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Abstract
The symbol is associated with the conscious and unconscious mental pronoun.
Today, by examining and analyzing the symbolic profiles and myths of the
remembrance of the past, we discover the past. Some of the symbols presented
by philosophers and religious historians in today's intelligible language that
illuminate the worldview and perceptions of the past and the outside world and
return to the human past as much as possible and to the mystery of facts and
content. The superhuman realizes symbols that are beyond the realm of
ordinary meanings and experiences, by passing through the appearance of the
text and finding its truth and inner meaning as the crossing of the perceptible
world and entering into the inner world of truth and truth. Find out. The Sistan
area has many shrines that have special respect and respect for its inhabitants.
The abundance of shrines and their special symbols, including the Gaz tree, the
altar, the bread-baking oven, the bull horn, and some of these monuments on
Mount Khawaja, which has always been a sanctuary and special place in
various religions, It is important. Due to the fact that no specific research has
been done on these shrines so far, this article attempts to investigate the origins
of these shrine symbols through field studies and library studies. To be studied
and analyzed in Sistan shrines. The results of the studies indicated that these
symbols are influenced by pre-Islamic beliefs and the mythical beliefs of the
inhabitants of the region.
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چکیده
ن ماد با ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه روان آدمی در ارتباط است .امروزه با بررسی و تحلیل نمايههای نمادين و
اسطوره های به يادگار مانده از گذشتگان پی به تاريخ گذشتگان میبريم .پارهای از نمادها که توسط فالسفه
و مورخان دينی به زبان قابل فهم امروزی ارايه شده ،جهانبینی و برداشتهای گذشتگان از عالم بیرون و
پیرامونی را روشن میسازد و هرچه بیشتر به گذشته بشر بازگرديم ،راز حقايق و محتوای فوق انسانی نمادها
را که متعلق به ماورای قلمرو معانی و تجربه های معمولی است ،از طريق عبور از ظاهر متن و راه يافتن به
حقیقت و باطن آن که به منزله عبور از جهان محسوس و ورود به عالم باطن و حقیقت است ،درمیيابیم.
منطقه سیستان دارای زيارتگاه های بسیاری است که برای ساکنان آن ارزش و احترام خاصی دارد .فراوانی
زيارتگاهها و نمادهای خاص آنها از جمله درخت گز ،قربانگاه ،تنور پخت نان ،شاخ گاو و قرارگیری برخی از
اين بناها بر بلندای کوه خواجه که همواره از تقدس و جايگاه ويژهای در اديان مختلف برخوردار بوده ،دارای
اهمیت است .با توجه به اينکه تاکنون تحقیق و بررسی ويژهای در ارتباط با اين زيارتگاهها صورت نگرفته،
در اين نوشتار سعی شده است به مدد پژوهشهای میدانی و مطالعات کتابخانهای ،ريشه اين نمادهای
زيارتگاهی در زيارتگاه های سیستان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .نتايج حاصل از مطالعات بیانگر اين
مهم است که نمادهای مذکور متاثر از اعتقادات پیش از اسالمی و باورهای اسطورهای ساکنان منطقه
میباشد.
واژگان کلیدی :نماد ،باورها ،زيارتگاه ،کوه خواجه ،سیستان.
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دانشجوی دکترای باستانشناسی دانشگاه مازندران؛ بابلسر ،ايران.
Email: mar_far_13@yahoo.com

 .5استاد باستانشناسی دانشگاه مازندران؛ بابلسر ،ايران (نويسنده مسئول).
Email: seyyed_rasool@yahoo.com
Orkid ID: https://orcid.org/0000-0002-3672-8541
مجله مطالعات اجتماعي اقوام ،دورة  ،1شماره  ،1بهار و تابستان  ،1911صص 11-98

بررسی نمادهای زيارتگاههای سیستان | 13

 .1مقدمه
واژه نماد در زبان فارسی به معنای نمود ،نما و نماينده است .در لغتنامه دهخدا ذيل واژه نماد
چنین آمده است ]« ،نُ /نِ /ن[ (اِمص) نمود( .برهان قاطع) (لغت فرس اسدی ،ص ( )111اوبهی)
( آنندرناج) (ناظم االطباء) .به معنای فاعل هم آمده است که ظاهرکننده باشد( .برهان قاطع)
(آنندراج) .نماينده و ظاهر کننده( .ناظم االطباء)» (لغتنامه دهخدا،1311،ج .)55131 :11
ويژگی نماد ،ناشناختگی و رمز و راز واره بودن آن است و همین امر مانع از آن شده که مدلول
مع ین و مشخصی برای آن تعريف و تعیین کرد (سیدحسینی .)138 :1311 ،هر نماد در اصل
نشانهای برای شناخت و بازشناسی بوده و در عالم انديشه و معنی نیز ،هر نماد پیوند و اتصالی
است که از بابت امکانات میانهگیری و همسان ساختن دو چیز ،پرمايه و غنی شدهاست (جونز،
 .)8 :1311فعالیت نماد دوگانه و چندبُعدی است و نحوهی عملکرد آن به فرآيند آفرينش آن
بستگی دارد؛ زيرا نماد مبتنی بر يک صورت نوعی میباشد (مرتضوی .)111 :1319 ،در نتیجه،
نماد گونه يا نوعی است که با روان خودآگاه و ناخودآگاه آدمی در ارتباط بوده و جامع اين دو
قطب متضاد ب ر چیزی مبهم ،ناشناخته يا پنهان داللت میکند که احتیاج به رمزگشايی دارد؛
همین ويژگی سبب شده تا از نشانه که همواره تکبعدی و يکسونگر است ممتاز شود و منبعی
بسیار غنی برای تفکر و تامل به شمار رود و موجب کشف ناشناختهها شود (پرنیان ،بهمنی،
 .)93 :1391آنچه ما نمادش مینامیم يک اصطالح است ،يک نام يا نمايهای که افزون بر معانی
قراردادی و آشکار روزمرهی خود دارای معانی متناقضی نیز باشد .انسان میکوشد تا آنچه را که
ورای فهم خودآگاه او است با زبانی سمبلیک و نمادين بیان سازد تا برای خودآگاه ،ملموس و قابل
شناخت باشد (يونگ.)53 :1311 ،
باورها و آيینهای ايران باستان در ارتباط مستقیم با طبیعت و نیايش عناصر طبیعی بوده
است؛ بیشتر بناهايی که در دل کوهها ،کنار چشمهها و درختان مقدس بنا شده ،نیايشگاه نیاکان
ما بوده اند و تا امروز نیز زيارتگاه زرتشتیان و مسلمانان است و امروزه به نام چهارتاقی ،آتشکده،
امام زاده و يا مقابر پیران و بزرگان مشهوراند .نقش باورهای آيینی در فرهنگ ايرانیان باستان قوی
و تاثیر گذار بوده و «کیش مهر» قوی ترين آيین بوده که از ايران به ديگر ممالک راه يافته و تا
کنون بازتاب عمیق آن بر فرهنگ ايرانی -اسالمی و مسیحیت مشهود است .نیاکان ما توسل
جستن به مظاهر طبیعت را به اشکال مختلفی گرامی میداشتند .گاه در کنار چشمهها گاو،
گوسفند ،و اسب قربانی میکردند و گاه به درخت مقدسی دخیل میبستند که اين رسوم تا به
امروز نیز باقی مانده و برگزار میشود (جوادی.)11-13 :1381 ،
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اي رانیان باستان همانند ديگر اقوام کهن برای طلب برکت و باروری به الهه باروری متوسل
می شدند که چشمه و درخت مقدس نماد آن و مهر و آناهیتا نگهبانان آنها بودهاند .در گذشته
آنچه با حیات ارتباط داشته مقدس بوده و بناهايی که در آنها نیايش و قربانی صورت میگرفته
همچنان در دين اسالم هم دارای تقدس میباشد  .از جمله قراردادن آب به عنوان مهريه حضرت
زهرا (س) و برگزاری نماز باران در کنار آب که يادآوری نیايش آناهیتا میباشد (همان:1381 ،
.)18-11
دلیل بررسی و تحلیل نمادها که با ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه روان آدمی در ارتباط است،
مواردی همچون درک بهتر جهانبینی و برداشتهای گذشتگان از عالم بیرون و پیرامونی و پی
بردن به راز حقايق و محتوای فوق انسانی نمادها که متعلق به ماورای قلمرو معانی و تجربهها
است ،میباشد .نمادها بهعنوان عناصر تشکیلدهنده حماسهها نیز نیاز به تحلیل و بررسی از لحاظ
ساختار و محتوا دارد که کمک شايانی به درک بهتر پیامهای نهفته در اساطیر و حماسهها
میکند .دين و اساطیر هیچ ملتی را نمیتوان جدا از بافت تاريخی آن دريافت و اساطیر نمايندهی
پیشینهی فرهنگی و عقايد و تفکرات ملل مختلف است .رابطهی انسان و حیوانات ،همچنین انسان
و خدايان ،در اساطیر و روايات کهن از اهمیت خاصی برخوردار بوده است (سجادی راد و سجادی
راد .)59 :1390 ،انديشه اساطیری مبین استمرار و جاودانگی حقايق زندگی انسان و بیانگر تصورات
دور و جاودانهای از دورنمايههايی است که اگرچه در گذر زمان و مکان ،دگرگونیهايی برآن عارض
میشود ،اما اساس ثابت و واحدی دارند (فتوحی.)551 :1381 ،
در اين میان ،سیستان پیشینه طوالنی در تاريخ و تمدن دارد و سرزمین اسطورههاست.
بررسی و تحلیل نمادهای زيارتگاهها در منطقه بهدلیل تعدد و فراوانی آنها میتواند کمک شايانی
به فهم بیشتر اي ن نمادها و همچنین داليل تقدس اين بناها نمايد .وجود درخت گز ،ساخت
زيارتگاه بر بلندای کوه ،قربانگاه ،شاخ و تنور پخت نان از جمله اين نمادها میباشد که سعی شده
است در اين مقاله به بررسی و تحلیل آنها پرداخته شود.
 .2پیشینه تحقیق
درعرصه پژوهشها و مطالعات باستانشناسی ،مقوله نمادشناسی دربین اديان و مذاهب فرهنگ
های کهن در طول تاريخ ازجايگاه ويژهای برخوردار است .به نحویکه میتوان رهیافتها و
نظريههای بسیاری از فالسفه ،مورخان دين ،اسطورهشناسان ،جامعهشناسان ،مردمشناسان و
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متفکران سنتگرا از جمله میرچاالیاده ،شالير ماخر ،رودولف اتو ،تیتوس بورکهارت ،کارل گوستاو،
يونگ و ...را ديد که بر مطالعات باستانشناسان تاثیر گذارده و از سويی ديگر ،باستانشناسان نیز با
بررسی و تحلیل کهن الگوهای نمادين و اسطورههای بیادگار مانده از گذشتگان و پی بردن به رمز
و راز آنها ذهن ساير متفکران را نیز به اين موضوع معطوف نمودهاند.
با توجه به تحقیقات بسیار مربوط به نمادشناسی ،و تحلیل و تفسیر آنها ،اما در خصوص
زيارتگاههای سیستان به طور مستقل بررسی و تحلیلی بهويژه از لحاظ نمادشناسی صورت نگرفته
است .در سیستان بخش شمالی حدود  31زيارتگاه وجود دارد که در اين میان  1درخت زيارتگاه
وجود دارد .تعدادی از اين زيارتگاهها طی بررسی نظاممند در سال  1381در بخش شمالی
سیستان (موسویحاجی و مهرآفرين)1381 ،و بررسی باستانشناسی حوزه زهک سیستان
(مهرآفرين )1383 ،شناسايی شده و از لحاظ معماری و جايگاه اجتماعی در غالب پاياننامه
کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی قبور و آرامگاههای بخش شمالی سیستان در دورهی اسالمی»
(شهرکی فرخنده )1393 ،و همچنین کتاب «زيارتگاههای سیستان» (مهرآفرين و شهرکی
فرخنده )1391 ،معرفی گرديده است.
 .9موقعیت جغرافیایي منطقه و زیارتگاهها
سیستان منطقه ی بزرگی است که بخش وسیعی از آن در ايران و افغانستان و بخش ناچیز آن در
پاکستان امروزی قرار دارد .اين واحد بزرگ از شمال و شرق به کوههای هندوکش و جنوب غرب و
غرب به جلگهی پست (با ارتفاع کمتر از  100متر) محدود است (بیک محمّدی و ديگران:1381 ،
 .)11سیستان ايران يا سیستان غربی که در شمالیترين بخش استان سیستان و بلوچستان واقع
شده ،سرزمین نسبتاً همواری است که بیشتر زمینهای آن از رسوبات و ته نشستهای رودخانه
هیرمند تشکیل شده است (سیدسجادی( )9 :1311 ،تصوير .)1دشت سیستان همانند نگینی
برآمده از آبرفتهای رودخانه هیرمند است .کوه خواجه تنها عارضه طبیعی اين منطقه است .باقی
دشت به صورت هموار از شمال غرب به درياچههای سهگانه هامون ختم میشود (ابراهیمزاده،
.)15 :1388
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تصویر  .1نقشه استان سیستان و بلوچستان
(مأخذ :وبگاه مرکز آمار ایران)

قرقری
محمدآباد

دوست محمد

زهک

تصویر  .2نقشه حوزههای سیستان
(مأخذ :وبگاه میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری استان سیستان و بلوچستان)
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حوزهبندی در اين تحقیق بر پايهی گزارشهای فاز نخست بررسی روشمند باستانشناختی که
توسط موسویحاجی و مهرآفرين ( )1381در بخش مسکونی سیستان ،همچنین بررسیهای
باستانشناسی که توسط مهرآفرين ( )1383در حوزه زهک انجام شده ،صورت گرفته است و
شامل  1حوزه قُرقُری ،دوستمحمد ،زهک ،زابل مرکزی و محمدآباد میباشد که پس از بررسیهای
صورت گرفته تعداد  31زيارتگاه شناسايی شده است (تصوير .)5از اين تعداد  1زيارتگاه در حوزه
قُرقُری 9 ،زيارتگاه در حوزه دوست محمد 13 ،زيارتگاه در حوزه زهک 1 ،زيارتگاه در حوزه زابل
مرکزی و  1زيارتگاه در حوزه محمدآباد قرار دارد (مهرآفرين و شهرکیفرخنده.)1 :1391 ،
 .4مشخصات و ویژگيهای نمادهای زیارتگاهها
منطقه جنوب و جنوب شرق ايران از لحاظ معماری با مناطق شمال ،مرکز و غرب ايران تا
حدودی تفاوتهايی دارد که اين تقاوتها در نوع معماری زيارتگاههای منطقه سیستان هم قابل
مشاهده است .معماری برخی از اين زيارتگاهها شباهت به آرامگاههای هند و پاکستان دارند و در
مواردی اين زيارتگاهها فاقد سقف میباشند که اين امر بازتابی از نوع باور دينی مردمان اين
منطقه است .در منطقه خراسان بزرگ ،قرار دادن قبر صوفیان و عارفان در بیرون بنا و مقابل
ورودی در فضای آزاد ،يک قاعده بوده است (شهرکی فرخنده .)83 : 1393،در منطقه سیستان
زيارتگاههايی وجود دارد که هم برای شیعیان و هم اهل سنت دارای ارزش و احترام است .اين
زيارتگاهها دارای القاب شاه و بیبی میباشند .اهل سنت منطقه سادات را شاه و بیبی میخوانند.
از جمله اين زيارتگاهها میتوان به زيارتگاه شاه اسماعیل در حوزه قرقری و بیبی دوست در حوزه
زابل مرکزی اشاره کرد .بخشی از زيارتگاههای حائز اهمیت منطقه ،درخت -زيارتگاهها است.
درخت گز از تقدس خاصی در میان مردم سیستان برخوردار است و اکثراً در کنار زيارتگاههای
اين منطقه درخت گز وجود دارد .گاهی چنین درختهايی در کنار يک بنای زيارتگاهی قرار
دارند؛ مانند زيارتگاه بیبی دوست و يا به صورت تک درخت و فاقد مقبره میباشند مانند
زيارتگاه شیعه حسن.
برخی از زيارتگاههای سیستان بر اساس خواب و رويای عالمان دينی منطقه ساخته شدهاند
که چنین امری را می توان در مناطق مختلف اسالمی مشاهده نمود که حاکی از توجه فراوان
پیروان اديان ازجمله مسلمانان به معنويت ودربسیاری موارد ،وجود عالقه وافربه پیامبر (ص) ،اهل
بیت (ع) و صحابه ايشان است که از عوامل شکلگیری اين زيارتگاهها بهشمار میروند .عالوه بر
درخت گز از ديگر نمادهای مذهبـی زيارتگاههـای سیستان تنور ،سکـوی قربانی و شاخ گاو
میباشد .همچنین ساخت دو زيارتگاه بر بل ندای کوه خواجه که از تقدس خاصی در اديان مختلف
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برخوردار است ،دارای اهمیت است .مری بويس معتقد است که عادات قربانی مردم سیستان
شباهت فوقالعاده ای با مراسم قربانی زرتشتیان دارد .همچنین مذبح و تنور برای پخت نان نذری
دو عنصر اصلی و پايدار در کنار زيارتگاههای منطقهی سیستان است (بويس-511 :1311 ،
 .)513زيارتگاه های سیستان از مصالح بومی و متناسب با معماری رايج در اين منطقه ساخته
شدهاند .برخی از اين بناها در سالهای اخیر مرمت شده است اما در مجموع فاقد تزيینات
معماری رايج مانند کاشیو آئینهکاری میباشند (همان 1 :1311 ،و .)1
نمادها
زيارتگاهها

درخت

سکوی

گز

قرباني

تنور
پخت
نان

ساخت
شاخ

بنا بر

گاو

روی کوه
یا تپه

حوزه

زيارتگاهها

گز

قرباني

نان

شاخ

بنا بر

گاو

روی کوه
یا تپه

حوزه زهک

قرقری
زيارتگاه
شاه
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نمادها
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زيارتگاه
ابوالفضل
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جمع کل 93 :زیارتگاه





درخت گز19 :

سکوی قرباني8:

تنور پخت نان19 :

شاخ گاو9 :

ساخت بنا بر روی کوه یا تپه11 :
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 تقدس درخت
درخت در معنای عام ،دال بر حیات گیتی ،رشد و زايندگی و فرايندهای زايايی مکرر آن است.
همچنین به معنای زندگی جاودانه و بیزوال و در نتیجه فناناپذيری است (گورين و همکاران،
 .)181 :1310از دورترين ايام ،تصوير مثالی درخت ،بهمثابهی آينهی تمام نمای انسان و ژرفترين
خواستهای اوست .اين تصوير مثالی ،زايندهی انبوهی رمز است که در شاخههای بیشمار گسترش
میيابند و بستر اساطیر ،اديان ،هنرها ،ادبیات و تمدنهای گوناگون میباشد .با گشت و گذار در
عالم تخیل ،سرانجام ،به سرچشمه اصلی سرگذشت بشر که تصاوير درختان مقدس در آن جايگاه،
چشمان را افسون میکنند ،میرسیم .ريشههای قوی بنیاد اين درختان که در اعماق زمین فرو
رفته اند ،باقی و پايدارند و گواه بر پايداری رمزی که همواره سرزنده و جاندار است (دوبوکور،
 .)8 :1313درخت از ديدگاه آيینها ،نه تنها رمز هستی است ،بلکه نماد حیات و جوانی و
جاودانگی نیز هست .درخت توانسته است بیانگر همهی مقدسات انسان و همهی ويژگیهای
خدايان ،پهلوانان و نیمه خدايان باشد (بهار .)15 :1311 ،از لحاظ بعد دينی درخت مظهر قدرت
بوده؛ و از اين رو در آيینهای کهن مورد پرستش قرار گرفته که حامل يک بعد روحی است.
درخت دارای نیروهای قدسی است ،چون عمودی میرويد ،درخت سبز میشود ،سپس برگهايش
را از دست میدهد و بار ديگر آنها را بهدست میآورد .اين بدان معنی است که درخت بازيگر
نمايش رستاخیز است؛ میمیرد و به زندگی باز میگردد .درخت بدين ترتیب رمز وجود است .لذا
برخی از اديان کهن ،درخت را عین هستی دانستهاند (صدقه.)115 :1381 ،
اهمیت اساطیری درخت را در میان ايرانیان میتوان از داستان آفرينش نخستین پدر و مادر
بشر ،مشی و مشیانه دريافت (هینلز .)91 :1318 ،در میراث اساطیر کهن ايرانی ،درخت حیات را
میبینیم با همان ويژگیهای درخت خلود در تورات که به ديگر گیاهان خارقالعاده شبیه است؛
شفا میبخشد ،مردگان را زنده میکند و جوانی را برمیگرداند (صدقه .)113 -1 :1381 ،در
اساطیر کهن ،درخت مقدس نیز با همان مفهوم و محتوا و در برابر با درخت زندگی آمده است
(مرزبان و معروف.)315 :1311 ،
در فرهنگ ايرانی نابود کردن درخت حتی از شکار نیز شومتر است .اگر شکار و نخجیربانی
انسان را به درويشی میکشاند ،درخت افکندن عمر را کوتاه میکند .يک ضربالمثل معروف
میگويد:
به درويشی کشد نخجیربانی
درخت افکن بود کم زندگانی
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همچنین ناصر خسرو میگويد:
نیز تو اين نهال نه بشکن و برکن (صدقه.)111 :1381 ،
خلق همه يکسره نهال خدايند
درخت گز درشاهنامه از سويهی مینوی بودن برخوردار است .اين درخت نمادين با همه
سويههای رمزوارهاش می تواند نماد دخت کیهانی باشدکه سیمرغ پرنده نمادين شاهنامه بر راز آن
آگاه است (شاهنامه شناسی .) 13 :1311 ،در شاهنامه چنین آمده است که سیمرغ به رستم
درخت گزی را نشان می دهد تا با چوب آن درخت ،تیری بسازد و چونان مردم گز پرست ،تیر را با
هر دو دست به سوی چشم اسفنديار پرتاب کند و او را از پای درآورد.
گزی ديد بر خاک سر بر هوا

نشست از برش مرغ فرمانروا

بدو گفت شاخی گزين راستتر

سرش برترين و تنش کاستتر

بدان گز بود هوش اسفنديار

تو اين چوب را خوار مايه مدار

میان درخت گز و اعتقادات مذهبی روزگاران کهن ،پیوستگیهايی میتوان يافت (سلطانی
گردفرامرزی 11 :1315 ،؛ فربود و طاووسی .)11 :1381 ،اسالمی ندوشن در کتاب داستان
داستانها ،پنج ويژگی را برای اين درخت بیان کرده است :الف) محلی بودن درخت گز در ناحیه
سیستان؛ ب) بلندی و باريکی که برای ساختن تیر مناسب است؛ ج) بیبار بودن؛ د) خاصیت
مرموز خدايی و مذهبی؛ هـ) سخت جانی درخت گز که حتی در میان کوير سوزان میرويد و
دارای خاصیت طبی است (اسالمی ندوشن.)151 :5131 ،
در بخشهای مختلف اوستا که از هوم نام برده شده است که شیرهاش مستیآور و
درمانبخش است (میرشکرايی .)13 :1319 ،گونهی سپید هوم که در اوستا ،گئوکرنه ،نامیده شده
است ،به باور ايرانیان کهن ،بیمرگی را در روز رستاخیز به آدمی ارمغان خواهد داد (کزازی،
 .)10 :1390در برخی مراسمهای آيینی ايران باستان از شاخههای درخت هوم استفاده میشده و
در صورت نبودن هوم بايد بهجای آن از درخت گز استفاده میشده است (فربود و طاووسی،
 .)10 -1 :1381درخت گز از شاخصههای زيست محیطی در سیستان است .دو نوع درخت گز در
سیست ان وجود دارد :گز رسمی و کوره گز (در اصطالح محلی کُر گز) .درخت گز خصوصا کوره گز
بهدلیل قطور و ديرسوز بودن به عنوان سوخت اصلی کورههای پخت سفال و تنورهای پخت نان از
گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار میگرفته است .اما درختهای مقابل زيارتگاهها بسیار
مقدساند و هرگز شکسته و يا قطع نمیشود .هرچه تنه درخت گز قطورتر باشد ،نشانه طول عمر
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بیشتر آن است و چنین درخت هايی از تقدس بیشتری برخوردارند .درخت گز نماد استقامت،
جاودانگی ،اقتدار و باروری در سیستان است و رسم ديرينهای وجود داشته بهنام «عقد گز» ،که
وقتی دختر جوانی از دنیا میرفت ،قبل از دفن ،او را به عقد درخت گزی درمـیآوردند تا به گونه-
ا ی رازآلود و نمادين نقش باروری او را با درخت گز که نماد زايندگی بود عینیت بخشند و اين
نارسايی را جبران نمايند .در سیستان درخت گز نمادی از استقامت و پايداری زنان است (مصاحبه
شخصی با علیرضا خسروی .)1395 ،درخت گز زيارتگاه بیبی دوست و زيارتگاه ابوالفضل روستای
سیاسر در منطقه سیستان از نوع درخت کورهگز است که قطور بودن تنه اين درختان نشان از
کهنسال بودن آنها دارد (تصوير  3و  .) 1اين دو زيارتگاه هم در ايام محرم و هم در هنگام تحويل
سال نو از رونق بسیاری برخوردار است و پخت نان و قربانی کردن از جمله مراسمی است که در
اين مکانها انجام میشود (مهرآفرين و شهرکی فرخنده .)131 :1391 ،درخت -زيارتگاههای
منطقه شامل تک درخت بدون مقبره گاهی همراه با تنور پخت نان همانند زيارتگاه ابوالفضل
روستای کرم مزرعه در حوزه دوست محمد میباشد که برای پخت نان در اين زيارتگاهها هرگز
شاخههای درخت گز شکسته نمیشود (تصوير  1و .)1

تصویر  .9درخت کوره گز زیارتگاه بيبي دوست
(مأخذ :نگارندگان)
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تصویر .4درخت کوره گز زیارتگاه ابوالفضل روستای سیاسر
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر .-5درخت -زیارتگاه ابوالفضل روستای کرم مزرعه
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر .6درخت -زیارتگاه ابوالفضل روتای یار محمدعلم
(مأخذ :نگارندگان)
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 تقدس کوه
در فرهنگ نمادها ،کوه جايگاه خدايان دانسته شده که باال رفتن از آن همانند عروج ،پیشرفتی به
سوی شناخت حقیقت است .نمادگرايی کوه چند وجهی است؛ کوه به آسمان نزديک میشود و با
نمادگرايی ماورا مشترک است .نمادگرايی ديگر آن ،ارتباط قلبی با خداوند در قلهی کوه به دلیل
شکوه و عظمت آن محکمتر و معنویتر است و وقتی انسان به کوه برای ستايش و تقرب صعود
میکند ،نشاندهنده کش ش و جاذبه درونی انسان برای التیام بخشیدن به دورماندگی و تنهايی
است و همچنین بهرهمندی از حمايت آنها میباشد .در باورها و اعتقادات مردم باستان ،کوههای
مقدس و اساطیری نماد بهشت هستند (شوالیه و گربران.)131 -9 :1381 ،
کوه از نظر ايرانیان باستان نیز اهمیت و اعتبار خاصی داشته و اغلب آيینها و مراسم مذهبی
آنها در کوهها برگزار میشده است .کوههای اساطیری و افسانهای نقشهای مهمی در ارشاد و
راهنمايی انسانها داشتهاند .برخی از کوهها مدفن بزرگان و عبادتگاه عابدان بوده است .همچین
کوهها جايگاه پارسايان و قهرمانان و مردان مقدسی بودهاند که برای رسیدن به جاودانگی و فره
ايزدی در قلل کوهها به خدا متوسل میشدهاند و با قربانیها و آيینهای مذهبی در پی رسیدن به
تقرّب الهی بودهاند و اغلب آيینهای مذهبی نیز بر فراز کوهها برپا میشده است (راشد محصل و
ديگران .)119 -150 :1391 ،کوه در اوستا با صفات پاکی ،آسانی ،آسايشدهنده آمده است
(عنیفی .) 195 :1311 ،ايرانیان از ديرباز ،جهت عبادت و تقرب به خداوند و همچنین برگزاری
آيین فديه و پیشکش برفراز کوهها رفته و مراسم ستايش بهجای میآورند (همان)151 :1391 ،
(تصوير .)1

تصویر .6نمایي از کوه خواجه
(ترسیم :مرجان شهرکي فرخنده)
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در اين بین ،کوه خواجه سیستان در نزد مسلمانان دارای تقدس ويژهای است .بهدلیل وجود
دو زيارتگاه خواجه غلطان و پیر گندم بريان برفراز اين کوه هرساله تعداد زيادی از مسلمانان را به
سوی خود جلب میکند .تقدس کوه خواجه را بايد از دورههای پیش از تاريخ سیستان ،خصوصاً
عصرمفرغ جستجو کرد .زمانی که ساکنان شهرسوخته و محوطههای اقماری آن ،در حاشیهی
درياچه ی هامون در شامگاهان زيبايی و شکوه آن را از دوردستها به تماشا مینشستند .در اين
ادوار ،رمز و الوهیتی در کوه ديده میشود که بیشک در آثار معنوی اين مردمان منعکس است
(مهرآفرين .) 11 :1391 ،وجود دو زيارتگاه خواجه غلطان و پیر گندم بريان هر دو بناهايی
مستطیل شکل گنبددار از خشت ،آجر ،سنگ و گل است .در میان زيارتگاه پیرگندم بريان قبر
کوچکی وجود دارد که گفته میشود همه ساله کشاورزان مقداری گندم برشته را در اين محل
میريزند که موجب برکت محصول آنها شود (شهرکی فرخنده( )111 :1393 ،تصوير  1و .)8

تصویر .3زیارتگاه پیر گندم بریان
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر .8زیارتگاه خواجه غلطان
(مأخذ :نگارندگان)
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 آیین قرباني
آيین قربانی از کهنترين آيینهای تمام اديان ،اعم از ابتدا تا کنون است .انسانها در تمام ادوار
کوشیده اند تا با تقديم هديه و قربانی به خدا يا خدايان خشنودی آنها را خلب کرده ،از خشم و
غضبشان جلوگیری کنند (آقايی« .)13 :1391 ،قربانی» از ريشه «قُرب» به معنای نزديکی است
(دشتیرحمتآبادی .)155 :1311 ،قربانی در اصطالح «علم اديان» معموالً گرفتن جان موجود
زنده از راه کشتن ،سوزاندن ،دفن کردن و يا خوردن به منظور تقرب به خدا يا قوای فوق طبیعی
منظور نظر بوده است (مصاحب :1391 ،ج  / 5ذيل واژه قربانی).
با تحقیقاتی که در زمینه آيین قربانی به عمل آمده ،اين آيین تقريباً در همهی اديان و
مذاهب با وجود و کیفیت مختلف رواج داشته است .همچنین قربانی کردن منشا الهی دارد به
گونهای که قربانی مهمترين حکم شريعت يهودی است (رک :سوره حج و خروج  11-151 ،5؛
دشتیرحمتآبادی153 :1311 ،؛ فِهرتی .)113 :1911 ،5در قرآن آمده است« :برای هر امتی
قربان گاهی قرار داديم تا نام خدا را (به هنگام قربانی) بر چهار پايانی که به آنها روزی دادهايم
ببرند و خدای شما معبودی واحد است .در برابر فرمان او تسلیم شويد» (سوره حج ،آيه.3)31
قربانی بر حسب موضوع به قربانیخونی و غیرخونی تقسیم میشود که قربانیخونی شامل قربانی
انسان و حیواناتی از قبیل بز ،قوچ ،گاو و  ...میباشد (باير ناس 11 :1381 ،؛ باوکس.)11 :5001 ،1
«رابرت سون اسمیت» باستانشناس ،نشان میدهد که قربانی کردن حیوانات در مذبح يک
جز اساسی از آداب مذهبی در کیشهای باستانی بوده است ،به نحوی که میتوان آن را به وسیله-
ی عمل بسیار عام و با تاثیر مشابه توضیح داد .ترديدی نیست که قربانیهای حیوانی قديمیتر از
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 ..... .1بره شما بی عیب ،نرينه يکساله باشد ،از گوسفندان يا از بزها آن را بگیريد و آن را تا چهاردهم اين ماه نگاه
داريد و تمامی انجمن جماعت بنی اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند و از خون آن بگیريد و آن را بر هر دو قائمه و سر
در خانه که در آن ،آن را میخورند ،بپاشید (سفر خروج ،باب.)15
2. Feherty

« .5ولِکُلِّ اُمَّهٍ جعلنا منسکاً لِیذکُرُا ا سم اهلل علی ما رزقهُم مِن بهیمهِ االنعا ِم فالِهُکُم اِلهٌ وا ِحدٌ فلهُ اس ِلمُوا وبشِّرِ
المُخبِتین» (سوره حج ،آيه .)31
4. Bauks
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انواع ديگر بوده است و در ازمنهی باستان فقط حیوانات را قربانی میکردهاند که خون و گوشت
آنها بوسیلهی خدا و پرستندگان او مشترکاً به مصرف میرسیده است (فرويد.)181 :1319 ،
حضور ايزد مهر را با حماسه ی قربانی گاو ،نماد زايش و فراوانی و به تعبیری غلبه بر هواهای
نفسانی از روزگار باستان تاکنون همواره شاهد بودهايم که روشنترين يادگار مهر در آيینهای
ايرانی بوده است .ايزد مهر با قربانی کردن نمادين گاو موجب رستاخیز و دگرگونی اسرارآمیز
جهان است (آورزمانی .)11 -11 :1389 ،آيین قربانی يکی از مهمترين آيینهای مذهبی به شمار
میرود که پیوند عمیقی با کوه دارد .در روايات سامی قربانیها بر فراز بلندیها و کوهها انجام می-
گرفته و اولین قربانی تاريخ اديان در داستان هابیل و قابیل بوده و همچنین در روايات اسالمی
حضرت ابراهیم (ع) فرزندش اسماعیل را برای قربانی به کوه منی میبرد (راشد محصل و ديگران،
.)151 :1391
تعداد زيارتگاههايی که در سیستان دارای قربانگاه بوده 11 ،عدد است ،که يا به شکل سکو
ساخته شده ،مانند زيارتگاههای شاه اسماعیل و امیرالمومنین خمک( 1تصوير )9و يا فضای
حوضچه مانندی است که يک سنگ به صورت برافراشته بر باالی آن قرار دادهانـد ،مانند زيارتگاه-
های دوازده امام واصالن و خواجه غلطان (تصوير.)10

تصویر .1سکوی قرباني زیارتگاه شاه اسماعیل
(مأخذ :نگارندگان)

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Khamak
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تصویر .11قربانگاه زیارتگاه خواجه غلطان
(مأخذ :نگارندگان)

 شاخ گاو
گاو در اساطیر ايران و هند نماد باروری و باران است .گاو در ايران تجلی ايزدان ،امّا در هند
تمثالی از ايزدان اساطیری است .اين حیوان در ايران منشا پیدايش حیوانات و گیاهان است (دادور
و مبینی .)111 :1381 ،مقام گاو در زمین برابر« ثور» در آسمان است ،زيرا وی در کشت زمین
نقش موثری دارد و نیز عالمت میترا میباشد .در يک سرود روحانی ايران باستان ،از گاو نر به
عنوان منبع وفور و عامل تمام خوبیها نام برده شده است (جابز 11 -11 :1310 ،؛ عبدالهیان،
 15 :1318؛ عطايی.)18 -51 :1311 ،
شاخ گاو ماده در ايران باستان عالمت عقل ،خورشید يا ماه بوده است وگاو نخستین در
اسطوره ی آفرينش ايران ،گاوی سفید رنگ است که پی از جنگ با اهريمن به ماه میرود تا پاکیزه
گردد .بهطوری که شاخهای گاو همانند هالل ماه است ،خود اشارهای بر نمادينه بودن ماه در اين
حیوان دارد (دادور و مبینی 151 -1 :1381 ،؛ سرخوش کرتیس.)11 -50 :1390 ،
وجود شاخ بر روی معابد جز مهمی از آن بناها بوده و شاخ نماد الوهیت بوده است .اتاقی در
اليه  Dگنج دره (هول ،)115 :1381 ،مهری از هزاره سوم ق.م (پیرنیا 11 :1395 ،؛ پاتس،
( )111 :1395تصوير )11و استلی از شوش مربوط به خدای هوبان -الو (صراف)118 :1381 ،
معابدی را نشان میدهند که با شاخ تزيین شده اند.
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تصویر .11مهر هزاره سوم ق.م
(مأخذ :پیرنیا)46 :1912 ،

از تزئینات منارکهای زيارتگاهها در سیستان نیز نصب شاخ گاو بر باالی آنها است که اين
تزيین در زيارتگاه دوازده امام واصالن (تصوير 15و  ،)13امیرالمومنین خمک (تصوير  )11و
ابوالفضل روستای کنگ امامداد ديده میشود .تزئین مکانهای مقدس با شاخ گاو ،از قدمت
ديرينه ای در سیستان برخوردار است .در گذشته ،سردر آتشکدهها يا سقف آنها با شاخ گاو تزئین
میشد .قزوينی که در قرن هفتم هجری از آتشکدهی کرکويه 1ديدار نموده و در توصیف آن
مینويسد دو گنبد بزرگ دارد که حدس میزنند از زمان رستم باقی مانده است .سر هر گنبد شاخ
گاوی نصب شده ،هر شاخی به شاخ ديگر متمايل ،همچنان که دو شاخ گاو متمايل به يکديگر
است (لسترنج.)311 :1311 ،

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در خرده اوستا ،آتش بهرام ،بند  50پس از سه آتش معروف ،از آتش کرکوی ياد شده است« .آتش بهرام ،آذران
شهريار پیروز ،آذرگشنسب ،آذر فرنبغ ،آذر برزينمهر و ديگر کرکوی را بزرگی و فر بیفزاياد» (دوستخواه:1311 ،
.)101
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تصویر  .12زیارتگاه دوازده امام واصالن
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر .19شاخ نصب شده بر روی منارک زیارتگاه دوازده امام واصالن
(مأخذ :نگارندگان)
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تصویر .14شاخ نصب شده بر روی منارک زیارتگاه امیرالمومنین خَمَک
(مأخذ :نگارندگان)

 تقدس گندم و حرمت نان
در اسطورههای آفرينش آغازين آمده است ،وقتی خدا انسانها را به زمین فرستاد ،توشهای از
دانههای قابل کشت به آن ها بخشید و از آنان درخواست کرد آن را پاسداری کنند .آدمیان با
رسیدن به زمین دانهها را کشت کردند و از غالت و دانههای خوراکی غذای خود را فراهم نمودند.
از کیفیت تهیه و پخت نان در دورههای اولیه اطالع چندانی در دست نیست؛ امّا میتوان گفت
که همزمان با پیدايش آتش و شناخت گیاه گندم ،انسانهای اولیه براساس تجربه ،به خمیر کردن
و پختن آن پیبردند (محمدی.)89 :1383 ،
به استناد کاوشهـای باستانشناسی ،تمدن بشـر با استفاده از گندم يا جو در درههـا و دامنه-
های مشرف به دجله و فرات آغاز شده است (بهنیا .)1 :1311 ،نان يکی از قديمیترين و
عزيزترين نعمت ها الهی و حاصل تالش انسان است .کمتر ملتی دردنیا وجود دارد که نان را به
عنوان بر کت و عامل حیات نداند .از اين رو قداست و حرمت گندم و نان درتاريخ و در اديان
توحیدی سابقه ای ديرين و جايگاهی با اهمیت دارد .نه تنها گندم و نان يار ديرينهی بشر بهشمار
میرفته و میرود ،بلکه در گذشته در مقابر مردهها برای خوراک ارواح نیز گندم میگذاشتند.
پیش ینیان معتقد بودند که بسیاری از خدايان به گندم توجه خاصی داشتند و حتی خدايان گندم
و جو نامیده میشدند (بهنیا .)110 -1 :1385 ،مصريان گندم را به الههی حاصلخیزی نسبت
دادهاند و رومیان گندم را به الههی زراعت نسبت دادهاند و در مراسم مذهبی مربوطه خوشههای
گندم را به خدايان خود هديه دادهاند (پايان.)13 :1311 ،
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گندم در اديان توحیدی نیز حائز اهمیت بوده است .در نظر زرتشت ،بهترين شغلها زراعت و
دست زارعین مقدس بوده ،زيرا با شخم زدن و حاصلخیز ساختن يک زمین خالی ،ضربتی به
اهرمن زده میشده است .اهرمن وقتی که يک مزرعهی سبز میبیند ،گريه میکند و به خانهای
که در آنجا گندم زياد باشد نمیتواند داخل شود (بهنیا.)113 -1 :1385 ،
در آيین زرتشتی ،نان بسیار مقدس بوده و در مراسم سوگواری ،آشتیکنان ،عروسی ،جشنها
و ...از آن با آداب مخصوص تناول میکردند (پورداوود 119 :1311 ،؛ بهنیا .)111 :1385 ،در يکی
از مراسم دينی زرتشتیان به نام درون يشتن از نان برای امشاسپندان يا فرشتگان و فروهرهای در
گذشتگان خیرات میشده است .چون کسی به سفر میرفته که بیش از دوازده فرسنگ بوده،
جهت گشايش کارش قبل از سفر اين مراسم اجرا میشده است تا سالمت و بیگزند بماند
(پورداوود.)119-180 :1380 ،
اقوام ايرانی ارزش و اهمیت نان ،اين برکت الهی را میدانستند و برای آن ارزش و احترام
خاصی قائل بودند و آن را مايهی برکت و خیر و روزی و بخشندگی میدانستند (پورداوود:1311 ،
 .)103چندين سنت کهن در ارتباط با نان در سیستان وجود دارد .در اين منطقه نوعی نان به
نام «نان سال» به شکل خورشید ،در ابتدای هر سال پخته میشود و تا پايان روز سیزدهم
فروردين و گاه تا پايان سال ،آن را در صندوق نان نگه میدارند و اعتقادشان بر اين است که باعث
ايجاد برکت برای خانه در آن سال است .از ديگر سنتهای رايج اين است که در آغاز هر سال
زراعی و در هنگام برداشت محصول هر خانواده بايد اولین نان را از کشتهی خويش بخورد ،يعنی
تا قبل از اين که محصول خود را مصرف نکرده باشد ،حق استفاده از محصول فرد ديگر را ندارد.
همچنین پخت نان قبل از سفر برای شخصی که به سفرهای دور میرود تا از آسیب و گزند در
امان بماند که اين سنت همان مراسم درون يشتن است که تا کنون در اين منطقه باقی مانده
است (محمدی .)93 :1383 ،سنت ديگر در ارتباط با تقدس نان و گندم در سیستان برشته کردن
گندم است .در زيارتگاه پیرگندم بريان ،گندمهای برشته را بر روی قبر میريزند که موجب برکت
محصول آن ها شود .اين سنت نیز ريشه در دوران کهن دارد همچنان که در عصر آهن آتش زدن
خوشههای گندم و جو بر باالی قبور جزو سنتهای منطقه شمال مرکزی ايران بوده است
(طاليی .)151 :1381 ،مشابه تنورهای امروزی سیستان در ايوان شمالی ساختمان شمارهی سه
دهانه غالمان وجود دارد .درواقع ،بايد گفت بعد از گذشت  5100سال هیچ تغییری در شکل
تنورهای سیستان حاصل نشده است (مهرآفرين.)115 :1391 ،
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از میان  31زيارتگاه 11 ،زيارتگاه دارای تنور پخت نان است .از جمله زيارتگاههای بیبی
دوست ،دوازده امام واصالن و شاه اسماعیل (تصوير  11و  .)11خراب کردن تنور در اين سرزمین
جايز نیست و در صورت ضرورت بايد خون مرغ و يا خروسی به عنوان قربانی قبل از تخريب
ريخته شود .بی شک اين تقدس يادگار ادوار کهن اين منطقه است .معموالً خانوادههای کم
بضاعت که توان قربانی حیوان ندار ند برای برآوردن حاجات و يا خیرات مردگان خود در اين
تنورها مبادرت به پخت«تفتو» که نانی گرد و ضخیم است ،میکنند و سپس آن را برش نموده و
بین زوار تقسیم میکنند (مهرآفرين.)115 :1391 ،

تصویر  .15تنور پخت نان زیارتگاه بيبي دوست
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر .16تنور پخت نان زیارتگاه شاه اسماعیل
(مأخذ :نگارندگان)
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 .5نتیجهگیری
بسیاری از مکان های مقدس يادگاری از باورهای کهن است که طبیعت ،محیط و جغرافیا عرصه و
بستر ظهور و بروز آن را مهیا کرده است .تقدس و نیايش ايزدان که حاصلخیزی ،نعمت و فراوانی
را به همراه میآوردند چنان در آداب و سنن اسالمی رسوخ کرده که ريشههای قديمی و اصیل آن
در غبـار ايام گذشتـه به فراموشی سپرده شده اسـت .بسیاری از آيینهـای مربوط به حاصـل-
خیزی و کشاورزی امروز درکنار اماکن مقدس برپا میشود که نشانهها و يادگارهايی از گذشتههای
دور به همراه دارد .از هر روی که بنگريم ،کشاورزی و حاصلخیزی ،تقدس گیاه يا درخت و
تقدس کوه و غیره ريشه در آيینهای کهن داشته که با نیايش و قربانی همراه بوده و برخی از
رسوم و مناسک در باورهای زرتشتی و سپس در سنن و آداب اسالمی راه يافته و به گونهای
دگرديسی نموده تا جايی که امروزه شکل و ظاهر آنها حفظ شده در حالیکه معنای آن پااليش
شده و با احکام و عقايد اسالمی آمیخته است.
سیستان نیز از اين قاعده مستثنی نیست و بهدلیل شرايط سخت آب و هوايی ،بادهای صد و
بیست روزه و خشکسالیهای طوالنی مدت ،موجب ساخت زيارتگاههای فراوانی در منطقه شده که
طی قرون متمادی حفظ شده است .وجود اين زيارتگاهها که اکثرا به شکل چهار طاقی و در
مواردی بدون سقف ساخته شده اند ،از جهات مختلف از جمله معماری ،نمادها و رسوم رايج در
آن ها ،ريشه در تاريخ و فرهنگ غنی و چندين هزارساله اين منطقه دارد .تقدس درخت گز که هم
در اوستا و هم در شاهنامه بارها به آن اشاره شده ،وجود تنور پخت نان در اتاق شماره سه دهانه
غالمان که بنايی مذهبی است ،نصب شاخ بر باالی آتشکده کرکويه ،همچنین مراسم قربانی و
ساخت بنای مذهبی بر روی بلندی ،همه نشانههايی از رسوم کهن منطقه است.
سیستان منطقهای راهبردی در پیش از اسالم بوده است .سوای از تاريخ ساخت و ايجاد
زيارتگاه های منطقه ،وجود نمادهای گوناگون و ديرينگی باورها و اعتقادات پیرامون آنها میتوان
استنباط نمود که اين نمادها بازمانده ادوار کهن منطقه هستند که در طول زمان در اين زيارتگاه-
ها تجلی يافته اند .باشد که با زنده نگاه داشتن اين رسوم و باورها بکوشیم تا غبار خرافات از اين
زيارتگاهها و نمادهای آنها زدوده شود.
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