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مقدمه:
شرح زندگاني و تاريخچه هر ملت و قومي براي آيندگان آن ملت و قوو ووايودي ر بور ار
مهمتر از همه پند گروتن از تاريخ گذشتگان است .گذشوتهي مور

وه

هور ناه وه و سرگذشوت تلوخ و

ش رين زندگاني رجال برجسته و نامي آنان ه توانسته اند خودماتي بوه اجتمواو خوو ب،ننودي بوراي
تشويق و ترغ ب جوانان و نسل آيندهي مر

آن ناه ه اهم تي به سزا ار .

اين جانب به ل ل وري از شهر خو (گرگان) تنها ر ايا ع د نوروز مووق شود
م داني خو را انجا

وه تيق قوا

هم .جهت نگارش قسمت زبان و واژه هاي مصطلح به اورا زيا ي مراجعه ر

تا توانستم اين قسمت را ت،م ل نمايم.
ر اين راه با مش،ال زيا ي مواجه شد
ع د بو

ه از جمله تعط لي بس اري از اما ن تواريخي ر ايوا

ه ار تيق قي مرا به تعويض انداخت .به همو ن ل ول ر روور هرگونوه ايورا

تيق ق از استا گرامي ا جناب آقاي

ر موتن

تر نورايي و هم ن طور آقواي رجوايي نهايوت عوذرخواهي را

مينمايم.
ر پايان از

تور رجواييي خوانوا هي قريوبي خوانوا هي وندرسو،ي و ننودي از اهوالي ميتور

شهرستان گرگان ه ر ته ه بعضي از اطالعا به بندهي هق ر مك ر ندي سپاسگزار .

چكيده:
اين تيق ق ر شش وصل تنظ م شده است ه عبارتند از :وصل اول :پ ش نهي گرگاني اين وصول بوه
 2قسمت تقس م ميشد :گرگان ر طور تواريخ و گرگوان اموروز .ر قسومت اول تاريخچوهاي اجموالي از
گرگان را ذ ر ر هايم و ر قسمت و وضع ت وعلي گرگان را ب ان ر هايم.
وصل و  :آثار تاريخي ر اين وصل نند نمونه از آثار تاريخي گرگان ( يوار بزرگ گرگاني مدرسوهي
عما يهي اخ موزه گرگاني مسجد جامع گرگان) را به اختصار توض ح ا ها .
وصل سو  :وضع ت ورهنگيي مطالوب اراهوه شوده ار ايون وصول عبارتنود از :م،توب -بسوتان و
ب رستان -نها آموزش عالي -تاريخچه نشريا ي جرايد و روزنامهنگاري -را يو و تلويزيون و نقش آن
ر ورهنگ گرگان.
وصل نهار  :شخص ت هاي معروف گرگواني ر ايون وصول بوه طوور مختصور بوه ننود نمونوه از
شخص تهاي معروف يواني و ورهنگي اشاره شده است.
وصل پنجم :آ اب و رسو ي متأسفانه از آنجايي ه بس اري از آ اب و رسو
وراموشي سپر ه شده است تنها مطلبي ه از رسو گرگان جمعآوري ر

ر گرگان بوه بوتوهي

مربوط بوه آ اب تيويول

سال و شگون ع د ميباشد ه ر اين وصل ذ ر شده است.
وصل ششم :زباني ر اين وصل ه آخرين وصل از اين تيق ق ميباشد ر موور زبواني واژههواي
مصطلح و ضرب المثلها مطلبي ب ان شده است.
لما

ل دي :گرگاني استرآبا ي مدرسه عما يهي قريب.

فصل اول :پيشينه گرگان
گرگان به اطالق عا شامل سرزم ني است ب ن خراسان و طبرستان و بوه اطوالق خواه شوهري
قديمي است ه ويرانههايش ر  3لومتري گنبدقابوس نوني يده مويشوو  .ايون شوهر ر عهود
مغول قتل عا شد و ر لش،ر ش هاي ت مور ي،سره ويران گر يد.
استرآبا « گرگان وعلي» ي،ي از شهرهاي مهم سورزم ن گرگوان و گويوا ر زموان هخامنشو ان
رسي آن بو ه است .پس از قتل عا و ويراني شهر گرگان به ست مغول و ت موور ايون شوهر رونوق
ب شتري گروت و اين خطه را استرآبا نام دهاند.
گرگان ر «اوستا» به رور «وهر انه» و ر ت بوهي اريووش ب ور ر ب سوتون «ورگانوه» و
ر تب پهلوي «ور ان» و «گورگان» ضبط شده است و يونان ان آن را «ه ر اني» ميگفتهاند .معرب
آن «جرجان» است .جغراوي نويسان قديم سرزم ن گرگان را شهري به نا «زا را ر » نا بور هانود
ه جمعي از ميققان آن را استرآبا تطب ق ر هاند.
اسووترآبا

ر بعضووي از متووون وارسووي بووه رووورتهاي «اسووترآبا » ي «اسووتربا » « «سووتارآبا » و

«استاروا» آمده است ) 1( .مر

گرگان پ ش از همله اعراب به ايران گبور بو نودي يعنوي پ ورو آيو ن

زرتشت و نا گرگان را «گبرم،ان» يعني ميل گبرها ميگفتند ه به تدريج اين نا به گرگان تغ ور
ياوته است .اين ن،ته ن ز ميتواند تأي د يگري بر اين باشد ه گرگان مر ز گبرها بو ه و بنابراين بايد
آبا ي بزرگي يا شهري بو ه باشد ه مور توجه زر تشت ها بو ه و مر ز اين نواهي را تش ،ل مي ا ه
است)2(.

گرگان در طول تاريخ
شت گرگان قدمتي شش هزار ساله ر اين منطقه ر قرن اول م ال يي سورزم ني مسوتقل
بو و ربار امپراطوري رو سف ر اشت .از جمله :هرا ي استرآبا ي طبرستاني جرجواني گرگواني ايون
شهر تا اواخر وره قاجاريه با نا استرآبا مشهور بو ه است .به جز شهرهاي گرگوان و گنبودي ب شوتر
شهرهاي استاني از توسعه و بزرگ شدن روستاها به وجوو آموده و واقود اهم وت تواريخيانود .شوهر
تاريخي استاني استرآبا ي همان گرگان وعليي است ه بنايش به قهرمان ايرانيي گرگ ن م ال ي منسووب
است .ر سال  161ه.ق مهدي خل فه عباسيي ورستا گاني را نز ورمانروايان گرگان ورستا و از آنهوا
قول ووا اري گروت .ر سال بعد پا شاه آنجا شوش ر
خور ند و گرگان تسل م گشت .نس م روح بخش اسال
گروه به ين اسال

ه پس از جنگ طوالنيي شورش ان ش،ست
ر منطقه گرگان وزيدن گروت و مور

گوروه

رآمدند .پس از ق ا زيد و سر وب آن توسط خل فه وقت عده زيا ي از همراهان

زيد راهي منطقه گرگان شدند .عده سا اتي ه تا قرن پنجم به اين سرزم ن عزيمت نمو نود بوه 32
نفر رس د و از اين نظر هاهز رتبه نهار گر يد .سا ا مهاجر هر يك سهم عمدهاي ر تورويج او،وار
ش عهاي ر منطقه ايفا نمو ند .ر سال  253ه.ق .هسن بن زيود گرگوان را تصورف ور و آن را ر
قلمرو ه،ومت علويان قرار ا  .ر سال  262ه.ق يعقوب ل ث گرگان را از سلطه علويان خارج نمو .
پس از گذشت  23سالي هسن بن زيد توانست وبواره گرگوان را بوه تصورف خوو

ر آور  .ر پرتوو

ه،ومت علوياني تش ع ر منطقه گسترش ياوت .ر روايتيي اما هسن عسگري (و) خواسته ش ع ان
گرگاني را ارج نها و سفري وتاه به آنجا نمو  .به گفته قاضي نوراهلل شوشتري اين رامتي بو ه جا
ار اهالي گرگان براي آن بر اهالي قمي مشهدي اشان و سبزوار بر خو ببالند .نورا وه توا آن روز و
پس از آن ن زي ه چ يك از امامان اوطلبانه وار ايران نگشتند .اين روايوت از طرووي گويواي نفووذ و
گسترش ش عه امامي ر منطقه گرگان ر عصر اما هسن عسگري (و) است .بوا سوقوط علويوان ر

گرگان و ساير مناطقي اين شهر به تصرف ساسان ان رآمد .با ظهوور آل بويوه ر بيبوهوه جنگهواي
خانمان سوزي ه ب ن آل بويه و سامان ان ر برميگروت.
گرگان ر وره اول سلجوقيي به تصرف طغورل ر آمود .سوپس خوارزمشواه ان آنجوا را تصورف
ر ند .با ش،ست ميمد خوارزمشاه و هجو مغوالن به ايراني گرگان هم مانند ساير شوهرهاي ايوران
آن روزي آماج همله وهش انه مغوالن قرار گروت .گرگان ر ين هجو ننان آس ب يد ه تا قرنها آثار
شو آن را با خو

اشت .با ظهور سربداران امنه ق امشان گرگان را ورا گروته است .و گرگاني هوايي

ه از ظلم مغوالن به ستوه آمده بو ندي شا مانه خو را آما ه ق وا و اسوتقبال از سوربداران نمو نود.
ميمد هندوي ها م مغوليي ه پس از ش،ست سپاهش ر نبر با جوانان باشت ني بوه سووي گرگوان
گريخته بو ي ر ن بر ي نز يك شهر گرگان شته شد .با ش،ست مغوالن لش،ريان پ وروز سوربدار ر
م ان استقبالي گر و منظ ر وار شهر گرگان شدند.
بدين سان گرگان ر آسمان تش ع اوج گروت و وم ن مر ز ه،ومت ش ع ان گر يد و پلي شود
براي نشر او،ار ش عي ر يگر شهرهاي مجاوري ر ق ا مرعش ان ر مازندران ن ز گرگان وان بوا ايون
سا ا هم،اري ر ند .مرعش ان ه با تبل غ آرمانهاي سربداراني مازندران را به تصرف خو

ر آور ه

و با سرزم ن گرگان هم مرز شده بو ندي پس از تجاوزهاي ها م گرگان به سرهداتشوان بوا لشو،ري
عظ مرهسپار گرگان گشتند پس از ش،ست و ورار ها م گرگاني با سال و رلوا اهالي شهر ه ل
خوشي از ها م وراري خو نداشتند وار آنجا شدند .ر سال  082ه.ق ت مورخان با ش،سوت هوا م
گرگاني بر اين شهر است ال ياوت .ت مور با روتاري خشنتور از مغووالن بوه تخريوب مسواجدي بناهواي
تاريخي و منازل مر

پر اخت و شمار بس اري را هم شت .سپس تر منان قره قويو نلو و مدتي ن ز

ازب،ان ر گرگان ه،ومت راندند .آنها جنايا بسو اري را بور اهوالي گرگوان روا اشوتند و ر طوول
ه،ومتشان هم ه چ گاه مر

اهساس امن ت ن،ر ند .ر عصر رفويهي شاه عبواس بوه گرگوان آمود و

قلعه ي مبارك آبا را ر آن بن ان نها  .ر عصر روفويه وه از ليواش رشود او،وار موذهبيي ي،وي از
مهمترين وره هاي تاريخ ايران است .علماي استرآبا ي گرگان امروزي ر قرنهاي هم و يواز هم نقوش
مهمي ر اجراي اهداف ه،ومت رفوي ايفا نمو ند .پس از رفويه ن ز مدتي گرگان ر تصرف نا رشاه
و جانش نان وي بو  .گرگان را بايد مهد قاجار انستي نرا ه آقا ميمدخان قاجاري موسس سلسوهي
قاجاريهي ر خانهاي ر اين شهر ه هم ا نون به مولو خانوه معوروف اسوتي تولود ياووت .هنووز هوم
بازماندگان قاجار ر اين شهر به نشم مي خورند .گرگان ان ر ق ا مشروطه خواهي مور

ايوراني بوا

رهبري روهاني آزا يخواه خو ي ش خ ميمدهس ن استرآبا يي شر ت نمو ند.
ر وره ي پهلويي شت زيباي گرگان ر معرض غار قرار گروت ه ر اين م اني نا سرلشو،ر
مزين نماينده ي ربار ر گرگاني بس ار خو نمايي مي ر  .از آغاز انقالب اسالمي شهر گرگوان شواهد
تظاهرا و اعتصابا بزرگي بو  .گرگان ان با تقديم شوهداي بسو ار همراهوي روا قانه ي خوو را بوا
هضر اما خم ني (ره) نشان ا ند .شتار ب رهمانه مر

شهرهاي گرگان و گنبد ر روزهواي 11

و  22بهمني اعتراضا رهبر انقالب را ر پي اشت .سرانجا

ر  23بهمن تالشها به ثمور نشسوت و

گرگان ه ا جديدي را ر پرتو ها م ت جمهوري اسالمي آغاز ر  .با هجو ارتش عراق به ايوراني
ل رمر ان گرگانيي با تقديم  1522شه د و هزاران مجروح و جانبازي استقامتي ستو ني را از خو بوه
نمايش گذاشتند)3(.
اين شهر ر ب ش از سال  1316خورش دي استرآبا نام ده ميشد .ربواره زموان سواخت آن ر
منابع اسالمي آمده است ه ورمانده عرب يزيدبن المهلبي زماني ه از آنجا گذر مي ور

ر ميوطوه

اخل يوارهاي ه،دهاي به نا  Astarakگنج نهاي از نهل طرف سفالي بدست آور ه آن را بوا
زنج ر بهم متصل نمو ه و اخل آنها پر از طال و نقره بو و اين گن جنه را ر ساختمان شهر استرآبا
ب،ار بر .

س اقي نظا

ر وتوها همايون تيرير  1220هجري از اهداث شهر اسوترآبا

ر زموان خسورو

انوش روان يا مي ند و اتما آن سد ر عهده ارطخريون ر ه و ارطخريون هور روز هفتوه خوروار
خرج نمو ه به اتما رسان دند .بعد از اتما عمار سد به جرجان آمده و گزارش بر ان زم ن ه هاال
استرآبا نام ده مي شو  .اوتا و ميلي قابل عمار و طرح ب شه و ريا و وه را بر اغوذي شو ده و
به نظر نوش روان رس ان ده و گفت :عمار سد تما شده و همچنان مبلغي باقي است و نن ن ميلوي
ه قابل عمار است ياوته ا ي اگر اشار ورماي د شهري بنا ونمي نوشو روان قبوول ورموو ه او را بوه
معموري استرآبا مامور ساخت و ارطريخون به عمار مشغول شده بعد از اتما آن بوه اروطخرآبا
موسو ساخت و به مرور به استرآبا مشهور گشت .شواهد يگري ر ست است ه شهر يا شوهرك
استرآبا به هم ن نا

ر وران ساماني وجو اشته و جزو شهرهاي استان ساساني گرگان بو ه است.

ر وران اسالمي مقدسي گويد ه استرآبا شهري است ه ب شتر مرمان آن ابريشوم بواف و ر
اين ار ماهرند  .ر آن ويران و خندقش پر شده و جامع آن ر بازار است .ر نت جه شهري با جامع و
بازار ه عنارر ارلي يك شهر اسالمي است .استخري از آن نا بر ه و مولف هدو العالم گوينود وه
مر مان اين شهر اراي و زبان هسوتند .هموداهلل مسوتووي شوهري انسوته وه هووايش معتودل و
ميصوالتش را غال و انگور و ابريشم مي اند .ر هر هال استرآبا بعد از همله مغول جاي گرگان با
جرجان اسالمي را گروته و مهمترين شهر منطقه گشت .آثاري از قرن  1و  12هجوري ر ايون شوهر
وجو

ار و ر اين وران شهر رينه برخور آخرين سالط ن ايلخانيي ت موري و ه،ا ترك ميلي

است و ر هم ن وران ه اول ن گا هاي قدر گ ري خانوا ه قاجار بر اشته ميشو  .آثار ساختماني
بس اري از وران رفويي نا رشاه و ه،ومت قاجار ه استرآبا به عنوان پايتخت خانوا گي آنها بو
اين شهر ساخته شد ه بعضي ن ز باقي هستند.

ر

آقا ميمدخان ر اين شهر بدن ا آمد .مساجد و مقابر بس اري ر آن وجو ار و سوا ا زيوا ي
ر آن زندگي مي ر ند و به نا

ارالمومن ن معروف بو هه ه ر روي س،ههاي بعد از رفوي ضرب

اين شهر مشاهده ميشو  .شهر اراي هصاري مي،م بو ه و جنگل تا پشت يوارهاي شهر مويآموده
است و بهقول ج مز موريه ر  1331هجري به يك ورسنگ مي رس ده است .او ر نبال مي نويسود
ه خانهها به هم وشر ه و ونهها به هم ارتباط ارند .مصالح خانه خشت و آجر و نوب و سوقف آن
سفال پوش است .خانه ها بس ار مستي،م و رختان بس اري ر منازل وجو ارنود .ننود سوال بعود
وريزر اشاره ار ه مي ط شهر  3/5م ل بو ه و هصاري از گل ار ه اراي برجهاي زيا ي است و
خندقي عم ق آن را ميصور نمو ه ل ،ن بارو ورو ريخته است .جالب اين است ه باروي هنه شوهري
قلعه خندان را ن ز ر برميگروته است .اغلب خانهها اراي با گ ري برج مانند است .ونههوا سونگ
ورش و واضالب ر م ان ونهها جاري است .يوار باروي شهر را نا رشاه خراب ر و آقا ميمدخانه
بعد از آن بازسازي نهار برج و نهار روازه اشته ه تر مي ر ند و باز بو  .شرقي روازه بسوطا ي
جنوبي روازه نهل ختري غربي روازه مازندران و شمالي روازه سبزه مشهد است و بزرگوي قلعوه ا
سترآبا از شهر ساري بزرگتر است و سبزي اري و باغ و بوستان همه ر م ان شهر است و يك هزار
و س صد و پنجاه خانوارند .ر نخبه س ف ه ميايد ه و رشته قنا
اخل شهر شده و مر

ر خوارج شوهر اسوت وه آبوش

مشروب مي شوند .ي،ي «سرخاجه» ه معروف بوه «نهول ختور» اسوت و

يگري رشته قناتي است ه از وسط شهر ميآيد و از طرف روازه بسطا

اخل شهر ميشوو و ايون

آب موقووه شرب اهالي استرآبا است .باز ر هم ن جا گويد ه شهر نهار روازه خراب ار  .روازه
پشت بسطا ي روازه ووجر ي روازه مازندراني روازه نهل ختري شهر استرآبا مقسم بوه سوه ميلوه
است .ميله نعلبنداني ميله م داني ميله سبزه مشهد و هور ميلوه مر وب از ننودين گوذر اسوت .از
وران رفويه تا قاجاريه اخ ها و بناهاي بس اري ر اين شهر ساخته شدهاند)1( .

گرگان امروز
شهر گرگان ر  36لومتري ريا و  36رجه و  12رجه عرض شمالي و  51رجه طول شرقي
واقع و ارتفاو آن از سطح ريا  116متر است)5(.
گرگان اراي آب و هواي معتدل و مرطوب است ولي باران آن از گ الن و مازندران متر ميباشد)6(.
شهرستان گرگان مر ز استان گلستان شهري زيبا و نگ ني ر طب عت نشمنوار ايران با وسعت 1615/81
لومترمربع و جمع تي بالغ بر  118005نفر با جاذبههاي ووراوان طب عوي و تواريخي ي،وي از شوهرهاي
س اهتي و م عا گاه عاشقان طب عت و وستداران تاريخ است)0( .
شهرستان گرگان ر جنوب شرقي ريواي مازنودران قورار ار و از شومال بوه آق قوالي از غورب بوه
ر ويي از شرق به علي آبا و از جنوب به استان سمنان منتهي و ميدو ميشو  .ايون شهرسوتان
براساس آخرين تقس ما

شوري اراي و بخش مر زي و  18روستا ميباشد.

شهرستان گرگان اراي مر مي خونگر و مهمان نواز و متش،ل از اقووا گونواگون مويباشود.
آثاري ه متعلق به وران قبل از تاريخ از نقاط مختلف اين شهرستان از جمله تورنگ تپه و شاه تپه و
 ...به ست آمده نمايانگر هضور يرينه انسانها ر اين منطقه و نشان هنده تمدن آن ر هزاره ششم
پ ش از م ال است.
جاذبه هاي زيباي گر شگري مشتمل بر وهسارهاي رههاي رو خانههاي آبشوارهاي نشومهسوارها و
جنگلهاي سرسبز مي باشد .از جمله پار هاي جنگلوي (ناهوارخوران -النوگ ره -قورن آبوا  -شصوت
الته -ورق -گرمابدشت) پارك شهري سودنوملي آب گور و آبشوار وقلووي زيوار ي هوزارپ چي بوازار
نعلبندان و ه،دههاي توريستي زيار شاه،وه.

بلندترين ارتفاعا شهرسوتان بوا  3522متور و از نقواط يودني و باسوتاني و موذهبي آني واخ
آقاميمدخاني اخ موزه و خانه تقويي ب ري ش رنگي و باقري و ت،اياي ميال قديميي اروانسراهاي
سنگي و هما هاي قديميي تورنگ تپهي شاه تپهي خرگوش تپهي قلعه خنداني نرگس تپهي امامزا ههواي
اسيق نوري عبداهللي نه تني مرا بخشي ميسني بي بي هوري بي بي نورف ط ب و قرن آبا )8( .

فصل دوم  « :آثار تاريخي »

ر جنوب شرقي گرگان هفاريهاي پرا ندهاي شده است و ر آنجا آثار تاريخي زيا ي به سوت
آور هاند ه اغلب به تاراج روته است .ر روستاهاي اطراف گرگان ن ز آثار تاريخي بس اري را ياوتهاند.
پ دا شدن سر ن زههايي ر امنهي جنوبي وه الهه -ر ميلي ه ا نون باغ و مزرعهاي به نا
ريم آبا

ر آن اهداث شده است -نشان هندهي جنگهايي مي باشد ه ر آنجا اتفاق اوتا ه اسوت.

ر ميل اخ ر آثار جوش وره ي آجرپزي و آثار پي يوواري آجوري را هنگوا هفور قنوا مزرعوهي
نامبر ه ياوتهاند و هنوز اين آثار وجو ار .
ر ناه هي همواره بان ه ر قسمت مرتفع وه الهه قرار ار و ارتفاو آن از سطح ريا تقريبوا
 2822متر است و نمنزار و مرتع امهاي گرگان استي ورههايي وجو ار ه به اين ورهها اهالي
گرگان «گل گلشاه» مي گويند و طبق روايا ميليي ميل جنگهايي بو ه ه م ان سر اران ايراني و
اقوا مهاجم ر گروته است و به هنگا عقب نش ني عدهاي از آنها شته شده و ر آنجا ون شدهاند.

ديوار بزرگ گرگان
از قديمي ترين بناها و آثار تاريخي گرگان يوار بزرگ گرگان يا يووار سورخ مويباشود .يوواري
تاريخي است ه از نار رياي خزر ر ناه هي گم شان آغاز شده و توا وههواي گبوداغ ر شومال
شرقي الله ا امه ياوته استي هم ا نون تقريبا تما اين يوار از م ان روته است و تنهوا بخوشهواي
ون،ي از آن ه ر زير خاك مدوون مانده باقي است .يووار تواريخي گرگوان پوس از يووار نو ن
بزرگترين يوار واعي جهان است)1( .
ب شتر تاريخ نگاران بر اين باورند ه انوش روان ساساني اين يوار را بنا نها هي اما گر يزي ر زينه
االخبار آغاز بناي آن را به يز گر اول و اتما آن را به انوش روان نسبت مي هد)12( .
سع د نف سي هم ر تاريخ تمدن ايران ساساني از تعم ر آن توسط مازيوار ورموانروايي طبرسوتان
خبر مي هد)11( .
بس اري از ارشناسان بر اين باورند يوار تاريخي گرگان همزمان با يوار ن ن ساخته شده و هر
وي اين بناها براي مقابله با گروهي از مهاجمان به نا هپتال ها ه از شمال وار ميشدهاند سواخته
شده است.
ر مور جنس يوار گفتار گوناگوني وجو

ار ي بالذري آن را از سنگ و سربي اين وق ه از آجر

و آهكي ابن ور ا به از آجر و گچي ور وسي از سنگ و گچ و ثعالبي از سنگ مرمور و نج وب ب،وران از
خشت پخته مي نويسند .بخشي از يوار ه ر روستاي گوگبه (شمال الله) از زيرخاك ب رون آمدهي
از آجرهاي بزرگ ساخته شده است.

بررسي ملي گروه باستان شناسان ايراني و باسوتان شناسوان انشوگاههاي ا ينبوورگ و ورهوا ي
نشان مي هد ر ساخت اين يوار عظ م هها م ل ون قالب آجر به ار روته است .آنوان شوواهدي از
تعدا زيا ي وره و ارگاه ساخت آجر براي اهداث اين يوار است.
طبق برآور ها  32هزار سرباز ميتوانسو تند ر طوول يووار مسوتقر شووندي باسوتان شناسوان بوا
نمونهبر اري و آزمايش خا سترها و زغالهاي برجاي مانده ر ورههاي آجرپوزيي نشوان ا نود وه
قدمت يوار به قرنهاي پنج و شش م ال ي ميرسد.
مدرسه عمادّيه
ي،ي از قديميترين مدارسي ه با همان سبك و معماري زيبا و قوديمي ر گرگوان بواقي مانوده
مدرسه عما يه است .اين مدرسه متعلق به وره شاه سل مان رفوي ميباشد.
به استنا وقفنامهاي ه متعلق به شخصي بنا آقا روح اهلل هسو ني اسوترآبا ي اسوتي بوه سوال
 152ه.ق يك خانه و اتاق سفال پوش و و باغچه بزرگ ر ميله پاسرو اسوترآبا و  5انوگ از قريوه
م ر ميله و  6انگ قريه نوپالني و  1انگ لسر ان را بر اوال ذ ور وقف ر
طلبه علو

وه پوس از آنهوا بوه

ين ه و علما و وضال و رلياي شهر استرآبا بدهند .آن نه از اين وققنامه متعلق به وران

ه،ومت شاه تهماسب رفوي مستنا مي گر ي مدرسه عما يه متعلق به وران قبل از عصر روفويان
است و اين گمانه زني تاريخ ي،ه مدرسه را متعلق به اواخر قرن  8و اواسط قرن  1ه .ق مي اند تقويت
مينمايد.
معماري مدرسه عما يه بس ار زيبا و ه اط آن هدو  1222مترمربع و بوا سونگهاي رو خانوهاي
مفروش گر يده است .ر هاش ه و نهار ضلع آن هجرههاي انش پژوهان واقع گر يده است و بر سر

ر بزرگ ورو ي اين مدرسه گل سته و تعل م آن تا وران قاجار سبك و ش وه معمول و رايج قورون
گذشته ايران بو .
كاخ موزه گرگان
اخ اختصاري گرگان ر مر ز شهر گرگان ر ميوطه پارك شهر واقوع شوده و ر اوايول وران
پهلوي اول ر اين شهر اهداث گر يد .از بناهاي همزمان با اين اخ ميتوان به ساختمان شوهر اريي
شهربانيي ا اره ثبت اهوالي ا اره پستي ا گستريي اراييي مدرسه ايرانشهر و سر رب پا گان اشواره
ر ه ه غ ر از بناي ا گستري بق ه ساختمانها از نظر پالن شب ه ي،ديگرند .ايون بنوا وه بور روي
بقاياي س اختماني متعلق به وره رفوي اهداث شده و زيربناي هر طبقه آن  532مترمربع است وه
مجموعا ر و طبقه اراي  1262مترمربع است .اين بنا به سبك اروپايي بوا سوقف شو رواني اسوت.
()12
اين اخ به منظور استراهتگاه خانوا ه پهلوي ر موقع سفر به گرگان اهداث شده و توا پو ش از
اشغال ايران توسط متفق ني واز ه بار ر طي سالهاي  1325تا  1310شمسي موور اسوتفا ه قورار
گروته است.
ر سال  1131شمسي ر برپايي نمايشگاهي از آثار عت قه هارل از اوشهاي باستان شناسي از
گرگان و شت ر اين بنا تالش هايي انجا گروت .اوتتاح رسمي موزه گرگان ر ورور ين مواه 1313
شمسي انجا گروت.
اين موزه شامل سه بخش ا اريي معروي مشاه ر و اش اي سلطنتي است.

بخش مشاه ر :اين قسمت ر طبقه هم،ف و شامل سوه سوالن اسوت وه ر آن تنوديس علمواي
انشمندان و وره ختگان اين ناه ه از جملهي وخرالدين اسعد گرگانيي م ر اما ي م روندرس،يي استا
ميمدرضا لطفيي استا هجت اهلل ش ،با و ......به همگان معروي شده است.
بخش اش اي سلطنتي :اين بخش شامل يك سالن بزرگي يك سالن نش من و سه اتاق اسوت وه
شامل اش اء و لواز تخت خوابي مبلمان و  .....ه متعلق به اخ بو ه است .ر سوالنهاي بوزرگ ايون
بخش ويترين هايي جهت نمايش لواز ي ظروف ريستال و ن نيي مجسمهها و ....مربووط بوه واخ بوه
نمايش ر آمده و ر سالن نش من مبلمان و مدهاي يواري و آين هها قرار ارند .همچن ن ر اتواق
ضلع شمال شرقي اخي تخت خوابي م ز نسولي آباژور و  ....به نمايش گذاشته شودهي و ر و اتواق
ضلع جنوب شرقي ن ز مبلماني م ز و  .....قرار گروتهاند.
مسجد جامعه گرگان
مسجد جامع ر جنب بازار ارلي شهر (نعلبندان) واقع شده است .بناي آن را راهب گرگان نامه
از قول نويسنده مرا البلدان  821ه.ق ذ ر مي ند و باني آن را از قوول سوالخور گان اسوترآبا ي از
اهل تسنن و از تر من هاي طايفه ايمر معروي ر ه اند .از اين مسجد ه ر عصر رخشان معمواري
ايراني يعني وره سلجوق ان اهداث شدهي وقط مناري آجري آن ه اراي ت بوهاي بوه خوط وووي
است باقي ماند .منبر نوبي مسجد هشت پله ار ه ر آن منبت واري شوده و بوا قواب ش شوهاي
پوشانده شده است .اين منبر اراي و ت به ميباشد ه تاريخهاي  1150و  1218ه.ق بر آن نوشته
شده است .طبق ت بهاي ه تاريخ  15شعبان  1218ه.ق ار ي ساختمان مسوجد ر وره سولطنت
مع ن الدين ابوالقاسم بابريها ر بوس له بابا هس ن نامي شروو و ر عهود شواه عبواس توسوط قطوب
الدين اهمدبن مالعلي استرآبا ي به اتما رس ده است.

از ت به يگر ه به تاريخ  1150ه.ق است انسته ميشو

وه ر زموان نا رشواه و بوه سوتور

ها م استرآبا (ميمدهس ن خان قاجار) به سرپرستي هاجي قربان آقا مرموت شوده اسوت .مسوجد
جامع اراي رين بزرگ با ايواني بلند است .ميراب شبستان ارلي ه گنبد بلندي ن ز ر بواالي آن
يده مي شو برخالف سنت ش عه رو به سوي شرق است ه خو گواه بر اين بو ه وه مسوجد ابتودا
براي اهل سنت ساخته شوده اسوتي رب ورو ي مسوجد ر م وان انبووهي از وسوايل قورار ا ر .ر
نهارنوب رب ت بههايي به خط ووي يده ميشو  .مناره مسجد جامع م ارتفاو و ايون هوم بوه
سبب رطوبت هواي اين منطقه است ه منارهها را ر اين نواهي م ارتفاو ميساختند.
اين مسجد ر وره هاي ت موريي رفوي از جمله شواه عبواس اول و و و ن وز ر وره نا رشواه
تعم ر شد .قسمتي از بناي مسجد ر زلزلوه شوديد  1323شمسوي خوراب و سوپس تعم ور شود .ر
سالهاي پ شتر ه پايه ي،ي از شبستانهاي مسجد را براي تعم ر مي ندند وزه ميتوي س،ههاي نقوره
بدست آمد .مسجد جامع گرگان ر وهرست آثار ملي به ثبت رس د)13( .
فصل سوم  « :وضعيت فرهنگي »

ر گرگان و نواهي مجاور آن از قديم مر ماني عالقوهمنود بوه ورهنوگ و انوش و ا ب زنودگاني
مي ر ند و از اينرو است ه م رزاهاي گرگان و تفرش ر ايوران مشوهور و معروونود و ر گذشوته و
امروز ن ز ر بس اري از مؤسسا
بو ه و ميباشند.

ولتي و غ ر ولتي عدهي قابل مالهظهاي از گرگان ها مشغول به ار

مكتب
از زمانهاي بس ار قديم براي باسوا شدن پسران و ختران ر گرگان م،تبهايي اهر بوو ه اسوتي
ر هدو  122سال پ ش ر گرگان م،تبها به قرار زير بو ند:
م،تب م رزا ريم و م،تب م رزا شورش از قديميترين م،تبهاي گرگان بو ه است .م رزا شورش
طبع شعري اشته است.
م،تبهاي يگر عبار بو ند از م،تب م رزا اهمدي برا ر م رزا رب ع خاني نامبر ه از پا ولوج بوو و
خطي بس ار خوب اشت .ر تذه ب اري و رياوي و ش رازه بندي تابها تخصصي بسزا اشت.
ر گرگان و م،تب خترانه ن ز وجو

اشت .ي،ي از آنها را مشهدي واطموه خوانم و يگوري را

رق ه خانم ا اره مي ر ند .ساني هم ه خو

اراي وضل و انش بو ندي ورزندان خوو را خو شوان

آموزش و تعل م مي ا ند)11( .

دبستان و دبيرستان
ر سال  1326شمسي بستان ولتي و ر سال  1353شمسي ورهي راهنمايي ر گرگان اهور
گر يد و پس از وو استا عبدالعظ م قريب آقاي تر عباس قريب ورزند ايشان از طرف خو و و التا از
طرف وراث يگر خانه و باغچه ي پودري خوو ر گرگوان را ر اخت وار وزار آمووزش و پورورشي بوراي
ساختن يك بستان و ب رستان قرار ا  .ر ميل مزبور يك بستان شش السه به نا « بسوتان اسوتا
عبدالعظ م قريب» و يك مدرسه راهنمايي به نا «راهنمايي استا عبدالعظ م قريب» ساخته شود وه
هم ا نون ن ز اهر است)15( .

اولين نهاد آموزش عالي در گرگان
«آموزشگاه عالي جنگل و مراتع» اول ن انش،ده منطقه گرگان بو ه اول ن مؤسسه آموزش عالي
استان گلستان ن ز ميسوب ميشد .اين نها ورهنگوي ر سوال  1336ش بوا يوك انشو،ده و يوك
آموزشگاه پيريزي شد و از سال  1351توسعه و گسترش وراواني ياوت و به نا «مدرسه عالي منوابع
طب عي» با رشته تيص لي جنگلي مرتع و هفاظت خاك از اهم ت بسزاهي برخور ار گر يود .ر سوال
 1362بار يگر تغ ر نا ياوت و با عنوان « انش،ده منابع طب عي» تيت پوشش انشوگاه مازنودران
قرار گروت .به سال  1360براساس مصوبه شوراي گسترش انشگاهها و مؤسسان آموزش عوالي ايون
انشگاه به انضما آموزش،ده گنبد قابوس ه ر سال  1366آغاز به وعال ت نمو ه بو ي از زير پوشش
انشگاه مازندران خارج و از اين تاريخ با نا «مجتمع انشگاهي علو

شاورزي و منابع طب عوي» بوه

وعال ت ا امه ا )16( .
تاريخچه نشريات ،جرايد و روزنامهنگاري در گرگان

ر منطقه گرگان (استرآبا ) وعال تهاي نشريا بعد از وره ي قاجار همچون ساير شهرهاي ايران
از جمله :تبريزي ش رازي رشتي تهران و  ....سابقه اي غني و پربار ندار  .وقط ر برخي از مقاطع تاريخي
و آن هم به اليلي همچون عوامل اجتماعيي س اسي و گاه ورهنگي اشخاري اقدا به انتشار روزناموه
نمو هاند ه آن هم عمر بس ار وتاهي اشتهاند .ر اينجا به ذ ر تاريخ وتاه اين نوو جرايد از اواخر
وره رضاشاه ( 1322ش) تا نون ميپر از :
«آسمان گرگان» س د هس ن هس نيي ميل انتشار تهران
«ارناف گرگان» ميمدابراه م برا ران
«اتيا ترا مه» شماره يك آن ر سال  1322منتشر شد.

«شهريار» واطمه طوبي گرگاني و هسنعلي گرگانيي هفته نامه س اسي و اجتماعيي يوك بوار متوقوف
شد و به جاي آن «نداي آزا ي» را ر و وره ب ن سالهاي  1325تا  1328ش منتشر ر ند.
«آذر گرگان» :علي ارغر شاورزي هفته نامه س اسي -خبري ه ر گرگان بو ن سوالهاي 1325-13
ش منتشر ميشد.
«برجان» :به مديريت و مسئول ت ابراه م مف دي منتشر ميشد.
«پ ا گرگان» :عباس مهرآه ني هفته نامه اجتماعي -انتقا ي ه سالهاي نشر آن متعلوق بوه -1331
 1332بو .
«رستاخ ز گرگان» :را ق م رشه ديي هفته نامه اجتماعي -انتقا ي ه هدو سوالهاي  1332نشور
ميياوت .نند شماره از اين هفته نامه هم ا نون ر تابخانه ملي ايران ميفوش است.
«شمال ايران» :عبداهلل شروشاهي و منونهر نوازشي هفته نامه خبري و اجتماعي ي،بار متوقف گر يدي
مدتي بعد به نا «خجسته» مجد ا نشر ياوت .هر و وره انتشار اين هفته نامه ب ن سالهاي  1320تا
 1335ر ساري و گرگان بو .
«ق ا شمال» :عبداهلل شرو ها و وره ر سالهاي  1332-1ر گرگان و تهرانت منتشر شد.
«نامه قابوس» :ميمدعلي اسوترآبا ي هفتوه ناموه خبوري -اجتمواعي وه ر سوالهاي  1311ش ر
ناپخانه گرگان ناپ ميگر .
«نداي گرگان» :اهمد قاسميي هفته نامه س اسي -خبري ه ارگان هزب تو ه ايران ر اين منطقه و
بخشي از مطالب به زبان تر مني بو  .اين هفته نامه ر سالهاي  1321-5ر گرگان انتشار ميياوت.
«براي شمال» :عزيز اهلل وه درفتي ميل انتشار آن گرگان بو .

«رهبر ما» :توسط هسن خل لي گرگاني منتشر ميشد.
«رداي گرگان» :توسط علي ا بر رهبر ر هدو سالهاي  1332نشر ميياوت.
«گرگان» :توسط جعفر طاهري ر سالهاي ب ن  1312-1332انتشار ميياوت.
« گرگان ما» :بوس له هس ن ولسفي ر سالهاي ب ن  1312-1332منتشر ميشد.
«شمال ايران» :منونهر نوازشي هفته نامهاي وه بو ن سوالهاي  1312توا  1311ر گرگوان منتشور
ميشد.
«پ ا مستضعف ن» :ميمدعلي روهاني ور ي هفته نامه اي ه ر سال  1358ر گرگان نشر ميياوت.
«ايل ويجي» :قدر خلقي مجله ورهنگي -س اسي ر سال  1358به طور ماهانه ر تر من ريرا و
شت گرگان به زبان تر مني منتشر ميشد .اين ماهنامه وابسته به انون ورهنگوي و س اسوي خلوق
تر من بو .
«پ ا منابع طب عي» :بولتن علمي -خبري ه به رور گاهناموه ر سوال  1363ر گرگوان منتشور
ميشد .اين بولتن وابسته به انش،ده منابع طب عي بو .
«خبر» :نشريهاي س اسي وابسته به اتيا يه هقاني تر من ريرا ه ر سال  1358منتشر ميشد.
«خبرنامه تر من ريرا» :جريدهاي س اسي ه ر سال  1358هر و هفته يك بار منتشر مويشود و
وابسته به اتيا يه سراسري روستايي تر من ريرا بو .
« گرگان نامه» :مجله ا بيي اجتماعيي علمي وابسته به انون نويسندگان و شاعران گرگان هر سه ماه
يك بار از سالهاي  1358به بعد ر گرگان انتشار ميياوت.

«نداي تر من» :جريده اي س اسيي اجتماعيي ورهنگي با مديريت هل م بر ي عا ل و ابراه م هسون
ب گي ه هر و هفته ي،بار ر سال  1358ر گرگان نشر ميياوت.
«ويژه نامه گرگان و شت» :با هماهنگي وتور شورق مازرنودران و هفتوه ناموه اقتصا خراسوان ر 1
رفيه انتشار ميياوت.
«پ ك خزر» :نشريه هفتگي گرگان و مازندران ه نشر اول ن شوماره آن از آبوان  1301ر  8روفيه
آغاز گر يد.
«خبرنامه» :نشريه ماهانه روابط عمومي انشگاه علو

شاورزي و منابع طب عي گرگان -اول ن شماره

آن ورور ين ماه  1301ر  1رفيه منتشر گر يد)10( .
راديو و تلويزيون و نقش آن در فرهنگ مردم گرگان

را يو ر سالهاي جنگ جهاني اول و ورو روس به منطقه گرگان ( 1325ش) شديدامور توجوه
عامه مر

بو ي ولي نون هنوز رسانه اي وراگ ر نشده بو ي ر زماني ه اخبار جنوگ از را يوو پخوش

مي شد آنهايي ه را يو ر اخت ار اشتند آن را با رداي بلند روي طواق و پشوت پنجوره مشورف بوه
ونه مي گذاشتند و رداي آن را بلند مينمو ند تا مشتاقان شن دن خبرهواي جنوگ از ب ورون زيور
پنجره تجمع نمايند و به گوش بايستند.
اول ن تلويزيون ر اواخر سالهاي  1312ش ر گرگان مور بهرهبر اري قرار گروت)18(.
ورو تلويزيون و را يو به زندگي مر

به ويژه رشد مي و تعدا زيا را يو ر ب ن اقشار متوسط

جامعه شهري گرگان موجب تيول شديد ر ب نش و يدگاههاي مر

نسبت به زندگي خو شد.

فصل چهارم « :شخصيتهاي معروف گرگان »

از م ان گرگاني ها اورا با استعدا و رست،ار بس اري برخاستهاند ه ر ورههاي مختلوف و بوه
ويژه ر وره ي قاجار و پس از آن به مقا هاي ولتي مانند سررشوته اريي لش،رنويسويي اسوت فاء و
هتي وزار رس دهاند و برخي ن ز به مقا هاي علمي و ورهنگي ست ياوتهاند.
شخصيتهاي ديواني
هاجي م رزا نصراهلل مستووي :م رزا نصراهلل مستووي ر سال  1218قمري از طرف م رزا يوسوف
مستووي الممالك جانش ن م رزا هدايت اهلل وزير وتر شد .وي ر سال  1221قمري ه مقارن سالن
س ز هم سلطنت وتيعلي شاه قاجار است متولد شده است .وي مستووي اول يوان اعلي ه گذشوته
از است فاي نندين واليت سمت است فاي خزانه و منابطي اسنا خرج و بوه اروطالح اموروزي سومت
مديري ل منيصر بالعزل وزار مال ه را هم اشته است .نوامبر ه ر سون  81سوالگيي و ر سوال
 1320قمري ر تهران وو

ر ه و ر رين هضر عبدالعظ م مدوون است)11( .

از يگر شخص تهاي يواني گرگان عبارتند از :م رزاميمد وزير -م رزا مصطفي خوان مسوتووي-
م رزا عبدال،ريم خان اهتشا سلطان (اهتشا لش،ر) -م ورزا ميمودعلي خوان نارور لشو،ر -م ورزا
هب ب اهلل مستووي و پسرش م رزا عبداهلل سررشته ار امور آذربايجان -م رزا آقاي مسوتووي و بورا ر
ون،ترش م رزا ابواليسن خان مستووي.
شخصيتهاي فرهنگي گرگان
شمس العلما :هاج م رزا ميمدهس ن ملقب به شمس العلما و متخلص به رباني از اسوات د وقوه و
ارول و هديث و تفس ر بو  .وي ر سال  1262قمري ر گرگان متولود گر يود .تيصو ال اول وهي

خو را ر قم به انجا رساند و مد  3سال ر عتبا

ر ميضور رس مرهوو م ورزا ميمدهسون

ش رازي و يگر علماي عصر به تيص ل وقه و ارول پر اخت .ر سال  1213به عضويت يوان شور
منصوب شد و ر  11شعبان  1315قمري مطابق  20بهمن ماه  1325ه.ش ر سون  83سوالگي ر
تهران رگذشت و ر امامزا ه عبداهلل شهر ري به خاك سپر ه شد .وي به وارسي و عربي شعر سرو ه
است.
تأل فا او عبار است از -1 :وره ي اول علم بديع موسو به قطوف الرب ع وي رنوف البديع -2
تاب معانيي مخصوه السهاي متوسطه و عالي  -3ابدو البدايع ر رنايع بديع  -1معاني و ب وان
 -5منظومهاي ر وقه و ارول  -6يوان غزل ا  -0تاريخ يا ساز و آهنگ باستان)22( .
وخرالدين اسعد گرگاني :از استانسرايان نامداري است وه ر ن موهي اول قورن پونجم هجوري
مي زيسته .و عالوه بر شعر ر ولسفه و علو ن ز ستي اشته است .ر زمان ه،ومت طغرل سولجوقي
به شهر رس د و ر اواخر ه،ومت هم ن سلطان يعني سال  116ه.ق نشم از ن ا بسوت .از جملوه
منظومههايش :ش رين و ورها  -ل لي و مجنون -وامق و عذرا -ويس ورام ن.
قابوس بن وشمگ ر :ابواليسن قابوس بن وشمگ ر بن زيار ملقب به شمس المعالي ميباشدي وي از
ام ران سلسله ي زياري بو

ه به شاعري و خوشنويسي معروف بو  .ر سال  360ه.ق بعد از برا رش

ب ستون ر جرجان به تخت نشست.
از وي آثار زيا ي به جا نمانده است ولي نامههاي او را ابواليسن علي بن ميمد يز ا ي ر تابي
به نا

مال البالغه جمعآوري ر .
مختومقلي وراغي :شاعر ايراني و از مهمترين شخص ت هاي تر من است .ر سال  1112ه.ش ر

روستاي هاجي قوشان ر شمال شرق گنبد اووس به ن وا آمود .وي متعلوق بوه طايفوهي گوو الن

ميباشد .ر سال  1162ه.ش ر امنه ي وه سونگي اغ ووا ياووت و او را ر روسوتاي آق توقواي
واقع ر  12لومتري غرب مراوه تپه ون ر ند.
ووا  :قرن  3هجري

ب اض استرآبا ي :شهر  :شاعر

م رزا مهدي خان استرآبا ي :شهر  :از مشاوران نز يك نا رشاه اوشار
تولد :پ ش از  112ه.ق

مهمترين اثر :ذرهي نا ري

المعي گرگاني :تول د 111 :ه.ق

ووا  1105 :ه.ق
ووا  :قرن  5ه.ق

شهر  :شاعر

معروفترين اثر :يوان اشعار
ابوسل ك گرگاني :تولد 115 :ه.ق

وي از اول ن شعراي زبان وارسوي

ووا  111 :ه.ق

بو .
هس ن واعظ استرآبا ي :تولد؟

مهمترين اثر :تيفة المومن ن
شهر  :شاعر

نظا الدين استرآبا ي :تولد :قرن 1

ووا  1282 :ه.ق
ووا  121 :ه.ق

مهمترين اثر :يوان اشعار
م ر اما  :تولدي  161ه.ق

شهر  :و لسوف و عارف توانا

س دابوالقاسم م روندرس،ي :تولد  102ه.ق

ووا  1212 :ه.ق

شهر  :ه ،مي و لسوفي وق ه

ووا  1252 :ه.ق
ابوب،ر عبدالقاهر جرجاني :شهر  :شاعر

ووا  :قرن  5ه.ق

شهر  :مجموعه ي آثار نقاشي هواي

ش ،با :تولد 1328 :ه.ش
ش ،با
ميمدرضا لطفي :شهر  :نوازنده و استا موس قي

تولد 1325 :ه.ش ()21

فصل پنجم « :آداب و رسوم »

مر

گرگان همچون مر

اقوا

يگر براي خو رسومي اشتند ه متأسفانه امروزه خ لي از آن

آ اب و رسو رو به ورطهي وراموشي نها ه شودهانود .ر اينجوا بوه توضو ح ننودي از آ اب و رسوو
گرگانيها ر ايا نوروز ميپر از

ه امروزه ن ز تا هدو ي پايدار ماندهاند.

آداب تحويل سال:
 -1قبل از تيويل سال نو ه چ س نبايد با سي قهر باشدي نون بدشگون ميسووب مويشوو .
بنابراين « اسه هما ه ر ن» يعني پختن مثل آشي خورا ي و يوا ننود شو ريني خوانگي و
ورستا ن به خانه طرف مقابلي پ ا آشتي مي ا ند .اگر آن خورا ي پلو بوو بوه آن «آشوتي
نلو» ميگفتند.
 -2قبل از تيويل سال نوي به اندازه يك مشت بزرگ خم ور رسوت موي ر نود و الي پارنوهاي
مي پ چ دند تا تبديل به خم ر ترش براي پخت نان ر سال نو بشو زيرا بدين گونه نر بر ت
خانه براي سال جديد مياوزو ند.

 -3اخل يك س ني مسي را با آب زعفران عاي «يا مقلب القلوب ».....نوشته و سر سوفره هفوت
س ن مي گذاشتند تا پلو اول ن نهار (روز اول ع د) را روي آن ريخته و رورف ننود ايون وار
عالوه بر اوزايش بر تي سالمتي هم براي اورا خانه ر سال نو ميآور .
 -1اند ي قبل از تيويل سالي خانمها سعي مي ر ند ر مطبخ هانه ظرف يا سه برنجي آر و
نند خورا ي پرمصرف خانه را باز بگذارندي نون باور اشتند ه بدين گونه «رزي و روزي» را
ر سال نو زيا

ر ه و وار خانه مي نند)22( .

شگون عيد
مر

استرآبا و روستاهاي اطراف آني شخص مور شگون را از م ان ي،وي از بچوههواي وام ولي

همسايه و مخصورا ي،ي از ورزندان خو انتخاب مي ر ند و وي را پ ا آور سالمتي و بر ت مي انند.
شگون پس از ورو به خانه بر سر سفره مينش ند و با ش ريني هان خو را ش رين مي ند .تعودا ي
از خانوا ه پارنه شلواري يا جوراب به او هديه مي هند .گاهي به هموراه شو ريني سور سوفره هفوت
س ني يك ل وان ش ر ن ز به او هديه ميشد.

فصل ششم « :زبان »

زبان ي،ي از پايه هاي قوم ت و استقالل يك شور است .هنگامي ه شوري مور تاخوت و تواز
اجانب قرار ميگ ر ي قو واتح ر مرهلهي نخست سلطهي خو را بر بخشهايي ه سترسي بوه آنهوا
آسانتر و موانع طب عي ر سر راه رس دن به آنها متر استي گسترش مي هد .ر هالي ه ر مناطق
وهستاني و ور از راههاي ارلي و عمومي يرتر و ندتر نفوذ پ دا مي نود .ر نت جوهي ايوان امور

سا نان نواهي وهستانيي عقايد و آ اب و سنن باسوتاني و از آن جملوه گوويشهوا و زبوان ميلوي و
واژه ها و ارطالها و اشعار عام انه خو را به نسبتي ه ورتر از مر وز ارولي باشوند ب شوتر و بهتور
ميفوش مي ارند .مر مان سا ن گرگان ن ز از اين قاعده مستثني نبو ند.
زبان و گويش معروف به «بوربشه» يا «بوربستي» گويش ارلي مر

گرگان ميباشد .اين گويشي

ستور و قواعد ويژهاي اشته است ه امروز ر هال وراموشي است.
مر

گرگان هتي بيسوا ها اراي يك نوو ورهنگ و ا ب ويژهاي بو هاند ه آنها را از مر

ساير

نواهي متمايز مي ساخته است علت اين امر ي،ي معاشر و مجالست طبقوا مختلوف بوا ي،وديگر و
يگري بازگشت ساني ه مشاغل ولتي اشتندي پس از بازنشستگي به گرگان بو ه اسوت طبقوهي
تيص ل ر ه آي آن زمان اغلب ر تهران و تبريز و ارفهان و شو راز و سواير شوهرهاي بوزرگ ايوران
مد ها به ار اشتغال اشتندي پس از بازنشستگي به واليت ميآمدنود و ر نت جوهي آ اب معاشور
شهرنش نان و زبان قلمي را ه خو ورا گروته بو ند به روستاي ان و سا نان ميلي منتقل مي ر ند و
موجب مي شدند ه اهالي گرگان ر سطح باالتري از سوا و ورهنگي نسبت به اهوالي نوواهي يگور
قرار گ رند.
واژههاي مصطلح در گرگان
ر اينجا تعدا

مي از واژه هايي به گويش گرگاني را براي نمونه ذ ر مي نم .اين واژهها عبارتند

از:
آبگرمه :اش،نه
آيزنه :شوهر خواهر

ا بار :ناتواني الغر
با

مه« با ي ه با ريزش برف بوز

پاتنه :س ني گر نوبي براي پاك ر ن غال

اسپار ر ن :ب ل ز ن
آلماته :وكي آرواره
پشا  :برآمديي ور

ترسوك :ترسو

جانخاني :جوال بزرگ

خلمه :بزغالهي متر از ي،سال
زج :قره قور

اهول :اربست

سخ :نرا؟

امبار :اه انبار
م النه :مطابق م ل

نل :زم ن بيگ اه
رزق :روغن غذا

شنه :ماسه

گل دن :غلت دن

ل الج :آ

نوا :تقل د

ور :پهنا

و زار :زم ن باتالقي
تنومند و قوي يارمه :بلغور
هولي :ره خر ي،ساله

ضرب المثلها:
 آبي آب را ميجويد و ناله گنداب را. -آ

بايد تا زنده است از هنش و پس از مرگ از گورش آتش ببار .

 -آ مي آه است و

.

 از نخور ه بگ ر و بده به خور ه ه خور هي خور ه انش ر مي ند. س ر نخور ه و هن بو ا ه. به هواي بچهي ننه ميخوره لونه. نان گند ي ش،م ووال ي ميخوا . پنج س ر گوشتي پنجاه نفري اسه ب ار شوربا ببر. يك انهي گند يك پشت ناخن نان ار و يك ق قه جان. ندانش به پشم خو ش گ ر ر ه است ( نايه از اين است ه تقص ر را متوجه خو ش ر هاست).
 -نه خ لي ريده و نه ش رهاي ريخته است.
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