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  *سيستان
  
  سهيال شهشهاني

  
  گذشتة باستاني، تاريخ، غذا، مسكن، موسيقي، زيارتگاه: هاي كليدي واژه
  

خراسان، آذربايجان، كرمان، فارس و : در زمان حكومت قاجاريه، ايران شامل پنج ايالت بود
 1286قانون اساسي . در اين زمان سيستان جزو خراسان و بلوچستان جزو كرمان بود. خوزستان

آذربايجان، كرمان و : هجري شمسي در تقسيمات كشوري چهار ايالت را مشخص كرد
  ).1043: 2 ج ،كميسيون ملي يونسكو در ايران(بلوچستان، فارس و بنادر، خراسان و سيستان 

استان دوازدهم استان .  استان تقسيم كرد14 ايران را به 1316ر سال قانون تقسيمات كشوري د  
  ).1045: همان( بخش بود 21 شهرستان و 5 مركز آن زاهدان و مركب از ،بلوچستان و سيستان

جمعيت آن در . مساحت داشت) 88: همان( كيلومترمربع 7400، سيستان 1342در سال   
 دهكده پراكنده 627 آن در زابل و بقيه در  نفر200,12 نفر بود كه 142,140، 1335سال 

خشكسالي اوايل قرن باعث شد جمعيت ). 89: 1 ج كميسيون ملي يونسكو در ايران،(بودند 
ترين رودخانة سيستان هيرمند  مهم. رو به نزول گذاشت 000,205 از 1285سيستان در سال 

كيلومتر  000,350ر حدود تر و د است كه منطقة آبگير آن از تمام رودهاي فالت ايران وسيع
 سطح دريا به مساحت  متر از500درياچة آب شيرين هامون در ارتفاع ). 88: همان(است 
بيني  حتي در اين سال پيش. ترين درياچة آب شيرين فالت ايران بود مربع بزرگ كيلومتر3200
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 مساحت در مصب رود هيرمند كوه خواجه قرار دارد كه.  خشك شودمهمشد كه اين درياچة  مي
گفتني است كه حاكم . آثاري تاريخي داردو  متر است 165آن دو كيلومتر و ارتفاع آن 

توجه كنيد به نام آن ( بلوچستان و سيستان 1316از سال .  از قائن بودند، خاندان اعلم،سيستان
  .يك استان را تشكيل داد) بلوچستان و سيستان

سر   دهستان شهرستان زابل به17ر  طايفه د29ها متشكل از   سيستاني1377در سال   
 مانند طوايف اربابي،  در بيش از يك دهستان پراكنده بودندالبته برخي طوايف. نددبر مي

ني عبارت بودند از بامري، ارباب، ا طوايف ديگر سيست.صيادي، بزي، پودينه، شهركي و مير
بخش،  نويي، شه  قلعهحيدري، سرحدي، هراتي، جهانتيغ، ميرشكاري، كلبعلي، فيروزكوهي، خمر،

 در سال .كيخا، كمالي، سنچولي، سرابندي، باراني، سرگزي، گرگ، شهرياري، شيخ و جامي
 منبعي ديگر از سال .بود) سني 000,12شيعه و  000,90( نفر 000,102ها   جمعيت آن1377
 جمعيت سيستان 1375در سال . كند نفر اعالم مي 561,334 جمعيت شهرستان زابل را 1375

نفر ساكن شهرها و  528,794 نفر غيرساكن، 472,19 نفر بود كه 579,722,1  بلوچستانو
  .اند نفر ساكن روستا بوده 579,908
 كيلومتر را از 1200 تا آخر خرداد فاصلة نة هيرمند فصلي است و از اسفندجريان رودخا  

اين  .ريزد رمند ميسرعت و با طغيان رودخانه به درياچة هي كند و به ارتفاعات هندوكش طي مي
مربع اراضي زراعتي  كيلومتر2700 از مربع كيلومتر700. آب براي اراضي سيستان ضروري است

درصد محصول  85 كه ، گندم و جو.)89: همان(د ش چند ماه با آب درياچه مشروب ميسالي 
ود و از در سيستان شغل دوم مردم دامداري ب. دمآ با اين آب به عمل ميبود، نيز زراعتي ناحيه 

 صحبت از 1342در سال . شد  گاو سيستان در نيزارهاي اطراف درياچه نگهداري مي5000
در اين سال . ها نيست شود، مشاغلي كه امروز ديگر اثري از آن ماهيگيري و طيورداري مي

  ).89: همان(ند  بود نفر500صيادان 
هاي  داستان. سيستان استهاي ايرانشهر نيز بيانگر گذشتة تاريخي و ماقبل تاريخ  ويرانه  

ز در دورة طاهريان ا. گذرد، دال بر اين ادعاست ها در سيستان مي شاهنامه نيز، كه بسياري از آن
). 381: 1  ج،همان(غالم حاكم سيستان بود  حسين نوة رزيق خوانيم، زيرا طاهربن سيستان مي

در ). 383: همان(ودند صفاريان نيز از سيستان و به جنگ با راهزنان خوارج سيستان شهره ب
پس از آن ديگر جايي در . قرن هشتم هجري گذر تيمور از منطقه لطمة بزرگي بر سيستان زد

  .سيستان تاريخ و فرهنگ قبل خود را نيافت
پس از . از نظر فرهنگي سيستان در قرن سوم و چهارم هجري منزلت بسيار رفيعي داشت  

 و نشر مجدداً به زبان فارسي صورت گرفت، اولين كه كتابت دورة ساساني و حملة اعراب، زماني
شود سيستان است و سپس شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر و  برده مي مركزي كه از آن نام
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برند، ابتدا نام  ميدر تعليم علوم ديني نيز، آنجا كه از ايرانيان نام ). 645: همان(گرگان و ري 
فقيه كه در  نبآيد و نيز ا  در مسجد آدينه ميدر سيستان) قرن اول هجري(سمره  بن عبدالرحمن

  ).716: همان(دادند  سيستان و بلخ و هرات در مساجد زيادي تعليم مي
 قبل از سفر به ،تيت. شد هاي خشك مواجه مي هاي سيالبي و سال سيستان همواره با سال  
دهد كه همة  ر ميهاي سيستان خب كند كه از سيالب  در موزة بريتانيا با فردي مالقات مي،ايران

او ). 857: همان(آمد كنند  و چندين ماه با قايق در شهرستان رفتكند  ميمردم را وادار 
  .يابد اين حالت استثنايي مربوط به قرن چهارم هجري بوده است درمي
دهد كه مجراي جديدي در دلتاي  كي رخ مياش مجدداً سيالب وحشتن   ه1210حدود سال   
   ساله را20 تاريخ بعدي سيالب است كه خشكسالي ش1264 سال .كند خانه ايجاد ميرود
  ).همان (دهد  رخ مي1282سپس سيالب . آورد دنبال مي به

 ساكنان سيستان به دشت گرگان و مازندران 1350 تا 1335براثر خشكسالي از سال   
  .نداي به منطقه بازگشت ، كه آب هيرمند مجدداً جاري شد، عده1355از سال . مهاجرت كردند

ترين فجايع   با فاجعة خشك شدن هامون مواجه شديم كه يكي از بزرگ1381در سال   
ز  مجدداً آب به هامون راه پيدا كرد، اما اين جريان پس ا1386در بهار . محيط زيستي ايران بود

، و گياهان و حيات وحش منطقه و حتي گاو معروف هايي بود كه درياچه خشك شده بود سال
  ). شهريار صيامي،زيست زابل ، محيطتاالب هاموناز فيلم (تان ناپديد شده بود دار سيس كوهان

سيستان . نفر جمعيت دارد 000,350مربع وسعت و حدود  كيلومتر000,36 امروز سيستان  
هاي افغانستان  هايي كه از بلندي رودخانه: توان تعريف كرد را از نظر طبيعي با دو خصيصه مي

 120رسند؛ و بادهاي   كيلومتر به درياچة هامون مي1200 طيز گيرند و پس ا سرچشمه مي
يعني از شمال (رود در مشرق  هاي بندان در غرب درياچة هامون و خاش اي كه از كوه روزه

  .وزند مي) شرقي به جنوب غربي
جريان هيرمند . ريزد به درياچه مي) از طريق انشعابات هيرمند داخلي و پريان مشترك(هيرمند   

هاي بابا و همراه آوردن رسوبات به منطقة وسيع دلتاست كه موجبات غناي خاك   آن از كوهو حركت
 سند و رود ةكند، تا آنجا كه از هيرمند و دلتاي آن نيز همچون رودخان اطراف درياچه را فراهم مي

اجر  حيات گياهي و حيواني و ميزبان پرندگان مههيرمند با آب شيرين خود موجد. اند نيل نام برده
شهر سوخته در كنار اين درياچه، كه از غناي طبيعي آن بهره برده، خود . در اطراف خود بوده است

شهر سوخته با جمعيتي حدود . مركزي بود براي ارتباط با مناطقي واقع در هند و در غرب ايران
  شهر قابل توجهي بوده كه در آن)205: سجادي( سال پيش 3800 تا 5200هزار نفر بين  پنج

آمده است، يعني تجارت  ميهاي ديگر فراهم  فعاليت صنعتي وجود داشته و مواد خام آن از مكان
  . ه استشد براي كسب اين منابع نيز قاعدتاً در اين شهر انجام مي
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 روزة 120اي در مورد بادهاي   بهتر است چند كلمه،قبل از بيان مختصات كلي اين شهر  
اين باد . وزند  كيلومتر در ساعت از شمال و شمال غربي مي90سيستان نيز بگوييم كه با سرعت 

هميشه اين است كه . سازي نيز بسيار مؤثر است براي كشاورزي بسيار مضر و بر ساختمان
  . پذيرتر از كشاورزي بوده است دامداري در منطقه امكان

ل از دورة او). 207: سجادي(شناسي بررسي شده است  شهر سوخته در چهار دورة باستان  
هاي خط از  شروع نمونه. گويند  به آن دورة باستان نيز مي كه سال پيش بوده،4900 تا 5200

 تا 4900دورة دوم از .  هكتار زمين مشاهده شده است5/15آن دوره است و آثار اين دوره بر 
توان  شود كه البته مي هاي آغاز شهرنشيني ديده مي در اين دوره اليه.  سال پيش است4500
دورة سوم .  هكتار زمين چنين آثاري موجود است80بر .  اين دوره دورة روستانشيني استگفت

. شهر است  سال پيش تداوم داشته و دورة آغاز شهرنشيني بدون دولت4100 سال تا 4500از 
اين .  سال پيش است3800 تا 4100 دورة هو باالخر.  هكتار آثار اين دوره موجود است45بر 

.  هكتار آثار آن ديده شده است5رنشيني مستقر دارد و بر قطعة محدود اليه نشان از شه
  ).233: همان( نفر بوده است 5000ها حدود  جمعيت در همة اين دوره

 سقف و كف ساختمان باقي مانده و نيز خيابان باريكي كه ظاهراً  و درگاه واز دورة اول ديوار  
در اين دوره . شده است  نيز از آن استفاده ميبين دو رديف خانه قرار داشته و حدود پانصد سال

ساختند و ديوارهاي بعدي جديد را مستقيم روي زمين  شده مي  كندهديوارهاي بيروني را بر پيِ
  ).211: همان(نهادند  بنا مي

هاي كوچك گلين و استخوان حيوانات  آمده از اين دوره شامل سفال و پيكره دست اشياي به  
ها نشان از مناطق شرقي يعني مناطقي دارد كه امروز   سفال آنطرح و نوع و خاك. است

  .بنابراين، ارتباط با اين مناطق برقرار بوده است. شود تركمنستان و افغانستان و پاكستان ناميده مي
ها ديده  سازي در آن است و پيشرفت در خانهو استقرار دورة دوم و سوم دورة يكجانشيني   
ها به صورت مخروطي   و طاق اتاقشده  رديف خشت فرش ميها با يك كف اتاق. شود مي

آنچه در معماري شهر سوخته ديده شده . شده است متر پوشانده مي كاهگلي به قطر پنج سانتي
شده براي   كندهحتي از پيِ. سازي دورة بعد است است، استفاده از همان مكان براي ساختمان

را گوناگون هاي  دورهاست كه سبب شده همين  و ،شد ساختن ساختمان جديد استفاده مي
  ).212همان (بتوان در يك مكان مشاهده كرد 

 مترمربع داريم كه ديواري 650اي ساختماني به مساحت  در دورة چهارم شهر سوخته محوطه  
اي با سه ساختمان و يك حياط مركزي  اين ديوار دور محوطه. متر دارد ضخيم به ارتفاع سه

  ).همان(متر است   سانتي80 تا 60 شده و بينتر كنده  ار پي عميقاين ب. ده استكشيده ش
از آن جامعه را مانده اطالعات گوناگوني  جاي هاي به تحقيق در مورد قبر و قبرستان و اسكلت  
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دهد كه جامعه مردگان را از  متمركز بودن قبور در يك مكان نشان مي. دهد به ما نشان مي
اي براي تدفين رعايت  دهد شيوه  قرار گرفتن مردگان نشان مينحوة. كرد زندگي روزمره جدا مي

ات و تفكرات مذهبي دهد اخالقي نشان ميها   يگانگي در قبور و اسكلت.شده است مي
  .بين مردم رايج بوده استدر اي در مورد زندگي پس از مرگ  گرفته شكل
دهد و مركزيت و  ن ميها را نشا شد تفكر كلي آن  يميايي نيز كه گاه در قبور گذاشته اش  

ها  آن. در شهر سوخته پنج نوع گور شناسايي شده است.  استوجود داشتهگذاري اشيا  ارزش
توان  ها مي از اسكلت. گذاشتند اي مي هاي ساده، دوبخشي، و قبور سردابه ها را در گودال مرده

 و زنان و اند، شدهچه تعداد كودك به خاك سپرده سن افراد را دريافت و تشخيص داد كه 
شده بندي  ردهنيز هاي كاذب و قبور خشتي  سرداب. اند  بودههمردان در زمان فوت چند سال

دست آمده است كه اكثراً به   اسكلت از شهر سوخته به69در كل ). 215-217: همان(است 
  .وها خم به طرف صورت كشيده شده استپهلوي راست يا چپ خوابانده شده و زان

توان ديد كه   از آنچه برجاي مانده مي.شد  بسته ميااي دور متوف هسپاري پارچ در خاك  
ساله دفن شده و  راه مادر سيكه در آن كودكي همبوده اي  تر از پارچه پارچة دور مردان خشن

 كه باز نشان موضوعي است كه انسان را به فكر ،اند خوابانده شده) 215: همان(صورت  به صورت
بينيم  شده مي هاي بررسي اسكلتاز كل . نهفته استتفكري آن دارد كه حتماً در پس  وامي
 پيرترين اسكلت . سالگي بوده50 تا 40د، پيري بين ان گذشتگان در سن كودكي زياد بودهدر

.  مترمربع است5/3است در قبري خشتي كه چهارگوشي به مساحت   ساله50 يمتعلق به مرد
بنابراين، . ري از ديگران در قبر خود داشته استت دهد كه يك نفر جايگاه رفيع اين نيز نشان مي

  .بندي اجتماعي صورت گرفته است رده
شكل زيرزميني كه عمق يك طرف آن  اما قبور سردابي قبوري هستند شامل چالة بيضي  
 .شد ورودي قبر با ديوار خشتي پوشانده مي. متر است  سانتي180متر و طرف ديگر   سانتي120

 ،مانده تا زماني بعد استفاده ميتر بال شده و بخش عميق ستفاده مي ايمتر  سانتي120بخش از 
بردند و جسد جديدي به  متري مي  سانتي180متري را به بخش   سانتي120كه اسكلت بخش 

. شد متري جاي داده مي  سانتي180اشيا نيز در قسمت . آوردند متري مي  سانتي120بخش 
  و استخوان و از شهر سوخته از منابع اوليه و از سفالآمده دست چنانچه قبالً ذكر شد اشياي به

: همان(سفال منطقه به سادگي شهرت دارد و بدون دسته و لوله .  است بودهچوب و سنگ 
شامل كاسه، قمقمه، داشت حمل آب و قرار دادن غذا اختصاص به هايي  به صورت ظرف) 218

ساز و فقط  ها دست سفال. خاكستريه رنگ بهاي آخر  كوزه، بشقاب به رنگ نخودي و در دوره
كردند كه براي  هاي سفال نيز درست مي گلوله. در دورة چهارم با چرخ سفالگري بوده است

  .گذاشتند پرتاب به هدف در فالخن مي
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عقيده بر اين است كه اينها . آمده نيز با سفال و از انسان و جانوران است دست هاي به پيكره  
 اين طريق زوانات ايح ن و گياهان واشايد اميد باروري انس. دهد يارتباط با مذهب را نشان م

تا ها بين سه  اندازة اين پيكره. اشدهاي كودكانه نيز ب بازي چه بسا برخي اسباب. شد مستحكم مي
ها  آمده در منطقه و نحوة نشان دادن آن دست هاي حيوانات به پيكره. متر و اكثراً مذكرند هشت سانتي
چنين  ها انجام شده نشان توانمندي سازندگان در زمان ساختن آنهاست و هم  بر آنو تزييناتي كه

: همان(ها  توجه و دقت بيشتر براي ساختن گاو و وجود آن در تمام خانه. اهميت متفاوت حيوانات
دار  ناگاوهاي كوه. دهد اين حيوان قاعدتاً از ارزش باالتري برخوردار بوده است نشان مي) 233

ها از همان  آمده از كاوش دست اشياي چوبي به. شوند ميستاني نيز در اين بين ديده معروف سي
. گنجشك و توت گز، تبريزي، نارون، زبان: هايي است كه درختان آن هنوز در منطقه موجودند چوب

 قالب، پيمانه، قاشق، دستة كارد، پيكره، جعبة چوبي، شانة موي سر و ،ها از چوب براي سقف اتاق
دهد زندگي روزمرة مردم  تمام اين اشيا نشان مي. شده است تر ابزار بافندگي استفاده مي  مهمبسيار

اشياي سنگي منطقه، كه از چخماق و بازالت و مرمر . ها و اشيا متأثر بوده است چگونه از اين تكنيك
 براي  از مته.و ظروف مختلف است) براي سوراخ كردن و دوختن(شد، شامل مته و سوزن  ساخته مي

شده كه براي مشخص كردن دارايي غيرمنقول مهم بوده  درست كردن طرح روي مهر استفاده مي
طر نوك ق). 227: همان(اند  اي بوده مهرهاي شهر سوخته مسطح و مهرهاي غرب ايران استوانه. است
 با .استكرده  متر نفوذ مي  ميلي3 تا 2 و داخل سنگ  بوده)224: همان(متر   ميلي4 تا 2مته بين سر

از سوزن استخواني . شد سطح سنگ ديگر را طراحي كرد ميبا آن سنگ اي يا چرخشي  حركت كوبه
ها هم براي درست كردن كيسة  شده كه آن و سنگي براي دوختن چرم و پشم و پارچه استفاده مي

  .شود و نيز براي لباس مهم بوده است حمل اشيا و براي آنچه مربوط به اسباب خوابيدن مي
اند كه فيروزه از خراسان و الجورد از بدخشان  هاي كمياب قيق و فيروزه و الجورد از سنگع  

ها نشان  خصوص تراشيده شدن آن ها و به وجود اين سنگ. شد به محل آورده مي) 224: همان(
دهد  سنگ نشان مي دهد چه ابزاري براي اين كار داشتند و وجود مقدار زيادي خرده مي

بنابراين، نه فقط اشياي زيباي . محل تجمع داشتند تا روي سنگ كار كنندصنعتگراني در يك 
 حس زيباشناسي و اهميت داشتن چنين اشيايي در جامعه ــ و استفادة محدود شده نشان يافت

بلكه كار گروهي بر آنها نشان وجود صنفي به نام ، استــ  طبقات اجتماعي دهندة از آنها نشان
. وجود آن در برخي قبرها نيز حائز اهميت است. آوردند نگ را ميصنعتگر و تجاري است كه س

شناسانه جان  اما اين را نيز بايد خاطرنشان ساخت كه نبايد با حدس و گمان به بقاياي باستان
طور بايد بوده باشد، با ادله و استدالل   نبايد تصور كرد كه قاعدتاً فالنبا تخيل امروز. داد

كنند،  مان مانده يا از جوامعي كه همچنان به آن صورت زندگي ميبرگرفته از آنچه از آن ز
  .توان گذشته را ساخت و به اشيا معنا بخشيد مي
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اي   مترمربع با نقشه120 هكتار زمين و معموالً به مساحتي حدود 50در هاي اين دوره  خانه  
 يپزي تنوردر هر واحد مسكوني محل آش. شد ه اتاق جداگانه ساخته ميمربع شكل و هشت نُ

. اند اق داشتهتها اجاق و سكو در دورتادور ا نيمي از اتاق. است مجزا بوده شكل داشته و بيضي
 هكتار زمين و در حدود 8هايي در  وسعت گودال. ها تاقچه نيز داشت عالوه بر سكو، برخي اتاق

ده، نشان هاي بزرگ سفال نيز پيدا ش تر از سطح زمين، كه در بخشي از آن لوله  متر پايين4
  ).232-3: همان(گرفته است  رساني از اين طريق صورت مي دهد آب مي

توان از چند طريق دريافت كه از چه گياهاني براي خوراك مردم  در هر محل باستاني مي  
هاي موجود،   امروز، زبالهمانده، محصوالت موجود جاي اي بهه از روي دانه. كردند استفاده مي

توان به اين اطالعات   مي ــتر هاي هرچه پيشرفته  به كمك تكنيك ــانيها و بقاياي انس اسكلت
و از ) 229: همان(محصوالت منطقة شهر سوخته عمدتاً جو، گندم و خرما بوده . دست يافت

 در كانال  وجود.شده است رويند، نيز استفاده مي هندوانه و نيز گياهان فصلي، كه طبيعي مي
  .منطقه نشان آبياري است

درصد  21 ،شدني، ماهي، پرندگان و شتروانات مورد استفاده حيوانات شكاردرصد از حي 10  
دست آمده   نوع پرنده به50استخوان . درصد بز و آهو بوده است 24 درصد گوسفند و 45گاو، 

ها همچنان در رودخانة مناطق كوهستاني و دلتاي رود  و دو نوع ماهي كه يكي از آناست 
  .شود هيرمند يافت مي

) 236: همان(ترين محل استقرار در منطقة جنوب مركزي آسياي غرب  شهر سوخته مهم  
و گوناگون اي و قبرستان، مشاغل و طبقات  هاي مسكوني و حرفه شهري با حصار، با ساختمان

دقيقاً معلوم نيست .  نفر بوده است5000هاي متفاوت و صنايع بديع و جمعيت آن حدود  حرفه
تغييرات جوي و خشك شدن دلتاي رود هيرمند يا : ي آن شده استچه چيزي باعث نابود

  . اي از اين عوامل سوزي يا آمدن اقوام آريايي يا مجموعه آتش
 و 1314الشعرا بهار در سال   بدواً به تصحيح ملك ــتاريخ سيستانداستان بنا كردن سيستان در   

نوين به دست جعفر مدرس صادقي  و بازخواني و ويرايش متن به صورتي 1366تجديد چاپ آن در 
در اين كتاب از سيستان به صورت يك . كند  گذشتة اساطيري سيستان را بيان مي ــ1373در سال 

مدرس (بر اين مبنا سيستان را كيومرث ساخته . شود شهر و نه يك منطقة وسيع نام برده مي
  . شود ميو براي حضرت آدم در سيستان درختان خرما و انار پديدار ) 1 :صادقي

 رَچون آدم از سجا اقامت نكرد مگر به آن جايگاهي كه اكنون ا برفت به هيچ نديب به طلب حو
 بخفت، خواب .آمد  سبك بود با دستمالي همي،آنجا آب روان ديد بر ريگ، بخورد. سيستان است

 به جبرئيل. چون فارغ شد چيزي خواست كه بخورد. چون برخاست طهارت كرد و تسبيح كرد. كرد
 او را اندر وقت درخت نار و درخت خرما پديد آورد و به قدرت بادي به بار آمد و آدم ،نزديك او آمد
  ). 4:همان(هنوز اصل خرما و نار از آن گاه است . از آن بخورد
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 هم، .هرچند فاصله با حقيقت دارد اما خالي از لطف نيستكه آوريم  باز نقل قول جالبي مي
تند و هم توصيف آنچه را در محل  را درهم ميگوناگون هاي  ها و مكان مانند متن باال، سال

  ).7 و 6: همان(نمايد  موجود بوده مي
ديگر شهري است به ذات خويش قائم كه به هيچ شهري محتاج نيست كه اگر كاروان گسسته گردد، 

بايد همه اندر آن هاي بزرگوار و آنچه ملوك را و اهل ثروت را  هاي الوان و جامه همه چيزي از نعمت
و زمستان ميوه تر باشد، همچنان . شهر يافته شود كه به جاي ديگر حاجت نبايد و به زيادت باشد

ساله برّه شيرمست يافته شود و ماهي تازه، به  همه. هاي نيكو كه به تابستان سال تا سال و اسپرغم
شهرهاي دور بار بر كشتي بيارند ديگر كه از . كه ايزد آن را اندر كتاب خود ستوده است. همه اوقات

ديگر علماي . مگر به بغداد كه همين يافته شود. ها، بر ستور حمل بايد كرد تا اندر قصبه و ديگر جاي
بزرگ برخاستند از سيستان اندرباب فقه و ادب و قرائت و تفسير كه به حرمين شام و عراقين محتاج 

 اندر همه عالم چندان بناي بزرگوار نيست و ممكن و ديگر كه... ايشان بودند و كتب ايشان خواندند
نيست كه باشد كه به سيستان است و ديگر كه اندر عالم معروف است كه زمين نيست بهتر از زمين 

تر از گوشت حيوان سيستان نباشد به طعم و لذت و به  جاي گوشت حيوان خوش سيستان و به هيچ
  .يشت چون مردم سيستانجاي مردم نباشد به نان و نمك و فراخ مع هيچ

كرده، توليدات صنعتي و   مي توليدبه زبان امروز سيستان خودكفا بوده، مواد كشاورزي و لبني
ي امردان اهل كتاب داشته و ظاهراً بين سيستان و بغداد و شام شهر ديگر قابل ذكري بر

ت و در ضمن هيچ صحبتي از مقاومت مردم سيستان در برابر اعراب نيس. نويسنده وجود نداشته
سيو مردِ مرد را : در مورد نام سيستان نيز آورده است. اند باز توصيف شده ودل  جا دست مردم اين

 و سيستان به آن گويند كه هميشه در آنجا مردان مرد باشند و مردي ؛گفتندي به آن روزگار
  ).9: همان(مرد بايد تا آنجا بگذرد 

وجه عجيب  هيچ بدين ترتيب به. مردان عالم استبنابراين سيستان سرزمين پهلوانان و مرد   
نيست كه رستم اهل سيستان باشد، سرزميني كه پرورندة پهلوانان بوده و براي خود طريقت 

  ).11-13: همان(داشته است 
ترين دورة  زنيم دورة ديگري كه مجدداً نام سيستان را در عالي صفحات تاريخ را كه ورق مي  

 پرجمعيت و ثروت سرشار كه دورة صفاريان است ، شهرهانهم است قرن :بينيم رفاه مالي مي
ان به شرق دور اي است بعد از اسالم كه آخرين پادشاه ساساني از شرق اير دوره). 309: كرزن(

 هاي دوردست مانند سيستان اند و برخي مكان جاي ايران مسلط شده رفته، اعراب بر جاي
كنند  هاي زاگرس، سعي مي از طريق كوهجداشده م كوير و ديلجداشده از ايران غربي توسط 

  .دنن ايران را بدون تعارض با اسالم مطرح كةهاي ديرين تلفيقي از نظام
. خورد هاي بعدي، بلكه از بدو تولد با رستم گره مي خاطر دالوري فقط به نام يعقوب نه  

: زرين كوب(ده  در آن قريه بو، اسب رستم،اصطبل رخش. آيد يعقوب در قرنين به دنيا مي
گيرد و مانند بسياري از جوانان  يعقوب روستايي است و حرفة رويگري در پيش مي). 104
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جنگد  كردند، مي آيد و با خوارج، كه به مردم سيستان تعدي مي منطقه به آيين جوانمردي درمي
با توانند  يعقوب و برادرانش با گذر زمان و مداومت در جنگ ضد خوارج مي). 105-6: همان(

خليفه از در مسالمت درآيند و حكومت ري و ماوراءلنهر و سيستان و خراسان را به دست آورند 
  ...و تا حدود نيم قرن بر آن حدود حكومت كنند

ها در  نقش آن. د در بين طبقات عامة سيستان رنگ حماسي داشتعها ب ها تا قرن خاطرة امارت آن
عنوان پيشاهنگان استقالل واقعي  ها را به خالفت، نام آنايجاد مقدمات انفصال قطعي ايران از قلمرو 

ها مخصوصاً از آن جهت اهميت دارد كه امارت  اين نقش آن. يك ايران اسالمي، بلندآوازه ساخت
ور بود و شورش مطوعه و  ها، برخالف امارت طاهريان و سامانيان، امارت طبقات روستايي و پيشه آن

گاه طغيان آشكاري برضد   عالي منسوب به دستگاه خالفت، گهعياران سيستان برضد قدرت طبقات
شد كه فتوحات خلفا از عهد خلفاي راشدين اما بر دست دليران و دهقانان  تمام آن چيزهايي مي

  ).122: كوب زرين(هاي كهن به ايران اسالمي هديه كرده بود  خاندان
. ان و سپس تيمور استشنويم زمان حملة مغول به اير دورة ديگري كه از سيستان مي  

  ).73-75: 1378احمدي (دوران بسيار شومي كه با كشتار مردم همراه بود 
نويسان غربي  ت است زماني است كه سفرنامهگري كه از آن اطالعات وسيع در دسدورة دي  

اي حفظ منافع خود در هندوستان و مقاومت در برابر روسيه نياز به اينها بر. آيند به ايران مي
در كتاب . شود اطالعات دارند در مورد آنچه امروز پاكستان و افغانستان و شرق ايران ناميده مي

تورقي در اين .  سفرنامه از منطقه آمده است12) 1378احمدي ( جغرافياي تاريخي سيستان
همچنان . كند و با مطالبي از گذشتة سيستان قشة منطقه مواجه ميها مكرراً ما را با ن سفرنامه

ترين موضوع سيستان رودخانة هيرمند و درياچة هامون و غناي خاك اطراف درياچه،  مهم
در كالم  آن است كه ةحيوانات منطقه، گراز، شتر، سگ، گوسفند و گاو و طبيعت دوگان

  : ستشيوايي نگاشته شده ا به). 302: همان(رالينسون 
رو  جا با برخورد نيروها روبه هاي جغرافيايي فيزيكي آسياي مركزي نگاه كنيم همه اگر به مشخصه

خواهند نبرد دائمي خير و شر را كه باور ساكنين قديمي آن  گويا نيروهاي طبيعي مي. شويم مي
ها  از تأثير آنها قرار دارند و  كوه چهرة رشته به صحاري مسطح، چهره. صفحات بوده به ما نشان دهند

ها را پايين  هاي كوهستان هاي ناشي از بارندگي، شن  آب]شدن[ گردند، جايي كه روان برخوردار مي
اي  پوشش ماسه. كنند نشين مي ها و صحراها ته  نازكي روي سطح خاك دشتةآورده و به صورت الي

رفتن زراعت  ينب گيرد ولي به محض از شوند سطح زمين را نمي تا مدتي كه اراضي زراعت مي
  . كند جا را اشغال مي همه

حال با ارائة . زند زيست را به فرهنگ و نگرش ساكنان منطقه گره مي اين جمالت محيط  
از شهر . مدهي سفرنامة ديگري، كه توجه بيشتري به زندگي اجتماعي داشته، مطلب را ادامه مي

ها در تطبيق خود با  ت سيستانيدر قرن نوزدهم از مهار.  قبالً آورديمهاي آن سوخته و خانه
د، هاي سر ها با زمستان خانه. ندنك هاي سيستاني را تشريح مي خانه. دننويس محيط اطرافشان مي
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ها از خشت و داراي  خانه. سرعت، كه قبالً ذكر آنها آمد، سازگارندهاي گرم و بادهاي پر تابستان
هاي  بين ديوارها هواكش. شودل ن منتقوديوارهاي ضخيم بود كه گرما و سرما كمتر به در

گنبد روي . كندوارد ها  داخل اتاقرا به تنها هوا را تهويه، بلكه هواي خنك  كه نهزدند  ميمتعدد 
جهت . ماند تر مي رفت و پايين خنك  و هواي گرم در تابستان به بلندي مي،ها مرتفع بوده اتاق

وزش باد تمام محتويات اتاق را از چنين نبود در زمان  هواكش ضد جهت باد بود كه اگر اين
 درِ ورودي نيز به همين ترتيب در جهت .كرد كند و به سمت در ورودي اتاق پرت مي جاي مي

. گرفت كه بتوان راحت وارد و خارج شد  قرار مي، يعني در طرف جنوب شرقي،عكس جهت باد
ك ايوان بزرگ يا سالن تر معموالً به اين صورت است كه ي هاي افراد متمول قشة متعارف خانهن

طرح وجود دارد كه از آن درهايي در هر دو طرف به  لند با گنبدهاي بسيار زيبا و خوشورودي ب
عرض ساخته  هاي مذكور تا حد ممكن كوتاه و كمدر. شود هاي بزرگ و جادار باز مي اتاق
  ).829: همان(شوند  مي

ز طول آن در ابتداي شافت اي با عرض خيلي كمتر ا شكل دهانة هواكش به شكل روزنه  
جهت اين هواكش به شمال شرق انحراف دارد ). 830: همان(گيرد  مجراي قائم هواكش قرار مي

شود و هم باد شديد وارد  به اين ترتيب هم هوا به اتاق منتقل مي. شكند و نيروي باد را مي
  .شود نمي
ارد شود بدون آنكه باد روي طاق ممكن است جايي براي شيشه گذاشته شود كه نور از آن و  

كند ولي در موقع باد  پنجره به صورتي است كه نور و هوا از آن عبور مي. آن را تخريب كند
ها را كامالً  در زمستان اين روزنه. آخر يا گل رس آن را مسدود كرد توان با يك كلوخ يا پاره مي

ها را   اين روش مكانيكي آن).831 :همان(كردند  تدريج آنها را باز مي مسدود و در تابستان به
در فصل زمستان نشستن در كنار ديوار . كرد كه شرايط بسيار سخت را تحمل كنند توانمند مي

در هر حياط تعدادي اتاق وجود . كرد رو به آفتاب آنها را از باد و سرماي شديد محافظت مي
سط ده و حفاظت خانة كدخداي روستا در و. كردند داشت كه در هريك يك خانواده زندگي مي

پذير نبود،  ها از دور امكان روستاهاي سيستان بدون باغ نبود، ولي مشاهدة آن. از آن بيشتر بود
خانة كدخدا دربان داشت كه روي سكويي مسقف . كرد ها حفاظت مي زيرا ديوار بلند باغ از آن

  .نشست مي
 »مجلس« گرفت كه به آن جلسات شور و مشورت معمولي روي همين سكو انجام مي  
گرفت كه از  نحوة خبر كردن مردم براي جمع شدن با زدن طبل بزرگي صورت مي. گفتند مي

شد تا تعداد كافي مردم بر سكو جمع  طبل نواخته مي. رسيد دور صداي آن به گوش مي
  .شد شدند و مجلس آغاز مي مي

 كردند پاگو گرفت، هر گروه كه با يكديگر كشت مي كار به صورت گروهي انجام مي و كشت  
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(pâgow)كشت تعداد زارعان  زيرِ زمينِسطحِ. شدند، كه متشكل از شش زارع بود  خوانده مي 
اعضاي هر پاگو به نسبت شركت در تأمين كاشت و داشت و برداشت . كرد الزم را تعيين مي

يكي از اعضاي پاگو در روستا به نياز استخدام كارگر و به . در سود نيز سهيم و شريك بودند
كلمة پاگو به احتمال . شد كرد كه مردِ مردِه ناميده مي ها مانند دستمزد رسيدگي مي امور آن
دارايي زمين در منطقه متعلق به . انگليسي پگي استكلمة ريشة كلمه التين پگني و  قوي هم

ها حق اجاره  شد و آن صورت اجاره به پاگو واگذار مي ها به دولت يعني خالصه بود و زمين
شد كه فشار زياد از حد به كشاورز   يمره معين حداكثري نيز براي اين اجا. كردند خت ميپردا
مدت  شد كشاورز به صورت كوتاه سال بود و اين موجب مي در ضمن مدت اجاره نيز يك. نيايد

كاشت  محصولي را مي. كرد مدت نمي ريزي طوالني ترتيب برنامه بدين. به فعاليت خود بنگرد
 برداشت شود و بيشترين درآمد را برايش داشته باشد يا براي معاشش الزم كه در آن سال

  ).834: همان(باشد 
مسئوليت ميراب نظم . شد ها داده مي سهم مالكانه و دولت و سهم كدخدا و ميراب نيز به آن  

هاي محلي  نظر گرفتن متالطم بودن رودخانه با در. ها بود دادن به تقسيم آب و اليروبي كانال
  ).835: همان(ر ميراب منطقه بسيار دشوار بوده، و نياز به دقت و تشخيص دقيق داشته است كا

 روستا در منطقه وجود داشته كه فقط دو روستا جمعيتي باالتر از 363در زمان سفر تيت   
در اين زمان كل جمعيت سيستان .  نفر جمعيت داشته است500 تا 300 نفر و بقيه بين 500
كند كه  تيت اين جمعيت را با قبل از حملة تيمور مقايسه مي.  است نفر بوده000,90
  ).837: همان( نفر 000,45 ومرج ميانة قرن نوزدهم نفر بوده و پس از دورة هرج 000,250
تر فعاليت ساالنة مردم سيستان در بازسازي سد كهك در كنار  كار ميراب در مقياس بزرگ  
اين سد امكان آبياري بخش شرقي رودخانه را . وده استاي به همين نام روي رود هلمند ب قلعه
اين كار را زارعان با استفاده از گياه گز انجام . داده و ضروري بوده كه هر سال بازسازي شود مي
آن زمان (ابتدا تيرهاي چوبي در رديف منظمي در بستر رودخانه بين ايران و افغان . دادند مي

ها  هايي بين آن ادند و سپس گياهان گز را در محلد قرار مي) شد افغانستان گفته نمي
هاي افغان كار   طرف ديگر سيستانيدرهاي ايران و  در يك طرف سيستاني. گذاشتند مي
تر  و عميققرار داشت مجراي رودخانه در طرف افغان . رسيدند كردند تا به محل تالقي مي مي
كرد و اين نيرو باعث  ادي وارد مينيروي زي) محل اتصال(جريان آب به رأس اين زاويه . بود

ها به يكديگر  هاي گز و نيروي ناشي از اتصال آن شد و وزن بسته فشرده شدن اضالع زاويه مي
. برسند هاي بزرگ فرا شد تا اينكه سيالب باعث ايجاد مقاومت الزم در مقابل جريان آب مي

شد، مقدار زيادي آب از  هاي گز از چيزهاي ديگر تشكيل نمي چون بدنة سرريز جز از بسته
  .كرد آنها و از بدنة بند عبور ميالي  البه
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شد و در همان حال به علت باال آمدن  همين گذر آب باعث تخفيف نيروي وارد بر سد مي  
  ).839 :همان... (شد آب در پشت سرريز، ورود جريان به كانال سيستان تأمين مي

 در مردادماه انجام شد، يك ماه به طول  شمسي، اين كار1283در سال نگارش اين مطلب،   
 گز استفاده كردند كه حدود ة بسته سرشاخ000,450 هزار نفر كار كردند و از 4انجاميد، 

  . تن سوخت چوب بود2000
 ةها براي قشالق به اطراف درياچ آن. شوند رو در سيستان مالدار خوانده مي عشاير كوچ  

ها تغيير فقط  براي آن. رفتند هاي جنوب خراسان مي نآمدند و براي ييالق به كوهستا هامون مي
هاي عميق در جنوب خراسان براي كار  هاي اخير به دليل حفر چاه ، بلكه در سالنيستهامون 

  .شود استاني ممانعت مي و از كوچ بيناست كشاورزي مرتع ناياب شده 
در قرن چهارم . بافتند مينما را مردان  اي نخ هاي پنبه در زمان اقامت تيت در سيستان پارچه  

هجري نيز صحبت از بافندگي مردان در سيستان است و مراكزي كه در آن اين كار صورت 
هايي مانند  نويس فوربس در اواسط قرن نوزدهم از بافندگي پارچه گرفت و سفرنامه مي

كرزن از فوربس چنين نقل قولي . بافتند دهد كه مردان مي هاي اسكاتلند خبر مي دستباف
وش و معلومات سياسي بافندگي سيستان قابل توجه بود و روحية مستقل و اخالق ه :آورد مي

اين توصيف حتي امروز نيز در . ها تفاوت زيادي داشت ها با اكثريت ايراني خوش و سرزندگي آن
  ).845: همان(مورد بافندگي سيستان صادق است 

ي به عهدة مردان است مثالً زنان پنبه را در كار با پنبه نيز برخي كارها به عهدة زنان و برخ  
 مردان پشت به ديوار در ميدان روستا. بافند رچه را ميبندند و پا پود را ميومردان تار. ريسند مي
گيرد  ها جويي كنده شده كه پايشان در آن قرار مي زير پاي آن. كنند نشينند و بافندگي مي مي

هايي كه براي  رنگ). همان(ها تعبيه شده است  آنباني نيز باالي سر  تا خسته نشوند، و سايه
ريشة روناس . كنند نيل، روناس و پوستة پستة خام و برگ بيد است فرش از آن استفاده مي
از پشم شتر . شود  برگ بيد براي سبز استفاده مي و پسته براي سياهةبراي رنگ نارنجي، پوست

هايي  رنگ. كنند اي مشكي استفاده ميه اي و از موي بز هم براي قسمت هاي قهوه براي بخش
دادند  ميآن انجام الزم را در مورد اي كار  هاي حرفه آيد كه رنگرز نيز از معدن به دست مي

  ).846: همان(
نويسد شهردار شدن يك زن به نام   شمسي مي1283موضوع بسيار مهمي كه تيت از سال   

شود و او را ملقب به   ثبت مي»معصومهبانو «خاطر او نام آبادي  به. معصومه در سيستان است
توان با توصيف پنجاه سال بعد مقايسه كرد  اين توصيف را مي ).848: همان(كنند   مي»مرد زن«
  ).13 تا 7: 1360رخشاني (

كاله، دور سر به  را روي كاله كوچك يا شب) عمامه ([longuta]  لُنگوتَه:پوشش سر مردان  
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اي از آن از پشت گردن تا كمر  ايستد و قطعه ه باال ميشكل خاصي كه كمي از انتهاي پارچ
كاله كوچك را از پارچه . البته تنوع در اين نحوة بستن عمامه وجود دارد. بندند آويزان است مي

  .شود گذارند كه از افغانستان وارد مي كالهي به نام سيمي برسر مي دوزند يا مي
لونگوته . گويند  نيز مي»خاصه«به آن . ر است متر و از ابريشم يا چلوا8 تا 6لونگوته بين   

زيرا سر، صورت، گردن، بيني و دهان را با آن .  روزه استفادة فراوان دارد120در زمان بادهاي 
بندند و گاه  كنند گاه لونگوته را دور كمر مي مرداني كه در مزرعه كار مي. توان پوشانيد مي

پوست بره نيز استفاده  كالهاز . كنند  حمل ميبندند و شده را در آن مي هيزم و گز گردآوري
  .شود مي

. بندند را به سر ميمتر مربع تا يك متر مربع   سانتي50دستمالي بين زنان : پوشش سر زنان  
نر يا پاچين  پيراهن را پي. بافند  مشكي و دور آن نواري به رنگ قرمز ميرنگ آن معموالً

كاري  گاهي روي پيراهن شيشه.  چين خورده استدهد از كمر به پايين نامند كه نشان مي مي
  .شود دوزي مي يعني آيينه

براي كار در مزرعه اگر . رسد لباس مردانة گشادي است و تا زير زانو مي: [peynar] نر پي  
در زمان كاشت . توان حركات الزم را انجام داد تر مي پيراهن گشاد باشد بهتر است، زيرا راحت

ها استفاده  تر در ميهماني تر و تنگ  كوتاهنرِ از پي. نهاد و پخش كردتوان بذر را در آن  مي
  .شود مي

از اين . پوشند دار دارد و با جليقة مشكي مي هن نيز وجود دارد كه دامن چينايك نوع پير  
پارچة آن بسيار لطيف است و . شود لباس هنگام اجراي رقص چوبي و رقص شمشير استفاده مي

  .آورد مياي دور فرد به وجود  دايره زمان چرخش نيم.  آن دادتوان به چين زياد مي
كه بتوانند راحت در آن بنشينند، بلند  نامند و براي آن شلوار را تومو مي: [tomon] تومو  

. شش متر پارچه نياز دارد شوند، كاركنند، خم شوند و چهارزانو بنشينند، هر تومو به پنج
 كه بند دستبافي است »تُرته بيگو« كمر آن را با شود و دوزي مي ها چرخ انتهاي پارچه

گويند و در ميهماني و   مي»پولوك«آرايند كه به آن  انتهاي آن را با نخ گلدوزي مي. بندند مي
كنند كه پولوك زيبا داشته باشد و از زير انتهاي پيراهن پيدا  بندي استفاده مي جشن از كمر

. هاي آن همگي يكدست و صاف قرار گيرد  كه چينكنند بعد از پوشيدن شلوار توجه مي. باشد
د هاي آن گشاد است و مانن شود كه پاچه  ناميده مي[pâtli]پاتلي شلوار مردان مسن 

خصوص  دوزند، به هاي رنگي مي گويند و از پارچه  مي»تومو«شلوار زنان را نيز . شلواري استزير
گويند كه  وار تنگ را توموي تنگ ميشل. كند سال تغيير مي به هاي گلدار كه البته سال طرح

قبالً پارچة معمول كرباس بود و زنان قبل از دوختن آن را قرمز  .بيشتر مورد استفاده است
  .كردند سرخكاري رنگ مي



  

152  

7  

پت پاپوشي است كه كف آن از چرم و روي آن دو قطعه الستيك به  چه: [čapat] پت چه  
اي  الستيك با تسمه. شود با ميخ محكم مي »پت چه«كف . گيرد صورت ضربدري روي پا را مي

جاي الستيك رو و دور پا از چرم نيز استفاده  به. شود به كمك قالب در پشت پا بسته مي
  .شود مي
 .پوشند شود و زنان مي پايي است كه از الستيك درست مي چپلي يك نوع دم: [čapli] چپلي  

ها  شفامروزه مدل ك. كرده استن تغيير هاي ديگر لباس در تمام ايرا تر از بخش پوشش پا سريع
پايي به دليل وضعيت جوي بيشتر از شهرها  فقط استفاده از صندل و دم. اغلب يكنواخت است

  .معمول است

  حصيربافي
وفور در  اين گياه به.  نام دارد»جگن«  كهشود هاي ني استفاده مي براي بافتن حصير از ساقه
هاي حصيري و زيرانداز استفاده  صير براي ساختن خانه از ح.روييده اطراف درياچة هامون مي

  .كنند  درست مي[sangurak]  سنگورك يا و نيز زنبيل[šul] شوليا با حصير سبد . كردند مي

  بافي پرده
مواد خام پرده گياهي دريايي است به نام لُخ يا خولك كه از حاشية درياچة هامون به دست 

اين پرده را خارج از سيستان نيز . زدند ها مي  اتاقره و درِشده را پشت پنج پردة بافته. آمد مي
  .فرستادند مي

  [tutan] قايق يا توتن
به طول پاروي اين قايق چوبي است . شود اين قايق از نوعي گياه دريايي به نام توتك ساخته مي

  .آورد شش متر به نام پچو كه قايق را به حركت درمي حدود پنج

 [čalli] چلي

كردند و از واحدي به واحد ديگر   صنايع و ابزار خانگي توليد مي[kâsebân] بانچلي يا كاس
امروزه آنان ابزاري مانند چاقو، شيشه و غربال . كردند رفتند و توليدات خود را عرضه مي مي

  . كنند درست مي

  موسيقي
 از ساز و ).ساز(، و سرنا [dol]، دهل [dâre]قيچك، دف : آالت موسيقي سيستان عبارت است از
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. كردند استفاده ميبودند آمدند يا پيشتازان جنبشي  دل هنگام استقبال از كساني كه از سفر مي
مراسم شادماني . هاي كوبيده بر دهل يكنواخت و طوالني و براي خبر كردن نيز بود ضرب

در رقص چوبي از قطعات چوب . هاي چوبي همراه است هميشه با صداي موسيقي و رقص
  . كنند كه جايگزين شمشير شده است مياستفاده 

  )181 تا 174: رخشاني(غذاهاي سادة ويژة سيستان 
آورند و  پيازداغ مخلوط با زردچوبه و فلفل است كه به اندازة كوفتة كوچك درمي :[âčâr] آچار

ها، آچار، را كه قبالً خشك شده در  هرگاه بخواهند غذا بپزند يكي از اين كوفته. كنند خشك مي
  .اندازند تا هر بار نخواهند اين مخلوط را آماده كنند ميآن 

نام اُوجيزك از همين (كنند  مرغ آب اضافه مي  پيازداغ و تخمبه مخلوطِ: [owjizak] اوجيزك
  .كنند پزند و با نان صرف مي آن را كمي مي). آيد مي

  .ورندخ مانده را با نان مي پس از گرفتن كره از ماست، دوغ باقي: [owdoq] اودوغ

خرما را . آورند هستة خرما را درمي. كنند اشكنه را با عدس يا خرما درست مي: [eškana] اشكنه
با عدس پخته نيز . كنند مرغ اضافه مي و به آن تخمكرده  داغ [pa]  يا دنبه[maska] در روغن

  .توان درست كرد همين را مي

در . شود ش باشد بورك ناميده ميگو هر نوع ناني كه سه. گوش بورك يعني سه: [borak]بورك 
پزند و آن را در خمير نان  چينند و مي دهد، از صحرا مي بهار يك نوع گياه را، كه طعم شاهي مي

  .گويند سوزي مي به آن بورك. پزند  مي[tondur] تندوريا گذارند و در تنور  مي

طور خام   را همانكاكولك. رويد  گياه شوري است كه همزمان با سوزي مي:[kâkolak] كاكولك
  .كنند گذارند و بورك سوزي و كاكولك درست مي همراه سوزي در خمير نان مي

خرما را در روغن كمي . آورند هستة خرماها را درمي. اين نان مخصوص نوروز است: بورك خرما
  . ريزند در بورك نوروز شير مي. پزند گذارند و در تنور مي دهند و در خمير نان مي تفت مي

  .پزند كنند و مي به خمير بورك كمي روغن اضافه مي: [rowqani]  روغنيبورك
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  .گذارند ميدر تاوه روي آتش را گندم يا ذرت بوداده :  از گندم يا ذرت[bariyo] بريو

يك دستة آن را . كنند خوشة گندم را قبل از آنكه خشك شود با ساقه مي:  [čalgi] يا چلگي [palo]لو  په
آن را از روي آتش . كنند تا بپزد رو مي رو آن گذارند و مرتب اين ند و روي آتش ميبند با يك ساقه مي

  . مالند تا دانة گندم پخته از ساقه جدا شود دارند كمي كه سرد شد در بين دو دست مي برمي

 پتك .گويند لَه و آغوز پختة گوسفند را پتك مي آغوز پختة گاو را په: [patak] كتو پ [palla] لَه په
ريزند و در آن  شير را در اين كيسه مي. كنند ه در آن متولد شده درست مياي كه برّ ا در كيسهر

  .كند حرارت شير را غليظ و قابل مصرف و بسيار مقوي مي. بندند را مي

جات كه به زائو داده  مخلوطي است از روغن و شكر و ادويهتاس اووي : [tâs owvi] تاس اووي
  .تشود و بسيار مقوي اس مي

وقتي ريشة . ريزند كه سبز شود در اوايل زمستان مقداري گندم در يك ظرف مي: [tajgi] تجگي
گذارند كه خشك شود و سپس آن را در   سانت رسيد آن را در هواي آزاد مي10ها به حدود  آن

آتشي . ريزند اين آرد را كه تجگي نام دارد در ديگي مي .كنند  آرد مي)دستي آس(آسياب دستي 
به معناي كود و بوتة پوسيده،  نام دارد [digdoń xârm] كنند كه دگدون خارم پهن آماده مياز 

هاي ديگ را  همة طرف. گذارند و ظرف محتواي تجگي را كه با آب خمير شده است روي آن مي
  .وقتي آماده شد شيرين و مقوي است. كشد خمير دم مي. پوشانند با آتش مي

است كه داغ ) نه از ماست(شده از شير  گرفته) مسكَه(روغن چنگالي : [čangâli] چنگالي
  .خورند با نان ميو كنند  مي

گذارند خشك شود، و به خود  كنند و مي الية نازك خربزه را از پوست جدا مي: [čavali] ولي چه
  .گويند ولي مي ها چه به اين تكه. بپيچد

  .خورند كه با نان ميگويند ا ر [kaval] كَوليا مرباي هندوانه شيره : [šire] هشير

شدة نان را روي آن قرار  گذارند و خمير پهن  روغن و ماهي را در تاوه مي: [čalbak] چلبك
  .شود رو كنند آماده مي و چند بار كه زير. دهند مي
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در آفتاب روي آورند و  درميرشته  است كه با كارد به صورت رشتهشده  خمير گندم بريده: رشته
  .ريزند رشته را داخل پلو يا در آش مي. شود طناب خشك مي

  بافندگي
، )ترنج ترنج(خشته  خشته، خشته هاي قالي در سيستان شامل خشتي، دوخشته، سه نقش
هايي است كه در قرن اخير در  تر از طرح ها قديمي اين طرح. اي، گلداني و درختي است كجاوه

جوال يا . ات اشتر، مددخانه و قابقابيقنداني، حي شود، از جمله جنگلي، گل سيستان بافته مي
جوال يا از موي بز، يا از . گويند  مي»گال«كيسة بزرگِ حمل گندم، جو و حبوبات را در سيستان 

شود كه به صورت الياف درآمده است و  هاي پارچة مستعملي بافته مي»لته«پشم گوسفند يا از 
  .شود ده مياي خوان ترتيب جوال مويي، جوال پشمي يا جوال لته  به

پاالن براي . شود سفره نيز بافته مي. كنند از خورجين و توبره نيز براي حمل بار استفاده مي  
 نيز توليد بسيار مهمي [čilak bâfi] بافي بافي يا چيلك طناب. وسيلة چهارپاست حمل بار به

ابزار ( [čar]، چر )ابزار جدا كردن پنبه از دانه ([čarak] ابزار ريسندگي شامل چرك. است
) ابزار ريسندگي ([jelak] لكجو ) ابزار درست كردن كالف از نخ ([čarxe] ، چرخه)ريسي نخ

  .بافي است  از ابزار پارچه[mako]  مكوةدست. است

  مسكن در سيستان
طرف . بردند سر مي  هامون بهة يا خانة حصيري مسكن كساني بود كه در حاشي[kappar] پرك

شكل كپر . پوشاندند و طرف جنوب آن باز بود يرهاي كوچك ميشمال كپر را با چوب و حص
  .كردند دايره بود و صيادان از آن استفاده مي نيم
شود و از موي بز به رنگ طبيعي بافته  چادر سياه عشايري در سيستان پالس ناميده مي  
  .شود مي

يا كرگز  كه با نوعي چوب به نام سرو سيستاني  روستايي استاي ه خان[čowpuš] چوپوش  
[korgaz]  اندازند كه از تركة درخت گز ها حصيري به نام چپر مي  روي چوب.شود ميپوشيده  

. پوشانند تا از باران مصون بماند گل مي شود و باالخره روي آن را با كاه صورت حصير بافته مي به
متر   سانتي70 تا 50قطر ديوار خانه بين . شود هايي روستايي هنوز به همان شكل ديده مي خانه

است و براي جلوگيري از ورود احشام به داخل خانه باربندي براي نگهداري تعدادي دام وجود 
 كه در ضمن بين حياط و »دكونچه«در جلو اتاق محلي براي نشستن وجود دارد به نام . دارد

به خانة دوطبقه . شود ها از خشت و گل درست مي خانه. كند مي اتاق نشيمن فاصله ايجاد
  . اند طبقه ها يك  ولي اكثر خانه،گويند االخانه ميب
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  هاي نويني سازي در اين شهر پديده بينيم ساختمان اگر سري به شهر زاهدان بزنيم مي  
سازي  هاي وياليي قابل مقايسه با تمام شهرهاي بزرگ ايران، آپارتمان وجود آورده است خانه به

هاي سبزرنگ  ختلف و آيينه و استفاده از شيشههاي م شده با رنگ و استفاده از آجرهاي تزيين
كاري و  كاري و آيينه هاي بزرگ با گچ ها شاهد اتاق در درون ساختمان. بسيار رايج است

همه جا تلويزيون . آشپزخانة اُپن رو به اتاق هستيم كه با تلفيقي از پشتي و مبل آراسته شده
  . استفرش ماشيني و رايانه هم از راه رسيده. مركزيت دارد

  زيارتگاه
ترين زيارتگاه منطقه زيارتگاه اميران در  مهم. اعتقاد به زيارتگاه در بين مردم سيستان زياد است

بي  دوست است كه به معناي بي بي زيارتگاه مهم ديگر بي. منطقة خشك و باستاني اميران است
  . بي مداواگر بيماران است  به خاطر آنكه اين بي،رحيم است

گويند نزد زرتشتيان اين  مي.  يك نوع درخت گز است كه هميشه سبز است[korgaz] كرگز  
. گياه مقدس بوده و شاخ و برگ اين درخت نشانة درستي و حقيقت تعاليم زرتشت است

: كرزن(گويند اين درخت را اولين بار زرتشت كاشته و مستحق احترام و اعتقاد مذهبي است  مي
842.(  
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