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چکیده

سیســتان کــه در دورۀ ساســانی از آن بــا نــام َ
«سکســتان» یــاد میشــد ،ایالــت پهنــاوری را تشــکیل م ـیداد
کــه تورســتان و هنــد تــا کرانههــای دریــا را در بــر میگرفــت .ایــن منطقــه در دورۀ ساســانیان از نظــر مــردان
دلیــر جنگــی کــه از مرزهــای شــرقی ایــران حراســت میکردنــد ،کشــاورزی خــوب ،موقعیــت ژئوپولیتیکــی و
تجــاری مناســب و مهمتــر از همــه ،بنیانهــای اســتوار و اصیــل دیــن زرتشــتیّ ،
اهمیــت فــراوان داشــت.
ً
بههمیــن دالیــل معمــوال حکومــت سکســتان بهدســت ولیعهــد اداره میشــد کــه بــر ایــن اســاس ملقــب بــه
سکانشــاه میگردیــد .اردشــیر بابــکان کــه از خانــوادهای مذهبــی برخاســته بــود ،دیــن زرتشــت را دیــن رســمی
کشــور اعــام نمــود و خــود و جانشــینانش مبــادرت بــه ســاخت بناهــای مذهبــی فراوانــی از جملــه معبــد آب
و آتــش در سرتاســر ایرانشــهر نمودنــد .یکــی از معتبرتریــن آتشــکدههای ساســانی در شــرق ایــران ،آتــش
کرکــوی در سیســتان بــود کــه متــون مقدســی چــون خــرده اوســتا و بندهشــن و مورخینــی چــون قزوینــی،
مســعودی و متونــی ماننــد تاریخسیســتان و کتیبــۀ کعبــه زرتشــت بــه آن اشــاره کردهانــد .آتشــکدۀ کرکــوی
کــه از نــوع آتــش بهــرام بــود ،براســاس مطالعــات باستانشــناختی و رهیافــت تاریخــی از ســدۀ ســوم قبــل از
میــاد تــا ســدۀ هفتــم هجریقمــری پیوســته فــروزان بــوده اســت؛ تــا اینکــه ســرانجام بــه دســت مغــوالن
بــرای همیشــه خامــوش گردیــد.
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سکستان و کیش زرتشتی

در زمــان ساســانیان بــه منطقــۀ سیســتان ،سکســتان گفتــه میشــد کــه ایــن نــام برگرفتــه از قــوم ســکایی
اســت .ســکاها کــه قومــی آریایینــژاد در آســیای مرکــزی بودنــد ،بهســبب هجــوم قبایــل یوئ هچــی از جانــب
شــمال ،بهطــرف پاییــن رانــده شــده و در ســال  128پ.م .و در زمــان حکومــت اشــکانیان ،وارد فــات ایــران
شــدند و در صفحــات جنوبشــرقی ســاکن گردیدنــد و پادشــاهی سکســتان (سیســتان) را بنیــان نهادنــد
(ســلطانی.)20-21 :1377 ،
منطقــۀ سیســتان در ســنتهای زرتشــتی ،دارای مقامــی بــس ارجمنــد میباشــد؛ چنانکــه روایــات
زرتشــتی ،محــل ظهــور ســه پســر زرتشــت را کنــار هامــون دانســته اســت .در کتــاب بندهــش آمــده اســت
کــه آتــش کرکــوی در سیســتان از نــوع آتــش مقــدس بهــرام 1بــوده و تعــداد آن ســه آتــش بــوده اســت
(فرنبغدادگــی .)92 :1369 ،همچنیــن در خــرده اوســتا ،بنــد بیســتم از آتــش بهــرام ،از کرکــوی چنیــن یــاد
شــده« :آتــش بهــرام ،آذران شــهریار پیــروز :آذرگشنســب ،آذر فرنبــغ ،آذر برزینمهــر و دیگــر آذران را کــه بــه
دادگاه نشــانده شــدهاند ،بزرگــی و فــر بیفزایــاد! آتــش مینــوی دلیــر و پیــروز «کرکــوی» را بزرگــی و فــر بیفزایــاد»
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سیســتان ســرزمینی مســطح در شــرق ایــران اســت کــه هما کنــون بخــش وســیعی از آن در خــاک افغانســتان
قــرار دارد .ایــن منطقــه در دورۀ اشــکانیان بهلحــاظ توانمندیهــای مناســب طبیعــی ،اقتصــادی و مذهبــی
ّ
اهمیــت بســیار داشــت و محــل زندگــی خانــدان ســورن پهلــو ،از خانوادههــای بــزرگ اشــکانی بــود .مؤســس
سلســلۀ ساســانیان «اردشــیر بابــکان» پــس از پایــان بخشــیدن جنــگ بــا امپراطــور روم ،فرصــت را غنیمــت
ً
لوهــوای اشــکانیان ب هســر میبردنــد،
شــمرد تــا والیــات شــرقی ایــران ،خصوصــا سیســتان را کــه هنــوز در حا 
بهتصــرف خــود در آورد .در ایــن دوره بــه منطقــۀ سیســتان« ،سکســتان» گفتــه میشــد و بهدلیــل موقعیــت
خاصــی کــه منطقــه داشــت ،ولیعهــد حاکــم بــر ایــن ســرزمین بــود و بــا عنــوان «سکانشــاه» بــر کوســت پهنــاور
نیمــروز حکومــت میکــرد.
ساســانیان عالوهبــر تمرکــز قــدرت سیاســی ،مذهــب را نیــز در خدمــت گرفتنــد و دیــن زرتشــت را بهعنــوان
دیــن رســمی کشــور اعــام نمــوده و بهشــدت بــه دفــاع از آن پرداختنــد؛ چنانکــه دیــن و دولــت ب هصــورت
یکــرد .سیســتان
دو بــرادر جداییناپذیــر همیشــه همــراه هــم بــود ه و هریــک دیگــری را حمایــت و تقویــت م 
ً
در آغــاز دورۀ جدیــد بهدلیــل بنیانهــای اســتوار دینــی شــدیدا مــورد توجــه نخســتین پادشــاهان ساســانی
قــرار گرفــت .در متــون اندکــی کــه از دورۀ ساســانی و پــس از آن بهجــای مانــده ،از اهمیــت فــراوان سیســتان
ســخن گفتــه شــده اســت؛ چنانکــه در خــرده اوســتا ،آتــش بهــرام ،بنــد  20پــس از ســه آتــش معــروف ،از
آتــش «کرکــوی» یــاد شــده اســت (دوســتخواه .)607 :1370 ،بندهــش نیــز از آتــش کرکــوی کــه بنابــر ایــن
نوشــته ســه آتــش بــه سیســتان اســت ،یــاد نمــوده اســت (فرنبغدادگــی .)91 :1369 ،در روایــات اســامی نیــز
ـای گرشاســب بــوده و مؤلــف کتــاب تاریخسیســتان
آمــده کــه کرکویــه در اصــل پرستشــگاه شــخصی و معبدجـ ِ
مینویســد کــه همچنــان زرتشــتیان محــل آنرا مقــدس میدانســتند و میگفتنــد کــه گرشاســب هــوش
ایــزدی خــود را در آنجــا نهــاده و آنرا متبــرک ســاخته اســت.
باتوجــه بــه اهمیتیکــه کرکــوی در تاریــخ محلــی سیســتان و نیــز تاریــخ کیــش زرتشــت دارد ،ایــن نوشــتار
بــر آن اســت تــا بــا وا کاوی متــون تاریخــی و شــواهد باستانشــناختی نســبت بــه حــل پــارهای مســائل
بهگونـهای مبســوط پاســخ گویــد .آتــش کرکــوی بــه چــه دورۀ زمانــی تعلــق دارد؟ محــل واقعــی آتــش کرکــوی
در کــدام منطقــه از سیســتان بــوده اســت؟
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش براســاس هــدف از نــوع تحقیقــات بنیــادی و براســاس ماهیــت از نــوع
تحقیقــات تاریخــی اســت کــه در آن موضــوع مــورد بحــث بــا اســتفاده از منابــع مکتــوب و دادههــای باســتانی
در چارچــوب رهیافــت تاریخــی تــا حصــول نتایــج علمــی دنبــال میشــود.
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بــرای یافتــن موقعیــت درســت کرکــوی و مکاننــگاری دقیــق آن ،ناگزیــر بایــد بــه زرنــگ رجــوع نمــود .زرنــگ
(زرنــج) کــه در اوایــل اســتیالی مســلمانان بــر ایــن ســرزمین ،مرکزیــت سیســتان را دارا بــود ،هما کنــون در
ـگاران ســدههای نخســت اســامی ،موقعیــت
خــاک افغانســتان قــرار دارد .بســیاری از مورخیــن و جغرافیانـ ِ
اماکــن را براســاس مرکــز ایالــت و یــا جادههــای ارتباطــی آن ســرزمین مشــخص کردهانــد (تصویــر .)1
ْ
َمقدســی در کتــاب خــود دربــارۀ زرنــگ میگویــد« :زرنــگ قصبــۀ سگســتان اســت ،دژی اســتوار با ســاختی
شــگفتانگیز دارد و بصــرۀ خراســان بهشــمار میآیــد .گــردش خندقــی هســت کــه آب در آن جوشــیده بیــرون
مـیرود ،شــهرکی دارد بــا دژ و خندقــی کــه جامــع در آن اســت و زنــدان در برابــر آن شــگفتانگیز ســاخته شــده
اســت کــه دو آتشــگاه (منــاره) دارد ،یکــی کهــن و دیگــری را کــه بــا مــس پوشــیده اســت ،یعقوبلیــث ســاخته
اســت ،دژی نیــز دارد .در دشــت ســاخته شــده و دروازههــا و کوچههــای بســیار دارد .نیمــی از آنرا اردشــیر و
نیمی دیگر را خســرو ســاخته اســت» (مقدســی.)444-445 :1361 ،
جیهانــی هــم پــس از زرنــج بــه کرکویــه اشــاره میکنــد« :زرنــج شــهری بــزرگ اســت و آنرا شهرستانیســت
و ربضــی و خندقــی اســتوار و شــهر را هــم ربضــی و خندقــی و آب خنــدق زه اســت و آبهــای دیگــر افزونــی از
در نــو خواننــد و دیگــری را نزدیــک او در کهنــه.
جویهــا بــه خنــدق م ـیرود و آنرا پنــج در اســت ،یکــی را ِ
و هــردو در ،بــه فــارس رونــد .ســوم را کرکویــه از آنجــا بــه خراســان رونــد .چهــارم را نیشــک از آنجــا بــه
بســت رونــد و پنجــم را در طعــام ،از آنجــا بــه روســتا رونــد .بــه در کرکویــه بناهــای بــزرگ اســت ،آنرا ارگ
میخواننــد» (جیهانــی.)161-162 :1368 ،
محققــان و مستشــاران بســیاری از ایــن اثــر بازدیــد کردهانــد ،از آنجملــه کلنــل ییــت در ســال 1894
م ،.ســر پرســی ســایکس در  1899م .کــه بــه دیــدۀ وی ایــن اثــر پایتخــت و معبــد کیانیــان بــوده و در ســال
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(دوســتخواه.)607 :1370 ،
ـتیان متعصبــی بودنــد ،ســاخت آتشــکده میتوانســت در همــدل
از آنجاییکــه مــردم سیســتان ،زرتشـ ً ِ
کــردن و همگرایــی آنــان بــا ساســانیان کامــا مؤثــر واقــع شــود .در سنگنبشــتۀ کعبــه زرتشــت ،شــاپور بــه
برپایــی آتــش مقدســی کــه بــرای شــادی و بقــای «نرســه» ســاخته اســت ،اشــاره میکنــد (مهرآفریــن:1391 ،
 .)183ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه «نرســه» از جایــگاه ویــژهای نــزد پــدر برخــوردار بــوده؛ امــا مشــخص
نیســت کــه ایــن آتــش مقــدس در سیســتان جــای داشــته یــا در مکانی دیگــر .براســاس گفتههــای «لوکونین»
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن آتشــکده در سیســتان برپــا شــده اســت .پــس از بهقــدرت رســیدن شــاپور
اول ،یکــی از پســران وی بهنــام «نرســه» حکومــت سکســتان را در دســت گرفــت و ملقــب بــه «سکانشــاه»
گردیــد؛ همچنیــن او معتقــد اســت کــه نرســه ،خواهــرش شــاپوردختک را بــه زنــی گرفــت و ایــن شــاهزاده
خانــم لقــب شــهبانوی ســکاییان داشــته اســت (لوکونیــن.)174 :1350 ،
کردیــر یــا کرتیــر ،نــام یکــی از سیاســتمدارترین دینمــردان ساســانی اســت و کرتیــر کــه امــروزه رایــج شــده؛
تلفــظ ســنتی و تاریخــی ایــن واژه اســت .اتحــاد دیــن و دولــت در دورۀ ساســانی بــه دســت کرتیــر کامــل شــد.
کرتیــر در چهــار کتیبــه خــود در سرمشــهد ،نقشرجــب ،نقشرســتم و کعبهزرتشــت کــه همــۀ آنهــا بــه
ً
خــط کتیب ـهای پهلــوی ساســانی نوشــته شــدهاند؛ تقریبــا مطالــب همســانی دارنــد (آمــوزگار-40 :1385 ،
 .)39در ایــن کتیبههــا در فهرســت ایالتهــا بــه سیســتان اشــاره میکنــد و مینویســد« :مــن بــه فرمــان
شاهانشــاه ،آن مغمــردان و آتشهاییکــه در ایــن ســرزمین بــود آنرا از زیــان و غــارت نجــات دادم .بــرای
آتشهــا و مغــان بســیاری نوشــته و ســند تهیــه و بــا پشــتیبانی ایــزدان و شاهانشــاه و بــر اثــر اعمــال مــن در
ســرزمین ایــران بســیار آتشهــای بهــرام تأســیس شــد» (همــان .)46-50 :ایــن کتیبههــا بهعنــوان منابــع
دسـت اول ،ســخنان مورخــان و جغرافیانــگاران را تأییــد ،و سیســتان را بهعنــوان منطقـهای مهــم از لحــاظ
مذهبــی و سیاســی معرفــی و از برافــروزی آتــش بهــرام در سیســتان و جاهــای دیگــر یــاد میکنــد.
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.1905م .نیــز جــورج پیتــر تیــت افســر نقشــهبردار گــروه حکمیــت گلــد اســمیت بررســیهای دقیقتــری
درخصــوص مشــخصات معمــاری بنــا انجــام داد .عالوهبــر ایــن ،کرکــو از دیــد جغرافیانویســان ســدههای
نخســتین اســامی نیــز پنهــان نمانــده و ابنخردادبــه در قرن ســوم هجریقمــری کرکویه را یکی از شــهرهای
سیســتان برشــمرده اســت (اویســی .)5 :1385 ،نــام کرکــوی در اوســتا و دیگــر منابع بهصورتهــای مختلفی
آمــده کــه عبارتنــد از :صیئیــو کرکــوی ،مینــو کرکــوی ،کرگــوی ،کرا کــر ،کــوروک ،کرکوشــاه ،کرکویــه« .اهــل
کرکویــه بهگفتــۀ یاقــوت حمــوی ،خــوارج بودنــد و در آنجــا آتشــکدهای وجــود داشــت کــه زرتشــتیها آنرا
بســیار محتــرم میشــمردند» (لســترنج .)366 :1373 ،بنــای آتشــکدۀ ناحیــۀ کرکــوی و آثــار باقیمانــده،
متعلــق بــه دورۀ ساســانیان میباشــد (افشــار .)133 :1363 ،درخصــوص وجهتســمیۀ ایــن اثــر ،اطالعــات
مســتندی در دســت نیســت ،امــا در لغتنامــۀ جامــع دهخــدا بــرای واژۀ کرکــوی آمــده :نــام پهلوانــی تورانــی
کــه نبیــرۀ ســلم بــوده و در نبــردی کــه میــان او و ســام درگرفــت بــه دســت ســام کشــته شــد ،همچنیــن ذکــر
شــده اســت کــه از رســاتیق سیســتان اســت و در شــمال زرنــج قــرار دارد و مجوســان در آن آتشــکدۀ بزرگــی
دارنــد (دهخــدا ،1377 ،ج.)18278 :12
باقــری بهنقــل از کتــاب ّ
مروجالذهــب مینویســد« :یــک آتشــکدۀ دیگــر در سیســتان ســاخته شــده
کــه کراکــر نــام داشــت؛ گوینــد بهمــن ،پســر اســفندیار ،پســر رشتاســف آنرا بســاخت» .او معتقــد بــود کــه
کرا کــر جــزو ده آتشــکدهای قــرار داشــته کــه پیــش از ظهــور زرتشــت پســر اســپنتمان ،پیمبــر مجــوس بــوده
اســت (باقــری .)59 :1369 ،قبــل از تصــرف سیســتان توســط اعــراب ،آتشــکدۀ کرکــوی و ســپس آتشــکدۀ
ترقــون دارای اهمیــت بســیار بودهانــد .اعــراب ایــن آتشــکدهها را ســرد ،و آتــش مقــدس را خامــوش نمودنــد.
ً
ـردن آتشــکدههای بــزرگ را
احتمــاال اعــراب مســلمان آتشــکدههای کوچکــی را باقــی گذاشــته و خاموشکـ ِ
نســن در کتــاب
دادن برتــری اســام ضــروری دانســتند (تیــت .)122 :1362 ،همچنیــن کریست 
بــرای نشــان ِ
ایــران در زمــان ساســانیان اینگونــه مینویســد« :ســه آتشــکدۀ (آذربرزینمهــر ،آذرفرنبــغ و آذرگشنســب)
محــل ســتایش مخصــوص بــود و بیــش از ســایر زیارتگاههــا زینــت و ثــروت داشــت ،لکــن بســیاری از معابــد
درجـهدوم هــم مــورد احتــرام بودنــد ،خاصــه آنهــا کــه بــه یکــی از دلیــران داســتانی یــا خــود زردشــت نســبت
داشــت ،معبــد تــوس ،معبــد نیشــابور ،معابــد ارجــان فــارس و کرکــوی سیســتان بودنــد کــه نشــان از اهمیــت
ایــن مکانهــا دارد» (کریستنســن.)143 :1387 ،
در بیــن جغرافیانویســان ،بیشــترین اطالعــات را از ســیمای کرکویــه ،زکریــا بــن محمــد قزوینــی کــه در
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ســپاه اســام بــه فرماندهــی ربیعبنزیــاد حارثــی در  651م 31( .هـــ.ق ).بــه سیســتان حملــه بــرد .در ابتــدا
خونریــزی انــدک بــود ،معاهداتــی بســته و طبــق آنهــا مقــرر شــد کــه اهالــی بومــی در ازای امنیتشــان بــه
ـتیان ســاکن شــهر کرکــوی منعقــد شــد .ســپس
مهاجمــان خــراج بپردازنــد .یکــی از ایــن معاهــدات بــا زرتشـ ِ
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قــرن هفتــم هجریقمــری میزیســته ،ارائــه کــرده اســت .امــا مشــخص نیســت کــه آیــا تــا آنزمــان کرکویــه
بههمــان شــکلی بــوده کــه وی توصیــف کــرده یــا اینکــه او اطالعــات خــود را از پیشــینیان گرفتــه اســت.
«کرکویــه شهریســت قدیــم بــه سجســتان .در آن شــهر ،دو قبــه (گنبــد) اســت بــزرگ .اهــل آن ،چنــان
گمــان برنــد کــه آن دو قبــه از زمــان رســتم اســت و بــر ســر دو قبــه ،دو شــاخی کــه هرکــدام را مایــل بهجانــب
آن دیگــری کــرده شــده ،شــبیه بــه دو شــاخ گاو .بقــای آن دو قبــه از وقــت رســتم تــا اینزمــان از عجایــب
روزگار اســت و در زیــر آن دو قبــه ،آتشــکدهای اســت مجــوس را .بــه آن َ
مانــد کــه بنــا کنــد ملکــی بــه نزدیــک
خانــۀ خــود معبــدی را کــه عبــادت کنــد در آن .و آتــش آن آتشــکده فــرو نمینشــیند هیـچگاه .و آن آتشــکده
را خادمانــی مقررانــد کــه بهنوبــت اقــدام بــه برافروختــن آن آتــش نماینــد و نوبــت خدمــت بــه هرکــه برســد،
بیســت گــز دور از آتــش نشــیند و دهــن و نفــس خــود را بپوشــاند و انبــری از نقــره ،چوبــی را از گــز بــه مقــدار
یــک وجــب بگیــرد و آنرا در آتــش بگردانــد و هــرگاه کــه آتــش برســد بیآنکــه فــرو نشــیند ،چوبــی دیگــر در
آن انــدازد و ایــن آتشــکدۀ بزرگتــر ،آتشــگاه اســت نــزد مجــوس» (قزوینــی .)321 :1371 ،توجــه بــه خورشــید
و شــاخ گاو از نشــانههای کیــش مهــر و توجــه بــه آســمان و کهکشــان اســت کــه میتوانــد آن را بــه پیشــینۀ
دانــش کیهانشناســی ایرانیــان نســبت داد.
کیخســرو بــه انتقــام خــون پــدرش ســیاوش ،تصمیــم بــه مبــارزه میگیــرد و بــه ترکســتان ،هندوســتان و
ســپس بــه سیســتان مـیرود تــا بــه محــل آتشــکدۀ کرکــو میرســد .تاریخسیســتان بهنقــل از ابوالمؤیــد بلخــی
شــرح کوتاهــی از علــت بــرآوردن آتشــکدۀ کرکویــه دارد .بــه روایــت ایــن کتــاب ،کرکویــه در اصــل پرستشــگاه
شــخصی و معبــد گرشاســپ بــوده اســت و آتشــگاه را بعدهــا کیخســرو و رســتم پــس از پیــروزی بــر افراســیاب
و جــادوی او ســاختند تــا در نیــرو و روشــنایی ایــزدی کــه گرشاســپ در آنجــا نهــاده بــود ،ســهیم گردنــد؛ زیــرا
هنــگام جــادوی افراســیاب ،کیخســرو بــه ایــن محــل آمــد و پــاس پوشــید و دعــا کــرد ایــزد تعالــی آنجــا را
روشــن کنــد و جــادوی تاریکــی را در هــم بشــکند (بینــا .)76 :1381 ،ایــن روایــت بیشــباهت بــه داســتان
بهــرام گــور نیســت .بهــرام پنجــم قبــل از لشکرکشــی بــه چیــن و جنــگ بــا خاقــان چیــن ،نخســت بــه آتشــکدۀ
آذر گشســب (آتــش شــاهان) رفتــه و بــرای پیــروزی در جنــگ دعــا کــرد (نــوری.)153 :1386 ،
در کتــاب تاریخسیســتان آمــده اســت کــه در ســدۀ پنجــم هجــری ،زرتشــتیان هنــوز محــل ایــن آتشــکده
را مقــدس میدانســتند ،ایــن کتــاب متــن ســرود اخــاصورزان بــه آتــش مقــدس را چنیــن نقــل کــرده اســت:
فـــــرخت بادا روشــخنیده گرشاسب هوش
همی برســت از جوش ،نوشكن می نوش
دوســـت بدا كوش ،به آفــرین نهاده گوش
همیشه نیكی كوش ،دی گذشت و دوش
شـــــــاها ،خدایـــــــگانا :به آفـــــــرین شاهــــــی
(باسورث.)19-20 :1370 ،
هجایی اواخــر دوران ساســانی و اوایــل اســامی در
«ســرود آتشــکدۀ کرکــوی از قدیمیتریــن اشــعار شـش
ِ
لهجــۀ محلــی سیســتان اســت کــه باتوجــه بــه یکــی از روایــات کهــن حماســی بهوجــود آمــده اســت و یکــی
از زیباتریــن ســرودههای زرتشــتیان سیســتان اســت» (سیســتانی .)296 :1376 ،مطالعــه و تحلیــل ایــن
ســرود ،فــردی آ گاه بــه زبانشناســی و اشــعار ماقبــل اســام را میطلبــد و از عهــدۀ نویســندگان خــارج اســت؛
بههمیــن دلیــل از توضیــح بیشــتر و تفســیر آن خــودداری میشــود.
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ایــن بنــای باســتانی كــه بــا تاریــخ و فرهنــگ سیســتان پیونــدی دیرینــه دارد ،بــر روی تپ ـهای باســتانی در
ـردم
حــوزۀ هیرمنــد و در مجــاورت روســتاهای علیخــان و کریمکشــته واقــع گردیــده اســت (تصویــر  .)2مـ ِ
ایــن منطقــه ،آتشــكدۀ كركــو را از دیربــاز بهخوبــی میشناســند .ایــن محوطــه كــه بــر روی بلنــدی مرتفعــی
واقــع شــده،از هــر جهــت و تــا آنجاكــه چشــم تــوان دیــدن دارد ،قابلرؤیــت اســت .در جبهــۀ جنوبــی
تپــه ،بنایــی از اواخــر دورۀ قاجــار بهچشــم میخــورد .درون اتاقهــای ایــن بنــا بــا گچبــری تزییــن شــده
ـرف در ورودی آن كلمــۀ «علــی» بــه آســانی
اســت؛ چنانكــه در قســمت
ورودی یكــی از خانههــا و در دو طـ ِ
ِ
قابــل قرائــت اســت .بناهــای دورۀ تاریخــی و اســامی كــه بــر روی تپــه ســاخته شــدهاند ،بهشــدت تخریــب
شــدهاند ،امــا بــا اینحــال هنــوز پــی و دیوارهــا در برخــی نقــاط همچنــان ســالم اســت .خش ـتهای ب ـهكار
رفتــه در بنــای اســامی ،ابعــادی در حــدود  23×20×6ســانتیمتر را دارا میباشــند ،درحالیكــه آجرهــای
باقیمانــده از جرزهــای آتشــكده ،ابعــادی حــدود  69×44×6ســانتیمتر دارنــد (تصویــر  .)3ســفالهای
دورۀ اســامی و تاریخــی ،توأمــان روی تپــه دیــده میشــود .درختــان گــزی كــه در اطــراف تپــه مشــاهده
ً
میشــود ،احتمــاال جنــگل گــزی را تشــكیل م ـیداده كــه بــرای روش ـنماندن آتشــكده الزم داشــتهاند.
ً
طــی بررســی میدانــی کــه در محــل تپــۀ مذکــور بهعمــل آمــد ،مــواد فرهنگــی ،خصوصــا ســفال از ســطح
و دامنــۀ آن گــردآوری شــد تــا در چارچــوب مطالعــات باستانشناســی بتــوان تاریــخ تقریبــی اســتقرار در ایــن
محــل باســتانی و مذهبــی را تعییــن نمــود .پــس از طبقهبنــدی و گونهشناســی ،ایــن ســفالها مــورد مقایســۀ
شــاخص جمــعآوری شــده از ســطح تپــۀ کرکویــه
گونهشــناختی قــرار گرفتنــد (تصویــر  .)4ســفالهای
ِ
براســاس دو متغیــر نــوع پوشــش و ســاده یــا منقــوش بــودن بــه چهارگــروه تقســیم گردیدنــد:
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ســپاهیان ربیعبنزیــاد ،زرنــگ ،یعنــی مرکــز ناحیــه را کــه در امتــداد رود هلمنــد واقــع بــود ،محاصــره کردنــد.
در تاریخسیســتان آمــده اســت کــه ابرویــز (اپرویــز) رســتم -مرزبــان ایالــت -بــرای پذیــرش شــرایط تســلیم
نــزد ربیــع رفــت .ایــن مذا کــره ،نظــر اجمالــی و جالبتوجهــی بــه تأثیــر دیــن بــر روابــط دوجانبــه اســت .گفتــه
َ
شــده اســت کــه اپرویــز و افــرادش صحنــۀ وحشــتناکی را مشــاهده کردنــد کــه در آن ،فرمانــدۀ عــرب روی
ســکوی بلنــدی نشســته بــود کــه از اجســاد تشــکیل شــده بــود .زرتشــتیها از نزدیکشــدن بــه آن ســکو
خــودداری کردنــد؛ زیــرا اعتقــاد داشــتند کــه بهدلیــل وجــود اجســاد در آن ،از لحــاظ آئینــی ناپــاک اســت.
بنابرایــن از دور بــه مذا کــره پرداختنــد .نقــل ایــن ماجــرا چــه واقعــی ،و چــه ســاختگی در وقایعنامههــای
محلــی ،غیرعــادی نیســت .الگوهــای رفتــاری زرتشــتی بهخصــوص قوانیــن مربــوط بــه پا کــی و ناپا کــی
کــه از عوامــل تنظیمکننــده رفتــار اجتماعــی بــود ،در ابتــدا موجــب جدایــی زرتشــتیان از مســلمانان شــد
(چوکســی .)38-39 :1381 ،ایــن روایــت نشــاندهندۀ ایــن موضــوع اســت کــه مــردم سیســتان حکومــت
اســام را پذیرفتــه بودنــد امــا دیــن آنرا نپذیرفتــه بودنــد و اســام در طــی گذشــت قرنهــا کمکــم جــای آئیــن
زرتشــتی را گرفــت.
ّ
در ســدههای نخســتین هجــری در سیســتان ،مســلمانان در اقلیــت بودنــد و در آنجــا فقــط چنــد مســجد
در نواحــی شــهری بنــا شــده بــود .در کنــار کمبــود مســاجد تــا آنزمــان ،تعــداد مرا کــز دینــی زرتشــتی طــی چهــار
ســدۀ نخســت حکومــت اســام کاهــش نیافــت .یــک مدرســۀ دینــی زرتشــتی نزدیــک زرنــگ در حومــۀ مصلــی
بــهکار خــود ادامــه داد و آتشــکدۀ معــروف کرکــوی نیــز همچنــان دایــر مانــد (همــان .)125 :ا گــر مذهــب
زردتشــت در سیســتان ،زمانــی در نهایـ ِـت اوج بــود ،هماکنــون آثــار زیــادی نیــز از آن زمــان باقیمانــده اســت
و شــکی نیســت کــه پــس از فتــح اعــراب تــا مــدت زیــادی ایــن مذهــب هــم رواج داشــته و فامیلهــای گبــر
(آتشپرســتان) زیــاد بودنــد و اعــراب وجــود آنــان را تحمــل میکردنــد .بعدهــا تعصــب و ســختگیری بــر
آنــان شــدت گرفــت و آتشهــای مقــدس و قربانگاههــای آنهــا را از بیــن بردنــد (تیــت.)11 :1362 ،
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الف -سفال بدون لعاب و ساده
خمیــر ســفالهای ایــن گــروه بــه رنگهــای نخــودی و قرمــز آجــری اســت كــه از میــزان پخــت كافــی نیــز
برخوردارنــد .رنــگ رویــۀ ایــن گــروه از ســفالها ،قرمــز ،نخــودی و نارنجــی اســت.
ب -سفال بدون لعاب و منقوش
کلیــۀ ســفالهای ایــن گــروه بــه دو روش نقشكنــده و نقــش داغــدار تزییــن شــدهاند .نقشمایــۀ تزیینــات
در همــۀ قطعــات از نــوع هندســی و طــرح نقــوش آنهــا نیــز بهصــورت خطــوط شــیاردار مــوازی میباشــد.
ج -سفال بدون لعاب و ساده
تعــداد س ـهقطعه ســفال از ایــن گــروه جم ـعآوری گردیــد كــه خمیــر دو قطعــه از نــوع گل رس بــه رنگهــای
ـامل حنایــی،
نخــودی و یــك قطعــه از نــوع خمیــر ســفید چینــی اســت .رنــگ لعــاب ایــن گــروه از ســفالها شـ ِ
الجــوردی و آبــی فیــروزهای میشــود.
د -سفال لعابدار و منقوش
تنهــا قطعــه ســفال از ایــن گــروه از نــوع ســفال بــا نقــش ســیاه زیــر لعــاب آبــی (قلــم مشــكی) اســت .خمیــر ایــن
قطعــه ســفال بــه رنــگ نخــودی اســت و از میــزان پخــت كافــی نیــز برخــوردار میباشــد .نقشمایــۀ تزئیــن در
ً
ایــن قطعــه ،ظاهــرا از نــوع گیاهــی و طــرح آن شــامل ســاقۀ پیچــان؟ میباشــد.
مقایســۀ گونهشــناختی ســفالهای تپــه کرکــو نشــان میدهــد کــه محــل مذکــور از دورۀ اشــکانی
دارای اســتقرار بــوده و ایــن اســتقرار تــا ســدۀ هشــتم هجــری قمــری ادامــه داشــته اســت (موســویحاجی و
مهرآفریــن :1386 ،ج.)3.
دورتــادور تپــۀ کرکــو ،منطقـهای ســیالبزده اســت و در اطــراف آن ،راههــای ارتباطــی مشــاهده میشــود.
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تصویر  .2نمایی از تپۀ کرکوی (نگارندگان).
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تصویر  .4سفا لهای شاخص جمعآوری شده از سطح تپۀ کرکوی (نگارندگان).

در ســمت شــمال تپــه ،سلســلهای از تپههــای کوچــک دیــده میشــود کــه ویرانههــای ســاختمانهای
بزرگــی هســتند .در ســمت شــرق و غــرب تپــه نیــز ویرانههایــی دیــده میشــود (تیــت.)52-53 :1362 ،
ایــن تپههــا کــه در اطــراف آتشــکده پراکنــده بودهانــد؛ بهدلیــل ارتفــاع کــم از ســطح زمینهــای اطــراف در
ـاورزان منطقــه بــا شــخم و آبیــاری ایــن مراتــع ،آنهــا را
ســیالبهای فصلــی بســیار تخریــب شــدهاند و کشـ
ِ
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تصویر  .3بقایای آتشگاه کرکوی (نگارندگان).
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چنانچــه گفتــه شــد؛ از بنــای دورۀ ساســانی آتشــکدۀ کرکــوی چیــز چشــمگیری باقینمانــده و از
ســاختمانهای دورۀ ساســانی (بنــای اصلــی آتشــگاه) تنهــا بخشهایــی از یــک دیــوار آجــری قابلرؤیــت
اســت و قســمتهای دیگـ ِـر بنــای اصلــی آتشــکدۀ کرکویــه در زیــر خــاک و آوار بناهــای دورۀ اســامی قــرار
گرفتــه کــه تنهــا از طریــق کاوشهــای باستانشناســی میتــوان آنرا مطالعــه کــرد و بــه پــان اصلــی آتشــکده
پیبــرد.
در قــرن اول هجــری کــه ســپاهیان اســام سیســتان را فتــح نمودنــد ،بــا مظاهــر و بناهــای مذهبــی
زرتشــتی نیــز برخــورد کردنــد .اگرچــه ممکــن اســت ایــن تخریبهــا بهیکبــاره صــورت نگرفتــه باشــد؛
ً
ـتیان ســاکن ایــن منطقــه وارد
ولــی مشــخصا بــر اثــر فشــارهای اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی کــه بــر زرتشـ ِ
میشــد ،موجبــات مسلمانشــدن بســیاری از زرتشــتیان فراهــم میگردیــد و ّ
اقلیــت باقیمانــده بهناچــار
ِ
بــه ســرزمینهای بیــرون از قلمــرو اســام از جملــه هندوســتان مهاجــرت نمودنــد .واضــح اســت کــه عــدم
رســیدگی بــه ایــن بناهــا ،بهمــرور زمــان باعــث تخریــب و از بیــن رفتــن کامــل آنهــا گردیــده اســت.
ً
عوامــل طبیعــی ماننــد بــاد و بــاران ،آفتــاب و ســیالبهای ناگهانــی و خصوصــا عوامــل انســانی ،هیـچگاه
نقــش تخریبـ ِـی خــود را از دســت نــداده و ایــن بنــا را روز بــه روز ویرانتــر کــرده اســت .البتــه بایــد خاطرنشــان
ـدن خانههــای روســتاییان بــر روی آن ،بهمــرور زمــان
ســاخت کــه بــا دفــن بنــای اصلــی آتشــکده و ساختهشـ ِ
نقــش تخریبـ ِـی ایــن عوامــل بهدلیــل ایجــاد یــک الیــۀ پوششــی کمرنگتــر شــده اســت .سیســتان ا گرچــه
جــزء مناطــق خشــک و کمبــارش اســت؛ ولــی وجــود رود هیرمنــد و شــاخههای فرعــی آنهــا و نیــز دریاچــۀ
ب عمــدۀ بناهــای منطقــه در دورههــای مختلــف تاریخــی و
هامــون و ســیالبهای فصلــی ،موجــب تخری ـ 
حتــی ســدههای اخیــر شــده اســت.
حفاریهــای غیرمجــاز یکــی دیگــر از عوامــل تخریــب ایــن محوطــۀ باســتانی اســت .ایــن حفاریهــا
کــه در ســالهای اخیــر بهشــدت افزایــش یافتــه ،توســط قاچاقچیــان و غارتگــران میراثفرهنگــی صــورت
گرفتــه کــه باعــث تخریــب مســتقیم بنــا میشــود (تصویــر .)5
ـیدگی بهموقــع میتوانســت دسـتکم جلــو بخشــی
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه حفاظــت فیزیکــی و رسـ ِ
از ایــن تخریبهــا را بگیــرد ،ولــی متأســفانه در ســالیان گذشــته ایــن امــر بهدالیــل مختلــف کمتــر اتفــاق
افتــاده اســت .در پایــان بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه پروژههایــی از قبیــل ّ
مرمــت کوهخواجــه و همچنیــن
ّ
ـراث بــاارزش
مرمــت اتــاق دورۀ قاجــاری واقــع در کرکویــه ،کمــک شــایانتوجهی بــه حفــظ آنچــه از ایــن میـ ِ
باقیمانــده ،نمــوده اســت .امیــد اســت کــه بــا حفــاری در ایــن محوطــۀ بســیار مهــم باســتانی ،شــاهد آثــار و
ً
اطالعــات ارزشــمندی در زمینــۀ تاریــخ و فرهنــگ ایــران و خصوصــا سیســتان باشــیم.
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ـالیان متمــادی ،امــروزه اثــر چندانــی از آنهــا دیــده نمیشــود.
بــه زیــر کشــت بــرده و بــا گذشــت سـ ِ
شــکی نیســت کــه ویرانههــای کرکوشــاه ،همــان کرکویــه اســتخری اســت کــه مســعودی در کتــاب خــود
آنرا ســومین آتشــکدۀ قدیمــی ایــران در دوران قبــل از اســام معرفــی میکنــد و نــام آن بــا وجــود گذشــت
ً
قرنهــا زنــده مانــده و ا کنــون نیــز کرکویــه خوانــده میشــود .همانطورکــه قبــا گفتــه شــد ،امــروزه کرکویــه
در چهارکیلومتــری دوســتمحمد و مــرز افغانســتان واقعشــده و مــردم فقیــر و نیازمنــد بــر فــراز آن زندگــی
ً
میکننــد .ســکو و دیوارهاییکــه در دورههــای بعــد و خصوصــا زمــان قاجــار بــر فــراز ایــن تپــه ســاخته شــدهاند،
ـدن آجرهایــی بــا ابعــاد 69×44×6
ایــن معبــد را در مقابــل تخریــب عوامــل طبیعــی مقاومتــر کــرده؛ امــا دیـ ِ
ـتانی
در پـ ِـی خانههاییکــه بــرروی تپــه بنــا شــدهاند ،ایــن موضــوع را بــه اثبــات میرســاند کــه بناهــای باسـ ِ
ایــن محــل توســط عوامــل انســانی پیوســته در حــال تخریــب اســت.
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در دورۀ ساســانیان ،ایالــت سیســتان از ّ
اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده و محــل جلــوس ولیعهــد و حکمرانــی
وی محســوب میگردیــده اســت .بنیانهــای قــوی مذهــب زرتشــت در منطقــه ،آبادانــی و ثــروت سیســتان،
موقعیــت اســتراتژیکی و جلــوس ولیعهــد در منطقــه ،موجــب گردیــده بــود تــا در ایــن منطقــه ،آتشــکدهای
بااهمیــت ســاخته شــود .بــا توجــه بــه کتــب و نوشــتههای ّ
ّ
ـگاران ســدههای
مورخــان و جغرافیانـ
بــزرگ و
ِ
نخســت اســامی ،بهنظــر میرســد روســتای کرکــوی امــروزی ،درواقــع همــان کرکــوی (آتشــگاه مقــدس
زمــان ساســانیان) در خــرده اوســتا ،بندهشــن و شــهرک مــورد اشــاره در نوشــتههای ابنحوقــل ،مقدســی،
اصطخــری و حمــداهلل مســتوفی باشــد کــه در تواریــخ بارهــا بــه آن اشــاره کردهانــد.
ـدن موضــوع ،ذکــر دو برهــان ضــروری بهنظر میرســد -1 :ذکــر اینمســأله در تواریخ که
بــرای روشـنتر شـ ِ
ـبت شــهر کرکویــه کــه نزدیــک آن اســت ،دروازۀ
ـمالی شــهر زرنــج بهســمت خراســان بــوده و بهمناسـ ِ
دروازۀ شـ ِ
کرکویــه نامیــده میشــود .درســت اســت کــه مــکان دقیــق آتشــکدۀ کرکــو مــورد تردیــد بــوده و عــدهای محــل
ـگاران
آنرا در نزدیکــی قندهــار و در کشــور افغانســتان میداننــد ،امــا باتوجــه بــه کتــب مورخــان و جغرافیانـ ِ
ســدههای نخســتین اســامی میتــوان بــه یقیــن محــل آنرا در خــاک امــروزی ایــران دانســت -2 .دلیــل
دوم کــه محــل آتشــکده را بهصــورت دقیقتــر مشــخص میکنــد ،اســتمرار نــام ایــن مــکان در ادوار مختلــف
تاریــخ اســت کــه تــا بــه امــروز ادامــه پیــدا کــرده و هنــوز هــم بــه آن کرکــوی گفتــه میشــود.
خرابههــای آتشــکدۀ کرکویــه یــا کرکوشــاه در حــدود  20کیلومتــری شــمالغرب زرنــج و در ســمت چــپ
شــاخههایی از هیرمنــد در نزدیکــی شهرســتان هیرمنــد (دوســتمحمد) در منطقــۀ میانکنگــی بهچشــم
میخــورد .ایــن بنــای باســتانی بــا تاریــخ و فرهنــگ سیســتان درهــم تنیــده و تــا بــه امــروز ّ
هویــت خــود را
حفــظ کــرده اســت .مــردم سیســتان بهخوبــی آتشــكدۀ كركــوی را میشناســند و داســتانهای زیــادی از آن
روایــت در ذهــن دارنــد.
خشـتهای بـهكار رفتــه در بناهــای اســامی ابعــادی در حــدود  23×20×6ســانتیمتر را دارا میباشــند،
درحالیكــه آجرهــای باقیمانــده از جرزهــای آتشــكده ،ابعــادی حــدود  69×44×6ســانتیمتر دارنــد کــه
ـناختی ســفال
نشــانگر حیــات ایــن محوطــه در دوران اشــکانی و ساســانی اســت .بــا توجــه به مقایســۀ گونهشـ
ِ
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 سیســتانی ،محمداعظــم ( .)1367سیســتان (ســرزمین ماسـهها و حماسـهها) .کابــل :آ کادمــی علــومجمهــوری افغانســتان ،مرکــز علــوم اجتماعــی ،جلــد دوم ،سیســتان بعــد اســام.
 قزوینــی ،زکریابنمحمــد ( .)1371آثــار البــاد و اخبــار العبــاد .ترجمــۀ محمــد مــراد بــن عبدالرحمــان،تصحیــح :ســید محمــد شــاهمرادی ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
 کریستنســن ،آرتــور ( .)1387ایــران در زمــان ساســانیان .ترجمــۀ رشــید یاســمی ،وزارت فرهنــگ وارشــاد اســامی.

Downloaded from journal.richt.ir at 1:48 IRST on Saturday January 29th 2022

 -1بــرای تهیــۀ ایــن آتــش ،شــانزده آتــش را از منابــع مختلــف جمـعآوری میکننــد و آنگاه 1128بــار آنرا تطهیــر میکننــد .آتــش بهــرام،
شــاه پیروزمنــد آتشهاســت .بــا نــام اورمــزد ،ایــن آتــش را بــه یــاری میخواننــد و از او میخواهنــد کــه در برابــر قــوای تاریکــی ،آنــان را نیــرو
بخشــد (حریریــان و همــکاران.)73-4 :1377 ،
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و مصالـ ِـح ب ـهکار رفتــه در معمــاری خانههــا ،ایــن موضــوع بــه اثبــات رســید کــه؛ بناهــای محوطــۀ کرکــوی
مربــوط بــه دو دورۀ تاریخــی و اســامی اســت و بدونشــک اســتفاده از ایــن محوطــه در دورۀ اشــکانی آغــاز
شــده و بدونوقفــه تــا پایــان ســدۀ هفتــم هجــری قمــری بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت .آخریــن بناهــای
الحاقــی در قســمت جنوبــی تپــه ،و مربــوط بــه اواخــر دورۀ قاجــار میباشــد .بناهــای دورۀ اســامی بهدلیــل
ـاس مســتقیم بــا عوامــل مخـ ّـرب طبیعــی ،بهشــدت تخریــب شــده اســت.
تمـ ِ
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 لســترنج ،گای ( .)1373جغرافیــای تاریخــی ســرزمینهای خالفــت شــرقی .ترجمــۀ محمــود عرفــان،چــاپ چهــارم ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 لوکونیــن ،و .گ ( .)1350تمــدن ایــران ساســانی .ترجمــۀ عنای ـتاهلل رضــا ،تهــران :بنــگاه ترجمــه ونشــر کتــاب.
 مقدســی ،ابوعبــداهلل محمدبــن احمــد ( .)1361احســن التقاســیم فــی معرفــة االقالیــم .ترجمــۀعلینقــی منــزوی ،تهــران :انتشــارات کاویــان.
 موســویحاجی ،ســید رســول .و مهرآفریــن ،رضــا (« .)1386بررســی روشــمند باستانشــناختیسیســتان ،فــاز  .»1زاهــدان :میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان سیســتان و بلوچســتان
(منتشــر نشــده).
 مهرآفرین ،رضا ( .)1391بر چکاد اوشیدا .تهران :انتشارات دریافت. نــوری ،احمــد ( .)1386پیشــدادیان و کیانیــان .تهــران :انتشــارات مرســا (پخــش انتشــاراتآرتامیــس).

