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سجادُزِلیکانی1

نشانههاییازپیوستگی
وماندگاریفرهنگیدر
تبرستانبرمبنایواژگان
کتیبۀمقبرههایرادکانغربی
وِرسِکت2


مقدمه
کتیبههایبناهااسنادینوشتاریاندکهمیتوانآنهارا
پژوهش باانگیزههاوروشهایگوناگونواریسکرد.در
و، رسکت3 و غریب رادکان مقبرههای کتیبۀ پیشرو،
آنها  در »مشکزا« و » »خطیر واژههای یژه، و  بهطور
کتیبۀنابودشدۀسردرِ در برریسخواهندشد.واژۀخطیر
واژۀمشکزادر و رادکانغریبوجودداشتهاست مقبرۀ
مقبرۀرسکتدیدهمیشود.بهمهنیسبب، کتیبۀسردر
شدهاند، اینمقبرههاکار در اگرچهکتیبههایدیگرینیز
کتیبهواریسخواهندشد.برریساین ویلفقطایندو
پیوستگی فراوان، بهگمان که، است چیهای در  از واژهها
گوناگون الیههای  در  امروز به تا را ماندگاریشان و
فرهنگیتبرستاننشانمیدهد.هنگامیکهمشاریواژه
گرفتهمیشوندواینواژهها، کتیبۀبناهاییکهنبهکار در
ینجاریاند، امروز زندگاینمردمان بهشیوههایی،درون
و میدهد نشان را ماندگاری« و »پیوستگی یه رو این
پیوندبا»واژه«ونیز چوناینپیوستگیوماندگاریدر
اینیعین»پیوستگی برآینِد»فرهنگ«است،پس واژه
البتهچننی تاکنون. دوران آن  از فرهنگی« ماندگاری و
داشته وجود دیدگاه این پیشرو  نوشتار  در که نیست
کتیبهها این  در  بار یادشدهخنستنی واژههای که باشد
فرهنگی گوناگون الیههای  در بعدها و آمدهاند پدید
ینگِیبودنشان،پیشاز شدهاند؛بلکهشایددیر ماندگار
ساخنتمقبرههایرادکانغریبورسکتباشد.خنستنی
پاییمقبرههایرادکانغریبو کهزمانبر گامایناست
پاییمقبرههابه رسکتواریسشوند.واریسکردنزمانبر
کاربستواژههارا ینگِی کهدیر اینسبببایستهاست
کتیبهها  در واژههایی آن گام، دومنی  در میدهد. نشان
بدنۀ برریسخواهندشدکهبهگمانفراوانمیتوانگفتدر
گفتمانمردمانتبرستان،نشانههایی یسِتفرهنگیودر ز
برریسهای میکنند. بازگو ماندگاری و پیوستگی  از را
بناهاوروستاهای پیایِپمیداینوبازدیدچندینبارهاز
استانمازندرانو استانگلستانورسکتدر رادکاندر
واریسواژگانکتیبۀمقبرههایرادکانغریبورسکت نیز
اینپژوهشداشتهوپایههای کارسازیرادر ین بیشتر

رادکان مقبرۀ کتیبۀ  در » واژۀ»خطیر پژوهشگران، پیشهناد  بر بنا تاکنون،
کتیبۀمقبرۀرسکتخواندهوشناساییشدهاند.در غریبوواژۀ»مشکزا«در
یناندبراییپگرفنِتپیوستگیها پیشرو،ایندوواژهزمینهایآغاز نوشتار
بدنۀ تبرستان،بهگونهایکهمیتوانگفتدر وماندگاریهایفرهنگیدر
آنسامان ینمردمان امروز گفتمان  در و تبرستان فرهنگِیمردمان یسِت ز
و رادکانغریب مقبرههای پایی بر زمان گام، خنستنی در وجاریاند. زنده
گامبعدی،منتکتیبههاوآنواژههاییبرریسشدهاندکه رسکْتواریسو،در
پیوستگیوماندگاریبازگومیکنند.پایههایروششناخیت نشانههاییرااز
بناها،  از چندینباره بازدید و میداین پیایِپ برریسهای را پژوهش این
و پیشنی پژوهشگران دیدگاههای و کهن نوشتارهای واکاوی با همراستا
مبنای ،بر ایننوشتار گفتارهایسینهبهسینه،شکلدادهاند.سراجنام،در
و خانوادگی« »نام  در  خطیر واژۀ بودن زنده غریب، رادکان مقبرۀ کتیبۀ
مبنایکتیبۀمقبرۀرسکت،زندهبودنواژۀمشکزا »نامجایجغرافیایی«و،بر
»نامجایجغرافیایی«نشاندادهشدهاند.اینزندهبودن،کهپیوستگی در
و فرهنگی پیشینۀ با فراوان، بهگمان میکند، بیان را فرهنگی ماندگاری و

فرهنگِیتبرستانپیونددارد. بستر اجتماعیسلسلۀباوندیاندر
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با همراستا اینها دادهاند. شکل را آن روششناخیت
پژوهشگران دیدگاههای و کهن نوشتارهای واکاوی
پیشنیوگفتارهایسینهبهسینهپیشخواهندرفت.گام
گزارۀ بنیادِیخنسِتروششنایساینپژوهْشبرریسدر
قالبهای کتیبههاستوگامبنیادِیدوْمجستوجودر
فرهنگِیزندۀهمپیوندبامقبرههاوگفتمانسینهبهسینه
همقراردادنمهۀایندادهها، ونوشتارهایکهن.باکنار
منایان فرهنگی ماندگاری و پیوستگی  از نشانههایی

خواهندشد.

پیشینۀ ساخت مقبره ها
یب رادکان غر

بهروشین، غریب، رادکان مقبرۀ هپلوِی و کویف کتیبۀ  در
پایِیبنانوشتهشده زماندستوردادنبایِنمقبرهبرایبر
کویف کتیبۀ  در دیتس، ِارنست پیشهناد پایۀ  بر است.
مشهد4 این پایِی بر  آغازِ به داد  »دستور است: آمده
بن حممد  ابوجعفر اسهپبد زندگایناش، دوران  در
سال سالچهارصدوهفتودر ینباوند5[...]در وندر
بنا یافت.«6 رهایی  کار این  از هجرت یازدِه چهارصدو
نوشته هپلوی کتیبۀ  در ِهرتسفلد، ِارنست پیشهناد  بر
زمان  گنبد7در این شدهاست:»فرماندادبهساخنِت
ینباوندمویل حممدبنوندر زندگایناش،اسهپبدابوجعفر
متامکردن  در سیصدوهشتادوسه، سال  در امیراملؤمننی،
سیصدوهشتادوسه سیصدوهشتادوهفت.«8 سال  در
مبنای  بر هپلوی کتیبۀ  در سیصدوهشتادوهفت و
سالمشارِییزدگردیآوردهشدهاند.روشناستکهمقبرۀ
یکی سدۀپنجمهجریوبهدستور آغاز رادکانغریبدر

اسهپبدانتبرستانبناشدهوبهپایانرسیدهاست. از

نکته ای دربارۀ دوگانگی دیدگاه ها
عددهای هرتسفلد بهمانند  نیز باغبیدی رضایئ
»سیصدوهشتادوسه«9 را هپلوی کتیبۀ  در نوشتهشده
کارلو ویل میداند؛ »سیصدوهشتادوهفت«10 و
و »سیصدوهشتاد«11 عددها این که دارد  باور ِچریت
دوگانگی شدهاند. نگاشته »سیصدوهشتادوهشت«12

میانپیشهنادسیصدوهشتادوهفت)هرتسفلدورضایئ
را )ِچریت( باپیشهنادسیصدوهشتادوهشت باغبیدی(
پایۀکتیبۀکویف،بهروشین میتواننادیدهگرفت؛ویل،بر
برده زمان سال  چهار فقط مقبره پایاِنساخنِت تا  آغاز
ید میگو که هپلوی، کتیبۀ برای ِچریت پیشهناد است.
بازۀزمایِنهشتسالساختهشدهاست، اینمقبرهدر
کتیبههای یرامنیتوانپذیرفتدر چنداندرستنیست؛ز
کهپیامییکساندارند،دوبازۀزمایِن بانۀیکبنا، دوز
وپایاِنساخنِتبنانوشتهباشند، گوناگونرابرایآغاز
سال)کتیبۀکویف(ودیگریهشتسال یعینیکیچهار

)کتیبۀهپلوی(.

رسکت
منظر پیشینۀ برریس برای خورشیدی، 1397 سال  در
که تبرستان  در می13 َپر کهن نامجای خیِی تار فرهنگِی
بهسببآسیبدیدن پیوندیبامقبرۀرسکتداردونیز
پژوهشگران14 ازاینرو که رسکت، مقبرۀ  سردرِ کتیبۀ
دو پیشینۀساختاینبناراباگمانبیانمیکردهاند،بر
گنبد( یپودیگریاز کهِنمقبرۀرسکت)یکیاز عددآجرِ
مبنای آزمایشسالیایِبترمولومینسانس15اجنامگرفت.بر
پایِیمقبرهاست، یِنبر یپکهالیۀآغاز آزمایشرویآجرِ
هجری هفمت قرن »اواسط  در رسکت مقبرۀ شد منایان

مقری«16بناهنادهشدهاست.

نکته  ای دربارۀ دوگانگی دیدگاه ها
در شیخالمکایی، عمادالدین آزمایش، این  از پس
یخگذاریبنا«، مقالهایبانام»کتیبۀبرجرسگتوتار
مقبرۀرسکترابازخواینکردوپیشهنادداد. کتیبۀسردر
کتیبه( اوبرایخبشهایپیشهنادهاش)چهارمنیرجاز
مبنای  بر و، است یخ ماّدهتار خبْش این که دارد  باور
یخساختمقبره»535«17است،یعین حروفاجبد،تار
یِپ  آجر سالیایب هجری. ششم سدۀ میانۀ کموبیش
مبنایآزمایشسالیایبترمولومینسانس)یکیاز مقبرهبر
میانۀ روشهایسالیایبقطعی(نشاندادهکهاینبنادر
سدۀهفمتهجریساختهشدهاستکهدستکمبهاندازۀ



ت
ِسِک

و ر
یب 

غر
ن 

دکا
ی را

ها
بره 

مق
بۀ 

کتی
ن 

ژگا
 وا

ی
بنا

 م
 بر

ان
ست

تبر
در 

ی 
نگ

ره
ی ف

گار
ند

 ما
ی و

تگ
وس

 پی
یی از

ها
نه 

شا
ن

21

اگر دارد. دوگانگی پیشهنادشیخالمکایی با یکسده
از کهپیشهنادشیخالمکاییبرایاینخبش می گمانبر
بارۀ رادر او برآینِدپیشهناد کتیبهدرستباشد،میتوان
مبنایحروفاجبدبانگاهیدیگر عددبهدستآمدهبر
پایِیمقبره دوبارهواکاویکرد؛یعینمنیتوانآنراساِلبر

بیانشود.18 دانستوبایدبهگونهایدیگر

پایی مقبره ها دوران بر
مقبرۀ کتیبۀ  در باوندیان دودمان اسهپبدان  از یکی نام
ماندهاستو،بهگمان،پیوند رادکانغریببرامیانبهیادگار
اینمقبرهبااینسلسلهرانشانمیدهد.ازاینرو،میتوان
پایۀدرجنام ینباوندرا،بر حممدبنوندر اسهپبدابوجعفر
اسهپبداندودمانباوندیدانست؛تا کتیبه،از باونددر
بلکه دارد، باوری نهتهناچننی ماِدلونگ یلِفرد و که آجنا
بیانمیکند.بر اینباور برایپافشاریبر گماندیگرینیز
دودمانباوندی دربارۀاسهپبدیاز مبنایگزارشابناثیر
شورشسال407قجانب میبودودر فر کهپایگاهشدر
اسهپبدی، دربارۀ مهچننی و گرفت را دیلمی جمدالدولۀ
سال418ق کهعالءالدولۀکاکویْیاوودوپسرشرادر
ید:»شایداسهپبد کرد،مادلونگبهگمانمیگو  دستگیر
حممدبن میوشایداسهپبدتبرستاْنمهاناسهپبدابوجعفر فر
سال407 مبنایکتیبهای،در ینباوندیباشدکهبر وندر
دادبرجمقبرۀ19رادکانرابسازندوتاپایانیافنت [ق]دستور

سال411]ق[مهچنانزندهبود.«20 اینبنادر
تبرستانفرمانرواییکردند: سهدورهبر باوندیاندر
سال45قوحکومت آناز »1ـباوندیۀکیوسیهکهآغاز
باوبودوتاسال397قادامهیافت؛2ـباوندیۀاسهپبدیه:
یه:750ـ635ق.«21 606ـ466مقری؛3ـباوندیۀکینخوار
تبرستان بازۀزمایِن45قتا750قدر بنابراین،باوندیاندر
اینبازه،مقبرۀ پایگاهوپشتوانۀسیایسداشتهاندکه،در
سدۀهفمت سدۀپنجمومقبرۀرسکتدر رادکانغریبدر

ساختهشدهاند.
آشکار بهروشین غریب، رادکان مقبرۀ برخالف
نیستکهمقبرۀرسکتمتعلقبهچهسلسلهایاست،
می)کهیادآورِ دهستانفر اینبنادر ویل»باتوجهبهحضور

قارین اسهپبدان دوران  در می فر یا می پر خیِی تار نامجاِی
یخساخت تار  نیز و ]...[ باوندیاست(22 واسهپبدان
باوندیان بادوران  کههمعصر آزمایش اساس بر مقبره
مبنایهمسنجِیمقبرۀرسکت است«23ومهچننی،بر
دیدگاهیکسایِنکالبدوآرایههای بامقبرۀرادکانغریباز
که، است آن  درستتر پیشینۀساختنشان، و معماری
یادگار  نیز را رسکت مقبرۀ غریب، رادکان مقبرۀ بهمانند

دودمانباوندیبدانمی.
آمدهاند مقبره دو این کتیبههای  در که واژههایی
شد خواهند برریس بهگونهای پیشرو پژوهش  در و
نشان  امروز به تا را فرهنگی ماندگارِی و پیوستگی که
تبرستاِنسدۀپنجم میدهندواژههاییاندکهدستکمدر
برابر دوران این داشتهاند. کاربرد هجری هفمت سدۀ و
استبادورانفرمانرواییسلسلههاییحمیل؛مانندسلسلۀ

بزرگباوندیان.

ریس واژه ها در کتیبۀ مقبره ها بر
یب مقبرۀ رادکان غر

که کتیبهایوجودداشت رادکانغریب، مقبرۀ  سردر بر
اینکتیبه، میانرفتهاست)ت1(.24در اکنونمتاِمآناز
ینباوند،گزارۀ»االمیر حممدبنوندر نامابوجعفر پیشاز
یالقبش «25برایاوآوردهشدهاستکهگو الّسیداخلطیر
کتیبهوهمنشیینآنبانام بودهاست.باتوجهبهبیان
، یز رامیتوانبزرگ،عز حممد،معینواژۀخطیر ابوجعفر
این وگرانمایهدانست26)ت2(.دیدگاهشیالِبِلر باَقدر
مقبرۀ کتیبۀ رادکانغریب،»بهمانند مقبرۀ  در که، است
و  امیر با است؛ بوده  نظر  در مجلهها یکساین قابوس،
بارۀکتیبۀ اینگفتهدر سجعپدیدآوردهاند.«27اگر خطیر
مقبرۀرادکانغریبراباکتیبۀمقبرۀقابوسسنجشکنمی
بنا رادکانغریب مقبرۀ پایِی بر  آغاز  از که10سالپیش
کتیبۀمقبرۀ شدهاست،میتوانآنرادرستپنداشت.در
مشس العایل،لالمیر بامجلههای»هذاقصر قابوسنیز
بیاین 28» ومشگیر بن قابوس ، االمیر بن  االمیر املعایل،
بلر واکاوی این ویل کردهاند؛ اجیاد  سجعدار و آهنگنی
مقبرۀرادکانغریببسندهوبایسته در برایواژۀخطیر
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نیستومیتوانالیۀپهناندیگرییافت.
این روستایرادکان،کهمقبرهناماکنونشرااز در
روستاستاندهاست،»خطیری«نامخانوادگیمشاریاز
در که واژه، این است)ت3(. رادکان روستای مردمان
کتیبۀسدۀپنجمهجرینگاشتهشدهاست،مهچناندر
کهبنی رادکانزندهاست.دیدگاهمایناست روستای
مردمانروستای واژۀخطیری)نامخانوادگیخاندایناز
کتیبۀمقبرۀرادکانغریب)لقب در رادکان(،باواژۀخطیر
ینباوند(پیوندیژرف حممدبنوندر اسهپبدابوجعفر

وجوددارد.اینپیوندرامیتوانبادوگمانهبیانکرد:
و زنده واژهای زمان آن  در  واژۀخطیر یک.شاید
بدنۀخاندانباوندبودهاست؛بهمهنیسبب، پرکاربرددر
کتیبهنگاشتهاندوبازماندههایاینخاندان اینواژهرادر

دودمانشان رابر  بعدهاواژۀخطیر یاخاندانهایدیگر
بنابراین، داشتهاند. نگاه زنده را آن تاکنون و هنادند
کتیبۀمقبرۀ در ،میتوانگفتواژۀخطیر برخالفدیدگاهبلر
ینباوند( حممدبنوندر نامابوجعفر رادکانغریب)پیشاز
کهفقطبرایاجیاد واژهایبهناگاهبرساختهنبودهاست

بردهباشند. کتیبهبهکار بیاینآهنگنیوسجعدر
باوند بدنۀتبار کهاینواژهدر می گمانبر دو.اگر
بدهمی،یعین راسنجهقرار پیشهنادبلر نبودهاستواگر
برای فقط را  خطیر واژۀ مقبره سازندگان که بهگونهای
گنجاندهاند، کتیبه  در وسجع آهنگنی بیاین اجیادکردن
این بازماندههای بعدها که پنداشت چننی میتوان
کتیبهرابرایخودشان درجشدهدر دودماْنلقبخطیرِ
یا رازندهنگاهدارند؛ یادونامخاندانشان تا یدند برگز
پیونددادن برای بعدها تبرستان  از خبش این مردمان
ارزشخبشیدنبهتبارشان، خودشانبهاینخاندانونیز
کتیبهرابهخاندانشان درجشدهدر یرکی،لقبخطیرِ باز

افزودهوخودرا»خطیری«شناساندهاند.
»باوند«، خانوادگِی نام با خاندانهایی وجود
خبشهای  در »خورشیدی« و »َونداد« »اسهپبدی«،
کوهستان یژه بهو کنوین، مازندران کوهستاین
شهرستانهایساریوسوادکوه،29باگمانهایبیانشده
میکنندوپیوستگیوماندگاریفرهنگیرا پیوندیبرقرار
گزارههایکتابهایکهن، نشانمیدهند.ایننامها،در
برایبیاننامهاولقبهایفرمانروایانسلسلههایحمیل

مقبرۀ ت1.کتیبۀسردر
یب.این رادکانغر
نقایشراژوللورنس
سفرنامۀ کشیدهکهدر
دوِهل هوِمیر ِیر خاو
چاپشدهاست.
مأخذ:
Hommaire de Hell, 

Voyage Turquie et en 

Perse, 1859.

ت2.آشکارمنایِیواژۀ
کتیبۀ «در »اخلطیر
یب مقبرۀرادکانغر سردر
روینقایشژول از
لورنس.مأخذ:
Hommaire de Hell, 

Voyage Turquie et en 

Perse, 1859

نگارنده(. )بازترسمیاز
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دودمان بیان  در چه شدهاند؛ یاد  بسیار تبرستان کهن
و همدوره که رخدادهایی بیان  در یا باوندی اسهپبدان
ینمنونههارا همپیوندبااسهپبدانباوندیبودهاند.هبتر
یافت:  اسفندیار ابن یخ طبرستاِن  تار کتاب  در میتوان
»اصفهبدخورشیدراسهپداریبودقارننام[...]بزرگان
ینبهپایان میهرسیدندوپیشاصفهبدشرو خلیفهبهو

فرستادند.«30 قلعۀکوزاوپیشوندادهرمزدبهلفور
از دیگری نقطۀ  در  خطیر واژۀ ، دیگر سویی  از
یخ تار  در است. جاری و زنده  نیز کهن تبرستان هپنۀ
شفاهیوگفتارهایسینهبهسینۀمردمانبومیکوهستان
این  از بزرگی پارۀ سوادکوه، و ساری شهرستانهای
.)4 )ت میشود نامیده »خطیرکوه« بهنام کوهستان

به  نیز فرهنگی هپنهای که خطیرکوه، بزرگ کوهستان
خیِیهمپیوند میآید،بهسببباشندگِیبناهایتار مشار
با جایگاهی خورشید، اسهپبد  طاقدژ ازمجله آن، با
میتوان پیشینۀکهِنفرهنگیاست.مقبرۀرسکترانیز
نزدیکی بناهایهمپیوندبااینهپنهدانست،چراکهدر از
که نیست پوشیده کسی  بر امروزه دارند.  قرار  یکدیگر
دورانفرمانرواییشان»مهیشهوایلکوهستان باوندیاندر
آِنایشاننبود،  از دشتمازندران

ً
احیانا میبودند.اگر

اینسبب تصرفداشتند.از اماکوهستانرامهیشهدر
کوهستان بنابراین، گفتند.«31 ملکاجلبال را ایشان
گسترۀ  از خبشی میتوان را  البرز رشتهکوه  در خطیرکوه
مناطق  دیگر بهمانند که دانست باوندیان فرمانروایی

ت3.آرامستانکهن
روستایرادکانکه

نزدیکیمقبرۀ در
دارد. یبقرار رادکانغر

واژۀ»خطیری«نام
خانوادگیمشاریاز

مردمانروستایرادکان
است.مأخذ:نگارنده،

.1396

ت4.راهدستریسبه
سویجادۀ خطیرکوهاز

اسهپبد فیروزکوه.طاقدژ
مستچپ خورشیددر
دیدهمیشود. یر تصو
مأخذ:نگارنده،1400.
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این  بر باوند خاندان دیرزماین مازندران، کوهستاین
مناطقفرمانرواییمیکردند؛گرچهباگمانبایدگفتکه
گاهیقلمروفرمانرواییحکومتهایهمدورهباخاندان
قلمروباوندیانسایهمیافکندهاستومناطق باوند،بر

فرمانرواییشاندستبهدستمیشدهاند.
وجود سینهبهسینه  باورِ این بومی، مردمان میان
سه تبرستان »حاکم کهن،  بسیار دوران  در که دارد
سواد. و  خطیر و  فیروز بهنامهای داشت،  پسر فرزند
رافیروزکوه کهآن حاکموفرمانروایسرزمیینشد فیروز
و شد امروزی خطیرکوِه منطقۀ حاکم  خطیر هناد. نام
امروزیشد واردسوادکوِه کرد.سوادهم بنا را خطیرکوه
باور این که نیست  آشکار بنیانهناد.«32 را وسوادکوه
نیز و نه یا است گرفته راستنیشکل تارخیی مبنای  بر
چه چهدودماینبودهودر روشننیستکهآنحاکماز
که نشانمیدهد باور این یستهاست؛ویل زماینمیز
یسِتفرهنگِیمردمان باز یین پیوستگِیدیر واژۀخطیر

تبرستاندارد. بومِیاینخبشاز
نامجاییجغرافیاییـکه، در دیدهشدننامخطیر
بهمانندجایگاهمقبرۀرادکانغریب،جایگاهیکوهستاین
با میکند. اجیاد را گمانه دو ـ )5 )ت است تارخیی و
بارۀگسترۀفرمانرواییباوندیان، دانسنِتایندوگمانهدر
پایۀکتیبۀ تبرستانبر در پیوستگیوماندگارِیواژۀخطیر
دو این پنداشت. رامیتواندرست رادکانغریب مقبرۀ

گمانهچننیاند:
یک.شایدنامگذاریاینخبشکوهستاینبهنام
غریب رادکان مقبرۀ کتیبۀ  در  خطیر واژۀ  از خطیرکوه
،اینجایگاه ینگِیبیشتریداشتهباشد.بهبیایندیگر دیر
گسترۀفرمانرواییسلسلههاییحمیل،مانند کوهستاینکهدر
ساخنت داشتهاست،شاید،پیشاز خاندانباوند،قرار
دورانباوندیان،بهسببهاییبه مقبرۀرادکانغریبودر
اینگمان مهنینامخواندهمیشدهاست.بنابراین،اگر
جایگاهی مهان  در  ابوجعفر اسهپبد که هنمی پیش را
خودش،  بهدستور جایگاه، آن  در که است یسته میز
مقبرۀرادکانغریبرابرایشساختهاند،اسهپبدابوجعفر
رابهسببیادآورِی  ینباونْدلقبخطیر حممدبنوندر
برده کار گسترۀفرمانروایِیدودمانباوندیبرایخودبه
هپلو،پیوندیفرهنگیرامیاندو ،بهشیوۀدو استونیز

سویکوهستانتبرستانگوشزدکردهاست.33
یژهدر دورانباوندیانوبهو می،در گمانبر دو.اگر
کوهستاین منطقۀ این رادکانغریب، مقبرۀ پایِی بر دوران
خطیرکوهداشتهاست،میتوان نامینداشتهیانامیبهجز
چننیپنداشتکهبازماندههایخاندانباوندیامردمان
بدنۀمقبرۀرادکانغریبوپیش راکهبر بومْیلقبخطیر
یننقشبستهاست، حممدبنوندر ناماسهپبدابوجعفر از
بعدها،برایزندهداشنتیادونامسلسلۀباوندیان،بهاین

گسترۀکوهستایِنفرمانروایِیخاندانباوندهنادند.34

ت5.جامناییمقبرۀ
یب)نقطۀ رادکانغر
زرد،مشارۀ1(وگسترۀ
منطقۀخطیرکوه)حمدودۀ
،مشارۀ2(.مأخذ: قرمز
GoogleEarth)ترسمی
نگارنده(. از
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مقبرۀ رسکت
مقبرۀرسکت،خنستنیپیشهنادرا برایمنتکتیبۀسردر
داد،ویلنتوانستمهۀکتیبهراخبواند.پس دار

ُ
گ آندره

خبشی ادامۀ  در را 35» »َمشَکَر واژۀ  بیوار ید دیو او،  از
...«36پیشهنادداده آنخبشرا»هلرمزدیار خواندکهگدار
خبواند. نتوانست را  هلرمزدیار  از پس کلمۀ چراکه بود؛
است. هرمزدیار پدر کهَمشَکَر رادارد ایندیدگاه  بیوار
کرد دگرگون َمشَکَر واژۀ برای را  بیوار پیشهناد بلر شیال
مقبرۀرسکترا»هلرمزدیار کتیبۀسردر واینخبشهای
َمسَدرا.  پسر  هرمزدیار یعین خواند، َمسَدرا«37 ابن
»مسدرا«38  نیز را  هرمزدیار  پدر نام الیسنت توماس
این شیخالمکایی عمادالدین سراجنام، است. نوشته
پایۀشیوۀنگارِش واژهرا»مشکزا«39پیشهناددادکهبر
(مهانندیدارد)ت6(. )َمشَکَر حروف،باپیشهنادبیوار
کتیبهونیز بانگرشبهرخیتوشیوۀنگارشاینواژهدر
مهان در بابرابرکردنحروفآنباحروفواژههایدیگر
دانستو کتیبه،پیشهنادشیخالمکاییرابایدبایستهتر

میتوانآنرامشکزایامشکزاخواند)ت7(.

روستایرادکان همزمانبابرریسهایمیدایندر
یخشفاهیروستای تار ومقبرۀرادکانغریب،دادههاییاز
کوهستان رادکانبهدستآمدکهنشانمیدهدخبشیاز
«خواندهمیشودو مشایِلروستایرادکانبهنام»ُمشکزار
یاایننامگذاریپیشینهایکهندارد.ِملگوُنفورابینو گو
سفرنامههایشانآوردهاندکوهمشایِلروستایرادکاْن در نیز

«40خواندهمیشود. بهنام»ِمشکزار
کتیبۀمقبرۀرادکانغریبدر  آجناکهواژۀخطیرِ از
چهارچوبنامجاییجغرافیایی)خطیرکوه(مهچنانزنده
یه بااینزاو کتیبۀمقبرۀرسکتنیز است،واژۀمشکزادر
یاچننیروندیبرایواژۀمشکزا برریسشدهاستوگو
رخدادهاست؛یعینمیتوانگفتبهمانندواژۀخطیرِ نیز
کتیبۀمقبرۀرادکانغریب،کهبانامجاییجغرافیاییپیوند
بانامجاییجغرافیاییپیوندنشان دارد،واژۀمشکزانیز
را مشکزا واژۀ با همپیوند جغرافیایِی نامجای میدهد.
میتوانمهانکوهستانمشایِلمقبرۀرادکانغریبدانست
خواندهمیشود)ت8(.اینپیونِدمهراه کهبهناممشکزار
نشانهای ، خطیر واژۀ با همسنجی  در ، بسیار گماِن با

ت6.عمادالدین
شیخالمکاییواژۀ

کتیبۀ »مشکزا«رادر
مقبرۀرسکت سردر

پیشهناددادهو
آشکارمناییوترسمی
کردهاست.مأخذ:

شیخالمکایی،
کتیبۀبرجرسگتو

یخگذاریبنا،482. تار

ت7.جایگاهواژۀ
کتیبۀسردر »مشکزا«در
مقبرۀرسکت)خطهای
کتیبه (.اینواژهدر قرمز

نوشتهشده دوبار
است.مأخذ:نگارنده،

.1396

ت8.جامناییمقبرۀ
رسکت)نقطۀزرد،مشارۀ

1(وگسترۀکوهستان
)حمدودۀ مشکزار

،مشارۀ2(.مأخذ: قرمز
GoogleEarth)ترسمی

نگارنده(. از
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آنزمان. استبرایکاربردداشنتواژۀمشکزادر
مچنزار و  کشتزار مانند واژههایی  در » »زار پسوند
پیوندبا بهمعینمکانوجایگاهاست.اینپسوند،در
»ُمشک«،اشارهداردبهمکانوجایگاهیبابوییخوش
نگاهیابتدایی،اگرچهُمشکزا)یاِمشکزایا (.در )ُمشکزار
لغتنامهها نامهایایرایندیدهمنیشودودر َمشکزا(در
کتیبۀمقبرۀرسکت،این آنیادنشدهاست،ویل،در از نیز
بودهاست.این هرمزدیار ناماشارهداردبهیکفردکهپدر
نامرامیتوانبهدوواژۀ»ُمشک«و»زا«خبشکرد.واژۀ
بانفاریسبهمعینزایشوکوتاهشدۀواژۀ»زاینده« ز زادر
کهپسونِدزادر واژههاییوجوددارند است.41امروزهنیز
آنهااستفادهشدهاست،مانندآتشزاودودزا.بنابراین،
که »کسی باشد: داشته معنایی چننی میتواند ُمشکزا
خودبویخوشمیپراکند«.بااین بویخوشداردواز
رامیتواندر ومشکزابایکدیگر نگرش،پیونِدمشکزار

پندارۀ»بویخوش«دانست.
کتیبۀ یاِدواژۀدرجشدۀمشکزادر ز مهانندِیبسیار
،کهنامکوهستانمشالروستای مقبرۀرسکتباناممشکزار
رادکانومقبرۀرادکانغریباست،نکتهایپهنانرانشان
کتیبۀ در مبنایپیوستگِیواژۀخطیر میدهد،چراکه،بر
مردمانروستای از بانامخانوادگیمشاری رادکانغریب
کتیبۀمقبرۀ بامنطقۀخطیرکوه،واژۀمشکزادر رادکانونیز

رسکتمیتواندباایندوروندشکلگرفتهباشد:
، یک.شایدنامگذاریاینکوهستانبهناممشکزار
ینگِیبیشتری کتیبۀمقبرۀرادکانغریبدیر واژۀمشکزادر از
،که ،کوهستانفعیلمشکزار داشتهباشد.بهبیایندیگر
داشتهاستو گسترۀفرمانرواییسلسلۀباوندیانقرار در
نزدیکِیمقبرۀرادکانغریبدیدهمیشود،شایدپیش در
دورانباوندیان،بهمهنینام ساخنتمقبرۀرسکتودر از
)یاباناممشکزا(خواندهمیشدهاست.باایننگرش،
یدنناممشکزابراییکفرد،کهبعدهانامشدوبار برگز
یابرایاجیاد کتیبۀمقبرۀرسکتآوردهشدهاست،گو در
پیوندیفرهنگیمیاندوسویکوهستانتبرستانبوده
هپلوباشدبراییادآوریو است.اینمیتواندسبیبدو
که،پیشاز کاری گسترۀفرمانروایِیدودمانباوند، بیان

مقبرۀرادکانغریباجنامشدهبود. مقبرۀرسکت،در
یژه دورانباوندیانوبهو میکه،در گمانبر دو.اگر
پایِیمقبرۀرادکانغریب،اینکوهستاننامی دورانبر در
است، داشته مشکزا یا  مشکزار  بهجز نامی یا نداشته
میتوانچننیپنداشتکهبازماندههایسلسلۀباوندیان
یامردمانبومْیبرایزندهداشنتوپاسداشتیادونام
افرادایندودمان)بهناممشکزا(، خاندانباوندیانیایکیاز
کتیبۀمقبرۀرسکتنوشتهشدهاست،بعدها کهنامشدر
واژۀمشکزارابهاینگسترۀکوهستایِنفرمانروایِیخاندان
چننی نزدیکیمقبرۀرادکانغریبهنادند.اگر باوندیاندر
درازنای باشد،فقطناممشکزا،باپابرجابودنمعینآن،در

دگرگونشدهاست. سدههابهمشکزار

برآیند و گفتار پایاین
سدۀ سدۀپنجمومقبرۀرسکتدر مقبرۀرادکانغریبدر
در واژۀخطیر باخواندهشدن بناشدهاند. هفمتهجری
حممدبن کتیبۀمقبرۀرادکانغریب)لقباسهپبدابوجعفر
کتیبۀمقبرۀرسکت)پدر ینباوند(وواژۀمشکزادر وندر
مقبرهها، این ساخت پیشینۀ دانسنت  نیز و ) هرمزدیار
سدۀپنجموواژۀ در کهدستکمواژۀخطیر منایانشد
تبرستانکاربردداشتهاند. سدۀهفمتهجریدر مشکزادر
کتیبۀمقبرۀرادکانغریب، پایۀنوشتهشدنواژۀباونددر بر
حممددیدهمیشود،این پایاِنناماسهپبدابوجعفر کهدر
اسهپبداندودمانباوندیاِن مقبرهرامیتوانمقبرۀیکیاز
تبرستاندانست.بااینکهمقبرۀرسکتدوسدهپساز
مقبرۀرادکانغریبساختهشدهاست،ویلباتوجهبه
خیِی نامجاِیتار میکهیادآورِ دهستانفر پاییاینبنادر بر
پیشینۀ دوراناسهپبدانباوندیاستونیز میدر مییافر پر
مبنایآزمایشسالیایبترمولومینسانسکه ساختنشبر
مبنایهمسنجِی باباوندیاناستومهچننی،بر همروزگار
سهدیدگاِهیکسایِن مقبرۀرسکتبامقبرۀرادکانغریباز
کالبدوآرایههایمعماریوپیشینۀساختنشان،درستتر
دودمانباوندی یادگار کهمقبرۀرسکترانیز آناست
باوندی دودمان  در یادشده واژۀ دو بنابراین، بدانمی.

واژههاییآشناوزندهبودهاند.
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کهدر ومشکزا، اینپژوهش،واژههایخطیر در
دادهشدند ینقرار کتیبههاگنجاندهشدهاند،زمینهایآغاز
تبرستان؛  در فرهنگی ماندگاری و پیوستگی بیان برای
زندهاند. چراکهامروزهمهاننِداینواژههابهگونهایدیگر
روستایرادکان، بنایِیپژوهش،در یر مبنایدادههایز بر
مردماناینروستاست واژۀخطیرینامخانوادگیمشاریاز
کوهستانشهرستانهایساریوسوادکوه خبشیاز ونیز
یخشفاهیمردماناینسامانبهنامخطیرکوه مبنایتار بر
کوهستانمشایِل نام  خواندهمیشود.مهچننی،مشکزار
روستایرادکانومقبرۀرادکانغریباست.اینپنجواژه،
)در مشکزا غریب(، رادکان مقبرۀ کتیبۀ  )در  یعینخطیر
)کوهستان(،خطیری)نام کتیبۀمقبرۀرسکت(،مشکزار
نوشتار سنجههای )کوهستان( خطیرکوه و خانوادگی(
پیشروراسازماندادندوبرآیندپژوهشچننیاستکه

است. یکردفرهنگیمیانشانبرقرار پیوستگیهناینبارو
وواژۀمشکزا،برایبیاِنزنده مبنایواژۀخطیر بر
ینمردمانتبرستانونیز گفتمانامروز بودناینواژههادر
یسِتفرهنگِیمردمانش،گمانههایی پیوندشانبابدنۀز
میتوان پایۀاینپژوهش،باگمانبسیار آوردهشدند.بر
پایۀ  بر جغرافیایی، نامجایی یا کوهستان نامیدِن گفت
دورانباوندیانباارزشوبرجستهبودهاند، واژههاییکهدر
بودهاست. دستکمبرایچندگاهیشیوهورویشپایدار
سراجنام،برآینداینشیوهوروشچننیشدهاستکهواژۀ

نامجایی کتیبۀمقبرۀرادکانغریب(در )نوشتهشدهدر خطیر
واژۀمشکزا)نوشتهشدهدر جغرافیاییبهنامخطیرکوهونیز
نامجاییجغرافیاییبهناممشکزار کتیبۀمقبرۀرسکت(در
کهشیالبلر ،آنگونه ماندهاند)ت9(.واژۀخطیر پایدار
بهکارگیریآنرافقطانگیزهایبرایاجیادسجعوبیاین
آهنگنیمیداند،واژهایبهناگاهبرساختهنبودهاستکه
بردهباشند. کتیبهبهکار سازندگاِنبنافقطبااینانگیزهدر
سبیببودهباشد گرچهشایدانگیزۀاجیادبیاینآهنگنینیز
کتیبه،ویل «در «و»اخلطیر برایپیوندواژههای»االمیر
،درسیِتپیشهناد سوییدیگر یگانهانگیزهنبودهاست.از
را رسکت( مقبرۀ کتیبۀ  در مشکزا )واژۀ شیخالمکایی
میتوانباسنجهقراردادننامکوهمشایِلروستایرادکانو

(بهخویبمنایانکرد. مقبرۀرادکانغریب)مشکزار
رادکان مقبرۀ کتیبۀ مبنای  بر پژوهش، این  در
نامخانوادگیونامجای در غریب،زندهبودنواژۀخطیر
بودن زنده رسکت، مقبرۀ کتیبۀ مبنای  بر و جغرافیایی
نامجایجغرافیایینشاندادهشدهاند.  واژۀمشکزادر
اینزندهبودنکهپیوستگیوماندگاریفرهنگیرابیان
اجتماعی و فرهنگی پیشینۀ با فراوان، بهگمان میکند،
پیوند تبرستان فرهنگی  بستر  در باوندیان سلسلۀ
از برآمده که پژوهش، این گمانهای  از هرکدام دارد.
سبیب میتوانند بهتهنایی فرهنگیاند، برهمکنشهای

تبرستان. باشندبرایپیوستگیوماندگاریفرهنگیدر

ت9.جامناییمقبرۀ
یب)نقطۀ رادکانغر
زرد،مشارۀ1(،گسترۀ

کوهستانخطیرکوه
،مشارۀ )حمدودۀقرمز

2(؛مقبرۀرسکت)نقطۀ
زرد،مشارۀ3(وگسترۀ

کوهستانمشکزار
،مشارۀ4(. )حمدودۀقرمز

GoogleEarth:مأخذ
نگارنده(. )ترسمیاز
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