
  

  

  

  

  

  پاشان يا آبريزگان جشن تيرگان يا آب

  

  آندرانيك هويان

  
  

در گاهشماري ايران باستان، . پاشان است ايران باستان جشن تيرگان يا آبكهن ي ها يكي از جشن
پنج روز باقيمانده را به . شد  روز مي٣٦٠گرديد كه جمعاً  سال به دوازده ماه سي روزه تقسيم مي

شد كه مفهوم و معني خاصي   هر روز از روزهاي ماه به نامي خوانده مي .افزودند آخر ماه هشتم مي
داشت و معموالً نام يكي از اسپندان، يا يكي از ايزدان يا فرشتگان آيين ايرانيان بود و چون نام روز 

سيزدهمين روز هر ماه تير نام داشت و روز . گرفتند افتاد آن روز را جشن مي و ماه با هم موافق مي
  . شد جشن گرفته مي) روز تير در ماه تير(هم تير ماه سيزد
گرديد در  پاشان كه در فصل تابستان و هنگام كمبود باران برگزار مي ا آبيجشن تيرگان   

در اين روز مردم به . شود  مادها تاكنون اجرا ميةحقيقت نوعي مراسم طبيعت باران بود كه از دور
 مادها اشاره ةكه در آن به برگزاري جشن تيرگان در دورترين سندي   كهن.پاشيدند يكديگر آب مي

  :است  در تلمود اورشليم چنين آمده. است تلمود بابل و تلمود اورشليم است  شده
اعياد بابلي عبارت است از موهري كونوني و . در بابل سه عيد دارند و در مد سه عيد... «  

 تيرگان و مهرگان هستند، در تلمود  راً نوروز، تريسكي و مهرنكي، ظاه كونونا و اعياد مدي، نوسرد،
  ١.»كند بابلي اعياد ايرانيان را با تصحيف زياد چهار عيد ذكر مي
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آنها را ي ايراني كه مسيحيان ها جشن«اي تحت عنوان   در مقاله ،زاده  تقيةبيست مقالدر   
 اين عيد كهن ةدربار» ي ايراني و يهوديانها جشن«مجاور بخش » .اند پذيرفته و يهوديان طرد كرده

عنوان  در تلمود از نوسرد به« :نويسد زاده در اين مورد چنين مي تقي. است  ايراني توضيح كافي داده
 كه (Aboda zara)نام ابدزر  در قسمتي از آن كتاب به. هشد  جشني ايراني متمايز از نوروز نام برده

 از سه جشن ايراني سخن ،م شناخته شدهاعياد مشركان مورد بحث قرار گرفته و مراعات آنها حرا
 بابلي، مود در تل. معمايي نداردة نشده هيچ جنبلفظ با آنكه درست تها است، اسامي اين جشن  رفته
 ها جشناين  مترجم تلمود به زبان آلماني اشاره كرده، عدد شميدتگونه كه الزاروس گولد  همان

. تر است اسامي نسبتاً واضح  جشن مادي آمده،چهار است، ولي در تلمود اورشليم كه فقط نام سه 
 (Muharnekai) مهرنكي  و(Turyaskai)، تريسكي (Mutardi)ست از موتردي  ا عبارتها اين نام

توان تشخيص داد كه همان نوسرد، تيرگان و مهرگان است و اين مطلبي است كه  كه به آساني مي
اند، چهار جشن ايراني كه در تلمود بابلي  كردهو تأييد شمندان آن را بيان نتاكنون چند نفر از دا

منتهي نام نوروز بر سه نام . ههاست كه نامشان در تلمود اورشليم آمد آمده نيز قطعاً همان جشن
ست از متردي، تريسكي، مهرنكي و مهرن، دو نام دوم و  ا اين اسامي عبارت.ديگر افزوده شده

اولي به اغلب احتمال كتابت غلطي از . ان استترديد تيرگان و مهرگ سوم اشكالي ندارد و بي
معني اين . است  النهرين بوده زبان بين مسردي است كه صورتي از نسردي رايج ميان اقوام آرامي

ردي بدون شك همان سهر دو كلمه در آرامي، اول سال و آب افشاندن و نيز نوبر خرماست، و م
  ٢.»است  نوسردي است كه نون آن به ميم بدل شده

 باران است، اين نام در ادبيات مزديني، تيشتريه، در زمان ةنام فرشت در اين مسترديسني، تير  
يكي از قطعات بسيار دلكش اوستا كه  ٣.است  پهلوي تيشتر و در زبان فارسي تشتر ذكر شده

 باران است كه در پرتو كوشش او زمين پاك اهورايي از ةناميده شده در نيايش فرشت» تيريشت«
 تشتر به صفت ةدر تيريشت ستار. شود گردد و كشتزارها سيراب مي ش باران برخوردار ميبخشاي

  ٤.است   آب موصوف شدهة نطفةآب آورنده و دارند
 تواناي مزدا ةآورند ويس آبتَرا س) فرهمند(باشكوه ) درخشان ( رايومندةتشتر ستار «:١ة كرد 

 .»آفريده را خشنودي سازيم
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 رگتواناي بز) آن( آب در بردان ةنطف) كه(ستايم  يومند فرهمند را مي راةتشتر ستار«: ٢ ةكرد
آيد و نژادش از اپم نبات   امينيرومند، دور بيننده بلندپايه زبردست را آن بزرگواري كه از او نيكن
  به اتكاي توصيفي كه در اوستا از ستاره تشتر شده. »يميستا براي فروغ و فَرش او را مي) ي باشد(

تشتر را نام   وان يقين حاصل كرد كه تشتر همان شعراي يماني است؛ حتي برخي،ت است مي
 باران و دشمن خشكسالي و گرما ةتشتر در ايران باستان ستار ٥.اند يي دانستهااوستايي شعر
  .شد محسوب مي

كرد و اعتدال  رسيد طلوع مي كه دماي هوا به باالترين حد مي) ماه سلطان(تشتر در ماه تير   
باريد بلكه بين طلوع   البته بالفاصله پس از طلوع تشتر باران نمي؛داد و آمدن باران را نويد ميهوا 

خكرت اسوي درياي فر تشتر براي گرفتن آب به. اي وجود داشت آن و ريزش باران فاصله
آيد و در مدت سي  اين ستاره براي اجراي اين عمل به سه شكل درمي. شتابد تا از آن آب گيرد مي
  .كند  و سي شب در فروغ پرواز ميروز

ين و لگام زرنشان به ي زرها  تشتر به پيكر اسب سفيد زيبايي با گوش...«:  تيريشت١٨ ةفقر  
، گردن، ها وش به پيكر اسب سياهي است كه گوشپاَ آيد و دشمن ديو درياي فراخكرت فرود مي

آويزند، و سه شب و  ش به هم درميشتابد، تشتر و ديو اپو اش مي دم، و بدن او گر است به مقابله
ر از درياي سگردد و تشتر را به مسافت يك ها جنگند؛ ديو اپوش پيروز مي روز با يكديگر مي
  .»نالد آورد و به درگاه اهورامزدا مي راند؛ تشتر خروش برمي فراخكرت دور مي

 محنت ،ها  و گياهها واي بر من اي اهورامزدا، بدا به حال شما اي آب... «:  تيريشت٢٣ ةفقر  
كه ساير ايزدان  ستايند چنان  اكنون مردم مرا در نمازي كه از من نام برده شود نمي،به تو اي مزديسنا

  .»ستايند مي  را در نماز نام برده
ستايد و به او قوت ده اسب، قوت ده   اهورا مزدا تشتر را در نماز مي...«:  تيريشت٢٤ ةفقر  
دهد و تشتر به پيكر اسب سفيد زيبايي  وت ده آب قابل كشتيراني مي ده گاو، قوت ده كوه، ق،شتر

 به ستيز تشتر  ...آيد ديو اپوش ي زرين و لگام زرنشان به درياي فراخكرت فرود ميها با گوش
شود و او را  آويزند و در وقت ظهر تشتر به ديو اپوش چيره مي آيد، هر دو به هم درمي مي
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راند و خودش شادكامي و  ر از درياي فراخكرت دور ميسدهد و به مسافت يك ها شكست مي
  .»از دريا آب برگرفته بهتر از پيش بباريد و جهان را سيراب كرد. آورد رستگاري برمي

ي فارسي، ها  چهارم هجري به بعد، همچنين مؤلفان فرهنگةاكثر مؤلفان و نويسندگان سد  
اين امر سبب اهميت . دانند زمان ساسانيان مياي در  آغاز برگزاري جشن تيرگان را مربوط به واقعه

 عموم مردم آن عصر به برگزاري جشن ةجشن تيرگان در روزگار ساسانيان و توجه و عالق
  . تيرگان است

 تمدن و فرهنگ گرانبار ايران و باتازياني كه پس از سقوط ساسانيان به ايران زمين تاختند   
كهنسال با اعياد ملي و فرهنگ ق و پيوند اين ي عالةمواجه شدند آنان نه فقط موفق به قطع رشت

ي ايرانيان در ها جشناز اي   سوم هجري قمري، پارهةسنن باستاني نگرديدند بلكه حتي تا سد
ق برگزاري جشن ٢٨٢ عباسي، در سال ةمعتضد، خليف. شد پايتخت خلفاي عباسي برگزار مي

  .يان را ممنوع اعالم كردنوروز و آب پاشيدن و آتش افروختن و ساير رسوم ايران
 تيرگان مطالبي نوشته و رةابوريحان بيروني ازجمله نخستين نويسندگان ايراني است كه دربا  

 ةوسيل علت برگزاري جشن تيرگان را جنگ افراسياب توراني و منوچهر ايراني و پرتاب تير به
 بسيار ة دانسته است، نكتبراي تعيين مرز ايران و توران و خارج ساختن ايرانيان از حصاررا آرش 

 آرش آگاهي كامل .باارزش داستان ابوريحان بيروني پرتاب تير و جانبازي آرش در راه ميهن است
 ة و آماددكف نها نژاد جان بر داشت كه با پرتاب تير پاره پاره خواهد شد ولي مانند هر ايراني پاك

روز سيزدهم آن روز تير « ٦:نويسد  ابوريحان در اين مورد چنين مي.جانبازي در راه وطن گرديد
است و عيدي است تيرگان نام دارد براي اتفاق دو نام، و براي اين عيد دو سبب است يكي آن 
است كه افراسياب چون به كشور ايران غلبه كرد و منوچهر را در طبرستان در محاصره گرفت 

ب يك تير در خود به او بدهد و  پرتاةمنوچهر از افراسياب خواهش كرد كه از كشور ايران به انداز
 بن حاضر شد و منوچهر را امر كرد كه تير و كمان بگيرد به ذيكي از فرشتگان كه نام او اسفندارم

را كه مردي باديانت ) آرش( ذكر شده اوستاكه در كتاب  اي كه به سازنده آن نشان داد چنان اندازه
خاست  ا بگيري و پرتاب كني و آرش برپاو كمان ر بود حاضر كردند و گفت كه تو بايد اين تير

و برهنه شد و گفت اي پادشاه و اي مردم بدن مرا ببينيد كه از هر زخمي و جراحتي و علتي سالم 
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است و من يقين دارم كه چون با اين كمان اين تير را بيندازم پاره پاره خواهم شد و خود را تلف 
رهنه شد و به قوت و نيرويي كه خداوند به خواهم نمود ولي من خود را فداي شما كردم سپس ب

  .داده بود كمان را تا بناگوش خود كشيد و خود پاره پاره شد او
 كه ميان فرغانه ،خداوند باد را امر كرد كه تير او را از كوه رويان بردارد و به اقصاي خراسان  

گرفت كه در  پرتاب كند و اين تير در موقع فرود به درخت گردوي بلندي ،و طبرستان است
اند كه از عمل پرتاب تير تا آنجا كه افتاد هزار فرسخ  جهان از بزرگي مانند نداشت و برخي گفته

بود و منوچهر و افراسياب به همين مقدار زمين صلح كردند و اين قضيه در چنين روزي بود و 
قسمي   ده بود بهمنوچهر و ايرانيان را در اين حصار كار سخت و دشوار ش. مردم آن را عيد گرفتند

هاي كال  كشيد و گندم و ميوه  زيرا طول مي؛رسيدند كه ديگر به آرد كردن گندم و پختن نان نمي
پختند و بدين جهت پختن ميوه و گندم در اين روز رسم شده و   مي، كه هنوز نرسيده بود،را

ن كوچك است و  كه تيرگااستاند كه روز پرتاب كردن تير اين روز بود كه روز تير  برخي گفته
تر باشد و در اين روز خبر آوردند كه تير به  روز چهاردهم آن شش روز است كه تيرگان بزرگ

 زيرا در اين روز بود كه از ؛شكستند كجا افتاده و در اين روز مردم آالت طبخ و تنورها را مي
  .افراسياب رهايي يافتند و هر يك به كار خود مشغول شدند

 در اين روز مردم به يكديگر ...« ٧:نويسد پاشان مي  جشن آببارةگر درابوريحان در جايي دي  
اند كه علت اين است كه در  پاشند و سبب اين كار همان سيب اغتسال است و برخي گفته آب مي

كشور ايران ديرگاهي باران نباريد و ناگهان به ايران سخت بباريد و مردم به اين باران تبرك 
  .»كديگر پاشيدند و اين كار همين طور در ايران مرسوم بماندجستند و از اين آب به ي

داند و در اين مورد  ابوريحان بيروني زمان وقوع خشكسالي را در روزگار فيروز ساساني مي  
ام انيران است كه آن را در اصفهان آفريجگان گويند و تفسير و توضيح اين  روز سي« ٨:نويسد مي

ان، نباريد مردم ايران ونوشيرا كه باران در زمان فيروز، جدلغت ريختن آب است و سبب آن است 
 ةجهت چندين سال از مردم خراج نگرفت و درهاي خره سين به خشكسالي افتادند و فيروز بدين

. ام دادوخواست بدو  ها تعلق داشت هر كس كه مي يي كه به آتشكدهها خود را گشود و از ماليات
 كرد جستجو مردم و رعايا ة دادند و مانند پدر از پسر خود از همآن اموال را تمامي به مردم ايران
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 ة اين چند سال كه قحط و غال بود كسي از گرسنگي نمرد و پس فيروز به آتشكدةو در هم
ست رفت و در آنجا نماز خواند و سجده كرد و از خدا خواست كه اين اآذرخو را كه در فارس 

سوي آتش برگشت و دست و   فيروز به ... كانون رفتسپس به. بال را از اهل دنيا برطرف كند
 خود گذاشت مانند دوستي كه ةبازوي خود را حوالي آتش گردانيد و سه مرتبه شعله را به سين

 آتش به ريش او گرفت ولي نسوزاند؛ فيروز گفت ةچسباند و شعل دوست خود را به سينه مي
ي من و براي خبث باطن من است به من ي تو فرح است اگر جسم باران براها  نامةخداوندا هم

بگو تا من خود را از ميان بردارم و اگر علتي ديگر دارد نيز مرا آگاه گردان و اهل نياز را نيز از 
  .»واقعه مطلع كن و بر خلق باران رحمت بباران

سوي شهر دارا بيرون آمد و چون به موضعي رسيد كه در زمان ما   از شهر آذر خود را به...  
ابري بر آسمان برخاست و چندان . تاي كامفيروز است در آن وقت صحرايي بدون آباداني بودروس

 فيروز يقين كرد دعاي او مستجاب شده و خداوند را سپاس  ...بباريد كه مانند آن ديده نشده بود
 بسياري داد و اموال زيادي ببخشيد و مجالسي ةگذارده در اين هنگام بود كه فيروز به مردم صدق

گذراني و شادماني گشت و از آن مكان بيرون نرفت تا آنكه اين ده  تشكيل داد و مشغول خوش
 مردمان از ة يعني فيروز در اينجا بود كه به كام خود رسيد و هم؛ ساخت، كه كامفيروز است،را

پاشيدند و اين رسم در ايران از آن وقت باقي   به روي هم ميها سروري كه پيدا كردند از اين آب
 زيرا در اين روز بود كه براي ايشان باران آمد و در ؛گيرند و پايدار ماند و اين عيد را همه عيد مي

  .»اصفهان نيز در اين روز باران آمد
 برگزاري جشن تيرگان را همانند ابوريحان ة پنجم هجري قمري، انگيزة مورخ سد،گرديزي  

تيرگان سيزدهم ماه تير موافق ما « ٩:است  تهداند و چنين نوش بيروني قهرماني و تيراندازي آرش مي
انداخت آن وقت كه ميان منوچهر و افراسياب صلح افتاد و  هست و اين آن روز بود كه آرش تير
 پس آرش تير بينداخت از كوه رويان و آن تير اندر كوهي  ...منوچهر را گفت هر جا تير تو برسد

يگر بدين كوه رسيد و اندر تيرگان غسل كنند و افتاد ميان فرغانه و طخارستان و آن تير روز د
 بشكنند و چنين گويند كه مردمان اندرين روز از حصار افراسياب برستند و ها دان  و آتشها فعاليت

هر كسي به سر كار خويش شدند و هم اندرين ايام گندم با ميوه بپزند و بخورند و گويند اندر آن 
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بر شستن  . زيرا كه همه اندر حصار بودند؛نتوانستند كردوقت همه گندم پختند و خوردند كه آرد 
از بهر آنست كه چنين گويند كه چون كيخسرو از حرب افراسياب بازگشت برسر چشمه فرود 

روي زد تا از خواب ه آب ب. رسيد او را خفته يافت ن گيو فرابآمد تنها خوابش فرو برد پس بيژن ا
  .»رسم بمانده يشان ببيدار شد و اندرين روز غسل كردن ميان ا

 ساسانيان و ةپاشان را دور  آغاز جشن آب، هفتم هجري قمرية سدة نويسند،زكريا قزويني  
 آن را قحطي شديد و توسل و دعاي فيروز به درگاه خداوند و ةسلطنت فيروز ساساني و انگيز

ن را در ام حزيران است و آ ام اين روز سي سي« ١٠.اجابت آن از سوي پروردگار دانسته است
ريزگان خوانند و سبب اين آن بود كه قحطي در زمان فيروز پديد شد و فيروز جد   اصفهان به آب

 قرض كرد و بر رعيت ها نوشيروان و فيروز در آن سال خراج بگذاشت و از اموال آتشخان
قسمت كرد و نگذاشت كه كسي از گرسنگي هالك شود آنگه نماز كرد و دست به دعا بازداشت 

 الهي اگر اين قحط را سبب سو سيرت من است مرا ظاهر كن تا خويشتن را خلع كنم و و گفت
چون او از . اگر سبب آن از غيرت جهت من است آن را بگردان و اهل دنيا را باران فرست

آتشخانه بيرون آمد ابري برآمد و باراني بباريد كه مثل آن در آن عهد كسي نديده بود و مردم در 
 .»ريختند از غايت شادي و اين از آن زمان بازعادت شده  آب ميآن، به همديگر

 و كشورداري ها ، كشورگيريها  جنگ  خروج،  كه بيشتر به شرح زندگاني،آراي صفوي عالم  
كند؛  پاشان در مازندران اشاره مي است به برگزاري جشن آب  شاه اسماعيل صفوي پرداخته

از آن جانب آقا رستم در مازندران بود و ... « ١١:دنويس آراي صفوي مي  نامعلوم عالمةنويسند
 طاخونه آمده بود، كه شاه عباس ماضي آن قصبه را شهر ةپايتختش ساري بود، برخاسته به قصب

است، در كنار دريا خيمه و خرگاه برسر پاي كرده بودند و   آباد نام نهاده معظم ساخته و او را فرح
ريب به سيصد چهارصد ديوزاده بدنژاد در آن بارگاه نشسته  و ق ....كردند روي دريا را سير مي

گفتند و آن روز، روز عيد ايشان بود و اردوي ديوان  بودند و هر كدام از زور دست خود سخن مي
 و در كنار آب با دها زده بودند و ارباب و اهالي مازندران تمام آمده بودن در كنار درياي قلزم خيمه

  .»د و جميع به عيش و طرب مشغول بودندنمودن پاشي مي يكديگر آب
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گرديد و از پادشاهان صفوي  ن صفويه جشن آبريزگان در اكثر نقاط ايران برگزار ميارودر د  
ي ها صورت يكي از جشن شاه عباس به برگزاري اين جشن توجه زيادي داشت تا آنجا كه به

اين جشن به حدي بود كه گاهي  او به ةمورد عالقه شاه عباس در فصل تابستان درآمده بود، عالق
پاشان   نامعلوم تاريخ منظوم شاه عباس نيز عيد آبةگويند. جست شخصاً در مراسم آن شركت مي

  :است   در اين اشعار وصف كردهشد،  كه به فرمان او در چهارباغ اصفهان برگزار مي،را
  جوهر سال روز نخستين مهر

  برافروزد از برج خرچنگ چهر
  رسم عجمه پاشان ب بود آب

   و جمه استكه كسري شگون كرده بود
  فاله شهش تيز نيكو شمردي ب

  مرش شدن جشن آن روز سال ه اب
  در آن روز در چارباغ ازدحام

  نمودند پيش از شمر خاص و عام 
  ز بس ريختند آب بر يكديگر
  جهان گشت تا ماهي و ماه تر

 او به ةر شاه عباس از عالقسفراي كشورهاي اروپايي مقيم دربا بيشتر مورخان، سياحان و  
 در وقايع ، منشي مخصوص شاه صفوي،اسكندربيك تركمان. اند اين جشن مطالب بسياري نوشته

 در اول تحويل سرطان كه به عرف عجم و ...« ١٢:نويسد سال بيست و پنجم جلوس وي مي
ن پاشا پاشان است به اتفاق در چهارباغ صفاهان تماشاي آب شگون كسري و حجم روز آب

فرمودند و در آن روز به زياده از صدهزار نفس از طبقات خاليق و وضيع و شريف در خيابان 
رود  پاشي زاينده پاشيدند از كثرت خاليق و بسياري آب چهارباغ جمع آمده به يكديگر آب مي

  .»الواقع تماشاي غريبي است خشكي پذيرفت و في
ه عباس، كه در فصل بهار در  در شرح وقايع سال بيست و ششم جلوس شاگاسكندربي  

پاشان رهسپار گيالن شده بود  مازندران مقيم بود و در اوايل تابستان براي تماشاي جشن آب
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تر و از نكهت   جهان از طراوت ايام فروردين و بهار و ترشح و تقاطر امطار تازه و...« ١٣:نويسد مي
ي ظل الهي به دستور واليت  رياحين دماغ جهانيان معطر گرديد و حضرت اعلي شاهزعبيرآمي
افزاي بهار سپري گشته هواي آن  آساي مازندران كامياب دولت بودند و چون فصل نشاط بهشت

ديار رو به گرمي نهاد ارادة تماشاي جشن و سور و عشرت و سرور پنجه كه معتاد مردم گيالن 
ر سال به حساب  مسترقه هةزد، رسم مردم گيالن است كه در ايام خمس است از خاطر خطير سر

پاشان   اهل عجم روز آبةاند و در ميان اهل تنجيم آن ملك بعد از انقضاي سه ها، بهار قرار داده
بازي كرده بدين طرب و   است بزرگ و كوچك و مذكر و مؤنث به كنار دريا آمده با يكديگر آب

 بدان صوب در آباد القصه مركب همايون از فرح. گذرانند و الحق تماشاي غريبي است خرمي مي
افزا منعقد شده بود رسيد   رودسر از اعمال رانكوه گيالن، كه صحبت بهجتةحركت آمد به قصب

  .»...گر آن انجمن سرور بودند  تماشايي آن سور و نظاره
 جهانگرد ايتاليايي كه در زمان سلطنت شاه عباس به ايران مسافرت كرد و ،پيشرو دوالواله  

پاشان   برگزاري جشن آبةپاشان بود دربار ن شاهد جشن آبق در شهر اصفها١٠٢٨در سال 
يا آبريزان انجام ) پاشان آب(مراسم عيد )  رجب٢٢( در روز جمعه پنجم ژوئيه ...« ١٤:نويسد مي

در . شود غياب شاه موقوف مي گرفت، من تا اين روز مراسم اين عيد را نديده بودم چه ظاهراً در
هيچ مالحظه به سبك اهالي  بقه و حتي شخص شاه نيز بيروز اين عيد، تمام مردم از هر ط

جاي  آلود نشود به هايشان از ريزش آب گل كنند و براي اينكه عمامه مي مازندران لباس كوتاه دربر
ا محل يزنند و در كنار رودخانه   را تا آرنج باال ميها گذارند و دست مي سر كالهي به آن شب
شوند و به محض اينكه شاه   در حضور شاه حاضر مي، كه آب زياد در دسترس باشد،ديگري

گونه تفريحات  ه داد با ظروفي كه در دست دارند در ضمن رقص و خنده و مزاح و هزارزاجا
رسد كه برخي از مردم يا  پاشي به جايي مي گاه كار اين آب. پاشند ديگر بر سر و روي هم آب مي

افكنند و با دست به آب ريختن  سويي ميعلل ديگر ظروف را به  سبب خشم و غضب يا به به
كه غالباً اين عيد با خفه شدن  اندازند؛ چنان پردازند و حريفان خود را به ميان رود يا استخر مي مي

رود، در انتهاي  در اصفهان مراسم عيد آبريزان را در كنار زاينده. رسد جمعي از مردم به پايان مي
 به همين سبب شاه آن روز از  ...آورند جاي مي خان به ورديخيابان چهارباغ مقابل پل زيباي اهللا 
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اندكي پيش . هاي زير پل به تماشا نشست اول صبح به آنجا رفت و تمام روز را در يكي از غرفه
 شاه سفيران بيگانه را به زير -اشي بردارندپ از آنكه مراسم جشن به پايان رسد و مردم دست از آب

 زماني پس از آمدن ايشان مردم را مرخص كرد و خود در پل خواند و چون وقت تنگ بود
  .» ...گساري پرداخت صحبت سفيران به باده

، سفير پادشاه اسپانيا، در يكي از روزهايي كه جشن آبريزگان در ئرايگوفدن گارسيا دسيلوا   
 ١٥:ستا   چنين نوشتههبار در اينو شد شركت داشت  رود برپا مي  زايندهةاصفهان در كنار رودخان

 ةرود، كه جلفا و محل  چند روز بعد شاه از سفيران خواهش كرد كه طرف عصر روي پل زنده...«
 پيش ةاز چند سد. سازد حاضر شوند  اصفهان جدا مية تبريزيان و بقيه شهر كهنةران را از محلبگ

غير   طبقه، مردم از هر ملت و ةبدين ترتيب كه هم. گيرند  ايرانيان جشن ميةهمه سال در ماه ژوئي
مردان در اين روز . نشينند شوند و زنان باالي پل به تماشا مي از زنان، در كنار رودخانه جمع مي

پوشند و شلوارهاي  ي معمولي ايشان تفاوت بسيار دارد ميها ي كهنة كوتاهي كه با لباسها لباس
نار رودخانه همگي به در ك ... نهند جاي عمامه شب كاله كوچكي بر سر مي كنند و به تنگ به پا مي
پاشند و براي اينكه بهتر از عهدة اين كار  روند و بر سر و روي يكديگر آب مي درون آب مي

سوي   را بهها رسد كه ظرف پاشي گاه بدانجا مي  كار آب ...برند برآيند هر يك ظرفي نيز همراه مي
شود و گاه نيز چند نفري به ميان ديگر  كنند و سرهاي بسيار شكسته مي يكديگر پرتاب مي

كند، و هر يك از ده تا نه قدم طول و چهار  هاي پل از هر سو به رودخانه نگاه مي  غرفه ...روند مي
در ) تركستان( دوم نشسته بودند، سفير بلخ ةدر غرف) هند(شاه و سفير الهور . قدم عرض دارد

گرفته بود، شاه سفير اسپاني را نزديك خود هاي دوم و سوم است قرار  راهرويي كه ميان غرفه
ولي داد و فرياد و هياهوي مردم در اين وقت چندان .  او را دربارة آن جشن پرسيد نشانيد و عقيدة

علت اينكه جمعي از مردم   شد؛ شايد به اين سبب يا به ن گفتن ميسر نميسخبود كه روي پل 
ر آب خفه شده بودند، شاه فرمان داد كه دست سرهاي يكديگر را شكسته و چند تن نيز كشته يا د

  .» ...پاشي بردارند از آب
 آبريزان ة صفويه است، دربارة كه از شعراي دور،)ق١٠٢١متوفي به سال (يري نيشابوري ظن  

  :گويد در يزد مي
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  از سيه چشمان هندي آب در چشمت نماند
  شود در يزد چشمي آب ده  آبريزان مي

  و
  ويان يزدپاشانست در كوي پرير آب

  تا نماني پاي در گل چشم بر روزن مكن 
ه از شت هند كه از ديرباز با ايران روابط بسيار نزديك سياسي و اقتصادي و فرهنگي داةقار شبه  

آفرين را پذيرفت، از فرمانروايان هند، سالطين  ي اين جشن ايراني شاديي پيش برپاةچند سد
 اين جشن در دربار و كشور هند .دادند ن نشان مي زيادي به برگزاري جشن تيرگاةگوركاني عالق

از .  هند درآمدةقار صورت يكي از اعياد بسيار مهم در شبه شد و به با مراسم خاصي برگزار مي
داد،  ي اين جشن عالقه نشان مييدر برپا)  هفدهم ميالديةسد(سالطين گوركاني هند، جهانگير 

كه  نگير گوركاني است دربار اين سلطان را در حاليمينياتوري كه اثر يكي از استادان همعصر جها
 كه سازهاي ،اي نوازنده دهد در پايين مجلس عده جهانگير در صدر مجلس نشسته است نشان مي

اند؛ در  گردند و پيرامون تخت سلطان امرا و درباريان ايستاده  مشاهده مي،مختلف در دست دارند
 در. كند  از درباريان ظرف آبي تقديم جهانگير ميشود و يكي دست برخي از آنان ظرفي ديده مي

پاشي مشهور است و از رسوم مقرر  آبه ب«: است  باالي مينياتور مزبور اين جمله نوشته شده
  ١٦.»پيشين است منعقد گشت

 علت برگزاري ةاست دربار شده ق در هندوستان تأليف ١٠٦٢ كه در فرهنگ برهان قاطع  
 گويند در زمان يكي از . روز سيزدهم تيرماه باشد-بريزان آ١٧:تاس  جشن آبريزگان چنين نوشته

ملوك عجم چند سال باران نباريد در اين روز حكما و بزرگان و خواص و عوام در جايي 
جمعيت نموده دعا كردند همان لحظه باران شد بدان سبب مردم شادي و نشاط كرده آب بر 

  .»يكديگر ريختند و از آن روز رسم برجاست
 در ؛ از صفويه در برگزاري جشن تيرگان در بعضي از نقاط كشور تغييراتي پديد آمدپس  

ترين عيد  ي گيالن و مازندران جشن تيرگان بعد از نوروز مهمها استاندر بخش شمالي ايران 
شود پيش از آن وجود  شناخته شد و آداب و رسوم خاصي كه در برگزاري اين جشن ديده مي
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ي طبري ها شماري و جشن  طبري درباره جشن آبريزان درگاهةنام ژهوا  دركيا دكتر صادق. نداشت
 گويند در زمان يكي از ملوك عجم چند . روز سيزدهم تيرماه باشد-آبريزان: ١٨نويسد چنين مي

سال باران نباريد در اين روز حكما و بزرگان و خواص و عوام در جايي جمعيت نموده دعا 
ان سبب مردم شادي و نشاط كرده آب بر يكديگر ريختند و از آن كردند همان لحظه باران شد بد

  .»روز رسم برجاست
تر، ارشماري بازمانده پس از جشن نوروز از همه نامد ي باستاني كه در اين گاهها  از جشن...«  

است و اين همان جشن تيرگان يا آبريزگان و آبريزان است كه در روز ) سيزده تيرماه(تير ماسيز 
نام اين جشن در شرح بيست باب مال  .شود در ماه تير در سراسر ايران گرفته مي) دهمسيز(تير 

آوري شده  آنچه جمع) تير ماسيز شو(ي شب پيش از آن ها در رسم. ياد شده) نوروز طبري(مظفر 
) اي تركه(رود و شيشي  اي مي صورت شناخته نشود به خانه كسي كه به» الل زن شيش«ست  ااين

زند تا آنكه چيزي به او  نمايد كه الل است و اهل خانه را با آن مي و چنان مي رددر دست دا
كه ديده  شال افكندن كسي چنان« شال انگيني .»دانند هند، اين زدن را شگون براي تندرستي ميبد

ايستد تا صاحب  اندازد و مي  بلندي را به درون ميةاق شال يا پارچتنشود از روزن بام باالي در ا
برد؛ اين بيشتر كار كودكان  كشد و مي ا بيرون مي رر آن چيزي بگذارد و ببندد پس آهسته آنخانه د
  .»است
و همچنين فال ) بيشتر از ديوان خواجه حافظ(ي آن فال گرفتن است ها ديگر از رسم«  

و نيز در «. »خوانند كشي مي گوش كه آن را به طبري گوشداري و گوشباري و گوشاري و گوش
كه از خانه   هنگاميها اي جاي رند و در پارهاگذ خانه مي افروزند و در سراسر  ميها اين شب شمع

روند و در اين شب سيزده گونه خوراك ميوه بايد  آيند شمعي در دست دارند و راه مي بيرون مي
اي  خوانند و در پاره فرستد كه آن را سيزدهمي مي خورد و هر كه نامزدي داره براي او چيزي مي

  .»روند مي» نشيني شيب«، »شونشستن«يا » شونشير« به اه جاي
عمل آورده دربارة مراسم عيد نوروز و  هوشنگ پوركريم در مطالعاتي كه در دهكدة سما به  
را با  ها يك جشن ديگر هم دارند كه آن ييسما« ١٩:نويسد ي باستاني سما چنين ميها جشن

نامند و هر ساله در شب  مي»  ماه سيزدهتير«اين جشن را . دهند ي خودشان تطبيق ميها ماه
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نشيني  اي به شب در اين شب هر چند خانواده در خانه. كنند سيزدهم تيرماه خودشان برگزار مي
اندازند و صاحب  ها دستمال مي ها و نوجوانان در خانه گيرند و بچه شوند و فال حافظ مي جمع مي

پيچند، همان شب پيش  شوند كلوچه و آجيل ميها كه نبايد شناخته  خانه در آن دستمال براي بچه
 كه خودش را الل نشان ،افتند و يكيشان ها راه مي از خواب، نوجوانان در چند دسته توي كوچه

  ...دانند مالد كه آن تركه را اهل سما تبرك مي اي به جان هر يك از افراد خانه مي  تركه،دهد مي
 ةشوند تا در آن شب هم اه سيزده مهياي جشن ميها از چند روز پيش از رسيدن شب تيرم ييسما

ي ديگر فراهم باشد كه در مجموع پلو و خورش بايد ها ها و حلواها و آجيل و خوراكي كلوچه
اي كه ديوان حافظ دارند به  بعد از شام هر چند خانواده در خانه. سيزده جور خوراكي بشود

نام هر يك از آنهايي كه در  ظ، بهشوند براي فال گرفتن از ديوان حاف نشيني جمع مي شب
شود در   ديگران شناخته مييهاي شخص  شخصي كه از مهرهةنشيني حاضر هستند، مهر شب
 در هر -كنند به خواندن غزل كنند و شروع مي ريزند و بعد هم ديوان حافظ باز مي اي مي كوزه

  .است  اي فال كدامشان بودهآورند تا معلوم شود كه آن غزل بر اي را از كوزه بيرون مي غزل، مهره
خوانند پرشورتر  هاي محلي كه مي  ماه سيزده با ترانهها در جشن تيِر يينشيني سما شب«  

آنكه شناخته شوند در  افتند و بي ها راه مي ها و نوجوانان در كوچه  بچه، در همين شب.شود مي
ال برايشان كلوچه و حلوا و شوند كه صاحب خانه در دستم اندازند و منتظر مي ها دستمال مي خانه

ي در يها در شب تير ماه سيزده اين است كه نوجوانان سما يي يك رسم ديگر سما.آجيل بپيچند
افتند هر دسته با اين  ها راه مي اند، در كوچه اي كه همان روز از درخت چيده چند دسته، با تركه
است وخودش را   ست گرفتهد  يكي كه تركه را بهةنامند در خان مي» شيش«تركه كه خودشان 

خانه بيرون  آنكه حرفي زده باشد از مالد و بي مي نماياند آن تركه را به جان افراد خانه مي» الل«
 چون ؛را به تن آنها ماالنده است» الل شيش«شوند كه الل،  اهل خانه هم خوشحال مي. آيد مي
دانند بعد هم به الل و به همراهانش   آن آنها را زده است تبرك ميااي را كه الل ب ها تركه ييسما

است و آن را برايشان   اي را كه الل با آن آنها را زده ها، تركه ييسما. دهند يي ميها هدايا و خوراكي
 از اين سال ،نامند مي» الل شيش«دانند و اين تركه را كه گفتم  است تبرك مي  در خانه باقي گذاشته

  .» ...كنند اش مي رسد نگهداري سيزدهم ميتا سال بعد هم كه بار ديگر تير ماه 
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 ٢٠ يوشةاست دهكد  يكي ديگر از نقاطي كه برگزاري جشن تيرگان در آنجا مشاهده شده  
 را» تير ماه سيزده« و است   يوش مطالعه كردهةاين جشن را در دهكد ٢١سيروس طاهباز. است

د هم است با اين تفاوت مراسم جشن زر يوش و سما مانن. داند ميجشن اختصاصي اهالي يوش 
كه جشن تيرگان در يوش، در آن سال كه طاهباز از نزديك شاهد برگزاري آن بود، در بيستم آبان 

  :نويسد  علت آن ميةوي دربار. شد ماه برگزار مي
شد و چون  سال ايراني سيصد و شصت و پنج روز تمام و بدون كسر اضافي حساب مي«  

 روز است لذا سال ٦٤٢٢/٣٦٥ و با كسور اعشاري قريب سال شمسي حقيقي كسري عالوه دادن
 روز نسبت به سال حقيقي فرق ٣١ سال ١٢٨طور دقيق در  ايراني در هر چهار سال يك روز و به

  .كند و كمتر است مي
ه مورد توجه بعضي از شعراي مازندران و گيالن قرار گرفت» تيرماه سيزده«جشن تيرگان يا   
اند، امير پازوري براي جشن  آفرين شعرهايي سروده ين جشن شاديبرخي از آنان براي ا. است

  :است  چنين سروده» تيرماه سيزده«
  تير مو سيزه شو خجيره

  دوس لبونه شربت او خجيره
  گمون برفه و چشن سيو خجيره 

  عيد شو با بار سينه سو خجيره
  شب سيزده تير ماه زيباست

  لبان بهم چسبيده را قند آب زيباست
   و چشم سياه زيباستابرو كمان

  شب عيد سينه به سينه يا رز زيباست
ديوان اشعار مازندراني خود، عيد سيزده تير را چنين توصيف » روجا« در زيننيما يوشيج   
  :است  كرده

  تير موسيزه بيه و من چويا ببرم
   الل از زبون شي چشو خو بايرم
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  بيمو كيجاي و رو تو بايرم 
  دسمال هاد مو هرو برو بايرم

  سيزده تير ماه بيايد من چوب بگيرم
  زبانم الل اگر در چشم خواب بگيرم

  بيايم كنار دختر و او را به رقص بگيرم
  دستمال بدهم و خوراكي موراكي بگيرم

 و روستاهاي باختر مازندران و خاور ها اكنون نيز در بيشتر بخش  هم» تيرما سيزده شو«جشن   
نهند   سيزده نوع ميوه و خوراكي بر سفره مي،، در اين شبدر نور و علمده. دشو گيالن برگزار مي

 تبر به درخت ةكه ضرب طوري البته به(زنند   درختان ميوه را تبر ميةو هنگام غروب آفتاب كلي
يي كه در غروب روز اين جشن تبر زده شوند ها ، مردم اعتقاد دارند درخت)آسيبي وارد نسازد

اي از جوانان با وانمود كردن اينكه الل هستند و  نيز عدهمحصول بيشتري خواهند داد؛ شب هنگام 
شوند و افراد خانه را با آن تركه به  ها مي هاي نازك و بلندي كه همراه دارند، وارد خانه با تركه

. زنند و معتقدند كه تركه زدن در اين شب آنها را از ابتال به بيماري حفظ خواهد كرد آرامي مي
اندازند و صاحب خانه نيز در دستمال آنان پول يا خوراكي  ه دستمال مياي نيز به داخل خان عده

  ٢٢.فرستند گذاشته باز پس مي
 محمود .كنند نشينان خاور گيالن جشن تيرگان را همانند مردم باختر مازندران برگزار مي كوه  
ت، نخس« ٢٣:نويسد  برگزاري اين جشن در مناطق كوهستاني گيالن مية لنگرودي دربارةپايند

اند، به كنار  نخستين فرزند از يك خانواده و آخرين فرزند از خانواده ديگر، كه با هم آشنايي ديرينه
آنكه سخني بر زبان آرند آن را در  دارند و بي روند و يك ظرف مسي آب برمي ساري مي چشمه
 و مردان آنگاه، زنان. دارند گذارند كه شب هنگام در آنجا مراسم جشن آب برپا مي اي مي خانه

اندازند،   النگو و گردنبند در ظرف آب مي، انگشتر هايي نظير گوشواره، كنند و نشانه آبادي نيت مي
چينند، ظرف آب محتوي اشياء نيت شده را   جشن ميةنشينند و سفر آيند و مي هم مي شبانگاه گرد
نشانند، مراسم  ب ميگزينند و در كنار ظرف آ نهند و دختر نوخيز و نابالغي را برمي در ميان مي
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كنندگان در جشن،  كه بايد به شمار شركت) robbai-xonخوان  رباعي(خوان  شود و طبري آغاز مي
  :كند كم يك ترانه بخواند، با اين چهارپاره آغاز مي دست

  تيرماه بگوته، مي سيزه چره سنگينه
  هر كه آب و يگپنه، خوشته مآره اولينه

   است ام چرا سنگين تيرماه بگفت سيزده
  .هر كس آب برگرفته اولين فرزند مادر خود است

  انگشتر طال، فيروز و ني نگينه 
  بهشت قربان، چه جاي نازنينه 

  انگشتر طال فيروزه نگين آن است
   استي چه چاي نازنين كهبه قربان بهشت

آورد و در  كند و يك نشانه را از آن بيرون مي پس از آن، دخترك دست در ظرف آب مي  
داند كه آن چيز، از آن چه كسي است،  گيرد، تنها صاحب نشانه مي ديدگان همگان ميبرابر 
گذار نيت كرده از اشارات و راز و  كنند و نشانه خواند و همگان گوش مي خوان ترانه را مي طبري

  رسد يا نه؟ فهمد كه به آرزوي دلش مي رمز ترانه مي
يابد و در پايان  گوناگون تا ديرگاه ادامه ميي ها ها و خوردن خوردني مراسم با خواندن ترانه  

آن زمان كه در درون خانه، از هر دري . گردند شوند و به خانه باز مي با شور و شادي پراكنده مي
هاي   حياط خانه-روند هاي همسايه مي  خانهةاي از افراد به كنار پنجر گويند پاره سخن مي

نهد و با دو دست، دو   پا ميةني را ميان دو پنج و انبري آه-روستاهاي كوهستاني ديوار ندارد
دهند و  گيرند و بعد از نيت كردن، به گفتار گويندگان درون خانه گوش مي گوش خود را مي

بينند، مثالً اگر نيت كنند كه به  هاي آشناي آنان مي ي خويش را در واژهها برآورده شدن حاجت
  . باشد، نشانه برآورده شدن نيت است...الن و هاي درون خانه از اسب و پا روند و حرف سفر مي
انگيز ستايش از آب را تا  نشينان ديرينه سال واليت پرحكايت ما، برگزاري آيين دل كوه  
ايشان همان ستايش ة ي نه چندان دور به ياد دارند، اما در اين روزگار با آنكه باور داشتها سال

  .دهند رفته از دست مي رين را رفتهين ديينياكانشان از ايزد آب است برپايي اين آ
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) تيرماه سنيزه( جشن تيرماه  ...ي شرق ديلمستان، همانند اشكور وها اي از آبادي در پاره  
 ع انواة سفر ي دلپذير ديگري همراه است،ها جشن آب و آبريزگان و تيرگان، با ويژگي

هاي  رند بر و بچهخو چينند، در آن شب، سيزده گونه خوردني مي ي زمان را ميها خوردني
 = ā| šuš|الل شوش (نام  اند، تركه يا چوب باريكي را به  كه با همگان آشناي ديرينه،آبادي ظريف

آنكه سخني  شوند و بي ها مي هاي خانه اقتگيرند و وارد ا دست مي به) شوش، تركه، چوب باريك
ند تا شركت در برگزاري كن زنند و آنان را بيدار مي  مي)شوش(بگويند به خوابيدگان چند تركه 
شوند و از روزن   ميها فراز بام پايان بر آنگاه، جوانان با شور بي. آيين تير ماه سيزده را از ياد نبرند

آويزند و خانه خدايان،   به پايين مي...و ) جوراب دست= دس جوروف (دستكش ) لوچون(بام 
 ةگاهي نيز به نشان. كشد  باالِي بام ميريزند و آن آشناي ناشناس به  را در آن ميها انواع خوردني
گذارند، اين  آور، در دستكش يا جوراب مي طبعي، ذغال و ديگر چيزهاي خنده مطايبه و شوخ

  .يابد ، ادامه مي)سيزدهم تيرماه ديلمي( سيزده هها تا ديرگاه شب تير ما شادماني
 گسترده و سرسبز گيالن هاي گرم و اما به روايت تاريخ، بزرگداشت آيين آبريزگان در جلگه  

ي ها  و تماشاي بازيها  و شادمانيها در ماه تير، با پاشيدن آب بر روي يكديگر، همراه با پايكوبي
 در   خزر،ةبر بستر كران) بندبازها= بازان الفته(برانگيز  ي تحسينها كننده و ديدار از نمايش سرگرم

  .فتگر پايان مي) خمسه مسترقه(پنجه يا پنجك يا پنج روز 
يان تگويد كه زرتش آقاي نجوا مي. شود جشن تيرگان در خراسان، كرمان، و يزد نيز برگزار مي  

بعد از ظهر روز . كنند يزد و روستاهاي اطراف آن جشن تيرگان را با مراسم خاص خود برگزار مي
شدند و دختر نابالغي را   خرداد، مردم يك كوچه يا اعضاي چند خانوار دور هم جمع مي٣١
 ؛اندازد ئي در كوزه مييدهند، هر نفر ش  دهانه گشادي را در اختيار او قرار ميةگرفتند، كوز رميب

كند، دختر آب هفت چشمه را و اگر ميسر نبود آب سه چشمه پاك را  البته قبل از اين كار نيتي مي
ير درخت  پر آب را زةكوز. بندد رنگ بزرگي مي اش را با دستمال سبز ريزد و دهانه در كوزه مي
نهند و تا فردا به  دهد و روي آن يك قوطي كبريت، يك جاروي تميز و يك آيينه مي سرو قرار مي

  .دارند همان قرار نگه مي
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عصر، دخترك . كنند پاشند و يكديگر را خيس مي روز اول تير ماه مرد و زن به هم آب مي  
خواند  يكي از حاضران شعري مي  ردگذا  مي،اند  اطراف آن نشستهها  كه زن،كوزه را در ميان اتاقي

دهد، صاحب شيء شعر  كند و به صاحبش مي  درون كوزه را خارج مييو آن دختر يكي از اشيا
كند، در شهر يزد كوزه را پس از پايان مراسم فالگيري در   كه پاسخ نيت اوست يادداشت مي،را

  .سوزانند تنور خاموش مي
 يا تيرو جشن (Tiru) كه زرتشتيان آن را تيرو جمشيد سروسيان برگزاري جشن تيرگان را  

ديگر از آداب اين جشن آن است كه قبل .. .« ٢٤:نويسد داند، او مي نامند روز سيزدهم تيرماه مي مي
دختر نابالغي كوزه خالي يا پرآب را دور مجلس ) يعني روز دوازدهم تير(از روز تير و ماه تير 

برند كه  اي مي اين كوزه را به خانه. اندازند چيزي در آن ميچرخاند و هر كسي به نيتي كه دارد  مي
گذارند و زير  اي روي آن مي اندازند و آيينه  سبزي روي كوزه ميةپارچ. داراي درخت مورد باشد

 كه ،عصر روز بعد. نامند  مي(Chakodola)دهند اين كوزه را در يزد چكودله  درخت مورد قرار مي
كند و با شش پاك همان كوزه  نو مي) بند دين ((Koshti) دختر كشتي روز تير و تيرماه است، اين

همان كساني كه ( راهگذران ،نشيند در سر گذر محله مي) حرف ساكت و بي(دارد و باج  را برمي
آن دختر . دنخوان آيند و هر كدام شعري مي مي) اند در مراسم روز پيش اشيايي در كوزه انداخته

. آورد اند بيرون مي  دفعه يكي از چيزهايي را كه در كوزه انداختهكند و هر دست در كوزه مي
  .»گيرد  و آن را به فال نيك ميدهد صاحب آن چيز نيت خود را با شعري كه خوانده تطبيق مي

كه با گوشت تهيه خورند  ميها غذاهايي را   خانهةدر نودوش يزد، شب اول تير ماه در هم  
خبر آب به ديگري بپاشد  ند كه روز اول تيرماه اگر كسي بيمردم نودوش عقيده دار. اند كرده

كند اقوام و آشنايان خود را با پاشيدن آب خيس  خوش يمن است، در اين روز هر كس سعي مي
  .كند

 لنگرود و رودسر با شركت چهار تا ساحل چمخالة در كنار ١٣٣٢پاشان در سال  جشن آب  
 سال قبل از آن تاريخ بيش از ٤٠٠است كه نزديك به د، اينجا همان محلي شپنج هزار تن برگزار 

 لنگرودي در اين مورد ةمحمود پايند. پاشان شركت كرده بودند تن در جشن آب بيست هزار
ترين فستيوال سياسي كه در آن  ، بزرگش١٣٣٢ به ياد داريم كه در پايان بهار سال ...« ٢٥:نويسد مي



 

  

657   پاشان يا آبريزگان جشن تيرگان يا آب

 مردم شمال را بسيج كرده بودند و نگارنده نيز در آن هاي سياسي، پيران و جوانان، احزاب و دسته
ق ١٠٠٠پاشان در سال   محل برگزاري آيين آب، لنگرود و رودسرةالمخفستيوال كنار درياي چ

كنندگان و حاضران شايد بين چهار تا پنج هزار نفر بود و اين   شركتة شمار هم،حضور داشت
. هاي همگاني در پنجاه سال اخير بود ت و ياريترين جشن با برخورداري از بسياري امكانا بزرگ

 -پاشان حدود چهارصد سال پيش، كنار درياي رودسر هزار كس در جشن آب اما شمار بيست
  .» ...رساند پاشان گيالن را مي انگيز بودن جشن آب لنگرود، از سوي عبدالفتاح فومني، شگفت
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