
  یزد سفرنامه
  مقدم احسان:  تنظیم و تهیه

 نیلیِ آسمانِ روزگارمثل به گران گوهري یادگارمانده به قرون از شهري وعطشمانده آتش دشتهايِ باردرمیانِ شعله کویرِ ي درکرانه 
   وصبور وصمیمی دورساده داغهايِ درددردمند هايِ قرن بارداغدارِ ستاره کهکشان، ،سربلندمثل شیرکوه صافمثل کویر،

  1394  بهمن
  را “ابراهـیم” سوزاند نمى آتـشی

  را “موسى” کند نمی غـرق دریایى و
  .سپارد می “نیل” خروشان موجـهاى دست به را دلبندش مـادري،کودك

  .خونَـش به تشنه فرعونِ ي خانه به برسـد تـا
  .اندازند مى چاه به برادرانش را دیگري

  .آورد درمی مصر عـزیز ي خـانه از سر
  .نشیند می ملک تخت بر عاقبت اما ، کند می زندانیش زلیخا مـَکـر

  !نیاموختی؟ هم هنوز قـرآنى “قصص” این از
  باشند داشته را تو به رساندن ضرر قصد عالم ي همه اگر کـه

  ، نخواهد خــدا و
  . توانند نمی

  .توسـت و مـن گـاه تکیه یگـانه که او
  ؛ پس

  ، کن اعتمـاد“  تـدبیـرش”  به
  ، بسپـار دل “حکمتـش” به
  ؛ کن “توکـل” او به
  ، “بـردار قـدمی” او سمت به و
  ..بنشیـنی تمـاشـا به را خـود سـوى به آمـدنـش قـدم ده تا

  جاسـت؛ همیـن خــدا
  نیـست سفـر به نـیازي
  سالم

 را سفرنامه خدا امید به عزیزم همسفران براي و میشود تنگ برایش دلم همچنان که یزد زیباي آسمان و دوستان گرمی به سالمی 
   آوریم می در نگارش به را سفر وقایع شرح و خالصه و کنیم می شروع

  :یزد واژه 
 ایزد به نیز آن از قبل بودند نهاده شهر این روي بر ساسانی دوره در که نامی شده گرفته یزدان ریشه از و است مقدس و پاك معنی به 
 سردر روي بر نام این امروز.بوده باستانی شهر این بر شده ثبت نام اولین ایستاتیس و بوده معروف ایستاتیس و ایزدیس و ایزدان و

 که است معروف بسیاري القاب و اسامی به یزد میشود دیده وفور به)  شهر نشین مرفه مناطق در بخصوص( پاساژها و ها مغازه
  .است دارالعباده و ها دوچرخه و بادگیرها شهر آنها مهمترین

  .شدند ملحق ما به تهران شهر در همراهان بقیه 12:00 ساعت. شد آغاز کرج از ماجرایمان پر سفر همراهان اتفاق به23:00 ساعت
  : مقدم احسان از قول نقل
 کنار جلو رفتم من بود من به غریبانه نگاه  و بودند غریبه برایم همه. میشد حس بسیار خانواده وجود گرماي و بودند خانواده همه

 به رسیدیم  که صبح 8 ساعت صبح تا بودن شاد و میخندیدن بودن راحت باهم خوب, بودن فامیل که اونایی  اولش نشستم راننده
  . تهرانی  ستاره چهار هتل



 حال هر به بود دیگه جایی از ضعف البته شد داده تحویل تاخیر با کمی ها اتاق عزیز مهراد و لیدرمون تور دل زنده خانم هماهنگی با
  . کنیم استراحت که ها اتاق داخل رفتیم

 نفر یک و یزد تاریخی  اماکن سمت به کردیم حرکت صبح 10 ساعت  حدود صبحانه خوردن بعد کردیم استراحت کمی حال هر به 
 اذیت کلن مارو روز دو.  بود خوبی و آقا پسر بسیار که ما یزد راهنماي ذوالفقاري سعید جزآقاي نبود کسی اونم ما جمع به شد اضافه

  . کرد جمع همراهی به شروع و)  شوخی( کرد
 خالصه داشت اون سالهاي روي خاصی تاکید ذوالفقاري آقاي که بود سال 1542 قدمت با زرتشتیان آتشکده رفتیم که جایی اولین
  . بود)  هیربد( بنام زرتشت آوازه پر مرد با  آتش داشتن نگه روشن مسولیت که بود نظیري بی جاي بگم

 گردشگري جاذبه آنقدر آخر خداست با آمدنت بیرون دیگر میگذاري داخلش پا وقتی که باشد این فهادان محله عیب بزرگترین شاید  
 بچه و آمده کش زمین روي ات سایه و شده روشن مجاور هاي خانه چراغ که میبینی آیی می خودت به تا که است نهفته درونش در
 باز ها خانه در و میپیچد محله توي اذان صداي بعد.آید می خوابشان کالم یک در و اند خسته و اند تشنه و اند گرسنه و میزنند نق ها

 دلم. شده دیر خیلی بازي خاطره براي دیگر میفهمی که است آنوقت میشوند روانه مسجد سوي به زده باال آستینهاي با مردم و میشود
 را مقدس آتش و بروم آتشکده به دیگر بار یک میتوانستم کاش بزنم سري یزد جاي همه به روز نصفه این در میتوانستم میخواست

 خاتمه جا همین در یزد به ما امسال سفر ناچار به و شده تمام آتشکده  بازدیداز ساعت و شده دیر خیلی که حیف ولی ببینم دوباره
 ورق را خاطراتم دفتر پس کنم تمام یزد گردشگري هاي جاذبه مهمترین از یکی ذکر بدون را ام سفرنامه که میاید حیفم ولی میابد
  »نیاکانمان آیین به سفري« در باشید من همراه پس میکنم مرور را یزد به مان سفر نشدنی فراموش خاطره و میزنم

 بزنم گپی آنها با و ببینم نزدیک هستند،از اجدادیمان آیین بازماندگان تنها که را ام زرتشتی میهنان هم روزي که داشتم آرزو همیشه 
 آتشکده راهی دوستان از تن چند اتفاق به ما و شد محقق آرزو این امروز. بشنوم نیز آنان زبان از را بوم و مرز این تاریخ قصه و

 پشت از کم کم آتشکده آجري ساختمان و میشود باز رویمان به کاج و سرو درختان با اي محوطه ورود بدو همان. ایم شده زرتشتیان
 ساختمان پیشانی در اي اسطوره محافظی چون اش آسمانی بالهاي آن با فروهر نگاره. میشود نمایان سبزش همیشه درختان

  . میبرد اهورامزدا خدایی روزگار به را ما بالهایش بر سوار و میدرخشد
 کویري معماري با آن تلفیق و میکند زنده یادها در را باستان ایران عظمت و ابهت زیبا سنگی ستونهاي آن با آتشکده ستوندار ایوان
 آسمان و خاك و آتش و آب که دارد قرار شکلی اي دایره بزرگ حوض هم آتشکده ساختمان جلوي. دارد آن طراح سرشار ذوق از نشان

 رسم به هم ها بازدیدکننده.میدارد وا تامل به را ذوقی صاحب هر که میکند خلق را شاهکاري و میزند نقش مدور قابی در را زمین و
  .اند کرده پولفرش درشت و ریز هاي سکه با را آن کف  دنیا حوضهاي دیگر
 مجمر درون مقدس آتش.اند کرده آذین اوستا مقدس کتاب از هایی جمله و زرتشت تصاویر با را دیوارهایش میشویم آتشکده وارد

 به را آن شیشه پشت از ها بازدیدکننده.آن داشتن نگه روشن مسئول»  هیربد« به ملقب فردي و است برنز،فروزان جنس از بزرگی
  .آمیزد هم در آدمی نفسهاي با نباید پاك آتش که چرا اند ایستاده نظاره
 الدین امیرجالل« توسط میدان این بناي سنگ شدیم  چخماق امیر میدان آن از پس و راهی آن دیگر جاهاي و آتشکده دیدن از پس

 و حمام و کاروانسرا و تکیه و میدان شامل کاملی شد؛مجموعه نهم،نهاده قرن در یزد حاکم و تیموري شاهرخ سرداران از »چخماق
 آید می شمار به) کبیر جامع مسجد از بعد( یزد تاریخی بناي مهمترین که تکیه این فعلی ساختمان البته... و بازار و مسجد و خانقاه

 با که طبقه سه بنایی. کرده تبدیل یزد شهر از نمادي به را آن نظیرش بی و زیبا اسالمی  معماري و شده ساخته پهلوي عصر در
  درون گلی و خشتی شهر تمام میرسی آخر طبقه به و میروي باال گیر نفس قدیمی هاي پله آن از که وقتی. شده آذین معرق کاشیهاي

  .میگیرد جا دوربین لنز
 و کنی خالی را جیبت داخلشان که هایی مغازه البته و نشست نظاره به را آنها ساعتها میتوان که هایی جاذبه از است پر میدان اطراف
   سفال و سفره و ترمه و زربفت هاي پارچه و پشمک و باقلوا و قطاب با پرکنی خرخره تا را ماشینت عقب صندوق

 قرن 8 حدود با است اي مدرسه حقیقت در ضیائیه مدرسه همان یا اسکندر زندان محلهقدیمییزدوزنداناسکندر سمت رفتیم بعد
  است گردیده واقع امام دوازده بقعه مجاورت در یزد شهر فهادان محله در که قدمت
  گردید بنا رضی حسین ضیاءالدین معروف عارف توسط اسکندر زندان



  .دارد قرار داشته شهرت شهرستان به قدیم در که است شهر این هاي محله ترین کهن از یزد فهادان  محله در اسکندر زندان آمیز راز بناي
 ي گوشه در کهن و قدیمی اي خانه گنبد. دارد قرار آن اطراف و پیرامون در ایوان سه که است حیاطی داراي یزد ضیائیه مدرسه  بناي
  است قمري هجري هفتم اي سده به متعلق که درد قرار زیاد ارتفاع با حیاط

 وارد و بیندازد را سرش کسی هر که نبوده امروز مثل و بستی و چفت و داشته حریمی خودش براي دیاري و شهر هر دور هاي گذشته در
 امان در دشمن هجوم از شهر تا محافظت و بانی دیده براي بارویی و برج هایی فاصله در و بوده حصاري شهري هر دور تا دور. شود شهر

 اگر ندارد تعجبی همین براي میشدند ساخته شهر دور دوباره جدیدي ،حصارهاي میشده بزرگ و میکرده رشد شهر که همینطور. بماند
   مینمایند رخ قدیمی کوچه یک دل از هرازگاهی و شهرند قلب در امروز باروها و برج و حصارها آن بقایاي

 عالم فرد به که است فهد از فهادان کلمه ریشه. »فهادان محله« میکنیم انتخاب را یزد محله معروفترین دبش نوردي محله یک براي
 معروف فهادان به محله این اند بوده ساکن محله این در شهر سرشناس تجار و علما  اکثر آنجاییکه از میشود اطالق سرشناس و

  .شده
 محله داخل.میگیریم قدمهایمان زیر را باریک هاي پسکوچه کهنه آسفالت و.  نمود پارك درخیابانی را طبقه دو اتوبوس قنادي کاپیتان
 لحظه یک براي حتی که  شد سبز پایمان جلوي...  و انبار آب و بادگیر و تاریخی خانه و بقعه و مدرسه و مسجد آنقدر فهادان

 رد کنارمان از محل بی سواري دوچرخه که گاهی فقط میکنیم تصور پیش سال صد در را خود خیالمان در.نمیشد خاموش دوربینهایمان
  .میپاشد هم از را خیالمان میشود

 خانه« آنها از یکی میگذاریم آن توي پا ما و میگیرد را چشممان تاریخی مکانی رنگ اي قهوه تابلوي گاهی فهادان محله از گذر در
 بوده الري محمدابراهیم حاج نام به شهر معروف تجار از یکی به ،متعلق است یزد تاریخی خانه معروفترین که خانه این. است »الریها

 دورتا. مهمانان از پذیرایی براي دومی و خانه اهل براي اولی است بیرونی و اندرونی حیاط دو شامل دیگر تاریخی هاي خانه همه مثل و
 که بزرگ هایی پنجره و دارند بادگیر و تابستانه جنوبی و اند زمستانه شمالی ضلع اتاقهاي.اند گرفته فرا اتاقهایی را چهارگوش حیاط دور

 اند برده بهره هنر انواع از اهمیتشان فراخور به هم هرکدام بهارخوابند غربی و پاییزه شرقی ضلع.کنند مهمان خانه داخل به را آفتاب
 قاجار عهد در اشرافی اي خانه از حکایت همه و همه و دیوارها روي نگارهاي و نقش و کاریها آینه و ها ارسی و ها پنجره و درها.

    شده موزه به تبدیل و است فرهنگی میراث به متعلق امروز ایران تاریخی هاي خانه اکثر مثل خانه این.میدهند
 که بقعه این دارد نام»  امام دوازده بقعه«، دارد قرار فهادان محله همین توي "اتفاقا که یزد در موجود تاریخی بناي قدیمیترین اما و

 از و شده ساخته »ابویعقوب و ابومسعود«  نامهاي به برادر دو همت به قمري پنجم درقرن است هم از جدا گنبد 12 شامل
 تبدیل ضلعی هشت یک به باالتر طبقه در که است ضلعی چهار یک گنبد بدنه.میرود شمار به سلجوقی دوره معماري شاهکارهاي

 ازقرار اند میکرده تامین را آن روشنایی که اند گرفته فرا نورگیر هایی پنجره را بقعه دور تا دور میگیرد قرار آن روي بر گنبد و میشود
 با بنا این و نمانده باقی آنها از زیادي چیز متاسفانه که اند بوده بوته و گل طرح با اسلیمی نقوش به منقش داخلی دیوارهاي معلوم

  . تکیده تاریخ از اي گوشه در مظلومانه چقدر زیباییهایش همه
 داخل به را ما است سلجوقی دوران معماري یادآور و نیست بقعه به شباهت بی که شکل گنبدي بنایی امام دوازده بقعه مجاورت در

  » ضیاییه مدرسه «بگویم بهتر یا و است»اسکندر زندان«  همان اینجا میخواند فرا خود
 هیچ تنها نه اینجا شد تکمیل فرزندانش توسط و شد نهاده بنا»رضی حسین ضیاءالدین« توسط قمري هجري هفتم قرن در مکان این

 نیست معلوم هیچ و میشود محسوب خودش زمان معماري شاهکارهاي جزو و است دلباز بسیار مکانی بلکه ندارد زندان به شباهتی
 حجره و حیاط و میزند داد بنا بیرون همان از اش سلجوقی معماري چون اند چسبانده آن به کجا از را مقدونی اسکندر زندان عنوان که
  بماند دیگر که هم اش داخلی تزیینات و ها
  . نکشیده رویش و سر به دستی فرهنگی میراث هنوز و مانده عور و لخت گنبد یک هم اولیه طالیی و الجوردي گنبد آن از

 شک میگیرد شکل ذهنمان توي سیاهچال یک تصویر میرویم پایین متري پنج عمق تا زمین زیر مخوف و شیبدار هاي پله از که وقتی
 مویه و ضجه صداي روزي داالنها این و دیوارها و بوده گاهی شکنجه اینجا روزگاري و داشته حقیقت زندان قضیه نکند که میکنیم

  . اند میکرده خفه را بخت سیاه زندانیانی



 هایی مخده را آن وسط حوض دور تا دور که میابیم را مفرح و دلچسب فضایی تعجب کمال با و میرسیم زیرزمین به که وقتی ولی
 پرواز دور دورهاي تا را آدم روح کمرباریکش استکانهاي چاي و میگیرد آدم تن از را خستگی اش فواره آب شرشر و اند گرفته فرا زیبا

  میشوي واهی خیال یک برایمان زندان تصور میدهد،دیگر
  . میشود ظاهر دیدگانمان مقابل در رنگ و نگاره و نقش از دنیایی میشویم صحن وارد که شده کاري منبت بزرگ چوبی درب از
  ............... دیگر دیدنی و جدید مسیر راهی و

 در باشکوهش محراب معرق کاشیهاي در اش زمستانه و تابستانه شبستان اتاقهاي در دیوارهایش نقطه نقطه در را هنر و ذوق
 هشتی آن بخصوص.ایرانی هنر از هستند اي موزه تنهایی به هرکدامشان که بگویم کجایش از نمیدانم دید میتوان عظیمش گنبدخانه

  . شده نوشته سنگ و کاشی روي بر خطوط انواع با که هایی کتیبه از ایست موزه انگار که اش گنبدي سقف با ورودي
 گوشه گوشه دست به دوربین راحت، و سبک دمپایی جفت یک و پشتی کوله یک با که افتد می هایی غریبه به چشممان مسجد توي

 مسجد عکس و آورد می در اش کوله از را کتابی میزنیم گپی است)اسپانیا( بارسلونا اهل که آنها از یکی با.میکنند ضبط را مسجد
 در شاگرد و استاد یک که است قرار این از داستان میکند تعریف عجیب داستانی هایش مناره به راجع و میدهد نشانم را جامع

 مناره ساخت کار وقتی میسپارد شاگرد به را چپی سمت و میسازد استاد را راستی سمت مناره میکنند رقابت هم با ها مناره ساخت
 هم به آن از رفتن پایین و باال ضمن افراد تا کرده تعبیه مناره در پله ردیف دو شاگردش که میشود متوجه استاد میشود تمام ها

 میکند پرت اش مناره از را خودش بیاورد تاب را مسئله این نمیتواند که استاد.  بوده نرسیده استاد فکر به که اي نکته نکنند برخورد
 میکند تعریف را ماجرایی ما براي و آمده دنیا سر آن از آدم یک که میکنم تعجب این از ولی نمیدانیم را داستان این دروغ و راست.

  . ایم نشنیده حال به تا که
 دوره در یزد والی( بافقی خان تقی محمد توسط پیش سال دویست عمارتش و باغ این زیبا و بسیار باغی شدیم آباد دولت باغ راهی

 که است تودرتو اتاقهاي طبقه دو شامل عمارت. اش حکومتی پایگاه هم و بود او سکونت محل هم که شد ساخته)  زندیه و افشاریه
 از ساختمان. میکشد یدك را جهان بادگیر بلندترین عنوان که متر 33 ارتفاع به بادگیري بخشیده جهانی شهرت آن به وسطش بادگیر
. میکشند را انتظارت دلفریبی زیباییهاي میروي که آن داخل ولی است بلندش بادگیر در اش جلوه همه و ندارد خاصی جلوه بیرون

 همه از و طاقها و دیوارها روي بر هایی نگاره و نقش و میکنند مهمان خانه داخل به زیبا رنگهاي با را نور که هایی پنجره با اتاقهایی
 زده شگفت وقت آن میکند نفوذ وجودت اعماق تا و میدود پوستت زیر باد خنکاي و ایستی می بادگیر زیر حوض کنار که وقتی تر مهم

   میشوي بادگیرها معجزه از درمانده و
 را فضا همه» شجریان رضا محمد«  استاد از دلفریبی موسیقی و شده زینت سرخ گلهاي و سرو و کاج و میوه درختان انواع با باغ حیاط

  . بخشیده غریب ظهر از بعد این در روحانی حسی و کرده پر
 کیک تقسیم و کردیم میل چاي با بود شده تهیه یزدي کیک دل زنده خانم لیدرمون لطف به  که آباد دولت باغ خانه سفره تو بعد

  .... من زیباي شب گذشت خوش خیلی و وخندیدم زدم گپ میز هر سر کلی و کردم اعمال  عدالتو منم من دست افتاد یزدي
 شده واقع یزد کیلومتري 16 در که یزد زیباي هاي دخمه گور سمت به کردیم حرکت فرداش خوب استراحت و گی خسته کلی از بعد

   است
 بزرگتر یکی.باشند می مانند برج مدور سنگی عمارت دو شامل و اند شده بنا شهر حاشیه در مرتفع چندان نه کوهی فراز بر ها دخمه
 اي دایره دخمه دو این میرسیم قله به و میرویم باال را کوه یال که وقتی. صفویه دوره یادگار کوچکتر دیگري و قاجار دوره به مربوط
 سطح تمام اند میداده قرار آن در را اجساد که است جایی همان اینجا.  میابیم اند شده جدا اطراف از بلند دیواري توسط که را شکل
 آوري جمع ،محل دارد نام) دان استخوان( استودان که گودال این.میخورد چشم به گودالی آن وسط در و است سنگفرش آن داخلی

 خاك به تبدیل و سرشته هم با همه غنی و فقیر که بوده جایی اینجا و بوده پوست و گوشت شدن خورده از بعد مردگان استخوانهاي
  میشدند

 است بهتر زیست محیط آلودگی از جلوگیري براي که کرد متقاعد را زرتشتی بزرگان ؛او شد منسوخ کم کم رضاشاه دوره در گذاري دخمه
 به...  و یزد و کرمان و تهران در ایران هاي دخمه همه کم کم تا کشید طول سال سی. کنند دفن ادیان دیگر شیوه به را خود مردگان

  شدند گورستان صاحب هم زرتشتیان ترتیب بدین و پیوستند تاریخ



 فضاي.  نیست شدنی وصف که آنجا زیبایی و ناهار صرف براي دوحد خوان سنتی رستوران هتل سمت رفتیم دخمه دیدن از بعد و
  .داره زیادي دلتنگی جاي که گذروندیم اونجا در رو زیبا ساعاتی و بود دلنشینی و خوب بسیار

 فست غذاهاي ایرانی غذاي از غیر اینکه باشدضمن می غذاهاخوب کیفیت راحت، و سنتی دکوري و فضا با یزد قدیمیه هاي رستوران از
  .داراست هم فودي

   سده جشن بعدشم و تفت  چم روستاي معروف و کهنسال سرو دیدن براي و  چم روستاي سمت به رفتیم نهار صرف از بعد و
 10 فاصله در و یزد استان غربی جنوب در تفت شهر. شده یزدایرانواقع استان در که تفت شهرستان مرکزي بخش در است شهري تفت

 برخوردار استان شهرهاي دیگر به نسبت خنک هوایی و آب کوهاز شیر هاي دامنه در گرفتن قرار دلیل به و شده یزدواقع شهر کیلومتري
 نامیده سردسیر و گرمسیر ترتیب به که جنوبی بخش و شمالی بخش: شود می تشکیل بخش دو از کلی طور به تفت شهر. است

 کویر تاریخ درباره هایش نوشته اکثر که تاریخ سرشناس نویسنده و معاصر شناس تاریخ پاریزي، باستانی ابراهیم محمد دکتر. شوند می
 که است مدت بلند اي پیشینه با تابستانی ییالقیو اي منطقه تفت. داند می آن کویري گرماي به منسوب را تفت شهر نام است، ایران

. است داشته اسالموجود از قبل زمان از تفت عمومی منطقه که شود می داده احتمال تاریخی، کشفیات و منطقه موقعیت به توجه با
 تفت شهرستان. است آمده طبقمیوه و سبد معنی به با شدن گرم معنی به تفت، واژه. داراست را تاریخی اثر 1200 از بیش خطه این

 و هکتار 2000 تفت شهر مساحت. است داده جاي خود در را نفر 45357 بر بالغ مربعجمعیتی کیلومتر6000 از بیش وسعتی با
 به توان می آن از و دارد قرار استان نقطه بلندترین در تفت]1.[باشد می نفر 16000 به نزدیک 1390 سال سرشماري طبق آن جمعیت

 دلیل به که شده واقع دریا سطح از متر 4075 تا 1200 ارتفاع شیرکوهبین ارتفاعات کنار در شهرستان این کرد، یاد استان بام عنوان
 یزد استان ییالقی مناطق از یکی عنوان به شهرستان این ابرکوه، مروستو کویرهاي بین در شدن واقع و مناسب ارتفاع و جوي نزوالت
 توان می منطقه این کشاورزي هاي فراورده از هستند، دار باغ و کشاورز تفت مردم بیشتر ناحیه استعداد به توجه با شود، می معرفی

 باالي نگهداري قابلیت و بودن آبدار علت به و فراوان تفت انار که برد، نام را گردو و گوجه زردآلو، هلو، انار، بار، تره بنشن، جو، گندم،
 داري دام به کشت همراه شهرستان این مردم. شود می صادر کشور از خارج و کشور دیگر نقاط به و بوده برخوردار خوبی کیفیت از آن
  پردازن می نیز

   ایرانیان معروف باستانی جشن و سده جشن سمت به بعدش و
 این اند، آورده گرد کوهستان بلندي بر یا خود خانه بام بر پگاه از مردمان، که هیزمی افروختن با ماه بهمن از روز آبان یا روز دهمین در

  .شود می آغاز جشن
 یک برپایی با و یکجا در روستا و محله و شهر مردمان همه گردهمایی با و جمعی دسته شکل به همیشه جشن این تاریخی اشارات در

 و همکاري جشن سده، جشن ترتیب بدین و میکنند مشارکت یکدیگر با هیزم گردآوردن در مردمان. است میشده برگزار بزرگ آتش
 اصفهان، شیراز، اهواز، روستاها، کرمانو اردکان، میبدو اطراف روستاهاي یزدو استان کرج، تهران، زرتشتیان. است مردمان همبستگی

 و خوانی نیایش به و افروزند می بزرگ بسیار آتشی هم کنار در روستا یا شهر از نقطه یک در گردآمدن استرالیابا و آمریکا اروپاو
  .پردازند می پایکوبی و سرودخوانی

  گزارش روز آبان آنرا منابع دیگر بیرونیو ابوریحان آنکه حال شده ماه بهمن از روز مهر با مصادف زرتشتیان جدید تقویم در جشن این
 اردشیر یادگار آن و صد یعنی گویند سده«: نویسد بیرونیمی ابوریحان. دانند صدمی از شده گرفته را سده نام دانشمندان بعضی

 بدست صد عدد سال آخر و آن میان بشمارند، جداگانه را ها شب و روزها هرگاه که اند گفته جشن این سبب و علت در و بابکاناست
 همه بر را خود از یکی و شدند صدتن درست -  نخستین پدر - کیومرث زادگان روز این در که است این علت گویند برخی و آید می

 این ابوالبشردر آدم فرزندان شمار”: آمده نیز و رسیدند صد مشیانهبه و مشی فرزندان روز این در که برآنند برخی و گردانیدند پادشاه
  “». رسید صد به روز
 و روز، صد است سده جشن که بهمن 10 تا) ماه آبان اول( زمستان ابتداي از. است زمستان روز صدمین معروف، سده اینکه دیگر نظر

 است کرده پیدا دست آتش به انسان بعد به روز این از اینکه علت به و. است بوده شب50 و روز50 بهار اول و نوروز تا بهمن 10 از
  .شوند می شمرده هم ها شب است زنده و گرم و روشن روز مانند هم شب



 هنگام و سخت بسیار را، بهمن و دي همان را، زمستان میانی ماه دو ایرانیان که است این شب این داشت گرامی دالیل از دیگر یکی
 بزرگنیز چله که چله شب از. کردند می برگزار اي ویژه هاي نیایش دوماه این یافتن پایان براي و دانستند می اهریمن گشتن نیرومند
 کوچکنامیده چله و سده جشن که ماه بهمن دهم شب تا بود زادهشده دوباره اهریمن با مبارزه براي مهر آن در و شد می نامیده

 با مبارزه براي دیگري وسیله و بود شده کشف سده روز در) زندگی و نور و گرما مظهر( آتش اینکه سبب به و. است روز 40 برابر شد می
) روز و شب چهل جمعاً( شب20 و روز 20 اسفند اول تا کوچک چله شب از شد روز مانند شب روشنایی باعث آیین بر بنا و اهریمن

  .است
  :شود می برگزار بافت و سیرجان عشایر بین در که است مراسمی پدیده دو این پیوند هاي نشانه از یکی
 میدان در است “بزرگ چله” روز چهل نشان که شده هرس درختان از شاخه چهل با سده، جشن آتش بنام بزرگی آتش بهمن دهم شب

  :خوانند می و افروزند برمی ده
  زمستانی گویی هنوز/ سوزانی کنده چهل/ دهقانی سده سده

  .غالتاست ارتفاع و محصول آمدن دست به از پیش روز صد مناسبت به تسمیه این که اند گفته برخی و
 اوستاییبه زبان در سده که باورند این بر ،»نوروزنامه« کتاب آبادیدر غیاث مرادي رضا و »ایران فرهنگ در پژوهشی« کتاب بهاردر مهرداد
 به »سده« واژه حالیکه در است شده معرب »صد« شکل به »سد« عدد. ندارد 100 عدد با ارتباطی و است کردن طلوع و برآمدن معناي
  .است شده معرب »سذق« شکل

 در گرفتن جشن با هماهنگ آنرا توان می بدانیم، مهر یا خورشید براي دیگري تولد) یلدا شب از پس روز( را زمستان روز نخستین اگر
 مراسم برگزاري نشین، ایرانی هاي سرزمین و کشور هاي استان همه در. (دانست ایرانی زنده و کهن آیین تولد، روز چهلمین و دهمین

 باستان ایران در است، شدن آشکار و پیدایی معنی به که) مونث اسم(“ sada” واژه این و) شود می دیده کودك چهلم و دهم جشن
sadok میانه فارسی در وsadagبه را سده جشن که هایی روایت. است آمده آن از) نوسده معرب( نوسذق و سذق عربی واژه و بوده 

 متون در و است جدیدتر هاي ساخته از همگی کنند، می تعبیر نوروز به مانده روز پنجاه و شب پنجاه یا و زمستان از گذشتن روز صد
  اند نیامده قدیمی

 و چک چک سمت به فردا که رفتیم هتل سمت به بعدش و خوردیم رو شام رفتیم سنتی رستوران سمت به سده زیباي جشن پایان و
   کنیم حرکت تهران سمت به چکچک و قلعه نارین زیباي قلعه دیدن بعد و کنیم حرکت میبد
  قلعه دیدن و میبد سمت به حرکت صبحانه خوردن از بعد  بهمن 11 صبح فردا

  . است میبد شهرستان تاریخى بناى ترین دیدنی و مهمترین قلعه نارنج یا قلعه نارین
 آن اطراف. گرفت صورت آن در تعمیراتى مظفریان دوران در و است اسالم از قبل و اشکانی دوره به مربوط بناهاى از قلعه این

  دارد امتداد فرسنگ یک تا گاهی آن زیر هاي نقب و است بوده خندقی
  .است افتاده اتفاق محل این در گشت چوپانیان بر مظفر آل پیروزي باعث که سازي سرنوشت جنگ 744 سال محرم در

  .دارد قرار میبد شهر بر مسلط اى تپه باالى و است متعدد دربندهاى و بارو و برج داراى و طبقه 7 در بنا و هکتار 3 قلعه این مساحت
  .است رسیده مى متر 20 به ها قسمت بعضى در و 5 گرفت، مى دربر را میبد آبادى از بزرگى قسمت که قلعه حصار ترین پایین قطر

 روستاي در باروها و ها برج از هاي نشانه و است آن مرکزي قسمت مانده باقی آن از امروزه آنچه و دارد بلند گرد برج 4 قلعه نارنج
  .است باقی آن از) کوشک(کوچک
  .است گرفته می دربر آسیاب و ها قنات و ها باغ را آن بیشتر و است بوده دژ به روستا ترین نزدیک کوچک یا کوشک

  .کرد مشاهده توان می زیبا محله این در را جهان در قدیمی بسیار دار سابات هاي کوچه و ها خانه و بادگیرها زیباترین
 بسیارى و است موجود تودرتو، کوچک هاى اتاقک این از هایى قسمت حاضر حال در که است بوده متعددى هاى اتاق داراى قلعه نارنج

  .است نشده کشف هنوز راهروها ریختن و پایین طبقات در گرفتن قرار علت به نیز آنها از
 هم را آن اطراف و شده ساخته اطراف به مسلط و تپه یک باالي قلعه این. دانند می شاهنامه سفید دژ همان را قلعه نارین ها بعضی
  .اند کنده خندق



 پا آن به دریا و آب راه از ها آدم اولین و شده ساخته کیومرث زمان در قلعه که دارد آن از حکایت هم اي افسانه روایت یک
  .اند گذاشته
 میبد قلعه نارین هاي نزدیکی در. بود انوشیروان و قباد سرداران از مهبد. دانند می -مهبد - ساسانی سپهبد ساخته را آن هم ها بعضی
 زیاد قدمت همین خاطر به و دارند قدمت سال 4000 از بیش که آمده دست  به عیالمی دوران از دار نقش و رنگی هاي سفال

  .است شبیه عیالمی معابد یا زیگورات به قلعه ساختمان
 استفاده نظامی دژ یا حکومتی ارگ عنوان به تاریخی مختلف هاي دوره در است، شده ساخته گل و خشت از کامال که قلعه این از

  .است مظفر آل دوره به مربوط آن از پس و ساسانیان دوره به مربوط اسالم، از پیش در قلعه این اقتدار اوج. شده می
  .است دیده خود به را زیادي هاي جنگ و ها کشمکش قلعه، توي تودر هاي پیچ. دانند می یزد آبادانی شروع سرآغاز را دژ کهن این بعضی

 معبد عنوان به آن از و بوده زیگورات که دهند می احتمال آن طبقه 5 شکل به توجه با بعضی ولی بوده نظامی قلعه یک قلعه، این
  .اند کرده می استفاده

 اردکان کوههاي بین و یزد شرقی شمال کیلومتري 50 در جاییست زرتشتیان مقدس مکانهاي رازآلودترین و ترین عجیب از یکی اما و
 و است ایران در آنان زیارتگاه مهمترین و زرتشتیان آمال کعبه نوعی به که»  سبز پیر«  همان یا »چک چک پیر« بنام ؛زیارتگاهی

 و آورند می بجا را خود دینی فرایض و شده جمع اینجا در که است زرتشتیان از زیادي عده میزبان) خرداد 28 تا 24( روزهاي در هرساله
  میکنند ادا را نذوراتشان

 اي قصه از حیران و رفت باال زیادي هاي پله از باید شده بنا متر 2700 ارتفاع به کوههایی دل در که چک چک عبادتگاه به رسیدن براي
  . شد است پنهان آن ساختن پشت که

 به اینکه براي سوم یزدگرد ساسانی پادشاه آخرین دختران و بهایران،همسر مسلمانان حمله زمان در که معتقدند زرتشتیان
 اعراب دست از که)  بانو حیات( بانو نیک به موسوم دخترانیزدگرد از یکی میانه این در گریختند جانبی به کدام هر نیایند در اسارتاعراب

 بردن فرو محل از و شد ناپدید کوه دردل او پس دهد پناه کوه دل در را او تا خواست اهورامزدا از و آورد پناه اینکوه به بود گریخته
 عجایبطبیعی از یکی و آمده بیرون سنگ دل از اش تنه و است معروف زرتشتیان درختمقدس به امروز که شد سبز درختی عصایش

  است
 استمیچکد پنهان ها دیده از که جایی از است ناپدید نظرها از و زنده همچنان بانوکه نیک اشک هاي قطره که معتقدند آنها همچنین

 نقطه آن از ها قطره این که است جایی"دقیقا زیارتگاه. است دلیل همین به هم چکو چک یا چک چک به زیارتگاه این نامگذاري و
  میشود تقسیم زرتشتیان بین تبرك رسم به و میشود آوري جمع ها قطره این.خیسمیکنند را زمین و میچکند

  ...... گهر پر مرز این پایتخت سمت به حرکت اخر ودر 
  مقدم احسان
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