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 مقدمه و بیان مسئله
نکات هنوز همسایه، ملل با ایرانی جهان بین ادیان، تاریخ تطبیقی مطالعات شروع وجود با

هایمشابهوخدایانزند،اسطورهجوددارد.آنچهبیشتربهآشفتگیدامنمینشدۀبسیاریوحل
کارکردهایهم تأثرهایفرهنگیراشکلموازیاباستانیبا و تأثیر مباحثمربوطبه ستکه

می تمدندشوار نفوذ حوزۀ در بهار مهرداد تا الیاده میرچا نظیر پژوهشگرانینستوه هایسازد.
تواندمنحصراًوگودراینبافتمیاند.یکیازمواردگفتناطقهمجوارشقلمزدهالنهرینبرمبین

ورود پیشاز ایشتار استکه دانسته اختصاصیابد. ایران فالت در ایشتار آیین تأثیرات به
هاییاستکهدرگذاریشدهوگواهآننامهابهایران،ازسویمردمبومیایرانتقدیسمیآریایی
هادرغربوجنوبغربایرانیاینسرزمینبهایشتاراختصاصدادهشدهاست.ایننامجاجای

آنچهمکتوماست،خستوگنگیحداکثریمنابعنوشتاریدرخصوص اما آشکاراست، کامالً
شناساننیزبههایباستانپرستشایشتاردرتاریختاریکایرانپیشازاسالماست.کندیکاوش

رسدمواردیکهبتوانردپایحضورایشتاررااموایهامبیشتریافزودهاست.بهنظرمیاینامرابه
ریشه گرفت، پی ایرانی ادیان تاریخ مقدسدر بناهای کشف جغرافیایی، اماکن شناسی

خصوصمناسکپیرامونآندرمعابدباشدکهسیمایحقیقیشدهدردورۀاسالمیوبهاستحاله
محدودیتباستانیاینفضاها شرایطو با متنمذکور روشنکند. میدانرا حوزۀ هاییکهدر

هایمتعددمناسکیبقعۀاستیرراکنارهمگردآوردوتحقیقداشتهتالشکردهاستتاویژگی
احتمالحضورایشتاررادرقلبخراسانامروزیپررنگکند.ازشناسیناماستیر،درکنارریشه

مذک مقالۀ حیث، نظریهاین اساساً کاوشور شاید است. باستانمحور آیندههای در ایشناسی
حالالنهرینیدرخراسانکمککنند.باایننامعلومبهاثباتقطعینظریۀحضوراینایزدبانویبین

اگرتکه نماییازحضورقطعیاحتماالً هایمناسکپیرامونبقعۀاستیرکنارهمگذاشتهشود،
ترناشناختهبودهاست.کهپیشایشتارارائهکند

 اهداف پژوهش
النهرینبرخراسانبزرگومشخصاًنفوذپرستشهدفایننوشتهبررسیتأثیراتفرهنگیبین

امروزیاست. نزدیکیسبزوار در روستایاستیر بر تأکید شرقایرانبا در ایزدبانویایشتار

ایناموجودداردکهمردمشطبقافسانهمکانمقدسیبهنامبقعۀاستیردرروستاییبههمین
هاییدرحالنشانهاند.بااینبراینباورندکهپسرانکمیلبنزیاددرخاکاینزیارتگاهآرمیده

پیرنگباورهایباستانیروایتکندکهبهنظرمیاینبقعهجلوهمی رسدحکایتیمتفاوتبا
است:هاکند.پژوهشحاضردرپیپاسخبهاینپرسشمی

هایبقعۀپیراستیرچیست؟هاوویژگیشاخصه .۱

 اشپیراستیروالهۀایشتاروجوددارد؟چهارتباطیمیانبقعه .2
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مقایسه .۳ بررسی طریق از میآیا مذکور تمدنای بیناادیانی تعامالت فرضیۀ هایتوان

 ترآشکارکرد؟النهرینیباجغرافیایخراسانبزرگراپررنگبین

 پیشینۀ پژوهش
دربرمی خاکایرانمقاالتمختلفیرا در ایزدبانویایشتار نفوذ حوزۀ برایتحقیقاتدر گیرد؛

وجودداشتهاست)دیاکونوف،«بیتایشتار»نمونهمشخصشدهکهشهریدرمادمرکزیبهنام

رشدهازنامایشتاراست.مقاالتدیگریبهنامایشتارد(یانامشهرالشتربرگرفته۱۳45:۳4۳

درهاییاشارهکردهاستکهبهآبگذاریمکاننام انباروتأمینآبمنطقۀمربوطبودهواساساً

صورتغیرمستقیمنشانحصاردامغانقرارداشتهوبهتاتپه]=گرمک[مسیرجادهابریشمازجندق

رابرایآب،حضورنامایشتار،خدایباروریزنوزمیندادهشدهاستکهنقاطجغرافیاییکم

هابه(.برخیازنوشته۱6-۱۳8۹:۱۰؛افشارفر،۳۹-۱۳88:۳2ساکنانالزامکردهاست)کالکی،

(وبعضی۱۳۹5:۱۹اند)افکنده،پرستشایشتاردرکنارایزدانایرانیدرتمدنعیالماشارهکرده

رقص و مناسکدینی رد زدن با دیگر نویسندگان باز را ایشتار حضور آیینی، نقوشهای ر

اثباتکردهسفالینه حدی تا موسیان تپۀ هایسیلکو خسروی، )معینیو ۱۳۹۰اند :۳27.)

عنوانمثال،حضورمعابددرنینوااندوبهتربهاینمسئلهپرداختههایکلیتعدادیدیگرازنوشته

کرده گوشزد را )خدادادیان، ۱۳78اند اثبا۱56: عدم آثار، این تمام مشترک وجه نهایی(. ت

پرستشایشتاروتخمیناحتمالنیرومندتأثیرآیینیایندینباستانیدرایراناستکهبراساس

هاشناساناست.بهعبارتدیگر،زمانیکهنگاههایباستانشناسیوتاحدیبرطبقیافتهریشه

بژهدرقالبشود،اساساًمطالبیکاوسویپیشازتاریخوخاصۀعصربرنزمتمرکزمیبهسمت

هایمذکورتاشود.نوشتهایاثباتیاردنمیگاهفرضیهشودوهیچمحورتجمیعمیمقاالتنظریه

پیشاتاریخ درمقطعیاز ایرانپررنگاستو بیانگراینامراستکهنظریۀحضوردر بهامروز

:۱۳۹۰یوخسروی،شدهوبسیاریازخصائصخودرابهآناهیتاوامدادهاست)معینپرستیدهمی

توانبهیکهایریزودرشتشکستهدراعصارباستانیمی(وازطریققراردادنفکت۳۱۹-۳۳۰

االذهانیازطریقچیدمانحالتجربۀبینتصویرکلیرسیدکهقطعاًجزئیاتآنمبهماست.بااین

به شواهد و مگونهقراین تطبیق ایران در ایشتار حضور فرضیۀ با که است اگرچهیای کند؛

ایکهبهبنایاستیردرزبانفارسیپرداختهومعتبرکردنینیست.ناگفتهنماندتنهامقالهاثبات

پایگاه است،ازعطاانزلیاستکهنشاندادهاستبنایمزبورازقرندهمتاسیزدهمهجری،

زیدرچارچوبگفتمانسلسلۀنوربخشیهبودهاستوتغییرکاربریآنراازخانقاهبهبنایامرو

بررسینشانه گامیبهعقبهاییتأییدمیشیعیبا اما همینبرشزمانیراترنمیکند، رودو

(.56-۱۳۹4:۳5کاود)انزلی،ایمناسبمیگونهبه
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مبنایباستان و ریشه اساساً موضوعی، اینحوزۀ بامقاالتخارجیدر و دارند شناسانه
ایشتارپیشرفتههایاماکنحضنتایجکاوش حفاریور پیناکبا براینمونه، هاییکهدراند؛
ابال گلدان۱منطقۀ روی موجود تزئینات براساس است، داده انجام سوریه بهدر سفالی های

هایهایمحبوبیتپرستشایشتار،خدایبزرگحامیسوریۀقدیم،اشارهکردهوتفاوتجنبه
مؤلفه با ربینهایهویتیایشتاردآنرا :2۰۰۰النهرینوفلسطیننشاندادهاست)پیناک،

هایمؤلفهمارکویچ(.تعدادیازمقاالتابعادمطالعاتبیناادیانیدارند؛برایمثال،۱2۱-۱28
(یا5۹-۱۹۹6:4۳هویتیایشتارراباافرودیتدریونانمقایسۀتطبیقیکردهاست)مارکویچ،

هایکارکردیایشتارمنطقۀنینواباایشتارناحیۀتویژگیکهبهدرستیبهتفاوپرترناولینگ

 2۰۰4اربلدرمقطعزمانیپادشاهیآشوربانیپالاشارهکردهاست)ناولینگپرتر، :4۱-44.)
نوشته از دیگری ریشهتعداد به نیز سامیانها براساسزبان و پرداخته ایشتار کلمۀ شناسی

(.۱۹۱۱:۳58اند)بارتون،آبیاریمرتبطکردهشمالی،ریشۀواژهمذکوررابامفهوم

 شناسی روش
هایپژوهشترینروشنگارییکیازمهمقومنگاریاست.روشپژوهشمبتنیبررویکردقوم

منظوردراینپژوهشابتدابازدیدمیدانیازبقعۀپیراستیربهاست.شناسیمردمدرمطالعات
سپساطالعاتال ریشهمستندنگاریصورتگرفت. و درخصوصایزدبانویایشتار شناسیزم

برداریگردآوریشد.مطالعۀمیدانیایازطریقمطالعهوفیشصورتکتابخانهنمادهایویبه
یعنیمشاهدۀ«اتیک»دربقعۀپیراستیربهدوروشانجامگرفتهاست.درروشاولبارویکرد

پیراستیرواجزاواشیایموجوددربقعهازعینیپژوهشگروتفسیربراساسزبانعلم،ازبقعۀ
با«امیک»هاوگهواره)بانیج(مستندسازیصورتگرفتودرروشدومیعنیجملهعروسک

نامهومصاحبهبااهالیروستایاستیراطالعاتالزمگردآوریمشاهدۀمشارکتی،تهیۀپرسش
قوم متنیو قراردادنشواهد هم کنار در درنهایتبا بررسیارتباطایزدبانویشد. نگاریبه

ایشتاروپیراستیرپرداختهشدهاست.

 چارچوب نظری

 النهرین با ایران ؛ نقطۀ مشترک تعامالت بیناادیانی بین2ایشتار

دانستند.سرچشمۀهستینزدآنانمؤنثالنهرینحیاتراآفریدۀایزدبانوهایمادرمیدربین

مقدس زایش و باروری خاصیت اینبود. پرستش به ترغیب را مردم کشاورزی، عصر در

 )دورانت، ۱۳65ایزدبانوانکرد بین۳4: در مهم ششالهۀ یکیاز که(. بود ایشتار النهرین،

                                                           
1 Ebla 

2 Ishtar 
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(.ایشتار،مادرمادرانوالهۀ۱۳87:۳2ترجانشیناینانادرتمدنسومریشدهبود)بهار،پیش

مهم کهن، بابل در و بانکامرانی ایزد بهترین میو وشمار جنسی عشق ایزدبانوی او رفت.

میسرچشمۀنیروهایخلق بهناماینانا گاهیاورا کنندهبود. ۱۳۹2خواندند)آموزگار، :45.)

تندیس شانۀ روی پرنده بهوجود ایشتار الهۀ آسمانی نماد زن، میهای )دایسون،شمار آمد

۱۳5۱ آفریدگ۱۰8: همۀ عاشقانۀ کام که بود همو می(. بیدار را روسپیان گریآیینی،کرد.

کرد،بدکارگاندررکابشبخشیازدینایشتاربودوهنگامیکهازآسمانبهزمینهبوطمی

بودند.اونخستینتجربۀلذتتنانهرادرمیانخدایانچشیدوبهدیگرانالهامبخشید)ژیران

بااطمینانمی۱۳86:77وهمکاران، ترینایزدبانودرآشوروبابلومحبوبتوانگفتکها(.

 (.8۰بود)همان:
اشدرجنگسمبلاینایزدبانودرآسمان،ستارۀناهید)زهره(وشیرنمادستیزندگی

راندندایاورادرنبردهامی(؛هفتشیریکهبرگردونه۱۳7۰:7۰شد)مجیدزاده،قلمدادمی

 همکاران، و ۱۳86)ژیران س76: که همچنان .) )مؤمنی، پر پنج ۱۳8۳تارۀ نشان5۱۰: ،)

ها،اوشهبانویشود.عالوهبرهمۀاینرزمندگینظامیانتابهامروزنمادایشتارمحسوبمی

ایکهمادامکهدرزیرزمین(؛الهه۱۳86آمد)ژیرانوهمکاران،شمارمیجهانزیریننیزبه

گیرد،قحطیوگرسنگیوتشنگینمیروید،هیچتولدیصورتچیزدرزمیننمیاست،هیچ

تهدیدمی کندوعروجاوازجهانزیرینبهآسماناستکهجهانراشکوفاوبارورهمهرا

(.ازهمبستریاوباتموزاستکهبرکتباروریبرایزن27۰-۱۳86:26۹کند)بیرلین،می

زمینشکلمی و )بهار، ۱۳86گیرد افسانۀرویشگیاهاناساس۱84: مرتبطاست(. او به اً

 ۱۳67)خسروی، تمثال774: کشفشده(. ایزدبانویایشتار فلزیبسیاریاز هایچوبیو

رخ،معموالًدرحالتیکهپایصورتکامالًتماماوبه(.۱۰6-۱۳۹4:۱۰5نژادان،است)رستمی

برپشتشیریاپرنده نمادهایخودرا آنشاملایدارایسرشیرقرارداده،ایستادهاست.

۱روزت متوناالالخ۱۹87:28وشیراست)پیتمنواروز، با4ایشارا-وایشتار۳،هپات2(. را

ویرانیمرتبطمیجنگ و افزار 4۰کند)همان: سالح(. ازستارهسرپوشها، یکحلقه و دار

 عاطفینمادهایویاست. جنبۀ بهاغلببا یا عصر صبحو ستارۀ ونوس، صورتاشمانند

هایهویتیایشتارمؤلفه(.44ایازستارگاندراطرافشبهنمایشدرآمدهاست)همان:ههال

می خواهرایشتارشنیدکهوقتیمیرا بینداوبهجهانزیرینسفرتواناززبانارشکیگل،

گوید:کردهاست،می
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4 Ishtar-Ishara 
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بهمنمایلکردهاست؟آیابایدبرایزنانیکههمسرانشانر» اترکچهچیزیدلاورا

اند،مویهکنم؟اند،مویهکنم؟آیابایدبرایدخترانیکهآغوشمعشوقخودراترکگفتهکرده

می زودهنگام که کودکانی برای باید کنم؟آیا مویه میرند، » ۱۳86)بیریلین، الیاده،268: ؛

(۳:45،ج۱۳85

حامیزنانآنچهازایناسطورهبرمی وکودکانوبرآورندۀآیدایناستکهایشتاراساساً

هایورزیکنندۀمیلفرزندآوریوعشقدهیبهزنوزمینوتضمینآرزوهایباروریوبرکت

ایاینپشتیبانیعاطفیدرحضورمقابرپسرانکمیلدربنایهااست.احتماالًبازتابافسانهآن

بهشیوخنوربخشیوخلفتوانمشاهدهکردکهدرادامۀانزلی،مقابرمذکوررامتعلقاستیرمی

واسطۀکمیلبنزیادتشخیصدادهاست.معنویائمهبه

النهرینیدردنیایباستانبسیارمتعددبود.درنزدیکیحلبمراکزتأثیراینایزدبانویبین

سوریه،مجسمه ۱۳55ایبهالهۀایشتارتقدیمشدهبود)مایته، درسرزمینفینیقیهنیز7: .)

ایشتاربهسرعتدرسرتاسر(.درنهایت۱۳86:8۰پرستیدند)ژیران،نامعستارتمیایشتاررابا

النهرین،کنعان،سوریه،فلسطین،فنیقیهتاعربستانگسترشیافت.نامالههخاورنزدیکازبین

هیراکونپولیسبه عربستانبه-عنواناتردر در بهگاتیسو ظاهرو کنعانعنواناستار در ویژه

میعنوبه نامیده استارات و اشتاروت، اشتورت، اشتارت، وی،ان، فانی معشوقۀ درمورد شود.

ایشتر گاهیحتینامشبه آدونیساست. گاهیآتونیسیا و تغییر-نامشگاهیتموز اشتر

بیبلوسبعلتمی هر بنابرایندر در-یافت؛ است. شده نامیده بیبلوس( معشوقۀ یا گبل)بانو

االتیاالکوزا)بهمعنیبسیارقدرتمند(بودهاست.درشهرکارتاژ،کلنیعربستاننامدیگرش

ودراتروریا،تورانشایدبهمعنی دریونانناماین«بانویمن»فینیقینامویتانیت، باشد.

الهۀونوس)الههعشق، روم، سرانجامدر یکنامغیریونانیاست. الههآفرودیتبودکهقطعاً

(.۱۹۹6:45شدهاست)مارکویچ،نامیدهمیجذابیتولطف(

فعالیت مطالعاتشخصیت، موضوعبسیاریاز تکاملالهۀبزرگایشتار، دامنۀنفوذو ها،
معابدبین تاریخادیانیاست:  النهرینهموستخدایاصلیزندر صیدل، و ؛۱۹76۱)ویلکه

ویژهدرهزارۀدومقبلازهشدوبطورگستردهپرستشمیکهبه(.درحالی۱۹۹72گرونیبرگ،
به نینوا در ایشتار افزایشقدرتآشوریان، با بود. محبوبهوریان فزایندهمیالد الهۀطور ای

ایالتیشدکهازنزدیکباخدایآشوردرارتباطبود.تقریباًهرگونهتمثالآشوریاناززنکامالً
بهبرهنهممکناستبه آید)رعنوانتجلیایشتار شمار بهشکل۳48۳ :2۰۰5دی، که های(؛

هایپرندهکهتاجشاخدارخدایانراپوشیدهاستوعصاوایبالدارباچنگالمختلفمانندالهه
                                                           
1Wilcke and Seidl, 1976 

2Groneberg, 1997 
3 Reade, 2005: 348 
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هاحکاکیشدهاند،رویسنگایدردستداردودوجغددرطرفینویرااحاطهکردهحلقه
(.۱()تصویر2۰۰7:۳8است)برت،

 
 دهد  الهۀ ایشتار را ایستاده روی دو شیر نشان می که یز. پالک برن1تصویر 

 1؛ تندیس 6: 2005منبع: کلون، 

بارهوجودهایچندیدرایندرایرانباستان،پرستشایزدبانویایشتارچگونهبود؟آگاهی

هایآشوری،شهریبهنامبیتایشتاردرغربایرانیامادمرکزیوجوددارد.باتوجهبهکتیبه

هایمعبدسرخدمدرکوهدشتلرستاننیزنشانی(.مفرغ۱۳45:۳4۳ت)دیاکونوف،داشتهاس

کاهنه میاز بیننده به اساساًای نخل استکه دانسته دستدارد. در نخلی شاخۀ که دهد

 است)مورتگات، ایشتار ۱۳77سمبلیبرایالهۀ نقطه۳۰۱: در در(. اینایالتو از ایدیگر

گل،نشانیازهنرآشوریداردکهوجودایاشکفتگلقشبرجستۀصخرههایکبیرکوه،ندامنه

می نشان ایزدبانو این با را منطقه مردم آشنایی ایشتار، ستارۀ )مؤمنی، ۱۳8۳دهد ؛5۱۰:

(.۱۳85:66مظاهری،

هایکوچکیازایزدبانواناقوامبومیدرمناطقتلباکون،تپگیان،گئویتپه،کشفپیکره

(دلیلمستندیاستبراینکهایزدبانواننقشی۱۳7۰:۱۰۱8کوهدشت)گویری،تپۀسیلکو

هایمهمپیشازورودخدایانآریاییوظهورپدرساالریدراینسرزمینداشتند.درحفاری

(.۱۳7۳:662ایازایشتارکشفشدهاست)نگهبان،هایکوچکشکستهتپهنیز،مجسمههفت

حفاری در نیز کردستان بهتمثالهای ایشتار از فلزی و چوبی استهای آمده دست

ترازآندرجنوبشرقشوشودرمحوطۀباستانی(.مهم۱۰6-۱۳۹4:۱۰5نژادان،)رستمی

می نظر به نو ده است)افکنده، داشته قرار ایزدبانویایشتار معبد ۱۳۹5رسد منطقۀ24: .)
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بیابانکدرشهرستانناییناستانجندقدرجنوبدشتکویرودرشمالشهرستانخورو

هاصحرابودکهبناییبهنامگنبدایشتارداشت.اصفهانسهمحلهداشت.نامیکیازاینمحله

اینمنطقهآب در ۱۳88انبارهایفراوانیموجودبود)کالکی، ناصرافشارفربراینباور۳6: .)

(.مجیدزاده۱۳8۹:۱۳یدند)افشارفر،پرستحصاردامغان،خدایایشتاررامیاستکهمردمتپه

توجهبهتندیس با ایزدبانوانرا هایالهۀبرهنهدرشمالشرقایرانودرفرهنگنیزحضور

(.درکنارهمۀاینشواهدپررنگ،باستانیپاریزی۱۳7۰:5۹کند)مجیدزاده،جیحونتأییدمی

،همانبناهایمنسوببهناهیدوایشتارهایموسومبهدخترهاوابنیهبراینباوراستکهقلعه

 ۱۳68است)باستانیپاریزی، درنوشته2۰۳: بهویژگی(. وهایاینقلعهایاختصاصاً دخترها

(.245-۱۳۹۱:224شاناشارهشدهاست)مدرسیوسیفی،پراکندگیجغرافیایی

ظهوراسالمدرذهنهاییکهروایتشدحکایتازاینداردکهباورهایکافرکیشانهبانشانه

ادبیاترخمیایرانیانفراموشنشدوبارقه در گهگاه اینباورها چنانهاییاز کهجاللنمود؛

(یا۱۳4۹:5۰هایایشتارراردیابیکردهاست)ستاری،هایهزارویکشبنشانهستاریدرقصه

بهالدینمحمدبلخیآنجاکهازچاهبابلشعرمیموالناجالل مظهرآسمانیوصفاتسراید،

(وبهمحققتاریخیادآوری2465-2:247۰،ج۱۳5۰هایدقیقیدارد)مولوی،ایشتاراشاره

شوند،ایبهدورۀدیگردچاراستحالهوتحولمیکندکهبسیاریازباورهایباستانیازدورهمی

هیچ نمیاما نیگاه الیاده میرچا ادیان، تاریخ حوزۀ بزرگ مورخ تأثیراتمیرند. نقش ز

(وبهارنیز۱۳87:7۳۱داند)الیاده،النهرینیرادرخراسانبزرگ،مقدمبرهمۀادیانمیبین

(.اودرجایی۱۳87:۱۳۰دهد)بهار،هاییتوضیحمیاینتأثیررابرایرانوهندبانمونهمثال

می همانبراینمونه ایشتار فنویسد: بابلو و تمدنسومر در که آسیایصغیرقدر و ینیقیه

فرارود سرزمین در میالد پیشاز سوم هزارۀ در کمتر یا میزان همین به بود، کرده رخنه

(.بهارحتیتلفیق۱۳86:468)ماوراءالنهر(ودرتمدنآنونفوذکردهوموردستایشبود)بهار،

هایمحلیدرخراساننداندوبراینباوراستکهبسیاریازآییآناهیتاوایشتارراقطعیمی

بین رسوم در ریشه نیز سند منطقۀ بزرگتا )بهار، ۱۳86النهرینیدارد :۱48 ،۳4۱ ،427،

وجودآمدهکندکهآناهیتاتحتتأثیرایشتاربه(؛برایمثالنقلمی۱۳85:۱2۹؛ساندرز،468

ذهنیتآریایی و اوستا مهمیدر چهرۀ استو مدیوناو را هویتخود تمام )بهار،و ندارد

۱۳86 احتماال۹7ً: و ایزدبانویکهنسومریاینانا این، پیشاز استکه همچنینآشکار .)

ایشتاردرشهرنیساازایاالتفرارودموردپرستشوروسپیگریآیینیدراینسرزمینهنوز

 متأث۱۰۳زندهبودهاست)همان: عمیقاً غربشاهنشاهیاشکانی، اینمقطعزمانی، در راز(.

هایچاقوسالمزنانبودکهنشانسالمتوهایسامیبودوشاهداینمدعا،مجسمهآیین

(.۱۳86:27۰نمادایشتاروبهفراوانیدرآسیایمرکزیکشفشدهاست)بهار،
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هایمعماریوادبیات،ایزدبانویشناسانهدرحوزهحالبایددیدبااینشواهدآشکارباستان

هاییدرخراسانایشتارتوانستجایپاییدرخراسانبزرگبازکند.آیازیارتگاهالنهرینیبین

وجوددارندکهچهرۀاینایزدبانویپیشااسالمیراازپسگردوغبارتاریخبهیادآورد؟بهنظر

شهرتیافتهاستو«پیراستیر»ایدرحومۀبیهققدیماستکهبهرسدبقعۀدورافتادهمی

فردوباستانیاینهایهویتیمنحصربههایغیراسالمیدربطنخوددارد.شاخصههاحتماالًرگ

می ندارد، ایران در دیگر بقاع مناسکپیرامونشبا و بنا ساختمان شباهتیدر که تواندپیر

محققرابهمقایسۀتطبیقیبینالهۀایشتاروپیراستیرترغیبورازیسربهمهررابرمالکند

راهگش دستتا جالبایتعامالتبیناادیانیباشد. اینبقعه توجهنخوردگیمناسکآیینیدر

زند.استوباآیینباستانیپرستشایشتارپهلومی

 میدان تحقیق: بقعۀ استیر
کیلومتریجادۀامروزیسبزواربهشااهرودودرروساتایاساتیرواقاعبقعۀپیراستیردرپانزده

الجیشیدرگذشتهاهمیاتبسایاریلحاظسوق(وبه۱۳8۳:۹6،()بیهقی2شدهاست)تصویر

اشدردورۀاساالمیکیلاومتریعباسایدربیساتداشتهاستکاهازحضاورکاروانسارایشااه

(.وجهتسمیۀاینروستاناماینبناایکهاناساتکاهدر۱۳۹4:4۹شود)انزلی،مشخصمی

ایپیشااسالمیدرحاوزۀبیهاققادیمونامهمهر،شناسکنارمهرکدۀمهرآوهوآتشکدۀآذربرزین

هایاصالیبنااازخشاتخااماساتوحجامعناصارقسمتدرمسیرجادۀکهنابریشمدارد.

ایشناساانهزنایباساتانگونهحفاریوگمانهرسد.متأسفانههیچخشتیبسیارعظیمبهنظرمی

دراینبناانجامنشدهاست.


 ای استیر و شهر سبزوار . تصویر هوایی از روست2تصویر 

 Google Mapمنبع: 
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متراست.درچهارجانبآن،چهاردرگااه6/5بنایآرامگاهچهارگوشهوطولهرضلعآن

وجودداردکهدودرگاهشمالیوجنوبی،عمقبیشترودریبهخارجدارندودرچهاردیوارآن

5/۱5ورویبقعهگنبدیبااارتفااع(۱۳6۳:44بهار،اند)قراخانیساخته«هشتاتاقکوچک»

شودوابعاادداخلایمترهست.همچنیندودرورودیداردکهدراصلیدرضلعجنوبیبازمی

حالآنچهدربازدیدانزلیازبقعهدرساال(.بااین۱۳8۰:۳۳است.)خادمیان،6۰/6در6۰/6بنا

(.۱۳۹4:۳8مخروبهبود)انزلی،هخورشیدیباقیماندهبود،عمالًبناییمتروکونیم۱۳۹2

پایگاهرسمیجامعامامزادگانوبقاعمتبرکهایاراناساالمیدرابتادایتوضایحایانبناا

وباه۱دانانویسدکهبهاعتقادعوام،ششنفرازعلمایاوالدکمیلبنزیاددراینجامادفونمی

چوبیدروساطبقعاهنهاادهنشانۀتأییدوسمبلموجودیتاینفرزندانهمسهصندوقکهنۀ

دهادکاهشدهاستکهاحتماالًکارکردباستانیمراقبتیالهاهایشاتارراازکودکااننشاانمای

یابد.طیتحقیقیکهعطااانزلایهایدیگرمناسکیمعنامیبازتولیدشدهاستودرکنارمؤلفه

،شایخحسان،شایخانجامدادهاست،اسامیاوالدکمیلبنزیادبهاینشرحاست:شیخعلای

محمدرضا،شیخکمال،شیخمؤمنوحاجیمؤمن.اودرایننوشتهاسامیمذکوررابهدرساتی

شاانباهکمیالبانزیاادمتعلقبهفرقۀنوربخشیهخواندهاستکهسرسلسلۀزنجیرۀمعناوی

رقنامایاندراویاشباهکربالیایتغییا۱۳کندکهدرقرنرسدوباتأکیدبسیاراشارهمیمی

یافتوخانقاهاستیرکهطبقگفتۀبزرگانش،وارثانمعنویکمیلبنزیادبودند،شاکلوفارم

انگیازاساتکاه(.شاگفت۳8-۱۳۹4:۳6ایگرفاتکاهوجاودنداشات)انزلای،مقابرامامزاده

هایدینیاینایزدبانویباستانیدرحمایتازکودکانچگوناهباهخانقااهوکارکردهاوشباهت

دربنایامروزی،بازتولیدشدهوپوستانداختهاست؛اگرچهتعییندقیقتاریختغییاردرنهایت

پذیرنیست.هاامکانکاربری

میبااین مسجد را بقعه این بومیمنطقه، مردم معاصر، زمان در سبکحال اما خوانند،

سنگقبریبردربیرونبنایبقعه،.2نداردوجهتشابهیبامساجداسالمیهیچساختمانآنبه

خورددیوارنصبشدهاستکهنامسلطانحسینبنخواجۀجمالیبیککوسیاییبهچشممی

شدهعنوانخانقاهصوفیهاستفادهمیتوانددرپیوندبازمانیباشدکهازبنایمذکوربهکهمی

حوضیبهنامح بقایایمعماریضلعغربیبقعه، درنظرگرفتنایننکتهکهدر با وضاست؛

درویشعلینیز.عالوهبرهمۀاینخانقاهموجودبودهاست اینبقعهمحلدفنپیرِ ها،ظاهراً

(.استحالۀبنادرطولتاریخازمعبدایشتارتاخانقاهصوفیانو۱۳82:۳2بودهاست)محمدی،

جالب مجموعۀدرنهایتمسجد در که سندی به اشاره طریق از انزلیهمچنین است. توجه

                                                           
1 http://www.emamzadegan.ir/emamzadehbank/show-11527 

2 http://parishan46.blogfa.com/post/5 
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آرش شمارۀ به تهران دانشگاه استیر468۹یو خانقاه در را نوربخشیه حضور است، موجود

:۱۳۹4)سلسلۀسدیریۀسبزواریه(درقرنیازدهمتاسیزدهمهجریاثباتکردهاست)انزلی،

(.عالوهبرآن،درقصصخاقانینیزبهتأسیسچنینخانقاهیاشارهشدهاست)قلیشاملو،۳8

۱۳7۱:۱۹۳-۱۹4.)


 . نمایی از بقعۀ پیر استیر3تصویر 

هاوپارامترهاییکند،گزارهدرمقابلاینموادتاریخیمعاصرکهذهنمورخرامنحرفمی

دینیپیراموناین-النهرینیوگفتماناخالقیتواندحضورمعبدایشتاربینوجودداردکهمی

کهنونزدیکیبیهقبرکنارۀکویرقوتدهیزنانناباروررادراطرافنیشابورایزدبانویبرکت

هاآشکارکند.هایهویتیباایزدبانویایشتارراباتوجهبهنشانهبخشدوهمسانیاینمؤلفه

 های پژوهش یافته
اینپژوهشاساساًحضوراشیاومناسکپیرامونبقعۀپیراستیررادرشباهتانکارناپذیرشبا

جستهکردهاستکهتقریباًدرهیچبنایمذهبیدیگریمانندالنهرینبرمناسکایشتاردربین

هاییجهتهمخوابگیشناسیکلمۀاستیر،اتاقآندرایرانوجودنداردوپارامترهاییازریشه

ویاریزوج ازسویزائرانوها بانیجرا نذورخاصمانندعروسکو گرفتنازاستیر=ایشتار،

آشکارکردهاست خوردگیوتحریفازاعصارمیانهکهچیدمانشانبدوندستموارددیگررا

کندبرنزتابهامروزدرکنارهم،حضورایشتاررابرکنارۀجادهابریشمبهمحققانیادآوریمی

کهبهاینشرحاست:

 شناسی استیر؛ استاربد . ریشه1

هایجغرافیاییروستاهایتوانددرشناساییمکاناحتماالًهیچاثریبهاندازۀتاریخبیهقینمی

ویژهروستایاستیردراعصارمیانۀاسالمیمحققرایاریکند.کتابمذکورراناحیۀبیهقبه

القاسمزیدبنمحمدبنالحسینالبیهقیدرعصرسلجوقیواحتماالًدرابوالحسنعلیبنابی
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معرفیانساباهلقنوشتهاستکهنویسندهدرآنمدعیاستکهکتابیجامعدر544سال

(.۱۳6۱:2۱فندق،هاوجغرافیایمنطقهوروستاهایآنتألیفکردهاست)ابنبیهق،خاندان

بیتنام قبیل از روستاها باستانی بالشهای خسروجرد، ساسانالنار، مغیثه، سدیرآباد، کاریز،

هخوردهاست،حکایتهاگرهاباافسانه(کهپیشینۀپیدایشآن۳۹(ومِهر)همان:۳8)همان:

کند.نویسندۀاثردرازتاریخیکهندرخودداردووجودادیانمختلفرادراینبافتتأییدمی

جاییبهریشۀپهلویبعضیازکلماتمانندمذدراینبقاعواماکناشارهکردهاستکهمعنای

 خوشاست)همان: نام۳7آنزمینپاکو بیهقیهمچنیناز الناربیت»هایعجیب(. نام«

بهمی درمنطقۀفریومداشارهمی«درختزرتشت»بردیا بهرغم28۳و272کند)همان: .)

هایمختلفیکهنویسندهدرسبزوارازروستاهاانجامدادهاست،بندینسبتاًدقیقازربعطبقه

وجودداردکهدرمتننوشتهاستاربذجایآننامخوردوبهنامروستایاستیربهچشمنمی

اینمنطقهدرربعمنطقۀپشاکوه یکیازکلیدهایورودبهرازداستانپیراستیراست.ظاهراً

(.اینناحیهدرجنوبوجنوب۳۹اند)همان:قرارداشتهاستکهروستاهایکمیدرآنبوده

روزهم(کههمینام۱۳8۰:۳2غربسبزواردرمنطقۀکویرلوتقرارداشتهاست)خادمیان،

یکنتیجهبه بنابرایندر آنمنطبقاست؛ امروزیبا استیر میلحاظنقشه، توانگیریاولیه

دریافتکهکلمۀاستیر،نامیساختگیبودکهتاقرنششمهجریقمریبرهیچروستاییدر

اشاستاربذبودهاست.اطرافسبزوارگذاشتهنشدهونامواقعی

معنایخداوندوصاحباستوپسوندیاستکهبهآخراسمنامهدهخدابهدرلغت«بد»

صاحببهملحقمی معنیمولیو پتیبه پئیتییا اوستا در میشود. استمانندکار رفته

درفرهنگفارسیمعینهمبهمعنای بزرگ»آذربد. معنا«خداوندوسپهبدوصاحبسرورِ

بااینپسوند،کلماتبسیاریدرداشدهاستوریشۀآنراازپسوندپهلویپَتمی نند.ظاهراً

می روانفرهنگباستانیساخته و هیربد موبد، کهبد، سپهبد، استمانند معنایشده به بد

خداوندروحوروان.نکتۀقابلتوجهدیگراینکهدربیناماکنباستانیروستاهایبیهقکهدر

الفظیاستاربد،خورد،عنوانتحتچشممیمهرومعبدمیتراییمهرآوهبهآنآتشکدۀآذربرزین

عنواننخستیننشانهدرذهنمحققمهرشدهبهایشتار،بزرگیاخداوندایشتارنامپیشااسالمی

مهردرناحیهبیهق،مثلثمشهورترینخدایانستودهشدهدرتاریخادیانوآتشکدۀآذربرزین

کند.ایرانراتکمیلمی

 . جنسیت پیر و زائران2

برآثارسفرنامهم بنا دادند؛زنانیکهازنویسانزنانودخترانتشکیلمیاهیتزواراینبقعهرا

استیرمی پیر نذر آرزوهایشان، برایرسیدنبه رنجبودندو نازاییدر نذرهاسترونیو کردند.
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بودند.شاننیافتنیزنانهشدکهسمبلرؤیاهایدستمعموالًشاملعروسکیاگهوارۀکوچکیمی

گیردایناستکهچطورشخصیتمقدسبقعهکهبهپیرحالپرسشیکهدرذهنشکلمی

بهاین برعهدهگرفتهاست. شهرتداشتوجنسشمذکربود،نقشالهگانکهنبارورکنندهرا

درچهزمانیوچگونهاینالهۀباستانیباجایگزینیپرسشنمی توانپاسخقطعیدادکهدقیقاً

تیربهفراموشیسپردهشدهاستوعهدمادرساالریغیرآریاییراپشتسرگذاشتهوبهپیراس

توانبهاینواقعیتتکیهکردخدایانمذکر،گویومیدانراواگذارکرده،اماواضحاستکهمی

استیر، پیر سیمای و کارکرد باستانیکه ایزدبانوی کارکرد نقشو و دارد هویتزنانه اساساً

تااینجابدونتکیهبههیچمنبعیروشناستکهبارو بهیغمابردهاست. رکنندۀزنوزمینرا

هایزایشوبایدعنصریزنانهداشتهباشدکهدرپیوندعمیقباخواستنیرویقدسیبقعهمی

اتاق وجود و بقعه به آدابمربوط تمام و هستند دختران و زنان مراجعان، استو هایتولد

برایفرزندآوریدرارتباطمستقیمباآرزوهایزنانهطراحیشدهاست.همخوابگی

 . عروسک3

قالبوبالگگزارش است،نویسیازسفرنامههاییکهدر اینترنتمنتشرشده در نویسانمعاصر

ازبین محققانپیشاز دستاویز نشانهتنها بسیاریاز بهرفتن استیر بقعه در شمارهایموجود

اندوهاییهستندکهدرتلیازخاکمدفونشدههایجالب،عروسکازایننشانهآیند.یکیمی

آرزوهایفرزندآوریمانندالهگانکوچکیهستندکهبهاستیرهدیهشده ازاندتا شانعملیو

هاساختۀدستزنانوازجنسچوبوپارچههستند؛درهامحافظتشود.اکثراینعروسکآن

هارااندومعموالًآنایدرکنجدیواربقعهجاخوشکردهاندودرونگهوارهدهقنداقیپیچیدهش

هاعالوهبرآنکه.حضورعروسک۱کنندتاحاجتشانرواشوددرگوشۀشمالشرقیبناآویزانمی

معناییسمبلیکوزبانیرمزیداردوبه تواندیادآورپیکرۀتنهاییمینمادآرزوهایزنانهاست،

آفرینشکنندۀالوهیتاستواینزنجیرهمییایزدبانوهایباستانیباشدکهمجسمگِل تواندتا

هایگلینشاندهد.انسانازگِلدرمتوندینیبهعقببرودوحضورروحخدایانرادرپیکره

هاایپیراماونیبناا،عروساکیهادربنایاستیربعدازگذراندنشبیدریکیازحجرهزوج

هاییپرازروزنۀهایتاریکونمور،قصهدرپسایناتاقکردند.زدیواربقعهآویزانمیکوچکا

هایعاشاقخاودعروساکیازجانسمادرانیکهسالیانسالاستبادست»امیدنهفتهاست؛

ایدرکنجدیواراینبقعهپیچانندتادرونگهوارهسازندوآنرادرقنداقیمیپارچهوچوبمی

2«ایواقعیراتجربهکنند.دادنکودکیواقعیدرگهوارهشکندتاشایدروزیلذتتابجاخو

                                                           
1. http://www.asrarnameh.com/sabzevar/20391 
2. http://m4taghi.blogfa.com/post/120 
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 1. گهواره؛ بانیج4

تکیههمینوبالگ گواهیمیگاهمحققانامروزیهایاینترنتیکهتنها دهندکهعالوهبراند،

هبانیجمشهورهایینیزبهاوتقدیمشدهکهدرزبانمحلیبگهوارهنذرعروسکبرایاستیر،

اینگزارش روایتمیاست. وگوشهشمالشرقیآنبیشازپنجاهها کنندکهدرداخلبنا

رسداگرتمامهاعجیببهنظرنمیگهوارهازجنسپارچهآویزانشدهاست.نوعوجنسنذری

کیمؤنثها،دوعروسکیکیمذکرویهارازیریکچترگردآوریم.داخلهرکدامازبانیجگزاره

(.خادمبقعهبانام4قرارگرفتهکهنمادیازهمبستریدرحضوراستیر)ایشتار(است)تصویر

اندکند:جوانانیکهمدتیازازدواجشانگذشتهاستوصاحبفرزندنشدهمحمدشیخنقلمی

خالفبقاعرسند؛نذرهاییکهبرباتقدیمونذراینگهوارهبهاستیر)ایشتار(بهمراددلشانمی

ایزدبانوییباستانیهدیهشده به احتماالً و بوییزنانهدارد جنسو دشواریدیگر، هایاندتا

کمیلاوالدوفرزندانهمینانتساببقعهبهزناشوییراحلکندوحمایتاستیررابرانگیزانند.

می دهد نمایش را بینوایان و کودکان از حمایت باستانی مشترک خاطرۀ ازتواند که

هایاصلیایزدبانویبقعهبودهاست.مسئولیت




 های درون آن در بقعۀ پیر استیر شده با عروسک های )بانیج( آویزان . گهواره4تصویر 

                                                           
1Banij 
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 ها؛ همبستری در بقعۀ استیر . اتاقک5

هایشد،نمادلذتدهیزنوزمینشمردهمیایشتاربههماناندازهکهسمبلباروریوبرکت

بو روسپیتنانه در که باروری و آفرینش به منتج لذاتی میگرید؛ نمود آیینی یافت.های

بینروسپی در گری گرین، داشت)بلکو وجود باستان ۱۹۹8النهرین روسپی۱5۱: به(. ها

مشغولفعالیتهمراهگروه بهنظرمیهایمختلفیاززنان، رسدهایکمابیشمذهبیبودند.

الهۀمحافظروس درترانهپیایشتار، تصویرشدهاست. بهها الههگاهخودرا عنوانهایآیینی،

می معرفی مییکروسپی یاد میخانه به استعاره مقام در وی معبد از و احتماالًکند شود.

دهیوبههایدیگرزنان)مانندمامایییاپرستاری(سازمانروسپیگریتاحدودیمانندفعالیت

شدهاست.اینجنبهازشخصیتایشتاربسیارمهماست.عبدادارهمینوعیازطریقسازمانم

ویژهبارابطۀجنسیخارجازازدواجمرتبطاستوبهاوالهۀعشقورفتارجنسیاست،امابه

(.۱۰۹طورکاملدربارۀآنپژوهشنشدهاست)همان:روشیکههنوزبه

برهنهازمهرهایاوایلهزارۀدومپیشازمیالدوپیکرک هایگلیمعموالًیکزنکامالً

بهتصویرمی ویبهنمایجلورا غالباً عنواننمایندۀیکمجسمۀآیینیروییکپایهکشند.

رسدویگاهیپوشد،امابهنظرمیقرارگرفتهاست.پیکرههرگزکالهشاخدارالوهیترانمی

ا(درجنبۀالهۀعشقجنسی،یاطبقموضوعپرستشاست.بیانشدهاستکهویایشتار)اینان

النهریناعماز(.اشیایبیشماریازبین۱44دهند)همان:نظریۀدیگر،الهۀساالرانمایشمی

صحنه میانه، آشور دورۀ تاریختا میپیشاز بهتصویر روابطجنسیرا بههاییاز کشندکه

اندویژهازدواجمقدستفسیرشده،بهعنوانبازنماییازرابطۀجنسیآیینیدرستیانادرستبه

کشند.مردهایسربیدورۀآشورمیانه،آمیزشجنسیرابهتصویرمی(.مجسمه۱5۱)همان:

به معموالً استکه گرفته بزرگقرار روییکسازۀ همیشه زن استو یکایستاده عنوان

دهند.یینیرانمایشمیهابهاحتمالزیادمقاربتجنسیآشود.اینپیکرکمحرابتفسیرمی

اگرچهقطعاًازدواجمقدسنیستکهاینشاملیکتختخوابونهیکمحراباست.درعوض،

بهآن عنوانالهۀعشقجنسیوروسپیگریدرارتباطنوعیبافرقۀایشتار)اینانا(بههااحتماالً

همانساخ از است. یافتشده آشور در معبدایشتار درواقعدر مدلهستندو هاییازتمان،

بهاندام گل جنسسنگو از آلتجنسیمردانه جمله از زنانه و صورتهایجنسیمردانه

آویزانواقع )برای است سوراخ دارای که مجسمهگرایانه به اتصال یا وکردن چوبی( های

استهایانداممدل یافتشده جنسگلپخته مثلثاز شکللوزیو هایجنسیزنانبه

رسدنمایشرابطۀجنسیازجلوبامرددرباال،بههنرتصویریدورۀ(.بهنظرمی۱52:)همان

شود.نوعمشخصیازتختخوابجزیکمورددرهنردورۀاکدیان(محدودمیسلسلۀقدیم)به

هابیانگرایناستکههایدیگریغیرازعاشقانوگاهیضیافتباپاهایحیوانات،حضورچهره
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ونهآمیزشخصوصیباشد.دراوایلهزارۀدومقبلاز-شایدازدواجمقدس-قطعییکآیین

پالک پختهمیالد، گلی صحنههای متعدد، پشت،شدۀ از زنان با را جنسی مقاربت از ای

(.۱5۱دهند)همان:شدهاست،نشانمیکهزنخمدرحالی

هیچ هایباایشتاربهاندازۀوجوداتاقکهایمربوطبهارتباطاستیرکدامازگزارهاحتماالً

تواندحضورایشتاررادربقعه،بهنحویصورتدایرهپیرامونبقعهنمیمخصوصهمبستری،به

کردندوبعدازدعاشدند،نذراستیرمیپررنگنشاندهد.زنانومردانیکهصاحبفرزندنمی

شدندوشباند،همبسترمیتخریبشدههایبقعهکهاکنونتقریباًبهتمامیونیایشدراتاق

می صبح به اتاق۱رساندندرا این وجودی فلسفۀ استیر. از باروری معجزۀ خواست دقیقاً ها

(.همبستریزنانومرداندرکنارمعبدمقدس۱۳۹4:۳5)ایشتار(وتوسلبهاوبود)انزلی،

می پیدا مؤمنانه معناییدینیو  کرد؛استیر، عصرحالآنکهدر بنایدینیدر و هیچمقبره

به و نگرفت شکل آن مانند اندیشۀاسالمی، چنین حضور تأسیسطرح امتناع نیامد. وجود

ایبهایجاداینفرضیهازسویمحققانمعاصرمانندمحمدیمنجرشدکهاحتماالًکافرکیشانه

(.۱۳82:۳2)محمدی،منظورریاضتمرتاضانیاراهباننصرانیبناشدهاستهابهایناتاقک

هارامحلیبرایمراقبۀالدولهبهوامگرفتهشدهاستکهاتاقکاحتماالًایننگاهخاصازصنیع

بیراهبانفرضکردهاست)صنیع 2تا،جالدوله، اینمؤلفۀهویتینیزعالوهبر22۳-226: .)

 گهواره عروسکو زنانۀ نذرهای استاربد، و مشترکلغتایشتار منتقلشد.ریشۀ استیر به

گرفت،حالدروجودآوریالوهیکهدردنیایباستانبهیمنوجودایزدبانوانانجاممیحیات

استیرمستحیلشدهوبهمیراثرسیدهبود.

 گیری نتیجه
ویژهباورهایدینیبرغربوشرقجهانهایمختلفتمدنیبهالنهریندرحوزهسرزمینبین

ایزدبانویذاشت.یکیازایناثرگذاریباستانتأثیرعمیقیگ هامربوطبهپرستشخدایبود؛

مدارکباستانبرکت طبق مرزهایچین تا یونان از که زمین و زن نامدهی با هایشناسی

گوناگونازآفرودیتتااستاردرعصرکشاورزیتقدیسشد.مقاالتبسیاریحضوراینایزدبانو

اند،اماهابهاینمنطقهگواهیدادهایرانپیشازورودآریاییراازجنوبتاشمالغربفالت

داده داشت؟ وجود بزرگ خراسان در او پررنگ حضور امکان وآیا تاریخی جغرافیای های

ایبهنامپیراستیردرنزدیکیسبزواردهندۀآناستکهبقعهشناسیدرایننوشتهنشانریشه

همانبابل توانازکنارهمقراردادنقطعاتایناستواینرامیامروزیهستکهمشخصاً

معماآشکارکرد.کارکردپیراستیرکهشناسنامۀمبهمیدرراستاریباروریزنانداردوبهاو

                                                           
1 http://www.m4taghi.blogfa.com/post/120 
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شودوهمچنینریشۀکلمۀاستیروجلوۀکودکانکمیلبنزیاددرعروسکوبانیجهدیهمی

نشانانگیزاتاقکفتترازهمهوجودشگذهنمردممحلیومهم هایهمبستریزناننابارور

هایموجود،همانایزدبانویبابلیاستکهدراینخاک،جادهدپیراستیرباتوجهبهگزارهمی

خوشکردهوتادورۀمعاصربهحیاتخوددرقالباسالمیادامهدادهومستحیلشدهاست.
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