو ؛نمودند می آماده را پسربچه شش ـ  از یك تا پنج ختنه مناطق کشور برای

 که این نمایند، می ختنه را شان فرزندان انهجمع دست باره داشته، یك استقامت یدر یك حول
 ةختن گذرانیدن برای است.  بوده آور منفعت خانواده هر در زیادتی فمصر برای عمل

 های پسربچه های مادرکالن و بی بی شود. می آماده ها آن خواب جای  ،همه از پیش ها پسربچه
کنند. پدر و مادر  می طیار ختهدو نو بالین و هکورپ ها آن کدام هر قبالً برای شونده هختن
ها  پوشاناند. این عمل ها را می ، که محض در آن روز آنندخر های نو می لباس ها پسربچه برای
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های قدیمه  باشند، از جهت دیگر به عقیده و باور ها پسربچه از یك جهت برای جلب دقت
 ییومودن تزیرا در گذشته میان مردم تاجیك پسردار شدن و دایر ن ؛رسند رفته می

 .است  وی افتخار منزلت بلند داشته ةتنخ
. در نددوخت می یطاق مادرکالن و شنم برای پسرک حتماً مادر و یا وهای ن در قطار لباس

 ةچارکنج های اما در شمال مملکت طاقی؛ است  معمول بوده دوزی گل های طاقی بوجن
آن باالی  ختنه از پس شود و گذاشته می پسربچه سر اول در ی. طاقنددوخت چیستی می

خاطر  زخم آسیب نرساند. به به باالپوش ةکورپه ک شود، تا این می گذاشته ها پسربچه آالت
طاق را باالی آالت  ختنه از پس سه روزـ  زخم، دو  گردیدن عتدلوم کمی ضرری و بی

های  شلوار نیز ختنه مراسم گشتند. برای راه می ،ها را پوشیده گذاشته از باالی آن شلوار
 .شد می دوخته وسیع شاد وگمخصوص 
  است:  شده داده توضیح چنین مردم فرهنگ نامه دانش در ختنه جریان

 جشن ضیافت پوشانده، فاخر لباس جشن صاحب به والدین ختنه یبرگزار هنگام
، عادتاً، در صبح همان روز برگزار یکرن و یسرن نقاریه، و دف نواختن با را ختنسور

تبار در  ضیافت و پایان یافتن جشن تنها نزدیکان خاندان و خویش و  نمودند. بعد می
به  تبار  و خویش پذیرفت، انجام ختنه عمل که همین ورزند. می شرکت ختنه مراسم
گرفتن آن سرگرم شده، درد را حس نکند. در  که او به تا دهند، ل میوجشن پ صاحب

آرند. طبق  جا می تجربه به بمخصوص صاح های استا را ختنه اکثر مناطق تاجیکستان
ها  گذارند و در بعضی مورد نمی تنها روز لهچ تا را کودک ختنه سنت تاجیکان بعد

 قلمفور ها دیوان حافظ و یا نان و به زیر بالینش کتاب قرآن، در بعضی محل
  (.525-524، ص. 3) .شیاطین به بچه زیانی نرساناند جن و گذارند، تا که می

 
 بعضی هم، باشد یافته شرح عمومی طور به ختنه ةر اقتباس انعنکه د با وجود آن

 ریانج استا :است چنین ختنه یبرگزار جریان اصالً اما است.  گردیده  درج آن های نازکی
 ها آن که این تا نماید، می اجرا پسرکان فریب و فند اندازه یك تا و بازی و شوخی با را ختنه
 ها آن پس باشند، تر زیاد آن از یا و دو شده می هختن های پسربچه اگر نکنند. احساس را درد

شاید از فریاد و فغان  دنیبر زیرا هنگام ؛کنند می اجرا را ختنه درآورده نفری یك نوبت با را
 روغن ،(خاکسترشویه ب )نزدیك سوز نیم ةپخت قبالً استا .نشود رازی ترسده دومین اوله

 .نماید می آماده را زیتون روغن یا و خام رستن
 چوب دکچوب .شود می الزم (تیغ و نیجغان دکچوب،) اشیا سه همگی استا برای

 آن باشد. می باریکی آن نوگ و تر غفس کمی طرفش یك که باشد، می سم 8-7ص مخصو
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هموار بوده، برای داشتن و باال و سفته  آن نوگ اما باشد. می مانند درفش به اندازه یك
 درازیش که ست، مخصوصی چوب هم نیجغان .شود می برآوردن پوست به کارد بریده

و از  باشد می شکل کمان است. آن کمی از جانب برش سم 4-3 میترشیاد بوده، سم 12ـ10
 جغاندهر ت وسیع کمی اولش است. شده کرده چاک جغانده مس 6 ـ5 اندازه به شکنو قسمت

کنند،  جای می را پوست آن داخل به باشد. می تنگ، شده جغانده موضع آخر قسمت شده،
 .است یقل بردن ضرر بی و لخت یك که برای
او  با خابانده، جایگه به را( پسربچه آن بابای یا و پدر ) پسربچه نزدیك شخص و استا
 دارد. می مستحکم خود های پای مابین زانو باال از را بچه های پای استا .کنند می ها شوخی

 یا و استا یا که دارند. باید گفت، نان چپاتی را می مورد تر بیش نان، برای ندیدن پیش رو بچه
 درد از کودک دنیبر وقت برند. را نزدیك دهان کودک می نان ملع اجرای هنگام بابا و پدر
 .گازد می را نان

 جای نیجغان داخل به را آن کشیده، باال را، پسربچه تآال سر پوست دکچوب با استا
 خاکستر بعداً .برد  می تیغ با را زیادتی قسمت نیجغان باالی قسمت از ماهرانه سپس کند. می

برآمدن  گذارد. خاکستر پخته می روغن میک عالوة با ها را به باالی زخم شده وزاندهس پخته
 گذاشته، از باالیش خیمه مثل به آالت باالی احتیاط با را یطاق بعداً دارد. می را نگاه خون
طرف برای مدت معین احتیاط کردن زخم باشد، از  عمل از یك پوشاناند. این می نوکة کورپ

 پسربچه که وقتی باشد. می شده تنمیخ بعداً پسربچه چشم از کردن نهانپ برای دیگر طرف
 .گیرند می کردن یباد مبارک، داده پل وی به خویشاوندان شود، می کردن گریه درد شدت از

که این  بستند، می ها پسربچه ایپ در بند با کشور های منطقه اکثر در را شده بریده پوست
ها ربط داشت. در عقیده مردم پوست در چند موردی، که خشك شود،  و باور اعتقاد به عمل

 .است  شده تر خشك می زخم پسر هم همان قدر تیز
های رمزی وابسته به  ها هم در مورد پنهان نمودن پوست عمل گذشته و حتی امروز در
با مقصد راست و  سفیدار درخت  بعضی والدین آن را در زیرگردند. مثالً ها دایر می اعتقاد

چون یك جزء انسان  و یا برخی از نفران دیگر با مقصد حفظ آن هم گورانند می دراز بودنش
و  قراتیگین تاجیکان»کتاب  در این مورد در کنند. می پنهان خانه سقف های نگس در زیر
 است:  چنین آورده شده« درواز

اجرا  درواز قراتیگین و تاجیکان را های رمزی پوست بسیار عمل هنگام خشك شدن
 سقف خانه در را آن باشد، روباال همیشه بچهرپس که آالت آن با مقصد ها بعضی کنند. می

 (.92، ص 8) کنند می رست
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خاکستر  ةبه باالی زخم، که آن اصالً از خون خشکیده با آمیخت ختنه یك روز پس از
 گیرند. می چکاندن روغن خام رستن تبه با پختهاچارمر ـ  سه روز یك در باشد، می عبارت پخته
آهسته نغز شده  نماید و زخم آهسته مالیم کرده، در مدت دو یا سه روز جدا می را آن روغن

 است، در تمام  گردیده درج  «فرهنگ مردم ةنام دانش»رود. همین طریق چنانی در کتاب  می
زیرا موافق ؛ گذارند روز تنها نمی لهچ تا اکثراً معین، تمد را شده تنهخ ةپسربچ مناطق
پسنداند و در  می را دار خون های موضع رسان ررض دیگر و مخلوقات جن مردمی های عقیده

 .رسانند زیان میاو  به پسربچهی مورد تنها
 
 آن یهای داخل و مراسم ختنه ییوت
ان به میراث مانده کمه و از نیاقدی ةچون انعن های نزدیك هم تا سال ختنه ییوت برگزار 

شد. از جمله در کتاب  رمزی با یك طنطنه مخصوص اجرا می های در دایره باور و اعتقاد
چنین  ختنسور ییوبه ت دایر 2016فهرست ملی میراث فرهنگ غیرمادی، نشر سال 

 :است  شده داده فرهنگی معلومات
نابالغ صورت  ةپسربچ ةنخت مناسبت به باشد، که می مسلمانان یسنت مراسم ختنه

شود. روز سور والدین به  برپا می یجایه با معرکه و شادمان گیرد و یك می
 ها آن و کردند می دعوت را دگاننوازن ةدست پوشانیده، فاخر لباس و جشن سر صاحب

آمده شادی و  ساعت به مردم به ضیافت جمع چند یك اکرن وا سرن نقاره، ف ود با
 (.62ص.  ،11) بخشیدند نشاط می

 
با مرور زمان به شکل  ختنه ییوت یمقاله درج گردید، که برگزار مقدموی در قسمت

نمودند، که نه  ها آن را چنان برپا می بعضی گردید. زیادتی مبدل خراجات و دبدبه به یتقلید
گردید. در دوران اتحاد شوروی و  تر دایر می تر از جشن عروسی و حتی بعضاً از آن باال کم

 تر زیاد هم آن ازی حت و روز ششـ  پنج تا ختنه ییوت کشور یاستقالل صاحب زمان آغاز
 .شد می گذرانیده

 
 
 ردبیزانآ

 ةختن ییوآغاز ت از قبل، پیش های زمان از هنوز بوده، عائلوی زنانه مراسم اصالً
با  نعنویا های باور و اعتقاد ةبوده، در دایر رمزی پرّه مذکور مراسم گردید. می اجرا ها پسربچه

در  آن چنین است. یبرگزار اصول شد. می برگزار پسربچه کار ةپیش یمقصد پاکی و سفید
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 دهند. می ضیافت بندان نان برای آراسته، دسترخان حده خانه عال در سرول ردبیزانآ ةعرکم
اعوز و باهلل  برداشته بچه شاه سر باالی را پرویزن قد ارنفر زن همهخوردن طعام دو و یا چ بعد

 مانحر هللا بسم .میرج انطشی من باهللذ اعو). میرجم. بسمالهر رهمانر رح تانریمنه ش
 کاراش همه و کنه بفیزوش ةبوته، بچ درازوش عمر بوته، سفیدوش . خداوند بخت(رحیم
 مرتبه سه و دهند می خیر ایعد گویان 1«)آمین( مین!عا باشد، روشن و سفید آرد هم مثل
 و هزل با خود بین چنین زنان این گیرند. می بیختن نوبت آرد با زنان متما بعداً .بیزند می آرد

 چون هم آرد، مردم عقیده سازند. در دیگر را سفید می یك یرو و سر نموده، ردپاشیآ شوخی
 رفع برای ردبیزانآ ةمعرک  در است.  بوده ها بچه شاه یبخت خوش و پاکی رمز، یسفید

 .نمایند می خوشی دل و یانخو سرود و رقص خود بین زنان خستگی
 

 سرتراشان
های پیش به مردان منصوب بود.  هنوز از زمان ختنه ییودر ت ها بچه شاه سرتراشان ةمعرک

شدنش  ختنه پیش از را پسربچه یدر روی حول قبالًگرفت: می صورت چنین سرتراشان ةانعن
از  شده دعوت رتراشس استای جا آن به .شناندند می تخت سر پوشانیده زیبا و نو های لباس
 پل ها بچه شاه ةبست گردن به رویمال گرفت. دیگران به می کشیدن تیغ ها پسربچه سر باالی

 سرف که متن را، سرتراشان انعنوی های سرود محلی حافظان روند این در پرتافتند. می
ن، گا سرایند های خوانی در هوای سرود خویشاوندان تمام گرفتند. می سرایدن، داشتند خلقی

 خوشی دل و رقص گرفت، می صورت رباب و تنبور دایره، و دف) خلقی های ساز توسط که
 .برآمدند ها نیز به رقص می خویشاوندان باشد، زن ةبعضاً اگر معرکه تنها دایر کردند. می

 ها پسربچه سر واقعاً گذشته در زیرا؛ بود ها سراینده و سرتراش استای حق شده جمع بلغم
 ها آن سر بها ر شده  دوخته نو یطاق آن از پس و تراشدند می مراسم همین در محض را

 ضد ها استا سرتراشی به نو های لباس و یطاق خاطر به نیز ها پسربچه .گذاشتند می
 .برآمدند نمی

 و طفل یپاک مقصد با بوده، رمزی عمل محلی مردم معلومات طبق هم سرتراشان
 او سر به دولت چون هم رمزی یطاق دیگر جانب از .گردد می اجرا بد های نیرو از آن احتیاط

 پیش های زمان از هنوز که گفت، باید شود. می گذاشته سرتراشان مراسم اجرایز ا پس تنها
 عنوان او به شده، ختنه پسرکان سر به کاله یا یطاق گذاشتن و سرتراشان اجرای از پس
 .گیرند می را شاهی حکم دتم یك شونده هختن های پسربچه یعنی ؛دهند می را بچه شاه

                                                           
 .آباد د. قلعه دشت، ن. فیض ولی، ج. بابای ةدیه (1950 ت. س.) ماشرف وانبی گوینده 1 
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 فرهنگ در انعنه یك هر که است، ممکن نمودن ها خالصه از شرح و توضیح و تحلیل
 ان بهکنیا از رسم و و اعتقاد باور ةدر دایر اجتماعی های دگرگونی از ناوابسته تاجیك مردم

های، که  سمچنین مرا است. این  گردیده می دایر معین ةچارچوب ةدایر در کنون تا میراسمانده
 نموده، نظر نیك گاهن با آن به مردم، باشند می مند هعالق فرزند به الخصوص علی و عائله به

قسماً  گوناگون، های شکل در را خویش های نیت و آمال و آرزو تمام تا کنند، می کوشش
 ، کههایست نیز از زمره چنین مراسم ختنه ةو قسم دیگرش را عمالً اجرا نمایند. انعن یرمز

 مراسم و جشن و انعنه است. درباره تنظیم  های گوناگون تا به حال حفظ شده آمده در شکل
جانب  از رو، باید این از اند. رفته بین از ها امروز سفانهأمت نبودند، تاجیکستان یجمهور در

 و آموزش مورد ختنسور الخصوص علی قدیمه، ةانعن یك هر یفرهنگ های جنبه عالمان ساحه
 .ان خویش باخبر باشندکنیا رسوم از آینده نسل که این تا شوند، دادهر قرا یعلم پژوهش
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و ترکمنستان رانیا یهانزد ترکمن در ،ساده يمیقد و يعیطب سورانختنهجشن   

 دان و نوازنده دوتار یقی/ پژوهشگر، موس (ی)حالت بخش یطواق سعادت

 
 
 
 

های آدابی و  ترین قانون و یکی از بهترین سنتسوران از جمله در دین اسالم مهمختنه
سال امروزه هم با بهداشت جهانی مطابقت رسومی پیامبر)ص( است که پس از چندین

صاً در رود. در جهان خصوشمار می هها بترین روش در پاکیزگی تناسلی انسانکند و مهممی
صورت  هگذاری شده است که حتی ب صورت نمادین دین ما نام جهان اسالم این مراسم به

دلیل قانون ه باید یك فرد مسلمان این سنت دیرینه را ب .اجباری و تعیین تکلیف شده است
اسالمی آن شخص انجام دهد. امروزه دانشمندان و فیلسوفان و دکترها پی بردند که ختنه 

چون از لحاظ ادرار تناسلی چنانچه  ؛ترین زندگی یك فرد یا شخص است ییکی از بهداشت
مبادا چرکی در آن پوست  .دهند فوراً سفارشات ختنه را تذکر می ،مشکلی برخورد شود

 اضافه نداشته باشد.
صورت ساده و  در قدیم خیلی به .های قدیم خیلی متفاوت است ختنه امروزه با زمان

شود. در ایام قدیم  صورت بهداشتی خاص پزشکی انجام می روزه بهولی ام ،عامی و عادی بود
یز که به آن پاکی تبدون آمپول با یك چاقوی  ،کردند صورت طبیعی ختنه می چون به

چون درد و آزار ختنه را  ؛بود تر می ها باید بیش شد در آن مواقع سن بچه انجام می ،گویند می
زنند  پس از ختنه آن را بخیه می .کنند حس می بیولی امروزه با آمپول  ؛بتواند تحمل کند

پوست اضافی تناسلی را و بعد یك  .بُریدند در ایام قدیــم با چاقـو می .ریزی نکند که خون
ریزی  اگر خون .ریزی کند پیچاندند که مبادا خون می ،مقدار پنبه را رو چراغ گرم کرده

ای  زدند که با یك حوله پیچاندند و باد می دوباره پنبه را با یك پارچه سفید دیگر می ،کرد می
ها را حداقل در های قدیم بچهکردند تا خون قطع گردد. در زمان خنکش می ،شده خیس
چون برای درد و رنج زخم بزرگ تناسلی  ؛کردندسالگی ختنه می 8سالگی و حداکثر  5سن 
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شوند و برای ترس از  رسید که ختنهشان خوب میها عقلآن موقع بچه ،بتواند مقاومت کند
آوردند با زور ختنه می ،ها را پیدا کردهولی در آخر آن ؛کردند به یك جای امنختنه فرار می

آوردند چهار  ها را می بچه .شد آماده  می ،آمددر انجام این روش ختنه طبیب می .کردندمی
یلی مکافات بود. ولی خ ،داد داشتند و طبیب هم به راحتی ختنه را انجام می نفری نگه می
زنند تا کودک حسی میچون آمپول بی ،کنندماهگی حتّی زودتر هم ختنه میامروزه از یك

 زاری نکند. و هنگام بخیه کردن گریه
هاست قبل از  فرار بچه ،ای که برای امروزه جالب توجه استهای قدیم نکتهدر زمان

ها از ترس  موقع دیدی که بچه ختنه کردن که چند ساعت مانده به شروع ختنه کردن یك
باالخره با چه مکافاتی پیدا  ،از آن بپرس ،شوند که چند نفری از این بپرس درد جیم می

آوردند  که دیدند در یك جایی قایم شده چند نفری بچه را با زور می کردند و بعد از این می
مثالً ممکن است  ،کند ساله برای یك نفر مقدور نیست مشکل ایجاد می 7تا  6که چون بچه 

چون توکل به  ،کردند مزد تعیین نمی دست یا پای بچه صدمه ببیند. در ایام قدیم دست
ولی مردم هم با احترام خاصی با رضایت زن  ؛خداوند متعال هرچه از دوست برسد نیکوست

  .دادند که خیلی برکات زیادی نسبت به امروزه داشت و شوهر مشورتی تبرّک می
چون برای ختنه مراسم بزرگ  ،گیرند ین سنت دیرینه را خیلی جدی میها ا قوم ترکمن

 کردند که چند نمونه از آن مراسم ختنه را گویا باشم. های متفاوت اجرا می و جشن
 گرفتند. در مراسم ختنه بعضی افراد یك جشن ساده می ـ1
و شادی گرفتند که در آن رقص  در مراسم ختنه بعضی از افراد یك جشن مُفَصّل می ـ2

 شد. های متنوع اجرا می با آهنگ
بند  را در  یا نی هفت« بخشیالر»کنسرت  ،حتی امروزه در برخی مراسم ختنه افراد ـ3
 دهند  که ختنه  به  همان صورت سنّتی  و قدیمی برگزار شود. س برنامه قرار میأر
قه در مراسم ختنه قدیم بعضی از افراد حتی دو روز قبل از جشن ختنه مساب ـ4

 کردند که خیلی شور و شادی و شوق داشت. دوانی برگزار می اسب
در مراسم ختنه کنوی هم بعضی به صورت آداب و رسوم قدیم مسابقات کشتی  ـ5

وقتی مراسم  .البته در قدیم خیلی پرهیجان  و پرمخاطب بود .کنند سنّتی برگزار می
روسری  ،قالی و قالیچه ،بُز ،ندگوسف  ،شتر، ها و مردم خودجوش گاوشد طایفهبرگزار می

گیرها ای که کشتیدادند در ضمن  هر هدیهقیمت و یا حتی پول نقد هدیــه میگران
 گرفتند متعلق به خودشان بود.می
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ولی ممکن است در هر کشوری یا قومی  ،ها در هر قومی حتمی استختنه کردن بچه
ن پیامبر )ص( است با ون سنی چسورانمثالً در نحوه جشن گرفتن ختنه ؛متفاوت باشد

دانم که در دنیای دیگر این قانون را دارند بنده نمی .دستور اجباری شرع اسالم مواجه است
چون بنده  ؛شدجمعی انجام میصورت دسته هدم ختنه ب های گذشته ودر سال .یا ندارند

گذاشت که ای میقبل از آمدن  برنامه .آمدکه طبیبی برای این کار می مخودم مشاهده کرد
توانست ای یك روز میچون هفته ؛دادبرای هر روستا یکی از روزهای چهارشنبه را نوبت می

امروز  ر روزهای هفته ممنوع بود وگدی .آن هم روز چهارشنبه بود .سوران شگون داشتختنه
ها و حتی دکترهای غیرترکمن روز چهارشنبه را نوبت های ترکمنتر طبیبهم بیش

 ند که قانون قدیم حفظ شود.دهمی
که باور بر این است  ،اند خدادادی ختنه شده طور ها به این را گفته باشم که بعضی بچه
گویند خداوند او را دوست داشته ختنه کرده  شوند. می توسط خضر و الیاس پیامبر ختنه می

 است. 
  



 

 



 

 

 
 
 
 

 «يوبطسنت »سوران در محال گرگر ختنه

  یاتا بابا سوزلر
 یالر اتویبا

 
 
 
 

 ختنه سنت برای که جشنی معنی به سوران و ختنه کلمه دو از است ترکیبی سواران ختنه
 های جمله نشانه از و است پسران تناسلی آلت سر غالف بریدگی ختنه .شود می برپا کردن

 .است مسلمانی
.  بود معروف طوبی سنت اسم به و می شد برپا عروسی جشن مانند جشن این قدیم در

 درحال دیگر عنوان این به جشنی ،زندگی های گرفتاری و پزشکی علم رواج با مروزها
 کردن ختنه گرچه آن اطراف و نخجوان در هنوز مرز سوی آن در ولی ؛است شدن فراموش

 . شود می برپا زیادی شکوه با سنت جشن ولی ؛گیرد می صورت پزشکی های روش با
 به مانده روز چند .بود برخوردار ای ویژه اهمیت از جشن این نیز گرگر در قدیم زمان در
 محکم را پسر ختنه موقع در که کسی) کیوره عنوانه ب را  نزدیکان از نفر یك ختنه مراسم

 گرگر در که داد می انجام را ختنه که کسی) دالک و( گرفت می هایش دست دو بین در
 یندهآ در مهمی اهمیت و رل کیوره. داد می انجام را ختنه عمل( بود محل سلمانی معموالً

 ختنه عمل از بعد. شد می شناخته پسر معنوی پدر عنوانه ب حقیقت در و کرد می ایفا پسر
 به زنانه دامن مانند را سفیدی پارچه البته .خواباندند می خانه در خوابی رخت یك در را پسر

 که بود رسم. تندپرداخ می سرور و جشن به و شده جمع او دور فامیل و پوشاندند می کودک
 که آورند می مختلفی کادوهای برایش و آیند می پسر دیدن به( روز ده معموالً) روز چند تا

 کادویی نیز کیوره به نظرم هب. بود محلی تولید های خوردنی از یا پول تر بیش قدیم زمان در
 .شد می داده کودک پدر طرف از
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 البته، بشود ختنه باید حتماً انیهرمسلم و دارد واالیی اهمیت ختنه اسالم نظر از
 دختران روی بر عمل ینا کردستان و افغانستان مانند کشورها از بعضی در. ذکور مسلمان

 سنت) مراسم این کاش. باشد نمی صحیح عمل این هم پزشکی نظر از که ،گیرد می انجام نیز
 سپرده فراموشی به زیبا رسم این و بشود انجام تر کم های هزینه با نمادین صورت هب (یوبط

 .نشود
 

 
   
 



 

 

 
 
 
 

 یسور محل محفل ختنه نیآخر

 بلخ تیدر وال یگزارشگر/  سهاک فیعبدالط

 
 
 
 

 ختنه مراسم گفت دوستانم از یکی که گرفت جا ذهنم در زمانی گزارش این تهیه ایده
 بازی را آن محل مردم. است رایج جوزجان والیت قریه یك در هنوز ساله 2000 سوری
 .گویند می مشعل
 آباد فیض ولسوال بابری، گوهرخان آقای با لذا. رسید نظر به جالب بسیار برایم موضوع این
 مشعل بازی مورد در معلومات کسب برای معتبری منبع و من خوب دوست او. گرفتم تماس

 .داد خواهد اطالع من به شود، ریزی برنامه محفلی چنین برگزاری وقت هر که گفت او. بود
 سال .باشد نمی مینأت ولسوالی آن امنیت زیرا نیست، آسان جا نآ در کار یا آباد فیض هب رفتن

 بر بارها گذشته در و شدند کشته مسلح افراد سوی از پاکی ماین تیم یك عضو 5 گذشته،
 .است گرفته صورت حمله ولسوالی آن پولیس نیروهای و ولسوال
 به من و گردد می برگزار زودیه ب فلمح یك که گفت برایم بابری ماه، یك حدود از پس

 جمع جا آن در زیادی مردان و شود می برگزار مکتب در محفل که شدم متوجه و رفته جا آن
 .باشند می مهمانان برای غذا کردن آماده مصروف ای عده و شده

 که مکتبی صحن در محفل تا است خواسته او ناامنی، از ترس خاطر به که گفت ولسوال
 .گردد برگزار است، واقع ولسوالی اداری دفتر نزدیك

 در مسلح پولیس افسر 30 از بیش و یافت افزایش مهمانان تعداد هوا، شدن تاریك با
 که شد اعالن ازان پس و شد صرف نان شام، 8 ساعت حوالی در. شدند مستقر مکتب اطراف
 .کشیدم می انتظار اشتیاق با من. گردد می آغاز زودیه ب محفل

 گوشه چهار در و آمده پیش شان دستان در فروزان های مشعل با قوی، و جوان مرد چهار
 مرد کشیدیم، می را محفل آغاز انتظار وقتی. کنند روشن را صحنه تا ایستادند محفل محل
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 آمادگی و پوشند می لباس چگونه کنندگان اشتراک که داد توضیح کنارم در مسنی
 مصروف مرد ده که دیدم تعجب با و گیرند، می ادگیآم چگونه آنان که ببینم رفتم. گیرند می

 .باشند می نوجوان پسر چهار جان به دخترانه لباس پوشاندن
 ثبت تلویزیونی برنامه برای را مراسم من ــ شدند من کامره متوجه که زمانی نوجوانان

 را ما البانط دهی، نشان تلویزیون در را ما اگر! نگیر را ما تصویر»: کشیدند فریاد ــ کردم می
 «.آویخت خواهند دار به رقاص پسرهای جرم به

 برگزارى ولؤمس که مردی اهلل، نقیب. نبودند مراسم از دهی گزارش نگران نوجوانان تنها
 کنی؟می تهیه گزارش مراسم ازین چرا»: گفت خشم با نیز بود، پسرش سوری ختنه مراسم
 «.کنید نشر تلویزیون در را تصاویر این نباید
 کار این ،شود خلق تفاهم سوء برایشان است ممکن ببینند، را فلم مردم اگر که گفت او
 .گردد او بدنامی به منجر

 به و بود شده خشمگین بسیار نیز بود، داده تکیه عصایش به که پیرمردی محمد، خان
 ممنوع را ما رسم و شوند قهر  مالها تا کنی نشر را هاصحنه این خواهیمی تو»: گفت من

 «نند؟ک
 تبلیغ را شانرواج و رسم خواهممی که گفتم برایشان و کنم آرام را آنان خواستم من

 .کند اقدامی آن از حفاظت برای فرهنگ و اطالعات وزارت تا کنم،
 منع کلیبه( را ما مراسم) عوض در آنان که ترسیممی»: کشید فریاد بازهم پیرمرد اما
 « .نکنند

 خلق مشکلی برایشان گزارشم که آورم دست هب را هاآن اطمینان توانستم من عاقبت،
 .کرد نخواهد
 مردی و شدند مراسم محل وارد دخترانه لباس در نوجوان چهار و شد آغاز مراسم بعد،

 مردان از ایعده و کردند رقصیدن به آغاز پسران. گرفت قرار آنان کنار در شیر ماسك با
 هیچ .شدمی آنان مانع «شیر» اما دهند، استم را شاندست رقصندگان به داشتند تالش
 .نگفت برایم چیزی مراسم این خاستگاه مورد در کسی

 خانه در را شب کارانمهم با من و یافت ادامه شب هاینصف تا سوری ختنه محفل
 شریف مزار تا را ما جوزجان امنیه قوماندان حیدرخان، غالم دگروال فردا. گذراندیم ولسوال

 .کرد همراهی
 نشده قادر که ازین اما بگیرم، تصویر نآ از و کنم تماشا را مراسم توانستم من رچنده
 بسیار دهد، توضیح برایم رواج و رسم آن خاستگاه مورد در بتواند تا کنم پیدا را کسی بودم

 .بودم شده ناامید
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 معلومات کسب برای خوبی منبع جوزجان والیت فرهنگ و اطالعات ریاست کردم فکر
 مورد در چیزی نیز او که دریافتم تعجب با گرفتم، تماس اداره آن یسئر با وقتی اما باشد،

 در من اما ؛بود شده پرسیده من از سوال این دوبار گذشته در»: گفت او .داندنمی مراسم آن
 در دقیقی معلومات یا دهد شرح را مراسم این تاریخ بتواند که نیافتم چیزی ها خانه کتاب
 «.کند هئارا آن های ریشه مورد

 که چرا رود، می هدر هایم تالش تمام گویا که کردم حس و شدم ناخرسند بسیار من
 ادامه تالشم به لذا ؛شد می ضعیف محتوا نظر از گزارشم مراسم، آن سابقه به اشاره بدون
 یا و نداشتند آگاهی مورد درین آنان یا اما پرسیدم، دیگر نویسندگان و خبرنگاران از .دادم

 استاد یك که جایی رفتم، بلخ پوهنتون به عاقبت، .نیافتم دقیق را معلوماتشان من که نآ
 .کند می زندگی جوزجان در که داد را مشفق اسماعیل بنام ای نویسنده آدرس برایم

 دوره به که ایست دیرینه عنعنه یك مراسم این که گفت او. کردم پیدا را او روز ده از پس
 که کرد صحبت نیز دیگری مراسم مورد در وا. گردد برمی قبل سال 2300 حدود زرتشتیان،

 از بهار در هرساله که نوروز مراسم جمله از. دارد رواج هنوز و گیرد می ارتباط دوره آن به
 روی از تاریك های شب در کودکان آن در که دیگری مراسم و گردد می برگزار مردم سوی
 با اما اند، رقصیده می دختران اًواقع مراسم درین گذشته در که گفت او .پرند می آتش

 را جایشان و شد ممنوع مراسم گونه درین دختران حضور اسالم، دین به یانتزرتش گرویدن
 .گرفتند پسران

 و داشتم خبر مذهبی نهادهای العمل عکس مورد در مردم نگرانی از من هرچند
 چی گردد، می برگزار افغانستان در هنوز مراسمی چنین ،شوند خبر آنان اگر که دانستم می

 البته ــ کردم سوال مراسم آن مورد در مال یك از آن وجود با اما ؛داد خواهند نشان واکنشی
 های سنت از اوــ .نگفتم چیزی ام، کرده اشتراک مراسم نآ در اخیراً خودم که این مورد در

 از ای عده که تگف او .گفت می سخن آنان مورد در خشم با و داشت خبر پرستان آتش
 او .شوند نابود باید ها سنت این که داشت کیدأت و مانده باقی هنوز زرتشتیان، های سنت
. کنند پیروی قرآن از باید مردم. است شده منع اسالم در خرافاتی رسوم این تمام» :گفت

 « .شوند مجازات باید کنند، می پیروی را غیراسالمی های سنت که کسانی
 ممنوعیت برای مذهبی مراجع مبادا که بودم نگران بسیار من زارش،گ این نشر از پس

 .است نیفتاده اتفاقی هیچ تاکنون بختانه خوش اما. کنند کمپاین رسم این
Thursday, 24 June, 2010 
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 مقدمه
م را مردمان شمال ایران پذیرفتند، ختنه کردن فرزند یا فرزندان پسر از موقعی که دین اسال

های دور، که چگونه و به چه روشی و یا ها رایج شد. از گذشتهبنا بر سنّتِ شرعی در خانواده
کردند، به روز، ختنه می ها فرزند ذکور خود را در چه سنّی و چه موقعی از شبانهخانواده

 یم.درستی آگاهی مکتوب ندار
  

 سورانین ختنهیآ
شناس به رشته تحریر ساله اخیر توسط پژوهشگرانِ مردم  80ـ70که در این  چهامّا آن

سورانِ که نگارنده خود در سنین نوجوانی به بعد، شاهد مراسم ختنهویژه ایندرآمده، به
 که: سنّتی بوده و مضافاً با پژوهش میدانی و از تاریخ شفاهی به ما رسیده این است
کردند، و برای فرزندانِ پسر را تا دوسالگی ختنه، و گوش دخترانِ خُردسال را سوراخ می

تری  ها، از اهمیّت بیشسوران، برای فرزندِ پسر در خانواده گرفتند. امّا ختنهها مراسمی می آن
اس برخوردار بود. پدر و مادر، یا پدربزرگ و مادربزرگ ابتدا نزد بزرگ محل یا افراد سرشن

ِ از تقویم« ساعت»کنند. برای تعیین « ساعت»یُمن باشد، تعیینِ  که خوشرفته تا روزی را
 هماهنگحل، م 2یا دلّاک 1کردند. سپس با سلمانیهم استفاده می شمار گالشی قدیمی و گاه

نوازد که ساز و دُهل میشده، برای عملِ ختنه آمده و به مطرب یا کسی کرده تا در روز معیّن
                                                           

 .شگریتراش و آرا یمو  1
 .دیکشد و بشو فیو ل سهیکه در حمام افراد را ک یکس  2
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عالوه خویشان  و دوستان و آشنایان را برای صرف  هبه این روز برای جشن و شادی، و برا 
کردند. اگر پدرِ بچّه وضع مالی خوبی داشت، یا از خاندان بزرگی بود، اربابِ نهار دعوت می

نمودند. معموالً برای فرزندِ پسر اوّل، مُحل، کدخدا و مباشر را هم به این مراسم دعوت می
 تر بود.شکوه مراسم با

گرفت. سلمانی به همراهِ عملِ ختنه توسط سلمانی یا دلّاک تا قبل از ظهر انجام می
آمد تا به اُوسا ) استاد، همان شاگردش و با یك چمدان دستی که در آن ابزار کارش بود، می

و  ها یا سورِنازنداری بچّه کمك نماید. قبل از عملِ ختنه، مطرب سلمانی و دلّاک( در نگه
 نواختند.ها با شور و هیجان میچیدُهُل

کردند، اما شد، معموالً تا دو سالگی او را ختنه میکه نوزاد پسر متولد میییهادر خانواده
سالگی او را ختنه  وزن بود، تا سنّ چهار یا پنج اگر الغر و جسم نحیفی داشت، یا کم

 12و  10ساله و یا تا به  6یا  5دند، شباید ختنه میکه میییهاکردند. گاه سنّ بچّه نمی
باید رسید، که نه تنها شاگردِ سلمانی بلکه چندنفر دیگر هم در این مورد، میسالگی هم می

ای بود. عملِ ختنه در اُتاقی که قبالً آمدند. چون کارِ بسیار سخت و پُرمخاطرهبه کمك می
 گرفت.انجام می ،آماده کرده بودند

گرفت و با شاگردش در اُتاق بچّه را آماده در بچّه اجازه ختنه میسلمانی از پدر و ما
که در این ایزبان و تجربه اخالق و چرب کردند. آنان افرادی بودند اغلب با حوصله، خوش می

نباتی هم با خود همراه  و کردند. سلمانی نُقلراه داشتند، نقش خود را با هنرمندی بازی می
حال، ابتدا به بچّه پیراهن  کرد. در عینها را به بچّه هدیه می آنزبانی،  داشت که با شیرین

دور از چشم بچّه ه پوشاندند. سپس ابزار ختنه را بسره و بلند، و بدون شورت و شلوار می یك
ای و دسته متر سانتی 6تا  4کرد. او مجهّز به تیغِ آلمانی خیلی تیزی بود به بلندی آماده می

گرفت. معموالً شد و تیغ داخل دسته جای میشت و وسط آن تا میبه بلندی طول تیغ دا
شد. در ها استفاده میگاهها و آرایشاین نوع تیغ برای اصالح سر و صورت افراد در سلمانی

که تیغ را قبل از عمل ختنه، حرارت داده یا  کردندهای باسواد، سلمانی را وادار میخانواده
زبان با  ه و ضد عفونی شود. سپس والدین بچّه همراه و همدر آبِ جوش گذاشته تا جوشید

کردند. اگر بچّه در سنّ باالتری بود، به او بچه قصّه و داستان گفتن، سرِ بچّه را گرم می
که باید آن را برداریم. به هر حال، پس از  که پوستِ اضافی کوچکی است کردندتلقین می

شد کار می به لمانی او را در بغل داشت، سلمانی دستکه شاگردِ سآماده کردن بچّه، در حالی
کرد تا پوست اضافی الی نی بگذارد. این نی یا خیزران، و از نوعی نی یا خیزران استفاده می

  3برای همین کار درست شده بود، و در حُکمِ انبر قفلی را داشت، یعنی سرِ نی یا خیزران تا 
بود و سلمانی پوست اضافی روی نوک آلت را کمی باز شده   7متر به شکل عدد  سانتی 4و 
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داد و با بایستی بِبُرد یا جدا شود، را در سرِ باز شده نی قرار میکشید و قسمتی که میمی
بُرید و بالفاصله مقداری خاکستر که از سوزاندن، پنبه و پارچه یا خاکه ذغال تیغ، آن را می

ای دیگر مُحلّ زخم گذاشت و با پارچهوی زخم میدست آورده بود، با پنبه یا پارچه تمیز ر هب
که خروج ادرار برای بچّه ممکن باشد. پس از عملِ ختنه، فریاد شادی و طوری بست، بهرا می

که بچّه با آن همه سر و  ایگونه هکرد، بهلهله و مبارک بادِ اطرافیان، فضای اتاق را پُر می
چه  شد، آنها و یا ساز و دُهُل هم نواخته میبکه مطرصداها و تشویق حاضران، و در حالی

های سلمانی، زبانی ها و چربگاه همراه با نوازش کرد. آنسرش آمده بود، فراموش میه که برا
نمود که پاها را باز نگهدارد و آرام راه بستند و تأکید میجای شلوار، لُنگی را به کمر او می به

شد. در ساالن خود منع می بش باید باشند و از بازی با همعالوه تا چند روزی مواظ  هبرود. ب
گر برای بهبود جای حالت خواب یا بیداری، کاری با مُحلِ زخم نداشته باشد. ختنه

 نمود.شده یا زخم از مِرکوکُروم و تنتوریُد هم استفاده می بریده
ای که برای الهرسید. گوسفند یا گوسی برای صرف نهار فرا مییپس از عملِ ختنه، پذیرا

بار گذاشته و   های بزرگ پُلو و خورشت رانهار قصّابی شده بود، و آشپزها که در حیاط دیگ
آماده کرده و منتظر فرمانِ سرآشپز بودند تا سفره غذا گسترده و پُلو و خورشت و دیگر 
ا مخلفات روی آن چیده شود. شور و هیجانِ شادمانی زایدالوصفی در میان بود و کارها ب

شدند. در گذشته که خوانده میاها به سرِ سفره فررفت. مهمانیاری هم پیش می هکمك و ب
ی بود تا بعد از یکردند، زمان نیکواستفاده می ی و جشنیآای برای گِردهممردم از هر بهانه

های مُحلّی به اجرا درآید و به این ترتیب بچّه را سرگرم دار و بازیهای خندهنهار، نمایش
نمایند. هر مهمانی به فراخور حالِ خویش، وجه نقدی به همین مناسبت تقدیم بچّه یا 

 کرد.او می یاولیا
سال 10یا دوسال و یا تا   کردند، پس از یكکه ازدواج میافتاد افرادیگاه اتفاق می

کرد، یا پس از ها پسری عطا می پس از آن خداوند به آن شدند وصاحب فرزند پسر نمی
که پس از هفتمین  رسید و او به داشتن فرزند پسر راغب بودج، فرزندان دختر از راه میازدوا

بسا ممکن بود که پدر یا مادر برای داشتن فرزند پسر، در  آمد. چهدنیا می دختر، نوزاد پسر به
شد، این سعادت موجب کردند و اگر آرزویشان برآورده میاین راه نذر و نیاز و نیّت هم می

گذاشتند، و در تمام می  تر خانواده را به همراه داشت. و برای ختنه او، سنگ انی بیششادم
کردند. انجام این کار، مستلزم ِ روز ختنه گوساله یا گاو یا گوسفندی قربانی این مراسم می

کردند دور از خانه، گودالی حفر می های از حیاط و کمی بآدابی بود بدین طریق که در گوشه
کردند و خون و پوست بسته را قربانی می جا حیوان زبان ی را پای گودال برده و در آنو قربان

ریختند. پس از خُرد کردن گوشت و اضافی قربانی را در گودال می یو دیگر اشیا
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دادند که گذاشتند، و اجازه نمیهای بزرگ روی اُجاقِ آتش بار میها، آن را در دیگ استخوان
بدهند. پُلو و خورشت نهار همان روز که با گوشت قربانی  گگربه یا س ای از آن را بهذرّه

کرده و در همان  آوریهای قربانی را جمعشده بود، پس از صرف غذا، تمام استخوانتهیّه 
پوشاندند تا سگ و جانوران وحشی نخورند. پدر ریختند و سرِ گودال را با خاک میگودال می

زیرا معتقد  ؛کردندوشت یا خورشت برای نهار آن روز صرف نمیو مادر بچّه از آن پُلو و گ
بودند که گوشت، قربانی است و خیرات است و دیگران باید از آن تناول نمایند. مهمانان در 

دادند. پس از صرف ی به صاحب ختنه نمییدیگر هدایا ،گونه مراسم، پس از صرف نهار این
نام داشت. « 1عقیقه»سوران  این نوع مراسم ختنهای هم برگزار شود. نهار، ممکن بود روضه

ی از یگو های نمایشی و کُمدیِ سراسر  مضحك، و گاه قصهخوانی، نوبت به بازی بعد از روضه
سال پدر بچّه و جوانان محل تا  و سن رسید که در بین افراد همپادشاهان و شاهنامه فرامی

که متموّل بودند، یا متمکّن  ییهانه خانوادهگوکه در ایناین غروب آفتاب ادامه داشت. مضافاً
ی جشن و شادی استفاده یآها برای گِردهمشب ،سوران تا یك هفته بودند، از روز ختنه

 نمودند.ختنه شده را سرگرم می کردند و به این ترتیب، بچّهمی
پای لُخت در  سر بابه زمانِ ختنه کردن، قُرآن ،ها، مادرِ بچّهو آبادی هادر برخی خانواده

ها و عالوه بسیاری از خانواده هشد. بگرفت و پس از ختنه از آب خارج میآب قرار می
شده، غذاهای پُرچرب مانند سرشیر دامی، کره و روغن  های ختنهنشینان، به بچّه کوه

گیری از عفونت کرده دادند تا جای زخم بهبود یافته و هم پیشحیوانی، و حلوا و عسل می
 تر به سالمت برگردند.عتا سری

هوای سابق را را ندارد، بلکه دیگر وین مانند گذشته، آن حالیتنها این آامروزه نه
رنگ شده است، و اگر ها بسیار کمهای زندگی در میان مردم و جامعه فراموش و برخیینیآ

 گاه نخواهد داشت.امروز برگزار شود، آن شور و هیجان و شکوه گذشته را هیچ
عمل « سه هزار»و « دوهزار»وزه در مناطق کوهستانی تنکابن، یعنی در دهستان امر

 نمایند.دهند، سپس در خانه جشنی برگزار میختنه را نزد پزشك در شهر صورت می
کوبی و شادابی. چون انجام سوران در قدیم همراه بود با آداب جشن و پایعملِ ختنه
شد و از دنیا زیرا اگر ختنه نمی ؛کردن آن فرد بودای همگانی برای مسلمان این کار وظیفه

در نتیجه پدر و مادر او را مقصّر و مسئول «. کافر از دنیا رفت»گفتند: رفت، مردم میمی
 دانستند.می
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و اوقات مبارکات با اخوان و  ...»در گذشته و در تاریخ محلی در این مورد آمده است: 
دفتر  و شادکامی و فرحت و کامرانی ثبت صفحهدلی، چون ارقام مسرّت  اعوان به خوش

یا « ...1سور دو دُرّ شاهوار خزینه خاطر مبارک حضرت میرزاعلی بود و بزم و عشرت ختنه
.و نوپاشا فرزند کیا سالوک ) صعلوک ( کوهدمی را، که خادم خاص میرزاعلی بود، نزد .».

 «.... 5سالطین مازندران به جهت تبشیر بهجت ختنه سور فرستاد
، سوران مثلی در میان مردم تنکابن و دیگر شهرهای شمالی هم رایج است درباره ختنه

رحم و نامسلمان است که اگر بخواهند به کسی بگویند که فالنی آدمی پُرتوقع و طمّاع یا بی
گر،  یعنی آلت تناسُلی او بریده نیست. در اصطالح عامّه به ختنه«. ... بِبِی نِی یَاینه»گویند: 

 گرهای دوهزار، اُوساگفتند. یکی از ختنهمی« دُلبین»ه همان سلمانی یا دلّاک بود را ک
 هزار اُوسا ابوطالب و اُوسایوسف نام داشت.خان گرایلی، و در سه حاجی

ناخوش آن دوره  و ساالن از حوادث خوشهنوز هم در یاد و خاطره بسیاری از کهن
هزار سه« سِرن»ما که در روستای » :گفتلی میجانع .که الزم است ذکر شود جامانده به

که هارساله بودی که دالک خود به محل آمده بود. برای اینچـ  گفت سهبودیم، پدرم می
نشده را بیاورند.  های ختنهکردند تا بچههای دیگر را هم ختنه نماید، مردم را خبر میبچه

طور سر به پای هم گذاشت و  ره بهسن بودیم، مادرم ما را به گهوا من و پسرعمویم که هم
در همان حال ما را  «ها را به گهواره محکم  بست، ولی پاها آزاد بود.شکم به باال و دست

 ختنه کردند.
سالم  موقع ختنه کردنم خیلی خوب یادم است. من هشت»گفت: هِزار میعظیم از سه

گرفتند و چند نفر نگهم  کردم. آخر مراخواستند مرا ختنه کنند، من فرار میبود که می
که پدر نداشت و مادرش  ای بوددر محل ما پسربچّه: »گفتهمو می «داشتند تا ختنه شدم.

کار   او را به .ساله شده بود هم شوهر کرده بود، و او نزد مادربزرگش بزرگ شده بود. ده
وجوان ختنه سالگی رسید. سرگالش وقتی فهمید که این ن12که به ؛ تا اینچوپانی واداشتند

ها بیاورد. روزی اوسا یوسفِ نیست، تصمیم گرفت دلّاک را به سِرا یا اِقامتگاه موقتی گالش
دالک را خبر کردند و او به اقامتگاه چوپانی آمد. نوجوان متوجه شد و از اقامتگاه فرار کرد. 

روزهای بعد  ها پنهان شده بود.ولی نوجوان در کوه پُشتِ سنگ ،ها به دنبال او دویدندگالش
 «داشتند، سرانجام او را ختنه کردند. ها او را نگهاو را به دام انداختند و چند نفر از گالش
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افتاد و سلمانی موقع جداکردن پوست اضافی آلت بچّه، گاه اتفاق نامیمونی می
بُرید، که با تر را می سالگی به باال، قسمتی از سرِ آلت یا بیش 5و4خصوص از سنین  هب

 راتی همراه بود.خط
 نامیاحمد اُوسّا .سال داشتیم 8ـ7ما سه نفر بودیم و »گفت: علیرضا از روستای داربار می

آمد، ما را در یك روز و یك ساعت ختنه کرد. بعدها فهمیدیم پس می« شامحلّه زنگی»که از 
ارچه از جداکردن پوست اضافی، روی پوست بریده شده آلتم، خاکستر گذاشت و با پنبه و پ

اکنون من ذغال و سومی را خاکستر و عسل گذاشت و بست. هم یکی را خاکه بست، آن
  1«چرخد.اش خوب میام، و دومی شهید شده و سومی سرِحال است و زندگیگیر شده زمین

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .گردن . دهستان قلعهیدیخورش 1400 نیپنجم فرورد ؛یسیبازنو  1



 

 

 
 
 
 

  النیسوران در رودبار گجشن ختنه

  / محقق فرهنگ و مردم گیالن  یدوآبسر یجعفر یمحمدعل

 
 
 

 
سال پیش در بعضی از روستاهای شهرستان 60ام مربوط به مطالبی را که به نگارش درآورده

رودبار زیتون است. البته در بسیاری از روستاهای شهرستان رودبار همین کارها انجام 
 منتها با کمی تفاوت و با اصطالحاتی دیگر. است، شدهمی

چون این سنت  ؛گفتندمی (sonnat korden) ها را سنت کوردنختنه کردن پسربچه
ساله را مردهای فامیل چهار ،پیامبر اسالم )ص( و شیوه مسلمانان بوده است. پسر بچه سه

آوردند و دالک خانواده با تشویق و ترغیب و خوشی کردن و خوراکی دادن به داخل اتاق می
سرتراشی از وسایل )سلمانی و آرایشگر( محلی با کیف و ابزار سرتراشی که چاقو و تیغ تیز 

ای خندان نشسته بود. مادر بچه تشتی را پر از آب  در گوشه اتاق با چهره ،ضروری او بود
شست. پدر یا عموی بچه در پاهای خود را می کرده، پاهای خود را داخل آن نموده و مثالً

به  که پاهای بچه رو  بچه را روی زانوی خود نشانده طوری ،که روی زمین نشسته بودحالی
تابی  دیگر مردان حاضر هم مواظب دستان و پاهای بچه بودند تا او بی ،باز بود جلو و کامالً
 جوش و حرکت نداشته باشد. و نکند و جنب

 ،گیلی حمزه بازی و ترانه گیلی کننده مثالً های سرگرم های موزیکال و بازی به انواع ترانه
دالک یك قطعه نی نازک را زیر  ،شد کردند. همین که بچه غافل می بچه را سرگرم می

کرد طوری که پوست روی تکه چوبی نی قرار گیرد، وقتی  آلت بچه داخل می  پوست نوک
دالک پوست  فوراً ،نگریست آورد و سقف اتاق را می خوان سرش را باال می بچه با فریب ترانه

خانه را که برید و روی بریدگی هم خاکستر پاک و تمیز تنور و اجاق  آلت را حلقوی می
ریزی را بند ریخت. این خاکستر تنور هم خون سیلین امروزی را داشت می حکم پودر پنی

بست. این پارچه ای تمیز میکرد. محل بریدگی را هم با پارچهآورد و هم درد را کم میمی
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پوشاندند و تا دو گفتند. به جای شلوار پسرانه به بچه دامن گشاد دخترانه میرا تنظیف می
کردند تا زخم بریدگی خشك و خوب شود. هفته از دویدن و بازی کردن بچه جلوگیری می

تکه پوست جدا شده از آلت را به نوک چوب کوچکی بسته آن را از سقف اتاق آویزان 
کردند که مثالً خانه فرو میرا به سوراخ سنگی دیوار مسجد و یا مکتب کردند و بعد آنمی

که همان ویزیت  (das ugan) الم شود. انعامی به عنوان دس اوگنبچه در بزرگی باسواد و ع
 دادند. به دالک می ،امروزی است

به صرف شام و میوه و چای و  ،ها مهمان پدر بچه بودند همان شب همسایگان و فامیل
تر از شب عروسی نبود. تا پاسی از شب به بازی و شیرینی. این ولیمه در عرف محل کم

( shav paci) گذشت. این شب و مراسم آن را شو پاسیخنده میسرگرمی و شوخی و 
 و وزیر و دزد: ترنا بازی ( بود.  بازه: شاه )قاب گفتند. بازی مخصوص این شب بین مردان می

تری دست  کنم: بزرگ گیلی حمزه و ترجمه فارسی آن را بیان می در پایان بازی گیلی
کننده را  روی دست بچه این ترانه سرگرمگرفت و با خواباندن انگشتان بچه  بچه را می

 خواند: می
این یتا  ـاین یتا بپت  ـاین یتا مرغونه بکورد  ـدور و کنار سوزه  ـگیلی حمزه  گیلی

این یتا بگوت پس مه سهم کو؟ بگوت پیشی ببرد. بگوت پیشی کو؟ بگوت اون  ـبخورد 
 دار بند.

 :گیلی حمزه ترجمه گیلی
این ـ را پخت  این یکی آن ـ  مرغی کرد این یکی تخم ـاین اطراف سبز و خرم است 

گفت گربه کو؟  ـ این یکی گفت پس سهم من کو؟ گفت گربه برد ـمرغ را خورد  یکی تخم
 گفت آن سقف اتاق. 

دالک هم پوست  ،کرد تا سقف اتاق و جای گربه را پیدا کند تا بچه سرش را بلند می
 .1برید و خالص لقوی میصورت ح هآلت بچه را با چاقوی تیز خود ب
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 یجناب دکتر جالل ستار دفقی شناسنکوداشت اسطوره

یبهشت دیدانشگاه شه یعلم ئتیه عضو / مطلق پور لینظرِ دکتر ابوالقاسم اسماع ریز  

 
 
 
 

 «کاسپین دریای های کرانه درباره هایی پژوهش» کتاب علمی شورای اعضای
 ،1دکتر جالل ستاری یادزنده خالق مایه و گران ددانشمن درگذشت

پژوهشی و ـ  علمی جامعه و دوستان شما به شناس بزرگ معاصر را اسطوره
  .گویند می تسلیت صمیمانه مان میهن فرهنگی

که یك چهره فرهنگی یا  دکتر جالل ستاری بیش از آن دانشمند فقید
وی . آید می یك جریان فرهنگی به حسابنویسنده و مترجم باشد، 

شناسی و  شناسیِ ایرانی را دگرگون کرد و آن را از فضای باستان اسطوره
شناسی تاریخی بیرون آورد و جهت دیگری به آن داد. بیش از همه  زبان
ها  چون اسطوره ،که، دکتر جالل ستاری معتقد بود اسطوره زنده است آن

 .مرگ ندارند. یادش همواره گرامی باد
  

 گل شادی پروفسور وا،دخویداد لیلی دکتر ایوانف، .ب. والدیمیر پروفسور مالچانووا، .ک. النا پروفسور
 .پوپل کریم دکتر و میرزایف الدین سیف دکتر عمراوا،

 دکتر زرشناس، زهره دکتر مزداپور، کتایون دکتر آموزگار، ژاله دکتر پور مطلق، اسماعیل ابوالقاسم دکتر
 علیزاده علی دکتر آباد، سهل صادقی زینب دکتر شکری، گیتی استاد اده،ز منشی مجتبی دکتر کلباسی، ایران

 .لموکی پناه یزدان طیار و ذبیحی علی مهندس موسوی، هاشم دکتر نی،وبُج
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 رانیفرهنگ ا ۀدر عرص یدکتر جالل ستار ادیزنده گاهیجا

 یبهشت دیشهدانشگاه  اتی/ استاد دانشکده ادب پور مطلق لیدکتر ابوالقاسم اسماع

 
 
 
 

مرداد  14یاد دکتر جالل ستاری )باید به این نکته اشاره کرد که زنده ،پیش از هر چیز
 را جهان ورزان اندیشه که بسیاری از بود دانشمندی تهران( 1400مرداد  9ـ  رشت 1310

 هنویسند یا فرهنگی چهره یك که آن از بیش داد، انجام که کارهایی با و کرد معرفی ایران به
 . بود «فرهنگی جریان» یك باشد، مترجم و

 صحبت بسیار فرهنگی فضاهای شده این دانشمند فقید، در  گذاشته  جای به آثار درباره
 شناسی اسطوره حوزه در ستاری که است خاصی دیدگاه است، مانده ناگفته چه آن اما شده،
 ولی ؛شده است پرداخته است، آثارش از ترجدی که موضوع این به تر کم. است آورده پدید
 کتاب 100 از بیش گویندمی معموالً است؟ ساخته را ستاری ویژه شخصیت چیزی چه

 آثار نوشتن ستاریجالل  ،شمسی 60 دهه نیست. تا کافی این اما کرده، ترجمه و لیفأت
 و غرب فرهنگ تطبیقی بررسی ،آن از پیش. کرد آغاز تریطور جدی را به شناسی اسطوره

 ستاری در واقع جالل. داشت فرهنگی های پژوهش کلی طور به و بود کرده ازآغ را شرق
 .پرداخت زنده هایکه باید به اسطوره بود معتقد

 احمد بهار، مهرداد یادزنده چون پژوهشگرانی (60دوره )دهه  این که، در دیگر آن
 آن به متمرکز و نوشتند باستان ایران های اسطوره درباره دیگران و آموزگار ژاله تفضلی،

 ارزشمندی کارهای زمینه این در پورداود، ابراهیم استاد هم آن از پیش البته بودند، سمت
 و گفتند ایرانی ساله چندهزار های اسطوره از اتفاق به اشخاص این همه و بود داده انجام

 و کرد دگرگون را ایرانی شناسی اسطوره و برداشت مهمی گام و حرکت ستاری اما ؛نوشتند
 به دیگری جهت و آورد بیرون تاریخی شناسی زبان و شناسی باستان فضای از را آن

 .داد شناسی اسطوره
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 و ایرانی های اسطوره به فقط و فقط ما که نیست گونهاین بود معتقد ستاری
 هنر و ادبیات در مدرن، جهان در باید را ها اسطوره بلکه. مبپردازی مان سرزمین چندهزارساله

 بلندی جایگاه چون بود، مهم بسیار 60 دهه در حرف این. کنیم باید تحلیل و بررسی مدرن
 و دانستند نمی علم حد در را اسطوره اصالً آن از پیش. نداشتیم شناسیاسطوره عرصه در

 دهه در اما ،شد آغاز کارهایی 50 دهه در که این جز به ؛نداشتند یاد هب آن از مطلوبی مفهوم
 در باید و نیستند معنوی و فرهنگی میراث عنوان به فقط ها اسطوره شد معلوم واقع در 60

 .شوند بایگانی فرهنگ یا شناسی ایران حوزه
 کنیم؛ زنده هنر و ادبیات در را ها اسطوره باید داشت کیدأت همیشه که ستاری ضمن آن

 دیگر امروز گفت و شد منکر شود نمی و دارند جریان ما فرهنگ پود و تار در چون
 دهه در نکات این. دارد تعلق کهن جهان و گذشته دنیای به فقط و نیست کار در ای رهاسطو

 .دهد می نشان را ستاری استاد خاص رویکرد و بود بنیادین و تازه بسیار 60
 نداریم، تازه رویکرد با بزرگ شناس اسطوره ایران این باورند، در افزون بر این، برخی بر

 در و شده نهاده بنیان غرب در شناسی اسطوره مبانی که این با. است اشتباه که سخنی
 به باید پرداختیم، شناسی اسطوره به که زمانی از ما اند؛ بوده آن گذار پایه دانشگاهی محافل

 حتی کنممی گمان که ،شناسی اسطوره جدید نظریه یك عنوان به ستاری رویکرد این
 هنر ما، تعزیه در باید که است ای تازه رفح این. کنیم توجه ننوشتند، آن درباره هم ها غربی

 .داشت کیدأت آن بر بسیار کهن ادبیات در حتی و شود گرفته بهره ها اسطوره از ما نمایشی
جلدی  چند که جاودان های قصه کتاب در و کرد تحلیل را عطار سیمرغ چون هایی اسطوره

 .بود ها اسطوره همین دنبال به است
 ترجیح را آن و دارید قبول را غربی شناس اسطوره نظریه امکد که پرسیدیم او از روزی

 دانست باید و خواند باید را همه .دارم را خودم نظر من که داد پاسخ صریح بسیار. دهید می
 در موجود های اسطوره به پرداختن من رویکرد دارم، دیگری نظر من اما ؛شد آشنا ها آن با و

 مفهوم بر ستاری. دارد حضور اسطوره ما روزمره دگیزن در. ماست ادبیات و فرهنگ و زندگی
 .بود معتقد است، زنده و نمرده اسطوره

 داشت، شهرزاد افسون هزار به که توجهی و داد می شب یك و هزار به ستاری که اهمیتی
 ادبیات با را گیلگمش ستاری. بود ایران فرهنگ و سنت به متکی همه این چرا دهد می نشان
 نگاه ها نآ به افسانه عنوان به تنها مستشرقان هم دنیا در کند،می قایسهم اسکندر ایرانی

 .است کرده زنده را شهرزاد و آمد ستاری اما ؛کردند می
 این که گفت می قصه یك شب هر مرگ از فرار برای. بود مرگ به محکوم شهرزاد

 گذشته الرمردسا جامعه بر زن پیروزی این که گوید می ستاری .کشید طول شب ویك هزار
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 را خود جان گویی، قصه و کالم هنر یعنی هنرش، با که باشد زن یك امروزی نمونه و است
 بگوییم که این نه باشیم، داشته یکمی و بیست قرن دریافت قصه، این از باید ما. دهد می نجات
 .بودند ما داستانی های افسانه و ها قصه

 کاری. دانستند می ویترین در ای نجینهگ عنوان به را ها اسطوره گذشته دانسته است در
 را آن و بگذارند ویترین در که کنند می تاریخی اماکن دیگر و جمشید تخت با ما جوانان که

 و بگیریم درس سنت از باید بود معتقد و دانست می عبث را کار این ستاری ؛کنند تقدیس
 را او دیدگاه ماس من .دارد کار جای بسیار او دیدگاه این. کنیم امروزی تحلیل

 .نامممی «های زندهایرانی و رویکرد اسطوره شناسی اسطوره»
 شده منعکس شهرزاد افسون در او اصلی دیدگاه ،تر از همه مهم در میان آثار ستاری

 اسطوره کتاب .است دشوار ستاری آثار مطالعه شروع برای و خوانسخت کتابی این اما ؛است
 تفکر و رویکرد هم آن عنوان حتی که کنم می ان پیشنهادبرای نسل جو را امروز جهان در

 البته کتاب .پردازد می گذشته به هم و آینده به هم ،آن در .دهد می نشان را ستاری
 عنوان با وگ و گفت مجموعه قالب در کتابی ،است تر ساده عام مخاطبان برای که ،تریهساد

 آشنایی برای .ایم داده انجام را آن اوالد فروغ و من است که هنر و ادبیات در نماد و اسطوره
 را ستاری آثار همه ،گو و گفت این انجام برای ما. است خوبی کتاب ستاری های دیدگاه با

 کار کتاب این. گفتیم سخن موضوع یك درباره جلسه هر در بندی طبقه با و کردیم مطالعه
 ستاری جالل از گذشته های الس در که است اثری آخرین تقریباً و کند می آسان را خواننده
  .است شده منتشر

 شناسان اسطوره میان در که شما نکته قابل توجه آن
. بدهند اهمیت ای اسطوره نقد به که بینیدتر می ما کم
 کردن بازگو و باستانی های اسطوره روایت به تر بیش
 باید و است بنیادین هم آن البته که پردازند می ها قصه
 دنیای به باید شد، متوقف جانآ نباید اما ،شود انجام
 .ندارند مرگ ها اسطوره چون ،رسید هم جدید

 جایگاه ورزی اندیشه در پوشیده نیست ستاری
 ؛شوند پرورده باید ها نسل. داشت خواهد و دارد مانندی بی

 و هنر هرگز و داریم تئاتر و هنر ادبیات، همیشه ما چون
 یك او نیست، ریستا آثار فقط. شود نمی متوقف اسطوره
 ستاری. داد قرار خود ثیرأت تحت را بسیاری و آورد وجود به هنر و ادبیات در فرهنگی جریان

 اعماق از که شناخت باید فرهنگی جریان عنوان به بلکه شناس، اسطوره یك عنوان به نه را
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 گزهر و داد ما جوان نسل دست به و کشید می بیرون گوهر و ردُ ادبیات، و سنت و فرهنگ
 زندگی باید گفت می ستاری. نشد خارج کشور از ایران، از خارج مطلوب شرایط وجود با هم

 کار به راه این در را خود انرژی و کوشش همه واقع در و کنم جوانان این وقف را کارم و
 فرهنگی جریان این سال، های سال تا که گذاشت جای بر میراثی جوان نسل برای و گرفت

 .یافت خواهد دامها مسیر عنوان به
 کاوی روان ها سال و بود پیاژه ژان شاگرد سوئیس در او گرفت، نادیده نباید را او تجربیات

 بود فرانسه ادبیات های تخصص از یکی و بود فرهنگی مشاور مختلف، کشورهای در و خواند
صحبت ام و با کویرنشینان از نزدیك  گشته شتر با یا پیاده را ایران کویر همه گفت می و

 از کاری نشینی، عاج برج با که بدانند باید نویسندگان بسیاری که است نکاتی ها این. امکرده
 که این برای او نیست، ترجمه و لیفأت تنها مانده باقی ستاری از چه آن. برد نخواهند پیش
 ما به را جهانی ورزان اندیشه بسیاری شد مجبور بیاورد، ایران به را شناسی اسطوره بتواند

 یا باشالر گاستون و کرد ترجمه آثاری «الیاده میرچا» از که کسی نخستین. کند معرفی
 به نگاهی و درون به نگاهی. بود او کرد، معرفی فارسی به را دومزیل ژرژ و دورژمون دونی
  .یادش گرامی باد .برد می پیش دیگر یك کنار در را دو هر و داشت جهان
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  یپژوهشگر ادب/  اوالد فروغدکتر 
 
 
 

ورز بزرگ روزگار ما، صاحب صد اند که استاد جالل ستاری، اندیشهاند و گفتهبارها نوشته
تألیف و ترجمه است. آری اما جایگاه او در گسترة اندیشه و فرهنگ ایرانی فقط در این 

بلکه جایگاه اصلی و ارزشمند او  ؛ب آثاری پُرشمار در چندین حوزه استنیست که صاح
شناسیِ ایرانی شود که دکتر ستاری آورندة دیدگاهی نو در عرصة اسطورهشکار میآهنگاهی 

 است.
های از حاصل پژوهش شناسان ایرانی تماماًمن بر این گمان نیستم که اسطوره

های خود صاحب رویکردی نیستند. در گسترة پژوهشاند و شناسان غربی بهره برده اسطوره
 شناسان ایرانی دو شخصیت ممتازند و هر یك صاحب و آورندة دیدگاهی نو هستند. اسطوره

یاد، مهرداد بهار، است که رویکرد تأثیرپذیری اساطیر دیدگاه نخست از آنِ استادِ زنده
د و هرچند در آغاز با نادیده گرفتنِ النهرین و آسیای غربی را مطرح کرایرانی از اساطیر بین
رو شد، اما اکنون دیگر این رویکرد در ایران و نیز درمیان وران ایرانی روبهتنی چند از اندیشه

ستاری دیگر به این هوادارانی یافته است و باید در جُشناسان خارجی هم برخی اسطوره
 شناسی ایرانی پرداخت.دیدگاه مهم اسطوره
های را جالل ستاری مطرح کرد و آن عبارت است از رویکرد اسطوره اما رویکرد دوم

اسطوره و نماد در  مان با استاد )که به صورت کتابی با عنوانگوهای طوالنی و زنده. در گفت
-(، وقتی از او پرسیدیم استاد، شما در میان رویکردهای گوناگون اسطورهادبیات و هنر

یدارشناسی الیاده، ساختارگرایی لوی استروس، یا شناسان جهان، از جمله رویکردهای پد
ها  تر به کدام یك از آن کاوی و غیره، بیش شناختی، روانشناختی، جامعهرویکردهای انسان
درنگ پاسخ دادند که ضمن تأیید همة این مکاتب، خودم به رویکرد نوینی گرایش دارید، بی
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های مهم این بود که این اسطورههای زنده است. برای او قائلم و آن رویکرد اسطوره
 اند و کارکرد عملی دارند.قدر زنده مانده هامروز ما چ چندهزارساله و کهن در فرهنگ

ها در جامعة مدرن، و پویا کردن اسطوره کند، زندهتر میچه رویکرد او را برجسته آن
ف میرچا الیاده را ویژه در ادبیات و آثار هنری است. او از میان تعاریف گوناگون، تعری هب

اسطورة زنده در جوامع سنتی، داستانی قدسی و مینوی است که »گفت گزید و میبرمی
آفرین را که در ازل، در کارهای نمایان خدایان و موجودات فوق طبیعی یا نیاکان فرهنگ

روایت پیدایش جهان و  ،کند و بنابراینزمان، روی داده، حکایت میآغاز، زمان بیزمان بی
شرح آفرینش  ها و کالً جانوران و گیاهان و نوع بشر و نهادها و آداب و رسوم و علل خلق آن

 (.6: 1376)ستاری، « کون و کائنات است
ها و ورزید و با این رویکرد، اسطورههای زنده تأکید میگونه، او بر اسطورهبدین

ویژه در  هباطنی است و ب کرد. اسطوره به گمان او معرفتیهای ایرانی را تحلیل می افسانه
اند و ور از مضامین اساطیریرو، ادبیات و هنر مایه هنوز زنده است. از این یهای سنتفرهنگ
نامة موالنا و داستان نی»کنند. از جمله در ای رمزآمیز تبیین میها را به گونهاسطوره

های ها و داستانهنام بندند و همة معراجمرغ که به طلب سیمرغ بار سفر می اساطیری سی
 (.13-12)همان، « حاکی از شوق اصل و ذوق وصل، مبیّن همین معنی است

توان گفت که در دیدگاه ستاری اسطوره در زندگی همة ما جاری و با این وصف، می
در »شود. اسطوره بخشی از تاریخ و فرهنگ و ادبیات ماست: ساری است و آشکارا دیده می

طور اسطوره وجود دارد. ما غرق  ست. بعد از اسالم هم همینشاهنامة فردوسی اسطوره ه
(. او 11: 1397)ستاری، « گویم در حال حاضر هم هستیمکه می اسطوره هستیم، چنان

های ایرانی، باید دیدمان را خصوص اسطوره ههمواره تأکید داشت که در حوزة اسطوره، ب
ای زنده تحلیل کنیم و به نقد پدیده ها را بشوییم و اسطوره را به عنوانتغییر دهیم، چشم

ها را تمجید و ستایش کنیم. ستاری یك جملة کلیدی دارد:  که فقط آن آن بپردازیم، نه این
 جا(.)همان« اسطوره در بطن ما هست!»

پس باید در نظر گرفت که نه تنها در فرهنگ باستانی ما ایران، بلکه در زندگی روزمرة ما 
سیّال است و چه بسا در بعضی موارد سلطه دارد. در ادبیات ما، در هم اسطوره وجود دارد و 

که باید به  اما در عین این ؛های ما در رمان، در نقاشی و حتی در موسیقی مانامه نمایش
مان بپردازیم، نباید مسحور و شیقته و شیدای های زنده و حاکم در زندگیتحلیل اسطوره

آورد و راه ای اساطیری شیفتگی و شیدایی میآن بشویم، چون جذابیت و زیبایی دنی
گیرد. گاه کند. به عبارت دیگر، شیقتگی به اسطوره جلوی تفکر را میاندیشیدن را سد می

 اندیشد و از این نظر اسطوره عنصری خطرناک است!حتی اسطوره به جای ما می
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و تبیینی را عرضه کرد که تحلیل  افسون شهرزادهایش، ستاری از همان آغاز پژوهش
است و در نوع خود شاهکاری است. او  شب یك و های هزارافسانهها و کاوانه از داستان روان

پژوهی در ایران و اثری انگشت گذاشت روی یك جای خالی اسطوره در این اثر شگرف دقیقاً
های خواست با تحلیل شخصیترا برای تحلیل برگزید که در راستای دیدگاهش بود و می

از سویی اثری  شب یك و های هزارافسانهقی و ایرانی به نتایجی واال دست یابد. شگرف شر
پردازی، داستانی و شناخته شده است و به نوعی مرز خیال است که در جهان کامالً

وگوی بینافرهنگی رسد و خود نوعی گفتشناختی آن به هند و دنیای اعراب هم می زیبایی
واقع بر ارزش میراث سنتی ایرانی که امروز آن را در شمار در افسون شهرزاداست. ستاری با 

 ورزید.آورند، ابرام و اصرار میمیراث معنوی می
ران احساس یشناسی در اهای اسطورهشمسی، خألیی در حوزة پژوهش 60در دهة 

شد و در پی پر کردن همین خأل بود که جالل ستاری به ترجمة آثاری بنیادی در این  می
منتشر شد.  1363، شاهکار میرچا الیاده که در اندازهای اسطورهچشمزد: زمینه دست 

کاوی  روانشناسان بنام غربی، مانند گاستون باشالر )های دیگری از اسطورهگاه دیدگاه آن
های اسطوره(، روژه دو روژمون )1377، شعلة شمع؛ 1383، شناسیمعرفت؛ 1364، آتش
، اسطوره و رمز(؛ میرچا الیاده )1380، حماسهاسطوره و (؛ ژرژ دومزیل )1374، عشق

 ( و دیگران را معرفی کرد.1381
شناسی او که یازده جلد آن منتشر شده، نیز در پی همین خأل مجموعة جهان اسطوره

ها و توان گفت که اهمّ دیدگاهنظیر، میپژوهشی بود. در این مجموعة ارزشمند و کم
شناسان جهان را در قرن های مختلف اسطورهظریهشناسی و نرویکردهای گوناگون اسطوره

 بیستم کاویده و سنجیده شده و به بوتة نقد درآمده است.
جایگاه ویژة جالل ستاری غیر از دیدگاه نو او، به پاس اهمیتی است که او برای پیوند 

ل بود و این را در ابعادی گسترده مطرح ئتنگاتنگ مضامین اساطیری و ادبیات و هنر قا
پژوهانی دانست که به تحلیل توان او را در شمار نخستین اسطورهطوری که می کرد. به می

خصوص در عرصة  هسازی و بهای اساطیری در شعر و داستان و نقاشی و مجسمهمایه درون
نویسی پرداخت. نماد و نمایش  و آیین و اسطوره در تئاتر دو اثر شاخص نامه تئاتر و نمایش

ست که در میان هنرمندان تأثیر بسزایی گذاشت و بسیاری از سینماگران و او در این زمینه ا
 اهالی تئاتر و هنر گرد او حلقه زدند و از او الهام گرفتند.  

شناسان ایرانی مانند مهرداد بهار، های اسطورهاین دیدگاه ستاری باعث شد که پژوهش
های زرتشتی آثاری انی ایران و اسطورهدربارة اساطیر باست که عمدتاً ــژاله آموزگار و دیگران 

ای و نمونهشناختی و نقد کهنای را بپیماید وتحلیل اسطورهمسیر تازه ــاندعرضه کرده
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ها، کاوانة آثار ادبی و هنری را هم به آن بیفزایند که حاصل آن شمار عظیمی از کتاب روان
دار و مدیون آثار او  ها وام از آنهای دانشگاهی در این زمینه شد که بسیاری مقاالت و رساله

 هستند.
را طی یك برنامة مدوّن، « های جاودانقصه»از آن پس، ستاری مجموعة  چند جلدی 

قصة شیخ (، 1377) پژوهشی در قصة اصحاب کهفیکی پس از دیگری منتشر کرد. نخست 
 ( منتشر شدند که هر یك به1380) قصة یونس و ماهی(، 1378) صنعان و دختر ترسا
های جاودان های این قصههای رمزی، نمادین و اساطیری شخصیتمایهشکلی عالمانه درون

تر شدند و به پژوهشی ها گستردهگاه این بررسیاسالمی بررسی و تحلیل شدند، آن ـ  ایرانی
( 1380)ناگزیری مرگ گیل گمش ( و 1380)گمش و افسانة اسکندر اسطورة گیلدر 

 شب یك و دو داستان از هزارکاوانة کاوانه و اسطوره مزی، روانرسیدند. تحلیل مضامین ر
جزو همین  نامة هلوئیز و آبالرعشقها  ( و در کنار آن1382) سندبادنامه( و نیز 1381)

 مجموعه انتشار یافتند که بسی تأثیرگذار بودند.
شناس بزرگ ما شخصیتی ساختند ماندگار نه تنها در عرصة این آثار از اسطوره

ورزی در ایران مدرن. چه آثاری پُرشمار فرهنگی او مانند شناسی، بلکه در اندیشه طورهاس
 کاروان فرهنگ در فرنگ(، 1370)های شرق و غرب های آشنا: پژوهشی در فرهنگجان

 (،1387)زمینة اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران (، 1379) های بازیپرده(، 1387)
بازتاب اسطوره (، 1372) مدخلی بر رمزشناسی عرفانی (،1376) رمزاندیشی و هنر قدسی

هایی از آثار ویژه ترجمه ه( و آثار دیگر ب1379) دولتی فرهنگدر بی(، 1377)در بوف کور 
های مستحکم فرهنگ او را یکی از استوانه اصحاب فرهنگ غرب باعث شد که مجموعاً

که خودش گفته بود ت بسیار و با آنباوجود مشکال ــزمین رقم زنند. ماندنش در ایران ایران
باعث شد که چهاردهة  ــدوستانش شرایط زندگی را در فرنگ برای او فراهم کرده بودند

ویژه جوانان این مرز و بوم از محضرش   هداران و پژوهشگران و بمدام، بسیاری از دوست
کرد و گرم میرا دل ورزی او به ایران و نسل جوان ایرانی همیشه اومند شوند. این عشقبهره

 جُست.اش را در همین میادامة حیات فکری
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يجناب دکتر محمدرضا باطن دید فقنکوداشت دانشمن  

باستانیهای  پژوهشگر فرهنگ و زبان/  نظر دکتر ژاله آموزگار ریز  

 
 
 
 

 تهران یمحترم دانشگاه دولت استیر
 و انتشارات فرهنگ معاصر

 
 با سالم و عرض ادب 

 «های دریای کاسپین هایی درباره کرانه پژوهش»اعضای شورای علمی کتاب 
را به  1ثیرگذار جناب دکتر محمدرضا باطنیأو ت قدر درگذشت دانشمند گران

 .گویند مان صمیمانه تسلیت می پژوهشی میهنـ  شما، دوستان و جامعه علمی
ما محسوب  اش هرکسی چون دکتر باطنی، که از جمله نوادر و مفاخر عصرک

مایه را  عمر گران توشه بندد تا ای درخشان ره شوند با داشتن چنین کارنامه می
تر غنا بخشد. شایسته اشاره است دانشمند فقید، جناب دکتر باطنی در پربها

شمار  خصوص زبان فارسی به هشناسی، ب گزار زبان و زبان تمام عمرش خدمت
 .رود. یادش همواره گرامی باد می

  
 گل شادی پروفسور دادیخودوا، لیلی دکتر ایوانف، .ب. والدیمیر پروفسور مالچانووا، .ک. النا پروفسور

 پوپل. کریم دکتر و میرزایف الدین سیف دکتر عمراوا،
 دکتر زرشناس، زهره دکتر مزداپور، کتایون دکتر آموزگار، ژاله دکتر پور مطلق، اسماعیل ابوالقاسم دکتر

 علیزاده علی دکتر آباد، سهل صادقی زینب شکری، دکتر گیتی استاد زاده، منشی مجتبی دکتر کلباسی، ایران

 .لموکی پناه طیار یزدان و ذبیحی علی مهندس موسوی، شمها دکتر جوبُنی،
                                                           

 خ( 1400 بهشتیارد 21ـ1313 ید 15)زادروز   1



  



 

 

 
 
 
 

 گذشت ریرادمرد دانشور، از آستانه ناگز ،يدکتر محمدرضا باطن

 / نویسنده و مترجمخسرو باقری 
 
 
 
 

تر برای آیندگان و ثبت در تاریخ، به عنوان یك شاهد و گواه، در تارخ معاصر ایران، و بیش
تر باطنی یکی از مردان آزاده عصر ما و نسل ماست که با توانم گواهی دهم که دکمی

اعتنا و سربلند از کنار تمام االولیاء، بیةپارسایی و زهدی از نوع زهد عارفان تذکر

ها های حیات اداری و مادی و نان به نرخ روز خوردنطلبی و جاذبههای قدرتوسوسه
تری دارد اش ارزش بیشو دانشگاهیاش، حتی از جایگاه علمی گذشت و این جایگاه اخالقی

 دانم که او بعد از انقالب در این راه رنجی درازدامن را با شکیبایی خویش آزموده است.و می
 دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

 
تر کسی است که در جغرافیای زبان و ادبیات فارسی، به کار علمی و پژوهشی دست کم

تر کسی است که در ترجمه دستی نکرده باشد. کمزده باشد و از آثار ارزنده او استفاده 
 «فرهنگ معاصر»کارانش در هایی که او و همداشته باشد و برای برابریابی از فرهنگ

شناسی در میهن ما هست که او را به عنوان یکی تر زباناند، استفاده نکرده باشد. کمآفریده
به آثار او رجوع نکرده باشد یا در شناسی همگانی ایران نشناسد و بارها از سرآمدان زبان

شناسی تر کسی در حوزه زبان و زبانهایش به آثار او ارجاع نداده باشد و کمها و مقالهکتاب
رو اندیش و پیشآید، چهره شریف، آگاه، ژرفبه زبان می «استاد»هست که وقتی سخن از 

 دکتر محمد رضا باطنی در نظرش مجسم نشود.
توانست مطالب نوشت و میین و صریح که خوش، زیبا و روان میاو استادی بود تیزب

طور بسیار ساده عرضه کند. در نتیجه بیش از شناسی را بهعلمی و فنی مشکل دانش زبان
ای چون شناس دیگری توانست مردم را با این دانش آشنا کند. نگارش آثار ارزندههر زبان

درباره زبان و ، نگاهی تازه به دستور زبان، زبان چهار گفتار درباره، شناسی نوینمسائل زبان
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شناسی برای آشنایی افکار ، از جمله آثاری هستند که استاد در زمینه زبانزبان و تفکر
های تابناک دانش و عمومی به قلم آورد. از این نظر دکتر محمدرضا باطنی، در کنار چهره

شهریاری، دکتر غالمحسین مصاحب و پور، استاد پرویز هنر ایران، دکتر امیرحسین آریان
 دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی جایگاه ارزشمند و بلند خود را دارد.

 ،دستای تهیدر اصفهان در خانواده 1313ماه سال دی 15دکتر محمدرضا باطنی در 
 اما با عزت نفس متولد شد: 

یچ چیز سواد، در عمل به من آموخت که عزت نفس خودم را با همادرم، این زن بی
ولی جلوی  ،طور صورتم را با سیلی سرخ نگه دارم همعامله نکنم، به من آموخت که چ
کردیم که هر اتاقش در اجاره یك  ای زندگی می ناکسان گردن کج نکنم. در خانه

ای هم روی  پزی را روشن کرده بود و قابلمه خانواده بود. یك شب، مادر چراغ خوراک
ادر سفره را پهن کرد، مقداری کناره نان و نان کرد. موقع شام، م آن غلغل می

 خشکیده دور و بر سفره پهن کرد و سپس مکث کرد و به من و خواهرانم گفت:
. و پس از «مرا فاش نکنید ها من و پدرتان آبرو داریم. به من قول بدهید که سرّ بچه»

غذایی توی آن قابلمه هیچ » ساله قول گرفت، گفت: 11و  9و  7که از سه بچه  آن
ها  کند. من برای حفظ آبرو، جلوی همسایه نیست، فقط آب جوش است که غلغل می

دانم ولی شاید پس از گذشت پنجاه  . نمی«ام پزی را روشن کرده این چراغ خوراک
 ،خاطر شود. )باطنی ام، هنوز هم آزرده او را فاش کرده مادرم اگر بشنود سرّ ،سال

 (  23ص  ،مجله مترجم ؛محمدرضا
 

ولی هرگز به دبیرستان  ،در همان شهر به پایان برد 1326صیالت ابتدایی را در سال تح
ای که هیچ امنیت اجتماعی برای کودکان  مدت پدر، در جامعه علت بیماری طوالنی نرفت. به

شفقت  رحم و بی سالگی وادار به ورود به بازار کار بی 13طبقات فرودست وجود ندارد، در 
اما  ؛فروشی در بازار چهارباغ اصفهان کارش را شروع کرد ی مغازه خرازیشد و به عنوان پادو

فروشی،  او که شوری فراوان به آموختن داشت، با کمك ابراهیم موهبتی، صاحب خرازی
سالگی دوره سیکل اول دبیرستان را به پایان برد و به  18ها به مدرسه شبانه رفت و در  شب

روستاهای برخوار اصفهان فرستاده شد. او ضمن عنوان معلم پیمانی برای تدریس به 
دیپلم ادبی گرفت و  1336تدریس، تحصیل خود را در مدرسه شبانه ادامه داد و در سال 

سرای عالی  مند بود، اما چون دانش که به دانش اقتصاد عالقه راهی تهران شد. در تهران با آن
هزینه تحصیلی  تومان کمك 150ه )دانشگاه تربیت معلم کنونی( در ازای تعهد خدمت، ماهان

سرا ثبت نام  پوشی و در رشته زبان انگلیسی دانش داد، از عالقه خود چشم جویان می به دانش
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به عنوان  1339سرا لیسانس گرفت. در مهرماه سال  با رتبه اول از دانش 1339کرد. در سال 
دولتی چهار ساله به با توجه به شاگرد اولی، با بورس  1340دبیر استخدام شد و در سال 

مایکل  پروفسوردانشگاه لیدز انگلستان رفت. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد، زیر نظر 
شناس آن زمان بریتانیا، نگارش رساله دکتری خود را، درباره  ترین زبان هلیدی، سرشناس

، به اش به پایان رسیده بود نحو زبان فارسی، آغاز کرد. چون دوره چهار ساله بورس تحصیلی
نامه، برای دفاع به انگلستان بازگردد. در فرودگاه  ایران بازگشت تا پس از نوشتن پایان

های سیاسی دکتر باطنی علیه حکومت شاه از جمله نگارش  مهرآباد، ساواک که از فعالیت
جویان، آگاه شده بود، او را بازداشت و  کاری با کنفدراسیون دانش ضی و هماهای اعتر مقاله

بختانه در این زمان دانشگاه تهران گروه  او را به انگلستان ممنوع کرد. خوشبازگشت 
شناسی خود را تازه افتتاح کرده بود. با پایمردی دکتر محمد مقدم، محمدرضا باطنی  زبان

توصیف ساختمان دستوری زبان »از تز دکترای خود تحت عنوان  1346در خرداد ماه 
بار تجدید چاپ( در دانشگاه تهران دفاع کرد و در  27 ) کتابی آکادمیك و مرجع با «فارسی

شناسی دانشگاه تهران  شناسی در گروه زبان مهرماه همان سال، با عنوان استادیار زبان
 استخدام شد و تدریس و پژوهش خود را آغاز کرد.

گرایان، انقالب فرهنگی آغاز شد و با تصمیم  گیری راست دنبال قدرت پس از انقالب و به 
 1360الدین فارسی، عبدالکریم سروش و شمس آل احمد، در سال  ای با حضور جالل یتهکم

 او را وادار به استعفا کردند:
بازنشستگی من ضربه روحی شدیدی به من وارد کرد. خالصه هم به خودم گفتند و 

کنی یا از دانشگاه بیرونت  هم برایم پیغام گذاشتند که یا تقاضای بازنشستگی می
من هم تقاضای بازنشستگی کردم و آمدم خانه. بازنشستگی من در شهریور  کنیم. می

سال داشتم و برای یك استاد دانشگاه این سنی است  47بود و آن موقع من  1360
 15 ،مجله بخارا ؛نشیند. )شب دکتر محمدرضا باطنی که تازه به اصطالح به بار می

 ( 1392آبان 
 

نگار برجسته در  شناسی دانشگاه تهران و فرهنگ شناس، استاد زبان محمد حق دکتر علی
 دهد:  تری می باره توضیح بیش این

باطنی را به جرم  ــ سالی که انقالب شد، باطنی در مرخصی مطالعاتی بود
سبزی به آن طرف دنیا پرت کرده بودند تا باز هم درس بخواند و چیزفهم شود  قورمه

چهارپنج ماه از پیروزی انقالب  وقتی برگشت ــسبزی بردارد و دست از قورمه
گذشت، و چه راحت و شاد و سبك بود که حاال دیگر ایران مال مردم ایران شده  می
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پانصد کوه را از روی دلش برداشته بودند و سراپا آمادگی و هزار است. انگار سنگینی دو
ه به پاکی جا آورد؛ و آورد؛ با اطمینانی ناسنجید های انقالبی را به بود تا قضای فعالیت

رندی نخواهند کرد؛ و کردند. بازنشانده که  یاران، و با این توهم که رندان دیگر مردِ
کلی  شناسی و درس و دانشگاه به  چند از شدت آزردگی، دل از زبان و زبان شد یك

شکسته و نژند سر خود را گرفت. حال و احوال پدری را داشت که خیانت  برکند. دل
یا فرزندی که زخم از خنجر پدر خورده باشد. به فلسفه و فرزند را دیده باشد؛ 

نویسی و ترجمه و چه و چه روی آورد، و از کار اصلی خود  نامه شناسی و دانش روان
 ( 30ص ،1374 ،مجله مترجم ؛محمد علی ،شناس به کلی غافل ماند. )حق

 
اثر ه درآمدی بر فلسفهایی بود چون:  حاصل این دوره آزردگی استاد ترجمه کتاب

کاری همسرش خانم  اثر آنتونی بارنت )با هم شناسی انسان به روایت زیست، بوخینسکی
اثر کمپ بل  مغز و رفتاراثر یان اوزوالد،  خواباثر بلیك مور،  ساخت و کار ذهننفرآبادی(، 

 .نامه مصور دانشو 
و آدینه هایی چون دنیای سخن  نامه هایی هم برای ماه مقاله ،دکتر باطنی در این زمان

اثر  غلط ننویسیمشدند، از جمله نقدی بر کتاب  نوشت که همیشه با اهمیت قلمداد می می
کتاب سالی که ضربه فنی »، مقاله اجازه بدهید غلط بنویسیمدکتر ابوالحسن نجفی با عنوان 

اثر دکتر آذرتاش آذرنوش که بنابر مالحظاتی  آموزش زبان عربی، درباره کتاب «شد
فارسی، زبانی »ر انتخاب کتب سال کنار گذاشته شده بود و نگارش مقاله غیرعلمی از دو

 .«عقیم
شناسی  شناسی در تفکیك زبان وردهای بزرگ دانش زبانآ دکتر باطنی با توجه به دست 

مندی  های گوناگون آوایی که از قاعده زمانی از یك طرف و نظام شناسی هم تاریخی و زبان
  گوید: نویسی می نویسی و درست ز طرف دیگر، درباره غلطکند، ا خود آن زبان تبعیت می

ها یا  قبل از هر چیزی بگویم که من منکر این واقعیت نیستم که بعضی از صورت
غلط ننویسیم و »اند. پس من منکر  کاربردها در زبان غلط و بعضی دیگر درست

 «سیمغلط ننوی»ولی منکر آن نوع  ؛در معنی مطلق کلمه نیستم «درست بنویسیم
بر  «غلط ننویسیم»کند. این نوع انکار می هستم که تحول و تغییرات زبان را تلویحاً

 مبنای دو فرض قرار گرفته است که هر دو غلط است. 
یکی این که صورت درست کلمه، چه از نظر تلفظ و چه از نظر معنا، همان است که 

نگریستن است که باید صفت فاعلی از  «نگران» در گذشته معمول بوده است... مثالً
که در گذشته نیز همین معنی  کننده از آن استنباط شود، چنان معنی بیننده یا نگاه
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ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد/ چشم نرگس به شقایق نگران  را داشته است:
 خواهد شد/. 

عوض شده و امروز معنی  «نگران»تدریج از راه گسترش معنایی، معنی  هولی ب
دهد... حال اگر کسی بیاید پایش  واپس، مشوش، ناراحت و مانند آن میمضطرب، دل

همان است که حافظ گفته و امروز  «نگران»را در یك کفش بکند و بگوید معنی 
برند، حرف نادرستی  کار می مردم به غلط این واژه را در مفهوم مضطرب یا دلواپس به

که معنی  «سرا حرم»عنی م را به «شبستان»زند. یا چه کسی است که امروز  می
 کار برد؟  قدیمی آنست به

کند و گذشته زبان را مالک  من با آن نوع غلط ننویسیم که نحول زبان را انکار می
صحت قرار می دهد، مخالفم. یك فرض غلط دیگر این است که معنی و تلفظ 

داول دهنده مت های عربی، همان است که در زبان قرض واژه های قرضی، و عمدتاً واژه
)با  ورزند که باید گفت: عطر همین دلیل اصرار می است یا متداول بوده است. به

)با کسره زیر  ش( و انعام )با کسره زیر )با فتحه باالی ج(، شمال کسره زیرع(، جنوب
شوند و رادیو و تلویزیون را هم  طور تلفظ می الف(، چون این کلمات در عربی این

نث طویل: زن دراز ؤم» کار ببرند. های ساختگی را به اند که این تلفظ مجبور کرده
کار برد؟...  قد به معنای زن بلند را به «طویله»زبانی حاضر است  . آیا هیچ فارسی«باال

گرنه من  است که قبول ندارم، و «غلط ننویسیم و درست بنویسیم»من این نوع 
 ؛محمدرضا ،اطنی)ب های درست در زبان نیستم. های غلط و صورت منکر وجود صورت

 (26ص  ،مجله مترجم
 
  نویسد: او درباره وضعیت کنونی زبان فارسی هم می 

زبان فارسی در وضع فعلی برای برآوردن نیازهای روزمره مردم با اشکالی مواجه 
سازی علمی زایایی الزم را ندارد، یا به بیان دیگر  ولی این زبان برای واژه ؛نیست

که از امکانات سازندگی آن  جهز شود به شرط اینتواند م مجهز نیست، ولی می
گیری از استفاده شود. به عبارت دیگر ناتوانی در ذات زبان نیست، در نحوه بهره

ای بوده که هر جا که زبان عربی همواره برای ما منبع آمادهامکانات زبان است. از آن
ایم که با را ناگزیر دیدهتر خود ایم، کمسوی آن دراز کردهایم دست بهوقت نیاز داشته

 سازی فارسی زنگار گرفته است. مثالًزبان فارسی کار کنیم. در نتیجه ابزارهای واژه
توانیم از فعل، مشتق راحتی نمیتوانیم فعل بسازیم، بهراحتی نمیدر فارسی به

دست آوریم، پیشوندها و پسوندهای فارسی فعال نیستند و از این قبیل. ولی به



704    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش 

ها، ذاتی زبان فارسی نیست، بلکه ناشی از عدم ه که عرض کردم، این عیبگونهمان
 ( 23ص  ،مجله مترجم ؛محمدرضا ،)باطنی برداری از امکانات زبان است.بهره

 
، به دعوت انتشارات فرهنگ معاصر، دکتر باطنی نگارش فرهنگ دو زبانه 1364در سال 

منتشر  1374ذرمهر آغاز کرد که در سال را با دستیاری فاطمه آ «فارسیـ  فرهنگ انگلیسی»
شد. اهل زبان و ادب و ترجمه از این فرهنگ استقبال شایانی کردند و آن را بهترین فرهنگ 

نگاری  انگیسی به فارسی تا آن زمان خواندند. دکتر باطنی تا پایان زندگی از کار فرهنگ
کاری  با هم «ارسیفـ  فرهنگ انگلیسی»دست نشست و حاصل کارش به جز ویرایش جدید 

فارسی ـ  فاطمه آذرمهر، مهران مهاجر و محمد نبوی عبارتند از: فرهنگ دو جلدی انگلیسی
های گروهی  نیا، فاطمه محمدی، سپیده رضوی؛ فرهنگ فعل پویا با دستیاری زهرا احمدی

نیا و روزبه افتخاری؛ فرهنگ  فارسی با دستیاری سپیده رضوی، زهرا احمدیـ  پویا انگلیسی
فارسی کوچك با دستیاری محمدحسین مرعشی و فرهنگ معاصر پویا؛ ـ  معاصر انگلیسی

شناسی به همراه دکتر نامه روان انگلیسی(؛ واژهـ  اصطالحات و عبارات رایج فارسی )فارسی
 انگلیسی حییم.ـ فارسی و فارسیـبراهنی و دیگران و سرویراستاری فرهنگ انگلیسی

شناسی ترجمه کرد که به منابع دانشگاهی م در زمینه زباندکتر باطنی دو کتاب مهم ه
 یرویش.شناسی جدید اثر مانفرد بیشناسی اثر رابرت هال و زبانتبدیل شدند: زبان و زبان

های ( با رد فرضیه1357)چاپ اول  «نگاهی تازه به دستور زبان»دکتر باطنی در کتاب 
 شناسان قرار داد:ای را در برابر زباندستور سنتی، وظایف تازه

کند و آن صورت دستور سنتی برای هر صورت زبانی یك معادل معنایی تصور می ـ1
کند. گرچه تمایزات صوری برای بیان تمایزات کننده آن معنا تصور میزبانی را همیشه بیان

اند، اما این رابطه چنان نیست که در ریاضیات معمول است که به یك وجود آمده همعنایی ب
توان داد. در مت در درون یك سیستم در آن واحد بیش از یك ارزش )یا معنی( نمیعال

ها از جمله در زبان تر است. در همه زبانزبان رابطه صورت و معنا از این بسیار سست
ها نیز با یك یا چند واژه دیگر ها بیش از یك معنی دارند و بسیاری از واژهفارسی، اکثر واژه

تر صورت در هر زبان بیش ،هایی که فقط یك معنا دارندر واقع واژههم معنا هستند. د
 استثنا دارند تا قاعده.

مفرد به یك فرد و جمع به بیش » نویسد:دستور سنتی درباره تمایز مفرد و جمع می ـ2
اما باید توجه داشت که بین واقعیت زبانی و واقعیت جهان خارج  .«کنداز یك فرد داللت می

 ای در جهان خارج ندارد.تقسیم یا برش قرینه هر تقسیم یا برش زبانی الزاماًتفاوت هست. 
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دستور سنتی مفهوم جنسیت در جهان خارج را با مفهوم جنس در زبان یکی  ـ3
انگارد. گرچه برای اکثر موجودات نر جنس مذکر و برای اکثر موجودات ماده جنس می

یك نیست و دو مقوله بر هم منطبق  به یكوقت  رود، ولی این رابطه هیچ کار می نث بهؤم
 شوند. نمی

که فعل حالیدر ؛پندارد دستور سنتی زمان دستوری را با زمان غیردستوری یگانه می ـ4
کند و وقوع هر عملی در گذشته  به وقوع عملی در زمان گذشته داللت نمی ماضی الزاماً

مان دستوری و زمان غیردستوری شود. به بیان دیگر بین ز با فعل ماضی بیان نمی الزاماً
 یك وجود ندارد. به رابطه یك

که  جای آن یعنی دستور سنتی به ،دستور سنتی جنبه تجویزی دارد نه توصیفی ـ5
یافته نگاه کند و قواعد حاکم بر کار آن را کشف و  بکوشد به زبان چون دستگاهی نظام

خود را راهنمایی اهل زبان در  دهد و هدف توصیف کند، کار خود را بر امر و نهی قرار می
 .کند شان تعریف می زبان «درست»کار بردن  به

دستور »کند که اگر  داند و از این رو تصور می دستور سنتی، زبان را تغییرناپذیر می ـ6
اما چنین  ؛تواند اعتبار همیشگی و ابدی داشته باشدبرای یك زبان نوشته شود، می «جامعی

ار زبان است. زبان همواره در تغییر است و از این تغییرات است فرضی بر خالف ماهیت و ک
طور مثال فارسی باستان به فارسی میانه و فارسی میانه به فارسی امروز تبدیل شده که به
 است.
اما باید در نظر گرفت که گفتار  ؛دهد نه گفتاردستور سنتی اصل را بر نوشتار قرار می ـ7

 وجود آمده است.  هی است و نوشتار برای ثبت گفتار بوسیله طبیعی ظهور زبان انسان
ای درباره  دستور سنتی بربنیاد هیچ نظریه عمومی زبان قرار ندارد. داشتن نظریه ـ8

طبیعت و کارکرد زبان چون چراغی است که راه پژوهنده را در تجزیه و تحلیل ساختمان 
 سازد. مند می کند و کار او را نظام زبان باز می

 
اما چون انسانی دانشور و  ،اطنی ابتدا نظریه مقوله و میزان هلیدی را مطرح کرددکتر ب

گاه نظریه  زایشی چامسکی روی آورد، آنـ  سوی نظریه گشتاری ها به پویا بود، با برسی نقصان
طور نظریه  و همین «چیف»ان گشتاری را مورد توجه قرار داد، بعد نظریه معنایی ییمعنا

 .و.. «فیلمور »حالت 
شناسی زبان هم  شناسی زبان و عصب شناسی زبان، روان دکتر باطنی در زمینه جامعه

نظران های ارزشمند درباره این امور از صاحببسیار فعال بود و ضمن نگارش مقاله
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ها استادانی چون دکتر حسن عشایری، دکتر های بیمارستان تجریش بود که در آننشست
 ارسا، دکتر نجل رحیم و دیگران هم حضور داشتند.آبادی و دکتر خسرو پشیوا دولت

که در حوزه  «زبان در خدمت باطل»ای تحت عنوان به عنوان نمونه در مقاله
 نویسد:شناسی زبان به قلم درآمده است، میجامعه

تواند ابزار فریب و اغفال نیز تواند وسیله روشنگری باشد، میطور که میزبان همان
کننده نیز باشد؛ تواند گمراهکننده باشد، میتواند آگاهیطور که مباشد؛ همان

تواند در خدمت باطل تواند در خدمت حق و حقیقت قرار گیرد، میطور که میهمان
های اندیشمند است، ابزار کاری طور که موهبتی برای انساننیز قرار گیرد؛ همان
های منفی زبان نبهکاران نیز هست. در سیاست است که از جبرای شیادان و دغل

توان گفت که در همه کشورهای دیکتاتوری، و ت میئشود. به جرتر استفاده میبیش
تر مردان زبان را بیشنیز در بسیاری از کشورهای دموکراتیك یا دموکراسی، دولت

برند تا برای بیان واقعیت. رابرت سوث کشیش و کار میبرای پنهان کردن واقعیت به
های معمولی برای این ی در قرن هفدهم گفته است: زبان به انساننویسنده انگلیس

تر برای این های زرنگالضمیر خود را بیان کنند، اما به انسانداده شده است تا مافی
چه رابرت سوث در قرن هفدهم الضمیر خود را پنهان کنند. آنداه شده است تا مافی

امروز در قرن بیستم مصداق پیدا کرده  وقت در تاریخ تا این اندازه کهگفته است هیچ
های زبان برای کاری است، مصداق نداشته است. یك نمونه کالسیك از این نوع دست

توان در سیاست زبانی آلمان نازی یافت. ما چند نمونه از به  فریفتن مردم را می
را که از سوی وزیر فرهنگ آلمان نازی خطاب به مطبوعات  «مقرارت زبانی»اصطالح 

 آوریم:  جا می صادر شده بود، به عنوان نمونه در این
: باید خاطرنشان ساخت که سبك جدیدی وجود دارد، یعنی 1936ژانویه  6ـ 1

سبك آلمانی که متکی به نژاد است. باید اصطالح سبك آلمانی در ذهن عامه مردم 
 وارد گردد.

شود دولت ملی  : از این پس به جای دولت فرانکو باید گفته1936سپتامبر  1 ـ2
کار برده شود. فقط لفظ  های دیگر هرگز نباید کلمه دولت به اسپانیا. برای گروه
 ها اطالق شود. بلشویك باید به آن

: این یك دستور جدی به مطبوعات آلمان است. از این پس 1939ژانویه  14 ـ3
 آدولف هیتلر فقط باید پیشوا خوانده شود و نه پیشوا و صدراعظم.

 : کلمه صلح باید از مطبوعات آلمان حذف شود.1939امبر نو 16 ـ4
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توان  : دیگر نباید از سربازان شوروی نام برده شود. حداکثر می1941اکتبر  16 ـ5
ها به عنوان بلشویك، حیوان یا درنده از آن ها را عوو ارتش شوروی نامید، یا صرفاً آن

  (18تا  16ص ،درباره زبان ؛محمدرضا ،نام برد. )باطنی
 

نگار، مترجم، نویسنده،  شناس، فرهنگ دکتر محمدرضا باطنی، استاد دانشگاه تهران، زبان
کسوت کانون نویسندگان ایران و به  ستیهنده و بهبودخواه اجتماعی و سیاسی و عوو پیش

طلب، مهربان، دقیق، جدی، صاحب  صدیق، حق»شناس انسان  محمد حق قول دکتر علی
در  «نستوه و تا بخواهی حساس و تا بخواهی زودرنج تمیز، منوبط، باهوش، تیز،

اما خدمات ایشان  ؛سالگی در تهران از آستانه ناگزیر گذشت 87در  1400اردیبهشت 21
 نگار هرگز رنگ فراموشی نخواهد گرفت. شناس و فرهنگ نویژه به عنوان زبا هب

 
  

 ها و صبرهابا ابرها شکایت لب
 آب ابرهابا صبرها حکایت بی

 کسی ندید و ندانست اما 
 یا

 دانست و دید، لیکن نیارست،
 تا بازگو کند که چه رفته است

 بر آن غریب دهر و یگانه
 .جان زمانهزندیق زنده

 )محمدرضا شفیعی کدکنی(
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 منابع

وگو با دکتر محمدرضا باطنی؛ مجله مترجم؛ سال پنجم، بهار و تابستان الدین؛ گفت کیوانی، مجد
1374. 

 .1373؛ تهران: انتشارات آگاه. چاپ سوم درباره زباندرضا؛ باطنی، محم
  .1370، چاپ چهارمتهران: انتشارات آگاه. نگاهی تازه به دستور زبان؛ باطنی، محمدرضا؛ 

  .1392آبان  15رضا باطنی. مجله بخارا. شب دکتر محمد



 

 

 
 
 
 

 یادمانالحاقي بر دو 

 

  



 

 



 

 

 
 
 
 

 الچانووا و پروفسور جوی ادلماندردی با پروفسور النا. ک. مپیام هم

کاسپین دریای های کرانه درباره هایی پژوهش دفتر از  

 
 
 

النا. ک. مالچانووا طی ایمیلی  پروفسوراوت  22مطابق با  ،مرداد 31در 
ماه قبل ]یکی از[ خویشاوندان  یك اًبانگیز، تقری اکنون اخبار غم» نوشت:

 شت... درگذ «کرونا»ابتال به  خاطر ]نزدیك[ من به
دوم، دو روز قبل اُلگا / اولگا، دختر دکتر جوی ادلمان بعد از جراحی فوت 

 اش است... فردا تشیع جنازه .سال داشت( 64کرد ) 
 
 

 در پاسخ نوشتم: 
 

فسور بانو النا مالچانووا و سرکار خانم ودانشمندان بسیار گرامی و محترم، پر
ید. اندوه از دست دادن را بپذیر درود دردمندانه ما ،دکتر جوی ادلمان

را در غم از  سوز بوده و هست. امیدوارم ماترین روزگاران، جانعزیزان، از کهن
شکیبایی و صبوری شما و دکتر  .تان شریك بدانیددست دادن جگرگوشه

 جوی ادلمان را همواره خواستاریم. 
 

 بانهایت سپاس: 
 های دریای کاسپین کرانه هایی در بارهدفتر پژوهش

  2021اوت  23
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 پور رساندم و ایشان نوشتند:  موضوع را به اطالع جناب دکتر اسماعیل

ای  ایست. دخترجوی ادلمان خانمی دانا و تاپیست بسیار حرفه کار پسندیده
قرار بود دیداری با هم داشته  .داد بود که غالب کارهای مادرش را انجام می

 در مسکو( 2015 – 2013های  )سال. باشیم که شرایط فراهم نگردید
  

 فسور بانو النا . ک . مالچانووا متعاقب آن، پیام سپاسی نوشت که: وپر
 خواری شما متشکریم...  ... از غم

  2021اوت  24
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 نام نجف دریابندریداشت زندهگرامي

کاسپین دریای های کرانه درباره هایی پژوهش دفتر از  

 
 
 

مان درعرصه ترجمه، استاد نجف  دار سرزمین از جمله بزرگان نام
 «وداع» دنیا را   1400اردیبهشت  15ست که در تاریخ ا  دریابندری

 گفت. 
درگذشت این  «های دریای کاسپین هایی درباره کرانه وهشژپ»دفتر 

کوش و بلندمرتبه را به خویشان، دوستان و  انسان خودساخته سخت
 گوید.  مان تسلیت می وطن داران فرهنگ، ادب و هنر دوست

 
 

 
  



 

 



 

 

 
 
 
 

 یابندریاستاد نجف در یهادهیو آفر يدرباره زندگ یگفتار

 نویسنده و مترجم / یخسرو باقر

 
 
 
 

 بذر سخاوتمندی پدر و نجف
ای که به جز او به دنیا آمد، در آبادان، در خانواده 1309به گفته خودش، در زمستان  1نجف

تر. جف و آن دیگری دو سال کوچكتر از ندو دختر دیگر داشت، یکی هفت سال بزرگ
آمدند. رسم کش بود که از خارج میهای باری و نفتپدرش ناخدا خلف، راهنمای کشتی

جا ناخدای آورد و در آنزمانه این بود که کشتی خارجی را ناخدای اصلی تا نزدیك بندر می
. به این افراد بردگرفت و به بندر میها بود، آن را تحویل میمحلی، که خلف یکی از آن

شان سروسامانی داشت و ارج و قربی. اما ناخدا خلف سلوکی گفتند و زندگیمی« پایلوت»
درگذشت، چیزی  1316دو سالگی در سال وسخاوتمندانه داشت، از این رو وقتی در پنجاه

 فراخور موقعیتی که داشت از خود باقی نگذاشت:
فوت پدرم، در بخشی از جنوب،  آید که یك سال یا دو سال قبل ازمن یادم می

جا ناچار به جاهای مختلف، از قحطی شده بود. یعنی باران نیامده بود و مردم آن
مردم  ؛زده بودهای آبادان پر از مردم قحطیکردند و کوچهجمله آبادان، کوچ می

طرف فقیری که دیگر در مناطق خودشان چیزی برای خوردن نداشتند و پیاده به
ها تلف قدر در راه بودند. عده زیادی از آن هداند چکرده بودند. خدا می آبادان حرکت

های آید که پدرم مغازهای هم به آبادان رسیده بودند. من یادم میشده و باالخره عده
اش را، که درهایش بسته بود، باز کرد و در اختیار این افراد گذاشت. به این خالی

اهل مناطق اطراف  بندرعباسی نبودند. غالباً گفتند. البتهافراد بندرعباسی می
                                                           

 (1400  بهشتاردی ـ 1309 وریشهرنجف دریابندری )  1
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وهای عجیببندرعباس، و بندرهایی مثل بندرلنگه و از این قبیل جاها بودند. به زبان
ها های بومی و محلی داشتند. به هر حال مغازهزدند. یعنی لهجهغریبی هم حرف می

ما بود، سفارش ها گذاشت و به یك دکان نانوایی هم، که نزدیك را در اختیار این
 (26،ص 1ها بدهد. )ر.ک.کرد که هر روز مقداری نان به آن

 
این سخاوتمندی پدر در شخصیت نجف، راه تکامل پیمود و در افشاندن سخاوتمندانه 

توانست بنویسد، اما آموخته بود که بخواند؛ و بذر آگاهی تجلی یافت. ناخدا خلف گرچه نمی
ای خانه، موقعی که پدرش فوت شد برای خود کتابکندخواند و نجف تعریف میکتاب می

خواند هایی که پدر میجا با کتاب آشنا شد. یکی از کتابآن ،که خود نجفداشت، و این
 بود نوشته مورگان شوستر. « اختناق ایران»

اندیشگی  تواند در آیندهکند که نمیاما نجف خاطره دیگری هم از ناخدا خلف تعریف می
 باشد: ثیرأتنجف بی

خواند که وقتی بزرگ شدم، متوجه شدم این ها میپدرم یك سرودی برای ما بچه
من هنوز هم از  .ایران در دوره رضا شاه  بوده است.. «طلبهای تحولنیروی»سرود 

گفت خواند و در ضمن میاین سرود چند بیتش یادم هست... پدرم این سرود را می
 ( 19،ص2)ر.ک. !جایی نگیدها»

 
ها  نشیند که تا چه اندازه کودکان از کردار و گفتار آنتر پدر و مادری میاور کمدر ب

که  زدایند. ناخدا پیش از آنها را از خاطر نمیایان زندگی، این آموختهپآموزند و گاه تا  می
نجف و دو خواهرش را به سرانجامی برساند، روی در خاک کشید و این مادر بود که چون 

 تنه و تنها، بار سنگین زندگی و امانت را بر دوش کشید. گر، یكبسیار مواقع دی
  

 راهی دیگر از نوجوانی
سال سوم دبیرستان بود که ترک تحصیل کرد و در شرکت نفت استخدام شد؛ اول به 

اش خیلی خوب بود، بعد او را فرستادند عنوان منشی اداره کارگزینی، اما چون زبان انگلیسی
داری، ، بعد تبعیدش کردند به بخش حساب«باشگاه دریانوردان»بعد به ، «شیپینگ»به اداره 

؛ آن هم به «اداره انتشارات شرکت نفت»خواست: جایی که دلش میو سرانجام رفت به آن
 کرد.ای بود که شرکت نفت در آبادان منتشر می، که نام روزنامه«خبرهای روز»اداره 

ای دو سه بار برهای روز شدم. یعنی هفتهبعد از مدتی نویسنده سینمایی روزنامه خ
هایی را که قرار بود در سینماها نمایش فتم به اداره سینمای شرکت نفت و فیلمرمی
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« شد.نوشتم که در روزنامه چاپ میها میدیدم و چیزهایی درباره آندهند، می
 (43ص1)ر.ک.

 
 :گویدنجف می

تی از همین درس تجدید شدم، که وقام خوب بود؛ یکی اینبه دو دلیل انگلیسی
که آبادان سینمایی داشت به نام تصمیم گرفتم تا زبانم را خوب کنم؛ و دیگر این

داد و من هر هایی به زبان اصلی که انگلیسی بود نمایش میسینما تاج، که فیلم
های انگلیسی خیلی جالب بودند. دیدم. آن موقع فیلمبار میسهفیلمی را با اشتیاق دو

های شایان توجهی ساخته بودند. من لهجه واقع زمان بعد از جنگ بود و فیلمدر 
 ها یاد گرفتم.انگلیسی را از آن فیلم

 
منجر شد؛ نوشته « تاریخ سینما»عشق و عالقه نجف به سینما بعدها به ترجمه اثر مهم 

ز پایش را با 1357-1355های به چاپ رسید و در سال 1341که در سال « آرتور نایت»
هایی که از شبکه دو پخش کرد به تلویزیون ملی ایران و شد سرپرست ترجمه و دوبله فیلم

 شد.می
کرد، داستان میشرکت نفت کار می« خبرهای روز»نجف از همان زمان که در 

آید آن موقع علی دشتی خیلی معروف بود و به اصطالح نام پرآوازهنوشت: یادم می
مند بودم،  هآمد. من هم چون به داستان عالقمی ای در زمینه داستان به حساب

که یك روز نوشتم. تا اینخواندم و حتی چیزهایی به سبك او میکارهای او را می
های او مند بود، صحبت از صادق چوبك و داستانمعلم شیمی ما، که به ادبیات عالقه

بود. همان  25یا  1324کرد. من تا آن روز نام چوبك را نشنیده بودم. حدود سال 
صادق چوبك تازه منتشر شده بود. من آن کتاب را گیر « بازیشبخیمه»زمانی که 

آوردم و خواندم. پس از خواندن این کتاب بود که فهمیدم داستان یعنی چه، و دیگر 
آشنا شدم. این مجله آثاری از چوبك و « مردم»دشتی را کنار گذاشتم. بعد با مجله 

 (37ص1)ر.ک.« خواندم.کرد که من با اشتیاق مییابراهیم گلستان منتشر م
 

ساله مسائلی وجود داشت که به قول خودش، حواسش را از کار  17-16اما برای نجف 
کرد. دوران کودکی نجف در سالش پرت میوسنهای همروزمره و زندگی معمولی جوان

: رک برداشته بوددیکتاتوری رضاشاه گذشته بود، اما اکنون برج و باروی دیکتاتوری، ت
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جویان مدرسه فنی نفت اعتصاب کردند، ما هم جلوی  ...مثال یادم هست که وقتی دانش»
 (41ص1)ر.ک.« دادیم.شدیم و شعار میها همراه می ها می رفتیم و با آن مدرسه آن

البته از همان آغاز کارگزاران امپراتوری بریتانیا، که خود را مالك بدون رقیب نفت 
های ضدبریتانیایی...  دانستند، با چشمی هشیار و مراقب، جنبشز جمله ایران میخاورمیانه ا

 خلید: ساله می 16-17جا که اگر جنبش در زیر پوست نوجوانی را زیر نظر داشتند؛ تا آن
جا را عوض کردند و جوان انگلیسی بلندقد و درشتی را آوردند. که رئیس آنتا این

ایی انگلیس بود و بعد از جنگ به شرکت نفت آمده گویا این آدم افسر نیروی دری
می بود... خالصه با من درافتاد. متوجه شده بود که حواس من جای دیگر است. مثالً

ها را از من گرفت و نگاه کرد و خوانم. مجلههای مختلف میها و مجلهدید که کتاب
م. خالصه متوجه خوانها چیزهایی است که من میها دیگه چیه؟ گفتم اینگفت این

شده بود که من ]زبانی سرخ[ دارم. مرا به اداره کارگزینی شرکت نفت معرفی کرد و 
 (.41ص1)ر.ک.« خورید.گفت شما به درد من نمی

 
کردم. آبادان هم شهر کارگری بود و  جریان ...بنده در آبادان زندگی می

آید یك بار می جا سابقه داشت. از جمله یادمدر آن 1325از سال  «طلبتحول»
ها خط آنان در آن سالجا آمد و سخنرانی کرد. ]همآقای جالل آل احمد هم آن

با آنان 1329پانزده سال داشتم... بعد در سال چهارده 1325نبودم زیرا[ در سال 
 (56ص1گرچه جالل آل احمد تغییر مسیر داده بود[. )ر.ک. ،مسیر شدم]هم

 
ولی خوب در آبادان شخص خیلی مهمی  ؛نبودمبنده در ] این مسیر [ شخص مهمی 

که در باشگاه ایران  آمدم. به دالیل مهمی معروف شده بودم. یکی اینبه حساب می
آبادان دو سه سخنرانی کرده بودم. در شرکت نفت هم بودم و در روزنامه شرکت 

« انخلق خوزست»عالوه از نویسندگان روزنامه  نوشتم. بهنفت درباره سینما مقاله می
 (80، ص 1)ر.ک.« آمدم.طور کلی در آبادان جوان شاخصی به حساب می بودم. به

 
گرای به سراغ دو نویسنده مردم .کارش به ترجمه افتاد 1332پس از کودتای  ،نجف

با مقدمه « خبرهای روز»هایی که نخست در با قصه« ویلیام فاکنر»مریکایی رفت؛ یکی ا
، «طال همیشه نیست»هایی چون ا با افزودن داستانابراهیم گلستان منتشر شد و بعده

« یك گل سرخ برای امیلی»کتابی شد با عنوان بسیار زیبای « دیسلی»و « سپتامبر خشك»
(. در این میان 1333« )وداع با اسلحه»با کتاب « ارنست همینگوی»(؛ و دیگری هم 1350)
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های برف» تنها و نجف نهویژه ارنست همینگوی دیگر هرگز دست از سر نجف برنداشت به
( را ترجمه کرد، بلکه تا آخرین 1363« ) پیرمرد و دریا»کار او  ( و شاه1378« ) کلیمانجارو

های کوتاه همینگوی سوخت که سر آخر آن های زندگی در آرزوی انتشار مجموع قصهسال
 را ندید و رفت.

( اثر 1349-1341)« تاریخ فلسفه غرب»نجف عالوه بر تدریس زبان انگلیسی، ترجمه 
زاده اش را صفدر تقیبرتراند راسل، فیلسوف انگلیسی، را آغاز کرد و پایان داد که متن اصلی
به  ،شد منتشر 1341برایش آورده بود. نخستین جلد این کتاب، پس از ویرایش در سال 

دیگر کتابی که نجف خواندن و  ایشان.« انتشارات سخن»همت دکتر پرویز ناتل خانلری و 
 بود.« مارک تواین»نوشته « سرگذشت هکلبری فین»اش را از زندان آغاز کرد ترجمه

روزی محمدعلی موحد را دیدم. او گفت آقای گلستان از آبادان به تهران آمده و 
سازمان او فیلمی درست کرده و به آدمی مثل تو نیاز دارد... کار من در گلستان 

و برعکس بود... که به گلستان اعتراض شد  فیلم، ترجمه متونی از انگلیسی به فارسی
 ( 84ص1تمام کار من با سازمان گلستان در حدود هشت ماه بود. )ر.ک.

 
...نجف بعد از سازمان سینمایی گلستان، با پادرمیانی عبدالرحیم احمدی، مترجم 

خواندنی و با مقدمه همیشه ــ« گالیله»سنگ برتولت برشت به نام نامه گراننمایش
رفت به انتشارات فرانکلین؛ با  ــای آن درباره برشتای صفحهخردهوآموختنی صدهمیشه

دست، منوچهر اثر مارک تواین؛ پیش مترجم چیره« ای در دهکدهبیگانه»ترجمه داستان 
خواندنی و بس پرمایه « خانهعروسك»یعنی « ایبسن»نامه که مقدمه او هم بر نمایش ،انور

چنان پیش رفت که وقتی دو سال او را پسندید و کار آغاز شد و آناست. منوچهر انور کار 
جا رفت، دریابندری شد جانشین او، و بعد، انور که سردبیر انتشارات فرانکلین بود، از آن

 ولیت کار را دنبال کرد.ؤسال با این مس 17حدود 
در این مدت  کار ماند، اما ، نجف از فرانکلین بیرون آمد، دوسالی بی1354وقتی در سال 

به پیشنهاد بیژن مفید، و « ادگارالرنس دکتروف»اثر « رگتایم»چند کتاب ترجمه کرد. مثل 
منتشر کرد. دو 1361، که هر دو را خوارزمی در سال «آیزایا برلین»اثر « متفکران روس»

هایی که از شبکه دو سال آخر پیش از انقالب را هم شد سرپرست ترجمه و دوبله فیلم
به همین «. قراردادی با تلویزیون ببندم و کارمند آن نشوم»با این شرط که  ؛دشپخش می

اش را با زندگی»جا نبود و  همه سابقه کار، بازنشسته هیچخاطر است که دریابندری با این
در  گوید کهکرد. دریابندری میگذراند. البته همسرش کار میهایش میلیف کتابأالت حق



720    کاسپین دریای های کرانه ةدربار هایی پژوهش 

های زیادی را که مترجم معروفی بود و کتاب ؛ابراهیم یونسی بوداین مورد، نمونه دیگر 
 (101ص 1)ر.ک.« کرد لیف کرد. و از این راه گذران میأترجمه و ت

 
 بلکه ستود:  ،تنها حفظ کردایان عمر نهپنجف این آزادگی را تا 

البته با سانسور مخالفم. من معتقدم که ادبیات و هنر باید در راه خاص خودش 
مسیر  اید چیزی از بیرون برای آن تعیین تکلیف کند، یا مثالًبکند. یعنی نحرکت 

 (226ص 1آن را عوض کند. )ر.ک.
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Что касается связи трех империй, от Рима до Китая, которые были 
соединены как по суше, так и по морю, можно сказать, что в политической 
сфере сформировалась единая система, основанная на терпимости, 
взаимном признании и мирном сосуществовании. При таких условиях в их 
отношениях не было идеологического превосходства, в частности 
религиозного. Это особенно верно для Кушанской империи, поскольку 
связь с двумя империями Востока и Запада способствовала терпимости ко 
всем религиозным сектам и направлениям мысли. Осуществление такой 
политики привело к относительной стабильности свободы религиозных 
убеждений. В результате возведения религиозных построек, святынь и 
храмов, начали функционировать миссионеры, буддийские и 
зороастрийские монахи и священники. Сосуществование религиозных 
течений и сект означало терпимость к верованиям, обычаям и традициям 
друг друга. 

В области культуры обозначились подъем и тенденция к интеграции, 
возникли общие традиции. На монетах этого периода отмечены имена 
тридцати богов разных народов. В области искусства были 
распространены греко-римские (византийские) традиции, которые 
переплетались с традициями Ирана, Тохаристана и Согдианы.   о оо о 
оачыбо  декоративное искусство, золоченный декор, украшения, 

живопись, штукко, а также изготовление статуй, особенно изготовление 
скульптурных изображений богов в виде человека.  

Были распространены шесть типов письма, на западный манер, 
греческое письмо, алфавиты хинди, брахми и кхароштхи, согдийский и 
парфянский. Согдийский язык был официальным языком переговоров, 
особенно в сфере торговли.  

Мы привели краткий обзор ценного опыта мирного сосуществования 
народов, племен и наций. Этим мы еще раз проиллюстрировали, что в 
таком регионе имеется необходимость основать журнал, в котором будут 
описаны проживающие в нем народы, их культуры, искусство и языки.  

Ученые и исследователи этого региона следуют общечеловеческому 
подходу к отношениям между культурами и дистанцируются от 
напряженности в отношениях, учитывая, что люди данного региона уже в 
течение двух тысячелетий имеют опыт общения во всех областях. 

 
Таййар Яздан-панах Ламуки 
Перевод на русский: Сейед Хоссейн Мусавиан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

мир миоП оиП ирП, что нет точных генетических данных о племенах 
касситов в Мазандеране.  

Проживали ли здесь эти народы с XI тысячелетия до образования этого 
народа в VIII тысячелетии до н.э., о чем упоминается в археологических 
отчетах, и до конца V тысячелетия до н.э. (момент документированного 
присутствия племен касситов)? Жили ли предки касситов и хурритов на 
южных берегах Каспийского моря или имели другие места проживания? В 
археологических исследованиях нет точных сведений в этом отношении, в 
них отмечается только, что согласно археологическим находкам периода 
VI тысячелетия до н.э. имели место контакты этих племен с их соседями и 
их влияние друг на друга. При этом нельзя игнорировать археологические 
раскопки и исторические следы существования людей в эпоху палеолита в 
древнем Мазандеране. Однако поселения людей в эпоху палеолита в этом 
регионе, как и в других частях мира, можно считать обычными. 

Профессор Александр Бояров считает, что помимо двух упомянутых 
народов, в Азии в период «палеолита» (юг Сибири, Горный Алтай, Саяны, 
вокруг озера Балкан и в Индии) находились индоевропейские племена, 
которые в период мезолита и неолита эмигрировали в Европу. Кроме того, 
имелись еще уральцы, которые генетически не имеют отношения ни к 
тюркам, ни к индоевропейцам. Их наиболее ранние места пребывания 
были открыты на юге Китая, откуда их потомки мигрировали в южную 
Сибирь 20 000–15 000 лет назад. Тюрки, наиболее известная часть которых - 

американские индейцы, - произошли из южной Сибири или Средней Азии, 
в период каменного века они создали в этом регионе производство с 
применением каменных орудий. 

Этот автор затрудняется определить происхождение языка касситов и 
считает, что по языку они, скорее всего, близки хурритам. При этом язык 
обоих народов (касситов и хурритов, не являющихся по происхождению 
иранскими) уже упоминался как «язык касситов». При этом автор считает, 
что восточные сарматы не являются потомками ариев, однако, это не 
касается сарматов Южного Урала. Автор добавляет, что остатки арийских 
племен в настоящее время находятся в восточной части Индии, а иранские 
племена переселились в северо-западную часть страны. Парфяне и 
выходцы из Балха - иранцы, родственные туранцам. 

В целом мы принимаем такое описание формирования истории древних 
народов обширного Каспийского региона. При этом мы считаем 
Кушанскую империю гарантом безопасности и политической 
стабильности в первые века нашей эры, поскольку эта империя дала 
начало новым экономическим, политическим, культурным и 
художественным связам с двумя другими империями (Китаем и Римом). 
Известно, что Римская империя была очень богата в этот период и 
стремилась к получению китайского шелка, индийских духов и специй; 
поэтому значительные средства переправлялись на рынки двух империй 
(Кушанской и Китайской). 



 

 
Введение 

Мы уже кратко упоминали о мирном сосуществовании в античный период 
племен касситов (период до II тысячелетия до н.э.). В указанные периоды, 
еще со второй половины VI тысячелетия до н.э., на побережье 
Каспийского моря (от Туркестана до Кавказа) имели место контакты 
этносов и кочевых племен, экономические, научные, культурные и 
художественные связи, ощущалось взаимовлияние в области 
строительных и плавильных техник и моделей, влияние в области 
скульптурных форм, керамических изделий, применения цвета и 
символики, о чем кратко упоминалось в предыдущих выпусках. 

Эти первые союзы возникли уже в период неолита, в период развития 
животноводства и сельского хозяйства, и в процессе развития 
способствовали становлению ряда лингво-культурных традиций. 

Ярким примером контактов в более поздний исторический период 
можно считать древний Шелковый путь от Китая, Кашгара, Средней Азии, 
Индии и Ирана до Римской империи, по которому шел торговый, 
дипломатический, культурный и связанный с деятельностью в области 
искусства обмен между странами. Этот путь между тремя империями 
Хань (Китай), Кушанской империей (от Индии, Средней Азии, Согдианы 
до Центрального Афганистана) и Римской империей достиг своего 
расцвета в кушанскую эпоху (50-220 гг. н.э.).  

Представляется необходимым дать в этой связи краткий отчет, так как 
в этот выпуск включено несколько научных статей по данной тематике. 
Необходимо упомянуть о существовании в древние времена здесь в этом 
обширном регионе ряда племен, как арийских, так и неарийских. 
Упомянем, что местом консолидации двух могущественных древних 
народов касситов

1
 и хурритов

2
 (со всеми составляющими их этническими 

группами, известными под этими названиями, этнологи считают южный 
берег Каспийского моря. Такие работы были включены в настоящий 
выпуск и описаны в отдельных статьях.  

                                                           
1 Касситы (аккад. кашшу) древние племена, обитавшие в горных местностях Западного 

Ирана, в верховьях реки Диялы и её притоков у северо-западных пределов Элама. Были ли 
они здесь автохтонами или пришельцами  неизвестно. 
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/292677) 

2  Хурри́ты древний народ,  появившийся на территории северной Месопотамии во  

второй половине 3 тыс.  до н. э. и принадлежавший к неизвестной языковой группе  

Передней Азии. Известны с 3-го тыс. до н. э. в Северном Междуречье и по левым 

притокам Тигра. В XVI—XIII вв. до н.э.  хурриты создали в Северной  Месопотамии 
государство Митанни и оказывали сильное влияние на Хеттское царство. В 1-м тыс. до 

н. э. жили разорванными ареалами по западным, южным и восточным окраинам 
Армянского нагорья.   (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34804)       



 

 

Последнее место проведения церемонии обрезания 
Абдуллатиф Сахак 
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Хосро Багери 
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От редколлегии сборника «Исследования южного побережья 
Каспийского моря» 
Памяти Наджафа Дарьябандари 
От редколлегии сборника «Исследования южного побережья 
Каспийского моря» 
Несколько слов о жизни и творчестве Мастера Наджафа 
Дарьябандари 
Хосро Багери 
 

  



 

 
Краткий обзор археологических исследований кушанского 
периода в Афганистане 
Али Ахмад Джафари 
Славные имена иранских поэтов в поэзии В.Л. Виличко 
Зейнаб Садеги Сахлабади 
Традиционный танец и танцевальная традиция Астии 
Тамерлан Салбиев 
Переводчикː Масуд Хаггани Пашаки 
Пережитки традиции госан в иранской народной поэзии и 
музыке 
Хассан Золфагари 
О термине «ларэ», его месте в языке и его значении в 
музыкальной традиции Мазандерана 
Мохаммад Эбрахим Алеми 
О музыкальной традиции провинции Семнан 
Хушанг Джавид 
Народные рубаи народов Таджикистана 
Шодигул Умарова, 
Раджаб Амонов 
О песне «Родная душа» (хамдам джан) 
Нуроллах Ализаде+ 
Важнейшие характеристики и структура четверостиший на 
табари 
Надали фаллах 
Мохаммад Лутидж 
Племена эликаи и табари в Хуре (нынешний Гармсар и 
Арадан) 
Алиреза Шах Хоссейни 
Животноводство в Дехнаре 
Ахад Курбани 
К вопросу о пастухах-галешах, их маршрутах и деятельности в 
районе Тонекабон 
Азиз Исапур 
Праздник Садэ 
Солейман Раваш 
 
 

Культура празднования обрезания в племенах 
Чукборон и его культурные и религиозные аспекты у таджиков 
Сайфиддин Мирзаев, Абдулфаттах Аминов 
Традиционная церемония обрезания у туркменов Ирана и 
Туркменистана 
Товаг Саадати 
Церемония обрезания в Махале Гаргаре «традиция Туба» 
Атабай Сузлари, Байату Лари 



 

 

Глагол в диалекте дари-зинабади 
Ядоллах Самаре 
 
 

In memoriam 
Мастер на службе персидского языка и иранской культуры 
Жале Амузгар 
Мой друг, товарищ и коллега д-р Ядолла Самаре 
Мохаммад Реза Батени 
Д-р Аза Керимова 
Е.К. Молчанова 
Переводчикː Сейед Хоссейн Мусавиан 
Дань уважения знатоку Авесты, профессору в области 
древнеиранской культуры и языкознания д-ру Мохсену 
Аболгасеми 
Абулькасим Исмаилпур, Али Акбар Карим Табар 
Мастер Парвиз Шахриари – мудрый бескорыстный учитель 
нескольких поколений 
Мохаммад Багери (Гилани) 
Фахиме Акбари (Симин Эсфандиари) 
Таййар Яздан Панах 
 
 

*** 
Классификация языка гилаки 
Масуд Пурхади 
Предлоги в диалекте рудбари 
Али Ализаде Джубони 
Характеристика гендерных различий в грамматике сангсари 
Фатима Саббагян, 
Насер Саббагян 
Введение к работе «Язык, диалект и диалект катули» 
Хоссейн Шаки 
Формирование этнических особенностей общества в древнем 
Мазандеране (4). «История изготовления инструментов 
человеком с доисторических времен до конца пятого 
тысячелетия до нашей эры» 
Таййар Яздан Панах 
Сообщение: Об обнаружении скелета шести-  восьмимесячного 
ребенка в метаморфических слоях горных пород в пещере Хоту 
Махди Халили 
Сообщение: Из работы «Храм огня в деревне Арфех-дех 
Савадкух» 
Махди Халили 

 



 

Введение 
Таййар Яздан Панах 
Мифологическая основа Шахнаме 
Абулькасим Исмаилпур 
О столице Ирана: Тегеран и тегеранский диалект 
Е.К. Молчанова 
Переводчикː Масуд Хаггани Пашаки 
Язык ритуальной службы у зороастрийцев Ирана 
В.Б. Иванов, Л.Р. Додыхудоева 
Переводчикː Сейед Хоссейн Мусавиан 
Рождение и смерть языков на примере описания говора 
хансари 
Иран Калбаси 
Особенности названий таджикских обычаев с суффиксом -ан 
Сайфуддин Мирзаев, Фарзона Мирзаева 
Иранцы степей с точки зрения иранцев  равнин, взгляд 
иранцев на иранцев Евразийских просторов 
Хабиб Борджиян 
Переводчикː Мохаммад Реза Гударзи Парвари 
Согдийские религиозные тексты и китайская буддийская 
литература 
Зохре Заршенас 
Роль государства Кирпанд в объединении центральноазиатских 
культур 
Гузель Майтдинова 
Переводчикː Азиз Арянфар 
Становление и развитие производственной экономики в 
Понтийско-Каспийских степях и роль отношений c Западом 
Е.А. Кузьмина 
Переводчикː Мохсен Хамиди 
Материалы к истории изучения оливы в иранской культуре 
Л.Р. Додыхудоева 
Переводчикː Мохсен Хамиди 
Археология Афганистана с древнейших времен до Тимуридов 
Ричард С. Дэвис 
Переводчикː Седдиг Рахпу Тарзи 
Арийцы или тюрки 
Александр Бояров 
Археологические исследования периодов мезолита и неолита в 
юго-восточной части бассейна Каспийского моря в свете 
новейших данных по пещере Хото 
Хасан Фезели 
Переводчикː Азиз Арянфар 
Туран 
Александр Бояров 
Переводчикː Азиз Арянфар 



 

Tribal celebrations on the occasion of circumcision 
 
Chukboron and its cultural and religious aspects among Tajiks - Sayfiddin 

Mirzaev, Abdulfattah Aminov 
Traditional circumcision ceremony of the Turkmen of Iran and 

Turkmenistan - Tovaq Saadati 
Circumcision ceremony in Mahal Gargar, “Tuba tradition” - Atabay Suzlari, 

Bayatou Lari 
The last location of the circumcision ceremony - Abdullatif Sahak 
The circumcision ceremony in Tonekabon - Aziz Isapur 
Circumcision feast in Rudbar (Gilan) – Mohammad Ali Jafari 
 
 

In memoriam 
 

Generosity of the late Professor of mythology Dr. Sattari - Abulqasim 
Ismailpur 

Dr. Jalal Sattari and his role in Iranian culture - Abulqasim Ismailpur 
A new look at Iranian mythology. In memory of Master Jalal Sattari - Forug-

ulad 
In memory of Dr. Mohammad Reza Batheny - Jale Amuzgar 
Respected scientist Dr. Mohammad Reza Bateni passed away - Khosro 

Bagheri 
 
 

Supplement to In memoriam 
 

Condolences to Professor Elena K. Molchanova and Professor Joy I. 
Edelman - from the Editorial board of the collection of “Studies of the 
southern coast of the Caspian Sea” 

In memory of Najaf Daryabandari - from the Editorial board of the 
collection of “Studies of the southern coast of the Caspian Sea”. 

A few words about the life and work of Master Najaf Daryabandari - Khosro 
Bagheri 

 

  



 

 

Tribute to the expert in Avesta, Professor in the field of ancient Iranian 
culture and linguistics, Dr. Mohsen Abolqasemi - Abulqasim 
Ismailpur, Ali Akbar Karim Tabar 

Master Parviz Shahriari - wise generous teacher of several generations - 
Mohammad Bagheri (Gilani) 

Fahime Akbari (Simin Esfandiari) - Tayyar Yazdan Panah 
 

*** 
 

Classification of the Gilaki language - Masud Purhadi 
Prepositions in the Rudbari dialect - Ali Alizade Juboni 
Characterization of gender differences in Sangsari grammar - Fatima 

Sabbagyan, Nasser Sabbaghyan 
Introduction to the work “Language, dialect and dialect of Katuli” by 

Hossein Shaki 
Formation of ethnic features of the society in ancient Mazandaran (4). “The 

history of the manufacturing of instruments by man from prehistoric 
times to the end of the fifth millennium BC” - Tayyar Yazdan Panah 

Report: On the discovery of the skeleton of a six- to eight-month-old baby in 
the metamorphic layers of rocks in the Khotu cave - Mahdi Khalili 

Report: From the work “Temple of fire in the village of Arfeh-deh 
Savadkuh” - Mehdi Khalili 

A brief overview of the archaeological research of the Kushan period in 
Afghanistan - Ali Ahmad Jafari 

The glorious names of Iranian poets in the poetry of V.L. Vilichko - Zeynab 
Sadeghi Sahlabadi 

Traditional dance and dance tradition of Astia - Tamerlane Salbiev, tr. 
Masud Haghghani Pashaki 

Remnants of the Gosan tradition in Iranian Folk Poetry and Music - Hassan 
Zolfagari 

About the term “lare”, its place in the language and its meaning in the 
musical tradition of Mazanderan - Mohammad Ebrahim Alemi 

About the musical tradition of Semnan province - Hushang Javid  
Folk rubai of the peoples of Tajikistan - Shodigul Umarova, Rajab Amonov 
About the song “Hamdam jan” - Nurollah Alizade + 
The most important features and structure of quatrains on the Tabari - Nadali 

Fallah, Mohammad Lutij 
Elikai and Tabari tribes in Khura (present-day Garmsar and Aradan) - 

Alireza Shah Hosseini 
Livestock in Dehnar - Ahad Qurbani 
On the issue of Galesh shepherds, their routes and activities in the 

Tonekabon area - Aziz Isapur 
Sade Festival - Soleyman Ravash 
 
 



 

 

  

 

Article title Author Translator 
 
Introduction - Tayyar Yazdan Panah 
Mythological basis of Shahnameh - Abulqasim Ismailpur 
About the capital of Iran: Tehran and the Tehrani dialect - E.K. Molchanova, 

tr. Masud Haghghani Pashaki 
The language of ritual service among the Zoroastrians of Iran - V.B. Ivanov, 

L.R. Dodykhudoeva, tr. Seyed Hossein Mousavian 
The birth and death of languages based on the example of the description of 

the Hansari dialect - Iran Kalbasi 
Specific features of the names of Tajik customs with the suffix -an - 

Sayfiddin Mirzaev, Farzona Mirzaeva 
Iranians of the steppes from the point of view of the Iranians of the plains, 

the Iranians’ perspective of the Iranians of the Eurasia - Habib 
Borjian, tr. Mohammad Reza Gudarzi Parvari 

Sogdian Religious Texts and Chinese Buddhist Literature - Zohre Zarshenas 
The role of the Kirpand state in the unification of Central Asian cultures - 

Guzel Maitdinova, tr. Aziz Aryanfar 
Formation and development of the industrial economy in the Pontic-Caspian 

steppes and the role of relations with the West - Е.А. Kuzmina, tr. 
Mohsen Hamidi 

Data on for the history of the study of the olive in the Iranian culture - L.R. 
Dodykhudoeva, tr. Mohsen Hamidi 

Archeology of Afghanistan from Ancient Times to Timurid period - Richard 
S. Davis, tr. Seddig Rahpu Tarzi 

Aryans or Turks - Alexander Boyarov 
Archaeological studies of the Mesolithic and Neolithic periods in the south-

eastern part of the Caspian Sea basin in the light of the latest data on 
the Khotu Cave – Hasan Fezeli, tr. Aziz Aryanfar 

Turan - Alexander Boyarov, tr. Aziz Aryanfar 
Verb in the dialect of Dari-Zinabadi - Yadollah Samara 
 
 

In memoriam 
 
Master in the Service of the Persian Language and Iranian Culture - Jale 

Amuzgar 
My friend, comrade and colleague Dr. Yadolla Samare – Mohammad Reza 

Batheny 
Dr. Aza Kerimova - E.K. Molchanova Seyed, tr. Hossein Mousavian 
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Members of the Scientific Council  

(fourth & fifth volume) 

 

Northern District: Professor Elena Konstantinova Malchanova, Professor Joy 

Edelman, Professor Vladimir Borisovich Ivanov, Dr. Leila Dadikhodoyeva, 

Professor Shadi Gol Omarova, Dr. Seifuddin Mirzayev and Dr. Karim Poupal  

 

Southern District: Dr. Abolghasem Esmaeilpour Motlagh, Dr. Jaleh 

Amouzgar, Dr. Katayoun Mazdapour, Dr. Zohreh Zarshenas, Dr. Iran Kalbasi, 

Dr. Mojtaba Monshizadeh, Dr. Habib Borjian, Giti Shokri, Dr. Ali Alizadeh 

Jouboni, Dr. Hashem Mousavi, Dr. Zeynab Sadeghi Sahlabad, Ali Zabihi and 

Tayyar Yazdanpanah Lamouki 

 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

Vol. 

Researches on 
The Coasts of 

The Caspian Sea 
 
 
By: 

 
Abulqasim Ismailpur, E.K. Molchanova, V.B. Ivanov, L.R. Dodykhudoeva, 

Iran Kalbasi, Sayfiddin Mirzaev, Farzona Mirzaeva, Habib Borjian, Zohre 

Zarshenas, Guzel Maitdinova, Е.А. Kuzmina, Richard S. Davis, Alexander 

Boyarov, Hasan Fezeli, Yadollah Samara, Jale Amuzgar, Mohammad Reza 

Batheny, Ali Akbar Karim Tabar, Mohammad Bagheri (Gilani), Tayyar Yazdan 

Panah, Masud Purhadi, Ali Alizade Juboni, Fatima Sabbagyan, Nasser 

Sabbaghyan, Hossein Shaki, Mahdi Khalili, Ali Ahmad Jafari, Zeynab Sadeghi 

Sahlabad, Tamerlane Salbiev, Hassan Zolfagari, Mohammad Ebrahim Alemi, 

Hushang Javid, Shodigul Umarova, Rajab Amonov, Nurollah Alizade, Nadali 

Fallah, Mohammad Lutij, Alireza Shah Hosseini, Ahad Qurbani, Aziz Isapur, 

Soleyman Ravash, Tovaq Saadati, Atabay Suzlari, Bayatou Lari, Abdullatif 

Sahak, Mohammad Ali Jafari, Forug-ulad, Khosro Bagheri 
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Masud Haghghani Pashaki, Seyed Hossein Mousavian, Mohammad Reza 
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