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37نمودهاي فرهنگی ایران باستان در سواحل خلیج فارس

فارسیجخلیباستان در سواحل شمالیرانایفرهنگينمودها
)ینابشهرستان مي(مطالعۀ مورد

1يآبادیخشعلی

چکیده
خود را بشناسد یارزشيهانظام، که آن جامعهگرددیباعث م، یهر قوم و ملتیفرهنگیرینگیبردن به دپی

.گرددیباعث میزگوناگون را نيهااقوام و فرهنگیانمیگانگیحلقۀ ارتباط و ، يخودباوریجادکه عالوه بر ا
در آن یاريبسيهاو اسطورههایینآ، استيبشريهاتمدنینتراز درخشانیکیکه صاحب یزنیرانملّت ا

شکل یخمرز و بوم است که در طول تارینایختۀمردم فرهيزهارازها و رميتمام نمایینۀدارد کهآیانجر
.خود قرار داده استیررا تحت تأثیاريبسيگرفته و اقوام و نژادها

در سواحل جنوب ، شناسندیمیزن» مغستان«و »یسآنام«، »هرمز کهنه«يهاکه آن را با نامیزنینابمشهرستان
فارس یجخليهابا کرانهيهمجوارینو همچنینابرود میۀقرار گرفتن در حاشیلقرار دارد که به دلیرانایشرق
یرفتهندوستان و جيهاتمدنینحلقۀ ارتباط ب، تهاست که در گذشیمناطقترینیاز باستانیکی، عمانیايو در

است که تا يامروز مردم آن جاریدر زندگ، ینزمیرانایرینۀفرهنگ ديمنطقه هنوز نمودهایندر ا.بوده است
فرهنگ يتا با بازکاوگرددینوشته تالش مینانجام نگرفته است؛ در اینهزمیندر ایکنون پژوهش ارزنده و کامل

.ییمنمودها را بازنمایناز ایبرخ، مرز و بومینایرینديهاسنتویواژگان

. ، خلیج فارسباستانهايیینآ، اسطوره، شناختییشهر، فرهنگ باستان، ینابم: یديکلهايواژه

مقدمه
است یبازگشت به سرآغاز چرخۀ هستیاقِاشت، و ناخودآگاه انسانیزيغریازهاياز نیکیشک بی

هايیدهپد»تراشییشهر«و گاه یابییشهانسان به ر، یدهاست که سبب گردیشوق درونینو هم
بازنمود یدر پهمیشهیروست که ذهن جست و جو گر آدمینو از ا.خود بپردازدیرامونپ

ها بر آنیابییشهو با ریابدیخود آگاهیفرهنگيهاسنتیدایشپیتا از چگونگ، سرآغازها است
.شودیرهخود چیرامونیپیطمح

alishikhabadi@yahoo.comدانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران، -1
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پژوهشی خلیج فارس- مجموعه مقاالت دهمین همایش ملی علمی38

ها گم شدة سنتيهاحلقه، استیازنیهر تمدنیفرهنگیرینگیو دیشهاندیربردن به سیپبراي
کار ینايبرا.آن فرهنگ پرداختیباستانينمودهايبه باز ساز، هاآنیدنو با کنار هم چیافترا 
، شناختییشههم چون رییهادانشیريو با به کارگیمسو نهیکرا یفاتتحر، استیستهبا

در رایگانگیو اتحاد و یمبزنیوندرا به هم پهایشهر، یشناسو جامعهیشناسمردم، یشناساسطوره
. یمرا به وجود آورینزمیراناقوام گوناگون ایانم

به ، یژهوهايیینتا با برپا داشتن آکردیخود تالش میشۀاندیرسیننخستيهادر گامانسان
راه بتواند خشم و قهر ینها بپردازد تا از ابا آنییجادویوندپیجادو ایعتطبهايیدهپدیشستا
، یروانیازنینبرآورده کردن ايو برا.یزدها را بر انگآنیها را از خود دور کند و مهر و دوستآن

آن ، یاناعتقاد به ارواح و خدا.ساختیو جانوران وابسته میاهانرا با گیشاوندانخود و خویزندگ
را صاحب روح یعیوجودات طبشده است که همۀ میرفتهپذینچنان از طرف اقوام نخست

هر چند که با .اندهکردیلوابسته تبدیانها را به خداآن، باوریکو بعدها به عنوان دانستندیم
گاه نتوانست یچاما ه، ها کاسته شداسطورهیناز قدرت ایاديزیارتا حدود بس، یالهیانظهور اد

خود را در یتموجود، ینیو گرفتن رنگ دیتهوییرو تنها با تغ.ها را از ذهن افراد پاك کندآن
.ادامه دادندیدجديهافرهنگ
آن ملت که با یینیآيآن را در نمودهایدبا، یهر قومیفرهنگیرینگینشان دادن ديبرابنابراین
هر ییندر فرهنگ و آیشهها که راسطورهیراز.یمجست و جو کن، استیختهدر آمیزها ناسطوره

از یکیکه صاحب یزنیرانملّت ا.هستندیزنياهر جامعهیارزشيهانظامیانگرب، دارندیقوم
رازها و يتمام نمایینۀاست که آیفراوانيهااسطورهيدارا، استيبشريهاتمدنینتردرخشان

يشکل گرفته و اقوام و نژادهایخمرز و بوم است که در طول تارینایختۀمردم فرهيرمزها
.خود قرار داده استیرتأثرا تحتیاريبس

یرانیایینآترینباستانی
در .باشدیتراییمیینآ، یرانیفرهنگ ایزو شمول آمیو نحوة تفکر باستانهایینمادر همۀ آیدشا«

امر ینا.بینیمیمیتراییمیینتعارض زرتشت را با آ، یرانسند مکتوب اترینیمیگاتاها به عنوان قد
و یترااز میادکرديکه آن را بدون یاز رسوم و آدابيکه زرتشت به کاربرده و مواردیدر اصطالحات

ها و که ما از اسطورهیمکتوبیادمانینترکهن.دهدیخود را نشان م، مطرح ساختهیروانشپ
. )90: 1379، ی(رض» استیشتاشارات زرتشت در گاتاها و اشارات مهرشناسیمیمیتراییمهايیینآ
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39نمودهاي فرهنگی ایران باستان در سواحل خلیج فارس

در .نقل استییهااو اشارهیدهم در شناخت واقعیشتيجايجا، یثرَو مقام میتاهماز «
خدا شناخته ینتربزرگیکه او به راستگذاردینمتردیديبراییو کهن جایلاصییهابخش

.)62: 1381، یرض»(نبوده استيکار، مرز وبوم کهنینو اهورامزدا را در ا، شدیم
حمله یترامیینآیروانبه پیممستقیرکار او آن است که غیناول، کندیکه زرتشت ظهور میوقت«
زرتشت از ، و در حال گسترش بوده استیراندر ایغالبیینآ، مهریینآ، دورانیندرا.بردیم

ماا، جویدیبهره م، داشتیارمردم طرفدار و هوادار بسیانکه در ميمهریینآيمعنویممفاه
مطرح ، خواهدیکه خود میها را در شکلو آندهدیو قرائت و برداشت خود را اصل قرار میرتفس

. )93: 1379، ی(رض»سازدیم
، دانستندیروان ميرا داراهایدهمردمان باستان که همۀ پد، کرده شدیادیزنیناز ایشکه پچنان

از زرتشت است که پس از یشپیاییآریانخدایبه معنیود«باور داشتند؛ یزنیگوناگونیانبه خدا
، یگردییاروپاونزد اقوام هند یپروردگار باطل و گمراه کننده گرفته شد؛ ولیظهور زرتشت به معن

، يفرانسو)dieu(و یونانی) zeus(، ینی) التduesخود را حفظ کرده و کلمات (یاصليمعنایود
) 150: دانشگاه تهران، تهران، يفرهنگ زبان پهلو، ی(فره وش»اندهیشهم ریفارسیوهمه با کلمۀ د

، داردیتراییمآیینیژهو به وییهندواروپایباستانهايییندر آیشهکه رینابدرفرهنگ مردم م
یانبه خداتوانیکه از آن جمله م.استیجآن هنوز رايمردم امروزینمودها در زندگیناز ایبرخ
یلتبدیوزرتشت به دییناشاره کرد که در آ» porošaپوروشه «و » veronaورونه «همچون یاییآر

در .بودندآریایییاست که قومیتاییميهاسوگنديهالوحیاییانآرینسند از دینترکهن«.شدند
یاییاندردوران آرینبنابرا.نام برده شده استیهو دوناستایندره، ورونه- یترهمیانالواح از خداینا

ها و اسورهیکیمظهر نیزدانا، )daevaها (در هند دئوه.یمروبه رو هستییند خداچیدةبا پد
)asuraاهوراها و ، یکینیزدانا.دهدیميروند روینعکس اایراندر .شوندیمظهر شر میان) خدا

به، همزمان با گاهان، در اواخر دوران وداهاییچند خداهايیدهپدینا.ها هستنددئوه، شریانخدا
را یگانهيخدا، ودايسرودهاینکه در آخريبه طورکندیمیداپیلتماییهمه خداینوع

یهم چون پرجاپتینیکه با عناوکندیمیتجلیواحد مستقلرتو به صودهدیقرار مالشعاعتحت
)parjapati( ، پوروشه)puruša(یشوکرمه) و وvišvakarmaشودینام برده م)آورندة همهیدپد«

. )36: 1380، یرفخرایی(م
ییاقوام هند و اروپاینبيبوده است که روزگارهایییینهمان آیشو بیزکمنیرانیاهايآیین

، زمانینکه بعد از اینتا زمان ظهور زرتشت ادامه داشته است تا ایهمگونینو ا، مشترك بوده
یفردرها را درا مردود دانسته و آنیشینپیاناز خود پرداخت و خدایشپیینآیشزرتشت به پاال

.قرار داد)(ضد خدایوهاد
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یانیو از جمله خدارفتیجهان به شمار ميبود که نگهدار نظام و بقاییبزرگ هندواروپايورونه خدا«
بزرگ و ارباب و یعنی، ورونه که به صفت اسورهینو همشدیمیادو احترام یکیبه نيبود که از و

بود یکتاییکل و خداسروردانا و یعنیاهورامزدا یابه اورمزد یرانیانده بود بعدها نزد اصاحب در آم
.قرار گرفتیمنیاهریوهايدیفآن در ردینام اصلیول.)181: 1390، یرض»(شکل دادییرتغ
امروزه ، انجام گرفته است » ورونه«یگاهکه در جايایاز دگرگونیرويبه پیزنینابفرهنگ مردم مدر

، برو نه«: گویندیرا خوار و کوچک بشمارند میچنان که اگر بخواهند کس.رودیبه کار میودر نقش د
یداست و بایودهمچونکه منظور آن است که فرد مورد نظر )ورونهيبرو ا(.»boro na veronaورونه 

چنان .است» پوروشّه«واژة یريبه کار گدهدیمیمدعا را گواهیناکهیگرديانمونه.او را از خود راند
شدند به یلتبد» همه خدا«یانگوناگون در هند به خدایانگفته شد پس از آن که خدایزنیشترکه پ
خلق یانجهان و خدا، است که از تن اوییوداخرمتأيهااز غول«که دادندیم» پروشّه«ها نام آن
»یود«واژه مفهومیناز زرتشت از ایرويبه پیزنینابیمیش) در گو202: 1375، مهرداد بهار»(شوندیم

)يپروشّه شویدوارم(ام» porošša bebi magaمگَه یپروشَّه بِب«: گویندیچنان که م، شودیمیافتدر
.يخوار و کوچک شو» پروشه«یودمانندکه هیدوارمامیعنی
مردم یشهاست که در اند» doronjدرنج «یا» dorôjدروج «یود، یانخدایودیناز ایگردیکی
.را بدان همانند کنندیارهزشت و پتیاراست که مردم بسیزيهراس انگیارغول بس، ینابميامروز

رااست که انسان یويدتربنینسهمگ» drôgدروگ يپهلو، drujدروج : (اوستا«واژه در ینا
امروز به گونۀ یواژه که در فارسینا)14: 1345، یوضیع»(کندیمیشگرفتار چنگال قهر خو

که در کردیرا گرفتار میانبوده است که آدمترسناکییودیرانیایردر اساطرودیبه کار م» دروغ«
قرار » اشه«، »وجدر«یودر برابر د.مانده استیباقيااسطورهیشۀاندینهنوز اینابفرهنگ مردم م

) و دروج یاشه (راست، یرودو نیانمیهست: آمده استدر اوستا «است یراستیرويکه نگیردیم
ياز آوايامروزه در حالت شادینابیمیش) که در گو20: 1375، بهار(.بخش گشته است)دروغ(
.برندیاست بهره ميابراز خشنوديکه برا» اشه«

: hôšيپهلو، aošaاوستا «است که در» hovšهوش «یواست دیجفرهنگ راینکه در ایگريددیو
یاها و در سوراخیرندناخن را بگیاخود را شانه زنند و ببرند و ياست که چون مردمان موهایويد، مرگزا

که ياتنها نشانهینابمردم میش) در گو167: 1345، یوضی(ع»او خرسند گرددیزندها رشکاف
و برندیبه کار م» نام آوا«گونۀ که به ، گاو را آرام کنند، است که بخواهندیزمانیددیودیناز اتوانیم

که با توجه به ینایاو .بترسانندیودینگاو را وادار به آرامش کنند و او را از ا، واژهینبا اخواهندیانگار م
گاو را به آرامش ، آواینبا اآوردیمیادرا فرایتحرکیبوواژه که مرگ است که سکون ینايمعنا

ییموها، زدندیخود را شانه ميزنان موکهینه چندان دور هنگامياگذشتهدریگردياز سو.خوانندیم
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41نمودهاي فرهنگی ایران باستان در سواحل خلیج فارس

یها اگر کسآنیدگاهو از دکردندیپنهان میوارهادر سوراخ د، شدیکه بر اثر شانه کردن جدا م
یناکه.گرفتینکبت آن خانه را فرا مویشوم، ریختیو آن را در خانه مکردیخود را کوتاه ميهاناخن

آلوده ، که از بدن جدا شده استياست که باور داشتند چنان که عضویباستانهايیینباور بازمانده از آ
. آلوده کندیزرا نینزمتواندیمیفتدبینزمياست و اگر بر رو

ینابمیباستاننام
مهر است که یینزرتشت و آیتقابلیشهاندیناست بازمانده از اینابمیکه نام باستانیزناهورامزدا

یار(البته بسیکنونینابنام م، یمسلّم است که هرمز واقع.شودیامروزه هرمز خوانده م، یفبا تخف
یو مهاجرتیاسیو سیآن) است که بعدها برا اثر تحوالت اجتماعيتر از حد و مرز امروزگسترده

اطالق شودینام خوانده مینکه امروز با همايیرهنام به جزینانجام دادند؛ اینابکه مردم م
یزنیگريدییهامکاننامیدندیم، نامینارا بهینابعالوه بر اهورامزدا که مرکز مینابدر م.یدگرد

آن چه یزرتشتیسنیمزدییندر آ«.شده استيوجود دارد که بر اساس نام امشاسپندان نام گذار
(که یزداناینا.گمارده شده استیزديها ااز آنیکستوده و مقدس است و بر هر ، یدهاورمزد آفر

را یکو صفات و خصال نیاتو معنویاورمزد را پاسبانیدگانآفر، )شوندیمیدهامشاسپندان نام
. )579: 1348، یی(رضا»مزدنداوریاورو یارو در کار ادارة جهان کنندیميپاسدار

که در طرف راست اهورامزدا یکنیشۀاندیبه معنبهمن (وهومنَه) : عبارتند ازیامشاسپندان اصل«
او به درگاه اورمزد بار یقاز طریززرتشت ن.نقش مشاور او را داردیباًو تقرنشیندیم
جودو» gvahmaniیگوهمن«به نام ییروستا، ینابدر شمال م.)16: 1387، آموزگار»(یابدیم

نام که ینا.شودیشناخته م»یبهمن«وزه با نام سرسبز و آباد که امریاراست بسيادارد که منطقه
آن يکه گونۀ امروز» gvahگوه «شده است از دو پارة یلبرگرفته از نام امشاسپندان است تشک

»vah «یلبا تبدتگفتوانیمیاز آن آمده است حت)برهانیۀ(حاش»یکن.به، وه«است که واژگان
واژه مشتق یناز ایزن)برهانیه(حاش» به.زه.خوشا.خوش: خَه«واژه » خ«آن به ینآغاز» گ«

یهم رفته به معنيمنش است که رویایشهاندیبه معن» manaمنه «آن یگرو پارة د.شده است
.استترزدیکاست و از همۀ فرشتگان به خدا نیفاتتشریاستبهمن ریفۀوظ«.استیکنیشۀاند

یمناهر، یاهورامزدا است که با آن آشتیدگاندهندة آفریاو آشت، کندیرا بهمن نابود میوانسپاه د
از .)49: 1389، یگانیگلپا»(انجام دادشودیرا بهتر میمرگیو بیزو با آن رستاخشودینابود م

به یزو از غرب نپیونددیمناست و از شرق به کوهستاايیهکوهپايامنطقهینابکه مییآنجا
او از سمت شمال بوده است که مناطق یتنها راه ارتباط، شودیمیفارس منتهیجخليهاکرانه
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که از مرکز اندهبودياو بودند که در حکم دژیشمالیگانهمساترینیکو شهوار نزدیبهمن
.کردندیدفاع م)یوهادر برابر دشمنان (دینابمیحکومت

»شوندیهمن شمرده مرام از همکاران امشاسپند ویزدو ا)گوش (گوشورونیزدا، ماهیزدا«
، »ماه شهران«همچون یمناطقیبهمنیکیجهت است که در نزدینبه همید) و شا49: یگانیگلپا(
.دهندگان بهمن هستندیاريوجود دارد که در حکم »یانماه ک«، »یماه خاتون«
xšthraیریه(خشَثره وئیورشهر«دارد ییواالیاربسیگاهامشاسپندان که جایگراز د« – vairya «(

.استیدگارو قدرت آفریطرهس، شکوه، ییاو مظهر توانا.و سلطنت مطلوب استیاريشهریبه معن
رزوو آیلاست که مطابق مینماد سلطنتیتیو در گیبهشتییاو نماد فرمانروا، ینويدرجهان م

یرهچهايو درماندگان را در نظر داشته باشد و بر بدیچارگانب، را مستقر کندیدگارارادة آفر، باشد
وجود دارد که یگريديروستا، ینابمیبهمنيروستایکیدر نزد.)17: 1387، آموزگار»(شود

نام امشاسپندان براساسکه ، بوده است»یریهشَهر وا«واژه اینیشهر.نامندیم» شَهوار«امروزه آن را 
که در شوندیشناخته م»یرم«امروزه با لقب ، آنیساکنان اصلچنان که . شده استيگذارنام

نشانگر آن است که یژگیویناکهراندندینه چندان دور بر مناطق همجوار خود فرمان مياگذشته
.کردندیمرواییمنطقه فرمانینبر ا، نژاده هستندیرانیانکه از ایهناحینساکنان ا
تمدن یۀذهن خود را از رو، هادر سنتیجرايهااز اسطورهییهاانهنشیافتنياست برایازنبنابراین

يهافرهنگینايشک نمودهایبیم؛بپردازیرینهديو به کاوش در نمودهایمبگردانيامروز
را یرینگیدیناتواندیبهتر مگرددیگذشتۀ مردم بر میکه به زندگییهاسنتیاندر میباستان

ینبه نفر، استیجنوب غربيپهلويهااز زبانياکه شاخهینابیمیشچنان که در گو.نشان دهد
چنان که به خدا «.واگذار کردن استیا» سپردن«که از مصدر .شودیگفته م» espârاسپار «

»کردن استیدربارة کسیکنيرا به پروردگار واگذار کردن و دعایزيچیایکسیسپردن؛ نگهبان
گوییمیچنان که مرود؛یبه کار میزنیدرباره کس)ینبد (نفريدعای(لغت نامه) اما گاه به معن

در یشهرهایننفریناز ایاريبس.خدا داد مرا از تو بستاندیدوارمامیعنی» سپردمت به خدا«
.مانده استیباق، یناخودآگاه جمعیرها دارند که در ضماسطوره

کاربرد دارد و یادزینابیمیشاست که در گوهایییناز جمله نفر» tirیرت«و » gorziيگُرز«
اما با .شودینمیدهدیونديگونه پیچدو واژه هینایندر نگاه اول ب.روندیهماره با هم به کار م

و اپوش یشترت«دو واژه از اسطوره ینابریمیمیواژگان پینایاسطوره شناختیو بررسیابییشهر
. اندهبازماند»یرانیا

یینیاژدها کُش و نماد آیزدانایژةافزار وینهمواره به عنوان ز» گُرز«یرانیهند و ایردر اساط«
يچنان که در سرودها.شودیکشته میهانیکيآن اژدهایلۀاست که به وس» آذرخش و صاعقه«
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، شتهبازدایاناز جرینها را در آسمان و زمآب» vartraورتره «یومکرر اشاره شده که دییودا
و با جنگدیبا سالح مخصوص خود با او مIndraیندراایزدو اکشاندیمیرا به خشکسالیتیگ

سبز و ، آن جهانیو در پسازدیميجار، دادهییرا از حبس و بند رهایتیگيهاآبيکشتن و
کار به» ورتره«] افکندن[اوژدن ينبرد برایندر ا»یندراا«یزداکهايیژهسالح و.شودیخرّم م

صاعقه و آذرخش ، »گرز«یعالوه بر معنیتواژه در زبان سانسکرینا.است» vajraوجر «بردیم
از باران و هنگام بارش در آسمان یشآذرخش را که پ، یريمطابق پنداشت اساط.دهدیمیمعنیزن
. )27: 1376، يباقر(انگاشتندیاز زخم و ضربت آن گرز مياثریا»یندراگرز ا«همان ، درخشدیم
يگرز که جنگ افزاریعالوه بر معن، رودیبه کار میننفريبراینابیمیشکه در گویزن»يگرز«

چنان که .هستیزن» آذرخش«یبه معن، رفتیسر و تن دشمن به کار میدنکوبياست که برا
»رعد«یبه معنیشگویندر اکه، برندیبه کار میزرا ن» teraŸâlتراغال«واژة ، يگاه به همراه گرز

آن را با توانیمیمیریمدر نظر بگ» آذرخش و برق«یعنیکه اگر کاربرد دوم آن را . رودیبه کار م
یرانیایردر اساطیرتیراز، یمبزنیونددارد؛ پياحضور گستردهیرانیایرکه در اساطیزن»یرت«واژة 
است یخشکیودیزاپوش نودنامنیم» tištarیشتَرت«باران است که در متون کهن آن را یزدنام ا
او را ، شودیرفرهمند چیومنداپوش به تشتر رایود.جنگندیمیگرسه شب و روز با همد«که 

ها آنیشتراما مردم که بگیردیرا فرا مینتمام زمی) و خشکسال23پارة ، یشتیر(ت»شکست دهد
و هم دهندیرا آرامش مهم خود، یایشکشاورزند با جمع شدن در عبادت گاهها و با انجام ن

اپوش به هم یوتشتر فرهمند و د، اسپنتمان زرتشتيهر دو ا«پس کنندیرا آمادة رزم م»یشترت«
فرهمند به یومنددر وقت ظهر تشتر را.بجنگندیگربا همد، اسپنتمان زرتشتيهر دو ا.یزنددر آو

یلبه دل» گرز«که ییاز آن جااینبنابر.)28پارة، یریشت(ت»او را شکست دهد.شودیراپوش چیود
همانند جهدیکه از برخورد آن آتش میزنیررعد و تیمعنخیزدبهیآن بر میدنکه از کوبییآوا

زنده يکه نمود.بردیپ»یرت«و »يگرز«یباستانیوندبه پتوانیگونه مینبرق و آذرخش است و ا
.استینابدر فرهنگ مردم میرانیایراز اساط

یایکشت«.بستن استیکُستیینآ، مانده استيکه از دورة زرتشت بر جاهاییییناز آیگردیکی
به کمر بسته و يبند، کوکان را از هفت سال به باال، از طرف موبدانیکودکیندر سن، ینبند د

: 1381، ی(رض»شوندینانجرگۀ بهدواردیتا به طور رسمپوشاندندیمقدس میراهنپیاسدره 
يبند، یینآیناز ایرويبه پ، که بدون آن که بدانندشوندیمیدهدیرمردانیپیزهم اکنون ن.)125

.استیباستانیینآیناز ایادگاريکه بندندیبه کمر م» نشپول«به نام 
بدان یدجمشیمارکه دست دردمند و ب، شاش گاویایزبا عنوان گومیضمن پژوهشیداددر وند«

کمتر بود هنگام ی) در گذشته که امکانات درمان137: (همان»نقل شده استیزنشودیدرمان م
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تواندیو گمان داشتند که شاش مریختندیآن شاش ميبر رو، از بدنيمجروح شدن عضو
مدفوعیکم، را که به نوزادان خودیزمانآورندیمیادکه به یرانیو هستند پ.کنددرمانجراحت را 

.ما داشتندیشینگاناست که گاو در نزد پیشانگر قداستکه نخوراندندیگاو م
جشن سپندارمذ (روز سپندارمذ از ماه يو احشام به هنگام برگزاریبه رنگ سرخ در آوردن دام خانگ«

خصمانه است و تنها با رنگ سرخ يرنگ سرخ نماد کارهایراز، استیباستانهايییناز آیکی)اسفند
.)17: 1376، (چوناکوا»يهمانندياست بر جادویحیرنگ توضینایراز، بال مقابله کردینبا اتوانیم

گوسفندان را با حنا یژهبه ویاهلیواناتاسفندماه حیانیهنوز رسم بر آن است که در شب پاینابدر م
. مرز و بوم داردینايااسطورههايیشهدر اندیشهریزنیینآیناکه.کنندیرنگ م

فلزقداست
و یمنیاهریروهايجزو ن، و گزندیقحط، یگمراه، یماريب، مرگ، ایرانیانیژهبه ویشینیاندر باور پ«

ینبوده است و از ايگزندیو بیمرگیبه بیابیبه منزلۀ دست یزها ن؛ غلبه بر آناندهبودیپلشت
به یمنبا در امان ماندن از اهر، يفلزيهمواره در پناه حصار، ها و امور مقدسمکان، هارو انسان
.)196: 1389، یکوبختن»(اندهیافتیدست میجاودانگ

و یديتا منشأ شر و پل، و برکت و شگون پنداشته شده استیرمنشأ خیشترفلز ب، یرانیانایشۀدر اند«
انسان و ، چون آسمانهایییدهاصل و سرچشمۀ آفر، یرانیانا، باورهاینهمیۀبرپا.یمنیو اهریپلشت

ینشبر آفریمناهرزشاز تایشپ، یمتعالینبر اساس ا.اندهدادیوندبا فلز پیبه نوعیزرا نینزم
یکنتواند به محدودة اورمزد نزدیمنتا اهر، شده بودیدهآفريفلزیواردیاآسمان چون سپر ، »اورمزد«

، است که از آنچه درون خود داردییبارویا» دژگونه«، هایشهاندینآسمان در ا.)189: 1375، بهار»(شود
. )40: 1378، یفرنبغ دادگ(»کندیحفاظت ميدر برابر مرگ و نابود

آن از زر خالص ساخته شده یغۀدارد که صد تيگرزیتراآمده است که ميمهرهايیتدر روا«
سالح است و ترینیروزمندو پینترمحکم، سالحینا.کندیشکنان را نابود میمانپ، است و با آن

هایژگیوهمانو با یماز زر و سیزنيسپریترام، هایترواینبنا بر ا.یزاننداز آن گریوانو دیمناهر
. )155: 1381، ی(رض»به دست دارد

یمنرو اهریناز ا، قرار داده استیمنیاهریروهايآن را در برابر نیربه ناگز، فلز با آسمانیوندپ«
از یکی.استرفتهیبه شمار میشینیانفلز در باور پهايیژگیوترینیادياز بنیکییزيست

یرد به زنجرسیبه نظر م.استیمنیاهریروهاينیدنبه بند کشیرانیایرفلز در اساطيکارکردها
. )183: 1389، بختیکون»(داشته استیننمادياجنبهیرانیانایشۀدر اندیمناهریدنکش
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اعتقادات ، هاییندر آیشهگرفت که ریپتوانیمايیانهعاميفلز را در باورهایزيستیمناهريرد پا«
و یزاننداز فلز گریاطیناست که جن و شیجراینعامه چنیاندر م.دارندیريو اساطیباستان

تریشاست بیکه مصالح آن چوبيادر خانهیانرو جنیناز ا، یاورنددر مقابل آن تاب بتوانندینم
. )274: 11ج1388، شاملو»(ساخته شده استيکه با مصالح فلزياحضور دارند تا خانه

مادران بر یراز.یداز نوزادان دیباور را در نگاهبانیناينمودهاتوانیمیزنینابفرهنگ مردم مدر
آن که از يبراینو ببرند؛ بنابرایندآن هستند که نوزاد را بربایدر پیانو جنیوهاباورند که دینا

ر گهوارة فرزند خود یز، که معموالً داس استيدر امان بمانند تکه فلزیاهرمنیواندینشر ا
یشکه در گو، یوهرا که در آن جايیشهشینهمچن.در امان بمانندیوانتا از شر دگذارندیم
گهواره يباالبر ، هستیزنیوهواژة جیاصلیشهکه رشودیمیدهنام» zibakیبکز«ینابیم
و اگر در ، کنندیخار النه میدرختان بيبر باالیوهاباورند که دینهمان گونه که بر ا.آویزندیم

.آویزندیرا به آن درخت ميتکه فلز، یوهاراندن ديبرا، باشديخاریخانه درخت ب

(سوگند) varور
ینو از هم، کردندیمیزندگيسردیاراز مهاجرت در مناطق بسیشپ، یرانیانایننخستیاکانن«

آتش در ، گذشتهینکرد و از ایداآنان پیانمياتقدس و احترام فوق العاده، جهت است که آتش
يآن ارتقایجاهیعالویبود که واالمقامیآن چنان کارساز زندگ، یگوناگونيهاموارد و روش

یاربسیجسمانهايیو ناپاکهایآلودگبود که در پاك ساختن يآتش از جمله عناصر. یافتفراوان 
آمد که آتش در پاك ساختن یداعتقاد و باور داشت پدیناو روال بود کهیاسقینبر هم.مؤثر بود

ینبه هم.تعنصر اسینترمؤثر، یاز جمله دروغ و ناراست، یاتاخالقینۀدر زمیروحانهايیآلودگ
و دروغ در یاز ناراستیراستیصو تشخیزجهت تمیانجهت از آتش به فتوا و دستور روحان

از اتهام است يبرکردیکه متهم بود و ادعا میو محاکمات استفاده شد و کسهايو داورهایشآزما
، سوزانیدیرا نميو هر گاه آتش وگشتیواقع میشآتش مورد آزمایلۀبه وسگویدیو دروغ نم

.)556: 1360، یرض»(ادق استکه راست گفته و صشدیثابت و آشکار میشادعا
دارد و ياستواریاربسهايیشهریراندر ا، شودیمیدهنام» varanghورنگ یاvarور «که در اوستا ور

و یرینهدیارکه از تمدن بسیراندر ایراز. برعهده داشته استيداد و دادگستريبرقراردرینقش مهم
.برقرار کنندیهنداشتند تا داد را در میازنیگوناگونهايیوهبه ش، برخوردار استايیشرفتهپ
ینا.شده استیاد» ورنگ«از رسم یجا به صراحت و روشنینچند، زرتشتيسرودها، هادر گاثه«

، یاالهيمقدس و داوریشآزمايآتش برا، از آن است که در آن روزگاران باستانیاشارت حاک
ريدر داو، بند ششم47هات، یسنا) چنان که در 555: همان»(بوده که کاربرد داشته استيعنصر
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مزدا يپس در پرتو خرد مقدس ا«.آمده استینچنیاز نادرستیبردن به درستیپيآتش برا
، (آذر گشسب»خواهد شدیینسرنوشت دو گروه تع، و در پرتو آذر تو)رایزهاچین(ابخشیم، اهورا

.)295: جلد دوم، 1383
.شده استیاشارات» زاد اسپرمهايیدهگز«در ، آتشیلۀبه وسیزديايداوریادر مورد ور با آتش «

امشاسپندان در آمد از او خواستند تا یزرتشت به همپرسگکهیهنگام، شدهیادبه موجب کتاب 
يوینۀگداخته بر سيبدان سان که رو، یردبپذیامبريدر پیستگیآتش را جهت شایشآزما

خود را به یتگیشاسیقطرینو سرد شد و بدیفسردبر بدنش بيزرتشت قبول کرد و رو.ندیزبر
یینمردم و انتشار آياهورا مزدا برایامبريثابت شد که جهت پینو در عرش بریدثبوت رسان

امر را یناشد کهیوحياهورا مزدا به ويبود که از سویشآزماینپس از ا. استیستهشاییمزدا
بکند و شبهه در مورد اصول یگمان ناروا و نادرستیندربارة دیکه اگر کسیاموزدخود بیروانبه پ

یزديايداوریا» ورنگ«یشتن به آزمایستیبایشادعایتجهت اثبات حقان، روا داردیدو عقایند
.)560: (همان»بدهد

ور .بوده است» هاورنگ«ینترو مرسومترینیجاز رایکی، یمقدیرانبا آتش در ایزدايداوربنابراین
.ور را به دو نوع سرد و گرم بخش کردتوانیم، انواع گوناگون داشت چنان که

یکداتيهادر فشرده نسکیژهبه و، یرانایمقدیاتسرد در ادبهايیشآزمایاسرد يهااز ورنگ«
یشترسرد بيهامنظور از ورنگ.بوده استیارسخن بس، ینمربوط به احکام و قوانيهانوشتهیا

، گرمهايیشبوده است چنان که در آزمایمورد نظر است که آب درآن عنصر اصلهايیشآزما
.)450: (همان»گناه استیب، یاوردرا آب باال و به سطح نیچنان که کسآتش

متون تنها یناما در ا، شدیبرگزار میعتها بر اساس عناصر چهارگانه طبورنگرسدینظر مبه
توانیور میناز ایگريبه نوع دینابدر فرهنگ مردم م.بردیبه دو عنصر آب و آتش پتوانیم

ور سرد است که از عناصر یکه نوع، شودیاست که با خاك انجام مياشاره کرد و آن سوگند
.شودیمیناشبیعتط
: عبارتند ازیبترتشده است که بهیادیشاز پنج نوع آزمايدوازدهم به آشکاریشتهارم در بند«

. )318: (همان»یاهگیرةش، روغن، یزجام لبر، برسم، آتش
از مناطق مراسم سوگند با روغن داغ برگزار یدر برخیزهم اکنون نینابفرهنگ مردم مدر
دست خود را در روغن داغ یدخود را ثابت کند بایگناهیکه قرار است بیکه در آن کس.شودیم

یاو .گناه استیب، یدنرسیبیکند که اگر دست او سوخت گناهکار است و اگر به دست او آسفرو 
. عبور کندیدآتش گداخته باياز رویدکه باینا
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مهر در ساخت بناهایینآنمودهاي
چون .داشتیبه شکل قوسیبود که تاق ضربیشکلیلیمهرابه عبارت از تاالر مستط«مهر یینآدر

ینترمهم.آراستندیاوقات سقف را با نقش ستارگان میبرخ، و جهان بودیتیاز گیهغارها کناینا
ینا.دبویتاالر قرار داشت و عبارت از رواق کوچکيمهراب آن بود که انتها، مهرابهیکقسمت 

دو .ساختیرا مجسم ميو مجدداً دهانۀ غارشدیتر بنا مبلندیناز سطح زميرواق اغلب به مقدار
. )271: 1381، یرض»(آتشدان دو طرفش قرار داشت

یرهااز پیکیوجود دارد که امروزه به نام یاديزیاربسيهاگاهزیارتینابمیمناطق کوهستاندر
سان که در ینبد.برخوردارندیکسانیيمعماریوةها از شگاهزیارتینهمۀ ا.شده استينامگذار

قرار ياآن دو طاقچهيقرار دارد که از دو سمت در ورودیشکلیلیطمستیوانآن ايقسمت ورود
که رسیمیمیبه اتاقکیواناینپس از ا.روشن کردن شمع در نظر گرفته شده استيدارد که برا

معموالً پنجره هایارتزینا. قرار دار دارديآن گنبديباالتر است که بر باالینسطح زمازیکم
که از یفیبا توصاها رنشانهینکه اگر ا.شده استیجادها اآنيبر باالياندارند و تنها روزنه

باستان يهاها از مهرابهگاهزیارتینايمعماریشۀکه ریابیمیدر میمها ارائه شد بسنجمهرابه
ینایشترهمانند آن که ب.ن افزودبر آیزرا نیگريديهانشانهتوانیچنان که م.گرفته شده است

اسرار یارمهر بسیینآب در آیراز.استو در درون کوه بنا نهاده شده ياها در کنار چشمهگاهزیارت
مشهور مهراب است که با آب سرو کار دارد و يازنمادها، یلوفرنیاهگل و گ«چنان که ، استیزآم
. زایدیرا میتراو مشودیکه در آب است آبستن مياکه مادر مهر از تخمهرویدیسطح آب ميرو

که در خور یاهیاست گیهیبد.یافتبه او راه یاهآب و گیانجیگوهر تن زرتشت به مینهم چن
راونگ که يدر روستا.استیلوفرنیهمان گل آب، باشدیاچه(= مهر) در دریانسفرّ سوشينگهدار
ینا.شودیشناخته م» عمریرم«دارد که امروزه با عنوان وجودیارتیز، قرار داردینابمیکیدر نزد

از یاريبنا شده است بسیو به دور از محل زندگتانیکه در کنار چشمه و در منطقۀ کوهسیارتز
اشاره یمراسم قربانيبه برگزارتوانیشده میادهايیژگیها را دارد که به جز ومهرابههايیژگیو

گاو که گاه ینچندیهر ساله در زمان خاص، یرینهبنا بر سنت دچنان که مردم آن جا.کرد
معروف »يقراريگاوها«که به نام .کنندیمیآن جا قربانرد، رسدیهم میشتربیاتعدادشان ده 

از آن تواندیکس نمیچو هخورندیو مپزندیگوشت او را همان جا میهستند و پس از قربان
» مهراب«ها را وجود دارد که آنیگرد مقدسيهاسنگیارتزینادر.گوشت به خانه بازگزداند

یناباورند کهینبر اینهمچنکنندیها طلب شفا و درمان من از آنیمارابيو معموالً برا.نامندیم
.بروندیگرديبه جاییاز جایاشوند »یبغ«توانندیها ممهراب
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زارمراسم
ياز باورها یبلوچستان گرفته تا بوشهر و خوزستان) انبوهاز (فارس یجخلیسواحل شمالدر

یدکه از د، است» باد«باورها یناینترکه از جملۀ مهم، داردیاناقوام جرینایاندر ميااسطوره
خود یررا تحت تأثینانساحل نشیزندگتوانندیهستند که میمناطق ارواحینايساکنان امروز

کنندیمیمتقس...ویوال، جن، یخمشا، نوبان، باد، همچون زاریها را به انواع گوناگونقرار دهند و آن
که گیرندیدر نظر میلیو سواحيهند، یهمچون عربیزنیخاصیتها ملهر کدام از آنيو برا

. کنندیو جاشوان را گرفتار میاهانسیعنیجامعه یینطبقات پایشترب
بسنده هایدهو شرح دهایدهشنيتنها به جمع آوراندهنوشتیرابطه مطالبینکه در ایکساناکثر
ین؛همۀ ااندهمورد مطالعه قرار دادیموضوع را از لحاظ روان پزشکینایزنیو برخاندهکرد

از ، بادهابیشتر «: معتقد استيچنان که ساعددانندیمیرا کامالً وارداتیینآینا، پژوهشگران
و جزایر دیگر بهاز آنها از عربستانو شمار کمى، هند، سیاهآفریقاياز سواحل، زاربادهايجمله
یلکه از قبااستیزار مراسم«است که یدهعقینبر ایزنیهزاویدو سع. )46: (ساعدي»اندآمدهایران
زنان و بردگان سابق یانمیشترب، درمانیینآیکمانده که به عنوان يبرجایقاشرق آفرییابتدا

خود بهیاسالميخود رنگ و بوینیتکویردر سیرانیمعتقدات اهل هوا در سواحل ا...استیجرا
اسالم جا عوض یغمبردر مدح پيبا اشعاریقاییآفرییو جادویهگرفته و اشعار آن از شکل اول

بادها را به دو نوع ، مردم بلوچستان«: کهستمعتقد ایاحیریول.)18: 1389، یه(زاو»اندهکرد
یو نواحیرانابهیقاییآفریاهانارواح مهاجر همراه سگویندیو مکنندیمتقسیمیمهاجر و بوم

.)2: 1356، یاحی(ر»اندهبودینواحاینیمیساکنان قدازیو ارواح بوماندهبلوچستان آمد
باستان است؛ یرانبازمانده از فرهنگ ایینباور و آیک» باد«یا» زار«بر آن است که مراسم نگارنده

از یبا برخ، فارسیجخلیو سواحل جنوبیقاییمنطقه با ملل آفرینایروابط فرهنگیلکه به دل
است؛آن چنان که یافتهییرآن کامالً تغياست و شکل ظاهریختهدر آمیوارداتهايیینآ

است که یلدلینو به هم.شده استیههمجوار شبيو کشورهایقاموجود در آفرهايآیینبه
به خود راه یديتردبودن آنیرانیایردر غ، اندهبه پژوهش پرداختینهزمینکه در اافراديیتمام
برگزار ، تندمهاجر هسیکه گروهیاهانسینمراسم تنها بیناکه امروزهیناو با توجه بهاندهنداد

یرانیمراسم کامالً اینو اساس ایهاما پا.کندیمیشترباور را بنیبودن ایوارداتیبۀشا، شودیم
کامالً یینِآینابلکهیستنیباور وارداتیننه تنها اشدهیاست و بر عکس آنچه تاکنون پنداشته م

یزقرار دهد؛ هر چند خود نودخیررا تحت تأثیگرديهااز فرهنگیاريتوانسته است بس، یرانیا
.استیرفتهپذیرتأث
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هوااهل
و سپس با اندهشدیدو ارواح پلجادویىگرفتار بادهايگویند کهمى» اهل هوا«کسانىبهباور عامهدر

اهلبرآنند کهایرانجنوبنشینانسواحل.اندهیافتییها رهاکردن و انجام مراسم زار از دست آنیقربان
بادها هوا از ایناهلکهیو تا زمان.خود هستندوندر درشدهرامبادهايمرکب، عمرطولهوا در تمام

یزمانیدر امانند ولیزاز گزند و آزار آنها ن، کنندمىرا برآوردهها و نیازهایشانبرند و خواستهمىفرمان
يهاا به خواستهو تآورندیخود در میرها را برآورده کنند مرکب را به تسخآنيهاکه نتوانند خواسته

یجهت است که افراد توانگر که با قربانینو به هم.دارندیاو دست بر نمیتنرسند از آزار و اذخود
درامانند و یزها نآنیترا برآورده کنند از آزار و اذیارهارواح پتینایترضاتوانندیدادن میهکردن و فد

جلب ییهستند و توانایرفقيجاشوان که افرادویاهانو تنها سشوندیها نمگاه گرفتار آنیچه
.شوندیموجودات نامحسوس مینها را ندارند گرفتار اآنيخشنود

دربارة انواع بادها و ، آشنا باشدینانبا فرهنگ مخلوط ساحل نشکهیبومیاز هر جنوبیوقت«
گفت که زار و نوبان در جواب خواهد، یبپرس»یخمشا«و » نوبان«، »زار«یعنییالیخهاييگرفتار
درهمه ، درون خاك و برون خاكیايهستند که دنییهابادها قدرتینهمه باد است و ایخو مشا

ارواح، یوهاد، هايپرآیند؛یکه به چشم نمییهاو همۀ آنیالیتمام موجودات خ.هاستآنیاراخت
.)263: 1391، ي(عناصر»هوا هستندیایالو بد همه باد و خیکن

ها که باور ارواح و باد«: نویسدیمیینآینایپراکندگیحاهل هوا در توضیتالیاییفرّارو مترجم ا
بلوچستان و یو جنوبيبخش مرکز، هندیانوساق، فارس یجدر سواحل خل، داردیقاییآفریشۀر

به حلسواهر چه از یقاییاست که زار آفریدر حالینو ایافتهیوعشیزنیدر شهر کراچیراًاخ
که در یدر حالترتیبینابه.کندیمیدابا اصل خود پيبارزتريهاتفاوت، شودیمیکنزدیخشک
بادها و مراسم مرتبط با ، و بوشهر و منطقۀ چابهارینابفارس از جمله در میجو سواحل خلیرجزا
یگواتیینآ، لوچستانبتریداخلیدر نواح، چون و چرا حفظ کردهیخود را بیقاییاثرات آفر، هاآن

ییگرایاز صوفیو اشکالیقاییآفریمیستیاز عناصر آنايیزهبه آم)بادیبه معنیدر زبان بلوچ(
شباهت با آن چه در یدارد که بینقش درمان، یقیها موسکه در مراسم آن، شودیمیلتبدیانهعام

.)523: 1385، شرکاءتونیاآن»(یستن، شودیمشاهده میقاییارواح آفریرتسخهايیینآ
یکترآن نزدیاصلهايیشهبه رشویمیاما نگارنده بر خالف فرّارو معتقد است هر چه از سواحل دورتر م

. استیدهحفظ گردیشترمهاجر کاسته شده و اصالت آن بيهافرهنگیختگیاز آمزیرا، شویمیم
یکمبود منابع پژوهش، جه کنندموضوع تویناکمتر بهیسندگاننو، که موجب شدهیلیاز دالیکی

یمطالبینهزمینکه در ایاکثر پژوهشگران.استیفرهنگ و زبان مناطق جنوبیرینگیدینهدر زم
به جرمهايهاکامالً متأثر از فرهنگینانباورند که فرهنگ سواحل نشینبر ا، اندهرا منتشر کرد
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آن توجه یرانیاهايیشهو کمتر به رباشدیمیاهسیقايعربستان و آفریرهخصوص شبه جز
مناطق با مرکز حکومت و دور بودن از ینروابط محدود ایلاست که به دلیدر حالینو ا.اندهکرد

فظرا در خود حیناب فرهنگ باستانهايیژگیواندهتوانستیاديتا حدود ز، ینیفرهنگ شهرنش
یناتوانیمتالشیشده است که با کممهاجر پنهان يهااز مظاهر فرهنگيکنند اما در قشر

یینحدس زد بازمانده از آتوانیکه م، مراسم زار استیننمونۀ بارز آن هم.کردیاننمودها را نما
یناايجيکه در جایباستانیشاست که در کنار گو، یرانما اینو دیینآترینکهن، یترائیسمم

يبراتواندیمرز و بوم است که مینفرهنگ ایرینگینشانگر د، یگرمناطق رواج دارد و دهها نمود د
به .بگذاردیشرا به نمایاکامالً زنده و پوییهانمونهیرانایختاریو باستانيااسطورهيهاتمام دوره

واژگان ینبودن ایتا باستانیمپردازیم» زار«و » باد«يهاواژهيلغویابییشهابتدا به ریلدلینهم
.مشخص شود

باد
» واتvâta «یۀاز شهرت اولیجاست که به تدر)مهري(خدایتراهمراه میانخداینتراز بزرگیکی

جناب یعالیانباد است و از خدایبه معنیزنیزنیووا) «44: 1381، ی(رض»شودیآن کاسته م
را از دخویاست که فراتر از مظهر باد بودن است؛ که کم کم مقام اصليباديخدایزاو ن.است

سرنوشت است که يخدایووا.مانديها بر جاکار در سرنوشت و کاریاثر و بیبییدست داد و خدا
در ، ینپسیزرتشتینیدیاتاز او در ادبياجهت است که جنبهینبه هم، در دستان اوستیرتقد
و در مرگالشه و یانبد جلوه گر شده است و در شمار خدایويوایابتر يوا، يپهلويهامتن
الشه و مرگ و يها که خدادر هم شکننده استخوانیعنی، باشدیمasto-rizotoهمکار یدادوند

یناز همیربه تأثیزنینانساحل نشیشۀ) در فرهنگ و اند99: 1381، ی(رض»نَسو استیوهمکار د
و درون ینزميرویروهايو آن را بر تمام ندانندیباورها است که باد را مؤثر در سرنوشت انسان م

.دانندیحاکم مینزم
» gvâtگوات «، به باد، رواج داردیرانیايهایشگوترینیاز باستانیکیمنطقه بلوچستان که در

گونه واژگان را یناز اییهانمونهیرانجنوب شرق اهايیشدر گوتوانیکه تنها مشودیگفته م
ايهمتنترینیمیدر قدیاست که حتیدر حالینو ا، شوندیآغاز م» gva«يکه با هجایافت

همۀ منابع و . یافتيامشخصهینبا چنیواژگانتوانینمیزباستان نیرانمانده از ایباق
و تنها در .اندهضبط کرد» v«آن را ینواج نخستاندهواژه پرداختینایابییشهکه به رییهافرهنگ

آغازینبا دو صامت » v«مانده است و به همراه صامت یآن باقینآغاز» g«است که یبلوچیشگو
آغاز ، با دو صامتیاز واژگان باستانیاريکه بسیناو با توجه به. شودیتلفظ م» gva«و به گونۀ 
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مشکل بودن یلاما در گذر زمان و به دلماندینمیباقیواژه شکینبودن ایدر باستان، شدندیم
واد «يپهلویشۀراز«ها باد را در فرهنگ.تر شده استساده، یباناقتصاد زیۀتلفظ و بنا بر نظر

wâd«وات «یی؛ اوستاwât«یی؛ هند و اروپاau :کهن يهندیدن؛وزvâtaگوات ی؛بلوچgvât ،
gvaz« .واژة یافتۀباد گونۀ تحول .اندهضبط کرد)یفرهنگ فارسیل(ذgvâtگونه که ینبد، است

آن ینآغاز» g«، ظمشکل بودن تلفیلو به دلییآواییرتغیکسپس در ، بوده استgvâthدر آغاز 
بدل شده » باد«به » b«به » v«یلسپس با تبد، شده استیلتبد» vâtوات «حذف شده است و به 

ینآغاز» g«، بوده است» gvaz«يو با آواgvathکه در اصل gvâtیگردییآواییراما در تغ.است
را يباد«که » gôz«شده است که امروزه به صورت یلتبد» ô«به » va«اما ، مانده استیآن باق

) هنوز ي(بشاگردینابیمیشدر گو.(برهان قاطع) رواج دارد»یدبرآیینکه با صدا از راه پایندگو
به » gowzenگُوزِن «همچونییهاواژه، مدعا باشدینبر ایلیدلتوانندیرواج دارند که مییهاواژه
» en«و » باد«یاست به معن» gwaz«از یگريکه گونۀ د» gowzگوز «که از » بادبزن«یمعن

) حذف شده است و gvaz(ینآغاز» g«یگردییآواییرتغیکو در .ساخته شده است، یپسوند کُنش
یدنجنب.ییبه جاییرفتن باد از جا«یبه معن، استیدنمانده است که از مصدر وزیباق» وز«

به ینابیمیشدر گوهاست ک» gowšeŸگُوشغ «واژه ینایگرديهااالطباء) صورت(ناظم »باد
(از »گرددیخارج مینیاست که به شدت و همراه آواز از بییهوا«که رودیعطسه به کار میمعن

یلکه تشک» گرد باد«یبه معن» gvašeŸ gvartگورت گوشغ «در واژة ینو همچن.اقرب الموارد)
از یگريدورتکه ص» gvašeŸ«است و» گرد«ییقیکه صورت حق» gvart«ز شده است ا

چنان که در .آیدیمیااست که از جانب دريکه باد» kowšکُوش «و واژة . است» باد«واژة
یرانجهان را ویندهاست که در آیوجود دارد که طوفان» مهرکوش«به نام یويباستان دهايیینآ
یدپدناکیزمستان هولیدرهزارة هوشیانکه در پایباست مهیويد«نام یرو در اساطکندیم

، طوفانینکه از ايرا دچار باران و تگرگ و برف و باد سرد کند به طورینآورد؛ مدت سه سال زم
آباد ینو دگر باره زمیندآیرونورِ جمکرد بینآنگاه ساکن.نابود شوندیدگانو آفریرانوینزم

دارد که واژة باد صورت یکامالً باستانايیشهر»gvât«ین) بنابرا185: هایشت، (پور داوود.کنند
.آن استیافتۀتحول 

زار
ياواژهرسدیکه به نظر مروندیبه کار میزنیکدیگريظاهراً باد و زار مترادف هستند و گاه به جا

در فرهنگ ما «و .هستندیشهریککه نوشابۀ مقدس است از » zowrزور «است و با واژه یرانیا
در مورد یرانیاناباشد کهيبازمانده و رسوب باورتواندیشراب مینیآفریاتو حیروح بخشیرانیانا
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همه «فراخکرد و در کنار درخت یايدریانبوتۀ هوم در میرانیایربر اساس اساط.داشتند» هوم«
بعد از يآن در باورهايهاکه پژواكباستان یرانايدر باورهایگردياز سو.شدیدهآفر» تخمه

چون گاو ، بنابر متن زاداسپرم.استیافتهبا خون ارتباط » شرابیایم«انداخته ینطنیزاسالم ن
پدیدیرست و از خون آن کودك میاهیاو گياز هر کدام از اعضا، کشته شد، یدهآفریکتا
هر موجود زنده یستو زیاتحیۀنکته که خون مایناو با توجه به«)253: 1384، يمظفر»(آمد

: بهار، (مهرداد»شتندداییدارویتخاص، یدهآفریکتااز خون گاو ییدهرویاهانقطعاً گ، است
zaothraزاُثرَ یاzowrزور ) «87، 1362، انتشارات توس، چاپ اول، یرانایردر اساطیپژوهش

یمانکه باور و ایکسانيبرا122است که به موجب بند یعمایۀشدة نوشابه و فدیصورت زرتشت
اشاره شده است يزورهبیگردییو در جا) «112: 1381، ی(رض»آن ممنوع استیدنندارند نوش

اثر داده شده و یبترت، آورده شوديبه جایقانون و درستيکه از رویییو قربانیکه که با راست
گوره کو «به نام یشرابیز) در مراسم زار ن156: (همان»شودیآماده میارييبانو برایزدا

gvarahkô «و . خورانندیاز آن را به او ميو هم مقدارمالندیمیماروجود دارد که هم به بدن ب
.یابندتا به حالت خلسه دست نوشندیم، استیاز نوشابۀ مقدس که معموالً خون قربانینهمچن
.باشندیشهریکنوشابۀ مقدس از » zaothraزاُثرَ یاzowrزور «واژة زار با رسدیبه نظر مینبنابر ا

یترائیسمزار و مهايیینمشترك آهايشاخصه
شراب مقدسیدننوش

» gvarahkôگوره کو «به نام یدر مراسم زار از معجون، اشاره شدیزنیشینچنان که در بخش پ
، يجوز هند، هل، زعفر ان، یحانخوشبو همچون رمادةیکو یستکه از بشودیاستفاده م

و در مدت کنندیشده است که در گالب حل میلتشک...شاهدانه و، خوشبو)یمادهینوع(گشته
به او یزنيو مقدارمالندیاست به تن او م» حجاب«در ، که فرد مبتاليروزانههفت شب

دست يخودیخلسه و از خود بیتا به نوعکشندیمیانهمراه با قلیزنيو مقدار. خورانندیم
به دست یرانایها در مناطق شرقمعجون که همۀ آنیندهندة ایلبا توجه به مواد تشک.یابند

یرانایمعجون از فرهنگ باستانیناحدس زد کهتوانیمشود؛یهندوستان آورده مزایاو آیدیم
سه ياسابقهیرانهمچون زعفران در آن به کار رفته است که در ايموادیرابازمانده است ز

عربستان باشد که یاو یقامهاجر همچون آفريهابرگرفته از فرهنگتواندیهزارساله دارد و نم
.شودیدر آن مناطق حاصل نمیمحصولینچن

و يخودیحالت ببه یافتنو دست یهوم نوشیینآياجرایزنیتراییانجمن ميهااز شاخصهیکی
خداوند ، هئومهیینآ«.بوده استیینیآيهارقصیااست که همراه با سماع يخلسه و باده گسار
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یبختیکو نیو خوب تخمگیکمثل نیدتول، نظم، يجنگاور، یرومندين، یباده که موجد تندرست
و کاربرد آن از مراسم یتراییمییندر آیانگمان از جانب خدایب، است...ویو شادابییزدامرگو 

» هئومه«که به عنوان یبراساس گزارش هرودت معجون«) که 111: همان»(بوده استیاصل
ستردةگيهاکردیادبوده و یجرایرانکه در شرق اشدیشاهدانه گرفته ميهااز دانه«نوشیدندیم

گزارش یانتادن ساسانآن پس از بر افیرامونو پیرانآن در ایداريو پايو متون پهلوییاوستا
يکه هرودت به جایاییجغرافهايیبا توجه به نشانین) بنابرا111: (همان»در دست استیفراوان

هر چند که در دداریرانیکامالً اايیشهمعجون ریناکهماندینمیباقتردیديیچگذاشته است ه
. هم شده استییراتیزمان دچار تغیط

يخون و خونخوار
، چنان که قهرمانان پس از کشتن دشمن، داردیینقش عمده یرانیایرها و اساطدر حماسهخون«

ناقل روح یاخون او را همان روح ییگو، او را به خود منتقل کنندیرويتا ن، نوشیدندیخون او را م
رو دقت ینمگر آن که انتقام او گرفته شود و از ارودیفرو نمینکه خون به زمینایاو .دانستندیم

یز) در مراسم زار ن95، یسا(شم»یزندخون را بر نطع بریاداشتند که سر را در طشت جدا کنند و 
که همه نوع غذا و ياخون را بر سر سفره، کردندیقربانیبعد از آن که گوسفند را با آداب خاص

شدت و ضعف زار یزانمبهبسته ، یو نوع قربانیبزرگ.ورندآیم، خوشبو در آن حاضر استیاهانگ
و بعد از آن که .کندیطلب میزرا نيتربزرگیباشد قربانترینچنان که هر چه زار سنگ، دارد

خون خوردن نشانه شدت .کنندیمراسم را آغاز م، را خوردیخون قربان، شخص مبتال به زار
چه » باد«بدانند که یکه به درستینايمراسم براینر اد. شخص مبتال به اهل هواستیوابستگ

همان شراب مقدس است یخون قربانیقتو در حق. خون بخورد، الزم است شخص مبتالخواهدیم
یخلسه و بیکه افراد بتوانند به نوعینايدارد و براییواالیاربسیگاهجایترائیسممیینکه در آ

ماما به شمار یاهر بابا تبۀمر«زار ییندر آ.نوشیدندیشراب مقدس را مینایدبایابنددست يخود
ینکه دارد و همچنهایییزرانخورده و شمار خییکه در مجالس جن زداهایییقربانيهاخون

) و اگر بابا هفت 48: 1355، ي(ساعد»داردیبستگاندهکردیرکه او را تسخیتعداد و قدرت ارواح
. رسدیمیبه مقام عالخون خورده باشد 

) یت(ثنویاعتقاد به دوگانگ
مظهر و نشانۀ یعنیباور داشتند؛ يو بدیکینیاو شر یربه دو مبدأ خیمقديهااز زمانیرانیانا«

و هاستیتمام خوبيبه نام اهورامزدا که فرمانروایروییباران و برکت را به ن، ییروشنا، یکامور ن
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، یگانیگلپا»(نددادیست نسبت مهايو بدهایتمام زشتيکه فرمانروایمنامور زشت را به اهر
1388 :22(.

یو صفات و تصورات کلیعیاز نظر موجودات طبیشترب، باستان وجود داردیرانکه در مذهب ایتیثنو«
رفته رفته سلسلۀ علت و معلول به شد؛یتصور مياو سرچشمهیعلت، يو بدیکهر نياست و چون برا

ها د که در سر آنیرسیمنو اهریزدانبه نام یدو گانه ازلیواحد اصلیکیکه به تصور کلیدرسییجا
یمقدیرانایندر دیزدانو یمنتصور اهر.قرار داشت»اهورامزدا«یو به قول» کرانهیزروان ب«یبه قول

ییروشنا، یباییو زیزشت، روز و شبیلاز قبیعیطبيهاها و تناقضتقابلیدنو دیتجربۀ زندگیجۀنت
از یرو شر که به تأثیرخیاعتقاد به دو گانگین) ا230: 1343، ی(فره وش»استيو بدیو خوبیکیو تار

اريیهمانند بسیزن» نوبانیازار «در مراسم ، وجود آمدهبهیو اسالمیمذهبیمانو ايااسطورهيباورها
یکیچنان که در باور مردم جنوب باد دو نوع است؛ یابدیمینینمود عیراناز مراسم مشابه آن در ایگرد

یرشز«با خبر است که اگر یزباد از همه چینا، رودیچشم باز راه ماو ببیندیکه ميباد
یکه مرکب خود را (کسگویندیبادها را صاف مینا.دهدیخبر میااز تمام دن)درمانش نکنند»(یاورندن

کور هستند که ياست دستۀ دوم بادهایکباد نیگرو به عبارت دکندینمیتاذ)که گرفتار شده است
یتجهت مرکب خود را اذینبه هم، اندهیدو آواز نشناندهو خون نخورداندهنکردیها قربانآنيبرا
اسالم به ییناز آیررا به تأثیکه امروزه ارواح جن. گویندیناصاف م، بادهایناکه در اصطالح بهکنندیم

یکباد دو گونه وات نیزباستان نیرانیانهمان گونه که در باور ا.کنندیمیمدو گروه مسلمان و کافر تقس
. کردندیمیمو وات بد تقس

کردن قربانی
وقت دچار باد یچها خوب است؛ هآنیمالیتمعاش دارند و وضعیلۀکه وسیکسان، باور مردم جنوبدر
یرو تنها افراد فق.رسانندینميها گزندبادها به آنیجهو در نتکنندیمیافراد قربانینایرازشوند؛ینم

که گرفتار یزمان.اندهو خون نخورداندهنکردیزار قربانيبرایرازشوندیدچار میماريبیناهستند که به
کنند و خون آن یرا قربانيگوسفندیابز یدبسته به شدت و ضعف زار و متناسب با آن بایزشدند ن

در باور .او در امان بمانندهايیبباد را فراهم آورند و بتوانند از گزند آسیترابخورند تا موجبات رضا
در ، شدیرگزار مبیدپس از غروب خورش، و سوریقربانیینآ)(مهریترامییندر آ«باستان و یرانیانا

و یکیکه نماد تاریمناهریتجهت جلب رضا، بودیکچون شب تاریزبود که در روز نییغار جایکیتار
در یمعموالً مراسم حجاب و قربانیز) در مراسم زار ن135: 1381، ی(رض»پذیرفتیانجام م، استیرگیت

.شودیانجام میاراز چشم اغرشب و به دو
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از ، دانستندیمیآسمانیروهايو نیانجهان اطراف خود را آکنده از خدا، باستانیرانیانهند و ا«
هند و ینیدر نظام د.کردندیمیانخداینایشو ستاییرو تمام همت خود را صرف دلجوینا
یقربانتارخواسیانآنگاه که خدایراز، شودیمیلبه فرد تحمیفهبه عنوان وظيفداکارینایرانیانا

یررا زیو پرستشیشهر گونه ستایربازاز دیانزرتشت.نخواهد بودیاريعمل اختینایگرباشند د
.)103: 1387، ی(عدل»کردندیبرگزار میمانعهد و پیزدا، یثرهنظر م

و یزهاو همۀ چیاهانچون گیزجانوران ن، آمدهیمچنان که در متون مورخان قد، در منابع پازند«
یژةویدگانگرگ از آفر، شوندیمیمتقسیدهآفریمنو اهریدهدستۀ هرمزآفربه دو، هایدهآفر
و دفع یمنجلب نظر اهريگمان برایجهت بینبه هم.استیکیو تاریرگیو جهان تیمناهر

ساخته یهنذر و فد، گردة هومیاآن هم در شب و از خون جانور ، شدیمیگرگ قربان، يويهاانیز
یثرَم«چون هایییشتمناسبت است که در ینبه هم.پاشیدندیمیکیتاريهاو در دوردست

، ضی(ر»شده استیادیسنانیوو دیسنازور مزدیاینیو اکدینیبهد)زاُثرَ»(zowrزور «از »یشت
1379 :130(.

. شودیمیدهدیزنیرانیاهايیشهاست که در اندییباور به چند خدایاییمشترك اقوام آریژگیو«
که از ، آسمانيخدا، از جمله ورونه، اندهداشتیقربانیینآبایمیارتباط مستقیاناز خدایبرخ«

را که به کسانیو دهدیمیفرو گناهکاران را ککندیاو بر عالم نظاره م.استییبرتر ودایانخدا
.)103: 1387، ی(عدل»کردن استیقربانیستۀشاییخداینچن.بخشدیم، کنندیدرگاه او توبه م

از ینبنابرا.اندهیدرسییو به مقام خدااندهیافتتشخص یعتمهم طبهايیدهاز پدیاريهند بسدر
و .هستندیاست که که متأثر از عشق و نفرت انسانیانیها جهان سرشار از خداهندویدگاهد
جنگند و یم، پوشندیم، خورندیهمانند انسان میعنی، اندهبه خود گرفتیکامالً انسانهايیژگیو

است » سومه / هومه«یزمورد عالقۀ آنان نیدنیغداست و نوشینآنان بهتريغدا.ورزندیعشق م
.آیدیبه دست ميسکرآوریدنیاست که از آن نوشیاهیکه در واقع نام گ

است که در یلدلینبه همیدو شاباشدیمیمناز دام اهرییراه رهاینبهتر، کردنیقربانبنابراین
و تنها فقرا و مستمندان هستند که شوندیبزرگان و تاجران به باد مبتال نم، یرانمناطق جنوب ا

. شوندیگرفتار م

یقیو موسآواز
که در جسم افراد يباد، مردمیندر باور ایراز، زار استیینآیرناپذییجزء جدایقیآواز و موس

راه چاره و درمان یچخارج شود و به جز آن هتواندیماست کهیقیتنها با موس، وارد شده است
مراسم زار از آن ياست که در اجرایقیآالت موسینتردهل و طبل و دف از مهم.نداردیگريد
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کار ینهزمینکه در ایشد پژوهشگرانیانبیزهمان گونه که در مباحث گذشته ن. شودیاستفاده م
: گویدیمیشیقلمداد کنند چنان که درویزار را کامالً وارداتیقیموساندهکردیسعاندهکرد

اشکال یگرها و آوازها با دزار چه از نظر نوع و چه از نظر سازها و چه به لحاظ نغمهیقیموس«
هستند که فقط در ینوازندگان زار افراد بخصوص.در بنادر جنوب کامالً متفاوت استیقیموس

یقیدر کل موسیقاآفریقیحضور فرهنگ و موس.مهارت دارندیقیموسیننواختن و خواندن ا
زار یقیدر موسینیمشهود است همچنیارزار بسیقیاستان هرمزگان و بخصوص آداب و رسوم موس

به ییهاگاه آهنگ، در مراسم زار.یمهست» عرب«یقیاز موسییشاهد رنگ و بو، یخوانيمولودو
اشاره یزچنان که قبالً ن.)98: 1371، (بوستان»شودیمیدهشن...ویقاییآفر، يهند، یواريسبک مول

یولتاسیرفتهپذیرهمجوار تأثيهافرهنگیقیاز موسيظاهریوةاز لحاظ شکل و شیدشد شا
یرارتباط برقرار کنند ناگز» باد«آن که بتوانند با يبرایینآیندر ایرااست زیرانیآن کامالً ایشۀر

کنند تا یگذار هستند تا بتوانند باد را راضیرتأثیاربسيهاتند با ضرباهنگیقیموسياز انجام اجرا
دف يهاضرباهنگ.باشدیود دف مریبه کار میقیموسینکه در ایاز آالتیکی.خود را نشان دهد

ارواح ، یقیکه با کمک موسیزن» شَمن«یینگذار هستند چنان که در آیردر روح شنونده تأثیاربس
. گیرندیبهره م، از آنهایماريو درمان بیصکه در تشخینایاو دهندیتحت سلطۀ خود قرار مرا
يارا به گونهیقیموسيجادو، با دفهامنش.رودیبه کار مياز هر سازیشدف ب، یینآیندر ا«

، یهماهنگینو حاصل اشوندیقلب شمن همزمان ميهادف با ضربهيهاکه ضربهگیرندیبه کار م
.)61: 1386، یديتوح»(آوردیمیدرا پدیهانیکیروهايشمن با نیاتیحیروينترکیبینوع
است که ساز مقدس باد یرهتمبیایرهتبشودیکه در مراسم زار از آن استفاده میگريديسازهااز

یفدر تعر، داندیمیقازار را برگرفته از فرهنگ آفریقیکه همۀ آالت موسیشیدرو.نوبان است
با کهاز پوست گاو دارد یگردو با روکشیااز چوب توت يکاسۀ بزرگ و مدور«: گویدیمیرهتمب

یهمراهيساز برایناز ایترهاگر چه در سودان و ار.استیدهکاسه نصب گرديآهو بر رویارودة بز 
يآوازهایگفت که بربط کاسه گرد در همراهیدبا، شودیو عاشقانه استفاده میحماسيآوازها

یا»رکرا«یا»یسارکیحبش«جز یزيچیرهبه هر حال تمب.داردیشتريمراسم نوبان قدمت ب
، یشی(درو»ثابت استیشهشش عدد زه دارد و کوکش همیرهتمب.یستن»يتمبورایوپیاییات«

از شودیکه در مطقه جنوب استفاده مياست که در مراسم زاریدر حالینو ا.)344: 1380
، نامندیسرنا که آن را ساز میو نوعياکوبهيو تنها از سازهاشودیاستفاده نمیزهيسازها

ها آن را است که در فرهنگیرههمان تب، یرهمنظور از تمبرسدیبه نظر مینبنابرا.کنندیمستفادها
طبل و .)(برهان.دهل و کوس و طبل و نقاره باشداست که یرتبیبه معن«. دانندیدهل مینوع

»)اللغاتیاث(غ.کوس و دهل
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یزگیشو و پاکشست و
پوشیدن.استهوا بایستهجرگۀ اهلاز اعضايهر یکبرايو محرّماتمطهراتبرخىرعایت«

جملۀ شایستها؛ دستاز بدنکردنخود و عطرآگینمرتبو شويشست، سفید و پاکیزهلباس
و کثیفلباسوشیدنپ، خودکردنو آلودهنجاساتبهزدندست، و حیوانمردة انسانبهزدن
و آزار رساندن، ناروا و خالفکارهايبهزدندست، با نامحرمکردننزدیکى، بادهآشامیدن، آلوده

، روند(ساعديشمار مىاز جملۀ ناشایستها به، زارلسمانند مج، از مجالسدر برخىکردنصحبت
انگیزاند و آنها را بهْ بادها را برمىروحتنها خشمنهحرماتو ممطهراتاینکار نبستنبه.)54، 49

کنندآنها را مجازاتشود کهمىموجببلکه، داردخود وا مىمرکبهايو رنجاندنآزار رساندن
.)121، 119، همان(
نماد یگرديو از سویندگیو زایشسو نماد زایکدر نگاه اکثر اقوام جهان از » آب«عنصر «
یگاهجاینمردمان در باالتريابودنش در تفکر اسطورهیاتیاست و به سبب ح»یشو پاالیرتطه«

کم کمو .یابدیمواالیمقام، آب بودنشیزدبانويمهر از جهت ایرانیایردر اساط.قرار گرفته است
ماندیمیتا امروز باقهایینو آیانآن در تمام ادیرو تأثیرفتهجداگانه پدیینیو آینبه صورت د

.)107: 1387، ییتقوا(
یعتآمده است که هر نوع استفاده از آب پاك و خالص به موجب شریداددر فرگرد پنج وند«

استفاده از آب حرام و ناروا ...استحمام و طهارت ویادر شست و شو یحت.موبدان گناه بوده است
نمودن یرامر به برپا کردن و دایآمده است که چون قباد شاه ساسانینهزمیندر ا.بوده است
، شدیدچار میکه به ناپاکیآمده است کسیزدر احکام غسل ن.کردندیرشموبدان تکف، گرمابه داد
آن گاه در ، کردهیرخود را تطهیبا آب نباتیدابتدا با، )طهارتیاغسل (»برشنوم«در اعمال 

نخست بدن فرد مبتال را به یزدر مراسم زار ن.)108: همان»(کردیبا آب شست و شو میطیشرا
و بابا زار کنندیاست آغشته میاز مواد نباتیبیترککه» گوره کو«مدت هفت شبانه روز با معجون 

.شوندیمراسم زار ميو آمادة اجراکنندیسگ و مرغ حفظ ماز جملهیاو را از هرگونه آلودگ
است ايیهو نقطۀ شروع فرضرودیبه شمار میترائیسممياز ماندگارهایکیشست و شو که یینآ«

رسم ، یدمراسم غسل تعم.کندیمیانبیحیتو مسیترائیسممیانرا مییهاکه وجود مشابهت
ها مشابهتیناز جملۀ ایامقاعدة صینو هم چن)ی(عشاء ربانیخوردن آب و نان دسته جمع

.)110: همان(»هستند
که در دل یگذشته از اخالص، گرددیرفتهآن که پرستش او پديبراپرستنده، یزرتشتیینآدر
مقدس يدر رود در روزهاییدر منابع بارها به تن شو.پاك داشته باشدیتنبایستیم، ورزیدیم

.استاشاره رفته
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یمجرتعمل
، ورود به مراسم زار استيبراياکه مقدمهاین، دهندیچهارشنبه انجام ميهارا شبیمجرتعمل

.دور کردیمارابتدا جن را از وجود بیدجن هم دارد پس با، که زار داردیباورندکه کسینایریراز
اندهیدکه از قبل کش)ايیره(دايدرون حصارو او را ، برندیرا به دور از اجتماع میمارکار بینايبرا

و آن را کنندیمیرا قربانیو مرغکنندیسپس سه مشعل و سه عدد عود را روشن م.دهندیقرار م
غذا که از خرما و ینوع»(چنگال«یلاز قباندهرا که آماده کردییو غذاها.اندازدیدور ميادر گوشه

يسبد(»pariيپر«و چینندیمیبترتها بهرا در کنار مشعل) و سه قرص نان. شودیآرد درست م
نخل یافکه از الی(طناب» parvendپروند «) و . کنندیکه از برگ درخت نخل درست میريحص

، یندو نفر از حاضردهند؛یقرار میفردیکرا با مشعل در )کلفت و محکم استیارو بسبافندیم
عمل را به ینو ادهندیمشعل عبور مرويتکه چوب و سپس از یکپروند و ، يپريرا از رویمارب

و به صورت گذاردیمشعل ميدست را رویمارب، مراسمیانو بعد از پا.دهدیصورت عکس انجام م
.کنندیکار را سه بار تکرار مینو ا» شفا«: گویدیو مکشدیخود م

و پروند » pari«يپريهاواژهیباستانیشۀوجود دارد؛ نخست ریمراسم چند نماد باستانیندر ا
»parvend «یشۀاز ر«ياست که پر»pari «که در واژة ، یزيِ چیرامونپ، یدنحصار کشیبه معن
pariباستان یرانکه در ایزپال – daizaینبنابر ا.فتیبه کار مpariیرامونحصار کردن پیبه معن
یشۀو پروند که از ر.)برهانیه(حاش»استیدنهم چيانباشتن و رویبه معنdaizaاست و یزيچ
pariباستان یرانیواژه از اینا«است؛ يپر –vandagیانهمیو فارسparvandمحصور يکه جا

نخل حصار دوربند را به یزآمده چنان که هنگام باال رفتن از درخت نخل ن)برهانیۀ(حاش»است
که ياپارچه«واژة پرونده که در گذشته يامروزیارمعیشکه در گو.روندیو از آن باال مکنندیم

نفر یکراجع به ییهامجموعه سندها و نوشته«بود و امروزه به )(لغت نامه»پیچندیقماش را بدان م
.شودیگفته م، )ه(لغت نام»جا جمع شده باشدیککار که در یکیاموضوع یکیا

یگاهمهر جایشوجود مشعل است که در داستان زا، مراسمیندر ایباستانهايیینمظاهر آیگراز د
به يااو را از درون صخرهیزو سحرآمیدرونیرویین«او یشچنان که در هنگام زا، داردايیژهو

یجیکاله فروبوده یانکه کامالً عریدر حالیتراگونه که مینبد.افکنده استیرونجهان خارج ب
اوقات در یگاه.زاده شد ه استیفته بوده از دل سنگبه دست گریبر سر داشته و خنجر و مشعل

یترامیگريدر نقش د.جهدیمیروناز دل سنگ بییهاشعلهیترامربوط به تولد میراز تصاویبرخ
ي(جعفر»استفروغو پر ینو آتشآیدیمیرونبلند از درون صخرة روشن و شعله ور بيهابا قدم

مشعل حضور دارد؛ ، ارائه شده استیترامیشکه از زاییهادر همۀ تمثال.)89: 1386، یعلیهقر
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افراشته در دست یها مشعلاز آنیکیدو شخص حضور دارند که هایلتمثیناز ایکیچنان که در 
.و ماه باشدخورشیداز ينمادتواندیکه م.فروهشته در دست گرفته استیمشعلیگريدارد و د

یريگنتیجه
با يهمجوارینو همچنمینابیرودخانۀ دائمیرقرار گرفتن در مسیلبه دل، ینابمشهرستان

است که هم اکنون به یاز لحاظ فرهنگايیرینهدیاربسیسابقۀ تمدنيدارا، فارسیجسواحل خل
مسائل تریقدقیاست که با بررسیدر حالینمورد غفلت قرار گرفته است و ا، از مرکزيدوریلدل
و یخیاز نکات مبهم تاریاريبستوانیم، و مناطق همجوار آنیهناحیندر ایو اجتماعیینیآ

يداراریرفتهمچون جیزنینابنگارنده اعتقاد راسخ دارد که م.را روشن کردینزمیرانایفرهنگ
کشفینابمیابها در منطقۀ تنشانهیناز ایهر چند که برخ، بوده استايیشرفتهپیسابقه تمدن

.پنهان شده باشدینزمیردر زتواندیمیزنیگريدیباستانيشهرهایدترداما بدون، استیدهگرد
است که از ینابتمدن میرینگیوجود دارد که نشانگر دیزنیگريديظاهريعالوه بر آن نمودها

کرد که با اشاره ینابم«یحکم«یهدر ناحيکوزه گريهابودن کارگاهیربه داتوانیآن جمله م
نشان از ، شودیکار استفاده مینايکه براییابتدایاربسیزاتو تجهیلساخت و وسایوهتوجه به ش

که هر ینابپنجشنبه بازار میااست و یدهدور به ارث رسیارهنر از گذشتگان بسیناآن دارد که
يخود را برااالهايافراد محصوالت و ک، یرانهفته در روز پنجشنبه از تمام مناطق جنوب شرق ا

.منطقه استینایرینۀفرهنگ دياز نمودهایگردیکیکه خود آورندیبازار میناعرضه به
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Cultural representations of ancient northern coast of Persian Gulf, Iran
(case study city Minab)

Ali Sheikh Abadi1

Abstract
Discover the cultural Dyryngy nation, causes the community to know that this
recognition of their value systems, in addition to self-loop communication and unity
between peoples and cultures as well as cause. The nation also has one of the most
brilliant civilizations, myths and rituals, many of which are underway that Secrets
and codes that view mirror all the educated people of this land is historically shaped
and has influenced many races and many races have been affected.
Minab city, which it called " veteran of Hormuz", "Anamys" and "Moghstan"
also known , Located on the southeast coast of Iran that is due to being on the
fringes Minab and the neighboring shores of the Persian Gulf and Sea of Oman,
is one of the most ancient areas In the past, the ring is the relationship between
the Jiroft civilization and India. In this area are still aspects of Iran's ancient
culture, its people, this is the life ever valuable and comprehensive research in
this field has been done ; This article will attempt to resourch terms of culture
and tradition of this land, some of the show appearances.

Key words: Minab, Ancient Culture, etymological, Mythology,Ancient Rituals.
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