
 

 
 223 -392، ص 0011بهار و تابستان ، 23، شماره هجدهمشناسی، سال نامه انسان

 مقاله علمی

 زنی شناسی سنت شخم باستان/مردم

 روستاي تنگ کوشک در کهگیلویه و بویراحمد مطالعه موردي:

2راد ، حسن رستمی1پور حمیدرضا ولی
 

 (30/30/0033، تاریخ تأیید: 22/30/0033)تاریخ دریافت:  

 چکیده
شناسیدرتحلیلوتفسیرمددار هایمردمشناسانچندیندههاستکهبهاهمیتپژوهشباستان
هادر رفتارهایجوامعموردمطالعدهواند.هدفاصلیاینقبیلپژوهششناختیپیبردهباستان

زنیدرروستایتنگشناختیاست.دراینمقالهبراساسسنتشخمتفسیردرستمدار باستان
شناسیارزیابیشدهاسدتتداازایدنقرید هایباستانکوشکاستانکهگیلویهوبویراحمد،داده

هایکشاورزیادوارگوناگونباستانباحالحاضرراسنجید.دراینبتوانمیزانمشابهتدرسنت
هدایپژوهشابتداچگدونگیومراحدلسداختخدیش،اجدزایننوندورکداربرینندرزمدین

شدناختی،هدرجداکدهنطقهبررسیشدهوسپسباجستجویمنابعومددار باسدتانکشاورزیم
ایدرموردسنتشدخمزمدیندرادوارگتشدتهبدهدسدتنمدده،معرفدیوسدپساجدزاینمونه
هایموردیمعاصرتطبی دادهشدهاستتاازاینقری همانوارخیشهایباستانیبانمونهخیش

تریننمونهبهخیشمدتکوربازشناسدیشناختینشکارشودوهمنزدیکموجوددرمدار باستان
شدد.هایموجوددرکشداورزیسدنتیدرایدرانمیسدرنمدیبندیخیشگردد.اینکاربدونقبقه

هایاینپژوهشضمننیلبهاهدداففدوننشداندادکدهنموندههخامنشدیمدوردمطالعده،یافته
 وشکدارد.ترینشباهترابهنمونهتنگکنزدیک

 شناسیزنی،ایلبهمئی،دهدشت،باستانمردمشناسی،شخممردمها:  کلیدواژه


 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

شناسی،دانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهشهیدبهشتی)نویسندهمسئول(،دانشیارگروهباستان1
h_valipour@sbu.ac.ir

 کارشناسوظیفهموزهملیایران، شهیدبهشتی،دانشگاه شناسیارشدباستاننموختهکارشناسیدانش2

hasanrostamirad@gmail.com



 

 

 

 



 0011، بهار و تابستان 23شناسی، سال هجدهم، شماره  نامۀ انسان

  

492 

 مقدمه
از1بدردهایمیدانشناسانامروزهبرایدستیافتنبهاهدافعلمیودرراستایپژوهشباستان
وقیداستداریخییدا3شناسدیتجربدی،باسدتان2شناسدیهایمطالعاتیچونباستانمردمروش
هادربیشدترندواحیفداتایدران،بدهخداقر.ایننورازپژوهشکنندشناختیاستفادهمیمردم

نخوردهجوامعبومی،قابلیتانجدامهایبومیوساختارفرهنگیدستهاوفرهنگحضورسنت
د)کریمدی،هایفرهنگیقیچندینهزارههمچنانتداومداردارد.دراینمناق برخیازسنت

شدناختیهایبومیبارویکردهدایباسدتانهاوفرهنگ(.پژوهشدربارهاینسنت1331،1333
تواندروندتطورفرهنگیجوامع،تداومیاتغییرعناصرفرهنگیوموضوعاتیازایندسترامی

هایفرهنگیکهموضورپژوهشحاضدراسدت،قیزمانومکاننشکارکند.یکیازاینسنت
زنیاستکدهبدهقدورسدنتیدربرخدیزنیوساختارخیشمورداستفادهدرشخمتشخمسن

هایخاورنزدیکهمچناندرکشاورزیسنتیرواجدارد.درنواحیمختلفیازایراننیزقسمت
4برداریازابزارهدایسدنتیکشداورزیماننددخدیشهایسنتیکشاورزیوبهرههمچنانشیوه

زنیبدهویدژهکاشدتگنددموجدودرشخم هایکاشتوبامطالعهروشمرسوماست.بنابراین
تریبهموضورکشاورزیسنتیدرایرانوتداوماندازگستردهتوانچشممناق مختلفایرانمی

شدناختیبدهدسدتنگاریوشدواهدباسدتانمطالعاتمردمهاازگتشتهتاکنونبرپایهاینشیوه
هبهمطالد منتشرشددهدربدارهاسدتفادهازخدیش،ازمنداققیماننددنورد.براینمبناوباتوج

(،3)تصویر (،ایام4)تصویر (،یزد2)تصویر (،تالش1)تصویر وبویراحمددهدشتکهگیلویه
(،گدیان6)تصدویر سدخت(،سدی7)تصویر (،کردستان5)تصویر (،سمیرم1)تصویر گلپایگان
(اقاعداتیدربدارهندور11وبختیاری)تصویروچهارمحال(11(،نذربایجان)تصویر3)تصویر
هایمورداستفادهوساختارننهابهدستنمدهاست.خیش

کنند.درمنداق اصوالًخیشرادرمناق عشایریبهدواقلیمسردسیروگرمسیرتقسیممی
مرسدومشودودرمناق گرمسیریخدیشدودسدتیسردسیریخیشیکدستیبهکارگرفتهمی

 (.1362:14 نژاد،است)صفی

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1 Middle range research 
2 Ethnoarchaeology 
3 Experimental archaeology 
4 XIŠ 
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هایمدورداسدتفادهبدهدووبختیاریخیشهایکهگیلویهوبویراحمدوچهارمحالدراستان
شوند.درمنطقهتالشاستانگدیانازدوندورخدیشنورخیشیکدستیودودستیتقسیممی

شدودسدتیبدهشودکهخیشیکدستیبهوسیلهیکگاووخدییکدستیودودستیاستفادهمی
شود.درمنطقهابرقویاستانیزدخدیشیکدسدتیبدهوسدیلهدوگداووسیلهدوگاوکشیدهمی

شود.دراستانایامنیزازدونورخیشیکدستیدوگاوهودودستیدوگداوهاسدتفادهکشیدهمی
سدتانگیدرد.دراشود.درشهرستانگلپایگانخیشیکدستیودوگاوهمورداستفادهقرارمدیمی

شود.بداعنایدتبدهایدنمطالعداتهاییکدستیبهکارگرفتهمیبختیارینیزخیشوچهارمحال
شیوهسدنتیکاشدتوشدخمشدهدرباالتوانگفتبهقورکلیدرایرانودرمناق مطالعهمی

زمینوکاشتوبرداشتمحصوالتهمچنانتداومدارد.درمناق مختلفبدادرنردرگدرفتن
شود.کارگرفتهمیهایگوناگونبهزمینوشخمموردنیاز،خیشقبیعت

هایایرانراازنررنور،نورسوزنییاقلمدیوولفتمامخیش»نویسد:(می1333کریمی)
بندیکردهونوشتهاستهمهننهاازچوبسختهستندوچدوبقویدلننهدابدابنددیقبقه

افتدوبدایدکهایحیوانبینگردنوکوهاناومیشودکهرویشانهچرمینبهیوغمتصلمی
شودوبابندهاییچرمیندرزیرگردنگاوبدههدمجفتمیخیوغدرجایخودنگاهداشتهمی

هایایرانراازنررجغرافیاییواقلیمیبهپنجناحیدهبدهشدر شود...وولفنیزخیشبستهمی
خزر،خیشمناق شرن،خیشمناق شدمالزیرتقسیمکردهاست:خیشمناق اقرافدریای
«.غربی،خیشمناق شمالیوخیشخوزستان

دراینمقالهنیزضمنقراحی،تصویربرداری،مستندنگاریومعرفدیاجدزایکامدلخدیش
زمینبااستفادهازمورداستفادهدرروستایتنگکوشک،نگارندگانبهمطالعهشیوهسنتیشخم

اندد.سدپسشدواهدگیریانسدانوحیدواندرایدنروشپرداختدهکدارسدازوبدهخیشدسدت
زنیبااستفادهازخیش،کهعموماًبررویمهرها،سدفالودیگدرشناختیوتاریخیشخمباستان

شناختینشکارشدهاست،موردارزیابیقرارگرفتهوتاششدهاستباتوجهبهمدار باستان
هایباسدتانبداخدیشبرداریدردورههایموردبهرهیشهادرساختاروشکلخمیزانشباهت

زنیازگتشتهتاکنوندراینهایشخمکوشک،دربارهتداومسنتمورداستفادهدرروستایتنگ
وبویراحمدشواهدومدارکیارائهگردد.بخشازاستانکهگیلویه
زندیدرروششدخمزنیبااستفادهازخیشومعرفیساختارخدیشودربارهموضورشخم

هایمحدودیانجامشدهاستکهتاحدودیشناختمارادربدارهمناق مختلفایرانپژوهش
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انوارخیشدرکشاورزیبومیایرانافزایشدادهاست.اصغرکریمییکیازمعددودمحققدانی
شناختیدربرخیازمنداق ایدرانمدوردزنیرابارویکردمردماستکهموضورخیشوشخم

بهمعرفیخدیش«سخت:دهبزرگسی»(باعنوان1351ای)مطالعهقراردادهاست.ویدرمقاله
ایمشتر باژانپیدردیگدارهدمبدهمورداستفادهدراینمنطقهپرداختهاست.کریمیدرمقاله

ایمنسدوبمعرفیسهنورخیشدودستهچوبیمنسوببهخوزستان،خیشدندانیچهارگوشه
هدای(.اودریکیازنخریننوشته1353وخیشدندانیشمالغربپرداختهاست)بهاصفهان
(موضورخیشوکشاورزیسنتیدرایرانراموردتوجهقراردادهوبارویکدردی1333خود)

هایهایباستانیخیشومقایسهننباسنتشناسانهبهمعرفیبرخیازنمونهتقریباًباستانمردم
ایباموضوردرمقاله1376باخیشدرایرانپرداختهاست.مسیبیهمدرسالزنیکنونیشخم

هداواصدطاحاتکشدتگنددموهایکشاورزیسدنتیمدردمشهرسدتانگلپایگدان،واژهشیوه
(در1311زنیباخیشرادراینمنطقدهبررسدیکدردهاسدت.همچندینملدکاحمددی)شخم
عنوانعنصریفرهنگیدرنرامکشاورزیسنتیایامایبهمعرفیوبررسینقشخیشبهمقاله

پرداختهاست.

 موقعیت جغرافیایی روستا
دربخشدیشدمو ازتوابدعشهرسدتاندهدشدتدراسدتانکهگیلویدهوبویراحمدددرقلد 

هاینسبتاًناهموارپایکوهیودرجوارکوهسیاه،هایپرفرازونشی زاگرسدرسرزمینبلندی
متنگکوشکوجوددارد.روستایتنگکوشکدرمنتهدیالیدهغربدیشهرسدتانروستاییبهنا

دهدشتواقعشدهاستوازغرببهشهرقلعهرئیسیوشهرستاندهدشت،ازشمالبهشدهر
محددودنباد،شهولیواسفندانوازجنوببهکوهسدیاهدیشمو ،ازغرببهروستاهایرستم

عرضجغرافیایی31˚13′11.25″قولجغرافیایی،51˚13′45.11″است.اینروستادرموقعیت
لحدا متریازسطحدریاواقعشدهاست)بازدیددمیددانیرسدتمی(کدهبده1551ودرارتفار

ایندوبخش،شود.مرزجداکنندهشناسیبهدوبخشتنگکوشکباالوپایینتقسیممیریخت
هدایزیرزمیندینبتنگکوشکاستکهنبننبهصورتچشمهازنبرودخانهفصلیوکم

کندوتقریباًدرتمامایامسال،جداریوهاینبریزکوهسیاهتغتیهمییابدوازحوضهجریانمی
نباحشاممردماینروستاوسایرروستاهایاقرافاسدت.ایدنروسدتادرپداییزوکنندهمینتأ
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551زمستاننبوهواییسردداردودربهاروتابستانخنکومعتدلاست.میزانبارندگینن
.متردرسالوبرایکشاورزیدیمنسبتاًکافیاستمیلی

 جامعه تنگ کوشک 
همهدرکنارهمودریکساختارلازحدودبیستخانواراستکهروستایتنگکوشکمتشک
کنند.مردماینروستاازقوملروتیرهبهمئیهستند.دراینروستامیخویشاوندیباهمزندگی

هداهااکثراًزیاداستومعموالًایدنخدانوادههمانندسایرروستاهایاینمنطقهجمعیتخانواده
معیشدتهاتحتتدأییرشدیوهتوانگفتجمعیتزیادخانوادهدارندکهمیباالیپنجنفرفرزند

)کشاورزیودامداری(است.تعدادخانوارهایساکندرروستایتنگکوشکمتشکلازهشت
خانواراستکهدرمجمورجمعیتننهاحدودپنجاهنفراست.البتهدرحالحاضرباتوجدهبده

هداازسدهفرزنددروبهکاهشاستوتعدادفرزندانخانوادههاشرایطجامعه،جمعیتخانواده
شود)براساسپژوهشمیددانی(.درایدنمنطقدهعداوهبدرروسدتایتندگکوشدکبیشترنمی

روستاهایدیگرینیزوجوددارندکهبهلحا سنتوفرهنگبسیارشبیهبههمهستند.فاصدله
یزیادنیستوبهقدورکلدیمیدانگینفاصدلهکوهیازهمدیگرخیلروستاهادرایندشتمیان

یکروستاتاروستایبعدیحدودسهکیلومتراست.روستاهاازلحا جمعیتدریدکسدطح
 نیستند،ولیبهقورکلیتراکمجمعیتدراینمنطقهباالاست.

 معیشت و کشاورزی در روستای تنگ کوشک
قرارگرفتهاستوفاصلهبسیارزیادیتاکوهیمحیطیاینروستادردشتیمیانبهلحا زیست

کوهستانندارد.بهقورکلیاینمنطقهدارایپوششگیاهیوجنگلدینسدبتاًمتراکمدیاسدت.
هایکشداورزیایدندهد.اکثرزمیندرختبلوطپوششاصلیدرختاناینمنطقهراتشکیلمی

تاننیزبدرایچدرایدامومنطقهدردشتقرارگرفتهاستوازپوششگیاهیوجنگلیکوهس
شود.بنابراینحرفهاصلیمردمروستاکشداورزیودامدداریاسدتونیازهایدیگراستفادهمی

هایدولتیاشتغالدارند.برایناسداسهمدهدرصدکمیازمردمهمدرکنارکشاورزیبهشغل
بدهنیدرویادهبسدتهدهند.هرخدانوهازمینکشاورزیدارندوکشاورزیدیمانجاممیخانواده

کند.معمداریکاریکهدراختیاردارد،تعدادیدامهمداردودرکنارکشاورزیدامدارینیزمی
هایقدیمیاهالیروسدتابدابیشترخانهاینمنطقهبهسنگوچوبدرختانبلوطوابستهاست.
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شدود.البتدهمدیمصالحقلوهسنگیساختهشدهاستکهازگلوگچبرایماتننهدااسدتفاده
اندد.هاودیوارهانیزباچینهگلیایجادشدهوسپسباپوششکاهگلاندودشدهبرخیازخانه

شودوسپسبرایپوششهااستفادهمیهاوسقفخانهازچوبوتنهدرختانبلوطبرایستون
اخوشدودودرنهایدتکاهگدلبدررویایدنشدسقف،شاخوبرگدرختانبلوطاستفادهمی

گردد.هاهموارمیبرگ
بعضیازاهالیروستادراواخرفصلبهارواوایلتابستانگوسفندانخودرابرایچدرابده

کیلدومتریایدنروسدتاقدراردارد.اهدالیروسدتابدهلحدا 11برندکهدرفاصدلهکوهسیاهمی
اناجتمداعیوهدایمشدتر وهمسداجتماعی،ساختاریخویشاوندیدارند،بنابراینازسدنت

هایدیرپاییاستکهدربینمردماینمنطقهبرند.سنتکشاورزیهمازسنتفرهنگیبهرهمی
ازالگوهایمشابهیبرخورداراست.

ایکهروستایتنگکوشکدرننقدراردارد،نبکدافیبدرایکشداورزینبدیدرمنطقه
نوابستهاستومحصوالتیمانندوجودندارد.بههمیندلیلکشاورزیاینمنطقهبهنببارا

کنندکهبرایکشدتدیدم،مناسد اسدت.بدرخدافمندابعنبدی،گندموجوراانتخابمی
هایمناس برایکشاورزیدرروستاهایاینمنطقهبسیارزیاداستومردماینمنطقهزمین

خدا ازاینلحا بامشکلیمواجدهنیسدتند.بداوجدودکمبدودنببدرایکشداورزینبدی،
هدایفدراوانفصدلیباعدمپرمحصدولیمدزاررحاصلخیزوکمیپوششسنگاخیوبارش

کشاورزیدیماینمنطقهشدهاست.بنابراینیکیازدالیلیکهکشتدراینمنطقدهمحددود
بهغاتجووگندماست،کمبودمنابعنبکافیاست.کشاورزیدراینمنطقهبدادوروش

شود:ماشینیوسنتیانجاممی
شود.درایدنهایقابلکشتروستاباشیوهماشینیشخمزدهمیبیشترزمینروش ماشینی:

زنند.هایصافوهموارراباگاونهنمتصلبهتراکتورشخممیروشزمین
هایناهموارراباخیشوبااستفادهازگاو،االغوقاقریدادراینروشزمینروش سنتی:
هدا،العبدوربدودنایدنزمدین(.عاوهبرصع 12زنند)تصویرواناتشخممیترکیبیازاینحی

بدرداریازماشدینراهاوپراکندهبودناینقطعاتازهم،کهبهدرهکوچکبودنمساحتزمین
هدایپیشدینواشدرافکند،وضعیتاقتصادیضعیفصاحبانننهدا،تدداومسدنتصرفهنمیبه

زندی،هایسنتیشدخمکارگیریروششتوبرداشت،موج بههایسنتیکاکشاورزانبهشیوه
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کاشتوبرداشتمحصولشدهاست.برایناساسابزارهایمورداستفادهنیزعمومداًبدهدلیدل
شود.هاساختهمیهایفناورانهتوسطصاحبانزمینتداوموانتقالسنت

فصلپاییزهمزمانبداریدزششخمزدنباخیشدرمیانمردمروستاهایاینمنطقهدراواخر
شودودراواخرخدردادنوبدتنزوالتجوی،کهزمینبرایکشتنرمومناس است،شرورمی

دهیغات،بهعواملیمانندمیزانبارشدرننسدالرسد.میزانمحصولبرداشتمحصولفرامی
متر2312یش،شدهدرمدتزمانهشتساعتشخمباخوابستهاست.براساسمحاسباتانجام

سدانتی31کند،حدودشود.میزانعم وشیاریکهخیشدرزمینایجادمیمربعزمینکشتمی
شود.متراست.میزانوعم شیاربانرروصاحدیدکشاورزکنترلمی

 معرفی سازنده خیش
زندیشدخمدرحالحاضربهدالیلمتعدددرهرروستافقطدویاسهنفربهساختابدزارنالت

دهندد.درروسدتایمانندخیشمشغولهستندوسایرینسفارشساختخیشرابدهننهدامدی
هامشغولکوشکپاییننقایمحمدانگار،تنهافردیاستکهبهساختسنتیایننورازخیش

استوسایراهالیروستاساختخیشیابرخیازکارهایجزئیچوبیرابهایشدانسدفارش
فرزندددختدراسدتواز5فرزندپسرو5سالسندارد،دارای65ادمحمدانگاراستدهند.می

اند.درحالحاضرایشانهمراهباهمسروتنهااینتعدادیکفرزنددخترویکپسرفوتکرده
کند.ویدامداراستوهمزمانکارسداختخدیشرانیدزبدرحسد پسرمجردشزندگیمی
.مبلغدریافتیبابتساختهرخیشپانصدهزارتوماناست.اودردهدتقاضایمردمانجاممی

کندد.ازجملدهکارهدایکنارخیشابزارهایدیگرینریردستۀچوبیداس،ارهو...تولیددمدی
دیگرایشانتیزکردنابزارهاییهمچونداس،ارهو...استکهدرازایانجاماینکارهامعمدوالً

کند.نواندستمزددریافتمییکیادوبستهسیگاربهع

 ساختار خیش روستای تنگ کوشک
(.خدیشمدوردنردر14-13زنند،خیشندامدارد)تصداویرایکهباننزمینراشخممیوسیله

قطعهچوبیاستکهمعموالًازچوبدرختزبانگنجشک)بنیودرزبانمحلدی(3متشکلاز
قطعاتخیشازچوبایندرختانبدهدلیدلشوند.دلیلانتخابوچوبدرختبلوطتهیهمی

شود.یکیازنکاتجال توجهدرمقاومتدربرابرفشارهاییاستکهازبیرونبهننهاواردمی
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اجزایخیشنهنیدراتصاالتخیشاستوهمهساختخیش،عدماستفادهازهرگونهقطعه
رودوبیخیشکهدرزمینفرومیچشوند.فقطدربخشانتهاییمیلهباچوببههممتصلمی

تدرزمدینبدهننکند،یکقطعهنهنیبرایتسهیلکارشخموشکافراحتوشکافایجادمی
رسدایدنوسدیلهبعددهابده(وبهنررمی24شودکهاینقطعهسهلنامدارد)تصویرمتصلمی

گندو تیدزبدهخیشاضافهشدهاست.ممکناستدرگتشتهبرایاینمنرورازچوبیاسن
جاینهناستفادهشدهباشد.

 (51)تصویر خیش   دهنده قطعات و اجزای تشکیل

  1دارخیش

کنددومتروسهمترقولکهفاصدلهچهارپایدانتداخدیشراتنردیممدیچوبیباقطردهسانتی
(ونفوذدرخا است.درقسمتجلوییاینچوب3همچنینبرایایجادفشاربرسهل)قطعه

گیردوباقناببهجفدتمتصدل(درننقرارمی4کش)قطعهاخیتعبیهشدهاستکههمهسور
شکلایجادشدهکهیکدیدرقسمتانتهاییاینقطعهدریکقرفدوسوراخمستطیلشود.می

(و2(بهپاسهل)قطعه5برایاتصالدارخیشبهپاسهلوسوراخدیگربرایاتصالباش)قطعه
(3ایشکلکوچکبرایاتصالرونه)قطعهقرفدیگرنیزیکسوراخدایرهدارخیشاست.در

(.16(تعبیهشدهاست)تصویر6ازپایینبهدارخیشبهوسیلهباش)قطعه

 2پاسهل

رودوعملاصلیمتراستکهدرزمینفرومیسانتی13وعرض51یکقطعهچوبیبهقول
شود.اینوسیلهفلزیمتصلبهننیعنیسهلانجاممیشکافزمینازقری اینوسیلهوقطعه

دوز(بدهیکدیازدوچدوبی)همدهایدربخشفوقانیاستکهازقری یدکمیلدهدارایزائده
شود.بخشانتهاییپاسهلباریکوتیزشدهاستتابهراحتیداخلسوراخدارخیشمتصلمی
شکلتعبیدهشددهاسدتکدهخیمستطیلدروسطدارخیش،سورا(.17سهلقرارگیرد)تصویر

محلعبورباشاستودرقرفیننننیزدوسوراخحکداکیشددهاسدتکدهقسدمتانتهدایی
گیرد.هادرونننهاقرارمیرونه

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1 DӐRXIŠ  چارچوباصلیخیش 

2 PӐSAHL پایسهل 
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1رونه

متراستکهبهقورقرینهسانتی6وعرض11بهقول«ر»دوقطعهقوسیشکلشبیهبهحرف
زن،امکانگیرندکهعاوهبرتنریمتعادلبهدستشخمدردوقرفپاسهلودارخیشقرارمی

(.ازیکسوبهدوقرفپاسهل11کند)تصویرتنریمعم نفوذخیشدرخا رانیزمیسرمی
گدرددودربخدشفوقدانی(دربخشانتهاییبهننمتصلمی6دوز)قطعهشودوهمهمتصلمی

اخایجادشدهبررویرونهایندوقطعهرابههمگر(ازقری سورنیزیکتیر چوبی)گوشتیل
 کند.متصلمی

 2کش همه

ایدنقطعدهدرمترکهمحلپیوندخیشبهجفتاسدت.سانتی2وقطر31قطعهچوبیبهقول
گیردکهدرقسمتجلوییدارخیشتعبیهشدهاست.سپسبااستفادهازقنابیسوراخیقرارمی

شود،خیشبهجفدتمتصدلرفدیگردورجفتپیچیدهمیکشوقکهیکقرفنندورهمه
 (.13گردد)تصویرمی

                                                                                                                                                    3باش

کنددومترکهدارخیشرابهپاسهلمتصدلمدیسانتی1وعرض32.5یکتختهچوبیبهقول
زنددیبددهموجدد اسددتحکامپاسددهلوافددزایشمقاومددتدربرابددرفشددارناشددیازعمددلشددخم

(.دروسطننسوراخیتعبیهشدهاسدتکدهمحدلعبدوربنگشدتک21شود)تصویرپاسهلمی
(است.23)تصویر

 4دوز همه

هابادارخدیشوسانتیمتراستکهکاراتصالرونه4وقطر21قطعهچوبینسبتاًناز بهقول
(.21پاسهلرابرعهدهدارد)تصویر

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1 Rune رانپا      

2 Hamakaš کشندههمهاجزا 
3 Baš 
4 Hamaduz دهندههمهاجزااتصال  
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1گر گوشتیل

هارابههدممتراستکهدوقرففوقانیرونهسانتی7وقطر71.5گردوصافبهقولدیرکی
دنن(.کدارکر22کندودوقرفتحتانیننبرایاتصالبهرونهتیزشدهاست)تصویروصلمی

برایکنترلعم نفوذدرخا ونیزهدایتخیشبهدستکشاورزاست.

2بنگشتک

دوزودارخدیشرابدههدمپیونددمتراستکدههمدهسانتی12ایشکلبهقولایاستوانهقطعه
بنگشتک،باشراازقری سوراخیکهدروسطننایجدادشدده،بدهپشدتدارخدیشدهد.می

(.اینقطعهنیزهمانندقطعاتدیگرنقشمهمیرادراستحکاماجزای23کند)تصویرچفتمی
خیشبرعهدهدارد.

                                                                                                                                                    3سهل

متدراسدتکدهبدهسانتی3متروضخامتسانتی15متر،عرضسانتی31یکقطعهنهنیبهقول
(.داراینو تیزومخروقیشکلاست.بخدش24شود)تصویریقسمتانتهاییپاسهلمتصلم
گیدرد.ایدنایشکلاستکهقسمتانتهاییپاسهلدرونننقدرارمدیانتهایینننیزتقریباًاستوانه

تردردلخا بهخیشاضافهشدهاست.قطعهبرایراحتیکارشخموایجادشیارهایعمی 

 4جفت
شدودوهمداهنگیوتعدادلاتصالخیشبهحیواناتاستفادهمدیایاستکهبرایوسیلهجفت

کندوازننجاییکهبررویگردندوحیدوان)گداو،فاصلهوحرکتبیندوحیوانراحفظمی
گیرد،جفتنامگرفتهاست.جفتمانندخدیشازچدوبدرختدانبلدوطواالغ،قاقر(قرارمی

استکدهبدرمترسانتی161-121تقریبیجفت(.قول25زبانگنجشکتهیهمیشود)تصویر
نامیدده5کدهلدوی-رویگردندوحیوانموازیهمقدرارگرفتدهوازقرید دوحلقدۀچدوبی

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1 Guštilger گیرکشتی  

2 Bengeštak گنجشککوچک  

3Sahl 
4 Joft گیرد،جفتنامگتاریشدهاست(دوتایی)ازننجاییکهبررویگردندوحیوانقرارمی  

5 Lavi  
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شود.دربخدشمیدانیجفدتشدیاریدردوقرفننبهدورگردنحیوانمتصلمی-شوندمی
قری  شودوازاینمیکشگرهزدهشودوبههمهایجادشدهاستکهقنابازداخلننردمی

گردد.دارخیشبهجفتمتصلمیمیله

 ساختار خیش در مناطق دیگر
بنددیسدادهوسداختارهاوتصاویرارائهشدهدراینمقاله،قبقدهبراساسبررسیبرخینمونه

شود.خیشدربرخیازمناق ایرانبهقورخاصهبیانمی
دهندده،گیانونذربایجان:قطعاتتشدکیلخیشروستایبدافابرکوه،سمیرم،سیسخت -

دستهدوگاوهاست،عبارتاستاز:پاسهل،سهل،هاییکخیشاینمناق کهازنورخیش
گر،بنگشتکودوعددباشکهقسدمتفوقدانیننهدادوز،گوشتیلکش،همهدارخیش،همه
قسدمتجلدوییگدرتعبیدهشددهاسدت.درگیردکهدرگوشدتیلهاییقرارمیدرونسوراخ

کشایجدادشددهاسدتکدههددفازنندارخیشسهالیچهارسوراخبرایقراردادنهمه
تنریمفاصلهخیشباچهارپایاناست.

خدیشدهنددهخیشایام،تالش،کردستانومناققیازگیانونذربایجان:قطعاتتشدکیل -
کدش،ل،دارخیش،همدهدستهدوگاوهاست،پاسهل،سههاییکاینمناق کهازنورخیش

گر،بنگشتکویکعددباشهستند.دوز،گوشتیلهمه
خیشبختیاری:ایننورخیشازنررساختارکاماًمشدابهخدیشروسدتایتندگکوشدک -

کدشاست،بااینتفاوتکهدرقسمتجلویدارخیشچهارسوراخبرایقدراردادنهمده
ایجادشدهاست.

شناختی )معرفی و  تاریخی و مدارک باستانشواهد استفاده از خیش در متون 

 ها( توصیف نمونه
شناسیدربارهاستفادهازابزارهایمرتبطباشدخمزمدینبایددبدهدورانمدار وشواهدباستان

دانددونوسنگیبرگردد.رومنگیرشمنسابقهاستفادهازخیشراپیشازهزارهچهارمن.م.می
هدا،وتعداونوهمکداریکشاورزی،پیشرفتسریعدهکدهننراعاملیمهمدرراستایتوسعۀ

(.13-1374:16کندد)گیرشدمن،هایکشاورزیونبیاریتلقیمیمردمبرایهموارکردنزمین
ن.م.3511تا5111رانلینتننیزاخترارخیشرابهمنطقهنسیایجنوبغربیدرفاصلهزمانی
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زدنددهایسنگیشخممیوسنگی،زمینرابابیلچهنسبتمیدهد.بهعقیدهویدرنغازدورهن
شدد)لیندتن،وسپسازخیشچوبیاستفادهگردیدکهبهوسیلهمردانیاحیوانداتکشدیدهمدی

زءنخستینابزارهایمورداستفادهبرایشدخمزمدیندرهاجبیلکج(.احتماال1357:215-216ً
نبیووابستگیانسانبدهازکشاورزیبهشیوهگیریرسدبابهرهایندورهبودهاست.بهنررمی

نبدیاهمیدتبرداریبیشتراززمینوکشداورزیبدهشدیوهمحصوالتکشاورزی،موضوربهره
هاوابزارهایمرتبطباروزافزونیبرایجوامعپیداکردهاستودراینراستاشاهدتحولروش

1توانیکگلنبشتۀمهرشددهکاشت،داشتوبرداشتمحصولهستیم.دراینخصوصمی
را 

زدنزمدینبدا بیانکردکهدرجنوبنکروپولشوشپیداشدهاستومردانیرادرحالشخم
رسدکدهمدردمدورهباتوجهبهاینتصویربهنررمی.(Roach, 2009: 71)دهدبیلنشانمیکج

بیلبرایشدخمزدنزمدینخدودایبهنامخیشنشناشوند،ازکجباستانقبلازاینکهباوسیله
انسانومدادهدرفرایندد»(نیزدرکتاب1331:11(.لورواگوران)26کردند)تصویراستفادهمی

(.27بیلاست)تصویریافتهکجبیانکردهاستکهخیش،تکامل«تکاملوفنون
گرفتدهشدده،هابرایشخمزمینازچهزمانیبدهکداردقیقاًمشخصنیستکهاولینخیش

دارایچهساختارواجزاییبودهوچگونهتحولیافتهاست؟هرچندبرخیمددار وشدواهد
دهندد،هایباستانیبهماارائهمینریرنقشرویمهرها،اقاعاتیدربارهساختاروشکلخیش

کدهاینیسدتاماتعدادننهابسیارمحدوداستوجزئیاتنقوشدربسدیاریازننهدابدهگونده
زندیوشدکلاجزایخیشبهخوبیقابلتشخیصباشد.باوجوداینمقایسدهتصداویرشدخم

هایزیادیباخیشمورداستفادهدرروستایتندگکوشدکهاشباهتخیشبررویایننمونه
هداومددار زندیفعلدیدرایدنمنطقدهدارد.درادامدهبدهبررسدینموندهشخمپایینوشیوه

پردازیم.ینزمینهمیشناختیدراباستان

 نمونه نخست
درکتابمهرهایهندریفرانکفدورت654اولیننقشمربوطبهخیشدراینمقاله،مهرشماره

مهردوخدامشغولشخمزدنهستند؛یکیدرحالبررویاین.(Frankfort, 1955: 45)است
نگهداشتنخیشودیگریدرحالراندناسفنکسمتشکلازیکاژدهایمارمانندویکشدیر

زمیندهیدکپرندده،درپدساست.دستچپشدرحالنگهداشتنعقربیاشبیهعقرباسدت.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1 Sealed Tablet 
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متدراسدت.سدانتی2/3در1/2(.ابعاداینمهدر21شود)تصویرپروهالدیدهمیستارۀهشت
جنسمهرازسنگومربوطبهدورهاکداست)همان(.ایننورخیشازلحدا شدکلظداهری

هاییاستکهدربعضیازمناق بختیداریونیدزاسدتانایداموبعضدیازمنداق شبیهخیش
کدش،هشود.اجزایاینخیشمتشکلازدارخیش،پاسدهل،رونده،همدشمالیایراناستفادهمی

دوز،بنگشتکوباشاست.اینخیشبداخیشدیکدهدرروسدتایتندگکوشدکاسدتفادههمه
شدودوبدهگراسدتفادهنمدیشود،متفاوتاست؛ازایننررکهدرایننورخیشازگوشتیلمی

گرددکهازپشتپاسهلبهقرفبداالکشدیدهشددهاسدت.جایاینقطعهازچوبیاستفادهمی
(ونیدزدراسدتانیدزدروسدتای2خیشدرشمالایراندراستانگیان)تصویرمشابهایننور
(.4شود)تصویربدافاستفادهمی

 نمونه دوم
معرفیشدهاست.دراین661دومینمهرنیزدرکتابمهرهایفرانکفورت،باعنوانمهرشماره

واقدرافگداو،مهرمردیدرحالنگهداشتنخیشبرپشتیدکگداوندراسدتودرزمینده
اند.جنسمهرسنگخاکسدتریاسدت.هاییترسیمشدهیادرختچه-شایدگندمیاجو-گیاهان

(.دراینتصدویرهنرمندد43مترومربوطبهدورۀاکداست)همان،سانتی2/1در1/2ابعادمهر
خدیشرازنیباگاورانشاندادهاستوبااینکهسعیکردهاجزایساختارخیشوروششخم
رسدبهجایپرداختنبهجزئیاتخیشتاشکردهاستکدهعمدلمشخصکند،امابهنررمی

زنیرابهتصویربکشدوبهخوبیهمدراینزمیندهموفد بدودهاسدت.بندابرایندرایدنشخم
تواندرموردجزئیاتخیشچیزیازنندریافتکردوتنهاموردیکهازاینندورتصویرنمی
(.بددین23گاوهاستفادهشددهاسدت)تصدویرتواندریافتایناستکهازخیشیکخیشمی

شودکدهبدهصورتکهایننورخیشفاقددارخیشاستوبهجایننازدوقناباستفادهمی
شود.مشابهیکقطعههالیچوبیمتصلاستوقطعههالیچوبیبررویگردنگاوبستهمی

شود.درمجموعۀشخصدینقدایجلیلدیلشاستانگیاناستفادهمیایننورخیشدرمنطقهتا
(.ایننورخیشکهدرزبدان31-31هابازسازیشدهاست)تصویریکنمونهازایننورخیش
بدهزبدان2شود،متشکلازیکقطعههالیچدوبی)بوینددرخگفتهمی1ترکیمحلیبهننپرین

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1 Parin 
2 Buyondorgh 
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گیرد.دردوقرفنندوقنداباسدتکدهبدهجدایمحلی(استکهدرزیرگردنگاوقرارمی
گیرندودرانتهدابدهیدکشوندودرقرفینگاوقرارمیدارخیشبهاینقطعههالیمتصلمی

شودکهدوسوراخدرقرفینننوجوددارد.ایدنقطعدهنگهدارنددهقطعهچوبیپهنمتصلمی
پهنتعبیدهشددهبدهننمتصدلپاسهلاست.پاسهلازقری سوراخیکهدروسطقطعهچوبی

شود.قطعهدیگریکهدرایننورخیشوجوددارد،یکتیدر چدوبیاسدتکدهبدهقدورمی
عمودیبهپاسهلمتصلشدهاست.درقسمتباالیاینتیر یدکدسدتهافقدیبدهننمتصدل

زنتعبیهشدهاست.استکهبرایکنترلبرشخمبهدستفردشخم

 1لرد آبردیننمونه سوم: سنگ سیاه 

رنگبهشکلمکع مستطیلاستکهبررویقاعدهنننقوشینمونهسومیکلو سنگیسیاه
ایبامضمونبازسازیبابدلبدهشودوبررویچهارقرفننکتیبهکندهدردوردیفدیدهمی
؛معبددخددای2ایکهساختمجددانیگیدروکاالسدیماگردد.نوشتهدستاسرحدونمشاهدهمی

دهد.اینمتنکهباخطبابلینونوشتهشدهوباخطوقیهرسدطرازراتوضیحمی3 نبویهارو
-گردد.زیرانشوربانیپالوشدمشن.م.(برمی672)4سطربعدیجداشده،بهزماناییارویدوم

 اینلو.(Leichty, 2011: 229)اندبهعنوانواریانبرگزیدهنشوروبابلذکرشده5اوکین-شوم
رودانبهدستنمدهاست.درسطحزیریناینلو سنگینقشیازیکخیشمجهزبدهازمیان
6کاردانه

نقرشدهاست.ممکناستایننقشروشیبراینوشتنناماسرحدونبودهباشددکده 
ایدن.(Roaf, 1990: 189)هابیانگریکیازخطوطمیخیناماوستدرننهرکدامازایننشانه

کاراست.مشابهاینندوردوزودانهکش،باش،همهشمتشکلازدارخیش،پاسهل،همهنورخی
حدالهایباستانیوامروزیموجوددرایدران،تدابدهکارباشد،درنمونهخیشکهمجهزبهدانه

 (.32مشاهدهنشدهاست)تصویر

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1 Lord Aberdeen’s Black Stone 

2 Eniggidrukalamasuma 

3 Nabû of the Harû 

4 Ayyaru II 

5 ŠamaŠ – Šum – Ukin 
زنیداخلننگیرد.هنگامشخمشکلاستکهبررویپاسهلقرارمیایتقریباًقیفی(وسیلهSeed drillکار)دانه6

شود.هاداخلزمینومحلشیارشخمپاشیدهکنندتاهمزمانباشخمزمین،دانهراازدانۀگندمپرمی
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 نمونه چهارم
دستنمدهاستوعمدلشدخمبه هاینکروپولشوشنقشپنجمایرمهریاستکهازکاوش

(.درایننقدشیدکگداوندرشداخداردیدده33دهد)تصویرگاورانشانمی زدنبااستفادهاز
شود.ایننموندهرسدخیشیبرننبستهشدهوبهوسیلهفردیهدایتمیشودکهبهنررمیمی

  .(Roach, 2009: 71)رامشخصکرد تواننورخیشدهدونمیجزئیاتزیادیرانشاننمی

 نمونه پنجم
ایدر(Delougaz & Kantor, 1996: 146) ایننمونهکهازمحوقهچغامیشبهدستنمدهاست

زدنبدهمهریاستبرروییکتوپکگلیکهنیمیازسطحننفرسودهشددهوعمدلشدخم
گداوندرمشداهدهدرایدنتصدویریدک .(Roach, 2009: 71)دهددوسیلهحیواناترانشانمی

کندد.دردسدتکشدویکمردپشتسرننخیشراهددایتمدیشودکهیکخیشرامیمی
شودکهبهگردنیاشاخگاومتصدلاسدتوبداایدنقندابگداوراراستمردقنابیدیدهمی

گداوهکندودردستدیگرشیکچوبوجوددارد.درایدنتصدویرازخدیشیدکهدایتمی
تودوقنابازقرفینگاوقابلمشاهدهاستکهاحتماالًبایکقطعدههالدیاستفادهشدهاس

رسدایدننموندهبداندوروعملکدردنررمی(.به34اند)تصویرچوبیبهگردنگاومتصلشده
 (.31خیشمنطقۀتالشقابلمقایسهاست)تصویر

 نمونه ششم
1بهدستنمدهاست ازتپهگلستانزنیبرروییکقطعهسفالاستکهنمونۀششمنقششخم

(Alibaigi & Khosravi, 2014: 56)اینسفالدراصلبخشیازشدانهیدککدوزهخاکسدتری.
ایبررویسفالخدامایجدادشددهاسدت.رنگاست.ایننقشازقری چرخاندنمهراستوانه

حنهاصدلیدو(.صد41مترعرضدارد)تصویرسانتی3/2مترقولوسانتی11نقشرویسفال
هسدتند.یدکهایکشاورزیمشغولدهدکهاحتماالًبهفعالیتمردبرهنهرابامویبازنشانمی

رسددگاونربزرگباشاخمنحنیودمدرازدربینایندومردنشاندادهشدهاست.بهنررمی
سدت،درکهمردسمتراستیکقنابدردستگرفتهکهانتهایننبهشاخگاوبستهشددها

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

کیلومتریشرنرباطکریمقرارگرفتهاست.21تپهگلستانباوسعتدوهکتاردرشهرگلستانو   1  
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حالیکهدردستدیگراویکچوبیاشانبرایبهحرکتدرنوردنحیواناست.زیدرپدای
دهدکهباقناببهشاخگاومتصلشدهاست.اینوسیلهاگرچهشدبیهایرانشانمیویوسیله

رسددرسد،اماباتوجهبهفردیکهدرجلویحیوانایستادهوبهنردرمدیبهکالسکهبهنررمی
زنیمربوطاست.وضعیتبددنوخواند،احتماالًبهخیشوعملشخمیوانرابهجلوفرامیح

تاشبرایبهجلوحرکتکردناست.مردیکهدرجلویحیواننشداندهندهپاهایگاونشان
دادهشدهبایکقنابکهبهپوزهحیوانمتصلاست،درتاشبرایبهحرکتدرنوردنگاونر

گاوهاست.مدلموییکدیازهاییکرسدکهایننورخیشهمازنورخیشرمیاست.بهنر
معمدورینبده شودوازتپهافرادشبیهنقشفردیاستکهروییکتکهسفالمنقوشدیدهمی

  (.57()همان،35دستنمدهاست)تصویر

 نمونه هفتم
معمدورینبدهدسدتنمددهاسدتایننمونهنقشیبرروییکتکهسفالمنقوشاستکهازتپده

دهدکهبایکحیوانکهبهاحتمالزیادگاواسدت،در(.اینتصویردونفررانشانمی36)تصویر
حالشخمزدنزمینهستند.یکیازننهاافسارحیوانراگرفتهاستوننراروبدهجلدوهددایت

گاوههاییکدستییکازنورخیشکاررفتهدراینتصویررسدخیشبهکند)همان(.بهنررمیمی
  رود.هاینرمبهکارمیاستکهبرایشخمدومیاشخمزمین

 های هشتم و نهم نمونه
تداشدردرهفرغاندهقرقیزسدتاناسدتکدهنگدارهمربدوطبدهسدایمالیایندونمونهدوسدنگ

انددویرکشدیدههایبلندبهتصزدنبایکخیشودوجانورباشاخکشاورزانیرادرحالشخم
در.(Belenitsky, 1968: 51)نگارهبهدورهمفرغمربوطاسدت(.ایندوسنگ31و37)تصویر

شودکدهاحتمداالًایندونمونهدرقسمتانتهایخیشدوقطعهچوبدردوقرفمشاهدهمی
نایسدتادتداازبیدروننمددداد،رویایندوقسمتمدیزدنراانجاممیشخصیکهعملشخم

تریهاییکهنیازبهشخمعمی است،شیارهایعمی خیشاززمینجلوگیریکندودرقسمت
ایجادکند.اینروشسنتیشخمزدنمشابهنقوشکارگرانتپهگلستاندرغربایراناستکه

تریدرزمینایجادشودوبهایننشینندتاشیارهایعمی ایستندیامیکشاورزانرویخیشمی
ازبیروننمدنخیشازخا جلوگیریکنندد.بداتوجدهبدهسداختارتصداویرومقایسدهقری 
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هدایتپدهگیدریمکدهنقدوشسدفالنتیجهمی1تاشهایمشابهازتپهمعمورینوسایمالینمونه
 & Alibaigi)دهنددهفعالیدتکشداورزیوبدهاحتمدالزیدادشدخمزدنهسدتندگلستاننشان

Khosravi, 2014: 56)را توانندورخدیشدهدونمیهاجزئیاتزیادیرانشاننمیننمونه.ای
 مشخصکرد.

 نمونه دهم
(،نقشمدردیرادرحدال33نمونهبعدیکهایرمهریمربوطبهدورههخامنشیاست)تصویر

دهدکهبادستچپخیشرانگهداشدتهاسدتودردسدتراسدتشنیدزشخمزدننشانمی
 ,Delaporte & du Louvre)کنددباننحیواناتراروبهجلوهدایتمیایوجودداردکهترکه

گر،دارخیشاسدتو.خیشبهکاررفتهدرایننمونهشاملپاسهل،رونه،گوشتیل(175 :1923
هایظاهریکاماًشبیهبهنمونهمدوردمطالعدهروسدتایتندگکوشدکومنطقدۀازنررویژگی
  بختیاریاست.

 نمونه یازدهم
دهدداینشدانمدیبررویظرفینقره2ایننمونه،نقششخمباخیشرادرحوزهباخترومرو

 ,Kohl) انددهایخمیدهبهتصدویرکشدیدهشدده(کهبرروینندوگاونرباشاخ41)تصویر

کنندکهیکیازننهاخیشیرادراینتصویردونفردرپشتسرگاوهاحرکتمی.(190 :2002
دستچپخودگرفتهاست.درسمتراستاینمرد،شخصدیگریدرحدالیکدهشداخهبا

درختیرادردستراستخودگرفته،درتاشبرایبهحرکتدرنوردنحیوانداتاسدت.در
پشتسرایندومردشخصدیگریبهتصویرکشیدهشدهاستکهدرحالبترپاشیبدرروی

سهل،چوبیکهبرایهدایتخیشبهدارخیشمتصدلزمیناست.اینخیششاملدارخیش،پا
شودکهفاصلهبیندارخیشوپاسهلرایابتنگهداشتهاست.ایدننموندهشدهونیزچوبیمی

گرددوبدهکشاستکهبهیکجفتمتصلمیدوزوهمهگر،همهشاملپاسهل،رونه،گوشتیل
هدایگدیان،نذربایجدان،کردسدتان،شودوازنردرسداختاربداخدیشوسیلهدوگاوکشیدهمی

 سخت،گلپایگان،سمیرم،تالش،ایاموبدافابرکوهقابلمقایسهاست.سی

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1 Saimali tash 

2 Bactria margiana 



 

 

 

 



 0011، بهار و تابستان 23شناسی، سال هجدهم، شماره  نامۀ انسان

  

033 

 نمونه دوازدهم
وقدول6نمونۀدوازدهمکهازمارلیکبهدستنمدهاست،دوگاوکوهاندارمفرغیبهارتفدار

(.درایننمونده،1336:161گردد)خلعتبری،متراستوقدمتننبهعصرنهنبرمیسانتی13
شودکهدرحدفاصلکوهانوگردنگاوهاقرارگرفتهاستودارخدیشیکجفتمشاهدهمی

بلندیبهننمتصلشدهاست.انتهایدارخیشخمیدهاسدتوجزئیداتاجدزایدیگدرخدیش
(.اینخیشباتوجهبهشواهدمختصروساختارجفتودارخدیش41مشخصنیست)تصویر

هایتدالش،گدیان،گلپایگدان،هاییکدستیدوگاوهوقابلقیاسبانمونهندنن،ازنورخیشبل
سخت،ایام،سمیرموروستایبدافابرکوهاست.نذربایجان،کردستان،سی

نمونه سیزدهم

متدراسدتسانتی17وقول5نمونهدیگرمجسمهمفرغیگاونهنهمراهباخیشوورزابهارتفار
هایکجفتگاوکوهاندارکاماًشدبیه(.اینمجسمه42کهازمارلیکبهدستنمدهاست)تصویر

همهستندکهدرفاصلهکوهانوگردنننهاجفتقرارگرفتهودارخدیشبلنددیمتصدلبدهننبه
Iشود.ایننمونهنیزبهعصدرنهدنایبهعنوانپاسهلبهنناضافهمیستکهدرانتهایننقطعها

(.ایننمونهنیزبرمبنایساختارجفتودارخیشبلنددنندر153گتاریشدهاست)همان،تاریخ
هدایتدالش،گدیان،نذربایجدان،گیدردوبدانموندهدستیودوگاوهقدرارمدیهاییکگروهخیش
سخت،سمیرم،ایام،تالشوروستایبدافابرکوهقابلمقایسهاست.کردستان،سی

 منمونه چهارده
زنیبهوسیلهخیشاستروایتگرشخم.(Wulff, 1966: 265)ن.م.722مهرینشوریمتعل به

(.دراینتصویردومردباریشبلندنشاندادهشدهاستکهنفراولبادستچدپ43)تصویر
رسددردسدتراسدتچنگکدیرارونهیاچوبعمودیمتصلبهپاسهلراگرفتهوبهنررمی

نفردومکهدرپشتحیوانقرارگرفتهبارونهدومیدایدکدسدتهچدوبیاضدافهکند.حملمی
دهد.دارخیشنیزمتصلبهگردنحیدواندیددهقسمتپاسهلخیشرابهسمتپایینفشارمی

)نمدادیداالهده؟د(درمقیداس رسدفردسومیشودکهبررویدارخیشیاکنارننبهنررمیمی
دهاستکهنسبتبهدونفردیگرچندانواضحنیستواحتماالًدرکوچکتربهتصویرکشیدهش

رسدکهاینندورخدیشفاقددحالراندنحیوانروبهجلواست.باتوجهبهتصویربهنررمی
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انددیگردرقسمتمیانیبههمدیگرچفتشدههابهوسیلهقطعهگراستورونهقطعهگوشتیل
هارادردستگرفتهاست.،رونهکندوشخصیکهخیشراهدایتمی

اینکهدارخیشچگونهبهگاومتصلاست،چندانواضحنیست.مردهاهمهلباسسادهکوتاه
اندکهدرهنگامکارننهاراتحتتأییرقرارندهد.درضدمندرتصدویردوپرنددهدیددهپوشیده
 ,Ward)کننددینددحملدهمدینهاییکهاززیرزمینبیرونمیشودکهباعجلهبهسمتکرممی

هایتالش،سمیرم،گیان،رسدایننمونهبهنمونهباتوجهبهساختارننبهنررمی.(132 :1910
 سخت،گلپایگان،بدافابرکوه،کردستان،وایامشباهتدارد.نذربایجان،سی

 نمونه پانزدهم
ودرننخیشبدهدوگداوایننمونهنیزمهرینشوریاستکهنمایانگرقر شخمزدناست

اندواجزایخیشبهقوردقی ترسدیمشددهمتصلشدهاست.چهارمرددراینمهرنقششده
است.یکیازکشاورزانبادودستخیشرانگهداشتهاستونفردومبایکچدوبقسدمت

کننددیتمیدهدودونفردیگرنیزگاوهاراباشانهداپایینخیشرابهسمتپایینفشارمی
گدر،کدش،پاسدهل،گوشدتیل()همان(.ایننمونهازنررسداختاردارایرونده،همده44)تصویر

هداییکدسدتیشودودردسدتهخدیشدوزاستکهبهوسیلهدوگاوکشیدهمیدارخیشوهمه
سدخت،هایتالش،گیان،نذربایجدان،کردسدتان،سدیگیرد.ایننمونهباخیشدوگاوهجایمی

هایینریدرنقدشمداهویگان،ایام،سمیرموبدافیزدقابلمقایسهاست.دراینمهرنقشگلپا
 ستارههموجوددارد.

 نمونه شانزدهم
هدایمهردیگرکهاحتماالًنسبتبهمهرشمارهبیستودوموبیستوسوممربوطبدهدوره

دهدد.دراینجدامدردیبدهزنیراباجزئیاتکمترنشدانمدیبعدتراست،همانتصویرشخم
تصویرکشیدهشدهاستکهبایکدستخیشرانگهداشتهاستوباچدوبیکدهدردسدت

رسددایدنخدیشدارایپاسدهل،راند.باتوجهبهساختاربدهنردرمدیدیگردارد،گاورامی
رسدایدنندورکشهست.باتوجهبهشواهدبهنررمیدوزوهمهمهگر،هدارخیش،گوشتیل
هدایتدالش،گدیان،نذربایجدان،هاییکدستیدوگاوهاستوبداخدیشخیشازنورخیش

سخت،گلپایگان،کردستان،بدافابرکوهوایامقابلمقایسهاست.دراینتصویرسمیرم،سی
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د،درحالیکهمادرهنرنشوریانترارهفتنقطهعاوهبرماهوستارههشتنقطهوجوددار
()همان(.45راداریم)تصویر

  اهدای خیش به عنوان نمادکشاورزی 
هاییکهازنسیایغربیبهدستنمدهاستوبدهدورهنشدورمربدوطاسدت،افدرادیدرنمونه

کواالمقدامیدادهد،بهیدخیشرابهعنوانیکنمادکهارزشواهمیتکشاورزیرانشانمی
اندد،هایهفدهمتابیستویکمکهبررویمهرتصویرشددهدهند.مضموننمونهخداهدیهمی

گیرند.رسدازیکالگویاباورمشتر ریشهمیتقریباًشبیهبههماستوبهنررمی

 نمونه هفدهم
یکخددابداریدش(.دراینجا46ایننمونهمربوطبهدورهامپراتورینشورقدیماست)تصویر

بلندتصویرشدهاستکهبرروییکصندلییاتختنشستهاستوچندخوشهگندمیداجدو
هایشاست.درمقابلویسهمردباریشبلنددرادردستداردوتعدادیدیگرنیزپشتشانه

اندکهدومینننهایکخیشرابهعنوانپیشکشنوردهاسدتوسدومینبهتصویرکشیدهشده
هایزیادیازگنددمرسدخوشهننهایکخوشهگندمرادردستشدارد،درحالیکهبهنررمی

راباخودبههمراهنوردهاست.دراینتصویرخیشبهبهتریننحوترسیمشددهاسدت.مدابده
انددوگروپاسهل(متصلشدهبینیمکهبهاجزایجلویی)گوشتیلوضو دودسته)رونه(رامی

(.133اند،بهخوبینمایانهستند)همان،نقطعاتیکهاجزایخیشرابههممتصلکردههمچنی
ایننمونهبهوضو شبیهنمونهموردمطالعهدراینمقالهاست،بااینتفاوتکدهدارخدیشنن
دوتکهاستکهممکناستبهخاقرنبودچوببلندباشدیاشایدبهخاقرانعطدافبیشدتردو

اند.هممتصلکردهتکهرابه

 نمونه هجدهم
دراینمهرنیزهمانندنمونۀپیشینسهمرددرمقابلفردنشستهبررویتختبهتصویرکشیده

مربوطبهکشاورزییااندکهنفرسومیکخیشرابهایشانکهاحتماالًپادشاه،خدایاالههشده
ویرخیشازپهلونشاندادهشدهاسدتدهد.دراینتصحاصلخیزیباشد،بهعنوانپیشکشمی

()همدان(.ایدننموندهدارای47وخمیدگیوانحنایننبهوضدو مشدخصاسدت)تصدویر
هداییکدسدتیکشاستوازنردرسداختاردرگدروهخدیشدوز،وهمهدارخیش،پاسهل،همه
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سدخت،ن،سدیهایتالش،نذربایجان،گدیان،سدمیرم،گلپایگداگیردوبهنمونهدوگاوهقرارمی
کردستان،بدافابرکوهوایامشباهتدارد.

نمونه نوزدهم

()همان(.درایننموندهکدهتدا41قدیماست)تصویردورهنشورایننمونهنیزمهریمتعل به
حدودیشبیهبهدونمونۀپیشیناست،فردیواالمقامبررویتختنشستهاستودردستانش

.درمقابلویفردیبهتصویرکشیدهشدهاستکهیکخیشراشودهایگندمدیدهمیخوشه
زندیرابدهایاستکهعملشدخمدردستدارد.نحوۀگرفتنخیشدردستاناینمردبهگونه

دوز،ورونهاستوازنررساختارازکند.ایننمونهدارایپاسهل،دارخیش،همهذهنمتبادرمی
هدایکردسدتان،تدالش،گدیان،نذربایجدان،وبانموندههاییکدستیودوگاوهاستنورخیش

سخت،سمیرم،گلپایگان،بدافابرکوهوایامقابلمقایسهاست.سی

نمونه بیستم 

ایبسیارخوبازخیشراشاهدهستیمکهدراینتصویرکهبهتمدنسومرمربوطاست،نمونه
یشبهخوبیمشدخصاسدت.درایدنهااستواتصاالتخترازبقیهنقشتاحدودیمتفاوت

تصویریکفردواالمقامیاخدابررویتختنشسدتهوخیشدیرادردسدتگرفتدهاسدت.در

اندد:نفدراولدسدتنفدردومراکدهیدکبدزبدرایمقابلوینیزدونفربهتصویرکشیدهشده
اچیزیشدبیهبدهکند.درپشتسرفردواالمقامیاخدگیردواوراهدایتمیپیشکشنوردهمی

هایبلنددرزیرننبهتصویرکشیدهشددهاسدت.درکتیبهوجودداردوهمچنینیکبزباشاخ

(.134()همدان،43شود)تصویربیننندوشخصیکخنجریاتبروعصایسلطنتیدیدهمی
ازگرویکدارخیشدوتکدهاسدتوکشگوشتیلدوز،همهایننمونهشاملپاسهل،رونه،همه

نررساختاربانمونهتنگکوشکومنطقهبختیاریاست.

 نمونه بیست و یکم
ایازجنسسنگالجورداست،پیشکشمتفاوتیرانسبتبدهدرایننمونهکهمهریاستوانه

کنیم.دراینمهرعبادتگرانازدونتشدانیداجدامکدهشدبیهبدههایدیگرمشاهدهمینمونه

رسددخددایخورشدید،کنند.خداییکهبهنردرمدیساعتشنیاست،شرابتقدیمخدامی
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استشخیشیرانگهداشتهاست؛درکتیبهمنقوربدررویمهدرندامشمشاستودردستر

ایننمونهازنررساختاربانمونهتندگ ()همان(.51نوشتهشدهاست)تصویر1شمش-نمور
گدر،کوشکومنطقۀبختیاریقابلمقایسهاستوشاملدارخدیش،پاسدهل،رونده،گوشدتیل

(51شدود)تصدویراکنوندراروپایغربدیاسدتفادهمدیدوزاست.مشابهایننورخیشهمه

(.136)همان،

نمونه بیست و دوم

ن.م.بانمادهایتصویریخیشمربدوطبدهدورهاورو هایگلیمربوطبههزارهچهارملوحه

(52رودانودورهنغازعیامدیازشدوشخوزسدتانبدهدسدتنمددهاسدت)تصدویردرمیان
(Sherratt, 1981: 164).

 نمونه بیست و سوم
شود،مهدریمربدوطبدهدورۀاکدد)اواخدراشمولیننگهداریمینمونۀدیگرکهاکنوندرموزه

زنیباخدیشاسدت.درن.م.(استکهدرسمتچپتصویرروایتگرعملیاتشخمهزارهسوم
کندوقسمتانتهاییخیششبیهبدهاینتصویریکنفرخیشرابادودستگرفتهوکنترلمی

 (.165()همان،53قیفاست)تصویر

 برآیند
ازچهزمانیبدههابرایشخمزمینگفتهمشخصنیستکهاولینخیشباتوجهبهمطال پیش

کارگرفتهشده،دارایچهساختارواجزاییبودهوچگونهتحولیافتهاست؟هدرچنددبرخدی
هایباستانیبدهمدار وشواهدنریرنقشرویمهرها،اقاعاتیدربارهساختاروشکلخیش

هدابدهدهند،اماتعدادننهابسیارمحددوداسدتوجزئیداتنقدوشدربسدیاریازننماارائهمی
اینیستکهاجزایخیشبهخوبیقابلتشخیصباشد.بداوجدودایدن،مقایسدهتصداویرگونه
هدایزیدادیبداخدیشمدورداسدتفادهدرهاشباهتزنیوشکلخیشبررویایننمونهشخم

 زنیحالحاضردراینمنطقهدارد.شخمروستایتنگکوشکپایینوشیوه

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1 Amur-shamash 
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شدناختیومتدونتداریخیدرعرفیشدهازمدار باستانهایمهاونمونهدرمجمورخیش
خیشیکدستیدوگاوه-2گاوهخیشیکدستییک-1شوند:اینمقالهبهچهاردستهتقسیممی

خیشدوگاوهدودستی.-4کاردوگاوهخیشیکدستیمجهزبهدانه-3
هسدهندورهایمورداستفادهدرکشاورزیبدومیوسدنتیبددرحالحاضردرایرانخیش

شوند:تقسیممی
هاینرمیابرایشدخمزدنگاوه.ایننورخیشبرایشخمزدنزمینخیشیکدستیویک-1

شودوبعدازپاشیدنگندمبرایزیرخا کردنبترنیزبهکارگرفتهاستفادهمیمزارربرنج
شود.می

نندشهرهایشمالیکشدور،خیشیکدستیودوگاوه.ایننورخیشدراکثرنواحیایرانما-2
هایکشتسختوکهگیلویهوبویراحمدبرایشخمزمینکردستان،یزد،همدان،ایام،سی

گیرد.هایباشی تندمورداستفادهقرارمیدیمونبیوزمین
خیشدودستیودوگاوه.ایننورخیشدراستانکهگیلویهوبویراحمدومنطقدهبختیداری-3

هدایداریدازمدینهدایشدی گیردودرحالحاضربرایشخمزمینرارمیمورداستفادهق
شدود.ازمزایدایخدیشصافکاربردداردکهگندموجووسایرغداتدرننکشدتمدی

دودستینسبتبهخیشیکدستیایناستکهدرایننورخیشکشاورزتسلطبیشتریبدر
تواندکنترلکند.شخمداردومیزانعم شخمرامی

هایدودستیاست.دربیننقوشیکهبررویونهخیشروستایتنگکوشکازنورخیشنم
مهرهاازمناق مختلفبهدستنمدهاست،نقشخیشبهدستنمدهبرروینمونهشدمارهنهدم

ترینشباهترابهخیشروستایتنگکوشکداردوازبسدیاریجهداتبداهدمشدباهتنزدیک
اینخیشاستفادهشدهاست،درخیشهخامنشینیزبهکاررفتدهاسدت.دارند.تماماجزاییکهدر

هایزیادیباخیشموردمطالعههایشمارهپانزده،شانزده،هفدهوبیستویکمشابهتدرنمونه
هدایبدهدسدتنمددهدرشود.بنابراینخیشدوگاوهدودستیکهیکیازانوارخدیشمشاهدهمی
نزدیکتریننمونهبهخیشتنگکوشکاست.شناختیاست،مدار باستان

کارگیریخدیشپژوهشحاضرنشاندادکهبرخیالگوهایکشاورزیهمچونساختوبه
هایدیگریازاند.نگارندگانامیدوارندقیمقاالتیدرنیندهجنبهقیچندینهزارهتداومداشته

حدهندد.ایدنمقالدهکداراییتداومالگوهایکشاورزیدرفاتایرانرابدرهمدینمبنداتوضدی
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شدناختیبدرایپیگیدریهداورویکردهدایباسدتانمدردمبردبدرمبندایروشهایمیانپژوهش
هایبومیقیچندینهایفرهنگیوتداومسنتموضوعاتیمانندروندتطورفرهنگ،پیوستگی

ختارجامعدۀهزارهرانشانداد.درضمنتوجهبهسایرابعادفرهنگیواجتمداعیازجملدهسدا
شناختیبرایتفسیرفرهنگمادیجوامعمردۀهایباستانتوانددرپژوهشزندۀموردمطالعهمی

موردمطالعهبسیارراهگشاباشد.
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منابع

.ترجمۀمرفرامینفرشچیان.تهران:توس.گیالن و آذربایجان شرقی(.1365بازن.مارسلودیگران)

.هاا، آااار زریان و سایمین     شاهکارهاي فرهنگی و هنري گیالن: پیکره(.1336خلعتبری.محمدرضا)
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تصاویر


 

 

  

 )نگارندگان((: خیش روستاي بداف ابرکوه 4وصویر ) (1311:113احمدی،)ملک(: خیش ایالم 3وصویر )

  

 (08: 1331)کریمی، سخت(:خیشسی6تصویر) )همان((:خیشسمیرم5تصویر)

 (: خیش روستاي ونگ کوشک1وصویر ) (: خیش والش 2وصویر )

 )نگارندگان(
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 (1376:146)مسیبی،(: خیش گلاایگان 0وصویر ) )نگارندگان((: خیش کردستان 7وصویر )        

 ()همان(: خیش گیالن و آذربایجان 18وصویر ) (1365:32)بازن،(: خیش گیالن و آذربایجان9وصویر )
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 (1366:112)دیگار،(: خیش بختیاري 11وصویر )

 

 

 

زنی با خیش در روستاي ونگ  (: شخم12وصویر )
 کوشک )نگارندگان(

 )همان( (: خیش از روبرو13وصویر )

 

 

 (: طرح خیش از جهات مختلف14)وصویر 
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  (: اجزاي خیش13وصویر )

 

 
  (: عکس و طرح دارخیش11وصویر )

 

 
 پاسهل  طرح و (: عکس17) وصویر
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 )نگارندگان((: عکس و طرح رونه 10وصویر )

 

 
 )همان(کش  (: عکس و طرح همه19وصویر )

 

 
 )همان((: عکس و طرح باش 28وصویر )

 

 
 )همان( و طرح همه دوز(: عکس 21وصویر )
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 )همان(گر  (: عکس و طرح گوشتیل22وصویر )

 
 )همان((: عکس و طرح بنگشتک 23وصویر )

 
  )همان((: عکس و طرح سهل 24وصویر )

 
 )همان( (: عکس و طرح جفت23وصویر )
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 (Roach, 2008: 71)شده از شوش  نبشته مهر(: وصویر و طرح 21وصویر )

 

 
 (1331:11)لوراگوران،بیل اولیه  (: کج27وصویر ) 

 

 
 (Frankfort, 1955: 45) (: وصویر و طرح اار مهر نمونه نخست20وصویر )

 
 (Frankfort, 1955: 49) (: وصویر و طرح اار مهر نمونه دوم29وصویر )
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 (1365:21)بازن، اسب(: طرح خیش یک گاوه و قطعه هاللی شکل آن براي بستن به گاو یا 38وصویر )

 

 
 )مجموعهشخصینقایجلیلی((: خیش یک گاوه والش 31وصویر )

 
  و (Roafs & Collon, 1990: 189) (: وصویر و طرح نمونه سوم32وصویر )

 ( Leichty & et al., 2011: 232)کتیبه 
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 (Roach, 2008: 71) (: وصویر و طرح نمونه دهارم33وصویر )

 
 (Roach, 2008: 71) مهر نمونه پنجم وصویر و طرح اار(: 34وصویر )

 

 
 
 
 

 (Alibigi & khosravi, 2014: 57) (: طرح و تصویر اثر مهر نمونه ششم23تصویر )

 
 
 
 
 
 
 

  (:  تصویر و طرح سفال با نگاره کشاورزان از تپه معمورین23تصویر  )
(Sarkhosh Curtis and Simpson, 1997: 143, fig. 7) 
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 (Belenitsky, 1968: 51) (: نمونه نهم23تصویر )  (Frumkin, 1970: II) (: نمونه هشتم23تصویر )         
 

 
 اي با نقش کشاورز در حال شخم زدن  مهر استوانه (: اار39وصویر )

(Delaporte & du Louvre, 1923: 21 A 791) 
 

 
 (Kohl, 2002: 190) زنی در حال شخم(: نمونه یازدهم، نگاره کشاورزان 48وصویر )
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 (1336:136)خلعتبری،(: ماکت مفرغی )آرشیو موزه ملی ایران(  و طرح خیش 41وصویر )

 
 (153)همان،(: ماکت مفرغی خیش 42وصویر )

                                                                           

 

 
 (  Delaporte & Thureau-Dangin, 1920: 10 A. 155) (: وصویر43وصویر )

 (Ward, 1910: 132)و طرح نمونه دهاردهم 
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 (Ward, 1910: 132)(: طرح نمونه پانزدهم 44وصویر )

 

 

 
 

 

 
 

 (: طرح نمونه شانزدهم43وصویر )

 )همان(

 (: طرح نمونه هفدهم41وصویر )

 (133)همان، 

 (: طرح نمونه هجدهم47وصویر )

 )همان(

 (: طرح نمونه نوزدهم40وصویر )

 )همان(
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 (: طرح نمونه بیستم49وصویر )

 (134)همان، 

 

 

 
   (Sherratt, 1981: 164)  (: نمادهاي وصویري خیش32وصویر )

 (: طرح نمونه بیست و یکم38وصویر )

 (131)همان، 

  (: وصاویر کشاورزان اساانیا31وصویر )

 )همان(
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  ( Sherratt, 1981: 165) (: نمونه بیست و سوم33)وصویر 


