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کاشانشناسی،دورهجدید،شماره(۳۱پیاپی،)۱۳پاییزوزمستان،۳۱31ص۴3ـ1۴


آیین نخلبرداری زیارتگاههای کوه سفیدِ وَش
بر پایۀ اسطورۀ غیبت دختر
تاریخ دریافت79 /3 /52 :

تاریخ پذیرش79 /51 /52 :
*

محمد مشهدی نوشآبادی
چکیده

آیین ساالنۀ نخلبرداری در زیارتگاه کوه سفید روستای وش که توسط اهالی و به همراهی ابوزیدآبادیها انجاا
میشود ،متضمن عناصر آیینی و اسطورههای سرشار است .محور اسطورهای آیین ،غیبت تعدادی از اولیاا در دو
زیارتگاه اولیاءاهلل و کعبۀ کوچک کوه سفید است .باورهای مرد در این زمینه ،شباهت اساسی باا درو مایاهای
مشترک اسطورۀ غیبت دختر در فالت ایرا دارد که با رؤیا ،قداست آب و جایگاه قدسای چشامهای در پیوناد
است .این باور همچنین محور آداب زیارتگاهی کوه سفید را تشکیل میدهد؛ ازاینرو تاابوتوارۀ نخال را هار
سال در  82صفر از آبادی حرکت داده و در دو محل زیارتگاهی کوه سافید مایگردانناد .ایان آیاین متضامن
باورهایی بس قدیمی است و ریشه در باورهای ایرانی دارد .ترکیب متفاوت برگزارکنندگا هم شاگفت اسات،
حضور اهالی ابوزیدآباد که از دشت به نسبت دوردستی برای برپایی مراسم میآیند نیز میتواناد یاادآور دورا
کوچنشینی آنا بین ییالق کوهستا کرکس و قشالق دشت کویری ابوزیدآباد باشد .مجموعه باورها و آیینهای
زیارتگاههای کوه سفید وش با آیین ایرانی قربانی گاو و بارا خواهی در سایوششامین روز بااار اسافنجا در
آذربایجا شرقی شباهت زیادی دارد که نشا دهندۀ بنمایههای ایرانی آ است.
کلیدواژهها :نخلبرداری ،بیستوهشتم صفر ،آبادی وش ،زیارتگاههای کوه سفید ،اسطورۀ غیبات دختار،
قربانی گاو اسفنجا .

آیین نخلبرداری
زیارتگاههای کوه
سفیدوش بر پایۀ...

* استادیار دانشگاه کاشانmmn5135@kashanu.ac.ir /
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آیین نخلبرداری روز  ۸۲صفر در زیارتگاه کوهه سوفیو ور روسوتایز از تهابون ن و برگو ار
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 .1بی:ن مسئله
مزشهد؛ این آیین دربردارنوۀ ع اصر اس هرهای دی ز ،فره گز و قهمز است که آن را از دیگور
بر طبق س تز دیری ه ،صبح روز  ۸۲صفر مصادف بوا رلتوت ایوامبر و و شو اد

اموا

لسن مجتبز ع  ،اهالز ور به همراه اهالز ابهزیوآباد ،نخل آبادی را ت یین کرده و از لسوی یۀ
آبادی به طرف زیارتگاه کهه سفیو و سپس اولیاءاهلل لرکت داده و در محول «سور زیوار » بوا
زنجیرزنز و روضهخهانز مراسم را خاتمه داده و اس از صرف ن ار دوباره نخول را بوه طورف
روستای ور آورده و در محل مخصهو آن در لسی یه قرار موزده وو .گرچوه نخول روسوتا
چ وووان ب و رس نیسووت ،لرکووت دادن آن در مسوویر مووا رو ص و

ال بووهر و بسوویار طووه نز

چ وکیتهمتری تا بت وای کهه ،کاری دشهار است و با کمک ابهزیوآبادیها انجوا موزشوهد کوه
مزتهانو نشانهای باشو بر سابقۀ کهچنشی ز و یویق و قشوق ابهزیووآبادیهوا در کههسوتان و
دشت کاشان.
آیین نخلبرداری و باورهای مربهط به زیارتگاه کهه سوفیو کوه محول ر وهع مورد ور و
ابهزیوآباد است ،بر باورهای ایرانز و بهویژه آیینهای برکتبخش مبت ز بور قواسوت چشومه و
آب و برکتخهاهز است و با اس هرۀ غیبت دختر که درونمایۀ بسیاری از مراک زیارتگواهز و
قومگاهز مرتبط است .این ویژگزهای متمای ک وه ،ضرور

ارداختن بوه

بوههوای مختتو

نخلبرداری کهه سفیو ور را ایجاب مزک و.
دربارۀ ایشی ۀ تحقیق بایو گفت که تاک هن دربارۀ نخلبرداری کوهه سوفیو اژوهشوز انجوا
نشوه است؛ گرچه دربارۀ آیین نخلبرداری کتابها و مقا

زیادی م شتر شوه و هموین طوهر

دربارۀ و ه اس هرهای این مکان مقالهای با ع هان «اس هرۀ غیبت دختر» مش وی نهرآبوادی،
 5931انتشار یافته است.
لذا بهدلیل فقوان موارک اس ادی گ ارر از این محول و ایون آیوین ،کوامقا بور مشواهوا
نهیس وۀ مقاله مبت ز است که در سا های  5931و  593۲از ن دیک این آیوین را مشواهوه و بوا
آیینگ اران وشز و ابهزیوآبادی مصالبه کرده است .در واقن فقوان موارک است ادی باعث شوه
کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
پاییز و زمستا ۱۳۳1
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که بیشتر موعیا

بر اساس مشاهوه باشو که البته این مشاهوا

شو تا بۀ اس ادی قهیتری داشته باشو.

با تصاویری نی مست و خهاهوو
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آیینهای مشابه متمای مزک و.
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 .2روست:ی وش و مردم:نش
روستای «ور» یکز از روستاهای دورافتاده ،با فاصتۀ  1۵کیتهمتری از مرک ش رسوتان «ن و »
است .این روستا از طرف کاشان مسیر ماشینرو نوارد و برای رفتن بایو بوه روسوتای «تتموا »
چشمهای که آنجاست و امروزه اارکی گز با امکانا
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رفت و اس از طز مسافتز در با دست تتما  ،وسیتۀ نقتیه را در وایز بوه نوا «گُووار» ک وار
اولیه آب و بر و نگ بوان دارد ،اوارک و

سپس ایاده در دام ه کهه به سمت آبادی لرکت کرد نک :تصهیر . 5

تصویر  :۱گدار؛ پارکینگ در باالدست روستای تتماچ

مسیری برای عبهر ایاده و چ اراا آماده و س گچین شوه است که چ و کیتهمتر راه بوه سومت
با است و لوود یک ساعت طه مزکشو نک :تصهیر  . ۸نخستین نق های که ظاهر موزشوهد
زیارتگاه «اولیاءاهلل» است که در سمت چپ مسویر قورار دارد« ،سور زیوار » در مقابول و در تپوۀ
با دست آن زیارتگاه «ک بۀ کهچک» است .از سر زیوار

کوه در واقون «زائرسورا»ی کوهه سوفیو

است ،مسیر بهسمت ور امتواد دارد و اس از طوز مسویر تقریبوز دوکیتوهمتری ،از هموان وادۀ
ما رو به آبادی مزرسیم که در ته دره واقن در اشت تپۀ ک بۀ کهچوک قورار گرفتوه اسوت نوک:
تصهیر . 9
در ان

هبز روستا نی کهه « بوار» واقون اسوت .بوهتوازگز از طورف اول «هو جن» و

روستای «یارنو» برای ور ادهای خاکز نی کشیوهانو که رفتن از آن مسیر بورای ماشوینهوای
م مهلز مشکل است ،گهیا از طریق راهز واقن در روستای « َ َق» که در ااییندست زیارتگواه
«ش سهاران» واقن است هم مزتهان با ماشینهای شاسزبت و به این مسیر رسیو.

آیین نخلبرداری
زیارتگاههای کوه
سفیدوش بر پایۀ...
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تصویر  :۳نمایی از روستای وش

بافت روستا س تز و قویمز است؛ مان و دیگر آبادیهای کههسوتانز ایون م قوه از متوه
«ابیانه» .برخز از ع اصر بافت هم تاریخز است و به دوران قا اری برموزگوردد ،اموا مرموت و
ساختوسازهای ویو نی کموبویش در ایون آبوادی بوه چشوم موزخوهرد نوک :تصوهیر . 4
بر رسانز به این روستا در سا  5935صهر
کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
پاییز و زمستا ۱۳۳1

05
















گرفته است.

م یت ثابت روستای ور  5۸نفر ،شامل  4خانهار دونفری سوا خوهرده و یوک خوانهادۀ
هانتر  4نفری که شامل والوین و دو کهدک است .م یت روستا در فصل گرما یویق

بوه
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تصویر  :8مسیر مالرو به طرف زیارتگاههای کوه سفید و روستای وش
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 1۵نفر هم مزرسو .با آغاز مهسم سرما اهالز بارهای خهد را بر ا غز ن اده و از طریوق گووار
تتماچ ییق را تما و قشق مزکردنو نک :تصهیر . 1
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تصویر  :۴بافت روستای وش

تصویر  :۵ییالق اهالی به طرف کاشا در میانه فصل پاییز

در ایا محر و صفر و همانطهر ماه مبارک رمضان و ش های قور ،م یت روستا ف ونز

آیین نخلبرداری

این است که در این آبادی مسجو امن هم و هد دارد و ب ا به گفتوۀ اهوالز ،توا

زیارتگاههای کوه

مزیابو .ال

چ و سا ایش ،نماز م ه هم ای جا خهانوه مزشوه است .به

آن ،روسوتا لسوی یه هوم دارد
05

سفیدوش بر پایۀ...
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ش وای

گ ایران و عرا که اصالت وشز دارنو نک :تصهیر  . 1همچ ین مسوجو کوهچکز
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که بهتازگز مرمت شوه و در آنجا «نخل» و عتمهای دیگر را گذاشتهانوو و عکوس سوه تون از
در با ی صخرۀ آبچکان واقن در هب غرب آبادی قرار دارد.

مسئه ن امهر سا ها قبل دهها خانه در روستای لسنآباد ن دیک «ه جن» بورای کوهچ اهوالز
بوان نق ه ساخته بهدنو و نیمهکاره قصو واگذاری داشتهانو ،اموا اهوالز سواکن در ور عمهمواا بوا
رفتن به آنجا مخال

بهدنو .ازاینرو فرزنوان آنها بوه نیابوت از آنهوا بوا ارداخوت مبوالو موهرد

درخهاست و تکمیل آن والوها بوان نق ه کهچ کردهانو .گهیا قصو مسئه ن آن بهده که بوهطوهر
کتز این آبادی خالز از سک ه شهد .به این روستا «طاهرآباد» هم مزگهی و؛ اما ساک ان ور نسوبت
به نا این آبادی نُقتز ت ص

خاصز دارنو و از است ما نا طاهرآباد برای آن ناخرس ونو.

مرد ور آبادی خهد را نظرکرده مزدان و؛ چ انکه به باور آنها ،یک بار که زل له آمووه ،از
تما بخشهای کهههای اطراف س گ به اایین ریخته ،اما لتز یک س گ هم از کوهه با دسوت
که آبادی در دام ه آن قرار دارد ،به طرف روستا نیاموه که اگر مزآمو روسوتا ویوران شووه بوهد.
اهالز این نظرکردگز روستا را مویهن دو زیارتگاهز مزدان و کوه با دسوت آبوادی قورار دارد؛
ی ز «ک بۀ کهچک» کهه سفیو و «زیارتگاه اولیاءاهلل».
 .3محور آیینی زی:رتگ:هه:ی اولی:ءاهلل و کعبۀ کوچک
کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
پاییز و زمستا ۱۳۳1

09
















آیین نخلبرداری اس از لرکت نخل از لسی یۀ روستا در محهر آیی ز کوهه سوفیو شوامل سوه
ع صر زیارتگاه ک بۀ کهچک و زیارتگاه اولیاءاهلل انجا مزشهد.
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تصویر  :6حسینیۀ روستای وش
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زیارتگاه ک بۀ کهچک در رأس کهه سفیو و اولیاءاهلل در یککیتهمتری شما آن در ارتفاعز
اایینتر قرار دارد .از مته ویژگزهای این زیارتگاهها فقوان نا شخص یا امام ادۀ خاصوز بور
این زیارتگاههاست .اولز که ک بۀ کهچک نا دارد و دیگری هم با نوا کتوز اولیواءاهلل شو اخته
دیهار هر دو زیارتگاه ا جرهای مشبک بهع هان ضریح نص
زیادی برای این زیارتگاهها ردی
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مزشهد .همچ انکه در هیچیک از این دو زیارتگاه قبر یا ضریحز و وهد نووارد و آنکوه بور
کردهانو .گرچه بهتازگز ،نوا هوای

کرده انو تا به آن نهعز اصالت آرامگاهز بوه و اموا تهضویح

خهاهیم داد که قواست این زیارتگاهها بر ع صری دیگر قرار گرفته است.
3ا .1زی:رتگ:ه اولی:ءاهلل

زیارتگاه کهچکز شامل صحن ،ایهان ،فضای اصتز گ بوخانه و دو سالن انبز آن دارای گ بوو
مخروطزشکل فیروزهای و دو گتوسته با ت یی ا

کاشزهای فیوروزهای در بخوشهوای اصوتز

نک :تصهیر  . 7گتوستهها و نمای صحن کامقا ویو است اما ب ای زیارتگاه قوویمز اسوت و
گفته مز شهد در دورۀ ا تهی بازسازی شوه است به ای ب ایز ساده و قوویمز فاقوو ت یی وا ؛
گرچه گ بو فیروزهای آن ک هتر هم به نظر مزرسو .گ بوی کاشز کاری بوا کاشوزهوای زمی وۀ
فیروزهای طرحهای مُ قِتز با رنگهای سفیو و سیاه و کتیبۀ «اهلل» در با و عبار
اایین آن .کاشز کاری گ بو ب ا بر کتیبهای که بر آن نص

«یا عتوز» در

شوه تاریخ سا  5999دارد که به نظر

مزرسو مربهط به سا خهرشیوی باشو تا قمری نک :تصهیر  .۲گ بو زیارتگاه اولیاءاهلل .

آیین نخلبرداری
زیارتگاههای کوه
سفیدوش بر پایۀ...

تصویر  :1نمای دور زیارتگاه اولیاءاهلل
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دیهاره های داخل ب ا و ساختمان زیرگ بو و ورودی در سا  59۲7خهرشیوی کاشوزکواری
شوه است که دارای ت یی ا

نقهر و کتیبه بر زمی ۀ آبز اررنگ است .از اشیاء قویمز زیارتگاه

م بر چهبز کهچکز است که اک هن بقاستفاده در گهشهای از صحن افتاده است.
بهرغم ای که انتظار مزرود در اینگهنه فر های زیارتگاهز قبور در وسوط ب وا و زیور گ بوو
باشو ،زیارتگاه فاقو هرگهنه قبر یا م ار است و محهر قواست در انت ای فضای گ بو خانه واقون
کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
پاییز و زمستا ۱۳۳1
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است که عبار

است از ا جرهای مشبک به عرض تقریبز یک و ارتفاع دو متر کوه بور دیوهاره

زیارتگاه قرار دارد و در واقن بر این ضریح کهچک چسبیوه بر دام ۀ کهه اسوت نوک :تصوهیر
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تصویر  :2گنبد زیارتگاه اولیاءاهلل
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 . 3به نظر مزرسو در ای جا شکاف یا فرورفتگز و هد داشته مان و بسیاری دیگور از ایونگهنوه
زیاراتگاههایز از این دست که التما ا در آنجا چشمهای کهچک و هد داشته که محهر قوسوز
این مکان است .چ انکه مسنترها نقل مزک و در این زیارتگاه چشومهای و وهد داشوته و آب
اک هن خشک شوه است .اهالز بر اایۀ اس هرهای که ت ری
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آن اس از عبهر از صحن از زیر اتز که ه هز در آن ن دیکز ههیواسوت ،عبوهر موزکورده ،اموا
مزک و اعتقاد دارنو که این ضریح

محل غیبت  91تا  7۸نفر از فرزنوان ائمه و اولیاء خوا است.

آیین نخلبرداری
زیارتگاههای کوه

تصویر  :۳ضریح اولیاءاهلل

سفیدوش بر پایۀ...
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این زیارتگاه در رأس کهه سفیو قرار دارد شامل فضایز در اوایین کوه اموروزه انبواری اسوت و
سق

آن صحن کهچک زیارتگاه است .همچ وین ایوهان و گ بوخانوۀ کهچوک کوه در قسومت

مخروطز فیروزهای که کمز قویمزتر است و ممکن است همزمان با گ بو زیارتگواه اولیواءاهلل،
ی ز لوود سا  5999خهرشیوی ساخته شوه باشو نک :تصهیر  . 5۵دو گتوسته با ت یی وا
کاشز فیروزه ای در انبین این ب ای کهچک ،ویوترنو .ا جرۀ مشبک یا ضریح زیارتگاه نی به
ارتفاع تقریبز دو و عرض یک و نیم متر چسبیوه به صخرۀ کهه است و یک س ح دارد .ا جوره
مشبک چهبز در سر زیار

نگ واری مزشهد که التما ا ا جرۀ قوویمز هموین ک بوۀ کهچوک

است .وق نامهای در دیهارۀ ب ا نص

است که نشان مزدهو در سوا  5941شمسوز ایون ب وا

ت میر شوه و گهیا بخش زیادی از ب ای ف تز نی کموبیش مربهط به این دوران اسوت .بوا ایون
اوصاف در دهۀ اخیر نی بخشهای داختز زیارتگاه کاشزکاری شووه اسوت همان وو زیارتگواه
اولیاءاهلل .در صخره ای که محل قواست است و ضوریح بور آن چسوبیوه آثوار رسوهب آب نیو
مشاهوه مزشهد دلیتز بر و هد چشمهای مقوس در این مکان که بوه خشوکز گراییووه و ت وا
خاطرهای از قواست آن بر ای مانوه است نک :تصهیر . 55

05
















تصویر  :۱1نمای زیارتگاه کعبۀ کوچک
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داختز م ین به کاشزهای آبزرنگ کتیبهدار است که در دهههای اخیر ساختهشوه و ب ای گ بوو

کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
پاییز و زمستا ۱۳۳1
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3ا .2زی:رتگ:ه کعبۀ کوچک
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تصویر  :۱۱نمای داخلی زیارتگاه کعبۀ کوچک

مرد آبادی دربارۀ و هتسمیۀ ک بۀ کهچک باور دارنو که این زیارتگاه شباهتز زیاد با ک بۀ
مستمانان در مکه دارد که در تقابل با این زیارتگاه آن را ک بۀ بو رس موزدان وو و در ایون بواره
04

آیین نخلبرداری
زیارتگاههای کوه
سفیدوش بر پایۀ...
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در ک بۀ مسجوالحرا است .دربارۀ چرایز چ ین اعتقادی خبر نواریم اما نشان مزدهو کوه ایون
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داستانز نقل مزک و که بر اساس آن ذبح گهسف و در ک بۀ کهچک برابر با ثهاب ذبوح گهسوف و
ب ا برای آن ها اهمیت زیادی دارد و شایو نشان از دیری گز این ب ا باشو و بهرغم انتخاب اسق
روزگاران باستانز آنان در این کههستان است فرامهر ک و.
سر زیارت
با و هد این به نظر مزرسو ت وادی از ب اهای سر زیار

زائرسرا که در نق های اایینتور

از زیارتگاه است مربهط به دوران قا اری و ا تهی باشو ،هرچ و ساختوسوازهای ویوو در
آن زیاد است و اتا هایز برای اقامت شبانۀ زائران در ایا مختتو
است و امکانا

سوا در نظور گرفتوه شووه

آب و بر و اختوا نی کموبیش فراهم است نک :تصهیر . 5۸

تصویر  :۱8نمایی از سر زیارت

در قویم در میانۀ کهچه یا م بر اصتز سر زیار  ،چشمۀ آبز ریان داشته که در سا هوای
اخیر کمز آب دارد و گاهز نی خشک است نک :تصهیر . 59
کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
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بهع هان دین ویو و ک به بهع هان قبتهای ویو نتهانستهانو این مکان قوسز را که یادگاری از
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تصویر  :۱۳آب کم چشمۀ سر زیارت

در سر زیار

مسجوی هم هست که خیتز قویمز نیست اما ضریحز مشبک یک سو حز

چهبز در آن واقن است که به نظر از دوران قا اری باشو و التموا ا در هموین ک بوۀ کهچوک
نص

بهده است.

آیین نخلبرداری
زیارتگاههای کوه
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مرد ور آبادی خهد را نظرکرده مزدان و و م تقونو یک بار که زل له آموه از تما بخوشهوای
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 .4اسطورۀ غیبت دختر
کهه های اطراف س گ به اایین ریخته اما لتز یک س گ هم از کهه با دست که آبادی در دام ۀ
روستا را مویهن دو زیارتگاهز هست و که با دست آبادی قرار دارد؛ ی وز ک بوۀ کهچوک کوهه
سفیو و زیارتگاه اولیاءاهلل.
اما این زیارتگاهها م سهب به چه کسانز است و سرگذشت آنان چه بهده است؟
مرد آبادی در بیان ما رای آمون صالبان این دو زیارتگاه به باوری شفاهز اشاره مزک وو
که سی هبهسی ه به آنان م تقل شوه و بهلحاظ درونمایه ،شباهت اساسز با اس هرۀ غیبوت دختور
دارد نک :مش وی نهرآبادی۸43 :5931 ،و . ۸۲۸ایش از نقل ایون روایوت عامیانوه از آموون
امام ادگان به این محل ،اس هرۀ غیبت دختر را مرور مزک یم.
یکز از مبالث م م در بررسز باورها ،آیینها و زیارتگاههای ایران ،بررسز اس هرۀ غیبوت
دختر است؛ زیرا بر اساس باورهای مه هد ،قواست مکانهوای زیارتگواهز و لتوز برخوز از
آیینهایز که امروز در ایران انجا مزشهد بر محهر این اس هره است .در ای وای ایوران بوه
مهق یتهایز برمزخهریم که عموتاا مهق یتهای مقوسز هست و که عتت قواسوت یوا نشوانه و
ع صر قواست در آن مربهط به غای

شون دختر است .لهزۀ طرح ایون اسو هره هوم در بوین

زرتشتیان و هم در میان مستمانان گسترده است .در واقن باورها و آیوینهوای مربوهط بوه تموا
ایرانگاههای زرتشتز له محهر اس هرۀ غیبت دختر دور مززنو.
درونمایۀ اصتز عمه داستانهای مربهط به این مکانها این است که دختر یوا دخترانوز از
اولیا و نجی زادگان در لا فرار از دست اشرار که م مه ا اعوراب اموهی یوا عباسوز و سوایر
تجاوزگران هست و ،در کهه یا چاهز غای

و یا تبویل بوه سو گ شووهانوو بورای نمهنوه نوک:

باستانز ااری ی9۸5 :5979 ،؛ افشار 511 ،14 ،5 :5974 ،و 517؛ کقنتر ضورابز 14 :5945 ،و
11؛ کتابچووۀ الووها  951 :5914 ،...و 951؛ بووهیس 591 :5941 ،و 597؛ Boyce, 1989: 198؛
 Boyce, 1988: 717-718مکانهایز که در این باره بهع هان مهق یوت مقووس در نظور گرفتوه
مزشهد شامل دو مهق یت مرتبط با آب است :یکز مهق یت طبی ز چشمه و دیگوری چواه .بور
کاشا شناسی
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اساس این باورِ اس هرهای ،دختر یا دخترانز در کهه و چاه غای

شوهانو و نشانۀ این غیبت بوه

شکل چشمهای کم آب و یا چاهز با کمز آب که رو به خشکز است و یا خشک شوه ،نمایوان
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آن قرار دارد به طرف روستا نیاموه؛ که اگر مزآمو روستا ویران شوه بهد .آنها این نظرکردگوز
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است .در برخز از م اطق نشانههای دیگری مان و س گ و یا صخره نی و هد دارد.
روایت این اس هره دربارۀ بسیاری از مکانهوای مقووس در فره وگ ایرانوز شواین اسوت؛
برخز از م مترین آنها عبار انو از :ایر چکچکه لیا

بانه  ،ایر هریشت ،ایر نارستانه ،ایر
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نارکز ،ایر اارس بانه و ستز ایر که زیارتگاههای زرتشتز در ی د است .زیارتگاههای قومگاهز
اسقمز عبار انو از :بزبز ش ربانه در ش رری ،بزبز لکیموه در ب ب وان ،بوزبوز دوسوت در
زابل ،کهه چ ل دختر قیرخ قی در درگ  ،بزبز زبیوه خاتهن در ابیانه ن و  ،قوومگاه دختوران
بکر در روستای قه کاشان ،قومگاه بزبز لتیمه خاتهن در کاشان ،بر چ ل دختر دامغان ،م اره
چ لدختران اصف ان ،م ار چ ل دختر سرخس ،صخره چ ل دختر کمر در طالقان ،س گ چ ول
دختر در سراب ،دو خوهاهرون در

یورۀ خوارک ،قوومگاه مرضویهخواتهن در قوال ر دلیجوان،

مهق یت س جرو ایر ایر س جرو در ش ر کیهی استان اردبیل نک :محمو مش وی نهرآبادی،
۸43 :5931و. ۸۲۸
اس هرۀ غیبت دختر بر ا ج رکن اساسز استهار است؛ به

آن نشانههای مشوترک دیگوری

نی در این اس هره و هد دارد .اما ا ج ع صر محهری این اس هره عبار انو از .5 :غیبت دختر
در محل مهرد ته ه؛  .۸مکان غیبت که م مه ا در ارتباط با ع اصر مربهط به آب مان و چشومه
و یا چاه است؛  .9و هد ع صر شر که دختر بهخاطر خقصز از دست آنان غای
 .4رؤیایز که از طریق آن دختر غای

شووه اسوت؛

ما رای خوهد و قواسوت محول را گهشو د موزک وو؛ .1

ته ه به قواست محل و برگ اری آیین که م مه ا بهصهر

آیوینهوای زیوار

اسوت هموان:

. ۸17
4ا .1روایت اه:لی از اسطورۀ غیبت دختر

«در گذشتههای دور ،ت وادی از اولیاء خوا از سمت ابیانه در بخش

هبز آبوادی وارد شووه و

به هانانز که در محل چشمه آبچکان نشستهانو مزگهی و« :اگر دشم انز کوه در ت قیو

موا

هست و سراغ ما را گرفت و ،شما از محل فرار ما اظ وار بوزاطقعوز ک یوو ».هانوان نیو چ وین
مزک و .در طرف دیگر آبادی نی ایرمردانز نشستهانو و اولیا همین درخهاست را از آنان دارنوو
اما ایرمردان مسیر فرار آنها را به دشم ان نشان مزده و ،آنها نی در سو گز کوه در کمورکش
کهه قرار دارد ،زبان مزکش وو چ انکه امروز آثار زبان کشیون زبان بر این س گ ایواستو و در
خ اب به آبادی هانان آبادی را رلمت و ایران را ل ت مزک و« :بر هانان شوما رلموت و
بر ایرانتان ل ت!»

آیین نخلبرداری
زیارتگاههای کوه
سفیدوش بر پایۀ...
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گهن را ش اسایز مزک و اما چهن هها رو به تاریکز مزرود ،دستگیری اولیا را به صبح مهکوه
کرده و ازآنجا مزرونو؛ اما فردا که برای ایوا کردن آنان بازمزگردنو ،بهصوهر

م جو هآسوایز

ایوا ک و و ناچار با ناامیوی از آنجا مزرونو و سرانجا اولیاء که ت وادشان  91یا  7۸نفر است،
مزشهنو.

مزگهی و دو برادر از ا واد مرد ور به نا «تقز» و «صالح» که ساکن ن

بهدنو ،خوهاب

مزبی و که بایو در نق های که زیارتگاه ک هنز قرار دارد زیارتگاهز بسازنو اما ته ه نموزک وو
تا ای که دوباره خهاب مزبی و و وای دقیوق براوایز زیارتگواه را نشوان موزده وو وایز کوه
چشمهای قرار دارد در محل سر زیار

که اک هن خشک شوه اما آثار آن باقز اسوت  ،دوبواره

اولیا به خهاب مزآی و و آنها را به ساختن دو زیارتگاه ره مهن مزک وو؛ ازایونرو ابتووا ک بوۀ
کهچک و سپس زیارتگاه اولیاءاهلل مزسازنو و در محل ک وهنز روسوتای ور سوکهنت اختیوار
کرده و زادوولو کرده و روستای ور شکل مزگیرد» مصالبه بوا محموو عتیو اده  ۲۵سواله و
عصمت خادمز  7۵ساله نک :تصهیر . 54
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تصویر  :۱۴مصاحبهشوندگا
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تما کهه ار از بهتۀ گَهَن مزشهد و دشم ان نمزتهان و گهنز را که اولیاء زیر آن مخفزشووهانوو
در این دو محل زیارتگاهز غای

] [ DOI: 10.22052/2.13.49

سپس به با ی کهه مزرونو و در زیر بهتۀ گَهَنز مخفز مزشهنو ،اشرار ت قی ک ووه محول

] [ DOI: 10.22052/2.13.49

ع اصر مه هد در داستان دربردارنوۀ ویژگزهای اساسز اس هرۀ غیبوت اسوت؛ سو گز کوه
اهالز م تقونو اثر غایبان بر آن است .سه مهق یت مقوس مهرد اشاره ی ز زیارتگواههوای کوهه
نی با چشمه و آب مربهطانو؛ گرچه اک هن به

سفیو و اولیاءاهلل و سر زیار

شفاهز بر و هد چشومۀ آب در

دو نق ۀ دیگر د لت دارد 5.همچ ین اشرار ت قی ک ووه ،صوخرۀ محول غیبوت ،کشو
قواست از طریق رؤیا و آیینهای زیار
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چشمهها به خشکز گراییوه است ،اما آثار و نشانهها و روایا

سر زیار

بقیۀ
محول

و تقویس محل قواسوت در کوهه سوفیو و وهد دارد.

اس مزتهان باورها ،ع اصر و آیین های مربهط به دو زیارتگاه کوهه سوفیو ور را بوه اسو هرۀ
غیبت دختر و سه مکان مقوس را هم با ته ه به باور به لضوهر و غیبوت اولیوا بوهع وهان سوه
مهق یت قومگاهز مربهط کرد.
 .5آیین نخلگردانی
نخلگردانز که از مش هرترین انهاع تابه

گردانز در ایران اسوت ،عبوار

اسوت از بور دور

گوورفتن و گردانووون تووابه وارۀ نخوول تهسووط دسووتۀ عو ادار در میوووان یووا کهچووه و خیابووان.
تابه گردانز سابقهای چ وه ارساله دارد .در آیینهای مورس و رسوتاخی ایو دان نبواتز مان وو
آدونیس ،آتیس و تمهزی در آسیای غربز از مته ف یقیه ،سهریه ،آناتهلز ترکیه،

ایر یهنان و

اسک وریه تابه وارههایز از ت ه درخت که بوا گولهوا و گیاهوان گهنواگهن آراسوته شووه بوهد
مزساخت و و تمثا های ای دان را در آن قرار مزدادنو و در روز ب و همراه با مراسم سوهگهاری
آن را به آب مزانواخت و فری ر9۲1 :59۲1 ،و 9۲۲و 937و . 933فری ر عتت برگ اری اینگهنه
آیینها را تستز بهسب

نابهدی غق

در ه گا درو یا بورای لاصوتخی ی و ازدیواد محصوه

مزدانو همان. 935 :
در آسیای میانه ،لفاریهای خرابههای ش ر سغوی «ا جز ک وو» واقون در شور سومرق و،
مجمهعهای از نقهر روی دیهار را که محتهای اصتز آنها مربهط به سهگهاری اسوت ،آشوکار
کرده است .این نقهر تابه

در لا تشیین شاه اده هانز را نشوان موزده وو کوه آدمیوان و

خوایان و از مته میترا و آناهیتا نا محتز آنانا از مرگش سهگهارنو .شاه اده هان را عمه
محققووان سوویاور تشووخیص دادهانووو بت یتسووکز54 :593۵ ،ووو51؛ یارشوواطر59۸ :5917 ،؛
بتهکباشز . 54 :59۲۵ ،صح ههای مشاب ز نی بر ص وو ب رگز در «توهک کوق» در م ت االیوه

آیین نخلبرداری

شما دلتای آمهدریا و نی گتوانز یافت شوه در ش ر مرو دیوه مزشهد یارشاطر59۸ :5917 ،؛

زیارتگاههای کوه

بتهکباشز . 54 :59۲۵
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است .ابن هزی در ریان گ ارر درگیری های بین شی ه و س ز به ساخت و لمل وسیتهای
به نا «م ج یق» اشاره دارد که تهصیفا

و کواربرد آن کوامقا بوا توابه واره د لوت دارد ابون

نهرآبادی۸۲5 :5931 ،و. ۸۲4
در ع اداری هوای دورۀ صوفهی د والوه ۲1 :5919 ،و 5۸1؛ تاورنیوه 459 :5991 ،و 454؛
اولئاریهس 74 :597۵ ،زنویه و قا اری بتهکباشز 54 :59۲۵ ،نی نخول بوهع وهان یکوز از
ع اصر ع اداری در بسیاری از ش رهای ایوران موهرد ته وه بوهد ،اموروزه نیو نخولبورداری از
ایران است و در استانهای اصف ان ،ت وران ،قوم ،یو د،

خراسان ،اراک ،خهزستان ،گیقن و مازنوران و ش رستانهوای کاشوان ،نوائین ،اردسوتان ،ن و ،
خمین و غیر آن انجا مزشهد همان۸۲ :و 4۵و 43و۲1؛ م تموی . 11۵ ،5 :597۲ ،در کاشان
نی نخل ع صر مهرد ته ه ع اداری است و هم در ش ر و هم اطراف آن نخلبرداری مزشوهد.
در خهد ش ر ،نخل سرفره ش ر

بیشتر یافته است و در اطراف نی عموه آبوادیهوای اطوراف

نخلبرداری مزک و که نخلبرداری ابیانه بیش از همه ش ر

یافته است.

5ا .1نخلگردانی وش
یکز از م م ترین و هه آیی ز زیارتگاه کهه سفیو ور آیین نخلبرداری است ،بور طبوق سو تز
دیری ه در صبح روز  ۸۲صفر مصادف با رلتت ایامبر و و شو اد

اموا لسون ع اهوالز

ور نخل آبادی را ت یین کردهانو .نخل لوود  5/1متر ارتفاع 5۸۵ ،سانتزمتر عرض و دو متور
طه دارد .ت یی ا

نخل عبار

است از اارچههای مخمل تیرهرنگ که مخصوهو ایون نخول

دوخته شوه و روی اارچه ها در دو طرف نوا اهلل و چ وارده م صوه و ابهالفضول ال بواس در
رنگ های سب و قرم به شیهۀ قویم بر آن گتووزی شوه است که شباهت با ارچمهای قوویمز
دارد .نا ابهالفضل بر ستهتر از دیگر نا های نهشتهشوه است .همچ وین کوقه خوهدی نیو بور
ایشانز نخل قرار دادهانو .بر با ی نخل هم دو عمامۀ سب و سیاه ت بیه کردهانوو نوک :تصوهیر
. 51
کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
پاییز و زمستا ۱۳۳1
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هزی 51 ،51 :533۸ ،و ۸45 ،51؛ مقایسوه شوهد بوا فقی وز475 :5911 ،وو47۸؛ مشو وی

آیینهای م م ع اداری در نقاط مختت

] [ DOI: 10.22052/2.13.49

تابه گردانز گهیا برای اولین بار تهسط هانمردان و عیاران وارد آیوینهوای شوی ه شووه

] [ DOI: 10.22052/2.13.49
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تصویر  :۱۵نخل روستای وش

در زیر نخل دو تیرک قرار دارد و برای لمل آن چ ار نفر کفایت مزک و .نخل را بوا نوهای
س ج و دهل و نهله همراهز مزک و .مردان در ایش و زنان در اس آن هست و .م یتز لوود
صو نفر ساده و بزآ یش.
مراسم لوود ده صبح آغاز مز شوهد ،نخول را از لسوی یۀ آبوادی برداشوته و بوا طوز مسویری
طوه نز و صو

ال بووهر کووه ت ووا راه ایووادهرو آبووادی اسووت لرکووت مووزده ووو .در ایوون آیووین،

ابهزیوآبادیها نقش م مز دارنو و گهیا از اعصار قویم ،آیینگ اران اصتز بوهدهانوو و اک وهن نیو

آیین نخلبرداری

تهلیت برنامه و زیارتگاههای ایرامهنز را بر ع وه دارنو .نخل را با فریاد «یا لسین» و در هیواههی

زیارتگاههای کوه

صوای طبل و س ج لرکت مزده و .چ ار نفر زیور نخول را گرفتوه و بقیوه بوه دنبوا آن سورازیر
55
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این کهدکان و نه هانان هست و که بر طبل و دهل مزکهب و .م یت نخل را اس از طز این مسیر
ص

ال بهر نخل را به زیارتگاه کهه سفیو که در رأس تپهای بت وو قورار دارد موزبرنوو ،در آنجوا

از به سر زیار

آورده و در آنجا تهق

را به ا آورده و سپس نخل را

مزک و نک :تصهیر  51؛ ذکر مصیبتز خهانوه موزشوهد

و از مرد با ق هه و شیری ز اذیرایز مزشهد نک :تصهیر . 57

تصویر  :۱6نخلبرداری

سپس نخل را به طرف زیارتگاه اولیاءاهلل در فاصتۀ تقریبز یککیتهمتری لرکت مزده وو ،در
مسیر لرکت به طرف این زیارتگاه در قبرستان آبادی که محل دفن مردگان روسوتای ور اسوت،
کرده و اس از خهانون فاتحه بر م ار مردگان و اذیرایز با گردو ،ت قق و شیری ز تهسوط

ن دیکان صالبان قبهر لرکت خهد را ادامه داده و اس از به ا آوردن آداب زیار و ذکر مراثوز
اهل بیت ع  ،دوباره نخل را به طرف سر زیار

لرکت موزده وو .لووود ظ ور اسوت و ای جوا

آخرین بخش از مراسم انجا مزشهد .در آنجا با ذکر سی هزنز و روضهخهانز مراسم خاتمه یافتوه
کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
پاییز و زمستا ۱۳۳1
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و ه گا نماز ظ ر فرا مزرسو نک :تصهیر  . 5۲اس از اقامۀ نماز با ناهار نذری از مرد اوذیرایز
شوه و آیین اایان مزیابو .هانان وشز در ط ین طبل که صوای آن در کههستان مزایچو ،نخل را
به لسی یۀ آبادی برده و در سکهی مخصهو آن قرار مزده و.

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 23:17 +0330 on Saturday February 27th 2021

تهقفز کرده ،ذکر مصیبتز خهانوه مزشهد و ع ادارن آداب زیار

تهق

] [ DOI: 10.22052/2.13.49

مزشهنو ،مردان در ته و زنان در اس آنها .نقش کهدکان نی در مراسم چشمگیر اسوت و لتوز

] [ DOI: 10.22052/2.13.49
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تصویر  :۱1پذیرایی از مرد در سر زیارت

تصویر  :۱2پایا مراسم در سر زیارت

 .6ترکیب قومیتی مراسم
تا آنجا که برگ ارک وگان به یاد دارنوو ایون مراسوم را اهوالز روسوتای ور بوه کموک اهوالز
ابهزیوآباد و روسوتاهای اقمواری آن همچوهن کاغوذی ،محمووآباد ،لسوینآبواد و ...بوه انجوا
از

آیین نخلبرداری

مووزرسووان و .شووایو در وهتوۀ او بووه نظوور بیایووو کووه کمووز م یووت ور مه و

دعووه

ابهزیوآبادیها برای شرکت در مراسم باشو ،اما به نظر مزرسو مسئتۀ عمیقتری باعوث لضوهر

زیارتگاههای کوه

ابهزیوآبادیها در مراسم است .با ته ه به ای که ه هز هم عوهای از مرد بادرود برای ییق بوه
54
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مرمت دو زیارتگاه مهرد نظر ،یادآور لضهر مرد ابهزیووآباد در قورنهوای ایشوین اسوت کوه

] [ DOI: 10.22052/2.13.49

دام ۀ کرکس و کههستانهای اطراف ور مزآی و ،به نظر مزرسو لضهر در مراسم و تهلیت و
کههستان کرکس محل ییققز آنان در زمان کهچنشی ز بهده است نک :تصهیر . 53

گفته مزشهد ه هز هم برخز از دشتنشینهای ش ر بوادرود کوه در همسوایگز ابهزیووآباد
است ،هرساله ییققا

این م قه از مته ییققا

چرای گهسف و ا اره مزک و.

با دست

وق را بورای زنووگز ییققوز و

۸

لضهر ابهزیوآبادیها در کهه سفیو به این مراسم ختم نمزشوهد بتکوه در طوه سوا نیو
زائران زیادی از ابهزیوآباد و روستاهای اطراف آن برای زیار

و اطراف به کهه سفیو مزآی وو.

ساخت اتا های مت ود ویو در ک ار اتا های قویمزتر نشان مزدهو که لضهر سوا نۀ آنهوا
در کهه سفیو رو به ازدیاد است ،بهرغم ای که ه هز مسیر آمون به این مکان دشهار و بهصوهر
ایادهروی و کههایمایز است.
به هر روی ،ابهزیوآبادی ها هم در آباد کردن زیارتگاه و هم در ساخت و تج ی سر زیار
زائرسرا نقش اساسز دارنو و گهی سبقت را از اهالز آبادی کم م یت ور ربوهدهانوو ،ایون
کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
پاییز و زمستا ۱۳۳1
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امر از کتیبههای بر ایمانوۀ واقفان و سازنوگان بر ای وای عموار

لکایوت دارد .بوا ایون

اوصاف وشزها نی در ساخت و مرمت زیارتگاههای کهه سفیو کهشیوهانو در سوا هوای اخیور
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تصویر  :۱۳عکس یادگاری ابوزیدآبادیها و وشیها با نخل

] [ DOI: 10.22052/2.13.49

نی که مقواری راه ب تر و وسایل ارتباطز بیشتر شوه است ،لضوهر ابهزیووآبادیهوا چشومگیر
شوه و تهلیت امام ادگان و زائرسرا را نی در دست دارنو و ف الیتهای عمرانز آنان ادامه دارد،
برخز از اهالز ور به آنها به چشم رقی

و نخلبرداری برای همه قابل درک است.
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زیارتگاه و رونق آیینهای زیار

نگاه مزک و ،اما بوه هور لوا خووما

آنهوا بوه

 .7مش:بهت نخلبرداری وش ب :آیین قرب:نی گ:و در روست:ی اسفنج:ن آذرب:یج:ن شرقی
باور و آیین زیارتگاه کهه سفیو با آیی ز دیگور کوه در روسوتای اسوف جان ش رسوتان اسوکه در
آذربایجان انجا مزگیرد شباهت دارد .به

درونمایۀ اصتز که مبت ز بر اس هرۀ غیبوت دختور

است و قابل مقایسه با دیگر روایتهای مشابه در ا ۀ فره گز ایوران ،در ا و ای داسوتان نیو
ویژگزهای مشاب ز به چشم مزخهرد که در دیگر روایتهای اس هره مشاهوه نشوه است.
7ا .1سیوششمین روز به:ر اسفنج:ن

مرد اسف جان ،روستایز از تهابن ش رستان اسوکه در  9۵کیتوهمتری تبریو  ،هرسواله در اولوین
ا جش بهای که  91روز از نهروز گذشته باشو ،آیی ز ایرانز برگ ار مزک و که سابقهای طوه نز
دارد و به طت

باران انجا مزشهد .تصهیر. ۸۵

تصویر :81آیین قربانی گاو در اسفنجا

ما را از این قرار است که مرد این آبادی گاو فرب ز برای قربانز خریواری و صبح ا جشو به
او اردیب شت به شرطز که لواقل  91روز از نهروز گذشته باشو در آبادی گردانوه و نذورا
آبوادی سویراب سواخته و آن را بوه

آیین نخلبرداری

مرد را از درب خانهها دریافت مزک و .گاو را از آب ق وا

زیارتگاه ایر س گ که در رأس تپه ای در ک ار آبادی قرار دارد برده و سه دور گاو را بور گورد ایور

زیارتگاههای کوه

س گز مز گردان و .آنگاه از تپه سرازیر شوه و به سمت تپۀ دیگری که بوا مسوافتز زیواد در انو
55
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اهالز محل غیبت دختری است ذبح مزک و .دختری که باور دارنوو از دسوت بورادران شورور در
آنجا غای

شوه است .گاو ذبح و خهن آن از طریق هیز به نق ۀ س گچین اری موزشوهد توا

اهالز کهفته درست مزک و .آنگاه م تظر باران مزمان و که بهزودی خهاهو باریو در این باره نوک:
فتسفز 51 :59۲1و۸5؛ میری خسروشاهز و فریوآقایز5۸3 :5939 ،و. 544
7ا .2عن:صر مش:به

مرثیهخهانز و موالز یکز از ع اصر آیین نخلبرداری کوهه سوفیو و اسوف جان اسوت و هموان
گهنه که در لمل نخل ذکر گفته و در سر زیوار

و دیگور مکوانهوای مقووس مربوهط مرثیوه

مزخهان و ،در اسف جان نی در همراهز گاو نی مرثیه مزخهان و و بهویژه در اهوایز از آبوادی
م یت ایستاده ،مواح مرثیهخهانز مزک و و دوباره راه مزافت و .دسوت آخور نیو بوه قبرسوتان
آبادی رفته مرثیهسرایز کرده و فاتحه مزخهان و میری خسروشاهز و فریوآقایز. 591 :5939 ،
در اسف جان وقتز که اشرار برای ستو هی دختر مزآی و لفرهای را که دختور در آن فورو
رفته است ،بهدلیل فرارسیون ش

س گچین مزک و تا فردا که هها روشن شو وی را ایووا ک وو،

اما صبح که بازمزگردنو تما نقاط تپه س گچین شوه و نمزدان و کجا را بگردنو؛ ازایونرو دختور
از دست اشرار خقو شوه و در آن محل غای

مزشهد فتسفز ۸5 :59۲1 ،؛ شوبیه بوه داسوتان

اولیاء کهه سفیو که اولیا از دست اشرار زیر بهتۀ گَهَن مخفز موزشوهنو و صوبحگاهان کوه اشورار
برای ایوا کردن آنان به کهه مزآی و تما دشت ار از گَهَن شوه است و لذا به آنان دست نمزیاب و.
ع صر ب وی ،شباهت غرافیای و ساختاری این دو آیین اسوت .هموان گهنوه کوه در ور،
نخل را از آبادی لرکت داده و به دو زیارتگاه در دو سهی کهه مشرف بر آبوادی موزبرنوو ،در
اسف جان نی اهالز گاو قربانز را به زیارتگاه ایر س گ که در رأس تپهای در ک وار آبوادی قورار
دارد برده و سه دور گاو را بر گرد ایر س گز مزگردان و .آنگاه از تپه سرازیر شووه و بوه بوا ی
دیگور روسوتا هووایت موزک وو و بوا فاصوته از نق وۀ

تپۀ دیگری که با مسافتز زیاد در ان

س گچی ز که باور دارنو محل غیبت دختری است ذبح مزک و.
از این مقایسه م ته مزشهد که اگر شاخ و برس این دو مراسوم را در نظور نگیوریم ،بون و
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اسوواس هوور دو یکووز اسووت :اس و هرۀ غیبووت ،دو نق ووۀ مقوووس روی کووهه ،چرخانووون نموواد
برکتبخشز در آبادی و تشابه در

ئیا

اس هرۀ غیبوت .البتوه آیوین اسوف جان ویژگوزهوای
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در آن فرو رود .برخز از مرد از خهن قربانز برای باروری اسوتفاده کورده و از گهشوت آن تموا

کاشا شناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )8۱
پاییز و زمستا ۱۳۳1
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دیگر روستا هوایت مزک و و در رأس تپه با فاصتۀ کهتاه از گهدا سو گچوینشووهای کوه بواور

] [ DOI: 10.22052/2.13.49

دیگری نی دارد که ارداختن به آن فرصت دیگری مزطتبو ،اما بهطهر خقصه مزتهان گفت که
رنگ ایرانز مراسم ششمین روز ب ار در اسف جان بسویار بوارزتر اسوت و از متوه ای کوه ایون
مراسم به تاریخ شمسز برگ ار مزشهد درلالزکه نخلبرداری ور به م اسبت و تواریخ قموری
است و مکانهای مقوس صهر
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م تقل شوه است ،انگی ۀ مراسم بارانخهاهز است ،ه هز نماد اسو هرهای گواو در مرکو ته وه
طبی ز دارد.

در واقن ع صر اصتز در ایون دو آیوین گردانوون ع صور برکوتبخوش اسوت ،ایون ع صور
برکتبخش مزتهانو گاو یا نخل یا عتم و لتز قالز باشو؛ چ انکه در آیین قالزشوهیان مشو و
اردها است.
 .۸جمعبندی
نخلبرداری  ۸۲صفر زیار

کهه سفیو که در بستر س تز اسوقمز و شوی ز انجوا موزشوهد و

مکانهای مقوس برگ اری ی ز دو زیارتگاه ک بۀ کهچک و اولیاءاهلل و و سر زیوار

باورهوای

وابسته به آن بر اساس اس هرۀ غیبت دختر شکل گرفته است که ریشه در باورهوا و آیوینهوای
ایرانز دارد و قابل ت بیق با نمهنههای دیگری در ایران مان و آیین قربانز گاو در سوزوششومین
روز ب ار اسف جان از تهابن تبری است .نکتۀ م م ای که نخلبرداری بور اسواس اسو هرۀ غیبوت
دختر ،مهردی استث ایز است و تاک هن نمهنهای مان و آن ش اسایز نشوه است.
اهمیت دیگر نخلبرداری کهه سفیو از آن

ت نی هست که فقط سالز یک بار ،خوار از

بافت روستایز یا ش ری انجا مزشهد .در واقن این مکان و ع صر مقوس است که آیوین را بوه
طرف خهد ت

کرده است.

این مهق یت زیارتگاهز و رفتار آیی ز ا اهگاه ایمانز و عاطفز مرد روستای کهچوک ور
و وابستگان آنان در دیگر نقاط م قه است .همچ ین همکواری و مسواعو

مورد ابهزیووآباد

ساکن در کهیر در این آیین کههستانز که با فاصتۀ زیادی از محل زنوگز آنان برگ ار موزشوهد
نشانده وۀ سابقۀ ک ن آنان در زنوگز و تردد به این مکانهاسوت .یوادآور زنووگز قشوققز و
ییققز که امروز تبویل به ایستانشی ز در دشت شوه است ولز این امر نتهانسوته اسو هرههوا و
باورهای ک ن دربارۀ این مکان مقوس را از ذهن و زبان ابهزیوآباد دور ک و.
پینوشته:
 .5مرد برای چشمۀ آبچکان داخل آبادی هم الترا قائلانو و آن را مقوس مزشمارنو و مسجو کوهچکز
هم بر فراز صخرۀ آبچکان ساختهانو که نشانز بر قواست محل ن د اهالز است.

آیین نخلبرداری
زیارتگاههای کوه
سفیدوش بر پایۀ...
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کههستان کرکس ،ییق مزگیرنو.

 .5ابن هزی ،ابهالفر عبوالرلمن بن عتز ،533۸ ،الم تظم فز تاریخ المتهک و ا مم ،بیرو  :دارالکت

ال تمیه.

 .۸افشار ،ایر  ،5974 ،یادگارهای ی د ،ت ران :انجمن آثار و مفاخر فره گز.
 .9اولئاریهس ،آدا  ،5919 ،سفرنامه ،تر مۀ المو ب پهر ،ت ران :ابتکار.
 .4باستانز ااری ی ،محموابراهیم ،5979 ،خاتهن هفتقت ه ،ت ران :روزب ان.
 .1بت یتسکز ،الکسانور ،593۵ ،ه ر تاریخز ا جک و ،تر مۀ عباس مخبر ،ت ران :فره گستان ه ر.
 .1بتهکباشز ،عتز ،59۲۵ ،نخلگردانز ،ت ران :دفتر اژوهشهای فره گز.
 .7بهیس ،مری« ،5941 ،بزبز ش ربانه و اارس بانه» ،بررسزهای تاریخز ،سا دو  ،شمارۀ  9و 5۸1 ،4و.541
 .۲تاورنیه ،ژان باتیست ،5991 ،سفرنامۀ تاورنیه ،تر مۀ ابهتراب نهری ،تصحیح لمیو شیرانز ،ت ران :س ایز.
 .3د واله ،اترو ،597۵ ،سفرنامه ،تر مۀ شجاعالوین شفا ،ت ران :عتمز و فره گز.
 .5۵فری ر ،یم

ر  ،59۲1 ،شاخۀ زرین ،تر مۀ کاظم فیروزم و ،ت ران :آگاه.

 .55فقی ز ،عتزاصغر ،5911 ،آ بهیه ،ت ران :صبا.
 .5۸فتسفز ،عتز« ،59۲1 ،سزوششمین روز ب ار در روستای اسف جان» ،دیتما  ،شمارۀ ۸1و51 ،۸7و.۸5
« .59کتابچۀ لا

و کیفیت بتوه و بتهکا

و م ارع دارالمؤم ین کاشان 5۸31هو » ،5914 ،قمنامه ،به س ز

سیو لسین مورسز طباطبایز ،قم :کتابخانۀ مرعشز.
 .54کقنتر ضرابز ،عبوالرلیم ،5945 ،تاریخ کاشان ،به کهشش ایر افشار ،ت ران :امیرکبیر.

 .51مش وی نهر آبادی ،محمو« ،5931 ،اس هرۀ غیبت دختر» ،ادبیوا

عرفوانز و اسو هرهشو اختز ،سوا

دوازدهم ،شمارۀ ۸43 ،41و.۸۲۸

 .51وووووو  ،5931 ،تصهف ایرانز و ع اداری عاشهرا نقش صهفیه ،قت وریه و اهل فته در ب یوانگوذاری
آیینهای ع اداری محر  ،اصف ان :آرما.

 .57م تموی ،سیو لسین  ، 597۲ع اداری س تز شی یان در بیه عتما ،لهزههای عتمیه و

ان ،چ ،5قم :ظ هر.

 .5۲میری خسروشاهز ،لمیوه و فریوآقایز ،مریم« ،5939 ،بررسز مرد ش اختز آیین قربانز سزوششومین
روز ب ار در اسف جان» ،فره گ مرد ایران ،شمارۀ 5۸3 ،91و.544

 .53یارشاطر ،السان« ،5917 ،ت یه و آیینهای سهگهاری در ایران قبول از اسوق » ،در ت یوه ه ور ایشورو
ایران ،گردآوری ایتر چتکهوسکز ،تر مۀ داوود لاتمز ،ت ران :عتمز و فره گز.
کاشا شناسی

 .۸۵مصالبه با محمو عتی اده  ۲۵ساله در م

ایشان در روستای ور5931/۲/۸1 .

شمارۀ ( ۱۳پپاپی  .۸5 )8۱مصالبه با عصمت خادمز  7۵ساله ،محل در م
پاییز و زمستا ۱۳۳1

59
















ایشان در روستای ور5931/۲/۸1 .

22. Boyce, Mary (1989), BIBI SAHRBANU, Encycl0paedia Iranica, Vol. 4, Leiden.
23. -------- (1988), BANU PARS, Encycl0paedia Iranica, Vol. 3, Leiden.

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 23:17 +0330 on Saturday February 27th 2021

من:بع

] [ DOI: 10.22052/2.13.49

 .۸به نقل از لسین قرباناهر آرانز در گفتوگه با یکز از اهالز م قۀ بادرود و ابهزیوآباد که ه هز هوم در

