
  

  

  

  

  

  هاي ايراني از سرزمين برج قابوس افسانه

 

 محمود سلماني

   محقق و پژوهشگر آزاد

  

 

  مقدمه

اين استان از شمال به جمهوري تركمنستان، از شرق به . استان گلستان در شمال ايران قرار دارد

د استان خراسان، از جنوب به استان سمنان و از غرب به استان مازندران و درياي كاسپين محدو

اما با تصويب مجلس شوراي . هاي قبل قسمتي از استان مازندران بود گلستان در سال .شود مي

  .صورت يك استان مستقل به مركزيت شهرستان گرگان موجوديت يافت  به١٣٧٦اسالمي در آذر 

هزار سال پيش   حضور انسان يكجانشين را در منطقه به ششةشناسي سابق ي باستانها كاوش  

علت برخورداري از شرايط اقليمي و اقتصادي مساعد و امكانات آموزشي  ين استان بها .رساند مي

كه از  طوري به .شود ي مهاجرپذير كشور محسوب ميها ي شغلي از استانها و بهداشتي و فرصت

حضور مردم  . موج مهاجرت از نواحي دور و نزديك به استان ادامه دارد،حدود نيم قرن پيش

  .ت استبومي نيز حائز اهمي

هاي   و ادبيات مختلف در استان، با دو نوع از افسانهها با توجه به حضور مردماني با فرهنگ  

  :شويم ايراني مواجه مي

  ؛هاي بومي منطقه افسانه) الف
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  .است  ي ديگر كه وارد ادبيات منطقه شدهها هايي از استان ها و قصه افسانه) ب

بدين منظور با افراد . است   استفاده شدهاي  مصاحبه، حاضر از روش تحقيقيةدر مطالع  

هدف از  .آيد عمل مي دهند مصاحبه به  آماري ما را تشكيل ميةكهنسال بومي و مهاجر كه جامع

هاي  جالب توجه آنكه نمونه. هاي بومي منطقه است ها و قصه  اين تحقيق شناسايي افسانهةارائ

هاي ديگر  ورود قصه. شود زمين يافت ميهاي ديگر در ساير مناطق ايران  ها به شكل همين قصه

  .است  اقوام به منطقه باعث رونق ادبيات شفاهي شده

   ...چنين گويند راويان و طوطيان شكرشكن

  

  هاي بومي منطقه قصه

اي   در باالي كوهي، امامزاده- يكي از شهرهاي شهرستان گنبدكاووس-در چند كيلومتري آزادشهر

كنند كه حضرت آق امام فرزند يكي از ائمه  چنين نقل مي .وف استمعر» آق امام«قرار دارد كه به 

 ها ايشان بعد از ساعت. او مورد تعقيب و آزار وابستگان و عمال حكومت وقت بود. است) ع(

. چوپان پاي كوه مشغول چراي گوسفندانش بود. رسد تعقيب و گريز، خسته و تشنه به چوپاني مي

  ... .كند  پان تقاضاي يك كاسه شير ميحضرت آق امام از چو. سگي هم داشت

چوپون آدم بدجنسي  » يه كاسه شير بده من بخورم تشنمههچوپون اگه ميش: آق امام ميگه«  

كردند از دور  در همين موقع اونايي كه آق امام رو تعقيب مي. اون به آق امام شير نميده. بود

ير ندادي، اشكال نداره، ولي اگه اونا منو به من يه كاسه ش«: آق امام به چوپون ميگه .پيداشون ميشه

چوپون ميگه باشه، آق امام سوار اسبش ميشه و به . »از تو پرسيدند، جاي منو بهشون نشون نده

. كنه و جاي اونو به دشمناي حضرت نشون ميده اما چوپون به آق امام خيانت مي .باالي كوه ميره

را اي نفرين آق امام دامن چوپون  يه دفعه. كنه ن ميبينه، اونو نفري آق امام كه خيانت چوپون رو مي

  .»شوند گيره، طوري كه چوپون و سگ گله و گوسفندها، همشون سنگ مي مي

يي شبيه گوسفند و سگ ها سنگ وجود تكه. اين افسانه در سطح منطقه بسيار معروف است  

  .كند  آق امام اين افسانه را به واقعيت نزديك ميةدر حوالي مقبر
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در داستان سندباد، زن . كند گري مي ان سنگ شدن افراد در داستان سندباد نيز جلوهداست  

اي ديگر نيز نقل  قصه .كرد  سحرآميز افراد را تبديل به سنگ ميةجادوگري با استفاده از آين

كه براي يافتن پناهگاهي امن از روستايي عبور   حضرت آق امام درحاليةبراساس اين قص. كنند مي

ولي وقتي . كنندگان محل اختفاي او را نگويند ز روستاييان خواست كه به تعقيبكرد ا مي

كنندگان به روستا رسيدند، روستاييان برخالف قولي كه داده بودند، با حركت چشم محل  تعقيب

نقل است كه در همان دم تمام روستاييان به چپ چشمي مبتال . دهند اختفاي آق امام را لو مي

نظير همين قصه در حوالي تهران ميان ساكنان  .يابد ي بعد ادامه ميها  تا نسلاين وضع. شوند مي

  . امامزاده داوود مطرح است

گردان شرق درياي  جهت جلوگيري از تهاجم بيابان به ديگر مربوط به ديواري است كه ةقص  

كه موسوم به اي  براساس اين داستان با استفاده از آجر ديواري از ناحيه .خزر به ايران ساخته شد

بر .  ديگر مربوط به ساختن برج قابوس استةقص .هاي درياي خزر ساخته شد تا كنارهاست كالله 

هاي اين  وجه مشترك قصه .سازند ميهزار نفر در مدت ده سال  دهرا  برج قابوس ،همين اساس

قصد  همنطقه و ساير مناطق كشور همت مردم در مقابله با بيگانگاني است كه از سوي مرزها ب

البته روايت ديگر آن است كه اين ديوار در  .شدند هاي ايراني مي غارت و تجاوز وارد سرزمين

 بندر تركمن كشيده ة كالله تا منطقةبلكه خياباني بود كه با تخته آجر از منطق. اصل ديوار نيست

  .است  شده

هاي جاده مشاهده   آجرپزي متروك را در فواصل مختلف در كنارههاي توان كوره هنوز مي  

هاي   ساخت اين جاده صحبتة انگيزبارةدر .شد اين جاده از كنار شهر قديم جرجان رد مي. كرد

 را تضمين ها  شده بود كه امنيت مسافران و كاروانمحافظتاي  شايد جاده. ديگري در ميان است

 ديگري ةافسان .است   استفاده از همين جاده وارد جرجان شدهسينا با گويند بوعلي مي .كرد مي

بعد از مرگ يزدگرد سوم يك آسيابان از راه را گويد يكي از شاهزادگان ساساني  است كه مي

  .شود همانجا ساكن ميدر  و بردههمين جاده به آشورراده 

ها او  برخي افسانه. است معروف » خالق نبيةمقبر«نام  تپه است كه به  مراوهةاي در منطق مقبره  

ها اين است كه ساخت  استان و ديگر استاناين هاي   قابل توجه ميان قصهةنكت. نامند ميشاعر را 
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در استان فارس در زمان . است  جاده از همان اوان تشكيل تمدن ايراني مورد توجه ايرانيان بوده

  .اي موسوم به جاده شاهي ساخته شد داريوش اول جاده

 راهنمايي مسافران و برايي در مورد ميل قابوس وجود دارد كه براساس آن اين برج ا افسانه  

توان از فواصل دور اين برج را در  كه امروزه مي طوري به .است  ها ساخته شده شده  و گمها كاروان

داستان شهادت حضرت در .  حضرت يحيي بن زيد نيز قابل توجه استةقص . دشت ديدةپهن

  .است  شدهكتب تاريخي ثبت 

  

  هاي اقوام مهاجر قصه

هاي آن در كشور جمهوري   كه اكنون خرابه،نام آالن نزديك به پنج هزار سال پيش در شهري به

هاي جنوبي   به سرزمينشدند بر اثر جنگ يا وبا يا قحطي مردم مجبور ،آذربايجان موجود است

آنها نام . راي زندگاني آنان بودشوند كه مناسب ب گروهي از مهاجران به مكاني وارد مي .بگريزند

 خود شاهد ةاين روستا در حيات چندهزارسال .گذارند شهر خود را روي همين مكان مي

سوي ايران گسيل  در زمان خالفت ابوبكر، نيروهاي اعراب به. شود رويدادهاي فراواني مي

.  آالن بود همين روستايكردهاي جدي در برابر اعراب   يكي از نقاطي كه مقاومت،شوند مي

يد پايبندي مردم اين خطه به آيين ؤوجود يك آتشكده از دوران باستان و خروارها خاكستر م

ناگزير به امام حسن مجتبي پناه .  آن برآيدةعمربن خطاب نتوانست از عهد. استايراني زردشتي 

گويند  يم. با عطوفت و مهرباني مردم اين خطه را تشويق به مسلماني نمود) ع(امام حسن . برد

  .شناسند   مي»حاج علمدار«نام   او را به،در اين روستا مدفون است) ع(علمدار امام حسن 

 است؛هاي مختلفي  ها و قصه  كهن خود مبدأ افسانهةاين روستا با توجه به قدمت و ديرين  

ع  بر دو نواند دادهن در گنبدكاووس اشاعه اتوان نوع قصص رايج در آالن را كه مهاجر البته مي

  .دانست

ي ها مانند كوراوغلي، عاشق غريب، داستان: ها زبان هاي مشترك ميان آذري  و قصهها  داستان-١

  ؛ ...الر و مالنصرالدين، عاشيق
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 ةنظير قص.  داشته و ميان آنان رايج و متداول استها هايي كه تنها اختصاص به آالني  قصه-٢

  .»عسكر اُغالن«عسگر پسر 

دويد كه   رفت و مي چنان تند راه مي.  زانو نداشتة كه پاهايش كاسعسكر اُغالن مردي بود«  

. داشت وي برخي اوقات از اموال روستاييان ديگر چيزي برمي .شد نام بادپا را رويش گذاشت مي

او در ميان جمع  . عارض او شوند ...توانستند نزد كدخدا و  نمينداشتندولي چون مردم مدركي 

رفتن و برگشتن او شايد يك ربع . ورد كه بايد به دستشويي برودآ ناگهان عذر مي. نشست مي

رفت و چيزي  ولي در عرض همين وقت كم به روستاهاي اطراف مي .كشيد ساعت طول نمي

 به روستاي آالن ها  كه صاحب روستا بود و تابستان،مردم به وليعهد ناصرالدين ميرزا. داشت برمي

او سه بار به دار كشيده شد ولي . د كه او را به دار بكشندوليعهد دستور دا .آمد شكايت كردند مي

ها   تذكر و پند و اندرز براي بچهبراياين داستان را پدر و مادرها . »عاقبت او را كشتند. زنده ماند

  .كنند با آب و تاب فراوان نقل مي

له است ئمس باشد، بيان اين نيزي ديگر ها چنيني كه شايد در استان هايي اين  اصلي قصهةنكت  

ي ها تواند در مقابل دست العاده داشته باشد نمي كه انسان هر چقدر كه قدرت و توانايي فوق

هاي بسياري وجود دارد كه اغلب آنان در حد يك كتاب  البته قصه .هماهنگ مردم ايستادگي كند

. دهندسخن اصلي آنان اين است ضمن سرگرم كردن شنوندگان، مطالب مهم را به آنها ياد ب. است

  .خواهد كه تجربيات خويش را در اختيار آنها قرار دهد معموالً راوي بدين وسيله مي


