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 چکیده 
اسطوره ینيآباها ها تنگاتنگيدارند. اينحالپیوند اسطوره،با ممکناستبدونبعضياز ها

هابهبقایخودادامهدهند.دراينتعبیراسطورهتنهاابدوناسطورههینيها،يابعضيازآینيآ

توضیحدهدداستانينیستکهخاستگاهچیز بلکهدرشکلآيیندرجوامعبشریحسهارا ،

مي ايجاد همبودنرا با همیندلیلکاملبودنو درستبه شکلآيیناز،کند. در اسطوره

 استماندگاری برخوردار بیشتری آيینو خود،گاه خاستگاه به وابستگي بدون شکلها يبه

ويژگيتقلیل از کنشيافته يا قهرماناناسطورهها همچناننيابادامهميای،هایايزدانيا اما د،

انسجامواز هایگوناگونيهاجنبه.دراينمعنيآيینانگیزندبرميحسباهمبودنرادرجامعه

يکيهاپرداخت.آنتوانبارويکردهایگوناگونيبهبررسيندوميشوانتظامجامعهراسببمي

روش مولفهاز پژوهشدر هایبررسيآيین، اينمقالهميهاینمادينآناست. کوشیمبهدر

آيین برخي هرهراونکو آيین مشابهبررسي فصلهای در که بپردازيم لرستان در هایديگر

مي گوناگونسالاجرا اينآيیندرستيدرکداشتنشوند. ايزداز بدونبرقراریارتباطبا ها

به قوچوابسته نماد نشانه.یستممکنناوبانویبزرگو و طريقنمادها ايناز در هاييکه

بهنمايشميآيین خودرا تاثیرميها ايجاد ميگذارندو هاآيینازيبهتريبهمعناتوانکنند،

منظور، همین به يافت. ايزدپسدست مفهوم گستردگي به اشاراتي دراز قوچ نماد و بانو

توجهفرهنگ مختلف، های رای معطوفخود در مفهوم دو اين نمودهای آيینبه هایبرخي

 .کردخواهیممرتبطباقوچدرلرستان

 .قوچنمادنماد،بانویبزرگ،،اسطوره،آيینکلید واژگان:

                                                 
 اصفهان استاديارگروهپژوهشهنردانشگاههنرbmoktarian@yahoo.com 
 کارشناسارشددانشگاههنراصفهان
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 مقدمه

riteواژۀآيینبرابربا
ودرمعنایروشمعین،دستورانجاممراسمرسمييامذهبيبهکاراست1

مي )موريس، 1391رود :1111 واژۀ .)riteمجموعه به و مذهبيدارد ريشۀ اعمالخود ایاز

رمزگذاری ميتکرارپذير، رسومياطالق اغلببه و اهدافيشده به برایدستيافتن که شود

هایکالبدیبسیارنمادينوباتکیهبراعتقادوموقعیتاهحرکتمشخصبهصورتکالمي،يابا

کندباگیرند،نیروهاييکهانسانتالشميبهقدرتعملموجوداتيانیروهایقدسيانجاممي

(.1931:119هاواردرابطهشود)ريوير،آن

قرارهانآهابايدبکوشیمتاخودرادربافتنخستینبرایدرکبهتریازبسیاریازآيین

هایتطبیقيامکانپذيراست.هرآيینيهاوبررسيدهیم.اينکارتنهاازطريقبازسازیآيین

بهنظرمينمادينيمرکبازعناصر نگاهنخستفاقدمعنا نرساستکهدر ايننمادهاد. دراما

نمادينچوندارایارزشدراصلجريانبرگزاریآيیندارایارزشخاصيهستند.بهعبارتي،

کنند.ودرشبکۀنظامنمادينفرهنگيايجادمعناميآينديینبهاجرادرميآخاصيهستند،در

“نماد”اصطالح
بسیاریازمتخصصانرشته1 دررا غالباً سروکاردارند، نمادها هائيکهبا

“نشانه”پیوندبادواصطالحديگر،يعني
“اشاره”و9

ويد،نشانهاغلبدرگمي1ترنربرند.بکارمي4

مي بکار نماد همانمعناینشانهانگلیسيمترادفبا اغلببه مقابلنمادها در و موردرود، ها

مي قرار مياستفاده ميگیرند. بکار جایهم به اصطالح ايندو گفتکه لغتتوان نامۀروند.

بهعنوان کهنشانۀ”کنديتعريفم“ایخصیصه” يا “عالمتمشخصه”فشردۀآکسفردنمادرا

،تعريفديگریازنمادکهازهمان“متعارفوقراردادیيکموضوع،ايدهيايکروندتلقيشود

هائيازنمادنامهگرفتهشدهوترنردرمواردمختلفآنرانقلکردهاست،نشانگرخصیصهلغت

تکه،درنظرهمگان،چیزیاس”کنند.بنابراينتعريف،نماداستکهآنراازنشانهمتمايزمي

هایمشابهياپیوندواقعيياذهني،معرفيبطورطبیعي،چیزديگریرا،بهدلیلداشتنکیفیت

(.پس،نماددارایصفاتياستکهبه1393:11)والنین،“ آوردنمايديابهيادميکند،بازميمي

شودقرارطريقنمادرساندهميتواننددرپیوندباآنچهازوسیلۀحسدريافتشدنيهستندومي

ارجاعشانبرمي مورد ارتباطبا در حسانسانرا نمادها چنینگیرند. نشانه برعکس، انگیزند.

خاصیتانگیزشيندارد،امابیشترباتوافقيضمنيونهازطريقصفاتفیزيکيبامعنايشدر

 است)همان، می11-11پیوند تفاوت از بخوبي ترنر هرحال، در نشانه(. وان نماد و شناسي

                                                 
درسنسکريت(ri-táبهمعنينظم،فرمانمقدس،قربانياست)1

2 symbol 
3 sign 
4 signal 
5Victor Turner 
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هابطورعموماست،درحاليشناسيمطالعۀنمادهاونشانهشناسيآگاهاست،نمادونشانهنشانه

شود،بخصوص،تحلیلطبیعتهاونمادهاتعريفميشناسيبايکنظريۀعمومينشانهکهنشانه

نشانه رابطۀ برميو در را شاخه سه معموالً که زبان، در نحوشناسيگیردها معناشناسي1، و1،

مي9کاربردشناسي نمادها مطالعۀ به که علميديگر رشتۀ دو و. نمادشناسيتطبیقي پردازند،

کاردارندکهبیشترباوزباني،سرشناسينمادينهستند.اينهردوبانمادهائي،زبانيوغیرانسان

-روندهایفرهنگي نمادهایزندهو “رويدادها-نماد”اجتماعيوديني،
4 با -نماد”درگیرندتا

“چیزها
نشانه1 برخالف است. بوده حوزه دو اين به ترنر توجه بیشتر وو نماد و شناسي

هایهایمحضکهدرنظامشناسينمادينبااصطالحشناسي،نمادشناسيتطبیقيوانساننشانه

منطقيياشناختاریپیشمنطقيزبي بهسراغقرارمي مان، نمادهادرشکلمجردشانگیرند،

اجتماعيودينيدرگیر-ها)يعنينمادها(درزمینۀفعالیتانسانيِفرهنگيروند،بلکهباآننمي

دلمي انسانشوند. بازنمائيمشغولي به و است، نمادها تفسیر و بررسي نمادين، وشناسي ها

معبامقیاسکوچکتوجهدارد.ای،پیشازخطياجواهاازطريقنمادهایجوامعقبیلهتعبیر

وسیع ديدگاه دارای تطبیقي قبیلهنمادشناسي جوامع به تنها نه زيرا است، مصالحتری و ای

پردازد،بلکهبانمادهایجوامعپیچیدۀصنعتيوبزرگنیزدرگیراست.اصطالحشناختيميقوم

زتطبیقبهعنوانروشبررسيتطبیقيکهبهنمادشناسيافزودهشده،بیانگرايننکتهاستکها

مي استفاده طبقهنمادها دسته دو به نمادهایآيینيرا ترنر بندیميشود. فقره1کند: هایـ

توانبطورخالصهچنینتعريفکرد:چیزهایمادیکههارامي.فقره9ـاعمالنمادين11نمادين

آيین ميدر کار به میاناينفقره روند.ها ميدر درخت،توانبها داروها، سرخ، هگلسفیديا

را“فقره”آرامگاه،وبسیاریچیزهایديگراشارهکرد.برایچنینچیزهایمادی،ترنر،اصطالح

“موضوع شي/”بهجای
کند.امابردوازموضوعبراینامیدنمدلولنماداستفادهميبهکارمي3

آن داللتبرکارهدرمورداعمالنمادين، نهتنها بهمفهومواقعيآندارندها بلکهبعضياز،ا

شوند،گیرندکهبراعمالخاصيدرطينمايشآيینيوضعميميهاوتابوهائيرادربرممنوعیت

(.19-11توانازممنوعیتآيینيخوراکنامبرد)همان،بهعنوانمثالمي

                                                 
1 syntactics  
2 semantics 
3 pragmatics 
4symbols-events 
5symbols-things 
6symbolic articles 
7symbolic actions 
8 object 
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مي مختصر اين پژوهشبا در را نمادشناسي اهمیت توان مرتبط آيینهای دريافت.به ها

“صداييچند”نمادهایآيینيدارایويژگي
1

هستند.بهعبارتيمنظورنمادهايياستکهدارای 

گونهنمادهادارایارجاعاتبسیاربهچیزها،اشخاصياهایبسیاریهستند.اينمعناهاوداللت

يافرهنگهستند.يکيهاهستند.نمادهایچندصدامعموالنمادهایمسلطدريکقبیلهپديده

 اکثرنمادآناز نمادقوچنزدقوملُراستکهدر ونماد-ها رويدادهایاينقومديده-چیزها

هایمرتبطباايننمادرادرپیوندباايزدبانویکوشیميکيازجنبهشود.دراينگفتارميمي

بزرگبررسيکنیم.

 نمادهای مرتبط با ایزد بانوی بزرگ
ايزدهمايبن باور با پیوند در که نماديني ميهای ديده دنیا سراسر در بانو درنشوند، تنها ه

يبافتواردنخست.بهاينمنظوربايدهستندمتجليهانیزآيینها،بلکهدرهاوداستاناسطوره

 .اندهکهدرآنچنینباورهاييمسلطبودشويم


کالمياستکهبیش” عموم، بهطور بهشکلداستانبیانمياسطوره، هرچیز يکاز شود.

مي شنیده يا خوانده مياسطوره، چیزیرا اينهمهرويکردینسبتبهاسطورهشود. با گويد.

-اسطوره”يا“اسطورهوآيین”داند.بنابرنظريۀهستکهاينديدگاهازاسطورهراساختگيمي

نیست“گرائيآيین پابرجا بهخودیخود اسطوره گفتۀ، تنها اسطوره آيیناست. به وابسته و

سازش هست. کنشنیز بلکه تمامناپذيرصرفنیست، استکه باور اين بر نظريه ترينشکل

ترنظريه،بعضيهایمتعادلهائيهمراهدارند.درگونههااسطورههائيوتمامآيینهاآيیناسطوره

اسطوره آيیناز استبدون ممکن ها بعضي يا آيینها، اسطورهاز بدون بهها شوند. شکوفا ها

هاممکناستدرآغازباهمعملکنند،اماپسازآنهريکراههاوآيینعبارتيديگر،اسطوره

میان پیوند آنيکيشوند. پساز اما آيند وجود به جداگانه طور به يا بروند؛ را جدایخود

ازاينروکهتوجهخودرابراين“گرائيآيین-اسطوره”اسطورهوآيینهرچهکهباشد،نظريۀ

)سگال،“هایآيینمتفاوتاستهایاسطورهوديگرنظريهداردباديگرنظريهپیوندمعطوفمي

1114:11.) 



بايد،سوایمنابعنوشتاری،درآيیناسطوره را اينديدگاهها نیزبررسيوبازسازیکرد. ها

هابرسد،هاوازسویديگر،بهدرکبهتریازاسطورهازآيینکوشدازسوييبهدرکبهتریمي

اسطورهوآيینبهعنوانيندرنمادنظاماند.هادرمنابعنوشتاریحفظشدهآنکهبخشکمياز

ودربیانوارتباطاتانسانيبهعنواناشکالزباني،اشکالمتفاوتوليخويشاوند درمعنايي،

                                                 
1multivocality 
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تراستوبهآغازفرهنگانسانيومرزهایستکهازخودواژهنمادکهنگستردهشکليازتفکرا

.ساختارتفکرنماديندرگرددميبازهایآگاهيوناآگاهيدرذهنآدمينامشخصمیانبخش

روياآشکاراستوحتيهنوزجايگاهخودرادرکنارتفکرعقالنينگه،آيینوهنر،زبان،دين

نمادو.زيديبهصورتغريزیدرمحیطنمصرفاًداردوخاصخودرانانسانجهاداشتهاست.

،نشانه عنوان جهتوعبه و ارتباطي مابرایجهاندريابيامل فرهنگي روند در تلقيانسان

شوندمی نسبتبهديگرایاستکهشانهنهاینظامترينمهمازيکيآناخصمعنيبهزبان.

استدادهگسترشبزرگيمقیاسدرراخودنمادهاوهانشانه وآيینزمانياما. نمادهایها

اسطورهگستردۀنظامدرتصويری بودندها باوايجادمعناميبههمینمقیاسگسترده کردند.

هاباقيماندهاستبدونتحوالتفرهنگيبخشيازايننظامنمادينبهصورتسنتيدرآيین

ايندرستشبیهعناصرنمادينتصويریاستکهدرآثارهاکامالروشنباشدآنآنکهمعنای .

شود.ازاينرو،رودوليبیشترجنبۀتزيینيداردوبهطورسنتيتکرارميهنریهنوزبهکارمي

وبايددراينراستامورداندهاخودجزييازنظامنمادينهستندکهدارایوجوهارتباطيآيین

                    پژوهشقرارگیرند.

،دردوراننوسنگيوسنگيدردرونغارها،زهدانتاريکايزدبانویبزرگدردورانديرينه

پیدايشکشاورزی ،با زمینتصور ميانسانشد.ميدر ميپنداشتندها زاده او از ازنشوکه د،

تغذيهميطريق بهزمینبازکننداو بهسویاو زهدانگردميو در آنانتخمرا يعنيد. ناو،

کردندوباتغییرشکلآنبهنانکاشتند،محصولرابهعنوانعنصریازتناودروميزمین،مي

آنمي )از خوردند کشفورد، 1331بارينگ، دورانديرينه(.43: نمادهاييوجوداز سنگيعلیا

نوبیشتربارداراستدهند.بههمیندلیلنیزخودايزدبادارندکهباروریايزدبانورانمايشمي

ازپزیستايشميودربسیاریازموارداينايزدبانویبارداردربرابراجاقنان اما شدهاست.

شودکهحاميتمامآغازدوراننوسنگياينايزدبانویکهنبهايزدبانویکشاورزیتبديلمي

هديۀرانانابتداازهمان(.1331:113،119جیمبوتاس،محصوالت،بهويژهگندموناناست)

دانستندمينیزنماداورا،زيرادايرهپختندميبهشکلدايرهکردندوايزدبانویبزرگتصورمي

( 1331گالن، برایاينانا19: سومر در دستاستکه شواهدیدر نان1(. بانویبزرگ، ايزد ،

پختندميایويژه بانو ايزد نام به ميو پیشکشميايننانخواندند. بانو ايزد خود شدکهبه

 بود. آن ايجاد مي”سرچشمۀ شمار به او تن باروری تغذيهآنان برای که فرزندانشبهمد

هایازهماناوانازنشانهنیزقوچگذشتهازنان،(.1331:131بارينگ،کشفورد،)“بخشیدمي

استنمادهایمرتبطباايزدبانوییبزرگبود.جیمبوتاسدريکيازآثارخودکوشیدهايزدبانو

                                                 
1Innana 
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دهدکههمۀاجزایتنايزدبانودرنمادپردازیدورانکهنبکارآورد.اونشانميبزرگراگرد

بخشید.شدکهزندگيمي.زيراايزدبانوخودآفريدگارکیهانيتصورميهاستشدميگرفته

 تحوالتيدر اقتصاد يکياز که نخستینجانورآندوراننوسنگيرویداد قوچ، حضور ها

يابدوازآنجاتحوالتبعدیبافندگيوريسندگينیزدرايناهلي،استکهباايزدبانوپیوندمي

دهدکهاوهمچنیندراثرديگرخودنشانمي(.xxii:1333جیمبوتاس،گیرند)پیوندقرارمي

يافت،زيراگوسفندمنبعغذاييمهميقوچازآغازدوراننوسنگيدرپیوندباايزدبانواهمیت

 باززاييگوسفنداناهمیتبسیاريافت)همان، :1331شدوقوچبهعنوانياريگرتولیدمثلو

سفال(.191 در قوچ شاخ و ايننقشهاینقشقوچ است. رايج بسیار نوسنگي دردوران ها

ميوآناتولي ديده بسیار )نشويونان د 1333جیمبوتاس، در .(39-19: مارپیچ و قوچ شاخ

درايران(.1331:111شود)جیمبوتاس،هابهعنوانچشمانايزدبانوتصويرميبسیاریازطرح

نز قوچ ازنقششاخ بسیاری واقوامد لرها ويژه به شايعبسیارهاترکمن، هایآيیناستو

عنوانطلسمدرچبههایقو.همچنینتصويرشاخنزدشانمرسوماستبسیاریدرپیوندباقوچ

،ازپايانهزارۀدومتاآغازهزارۀ1قبايلشمالقفقازیفرهنگکوبان،1هاآسيمیاننیاکاندورِ

کمربندهایسگکوقوچهایکلهبهمزينِخنجرهایدستههاآن”است؛رفتهميبکاراولپ.م.

انندبادومارپیچ،کهبازنمائيم(.تصويرچنگ1331:31گالن،)“اندختهآويکمروسینهبهکه

.استرفتهميبکارجنوبيقفقازبرنزعصرهای،بهعنوانزينتدرسفالتساایشدهسادهطرح

نزبرعصردرقفقاز،وشرقيمديترانۀغربي،آسیایمردمعالقۀموردتزئینيمايۀنقشتصوير،اين

قوچ(.نشانه31-31:همان)شاعهيافتهاستامنطقۀبالتیکوحتيآفريقایاستوائيتاوبوده

تواندنتیجۀباوری(.ارتباطشاخقوچباستونمي1و1تصوير)شودميديدهسرستونيبرگهگاه

رسیدهیايزدبانوونماددرختجهانياستکهسرشبهآسمانباشدکهدرآنستوننشانه

کهسرستونقراردادهشدهاست)تصويراست،پسشاخقوچهمبانمادیمرتبطباآسماناست

9.)                                

به اينگقوچدرقفقاز اين9هاشوعنواننمادفراوانيمورداحترامبود. بهعنوانمثال، گونه،

هابرترچچنهایيکيازستايش “چبهقوسوگند”يا “دبهگورنیاکانمسوگن”خوردند:سوگندمي

قوچ”هایشماليتصويرآسي.استونیکوباارزشیيعنيمرد“فالنيمثلقوچاست”ايناست:

برسنگحکمي“مقدس حاميزيرا،کردندرا بالندگيشزايقوچرا انگاشتندميو هایزن؛

                                                 
1Osset 
2Koban 
3Ingush )قوميمسلمانوسنيمذهبدرشمالقفقاز(  
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بهآنمکانمقدسميهایکوچکسيمجسمهآ قوچرا برای“قوچمقدس”آوردندوازگليِ

(.31:همان)بیدندطلدارشدنحاجتميبچه

 هایگوناگون:نمادقوچدرفرهنگ9و1،1تصاوير

 
 1331منبع:گالن،



 قوچ در ایران
نشانه های شاخفراواني و قوچ از ايران هنر در باستانهای استدوران مانده جای نقشبر .

به هنرايرانوخاصهرویسفالويژهجانورانشاخدار وستهتکرارهایمنقشکهنپیقوچدر

.(1933:11شود)پوپ،مي

هایقوچزيادند.آمدهازمارلیکگیالنمجسمههایبهدستدرسفالینه

پ.م(311ب:جاممارلیکگیالن)4تصويرپ.م(1111کگیالن)الف:جامماري4تصوير


1911صديق،منبع:مارلیک1941منبع:مارلیکبرزين،

يکي کهنبهدستديگر آثار تنگآاز پیوند ايرانکه از نشانمده قوچرا و بانو اتنگايزد

حسنلومي جام ادهد، به قدمتاينجام 1111ست. مي1111تا دررسدپ.م. حسنلو تپۀ .

بطاينمنطقهرادرحوزۀفرهنگهندوآرياييمرتوآذربايجاننزديکدرياچۀاورمیهواقعاست

مي شناسايي میتاني روبا اين از و نقش،کنند که است نمايانگرمسلم نیز جام اين های
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هایاينفرهنگباشد.ازاينمیاننقشايزدیکهسواربرگاویاستکهازدهانشآباسطوره

هایايننقشهمهرابانبردپهلوانيباسهسردربخشديگریازنگارهصحنهجاریاستونیز

.(1339:113مالوری،)کنندرتبطميیدهاک(وتريته)فريدون(مژسر)اورۀسهاسط

:جامحسنلواززوايایمختلف1تصوير













http://www.iranatlas.info/prehistoric/hasanlu/hasanlu-gold.htmمنبع:

 ایجامحسنلوهایاسطوره:تصويرنقش1تصوير

 
http://www.iranatlas.info/prehistoric/hasanlu/hasanlu-gold.htmمنبع:

 

ايزدبانوييبادستانيگشودهبرپشتقوچيدربخشديگریازتصويراينجامنشانداده

شدهاست.باالیسرايزدبانودوخدمهدوگوسفندرا،شايدبرایقربانيياآيینيديگر،هدايت
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بانو،درحاليکهبرهنهاستوبادستانخودکنند.درقطعۀمفرغيديگریازلرستانايزدمي

(.9رابرباالیسردارد)تصوير1فشارد،قوچيهايشراميسینه

:قطعهمفرقيازايزدبانویبزرگدرلرستان9تصوير

 

 










 

 

1913منبع:احساني،

 

های مرتبط با قوچ و نان/خمیر نان در لرستان آیین
در،شودبرگزارميگلهپیشاهنگقوچبرایگزينشدرلرستانهنگاماّغازبهار،1هِرهِراونکآيین

اينآيین ازپیشپزند.مي9کولیرهبهنامنانيگردوضخیماند،ردگندميکهخودکاشتهآاز

کنند.مردیازهماننجاسازیميآرادرونآبيرنگایازجنسکبالتبرشتهشدن،خرمهره

نمودهودرمکانيسرسبزوشیبداروجوانوتکهاینرايلبره ازگلهجدا گردهمرنگرا

مي وآورد خواندن اورابزرگايلپساز ،ويژهدی از را کولیره سویبرهآن به بلند هامکان

ایکهآننانمقدسبهاوبرخوردکند،ازآنپس،قوچپیشاهنگگلهبهشماربره؛غلطاندمي

بزرگهمانگلهبرگردنهایشدهازپشمقوچسیاهوسفیدبافتهيبودرابانخومهرۀکآيدمي

حیوانييروغنامراسمهمگيبهاتفاقنانکولیرهرابپايان.پسازآويزندميپیشاهنگقوچآن

قوچجواندرگزينشيین.آشوديینهنوزدرمناطقعشايریلرستانانجامميآّ.اينخورندمي

دارد.ساللوفصدگرگونيفراوانيوزايش،هایباروری،تباطيمستقیمبااسطورهلرستانار

                                                 
ایازلرستانشود،خاصمنطقهتصويرديدهميایازقوچکهدرانواعگوناگونيازقوچدرايرانوجودداردوگونه 1

است.
2 herheravanek 
3 kolira 
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 :غلطاندننانبهسمتگله11تصويرمهره:قراردادنخر3تصوير:پختننان3تصوير

 

 






:ردکردننخسیاهوسفیدازخرمهره11تصوير:درآوردنخرمهره11تصوير













نخرمهرهبهگردنقوچت:بس19تصوير













(1933)خرمآبادمنطقهچگني،سجادشکری:منبع

يکينانگردکهنمادايزد:هِرهِراونکبهطورمشخصبادوموضوعروبهروهستیميینآدر
نماداينناندرگزينشقوچيکهنمادباروریبرایگلهاست.نقشيگردانویبزرگاستوب

مي بانویبزرگقرار ايزد ارتباطبا در باروریو پیوندبا اينآيینبهوضوحدر گیرد.ناندر
تواندبنابهپژوهشدرلرستاننیزمي“کولیره”جالباينجااستکهحتيدرريشۀنامنانگرد

اویالعسگریل ديد. را بانو ايزد مقالهحضور ريشهایدر هایگويشيايراندرشناسيواژهبه
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درريشهیايرانيهاهایگرددرگويشدهدکهنانونشانميپیوندباايزدبانویبزرگپرداخته

Kol/kalنمربوطباايزدبانویکاليدرفرهنگکهنهندوايراظاهراًواينمسئلهاندمشترک
بايديادآور141-1933:141عسگری،کهخودريشهدرفرهنگهندواروپاييدارد)است .)

بر1339:11مالوری،است)“زيبا،سودمند،عالي”درهندواروپاييبهمعني-Kal*شدکه .)
ابرکتايناساس،دراينآيیننیزارتباطنانمقدسکهخودنشانيازايزدبانواستدرپیوندب

.شودنمايشدادهميدادنبهگلهازطريققوچ

 های ازدواج و زایش نقش قوچ در آیین
هایمربوطبهازدواجوباروریدرمنطقهلرستاننقشنمادينيقدرتمندیدارد:قوچدرآيین

آبادرسماستبههنگامگذرعروسودامادودرمنطقۀچگنيازتوابعشهرستانخرمـ1
رادرمعرضديدعروسيشهایگلۀخوقوچشبانانزيکمنطقه،درمحلعبورآنانهمراهانا

کنند.روياروييعروسباقوچ،باوربرطلبازعروسدريافتميدهندوهداياييودامادقرارمي
باروریفراوانوبرکتوخوشبختيبرایزوججواناست.بختسفیدو

زنايل1 ساـ هر آغاز پايهشدهغيدباپوستلدر سه بهعنوانمشکبر ایآويزانایرا
مي نخستینماستبه آنميعملکندو در را بزها گوسفندانيا از تمیزريزدآمده آنرا و
کند.سپسهفتدرزيرمشکاسفنددودميوپوشاندزيبابرآنميهایرنگيکندوپارچهمي
باقامتيکنندوهفتباربهدورمشکطوافميپوشندوهایپاکميکرده،جامهغسلوشیزهد

ايندارند.مشکبرميازایماستهريککاسهگذرند.سرانجامدختراناززيرمشکميخمیده
شود.شناختهمي“عروسمشک”مراسمبانام

 های سال نو  و چشم زخم قوچ درآیین
نودرظرفيمقداریحنايابههنگامشبتحويلساللرستانزنخانوادهدرمنطقۀچگنيـ1

آمادهرنگ آذينميکندميدانۀگیاهيرا اينآيینوسرقوچگلهرا باحضورزنانتنهابندد.
،کهخودباباروریغازسالنوآبامراسمباروریدرنیزيینآگیرد.بهاحتمالبسیاراينانجاممي

وبرکتزمیندرپیونداست،ارتباطدارد.
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:حنابستنبهسرقوچگله14رتصوي















(1933)خرمآبادمنطقهچگني،سجادشکریمنبع:



در.شودبرگزارمينوروزجشنازپساعتدالبهاری،کههمزمانبا1بهنامکووایآيینويژهـ1

ارديبهشتواوايلماهخرداددرآسمانماهایاستکهدرپاياننامستاره“کووه”گويشلری،

اثریازآنپیدانیست.رودوديگرازسهشببهمحاقميپسشودوظاهرمييشمال

مردملرستانعقیدهدارندپرتونوراينستارهباعثچشمدردشديدوکوریحیواناتبهويژه

قوچ برایجلوگیریازآن،آيینکووهيامالیدنخمیربرپیشانيقوچازاينرو،هاخواهدشد.

خمیرنقشخورشید،انجاممي با چادرهایخود رویسیاه همچنینلرها وچشم،شود. دايره

اينطريقازهانیزوعقیدهدارندآدمکنندترسیمميچلیپاراهایمتداخلبههمراهنقطهومربع

نمادهايي،مانند.ايننقوشماندگاردرباورهایمردملرستانکووهمحفوظميدردازگزندچشم

بسیاریازمبادالتو،اينآيینبازمانهمهستند.ستارگانوبارانخورشید،آسمان،ین،اززم

.لرهامعتقدندکهفصلگرماياتابستانازاينروزشروعوشودآغازميمعامالترايجمنطقههم

 دارد. ادامه ماه مرداد پايان وبخشعمدهتا باستان نجوم درک با ارتباط در نمادها اين ی

درشنج اما نانهایفصليقابلفهماست. نقشنمادينآندراينآيیننیزکاربردخمیر و

برکت، و باروری نمادهای شبکۀ ميددر ديده شر نیروهای درفع را آن مهم جايگاه و شود

دهد.هایلرستاننشانمييینآ









                                                 
1 kuva 
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ترسیمدايرهبررویسیاهچادر:11تصوير:ترسیمنقوشبرقوچ11تصوير





















:ترسیمدايرهبررویسیاهچادر13تصوير:ترسیمچشمبررویسیاهچادر19تصوير















(1933)خرمآبادمنطقهچگني،سجادشکریمنبع:



تکهراباهایجوان،سرقوچگلهازمیانبرهپیشاهنگقوچگزينشرسماستکهبههنگامـ9

انداينخمیرگفته.شودقوچباايننشانهواردگلهمي.شويندرانميوآنکنندنشانميیخمیر

 بلوغ مرحله به قوچ هنگاميکه جفتبتا زمان در و رسد هماورد و باقيطلبدبگیریمبارز ،

ماندمي از آنخمیر بههنگامدرگیری)جنگشاخ( ميو اين.شودپیشانيآنقوچزدوده در

شود.آيیننیزنقشنمادينخمیر/ناندوبارهتکرارمي

رنگداشتهباشدودرفصلکهقوچبايدپشمسفیدوتکـرسميدربینعشايرلرستاناست4

نژادبايدتخمهوشود.يعنيکهایديگرنزديگیریهرگزنبايدازگلهخارجوبهحريمگلهجفت

رنگ)سفید(بودنپشمقوچاعتقاددرموردتکبماند.پنهانگرهایديگلهازديدصاحبانگله
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قوچرویدادهاستکهترکموبسیارقویوجوددارد.قوچدارایقداستواحترامزيادیاست

بزرگگلهفروختهياذبحشود.

1 ابزارـ قوچ گردن مهرهیبر سنگو فلز، چوب، از هایمتعدد خمزچشمبرایجلوگیریاز

.درخوردنیزبهچشمميدرآثارمفرغيلرستانرسمهایمشابهيازاينشود.نمونهآويختهمي

هاآنایبرگردنرشتههایچنداند،آويزهاييمدوربانخهاييکهبهشکلقوچساختهشدهلگام

یگلهاسفندهاعالوهبرايندرلرستانهنوزهمدرمقاطعيازسالبرایقوچآويختهشدهاست.

کنند.دودمي

دارانکهگلهقوچپشمنازکازشدهبهمعنيانگشتانهوعبارتاستازچندتاربافته1کلکونهـ1

کنند.اينعملدرهنگامنوروزوبرایهادرانگشتخودميبرایسالمتيومصونیتگلهوقوچ

.شودچندروزانجاممي

9 داينـ آ1گُل میل و خال معنای يینيبه قوچاست پشم چیدن پساز ساله هر وکه ها

.ايننشانگذاردناستبهمعنيرنگکردنووشودميجرايعنيدراواسطبهارا،گوسفندان

شودهاانجامميهایگیاهيوعمومازعفرانبهنیتدورکردنآفتوبالازگلهوقوچکاربارنگ

هابهصورتخورشیدوگذارند.اينلکههایرنگيميلکهقوچیپشتودنبه،معموالًبرپیشانيو

گیرد.درگیریمجددگوسفندانانجامميبهاروبههنگامجفتاينآيیندرآغازهستند.ستاره

باروریبیشتروسالمتيقوچاست.،هدف،اينآيین

 گذاردنقوچداين/نشان:گل11تصويرگذاردنقوچ:گلداين/نشان11تصوير

 

 

 

 









(1933)خرمآبادمنطقهچگني،سجادشکریمنبع:

                                                 
1 kelkona 
2 goldāyen 
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های مربوط به قربانی و مردگان آیین
بینمردملرستانرايجسنتي1حقیقهـ1 کردننوعيقرباني،در روزهایخاصياستکهدر

برگزيدهقوچيسفیدوبدونخالرامراسمايند.دردهنانجامميمردگانخودبازماندگانبرای

نمايند.براينباورندکهاينقوچدرآنراذبحميسپسمالندوپاوسرقوچراحنامي،ودست

درهرسالهمراسمشود.اينميسواربرآنترشدهومتوفيدنیایديگرتبديلبهحیوانيبزرگ

ميماه انجام صفر و دعاهایمحرم و یآنشود سیدرا روحاني، اينامورشخصييا به وارد

ميراقربانيگوشتوخواندمي تقسیم بینمردم صاحبقرباني هرگزنمايند. اينگوشتاز

استخودادهشودبههفتهمسايهبهتراستاينگوشتآناستکهخوردورسمنمي هاینا.

کهاگرسگازپوست،خونيااستخوانندوعقیدهدارندکندفنميکردهوگردهقوچقربانيرا

قوچدرآنکهخاصياستاّيینقربانيازجملهمراسماينشود.نذرباطلمي،قوچقربانيبخورد

شود.قربانيمي

1 عروسوـ ورود هنگام خانۀ يا چادر سیاه به درشده،آذينداماد قربانيآستانه قوچي در

وکااليامبلغيپولرارویقوچقربانيبروندربانيردشدامادبايدازرویقعروسودوشومي

.جایبگذارند

مردیازايل،اسباوراسیاهکههنگاممرگجوانيابزرگرسميدرلرستاناست1کٌتلـ9

شدهتوسطمتوفيرابررویاسبهایوحشيشکارهاوابزاروسرقوچپوشاندهواسلحهولباس

اجرايیندرموردزنانآ)کُتلکو(.اينکنندروانهميورادرمیانسوگوارانآويزانکردهواسبا

.شودنمي

تیرکجلوييسیاهچادربرهایوحشيرادادهشدۀقوچشدهوپرداختخشکگذشتهسردر

اينرسمهمانبهنشانۀافتخاروشجاعتآويزانمي طورکهپیشترذکرشدنزداقوامکردند.

ايجاست.ديگرنیزر

 گیری نتیجه
بههمینقیاسبهموضوعايزداندشدهبررسيجداگانهبهطورآيینيدرايرانکمترنمادهای .

شدههایباستاننمادهایمسلطيبرجایگذارده،کمترتوجهبانویبزرگکهدرسراسرفرهنگ

اگرهمدراينزمینهپژوهشاست هاييصورتمي. وگیرد، آناهیتادربیشتردرپیوگذرا ندبا

آيدودرسنتدينينوشتاری.البتهآناهیتااگرچهايزدبانویباروریآببهشمارميستااوستا

گونهکهباباورهایآنديندرتضادقرارنگیردتاحدیپذيرفتهشدهاست،بااينزرتشتيآن

                                                 
1 haqiqa 
2 kotal 
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 بانویبزرگرا ايزد باورهایمرتبطبا صورتمتاخریاز او خود شواهدنشانميحال، دهد.

هاییآيینبسیاریدالبراستمراراينباوردرگوشهوکنارايراناست.بههمینجهت،گستره

ترازآناستکهتنهابهآناهیتابسندهشودوباروریدرارتباطباايزدبانوهایباروریگسترده

گستردهآن نظام در بايد را کرد.ها کتریجستجو اينمقاله عناصردر از شماری شد وشیده

هاييدرلرستانراباباورهایبسیارکهنايزدبانویبزرگپیونددهیم.دربرخيازنمادينآيین

رادرارتباطباباروریبهعنواننان/خمیرنانتوانبهروشنيارزشنمادينشده،ميشواهدياد

 بانو نمادينايزد عناصر برکتگلهنزيکياز پیوندبا ديد.در لرها درد همچنیننقشقوچرا

توانشناساييکردوازاينطريقپیوندباايزدبانوواهمیتحیاتيآندرزندگيدامپروران،مي

کنند.نیزبهروشنيایازهمیننمادهااستفادهميهاييزدکهبهگونهبندیآيیندستبهطبقه

اینزدقوملراست.ايننمادنهتنهاوسیلهديديمکهنمادقوچازنمادهایمسلطچندمعنائي

شود.برایرسیدنبهمقاصدمعینيکآيین،بلکهبهعنواناهدافيدرخودآننیزمحسوبمي

آنندارد،“پیچیدگي”يا“سادگي”ازسویديگر،برخالفتصور،چندصدائيايننمادربطيبه

ایباشدکهبايددريکنظامياپیچیدههمیننمادسادهممکناستيکيازعناصرنمادمرکب

ايننمادسادهدارایمعانيبسیاریاستکهمي ضمنا توانبانمادينموردبررسيقرارگیرد.

 ترنر اصطالح صدايي”همان چند“چند آيیني نمادهای همۀ چون هستند.خواند. صدايي

بااينحالبندیهمیننماددرنظامفرهنگيقمتاسفانهامکانطرحوقالب وملرمقدورنبود،

هایکهنبهمعناینمادينایوهنریدرفرهنگکوشیديمبااستفادهازنظريهوشواهداسطوره

آننزديکشويم.
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