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Research background 

So far, no attempt has been made to introduce the mythological beliefs 

of the people of Larestan, and only the language, dialect, history, and 

culture of Larestan have been studied. In relation to the myth of 

fertility, articles have been written, some of which could be 

mentioned, for example: Firoozmandi et al. (2012) in the article A 

local narrative of the myth of the goddess of fertility in Lorestan. The 

legend of the girl Dal has been studied from the perspective of the 

goddess of fertility. Jafari (2003) in his article Horse and rain-making 

in the mythology of ancient Iran, has studied the economic and social 

importance of the horse in the life of Iranians and its relationship with 

mythology. Ahmadi Birgani (2018) in the article Shesh Dalu symbol 

of the goddess of water and the god of rain, has studied the Bakhtiari 

people as one of the rich sources of ancient Iranian myths and rituals. 

Hassannejad et al. (2015) in the article Fertility myth and mythical 

allusions in the keyhole have studied the keyword novel based on the 

infrastructure of the fertility myth. Papli Yazdi and Jalali (1999) have 

studied these rituals in the article Rain-seeking rituals during 

droughts. Rezaei Dasht Arjaneh et al. (2016) in the article Fertility 

myths in the legends of Chaharmahal and Bakhtiari, Lorestan and 
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Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces by examining the themes of 

the fertility myth in the legends of this region. The provinces have 

achieved three patterns of birth, death and rebirth of the vegetable god, 

the pattern of the hero / demon-killer, and the pattern of the hero / 

god-dragon-killer. 

Goals, questions and research methods 

In this article, the authors have tried to examine the reflection of 

mythological themes and patterns in the beliefs of the people of 

Larestan region about fertility myths and rain-seeking rituals 

emphasizing illiterate and ancient people. First, myths, stories, and 

rain-seeking rituals were recorded in the field, using indigenous and 

ancient peoples, and then, using library sources, the mythological 

themes related to beliefs were extracted. This has been done through a 

descriptive-analytical manner. 

The present article seeks to answer the following questions: What 

is the place of the fertility myth in Larestan and what is the function of 

this myth? Are there any beliefs in the fertility myth of Larestan that 

are related to the fertility myths of the nations? What is the position of 

the people's beliefs of the region in this regard in their lives? What do 

the people of Larestan do to have rain during the drought? What are 

the rain-seeking rituals in Larestan? 

Main discussion 

In the fertility myth of Larestan region, there are five aspects which 

are: 

1. Varzva (bull): The following points can be said about the role of 

Varzava in the fertility myth of Larestan. a. When sacrificing, Varzava 

was taken to a spring and the source of water was usually a reservoir 

or spring, because there is no natural source in Larestan that comes 

from the heart of the earth and is not the result of rainwater or 
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groundwater. b. People believe in the coming of rain and their lucky 

relationship with Varzva after the sacrifice, and tie a member of it to 

Varzva's thigh. The non-sacrifice of Varzva is due to its dignity, 

honor, and sanctity among the people, and this belief in Larestan is 

another reason for the connection with the myth of Sirishuk or 

Hazyush, the last sacrificial cow, which was mentioned earlier. 

2. Indra: The following points can be said about Indra's role in the 

fertility myth of Larestan. a. According to the people of Larestan, 

Indra is a rainy black cloud that causes fertility. b. In this region, Indra 

is visible in two Iranian and Indian mythological groups. Indra's anger 

and the sending of torrential rains in the belief of the people can be 

considered as his Iranian delegation, which is disrupting order and 

destroying human beings. Indra's mission in Indian mythology is also 

evident in the belief of the people that are fighting the demon of 

drought and the liberation of the waters. c. Another symbol related to 

water is Ab Anbar, which has a very important role in the lives of the 

people of Larestan. The water reservoir has a sacred aspect and is one 

of the cleanest places to store water. 

3. Crow: The crow is not considered a fertility god in the beliefs of 

the people in Larestan and mythology; but it is a symbol of fertility, as 

if it is rushing to aid the god of fertility. 

4. Tishtar: According to the people of Larestan, a goat that is about 

to become pregnant and has not reached the stage of calving is called 

Tishtar. In the belief of the people, despite the high value and rank, 

this God has taken on an earthly and material aspect and has lost his 

divine aspect. In other words, Tishtar has risen from the rank of deity 

in Persian mythology to the stage of Freud in the mythology of this 

region. 

5. Anahita: In the fertility myth of Larestan, Anahita is the fifth 

pillar of fertility. Due to the special climate of Larestan and the 

reliance of people's livelihood on agriculture, water has been of great 
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vital importance and has placed Anahita in a position beyond Varzva, 

Indra, Crow and Tishter. 

Rain-seeking rituals in Larestan 

In this area, three rituals were performed, which are: A) Keble Doa, B) 

Lellah Lellah Baru Beda, and C) Khasa Neshu 

Conclusion 

Research findings show that Varzova, Indra, Crows, Tishter, and 

Anahita are the five pillars of fertility myth in Larestan. 

People have beliefs about Varzava, also known as Ziwash, which are 

related to fertility, including: When Varzva was sacrificed, it was 

taken to the source of water; Varzova or a big cow caused fertility, 

and the weight loss was one of the dry factors. Sally knew Varzva 

would not be sacrificed, because it was the cause of sustenance, 

goodness, and blessings, they were saddened by Varzva's death, and 

they buried Varzva. 

Indra's selfishness is reflected in Iranian and Indian mythologies, 

disrupting order and destroying human beings, and fighting the demon 

of drought and liberating water in the Larestan region, respectively. 

Indra is believed by the people of Larestan in the form of rain clouds 

and horses. They ask Indra for rain and they are afraid of her, because 

in times of rage, he sends down torrential rains, lightning is his 

weapon. Horse chirping is considered a sign of rain, and Indra in this 

regard is considered a barrier to drought. 

The crow is not considered a god of fertility, but people believe 

that it is a sign of fertility, observing of which causes the good news 

and the coming of rain. 

Tishtar has taken on a material aspect among people and is 

sacrificed every year to strengthen the goddess of water. Sacrificing 

Tishtar next to the source of water to increase the power of the water 
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goddess indicates the high status of Anahita, and the source of water is 

at the top of the pyramid of fertility myth in the region. On the other 

hand, the dry climate, drought, dependence on water, the need for rain 

to continue living, and earning a living have led to the formation of 

rain-seeking rituals. Rain-seeking rituals in Larestan region happen 

through: a) Keble Doa, b) God bless the rain, c) Cluster indication. 

The ritual of Keble Doa had a general aspect, in which people went to 

the desert barefoot and prayed for the rain to come. In Allah Bade 

Barun, they recited a local poem aloud; a group of children and young 

people went to the door of the house, got wheat or barley and made 

offerings for the coming of helium rain. In the ritual of clustering, 

people connected the wheat clusters in a circle with a string and 

hanged it in the house, believing that the wind blows and the clusters 

fall to the ground, which is the reminiscent of rain falling from the 

sky. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0211 بهمن و اسفند، 24، شمـارة 9 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20.1001.1.23454466.1400.9.42.1.5 
 

 خواهی در الرستانهای بارانباروری و آیین اسطوره

 )الر، صحرای باغ، هرمود، دهکویه، بریز، کورده( 
 

 4، عارف فضلی1*عظیم جباره ناصرو
 

 (49/19/0211پذیرش:  31/10/0211)دریافت: 

 چکیده

ها که عموم مردم آفریدگان آن هستند، بستر مناسبی برای واکاوی باورهای ها و داستانافسانه

سالی و دلیل وضعیت بد آب و هوایی، خشکاساطیری هر قوم است. در منطقۀ الرستان به

که میراث  خواهی برجای ماندهنهای باراهایی دربارة باروری و آیینآبی، باورها و اندیشهکم

پیشینیان و دارای الگوهای اساطیری است. آمیزش این باورها با زندگی مردم گاه چنان است 

یابی به الگوهای گذارد. هدف از پژوهش حاضر، دستها تأثیر میکه بر همۀ ارکان زندگی آن

ن است. در این جستار، به خواهی نمودیافته در منطقۀ الرستاهای باراناسطورة باروری و آیین

ها گردآوری شده و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی اسطورة ای، دادهروش میدانی و کتابخانه

خواهی در منطقۀ الرستان واکاوی شده است. همچنین کوشش شده های بارانباروری و آیین

غیرایرانی های ایرانی و های این منطقه و اسطورهاست اگر شباهت یا تفاوتی میان اسطوره

                                                                                                                   
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم، جهرم، ایران )نویسندة مسئول( .0
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دهد اسطورة باروری در منطقۀ الرستان های پژوهش نشان میوجود دارد، بازنموده شود. یافته

از پنج رکن ورزوا، ایندرا، کالغ، تیشتر و اناهیتا تشکیل شده است که مردم منطقه، باورهای 

« خوشه نشان»و « اهلل بده بارون»، «قبله دعا»دیگر، سه آیین خاصی دربارة هریک دارند. ازسویی

 خواهی در منطقۀ الرستان است.های بارانبازماندة آیین

 .آیین، اسطوره، اناهیتا، ایندرا، تیشتر، کالغ، الرستان، ورزواهای کلیدی: واژه

 . مقدمه1

کند و مبنای آن قربانی سرگیری اشاره میی به اندیشۀ حیات باروری و ازاسطورة بارور

خص یا یک حیوان برای زندگی بخشیدن به موجودی ، یک شایزدبانوشدن یک ایزد یا 

داند و این الگو را ترجمان الگوهای آفرینش و قهرمان می 0دیگر است. الرنس کوپ

بینیم که یک قهرمان بعد از مرگ دوباره زنده ها میدر برخی از اسطوره»نویسد: می

اسطورة آفرینش  4(. میرچا الیاده70، ص. 0391، ترجمۀ دهقانی، 0990)کوپ،  «شودمی

های جیمز فریزر، اسطورة باروری را کلید همۀ نظام ، اماداندها میرا اصل همۀ اسطوره

 کند:ای معرفی میاسطوره

اند، متمرکز بر گرد پرستش و قربانی کردن همۀ ادیان در اصل، آیین باروری بوده

تی شونده، الوهیمیرنده و زندهادواری فرمانروای مقدس که تجسّد خدایی 

مرد داد و هنگام خرمن میمیه وصلتی رمزی با الهۀ زمین تن درخورشیدی بود و ب

یافت. این افسانه، عصارة تقریبا همۀ اساطیر عالم د دوباره میو به وقت بهار تجس

 (.0، ص. 0391مند، ز، ترجمۀ فیرو0990)فریزر،  است

به باور او آیین  ، زیرادهددر مقایسۀ نظر الیاده و فریزر، نظر الیاده را ترجیح می کوپ

وجود به .ق.م9111تواند قبل از اختراع کشاورزی در عصر نوسنگی حدود باروری نمی

وجود آمده است. به .ق.م211تر از این تاریخ یعنی در آمده باشد و این آیین بسیار پیش
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 یکی از الگوهای اساطیری در کنار الگوهای اساطیری منزلۀبهوی الگوی باروری را 

 (.11، ص. 0391، ترجمۀ دهقانی، 0990)کوپ،  دانددیگر دارای اهمیت می

ترین توجیهی که به آفرینش و ایجاد طبیعت و ترین سرگذشت خدایان و کهنقدیم

ها و انسان شده است، در قالب افسانه و اسطوره بیان شده است. قرابت افسانه

های کهن را سیاری از اساطیر و آییندهد که ردّ پای بها این امکان را به ما میاسطوره

جو کنیم. اسطوره در نظر انسان بدوی یک داستان راستین است. وها جستدر آن

کار اساطیر هر قوم دارای نظام جامعی هستند که برای پیوند و ارتباط فرد و جامعه به

ن )در ای خیزی و باروری طبیعت استشوند و بازگشت همۀ اساطیر به حاصلگرفته می

 (.03، ص. 0302؛ عفیفی، 304، ص. 0391؛  بهار، 01، ص. 0309باره ر.ک. وارنر، 

فولکلور یا فرهنگ مردم یکی از نخستین نمودهای زندگی انسان است که 

هایی های زندگی، عواطف، باورها و اسطورهترین نهاد برای شناخت روشارزشمند

 ةمنطقۀ الرستان نیز دربرگیرند. فولکور های خاص خود را دارندیک ویژگیکه هراست 

توان به چگونگی اندیشه و احساس، ها میهایی است که با رمزگشایی آناسطوره

حاالت روانی و شیوة تولید آفرینندگان و دارندگان آن فرهنگ پی برد که امروزه گنگ 

 اند.و نامفهوم مانده

یزیکی بشر را در دوران کهن، هرگونه رفتاری اعم از فردی یا گروهی، فکری و ف

واقع آنچه را که آورند. درشمار میاش بهی از رفتار و اندیشۀ دینی و اعتقادیجزئ

الطبیعه بود، نامیم در گذشته بیشتر ملهم از دین و مسائل ماوراءامروز فرهنگ می

د و شخواه قدیمی و خواه پیشرفته، جملگی شامل یک سلسله باورهای مقدس می

 گرفتها شکل میمبنای دین، باورها، سنن و آیینرد برزندگی فردی و اجتماعی ف

 (. 030، ص. 0397)آخته، 

ها و الگوهای اساطیری در باور مایهاند بازتاب بننگارندگان در این جستار کوشیده

خواهی را با تأکید بر های بارانهای باروری و آیینمردم منطقۀ الرستان دربارة اسطوره

گیری از افراد بررسی کنند. نخست به روش میدانی و با بهره سالسواد و کهنافراد بی
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شده و سپس با  خواهی ضبطهای بارانها و آیینها، قصهسال، افسانهبومی و کهن

های اساطیری مرتبط با باورهای عامه استخراج و به مایهای، بناستفاده از منابع کتابخانه

 تحلیلی بررسی شده است.ـ  شیوة توصیفی
ر است: اسطورة باروری در های زیگویی به پرسشپی پاسخر حاضر درجستا

چه جایگاهی دارد و اضالع این اسطوره چه کارکردی دارند؟ آیا در اسطورة  الرستان

های باروری در اساطیر باروری الرستان باورها و اعتقادهایی وجود دارد که با اسطوره

ها دارد؟ باره، چه جایگاهی در زندگی آنملل مرتبط باشد؟ باورهای مردم منطقه در این 

دهند؟ سالی برای آمدن باران چه کارهایی را انجام میمردم الرستان در زمان خشک

 خواهی در الرستان چگونه است؟های بارانآیین

باورهایی است که در آستانۀ فراموشی ها در حفظ و ثبت اهمیت این گونه پژوهش

از سویی با گسترش مدرنیسم و مظاهر آن در جامعه، رشد اند. و گاه نابودی قرار گرفته

ها و عالقگی نسل جوان به افسانهساالن، بیخوردگان و کهنشهرنشینی، مرگ سال

باورهای گذشتگان، این بخش غنی از ادبیات عامه در حال نابودی است. نگارندگان بر 

 بکوشند.دانند برای حفظ بخشی از این گنجینه به قدر وسع خود واجب می

 پژوهش ۀیشینپ. 2ـ1

گونه تالشی برای معرفی باورهای اساطیری مردم الرستان، صورت نگرفته و کنون هیچتا

( در 0332) تنها زبان، گویش، تاریخ و فرهنگ الرستان بررسی شده است. اقتداری

های دستوری را ثبت کرده حدود پنج هزار واژة محلی و   نکته فرهنگ الرستانیکتاب 

گویش خنجی برمبنای دستور زبان  ( در کتاب خود با عنوان0309) خنجیاست. 

ها ، اسم، صفت، ضمیر، قید، حروف اضافه، حروف ربط، اصوات، ترکیب واژهالرستانی

( در اثر خود 0300) ها را توضیح داده است. مورخ الریو ساختار عبارات و جمله

( در 0999) خن گفته است. اشمیتمورد زبان الری س، مختصری درتاریخ الرستاننام به

به آواشناسی، صرف، فعل، نحو، ضمایر و حروف اضافه  های ایرانیراهنمای زبانکتاب 
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زبان سی در کتاب شناس رو( زبان0994) در زبان الری پرداخته است. مالچانوا
ای و های سیستم واکهشناسی گویش الری را در بخشمختصات زبان الرستانی

سازی، صفت، ضمایر و اسامی، کلمه ۀهای آواشناسی، صرف ریشهخوانی، پدیدهم

هایی نگاشته شده است افعال بررسی کرده است. در پیوند با اسطورة باروری نیز مقاله

( در 0390) بهمن فیروزمندی و همکاران شود:ها اشاره میکه برای نمونه به برخی از آن

شخصیت دختر دال را در « ر لرستانروایتی محلی از اسطورة الهۀ باروری د»مقالۀ 

( در مقالۀ 0394) اند. محمود جعفریافسانۀ دختر دال از منظر الهۀ باروری بررسی کرده

اهمیت اقتصادی و اجتماعی اسب در « سازی در اساطیر ایران باستاناسب و باران»

 یزندگی ایرانیان و رابطۀ آن با اساطیر را بررسی کرده است. امین احمدی بیرگان

یکی  منزلۀبهقوم بختیاری « ششه دالو نمادی از الهۀ آب و ایزد باران»( در مقالۀ 0390)

نژاد است. حبیب حسن کردهبررسی را های کهن ایرانی ها و آییناز منابع غنی اسطوره

رمان « ای در کلیدراسطورة باروری و اشارات اسطوره»( در مقالۀ 0390) کارانمو ه

حسین پاپلی یزدی محمد اند.ساخت اسطورة باروری بررسی کردهاساس زیررا بر کلیدر

به « هاسالیخواهی در زمان خشکهای بارانآیین»( در مقالۀ 0309) و عباس جاللی

( در مقالۀ 0399) ارژنه  و همکاراناند. محمود رضایی دشتها پرداختهبررسی این آیین

محال و بختیاری، لرستان و رهای چهاهای استانهای باروری در افسانهاسطوره»

ها های این استانباروری در افسانه های اسطورةمایهبا بررسی بن« کهگیلویه و بویراحمد

کش و الگوی پهلوان/ ایزد دیو به سه الگوی تولد، مرگ و زندگی دوبارة ایزد نباتی،

 اند. الگوی پهلوان/ ایزد اژدهاکش دست یافته

 باروری ۀ. اسطور2

بر کشاورزی و دامداری است و باران برای کشاورزان و ستان از دیرباز مبتنیاقتصاد الر

این امر سبب تقدس عناصر  .ای داشته و هنوز نیز دارددامداران این منطقه اهمیت ویژه

 دخیل در باروری و کشاورزی شده است.  
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 ند از:اشود که عبارتدر اسطورة باروری منطقۀ الرستان پنج رکن دیده می

 )گاو نر( ورزوا .1ـ2

 g w )ورز( و warz )گاو نر( و مرکب از  warz g شکلبهاین واژه در فارسی میانه 

و مشتق از  -varza شکلبهفارسی میانه در ایران باستان ( warz)« ورزِ»)گاو( است. 

 varغz)کار و فعالیت( و  varغza  شکلبه)ورزیدن، کارکردن(، در اوستایی  -varz ۀریش

 کردن( آمده است. گاو )کار -vard شکلبهاستان بکردن( و در فارسی  و کار)ورزیدن 

(g w)  شکلبهفارسی میانه در اوستایی gav-  شکلبهو در فارسی باستان gav  آمده

 (.Mackenzie‚1971, p.99; Bartholme,1961, p. 505; kent,1953, p.183) است

و آماده کردن زمین کشاورزی  ای برای شخم زدندر الرستان ورزوا اهمیت ویژه

های پیشرفته و مدرن، باز هم ورزوا جایگاه مهمی امروزه با وجود دستگاه .داشته است

های کشاورزی الرستان دارد. چهار ویژگی اساسی برای ورزوا برشمرده در فعالیت

شود: جثۀ بزرگ، نرینه بودن، توان باربری و سبب خیر و برکت بودن. علی طاهری می

ورزوا کِ ذَیوش هم شو اَگُت از ورزش و ورزیدگی دا و ایی »گوید: رة ورزوا میدربا

 .3«اسمِ هَمِنا انتخاب نَبِدِ بَرِ هَمی وجودُش در زندگی مردم خیلی مهم هان

آید و این گفتند، از ورزش و ورزیدگی میبرگردان: ورزوا که به آن ذیوش هم می

ین وجودش در زندگی مردم خیلی مهم اسم برای همین انتخاب شده است؛ برای هم

 است.

رسد که ذیوش همان هَذَیوش )گاو آسمانی( در اساطیر ایرانی باشد که با نظر میبه

+ مصوت )هَ( حذف شده است. نگاهی به اساطیر ایران نشان  گذشت زمان صامت

هنگامی که نخستین قطرات باران فرود آمد، زمین به هفت بخش تقسیم »دهد که می

دهد و شش قسمت دیگر بخش میانی، خونیرث، نیمی از همۀ زمین را تشکیل میشد. 

شوند. آدمیان قادر نبودند که از خوانده می« کشور» ۀاند، همکه خونیرث را احاطه کرده



 و همکار عظیم جباره ناصرو______________________ خواهی در الرستانهای بارانباروری و آیین اسطوره

11 

 

ای به ناحیۀ دیگر بروند، مگر سوار بر پشت گاوی آسمانی به نام سریشوک یا ناحیه

 (.30، ص. 0391گار و همکاران، ، ترجمۀ آموز0907)هینلز،  «هَذَیوش

 گوید:یوسف دهقان دربارة ورزوا و ارتباط آن با باران می

گفتند؛ گاوی ورزوا نام داشت که جثۀ عظیمی داشت و به هر گاوی ورزوا نمی

 ، زیراکردندمردم ورزوا را تا زمان شخم زدن زمین از چشم یکدیگر پنهان می

آن سال باران خوبی نخواهد آمد و شاید  اعتقاد داشتند که اگر ورزوا الغر شود

افتاد برای همین هر سال پس از شخم همین اتفاق می آمد. واقعاًاصال باران نمی

 رسیدند.زدن زمین به ورزوا می

شاید بتوان گفت پنهان کردن  .0شود: دو مطلب اساسی برداشت می ویاز گفتۀ 

است. در « سریشوک»از « شاه گوپت» ورزوا از دسترس مردم، بازماندة آیین مراقبت

ها، سریشوک آخرین حیوانی است که قربانی بازسازی جهان و جاودانه شدن همۀ انسان

 (. 30، ص. 0391، ترجمۀ آموزگار و همکاران، 0907)هینلز،  «شودمی

پنهان کردن ورزوا از دسترس مردم در منطقۀ الرستان یادآور حفظ و حراست از  .4 

کند و ست؛ زرتشت، کشندگان گاو را دیوان و اهریمنان معرفی میگاو در آیین زرتشت ا

 )ر.ک. که خوردن گوشت را به مردم آموخت، سرزنش کرده استجم را به سبب این

 (. 41، ص. 0311؛ راشد محصل، 29، ص. 0323؛ دوستخواه، 99، ص. 0393 ی،خسرو

 گوید:نی میزری دربارة ورزوا و ارتباط آن با سرچشمۀ آب و مراسم قربابیبی

انبار که سرچشمه آب بود، قبل از شخم زدن زمین تیشتر یا خروسی سر چاه یا آب

کردند. ورزوا سر چاه بود تا از آب زالل بخورد و شخم زدن زمین را قربانی می

شروع کند. هنگام شخم زدن زمین به یاد دارم که یک عضو از هر حیوانی که 

بستند. چرا؟ زیرا با بود را به ران ورزوا میپای تیشتر  شد و معموالًقربانی می

شد رفتند؛ زمین بارور میریختن خون قربانی روی زمین جانوران موذی از بین می

که هر کسی ورزوا داشت برای خودش شاهی بود و آمد. خالصه اینو باران می
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زیرا سبب خیر و روزی بود و اگر  ،شدکرد. هیچ وقت ورزوا قربانی نمیشاهی می

 شد.   بین رفتن رزق و روزی از روستا میکردند باعث ازرزوا را قربانی میو

هنگام  .0دربارة نقش ورزوا در اسطورة باروری الرستان نکات زیر گفتنی است: 

انبار یا آب بردند و سرچشمه آب معموالًقربانی کردن، ورزوا را به سرچشمۀ آب می

دل زمین بجوشد و حاصل آب باران یا  سرچشمۀ طبیعی که از ، زیراسرچاه بوده است

و ارتباط  . اعتقاد مردم به آمدن باران4های زیرزمینی نباشد، در الرستان وجود ندارد. آب

بخت خویش با ورزوا پس از قربانی و بستن عضوی از آن به ران ورزوا ممکن است 

انستند و مانند دزا میدار بدوی باشد که گاو را همان ابر بارانبرگرفته از جوامع گله

 پرستیدند:خدایی می

نظر آنان نمایانگر آسمان ـ خدای مذکر بود. هم او بود که باران را به در  ورزوا یا قوچ

کردند، به هایی را که نثار این خدا میکرد و آنان امعا و احشا قربانیها نازل میهچراگا

 (.00، ص. 0307پور، ، ترجمۀ  اسماعیل0903گرفتند )ژیران، فال نیک می

شده است و پاشیدن خون قربانی روی زمین در باور مردم باعث باروری زمین می .3

 ، زیرااندبستهنشانه برای جاری کردن خون به ران ورزوا میمنزلۀ عضوی از قربانی را به

نیرو، قدرت و بخشش، نماد زندگی و مایۀ  دلیلبهها رنگ سرخ خون در باور آن

« ن استباور داشتن به برکت قرمزی خون که اصل جا. »باروری و برکت است

عملی اعتقادی و برگرفته از ( 042، ص. 0301، ترجمۀ ستاری، 0930)دوبوکور، 

ای، نماد زندگی، باروری ای است. خون در باورهای باستانی و اسطورههای اسطورهآیین

شتن از روی آن را مایۀ بنابراین، نوشیدن آن، مالیدن یا گذ .شدو تجدید حیات دانسته می

؛ شمیسا، 423، ص. 0393، ترجمۀ بهزادی، 0992)ر.ک. هال،  پنداشتندتوانایی می

 (. 90، ص. 0390

)پورداوود،  ها اشاره شده استها نیز به قربانی حیوانات و ریختن خون آندر یشت

(. پس از ظهور زرتشت و مخالفت او با قربانی خونی، ریختن آب، 421، ص. 0301
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 خونی که به یاد بغ» جای ماند. به عقیدة ایرانیان باستانبر خاک بر اب، شیر و عسلشر

شد، جنبش و رویش را برای زمین مهر و ایزدان دیگر بر زمین سرد و افسرده ریخته می

کند. سرمایۀ خود را در طبق آورد. زمین نیز شور و مستی میبار  میو جهان هستی به

، ص. 0392)نجمی،  «دهدرایگان در دسترس همگان قرار می گذارد و آن رااخالص می

در آغاز آفرینش »افشانی، یادآور این داستان باستانی است: سبب جرعه(. رویش به370

ریزد و انواع گیاهان و غالت شود، خونش بر زمین میهنگامی که گاو یکتاداد قربانی می

دد. این آفرینش دوباره که از خون گرآید و موجب برکت و باروری زمین میوجود میبه

 (. 01، ص. 0391)دادگی، « از آنِ اهورامزداست بندهشنگاو نخستین ممکن شده است، در 

بر منطقۀ الرستان در میان ایرانیان باستان نیز رایج بوده است. قربانی خروس افزون .2

 حیوانی مقدس است که وقف خورشید شده است. در سوگ سیاوش در بخارا خروس

 از قربانی شدن خروس، یاد شده است:

فروشان و آن را و هم در این حصار، بدان موضع که از شرق اندرایی، اندرون کاه

اند. مغان بخارا بدین سبب آن جای را دروازة غوریان خوانند، او را آنجا دفن کرده

عزیز دارند و هر سالی هر مردی آنجا یکی خروس برد و بکشد، پیش از برآمدن 

 (.49، ص. 0300)نرخشی،  اب، روز نوروزآفت

هنوز هم در برخی از مناطق که در گسترة فرهنگ ایرانی هستند، غذایی که از 

توان به شیعیان آید. برای نمونه میشود، غذایی مقدس به حساب میخروس پخته می

کشند و در ها برای نوروز خروس سفیدی را        میآن»لقمان اشاره کرد.  ةهزار

خروس به شیوة دقیق جادویی برای نوروز تهیه نام آب جوجهگوشتی بهاسان آبخر

(. در فرهنگ 012، ص. 0394، ترجمۀ متحدین، 0901)کراسنوولسکا،  «شده استمی

 مزدیسنا، خروس مقدس است و به فرشتۀ بهمن اختصاص دارد.
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ن او را سفارش کرد که سیامک را با ماکیان و خروس سفید دارند تا دیوا کیومرث

گزند نکنند و در سیر عجم هست که دیوان آگاه شدند که او پدر همۀ شاهان 

است، تدبیر هالکش کردند ماری را بگرفتند و در خانۀ سیامک افکندند، چون 

)بلعمی،  کرد، غالم آگاه شد، مار را بکشتخروس سپید مار را بدید، بانگ می

 (.000، ص. 0373

شأن، شوکت و تقدس آن در میان مردم بوده است و  یلدلبهقربانی نکردن ورزوا،  .7

این باور در الرستان دلیل دیگری برای ارتباط با اسطورة سریشوک یا هذیوش، آخرین 

 تر به آن اشاره شد.گاو قربانی، است که پیش

 گوید:دربارة ورزوا و باورهای مردم میای طی مصاحبه سکینه غفوری 

کردند و برای شدند؛ احساس گناه مینارحت می مرد اهالی روستااگر ورزوا می

 ، زیراکردندکردند. ورزوا را در زمین صاحبش دفن مینرفتن روزی، قربانی می

شود. به یاد دارم که گفتند روحش در زمین هست و باعث باروری زمین میمی

و رعد و برق  گفت هر موقع در تابستان یا پاییز ورزوا سروصدا بکند حتماًپدرم می

 های رگباری داریم.باران

شد که بیانگر ارزش و ارجمندی ورزوا در باور مردن ورزوا باعث ناراحتی مردم می

در جوامع بدوی  یبرگرفته از باور است. احساس گناه و قربانی و اندیشۀ مردم بوده

وان افکند؛ با این کار گناهان توان با قربانی حیوان، گناه را بر دوش آن حیاست که می

ای از احترام و ارزش شدند. دفن کردن ورزوا نشانهمند میرفت و مردم سعادتبین میاز

رق یادآور بست. باور مردم در تشبیه کردن نعرة ورزوا به رعد و ورزوا قائل شدن برای

 .ها در اساطیر کهن استتجلی باروری آن

فان و رعد و روزگاری بس کهن و متّفقاً رمزهای خدایان طوورزا گاو و صاعقه از 

کهن با طوفان و رعد برابر  هایاند. بانگ و نعرة ورزا گاو در فرهنگباران بوده
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، 0929)الیاده،  روندشمار میدو تجلی نیروی بارورکننده بهشود و هرشمرده می

 (.410، ص. 0304ترجمۀ ستاری، 

است و  نماد باروری ورزوا در باور مردم الرستان، دهد کهموارد یاد شده نشان می

 سالی در منطقه پدیدار خواهد شد.بدون قربانی و نگهداری از آن، خشک

 ایندرا . 2ـ2

ترین خدایان هند است. باروری، ایندرا در هند مقامی واال دارد و یکی از بزرگ 

ست ایندرا برخالف اساطیر ایران که در تقابل با نیروهای ایندرا خویشکاری برجستۀ

های ( قرار دارد در اساطیر هند، خدای جنگجویی است که باران)اردیبهشت اهورایی اَشَه

 برد.بین میاز سالی رافرستد و اژدهای خشکسیالبی فرو می

طیه با آید، عاو خدایی است که در برق آسمان جای دارد و چنانچه از نام او برمی

ۀ کند. وقتی سلطچاک ارزانی میهای تشنه و دهنزمین ارزش خود، باران را به

بخش را ظالمانۀ بادهای سوزان از حد بگذرد، ایندرا با قدرت تمام باران زندگی

 ,Gox,1963) رساندبارد و ترنم خوش باران را به گوش زمینیان میفرو می

p.160.) 

زری بییابد. بینمود می« زاهای سیاه بارانابر»ایندرا در باور مردم الرستان در قالب 

 گوید:در این باره می

گفتند. )قطره چکان( نیز ایدرا می چکیدرا یا ایگدرا یعنی آب و شیره. به چکا

شد باور مردم چهل روز در گرمای تابستان هرگاه ابرهای سیاه در آسمان آشکار می

داشتند که چهل پسینی شروع شده است. هم از ایدرا حاجت داشتند و طلب باران 

های سیالبی ی در این چهل روز بارانگاه ، زیراترسیدندکردند و هم از آن میمی

کردند که ایدرا با جانوران و لوح فکر میبار داشت. مردم سادهآمد که خرابی بهمی

های سیالبی دیوها در حال جنگیدن است؛ برای همین خشمگین است و باران

زیرا شمشیر ایدرا  ،گفت از خانه بیرون نرومآید. زمانی که بچه بودم، پدرم میمی

 خواندند:میری. این شعر را میخورد و میزند به تو میبه دیوها میکه 
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 پسینه، چل پسینه، چل پسینه

 

 دلم پژمرده و زار و غمینه 

 اگر هر چل پسین بارون بباره 

 

 دل من تازه کی گردد، همینه 

 دربارة نقش ایندرا در اسطورة باروری الرستان نکات زیر گفتنی است: 

شود. ست که سبب باروری میزارستان، ایندرا ابرهای سیاه باراندر باور مردم ال .0

شود و تا اواسط شهریور ادامه دارد چهل پسینی در الرستان از نیمۀ دوم تیرماه شروع می

پسینی با رعد و برق و سپس  های چهلآید؛ ابتدای بارانو در چهل پسین باران می

د و از ایندرا، در اوج فصل گرما، مبارزه با دارنباران است. مردم هر سال آن را پاس می

 خواستند.ها را میسالی و رهایی آبدیوهای خسک

در این منطقه، ایندرا در دو هیئت اساطیر ایرانی و هندی نمایان است. خشمگین  .4

ی او توان هیئت ایرانآسا در باور مردم را میهای سیلشدن ایندرا و فرستادن باران

هاست. همچنین هیئت ایندرا در حال نابودی انساندرزنندة نظم و همقلمداد کرد که بر

سالی روشنی آشکار است که در حال نبرد با دیو خشکاساطیر هند نیز در باور مردم به

؛ گرجی، 91، ص. 0300، ترجمۀ پاکزاد، 0919)گرینباوم،  هاستو آزادسازی آب

زری متأثر از بیر چند بیه .3(. 004، ص. 0304؛ جاللی نایینی، 031، ص. 0323

داند، اما رفتار مردم در گذشته بیانگر پیوند باورهای امروزه، گذشتگان را ساده لوح می

اند. سینه آن را حفظ کردهبهها با نیاکان خود و باورهایشان بوده است که سینهعمیق آن

اطیر، متأثر از شاید بتوان گفت عقاید مردم الرستان دربارة هیئت هندی ایندرا در اس .2

های اساطیری باشد. این مایهآمد و تجارت مردم الرستان با هندوستان و انتقال بنورفت

زا را ایندرا نکته الزم به یادآوری است که در باور مردم منطقه ابرهای سیاه باران

ند شوجنگد که مانع ریزش باران میکه در اساطیر، ایندرا با دیوانی میحالی، درنامندمی

 کنند. و از باریدن ابرها جلوگیری می
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نگر این است که خویشکاری ایندرا در باور مردم منطقه و موارد یادشده بیا .7 

هایی یکی از ویژگی افزارجنگ منزلۀبههای یکسانی دارد. رعد و صاعقه اساطیر شباهت

ز به پیوند صاعقه ودا نیاند؛ در ریگاست که در باور مردم الرستان به ایندرا نسبت داده

 با ایندرا اشاره شده است:

کرد، پیدا نمود و آن که در چهلمین پاییز شمبره را که در میان کوهستان زندگی می

ن بود، بکشت، ای ساخت و دیوی که در آاژدها را که قدرت خویش را آشکار می

ساخت  ست. آن که با مهار آن گاو نر، آن قادر سیالب بزرگ را آزادمردم او ایندرا

گذشت و به رعد مسلط بود، تا به میل خویش روان گردند، آن که چون آسمان می

 )جاللی ستپاره ساخت، ای مردم او ایندرا سالی( را پارهروهینه )دیو خشک

 (.217، ص. 0304نایینی، 

 گوید:طاهر بیگلری دربارة ایندرا و ارتباط آن با باران در الرستان می

گفتند. تابستان با نقش بستن ابرهای سیاه در آسمان را میبه اسب سیاه و زاغ اید

گرفتند در شد. ابرهای سیاه که سریع در آسمان شکل میچهل پسینی شروع می

اسب بودند؛ شاید هم ربطی به یکدیگر نداشتند. برای همین  شکلبهباور مردم 

رسمی  های دیگر دارای ارزش بود. در آغاز چهل پسینی،استفادهبر اسب عالوه

وجود داشت که صاحب ایدرا سوار بر اسب با یک اسب رنگی دیگر شروع به 

کردند و اگر ایدرا انباری را نشان میشدند؛ آبکرد، همۀ مردم جمع میمسابقه می

مردم دیگر ، گشتخورد و نزد مردم بازمیرسید و آب میانبار میزودتر به آب

خورد و اگر باران ارد، زمین آب میبشک نداشتند که چهل پسینی باران خوبی می

گفتند. شیهه کشیدن ایدرا نیز نشان می 2اسبیدر تابستان طوالنی بود به آن باران دم

ترها برای اینکه باران ببارد و شد، بزرگبارندگی بود. موقعی که مسابقه آغاز می

 کردند و در دست هرایدرا زودتر برگردد و پیروز شود، هفت کودک را جمع می



 4200 بهمن و اسفند ،24، شمـارة 9 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

21 

 

گفتند از نفر اول این شعر را بخواند و  ریختند و میهفت نفر مقداری آرد  می

 آردش را در هوا بریزد، دیگران هم جواب دهند تا به نفر هفتم برسد.

 «.بَرو می خات«» از ایدرو چی می خات»

 خواهد.خواهد، باران میاز ایندرا چه چیزی می

 اسب سیاه وجود دارد: چند نکتۀ مهم دربارة تجلی ایندرا در هیئت

ابرهای »آید، در باور مردم الرستان ایندرا در قالب قول بر میهمان گونه که از نقل .0

نمود زمینی ایندرا در میان مردم  منزلۀبهکند. اسب سیاه نمود پیدا می« سیاه یا اسب سیاه

د. در های باروری و جنگاوری دارویژگی در باور مردم الرستانارزشمند است. اسب 

، 0301)پورداوود،  و اسب و گاه با یک هزار اسب داردای با دنیز ایندره گردونه اوستا

 (.40ص. 

کلی مبنای اساطیر بپذیریم که ایندرا در اساطیر ایران مقام خدایی خود را به. اگر بر4

های او اسب است، پذیرش باور دست نداد و لقبش به بهرام رسید که یکی از هیئتاز

 لقب ایندرا ورترهن» شود.دگردیسی ایندرا در قالب اسب یا ابر آشکارتر میمردم و 

خالف ، رسید، با این تفاوت که بهرام بربهرام ،صورت ورثرغنه به خدای جنگ ایرانبه

)گرینباوم،  «شود تا یک خدای باروریایندرا، بیشتر در نقش یک خدای جنگ ظاهر می

 (. 91، ص. 0300، ترجمۀ پاکزاد، 0919

است که در باور مردم الرستان ایندرا یا اسب سیاه برای آمدن  گفتنیاین نکته نیز  .3

شود و شیهۀ آن نشان پردازد؛ در این نقش ظاهر میباران به مسابقه و جنگاوری می

 )جنگاوری( سنخیت دارد با این بارندگی است که با خویشکاری بهرام در اساطیر

بر جنگاوری، خویشکاری باور مردم، بهرام عالوه خالف اساطیر ایران درتفاوت که بر

 باروری خود را که از ایندرا گرفته بود، حفظ کرده است.
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گویند که می« اسبیدم»های طوالنی در تابستان دیگر اینکه به باران توجه. نکتۀ قابل2 

 کند. یای اسب در باور مردم الرستان دربارة اسطوره باروری را آشکارتر مکارکرد اسطوره

انبار است که نقش بسیار مهمی در یکی دیگر از نمادهای مرتبط با آب، آب .7

ها برای ترین مکانجنبۀ تقدس دارد و یکی از پاک آب انبارزندگی مردم الرستان دارد. 

ه های بارندگی و باروری این است کدر این منطقه یکی از نشانه .داری آب استنگه

شده در انبار برسد و آب باران جمعهای دیگر به آبر از اسبتقه، سریعایدرا در مساب

انبار در میدان مسابقه و انبار را بخورد؛ نشان کردن آبهای گذشته در آباثر بارش

 انبار است.  نوشیدن ایدرا از آب موجود در آن، سبب اهمیت آب و آب

هفت )و هفت  )چهل پسینی( در باور مردم برای آمدن باران وجود اعداد چهل .1

وسیلۀ کودکان در مسابقه برای آمدن باران و پیروزی ایدرا( که در بار خواندن شعر به

 تأمل است.در این مراسم قابل گر کمال استشناسی ایرانی بیاناسطوره

وسیلۀ کودکان، هنگام خوانش شعر در آسمان و بخشیدن بخشی از پاشیدن آرد به .0

 اهمیت و جایگاه نان و گندم در زندگی مردم است.  رزق و روزی به طبیعت، بیانگر

 . کالغ1ـ2

بختی به همراه کند و برای او نیکپنداشتند کالغ انسان را حفظ میایرانیان کهن می

کالغی که در تصاویر مهری بناهای تاریخی رومی  احتماالً» آورد. به گفتۀ هینلزمی

یروزی و برای همراهی یا یاری این )میترا( است، در اصل نمادی از خدای پ همراه مهر

 (.24، ص. 0391، ترجمۀ آموزگار و همکاران، 0907)هینلز،  «خداست

آور و نماد خورشید است، در آیین مهر ایران باستان، کالغ بدین سبب که پیام»

 (. 94)همان، ص.  «آمده استشمار میای مقبول بهپرنده

 گوید:بی زری دربارة کالغ میبی



 4200 بهمن و اسفند ،24، شمـارة 9 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

22 

 

مردم الر نماد خوشبختی بود چون در داستان اسکندر از آب حیات  کالغ برای

اگر کالغ را  .)ر.ک. داستان اسکندر در بخش اناهیتا( نوشیده و جاودانه شده بود

کرد و خواند برای همه تعریف میاش آواز میدید یا روی دیوار خانهفردی می

نشانۀ برکت، نعمت و  منتظر خبری خوش بود. آمدن کالغ به خانه و قارقار آن را

دانستند و زا میدانستند و رنگ سیاه کالغ را مثل ابرهای سیاه بارانآمدن باران می

 شود.آسمان ابری می باور داشتند اگر کالغ ببینند حتماً

کالغ در باور مردم الرستان و نیز در اساطیر در شمار ایزدان باروری قرار  ةپرند. 0

شتابد. مردم میوری است که گویی به یاری ایزدان باروری نمادی از بار ، اماگیردنمی

دانند. آوری را از صفات آن مییمنی و پیاممشاهدة آن را به فال نیک گرفته و خوش

ای چندوجهی است که با صفات متعدد و گاه متضاد وصف کالغ در اساطیر ملل پرنده

 شده است.

آور ای پیامها، پرندهسیاری از ملت. کالغ در باور مردم الرستان مانند اسطورة ب4

گر است و نقش مثبت دارد. برای مثال در اساطیر ایران برگزیدة اهورامزدا و یاری

، 0393، ترجمۀ آموزگار و همکاران، 0999سن، کریستن میتراست )در این باره ر.ک.

 (.041ص.

رد و نماد گیاگرچه در اساطیر، کالغ در شمار ایزدان و خدایان باروری قرار نمی

دهندة صورت مستقیم نیست، اما در شمار نیروهای خیر و یاریخواهی بهباروری و باران

 هاست.ها برای دفع بدیآن

گذار است، نمادی از ابرهای مهم و اثر . رنگ سیاه کالغ در باور مردم از عناصر3

یاه، معنای رنگ س» شناختیهای اسطورهزا است و جنبۀ مثبت دارد، اما در تأویلباران

 ,Guerin) «رساندها، مرگ، عقل، نیروی شر و اندوه را مینمادین رمز و راز، ناشناخته

2005, p.185.) 
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آور است و ای پیامشود، پرندههای سایر ملل ردپای کالغ مشاهده میدر اسطوره

های مردم آمریکا، استاد تغییر شکل، در چین، نماد نقش مثبت دارد. کالغ در اسطوره

سبب توانایی شناسی از والدین، در ژاپن، نشانۀ عشق خانوادگی و در یونان بهقح

، ترجمۀ 0992؛ هال،  02، ص. 0399)ر.ک. صفاری،  موردپرستش است پیشگویی

 (.92، ص. 0393بهزادی، 

 .تیشتر1ـ2

صورت آید؛ در دهۀ اول ماه خرداد بهبرپایۀ اساطیر ایرانی، تیشتر به سه شکل درمی

 صورت اسب.صورت گاو نر و در دهۀ سوم بهزده ساله، در دهۀ دوم بهمردی پان

)برز( و فروهر نیکان با یاری وهومن و ایزد هوم  تیشتر به راهنمایی ایزد بورچ

... در مدت سی روز و سی  برای اجرای عمل خویش سه ترکیب به خود گرفت

یش در مدت ده گانۀ خوشب در میان فروغ پرواز نمود و از هر یک از ترکیب سه

ای بود از ای از این باران به درشتی پیالهروز و ده شب باران شدید ببارید. هر قطره

ی هالک و در ذاثر آن به اندازة یک قد مرد آب در روی زمین باال آمد. جانوران مو

 (.349، ص. 0301)پورداوود،  های زمین غرق شدندسوراخ

 

یابد. طاهره حسنی در این باره نمود می« زب»تیشتر در باور مردم الرستان در قالب 

به بز الوس که به رنگ سیاه و سفید بود و از مرحلۀ بزغاله بودن خارج شده و در گوید: می

دست و به بزی که نیمی از بدنش سفید یک. »گویندآستانۀ باردار شدن است، تیشتر می

گویند. الوس می دست باشد و روی کمرش خطی سفید رنگ باشد،نیمی دیگر سیاه یک

 «)سفید( است a auruشکل به)سفید( و در اوستایی  arus شکلبهدر فارسی میانه 

(MacKenzie, 1971, p.11.)  
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شدن است و به مرحلۀ زایش  در باور مردم الرستان، به بزی که در آستانۀ باردار

ای واال، هگویند. این خدا در باور مردم با وجود ارزش و مرتبنرسیده است، تیشتر می

سخن دست داده است. بهود گرفته و جنبۀ خدایی خود را ازخای زمینی و مادی بهجنبه

دیگر، تیشتر از مرتبۀ خدایی در اساطیر ایرانی به مرحلۀ فرودین در اساطیر این منطقه 

رسیده است. تفاوت اساسی میان ایزد تیشتر در اساطیر و باور مردم الرستان، این است 

یر ایرانی، اهورامزدا برای افزایش قدرت و قوت تیشتر در برابر اپوش، برایش که در اساط

در اسطورة الرستان،  ، اماگیردهای مردم قوت میکند و تیشتر در اثر قربانیقربانی می

شود انبار یا سرچاه است( قربانی می)سرچشمه آب که آب تیشتر خودش در برابر اناهیتا

. قربانی شدن تیشتر در برابر اناهیتا و پاشیدن خون آن در تا مایۀ حیات و باروری شود

 شود.آب و جاری کردن روی زمین، سبب افزونی آب، باروری و شکوفایی زمین می

 گوید:محمد حسنی دربارة قربانی کردن در سرچشمۀ آب می

آمدند و رفتند؛ همۀ مردم میانبار یا سرچاه میمردم در فصل کِشت به کنار آب

کرد. خون مشارکت داشتند. هر کسی تیشتر با خودش آورده بود آن را قربانی می

ریختند تا موجب باروری شود. آبی که با خون قربانی آمیخته تیشتر را در چاه می

ریختند که با آمدن یدند و در زمین میکشبود را از چاه با چندین دلو بیرون می

ای به اسم تیری وجود دارد که بذرها گفتند حشرهشد. میباران در زمین گسترده می

آید و بوی خون کند و بالی جان بذر است که از بوی خون بدش میرا خراب می

شود. پس پاشیدن آب چاه پس از قربانی دو خاصیت داشت: باعث مردن آن می

باروری زمین و دوم برای مردن تیری. گوشت تیشتر را بین فقرا و مردم اول برای 

 سالی تمام شود و باران بیاید.کردند که خشککردند و دعا میتقسیم می

چند نکتۀ مهم در مراسم قربانی تیشتر وجود دارد: الف( همۀ مردم در مراسم شرکت 

آمدند و برای دعا کردن می کردند. کسانی که توانایی قربانی کردن نداشتند، تنهامی
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ب( برای قربانی کردن از تیشتر و خروس در کنار سرچشمۀ آب  ،اجباری وجود نداشت

شود که قربانی خروس برای برآورده شدن نذرهای فردی مردم دربارة زایش، یاد می

ج( جاری شدن  ،سالی و بارندگی نداشته استفرزند پسر و... بوده که ارتباطی با خشک

دانستند و یقین داشتند که شتر در آب و زمین را سبب باروری و آمدن باران میخون تی

ای موذی د( مردم از حشره ،باردبا جاری کردن آب پس از قربانی در زمین، باران می

شناسی ایرانی نام یکی از خدایان قدیم ایران کنند که در اسطورهیاد می« تیری»نام به

 ر در آمیخته است. های او با تیشتاست که آیین

سوی دریای به سرعتچنان با ستاییم. او آنتیشتر، ستارة رایومند فرهمند را می

وزد که تیر روان در مینو که بهترین آریاییان آرش شواتیر از کوه فراخکرت می

، 0391، ترجمۀ شاهنده، 0910ائیروخشوثت به کوه خونونت پرتاب کرد )بویس، 

 (.311ص. 

تیشتر صفت به سرعت جهیدن و سریع حرکت کردن در هوا آمده و  در این بند برای

حرکت او با تیر مینویی آرش شواتیر مقایسه شده است. این مقایسه به داستان 

گردد که در آن، آرش، با پرتاب تیری ایزدی، مرز ایران و توران را میای بازگونهاسطوره

کند. جدای از تشبیه تیشتر به تیر آفرین تسلیم میمشخص و خود پس از آن جان به جان

بعضی از منزلۀ ایزد اشاره نشده است. به تیر به اوستادر این بند، در هیچ جای 

تیشتر و تیر در اصل یک ایزد »تیشتر و تیری دارند:  پژوهان اعتقاد بر یکی بودناسطوره

، ص. 0997 )ر.ک. پانیانو، (. دربارة ایزد تیر104، ص. 0997)شوارتز،  «اندواحد بوده

در مراسم قربانی « تیری(. »093ص.  ،0300، ترجمۀ احصایی، 0991؛ آیوازیان، 47

تیشتر در باور مردم الرستان، شخصیتی اهریمنی است؛ خویشکاری آن، نابودی و زیان 

شود. این آیین یادآور نبرد کیهانی است که خون تیشتر باعث مرگ و نابودی آن می

 است. « وشهاپ»سالی تیشتر با دیو خشک
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 اناهیتا. 1ـ2

ای جوان، زیبا، برومند، کمر بر میان بسته، اردویسور آناهیتا، همواره بر پیکر دوشیزه»

بهای پرچینی در بردارد، پدیدار راست باال، آزاده، نژاده و بزرگوار که جامۀ زرین گران

که  یی با شخصیتی بسیار برجستهایزدبانو(. 341، ص. 0323خواه، )دوست «شودمی

دهد و قدمت ستایش او به های ایران باستان به خود اختصاص میجای مهمی در آیین

؛ 97، ص. 0391)بهار،  رسدهای بسیار پیشین و حتی به زمان پیش از زرتشت میدوره

وجود دیرینگی و نفوذ پرستش میترا در ادوار پیش از ظهور (. با43، ص. 0390آموزگار، 

در مقابل چنین جریان  ، اماای به فراموشی سپرده شداندازهزرتشت، بعدها این ایزد تا 

دست آورد که نه تنها فکری و دینی، ناهید در باورهای ایرانیان مقامی باال به

در این  ایزدبانوها و نمادهای بسیاری از این های بسیار زیاد بلکه تندیسپرستشگاه

 (.371، ص. 0391جا مانده است )رجبی، سرزمین به

ها، باران، نماد تا در اساطیر ایرانی و در باور ایرانیان باستان فرشتۀ نگهبان چشمهاناهی

سبب خاصیت های روی زمین است و بهباروری، عشق، دوستی و سرچشمۀ همۀ آب

  اند. اناهیتاپنداشتهبخشی آب، اناهیتا )ایزد آب( را مؤنث میباروری و زندگی

گرداند، رحم همۀ مادگان را ن را پاک میهاست؛ نطفۀ همۀ نرامنبع همۀ باروری

که در جایگاه آسمانی خود سازد. درحالیکند و شیر را در پستان پاک میتطهیر می

، ترجمۀ آموزگار و 0907قرار دارد، سرچشمۀ دریای گیهانی است )هینلز، 

 (.39، ص. 0391همکاران، 

با توجه به وضعیت  در اسطورة باروری الرستان، اناهیتا رکن پنجم باروری است. 

بودن معیشت و زندگی مردم به کشاورزی، آب از خاص آب و هوایی الرستان و متکی 

اهمیت حیاتی باالیی برخوردار بوده است و سبب قرار گرفتن اناهیتا در جایگاهی فراتر 

)سرچشمۀ  از ورزوا، ایندرا، کالغ و تیشتر شده است. قربانی کردن تیشتر در کنار چاه
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ی افزایش نیروی الهۀ آب )اناهیتا( بیانگر جایگاه واالی اناهیتا در باور مردم ( براآب

توان سرچشمۀ آب )اناهیتا( را نزد مردم الرستان در رأس هرم الرستان است که می

 گوید:اسطورة باروری قرار داد. مصطفی یاقوتی دربارة سرچشمۀ آب می

ای که در الرستان اس افسانهاسیا چاه یعنی آب حیات و زندگی. برانبار آب آب

کردند، اسکندر در سفر خود به سرزمین تاریکی وقتی به آب حیات رسید بیان می

خواست که از آب بنوشد و جاودانه شود، هنگام باال بردن کوزة آب زندگی، و می

)کالغ( از چاه بیرون آمد، خود را به کوزة آب زد و کوزه افتاد و  پرندة دال

ی زمین ریخت و سرازیر شد و در چاه ریخته شد. دال سریع شکست، آّب بر رو

داخل چاه در  به داخل چاه رفت و کل آب زندگی را خورد و مقدار کمی آب،

ست و ممکن است آب چاه بر هاترین آبرفت برای همین آب چاه پاکزمین فرو

شود و ولی هیچ وقت خشک نمی ،اثر کفران نعمت، گناه و قربانی نکردن کم بشود

 میرد.پرندة دال نیز به مرگ طبیعی نمی

ریخته شدن آب  دلیلکه بهدر گفتۀ یاقوتی چند نکتۀ بارز وجود دارد: نخست این

های ست و یکی از بارزترین ویژگیهاانبار یا چاه، سرچشمۀ آبزندگی در چاه، آّب آب

باور مردم، اناهیتا، یعنی پاکی به این آب نسبت داده شده است. دوم اینکه آب چاه در 

ای از امید در ین، سرچشمۀ آب، مایۀ حیات و روزنهابنابر .شودهیچ وقت خشک نمی

سالی و کم شدن آب که  مردم الرستان خشکهای مردم برای باروری است. سوم ایندل

)سرچشمۀ آب(  را وابسته به چند عامل گناه، کفران نعمت و قربانی نکردن برای اناهیتا

ۀ سست شدن ایمان مردم است و فراوانی آب را در گرو ایمان پاک به دانند که  نتیجمی

باورهای پیشینیان، انجام ندادن گناه و کفران نعمت و قربانی کردن در سرچشمۀ آب 

 دانند.می

وابستگی به آب و نیاز به باران برای امرار معاش و ادامۀ زندگی سبب رواج سه آیین 

 ست:خواهی در الرستان شده اویژة باران
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 خواهی در الرستانهای باران. آیین1

 کِلَیه دُعا )قبله دعا(. 1ـ1

 گوید:محمد جاوید دربارة این آیین می

بارید برای طلب باران، نماز طلب باران رسم بود که اگر مدتی در الر باران نمی

قبل از  شد و مردم حتماًشد. این مراسم در صحرا و روی کوه برگزار میبرگزار می

گرفتند. مردم برای نماز با پای برهنه به صحرا سم، دو الی سه روز، روزه میمرا

ساالن را که منتظر رحمت بودند، با خود به صحرا رفتند و کودکان و کهنمی

کردند که بردند و دعا میاندام را با خود به صحرا میحتی گوسفندان الغر بردند؛می

بسته چه گناهی دارند. بعد از نماز، نهای زبااگر ما گناهکار هستیم این حیوان

کردند. مردم برای کردند و گوشت آن را بین مردم تقسیم میتیشتر را قربانی می

 7بردند و اعتقاد داشتند که در مسیر برگشت برو گیررفتن به صحرا با خود چتر می

 شویم.گیر، دچار باران( می)باران

است: الف( مراسم جنبۀ عمومی  گفتنی( خواهی )قبله دعاچند نکته در مراسم باران

ب( پای برهنۀ مردم در  ،کردندداشت و مردم به درگاه خداوند برای آمدن باران دعا می

صحرا برای حضور در مراسم، نشان از تواضع، فروتنی و خواست قلبی مردم در طلب 

ا و بر ج( برگزاری مراسم در صحر ،خواهی استچه بهتر مراسم بارانرباران و اجرای ه

های اساطیری است؛ از منظر اسطوره و در میان اقوام، کوه مایهروی کوه دارای بن

جایگاه خدایان و عابدان بوده است؛ شاید بتوان گفت به همین دلیل مراسم قبله دعا بر 

کوه در » شده است که مردم اطالعی دربارة این موضوع ندارند.روی کوه انجام می

انسان باستان دارای راز و رمزی غریب است. به همین علت از اساطیر ایران، در باور 

، ترجمۀ 0929)الیاده،  «ی کوه قداست و معنویت قائل بودندروی ترس یا نیاز برا

 (. 21، ص. 0304ستاری، 
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ه د( در نظر مردم و برگزارکنندگان، تنها دعا و خواندن نماز طلب باران کافی نبود

شده است، اما مراسم نیز به آمدن باران منجر می چه ممکن است اجرای همیناست؛ اگر

)تیشتر( در مراسم، دلیل اهمیت این اسطورة باروری در  قربانی شدن یک رکن باروری

باور مردم الرستان بوده است که پس از قربانی تیشتر، شکی در آمدن باران نداشته و 

لب باران در مناطق دیگر ه( نماز و دعا برای ط ،اندبردهبرای خیس نشدن با خود چتر می

ها توان به خراسان، کرمان و در میان بختیاریشده است که برای نمونه مینیز برگزار می

 (.9، ص. 0390؛ نعمت طاووسی، 00، ص. 0399)میرزایی،  اشاره کرد

 هلل هلل بَرو بِدا)اهلل اهلل بارون بیا( .2ـ1

 گوید:حسین یعقوبی دربارة این مراسم می

ها، دخترها، شب با پای برهنه ها، نوجوانان، بچهای از زنسالی دستههنگام خشک
نفر بودند و چند مرد مسن  پانزدهتا  ده رفتند که این عده معموالًها میبه در خانه

کردند. یک نفر از افراد مسن که رهبر بود سخن منظومی را ها را هدایت میآن

باران بیا. این افراد به همراه خود دادند: اهلل اهلل گفت و دیگران جواب میمی
زدند و همین ابیاتی که ها را نمیها در خانهای داشتند؛ آنهای پارچهکیسه

خانه به محض شد. صاحبها میخانه متوجه دلیل حضور آنخواندند صاحبمی

کرد، آن افراد نیز در خانه حضور داشتند شنیدن صدای اهلل اهلل باران بیا، در را باز می

ها چیزی بدهد که خانه به آنخواندند و منتظر بودند که صاحبو آن ابیات را می
مقدار آرد یا گندم و جو بود؛ بعد از چند شب تکرار این مراسم زمانی که به  معموالً

کردند و یک سنگ کوچک داخل کافی گندم یا جو جمع شده بود هلیم درست می

دادند. بعد ها میها و جوانا اول به بچهانداختند و آن رهای هلیم مییکی از ظرف

پرسیدند که نشانه در دهن چه کسی است؟ مردم صادق بودند و راستش را می

گرفتند گفت من. آن فرد را میگفتند. نشانه در دهان هر فردی بود با صدای بلند میمی

فت فردا، گآید؟ آن فرد هم میپرسیدند چه موقع باران میکردند و از وی میو فلک می
 آمد.کردند و معموالً تا سه روز بعد حتماً باران میبعد او را رها می



 4200 بهمن و اسفند ،24، شمـارة 9 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

11 

 

  berkeye āqā xaliya                                                رهبر: برکۀ آقا خالیه      

 leia leia bārān  beyā                                           همسرایان: هلل هلل باران بیا   
 sarhāyemān berehne  pāhāyemān berehne       ر: سرهایمان برهنه، پاهایمان برهنه

 leia leia bārān  beyā                                         ه: هلل هلل باران بیا                
     az daste gonah kārān                                              کارانر: از دست گناه

 leia leia bārān  beyā                    ه: هلل هلل باران بیا                                     
  yek māhe gandom kāštam                          ر: یک ماهه گندم کاشتم           

 leia leia bārān  beyā                               ه: هلل هلل باران بیا                         
  gave nore pase chāh                                 ر: گاو نرِ پس چاه                     

 leia leia bārān  beyā                                      ه: هلل هلل باران بیا                  

رای آنکه همۀ اهالی در طلب باران، نقش داشته باشند، از در باور مردم الرستان ب

ها گندم یا جو بر توان خود به آند و مردم بناشها گندم یا جو درخواست میآن

اکنون نیز بیشتر دادند. تا پیش از این گندم خوراک اصلی همۀ مردم ایران بود و هممی

ن موجب کاهش محصول شان گندم است. کاهش بارش بارامردم ایران خوراک اصلی

تنها به معنی کمبود آذوقه مردم منطقه، که به معنی کاهش شود و این اتفاق نهگندم می

 کند. برکت است؛ به همین دلیل است که گندم در برپایی این آیین نقش ایفا می
های مرتبط با گندم تنها خوراک برای انسان نیست، نماد برکت هم گندم و فراورده
رود. چنان که از دیرباز شمار میفراوردة گندم است، برکتی خدایی بههست. نان که 

فتد، باید آن را برداشت و نانی به زمین بیاست که اگر تکه در ایران رسم بوده

بوسید و به شکاف دیوار گذاشت وگرنه قحطی و گرسنگی پیش خواهد آمد. 

، ترجمۀ 0939)ماسه،  شود تا بدان سوگند یاد کنندمقدس بودن گندم سبب می

 (.379، ص. 0390ضمیر، روشن

پزند. این پختن به منزلۀ برکتی در الرستان با گندم یا آرد گندم در مراسم هلیم می

 منزلۀبههای قبل است. در هلیم سنگی کوچک را آوری در سالاست که نتیجه باران

ند. نشانه به کنکنندگان در مراسم تقسیم میدهند و هلیم را میان شرکتنشانه جای می

کند. اوست که باید سپر بالی دیگران هر کسی که بیفتد، او نقش بالگردان را ایفا می
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سبب وقوع گناهی است، آنگاه با یافتن نیامدن باران به باور مردم الرستان به ، زیراشود

 جویند.یک سپر بال و زدن نمادین او از گناهان پیشین تبری می

 ه نشان()خوش مراسم خَشَ نِشو. 1ـ1

 گوید:اقبال سرمست دربارة این مراسم می

های قبل در خانه داشتند؛ به یاد آن مردم همیشه مقداری خوشۀ گندم از سال

صورت دایره های گندم را با ریسمان بهبرکتی آمده بود. خوشههایی که باران باسال

کردند و خورشید بود و در حیاط خانه آویزان می شکلبهکردند که به هم وصل می

های بعد در انتظار باد بودند و باور داشتند اگر باد خوب و موافقی بیاید و خوشه

گر شده را دانه دانه بر زمین بیندازد که افتادن خوشه بر روی زمین تداعیآویزان

آید. اگر باد شود و باران میخورشید پنهان می ،ن از آسمان بر زمین بودافتادن بارا

شد که در طول یک یا چند روز همۀ وسته بود و باعث میآمد و پیتندی می

های گندم بر روی زمین بریزد دیگر شکی در آمدن باران وجود نداشت. بعد خوشه

ها از این کار از روی پشت بام خانه از داخل رَچِنه )ناودان( آب بر روی بچه

ان این دو زمشود. انجام هم)خیس( می ها تَرگفتند که قدم آنریختند و میمی

 خواندند:می را در زمان انجام مراسم شد و ابیات زیرمراسم باعث آمدن باران می

 xošay gandom nešonā خوشۀ گندم نشانا

 bād beyā barān beyā باد بیا باران بیا

 raftam be sayle sahrā رفتم به سیل صحرا

 bād beyā barān beyā یاد بیا باران بیا

 gandom mani du tā  du tā و تاگندم منی دو تا د

 bād beyā barān beyā باد بیا بِاران بیا بیا  

 zan az šohar jedā jedā زن از شوهر جدا جدا

 bād beyā barān beyā باد بیا باران بیا
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دهندة تالش مردم برای جلوگیری از وقوع نشان وجود این آیین و مراسم

سزایی دارد تا جایی که بانجام این مراسم تأثیر  سالی و آمدن باران است. باد درخشک

سخن گیری باد است. بهشکل مراسم و آمدن باران در پیوند با در باور مردم، انجام این

 سازد و وجودش عامل باروری است. دیگر باد است که باران را می

ه در ریختن آب از ناودان بر روی کودکان، اشاره به برآورده شدن نیاز مردم دارد ک

در انواع جادوها آمده است که اگر » تمنای باران هستند؛ این کردار نمادین است:

(. 440، ص. 0300)بهار، « بکند، خودتان آن را انجام بدهید خواهید طبیعت کاری رامی

ریختن آب از پشت بام، به ریزش باران از آسمان اشاره دارد که ایجاد هماهنگی شکلی 

  .شودباعث تقویت نماد می

  . نتیجه1

دهد که بخش زیادی از باورهای کهن اساطیری های میدانی نگارندگان نشان میبررسی

چنان باقی مانده است. این باورها گاه چنان با زندگی مردم در منطقۀ الرستان هم

ای که جدا کردن و گاه تشخیص گونهگذارند؛ بهاند که بر همۀ ارکان آن تأثیر میآمیخته

شوار است. در این پژوهش از میان باورهای متعدد اساطیری منطقۀ الرستان، آن بسیار د

های پژوهش نشان خواهی واکاوی و بررسی شد. یافتهباران ه باروری و سه آییناسطور

پنج رکن اسطورة ، ه( اناهیتا ،د( تیشتر  ،ج( کالغ  ،ب( ایندرا ،دهد که الف( ورزوامی

  دهند.باروری در الرستان را تشکیل می

ارند که با باروری مرتبط گفتند، باورهایی دمردم دربارة ورزوا که به آن ذیوش هم می

بردند، ورزوا یا گاو تنومند را جمله هنگام قربانی ورزوا را به سرچشمۀ آب میاست، از

دانستند، ورزوا قربانی سالی میسبب باروری و الغر شدن آن را یکی از عوامل خشک
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شدند، ورزوا امل روزی و خیر و برکت بود، با مرگ ورزوا ناراحت میع ، زیراشدنمی

 کردند.را دفن می

ها زنندة نظم و نابودی انسانهماساطیر ایران و هند به ترتیب برخویشکاری ایندرا در 

در منطقۀ الرستان نمود دارد. ایندرا در  ها،سالی و آزادسازی آبخشکو مبارزه با دیو 

یابد. از ایندرا طلب زا و اسب نمود مین در قالب ابرهای سیاه بارانباور مردم الرستا

فرستد، های سیالبی فرو میدر موقع خشم، باران ، زیراترسندکنند و از او میباران می

دانند، ایندرا را مانع رعد و برق سالح اوست، شیهه کشیدن اسب را نشان بارندگی می

 کنند.سالی قلمداد میخشک

در باور مردم نمودی از باروری  ، اماگیردشمار خدایان باروری قرار نمیکالغ در 

 شود.است و مشاهدة آن سبب شنیدن خبر خوش و آمدن باران می

بخشی به خود گرفته است و هر ساله برای نیرو تیشتر در باور مردم جنبۀ مادی به

برای افزایش نیروی مۀ آب شود. قربانی کردن تیشتر در کنار سرچشالهۀ آب قربانی می

ست و سرچشمۀ آب در رأس هرم اسطورة باروری الهۀ آب بیانگر جایگاه واالی اناهیتا

سالی، وابستگی دیگر وضعیت خشک آب و هوایی، خشکسوییازدر منطقه قرار دارد. 

های گیری آیینبه آب، نیاز به باران برای ادامۀ زندگی و تأمین معاش باعث شکل

قبله  الف(اند از: خواهی منطقۀ الرستان عبارتهای بارانست.. آیینخواهی شده اباران

نشان. آیین قبله دعا جنبۀ عمومی داشت، مردم با پای ج( خوشه  ،اهلل بده بارون ، ب(دعا

خواندند و به درگاه خداوند دعا رفتند و برای آمدن باران نماز میبرهنه به صحرا می

خوانند؛ گروهی از ان با صدای بلند شعری محلی را میکردند. در آیین اهلل بده بارمی

لیم حگیرند و برای آمدن باران ها رفته، گندم یا جو میخانه ها به درکودکان و جوان

صورت های گندم را بهنشان، مردم خوشهکنند. در آیین خوشهنذری درست می

با وزیدن و معتقدند  دکننشکل با ریسمان به هم وصل و آن را در خانه آویزان میدایره

 بارد.ها بر زمین که یادآور فروافتادن باران از آسمان است، باران میباد و افتادن خوشه
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