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ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو در اﺳﻔﻨﺠﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﺪی ﻧﻮشآﺑﺎدی
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)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1400/3/19 :ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ(1400/12/22 :

ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﺳﺎل در آﺑﺎدی اﺳﻔﻨﺠﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﮑﻮ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ آﯾﯿﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎورﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ آﺑﺎدی ،ﮔﺎو ﻧﺮی را ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺮﯾﺪاری و ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪای ﮐﻪ  36روز از ﺑﻬﺎر ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،در آﺑـﺎدی
ﮔﺮداﻧﺪه و ﻧﺬورات ﻣﺮدم را از درب ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ آب ﻗﻨـﺎت
آﺑﺎدی را ﺑﻪ ﮔﺎو ﻧﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،آنرا ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ در رأس ﺗﭙﻪای در ﮐﻨﺎر آﺑـﺎدی
ﻗﺮار دارد ﺑﺮده و ﮔﺮد آن ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه از ﺗﭙﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑـﺎﻻی ﺗﭙـﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه در ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ روﺳﺘﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻨﮓﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ
ﻣﺤﻞ ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ،ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺧـﻮن ﮔـﺎو از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﯿﺎری ﺑـﻪ ﮔـﻮدال
ﺳﻨﮕﭽﯿﻦ ﻓﺮو رود و در ﭘﯽ آن ﺑـﺎران ﺑﺒـﺎرد .ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت ﻣﯿـﺪاﻧﯽ و
اِﺳﻨﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ آﯾﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﯽ و اﺳﻄﻮرهای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﻠﺐ
ﺑﺎران ،اﺳﻄﻮرۀ ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو ﺳﻪ وﺟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری آن در ﺣﺪود  40روز ﭘﺲ از ﻧﻮروز ﻧﯿـﺰ ،ﻗﺎﺑـﻞﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ
ﮔﺎﻫﻨﺒﺎر »ﻣﯿﺪﯾﻮزرم ﮔﺎه« ﯾﺎ »ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎر« زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ در ﺗﻨـﻮع
ﻋﻨﺎﺻﺮ آﯾﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﯽﻣﺜﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ درﺑﺮدارﻧـﺪۀ ﺣﺎﺟـﺖﺧـﻮاﻫﯽ،
ﺟﻤﻊآوری ﻧﺬورات ،ﮔﺮداﻧﺪن ﮔﺎو در آﺑﺎدی ،ﺟﺎری ﮐﺮدن ﺧﻮن در ﻣﺤـﻞ ﻏﯿﺒـﺖ دﺧﺘـﺮ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎزاﯾﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﭘﺨﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ-زرﺗﺸﺘﯽ ،اﺳﻄﻮره ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ ،اﺳﻔﻨﺠﺎن ،ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺑﻬﺎر،
ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو ،ﮔﺎﻫﻨﺒﺎر ﻣﯿﺪﯾﻮزرم )ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎر(.
 .1اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»دو آﯾﯿﻦ ﮐﻬﻦ در اﯾﺮان اﻣﺮوز« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﮥ آن از ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺎﻧﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
Emial: mmn5135@kashanu.ac.ir
 .2داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ادﯾﺎن و ﻓﻠﺴﻔﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن؛
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 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﻔﻨﺠﺎن روﺳﺘﺎی آﺑﺎد و ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰی اﺳﺖ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﮐـﺰی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺳـﮑﻮ در
 30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺮﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻬﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  1و  .(2اﺳﻔﻨﺠﺎن در داﻣﻨﮥ ﮐﻮهﻫـﺎی
ﺳﻬﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ )»ﺳﻠﻄﺎن داﻋﯽ« و »ارﺷﺪ داﻏﯽ«( و در ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﯽ ﺷـﻬﺮ
اﺳﮑﻮ و روﺳﺘﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪوان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺎﺻـﻠﻪاش ﺗـﺎ ﺗﺒﺮﯾـﺰ ،ﻣﺮﮐـﺰ
اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭼﻬﻞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎ از ﺷـﺮق ﺑـﺎ روﺳـﺘﺎﻫﺎی »ﻫـﺰه ﺑـﻮران« و
»اﻧﺮﺟﺎن« و از ﺟﻨﻮب ﺑﺎ روﺳﺘﺎی »ﮐﻬﻨﻤﻮ« و از ﺷﺮق ﺑﺎ روﺳﺘﺎی »اﺳـﮑﻨﺪان« و از ﺷـﻤﺎل ﺑـﺎ
روﺳﺘﺎی »اﺳﯿﻨﺠﺎن« و از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ اﺳﮑﻮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺠﺎن ﭘـﻨﺞ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻫـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ
زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﺳﻮادان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آﺷـﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣـﺬﻫﺐ ﻫﻤـﮥ اﻫـﺎﻟﯽ
روﺳﺘﺎ ﺷﯿﻌﮥ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮی اﺳﺖ .ﺷﻐﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ،ﺑﺎﻏﺪاری و ﮐﺸـﺎورزی ﺗـﻮأم
ﺑﺎ دامﭘﺮوری اﺳﺖ ] ،17ص .[16ﻣﺮدم اﺳﻔﻨﺠﺎن در اوﻟﯿﻦ ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪای ﮐـﻪ ﺳـﯽ و ﺷـﺶ
روز از ﻧﻮروز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪای ﮐﻬـﻦ دارد .ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎرانﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ آﯾﯿﻨﯽ و اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  1و  2ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﺳﻔﻨﺠﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻢﺟﻮار )ﻣﺄﺧﺬ ﮔﻮﮔﻞ(

ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﺎزی درﺑـﺎرۀ اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه،
ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳـﯽ
و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دارد .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﯽ و ﺷﺸـﻤﯿﻦ
روز ﺑﻬﺎر در روﺳﺘﺎی اﺳﻔﻨﺠﺎن« ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ دﯾﻠﻤﺎج ،ﺑﻪ ﺳﺎل  1385ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
دﯾﮕﺮی »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺑﻬﺎر در اﺳﻔﻨﺠﺎن ﻧﻮﺷـﺘﮥ
ﺣﻤﯿﺪه ﻣﯿﺮی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﯾﺪآﻗﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮدم اﯾـﺮان ][1393
ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﺟﻬﺖ دﯾﻦﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه و زواﯾـﺎی
آﯾﯿﻨﯽ ،اﺳﻄﻮرهای و رﻣﺰﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  1393ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر در اﺳـﻔﻨﺠﺎن اﯾـﻦ
آﯾﯿﻦ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﮕـﺎه دﯾﮕـﺮان
ﺗﻄﺒﯿﻖ داده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ دوم دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯽاﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ رﯾﺸﮥ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﻄـﺮح و آن
را آﯾﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آﯾﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾـﺖ ﻣﺴـﺠﺪ ،زﯾـﺎرت ﻋﺎﺷـﻮرا و
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دﻋﺎی ﺗﻮﺳﻞ و داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ] ،24ﺻﺺ 137و  .[138در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻـﯿﻒ
دﻗﯿﻖ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،اﺟﺰا و ﻋﻨﺎﺻﺮ آنرا ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی دﯾﻨـﯽ و اﺳـﻄﻮرهای و ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺻـﻠﯽ آﯾـﯿﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو در اﺳﻔﻨﺠﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و زرﺗﺸﺘﯽ دارد؟
 .2ﮔﺰارش آﯾﯿﻦ
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮل و ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎو ﺑﺮای اﯾﻦ روز اﺳﺖ .از اﯾـﻦرو
اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﯽ ﻣـﺪت دو روز از
ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻼن در ﻣﺴﺎﺟﺪ و رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊآوری ﭘـﻮل ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ ]درﺑـﺎرۀ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﭘﻮل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔـﺎو ﻧﮑــ  ،24 :ﺻـﺺ 132و 133؛  ،17ﺻـﺺ 17و
 .[18ﻫﻤﮥ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺳﻊ ﺧـﻮد در ﺧﺮﯾـﺪ ﮔـﺎو ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ دارﻧـﺪ .ﭘـﻮل در اﺧﺘﯿـﺎر
رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان روﺳﺘﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺎوی ﺑـﺰرگ ،ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ از روﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﺟـﺎی
دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(3ورزه ﮔﺎو ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ و از ﻣﯿـﺎن
1
ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .3ﺟﻤﻊآوری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺬورات ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

 .1ﮔﺎو اﻣﺴﺎل ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪای ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ از  800ﮐﯿﻠﻮ وزن داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﺎو ﺑﻪﻋﻼوه ﮔﺎو دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﺳﺎﻧﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻫﺎﻟﯽ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد ]ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ .[93/2/10
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .4ﮔﺮداﻧﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در روﺳﺘﺎ )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

ﺻﺒﺢ روز واﻗﻌﻪ در ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪای ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽوﺷﺶ روز از ﺑﻬﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔـﺎو را از
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺎدی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻃﻨـﺎب ﮔـﺮدن و دو دﺳـﺖ ﮔـﺎو را در
اﺧﺘﯿﺎردارﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺎو رم ﻧﮑﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(4ﮔﺮداﻧﺪن ﮔﺎو در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط آﺑـﺎدی ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای ﺑﺮﮐـﺖ
ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﻼﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺖ .ﮔﺎو را اﺑﺘﺪا در ﻣﺤﻠﮥ ﺑﺎﻻ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺤﻠﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .5ﻣﻨﻘﺒﺖ و ﻣﺮﺛﯿﻪﺧﻮاﻧﯽ در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

ﮔﺎو را از ﺗﻤﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﮐﻮﭼﻪ و ﭘﺲﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻣـﺮدم ﺑـﺎ آﻫﻨـﮓ ﺟـﺎر زدن
ﺻﻠﻮات ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ؛ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﮔﺎو را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻫﻞ ﻣﻨﺎزل ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﻨﺪ .ﺷﺨﺼـﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺪاﺣﯽ در ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ در ﺟـﺎﯾﯽ اﯾﺴـﺘﺎده و ﻣـﺪاح
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ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوﺑﺎره راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .در ﻫﻤـﻪ ﺣـﺎل ﮔـﺎو ﺗﻮﺳـﻂ اﻫـﺎﻟﯽ ﻣﺸـﺎﯾﻌﺖ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(5دﺳﺖآﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن آﺑﺎدی رﻓﺘﻪ ﻣﺮﺛﯿـﻪﺳـﺮاﯾﯽ ﮐـﺮده و ﻓﺎﺗﺤـﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ]ﻗﺲ؛  ،24ص.[135
ﻣﺮدم آﺑﺎدی از زن و ﻣﺮد؛ ﺧﺮدﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮرده در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤـﺎم
دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﺬورات ﺧﻮد را ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ .آنﻫـﺎ ﺑـﺮ در ﻣﻨـﺎزل
اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺑﺮﺳـﻨﺪ و ﻧـﺬورات را در ﮐﯿﺴـﻪای ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .ﻧﺬورات ﻣﺮدم ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑـﺎﻏﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﮔـﺮدو و ﺑـﺎدام،
زردآﻟﻮ ﺧﺸﮏ ،ﺳﻨﺠﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و آبﻧﺒﺎت و ...اﺳﺖ؛ در ﮐﻨـﺎر ﻧـﺬورات ﻧﻘـﺪی ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺎو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﺎوﯾﺮ  6و  .(7ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﮔﺮدن ﮔﺎو ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺟﻮراب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎو ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺬورات ﮔﺮدآوری و از
ﺑﺎب ﺗﺒﺮک ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ]ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧﺪه؛ ﻗﺲ ﻫﻤـﺎن .[19 ،ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﮥ
ﻓﻠﺴﻔﯽ زﻧﺎن در اﯾﻦ روز ﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ روﻏﻨﯽ و ﻣﻐﺰ دار ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺰﯾـﻪ« ﺗﻬﯿـﻪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ]،17
ص .[17ﻃﻠﺐ ﺣﺎﺟﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﻧﺎزا روﺳﺮی ﺧﻮد را ﺑـﻪ
ﮐﻠﮥ ﮔﺎو ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎردار ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮑﻪ ﻧﺒـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺰاق ﮔـﺎو
آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ﺧﻮرده و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  8و .(9
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ﺗﺼﺎوﯾﺮ  8و  .9ﺟﻤﻊآوری ﻧﺬورات ﺧﻮراﮐﯽ ﺣﯿﻦ ﮔﺮداﻧﺪن ﮔﺎو )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
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ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را از آب ﻗﻨﺎت »ﻋﯿﺪ آوا« ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎددارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣـﺰارع ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(10ﺣﺘﯽ ﻇﺮف آب دﻫـﺎن ﺧـﻮردۀ ﮔـﺎو ﻧﯿـﺰ در ﻧـﺰد ﻣـﺮدم
ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ دارد و آنرا دور ﻧﻤﯽرﯾﺰﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﭼﻮن ﺳﯿﻨﻪدرد و ﮔﻠﻮدرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ]ﻫﻤﺎن .[19 ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺟﺎﻧـﺐ ﺟﻨـﻮب
ﺷﺮﻗﯽ روﺳﺘﺎ ﮔﺎو را ﺑﻪﺟﺎﻧﺐ ﺗﭙﻪای ﮐﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ در آﻧﺠﺎﺳـﺖ ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ
 .(11رأس اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪﺳﯽ ،ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ آﺑـﺎدی ﺑـﻮده اﺳـﺖ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ
 .(12ﺳﻨﮓﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و روی آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش ﮔـﻞوﺑﻮﺗـﻪ و ﮐﺘﯿﺒـﻪ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ اﻓﺮاﺷﺘﻪ
و ﺳﺎﻟﻤﯽ از اواﯾﻞ دورۀ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  959ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(13

 .10ﺗﺒﺮک آب ﻗﻨﺎت ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

 .11ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﺮف ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
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ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣـﯽروﻧـﺪ .ﭘﯿـﺮ ﺳـﻨﮓ زﯾﺎرﺗﮕـﺎﻫﯽ در رأس ﺗﭙـﻪ
ﻣﺸﺮف ﺑﺮ آﺑﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض  3در  5ﻣﺘـﺮ ﻗـﺮار دارد .در
ﮐﻨﺎر اﺗﺎق ،ﺳﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  3ﻣﺘﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺪس اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺳـﺖ و
ﺑﻪ آن ﻗﺮهداش )ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﮓ دو روزن دارد ﮐﻪ در داﺧـﻞ آن ﺳـﻨﮓرﯾـﺰه
ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎورﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

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

در اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از ﻫﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎو را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑـﻪ دور اﯾـﻦ
ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و رﻣﻖ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﻧـﺪارد .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم
ﮔﺎو را از ﺗﭙﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه )ﻗﻮرﺑﺎن داﻏﯽ( ،در ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ آﺑـﺎدی ﻫـﺪاﯾﺖ
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(14ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﯾﻌﺖﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮدان و ﭘﺴـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ در
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻫﺎﻟﯽ از زن و ﻣﺮد ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺗﺮاق ﮐﺮده و ﭼﺸﻢاﻧﺘﻈـﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(15

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .14ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺗﭙﻪ ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﺮف ﺗﭙﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
ﺗﺼﻮﯾﺮ  .15ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺗﭙﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

ﮔﺎو را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه واﻗﻊ در رأس ﺗﭙﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮد آن ازدﺣﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎو را
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎن ﺷﺪن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗـﺮآن و دﻋـﺎ ،ﮐـﺎرد را ﺑـﺮ
ﮔﻠﻮی ﮔﺎو ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﻧﮕﺸﺖ ،ﺟﺎی آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺳـﭙﺲ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﻗﺼﺎب ذﺑﺢ و در ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺧﻮن ﮔﻠـﻮی آن ﺟـﺎری
ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  16و .(17
در آﻧﺠﺎ ﮔﻮدال ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ آن »ﻧﯿﺸـﺎنﮔـﺎه«

ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو در اﺳﻔﻨﺠﺎن

435

)ﻧﺸﺎن ﮔﺎه( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی از ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه و در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻤﺘﺮ از  10ﻣﺘﺮ ﻗـﺮار
دارد .ازآﻧﺠﺎ ﺷﯿﺎری ﺑﻪﻃﺮف ﻣﺤﻞ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺎه ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺮدم اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ از روی اﯾﻦ ﺷﯿﺎر ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨـﺪ ]،24
ص ،[136ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮥ اﻃﺮاف ﺷﯿﺎر و ﻣﺤﻮﻃﻪ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 .16اﺣﺎﻃﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺗﭙﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
 .17ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﮕﭽﯿﻦ روی ﮔﻮدال ﻧﺸﺎﻧﮕﺎه ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

ﺧﻮن ﮔﺎو ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪﻃﺮف ﻣﺤﻞ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﺳـﺮازﯾﺮ ﺷـﺪه و در آن ﻓـﺮو رود ﺗـﺎ
ﻧﺬر ادا ﺷﺪه و ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد و ﺑﺎدﻫﺎی آﺳﯿﺐرﺳﺎن ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﻮن ﮔﺎو ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦرو ﻣﺮدم ﻧﮕﺮاناﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﻪ
ﻧﺸﺎن ﮔﺎه ﺑﺮﺳﺪ و وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده
و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎه را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  18و  .(19آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳـﺘﺎده و ﯾـﮏﺻـﺪا
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻗﺒﻮل اوﻟﺪی« )ﻗﺒﻮل ﺷﺪ( .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧـﻮن ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕـﺎه ﻧﺮﺳـﺪ ﮐـﻪ ﮔﻮﯾـﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره در ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﮥ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
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 18و  .19ﺟﺎری ﺷﺪن ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﺮف ﮔﻮدال ﻧﺸﺎﻧﮕﺎه ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ ﺧﻮن ﻏﻠﯿﻆ ﺷﯿﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﺣﺎﺟـﺖ و ﺷـﻔﺎی
ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻗﻨﺪ در ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﮐـﺮده و ﺑـﺮای ﺗﺒـﺮک و ﺷـﻔﺎ ﺑـﺎ ﺧـﻮد
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣﺮدم ﺳﺮازﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻣـﺰارع ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗﭙـﻪ و آﺑـﺎدی ﺣﺮﮐـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﺬر از ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧـﺪه(.
آﻧﮕﺎه ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .از اﯾـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﮐﻮﻓﺘـﻪ از
ﻧﻮع ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ آن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ]ﻗﺲ؛  ،17ص.[20
 .3ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ دﯾﻨـﯽ و اﺳـﻄﻮرهﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ از اﯾـﻦ آﯾـﯿﻦ ﺑﭙـﺮدازﯾﻢ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﯿﻦ اﺳـﻔﻨﺠﺎن ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﺑـﺎرانﺧـﻮاﻫﯽ و
ﺑﺮﮐﺖﺑﺨﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻮرت آﯾﯿﻨﯽ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﻄﻮرۀ ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘـﺮ
ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی در اﯾـﺮان دارد ،اﻣـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع ﺷـﺪن اﯾـﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻌـﺪاد ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ آﯾﯿﻨـﯽ و رﻣـﺰی ،آﯾـﯿﻦ اﺳـﻔﻨﺠﺎن را از دﯾﮕـﺮ
آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 .1-3زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺷﻤﺴـﯽ اﺳـﺖ .در اﺳـﻔﻨﺠﺎن ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮔـﺎو در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﻪ ﺗﻘـﻮﯾﻢ و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﯽ ﺷـﻮد.
آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ دارد .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺴﯽ زرﺗﺸـﺘﯽ
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐـﻪ ﻫﻔﺘـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ و اﻫﻤﯿـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﻣﺒﻨـﺎی
ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﯾﯿﻦﻫـﺎ در اﯾـﺮان اﺳـﻼﻣﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی روزﻫﺎی ﻣﺎه در اﯾﺮان زرﺗﺸﺘﯽ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ و
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺟﻤﻌﻪ روزﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﺎم آﯾﯿﻦ ﻫـﻢ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً آﯾﯿﻦ ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﯾﺎن اردﻫـﺎل ﮐﺎﺷـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌـﻪ ﻗـﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮت دارد ،ﭼﻮن در دوﻣﯿﻦ ﺟﻤﻌﮥ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺎه  30روزۀ
زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪ آب درازِ ﮐـﻪ آﯾـﯿﻦ
آﺑﺮﯾﺰان و ﻃﻠﺐ ﺑﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﻪای از اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﭼﺸﻤﻪ آب درازِ آذران ﮐﺎﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺻﻠﯽ آﯾﯿﻦ اﺳﻔﻨﺠﺎن ﻃﻠﺐ ﺑﺎران اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗـﺎ
ﻗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺰاری آن در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﻤﺮی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺎم ﺷﻤﺴﯽ در
ﮔﺮدش اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻖ درﺳﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﯾﯿﻦ ﺳﯽ و ﺷﺸـﻤﯿﻦ روز ﺑﻬـﺎر
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﺟﻤﻌﻪ آبدرازه روﺳﺘﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ آذران ﮐﺎﺷﺎن دارد ﮐـﻪ در
آﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎران در ﭘﯽ دارد.
آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو اﺳﻔﻨﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺑﻬـﺎر ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ،در
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮥ اول ﯾﺎ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪای ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﯽوﺷـﺶ
روز از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ]ﻗﺲ؛  ،24ص ،[132زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری از ﺳﯽوﺷﺶ ﺗﺎ ﭼﻬـﻞوﺳـﻪ
روز ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  93ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮥ دﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ روز از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ اوﻟـﯿﻦ ﮔﺎﻫﻨﺒـﺎر ﺳـﺎﻻﻧﮥ زرﺗﺸـﺘﯿﺎن ﮐـﻪ
»ﻣﯿــﺪﯾﻮزرم ﮔــﺎه« ﯾــﺎ »ﻣﯿــﺎن ﺑﻬــﺎر« ﻧــﺎم دارد و از »ﺧــﻮر روز« ﯾﻌﻨــﯽ ﯾ ـﺎزدﻫﻤﯿﻦ روز ﻣــﺎه
اردﯾﺒﻬﺸﺖ زرﺗﺸﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺎﻫﻨﺒﺎر ﭘﻨﺞروزه ﮐﻪ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ روز ﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ اﺳﻔﻨﺠﺎن ﻗﺮاﺑﺖ دارد و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺎﻫﻨﺒﺎری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان
ﺑﺮای آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﮔﺎﻫﻨﺒﺎر و ﺑﺎران ﻣﺤﻮر آﯾﯿﻦ اﺳﻔﻨﺠﺎن ﻫﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ آﯾﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺑﻬﺎر در ﻣﺰرﻋﮥ ﻗﺒﺮ آﺑﺎد ﺷﻬﺮ اَﻟـﻮﯾﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﻟـﻮﯾﺮ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ آوا ) (GEIR AVAﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
اﺻﻞ ﮔﺒﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﻃـﻼق ﻣـﯽﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﻟﻮﯾﺮ در ﺳﯽ وﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺑﻬﺎر ﯾﻌﻨﯽ در ﭘـﻨﺞ اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻫﺮﺳـﺎل ﻣﺮاﺳـﻤﯽ
ﻫﻢﭼﻮن ﺳﯿﺰده ﻧﻮروز در اﻃﺮاف اﻟﻮﯾﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در »ﮔﯿﺮآوا« ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در
زﺑﺎن اﻟﻮﯾﺮی ﺑﻪ »ﺳﯽ و ﺷﻮﺷﻪ« ) (sio shoshahﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دورﻫﻢ ﺟﻤـﻊ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺸﻦ و ﭘﺎیﮐﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﻫﺎ ،ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ زورآزﻣـﺎﯾﯽ و
ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ] ،18ﺳﺎل  .[1393ﮔﺮﭼﻪ آﯾﯿﻦ ﮔﯿﺮآوا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻇـﺎﻫﺮی ﺑـﺎ
آﯾﯿﻦ اﺳﻔﻨﺠﺎن ﭼﻨﺪان ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ
ﮐﻪ ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺑﻬﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روز ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺗﻘﻮﯾﻢ دارﻧﺪ ،زﻣﺎن
وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﻫﻨﺒﺎر ﻣﯿﺎن ﺑﻬـﺎر اﺳـﺖ .از ﺟﻤﻠـﻪ داﻣـﺪاران »ﮔﻮﻣﻮﺷـﻠﯽ ﻧﻨـﻪ« در
اﯾﻠﺨﭽﯽ روز ﭼﻬﻠﻢ ﺑﻬﺎر ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه دم از ﭼﺸﻤﻪ
آب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻣﺘﺒـﺮک ﺷـﻮﻧﺪ .داﻣـﺪاران »آش ﭘﯿﺸـﯿﺮن دروه ﺳـﯽ« در داﻣﻨـﮥ ﮐـﻮهﻫـﺎی
ﺳﻨﮕﺮدوﺷﯽ ﮐﻠﯿﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺧﺮوﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮﻧﺶ را ﺑـﺮ روی ﮔﻨـﺪم زار
ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روز ﺑﻬﺎر آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ در ﭼﻨـﺪ ﻧﻘﻄـﮥ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷـﻮد ]ﻧﮑــ ؛  ،24ص ،[140ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﺑﺮرﺳـﯽ
دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 .2-3اﺳﻄﻮرۀ ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ

آﯾﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺳﻄﻮره ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﺳـﻄﻮره ﯾـﮏ واﻗﻌـﮥ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎوری اﻓﺴـﺎﻧﻪآﻣﯿـﺰ و ﯾـﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﮐﻬـﻦ اﻟﮕـﻮ .اﺳـﻄﻮره ای ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
اﺳﻔﻨﺠﺎن در ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﻄﻮرۀ ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘـﺮ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان رد ﭘﺎی آنرا در ﻣﺘﻮن دﯾﻨـﯽ ﻫﻨـﺪو اﯾﺮاﻧـﯽ و ﻣﺸـﺎﺑﻪ آنرا ﻣﻌﺘﻘـﺪات اﻣـﺮوزۀ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﯾﺎﻓﺖ .درﺑﺎرۀ اﺳـﻄﻮره و آﯾـﯿﻦﻫـﺎی ﻏﯿﺒـﺖ دﺧﺘـﺮ در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ
ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ] ،21ﺻﺺ ،[255-252اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ اﺳـﻄﻮره ﭘـﻨﺞ ﻋﻨﺼـﺮ

ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو در اﺳﻔﻨﺠﺎن
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ﻣﺤﻮری دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از؛  .1رواﯾﺖ ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ؛  .2ﻣﮑﺎن ﻏﯿﺒـﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ و ﯾﺎ ﭼﺎه اﺳﺖ؛  .3وﺟﻮد ﻋﻨﺼـﺮ
ﺷﺮ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻼﺻﯽ از دﺳﺖ آﻧﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؛  .4رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آن
دﺧﺘﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮد و ﻗﺪاﺳﺖ ﻣﺤﻞ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛  .5ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪاﺳـﺖ ﻣﺤـﻞ و
ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪﺻﻮرت آﯾﯿﻦﻫﺎی زﯾﺎرت اﺳﺖ ] ،21ص.[257
ﺷﻮاﻫﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﯿﻦﻫﺎی زﯾﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾﮥ اﺳﻄﻮرۀ دﺧﺘﺮ ﻗﺪاﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺰد ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗـﺪﻣﮕﺎه
ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺧﺎﺗﻮن روﺳﺘﺎی ﻗﺎﻟﻬﺮ دﻟﯿﺠﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ] ،21ﺻﺺ 271و 272؛ ﻗـﺲ؛ ،4
ص .[32ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از :زﯾﺎرﺗﮕـﺎهﻫـﺎی
زرﺗﺸﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﭼﮏ ﭼﮑﻮ )ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻧﻮ( ،ﭘﯿﺮ ﻫﺮﯾﺸﺖ ،ﭘﯿﺮ ﻧﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﭘﯿﺮ ﻧﺎرﮐﯽ ،ﭘﯿﺮ ﭘﺎرس ﺑـﺎﻧﻮ
و ﺳﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﮐﻪ در ﯾﺰد و زﯾﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺑـﯽﺑـﯽ ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻮ در
ﺷﻬﺮری ،ﺑﯽﺑﯽ ﺣﮑﯿﻤﻪ در ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﺑﯽﺑﯽ دوﺳﺖ در زاﺑﻞ ،ﮐﻮه ﭼﻬﻞ دﺧﺘﺮ )ﻗﯿﺮخ ﻗﯿـﺰ( در
درﮔﺰ ،ﺑﯽﺑﯽ زﺑﯿﺪه ﺧﺎﺗﻮن در اﺑﯿﺎﻧﻪ ﻧﻄﻨﺰ ،ﻗﺪﻣﮕﺎه دﺧﺘـﺮان ﺑﮑـﺮ در روﺳـﺘﺎی ﻗـﻪ ﮐﺎﺷـﺎن،
ﻗﺪﻣﮕﺎه ﺑﯽﺑﯽ ﺣﻠﯿﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن در ﮐﺎﺷﺎن ،ﺑﺮج ﭼﻬﻞ دﺧﺘﺮ داﻣﻐﺎن ،ﺻـﺨﺮۀ ﭼﻬـﻞ دﺧﺘـﺮ در
ﻃﺎﻟﻘﺎن ،ﺳﻨﮓ ﭼﻬﻞ دﺧﺘﺮ در ﺳﺮاب ،دو ﺧﻮاﻫﺮون در ﺟﺰﯾﺮۀ ﺧﺎرک ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻨﺞ رو ﭘﯿﺮ
)ﭘﯿﺮﺳــﻨﺞ رو( در ﺷــﻬﺮ ﮐﯿــﻮی اﺳــﺘﺎن اردﺑﯿــﻞ ]ﺑــﺮای ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻧﮑ ــ ؛ 21؛  ،7ص321؛ ،5
ﺻــﺺ 166 ،64و 167؛  ،20ﺻــﺺ 54و 55؛  ،19ﺻــﺺ 315و 316؛  ،9ﺻــﺺ  136و
137؛ 28. p 198؛ .[27. p 717-718
ﻣﺮدم اﺳﻔﻨﺠﺎن رواﯾﺖ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از اﯾﻦ اﺳﻄﻮره دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ داﺳـﺘﺎن،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ،ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و در درۀ
ﻣﯿﺎن ﮐﻮهﻫﺎی ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ )ﻗـﺮهداش( و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕـﺎه ﺟﺎﻣﺎﻧـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑﺰرﮔـﺎن ﮔـﻮور )ﮔﺒـﺮ=
زرﺗﺸﺘﯽ( دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﺧﻤﯽﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .دﺧﺘـﺮی ﮔـﻮور ﮐـﻪ
در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺧﻤﯽﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﺮ و ﻧﺎن ﻣـﯽداد .ﺑﺎﮔﺬﺷـﺖ
زﻣﺎن ،راز دﺧﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﺑﺮادران ﺑﻪﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ ،اﻣـﺎ دﺧﺘـﺮ ﮔﺮﯾﺨـﺖ و
ﺑﺮادران وی را در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﭘﯿـﺮ ﺳـﻨﮓ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ،دﺧﺘـﺮ ﻫﺮاﺳـﺎن از ﮐـﻮه ﭘـﺎﯾﯿﻦ دوﯾـﺪ و
ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﭙﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮادران در ﭘﯽ او ﺑﻮدﻧﺪ .آﻓﺘﺎب در ﺣـﺎل ﻏـﺮوب
ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮ اﯾﺴﺘﺎد و دﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﮔﺸﻮد و دﺧﺘـﺮ را ﺑـﻪ
درون زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ او از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻓﺮارﺳـﯿﺪ و
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ﺑﺮادران ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮ را از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﮐﺎر را ﺑﻪ روز ﺑﻌـﺪ ﻣﻮﮐـﻮل ﮐﺮدﻧـﺪ و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎن دﺧﺘﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺳـﻨﮓﭼﯿﻨـﯽ در ﻣﺤـﻞ ﻓﺮوﺷـﺪن وی
درﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﺑﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﮐﻤﺎل ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺗﭙﻪ را ﭘﺮ از ﺳﻨﮕﭽﯿﻦ دﯾﺪﻧـﺪ؛
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﮑﺎن دﺧﺘﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﺑﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑـﺎد ﺷـﺪﯾﺪی
ﮐﻪ درﺧﺘﺎن را از رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻠﻪﻫﺎ را در ﮐﻮه ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮد ،وزﯾـﺪن ﮔﺮﻓـﺖ .ﻣـﺮدم
وﺣﺸﺖزده و درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮزﻧﯽ دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮑـﺎن ﻏﺎﯾـﺐ
ﺷﺪن ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﮔﺎوی را در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮی ﺳـﺮم ﺑـﺎ ﺧـﻮن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻨﺎ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎد آرام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ را ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده و ﮔـﺎوی
در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی دﺧﺘﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺑـﺎد اﯾﺴـﺘﺎد .از آن
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﺳﻄﻮره در ﻧﻘﻞ اﻫﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس آن دو دﺧﺘـﺮ
ﮔﺒﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮐﻨﺎر زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﭘﯿﺮ ﺳـﻨﮓ ﺑﻮدﻧـﺪ .دﺧﺘـﺮ ﮔﺒـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﺰ داﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ دو
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺷﯿﺮ ﺑﺰﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاش را اداره ﻣـﯽﮐـﺮد .ﺳـﺎﻟﯽ از
ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را ﻣﯽﮐﺸﺪ .در آن ﺳـﺎل
وﺣﺸﺖﺑﺎر ،دﺧﺘﺮ ﮔﻮور ﺑﻪ دﺧﺘـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎن از ﺷـﯿﺮ ﺑﺰﻫـﺎﯾﺶ ﻣـﯽداده ﺗـﺎ او زﻧـﺪه ﺑﻤﺎﻧـﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادهیِ دﺧﺘﺮ ﮔﺒﺮ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺰﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮادران دﺧﺘﺮ ﮔﺒـﺮ
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺮﺷﺎن ﺷـﯿﺮ را ﺑـﻪ دﺧﺘـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ،ﺑـﻪﻗﺼـﺪ ﮐﺸـﺘﻦ
ﺧﻮاﻫﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻣﯽروﻧﺪ ) ...ﺑﻘﯿﮥ داﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ(.
ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ اﺳﻔﻨﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑـﻮد
ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ) ...و اداﻣﮥ ﻣﺎﺟﺮا(؛ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی
ﻣﺮدم اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن وﺟﻮد ﺗﻌﺪادی ﻣﺴﺠﺪ و زﯾﺎرﺗﮕﺎه در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻧـﺎم وی
] ،13ﺻﺺ  ،[475-468ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻪ ﺗﺸـﯿﻊ
در آﻏﺎز ﻇﻬﻮر ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﻏﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ]،13
ص471؛  ،15ﺻﺺ 228و .[229
درﺑﺎرۀ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و رﻣﺰﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﻄﻮره در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﻣـﺎ ﺑـﻪﻃـﻮرﮐﻠﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﻔﻨﺠﺎن رواﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﯾﻦ اﺳﻄﻮره اراﺋﻪ ﮐـﺮده و اﺑﻌـﺎد آﯾﯿﻨـﯽ و
رﻣﺰی ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺑﺮ آن اﻓﺰودهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی واﺿﺤﯽ از آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸـﯽ و

ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو در اﺳﻔﻨﺠﺎن

ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰی اﺳﺖ.
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 .3-3ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو در اﺳﻔﻨﺠﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﻮر آﯾﯿﻨﯽ آن اﺳـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ و ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو اﺳﺖ .ﮔﺎو در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﻧﻤـﺎد
ﺑﺮﮐﺖ ،ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻓﺮاز از ﮔﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﺳﺮودهﻫـﺎی ﺷـﺨﺺ
زرﺗﺸﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮔﻮﺷﻮرون )روان ﮔﺎو ﯾﺎ ﺣﯿﻮان( ﺑﻪ اﻫﻮراﻣﺰدا آﻏـﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد و در
اﺳﻄﻮره ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ زرﺗﺸﺘﯽ ،ﮔﺎو ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای دارد .ﭼﻨـﺎنﮐـﻪ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻧﺒـﺮد ﺑـﺎ
اﻫﺮﯾﻤﻦ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﺴﺘﯽ ،از اﻧﺪام ﮔﺎو ﯾﮑﺘﺎ آﻓﺮﯾـﺪه 55 ،ﻧـﻮع ﻏﻠـﻪ و  12ﮔﯿـﺎهِ درﻣـﺎﻧﯽ
رُﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺳﺮﺷﺘﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ داﺷﺖ ] ،16ﺻﺺ 65و .[66
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﯾﯿﻦﻫﺎ در ادﯾﺎن اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﮥ ﺣـﻮزهﻫـﺎی
دﯾﻨﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫـﺎ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارد .از ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ] ،6ﺻﺺ .[326-322ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔـﺎو در ﻫـﺮ دو ﺣـﻮزۀ
ﺗﻤﺪﻧﯽ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آرﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ،از اﯾﻦرو در اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز اﯾـﻦ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷِﮑﻮِۀ ﮔﺎو از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ و اﻧﺘﺨﺎب زرﺗﺸﺖ ﺗﻮﺳـﻂ
 .1رواﯾﺘﯽ از اﯾﻦ اﺳﻄﻮره در روﺳﺘﺎی وش از ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﻄﻨﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آن آﯾﯿﻦ ﻧﺨﻞﺑﺮداری در
 28ﺻﻔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ و دو زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺗﭙﻪ ﻣﺠﺎور آن در ﮐﻮه ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ دو زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ و
اوﻟﯿﺎءﷲ در دو ﻧﻘﻄﮥ آن وﺟﻮد دارد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ] ،22ﺻﺺ .[74 – 49
ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ در ﺷﯿﻮۀ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن دﺧﺘﺮ اﺳﺖ .در اﺳﻔﻨﺠﺎن وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﺮادران ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی دﺧﺘﺮ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺗﭙﻪ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺠﺎ را ﺑﮕﺮدﻧﺪ ،از اﯾﻦرو دﺧﺘﺮ از دﺳﺖ اﺷﺮار ﺧﻼص
ﻣﯽﺷﻮد ،در زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﮐﻮه ﺳﻔﯿﺪ وش ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﺎ زﯾﺮ ﺑﻮﺗﮥ ﮔَﻮَن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﮐﻪ اﺷﺮار ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم دﺷﺖ ﭘﺮ از ﮔَﻮَن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی و ﺳﺎﺧﺘﺎری آﯾﯿﻦ ﮔﺰاری اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺠﺎن ﻧﯿﺰ اﻫﺎﻟﯽ ﮔﺎو
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را از آﺑﺎدی ﺑﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه در دو ﺳﻮی آﺑﺎدی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در وش ﻧﺨﻞ را
از آﺑﺎدی ﺣﺮﮐﺖ داده و ﺑﻪ دو زﯾﺎرﺗﮕﺎه در دو ﺳﻮی ﮐﻮه ﻣﺸﺮف ﺑﺮ آﺑﺎدی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .درواﻗﻊ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در
اﯾﻦ دو آﯾﯿﻦ ﮔﺮداﻧﺪن ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮﮐﺖﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎو ،ﻧﺨﻞ ،ﻋﻠﻢ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﯿﻦ
ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﯾﺎن ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ اﯾﻦ دو ﻣﺮاﺳﻢ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻦ و اﺳﺎس ﻫﺮ دو
ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،دوﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺪس ﺑﺮ روی ﮐﻮه ،ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻧﻤﺎد ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ در آﺑﺎدی و دو ﮐﻮه ﻣﻘﺪس.
اﻟﺒﺘﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻔﻨﺠﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ آﯾﯿﻨﯽ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی داﺷﺘﻪ و رﻧﮓ اﯾﺮاﻧﯽ آن ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﺨﻞﺑﺮداری وش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻤﺮی.
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اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺎو و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اوﺳـﺘﺎ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ] ،3ﯾﺴﻨﻪﻫﺎت  ،29ﺑﻨـﺪﻫﺎی  1ﺗـﺎ  .[13وﻟـﯽ ذﮐـﺮ ﺑﺮﮔـﺰاری آﯾـﯿﻦﻫـﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ از اﯾﺰدان و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن در ﯾﺸﺖ ﻫﺎ ،ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﻢ ﻫﻤﭽﻨـﺎن
ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه و دوام داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اوﺳﺘﺎ اﺟﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺮ ]،3
ﻣﻬﺮ ﯾﺸﺖ ،ﺑﻨﺪ  [119و ﺗﯿﺸﺘﺮ ] ،3ﯾﺸﺖ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺑﻨﺪ  [58اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﻫﯿﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻓﺮاوان ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ] ،3آﺑﺎن ﯾﺸﺖ ،ﺑﻨـﺪﻫﺎی 112 ،72 ،68
و  .[117ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ درواﺳﺐَ ) (Druvāspāاﯾـﺰدِ
ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺐ ،ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﺑـﻪ وی ﻧﺜـﺎر
ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﮑﺶﻫﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن وی ﺑﺮ ﻓـﺮاز ﮐـﻮهﻫـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ]،3
درواﺳﭗَ ﯾﺸﺖ /ﺑﻨﺪﻫﺎی  3ﺗﺎ  .[32ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺮودوت ﻣﻮرخ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮهﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ]ﻧﮑـ ؛  ،8ص  .[14در ﮐـﯿﺶ ﻣﻬـﺮی )ﻣﯿﺘﺮاﺋﯿﺴـﻢ( ﻧﯿـﺰ ﮐـﻪ
رﯾﺸﮥ اﯾﺮاﻧﯽ دارد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو ﻣﺤﻮر آﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
در ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﯾـﺎ ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ اﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﺳﻼم ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﮐﻪ ﺑـﻪ آﯾـﯿﻦ
ﺣﺞ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ از ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾﻦ اﻋﯿـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ روز ﺣﺎﺟﯿـﺎن در ﻣﮑـﻪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ازﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان اﻧﻮاع ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫـﺎ ،اﻋـﻢ از ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎﺳﺮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺎﺷـﺎن در روز ﻋﯿـﺪ ﻗﺮﺑـﺎن در
ﻣﻈﻬﺮ دو ﭼﺸﻤﮥ آﺑﺎدی دو ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽﻫـﺎی ﮔـﺎو در دﯾﮕـﺮ اﯾـﺎم ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺠﺎج و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﺮم ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.
ﮔﺎوی ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺠﺎن ﮔﺮداﻧﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻫـﻢ ﺑﺮﮐـﺖﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﺑﻼﮔـﺮدان،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ آب دﻫﺎن ﮔﺎو ،ﻣﺘﺒﺮک و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﮔﺎو از ﻗﻨﺎت »ﻋﯿﺪ آﺑﺎد«  -آﺧﺮﯾﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﻨﺎت آﺑﺎدی -آب ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ آن ﺑﺮﮐﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺒﺮک از ﻫﻤﺎن آب آن ﻗﻨﺎت ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﯾـﺎدآور ﺑﺮﮐـﺖ
ﺑﺨﺸﯽ آب از ﮔﺎو اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد؛ در ﻧﯿﺎﺳـﺮ ﮐﺎﺷـﺎن ﮐـﻪ
آﺑﺎدی ﮐﻬﻦ اﺳﺖ و آﺗﺸﮑﺪهای از دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ ،در ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑـﺎن ﮔـﺎو را در آﺑـﺎدی
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻟﺐ ﭼﺸﻤﮥ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺟﻨﺐ آﺗﺸﮑﺪه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای زرﺗﺸﺘﯽ ]،14
ص  [160- 141ﮔﺎو را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮن ﮔﺎو از ﻃﺮﯾـﻖ ﺟـﻮی ﮐﻬـﻦ ﭼﺸـﻤﻪ
ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺰارع رﻓﺘﻪ و آنرا ﺑﺮﮐـﺖ ﺑﺪﻫـﺪ )ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ،ﺗﺼـﺎوﯾﺮ( .در ﺑـﺮزک
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ﮐﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﻢآﺑﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﮔﺎوی را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﺎت ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﮔﺎو در آب ﻗﻨﺎت ﺟﺎری و ﺑﻪ آن ﻓﺰوﻧﯽ داده و ﻣﺮدم را از ﮐـﻢآﺑـﯽ ﻧﺠـﺎت
دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] ،12ص.[62
ﮔﺎو ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﮐﺸـﺎورزی و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪۀ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای
ﺑﺮﮐﺖﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ورزه ﮔﺎوی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻋﻨﺼـﺮی ﻧﺮﯾﻨـﻪ ،ﺑـﺎرور
ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﺨﻢ زﻧﻨﺪۀ ﮐﺸﺘﺰار و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن او در ﺷﯿﺎر ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎران اﺳﺖ و زﻣـﯿﻦ ﮐـﻪ در
رﻣﺰ ﭘﺮدازیﻫﺎی اﺳﻄﻮرهای ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎرور ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎدوﯾﯽ آﺳﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎرانزاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﮔﺎو را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﭙﻪ ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﺮده و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺮد آن ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ،ﺳـﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه آورده و در ﻓﺎﺻﻠﻪای ده ﻣﺘﺮی از ﻣﺤﻞ ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﺧـﻮن
ﮔﺎو در ﺟﻮی روان و ﺑﻪ ﮔﻮدال ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﻨﺪن ﺟﻮی و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺧـﻮن ﮔـﺎو در
آﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﺟﻮی ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی دارد ،ﺑﯿﺎنﮔـﺮ ﻋﻤﻠـﯽ ﺟـﺎدوﯾﯽ اﺳـﺖ .ﺟـﺎدوی ﭘـﺮ
آبﮐﺮدن ﺟﻮی ﮐﺸﺘﺰار .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی آﯾﯿﻨﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰار ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻮن ﺟﺎریﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﻨﮓﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﮔﻮدال ﻏﯿﺒـﺖ دﺧﺘـﺮ ﮐـﻪ ﺣﮑـﻢ
زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺖ دارد ،رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻮی دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺣﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻـﻮرت
ﮐﺎر اﺑﺘﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﻮن ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻏﯿﺒـﺖ دﺧﺘـﺮ ﻣﻔﻘـﻮد ﺷـﺪه،
ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﮔﯿﺴﻮان دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮن ﺳﯿﺮاب ﺷﻮد ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪای اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮای اداﻣﮥ ﺣﯿﺎت و ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰی ﻣﺤﺘﺎج آب اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی زن ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺷﺨﻢﺧـﻮرده در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ زن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰار ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 1.در
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﻨﺪوان ﺷـﯿﺎر را ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓَـﺮج ) (yoniو ﺑـﺬر را ﺑـﺎ ﻣـﺮد ﯾﮑﺴـﺎن ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ ]،6
ﺻﺺ 252و .[253
از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﻮن آن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺳـﺘﺮوﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﻧﺎزا روﺳﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﮔﺎو ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎردار ﺷﻮﻧﺪ ] ،17ص .[19ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺮدم آﺑﺎدی اﻋﺘﻘﺎد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن زﻧﺎن ﻧﺎزا ﻣـﯽﺷـﻮد ،از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨـﺪان ﺧـﻮن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و ﻃـﯽ آﯾﯿﻨـﯽ ﺧـﻮن ﮔـﺎو را ﺑـﺮ ﺳـﺮ و
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ زن ﻧﺎزا ﻣﯽﻣﺎﻟﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  19و .(20
 .1ﻧِﺴَﺎؤُﮐُﻢْ ﺣَﺮْثٌ ﻟَّﮑُﻢْ ﻓَﺄْﺗُﻮاْ ﺣَﺮْﺛَﮑُﻢْ ]اﻟﺒﻘﺮه.[223 :
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 19و  .20ﺟﻤﻊآوری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﺧﻮن ﮔﺎو ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺟﺖرواﯾﯽ )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

 .4-3آﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران
ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران اﺳﺖ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ وﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑـﺮ آن اﻓـﺰودهاﻧـﺪ و
آن رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن را و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎ را ﮐـﻪ اﺳـﺎس
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽرﯾﺰد .در اﯾﻦ اﯾﺎم از ﺳﺎل ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾـﺎم ﺳـﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘـﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎرﯾﺪن ﺑﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎران ﻧﺒـﺎرد،
دوﺑﺎره ﻣﺮدم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ درﯾﮑﯽ از ﺳﺎلﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ روز از آﯾـﯿﻦ
ﮔﺰاری ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎران ﻧﺒﺎرﯾﺪ .ازاﯾﻦرو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را در ﻣﺤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و اﺗﻔﺎﻗـﺎً ﻫﻤـﺎن
روز ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪه ﺑﻮد .ازﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎرﯾﺪن ﺑﺎران ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘـﺲ اﯾـﻦ
آﯾﯿﻦ از ﻧﻮع آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻃﻠﺐ ﺑﺎران اﺳﺖ .در اﯾﺮان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﯿﻦﻫـﺎی ﺑـﺎرانﺧـﻮاﻫﯽ و
ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ اﺳﻔﻨﺠﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻔﺘﻪای ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرد .ﯾﮑﯽ از
اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﯾـﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎرﯾﺪن ﺑﺎران ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،واﻻ ﭼﺮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ زﻣـﯿﻦﻫـﺎی ﻣـﺎ
ﺑﯽآب اﺳﺖ و درﺧﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﺎران ﻧﻤﯽﺑﺎرد؟ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ
زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾـﺰد ﺑـﺎران
در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺗﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺗﯿﺮی اﺳﺖ .در اوﺳﺘﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر اول اﯾـﻦ اﯾـﺰد در ﻧﺒـﺮد
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ﺑﺎ اﭘﻮش دﯾﻮ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴـﺖ ﻧﻘﺼـﺎن در دﻋـﺎی ﻣـﺮدم ﺑـﻮد.
ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﻮ اﭘﻮش را ﺷﮑﺴﺖ دﻫـﺪ ] ،3ﺗﯿﺮﯾﺸـﺖ،
ﮐﺮده ﺷﺸﻢ .[29-21 ،ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺰد ﺑﺎران از دﯾﻮ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻗﻠـﯿﻢ ﺧﺸـﮏ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺠﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً در ﻣﻌﺮض ﭘﯿﺮوزی دﯾﻮ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرﯾﺪه و
ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﺳﻔﻨﺠﺎن آﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷـﻮد
ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه اﯾﺰد ﺗﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎط و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری ،اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب اﺑﺘﮑـﺎر »ﻣﻐـﺎن«  -رﻫﺒـﺮان دﯾـﻦ
زرﺗﺸﺘﯽ  -ﺑﻮده اﺳﺖ .رﻧﮓ ﻣﻐﺎﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ از ﺟﻬﺖ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺎﺋﯿـﺪ اﺳـﺖ؛ از آن
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً روﺣﺎﻧﯽ آﺑﺎدی اﺳﻔﻨﺠﺎن در ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ذﮐﺮ و
دﻋﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻤﯽ از ﮔﻠﻮی ﮔﺎو را ﺑﺮﯾﺪه و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪن را ﺑﺎ ﮐﺸـﯿﺪن اﻧﮕﺸـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾـﺮان دوران ﺑﺎﺳـﺘﺎن رﻫﻨﻤـﻮن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ؛ ﭼﻨـﺎنﮐـﻪ
ﻫﺮودوت ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻐﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و وﻗﺘﯽ
آن ﻣﻎ ﺳﺮودﻫﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ذﺑﺢ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺐ آن ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪدﻟﺨﻮاه وی ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ]ﻧﮑـ ؛  ،10ص.[104
اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﯿﺎن اﺟﺰای ﺑﺪن ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﯾـﮏ ﭼﺸـﻢ آن اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی دارد ﻧﯿـﺰ اﺣﺘﻤـﺎل
زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در اوﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫـﻮراﻣﺰدا
ﺑﻪ ﻫﻮم ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﭼﺸﻢ ﭼـﭗ اﺳـﺖ ،3] 1ﻫـﻮم ﯾﺸـﺖ ،ﻫـﺎت  4 /11و  .[5دور ﻧـﺮﯾﺨﺘﻦ
اﺟﺰای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳـﯿﺪی
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﺸﻢزﺧـﻢ ﺑﺒﯿﻨـﺪ او را ﻧـﺰد ﻫﻤـﺎن ﺳـﯿﺪ
ﺑﺒﺮﻧﺪ و وی ﭼﺸﻢ ﺧﺸﮑﯿﺪه را در آب ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه و آب را ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﮐﻮدک ﭼﺸﻢﺧﻮرده ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ،
ﺗﺎ دﻓﻊ ﭼﺸﻢزﺧﻢ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را دور ﻧﻤﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺗـﺎ دﻫـﺎن ﺣﯿﻮاﻧـﺎت
ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺨﻮرد ،ﻟـﺬا آنرا دﻓـﻊ ﮐـﺮده و ﯾـﺎ ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﯽرﯾﺰﻧـﺪ« ] ،6ص .[21در
ﺟﻤﻊآوری ﻧـﺬورات ﻣﺮاﺳـﻢ ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻧﻘـﺶ زﯾـﺎدی دارﻧـﺪ .ﻧـﻮع ﻫـﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺸﮑﺒﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدو و ﺑﺎدم و آﺟﯿـﻞ و ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺬورات ﻧﻘﺪی .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد.
 .1درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻮم ﯾﺸﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﺳﺘﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد.
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ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ،
ﺑﺎ ﺑﺎرانﺧﻮاﻫﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﻖ دارد .اﻧﺘﺴﺎب ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎرانزاﯾﯽ ﺑﻪ اﻧـﻮاع ﺳـﻨﮓﻫـﺎ ،ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﺷﻬﺎب ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﻟﯿﺎده اﻫﻤﯿـﺖ و ﻗﺪاﺳـﺖ اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ
ﺳﻨﮓﻫﺎ را آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آنﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط آن ﺳـﻨﮓﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻌﻀـﯽ ﻗـﻮا و ﺻـﻮر و اﺷـﮑﺎل و
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎران ﻣﯽداﻧﺪ ]ﻫﻤﺎن ،ص .[223وی ﺳﻨﮕﯽ را در ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ دارد و ﭼﻮن ﮔﺮﺑﮥ ﺳﯿﺎه در ﺑﺮﺧﯽ آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎرانﺧـﻮاﻫﯽ آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﺳﻨﮓ ﺧﻮاص و ﻗﺪرت ﻫـﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪی ﻗﺎﺋـﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ]ﻫﻤﺎن ﺟﺎ[ .در آﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران روﺳﺘﺎی ﻓﺮاﻫﯿﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻫﺎﻟﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻨﮓ
ﺑﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺪای ﺑﺎران ،ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] ،23ص.[89
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﻮاﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎرانﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی »ﺑﺎران ﺳﺎز« در اﯾﺮان و
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ازﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻘﻌﮥ ﺷـﺎه ﻗﻄـﺐاﻟـﺪﯾﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﺑﺨﺘﯿـﺎری ﺳـﻪ
ﻗﻄﻌﻪﺳﻨﮓ اﺳﺘﻮاﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی آن آب ﺑﺎران ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم در
ﮐﻨﺎر آن ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و دﻋﺎی ﺑﺎران ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺰارﻫﺎ و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در ﮐَـﺪﮐَﻦ از
ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ و در ﮐﻨﺎر زﯾﺎرﺗﮕﺎه »ﭘﯿﺮ ﯾﺎﻫﻮ« ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐـﻮﻫﯽ واﻗـﻊ اﺳـﺖ ،ﺳـﻨﮓ
ﺑﺰرگ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ آش ﺑﺎران ،ﺳﻨﮓ را ﮐﻤـﯽ
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣـﻼی دِه ﻣﺸـﻐﻮل روﺿـﻪ ﺧـﻮاﻧﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ] ،11ذﯾـﻞ واژۀ
ﺑﺎرانﺧﻮاﻫﯽ[ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮارداد ،ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﺟﻪ آﯾﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران اﺳﺖ.
زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ؛ ﺣﺎﺟﺖﺧﻮاﻫﯽ

ﮔﺮداﻧﺪن ﮔﺎو ﮔﺮد زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺼﺮ آﯾﯿﻦ اﺳـﻔﻨﺠﺎن اﺳـﺖ.
ﭘﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﯾﺎرﺗﮕﺎه و ﻗﺪﻣﮕﺎهﻫـﺎی زرﺗﺸـﺘﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺮان .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ،ﭼﺸﻤﻪای ﺧﺸﮏﺷﺪه و ﯾـﺎ
ﮐﻢ آب ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﮔﺎﻫﯽ دارای وﯾﮋﮔﯽ
ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﻔﻨﺠﺎن ﺑـﺮ ﻣﺤـﻮر اﺳـﻄﻮرۀ ﻏﯿﺒـﺖ دﺧﺘـﺮ
ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو در اﺳﻔﻨﺠﺎن
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اﺻﻮﻻً ﺳﻨﮓ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾـﮏ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه اﺳﺖ .اﻗﻮام ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﻨﮓ را ﺣﺎﻣﻞ روح ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺗـﻮدۀ ﺳـﻨﮓ ﮐﻨـﺎر
ﻫﻢ ﭼﯿﺪۀ ﻣﺰارع را ﻧﻤﺎد ﻫﺮﻣﺲ اﯾﺰدی ﮐﻪ ﭘﯿﺎمآور ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷـﺘﻨﺪ و ﮔـﺎﻫﯽ او را
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧـﺪ ] ،26ص .[83در ادﯾـﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺳـﻨﮓ
ﻗﺪاﺳﺖ دارد .ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻌﺪ از رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﻬﻮه را دﯾﺪ ،ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﺮ ﺳﺮ داﺷـﺖ را
اﻓﺮاﺷﺖ ،ﺑﺮ آن روﻏﻦ رﯾﺨﺖ و آن ﻣﮑﺎن را »ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ« )ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا( ﻧﺎﻣﯿﺪ ] ،2ﺑـﺎب 14 /35
و  .[15در ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺪوی ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺗﺮاش ﻧﺨﻮرده وﺟﻮد دارد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ
ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ] ،26ص .[354در اﺳـﻼم ﺣﺠﺮاﻷﺳـﻮد ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از
ارﮐﺎن ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻘﺪس و آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾـﺮان
ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺣﺲ ﻗﺪاﺳﺖ وﺟﻮد دارد.
ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ زﯾﺎرﺗﮕﺎﻫﯽ در رأس ﺗﭙﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ آﺑﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤـﯽ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  3ﻣﺘﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺪس اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ آن »ﻗﺮهداش« )ﺳـﻨﮓ ﺳـﯿﺎه(
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در داﺧﻞ ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه ﺑﺰرگ دو ﺳﻮراخ ﻗﺮار دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﯿﺐدار ،ﻗﻄـﺮ
ﺳﻨﮓ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎوری ﺳﻪ ﺳﻨﮓرﯾﺰه از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ روزن ﺑﺰرگﺗـﺮ
ﮐﻪ ﻗﻄﺮی ﺣﺪود  25در  15ﺳﺎﻧﺖ و ﺷﯿﺒﯽ دو ﻣﺘﺮی دارد ،ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ اﮔـﺮ
اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﺐ را ﻃﯽ ﮐﺮده و از آن ﻃﺮف ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺪ ،ﺣﺎﺟـﺖروا ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺷﺪ .از اﯾﻦرو ﭘﺲ از ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺣﺎﺟﺖ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﺬری ﻣﯽدﻫﻨﺪ ] ،17ص.[17
ﺣﻔﺮۀ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﻮراخ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻗﺮار دارد .ﭘﯿـﺮان روﺳـﺘﺎ
اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﺳﻮراخﻫﺎی ﺳﻨﮓ اﺛﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠـﯽ )ع( و ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ ﺧﻄـﺎب اﺳـﺖ؛
وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻨﮓ زورآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻮراخ ﺑﺰرگ را ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از ﺿـﺮب
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮏ را ﻋﻤﺮ ] ،17ص .[17ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ رﺳﻮخ ﺑﺎورﻫﺎی
ﺷﯿﻌﯽ در ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ.
ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺻﺨﺮه ﺳﻮراخدار -وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ -ﮐﻪ از آن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ اﺷﯿﺎ را ﻋﺒـﻮر
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره ،ﺑﻬﺒﻮدی از ﺑﯿﻤﺎری و ﺣﺎﺟﺖرواﯾـﯽ ﻧﯿـﺰ دارد .ﻋﺒـﻮر از ﺣﻔـﺮه
ازﺟﻤﻠﻪ آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد .اﻟﯿﺎده ﺿﻤﻦ اراﺋـﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت و ﻧـﻮزاﯾﯽ ،آﯾـﯿﻦ ﻋﺒـﻮر دادن از ﺷـﮑﺎﻓﯽ در زﻣـﯿﻦ ،ﺳـﻮراﺧﯽ در
ﺻﺨﺮه و ﯾﺎ ﺣﻔﺮهای در درﺧﺖ را آﯾﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ »درﻣـﺎن و ﺷـﻔﺎﯾﺎﺑﯽ از راه زاﯾﺸـﯽ ﻧـﻮ«
ﻣﯽداﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗـﻊ ﺷـﺨﺺ ﻋﺒـﻮر ﮐﻨﻨـﺪه از روزن،
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ﮔﻮﯾﺎ دوﺑﺎره از ﻧﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎنﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎ ﺑﺎور ﻣﺎدر ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ  -اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻬﻦ و رﯾﺸﻪدارـ ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ .وی ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﺎورز ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زاﯾـﺶ ﻧـﻮﯾﻦ و ﻣـﺎم زﻣـﯿﻦ اﺳـﺖ ]،6
ﺻﺺ.[247-246
ﻋﺒﻮر از ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﺖﺧﻮاﻫﯽ در زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﭘﯿﺮ ﺑﺎدام روﺳﺘﺎی ﮐﺎﻣﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺎﺷـﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از  7ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن ﺳـﻮرۀ اﺧـﻼص از روزن
ﺻﺨﺮه ﭘﺸﺖ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﻏﺎر ﻣﻘﺪس و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﭘﯿﺮ ﺑـﺎدام
در آﻧﺠﺎﺳﺖ را ﭘﯿﺎده ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧـﺪه(.
در زﯾﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻄﻮرۀ دﺧﺘﺮ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪﻣﮕﺎه دﺧﺘـﺮ ﺑﮑـﺮ در روﺳـﺘﺎی ﻗـﻪ
ﮐﺎﺷﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺮان ﮔﺎهﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻏﺎﺋﺐ و ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﮓ درآﻣـﺪهاﻧـﺪ ] ،21ﺻـﺺ 266و .[267
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی ﺳﻨﮓِ رویﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪاﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ در ﻫﻤـﯿﻦ
اﺳﻔﻨﺠﺎن ﻣﺤﻞ ﻏﯿﺒﺖ دﺧﺘﺮ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو در اﺳﻔﻨﺠﺎن
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 21و  .22روزن ﺳﻨﮓ و ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓرﯾﺰه ﺑﻪ داﺧﻞ آن )ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻧﺬر ﮐﺮدن ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮑﺶ آﯾﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔـﺰاری اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ
ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ داد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖﺑﺨﺸـﯽ و ﻓﺰوﻧـﯽ دارد ،ﻧـﺬر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎو ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ آنرا ﻧـﺬر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫـﺪاﯾﺎی ﻧﻘـﺪی ،ﺟﻨﺴـﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸـﺎورزی و ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺟـﻮراب،
دﺳﺘﻤﺎل و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﺬورات ﺧﻮد را ﺟﻮراب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﯾـﺎ ﻧـﺬوراﺗﯽ
ﮐﻪ ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻦ روﺳﺮی ﺑﺮ ﺷﺎخ ﮔـﺎو و ﻧﯿـﺖ ﻧـﺬر ﺑـﺮای
ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺣﺎﺟﺖ در ﭘﯿﺮ ﺳﻨﮓ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺮدم از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ
ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ و آنرا ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺬر دادن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ در
ادﯾﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪون آن آﯾﯿﻦﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو در اﺳﻔﻨﺠﺎن درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﻄﻮرهای ،اﻋﺘﻘـﺎدی و آﯾﯿﻨـﯽ
اﺳﺖ و از ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ در ﻣﯿﺎن آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮﮐﺖﺑﺨـﺶ در اﯾـﺮان ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ وﯾـﮋه دارد.
ﺻﻮرت آﯾﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺎو اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠـﺎم و دﻗـﺎﯾﻖ آن ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﻄﻮرۀ ﻏﯿﺒـﺖ
دﺧﺘﺮ -دروﻧﻤﺎﯾﮥ ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آﯾﯿﻦﻫﺎی زﯾﺎرت -اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫـﺪف
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ﻃﻠﺐ ﺑﺎران و ﺑﺮﮐﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع و ﺳﺮﺳﺒﺰی ﻣﺮاﺗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ درواﻗﻊ ﺑﺮ اﻧﻮاع
آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎران ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮع ﺗﺎزهای ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧـﯽ ﻧـﺪارد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖ اﺳﻄﻮرهای اﺳﻔﻨﺠﺎن ﺑﻪ دﻓﻊ ﺑﺎدﻫﺎی ﺷـﺪﯾﺪ در ﺑﻬـﺎر
اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد .از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟـﺎﻧﺒﯽ اﯾـﻦ
آﯾﯿﻦﻫﺎ ،اﻧﻮاع ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻼﮔﺮداﻧﯽ و دﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی و آب ﻗﻨﺎت و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﭘﯿﺮ و ﺣﺎﺟﺖﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﻔﺄل ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﯾـﺖ ﺳـﻨﮓ ﻣﻘـﺪس
اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺴﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﮔﺎو ،ﺣﻀﻮر اﺳﻄﻮرۀ ﻏﯿﺒـﺖ دﺧﺘـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
آﯾﯿﻦ اﺳﻔﻨﺠﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ اﺳﺖ و ﺑﻦﻣﺎﯾﻪای اﯾﺮاﻧﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ روز ﺑﻬﺎر در اﯾﺮان ﺳـﺮاغ دارﯾـﻢ ،اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
ﺟﺸﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺎﻫﻨﺒﺎر »ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎر« زرﺗﺸـﺘﯽ در ﭼﻬـﻞ
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 ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط وﺛﯿﻘﯽ ﺑـﺎ
دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم اﯾﺮان دارﻧـﺪ و ﺷﺎﯾﺴـﺘﮥ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻧﮕـﺎری
دﻗﯿﻖاﻧﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﭘﮋوﻫﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
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