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)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 90/11/9 :ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ (91/7/10

ﭼﮑﯿﺪه

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑـﻪ آﯾـﯿﻦ و ﭘﺮﺳﺘﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در اردﻫﺎر )اردﻫﺎل( ﮐﺎﺷﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣـﺎه
در آ ﻧﺠﺎ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﻓﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺑـﺮ ﮐـﻮه و ﻃﻠـﺐ آب از
ﭼﺸﻤﻪاي ﺟﺎری ﺑﺮای ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دورهی ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪی اردﻫﺎ ر ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐـﻪ در آن ﮐـﻢ و
ﺑﯿﺶ ﻫﻤﺎن آﯾﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﮐﻮﻫﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﻮه ﻗﺪﻣﮕﺎه در روﺳﺘﺎی ﮐﻠﻪ ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف اﯾﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار دارد ﮐـﻪ از ﺳـﻘﻒ آن آب ﻣـﯽﺗـﺮاود و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ آب ﮐﻤﯽ دارد و ﻣﺮدم ﺑﻪ آن آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
دو ﮔﺰارش ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻗﻄﻊ ،اﯾﻦ دو ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
آﯾﯿﻦ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن و آﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺰد ﺗﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﺰد ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺪﺧﺖ )ﺑﻐﺪﺧﺖ( درﺧﻮاﺳﺖ آب و ﺷﻔﺎ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺪس اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ دﮔﺮﮐﯿﺸﯽ ،ﻧﺎﻣﻬﺎ
و ﺑﺎورﻫﺎ ،رﻧﮕﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻗﺪاﺳﺖ دارﻧﺪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﯿﺮﮔﺎن ،ﺳﻨﮓزﻧﯽ ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه زرﺗﺸﺘﯽ ،ﻗـﺪﻣﮕﺎه
ﻋﻠﯽ ﮐﻠّﻪ.
 .1اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﻲ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره /2679
د 217/اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﻲ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنmmn5135@yahoo.ca :
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در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ذﮐﺮ اﺧﺒﺎر اﺻﻔﻬﺎن
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺎﻓﺮوﺧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در ذﮐﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در آﻧﺠﺎ ﻧﻮﻋﯽ آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻮرد اﺷﺎره در اردﻫﺎل 1ﮐﺎﺷﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ ،اردﻫﺎل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﯾﻨـﯽ و آﯾﯿﻨـﯽ

اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ای دارد و رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ )ﺳﺪهی ﭼﻬﺎرم( و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤـﻮدار اﻫﻤﯿـﺖ
ﻗﺪﺳﯽ و آﯾﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دور ان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘـﯿﺶ از آن اﺳـﺖ )ﻗﻤـﯽ،97 ،
100؛ ﻣﺸﻬﺪی ﻧﻮش آﺑﺎدی .(93-92 ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﯽ دورهی ﺳ ﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻟﻨﻘﺾ ﻗﺰوﯾﻨﯽ رازی و دﯾﻮان اﺑﻮاﻟﺮﺿﺎی راوﻧﺪی ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﻬﻢ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﺰار ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ )راوﻧﺪی .(249-243 ،در ﺑﻌﺪ
آﯾﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ،آﯾﯿﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺷﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ اﻫﻤﯿـﺖ و آوازه ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ،در ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد )روح اﻻﻣﯿﻨﯽ.2(184-165 ،

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﺻﻔﻬﺎن از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮه،
ﺷﮑﺎف و ﭼﺸﻤﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑـﻪﻓـﺮد ،در ﻧﻈـﺮ
ﻣﺮدﻣﺎن آن دور ان ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮده و در آن ﻧـﻮﻋﯽ اﻋﺠـﺎز ﺗﺼـﻮّر ﻣـﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮ ان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧـﻮع دﯾﺎﻧـﺖ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ،آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪی آ ﻧﻬـﺎ ،ﺑﺮﮔـﺰاری آﯾﯿﻨـﯽ
وﯾﮋه در ﻣﻮﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
 .1ﻧﺎم اﺻﻠﻲ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﻤﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ اردﻫـﺎر
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ از اردﻫﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از رﺳﺘﺎقﻫﺎی ﮐﻮرهی ﻗﻢ ﯾﺎد و ﺑﻪ آﺑﺎدیﻫـﺎی آن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )ص .(135-134اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳـﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻠﻔـﻆ ﺑـﻪ
اردﻫﺎل ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آوازهی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﻲ ﺳﺪهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم
از آن ﯾﺎد ﻣﻲﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﯾﻤﻲ را ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
 .2ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم اردﻫﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎم اردﻫﺎل ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾ ﺎی اﯾﻦ ﺗﻘﺪس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺪس رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
را اردﻫﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اردﻫﺎل از دو واژۀ »اَردَ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﻘﺪس و
»ﻫﺎر« ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ »ﻫَﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮه و رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﺳﺖ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻠﻤﮥ ﻫَﺮَﺑُﺮز = اﻟﺒﺮز :ﮐﻮه ﺑﻠﻨـﺪ،
ﻧﮑ  :ﺑﻠﻮک ﺑﺎﺷﯽ.(11 ،
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اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه در ﮐﺠـﺎ واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟ ﭼـﻪ
آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه و آﯾﺎ آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺳﺪهﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی ﻧﯿـﺰ
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ در دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻣﺒﺎﺣﺚ ،درﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ.
 -1ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه زرﺗﺸﺘﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻘﺪّم اﺳﻼﻣﻲ
ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ رواﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽروﯾﻢ .ﺻﻮرت ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻧﻘـﻞ
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺎﺻﺒﻬﺎن و اﻟﻮاردﯾﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﺑﻮﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّـﻪﺑـﻦ ﺣﯿـﺎن
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ اﻧﺼﺎری )369-276ق( آﻣﺪه اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ رواﯾـﺖ از اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ،در
ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ اﺧﺒﺎر اﺻﺒﻬﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺑـﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ )430-334ق( ،ﻣﺤﺎﺳـﻦ اﺻـﻔﻬﺎن از

ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻓﺮّوﺧﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ )ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ؛ ﻧﮑ  :ص  (37ﻧﻘﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ
)ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در 375ق( آورده اﺳﺖ )ص .(593در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﺒـﺎرت اﺑـﻮﻧﻌﯿﻢ ﮐـﻪ

ﮔﺰارش ﻫﺎی وی از اﺳﺘﺎدش اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ دﻗﯿﻘﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ اﺻﻠﯽ رواﯾﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘـﺎب

اﺻﻔﻬﺎن ﺣﻤﺰهی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ )ح350ق( ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وی در ذﮐﺮ اﺧﺒـﺎر
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب اﺻﻔﻬﺎن ،ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺎﺳﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪی اردﻫﺎر

1

ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ده ﻓﺮﺳﺨﯽ اﺑﺮون 2دﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻟﻬﺮ 3و در آن ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻬﻠﻮی
آن آب ﻣﯽﺗﺮاود ،ﭼﻮن ﻋﺮق ﺑﺪن ﻧﻪ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد .ﻫﺮ ﺳﺎل روﺳـﺘﺎﺋﯿﺎن
ﻧﻮاﺣﯽ در ﺗﯿﺮ روز از ﻣﺎه ﺗﯿﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ در آ ﻧﺠﺎ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ و ﯾﮑﺎﯾـﮏ ﺑـﻪ ﮐـﻮه ﺷـﺒﻨﻢ

4

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه ﺑﺮ آن زﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺪ ای ﺑﯿﺪدﺧﺖ! ﻣﺮا آب ده ﮐﻪ ﺑﺮای
درﻣﺎن ﻓﻼن درد و ﻓﻼن درد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﭘﺲ ﺗﺮاوﯾﺪهﻫﺎ از ﺟﺎﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤـﻊ
ﺷﻮد و در ﮐﺎﺳﻪی ﺟﻮﯾﺎی آب رﯾﺰد و ﻣﺮدم از دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻇﺮفﻫﺎ
از آب آﮐﻨﻨﺪ و در ﻃﻮل ﺳﺎل از آن ﺷﻔﺎ ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ) «.اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ.(146 ،

 .1ﻧﮑ  :ﭘﺎورﻗﻲ اول.
 .2ﻣﺎﻓﺮوﺧﯽ )ص(37؛ اﺑﻦ رﺳﺘﻪ )ص (224-223اﺑﺮوز ،و ﻗﻤﯽ )ص (24آﺑﺮوز ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﻧﺪ.
 .3ﻗﺎﻟﻬَﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﺑﺎدی درب ﺟﻮﻗﺎ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﺷﺎن ،ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل اﺳﺖ )ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺿﺮاﺑﯽ،
.(36 ،14 ،15
 .4ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮﻫﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ آب از آن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺠﻠﻪ ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1390
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ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ آﯾﯿﻦ اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ در روز ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺗﯿﺮ ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ،
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺸﻦﻫﺎی زرﺗﺸﺘﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻮده
اﺳﺖ )ﻣﻮﺳﻲﭘﻮر ،ذﯾﻞ واژه(.
روز ﺗﯿﺮ ،روز ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﺰد ﺗِﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻢ ﺗِﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﻮاع آﺑﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ )ﺗﯿﺮﯾﺸﺖ،
ﮐﺮده  (14-11و ﻫﻢ آبﭘﺎﺷﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﯿﺮﮔﺎن را ﺟﺸﻦ »آﺑﺮﯾﺰﮔﺎن« ﻣـﯽﻧﺎﻣﻨـﺪ .ﺟﺸـﻦ ﺗﯿﺮﮔـﺎن در ﮐﻨـﺎر دو ﺟﺸـﻦ ﻧـﻮروز و
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺸـﻦ زرﺗﺸـﺘﯽ اﺳـﺖ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻧﻬـﺎ در ﺷـﺶ روز ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﯽﺷـﻮد
)ﺷﻬﺒﺎزی ،ذﯾﻞ ﺟﺸﻦ(.

1

درﺑﺎرهی واژهی »ﺑﯿﺪدﺧﺖ« )= ﺑﯿﺪﺧﺖ( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﮔﺰارﮔﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﺗﺼﺤﯿﻒ )ﻧﮑ  :اﺷﺮف ﺻـﺎدﻗﯽ (33 ،ﯾـﺎ
واﮔﻮﯾﻪاي از »ﺑﻐﺪﺧﺖ« 2ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺧﺘﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .دﺧﺘﺮ ﺧﺪا ﻧـﺎﻣﻲ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ارﻣﻨﻲ ﺑﻪ »ﻧﺎﻫﯿﺪ« ﯾﺎ »آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ« اﯾﺰد ﺑﺎﻧﻮی آﺑﻬـﺎ اﻃـﻼق ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻫﯿﻨﻠـﺰ39 ،؛ ﺑـﻮﯾﺲ،
زردﺷﺘﯿﺎن .(114 ،ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورهی اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .ﭘﻮرداود از ﻗﻮل ﺷﻔﺖ ﻟﻮﯾﺘﺰ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪی اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻪ
ﺳﺘﺎره ی زﻫﺮه ،ﻧﺎم »ﺑﺬﺧﺖ اﻧﺎﻫﯿﺬ« داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از واژه ﺑﻐﺪﺧﺖ اﻧﺎﻫﯿﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ

ﯾﻌﻨﻲ ﻧﺎﻫﯿﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻎ )ﺧﺪا( )ﭘﻮرداود ،ﯾﺸـﺘﻬﺎ ،ج (166 ،1ﮔﻮﯾـﺎ اﺷـﺎره ﺷـﻔﺖ ﻟـﻮﯾﺘﺰ ﺑـﻪ
داﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻓﺴـﺎﻧﻪ ﮐـﻪ درﺑـﺎره ﻫـﺎروت و

ﻣﺎروت اﺳﺖ در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻮﯾﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ و ﺻـﺎﺣﺐ ﺟﻤـﺎل ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ آﻣـﺪه
اﺳﺖ» :او را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻲ زﻫﺮه و ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﻲ ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﯿﺪوﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨـﺪ« )ﺧﻮاﻧـﺪ
ﻣﯿــﺮ .(37/1 ،ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﻪی اﯾــﻦ ﺷــﻮاﻫﺪ ،ﮐــﺎرﺑﺮد واژهی ﺑــﯽدﺧـﺖ ﺑــﺮای ﻧﺎﻫﯿــﺪ ﻣﺴــﻠﻢ و
»ﮔﻤﺎنﺷﮑﻦ« اﺳﺖ.
 .1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،اﺑﻮﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺪدﺧﺖ ،ﺑﯿﺪﺧﺖ آورده اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮ
ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﺻﺎدﻗﯽ ﺿﺒﻂ » ﺑﯿﺪدﺧﺖ« ﮐﻪ در ذﮐﺮ اﺧﺒﺎر اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺤﺎﺳﻦ آن آﻣﺪه اﺳـﺖ را ﻧﺎدرﺳـﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ.
 .2در ﺟﺎﻫﺎﯾﻲ دﯾﮕﺮ از اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺑﯿـﺪﺧﺖ وﺟـﻮد دارد از ﺟﻤﻠـﻪ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑـﺎد
ﺧﺮاﺳﺎن) .ﻗﺮﺷﯽ.(228 ،

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ زرﺗﺸﺘﯽ در روﺳﺘﺎی ﮐﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎن
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ﻣﯽ د اﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ آب در ﮐﻨﺎر آﺗﺶ از ﻫﻤﺎن دور ان ﮐﻬﻦ ﻧﺰد آرﯾﺎﯾﯿﺎن ﺗﻘﺪس داﺷﺖ.
در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ در ﮐﻨﺎر »ﻣﻬﺮ« ارج و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )زﻧـﺮ329 ،؛ ﺑـﻮﯾﺲ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﺶ زرﺗﺸﺖ (300-297 ،و ﭘﺮﺳﺘﺶ آن در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
و ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮای آن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯿﺸﻮد )ﻫﻤﺎن.(188-173 ،119 ،91 ،
ﻧﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ در اوﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم »اردوی ﺳﻮر آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ« )رود ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﯽآﻻﯾﺶ(آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﯾﺰد آبﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻄﻬﱢﺮ و درﻣﺎنﺑﺨﺶ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد
)آﺑﺎن ﯾﺸﺖ ،ﮐﺮدهی ﯾﮑﻢ( .ازﯾﻦرو ،ﻏﺮاﺑﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﯾﮏ آﯾـﯿﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﯾـﺖ آب از او
درﺧﻮاﺳﺖ درﻣﺎن و ﺷﻔﺎ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺄﺧﺬ و ﺑﺮﺧﻲ وﯾﮋﮔﻲﻫﺎ و

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك دو اﯾﺰد ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﺗﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )ﺑﻮﯾﺲ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﺶ زرﺗﺸﺖ،
.(301/2
وﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻨﺼﺮ درﻣﺎن ﺑﺨﺸـﯽ آب ﭼﺸـﻤﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ای از ﻃﺮف ﺑﻐﺪﺧﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد درﻣﺎن
ﺑﺨﺶ و ﺗﻄﻬﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ﺳﻨﮓزﻧﻲ؛ آﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران
ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ آﯾﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻋﻤﻞ ﺳﻨﮓزﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی آن ،ﻣﺮدم ﺑﺎ »ﻓِﻬﺮ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ در
ﮐﻒ دﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﮐﻮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﯽزده اﻧﺪ،
در واﻗﻊ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺎدوی ﺑﺎران اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺻﺪای ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﭼﮑﯿﺪن آب،
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﺳﻤﺎن و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﺮهﻫﺎ و ﺟﺎری ﺷﺪن آب ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ در دور ان
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ،در آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻃﻠﺐ ﺑﺎران در اﯾﺮ ان ،آﯾﯿﻦ ﺳﻨﮓزﻧﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﺷـﺪه و در آن،
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﮓﻫﺎ ﯾﺎ ﭼﻮبﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺪف
اﻧﺠﺎم ﺟﺎدوی ﺑﺎران ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزدهاﻧﺪ) ،ﻣﯿﺮﻧﯿﺎ ،225-223 ،ﻧﯿﺰ ﻧﮏ  :ﺟﻤﯿﻠﯽ .(40 ،ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎر انﺧﻮاﻫﻲ در روﺳﺘﺎي ﻓﺮاﻫﯿﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﯿـﺪ

ﺻﺪاي ﺑﺎران ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻲﮐﻮﺑﻨﺪ 1،زﯾﺮا ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﺎدﯾﻦ
 .1ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻲ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﮏ ﺧﺪاﺑﻨﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﮋوﻫﺶ درس ادﯾﺎن اﺑﺘﺪاﯾﻲ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ
ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻨﮕﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و در اﻃﺮاف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﺨﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ آرام ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﺑﺎران ﻣﯽﺷﻮد«.
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ﻣﺠﻠﻪ ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1390

ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺰدان و ﺧﺪاﯾﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ و ﺣﺎﺻـﻠﺨﯿﺰی ﺟﻬـﺎن
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد 1.اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ آﯾﯿﻦ ﺳﻨﮓزﻧﯽ در ﭘﯿﮑﺮ آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻋﺰاداری ﻣﺤﺮم در ﺷﻤﺎری از
ﻧﻘﺎط اﯾﺮ ان از ﺟﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎی »اﺑﯿﺎﻧﻪ« و ﺷﻬﺮ »آر ان و ﺑﯿﺪﮔﻞ« در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن ،ﺷﻬﺮﻫﺎی
»اﯾﻠﺨﭽﯽ« در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و »اﺻﻄﻬﺒﺎن« در ﻓﺎرس ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﯽﮔـﺮدد )ﻣﺸـﺎﻫﺪات و
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮑ  :ﺑﻠﻮکﺑﺎﺷﯽ ،ﻧﺨﻞ ﮔﺮد اﻧﯽ64 ،؛ اﻣﯿﻨﯿﺎن.(80-79 ،
ارﺗﺒﺎط آﯾﯿﻦ ﺳﻨﮓزﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﭼﮏ ﭼﮏ آب ،ﺣﺘﯽ در ﻧﺎم اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ دورهی ﺻﻔﻮی »ﭼﺎک ﭼﺎﮐﻮ« ﻧﺎم داﺷﺘﻪ )اوﻟﺌﺎرﯾﻮس،
 (113و در اﺑﯿﺎﻧﻪی اﻣﺮوزی ﺑﻪ »ﺟﮏ ﺟﮑﻪ« )ﺑﻠﻮکﺑﺎﺷﯽ ،ﻧﺨﻞ ﮔﺮد اﻧﻲ (64 ،ﺷﻬﺮت دارد،
در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﭘﯿﺮ »ﭼﮏ ﭼﮑﻮ« در اردﮐﺎن ﯾﺰد ـــ ﮐـﻪ آب از
ﺳﻘﻒ آن ﺑﻪ درون ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﻣﯽﭼﮑﺪ ــ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ ﻧﺎﻣﮕـﺬاري ﺻـﺪای
ﭼﮏ ﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﮑﯿﺪن آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد )روح اﻻﻣﯿﻨﯽ.(143 ،
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،آﯾﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺎرانﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری اﯾـﺰد ﺗﺸـﺘﺮ ﻧﯿـﺰ ﺳـﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﺳﻄﻮرهی اوﺳﺘﺎﯾﯽ وی دﯾﻮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ )اﭘـﻮش( را ﺷﮑﺴـﺖ داده و ﺑﺎﻋـﺚ
ﺑﺎرش ﺑﺎر ان و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾـﻪ ،ﺗﯿﺮﮔـﺎن را در اﺻـﻞ ،ﺟﺸـﻦ ﺑـﺎر ان
ﺷﻤﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺰدي ﭼﻮن ﺗﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ )ﺑـﻮﯾﺲ ،زردﺷـﺘﯿﺎن .(90 ،ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ان
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ آب و ﺳﺘﺎرهی ﺑﺎران ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺸﻦ
ﺗﯿﺮﮔﺎن اﺳﺖ )ﻣﻮﺳﯽﭘﻮر ،ذﯾﻞ واژه( .ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪﯾﻬﺎی آﯾـﯿﻦﻫـﺎی
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﯿﺮﮔﺎن رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺟﺎدوی ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺑﺎران در ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن
اﺳﺖ )رﺿﯽ .(344 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻫﻢ ﭼﮑﯿﺪن آب از ﺳـﻘﻒ ﭘﺮﺳﺘﺸـﮕﺎه و ﻫـﻢ زدن
ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﮐﻮه ،ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪهی ﺷﮑﻞ و ﺻﺪای ﭼﮏ ﭼﮏ ﺑﺎران اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻋـﺪهای زرﺗﺸـﺘﯽ در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز آداب ﻣﻌﻤﻮل دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ در ﺳﺪهی ﭼﻬﺎرم ﻗﻤـﺮی ،زﻣـﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺮاﯾﻨـﯽ ،زﻣـﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را در ﭘﯿﺶ از ﺳﺪهی دوم ﻗﻤﺮی ﻣﯽ د اﻧﻨﺪ )اﺷﺮف ﺻﺎدﻗﯽ.(33 ،
 .1اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺎدوﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﺪۀ ادﯾﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از آن را در آﯾﯿﻦﻫﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ زرﺗﺸﺘﯽ در روﺳﺘﺎی ﮐﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎن
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در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﭘﯿﺶ از ﺳـﺪهی دوم ﮔـﺰارش
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺮاﺑﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا
ﺷﻮ اﻫﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺳﺪهی ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ ،آﺑﺎدیﻫﺎی زرﺗﺸﺘﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﻢ و ﮐﺎﺷﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻗﻤﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻗـﻢ از وﯾﺮ اﻧـﯽ آﺗﺸـﮑﺪهی
دﻫﮑﺪهی »ﻣﺰدﺟﺎن« ﻗﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﺎل 288ق ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﻗﻤﯽ.(89 ،
ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻫﻤﮕﯽ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،ﺑـﺎز ﻫـﻢ اﻣﮑـﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آب و رﻧـﮓ اﺳـﻼﻣﯽ وﺟـﻮد دارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺘﯽ در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮ ان ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺑﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ
)ﻧﮑ  :روحاﻻﻣﯿﻨﯽ .(1383 ،ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ ،ﺑﺮﮔـﺰاری
آﯾﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در دورهی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -2ﮔﺰارش ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺿﺮاﺑﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻲ ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﻲ در اردﻫﺎل
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺿﺮاﺑﯽ در ﺳـﺎل در
ﮐﺘﺎب ﻣﺮآتاﻟﻘﺎﺳﺎن )ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺎن( )ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در 1298ق( در ذﮐﺮ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪی
ﮐﺎﺷﺎن ،از ﮐﻮه »ﻗﺪﻣﮕﺎه« در روﺳﺘﺎی »ﮐَﻠّﻪ«ی ﻣﻨﻄﻘـﻪی اردﻫـﺎل ﻧـﺎم ﺑـﺮده و در ﺗﻮﺻـﯿﻒ
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮه ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﯽ ﭼﻬﻞ زرع ﺑﻪ ﻓﺮاز آن از ﻃﺮف ﻃﻮل ﺻﻔّﻪ ﺳـﻘﻒ
ﻫﻤﻮاری اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮑﺼﺪ ذرع دﻫﻦ آن ،و ده ذرع ﻓﺮشاﻧـﺪاز و ﻋـﺮض آن ،و ﭘـﻨﺞ ذرع
ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ آن ،و از وﺳﻂ ﺳﻘﻔﺶ آﺑﯽ ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﺘﻘﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻻً و اﺑﺪاً ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻧﻬـﺞ
ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه آﺑﯽ ﺳﺮد و ﺻﺎف و ﮔﻮارا ﭼﮑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ« )ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺿﺮاﺑﯽ .(47 ،اﮔﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ» :ﯾﺮﺷـﺢاﻟﻤـﺎء رﺷـﺤﺎً ﮐﺮﺷـﺢ
اﻟﺒﺪن ﻟﻠﻌﺮق ﻣﻦ ﻏﯿﺮ آن ﯾﺴﯿﻞ«.
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪی ﺿـﺮاﺑﯽ در اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻋﻤﻠـﯽ آﯾﯿﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪی ﺟـﺎﻟﺒﯽ ﺑـﺎ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ دارد؛ وی در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﺸﻤﻪ ای در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺻﻔﻪ ﻣـﯽ ﻧﻮﯾﺴـﺪ:
» در ﻣﻘﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﺳﻮراﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ آن ﮐﻮه ،آﺑﯽ ﺳﺮد و ﮔـﻮارا ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺟـﺎری
اﺳﺖ ــ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻟﻮﻟﻪی ﮔﻼﺑﺪاﻧﯽ ــ و در ﺟﻠﻮ آن ﮔﻮدال آﺑـﯽ اﺳـﺖ ﺳـﺮد و ﮔـﻮارا و ﯾـﮏ
درﺧﺖ ﺟﻮز و ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺪ ﮐﻬﻦ در آب آن ﺳﺒﺰ ﺷﺪه و آن ﺳﻮراخ را »آﺑﺠﻪ ﮐﻬـﺮه« ﮔﻮﯾﻨـﺪ و
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ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺳﺮ درون آن ﺳﻮراخ ﺑﺮده ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ:
»آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه! ﻫﺎی! ﺳﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰت ﺑﻤﺪه ــ ﺑﻪ زﺑﺎن راﯾﺠﯽ »ﺑﻤﺪه« ﯾﻌﻨﯽ آﻣـﺪه ـــ آب
ﺳﺮده« .ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﻣﯽﺷﻨﻮد ،ﻓﻮراً ﺟﺮﯾـﺎن آن آب زﯾـﺎد ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺳـﻪ
ﻣﺴﺎوی )= ﺑﺮاﺑﺮ( ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﺪر ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .دو دﻓﻌـﻪ ﺳـﺮ
داﺧﻞ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه! ﻫﺎی! ﻣﻬﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰت ﺑﻤﺪه آب ﺳﺮده« ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾـﺎن آب
ﻣﺰﺑﻮر زﯾﺎد ﺷﻮد ﺑﺪو ﻣﺴﺎوی و ﺣﮑﻤﺖ آن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺿﺮاﺑﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺒﯿﻪ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺎﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻎدﺧﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ در ﻫﺮ دو ،ﻣﻈﻬﺮ آب ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ زﻧﺎﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﻫﻢ ﺑﻐﺪﺧﺖ )ﯾﺎ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮐﻪ واﮔﻮﯾﻪ اي از آن اﺳﺖ( و ﻫـﻢ
آﺑﺎﺟﻲ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺟﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻗﺎﺑﺎﺟﻲ ﻧﯿﺰآﻣﺪه اﺳﺖ) ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ  (312 ،...ﺑﻪ
وﺿﻮح ﻧﺎﻣﻲ زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻄﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨـﺪ ادا ﻣـﯽﺷـﻮد .در ﻧﺘﯿﺠـﻪی ﻫـﺮ دو
ﺧﻄﺎب ،آب ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻫﺮ دو رواﯾﺖ ،ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮ د ﻣﯽرﺳـﺪ .در
ﻫﺮ دو رواﯾﺖ ،روﯾﮑﺮد اﻋﺠﺎز و ﺷﮕﻔﺘﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎق آﻫﻨﮓ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺒﺎرت در اﺻﻞ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻧﺎم ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻧﺎﺷﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی دﯾﻨﯽ
و اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻃﺒﻌﺎً اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻐﺪﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان دﺧﺘـﺮ ﺧـﺪا ﯾـﺎ اﯾـﺰد ﻧﺎﻫﯿـﺪ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻧﺎم آﺑﺠـﻪ ﮐﻬـﺮه ﯾـﺎ آﺑﺠـﻲ ﮐﻬـﺮه
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺆﻧﺚ اﺳﺖ.

1

ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺳـﺎل ،ﻫﻨـﻮز ﺗﻘـﺪس اﯾـﻦ ﻣﮑـﺎن و ﺧﺎﺻـﯿﺖ
ﺑﺮﮐﺖﺑﺨﺸﯽ و درﻣﺎﻧﮕﺮی آن در ﺧﺎﻃﺮﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ،ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﯾـﮏ
 .1ﺻﻮرﺗﻲ از اﯾﻦ آﯾﯿﻦ در اﺛﺮي دﯾﮕﺮ از دورهی ﻗﺎﺟﺎري ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه
ﻋﺒﺎرت آﺑﺠﻲ ﮐﻬﺮه و آﻗﺎﺑﺎﺟﯽ ﮐﻬﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ )ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ  (312 ،...آﺑﺠﻲ در اﻓـﻮاه ﻋﺎﻣـﻪ و در ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻟﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮاﻫﺮ اﺳﺖ .آﺑﺠﯽ ﮐﻬﺮه ﯾﺎ آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه دارای دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ آﺑﺎﺟﯽ )ﺧﻮاﻫﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
از اﻫﺎﻟﯽ ﻟﻔﻆ آﺑﺠﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺴﺘﻦ آب از ﺳﻮراخ ﻋﻤﻮدی ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ )از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺠﯿـﺪ
ﺣﯿﺪری ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻠﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ( اﻣﺎ ﮐﻬﺮه ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آن را ﮐَﺮِه ﺗﻠﻔـﻆ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﭘـﻮرداوود ،ﮐﻠﻤـﻪی ﭘﻬﻠـﻮی »ﮔـﺮ« ﮐـﻪ در زﺑـﺎن
اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺮی ) (Qariو در ﺳﺎﻧﺴﮕﺮﯾﺖ ﮔﯿﺮی ) (Qairyﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﺎرﻫﺎ در اوﺳﺘﺎ در ﻣﻌﻨﺎی ﮐـﻮه
ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﻮرداود(208 ،44 ،
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ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه و ﺑﺎور زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﯿﻨﯽ ﺗﺎزه ﺑﯿﺶ از ﻫـﺰار
ﺳﺎل ﻗﺪاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اداﻣﻪی ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﺿﺮاﺑﯽ از اﯾـﻦ ﻣﮑـﺎن ،ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آورﯾﻢ .وی در ﺑﯿﺎن وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪی اﯾﻦ ﮐﻮه ،آن را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ،آن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺮآن ﺷﺨﺺ ﺧﻮاب ﻧﻤﺎ ﺷﺪه و در آن ﺧﻮاب ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ دو
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾـﻦ ﭘﺎﯾـﻪ ،ﭼﮑﯿـﺪن آب از ﺳـﻘﻒ ﺻـﻔّﻪ و اﯾﺠـﺎد
ﭼﺸﻤﻪی آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه و وﯾﮋﮔﯽ اﻋﺠﺎز و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻌﺠـﺰه و ﮐﺮاﻣـﺖ اﻣـﺎم
ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،زاﺋﺮان ﺑﺎﯾﺪ از آب ﭼﺸﻤﻪی آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺻـﻔّﻪ
ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﻣﮕﺎه اﺳﺖ ،وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺿﺮاﺑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺧـﻮ اب ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﮑﺎن آﻣﺪه و ﭘﺲ از وﺿﻮﺳﺎﺧﺘﻦ از ﺳﻮراخ آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه »ﺑﻪ آن ﺻﻔﻪ وارد ﮔﺮدﯾﺪ از آب
ﭼﺸﻤﻪی ﻣﺘﻘﺎﻃﺮه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،اﻣﺮاض ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﻪ و ﻋﻠﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﻪی ﺧﻮد را ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﺪ« .وی
در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺬورات ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف

ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ) 1ﻫﻤﺎن.(47-46 ،

 .1ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه زردﺷﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﭼﮏﭼﮑـﻮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
 -1ﻣﮑﺎن ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ،ﺷﮑﺎف ﯾﺎ ﺻﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺮﮔﺎه ﮐﻮه ﻗﺮار دارد -2 .از ﺳـﻘﻒ در ﻫـﺮ دو
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﭼﮑﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺎرهی ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﭘﯿﺮ ﭼﮏﭼﮑﻮ ﻧﻮﺷـﺘﻪاﻧـﺪ» :و
در ﺳﻘﻒ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺳﺨﺖ دﻻن ﻗﻄﺮه آب ﺑﻪ ﺻﺪ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮه ﻣﯽﭼﮑﺪ«.
 -3ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،درﺑﺎرهی اﯾﻦ آب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ آب ﻓﺰوﻧﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ آﺑﺠﻪ ﮐﺮه ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ -4 .ﻫﺮ دو ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺑـﺎﻧﻮ و دﺧﺘـﺮ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﮐﻠﻪ ﻧﺎﻫﯿﺪ دﺧﺘﺮ اﻫﻮرا ﻣﺰدا را ﺻﺪا ﻣﯽ زدﻧـﺪ ،زرﺗﺸـﺘﯿﺎن ﻧﯿـﺰ
ﻣﻌﺒﺪ ﭼﮏﭼﮑﻮ را ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻧﻮ دﺧﺘﺮ ﯾﺰدﮔﺮد ﺳﻮم آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺳﺎﺳـﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط و وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻋﺠﺎز وی ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -5 .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑـﺎرهی ﻗﺪاﺳـﺖ اﯾـﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎور زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻧﻮ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم آن در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﯾـﮏ
ﺷﺒﺎن ﺧﻮاب ﻧﻤﺎ ﺷﺪه و وی را از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪﺳﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﻪ و ﭼﺸﻤﻪ آﮔﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮاﺑﯽ
ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﮐﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ -6 .ﻫﺮ دو ﻣﮑﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪﺳﯽ و زﯾﺎرﺗﮕﺎﻫﯽ دارﻧـﺪ -7 .اﯾـﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪﻣﮕﺎه ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻘـﺪس در
اﯾﻦ دو ﻣﮑﺎن )ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺮ ﭼﮏﭼﮑﻮ ﻧﮑ  :روحاﻻﻣﯿﻨﯽ،
.(175-143
در ﺑﺎزدﯾﺪي ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﭘﯿﺮاﻧﮕﺎهﻫﺎي زرﺗﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم داد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻧﮕﺎهﻫﺎی ﯾﺰد ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﭘﯿﺮﻧﺎرﮐﯽ و ﭘﯿﺮﻧﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه دارﻧﺪ.

ﻣﺠﻠﻪ ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1390
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ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎورﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪاﺳﺖ و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ
اﯾﻦ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد دارد و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرتﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﯿـﺰی
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻮع داﺳﺘﺎن و اﺳﻄﻮره و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن
اﺳﺖ؛ در رواﯾﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد و اﻋﺠﺎزآﻣﯿﺰ آن ﺑﻪ ﻧﺎﻫﯿﺪ از اﯾـﺰد ان
زرﺗﺸﺘﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮد و در رواﯾﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ )ع( ﻣﻨﺴـﻮب

ﮐﺮده اﻧﺪ 1.ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﮑـﺎنﻫـﺎی ﻗـﺪﻣﮕﺎﻫﯽ در اﯾـﺮان ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﭼﺸﻤﻪ و آب دارﻧﺪ )داﻟﻤﺎﻧﯽ196 ،؛ ﮐﻼ ﻧﺘﺮﺿﺮاﺑﯽ430 ،؛ ﻧﺮاﻗـﯽ128 ،؛ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽزاده.(24 ،
ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از آ ﻧﻬﺎ ،آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮی ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد )ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ،30 ،
 .(63 ،37اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
 -3ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨﯽ
در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ روﺳﺘﺎی ﮐﻠّﻪ و در ﻣﺠﺎورت ﺟـﺎدهی ارﻣـﮏ و دﯾﮕـﺮ روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﺑـﺎﻻ
دﺳﺖ ﮐﻮه ﻗﺪﻣﮕﺎه ﻗﺮار دارد ،از دور در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺷﮑﺎﻓﯽ و در ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ آن ﻧﯿـﺰ
ﺗﮏ درﺧﺘﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ و آب در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻫﺎﻟﯽ آن
ﺷﮑﺎف را ﻗﺪﻣﮕﺎه و ﭼﺸﻤﻪ ای ﮐﻨﺎر آن را آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷـﮑﺎف ﮐـﻮه
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ راه اﺳﺖ .از ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺻﺨﺮهای ﯾﮑﺘﺨﺖ آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﺷﮑﺎف ﯾﺎ ﺻﻔﮥ ﻗﺪﻣﮕﺎه وﺟﻮد دارد .ﻋﺮض اﯾـﻦ ﺻـﻔﻪ ﺣـﺪود 40
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻋﻤﻖ آن ﺣﺪود  5ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺪود  2ﺗﺎ  2/5ﻣﺘﺮ.
از ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ،آﺑﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ آب ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﭼﮑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻫﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻇﺮﻓﯽ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ آب

 .1ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺮﻣﺎن اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻣـﺎ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .وی در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺗﻮن ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻌﻪ آورده اﺳﺖ» :در ﮐﻮه ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﻪ
آﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﮏﭼﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آب از زﯾﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦ آب را
ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ آب ﮐﺎﺳﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮﯾﺰد ﺧﻮب ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ .ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻤﻊ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ زﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ از آن آب ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺪا ﮐﺮده ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﻫﻮ! آب ﭼﺸﻤﻪ را ﺑﺬار ﺑﯿـﺎ! « و در ﮐﻨـﺎر آن ﺳـﻔﺮه
ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آش ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺨﻮر و دﻋﺎ ﮐﻦ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد )ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی.(249 ،

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ زرﺗﺸﺘﯽ در روﺳﺘﺎی ﮐﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎن
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آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﮔﺬر ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺘﺎد آب در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﮐـﺎﻣﻼً
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دو ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺧﻠﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﮐﻮه ،از ﻣﺴـﯿﺮی ﺻـﻌﺐاﻟﻌﺒـﻮر در ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﺑﯿﺴـﺖ ﻣﺘـﺮی از ﺷـﮑﺎف،
ﺳﻮراﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی در دل ﮐﻮه ﻗﺮار دارد و از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻی
آن ،آب ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻟﻮﻟﻪی ﮔﻼﺑﺪ ان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾـﺪ و در ﺣﻮﺿـﭽﻪای ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻮﭼـﮏ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺗﮏ درﺧﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آ ﻧﻬـﺎ را اﺧﯿـﺮاً ﺑـﻪ
ﻃﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻨﺞ ﮐﻨﺪهاﻧﺪ .اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮراخ آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮدن در اﯾﻦ ﺳﻮراخ و آب ﺧﻮاﺳﺘﻦ از آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺿﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻔﺼﻞ و واﻗﻌﯽﺗﺮی از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ؛ اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪّم ،وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺮﺷﺢ آب از ﺳﻘﻒ ﺷـﮑﺎف ﺑـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ ﺳـﻮراخ و
ﭼﺸﻤﻪی آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن،
آﮔﺎﻫﯽ دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﮔـﺰارش را ﻧﻮﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ
ﻣﺄﺧﺬ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻪی رواﯾﺖﻫﺎ ،ﺣﻤﺰهی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼً اﻣﮑﺎن دارد ﮐـﻪ وی ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾﻪی ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺑﺎرهی ﺗﺮﺷﺢ آب از ﺳﻘﻒ ﺷﮑﺎف ﮐﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﮐـﺎﻣﻼً ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﮑﺎف و ﭼﺸﻤﻪی آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه در زﯾـﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗـﺮﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪی ﺷﯿﺐ ﺳﻄﺢ ﮐﻮه ﻗﺮار دارد و ﻃﺒﻌﺎً آبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳـﺎﻻﻧﻪ در اﯾـﻦ
ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،آرام آرام از ﺳﻘﻒ ﺷﮑﺎف ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد زدن در ﺳﻮراخ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ آن آب ﺷﺪت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﺠﺎد ﺻﻮت در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪی ﺳﻮراخ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷـﮑﻞ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻋﻤﻮدی در دل ﮐﻮه ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽﺗﻮ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن آب ﮐﻤﯽ ﺷﺘﺎب داده و آب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی از ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﻇﺎﻫﺮاً اﻣﺮوزه ﺳﻮراخ
آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﺪارد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻨﻮط ﺑـﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ.
اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﺒﺎرت آب ﺧﻮاﺳﺘﻦ از آﺑﺠﻪ ﮐﻬﺮه را ﺑـﻪ ﯾـﺎد دارﻧـﺪ و از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﯽ آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ
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درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﻣﺤﻞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن از دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺑﺎورﻫـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﻫﻨﻮز در ﻣﻨﻄﻘﻪی اردﻫﺎل،
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺳﺎﻻ ﻧﻪ ای ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ آب و آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻫﻢ ﺑـﺎ
ﺑﺎورﻫﺎ و اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ـ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﯾﺎن.

1

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮﯾﻨﻪﻫـﺎی ﭘﺮﺷـﻤﺎر ﺻـﻔﻪ و ﭼﺸـﻤﻪی
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮه ﻗﺪﻣﮕﺎه ﻋﻠﯽﮐﻠّﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ زرﺗﺸـﺘﯿﺎن در اﯾـﻦ
ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن در آن ﮔﺮد ﻣﯽآﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺻـﺨﺮه
ﮐﻮه ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ آﯾﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎران اﺳﺖ .ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﺶ اﻫـﺎﻟﯽ ﺑﺎورﻫـﺎی ﻣـﺮدم،
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺪس و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻘﺪس در
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮ ﻗﺪﻣﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آب و ﭼﺸﻤﻪ دارﻧﺪ.

2

 .1اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت و ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﯿﻦ ،اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﻠﯽ را ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿـﻎ اﺳـﻼم ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﮑﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﺷـﻬﺎدت رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﺮاﺳـﻢ
ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﯾﺎن ﺷﻬﺮت دارد ،آﮐﻨﺪه از آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪرﻏﻢ دﯾﮕـﺮ
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ و در ﺟﻤﻌﻪی دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ،
ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ اﻣﺎﻣﺰاده در آن ﻗﺎﻟﯽ ﻏﺴﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ از
زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ای در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺤـﻞ ﻣﻘـﺪس و زﯾﺎرﺗﮕـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ آورده و ﺑـﻪ آب
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺻﻮرتﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان را ﺑـﺮ آن داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﻬﻦ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار داده )روحاﻻﻣﯿﻨﯽ (184-165 ،و آن را
ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﻬﺮﮔﺎن )ﻋﻨﺎﺻﺮی101-99 ،؛ آلاﺣﻤﺪ  (197 ،و ﺗﯿﺮﮔﺎن )ﻣـﺮادی ﻏﯿـﺎثآﺑـﺎدی( ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم آﯾﯿﻦ ﺧﺎﮐﺴـﭙﺎری اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﻮد،
ﻋﻨﺎﺻﺮی از آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺤﻞ ﻗﺒﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ را در ﺑﻐﺪاد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ )ﻧﮑ  :ارﻣﻮی ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت دﯾﻮان راوﻧﺪی.(246 ،
 .2ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮐﻠﻲﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ.

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﯽ زرﺗﺸﺘﯽ در روﺳﺘﺎی ﮐﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎن
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ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ

» .1ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺣﺎﻻت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻠﺪه و ﺑﻠﻮﮐﺎت و ﻣﺰارع داراﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎن )1296ﻫـ(« ،ﻗﻢ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ،ﻗﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ آﯾﺔاﻟﻠّﻪ ﻣﺮﻋﺸﻲ1364 ،ش.

 .2اﺑﻦﺑﻄﻮﻃﻪ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ )رﺣﻠﻪ( ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ1361 ،ش.
 .3اﺑﻦرﺳﺘﮥ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻻﻋـﻼق اﻟﻨﻔﯿﺴـﻪ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪی ﺣﺴـﯿﻦ ﻗـﺮهﭼـﺎﻧﻠﻮ ،ﺗﻬـﺮان،
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ1366 ،ش.

 .4اﺷﺮفﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﻠﯽ» ،ﺗﺄﻣﻠﯽ در دو ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺪﯾﻢ اﺻﻔﻬﺎن« ،ﻣﺠﻠﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ش  8و
 ،9اﺳﻔﻨﺪ 1369ش.

 .5اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪﷲﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺎﺻﺒﻬﺎن واﻟﻮاردﯾﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻨـﺪاری و ﺳـﯿﺪ ﮐﺴـﺮوی ﺣﺴـﻦ ،ﺑﯿـﺮوت ،داراﻟﮑﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿـﻪ 1409 ،ق/
1987م.

 .6اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،ذﮐﺮ اﺧﺒﺎر اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺮوش1379 ،ش

 .7اﻣﯿﻨﯿﺎن ،ﺳﯿﻒاﻟﻠّﻪ» ،آﯾﯿﻦﻫﺎ م ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺮم در آر ان و ﺑﯿﺪﮔﻞ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم اﯾﺮ ان ،ﺗﻬﺮ ان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اول1376 ،ش.
 .8اوﻟﺌﺎرﯾﻮس ،آدام ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺣﻤﺪ ﺑﻬﭙﻮر ،ﺗﻬﺮ ان ،اﺑﺘﮑﺎر1363 ،ش.
 .9آلاﺣﻤﺪ ،ﺟﻼل ،ارزﯾﺎﺑﻲ ﺷﺘﺎﺑﺰده ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮدوس1385 ،ش.
 .10ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺧﺎﺗﻮن ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻌﻪ ،ﺗﻬﺮ ان ،روزﺑﻬﺎن1373 ،ش.
 .11ﺑﻠﻮک ﺑﺎﺷﯽ ،ﻋﻠﯽ ،ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﯾﺎن ،ﺗﻬﺮ ان ،دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ1379 ،ش.
 .12ﺑﻮﯾﺲ ،ﻣﺮي ،زردﺷﺘﯿﺎن )ﺑﺎورﻫﺎ و آداب دﯾﻨﻲ آﻧﻬﺎ( ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﺴﮕﺮ ﺑﻬﺮاﻣﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس،
1389ش.

 .13ﺑﻬﺎر ،ﻣﻬﺮداد ،ادﯾﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮ ان ،ﭼﺸﻤﻪ1375 ،ش.

 .14ﭘﻮرداود ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﯾﺸﺖﻫﺎ  ،ﺗﻬﺮ ان ،اﺳﺎﻃﯿﺮ ،اول1377 ،ش.
 .15ﺟﻤﯿﻠﯽ ،ﻋﺒﺎس ﺧﺪوم ،ﺗﻌﺰﯾﻪ در ﻋﺮاق و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪی ﻣﺠﯿـﺪ ﺳﺮﺳـﻨﮕﯽ،
ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ1385 ،ش.

 .16ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ،راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺎرس ،ﺷﯿﺮاز ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎرس1386 ،ش.
 .17ﺧﻮ اﻧﺪ ﻣﯿﺮ ،ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻫﻤﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ ﻣﺤﻤـﺪ دﺑﯿﺮﺳـﯿﺎﻗﯽ ،ﺗﻬـﺮان،
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺧﯿﺎم1362 ،ش.

 .18داﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﺎﻧﺮی رﻧﻪ ،از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳـﻤﻌﯽ ،ﺗﻬـﺮان ،ﻃـﺎووس،
.1378
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 .19راوﻧﺪی ،اﺑﻮاﻟﺮﺿﺎ ﻓﻀﻞاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،دﯾﻮ ان ﺷﻌﺮ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ارﻣﻮی )ﻣﺤﺪث(
اول ،ﺗﻬﺮ ان ،ﻣﺠﻠﺲ1334 ،ش.
 .20رﺿﯽ ،ﻫﺎﺷﻢ ،ﮔﺎه ﺷﻤﺎری و ﺟﺸﻦﻫﺎی اﯾﺮ ان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان1371،ش.

 .21روح اﻻﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﺟﺸﻦﻫﺎی ﮐﻬﻦ در اﯾﺮ ان اﻣﺮوز ،ﺗﻬﺮ ان ،آﮔﺎه1383 ،ش.

 .22زﻧﺮ ،آر .ﺳﻲ ،ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب زردﺷـﺘﻲ ﮔـﺮي  ،ﺗﺮﺟﻤـﻪی ﺗﯿﻤـﻮر ﻗـﺎدري ،ﺗﻬـﺮان ،ﻓﮑـﺮ روز،
1375ش.

 .23ﺷﻬﺒﺎزي ،ﺷﺎﭘﻮر» ،ﺟﺸﻦ« ،داﻣﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،ﺗﻬﺮ ان  ،ﺑﻨﯿﺎد
داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ1385 ،ش.
 .24ﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﻬﯿﺎر» ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺮﯾﮥ ﻫﺮاﺳﮑﺎن« ،ﻣﺠﻠﮥ ﯾﻐﻤﺎ ،ﺳﺎل ،11ﺷﻤﺎرۀ1337 ، 2ش.

 .25ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻨﺶ ،ﺟﻠﯿﻞ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺠﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از ﻣﺮو ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻣﺸـﻬﺪ ،ﺑﻨﯿـﺎد
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ1387 ،ش.

 .26ﻋﻨﺎﺻﺮی ،ﺟﺎﺑﺮ ،اﺳﺎﻃﯿﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ اﯾﺮان1374 ،ش.
 .27ﻗﺮﺑﺎﻧﯽزاده اﺑﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﻬﺪی و ﺷﺒﮕﺮد اﺑﯿﺎﻧﻪ ،ﻟﯿﻼ ،راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺑﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﻬﺮ ان1384 ،ش.
 .28ﻗﺮﺷﯽ ،اﻣﺎن اﻟﻠّﻪ ،آب و ﮐﻮه در اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻬﺮ ان ،ﻫﺮﻣﺲ1380 ،ش.

 .29ﻗﻤﯽ ،ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﻤﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮس1361 ،ش.

 .30ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺿﺮاﺑﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺎن ،ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺮ ان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ1341 ،ش.

 .31ﻣﺎﻓﺮوﺧﯽ ،ﻣﻔﻀﻞﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺑﻮاﻟﺮﺿﺎ آوی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل،
ﺗﻬﺮان1328 ،ش.
 .32ﻣﺮادی ﻏﯿﺎث آﺑﺎدی ،رﺿﺎ» ،آﯾﯿﻦ ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﺎن اردﻫﺎل ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﮐﻬﻦ ﺟﺸـﻦ ﺗﯿﺮﮔـﺎن و ﺑـﺎر ان
آوری« ،در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ.

 .33ﻣﺸﻬﺪی ﻧﻮش آﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ» ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﮐﺎﺷـﺎن در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻗـﻢ« ،ﮐﺎﺷـﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺷﻤﺎرۀ اول ،ﺳﺎل اول) ،ﺑﻬﺎر 1384ش(.
 .34ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﻠـﯽﻧﻘـﯽ ﻣﻨـﺰوی،
ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن1361 ،ش.
 .35ﻣﻮﺳﻲ ﭘﻮر ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ» ،ﺗﯿﺮﮐﺎن«  ،داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم  ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،ﺗﻬﺮان،
ﺑﻨﯿﺎد داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ1383،ش.

 .36ﻣﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ،ﺗﻬﺮ ان ،ﭘﺎرﺳﺎ1378 ،ش.

 37ﻧﺮاﻗﯽ ،ﺣﺴﻦ ،آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎﺷﺎن و ﻧﻄﻨﺰ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ1374 ،ش.
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 .38ﻫﻤﻮ» ،ﻣﻌﻤﺎی ﻗﺮﯾﮥ ﻫﺮاﺳﮑﺎن و ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑـﺎرۀ ﭼﻨـﺪ ﻧـﺎم ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ در ﻗﺼـﯿﺪۀ ﻧﻮﻧﯿـﮥ
راوﻧﺪی« ،ﻣﺠﻠﮥ د اﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن ،ﺷـﻤﺎرۀ ) ، 45-44ﺑﻬـﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1385ش(.

 .39ﻫﻤﻮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﺶ زرﺗﺸﺖ  ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲزاده ،ﺗﻬﺮ ان ،ﺗﻮس1375 ،ش.
 .40ﻫﻤﻮ ،ﻧﺨﻞ ﮔﺮداﻧﻲ ،ﺗﻬﺮ ان ،دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اول1380 ،ش.

 .41ﻫﯿﻨﻠﺰ ،ﺟﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮ ان ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ژاﻟﻪ آﻣﻮزﮔﺎر و اﺣﻤﺪ ﺗﻔﻀﻠﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺸـﻤﻪ،
1368ش.

