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  چکیده

بـا موقعیـت طبیعـی     پرستشـگاهی بـه آیـین و    ،اسـالمی  های نخستین سدهدر منابع 

تیرمـاه   در روز سیزدهم اناشاره شده که زرتشتی انکاش (اردهال) استثنایی در اردهار

کوفتن سنگ بـر کـوه و طلـب آب از    کردند. این آیین شامل  جا آیینی برگزار مینآدر 

قاجار نیز  ی در یکی از منابع دورههمچنین  جاری برای شفابخشی بوده است.اي  چشمه

  و  کـم آن  شده کـه در موقعیت طبیعی اشاره  انبا همر اردها ی به قدمگاهی در منطقه

وقعیـت کـه اکنـون    شـده اسـت. ایـن م    می جامانآیین توسط اهالی منطقه  انبیش هم

ه قرار دارد. در این در کوهی معروف به کوه قدمگاه در روستای کل ،شناسایی شده است

تـراود و همچنـین    مـی  آبآن  ند قرار دارد کـه از سـقف  انم اناف ایوموقعیت یک شک

موجود در   ندیهایانهمگویند.  می آبجه کهرهآن  ای که آب کمی دارد و مردم به چشمه

طـور   دهـد کـه بـه    می اننش ،با موقعیت کنونیآن  خر و تطبیقأمتمتقدم و دو گزارش 

دهد کـه ایـن    می انما نشموقعیت اشاره دارند. بررسی  همیناین دو گزارش به  ،قطع

 جاماندر ارتباط با ایزد تیشتر  انو آیین طلب بار انجشن تیرگ انآیین در ابتدا به عنو

 آب و شفا درخواست (بغدخت) بیدخت انعنو گرفته است. همچنین از ایزد ناهید با می

نامها  کیشی، دگرشده اما با  دگارانمدر دوره اسالمی نیز  انشده است. تقدس این مک می

د انتوب پدیدار شایداسالمی و شیعی گرفته است. این  باورهایرنگی مطابق با  و باورها،

 ت دارند صادق باشد.نزد مردم قداسدر مورد برخی دیگر از مناطق طبیعی که امروز در 

  

قـدمگاه   گاه زرتشتی،پرستشزنی، ناهید،  ، سنگانتیرگ ی،انایرهای  آیین:   ها کلید واژه

  .کلّه علی

                                                
/ 2679این مقاله با حمایت مالي دانشگاه شهید مدني آذربایجان تحت قرارداد پژوهشـي بـه شـماره     .1

 انجام شده است. 217د/
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  مقدمه

 انذکر اخبار اصفه ،نآ دنبال، و به طبقات المحدثینند انم اناصفه قدیم  کتابهایدر 

جغرافیای تاریخی  کتابهایاز مافروخی و برخی دیگر  انمحاسن اصفهی و اننعیم اصفه ابو

شگفت یاد شده است که های  از موقعیتی طبیعی با ویژگی اناصفههای  در ذکر شگفتی

  شده است.  می ی نیز برگزارانجا نوعی آیین ایرنآدر 

واقع است، اردهال به لحاظ دینـی و آیینـی    انکاش 1مورد اشاره در اردهال ی منطقه

ند انهایی م این منطقه در کتاب ی بارههایی نیز در دارد و روایتای  مالحظه انشایاهمیت 

چهارم) و برخی منابع روایی شیعه نقل شده است که نمـودار اهمیـت    ی (سده قم تاریخ

، 97اسـت (قمـی،   آن  نخستین اسالمی و پـیش از  انقدسی و آیینی این منطقه در دور

ند انلجوقی مس ی ه که در منابع شیعی دوران. همچن)93-92؛ مشهدی نوش آبادی، 100

هم ایـن منطقـه بـا    ز موقعیت زیارتی مابوالرضای راوندی، ا اندیوقزوینی رازی و  النقض

در بعد  .)249-243 (راوندی، ه استآمد انبه می بن محمد باقر(ع) سخن مزار علی انعنو

یافتـه   آوازهی و اسـالمی اهمیـت و   انآیینی ایر انکه به عنو انقالی شوی آیین ،آیینی نیز

  .2)184-165(روح االمینی،  شود می جاماندر مشهد اردهال  ،است

یاد شده است موقعیتی طبیعی شامل کوه، آن  از انقدیم اصفه کتابهایی که در انمک

در نظـر   ،فـرد  بـه  طبیعـی منحصـر  هـای   ویژگـی  ی است که به واسطهای  شکاف و چشمه

شـده اسـت.    مـی  تصـوّر نـوعی اعجـاز   آن  نموده و در می گیزان شگفت اندوران آن مردم

ت و انـ جا به فراخور نـوع دی نآمورد توجه بوده و در مقدس ی انمک انعنو  به ،جهت بدین

برگـزاری آیینـی    ،هـا نآ ی شده است، از جمله می برگزارهایی  آیین ،فرهنگ مردم منطقه

  .شده است می برگزاراسالمي  های نخستین سدهکه در  است انتیرگ جشن موسم در ویژه

                                                
ه است اردهـار  آمدهای چهارم و پنجم قمری  که در کتابهای تاریخي سده اننام اصلي این منطقه چن .1

آن  هـای  ی قم یاد و به آبادی های کوره یکی از رستاق اناست. از جمله در تاریخ قم از اردهار به عنو

های اخیر، شاید به دلیل سـهولت در تلفـظ بـه     ). این منطقه در سده135-134اشاره شده است (ص

ی اخیر با همین نام ها ی این منطقه در منابع رسمي سده ه است. ما به دلیل آوازهاردهال شهرت یافت

 کنیم، به جز اینکه عین متن منابع قدیمي را بیاوریم. از آن یاد مي

ی از پیش از اسالم اردهال سرزمینی مقدس بوده انکوهستهای  برخی معقدند به سبب وجود نیایشگاه .2

این منطقه های  ای این تقدس است و به خاطر این تقدس رشته کوهاست و حتی نام اردهال نیز گوی

به معنای پاکی و تقدس و » اَردَ«را اردهار به معنای رشته کوه مقدس نامیده بودند. اردهال از دو واژۀ 

، کوه بلنـد  = البرز: (همچنین در کلمۀ هَرَبُرز به معنای کوه و رشته کوه است» هَر«صورت دیگر » هار«

 .)11بلوک باشی،   :  ک ن
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در کجـا واقـع شـده اسـت؟ چـه       جایگـاه این است کـه ایـن    پرسش بنیادیناکنون 

بعـدی نیـز    هـای  سدهدر آن  مربوط بههای  شده و آیا آیین می جا برگزارنآدر هایی  آیین

  آییم. می بر پرسشهایافتن پاسخ این  درپی ،مباحث ی دنبالهادامه داشته است؟ ما در 

  

  اسالمينیایشگاه زرتشتی در منابع متقدّم  -1

تر نقـل   رویم. صورت قدیمی می اناصفه کتابهای قدیمیپیش از همه به سراغ روایت 

ـ   و الواردین علیها انطبقات المحدثین باصبهاین آیین در   انبـن حیـ   هابومحمـد عبداللّ

در  ،روایـت از ایـن آیـین   دومین ه است. آمد) ق369-276( صاریان ابوالشیخمعروف به 

از  انمحاسـن اصـفه  ، )ق430-334( یانحافظ ابـونعیم اصـفه   انذکر اخبار اصبهکتاب 

) نقل شـده اسـت.   37ص  :  ؛ نکپنجم سده( یانبن حسین مافرّوخی اصفه بن سعد مفضل

  احسن التقاسیم فی معرفة االقالیمنیز این روایت را در  بن احمد مقدسی ابوعبدهللا محمد

عبـارت ابـونعیم کـه     ی ترجمهدر اینجا  .)593(ص آورده است )ق375نوشته شده در (

صلی روایت، یعنی کتـاب  دقیقتر است و به مأخذ ا وی از استادش ابوالشیخهای  گزارش

ذکر اخبـار  کنیم، وی در  می ) نیز اشاره دارد را نقلق350(ح یانی اصفه حمزه اناصفه

 1اردهار ی ناحیه ان، یادآور شده که در قاساناصفه کتاب ی نویسنده«نویسد:  می اناصفه

 کوهی است که از پهلویآن  و در 3دیهی است به نام قالهر 2ده فرسخی ابرون ی به فاصله

 انریزد. هر سال روسـتائی  می شود و نه فرو می تراود، چون عرق بدن نه جاری می آبآن 

 4جا گرد آیند و یکایـک بـه کـوه شـبنم    نآدست در  هنواحی در تیر روز از ماه تیر کاسه ب

دخت! مرا آب ده که برای  بیدای   زند و گویدآن  نزدیک شوند و هر کس با سنگ ریزه بر

پراکنده یک جا جمـع   از جاهایها  خواهم. پس تراویده می درد ندرد و فال نفال اندرم

ها  جویای آب ریزد و مردم از دور و نزدیک به این گونه بیایند و ظرف ی شود و در کاسه

  .)146ی، ان(ابونعیم اصفه» شفا جویند و شفا یابند.آن  ل سال ازاز آب آکنند و در طو

  

                                                
 .اورقي اول: پ  نک .1

 د.انآبروز ضبط کرده  )24(ص ) ابروز، و قمی224-223(ص )؛ ابن رسته37(ص مافروخی .2

 تر ضرابی،ن(کال ، حوالی مشهد اردهال استاننزدیکی آبادی درب جوقا در جنوب غربی کاش قالهَر در .3

15 ،14 ،36(. 
 شود. ميمنظور کوهي است که آب از آن ترشح  .4
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  انجشن تیرگ

تصویر برگزاری یک آیین است،  ،آید می دست همهمترین تصویری که از این گزارش ب

 ،شـده اسـت   مـی  ه در روز تیر ماه تیر برگـزار نبا توجه به اینکه این آیین به صورت ساال

ی مربـوط بـوده   انزرتشتی و ایرهای  یکی از مهمترین جشن انبدون شک با جشن تیرگ

  .ذیل واژه) پور، (موسياست 

  (تیریشت، واع آبها مربوط استاناما هم تِشتر با  ،روز ستایش ایزد تِشتر است ،روز تیر

است  است، به همین جهت انپاشی از عناصر اصلی جشن تیرگ ) و هم آب14-11کرده 

در کنـار دو جشـن نـوروز و     اننامنـد. جشـن تیرگـ    مـی  »انآبریزگ«را جشن  انکه تیرگ

 شـود  مـی  شـش روز برگـزار  هـا در  نآنـد  انمهمترین جشـن زرتشـتی اسـت و م    انمهرگ

  .(شهبازی، ذیل جشن)

 اننیز که در این گزارش توسط برگزارگنندگ 1(= بیدخت) »بیددخت« ی ی واژه درباره

یـا   )33 صـادقی، اشرف  :  کن( باید گفت که بیدخت تصحیف ،گیرد می مورد خطاب قرار

در منـابع  کـه   . دختر خدا نـامي اسـت  به معنای دختر خداست 2»بغدخت«اي از  واگویه

بـویس،   ؛39 (هینلـز،  وی آبهـا اطـالق شـده اسـت    انایزد ب» اهیتانآ«یا » ناهید« ارمني به

 به چشماسالمي هم  ی این نام برای ناهید حتی در منابع دوره ). کاربرد114، انزردشتی

به  ،اسالمي ی هانکند که در یک افس ي نقل ميانپورداود از قول شفت لویتز آلم .خورد می

ه است آمداهیت انبغدخت  واژهاز  داده شده است که» اهیذانبذخت « نام ،زهره ی ستاره

) گویـا اشـاره شـفت لـویتز بـه      166، 1، جیشـتها (پورداود،  (خدا) یعني ناهید دختر بغ

کـه دربـاره هـاروت و    ه اناین افسـ در ه است. آمدنیز  حبیب السیري باشد که در انداست

ه آمـد بـه صـراحت   ویي صاحب منصب و صـاحب جمـال   انبنام  اشاره به در ماروت است

ـ (خو »ي ناهید و به فارسي بیدوخت مي گفتنـد اناو را به عربي زهره و به سری«است:   دان

ت بــرای ناهیــد مســلم و دخــ بــی ی کــاربرد واژه ،ایــن شــواهد ی بــر پایــه .)1/37 میــر،

  است.» شکن انگم«

                                                
طور که از متن طبقات المحدثین پیداست، ابوشیخ به جای بیددخت، بیدخت آورده است، دکتر انهم .1

 ه اسـت را نادرسـت  آن آمد و محاسن انکه در ذکر اخبار اصفه» بیددخت«علی اشرف صادقی ضبط 

 د.اند می

سـتان گنابـاد   نیز منـاطقی بـه نـام بیـدخت وجـود دارد از جملـه در شهر       اندر جاهایي دیگر از ایر .2

 .)228(قرشی، خراسان.
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تقدس داشت.  انکهن نزد آریایی اندور انیم که عنصر آب در کنار آتش از هماند می

؛ بـویس،  329(زنـر،   یابد می ارج و منزلت» مهر«متأخر هخامنشي در کنار های  در کتیبه

  شده مواجه هگسترد اقبال با بعد هاي دوره در آن پرستش و )300-297 ،زرتشت کیش تاریخ

  .)188-173 ،119 ،91 ،انهم( میشود برپا آن برای زیادي هاي نیایشگاه و پرستشگاهها و

ه است، به آمدآالیش) (رود نیرومند بی »اهیتانآاردوی سور «با نام  اوستاناهید که در 

 شود می بخش ستایش بخش و برکت انمطهِّر و درم ، با ویژگیانو گیاهها  ایزد آب انعنو

غرابتی ندارد که در یک آیـین بـا محوریـت آب از او     ،رو ازین .یکم) ی یشت، کرده ان(آب

و ها  خذ و برخي ویژگينیز بر مأ انپژوهشگرکه برخي انو شفا شود. چن اندرخواست درم

، تاریخ کیش زرتشت(بویس، د ان تیشتر سخن گفته کارکردهاي مشترك دو ایزد ناهید و

2/301(.  

بخشـی آب چشـمه    انعنصر درم ،کند می ارش جلب نظروجه دیگری که در این گز

 اننیز با کارکرد درم باورهاست. این  از طرف بغدخت برای رفع بیماریای  است که هدیه

  اشاره شد، سازگار است.  انکنندگی ناهید که بد بخش و تطهیر

  

  انزني؛ آیین طلب بار سنگ

 بهها  گزارش ی که در همهزنی است  ، عمل سنگمهم آیینی دیگر در این باره ی نکته

(به معنای مطلق سنگ یا سنگی که در » فِهر«مردم با  ،نآ ی پایهاشاره شده است، بر آن 

د، ان زده می شود) به کوه می استفادهآن  چیزی از کف دست قرار گرفته و برای کوفتن بر

 ،دن آبو چکی اناست تا با تکرار صدای بارش بار انجام این عمل جادوی باران ،در واقع

 انکه حتی در دورانو جاری شدن آب شود. چنها  قطره افزایشو یا  انباعث تحریک آسم

 ،نآشـده و در   مـی  جـام انزنی  آیین سنگ ،اندر ایر انطلب بارهای  در آیین ،معاصر نیز

کف دست بوده اسـت بـه هـدف     ی دازهانرا که به هایی  یا چوبها  گسن انکنندگ برگزار

جالب  .)40 جمیلی، نک : نیز، 225-223 (میرنیا، د،ان زده می بر هم انجام جادوی باران

براي تقلیـد   ،هانمی انخواهي در روستاي فراهیه شهرست اناینکه امروزه نیز در مراسم بار

جـام نمـادین   انبر این بوده اسـت کـه بـا     باورزیرا  1،کوبند سنگ بر کوه مي انصداي بار
                                                

 انرا به عنوآن  تهیه کرده و انک خدابنده از شرکت خود در مراسم طلب بارانبر اساس گزارشي که فر .1

افراد نیز بقیه «ب قرار داده است، عین عبارت این است: انابتدایي در اختیار اینج انپژوهش درس ادی

هایی که شاید  شوند و با این سنگ به صخره هر کدام سنگی در دست داشته و در اطراف پراکنده می

 .»شود می انند صدای بارانشود م تولید میآن  زنند و صدایی که از مقدس باشد آرام می
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 انرا به برکت بخشی و حاصـلخیزی جهـ   انو خدای انایزد انتو می ،طبیعتهای  حرکت

از  شماریعزاداری محرم در های  آیین پیکرزنی در  امروزه نیز آیین سنگ 1ترغیب کرد.

، شهرهای اندر نزدیکی کاش» و بیدگل انآر«و شهر » هانابی«از جمله روستای  اننقاط ایر

(مشـاهدات و   گـردد  مـی  در فارس برگـزار  »اناصطهب«شرقی و  اندر آذربایج» ایلخچی«

  .)80-79، انامینی ؛64ی، انباشی، نخل گرد  بلوک :        ؛ نیز نکنگارنده پژوهشهای

است،  مندرج هم آیین این نام در حتی ،آب چک چک صدای با زنی سنگ آیین ارتباط

نام داشته (اولئاریوس،  »چاک چاکو«صفوی  ی هکه این آیین که در شهر اردبیل دورانچن

) شهرت دارد، 64، ياننخل گرد، باشی (بلوک »جک جکه«امروزی به  ی هان) و در ابی113

کـه آب از  ـــ   یزد اندر اردک» چک چکو«پیر  پرستشگاهنامی است که به  اندر واقع هم

گردد. علـت ایـن نامگـذاري صـدای      می اطالق ــ چکد می پرستشگاهبه درون آن  سقف

  ).143(روح االمینی،  شود می است که از چکیدن آب حاصلچک چکی 

خواهی با خویشکاری ایـزد تشـتر نیـز سـازگار      انبخشی و بار آیین برکت ،رویبه هر 

(اپـوش) را شکسـت داده و باعـث     وی دیو خشکسالیاوستایی  ی هزیرا در اسطور ،است

 انجشـن بـار   ،لاصـ  دررا  انتیرگـ  پایـه، بر همین شود.  می و برکت بخشی انبارش بار

 انپژوهشـگر  .)90، ان(بـویس، زردشـتی   که مناسب ایزدي چون تشـتر اسـت  د ان شمرده

، مناسبت اصلی جشن انبار ی دیگری نیز بر این نکته اشاره دارند که تکریم آب و ستاره

هـای   آیـین  نـدیهای انهمدیگری که ما را به  ی نکته .پور، ذیل واژه) (موسیاست  انتیرگ

 اندر جشن تیرگ انتقلیدی بار جام جادویان ،کند می رهنمون انبا تیرگ پرستشگاهاین 

و هـم زدن   پرستشـگاه هم چکیدن آب از سـقف   ،که اشاره شدانچن .)344(رضی، است 

  است. انشکل و صدای چک چک بار ی تداعی کننده ،سنگ بر کوه

ی در زرتشـت ای  رسـد کـه عـده    می به نظر ،انقدیم اصفه ابهایبا توجه به گزارش کت

ی هنوز آداب معمول دینی خود را انکوهست ی هاسالمی در این منطق های نخستین سده

 انزمـ  قمـری، چهارم  ی هدر اینکه این آیین در سد انپژوهشگرد. برخی ان داده می جامان

 انزمـ  ،ابراز تردید کرده و با توجـه بـه قراینـی    ،گرفته است می جامان این کتابها نوشتن

  .)33(اشرف صادقی،  نداند می قمریدوم  ی هبرگزاری این آیین را در پیش از سد

                                                
 انتو می مروزه نیزابتدایی و قدیم است و ا انعمدۀ ادیهای  جام اعمال جادویی از این قبیل از ویژگیان .1

 ردیابی کرد.ها  را در آیینآن  متعددی ازهای  نمونه
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دوم گـزارش   ی پیش از سـده  ،در این باره باید گفت به فرض اینکه اصل این رویداد

بعدی نیز ادامـه داشـته باشـد، زیـرا      های سدهغرابتی ندارد که این آیین در  ،شده باشد

زرتشتی در های  ، آبادیچهارم هم ی ی سده هنااهدی در دست است که حتی در آستشو

ـ از ویر تـاریخ قـم  ر وجود داشته است، زیرا قمی د انقم و کاشی  منطقه ی  ی آتشـکده ان

  ).89، (قمی دهد می خبر ق288 سال در انمسلم انسپاهی سطتو قم »انمزدج« ی دهکده

 انبـاز هـم امکـ    ،اهالی روستاهای این منطقـه  همگیشدن  انحتی در صورت مسلم

کـه  انبا آب و رنـگ اسـالمی وجـود دارد، چن    انانی توسط مسلمانایرهای  برگزاری آیین

شده، بلکه  می برگزار انانبعد توسط مسلم های سدهتا تنها  نه ،یانایرهای  بسیاری از آیین

 یابـد  مـی  جاماناسالمی  رنگ و بویبا  انمعاصر نیز در نقاط مختلف ایر ی حتی در دوره

برگـزاری   ،خـواهیم پرداخـت  آن  گزارشی نیز که در ادامه به .)1383 االمینی، روح :  (نک

  کند. می معاصر تأیید ی آیین مورد نظر را در دوره

  

  تر ضرابی از موقعیتي قدمگاهي در اردهالنگزارش کال -2

در  ی در سـال تر ضرابناز تاریخ مورد بحث، عبدالرحیم کال پسحدود یک هزار سال 

 ی منطقـه های  ق) در ذکر کوه1298 نوشته شده در( )ان(تاریخ کاش انالقاس مرآتکتاب 

اردهـال نـام بـرده و در توصـیف      ی ی منطقـه »کَلّه«در روستای » قدمگاه«از کوه  ،انکاش

از طرف طول صفّه سـقف  آن  سی چهل زرع به فراز تقریباً«نویسد:  می بخشی از این کوه

، و پـنج ذرع  نآداز و عـرض  انـ  رش، و ده ذرع فنآب یکصد ذرع دهن همواری است قری

، و از وسط سقفش آبی ظاهر و متقاطر است که ازالً و ابداً به یـک نهـج   نآارتفاع سقف 

 اگر توجـه کنـیم   .)47 تر ضرابی،ن(کال »زند می قطره قطره آبی سرد و صاف و گوارا چکه

ح المـاء رشـحاً کرشـ    یرشـح «یه توصیف منابع قدیمی است: بینیم که این توصیف شب می

  ».یسیلآن  البدن للعرق من غیر

جـالبی بـا    نـدی انهمعبارات بعدی ضـرابی در اشـاره بـه عملـی آیینـی اسـت کـه        

نویسـد:   مـی  در چند متری این صفهای  قدیمی دارد؛ وی در توصیف چشمههای  گزارش

وارا همیشـه جـاری   کوه، آبی سرد و گـ آن  در مقام مزبور نیز سوراخی است که از بطن«

گودال آبـی اسـت سـرد و گـوارا و یـک      آن  و در جلو ــ یانگالبد ی به قدر لوله ــ است

گوینـد و  » آبجه کهـره «سوراخ را آن  سبز شده وآن  درخت جوز و یکی بید کهن در آب
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گویـد:   مـی  ینسوراخ برده به صدای بلند طوالآن  است که هر گاه کسی سر درون انچن

آب  ـــ  هآمـد یعنی » بمده«رایجی  انبه زب ــ عزیزت بمده انآبجه کهره! های! سه مهم«

شـود و سـه    مـی  آب زیـاد ان آن شنود، فوراً جریـ  می گویا کسی است که خبر را». سرده

نمایـد. دو دفعـه سـر     می آید و فروکش می شود و به قدر یک دقیقه می مساوی (= برابر)

آب  انجریـ  نیز» عزیزت بمده آب سرده انآبجه کهره! های! مهم«گویند:  می داخل کرده

  .جا)ان(هم» معلوم استآن  د بدو مساوی و حکمتمزبور زیاد شو

شبیه بـا خطـابی    کامالً ،ه استآمدعبارتی که در کتاب ضرابی خطاب به آبجه کهره 

ه انمظهر آب با نامی زن ،ه است؛ در هر دوآمددخت  است که در منابع قدیم نسبت به بغ

است) و هـم  آن  اي از (یا بیدخت که واگویهرا هم بغدخت زی ،گیرد مورد خطاب قرار می

) به 312...،  (کتابچه ه است،آمدباجي نیز ر منابع دیگر قاجاري به صورت آقاآباجي که د

هـر دو   ی شـود. در نتیجـه   مـی  صدایی بلنـد ادا  باها  ه است. این خطابانوضوح نامي زن

رسـد. در   می دخطاب کننده به مقصود خو ،گیرد. در هر دو روایت می آب شدت ،خطاب

  رویکرد اعجاز و شگفتی وجود دارد. ،هر دو روایت

دهد که هر دو عبارت در اصل یکی است و  می انبه طور کلی سیاق آهنگ عبارت نش

دینی  دگرگونیهایناشی از  ،هآمددر نام مخاطب به وجود  انکه به مرور زم دگرگونیهایی

دختـر خـدا یـا ایـزد ناهیـد در       انو اعتقادی است. چون طبعاً اشاره به بغدخت به عنـو 

با این اوصاف نام آبجـه کهـره یـا آبجـي کهـره       ،جایی ندارد انانساختار اعتقادی مسلم

  1خطاب به عنصري مؤنث است.

و خاصـیت   انهنـوز تقـدس ایـن مکـ     ،پس از گذشت یک هزار سـال  ،با این اوصاف

اسـت، امـا چگونـه یـک      دهانممردم  باورهای،در خاطرها و آن  گریانبخشی و درم برکت

                                                
قاجاري نیز ذکر شده است. در این اثر به جاي آبجه کهره  ی از این آیین در اثري دیگر از دورهصورتي  .1

) آبجي در افـواه عامـه و در فرهنـگ    312...، کتابچه (جي کهره و آقاباجی کهره آمده است عبارت آب

به معناي خواهر است. آبجی کهره یا آبجه کهره دارای دو بخش است. بخش اول را با توجه بـه  لغات 

(خواهر) در نظر گرفت. گر چه برخـی   صراحت منبع پیشین باید به معنای معمول خود یعنی آباجی

(از جملـه مجیـد    کننـد  می از اهالی لفظ آبجه را به معنای جستن آب از سوراخ عمودی چشمه معنا

کننـد بـه    مـی  را کَرِه تلفـظ آن  ب) اما کهره که اهالیانبه اینجای  ی یکی از اهالی کله در نامهحیدر

ـ  » گـر «پهلـوی   ی کلمـه  است. زیرا بنابر گزارش پـورداوود، به معنی کوه  اناحتمال فراو  انکـه در زب

نای کـوه  در مع اوستابارها در  رود، کار می به) Qairy(سگریت گیری انو در س )Qari( اوستایی گری

  )208، 44(پورداود، کار رفته است  به
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د در آیینی تازه بیش از هـزار  انتو می ،زرتشتی که با آب در پیوند است باورو  پرستشگاه

  سال قداست خود را حفظ کند؟

ـ  ،انتوصیفات ضرابی از ایـن مکـ   ی یم در ادامهانتو می خ این پرسش راپاس دسـت   هب

کند  می مربوط انز مؤمنرا به خواب یکی اآن  ،این کوه ی وجه تسمیه انوی در بی .آوریم

خواب به ایجاد این دو آن  نما شده و در شخص خواب نآبر (ع)امام علیآن  ،ی پایهکه بر 

کیـدن آب از سـقف صـفّه و ایجـاد     چ ،بر ایـن پایـه  چشمه توسط امام اشاره شده است. 

مربـوط بـه معجـزه و کرامـت امـام      آن  آبجه کهره و ویژگی اعجاز و شفابخشی ی چشمه

آبجه کهره وضو ساخته و بـه صـفّه    ی باید از آب چشمه ان، زائرانس بدین، است (ع)علی

اب بـه  خـو  ی کند که بیننده می تر ضرابی اشارهنوارد شوند. کال ،که مسجد قدمگاه است

صفه وارد گردید از آب آن  به«ساختن از سوراخ آبجه کهره  ه و پس از وضوآمد اناین مک

وی  .»خود را شفا یافته دید ی یهانیه و علل نفسانشید، امراض جسممتقاطره بنو ی چشمه

 جا به مصرفنآجام داده و نذورات که در اندر ادامه نیز به اعمالی که مردم در این محل 

  .)47-46، ان(هم 1کند می رسیدند اشاره می به مراد خویش ،نآ ی ند و در نتیجهانرس می

                                                
چکـو  اسـت کـه     ی پیر چکزردشت پرستشگاه آن،و باورهای مربوط به  انیکی از نکات جالب این مک .1

  بدین قرارند:

از سـقف در هـر دو    -2است که در کمرگاه کوه قرار دارد. ای  شکاف یا صفه پرستشگاه،هر دو  انمک -1

و «انـد:   چکو  نوشـته  پرستشگاه پیر چک ی چکد، چنانکه در باره به پایین می موقعیت آب بسیار کمی

   »چکد. می کوه انقطره آب به صد مضایقه ظاهر گشته به پای نند چشم سخت دالانمآن  در سقف

 بیایند آب فزونی پرستشگاهی که به این اناین آب گفته شده که به تعداد کس ی ، دربارهبا این اوصاف -3

ـ   انهر دو مک -4با آبجه کره معلوم است. آن  از این جهت نیز شباهت .گیرد می و و دختـر  انبا یـک ب

نیـز   انزدنـد، زرتشـتی   می کله ناهید دختر اهورا مزدا را صدا پرستشگاهکه در انمربوط است و همچن

هـای   ی مربـوط و ویژگـی  انو دختر یزدگرد سوم آخرین پادشـاه ساسـ  انرا به حیات بچکو   چک معبد

قداسـت ایـن    ی ی حکایتی که در بـاره  پایهبر  -5کنند.  می را به نیروی اعجاز وی منسوبآن طبیعی

آن در این محل اسـت بـر یـک     و که مقامانبر این است که حیات ب انباور زرتشتی ،گویند جایگاه می

رده است، شبیه بـه خـوابی   نما شده و وی را از موقعیت قدسی این صفه و چشمه آگاه ک شبان خواب

ایـن   -7موقعیت قدسی و زیارتگاهی دارنـد.   انهر دو مک -6ه است. آمدکله  پرستشگاه ی درباره که

است یعنی حضور طبیعی یا معنوی شخصیت مقـدس در  آن  موقعیت قدسی مربوط به قدمگاه بودن

االمینی،  : روح  چکو  نک چک و باورهای مربوط به پیرها  (برای آشنایی با برخی از ویژگیان این دو مک

143-175.(  

های یزد ماننـد   هاي زرتشتي انجام داد مشخص شد که دیگر پیرانگاه در بازدیدي که نگارنده از پیرانگاه

 نارستانه نیز به لحاظ طبیعی شباهت چشمگیری با موقعیت آبجه کهره دارند.  نارکی و پیر پیر
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شفابخشی  ت به قداست وباورهای پیشین نسب انشود که هم می مالحظه ،انس بدین

گیرد. تنهـا چیـزی    می جامانآیینی های  صورت انبیش هم  و  این محل وجود دارد و کم

آن  مربـوط بـه  هـای   و اسطوره و شخصیت اننوع داست ،شود دگرگون میکه در این باره 

 انبه ناهید از ایـزد آن  فرد و اعجازآمیز به قدیمی ویژگی طبیعی منحصراست؛ در روایت 

منسـوب   (ع)زرتشتی منسوب بود و در روایت متأخر این ویژگی را به کرامت امـام علـی  

موقعیـت   انقـدمگاهی در ایـر  هـای   انزیادی از مکـ  شمارجالب این است که  1د.ان کرده

ـ  ؛128 نراقـی،  ؛430 ترضرابی،نکال ؛196 ی،ان(دالم چشمه و آب دارند  .)24 زاده، یانقرب

، 30(خرمایی،  ماری و هنری پیش از اسالم نیز وجود داردآثار مع ،هانآحتی در برخی از 

کـه  اسـت  مستلزم پژوهش دیگـری   ،نآله و تبیین . البته پرداختن به این مسأ)63، 37

  جام است. انتوسط نگارنده در حال 

  

  مشاهدات عینی -3

ارمـک و دیگـر روسـتاهای بـاال      ی وبی روستای کلّه و در مجاورت جـاده در ضلع جن

نیـز  آن  ب چپانی این کوه شکافی و در جاندست کوه قدمگاه قرار دارد، از دور در پیش

آن  کند. اهالی می نزدیکی حکایتآن  تک درختی پیداست که از وجود رطوبت و آب در

گویند. تا رسیدن به شـکاف کـوه    می را آبجه کهرهآن  کنارای  شکاف را قدمگاه و چشمه

 یکتخت آغازای  ده به باالی کوه صخرهاندود یک ساعت راه است. از حدود یکصد متر مح

 40شکاف یا صفۀ قدمگاه وجود دارد. عرض ایـن صـفه حـدود    آن  شود که در پایین می

  متر.  5/2تا  2حدود آن  متر و ارتفاع 5حدود آن  متر است و عمق

ر یک نقطه آب ترشح شده شود و د می آبی ترشح ،از سقف این شکاف در چند نقطه

 تا آبد ان شود، اهالی در این قسمت ظرفی نهاده نمی زند، اما جاری می جمع شده و چکه

                                                
رمان اشاره دارد که شباهت آن با موقعیت مـورد بحـث مـا    باستانی پاریزی به موقعیتی طبیعی در ک .1

در کوه پایه نزدیک کرمان نیز چشمه «انگیز است. وی در کتاب خاتون هفت قلعه آورده است:  شگفت

آید. مردم این آب را  گویند. آب از زیر سنگی قطره قطره بیرون می چکو می آبی هست که به آن چک

بیماری که از این آب کاسه کاسه به بدنش بریزد خوب خواهـد  دانند و  نظر کرده حضرت فاطمه می

کنند. بعضی زنها در محلی که از آن آب خارج  شد. شب جمعه مردم در کنار چشمه شمع روشن می

و در کنـار آن سـفره   » زهرا هو! آب چشمه را بذار بیـا!    فاطمه«گویند:  شود صدا کرده با فریاد می می

 ).249گویند: بخور و دعا کن آب بیشتر شود (باستانی پاریزی،  می پزند و کنند و آش می پهن می
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 کـامالً جمع شده و اگر گذر کسی به اینجا افتاد آب در دسترس باشد. ایـن ویژگـی   آن 

  مطابق با دو گزارش قبلی است و هنوز خلل نیافته است. 

بیسـت متـری از شـکاف،     ی العبـور در فاصـله   ، از مسـیری صـعب  ب چپ کوهاندر ج

ب باالی انند قیفی به صورت عمودی در دل کوه قرار دارد و از جانسوراخی است که هم

کوچـک   بسـیار ای  آیـد و در حوضـچه   می پایین انگالبد ی ی لوله دازهان، آب کمی به نآ

خیـراً بـه   اهـا را  نآنیز چند تک درخت وجود دارد که یکی از آن  شود. در کنار می جمع

که  گویند و بر این اعتقادند می د. اهالی به این سوراخ آبجه کهرهان طمع یافتن گنج کنده

  شود.  می با سر بردن در این سوراخ و آب خواستن از آبجه کهره آب بیشتر

 انتر ضرابی که خود نیز این مکندهد که گزارش کال می اننشها  توجه به این ویژگی

داشته اسـت؛ ایـن در حـالی     انتری از این مک فصل و واقعیف متوصی چشم دیده،  بهرا 

ز سقف شـکاف بـا ویژگـی سـوراخ و     ویژگی ترشح آب ا ،متقدّمهای  است که در گزارش

 ،اندهـد کـه نویسـندگ    مـی  انآبجه کهره با هم ادغام شده است. این امـر نشـ   ی چشمه

ـ  نوشـته گـزارش را   ها این محل نداشته و بر اساس شنیده دقیقی از آگاهی کـه  اند، چنان

دارد کـه وی نیـز بـر     انامک کامالًی است و اناصفه ی هحمز ،ها روایت ی همأخذ اصلی هم

  این کتاب را نوشته باشد.ها  شنیده ی پایه

بـا شـرایط    کـامالً ترشح آب از سقف شکاف کوه باید گفت که ایـن ویژگـی    ی هدربار

تـرین   ه در زیـر پـایین  هرجه کآبی  کند، زیرا این شکاف و چشمه می بیقطبیعی کوه تط

ه در ایـن  نکه در طول بارندگی سـاال هایی  آب شیب سطح کوه قرار دارد و طبعاً ی نقطه

  شود.  می آرام آرام از سقف شکاف ترشح ،شود می محل جمع

نیز قابل  ،گرفته است می آب شدتآن  اینکه با فریاد زدن در سوراخ مخروطی شکل

سوراخ مخروطی شـکل کـه بـه صـورت      ی همحیط بستتوجیه است. زیرا ایجاد صوت در 

بسیار کمی  کمی شتاب داده و آبآب  اند به جریانتو می ،عمودی در دل کوه قرار دارد

بیشتر شود. ظاهراً امروزه سوراخ  ،ریزد می که به صورت عمودی از شکافی تنگ به پایین

منوط بـه   ،این موضوع درستی و نادرستیآبجه کهره این ویژگی را ندارد، گرچه بررسی 

  آزمایش دقیق است.

اهالی روستا هنوز عبارت آب خواستن از آبجه کهره را بـه یـاد دارنـد و از موقعیـت     

که تا چند دهه پیش  باورهاییو ها  رسد آیین می اما به نظر ،خبر هستند  باآن  قدمگاهی
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 گرگـونی باورهـا  داز  انرنگ باخته است. این امر نیـز نشـ   ،دان این محل داشته ی هدربار

 ،اردهال ی ، هنوز در منطقهنسبت به اماکن مقدس با ویژگی طبیعی است. با این اوصاف

ی ارتباط دارد و هم بـا  انایرهای  شود که هم به آب و آیین می برگزارای  هنساالهای  آیین

   1.انشوی ـ مراسم قالی شیعی و اسالمی سخت پیوند خورده استهای  باورها و اسطوره

  

  

  گیری هنتیج

 ی پرشـمار صـفه و چشـمه    هـای  ینهشد و با توجه به شواهد و قر انچه بینآ ی پایهبر 

در ایـن   اناست کـه زرتشـتی   پرستشگاهیو  انمک انکلّه هم موجود در کوه قدمگاه علی

بر صـخره  که کوفتن  اند، همچنان هآمد می گردآن  در انبرای برگزاری جشن تیرگ انمک

 ،مـردم  یاست. گر چه با تغییر کیش اهـالی باورهـا   انارب درخواستکوه نیز نوعی آیین 

ده است، این تقدس در انبعد باقی مهای  مبنی بر تقدس و شفابخشی این محل در سده

اسالمی و شیعی شکل گرفته است. به نظر نگارنده این موضوع قابـل   باورهای پیکربندی

   2دارند. است که موقعیت آب و چشمههایی  یم به تعداد دیگر قدمگاهتعم

  

  

                                                
شود، اعتقاد بر این  می بن محمد باقر برگزار سبت سالگرد شهادت و خاکسپاری علیاین مراسم به منا .1

است که پیرو درخواست اهالی فین، امام محمد باقر(ع) فرزندش علی را برای تبلیـغ اسـالم بـه ایـن     

به شـهادت رسـیده اسـت. ایـن مراسـم کـه بـه نـام مراسـم           انا در مبارزه با مخالففرستاده ام انمک

رغم دیگـر   بهه نکه این مراسم ساالآنویژه  های ایرانی است. به آکنده از آیین ،شهرت دارد انشوی قالی

 آیین،شود. در این  می دوم مهرماه برگزار ی ، به تاریخ شمسی و در جمعهشیعی و اسالمیهای  آیین

به صورت نمادین از  ،قالی غسل داده شده استآن  الی را که مردم بر این اعتقادند امامزاده دریک ق

 هم محـل مقـدس و زیارتگـاهی اسـت آورده و بـه آب     آن  در پایین دست کهای  زیارتگاه به چشمه

ته داشـ  آنرا بـر  انی این آیین پژوهشـگر انایرهای  برند. صورت می زنند و دوباره به محل امامزاده می

را آن  ) و184-165، االمینی و کهن مورد پژوهش قرار داده (روحی انآیین ایر انرا به عنوآن  است تا

آبـادی) مقایسـه    ان (مـرادی غیـاث  ) و تیرگ197، احمد ؛ آل101-99(عناصری، ان مهرگهای  با آیین

 ،اگر هم به نام آیین خاکسـپاری اسـالمی برگـزار شـود     آییننمایند. به هر حال مسلم است که این 

بن  محل قبر علی انکه برخی از مورخآنی را در خود جای داده است. ضمن انایرهای  عناصری از آیین

 .)246، تعلیقات دیوان راوندیارموی،  :  (نکاند  داده انمحمد باقر را در بغداد نش

ها در این آنها را شناسایي کرده است که به برخي از  انمک تر بسیاري از این نگارنده در پژوهشي کلي .2

 مقاله اشاره شد.
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