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چکیده

در گذشـته، انسـان ها بـه اقتضـای شـرایط زمانـه بـا طبیعـت پیرامـون خـود رابطـۀ نزدیک تـری 
داشـته اند و همـواره بسـیاری از پدیده هـا و رویدادهـای گوناگـون کـرۀ زمین، ذهـن و توجه آنها 
را درگیـر خـود کـرده اسـت؛ چنانکـه در پی یافتن پاسـخی روشـن بـرای تبیین آنهـا برمی آمدند 
و هـرگاه در ایـن امـر ناتـوان می ماندنـد بـه ناچـار از اسـطوره ها کمـک می گرفتنـد. معمـوالً 
شـخصیت های اسـطوره ها موجوداتـی فرازمینـی هسـتند کـه تقـدس، شـرارت یـا خیرخواهـی 
دارنـد. افسـانه های زمین شـناختی کـه عوام شناسـان آنهـا را افسـانه های علـت و معلولـی یـا 
توضیحـی می نامنـد رایج ترین نوع فرهنگ عامیانه هسـتند کـه از پدیده هـای ژئومورفولوژیکی و 
زمین شناسـی الهـام گرفته انـد؛ سـنگواره ها نیـز از این پدیده ها  به شـمار می روند کـه در ارتباط با 
آنهـا، باورهـا و اسـطوره های گوناگونی رواج یافته اسـت. در فرهنگ عامۀ شهرسـتان ایوان غرب، 
اصطـاح »چنـگ پـری« بـه نمونـه ای از سـنگواره های دوکفه ای ها گفته می شـود که نمونـه ای از 
ژئومیتولـوژی در ایـن شهرسـتان اسـت. امـروزه نیـز اسـطوره های محلـی مربـوط بـه پدیده های 
علـوم زمیـن در قالـب ژئومیتولـوژی بررسـی می شـوند. در فرهنـگ عامۀ شهرسـتان ایـوان، این 
سـنگواره ها مـورد احتـرام هسـتند و از اهمیـت قدسـی و روحانی باالیـی برخوردارنـد و به طور 
کلـی در ارتباط با آنها، سـه داسـتان و افسـانۀ محلی در بین مـردم رواج دارد. بر پایۀ بررسـی های 
انجام شـده و یافته هـای پژوهـش حاضـر، مراحل الزم برای شـکل گیری اسـطوره های علوم زمین 
در فرهنـگ عامـه، عبارتنـد از: ارتبـاط متقابـل انسـان و محیط، مشـاهده و برانگیخته شـدن حس 
کنجـکاوی، ناتوانـی در فهـم چگونگی شـکل گیری پدیده ها، توجیـه موضوع با دالیـل فرازمینی، 
پیدایـش باورهـای افسـانه ای، پذیـرش اولیـه و فراگیـری تدریجـی در جامعـه، پذیـرش نهایی و 

تثبیـت در فرهنـگ عامـه، اسـتمرار نسـلی و مقید بـودن به بـاور پدیدآمده.

واژگان کلیـدی: ژئومیتولـوژی، ژئومورفولـوژی فرهنگـی، اسـطوره، چنگ پـری، فرهنگ عامه، 
ایـوان غرب.

1 .استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدۀ جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
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مقدمه
در گذشـته، انسـان ها روابـط نزدیکـی بـا محیط طبیعی خـود داشـته و در راه تاش 
برای شـناخت و درک چشـم اندازها و فرایندها از اسـطوره ها، داسـتان ها و افسـانه ها 
پدیده هـای  و  اسـطوره ها  الـف: 211(.  )خوش رفتـار، 1390  می گرفته انـد  کمـک 
علـوم زمیـن1  از چنـد طریـق بـا هـم در ارتبـاط هسـتند؛ یکـی از ایـن زمینه هـای 
ارتباطـی، تـاش همیشـگی انسـان ها برای فهـم و تشـریح لندفرم های2  برجسـته و 
قابـل توجـه یـا پدیده هـای غیرعـادی کوچکتر محیط طبیعـی خود اسـت؛ در حالی 
کـه برخـی دیگـر از اسـطوره ها، فرایندهـای طبیعی کرۀ زمیـن هماننـد زمین لرزه ها، 
پدیده هـای آتشفشـانی و سـیاب ها را بیـان می کننـد )ویتالیانـو، 2007: 1(. اشـکال 
متنـوع و پدیده هـاي زمین شناسـي در گذشـته، اغلـب از جنبه هاي اسـاطیري3  مورد 
توجه انسـان ها بوده اند )هوسـی4 ، 2005: 1(. جوامع اولیه، منشـأ تشـکیات سـنگي 
و اشـکال زمیـن5  را بـه نیروهـاي فراطبیعـی، فرازمینـی یـا ماوراء الطبیعـه6  نسـبت 
میدادنـد؛ بـه طـوری کـه اسـتفاده از واژۀ شـیطان7  در سراسـر دنیـا بـرای اشـکال 
فیزیکـی امـری عـادی اسـت )خوش رفتـار، 1390: 212؛ بـه نقل از گـری8 ، 2004: 

.)70
    با اندکی دقت و کنکاش در فرهنگ ملل گوناگون می توان داسـتان ها، اسـطوره ها، 
باورهـا و روایت هـای بـه ظاهر عجیب و نامعقولـی را ]البته در نگاه نخسـت[ یافت 
که پذیرفتن آنی آن از سـوی افراد ناآشـنا با آن فرهنگ و سـنن، دشـوار اسـت و با 
دیـد خرافه پرسـتی و نگاهـی مشـابه بـا آنها برخـورد می شـود؛ برای نمونـه می توان 
بـه دلیـل شـکل گیری سـونامی- زمین لـرزه در فرهنگ عامۀ مـردم ژاپن اشـاره کرد؛ 
بـه بـاور آنهـا جنبش گـه گاه گربه ماهی که در زیـر آب های منطقه زندگـی می کند و 
توسـط خدای کاشـیما9  کنتـرل می گردد، باعث ایجاد سـونامی- زمین لرزه می شـود 

1. Geomythology
Landform .2: تمامی شکل های ناهمواری های سطح زمین که بر اثر فرایندهای طبیعی )درونی و بیرونی( کرۀ زمین ایجاد شده اند.

3. Mythological
4. Hose
5. Landforms
6. Supernatural
7. Devil
8. Gray
9. Kashima Deity

رضا منصوری
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)شـکل 1(؛ همچنیـن می تـوان بـه اسطوره شناسـی بـرج شـیطان1 - وایومینـگ در 
ایـاالت متحـده2  اشـاره کرد که داسـتان شـکل گیری آن در بیـن اهالی قبیلـۀ کیووا3  
بـه این شـرح اسـت کـه روزی هفت تـن از دختران روسـتایی منطقـه در حال بازی 
بودنـد کـه ناگهان خرسـی بـزرگ آنها را دنبـال می کند. آنهـا نیز از تـرس خرس به 
سـوی روسـتا فـرار می کننـد و هنگامـی کـه خـرس در حال رسـیدن و گرفتـن آنها 
بـوده اسـت بر روی سـنگ نسـبتاً بزرگی می پرنـد. یکی از دختران خطاب به سـنگ 
دعـا می کنـد و می گویـد: »مـا را از شـر خـرس وحشـی نجات بـده!« سـنگ دعای 
وی را اجابـت می کنـد و بـه سـرعت ارتفـاع می گیـرد؛ امـا خـرس همچنـان در پی 
آنهـا بـوده تـا آنهـا را بـه دسـت بیـاورد و بـا چنگال بـه سـنگ ضربـه وارد می کند؛ 
امـا موفـق بـه آسـیب رسـاندن به دختـران نمی شـود. به بـاور مردمـان قبیلـۀ کیووا، 
آثـار خراش هـای چنـگال خرس همچنـان بر پیکرۀ کوه دیده می شـود4  )شـکل 2(. 
ایـن پدیـده در ابتـدا بـه عنوان یک نک5  آتشفشـانی شـناخته و تفسـیر می شـد؛ اما 
مطالعـات دقیق تـر نشـان داد کـه بقایای فرسـایش یافتۀ یک تـودۀ گسـترده تر، یعنی 
یـک تاکولیـت6  اسـت )ویتالیانـو، 2007: 1(؛ همچنیـن بـه عنـوان نمونـه می تـوان 
بـه مـواردی از باورهـا و افسـانه های مـردم منطقـۀ تـکاب در آذربایجـان غربـی در 
رابطـه بـا کوه بلقیـس )زندان سـلیمان؛ لندفرم حاصل از نهشـته گذاری چشـمه های 
تراورتـن( )شـکل 3( و نهشـته های تراورتنـی رسوب گذاری شـدۀ مارپیچـی شـکل 
در روسـتای اژدهاتـو در زنجان )شـکل 4( )خوش رفتار، 1390 الـف: 221 و 1397: 
134( و ... اشـاره کـرد. در آلبرتـای کانادا نیز معتقد هسـتند که اسـتخوان هاي بزرگ 
دایناسـورها توسـط »غولها« یـا »پدربزرگ عظیم الجثـۀ بوفالوها« به این مـکان آورده 
شـده یـا سـنگواره های آمونیـت، زمانـي بـه صـورت مار حلقـوي یا شـاخ هاي یک 
خـداي باسـتان مصـري بـوده اسـت )خوش رفتـار، 1390 ب: 43؛ بـه نقـل از گری، 
2004: 72(؛ بـا ایـن حـال، می تـوان گفت در همـۀ فرهنگ ها، داسـتان های فولکلور 
بیانگـر میـزان آگاهـی مـردم از نیروهـای طبیعـت و ارتبـاط بیـن انسـان و طبیعـت 

1. Devils Tower
2. Wyoming, US
3. Kiowa
4. در بیــن اقــوام بومــی گوناگــون، در مــورد بــرج شــیطان، داســتان های گوناگــون و متفاوتــی وجــود دارد کــه همگــی آنهــا از وجود 

یــک خــرس بــزرگ و آزارهایــش بــرای اهالــی منطقــه حکایــت دارند.
5. Volcanic Neck
6. Taccolith
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ژئومورفولـوژی  بایسـتی گفـت در  بنابرایـن،  اسـت )خوش رفتـار، 1397: 141(. 
فرهنگـی، ارتبـاط بیـن بعضـی از بخش هـای فرهنگـی یـک سـرزمین بـا زمینه های 
ژئومورفولوژیکـی ای کـه ایـن بخش هـای فرهنگـی در آن شـکل گرفته اند، بررسـی 
می شـود )خوش رفتـار، 1395: 1 و 1397: 129(. در واقـع، مـردم عـادی هرجایی که 
از درک و بیـان چگونگـی شـکل گیری پدیده های زمین شناسـی و ژئومورفولوژیکی 
خـاص و ویـژه ناتوان مانده اند، از اسـطوره ها، داسـتان ها، ضرب المثل هـا و ... کمک 
گرفته انـد؛ عـاوه بـر این، همانطور کـه خوش رفتـار )1397: 129( نیز اشـاره نموده 
اسـت، در برخـی موارد، تعـدادی از پدیده های زمین شناسـی و ژئومورفولوژیکی در 
بیـن مـردم عـادی منطقه احتـرام خاصـی دارد و از جنبـۀ اعتقادی باالیـی برخوردار 

است.

 شکل )1(. طرح واره هایی از باور مردمان ژاپن در رابطه با دلیل ایجاد سونامی- زمین لرزه که توسط 
خدای کاشیما به کنترل درآمده است )عکس سمت راست: ویتالیانو، 2007: 4؛ عکس سمت چپ:
.)https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kashima-kanameishi-shinzu-namazu-e.jpg 
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شکل )2(. عکس سمت راست: دورنمایی از برج شیطان- وایومینگ، ایاالت متحده؛ عکس 
سمت چپ: طرح واره ای بر پایۀ اسطورۀ بومیان در ارتباط با شکل گیری آن )ویتالیانو، 2007: 2(.

شکل )3(. دورنمایی از کوه بلقیس )زندان سلیمان( و نهشته گذاری رسوبات چشمه های خاموش 
تراورتن ساز به شکل مخروط در منطقۀ تکاب در آذربایجان غربی )اردیبهشت ماه 1388(.
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شکل )4(. تصاویری از نهشته گذاری رسوبات چشمه تراورتن ساز در روستای اژدهاتو در زنجان؛ 
بر پایۀ افسانه های بومیان منطقه، عکس الف، سر و سوراخ بیني اژدها و عکس ب، بدن اژدها را 

نشان می دهد )خوش رفتار، 1397: 134(.

     امـروزه بـرای بررسـی افسـانه ها، اسـطوره ها، داسـتان ها و ضرب المثل هایـی کـه 
ماهیـت شـکل گیری آنهـا وابسـته بـه پدیده هـای زمین شناسـی و ژئومورفولوژیکی 
اسـت از اصطاحـات متعـددی ماننـد ژئومیتولوژی یا اسطوره شناسـی علـوم زمین، 
افسـانه ها یـا داسـتان هایی از زمیـن1 ، دانـش طبیعـی2 ، زمین شناسـی فرهنگـی3  و 
فولکلور زمین شناسـی4  اسـتفاده می شـود )مایـور، 2004؛ خوش رفتـار، 1390 الف: 
214 و 1395: 1( و در بیـن آنهـا اصطـاح ژئومیتولـوژی اگرچـه از نظر واژه سـازی 
کاربـرد  امـا  نمی دهـد؛  پوشـش  را  فولکلـور  در  بررسـی  مـورد  تمـام جنبه هـای 

1. Legends of the earth
2. Natural knowledge
3. Cultural geology
4. Folklore of geology 

رضا منصوری
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گسـترده تری پیـدا کـرده اسـت )خوش رفتـار، 1390 الـف: 214(؛ بـه گونـه ای کـه 
بیشـتر مـورد توجه پژوهشـگران بـوده و در بررسـی های مربوط به اسطوره شناسـی 
علـوم زمیـن در فرهنـگ عامـه از مقبولیت گسـترده تری برخوردار شـده اسـت؛ در 
واقـع ژئومیتولـوژی بـه شـکل جدید آن را برای نخسـتین بـار در سـال 1968 خانم 
دورتـی ویتالیانـو1 ، یکی از زمین شناسـان دانشـگاه ایندیانای ایاالت متحـدۀ آمریکا، 
https://en.wiki� 1390 الف: 215-214؛ ویتالیانـو، 2007؛  مطـرح کرد )خوش رفتـار،
pedia.org/wiki/Geomythology( و در سـال 1973 بـا انتشـار کتاب »داسـتان هایي از 

زمین: منشـأ زمین شناسـي آنها2 « به طور گسـترده ای رواج یافت که شـامل بررسـی 
علت و معلولی سـنن شـفاهی فرهنگ ها پیش از مرحلۀ علمی اسـت که به تشـریح 
پدیده هـای علـوم زمیـن ماننـد آتشفشـان ها، زمین لرزه ها، سـیل ها، سـنگواره ها و ... 
می پـردازد )خوش رفتـار، 1390 الـف: 228؛ بـه نقـل از مایـور، 2004: 1(؛ به عبارت 
دیگـر، اصطاح ژئومیتولوژی به گونه ای، تفسـیر زمین شـناختی و ژئومورفولوژیکی 
اسـطوره ها، داسـتان ها و باورهـای شـگفت انگیز در فرهنگ هـای عامـه در ارتبـاط 
بـا پدیده هـای محیط طبیعی اسـت. سـي و دومیـن کنگـرۀ بین المللی زمین شناسـي 
کـه در سـال 2004 در فلورانـس ایتالیـا برگـزار شـد، نقطـۀ عطفـي در گسـترش 
ایـدۀ ژئومیتولـوژي بـود )خوش رفتـار، 1390 الـف: 215(. در ایـن کنفرانـس، برای 
نخسـتین  بار نشسـتي با عنوان »اسـطوره ها و زمین شناسـي3 « تشـکیل گردید که در 
آن بـه بررسـی روابـط بیـن پدیدههاي زمین شناسـي و فرهنـگ عامه مـردم پرداخته 
شـد )پیـکاردی و مـاس4 ، 2007: 1(؛ در واقـع، ژئومیتولـوژی بـه بررسـی رابطـۀ 
بیـن پدیده هـای زمین شناسـی و انـواع گوناگـون فرهنگ هـای عامـه می پـردازد. بـه 
گفتـۀ ویتالیانـو )1988( دسـت کـم چنـد دلیـل عمده بـرای اثبـات ارتبـاط بین این 
دو زمینـۀ بـه ظاهـر متفـاوت وجـود دارد: دلیل نخسـت، تـاش تخیلی انسـان های 
اولیـه بـرای توضیـح و تشـریح ویژگی هـای پدیده هـای گوناگـون محیـط طبیعـی 
پیرامـون آنهـا، هماننـد لندفرم هـای قابـل توجـه و ویژه یـا پدیده های تکرارشـونده 
همچـون زمین لرزه هـا و فوران هـای آتشفشـانی اسـت. این گونـه موارد، افسـانه های 

1. Dorothy Vitaliano
2. Legends of the Earth: their geologic origins
3. Myths and geology
4. Piccardi & Masse
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زمین شـناختی1  مناسـبی هسـتند کـه عوام شناسـان2  آنهـا را افسـانه های علـت و 
معلولـی )سبب شـناختی(3  یـا توضیحـی4  می نامنـد. چنیـن افسـانه هایی، رایج ترین 
نـوع فرهنـگ عامیانـه هسـتند کـه از پدیده هـای ژئومورفولوژیکـی و زمین شناسـی 
الهـام گرفته اند. دلیل و نشـانۀ دوم، سـنت هایی هسـتند که یاد و خاطـرۀ رخدادهای 
واقعی را در خود جای داده اند و مجسـم می سـازند؛ در واقع این دسـته، افسانه پرداز5  
هسـتند. غالبـاً مبانـی اصلـی و واقعیت های کـه پایه و زیربنای افسـانه ها را تشـکیل 
می دهنـد، چنـان تغییـر کرده انـد کـه معموالً بـا عناصر فراطبیعـی همراه شـده اند؛ به 
همیـن خاطر تشـخیص محتـوای تاریخی آنها اگر غیرممکن نباشـد، بسـیار دشـوار 
اسـت؛ تشـخیص، برداشـت و فهـم مفاهیمـی که بـا اسـتفاده از چنین اسـطوره ها یا 

افسـانه هایی ارائـه می شـوند نیـز این گونه اسـت.
     بـر پایـۀ تعریـف پانیزا و پیاسـنته6  )2008: 205 و 2009: 101(، »ژئومورفولوژي 
فرهنگي7  علمي اسـت که اجزای ژئومورفولوژیکي یک سـرزمین؛ از جمله اشـکال 
فرهنگـي چشـم انداز و روابـط متقابل آنهـا با میـراث فرهنگي مانند باستان شناسـي، 
تاریخـي، معمـاري و ... را بررسـي مي کند«. پریرا و مارتینـز8  )2016: 437( معتقدند 
»ژئومورفولـوژي فرهنگـي تـاش مي کنـد بـا حمایـت از چشـم اندازهای فرهنگـي 
مرتبـط بـا میـراث تاریخـي، باستان شناسـي، معمـاري و غیرمـادي، ابعـاد متعـدد، 
مفاهیـم و ارزش هـاي ذاتـي میـراث ژئومورفولوژیکـي را نشـان دهـد«. »از دیـدگاه 
سـازمان آموزشـي، علمـي و فرهنگي ملـل متحد )یونسـکو(، فرهنـگ، مجموعه اي 
از خصوصیـات روحـي، فیزیکـي، ذاتي و احساسـي جامعه یا گروه اجتماعي اسـت 
کـه بـر هنر، ادبیات، سـبک زندگي، سیسـتم هاي ارزشـي، سـنت ها و اعتقـادات نیز 

تأکیـد دارد« )خوش رفتـار 1397: 130؛ بـه نقـل از زاگرچـو، 2008: 16(.
      در بسـیاري از فرهنگ هـا، افسـانه هایي وجـود دارند کـه توصیف کنندۀ پدیده ها، 
وقایع و بحران هاي طبیعي مانند سـیل، زمین لرزه، سـونامي و انفجارهاي آتشفشـاني 

1. Geomyths
2. Folklorists
3. Etiological
4. Explanatory
5. Legendsproper
6. Panizza & Piacente
7. Cultural Geomorphology
8. Pereira & Martins
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هسـتند. پانیـزا و پیاسـنته )2009( در مقال هـاي نظـري بـا عنـوان »ژئومورفولـوژي 
فرهنگـي و ژئودایورسـیتي«، پنـج مرحلـه را بـراي بررسـي هاي ژئومورفولـوژي 
فرهنگـي ارائـه کرده انـد. آنهـا تشـریح فرایندهـاي زمین شناسـي و ژئومورفیـک را 
اولیـن مرحلـه در بررسـي هاي ژئومورفولوژي فرهنگـي میدانند. نایت و هریسـون1  
)2013( نیـز بـا توجـه بـه در معـرض خطـر بـودن میراث بشـر بـه بررسـي روابط 
ژئومورفولـوژي، فرهنـگ و میـراث زمیـن در منطقۀ کورنـوال انگلسـتان پرداختند.

     در ارتبـاط بـا موضـوع ژئومیتولـوژی یا اسطوره شناسـی علوم زمیـن در فرهنگ 
عامـه و سـنن شـفاهی اقـوام گوناگـون در ایـران، تاکنـون بـه جـز سـه پژوهـش از 
دکتـر رضـا خوش رفتـار2   کـه در ادامه به شـرح مختصـری از آنهـا پرداخته خواهد 
شـد، مطالعـه ای انجـام نشـده اسـت. بـا توجـه بـه نمونه هـای مـورد مطالعـۀ وی و 
پژوهـش حاضـر؛ همچنیـن با عنایـت دقیق و موشـکافانه به داسـتان ها، اسـطوره ها 
و ضرب المثل هایـی کـه در فرهنـگ عامـۀ بسـیاری از مـردم و اقوام گوناگـون ایران 
وجـود دارد، قطعـاً می تـوان بـه مـوارد مشـابه و گوناگونـی دسـت یافـت کـه ایـن 
مهـم نیازمنـد توجـه و کنـکاش ژئومورفولوژیسـت ها و زمین شناسـان اسـت تـا بـا 
اتـکا بـه شـاخۀ جدید علوم زمیـن )ژئومیتولـوژی(، ارتبـاط بین سـنن، فرهنگ ها و 
پدیده هـای علـوم زمیـن در بسـتر محیـط طبیعـی/ طبیعت زنـده را درک کننـد و تا 
حـد تـوان رمزگشـایی نماینـد. بـه طـور کلی بایسـتی بیان داشـت طـرح و پیگیری 
چنیـن مـواردی در ژئومیتولـوژی ایـن موضوع مهم را روشـن می کند که نسـل های 
بشـر از دیربـاز بـا پدیده هـا و فرایندهـای طبیعـی جهـان هسـتی در ارتباط بـوده و 
تـا انـدازه ای از آنهـا فهـم داشـته اند. خوش رفتـار )1390 الـف(، برای نخسـتین بار 
در ایـران، در زمینـۀ ژئومیتولـوژی یـا اسطوره شناسـی علـوم زمیـن در فرهنـگ یـا 
ژئومورفولـوژی فرهنگـی فتـح باب نمـوده و در پژوهشـی با عنـوان »ژئومیتولوژی: 
علـوم زمیـن و فرهنـگ شـفاهی، نمونه هایـی از شـمال غـرب ایـران« بـه بررسـی 
برخـی از پدیده هـای طبیعـی ژئومورفولوژیکـی و زمین شناسـی در بخـش شـمال 
باختـری ایـران پرداختـه اسـت. وی در ایـن پژوهـش نمونه هایـی از چشـمه های 
تراوتن سـاز در روسـتای اژدهاتـو )زنجـان(، باباگورگور )قروه- کردسـتان( و تخت 
سـلیمان )تـکاب- آذربایجـان غربـی( را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داده اسـت. 

1. Knight and Harrison
2. عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه زنجان.
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خوش رفتـار دلیـل نام گـذاری و تشـبیه لندفرم هـای پیرامون این چشـمه ها بـه اژدها 
را رسـوب های حاصـل از نهشـته گذاری مـواد تراورتنـی موجـود در ایـن مناطق در 
راسـتای جریـان آب چشـمه و صداهـای ناشـی از جریـان آب می دانـد. وی بیـان 
می کنـد کـه چشـمه های کنونـی ایـن مناطق احتمـاالً در گذشـته پرآب تـر و از گونۀ 
آرتزیـن بوده انـد و شـاید همین عامل چنیـن باورهایی و نامگذاری آنها بوده اسـت. 
خوش رفتـار )1395( در پژوهشـی دیگر بـا عنوان »ژئومورفولـوژی فرهنگی: ارتباط 
ژئومورفوسـایت ها بـا فولکلـور و فرهنـگ مـردم )مطالعۀ مـوردی: اسـتان زنجان(« 
بـه بررسـی فولکلورهـای مرتبط بـا شـکل گیری پدیده هـای ژئومورفولوژیکی تنگ 
اندآبـاد و چشـمۀ روسـتای اژدهاتـو پرداختـه و بیان کرده اسـت که باورهـای رایج 
در مـورد ایـن لندفرم ها نشـانگر وابسـتگی معیشـت مـردم منطقه به زمیـن و محیط 
طبیعـی اسـت و مسـئله اقلیمـی کمبـود آب را مشـخص می سـازد. خوش رفتـار 
)1397( در تازه تریـن پژوهـش خـود بـا عنـوان »ژئومورفولـوژی فرهنگـی: نقـش 
ژئوسـایت های کارسـتی در باورهـا و فولکلـور )مطالعۀ مـوردی: اسـتان زنجان(« به 
بررسـی داسـتان های فولکلـور و باورهـای بومیـان مناطـق مـورد مطالعـه در ارتباط 
بـا شـکل گیری پدیده هـای ژئومورفولوژیکـی- کارسـتی تنـگ اندآبـاد، غـار آهکی 
خرمنه سـر و چشـمۀ روسـتای اژدهاتـو پرداختـه و بیـان کـرده اسـت کـه باورهای 
رایـج در مـورد ایـن لندفرم هـا نشـانگر نقـش اثرگـذار لندفرم هـای کارسـتی در 
باورهـای بومیـان اسـت و بـا توجه به مشـکات اقلیمی و خشـکی محیـط طبیعی، 

موضـوع کمبـود آب را مشـخص می سـازند.
     بخشـی از فرهنـِگ مربـوط بـه پدیده هـای زمین شناسـی بـا اعتقـادات مذهبـی- 
قومـی مردم و متافیزیک ارتبـاط دارد )خوش رفتار، 1390 الف: 212-211(. نمونه ای 
از ایـن مـورد در رابطـه بـا سـنگواره های رسـوبی )نمونه هایـی از دوکفه ای هـا( در 
فرهنـگ عامـۀ مـردم ُکرد زبـاِن ایل َکلُهر شهرسـتان ایوان غرب واقع در اسـتان ایام 
دسـت     یافتنی اسـت کـه موضوع بحث و بررسـی این پژوهش را بـه خود اختصاص 
داده و در ادامـه بـه آن پرداختـه می شـود. هـدف از ایـن پژوهـش، بررسـی اجمالی 
داسـتان ها، افسـانه ها و باورهـای رایـج در فرهنـگ عامـۀ منطقـۀ مذکـور در مـورد 
گونه هایـی از سـنگواره های رسـوبی دوکفه ای هـا با عنـوان ِچنِگ پَـری1  ، ناف پَری 
یـا گـوِش پَـری از دیـدگاه ژئومیتولوژی یـا ژئومورفولـوژی فرهنگی اسـت. در این 

Cheng-e Pari .1: در فرهنگ مردم محلی منطقه، واژه پَری )Pari( به موجودات مجردی گفته می شود که در برابر جنیان و 
شیاطین قرار می گیرند، نماد خیر و برکت هستند و همواره در زندگی به انسان ها کمک می کنند. 
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راسـتا، پرسـش های اصلـی پژوهش به شـرح زیر تعریف شـده اسـت:
1.مهمتریـن داسـتان، افسـانه، اسـطوره یـا بـاور محلـی رایـج در فرهنـگ عامۀ 

شهرسـتان ایـوان غـرب در مـورد مفهـوم چنـگ پـری کدام اسـت؟
2.اهمیـت بهره گیـری از چنگ پـری در فرهنگ عامه و زندگـی روزه مرۀ بومیان 

منطقه در چیسـت و مهمترین کارکردهای آن کدام اسـت؟
3. سـنگوارۀ چنـگ پری از دیـدگاه علمـی )ژئومورفولوژیکی- زمین شـناختی( 

جـزء کـدام نوع اسـت و جنس این سـنگواره از چیسـت؟
دیـدگاه علمـی  از  عامـه  فرهنـگ  در  پـری  بـه چنـگ  معـروف  4.سـنگوارۀ 
)ژئومورفولوژیکـی- زمین شـناختی( در چـه سـازند و محیطـی تشـکیل شـده 

اسـت؟

منطقۀ مورد مطالعه
شهرسـتان ایـوان غـرب در شـمال اسـتان ایـام واقـع شـده و مرکـز آن شـهر ایوان 
اسـت کـه از شـمال بـه شهرسـتان گیـان غـرب، از شـمال باختـری به شهرسـتان 
قصـر شـیرین )اسـتان کرمانشـاه(، از جنـوب و باختـر به شهرسـتان ایـام، از خاور 
بـه شهرسـتان چـرداول و از جنوب خاوری به شهرسـتان شـیروان محدود می شـود 
)شـکل 5(. ایـن شهرسـتان بـه طـور کامل بر سـطح دشـتی با همیـن نـام و در حد 
فاصـل دو رشـته کوه اصلی شـمال خاوری )بانکـول( و جنوب باختری )َشـَره ُزویل( 
قرار گرفته اسـت و از لحاظ واحدهای سـاختاری- زمین شناسـی- ژئومورفولوژیکی 
جزئـی از واحـد زاگـرس چین خـورده در بخش شـمال باختـری )محـدودۀ ایام و 
کرمانشـاه( محسـوب می شـود؛ بـه گونـه ای کـه امـواج چین خوردگـی بـه صورت 
سـاخت های طاقدیسـی و ناودیسـِی مرکـب )عایـی طالقانـی، 1386: 154( پدیدار 
شـده اند )شـکل 6(. با اسـتناد به نقشـۀ زمین شناسـی منطقۀ مـورد مطالعه )سـازمان 
زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور، 1375: برگ شـمارۀ 5257( مشخص شد 
که واحد کوهسـتان منطقه به طور کلی از سـازند آسـماری )سـنگ آهـک الیه نازک 
و تـوده ای بـه رنگ کرم تا سـفید و سـنگ آهـک دولومیت و مارن( متعلـق به دوران 
سـوم زمین شناسـی1  )الیگو- میوسـن( تشکیل شـده است )شـکل 7(. سازند آهکی 
آسـماری، جوان تریـن سـنگ مخـزن پهنـۀ زاگـرس اسـت و به دلیل داشـتن سـنگ 

1. Knight and Harrison
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آهک هـای مقـاوم، ریخت شناسـی کوه سـاز )طاقدیـس( دارد. شـهرت جهانـی ایـن 
سـازند بـه خاطر پیداشـدن نخسـتین چـاه نفـت خاورمیانـه در آن اسـت )آقانباتی، 
1383: 482(. شهرسـتان ایـوان یکـی از مراکـز مهـم ایـل َکلُهر اسـت و مـردم آن به 
زبـان ُکـردی )گویـش َکلُهـری( سـخن می گوینـد. بـر پایـۀ سرشـماری مرکـز آمار 
ایـران، جمعیـت ایـن شهرسـتان در سـال 1395 برابـر بـا 49/491 نفـر بـوده اسـت 

)سـالنامۀ آماری ایـران، 1395(. 

شکل )5(. موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

 شکل )6(. وضعیت توپوگرافی منطقۀ مورد مطالعه. فاصلۀ منحنی های میزان 100 متر می باشد.

رضا منصوری



دورۀ  بیستم یکم، شمارۀ  68 و 69؛  پاییز و زمستان 1399 

46

فصلنامۀ  علمي

مواد و روش ها
این پژوهش با اسـتفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسـی موضوع ژئومیتولوژی 
در فرهنـگ عامـۀ ایـل َکلُهـر در محـدودۀ سیاسـی شهرسـتان ایـوان غـرب واقع در 
شـمال اسـتان ایـام پرداخته اسـت. در ایـن پژوهش عـاوه بر بررسـی های میدانی 
انجام شـده بـه منظـور شناسـایی و پیداکـردن نمونه هـای مـوردی، آگاهـی یافتـن از 
داسـتان ها، افسـانه ها و اسـطوره های موجـود در رابطـه بـا موضوع بیشـتر به شـیوۀ 
پیمایشـی و از طریق کارهای میدانی، مصاحبه و ارتباطات شـخصی با ریش سفیدان، 
بـزرگان و کهنسـاالن بومـی انجام شـد. وضعیـت توپوگرافی و زمین شناسـی منطقه 
نیـز از طریـق نقشـه های توپوگرافـی1:250/000 و 1:50/000  )سـازمان جغرافیایی 
نیروهـای مسـلح ، 1349، 1350، 1351، 1376و 1384( و زمین شناسـی1:100/000 
)سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی کشـور،  1375( مـورد بررسـی قـرار 
دردسـترس  و  نمونه هـای موجـود  بـر روی  انجام شـده  بررسـی های  بـا  گرفـت. 
مشـخص شـد کـه غالبـاً نمونه هـای چنـگ پـری در سـنگ های رسـوبی و آهکـی 
منطقـه ایجاد شـده اسـت؛ بنابراین، با بررسـی وضعیـت توپوگرافی و زمین شناسـی 
منطقـه واحدهـای کوهسـتان، تپه ماهور و دشـت بـا لیتولوژی سـنگ های کربناته که 
اغلب در منطقه از نوع آهک آسـماری )سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی، 

1375: برگ شـمارۀ 5257( اسـت، شناسـایی و تحلیل محتوا شـد )شـکل 7(. 
     همانطـور کـه پیـش از ایـن و در بخـش مقدمـه اشـاره شـد، انسـان ها از ابتدای 
آفرینـش در پی شـناخت و کشـف روابط موجـود در نظام آفرینـش و محیط طبیعی 
پیرامـون خـود بوده انـد و اغلـب بـه دلیـل عـدم درک درسـت و کامـل موضـوع، 
برقـراری ارتبـاط بیـن پدیده هـای طبیعـی )ژئومورفولوژیکـی و زمین شـناختی( بـا 
نیروهـاي فراطبیعـی در بین آنهـا )در مناطق گوناگون جهان( امری عادی و مشـترک 
بـوده اسـت. امـروزه، بخـش جدیـدی از دانش علـوم زمین بـا عنـوان ژئومیتولوژی 
بـه بررسـی و تحلیـل محتـوای ایـن ارتباطـات می پـردازد. ایـن دانـش بـا بررسـی 
اسـطوره ها، داسـتان ها، افسـانه ها، ضرب المثل هـا و ... مرتبـط بـا پدیده هـای طبیعی 
و اشـکال گوناگـون ژئومورفولوژیکـی و زمین شـناختی در پـی این اسـت که میزان 
آگاهـی مـردم از نیروهـای طبیعی؛ همچنین ارتباط بین انسـان و طبیعت را بسـنجد؛ 
بنابرایـن اسطوره شناسـی علـوم زمیـن عـاوه بـر بررسـی ارتباط انسـان بـا طبیعت 
و میـزان آگاهـی وی از آن، بـا بررسـی رابطـۀ بیـن پدیده هـای ژئومورفولوژیکـی و 
زمین شـناختی بـا داسـتان ها، اسـطوره ها و افسـانه های موجـود در فرهنـگ عامـه، 
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در پـی تفسـیر علمـی آنها از دیـدگاه زمین شناسـی و ژئومورفولوژی اسـت. هرچند 
تعییـن و تشـخیص دقیق زمان تشـکیل و بـه وجود آمدن چنین مـواردی در فرهنگ 
عامـه بـه راحتـی امکان پذیر نیسـت؛ امـا از بسـیاری از جهات حائز اهمیت اسـت و 
می توانـد در فهـم بهتر فرهنگ و تاریـخ و افزایش میزان آگاهـی بومیان هر منطقه ای 
از پدیده هـای طبیعـی پیرامونشـان کمک شـایانی بنماید؛ از ایـن رو، در این پژوهش 
بـا بهره گیـری از مفاهیـم و اصول ژئومیتولوژی، به بررسـی و تحلیـل چنگ پری در 

نطقۀ مـورد مطالعه پرداخته شـده اسـت.

شکل )7(. نقشۀ زمین شناسی منطقۀ مورد مطالعه )سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور، 1375: برگ شمارۀ 5257(. واحد OMIas نشان دهندۀ سازند آسماری )سنگ آهک 
الیه نازک و توده ای به رنگ کرم تا سفید و سنگ آهک دولومیت و مارن( متعلق به دوران 

سنوزوئیک میباشد که سنگوارۀ چنگ پری )پکتن( در آن تشکیل شده است.

بحث و یافته ها
انسـان ها در گذشـته، به اقتضای شـرایط روزگار، نسـبت به امروز با طبیعت پیرامون 
خـود رابطـۀ تنگاتنـگ و نزدیک تـری داشـته اند و همـواره بسـیاری از پدیده هـا و 
رویدادهـای گوناگـون پیرامونشـان؛ از جملـه: کوه هـا، دریاها، رودها، آتش فشـان ها، 
زمین لرزه هـا، چشـمه ها، سـنگ های گوناگون با اشـکال ویـژه، سـنگواره ها، بیابان ها 
و ... ذهـن و توجـه آنهـا را درگیـر خـود کرده اسـت و به واسـطۀ حـس کنجاوی و 
نیـاز ذاتـی به دانسـتن و فهـم علل رویدادهـا و پدیده هـای محیط زندگـی خود، در 
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پـی تبییـن چگونگـی شـکل گیری آنها برآمـده و بـه دلیـل ناتوانـی از درک و تبیین 
ایـن مسـائل، بـه داسـتان و افسـانه روی آوردهانـد. ذکر ایـن نکتـه الزم و ضروری 
اسـت کـه در مباحث مربـوط به ژئومیتولوژی، تشـخیص و تعیین زمـان دقیق ایجاد 
و رواج بـاور، اسـطوره، داسـتان یـا افسـانه در فرهنـگ عامـه امکان پذیر نیسـت؛ در 

واقع اگر غیرممکن نباشـد، کاری بسـیار دشـوار اسـت.
     بـه طـور کلـی، رایج تریـن نـوع فرهنـگ شـفاهی در ملـل گوناگـون، حاصـل 
تـاش انسـان های نخسـتین در تشـریح پدیده هـای طبیعـی پیرامـون خویـش و در 
ارتبـاط بـا پدیده هـای بـا منشـأ محیـط طبیعـی و به ویژه علـوم زمین اسـت. یکی از 
زمینه هـای ارتباطـی بیـن اسـطوره ها و علـوم زمین این اسـت کـه انسـان ها همواره 
تـاش کرده انـد محیط طبیعـی خود را تشـریح کننـد )ویتالیانـو، 2007: 1(. معموالً 
شـخصیت های اسـطوره ها را موجـودات فراطبیعـی و فرازمینـی تشـکیل می دهند و 
همـواره هالـه ای از تقـدس، شـرارت، خیرخواهـی و قهرمـان مثبـت داسـتان بودن، 
آنهـا را فـرا گرفتـه اسـت. اسـطوره ها گاهـی به ظاهـر حـوادث تاریخـی را روایت 
می کننـد؛ امـا آنچـه در ایـن روایت ها مهم اسـت صحـت تاریخی آنها نیسـت؛ بلکه 
مفهومی اسـت که شـرح این داسـتان ها بـرای معتقدان آنهـا در بر دارد )خوشـرفتار، 
1390 الـف؛ بـه نقـل از آمـوزگار، 1374: 4-3(. اسـطوره بـرای جهـان هسـتی، رمز 
و رازهـا و نیروهـای فرابشـری قائـل می شـود و نشـانگر بسـیاری از عناصر طبیعی 
آن اسـت )گویـری، 1379: 12(. بخشـی از اسـطوره ها، تصویـر نمادیـن پدیده هـای 
طبیعـت بـه زبانی محسـوس و قابـل رؤیت اسـت )بهـار، 1381: 354(؛ بـه عبارت 
دیگـر، اسـطوره شـرح نمودهـای طبیعـت و تعریـف تکامـل بعضـی از پدیده هـای 
طبیعـی اسـت )فـرای، 1971: 101( و به باور آموزگار )1374(، اسـطوره ها در تاش 
بـرای توضیـح غیرقابـل توجیـه پدیده هـای طبیعـی سـاخته شـده اند )خوشـرفتار، 

1390 الـف: 219(.
     از آنجایـی کـه ژئومیتولـوژی بـه بررسـی فرهنـگ و سـنن شـفاهی مـردم در 
رابطـه بـا پدیده هـای علـوم زمیـن می پـردازد و بـا توجـه بـه وجـود فرهنگ هـای 
متفـاوت در نواحـی گوناگـون کشـور، لـزوم توجـه بـه ایـن فرهنگ هـا و انجـام 
پژوهش هـای گوناگـون بـه جهـت بررسـی فهـم نیـاکان مـا در رابطه بـا پدیده های 
علـوم زمیـن امـری پرهیزناپذیـر می باشـد؛ چراکـه این گونـه بررسـی ها عـاوه بـر 
ارائـۀ اطاعات بسـیار باارزش دربارۀ حوادث گذشـته، می توانند روشـنگر بسـیاری 
از مسـائل جغرافیایـی، ژئومورفولوژیکـی، زمین شـناختی، باستان شناسـی، تاریخـی، 
انسان شـناختی و جامعه شناسـی نیـز باشـند و افق هـای نوینـی را بـرای هـر یـک از 
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ایـن علـوم بـاز نمایند.
     در ایـن پژوهـش، موضـوع ژئومیتولـوژی یـا اسطوره شناسـی علـوم زمیـن در 
فرهنـگ عامـه، صرفـاً در محدودۀ سیاسـی شهرسـتان ایـوان غرب، واقع در شـمال 
اسـتان ایـام، مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت )شـکل 5(. بـه احتمـال فـراوان به 
خاطر تشـابه فرهنگی و اشـتراکات محیط جغرافیایی با دیگر شهرسـتان های اسـتان 
ایـام )ایـام، سـیروان، چـرداول، مهـران و ...( و حتـی دیگر اسـتان های ُکردنشـین 
و لُرنشـین در محـدودۀ رشـته کوه های زاگـرس؛ از جملـه: اسـتان های کرمانشـاه، 
کردسـتان، لرسـتان و حتی شـمال خوزسـتان و ... بتوان موارد مشـابهی از نمونه های 
مربـوط بـه ژئومیتولـوژی و داسـتان ها و افسـانه های متفـاوت را پیـدا کـرد کـه این 
مهـم نیازمنـد مطالعـات و بررسـی های میدانی بیشـتری در فرهنگ  عامـۀ این مناطق 

است.  
     دیرینه شناسـی1 ، دانـش بررسـی و مطالعـۀ گیاهـان و جانـوران زنـدۀ قدیمـی از 
طریـق آثـار و بقایـای آنها یا دیگر شـواهدی اسـت که در تشـکیات زمین شناسـی 
محفـوظ مانـده اسـت و بـا عنوان سـنگواره2 توصیف می شـوند. این دانش در سـال 
1825 توسـط دوکروتـه دوبلـن ویـل3  بـه وجـود آمـد؛ امـا در سـال 1834 توسـط 
فیشـر فـن والدهایم4  به نوشـته های زمین شناسـی وارد شـد )جعفریـان و همکاران، 
1385، ج 1: 3(. سـنگواره ها بـرای مـردم، دسـت کـم از عصر دیرینه سـنگی تاکنون 
شـناخته شـده بودنـد و آنهـا را بـرای تزئیـن بـه کار می بردنـد؛ امـا تا قـرن هفدهم 
منشـأ واقعی سـنگواره ها شناخته شـده نبـود )کبریائـی زاده، 1388: 34(. در گذشـته، 
واژۀ سـنگواره بـراي هـر چیـزي بـه کار میرفت که از حفـر زمین به دسـت مي آمد؛ 
بـر این اسـاس، نهشـته هاي معدنـي و ابزارها و وسـایل به دسـت آمده از حفاري هاي 
باستان شناسـي هـم سـنگواره تلقـي مي شـدند؛ امـا از اوایل قرن بیسـتم بـه بعد این 
اصطـاح بـه طـور گسـترده بـراي بازمانده هایـي از وجود حیـات دوره هاي پیشـین 
بـه کار بـرده شـد. قسـمت عمدهـاي از سـنگواره ها، بازمانده هـا یـا نشـانه هایي از 
حیوانـات و گیاهـان قدیمـي هسـتند کـه در سـنگ ها حفـظ شـدهاند )خوش رفتار، 
1390 ب: 41؛ بـه نقـل از Scottish Natural Heritage, 2008(؛ بـه طـور کلـی، 

1. Paleontology
2. Fossil
3. Ducratay de blain vill
4. Fisher ven waldheim

رضا منصوری
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سـنگواره ها، شـواهد و نشـانه های دیرینه شناسـی ارزشمند، حساس و شـکننده ای از 
آثـار حیات در دوره های گذشـتۀ زمین شناسـی هسـتند. معمـوالً از طریـق مطالعه و 
بررسـی سـنگواره های گیاهی و جانوری، می توان شـرایط جغرافیایی- زمین شناسـی 
دیرینـه و سرگذشـت و رونـد تحول پدیده های زیسـتی کرۀ زمین را بازسـازی کرد.
مطالعه و بررسـی سـنگواره های گیاهی و جانوری روش اصلی دانش دیرینه شناسـی 
اسـت که از طریق آنها شـرایط محیط های جغرافیایی از جمله شـرایط زیسـتی، آب 
و هوایـی و ... مطالعـه و بازسـازی می شـود. مطالعۀ سـنگواره های گیاهی و جانوری 
توسـط رشـته های چینه شناسـی و زیست شناسـی تکاملـی نیـز مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد. سـنگواره ها، بازمانده هـا یـا نشـانه هایی از گیاهـان و جانورانـی هسـتند 
کـه روزگاری در قیـد حیـات بوده انـد؛ بنابرایـن بـه طور کلـی، بازگوکنندۀ شـرایط 
جغرافیایـی دیرینـۀ محیـط و حـاوی اطاعـات ارزشـمندی هسـتند و مطالعـۀ آنها 
امـکان درک محیط هـای دیرینـه و بررسـی رونـد تحـوالت حیات روی کـرۀ زمین 
را فراهـم می کنـد. ایـن سـنگواره ها بخـش جدایی ناپذیـر میـراث طبیعـی به شـمار 
می آینـد و بایـد بـه بهترین شـکل ممکن آنهـا را حفاظت کـرد. علم جدیـدی که به 
شناسـایی، حفاظـت و مدیریـت مکان هـای مهـم از دیدگاه علـوم زمین می پـردازد، 
»ژئوکنسرویشـن1 « اسـت کـه حفاظـت از بخـش غیرزنـدۀ طبیعت نامیده می شـود. 
تمـام اشـکال موجـود در سـطح زمیـن، سـنگ ها، کانی هـا و سـنگواره ها آرشـیوی 
از تاریـخ حیـات سـیارۀ مـا و نشـانه هایی از گـذر زمـان زمین شناسـی هسـتند کـه 
تغییـرات چندیـن میلیون سـال گذشـته را نشـان می دهند. این نشـانه ها بـه ما کمک 
می کنـد تـا تنـوع گیاهـی و جانـوری دوره هـای زمین شناسـی گذشـته را شناسـایی 

کنیـم )خوش رفتـار، 1390 ب: 47(.
     سـنگواره ها معمـوالً بـه دالیـل گوناگونی مورد توجه و اسـتفاده قـرار می گیرند. 
مهمتریـن کاربـرد آنهـا در سـن طبقـات و الیه های زمین شناسـی می باشـد؛ اما یکی 
از جنبه هـای کاربـردی و اهمیـت سـنگواره ها، ارزش آنهـا در مطالعـات علمـی و 
توسعۀژئوتوریسـم اسـت؛ زیـرا سـنگواره ها بخشـی از میـراث زمیـن هسـتند کـه 
شـواهدی از تکامـل و تحـول پدیده هـای زیسـتی دیرینـۀ کـرۀ زمیـن را بـه همـراه 
دارنـد )مـک فادیـن2 ، 2008: 1(. از دیگـر دالیـل اهمیـت سـنگواره ها نقـش آنهـا 

1. Geoconservation
2. MacFadyen

افسانه ِچنِگ  پَری، نمونه ای از اسطوره .....
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در زمینـۀ آمـوزش در تمـام سـطوح تحصیلـی )ابتدایـی تـا دانشـگاه ها( اسـت. طی 
سـالهای پیـش از سـدۀ هفدهم، ادبیـات عامیانه ای در مورد سـنگواره ها رشـد یافت 
کـه شـامل باورهای غیرمعمـول پراکنده ای در مورد منشـأ داروها و خـواص دارویی 
و افسـانه ای آنها می شـد )کبریائـی زاده، 1388: 34(؛ از این رو، امـروزه یکی دیگر از 
جنبه هـای کاربـرد سـنگواره ها کـه اهمیـت پیدا کـرده؛ ولی کمتـر مورد توجـه قرار 
گرفته اسـت، اسـتفاده از آنها در اسطوره شناسـی علوم زمین و درمان بیماری هاسـت 

)خوش رفتـار، 1390 ب: 43(. 
     انواع سـنگواره ها را می توان به سـه گروه »شـاخص«، »غیرشاخص« و »رخساره« 
تقسـیم بندی کـرد )تهرانـی و آزادی، 1374: 22(. سـنگواره های شـاخص )هماننـد 
آمونیت هـا( بـا اینکـه در مدت زمـان کوتاهـی بـر روی کرۀ زمیـن زندگـی کرده اند؛ 
امـا گسـترش جغرافیایـی گسـترده ای دارنـد. سـنگواره های غیرشـاخص )هماننـد 
زمین شناسـی  تاریـخ  طـول  در  تقریبـاً  دوکفه ای هـا(  از  گونه هایـی  و  شـکم پایان 
زندگـی کرده انـد و بـه عنـوان نشـانه ای از یـک زمـان مشـخص ]دوره یـا دوران 
خاصـی از[ زمین شناسـی بـه شـمار نمی آینـد. سـنگواره های رخسـاره، آن دسـته ای 
هسـتند کـه شـرایط جغرافیایـی دیرینـۀ محیـط را از لحـاظ شـرایط زیسـتی نمایان 
می سـازند؛ بنابرایـن از ارزش پالئوژئوگرافـی باالیـی برخوردارنـد؛ بـا ایـن حال، به 
طـور کلـی دو نـوع سـنگواره وجـود دارد: 1. »سـنگواره های اندامی« که شـامل آثار 
و بقایـای موجـودات زنـدۀ اصلی و واقعی هسـتند و ممکن اسـت کل یا بخشـی از 
انـدام یـک گیـاه یا حیوان را نشـان دهنـد. گاهی ممکن اسـت به دلیل مسـاعدبودن 
شـرایط سنگواره شـدن، شـکل آنها با موجود زندۀ اولیه کامًا یکسـان باشـد و تغییر 
زیـادی نکـرده باشـند؛ 2. »سـنگواره های نشـانه ای یـا اثـری« کـه نشـان دهندۀ آثـار 
غیرمسـتقیم حیات هسـتند و توسـط فعالیت هـای حیاتی موجودات زنـده؛ همچون: 
رّد پـای حیواناتـی چون دایناسـور، خـزش و حرکت تریلوبیت هـا و حتی فضوالت 
حیوانـات بـر جـای گذاشـته شـده اند. نرم تنـان1 دومین شـاخۀ بـزرگ و متنوع ترین 
و مهمتریـِن گروه هـا و سلسـله های جانـوری بـه شـمار می آیـد کـه غالبـاً دریـازی 
هسـتند و تـا کنـون بیـش از 50/000 گونـه از آن شناسـایی شـده اسـت )مورتون2 ، 
1968: 85( و حـدود 30/000 گونـه از آنهـا در محیط هـای دریایی می زیسـته اند؛ در 

1. Mollusca
2. Morton
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واقـع از بیـن شـش ردۀ بـزرگ نرم تنـان، دوکفه ای هـا1  دومیـن ردۀ بزرگ به شـمار 
می آینـد.

     مـردم عـادی از دیربـاز تاکنـون بـا سـنگواره های گوناگـون آشـنایی داشـته و از 
آنهـا نیـز بهره هـای گوناگونـی برده انـد؛ بـه گونه ای کـه در گـذر زمـان در ارتباط با 
خاصیـت درمانـی سـنگواره ها )شـفابخش بـودن( و دیگـر کاربردهـای متنـوع آنها، 
باورهـا، اسـطوره ها و تمثیل هـای گوناگونـی رواج یافتـه اسـت. قدیمی تریـن ایـن 
سـنگواره ها 3/8 میلیـارد سـال قدمـت دارنـد )کبریائـی زاده، 1388: 34(. مفاهیمـی 
چـون چنـگ پـری، نـاف پـری و ... از مـواردی هسـتند کـه در پس هر یـک از آنها 
داسـتان یـا اسـطوره ای محلـی نهفته اسـت و بررسـی آنهـا می تواند در فهـم بهتر و 
درسـت تر فرهنـگ، تاریـخ، روابـط اجتماعـی و میـزان دانـش، آگاهـی و چگونگی 
فهـم و برداشـت بومیـان هـر منطقـه ای از پدیده هـای طبیعـی ژئومورفولوژیکـی و 
زمین شناسـی کمـک شـایانی داشـته باشـد. به طـور کلی بایسـتی گفـت واژۀ پری2  
کـه جمـع آن پریـان اسـت، در فرهنـگ عامـۀ مـردم ایـران زمیـن و به طـور خاص 
در بیـن مـردم شهرسـتان ایوان غالباً بـه موجودات مجـرد و فرازمینی گفته می شـود 
کـه هماننـد زنـی زیبارو و دلفریب ظاهر می شـوند )شـکل 8( و منشـأ خیـر، برکت 
و عاقبت بخیـری و در کل خیرخـواه انسـان ها هسـتند؛ حـال آنکـه پیـش از ایـن در 
زمـرۀ اهریمنان و دشـمن انسـان بوده اسـت. از ویژگی هـای دیگر پریان، این اسـت 
کـه آنهـا در نبردهایـی کـه بین انسـان ها و نیروهای اهریمنـی در می  گیـرد، همواره با 
لشـکریان و نیروهـای تحـت فرمان خود در جهت محافظت از انسـان و زندگی وی 

بـه تـاش و مبـارزه می پردازند.

   

1. Bivalves
2. پری از موجودات خیالی و افسانه ای در فرهنگ فولکلور مردم آسیای میانه است. در اوستا نیز موجودی اهریمنی است )همانند فری( 
که مردم را می فریبد؛ اما در فرهنگ ایرانیان پس از اسام، پریان موجوداتی خوب و دوست داشتنی هستند که مردم نیکوکار و خوش نیت 

 .)https://fa.wikipedia.org/wiki( را دوست دارند و آنها را به خوشبختی و کامروایی می رسانند
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شکل )8(. نمونه هایی از تابلوی های نقاشی شده از پری )متعلق به سدۀ نوزدهم، موزۀ بوپال، هندوستان(. 
در تابلوی سمت راست، پری حیوانی خاص را رام کرده است و افسار آن را در دست دارد
.)https://fa.wikipedia.org/wiki و https://en.wikipedia.org/wiki/Peri( 

      در فرهنـگ عامـه و شـفاهی مردم شهرسـتان ایوان غـرب در رابطه با چنگ پری 
و خـواص و اثـرات آن در زندگـی، داسـتان ها و اسـطوره هایی وجود دارد که سـینه 
بـه سـینه و از نسـلی به نسـل دیگر از گذشـته بـه امـروز منتقل شـده اند. عمده ترین 
ایـن داسـتان ها و افسـانه ها بـر پایـۀ گزارش هـای میدانـی و از زبـان مـردم منطقه به 

شـرح زیر است:

اسطوره شناسی داستان چنگ پری
بـاور نخسـت: پـس از ماجـرای ارتـکاب آدم و حـوا بـه گنـاه و رانده شـدن آنها از 
بهشـت بـه کـرۀ زمین؛ همچنیـن با عنایت بـه حضور نیروهـای خیر و شـر در کنار 
هـم و پراکنـده شـدن آنها در سرتاسـر کـرۀ زمین و نیز بـا توجه به تـاش نیروهای 
شـر و بـدی )نیروهـای اهریمنی جنیان، شـیاطین و ...( که همواره در جهت آسـیب 
رسـاندن به انسـان های پاک سرشـت تـاش کرده اند و می کننـد، مردم بـه این نتیجه 
رسـیده بودنـد اگـر اعضـای بدن پری )پریان( )شـکل 9( را با خود داشـته باشـند یا 
در منـازل یـا محیـط کار خـود نگهداری کننـد، برای همیشـه از خطرات، آسـیب ها 
و صدمـات احتمالـی آنهـا در امـان خواهنـد بـود و از خطـرات و حـوادث روزگار 

آسـیب نخواهند دید. 
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 شکل )9(. نمونه هایی از سنگواره های دوکفه ای در سنگ های رسوبی- کربناته زاگرس در منطقۀ ایوان غرب 
که در فرهنگ عامۀ آنجا و بر پایۀ اسطوره های محلی به آن چنگ پری گفته می شود )نویسنده، 1400(.

نواحـی  در  به ویـژه  )بنـه(؛  َون  پـای درختـان  در  را  اشـکالی  دوم: چنیـن  بـاور 
کوهسـتانی، کـه جـای حضـور پریـان اسـت، می تـوان یافـت. در گذشـته های دور، 
پریـان بـرای یافتـن آب و سـیراب نمودن خود به سـوی کوه ها رهسـپار می شـدند. 
ایـن موجـودات کـه از جانـب خداونـد به سـوی زمیـن آمده انـد در بین راه خسـته 
شـده  و بـه منظـور رفـع تشـنگی بـه جسـتجوی آب می پرداختنـد و پـس از یافتـن 
آب و رفـع تشـنگی، در کنـار منبع آب یافت شـده اندکـی اسـتراحت  می کردند و به 
سـبب دراز کشـیدن و خوابیـدن بر روی سـنگ های منطقـه جای برخـی از اعضای 
آنهـا همچـون: چنـگ، نـاف، گـوش و ... بـر سـنگ های آنجـا نقش می بسـت. باور 
مـردم محلـی ایـن اسـت که بـه خاطر پـاک و مقـدس بـودن ایـن موجـودات، آثار 
برجای مانـده از آنهـا نیـز مبـارک و مـورد احتـرام اسـت و نگهـداری آنهـا مایۀ خیر 
و برکـت و عاقبـت به خیـری اسـت؛ بـه این دلیل مـردم به گـردآوری، نگهـداری و 

گرامیداشـت چنیـن آثـاری می پردازند.

بـاور سـوم: حضـرت سـلیمان را 39 برادر بوده اسـت کـه همگی از دنیـا رفته اند و 
تنهـا وی زنـده مانـده اسـت؛ از این رو، لطف پروردگار شـامل حال ایشـان شـده و 
ارج و منزلتـی برابـر و حتـی فراتر از منزلت تمامی برادران به او داده شـده اسـت؛ به 
گونـه ای کـه تمامی موجـودات؛ از جمله: جنیان، شـیاطین، پریان و ... تحت سـیطرۀ 
قـدرت وی بوده انـد. در بیـن ایـن موجـودات، جنیـان و شـیاطین ویژگی هـای بدی 
داشـته و عصیانگر و سـرکش و در پی آسـیب رسـاندن به مردم بوده اند؛ ولی پریان 
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ویژگی هـای مثبتـی داشـته و فرمان بـردار حضـرت سـلیمان و دوسـتدار و خیرخواه 
مـردم بوده انـد. مـردم عـادی نیز بـرای حفظ خـود از آسـیب ها و گزندهـا از جانب 
نیروهـای اهریمنـی، جنیـان و شـیاطین همـواره دسـت کـم یکـی از اعضـای پریان 
)بیشـتر چنگ و ناف پری( را همراه داشـتند یا در محل سـکونت یا محل کار خود 
نگهـداری می کردنـد. آنهـا معتقـد بودند کـه اگر شـب هنگام از زیر درخـت، از کنار 
جـوی آب یـا از روی آب جـاری )جـوی( بگذرنـد، حتی اگر »بسـم اهلل« نگویند به 
خاطـر همـراه داشـتن چنگ یا نـاف پری آسـیبی نمی بیننـد و در امـان خواهند بود. 
مـردم روسـتایی و عشـایری معمـوالً برای زیادشـدن محصوالت تولیـدی و افزایش 
خیـر و برکـت در کار و زندگی خویش نیز اشـکال پیش گفته را به وسـایل کار خود 
آویـزان می کنند؛ چنانکه از این اشـکال در هنگام تهیۀ دوغ محلی اسـتفاده می شـود؛ 
یعنـی چنـگ پـری را بـر مشـک و سـه پایه ای کـه بـا آن دوغ تهیـه می کننـد آویزان 
می کننـد. مغـازه داران و بازاریـان یـا کسـبۀ قدیمی محل نیـز برای افزایـش برکت و 
درآمـد خـود آنهـا را در داخل مغـازه و اغلـب در مکانی به دور از دسـترس دیگران 

)بـاالی طاقچه( نگهـداری می نمایند. 
     جنـس سـنگواره های موجـود در منطقـۀ مـورد مطالعـه، پکتـن1  تشـخیص داده 
شـد؛ امـا بـه دلیـل ویژگی هـای ظاهـری نمونـۀ در دسـترس، شناسـایی گونـۀ آن 
بـا ابهـام و تردیدهایـی همـراه اسـت. از نظـر زمین شناسـان، پکتن هـا بـا پراکنـش 
جهانـی از معدود جانوران دوکفه ای شـکارچی و شـناگری هسـتند کـه در دریاهای 
کم ژرفـای گذشـته و در محدودۀ فات های قاره ای می زیسـته2 ومعمـوالً تولیدکنندۀ 
مرواریـد بوده انـد؛ بـه عبارتـی آنها معمـوالً در محیط هـای دریایـی کم ژرفای فات 
قـاره- غالبـاً بـا ژرفـای کمتـر از 40-30 متـر - و در شـرایط مشـابه آب سـنگ های 
مرجانـی کنونـی و آب و هـوای حـاره ای بـا شـرایط آبـی غنـی از میـزان کربنـات 
کلسـیم زندگـی کرده؛ سـپس بر اثر تغییـرات محیـط جغرافیایی؛ به ویـژه جابه جایی 
قاره هـا و بسته شـدن تدریجـی حوضه هـای ژئوسـنکلینالی3  زاگرس بر اثـر دخالت 

1. Pecten
1. ا توجــه بــه اینکــه نمونــۀ ســنگ وارۀ دوکفتــه ای یافت شــده در ســنگ آهک هــای ســازند آســماری تشــکیل شــده اســت، بــه نظــر 
می رســد از لحــاظ زمانــی مربــوط بــه دریاهــای حاشــیۀ قــاره ای/ فــات قــاره ای الیگــو- میوســن باشــد و ســن تقریبــی و نســبی 
آن بیــن 12 تــا 37 میلیــون ســال پیــش باشــد. البتــه شــایان گفتــن اســت بــرای تعییــن ســن دقیق تــر آن، می بایســت بــه روش هــای 

ســن یابی مطلــق ســنجیده شــود.
ــه طــور پیوســته در آن فراینــد  Geocyncline .3: بــه حوضه هــای رســوبی زمین شناســی باریــک و درازی گفتــه می شــود کــه ب

ــه تدریــج فــرو می نشــیند. ــر فشــارهای ناشــی از رســوبات ب ــر اث رســوب گذاری انجــام می شــود و ب

رضا منصوری
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فرایندهـای زمین سـاختی از نـوع کوه زایـی، بـه تدریج شـرایط زیسـتی آنها آشـفته 
و دگرگـون شـده اسـت. سـرانجام نیز بـر اثـر فرایندهـای کوه زایی آلپی در اواسـط 
دوران سـوم )بـه احتمـال فـاز کوه زایـی سـاوین در میوسـن1 ( دچـار فراخاسـت 
شـده و شـکل گیری آنهـا تـا مرحلـۀ پایانـی کوه زایـی آلپـی بـه صـورت سـامانه 
بـه طـور  تثبیـت شـده اسـت.  )رشـته کوه های( چین خـورده زاگـرس تکمیـل و 
خاصـه می تـوان گفـت ایـن سـنگواره، رخسـاره ای رسـوبی اسـت کـه نشـانگر 
محیط هـای زیرکشـندی2  در محیط هـای دریایـی کم ژرفـای حـاره ای می باشـد. از 
ویژگی هـای این گونـه صدف هـا و سـنگواره ها، داشـتن شـیارهای شـعاعی ژرف 
اسـت. سـنگواره های پکتـن معمـوالً در ایـران در بیشـتر سـنگ های رسـوبی دوران 
سـوم3  زمین شناسـی و در حال حاضر در کرانه های  کم ژرفای شـمال خلیج فارس 
یافـت می شـوند. بـه طـور کلی بایسـتی گفت کـه اهمیت چنیـن سـنگواره هایی در 
بازسـازی شـرایط جغرافیایـی دیرینـه محیـط رسـوب گذاری و تعیین سـن الیه های 

رسـوبی محل اسـت.
      بـا توجـه بـه داسـتان ها و افسـانه های مطرح شـده در بـاال در رابطـه بـا چنـگ 
پـری، می تـوان گفـت کـه بـاور دوم ارتبـاط بیشـتر و دقیق تـری بـا مباحـث علمی 
ژئومورفولوژیکـی و زمین شناسـی موجود در زمینۀ چگونگی شـکل گیری سـنگوارۀ 
دوکفه ای هـا دارد کـه در منطقـۀ مورد مطالعه به عنوان سـنگواره های رسـوبی )چنگ 
پـری و نـاف پـری( تشکیل شـده در سـنگ های کربناتـه )غالبـاً آهکـی- دولومیتی( 
شـناخته شـده اند. در بـاور دوم نـکات علمـی دقیقی ارائه شـده اسـت کـه مهمترین 
آنهـا پیـدا شـدن ایـن آثـار در مناطق کوهسـتانی )بـا لیتولـوژی سـنگ های کربناتی 
و در اینجـا سـنگ آهـک( و در کنـار منابـع آب می باشـد. از لحـاظ علمـی معمـوالً 
سـنگواره ها طـی گـذر زمان هـای طوالنـی زمین شناسـی و بـر اثـر رسـوب گذاری 
بقایـای جانوران )انـواع صدف ها، دوکفه ای هـا، شـکم پایان و ...( و گیاهان گوناگون 
بـا کمتریـن میـزان یـا گاهـی بـه نـدرت بـدون فسـاد یـا تجزیـه در حوضه هـای 
زمین شـناختی ایجـاد می شـوند. نمونه های بررسی شـده نشـان داد که سـنگواره های 
مـورد مطالعـه غالبـاً از نوع سـنگواره های اندامی هسـتند و در گذر زمـان گونه هایی 

ــوده  ــماری ب ــازند آس ــی س ــای سنگ شناس ــای واحده ــخصات و ویژگی ه ــن، مش ــده، س ــی انجام ش ــل فضای ــای تحلی 1. مبن
کــه نمونــۀ ســنگ واره در آن یافــت شــده اســت.

2. Subtidal
3. Cenozoic
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از صدف هـای دوکفه ای هـا بـه طـور کامـل یا بخشـی از آنهـا در سـنگ های کربناته 
منطقـه سـنگواره ها را تشـکیل داده اند.

نتیجه گیری
در پژوهـش حاضـر باورهـای موجـود در فرهنـگ عامۀ شهرسـتان ایـوان غرب در 
مـورد نمونه هایـی از سـنگواره های دوکفه ای هـا از منظر اسطوره شناسـی علوم زمین 
بررسـی شـد و مشـخص گردید که در این زمینه سـه باور اسـطوره ای رایج اسـت. 
بـا توجـه بـه بررسـی انجام شـده در خصوص ایـن باورهـا در مورد چنـگ پری در 
منطقـۀ مـورد پژوهـش و جنبـۀ تقدس گونه و معنوی آن، به نظر می رسـد باور سـوم 
دلیـل محکم تـری بـرای اسـتفاده از ایـن سـنگواره ها در زندگـی مـردم محلـی بوده 
باشـد. البتـه شـایان گفتن اسـت کـه هر سـه بـاور در بین مـردم از اهمیـت ویژه ای 
برخوردارنـد؛ ولـی بـاور سـوم بیشـتر رنـگ قدسـی ایـن پدیـده و موضـوع را بـاز 
می تابانـد. جنـس سـنگواره های رایـج مـورد اسـتفاده در منطقۀ مـورد مطالعه، پکتن 
تشـخیص داده شـد؛ امـا به دلیـل ویژگی های ظاهری نمونۀ در دسـترس، شناسـایی 

گونـۀ آن بـا ابهـام و تردیدهایی همراه اسـت.
      بـا توجـه بـه اینکـه سـنگواره ها جزئـی از پدیده هـای ژئومورفولوژیکـی و 
زمین شناسـی هسـتند و میـراث مشـترک جهانـی بـه شـمار می آینـد و از جنبه هـای 
متعددی حائز اهمیت فراوان هسـتند، می بایسـت در قالب مفهوم جدید مطرح شـده 
در علـوم زمیـن بـا عنـوان ژئوکنسرویشـن قرار گیـرد و به طـور شایسـته ای از آنها 
پاسـداری و نگهداری شـود. سـنگواره های گیاهی و جانوری حاوی اطاعات بسیار 
ارزشـمندی در مـورد پالئوژئوگرافـی و پالئوژئولـوژی هر منطقه ای هسـتند و گاهی 
برخـی از گونه هـای کمیـاب آنهـا می تواننـد بـه بسـیاری از ابهامات و پرسـش های 
و  موجـودات  فرگشـت  به ویـژه  دیرینه شناسـی؛  مباحـث  زمینـۀ  در  مطرح شـده 
دگرگونی هـای محیطـی کمـک شـایان توجهـی نماینـد. امـروزه و بـه طـور کلـی 
در مقیـاس جهانـی، اهمیـت سـنگواره ها بیشـتر از جنبه هـای اقتصـادی، علمـی و 
گردشـگری مـورد توجه اسـت؛ امـا همانطور که ایـن پژوهش نشـان داد، در مقیاس 
محلـی و منطقـه ای و در فرهنـگ عامۀ برخـی از جوامع محلی، سـنگواره ها اهمیت 
قدسـی و روحانـی باالیـی دارنـد و بـه طور ویـژه ای مـورد توجه و احترام هسـتند؛ 
بنابرایـن، در بررسـی سـنگواره ها، عـاوه بر توجه بـه جنبه های جهانی، می بایسـت 
بـه جنبه هایـی کـه امـروزه در قالب مفهـوم اسطوره شناسـی علوم زمیـن در فرهنگ 
عامـه مـورد توجـه و بررسـی قرار گرفته اسـت نیز توجه ویژه ای شـود کـه این مهم 

رضا منصوری
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هـم نیازمنـد مطالعات و بررسـی های دقیق و فراگیر از سـوی متخصصین امر اسـت 
تـا بتـوان بـه نحو شایسـته ای این مـوارد را شناسـایی و معرفی کرد. هـدف پژوهش 
حاضـر نیـز ایـن بود کـه در حد توان به بررسـی گوشـه ای انـدک از دریـای بیکران 

فرهنگ هـای اصیل ایـران زمین بپـردازد.
     بـر پایـۀ مبانـی نظـری ژئومیتولـوژی و نیـز بـا توجه به بررسـی های انجام شـده، 
شـاید بتـوان سلسـه مراتب زیـر را به عنـوان مراحل الزم بـرای شـکل گیری و رواج 
بـاوری اسـطوره ای و افسـانه ای یا داسـتانی خـاص و شـگفت انگیز پیرامـون زمین، 
محیـط طبیعـی و بـه طـور ویـژه پدیده هـای ژئومورفولوژیکـی و زمین شناسـی در 
هـر فرهنـگ و مـکان جغرافیایـی پیشـنهاد کـرد و مطرح نمـود. مراحل پیشـنهادی 
الزم بـرای شـکل گیری اسـطوره های علـوم زمیـن در فرهنـگ عامـه، عبارتنـد از: 
1. ارتبـاط متقابـل انسـان و محیـط )سـنگ کره، زیسـت کره، آب کـره، هواکـره(؛ 2. 
مشـاهدۀ پدیده هـا و برانگیخته شـدن حـس کنجـکاوی؛ 3. ناتوانی در فهـم و تبیین 
چگونگـی شـکل گیری پدیده هـا؛ 4. توجیـه موضوع و ارتبـاط دادن آن بـا نیروها و 
دالیـل فرازمینی؛ 5. زایش و پیدایش باورهای اسـطوره ای، افسـانه ای و داسـتان های 
شـگفت انگیز؛ 6. پذیـرش اولیـه و فراگیـر شـدن تدریجـی آن در جامعـۀ محلی؛ 7. 
پذیـرش نهایـی و تثبیت بـاور پدیدآمده در فرهنگ عامه؛ 8. اسـتمرار نسـلی و مقید 

بـودن به بـاور پدیدآمده )شـکل 10(.

 شکل )10(. مدل مفهومی مراحل شکل گیری یک اسطوره در فرهنگ عامه در ارتباط با 
پدیده های علوم زمین )ژئومورفولوژیکی- زمین شناسی( )تهیه و ترسیم: نویسنده، 1400(.
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سپاسگزاری
بدیـن وسـیله از جنـاب آقـای دکتـر همایون خـوش روان، بـه خاطـر راهنمایی های 
ارزنـده در زمینـۀ فسیل شناسـی و تأییـد جنـس سـنگوارۀ یافت شـده، سپاسـگزاری 

می شـود.

منابع و مآخذ
الف( فارسی

آقانباتی، سـیدعلی؛ )1383(؛ زمین شناسـی ایران، تهران: سـازمان زمین شناسـی - 
و اکتشـافات معدنی کشور.

آموزگار، ژاله؛ )1374(، تاریخ اساطیری ایران، تهران: سمت.- 
بهـار، مهـرداد؛ )1381(، پژوهشـی در اسـاطیر ایـران )پـارۀ نخسـت و دوم(، - 

تهـران: آگاه.
بیمهـرگان -  فسیلشناسـي   ،)  1374  ( آزادي؛  مجتبـي  و  خسـرو  تهرانـي، 

عابـدزاده.  فرهنگـي  مؤسسـۀ  تهـران:  )ماکروفسـیلها(، 
جعفریـان، محمدعلـی، عزیـزاهلل طاهـری و حسـین وزیری مقـدم؛ )1385(، - 

بی مهـرگان سـنگواره )ماکروفسـیل های جانـوری(، ج 1، چ سـوم، اصفهـان: 
دانشـگاه اصفهـان.

خوش رفتـار، رضـا؛ )1390 الـف(، »ژئومیتولـوژی: علـوم زمیـن و فرهنـگ - 
شـفاهی )نمونه هایی از شـمال غرب ایـران(«، فضای جغرافیایی، سـال یازدهم، 

شـمارۀ 36، صـص 211-234. 
______________؛ )1390 ب(، »فسـیل ها اهمیت و روشـهای حفاظت از  -

آنها«، رشـد آموزش زمین شناسـی، دورۀ 16، شـمارۀ 65، 40-48. 
ارتبـاط  - فرهنگـی:  »ژئومورفولـوژی   ،)1395( ______________؛ 

ژئومورفوسـایت ها بـا فولکلور و فرهنگ مردم )مطالعۀ موردی: اسـتان زنجان«، 
سـی و پنجمیـن گردهمایـی ملی علوم زمین )علـوم زمین و اقتصـاد مقاومتی(، 

تهـران، سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی کشـور، صـص 1-2.
نقـش  - فرهنگـی:  »ژئومورفولـوژی   ،)1397( ______________؛ 

ژئوسـایت های کارسـتی در باورها و فولکلور )مطالعۀ موردی: اسـتان زنجان(«، 
دانـش زمیـن، دورۀ 9، شـمارۀ 2، صـص 129-144. پژوهش هـای 

سـازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشـور؛ )1349(، نقشۀ توپوگرافی1/50000 - 

رضا منصوری
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گیـان غرب، برگ شـمارۀ II 5158، تهران.
ایـام،  - __________________؛ )1350(، نقشـۀ توپوگرافـی 1/50000 

بـرگ شـمارۀ II 5257، تهـران.
 _________________؛ )1351(، نقشـۀ توپوگرافـی 1/50000جویـزر، - 

بـرگ شـمارۀ I 5257، تهـران.
_________________؛ )1376(، نقشـۀ توپوگرافـی 1/50000 زرنه، برگ  -

شـمارۀ IV 5257، تهران.
ایـوان  -   1/50000 توپوگرافـی  نقشـۀ   ،)1384( _________________؛ 

غـرب، بـرگ شـمارۀ I 5257، تهـران.
سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور؛ )1375(، نقشۀ زمین شناسی - 

1:100/000 ایام، برگ شـمارۀ 5257.
سـالنامۀ آمـاری ایـران؛ )1395(، سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن، مرکز - 

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_ntsonvm_95-v2.pdf ایـران،  آمـار 
عایـی طالقانـی، محمـود؛ )1386(، ژئومورفولـوژی ایـران، چ چهـارم، تهران: - 

قومس.
فـرای، نورتـروپ؛ )1971(، »ادبیـات و اسـطوره«، مجموعه مقاالت اسـطوره و - 

رمـز، ترجمۀ جـال سـتاری )1378(، چ دوم، تهران: سـروش.
کبریائـی زاده، محمدرضـا؛ )1388(، »ارزش فسـیل ها در ادبیات عامیانه«، رشـد - 

آمـوزش زمین شناسـی، دورۀ پانزدهم، شـمارۀ 1، صـص 35-45. 
گویـری، سـوزان؛ )1379(، آناهیتـا در اسـطوره های ایرانـی، چ سـوم، تهـران، - 

الحق. جمـال 
 مصاحبه و دیدار شخصی با برخی از افراد محلی، طی سال های1388-1393. - 

ب( انگلیسی
 - Gray, M. )2004(, “Geodiversity: Valuing and conserving a biotic na-

ture”, John Wiley & Sons, Ltd.
 - Hose Thomas A. )2005(, “Landscapes of Meaning: Geotourism and 

the Sustainable Exploitation of the European Geoheritage”. https://
www.unil.ch/files/live/sites/igd/files/shared/conferences/Confer-
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ence_T_Hose.pdf
 - https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kashima-kanameishi-shin-

zu-namazu-e.jpg
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Geomythology
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Peri
 - https://fa.wikipedia.org/wiki/
 - Knight, J. and Harrison, S., 2013. A land history of men’: The inter-

section of geomorphology, culture and heritage in Cornwall, south-
west England, Applied Geography, v. 42, p. 186-194.

 - MacFadyen, Colin )2008( the Scottish Fossil Code, Progeo News, 
NO. 3.

 - Mayor, Adrienne )2004(, Encyclopedia of Geology, Ed. Richard Sel-
ley, Robin Cocks, and Ian Palmer.

 - Morton, J., E., )1968(; Molluscs, Hutchinson University Library.
 - Panizza, M. and Piacente, S., )2009(. Forward. In Coratza, Pao-

la, Panizza, Mario )Ed.(, Geomorphology and Cultural Heritage, 
Menorie Descrittive Della Carta Geologica D’Italia, V. LXXXVII.

 - Panizza, M., & Piacente, S. )2008(. GEOMORPHOLOGY AND 
CULTURAL HERITAGE IN COASTAL ENVIRONMENTS.

 - Pereira, A., & Martins, B. )2016(. Interactions between geomorpho-
logical heritage and cultural landscape of Serra do Alvão: the per-
spective of cultural geomorphology. Vegueta: Anuario de la Facultad 
de Geografía e Historia, 20.

 - Piccardi, L. Masse, W. B. )2007(, “Myth and Geology”, Geological 
Society Special Publication No. 273.

 - Vitaliano D. B. )1988( Geomythology. In: General Geology. Ency-
clopedia of Earth Science. Editors: Finkl, Charles W. )Ed.(, Springer, 
Boston, MA. https://doi.org/10.1007/0-387-30844-X_49

 - ______________. )2007(. “Geomythology: Geological Origins of 
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Myths and Legends”. In: Myth and Geology. Piccardi, L., Masse, W. 
B )Ed(. GSL, Special Publications. 273: 1–7.

 - Zagorchev, I., )2008(. Earth Sciences and Culture: Natural and Cul-
tural Heritage in the International Year of Planet Earth, Geoarchae-
ology and Archaeomineralogy (Eds. R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. 
Gurova(. Proceedings of the International Conference, 29-30 Octo-
ber, Sofia, Publishing House “St. Ivan Rilski”, Sofia, p.15-17.


