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 42/64/57:تاریخ پذیرش مقاله؛ 42/8/57: تاریخ دریافت مقاله
 

 چکیده

 .که همواره مورد ستایش و احترام بود شد میمحسوب  تان، آتش از عناصر اصلی حیات بشردر ایران باس

رغم  به. نقصان نهاد  به رو دین، احترام و تقدس آتشدر تغییر تدریجی  در ایران پس از اسالم، به تبع

و  های عموم، حراست و حرمت آتش در خانهقداست  ر،از جمله جنوب کشو ،در برخی مناطق ایراناین، 

 و اجاق آنه آتش و سوگند ب آن،و آداب خاص  هاافروختن آتش در روز و شب، آیین. صیانت شد

در عالوه، به. بود از نمودهای این احترام و تقدسش، آتشین و آتشو گذاری فرزندان به اسم آذر، آت نام

 .مبین واحدی از این نظام بود( آتش)= نظام اجتماعی عشایر و ساخت سنتی بعضی اقوام، نام تش 

ی عشایر و اقوام جنوب زندگامور  در تمام و قداست آن مقاله بیانگر آن است که آتشاین های  یافته

مسایل اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی قوم را ن متعدد و مختلفی از ؤوشو  هجاری و ساری بود

 .ده استش میشامل 
 

آتشِ  ،قداست آتشهای محلی، عشایر و اقوام جنوب ایران، فرهنگ عامه، آیین :کلیدی های هواژ

  .خانه
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 مقدمه

 و  وشهر، کهگیلویهس، بهای کنونی فار شامل استان)فارس بزرگ  خاصه ،جنوب کشور

خوزستان و چهارمحال و  هرمزگان، ،کرمان های یزد، هایی از استان بویراحمد و بخش

 ۀپیشینبسیاری از این اقوام . ه استاقوام و قبایل متعدد و قدیمی بودمهد  ،(بختیاری

حکمرانان ن، ب مسلماعرابه دست ا بزرگ فتح فارس سقوط ساسانیان و با. رندباستانی دا

 با وجود .را غالب کردند خود فرهنگتدریج  مسلمان بر منطقه و مردم مسلط شدند و به

، بزرگ فارس مسلمانان و حاکمیت فرهنگ اعراب مسلمان، ساکنان اصلی و قدیم ۀغلب

فرهنگ ایرانی  هایمایه بن سر می برند،  که در مناطق کوهستانی بهاقوام و عشایر  ویژه به

 ،ناشی از آنو صدمات فراوان  بعدیرغم تتابع تهاجمات  و به تا حدودی حفظ کردند را

تالش پیش از اسالم  فرهنگ ایراننسل در انتقال بخشی از   به  نسل های طوالنی، سدهدر 

بدون توجه به وضع موجود و دقت البته حفظ فرهنگ پیش از اسالم،  .دندکر و تکاپو

 اقوام و عشایر جنوب نیز با دقت و ظرافت خاص. پذیر نبود عمیق و ظرافت رقیق، امکان

هایی از فرهنگ پیشین را با سنت اسالمی ممزوج کردند و اختالطی از دو فرهنگ  بخش

یکی از این سنن حرمت و قداست . خویش جاری و ساری ساختند ای قبیله ۀجامعرا در 

با . اب اسالمی ممزوج گشته بودایرانی داشت و با آدباستانی و  مایۀ بن که بودخانه  آتشِ

عات حریم مقدس ها و مرا ، حفظ عمومی و آشکار آتشکدهایرانیانتغییر تدریجی دین 

 موبدان و نقش مسئوالنه. محصور گشت ها خانهبست و در حصار کم رخت بر آتش کم

مردم  ۀعامدیگر  عام برچیده شد و در مأل ها آتشکدهو  ها در حفظ و صیانت آتش آن

رکس در خانه، جهت رفع نیاز و ه .ندکرد نمیاحساس  تکلیفی بر گردن خود وظیفه و

گونه برخی امور  داشت و بدین عمومی خویش، آتشِ خانه را گرم و روشن نگه می حاجت

افروختن آتش و نگهداری آن در نزد  ۀویژآیین و آداب . کرد میرجوع  و  زندگی را رفع

خود را داشت  شیوه و سبک خاص ،زیستند می ای قومی و قبیله صورت بهکه ،اقوام جنوب

هنوز . دانستند سخت و مهلک می حرمتی آن را کاری زیانبار و گناهی توجهی و بی و بی

 ساالن با وجود شهرنشینی و شهرمآبی اکثر اقوام و قبایل پیشین، باور پیران و میان هم

البته . ار استو حفظ قداست و حرمت آن پابرجا و ماندگبر تقدس آتش و مشتقات آن 

های آینده  تا دهه ، احتماالًگر قوم، همچون بسیاری سنن و آداب دینیز این سنت قدیمی

در واقع، کورسوی قداست و حرمت آتشِ خانه در نزد اقوام  .فانی و فدا خواهد شد

و حتی ، خاموشی و کوری نهاده و دور نیست که این مقاله برای آیندگان  به جنوب، رو
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 یذکر این نکته ضرور .نامفهوم و نامعلوم باشد کامالًل نونی اقوام و قبایبرخی از نسل ک

و قدیمی منطقه  ان اولیهای ساکن فارس متوطن اقوام و طوایف عشیره ۀاست که هم

ها مهاجران والیات داخل و خارج ایران  شوند و آشکار است که برخی از آن محسوب نمی

ر اقوام ایرانی مسکون فارس واقع گشته و در ثیأت  تردید همه تحت البته بی. اند بوده

کنان اصلی مستحیل و مجذوب شده که این بسیاری موارد، فرهنگشان در فرهنگ سا

ین پرسش پاسخ داده که آتش خانه در نزد اقوام ه ااین مقاله ب .استآن  ای از مقاله نمونه

چه میزان  قداست آن،و حفظ حرمت و  استو عشایر جنوب از چه جایگاهی برخوردار 

 .وحدودی دارد

 

 باستان رانیا در آن انواع مختصری دربارۀ و آتش .5

 که هداشت وجود مهم آتش پنجبندی، بنا بر یک دسته است، آمده اوستا در که گونه آن

 ،دوستخواه) سپنیشته. 7 ،وازیشته. 2 ،اوروازیشته .3، وهوفریانه .4، رزیسوهب .6 :از اند عبارت

: که کند مینیز به ذکر پنج آتش مزبور پرداخته و بیان  بندهش ۀسندنوی .(618 /6: 6355

در »وازشت  ،«گیاهان است در»اوروازشت  ،«مان و جانوران استدر تن مرد»هوفریان و

به »و آتش اسپنیشت همان آتش بهرام است که « اسپنجروش به نبرد ایستد ۀابر به پذیر

  .(52 :6315دادگی،  فرنبغ)« کار داشته شود گیتی به

 های دیگری هم بوده است، از جملهبندیدسته ها، آتشبندی این دسته جز به 

های قدری مهمتر که در مراکز ه و آتشبود «روستاها» در که «یمعمول یها آتش»

 واقع در و «نبوده کسانی ها آتش ۀهم تیاهم» البته (.88: 6355 موله،) بزرگتر بوده

 نداهداشت قرار ها آتشکده و ها آتش سأر در و یاصل مرکز دریا بهرام  ورهران یها آتش

 گشسب آذر فرنبغ، آذر: اندهای مشهور همه در زمرۀ اتش بهرام بودهآتش .(همانجا)

 باستان رانیا ۀجامع از یا طبقه به ها آتشکده نیا از کیهر. مهر نیبرز آذر و( گشنسب)=

 در و انجنگی به مربوط یدوم بود؛ فارس در و بدانوم به منسوب یاول :بود منتسب

 .بود واقع خراسان در و کشاورزان مختص یسوم و ؛داشت قرار جانیآذربا

 ،نیا وجود با. شد آغاز یا تازه ۀدور ران،یا در اعراب ۀسلط و انیساسان سقوط از پس

 نگرفت انجام یزود به رانیا نیساکن سنن و نییآ شدن رو و ریز و یفرهنگ کامل انقطاع

 خاصه،یاسالم نینخست یها سده منابع. افتی تداوم یمتماد قرون تا آن یها مایه بن و

 ژهیو به ران،یا یجا  یجا در ها آتشکده رِوفو به هجری، چهارم قرن مشهور سانینو یجغراف
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 حوقل، ابن و یاستخر ۀنوشت به بنا .دارند حیصر تااشار  ،بزرگ فارس ۀگان پنج یها کوره

 و نباشد آتشکده یدارا که ستین یا هیناح و روستا و هرش فارس، ۀگان پنج یها کوره در

این وضع البته دوام  .(43: 1366 حوقل،  ابن ؛106 ،97: 1368 ،یاستخر) نشود تکریم و سیتقد

 .است تهداش بقا و دوام آن ییروشنا و آتش و قداست حرمتنیافته، ولی 

 

 افروختن آتش و آداب حفاظت و حرمت آن .2

 مختلف جهات از شود، یم خوانده (tash) «تش» لُرزبان ریعشا یلمح شیگو به که ،آتش

 در. است محترم و مقدس جنوب اقوام نزد در یمذهب و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

. دارد چندهزارساله قدمت جنوب و قبایل ریدرعشا آن قیمصاد و آتش تقدس ،واقع

 شر و یکیتار که بش در خاصه ،آن بودنکردن و روشن  روشن و آتش ینگهدار و حفظ

 و مرد ژهیو هب خانه، کی یاعضا که بود یریخ و یاساس اعمال از ،ردیگ یفرام را جا همه

 کردن روشن یاصل ۀفیوظ نه،خا یکدخدا عنوان به ،مرد. بودند آن انجام به موظف ،زن

 اندازه همان به البته. داشت عهده بر را آن (هیزم )= ۀمیه نیمأت و چاله حفاظت و آتش

 زین، شد یم خوانده کدبانو که،خانه زن بود، امر نیا حافظ و فهیوظ یدارا خانه مرد که

 در شده هیتعب یبخار و چالهاجاق و  داشتن نگه ور شعله و آتش کردن روشن در

 منازل یها یبخار و ها چاله اغلب روز طول در هرچند. بود موظف و دیمق ساختمان

 آتش که نبود یا خانه شب، یاهیس تسلط و دیخورش غروب با اما ،بود دار تش و روشن

 روشن و بود خاموش یا خانه آتش که یصورت در. باشد نداشته رازهپربُ و ور شعله

 و آلود هیکنا یها نکته در و داشت دنبال به را یآباد اهل سرزنش و مذمت شد، ینم

 از آتش ۀچال داشتن نگه گرم و روشن ،نیبنابرا .شد می گانیهمسا زبان ورد ز،یآم طعن

 مادر و پدر تبع به البته. بود، مادر و پدر خاصه، خانه کی یاعضا یجمع فیوظا نیتر مهم

 ها آن یگرفتار ای نیوالد نبود در که بودند موظف و آگاه زین فرزندان آنان، دیاک ۀیتوص و

برای روشن . باشد کور و خاموش شب در نگذارند گاه چیه و دارند روشن را خانه آتش

تر و  ۀاستعمال هیم. ندکرد میهای خشک و تمیز استفاده  اره از هیزموش، همکردن آت

هیزم خشک یا رخوت و  و کسانی که به خاطر نبود شد میلقی نمدار عملی نادرست ت

 هات)در یسنای اوستا  .ندشد می زدند مذمت و نکوهش ی دست به چنین کاری میسست

 «شده، نزد او آورد ه به آیین اَشَه پاکدید کسی را که هیزم خشکِ روشنی»ایزد آذر  (14

آفرین و دعای وی در حق چنین فردی که  (.6/424: 6355 دوستخواه،)گوید  آفرین می دعا و
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ای  بشود که ترا رمه» :آورد این است که شده برای افروختن آتش می هیزم خشک و پاک

بشود که ! زیده باشدبشود که ترا زندگی و منشی ور! از چارپایان و گروهی از مردان باشد

در واقع هیزم خشک  .«!هایی که خواهی زیست سر بری در شب هزندگی را به شادکامی ب

در نزد  .رفت شمار می  آداب حرمت و تقدس آن به آتش باشد از ۀشایستو تمیز که 

برای روشن کردن آتش »هیزم خشک و خوبی بود که « تشی هیمه» ،ها بویراحمدی

هیزم تر به »یی توان دریافت که ترکیب کنا می .)862: 6352و دیگران،  مقیمی) رفت می« کار به

 این مَثل. شد آن شخص محسوب میخانۀ آتش احترامی به اجاق و  بی« کسی فروختن

مصطلح و معمول بود و  ،زد اقوام و عشایرجای ایران، از جمله جنوب و ن  سایر، در جای

هیزم تر دود . افروز ه بود، نه نورآفرین و شعلهکنند هیزم تر دودزا و آلوده ،بنابراین .سته

توان آن را از مظاهر یورش اهریمن به آتش  دنبال داشت و در حقیقت می  و تیرگی را به

ش تازید و چون بر آتش اهریمن به تمام آفرین آمده است که بندهشدر . قلمداد کرد

  .(73 :6315فرنبغ دادگی، )« دود و تیرگی را بدو درآمیخت» ،حمله کرد

وپز، آب جوش، تهیه چای و  چون پخت ،افروختن آتش در روز، تنها در مواقع ضرور    

 ها خانه ۀسیاهی و تسلط تاریکی، هم ۀاما قبل از سیطر. معمول بود ،گرم کردن شیر

مورد مذمت و  کرد، ای که بدین مهم اقدام نمی هر خانه. ملزم به افروختن آتش بودند

رسمی ناخوبی را رواج  کار بی ها با این آن در حقیقت. شد یطعن و لعن واقع م ۀعرص

کردن روشن به اعتقاد برخی مردم عشایر . شد کور همواره نکوهش می ۀچال. ادندد می

. داشت ها مصون می و افراد را از آزار آنرماند  کرد و می ها را متواری می آتش جن

د نکنم که جن مرا نز وشن میآتش ر» :المثل مشهوری در بویراحمد وجود دارد که ضرب

زنان از پخت نان فارغ  یوقتدر بویراحمد  ،عالوه به (.637: 6382طاهری، ) «و آزار نرساند

 بار چند بگذارند، گرید یجا که ندشتدا یبرم آتش اجاق یرو از را داغ ۀتاوند و شد می

 عواقب و دبسوزان را جن یها بچه» معتقد بودند ممکن است رایز ،ندفتگ یم «اهلل بسم»

 خدا نام ذکر و اهلل بسم گفتن با ،واقع در .(86: 6354 ان،یریام) «باشد داشته همراه به یناگوار

از  ،ابوالقاسم فقیری ۀبنا به نوشت .ندکرد می یریجلوگ آن مونینام و سوء تبعات از

« سوخته را بیرون هنگام هیزم نیم شب» مردم شیراز نویسندگان شهیر شیراز و جنوب،

 .(41: 6375فقیری، )« خورد های ازمابهتران می به سر بچه »زیرا اعتقاد داشتند  ،انداختند نمی

کنار و کمین  همواره در، ها جن یا همان« ازمابهتران»اعتقاد عامه، به در واقع 

جا  اما هیچ ،جا بودند همه»ها ، جنبه گمان عامه .ان آزار آدمیان را دارندو تویند ها انسان
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ای نداشتند و گاه رقابت و دشمنی نیز  میانه با آدمیزاد. دادند شان نمیخویشتن را ن

در هر  (.451: 6383کوب، زرین) «... آمدند خواستند درمی رت که میبه هرصو ،ورزیدند می

ها و  عشایر نیز نسبتی میان آتش و جن برقرار کرده و برای دفع شر جن ۀعامحال 

تکرار آن، خیال خویش را آسوده خدا و  اهلل گفتن و ذکر نام حرمت آتش با بسم

 .کردند می

انات مضر و گر موجودات و حیوید با مدد آتش، خطر توانستند ها می آن ،عالوه به 

 زوزه یروباه ، هرگاهراحمدیبو و هیلویکهگ به نظر بعضی از مردم .خنثی کنندنیز  شوم را

-یم اند دهیشن را داص که یکسان از یفرد فوت احتمال و است شگون و شر نشان کشد،

 که ،را آتش ۀچال درون یها زمیه از یکی محتمل، ۀواقع نیا دفع جهت ،نیبنابرا .رود

 روباه که یسمت به و دارند یبرم است، یسوزندگ و یگرم و شعله یدارا آن طرف کی

 مرتفع روباه یصدا و شوم سوء اثر عمل نیا با ،ها زعم آن به .کنند یم پرتاب دهیکش زوزه

 .ددگر یم

. مرسوم و متداول بود ها خانهروز در نزد تمام  حفظ حرمت و قداست آتش شبان

-نه فقط آتش و شعله. تفاوتی میان روز و شب در باب تقدس آتش خانه وجود نداشت

آب . ش نیز حرمت و قداست داشتکه خاکستر گرم و سرد ،ابناک آنهای نورانی و ت

شمار  بار به عملی قبیح و زیاند آن های آتش و خاکستر گرم و سر ریختن بر شعله

شد که مالئکه در آتش و خاکسترند و حفاظت آن  کید میأکته تهمواره بر این ن. رفت می

محض ریختن آب و خاموشی آتش و اَنگِشت سرخ و خاکستر گرم  را بر عهده دارند و 

دنبال   هناپذیر ب مالئکه را موجب شده و المحاله صدمات و خسارات جبرانجنیان و  آزار

اژگونی سهوی و محض و ظریف بوده که به ۀنگارنده بارها شاهد این نکت. آوردخواهد 

نوُم  پهریزی»اهلل و  مآتش، مادران و مادربزرگان با گفتن بس ۀچال ناگهانی کتری آب در

گونه عواقب مضر و  بدین اندو سعی داشته اندکرده باری را گوشزد اتفاق بد و فاجعه« خدا

در واقع پناه بردن به ( پرهیز از نام خدا )=م خدا پهریزی نوُ .رفع نمایند آن را بار زیان

فرد  سهوی یا عمدی غفلتتعلل و  ۀکه در نتیجو نام مقدس او برای دفع شری بود  خدا

« در برابر حادثه یا خبر بد»و زنان  غالباً را« پهریزی نوُم خدا» ۀجمل. شده بود  حادث

ابوالقاسم  ۀگفت یک شاهد دیگر این اعتقاد (.628: 6352، و دیگران مقیمی)کار می برند  به

روی آتش آب »: یکی از معتقدات مردم شیراز این بود که گوید کهاست که می فقیری

 (.42: 6375فقیری، )« دانند ریزند، چون این عمل را بدشگون می نمی
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ی یا خاکستر و بخار آتشِ درون چاله دادند گاه اجازه نمی هیچ که، جز آنخانه زنان

کید داشتند که فرزندان پای أت ،اموش نمایندرون از خانه با آب خگرم آن را درون و ب

شد  اکستر آن که بیرون خانه ریخته میسرد آتش و نیز خ ۀخود را در اجاق و چال

که در دوران  ،هونگ جولیا .ندگشت میزیرا با این عمل مرتکب گناه و خالف  ،نگذارند

 کرده، در اثری تحقیقی ها زندگی مدتی نزد قشقایی مراه مادرش لوییز بککودکی به ه

افراد  ۀهم. رفت شمار می  محترم به نماد نزد مردم ایل دو یورد و آتش در: نویسد می

و در واقع موجب آلودگی  ،ممنوع بودند از اینکه چیز ناپاکی را در آتش و اجاق اندازند

  (.Huang; 2009: 38) دگام بگذار جاق خاموشبایست در ا کس نمی و هیچ ،آن شوند

این رسم . دیگر آتش انتقال دهد ۀای به خان کی هوا کسی اجازه نداشت از خانهبا تاری    

چنین که ترکان قشقایی نیز  ،داول بودمت فقط در میان عشایر و اقوام لرِ جنوب نه

آتش  انتقال  ،ز غروبپس ا» :نویسد می بیگی محمد بهمن .ندکرد میای را مراعات  شیوه

لف ؤم ۀبنا به نوشت .(643: 6386بهمن بیگی، ) بود« دیگر ممنوع ۀای به خان خانه از اجاق

نباید آتشی را به نزد » های برپایی آتش این بود که یکی از آیین، دین ایران باستانکتاب 

 (.634: 6387گیمن،  دوشن)« مگر آنکه ابتدا اجازه داده شود که سرد شود ،آتشی دیگر برد

 که یآتش اجاق و چاله یرو بر این بود که بویراحمد برخی از دیگر اعتقادات مردم

 گردد می، زیرا موجب کم شدن شیر «نربردا آتش» ستیبا ینم ند،نک یم گرم ریش
 (.86: 6386 ان،یریام)

شد  می مرعی داشته گاه ص آتش و آداب حرمت آن گهکه در خصو از موارد دیگر     

نظر   به. کردند را رعایت نمی عضی زنان اینالبته ب .یس و موی سر در آن بودریختن گن

 نامه ارداویراف در کتاب. رددگ برمی ها این سنت به زرتشتیان و اعتقادات آن که رسد می

این تن : پرسیدم ویدند وج همه تن او را میدیدم روان زنی که خرفستران ... »: که آمده

است که در گیتی  این روان آن زن دروند :آذر ایزد گفتند چه گناه کرد؟ سروش اهلو و

گیس و موی خود را باالی آتش شانه کرد و موی و شپش و رشک در آتش افکند و 

هرچند برخی  .(56:6352، نامهارداویراف)« آتش زیر تن اندر نهاد و تن خویش به آتش داشت

اما انداختن شپش  ،ندکرد یمدر آتش کار نادرست تلقی  را ریختن موی سر و گیسو زنان

های سرخ و داغ آن  شتانگِآتش و َ ،به اعتقاد مردم. و رشک در آن مرسوم و مقبول بود

دیگری که برخالف  ۀنکت. نابودی جانوران مضر چون رشک و شپش بود ۀبهترین وسیل

تن »و « ش زیر تن اندر نهادنآت»، گشت میآتش رعایت ن مورد در نامه ارداویرافمتن 

 .کردند می گرم د را در مواقع سرما و برف،گونه خو بدین .دبو داشتن« را به آتشخویش 
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 آن منزلت و آتش خاکستر .9

 زین گرم و سرد خاکستر ،م آنفا سرخ یها ذغال و فروزان یها شعله و آتش عالوه بر

 مردم روزمره یزندگ در آتش گرم و سرد خاکستر یرگذاریثأت. بود مقدس و ارجمند

 و مطهر هم و تیاهم و حرمت یدارا هم آتش خاکستر واقع در. بود موسمل و محسوس

و سفید و پاکیزه کردن  زخم کردن یضدعفون یبرا تمیز و سرد خاکستر از. بود درمانگر

 و بهبود» جهتبرخی اشخاص  ،بویراحمدی یک معلم ۀبه نوشتبنا . بردند یم بهره دندان

 استفاده ،«دیس ۀیهمسا» خاصه ،«هیهمسا خاکستر از» خود ماریب کودکان «یشفا

 در ،است قومساالن  که خود از کهن ،یک محقق قشقایی .(78: 6354، نامیریا) کردند یم

 عنوان به اجاق خاکستر از»: سدینو یم ییقشقا مردم خصوص خاکستر و اهمیت آن نزد

 عنوان به برده، اجاق سر بر را مارشانیب فرزندان...  ندینما یم یبردار بهره مشکالت حالل

 تبرک عنوان به خانه یبانو از و گذارند یم ضیمر دهان در خاکسترش از شفابخش یدارو

 وقت در ،عروس گوید کهمی لفؤم نیهم (.396: 1388 ،یانیک) «... رندیگ یم هیهد

 را «پدر اجاق خاکستر» بود موظف داماد، ۀخان یسو به شدن روانه و یخداحافظ

 و «ببندد کمر به ،گذاشته یدستمال در...  نقد وجه و نمک و نان یمقدار» همراه به

 «کند ارتیز اند گذاشته اجاق یرو که را یقرآن و بگردد پدر اجاق دور بار سه» نیهمچن

 «احترام پدر اجاق به» نوعروسان اگر که داشتند اعتقاد ها آن ،واقع در (.382 ،همان)

 حرمت و خاکستر به مربوط یباورها گرید از (.جاهمان) «شد نخواهند خوشبخت» نگذارند،

 تلنبار و شد مین رُفته چاله و اجاق خاکستر یادیز زمان مدت اگر که بود نیا آن

 خاک» ماندن ادیزبر مبنای این اعتقاد، . بود خانه یبدبخت و نکبت ۀنشان د،یگرد یم

 آداب به مربوط سنن از گرید یکی (.86: 1392 ان،یریام) «آورد یم نکبت...  چاله ای اجاق

 نزد در سنت نیا. بود دیخورش غروب وقت در آن یرو از دنیپرن خاکستر حرمت

 هنگام به خاکستر یرو از دنیپر»: سدینو یم یگیب بهمن. بود کدؤم و معمول ها ییقشقا

 را خاکستر ختنیر ،در برخی مناطق (.123: 1381 ،یگیب بهمن) «بود مونینام و شوم غروب

دانستند و معتقد می بدشگون ،کینزد افراد و شوهر پشت سر خاصه ی،کس سر پشت

  معروف لیا از ،هیلویکهگ ۀمنطق از یا سندهینو. دارد دنبال  به ناگوار اقبوع که بودند

 خاک ای اجاق خاکستر اگر ،است زاریب خود کسان ای شوهر از که یکس»: گوید می ،ییراکُ

 به او است، شخص آن با ها آن روابط یرگیت و یاهیس ۀنشان چون ،زدیبر او دنبال  به اهیس
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خاکستر  ،حال در هر (.568: 1371 ،یدیمج) «گردد ینمرب خانه به و شود یم گرفتار ییبال

 .شد محترم و مقدس شمرده می آتش، همچون ،نیز اجاق

 

 آناجاق آتش و  سوگند به .4

ه آن سوگند خوردن ب و اجاق ترین آداب قداست و حرمت آتش ترین و متداول از مهم

شد که طرفین یک رخداد مهم  جمله مقدسات و مطهراتی محسوب می آتش از. بود

 و اجاق قسم خوردن به آتش. دانستند ی و وساطت آن را مقبول و مؤثر میگر میانجی

، وقتی طرف مدعی و صاحب حق ،عالوه به. شد هر متهمی می ۀموجب تطهیر و تبرئ

گشت و  میو ضمیرش صافی راحت  خورد، خیالش د میسوگن متهم به آتش و اجاق

در  ،نویسد درستی می بیگی به بهمنگونه که محمد آن .کشیددست از ادعا و پیگیری می

« ها و به هر کانونی که در آن آتشی افروخته باشد، معمول به اجاق... قسم »میان عشایر 

کر را قانع تواند مدعی یا من میها به اقتضای ایمانی که بدان دارند،  و این قسم» است

« یدعاو تامتاخ»موجب  خوبی به اجاق به قسم ،در واقع (.662: 6386بیگی،  بهمن) «نماید

ه ب نسبت که یشیستا و احترام یاقتضاه ب لیا افراد»زیرا  ،شد ای می افراد ایلی و عشیره

 سوگند آن به ،دارند ،ها خانواده از یبرخ یها اجاق خصوص هب ،آتش یها کانون و اجاق

 یضررها ،تخلف و دروغ صورت در که دارند کامل نیقی و معتقدند و ردهک ادی

خشم  (.83: 6386بهمن بیگی، )« گرفت خواهند قرار اجاق خشم مورد و دهید یریناپذ جبران

ای را  ممکن بود بنیاد خانه و خانواده شد که بار و مضری محسوب می زیاناسباب  اجاق از

 یکامل ۀدیعق خانواده و خانه اجاق به التیا افراد» ،گیبی بهمن ۀبنا به نوشت. بر باد دهد

 صاحب را ها خانواده از یا عده و پندارند یم قدرت صاحب و آثار منبع یگاه را آن و دارند

 ،را انتیخ ژهیو به هایی، ادهخانو نیچن به نسبت و دانند یم تر یقو و تر پرفروغ اجاق

 یچوپان به یگرید یجا او لیم بدون و ترک را اربابش یچوپان :شمارند یم خطرناک

 را فرزند مرگ هک ،چوپان. درگذشت شده ماریب فرزندش یچند از پس .دیورز اشتغال

 نیرید ارباب نزد خواهان پوزش و کنان هیمو ،پنداشته ارباب ۀخانواد اجاق خشم عالمت

 اقعو آن خشم مورد گرید که کرد تقاضا و داد بوسه را او اجاق مرتبه نیچند و شتافت

 (.662 -663: 6386بیگی،  بهمن) «نکند دچار خطر به را گرشید فرزندان و دهشن

خواست صحت و  کسی که مورد دعوی بود یا فردی که می و اقوام در نزد عشایرباری     

. خورد قسم می« تش و تاوه»اجاق و نیز  کید نماید، بهأیید و تأاصالت سخنش را ت
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یا به اجاقی که با صفای دل و پاکی ضمیر ( جاق روشنا)= ر وجاغ بُ»به  همچنین سوگند

به این تش »: گفتند طور مثال می در این باب به. معمول بود« کنده و جایگاه آتش کرده

 (.266:6382 طاهری،) «به این اجاق روشن قسم» یا« .و تاوه قسم

از نخستین  سال بعد 77 ،بیگی قسم به اجاق چنان مشهور و مرسوم بود که بهمن 

را بر آن « به اجاقت قسم»نام  ،تبع داستانی واقعی به و ،لیفی دیگرأدر ت ،اثر خویش

در دانشسرای  ،عشایر نظام تعلیمات در که کند وی روایت می (.6355بیگی،  بهمن) گذاشت

حضور در آزمون گزینش آموزگاران را  ۀبه کسانی که دیپلم داشتند اجاز، عشایری

یک بار . سعی در اختفا و عدم اعالن آن داشت یپلم داشتد هرکس ،بنابراین .دادیم نمی

موهایش را با دقت شانه  ،سر و بر را آراسته بود ،ای داشت پاکیزه ۀکه قیاف... جوانکی »به 

اید و  رسد که خیلی خوب درس خواندهر مینظ به: گفتم... مشکوک شدم و ... کرده بود 

به سر مبارکت قسم من [ گفت]یمه شد و جوانک بیچاره سراس...  بحمداهلل دیپلم دارید

: 6355بیگی،  بهمن)« به حضرت عباس قسم، به اجاقت قسم من دیپلم ندارم. دیپلم ندارم

672.) 
محترم بود و به آن  مقدس و نیز آتش ۀهای اطراف چال که سنگ ،نه فقط آتش     

به این سه  )=« سه کُچِک چالت قسم»به این : گفتند مثالً می ؛کردند سوگند یاد می

( پخت نان ۀوسیل)تش و تاوه  نیز در برخی موارد (.262: 6382طاهری، )( ات قسم سنگ چاله

بی فاطمه  ساختند و آن را منتسب به بی مرتبط می ،خاصه شیعی ،را به اعتقادات اسالمی

مردم معتقد بودند  ۀعام. نمودند می ،(ع)و همسر امام علی ( ص)اسالم فرزند پیامبر  ،(ع)

که  ،گونه اعتقادات این .(654: 6352، و دیگران مقیمی)بی فاطمه است  بی ۀتاو این تش وکه 

های باستانی را با عقاید اسالمیِ شیعی مخلوط و ممزوج کرده بود، حاکی از توجه  مایه بن

 .و اهمیت فراوان آتش و متعلقات آن بود
 

 اسم اشخاص آتش و. 1

 زنان و مردان یگذار نام بجنو ریعشا فرهنگ رد آتش به احترام و توجه قیمصاد از یکی

. بود مرسوم متنوع و متعدد یها یگذار نام ریعشا مردم انیم در. بود آذر و آتش اسم به

 ،یتوران یمعدود موارد در و یرانیا پهلوانان خاصه ،یا شاهنامه یاسام انقالب، از شیپ تا

 از و داشت قرار مردم نظر مد مواقع یاریبس در زین یاسالم یاسام. بود معمول وفور به

 و یرانیا یاسام رجحان از یقیدق آمار. شد یم گذاشتهبر فرزندان  رغبت و عالقه سر

 لیاص یها نام تفاوت، اندک با داد احتمال توان یم اما، ستین دست در کدگری بر یاسالم
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 بر عالوه. بود گشته مرسوم و معمول منطقه مردم نزد در یاسالم یواردات و یرانیا

 یعیطب مظاهر. داشت وجود نهادن نام ۀویش از یگرید یها صورت ها، یگذار نام گونه نیا

 ها یگذار اسم لیقب نیا از یکی. بود گذاشتن اسم از یا نمونه گرید موجودات یاسام و

 اسم. بود معمول مردان و زنان باب در یاسام نیا. بود آتشو و نیآتش آتش، آذر، یها نام

: 1384 ،یطاهر) پسران بر را نیآتش و آتشو آتش، یها نام و گذاشتند یم ندخترا بر را آذر

 عناصر از یمظهر هم و بود یباستان یمذهب اعتقاد ینوع هم آتش ،واقع در (.327 و 308

 توان نمی و بود اندک گر،ید یها نام یبرخ مثل ،آتش نام البته. عتیطب مؤثر و ارزشمند

 از ییها نمونه ،حال نیا با. کرد یتلق ریفراگ رسم و لمعمو ۀویش کی گذاری به آن رانام

 داشت وجود ،یممسن و هیلویکهگ و راحمدیبو رینظ، جنوب ریعشا مختلف مناطق در آن

 .است آن حرمت و تقدس و آتش اعتبار و ارزش انگریب خود که
 

 (کور تش= )کور اجاق و روشن اجاق .6

 شده تکرار و یجار انیریعشا زبان بر اباره کور تش و کور اجاق ،روشناجاق عبارات 

 آن از یا ژهیو میمفاه و یمعان و شود یم برده کار  به خاص موارد در ها جمله نیا. است

 و آتش تیاهم و قداست نیمب کوتاه جمالت نیا از استفاده ،واقع در. گردد یم استفاده

 کور تش یجازم یمعان هرچند. است جنوب ریعشا یاجتماع یزندگ در آن میعظ گاهیجا

 گفته شتریپ. رساند یم را آتش منزلت و ارج آن قتیحق یول ،است فرزند نبود کور اجاق و

. بود خانه یکدخدا فیوظا نیتر مهم از آن اجاق و چاله و آتش داشتن نگه روشن که شد

 و زن. داد یم خرج به را تیجد و یهمکار تینها مهم نیا انجام در خانه کدبانوی البته

 کور اجاق ای کور تش ماندند، یم محروم ،پسر ژهیو هب ،فرزند نعمت از یعلت هر به که ییشو

 یتابناک و یگرم رونق و خانه آتش یروز شبان ییروشنا رغم به ،واقع در. شدند یم خوانده

 ،لیدل نیهم به. شد یم محسوب خاموش و کور اجاقشان نداشتند، یفرزند چون آن،

 ماندگار و روشن اجاق از افت،ی یم ، تولدپسر خاصه ،یدانفرزن و فرزند یا خانه در هرگاه

 و روشن آتش از ینماد انرپس خصوص بهو  ان فرزند ،نیبنابرا .بودند مند بهره و برخوردار

 نداشته یفرزند که را یمرد اجاق»: سدینو یم یگیب بهمن. ندبود آن قداست و حرمت

 است پسر فقط. خورند یم فراوان تأسف او حال به و دانند یم ،خاموش یعنی ،کور باشد

 داشتن فرض به ،باشد نداشته پسر که یمرد و دارد نگاه روشن را پدر اجاق تواند یم که

یکی از  (.114: 1381 ،یگیب  بهمن) «.است روزگار هیس و بدبخت ،زین دختر نیچند

نام  ای به همین که در مجموعه ،«کور اجاق»در داستانی به نام  نویسندگان معروف فارس
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و دیدگاه عامیانه را در  را موضوع داستان خود قرار داده  ای فاقد فرزند خانه شده،منتشر 

 از یگرید ۀسندینو (.23 -32: 6325فقیری، ) استبیان کرده در قالب داستان  ها  باب آن

 اوالد که یافراد»: کند یم بازگو نیچن را شیخو قوم اعتقاد باب نیا در زین ها ییقشقا

 که معتقدند و» شوند یم خوانده کور اجاق باشند، نداشته ستهیشا فرزندان و ذکور

 از زین یا سندهینو (.396: 1388 ،یانیک) «کنند یم روشن را یخانوادگ اجاق قیال فرزندان

 که یکس» به: دیگو یم ش،یخو مردم رسوم و آداب باب در فارس، یباصر معروف لیا

 ها آن به خداوند نکهیا یبرا و است کور یفالن قاجا ندیگو یم ،باشد نداشته پسر فرزند

     .(246: 1379 ،یتوکل) «.شوند یم متوسل دکتر و دعا به کند تیعنا پسر فرزند

ا، هات هیسن)در اوستا . های دور پی گرفتتوان در گذشتهمنشأ این عقیده را می     

و پیشکش و هدایای پردازد و برای رضایت خاطر ا نیایشگری که به ستایش آتش می( 14

تقدیم  ،هیزم انباشته ۀنظیر هیزم خوب، بخور و خورش شایسته و ذخیر ،خوب و شایسته

فرزندانی رسا و کاردان، » فرزندان الیق بدو عطا کند؛ :از او می خواهد کهکند،  می

بخش که  اندیش و از تنگنا رهاننده بالنده، نیک آرا، باهم گستر، کشورپرور و انجمن دین

/ 6: 6355، دوستخواه) «ن و روستا و شهر و کشور و نام و آوازه کشور را افزایش بخشندخانما

422 – 426.) 
 در. بود خانه آتش گشتن کور نیز پسر فرزند مرگ ،نزد اقوام و عشایر جنوب در     

 خانواده و خانه تش یخاموش معادل را مردان مرگ و قتل ،یمحل ۀانیعام اشعار

 جنگجو انیتفنگچ به یمحل افراد زبان از ناشناس یشاعر ،زیر یمحل تیب در. اند دانسته

 مرگ با رایز ،دینکش را برادرم که دهم یم سوگند خدا به را شما» :که کند یم سفارش

 (:651: 6354زاده و برومندی، جمالیان) «.گردد یم خاموش و کور پدرم خانه آتش یو
 گَگومه ینزن خدا، یر و نیتفنچ

 

 بَوُمَه تَشِ او یبکن کور ینکن 
 

   

 جنوباقوام  یاجتماع نظام در تش. 7

 ره،یت فه،یطا ل،یا چون یمختلف یاسام به جنوب،اقوام  یاجتماع نظام یسنت ساخت در

 ها واژه نیا که نمود مشخص توان نمی قیدق طور به. میخور یبرم بنکو و دهه اوالد، تش،

 یواردات و یرفارسیغ ها واژه یبرخ. ستا کدام آن میمفاه ۀمحدود و گشته متداول یک از

 در رسد یم نظر  به. است دهیگرد مصطلح مغوالن و ترکان اعراب، نفوذ زمان از و است

 دهه .است کرده حفظ را خود یرانیا اصالت و است یفارس دهه و تش واژگان، نیا انیم
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 و یئبهم لیا دو خاصه ،راحمدیبو و هیلویکهگ ساکنان از یگروه انیم در همچنان

 (.115-116: 1391 ،ینادر افشار نک شتر،یب اطالع یبرا). است مانده داریپا ،یبیط

 عصر یمذهب و یاجتماع ادگاری که است یمیمفاه و واژگان دسته آن از زین تش ۀواژ

 حفظ را شیخو یمعنو گاهیجا آتش پرستش و تقدس با ارتباط ثیح از و است یساسان

 و هیلویکهگ راحمد،یبو رینظ یریعشا یاجتماع نظام یبند رده در ،نیبنابرا. است کرده

 ها آتشکده و آتش ینید گاهیپا به و است یاجتماع و یمذهب وجوه انگریب تش ،یاریبخت

 شود یم اطالق یواحد به آنان یاجتماع نظام در تش. گردد یبرم آن حرمت و قداست و

. است فهیطا و رهیت از تر کوچک رد و است واحد جد و یقیحق مشترک یاین یدارا که

 از تش که افتیدر توان یم اما ،ستین نییتع قابل قیدق طور به آن ینسل ۀمحدود هرچند

 جواد ۀنوشت به بنا. است آن انیبن یپدرتبار و گرفته شکل کینزد شاوندانیخو

 تش چند به...  یاریبخت مختلف فیطوا» در یا رهیت هر ،یریعشا بزرگ محقق ،نژاد یصف

 که، آن یها شاخه یزمان ۀلحظ کی در چون ،یذهن است یواحد تش. گردد یم میتقس

 شاوندیخو هم با همه تش کی یخانوارها ... ستندین تیؤر قابل ،دارند شهرت اوالد به

 یراحمدیبو محقق کی (.1377:650 نژاد، یصف) «... باشند یم مشترک یاین یدارا و کینزد

 دهند یم لیتشک سه تا کی درجه یها ادهعموز و برادرها را تش یاعضا... »: است معتقد

 یشاوندیخو واحد تش ،نیبنابرا .خوانند یم( خواهر)= هیَدَ و( برادر)= ککا را گریهمد که

 زین و خانه کی یاعضا به تش البته (.15-18: 6318 ،یغفار) «است یقیحق ینسب و یسبب

 ای تش چند از» کلمتش فهیطا ،واقع در. شود یم اطالق نیز ترگسترده سطح در خانواده

 ۀمحدود در» بودکه افتهی سازمان و منسجم یجمع فهیطا؛ (628: 6388 ،یطاهر) است «اوالد

 ،یطاهر) کردند یم «کوچ» نیمع یرهایمس در و «ریگرمس و ریسردس مشخص یمکان

 ،ریعشا یاجتماع نظام در «تش» یبند رده ۀمجموع حوادث، و زمان یط در (.628: 6388

 اغلب و بود برخوردار یشتریب انسجام و اتحاد از ها، یبند میتقس و ها دهر گرید به نسبت

 رتیغ و تعصب زین و یجمع وحدت روح و یتیحما نقش یفایا دراینان  مواقع

 .بودند تر همگام و تر هماهنگ
 

 نتیجه .8

های  تدریج دین زرتشت و آیینیران، بهبا سقوط ساسانیان و تسلط اعراب مسلمان در ا

حفاظت و  اندکی از معتقدان پیشینانزوا گذاشت و تنها از جانب   به ، رومختص آن

کم عقاید و آداب گذشته را  به دین جدید درآمدند و کم سیاری از مردمب. شد صیانت
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، کورسویی از با وجود تغییر تدریجی دین ایرانیان، در اغلب نقاط کشور. فراموش کردند

تخلیط اسالمی ترکیب و  های تر با سنت ناسبمسازگاری و برای  سنن قدما حفظ گردید

اختالط و التقاطی بود که در نزد  مصادیقآتش و قداست و حرمت آن یکی از . گشت

که یکی از  ،آتش. محفوظ ماند ،از جمله در جنوب ایران و در میان اقوام و قبایل ،عامه

برای اقوام و و ی اسالم ۀدورکارکردهایش در عهد باستان دفع دیوان و اهریمنان بود، در 

بخشی   .رفعها را  همیشگی آن کرد و خطرهای را دفع و دور می ها عشایر جنوب، جن

آتش در حیات اقوام و . شد با فروزش و گرمی آتش گردانده میاز امور زندگی مهم 

، مدار معیشت و های مدید و طویل ها در سده نیاکان آنعشایر جنوب، همچون 

مات و زندگانی را از ملزو ۀحفظ و حرمت چنین مای ،بنابراین .چرخاند شان را می زندگانی

بزرگان قوم همه را به رعایت حریم و قداست آن آوردند و  شمار می  فرایض خود به

های فروزان  شعله خاموش کردن عمدی و حتی سهوی .کردند هبری میهنمایی و ررا

بیح و عملی قجاق آن و یا آلوده کردن آتش و ا ،ویژه آب ای، به آتش با هر وسیله

هر بود که بسیاری به آن چنان مقدس و مط آتش و اجاقش. شد محسوب مینابخشودنی 

اسم آتش  .خوردند و در محاکم و دواعی خویش اعتبار آن را قبول داشتند سوگند می

عالوه،  به .شد گذاشته مینیز خود دارای ارزش و منزلت بود و بر افراد مذکر و مونث 

نظام اجتماعی عشایر و اقوام جنوب جایگاه یافته و نام  بود که درای  گونهاعتبار آن به 

خاکستر و اجاق آتش  .ای از ساخت سنتی را شامل گشته بود پیدا کرده و ردهماندگاری 

نون خانواده اصل و اساس ای مقدس و محترم بود و حفظ و حراست آن در کا در هر خانه

د که هرگونه اعتقاد عامه بر این بو .یافته بود شد و پایگاه معنوی و مذهبی شمرده می

ناپذیر در پی  مضرات و صدمات جبرانآتش و اجاق آن  به تقدس توجهی بیاحترامی و  بی

  .در مرکز زندگی عشایر قرار داشت حرمت و قداست آتش و اجاق آن .خواهد داشت
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