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در اين مقاله هه ت ثمرا

«هاد» در هنار اگاارور

اانايع دساتي ادهمّاا
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سمستان اام سرزممني وسمع در جننب شر ي فه

ايران است كاه اماروز

ساامتهااا هزروااي از آن داخاال خاااك افغااسااتان وا ااع شااا و وتياات
اممروزخنااا ميشند هتش كنچکتر ايان سارزممن همارا هاا هلنچساتان
استان سمستان و هلنچستان ايران را تشكمل ميدها ها آاكه ايان سارزممن طاي
تاريخ اقش متمي در تكنين و وسترش تمان و فرهناگ ايراااي داشاته آثاار
ماد هه جا مااا از تمان سمستان چنان كه هايا و شاايا شناساايي و معرّفاي
اشا است
در اين مقاله ت ثمر هاد هر فرهنگ و هنر مردم سمستان هررساي شاا اسات
همن هادها ايران هاد  127روز سمستان ويژويها منحصر هاه فارد دارد و
اقش ههسزايي در ا لم منطقه منرفنلنژ دشت و زااوي ا تصاد و فرهناگ
مردم ايفا مي كنا در هرخي مناهع هاد «لنار» 1را داباله هادها منسمي هناوستان
دااستهااا كه از طرين افغااستان و هنيژ در هماهاانهاا ايان دو كشانر اار
ميياها و ها عبنر از اناحي ك ارتفاع افغااستان چنن دشت «ااامما» 2وارد كشنر
ايران ميشاند (حسامنزاد  )174: 1306دور وزش هادهاا  127روز را از
 15خرداد تا  15مترما ذكر كرد ااا (علم ااي  )93: 1303ايان هااد از جتات
شمال و شمال ارب هه منطقه سمستان وارد ميشند
در هرخي از مناهع ياد شا زاهال را در تاهساتان تحات تا ثمر دو هااد متا
دااستهااا؛ هاد  127روز كه از شمال ارب ميوزد و هاد «آلمز » كه وزش آن از
شر است (زمرديان  )115 :1360هادها  127روز سمستان از دو مشتّصاه
سرعت و تااوم هسمار هرخنرداراا ايان هادهاا در زاهال ثاهاتترااا و جتات
.1هه هاد داغ هاد لنار وفته ميشند امّا هاد  127روز داغ امست
 2دشت ااامما كه «دغ اَما » ه اامما ميشند هماهااي است كه در امتااد مرز افغااستان و اياران ارار
دارد (پايگا اطهعرسااي ويكيپايا)
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مشتصتر و سرعت همشتر داراا (حسمنزاد همان) هادها زاهل دو ونااه
هامنن كه در مسمر وزش اين هادها رار دارد دارا مناهع آب فاراوان اسات و
تبتمر از سطح آب آن هاعث هه وجند آمان هنايي مطلانب مطبانع و خناک
ميشند امّا در سالها خشكساالي (هارا امنااه ساالهاا  1306تاا )1381
درياچه هامنن خشک و هستر آن منشااء ذرا

معلّقاي مايشاند كاه هادهاا

 127روز سمستان هه شتر زاهل منتقل ميكننا
هاد در رو زممن عامل متمي هرا تبادل ورماا رطنهات و ااتقاال عنااار
ذرّ همني و امرذرّ همني از اقطها هه اقطه ديگر است اين امر از لحااظ ا لمماي
در فراه آوردن آسايش ااسان يا اخاهل در آن چاه از لحااظ ورماا و چاه از
لحاظ آسايش در محمط اقش متمّي دارد تنجّاه هاه جتات و سارعت هااد در
مناطقي كه اين عنصر ا لممي اسبت هه هقمّه عناار آثار مثبت و منفي عممنتار
دارد هسمار هااهمّمّت است (رازجنيان )3 :1309
هنا سمستان در تاهستان ورم اسات و حارار

آن واا هاه پن اا درجاه

سااتمگراد ميرسا؛ هه هممن دلمل اور هادهاا  127روز متن اف و ياا سابک
شناا زااوي دشنار و تنانفرسا ميشند امّا در زمستانها هه خصانص هنگاام
شب هنا هسمار سرد ميشند و هرود

هه  18يا 19درجه زير اافر مايرساا

سرزممن سمستان ها وجند آاكه منطقها ريگزار و هاادخمز اسات هار هسامار
اقاط هرتر دارد زيرا آاچه در ذا

اين سرزممن منجند است در ساير شاترها

امست (افشار سمستااي )86 :1363
در اين مقاله ضمن هررسي عامل هاد هه عننان يكي از عنامل طبمعي منجند
در زااوي اجتماعي و روزمر مردم هه پماماها و ت ثمرا

فرهنگي  -اجتمااعي

آن اشار ميشند؛ در اين منطقه مردمان ها هاد كنار آماا اااا و از آن هاه شاكل
مطلاانهي در زااااوي و هنرهااايي همچاانن ادهمّااا

منساامقي و پايااا آوردن
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شرايط ا لممي را هرا اين شتر هه ارمغان ميآوراا در سالها پرآهي درياچه
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شتصمّتها خمالي و اسطنر ا هتر هرد ااا و اين پاياا در فرهناگ عاماه
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اين سرزممن عاملي ها اهمّمّت هه شمار ميرود

باد و نقش سفالينههاي شهر سوخته
شتر سنخته ها امتي حاود  5777سال و تمااي پنيا در جنار شتر زاهال
وا ع شا است ها اگاهي هه دور ها فرهنگي ونااونن و احن زااوي ماردم
هراساس آثارمكشنفه و منجند ميتانان ساطح فرهنگاي ايان منطقاه را مانرد
هررسي رار داد
آثار هه جا مااا اشان ميدها كه اين منطقه در آااز دور شتراشامني هاند
است مردمان اين سرزممن هه داماار و كشاورز مشغنل هند و هاا عبانر از
زااوي در روستا و اهليكردن حمنااا

پا هه عراهها جايا فرهنگي يعناي

شتراشمني و تنلما كاتهاا اانعتي وذاشاتهاااا ظتانر و سااخت سافال از
دستاوردها انين اين مردمان و هزرگترين هنر هند است كه افراد افكاار و
احساسا

خند را كه هرآما از محمط زااوي و شرايط آن هند است در ايان

هنر هازتاب ميداد ااا
عناار چتارواار خاك هاد آب و آتاش كاه از ديرهااز مانرد تنجّاه ا انام
متتلف هند هه اشكال متتلف امادپرداز ميشا و اقشي اساسي در حماا
ملّت هاا داشاته اسات زمامن منباع كشااورز و ارتازا

آب مايار حماا

و

جاودااگي هاد منجب پراكنا شان اهرها در زمامن و ريازش هااران محسانب
ميشا كه هممشه منرد احترام و تنجّه آيمنها متتلف هند است هنااهراين
هه سبب اينكاه وماان مايرود تصانيرور در وذشاته در االاب آيامنهاا هاا
ماوراءالطبمعه در ارتباط هند است و «ااسان شكارور پمش از تاريخ هاا محااود
كردن جاانران در چارچنب يک تصنير آاتاا را تااهع لمارو شاكار خانيش
ميوردااما» (واردار  )32 :1381اين امر در اقنش سافالهاا اتاند شاتر
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سنخته و پا از آن در اقنش الي سمستان امز مشاها مايشاند سافالهاا
فراوااي هرخنردار هند ااا ممكن اسات هاه دلمال خشكساالي و امااز هنرمناا
سفالگر و اقّاش هه اقشپرداز هر رو سفال هرا تستمر امروهاا مااورايي
وزش هاد هارش هاران و روان كشاورز پايا آما هاشنا ها اگا عممنتار هاه
اين اشكال ميتنان حاس زد كه هاد عهو هر استفاد آيمني در هروزار مراس
خاص در زااوي روزمر منازل كشاورز و امر اماز كاارهرد داشاته اسات
اين اكته استاتلي محك هر ساهقه هاستااي هاد و شاناخت آن از سان افاراد و
مردمااي است كه از آن در هنرها خند هاه زيبااترين و مفتانميتارين شاكل
استفاد ميكرداا
ها اگاهي هه اشكال منقنش هر سفالها هه دست آما از حفار ها شاتر
سنخته ميتنان عناار طبمعي و زيستي را كه هه انر

امادين هار رو آاتاا

اقش هسته است مشاها كرد هارا مثاال اقانش خاط منجااار از اقانش
مشترك منرد استفاد در سفالها شتر سنخته و الي سمستان هستنا؛ عهمت
منجاار ممكن است اشااها از جريان آب يا وزش هاد هاشاا در سافالهاا
شتر سنخته امز عامل هاد هه عننان يک عامال جانّ و محمطاي هسامار زيباا و
امادين هه انر

خطنط ارم زيگزاگ و خمما افقي مستقم و هلناا ترسام

شا است وا خطنطي رس شا ااا كه در ااتتاا آاتاا پاركهاايي مشااها
ميشند و وا تركمب اقنش وماهي و حمنااي امناج رود دريا و هااد را اشاان
مي دهنا همچنمن پرااوان دريايي و در هعضي اقنش تركماب هااد هاا حاات
ااسااي اشان دهنا اين است كه مردمان آن دور امز ها اين عامال در تمااس و
درومر هند ااا
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منقنش شتر سنخته كه در دورۀ اوّل تاا اواخار دورۀ سانم از رواان و اعتباار
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تأثير باد در هنرهاي دستي مردم سيستان
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ها تنجّه هه تنضمحا

ياد شا اكننن امز ميتنان عامل هااد را در هنرهاا

امروز مردمان جست ن كرد وجند پمشمنه المبافي در اين منطقه هنيژ خااص
و ذهني هندن طرحها و اقشها

اليها اشاندهنا ت ثمرا

محمط هر هنرمناا

اليهاف است كه ها درك خند از فضا و هرمننتماک آن را در اقانش تحلملاي
خند اجرا ميكنا ها اگاهي عممانتار هاه االيهاا و المچاههاا تنلماا در
سمستان مشاهه طرح سفالمنهها را در طرحها

الي امز ميتانان مشااها كارد

اقشمايهها االب اليها سمستااي هناسي است و كمتر از اقنش جاانر
و وماهي در آاتا استفاد شا است چنان كه «اقش اكثار سافالهاا اتاند
شتر سنخته اماز هناساي و مركاب از خطانط متتلاف و تركمباي اسات كاه
شكلها متتلف هناسي را ميسازد» (سمّاس اد
طرحها رو

)157 :1386

الي سمستان ماانا همان خطنط سفالها هه انر

خطانط

مستقم و ممتا ووا هريا هريا خمما ارم و زيگزاواي شاكل اسات كاه در
تركمب درختان و اقنش ااساااي اانعي پمنااا فرهنگاي را هاا ديريناه سااهقه
طنتاي و استفاد از كتنالگن اقش هاد در طرحها هافتهشا اشان ميدها

تأثير باد در لباس و پوشش مردم سيستان
پنشش مردمان يک منطقه عهو هر فرهنگ آيمنها و امادهاا آن منطقاه
راهطها مستقم ها شرايط ا لممي دارد اگاهي هه اقاط متتلف كشنر هاا تنجّاه
هه وسترد هندن شرايط آب و هنايي و وناااوناي فرهنگاي ايان اكتاه را هاه
خنهي اشان ميدها در سمستان ها تنجّاه هاه آب و هانا وارم عامال هااد و
پمشمنه هاستااي و تمااي اين مردم ميتنان امادها و اشاانهاايي را در پنشاش
افراد و لباس آاان منرد هررسي رار داد
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لباس مردم اين منطقه عهو هار خااامت هاناومر و جلانومر از افانذ
خاك و هات رفتن حرار

هان و تعرين از اگا معنن

رهايي و آزادواي ايان

افراد را اشان ميدها طراحي اين لباسها هه وناها است كه حتّاي در هنگاام
وزش شايا هاد امز اااام پنشما ميمااا و هامچ محااوديتي در كاار و اعماال
روزمر افراد هه وجند اميآورد

تأثير باد در معماري و ساخت منازل
تفكّر و دااش هشر هه جايي رسما است كه حتّي از هاترين عنامل امز هاه
هتترين شكل در را خامت خند هتر ميومرد شمن ها ساخت وسااز مناازل
و اماكن ها تنجّه هه شرايط ا لممي هر منطقه و ها اگا ويژ هه هاد اهال هررساي
است ها اگاهي هه ساهقه معمار شتر سنخته و احنۀ ساخت هنا درميياهم كه
در آن زمان امز ورود ها و خروجيها متالف جتت هاد ساخته ميشا و اور
ه واهي ه جتت ها وزش هاد هاند دياناركي در جلان ورود هناا تعبماه
مي شا است امروز اماز االاب هناهاا پشات هاه جتات هااد هاا دو در هاا
ورود ها و خروجيها ساخته ميشناا تا ضمن عبنر و مرور آسانتر هاا ايان
ترفنا از ورود مستقم خاك هه داخل منازل جلنومر شند
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هنا دشت سمستان هنيژ اناحي ارهي هه دلمل ازديكي هه كنيرها ارهي
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و جننهي در تاهستان خشک و ورم است هرا رهايي از اين ورما خشاک و
شايا مردم سمستان در وسط هماهان و در خااهها كپر خند اتاا ي از چناا
چنب سر هه ه آورد ميساازاا و رو آن را هاا مقااار زيااد از خارهاا
هماهان ميپنشاانا (اين روش در هلنچستان هه خصنص در ايرااشاتر و ساراوان
امز مرسنم است) هه طنر كه هاد از تههت خارها اين سايبان كه ياک افار
مرتب هر پشت آن آب ميپاشاا مايواذرد و طارا

آب ساايبان را كاه هاه

اامها «خارخااه» «آدورخااه» يا «آدورهنا» خنااا ميشند خناک مايكناا و
اسممي مهي و مطبنع را هه داخل كپر ميفرستا (افشار سمستااي پمشمن)80 :
همچنمن هرا تتنيه هنا داخل و هات رفتن رطنهت هادومر هه اام محلّي
«كنلک» تعبمه ميشند كه در جتت هاد رار ميومرد اين هاادومر دهاااها هاه
اسبت هزرگ دارد كه هاون روزاها در پشت جريان هنا را مستقم هاه داخال
هاايت مي كنا هه طنر معمنل ها وذاشتن خار و خاشاك مرطانب عاهو هار
اي اد فضا هسمار خنک و مطبنع در داخال جرياان هانا هاه همارون هااايت
ميشند و مااع از ورود خاك هه داخل ميوردد اين خصمصه در ساختمانهاا
دو طبقه امز رعايت ميشند هاين ترتمب كه از طرين كااالها متعااد از ياک
يا چنا هناومر مركز هر رو هام هانا هاه اقااط متتلاف سااختمان هااايت
ميشند
ضتامت دينارها در ضلعهايي از هنا كه در مقاهال هااد ارار دارااا همشاتر
است و وجند سقف نسدار و ونبا شكل هه همرا استفاد از خ ها اارم
در شكستها هنا حالت آيروديناممكي خااي اي ااد كارد اسات كاه فشاار
حاال از هاد را هر ساختمان كاهش مايدهاا پن ار هاا االاب در پشات هناا
متالف هاد ساخته ميشناا و االاب پن ار هاا و انرومرهاا كنچاک هساتنا
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استفاد از كاهگل در مصالح ساختمان و پنششها عهو هر عاين كاردن دماا و

تأثير باد در ادبيّات شفاهي مردم سيستان
شعر عاممااه شاخها از ادهمّا
ها مضاممن متفاو

شفاهي است كه هه انر ها ونااونن و

سرود مي شند در اناحي متتلف روستايي ايران ها تنجّاه

هه من عمت جغرافمايي و اجتماعي هر منطقه اشعار رواج دارد كه منضنعا
آاتا ها همه ساادوي آاشاته هاه درد اسات كاه در تركماب واژواان و حتّاي
منسمقي كهمي اين اشعار امايان است اين اشاعار همچناان كاه از اامم دل
سرود شا ااا از اعماا درون و هاا اعتقااد تماام هاه حقمقات آن خناااا
ميشناا زيرا هماانا زااوي يا حتّي خند زااوي ايان ماردماااا الاب راياج
شعر امز االب دوهمتي است
در مناطن شر ي هه خصنص شر سمستان هاد عهو هر يک عامل طبمعاي
ن

هه عننان يک عنصر پمغامدهنا هشار دهنا و وا پمغامهر اماز شاناخته

مي شند هاد در هعضي اشعار متاطب افاراد

ارار مايومارد كاه از او ولاه و

شااكايت داراااا و آن را عاماال دور از افااراد محباانب خااند ماايداانااا اياان
احساسا

عممن در الب اشعار تتيي اشعار عاشقااه اشعار كار يا عروسي و

امز اشعار امگمن و حزين امند پماا ميكنا:
تتيي كه در سمستان «آيمكه» ) (âyikaاامما ميشند شامل مضااممن ملّاي
مذهبي جنگ و حماسه راجهاا و دردهاا عشان عرفاان و مشاكه

راياج

اجتماعي و زااوي اسات تتيايهاا در سمساتان هاا منسامقي همارا امساتنا
هرخهف تصنر عامه كه تتيي كارهرد خااي هرا كندكان دارد خناب كندك
هتااها است كه مادر آرام آرام از ايان پال هگاذرد و آرماانهاايش را در آيناه
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هازتاهش ورما حاال از انر هه اگتاار خنكا داخل امز كمک ميكنا
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آوازها ااب هبمنا و هازون كنا كندك امز در اين ممان فقط اقش يک متاطب
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م از را ايفا ميكنا
امناههايي از اين انع اشعار محلّي در زير آما است:
ke bâdâ mirava čon mediya kem

كه هادا ميرو چنن ميد يه ك
كه هاد ميوزد چگناه فرود ميريزد

ke âbâ mirava čon mediya nem

كه آها ميرو چنن ميد يه ا
كه آبها ميرود چگناه ا ميدها

***
به قربانت شوم اي جان خالاه

که دل از گرسنگي آمد به ناله

هوا گرم است خدايا سرد گردد

عرق از پشت ابرو ژالاهآ ژالاه

يعني راج كار و ورما طا تفرسا و درد و ورسنگي در ه آممتته اسات
(همان)127 :
اام روستاها و شترها امز در ترااهها ديا ميشند كه ارتباط ماردم سمساتان
را آشكار ميكنا
دم نیمروز (وزش) باد را بگیرم

زن خوب را از زورآباد 9بگیارم

زن خوب را از زورآباد گلخاان

زن بااد از جاااللآباااد بگیاارم

(همان)

تأثير باد در موسيقي سيستان
همانطنر كه در هتشها

بل اشار شا هنر ارتباط مستقممي ها ااسانهاا

دارد و محمط امز ها ت ثمر هر افراد هاعث ظتنر اهااعا
 .1از هتش ممااكگي شترستان زاهل

اهتكارها و هنرها يک
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منطقه ميشند درسمستان منسامقي و ر اصهاا محلّاي اناي كاه ريشاه در
ت ثمرا

ا لممي را در خند ون ااا اسات اانع آت

منسامقي را هاه ونااها

ااتتاب ميكننا كه در شكل ظاهر آاتا از الگنها اماادين و رازونااه هارا
تزيمن وزيباساز استفاد ميشند همچنمن طنمن سازها هه احن است كاه در
هاد امز از ار

آن كاسته اميشند و افنذ ااا خند را حفظ ميكنا سابک

اجرايي منسمقي ضرهاهنگي حماسي محك استنار مقتار كنهنا و در عامن
حال ظريف لطماف و آممتتاه هاا احساساا

عممان افاراد دارد از اينارو در

منسمقي محلي سمستان عهو هر استحكام ا تاار ظرافت و ت مّل منسامقايي
را امز ميتنان حا كرد چنااكه ونيي ها تمام زواياا احساساا
خنرد و آممتته شا است انع حركا

ااساان وار

و شكل اجرا منسامقي هاه ونااها

است كه اجراكننا و اجراشناا وا در هاد رهاا مايشاناا و واا پار اار
ميايستنا چنن وردهاد ميچرخنا و ها رسمان هاه كماال عرفاان در خلساها
روحااي پرواز ميكننا
يكنناخت ابندن هاد هرخهف وجه منسامقايي ديگار عنااار طبمعاي يعناي
آتش آب و خاك (از عناار ارهعه)است هاد زخمه و دمي اسات هار ساازها
طبمعت كه وا ان

ميكشا و وا در هرخنرد ها اجسام متتلف ملاند هاا

متفاوتي را هه ونش ميرسااا؛ اين در عناار ديگر يا هسمار ك ديا ميشند و
يا ااهً هه چش اميآيا

استفاده کاربردي از انرژي باد
اختهف درجه حرار

و ارتفاع شر و ارب منجب پايا آماان هادهاا

شايا و معروف سمستان ميشند اين هادها كه در اااطهح محلّاي «وااوكش»
خنااا ميشناا در زمستان سرما شايا و خشک را هه همرا دارااا امّاا در
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اعصاروذشااته و راز و رمااز كتاانالگنهااا اسااطنر ا و امااادين خااند دارد
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تاهستان وزش آاتا مااوم و هسمار شاياتر است مسمر اين هادها از جااب شر
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هه ارب است و هاد  127روز سمستان خنااا ميشند كه واهي سرعت آن هاه
همش از  127كملنمتر در ساعت ميرسا اين هاد معمانتً از اواساط ارديبتشات
آااز و در اوايل شترينر ما متن ف ميشند هه كمک همامن هااد ساالمان دراز
آسمابها هاد سمستان ميچرخما ااا (همان)80 :
وزش هاد در منطقه شر ايران هه خصنص سمستان هشر را هه تفكّر عممقي
وا داشت تا آن راهه منانر رفع اماز خند متار كنا و هه خامت ومارد طانتاي
هندن زمان وزش هاد در سمستان و همچنمن ار

و سارعت اهال تنجّاه آن

منجب استفاد از اين عامل در زممنها وسمع كشاورز و آسمابها هااد
شا است اين آسمابها را هايا اماد خاص منطقه سمستان (مااناا امااد كشانر
هلنا) دااست اهممت منضنع از چش مؤلف كتاب «حااودالعال » كاه درهاار
مردم سمستان انشته شا امز پنتان امااا است« :و ايشان را آسماهاست هر هااد
ساخته» سايكا 1سمّاح و منرّ معروف ااگلمسي امز كه چنا شبي را در هراهار
هادها شايا سمستان و هلنچستان هه روز رساااا وفتاه اسات«:در اين اا هااد
فراوان ميوزد خنب هه خاطر دارم كه ياک شاب هااد شاايا وزياا و اكثار
چادرها را سراگنن كرد هعا اساالاوله (حاك ه و سمستان) دساتنر داد پاا
هرممتي هرشب يک افر م منر كشمک هاها همچ تع بي اكنما زيرا در ساال
 359ه ر

مر

طنفااي در اين شتر حادج شا كاه مسا ا جاامع را زيار

شن فرو هرد » (همان)80 :
هنا هر اار همشترتاريخانيسان پماايش فناور آسمابها هااد از سمساتان
وزارش شا (فرشاد  )99 :1306و اختراع و اهااع اتستمن آسمابهاا هااد
جتان از ايان سارزممن هاه ثبات رساما اسات در هلناا اماز كاه هاه كشانر

1 Sykes
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آسمابها هاد معروف است چنمن وفته ميشند كاه آسامابهاا هااد از
«هرخي دااشمناان اروپايي معتقا هستنا كه آسامابهاا هااد هاه وسامله
م اهاين جنگها

رون وسطي هه اروپاا رفتاه اسات و در همامن زممناه در

امايشگاهي كه چناين سال بال در هلناا از اشاما هلناا هرپاا شاا هاند
آسمابها هاد سمستااي هه جا امناه آسمابها هاد اروپايي در معارض
امايش وذارد شا هند» (امرانر

)111 -113 :1309

هنگام ورود اعراب هه سمستان تنتا عاملي كه مايه تع ّاب آااان شاا هاند
هممن «طناحمن الرياح» يعني آسمابها هاد هند كه ه اكننن چمز از آاتاا
ها ي امااا است (سمستااي )49 :1360
كتاب معتبر «ست ايران در تمان جتان» از آسمابهاا هااد سمساتان هاه
عننان ست ايران در شكلومر تمان جتان اام هرد است انيسنا در افحه
 113اين كتاب چنمن اگاشته است:
در سمستان انعي آساماب هااد
خاص وجاند دارد كاه منحصار هاه
همان محل اسات و در هامچ جاا
ديگار جتاان ااماار آن را امايتاانان
يافت دلمل اينكه در سمستان ساخت
آساامابهااا هاااد رواج دارد اياان
است كه در اين منطقاه هااد ع مباي
ميوزد كه هامن اهاالي هاه هااد 127
روز معروف است ايان هااد هااون
اارا

اور همش از  127روز هه طنل

همن امااا كمتاار از آن اتناهااا هااند
(امرانر

همان) هه هممن دلمل ممراج فرهنگي هر نم و ملّتي را اميتنان هه
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ايران هه آا ا رفته است مفتاح سفمر ايران در هلنا ميانيسا:
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ساختمانها كا ها كاروااسراها و يا م منعههايي از سافالمنه آهگمنه و اشاما
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سنگي يا فلز محاود و منحصر كرد هلكه ت سمسااتي از ايان بمال را اماز كاه
اشاندهنا خلّا مت و اهتكار پمشمنمان اسات هاياا هاه عنانان مماراج فرهنگاي
وذشتگان اگا دار كرد
آسماب هاد امناه ابنغ و استعااد اماكاان ماا در زماااي اسات كاه امارو
محركه منرد اماز در هسمار از جنامع هشر هاه امارو دام و ااساان محااود
ميشا مردم سمستان تنااستنا اين امرو طبمعي را هه خاامت هگمرااا و از آن
در را آهادااي منطقه و رفا عمنمي هتر هردار كننا شايا در اوضاع كنناي هاا
وجند خمل عام اختراعا

و اهااعا

آسما هاد سمستان ها ظااهر عاار

از ظرافت چناان جالب هه اار امايا ولي اور هه ياد آوري كاه پمااايش آن هاه
 2777سال پمش از ممهد يعني زماااي هرمايواردد كاه امكاااا

محااود در

دسترس هند و علنم ونااونن هننز مراحل اتسات خاند را طاي مايكردااا
اهمّمّت فنّي و ساخت آن را هتتر درك خناهم كرد

جمعبندي
آاچه در اين مقاله منرد هررسي و مطالعه رار ورفت در حقمقات ت كماا
است هر اهمّمّت و ضرور شناخت ما از تا ثمرا هااد هار فرهناگ ااايشاه و
زااوي مردم سمستان و دساتماهي هاه ارزشهاا و معمارهاايي كاه در آثاار آااان
منجند است
پمنستگي اقش و ت ثمر هاد هر فرهناگ ماردم ماردم سمساتان چاه در دوران
پمش از تااريخ و چاه در دوران تااريتي و اساهمي اشاان از فرهناگ اناي و
سرشار از رمز و راز مردم اين سامان دارد فرهنگي كه در درازاا تاريخ پرپمچ
و خ اين سرزممن ااالت خانيش را حفاظ كارد و روز هاه روز هار اناا
فرهنگي آن افزود شا است البتاه ممكان اسات تا ثمراتي از سااير منااطن و
فرهنگها هر هاور و ااايشهها فرهنگي اين منطقاه رخناه كارد هاشاا امّاا آن
اقش امز هه درستي استحاله شا و راگ و هن فرهناگ سمساتان را هاه خاند
ورفته است
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