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  ي قدمگاه در جیرفتو اساطیر آیینیبررسی ساختار 
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  چکیده
هاي زیادي با عناوین مختلف وجود دارد که همواره مورد احترام در جهان اسالم قدمگاه

ن مردگان به این اماکن خواهی و یا تدفیعامۀ مردم هستند و معموالً جهت نیایش، حاجت
اي ها در باورهاي اعتقادي و اساطیري ساکنان حوزة جیرفت جایگاه ویژهقدمگاه. روندمی

ها ها  به شکل مربع یا دایره و سقف آنها گنبدي و درب ورودي آنپالن قدمگاه. دارند
ها و گیري قدمگاههدف از این مقاله بررسی روند شکل. کوتاه و رو به آفتاب است

اصلی این است که کارکرد  پرسش. یابی باورها و عقاید اساطیري در جیرفت است ریشه
گیري آنها در حوزة تمدنی جیرفت چگونه است؟ ها و زمینۀ شکلقدمگاه آیینیاساطیري و 

 .است» توصیفی و تحلیلی«و روش پژوهش » اسنادي و میدانی«گردآوري اطالعات  روش
ها در این حوزه برگرفته از تار آیینی و اساطیري قدمگاهدهد که ساخاین تحقیق نشان می
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  مقدمه  .1
- نمادها و نشانه يدارا هک دارند یسمقد اماکن معمول، به طور ینییآ و ینید جوامع   

 یفرهنگ و یاجتماع يکارکردها یارتیز اماکن نیا .هستند یهاي اساطیري و مذهب
 دهندیم سوق مقدس اماکن نیا سمت به را افراد ،ياریبس عوامل و علل. دارند یفراوان

 آداب انجام با یروح شیپاال و آرامش جادیا ،يمعنو يفضا از انبساط خاطر دیکه شا
 ن،ییآ و نید با مقدس مکان که نجاستیا شود،میشمرده عوامل نیترمهم از ارت،یز

   .کنددا مییپ یتنگاتنگ ارتباط
 شرح و بیان مسئله.1-1

جاي نهادن «قدمگاه، به معناي . تر داردمعنایی وسیع ،آیدقدمگاه از آنچه به ذهن می 
جاهایی که اثر پایی . باشدکه پاي پیامبري یا امامی یا ولی به آنجا رسیدهاست قدم؛ جایی 

در زبان عربی کلمۀ  ).9: 1394ن،ذّؤم و محمديخان(در سنگ و جز آن پدیدار است 
را براي » جاي ایستادن«و » اقامت«العرب، دو معناي لسان. ، معادلی براي قدمگاه است»مقام«

   ).498: ق1414منظور، ابن(آن آورده است 
اي مردم جیرفت دارند که عالوه بر ها کارکردهاي زیادي در باورهقدمگاه

رسد که به نظر می. مکانی براي تدفین مردگان و انجام مراسم قربانی هستند ،خواهی حاجت
توجه به  اند و بالی خاص خود را داشتهها از دیرباز تاکنون سیر تحومعماري قدمگاه

با توجه به قدمت شود در این پژوهش تالش می. اندباورهاي زرتشتی و اسالمی شکل گرفته
ها در این منطقه بررسی و اساطیري قدمگاه آیینیساختار  ،تاریخی و فرهنگی حوزة جیرفت

   .شود
درصد استان کرمان  65/4کیلومتر مربع معادل  8600شهرستان جیرفت با وسعت حدود 

از جنوب به  ،این شهرستان از شمال به شهرستان کرمان. را به خود اختصاص داده است
ان کهنوج و شهرستان فاریاب، از شرق به شهرستان بم و از غرب به شهرستان بافت شهرست

  ).23: 1390اسدي، بنی(مشرف است 
  پیشینۀ پژوهش.1-2

هاي مربوط به اهل تاکنون اظهارنظرهاي مختلفی راجع به قدمگاه، زیارتگاه یا امامزاده
ان او در ایران اغلب این و خاند) ع(ارائه شده است که به دلیل حضور امام رضا تشیع 

ها بیشتر مسیر مهاجرت مکانی این قدمگاه ةها است که محدودمطالعات مربوط به این مکان
سعی در تحلیل هویت این بناها  ،این حضرت از مدینه به مرو و سپس توس را در برگرفته

وجود دارند  ها با منشأ قدمگاهی در ایرانهاي زیادي از زیارتگاهاز طرفی نیز نمونه ،دارد
اي نوبان در مقاله. گیري آنها به درستی مشخص نیستت و پیشینۀ تاریخی شکلکه هوی
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تعدادي قدمگاه و درخت با کاربرد  »ها و درختان نظرکردهها، قدمگاهچشمه«تحت عنوان 
تاریخ در کتاب ). 1380ان، بنو: رك(اعتقادي و مذهبی مورد بررسی قرار داده است 

 ؛)1390صفا، (است به طور خالصه به اماکن زیارتی جیرفت اشاره شده جیرفت و کهنوج
ها پرداخته اي قدمگاهو اسطوره آیینیاما در هیچ یک از منابع موجود به بررسی ساختار 

  .استنو از این منظر این مقاله جدید و . نشده است
 ضرورت انجام پژوهش .1-3

 .استگی آداب و رسوم مختلفی بودهحوزة تمدنی جیرفت از دیرباز تاکنون بستر فرهن
ها و باورهاي اساطیري ینیگیري آهاي شکلدر این پژوهش سعی بر این است تا زمینه

مربوط به قدمگاه بررسی شود تا در گذر زمان رو به فراموشی سپرده نشود و از نتایج آن 
  .شناسی بهره بردشناسی و باستانهاي مردمتوان در پژوهشمی

  
  ررسیو ب بحث. 2
  ها در ادیان جهانپیشینۀ قدمگاه .2-1

 آییندر . توان دیدها را با منشأ قدمگاهی، در ادیان مختلف مینمونۀ بسیاري از زیارتگاه
: 1354هرتسفلد، (در نزدیکی اصفهان نام برد » سارا بت آشر«توان از زیارتگاهیهود می

است و به عنوان قدمگاه زیارت  این مکان به عنوان سارا خاتون مورد توجه کلیمیان). 278
  . شودمی

در . نام برد» فاتیما«توان از زیارتگاه مریم مقدس مانند قدمگاه در میان مسیحیان نیز می
در نزدیکی اردکان نام برد که هر ساله » پیرهریشت«توان از زیارتگاه زرتشت می آیین

تی از کوه که محل غیبت آیند و در قسمماه براي زیارت به این محل میهجدهم فروردین
هاي جهان اسالم نیز سیاري از قدمگاهب). 62: 1354افشار، (همواره آتشی روشن است  ،بوده

اسرائیل منسوب و نزد پیروان هر سه دین یهود و مسیحیت و اسالم محترم  به پیامبران بنی
  . ندابوده

هاي دیگري به مگاهقد. استشده مقام ابراهیم در مکه نیز به عنوان قدمگاه زیارت می
در ایران و سوریه و  السالم متوشالم، اسحاق، یعقوب، ایوب، ادریس، موسی و عیسی علیهم

ها در ایران، برخی قدمگاه .)7195: 1392آبادي، نوشمشهدي(تاسفلسطین منسوب بوده
شتیان نیز در کنار تکه زرچنان اند،هاي پیش از اسالمزیارتگاه ةشدبقایاي بازآفرینی

مسجد جامع   ها مانند قدمگاهبرخی از این قدمگاه .دکنن مسلمانان برخی از آنها را زیارت می
 .اند شتی بودهتهاي زردر اصل آتشکده یا آتشگاه مقدمگاه علی در جهرو  قدیمان نایین
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اند و غالباً بناهایی که براي نگهداري آنها هاي اسالمی در هند نیز بسیار مورد توجهقدمگاه
 تر لتر و مجلّ لاست، از بناهاي قدمگاهی دیگر مناطق جهان اسالم، مفصث شدهاحدا
   .دنهست

 .دان وردهآها را از حجاز به هند هایی با این نقشدر هند معموالً باور این است که سنگ
ها گاهقدم .ندهست هاي مشهور نبوي در هندقدم رسول لکهنو و قدم شریف دهلی از قدمگاه

سیزده قدمگاه منسوب به حضرت علی وجود  بصرهدر . اندمنسوب شیعهولیاي به امامان و ا
 از آنهاالسالم در ایران در برخی  وب به علی علیهمنس  هاياز میان انبوه قدمگاه. استداشته

ایشان مورد توجه است) ذوالفقار(یا جاي نیزه یا شمشیر ) اسب آن حضرت(دلدل   مجاي س 
 ).7195: 1391آبادي، نوشمشهدي( اي هم وجود ندارد و گاهی هیچ نشانه

  پیشینۀ قدمگاه در ایران.2-2
ت سادات به نقاط مختلف ایران، خواب و رؤیا هجرت امام رضا از مدینه به مرو و مهاجر

زاده، سعیدي(از علل ساخت قدمگاها در ایران است ) ص(و عشق مردم به خاندان پیامبر 
 )ق.ه 656- 132(هاي ایران مربوط به اواخر حکومت عباسیانبرخی قدمگاه). 218: 1391

از این دوره  .ه استصفوی ةقرن هفتم قمري است اما بیشتر بناهاي قدمگاهی مربوط به دور
زیرا نگرش صفویه به قدمگاه مقدس بود و از  است، بناهاي قدمگاهی در ایران افزایش یافته

بنا به آماري که در سال ). 219همان، ( شدع استفاده میآن براي ترویج مکتب تشی ۀتوسع
) 73- 63: 1358میرمحمدي، (است قدمگاه و نذرگاه بوده 1185در ایران  ،منتشر شده 1375

هاي کرمان، هرمزگان، خوزستان و خراسان قرار ها در استانبیشتر این قدمگاه
 ).218: 1391زاده، سعیدي(دارند

 ها در جیرفتمعماري قدمگاه. 2-3

ساختار معماري قدمگاه در این منطقه، با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی شکل گرفته 
از نظر . استخام، آجر، کاهگل استفاده شدهاست و معموالً از مصالحی چون سنگ، خشت

  : اندشیوه ساخت و کاربرد مصالح دو دسته
  قدمگاههاي سنگی روباز. 1- 2-3

در . اندساخته شده ها ساده و اغلب از سنگ به شکل روبازدر مناطق کوهستانی قدمگاه
آن به یک متر اند که ارتفاع ها را بدون مالت برروي هم به فرم دایره چیدهاین شیوه سنگ

به سمت آفتاب است و در سمت  ورودي آنها ).1تصویر(رسد که بدون سقف هستندمی
کردن آتش در گاه سنگی قرار دارد که مخصوص روشنسوزهایی روي تختپیهقبله 

پردازي و پرورش ها خیالدر دنیاي قدیم، در میان انسان). 2تصویر(فضاي باز است 
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و نسبت میان مجردات و مفاهیم معنوي با عوارض طبیعی  تصورات ذهنی و برقراري رابطه
تر از امروز بود و ذهن آنان همواره تر و رایجمادي بسیار قوي يو موجودات و اشیا

ها و کوشید میان اجرام آسمانی، عناصر طبیعی، گیاهان، جانوران، فلزات، رنگ می
ها ار سازد و از این رابطههاي رنگین و گرانبها وجوه مشابهت و روابطی کشف و برقر سنگ

  ).219: 1392برازنده،  ر ودادو(براي بیان اعتقادات و ایمان خود مدد گیرد 
. استها جهت ساختن ابزار یا سرپناه موقت و یا معبد استفاده کردهبشر ابتدایی از سنگ

همان انسان از . کنندخود می مسحورها را انسان ،اي که در خود دارندها با راز زندهسنگ
حتواي نیروي زندگی با اي از آنها ماست و پارهکردهآوري ها را جمعدوران نخستین سنگ

هاي ها بر این باور بودند روح مردگان در سنگمثالً ژرمن ؛راز هستندتمام رمزو
شاید رسم گذاشتن سنگ روي گور بیانگر این  .دنده شان به زندگی ادامه می آرامگاه

تواند بهترین نمود ماند و سنگ میاز مرده چیزي جاودانه بر جاي می .نمادین باشد ةانگار
اي جهات در چه موجود بشري یکپارچه با سنگ تفاوت دارد اما از پاره، زیرا اگرآن باشد
  .بار به آن خویشی دارداي حیرتگونهباطن به

ي ازلی که چیز ۀتجرب ؛ترین تجربه باشدترین و ژرفاز این زاویه شاید سنگ نماد ساده 
. تواند داشته باشدکند میانسان در لحظاتی که احساس جاودانگی و ماندگاري ابدي می

هایی که مردم ساده بر سنگی که یعقوب در محل خواب مشهور خود گذاشت و یا سنگ
هاي دهندة نیاز بشر به بیان تجربهنشان ،گذارندیسین یا قهرمانان محلی میروي آرامگاه قد

آور نیست اگر در بسیاري از ادیان سنگ از خدا یا محل شگفت. ی سنگ استناشدنبیان
  ). 314: 1378یونگ، (دارد نشانی نیایش 
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  )نگارندگان(سوزهاي قدمگاه پیه. 2قدمگاه ابوالفضل در اسفندقه جیرفت تصویر: سنگی روباز قدمگاه. 1تصویر

   هاي گنبدي سرپوشیدهقدمگاه. 2- 2-3
ر دارد و پالن ها یک روند متغیاي جیرفت، ساختار قدمگاهو جلگهدر مناطق روستایی 

شکل در جهات عموماً دو تا سه روزنه مثلثی .به صورت مربع، دایره یا چلیپا استاغلب آنها 
زیربناي هر زیارتگاه تقریباً حدود چهار الی شش متر . ها قرار داردشمال، جنوب، غرب آن

است و مانند نها به سمت طلوع آفتاب قرار گرفتهدرب ورودي آ). 3تصویر(مربع است
ورودي زورخانه ارتفاع آنها بسیار کم است تا زائر غرور و تکبر خود را کنار بگذارد و از 

سقف آنها مسطح نیست و اغلب حالت  ).4تصویر(ابتدا با خضوع و خشوع وارد شود 
رد و مانند آنها سه روزنه شباهت دا 1ها به مهرابههساختار معماري قدمگا .گنبدي هستند

فرم . ها ترکیب مربع و دایره استساختار اغلب قدمگاه). 5تصویر(جهت ورود نور دارند 
احداث گنبد بر روي بناي چهارگوش . دایره بر روي مربع نماد اتصال زمین و آسمان است

فرم چهارگوش با گنبدي بر فراز آن در . ها استاساس معماري بناهاي دینی آتشکده
شکل بنا تمثیلی از . حضور فَرّه ایزدي در این بناها است ةکنندبناهاي دینی زرتشتی تداعی

شدن به جهان گنبد نمادي از آسمان و محلی براي نزدیک. گذر زمین به سوي آسمان است
و شکل چهارگوش یا پایه گنبد  استمینوي است که جایگاه اهورامزدا و نیروهاي مقدس 

است س بیشتري دادهتقد ،است نیز بر این باورمقدس قرار گرفتهکه در زیر این فضاي 
  ). 414: 1392برازنده،  و دادور(

اگر مربع نماد و معرف زمین، ماده، تجسم و حدود است، دایره نماد آسمان، بیکرانگی، 
نشینی این دو شکل با اصطالح مانداال در فرهنگ شرقی اتحاد و هم. ت استکمال و تمامی
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همین  .مانداال اصالتاً لفظی سانسکریت و از نظر لغوي به معنی دایره است. ردداپیوند 
است و در این فرهنگ به معنی اصطالح در زبان فارسی به مندله یا مندل تبدیل شده

: 1390قهی، بلخاري(کشد اي است که افسونگر هنگام خواندن دعا به دور خود می دایره
هاي بدوي هرگز تابع کالسیک و در معماري انسانطرح مانداال چه در معماري ). 262

اي از جهان منظم بوده است بلکه تبدیل شهر به نمایهمالحظات اقتصادي و زیباشناسی نبوده
شده و  این طرح با مکانی مقدس که با مرکز خود به جهان دیگر مربوط می. است

   .استاحساسات حیاتی نیازهاي بشري مطابقت داشته
و یا مربع ) مانداال(هاي حوزة تمدنی جیرفت اغلب بر اساس فرم دایره ارتگاهقدمگاه یا زی

ی که بر مبناي طرح مانداال هر بناي مذهبی یا غیرمذهب. اندبدون تزئینات ساخته شده
الگویی از ناخودآگاه به جهان خارج است، شهر، قلعه و یا فرافکنی تصویر کهن ،شده ساخته

سان بر روي افرادي که وارد آنها شوند و بدینانی میکدام نماد وحدت رو، هرمعبد
   ).371: 1378یونگ، (گذارد کنند تأثیري خاص میشوند و یا در آنها زندگی می می

اي که هر فردي وارد این به گونه ؛هاي این حوزه معنوي و اثرگذار هستندفضاي زیارتگاه
ها در اطراف قدمگاه. رسدیبا ذکر دعا و نیایش به یک وحدت درونی م ،شودمکان می

درختان کهنسال نظیر کُنار، بنه و غیره وجود دارد که در باورهاي عامیانه به دلیل تقدس 
گاهی اوقات از میوه و یا  .سوزانندشکنند و یا نمیگاه شاخ و برگ آنها را نمی هیچ

حاجات گیرند، جهت برآوردن آرزوها و هاي آنها به عنوان عنصر شفابخش بهره می برگ
کنند و یا هاي درخت آویزان میی نظیر انگشتر، تسبیح، سنجاق، قفل بر شاخهیخود اشیا

بستن زنند که به این عمل دخیلها گره میمانند رنگ سبز بر شاخه ،هاي رنگیتکه پارچه
  ). 6تصویر(گویندمی

مید زنان نازا به ا. بستن نوعی ارادت به زیارتگاه و طلب مراد و مقصود استدخیل
دهند و یا در داخل زیارتگاه قرار می» لوپت«شدن عروسک کوچکی تحت عنواندار بچه

کنند و این هاي درخت کهنسال آویزان میبه شاخهقداري از گیسوان خود را جدا کرده، م
مسئله به نیروي رازآمیز درختان ارتباط دارد و همواره مردم به نیروي باروري درختان 

ان قدمگاه از جنس جنگلی یا خودرو کوهی هستند که به باور درخت. جویندک میتمس
شود و اعتقاد دارند که چوب این درختان را نباید مردم بریدن شاخۀ آنها گناه محسوب می

نشینند نباید شکار کرد در منازل بسوزانند و همچنین پرندگانی را که بر شاخسار آنها می
  ). 79: 1380مهرالزمان، (
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هاي سفید اي است که نخ، پنجۀ فلزي داخل قدمگاه داراي قداست ویژهعالوه بر درختان
ها و ادیان مردم پنجه دست راست در فرهنگ. زنندو سبز براي طلب حاجت بر آن گره می

انگشت همچون عدد پنج نیروي داشتن پنجهاي جهان، به سبب دربربسیاري از سرزمین
الت، پاکی و راستی به شمار رفته است جاودانه و مقدس یافته و مظهر قدرت، شوك، عد

عبا و لآهاي حوزة جیرفت پنجۀ فلزي نمادي از پنج تَن در قدمگا). 13: 1356باشی،بلوك(
  .شود و به عنوان طلسم به آن دخیل می بندندمقدس شناخته می

                     
                                                                          درب ورودي قدمگاه     .4یرهاي سرپوشیده در جیرفت          تصواي از قدمگاهنمونه. 3تصویر

   دخیل بستن. 6تصویر)                                             عکس از نگارندگان(قدمگاه  روزنه. 5                                                          
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  و اساطیري قدمگاه آیینیساختارهاي . 4- 2
وقتی سخن . ها ریشه دارندهاي باستانی در بافت اسطوره و تاریخ سرزمینآیینباورها و 

اي آن آید، بدون تردید ذهن و افکار انسان متوجه ساخت اسطورهاز بافت فرهنگ کهن می
ها و نمادهاي فکري اسطورههاي زالل عقاید و باورهاي هر ملتی از چشمه. شودفرهنگ می

و اساطیري  آیینینمود باورهاي ). 147: 1386معصومی، (گیرد سیراب گردیده و شکل می
یا : یابندهاي مقدس، از دو جنبه تقدس میمکان. شودها و اماکن مقدس دیده میدر قدمگاه

دس، اي خاص مانند حضور انسانی مقاند یا به علت واقعهخودشان داراي ارزش وجودي
در هر دو مورد انسان . انداعم از پیامبر، امام، امامزاده یا اولیاي الهی، جنبه تقدس گرفته

این اماکن در سراسر جهان تحت . دانداي از تجلی قدسی میدیندار آن مکان را نمونه
ها امري معمول و پسندیده اند و زیارت آننام گرفته... ها و عنوان معابد، کلیساها، حرم

  ).8: 1394محمدي؛ مؤذن، خان(است 
یکی از پیامبران و معصومان  شخصی،ها مبتنی بر این ادعا بوده که احداث بیشتر قدمگاه 

را به خواب دیده یا به اشارة ایشان یا با تصمیم شخصی خود، آن مکان را قدمگاه خوانده 
اند و خود این منابع  و درختان قرار گرفته چشمه ،ها نیز در کنار چاهعمدة این قدمگاه. است

اند طبیعی نیز به زعم باورمندان، محصول لطف و عنایت صاحبان آن جاي پاهاي مقدس
هاي بلند و مرتفع س در جاهاي مقدبیشتر مکان). 612 - 611 :1987/ 1407بطوطه،  ابن(

این از ویژگی . قرار دارند که دسترسی به آنها مستلزم تحمل سختی و صرف وقت است
چه به درواقع هر .کردندهاي مرتفع جستجو مییرانی است که خدایان را در مکانفرهنگ ا

  ).79: 1380مهرالزمان، (س دسترسی بیشتري دارند شوند به مظاهر تقدتر میآسمان نزدیک
 آداب زیارت.1- 2-4

در حوزة جیرفت، آداب زیارت و گرفتن مراد و مطلب از پیر مورد نظر در غروب 
. شودهاي خاصی برگزار میاي طبق آیینه صورت خانوادگی یا قبیلهروزهاي پنجشنبه ب

کردن، نمازخواندن، دعاکردن، دادن به قدمگاه، طوافنظافت جسم، خضوع و سالم
 هاي ویژةکردن شمع و برداشتن خاك نذري از حفره زیر محراب از آداب روشن

ابوالفضل،  ت امیر،هاي متعددي نظیر حضرزیارتگاه. کردن در این حوزه است زیارت
آباد جیرفت، چهارپیر آباد، پیرصافی روستاي شریفروستاي خاتونپیرچوگان در 

علی در دلفارد، بختیار و امام، بابا خالص در روستاي کُنارزاغان عنبرآباد، شیخ)بحرآسمان(
کوچک، زیارت  ي قلعۀدر روستا) علیغالم(رضا در بهجرد، زیارت قنبر و امامشعیب 
هاي دیگر ها زیارتگاهشهربانو و دهبیآباد دهدارجیرفت، بیعلی روستاي حسینمرتضی
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اي وجود ندارد در تعدادي از آنها مقبره. وجود دارد که مورد توجه و احترام مردم هستند
آداب زیارت ). 255: 1390صفا، (ند اهمردم بر اساس اعتقادات مذهبی این اماکن را بنا نهاد

زنان حق حضور در این مکان فقط شهربانو که بیبجز زیارت بی ؛است در همه آنها یکسان
  .دارند

شوند جا ناامید میمردم وقتی از همه. خواهی استها حاجتترین کارکرد این مکانعمده  
ها، نذر است که نیازخواهان بعد از اینکه ترین حاجتعمده. آورندها روي میبه این مکان

 ؛دهنداند در کنار این اماکن انجام مینچه را که نذر کردهآ ،شدشان برآوردهحاجت
شمع و چراغ . بندندخوانند و دخیل میروند، نماز میبنابراین براي نیازخواهی به زیارت می

کنند، سفره نذري پزند و پخش میکنند، آش و انواع خوراکی میافروزند، قربانی میمی
  ).78: 1380نوبان، (کنند اندازند و مجلس روضه برپا میمی

از جاي  ،جویند می مسکبوسند و به آن ت ها را میباورمندان، جاي پاي موجود در قدمگاه 
صل به قدمگاه، چون آب چشمه و چاه یا درختان، پا یا از اجزاي طبیعی یا مصنوعی متّ

 کنند؛ بر قدمگاه، اه دفن میگاه مردگان خود را در محوطۀ قدمگ .حاجت و شفا می طلبند
  ). 51: 1363ناصرخسرو، (کنند زائرسرا و جز اینها وقف می ،کاروانسرا، درخت

 قدرت الهی مأواي جهت این از و است الهی موجودات با ارتباط مکان مقدس، مکان
 يشفا و مقدس اماکن زیارت بین ادیان، از بسیاري در به طور مثال ؛رودمیشماربه

 قدرت با ارتباط نشانگر این و دارد وجود نزدیکی ارتباط جسمی و روحی هايبیماري
 مقدس، اماکن در قداست ).31: 1394ن،ذّؤم و محمديخان(س است در اماکن مقد الهی

 ینوع به زین که در قدمگاه هستند یائیاش .شوداءمنتقل مییاش به مکان صاحب و مکان از
زند، شفاي خواهی، نظیر طلب فردر حوزة جیرفت، مردم جهت حاجت. یابندقداست می

روند و بیماران، یادگیري یک حرفه، طلب خوشبختی براي عروس و داماد، به قدمگاه می
ها، ها، مملو از عروسکدیوار قدمگاه. کنندنذر خود را ادا می ،رواییدر صورت حاجت

ها و گیسوي زنان است که هر یک نمادي از آمال و آرزوهاي مردم در فرهنگ عامه قالیچه
اي کوچک از خداوند با بافتن قالیچه ،بافی یاد بگیرندی که قصد دارند قالیزنان .هستند

کنند که آنها را در این راه یاري کند و زنانی که عروسک یا گیسوي خود درخواست می
مصاحبه حضوري،  اشرف شعبانی، (از خداوند طلب فرزند دارند  ،کنندرا آویزان می

1395.(  
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  پرستش توتم اعتقاد به مانا و . 2- 2-4
 2در نزد اقوام کهن همه چیز جاندار بود و جمادات روح پنهانی داشتند که به آنها مانا

هاي چون سنگ ؛ لذا برخی از اشیاتوانست از اشیا به انسان منتقل شودمانا می. گویندمی
مانا در موجودات ). 245: 1381شمیسا، (ها قداست و احترام داشتند سنگمرموز مثالً شهاب

کند و در عین حال بروز می اثرش در قواي فیزیکی و مادي اشیایابد و م میمختلف تجس
ر بین اعراب به نام برکت در آنچه را که د. معرف نیرویی غیر از واقعیت موجودات است

؛ قدرت توتمی نیز نوعی اعتقاد مانایی است. صوري از اعتقاد به ماناست ،موجود است اشیا
رتر از آنچه در مناسک به آن ترو مؤثّتم قدرت و نیروي باالترو ثابتبدین معنی که در تو

بودن را به توتم بودن سدهند، وجود دارد و همین اعتقاد خاصیت مقدنسبت می
  .)23: 1381واحددوست، (است  بخشیده

سنگ در اماکن مختلف به رد گرفته تا تختهدر میان اقوام بدوي هرگونه سنگی از خُ 
گاهی  مجموع،گاهی  ،گاهی یگانه و منفرد .گیردایش و پرستش قرار مینحوي مورد ست

گاهی آن را به دست  محل توجه است؛ جنس آن، گاهی شکل آن و گاهی ترکیبی از آن
اکنون طوایف هم .پرستندصورت طبیعی میهاند و گاهی آن را بانسان ساخته و پرداخته

ادوات سنگی خود را محترم  ریکا همه آالت وآفریقا، اقیانوسیه، هند، ژاپن، سرخپوستان ام
  ). 11: 1370ناس، بی(کنند ستایش می شمرده،

ها، درختان و هاي اولیه پرستش و احترام به سنگهاي حوزة جیرفت، شکلدر قدمگاه
شکل قرار دارد که در مرکزي قدمگاه سکویی مستطیل ۀدر نقط. شودعنصر آتش دیده می

س و نیایش محراب کانون اصلی تقد. گویندراب یا موکب میاصطالح عامیانه به آن مح
هاي سیاه و یا در چهار سوي آن چهار عدد سنگ گرد و سوراخ به رنگ. زیارتگاه است

کردن به دور محراب، ، که زائر هنگام ورود ضمن طواف)7تصویر(سفید وجود دارد 
اب اندکی خاك نذري سپس از حفره زیر محر ،کندو شمع روشن می بوسدها را میسنگ

جهت برآورده شدن حاجات بر . نوشندسپس می ،ك جهت شفا در آب ریختهبه عنوان تبرّ
به این کار در اصطالح  .بندندهاي پارچه یا نخ مییکی از چهارسنگ سوراخ محراب، تکه

  ). 8تصویر(، )1395مصاحبه حضوري، شعبانی، (گویند می» زهناربستن«عامیانه 
در نزد اقوام کهن جمادات  .گرددبرمی) پنداريجان(به مسئله آنمیسم ها بوسیدن سنگ

به انسان  توانستند از این اشیابوده که می) مانا(ها داراي روح پنهانی ها و آبنظیر سنگ
 ینوع به دیشا مسئله نیا. اندبه همین منظور داراي قداست و احترام ویژه بوده ؛منتقل شوند

 نیا. یابنداي میژهیو نیقوان تقدس، به خاطر که این عناصر باشد یگر اجتماعتداعی 
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یا  یءیعنی یک ش ؛گونه توضیح داد که تقدس، امري مسري استبدین توانمی را مسئله
ءیتواند به سبب مجاورت و نزدیکی با شس میمکان مقد س کند دیگر، آن را نیز مقد

   .)6: 1389یعقوبی، (
دهند و یا ، افراد ظالم را با آتش مورد لعن و نفرین قرار میمردم جیرفت هدر باورهاي عام

زخم، مقداري نمک پس از طواف دادن به دور افراد روي براي دور کردن حسادت و چشم
له به ئو این مس) 1395مصاحبه حضوري، محمد لورگی، (ریزند تا بال رفع شود آتش می

   .قدرت مانایی آتش اشاره دارد

  
  زهنار بستن بر سنگ.. 8تصویر)   عکس از نگارندگان(محراب  یا موکب و چهار سنگ سوراخ . 7تصویر       

  کردنقربانی.3- 2-4
دادن یک عمل مذهبی و قربانی .معمول در اغلب ادیان وجود داردطورهکردن بقربانی

شد تا با آنان آشتی کنند و یا عنایتاي بود که به خدایان تقدیم میدر حکم هدیهس، مقد 
س باستانی بوده قسمت اصلی مناسک مقد ،دادن در مذبحقربانی. آنها را به خود جلب کند

لیه در روزگاران اوکه دهد چیز گواهی میهمه .استمذاهب نقش واحدي داشته ۀو در هم
  .استدادن یک عمل اجتماعی و دوستانه میان خدایان و پیروان آنها بودهقربانی

انسان چیزي را . زهایی بود که قابل خوردن و آشامیدن بودقربانی معموالً شامل چی 
ترین شکل قربانی همانا نمود و قدیمیکرد که خود از آن تغذیه میقربانی خدایان می

غذاي قربانی یک . کردندحیوانی بود که گوشت و خون آن را خدایان مشترکاً مصرف می
). 201: 1390زیگموند،(ماعی بود جمعی و نشانه تقویت پیوند اجتخوردن و آشامیدن دسته

میترائیسم قربانی کردن چهارپایانی نظیر گاو، گوسفند مرسوم بوده و این قربانی به  آییندر 
کردن منسوخ بعد از اسالم قربانی. استگرفتهمنظور جاودانگی و حفظ آتش صورت می

ترتیب  واقع قربانی طی چهار عمل بهدر. شکل و رنگ مذهبی به خود گرفتنشد بلکه 
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کردن، طلب استمداد و كس و تبرّعرضه و تقدیم، تقد :شود که عبارتند ازانجام می
شوند یک نوع ها به دو گروه تقسیم میقربانی). 318: 1393الیاده، (فراخونی، ذبح یا کشتار 

این . نامندرا به عنوان قربانی شخصی یا فردي و نوع دیگر را قربانی جمعی یا اشتراکی می
هایی که براي فرد اهدا طالع نمایانگر اختالف شکلی یا ظاهري است میان قربانیدو اص

شود که مقصود و هدف هاي اجتماعی انجام میهایی که از طرف گروهبا قربانی ،شودمی
-دادن انجام میلی اصوالً به منظور کسب شفاعت یا کفارهیعنی او ؛آنها با هم تفاوت دارد

هاي جمعی نیز مقصود اصلی قربانی. یا اثبات و استقرار چیزي استشود و دومی براي تأیید 
بخشیدن به تغییري در ساختن یا قدرت، برقرارکردنکارکرد اصلی آنها براي تأیید و تثبیت

. یا جان و حیات سهم خداوند است yieghدر عمل قربانی، ییگ. وضعیت اجتماعی است
سهم  ،ماندنچه پس از ذبح قربانی باقی مییا گوشت و خون یا به عبارت بهتر آ ringرینگ

  ). 318و 314 :همان(انسان است 
شدن حاجات و رفع بال، گوسفندي را در کنار در حوزة جیرفت، به منظور برآورده

هاي این برند، قربانگاه در قدمگاهمی) قربانگاه(آن را به مذبح . کنندقدمگاه قربانی می
صورت عمودي در وسط آن قرار دارد و هنگ سفید بدارند که یک ساي حوزه، فرم دایره

سپس به  دمد،شیخ قدمگاه پس از خواندن اوراد مخصوص، با نفس خود به لبه چاقو می
اي ذبح حیوان نذري به سمت قبله به گونه. کنندآن را ذبح می و دهندحیوان آب می

کننده واقع مشخص این سنگ در. کنند که خون آن به سنگ سفید مرکز قربانگاه بریزد می
  ). 9تصویر(، )1395مصاحبه حضوري، مراد فاریابی، (جهت قبله است 

  )عکس از نگارندگان(قربانگاه و سنگ مرکزي . 9تصویر                                                     
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  سوزاندنچراغ.4- 2-4
یشیده و براي تاریخ به آن اندازآتش جزو نخستین عناصري است که انسان پیش 

پردازي خیال. استشناختش تالش کرده و حتی به تصویرپردازي این عنصر پرداخته
دانش واقعی و عینی  ةهم شامل باورهاي قلبی و هم در بردارند :درمورد آتش دوگونه است

درخشد و هم اي که گردآورنده خیر و شر است هم در بهشت میآتش تنها پدیده. است
چون هم در  ؛رو آتش یکی از اصول توجیه و شناخت عالم استاینز؛ اسوزددر دوزخ می

گونه خیالپردازي این. درون انسان و موجودات وجود دارد و هم در طبیعت و جهان خارج
کننده هنجاري است که در آن امید به زندگی و ترس از مرگ به هم بیان ،در مورد آتش

سوزد اما این نابودي بیانگر اندیشه یهاي آتش مآنچه فانی است در شعله. اندآمیخته
  ). 40-39: 1376؛ پیربایار، 26-25و  90: 1364باشالر، (جاودانگی و بقاست 

به بشر قدیم تالش  ،کوشد با تکاپو به باالترین نقطه ممکن برسدشکل خاص شعله که می
برنده آتش از بین. نمودآموخت و پیشرفت و حرکت را گوشزد میو تکاپو می

ها را نابود ها و بديآموزد که انسان باید در طول زندگی پلیديهاست به ما می یآلودگ
آتش  ).849: 1389استاجی،  و کیافروزان(کند و تا حد توان بکوشد خود را پاك نگه دارد 

ها و آیین. جیرفت جایگاه خاصی دارد ةمردم حوز هاز دیرباز تاکنون در باورهاي عام
ندادن آتش از خانه دانستن اجاق، بیرونکردن، تبركردن، نفرینخوسوگندباورهایی نظیر، 

کردن اسپند، ریختن نمک در آتش، در روزهاي خاص، نریختن آب دهان بر آتش، دود
  . ها  اشاره کردسوزاندن در قدمگاهسوزاندن و چراغزاغ

رده فردي سالخو) شنبهبعدازظهر پنج(هاي این حوزه روزهاي آخر هر هفته در قدمگاه
). 10تصویر(کند در طاقچه سمت قبله و یا بیرون قدمگاه آتش روشن می 3خمعروف به شی

بعد از مرگ هر شیخ . کنندکردن آتش، محیط قدمگاه را تمیز میها عالوه بر روشنشیخ
دهد که به کردن آتش را ادامه میبه طور موروثی فرزندش کار حفاظت از قدمگاه و روشن

نکردن چراغ، تمیز نکردن محیط روشن. گویندمی» سوزاندنچراغ«این کار به اصطالح 
شود و عقیده بر این است که اگر شیخ این اعمال را محسوب می 4وزیارتگاه، یک امر تاب

ها، تابو قلمرو ممنوعه است و آییندر  . شودهاي عظیم میدچار بال و مصیبت ،انجام ندهد
  ).244: 1381سا، شمی(شود شکستن حد آن باعث شوربختی می

آتش در تفکر بشر قدیم خصلت روحانی داشته و آن حالت راهنمایی و رهبري است که 
این ویژگی آتش در ادیان گوناگون خصلت نورانی، تابناکی و . وسیله اشراق است

تأکید بر کلماتی چون نور، چراغ، روشنایی در ادیان پیشین . گیرددرخشندگی به خود می
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قبله ) سویا(پرستش ). 851: 1389استاجی،  و کیافروزان(توجیه است  از این رهگذر قابل
ترین ادوار، رو به سوي نور و روشنایی قرار داشت و هرگاه ایرانیان کهن و آریاییان از کهن

خواستند مراسم دینی انجام دهند یا نماز بگذارند یا خداوند را عبادت نمایند، داخل می
ارج از معبد سوي خورشید یا ماه و یا هر روشنی دیگري سوي آتش فروزان و خهمعابد ب

را بسیار  پرستی براي ایرانیان پیدا شد و آنایستادند و از همین رهگذر است شائبه آتشمی
551: 1371رضی، (دانستند ی وجود خداوند میشمردند و تجلّس و محترم میمقد.(  

هاي دانستند و آتشکدهنیستی می ایرانیان باستان خاموش شدن آتش را مترادف با مرگ و
عمومی و اختصاصی در منازل و دهات همیشه مستقل و فروزان بوده، مگر در مرگ شاه که 

  . )38: 1389سامی،(است شدهبه عالمت سوگواري موقتاً خاموش می
شوند و از تعبیر می» کوراجاق«مردم جیرفت افرادي که فرزند ندارند به  هدر باورهاي عام

نور و روشنی در دین . شودرزند در خانه به عنوان نور، روشنایی و برکت یاد میحضور ف
زرتشتیان آتش را به . شودمیخداي یگانه شمرده ،ت اهورامزدازرتشت مظهري از نورانی

بر مبناي ارتباط هنر و دین  ،ترین عنصر زمینی دانستهعنوان پسر اهورامزدا و برترین و پاك
در فرهنگ و هنر ایران  است،ش که نمادي از نور در فرهنگ زرتشتی در ایران باستان، آت

   ).414: 1392دادور؛ برازنده، (استنمود و اهمیت زیادي پیدا کرده
که چنان ؛اندهاي پیش از اسالمشدة زیارتگاهها بقایاي بازآفرینیدر ایران، برخی قدمگاه

ها در برخی از این قدمگاه. کنند ارت میدر کنار مسلمانان، برخی از آنها را زی شتیان نیزتزر
 مسجدجامع قدیمان نایین  اند، مانند قدمگاه شتی بودهتهاي زراصل آتشکده یا آتشگاه

  . )110 :1374 منش، عرفان(
از ) کردن آتشروشن(سوزاندن هاي حوزة جیرفت، خادمان براي چراغدر اغلب قدمگاه

رسد این شیوه برگرفته از آتش به نظر می). 11رتصوی(کنند پیه و چربی حیوانی استفاده می
آتش زوهر در باورهاي زرتشتی عبارت است از پیه دمبه گوسفند که در موارد . زوهر است

کردن آتش در روشن). 78: 1389حسینی، (کردند خاص به آتش مقدس تقدیم می
- آتشکده بودهها در گذشته هاي حوزة جیرفت، بیانگر آن است که شاید این مکانقدمگاه

  . اندگذاري شدهاند و با آمدن اسالم به محلی براي عبادت و به نام یکی از امامان نام
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سوزهاي پیه. 11آباد تصویرفضاي بیرون، قدمگاه ابوالفضل روستاي حسین: محل روشن کردن آتش. 10تصویر

  .قدمگاه ابوالفضل روستاي تنگ سرگز اسفندقه
  

  گیريهنتیج. 3
هایی که  مکان ؛هایی براي ارتباط با الوهیت هستند مکاندر درجۀ اول  فضاهاي آیینی

  غلب توسط نمادهایی بیاناین کارکرد ا. روند جا می آن  مردم براي اجراي مراسم عبادي به
چنین . ها و قلمروهاي برتر هستند یک ارتباط بین دنیاي انسان ةدهند که نشان شوند می

باشند که از  معابد و ها درختان، ستون ها، کوه  نظیرعمودي  عناصرمکن است نمادهایی م
که  دهدنشان میآیینی،  باور  به عنوان یک آنهانامیدن  که روند زمین رو به آسمان باال می

هستند که هر جامعه ها و اصول بنیادین فرهنگی  کننده ارزش بیان  ساختار و نمادهاي آن
را با توجه به ویژگی و  هاقدمگاه فضاي. اندعبادي پرداخته مردم در آنجا به مراسم

  . در نظر گرفت و مذهبی توان به عنوان یک فضاي آیینیکارکردهاي آن می
 ها، بههاي حوزة جیرفت به دو شکل روباز و سرپوشیده و پالن اغلب قدمگاهفرم قدمگاه

ي آنها شبیه زورخانه و معابد سقف آنها گنبدي و درب ورود .فرم دایره، مربع، چلیپا است
ر و غرور را کنار بگذارد و با خضوع و احترام وارد مهري کوتاه است تا زائر هر گونه تکب

هاي خاصی آیینشنبه طبق س در غروب روزهاي پنجهاي مقدف به مکانتشرّ. شود
دادن، نظافت جسم، خضوع، سالم .شودصورت فردي یا خانوادگی انجام می هب

ترین عمده. از آداب خاص زیارت در این منطقه است ...کردن شمع ودن، روشنکر طواف
خواهی است و آنها براي طلب حاجت ،مردم این حوزه آیینیکارکرد قدمگاه در باورهاي 

  . روندبه قدمگاه می ،فرزند، شفاي بیماران، طلب خوشبختی عروس و داماد
زیادي در باورهاي مردم این منطقه  ها کارکردهايتوان گفت قدمگاهرفته میهمروي

. مکانی براي تدفین مردگان و انجام مراسم قربانی هستند ،خواهیدارند که عالوه بر حاجت
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از ) کردن آتشروشن(سوزاندن هاي حوزة جیرفت، خادمان براي چراغدر اغلب قدمگاه
زة جیرفت، هاي حوکردن آتش در قدمگاهروشن. کنندپیه و چربی حیوانی استفاده می

و با آمدن اسالم به محلی  ها در گذشته آتشکده بودهبیانگر آن است که شاید این مکان
  .اندگذاري شدهبراي عبادت و به نام یکی از امامان نام

  
  هایاداشت

 ياگونهبه و داشته قرار یا زیر زمینها دل صخرهدر  که کوتاه، سقف و يورود با است یاتاقک شامل مهرابه .1
 نیتأم روزن چند ای کی از فقط یداخل يفضا نور يموارد در و بود کیتار ي درونی آنهافضا که بودشده ساخته

 مصالح. استشده ریتصو ستارگان نقش از آنها یبعض يرو و بوده شکلیقوس هابیشترمهرابه سقف .استشدهیم
 در و فرشسنگ ای کییاز موزا معموالً زین بناها کف .استبوده سنگ ای آجر از معموالً هامهرابه در استفاده مورد

  ).75: 1390زاده و رضایی آشتیانی، سلطان( استشده ساخته چوب از معدود موارد
بنا بر . استالجزایر جنوب در اقیانوسیه گرفته شدهمعروف به مجمع(از قبایل پلینزي و مالنزي  )(manaاصطالح مانا . 2

  .گویند» مانا«این نیرو را . وي نامرئی وجود دارد که بر نیروي مادي اشیا تسلّط داردعقیدة این اقوام، در اشیا نیر
تابو کلمه پولینزي و مراد از آن همان دستورهاي مثبت و منفی یا واجب و حرام است که در مناسک و اعمال بدان . 3

 ).75: 1357اسحاق، آل(اشاره شده است 

ها و محالت مصائب خاندان گردي هستند که در کوچهها، نقّاالن دورهیخدر باورهاي عامه مردم حوزه جیرفت، ش.4
  .کنندپیامبر را نقل می

  

  کتابنامه
  هاکتاب. الف
  .حوزه علمیه قم. جلد اول.بررسی مذاهب و ادیان. )1357(اسماعیل،اسحاق، آل .1
 .ه و النشردارالفکر للطباع: بیروت.چاپ سوم .العربلسان. )ق1414( .ابن منظور، محمد. 2

یان و مصطفی چاپ محمد عبدالمنعم حرّ .بطوطهرحله بن ).1987/ 1407(بطوطه ابن. 3
  .بیروت .تصامی

 .انجمن آثار مفاخر فرهنگی ایران: تهران .یادگارهاي یزد). 1354 (  ایرج ،افشار. 4

انجمن : تهران .)آثار و بناهاي تاریخی خوزستان(دیار شهریاران ).1353.( اقتداري، احمد. 5
 .آثار ملی

 .مانی صالحی ۀترجم .متون مقدس بنیادین از سراسر جهان. )1393( .الیاده، میرچا .6
  .انتشارات فراروان: تهران
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 .نشر توس: تهران. جالل ستاري ۀترجم. روانکاوي آتش). 1364(.باشالر، گاستون. 7 

 .می و فرهنگیانتشارات عل: تهران. فلسفه هنر اسالمی).1390(.قهی، حسنبلخاري. 8

نشر : تهران. چاپ اول . جالل ستاري ۀترجم. رمزپردازي آتش ).1376.(پیربایار، ژان. 9
 .مرکز

 .بودي دین و هنر در ایران باستانهم. )1392( و مهتاب برازنده دادور، ابوالقاسم. 10
 .گستره: تهران

 .تشارات بهجتان: تهران.هاي ایران باستانگاهشماري و جشن. )1371( .رضی، هاشم. 11

 .انتشارات آسیا :تهران. ایرج پورباقر ۀترجم .توتم و تابو ).1390( زیگموند، فروید. 12

 .انتشارات سمت: تهران. )جلد اول (تمدن ساسانی. )1389 .(سامی، علی. 13

 .انتشارات فردوس: تهرانچاپ سوم،  .نقد ادبی ).1381.(شمیسا، سیروس .14

  .کرمانشناسی: کرمان .اریخ جیرفت و کهنوجت. )1390. (صفا، عزیزاهللا.15
 .از مدینه تا مرو) ع(جغرافیاي تاریخی هجرت امام رضا . )1374( .جلیل ،منش عرفان. 16

 .آستان قدس رضوي: مشهد

 شناسیمرکز کرمان: کرمان.ویرایش محمدصادق بصیري). 1385( .کرمان در یک نگاه.17

، 1جلد .)مدخل قدمگاه(امۀ جهان اسالمدانشن. )1392( .آبادي، محمدنوشمشهدي .18
 .المعارف فقه اسالمیدایرة ۀسمؤس: تهران

 .سوره مهر: چاپ اول، تهران .هاي باستانیاساطیر و آیین. )1386(. معصومی، غالمرضا. 19

 .زوار: نتهرا .محمد دبیرسیاقی به تصحیح .سفرنامه. )1363( .ناصرخسرو. 20

انتشارات : تهران .شناسیویکردهاي علمی به اسطورهر ).1381( .واحددوست، مهوش. 21
 .سروش

-علی :مترجم. شناسیتاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان. )1354( .هرتسفلد، ارنست. 22
 .انجمن آثار ملی: تهران .اصغر حکمت

: تهران .محمود سلطانیه ۀترجم. هایشانسان و سمبل ).1378( .یونگ، کارل گوستاو. 23
 .نشر جامی

  مقاالت. ب
شناسی و مردم: تهران .»مفاهیم و نمادگارها در طریقت قادري« .)1356( بلوکباشی، علی. 24

  .26 -2، صص 3شماره . فرهنگ عامه ایران
هاي استان کرمان از دیدگاه تقسیمات کشوري و ویژگی«. )1390( .اسدي، علیرضابنی. 25
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