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  چکیده

بهار هر سال در آبادی اسفنجان از توابع شهرستان اسکو استان آذربایجان شرقی آیینی 
های ایرانی که متضمن عناصر مهمی از باورها و آیین شود یممحور قربانی گاو انجام بر 

ها قبل در نظر  را که از مدت نری گاوآبادی، مردم این  بر اساس این سنت دیرینه است.
در آبـادی   روز از بهار گذشـته باشـد،   36ای که  پنجشنبه شده خریداری و صبح  گرفته

آب قنـات   نکـه یا از  . پـس کننـد  یها دریافت مـ  از درب خانهگردانده و نذورات مردم را 
در کنار آبـادی   یا را به زیارتگاه پیر سنگ که در رأس تپهآن ی را به گاو نوشاندند،آباد

به بـاالی تپـه   قربانی را . آنگاه از تپه سرازیر شده و گردانند یم آن قرار دارد برده و گرد
چینی که باور دارند  نقطه سنگ نزدیکو  کنند یدر جانب دیگر روستا هدایت م قربانگاه

 گـودال بـه   شـیاری خـون گـاو از طریـق     کننـد تـا   یذبح م ،محل غیبت دختری است
مطالعـات مقالـه بـه دو صـورت میـدانی و       .و در پی آن بـاران ببـارد   رود سنگچین فرو

ی آن است که بر اساس آن طلب ا اسطورهاِسنادی شامل توصیف آیین و تحلیل دینی و 
های فرهنگ مایه غیبت دختر و قربانی گاو سه وجه اصلی این آیین بر بن ۀاران، اسطورب

بـا   سـه یمقا قابـل روز پس از نوروز نیـز،   40ایرانی استوار است و برگزاری آن در حدود 
است. همچنـین ایـن آیـین در تنـوع      زرتشتیان» میان بهار«یا  »میدیوزرم گاه« گاهنبار

ی، خـواه  حاجـت  ۀاست و به جز عناصر اصلی دربردارنـد  مثال یبی ا نمونهعناصر آیینی 
ی نذورات، گرداندن گاو در آبادی، جاری کردن خون در محـل غیبـت دختـر،    آور جمع

  تقسیم و پخت گوشت قربانی است. مشکل نازایی،خون قربانی جهت  استفاده از
  

  ششمین روز بهار،  زرتشتی، اسطوره غیبت دختر، اسفنجان، سی و-آیین ایرانیواژگان کلیدی: 
  ).بهار انیم(میدیوزرم طلب باران، قربانی گاو، گاهنبار                       
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  مقدمه. 1
خیزی است از توابع بخـش مرکـزی شهرسـتان اسـکو در     اسفنجان روستای آباد و حاصل

ی هـا  کوه ۀ). اسفنجان در دامن2و  1کیلومتری تبریز و مرکز دهستان سهند (تصویر  30
و در شش کیلومتری جنـوب شـرقی شـهر    ») ارشد داغی«و » سلطان داعی(«ربی سهند غ

تـا تبریـز، مرکـز     اش فاصـله است.  قرارگرفتهاسکو و روستای تاریخی و فرهنگی کندوان 
و » هـزه بـوران  «استان آذربایجان چهل کیلومتر است. این روستا از شـرق بـا روسـتاهای    

و از شـمال بـا   » اسـکندان «ز شرق با روستای و ا» کهنمو«و از جنوب با روستای » انرجان«
و از شمال غربی با شهر اسکو همسایه است، جمعیت اسفنجان پـنج  » اسینجان«روستای 

اهـالی بـه    اتفاق  به  بیقر  تیاکثر. کنند یمهزار نفر است که در قالب هزار خانوار زندگی 
اهـالی   ۀمـذهب همـ   هسـتند.  آشـنا به زبان فارسی  باسوادانو  کنند یمزبان ترکی تکلم 

 تـوأم ی، باغداری و کشـاورزی  باف یقال صورت  بهاثناعشری است. شغل مردم  ۀروستا شیع
 شـش  و ی کـه سـ   یا مردم اسفنجان در اولین پنجشـنبه ]. 16، ص17ی است [پرور دامبا 

ی کهـن دارد. عناصـر   ا سـابقه  که کنند یم برگزار ایرانی روز از نوروز گذشته باشد، آیینی
، بـه لحـاظ   شـود  یمـ  انجـام خواهی و بر محور قربانی گاو آیین که برای باران متعدد این

  ی اهمیت دارد.شناس اسطورهی آیینی و شناس مردم
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  (مأخذ گوگل) جوار همو شهرهای  اسفنجانموقعیت جغرافیای  2 و 1تصویر 
  
، شـده   نوشـته ایـن آیـین    ۀیی که در صفحات مجازی دربـار ها گزارشمطالب و  جز به

ی شناسـ  مردماین آیین منتشر شده است که بیشتر رویکرد  ۀعلمی دربار ۀدو مقال نونتاک
سی و ششـمین  «علی فلسفی است که با عنوان  ۀمقال ها آنی دارد. یکی از شناس جامعهو 

منتشر شـده اسـت.    1385دیلماج، به سال  ۀکه در نشری» روز بهار در روستای اسفنجان
 ۀقربانی سی و ششمین روز بهار در اسفنجان نوشـت  بررسی مردم شناختی آیین«دیگری 

] 1393فرهنـگ مـردم ایـران [    ۀحمیده میری خسروشاهی و مریم فریدآقائی که در مجل
شناسـی بـه ایـن آیـین پرداختـه نشـده و زوایـای        اما هنوز از جهت دین نشر شده است،
ت نوشتن ایـن  ای و رمزشناختی آن مورد نظر قرار نگرفته، امری که ضرورآیینی، اسطوره

با حضـور در اسـفنجان ایـن     1393مقاله را ایجاب می کرد، لذا نگارنده نیز در بهار سال 
 دیگـران  نگـاه  با را خود مشاهدات پژوهش این در و است کرده آیین را از نزدیک بررسی

  آن و مطـرح  نییآ نیا ۀشیر ۀدربار اساسییب یدگاهدوم د ۀمقال گرچه. است داده تطبیق
 و عاشـورا  ارتیـ ز مسـجد،  تیـ محور با انیاد گرید یها نییآ از متفاوت یاسالم ینییآ را
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 فیتا ضمن توصـ  میمقاله برآن نیا در. ]138 و 137، صص24[ است دانسته و توسل یدعا
. میده قرار یشناختاسطوره و یشناختنید لیتحل مورد راآن عناصر و اجزا ن،ییآ نیا قیدق

 نیـی آ یو عناصـر اصـل   یااسـطوره  و ینـ ید یهاهیما بن که است نیا پژوهش یاصل سؤال
    دارد؟ یزرتشت و یرانیا فرهنگ با ینسبت چه وگاو در اسفنجان کدام است  یقربان

  
  . گزارش آیین2

رو  یـن ا ازید گاو برای این روز است. و خراولین قدم در اجرای این آیین ساالنه تهیه پول 
شوند. طی مـدت دو روز از   یمی این کار انتخاب ماه، چند نفر از اهالی برا ین فرورداوایل 

 ۀپردازنـد [دربـار   یمـ ی پـول  آور جمـع بـه   هـا  خانـه طریق اعالن در مساجد و رفـتن بـه   
و  17، صـص 17؛ 133و  132صـص  ،24 ـ :های گردآوری پول برای خرید گـاو نکـ   یوهش

ر اهالی به وسع خـود در خریـد گـاو قربـانی مشـارکت دارنـد. پـول در اختیـا         ۀهم ].18
و گاوی بـزرگ، مناسـب ایـن مراسـم از روسـتا یـا جـای         قرارگرفتهسفیدان روستا  یشر

بسـیار بـزرگ اسـت و از میـان      شده  هیورزه گاو ته). 3 یرتصوشود ( یمدیگری خریداری 
  1.شود یگاوهای متعدد انتخاب م

  

  آوری و حسابرسی نذورات نقدی برای خرید گاو قربانی (مأخذ نگارنده) . جمع3تصویر 

                                                                                                                             
 خاطر به که یگرید گاو عالوه به گاو نیا. داشت وزن لویک 800 از شیب و بود یا فربه گاو امسال گاو .1

 مشاهدات[ بود شده یداریخر تومان ونیلیم هفده از شیب ،شود یم ذبح یاهال ۀهم به گوشت رساندن
 ].10/2/93 خیتار در رندهنگا
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  قربانی در روستا (مأخذ نگارنده) گرداندن. 4تصویر 
  

گـاو را از  روز از بهار گذشته باشد،  وشش یسی که حداقل ا شنبه پنجدر صبح روز واقعه 
دسـت گـاو را در    . سه نفر با طنـاب گـردن و دو  دهند یممقابل مسجد جامع آبادی حرکت 

در تمام نقاط آبـادی نیـز بـرای برکـت     گرداندن گاو ). 4(تصویر تا گاو رم نکند  اردارندیاخت
  .گردانند یمپایین  ۀباال و سپس در محل ۀابتدا در محلبخشی و بالگردانی است. گاو را 

  

  ی در همراهی قربانی (مأخذ نگارنده)خوان هیمرث. منقبت و 5تصویر 
  

. مـردم بـا آهنـگ جـار زدن     گردانند یها م کوچه ، کوچه و پسها ابانیگاو را از تمام خ
. شخصـی  رسـانند  یگویی نزدیک شدن گاو را به اطالع اهل منازل مـ  ؛فرستند یوات مصل

یی ایسـتاده و مـداح   جـا  درگاهی  .کند ینیز با مداحی در کنار قربانی مردم را همراهی م
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. در همـه حـال گـاو توسـط اهـالی مشـایعت       افتند یمراه  دوبارهو  کنند یمی خوان هیمرث
یی کـرده و فاتحـه   سـرا  هیـ مرثبه قبرستان آبادی رفته  نیز آخر دست). 5(تصویر  شود یم
  ].135، ص24[قس؛  خوانند یم

سالخورده در برگزاری این آیین مشارکت تمـام   تاخردسال  ؛مردم آبادی از زن و مرد
بـر در منـازل    هـا  انـد. آن  دارند و نیازها و نذورات خود را معطـوف بـه ایـن آیـین کـرده     

کـه همـراه    یا سـه ینـذورات را در ک  و برسـند  سرقربانی  کنندگان عتیتا مشا ،اند ستادهیا
، نذورات مردم شـامل محصـوالت بـاغی از قبیـل گـردو و بـادام       هاست بریزند. یکی از آن

در کنـار نـذورات نقـدی کـه بـرای       ؛... استو نبات آبو   زردآلو خشک، سنجد و شیرینی
که بـه   دهند یمدستمال  گاهی نیز ).7و  6(تصاویر  .شود یخریداری گاو در نظر گرفته م

و از . نذورات گردآوری شود یمگاو هدیه  کنندگان حملگردن گاو ببندند و جوراب که به 
 ۀ]. بنـا بـه گفتـ   19[مشاهدات نگارنده؛ قس همـان،   خواهد شدباب تبرک به اهالی داده 

 ،17[ کننـد  یمـ تهیـه  » نزیـه «به نام  مغز دارفلسفی زنان در این روز نان محلی روغنی و 
]. طلب حاجت از قربانی به طرق مختلف است؛ گاهی زنان نازا روسری خود را بـه  17ص
، به این امید که باردار شوند. گاهی تکه نبـاتی بـه بـزاق گـاو     کنند یمگاو بسته و باز  ۀکل

  ).9و  8، تا بیمارشان خورده و شفا یابد (تصاویر کنند یمآغشته 
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قربانی برای رفع بیماری (مأخذ نگارنده) بزاق. متبرک شدن نبات با 7و  6تصویر   

  

 

  ی نذورات خوراکی حین گرداندن گاو (مأخذ نگارنده)آور جمع. 9و  8تصاویر 
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و اعتقاددارند که مـزارع بـا ایـن کـار      کنند یسیراب م» عید آوا«قنات  آباز قربانی را 
ردم گـاو نیـز در نـزد مـ     ۀحتی ظرف آب دهـان خـورد   .)10(تصویر  شود یحاصل خیز م

تا برای درمان برخـی از   برند یم، بلکه به خانه زندیر ینمرا دور خاصیت درمانی دارد و آن
سرانجام از جانـب جنـوب   ]. 19استفاده کنند [همان،  گلودردو  درد نهیسچون  ها یماریب

(تصـویر   برنـد  یکه زیارتگاه پیر سنگ در آنجاسـت مـ   یا جانب تپه شرقی روستا گاو را به
 ریتصـو ( موقعیت قدسی، قبرستان قدیم آبـادی بـوده اسـت    ۀواسط بهتپه  این رأس ).11
وبوتـه و کتیبـه    ها و نقوش گـل  ها نیز طرح روی آن وقبرها بسیار بزرگ است  سنگ). 12

وجود دارد. این مقابر عموماً به دست سودجویان تخریب شده است؛ اما بر سنگ افراشته 
  ). 13(تصویر  خورد یمبه چشم  959تاریخ به صفوی  ۀاوایل دور ازو سالمی 

  
  قربانی (مأخذ نگارنده) ۀلیوس به. تبرک آب قنات 10

  
  پیر سنگ (مأخذ نگارنده) طرف به. مشایعت قربانی 11
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پیـر سـنگ زیارتگـاهی در رأس تپـه      .رونـد  یجمعیت نیز همراه قربانی به این زیارتگاه مـ 
متـر قـرار دارد. در    5 در 3و عرض است که در آنجا یک اتاق قدیمی با طول  یآباد مشرف بر
 وواقع است که علت تقدس این مکان اسـت   متر 3به ارتفاع تقریبی  سنگ عظیمی ،کنار اتاق
 زهیـ ر سـنگ . این سنگ دو روزن دارد که در داخـل آن  ندیگو یداش (سنگ سیاه) م به آن قره

  اهد آمد.ی مربوط به آن خوها نییآکه در جای خود تحلیل باورها و  کنند یمپرتاب 

  

  

  (مأخذ نگارنده) سنگ ریپ. تصویر سنگ قبور قبر صفوی زیارتگاه 13. تصویر تپه پیر سنگ 12
  

. گاو را سه مرتبـه بـه دور ایـن    شود یدر این تپه مقدس با شیرینی از همه پذیرایی م
خسته شده و رمق چنـدانی نـدارد. سـرانجام     اریبس که یحال در گردانند یمکان مقدس م

هـدایت  در جانب دیگر آبـادی   (قوربان داغی)، کرده و به تپه قربانگاه ریتپه سراز گاو را از
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مـردان و پسـران هسـتند امـا در      کننـدگان  عتیتا اینجا تمام مشا). 14(تصویر  کنند یم
انتظـار   چشمخانوادگی اتراق کرده و  صورت بهیا قربانگاه عده زیادی از اهالی از زن و مرد 

  ).15(تصویر هستند 

  

 

  تپه قربانگاه (مأخذ نگارنده) طرف به سنگ ریپ. حرکت قربانی از تپه 14 ریتصو
  . حضور مردم در تپه قربانگاه (مأخذ نگارنده)15 ریتصو

  
گاو را . کنند یم ازدحامجمعیت گرد آن  برند و یدر رأس تپه مواقع به قربانگاه را گاو 

ندن قـرآن و دعـا، کـارد را بـر     و روحانی محل پس از خوا کنند یمبرای قربان شدن مهیا 
، سـپس قربـانی بـه    دهـد  یمگلوی گاو گذاشته و یا با کشیدن انگشت، جای آن را نشان 

و خون گلـوی آن جـاری    افتد یمدست قصاب ذبح و در میان هیاهوی جمعیت بر زمین 
  ).17و  16(تصاویر  شود یم

» گـاه  نیشـان «و به آن  است شده نیچ سنگگودال کوچکی است که روی آن در آنجا 
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قـرار  متر  10کمتر از  ۀو در فاصلاز قربانگاه  یتر نییکه در ارتفاع پا ندیگو یم(نشان گاه) 
، تا خون قربانی از قربانگاه تا حفر شده است نیچ طرف محل سنگ دارد. ازآنجا شیاری به

، 24که نباید کسی از روی این شیار عبور کننـد [  دارند اعتقادجریان یابد. مردم  نشانگاه
  .کنند یماطراف شیار و محوطه را احاطه  ۀ]، بلکه هم136ص

 

  قربانی در تپه قربانگاه (مأخذ نگارنده) ۀ. احاط16
  غیبت دختر (مأخذ نگارنده) نشانگاه. تصویر سنگچین روی گودال 17

  
رود تـا   سـرازیر شـده و در آن فـرو    نیچ طرف محل سنگ خون گاو باید از قربانگاه به

کنند،  ی درختان را نابود میها شکوفهکه  رسان بیباران ببارد و بادهای آسنذر ادا شده و 
تا خون به  اند نگرانمردم  رو نیا از؛ ندارد یا دهیفا ،قطع شود. اگر خون گاو به محل نرسد

 کردهخون قربانی در جوی حرکت اما  شوند. نشان گاه برسد و وقتی رسید، خوشحال می
 صـدا  ک). آنگاه مردم صلوات فرسـتاده و یـ  19و  18تصاویر ( کند یو نشانگاه را سیراب م

(قبول شد). اما اگر خـون قربـانی بـه قربانگـاه نرسـد کـه گویـا        » قبول اولدی: «ندیگو یم
  بعد این قربانی تکرار شود. ۀشنباین اتفاق افتاده است، باید دوباره در پنج بار کحداقل ی
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  گودال نشانگاه غیبت دختر (مأخذ نگارنده) طرف بهربانی . جاری شدن خون ق19و  18
  

خون غلیظ شیار برداشته و برای برآورده شـدن حاجـت و شـفای     ۀماند یباقبرخی از 
. حتی قند در خون آغشته کـرده و بـرای تبـرک و شـفا بـا خـود       کنند یمبیمار استفاده 

تپـه و آبـادی حرکـت    طـرف مـزارع پـایین      آن مردم سرازیر شـده و بـه   از  پس. برند یم
(مشـاهدات نگارنـده).    کنند یها به نیت نذر از مردم پذیرایی م . برخی از خانوادهکنند یم

. از ایـن گوشـت کوفتـه از    برند یماهالی  ۀآنگاه گوشت قربانی را قسمت کرده و برای هم
به  و برای نزدیکان خود خورند یممردم روستا آن را  ۀو هم کرده  هیتهی زیتبر  کوفتهنوع 

  ].20، ص17[قس؛  فرستند یمشهرهای اطراف 
  
  یشناخت اسطورهتحلیل دین شناختی و . 3

از ایـن آیـین بپـردازیم.     یشـناخت  اکنون وقت آن است که به تحلیلـی دینـی و اسـطوره   
 و خـواهی بـه هـدف بـاران    اسـفنجان  توجـه ایـن اسـت کـه آیـین      مورد  اتنک نیمهمتر
غیبت دختـر   ۀاسطور آن قربانی گاو است و بر و صورت آیینی شود یبخشی انجام م برکت

ی متعـددی در ایـران دارد، امـا مجمـوع شـدن ایـن       ها نمونهاین سه مورد است. مبتنی 
عناصر به عالوه تعـداد متنـوعی از عناصـر آیینـی و رمـزی، آیـین اسـفنجان را از دیگـر         

  .کند یم تر قیدقبررسی  ۀی ایرانی متمایز و شایستها نییآ



   437   در اسفنجان گاوقربانی  شناختی آیین ایرانی شناختی و اسطوره یند تحلیل

  زاریزمان برگ. 3-1
ـ   در گـاو  قربـانی  اسـفنجان  در .اسـت تقـویم شمسـی    ااولین مسئله برگزاری این آیین ب

. شـود  مـی  برگـزار  خورشـیدی  تـاریخ  و تقـویم  بـه  یعنی اسالمی غیر تقویمی و مناسبت
گرچه تقویم شمسی زرتشـتی  . دارد شمسی تاریخ که دارد وجود ایران در چند هایی آیین

می کـه هفتـه رسـمیت و اهمیـت یافتـه اسـت، مبنـای        اسال ۀفاقد هفته است، اما از دور
 اسـالمی  ایـران  در هـا  آیین گونه انتخاب شد. این ها نییآتقویمی دومی نیز برای برگزاری 

 و در ایران زرتشتی، در زمانی تقریبـی  روزهای ماه جای به هفته اهمیت روزهای دلیل به
 هـم  آیین  نام آنکهطرفه  شود. می جمعه روزهای مقدس و پایانی هفته، برگزار معموالً در

 قـالی  کاشـان کـه بـه جمعـه     اردهـال  شویان قالی آیین جمعه مربوط است؛ مثالً بانام به
 ۀروز 30که بر اساس مـاه   ایران رسمی تقویم مهرماه ۀجمع دومین در شهرت دارد، چون

 کـه آیـین  درازِ  آب همچنین جمعه. شود می زرتشتی به هفدهم مهر نزدیک است، برگزار
 کاشاندرازِ آذران  آب چشمه در ی از اردیبهشتا جمعه در که است باران طلب و بریزانآ

  .گردد می برگزار
باید در موسم بارندگی انجام شود تـا   و باران است آیین اسفنجان طلب اصلی ماهیت

 که نسبت به ایام شمسی در قمری اسالمی تقویم برگزاری آن در قرین توفیق باشد، پس
آیین سی و ششـمین روز بهـار    جهت  نیا ازداشت،  نخواهد درستی طقاست، من گردش

کاشان دارد کـه در   آذراندرازه روستای کوهستانی  شباهت با آیین طلب باران جمعه آب
  و باران در پی دارد. شود یمآخر اردیبهشت برگزار 

 در شـود،  انجـام  بایـد  بهـار  روز ششمین و سی در که نیز اسفنجان گاو قربانی آیین 
 وشـش  یکـه حـداقل سـ    یا . در پنجشنبهشود می برگزار اردیبهشت دوم یا اول ۀپنجشنب

 وسـه  چهـل تا  وشش یس]، زمان برگزاری از 132، ص24[قس؛ روز از سال گذشته باشد 
م اردیبهشت به انجـام  هد ۀکه در پنجشنب 93سال مانند روز بعد از عید در نوسان است؛ 

کـه   زرتشـتیان  ۀسـاالن  اولـین گاهنبـار  طرفی از  .رسید که چهل روز از سال گذشته بود
مــاه روز  نیازدهمیعنــی یــ» خــور روز«از نــام دارد و  »میــان بهــار«یــا  »میــدیوزرم گــاه«

برگزار که چهل و یکمین روز بهار  روزه پنج. این گاهنبار شود یآغاز م اردیبهشت زرتشتی
قرابت دارد و اسفنجان  نآیی مربوط است، به لحاظ زمانی با پیدایش آسمان و به شود یم

شـاید بتـوان   . همان موقعیت گاهنباری شکل گرفتـه باشـد   ۀممکن است این آیین بر پای
  برای آسمان محور این گاهنبار و باران محور آیین اسفنجان هم ارتباطی در نظر گرفت.
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قبر آباد شهر اَلـویر   ۀآیین دیگری نیز در سی و ششمین روز بهار در مزرع آنکهطرفه 
 الـویر  شرقی جنوب کیلومتری چهار حدود در مزرعه . اینشود یمتان ساوه برگزار شهرس
که ممکن است در  ندیگو یم) GEIR AVA( آوا ریگ آنجا به منطقه اهالی. است شده واقع

 شـده  یمـ اسالمی به محل زندگی زرتشتیان اطـالق   ۀباشد، نامی که در دور گبرآباداصل 
 مراسـمی هرسـال   اردیبهشـت  پـنج  در یعنی بهار زرو وششمین سی در الویر است. مردم

 در کـه  کننـد  مـی  برگـزار  »آواریگ« در به خصوص و الویر اطراف در نوروز سیزده چونهم
 جمـع دورهم  است. در این مراسم معروف) sio shoshah(» شوشه و سی« به الویری زبان

 و زورآزمـایی  به اسممر این در جوانان ترها، قدیم پردازند. می یکوب یپا و جشن شده و به
ظـاهری بـا    لحاظبه  آواریگ]. گرچه آیین 1393، سال 18[ پرداختند یم نیز گیری کشتی

 دهـد  یمـ به لحاظ تقویمی نشـان   ها آن ۀآیین اسفنجان چندان شباهتی ندارد، اما مقایس
یی که روز مشخصی در تقویم دارند، زمان ها نییآکه سی و ششمین روز بهار مانند دیگر 

  ی ایرانی بوده است.ها نییآی برای برگزاری ا ژهیو
هایی که در دیگر نقاط آذربایجان برگـزار مـی شـود، بـه لحـاظ      همچنین برخی آیین

در » گوموشـلی ننـه  «زمانی قابل مقایسه با گاهنبار میان بهـار اسـت. از جملـه دامـداران     
پیده دم از چشمه برند تا سایلخچی روز چهلم بهار بز و گوسفندان خود را به زیارتگاه می

هـای  کـوه  ۀدر دامنـ » آش پیشـیرن دروه سـی  «آب بنوشند و متبـرک شـوند. دامـداران    
سنگردوشی کلیبر نیز طی مراسمی خروسی قربانی کرده و خونش را بـر روی گنـدم زار   

 ۀهایی در چنـد نقطـ  می ریزند. همچنین بیان شده که در چهل و پنجمین روز بهار آیین
]، کـه البتـه بایـد در ایـن بـاره بررسـی       140، ص24؛ ـ ود [نکـ آذربایجان برگزار می شـ 

  تری صورت گیرد.   دقیق
  
  غیبت دختر ۀسطورا. 3-2
 ۀواقعـ  یـک  اسـطوره منشأ  تواند یم حال. شود یم برگزارها  اسطوره ۀپای برعمدتاً  ها نییآ

 مـردم  کـه  یا الگـو. اسـطوره   کهـن  از برخاسـته  یـا  و زیـ آمافسـانه  باوری یا باشد تاریخی
 اسـت  دختـر  غیبت ۀاسطور ،کنند یم اشاره آن به آیین این برگزاری منطق در اسفنجان

 ۀامـروز  معتقـدات  راآن مشـابه  و ایرانـی  هنـدو  دینـی  متون در راآن پای رد توان یم که
 دیگـر  جـای  در دختـر  غیبـت  یهـا  نیـی آاسـطوره و   ۀدربار. یافت انیزرتشت و مسلمانان

اسـطوره پـنج عنصـر    طورکلی  ]، اما به255-252، صص21[صحبت شده است  لیتفص به
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. مکان غیبـت  2. روایت غیبت دختر در محل موردتوجه؛ 1اند از؛  محوری دارد که عبارت
. وجود عنصـر  3که معموالً در ارتباط با عناصر مربوط به آب مانند چشمه و یا چاه است؛ 

که از طریـق آن   . رؤیایی4شر که دختر به خاطر خالصی از دست آنان غایب شده است؛ 
. توجه به قداسـت محـل و   5کند؛  دختر غایب ماجرای خود و قداست محل را گوشزد می

  ].257، ص21های زیارت است [ صورت آیین برگزاری آیین که معموالً به
 بـر  که کنونی یها ارتگاهیز یها نییآ برخی دهد یم نشان که است دست در شواهدی

قـدمگاه  ماننـد  ؛ است بوده ناهید ایزد به نیاز محل است، یافته قداست دختر ۀاسطور ۀپای
، 4؛ قـس؛  272و  271، صص21در استان مرکزی [ مرضیه خاتون روستای قالهر دلیجان

هـای   انـد از: زیارتگـاه   های مربوط به این اسطوره عبارت برخی از مهمترین مکان]. 32ص
نارکی، پیر پارس بـانو   حیات بانو)، پیر هریشت، پیر نارستانه، پیر( چکو زرتشتی پیر چک

بـی شـهربانو در    اند از: بـی  های قدمگاهی اسالمی عبارت و ستی پیر که در یزد و زیارتگاه
قیرخ قیـز) در  ( بی دوست در زابل، کوه چهل دختر بی حکیمه در بهبهان، بی شهرری، بی
، بی زبیده خاتون در ابیانه نطنز، قدمگاه دختـران بکـر در روسـتای قـه کاشـان      درگز، بی
چهـل دختـر در    ۀبی حلیمه خاتون در کاشان، برج چهل دختر دامغان، صـخر  قدمگاه بی

 خارک، موقعیت سنج رو پیر ۀطالقان، سنگ چهل دختر در سراب، دو خواهرون در جزیر
، 5؛ 321، ص7؛ 21؛ ـ بــرای نمونــه نکــســنج رو) در شــهر کیــوی اســتان اردبیــل [پیر(

ــص ــص20؛ 167و  166، 64ص ــص، 19؛ 55و  54، ص ــص 9؛ 316و  315ص  و 136، ص
  ].p 717-718 .27 ؛p 198 .28؛ 137

مشابهی از این اسطوره دارند. بر اساس این داسـتان،   شیوب کممردم اسفنجان روایت 
 ۀزخمی شده و در در آنانلشکریان اسالم به منطقه هجوم آوردند، تعدادی از  که یهنگام
= بزرگـان گـوور (گبـر   و  انـده بودنـد  مجاداش) و قربانگـاه   سنگ (قـره  ریهای پ کوه میان

 کـه کمک نکند تا بمیرند. دختـری گـوور    ها یکسی به زخم ،) دستور داده بودندزرتشتی
باگذشـت   داد. مسلمان شیر و نان مـی  یها یپنهانی به زخم ،کرد در کوهستان شبانی می

و  گریخـت  ، امـا دختـر  کردنـد  کشتن خواهر قصد به برادرانو دختر آشکار شد  راززمان، 
از کـوه پـایین دویـد و     هراسـان  دختـر  یافتنـد، سـنگ   ریـ در باالی کوه پ وی را برادران

 غـروب  حـال  در و برادران در پی او بودند. آفتاب قربانگاه را در پیش گرفتتپه سرباالیی 
 را بـه  دختـر  و گشود دهان بیابد و بالفاصله زمین نجات که کرد دعا و ایستاد دختر بود،

 و دیاز خاک بیرون ماند. تاریکی شب فرارسـ  اوتنها موهای سر و  کشیدخود مین ز درون
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 بعـد موکـول کردنـد و    روز  بهکار را  و برادران نتوانستند خواهر را از خاک بیرون بکشند
 وی فروشـدن در محـل  چینـی   سـنگ  اینکه فردا بتوانند مکان دختر را پیدا کننـد، برای 

  و به آبادی برگشتند. هدرست کرد
 شگفتی تپه را پر از سنگچین دیدنـد؛ ، در کمال ندرسیدتپه باالی که  صبح روز دیگر

، اما بـاد شـدیدی   به آبادی برگشتند دیام نا و مکان دختر را پیدا کند ندنتوانست جهیدرنت
مـردم  وزیـدن گرفـت.    رد،ک را در کوه پراکنده می ها کند و گله درختان را از ریشه میکه 

غایـب  مکـان   که خواب دید بهپیرزنی دختر را ا اینکه تدرمانده شده بودند. و زده  وحشت
خـون   بـا  مسـر  ید تا مویقربانی کندر آنجا گاوی را  گفت اگرو  آشکار کردخود را  شدن

گـاوی   و کـرده  دایـ پمردم محل غیبت دختر را  باد آرام خواهد گرفت. گیرد،قربانی حنا ب
ختر رسید، بـاد ایسـتاد. از آن   خون قربانی به موهای د که یقربانی کردند. هنگامدر آنجا 

  .شود یمساالنه انجام  صورت  بهزمان به بعد سنت قربانی گاو 
دو دختـر  از این اسطوره در نقل اهالی وجود دارد که بر اسـاس آن  دیگری نیز  روایت

بودنـد. دختـر گبـر چنـد بـز داشـته کـه دو         سـنگ  ریدر کنار زیارتگاه پگبر و مسلمان 
سـالی از   کـرد.  اش را اداره مـی  فروش شیر بزها زندگی خانوادهچرانده و به  کوهستان می

  کشد. در آن سـال  شود، قحطی و گرسنگی بسیاری از مردم را می می یسال ها، خشک سال
داده تـا او زنـده بمانـد.     ختـر مسـلمان از شـیر بزهـایش مـی     دبار، دختر گوور به  وحشت
شود. برادران دختر گبـر   روز کمتر میه که شیر بزها روز ب ابدی ییِ دختر گبر درم خانواده

قصـد کشـتن    بـه  ،دهـد  شوند خواهرشان شـیر را بـه دختـر مسـلمان مـی      متوجه میکه 
  ).نخست است روایتمانند هداستان  ۀبقی( ...روند  خواهرشان به باالی کوه می
 بـود  بیمار که حنفیه محمد برای دختر نیز بر این باور بود که یکی از اهالی اسفنجان

 باورهای در حنفیه محمد شایان توجه است که ذکر ماجرا)؛ ۀاست... (و ادام برده یمشیر 
به نـام وی   در آذربایجانزیارتگاه مسجد و  تعدادی وجود ایران، از جمله آذربایجان مردم

]، ممکن است به تغییر گرایش مردم آذربایجان از تسنن به تشـیع  475-468 ، صص13[
، 13نوعی تشیع غالی و باطنی نیز هست [ گر انیبکه  اشددر آغاز ظهور صفویان مربوط ب

  ].229و  228، صص15؛ 471ص
ی طـورکل  بـه و رمزهای این اسطوره در ادامه صحبت خواهیم کرد، امـا   ها نشانه ۀدربار

باید گفت که مردم اسفنجان روایت متفاوتی از این اسطوره ارائه کـرده و ابعـاد آیینـی و    
ی برکت بخشـی و  ها نییآی واضحی از ها نشانهکه متضمن  ندا افزودهرمزی بدیعی بر آن 
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  1خیزی است.حاصل
  
  گاو در اسفنجان قربانی برجسته نقش. 3-3

محور آیینی آن اسـت توجـه و تمرکـز بـر      ینوع عناصر این آیین که به نیتر یکی از مهم
نمـاد   ینـوع   قربانی گاو است. گاو در دین زرتشتی از اهمیت شایانی برخوردار است و بـه 

شـخص   یهـا  خیزی و طبیعت حیوانی است. اولین فراز از گاهان که سرودهبرکت، حاصل
و در  شـود  یزرتشت است، با شکایت گوشورون (روان گاو یا حیوان) به اهورامزدا آغـاز مـ  

در فراینـد نبـرد بـا     کـه  چنـان دارد.  یا برجسته نقش گاو زرتشتی، ی آفرینشها اسطوره
گیـاهِ درمـانی    12نـوع غلـه و    55از اندام گاو یکتا آفریـده،  اهریمن در آفرینش هستی، 

ست، چون سرشتی گیاهی داشت   ].66و  65، صص16[ رُ
ی هـا  حـوزه  ۀدر هم باًیتقردر ادیان است و  ها نییآ نیمهمترو  نیتر یمیقدقربانی از 

انـواع مختلـف دارد. از قربـانی پرنـدگان گرفتـه تـا        هـا  یقرباندینی و تمدنی سابقه دارد. 
 ۀ]. قربانی گـاو در هـر دو حـوز   326-322، صص6ی انسانی [ها یقربانچهارپایان و حتی 

در ایران از دیرباز ایـن قربـانی    رو نیا ازتمدنی آسیای غربی و فرهنگ آریایی سابقه دارد، 
و انتخاب زرتشت توسـط   رحمانه یبی ها یقربانگاو از  ۀکوِشِ که چناناست،  شده یمانجام 

                                                                                                                             
در  برداری نخل آن آیین ۀروایتی از این اسطوره در روستای وش از توابع نطنز وجود دارد که بر پای. 1

صفر هر سال در آنجا و دو زیارتگاه تپه مجاور آن در کوه سفید که دو زیارتگاه کعبه کوچک و  28
  ].74 – 49، صص 22شود [ آن وجود دارد، انجام می ۀنقط دواولیاءهللا در 
که برادران برای جستجوی دختر  مخفی شدن دختر است. در اسفنجان وقتی ۀها در شیو یکی از شباهت

رو دختر از دست اشرار خالص  دانند کجا را بگردند، از این چین شده و نمی آیند، تمام نقاط تپه سنگ می
شوند و صبحگاهان که اشرار برای  مخفی میگَوَن  ۀشود، در زیارتگاه کوه سفید وش نیز اولیا زیر بوت می

  یابند. آیند، تمام دشت پر از گَوَن شده است و لذا به آنان دست نمی پیدا کردن آنان به کوه می
 گاو گونه که در اسفنجان نیز اهالی عنصر بعدی شباهت جغرافیای و ساختاری آیین گزاری است. همان

در وش نخل را  کنند، میهدایت قربانگاه در دو سوی آبادی و پیر سنگ  های تپهبه از آبادی را  قربانی
درواقع عنصر اصلی در  برند. می از آبادی حرکت داده و به دو زیارتگاه در دو سوی کوه مشرف بر آبادی

تواند گاو، نخل، علم و حتی قالی مانند آیین  بخش است که می این دو آیین گرداندن عنصر برکت
اشد. اگر شاخ و برگ این دو مراسم را در نظر نگیریم بن و اساس هر دو شویان مشهد اردهال ب قالی

  بخشی در آبادی و دو کوه مقدس. روی کوه، چرخاندن نماد برکت مقدس بر ۀیکی است، دونقط
تری داشته و رنگ ایرانی آن بارزتر است، ازجمله اینکه این مراسم به  البته آیین اسفنجان عناصر آیینی متنوع

  .برداری وش به مناسبت اسالمی و تاریخ قمریکه نخل شود، درحالی برگزار می تاریخ شمسی
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ی اوسـتا را  ها بخشبرای حمایت از گاو و جلوگیری از حجم زیاد قربانی آغازین  اهورامزدا
 هـای  آیـین  برگـزاری  ذکـر  ]. ولـی 13تـا   1، بنـدهای  29هات  ، یسنه3[ دهد یمتشکیل 
 همچنـان  مرس این که رساند می ها، یشت در پهلوانان و ایزدان از گفتگو هنگام به قربانی،
، 3[مهر  به پیشکش قربانی حیوانی برای اجماالًدر اوستا . است داشته دوام و مانده یبرجا

است، اما برای ناهید  اشاره شده ]58 بند هشتم، ، یشت3[ یشترت ] و119 بند مهر یشت،
 112، 72، 68، آبان یشت، بنـدهای  3شده است [ یمهای حیوانی فراوان پیشکش  یقربان

 ایـزدِ  )Druvāspā(های حیوانی پیشکش درواسبَ  یقرباناین اوصاف بیشترین ]. با 117و 
بـه وی نثـار    و گوسـفندان  گاوها ، اسب های فراوان یقربان هاست که ها و رمه گله نگاهبان

، 3[ بـوده اسـت   هـا  کـوه هایی به آستان وی بر فـراز   یایشنها و  یشکشپشده و برخی از 
 حیوانـات  قربـانی  یونانی از چنان که هرودوت مورخ]. هم32تا  3 درواسپَ یشت/ بندهای

) نیـز کـه   سـم ئیترای(م کـیش مهـری   ]. در14 ، ص8؛ ـ گوید [نک می سخن ها کوه فراز بر
  ایرانی دارد قربانی گاو محور آیین است. ۀریش

ـ فرهنگ آسیای غربی یـا   ریتأثدر ادیان توحیدی که زیر  اسـت نیـز بـر     نیالنهـر  نیب
اهمیت قربانی در اسالم چنان است که عید قربان که بـه آیـین    شده است. دیتأکقربانی 

اعیـاد اسـالمی اسـت. در ایـن روز حاجیـان در مکـه و        نیتـر  بـزرگ حج مربوط است از 
، اعـم از قربـانی   هـا  یقرباندر ایران انواع  ازجملهی اسالمی ها نیسرزممسلمانان در دیگر 

توابع کاشـان در روز عیـد قربـان در     . در شهر نیاسر ازشود یمگوسفند، گاو و شتر انجام 
ی گـاو در دیگـر ایـام ماننـد     هـا  یقربـان . شـود  یمـ آبادی دو گاو قربانی  ۀمظهر دو چشم

  ی محرم معمول است.ها نییآبازگشت حجاج و در جریان برگزاری 
 ،بالگـردان هـم  و اسـت  بخـش  برکـت هـم   ،شـود  یگردانده مـ  اسفنجانگاوی که در 

. همچنـین  شود یمتبرک و به بیمار داده م ،آب دهان گاو هکه دیدیم شاخه نباتی ب چنان
و به آن برکت  خورد یآب م -قنات آبادی نیتر یآخرین و طوالن -» عید آباد«گاو از قنات 

این نکتـه یـادآور برکـت     .نوشند یآب آن قنات مهمان مردم نیز برای تبرک از  ؛دهد یم
در نیاسـر کاشـان کـه     ؛شـود  ییده مبخشی آب از گاو است که در نقاط دیگر ایران نیز د

گـاو را در آبـادی    قربـان ، در عید آنجاستاز دوره ساسانی  یا کهن است و آتشکده یآباد
، 14ی زرتشتی [ا مجموعهو بازمانده آتشکده  اسکندریه جنب  ۀبر لب چشم و گردانند یم

 کهـن چشـمه  تا تمام خون گاو از طریـق جـوی    کنند یگاو را قربانی م] 160- 141ص 
در بـرزک  (مشـاهدات نگارنـده، تصـاویر).    برکـت بدهـد   را آنمزارع رفته و  ۀبه هم کهن
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اهالی گاوی را خریداری کرده و بر سر مظهر قنات قربـانی   یآب کم یها کاشان نیز در سال
ـ  تا خون گاو در آب قنات جاری و به آن فزونی داده و مردم را از کـم  کنند یم نجـات   یآب

  ].62، ص12[ کنند یمرا بین مردم تقسیم سپس گوشت قربانی  دهد.
ی بـرای  مناسـب  ۀنماینـد  وگاو سودمندترین حیوان برای زندگی مبتنـی بـر کشـاورزی    

بـارور   ،عنـوان عنصـری نرینـه    بزرگ برای قربانی بـه  یبخشی است. انتخاب ورزه گاوبرکت
مـین کـه در   ز باران است و مثابه بهدر شیار، و ریختن خون او  کشتزار ۀکننده و شخم زنند

اسـت کـه بـا     گونـه  نیا. کند یمبارور عنصر مادینه هستی است  یا اسطوره یها یرمز پرداز
  .کند یمو کشتزارها را سیراب  شود یمیی زا بارانیی آسمان تحریک به جادواین حرکت 

، سـرانجام  گرداننـد  آن برگرد  بارو سه  برده پیر سنگ  را بر سر تپه که گاو پس از این
 خـون  تـا  کنند یم ذبح دختر غیبت محل از متری ده یا فاصله در انگاه آورده وبه تپه قرب

. کندن جوی و رها کردن خـون گـاو در   برسد دختر غیبت گودال به و روان جوی در گاو
عملـی جـادویی اسـت. جـادوی پـر       گـر  انیآنکه شباهت با جوی مزارع کشاورزی دارد، ب

  .گردد یبازم کشتزار آیینی فزونی به. گویی با این بازسازی کشتزارکردن جوی  آب
کـه حکـم   یا گودال غیبـت دختـر    نیچ تا محل سنگباید  شده یجاربنابر این خون 

در غیر این صـورت   ،دکنبه تعبیر اهالی موی دختر با خون حنا زمین کشت دارد، رفته و 
. گویی این خون برای احیای برکتی کـه بـا غیبـت دختـر مفقـود شـده،       ماند یکار ابتر م

است کـه   یا تشنه گیاهمثابه  ضروری است. گیسوان دختر که باید از خون سیراب شود به
در  خـورده  شخمهمانندی زن با زمین  .محتاج آب استخیزی حیات و حاصل ۀبرای ادام

در  1. در قرآن نیز زن به کشتزار تعبیر شـده اسـت.  شود یم مشاهده ها بسیاری از فرهنگ
ـرج (  هندوستان هندوان شـیار را برا  ، 6[ داننـد  یمـ و بـذر را بـا مـرد یکسـان      )yoniبـر فَ

  ].253و  252صص
جهت تولید مثل و جلـوگیری از سـترونی    های دیگر هم  از قربانی و خون آن به شیوه

، بـه ایـن   کننـد  یمگاهی زنان نازا روسری خود را به کله گاو بسته و باز شود.  استفاده می
دارنـد کـه    مردم آبادی اعتقادمشاهدات نگارنده  ]. بنابر19، ص17امید که باردار شوند [

خـون   حاجتمنـدان  جهـت   نیـ ا ، ازشـود  یدار شدن زنان نازا مـ  خون قربانی موجب بچه
برداشـته و طـی آیینـی خـون گـاو را بـر سـر و         ،قربانی را که بر زمین جاری شده است

  ).20و  19(تصویر  مالند یپیشانی زن نازا م

                                                                                                                             
کُمْ. 1 رْثَ واْ حَ کُمْ فَأْتُ رْثٌ لَّ اؤُکُمْ حَ   ].223[البقره:  نِسَ
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  یی (مأخذ نگارنده)روا حاجتخون گاو جهت  ۀبازماندی آور جمع. 20و  19
  
  آیین طلب باران. 3-4

انـد و   گر چه وجه دیگری نیز بـر آن افـزوده   ؛هدف از برگزاری این آیین طلب باران است
را کـه اسـاس    ها شکوفهو  کند یمرا  ها شاخهکه درختان را و  آن رهایی از بادهای مهیب

ین ایام از سال بارنـدگی نسـبت بـه دیگـر ایـام سـال       . در ازدیر یممحصول ساالنه است، 
که مردم پـس از   دارد یکه از این مراسم تهیه شده است بیان م ییها بیشتر است. گزارش

 ،پایان مراسم منتظر باریدن باران هستند. اگر تا چند روز بعد از انجام قربانی باران نبـارد 
از آیـین  چند روز ، ها سال ی ازکیدر هک . چناندهند یدوباره مردم قربانی گوسفند انجام م

گوسفندی را در محل کرده بودنـد و اتفاقـاً همـان     رو نیازا .باران نباریدو  گذشتگزاری 
ایـن   پـس عدم قبول قربانی است.  ۀمنزل مردم نباریدن باران به روز باران باریده بود. ازنظر

خـواهی و  بـاران  یهـا  نییآطلب باران است. در ایران انواع مختلف  یها نییآیین از نوع آ
  .شود یطلب باران برگزار م
. یکی از بارد یچند بار باران م یا که معموالً هفته شود یی برگزار موقتآیین اسفنجان 

اهالی که در مراسم حضور داشت نیز به این امر توجه داشت و بر آن بود که وقتی آیـین  
ی مـا  هـا  نیچرا در تابستان که زمـ  که انتظار باریدن باران هم هست، واال شود یبرگزار م

کـه   دهد یاین امر نشان م ؟بارد یباران نمسخت به آب نیاز دارند،  درختاناست و  آب یب
که ایـزد بـاران    میدان یشده است. م  زمان برگزاری این آیین با هوشمندی خاصی انتخاب

یـزد در نبـرد   یا تیری است. در اوستا آمده است که بار اول ایـن ا  شترتیدر دین زرتشتی 
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 .علت شکسـت نقصـان در دعـای مـردم بـود      ، اماشکست خورد یسال با اپوش دیو خشک
، تیریشـت،  3[نوبت دیگر که مردم دعا کردند، تیشتر توانست دیو اپوش را شکست دهـد  

مربـوط بـه اقلـیم خشـک و      یسال شکست ایزد باران از دیو خشک]. 29-21کرده ششم، 
  است. یسال در معرض پیروزی دیو خشک عتاًیت که طبنجد ایران اس ینیب شیپ رقابلیغ

هاست باران نباریده و  که مدت شود یی برگزار موقتطلب باران معموالً  یها نییپس آ
شـود   برگزار می وقتیاما در اسفنجان آیین طلب باران ، تهدیدی جدی است یسال خشک
قت نظر در انتخاب زمان ایزد تیشتر سربلند بیرون آید. چنین احتیاط و د القاعده یکه عل

رهبـران دیـن    -» مغـان «کـه ایـن انتخـاب ابتکـار      کند یبرگزاری، این گمان را تقویت م
  آن اسـت؛ از  دیـ این آیین از جهت دیگـر نیـز قابـل تائ    رنگ مغانهبوده است.  -زرتشتی 

شده و پس از خواندن ذکر و  در قربانگاه حاضر اسفنجان معموالً روحانی آبادیکه  جهت
قسمتی کمی از گلوی گاو را بریده و یا محل بریدن را با کشـیدن انگشـت مشـخص    دعا 

کـه   چنـان  ؛کنـد  یمـ  رهنمـون  باسـتان  دوران ایـران  به را ماناخواه  خواه امر این .کند یم
و وقتی  گرفت یانجام قربانی در حضور یکی از مغان انجام م ،هرودوت گزارش کرده است

، قربانی ذبح و در اختیار صاحب آن قـرار  خواند یرا ممربوط  یها شیایآن مغ سرودها و ن
  ].104، ص10؛ ـ ک[ن دلخواه وی مصرف شود تا به گرفت یم

اینکه از میان اجزای بدن قربـانی یـک چشـم آن اهمیـت بیشـتری دارد نیـز احتمـال        
، زیرا در اوستا یکی از اجزای قربانی که اهـورامزدا  کند یمزرتشتی بودن این آیین را تقویت 

 ختنیدور نـر ]. 5و  4/ 11، هـوم یشـت، هـات    3[ 1ه هوم ارزانی داشته چشم چـپ اسـت  ب
چشم راست قربانی را به سـیدی  : «سدینو یماست. فلسفی  مهم باره نیدرااجزای قربانی هم 

ببینـد او را نـزد همـان سـید      زخـم  چشمکودکی  هرگاهتا در نزد خود نگه دارد تا  دهند یم
، مالد یم خورده چشمر آب خیسانده و آب را بر کمر کودک ببرند و وی چشم خشکیده را د

تـا دهـان حیوانـات     زندیر ینمی قربانی را دور ها استخوانشود. همچنین  زخم چشمتا دفع 
در ]. 21، ص6» [زنـد یر یمـ را دفـع کـرده و یـا بـه رودخانـه      آننخورد، لـذا   ها آنناپاک به 

دارنـد. نـوع هـدایایی کـه      یادیـ نـذورات مراسـم کودکـان و نوجوانـان نقـش ز      یآور جمع
خشکباری مانند گردو و بادم و آجیـل و شـیرینی    یها وهیاند از م عبارت شود یم یآور جمع

  در طلب باران نیز سابقه دارد. ها نییآ گونه نیو همچنین نذورات نقدی. ا

                                                                                                                             
. درست است که در هوم یشت اشاره به چشم چپ شده، اما اینجا توجه به یکی از چشمان مهم است 1

  لیل شود.تواند در ارتباط با اوستا تح و می
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دور داشت که پیر سنگ که در مرکز آیین طلب باران قرار گرفته اسـت،   نظر ازنباید 
 ویـژه  بـه  ،هـا  سـنگ  انـواع  به زایی باران خاصیت انتسابخواهی ارتباط موثق دارد. انبا بار

گونـه   و قداسـت ایـن   اهمیـت  الیاده. دارد وجود نیز جهان مناطق سایر درها  سنگ شهاب
 و اشـکال  و صـور  و قـوا  بعضـی  بـا هـا   سـنگ  آن ها و ارتباط بودن آن را آسمانیها  سنگ

 نمونـه  بـرای  سوماترا در را سنگی وی. ]223[همان، ص داند می باران بر حاکم موجودات
 آن یخـواه باران یها نییآ برخی در سیاه گربۀ چون و دارد گربه با مشابهتی که آورد می

 قائـل  هماننـدی  یهـا  قدرت و خواص سنگ آن برای نیز مردم کند، می ایفا نقش منطقه
ن میانه، اهالی بـا سـنگ   در آیین طلب باران روستای فراهیه شهرستا .]جا همان[ هستند

  ].89، ص23[ کنند یمکوبند و با تقلید صدای باران، طلب باران  ی مقدس میها صخرهبر 
در ایران و  »باران ساز« یها سنگ به توسل با یخواهبارانیی از ها نمونهمحمد قنواتی 

بختیـاری سـه    ۀدر منطقـ  نیالـد  قطـب شـاه   ۀدر بقع ازجمله دهد یمدنیای اسالم نشان 
و مردم در  شود یمی است که در فرورفتگی باالی آن آب باران جمع ا استوانه سنگ هقطع

هماننـد   مناطق از برخی . درخوانند یمکنار آن گاو و گوسفند قربانی کرده و دعای باران 
 معتقدنـد  مردم که دارد وجود ییها سنگ ها ارتگاهیز و مزارها کنار ، درسنگ ریپزیارتگاه 

ن  در. شـوند  می باران بارش باعث گیرند، قرار خاصی وضعیت درها  سنگ این اگر ـدکَ  از کَ
 سـنگ  اسـت،  واقـع  کـوهی  باالی بر که »یاهو پیر« زیارتگاه کنار در و هیدریح تربت توابع

 کمـی  را سنگ باران، آش مراسم اجرای هنگام به مردم که دارد وجود سفید رنگی بزرگ
 ۀ، ذیـل واژ 11شـود [  مـی  خـوانی  روضـه  مشـغول  دِه مـالی  سـپس  و کننـد  مـی  جا جابه
، سنگی که مرکز قراردادرا نیز در این فهرست  سنگ ریپخواهی]. با این اوصاف باید  باران

  توجه آیین طلب باران است.
  

 یخواه حاجت؛ زیارتگاه پیر سنگ
 به طلب باران، یکی از عنصر آیین اسـفنجان اسـت.   سنگ ریپگرداندن گاو گرد زیارتگاه 

اسـالمی   و زرتشـتی  یهـا  کی است که برای بسیاری از زیارتگاه و قدمگاهپیر عنوان مشتر
شده و یـا   خشک یا معموالً عنصر قداست به صخره، چشمه ها شگاهیاین گونه نیایران. در ا

 ویژگی دارای گاهی و بزرگ ها ارتگاهیز این در موردتوجه یها کم آب مربوط است. سنگ
غیبـت دختـر    ۀاسـفنجان بـر محـور اسـطور    هماننـد   هـا  آنهستند که بسیاری از  خاص
  .اند گرفته شکل
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یـک   ییتنها خود به و اصوالً سنگ در پیدایش عبادتگاه عنصر برجسته و اساسی است
کنـار    سـنگ  ۀتـود . یونانیان دانستند یاست. اقوام باستان سنگ را حامل روح م عبادتگاه
گـاهی او را   و انگاشـتند  یمخدایان بود  آور امیمزارع را نماد هرمس ایزدی که پ ۀهم چید

در ادیـان ابراهیمـی نیـز سـنگ     ]. 83، ص26[ دادنـد  یمنشان  به شکل یک سنگی مربع
را دید، سنگی که بر زیر سر داشـت را   هوهیکه در آن  ییایقداست دارد. یعقوب بعد از رؤ

 14/ 35، بـاب  2[(خانه خدا) نامید » لبیت ئی«بر آن روغن ریخت و آن مکان را  ،افراشت
تراش نخورده وجود دارد و سعی شده اسـت   یها بدوی سنگ یها در معابد انسان]. 15 و

کـه در یکـی از    حجراألسـود در اسـالم   ].354، ص26[به پیکر طبیعی سنگ حفظ شود 
در ایـران  . شود یماهمیت سنگی مقدس و آسمانی محسوب  شده  نصبکعبه  ۀارکان خان

 ارد.داست وجود دقها حس  نیز نسبت به برخی سنگ
بـه ارتفـاع    است که سـنگ عظیمـی   یآباد پیر سنگ زیارتگاهی در رأس تپه مشرف بر

(سـنگ سـیاه)   » داش قره«به آن  وواقع است که علت تقدس این مکان است  متر 3تقریبی 
قطـر  ، دار بیشـ  صـورت   کـه بـه   قرار دارددو سوراخ بزرگ . در داخل سنگ سیاه ندیگو یم

 تـر  بزرگاز پایین به داخل روزن  زهیر سنگس باوری سه مردم بر اسا .کند یسنگ را طی م
اگـر   و معتقدنـد  کننـد  یمپرتاب   ،داردو شیبی دو متری سانت  15 در 25حدود قطری که 

خواهنـد  روا  حاجـت  ،طرف سنگ به پایین افتد  از آناین شیب را طی کرده و ها  این سنگ
  ].17، ص17[ دهند یم پس از برآورده شدن حاجت در سال بعد نذری رو نیا از .شد

پیـران روسـتا    قرار دارد. تر بزرگسوراخ  موازات  بهاست  تر کوچکدیگر نیز که  ۀحفر
خطـاب اسـت؛    عمـر بـن  ی سنگ اثر شمشیر حضرت علـی (ع) و  ها سوراخ، دارند اعتقاد
سوراخ بزرگ را حضرت علی از ضـرب   کردند یمدر کنار این سنگ زورآزمایی  ها آنوقتی 

]. شاهدی بر رسوخ باورهای 17، ص17اد کرد و سوراخ کوچک را عمر [شمشیر خود ایج
  و اعتقاد به برتری علی بر عمر. انهیعامشیعی در باورهای 

که از آن انسان یا اشیا را عبـور   -سنگ ریویژگی موجود پ -دار سنگ یا صخره سوراخ
 حفـره بـور از  عدارد. نیـز   یـی روا حکم تولد دوباره، بهبودی از بیماری و حاجت ،دهند یم

ـ  ییها نییازجمله آ تحلیلـی بـر    ۀاست که در ادیان قدیم نیز سابقه دارد. الیاده ضمن ارائ
تجدید حیات و نـوزایی، آیـین عبـور دادن از شـکافی در زمـین، سـوراخی در        یها نییآ

» درمـان و شـفایابی از راه زایشـی نـو    «در درخت را آیینی مربوط بـه   یا صخره و یا حفره
 ،واقـع شـخص عبـور کننـده از روزن     . درکند یرا ارائه م ییها نمونه باره نیا و در داند یم
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قبلی را ندارد. این امر  یها بیماری و یا نقصان که یدرحال ،شود یگویا دوباره از نو متولد م
ـ مربـوط اسـت. وی بـر آن اسـت کـه      دار شهیاعتقادی کهن و ر -با باور مادر بودن زمین 

، 6اسـت [  زمـین  مـام  و نـوین  زایـش  بـه  مربـوط  کشاورز نباورهای مردما بیشتربخش 
  ].247-246صص

ی در زیارتگاه پیر بادام روستای کامو از توابع کاشـان  خواه حاجتعبور از سنگ برای 
اخـالص از روزن   ۀمرتبه خوانـدن سـور   7باید پس از  حاجتمندان. خورد یمنیز به چشم 

ه که غار مقدس و زیارتگاه پیر بـادام  صخره پشت زیارتگاه عبور کرده و سپس تا باالی تپ
را پیاده بروند، بدون اینکه به پشت سر خود نگاه کنند. (مشاهدات نگارنـده).   آنجاستدر 
ب مانند قدمگاه دختـر بکـر در روسـتای قـه     ئدختر غا ۀمربوط به اسطور یها ارتگاهیدر ز

باور بر این اسـت  بزرگ وجود دارد و  یها سنگ ،آذربایجان یها گاه رانیکاشان و برخی پ
]. 267و  266، صـص 21[انـد   ب و یا مهاجمان دختر به شکل سنگ درآمـده ئکه دختر غا

کـه در همـین    چنان ؛انباشته مظهر قداست است هم یرو برخی مواقع نیز تعدادی سنگِ
  اند. انباشته مشخص کرده یها محل غیبت دختر را با سنگ اسفنجان
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  به داخل آن (مأخذ نگارنده) زهیر سنگ. روزن سنگ و پرتاب 22و  21
  

همچنین باید توجه داشت نذر کردن یا پیشکش آیینی جهت برگـزاری ایـن مراسـم    
بخشـی و فزونـی دارد، نـذر    نیز اهمیت داد. یکی از عناصر مهم آیینی که ارتباط با برکت

 را نـذر ید گاو که اهالی مبلغ آنخر. دهد یماست که بنیان اقتصادی این آیین را تشکیل 
کشـاورزی و شـیرینی، جـوراب،     محصـوالت ، هـدایای نقـدی، جنسـی از قبیـل     کنند یم

ی نـذورات و یـا   کننـدگان  حملجوراب که به نیازها و نذورات خود را  تینها دردستمال و 
، مانند بستن روسری بر شاخ گـاو و نیـت نـذر بـرای     شود یمکه حین انجام مراسم نیت 

که مردم از گوشت قربـانی  قبیل است. همچنانبرآورده شدن حاجت در پیر سنگ از این 
ی آیینی در ها بخش. عنصر نذر دادن یکی از مهمترین کنند یم را پخشکوفته تهیه و آن

 .ردیگ ینمشکل  ها نییآبدون آن  معموالًدر ایران است و  ژهیو  بهادیان و 
  

  گیرینتیجه
، اعتقـادی و آیینـی   یا طورهبسیاری از عناصر اس ۀآیین قربانی گاو در اسفنجان دربردارند

دارد.  ویـژه  یبخـش در ایـران جایگـاه   برکت یها نییاست و از جهت جامعیت در میان آ
غیبـت   ۀاسـطور  صورت آیین قربانی گاو است و چگونگی انجـام و دقـایق آن بـر اسـاس    

است که به هـدف   -های زیارتبسیاری از آیین های ایرانی به ویژه آیین ۀدرونمای -دختر
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بر انواع  درواقع؛ شود یمباغات و مزارع و سرسبزی مراتع انجام بخشی ان و برکتطلب بار
ی در فرهنگ ایرانـی نـدارد.   ا نمونهی باید اضافه کرد که ا تازهی باران خواهی نوع ها نییآ

ای اسفنجان به دفع بادهای شـدید در بهـار   نباید از نظر دور داشت که در روایت اسطوره
شود. از عناصر جـانبی ایـن   ها و آسیب به درختان میبودی شکوفهاشاره شده که باعث نا

، انواع حاجت خواهی از قربانی و بالگردانی و دفع بیماری، برکـت بـه محصـوالت    ها نییآ
ی و تفأل بـا محوریـت سـنگ مقـدس     خواه حاجتی و آب قنات و زیارتگاه پیر و کشاورز

غیبـت دختـر کـه بـا      ۀاسطوراست. برگزاری با تقویم شمسی، نقش محوری گاو، حضور 
کـه   دهـد  یمـ ی دیگر نشـان  ها یژگیوناهید مربوط است، فقدان عناصر اسالمی و برخی 

ی هـا  نمونـه ی ایرانی دارد و با توجه بـه اینکـه   ا هیما بنآیین اسفنجان بسیار کهن است و 
هماننـد   احتمـاالً ی سی و ششمین روز بهار در ایران سـراغ داریـم،   ها نییآدیگری نیز از 

زرتشـتی در چهـل   » میان بهار«ی دیگر ایرانی تقویمی رسمی داشته و با گاهنبار ها جشن
  و یکمین روز بهار، مربوط باشد.

آیین اسفنجان از لحاظ تنوع و رمز و راز از دیگر آیین های ایرانی متمایز اسـت. ایـن   
آیین در فهرست میراث ملی ثبت شده و در صورت مراقبت و مستندسازی ظرفیت ثبـت  

در ایران ارتباط وثیقی بـا   شده برگزاری ها نییآدر میراث جهانی دارد. امروزه بسیاری از 
ی مسـتند نگـار  بررسـی و   ۀدین زرتشتی و فرهنگ پیش از اسالم ایران دارنـد و شایسـت  

  اند. این آیین در راستای چنین هدفی پژوهیده شده است.  دقیق
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