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  *مهدیزاده محمدرضا 

  

  

  چکیده

ن مـا  اصداي پاي آبی کـه از معاصـر   .یافت پايِ آبِ کمیاب صداي گذشته و تاریخ کاشانِ کویري را باید از رد

و سیإلن و سفر بوده و ما نیز در این مقالـه  اي  هي اسطورها مایه نمودگار شناخت و فهم آن در بن ،سهراب سپهري

غنـی و پربـارتري بـراي     تواند منبع و تفاسیر کاشان می ۀبه آب در ناحییري مربوط معتقدیم رجوع به منابع اساط

، کاشـان  ۀثار مستند و مکتوب دربارآبر آخرین  تأملاین جستار با  .اجتماعی این شهر فراهم کند ۀشناخت گذشت

اردهال  ۀجوید که در منطق می» آیین آبی« گزارش مکتوب مراسم و در کاشان را ۀیک سرنخ مهم شناسایی گذشت

 .شـده اسـت   مـی  در روستاي قالهر هرساله برگزار وآمده  میو همزمان با جشن تیرگان و طی مراسمی به اجرا در

و آیـین آب در آثـار قـرن سـوم و رصـد       ایـن جشـن  اي  هعناصر آیینی و اسـطور  متون و نوشته با تحلیلاین 

آیین لتو در کاشـان تـا عصـر    ، اردهال ۀحیآبریزان در برخی روستاهاي نا( ي این رسوم تاعصر حاضرها بازمانده

عماق قرون نیاکـان ایـن   اي شنیدن صداي پاي گذشته و برخاسته از ها ست که یکی از روزنها آن ) بر...پهلوي و

  .ستها آن در تر ي بعدي و جزئیها و بررسی ها ي آب و تداوم کاوشها در آیین ،شهر

  .ناهید)( آناهیتا، اردهال، آبریزان، تیرگان، قالهر، کاشان: ها واژهکلید

                                                           
 mahdizam@yahoo.comپژوهشگر/  شناسی از دانشگاه تهران، دکتراي جامعه *

 
 

  کاشان کهنصداي پاي آب بر تاریخ 

  

01/04/98تاریخ پذیرش:                12/12/97تاریخ دریافت: 
 

 

 54ـ33)، صفحات: 22(پیاپی 14، شماره 1398شناسی، بهار و تابستان  دو فصلنامه علمی کاشان



 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسی کاشان  

)22(پپاپی  14شمارۀ   

1398ستان بهار و تاب  
 

34   

  مقدمه .1

 ایـن منـابع   تاریخ کهن و مکتوب کاشان چه وضعیتی دارد و چه عناصر شناختی و فرهنگـی را از 

 این گذشته از چه منبع یا تفاسـیر دیگـري  تر  در حال حاضر براي شناخت عمیق توان دریافت؟ می

کـه   ا�ت به طرح اصلی ایـن جسـتار  ؤاز پاسخ مختصر به این س توان بهره گرفت؟ در زیر بعد می

  .خواهیم رسید، ي آب براي شناخت بهتر تاریخ کاشان استها رجوع به آیین

 .مینـدار  يادیمطالب و مواد ز، در کتب و اسناد مکتوب، کاشان یاز گذشته شهر بزرگ و کنون

 هـاي  تپـه  یشناسـ  باستان هاي افتهیحاصل از  هاي ل و استنباطیجز تحل در حال حاضر به یعبارت  هب

 دوران«ن شـهر در سـکوت قـرار دارد و    یا تا چند قرن پس از اس�مِ ویژه بهدوران کهن و ، لکیس

جـز   را بـه  یخیر تاریتصو ياگر شناخت و بازساز .)24: 1345 ،ینراق( تلقی شده است »يخبر بی

ـ اي  هسـفرنام ی، خیتـار  یی، ایدر کتب جغراف یشناس باستان هاي افتهیاء و یاش ـ یو د یو ادب سـر  یم ین

جز چند نـام و چنـد جملـه و عمـدتاً در      یادکرد چندان، یاز چند قرنِ پس از اس�مِ کاشان ، میبدان

 و 229: 1372( تـاریخ الفتـوح  در  ق)314 متـوفی (ی ابن اعثم کـوف  ۀجز اشار به .میکتب فتوح ندار

نـام  ه بـ ي دارسـر نـام بـردن از    هاونـد و به جنگ ن یو قم یهزار نفر کاش 20بر اعزام  ی) مبن244

ـ    يهمراه این سـردار و ذکـر فـتحِ قهـر     اساوره ۀگروه ویژ ها و آذرگرد و پیل دسـت  ه ایـن دیـار ب

 تا زمـان ي، هجر 21) در سال 439: 1337، ب�ذري( ق279قلم ب�ذري متوفی ه بي اشعر یابوموس

مشـخص و   ۀاشـار  ،سـیاحان و نویسـندگان   سان وینو یقلم توسط جغراف يریگ دست هسیاحت و ب

ـ   یبه ا یمبسوط صـورت مکتـوب و از خـ�ل قـرون متقلـب و       هن شهر نشده یا حداقل بـراي مـا ب

ن اشارات مصـرح  یتر ن و مکتوبیتر کهن ،در حال حاضر .به یادگار و میراث نمانده است، متحول

ام یـ اصـفهان جـدا و در ا   ۀن شهر از حوزید ایگو می خ قم کهیاز تار يو جزئی به شهر کاشان سوا

عـ�وه   هب .است ییایکتب جغراف ۀاشار ،قم الحاق شده ۀ) به حوز193ـ170( دیرون الرشها  خ�فت

 رامون آنیعمده اشارات نه به کاشان بلکه به اطراف و پ ،است ق375ۀ که نوشت خ قمیتاردر کتاب 

  1.و رساتیق) است ها دیه(

عـ�ق  نام اه وي ب ۀاثر بازماند رسته وز عمدتاً به ابن ین شهر را نیاز ا ییاین گزارش جغرافیاول

 مربـوط  ق)375 تـألیف ي (و میتقاسـ لاحسـن ا و کتاب  ق) و سپس به مقدسی290 ۀنوشت( النفیسه

ـ  فقط ،او يجلد که از کتب هفت )ق300(متوفی حدود ی ابن رسته اصفهان .کنند می جلـد بـا    کی

 کاشـان ذیـل عجایـب اصـفهان یـاد     از ، در آن ،مانده است یباق 290سال  ۀنوشت سهیاع�ق النفنام 

کرمنـد= کرمـه و    يچـون روسـتا   آن  نـواحی  وین یاد هم معطوف بـه اطـراف کاشـان    کند و ا می
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 يپـس از و  .)187و  185 :1365، ابـن رسـته  ( آب آن اسـت  ۀز چشمیا سرمه و نیا یف توتیتوص

و عقـرب آن  طلخـون و هلـو   ي، سـاز  قمقمه، زهایکار، اطراف آن يز صرفاً به کشتزارهاین یمقدس

ـ اطـراف و عجا  يباز به روسـتاها  يو عمده توجه و ) 593، 2ج: 1361ی، مقدس(  کند یاشاره م  بی

  .شود می )سهیاع�ق النفهمانند کتاب ها ( آن

 ۀنوشـت ( ملحدود العا ۀسندیر نوی) نظیابن رسته و مقدس( ن دو نفریمعاصر ا يها ر گزارشیسا

 ةصـور ا یق)  346 ۀنوشتي (اصطخر مسالک و ممالک، )ق278 ۀنوشت(ی عقوبی البلدانا یق)  372

ا ذکـر  یـ عنوان قاسان و قاشـان و کاشـان)    (با جز به نام یچندان ۀق) اشار331( ابن حوقل ا�رض

 انن منابع تـاکنون عمـدتاً همـ   ین ایتر ن و کهنیتر ن و پرمطلبیتر مهمن یبنابرا .ستیچند صفت ن

  .اند دهبو نخستین ابن رسته و مقدسی دو کتاب

  .کنون مورد توجه قرار نگرفته استغنا و اعتبار منبع) چند نکته تا قدمت و( ن امریا در اام

 .است سهیاع�ق النف ،در حال حاضر ییایارجاع جغرافترین  کهن .1

ف ابـن رسـته   یفات با نگـاه و توصـ  ین توصیکن ایاست ل یفات از آنِ مقدسین توصیشتریب .2

 گرچه .کند می شتریا منبع/منابع واحد دیگري را بیکسان است و احتمال اخذ آن از ابن رسته ی

مبتنی بر مشـاهده  تواند  می و اشاراتشان اند دهنویسنده میدانی و جهانگرد بو، دانیم که هر دو می

نـد  توا نمـی  خذ این دو از سـایر منـابع نیـز   أین امر نافی اقتباس و نقل بدون ما ،و تحقیق باشد

 .باشد

ـ نه مربوط به کاشان بلکه به اطراف آن است که در م یفات مقدسیتوصترین  یغن .3  هـا  آن انی

سـفانه  أپاست کـه مت رین سنتی آبریزان دییک آیگزارش  ،ییایو جغراف یعیب طبیاز عجا يسوا

 .کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است

 ین خاص آن در کـوه ییو آ تیرگان)جشن ( ر هر سالیر از ماه تیبه روز ت ن گزارش مربوطیا

ارجاع و اشاره به شهر کاشـان  ترین  یخیو تار ین و اجتماعیتر مهمد یاردهال است که شا ۀیدر ناح

 یرسـم  طـور  به شده که تا چندي پیش می برگزار کوهی در روستاي قالهر ۀدر دامن این آیین .است

یی هنـوز بازمانـده   هـا  بـا تغیـر و تبـدیل   این رویداد  ثارآشد و بقایا و  می از توابع کاشان محسوب

    2.است

ایـن   ۀزود؟ فرضـی توان روزنی بیشتر به شناخت گذشـته کاشـان افـ    می آیا با این منابع محدود

 ش آیین آب یا جشن تیرگان قالهرست که با تعمق و واکاوي گسترده و اجتماعی گزارا جستار آن

فرهنگـی و اجتمـاعی    ۀي بـه گذشـت  تـر  و عمیق قب جدیدنتوان  می ،در سایر منابع ها آن تحلیل و
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  .شود پرداخته می کاشان یخیمهم در شناخت تار ۀن جنبیح ایلذا در ادامه به تشر .کاشان زد

  ر درقالهریساالنه و فراگ، رپاینی دییآها:  صداي پاي آب از گذشته. 2

گرفته شدن آن در نـزد  ده یکاشان و ناد ۀرپا در اطراف و منطقین دییک آیبه  یمقدس ۀرغم اشار به

ب یـ رغم ذکـر تمـام عجا   به( ز حذف آن در کتاب ابن رستهیو معاصرش و ن يسان بعدینوایجغراف

ب یر به ترتیما در جدول ز 3.ن سا�نه نبوده استیین آین گزارشگر ایاول وياصفهان)  ۀگر منطقید

  .میآور می ن رایین آیشده از ا نوع گزارش ارائه یخیتار

  قالهر) ستایی آب ي تاریخی تیرگانِها گزارش( متن  زمان تألیف  نویسنده  نام کتاب

حمـــــــزه    اصفهان و اخبارها

اصــــــفهانی 

  ق360ـ280

قبـل از   احتما�ً

ــواریخ  کتــاب ت

ــم  ــار ا�مـ  کبـ

ــألیف(  )350 تـ

  4 اوایل قرن

ن پـی  آنیز محتـواي   با ارجاع سایرین به وجود و کتاب مفقود شده و صرفاً

شـاهان و   تـاریخ او  ۀاینکه تنها کتـاب تـاریخی بازمانـد    با توجه به .ایم برده

گیـرد و   مـی  بـر  را در 350تـا   ا�رض و ا�نبیـاء  تاریخ سنی ملوك/ پیامبران

و یـا تـا ایـن    تر  او باید قبل اصفهان احتما�ً ،کار تاریخی اوستترین  عظیم

خصـوص ایـن    در لذا متن مکتوبی از حمزه فع�ً .تاریخ نگاشته شده باشد

سند ارجـاع   نداریم اما گمان داریم که وي در این باره نوشته و متن او آیین

  .پسینیان شده است

 المحـدثین  طبقـات 

 الـواردین و باصبهان

  علیها

ابوالشـــــــیخ 

ـاري  انصــــــ

  )ق396ـ274(

 و، قالهر: لها یقال قریۀ، آبرون من فراسخ عشرة علی أردها جانب من بقاشان و  ق369

 أن غیـر  مـن ، للعرق األبدان رشحا کرشح الماء یرشح عین منه جانب جبل فیها

 کـل  مـن  منـه  تیـر  روز تیر ماه کان فإذا، القرار إلی یسقط أو يالند ذلک یسیل

 انسـان  کـل  مع و، له إلالمصافی الرساتیق سائر و أهل الرستاق هناك اجتمع، إلسن

، یـده  فـی  بفهـر  یقرعـه  وي، الند الجبل ذلک من الواحد بعد الواحد فیدنو، إلآنی

، کـذا  و لکذا أریده فإنی، مائک من أسقنی بیدخت: معناه ک�ما إلبالفارسی ویقول

 تلـک  مـن  الرشـح  فیجتمـع ذلـک  ، مـداواتها  یرید التی إلالعل خطابه فی یذکر و

 مـن  کذلک و، المستشفی إلآنی فی قطرا فیسیل، واحد مکان إلی إلالمتفرق األماکن

 المـاء  بـذلک  فیستشـفون  األوانـی  تلک فتمتلیء، منه بالبعد هو من و جنبه إلی

  .)159 و 158، 1جم: 1992، ابوالشیخ( فیشفون، سنتهم طول

احسن القاسـیم فـی   

  ا�قالیم إلمعرف

 مقدســـــــی

  )ق380ـ336(

 چکد ولـی جریـان   می در حومه کاشان کوهی هست که آب مانند عرق از آن«  ق375

آنجا گـرد آینـد و   یابد و چون هر سال از روز تیر از ماه تیر باشد مردم در  نمی

: گویـد  مـی  ظرفها بیاورند پس هر دارنده ظرف با یک دستَک به کـوه کوبیـده  
نیـاز   ۀانـداز  یـک بـه  پـس هر ، "از آب خـود بـه مـا بیاشـامان    ، براي ف�ن کار"

  .)593ص، مقدسی، احسن التقاسیم فی المعرفإل ا�قالیم( »گیرد میبر

نعیم حافظ ابو  ذکر اخبار اصفهان

اصــــــفهانی 

تـاریخ  البتـه وي منبـع خـود را کتـاب     : اصل روایت شاگرد نیز چنـین اسـت    ق419حدود 

  :  ) دانسته است350حدود ( حمزه اصفهانی اصفهان
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ــات در  وفـــ

 ق416

  )ق430ـ336(

 فراسـخ  عشـرة  علـی  أردهار ناحیۀ من بقاسان أنّ إصبهان صاحب أیضا ذکر و

 کرشـح  رشـحا  یرشـح المـاء   منه جانب جبل فیها قالهر تسمی إلقری أبرون من

 أهـل  إلسـن  کـلّ  یجتمـع  و القرار إلی یسقط � و شیء منه یسیل � للعرق البدن

ـ  منهم واحد کلّ مع )تیر تیر روز ماه( فی النواحی تلک من الرساتیق  فیـدنو  إلآنی

 یقـول  و یـده  فـی  بفهـر  یقرعـه  و يالنـد  الجبـل  ذلـک  من الواحد بعد الواحد

کیـت  و کیـت  إلعلّ إللمعالج أریده فإنّی مائک من دخت أسقنی بید یا إلبالفارسی 

ـ  فـی  قطـرا  فیسـیل  واحـد  مکـان  إلی إلالمتفرّق المواضع من الرشح فیجتمع  إلآنی

 األوانـی  تلـک  فتمتلیء منه بالبعید هو من و جنبه إلی يالذ کذلک و المستسقی

  .)53 ،1ج م:1990، ابو نعیم( فیشفون سنتهم لطول الماء بذلک فیستشفون

عربـی و  به  378    تاریخ قم  

ترجمه به فارسی 

  ق 805در 

ـ  ...که در قدیم آن رااي  هقلع« و اکنـون   انـد  ده[در متن نسخه سفید است] خوان

سـت  ا نزدیـک قـالهر  ه ست به ابی الحسین بن ابی سهل و این قلعه با منسوب

ین قلعه زیـاده بـر صـد    ا در: بلند و حصین و محکم است و گویند که ۀو قلع

حاجزي و مانعی بـوده  ، و میان آن قلعه و راه آن قلعه اند دهخانه از سنگ تراشی

ـ   از انـد  دهبنا کراي  هاست و آن چنان بوده که مقابل درِ آن قلعه منار ه سـنگ و ب

و از آنجـا   انـد  دهو از سر آن مناره بدان قلعه نردبانی نهـا  اند تهنردبان بر آنجا رف

  .ن گذر کردهآ و بر اند تهقلعه رفه ب

 .اه خـود سـاخته  گـ این قلعه بوده است و آن را پناه درو حسین بن ابی سهل 

زن او ، د قمـی حاجـب  رده است ابواسحاق ابراهیم بن محمـ او وفات ک چون

  .)213 :1361، قمی( »عایشه را خواسته و بر آن قلعه مالک شده

مفضــــــــل   محاسن اصفهان

  مافروخی

  ق485فوت 

اصــل عربــی در 

و  ق440حــدود 

 ترجمه به فارسی

حســین توســط 

ـاي   ابیابن  الرض

 ق 729آوي در 

  ایلخانی  عصر در

از  کـوهی هسـت   ،فرسـنگی ابـروز   ازدهار کاشان بـر ده  ۀقالهر از ناحی در دیه«

 چکـد و آن آب هـیچ قـرار    مـی  آب ،ماننـد عـرق از تـن   ، آن کـوه  ۀیک نیمـ 

هر سال روز تیر از تیرمـاه رسـتایان آن نـواحی     .شود نمی گیرد و روان نیز نمی

فهـري در   و، دوش هریکی از ایشان ظرفـی بـر  ، جمع شوند دامن آن کوه در

 زنـد و  مـی  آن فهر را بـر آن کـوه   و، رود می یک نزدیک آن کوه یک و، دست

ز این آب مرا ارزانی دار جهـت معالجـت فـ�ن    ااي  هاي بیدخت پار: گوید می

  .رنج که دارد

 انرو گـردد و  می از مواضع متفرقه به یک مقام جمع آن رشحا، هم در ساعت

در آن سـال بـه    و گردانـد  مـی  تعاقـب پـر   شود وتمام ظروف را یکایک بر می

 اسـتعمال کـرده شـفاي کلـی    ، شود می معالجت هر دردي و رنجی که عارض

  .)63: 1328، مافروخی( »یابد می

 

 ین گزارش در دسترسِ ایـن آیـین از کتـاب   یاول، اساس اط�عات جدول با� و بر بین ترتیبد
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حـوالی   در يخ انصـار یاصفهان توسط ابوش یخ محلیاز بخش تار علم رجال وخ و یمربوط به تار

ز همـان  یـ خ معروف به ابونعیم نیجمله شاگرد ابوالش از ير کتب بعدیشود و سا می طرح 369سال 

صـاحب  «خ در کتابش بـه مـا منبـع گـزارش خـود را      یابوش .دهند می ر ارائهییگزارش را با چند تغ

خ یتـار ذکـر)  ( کتاب مشـهور  ۀنویسند و یامروزه همان حمزه اصفهان کند که می یادآوري» اصبهان

ـ ن یمقدس .کنون) استتا شده و ناموجود اما کتابی گم( اصفهان از  ز گـزارش را خ�صـه کـرده و   ی

ز تکـرار  یـ خ و نینک با توجه به گزارش مشـروح ابوالشـ  یا .کاهد می گر آنیات دیبیان مکان و جزئ

قطعـی هنـوز    یشود کـه منبـع اصـل    می این نکته عیان، جودمو هم ومب کتا چهار ن موضوع دریا

 زمـان انجـام مطالعـات و    را تا یتوان منبع اصل می میکن با توجه به ارجاع ابونعیست لیمشخص ن

   4.حمزه و کتاب ناموجود اصفهان او دانست، ي بیشترها یافته

  ینییل عناصر گزارش آیتحل. 3

اردهال  ۀبرگرفتن آب شفابخش در تیرگان و در محدودن گزارش در خصوص آیین ینکات مهم ا

  :  توان برشمرد می ریعناوین ز به شرح و ،خیابوش یعنی ،ين راویاول يدر روستاي قالهر را بر مبنا

ـ  .شـود  مـی  فیتوصـ  ناحیۀ اردهالن مذکور در ییمحل برگزاري آ: اردها، ازدهار، اردهال .1 ه ب

 یدهـ  آدرس برايبرخوردار بوده است که  یتیهمکوهستان اردهال در زمان مذکور از ا یعبارت

شـنا و  آ نـامی کـام�ً   کار رفته و احتمـا�ً ه سندگان قرن سه و چهار بیتوسط نو يمحل برگزار

 .رایج بوده است

بـوده و   شـهر  هـاي  از قطـب  یکیمحلی که احتما�ً مهم و برجسته بوده و : 5ا ابروزیآبرون  .2

ـ با قطع زیمحل آن ن ییشناساست بلکه یاز آن ن يتنها اثر امروز نه  .ت صـورت نگرفتـه اسـت   ی

از معـرّف و مرجـوع بـودن     یز حـاک یشود ن ی میده ابروز آدرس یفرسنگ ن محل با دهینکه ایا

 .عموم مردم بوده است يابروز برا

 و مـورد توجـه قـرار    شود می این آیین که آب شفابخش خوانده اهمیت آب و دال مرکزي .3

 .گیرد می

محـدود اسـت و بـه     آب شـفابخش  ،نیـی ن آیدر اي: رشح و قطره و جون یب يزگذاریتما .4

 .شود يآور د جمعیسال با کی يتعداد قطرات و برا

شـود و   ي مـی آور آب با ظرف جمع .دستگ یکیظرف و  یکی :له در مراسمیداشتن دو وس .5

 .شود می انیب يشده و ذکر هبه کوه زد 6با فهر

 یشـفاطلب  يزدن به کوه و گفتن نوع حاجت براداشتن فهر مصادف است با : ادعیهاوراد و   .6
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 .شود می ن مراسم گفتهیمورد نظر در ا ۀنوع معالج .از آب

ـ ف( تک افراد هم اشاره شده اسـت  در گزارش به ورود تک: نیصف زائر .7  بعـد  الواحـد  دنوی

 الواحد)

 در متن عربی خودش بر انجام مراسـم و ذکـر بـه    خید ابوالشیتأک: آیین و ادعیهزبان  و ذکر .8

 زین درخواست به زبان خاص و متمـا یاگر دلیلی براي انجام ا ،د به زبانیکأن تیا .است یفارس

سـت کـه در ایـن مـوارد بـا      ها زبانی این آیین ۀید جنبؤحداقل م ،نباشد ؟)...ای ییاوستاي، در(

متون و اوراد دیـن خاصـی را بـه ذهـن      يها ممکن است بازمانده، تبدیل به دعا و ذکر نیایش

 .کندمتبادر 

ان اسـت و  یم زرتشـت یشماري اوستایی و تقـو  گاه ر که منطبق بریر از ماه تیروز ت: نییزمان آ .9

 .میخوان یرگان مین تییامروزه آن را آ

توانـد   مـی  جمـع رسـتاق)  ( قیرسـات  ۀز کلمید بر حضور افراد و نیکأت: بودن مراسم ریفراگ .10

ق یر الرسـات یالرسـتاق و سـا  اجتمـع هنـاك اهـل    ( م باشدیعظ یاجتماع از گردهمایی و یحاک

رستاق عموماً متشـکل از چنـد روسـتا و    ( ع�وه بر بزرگ بودن محل یعبارته ب .ه له)یالمصاف

    .اند تهافی می ز در آنجا حضوریگر نید هاي از اطراف و شهرها و استان، شهر بوده است)

 هـاي  نیـی دخت) و خطاب زنانه به آب و کوه و مراسـم کـه تـداوم آ    بغ( دختیطلب از ب .11

 .کند می است و کلیت این آیین را زنانه ،ينث آب و بارورؤم ۀاله ،تایپرستش آناه

 .و سا�نه بوده است ین همگانییآ: و سا�نهاي  هتکرار دور .12

  .دن تبرك و شفایطلب يبرا ي طو�نیها آب در ماه ينگهدار، آب در طول سال يشفاگر .13

 .توان تحلیل کرد می ریز ۀرا در سه حوزن یین آیبا توجه به متون فوق ا طور خ�صه و به 

  ها د�لت  اتیجزئ  عناصر

  یزرتشت يشمار گاه  گرما و کمبود آب برهۀ، ریر از ماه تیروز ت  زمان

  مکان
  ،  آب، چشمه، هیکوهپا  کوه/قالهر/اردهار/ابروز/کاشان -

  مجاور هاي رستاق و رستاق -  قداست

  دادیرو

 سا�نه ياجرا -

 نفربه صف و نفر به  صف ياجرا -

 ینیچ در کوه و قطره -

 ی مشخصزبان هب و خاص ییذکر و دعا -

  دخت  یطلب از ب -

 زن، نـی یینی و آید ۀیما بن

  دیتا/ناهیآناه، بیدخت)(
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در قبل از رسمیت یـافتن   زنانه آب که همان آناهیتا یا ناهید ۀیا اله ،و زن وجود دو عنصر آب

 آبـادي  مشـهدي نـوش   .بامعناسـت  رنـگ و در این جشـن بسـیار پر  ، هستند دین زرتشت در ایران

)1395در» در چـاه و چشـمه   غیبـت دختـر  «را در مفهـوم  اي  هپاي این عناصر کهن و اسطور ) رد 

وي در بررسـی   .نقاط مختلف قدمگاهی از ایران و نیز همین مکـان دنبـال و تحلیـل کـرده اسـت     

، مقـدس  ۀصـخر سـنگ و  ، بـا موقعیـت چشـمه و آب    هـا  آن ارتبـاط  به، دخیلاي  هعناصر اسطور

فقـدان آب   ۀلئطلسم شدن آب و برکت و مسـ ، شرارت نیروي اهریمنی و تازش بر نیروي قدسی

شـماري   .داشـته اسـت   تأکیدارتباط این اسطوره با ناهید  توجه به شواهد متعدد به با اشاره کرده و

 .استي مذکور ها از عناصر و شعائر بازمانده در این منطقه هنوز هم حاکی از مشابهت

و در دل شـریعت   داردگنوسـی و عرفـانی    ۀنوعی صبغ ل ذکر است در ادبیات مانوي که بهقاب

 شعائر م�زم با آن اشارات جالب توجهی داریـم کـه   و یابد نیز به روز تیر می زردشتی احیا و بسط

) در 374: 1394( پـور  بهـار و اسـماعیل   .ي کهن آن باشـد ها تواند در پیوند با این آیین و ریشه می

 فرازهـایی  »تیرروز بـزرگ « ۀکه دربار اند دهي مانوي را آوریی از متون و نثرهاها بخش ،کتاب خود

  :  کند می بدین شرح ارائه

او بـه دهـان    وایـدون ، روز) روزه را را به شما آمـوختم ( وچون من رستگاري دو ...«

هرکـه آن  که به تیرماه یک روز است که ، احتما� یک پیامبر) چنان گواهی نماید( نبیی

  .گناه بود بی پس وي را از گناه بزرگ، و به پاکی بدان روز پاید، را بشناسد

 زیـرا کـه کـار   ، نام بـرد  تیرروز بزرگ را آن نبیی در کتاب خویش و .است ...گناه و ...

  .انجام پذیرد، روز از اول ماه) گذشته( بزرگ و سترگ در آن روز که چهارده هاي)(

  7»...کنش به کنشگر، تیرماه چنان نویسد که به چهارده روزکتاب دیگر زردشتیان  در و

و ( پاکی حاصل از آن و نیز ارجاعِ مـتن بـه اولیـا    داري و روزه، این متن مانوي بر تیرماه تأکید

داري و  اهمیت آیینـیِ مـاه تیـر بلکـه دامنـه     تنها  بیانگر نه ر) و نیز کتابِ زردشتیانیک پیامب احتما�ً

آیـین تیرگـان    کهنباشـد  دورشـاید   .ي خاص آب در این ماه استها یینآ گسترش و نهادینه شدن

قطعیت موضوع را مطالعـات و اسـناد بیشـتر در     .قالهر نیز همین یا از جنس همین آیین تلقی شود

ي هـا  یـن جشـن تـا آیـین    ا ، فرضیاتی چون رسیدن سرمنشـأ حال ربه ه .تواند نشان دهد می آینده

در  .داد رسمیت یافتن دین زرتشتی در منطقه را نیـز بایـد مـدنظر قـرار    میترایی و مانوي و قبل از 

خاسـتگاه   توانـد حتـی فرضـیۀ    مـی  ،زیادي در منطقـه  ۀنشانگان بازماندبخش بعد خواهیم دید که 
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  .دصی را در همین نقطه هم تقویت کندینی خا مذهبی و رویش یا توسعۀ

ـ : صداي پاي آب در گـوش معاصـران  . 4  ن آب ویـی نـدگان بـا آ  یمعاصـران و آ  ۀمواجه

  زانیآبر

ـ ( را هفـتم لفـان معاصـر تـا قـرن     ، روند نگاه نویسندگان و مؤدر این بخش  ۀنـد انعنـوان بازنمای  هب

بـه   بخـش بعـد   در کنـیم تـا   می یین مهم بررسیآخودشان) به این  جامعۀ یینیآ وضعیت فکري و

ن یـی ن آیمنابع مذکور در جدول قبل از ا چهاردیدیم صرفاً  .یعنی قرون جدید برسیم ها آن آیندگان

 ین از اثـر کنـون  یین آیحذف گزارش ا .میندار یاط�ع ها آن منابع احتمالی قبل از و از اند دهاد کری

نـی و  یینگـاه آ ، د شده باشد)یمگر آنکه در مجلدات ناپد( ب استیمان عجیبرا یابن رسته اصفهان

ار یز بسـ یـ در کتاب مذهبی و طبقـات خـود ن  نویس و ذکر موضوع  خ محدث و طبقاتیدو ش ینید

شـده و مکتـوب    هستند که گزارش ثبـت  هایی نیاول ءن دو نفر جزیرا ایز ؛جالب توجه خواهد بود

 بـا  گر گرفتـه باشـند) و دوم ذکـر   یا منبع دیاگر از حمزه  یحت( اند دهجا نها  ما بر ين را برایین آیا

کـه   یحـال در ،انـد  تهخصایص اجتماعی اصفهان را قابل ذکر دانس ۀشتر آن در جرگیار بیات بسیجزئ

  .کند می ات را حذفین جزئیا یمقدس

  ن گزارش را مجدداًیا ذکر محاسن اصفهانمافروخی در  ،سال بعد 70ن دو و حدود یپس از ا

در سـال   يمحمدحسـن آو ( قـرن بعـد   در چنـد  ین کتاب به فارسینقل و چند قرن بعد مترجم ا

 محاسـن چند کتـاب  هر يآو ،یعبارته ب .کند می نقل ین بار به فارسیاول يت را برایروان ی) ا729

نداخته و واجد ارزش نقـل و  ین را از قلم نیین آیگزارش ا ولیترجمه کرده  یدلخواه و اقتباس را به

از  یاد و ارجـاع ی ،کاشان و اصفهان یخ محلیاما بعدها در کتب تار .ترجمه به فارسی دانسته است

 رفتـه و یقرن سوم تا پنجم صـورت پذ  ۀن در محدودیین آیگزارش ا یعبارته ب .مینیب نمی نیین آیا

د ین امـر شـا  یل ایدل .ردیپذ می پایان گراید و می به خاموشی قرن اودر  آوي و ۀدر نهایت با ترجم

ان و یاد سندگان بایکمتر نو ۀن قرن به بعد و فاصلیقبل از اس�م از ا هاي ادماندهیکاهش تعلقات و 

    .باشد یزرتشت هاي نییقبل از اس�م و خاصه آ ۀماند و شعائر برجاي ها آیین

شرح  ،کاشان بارۀگزارش کهنِ مکتوب درترین  مهمو  ترین یتوان گفت اجتماع می ن حالیبا ا

در قـرن چهـارم و در    یرغم درخشـش و برجسـتگ   بهفوق است که زان یا جشن تیرگان ین آبرییآ

ـ یل .ب شده استیدر قرون بعد از نظر غا، ن عصریا یققان محلان و محمؤلفنظر  ت منـابع  کن با قلّ

ی ن نکته را زمـان یا .چنگ آورد را در مورد کاشان فرا یر و بازخوانین تفاسیشتریتواند ب ی میخیتار

ـ یتـار تـرین   عنوان کهـن  هب، خ قمیتار م او�ً درید که بدانکرت یتوان تقو می ، جبـال  ۀمنطقـ  یخ محل
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ـ ین ، آباد انوش( نیاسر و فین، آباد از نوش عمدتاً  ل کاشـان نـام بـرده   یـ ف و ذین) در توصـ یاستر و ف

ی، حمزه اصـفهان  تاریخ رینظ( عصر خودشاي  هبا ارجاع به منابع ترجم ن مناطقیا ۀشود و سابق می

 يو بقایـا  یشـود و دوم آثـار باسـتان    مـی  ) به قبـل از اسـ�م وصـل   ...و یو برق یي همدانها بلدان

ـ ییآ ۀسـابق  دهیم که تحلیلشان نظر قراررا باید مد مانده در دو منطقه يجابر کاشـان و   یو مـذهب  ین

ـ نظر یکـ ی ،ایـن اسـاس   بـر  .برنـد  مـی  از قرن سه تا دوران اشکانی و قـبلش فراتـر   اطرافش را  ۀی

گـورات جهـان باسـتان برشـمرده     یزترین  نآن را که که را داریملک یبودن س یو مذهب یگوراتیز

بازمانـده در   هـاي  یاقطـ و چار ها معابد و آتشکده يایبقا يگری) و د1390: 45ی، رجب( استشده 

کـه همـدانی   اي  هگون به ؛ایالت جبال) ۀطور کلی در محدود به( ...مور و مح�ت وین ، نیاسر، کاشان

 يرا بنـا  یکـ ، یاق کسـرا طـ عـ�وه بـر    باشکوه عصر خود را يبنا چهار ،البلدان مختصرکتاب  در

. مـداین  در نیست يکسر ایوان از شکوهمندتر، آجر و گچ از بنایی هیچ: گویند«: شمرد میمور برین

 دزدان قصر يها ستون از انگیزتر شگفت هیچ ستونی .نیست شیرین قصر از زیباتر سنگی بنایی هیچ

 از منظرتـر  خوش، گل و خشت از بنایی هیچ و .نیست شبدیز طاق از انگیزتر دل طاقی هیچ .نیست

 انگیـز  شـگفت  يپنـدها  و اخبـار  و تصویرها بنا این در و .نیستـ  اصفهان در روستایی ـنمور يبنا

گشتاسـب در ممنـور از   «: گویـد  مـی  گونه کـه حمـزه   و آن .)102: 1349، ابن فقیه همدانی( »است

هـایی از روسـتا بـر آن وقـف      اي ساخت و آبادي تشکدهآ روستاي انارآباد واقع در و�یت اصفهان

تـاریخ معبـد مشـهور و بازمانـده در روسـتاي       برخـی  ،بر این اساس .)37: 1346، اصفهانی( »کرد

ز یـ ان نیو مجاور با همان نیموري که حمزه از آن نـام بـرده) را تـا زمـان اشـکان     ( خورهه مح�ت

  .اند دهحدس ز

توانـد بـا    مـی  زین خ قمیتارن در کتاب یین آیا يدر خصوص محل برگزار يگریا گزارش دام 

مـوطن خـود    هـاي  در ذکر قلعه یقم .ابدیمذکور و اردهال انطباق  ۀبودن منطق یاسیس ینید ۀیفرض

کند که از بـر حادثـه و وطـی     اي می هف را صرف قلعین توصیشتریب، مختلف هاي پس از ذکر قلعه

!) تـاریخ قـم   ۀکتاب اولیـ  یدرست مثل سرگذشت اصل عرب( نامش در تمام نسخ موجود ،روزگار

ار بـا  یمـا منبـع بسـ    يبـرا ، ت اط�عات کهـن فات در قلّین توصیا هم. اماض) مانده استیب( دیسف

  .کند می فراهم یلین جشن و اط�عات تکمیمحل ا ۀارزش دربار

سـت بـه   ا و اکنون منسوب اند ده[در متن نسخه سفید است] خوان ...که در قدیم آن رااي  هقلع«

بلند و حصین و محکم اسـت و   ۀست و قلعا قالهرنزدیک ه ابی الحسین بن ابی سهل و این قلعه ب

، و میـان آن قلعـه و راه آن قلعـه    انـد  دهین قلعه زیاده بر صد خانـه از سـنگ تراشـی   ا گویند که در
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از سـنگ و   انـد  دهبنا کـر اي  هحاجزي و مانعی بوده است و آن چنان بوده که مقابل درِ آن قلعه منار

و  انـد  تـه قلعه رفه و از آنجا ب اند دهمناره بدان قلعه نردبانی نها و از سر آن اند تهنردبان بر آنجا رفه ب

 چـون  .ن گذر کرده و حسین بن ابی سهل در این قلعه بوده است و آن را پناهگاه خود ساختهآ بر

 قلعـه  آن بر و خواسته را عایشه او زن، حاجب قمی دمحم بن ابراهیم ابواسحاق است کرده وفات

  .)213: 1377، یقم( »شده مالک

 ۀدارنـد  یِسـنگ  هـاي  در آن خانـه  تـر  مهـم ذکر شـده و   یو محکم و طو�ن یمجاور سنگ ۀقلع

ثر واقع شـده  ؤن قلعه میر ایذکر شده است که در تسخاي  هاز همه از ساخت منار تر مهمو ، دروازه

موضـوع   8.سـر شـده اسـت   یک مناره و نردبان نهـادن م یبا ساختن   فتح آن صرفاً یعبارته ب .است

 یادداشـت قمـ  یبا توجه بـه   .ن قلعه استیک زن در ایپاي  رد نبرد حاصله و نقش و دیگر تر مهم

ایـن اثـر    ،شـود  می او ذکر يبرد و نقش حاجب برا می نام یم بن محمد قمیکه از ابوالسحاق ابراه

زن صاحب قلعه را به عقد خود درآورده و مالـک قلعـه   ، شهیبعدها عا يو( شود می بیشتر تقویت

عه و اطـرافش را  یان را شـ یکه مـذهب کاشـان   یبا توجه به گزارش حمداهللا مستوف .شده است) هم

ـ   ام .موضوع باشد ۀکننددییتأ حدي تا تواند می زیشه نینام عا ، اهل سنت دانسته  یا از حسـن ابـن اب

رد معتبـري از او   ...م و حـداقل در کتـب انسـاب و تـراجم و    یدر دست نـدار  یسهل هنوز اط�ع

شباهت جالبی دارد با تسخیر تروا و ساخته شدن یکـی از   تسخیر این قلعه، اینکهتر  جالب( نیافتیم

و )یی اینک از آن بـر جـاي نمانـده   بقایا که ظاهراً( ن دژیاما ا .جهان) ۀو عجایب هفتگان ها مجسمه

ـ ا یو مـذهب  ینظام ي، ت راهبردیاهم ۀدهند نشان، نبرد گزارش شده حکـام وقـت    ين نقطـه بـرا  ی

  9.مهم قم داشته است ایالت خاصه حاکم

وجود مرکزیـت دینـی   احتمال  قطبیت این نیایشگاه و تواند فرضیۀ شواهد فوق می ،در مجموع

اي  هي اسـطور هـا  ر و بیـنش شـعائ  جبال و پیرامون کاشان در قبل از اس�م را با حول آب در منطقۀ

نقدر اهمیت داشته که در گزارش این نویسندگان ؛ زیرا این جشن آو قابل پژوهش سازد تر پررنگ

ثانی ارتباط معناداري با حال و هوا و جایگاه و بقایاي دینی موجـود در   در قابل ذکر و نقل شده و

  .از نیاسر و کاشان تا خورهه و نیمور و مح�ت) دارد( منطقه

  میان عامه و صنف مسگران کاشان آبریزان یا رسم لتون در جشن. 1ـ4

نقدر اهمیت داشته که تا قـرون معاصـر هـم    ي آب با توجه به گزارش فوق آها توان گفت آیین می

در این قسمت و بخـش بعـد تـداوم     .اند دهجایگاه مهمشان را در زندگی مردم اهل جبال حفظ کر

جـداي از   .کنـیم  مـی  دیگـر دنبـال   آبی قالهر را تا کاشان و یـک نقطـۀ   فرهنگ متمرکز بر نیایشگاه
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نظیر آب و جـارو  ( جبال و کاشان ۀروزمره ناحی در زندگیش یین و شعائرآ نفوذ آب وو ت میاه

ي هـا  آیـین  ثار مرتبط و ناق�نحسب قراین و آ، سال قبل هم رایج بود) چند منازل که تا کردن درِ

 پـیش  تـا چنـد دهـه    .مسگرانش رفته است بازار سخن از رسمی قابل توجه در در کاشان، مردمی

را  هـا  آن مادام دیو�فوا تعداد که ظاهراً ر بازار کاشان و توسط صنف مسگراند تیرماهدر  هرساله و

برخی نفـرات درگیـر در    و )209: 1371، دیو�فوا( شمردهنفر مشغول کار در یک راسته بر 400تا 

 ...فروشـنده و  کار و کار و کنده چرخ، اعم از مسگر و مس فروش، هزار نفرچهار این صنعت را تا 

شـده   مـی  برگـزار  10آبریزان آیینی موسوم به جشن یا عید، )127: 1393، مسکوب( اند دهورد کرآبر

د و سایر اصناف بـازار را  کار خوو سال کارگران صنف مسگر کسب روز سیزدهم تیرماه هر«: است

دستگاه یکدیگر تعطیل نموده با حال وجـد و نشـاط بـه عمـارت      آب پاشیدن به دکان و ۀوسیل به

مـده بـا آب   آ بـزرگ آن گـرد   ۀیاچـ رفته حاکم را شادباش گفته در اطراف حـوض و در  دولتخانه

آنگاه خلعت و انعـامی   .آورند می ور را به جاآ کردن یکدیگر انواع تفریحات خنده پاشیدن و خیس

 دسـت  خواندنـد و  مـی  ي صنفی خود راها از حاکم گرفته با همان وضع و احوال که اشعار و ترانه

ن و حوض و جویبار دلفریـب بـاغ   آشفاف  ۀروز در سرچشم رفته مدت سه شبانه زدند به فین می

چـون   و .بردنـد  مـی  می به سري گوناگون و خوشی و خرّها شوخی و خنده و بازي شاه نو کهنه با

داشتن این رسم در کاشان اختصاص به کارگران صنف مسگر داشت از این جهـت بـه لتـوي     برپا

  .)274 و 273: 1345، ینراق( »مسگرها معروف شده بود

ت گرفته شده که در ل ژۀلتو یا لتون از وا .این آیین به جشن لتو یا لتون هم معروف بوده است

بعـد از   و این جشن نخسـت توسـط فیـروز ساسـانی     ظاهراً .شود می گاه آب گفته کاشان به مقسم

باران در سیزده خشکسالی شدید و سپس اجابت دعاي باران معمول شده است که مردم به شادي 

چنـدي از   شـده و  می صورت برگزار عباس به همان شاه تا عصر و ظاهراً اند دهتیر به هم آب پاشی

مـاه   را یک شگاه مدت سال پیش و در عصر ناصري هم برقرار بوده و 150رونق افتاده و تا حدود 

جشـن را  ، افراد پیشـقدم ابتدا  .اند دهشمرن برآ تیر و دو سه روز قبل از 17حوالی شروعش را از  و

و آب پاشیدن به یکـدیگر و شـوخی بـا     اند دهکر می از ظرف بزرگ مسی و پر آب در بازار شروع

باغ بزرگ و چشـمه قنـات خانـه حـاکم و نیـز بـازيِ افتـادن در         سایر صنوف و رفتن به استخر و

همـان  ( تاین جشن بوده اس فصل رایج چشمه و حوض آب و انعام از حاکم و امور مرتبط دیگر

حـوالی سـال    به نقل از یکی از شـاهدان ایـن مراسـم در    )29: 1393( مسکوب .)128 و 127ص

  :  است روایت کرده چنینن را آعر رایج در بخشی از ش 1300
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ــود شــهر کــین     ز    که نوبت به مسگر رسـد وقـت کـین    ــون ایشــان ش   لت

ــر  ز ــد آب و گــل و خــره ب ــم زنن ــه     ه ــن فتن ــد آاز ای ــالم زنن ــر ع ــش ب   ت

ــوش   ــه گ ــان ب ــد حــرف بزرگ   فـروش  دهند فحش بر مسگر و مـس     نگیرن

مراتـب   به سلسله اعتباري بی نوعی شورش و ۀدربردارند، بخشی از این شعر و فرایند برگزاري

 ...چیزي مشابه میرنوروزي یا بر تخت نشستن کوسه و .ي موقت و کیهانی نیز هستها نظمی بی و

کشـتن   مـغ و  ۀواژ ي نمایشی سیار و گاه اساطیري تاها در آیین ویژه به ي نمایشی آن راها که ریشه

 ؛34: 1344، بیضـایی ( انـد  دهتسـري و تفسـیر کـر    هم ...کشتن پادشاه غاصب و، گئومتاي دروغین

  .)1385، خاکی و شیخ مهدي

  جشن آبریزان روستاي آذران کاشان   .2ـ4

درازه کـه در آخـرین جمعـه     آب ۀشن سنتی آبریزگان یا جمعج، در حال حاضر نحوي مشابه و به

ي هـا  از جملـه آیـین   ،شود می از کوهستانی اجرااي  هاردیبهشت یا نخستین جمعه خرداد در چشم

و  در ایـن مراسـم نیـز عناصـر آیینـی آب و جشـن       .ران کاشان اسـت ذمانده در روستاي آ برجاي

 آبـادي  مشـهدي نـوش  بنا بـر روایـت    .خورد می کنون به چشماز کهن روزگاران تا ها آن ماندگاري

مـورد احتـرام اسـت کـه مردمـان روسـتا از       اي  هچشـم  ۀدربردارند، برگزاري آیین ۀ) منطق1398(

ریزد و درختـان   ین میبه پایاي  هچشمه از تپ .رسانند می چاشت تا حدود ظهر خود را به این مکان

چنـدکیلومتري بـه سـدي    گزاران است را سیراب کرده و پس از طی مسـیري   بان آیین دره که سایه

در این مکان بعد از پخـت آش   .رسد می کوچک ریخته و سپس به مصرف کشاورزي اهالی آذران

ي اسـ�می آیـین   هـا  فرونشست �یـه ( اکبر یا ابوالفضل علی ۀغذا و نهار و چاي و برگزاري تعزیو 

 ۀگرفتـه و از آب چشـم  یی بـزرگ و کوچـک در دسـت    هـا  ي زرتشتی) مردم ظـرف ها روي �یه

حسـاب نیسـت بلکـه     بـی  پاشـی هـزل و   البتـه ایـن آب  ، پاشـند  مـی  کنند و بر هم می درازه پر آب

گروهی دیگر نیز بـر سـر جـوي قنـات      .اش تعویذي دارد جادویی و به تعبیر اس�میاي  همای درون

 ؛کننـد  مـی  خـیس در راه بازگشت به روسـتا هسـتند    کهرا گزاران و عابرانی  آیین ۀو هم اند دهایستا

چنـد بـه نظـر    هر .آوردنـد  مـی  واردیـن  سـر  بر روستا دروازۀ در دور چندان نهاي  هگذشت که کاري

ان اسـت و مـردم بـه ایـن نیـت بـه       طلب بـار ، همان) هدف اصلی از برگزاري این آیین( مشهدي

روند تا باران ببارد و سالی پربرکت و پرمحصول داشته باشند و باور دارند کـه   درازه می آب ۀچشم

اسـاطیري   ۀمایـ  رسد بـن  می نظراما به ، آسا باران خواهد بارید اي معجزه گونه بعد از انجام مراسم به

 72ست کـه روسـتاي مـذکور کـه در     ا نآجالب  ۀنکت .این مراسم در منطقه مشابه و محفوظ باشد
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هـال و  دي ارها منتهاي پسین دامنه ي کرکس است و ازها کاشان و در دامنه کیلومتري جنوب غربی

اي  هلحاظ منطقـ  یت است و بهؤقابل ر شده در قرن سوم هجري) مراسم ثبت( مجاور روستاي قالهر

 مـاهیتش و  عبارتی خود این آیـین و ه ب .کوهستانی اردهال قرار داد مقدس ۀرا در ناحیآن توان  می

توانـد حـاکی از بازمانـدگی یـک آیـین       مـی  نیز همسایگی محل برگزاري با جشن تیرگانی قـالهر 

  .جبال و کاشان باشد در منطقۀتر  تر و گسترده بزرگ

  کهن بریزانآ تیرگان و. 5

و  هـا  اینک بـه ریشـه   ،یمي آب در منطقه کاشان دادها آیین حال حاضرِ با تصویري که از گذشته تا

ي کهـن ایـران از دو جشـن    هـا  در آیین .پردازیم می حدي تطبیقی آن تا واي  هي اسطورها خاستگاه

در زمـان   ها آن رغم وجه مشترك آب در به اما .سخن رفته است پاشان بریزان/آبتیرگان و جشن آ

 شـو و تغسـیل در نـوروز و   و یین شسـت آجشن آبریزگان یا  .اخت�ف وجود دارد برگزاري هریک

 و جشـن تیرگـان در تیـر روز از تیرمـاه     )نوروز 6( در خرداد روز از فروردین ماهصورت سنتی  به

 13( و بنا به روایت گردیزي و ابوریحان در دو صورت تیرگان کوچک و بـزرگ  تیر) و بعضاً 13(

صلح بین منوچهر و افراسیاب و یـک روز بعـد و رسـیدن تیـر بـه       برايآرش  رها شدن تیر تیر و

گاهی آبریـزان نـوروز   انطباق گاه علت .شده است می برگزار )فرغانه و تخارستان را تیرگان بزرگ

عنوان شده است کـه   نوروز با تیرگان تاریخ اهمال در انجام کبیسه و مقارن شدن در یک با تیرگان

دو  انتقالی و سیار بـودن نـوروز بـوده و عمـ�ً     نوروز اعتدالی) با( باعث عدم تطابق اعتدال بهاري

نمایشـی و   یینـی و آ ۀسازي و تغسیلی و دومی را جنب پاك ۀن را متفاوت و اولی را داراي جنبجش

  .)54: 1384 و 185: 1383، رضی( 11اند تهدانس زایی) باران( جادوي

ـ   می جشن آبریزگان را عصر جمشید أ) منش336و  331: 1386( ابوریحان او  ۀداند کـه در زمان

 خدا زمـین را سـه برابـر کـرد و     .ها چنان زیاد شده بود که جایی نمانده بود عدد جانوران و انسان

 بیرونی اما زمان .نگاه جشن آبریزگان به یادگار ماندآو  فرمود تا غسل کنند و از گناهان پاك شوند

معنـوي دارد)   مقـدس و  ۀکه در دین مزدایی/ زرتشتی و جنبـ ( کیخسروتیرگان را مربوط به زمان 

در سـاوه بـه کـوهی     گشـت در سـر راه و   مـی کیخسرو که از جنگ با افراسیاب بر .شمرده استبر

قصـد خـواب و   اي  هرفـت و کنـار چشـم    تنهایی بر بلنداي کوه رسید که توجهش را جلب کرد و

بر او نمـودار شـد و او    )ها و چشمه ها اناهیتا خداي آبایزد  احتما�ًاي ( هاستراحت نمود که فرشت

با دیر کردنش بیژن پسر گودرز سررسیده و از آب چشمه بر او پاشید تا به هـوش   .هوش رفت از

    12.به یادگار گذاشته است و به هم آب پاشیدن ن زمان رسم اغتسالآید و چنین رویدادي را از آ
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یین مهر بـه غـرب   آو انتقال  حیکه با تعمید مس آبریزان نوروزيعبارتی ه یا ب ابتداي نوروز اغتسال

ایـران و آبریـزي پشـت مسـافر و      ۀپاشان هنوز در ارامن جشن آب( و کلیساي روم در ارتباط است

ـ   به ن شایع است) عمدتاًآت سین و طلب نور از آب و وضو با هف ۀآب سر سفر ۀکاس ع منظـور دف

سال نو برگـزار و   غازآ) در ...زمستانی اجاق و کرسی و تشآ مانند خاکستر( درد ومرض و کثافت

در روز ششم فروردین یا نـوروز بـزرگ منسـوب بـه فرشـته خرداد/امشاسـپند موکـل آب         عمدتاً

کـرده   می همراهی زایی و طلب آب جادوي تقلید باران اما آبریزان تیرگانی را .شده است می برگزار

 .است

پاشان سـال   را هم برخی اضعاف جشن آب برنشین کوسهیی چون میرنوروزي و مراسم ها یینآ

 شـده و مقـررات و ادب و نظـم ثابـت بـه تعلـق در       مـی  ن کارناول برگزارآ که در اند دهنو برشمر

) 211: 1384( و نیز رضـی  )164ـ163 ،2ج :1364( دام متزآاین رسم بنا به روایت  .مده استآ می

فقـرا و فرادسـتان    اغنیا و فرادسـتان توسـط   شورش بر ۀمنزل برقرار بوده و به نحوي در مصر هم به

گـاه بـه    بـوده و  منظور اخذ وجه یا شادي با پاشیدن آب به لباس شده به صورت موقت و تحمل هب

ن را در مصـر منسـوخ   هجري آ هشتمهم ادامه داشته و برقوق در قرن  در عصر خلفا مألوفرسم 

هنوز در عید صعود مسـیح   ظاهراً حکومت امیر غووغائیان ۀپاشان دور هرچند این آب .کرده است

روي هـم آب  تـش افـروختن و   آشده و با  میده میاروز کبیسه) ن 5( باقی است و خمیس الرشاش

  .)212: همان( همراه بوده است، پاشیدن

نـام  ه در جشن تیرگان و تیرماه بوده است که ب آبریزگان اصو�ً جشنتوان گفت  می درمجموع

اسـت کـه یـک یشـت اوسـتا را هـم بـه خـود         اي  هنام نهاده شده و نـام سـتار   باران تیشترخداي 

 6( شود می گرفته 13این جشن در نوروز علت عدم اجراي کبیسه ظاهراً هاما ب .است اختصاص داده

 لـودگی آشـو و تبـرك و رفـع    و ن شسـت آو مردم با  )آب ۀفرشت خرداد تات=فروردین روز هئور

 گسـتري  به اهمیت و جامعه و تمدن و فرهنگتوان  می بدین ترتیب .)165: 1384 ،رضی( کنند می

ي آب در کلیـت جوامـع   ها جهان اعصار ماضی) و آیین زیست شکل دادن به کل هویت و( آبریزان

بـراي   ابتدایی و باستانی اشاره کرد ودر نتیجه به ضرورت توجه بیشتر متون مرتبط با این موضـوع 

  .گزارش آبریزان قالهر) همانند بخش نخست نوشته دربارۀ( رسیدي ناروشن امروز ها تاریخ

  يریگ جهینت. 6

 آن بازتـاب  ۀشناسـان  باسـتان  هـاي  لک و کاوشیدر س يقبل از اس�م کاشان تا حد ۀچند گذشتهر

 هـاي  ر کاشان در سه قرن اول پس از اسـ�م در دو قـرن سـکوت منـابع و گـزارش     یتصو، ابدی می
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 يبـرا  .رفتـه اسـت   عصر س�جقه فرو حدود سیلک تا ۀتاریخی از زمانخبري  بی مکتوب یا تداوم

قرون اول پس از اسـ�م عمـوم پژوهشـگران بـه سـراغ آثـار        و ن گذشتهیا مناسب يپردازریتصو

کاشان  یخیتار يایعت و جغرافیجز طب يادیز هاي که کدها و د�لت اند تهرف ییایو جغراف یخیتار

ـ ا یاسـ یس یاط�عات اجتماع ۀمفقود ۀرسد حلق می به نظر .اند تهرا در بر نداش ن عصـر کاشـان را   ی

ي روسـتاهاي ایـن   هـا  کوه ۀاردهال و در پاي دامن ۀمنطق ینید هاي از جشن یکیبتوان در گزارش 

ن گـزارش  یا .افتی شناسی آینده) یا باستان( مانده در متون نوشتاري برجاي، در قالهر ویژه بهمنطقه 

ن یـ کنون از توجـه �زم برخـوردار نشـده اسـت و ا    تا بدان پرداختیم)که در بخش اول ( ارزشمند

و  یچـون مقدسـ   یتفاوت آخر تعارضات در نگاه گزارشگران یبود تا ضمن بررس ینوشته کوشش

، بـه ارزش را توجهـات   تعمیـق التفات و  براي، آبریزان قالهر به آیین خ و حمزه و ابن رستهیابوالش

 ییکـ  .کنـد  تربیشـ  و ، متمرکـز از دو حیث جلب گزارش آیینیاین ی پژوهش يها ت و د�لتیاهم

لحـاظ   بـه  .و دینی مراسم و دیگري وجه تاریخی و منابع مکتوب ناظر بـه کاشـان  اي  هوجه اسطور

کهـن و   تـري از تـاریخ   ي غنـی هـا  بـازخوانی ، ي �زمها توان با تفاسیر و بازکاوي می بآي ها آیین

تاریک کاشان داشت و وجوه اجتماعی این گزارش به ترسیم و طرح فرضـیات جدیـدي در ایـن    

، این نقطه گیري فضاي دینی و آینی ه و همهلبغ ها آن یکی از .زند می دامنها  آن خصوص و اثبات

مـانوي و  ، ي دینـی میترایـی  هـا  و احتمال مرکزیت و قطب بودن آن در حوزه لاردها ۀدر کل منطق

ي هـا  د�لـت  .ستدانم آن مقوشاید بتوان  نیز را فرهنگی و باستانی راآثرتشتی است که برخی از ز

 .انـد  دهگردد که کمتر در این منطقه مطالعـه شـ   و نمادهاي کهن برمی ها دیگر نیز به اهمیت اسطوره

 سـهراب نیـز   نظیـر  گرایانـه  ي عرفانی و اسـطوره ها هکه شاید ردشان تا امروز و دیدگا ییها نگرش

    14.ادامه یابد

هم سـاختن  اي آب و تیرگان قـالهر در فـر  ها توجه و بازنمایی گزارش مکتوب آیین، وجه دوم

منابع ارزشمند و عطف توجه به رویدادهایی است که ذیل آن و ارتبـاط دادن آن بـا سـایر عناصـر     

، کلمه و یـک رویـداد  یک ، هژدر تاریخ گاه یک وا .دینی و تاریخی باید ت�ش بیشتر صورت گیرد

زیر آوارهاي ناشـناختگی   شده مدفون ۀي عمیق براي آیندگان جهت شناخت گذشتها کاوش روزن

کاشـان واقـع   پژوهـان   چنین گزارشی هرچند مورد توجـه جـدي تـاریخ   در اینجا دیدیم که  .است

 و بسیار حیاتی اسـت  ،خاصه از قرن سوم به قبل از اس�م ،ناروشن آن ۀبراي شناخت گذشت ،نشده

شناسـی و   قرار گرفتن و بازخوانی و همخوانی در کنـار سـایر مطالعـات دیگـر باسـتان      تواند با می

  .به ما درك و بینش بیشتري از منطقه ارائه کند، جبال فرهنگیِ منطقۀ
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  ها نوشت پی

مـتن  تـرین   آیتـی) کهـن   (محمـدابراهیم  زعم متـرجم فارسـی آن   هکه ب ،البلدانکتابش،  یعقوبی درال مثبراي  .1

حد  به کاشان در صرفاً ،مقدمه) قلمداد شده 12ص ( کتاب جغرافیایی عربیترین  جغرافیایی مسلمانان و قدیمی

سـکونت اشـراف و    و در فاصل قم و اصـفهان  عنوان دو روستاي گرم قاشان و سرقاشان در حد به یک جمله و

یعقوبی که مجلـدات   البلدان .)41 :1393 (یعقوبی، کند همدان اشاره می ۀاورزانی عرب و اهل یمن و از قبیلکش

رافیـایی دیگـر   غهـا دو کتـاب ج   همـین سـال   در شده و تألیفق 250ن بجا مانده در آز و صفحاتی محدودي ا

وجـود  با  .ق) را نیز داریم266بن جعفر ( إلقدام الخراجق) و کتاب 250 تألیفابن خردادبه ( المسالک والممالک

 تاریخ بعد از اسـ�م کوب در  دانند (زرین بان عربی را نیز از آن یعقوبی میترین تاریخ عمومی باقی به ز کهناین 

 در ق را227دینوري که حوادث تـا   اخبار الطوال ظاهراً، ق تحت پوشش قرار داده است259که وقایع را تا سال 

  .عمومی)دهند نه تواریخ  تاریخ فتوح قرار می ۀدر زمر ،گرفته بر

(شـاید   اهل روستاي قالهرآن را پلنگـارون  دامنۀ کوهی موسوم به ک�وه و موضعی که و کوهستانیاي  در دره .2

  .دارند پاي می سال در آنجا مراسم و نذورات بر هر نامند و هنوز هم در اوایل تیر آوران) می پلنگ

 قاشـان  کاشـان چنـین اسـت: بناحیـۀ     بارۀ(زبان علمی رایج آن عصر) در متن اصلی و به زبان عربی مقدسی .3

 فیـه  القـی  فان الرمال من شیء الخندق فی یقع � و الریح حوله ترفرف الرمل به احدق قد و خندق حوله حصن

 ذکرنـا  مـا  سبیل علی فیها مزارعهم مثله فی فرسخ صحراء الرمال وسط فی و فأخرجته، ریح الوقت فی هبت رمل

 العرق کرشح یرشح جبل قاشان بنواحی و بسوء، تبدأها ف� الصحراء تلک فی مواشیهم السباع تلقی و الخندق من

ـ  صاحب یقرعه و باألوانی الناس اجتمع الیه إلسن کلّ من تیر یوم تیر شهر کان فإذا یسیل � و  یقـول  و بفهـر  إلاآلنی

 األرض وجـه  علـی  ینبسـط  قاشان نبـات  بنواحی ،إلالحاج قدر واحد لکلّ فیجتمع کذا و کذا إللعلّ مائک من اسقنا

   :397ص التقاسیم، أحسن إلـا�دوی فی یستعمل یبرق ابیض زجاجا فیصیر

 اعـ�ق کتـاب  ( شده در کتاب ابـن رسـته  ) و نیز مشابهت مطالب ذکر360ـ270عمر حمزه ( ۀه دوربا توجه ب .4

یـا کتـابی دیگـر کـه     این گزارش را اگر حمزه ندانیم باید  منبع و اصل توان گفت می و نیز مقدسی )290 ۀنوشت

می  (که رویداد را برجسته و قابل ذکر خوانده و نقل شده از اوست یا شیوع همگانی این آیین در قبل از این دو

کاشـان و   ۀن اولین نویسـنده و گزارشـگر محـدود   اي دیگر می توا تا زمان یافتن نویسنده اما .کند) نیز تلقی کرد

 ل آن را چنین برشمرد:اصفهان را حمزه اصفهانی تلقی کرد و د�ی

در میـان   .محلـی بیشتراسـت   احتمال توجه به آیین هاي محلی عمدتاً در تواریخ محلی و توسط افراد .الف

تاریخ گرانقدر پادشاهان و ع�وه بر کتاب  که موجود حمزه اصفهانی است قدیمی ۀاین تواریخ تنها نویسند

 .بارها مورد استناد افراد بعد از او قرار گرفته است وي تاریخ اصفهان ۀشداو، کتاب مفقود پیامبران

لحاظ لغوي مشخص اسـت   ویژه به به ،وي ۀماند باقیشناسانه و قبل از اس�م حمزه در کتب  ع�یق ایران .ب

بنـدي او از   رود کـه بـا تقسـیم    م تاریخ قبل از اس�م به شـمار مـی  آنکه کتاب وي یکی از کتب مه تر مهمو 

  .در حال حاضر تصحیح و منتشر شده است ...کیانیان، ساسانیان و روم و پیشدادیان و
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(مقدمـه   جشن نوروز و مهرگان به حمزه منسوب کـرده اسـت   ۀاي را دربار لیف رسالهأع�وه بیرونی ت هب .ج

با تخریب عمارت کهنـی در شـهر جـی و     350گفته شده در سال  نیز میتوخ در تاریخ پیامبران و شاهان) و

 انـد  دهنظر خواهی کر ها مردم از حمزه در این مورد و خواندن و تحلیل آن ،هاي عجیب در آن نوشتهکشف 

  (همان)

 ۀهـا در مقدمـ   وري آنآزیرا حمزه به نحوي با یاد ؛او نیز جالب است ذکر منابع کتاب پادشاهان و شاهان .د

 .خود استفاده کرده استها براي کتاب  هاي آن هاي قبل از اس�م و ترجمه نامه کتاب، از خداي

تـرین   ایـزدان نیرومنـد   ۀمهر میان همـ «مده است: آ/میترا چنین در خصوص ایزد مهر 6یشت دهم بند در مهر .5

گیرد) با هومئـه=   راسم مذهبی مورد استفاده قرار می(= آبزور، آب مقدسی که در م )zaothra( را با زاثر او است،

ی در شـکل ایـزد   خ�ف تصـور عمـوم  مهر بـر  هوع� هب.» کنم ستایش می با زبانی آکنده از سرودهوم با برسم و 

از پـس کـوه    دینکه خورشآانوار زیرین خورشید است پیش از بلکه روشنایی و  شده است خورشید نمایان نمی

 پـردازد  کشورهاي اریـایی مـی   ۀنگرش هم ن بلندي کوه بهآهایش از  زرین و زینت ۀسر برکشد، وي با جام هرا

 خشان هر ئـی تـی بـرز   بلند و در ۀن قلآاهورامزدا براي مهر بر  شود نیز بیان می 52تا  48 در بند .)14 و 13 (بند

)haraiti bareza( واي أدر مـ  نجا که مهر نـاظر و نگـران مـردان اسـت،    آدر  .زیباترین جایگاه ها را ساخته است

نشـیند و ایـن جایگـاه     ن ابـر نمـی  آگاه بـر   نه روز و نه شب وجود دارد و هیچ درخشانی که نه گرما و نه سرما

   .)29ـ25 :1383 ،(رضی امشاسپندان و خورشید فراهم کردند سمانی را به فرمان اهورامزدا،آ

 .چهار مغز (دهخدا) کستنشسیا و نیز سنگ مخصوص آف به معنی سنگ اعم از سنگ زیرین فهر به فتح  .6

اصـلی   ذخـ أم .انـد  ده) نقل و ترجمه کر184 و 183(ص این بخش را نویسندگان از مري بویس و کتاب وي .7

 ,Mary Boyce, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9چنـین اسـت :  

Leiden,1977.  

تیـر و روز   13بـه دو تیرگـان کوچـک (    الباقیـه  ثـار آضمن بیرونی در  در .ناشناخته است NABIYA هویت نبیا

تیرگـان از روز   ۀروز رسیدن تیر و شروع جشن شـش  که روز جشننیز و تیرگان بزرگ  )ارشرتاب تیر توسط پ

  .اشاره داردن است آ 14

(که سالوادور دالـی   هاي ساخت غول رودس رودس و زمینه با داستان چگونگی فتح مجمع المناطق این فتح .8

ـ   ءرودس جزآساي  غول ۀمجسم .طرحی خلق کرده) مشابه است اثر و نقاش هم از آن  ۀیکی از عجایـب هفتگان

ـ    .شده شمرده شده استبشر و البته محو نـام دیمتریـوس   ه فتح رودس توسط پسر یکی از سـرداران اسـکندر ب

 در این جنگ بسیار طو�نی و دردنـاك  .گیرد فاتحان و حاکمان یونانم قرار می در دستور کار (فرزند بطلمیوس)

 و بـوده  رودس شهر جمعیت تمام از بیشتر این تعداد .خود آورده استهزار نفري را با  40دیمیتریوس لشکري 

شـهر رودس بـا دیوارهـاي     .ایش داده بـود افـز  را خود نیروهاي تعداد اژه، دریاي دریایی دزدان افزودن با حتی

هاي متحـرك بـراي حملـه بـه شـهر       مهاجمان مجبور بودند تا از برج .شد و حفاظت می محکم و بلندي احاطه

شدند و گروهی دیگر از  ها سربازان پنهان می درون آنهاي چوبی بودند که  تحرك، سازههاي م برج .استفاده کنند

رج بردند و پل چوبی روي ب ها را به حرکت درآورده و به نزدیک دیوار قلعه یا حصار شهر می سربازان، این برج
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 .شـدند  دادند و نیروهاي پنهان داخل برج از طریـق پـل وارد شـهر یـا قلعـه دشـمن مـی        را روي دیوار قرار می

وفـانی ناگهـانی بـرج را در هـم     طامـا   ،هاي بزرگ با� رفت تا به شهر حمله کند دیمیتریوس از یکی از این برج

  .یان برسداین اتفاق سبب شد که این نبرد با پیروزي اهالی رودس به پا .شکست

 ۀایـن سـاز   .نامیده بـود » فاتح شهرها«به معناي  Helepolis دیمیتریوس یک برج بزرگ دیگر نیز داشت که آن را

این برج به منجنیق مجهـز و بـا    .متر بود 23×23آن  ۀتن وزن داشت و مساحت پای 160متر ارتفاع و  46عظیم، 

همچنین چنـدین مخـزن    .چوب و چرم پوشانده شده بود تا سربازان از تیرهاي کمانداران دشمن در امان بمانند

ور اسـتفاده   شده بر اثر تیرهاي شـعله براي خاموش کردن آتش ایجاد ها شد تا از آن آب نیز در این برج حمل می

ن آب در مله کرد، مـدافعان، ماشـین جنگـی او را از طریـق جـاري کـرد      زمانی که دیمیتریوس به شهر ح .شود

پیکـر و سـنگین را در    ها توانستند این هیـو�ي غـول   به این ترتیب آن .متوقف کردند هاي بیرون از دیوار خندق

دیمیتریوس نیز  .هاي مصري براي کمک به اهالی رودس رسیدند در نهایت گروهی از کشتی .�ي فرو ببرند و گل

اهـالی رودس بـراي    .نشینی کرد و پیمان صـلحی را بـا اهـالی رودس و بطلمیـوس امضـا کـرد       سرعت عقب هب

ها  آن .ها بود بسازند شان، تصمیم گرفتند که تندیسی بزرگ از هلیوس که حامی آن داشت پیروزي و آزاديگرامی

هـاي بیرونـی    سـاخت بخـش  مانده بود آب کردند و بـراي   قطعات برنزي که از ماشین جنگی دیمیتریوس باقی

با وجـود   .عنوان داربستی براي انجام پروژه استفاده شد برج متحرك بزرگ دیمیتریوس به .تندیس استفاده کردند

کنند، بیشـتر بـه    پیش از می�د عنوان می 304ها تاریخ شروع ساخت تندیس را قبل از سال  که برخی گزارشینا

نگاري که چندین قـرن   پلینی، تاریخ ۀبه گفت .می�د آغاز شده باشد پیش از 292رسد که این کار در سال  نظر می

  .سال طول کشیده است دوازدهبعد از ساخت تندیس رودس زندگی کرده بود، ساخت مجسمه 

آیا این گـزارش روایـت و رونویسـی از منـابع      .ان یک نکته مشخص نیستمؤلفبا این حال در گزارش این  .9

  همراه بوده است؟ ها نیز قبلی است یا با روایت فردي یا نگاه انتقادي آن

 و به تمیزي و کاشان دارد سفرش به کاشان، گزارشی از وضعیت شهر کلده و شوش و ۀدیو�فوا در سفرنام .10

پیشـرفت شـهر را در نظـر     کنـد و  کاشـان اشـاره مـی    اي آب دره چاه ها و بسته بودن در سنگفرش بودن خیابان

ایـن گـزارش بـه     ع�وه در هب .کند نظیر و غیرقابل باور توصیف می کم ،روز اروپاییان در میان شهرهاي شرقی آن

سفالت شدن کوچـه و معـابر در کاشـان و اکثـر     آارد که تا چند دهه پیش و قبل از مهم دیگري نیز اشاره د ۀنکت

 امري شایع و روزمره و همگـانی بـود: اب و جـارو کـردن درب منـزل در هـر روز صـبح        ،روستاهاي اطرافش

درونی شدن آب  شاهدي است بر نهادینه و ،خود ،پا و گسترده از منظرياین سنت دیر .)209 :1371 دیو�فوا،(

  .چند قرنی این ناحیه جایگاه کهن آن در زندگی روزمره و درازمدت و ارزش و ها و آیین و

اسـت   مهرگان بـوده  ،هاي هخامنشی اشاره شده نبشته غاز سالی که بدان در سنگآجشن ترین  قدیمی ظاهراً .11

 ۀامـا ظـاهر ایـن جشـن در دور     شده است شن مهرگان برگزار میجو همزمان با پاییز و شده  که بگیاد نامیده می

مسـترقه)   ۀروز انـدرگاه یـا خمسـ    5وه ع� هب نام ایزدانه ماه ب 12روزه شدن 30(با  داریوش و اوایل خشایارشاه

غاز آموضوع اصلی انتخاب سر ،کلی طور بهاما  .)56 :1384 شود (رضی، فته و با اعتدال بهاري برگزار میتغییر یا

 )صیفی و شتوي یعنی اول تابستان و پـاییز  ۀها در دو بره از قطب اقبال و ادبار خورشید به/( سال نو در انق�بین
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دلیل راحتـی رصـد و    ه(ربیعی و خریفی و برابر شدن روز و شب) بوده است که در نهایت انق�بین بیا اعتدالین 

ون انق�ب صیفی به مردم چبراي ابتداي سال برگزیده و  ت و نجومئتدیان هیبم برايگیري ولو  مشاهده و اندازه

دست ه دلیل ب هو ازسویی ب پوشیدندن را انتخاب و از انق�ب شتوي چشم آ ،تر بوده نشین و ایران نزدیک شمالی

(منقـول از   هم این انق�ب بهتر تلقی شـده اسـت   مدن غ�ت در هنگام انق�ب شتوي و راحتی اخذ خراج بازآ

  .)67 و 66 :1384 ،فرهنگ جهانگیري در رضی

می هـر  اسا ،روز مسترقه صورت گرفت 5روزه و  30ماه  12با تقسیم سال به  شماري کهن که ظاهراً در گاه .12

هبـان ابهـا و امرتـات نگهبـان     یکی از این دو هئوروتـان نگ  .ایزدان و امشاسپندان نامگذاري شده است به نامماه 

  .اوستا) ۀکتاب گنجین 1457 :1348 ،ی(رض ها و گیاهان است رستنی

دو شـود و مـا در تـاریخ     متوقـف مـی   سیار بودن جشن نوروز در دو مقطع تاریخی با اجراي کبیسه ظـاهراً  .13

روزه 7نوروز معتضدي و ج�لی را (ع�وه بر نوروز عضـدي عضـدالدوله دیلمـی و جشـن فناخسـرو جشـن       

ق) کـه بعـد از   289ــ 279( در دوران معتضـدباهللا  .شـاهدیم  بان)آ 1فروردین و  17سروش روز و هرمز روز = 

مقرر شده بود سـال را   ودغاز سال نهاده بآ ها را چون متوکل زمان اخذ مالیات ،ق)خلیفه شد247مقتول ( متوکل

صـورت   279، کبسـه کنـد و ایـن کـار در     بودند و لذا نوروز سیار شده بود که از زمان انوشیروان کبیسه نکرده

ماه رومی حریزان مصادف اول خرداد ماه پارس قرار داد که بـه نـوروز    11فرمان معتضد نوروز را در ه ب .گرفت

منجمـان فرصـت    با ت�ش خواجـه نظـام   اه سلجوقی و ظاهراًالدین ملکش عصر ج�ل رد .معتضدي مشهور شد

و مبنـاي تقـویم    و وي در اول سال شمسی بر تخت نشـیند  برابر نهند غاز سلطنت او را با اعتدال ربیعیآ یافتند

  .)278و  90ـ88 :همان (نک:سال نو جدید قرار دهند  ق مبناي471کهن در 

شعر صداي پاي  ،ن استآایرانی و تداخل اساطیر مختلف در مده از عرفان شرق و آنگاه سهراب هرچند بر .14

به  سروده و هاي دیگر اردهال) در دامنه(چنار ۀدر قری و 1344در سال  یدآ ب او که معرفی وي هم به شمار میآ

توان  آیا می. اي دخیل این منطقه) او تقدیم شده است طور یکی از عناصر اسطوره مادر (همین هاي خاموش شب

 انـداز آب  بهره جست و صداهاي طنین بازمانده در هر عصر و نسل از تفسیر و تعبیر یونگی و ناخودگاه جمعی

ساري و جاري در ناخودگاه معاصر  در خ�ل قرون، آن همین آیین آبریزان قالهر است) ۀ(که سرنمون بازماندرا 

پیونـد بـا    در از ما صدا و ژرفا و معناي آن را شـنید و  صدا و طنین و نوایی که سهراب به نمایندگی .ما دانست

طلب آب و شفا و شـبنم و رهـایی و دشـت و     شرق دور و دریاها و پشتشان، در اشعارش نقاشی و ثبت نمود؟

نـک:  ( نگـري و اشـعار سـپهري اسـت     جهـان  ۀعصـار » هیچ چیز، جز نگاه«گرایی و  در یک ک�م طبیعت و کوه

   .هاي زیادي بیابد این جستار شاید ربط اسطوري آیین مذکور در) که با عناصر 1382 شمیسا،
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