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ــین.با.توّجه.به. ــزار.و.آالت.کاربردِي.زندگي.در.روزگاران.پیش اب

ــد.و.رفته.رفته.با.پیشرفت.هایي. ــاخته.مي.ش امکانات.آن.ادوار.س

که.در.هر.دوره.حاصل.مي.آمد.برخي.از.آن.ساخته.ها.با.امکانات.

ادوار.سپسین.تکمیل.شده.و.برخي.دیگر.با.ساخته.هاي.کامل.تر.

جایگزین.شده.و.نمونه.هاي.پیشین.از.میان.مي.رفت..با.این.حال.

براي.آگاهي.از.تاریخچۀ.فن.آوري.مي.بایست.نمونه.هاي.هر.دو.

گونه.را.گردآوري.کرده،.و.یا.آن.ها.را.با.توّجه.به.اسناد.نوشتاري.

و.دیداري.بازسازي.کنیم.

متأّسفانه.در.کشور.ما.از.دیرباز.به.گردآوري.این.گونه.اسناد.

ــده.و.آنچه.در.این.زمینه.داریم. ــع.کهن.توّجه.چنداني.نش و.مناب

بیشتر.در.کالبد.»موزه«.و.اشیاء.موزه.اي.جلوه.گر.است..موزه.هایي.

که.بیشترشان.از.گونۀ.همان.موزه.هاي.ناصرالّدین.شاهي.هستند.

ــه.صرفًا.براي.این.به.وجود.آمده.اند.تا.بگوییم.که.ما.هم.موزه. ک

ــینیان.نبود،.همین. ــم.و.اگر.بازمانده.هاي.فراوان.ما.از.پیش داری

سایۀ.کم.رنگ.را.نیز.به.دست.نداشتیم..اّما.در.این.زمینه.جز.اشیاء.

ــیاري.را.مي.توان.برشمرد.که.باید.از.آن.ها.نیز. موزه.اي،.منابع.بس

ــرده.و.در.پژوهش.هاي.خود.بهره.برگیریم..منابعي. نگهداري.ک

که.عمدتًا.داراي.ساختار.اشیاء.موزه.اي.نیستند.و.نمي.توان.آن.ها.

ــیو«.براي.جایگاه. ــذا.اطالق.نام.»آرش ــت،.ل را.به.نمایش.گذاش

ــي.چون.نوارهاي. ــت..نمونه.های ــب.تر.اس نگهداري.آن.ها.مناس

ــیو.فیلمخانۀ. ــران،.آرش ــیقي.محلّي.ای ــده.از.موس گردآوري.ش

ــک.و.حّتي.گردآوري.زبان.ها.و. ــي.ایران.و.یا.منابع.فولکلوری ملّ

ــیوۀ.صوتي.که.اگر.براي.آن.ها. ــاي.مناطق.ایران.به.ش گویش.ه

چاره.اي.اندیشیده.نشود.در.آینده.جز.افسوس.چیزي.برایمان.بر.

ــت.که.استاد.شفیعي. جاي.نخواهد.ماند..این.همان.نکته.اي.اس

ــان«. کدکني.در.مقالۀ.خود.با.عنوان.»ظرفیت.و.ظرافت.یک.انس

ــارت. )گزارش.میراث،.پیاپي.44،.صص.113.-.117(.بدان.اش

ــتند.و.اینکه.باید.مدیران.فرهنگي.این.دیدگاه.را.از.بزرگاني. داش

چون.استاد.ایرج.افشار.بیاموزند.

ــت،. ــته.بیش.تر.مّد.نظر.نگارنده.اس ــا.آنچه.در.این.نوش اّم

ــت.که.نه. ــخه.هاي.خّطي.اس توّجه.به.نگاره.هاي.مندرج.در.نس

ــمرده.مي.شوند.و. ــیاء.موزه.اي.ش ــمار.اش به.صورت.عادي.در.ش

ــیوي.به.معناي.متعارف.آن.هستند.و.لذا. ــاختار.آرش نه.داراي.س

ــگران.قرار.نمي.گیرند..آنچه.از. ــه.باید.مورد.توّجه.پژوهش چنانک

ــواهد.برمي.آید.اینکه.تاکنون.به.این.نگاره.ها.عمدتًا.از.دیدگاه. ش

هنري.نگریسته.شده.است.و.این.نکته.که.برخي.از.این.نگاره.ها.

مي.تواند.براي.بررسي.تاریخ.فرهنگ.ایران.نیز.به.کار.آید.چندان.

ــال.پیش.از.این.یکي.از. ــت..چند.س مورد.توّجه.قرار.نگرفته.اس

ــتان.هنر-.به.دنبال.اجراي.طرحي.بود. مراکز.-گویا.فرهنگس

با.این.هدف.که.ساختار.سازهاي.ایراني.را.با.بررسي.تصویر.این.

ــازي.کند..نگارنده.از.سرانجام.آن.طرح. سازها.در.نگاره.ها.بازس

آگاهي.ندارد.اّما.چه.خوب.خواهد.بود.اگر.چنان.طرحي.با.نگاهي.

گسترده.تر.براي.گردآوري.آگاهي.هاي.بیشتر.از.تاریِخ.اجتماعِي.

ایران.پي.ریزي.شود.

اّما.تا.آن.روزگار.نباید.دست.از.کار.کشید.و.لذا.نویسندۀ.این.

ــته.اي.که.پیش.از.این.در.همین.نشریه.به. ــطرها.در.چند.نوش س

ــانیده.- و.مواردي.که.به.خواست.خداوند.پس.از.این. چاپ.رس

ــد-.به.برخي.از.این.گونه.موارد.پرداخته.و.در. ــر.خواهد.ش منتش

اینجا.نیز.به.یکي.از.این.نمونه.ها.یعني.»َکلَک«.خواهد.پرداخت..

ــاره.به.نگارۀ.مورد.نظر،.اندکي.دربارۀ.مندرجات. البته.پیش.از.اش

متون.فارسي.دربارۀ.»َکلَک«.گفت.وگو.خواهیم.داشت.

***

سرزمین.ایران.به.دلیل.جغرافیاي.ویژه.اي.که.دارد.جز.در.

برخي.جایگاه.ها.-.مانند.حاشیۀ.خلیج.فارس.و.دریاي.خزر- 

ــت.رودهایي.است. دریایي.در.میانۀ.آن.وجود.ندارد.و.آنچه.هس

که.کشتي.راني.در.آنها.امکان.پذیر.نیست..به.همین.دلیل.بخش.

ــتن.از.آب.استفاده.مي.شد. ــایلي.که.براي.گذش عمده.اي.از.وس

ــاره.شده.شامل.وسایل.کوچکي.چون. و.در.متون.نیز.بدانها.اش

ــاده.اي.که.دارد،.ساخت. ــت.که.به.دلیل.ساختار.س »َکلَک«.اس

ــریع.بوده.به.و.همین.دلیل.در.لشکرکشي.ها.نیز. آن.آسان.و.س

»َک�لَ�ک«

علي صفري آق قلعه
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ــت..توصیف.»َکلَک«.در.بیشتر.فرهنگ.هاي. کاربرد.داشته.اس

ــود.و.آن.عبارت.بوده.از.چند.تّکه. ــي.دیده.مي.ش واژگان.فارس

ــمان.هایي.به.یکدیگر.پیوسته.و.پس.از.بستن. چوب.که.با.ریس

ــِک«.بادکرده.بدانها.آمادۀ.گذشتن.از.آب.مي.شد..این. چند.»َمش

ــود.چنانکه. ــیله.در.زبان.عربي.به.نام.»َرَمث«.خوانده.مي.ش وس

ــرو.ادب.یا.مقّدمةاالدب.)محمود.بن.عمر.الّزمخشري،. در.پیش

ــّید.محّمدکاظم.امام،.تهران،.دانشگاه.تهران،. ــش.س به.کوش

ــک؛.ج:.أْرَماث. ــث:.کل ــده:.»َرَم 1342.خ،.ج.1،.ص.292(.آم

ــامي.)تصحیح. ــاث:.کلک.گر،.کلک.کش«..نیز.در.تاج.االس | َرمَّ

ــر.دانشگاهي،.1367. ــط.ابراهیمي،.تهران:.مرکز.نش علي.اوس

ــتان؛.و. ــیر.در.پس َمث:.َعَمد؛.و.باقي.ش خ،.ص.200(.آمده:.»الرَّ

ــب.في.البحر.و. ــّم.بعضه.الي.بعض.و.یرک ــٌب.ُیض َمث:.ُخش الرَّ

الجمع.اْرماٌث«.

ــویم.که.گاهي.در.ساختار.این.وسیله.از.کاربرد. نیز.یادآور.ش

چوب.ها.سخني.نرفته.و.شواهد.نشان.مي.دهد.که.در.برخي.موارد.

ــدۀ.به.هم.پیوسته.براي.شناورماندن.بر. فقط.از.َمشک.هاي.بادش

ــایلي.با.این. ــتفاده.مي.کردند..وس ــتن.از.آن.اس روي.آب.و.گذش

ساختار.در.زبان.عربي.به.نام.»َطْوف«.خوانده.مي.شود.چنانکه.در.

ــامي.)ص.335(.آمده:.»الَطْوف:.َحَدث؛.و.خیک.ها.که. تاج..االس

ــینند.در.آب«..نیز.در.القاموس. ــر.باد.کنند.و.به.هم.آرند.و.برنش پ

ــة. ــوب.الفیروزآبادي،.بیروت،.مؤّسس ــط.)محّمد.بن.یعق المحی

ْوُف:.ِقَرٌب.ُینفخ.فیها. الّرسالة،.1413.هـ.،.ص.1077(.آمده:.»الطَّ

ــّد.بعضها.الي.بعٍض.کهیئة.الّسطح.ُیرکب.علیها.في.الماء.و. و.ُیش

ُیحمل.علیها«.

از.کهن.ترین.اشارت.هاي.متون.به.کاربرد.»مشک«.- بي.

چوب.ها-.براي.گذشتن.از.آب.مي.توان.به.سنگنبشتۀ.داریوش.

در.بیستون.)چاپ.شده.در:.فرمان.هاي.شاهنشاهان.هخامنشي،.

تألیف.َرلف.نارمن.شارپ،.تهران:.نشر.پازینه،.1382.خ،.ص.41(.

اشاره.کرد.که.از.گفتۀ.داریوش.آورده:

سپاِه.ندیت.بئیر.دجله.را.در.دست.داشت..آنجا.ایستاد..]دجله[.

ــپاه. ــتي.راني.بود..پس.از.آن.من.س به.جهت.آب.ها.قابل.کش

ــک.ها.قرار.دادم؛.پاره.اي.بر.شتر.سوار.کردم،.براي. را.بر.مش

ــن.یاري.ارزاني. ــردم..اهورامزدا.به.م ــب.تهیه.ک عّده.اي.اس

فرمود؛.به.خواست.اهورامزدا.دجله.را.گدشتیم.

ــده.چنانکه.در. ــاره.ش ــال.عرب.نیز.اش ــرد.در.امث ــه.این.کارب ب

ــواط،.به. ــیدالّدین.وط ــوال.)رش ــال.و.طرایف.االق لطایف.االمث

ــراث.مکتوب،.1376.خ،. ــش.حبیبه.دانش.آموز،.تهران:.می کوش

ص.169(.در.تشریح.مثل.تازي.»یداك.اوکتا.و.فوك.نفخ«.آمده:

اصل.این.مثل.آن.است.-.بر.زعم.مفّضل-.که.دو.مرد.در.

جزیره.اي.مانده.بودند؛.خواستند.که.بر.خیک.از.دریا.بگذرند.

ــي.خیک.خویش.را. ــتن.به.آباداني.افگنند..هرکس و.خویش

ــتند..چون.به.میان.دریا.رسیدند.خیک. ــر.ببس دردمیدند.و.س

ــد.-که.محکم.نبسته.بود-.و.باد.بیرون. یکي.را.سر.باز.ش

رفت.و.او.غرقه.گشت..چون.مرگ.نزدیک.آمد.به.یار.خویش.

ــظ.بگفت.که.»یداك. ــتغاثت.کرد؛.یارش.این.لف بنالید.و.اس

ــت.تو.بسته.است.خیک.تو. اوکتا.و.فوك.نفخ«؛.یعني.که.دس

را.و.دهان.تو.دمیده.است.

ــواهِد.متني.به.کاربرد.»مشک«.در.ساختمان. در.برخي.از.ش

ــاراتي.دیده. ــا.در.برخي.نیز.چنین.اش ــده.اّم ــاره.اي.نش کلک.اش

ــرفنامه.)شرف.خان.بن.شمس.الّدین. مي.شود..براي.نمونه.در.ش

ــوف،.پطربورغ،. ــر.ولیامینوف.زرن ــي،.تصحیح.والدیمی بدلیس

دارالطباع.اکادمیۀ.ایمپراطوریه،.1862.م،.ج.2،.ص.50(.آمده:

ــبعمایه:.درین.سال.سلیمان. ــنه.ثمان.و.خمسین.و.س في.س

ــلطان.اورخان.به.اتّفاق....جمعي.از.بهادراِن. ــاي.وزیر.س پاش

ــه.درآمده،.گاوهاي.کافران.را. نبردآزماي.به.»کمر«.نام.بیش

کشتند.و.از.پوست.هاي.ایشان.صال1..و.کلک.ترتیب.نموده،.

از.دریا.عبور.کرده.به.طرف.روم.ایلي.روان.گشتند.

ــین.افضل.الملک،.به. ــخ.)غالمحس ــن.در.افضل.التواری همچنی

ــش.منصوره.اتحادیه.و.سیروس.سعدوندیان،.تهران:.نشر. کوش

تاریخ.ایران،.1361خ،.ص.121(.آمده:

از.شهر.موصل.کلک.بسیار.بزرگ.دولتی.را.برای.من.بستند.

ــک.داشت..اتاق.مخصوصی.در.آن.ترتیب. که.چهارصد.مش

ــه.جهت.احترام.من. ــرباز.در.کلک.ب ــد.و.ده.نفر.س داده..بودن

همراه.بود..من.در.اتاق.آن.کلک.نشسته.روانۀ.راه.شدم.

ــاختار.آن،. ــرد.»کلک«.در.متون،.بي.توصیف.س ــواهد.کارب از.ش

ــم.عبدهلل.بن. ــي.در.تاریخ.اولجایتو.)ابوالقاس ــوان.از.عبارت مي.ت

ــارات. ــح.مهین.همبلي،.تهران:.انتش ــاني،.تصحی محّمد.القاش

علمي.و.فرهنگي،.1374خ.]چ2[،.صص.110.-.111(.یاد.کرد:

او.مایحتاج.ایشان.از.لشکر.و.آلِت.حرب2.و.منجنیق.و.حوایج.

ــب.بادي. ــربه.در.کلک.ها.بیاورد....در.آن.ش ــه.و.اش و.اطعم

1..همان.»سال«.مي.باشد.که.گونه.اي.کلک.بوده.و.پس.از.این.بدان.خواهیم.پرداخت.......2...چاپ.:.»آلت.و.حرب«..
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قوي.برخاست.و.صاعقۀ.سخت.بجست.و.جسرها.بریده.شد.

ــل.آورده.بود.همه. ــه.علي.کوچک.در.کلک.از.موص و.هرچ

غرق.شد.

ــت.از.مواردي.است.که. اّما.نگاره.اي.که.در.اینجا.مورد.نظر.ماس

در.آن.به.ترسیم.»َکلَک«.با.جزئّیات.آن.پرداخته.شده.است..این.

ــي.از.جامع.الّتواریخ.رشیدي.)نسخۀ. نگاره.مربوط.به.دست.نویس

1653.کتابخانۀ.طوپقاپي.سراي،.موّرخ.714.و.717.ق،.گ.384.

ر(.است.و.براي.نمایش.عبارت.زیرین.ترسیم.شده.است:

ــالي.بساختند.و.آن.مانند.شکل.کلک.است. اغوز.بفرمود.تا.س

و.برو.از.دریا.بگدشتند.

ــوز«.از.جامع.الّتواریخ. ــش.»تاریخ.اغ ــن.عبارت.مربوط.به.بخ ای

ــیدالّدین.فضل.هلل.همداني،.تصحیح.محّمد.روشن،.تهران:. )رش

ــر.نگارۀ.مورد. ــت..تصوی ــراث.مکتوب،.1384.خ،.ص.8(.اس می

گفت.وگو.را.بر.روي.جلد.همین.شمارۀ.گزارش.میراث.مي.بینیم..

دست.نویسي.که.این.نگاره.در.یکي.از.صفحات.آن.ترسیم.شده.

ــخه.هاي.کارگاه.نسخه.پردازي.ربع.رشیدي.و.نسخۀ.اصل. از.نس

ــخه.از.نمونه.هاي.متوّسط.قلم. ــت..قلم.مندرج.در.این.نس اثر.اس

نسخ.است.اّما.نگاره.هاي.آن.از.نفیس.ترین.نمونه.هاي.نگارگري.

ــد..تا.جایي.که. ــمار.مي.آی ــب.تبریز.در.دورۀ.ایلخاني.به.ش مکت

ــت.نویس.کم.نظیر. ــطرها.آگاهي.دارد.این.دس ــندۀ.این.س نویس

ــور.ارجمند.آقاي.سّیدعلي.آل.داود.در.دست.بررسي. توّسط.دانش

است.و.به.خواست.خداوند.در.مرکز.پژوهشي.میراث.مکتوب.به.

شیوۀ.نسخه.برگردان.چاپ.و.منتشر.خواهد.شد.

ــال«. یک.نکته.را.هم.در.پایان.بیفزاییم.و.آن.اینکه.واژۀ.»س

)/صال(.که.در.شاهد.یادشده.از.شرفنامه.و.جامع.الّتواریخ.دیدیم،.

ــت. ــي.اس برابر.ترکي/مغولي.براي.واژۀ.»کلک«.در.زبان.فارس

ــیدالّدین.فضل.هلل. ــه.در.جامع.الّتواریخ.)بخش.مغول،.رش چنانک

ــوي،.تهران:. ــن.و.مصطفي.موس همداني،.تصحیح.محّمد.روش

ــن.نکته. ــص.218.-.219(.بدی ــرز،.1373.خ،.ج.1،.ص ــر.الب نش

تصریح.شده.است:

ــرگین.خشک.بسیار.جمع. ــاخي.از.دریا.در.میان.بوده،.س ش

ــک.مي.خوانند. ــالي.که.اینجا.کل ــد.و.از.آن.مانند.س کرده.ان

بسته.اند.و.بر.آن.نشسته.و.از.آب.دریا.گذشته.

ــاپ.جامع.الّتواریخ.)ج. ــي.مندرج.در.چ ــۀ.ترکي.مغول در.واژه.نام

ــده.که.واژۀ.»سال«.در.زبان.ترکي. ــاره.ش 3،.ص.2364(.نیز.اش

ــیله.اي. ــتر.براي.وس برابر.»کلک«.به.کار.رفته.و.واژۀ.»تار«.بیش

ــد.و.این. ــاخته.مي.ش ــتن.خیک.ها.س به.کار.مي.رفت.که.با.پیوس

ــان.است.با.آنچه.در.زبان.عربي.میان.دو. تفکیک.معنایي.همس

ــود.اّما.نگارنده.تاکنون.چنین. واژۀ.»َطْوف«.و.»َرَمث«.دیده.مي.ش

تفکیکي.را.در.زبان.فارسي.نیافته.است.............................■


