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چکیده
ینها پیوند تنگاتنگي دارند .با اين حال ،بعضي از اسطورهها ممکن است بدون
اسطورهها با آي 

ابدوناسطورههابهبقایخودادامهدهند.دراينتعبیراسطورهتنها

ینه
ینها،يابعضيازآي 
آي 
داستانينیستکهخاستگاهچیزهاراتوضیحدهد،بلکهدرشکلآيیندرجوامعبشریحس
کامل بودن و با هم بودن را ايجاد ميکند .درست به همین دلیل ،اسطوره در شکل آيین از
ماندگاری بیشتری برخوردار است و گاه آيینها بدون وابستگي به خاستگاه خود ،به شکلي
تقلیليافته از ويژگيها يا کنشهای ايزدان يا قهرمانان اسطورهای ،ادامه مييابند ،اما همچنان

هاجنبههایگوناگوني ازانسجامو


.دراينمعنيآيین
برميانگیزند
حسباهمبودنرادرجامعه 
آنهاپرداخت .يکي
توانبارويکردهایگوناگونيبهبررسي 


ندومي
انتظامجامعهراسببميشو

از روشهای بررسي آيین ،پژوهشدر مولفههای نمادين آن است .در اين مقاله ميکوشیم به
بررسي آيین هرهراونک و برخي آيینهای مشابه ديگر در لرستان بپردازيم که در فصلهای
گوناگون سال اجرا ميشوند .داشتن درک درستي از اين آيینها بدون برقراری ارتباط با ايزد
بانوی بزرگ و نماد قوچ وابسته به او ممکن نیست .از طريق نمادها و نشانههايي که در اين
آيینها
کنند،ميتوانبه معناييبهتر از  

هاخودرابهنمايشميگذارندوايجاد تاثیرمي


آيین
دست يافت .به همین منظور ،پس از اشاراتي به گستردگي مفهوم ايزد بانو و نماد قوچ در
فرهنگهای مختلف ،توجهی خود را معطوف به نمودهای اين دو مفهوم در برخي آيینهای

مرتبطباقوچدرلرستانخواهیمکرد.
کلید واژگان:آيین،اسطوره،بانویبزرگ،نماد،نمادقوچ.
استاديارگروهپژوهشهنردانشگاههنر اصفهان
کارشناسارشددانشگاههنراصفهان 

  bmoktarian@yahoo.com
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مقدمه
واژۀآيینبرابرباrite1است ودرمعنایروشمعین،دستورانجاممراسمرسمييامذهبيبهکار
ميرود (موريس .)1111 :1391 ،واژۀ  riteخود ريشۀ مذهبي دارد و به مجموعهای از اعمال

تکرارپذير ،رمزگذاریشده و اغلب به رسومي اطالق ميشود که برای دست يافتن به اهدافي
وموقعیتهایکالبدیبسیارنمادينوباتکیهبراعتقاد

حرکتها

مشخصبهصورتکالمي،يابا
بهقدرتعملموجوداتيانیروهایقدسيانجامميگیرند،نیروهاييکهانسانتالشميکندبا

آنهاواردرابطهشود(ريوير .)119:1931،

نهاقرار
هابايدبکوشیمتاخودرادربافتنخستینآ 


برایدرکبهتریازبسیاریازآيین
هاوبررسيهایتطبیقيامکانپذيراست.هرآيیني


دهیم.اينکارتنهاازطريقبازسازیآيین
استکهدرنگاهنخستفاقدمعنابهنظرميرسند.اماايننمادها در

مرکبازعناصرنماديني 
جريانبرگزاریآيیندارایارزشخاصيهستند.بهعبارتي،دراصل چوندارایارزش نمادين
يینبهاجرادرميآيندودرشبکۀنظامنمادينفرهنگيايجادمعناميکنند .

خاصيهستند،درآ
1
رابسیاریازمتخصصانرشتههائيکهبانمادهاسروکاردارند،غالباًدر

اصطالح”نماد“ 
1
4
9
ميگويد،نشانهاغلبدر
بکارميبرند.ترنر  

پیوندبادواصطالحديگر،يعني”نشانه“ و”اشاره“ 
انگلیسي مترادف با نماد بکار ميرود ،و در مقابل نمادها اغلب به همان معنای نشانهها مورد
استفاده قرار ميگیرند .ميتوان گفت که اين دو اصطالح به جای هم بکار ميروند .لغتنامۀ
يکند”کهنشانۀ
خصیصهای“ تعريفم 

فشردۀآکسفردنمادرابهعنوان”عالمتمشخصه“ يا ”
متعارفوقراردادیيکموضوع،ايدهيايکروندتلقيشود“،تعريفديگریازنمادکهازهمان
نامهگرفتهشدهوترنردرمواردمختلفآنرانقلکردهاست،نشانگرخصیصههائيازنماد


لغت
استکهآنراازنشانهمتمايزميکنند.بنابراينتعريف،نماد”چیزیاستکه،درنظرهمگان،

بطورطبیعي،چیزديگریرا،بهدلیلداشتنکیفیتهایمشابهياپیوندواقعيياذهني،معرفي

نمايديابهيادميآورد“ (والنین.)11:1393،پس،نماددارایصفاتياستکهبه


کند،بازمي

مي
طريقنمادرساندهميشودقرار

وسیلۀحسدريافتشدنيهستندوميتواننددرپیوندباآنچهاز

گیرند .نمادها حس انسان را در ارتباط با مورد ارجاعشان برميانگیزند .برعکس ،نشانه چنین
خاصیتانگیزشيندارد،امابیشترباتوافقيضمنيونهازطريقصفاتفیزيکيبامعنايشدر
پیوند است (همان .)11 -11 ،در هرحال ،ترنر بخوبي از تفاوت میان نشانهشناسي و نماد و
1بهمعنينظم،فرمانمقدس،قربانياست(ri-táدرسنسکريت) 
2

symbol
sign
4
signal
5
Victor Turner
3
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شناسيمطالعۀنمادهاونشانههابطورعموماست،درحالي


شناسيآگاهاست،نمادونشانه

نشانه
هاونمادهاتعريفميشود،بخصوص،تحلیلطبیعت


شناسيبايکنظريۀعمومينشانه

کهنشانه
1
1
و رابطۀ نشانهها در زبان ،که معموالً سه شاخه را در برميگیرد ،نحوشناسي  ،معناشناسي و
کاربردشناسي .9دو رشتۀ علمي ديگر که به مطالعۀ نمادها ميپردازند ،نمادشناسي تطبیقي و
زباني،سروکاردارندکهبیشتربا


شناسينمادينهستند.اينهردوبانمادهائي،زبانيوغیر

انسان
4
روندهایفرهنگي -اجتماعيوديني،نمادهایزندهو”نماد -رويدادها“ درگیرندتابا”نماد-
چیزها“  1و بیشتر توجه ترنر به اين دو حوزه بوده است .برخالف نشانهشناسي و نماد و
شناسينمادينبااصطالحهایمحضکهدرنظامهای


شناسي،نمادشناسيتطبیقيوانسان

نشانه
قرارميگیرند،بهسراغ نمادهادرشکلمجردشان

بيزمان،منطقيياشناختاریپیشمنطقي

روند،بلکهباآنها(يعنينمادها)درزمینۀفعالیتانسانيِفرهنگي-اجتماعيودينيدرگیر


نمي
ميشوند .دلمشغولي انسانشناسي نمادين ،بررسي و تفسیر نمادها است ،و به بازنمائيها و

هاازطريقنمادهایجوامعقبیلهای،پیشازخطياجوامعبامقیاسکوچکتوجهدارد.


تعبیر
نمادشناسي تطبیقي دارای ديدگاه وسیعتری است ،زيرا نه تنها به جوامع قبیلهای و مصالح
شناختيمي پردازد،بلکهبانمادهایجوامعپیچیدۀصنعتيوبزرگنیزدرگیراست.اصطالح


قوم
تطبیقيکهبهنمادشناسيافزودهشده،بیانگرايننکتهاستکهازتطبیقبهعنوانروشبررسي
نمادها استفاده ميشود .ترنر نمادهای آيیني را به دو دسته طبقهبندی ميکند1 :ـ فقرههای
هاراميتوانبطورخالصهچنینتعريفکرد:چیزهایمادیکه

نمادين11ـاعمالنمادين 9
.فقره
در آيینها به کار ميروند .در میان اين فقرهها ميتوان به گل سفید يا سرخ ،داروها ،درخت،
آرامگاه،وبسیاریچیزهایديگراشارهکرد.برایچنینچیزهایمادی،ترنر،اصطالح”فقره“را
بهجای”شي /موضوع“3بهکارميبردوازموضوعبراینامیدنمدلولنماداستفادهميکند.اما
درمورداعمالنمادين،آنهانهتنهاداللتبرکارهابهمفهومواقعيآندارند ،بلکهبعضياز

گیرندکهبراعمالخاصيدرطينمايشآيینيوضعميشوند،

هاوتابوهائيرادربرمي


ممنوعیت
بهعنوانمثالميتوانازممنوعیتآيینيخوراکنامبرد(همان .)19-11،


1

syntactics
semantics
3
pragmatics
4
symbols-events
5
symbols-things
6
symbolic articles
7
symbolic actions
8
object
2
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با اين مختصر ميتوان اهمیت نمادشناسي را در پژوهشهای مرتبط به آيینها دريافت.
چندصدايي“ 1هستند.بهعبارتيمنظورنمادهايياستکهدارای
نمادهایآيینيدارایويژگي” 
معناهاوداللتهایبسیاریهستند.اينگونهنمادهادارایارجاعاتبسیاربهچیزها،اشخاصيا

پديده هاهستند.نمادهایچندصدامعموالنمادهایمسلطدريکقبیلهيافرهنگهستند.يکي

آنهانمادقوچنزدقوملُراستکهدراکثرنماد -چیزهاونماد -رويدادهایاينقومديده
از 

کوشیميکيازجنبههایمرتبطباايننمادرادرپیوندباايزدبانوی


شود.دراينگفتارمي

مي
بزرگبررسيکنیم .

نمادهای مرتبط با ایزد بانوی بزرگ
بنمايههای نماديني که در پیوند با باور ايزد بانو در سراسر دنیا ديده ميشوند ،نه تنها در

آيینهانیزمتجليهستند.بهاينمنظوربايد نخست وارد بافتي
هاوداستانها،بلکهدر 


اسطوره
شويمکهدرآنچنینباورهاييمسلطبودهاند.

”اسطوره ،به طور عموم ،کالمي است که بیش از هر چیز به شکل داستان بیان ميشود .يک
اسطوره ،خوانده يا شنیده ميشود .چیزی را ميگويد .با اين همه رويکردی نسبت به اسطوره
هستکهاينديدگاهازاسطورهراساختگيميداند.بنابرنظريۀ”اسطورهوآيین“يا”اسطوره-

آيینگرائي“ ،اسطوره به خودی خود پابرجا نیست و وابسته به آيین است .اسطوره تنها گفتۀ

ناپذيرترين شکل نظريه بر اين باور است که تمام
صرف نیست ،بلکه کنش نیز هست .سازش 
هایمتعادلترنظريه،بعضي


هائيهمراهدارند.درگونه

هااسطوره

هائيوتمامآيین

هاآيین

اسطوره
از اسطورهها ممکن است بدون آيینها ،يا بعضي از آيینها بدون اسطورهها شکوفا شوند .به
هاوآيین هاممکناستدرآغازباهمعملکنند،اماپسازآنهريکراه


عبارتيديگر،اسطوره
جدای خود را بروند؛ يا به طور جداگانه به وجود آيند اما پس از آن يکي شوند .پیوند میان
آيینگرائي“  ازاينروکهتوجهخودرابراين
اسطورهوآيینهرچهکهباشد،نظريۀ”اسطوره  -
هایاسطورهوديگرنظريههایآيینمتفاوتاست“(سگال،


داردباديگرنظريه

پیوندمعطوفمي
.)11:1114


هارابايد،سوایمنابعنوشتاری،درآيینهانیزبررسيوبازسازیکرد.اينديدگاه


اسطوره
هاوازسویديگر،بهدرکبهتریازاسطورههابرسد،


ازآيین
ميکوشدازسوييبهدرکبهتری

هادرمنابعنوشتاریحفظشدهاند.نظامنماديندراسطورهوآيینبهعنوان

کهبخشکمياز 
آن

اشکالمتفاوتوليخويشاوند ،دربیانوارتباطاتانسانيبهعنواناشکالزباني،و درمعنايي
multivocality

1
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ستکهازخودواژهنمادکهنتراستوبهآغازفرهنگانسانيومرزهای

گستردهشکليازتفکرا
ميگردد.ساختارتفکرنماديندر
نامشخصمیانبخشهایآگاهيوناآگاهيدرذهنآدميباز 
هنر،زبان،دين،آيینو  روياآشکاراستوحتيهنوزجايگاهخودرادرکنارتفکرعقالنينگه
يزيد .نمادو
داشتهاست .انسانجهان خاصخودرا داردوصرفاًبهصورتغريزیدرمحیطنم 
نشانه ،به عنوان عوامل ارتباطي و جهتيابي در جهان برای انسان در روند فرهنگي ما تلقي
شانهای است که نسبت به ديگر
نظامهای ن 
مهمترين  
میشوند .زبان به معني اخص آن يکي از  
آيینها و نمادهای
نشانهها و نمادها خود را در مقیاس بزرگي گسترش داده است .اما زماني  
وايجادمعناميکردند.با

اسطورههابههمینمقیاسگستردهبودند 

تصويری در نظام گستردۀ 
تحوالتفرهنگيبخشيازايننظامنمادينبهصورتسنتيدرآيینهاباقيماندهاستبدون

آنهاکامالروشنباشد .ايندرستشبیهعناصرنمادينتصويریاستکهدرآثار
آنکهمعنای 

رودوليبیشترجنبۀتزيینيداردوبهطورسنتيتکرارميشود.ازاينرو،


هنریهنوزبهکارمي
هاخودجزييازنظامنمادينهستندکهدارایوجوهارتباطياند وبايددراينراستامورد


آيین
پژوهشقرارگیرند .
زهدانتاريکايزدبانویبزرگدردورانديرينهسنگيدردرونغارها ،و دردوراننوسنگي،

انسانها ميپنداشتند که از او زاده ميشوند ،از
ميشد  .
با پیدايش کشاورزی ،در زمین تصور  
طريق اوتغذيهميکنند و بهسویاوبهزمینباز ميگردند.آنانتخمرادرزهداناو ،يعني
زمین،ميکاشتند،محصولرابهعنوانعنصریازتناودروميکردندوباتغییرشکلآنبهنان
از آن ميخوردند (بارينگ ،کشفورد .)43 :1331 ،از دوران ديرينهسنگي علیا نمادهايي وجود
دارندکهباروریايزدبانورانمايشميدهند.بههمیندلیلنیزخودايزدبانوبیشتربارداراست

پزیستايشميشدهاست.امااز


ودربسیاریازموارداينايزدبانویبارداردربرابراجاقنان
آغازدوراننوسنگياينايزدبانویکهنبهايزدبانویکشاورزیتبديلميشودکهحاميتمام

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

ميدانستند
ميپختند،زيرادايرهرانیزنماداو 
ايزدبانویبزرگتصورميکردندو بهشکلدايره 

1
(گالن .)19 :1331 ،شواهدی در دست است که در سومر برای اينانا  ،ايزد بانوی بزرگ ،نان
ميخواندند .اين نان به خود ايزد بانو پیشکش ميشد که
ميپختند و به نام ايزد بانو  
ويژهای  

سرچشمۀ ايجاد آن بود” .نان باروری تن او به شمار ميآمد که برای تغذيه به فرزندانش
ازهماناوانازنشانههای

ميبخشید“ (بارينگ،کشفورد.)131:1331،گذشتهازنان،قوچنیز

ايزدبانو یبزرگبود.جیمبوتاسدريکيازآثارخودکوشیدهاستنمادهایمرتبطباايزدبانوی

Innana

1
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آورد.اونشانميدهدکههمۀاجزایتنايزدبانودرنمادپردازیدورانکهنبکار

بزرگراگرد 
شدکهزندگيميبخشید .


.زيراايزدبانوخودآفريدگارکیهانيتصورمي
ميشدهاست
گرفته 
آنها حضور قوچ ،نخستین جانور
تحوالتي در اقتصاد دوران نوسنگي روی داد که يکي از  
اهلي،استکهباايزدبانوپیوندمييابدوازآنجاتحوالتبعدیبافندگيوريسندگينیزدراين

پیوندقرارميگیرند(جیمبوتاس .)xxii:1333،اوهمچنیندراثرديگرخودنشانميدهدکه

قوچازآغازدوراننوسنگيدرپیوندباايزدبانواهمیتيافت،زيراگوسفندمنبعغذاييمهمي
شدوقوچبهعنوانياريگرتولیدمثلوباززاييگوسفنداناهمیتبسیاريافت(همان:1331،
 .)191نقش قوچ و شاخ قوچ در سفالهای دوران نوسنگي بسیار رايج است .اين نقشها در
آناتولي و يونان بسیار ديده ميشوند (جیمبوتاس .)19 -39 :1333 ،شاخ قوچ و مارپیچ در
هابهعنوانچشمانايزدبانوتصويرميشود(جیمبوتاس.)111:1331،درايران


بسیاریازطرح
آيینهای
ترکمنها بسیار شايع است و  

نقش شاخ قوچ نزد بسیاری از اقوام ،به ويژه لرها و 
چبهعنوانطلسمدر
.همچنینتصويرشاخهایقو 

بسیاریدرپیوندباقوچنزدشانمرسوماست
1
آسيها ،1قبايلشمالقفقازیفرهنگکوبان ،ازپايانهزارۀدومتاآغازهزارۀ
میاننیاکاندورِ 
سگکهایکمربند

کلههایقوچو
دستههایخنجرِمزينبه 
آنها 
ميرفتهاست؛” 
اولپ.م.بکار 
).تصويرچنگمانندبادومارپیچ،کهبازنمائي

ختهاند“ (گالن31:1331،
که به سینه و کمر آوي 
ميرفتهاست.
،بهعنوانزينتدرسفالهایعصربرنزقفقازجنوبيبکار 

شدهایاست
طرحساده 

نقشمايۀتزئینيموردعالقۀمردمآسیایغربي،مديترانۀشرقيوقفقاز،درعصربرنز
اينتصوير ،
بوده وتا منطقۀبالتیکوحتيآفريقایاستوائياشاعهيافتهاست(همان.)31-31 :نشانهقوچ

).ارتباطشاخقوچباستونميتواندنتیجۀباوری

ميشود (تصوير1و1
گهگاهبرسرستونيديده 
باشدکهدرآنستوننشانه یايزدبانوونماددرختجهانياستکهسرشبهآسمانرسیده

است،پسشاخقوچهمبانمادیمرتبطباآسماناستکهسرستونقراردادهشدهاست(تصوير
 .)9
9
،بهعنوانمثال،اينگونه

شها
قوچدرقفقازبهعنواننمادفراوانيمورداحترامبود.اينگو 
برترچچنها

يکيازستايشهای

سوگندميخوردند”:بهگورنیاکانمسوگند “يا”سوگندبهقوچ “

آسيهایشماليتصوير”قوچ
ايناست”:فالنيمثلقوچاست“يعنيمردیباارزشونیکواست .
زنهای
ميانگاشتند؛  
مقدس“ را بر سنگ حک ميکردند ،زيرا قوچ را حامي زايش و بالندگي  

1

Osset
Koban
3
(قوميمسلمانوسنيمذهبدرشمالقفقاز) Ingush
2
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سيمجسمههایکوچک گلي ِقوچرابهآنمکانمقدسميآوردندواز”قوچمقدس“ برای

آ
دارشدنحاجتميطلبیدند(همان .)31:


بچه
:نمادقوچدرفرهنگهایگوناگون

تصاوير1،1و9

منبع:گالن1331،


قوچ در ایران
نشانههای فراواني از قوچ و شاخهای در هنر ايران دوران باستان بر جای مانده است .نقش

قوچدرهنرايرانوخاصهرویسفالهایمنقشکهنپیوستهتکرار

جانورانشاخداربه ويژه
ميشود(پوپ .)11:1933،

آمدهازمارلیکگیالنمجسمههایقوچزيادند .


هایبهدست

درسفالینه
تصوير4الف:جامماريکگیالن(1111پ.م)تصوير4ب:جاممارلیکگیالن(311پ.م) 



منبع:مارلیکبرزين1941،منبع:مارلیکصديق 1911،



يکي ديگر از آثار کهن به دستآمده از ايران که پیوند تنگاتنگ ايزد بانو و قوچ را نشان
ميدهد ،جام حسنلو است .قدمت اين جام به  1111تا  1111پ.م .ميرسد .تپۀ حسنلو در

آذربايجاننزديکدرياچۀاورمیهواقعاستواينمنطقهرادرحوزۀفرهنگهندوآرياييمرتبط
با میتاني شناسايي ميکنند و از اين رو ،مسلم است که نقشهای اين جام نیز نمايانگر

هایانسانشناسيايران 
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اسطوره هایاينفرهنگباشد.ازاينمیاننقشايزدیکهسواربرگاویاستکهازدهانشآب

نبردپهلوانيباسهسردربخشديگریازنگارههایايننقشهمهرابا

جاریاستونیزصحنه
رتبطميکنند(مالوری .)113:1339،

ورۀسهسر(اژیدهاک)وتريته(فريدون)م

اسط
تصوير:1جامحسنلواززوايایمختلف 







منبع http://www.iranatlas.info/prehistoric/hasanlu/hasanlu-gold.htm:
هایاسطورهایجامحسنلو


:تصويرنقش
تصوير1

منبع http://www.iranatlas.info/prehistoric/hasanlu/hasanlu-gold.htm:

ايزدبانوييبادستانيگشودهبرپشتقوچيدربخشديگریازتصويراينجامنشانداده
شدهاست.باالیسرايزدبانودوخدمهدوگوسفندرا،شايدبرایقربانيياآيینيديگر،هدايت
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ميکنند.درقطعۀمفرغيديگریازلرستانايزد  بانو،درحاليکهبرهنهاستوبادستانخود

1
سینههايشراميفشارد،قوچي رابرباالیسردارد(تصوير .)9

تصوير:9قطعهمفرقيازايزدبانویبزرگدرلرستان 

  





منبع:احساني 1913،

آیینهای مرتبط با قوچ و نان/خمیر نان در لرستان 
برگزارميشود،در

آيینهِرهِراونک1درلرستانهنگاماّغازبهار،برایگزينشقوچپیشاهنگگله
ميپزند .پیش از
ردگندميکهخودکاشتهاند ،نانيگردوضخیمبهنامکولیره  9

اينآيین ازآ
نجاسازیميکنند.مردیازهمان

برشتهشدن،خرمهرهایازجنسکبالتآبيرنگرادرونآ

ايلبرههاینر وجوانوتک  رنگراازگلهجدانمودهودرمکانيسرسبزوشیبدارگردهم

ميآورد و بزرگ ايل پس از خواندن اورادی ويژه ،کولیره را از آن مکان بلند به سوی برهها

بره ایکهآننانمقدسبهاوبرخوردکند،ازآنپس،قوچپیشاهنگگلهبهشمار
ميغلطاند؛  

شدهازپشمقوچهایبزرگهمانگلهبرگردن


سیاهوسفیدبافته
ميآيدومهرۀکبودرابانخي

ميآويزند.پسازپايانمراسمهمگيبهاتفاقنانکولیرهراباروغنيحیواني
آنقوچپیشاهنگ 
يینهنوزدرمناطقعشايریلرستانانجامميشود.آيین گزينش قوچجواندر

ميخورند.اين آّ

تباطيمستقیمبااسطورههایباروری،زايش،فراوانيودگرگونيفصولسالدارد .

لرستانار

شود،خاصمنطقهایازلرستان


تصويرديدهمي
1انواعگوناگونيازقوچدرايرانوجودداردوگونهایازقوچکهدر
است .
herheravanek
kolira

2
3
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:قراردادنخرمهره تصوير:11غلطاندننانبهسمتگله

تصوير:3پختننان تصوير3





تصوير:11درآوردنخرمهرهتصوير:11ردکردننخسیاهوسفیدازخرمهره 







          تصوير:19بستنخرمهرهبهگردنقوچ 







منبع:سجادشکری،خرمآبادمنطقهچگني( )1933

درآيینهِرهِراونکبهطورمشخصبادوموضوعروبهروهستیم:يکينانگردکهنمادايزد
بانویبزرگاستوديگرنقش  اينناندرگزينشقوچيکهنمادباروریبرایگلهاست .نماد
ناندراينآيینبهوضوحدرپیوندبا باروریودرارتباطباايزدبانویبزرگ قرارميگیرد.
درلرستاننیزميتواندبنابهپژوهش

جالباينجااستکهحتيدرريشۀنامنانگرد”کولیره“ 
لیال عسگری حضور ايزد بانو را ديد .او در مقالهای به ريشهشناسي واژههای گويشي ايران در
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هایگرددرگويشهایايرانيدرريشه


دهدکهنان

ونشانمي
پیوندباايزدبانویبزرگپرداخته
مشترکاند واينمسئلهظاهراً باايزدبانویکاليدرفرهنگکهنهندوايرانمربوط

 Kol/kal
است کهخودريشهدرفرهنگهندواروپاييدارد(عسگری.)141 -141:1933،بايديادآور
شدکه *Kal-درهندواروپاييبهمعني”زيبا،سودمند،عالي“ است(مالوری.)11:1339،بر
ايناساس،دراينآيیننیزارتباطنانمقدسکهخودنشانيازايزدبانواستدرپیوندبابرکت
نمايشدادهميشود .

دادنبهگلهازطريققوچ

نقش قوچ در آیینهای ازدواج و زایش
قوچدرآيینهایمربوطبهازدواجوباروریدرمنطقهلرستاننقشنمادينيقدرتمندیدارد :

درمنطقۀچگنيازتوابعشهرستانخرمآبادرسماستبههنگامگذرعروسودامادو

1ـ
قوچهایگلۀخويشرادرمعرضديدعروس
همراهانازيکمنطقه،درمحلعبورآنانشبانان 
ازعروسدريافتميکنند.روياروييعروسباقوچ،باوربرطلب

ودامادقرارميدهندوهدايايي

بختسفیدوباروریفراوانوبرکتوخوشبختيبرایزوججواناست .
شدهای را به عنوان مشک بر سه پايهای آويزان
غي 
1ـ زن ايل در آغاز هر سال پوست دبا 
عمل آمده از گوسفندان يا بزها را در آن ميريزد و آن را تمیز
ميکند و نخستین ماست به  

درزيرمشکاسفنددودميکند.سپسهفت

زيبابرآنميپوشاند و 

کندوپارچههایرنگي 


مي
بهدورمشکطوافميکنندوهفتبارباقامتي

هایپاکميپوشندو


کرده،جامه
دوشیزه 
غسل
مشکبرميدارند.اين

هريککاسهایماستاز

اززيرمشکميگذرند.سرانجامدختران

خمیده
شناختهميشود .

مراسمبانام”عروسمشک“

قوچ درآیینهای سال نو و چشم زخم
1ـزنخانوادهدرمنطقۀچگني لرستان بههنگامشبتحويلسال نودرظرفيمقداریحنايا
وسرقوچگلهراآذينميبندد.اينآيینتنها باحضورزنان

ميکند 
رنگدانۀگیاهيراآماده 

انجامميگیرد.بهاحتمالبسیاراينآيیننیزبامراسمباروریدرآغازسالنو،کهخودباباروری
وبرکتزمیندرپیونداست،ارتباطدارد .
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تصوير:14حنابستنبهسرقوچگله 







منبع:سجادشکری،خرمآبادمنطقهچگني( )1933


برگزارميشود.در

آيینويژهایبهنامکوو1کههمزمانبااعتدالبهاری ،پس ازجشن نوروز 

1ـ
نامستارهایاستکهدرپايانماهارديبهشتواوايلماهخرداددرآسمان

گويشلری”،کووه“ 
ازسهشببهمحاقميرودوديگراثریازآنپیدانیست .

ظاهرميشودوپس

شمالي
مردملرستانعقیدهدارندپرتونوراينستارهباعثچشمدردشديدوکوریحیواناتبهويژه
قوچهاخواهدشد.ازاينرو ،برایجلوگیریازآن،آيینکووهيامالیدنخمیربرپیشانيقوچ

انجاممي شود .همچنینلرهارویسیاهچادرهایخودباخمیرنقشخورشید ،چشم ،دايرهو

مربعهایمتداخلبههمراهنقطهوچلیپاراترسیمميکنندوعقیدهدارندآدمهانیزازاينطريق

کووهمحفوظميمانند.ايننقوشماندگاردرباورهایمردملرستان،نمادهايي

ازگزندچشمدرد
اززمین ،آسمان ،خورشید ،ستارگانوبارانهستند .همزمانبااينآيین ،بسیاریازمبادالتو
معامالترايجمنطقههمآغازميشود.لرهامعتقدندکهفصلگرماياتابستانازاينروزشروعو
تا پايان مرداد ماه ادامه دارد .بخش عمده ی اين نمادها در ارتباط با درک نجوم باستان و
شنهایفصليقابلفهماست.امادر اينآيیننیزکاربردخمیرنان ونقشنمادينآندر
ج 
شبکۀ نمادهای باروری و برکت ،در دفع نیروهای شر ديده ميشود و جايگاه مهم آن را در
هایلرستاننشانميدهد .

آ 
يین





kuva

1
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تصوير:11ترسیمنقوشبرقوچتصوير:11ترسیمدايرهبررویسیاهچادر 











تصوير:19ترسیمچشمبررویسیاهچادرتصوير:13ترسیمدايرهبررویسیاهچادر 







منبع:سجادشکری،خرمآبادمنطقهچگني( )1933

گلهازمیانبرههایجوان،سرقوچراباتکه

9ـرسماستکهبههنگامگزينش قوچپیشاهنگ
گفتهانداينخمیر
قوچباايننشانهواردگلهميشود .

رانميشويند.

نشانميکنندوآن

خمیری
تا هنگامي که قوچ به مرحله بلوغ برسد و در زمان جفتگیری مبارز و هماورد بطلبد ،باقي
پیشانيآنقوچزدودهميشود .دراين

ميماندو بههنگامدرگیری(جنگشاخ)آنخمیراز

آيیننیزنقشنمادينخمیر/ناندوبارهتکرارميشود .

کهقوچبايدپشمسفیدوتکرنگداشتهباشدودرفصل

4ـرسميدربینعشايرلرستاناست 
گیریهرگزنبايدازگلهخارجوبهحريمگلههایديگرنزديکشود.يعنيبايدتخمهونژاد


جفت
درموردتکرنگ(سفید)بودنپشمقوچاعتقاد

گلهازديدصاحبانگلههایديگرپنهان بماند .
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بسیارقویوجوددارد.قوچدارایقداستواحترامزيادیاستوکمتر رویدادهاستکه قوچ
بزرگگلهفروختهياذبحشود .
چشمزخم
1ـ بر گردن قوچ ابزاری از چوب ،فلز ،سنگ و مهرههای متعدد برای جلوگیری از  
نیزبهچشمميخورد.در

شود.نمونههایمشابهيازاينرسمدرآثارمفرغيلرستان


آويختهمي
آنها
ایبرگردن 

هایچند 
رشته

هاييکهبهشکلقوچساختهشدهاند،آويزهاييمدوربانخ


لگام
عالوهبرايندرلرستانهنوزهمدرمقاطعيازسالبرایقوچهایگلهاسفند

آويختهشدهاست.
دودميکنند .

1
کهگلهداران

بهمعنيانگشتانهوعبارتاستازچندتاربافتهشدهازپشمنازکقوچ

1ـکلکونه 
هادرانگشتخودميکنند.اينعملدرهنگامنوروزوبرای


برایسالمتيومصونیتگلهوقوچ
چندروزانجامميشود .

9ـ گُل داين 1به معنای خال و میل آيیني است که هر ساله پس از چیدن پشم قوچها و
ميشود و بهمعنيرنگکردنونشانگذاردناست.اين
گوسفندان ،يعنيدراواسطبهاراجرا  
هاانجامميشود


هایگیاهيوعمومازعفرانبهنیتدورکردنآفتوبالازگلهوقوچ

کاربارنگ
گذارند.اينلکههابهصورتخورشیدو


هایرنگيمي
ومعموالًبرپیشاني،پشتودنبهیقوچ 
لکه
گیریمجددگوسفندانانجامميگیرد.در


بهاروبههنگامجفت
ستارههستند.اينآيیندرآغاز 
اينآيین،هدف،باروریبیشتروسالمتيقوچاست .
داين/نشانگذاردنقوچ

:گلداين/نشانگذاردنقوچ تصوير:11گل

 تصوير11





منبع:سجادشکری،خرمآبادمنطقهچگني( )1933

kelkona
goldāyen

1
2
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آیینهای مربوط به قربانی و مردگان 
1ـحقیقه 1سنتي رايجدربینمردملرستان ،نوعي قرباني کردن استکهدرروزهایخاصي
انجامميدهند.دراينمراسمقوچيسفیدوبدونخالرابرگزيده

بازماندگانبرایمردگانخود
آنراذبحمينمايند.براينباورندکهاينقوچدر

پاوسرقوچراحناميمالندوسپس

ودست،
ميشود.اينمراسم هرسالهدر
دنیایديگرتبديلبهحیوانيبزرگترشدهومتوفي برآنسوار 

ماههای محرم و صفر انجام ميشود و دعای آن را سید ،روحاني يا شخصي وارد به اين امور
ميخواند و گوشت قرباني را بین مردم تقسیم مينمايند .صاحب قرباني هرگز از اين گوشت

نهای
نميخوردورسمآناستکه بهتراستاينگوشتبههفتهمسايه دادهشود.استخوا 

دفنميکنندوعقیدهدارندکهاگرسگازپوست،خونيااستخوان

قوچقربانيراگردهکردهو
نذرباطلميشود.ايناّيینقربانيازجملهمراسمخاصياستکهدرآنقوچ

قوچقربانيبخورد،
قربانيميشود .

آذينشده ،در آستانه در قوچي قرباني
1ـ هنگام ورود عروس و داماد به سیاه چادر يا خانۀ  
ميشودو عروسو دامادبايدازرویقربانيردشوند وکااليامبلغيپولرارویقوچقربانيبر

جایبگذارند .
کههنگاممرگجوانيابزرگ مردیازايل،اسباوراسیاه

9ـکٌتل 1رسميدرلرستاناست 
هایوحشيشکارشدهتوسطمتوفيرابررویاسب


هاوابزاروسرقوچ

پوشاندهواسلحهولباس
روانهميکنند(کُتلکو).اينآيیندرموردزناناجرا

آويزانکردهواسباورادرمیانسوگواران
نميشود .

دادهشدۀقوچهایوحشيرابرتیرکجلوييسیاهچادر


شدهوپرداخت

خشک
درگذشتهسر
بهنشانۀافتخاروشجاعتآويزانميکردند.اينرسمهمان طورکهپیشترذکرشدنزداقوام
ديگرنیزرايجاست .

نتیجهگیری
شدهاند.بههمینقیاسبهموضوعايزد
نمادهای آيینيدرايرانکمتر بهطور جداگانهبررسي 
بانویبزرگکهدرسراسرفرهنگهایباستاننمادهایمسلطيبرجایگذارده،کمترتوجهشده

هاييصورتميگیرد،گذراوبیشتردرپیوندباآناهیتادر


.اگرهمدراينزمینهپژوهش
است
.البتهآناهیتااگرچهايزدبانویباروریآببهشمارميآيدودرسنتدينينوشتاری

اوستااست
زرتشتيآن  گونهکهباباورهایآنديندرتضادقرارنگیردتاحدیپذيرفتهشدهاست،بااين

haqiqa
kotal

1
2

هایانسانشناسيايران 


پژوهش
111

حال ،خود او صورت متاخری از باورهای مرتبط با ايزد بانوی بزرگ را نشان ميدهد .شواهد
یآيینهای


بسیاریدالبراستمراراينباوردرگوشهوکنارايراناست.بههمینجهت،گستره
باروریدرارتباطباايزدبانوهایباروریگستردهترازآناستکهتنهابهآناهیتابسندهشودو

آنها را بايد در نظام گستردهتری جستجو کرد .در اين مقاله کوشیده شد شماری از عناصر
 
نمادينآيین هاييدرلرستانراباباورهایبسیارکهنايزدبانویبزرگپیونددهیم.دربرخياز

شده،ميتوانبهروشنيارزشنماديننان/خمیرنانرادرارتباطباباروریبهعنوان


شواهدياد
يکيازعناصرنمادينايزدبانودرپیوندبابرکتگلهنزدلرهاديد .همچنیننقشقوچرادر
پیوندباايزدبانوواهمیتحیاتيآندرزندگيدامپروران،ميتوانشناساييکردوازاينطريق
ایازهمیننمادهااستفادهميکنند.نیزبهروشني


هاييزدکهبهگونه

بندیآيین

دستبهطبقه
نزدقوملراست.ايننمادنهتنهاوسیلهای

ديديمکهنمادقوچازنمادهایمسلطچندمعنائي 
برایرسیدنبهمقاصدمعینيکآيین،بلکهبهعنواناهدافيدرخودآننیزمحسوبميشود.

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

همیننمادسادهممکناستيکيازعناصرنمادمرکب 
نمادينموردبررسيقرارگیرد.ضمناايننمادسادهدارایمعانيبسیاریاستکهميتوانبا

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

ایوهنریدرفرهنگهایکهنبهمعناینمادين


کوشیديمبااستفادهازنظريهوشواهداسطوره
آننزديکشويم .
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