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  هــمقدم
 سـالي تمـدن آريـايي و نشـان    هاي ديرينهي در ايران، يكي از جلوهلهاي كهن محوجود آيين

در ايـن ميـان، سـرزمين    . هاستو هزاره عصرهازمين از پس ابعاد پرشكوه فرهنگ ايران يهدهند
اي از آداب و سـنن ميهنـي ايرانيـان را بـه خـود      ساز و هنرپرورِ خراسان بخـش گسـترده  فرهنگ

مطالعاتي  يهمند به حوزپژوهان عالقهخيز براي خراساناي فراخ و جوالناختصاص داده و عرصه
شناختي در معرفـي و بازشناسـي   كمبود يا نبود منابعِ تاريخي و ديرينه. استآوردهفراهم ياد شده را

ها در فهرسـت  هاي ميداني و ثبت و ضبط آنفرهنگي، ضرورت پژوهش يهارزند هايميراثاين 
  .سازدروشني آشكار ميرا  به» رانآثار معنوي اي«

 پـردازد، حاصـل  مـي » اسـب چـوبي  «كه به معرفي و تحليـل نمـايش آيينـي     حاضر يهمقال 
چنين تحقيقاتي است؛ با اين توضيح كه در زمسـتان   اي ازنگارندگان و نمونه يهكوشي دوسالهم

ــه، نمــايش آيينــي   1388 ــدگان ايــن مقال ــه همــت پديدآورن ــه» بياســب چــو«خورشــيدي، ب  ب
در فهرست آثار معنـوي   79 يهبا شمار» نخستين اثرِ ميراث معنوي استان خراسان رضوي«عنوان

  .استثبت رسيدهايران  به
  

  »وبياسب چـ«ايش ـرفي پيشينه و موضوع نمـمع
بـوميِ ايـن    هـاي هاي فرهنگـي خراسـان، درنـگ در آيـين    ترين لوازم شناخت نازمايهاز مهم

تـاريخي مجـال    هايبابسياري از آداب و سننِ اين ديار در كت. پهناور استل و جغرافياي كهنسا
ها در طول ثبت و ضبط نيافته و تنها روايات سينه به سينه و مستندات شفاهي به حيات و دوام آن

  . ستاتاريخ ياري رسانده
كتوب آثار م يهآن از خالل مطالع پيشينهسرنوشتي چنين دارد و » اسب چوبي«نمايش آييني 

نهضـت   اين آيـين بـه   يهنظران، پيشينصاحب هاي بيشترگفته يهبر پاي. تاريخي برآمدني نيست
كـم  تـوان ايـن نمـايش و يـا دسـت     با توجه به تنوع برخي اجراهـا، مـي   اماگردد؛ سربداران بازمي

  . عناصري چند از آن را به دوران پيش از اسالم مرتبط دانست
اي زدهسوارِ نقاب۫دهد، وجود اسبرا به نهضت سربداران پيوند مياز جمله قرائني كه اين آيين 

سـو، تاخـت و تـازِ    چهر از يـك اين سوارِ نهفته. شوداست كه نماد يك اجنبيِ متجاوز محسوب مي

٣ 
 

د و از سـوي  رآومغوالن به خراسان و ويرانگري و كشتار آنان در بيهـق و توابـع آن را فرايـاد مـي    
  .تجاوزكار از خيزش و انتقام ستمديدگان داللت دارد يهانديگر، بر بيمناكيِ بيگ

دانيم اسب يكـي از تأثيرگـذارترين عناصـر زيسـتي در رشـد و تكـوين اسـاطير،        كه ميچنان 
سـواري  هـاي ايرانـي، مـرد اسـب    در بسياري از نگـاره . است ها و حكايات كهن ايراني بودهافسانه

. شـود راز و فرودهـاي دشـوار تـاريخي شـمرده مـي     حضور دارد كه مظهر پايداري ايرانيـان در فـ  
 از تـاريخ، همـان مـرد اسـب     ايدر برهـه » اسب چوبي«مستندات شفاهي حكايت از آن دارند كه 

پـذير ايـن   هـاي مظلـوم و آسـيب   هاي هراسناك تاريخي بـر سـر تـوده   سواري بوده كه در گردنه
آمـده  شمار ميپيشه بهاي تعديبيگانه گسترانده و در دوراني ديگر،سرزمين، چتر اميد و امنيت مي

  .استكشيدهزير ميفرازي بهستيز، وي را از مركب جنايت و گردنحاد و اتفاق ايرانيان ستمتكه ا
 اي اسـب نمايش يا معركه اي است كه در آن، بيگانه» اسب چوبي«در يك توصيف اجمالي،  

 ماري از اهـاليِ آن اقلـيم را بـه قتـل مـي     سوار، غافلگيرانه، به مرز و بوم خراسان تاخت آورده، ش
سرانجام، در پرتو اتحاد و جانفشاني گروهي از مردم، از اسب بـه زيـر كشـيده و كشـته      ماد؛ اانرس
  . شودمي

  
  شـايي نمايـموقعيت جغرافي

تحقيقـات ميـداني   . گـذرد صد سال از اجراي اين نمايش در داخل شهر سبزوار مييك نزديك
دهـد  ها دارد و نشان مـي سورانختنه ها، اعياد ووسط كوليانِ شهر در عروسيتأكيد بر اجراي آن ت

هـا حكايـت از آن دارد   واكاوي يهنتيج. استكه اين معركه از روستاهاي حاشيه به شهر وارد شده
برآبـاد،   ،كه بيشترين تمركز اجراي اين نمايش در روستاهاي جنوب غربي سـبزوار ماننـد باشـتين   

  .و بوده استشمس آباد و مافل
عبدالرحمان در آن جاري بوده و  يهكوشك عليا نيز كه از روزگاري دور آب چشم يهدر منطق

. شـده اسـت  رفته، اين نمـايش اجـرا مـي   يكي از اماكن تفريحي و تفرجگاهي سبزوار به شمار مي
 كـه  گوينـد وگو شده است ميسفيد و معتمداني كه در خصوص اين آيين با آنان گفتراويان ريش

بازاني كه وي را سوار همراه با چوبسال پيش، شخصي به نام محمد حاجي حسن اسب 50حدود 
سـال پـيش،    40است؛ همچنـين بـيش از   گردان اصلي اين نمايش بودهاند، معركهكردهمياحاطه 

رمضان دشتبان و پسرش محمدرضا به كارگرداني مرحوم غالمحسين كوشكي، بارها اين معركـه  
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  هــمقدم
 سـالي تمـدن آريـايي و نشـان    هاي ديرينهي در ايران، يكي از جلوهلهاي كهن محوجود آيين

در ايـن ميـان، سـرزمين    . هاستو هزاره عصرهازمين از پس ابعاد پرشكوه فرهنگ ايران يهدهند
اي از آداب و سـنن ميهنـي ايرانيـان را بـه خـود      ساز و هنرپرورِ خراسان بخـش گسـترده  فرهنگ

مطالعاتي  يهمند به حوزپژوهان عالقهخيز براي خراساناي فراخ و جوالناختصاص داده و عرصه
شناختي در معرفـي و بازشناسـي   كمبود يا نبود منابعِ تاريخي و ديرينه. استآوردهفراهم ياد شده را

ها در فهرسـت  هاي ميداني و ثبت و ضبط آنفرهنگي، ضرورت پژوهش يهارزند هايميراثاين 
  .سازدروشني آشكار ميرا  به» رانآثار معنوي اي«

 پـردازد، حاصـل  مـي » اسـب چـوبي  «كه به معرفي و تحليـل نمـايش آيينـي     حاضر يهمقال 
چنين تحقيقاتي است؛ با اين توضيح كه در زمسـتان   اي ازنگارندگان و نمونه يهكوشي دوسالهم

ــه، نمــايش آيينــي   1388 ــدگان ايــن مقال ــه همــت پديدآورن ــه» بياســب چــو«خورشــيدي، ب  ب
در فهرست آثار معنـوي   79 يهبا شمار» نخستين اثرِ ميراث معنوي استان خراسان رضوي«عنوان

  .استثبت رسيدهايران  به
  

  »وبياسب چـ«ايش ـرفي پيشينه و موضوع نمـمع
بـوميِ ايـن    هـاي هاي فرهنگـي خراسـان، درنـگ در آيـين    ترين لوازم شناخت نازمايهاز مهم

تـاريخي مجـال    هايبابسياري از آداب و سننِ اين ديار در كت. پهناور استل و جغرافياي كهنسا
ها در طول ثبت و ضبط نيافته و تنها روايات سينه به سينه و مستندات شفاهي به حيات و دوام آن

  . ستاتاريخ ياري رسانده
كتوب آثار م يهآن از خالل مطالع پيشينهسرنوشتي چنين دارد و » اسب چوبي«نمايش آييني 

نهضـت   اين آيـين بـه   يهنظران، پيشينصاحب هاي بيشترگفته يهبر پاي. تاريخي برآمدني نيست
كـم  تـوان ايـن نمـايش و يـا دسـت     با توجه به تنوع برخي اجراهـا، مـي   اماگردد؛ سربداران بازمي

  . عناصري چند از آن را به دوران پيش از اسالم مرتبط دانست
اي زدهسوارِ نقاب۫دهد، وجود اسبرا به نهضت سربداران پيوند مياز جمله قرائني كه اين آيين 

سـو، تاخـت و تـازِ    چهر از يـك اين سوارِ نهفته. شوداست كه نماد يك اجنبيِ متجاوز محسوب مي
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د و از سـوي  رآومغوالن به خراسان و ويرانگري و كشتار آنان در بيهـق و توابـع آن را فرايـاد مـي    
  .تجاوزكار از خيزش و انتقام ستمديدگان داللت دارد يهانديگر، بر بيمناكيِ بيگ

دانيم اسب يكـي از تأثيرگـذارترين عناصـر زيسـتي در رشـد و تكـوين اسـاطير،        كه ميچنان 
سـواري  هـاي ايرانـي، مـرد اسـب    در بسياري از نگـاره . است ها و حكايات كهن ايراني بودهافسانه

. شـود راز و فرودهـاي دشـوار تـاريخي شـمرده مـي     حضور دارد كه مظهر پايداري ايرانيـان در فـ  
 از تـاريخ، همـان مـرد اسـب     ايدر برهـه » اسب چوبي«مستندات شفاهي حكايت از آن دارند كه 

پـذير ايـن   هـاي مظلـوم و آسـيب   هاي هراسناك تاريخي بـر سـر تـوده   سواري بوده كه در گردنه
آمـده  شمار ميپيشه بهاي تعديبيگانه گسترانده و در دوراني ديگر،سرزمين، چتر اميد و امنيت مي

  .استكشيدهزير ميفرازي بهستيز، وي را از مركب جنايت و گردنحاد و اتفاق ايرانيان ستمتكه ا
 اي اسـب نمايش يا معركه اي است كه در آن، بيگانه» اسب چوبي«در يك توصيف اجمالي،  

 ماري از اهـاليِ آن اقلـيم را بـه قتـل مـي     سوار، غافلگيرانه، به مرز و بوم خراسان تاخت آورده، ش
سرانجام، در پرتو اتحاد و جانفشاني گروهي از مردم، از اسب بـه زيـر كشـيده و كشـته      ماد؛ اانرس
  . شودمي

  
  شـايي نمايـموقعيت جغرافي

تحقيقـات ميـداني   . گـذرد صد سال از اجراي اين نمايش در داخل شهر سبزوار مييك نزديك
دهـد  ها دارد و نشان مـي سورانختنه ها، اعياد ووسط كوليانِ شهر در عروسيتأكيد بر اجراي آن ت

هـا حكايـت از آن دارد   واكاوي يهنتيج. استكه اين معركه از روستاهاي حاشيه به شهر وارد شده
برآبـاد،   ،كه بيشترين تمركز اجراي اين نمايش در روستاهاي جنوب غربي سـبزوار ماننـد باشـتين   

  .و بوده استشمس آباد و مافل
عبدالرحمان در آن جاري بوده و  يهكوشك عليا نيز كه از روزگاري دور آب چشم يهدر منطق

. شـده اسـت  رفته، اين نمـايش اجـرا مـي   يكي از اماكن تفريحي و تفرجگاهي سبزوار به شمار مي
 كـه  گوينـد وگو شده است ميسفيد و معتمداني كه در خصوص اين آيين با آنان گفتراويان ريش

بازاني كه وي را سوار همراه با چوبسال پيش، شخصي به نام محمد حاجي حسن اسب 50حدود 
سـال پـيش،    40است؛ همچنـين بـيش از   گردان اصلي اين نمايش بودهاند، معركهكردهمياحاطه 

رمضان دشتبان و پسرش محمدرضا به كارگرداني مرحوم غالمحسين كوشكي، بارها اين معركـه  

نمـایش آیینِی »اسب چوبی«، نمـاد پایداری و وحدت ...
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يش توسـط  تحقيقات ما حاكي از آن است كه در كوشك سفلي نيز ايـن نمـا  . انداجرا درآورده را به
در . شـده اسـت  اكبر كرباليي قاسم و حسين كرباليي محمد اجرا ميعباس كرباليي قاسم و علي

اجـرا  گردانـان غيـر بـومي بـه    سال پيش اين نمايش از سوي معركه 35جوين، نيز حدود ي همنطق
مجمـوع، ايـن نمـايش بـه     در .استگرفتهمورد استقبال خيل كثيري از اهالي قرار مي و آمدهدرمي

كننده بوده، عمـدتاً از  نيازمند ابزار و جمعيت زياد اجراهاي تداركاتيِ باال و نوع اجرا كه دليل هزينه
  .استشدهاجرا مي ،در باال رفت هايي كه ذكر آنسوي توانگران و در مناسبت

  
  ايش ـوات نمزار و ادـاب 

    ،دو عدد غربال -1
      ،دو عدد دسته بيل -2
  ،استگرفتهتيشه يا كلنگ كه به عنوان سر اسب مورد استفاده قرار مي يهيك عدد دست -3
    ،هاي رنگيريسمان و پارچه -4
  ،استشدهيك عدد شمشير كه بعضاً به جاي آن از چوب استفاده مي -5
        ،دستمال سر يا همان دستار -6
  .بازان و بازيگران زن و مردي براي چوبنقاب سواركار مغول و لباس محلّ -7
  

  ايشـزار نمـاب گـترين جنوب، مهمـچ 
 آمـده شـمار مـي  ترين سالح دفاعي مردمان اين خطـه بـه  گفتني است كه چوب از ديرباز مهم

چوب دسـت راسـت   تر از تر و محكمكوتاه چوبي كه در دست چپ افراد نمايش قرار داشته،. است
بسـيار سـخت و كـامالً     ،اورسچـوب  . اسـت شـده گرفته مي اورسو معموالً از درخت  ها بودهآن

ـ نام داشته كه به گويش مح» چفت«چوب دست راست . گير استضربه  ظ مـي فـ تل» شَـفت «ي، ل
 اين چوب درهـم . آيددست ميشود ـ به گردد و از درخت بفجير ـ كه شيرخشت نيز از آن تهيه مي 

باز يا جنگجو بـا  بچو. دو آرنج از چوب دست چپ بلندتر است يهپيچيده و فنرين است و به انداز
 اي كـاري بـر او وارد مـي   چوب كوتاه، ضربات سنگين سوار متجاوز را دفع كرده، بالفاصله، ضربه

ايـن  ر است و نيـز  ثبازان در بر هم زدن تمركز حريف بسيار مؤحركات خاصِ پا و اندام چوب. كند

۵ 
 

باز ورزيده، در آن واحد با پنج نفر شمشيرزن ماهر بجنگد و يك چوب سازد كهامكان را فراهم مي
  .درهمه را از پاي درآو

  
  وار ـوصيف اسب و سـت 

 اسب از پيوستاري دو عدد غربال و دو دسته بيل يا چوب بلنـد شـكل مـي    يهساختمان پيكر
فـرد  . تيشه يا كلنگ به آن متصل گرديده، سر اسـب را تشـكيل مـي دهـد     يهگيرد و سپس دست

 يههايي به شانها را با رشتهگيرد و آندو غربال و بين دو دسته بيل قرار مي يهسوار در مياناسب
 ايگونـه هاي رنگارنگ و زيبا بـه هاي چوب نيست، با پارچهاسب كه چيزي جز تكه. آويزدخود مي

گيـرد،  سوار با لباس خاص خود در داخل آن قـرار مـي  گاه كه فرد اسبشود و آنيم واقعي آراسته
د انپوشسوار در نمايش آييني اسب چوبي، سر را مي«. يابدهيئت و هيبت راكبي متجاوز، تجلّي مي

  » . 1استكردهجاي پوشاندن سر، صورتش را رنگ ميو در قديم به
  
  ايش ـه و چگونگي اجراي نمـوصيف صحنـت 

معنيِ جنـگ  به(» جِنگو«كه مقام موسيقاييِ به نقل از روايات شفاهي، در اين آيين، پس از آن
آيد و در مقابل، مردمان كـه از  سوار به ميدان ميشود، اسبنواخته مي) گاومانند يا مرد اهلِ جنگ

دسـت  بـه كـه هريـك دو چـوب    در حـالي   )بازيگران و يا رقصندگان(ورزيدگان و برزگران هستند 
  . پردازندپيكار نهاده، به هنرنمايي مي يهاند، گام بر صحنگرفته

ايـن  . انـد باشتين، مردم سرگرم برپايي مراسم عروسـي  يهداستان از اين قرار است كه در قري
اعمـالي  . يابـد و تا روز جمع كردن تخت عروس و داماد ادامه مي گرددميمراسم از حنابندان آغاز 

نان پختن، حمام بردن عروس و داماد و بسياري از اين كارها كـه جـزو مراسـم     چيني،چون هيزم
آيـد كـه در نـوع خـود و در     شود، در ابتداي آيين مورد بحث به نمايش درمي عروسي محسوب مي

رسد كه سواركاري بيگانه با در لحظات پاياني جشن، خبر مي. اي مجزا قابل بحث استقالب مقاله
 ه يكي پس از ديگري توسط تـك مردمِ د. حال نزديك شدن به روستاست قصد حمله به مردم در

سفيد و معتمد روستا به مسجد فراخوانده و براي پيكار به دعوت ريش هاي دهل خبردار شده،كوبه
رسد و فرد بيگانه كـه همـان مغـول اسـت از بـين      گردند روز مبارزه فرا ميقسم ميبا متجاوز هم
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يش توسـط  تحقيقات ما حاكي از آن است كه در كوشك سفلي نيز ايـن نمـا  . انداجرا درآورده را به
در . شـده اسـت  اكبر كرباليي قاسم و حسين كرباليي محمد اجرا ميعباس كرباليي قاسم و علي

اجـرا  گردانـان غيـر بـومي بـه    سال پيش اين نمايش از سوي معركه 35جوين، نيز حدود ي همنطق
مجمـوع، ايـن نمـايش بـه     در .استگرفتهمورد استقبال خيل كثيري از اهالي قرار مي و آمدهدرمي

كننده بوده، عمـدتاً از  نيازمند ابزار و جمعيت زياد اجراهاي تداركاتيِ باال و نوع اجرا كه دليل هزينه
  .استشدهاجرا مي ،در باال رفت هايي كه ذكر آنسوي توانگران و در مناسبت

  
  ايش ـوات نمزار و ادـاب 

    ،دو عدد غربال -1
      ،دو عدد دسته بيل -2
  ،استگرفتهتيشه يا كلنگ كه به عنوان سر اسب مورد استفاده قرار مي يهيك عدد دست -3
    ،هاي رنگيريسمان و پارچه -4
  ،استشدهيك عدد شمشير كه بعضاً به جاي آن از چوب استفاده مي -5
        ،دستمال سر يا همان دستار -6
  .بازان و بازيگران زن و مردي براي چوبنقاب سواركار مغول و لباس محلّ -7
  

  ايشـزار نمـاب گـترين جنوب، مهمـچ 
 آمـده شـمار مـي  ترين سالح دفاعي مردمان اين خطـه بـه  گفتني است كه چوب از ديرباز مهم

چوب دسـت راسـت   تر از تر و محكمكوتاه چوبي كه در دست چپ افراد نمايش قرار داشته،. است
بسـيار سـخت و كـامالً     ،اورسچـوب  . اسـت شـده گرفته مي اورسو معموالً از درخت  ها بودهآن

ـ نام داشته كه به گويش مح» چفت«چوب دست راست . گير استضربه  ظ مـي فـ تل» شَـفت «ي، ل
 اين چوب درهـم . آيددست ميشود ـ به گردد و از درخت بفجير ـ كه شيرخشت نيز از آن تهيه مي 

باز يا جنگجو بـا  بچو. دو آرنج از چوب دست چپ بلندتر است يهپيچيده و فنرين است و به انداز
 اي كـاري بـر او وارد مـي   چوب كوتاه، ضربات سنگين سوار متجاوز را دفع كرده، بالفاصله، ضربه

ايـن  ر است و نيـز  ثبازان در بر هم زدن تمركز حريف بسيار مؤحركات خاصِ پا و اندام چوب. كند

۵ 
 

باز ورزيده، در آن واحد با پنج نفر شمشيرزن ماهر بجنگد و يك چوب سازد كهامكان را فراهم مي
  .درهمه را از پاي درآو

  
  وار ـوصيف اسب و سـت 

 اسب از پيوستاري دو عدد غربال و دو دسته بيل يا چوب بلنـد شـكل مـي    يهساختمان پيكر
فـرد  . تيشه يا كلنگ به آن متصل گرديده، سر اسـب را تشـكيل مـي دهـد     يهگيرد و سپس دست

 يههايي به شانها را با رشتهگيرد و آندو غربال و بين دو دسته بيل قرار مي يهسوار در مياناسب
 ايگونـه هاي رنگارنگ و زيبا بـه هاي چوب نيست، با پارچهاسب كه چيزي جز تكه. آويزدخود مي

گيـرد،  سوار با لباس خاص خود در داخل آن قـرار مـي  گاه كه فرد اسبشود و آنيم واقعي آراسته
د انپوشسوار در نمايش آييني اسب چوبي، سر را مي«. يابدهيئت و هيبت راكبي متجاوز، تجلّي مي

  » . 1استكردهجاي پوشاندن سر، صورتش را رنگ ميو در قديم به
  
  ايش ـه و چگونگي اجراي نمـوصيف صحنـت 

معنيِ جنـگ  به(» جِنگو«كه مقام موسيقاييِ به نقل از روايات شفاهي، در اين آيين، پس از آن
آيد و در مقابل، مردمان كـه از  سوار به ميدان ميشود، اسبنواخته مي) گاومانند يا مرد اهلِ جنگ

دسـت  بـه كـه هريـك دو چـوب    در حـالي   )بازيگران و يا رقصندگان(ورزيدگان و برزگران هستند 
  . پردازندپيكار نهاده، به هنرنمايي مي يهاند، گام بر صحنگرفته

ايـن  . انـد باشتين، مردم سرگرم برپايي مراسم عروسـي  يهداستان از اين قرار است كه در قري
اعمـالي  . يابـد و تا روز جمع كردن تخت عروس و داماد ادامه مي گرددميمراسم از حنابندان آغاز 

نان پختن، حمام بردن عروس و داماد و بسياري از اين كارها كـه جـزو مراسـم     چيني،چون هيزم
آيـد كـه در نـوع خـود و در     شود، در ابتداي آيين مورد بحث به نمايش درمي عروسي محسوب مي

رسد كه سواركاري بيگانه با در لحظات پاياني جشن، خبر مي. اي مجزا قابل بحث استقالب مقاله
 ه يكي پس از ديگري توسط تـك مردمِ د. حال نزديك شدن به روستاست قصد حمله به مردم در

سفيد و معتمد روستا به مسجد فراخوانده و براي پيكار به دعوت ريش هاي دهل خبردار شده،كوبه
رسد و فرد بيگانه كـه همـان مغـول اسـت از بـين      گردند روز مبارزه فرا ميقسم ميبا متجاوز هم

                                                 
 .311و  308، ص)1379انتشارات دامينه، : مشهد(محمود بيهقي، سبزوار شهر دانشوران بيدار  1

نمـایش آیینِی »اسب چوبی«، نمـاد پایداری و وحدت ...



76  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

۶ 
 

سيماتر است، داوطلب مبارزه با دشـمن  تر و خوشداماد كه از همه جوان. طلبدايرانيان هماورد مي
تازند اما مغوالن ناجوانمردانه بر وي مي. آورداي سخت، حريف را از پاي درمي  شود و در مبارزهمي

رسـانند و  جان جوان ميمردم ده خود را به پيكر بي. رسانندو در نبردي نابرابر، او را به شهادت مي
رومند بپدر و مادر داماد در روز آدينه با سرافرازي تمام فرزند . برنداو را از ميدان بيرون مي يهزجنا

 يهشكوه مراسم تشـييع و تـدفين جـوان قهرمـان، انگيـز     . سپارندخاك ميخود را تشييع كرده، به
شود كه با آن ميكند و نتيجه مردم را براي مقاومت در برابر بيگانه و راندن او از روستا تقويت مي

زيـر  اش از مركـب بـه  شورند و وي را به همراه ديگر اياديوحدت و انسجام، بر خصم متجاوز مي
  . گذرانندكشيده، از دم تيغ مي

  
  هاسنزانـمي 

  :ايم از اين قرارندـ به ترتيبي كه در اقوال شفاهي شنيده» اسب چوبي«هاي نمايش سنميزان
  
  اولنـسزانـمي

كوبه خبر مـي دهـد؛   ، دهل با تك )در دستگاه چهارگاه(» نوازيراه«عروسي، مقام  اجراي آيين
شود و سـپس  نورِ كم در صحنه، آرام آرام تبديل به نورِ باز مي. كه در آبادي خبري هستيعني اين

و مقام » دوره«با رسيدن او به ميدان، مقام . كندكوبان حركت ميعروس سوار بر اسبي سفيد پاي
و » قَرص يك«و » چپ و راست«شود و سپس مقام توسط دهل و سرنا نواخته مي» ازيبدست«
در اين اثنـا، دو نفـر از پهلوانـان ده، همـراه بـا      . شوداجرا مي» بازي يك ضرب و دو ضربوبچ«

ريـش  . اي نـدارد كنند كه اين مبارزه پيروز يـا بازنـده  با هم مبارزه مي» كُشتي«شدنِ مقام نواخته
 كند و به هريك به عنوان پيشكش دستمالي مـي دو را از يكديگر جدا ميمعتمد روستا آنسفيد و 

  .دهد
  
  دومنـسزانـمي

» نـوازي راه«در دل شب، سرنا همان مقام . رسد و تاريكي بر روستا حاكم مي شودشب فرامي
مـردم بـا تمـام     ( .گر وقوع يك اتفاق استبياننوازد كه را با كم و زياد كردن فواصل موسيقايي مي

٧ 
 

سـرنا و  شـدن در  دميـده  يهگونه خبـري را از شـيو  هر هاي دهل و سرنا كامالً آشنا هستند ونغمه
   1)كنندكوفتن بر دهل، درك مي

  
  ومـسن سزانـمي

 سفيد ده در مسجد گـرد مـي  شوند و به دعوت بزرگ يا ريشمردم يك يك از خانه خارج مي
كـه  » سماعي«يا » ايصومعه«نوازندگان مقام . ازدحام حضور دارند داماد و والدين او در اين. آيند

ذهني بدرود زودهنگام والدين داماد بـا او را   يهنوازند و زميناست را مي» خداحافظي«همان مقام 
  .كننددر شنونده ايجاد مي

  
  ارمـچهنـسزانـمي

عـالم  اگردد و با پيكار ميداماد داوطلب . حريف مي طلبد) راكبِ اسب چوبي(سوار مغول اسب
شدن داماد، مادر وي پيشاپيش پس از كشته .شودنواخته مي» جِنگو«يا » كُشتي«آمادگي او، مقام 

 دشتي كه بـا مقـام نـوازي سـرنا و تـك     در دستگاه » خوانيسكينه«فرزند، همراه با مقام  يهجناز
  .شود ، حركت مي كنددهل اجرا ميي هكوب

  
  ) آخر(م ـن پنجـسزانـمي

زننـد و بـا نـواختن مقـام     سوار حلقـه مـي  بازان، يكي پس از ديگري گرداگرد مغولِ اسبچوب
، بـر شـدت   »ضـرب دو«به » ضربيك«ستيزند و با تبديل مقام با او مي» ضرببازي يكچوب«

مقام  شدننهايت، با نواختهدر يابد وبازان افزايش ميچوباندك اندك، شمار . افزايندعمل خود مي
بـازان بـا نـواي    سپس چوب. شود، مغول اسب سوار از مركب به زير كشيده و كشته مي»شرنگ«

 سن، سـاكن و خـاموش مـي    يهيكباره در هر گوشپردازند و بهبه شادماني مي» بازيچوب«مقام 
سوار بر صـحنه  شود و ناگاه، اسبي سفيد و بيسكوت بر سن مستولي مي ،براي يك لحظه. ايستند

                                                 
بـه سـركردگي    قتل عام تاتارها در اصـفهان  يدرباره اخبار تيمورصاحب عجايب المقدور في كه احمد بن محمد ابن عربشاه چنان 1

چـون  . نـوازم  شبانگاه من طبل مـي « : چنين اشاره مي كند ،افتدپا كه به اتكاء نهضت سربداران اتفاق ميشخصي به نام علي كچه
گ بر نگ طبل برخاست و باران مرپاسي از شب بگذشت ، با... هر كس در ميهمان خود درآويزد و خون وي بريزد ،بانگ آن شنيديد

، المقدور في اخبار تيمور عجايباحمد بن محمد بن عربشاه، : ك.ر» .باريد و مردم شهر شش هزار تن از آنان را بكشتندتيموريان فرو
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سيماتر است، داوطلب مبارزه با دشـمن  تر و خوشداماد كه از همه جوان. طلبدايرانيان هماورد مي
تازند اما مغوالن ناجوانمردانه بر وي مي. آورداي سخت، حريف را از پاي درمي  شود و در مبارزهمي

رسـانند و  جان جوان ميمردم ده خود را به پيكر بي. رسانندو در نبردي نابرابر، او را به شهادت مي
رومند بپدر و مادر داماد در روز آدينه با سرافرازي تمام فرزند . برنداو را از ميدان بيرون مي يهزجنا

 يهشكوه مراسم تشـييع و تـدفين جـوان قهرمـان، انگيـز     . سپارندخاك ميخود را تشييع كرده، به
شود كه با آن ميكند و نتيجه مردم را براي مقاومت در برابر بيگانه و راندن او از روستا تقويت مي

زيـر  اش از مركـب بـه  شورند و وي را به همراه ديگر اياديوحدت و انسجام، بر خصم متجاوز مي
  . گذرانندكشيده، از دم تيغ مي

  
  هاسنزانـمي 

  :ايم از اين قرارندـ به ترتيبي كه در اقوال شفاهي شنيده» اسب چوبي«هاي نمايش سنميزان
  
  اولنـسزانـمي

كوبه خبر مـي دهـد؛   ، دهل با تك )در دستگاه چهارگاه(» نوازيراه«عروسي، مقام  اجراي آيين
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  .دهد
  
  دومنـسزانـمي
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مـردم بـا تمـام     ( .گر وقوع يك اتفاق استبياننوازد كه را با كم و زياد كردن فواصل موسيقايي مي
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سـرنا و  شـدن در  دميـده  يهگونه خبـري را از شـيو  هر هاي دهل و سرنا كامالً آشنا هستند ونغمه
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بـه سـركردگي    قتل عام تاتارها در اصـفهان  يدرباره اخبار تيمورصاحب عجايب المقدور في كه احمد بن محمد ابن عربشاه چنان 1

چـون  . نـوازم  شبانگاه من طبل مـي « : چنين اشاره مي كند ،افتدپا كه به اتكاء نهضت سربداران اتفاق ميشخصي به نام علي كچه
گ بر نگ طبل برخاست و باران مرپاسي از شب بگذشت ، با... هر كس در ميهمان خود درآويزد و خون وي بريزد ،بانگ آن شنيديد

، المقدور في اخبار تيمور عجايباحمد بن محمد بن عربشاه، : ك.ر» .باريد و مردم شهر شش هزار تن از آنان را بكشتندتيموريان فرو
 .48، ص)1370انتشارات علمي و فرهنگي ، : تهران(ترجمه محمدعلي نجاتي 

نمـایش آیینِی »اسب چوبی«، نمـاد پایداری و وحدت ...
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د دوباره و پديـد آمـدن   اش تولّرسد كه معنيسپس صداي نوزادي به گوش مي. كندخودنمايي مي
تماشاچيان را بدرود » نوازيراه«همراه با نواي بازان سپس تمامي چوب. اميدبخش است رسوااسب
  .  گويندمي
  
  »وبيـاسب چ«راهاي نمايش ـاج

، در خـارج  شدكه بيان بزوار بوده و چنانمردم س يهاز ديرباز مورد عالق» اسب چوبي«نمايش 
شده و هر يك از اجراها متناسب با اعتقادات و اقليم وابسته به آن، به شـكل  و داخل شهر اجرا مي

 آنكننـد و برخـي   مثالً برخي اسب چوبي را به تنهايي اجرا مي. گرفته استخاص خود صورت مي
در برخي مناطق هم . آورندجا به اجرا درمييك ادغام نموده،) چولي چغل(را با مراسم دعاي باران 

پيوند با كشاورزي را نيز جزو آن اعمال كاشت و برداشت مزرعه و يا برخي ديگر از امورِ هم يهمه
  . كنندروز اجرا ميجا و در طول يك نصفهدانسته، جملگي را يك

د رساند و موجب شـد ايـن   اولين اجراي رسميِ اين نمايش به احيا و احرازِ رونقِ ديرينِ آن مد
اين امر خطير با همت و پشـتكا اسـتاد   . در دنيا شناخته شود سپسنمايش آييني در سطح كشور و 

هـاي آيينـي   هنـري نمـايش   يهوي كه نزديك به پنج دهه در حوز. حسين كارگري ميسر گرديد
بـا بهتـرين    رد وكـ ايـن نمـايش را بازنويسـي     1360 يهپردازد، در اواخر دهـ ايران به فعاليت مي
او بعدها بـا طراحـي دكـور    » اسب چوبي«. به روي صحنه برد» اسب چوبي«بازيگران آن روزگارِ 

توسط استاد حسين ماستياني به تهران رفت و سپس به عنوان كاري برگزيده به كشـور روسـيه و   
  . سپس به شهر دوسلدولف آلمان راه يافت

  
  هـنتيج

ايـن ظرايـف هنـري و    » اسب چوبي«نمايش آيينيِ  پرشورهاي و صحنه هااز بررسي توصيف
  :شوددقايقِ فرهنگي دريافت مي

هـاي موسـيقايي   آفرينان از انطباق كامل و دقيق با مقـام ـ در اين نمايش، جملگيِ حركات نقش1
  .برخوردار است

٩ 
 

هـاي كـامالً   حضـور پررنـگ طبيعـت و رنـگ     يهدهندپوشش زن و مرد در اين نمايش نشانـ 2
اي خـاص بـر   اي كه هر شخصيت، متناسب با جايگاه هنري خود، جامهگونهبه ،ومي استمفه

  .تن دارد
ـ كُشتيِ دو پهلوان ايراني، نماد كسب آمادگي براي رويارويي احتمالي بـا دشـمنان و متجـاوزان    3

ها ضرورت وحدت نيرو يهدهندكه آن مسابقه پيروز و مغلوبي ندارد، نشاناينآيد و شمار ميبه
  .و يكپارچگي قومي ميانِ اهل خراسان و به تبع آن، ايرانيان براي مقابله با بيگانگان است

روي، هـيچ اما ايـن اسـتعال، بـه    ،بودن متجاوز نماد استعال و برتريِ قواي جنگي اوست ـ سواره 4
  .شودمطلق و ابدي نيست و با اراده و اتحاد مردم زايل مي

 آنـان  يهفيد آبادي، نماد واليتمندي خراسانيان و وحـدت كلمـ  سسپاري به دعوت ريشـ گوش 5
  .تحت لواي رهبريِ ولي امري مؤمن، مجرّب و كاردان است

حاد عقيـدتي و كـانون همگرايـي    تـ اجتماع اهالي روستا در مسجد ـ مكان مقدسي كه مظهر ا  6
نگـي ايـن آيـين    هاي فرهشرعي است ـ از بارزترين جنبه  يهآحاد مردم در اوقات اداي فريض

تـرين  و ايمان را در برجسته) حب الوطن(دوستي ناپذيرِ ميهنشود و پيوند گسستمحسوب مي
توانست در يك مكان عمومي ديگر كه اين گردهمايي ميحال آن. نمايانَدشكل ممكن، بازمي

  . همچون مركز ده يا ميدان اصلي آبادي شكل بگيرد
خودگذشتگيِ قوم ايراني اوجِ از تن به تن با متجاوز، نمايانگر براي نبرد» داماد«ـ داوطلب شدنِ  7

  .خارجي است هايبه هنگام بروزِ تهديد
داماد جـوان در شـهادت   ويژه جزع ناكردن مادر تازههوالدين ب يهـ نشان دادنِ آرامش و طمئنين 8

بردبارانـه و آكنـده از    يههمراه است ـ نماد مواجه » خوانيسكينه«فرزندش كه با اجراي مقام 
وقار پدر و مادر ايراني در سوگ فرزندي است كه در راه حفظ كيان عقيدتي و پاسداري از مرز 

  .استو بوم خود به قتل رسيده
تأثير ژرف و شـگفت   يهدهندآمده ميان مردم در مراسم تشييع داماد شهيد، نشانـ انسجامِ پديد9

ستيز در اين سرزمين است؛ نه و ظلمهاي آزاديخواهانهضت ربر پويايي هرچه بيشت» شهادت«
-اند كه سر بـه دار مـي  افتخار اين كشور نشان دادهدر درازناي تاريخ پركه ايرانيان آزاده، چنان

  .سپارنددهند ولي تن به ذلّت نمي
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بردبارانـه و آكنـده از    يههمراه است ـ نماد مواجه » خوانيسكينه«فرزندش كه با اجراي مقام 
وقار پدر و مادر ايراني در سوگ فرزندي است كه در راه حفظ كيان عقيدتي و پاسداري از مرز 

  .استو بوم خود به قتل رسيده
تأثير ژرف و شـگفت   يهدهندآمده ميان مردم در مراسم تشييع داماد شهيد، نشانـ انسجامِ پديد9

ستيز در اين سرزمين است؛ نه و ظلمهاي آزاديخواهانهضت ربر پويايي هرچه بيشت» شهادت«
-اند كه سر بـه دار مـي  افتخار اين كشور نشان دادهدر درازناي تاريخ پركه ايرانيان آزاده، چنان

  .سپارنددهند ولي تن به ذلّت نمي
  

  

نمـایش آیینِی »اسب چوبی«، نمـاد پایداری و وحدت ...
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  ابنامهـكت
 

 . 1379انتشارات دامينه، : سبزوار شهر دانشوران بيدار، مشهد. بيهقي، محمود
  .1370انتشارات علمي و فرهنگي ، : عجايب المقدور في اخبار تيمور، ترجمه محمدعلي نجاتي، تهران. عربشاه، احمد بن محمدابن
 
 

 
 

  
   و نقش اييـي روستوسعهـجايگاه آمايش سرزمين در ت

 كشـور  يسـاله  20 اندازآن در تحقق اهداف سند چشم
  1)خراسان شمالي ي موردي استانمطالعه(

  
  3سجادكمري، 2حميد رضا ميرزايي 

  24/2/1390:مقاله دريافتتاريخ 
  28/2/1390:تاريخ پذيرش مقاله

  
 دهــچكي

روستاها فعاليـت هـا نبايـد بـه گونـه اى       يدر توسعه ،اسالمى انداز جمهورىبراساس سند چشم
بخشى به سيماى روستا، رفع بلكه با هويت ؛روستايى را بگيرد يباشدكه عمران روستايى جاى توسعه

نقش  ،بايدها و هدايت موزون روابط اجتماعى در قالب طرح هاى توسعه وعمران روستايى محروميت
ريـزى در توسـعه و   اصالح ديدگاه برنامـه  ،به عبارت ديگر. درا ايفا كموزون روست يمؤثرى در توسعه

 بـا نگـاه انسـان   (عمران روستا در دستور كار قرار گرفته و ديدگاه صرف عمران روستاها جاى خود را 
سـرزمين   آمـايش مقالـه جايگـاه    ايـن .اسـت دادهموزون و عمران روستاها  يبه ديدگاه توسعه) محور

را به صـورت مـوردي    كشور يساله20 انداز سند چشم اهداف در تحقق روستايي ونقش آن توسعهدر
  .در استان خراسان مورد بررسي قرار مي دهد

  
  :هاواژه دــكلي

  .ريزي، خراسان شمالي، مناطق روستاييي پايدار، برنامهانداز، توسعهآمايش سرزمين، سند چشم
  

                                                 
بررسي تاريخچـه آمـايش سـرزمين در    «تحت عنوان) سجاد كمري(نويسنده  ارشد نامه كارشناسياناين مقاله استخراج شده از پاي1

.                                             باشد از منابع پاورقي و ارجاعات در آن استفاده نشده است است، و از آنجا كه حاصل مطالعات نويسنده مي» ايران
 .دانشگاه زابل استاديار ٢
 .كارشناس ارشد آمايش سرزمين ٣

فهرست منابع


