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  چکیده

 پردازد. می راردهاۀ کوه و منطق ،س آنبخش کوهستانی کاشان و در رأاي  هبه اهمیت فرهنگی و اسطور این مقاله

بیشـتر   پرداخـت  ۀسـای  و در در قیـاس ، معاصـر  ۀدر دورناحیه  یناهمیت و تاریخ ا پیداییِ کم نی آمدعاي اصل

و خاصـه   ربیشت ضرورت مطالعۀ و قاسان کهن) گرم( به اصفهان کاشان و موضع روسیاح به بخش دشت  غربیانِ

 یـاي آثـار باسـتانیِ   قاو باي  هاسـطور ، عناصـر آیینـی   بررسی لذا است.یافته به این ناحیه  واکاوي تقدس انتساب

 این مقالـه  تحلیل روش ،سبکریقالهر و بار، مانند نیاسر شاطرافو  اردهار پیراموندي از نقاط جامانده در تعدا به

مهـر و  ، ایزدان طبیعی خاصـه اشـه   ایی ومزدپیشا فرشگردانه و يها مایه رض وجود نگرش و بنف ،ادامه است. در

 و جدیـد ادیـان  هـا در   ننگاه و تلقی ساکنان کهن منطقـه بـه آ  بازآفرینی  تداوم و شود. سرانجام می طرح ناهید

شـده   تحلیل بررسی وایران ي ها در ارتباط با اسطوره ردهارقدسی کوه ا ۀلها مرکزیت وو  شدن ین کانونیچنهم

  .است

  .اي اسطوره- قدسی، باریکرسب، اشه، نیاسر، قالهر، اردهار ها: کلیدواژه
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  مقدمه   .1

ابـن   .انـد  دهکـر  معرفـی  »سردقاسـان «و  »قاسان جرم«را به دو عنوان  اشانک، کهن متون بازماندۀ در

را ي اصـفهان  هـا  رستاقشهرهاي بزرگ یا همان  ،ق250 ردترین متن جغرافیایی  در کهن  خردادبه

 قاسـان  جـرم  رسـتاق ، دقاسـان رس رسـتاق ، اردسـتان  رسـتاق ، ارونـد  رستاق«: شمارد گونه برمی این

، قـایق  رسـتاق  بـزرگ  تیمـره  رسـتاق ، کوچک تیمره رستاق، ساوه رستاق، قم رستاق، قاسان) رمگ(

 .)25: 1371( »ورده رسـتاق  فریـدین و  رسـتاق ، ورانقـان  رسـتاق ، الروذ برق رستاق، جابل رستاق

 حـدود ( تا آن عصر عبارتی دیگر هب ؛داند می کاشان را شهرکی کوچک زنی )166: 1340( اصطخري

 اسـت. بوده  و صحراییاي  هدو بخش سرد و گرم یا کوهپایبا رستاقی از اصفهان و  ،کاشان ق)340

ـ   هـت سلسـله  ج و ردهدشت کویر احاطـه کـ  شرقی کاشان را  احی شمال ونو، اینک ن جبـال در ای

 جنـوب بـرزك و  ، نیاسـر غـرب  در ي آن ها ین قلهتر مهم وی غرباز شمال غربی به جنوب ، ناحیه

از جنوب شرق بـه اردسـتان و   ، . کاشان از طرف شرق و شمال به دشت کویراست کرکس حدود

 ریخ کاشـان تـا لف ؤگونه که م همان وت مح�ت و گلپایگان متصل اس، از سمت غرب به دلیجان

ي هـا  دشـت  ،و از سـویی  هـا  کوهسـتان  ۀز یک سو در احاطـ را ا آنباید ، گوید می در عصر قاجار

جانـب  ریگسـتان در  ، دریاي نمک در شـمال : بند ریگ دانست کویري و مجاور به دریاي نمک و

اي بـا قـر   ن عمـدتاً آي کویري ها ). دشت109: 2536، ضرابی( شرق و کوهسار در جنوب و غرب

. لـیکن عمـده   ده اسـت شـ  مـی  آباد در شمال شناخته وبیدگل و علی رانآ، بادآ تر نوش بزرگ ث�ثه و

مـده از مواضـع و امـاکن روسـتایی و زراعـی      آبر ،یدآ می هویت پیرامونی که براي کاشان فراچنگ

 ۀدو منطقـ حـول   ،بخش یی�قـی و سردسـیر کاشـان از گذشـته     ،عبارتی هب ؛کوهستانی است ۀناحی

مـروز بـا   یی است که اها ي کرکس و قلهها همحدوده کو ،رفته است. قسمت اولشکل گ کوهستانی

با قلـل بزرگـی   ( جوشقان، کامو، جوینان، نظیر قهرود پیرامونی این کوهستانشهر قمصر و مواضع 

نهایـت   پنـداس و در ، در یـک سـو و آذران   ...)ملی نامزد شده و ۀانخگرگش که براي رصدچون 

نطنـز بـه    حـوالی  اصـفهان و  ۀاین کوهستان تا میمـ  ۀشوند. دامن می برزك در سوي دیگر مشخص

قرارگیـري بـر سـر راه     ،تـر  مهمپرآبی و خنکاي این کوهستان و  یابد. می دشت گراییده و گسترش

صـفویان  باعث شد نکه آع�وه بر ، اصفهان بودن ۀگوید درواز می گونه که ضرابی اصفهان و همان

در این ناحیـه   و...) قهرود کاروانسراي و مانند بند( اهاي متعددسد و کاروانسرند و به آن توجه کن

شـهر   پـی داشـته اسـت.    ی نیـز در ارجخي ها در اکثر سفرنامه را نامشانثبت و جایگیري ، بسازند

ي ها اي گریزان از فضاي گرمسیري دشتیمنعمان و اغن قمصر پذیراي بیشتر ۀشد وی�یی یی�قی و
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  است.   تن کرده بر دیروز ۀلباس قری جاي هرا ب امروز يسرسبز شهر يقباشده و  کاشان

گیـري   تی را بـراي شـکل  هـویتی و زیسـ   عناصربیشتر  ،کوهستانکاشان نیز  اما در سوي دیگرِ

روسـتا و مزرعـه را بـر     هـا  دهیـز  ن افیایی کاشان فراهم کرده است. کوهستان اردهارتاریخی و جغر

کـه در  اي  هناحیـ ( سـازد  مـی  کاشـان امـروز را   بخش دوم کالبد کوهستانی دامن خویش پذیرفته و

دشـت  ( در میان این سه بخش پیرامونی کاشان .گرفت) می جايدر قلمرو قم  عمدتاً کهنروزگار 

غربـی و جنـوب   مناطق کوهستانی ، آباد و نوش وبیدگل به مرکزیت آران شرقی و و ریگزار شمالی

در  که عمـدتاً  )رغربی به کانونیت اردهاکوهستانی  ۀو منطق برزك تا قهرود و با قطب قمصر غربی

 اهمیـت  لحـاظ  را به اردهاربخش کوهستانی ، ندا گیري با عنصر جغرافیا و طبیعت در اشتراك شکل

و مـزارع و روسـتاهاي    امـاکن  رچنـد ه کرد.بخش دیگر متمایز سه  باید از ،اي هفرهنگی و اسطور

کـه   انـد  دهآرمی کرکس جبال ي سلسلهها و قله ها کاشان بر دامن کوه غرب بخش کوهستانی جنوب

ـ   اسـت  متـر  3600 عرگش با ارتفـا گها  نآلندترین ب  نیـز  کوهسـتانی مقابـل کـرکس    ۀامـا در ناحی

در پیرامـون کوهسـتان    کـه وجـود دارد   نیاسر و مـرق ، کرمه، نشلج، روستاهاي بزرگی چون قالهر

و حـد فاصـل    اردهـار دشت خاوه و چنار و سایر روستاها بر ، باریکرسف( اند تهشکل گرف اردهار

ـ ایـن   .)اند دهش پدیدار ...رهق و ي ازناوه وها کوه و تپه اردهاردو کوهستان بلند  گـاه  ، مـی لاقی ۀگون

  .بندي کرده است شکل و با�ي تپه روي دشت، صورت زیر زمین هسکونت و زندگی را هم ب

     پیرا اردهاري فضاي قدسیِ: نوشته ال و فرضؤس .2

 که به دو بخش دشت و کوهسـتان تقسـیم   و توپوگرافی جغرافیایی کاشانساختار رسد  می به نظر

با یک آذرخـش یـا گسسـت     و روستاهایش اردهار ۀدر محدود تراز سردسیري عد واز ب، شود می

 ی ازتـاریخ و اسـطوره خواهـد داشـت. لـذا اگـر بخشـ        که ریشـه در  معنوي مواجه است فرهنگی

در معـرض دیـد سـیاحان و جهـانگردان      »یراههویـت گـذر  «کوهستان غرب و جنوب غرب بـا  

ن آتـرین کـوه    ین و مرتفـع تر مهمبخش غربی با ، جنوب ایران قرار داشته تااصفهان و عراق عجم 

و بـرخ�ف بخـش دیگـر کوهسـتانی کـه در متـون        چشـمگیر  )متر 3505 با ارتفاع( رنام اردهاه ب

 ناشـناخته و ناکاویـده مانـده   ، نهاده هپا در دامن و اقیلم اسطوربیشتر ، تاریخی سیاحان ردپا گذاشته

مقدس و دینـی ایـن    گاهآمیز و راز، اي این جستار در صدد تشریح و تنویر وضعیت اسطوره است.

  است. آنتقدس  و د�یل »پیرا اردهار« ۀماند بخش مغفول

هـا بـا    نآبوده است که امـروزه از   يا یمواضع مسکون شیدایمحل پ میاز قد یبخش کوهستان

کـه   ییهـا  . در کوهسـتان اردهـار و مجموعـه کـوه    میکنـ  می ادیو نه شهر) ( ع و روستانام مزار
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 يروسـتاها ، نـد ا تیؤقابل ر جانیدلـ  و کاشان مهیمـ  کاشان ۀآسفالت ۀدو جاد رامونیپ امروزه در

 یانسـان  یسـت یو ز ییایـ جغراف ۀپهنه/گسـتر  چهـار شـاهد   ،منطقه نی. در ادوجود دارن يمتعدد

مختلف را که  يها است که مجموعه قلل و کوه یکوهستان ۀنخست پهن ؛)ییهوا ۀنقش( میهست

ـ ترت خـود بـه   يهـا  و در دامنـه  ردیگ می بر در ،اردهار است نشانیبلندتر ، قـالهر  يروسـتاها  بی

 ۀمحـدود  داده اسـت.  يجار و کرمه را جـا  کره، نشلج، رودگله، اسرین، مرق، دربجوقا، مزوش

ـ ا ياست. روستاها گرفته جا ،امروزه در آن جانیدلـ  نراقـ  کاشان ۀجاد و دشت، دوم پهنـه   نی

شـده از اسـترك تـا خـاوه و     داریاردهـار و ارتفاعـات پد   یشکاف کوهسـتان  و ریخط الس نیب

 یمختلف يآن روستاها نیاما در طرف ندستیاردهار ن يارتفاعات به بلند نیا( جاسب قرار دارند

تا خاوه  آباد اثیو غ کرسفیبار، يعلو، ددشت از حسنارو نیا ي). روستاهااست شکل گرفته

غـاز و  آاطراف جوشقان و استرك  يها است که از تپه یمرتفع نوارسوم  ۀ. پهنردیگ می بر را در

 يسـو  آن و ودسـت فر ریچهارم مس ۀشود. پهن می شامل در غرب جاسب را ایجیلیو يها تا کوه

 وادقان و رهـق ، کله و ارمک تا ون ،سار، قه ۀپراکند يارتفاع است که روستاها کم يها کوه نیا

  داده است. يرا در خود جا و...

  
 )Google Map( اردهار نقشۀ هوایی منطقۀ

کوه مشهور و بلند اردهار قابل توجه  ۀواسط هب دوم ول وا بخش، اردهار پیرا ۀپهن چهار در این



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ؛اي اردهار اسطوره

  درنگی بر کاشانِ

  سردسیر باستانی 

  

                                 43 

و قالهر از یک سـو   دو موضع نیاسر. طلبند می ي بیشترها پژوهش ،اي هلحاظ تاریخی و اسطور هو ب

ـ رد ،اردهار غربی دشت شرقی و و دامنه و و خود کوه  ملی در متـون تـاریخی دارنـد و   أپاي قابل ت

  .یافته باشنداي  هاسطور گیري تاریخی و هویت و شکل ،ذیل نام این کوه، سایر نقاطشاید 

شمسـی   50 و 40حاصل واکاوي روشـنفکران دهـۀ    ،این ناحیه پژوهش دربارۀ ابل اعتناترینق

 و تمرکـز اکثرشـان توصـیف    مستقل چـاپ شـدند و   یده که بعدها در کتببو هنر و مردم ۀدر مجل

 تـازگی  ، بـه با این حال .)1343 ،آل احمد ؛1379، بلوکباشی( ان استیشو شناسی رویداد قالی مردم

 .)1396 و 1391، آبـادي  مشـهدي نـوش  ( شده اسـت  زي آن آغاریاساط یابعاد فرهنگ در یمطالعات

ایـن   تقـدس و امـن بـودن   اشـارات مختلـف مبنـی بـر      ۀدربرگیرند ،ترین متون بعد از اس�م نکه

روسـتاي   آیین ناهیـدي  به طبقات المحدثیناشارات کتب ، ها ین آننخست از جمله؛ کوهستان است

 بـوده اسـت.   »وراردهـار «این ناحیه به  تاریخ محلیترین  عنوان کهن هب تاریخ قم ،قالهر و بعد از آن

 (ع)و امـام رضـا   (ع)ملی با نقل دو روایت منسوب به امـام علـی  قابل تأ ۀاشار ،تاریخ قمتاب در ک

گفتمـان  ري و بسـط  یـ گ شکلربط با  بی، از منظر دینیکه  ریمسرزمین دامقدس بودن این  مبنی بر

شیعه و تقویت در ادبیات فقهی و احادیث  مهدویت دهابع و سومقرن  فتن و م�حم فرد هبمنحصر

متکی بـه سـنت و قـدمتی کهـن و      تقدس ۀنیشیپ نیا رسد می به نظر 1.یستنعصر صفوي در آن 

هـم  ، هـم منـابع مکتـوب    ،ه در گذر روزگـار باشد ک ها در اسطوره ییها یشهربا و تر از اس�م  پیش

ن اما بنیـان اصـلی آ   .اند دهدگرگون ش یااز بین رفته  ،نآ ي دخیل درها آیین تشاخ و برگ و جزئیا

 موجود بازیافت. ۀآثار پراکنداندك ر روایات برجامانده و را باید د

 و و آثـار  ،همانـده و تکرارشـوند  برجاآداب  رسوم و، آثار مکتوب« ذخبا توجه به سه منبع و مأ

تـوان   مـی  مثلثـی تقریبـی را   و درمجمـوع چند محل ، »اردهارحول کوهستان کهن بازمانده بناهاي 

ر ایـن  دم قداست مذکور در منابع بعد اس�م و مقو کشنده که بردوش مشخص کرد فرض گرفت و

در ، سازي و تباین مناسب بـه ذهـن   براي ساده که فرضی هندسی استعارياست. با این شکل  ناحیه

ـ  مـی  چـولگی بیشـتر   و راسی پراکنش و تمرکزقالهر و باریکرسف ، نیاسر ۀطسه نق تـوان   مـی  ،دیاب

 الو بـه سـؤ   تحلیـل کـرد  تصـویر و   وه راپنهـان و قدسـی ایـن کـ    ، نامکشـوف  گذشـتۀ  اندکی از

  .پاسخ گفت حدي تا ي تقدس اردهارها خاستگاه

  یاسر در ن س مهريأر .3

کاشـان و   ۀدر منطقـ  توان بـر نیاسـر ممـاس کـرد.     می در مثلث قدسی مفروض را نخستین موضع

کـه   نیاسـر  و )خورهـه و( نیمـور ، نطنـز  از میان سه نقطۀ، ي این ناحیهها کوهتشآ ترسیمی محدودۀ
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 اثـر  بخشـی از  اسـت و  رنیاسـر در جبـال اردهـا   ، شـوند  می برشمردهآتش  داراي مراکز پرستاريِ

  ن از گزند زمانه در امان مانده است.باستانی آ

  تاریخ و تسمیه .1ـ3

مشهور و پرآب آن  ۀتوسط اردشیر بابکان و حول چشمیافته  توسعه نیاسر، تاریخ قمگزارش  بر بنا

بازگشـت   ي محلی اشـکانی و ها حکومت مدعیان ونبرد با  پس ازساسانیان  لۀسس سلسؤاست. م

در گذر از کاشان در ایـن چشـمه اتـراق کـرده و بـا برپـایی       ، از فتح و دستگیري مقامات اصفهان

و  رتـا� . کنـد  مـی  را صـادر  آن ۀتشـکد آو  سازه بنا و دستور ساخت ،استراحت چندروزه جشن و

 چشـمه و بـر   و اتراق جشن و سرود پیروزي فتح اصفهان برپاداشتن ۀثمر کنونی احتما�ًطاقی چار

شناسی نیز بـراي   زبان گویش/لحاظ  عصر به از آناي  هجمل ،تاریخ قمبشار نیاسر است و به لطف آ

نیاسـر شـده    ۀوجه تسمی تر مهمبها و  ي گرانها تواجد تفاسیر و برداش ما به یادگار مانده که عم�ً

) یـا آراسـتن محـل بـه سـرهاي      221: 1385 ،قمـی ( »نان سـر هرائنید خرن افری« ۀاست. نقل جمل

در  دین و قداسـت  دهد می نشان کردن سرهاي امراي حکومتی اصفهانها)  (نینیان  یا بر شجاعان

 هـاي  گـرایش برنـده از   بهـره  زیـرا اردشـیر عمـدتاً    ؛است بوده یقباهنوز  بر نیاسر ها گذر حکومت

سرهاي هماوردان مختلف و فرستادن  متعدد و پیشکشبود دولت  براي اتحاد دین و »خدابانوگرا«

ن ابعـاد  مبـی ، توسـط او  آناهیتاي اصـطخر  ۀاز مرو به آتشکد موردي در حتیو  ها ها به آتشکده آن

 .شـود  مـی  تلقـی  نیـز در آن زمانـه   )1397، انیلیجل( جنگاورانهـ  جنگاورانۀ این ایزدبانوي بارورانه

ر نقـش  داشـکانی   پـنجم  ناردوا بـر  غلبه زبانۀ سه يها گاشتهو ن در کتیبهایزدان مزدایی  تمسک به

 و محمودآبـادي ( ستا اردشیر ساز لوهیتمدار و ا دین دولت یید دیگراهورمزدا نیز تأ رستم به مدد

 تشـکده و آهـم مقـدم بـر     بـاز  رکوهستان اردهـا  يها آب و ها چشمهاهمیت اما  ).1379، وند آیینه

نیاسـر را   ،نقل از متـون کهـن  ه است. قمی بطور خاص در اینج و به در آن اردشیر ساسانی حضور

ریانش در کبه ري و همدان و اجتماع عظیم لش انی اردشیر در جنگ و گذر از اصفهانبپایگاه پشتی

ایـن   رسـد  می به نظر بدین سان ).206: همان( دودهک کنونی) برشمرده است و( خانشاه و قمرود

شاید بتـوان  ریان عظیم را داشته است و کبانی و تحکیم لشیتبا�یی براي پش ظرفیتو مسیر  موضع

 و به دلیجان و قمرود و نیـزار و قـم و ري   اردهارز کف همین دشت ا اراه شاهی اصفهان به ري ر

یزدانـی   اهمیـت آیینـی و   ،قبل از اردشیر نخست واردهار  بخشِاین  ،عبارتی هب ؛تصور کرد همدان

 سیاسـت جدیـد او در   بـا ترانزیتی با�یی را  و ژیک و نظامیاهمیت استرات ،به همین علت داشته و

را  ید و آنداسر بازکه گدار که از چهارتاقی نیاي  هگون به ؛دهد می ه خود اختصاصپایان اشکانیان ب
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نشان و ع�مت ( و بر هویت ارتباطی رهابعدها هویت آتشگاهی آن را  ،کند می معرفیاي  هدر مقال

  ).47: 1387، گدار( کند می اشارهاین بنا و محل  بین راهی)

  يناهید و مهرمقدس  هویت .2ـ3

 اشـکانی شاپی از مبحث مواص�تی را در نیاسرِ تر مهمتوان وجود هویتی  می ،با توجه به نکات قبلی

هویت باید از دین و منابع قدسی این  آن باشد.ارتباطی  ـ متصور شد که مقدم بر اهمیت نظامی نیز

ي هـا  و مهرابه ها ین آن گاو مقدس و چشمهتر مهمکه را ي موجود مهري ها نهنشا مین شده باشد.تأ

سـاز و   غار دست همینک نظر گرفت. ی درمع�ئتوان چنین  می ،یافته بر کوه و ارتفاع استاستقرار

 و انـد  دهمنسـوب کـر   ها اوایل دوران پارت و زیرزمینی نیاسر و مجاور تا�ر را نیز به معابد میترایی

 و( بـر بقایـاي معبـد مهـر دیـروز بنـا شـده        احتمـا�ً  در مسجد امروزین کـه  ذبح گاو تداوم سنت

یین ذبـح قربـانی گـاو    آریشه در  شود) می قلمداد 1390 سال در شده در میراث معنوي کشور ثبت

بـه   نگرش آن عصر را نیزعصر قاجار  ۀیئي و احصادر سرشمار .شود می دانستهیسم ئیین میتراآدر 

ـ  مـی  این نقطه، یـت بلـده و بلوکـات و مـزارع     حـا�ت و کیف  ۀکتابچـ  لـف ؤوان ردیـابی کـرد. م  ت

ي فـین و  هـا  بـا چشـمه   نیاسـر  ۀدادن چشـم  قـرار ردیـف   همع�وه بر  1296سال در  منینؤدارالم

 نیـز  و )306: 1364، مدرسی طباطبـایی ( بزرگ و معروف عراق عجم ۀچشمسه  عنوان همح�ت ب

 گیـري نیاسـر هـم اشـاره     در شـکل  ش)ا یز دانیال و رازدانین و( ه نقش اسکندرب، ل روایت قمینق

بگذریم  شده دهی نیاسر ذکر که در شکل کندر و داریوشهاي اس حتی اگر از نام عبارتی هب ؛کند می

بنـاي موجـود را بـه     نیـز  ناصري عصر تا  و هنوز ،موضوع را بنگریماي  هیري و افسانو وجه اساط

  .دادند می اردشیر نسبت از قبل ۀدور

اط زیادتري دارد و این ایـزد در  با کوه و ایزدان جنگ ارتب مهري عمدتاًي ها از آنجایی که آیین

نیسـت کـه ایـن منطقـه در     بعیـد   ،ارمنستان تا روم) برجستگی بیشتري دارد( ال و غرب ایرانشم

بـا   شـد. ایزدان متعدد آن روزگاران ایران بـوده با  ناهیدي و و کز مهرامریکی از ، مزداییدوران پیشا

یینـی و  آکـه هـم کـاربري    ( ارطـاقی هموسوم به اسـکندریه و نیـز بنـاي چ    ۀتوجه به وجود چشم

نظیـر قربـانی    ي دیگـر مهـري  هـا  ) و هم سایر نشـانه اند دهل شئقا و هم نجومی برایشاي  هتشکدآ

عناصـر   ،کـه در خـود   دانسـت اي  هو اسطور یکی از اماکن مذهبی را توان این نقطه می ،کردن گاو

میترایی را داشته است و بـه مـرور زمـان و گسـترش و دولتـی شـدن دیـن         زرتشتی و عمدتاًیشاپ

و سـمبل   انـد  ي زرتشـتی قـرار گرفتـه   ها یینآه و هژمونی عناصر و باین عناصر تحت غل ،زرتشتی

هـا   برخی مفسران متون کهن گات ؛ زیرااست شده ارطاقی نیاسرهموسوم به چ ۀساز، ها آن ۀبازماند
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ایـزدان ناموجـه    و ها هاي او تلطیف و به تحلیل بردن سنت نقش زرتشت و گات قدنداوستا معت و

هـا بـا بنیادهـاي مجـرد      نآ یجـایگزین  یینی است) وآمانند قربانی گاو که ناظر به مهر( پیشامزدایی

نی بعـدها و  شباي مغانی و ها و آیین ها همؤلفهرچند این ؛ )4: 1394، بنونیست( اخ�قی بوده است

نخست پایگـاه ادیـان   س أتوان گفت این ر می لذا گردند. نی دوباره به اوستا بازمیپساگاها در متون

ارطـاقی و  هچ يبا بنـا ، دلیل این گذشته هب بوده کهو ناهیدي  غالب یا بازمانده) گونۀ( کهن میترایی

و تحکـیم قـدرت    گستري با نحوي رسمیت دادن و دین که به( توسط اردشیر بابکان، شدن تر ینمد

 ارتاقی در کنار معابد قبلی مهـري و ناهیـدي اسـت)   هي چها تشگاهآدین زرتشتی و ایجاد با  پیوند

امـروز را یـک    در محـل  مواضـع مانـده   همـۀ برخی البته  .شود می دولتی، قدسیتش با دین مزدایی

  ).1397، نیا ییرضا( دانند می یکپارچه ۀمجموع

  قالهر   درس ناهیدي أر .4

 ۀمحـدود  .ایـن کوهسـتان اسـت    غربی روستاي تاریخی قالهر در بخش ،اردهار ۀمنطق دوم جایگاه

و ایـزدان و ادیـان پیشـامزدایی     هـا  ي آیـین هـا  و کانون ها قطب توان یکی دیگر از می این روستا را

، ي ماندگار تـاکنون ها اشه در آن بر اساس متون مکتوب و آیین وآتش  ،برجستگی آناهیتا برشمرد.

  :  پردازیم می به این عناصر است. اینک فرضیید چنین مؤ

  ناهیدي کهن آیین .1ـ4

 مشـرف بـه قـالهر    و اردهـار  ي دوردسـت هـا  دامنه درورده در شکاف کوهی آچشمه و آب سربر

کـه در   برخـوردار بـوده   ت و اهمیـت شـهر در قرون گذشته به حدي از  کوهی موسوم به ک�وه)(

 فقطکه اینک  اع�ق النفیسهشده است. اوصاف و عجایبش ابراز و گاه تکرار  ،بیشتر متون تاریخی

تا قـرن   یک کهن عجایب و نفایس برگزیده و درجه ۀنام فرهنگ و در واقع ستا باقی شیک جلد

 از ،ف اصـفهان در توصـی  ،جلـد نگاشـته شـده    هفـت  در 290سوم هجري بوده که حـوالی سـال   

اولـین   ،مـین کوهسـتان  ه درنام برده اسـت.  اردهار کوهستان  و پیراموننقاط مهم دامنه  عجایب و

ي هـا  در نوشـته ي دیگـر اردهـار را   هـا  یکی از دامنه در یینیآ ذکر قالهر و یادکرد جایگاه مذهبی و

 از ق369 لیفتـأ  نیطبقـات المحـدث  ب ابینیم. در کت می اصفهان ۀبعدي حوز یجغرافیایی و تاریخ

م یابـونع اگردش شـ اثـر   )ق420( ۀنگاشـت  اصـفهان  ذکـر اخبـار  ا ی ق)396ـ274( انصاري خیابوالش

بعدها نیز در کتب دیگر تکـرار   گزارش و ،با ارجاع به اردهاراین محل از ) ق430ـ336( یاصفهان

ـ مکـانی  حال حاضـر در   در مهم در این روستااي  هاین موضع باستانی و اسطور .شده است نـام  ه ب

کرده که بعـدها   ستانی آن ارائه جشن آب گزارشی ازنیز  )595: 1361( مقدسی .دارد قرار 2پلنگارن
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 یفارسـ  بـه ترجمـۀ   و( سـلجوقی  عصـر  ق در440 والیحمافروخی در  محاسن اصفهاندر کتاب 

این جشن بـا توجـه    است. نو روایت شده بازگویی و از) ایلخانی عصر در ق729حسین آوي در 

و ناهید یا خـداي آب  اي  هعنصر دینی و اسطور ۀندانبازنمای ،بیدخت و تیر و یی چون آبها به دال

با توجه به برجسته و بازمانـدن ایـن    و) 1395 آبادي، نوش مشهدي ؛1398، مهدیزاده( استزایش 

قبـل از گسـترش دیـن رسـمی      احتما�ًآنقدر اهمیت داشته که ، اس�ماز آیین تا متون و زمان بعد 

. بـا  ي مسـلط و برتـر منطقـه بـدانیم    ها آن را از آیین، ر عصر ساسانی)ش ددولتی شدن و( زرتشتی

ي کنـونی  هـا  خاصـه در سـنن و آیـین    ،در روستاي مجاور به این مکان عناصر دیگري، این وجود

 ۀسـلط ( تـا عصـر مهـري و آریـایی     ،احتمـال  زدایـی و بـه  دوران مباقی است که ردپـاي آن را تـا   

توان نخست در ماندگاري زبان راجی در میان مـردم ایـن    می این عناصر را. رساند می چندخدایی)

  پردازیم. می ها نآبه چند مورد  کهیافت نی یآی ۀعناصر پراکنده و بازماند روستا و نیز

  عنصر زبانی .2ـ4

ازي و منشـعب از زبـان   ر =( هـم از نـوع راجـی    آن ،سوي کوهسـتان  وجود گویش متمایز در این

ماننـد   دیگـر  ي راجـی هـا  در تعارض و تمایز کامل با سایر گویش تر مهمو  مادي) پهلوي و ریشۀ

زبـان   ۀمای که بن حالین و گویش است. درباز بایک نمونه از ارتباط تغییرات فرهنگی  ،انشهر دلیج

و پـس از   منطقه هنوز دلیجان راجی است اما گویشوران دو، شهر مجاورش محلی و کهن قالهر و

که فهم این دو بـراي  اي  هگون به ؛کنند می و احساس كویش درگهاي زیادي در دو  تفاوت ،ها سال

 یـک سـو و   زتا عصر حاضر اگویش ماندگاري این دو ، لیکن موضوع مهم دشوار است.هر خطه 

راجـی را از   اگـر  حفظ هویت و تمایز خود از شهر و روستاهاي اطراف و همسایه اسـت.  دیگري

 پهلـوي) ـ  میانـه ـ  به ترتیب تـاریخی فارسـی باسـتان    بنا( هاي مادي و فارسی باستان سرگروه زبان

شـتن هویـت قابـل    یـد دا ، مؤبراي قـالهر  ر زبان/گویش راجی مستقل و متمایزاین قدمت د ،بدانیم

حـاکی از   تر مهمعناصر فرهنگی و آیینی غنی و قابل دفاع در برابر همسایگان و  اعتنا و دربردارندۀ

  مزدایی در منطقه است.  ي پیشاها همؤلف ۀغلب

  درب چغا)/تپه چغا( مکان باستانی چغا .3ـ4

بـه   چوغـا) موسـوم اسـت و   ( ورودي به این روستا وجود دارد که بـه نرچغـا  محل  در بلنداي  هتپ

در پـاي ایـن تپـه و     محـتم�ً ، اصلی و قـدیمی روسـتا   ۀو هست سکنامحل ، برخی از اهالی روایت

ي کشـاورزي و بـاغی و   هـا  محلی که اینک قبرسـتان و زمـین   .شود می دانستهدشت مجاور آن نیز 

بـر=   چغـا= تپـه و نـر=   ( بلند اگر نرچغا را تپه قرار دارند. شکنار چندین چشمه و مظهر قنات در
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حدفاصـل   نـام دیگـري در مجـاور ایـن روسـتا نیـز در       زمان موضع هـم  هم، بگیریم  نظر بلند) در

کـه بـه    دارد وجـود  کیلـومتر)  5 حـدود  ۀفاصـل  در ر همسایه وبا قاله( روستاي دربجوقاي کنونی

ورود از روستاي دربجوقـا بـه قـالهر اسـت. از ایـن       ۀمعروف است و در واقع گردن »غوغا ۀگردن«

ق) 532سـال  ( در هنگام هجوم ملـک سـلجوق   نیز )86ـ84و  81: 1334( راوندي دیوانمحل در 

احـل   حتی فبارض قالهر الی ورکان/ وتبحبحت فی درب جوقا خیلهم/«: مده استآسخن به میان 

  ».فدحا بذروتها الی الغیطان باسه/ بارض جاس

 توانـد  مـی  چوغـا  ۀواژ �ًا= چغـا) احتمـ  چوغا( غوقا ۀدرب چغا) و گردن( دربجوغا دو اسمدر 

جوقـا بـا درب چغـا و نزدیـک و     بدر ۀیست روستا و گردنباشد و بعید نچغا  ۀیافتتغییر /تصحیف

 پـیش/  و( ژۀداشـته باشـد. وا   و آیینـی اي  هنرچغا ربط تاریخی و اسطور همین تپۀ تشرف شدن به

مقـدس یـا    ۀبه تپ دارد و عموماً یا مکان بیشتر شهرهاي ایران نیز هنوز وجودنام  پس وند) چغا در

زفـول و  چقـامیش د ، مشـهور چغازنبیـل شـوش    ۀشود. تپ می یینی و محل رسوم دینی هم اط�قآ

 هـا عمومـاً   که تـاریخ آن  ندهست آن ۀنمون چندو...  یا چغاتپه بروجرد زیگوراتش تا تا�ب چغاخور

 یارتبـاط  ،دینی و زیگوراتی تلقی کردن سیلک کهن و شاید با فرضیۀ رسد یم به عصر ماقبل مادها

  .بررسی پیدا کند قابل پژوهش و

  نام قالهر .4ـ4

چـه   ؛باشد اردهار) مدو ءدر اشتراك با جز( هر /بر /قلعه نر ۀشد تواند تخفیف می این روستا نیز نام

رغـم بیـاض مانـدن     بـه که  رود میاي  هلعسخن از ق، نراق ابلِ ۀذکر کوه و قلع بعد از ،تاریخ قمدر 

چنـد   ،گـزارش قمـی  در  ).212: 1385، قمی( داشته است قرار مجاور قالهر، نامش در نسخ کتاب

 يفـرد  هبمهم و منحصر، بزرگوصفش حاکی از که نخست قلعه  تاریخی و مهم وجود دارد. ۀاشار

در  ده از سنگ قلمـداد شـده و ثالثـاً   تراشی خانه را در خود داشته و ثانیاً صد حدود زیرا او�ً ؛است

انـع  ن بـاز مو ودي قلعه تا مرکـز آ سنگی ساخته شده که بین این مناره یا ور اش منارۀ محل ورودي

 و حاجـب  ،یعنـی عایشـه   ،ویـژه یـک زن   چند شخصیت سیاسـی و بـه  بردن از  . ناماند دهتعبیه کر

حـاکی از   توانـد  مـی  نیـز بعـدي)  قبلی و ( قمی بودن دو نفر حاکم قلعه تر مهممنصبی سیاسی) و (

 شن اهمیـت یـا مبـی  در این منطقه  سیاسی محلی نظامی نوع مرکزیت تداوم یککهن و  ۀوجود سابق

و ناشـر  ، براي محل تعبیه شده تـا پاسـدار  اي  هقلع، نحوي باشد که از سوي مراکز اصلی سیاسی به

  ن براي حکام اصلی باشند.  آیینی آپایشگر دینی و 

 هـر/  قلعـه+ ( باشـد آخـرش  در  »هر« تواند معطوف به بخش می این نام گري ازالبته تفسیر دی
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اسـم ایـن   بعیـد نیسـت    ،غربـی) قـرار دارد   جبهۀ( اردهارتوجه به اینکه قالهر در پاي کوه  هرا). با

هـاي   نام بر ریشۀاي  هشده باشد. جنیدي در مقدم گذاري نامسی و در پیوند با اردهار مکان نیز به تأ

یـا   معنـی مکـان  ه ب ،لها  هر یاهمان  »هرا« ) معتقد است19: 1382، صفري( روستاهاکهن شهر و 

 /هـرا  /هر، بخش مربوط به خود اردهار خواهد آمد گونه که در نآو حال  این با .است موضع بلند

مراسـم  ، وجـود تپـه  ، قلعـه بدین ترتیب و ع�وه بر  اردهار است. ء دوم قلۀدر اشتراك با جز هري

 آیینی و دینـی با�ي  احتمال تقدس و یا اهمیت نیزاردهار  اشتراك و مجاورت روستا با و، ناهیدي

ـ    3کند. می بیشتر را ناحیهاین  مزداییپیشا البـرز و   ی بـا با توجه به اینکه هرا در اوسـتا معـادل هرائت

 بلنـدي و  شـاید بـین ایـن   ، خـوبی هویداسـت   دماوند به، و از با�ي این قلهمرتبط بوده نیز  دماوند

نیز از  )بر هرا اش مدن مهر و گردونهموضع برآ( و ابعاد قدسی مهراي  هاسطور دماوندیت ؤامکان ر

  .رش به بخش بعدي اردهار)( برقرار شده باشدولو ذهنی  پیوندي ،گذشته

  زنی قاشق و دینیها  دهشِ آیین .5ـ4

ن آکه صـورت کنـونی   دینی است ها  نامه ی بیینآاین روستا اجراي  ۀماندیکی از سنن کهن و برجا

ي مختلـف سـنی در میـان جوانـان و نوجوانـان و      ها ماه رمضان و با تشکیل دسته ۀهرساله در نیم

شکل گرفتـه و   پانزدهم شب يي چندنفره که درست در ابتداها است. این گروه رفتن به در منازل

ـ ، انجامـد  مـی  طوله ي شب بها ها به در منازل تا نیمه نآرفتن  دوسـتانه   صـورت خودجـوش و   هب

ـ ر بزرگ/منتظر خروج  ،رفته و با خواندن اشعاري ها در بیشتر خانهه ها ب نآشوند.  تشکیل می یس ئ

جیـل و  آسکه یا شیرینی و ، پولاین دهش . دهدها هدیه  نآشوند تا به  میخانواده افراد یا یکی از 

بـا مطلـع   ( نیخرشب و با اتمام مراسم و شـعرخوا آشده در  ي جمعها . تمامی هدیهاستخوردنی 

شـود.   می یس گروه بین اعضا تقسیمئتوسط ر گردي و کوچه )هاهاها  دینه... و تکرارها  امشب شب

خوانـد   می را نآفرد بلندصدا  بند دارند و و یک ترجیع مشابه طنینی ،شوند می شعرهایی که خوانده

 ،دسـته  و روهگـ و افراد  کند می عنوان تضمین وارد هپسر بزرگ خانواده را بپدر یا اسم  ،پایان و در

 مـاده و تقـدیم کنـد.   آانه شنیده و انعـام را  خکنند تا صاحب می بند را با صداي رسا تکرار این ترجیع

 »ومبـا هیر«یا  »هوربابا«در کاشان یا در مناطق زرتشتی با نام که  »بابا هوم«یین با مراسمی چون آاین 

امـا نـام    .) داراي اشتراك است1398، اديآب مشهدي نوش( شود ت و شکلی مشابه انجام میبا کیفی

رفتن فرد زیر چادر و زدن قاشق به کاسه و طلـب دهـش در جلـو در    ( زنی آن و نیز اجراي قاشق

 ،بـا ایـن حـال   کـرده اسـت.   فرد  هبها متمایز و منحصر یینآاین در را  آنصورت انفرادي)  هب منازل

هدیه یـا دهـش    یینآیی چون ها واژه اند از کهنتو می قالهر ده) ها+ ده= وا+( دینیها ۀ ریش ما�ًتاح
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، بـودن  شـبانه ، جشـن  آیـین و  ایـن عناصـر محـوري    باشـد. مـده  آبرده= بده و... ها  یا در معناي و

ي هـا  هرچند مشـابه آیـین  ، دینیها  است. ماه و پیوند با نیمۀ طلب بخشش و هدیه، يمحور کودك

  و فرم فردي و جمعی است.در د شاجرای ،دوم است ۀجشن سد یا همان هیرومباجشن 

  ماندهجا هباستانی ب آثار .6ـ4

دلیجـان و   محـدودۀ  ۀشـد  اثر شناسـایی  127 از میانو شده  شناسی انجام بر اساس مطالعات باستان

 ۀو محوطـ  مفرغ و آهن ۀتنها یک محوطه از دور، اثر پیش از تاریخچهار  بین زا، ي سطحیها یافته

تپـه  « جنوب شرق روستاي قالهر است. این نقطهه که متعلق به شناسایی شد میانی سنگی پارینه باز

را بازشـناخته   مس و سنگ و اشـکانی  ۀدورشواهد مربوط به  نآت تحقیق در ئنام دارد و هی» مس

: 1388، دارابـی و همکـاران  ( یش از تاریخ این منطقه دانسـته اسـت  پمحوطه ترین  را قدیمی و آن

ي کهن در جنوب این روستا وجود دارد کـه بـا نـام سـنگ     ها هنگار ). همچنین آثاري از سنگ115

بـه   آثار ملـی ایـران  عنوان یکی از  به ش1387 تاریخ در ۀهاي اولی ي قالهر و مربوط به سدهها نگاره

  .ثبت رسیده است

  »تش بر مزارآ«و  »ستاخیاُ« در ر حاضرعص تاآتش  سِقدتي ماندگار .7ـ4

شناسایی بخش زیـادي از تـاریخ   ، تشتی تا قبل از اس�م بر ایراندین زر ۀبا توجه به سلطه و گستر

هـاي   ي پیشااس�می و خاصه دیـن ها تمرکز بر ادیان و فرهنگ گرو و فرهنگ باستانی این خطه در

بناي آتشـکوه  و نیز  ارطاقی نیاسرهچ /گاهتشآجز  مانی و مزدایی است. هرچند به رسمی و سیاسیِ

زیـادي   ۀمعمارانـ ي هـا  بازمانده بنا و، قرار دارند منطقه که باز در این نیمور و معبد اشکانی خورهه

 ،آن ۀورسـوم بازمانـد   در دل آداب، وستا نیز چیزي کـاوش نشـده اسـت   نداریم و تاکنون در این ر

و یـاور  آتـش   خـداي ( پیشامزدایی ي مقدسها عنوان یکی از پدیده هرا بناصري از اهمیت آتش ع

رغم ورود اسـ�م   بهکماکان و  توان ردیابی کرد. می دین زرتشتیو نیز  )اشه در اوستا موسوم به آتر

شـود.   مـی  در برخـی رسـوم دیـده   آتـش   یی ازها نشست شتی تهتاب زردآو جایگزینی با شعایر و 

ب آ هنگـام  اهللا و ضـرورت گفـتن بسـم   عتقاد به عدم یکباره خاموش کـردن آتـش   انخست  ۀنمون

 حفظ یک سنت با ادغام عناصر چنـد نظـام دینـی اسـت     این باور حاکی از ن است.آریختن روي 

ه ژکننـد. ایـن وا   می اوستاخی، ند در صورت نگفتناهالی معتقد هللا).ا پادزهر بسم آب و، گستاخی(

 و نیز بسیار مهم بـود  1320ۀ است که در نزد زرتشتیان تا دهآتش  احترامی به همان گستاخی یا بی

بـا زدن   و ا و روشـن همیشه برپآتش  بایست می در این دین، مقدسآتش  ع�وه بر داشتن چندین

نور نیـز   ن و نیالودنش توسط هرکسی و حتی دیدنآحتی مراسم تطهیر  بماند. محترم ند)ب(رو پنام
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مـتهم بـه    اوسـتا نیـز   پهلوان کلیـدي  گرشاسب( نیاز از توضیح است ي دین زرتشتی بیها آیین در

  .)شده است نداشتن آ و خوارآتش  گستاخی به

 درگذشـته  بر مزارِآتش  افروختن، تا قبل اس�م یافتآن را  نشست توان ته می یین دیگري کهآ

افروخـت.  قبـر  را بـر  آتش  این ،سپاري روز خاك اهالی معتقدند باید درست پس از غروبِاست. 

 دفن در خاك وجود نداشـته اسـت   شود که هرچند در دین زرتشتی می دیده در واکاوي این سنت

تشـگاهی  آدر همان استودان نیـز   ،جاي قبرستان) هوجود استودان ب عنصر وچهار حرمت آلودگی (

روح اعتقاد بـه حضـور    ،بیفروزد. دلیلآتش  درگذشتهشب براي روح ، فرد متولیتا شده  تعبیه می

 شـم ناپـاك  چدهد تا  می روشناییآتش  شب نخستبود. لذا اهورایی او تا سه شب بر فراز بدنش 

این آیین هرچند مورد توجـه   باعث ترس روح نشود. یاد آوریم)ه بنیز را زرتشتی  دید رسم سگ(

مـدي در حـل معمـاي سـاخت بنـاي      کارآ توان آن را توجیه و فرضیۀ می ،عمیق قرار نگرفته است

هاي شـاهان   براي استودانآتش  افروختن( زرتشت در نقش رستم و کاربري مشابه ۀموسوم به کعب

تقـویم آفتـابی و   ، آتشکده، خانه نفی فرضیات گنج روي این بنا و هي روبها نبشته هخامنشی و سنگ

و عهـد مغـان تـا     هـا  از دوران چندخدایی آریایی احتما�ًآتش  تقدس ،عبارتی هب ؛دانست )آرامگاه

و تکریم دیـن مزدایـی هـم قـرار      ییدمرکزي ایران وجود داشته و مورد تأظهور زرتشت در ف�ت 

مغـانی و مزدایـی)    نگـرۀ ( عقیدتی دو نحلۀ این منطقه نیز کانون اعتقادي هر شاید گرفته است. لذا

  تواند تقویت شود. می اردهاریعنی س دیگر أدر رمل با تأاین امر  بوده است.

  جمشیدي  ي ها اسطوره: اشه اهوراییِ سأراردهار و  .5

یـین و مراسـم   آ يِرغم جهانگیر بهامروزه  )اردهار مشهددشت ( بحث کانونیدر خصوص موضع 

نخسـت بـه    ،در ایـن بخـش   وجود نـدارد. اي  هبرجستاي  هاسطور و غیر یمتون تاریخ، انیشو قالی

  پردازیم. می این محلاي  هاشارات اسطور /ها و سپس نشانه کنونی وضعیت

  اردهار تاریخی. 1ـ5

مشـهد بـه معنـاي    ( وجـود نـدارد   اردهـار وستایی تحت عنوان مشهد ر ه،در منطق لحاظ تاریخی به

بـین دو روسـتاي    بارگـاه  /محـل دفـن شـهید اسـت) و ایـن محـل       محل شهادت و بعضـاً  صرفاً

و سـنت  برآمـده  نیـز   هاي ایـن روسـتا  هـا  که از قنـات اي  هچشم ۀواسط هباد بآ باریکرسف و غیاث

در منـابع بـه مشـهد     ؛ زیـرا امروزین شده اسـت  اردهارمشهد  ،شود می شویان در کنارش اجرا قالی

صورت یـک   بهرا ) اردهار 354و  349: 1385( قمی باریکرسف یا بارکرسب نیز اشاره شده است.

 سـال  احصـائیۀ  در اسـت.  برشـمرده  »جاسـت  و ي قاسـان ها رستاق« باردیف  مستقل و هم رستاق
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، نبیجکـا ، وشـتکان ، وسـقونقان ، زر، قریـه واران  7 بـا ( جاسـب ، بلـوك قـم   4دو بلوك از  1296

ذکـر   میان بلـوك کاشـان و جاسـب)    عنوان دورترین بلوك قم و هب( اردهارکروکان و هرازجان) و 

 قراي این بلـوك ، شویان به مراسم قالیاي  هو اشارعلی  وري اهمیت بارگاه سلطانآضمن یاد و شده

مدرسـی  ( مـزوش  و شـانق ، سـینقان ، ارمـک ، کله جـار ، کرمه، خاوه، مشهد: اند دهرا چنین برشمر

    .)159و  158: 1364، طباطبایی

) و نـه مراسـم   277 و 27 :1385، قمـی ( اردهار کوهیکجا به  و موضع یکجا به ،تاریخ قمدر  

 فقیـه همـدانی   به نقل از ابن ها روایتی است نآین تر مهمایت اشاره شده که مذکور با ذکر چند رو

یم بـه  قنحـو غیرمسـت   را بـه ر ترین ارجاع در فضیلت کوه اردها قدیمقمی  ،عبارتی هب ؛)256: همان(

 ع)(قع پاسخ امـام علـی  ر واکه دثبت کرده  )99: 1349( ابن فقیه دانلالب منقول از کتاب قم وتوابع 

ۀ در زمـر  و )256: 1385، قمـی ( زمین عنوان شده ۀال بهترین موضع کرؤاشعري در س به ابوموسی

، چهـارم  و تکرارشـده در قـرن   سـوم  قرن البلدانِ ۀبعد از اشار .ستنویسی و محاسن شهرهاعقاید

خـود در مـدح خواجـه     ۀدر قصـید  و ششـم  سراي شیعی در قـرن  ابوالرضاي راوندي شاعر عربی

 شاره و مسئولیت معماري و سـاخت بارگـاه کنـونی را بـه وي منسـوب     به این منطقه ا ،مجدالدین

ن راونـدي و  آ از، اولین اشارات زیارتگـاهی و تـاریخی   ،). با این حال52: 1334 ،راوندي( کند می

و   شـناخته   اردهـار مشـهد    نـام   به  مزار امامزاده  محل  در گذشته زیرا ؛است النقضکتاب  مؤلف نیز

  امـامزاده  عمارت، راوندي  دیوانو    النقض  مانند کتاب، ششم  از قرن  هایی تهمشهور نبوده و در نوش

»  علـی   مشهد امـامزاده «و   »مشهد بارکرسب«و به   شده  معرفی  کرسفیا باری  بارکَرَسب  در روستاي

ـ   البـاقر بـه   محمـد   بن  علی  مشهد امامزاده  مارتع«، قزوینی ۀ. بنا به نوشت است  مشهور بوده    زارکرب

دت   حدود با زینـت   آن در  است  فرموده  مجدالدین  که  است ) بارکرسب =( و رونـق   و آلـت   و عـ  

ــور و ــی( »ن ــوان  )245: 1334(  ). راونــدي199ـــ198: 1358،  رازي  قزوین ــار در  شدر دی چهــار ب

روایـات   ،ر حـال هـ  در. برد می  نام  علی  و مشهد امامزاده  از مشهد بارکرسب  ،گوناگون  هاي قصیده

عناصـر  ، عامـه  /شفاهی د اما در روایاتنگیر می أاز این منابع مشابهت و منش تاریخی بعدي عمدتاً

تـا  آن را  اي هاسـطور  يهـا  تحلیـل  و .میـزد آ مـی  تاریخی و گاه سیاسی در هم، اي مختلف اسطوره

ـ  عبـارتی مـرگ و   هیا ب نشور طبیعت جشن ستایش مرگ و، ي باروريها آیین  خـدايِ  ده شـدن زن

، رامایانـا ، دمـوزي ( احیـاي پیوسـته  جـوانی و   مرگ در، عروسی مقدس بارورنده با خون وجوان 

: 1396، بهـار  ؛147ــ 144: 1386، بیضـایی ( کننـد  مـی  یابیو...) منشأ قهرمان مهري پیمان، سیاوش

398(  .  
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  یا نظم کیهانی ارتهنام ه ب یتقدس، اشه و اردهار .2ـ5

یکـی از   و شکل آمـده  کیبه  میقد یپارس يها بهیاوستا و هم در کت هم در هیپا میاز مفاه يمارش

 ارته ای اشه ییمزدا نید ۀو برسازند ریمفهوم فراگ نیتر مهماست. بعد از اهورامزدا  این مفاهیم اشه

تحـول   ریو سـ  میمفـاه  یخیهرچنـد ارتبـاط تـار    .)1399، روویاسـک ( دروج اسـت  ،مقابلش و در

از  ياکثـر محققـان شـمار    گمـان   بـه  ،سـت یمشخص و مورد وفاق ن ها در اوستا هنوز نآ یخیتار

و  یمغـان  نیـ حکومت گشتاسـب) در د  در( یبه نیآن قبل از ظهور زرتشت و گسترش د میمفاه

بعـدها   .انـد  دهش دیمهر و ناه، اشه چون یمهم زدانیو ا انیها خدا که ممثل آن داشته وجود ییایرآ

ـ ، ارته)( دهد می اختصاص خودرا به  هیژو شتی کینکه آاشه ع�وه بر   يرویـ عنـوان ن  هخودش ب

و اختصاص  گذاري نامدر  اردهاراول  ءارتباط با جز یتواند ب می ،جا حاضر جهان و همه ۀدهند نظم

برداشت ناصـواب   کی دیل) شاها ارته( ارته ۀخان نباشد. زدیا نیا شیکوه به ستا نینقاط مختلف ا

صـور   ریدر سـا  ین در گذر زمان با تجلـ آهستان و تداوم کو نیا قدسکهن ت ۀشیر نیمبنباشد و 

اول ناظر به ارتـه   ءو جز هر اردي+ ۀاز دو کلمترکیبی اردهار  ۀکلم و قهرمانانش باشد.اي  هاسطور

مـاه   وپـنجم  بیستنام ، ارت /ارد /اشی. )12: 1382، صفري؛ 1386، بیضایی( یا اشه اوستایی است

نگهبـان   نقـش یـک ایـزد    در و سـترگ  فراگیـر و  نگرشـی  و مفهومی و شماري کهن ایرانی در گاه

 ارد یشـت  تخصـیص  بر افزون .ستمزدااز اهورا شاید در مقام دوم بعد و شکوه دارایی و، خانواده

ده اسـت.  شـمرده و سـتایش شـ   براز یـاوران میتـرا   ایـن الهـه    یشت نیز در مهر، بدان )17یشت (

، راسـتا ببینـیم   با صور فلکی و تحلیل آسمان هم ار ي کهن روزگارانها اگر ارتباط نگرش ،ع�وه هب

یکـی از   ،شـده  قطبـی جـدي و دب اکبـر دانسـته     ۀسـتار  قرینـۀ  کـه  الکرسـی  ذاتصورت فلکی 

 فراوانـی و  ۀیـا الهـ   اشی اش همان و فارسی ش کاسیوپاا صور فلکی است که یونانیترین  درخشان

ي بهاري و زندگی شـاد  ها ن شکوفهفشان و نگهبا شادي، فراز خوش، دختر زیباي فروغمند( برکت

ـ  .)1382، بـادي آ مرادي غیاث( است )کرسی کیهانیبه  برنشسته و آور و آرام روسـتاي   کـوه و  نای

کـه   ندسمان و زیبایی صور فلکی برخورداراز صافی و عمق آاي  هانداز ینک بههم آن دامنۀ قالهر در

انتخاب شده و دسترسـی و   میسه)مارتن ( میحقیقات نجوت و گردشگري، عنوان مقاصد عکاسی هب

 لذا بعید نیست این نزدیکی با آسـمان و صـور   یت آسمان در آن بسیار مطلوب و مناسب است.رؤ

هـار سـاخته   دجایگاه رفیع و بلندي بـراي ار ، شد می منزل ایزدان تلقی ،روزگاران فلکی که در کهن

ـ     و دور نیست کـه   باشد اعصـار کهـن    بازمانـدۀ ۀ فلکـی آن  ایـن ارتبـاط اشـه و آسـمان و گردون

تکـرار و تـداوم    ،ر بعـدي یایرانی باشد که در ادیان و شـعا کوچ هندو و مزدایی و دوران مغانپیشا
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 اشـه یـا روح و حقیقـت فراگیرنـدۀ    ش یزدانی پیشامزدایی و مزدایـی  منزلتی که با نگر؛ یافته است

د که بـدانیم عـ�وه بـر    شو می این جایگاه زمانی قابل دركشود.  می برابر دروغ) تقویت در( جهان

ـ برا یا راستی و درستی و حقیقـت کیهـان در   اشه، نی دین مزدایی یا زروانسیمدوب ریشۀ ر دروغ و ب

مایه و بنیاد دعوت زرتشت از ایـن   جان ،عبارتی هب ؛شود می لقیتمزدیسنایی  دتییبنیان عق، ناراستی

قبل  ین تصور و انگاره از اشه احتما�ًیعنی ا ؛شود می غازبه جهان آاي  هیا ارتاي  هنگاه و نگرش اش

مردمـان جـاري و    ۀعنوان یـک ارزش مثبـت بـر ذهـن و اندیشـ      هاز ظهور زرتشت و تعلیماتش ب

ـ توان نمـی  آیـا  صـورت  نیـ در ا اسـت. ت تقویت شـده  شو توسط زرتبرنشسته بوده   مواضـع و  دن

     کرده باشند؟ ورآادی گرامیداشتش و را به نام ایی خاصه کوه

 یشـت کـرده   مهـر  در هرائیتی معادل کوه البرز یا قاف عربی =( هرا ر متون اوستاییدسویی  از

مهر نخستین ایزدي است که قبل از طلوع خورشـید از کـوه هـرا     ) با مهر ارتباط نزدیکی دارد.13

گـرز و   ک�هخـود و زره زریـن و هـزار    ،اي بلند و مینويه زرین و چرخ ۀمهر با گردون ید.آ میبر

طـور سـ�ح    گـرز سـ�ح خـاص مهـر اسـت و همـین      ( دارد تیر و تبرزین و تیغ ف�خن و هزار

جایگـاه مهـر بـا�ي کـوه هراسـت کـه        دهـاکش). ژا مخصوص پهلوانانی چون رستم و گرشاسبِ

زمـین حضـور    ۀدر هم، پیمان ۀنگهدارند عبارتی مهرِ هب؛ ستا مکانی تمثیلی و به فراخی کل زمین

نه ناخوشی و نـه  ؛ نه تاریکی است نه باد سرد و گرم، و نه شب نه روز است هرا ۀزیرا در قل ؛دارد

 رهانـد  مـی  و از دشـمن کنـد   مـی ریایی را پاسبانی آکشورهاي  ۀهم ،مهر از با�ي این کوه .آلودگی

بخـش دوم  شـاید   و هرامکانی  ۀجاماند هپسوندهاي ب در هراتجلی  ونفوذ . )77: 1394، مسکوب(

ن ظـ غالـب و مسـلط بـر     مهـر ایزداصـلی و   هـراي  گرامیداشـت  یـا  سیتواند به تأ می کوه اردهار

در پاسداشت یـک   چیزي که عموماً باشد.) 1380، رجبی( ایران و هزارهاي گمشدهکل گاران روز

. تـداوم سـنت   شـود  مـی  داشـته  ها بازتولید و گرامـی  و انسان ها روي مکان گذاري نامآیین با عمل 

نبـرد رسـتم و   . اند دهکر و رستم نیز تفسیر گرشاسبدو پهلوان اساطیري  درمهري و جنگاوري را 

پـذیرش زرتشـت و مزداگرایـی    ( را جنگی مذهبی بر سر گسترش دین بهـی  شاهنامه اسفندیار در

و ماندن به دیـنِ   از این دین امتناع خاندان زال و رستم ناشی از توسط گرشاسب پدر اسفندیار) و

 بـودن بـا   دلیل مخـالف  هنیز بنام رستم در اوستا دم درج ع ؛ زیرااند تهدانسنیز  مهري احتما�ً پیشینِ

 زرتشت) شاه و پذیرندۀ فرزند گشتاسب( اسفندیار ن یعنیآ انندۀگستر نمایندۀکشتن  دین جدید و

 کـوه و  جایگـاهش در ، یـرا سـیمرغ  ز ؛)1393، یـی رفخرایم ؛1355، یسـرکارات ( شـده اسـت  تلقی 

، ندشـو  مـی  تلقی اي مهريه نشانه تن) رویین ارقاتل اسفندی( چوب گز پیشنهاد خورشیدوشی او و
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 .)51: 1346، دینوري( دارد ينظر نیچن لاالطو اخبار در ق)282 فوت( که دینوري گونه همان

 مشـخص و متمـایز و   یا پاسبانی و هدایت جنگاوري و موبديعد مهر با دو ب نکهآبا توجه به 

سـمان طـرح شـده    آند و نزدیک به لاط بنق /کوه /هاي منتسب به آن نیز قله محل، شود می توصیف

 و پهلـوانی  /حماسـی شروع عصر   و اساطیري دوران ایان عصر ایزدان وپرسد با  می به نظر است.

 تـا  نقش مهري در شخصیت جمشید متجلی و مسـتحیل شـده باشـد   ، ویجندر فرهنگ ایرامزدایی 

از جایگـاه مهـري بـه    و ) 1399، تابش و شـفیعیون ( دهد دست می ه ایزدي خود را ازکه فرّ بعدها

بعـد از   ظـاهراً  ایـزدان پیشـامزدایی چـون مهـر و بهـرام و...      هـا و  شخصیت( کند می مزدایی تنزل

گردنـد و   مـی به ایـن دیـن بر   ها مجدداً اي بعدي تحت عنوان یشته زرتشت و گاهان و در افزوده

روح ایـن پهلوانـان را    نیز خـاطره و  تاریخ قمدر متون محلی مانند  .شوند) ردیف اهورامزدا می هم

  داریم. دیشاندر نسبت دادن بناها و رویدادها ب

  و پهلوانی)اي  هاسطور( آخرالزمانی و هاي مقدسو نبرد اردهار)( جبال ۀناحی .3ـ5

مـا   کهـن  اصلی تمـدنی ی و جغرافیایی مندرج در دو منبع هاي تاریخ نامانتساب درست حتی اگر 

ـ ، پژواك، میندانتدقیق سازي و  را قابل روشن شاهنامهو  اوستایعنی  تجلـی در  ، قـول یونـگ  ه یا ب

تـوان   مـی  را در هر عصر در کاربست و تفسیر اسـطوره در نقـاط مختلـف جغرافیـایی     الگوها کهن

جاعـات متعـدد بـه پهلوانـان     ار، شا جبال و تواریخ و متـون محلـی   ناحیۀ در رصد و تعقیب کرد.

ف معـرّ  ،ن جغرافیایی آن حوادث در جبـال نباشـد  پیشدادي یا کیانی ولو مکا اساطیري یا حماسی

نقـاط   سـرزمینی ایـران و   و باورهـاي مربـوط در پهنـۀ    الگوهـا  کهنگیري و گسترش و رواج  همه

آوایـی زیـادي بـا     تـوان همراهـی و هـم    مـی  جبـال سـرزمین  در  بوده اسـت.  ناحیهتا این  مختلف

چـه تـاریخی و چـه    ( یا نادرست درست ناواقع و هاي اساطیري کهن ایران یافت که واقع/درویدا

هـا را   ایـن قرابـت   .اند دهاردهار منتسب ش خاصه ناحیۀ، اي) به شهرها و اماکنش ی و اسطورهافواه

 و هـا  شخصیتد با پیون دري ها انتساب شماري از مکان، یکی در نام و خود کوه اردهار و دیگري

 شو راوند و ثیمره) و نقش کاشان( بیوراسف ها ضحاك/ نآمله ج از .دید توان می رویدادهاي مهم

 ناهیتـا آ دهاکشی و نقـش گرشاسـب و  ژا، یعنی ضحاك و فریدوناي  ههزاردر نبرد و انق�ب مهم 

که تا بعد اسـ�م   قم است و اردهارپیرامون  دراي  هتجلی و بازنمانی این نگاه اسطور اشه و وارته/

یکـی از   تداوم یافتـه اسـت.  ، ن گفتمانمرتبط با ای و نقل احادیث »تن و م�حمف«در قالب گفتمان 

 دانست و دیگري را نبردهاي ایـزدان اوسـتا.   شاهنامهو ضحاك  فریدونتوان نبرد  می این نبردها را

خوانـده   دهاك سه پوزه اوستا) که در بیشـتر متـون اسـ�می بیوراسـف    اژ( ضحاك نبرد فریدون با
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تغییـر یکـی از    منزلـۀ  رد که در اوستا بـه بازتاب این نب ست.ین نبرد تاریخ و فرهنگ ماتر مهم ،شده

ـ ااي  هاز نبرد اسـطور  ،مختصر البلدان در گزارش .یدآ می حسابه هستی ب ۀگانچهارهاي  دوران  نی

، حـل م نیـ در ا، شدن در دماونـد  بند قبل از در ضحاكو این نکته که  ياصفهان به ر ریدو در مس

در ري  و کنـد  مـی  بـه آسـمان پـرواز    ،شده که بدان زنجیر گسلد و با همان کوه می را نیدوفر بند

  .)114ـ113: 1349 ،ابن فقیه( مل استتأقابل ، شود می دستگیر

: ) داریـم 218: 1385( قمـی  اي اسـطوره  بنـا بـه روایـت   نیـز  اي ضـحاك را در قـم   پردهمین 

افریدون در پی او برفت. او را یافت به موضعی که امروزه برابر قم است و معدن نمـک اسـت و   «

 از سـویی » .هنشسته بود و غایط او نمـک شـده و معـدن نمـک گشـت      قضاي حاجتن جا به در آ

 زمـان بـا   در آخرالزمـان و هـم  ، بنـد شـدن در دماونـد    رود و بـا در  نمـی  بین ضحاك در نهایت از

خـواب   از کـه خـود مجـدداً   ( چهارم و بند گسستن او باید توسـط گرشاسـب   هزارۀ سوشیانت و

در از آن  ،ح نیسـت اوسـتا مصـرّ   یـد. ایـن موضـوع هرچنـد در    آاز پاي در شود) می زنده مده وبرآ

  .شده است ) یاد238: 1396، بهار؛ 60: 1367، نام بی( پهلوي ي دیگرها روایت

طلـب   و گرشاسب نریمان بـه محضـر آناهیتـا    قربانی ما نام او را در، شاسببا این اشاره به گر

 ناهیتـا و شـرح تقـدیم قربـانی و    آیشـت کـه بـه اردو سـور      آبان در داریم.هم  پاشنه غلبه بر زرین

قبـولی   نخسـت  :اسـت  مهمدو نکته  ،پردازد می ن عصر براي کسب زور و توانآبزرگان  پیشکشی

، فریـدون ، اژدهـاك سـه پـوزه   ، جمشید خوب رمه، یشداديپهوشنگ ، زرتشت( درخواست همه

 وم ذکـر د ؛دهاكژجز ا به ..).و پسران ویسه، توس، کیخسرو، کاووس، افراسیاب تورانی، گرشاسپ

: 1396، بهـار ( شـود  مـی  توسط گرشاسب کشته و هاست پلیدي که معادل دیوِ پاشنه زرین گندرو یا

تـا زمـان    براي برخی پهلوانان آن عصر مقام متمایز نوعی، خاصه سپهداريِ پاشنگی یا زرین .)235

 زنـده رسـتاخیز  در  اوستا ماننـد گرشاسـب   که در )1396، عبدي وواثق ( نظیر توس بوده شاهنامه

ـ  محل مراسم قالی ،از سویی .دنشو می داراي باریکرسـف)  ( نـام باریکرسـب  ه شویان با روستایی ب

 ۀنجـا قلعـ  آدر «: صـر قاجـار نیـز بیـان شـده     نگرش ع در تحقیق و .است تقارن لفظی و رویدادي

نـام   .)311: 1364، مدرسـی طباطبـایی  ( »کفش مشهور اسـت  زرین ۀقلعبه است خرابه که اي  هکهن

کـه از پهلـوانی    باشـد اي  هاسـطور  بـاره گرشاسـب در پیونـد   تواند با  می اردهارباریکرسب مشهد 

بـه سـه شخصـیت    آتش  ارشماريمتون اوستایی با خو در اساطیري در بارگاه ضحاك ودهاکش ژا

در  و ) در دوران پهلـوانی مسـتحیل شـده   هـا  نامه منهاي گرشاسب( نریمان و گرشاب، مستقل سام

ـ  )؛1389، پورخالقی و همکـاران ( گرفته است رستم فردوسی جاي آن را عم�ً ،نهایت  ،عبـارتی  هب
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 ایـن نبردهـا هماننـد    دانست و سهم او را در پیشامزدایی بزرگ توان معادل رستمِ می ب راسگرشا

ان بعیـد  یشـو  کنونی قـالی  کفش در گفتمان عامۀ در نظر داشت. وجود روایت زرین شاهنامه رستم

ب سـ گرشا شـده در  متجلی شر) و خیر و( هاي دیوان و خدایاننیست طنینی بازمانده از همان نبرد

گرشاسب امـروز   باره گندروي و باریکرسب/ کفش/ نریز ژۀدو واو گندروي اوستا باشد.  دهاژو ا

هـم   در شهید قالی وجـود دارنـد و   /رد صاحبو جنگ و نب شویان قالی ماندۀبا روایات باز کماکان

ارتبـاط   نیـز بـی   فرشگرد /بند شدن ضحاك تا رستاخیز . این عناصر به نبرد فریدون و دراند تهآمیخ

مـتن   دهاکشژا که )شاهنامه پهلوان نیاي رستم درو شخصیت ر نی و پدشاه کیا( رشاسبنیست. گ

از بنـد خـارج شـدن     و زمانـۀ  سوشـیانت  خرالزمانِنی است که در آوانان جاویدالاز په ،اوستاست

  کرد. وشیانت است و او را نابود خواهدشمار یاوران س در، ضحاك از دماوند

خصوص کاشان و  در در برخی متون موجود، ب در کمک به سوشیانتسگرشا کنار ظهور در

 از خرالزمـانی بـی و گـاه آ  انق� مانـدن خـاطرۀ   بـاقی ن مبی حدي تا داریم که اتیروای نیز مهدویت

 )و سـنی یـا اشـقیا و انبیـا و...     تقابل شیعه، لومظم جنگ ظالم و( اردهار ۀاین خطي دور ها گذشته

هرچند با تشیع مردمان کاشـان  روایت او  .این وضعیت است انویااولین راز . یاقوت حموي است

نبـرد   داوم ایـن اسـطورۀ  تواند حاکی از ت می ،ن است به طعن گفته شده باشدربط نیست و ممک بی

این شـهر   در«: ی جدید باشدس�م و در دستگاه معرفتی و عقیدتحتی بعد از ا یا انق�ب خیر و شر

سـوار بـر    عج) هـر روز صـبح  (دد که به انتظار ظهور قائم آل محمگروهی از خاندان علوي هستن

روند کـه گـویی خبـر ورود امـام بـه       می ز نیام بیرون کشیده از شهر بیروناي ها اسب شده با شمشیر

یگـر  گردند تا روز د میبا تأسف بر ،رسیده و چون آفتاب غروب کرد و از آمدن امام خبري نشد ها آن

از ). 503ــ 502: 1373، قزوینـی ؛ 297، 4ج: 1995 ،حمـوي ( »کننـد  مـی  که دوباره به این کـار اقـدام  

در دشـت و رود   مجاور هـم بـوده و   ،که از اتفاق کرسب و علويباری کنونی تاينجایی که دو روسآ

فـوق در منطقـه    پنجم، حاکی از فراگیـري اسـطورۀ  و روایت منقول در قرن  دارند رمجاور اردهار قرا

و پیـروزي فریـدون را در   اژدهـاکی   انق�ب شدن نبرد و گیر مههالگوي  کهن و هتوان خاطر می ،است

کـردن   بنـد  بـه در  تـاریخ قـم  در  ،گونه کـه دیـدیم   همان .وایات بعدي نیز متقارن دیداین منطقه با ر

  رسانندش. می نهایت به دماوند کوه نمک) نیز اشاراتی داریم تا در( ضحاك و رستن موقت او در قم

  تقدس اردهار   تداوم: گیري نتیجه .6

ـ   ارتبـاط   اردشیر) و( ضحاك) و تاریخی - فریدوناي ( هاز دو نبرد اسطور اردهـال   ۀنسـبی بـا ناحی

بسـط  توان بیشتري بـراي   ها) خاصه جنگ( رویدادهاي بزرگ نجایی که معمو�ًاز آ سخن راندیم.
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بخشـی   م تقدسمقو ي نخستینها بعید نیست این نبردها در کنار اسطوره، اسطوره و قداست دارند

، طبیعت بزرگ در ۀریش اسطوره یک ينجایی که تقدس و تابوآاز  بوده باشند. نیز اردهار به منطقۀ

کورسویی از فهم و دانـش   ،رجوع به ادیان گذشته، ي مذهبی داردها خدایان و ایزدان و آیین، دین

ایران مزدیسنایی است  بزرگ ترین دین رسمی و کهن کند. می در تاریکی فراهم براي ما پیل جویانِ

مـونی  ژبرتـري و ه  ،خیلحـاظ تـاری   بـه  رسد. می که بنیادش به زرتشت و خداي متشخص اورمزد

تـرین   کهـن  هرچنـد در  نـد. ندا می محققان تا عصر هخامنشی نه همه) و( موزهاي زرتشت را اکثرآ

ر را ایرانیان ایـن عصـ   ،گزنوفون و هردوت ییدنبشتۀ داریوش و تأ گاین عصر یعنی سن نبشتۀ سنگ

از جایگـاه متعـالی    متون اوستایی حـاکی  ،)38: 1385، گیمن( نبوده است پرستشگاه و نیاز به معبد

ي مغانی و ایزدان پیشامزدایی را ها یینآت برخی از شزرت ،عبارتی هب ؛قبل زرتشت هم هست ایزدانِ

ناهیتـا  آ میترا و ناهید/ دو ایزد مهر/یده است. شدا رفعت بخدر کنار اهورمز جدید گرامی ودر دین 

مد خدایان مختلف هند و ایرانـی  سرآ، ي مستقلها و ستایشها  عنوان ایزدان پیمان و آب با یشت هب

 قم خیتاراشارات  است. بوده ها اشه مقدم بر آن و و...) تموزي، نظیر تشتر( النهرینی عبارتی بین هب و

) در محـدثان  هـا  تنهف ينگر ندهیآ و ینیب شیپ( م�حم يها و خطبه تینقل احاد يکه بعدها مبنا نیز

 فیلأتا عصر تـ  یآخرالزمان کردیرو به اردهار و نمیاز تداوم و حفظ نگاه مقدس و مت یحاک، شده

مـداوم و   يهـا  از جنگثر أمتو م�حم  تیمهدو اتیادب يریگ است. شکل هق) بود378حداقل تا (

از قـدرت   یناشـ ، تیاز امن یبخش .نیز هست اردهار تا شهر قم ۀمنطق تیان و امنمؤلفعصر  یناامن

را  یخـاطرجمع  یِسودگآآرامش و  ،یشناس لحاظ روان موضع است که به کی یو قدساي  هاسطور

اشـه   ایارته  ينامجا خانه و يسخن گفت که اردهار به معنااي  هیبتوان از فرضشاید خود دارد.  در

 يهـا نبردهـا   نآ نیتـر  مهـم کـه  اي  هبه عناصر مختلف اسطور آن یو پاک یقدس تیرا با توجه اهم

ـ ا يصـفات جنگـاور  ، گرشاسب، انتیسوش ياوری، يفرشگر بـه همـراه    يدیـ و ناه يمهـر  انزدی

بن محمد بـن   یبا ضحاك و چه عل دونیچه فر( يدیپلبا  یپاک مختلف جنگ و نبرد هاي گزارش

 یینها ۀیما که بن اشه ارته/ ۀیاول ۀبه اسطور، است )انهیعام اتیکفش ذکر شده در روا نیبا زر عباقر 

ـ ما را در بـن  هیناح نیه بر افرازشد یقدس ۀلها  ارتباط داد و ،است ییمزدا يو آموزها نید  يهـا  هی

د و کوشش حفظ و به جِ ایبه تصادف اي  هدانست که در هر بره ییشامزدایپاي  هو اسطور یدتیعق

 يهم برا يچند یشناخت و باستان ينوشتار، يا شواهد اسطوره. اند دهش ییو محتوا یشکل ینیآفرباز

  .شده استخ�صه  يریگ جهینتفراهم است که در جدول  يحدود ن تاآ
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 يها همؤلف

اي  هاسطور

  مهري

ي ها همؤلف

اي  هاسطور

  ناهیدي

 هـاي  همؤلف

اي  هاسطور

  ارته اشه/

ي هـا  همؤلف  نبرد /تقابلی يها همؤلف

تاریخی و 

  اي ابنیه

 ي آیینـی و ادبـی  هـا  همؤلف

  متنی)(

قربانی گاو 

ــمه و  چشـ

موسوم بـه  

ــکندریه  اس

  نیسر)(

ــب آب  طل

ــفابخش  ش

بغدخت  و

ــدي  ناهیــ

  قالهر)(

ــار دار  وهـ

 /ایــزد ارتــه

اشه یا روح 

  اهورایی  

تــــــش آ

  اشه مقدسِ

 برد ضـحاك و فریـدون  ن

  قم تا اردهار ۀدر محدود

 پاشـنه  گرشاسب و زریـن 

  باریکرسب)(

تــــداوم رویکرهــــاي  

 ضدانق�ب  وفرشگردي 

ــدي ــوزي) ( پلی  تــاودم

  ان معاصریشو قالی

 يها گاهآتش

ــز ، نطنــــ

، نیاســـــر 

ــور و  نیمــ

  خورهه

ــادینی /دهــش جــویش و  ه

  مبا).هیرو(

    تیرگان و مهرگان

ــدس ــش  تق ــداوم در  وآت ت

  ي اس�می  ها آیین

بناي کاشـان بـر کنـار آب و    

کاس رود بعد از فرونشست 

  تاریخ قم)( دریاي ساوه

تواند برآمـده از   خود می، ي مزداییها ییناما عناصر کنونی یا تکرارشده در رسوم و نگرش و آ

و سـتانی   بآوجود انواع امـاکن و رسـوم    ایی باشد.مزدگیري شماري از ایزدان پیشا تداوم و نشئت

) باریکرسـب نیاسر و ، قالهر( اردهار در منطقۀ مهرگان و تیرگاندو جشن  کلیت بازماندن قربانی و

جبال اردهـار اسـت.    ت این ایزدان در منطقۀقرار و اهمیحداقل دو مجموعه شاهد خوب براي است

 اطـرافش نیـز   اکنو مجموعـه امـ   اردهـار  طقه به قلۀخویی را در من ، این تقدس و دینبا این حال

ظهـور   ازقبـل  بایـد   احتمـا�ً مایه و مفهوم بنیادي مـذهبی اسـت کـه     بن »اشه« توان نسبت داد. می

 احتما�ً و صوص به خود را نیز کسب کرده باشدیشت مخ وزرتشت به داخل این دین وارد شده 

قابـل فـرض اسـت.     شده در نـام اردهـار   یمفهوم و متجلروح اصلی خداجویی و دینی در همین 

شناختی و تحلیـل   زبان دشواه براي این امر نداریم،اي  هاسطور عینی و غیر، یهرچند قراین تاریخ

ـ اهریمنـی و   اهورایی يها نبرد و ت�قی دو گانهه ع�و هب دارد. این گمان را زنده نگه میاي  هاسطور

روایتـی  ه ب شود و می که امروزه دماوند دانسته( ريي حول ها به نواحی قم و کوه ارجاعات مربوط

  .هار نیستداین خطه یعنی ار ربط با بلندترین قلۀ یب ،و شروع دعوتش) محل تولد زرتشت

نبـرد   مورد قمی و سایرین در طرز تلقی و نگاه به تاریخ و اسطورهاي کهن در نزد ابن فقیه و

ـ    فریدون و ضحاك داوم تقـدس پیشـاتاریخی و ماقبـل    و مقدس کردن برخی مواضـع حـاکی از ت

 )ارتـه  /کـوه ارد ( رارته یا اردهـا  /نام اشهه شده ب ن و مقدسن مناطق و خاصه کوه متیمزرتشتی ای

خاصه در ارتباط بـا   و ها و نیز ماقبل آناي  هاوستایی و شاهنام ي بعدي در اساطیرها وهشپژ است.

ست نـوري جدیـد بـر    خواهد توان ،کاشان تا عصر سیلک ماندۀ چندین قرن از سرگذشت مسکوت

پارتوکایی  این کوه تا موقعیت زیگوراتی واي  هخبري بتاباند. شاید جایگاه اسطور این تاریکی و بی

داشته باشد.   بر درساز قابل توجهی  یوندهاي مهم و تاریخپ، فین باستانی قرین با چشمۀ سیلک  
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  ها نوشت پی

اي خود به قم و اردهار را در احادیـث منقـول، از کتـاب     ملحمهبعید نیست قمی نیز منبع روایت و نگاه  .1

و تـرین   ق)، قـدیمی 229در  مؤلـف فـوت  با توجه به زمان نگارشـش ( بن حماد گرفته باشد که نعیم  الفتن

نخستین کتاب حدیث (اهل سنت) در این خصوص قلمداد شده و پس از آن سایر کتب شـیعه و سـنی بـا    

 پـنج این کتاب تاکنون سـه تصـحیح و    ).1386و  1382است (صادقی،  موضوع فتن و م�حم شکل گرفته

و  م�حـم نویسی شده کـه   از فصول آن برگرفته یا رو و شبیهو بعدها آثار دیگري  ن خود داردآچاپ را از 

لحاظ روایی و اعتبـار   البته باید توجه داشت که به ق) بسیار مشهور است.664ـ589بن طاووس ( سید الفتن

صحت بسیاري از احادیث ناظر به شهر و موضع و مکـان تشـکیک شـده و علـل سیاسـی و       در ،احادیث

  .)1389کریمی و طاووسی،  نک:ها سایه افکنده است ( نآمنفعتی فراوان بر 

2. Plangaroun فرد اسـت.   هبمنحصر ،ي در منطقه و حتی متون کهنحد مل و تاأخود نام محل نیز قابل ت

 ،ایرانامگویلیامز، - ویلیامز، اورسیو�سیمز - ، نیکو�س سیمز»رستم و زین پلنگ او«ۀ مقال :کدربارۀ پلنگ ن

  .1393، تابستان 2 نهم، شمارۀو سال بیست

نیـروي  یـا  همـان آرت پهلـوي و اشـی اوسـتایی      .را .هایی چون اردستان، اردکان و.. جنیدي ارد در نام. 3

پسـوند هـر را در نـام     دانـد و  مـی  اندارایی و یاور جنگاوران در نبرد با بیگانگـ  نگهبان خانواده و شکوه و

ک�ي گی�ن به معنی ده  داند که با کال و کل و ک�ته و خانه می هال= هار= ۀ شد شهرها نیز سبکرستاها و 

  ).19و  12: 1382، ي(صفر است و روستا یکی
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