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شهرماهان، محل آرامگاه شاه نعمت اهللا ولي است. جايي كه شاعر و عارف نامي 
دل را به صفا و تن را به آرامش آن داد.

ماهان را اگر نگوييم همه، كه بيشتر ايرانيان ميشناسند، آستانه شاه نعمت اهللا 

ولي هر روز پذيرايي ميهمانان بسياري از اقصي نقاط كشور است و در فاصلهاي نه 
چندان دور از اين مجموعه، درســـت در دامنه كوههاي «تيگران»، باغي به غايت 
زيبا و مصفا قرار دارد كه حكايت ســـاختن آن روايت رنج و مرارت اســـت. روايت 
ســـالها كار و تالش و زحمت صدها نفر بـــراي رضايت خاطر يك تن كه او هم در 

حسرت آن ماند.
در كتاب تاريخ كرمان نوشـــته احمد علي خان وزيري آمده است، «باغ نصريه 
را محمد حسن خان ســـردار بنا كرد و عمارت آن را ناصر الدوله ساخت»، پيش از 
آنكه وزارت فرهنگ و هنر آن را خريداري كند چهار دانگ آن متعلق به زرتشـــتيان 

كرمان بود. 
اين باغ كه امروزه به «باغ شاهزاده» شهرت دارد در نيم فرسنگي ماهان واقع است.

عبدالحميد ميرزا فرمانفرما براي ساختن اين باغ از اطراف و اكناف كرمان عمله و 
كمككردند و حتي مجبور  كارگر گرفت و بسياري از ثروتمندان در ساختن آن اجباراً

به آوردن بيجهها و نهالهاي درختان از نقاط مختلف شدند.
روايتي هست كه «چون خبر مرگ ناگهاني ناصرالدوله را به ماهان بردند، بنايي 
كه مشـــغول تكميل سردر ساختمان بود به محض وصول خبر، تغار گچي را كه به 
دســـت داشتن محكم به ديوار چسباند و خود از چوب بست پايين آمد و اين تغار گچ 

سالها همچنان باقي بود.»
باغ شاهزاده يكي از زيباترين باغهاي ايران است باغي كه چون نگيني درخشان 

و باشكوه در دل كوير هر بينندهاي را مجذوب خود ميكند.
ايـــن باغ زيبا در دامنه كوههاي «تيگران» قـــرار دارد و طرح اصلي باغ مانند 
باغهاي ســـنتي ايران داراي دو عمارت با يك رشـــته آب نما و حوضهاي به هم 
پيوسته در محور مركزي است. اين باغ داراي بخشهاي مختلف از جمله عمارت، 
سر در ، عمارت شاه نشين و حمام است، عمارت اصلي در قسمت جنوب باغ نزديك

در غربي قرار دارد. 
«باغ ناصريه» كه اينك «باغ شاهزاده» ناميده ميشود توسط محمد حسن خان 

سردار بنا شد و عمارت آن را ناصر الدوله ساخت 
در قسمت جلو عمارت اصلي «باغ شاهزاده» حوضي بزرگ با 5 فواره قرار دارد 

كه آب آن از قنات تيگران سرچشمه ميگيرد
اين عمارت ابتدا به صورت ســـاختمان دو اشكوبه با ايوانهاي قوسي و سايبان 
سنتي بود كه سالها قبل طبقه فوقاني آن تخريب شد و در سال 1370 براساس نقشه 

اوليه بازسازي آن به انجام رسيد. 
در اطراف باغ ساختمانهاي ديگري هم به چشم ميخورد از جمله حمامي زيبا با 
خزينههاي سنگي و ديوارهاي كاشيكاري كه نزديك عمارت اصلي بنا شده است.
حمام باغ نيز همزمان با بازســـازي ســـاختمان اصلي مرمت شد و هم اينك

كاربري موزه دارد. 
درقسمت جلو عمارت اصلي، حوضي بزرگ با 5 فواره قراردارد، آب اين حوض 
كه از قنات معروف «تيگران» سرچشمه ميگيرد به پاشويه سنگي اطراف آن ريخته 

و از آنجا به سوي ده شرشره آبشار گونه جاري ميشود.
از قسمتهاي جالب و با ارزش باغ شبكه آبرساني و حوضهاي آب آن است كه 
در محور مركزي باغ قرار دارد و در كنار پياده روهاي اصلي و رديفهايي از سروهاي 
بلند قامت و سرســـبز و سايه فكن نماي كلي باغ را تشكيل ميدهند و چشم اندازي 

بس زيبا و دلفريب دارد.
باغ شاهزاده ماهان باغي است به غايت زيبا و رويايي كه با درختان سر به فلك
كشيده و زمزمه جويباري كه از هر گوشه و كنار آن شنيده ميشود، احساسي سرشار 

از آرامش به انسان ميدهد. 
اين مجموعه زيبا و خاطره انگيز را شـــاهزاده فرمانفرما از خاندان «قجر» بنا 
گذاشت، اما دست اجل هرگز به او فرصت استفاده از اين همه زيبايي را نداد و قبل از 

آنكه از آن بهرهاي ببرد براي حضور در ميهماني مرگ به تهران فراخوانده شد. 
   بتول ايزدپناه 

باغ شازده، نگين سبز كوير ماهان

و كشت هاي نودميده را سيراب سازد . 
ديگر رســـم معمول در روز سيزدهم نوروز كه البته هنوز 
هم متداول اســـت ، رسم بيرون اندختن «سبزه» يا به آب 
سپردن آن است كه باز هم در ارتباط با «ايزد بانوي باران » 

يا همان «تيشتر» ميباشد :
« خوردن غذاي روز ســـيزده نوروز در دشـــت و صحرا 
(كه امروزه هم انجام ميشـــود ) نشانه همان فديه گوسفند 
بريان است كه در اوستا آمده و افكندن سبزههاي تازه دميده 
نوروزي به آب روان جويبارها تمثيلي است از دادن فديه به 
«ايزدآب » ، آناهيتا و « ايزدباران و جويبارها ، تير(تيشتر) » و 
به اين طريق تخم بارور شدهاي را كه «ناهيد» فرشته موكل 
برآن بوده است به خود «ناهيد» بازميگردانند و گياهي را كه 
«ايزدتير» (=تيشتر) پرورانده است به خود وي باز ميسپرند 
تا موجب بركت و باروري و آبسالي در سال نو باشد.» (11)
حتي گره زدن سبزه در روز سيزدهم نوروز نيز به نوعي با 
بركت و باروري و زايشي كه در اعصار كهن به ايزدبانويان 
مقتدري چون«آناهيتا» و «تيشـــتر» نسبت داده ميشده ، 
مرتبط اســـت و از آنجا كه دختران جوان ونورسته سمبلي از 
اين ايزدبانويان به شـــمار ميآمدهاند در اين رسم نيز نقش 

ويژهاي به آنان داده شده است : 
« گرهزدن دو شاخه سبزه در روزهاي   پايان زايش كيهاني 
را تمثيلي از پيوند يك مرد و زن براي پايداري تسلسل زايش 
انگاشـــتهاند » (12) ،رسمي كه انجام آن بيشتر به دختران 

جوان و دم بخت سفارش ميشود : 
« …. (زرتشتيان كرمان در سيزدهم نوروز ) حتما سبزه 
گره ميزدند ، مخصوصـــا دختران دم بخت كه در آخرين 
لحظات گره سســـتي به سبزه ميزدند تا باد آن را بازكند و 
پيش از تمام شدن سيزده بدر اين شعر را ميخواندند : سيزده 
به در ، چهارده به تو ، درد و بالم ورتوكتو (به گويش كرماني 
يعني درد و باليم داخل ســـوراخ برود ) ، كه درد و بالها و 

نحسي سيزده دور شود »(13)
يا در «ســـيرجان » كه : «غروب ســـيزده ، موقعي كه 
ميخواهند به منزل برگردند ، علفها را گره زده و ميگويند :
 «سيزده بدر ، چهارده به تو ، درد و بالم (= بالي من ) توي 
اين كتو (= سوراخ ) ، بعضي از زن ها ميگويند : «سيزده به 
در ، چهارده به تو ، درد و بالم تو سر مرد قدقدو (= نق نقو ) !
 و بعضـــي از دخترهـــاي دم بخت ميگويند : «ســـيزده 
بـــه در ، چهارده به تو ، ســـال و دگر ،بچـــه بغل ، خونه

 شوهر ! » (14) 
و نيـــز در بم : « … (در ســـيزدهم نوروز ) مخصوصا 
دختران دم بخت ساقه گندم را گره ميزدند و ميخواندند : 
«سيزده  به در ، چهارده به تو ، از اين كتو ور اون كتو ، فردا 
ميشه قيامتو ، سال دگر ، بچه ور (=بر) بغل ، خونه شوهر » 

(15)وقس عليهذا. 
حتي در استانهاي ديگر به جز كرمان نيز رسوم  مربوط 
به ســـيزدهم نوروز با دختران دم بخت و ازدواج آنان و به 
طور كلي با زايش و تسلســـل حيات پيوند ناگسستني دارد 

بعنوان مثال :  
« در «گناباد» روز سيزده به در دختران دم بخت ملكهيي 
براي خود انتخاب ميكنند و به رقص و پايكوبي ميپردازند .
 در «همدان» در روز ســـيزده  به در بعداز بازگشت از صحرا 

دخترها ســـوار شير سنگي ميشوند و بر اين باورند كه اين 
كار بخت آنها را باز ميكند و  ….» (16)

با اين تفاصيل ميتوان حـــدس زد كه تاكيد برحضور 
دختران نابالغ در رسمهايي كه حدود هفت روز پس از عيد و 
به قول معروف در زمان « شكستن لنگ سيزده » به جا آورده 
ميشوند ،  تاكيدي است كه در واقع «ايزد بانوي باران » و 
كشمكش و نبرد هميشگي او با « ديو قحطي وخشكسالي » را 
مدنظر قرار داده است و پيروزي و غلبه دائمي اين «ايزدبانو »

 را يـــادآوري ميكند البته اين پيروزي و غلبه درســـت در 
لحظهاي اتفاق ميافتد كه بيشتر عمر «سيزده » طي شده 

و حيات آن از نيمه گذشته باشد. 
اين از نيمه گذشـــتن عمر و حيات «سيزده » كه گفتيم 
از آن به «شكســـتن لنگ سيزده » تعبير ميشود گاهي با 
احتساب آغاز  روز سيزدهم نوروز بعنوان ابتداي عمر سيزده 
محاسبه ميشود كه در اين صورت زمان آن در حوالي ظهر 
سيزده به در (ساعت حدود 13 ) خواهد بود و گاهي نيز با ابتدا 
قراردادن زمان سال تحويل حساب ميگردد (مانند محاسبه 
عشاير و روستائيان كرمان ) كه در اين صورت ششم يا هفتم 

فروردين زمان « شكستن لنگ سيزده» خواهد بود . 
البته پديده تجسم بخشيدن به «سيزده » يعني مجسم 
ســـاختن او به صورت فرد منحوسي كه داراي «پا» (لنگ !) 
ميباشد نيز داراي پيشينهاي بسيار طوالني است . در تاييد 
اين نظر زنده ياد دكتر «صادقرضازاده شفق» ضمن انتساب 

اين موضوع به يونانيان قديم مينويسد : 
« به موجب عقيده يونانيان قديم (در عهدازل )انجمني 
مركب از خدايان دوازدهگانه منعقد بوده و ســـيزدهمي وارد 
شـــده يكي از آنها را كشـــته و مجلس را برهم زده است و 
از همان روز عدد ســـيزده منحوس و بدشگون گشت . اين 
عقيده با رســـوخ غريبي در تمام جهـــان متمدن آن زمان 
انتشـــار يافت و مردم به همان عقيده گرويدند و  از سيزده 

ترسيدند » (17)
شـــبيه اين موضوع در اعتقادات مســـيحيان به چشم 
ميخورد و آنان ضمن اين كه گرفتاري حضرت مسيح (ع) را 

در روز سيزدهم ماه ميدانند ، بر اين باورند كه:
« به هنگام آخرين شام حضرت عيسي (ع) سرسفره غذا 
سيزده تن حاضر بودند كه يكي از آنان به مسيح (ع) خيانت 
كرد و حضور عيســـي را در آنجا به دشـــمن خبر داد و او را 
دســـتگير و مصلوب كردند . از اين رو مسيحيان بر سرسفره 

سيزده نفره نمينشينند.» (18)
عالوه بر مســـيحيان ، اقوام ديگـــري همچون يهود ، 
نصاري ، زرتشتي و هند و با روايات مشابه در باب نحوست 
عدد 13 ، از ناخجســـتگي آن ســـخن گفتهاند و البته گاه 
موضوع را به حوادث ســـهمگين كيهاني مرتبط با اين عدد 
نســـبت دادهاند ، مثال در تورات ، سفر خروج ، باب 11 و 12

از حادثهاي شـــوم در روز سيزدهم ماه توت مصري خبرداده 
شـــده و نيز از ستاره دنباله داري سخن به ميان آمده كه در 
روز ســـيزدهم به زمين برخورد كرده و باعث آتشفشان و 

زمين لرزه و … ميگردد . (19)
به همين ترتيب اقوامي ديگر روز منحوس «استقبال » 
كـــه در آن ماه و آفتاب رو به روي هـــم قرار ميگيرند را 

مصادف با سيزدهم نوروز دانستهاند و … 

اما در فرهنگ اســـاطيري ايران اگرچه نمونههايي از 
تجسم عدد «ســـيزده» و نحوست بخشي به آن به چشم 
ميخورد ، اما از طرف ديگر جنبههايي ميمون و خجســـته 
نيز در ارتباط با اين عدد و بويژه در ارتباط با مراسم «سيزده 
نوروز» وجود دارد كه به نظر ميرســـد اين جنبهها باز هم 
با همان «ايزدبانوي باران » در ارتباط باشـــند كه ردپاي او 
را نه فقط در روز «ســـيزده »بلكه حتي در نيمه راه عمر اين 

روز بررسي كرديم . 
در واقع ايرانيان  اگرچه همصدا با ساير اقوام  «سيزده» را 
نحس و آن را نشانهاي از پايان كيهان و مرگ و نيستي بشر 
ميدانند اما اعتقاد راسخ و ديرين آنان به پيروزي هميشگي 
خير بر شر باعث ميشود كه از پس اين نحوست و بعد از اين 
مرگ و نيستي به نوعي حيات مينوي يا معنوي در جايگاهي 

جاودانه و ابدي بينديشيد . 
حياتـــي كه پس از دوازده هزار ســـال عمر جهان و در 
«هزاره سيزدهم » آغاز خواهد شد و اين هزاره سيزدهم در 
واقع زمان پيروزي «اهورامزدا » بر «اهريمن » (دراعتقادات 
زرتشـــتيان )مي باشد و قبل از آيين زرتشت نيز در پيروزي 
ايزدبانو ياني چون «تيشـــتر» بر ديواني همچون «اپوشه» 

تجلي داشته است . 
دكتر بهرام فرهوشي شـــكل زرتشتي و اساطيري اين 

اعتقاد را چنين شرح داده است . 
« در اساطير ايراني عمر جهان هستي دوازده هزار سال 
آمده است و عدد دوازده از بروج دوازدهگانه گرفته شده است 
و پس از اين دوازده هزار ســـال ، دوره جهان بسته ميشود 
و انســـانهايي كه در جهان هســـتي وظيفه آنها جنگ در 
برابر اهريمن اســـت ، پس از اين دوازده هزار سال پيروزي 
نهايي بر اهريمن مي  يابند و با ظهور «سوشـــيانت» آخرين 
نيروي اهريمني از ميان ميرود و جنگ «اهورامزدا » بر ضد 
«اهريمن» با پيروزي پايان مييابد . از آن پس ديگر جهان 
مادي وجود نخواهد داشت و آدميان به جايگاه ابدي خويش 

به عالم مينو باز ميگردند . 
با دانستن اين مقدمه ميتوان گفت نخستين دوازده روز 
جشن زايش انســـانها گويا تمثيلي از اين دوازده هزار سال 
زندگي و زايش انسانهاست و روز سيزدهم مي تواند تمثيلي 
از هزاره سيزدهم باشد كه آغاز رهايش از جهان مادي است 
و از اين رو ســـيزدهم ميتواند روز بازگشت ارواح به مينو و 

روز بزرگ رامش كيهاني باشد . » (20) 
با عنايت به همين موارد اســـت كه دانشـــمند بزرگ 
ايران «ابوريحـــان بيروني » قرنها قبل در اثر جاودانه خود 
« آثارالباقيه » نحوســـت سيزده  را به كلي رد كرده است ! 

وي مينويسد : 
« روز سيزدهم نوروز بسيار خجسته و نيك و در حقيقت 
به منزله جشـــن بزرگ اســـت . اين روز بسيار نيكو  و خرم 
اســـت و به هيچ وجه كراهت ندارد … ايرانيان  قديم بعد از 
12 روز جشن و شادي (در ابتداي نوروز ) كه به ياد دوازده ماه 
از سال بوده است ،  روز سيزدهم نوروز را كه روزي فرخنده 
و نيك است به باغ و صحرا رفته و شادي ميكردند و براي 
بارش باران دعا ميخواندند و بدين ترتيب رسما دوره جشن 

نوروز را به پايان ميرسانند …. » (21)
بدين ترتيب و با عنايت به همه آنچه كه تا كنون گفتهايم 

ميتوانيم به اين نتيجه نهايي برسيم كه در اعتقادات و رسوم 
ايرانيان مفهوم نحوست سيزده و مرگ و نيستي و قحطسالي 
ناشـــي از آن از طريق ارتباط با پيروزي حتمي ايزدبانويان 
باران و بركت و باروري و به طوركلي با اعتقاد به غلبه نهايي 
نيروهاي خير بر شـــر، بانوعي شادي و سرور در هم آميخته 
است و از اين جهت تعبير «شكستن لنگ سيزده » كه يك

رســـم روستايي و عشايري در كرمان است ميتواند معرفي 
مناسب براي اين اعتقاد هزاران هزار ساله باشد ، چرا كه در 
اين تعبير هم نحوست سيزده با نوعي شوخي و مزاح در هم 
آميخته و موضوعي مفرح و اميد بخش ايجاد كرده است . 
   مجيد ملك محمدي 
5 اسفند 1387 خورشيدي 

پي نوشتها : 
1.  مجموعه مقاالت نشريه داخلي ماهنامه حافظ ، شماره 49 ، 
فروردين ماه 1387 ، مقاله سـيزده به در درآيينه ي فرهنگ ايراني 
نوشته : دكتر حسين تجدد ، صفحه : 11 { دراين شماره ماهنامه حافظ 
كه يكي از بهترين ويژه نامه هاي نوروزي آن مي باشـد ، نوشته اي

 از نگارنده نيز درج شده است . رجوع به صفحه 61 منبع فوق }
2.   جهـان فروهري ( بخشـي از فرهنگ ايـران كهن ) ،بهرام 

فره وشي ، انتشارات كاويان ، تهران ، 1364 ،صفحه : 71
3.   بررسـي مردم شناسـي طايفه ارشـلو از ايل بچاقچي ، اثر 
زنده  ياد عالء الدين بهنيا ، ناشـر موسسـه كوير كرمان ، چاپ اول 

صفحه : 55
4.   منبع قبل ، همان صفحه { مندرجات پاورقي }

5.   همان منبع ، صفحه : 144
6.   همان منبع ، همان صفحه { مندرجات پاورقي }

7.  سـركار خانم « مهيـن بانو نور افروز» ( ليسانسـيه قديمي 
پرستاري اهل كرمان ،ساكن شيراز) ،با بهره از اطالعات ارزشمند 
دوسـت و اسـتاد بزرگـوار نگارنده زنده ياد « جمشـيد سـروش 

سروشيان »
8.   جشن هاي آب ( نوروز ،سوابق تاريخي آن تا امروز ، جشن 
هاي تيرگان و آب پاشـان ، آبريزگان ) ، پژوهش و نوشـته : هاشم 
رضـي ، انتشـارات بهجت ، چـاپ دوم ، 1383 ، صفحـه : 132 و 

133
9.   مجموعه مقاالت حافظ ، پيشين ، صفحه : 11 و 12 { به نقل 

از دانشنامه مزدسينا }
10.   منبع قبل ، همان صفحات 

11.  نـوروز و فلسـفه هفـت سـين ،پژوهـش و نـگارش :
 محمد علي دادخواه ، انتشارات قلم ، چاپ پنجم ، 1384 ، صفحه : 

282 {به نقل از آثار دكتر فره وشي }
12.   نوروزجشـن نوزايـي طبيعـت ،اثـر علـي بلوكباشـي ، 
انتشـارات دفتـر پژوهشـهاي فرهنگـي ، چـاپ اول ، 1380 ، 

صفحه :101
13.  جشن هاي آب ، پيشين صفحه : 133 {به نقل از اظهارات 

خانم نور افروز زرتشتي كرماني }
14.   سـيرجان در آيينه زمان ، اثر زنده ياد علي اكبر بختياري ، 

انتشارات مركز كرمان شناسي ، چاپ اول ، 1378 ، صفحه 307
15.  بم نخل افراشته ،اثر زنده ياد محمود محزوني ، انتشارات 

مهر پيروزي ، چاپ اول ، 1383 ، صفحات : 63 و 64
16.  مجموعه مقاالت حافظ ، پيشـين ، صفحه :13 {به نقل از 

مقاله «سودابه رحمدل» در نشريه هم ميهن 79/1/9}
17.  نوروز و فلسـفه هفت سـين، پيشـين ، صفحه : 281 { به 
نقل از سـه سخنراني دكتر رضازاده شـفق ، انتشارات بينا، 1319

خورشيدي}
18.  منبع قبل ، همان صفحه

19.  بم نخل افراشـته ، پيشـين صفحه :66 { بـه نقل از كتاب 
ارزشـمند «فرهنگ اسـاطيري » اثر اسـتاد دانشـمند سيدجعفر 

ياحقي
20.  جهان فروري ، پيشين ، صفحه: 69

21.  مجموعه مقاالت حافظ ، پيشـين ، صفحه: 14 {به نقل از 
«آثار الباقيه»ابوريحان بيروني}


