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ژئومورفولوژی فرهنگی :نقش ژئوسایتهای کارستی در باورها و
فولکلور (مطالعه موردی ،استان زنجان)
*1

رضا خوش رفتار

استادیار گروه جغرافيا ،دانشگاه زنجان
پذیرش مقاله1396/10/23 :
تأیيد نهایي مقاله1397/2/24 :
چکيده
ميتوان گفت در همه فرهنگها ،داستانهاي فولکلور بيانگر ميزان آگاهي مردم از نيروهاي طبيعت و همچنين
ارتباط بين انسان و طبيعت ا ست .سایتهاي زمين شنا سي و ژئومورفولوژیکي ،به دالیلي مانند عجيب و غریب
بودن ،عظمت و رنگهاي متنوع ،بيشتتتتر مورد توجه انستتتان ها بوده و بخشتتتي از فرهنگ مردم را طي نرون
متمادي تشتتکيد دادهاند .در ژئومورفولوژي فرهنگي ،ارتباط بين بعضتتي از بخشهاي فرهنگي یک ستترزمين با
زمينههاي ژئومورفولوژیکي که این بخشهاي فرهنگي در آن شتتکد گرفتهاند ،بررستتي ميشتتود .عالوه بر این،
تعدادي از این سایتها ممکن ا ست در بين اهالي منطقه ،از احترام خا صي برخوردار بوده و از جنبه اعتقادي،
داراي اهميت باشند .در این پژوهش ،طي یک دوره  10ساله ( ،)1396-1387عمدتاً براساس مطالعات ميداني
و تحليلي ،تعدادي از ژئومورفو سایتهاي کارستي ،شناسایي و مورد برر سي نرار گرفت .برر سي فولکلور ا ستان
زنجان در زمينه شکدگيري لند فرمهایي مانند تنگ اندآباد ،چشمه اژدها تو و غار خرمنهسر ،نشاندهنده نقش
لند فرمهاي کارستتت در باورهاي مردم و همچنين بيانگر یکي از ویژگيهاي معيشتتتي و انليمي منطقه ،یعني
کمبود آب است.
واژههای کليدی :ژئوسایت ،فولکلور ،لندفرم کارست ،ژئومورفولوژي فرهنگي ،زنجان.

* -نویسنده مسئول09113314434 :

Email: khoshraftar@znu.ac.ir
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فرهنگي چشتتمانداز و روابط متقابد آنها با ميراث
فرهنگي مانند با ستان شنا سي ،تاریخي ،معماري و
غيره را ،برر سي ميکند (پانيزا و پيا سنته.)2009 ،
پریرا 9و مارتينز 10معتقدند ژئومورفولوژي فرهنگي
تالش ميک ند با ح ما یت از چشتتتما نداز فرهنگي
مرتبط با ميراث تاریخي ،باستانشناسي ،معماري و
غير مادي ،اب عاد مت عدد ،مفاهيم و ارزش هاي ذاتي
ميراث ژئومورفولوژیکي را نشتتتتان د هد (پریرا و
مارتينز .)2018 ،از دیدگاه سازمان آموزشي ،علمي
و فرهنگي ملتتد متحتتد ( یونستتتکو) :فرهنتتگ
مجموعهاي از خ صو صيات روحي ،فيزیکي ،ذاتي و
احساسي جامعه یا گروه اجتماعي است که بر هنر،
ادبيات ،سبک زندگي ،سيستمهاي ارزشي ،سنتها
و اعت قادات نيز ،تأک يد دارد (زاگرچو .)2008 ،در
بستتياري از فرهنگها ،افستتانههایي (ميتهایي)11
وجود دارند که توصيفي از پدیدهها یا ونایعي است
که بيانگر بحران هاي طبيعي مانند ستتتيد ،زلزله،
ستتونامي و انفجارهاي آتشتتفشتتاني استتت .بر این
استتتتاس ،بخشتتتي از عواری و فرا ینتتدهتتاي
ژئومورفولوژیکي یک منطقه ،بهویژه آن هایي که از
جنبه هاي متفاوت ميتوانستتتت براي مردم منطقه
جالبتوجه ،تحسينبرانگيز ،ناشناخته و یا ترسناک
باشد ،به شکدهاي متفاوت بخشي از فرهنگ عامه
مردم شده ا ست .در ایرلند ،من شورهاي بازالتي را
پلههایي براي استتتتفاده غولها ،تصتتتور ميکردند
(گري .)2004 ،ب نا بر اعت قاد ه ندوارو پایي ز با نان،
عنا صر طبيعت داراي روح بوده (نر شي )1389 ،و
بر همين استتتاس ،عواری جغرافيایي مانند نلهها،
چشتتت مه ها و غار ها ،اغ لب م کان هاي متبرک و
مقدستتتي براي زیارت هستتتتند (النکور.)1994 ،
بستتت ياري از جوامع کنوني ،هنوز وابستتتتگي هاي
زیادي به محيط فيزیکي خود دارند و این مکان ها
با فرهنگ و انتصاد آنها گرهخورده است .نورتون12
بستتياري از اشتتکال فيزیکي مانند کوهها ،ستتواحد

مقدمه
در دهه پایاني نرن بيستتتتم با گستتتترش پارادایم
ژئودایورستتتيتي( 1گري ،)2008 ،بهویژه در اروپا و
آ سياي جنوب شرني ،بخ شي از علوم زمين که به
آن کمتر توجه شتتده بود ،مورد چالش نرار گرفت.
این بخش جدید که بع ضيها آن را زمين شنا سي
فرهنگي 2نام يدها ند ،دروانع بخش اجت ماعي علوم
زمين را تشتتتک يد ميد هد ( کازانستتتي.)2009 ،
زمين شنا سي فرهنگي ،روابط زماني -مکاني را در
ارتباط با ستتتایر اجزار فرهنگي بررستتتي ميکند و
فاکتور تعيينکننده در آن ،تاریخ جامعه انستتتاني
استتتت (پانيزا و پياستتتنته .)2008 ،ممکن استتتت
سایتهاي مورد زمين شناسي فرهنگي ،براي تاریخ
تکامد زمين اهميت زیادي نداشتتته باشتتند ،بلکه
استتتفاده از آنها توستتط جوامع بشتتري به آنها
ارزش ویژهاي داده باشتتد (رینارد و الگون.)2004 ،
در همين ارتباط ،ویتاليانو ،3با ا ستفاده از ا صطالح
ژئوميتولوژي ،4به بررستتي افستتانهها ،استتطورهها،
داستتتانها و ضتتربالمثدهایي پرداخت که ماهيت
شکدگيري شان وابسته به پدیدههاي زمين شنا سي
و ژئومورفولوژیکي بود (وی تال يانو .)2007 ،ممکن
استتت بعضتتي از این ستتایتها ،عالوه بر ارزشهاي
فوق از لحاظ روحي و اعتقادي هم براي مردم حائز
اهم يت باشتتت ند که در این صتتتورت در گروه
ژئوستتتا یت هاي م قدس هم نرار ميگير ند .براي
ژئوستتتایت هاي ژئومورفولوژیکي ،از اصتتتطالحات
دیگري مان ند ستتتتا یت هاي ژئومورفولوژیکي و
ژئومورفوستتایتها 5هم استتتفاده ميشتتود (رینارد،
 .)2004یک ژئومورفوسایت ،لندفرمي با ویژگيهاي
ژئومورفولوژیکي خاص و مهم استتتت بهطوري که
ميتواند بهعنوان بخشي از ميراث فرهنگي سرزمين
تلقي شتتود .براستتاس تعریف پانيزا 6و پياستتنته،7
ژئومورفولوژي فرهنگي 8علمي استتتتت که اجزار
ژئومورفولوژیکي یک ستتترزمين ،از جمله اشتتتکال
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ماستهاي ،صتخرهها ،رودها ،دریاچهها و آبشتارها را
که ارزش ویژهاي دارند و وجود شان منجر به بهبود
زندگي معنوي ميشتتود را داراي ارزش مطلوبيت13
ميدا ند (گري .)2004 ،بهطور دنيقتر ،ناهمواري
ميتواند بهتنهایي ،بخشتتتي از ميراث فرهنگي یک
سرزمين باشد (دونيز-پایيز و همکاران .)2011 ،در
همين ارتبتتاط ،پو  ،14ميردینتتگ 15و پتتارادیز16
( )2002به بررسي نقش فرایندهاي هوازدگي در از
بين رفتن ستتتنگ هاي مورد استتتتفاده در بناهاي
معروف ایجاد شده توسط بشر مانند شهر پترا 17در
اردن و آنکور 18در کامبوج پرداختند .آنها معتقدند
که ژئومورفولوژي ميتواند در تحليد فرایند تخریب
این فرهنگها نقش مؤثري داشتتتته باشتتتد (پو ،
مييردینگ و پارادایز .)2002 ،همچنين کاسلدین19
و ترني )2010( 20اعت قاد دار ند ،روابط مت قا بد
دروني بين ژئومورفولوژي چشتتتما نداز و توستتت عه
جنبههاي مادي و غيرمادي فعاليتهاي ان ساني در
بستتياري از نقاط جهان نشتتاندهنده آن استتت که
ستتتي ما و حا لت هاي فرهنگي مختلف براستتتاس
مقياسهاي زماني هزاران سال ،تو سعهیافته ا ست
(کاستتلداین و تورني .)2010 ،ستتاندرا و پياستتنته
( )2009در مقالهاي نظري با عنوان ژئومورفولوژي
فرهنگي و ژئودایوریستتتتي ،پنر مرحلتته براي
بررستتتي هاي ژئومورفولوژي فرهنگي ارا ئه کرد ند.
آنها تشریح فرایندهاي زمينشناسي و ژئومورفيک
را اولين مرحلتته در بررستتتيهتتاي ژئومورفولوژي
فرهنگي ميدان ند ( پانيزا و پ ياستتتن ته.)2009 ،
نایت 21و هریستتتون )2013( 22نيز با توجه به در
معری خطر بودن ميراث بشتتر ،به بررستتي روابط
ژئومورفولوژي ،فره نگ و ميراث زمين در منط قه
کورنوال 23انگلستتتان پرداختند (نایت و هریستتون،
 .)2013برا ساس منابع موجود ،در ایران به شکلي
که در این مقاله به آن پرداخته شتتتده استتتت در
زمينته ژئومورفولوژي فرهنگي ،مطتالعتاتي انجتام

131

نشتتتده استتتت با اینحال مقاله ژئوميتولوژي :علوم
زمين و فرهنگ شتتتفاهي (خوشرفتار )1390 ،از
لحاظ موضتتوعي مشتتابهت زیادي با این مقاله دارد.
نرشي ( ،)1389در کتاب آب وکوه در اساطير هند
و ایراني ،به موارد مشابهي از ارتباط بين پدیدههاي
طبيعي و داستتت تان هاي مرتبط با آن ها پرداخ ته
است .هدف از انجام این پژوهش بررسي تعدادي از
ژئوموفوسایتهاي کارستي استان زنجان از دیدگاه
ژئومورفولوژي فرهنگي است.
محدوده مورد مطالعه
ا ستان زنجان با م ساحت  22164کيلومترمربع در
شمال غربي ایران نرار گرفته ا ست .این ا ستان از
نظر زمين شنا سي ،بخ شي از زون البرز -آذربایجان
و ایران مرکزي (نبوي )1353 ،و در تقستتيمبندي-
هاي ژئومورفولوژیکي محمودي ( )1353و عالیي
طالقاني ( ،)1382بخشتتي از واحد شتتمال غرب با
عنوان زیر واحد ژئومورفولوژیکي زنجان مي باشتتتد
که تقریباً با مرزهاي استتتان زنجان ،منطبق استتت.
رشتتتتهکوههاي تارم و ستتتلطانيه با امتداد شتتتمال
غرب -جنوب شرق ،ارتفاعات ا صلي ا ستان زنجان
را تشتتتکيد ميدهند و در بين این رشتتتته کوهها،
دشتتتت هاي مرتفع و وستتتيع به پيروي از امتداد
کوهها ،روند شتتتمال غرب – جنوب شتتترق دارند.
مانند البرز ،رشتتتتهکوه هاي تارم ،از ستتتازند هاي
آتشتتفشتتاني و آذرین مانند ستتازند ستتبز کرج و
تودههاي نفوذي گرانوتيدي ،ت شکيد شدهاند که با
مورفولوژي همگون و منظم به طول تقریبي 200
کيلومتر در شتتمال استتتان زنجان ،نرار دارند .این
کوهها تو سط دره عميق نزلاوزن از کوههاي تالش
جدا شده است .کوههاي سلطانيه ،به صورت تقریب ًا
موازي با کوه هاي تارم شتتت کدگرف ته و از نظر
زمين شنا سي ،ترکيبي از تودههاي نفوذي گرانيتي
پره کامبرین و سنگهاي رسوبي و دگرگوني است.
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طول ر شته کوههاي سلطانيه حدود  160کيلومتر
استتت کوه بلقيس با ارتفاع  3322متر در شتتمال
غربي استتتان نرارگرفته استتت .عملکرد گستتدها،
تغييرات ز یادي در مورفولوژي وا حد زن جان پد ید
آورده استتت که تعدادي از آنها ،فعال هستتتند .از
نظر هيدرولوژي ،نسمت عمده استان زنجان توسط
رود نزلاوزن و شتتتاخه هاي آن مانند زنجان رود
زهک شي مي شود .وجود سازندهاي زمين شنا سي
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متفاوت مانند کنگلومرا ،آهک ،ستتتازندهاي نرمز
فونتاني ،متارن ،ژی،س ،نمتک ،تودههتاي نفوذي،
عملکرد گ سدها ،شبکه آبها ،چ شمههاي متعدد
کار ستي و تراورتن ساز و همچنين تحوالت انليمي
در کواترنر منجر به شتتتکدگيري ژئوستتتایت هایي
کار ستي شده که در این مقاله تعدادي از آنها که
بخشتي از ادبيات شتفاهي مردم منطقه را تشتکيد
ميدهند ،مورد بررسي نرار گرفته است (شکد .)1

شکد :1پراکندگي ژئوسایتهاي کارستي مورد بررسي در استان زنجان.

عنوان ميکردند ،با استفاده از نقشههایي توپوگرافي
با مقياسهاي  1:250000و  1:50000و نقشههاي
زمينشتتت ناستتتي با مق ياس هاي  1:250000و
 1:100000به ترتيب ،ناهمواري هاي و ویژگي هاي
زمين شنا سي ا ستان زنجان با تأکيد بر ژئو سایتها
شتتناستتایي و مورد بررس تي نرار گرفت .در کارهاي
ميداني عالوه بر ثبت ویژگي هاي ژئوستتتایت ها ،با
ا ستفاده از  GPSمخت صات آنها بردا شت شد تا
پراکندگي سایتها در نالب نق شههاي رنومي ارائه
شود .س،س با انجام م صاحبه ميداني با ساکنان و

مواد و روشها
تحقيق حاضر بر پایه روشهاي توصيفي -تحليلي
با اتکار بر بازدیدهاي ميداني انجام شتتده استتت.
ضتتمن کارهاي ميداني به همراه دانشتتجویان و در
مواردي به صتتتورت انفرادي در طي یک دوره ده
ستتتتا له ( ،)1396-1387دانشتتتجو یان بومي و
راهن ما یان محلي ،داستتت تان هایي را در مورد این
عواری مطرح ميکردند .بر همين استتتاس ،پس از
آگاهي از وجود این ستتایتها و داستتتانهاي جالب
توجهي که مردم منطقه درباره شتتتکدگيري آنها
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معتمدان محلي ،دیدگاه و طرز تلقي آنان در رابطه
با شکدگيري این عواری جمعآوري شد .با بررسي
ستتنگها و مورفومتري عواری ،اطالعات الزم براي
تجزیه و تحليد فضایي ،فرایند کارستي شدن و در
ن ها یت م قایستتته د ید گاه بوم يان منط قه با روش
علمي ،امکانپذیر گردید.
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یکي از منابع عمده تأمين آب در تمدن مایا بوده و
در آسياي جنوب شرني تعداد زیادي از معابد
بودائيان و هندوها در غارها نرار دارند (خوشرفتار،
 .)1389ازاینرو آبهاي کارستي و به دنبال آن
لندفرمهاي ایجاد شده بخش غني از فرهنگ و
تمدن بشر را تشکيد ميدهند .در استان زنجان
چشماندازها و لندفرمهاي کارست را بهطور عمده
در سه نسمت ميتوان دید که عبارتاند از:
الف-کارست آهکي در کوههاي تالش جنوبي
(مشرف به دره نزلاوزن در منطقه تارم) که
معروفترین پدیده کارستي آن غار خرمنهسر است.
ب -کارست آهکي و دولوميتي در رشتهکوههاي
سلطانيه مشرف به دشت ميانه-زنجان که غار
کارستي گلجيک و چشمه اژدها تو در این سيستم
شکد گرفتهاند.
ج-کارست آهکي در کوههاي پراکنده جنوب زنجان
که شامد منطقه نيدار تا مرز استان زنجان با استان
همدان است ،غار کتلهخور و کوه پنجهعلي در این
بخش نرار ميگيرند (شکد  .)2اشکال کارست و
فرایندهاي مؤثر در شکدگيري آنها به طرف
متفاوت بخشي از باورها و فولکلور مردم منطقه را
تشکيد ميدهند.

بحث و نتایج
براي شکدگيري چشماندازها و لند فرمهاي کارست
شرایط متعددي الزم است که یکي از مهمترین آن-
ها وجود سنگهاي انحاللپذیر مانند سنگآهک و
دولوميت است .این نوع چشماندازها با توجه به نوع
سنگ ميزبان ،چشماندازهاي کارست آهک ،نمک و
یا گچي ناميده ميشوند .ترکيب آب باران با
گازکربنيک موجود در جو منجر به توليد
اسيدکربنيک ميشود که با افرایش عمق نفوذ در
خاک ،بر ميزان خورندگي آن افزوده ميشود .در
نتيجه لند فرمهایي مانند انواع کارنها ،چالههاي
انحاللي در سطح و غارها در زیرزمين شکد مي-
گيرد .گستردگي ،تنوع و اهميت این اشکال در
مناطق مختلف باعث شده است تا به اشکال متفاوت
در حيات انسان نقش داشته باشند .غارهاي کارستي

شکد :2نقشه ژئومورفولوژي استان زنجان و پراکندگي ژئوسایتهاي کارستي بررسيشده (منبع :محمودي و همکاران).
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چشتتمه را کوههاي نطاري مينامند که بخشتتي از
رشتتته کوههاي ستتيستتتم ستتلطانيه استتت .ميان
الیههاي نازک دولوميتي (ستتازند بایندور) و ستتایر
سازندهاي غير کارستي مانند شيدهاي سيليسي و
رسي خاکستري تيره (عضو چ،قلو) و ماسه سنگ و
شتتيد ميکادار از طریق شتتبکه درز و شتتکافها و
منافذ اوليه و ثانویه ،بهصتتتورت پراکنده و نقطهاي،
آب چشتتتمه را تأمين ميکنند .اشتتتکال کارستتتت
ستتتطحي مانند انواع کارن ها و غارهاي کوچک را
بهراحتي ميتوان در ارتفاعات م شرف به چ شمه و
روستاي اژدهاتو مشاهده کرد.

اژدهاتو

چشتتتمه آب ستتترد و دائمي اژدها تو که منجر به
شکدگيري رو ستایي به همين نام شده ا ست ،در
حدود پنر کيلومتري جنوب شتتهر زنجان ،در کنار
جاده زنجان -بيجار نرار دارد .این چ شمه کار ستي
که احت ماالً در گذشتتت ته آرتزین بوده و آ بدهي
بيشتري نسبت به شرایط کنوني داشته ،در دشت
مشرف به دره زنجان رود (دشت باز ميانه -زنجان)
پدید آمده استتت .در حال حاضتتر آبدهي چشتتمه
بهطور متوستتتط کمتر از  10ليتر در ثانيه استتتت.
مردم منط قه ارت فا عات کارستتتتي وانع در جنوب

شکد :3الف) سر و سوراخ بيني اژدها ،ب) بدن اژدها و چالههاي حفرشده براي پيداکردن گنجي که اژدها بر روي آن
خفته است (تيرماه  )1387ج) ترک ایجاد شده در سنگ براثر ضربه شمشير د) جریان آب سرد چشمه اژدهاتو (آبان
.)1395

هولوستتن در مستتير جریان آب که همراه با پيچ و
خمهایي هم بوده استتت ،برجستتتگيهاي مارپيچ و
حفرهدار بزرگي پدید آمده که مردم آن را به اژدها
تشتتتب يه کردها ند .یکي از ویژگي هاي اینگو نه

با هدایت آب به سطح زمين و شکدگيري چ شمه
و جریان آب ،بهتدریر کربنات کلستتتيم محلول در
آبهاي کارستي در طي مسير نهشته شد .احتما ًال
با تداوم جریان و انباشتتت کربنات کلستتيم در طي
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چشتتمهها ،مستتدود یا کور شتتدن مظهر چشتتمه با
رستتوبگذاري کربنات کلستتيم محلول در آب خود
چ شمه ا ست .24م سير مارپير و بزرگ شکدگرفته
از نهشته شدن کربنات کلسيم به همراه سروصداي
زیاد ناشتي از خروج گازها براي مردم منطقه وجود
اژدهایي را تداعي ميکرد که در مستتير جریان آب
خفته است .از این رو آن را اژدهاتو ناميدهاند .مردم
منطقه در دورههاي کم باران و خ شک سالي تالش
ميکردند تا با استتتتفاده از ابزار و آالت ستتتنتي و
دستتتتي ،نهشتتتتههاي کربناته را ستتتوراخ کرده و
شک سته تا آبهاي زیرزميني راهي به سطح زمين
پيدا کنند .در حال حاضتتتر با توجه به ایجاد کانال
بتوني از سرچ شمه تا رو ستا ،فرایند شکدزایي و
نهشتتتهگذاري طبيعي ،متونف شتتده استتت .علت
نامگذاري رو ستاي اژدهاتو را اهالي رو ستا اینگونه
ب يان ميکن ند":در گذشتتت ته هاي دور ،اژد هایي از
کوه هاي اطراف عبور کرده و به چشتتتمه روستتتتا
ميرستتد و آب را بر مردم ميبندد و به شتترطي به
مردم آب ميدهد که روزانه یک نفر از اهالي روستا
را بخورد .روزي که نو بت خورده شتتتدن یکي از
کود کان روستتت تا بود ،مادر کودک از خدا ک مک
ميطلبد .گفته ميشتتود ،در پاستتخ به گریه و زاري
مادر ،حضتتترت علي (ع) براي نجات اهالي روستتتتا
ميآید و با ضربه شم شيرش که هنوز آثارش باني
استتتت ،اژدها را کشتتتته و آن را تبدید به ستتتنگ
ميک ند .ب نا به اظ هار ا هالي ،جاي پاي استتتب و
شمشير حضرت بر بدن و دم اژدها دیده ميشود .با
ضربه شمشير ،آب به صورت چشمه جوشان از دل
زمين به بيرون ستترازیر ميشتتود .گفته ميشتتود،
اژدها بر روي گنجي مدفون ،خوابيده استتت و ستتر
اژدها در حال نگاه کردن به آب چشتتتمه استتتت.
بسياري براي پيدا کردن این گنر ،شروع به کاوش
کردهاند که آثار آن در اطراف و پيکر اژدها ،کامالً
نمایان است .این سنگ درگذشته ،بيشتر شبيه به
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اژد ها بوده ،ولي امروزه براثر فرستتتایش طبيعي و
انستتتتاني ،فقط از طریق بخشهتتایي کتته دم،
ستتتوراخ هاي بيني ،شتتتاخ و شتتتکم اژدها ناميده
ميشتتتود ،مي توان اژدهتتا را شتتتنتتاستتتتا یي
کرد"(خوشرفتار .)1390 ،همچنين کستتتاني که
براي نذر کردن به این مکان ميآیند نستتتمتي از
این سنگ و خاک را بهعنوان تبرک با خود ميبرند
که این مستتتئله نيز تا حدودي باعث از بين رفتن
سنگ اژدها شده است.
تنگ اندآباد

در حدود  65کيلومتري جاده زنجان-ماهنشان،
روستاي اندآباد باال نرار دارد که در نسمت غربي
روستا ،ميتوان عارضهاي شبيه به تنگهاي تي،يک
زاگرس را مشاهده کرد .25این عارضه ،حاصد برش
محور تاندیس اندآباد توسط گسلي فرعي عادي با
امتداد غربي -شرني و س،س فرسایش ناشي از
دیناميک آب و انحالل است .اشکال انحاللي کارست
و دیگ جن در این تنگ دیده ميشود .فرسایش
پسرونده در طرفين دره باعث ریزش تختهسنگها
به کف دره و افزایش عری آن شده است .با توجه
به آبدهي محدود ،تختهسنگها در کف دره باني-
مانده و تردد در دره به سختي امکانپذیر است .رود
ميرجان که از کوههاي آهکي تکهنيهسي سرچشمه
ميگيرد ،از این تنگ عبور کرده و شاخه اصلي
تلخهرود 26را تشکيد ميدهد .پسروي رود ميرجان
در ارتباط با نوسان سطح اساس نزلاوزن و اینکه
آیا ميتواند نشانهاي از اسارت باشد ،نيازمند
بررسيهاي بيشتر است .اهالي منطقه و بهویژه مردم
روستاي اندآباد باال ،شکدگيري این عارضه را
اینگونه توجيه ميکنند :در روزگاران ندیم دو نوم
مسلمان و کافر در دو طرف کوه زندگي ميکردند
که پيوسته با یکدیگر در نزاع بودند .با طوالني شدن
درگيريها هر دو گروه خسته ميشوند و براي اتمام
جنگ یک روز مشخص را تعيين ميکنند .در موعد
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به پيروزي ميرسد و پس از آن به مسلمان جنگ-
آوري ميآموزد و س،س سوار بر اسب ،ازآنجا ميرود.
ابرلندر )1379( 27نيز در کتاب رودخانههاي
زاگرس ،ذکر کرده است که مردم معتقدند ،تنگ-
هاي زاگرس با ضربات شمشير پهلوان شاهنامه،
رستم شکدگرفتهاند (ابرلندر .)16 :1379 ،در
مناطق مختلف ایران ،درهها و شکافهاي زیادي
دیده ميشوند که مردم معتقدند براثر ضربه شمشير
شکدگرفتهاند.

مقرر ،مسلمانان از ترس شکست در جنگ ،نزد پير
خود رفته و راهحلي براي پيروزي در جنگ از او
ميخواهند .پير مسلمانان دست به دعا برميدارد و
دو رکعت نماز بجا ميآورد تا اینکه روز نبرد فرا
ميرسد .روز نبرد ،حضرت علي (ع) با اسب خود،
دول دول در محد حاضر ميشود ،از مردم ميپرسد
جنگ کجاست و مردم آنطرف کوه را نشان مي-
دهند .حضرت با سه ضربه شمشير که عالمت آنها
هنوز باني مانده است ،کوه را ميبرد و به محد
کارزار ميرسد .لشکر مسلمانان به کمک آن حضرت

شکد :4الف) بخشي از کوههاي تکهنيهسي که تنگ اندآباد در آن شکدگرفته است (بهار  .)1395ب) محد ضربه شمشير
(نقاط  1و  )2براساس فولکلور رایر در بين اهالي منطقه .ج) ریزش تختهسنگها در تنگ اندآباد (آذر .)1388

سانتيمتر و عمق آنها حدوداً  10سانتيمتر است.
ليتولوژي این محد ،سنگآهک فسيددار زردرنگ و
صورتي سازند نم است که از نظر زماني مربوط به
دوره اليگو -ميوسن است .با توجه به عملکرد توده-
هاي نفوذي بهصورت دایک در نسمت جنوبي این
کوه و همچنين یک گسد فرعي با امتداد شمال
شرني – جنوب غربي در مجاورت این محد ،در
سنگهاي آهکي کوه پنجه علي ،درز و شکافهاي
زمينساختي زیادي پدید آمده است که سنگها را
بهصورت تکههاي مجرا از هم درآورده است.

کوه پنجه علی

کوه پنجه علي با ارتفاع  2035متر بخشي از
کوههاي نيدار در سيستم کوههاي پراکنده ایران
مرکزي و مشرف به بقعه نيدار نبي است .در نله
کوه کارستي پنجه علي ،شش سوراخ دیده ميشود
که هيچ یک از سوراخها در بين شکافهاي طبيعي
پدید نيامدهاند ،بلکه روي شيب تند رخنمون سنگي
که امکان تونف آب هم در آنجا وجود ندارد ،ایجاد
شدهاند .پنر سوراخ ،تقریب ًا در یک خط و یکي در
زیر آنها نرارگرفته است .نطر سوراخها 10-5
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شکد :5الف)کوه پنجه علي در مجاورت شهر نيدار .ب) سنگفرش آهکي مشرف به شهر نيدار .ج) سوراخهاي ایجاد شده
در سنگآهک که به جاي پاي اسب تشبيه شده است (خرداد .)1396

لحظهاي براي استراحت و نماز اتراق ميکنند و
جاي پاي اسب حضرت ،بر روي سنگ مانده است.

عالوه بر نقش تکتونيک باید به اهميت و تناوب
دورههاي سرد در شکدگيري این عارضه اشاره کرد.
براساس مشاهدات ميداني در این بخش از کوه پنجه
علي ،سنگفرش آهکي شکد گرفته است که براساس
تقسيمبنديهاي رایر در مناطق کارست،
تختهسنگها ،کلينت  28و شکافهاي بين آنها،
اصطالح ًا گریک 29ناميده ميشوند ،این شکافها در
مراحد بعد ،توسط رسوبهاي ثانویه پرشده و
گياهان در این شکافها رشد کردهاند .عالوه بر
شکدگيري انواع کارنهاي حفرهاي ،کارنهاي
خطي ،دولينهاي کوچک در ابعاد یک متر و
غارهاي پناهگاهي کوچک نيز در محد دیده مي-
شوند .با توجه به ارتفاع این عارضه چندین دکد بر
روي آن نصب شده است .طي سالهاي اخير این
محد کاربري تفریحي نيز پيدا کرده ،جاده دسترسي
و چندین آالچيق براي اتراق مونت نيز ،ایجاد شده
است (خرداد  .)1396بعضي از اهالي معتقدند
هنگاميکه حضرت علي (ع) از اینجا عبور ميکرد،

غار خرمنه سر

در شمال شهرستان آببر در منطقه تارم و در شمال
روستاي دهبهار(شاه نشين) ،غار کارستي خرمنهسر
نرار دارد که تاکنون کمتر مورد توجه نرار گرفته
است .براساس اطالعات روستایيان و نوشتههاي
درون غار ،تاکنون تعداد معدودي از غارنوردان
خارجي و داخلي از این غار دیدن کردهاند .غار
کارستي خرمنهسر در دامنه جنوبي کوههاي تالش
جنوبي شکدگرفته و داراي چنددهانه ورودي در
ارتفاع حدود  1450متر است .دهانهاي که به تاالر
اصلي غار منتهي ميشود ،بهصورت سوراخي گرد به
نطر تقریبي  50سانتيمتر است که در اصطالح
ژئومورفولوژي کارست ،آون ناميده ميشود .این
سوراخ روي شيب تند رخنمون سنگي شکد گرفته
و در اطراف آن تعدادي درختچه وجود دارد .در
اطراف دهانه اصلي ،چند دهانه دیگر وجود دارد که
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ظاهراً به کریدور اصلي ارتباط ندارند .این دهانهها،
احتما ًال در دیواره گسد رو رانده آببر وانع شدهاند.
ورودي اصلي به اتانکي با ابعاد تقریبي3*2*2 ،
وصد ميشود .در تاالر اصلي ،تختهسنگهاي ریزش
کرده از سقف و دیوارهها در کف غار ،تردد را با
مشکد مواجه ميسازد .کریدر اصلي به سمت شمال
امتداد دارد .عالوه بر این ،در جهات دیگر هم
گالريهایي را ميتوان دید که شيب اکثر آنها
شمالي یا شمال شرني است .یکي از ویژگيهاي این
غار وجود روزنههایي در سقف است که تردد
موجودات غارزي مانند خفاشها ،ورود هوا و آب را
امکانپذیر ميکند .بر همين اساس ،در کف غار در
بعضي از نسمتها که غارنوردان کمتر تردد داشته-
اند ،ضخامت گوآنو ،30حدوداً  15سانتيمتر است.
براساس فولکلور رایر در بين اهالي منطقه :چوپاني
در جستجوي گوسفندان گمشده خود وارد غار مي-
شود و مقدار زیادي طال در درون غار پيدا ميکند.
طالها را برداشته تا از غار خارج شود ،در این هنگام،
در غار بسته ميشود .چوپان مقداري از طال را در
داخد چوبدستي خود مخفي ميکند و به اميد
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اینکه روزي عصا و طالها را پيدا کند ،عصا را در آب
جاري داخد غار مياندازد .ونتي چوپان از آوردن
طال صرف نظر ميکند ،در غار باز ميشود و چوپان
به بيرون ميآید .سالها بعد او عصاي خود را در
دست بچههایي در دامنه شمالي کوههاي تالش ،در
اطراف ماسوله پيدا ميکند .در فاصله  300متري
دهانه غار ،تختهسنگ بزرگي به حجم تقریبي 30
مترمکعب وجود دارد که مردم به آن چوپان داشي
یا سنگ چوپان ميگویند و با توجه به اینکه گلداني
شکد است ،در زمان بارندگي و براي در امان ماندن
از تابش نور شدید آفتاب ،بهعنوان پناهگاه مورد
استفاده چوپانان منطقه نرار ميگيرد .عالوه بر این
مردم محلي وجود کارنها با لبههاي تيز در
سنگآهک را اینگونه توجيه ميکنند :ونتي عدهاي
ميخواستند شخص محترم و مومني را بکشند ،او
را بر روي زمين کشيدند .او سعي کرد با چنگ زدن
به سنگها ،مانع از حرکت شود .به همين دليد،
خراش ناخنها ،منجر به شکدگيري این شيارها
شده است.

شکد :6الف) چالههاي آبدار کوچک در غار خرمنهسر .ب) تختهسنگ معروف به سنگ چوپان در مسير دسترسي به غار
خرمنه سر از روستاي ده بهار (شاهنشين) (بهار .)1390

بين مردم منطقه به اوغالن -نئز معروف است .این
کوه ،از دو نله با فاصله تقریباً  100متر از یکدیگر
تشکيد شده که ت،ه کوچک را نئز و ت،ه بزرگ را،

کوه مقدس قوشا سوری

در فاصله تقریباً  15کيلومتري غرب شهر ماهنشان،
کوهي با ارتفاع تقریبي  2100متر نرار دارد که در
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اوغالن مينامند (شکد  .)7ت،ه کوچک به دليد
نامعلومي براي مردم روستاهاي اطراف ،نابداحترام
است و آنهایي که بچهدار نميشوند ،براي این
مکان نذر ميکنند .ليتولوژي این کوه ،آهک ریفي
فسيد دار سازند نم است .به گفته یکي از
ریشسفيدان روستاي پشتوک ،بر روي ت،ه کوچک
(نئز) که از ت،ه بزرگ (اوغالن) مقدستر بوده،
نقشهایي از جمله نيچي و خورشيد ،حکاکي شده
بود .در بازدید مورخه  ،1394/08/13اشکالي مانند
خورشيد و نوشتههایي در سطح سنگآهک پاي
صخره دیده شد اما اشکالي مانند نيچي نابد
تشخيص نبود .بنا به اظهار اهالي ،یک تنور یا به
اصطالح محلي ،اجاق و لوازم موردنياز پخت نان در
این مکان وجود داشت که سارنان ميراث فرهنگي
به تاراج بردند .چند تن از ریشسفيد روستاي
پشتوک و ماهنشان علت احترام و تقدس این محد
را اینگونه بيان کردهاند :چون نبد از اسالم مردم
این منطقه زرتشتي بودند به همين دليد عالنه
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زیادي به برافروختن آتش در ارتفاعات داشتند .بعد
از گرویدن به دین اسالم به احترام آیين پيشين،
این کوه را بهعنوان یک مکان مقدس حفظ کردند.
هنوز اهالي روستاي پشتوک براي برآورده شدن
حاجات خود از جمله نازایي خانمها و بهبود انواع
بيماريها در این محد نذر ميکنند و تکه پارچه-
هاي سبز به درختچههاي رویيده در این مکان مي-
بندند و پس از برآورده شدن حاجت ،پارچهها را
بازکرده و با خود ميبرند .بنا به نول یکي از
ریشسفيدان روستاي پشتوک درگذشته به علت
خشکسالي که منجر به نابودي کليه محصوالت مي-
شد ،اهالي این روستا به همراه یکي از عالمان به این
مکان رفته و براي رفع خشکسالي و بارش باران دعا
ميکنند که در همان روز باران اتفاق ميافتد .به
همين علت هرسال بعد از برداشت محصول در فصد
پائيز ،اکثر مردم روستا با جمع شدن در این مکان،
نذورات خود را که اکثر ًا بهصورت نرباني کردن
است ،ادا ميکنند.

شکد :7الف)کوه مقدس نوشاسوري در جنوب شهر ماهنشان .ب) بستن پارچه سبز براي برآورده شدن نذر اهالي منطقه.
ج) نقش کنده اري شده خورشيد روي سنگآهک (بهار .)1394

سایت ندمگاه یا دول دول است .این کوه در حدود
 90کيلومتري غرب شهر زنجان و  10کيلومتري
غرب روستاي گوگلر وانع شده است .این سایت در

کوه قدمگاه (دول دول)

یکي دیگر از لندفرمهاي منطقه زنجان که ميتوان
بهعنوان یک ژئومورفوسایت فرهنگي از آن نام برد،
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نوعي کارن ،معروف به هدپرینت 31است .با توجه به
تشابهي که با جاي پا انسان دارد ميتوان آن را
کارنهاي جايپا یا ردپاي انسان ناميد .این نوع
کارنها در مناطق کوهستاني ،در پاي دامنههاي
پرشيب مناطق کوهستاني ،جایي که برف تجمع
ميیابد ،شکد ميگيرند و فرایند برفساب 32در
شکدگيري آن نقش مهمي دارد .روند تکامد این
نوع کارنها ميتواند متفاوت باشد اما ریزش نزوالت
جوي بهصورت برف ،دوام آن در سطح زمين ،انتقال
برف توسط باد ،اهميت زیادي در شکدگيري آنها
دارد .تکرار فرایند انجماد و ذوب یخ ،نقش بسيار
مهمي در شکدگيري و فرگشت این نوع کارنها
دارد .اگر چه کارنهاي حفرهاي اشکال متفاوتي
دارند اما ميتوان آنها را به دو نوع تقسيمبندي
کرد-1 :کارنهایي با پالنهاي متفاوت از دایره تا
بيضي و تقریب ًا مستطيلي شکد هستند .ابعاد
متفاوتي دارند و معموالً عمق کم هستند-2 .کارن-
هایي که بر اثر تداوم فرایندهاي تخریبي ،فرسایش
عمقي بيشتر از فرسایش جانبي است و منجر به
شکدگيري استوانه یا چالههایي با دیوارههاي
پرشيب ميشود.

ارتفاعات کوههاي بين زنجان رود و تلخهرود نرار
دارد و از لحاظ زمينشناسي ،بخشي از ایران مرکزي
و براساس تقسيمات واحدهاي ژئومورفولوژي ایران،
بخشي از شمال غرب (واحد زنجان) است .امتداد
این رشتهکوه مانند بسياري از کوههاي ایران
مرکزي ،شمال غرب -جنوب شرق است و مردم
منطقه آن را به نام کوه ندمگاه ميشناسند .نزدیک-
ترین سکونتگاه انساني به این سایت ،روستاي گوکلر
است .این سایت در خطاالراس حوضههاي آبریز
زنجان رود و تلخهرود ،در ارتفاع  1630متر ،نرار
دارد .ليتولوژي آن ،سنگآهک ریفي فسيددار به
رنگ سفيد و الیهبندي نازک و متوسط سازند نم
(ميوسن) است که در بعضي جاها همراه با مارن
سبز زیتوني است .از لحاظ ژئومورفولوژي یک سایت
کارست سطحي به حساب ميآید .با توجه به ارتفاع
منطقه و نقش رطوبت حاصد از بارندگي و بارش
برف ،بر اثر عملکرد فرایند انحالل ،کارنهاي خطي
و حفرهاي متعددي در این محد شکد گرفته است.
از نظر بوميان منطقه این حفرهها ،جاي پاي اسب
امام اول شيعيان است به همين دليد این محد را
ندمگاه یا دول دول مينامند .این عارضه کارستي

شکد  :8ژئوسایت ندمگاه .الف) ميله فلزي براي بستن پارچههاي نذري توسط اهالي منطقه و جایگاه نرباني و آویزان
کردن الشه گوسفند .ب و ج) کارنهاي معروف به ردپا در سنگآهک که به نظر مردم جاي پاي اسب است (بهار .)1394

نتيجهگيری
علمي یک جامعه دانست و بهطورکلي ،دانش ذهني
دانست که از طریق مطالعه و تجربه به دست آمده

اصطالح فرهنگ را ميتوان مترادف با تمدن و به
عبارت دیگر ،زمينه تاریخي ،فلسفي ،ادبي ،هنري و
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باشد .روابط بين جنبههاي طبيعي و تاریخي بشر و
روابط متقابد بين عناصر طبيعي و انسان ساخته را
نيز ميتوان در چارچوب مفهوم فرهنگ ،دانست
(پانيزا و پياسنته .)2008 ،اغلب گفته ميشود که
این گرایش در بشر وجود دارد که احساسات خود
را بر طبيعت منعکس ميکند بهطوري که پدیده-
هاي طبيعي مانند باد ،باران و رعدوبرق را جانداراني
تلقي کرده که با ارادهاي مانند اراده انسان ،عمد
ميکنند (کارنا  .)1390،احترام نائد شدن براي
چشماندازها و سایتهاي خاص ،پدیدهاي جهاني و
در اکثر مذاهب بهویژه آنهایي که ریشه
آنيميستي 33دارند و سنت پرستش اجداد در بين
آنها وجود دارد ،دیده ميشود (پيتي .)2011 ،در
همه فرهنگها ،داستانها و آوازهاي فولکلوریک
بيانگر ميزان آگاهي مردم از نيروهاي طبيعت و هم-
چنين ارتباط بين انسان و طبيعت است ( ساهي،
 .)2012با توجه به این اصد که داوري فرهنگهاي
پيشين با معيارهاي امروزي و با فرضيات و تعصبات
پنهان ما همواره خطرناک بوده است (دیویس،
 .)1392خصوصيات فرهنگي نهفته در ساکنان هر
مکان ،نشانگر تاریخچه تحوالت فيزیکي ،زیست-
شناختي و فرهنگي هر مکان است .کساني ميتوانند
این تاریخچه را بفهمند که توان خواندن آن را
داشته باشند (وهاب زاده .)1381 ،براساس بررسي
مباني نظري و مطالعات موردي انجام شده ،نتایر
زیر حاصدشده است:
وابستگي مردم به زمين و دام و درنتيجه غلبهزندگي روستایي ،باعث شکدگيري ،تداوم و بقار
فولکلورهاي وابسته به زمين 34شده است .براساس
نتایر سرشماري عمومي نفوس و مسکن کشور به
ترتيب در سالهاي  1385و  ،1395بيش از  40و
 33درصد جمعيت استان را ،روستائيان تشکيد
ميدادند.
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با توجه به ارتفاع و بزرگي این عواری که از دورنابد مشاهده هستند ،در وانع این عواری ،عالئم،
نشانه یا مکاننما ،35مکان مشخص و شناخته شده-
اي براي آدرسدهي افراد منطقه هستند .آدرس
دادن براساس پدیدههاي طبيعي نيز ،از ویژگيهاي
جوامع سنتي است.
از داستان غار خرمنهسر ميتوان به دو مسئله کهاز لحاظ علوم زمين مهم هستند ،دستیافت-1 :
درگذشته ،احتماالً غار خرمنه سر منابع آب بيشتري
داشت-2 .داستان پيدا شدن عصا در دامنههاي
شمالي نشاندهنده شيب الیهها و هدایت آبهاي
زیرزميني بهصورت جنوبي -شمالي است.
مانند ایران مرکزي ،با توجه به انليم نيمهخشککوهستاني منطقه ،مشکد اصلي در زندگي ساکنان
منطقه کمبود منابع آب شرب و زراعي بوده و شکد-
گيري بسياري از فولکلورها با کمبود آب ارتباط
داشته است .رسوبهاي (تراورتن و توفا) به جا مانده
از چشمههاي آهکي در روستاي اژدهاتو ،شکد-
گيري تنگ اندآباد و وجود آب در غار خرمنهسر،
نمونههاي بارزي از ارتباط لندفرمهاي آهکي با
باورها و فولکلور مردم منطقه است.
ایجاد اشکال جالب توجه طبيعي درنتيجه فرایندانحالل و ارتباط بين وجود آب و اشکال کارست
باعث ایجاد نوعي احترام و تقدس نسبت به اینگونه
اشکال شده است.
اگر براساس نظر گئورک لوکاچ ()1971-1885ب،ذیریم که "باورهاي باطد جامعه ناشي از صورت-
هاي تکامد نيافته خرد است این آگاهي کاذب،
مغلوب آگاهي صادق خواهد شد و جاي خود را به
آن خواهد داد (شرت .)1395 ،هورکهایمر 36و
آدورنو ،37روشنگري را به منزله اندیشهاي پيشرو...
ميدانند که هدفش ختم اسطورهها و جایگزین
کردن دانش بهجاي خيال است (شرت.)1395 ،
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پانوشت
13-Amenity value
14-Pope
15-Meierding
16-Paradise
17-Petra
18-Angkor
19-Caseldine
20-Turney
21-Knight
22-Stephan Harrison
23-Cornwall

1-Geodiversity
2-Cultural geology
3-Vitalliano
4-Geomythology
5-Geomorphosites
6-Panizza
7-Piacente
8-Cultural Geomorphology
9-Pereira
10-Martins
11-Mythes
12-Norton

-24نمونههاي زیادي از کور یا مسدود شدن مونت
و دائمي مظهر چشمهها توسط نهشتههاي کربنات
کلسيم محلول در خود چشمهها وجود دارد که
چشمههاي منطقه تخت سليمان تکاب (در استان
آذربایجان غربي) یکي از آنهاست.
-25این عارضه از کنار جاده ارتباطي زنجان-
ماهنشان هم نابد مشاهده است .در باالي کوه

مشرف به این تنگ ،آثار نلعههاي تاریخي دیده مي-
شود.
-26مردم منطقه ،این رود را بانامهاي آجيچاي و
ميرجان ميشناسند که یکي از زیر حوضههاي رود
نزلاوزن است .سرچشمه این رود سازندهاي
کارستي کوههاي تکهنيهسي است که بخشي از
رشتهکوههاي سلطانيه است.

29-Grike
30-Guano

27-Oberlander
28-Clint

حجم بزرگي از فضوالت حيواني در غارها ،معمو ًال
در جایي که گروهي از خفاشها زندگي مي
کنند.
 Heelprint-31یا  :Trittkarrenاصطالحي براي
توصيف چالههاي انحاللي هاللي شکد در سطح
سنگآهک.
33-Animism

32-Nivation

در آنيميسم اعتقاد بر این است که تمام عناصر
طبيعت داراي روح و جانند .غالباً این ارواح و جان
ها به گياهان و حيوانات نسبت داده ميشود .جنبش

طبيعت را ارواح و شياطين سبب ميشوند .این ارواح
برخي موجب بدي و برخي دیگر موجب نيکي
هستند.

35-Landmark

34-Land-Based
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37-Adorno

143
36-Horkheimer

کارنا  ،ر .1390 ،.مقدمهاي بر فلسفه علم ،ترجمهیوسف عفيفي ،انتشارات نيلوفر ،چا چهارم449 ،
ص.
کاسيرر ،ا .1389 ،.فلسفه روشنگري ،ترجمه یداهللمونن ،انتشارات نيلوفر ،چا سوم 543 ،ص.
نرشي ،ا .1389 ،.آب وکوه در اساطير هندو ایراني،چا دوم ،انتشارات هرمس ،تهران 249 ،ص.
عالیي طالقاني ،م .1382 ،.ژئومورفولوژي ایران،انتشارات نومس 404 ،ص.
النکور ،ر .1381 ،.جامعهشناسي جهانگردي ومسافرت ،ترجمه صالحالدین محالتي ،انتشارات
دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران 128 ،ص.
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