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« َكـلَـك»
علي صفري آققلعه

توجه به
اب��زار و
ِ
آالت كاربردي زندگي در روزگاران پيش��ين با ّ
امكانات آن ادوار س��اخته ميش��د و رفتهرفته با پيشرفتهايي
كه در هر دوره حاصل ميآمد برخي از آن ساختهها با امكانات
ادوار سپسين تكميل شده و برخي ديگر با ساختههاي كاملتر
جايگزين شده و نمونههاي پيشين از ميان ميرفت .با اينحال
براي آگاهي از تاريخچۀ فنآوري ميبايست نمونههاي هر دو
توجه به اسناد نوشتاري
گونه را گردآوري كرده ،و يا آنها را با ّ
و ديداري بازسازي كنيم.
متأسفانه در كشور ما از ديرباز به گردآوري اينگونه اسناد
ّ
توجه چنداني نش��ده و آنچه در اين زمينه داريم
و مناب��ع كهن ّ
بيشتر در كالبد «موزه» و اشياء موزهاي جلوهگر است .موزههايي
كه بيشترشان از گونۀ همان موزههاي ناصرال ّدينشاهي هستند
ك��ه صرف ًا براي اين به وجود آمدهاند تا بگوييم كه ما هم موزه
داري��م و اگر بازماندههاي فراوان ما از پيش��ينيان نبود ،همين
سايۀ كمرنگ را نيز به دست نداشتيم .ا ّما در اين زمينه جز اشياء
موزهاي ،منابع بس��ياري را ميتوان برشمرد كه بايد از آنها نيز
نگهداري ك��رده و در پژوهشهاي خود بهره برگيريم .منابعي
كه عمدت ًا داراي ساختار اشياء موزهاي نيستند و نميتوان آنها
را به نمايش گذاش��ت ،ل��ذا اطالق نام «آرش��يو» براي جايگاه
نگهداري آنها مناس��بتر اس��ت .نمونههاي��ي چون نوارهاي
گردآوريش��ده از موس��يقي محلّي اي��ران ،آرش��يو فيلمخانۀ
ملّ��ي ايران و يا منابع فولكلوري��ك و ح ّتي گردآوري زبانها و
گويشه��اي مناطق ايران به ش��يوۀ صوتي كه اگر براي آنها
چارهاي انديشيده نشود در آينده جز افسوس چيزي برايمان بر
جاي نخواهد ماند .اين همان نكتهاي اس��ت كه استاد شفيعي
كدكني در مقالۀ خود با عنوان «ظرفيت و ظرافت يك انس��ان»
(گزارش ميراث ،پياپي  ،44صص  )117 - 113بدان اش��ارت
داش��تند و اينكه بايد مديران فرهنگي اين ديدگاه را از بزرگاني
چون استاد ايرج افشار بياموزند.
ا ّم��ا آنچه در اين نوش��ته بيشتر م ّد نظر نگارنده اس��ت،

توجه به نگارههاي مندرج در نس��خههاي ّ
خطي اس��ت كه نه
ّ
بهصورت عادي در ش��مار اش��ياء موزهاي ش��مرده ميشوند و
نه داراي س��اختار آرش��يوي به معناي متعارف آن هستند و لذا
توجه پژوهش��گران قرار نميگيرند .آنچه از
چنانك��ه بايد مورد ّ
ش��واهد برميآيد اينكه تاكنون به اين نگارهها عمدت ًا از ديدگاه
هنري نگريسته شده است و اين نكته كه برخي از اين نگارهها
ميتواند براي بررسي تاريخ فرهنگ ايران نيز به كار آيد چندان
توجه قرار نگرفته اس��ت .چند س��ال پيش از اين يكي از
مورد ّ
مراكز -گويا فرهنگس��تان هنر -به دنبال اجراي طرحي بود
با اين هدف كه ساختار سازهاي ايراني را با بررسي تصوير اين
سازها در نگارهها بازس��ازي كند .نگارنده از سرانجام آن طرح
آگاهي ندارد ا ّما چه خوب خواهد بود اگر چنان طرحي با نگاهي
اجتماعي
تاريخ
ِ
گستردهتر براي گردآوري آگاهيهاي بيشتر از ِ
ايران پيريزي شود.
ا ّما تا آن روزگار نبايد دست از كار كشيد و لذا نويسندۀ اين
س��طرها در چند نوش��تهاي كه پيش از اين در همين نشريه به
چاپ رس��انيده  -و مواردي كه به خواست خداوند پس از اين
منتش��ر خواهد ش��د -به برخي از اينگونه موارد پرداخته و در
اينجا نيز به يكي از اين نمونهها يعني « َكلَك» خواهد پرداخت.
البته پيش از اش��اره به نگارۀ مورد نظر ،اندكي دربارۀ مندرجات
متون فارسي دربارۀ « َكلَك» گفتوگو خواهيم داشت.
***
سرزمين ايران به دليل جغرافياي ويژهاي كه دارد جز در
برخي جايگاهها  -مانند حاشيۀ خليج فارس و درياي خزر-
دريايي در ميانۀ آن وجود ندارد و آنچه هس��ت رودهايي است
كه كشتيراني در آنها امكانپذير نيست .به همين دليل بخش
عمدهاي از وس��ايلي كه براي گذش��تن از آب استفاده ميشد
و در متون نيز بدانها اش��اره شده شامل وسايل كوچكي چون
« َكلَك» اس��ت كه به دليل ساختار س��ادهاي كه دارد ،ساخت
آن آسان و س��ريع بوده به و همين دليل در لشكركشيها نيز
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كاربرد داشته اس��ت .توصيف « َكلَك» در بيشتر فرهنگهاي
واژگان فارس��ي ديده ميش��ود و آن عبارت بوده از چند ّ
تكه
چوب كه با ريس��مانهايي به يكديگر پيوسته و پس از بستن
ش��ك» بادكرده بدانها آمادۀ گذشتن از آب ميشد .اين
چند « َم
ِ
«ر َمث» خوانده ميش��ود چنانكه
وس��يله در زبان عربي به نام َ
در پيش��رو ادب يا مق ّدمةاالدب (محمود بن عمر ال ّزمخشري،
س��يد مح ّمدكاظم امام ،تهران ،دانشگاه تهران،
به كوش��ش ّ
«ر َم��ث :كل��ك؛ جْ :أر َماث
 1342خ ،ج  ،1ص  )292آم��دهَ :
| َر َّم��اث :كلكگر ،كلككش» .نيز در تاجاالس��امي (تصحيح
علي اوس��ط ابراهيمي ،تهران :مركز نش��ر دانشگاهي1367 ،
خ ،ص  )200آمده« :ال َّر َمثَ :ع َمد؛ و باقي ش��ير در پس��تان؛ و
ال َّر َمث :خُ
ض��م بعضه الي بعض و يرك��ب في البحر و
ٌ
ش��ب ُ ي ّ
ماث».
الجمع ْار ٌ
نيز يادآور ش��ويم كه گاهي در ساختار اين وسيله از كاربرد
چوبها سخني نرفته و شواهد نشان ميدهد كه در برخي موارد
فقط از َمشكهاي بادش��دۀ بههمپيوسته براي شناورماندن بر
روي آب و گذش��تن از آن اس��تفاده ميكردند .وس��ايلي با اين
ساختار در زبان عربي به نام َ
«ط ْوف» خوانده ميشود چنانكه در
تاج االس��امي (ص  )335آمدهَ :
«الط ْوفَ :ح َدث؛ و خيكها كه
پ��ر باد كنند و به هم آرند و برنش��ينند در آب» .نيز در القاموس
مؤسس��ة
المحي��ط (مح ّمد بن يعق��وب الفيروزآبادي ،بيروتّ ،
الرسالة 1413 ،هـ  ،ص  )1077آمدهَّ :
«الط ْو ُف :ق َِر ٌب ُ ينفخ فيها
ّ
د
السطح ُ يركب عليها في الماء و
 كهيئة
الي
بعضها
ش��
 ي
بعض
ّ
ٍ
وُ
ّ
ُيحمل عليها».
از كهنترين اشارتهاي متون به كاربرد «مشك»  -بي
چوبها -براي گذشتن از آب ميتوان به سنگنبشتۀ داريوش
در بيستون (چاپشده در :فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشي،
تأليف َرلف نارمن شارپ ،تهران :نشر پازينه 1382 ،خ ،ص )41
اشاره كرد كه از گفتۀ داريوش آورده:

از شهر موصل کلک بسیار بزرگ دولتی را برای من بستند
که چهارصد مش��ک داشت .اتاق مخصوصی در آن ترتیب
داده بودن��د و ده نفر س��رباز در کلک ب��ه جهت احترام من
همراه بود .من در اتاق آن کلک نشسته روانۀ راه شدم.

ب��ه اين كارب��رد در امث��ال عرب نيز اش��اره ش��ده چنانكه در

آلت حرب 2و منجنيق و حوايج
او مايحتاج ايشان از لشكر و ِ
و اطعم��ه و اش��ربه در كلكها بياورد ...در آن ش��ب بادي

سپا ِه نديتبئير دجله را در دست داشت .آنجا ايستاد[ .دجله]
به جهت آبها قابل كش��تيراني بود .پس از آن من س��پاه
را بر مش��كها قرار دادم؛ پارهاي بر شتر سوار كردم ،براي
ع ّدهاي اس��ب تهيه ك��ردم .اهورامزدا به م��ن ياري ارزاني
فرمود؛ به خواست اهورامزدا دجله را گدشتيم.

لطايفاالمث��ال و طرايفاالق��وال (رش��يدال ّدين وط��واط ،به
كوش��ش حبيبه دانشآموز ،تهران :مي��راث مكتوب 1376 ،خ،
ص  )169در تشريح مثل تازي «يداك اوكتا و فوك نفخ» آمده:

اصل اين مثل آن است  -بر زعم مفضّ ل -كه دو مرد در
جزيرهاي مانده بودند؛ خواستند كه بر خيك از دريا بگذرند
و خويش��تن به آباداني افگنند .هركس��ي خيك خويش را
دردميدند و س��ر ببس��تند .چون به ميان دريا رسيدند خيك 
يكي را سر باز ش��د -كه محكم نبسته بود -و باد بيرون
رفت و او غرقه گشت .چون مرگ نزديك آمد به يار خويش
بناليد و اس��تغاثت كرد؛ يارش اين لف��ظ بگفت كه «يداك
اوكتا و فوك نفخ»؛ يعني كه دس��ت تو بسته است خيك تو
را و دهان تو دميده است.

در برخي از ش��واه ِد متني به كاربرد «مشك» در ساختمان
كلك اش��ارهاي نش��ده ا ّم��ا در برخي نيز چنين اش��اراتي ديده
ميشود .براي نمونه در ش��رفنامه (شرفخان بن شمسال ّدين
بدليس��ي ،تصحيح والديمي��ر وليامينوف زرن��وف ،پطربورغ،
دارالطباع اكادميۀ ايمپراطوريه 1862 ،م ،ج  ،2ص  )50آمده:
في س��نه ثمان و خمسين و س��بعمايه :درين سال سليمان
بهادران
پاش��اي وزير س��لطان اورخان به اتّفاق ...جمعي از
ِ
نبردآزماي به «كمر» نام بيش��ه درآمده ،گاوهاي كافران را
كشتند و از پوستهاي ايشان صال  1و كلك ترتيب نموده،
از دريا عبور كرده به طرف رومايلي روان گشتند.

همچنی��ن در افضلالتواری��خ (غالمحس��ین افضلالملک ،به
کوش��ش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان ،تهران :نشر
تاریخ ایران1361 ،خ ،ص  )121آمده:

از ش��واهد كارب��رد «كلك» در متون ،بي توصيف س��اختار آن،
ميت��وان از عبارت��ي در تاريخ اولجايتو (ابوالقاس��م عبدهلل بن
مح ّمد القاش��اني ،تصحي��ح مهين همبلي ،تهران :انتش��ارات
علمي و فرهنگي1374 ،خ [چ ،]2صص  )111 - 110ياد كرد:

 .1همان «سال» ميباشد كه گونهاي كلك بوده و پس از اين بدان خواهيم پرداخت . 2      .چاپ « :آلت و حرب» .

دورة دوم ،سال پنجم ،شمارة  ،46مرداد و شهریور 1390

56

قوي برخاست و صاعقۀ سخت بجست و جسرها بريده شد
و هرچ��ه علي كوچك در كلك از موص��ل آورده بود همه
غرق شد.

ا ّما نگارهاي كه در اينجا مورد نظر ماس��ت از مواردي است كه
جزئيات آن پرداخته شده است .اين
در آن به ترسيم « َكلَك» با ّ
نگاره مربوط به دستنويس��ي از جامعال ّتواريخ رشيدي (نسخۀ
 1653كتابخانۀ طوپقاپيسراي ،مو ّرخ  714و  717ق ،گ 384
ر) است و براي نمايش عبارت زيرين ترسيم شده است:
اغوز بفرمود تا س��الي بساختند و آن مانند شكل كلك است
و برو از دريا بگدشتند.

مي��راث مكتوب 1384 ،خ ،ص  )8اس��ت .تصوي��ر نگارۀ مورد
گفتوگو را بر روي جلد همين شمارۀ گزارش ميراث ميبينيم.
دستنويسي كه اين نگاره در يكي از صفحات آن ترسيم شده
از نس��خههاي كارگاه نسخهپردازي ربع رشيدي و نسخۀ اصل
متوسط قلم
اثر اس��ت .قلم مندرج در اين نس��خه از نمونههاي ّ
نسخ است ا ّما نگارههاي آن از نفيسترين نمونههاي نگارگري
مكت��ب تبريز در دورۀ ايلخاني به ش��مار ميآي��د .تا جايي كه
نويس��ندۀ اين س��طرها آگاهي دارد اين دس��تنويس كمنظير
سيدعلي آلداود در دست بررسي
ّ
توسط دانش��ور ارجمند آقاي ّ
است و به خواست خداوند در مركز پژوهشي ميراث مكتوب به
شيوۀ نسخهبرگردان چاپ و منتشر خواهد شد.
يك نكته را هم در پايان بيفزاييم و آن اينكه واژۀ «س��ال»
(/صال) كه در شاهد يادشده از شرفنامه و جامعال ّتواريخ ديديم،
برابر تركي/مغولي براي واژۀ «كلك» در زبان فارس��ي اس��ت
چنانك��ه در جامعال ّتواريخ (بخش مغول ،رش��يدال ّدين فضلهلل
همداني ،تصحيح مح ّمد روش��ن و مصطفي موس��وي ،تهران:
نش��ر الب��رز 1373 ،خ ،ج  ،1ص��ص  )219 - 218بدي��ن نكته
تصريح شده است:
ش��اخي از دريا در ميان بوده ،س��رگين خشك بسيار جمع
كردهان��د و از آن مانند س��الي كه اينجا كل��ك ميخوانند
بستهاند و بر آن نشسته و از آب دريا گذشته.

اي��ن عبارت مربوط به بخ��ش «تاريخ اغ��وز» از جامعال ّتواريخ
(رش��يدال ّدين فضلهلل همداني ،تصحيح مح ّمد روشن ،تهران:

در واژهنام��ۀ تركي مغول��ي مندرج در چ��اپ جامعال ّتواريخ (ج
 ،3ص  )2364نيز اش��اره ش��ده كه واژۀ «سال» در زبان تركي
برابر «كلك» به كار رفته و واژۀ «تار» بيش��تر براي وس��يلهاي
به كار ميرفت كه با پيوس��تن خيكها س��اخته ميش��د و اين
تفكيك معنايي همس��ان است با آنچه در زبان عربي ميان دو
واژۀ َ
«ر َمث» ديده ميش��ود ا ّما نگارنده تاكنون چنين
«ط ْوف» و َ
تفكيكي را در زبان فارسي نيافته است■                            .
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