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 مقاله علمی

 تحلیل جایگاه و نقش نمادین صلیب در آیین بوکه باران
 1فرانک جهانگرد

 (51/55/00تأیید: تاریخ ، 51/90/00: تاریخ دریافت)

 چکیده
شود.  می ها دیدهها و آیینهای معنایی گسترده در بسیاری از اسطورهنماد جهانشمول صلیب با داللت

خوان خانه به خانه پوشانند و آن را دخترکان ترانهباران، بر صلیبی چوبی لباس زنانه میدر آیین بوکه
گذارند. این پژوهش به نمادشناسی عروسک را در کنار رود یا چشمه میگردانند و در پایان مراسم، می

آیین بوکه باران با محوریت نقش صلیب پرداخته است. صلیب نماد باروری و برکت بخشی و 
شود که تار و پود ای پوشانده میزمین و آسمان است. در این آیین بر تن صلیب جامهدهنده  پیوند
های باران نیز در برخورد با زمین، صلیبی گذارد. قطرها به نمایش میوار آن، شبکه زندگی رصلیب

بندد که یادآور درخت کیهانی کنند که اگر به رویش گیاهان بینجامد، صلیب دیگری نقش میترسیم می
است. در این آیین عروسک، دخترکان و زنان در پیوند با یکدیگر چرخه حیات را از بیجان به جاندار 

عی جمای  خوان نیز نماد خواستهدهند. حرکت گروهی دخترکان ترانهزندگی نشان می و از مرگ به
شده است. به عروس باران سنجاقی های گروهی انجام میپیماییاست که از دیرباز به صورت راه

 دهند که آن هم از نمادهای باروری است.هدیه می
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مقدمه

های باران خواهی برگزار آب ایران، از قدیمترین روزگاران برای بارش باران آییندر سرزمین کم
زئیات بیشتری حفظ آب و کم باران دیرپاتراند و با جها در مناطق کمشده است. این آیینمی
-های بوکهآیین که با نامشوند. این ای از آنها مانند آیین بوکه باران امروزه هم اجرا میاند. پاره شده

شود در نواحی کردنشین غرب ایران به منظور چیرگی باران، بوک واران، بوکه بارانه نیز خوانده می
بر خشکسالی و بارش باران رواج دارد. در این آیین دو چوب، یکی کوتاه و دیگری بلند را 

پوشانند. این عروسک، شاد میهای ای زنانه با رنگکنند و بر آن جامهوار به هم متصل میصلیب
ها کان بوکه باران را در کوچهای از دخترشود. دستهبوکه باران یا عروس باران خوانده می

شوند و شعری با این مضمون زنند، با بوکه باران وارد حیاط خانه میها را میگردانند، در خانه می
خواهد، مرغ تازه میخواهد، تخممیخواهد، آب را برای غالت  می عروس باران آب»خوانند: می

روند و مقداری آب زنان هر خانه به استقبال این دختران می«. خواهدبخت میسنجاق دختران دم
ای به بوکه مرغ، گردو و سکه به کودکان و هدیههایی مانند تخمپاشند، هدیهباران میبر روی بوکه
کنند. هنگام خروج کودکان، وکه باران وصل میدهند و چند سنجاق به دستمال یا لباس بباران می

عروس( باران بین کودکان دست به ) شوند. در این آیین، بوکهدختران هر خانه با دسته همراه می
   پ  از این که صاحبخانه بر بوکهکنند معموالشود. کودکانی که بوکه باران را حمل میدست می

سپارند. در پایان آیین، به دست دختر دیگری میشوند و بوکه را پاشد، خی  میباران آب می
روند و پ  از دعا برای کودکان به مکانی مذهبی مانند مسجد یا مزار یک شخصیت مذهبی می

کنند. بوکه باران را نیز تا زمان باریدن باران در کنار بارش باران، هدایا را بین خود تقسیم می
بارد که به امید بندآمدن آن و جرای آیین آنقدر باران میایستانند. گاه پ  از ارودخانه یا چشمه می

 کنند.از ترس جاری شدن سیل، بوکه باران را جابجا می
شود. در مشهد و اطراف آن به این آیین کمابیش در نقاط دیگری از ایران نیز اجرا می

کرمان، آرد پزند. در راور می دهند و در پایان آیین با آنها آش نذریکودکان بنشن هدیه می
(. عروسک باران 111-111: 1731جاوید، ) دهندپزند و به همه اهالی میدهند و با آن نان می می

 خوانند. را در سیرجان گل گشنیزو، در قوچان چولی قزک و در دره گز کوسا می

 بحث
های ایرانی بروز خشکسالی اغلب به شکل غلبه نمادهای مرتبط با خشکسالی بر در اسطوره

ها معموالً نماد خشکسالی به شکل دیو، یکی از شود. در این روایتهای باروری دیده مینماد
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ای با کشد. قهرمان اسطورهایزدبانو، شاهدخت یا دختر( را دربند می معموالً) نمادهای باروری
سازد طی مراحلی از جمله جنگ با دیو و شکست دادن یا نابود کردن آن، نماد باروری را رها می

های گوناگون های متعدد به شکلرهاند. این الگو در اسطورهرزمین را از خشکسالی میو س
ظاهر شده است. در اوستا رهایی از خشکسالی و باریدن باران وجهی دینی و ایزدی دارد. در 

با اپوش دیو خشکسالی « ها در اوستمند که تخمه آبستاره رایومند فره»تیریشت ایزد تیشتر، 
(. در شاهنامه نیز شهرناز و 773-771: 1731دوستخواه، ) دهدو او را شکست می کندنبرد می

اند و پ  ارنواز، به عنوان نمادهای حاصلخیزی و باروری، به اجبار به همسری ضحاک درآمده
 1پذیرد.شوند و خشکسالی و ظلم پایان میاز پیروزی فریدون بر ضحاک از بند آزاد می

ها مغلوب و مقهور طبیعت نیستند بلکه اند که انسانتنی بر این اصلخواهی مبهای بارانآیین
ها بر طبیعت چیره شوند و طبیعت را توانند با برگزاری آیینگر و تأثیرگذارند و میکامال کنش

ا به کارگیری ابزارهای جادویی وادارند به خواسته آنها تن دهد. همان گونه که جادوگران ب
ونی را مطیع خود سازند و آن را به قلمرو اختیار خویش در آورند. توانند همه هستی بیر می

تواند با به کارگیری ابزارهای بنابراین خدایان و دیوها اراده چندانی از خود ندارند و انسان می
ابزار جادویی »(. آنچه 777 - 773: 1733کاسیرر، ) جادویی مناسب، آنها را منقاد خود کند

هایی است همراه با قربانی کردن یا فدیه دادن. در اجرای ای آیینخوانده شده، اجر« مناسب
زا را به باریدن کنند بر طبیعت تأثیر بگذارند و ابرهای بارانخواهی مردم تالش میهای بارانآیین

داری در کنار هم قرار معناوادارند. در آیین بوکه باران نمادهای مرتبط با باروری به شکل 
توان دید. ترانه بوکه باران در مناطق مختلف با ادها را در آیین و متن ترانه میاند. این نم گرفته

محتوای تقریبا یکسان باقی مانده است: خدایا باران ببارد/ برای فقیران و مستمندان/ خدایا باران 
 خواهدخواهد/ آبی برای تبدیل آرد به خمیر و خمیر به نان میبباران/ عروسک باران آب می

خواهد/ عروسک خواهد/ سنجاق دختران جوان میهای جوان میک و زالل(/ تخم مرغآب پا)
 (.13: 1731و آقاعباسی،  117: 1731جاوید، ) خواهدباران آب می

های مختلف به عنوان یک آیین عامیانه، یک نمایش آیینی و نمایش آیین بوکه باران از دیدگاه
شده است. در حوزه فرهنگ عامه مجموعه  ای بررسی و تحلیلعروسکی از دیدگاه اسطوره

( ترجمه باجالن فرخی، 1731) اثر ایهان باشگوز« مراسم باران و باران سازی در ایران»مقاالت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هزار و یک شب نشان داده استبهرام بیضایی غلبه نمادهای خشکسالی بر نمادهای باروری را در داستان بنیادین  1

 (.1733بیضایی، )
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بررسی و تحلیل ( »1731) اثر حمیدرضا خزاعی« خواهی در ایرانافسانه باران یا باران»کتاب 
گردی و عروس ه ایران با تکیه بر کوسهخوانی در ادبیات عام های باران خواهی و باراننمایش
( از منابع مهم و ارزشمندی هستند که به بوکه باران نیز 1731) از حسن ذوالفقاری« باران
، توصیف کاملی از این «خواهیباران»اند. در دانشنامه فرهنگ مردم ایران نیز ذیل مدخل پرداخته
ست. در حوزه تئاتر و نمایش عروسکی در جوار آمده اهای همها در ایران و برخی سرزمینآیین
( به 1733) انگیز راهگانینوشته روح« تاریخ نمایش، تئاتر و اسطوره در عهد باستان»کتاب 

ها و فرهنگ عروسک»پیدایش عروسک و ارتباط نمایش با آیین پرداخته شده است. کتاب 
های آیینی در عروسک( 1733) پوراز پوپک عظیم« های عروسکی آیینی و سنتی ایراننمایش

بررسی عناصر نمایشی »ایران را معرفی کرده و به نقش و کارکرد بوکه باران نیز پرداخته است. 
( نیز بوکه باران را با همین 1731) از اشرف سلطانیان و میترا خواجه ئیان« های طلب بارانآیین

های نمادین و مایهآیین، بن ای از منابع، عالوه بر توصیف ایندیدگاه بررسی کرده است. در پاره
 از یداهلل آقاعباسی« باران خواهی»ای آن نیز مورد توجه قرار گرفته مانند مقاالت اسطوره

بررسی ردپای » ( و1737) از ژیال مشیری« مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران»(، 1731)
 (. 1731) نیا از زهره بهروزی« خواهیهای آیین بارانبخشی آناهیتا بر عروسکجان

( 1731) طاووسیاز مریم نعمت « خواهی ایرانهای بارانای آیینرمزگشایی پاره»در مقاله 
های باران خواهی بررسی و درباره بخشی از اجزاء آن مانند نمادهای ای از آیینساختار پاره

ه روندگان، عروسک و گندم توضیح داده شدعروسک، دسته روی، آب پاشیدن بر روی دسته
است. نقش نمادین و کارکرد عروسک باران در منابع متعددی بررسی و تحلیل شده است. در 

ها با توجه به نقش آیینی عروسک، بوکه باران عروسی خوانده شده که از اغلب این پژوهش
شود، تا سبب باروری ابرها و بارش باران شود. پدر( آراسته می) مادر( برای آسمان) سوی زمین
ها، دانسته شده است از ها بوکه باران نمادی از آناهیتا، ایزد بانوی آباز پژوهش در بسیاری

شناسی و بازسازی و احیای های باستانها و پژوهشمعبد آناهیتا کنگاور، کاوش»جمله در کتاب 
(. همچنین عروس باران نمادی 1731) اهلل کامبخشنوشته سیف« معماری معبد ناهید و تاق گرا

-331: 1731طاووسی، نعمت) آیدا خوانده شده که به ازدواج تیشتر، ایزد باران درمیاز آناهیت
 (.1731) پوراز پوپک عظیم« بوکه بارانه و هوله بارانی»( و 331

های نمادین و آشکار در در پژوهش حاضر بر این نکته تمرکز شده است که عالوه بر جنبه
روی، نمادهایی مانند صلیب، حرکت دن و دستهنمادهایی مانند عروسک، آرد، گندم، آب پاشی
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این پژوهش نشان داد صلیبی که گروهی و سنجاق نیز در این آیین نقش دارند و کنشگراند. 
گیرد و با دهد چگونه در یک شبکه نمادین با دیگر نمادها قرار میشالوده عروسک را تشکیل می
 کند.همآیی آنها را توجیه می

ای های اسطورهها و روایته و کهن است که در تصاویر، آیینصلیب از نمادهای گسترد
آن در هنر و معماری نقش چشمگیری دارد. جایگاه و نقش صلیب با  تصویرشود و  می دیده

از ارنست « ایران در شرق باستان»های ایرانی در کتاب توجه به تصاویر منقوش بر سفالینه
گردونه »ار در این کتاب نشان صلیب شکسته هرتسفلد بررسی شده است. احتماالً نخستین ب

هایی که درباره تصویر (. از دیگر پژوهش137: 1731بختورتاش، ) نامیده شده است« خورشید
های پیام چلیپا بر سفالینه»توان به مقاله میاند  نمادین صلیب در هنر و معماری نگاشته شده

بررسی نقش خورشید »( و 1733) هادیاز مرتضی فر« مازنجیل»(، 1733) از گیسو قائم« ایران
 ( اشاره کرد.1731) از میترا ذاکرین« های ایرانبر سفالینه

نماد کهن صلیب در فرهنگ ایران و به ویژه کیش مهر مورد توجه بوده و در منابع مربوط به 
ز ا« نشان رازآمیز: گردونه خورشید یا گردونه مهر»میترائیسم به آن پرداخته شده است. در کتاب 

ها بررسی شده و ها و اسطوره( جایگاه و نقش صلیب در روایت1731) خسرو بختورتاش
گوناگون آن در فرهنگ و هنر ایران باستان و کیش مهر کاویده شده است. در کتاب های  صورت

( از محمد مقدم، صلیب ذیل نمادهای کیش مهر معرفی شده 1731) «جستار درباره مهر و ناهید»
از رنه گنون منحصرا درباره نقش نمادین و رمزی صلیب نگاشته « رمز صلیبمعانی »و کتاب 

ای آن شده است. در فرهنگ نمادها معموال بخشی به صلیب و گستره فرهنگی و اسطوره
اثر خوان « فرهنگ نمادها»اثر ژان شوالیه و آلن گربران، « فرهنگ نمادها»اختصاص یافته است؛ 

اثر محمدجعفر یاحقی درباره صلیب « ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان»سرلو و 
 اند. به تفصیل سخن گفته
هم  و به صورت اجزائی از یک کل بهها در پیوند با یکدیگر ها و اسطورهنمادها در آیین
رسد در کنند. به نظر میشوند، کارکرد مشترکی دارند و یکدیگر را تقویت میپیوسته ظاهر می

اند. باران نمادها در پیوند با یکدیگر و در ارتباط با باران، هسته مرکزی آیین قرار گرفتهآیین بوکه
اند. با در نظر گرفتن نماد صلیب به عنوان گردانآب در پیوند با هدایای دسته عروسک، زن و

بخشی از طریق پیوند یکی از نمادهای این آیین، نقش نمادهای دیگر در تاکید و تقویت برکت
شود: در متن ترانه نیز نمادهای مشابهی دیده میشود. سمان و زمین و چرخه حیات، آشکار میآ
بخشی در یا سینه(، هر سه با آفرینش و برکت) مرغ و سنجاق سرآرد، خمیر، نان(، تخم) غله
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شود. این عناصر نیز تر نیز دیده میها عناصری با نقش و کارکرد کمرنگپیوندند. در کنار این
دهد آیین کهن بوکه ای با باران دارند. حضور همه نمادها در کنار هم نشان میتباط گستردهار

های مختلف تاریخی نوعی سیر تکاملی طی کرده و عناصری به آن افزوده باران در گذار از دوره
 اند. شده، عناصری که در راستای مشابهت و تقویت نمادهای اولیه نقش ایفا کرده

ته شد، از عناصر نمادین و بسیار مهم آیین بوکه باران باید به صلیب اشاره طورکه گف همان
های قالی و سفال، کرد. این نماد تصویری و بصری عالوه بر هنرهای تجسمی مانند نقش

ای نیز نقش دارد. پیشینه، گستردگی و های اسطورهها و روایتها، در آیینتزیینات بناها و کتیبه
صلیب و تجلی آن در هنر، اسطوره و آیین، به آن جلوه منحصر به فردی ای ه دایره شمول داللت

داده است. نخستین گام در اجرای آیین بوکه باران، ساختن صلیب چوبی است که بازوی باالیی 
آن با بازوهای دو بر برابر است و طول بازوی پایینی تقریباً دو برابر آنها است. صلیب از 

های متنوع و متفاوت پرداخته ذهن و ساخته دست انسان با داللتنمادهای انتزاعی، نمادی 
گستردگی داللت آن از شرق تا غرب جهان و قدمت چندین هزار ساله، به دلیل این نماد است. 
های نمادین متنوعی در اسطوره، آیین و هنر دارد. با این که تشخص این نماد در دین جنبه

اخته، وجوه نمادینی از آن در تر کمرنگ سی کهنهاهای آن را در فرهنگمسیحیت، جلوه
 شود. ترین روزگاران دیده می های گوناگون جهان، از قدیم بخش

های بارز آن نمونه های متعدد و متنوع یافته است. ازها، شکلصلیب در تصاویر و نگاره
، 1ف، صلیب وارونه، صلیب مضاع7، صلیب مورب3، صلیب یونانی1توان به صلیب التینی می

، صلیب به شکل گل و صلیب شکسته اشاره 7، پاته3، صلیب آنخ1، صلیب تائو1گانهصلیب سه
 (. 713: 1733شپرد، ) کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلیب التینی صلیبی است که بازوهای باالیی و دو طرف آن برابر است و بازوی پایینی آن بلندتر و حدودا دو  1
 برابر طول بازوهای دیگر است. این صلیب به دین مسیحیت وارد شد و نماد رستگاری انسان قرار گرفت.

ت که چهار بازوی آن برابر است. این صلیب عالوه بر یونان، در خاورمیانه باستان و در صلیب یونانی صلیبی اس 3
 مراسم آیینی بودایی نیز وجود داشته است.

به شکل ) صلیب مورب از لحاظ طول بازوها همانند صلیب یونانی است، اگر صلیب یونانی به صورت مورب 7
 شود.ضربدر( قرار گیرد، صلیب مورب خوانده می

صلیب مضاعف از لحاظ طول بازوها همانند صلیب التینی است. تفاوت آن با صلیب التینی در این است که یک  1
  کند.ای که بازوی باالیی صلیب را نصف میخط افقی کوتاه باالی خط افقی اصلی آن قرار گرفته به گونه

تر در باالی کی از دیگری کوتاهگانه همانند صلیب مضاعف است با این تفاوت که دو خط افقی، یصلیب سه 1
 گیرد. این صلیب، نماد تثلیث مسیحیت را نیز با خود دارد.بازوی اصلی قرار می
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رفته است. صلیب از حدود قرن پانزده پیش از میالد از نمادهای بسیار مهم به شمار می
ره، مربع. صلیب اند از مرکز، دایسومین نماد از چهار نماد اصلی است. سه نماد دیگر عبارت»

ترین شکل (. ساده113: 1ج 1731شوالیه و گربران، ) «کندای میان سه نماد دیگر برقرار میرابطه
-صلیب، صلیب یونانی است که دو خط مساوی عمود بر هم دارد. صلیب در گذر زمان به شکل

عمودی  تری درآمده است. امروزه آشناترین شکل آن، صلیب التینی است با محورهای پیچیده
شود. صلیب شکسته بلندتر نسبت به محور افقی. این صلیب به عنوان نماد مسیحیت شناخته می

شود، نمادی بسیار کهن است. نیز اگر چه در حال حاضر به عنوان نماد حزب نازی شناخته می
 ترین آثار در میراث مصور نقش بسته است.در تمدن ایرانی صلیب بر کهن
ین نشان آتش بود، زیرا برای درست کردن آتش، دو چوب به شکل صلیب در جوامع آغاز

نهادند. از آنجا که آتش بازدارنده قهر طبیعت و محافظ بشر ابتدایی از سرما صلیب را بر هم می
آسا تصور و به و جانوران است، نشان آن یعنی صلیب نیز دارای نیروی مافوق طبیعی و معجزه

(. این خویشکاری صلیب 117: 1733یاحقی، ) پنداشته شدتدریج مظهر جادو و جلوه خدایی 
تا دوره مدرن نیز باقی مانده است: انسان در برابر بالیا و سوانح طبیعی جمعیت صلیب سرخ 

را با همان نقش و کارکرد کهن صلیب تشکیل داد. نقش صلیب بر روی زمین چهار راه  1جهانی
ها یکدیگر را قطع رانه است؛ هنگامی که جادهدهد که بنابر اعتقاد یونگ نمادی مادتشکیل می

شود و آنجا مادر مصداق و شوند، وحدت اضداد نمایان میکنند و در یکدیگر داخل میمی
 (.731: 1733سرلو، ) گرددها میخالصه وحدت

ای شکل و معنای متفاوتی یافته همان طور که گفته شد صلیب در بین هر قوم و در هر دوره
ب گستردگی دایره شمول معنایی و نمادین آن شده است. در ایران باستان صلیب و همین امر سب

-رفته است. ویژگی برکتکننده از چشم زخم به کار میبخش و جلوگیریبه عنوان نیروی برکت

توان دید: دو محور عمود بر هم های آیینی میها، به ویژه خوراکبخشی آن را در تزیین خوراک
شود. صلیب پ  از اسالم همچنان ای نهاده میهای پدید آمده نقطهع دایرهکه در هر بخش از رب

ها نیز مازنجیل، نقش صلیب ها و فرشدر هنر و معماری ایرانی تجلی یافت، در طرح گلیم

                                                                                                                                           
 های عبری و یونانی است.  در زبان« ت»حرف  ᵼصلیب تائو،  1
( یک نویسه در خط هیروگلیف است و در نزد مصریان نماد کلید زندگی و حقیقت به شمار ankh) آنخ یا عنخ 3
 رود.  می
 شود. صلیبی که انتهای بازوهای آن از هم جدا شده تا پنجه حیوانات را تداعی کند، پاته خوانده می 7
 رود. در بین مسیحیان مصری، تائو به جای نشان صلیب سرخ به کار می 1
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 ای است که به گمان کارکرد اصلی آن مبارزه با شر و جلوگیری از چشم زخم بوده استشکسته
 (.1733فرهادی، )

جابز، ) ها دانسته شده استرش باران ارتباط دارد و منبع بارور سازی بارانصلیب با با
یابد. بشر از (. از سوی دیگر صلیب به واسطه آذرخش نیز با باران ارتباط می713: 1733

پنداشته روزگاران قدیم به ارتباط بین آذرخش و باران پی برده و صاعقه را تازیانه خدایان می
شده ی آتش آسمانی و یک نیروی فعال و هولناک و پویا شمرده میاست. آذرخش در نظر و

(. همان طور که پیشتر توضیح داده شد، صلیب با آتش در ارتباط است. 113: 1733سرلو، ) است
شود. صلیب و صاعقه عالوه این آتش در برابر آتش آسمانی یا آذرخش، آتش زمینی خوانده می

 ارتباط دیگری نیز دارند: صلیب پیوند بین زمین و آسمان ند،ا بر این که هر دو تداعی کننده آتش
( و نماد آرزوی انسان برای رسیدن به جهان برتر است. 113: 1ج 1731شوالیه و گربران، )

 آذرخش معنایی مخالف این دارد؛ عملکرد نیروی برتر بر فروتر و ارتباط بین آسمان و زمین
ط دارد. سه آذرخش ژوپیتر نمادهای بخت، سرنوشت (. آذرخش با عدد سه نیز ارتبا117همان: )

اند. صلیب نیز با عدد سه ارتباط دارد، صلیب از سه و دوراندیشی یعنی نیروهای سازنده آینده
(. صلیب نمادی 133: 1731گنون، ) جزء تشکیل شده است: محور عمودی، محور افقی و مرکز

آورد و به چهار جهت اشاره باال را جمع میاست که به طور دائم ارتباط زمین و آسمان، پایین و 
ها از باال به پایین نازل کند. محور عمودی آن اشاره به آسمان دارد. در نگاه بشر همه مائدهمی
گردند. محور افقی نیز جایگاه همیشگی خدایان( به سمت زمین روانه می) شوند و از آسمانمی

های (که پذیرای مائده137: 1ج 1731ربران، شوالیه و گ) ها دانسته شده استنشانه سطح آب
 آسمانی خواهد بود. 

از اجزاء مهم صلیب نقطه مرکزی آن یا نقطه تالقی دو محور افقی و عمودی است. حرکت 
کند. بر طبق این باور باران و ریزش عمودی هر قطره آن بر سطح افقی زمین صلیبی را ترسیم می

تواند به رویش گیاهی بینجامد و هر گیاه اند، هر قطره میباران حاوی نطفه گیاهانهای  که قطره
یک محور عمودی بر سطح افقی زمین است. این شکل صلیب یادآور درخت کیهانی است؛ 

نشیند و بر هایش میای بر شاخهگاهی پرنده»درختی که نماد باروری و نیروی حیات است 
(. 113: 1733جابز، ) «برداست، یورش میاژدهایی که در ریشه آن مأوی گرفته و مانع بارندگی 

درخت کیهانی ستون و رکن کیهان و پیونددهنده آسمان و زمین است. غالبا ایزدی که رمز 
های شود. این درخت به صورتطبیعت بارور است با درخت کیهانی همدست و همراه می

دوبوکور، ) طیهای مخروها و برجها، منارههای مقدس، ستونکند: درختمختلف جلوه می
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تواند یادآور درخت کیهانی باشد که آسمان و ایزدان (. محور عمودی صلیب، می3-13: 1737
دهنده تأثیر شود. رنه گنون نیز محور قائم صلیب را نشانبخش را به زمین رهنمون میبرکت

(. گردانندگان عروسک، با گرفتن آن به سوی 113-111: 1731گنون، ) داندمشیت آسمان می
های از دو کنند. عروسک باران نیز با آغوش گشوده و دستآسمان، برکتی آسمانی را طلب می
های آسمانی است. این وجه صلیب درست برخالف وجه غالب سو کشیده، آماده پذیرش مائده

نمادگرایی مسیحی است که عیسی را بر صلیب به دار آویخته، محکوم و در حال عذاب کشیدن 
 ادی از رنج انسان است. دهد و نمنشان می

عالوه بر این صلیب در دو آیین مهر و زروان مفهوم گردش و چرخه را در خود دارد؛ در 
نخستین به عنوان گردونه مهر و در دیگری به عنوان چرخه حیات. گردونه مهر، نام دیگر صلیب 

« یکهستی ن»به معنای « سواستیکا»شکسته، نماد چرخش جهان است و در زبان سنسکریت 
شد و (. مهر از دوران کهن در میان آریاییان پرستیده می31: 1731بختورتاش، ) شود.خوانده می

پ  از ظهور زردشت در زمره ایزدان درآمد و به سبب همراهی با خورشید در حرکت از مشرق 
(. در مهریشت اوستا 31: 1737آموزگار، ) یافت« خورشید»های بعد معنای به مغرب، در دوره

(. 713: 1731دوستخواه، ) رانندای دارد که چهار اسب سپید آن را میه است که مهر گردونهآمد
 گردونه خورشید انگاشته شد.« گردونه مهر»با پیوند مهر و خورشید و یکی شمردن آنها، 

دانستند... چلیپا به هر زمان بیکران را آفریدگار و همه چیز را آفریده او می»در کیش زروانی 
در هر ساختار مظهر و نشانه گردش چرخ زمان بیکران و روند آن به چهره زایش و  گونه و

(. 131: 1731بختورتاش، ) «میرش، هست و نیست، گشاد و بست و پیوست و گسست است
ای، چهار زمان، منطبق بر اعداد سه، شش، نه و دوازده، های عقربهشاید به همین دلیل در ساعت
ایر اعداد، نقش صلیبی محاط در دایره را به نشانه چرخه زمان با تشخص بیشتری نسبت به س

 دهند.نشان می

ترین نقاط صلیب از لحاظ بصری مرکز آن است. در همان طور که گفته شد یکی از مهم
شود و در نتیجه مرکز، صلیب یونانی که چهار بازوی آن برابر است، بر جهت خاصی تاکید نمی

تواند نمادی از آیین بوکه باران، صلیب و به ویژه مرکز آن، میکند. در جلب توجه بیشتری می
اساطیری باشد. در این فضا که مستقل از چهار جهت است، متمثِّل و « نقطه تفرید»المکان یا 

شوند. این فضا هم محیط است و هم محاط؛ یعنی مرکزی که به متمثَل در حرکتی آنی یکی می
پذیرد. در عین حال محیط به این فضاست... این فضا رت مییابد و صو می دور آن این فضا نظام

ها را کند و هم در اتصال آنی، خصایص متضاد آنمیانه برزخ است که هم چیزها را متصل می
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دهد. از این رو فضایی است که جمع اضداد است و مظهر تمامیت  می طبق نظامی خاص سازمان
نمادهای کهنی که مرکزیت را در دل صلیب  (. از133: 1737شایگان، ) و کل و واحدیت است

دهد، نماد شرقی مانداال است. مانداال در سنسکریت به معنای دایره و مرکز است. نشان می
-شکل است امّا در واقع این ساختار پیچیده دوایر هممانداال ترکیبی از چهار جهت و مرکز دایره 

 الباً در یک یا چندین مربع محاط استمرکز که همه دقیقا ناظر به کانونی مرکزی هستند، غ
کنند. این نماد مظهر (. مانداالها به صورت گل، صلیب یا چرخ جلوه می111: 1737دوبوکور، )

نقطه تفرید و جمع اضداد است. مرکز مانداال محل نزول محور عالم است و هر که به مرکز 
ل مبدأ انسان و مبدأ عالم است یابد، به مرکز هستی که نقطه اتصاوجود، یعنی مانداال راه می

مرکز صلیب شالوده عروسک را  توان(. بنابراین می131و  137: 1737شایگان، ) پیوندد می
 رسند؛ مانداالیی که در آن انسانای کانونی دانست که در آن آسمان و زمین به وحدت می نقطه
 شود. در شکل عروسک( با هستی یکی می)

 پوشاندن صلیب با جامه زنانه
. جامه و پارچه بافته شده، عالوه 1پوشاننددر آیین بوکه باران بر تن صلیب چوبی، جامه زنانه می

، شبکه زندگی را به 3بر این که به دلیل شکل در هم تنیده تار و پودش یادآور صلیب است
گذارد و مبین مفاهیم به هم پیوستن و افزایش، از طریق آمیزش تار و پود است و نه نمایش می

ها داللت دارد که خود تنها با آفرینندگی معادل است، بلکه بر دریافت اسرارآمیز جهان پدیده
-(. در صلیب هم می313: 1733سرلو، ) ها استای برای پوشاندن حقیقت و ژرفا از دیدهپرده

 دهنده نوساندرهم بافته نماد آب، نشان»ها دید. عالوه بر این ای بر روی چوبتوان درهم بافته
و در هم رفتن امواج یا نشانه لرزش هواست. در بسیاری از قصص پیدایش کیهان، این حرکت 

شوالیه و ) «موجی و ارتعاشی نشانه ماهیت عمل خلقت است، نشانه نیرو و تمامی هستی است
 (.311: 7ج 1733گربوران، 

 زن-دختر-گانه بوكه سه
آورد. در این آیین دختران یک جا گرد میآیین بوکه باران همه زنان و دختران یک منطقه را در 
 گردانند و زنان هر خانه به استقبال آنهاخردسال عروسکی را دست به دست و خانه به خانه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند. بدین  یپوشند و یک فیل آنها را همراهی م در هند هنگام شروع فصل باران جماعتی از مردان لباس زنانه می 1
 (.113: 1733سرلو، ) آورند سان بر طبیعت مادرانه سر تعظیم فرود می

 (.113: 1731) کند رنه گنون به این مسئله اشاره می 3
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زنان. عدد سه،  -دختران خردسال -ای مواجه هستیم: عروسکگانهآیند. بنابراین با چنین سه می
نمایاند. عروسک، به عنوان یک واحد بازمیگانه را به عنوان نماد وحدت در عین کثرت، این سه

دختران و زنان، تجلّی مفهوم باروری و زایندگی در سه صورت مختلف هستند. نباید از یاد برد 
های عدد سه، زن است. در تقابل که در نمادشناسی اعداد، به ویژه پیش از فروید، یکی از داللت

رسد که نشانه تکامل است. عدد نیز به هفت میکند. مجموع این دو با چهار که بر مرد داللت می
-خوانده و از قول لودویگ پانت نقل کرده که سه« ترکیب فراگیر»آنه ماری شیمل عدد سه را 

کند، بلکه بر انجامند، ترکیبی که دوگانگی قبل از آن را انکار نمیها به یک ترکیب جدید میگانه
اند؛ حاالت مختلف ماده، گانهنسان شناخته است سههایی که اشود. بسیاری از پدیدهآن چیره می

های اصلی و ... این مسائل عینی به جهات خورشید، زمان در قالب گذشته، حال و آینده، رنگ
گانه در برخی چون تثلیث در مسیحیت یا ارکانی سههایی  گانه نتایج ذهنی نیز منجر شده و سه

های بسیار دور متفکّران همین روست که از زماناعتقادات و سنن اسالمی پدید آورده است. از 
 .(31-31: 1731شیمل، ) اند ظهور واحد در کثرت را با اشاره به عدد سه بیان کنندکوشیده

جان به جاندار، از گانه در آیین بوکه باران چنین است: حرکت از بیصورت انتزاعی تصویر سه
وقفه و زندگی. حرکت ناگزیری که زمان، بیجان؛ چرخه مرگ جاندار به معمر و از معمر به بی

در سه شکل ترسیم « زن»گانه را دربرگرفته، بخشد. بنابراین در قابی که این سهآن را شکل می
دهند: حرکت از ای از حیات را نشان میشده است: عروسک، دختر و مادر. این سه عنصر چرخه
زنان. این چرخه در ادامه مسیر خود به عروسک بیجان به دخترکان جوان و از دخترکان جوان به 

عروسک صورتی از جنون »یابد. با تجلی مرگ( تکامل می) صورت حرکت از زنان به بیجان
(؛ بنابراین در حضور سه گانه زنان، 11: 1733سرلو، ) «عشق یا انحرافی از غریزه مادرانه است
ر تقابل با پیر است که گذشته شود. کودک نمادی از آینده دنوعی چرخه تکاملی مداوم دیده می

نمایاند. مفهوم کودک از جهت نمادین همانند مفهوم مرکز رمزی و نیز همانند جوانی را می
همان: ) رهاندها میمرحله بیدارکننده نیروهاست. چهره کودک قهرمانی است که جهان را از بدی

کند، بلکه ستی خارج نمی(. در بینش اساطیری مرگ، موجودات را نابود و از دایره ه133-137
-گرداند. آیین بوکهبخشد و آنها را در کالبدی دیگر به چرخه حیات بازمیبه آنها جانی دیگر می

توان بیجان و گانه میگذارد. به عبارت دیگر در این سهای را به نمایش میباران چنین چرخه
؛ عامل «زمان»آیین، افزون بر  جاندار یا به بیان دیگر مرگ و زندگی را در یک قاب دید. در این

گانه، آب نیز برای ادامه حیات الزم است. باران حیات بالقوه را به گیری و تداوم این سهشکل
بخشی آب از شود. این نقش هستیآورد و باعث رویش گیاهان و زایندگی میفعل درمی
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لب کرده است. ناگفته ترین روزگاران و به ویژه در دوره کشاورزی توجه بشر را به خود ج قدیم
 اند.نماند که اولین کشاورزان، زنان بوده

های گانه در عین پیوند با یکدیگر، ویژگیهای سهدر آیین بوکه باران هر کدام از بخش
زنان ) جان در تقابل با دو جاندارمنحصر به فردی نیز دارند. همان طور که گفته شد، عروسک بی

اند. زنان ساکن و واز خوان در تقابل با سکوت عروسک و زنانو دختران( قرار دارد. دختران آ
 اند.روبه روی دختران و عروسک در حرکت و گردشدهنده  هدیه

نکته دیگر در آیین بوکه باران همراهی دختران هر خانه، پ  از اجرای آیین، با دسته 
آیند و بیرون می هاعروسک گردان است. در این آیین تا مرحله پایانی تمام دختران از خانه

الگوی اسارت دختران و کنند. این بخش از آیین بوکه باران یادآور کهنعروسک را همراهی می
اند و آبادانی و حاصلخیزی و به طور هاست که با طلسم دیو یا جادوگری در بند شدهشاهدخت

ختران از کلی رهایی جامعه در گرو باطل کردن طلسم و کشتن دیو یا جادوگر و رها ساختن د
ها معموال دیو یا جادوگری دختری را به بند بند، به دست قهرمان داستان است. در این روایت

شود طلسم را باطل کند و کشیده و قهرمان با طی مراحل و پشت سر گذاشتن موانعی موفق می
اد ها نماد خشکسالی و دختر نمدختر را رها سازد. این دیو یا جادوگر در بسیاری از اسطوره

شود: الگو به صورتی دیگر نمایان میزاست. در آیین بوکه باران این کهنباران و ابرهای باران
یابند از خانه خارج مانند و پ  از آن اجازه میدختران تا زمان رسیدن عروسک، در خانه می

جهان شوند و با عروسک و دسته گردان همراه گردند. نباید از یاد برد که خانه نیز جنبه مؤنث 
های (. در این آیین جمع شدن دختران همانند جمع شدن قطره711: 1733سرلو، ) هستی است
 باران است.

 حركت گروهی
گردان یک نکته ظریف نمادین در آیین بوکه باران حرکت گروهی دخترکان آوازخوان عروسک

آورد یاد می های تاریخی را بهجمعی، از سویی مهاجرتپیمایی دستهاست. حرکت گروهی و راه
های امروزین است که برای رسیدن به مقصد و مقصودی شکل پیماییو از سوی دیگر همانند راه

های گروهی در دو شکل قابل تعبیر و تفسیراند: نخست جنبه آیینی آنها در گیرد. حرکتمی
 گیرد و دیگر برای رسیدنزیارت، که معموال در موعدی خاص به صورت دسته جمعی انجام می

ای به صورت دسته جمعی ای مشخص. در هر دو نمونه، سرود و ترانهبه هدف و خواسته
تواند جنبه گردد که با توجه به موقعیت و هدف، میشود و معموال شیئی حمل میخوانده می
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ها با حمل نمادهای های گروهی را در کارنوالهای مختلفی از حرکتنمادین پیدا کند. نمونه
ای برای درخواست دید. در بوکه باران این بخش از آیین شامل خواندن ترانهتوان مختلف می

ای به این حالت برافراشتگی مبین نوعی سرفرازی غرورآمیز، اراده»باران و حمل عروسک است. 
منظور برافراشتن مفاهیم متعالی این تصویرها یا حیوانات از طریق بلندتر نگاه داشتن آنها از 

(. در نمادشناسی، هنگامی که نوازندگان آسمان و زمین در 111همان: ) «تسطح زمین بوده اس
اند، این دو صدای متناقض با هم هماوایی دارند اما اگر حال نواختن صداهای هماهنگ کیهانی

یکی از صداها ضرباهنگ خود را بر دیگری تحمیل کند، بدان معناست که صدای مخالف خود 
 (.117همان: ) را مسحور کرده است

 آب پاشیدن
شود، پاشیدن آب است. آب پاشیدن راهی برای از دیگر جزئیاتی که در آیین بوکه باران دیده می

جلب برکت و فراخوانی آب از آسمان به زمین است. در جشن تیرگان، جشن پیروزی تیشتر بر 
ر( نیز روز تیر از ماه تیر/ تیشت) ( در روز سیزدهم تیرماه773-771: 1731دوستخواه، ) اپوش

پاشند. تیشتر ایزد باران و به تبع، پدیدآورنده روزی ها بر یکدیگر آب میمردم در کنار رودخانه
گیرد. در اوستا تیشتر است و در کنار آناهیتا و اپام نپات از ایزدان مرتبط با آب و باران قرار می

(. تیشتر در نبرد با 771همان: ) خوانده شده است« مند که تخمه آب در اوستستاره رایومند فره»
 شود. دیو خشکسالی( نخست مغلوب و سپ  پیروز می) اپوش

 هدیه 
کنند. در اکثر هایی درخواست و دریافت میگردان هدیهخواهی دستههای باراندر بسیاری از آیین

« برکت»باران توجه به عنصر ها این هدیه آرد است. در بررسی نمادهای خوراکی آیین بوکهآیین
فرهنگ ایرانی ضروری است؛ نیرویی که در محصوالت گیاهی و جانوری وجود دارد و سبب  در

مرغ مرغ و گردو دو هدیه اصلی این آیین هستند. تخمشود. عالوه بر آرد، تخمفراوانی نعمت می
شوالیه ) های آفرینش ارتباط دارددر میان اقوام مختلف نماد پدید آمدن زندگی است و با اسطوره

مرغ از نیروهای بالقوه، دانه (. در هیروگلیف نشان شاخص تخم733 -733: 1733بوران، و گر
مرغ در (. نقش نمادین تخم317: 1733سرلو، ) زایش کننده و رازآمیزی زندگی حکایت دارد

های ایرانی از دو جهت قابل بررسی است: نخست تجدید حیات و نوزایی طبیعت و دیگر آیین
-مرغ در عید پاک، تخمغ نماد تجدید حیات طبیعت است: سنت تخمتخم مر»بخشی. برکت

مرغ ها و اعیاد بسیاری از کشورها، نشانه همین خویشکاری است... تخمهای رنگی در آیین مرغ
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مرغ در اصل ها، تخمترین سنتنماد رجعت و تولد دوباره و تکرار است؛ همچنین بنا بر قدیمی
ای آن منتج از نقش اولیه آن اقعیت اولیه است. کاربرد دورهیک منشا یا به عبارت دیگر یک و

ای بیشتر در یک برداشت الهامی از الگویی از است. در یک ساختار عقالیی این کاربرد دوره
مرغ در باورها، زندگی و (. تخم733: 3ج 1733شوالیه و گربوران، ) «شودآفرینش کیهان دیده می

 دارد. های مردم ایران نقش فراوانیجشن
شود. گردو نیز همان دو جنبه گردان داده میگردو هدیه دیگری است که به دختران عروسک

مرغ را دارد. هر چند در میان اقوام مختلف نقش و کارکرد نمادین چندانی ندارد، نمادین تخم
سراسر  هایدهد؛ نمادی که در میان اقوام، ادیان و فرهنگگردی اش آن را با نماد دایره پیوند می

ترین جهان بیان کننده کمال، چرخه زمان و جهان هستی است. در سنت اسالمی، دایره، کامل
 -111: 7همان ج) شکل و در میان عرفا نیز تصویری از بازگشت به مبدا حقیقی انسان است

(. گردو از محصوالت اصلی کردستان است. شاید بتوان گفت هدیه دادن گردو، به نیت 131
 محصول پ  از بارش باران است.افزایش این 

 سنجاق سینه
خواهد. در  می« بختسنجاق سینه دختران دم»ن بارا عروسکدر متن ترانه بوکه باران آمده است: 

آویزند و این سنجاق اجرای آیین بوکه باران نیز زنان هر خانه سنجاقی به لباس عروسک می
 ماند. همواره بر لباس عروسک می
شناسی اند. در اکتشافات باستانکردهیام از سنجاق سر و سینه استفاده میزنان از قدیمترین ا

های متعدد و متنوعی در گستره استان لرستان و بخشی از ایالم و کرمانشاه یافته شده سنجاق
ها در شمال غرب، شمال، فالت مرکزی و غرب ایران در معابد و گورها، است. این سنجاق

ها گاه به صورت یکی جمجمه مردگان کشف شده است. سنجاقاغلب گورهای زنان و در نزد
هژبری نوبری و سبزی ) اندهای مذهبی یافت شدهتکی در گورها و گاه به صورت انبوه در مکان

اند: تزیین موی سر، سنجاق سینه ها در نظر گرفته(. چهار کاربرد برای سنجاق131: 1731دوآبی، 
همان(. ) امری نظیر دخیل بستن، بافتن گلیم و جاجیم برای لباس، به عنوان شیء نذری برای

ای هر زیرا در بینش اسطوره 1ها جنبه تزیینی داشته باشندرسد سنجاقبسیار بعید به نظر می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها بیشتر در شده است، سنجاقدر آرایش مردگان هم از سنجاق استفاده می»سیامک علیزاده نیز معتقد است:  1
رفته شد اما رفتهها برای آرایش موها استفاده می د. ظاهرا در ابتدا از این سنجاقشوقبرهای زنان و در معابد دیده می
های معابد و کنند، از جمله ثابت نگه داشتن لباس. کاربرد دیگر آن تزیین دیوارهکاربردهای دیگری هم پیدا می

 (.111: 1731) «ها بوده استنیایشگاه
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ای مرتبط با یک خدا، ایزد یا موجودی چه خیالی و چه واقعی و حتی اشکال انتزاعی به گونه
بخشی و باروری اند. ایزدان توانایی دفع شر، برکتهالهه یا حتی دیو و واسطه اتصال به او بود

شده و خواسته خود را بیان اند. بنابراین از طریق نمادهای مرتبط با هر ایزد به او متوسل میداشته
اند. بعدها که این نظام و این نوع ارتباط با ایزدان کمرنگ شد، نمادها و اشکال، جنبه کردهمی

ها صرفا برای تزیین ساخته و استفاده شده توان تصور کرد سنجاقنمی تزیینی پیدا کرد. بنابراین
آنچه این  1اند.ها و سایر اشیاء مکشوفه داشتهباشند. قاعدتا آنها نیز کارکردی همانند ریتون

است. به  3دُمهای کشف شده در میان دیوارهای معبد سرخکند انبوه سنجاقاحتمال را تقویت می
 -مانند انار، بز و مار-ها ال زیاد اشکال متفاوت به کار رفته در این سنجاقعقیده موری به احتم

(؛ 111: 1731علیزاده، ) اند، نذر یکی از ایزدان باروری شده بوده استکه اغلب نماد تولید مثل
: 7ج 1733شوالیه و گربران، ) ضمن این که سنجاق سینه نماد زن و به تبع، نماد باروری است

ها دهد؛ سنجاقبوکه باران نیز کاربرد سنجاق، دقیقا همین خویشکاری را نشان می (. در آیین133
شوند و حتی اگر باران به صورت سیل آسا ببارد، کسی آنها را باز برای ایزد باران دخیل بسته می

 کنند.کند بلکه بوکه را به مکان دیگری منتقل مینمی
اند. در کنار جمجمه یا سینه آنها کشف شدههای سر و سینه، هر دو در گورهای زنان سنجاق

ای مقدم بر های میلهظاهرا استفاده از سنجاق سر مقدم بر سنجاق سینه و ساخت سنجاق
های مذهبی ها در مکانهای قفلی بوده است. جالب است که تعداد انبوهی از سنجاقسنجاق

نند بارش باران به کار رفته ها برای روایی حاجتی جمعی ماکشف شده، احتمال دارد این سنجاق
ماند. ها بر لباس بوکه میباشند. در حال حاضر نیز پ  از پایان آیین بوکه باران انبوهی از سنجاق

ای کارکرد خود را به عنوان های میلههای قفلی، سنجاقنکته دیگر این که پ  از اختراع سنجاق
 اربردی دارند. قفلی اکنون نیز چنین کهای  دخیل از دست دادند. سنجاق

 گیری نتیجه
های ایرانی بروز خشکسالی اغلب به شکل غلبه دیو، اژدها یا دیگر نمادهای در اسطوره

ای ها معموال قهرمان اسطورهشود. در این روایتخشکسالی بر یکی از نمادهای باروری دیده می
باروری را آزاد  با طی مراحلی از جمله جنگ با دیو و شکست دادن یا نابود کردن آن، نماد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها جنبه آیینی و نذری داشته باشند، با کارکردی همچون دخیل سنجاق دهددادور و مصباح اردکانی نیز احتمال می 1
 (.177: 1731) های امروزی

 دُم روستایی است از توابع کوهدشت لرستان، داقع در ده کیلومتری جنوب شرقی کوهدشت.سرخ 3
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رهاند. در آیین بوکه باران، خبری از دیو، اژدها یا دیگر کند و سرزمین را از خشکسالی می می
نمادهای خشکسالی نیست. در این آیین، دختران به عنوان نماد باروری، تا زمان رسیدن دسته 

مراه شدن با مانند. رسیدن دسته گردان مجوزی است برای رهایی آنان و هگردان در خانه می
ای که از اهداف شود، نکتهای جمعی میدیگر دختران، که در نهایت منجر به رسیدن به خواسته

 هاست.مهم برگزاری آیین
دانند. در هر آیینی انسان را در برابر طبیعت فعال و کنشگر میخواهی های بارانآیین

شود که یافت می -دهنده با یک هسته مرکزی و پیوند  معموال -نمادهایی همسو و همراه 
آیند. های یک کل به هم پیوسته درمیکنند و در نهایت به صورت پارهیکدیگر را تقویت می

هسته مرکزی آیین بوکه باران باروری است. عالوه بر نمادهای آشکاری مانند عروسک، زن، آب 
حرکت گروهی های نمادین دیگری مانند صلیب و و حتی هدایای دسته گردان، نمادها و کنش

اند. صلیب اگر چه امروزه از نمادهای نیز وجود دارند که در پیوند با باروری و برکت بخشی
بخشی، شود، از قدیمترین روزگاران در ایران به عنوان نماد برکتمربوط به مسیحیت شمرده می

سوی  رفته است. صلیب از سویی نماد باروری باران و ازباروری و دفع چشم زخم به کار می
دیگر نماد آتش زمینی است و با آتش آسمانی یعنی آذرخش ارتباط دارد. بشر صاعقه را تازیانه 

زمین و دهنده  کند. صلیب پیوندای که ابرها را وادار به باریدن میپنداشته، تازیانهخدایان می
انه دهد. محور عمودی صلیب نشآسمان نیز هست؛ ارتباطی که مسیر بارش باران را نشان می

ها و محور افقی آن نیز نشانه زمین و پذیرندگی آن است. دسته گردان آسمان، محل نزول مائده
گیرند و به این شکل عروسک باران با آغوشی گشوده پذیرای عروسک را به سمت آسمان می

. نقطه مرکزی صلیب نیز دارای اهمیت است. بارش عمودی هر قطره شودبرکت آسمانی می
تواند به روییدن گیاه یا درخت بینجامد. درختی که با کند که مین، صلیبی ترسیم میباران بر زمی

کند و یادآور درخت کیهانی است: نماد توجه به شکل ریشه آن صلیب دیگری ترسیم می
 آسمان و زمین. دهنده  باروری و نیروی حیات و پیوند

دلیل نیست که در د بیهای مهر و زروانیسم نماد چرخه زمان است. شایصلیب در کیش
ای نیز، چهار زمان با تشخص بیشتر نقش صلیبی محاط در دایره را به نشانه عقربههای  ساعت

پوشانند. شبکه تار ای میدهند. در آیین بوکه باران، بر تن صلیب جامه زنانهچرخه زمان نشان می
باران زنان نقش اصلی را  گذارد. در اجرای آیین بوکهو پود جامه شبکه زندگی را به نمایش می

گیرد: زنان، دختران و ای شکل میگانهبر عهده دارند. با ورود دسته گردان به هر خانه چنین سه
جان به ای از عروسک بیتوان دید؛ چرخهگانه چرخه حیات را مییک عروسک. در این سه
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هد. از آنجا که در ددختران و از دختران به زنان که در سیر خود مرگ و زندگی را نشان می
گانه همواره در شود، این سهبینش اساطیری هیچ موجودی با مرگ از چرخه حیات حذف نمی

کنند و با حمل حرکت است. از سوی دیگر در این آیین دختران به صورت گروهی حرکت می
رند. آوخوانند و به این شکل، خواسته خود را بر زبان میای برای بارش باران میعروسک ترانه

دهند، به جامه عروسک نیز زنان هر خانه نیز عالوه بر هدایایی که به دختران عروسک گردان می
ماند. طبق اکتشافات آویزند که در پایان اجرای آیین، بر جامه عروسک باقی میسنجاقی می
های مذهبی یافته شده، معموال برای روایی های انبوهی که در مکانشناسی سنجاقباستان
ای جمعی آویخته شده و عالوه بر این که از نمادهای زنانه و مربوط به باروری است، ستهخوا

 شود.برای نیاز باران، به عروسک هدیه داده می
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