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منظـريآيينيدرشـهرتاريخـى«عقدا»
شمالغربي كيلومتري 40 در «عقدا»
دارد اصفهانقرار يزدـ جاده كنار اردكانو
مىگردد. باز اسالم از پيش به آن تاريخ و
روزگاري يزدان» «اِشَكفت ــتاني باس غار
در سالها و بوده اَناهيتا و ميترا نيايشگاه
از  كه «ورهرام» مقدس آتش از غار ــن اي
نگهدارى بوده، شده منتقل مكان اين به كنگاور در اَناهيتا معبد
هند پارسيان پذيراي همهساله مقدس مكان اين است. مىشده
مراسم و ميبرند بهسر غار در را شبي كه است ايران زرتشتيان و

ميكنند1. اجرا را خاصي
از ديدني و جالب نشانههاى حدى تا عقدا، بازسازيشدة شهر
اين پسكوچههاي كوچه در مىگذارد. نمايش به را كهن ــخ تاري
و ساباطها آشتيكنان، باريك كوچههاي قديمي، خانههاي شهر،
دلنشين و آشنا منظري قديمي، كوبههاي با چوبي زيباي درهاي
عصر و دور گذشتههاي به را ما بياختيار كه است آورده بهوجود را
اينشهركوچك در رهنمونميسازد. كارساز و شكوه آيينهايبا

ميخوريم بر آييني منظري به زيبا و ــر بك مردمي، معماري با
محلههاي ــت. اس نمانده برجاي ايران نقاط از يك هيچ در ــه ك
يا تجمع مركز به باريك پسكوچههاي كوچه از گذر با مختلف
ميدانچههاييميرسندكهناخودآگاهبينندهراميخكوبميكند.

منظرياستاز  محله، هر مركز استثناييدر و نكتةجالبتوجه
ارتفاعيك ستوناستوانهايشكلبهقطرتقريبي50سانتيمترو
در است. نمايان دود و آتش آثار آن فراز بر كه سفيد گچ از متر
سفيد گچ از مانند منبر كوتاه پله دو سفيد، ستون اين نزديكي
ديوارهاي ميان در ــپيد س عنصر دو اين زيباي نماي دارد. قرار
است. ــته گذاش نمايش به را دلپذير و نمادين فضايي كاهگلي،
جويا اهالي از است. شده تكرار بار چندين ــهر ش در عناصر اين

روزگار  به آتشدانها اين : گفتند ــت؟ چيس داستان كه ــديم ش
زماني دير كه ميگردد باز زرتشتيان اعياد و ــم مراس و گذشته
براي گاه و دارند حضور بيش و كم امروز و ــتهاند زيس اينجا در
در گذشته در مي آيند. ديار اين به ــان نياكانش خاطرات تجديد
جشن و نيايش به آن گرداگرد مردم و ميافروختند آتش اينجا

و  ديگر شكل با ُكهن سنت اين نيز امروز ميپرداختند. شادى و
در مردم محرم از پيش 10روز ميشود. برگزار اسالمي تعابيري
حضرت عزاداري به آتش گرداگرد و ميشوند جمع ميادين اين

اهالي  از كه مداح و نوحهخوان ميپردازند. (ع) ــينبنعلي حس
و مينشيند سفيد پلههاي همان يا گچي منبر بر ــت، اس محل

ذكرمصيبتميخواند.
ــان،  دامغ ــمنان، س زواره، ــن، نائي ــون چ ــهرهايي ش در
تجمع مراكز يا كه  ميدان سقف بدون تكاياى و ــينيهها حس
حضور با را مراسم همين و دارند وسط در سكويي هستند،
در ــيني حس عزاي ــم مراس برپايي اما ميكنند. اجرا مردم
در نو محتوايي با كه است ديرين ــمي رس تداوم آتش، جوار

ميشود. برگزار عقدا
پىنوشت
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هر مركز در آتشــدانى عقــدا، ســاكن زرتشــتيان
نيايش، مراســم و اعياد هنگام كه داشــتند محله
بــه آن گرداگــرد و مىافروختنــد آتــش آن در
كهن، ســنت ايــن مىپرداختنــد. شــادى و جشــن
توسط امروز كه اســت مشــابهى مراسم خاســتگاه
مىشــود. برگــزار ديگــر گونــهاى بــه مســلمانان
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آتشدان،كهامروزبهعنواناسپندانياظرفدانهپرندگاناستفادهميشود.
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