
  فصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه
  1395 بهار، 8، شمـارة 4 سال

  
  
  

  

  سرخية كوهمر در سازيهاي باران باروري و آيين اسطورة
 
  2 پورسعيد حسام 1 *عظيم جباره ناصرو

  
  )15/9/94، تاريخ پذيرش: 30/2/94يخ دريافت: ر(تا

 
   چكيده
دهد كه  اند، نشان ميقي ماندهنخورده با هاي ميداني در مناطقي كه هنوز بكر و دست بررسي

اند و با اندكي تغيير و تحول به حيات خود ها همچنان زندهباورهاي اساطيري پس از قرن
اند كه بر همة اركان آن تأثير  دهند. اين باورها گاه چنان با زندگي مردم آميختهادامه مي

ر است. منطقة كوهمرة ها بسيار دشوااي كه جداكردن و گاه تشخيص آنگونه گذارند؛ به مي
با  مانا يراني است كه پيوندي عميق وا باورهاي كهن  و ها منابع غني اسطوره يكي ازسرخي 
امروزه بخشي از هرين دارد. نال حتي بين ايران و سرزمين ساكنانباورهاي  ها و اسطوره

  باورهاي اساطيري مردم اين منطقة كهن مسكوني همچنان باقي مانده است. 
باروري و  اسطورة بخشي از باورهاي اساطيري بوميان منطقه در قالب ستاراين ج در
اگر شباهت و يا تفاوتي  است كوشش شدهشده است. همچنين واكاوي هاي آب  جشن

 ، بازنموده شود.رددا وجود غيرايراني هاي ايراني و اسطوره هاي اين منطقه و ميان اسطوره
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ه است زمين، ورزاو، اناهيتا و تيشتر تشكيل شد اسطورة باروري در اين منطقه از چهار ضلع
» كوسة كلي«دارند. از سوي ديگر دو آيين اي  يك باورهاي ويژهكه بوميان منطقه دربارة هر

  سازي در اين منطقه است.  هاي بارانبازماندة آيين» قدح رو برد«و 
  ورزاو. ،اناهيتا، اسطوره، تيشتر، زمين ،كوهمره كليدي: هاي هواژ

  مه. مقد1
 ها و هايي است كه آرزوها، بيم ها و اسطوره ، آبستن باورها، آيينيملتو قوم  هر فولكلور
 ها و هايي كه هريك ويژگي آيين ها و اسطوره يابد؛ ميآن تجسم  در شاناميدهاي

نيز دربرگيرندة كوهمرة سرخي   منطقة د. فولكلورنرا دار خود خاصمختصات 
رسومي  آداب و بسياري ازروشنگر ها  يي آنرمزگشا هايي است كه كشف و اسطوره
  نمايد. مينامفهوم  كه امروزه گنگ واست 

شمال به نواحي  مرتفعي است كه از و العبور جبال صعب سرخي سلسله ةكوهمر
شرق به  جره، از جنوب به فرّاشبند و نواحي ممسني، از بلوك اردكان و حومة شيراز و
دشمن زياري  ي، كوهمرة نودان ويعبدو ي ويكالغرب به  اي فيروزآباد، از بلوك خواجه
فرهنگ بومي مردم اين  .استهزار هكتار  272شود و مساحت آن درحدود  محدود مي
   يند شده است:اگيري سه فر شكل و سبب گرفتهتالقي با فرهنگ اسالمي قرار  منطقه در

باقي مانده  خود نخستيناعتقادات بومي به همان شكل  باورها و ،موارد بيشتر در الف)
 دربارةمانند اعتقاداتي كه  ،است گذاشتهن آن تأثير برباورهاي اسالمي  اعتقادات و و

  شود.  ديده مياي  موجودات افسانه
اي موارد  پاره كه در يند دوم، باورهاي بومي با اعتقادات اسالمي تركيب شدهافر در ب)

ديده اي نجومي مردم، باوره نمونه در براي ساخته است. تركيبي ناهمگون تلفيق و
اي نمادين، نماد  دارند كه به گونه باور(دب اكبر)  ها به هفت ستاره آن شود كه مي

تركيبي  ،ادامه اما در ؛كنند را حمل مي برادري است كه جسد پدر چهار سه خواهر و
در دوران اسالمي بدان افزوده  گمان كه بي شود ديده مي بافت اين باور ناهمگون در
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ند كه براي دفن ا آن اينكه اين ستارگان به اين دليل همواره سرگردان و شده است
  اند.  نگفته »اهللا ان شاء«پدر 

  براي موجهاند  كوشيدهاما بوميان  ند؛ا هاي بومي حفظ شده آيين گاه نيز آداب و ج)
 كه در اي نمونه قرباني رايب ،بويي اسالمي دهند و كارهاي خود بدان رنگ دادن جلوه
 كنار ، امروزه دراست شده سرچشمة آب (اناهيتا) انجام مي هاي گذشته در دوره

  . گيرد صورت ميامامزاده 

  پژوهش. پيشينة 2
منطقة بسيار كهن و  معرفي باورهاي اساطيري مردم برايگونه تالشي  هيچكنون تا

و تنها در برخي آثار آيين و فرهنگ كوهمره معرفي صورت نگرفته كوهمره،  باستاني
. وي است منتشر شدهتحقيقي  اثر سيدحسن موسوي دربارة كوهمره دواست. از  شده

مردم كوهمرة نودان، جروق، سرخي  رسوم آداب و و فرهنگ هايي از گوشه در كتاب
 پرداخته و در كتابرسوم مردم  شناختي به واكاوي آداب و با رويكردي جامعه فارس

را بررسي  سياسي منطقه ماعي وتحوالت اجت ،تحوالت كوهمرة نودان، سرخي، جروق
ي به معرفي ايالت ختشنا با رويكردي انسان ايل ناشناخته در. عبداهللا شهبازي كرده است

 اثر تحوالت سياسي منطقه پرداخته است. وي همچنين در سرخي و ةعشاير كوهمر و
 با رويكردي تاريخي و عشاير شناخت ايالت و اي بر مقدمهعنوان با  خود ديگر
و ايل را بررسي  مرتبط با آنمفاهيم  ، پيشينة ايل ومفصلاي  ناختي، به گونهش جامعه
اساطيري ي باورها است كوشش شده اين جستار در معرفي كرده است.نيز  را سرخي

  واكاوي شود. هاي آب و جشن سرخي ةمنطقة كوهمر

  سرخي  رةپيشينة تاريخي كوهم. 3
مدارك  استان فارس است. اسناد وترين مناطق مسكوني  كهن يكي از منطقة كوهمره

اين  در )252: 1366(عبداهللا شهبازي  .كند را تأييد مي عااداين  شفاهي موجود مكتوب و
  نويسد:  باره مي
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(ازجمله غارشاپور) قدمت اين منطقه  تنگ شاپور هاي موجود در نوشته سنگ و آثار
تاريخ  دي دال بربخش سرخي كوهمره نيز شواه رساند. در به زمان ساسانيان مي را

نگرفته است.  ي صورتدست است كه متأسفانه تاكنون پژوهش كهن آن در
كند:  ثابت مي تاريخ كوهمرة سرخي نيز اين ادعا را ترين گزارش شفاهي از كهن

به  كشتار از مزدكيان براي فرار زمان ساسانيان، گروهي از معروف است كه در
 »مزدك«كوهمرة سرخي كوهي به نام غرب  هم اكنون در برند و كوهمره پناه مي

شود كه گويا مأواي مزدكيان فراري بوده  ) خوانده مي»مروك« (به گويش محلي
  است.

كه امروزه نيز به همين نام  –بلوك ماصرم را  ،نامه فارس در )153: 1363(بلخي  ابن
  .توابع شيراز معرفي كرده است از -شود خوانده مي

 جرشيق رود حدود ماصرم را از القلوب هةنزر د) 215: 1362( حمداهللا مستوفي
 ذكرآغاج كنوني)  سكان (قره قسمت علياي رود (ماصرم كنوني) به طرف شمال تا

ها،  ميان كوه شرق كوهمرة سرخي، واليت خنيفقان قرار داشته است. در كند. در مي
بلخي  نرفته است. اب آن به فيروزآباد مي العبور از روستاي بزرگي بوده كه راهي صعب

 منبع رود هواي آن سردسير است معتدل و« نويسد: دربارة اين روستا مي )154: 1363(
اين ايام  اما در ؛طبع باشند مردم آنجا كوهي آنجاست و فيروزآباد از رود ، كي ،برازه

نيست كي فسادي  زهره كس را آن ايمن است و غير آن راه و -اهللا  خلّدها-همايون 
  از دو ،هاي خالفت شرقي تاريخي سرزمين جغرافيايكتاب  در )167 :1364(لسترنج ». كند

رودخانة جرشيق «نويسد:  مي و كند ياد مي، آغاجرود قره ماصرم و رود ،رود مهم منطقه
آنكه  و قبل از ... گيرد روستاي ماصرم سرچشمه مي كوهستان جنوبي جره در از

اي كه به پل سبوك معروف  هنهپل سنگي ك زير از ،رودخانة جرشيق به شهر جره برسد
  ».گذرد است مي
است. ق  203، مربوط به سال شدهارائه اين منطقه  ترين گزارش تاريخي كه از كهن

هزارنفري   زنيان كوهمره، راه بر كاروان پانزده خان اين سال، به دستور مأمون، در در



 و همكار عظيم جباره ناصرو  _______________   سرخية كوهمر در سازيهاي باران باروري و آيين اسطورة

29 

ارنفري قتلغ هاشم و سپاه چهل هز جنگي ميان كاروان بني شود و مي هاشم بسته بني
هاي  هاشم به كوه تعدادي از بني و در نتيجة اين جنگدهد  مي خر ،حاكم فارس ،خان

دهد كه  هاي زياد در روستاهاي اين منطقه، نشان مي . وجود مقبرهبرند كوهمره پناه مي
  اينان در همين منطقه ساكن شده بودند. 

  اسطورة باروري. 4
شده  سبباين امر  ؛ورزي و دامداري بوده استاز ديرباز مبتني بر كشا كوهمرهاقتصاد 

باورهاي اساطيري ديگر سخن، عناصر دخيل در باروري و كشاورزي مقدس شوند. به 
 منطقة كوهمرة سرخي، در اسطورة باروري هاست. روش زندگي آن مردم بازتابي از

   ند:ا شود كه بدين شرح ديده مي عنصر اساسيچهار 

  ورزاو (گاونر) . 4- 1
 gāw(ورز) و  warz(گاو نر) و مركب از  warzāgدر فارسي ميانه به شكل ه اين واژ

و مشتق از  -varzaفارسي ميانه در ايران باستان به شكل  )warz(» ورزِ«(گاو) است. 
(كار و فعاليت) و  -var∂zaكردن)، در اوستايي به شكل ورزيدن، كار( -varzريشة 

var∂z-  و در فارسي باكار(ورزيدن و (ستان به شكل كردنvard- )كردن) آمده كار
و در فارسي باستان به شكل  -gav) فارسي ميانه در اوستايي به شكل gāwاست. گاوِ (

gav  آمده است)Mackenzie, 1971: 99; Bartholme, 1961: 505; kent, 1953: 183 .(   
ويش در گشود، براي نمونه  هاي ديگر نيز كمابيش به همين تلفظ ديده مي در گويش

: 1376؛ كلباسي، 139: 1372(موسوي،  آمده است varzāكشكي و كالردشتي به شكل گاو
252 .( 

از كشاورزي، كردن زمين و آماده زدناز ديرباز براي شخمدر منطقة كوهمرة سرخي 
سبب توجه به اين حيوان شده شده است. آنچه بيش از همه  مي اين حيوان استفاده

، مردم و اصطالحات فرهنگ در تركيبات .العادة آن است خارق ، قدرتمندي و تواناست
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شود: زورمندي، جثة بزرگ  برشمرده ميو اصلي و اساسي براي ورزا ويژگي همواره سه
 مدرن، باز هاي پيشرفته و بودن آن. حتي امروزه با وجود دستگاه نرينه و توان باروري و

اين منطقه دارند و اهميت هاي كشاورزي  جايگاه بسيار مهمي در فعاليتهم ورزاوها 
گويد:  دربارة ورزاو مي) مصاحبه با نگارندگان(اند. عبدالرسول غريبي  خود را حفظ كرده

تواند  ورزاو، يعني ورزنده، نيرومند، باروركننده. به قاطر گفتند بار تو را چه كسي مي«
ورزاو گوپل هم  آورم كه پدرانم به ياد مي بردارد؟ گفت: ورزاو، البته اگر مكار نباشد. به

  .»گفتند مي
كنند.  استفاده مي» گوپل«از واژة  varzāدر واژگان روزمرة مردم، گاه به جاي واژة 

، تبديل به »ت«رسد گوپل همان گوپت در اساطير ايراني باشد كه در آن واج  نظر مي به
 شاه كه نيمي از او گوپت«دهد كه  شده است. نگاهي به اساطير ايراني نشان مي» ل«

زيرا اين گاو آخرين  ؛كند گاو است، به دقت از سريشوك مراقبت مي نيمي از او انسان و
» شود بازسازي جهان كه همة آدميان بايد جاودانه گردند، قرباني مي حيواني است كه در

.)31 :1386(هينلز، 
دربارة ورزاو و ارتباط آن با مراسم (مصاحبه با نگارندگان) نژاد  حسين عالي علي

 گويد:  اني ميقرب
خواستيم برنج بنشانيم، ورزاوها را كه تا آن روز در صحرا رها كرده  هنگامي كه مي
كردند. در آن روز هركس ورزاو  آوردند و درون زمين جمع مي بودند، گرد مي

خواستند چيزي [تيشتر]  شد، مي داشت، براي خودش خدايي بود. هنگام ظهر كه مي
آيد  آمدند. يادم مي ها به سرچشمة آب مي دند و آنكر بكشند، ورزاوها را رها مي

  دانم چرا؟  راندند. اما نمي هنگامي كه بچه بودم ورزاوها را به سوي آب مي
آيند. هنگام  به هنگام كشت برنج چهار ضلع اسطورة باروري گرد هم مي

ماندة شايد بتوان گفت اين امر باز .اند رانده كردن ورزاوها را به سرچشمة آب مي قرباني
گونه آگاهي دربارة چگونگي آن در دست نيست و  آييني كهن است كه اكنون هيچ

  بوميان نيز بيش از اين به ياد ندارند. 
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  گويد: دربارة ورزاو و باورهاي مردم دربارة آن ميمصاحبه با نگارندگان) غريبي (
ال هم گفتند كه حرام است. همين حا خوردند. البته نمي مردم گوشت ورزاو را نمي

خورند. قبالً وقتي گاو يا ورزاو  صد خانه يك خانه (تعداد اندك) گوشت گاو نمي
گرفتند. [با صداي خندة بلند]  كردند، عزا مي مرد، مردم گريه و زاري مي مي

  اند.  كرده اند. تازه، او را دفن هم مي لوح بوده ساده
گوشت ورزاو را در سخنان مردم دربارة ورزاو سه نكتة مهم وجود دارد: الف) 

ويژه  كه گاو و به سببخوردند، البته نه به اين دليل كه حرام است؛ بلكه به اين  نمي
است.   اي شأن و شوكت و شايد بتوان گفت تقدس داشته ورزاو براي مردم منطقه، گونه

كردند. هرچند  هاي گذشته هنگام مرگ ورزاو و يا گاو گريه و زاري مي ب) در زمان
داند؛ اما رفتار مردم در  لوح مي أثر از باورهاي امروزه، گذشتگان را سادهغريبي نيز مت

كردن  گذشته بيانگر ارزش و ارجمندي ورزاو در باور و انديشة آنان بوده است. ج) دفن
اي از احترام و ارزش قائل شدن براي اين موجود است. شواهد  ورزاو و يا گاو كه نشانه

اي زيادي  اي و افسانه دربارة ورزاو، باورهاي اسطورهدهد كه  و قرائن موجود نشان مي
  خبريم.  ها بي وجود داشته است كه امروزه از آن

نمونه در  رايشود. ب به نرگاوهاي مقدس ديده مي نيز باور هاي ملل ديگر اسطوره در
سه نرگاوهاي مقدسي  هر و شود ديده ميس وخيو ب (آبيس) يسپس، آنيفمصر م اساطير

 )194-193: 1385(شوند. ورونيكا ايونس  پيوند با اسطورة باروري مطرح مي هستند كه در
  نويسد:  س مينيفدربارة م اساطير مصركتاب  در

عنوان خورشيد خداي  نرگاوي بود كه به )nemur(س نزد مردمان مصر نمور نيفم
 ... و باروري است نماد اساطير مصر نرگاو در شد. مي هيپوليس نيايش زنده، رع، در

 ةتخم از هاي قدرتمند و داراي شانه سفيد و ين نرگاو غالباً گاوي بود سياه وا
  .آپيس
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نيز تصاويري  ،هاي جهان است ترين تمدن كهن شدة هند كه يكي از تمدن گزارش در
كه همگي است دست آمده  به ،به تمدن درة ايندوس است قاز ورزاوي ايستاده كه متعل

  . دارند پيوند با اسطورة باروري

  تيشتر . 2-4
 ،خداي اساطيريتيشتر، دربارة  شناخت اساطير ايراندر كتاب  )36: 1386(جان هينلز 

   :نويسد مي
يعني باران ارتباط  ي،هاي طبيع تيشتر شخصيت ديگري است كه با يكي از پديده

وجود ندارد. وي نيروي نيكوكاري  شخصيت اين خدا اما مفهوم دوگانگي در ؛دارد
كنندة زندگي است،  سالي كه تباه يهاني با اپوشه، ديو خشككنبردي  است كه در
  . شود درگير مي

در دهة اول ماه ژوئن به صورت  ؛آيد مي تيشتر به سه شكل در اساطير ايراني، پايةبر 
در دهة دوم به صورت گاو نر و در دهة سوم به صورت اسب.  ،ساله مردي پانزده

   ايجاد كرد.را ها درآمد و باران  به اين پيكره، تيشتر )329: 1377( بندهش براساس روايت
تشتر به رهنمايي ايزد بورچ (برز) و فروهر نيكان با ياري وهومن و ايزد هوم براي 
اجراي عمل خويش سه تركيب به خود گرفت ... در مدت سي روز و سي شب در 

ه گانة خويش در مدت ده روز و د ميان فروغ پرواز نمود و از هريك از تركيب سه
اي بود از اثر آن به  اي از اين باران به درشتي پياله شب باران شديد بباريد. هر قطره

اندازة يك قد مرد آب در روي زمين باال آمد. جانوران موذي هالك و در 
  هاي زمين غرق شدند.  سوراخ

مصاحبه با (علي سهيلي  يابد. نمود مي »بز«تيشتر در باور بوميان اين منطقه در قالب 
ن بيرون بود گويند كه از مرحلة كهره تيشتر به بزي مي«گويد:  باره مي  در اين) رندگاننگا

هاي گوناگوني دارد: الوس، كرچال،  شدن است. تيشتر نمونهآمده و در آستانة باردار
  ». نارك، كرجبور نارك، كرسيا، رش نارك، بل چال، كر بل
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رود.  كار مي ناي نوع تيشتر بههاي مختلف تيشتر، الوس، گاهي اوقات به مع از گونه
دست باشد و  دست و نيمي ديگر سياه يك در واقع به بزي كه نيمي از بدنش سفيد يك

 arusگويند. در فارسي ميانه به شكل  روي كمرش خطي سفيدرنگ باشد، الوس مي
 ;Bartholme, 1961: 190((سفيد) است  auruša(سفيد) و در اوستايي به شكل 

MacKenzie, 1971: 11.(  
نوعي بزي است كه بر روي كمرش خطي  alusدر گويش دواني به شكل 

به معناي   alusو در گويش شوشتري نيز به شكل) 99: 1381(سالمي، سفيدرنگ است 
گفتني است تيشتر در منطقة كوهمرة سرخي هر سه ). 12: 1355(نيرومند، زيبا آمده است 

  صفت زيبايي، سفيدي و جواني را دارد. 
گويند.  قع بوميان منطقه به بزي كه هنوز به مرحلة زايش نرسيده، تيشتر ميدر وا
. آنچه از اين خدا در باور دارد حيوانات ارزش و مقامي واالتر ديگربا  سنجش تيشتر در

اي  اما جنبه  دارد؛اي واال مرتبه مردم باقي مانده، موجودي است كه هرچند ارزش و
بة خدايي خود را از دست داده است. در واقع تيشتر گرفته و جن خود  به زميني و مادي

 اساطير اساطير ايراني كهن به مرحلة مادي و فرودين در از مرحله و مرتبة خدايي در
 استفاده يهاي افسارمانند حلقه مردم اين منطقه از استي ناين منطقه رسيده است. گفت

شود  به بند كشيده ميمحكم يري تيشتر با استفاده از ت. گويند مي »تيري«كنند كه بدان  مي
  گويد: دربارة تيري مي) مصاحبه با نگارندگان(علي غريبي  .كند تا از او محافظت

را در   شكل حلقة يك 12ها  شود. زن اي است كه از موي تيشتر بافته مي تيري حلقه
زند: تيري، تيري [يعني اينكه تيشترها كنار  بافند، سپس زني صدا مي يك رديف مي

آيند. در  ها مي شنوند، به كنار تيري ها بايستند]. تيشترها وقتي اين صدا را مي يتير
تايي  10نخ مو يا هفت تا رشتة  72شد كه تيري را از  دوران گذشته گفته مي

  توانند به تيشتر آسيبي برسانند.  گونه اجنه نمي گفتند اين بافتند. مي مي
در اين  -سي ايراني بيانگر كمال استشنا كه در اسطوره - 72و  12، 7وجود اعداد 

  آيين قابل تأمل است. 
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دهد كه تيري نام يكي از خدايان قديم ايران است كه  شناسي ايران نشان مي اسطوره
درستي  بههاي او با تيشتر درآميخته است. ارتباط تيشتر با تيري در اين اسطوره  آيين

ن است كه در اسطورة باروري اما آنچه تقريباً آشكار و روشن است اي ؛نيست مشخص
  . ستا يافته اي مادي  از مرتبه و منزلتي الهي نزول كرده و جنبه، تيشتر اين منطقه

اي و تيشتر (اسطورة باروري)  اسطوره بنيادي ديگري كه ميان تيشتر تفاوت اساسي و
 اين است كه در اساطير ايراني، تيشتر در اثر شود، ديده مي كوهمره ةمردم منطق

برايش  ،مزدا براي افزايش قوت و قدرت او هحتي اهور گيرد و هاي مردم قوت مي نيقربا
 اما در اسطورة اين منطقه، تيشتر خود قرباني شده تا ماية باروري و ؛كند قرباني مي

 بدين وسيله،تا  كنند ميمنطقه تيشتر را در سرچشمة آب قرباني  اين حيات شود. مردم
. اناهيتا (الهة آب) و تيشتر (خداي شوندوفايي زمين افزوني آب و باروري و شك سبب

تيشتر در مقام و  ،ند و در اين اسطورها بارندگي) هر دو با موجودات طبيعي در ارتباط
و براي افزايش قدرت و توان  اناهيتا و در برابر گيرد ميتر از اناهيتا قرار  اي پايين مرتبه

موجب باروري و افزايش  و زندري مي خون تيشتر را در آبمردم شود.  او قرباني مي
كردن در  دربارة قرباني مصاحبه با نگارندگان)(نژاد  حسين عالي عليد. نشو قدرت آن مي

 گويد: سرچشمة آب مي
خواستند برنج بنشانند، همگي از كوه راهي چشمة آب  كه مي مردم هنگامي

الي بيشتري آمدند، بزرگ و كوچك. كساني كه توانايي م شدند. همة مردم مي مي
كردند تا خون آن در  آوردند و در سرچشمة آب قرباني مي داشتند، با خود تيشتر مي

شد.  آمد و چشمة آب گشوده مي آب بريزد. به فرمان خداوند آب به حركت در مي
سالي در راه نباشد، محصولشان خوب شود و چشمة  كردند كه خشك مردم دعا مي

شتر را ميان همة مردم، به ويژه مردم فقير و آب نيز پيوسته بجوشد. سپس گوشت تي
ماندند. كدخدا  كردند. مردم تا عصر در سرچشمة آب مي دست تقسيم مي تنگ
خواند. هركس در حد توان خود سوغاتي آماده  آمد و همه را به مهماني فرا مي مي
گفتند دعاي كدخدا براي جلوگيري از  كرد. مي كرد و به كدخدا هديه مي مي
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شد،  سالي مي سالي و خوب بودن محصول اثر دارد. البته هنگامي كه خشك خشك
  آمدند.  هاي ديگر غير از هنگام كاشت برنج نيز مي در زمان

شود: نخست اينكه اين  در مراسم قرباني تيشتر در اين منطقه چند نكتة مهم ديده مي
كه توان كردند. كساني  مراسم جنبة همگاني داشت و همة مردم در آن شركت مي

كردن  آمدند. دوم اينكه براي قرباني كردن و نيايش ميكردن نداشتند تنها براي دعا قرباني
شود و از موجودات ديگر مانند گوسفند و گاو و  در سرچشمة آب تنها از تيشتر ياد مي

شدن خون تيشتر در سرچشمة آب  شود. نكتة سوم اينكه مردم جاري ا ياد نميه اين جز
دانستند. آن ها در  شدن آن به فرمان خداوند مي چشمة آب و جاري را سبب بازشدن

سالي، زياد شدن محصول و جوشيدن  هاي خود به سه نكته توجه داشتند: خشك نيايش
كه نمادي  -را و روان شدن آب. و نكتة آخر اينكه مردم در دوران گذشته دعاي كدخدا

شدن سالي و زياد ز خشكدر جلوگيري ا -از پادشاه و گردانندة امور مردم است
كه  دانستند. اين مراسم زمان مشخص و محدودي نداشت و هر وقت  محصول مؤثر مي

گيري از آن به اجراي اين مراسم  شد، مردم براي پيش سالي احساس مي خطر خشك
يافتن به آب و  اي ديگر از قرباني براي دست پرداختند. اين مراسم شكلي كهن و گونه مي

  سالي است. خشك رهايي از چنگال
 خدايي شهيدشونده در توان به وجود دهد كه مي اساطيري نشان مي هاي پژوهش

اين باره  در )449: 1381(داشت. مهرداد بهار  آريايي باور پيش ايرانِ كنار الهة مادر در
  نويسد:  مي

 رساند كه كيفيات داستان ايزد هند مي رام در ايران و سياوش در طبعاً مورد
هاي  تمدن غرب آسيا و هايي خاص با سند دچار تفاوت زاگرس تا ه، ازشهيدشوند

 جهت با هر ايران كه دقيقاً از اناهيتا در كنار مديترانة شرقي بوده است. ما بعدها در
آييني كه  بينيم و ايزد شهيدشونده نميز تطبيق است، نشاني ا ايشتر قابل مقايسه و

، به سودابه و سياوش انتقال يافته است. ايزدي ديگر مربوط شود بايست به او و مي
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ايران  هاي حماسي در ها به داستان تبديل آن خدايان و اساطير چنين تحوالتي در
  اندك نيست.

خداي ايراني  زايي موجود در كه خويشكاري بارانايناين اسطوره تيشتر درعين  در
وابستگي به آب  .كند مي بازيخود حفظ كرده است، نقش ايزد شهيدشونده را نيز  را در

زايي شده  هاي باران رواج آيين سببو نياز به باران براي امرار معاش و ادامة زندگي 
 اييز باران آييننمونه به معرفي دو  رايب .ها نيست ارتباط با الهة آب است كه بي

  : پردازيم مي

  »كوسة كلي: كوزة شكسته« مراسم. 1-2-4
(مصاحبه با نگارندگان) نژاد  عالي .شود انجام مي اين مراسم براي ايجاد باران در كوهمره

  گويد: بارة اين آيين مي در
افتد، يكي از اهالي روستا خود را به شكل  مي هايي كه بارندگي به تعويق در زمستان

وسيلة پشم گوسفند  بندد، به پوشد، گيوه به سر مي كردك مي ،آرايد مضحكي مي
كند و تعدادي  خود را با آرد سفيد ميسر و روي  ،كند براي خود ريش درست مي

افتد و كودكان به دنبال او  آويزد. آنگاه در روستا به راه مي مي زنگوله به خود
يك من جوي داشتم، سر تلي  خواند: مشتي عيال دارم، دوند و اين گونه مي مي

كوسه كلي،  كاشتم، كوسه كلي، آرد بري، اي خدا بزن بارون، اي خدا بزن بارون،
 3زيادي دارم، يك من ( من عائلة[ ري، اي خدا بزن بارون، اي خدا بزن بارونآرد ب

كوزه شكسته، آرد بلوط، اي خدا بزن  اي كاشتم، كيلو) جو داشتم، كه بر روي تپه
زن خانه با كاسه روي او آب  .آيد يان مييكوسه كلي به در خانة روستا]. بارون
ها آرد جمع  خانه همةاز اينكه از  دهد. پس پاشد و سپس مقداري آرد به او مي مي
ها را بين اهالي روستا  كنند. نان ها ريگ مخفي مي پزند و در آن با آن نان مي ،كند مي

گيرند و كسي كه  او را مي ،كنند. در نان هر كسي كه ريگ مشاهده شود تقسيم مي
 زند تا ضامني پيدا وي را شالق مي فرد مورد نظر است، زدن به اش شالق وظيفه
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ضامن را  ،زن رها كند. پس از دو روز اگر باران نبارد شود و او را از ضربات شالق
   .كنند گرفته و او را فلك مي

بردن به نان  سالي و پناه بيانگر وحشت از خشكدر اين مراسم، تكيه بر آرد بلوط 
  بلوط براي تغذيه است. 

باستاني ايران وجود  هاي آيين سواري مرد كوسه است كه در مراسميادآور آييناين 
: 1379(كوب  شده است. عبدالحسين زرين از فرارسيدن مراسم عيد اجرا مي پيش داشته و

  نويسد:  دربارة اين مراسم مي )440
 بودن از آميز يك كوسة پير را كه صورتش به علت خالي اين مراسم موكب مسخره
كه  دهد نشان مي، يدنما جسم ميمفصل زمستان  گياه را در مو، منظرة زمين عاري از

 تصنيف و را به همراه آواز يك مركب مسخره (= خر)، او بر تقريباً برهنه، سوار
بازار  توي كوچه و و شهر دور، سه روز سروصدا دو هاي پر متلك فرياد شوخي و

 در انگيز از زمستان مالل مظهر عنوان نماينده و سرانجام ظاهراً به اند و گردانده مي
   .اند كرده ج ميخار دروازة شهر

  » قدح رو برد«. مراسم 2-2-4
 گويد:دربارة اين مراسم مي(مصاحبه با نگارندگان) خاني  عباس

شود. گروهي به هنگام شب از يك روستا  سازي انجام مي اين مراسم نيز براي باران
 ،اي كه در آن آب باشد آنجا مشك و يا كوزه روند و از به روستاي همسايه مي

اهالي روستا را صدا  ،گريزند. پس از آنكه از روستا دور شدند ميدزدند و  مي
ها  با شنيدن صداي آن ].آهاي! رودخانه قدح را برد[برد آهاي قدح رو :زنند مي

ها را دستگير كنند.  دوند تا يكي از آن ها مي اهالي از خواب بيدار شده و به دنبال آن
برند و او را داخل  و يا چشمه مي كشان به كنار رودخانه فرد دستگيرشده را كشان

خوابانند تا كسي ضامن او شود. پس از پيداشدن ضامن، فرد  آب سرد مي
  خوابانند. ارد، دوباره او را در آب ميبكنند و اگر باران ن دستگيرشده را زنداني مي
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نشده است  گزارشبارد و موردي  كه حتماً تا دو روز باران مي مردم بر اين باورند
  ن نبارد. كه بارا

ها  تالش آن سالي و ديو خشك دهندة ترس مردم از نشان ،مراسم وجود اين آيين و
 سببكه دليل نيست ين بدسالي تنها  خشكترس از آن است.  وقوعبراي جلوگيري از 

است كه موجب  بدين سببشود، بلكه  گرسنگي مي اثر نابودي انسان در مير و و مرگ
هاي ايران باستان نشان  واكاوي جشنك مي شود. ترسنا پديدآمدن موجودات موذي و

زايي و ايجاد باران  هايي مانند آبانگان، تيرگان و ... در پيوند با باران دهد كه جشن مي
  نويسد:  دربارة جشن تيرگان مي )397: 1358(شده است. هاشم رضي  انجام مي

هاي نمايشي  نبهشد كه ج اما در تيرگان، يعني روز سيزدهم تيرماه، جشني برگزار مي
شناسي مزدايي، تير  زايي ... به موجب يزدان و جادوي تقليدي داشت از لحاظ باران

يا تيشتر ستارة باران است و هرگاه كه در آسمان پيدا شود و بدرخشد، مژدة باران 
دهد. روز سيزدهم هر ماه منسوب است به اين ايزد و مطابق معمول و سنت، در  مي

  ، روز سيزدهم جشن تيرگان است.توافق نام روز و ماه
خواهي وجود دارد،  هايي با مضمون باران در ميان مردم منطقه ترانه ،از سوي ديگر

  براي نمونه:
  پشت خوني عمم    بارون بِزه نم نم
  دمبِ خروسي داريم    امشو عروسي داريم

Barun beza nam nam/ Pošte xuney āmmam// Āmam arusi ešen/ Dombe 
xorusi ešen 

  ام عروسي دارد. دم خروسي دارد. عمهام.  نم ببار. پشت خانة عمه برگردان: باران نم
  يا:

اهللا خدا بارون هاده/ امشو شو پن شنبِده/ كه مصطفي در گُنبِذ پيغمبره/ اهللا خدا بارون هاده/ گاو 
  نر پس چاه/ محتاجِ وهي كاه/ اهللا خدا بارون هاده

Allā xodā barun hāde/ Emšow šowe pan šanbede/ Ke mostafā dar gonbeze 
peyghambare/Allā xodā barun hāde/ Gāve nare pase čā/ Mohtāje vahi 
kā/Allā xodā barun hāde. 
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در گنبد  (ع)شنبه است. كه مصطفيباران بفرست. امشب، شب پنج !برگردان: خداوندا
محتاج وهي (كف دستي) كاه  ،اه استاست. خداوندا باران بفرست. گاو نر پشت چ

  (رقيه غالمي، مصاحبه با نگارندگان).است. خداوندا باران بفرست 

 ها و اسطوره در ،سازي شهرت دارند كه به بارانرا  سازي و حتي افرادي مراسم باران
) 123: 1374(نمونه جئوفري پاريندر  رايتوان ديد. ب ملل جهان نيز ميديگر باورهاي 

  نويسد:  سازها مي اندربارة بار
 بازدارندة باران از سازي و توان يافت كه به باران سراسر آفريقا افرادي را مي در

زمان  اي هستند كه با عالئم و باريدن شهرت دارند. غالب اين افراد مردمان باتجربه
زاي اقصاي  چون ايلياي نبي ابرهاي باران رازهاي طبيعت آشنايند و نزول باران و

  شناسند. مي آسمان را

  . اناهيتا3-4
جان هينلز به گفتة هاي روي زمين است. ايراني سرچشمة همة آب اساطير در اناهيتا

گرداند، رحم  پاك مي هاست؛ نطفة همة نران را منبع همة باروري ... «اناهيتا  )39: 1386(
 ه درك سازد. درحالي پستان مادران پاك مي در شير را كند و همة مادگان را تطهير مي

  ».قرار دارد، سرچشمة درياي گيهاني است جايگاه آسماني خود
اي است كه تعيين تاريخ  ظهور ايزدبانو اناهيتا در جمع خدايان اساطيري ايران واقعه

كه كامالً مشخص نيست كه او از چه زماني به اين  دقيق آن دشوار است. همچنان
ويژه در هرسين) و  رمانشاه (بهنام خوانده شده است. اگر به تاريخ اشيايي كه در ك

ها  يابيم كه اغلب آن اند، توجه كنيم، درمي آباد (لرستان) يافت شده الشتر و خرم
  ).41: 1375(گويري، مربوط به هزارة نخست پيش از ميالد است 

اناهيتا ضلع چهارم مربع باروري را  ،كوهمرة سرخي منطقة اسطورة باروري در
مقامي  شده است كه اناهيتا در سببردم به كشاورزي بودن زندگي م سازد. متكي مي

سالة كردن هر قرباني ،تر اشاره شد چنان كه پيش و همتيشتر قرار گيرد  ورزاو و فراتر از
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تيشتر در سرچشمة آب براي افزايش قدرت و نيروي الهة آب (اناهيتا) نشانگر اين 
تر از تيشتر داشته  بااهميت است كه اناهيتا در نگاه مردم اين منطقه جايگاهي واالتر و

توان اناهيتا را در رأس هرم اسطورة باروري در نزد مردم اين منطقه  رو، مي است و ازاين
 قرار داد. 

هاست. اين آب و آب چشمة خاني.  ترين آب گفتند كه اين آب پاك از قديم مي
] شود جا [سرچشمه كه اكنون به آن آب شاه ابوالخير گفته مي هنوز هم آب اين

شد. همة  تر است. قديم، يك كله آب [به بلنداي يك انسان] اينجا روان مي پاك
ها [فراواني آب] به اين دليل بود كه برادر، مردم اعتقاد داشتند. چند سالي كه  اين

گذارند، آب هم روز به روز كمتر  كردن] ارزش مي ملت كمتر به اين كار [قرباني
  ن).شود (عزيزي، مصاحبه با نگارندگا مي

دو نكتة بارز وجود دارد: نخست اينكه  ،در گفتة عزيزي و ديگر ساكنان منطقه
ترين ويژگي اناهيتا، يعني  ترين آب است؛ به ديگر سخن يكي از مهم سرچشمة آب، پاك

كنندگي به اين آب نسبت داده شده است. دوم آنكه مردم اين منطقه دليل  پاكي و پاك
كردن براي  كردن در سرچشمة آب (قرباني قرباني هاي گذشته را فراواني آب در سال

شدن ايمان  شدن آب سرچشمه را سست ها و كم سالي دانند و دليل خشك اناهيتا) مي
  دانند.  نكردن در سرچشمة آب مي مردم و قرباني

  پيوند دارند.  همگي با اناهيتا »برد قدح رو « و» كوسه كلي« مانند هايي آيين

  زمين. 4-4
به  بوده است و آفرينش آغازين مؤثر در ادر سرچشمة حيات است والهة زمين م«

 چيز از طبيعت است. همه ها در ابدي منبع سودبخشي براي همة پديده -نحوي ازلي
  ).394: 1379(هينلز،  »جهان تن اوست گردد و مي باز به او اوست و

كه شود  ديده ميتركيباتي  واژگان و ،واژگان روزمرة مردم اين منطقه هرچند در
ها بسيار  اما بازسازي اين اسطوره ؛دهندة باورهاي اساطيري دربارة زمين است نشان
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 بارةدركه  گوناگوناعتقادات  ميان باورها و ترديد است. از توأم با شك و مشكل و
(راندن رهه و سرخو از زمين  آيين تنها دو دارداحتمال  ،داشته است زمين وجود
با  پيوند در دو كه هر باشدسال پيش) باقي مانده  20(اخير هاي  تا سال كشاورزي)

اين  ديرباز در . كشت برنج ازهستندآن  راندن موجودات موذي از باروري زمين و
موجودي موذي به نام  و شد ميبيماري  منطقه مرسوم بوده است. گاهي زمين دچار

»رساند. به بوتة برنج آسيب مي و آمد ميآن بيرون  از »رخوس  
بوتة برنج كدخداي  براي درمان زمين و گرفت. هاي برنج را فرا مي مة بوتهسرخو ه

يا آب بياورند كه اين  آنجا خاك و فرستاد تا از ده گروهي را به روستاي سرخي مي
شد. اين  رفتن سرخو مي ميان از سببخاصيتي جادويي داشته و  ،يا آب خاك و
ها  زمين همةهانة ورودي سپس د ريختند و سرچشمة آب مي يا آب را در خاك و

(باباشاه  ها برسد زمينهمة آب به  كردند تا خاصيت جادويي آن خاك و را باز مي
  محمدي، مصاحبه با نگارندگان).

بردن آن از  بين شناسند كه براي از مي »ههر«مردم منطقه موجود موذي ديگري به نام 
 . زندري در سرچشمة آب مي و ندآور يا آب مي كوه رهه خاك

هشت نفر به كوه -برد. هفت كرد]. برنج را از ميان مي زد [حمله مي رهه به برنج مي
چهار مشك - پنج توبرة گل يا سه-العبور داشت. چهار رفتند كه راهي صعب رهه مي
(عباس برد  ها را از ميان مي ريختند. همة رهه ها مي آوردند در دهانة زمين آب مي

  سهيلي، مصاحبه با نگارندگان).
ي كه ممكن است مطرح شود، اين است كه چگونه ممكن است اسطوره با پرسش

شدن جهان امروز همچنان باقي مانده باشد و عمل كند؟ به گفتة جالل  مند وجود تاريخ
  ) 12-11: 1376(ستاري 

شود و بايد همواره تكرار  اسطوره عين ثابت است و بدين اعتبار، هردم تكرار مي
بار در فجر خلقت با ظهور  و كرامتي كه نخستين شود تا خير و بركت و فضيلت

به  اي واالتر، بنا كه در مرتبه اسطوره پديد آمده، پيوسته تجديد يا احيا گردد. همچنان
كند؛ بنابراين اسطوره با  لحظه، خلقت را نو مي به خالق لحظه» خلق مدام«حكم 
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ر كه نقل شود، به اسطوره هربا . عليت علمي و زمان و مكان منطقي بيگانه است ...
بخشد و اين باور در حكم نفي هرگونه نوآوري  آفرينش عالم و كائنات مداومت مي

  مندي است.  و نوجويي و تاريخ

  گيري نتيجه
دهد كه بخش هاي ميداني نگارندگان در منطقة كهن كوهمرة سرخي نشان ميبررسي

ده است و با اندك زيادي از باورهاي كهن اساطيري در اين منطقه همچنان باقي مان
دهد. در اين جستار از ميان باورهاي متعدد اساطيري دگرگوني به حيات خود ادامه مي

واكاوي شده  سازي هاي بارانبوميان منطقه، دو آيين و رسمِ اسطورة باروري و آيين
   دهند. را تشكيل ميچهار ضلع اسطورة باروري زمين، ورزاو، تيشتر و اناهيتا است. 

كه شود  ديده ميتركيباتي  واژگان و ،اژگان روزمرة مردم اين منطقهو در هرچند
ها بسيار  اما بازسازي اين اسطوره ؛دهندة باورهاي اساطيري دربارة زمين است نشان

، زمين بارةدر گوناگوناعتقادات  ميان باورها و ترديد است. از توأم با شك و مشكل و
با باروري  پيوند در دو ي مانده است كه هرباق چندان دور هاي نه آيين تا سال تنها دو
  شود. آن مطرح مي راندن موجودات موذي از زمين و

مردم دربارة ورزاو يا گاو باورهايي دارند كه بيانگر تقدس و ارزشمندي اين حيوان 
در هنگام مرگ ورزاو يا گاو گريه و زاري  ،خورند گوشت ورزاو را نمي ، ازجملهاست
  كنند. ا گاو را دفن ميورزاو و يو  ،كنند مي

گرفته و جنبة خدايي خود  به خود اي زميني و مادي جنبه منطقهدر باور مردم  تيشتر
وابستگي به آب و نياز به باران براي امرار معاش و از سوي ديگر را از دست داده است. 

ها  ارتباط با الهة آب زايي شده است كه بي هاي باران رواج آيين سببادامة زندگي 
زايي در اين منطقه هاي بارانبازماندة آيين» قدح رو برد«و » كوسة كلي«. دو آيين ستني

تر از تيشتر داشته  اناهيتا در نگاه مردم اين منطقه جايگاهي واالتر و با اهميت است.
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توان اناهيتا را در رأس هرم اسطورة باروري در نزد مردم اين  رو، مي است و از اين
  منطقه قرار داد. 
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