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مقّدمه 

هب انم خداوند داانی راز

کتاب پیش رو مجموعۀ مختصری از هنرها و صنایع دس��تی سیس��تان است. 
برای مطالع��ۀ بهتر، مطالب کتاب را در 8 فصل تقس��یم بندی کرده ام. امیدوارم 
مطالعۀ این کتاب عالوه بر آشنایی بیشتر خوانندگان با گذشتۀ درخشان سیستان، 
باعث شود هنرها و صنایعی که روزگاری اجدادمان با آن ها زندگی می کرده اند 

در یادها زنده باقی بماند. 

 ایرج شهرامی پور
شهریور 96
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شعری در وصف سیستان1

زال و  س�یمرغ  و  رس�م  س�رزمنی  ای   سیس�تان 
زال و  ُبرن�ا  مأم�ن  ای  افتخ�ار  سراس�ر  ای 

ق�رون و  اعص�ار  ش�ران  خان�ه ی   بیش�ه زارت 
زوبن یب ح�د  دمشن�ان  ش�کوهت  دویار  پ�ای 

یب مش�ار افس�انه های  از  ممل�و   دش�ت هایت 
صده�زار پهلوان�ان  خوابگ�اه  تّپه های�ت 

نش�ان دارد  ل�ب  ب�ه  دس�تان  رس�م  از   س�احلت 
کم�ان یت�رش،  قامت�ش،  کمن�دش،  از  دارد  قّص�ه 

پادش�اه یالن�ت  ب�ازوی  ز  ک�ی   خان�دان 
س�یاه دوی  قام�ت  پای�ت  زی�ر  در  زوبن  ب�س 

نف�س یم گ�رد  وت  خ�اک  مش�رق  از   آفت�اب 
ج�رس بان�گ  همچن�ان  دش�ت هایت  از  یم رس�د 

1. سرودۀ ایرج شهرامی پور
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خاک پاکت سرمه ی چشمان صدها ونعروس
دروس ل�وح  اّول�نی  را  ک�وداکن  هفت خوان�ت 

س�ال ها ب�س  گردی�ه ای  ج�م  مجش�ید   مأم�ن 
احوال ه�ا ه�زار  دل  در  باش�دت  فری�دون  از 

داده ای پرورش ه�ا  درون�ت  را  س�یاوش   وت 
بگش�اده ای س�فره ها  یب تعّص�ب  هبم�ن  پی�ش 

جب�نی ب�ر  داری  وت  دارا  و  ک�وُرش  از  اث�ر   ص�د 
نقش رهمت بر دل و لب همچو نقیش بر نگنی

ایرانی���ان خیم�ه ی  عم���ود   پهلوانان�ت 
وینانی���ان افس�انه ی  از  برت�ر  س�امت  و  زال 

وط�ن ای  زادگامه  ای  هس�ی ام  مت�ام   ای 
چم�ن زبی�ا  ای  م�ن  آرزوه�ای  هب�ار  ای 

اب�د ت�ا  آرزومی  افتخ�ارم،   اقت�دارت، 

ب�د چش�مان  قامت�ت  از  و  دام�ن  از  ب�اد  دور 

***



1۵

صنایع دستی مرتبط با 
آهنگری و کشاورزی
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آهنگری

آهنگری و س��اختن اب��زار و وس��ایل مورد نی��از از فلزات،پیش��ینۀ چندین 
هزارساله ای در ایران دارد. نمونه هایی از این هنر را در شاهنامۀ فردوسی می توان 
مشاهده کرد. در داستان پادشاهی هوشنگ، پس از کشف آتش توّسط وی این 

گونه آمده است.

 چو بشناخت آهنگری پیشه رکد
رکد یتش�ه  و  اّره  آهنگ�ری  ز 

پس از ابداع آهنگری توّس��ط هوش��نگ، م��ردم ایران زمین این ش��غل را 
که با کش��اورزی ارتباط بس��یار تنگاتنگ��ی دارد ادامه داده ان��د. یکی دیگر از 
ش��خصیت های معروف تاریخ اس��طوره ای ایران که به ش��غل آهنگری مشغول 
بوده اس��ت »کاوۀ آهنگر« است. در داستان قیام کاوه علیه ضّحاک، فردوسی از 

زبان کاوه چنین می گوید:

 یک�ی یب زی�ان م�رد آهنگ�رم
س�رم ب�ر  مه�ی  آی�د  آت�ش  ش�اه  ز 
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قدمت آهنگری در سیستان

از آن جای��ی که  سیس��تان قدمتی ب��ه درازای تاریخ دارد، دس��تیابی به فنون 
آهنگری و صنایع مربوط به فلزات دیگر از دیرباز در این س��رزمین رونق داشته 
اس��ت. »باستان شناسان با یافتن مهره ها و گردنبندهایی از الجورد و طال در یک 
گ��ور، پس از پژوهش درباره روش های س��اخت ورقه ه��ا و مفتول های طالیی 
دریافتند که صنعتگران ش��هر س��وخته با ابزار بس��یار ابتدایی در آغاز صفحات 
طالیی بسیار نازکی به قطر کمتر از یک میلیمتر تهیه کرده و بعد آن ها را به شکل 
استوانه ای لوله نموده و بین استوانه های طال، مهره های الجورد قرار می داده اند.2«

آهنگ��ری با نش��یب و فرازهای زی��ادی در حال حاضر نی��ز در اکثر مناطق 
سیس��تان وجود دارد. یکی از این مناطق، ش��هر زهک است. به گفتۀ آقای رضا 
ناصریان)از آهنگران زهک( در این ش��هر  پنج کارگاه آهنگری به کار ساخت 

2. ویکی پدیا 
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و س��از ادوات مورد نیاز مردم مش��غولند. در ای��ن کارگاه های کوچک ادواتی 
همچون: میخ طویله، منگال، اّره علف بری، چاقو، زنجیر، س��اطور، تیش��ه، بیل، 

کلنگ، دوکارد و ... ساخته می شود.

در ادام��ه به معّرفی چند مورد از صنایع مربوط به آهنگری که هنوز در میان 
مردم نقش پررنگی دارند اکتفا می کنیم:

تیشۀ سیستان

تیشۀ سیستان وسیله ای است فلزی با دسته ای چوبی که برای برداشتن خاک و 
امور مربوط به کشاورزی استفاده می شود. تیغۀ فلزی آن حالت بیضی دارد که در 
انتهای آن یک سوراخ برای وصل کردن دستۀ چوبی است. دستۀ آن معموالً 80 
تا 100 سانتی متر است. در اصطالح محلّی به آن تیشه )به سکون»ی« و فتحۀ»ه«( 
و یا تِیَش��گ)به سکون»ی«( گفته می شود. این نوع تیشه براساس میخ های به کار 
رفته در آن به تیش��ۀ چار میخه یا پنج میخه مش��هور است. تیشه های پنج میخه از 
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همه بزرگ تر و سنگین تر هستند. مردم سیستان عالقۀ خاصی به تیشه دارند و اکثر 
کارهای کشاورزی و ساختمانی خود را با تیشه انجام می دهند.

تیش��ه های باریک و کوچک را که معموالً برای کارهای ساختمانی استفاده 
ک می گویند. می شود، تیشه کار/)به سکون»ی«( و یا تَشُّ

داس

داس وسیله ای است برای بریدن علف،گندم و جو. این وسیله در سیستان به 
دو شکل َمنگال و اّرۀ علف بری هنوز وجود دارد.

)mangal(منگال

َمنگال در اصطالح فارس زبانان »داس« نامیده می شود. بیشترین کاربرد این 
وس��یله، دروی گندم و جو است. به جز دستۀ چوبی آن، بقیۀ منگال به صورت 
کلّ��ی از آهن اس��ت. تیغۀ فلزی آن همانند چاقوس��ت و هی��چ دندانه ای ندارد.

قوس منگال نس��بت به اّرۀ علف بری بیشتر است تا هنگام درو کردن، در هر بار 
خوشه های بیشتری توّسط دروگران درو شود.


