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چکیده
باستان شناسانچندیندههاستکهبهاهمیتپژوهشهایمردم شناسیدرتحلیلوتفسیرمددار 
باستانشناختیپیبرده اند.هدفاصلیاینقبیلپژوهش هادر رفتارهایجوامعموردمطالعدهو
تفسیردرستمدار باستان شناختیاست.دراینمقالهبراساسسنتشخم زنیدرروستایتنگ
کوشکاستانکهگیلویهوبویراحمد،دادههایباستان شناسیارزیابیشدهاسدتتداازایدنقرید 
بتوانمیزانمشابهتدرسنت هایکشاورزیادوارگوناگونباستانباحالحاضرراسنجید.دراین
پژوهشابتداچگدونگیومراحدلسداختخدیش،اجدزایننوندورکداربرینندرزمدینهدای
کشاورزیم نطقهبررسیشدهوسپسباجستجویمنابعومددار باسدتانشدناختی،هدرجداکده
نمونه ایدرموردسنتشدخمزمدیندرادوارگتشدتهبدهدسدتنمدده،معرفدیوسدپساجدزای
خیشهایباستانیبانمونه موردیمعاصرتطبی دادهشدهاستتاازاینقری همانوارخیشهای
موجوددرمدار باستان شناختینشکارشودوهمنزدیک تریننمونهبهخیشمدتکوربازشناسدی
گردد.اینکاربدونقبقهبندیخیش هایموجوددرکشداورزیسدنتیدرایدرانمیسدرنمدیشدد.
یافته هایاینپژوهشضمننیلبهاهدداففدوننشداندادکدهنموندههخامنشدیمدوردمطالعده،
نزدیک ترینشباهترابهنمونهتنگکوشکدارد.
زنی،ایلبهمئی،دهدشت،باستانمردمشناسی
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مقدمه
1

باستانشناسانامروزهبرایدستیافتنبهاهدافعلمیودرراستایپژوهشهایمیدانبدرد از

روشهایمطالعاتیچونباستانمردمشناسدی،2باسدتانشناسدیتجربدی3وقیداستداریخییدا
مردمشناختیاستفادهمیکنند.ایننورازپژوهشهادربیشدترندواحیفداتایدران،بدهخداقر
هایبومیوساختارفرهنگیدستنخوردهجوامعبومی،قابلیتانجدام

حضورسنتهاوفرهنگ
دارد.دراینمناق برخیازسنتهایفرهنگیقیچندینهزارههمچنانتداومدارد(کریمدی،
.)1333،1331پژوهشدربارهاینسنتهاوفرهنگهایبومیبارویکردهدایباسدتانشدناختی
میتواندروندتطورفرهنگیجوامع،تداومیاتغییرعناصرفرهنگیوموضوعاتیازایندسترا
قیزمانومکاننشکارکند.یکیازاینسنتهایفرهنگیکهموضورپژوهشحاضدراسدت،
زنیوساختارخیشمورداستفادهدرشخمزنیاستکدهبدهقدورسدنتیدربرخدی

سنتشخم
قسمتهایخاورنزدیکهمچناندرکشاورزیسنتیرواجدارد.درنواحیمختلفیازایراننیز

همچنانشیوههایسنتیکشاورزیوبهرهبرداریازابزارهدایسدنتیکشداورزیماننددخدیش4
شخمزنیبدهویدژهکاشدتگنددموجدودر

بامطالعهروشهایکاشتو

مرسوماست.بنابراین
مناق مختلفایرانمیتوانچشماندازگستردهتریبهموضورکشاورزیسنتیدرایرانوتداوم
هاازگتشتهتاکنونبرپایهمطالعاتمردمنگاریوشدواهدباسدتانشدناختیبدهدسدت

اینشیوه
نورد.براینمبناوباتوج هبهمطالد منتشرشددهدربدارهاسدتفادهازخدیش،ازمنداققیمانندد
دهدشتکهگیلویهوبویراحمد (تصویر،)1تالش (تصویر،)2یزد (تصویر،)4ایام (تصویر،)3

گلپایگان (تصویر،)1سمیرم (تصویر،)5کردستان (تصویر،)7سدیسدخت (تصدویر،)6گدیان
(تصویر،)3نذربایجان(تصویر)11وچهارمحالوبختیاری(تصویر)11اقاعداتیدربدارهندور
خیشهایمورداستفادهوساختارننهابهدستنمدهاست .

اصوالًخیشرادرمناق عشایریبهدواقلیمسردسیروگرمسیرتقسیممیکنند.درمنداق 
سردسیریخیشیکدستیبهکارگرفتهمیشودودرمناق گرمسیریخدیشدودسدتیمرسدوم
است(صفینژاد.)14:1362 ،

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Middle range research
2 Ethnoarchaeology
3 Experimental archaeology
4 XIŠ
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هایکهگیلویهوبویراحمدوچهارمحالوبختیاریخیشهایمدورداسدتفادهبدهدو

دراستان
نورخیشیکدستیودودستیتقسیممیشوند.درمنطقهتالشاستانگدیانازدوندورخدیش
یکدستیودودستیاستفادهمیشودکهخیشیکدستیبهوسیلهیکگاووخدیشدودسدتیبده
وسیلهدوگاوکشیدهمیشود.درمنطقهابرقویاستانیزدخدیشیکدسدتیبدهوسدیلهدوگداو
کشیدهمیشود.دراستانایامنیزازدونورخیشیکدستیدوگاوهودودستیدوگداوهاسدتفاده
میشود.درشهرستانگلپایگانخیشیکدستیودوگاوهمورداستفادهقرارمدیگیدرد.دراسدتان
هاییکدستیبهکارگرفتهمیشود.بداعنایدتبدهایدنمطالعدات


بختیارینیزخیش
چهارمحالو
میتوانگفتبهقورکلیدرایرانودرمناق مطالعهشدهدرباالشیوهسدنتیکاشدتوشدخم
زمینوکاشتوبرداشتمحصوالتهمچنانتداومدارد.درمناق مختلفبدادرنردرگدرفتن
کارگرفتهمیشود .


هایگوناگونبه

زمینوشخمموردنیاز،خیش
قبیعت
کریمی()1333مینویسد«:وولفتمامخیشهایایرانراازنررنور،نورسوزنییاقلمدی
قبقهبندیکردهونوشتهاستهمهننهاازچوبسختهستندوچدوبقویدلننهدابدابنددی
شودکهرویشانههایحیوانبینگردنوکوهاناومیافتدوبدایدک

چرمینبهیوغمتصلمی
جفتمیخیوغدرجایخودنگاهداشتهمیشودوبابندهاییچرمیندرزیرگردنگاوبدههدم
بستهمیشود...وولفنیزخیشهایایرانراازنررجغرافیاییواقلیمیبهپنجناحیدهبدهشدر 
زیرتقسیمکردهاست:خیشمناق اقرافدریایخزر،خیشمناق شرن،خیشمناق شدمال
غربی،خیشمناق شمالیوخیشخوزستان» .
دراینمقالهنیزضمنقراحی،تصویربرداری،مستندنگاریومعرفدیاجدزایکامدلخدیش
مورداستفادهدرروستایتنگکوشک،نگارندگانبهمطالعهشیوهسنتیشخمزمینبااستفادهاز

خیشدسدتسدازوبدهکدارگیریانسدانوحیدواندرایدنروشپرداختدهاندد.سدپسشدواهد
باستانشناختیوتاریخیشخمزنیبااستفادهازخیش،کهعموماًبررویمهرها،سدفالودیگدر
مدار باستانشناختینشکارشدهاست،موردارزیابیقرارگرفتهوتاششدهاستباتوجهبه
میزانشباهتهادرساختاروشکلخیشهایموردبهرهبرداریدردورههایباسدتانبداخدیش
مورداستفادهدرروستایتنگکوشک،دربارهتداومسنتهایشخمزنیازگتشتهتاکنوندراین
بخشازاستانکهگیلویهوبویراحمدشواهدومدارکیارائهگردد .

دربارهموضورشخمزنیبااستفادهازخیشومعرفیساختارخدیشوروششدخمزندیدر
مناق مختلفایرانپژوهشهایمحدودیانجامشدهاستکهتاحدودیشناختمارادربداره
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انوارخیشدرکشاورزیبومیایرانافزایشدادهاست.اصغرکریمییکیازمعددودمحققدانی
استکهموضورخیشوشخمزنیرابارویکردمردمشناختیدربرخیازمنداق ایدرانمدورد
مطالعهقراردادهاست.ویدرمقالهای()1351باعنوان«سیسخت:دهبزرگ»بهمعرفیخدیش
مورداستفادهدراینمنطقهپرداختهاست.کریمیدرمقالهایمشتر باژانپیدردیگدارهدمبده
معرفیسهنورخیشدودستهچوبیمنسوببهخوزستان،خیشدندانیچهارگوشهایمنسدوب
بهاصفهانوخیشدندانیشمالغربپرداختهاست(.)1353اودریکیازنخریننوشتههدای
خود()1333موضورخیشوکشاورزیسنتیدرایرانراموردتوجهقراردادهوبارویکدردی
تقریباًباستانمردمشناسانهبهمعرفیبرخیازنمونههایباستانیخیشومقایسهننباسنتهای
درمقالهایباموضور

کنونیشخمزنیباخیشدرایرانپرداختهاست.مسیبیهمدرسال1376
شیوههایکشاورزیسدنتیمدردمشهرسدتانگلپایگدان،واژههداواصدطاحاتکشدتگنددمو
شخم زنیباخیشرادراینمنطقدهبررسدیکدردهاسدت.همچندینملدکاحمددی()1311در
مقالهایبهمعرفیوبررسینقشخیشبهعنوانعنصریفرهنگیدرنرامکشاورزیسنتیایام
پرداختهاست .

موقعیت جغرافیایی روستا
دربخشدیشدمو ازتوابدعشهرسدتاندهدشدتدراسدتانکهگیلویدهوبویراحمدددرقلد 
بلندیهایپرفرازونشی زاگرسدرسرزمینهاینسبتاًناهموارپایکوهیودرجوارکوهسیاه،
روستاییبهنامتنگکوشکوجوددارد.روستایتنگکوشکدرمنتهدیالیدهغربدیشهرسدتان
دهدشتواقعشدهاستوازغرببهشهرقلعهرئیسیوشهرستاندهدشت،ازشمالبهشدهر
دیشمو ،ازغرببهروستاهایرستمنباد،شهولیواسفندانوازجنوببهکوهسدیاهمحددود

است.اینروستادرموقعیت51˚13′45.11″قولجغرافیایی31˚13′11.25″،عرضجغرافیایی
ودرارتفار1551متریازسطحدریاواقعشدهاست(بازدیددمیددانیرسدتمی)کدهبدهلحدا 
شود.مرزجداکنندهایندوبخش،

ریختشناسیبهدوبخشتنگکوشکباالوپایینتقسیممی
رودخانهفصلیوکمنبتنگکوشکاستکهنبننبهصورتچشمهازنبهدایزیرزمیندی
جریانمییابدوازحوضههاینبریزکوهسیاهتغتیهمیکندوتقریباًدرتمامایامسال،جداریو
کنندهنباحشاممردماینروستاوسایرروستاهایاقرافاسدت.ایدنروسدتادرپداییزو
تأمین 
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زمستاننبوهواییسردداردودربهاروتابستانخنکومعتدلاست.میزانبارندگینن551
میلیمتردرسالوبرایکشاورزیدیمنسبتاًکافیاست .


جامعه تنگ کوشک
روستایتنگکوشکمتشکلازحدودبیستخانواراستکههمهدرکنارهمودریکساختار
خویشاوندیباهمزندگیمیکنند.مردماینروستاازقوملروتیرهبهمئیهستند.دراینروستا
همانندسایرروستاهایاینمنطقهجمعیتخانوادههااکثراًزیاداستومعموالًایدنخدانوادههدا
باالیپنجنفرفرزنددارندکهمیتوانگفتجمعیتزیادخانوادههاتحتتدأییرشدیوهمعیشدت
(کشاورزیودامداری)است.تعدادخانوارهایساکندرروستایتنگکوشکمتشکلازهشت
خانواراستکهدرمجمورجمعیتننهاحدودپنجاهنفراست.البتهدرحالحاضرباتوجدهبده
شرایطجامعه،جمعیتخانوادههاروبهکاهشاستوتعدادفرزندانخانوادههداازسدهفرزندد
بیشترنمی شود(براساسپژوهشمیددانی).درایدنمنطقدهعداوهبدرروسدتایتندگکوشدک
روستاهایدیگرینیزوجوددارندکهبهلحا سنتوفرهنگبسیارشبیهبههمهستند.فاصدله
روستاهادرایندشتمیانکوهیازهمدیگرخیلیزیادنیستوبهقدورکلدیمیدانگینفاصدله
یکروستاتاروستایبعدیحدودسهکیلومتراست.روستاهاازلحا جمعیتدریدکسدطح
نیستند،ولیبهقورکلیتراکمجمعیتدراینمنطقهباالاست.

معیشت و کشاورزی در روستای تنگ کوشک
بهلحا زیستمحیطیاینروستادردشتیمیانکوهیقرارگرفتهاستوفاصلهبسیارزیادیتا
کوهستانندارد.بهقورکلیاینمنطقهدارایپوششگیاهیوجنگلدینسدبتاًمتراکمدیاسدت.
دهد.اکثرزمینهایکشداورزیایدن


درختبلوطپوششاصلیدرختاناینمنطقهراتشکیلمی
منطقهدردشتقرارگرفتهاستوازپوششگیاهیوجنگلیکوهستاننیزبدرایچدرایدامو
نیازهایدیگراستفادهمیشود.بنابراینحرفهاصلیمردمروستاکشداورزیودامدداریاسدتو
درصدکمیازمردمهمدرکنارکشاورزیبهشغلهایدولتیاشتغالدارند.برایناسداسهمده

خانوادههازمینکشاورزیدارندوکشاورزیدیمانجاممیدهند.هرخدانوادهبسدتهبدهنیدروی
کاریکهدراختیاردارد،تعدادیدامهمداردودرکنارکشاورزیدامدارینیزمیکند.معمداری
اینمنطقهبهسنگوچوبدرختانبلوطوابستهاست.بیشترخانههایقدیمیاهالیروسدتابدا
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مصالحقلوهسنگیساختهشدهاستکهازگلوگچبرایماتننهدااسدتفادهمدیشدود.البتده
برخیازخانههاودیوارهانیزباچینهگلیایجادشدهوسپسباپوششکاهگلاندودشدهاندد.
هااستفادهمیشودوسپسبرایپوشش


هاوسقفخانه
ازچوبوتنهدرختانبلوطبرایستون
سقف،شاخوبرگدرختانبلوطاستفادهمیشدودودرنهایدتکاهگدلبدررویایدنشداخو
هاهموارمیگردد .


برگ
بعضیازاهالیروستادراواخرفصلبهارواوایلتابستانگوسفندانخودرابرایچدرابده
کوهسیاهمیبرندکهدرفاصدله 11کیلدومتریایدنروسدتاقدراردارد.اهدالیروسدتابدهلحدا 
اجتماعی،ساختاریخویشاوندیدارند،بنابراینازسدنتهدایمشدتر وهمسداناجتمداعیو
فرهنگیبهرهمیبرند.سنتکشاورزیهمازسنتهایدیرپاییاستکهدربینمردماینمنطقه
ازالگوهایمشابهیبرخورداراست .
درمنطقه ایکهروستایتنگکوشکدرننقدراردارد،نبکدافیبدرایکشداورزینبدی
وجودندارد.بههمیندلیلکشاورزیاینمنطقهبهنببارا نوابستهاستومحصوالتیمانند
گندموجوراانتخابمی کنندکهبرایکشدتدیدم،مناسد اسدت.بدرخدافمندابعنبدی،
زمین هایمناس برایکشاورزیدرروستاهایاینمنطقهبسیارزیاداستومردماینمنطقه
ازاینلحا بامشکلیمواجدهنیسدتند.بداوجدودکمبدودنببدرایکشداورزینبدی،خدا 
حاصلخیزوکمیپوششسنگاخیوبارش هدایفدراوانفصدلیباعدمپرمحصدولیمدزارر
کشاورزیدیماینمنطقهشدهاست.بنابراینیکیازدالیلیکهکشتدراینمنطقدهمحددود
بهغاتجووگندماست،کمبودمنابعنبکافیاست.کشاورزیدراینمنطقهبدادوروش
ماشینیوسنتیانجاممیشود :
هایقابلکشتروستاباشیوهماشینیشخمزدهمیشود.درایدن

روش ماشینی:بیشترزمین
هایصافوهموارراباگاونهنمتصلبهتراکتورشخممیزنند .


روشزمین
روش سنتی:دراینروشزمینهایناهموارراباخیشوبااستفادهازگاو،االغوقاقریدا
واناتشخممیزنند(تصویر.)12عاوهبرصع العبدوربدودنایدنزمدینهدا،

ترکیبیازاینحی
کوچکبودنمساحتزمینهاوپراکندهبودناینقطعاتازهم،کهبهدرهبدرداریازماشدینرا
بهصرفهنمیکند،وضعیتاقتصادیضعیفصاحبانننهدا،تدداومسدنتهدایپیشدینواشدراف
کارگیریروشهایسنتیشدخمزندی،

کشاورزانبهشیوههایسنتیکاشتوبرداشت،موج به
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کاشتوبرداشتمحصولشدهاست.برایناساسابزارهایمورداستفادهنیزعمومداًبدهدلیدل
هاساختهمیشود .


هایفناورانهتوسطصاحبانزمین

تداوموانتقالسنت
شخمزدنباخیشدرمیانمردمروستاهایاینمنطقهدراواخرفصلپاییزهمزمانبداریدزش
نزوالتجوی،کهزمینبرایکشتنرمومناس است،شرورمیشودودراواخرخدردادنوبدت
برداشتمحصولفرامیرسد.میزانمحصولدهیغات،بهعواملیمانندمیزانبارشدرننسدال
وابستهاست.براساسمحاسباتانجامشدهدرمدتزمانهشتساعتشخمباخیش2312،متر
مربعزمینکشتمیشود.میزانعم وشیاریکهخیشدرزمینایجادمیکند،حدود31سدانتی
متراست.میزانوعم شیاربانرروصاحدیدکشاورزکنترلمیشود .

معرفی سازنده خیش
درحالحاضربهدالیلمتعدددرهرروستافقطدویاسهنفربهساختابدزارنالتشدخمزندی
مانندخیشمشغولهستندوسایرینسفارشساختخیشرابدهننهدامدیدهندد.درروسدتای
کوشکپاییننقایمحمدانگار،تنهافردیاستکهبهساختسنتیایننورازخیشهامشغول
استوسایراهالیروستاساختخیشیابرخیازکارهایجزئیچوبیرابهایشدانسدفارش
میدهند.استادمحمدانگار65سالسندارد،دارای5فرزندپسرو5فرزندددختدراسدتواز
اینتعدادیکفرزنددخترویکپسرفوتکردهاند.درحالحاضرایشانهمراهباهمسروتنها
پسرمجردشزندگیمیکند.ویدامداراستوهمزمانکارسداختخدیشرانیدزبدرحسد 
تقاضایمردمانجاممیدهد.مبلغدریافتیبابتساختهرخیشپانصدهزارتوماناست.اودر
کنارخیشابزارهایدیگرینریردستۀچوبیداس،ارهو...تولیددمدیکندد.ازجملدهکارهدای
دیگرایشانتیزکردنابزارهاییهمچونداس،ارهو...استکهدرازایانجاماینکارهامعمدوالً
نواندستمزددریافتمیکند .

یکیادوبستهسیگاربهع

ساختار خیش روستای تنگ کوشک
وسیلهایکهباننزمینراشخممیزنند،خیشندامدارد(تصداویر.)14-13خدیشمدوردنردر
متشکلاز3قطعهچوبیاستکهمعموالًازچوبدرختزبانگنجشک(بنیودرزبانمحلدی)
وچوبدرختبلوطتهیهمیشوند.دلیلانتخابقطعاتخیشازچوبایندرختانبدهدلیدل
مقاومتدربرابرفشارهاییاستکهازبیرونبهننهاواردمیشود.یکیازنکاتجال توجهدر
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نهنیدراتصاالتخیشاستوهمهاجزایخیش

ساختخیش،عدماستفادهازهرگونهقطعه

شوند.فقطدربخشانتهاییمیلهچوبیخیشکهدرزمینفرومیرود

باچوببههممتصلمی
وشکافایجادمیکند،یکقطعهنهنیبرایتسهیلکارشخموشکافراحتتدرزمدینبدهنن
)وبهنررمیرسدایدنوسدیلهبعددهابده

متصلمیشودکهاینقطعهسهلنامدارد(تصویر24
خیشاضافهشدهاست.ممکناستدرگتشتهبرایاینمنرورازچوبیاسنگندو تیدزبده
جاینهناستفادهشدهباشد .

قطعات و اجزای تشکیلدهنده خیش (تصویر )51
دارخیش

1

چوبیباقطردهسانتیمتروسهمترقولکهفاصدلهچهارپایدانتداخدیشراتنردیممدیکنددو
همچنینبرایایجادفشاربرسهل(قطعه)3ونفوذدرخا است.درقسمتجلوییاینچوب
)درننقرارمیگیردوباقناببهجفدتمتصدل

سوراخیتعبیهشدهاستکههمهکش(قطعه4
درقسمتانتهاییاینقطعهدریکقرفدوسوراخمستطیلشکلایجادشدهکهیکدی

میشود.
برایاتصالدارخیشبهپاسهلوسوراخدیگربرایاتصالباش(قطعه)5بهپاسهل(قطعه)2و
دارخیشاست.درقرفدیگرنیزیکسوراخدایرهایشکلکوچکبرایاتصالرونه(قطعه)3
ازپایینبهدارخیشبهوسیلهباش(قطعه)6تعبیهشدهاست(تصویر .)16
پاسهل

2

یکقطعهچوبیبهقول51وعرض13سانتیمتراستکهدرزمینفرومیرودوعملاصلی
شکافزمینازقری اینوسیلهوقطعهفلزیمتصلبهننیعنیسهلانجاممیشود.اینوسیله
دارایزائدهایدربخشفوقانیاستکهازقری یدکمیلدهچدوبی(همدهدوز)بدهیکدیازدو
سوراخدارخیشمتصلمیشود.بخشانتهاییپاسهلباریکوتیزشدهاستتابهراحتیداخل
سهلقرارگیرد(تصویر.)17دروسطدارخیش،سوراخیمستطیلشکلتعبیدهشددهاسدتکده
محلعبورباشاستودرقرفیننننیزدوسوراخحکداکیشددهاسدتکدهقسدمتانتهدایی
هادرونننهاقرارمیگیرد .


رونه
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
چارچوباصلیخیش 1 DӐRXIŠ
پایسهل 2 PӐSAHL
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رونه 1
دوقطعهقوسیشکلشبیهبهحرف«ر»بهقول11وعرض6سانتیمتراستکهبهقورقرینه
دردوقرفپاسهلودارخیشقرارمیگیرندکهعاوهبرتنریمتعادلبهدستشخمزن،امکان
تنریمعم نفوذخیشدرخا رانیزمیسرمیکند(تصویر.)11ازیکسوبهدوقرفپاسهل
)دربخشانتهاییبهننمتصلمیگدرددودربخدشفوقدانی

متصلمیشودوهمهدوز(قطعه6
نیزیکتیر چوبی(گوشتیلگر)ازقری سوراخایجادشدهبررویرونهایندوقطعهرابههم
متصلمیکند.

همهکش

2

قطعهچوبیبهقول31وقطر2سانتیمترکهمحلپیوندخیشبهجفتاسدت.ایدنقطعدهدر
سوراخیقرارمیگیردکهدرقسمتجلوییدارخیشتعبیهشدهاست.سپسبااستفادهازقنابی
رفدیگردورجفتپیچیدهمیشود،خیشبهجفدتمتصدل

کهیکقرفنندورهمهکشوق

میگردد(تصویر.)13

باش

3



یکتختهچوبیبهقول32.5وعرض1سانتیمترکهدارخیشرابهپاسهلمتصدلمدیکنددو
موجد اسددتحکامپاسددهلوافددزایشمقاومددتدربرابددرفشددارناشددیازعمددلشددخمزنددیبدده 
پاسهلمیشود(تصویر.)21دروسطننسوراخیتعبیهشدهاسدتکدهمحدلعبدوربنگشدتک
(تصویر)23است .
همهدوز 4
قطعهچوبینسبتاًناز بهقول21وقطر4سانتیمتراستکهکاراتصالرونههابادارخدیشو
پاسهلرابرعهدهدارد(تصویر .)21
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
رانپا 1 Rune
کشندههمهاجزا 2 Hamakaš
3 Baš
اتصالدهندههمهاجزا 4 Hamaduz


033


نامۀ انسانشناسی ،سال هجدهم ،شماره  ،23بهار و تابستان 0011

گوشتیلگر 1
متراستکهدوقرففوقانیرونههارابههدم


سانتی
دیرکیگردوصافبهقول71.5وقطر7
وصلمیکندودوقرفتحتانیننبرایاتصالبهرونهتیزشدهاست(تصویر.)22کدارکردنن
برایکنترلعم نفوذدرخا ونیزهدایتخیشبهدستکشاورزاست .
بنگشتک 2
سانتیمتراستکدههمدهدوزودارخدیشرابدههدمپیوندد

ایاستوانهایشکلبهقول12

قطعه
میدهد.بنگشتک،باشراازقری سوراخیکهدروسطننایجدادشدده،بدهپشدتدارخدیش
چفتمیکند(تصویر.)23اینقطعهنیزهمانندقطعاتدیگرنقشمهمیرادراستحکاماجزای
خیشبرعهدهدارد .
سهل

3



یکقطعهنهنیبهقول31سانتیمتر،عرض15سانتیمتروضخامت3سانتیمتدراسدتکدهبده
قسمتانتهاییپاسهلمتصلمیشود(تصویر.)24داراینو تیزومخروقیشکلاست.بخدش
انتهایینننیزتقریباًاستوانهایشکلاستکهقسمتانتهاییپاسهلدرونننقدرارمدیگیدرد.ایدن
قطعهبرایراحتیکارشخموایجادشیارهایعمی تردردلخا بهخیشاضافهشدهاست .
جفت 4
جفتوسیلهایاستکهبرایاتصالخیشبهحیواناتاستفادهمدیشدودوهمداهنگیوتعدادل
فاصلهوحرکتبیندوحیوانراحفظمیکندوازننجاییکهبررویگردندوحیدوان(گداو،
االغ،قاقر)قرارمیگیرد،جفتنامگرفتهاست.جفتمانندخدیشازچدوبدرختدانبلدوطو
زبانگنجشکتهیهمیشود(تصویر.)25قولتقریبیجفت161-121سانتیمتراستکدهبدر
رویگردندوحیوانموازیهمقدرارگرفتدهوازقرید دوحلقدۀچدوبی-کدهلدوی5نامیدده

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
کشتیگیر 1 Guštilger

گنجشککوچک2 Bengeštak
3Sahl
دوتایی(ازننجاییکهبررویگردندوحیوانقرارمیگیرد،جفتنامگتاریشدهاست) 4 Joft

5 Lavi
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میشوند-دردوقرفننبهدورگردنحیوانمتصلمیشود.دربخدشمیدانیجفدتشدیاری
میشودوازاین قری 
شودوبههمهکشگرهزده 


ایجادشدهاستکهقنابازداخلننردمی
دارخیشبهجفتمتصلمیگردد .

میله


ساختار خیش در مناطق دیگر
براساسبررسیبرخینمونههاوتصاویرارائهشدهدراینمقاله،قبقدهبنددیسدادهوسداختار
خیشدربرخیازمناق ایرانبهقورخاصهبیانمیشود .
 خیشروستایبدافابرکوه،سمیرم،سیسخت،گیانونذربایجان:قطعاتتشدکیلدهنددهخیشاینمناق کهازنورخیشهاییکدستهدوگاوهاست،عبارتاستاز:پاسهل،سهل،
دارخیش،همهکش،همهدوز،گوشتیلگر،بنگشتکودوعددباشکهقسدمتفوقدانیننهدا
درونسوراخهاییقرارمیگیردکهدرگوشدتیلگدرتعبیدهشددهاسدت.درقسدمتجلدویی
دارخیشسهالیچهارسوراخبرایقراردادنهمهکشایجدادشددهاسدتکدههددفازنن

تنریمفاصلهخیشباچهارپایاناست .
 خیشایام،تالش،کردستانومناققیازگیانونذربایجان:قطعاتتشدکیلدهنددهخدیشاینمناق کهازنورخیشهاییکدستهدوگاوهاست،پاسهل،سهل،دارخیش،همدهکدش،
دوز،گوشتیلگر،بنگشتکویکعددباشهستند .


همه
 خیشبختیاری:ایننورخیشازنررساختارکاماًمشدابهخدیشروسدتایتندگکوشدکاست،بااینتفاوتکهدرقسمتجلویدارخیشچهارسوراخبرایقدراردادنهمدهکدش
ایجادشدهاست .

شواهد استفاده از خیش در متون تاریخی و مدارک باستانشناختی (معرفی و
توصیف نمونهها)
مدار وشواهدباستانشناسیدربارهاستفادهازابزارهایمرتبطباشدخمزمدینبایددبدهدوران
نوسنگیبرگردد.رومنگیرشمنسابقهاستفادهازخیشراپیشازهزارهچهارمن.م.میدانددو
ننراعاملیمهمدرراستایتوسعۀکشاورزی،پیشرفتسریعدهکدههدا،وتعداونوهمکداری
مردمبرایهموارکردنزمینهایکشاورزیونبیاریتلقیمیکندد(گیرشدمن.)13-16:1374،
رانلینتننیزاخترارخیشرابهمنطقهنسیایجنوبغربیدرفاصلهزمانی5111تا3511ن.م.
030
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نسبتمیدهد.بهعقیدهویدرنغازدورهنوسنگی،زمینرابابیلچههایسنگیشخممیزدندد
وسپسازخیشچوبیاستفادهگردیدکهبهوسیلهمردانیاحیوانداتکشدیدهمدیشدد(لیندتن،
.)216-215:1357احتماالًکجبیلهاجزءنخستینابزارهایمورداستفادهبرایشدخمزمدیندر
ازکشاورزیبهشیوهنبیووابستگیانسانبده

ایندورهبودهاست.بهنررمیرسدبابهرهگیری
محصوالتکشاورزی،موضوربهرهبرداریبیشتراززمینوکشداورزیبدهشدیوهنبدیاهمیدت
روزافزونیبرایجوامعپیداکردهاستودراینراستاشاهدتحولروشهاوابزارهایمرتبطبا


کاشت،داشتوبرداشتمحصولهستیم.دراینخصوصمیتوانیکگلنبشتۀمهرشدده 1را

بیانکردکهدرجنوبنکروپولشوشپیداشدهاستومردانیرادرحالشخم زدنزمدینبدا
باتوجهبهاینتصویربهنررمیرسدکدهمدردمدوره

بیلنشانمیدهد).(Roach, 2009: 71


کج
ایبهنامخیشنشناشوند،ازکجبیلبرایشدخمزدنزمدینخدود

باستانقبلازاینکهباوسیله
استفادهمیکردند(تصویر.)26لورواگوران()11:1331نیزدرکتاب«انسانومدادهدرفرایندد
یافتهکجبیلاست(تصویر .)27


بیانکردهاستکهخیش،تکامل
تکاملوفنون»
دقیقاًمشخصنیستکهاولینخیشهابرایشخمزمینازچهزمانیبدهکدارگرفتدهشدده،
دارایچهساختارواجزاییبودهوچگونهتحولیافتهاست؟هرچندبرخیمددار وشدواهد
نریرنقشرویمهرها،اقاعاتیدربارهساختاروشکلخیشهایباستانیبهماارائهمیدهندد،
اماتعدادننهابسیارمحدوداستوجزئیاتنقوشدربسدیاریازننهدابدهگوندهاینیسدتکده
اجزایخیشبهخوبیقابلتشخیصباشد.باوجوداینمقایسدهتصداویرشدخمزندیوشدکل
خیشبررویایننمونههاشباهتهایزیادیباخیشمورداستفادهدرروستایتندگکوشدک
پایینوشیوهشخم زندیفعلدیدرایدنمنطقدهدارد.درادامدهبدهبررسدینموندههداومددار 

ینزمینهمیپردازیم .

باستانشناختیدرا


نمونه نخست
اولیننقشمربوطبهخیشدراینمقاله،مهرشماره654درکتابمهرهایهندریفرانکفدورت
است).(Frankfort, 1955: 45بررویاینمهردوخدامشغولشخمزدنهستند؛یکیدرحال
نگهداشتنخیشودیگریدرحالراندناسفنکسمتشکلازیکاژدهایمارمانندویکشدیر
است.دستچپشدرحالنگهداشتنعقربیاشبیهعقرباسدت.درپدسزمیندهیدکپرندده،
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Sealed Tablet
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ستارۀهشتپروهالدیدهمیشود(تصویر.)21ابعاداینمهدر2/1در3/2سدانتیمتدراسدت.
جنسمهرازسنگومربوطبهدورهاکداست(همان).ایننورخیشازلحدا شدکلظداهری
شبیهخیشهاییاستکهدربعضیازمناق بختیداریونیدزاسدتانایداموبعضدیازمنداق 
شمالیایراناستفادهمیشود.اجزایاینخیشمتشکلازدارخیش،پاسدهل،رونده،همدهکدش،
همه دوز،بنگشتکوباشاست.اینخیشبداخیشدیکدهدرروسدتایتندگکوشدکاسدتفاده
میشود،متفاوتاست؛ازایننررکهدرایننورخیشازگوشتیلگراسدتفادهنمدیشدودوبده
جایاینقطعهازچوبیاستفادهمیگرددکهازپشتپاسهلبهقرفبداالکشدیدهشددهاسدت.
مشابهایننورخیشدرشمالایراندراستانگیان(تصویر)2ونیدزدراسدتانیدزدروسدتای
بدافاستفادهمیشود(تصویر .)4

نمونه دوم
دومینمهرنیزدرکتابمهرهایفرانکفورت،باعنوانمهرشماره661معرفیشدهاست.دراین
مهرمردیدرحالنگهداشتنخیشبرپشتیدکگداوندراسدتودرزمیندهواقدرافگداو،
گیاهان-شایدگندمیاجو-یادرختچههاییترسیمشدهاند.جنسمهرسنگخاکسدتریاسدت.
ابعادمهر2/1در1/2سانتیمترومربوطبهدورۀاکداست(همان.)43،دراینتصدویرهنرمندد
ساختارخیشوروششخمزنیباگاورانشاندادهاستوبااینکهسعیکردهاجزایخدیشرا

مشخصکند،امابهنررمیرسدبهجایپرداختنبهجزئیاتخیشتاشکردهاستکدهعمدل
شخمزنیرابهتصویربکشدوبهخوبیهمدراینزمیندهموفد بدودهاسدت.بندابرایندرایدن
تصویرنمیتواندرموردجزئیاتخیشچیزیازنندریافتکردوتنهاموردیکهازاینندور
خیشمیتواندریافتایناستکهازخیشیکگاوهاستفادهشددهاسدت(تصدویر.)23بددین
صورتکهایننورخیشفاقددارخیشاستوبهجایننازدوقناباستفادهمیشودکدهبده

یکقطعههالیچوبیمتصلاستوقطعههالیچوبیبررویگردنگاوبستهمیشود.مشابه

لشاستانگیاناستفادهمیشود.درمجموعۀشخصدینقدایجلیلدی

ایننورخیشدرمنطقهتا
یکنمونهازایننورخیشهابازسازیشدهاست(تصویر.)31-31ایننورخیشکهدرزبدان
ترکیمحلیبهننپرین1گفتهمیشود،متشکلازیکقطعههالیچدوبی(بوینددرخ2بدهزبدان
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Parin
2 Buyondorgh
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محلی)استکهدرزیرگردنگاوقرارمیگیرد.دردوقرفنندوقنداباسدتکدهبدهجدای

دارخیشبهاینقطعههالیمتصلمیشوندودرقرفینگاوقرارمیگیرندودرانتهدابدهیدک
قطعهچوبیپهنمتصلمیشودکهدوسوراخدرقرفینننوجوددارد.ایدنقطعدهنگهدارندده
پاسهلاست.پاسهلازقری سوراخیکهدروسطقطعهچوبیپهنتعبیدهشددهبدهننمتصدل
میشود.قطعهدیگریکهدرایننورخیشوجوددارد،یکتیدر چدوبیاسدتکدهبدهقدور
عمودیبهپاسهلمتصلشدهاست.درقسمتباالیاینتیر یدکدسدتهافقدیبدهننمتصدل
استکهبرایکنترلبرشخمبهدستفردشخمزنتعبیهشدهاست .

نمونه سوم :سنگ سیاه لرد آبردین

1

نمونهسومیکلو سنگیسیاهرنگبهشکلمکع مستطیلاستکهبررویقاعدهنننقوشی
کندهدردوردیفدیدهمیشودوبررویچهارقرفننکتیبهایبامضمونبازسازیبابدلبده
دستاسرحدونمشاهدهمیگردد.نوشتهایکهساختمجددانیگیدروکاالسدیما2؛معبددخددای

3
راتوضیحمیدهد.اینمتنکهباخطبابلینونوشتهشدهوباخطوقیهرسدطراز

نبویهارو

سطربعدیجداشده،بهزماناییارویدوم672(4ن.م).برمیگردد.زیرانشوربانیپالوشدمش-

بهعنوانواریانبرگزیدهنشوروبابلذکرشدهاند).(Leichty, 2011: 229اینلو 

شوم-اوکین5
ازمیانرودانبهدستنمدهاست.درسطحزیریناینلو سنگینقشیازیکخیشمجهزبده
دانهکار 6نقرشدهاست.ممکناستایننقشروشیبراینوشتنناماسرحدونبودهباشددکده

درننهرکدامازایننشانههابیانگریکیازخطوطمیخیناماوست).(Roaf, 1990: 189ایدن

نورخیشمتشکلازدارخیش،پاسهل،همهکش،باش،همهدوزودانهکاراست.مشابهاینندور
خیشکهمجهزبهدانهکارباشد،درنمونههایباستانیوامروزیموجوددرایدران،تدابدهحدال
مشاهدهنشدهاست(تصویر .)32
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Lord Aberdeen’s Black Stone
2 Eniggidrukalamasuma
3 Nabû of the Harû
4 Ayyaru II
5 ŠamaŠ – Šum – Ukin

گیرد.هنگامشخمزنیداخلنن


شکلاستکهبررویپاسهلقرارمی
)وسیلهایتقریباًقیفی

دانهکار(Seed drill
 6
کنندتاهمزمانباشخمزمین،دانههاداخلزمینومحلشیارشخمپاشیدهشود .


راازدانۀگندمپرمی
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نمونه چهارم
نقشپنجمایرمهریاستکهازکاوشهاینکروپولشوش بهدستنمدهاستوعمدلشدخم

گاورانشانمیدهد(تصویر.)33درایننقدشیدکگداوندرشداخداردیدده

زدنبااستفادهاز
میشودکهبهنررمیرسدخیشیبرننبستهشدهوبهوسیلهفردیهدایتمیشود.ایننمونده
دهدونمیتواننورخیش رامشخصکرد).(Roach, 2009: 71


جزئیاتزیادیرانشاننمی

نمونه پنجم
ایننمونهکهازمحوقهچغامیشبهدستنمدهاست) (Delougaz & Kantor, 1996: 146ایدر
مهریاستبرروییکتوپکگلیکهنیمیازسطحننفرسودهشددهوعمدلشدخمزدنبده
وسیلهحیواناترانشانمیدهدد) .(Roach, 2009: 71درایدنتصدویریدکگداوندرمشداهده

میشودکهیکخیشرامیکشدویکمردپشتسرننخیشراهددایتمدیکندد.دردسدت
راستمردقنابیدیدهمیشودکهبهگردنیاشاخگاومتصدلاسدتوبداایدنقندابگداورا
هدایتمیکندودردستدیگرشیکچوبوجوددارد.درایدنتصدویرازخدیشیدکگداوه
استفادهشدهاستودوقنابازقرفینگاوقابلمشاهدهاستکهاحتماالًبایکقطعدههالدی
چوبیبهگردنگاومتصلشدهاند(تصویر.)34بهنررمیرسدایدننموندهبداندوروعملکدرد
خیشمنطقۀتالشقابلمقایسهاست(تصویر .)31
نمونه ششم
نمونۀششمنقششخمزنیبرروییکقطعهسفالاستکهازتپهگلستان بهدستنمدهاست 

1

).(Alibaigi & Khosravi, 2014: 56اینسفالدراصلبخشیازشدانهیدککدوزهخاکسدتری
رنگاست.ایننقشازقری چرخاندنمهراستوانهایبررویسفالخدامایجدادشددهاسدت.
سانتیمترعرضدارد(تصویر.)41صدحنهاصدلیدو

سانتیمترقولو2/3

نقشرویسفال11
هایکشاورزیمشغولهسدتند.یدک

مردبرهنهرابامویبازنشانمیدهدکهاحتماالًبهفعالیت
گاونربزرگباشاخمنحنیودمدرازدربینایندومردنشاندادهشدهاست.بهنررمیرسدد
کهمردسمتراستیکقنابدردستگرفتهکهانتهایننبهشاخگاوبستهشددهاسدت،در
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 1تپهگلستانباوسعتدوهکتاردرشهرگلستانو21کیلومتریشرنرباطکریمقرارگرفتهاست.
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حالیکهدردستدیگراویکچوبیاشانبرایبهحرکتدرنوردنحیواناست.زیدرپدای
ویوسیلهایرانشانمیدهدکهباقناببهشاخگاومتصلشدهاست.اینوسیلهاگرچهشدبیه
بهکالسکهبهنررمیرسد،اماباتوجهبهفردیکهدرجلویحیوانایستادهوبهنردرمدیرسدد
حیوانرابهجلوفرامیخواند،احتماالًبهخیشوعملشخمزنیمربوطاست.وضعیتبددنو
دهندهتاشبرایبهجلوحرکتکردناست.مردیکهدرجلویحیواننشدان
پاهایگاونشان 
دادهشدهبایکقنابکهبهپوزهحیوانمتصلاست،درتاشبرایبهحرکتدرنوردنگاونر
است.بهنررمیرسدکهایننورخیشهمازنورخیشهاییکگاوهاست.مدلموییکدیاز
افرادشبیهنقشفردیاستکهروییکتکهسفالمنقوشدیدهمیشودوازتپه معمدورینبده

دستنمدهاست(تصویر()35همان.)57،
نمونه هفتم
ایننمونهنقشیبرروییکتکهسفالمنقوشاستکهازتپدهمعمدورینبدهدسدتنمددهاسدت
(تصویر.)36اینتصویردونفررانشانمیدهدکهبایکحیوانکهبهاحتمالزیادگاواسدت،در
حالشخمزدنزمینهستند.یکیازننهاافسارحیوانراگرفتهاستوننراروبدهجلدوهددایت
میکند(همان).بهنررمیرسدخیشبهکاررفتهدراینتصویرازنورخیشهاییکدستییکگاوه
هاینرمبهکارمیرود.


استکهبرایشخمدومیاشخمزمین
نمونههای هشتم و نهم
ایندونمونهدوسدنگنگدارهمربدوطبدهسدایمالیتداشدردرهفرغاندهقرقیزسدتاناسدتکده
کشاورزانیرادرحالشخمزدنبایکخیشودوجانورباشاخهایبلندبهتصویرکشدیدهاندد
).ایندوسنگنگارهبهدورهمفرغمربوطاسدت).(Belenitsky, 1968: 51در

(تصویر37و31
ایندونمونهدرقسمتانتهایخیشدوقطعهچوبدردوقرفمشاهدهمیشودکدهاحتمداالً
شخصیکهعملشخمزدنراانجاممیداد،رویایندوقسمتمدیایسدتادتداازبیدروننمددن
خیشاززمینجلوگیریکندودرقسمتهاییکهنیازبهشخمعمی است،شیارهایعمی تری
ایجادکند.اینروشسنتیشخمزدنمشابهنقوشکارگرانتپهگلستاندرغربایراناستکه
کشاورزانرویخیشمیایستندیامینشینندتاشیارهایعمی تریدرزمینایجادشودوبهاین
قری  ازبیروننمدنخیشازخا جلوگیریکنندد.بداتوجدهبدهسداختارتصداویرومقایسده
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نمونههایمشابهازتپهمعمورینوسایمالیتاش1نتیجهمیگیدریمکدهنقدوشسدفالهدایتپده
گلستاننشان دهنددهفعالیدتکشداورزیوبدهاحتمدالزیدادشدخمزدنهسدتند & (Alibaigi


دهدونمیتوانندورخدیش را


هاجزئیاتزیادیرانشاننمی

ننمونه
).Khosravi, 2014: 56ای
مشخصکرد .
نمونه دهم
نمونهبعدیکهایرمهریمربوطبهدورههخامنشیاست(تصویر،)33نقشمدردیرادرحدال
شخمزدننشانمیدهدکهبادستچپخیشرانگهداشدتهاسدتودردسدتراسدتشنیدز
باننحیواناتراروبهجلوهدایتمیکندد (Delaporte & du Louvre,

ترکهایوجودداردکه


.خیشبهکاررفتهدرایننمونهشاملپاسهل،رونه،گوشتیلگر،دارخیشاسدتو

)1923: 175
ازنررویژگیهایظاهریکاماًشبیهبهنمونهمدوردمطالعدهروسدتایتندگکوشدکومنطقدۀ
بختیاریاست.
نمونه یازدهم
ایننمونه،نقششخمباخیشرادرحوزهباخترومرو بررویظرفینقرهاینشدانمدیدهدد
2

)کهبرروینندوگاونرباشاخهایخمیدهبهتصدویرکشدیدهشددهاندد  (Kohl,

(تصویر41

دراینتصویردونفردرپشتسرگاوهاحرکتمیکنندکهیکیازننهاخیشیرا

).2002: 190
بادستچپخودگرفتهاست.درسمتراستاینمرد،شخصدیگریدرحدالیکدهشداخه
درختیرادردستراستخودگرفته،درتاشبرایبهحرکتدرنوردنحیوانداتاسدت.در
پشتسرایندومردشخصدیگریبهتصویرکشیدهشدهاستکهدرحالبترپاشیبدرروی
زمیناست.اینخیششاملدارخیش،پاسهل،چوبیکهبرایهدایتخیشبهدارخیشمتصدل
شدهونیزچوبیمیشودکهفاصلهبیندارخیشوپاسهلرایابتنگهداشتهاست.ایدننمونده
شاملپاسهل،رونه،گوشتیلگر،همهدوزوهمهکشاستکهبهیکجفتمتصلمیگرددوبده
وسیلهدوگاوکشیدهمیشودوازنردرسداختاربداخدیشهدایگدیان،نذربایجدان،کردسدتان،
سیسخت،گلپایگان،سمیرم،تالش،ایاموبدافابرکوهقابلمقایسهاست.

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Saimali tash
2 Bactria margiana
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نمونه دوازدهم
نمونۀدوازدهمکهازمارلیکبهدستنمدهاست،دوگاوکوهاندارمفرغیبهارتفدار6وقدول
13سانتیمتراستوقدمتننبهعصرنهنبرمیگردد(خلعتبری.)161:1336،درایننمونده،
یکجفتمشاهدهمیشودکهدرحدفاصلکوهانوگردنگاوهاقرارگرفتهاستودارخدیش
بلندیبهننمتصلشدهاست.انتهایدارخیشخمیدهاسدتوجزئیداتاجدزایدیگدرخدیش
مشخصنیست(تصویر.)41اینخیشباتوجهبهشواهدمختصروساختارجفتودارخدیش
هاییکدستیدوگاوهوقابلقیاسبانمونههایتدالش،گدیان،گلپایگدان،

بلندنن،ازنورخیش
نذربایجان،کردستان،سیسخت،ایام،سمیرموروستایبدافابرکوهاست .

نمونه سیزدهم 
نمونهدیگرمجسمهمفرغیگاونهنهمراهباخیشوورزابهارتفار5وقول17سانتیمتدراسدت
کهازمارلیکبهدستنمدهاست(تصویر.)42اینمجسمههایکجفتگاوکوهاندارکاماًشدبیه
بههمهستندکهدرفاصلهکوهانوگردنننهاجفتقرارگرفتهودارخدیشبلنددیمتصدلبدهنن

استکهدرانتهایننقطعهایبهعنوانپاسهلبهنناضافهمیشود.ایننمونهنیزبهعصدرنهدنI
تاریخگتاریشدهاست(همان.)153،ایننمونهنیزبرمبنایساختارجفتودارخیشبلنددنندر
گروهخیشهاییکدستیودوگاوهقدرارمدیگیدردوبدانموندههدایتدالش،گدیان،نذربایجدان،
کردستان،سیسخت،سمیرم،ایام،تالشوروستایبدافابرکوهقابلمقایسهاست .

نمونه چهاردهم
روایتگرشخمزنیبهوسیلهخیشاست

مهرینشوریمتعل به722ن.م.(Wulff, 1966: 265).
(تصویر.)43دراینتصویردومردباریشبلندنشاندادهشدهاستکهنفراولبادستچدپ
رونهیاچوبعمودیمتصلبهپاسهلراگرفتهوبهنررمیرسددردسدتراسدتچنگکدیرا

حملمیکند.نفردومکهدرپشتحیوانقرارگرفتهبارونهدومیدایدکدسدتهچدوبیاضدافه
قسمتپاسهلخیشرابهسمتپایینفشارمیدهد.دارخیشنیزمتصلبهگردنحیدواندیدده
شودکهبررویدارخیشیاکنارننبهنررمیرسدفردسومی (نمدادیداالهده؟د)درمقیداس


می
کوچکتربهتصویرکشیدهشدهاستکهنسبتبهدونفردیگرچندانواضحنیستواحتماالًدر
حالراندنحیوانروبهجلواست.باتوجهبهتصویربهنررمیرسدکهاینندورخدیشفاقدد
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هابهوسیلهقطعهدیگردرقسمتمیانیبههمدیگرچفتشدهاند

قطعهگوشتیلگراستورونه
،رونههارادردستگرفتهاست .

وشخصیکهخیشراهدایتمیکند

اینکهدارخیشچگونهبهگاومتصلاست،چندانواضحنیست.مردهاهمهلباسسادهکوتاه
پوشیدهاندکهدرهنگامکارننهاراتحتتأییرقرارندهد.درضدمندرتصدویردوپرنددهدیدده
هاییکهاززیرزمینبیرونمینینددحملدهمدیکنندد (Ward,


شودکهباعجلهبهسمتکرم

می
رسدایننمونهبهنمونههایتالش،سمیرم،گیان،


باتوجهبهساختارننبهنررمی
).1910: 132
نذربایجان،سیسخت،گلپایگان،بدافابرکوه،کردستان،وایامشباهتدارد .

نمونه پانزدهم
ایننمونهنیزمهرینشوریاستکهنمایانگرقر شخمزدناستودرننخیشبدهدوگداو
متصلشدهاست.چهارمرددراینمهرنقششدهاندواجزایخیشبهقوردقی ترسدیمشدده
است.یکیازکشاورزانبادودستخیشرانگهداشتهاستونفردومبایکچدوبقسدمت
یتمیکنندد

پایینخیشرابهسمتپایینفشارمیدهدودونفردیگرنیزگاوهاراباشانهدا
(تصویر()44همان).ایننمونهازنررسداختاردارایرونده،همدهکدش،پاسدهل،گوشدتیلگدر،
دوزاستکهبهوسیلهدوگاوکشیدهمیشودودردسدتهخدیشهداییکدسدتی


دارخیشوهمه
گیرد.ایننمونهباخیشهایتالش،گیان،نذربایجدان،کردسدتان،سدیسدخت،

دوگاوهجایمی
گلپایگان،ایام،سمیرموبدافیزدقابلمقایسهاست.دراینمهرنقشهایینریدرنقدشمداهو
ستارههموجوددارد.
نمونه شانزدهم
مهردیگرکهاحتماالًنسبتبهمهرشمارهبیستودوموبیستوسوممربوطبدهدورههدای
بعدتراست،همانتصویرشخم زنیراباجزئیاتکمترنشدانمدی دهدد.دراینجدامدردیبده
تصویرکشیدهشدهاستکهبایکدستخیشرانگهداشتهاستوباچدوبیکدهدردسدت
دیگردارد،گاورامی راند.باتوجهبهساختاربدهنردرمدی رسددایدنخدیشدارایپاسدهل،
دارخیش،گوشتیلگر،همهدوزوهمه کشهست.باتوجهبهشواهدبهنررمیرسدایدنندور
خیشازنورخیش هاییکدستیدوگاوهاستوبداخدیش هدایتدالش،گدیان،نذربایجدان،
سمیرم،سی سخت،گلپایگان،کردستان،بدافابرکوهوایامقابلمقایسهاست.دراینتصویر
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عاوهبرماهوستارههشتنقطهوجوددار د،درحالیکهمادرهنرنشوریانترارهفتنقطه
راداریم(تصویر()45همان) .

اهدای خیش به عنوان نمادکشاورزی
درنمونههاییکهازنسیایغربیبهدستنمدهاستوبدهدورهنشدورمربدوطاسدت،افدرادی
خیشرابهعنوانیکنمادکهارزشواهمیتکشاورزیرانشانمیدهد،بهیدکواالمقدامیدا
خداهدیهمیدهند.مضموننمونههایهفدهمتابیستویکمکهبررویمهرتصویرشددهاندد،
تقریباًشبیهبههماستوبهنررمیرسدازیکالگویاباورمشتر ریشهمیگیرند .
نمونه هفدهم
ایننمونهمربوطبهدورهامپراتورینشورقدیماست(تصویر.)46دراینجایکخددابداریدش
بلندتصویرشدهاستکهبرروییکصندلییاتختنشستهاستوچندخوشهگندمیداجدو
رادردستداردوتعدادیدیگرنیزپشتشانههایشاست.درمقابلویسهمردباریشبلندد
بهتصویرکشیدهشدهاندکهدومینننهایکخیشرابهعنوانپیشکشنوردهاسدتوسدومین
ننهایکخوشهگندمرادردستشدارد،درحالیکهبهنررمیرسدخوشههایزیادیازگنددم
راباخودبههمراهنوردهاست.دراینتصویرخیشبهبهتریننحوترسیمشددهاسدت.مدابده
وضو دودسته(رونه)رامیبینیمکهبهاجزایجلویی(گوشتیلگروپاسهل)متصلشدهانددو
همچنینقطعاتیکهاجزایخیشرابههممتصلکردهاند،بهخوبینمایانهستند(همان.)133،
ایننمونهبهوضو شبیهنمونهموردمطالعهدراینمقالهاست،بااینتفاوتکدهدارخدیشنن
دوتکهاستکهممکناستبهخاقرنبودچوببلندباشدیاشایدبهخاقرانعطدافبیشدتردو
هممتصلکردهاند .

تکهرابه
نمونه هجدهم
دراینمهرنیزهمانندنمونۀپیشینسهمرددرمقابلفردنشستهبررویتختبهتصویرکشیده
شدهاندکهنفرسومیکخیشرابهایشانکهاحتماالًپادشاه،خدایاالههمربوطبهکشاورزییا
حاصلخیزیباشد،بهعنوانپیشکشمیدهد.دراینتصویرخیشازپهلونشاندادهشدهاسدت
وخمیدگیوانحنایننبهوضدو مشدخصاسدت(تصدویر()47همدان).ایدننموندهدارای
دوز،وهمهکشاستوازنردرسداختاردرگدروهخدیشهداییکدسدتی


دارخیش،پاسهل،همه
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دوگاوهقرارمیگیردوبهنمونههایتالش،نذربایجان،گدیان،سدمیرم،گلپایگدان،سدیسدخت،
کردستان،بدافابرکوهوایامشباهتدارد .
نمونه نوزدهم 
ایننمونهنیزمهریمتعل بهدورهنشورقدیماست(تصویر()41همان).درایننموندهکدهتدا
حدودیشبیهبهدونمونۀپیشیناست،فردیواالمقامبررویتختنشستهاستودردستانش
خوشههایگندمدیدهمیشود.درمقابلویفردیبهتصویرکشیدهشدهاستکهیکخیشرا
دردستدارد.نحوۀگرفتنخیشدردستاناینمردبهگونهایاستکهعملشدخمزندیرابده

کند.ایننمونهدارایپاسهل،دارخیش،همهدوز،ورونهاستوازنررساختاراز

ذهنمتبادرمی
نورخیشهاییکدستیودوگاوهاستوبانموندههدایکردسدتان،تدالش،گدیان،نذربایجدان،
سیسخت،سمیرم،گلپایگان،بدافابرکوهوایامقابلمقایسهاست .

نمونه بیستم 
دراینتصویرکهبهتمدنسومرمربوطاست،نمونهایبسیارخوبازخیشراشاهدهستیمکه

تاحدودیمتفاوتترازبقیهنقشهااستواتصاالتخیشبهخوبیمشدخصاسدت.درایدن
تصویریکفردواالمقامیاخدابررویتختنشسدتهوخیشدیرادردسدتگرفتدهاسدت.در
مقابلوینیزدونفربهتصویرکشیدهشده اندد:نفدراولدسدتنفدردومراکدهیدکبدزبدرای
پیشکشنوردهمیگیردواوراهدایتمیکند.درپشتسرفردواالمقامیاخداچیزیشدبیهبده
کتیبهوجودداردوهمچنینیکبزباشاخهایبلنددرزیرننبهتصویرکشیدهشددهاسدت.در
بیننندوشخصیکخنجریاتبروعصایسلطنتیدیدهمیشود(تصویر()43همدان.)134،
کشگوشتیلگرویکدارخیشدوتکدهاسدتواز


دوز،همه
ایننمونهشاملپاسهل،رونه،همه
نررساختاربانمونهتنگکوشکومنطقهبختیاریاست .
نمونه بیست و یکم
درایننمونهکهمهریاستوانه ایازجنسسنگالجورداست،پیشکشمتفاوتیرانسبتبده
نمونههایدیگرمشاهدهمی کنیم.دراینمهرعبادتگرانازدونتشدانیداجدامکدهشدبیهبده
ساعتشنیاست،شرابتقدیمخدامی کنند.خداییکهبهنردرمدیرسددخددایخورشدید،
030
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شمشاستودردستر استشخیشیرانگهداشتهاست؛درکتیبهمنقوربدررویمهدرندام
نمور-شمش 1نوشتهشدهاست(تصویر()51همان) .ایننمونهازنررساختاربانمونهتندگ
کوشکومنطقۀبختیاریقابلمقایسهاستوشاملدارخدیش،پاسدهل،رونده،گوشدتیلگدر،
همه دوزاست.مشابهایننورخیش اکنوندراروپایغربدیاسدتفادهمدیشدود(تصدویر)51
(همان .)136،
نمونه بیست و دوم 
لوحههایگلیمربوطبههزارهچهارمن.م.بانمادهایتصویریخیشمربدوطبدهدورهاورو 
درمیان رودانودورهنغازعیامدیازشدوشخوزسدتانبدهدسدتنمددهاسدت(تصدویر)52
) .(Sherratt, 1981: 164
نمونه بیست و سوم
نمونۀدیگرکهاکنوندرموزهاشمولیننگهداریمیشود،مهدریمربدوطبدهدورۀاکدد(اواخدر

هزارهسومن.م).استکهدرسمتچپتصویرروایتگرعملیاتشخمزنیباخدیشاسدت.در
اینتصویریکنفرخیشرابادودستگرفتهوکنترلمیکندوقسمتانتهاییخیششبیهبده
قیفاست(تصویر()53همان .)165،

برآیند
باتوجهبهمطال پیشگفتهمشخصنیستکهاولینخیشهابرایشخمزمینازچهزمانیبده
کارگرفتهشده،دارایچهساختارواجزاییبودهوچگونهتحولیافتهاست؟هدرچنددبرخدی
مدار وشواهدنریرنقشرویمهرها،اقاعاتیدربارهساختاروشکلخیشهایباستانیبده
ماارائهمیدهند،اماتعدادننهابسیارمحددوداسدتوجزئیداتنقدوشدربسدیاریازننهدابده
گونهاینیستکهاجزایخیشبهخوبیقابلتشخیصباشد.بداوجدودایدن،مقایسدهتصداویر
شخمزنیوشکلخیشبررویایننمونههاشباهتهدایزیدادیبداخدیشمدورداسدتفادهدر
شخمزنیحالحاضردراینمنطقهدارد.
روستایتنگکوشکپایینوشیوه 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1 Amur-shamash
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درمجمورخیشهاونمونههایمعرفیشدهازمدار باستانشدناختیومتدونتداریخیدر
اینمقالهبهچهاردستهتقسیممیشوند-1:خیشیکدستییکگاوه-2خیشیکدستیدوگاوه
خیشیکدستیمجهزبهدانهکاردوگاوه-4خیشدوگاوهدودستی .

-3
درحالحاضردرایرانخیشهایمورداستفادهدرکشاورزیبدومیوسدنتیبدهسدهندور
تقسیممیشوند :

-1خیشیکدستیویکگاوه.ایننورخیشبرایشخمزدنزمینهاینرمیابرایشدخمزدن
مزارربرنجاستفادهمیشودوبعدازپاشیدنگندمبرایزیرخا کردنبترنیزبهکارگرفته

میشود .

-2خیشیکدستیودوگاوه.ایننورخیشدراکثرنواحیایرانمانندشهرهایشمالیکشدور،
کردستان،یزد،همدان،ایام،سیسختوکهگیلویهوبویراحمدبرایشخمزمینهایکشت
دیمونبیوزمینهایباشی تندمورداستفادهقرارمیگیرد .

-3خیشدودستیودوگاوه.ایننورخیشدراستانکهگیلویهوبویراحمدومنطقدهبختیداری
مورداستفادهقرارمیگیردودرحالحاضربرایشخمزمینهدایشدی داریدازمدینهدای
صافکاربردداردکهگندموجووسایرغداتدرننکشدتمدیشدود.ازمزایدایخدیش
دودستینسبتبهخیشیکدستیایناستکهدرایننورخیشکشاورزتسلطبیشتریبدر
شخمداردومیزانعم شخمرامیتواندکنترلکند .
نمونهخیشروستایتنگکوشکازنورخیشهایدودستیاست.دربیننقوشیکهبرروی
مهرهاازمناق مختلفبهدستنمدهاست،نقشخیشبهدستنمدهبرروینمونهشدمارهنهدم
نزدیکترینشباهترابهخیشروستایتنگکوشکداردوازبسدیاریجهداتبداهدمشدباهت
دارند.تماماجزاییکهدراینخیشاستفادهشدهاست،درخیشهخامنشینیزبهکاررفتدهاسدت.
درنمونههایشمارهپانزده،شانزده،هفدهوبیستویکمشابهتهایزیادیباخیشموردمطالعه
مشاهدهمیشود.بنابراینخیشدوگاوهدودستیکهیکیازانوارخدیشهدایبدهدسدتنمددهدر
مدار باستانشناختیاست،نزدیکتریننمونهبهخیشتنگکوشکاست .
پژوهشحاضرنشاندادکهبرخیالگوهایکشاورزیهمچونساختوبهکارگیریخدیش
قیچندینهزارهتداومداشتهاند.نگارندگانامیدوارندقیمقاالتیدرنیندهجنبههایدیگریاز
تداومالگوهایکشاورزیدرفاتایرانرابدرهمدینمبنداتوضدیحدهندد.ایدنمقالدهکدارایی
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پژوهشهایمیانبردبدرمبندایروشهداورویکردهدایباسدتانمدردمشدناختیبدرایپیگیدری
هایفرهنگیوتداومسنتهایبومیقیچندین

موضوعاتیمانندروندتطورفرهنگ،پیوستگی
هزارهرانشانداد.درضمنتوجهبهسایرابعادفرهنگیواجتمداعیازجملدهسداختارجامعدۀ
زندۀموردمطالعهمیتوانددرپژوهشهایباستانشناختیبرایتفسیرفرهنگمادیجوامعمردۀ
موردمطالعهبسیارراهگشاباشد .
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