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چکیده
موقعیت خا

جغرافیايی و ويژگیهای توپوگرافی ،سرزمین بختیـاری را مملـو از رودخانـههـا،

چشمهها ،قناتها و برفابهای بهاری کرده است .اين قرابت و خويشاوندی بـا منـابع آبـی تـأثیر
بهسزايی در فرهنگ مردم اين قوم داشته و موجـب شـده اسـت کـه بـرای آب ،ارزش و منزلتـی
فوقالعاده قايل باشند و وجوهی از اين فرهنگعامه؛ همچون آداب و سنن ،آيینها ،باورها ،ترانهها،
ضربالمثلهايی را که الهـام گرفتـه از تـأثیرات کـوه و دشـت و طبیعـت ،آبشـارها و موسـیقی
چشمهساران بودهاند بهصورت ناخودآگاه يا بهدلخواه جلوهگر سازند .مقاله حاضر ،جايگـاه آب را
در آيین ها و باورهای ايل بختیاری ،با اسـتفاده از روش اسـنادی و میـدانی ،در قالـب دو بخـش
آيینهای مرتبط با آب در ايل بختیاری (همچون آيینهای طلب باران ،بند آمدن بـاران و عروسـی
قنات) و نیز باورهای مرتبط با آب در ايل بختیاری (مانند گاهشـماری معطـوف بـه بـاران و آب)
مورد بررسی قرار داده است.
کلیدواژهها :ايل بختیاری ،فرهنگ مردم بختیاری،آيین بند آمـدن بـاران ،آيـین طلـب بـاران،
هلهله کوسه

 .2این مقاله از پژوهشی با عنوان «بررسی جایگاه آب در فرهنگ مردم ایل بختیاری» استخراج شده است.
 .1پژوهشگر واحد پژوه

صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری .رایانامهborge.divar@yahoo.com :
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شماره  95زمستان 8951

مقدمه

در جوامع امروزی ،روابط اجتماعی ،آداب و رسوم و اعتقتادات متردم بتا گستترش
ارتباطات فرهنگی روزبهروز در حال دگرگونی استت .فرهنتگ متردم ،میتراث عظیمتی
است که میتوان آن را در فضای کنونی نیز پویا و زنده نگاه داشت .این فرهنتگ بخت
مهم و گستتردهای از فرهنتگ معنتوی جوامتع و همچتون آینتهای استت کته تحتوالت
اجتماعی ،سبک و شیوه زندگی ،آمال و آرزوهای مردمان یک سرزمین را در آن میتوان
نظاره کرد .به عبارت دیگر ،فرهنگ عامیانه بخشی از فرهنگ توده مردم است کته تخیتل،
احساس ،آرزو و اندیشه های گونتاگون را از نستلی بته نستل دیگتر منتقتل متی کنتد و
دگرگونی معیارهای زیباشناسی و اخالقی هر دوره از زندگی یک قوم را که در کشاک
تاریخ شکل گرفته و به جزئى تفکیک ناپذیر و جداناشدنى از فرهنگ تتاریخى و حیتات
ملى تبدیل شده است ،آشکار میسازد .بر این اساس ضروری است کته بترای حفتظ و
نگهداری آن هرگونه تالشی صورت گیرد .گکروبی71 :2834 ،
از دیدگاه اقتصادی نیز هرگاه فرهنگ ،هدف توسعه باشد ،فولکلور هم جزئتی از آن
خواهد بود امروزه بسیاری از جوامع گردشگری با بهکارگیری فرهنتگ متردم در قالتب
هنرها ،سنتها ،آداب و رسوم و آیینها ،در راه جذب هر چه بیشتر گردشتگران تتالش
می کنند و بر آنها ت ثیر میگذارند .ایران نیز یکی از سنتیترین و فولکلوریکترین جوامع
جهانی است که با سابقهای دیرینه در زمینه فرهنگ و تمدن میتواند گامهای بلنتدی در
راه اهداف توسعه صنعت گردشگری بردارد و از تواناییهای بتالقوه ختود کته آن را در
رده ده کشور اول جهان با جاذبههای گردشگری قرار داده است ،بهتترین بهتره را ببترد.
گثالثی. 108 :2873 ،
در فالت پهناور ایتران ،اقتوام گونتاگون ،بتا عتادات مت لوف و مت نوس منطقتهای و
جغرافیایی خوی  ،بارآوری شگفتی را پدیتد آوردهانتد .همگتی از یتک فرهنتگ متادر
«فرهنگ ایرانزمین» پیروی میکنند اما هر یک شاخصههای ختاص ختوی
محفوخ نگاه میدارند.

را همتواره
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یکی از اقوام بزرد این سرزمین پهناور که تنوع زیادی به آن بخشیده ،ایل بختیتاری
ریشه دار برخوردارند .با نگاهی به تاریخ ،فرهنگ و ادبیات مکتتوب و شتفاهی گستترده
آنان میتوان بهخوبی از این واقعیت آگاه شد؛ از جمله میتوان به جایگتاه ویتژه آب در
آیینها و باورهای این قوم اشاره کرد.
زندگی کوچ نشینی و روستایی به طور عمده فارغ از امکانات شهرنشینی باع

شتده

است که حتی قطرههای آب هم در زندگی این قوم معنا پیدا کند .از طرفی ،وابسته بودن
به دامداری و کشاورزی هم نیاز به منابع آب را دوچندان میکند .اینگونه است کته آب
در زندگی روزمره ،باورها و آیینهای ایل بختیاری ت ثیر عمیقی داشته است.
به هر حال آب در زندگی ،تاریخ و فرهنگ ایل بختیاری همتواره حضتور معنتاداری
داشته است .به بیانی دیگر ،آب با همه عناصر فرهنگ این ایل سخت درآمیخته است .از
همینرو ،شناختن و شناساندن جایگاه آب در آیینها و باورهای ایل بختیتاری ،نیازمنتد
پژوه

در این زمینه است .بر این اساس ،مقاله حاضر ،با استفاده از روشهتای تحقیتق

اسنادی و ابزار پژوه

میدانی ،به شناسایی و معرفی جایگاه آب در آیینها و باورهتای

ایل بختیاری پرداخته است.
آب در فرهنگ عامه

آب ،بهعنوان یکی از اساستیتترین عناصتر عتالم هستتی ،در نتزد بشتر ،همتواره از
جایگاهی واال و ارزشمند برخوردار بوده است و نق

آن در ایجاد و پیشبرد تمدن هتای

گوناگون بشری ،بر هیچ کس پوشیده نیست .جایگاه و حضور ایتن عنصتر بتی بتدیل در
طول زندگی بشر ،از چنان اهمیتی برخوردار بوده که حتی در برهههایی از تتاریخ متورد
پرست

واقع شده است گسپهوندی. 47 :2837 ،

آب مایعی است که حیات بدون آن میسر نیستت .بشتر از دوره نوستنگی ،ستعی در
مهار آب داشته است چنان کته بتر روی التواحی کته از  4هتزار ستال قبتل از متیالد از
سومریها به جا مانده ،سنگنوشتههایی با این مضمون دیده میشود ،همچنتین در دیتن
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است .بختیاریها از جمله اقوام ایرانی هستند که خود از پیشینه کهن تاریخی و فرهنگی
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یهود اشاره شده است که حضرت موسی در  2400سال قبل از میالد مستیح بتا عصتای
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سحرآمیز خود چشمهای در دل کویر پدید آورد .مک لویی اظهار میکند:
«ایرانیان نخستین مردمی بودند کته بتا ستاختن چترخ آبتی ،آب رودخانته هتا را بته
زمینهای زراعی پایینتر و باالتر منتقل میکردند» گنیازی. 54 :2837 ،
به هر حال اهمیت آب در ایران باستان به حدی بود که برختی رودخانته هتا بتا نتام
رودخانه های شاهنشاهی شناخته می شد .در کتب و آثار به جامانده از دانشمندان قتدیمی
ایران نیز به طور مفصل به اهمیت آب پرداخته شده است .خواجه نظام الملتک در کتتاب
سیاست نامه خود توزیع عادالنه آب را امری حیاتی برمی شمرد و عتدول از آن را باعت
تباهی مملکت میداند .آب از چنان اهمیتی در جوامع انسانی برخوردار است که اولتین
تمدنهای بشری در کنار رودها تشکیل شدهاند.
در زبان فارسی نیز کلمه آب در کابرد کلماتی همچون آبادی ،تبلتور یافتته استت در
حالی که در کلمه بیابان ،نبود آب سبب معنای متروک آن شده است .به این ترتیب برای
ایرانیان ،آب چه به لحاخ دینی و چه از نظر فرهنگی ،دارای اهمیت و ارزش بوده استت
گهمان .
به دلیل حرمت آب و نیاز انسان به آن ،دسترسی به آب ،از دیرزمتان ،بتا شتادمانی و
جشنهای پرختاطرة اقتوام ایرانتی همتراه بتوده استت گعناصتری . 55 :2874 ،اگتر در
موقعیت جغرافیایی و در سرزمین ایران ،آب کم بوده ،در فرهنگ اقوام مختلف ،نقت

و

تجلی آن فراوان بوده است .خلق بسیاری از آیینها ،ترانهها ،قصهها ،ضتربالمثتلهتا و
جوش

احساسات و باورها ،حکایت از نوعی نگاه معنوی به آب در این اقوام دارد.

موقعیت ختاص جغرافیتایی و شترایط توپتوگرافی ،سترزمین بختیتاری را مملتو از
رودخانهها ،چشمهها ،قناتها و برفابهای بهاری کرده است این قرابت و خویشاوندی
با منابع آبی ،ت ثیر بسزایی در فرهنگ مردم آنان داشته و موجب شده است که آنچنانکه
برای آب ،ارزش و منزلتی فوق العاده قایل باشند و وجوهی از این فرهنگ عامه؛ همچون
آداب و سنن و آیینها ،باورها ،ترانهها ،ضربالمثلها و قصههایی را که الهتام گرفتته از
ت ثیرات کوه و دشت و طبیعت ،آبشارها و موسیقی چشمهستاران بتودهانتد ،بتهصتورت
ناخودآگاه یا بهدلخواه ،جلوهگر سازند؛ به نحوی که چشم هتر بیننتده صتاحبذوقتی را
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خیره سازد و نظر طالبان فرهنگ و هنر و پژوهشتگران رشتتههتای مختلتف دانشتگاهی
رو ،در پژوه
روش پژوه

حاضر ،جایگاه آب در آیینها و باورهای ایتل بختیتاری ،بتا استتفاده از
اسنادی و میدانی در قالب دو بخ

در ایل بختیاری و بخ

گبخ

اول ،آیینهای مترتبط بتا آب

دوم ،باورهای مرتبط با آب در ایل بختیاری مورد بررسی قرار

گرفته است.
آیینهای مرتبط با آب در ایل بختیاری

یکی از مشخصه هتای فرهنگتی همته اقتوام و جوامتع بشتری ،برپتایی جشتن هتا و
آیینهاست .قدیمیترین جشنهای باستانی بر اساس اطالعات در دسترس ،جشتنهتای
اوستایی کهن هستند .جلوه گاه اساطیر در اعتقتادات و باورهتا ،افستانه هتا ،جشتن هتا و
آیینهاست و هماکنون نیز نشانههایی از پارهای اسطورهها در بخشی از فرهنتگ عامیانته
و جشن های باستانی این سرزمین وجود دارد که فرهنگ دوران کهتن ایتران را بازتتاب
می دهد .آیین ها و مراسمی که تجدیدی و ادواری هستند ،فرهنگ قومی را احیا می کننتد
و سبب همبستگی ،انسجام ،تحکیم و تقویت فرهنگ و هویت قومی میشوند گعسگری
خانقاه. 484 :2837 ،
اما وا ه آیین 2ابتدا به معنای آداب و رسوم بود و بعدها به طور مشخص ،بته معنتای
رسوم دینی یا جادوگرانه به کار گرفته شد .ازاین رو متی تتوان گفتت :رفتارهتای آیینتی،
نوعی خاص از رفتار هستند که از سوی جامعه پذیرفته شده اند و به گونه ای ارتباط افراد
جامعه را با پدیده های فرامادّی یا ماوراءالطبیعه برقرار می کنند .ربیعتی در تعریتف آیتین
اظهار میدارد:
«در آیین تکرار و بازنمای

جریان رویداد و کن

واکنشی استت کته معنتای ویتژه

یافته است .از خواندن سرود ملی تا خطبه عقتد یتا راهانتدازی دستتههتای ستوگگانی و
سورگانی .شمار آیین ها بسیار بوده و همه آنهتا دارای ستاختاری کتم وبتی

قتراردادی،

1. ritual
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همچون تاریخ ،جغرافیا ،علوم اجتماعی ،مردمشناسی و  ...را به خود جلب کنتد .از ایتن
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کلیشه ای ،پی بینی پذیر و نمایشی .آیین در اصل نوعی رازآموزی استت و برگتزاری آن
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برای بهرهمندی از فیض و برکت خداست» گربیعی. 38 :2832 ،
ملکیان نیز در تعریف آیین آورده است« :آیین ،رسم ها و روش های آدابی استت کته
در زندگی فرهنگی مردم منطقه وجود دارد» گملکیان. 2 :2837 ،
بسیاری از سنن و آداب و رسوم جاری در میان اقوام و ملتل ،در ارتبتاط بتا ارزش،
تقدس و اهمیت برخی از منابع طبیعی مورد نیتاز شتکل گرفتته انتد .در ایتن میتان آب،
به عنوان مایه حیات و پدیده ضروری و اجتناب ناپذیر استمرار زنتدگی ،در میتان تمتامی
اقوام و ملل ،همواره دارای ارزش و اهمیت خاصی بوده است .قتوم بتزرد بافرهنتگ و
کهن بختیاری نیز در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود از ادوار بسیار کهن تا امروز ،برای
آب ،ارزش و منزلتی فوقالعاده قایتل بتوده ،آداب و ستنن و آیتینهتایی را بتهصتورت
ناخودآگاه یا بهدلخواه ،بر این اساس پایهگذاری کرده است که در ادامته بته آنهتا اشتاره
میشود.
الف) آيینهای طلب باران
باران در همک فرهنگها کموبی  ،اهمیت فراوان دارد .چنان کته اقتوام و ملتتهتای
مختلف در اساطیر خود ،یا ایزدانی ویژه باران دارند و یا برخی از ایزدان استاطیری آنهتا
در کنار کارکردهای متفاوت ،چنین نقشی را نیز بر عهده متیگیرنتد .بتر همتین استاس،
وقتی باران دیر ببارد و خشکسالی زندگی و هستی مردم را تهدید کند ،آیین های ویژه ای
برای طلب باران اجرا می شود .اهمیت ایزدان بارانکتردار در هتر قتوم و ملتتی ،ارتبتاط
مستقیمی با وضعیت آب و هوایی اقلیم محل سکونت آنان دارد .آیین های باران ختواهی
در میان سایر اقوام و ملت ها نیز وجود داشتهاند ،اما تنوع آنها در ایران بستیار چشتمگیر
است :برخی از این آیین ها به دورة پی

از زردشت مربتوط متیشتوند و برختی دیگتر

ریشه در اساطیر زردشتی دارند؛ بخشی هم مربوط به اقوام دیگری هستند که یا بته ایتن
سرزمین یورش آورده و ماندگار شدهاند و یا ایرانیان در یک تعامل منطقی با آنها برختی
از آیین هایشان را جذب کرده اند .شاید هیچ یک از آیین های رایج در ایران که متی تتوان
برخی از آنها را اساطیر زنده نامید ،به اندازة آیین هتای بتاران ختواهی متنتوع و حامتل و
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مبین اعتقادات و باورهای مردم ما در دورة پی

از اسالم نباشد .در این آیین ها استتمرار

پایداری و بقا تغییر نام دادهاند و نامی مذهبی بر آنها نهتاده شتده استت .گپتاپلی یتزدی،
233 :2873ت 233
بهطورکلی ،بارانخواهی ازجمله آیینهایی است کته در سراستر دنیتا بتا شتیوههتا و
گونه های متفاوتی برگزار می شود اما آنچه همه این آیین ها را بته هتم مترتبط متی کنتد،
مس له بیآبی و بیبارانی است؛ موضوعی که همهستاله ،ابتتدا ،کشتاورزان و پتس از آن،
دامداران را تهدید میکند.
کشور ایران به دلیل تنوع جغرافیایی ،دارای فصول کشت مختلف است .بترای مثتال،
در بسیاری نقاط که گندم ،پایه کشاورزی محسوب می شود ،این محصول را در زمستتان
در گندم زاران دانه افشانی می کنند اما در نواحی دیگری که برنج می کارند ،فصتل کشتت
محصول به طور معمول ،ابتدای بهار است و به همین دلیل ،فصول بی آبی و زمتان نیتاز
به آب ،بویژه ریزش باران متغیر است .از گذشتههای بسیار دور ،کشتاورزان و دامتداران
ایرانی ،زمانی که از بیآبی و نباریدن باران مست صل میشدند ،اقدام به برپتایی مراستمی
میکردند که تتا امتروز در نتواحی مختلتف برگتزار متیشتود .ایتن آیتین را در استتان
چهارمحال و بختیاری و بویژه در ایل بختیاری ،به شیوههای گوناگونی برگزار متیکننتد
که در ادامه ،به هر یک اشاره میشود
 .1برد باران زا (سنگ باران زا) :برخی از بختیاریها از دیرباز ،در مسیر کتوچ ،بتویژه در
منطقه قشالق ،به امور کشاورزی اشتغال داشته و کشت و کارشان را به صتورت دیتم انجتام
می داده اند .در مواقع خشکسالی ،بسیاری از کشتزارها خشک می شوند و مایحتاج اولیته آنتان
به خطر می افتد؛ به همین دلیل نسبت به آمدن و نیامدن باران حساسیت زیادی دارنتد و اگتر
مدتی باران نبارد ،بر زبان هر یک از آنها ،دعایی به نام دعای باران تکرار میشود.
دعانویسان با نوشتن این دعا ،امید را در دل های مردم زنده متی کننتد و بعتد عتده ای بته
امامزاده آقا سید 2می روند و بردهای باران زا را واسطه قرار می دهند و طتی مراستمی ،ضتمن
 .2در منطقه گرمسیر بختیاری قرار دارد.

شماره  95زمستان 8951

فرهنگ دورة باستانی را به روشنی می توان مشاهده کترد .برختی از ایتن آیتین هتا بترای
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قربانی کردن ،بردهای بارانزا را بلند میکنند و با نیای

خواستتار بتارش بتاران متیشتوند و
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معتقدند توسل به بردهای باران زا بارش را در پی خواهد داشت و پس از دو سته روز بتاران
خواهد آمد ،همچنین باور دارند که تا سنگ وارونه است بتاران خواهتد باریتد و بترای بنتد
آمدن کافی است که سنگ را به حالت اولیه برگردانند.
 .2هلهله کوسه :طوایفی که دسترسی به امامزاده آقا ستید ندارنتد ،بترای ریتزش بتاران،
طبق رسم دیگری کوسه را به کمک می گیرند و مراسمی به نام هلهله کوسه بر پتا متی کننتد.
هنگام طوالنی شدن خشکسالی فردی کوسه 2را انتخاب میکنند و برای

ری

و ستبیل

می گذارند .یک کیسه چرمی بزرد را نیز روی سرش قرار می دهند و لباس های گشادی
به تن

می کننتد و کیسته ای روی دوشت

متی گذارنتد .ستپس عتده زیتادی دور او را

میگیرند و دستهجمعی به در خانهها میروند و شروع به خواندن این شعرها میکنند:
هار هار هارونک ،خدا بزن بارونک
سی او عیتتال دارون ،خدا بزن بارونک

hâr hâr hârunak, xodâ bezan bârunak
si u ayâl dâron, xodâ bezan bârunak

گندما که زیر خاکن ،ز تشنیی هالکن gandomâ ke zire xâkan, ze tešneyi halâkan

هار هار هارونک ،خدا بزن بارونک

hâr hâr hârunak, xodâ bezan bârunak

برگردان:
برای کسانی که عیالوار و دارای فرزند زیاد هستند ،خدایا باران بزن ،گندمها زیر ختاک
هستند ،و از تشنگی هالک شدهاند.
آنگاه شخصی که به در خانه یا چادرش رفتهاند ،مقداری آرد یا گندم به آنها میدهتد ،امتا
در ابتدای امر کمی آب روی سرشان میریزد .به همین ترتیب ،این کار تتا شتب ادامته پیتدا
میکند و بعد با آردهایی که به دست آوردهاند ،نان میپزند و در میان بعضتی از آنهتا چتوب
کوچکی پنهان میکنند ،آنگاه نانها را تقسیم میکنند تا در حضور جمع خورده شتود .کستی
را که چوب از نان

دربیاید می گیرند و آن قدر می زنند تا یک نفتر بیایتد و ضتمانت کنتد و

بگوید که برای مثال ،تا فالن روز باران میبارد .اگر تا روز تعیینشده بتاران نبتارد ،ضتامن او
را کتک میزنند تا یک نفر دیگر بیاید و ضامن او شود .این کار تا آمدن باران ادامه دارد.
 .2بیری

و سبیل.
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ب) آيینهای بند آمدن باران
می کند؛ چرا که بیشتر بارش ها در فصل کوچ 2شتکل متی گیترد .بته همتین ستبب ،گتاه
آیینهایی را برای کاه

نزول یا بند آمدن باران اجرا میکنند؛ آیینهایی چون:
1

 .1چل کچلون :در مراستم «چتل کچلتون» یتا «بتارانبنتد» ،عناصتر انستانی دیتده
نمی شود ،بلکه نمادهایی به صورت چوب یا بندی بلند جلوی سیاه چادرهتا یتا خانته هتا
می بندند .در این مراسم شخصی با آراستن جلتوی ستیاه چتادر 40 ،قطعته چتوب تهیته
میکند و روی آنها نام  40فرد کچل را مینویسد و در زیر بارش بتاران قترار متیدهتد؛
سپس چوبی دیگر برمتیدارد و بته هرکتدام از چتوبهتا ضتربهای زده و ایتن شتعر را
میخواند:
چل کچلون و داره ،خدا باران واداره
čel kačalun va dâra, xodâ bârân vâdâra

بازگردان :چهل کچالن در بند هستند ،ای خدا باران را بند بیاور
در این مراسم فقط یک نفر دست به اجرا میزند و مردم تماشاگرانتی هستتند کته از
داخل سیاه چادر یا پنجره خانه ،مراسم را تماشا می کنند .به این ترتیب ،اهالی معتقدند کته
سینه ابرها میشکافد و ساعتی بعد ریزش باران قطع میشود.
گاه نیز جوانان محله جمع میشوند و هر یک ریسمان بلندی را به دست میگیرند و
نام  40کچل از افراد محله را بلند میخوانند و با هر بار خواندن ،یک گره بر بنتد متورد
نظر می زنند تا  40گره تکمیل شود .ستپس آن  40گتره را در بتاران بته شتاخه درختتی
آویزان میکنند تا باران قطع شود.
در برخی مناطق ،به نام  40نفر از کچل های روستا و اگر در جایی  40کچتل نباشتد،
به نام هر کچلی که میشناسند ،چوبی با خود میآورند .کچلهتا را متیبندنتد و آنهتا را
کتک می زنند و از خدا می خواهند دیگر باران نبارد .پسر یا دختر ارشتد کچتل بته کنتار
پنجره یا باالی پشتبام میرود و شروع به خواندن این شعر میکند:
 .2کوچ بهاره و کوچ پاییزه.

1. čel kačalun
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بارش باران های سیل آسا در مناطقی از بختیاری مشکالتی را برای کوچ نشینان ایجتاد
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چل کچلم به داره
ey xodâ bârân nabâreh
ای خدا باران نباره
nori rangaš zardeh
نوری رنگ زرده
o seyl mâneh bordeh
او سیل مانه برده
برگردان :چهل کچل من بسته به زنجیر است ،ای خدا رحم کتن بتاران نبتارد ،پستر
بزرد رنگ زرد است ،آب سیل ما را برده است.
 .2آيین قوطیگردانی :یکی دیگر از آیین های بند آوردن بتاران در قتوم بختیتاری ،آیتین
قوطیگردانی است .اگر باران بند نیاید و چند روز ادامه پیدا کند ،پستربچه هتا ،بته قتوطی هتای
حلبی نخ میبندند و در کوچههای روستا به راه میافتند .آنها ضمن حرکت بهطور دستهجمعتی
این شعر را میخوانند:
قوطی قوطی آفتو کتن
متتا بچتتههتتای گتترگیم
یتا قترآن یتتا کتتتاب

یک مشت برنج تو او کن
ز ستتتتترمایی بمتتتتتردیم
ستتوا بشتتته آفتتتتتتاب

گاهی نیز پسربچه ها برای بند آمدن باران ،در کوچه ها به راه متی افتنتد و گتل و الی
کوچهها را با چوب به هم میزنند و میخوانند:
emru aftow
امرو آفتو
suâ aftow
سوا آفتو
pasuâ aftow
پسوا آفتو
برگردان :امروز آفتاب ،فردا آفتاب ،پس فردا آفتاب.
 .3آيین قرار دادن مهـر نمـاز در زيـر بـاران :بته همتان انتدازه کته بتاران بترای
حاصلخیزی مراتع و کشت دیم ضروری است ،اگر زیاد ببارد ،سیل راه میافتد .در ایتن
شرایط مردم معتقد به روشهای بند آمتدن بتاران هستتند تتا از وقتوع ستیل و ویرانتی
خانه هایشان در امان باشند .به این منظور مهری را که با آن نماز می خوانند ،در زیر باران
میگذارند زیرا معتقدند با این کار ،باران شرم

می شود و بند میآید .همچنتین آرد یتا

نمک را ت که مقدس هستند ت در باران میپاشند تا بند بیایتد؛ گتاه نیتز چتوبی را آتت
میزنند و آن را در دست میگیرند و در زیر باران میگردانند.
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ج) عروسی قنات
کشاورزی و ت مین آب شرب روستاها ،از سامانه های دیگری بهره گرفته می شود ،قنتات
همچنان مطمت ن تترین و پایتدارترین گزینته بترای بهتره بترداری مطلتوب و منطقتی از
سفرههای آب زیرزمینی به شمار میرود و به دلیل میسر بتودن بهترهگیتری از امکانتات
زیربنایی محلی هزینه و انر ی ناچیزی نیاز دارد.
وجود  300قنتات در استتان چهارمحتال و بختیتاری نشتان متیدهتد ایتن فنتاوری
هوشمندانه که از دیرباز مورد توجه مردم این استان ،بویژه ایل بختیتاری بتوده و تعامتل
کاملی با امکانات محلی داشته است ،با بهره گیری از شیوه های مناستب و بتا استتفاده از
نیروی ثقل ،بدون هر گونه انر ی اضافی آب را به سطح زمین می آورد و در مقایسته بتا
تمامی روشهای ت مین آب ،از دیرپایی بیشتری برخوردار است.
یکی از ابعاد فرهنگی اجتماعی قنات در استتان چهارمحتال و بختیتاری ،بتویژه ایتل
بختیاری ،باورهایی است که در طول تاریخ ،مردم این منطقه نسبت به ایتن پدیتده مهتم
داشتهاند و براساس آن ،آداب و رسوم خاصی را به جا میآورند برای مثال به نر و متاده
بودن آبها باور داشتند و عموم قناتها را نر و تعداد اندکی از آنها را ماده میپنداشتند.
بتترای آنهتتا ،همستترگزینی و مراستتم عروستتی برگتتزار متتیکردنتتد و برختتی را مقتتدس
می شمردند و برایشان قربانی میکردنتد .بتاور نتر و متاده بتودن آب ،بیشتتر در منتاطق
کمباران متداول است ،در پاره ای از نقتاط ایتران ،آب تنتد و خروشتان را آب نتر و آب
مالیم ،هموار و بی سروصدا را ماده تصور میکنند .در البه الی متتون فارستی در متورد
عروسی قنات تا پی

از انقالب فقط به یک متورد آن هتم در ختاطرات اعتمادالستلطنه

درباره روستای سامان توضیحی میدهد:

2

قناتی در ده سامان هست مشهور به دلق دمبه  .اگر قنتات مزبتور زن نداشتته باشتد،
آب خشک میشود به این معنی که زنی به اسم قنات بایتد عقتد کترد و آن زن شتوهر
دیگر نباید داشته باشد و حداقل ماهی یک دفعه تابستان و زمستتان در آب قنتات آبتنتی
1. dalq dombeh
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هر چند امروزه با پیشرفت و توسعه همه جانبه شیوه های آب رستانی بته زمتین هتای
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کند .اگر این کار را کردند همیشه آب قنات جاری است اگتر زن بترای قنتات معتین و
عقد نکنند ،آب خشک میشود گاعتمادالسلطنه. 121 :2830 ،
در مراسم عروسی قنات ،برپا کردن شادی و دادن طعام ،نماد برکت و نعمتختواهی
از طبیعت است و شاید عروسی قنات ،بازماندهای از رسم کهتن قربتانی دادن بترای آب
باشد .در عروسی قنات ،مردم از یک زن بیوه یا دختر خواه

می کنند که عروس شود.

پس از موافقت وی ،عروسی را مطابق با عروسیهای معمول و با همان جزئیات برگتزار
میکنند .مردم شادیکنان با ساز و دهل عروس را به کنتار قنتات متیبرنتد و او را عقتد
میکنند .گاهی نیز کوزهای پر از آب قنات را به منزلی مستکونی متیآورنتد و بته جتای
بردن عروس به کنار قنات ،مراسم را در منتزل برگتزار متیکننتد .عتروس بایتد پتس از
مراسم ،به درون آب برود و آبتنی کند .زن نماد زای و زایندگی است و با این مراستم،
مردم به نوعی سعی دارند آب را که به زاینتدگی و آفترین شتهره استت ،طلتب کننتد.
مردم شناسان میگویند عروستی قنتات ،رستمی کهتن استت و بته احتمتال در گذشتته
رسمهای مشابهی مانند عروس چشمه و عروس رود هم برگزار میشده است.
د) آب در آيینهای عزاداری
آیین سوگواری در میان بختیاری ها اهمیت خاصی دارد و همراه با مراسم پر ستوز و
گدازی برگزار میشود که نشتاندهنتده نشتانه انتس و الفتت و همبستتگی عمیتق بتین
آنهاست .این اهمیت ،چه در عزاداری های مذهبی و چه در عزاداریهای خصوصی ،بته
بارزترین شکل مشهود است و آب نیز در این میان ،نق و جایگاه ویژهای را بته ختود
اختصاص میدهد؛ از جمله میتوان به آیینهای قسم دادن آب از سوی مادر و نتواختن
ساز چپی 2کنار آب اشاره کرد.
 .1آيین نواختن ساز چپی کنار آب :ساز چپی 1نامی است برای گونهای از موسیقی
که هنگام عزا در ایل بختیاری ،با دهل و سرنا یا گاهی کرنا نواخته میشود .بختیتاریهتا
با مردگان خود چنان رفتار میکنند که گویی زنده و حاضرند و نفس میکشند .حضتور
1. čapi
 .1ساز وارونه ،ساز عزا
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یادمانهای مافهگا و طلسم ،خود نمونهای از تالش آنان برای نگه داشتن خاطره شخص
 40روز نواخته میشود .با توجه به ارزش ایلی ،محبوبیت و مقام مرده ممکن است بی
از این نیز ادامه یابد .گاه زنان به محض شنیدن نوای جانگداز ساز چپتی ،دستتمالهتای
سیاه خود را تکان میدهند و اگر مرده جوان باشد ،با حرکات رقص گونه ،کل میزنند.
اما مهم ترین کاربرد ساز چپی درخصوص آیینی است که برای غترقشتدگان در آب
برگزار میشود؛ بهاین ترتیب که اگر شخصی در آب غرق شود و تالش برای پیدا کتردن
جسد او بینتیجه بماند ،آیین نواختن ساز چپی را در کنار آبی که فرد در آن غرق شتده
برگزار میکنند .با نواختن ساز چپی توسط توشمالها از آب میخواهند کته جستد فترد
متوفی را پس دهد و اعتقاد راسخ دارند که با این عمل ،جسد به روی آب میآید.
 .2آيین قسم دادن آب از سوی مادر :یکی از آیینهای تکتاندهنتده و حتزنانگیتز
بختیاریها ،آیینی است که در هنگام غرق شدن فردی در رودخانه و پیدا نشتدن جستد
او کاربرد می یابد .در چنین شرایطی ،مادر متوفی را به محلی کته فرزنتدش غترق شتده،
می برند و او درحالیکه سایر زنها اطراف

را گرفتهانتد ،ستینه ختود را درون آب فترو

میبرد و آب را سوگند می دهد که فرزندش را بازگرداند .بختیتاری هتا معتقدنتد کته بته
احترام حضور مادر متوفی و به احترام سوگندی که به آب داده ،الهه آبها جستد غترق
شده را پس میدهد .البته این کار در نزد بختیاریها بتهعنتوان آخترین راهحتل بته کتار
می رود ،یعنی زمانی دست به چنین کاری می زنند که تمام تالششان بترای یتافتن جستد
بی نتیجه مانده باشد .این امر نشان دهنده ارتباط میان عنصر مؤن

الهته آب هتای روان و

مادر است.
باورهای مرتبط با آب در ایل بختیاری

باورهای عامیانه که بخشی از گستره فرهنگ عامهاند تخیالت ،افکتار ،احساستات و
آرزوهای یک قوم را آشکار میسازند و از پیشینه تمدن یک ملت حکایتت دارنتد .ایتن
باورها که عنصری فرهنگ ساز هستند ،گاه ریشه در استاطیر و گذشتتههتای دور دارنتد
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مرده است .در مراسم عزاداری در ایل بختیاری ،ساز چپی از  8تا  7روز و حتی گتاه تتا
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اسطوره در گستردهترین معنای آن ،گونهای جهان بینی باستانی استت .آنچته استطوره را
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میسازد ،یافتهها و دستاوردهای انسان دیرینه است .گکزازی7 :2830 ،
نخستین روندی که انسان اولیه ،برای شناخت محیط رازآلود پیرامون ختود در پتی
گرفته ،بین

اسطورهای است .از این رو ،پس طبیعت را با ستیر فکتری خاصتی تفستیر

میکنند و به این ترتیب ،باورها ،اعتقادات و نگرشهای خاصی را متیآفریننتد .از آنجتا
که این اعتقادات از روح واحدی سرچشمه میگیرند ،گتاه باورهتای مشتترکی در میتان
اقوام مختلف به چشم میخورد .گهدایت18 :2834 ،
اما گاه نیز این باورها ساخته و پرداخته ذهن بشر هستتند و در شتکل خرافته نمتود
یافتهاند ،البته خرافه جنبه مطلق ندارد و اصطالحی نسبی ،مقید به زمتان و مکتان استت
گجاهودا. 20 :2878 ،
به این ترتیب ممکن است باوری که در گذشتههای دور اعتقتادی اصتیل بته شتمار
میرفته ،امروزه عقیدهای خرافی تلقی شود .آدمی که درصدد بتوده طبیعتت را رام ختود
سازد و در پهنته گیتتی جریتان حیتات را مطتابق میتل و اراده ختود همتوار ستازد ،بته
چارهجویی میپردازد .برای دفع چشم زخم از اسپند استفاده میکند و برای برخی اشتیا،
خاصیت شگرف قایل میشود و پدیدهها را از دید خود تفسیر میکند؛ بته ایتن ترتیتب،
باورها شکل میگیرند و سینه به سینه از نسلی به نسلی دیگر منتقل متیشتوند .گانوشته،
77 :2875
سرزمین ایران از نظر جغرافیایی و آب وهوایی ،همواره از منتاطق خشتک ،کتمآب و
مواجه با خشکسالی بوده است؛ وجود سدهای قدیمی و آثار بتاقیمانتده از شتبکههتای
آبیاری و قناتها ،همه نمونههایی از نبرد مردم کشور ما با دیو خشکی و بیآبی هستتند.
همین کمبود آب و وجود بیابان های خشک بود که حرمت نهادن ویژه به آب را در میان
مردم ایران در نگاه باستان به وجتود آورد .در بتنمایتههتای عقایتد استالمی نیتز آب از
عناصر اصلی حیات بخ

انسان و برپادارنده زندگی است و چنان که فراز «من الما کتل

شی» یعنی هر چیزی به آب زنده استت شتهرت بستیار دارد؛ بنتابراین آب در فرهنتگ
اساطیری و دینی موجب شده است که در فرهنگ عامه اقوام مختلف ایرانتی و ازجملته
قوم بختیاری ،برای آب ،باورهای پرشماری پدید آید.
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مضامین زیبتا خلتق کترده و باورهتای

بختیاریها برای هر بخشی از زندگی خوی

دهان به دهان به آیندگان منتقل کنند و آنان را از چیدن صغرا و کبراهای متعدد باز دارنتد
و روح لطیف شان را به پذیرش ایتن باورهتا وادار کننتد .حتتی گتاه نیتز قتدم را فراتتر
گذاشتهاند و از این باورها به عنوان شاهد مثال و سند استفاده کردهاند.
این باورهای عامیانه به قدری زیبا و دلنشیناند که اگر بارها و بارها نیز داستان هتای
برگرفته از آنها شنیده شوند ،موجبات رنج

و آزار روح را فراهم نخواهند ساخت.

باورهای عامیانه در ایل بختیاری کاربردی گسترده دارند .طبیعت رنگارنگ و سرشار
از منابع آبی منطقه بختیاری در بیان باورهای عامیانه ت ثیری بسزا داشته استت و در ایتن
باورها ،کنایهها ،تمثیلها ،طنزهای داستانی ،متلها ،مثلها و قصههایی نمایتان استت کته
گاه در چارچوب گفتاری کوتاه و فشرده یا حتی یک بیت ،بتا ستاختاری روان و بیتانی
دلنشین و گاه بهصورت داستانی بلند و یا طنزی ت ثیرگذار به آیندگان انتقال یافتهاند.
اما در مجموع باورهای بختیاری نسبت به آب را میتوان در دو قسمت طبقتهبنتدی
کرد الف باورهای نسبت به آبوهوا و ب باورهای نسبت به درمان با آب
الف) باورهای نسبت به آبوهوا

دان

بومی به عنوان دستاورد جوامع انسانی ،حاصل قرنها آزمون و خطا در تعامل با

محیط است .یافتهها نشان متیدهتد کته هتر چنتد بتین دانت

بتومی و دانت

رستمی

تفاوتهایی وجود دارد ،نباید آنها را در مقابل هم قرار داد ،چرا که مکمل یکدیگرند و از
تلفیقشان میتوان به موفقیتهایی رسید که برای هیچکدام بهتنهایی امکتانپتذیر نیستت.
گبوذرجمهری و رکنالدین افتخاری23 :2834 ،
دان

بومی بر اساس تجربه است و اغلب در طول زمان آزمون میشود؛ این دانت ،

با فرهنگ بومی و محلی و با محیطزیستت ،ستازگار شتده و از پویتایی و کتارایی الزم
برخوردار است .نق

مهم طبیعت در زندگی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگتی جوامتع از

مهمترین عوامل وابستگی انسان به آن است و توجته انستانهتا در جوامتع مختلتف بته
پدیدههای طبیعتی و حتوادث و پیامتدهای ناشتی از آنهتا بتا حتدس و گمتانهتایی در
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جاویدان آفریدهاند تا در کنار این باورها ،افکار و عقایتد ختوی

را زنتده نگته دارنتد و
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پی بینی و آیندهنگری نسبت به این پدیدهها و مسایل مرتبط بتا آداب و رستوم جوامتع
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همراه است .آبوهوا از روزگتاران گذشتته از پدیتدههتایی طبیعتی بتوده کته متردم در
مکانهای مختلف به آن توجه داشتهاند .همه جوامع بشتری ،حتتی پیشترفتهتترین آنهتا،
باورهایی دارند و از آدابورسوم خاصی پیروی میکننتد .باورهتا و پنتدارهایی در بتین
مردم تمام دنیا وجود دارند و برخی درست هستتند و جنبته اعتقتادی ،دینتی و متذهبی
دارند و برخی نیز با خرافات و با تصورات ،خیاالت و حتی اوهام درآمیختتهانتد .شتمار
زیادی از باورهای مردم در اکثر مناطق کشور ،صرفنظر از وجوه خرافی ،منشت طبیعتی
یا واقعی دارند و بر پایه مستندات و دالیل علمی رواج یافتهاند .پدیدههای آستمانی کته
اقلیم ،زاده آنهاست ،در گستره جغرافیایی زمین ،دارای جلوهها و آثار گونتاگونی هستتند.

چگونگی تاب

آفتاب ،عر

های جغرافیایی زمین و  ...اقلیمهای گوناگونی را آفریدهاند

و هر اقلیم ،خود پدیدههای آبوهوایی مختلفی دارد کته زنتدگی انستانهتا بتا آن گتره
خورده و زیستبومهای متفاوتی آفریده است .گپاپلی یزدی87 :2833 ،
در بسیاری از مناطق باورهایی در ارتباط با پدیدههای اطراف زندگی شکل گرفتهانتد
که این باورها نسبت به پدیدههای طبیعی ،بخصوص پدیدههای اقلیمی ،میتواننتد متا را
در شناخت اوضاع آبوهوایی منطقه یاری دهند و با تفکرات و باورهای نیاکانمان آشتنا
سازند .شناخت این باورها و جنبههای علمی آنها ،ما را برای رسیدن بته بتوماقلتیم هتر
منطقه و آگاهی از تاریخ اقلیمی آن کمک میکند.
به دلیل ارتباط تنگاتنگ ایل بختیاری با طبیعت و عناصر اقلیمی ماننتد بتاران ،بتاد و
پیامدهای ناشی از این عناصر همچون سیل و خشکسالی باورهایی نسبت به اقلیم و آب
و هوا در این منطقه شکل گرفتهاند که به شرح آنها پرداخته میشود.
 .1گاه شمار آب و هواشناسی در باورهای ايل بختیـاری :بتا توجته بته اهمیتت و
ت ثیرات پدیدههای جوی در نحوه فعالیت جوامع بشری ،توجه انسان از زمانهای خیلی
دور به این موضوع معطوف شده است و برحستب تجتارب پیشتینیان نستبت بته ثبتت
پدیده های جوی به سبک زمان خود اقدام کرده اند و با توجه به اقالیم منتاطق ،هتر قتوم
پدیدههای مهمتر را مدنظر قرار دادند.
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نکته قابل ذکر اینکه در گوی

محلی ایل بختیاری ،آن دسته از پدیدههتای جتوی را

عنوان قنوش 2نام میبرند.
الف قنوش یا سرمای بدرالعجوز :زمان وقوع این پدیده از بیست و یکتم استفند تتا
هشتم فروردین ،مصادف با زمان سرمازدگی بهاره شکوفه های درختان میوه استت ،ایتن
ایام عالوه بر گذشته ،امروزه نیز در وضعیت امرار معاش خانواده ها تت ثیر بستزایی دارد،
با توجه به اینکه امرار معاش خانواده در گذشتههای دور به تولیتدات کشتاورزی متکتی
بود ،در توجه خاص به این پدیده ،پیشینیان به داستان سرایی پرداختتهانتد .طبتق عقیتده
پیشینیان ،پیرزنی ثروتمند در هنگام مسافرت با کاروان شتتران ختود ،بته دلیتل طتوالنی
شدن زمان سفر نمی تواند در زمان مورد نظر که مصادف با ایام جفت گیری شتران است،
به منطقه خود که دارای آبوهوای ستردی بتوده برستد و از خداونتد ملتمستانه تقاضتا
میکند که چند روزی در بین راه هوا را سرد کند تا گله شتران آسیب نبیننتد .بته همتین
دلیل برخی به این پدیده ،قنوش اشتران نیز می گویند .رخداد شرایط حاکم بر پدیده های
هواشناسی در این ایام بر اساس آمارهتای ثبتت شتده در ایستتگاه هواشناستی شتهرکرد
حدود  70درصد موارد ثبت شده را شامل می شود البته با توجه به تغییر تناوبی دوره های
اقلیمی ،وقوع این پدیده در دوره هایی که به سمت ترستالی متیرود بیشتتر استت و تتا
حدود  75درصد نیز میرسد.
ب قنوش پنجم اردیبهشت یا قنوش قرهیاز به طور عمده ،بارندگی به صورت بتاران
است و از نظر کیفیت رشد غالت کشاورزی و کشتهای بهاره اهمیتت دارد .همچنتین
کیفیت پوش

گیاهی مراتع و منابع طبیعی دشتها به این بارنتدگی وابستته استت کته

موجب سرسبز شدن چراگاه ها نیز میشود .از این رو هر ساله کشاورزان انتظار دارند که
 87روز بعد از بهار این بارندگی اتفاق افتد .با توجه به اهمیت و ارزش این باران بترای
کشاورزان ،در مورد آن گفتهاند که «بتاران دو وقتت آیتد بته کتار ،یتک ،پنبتهچتین دو،
پنبهکار» منظور از پنبهکار اوایل اردیبهشت و منظتور از پنبتهچتین  87روز بعتد از پتاییز
1. qonuš
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که منجر به بارندگی یا وزش باد شدید و ریزش سترمای زیتادی متیشتوند ،عمومتاً بتا

422فصلنامه فرهنگ مردم ايران

است .در بررسی آمار رخداد بارندگی و یا عبور سامانه های جوی ،یکتی دو روز دیرتتر
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یا زودتر در حدود 78درصد موارد ثبت شده است.
پ قنوش پاییزه :همان باران  87روز بعد از اول پاییز ،مصادف با حوالی ششم آبان
است که به قنوش تخمکاران نیز معروف است .تاریخ وقوع این بارنتدگی در 50درصتد
موارد با آمارهای ثبتشده مطابقت دارد.
ت قنوش هفدهم آذر :به قنوش پازن به گل نیز معروف استت .گذشتتگان بتر ایتن
باور بوده اند که این پدیده با زمان جفت گیری گله بزهای کوهی مصادف است .به طتور
معمول در این تاریخ ،اهالی ،انتظار بارش برف فراوانی دارند کته در خاتمته آن ،هتوای
سرد با شرایط یخبندان حاکم خواهد شد .بررسی ها نشان می دهد که رخداد بارندگی در
 70درصد موارد و رخداد شرایط سرد و یخبندان در  75درصد موارد با آمار ثبتت شتده
مطابقت دارد .باورها به گونه ای است که در صورت نبود بارندگی در تاریخ فتوق ستالی
را که در پی

دارند با خشکسالی همراه می دانند .بته طتورکلی ،در ستال هتایی کته ایتن

بارندگی به وقوع پیوسته ،میزان بارندگی ستاالنه بتاالتر از نرمتال بتوده استت .بته طتور
مشخص ،سال  2834مصداق بارز این مطلب است.
ج قنوش شب چله :باور محلی بر این است که عموماً بارش برف سنگین به همراه
دارد و وقوع آن با یک روز پس و پی  ،حتمی است .بررسی هتای آمتاری ،وقتوع ایتن
پدیده با احتستاب رختداد بارنتدگی و دمتای زیتر  -20را در  70درصتد متوارد نشتان
میدهد .از نظر عبور سامانه های سینوپتیکی این درصد بستیار بتاالتر استت و البتته گتاه
ممکن است که بارندگی ایجاد نشود.
خ قنوش کاروانکُ  :در روز هفتم دی ماه رخ میدهد و همتراه بتا بتارش بترف و
توأم با کوالک و بوران و سرما است .این قنوش در بررسیهای آماری  45درصد متوارد
را شامل میشود.
د قنوش روز هفدهم دی ماه :که به گراز به گل نیز معروف است .از نظر قدیمیهتا،
این روز با پدیدههای سخت و خطرناک همراه است و در آن ،وقوع حتوادث نتاگواری
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انتظار می رود .در این روز بارش برف و افت زیاد دما رخ متیدهتد چنتانکته بته قتول
مدت چند روز موجب هجوم حیوانات وحشی به روستاها شده و حتی مردم گلتههتایی
از گرازها را مشاهده کرده اند .به دلیتل کتوالک ،بترف و ستوز سترما مستافرانی کته در
زمانهای قدیم اغلب پیاده سفر میکردند ،گاه جان ختود را از دستت متیدادنتد و ایتن
موضوع در اذهان عموم بسیار اهمیت داشت .در بررسیهای آماری وقوع این قنوش بتا
احتساب رخداد بارندگی و باد بیشتر از  20نتات و دمتای کمتتر از 20تت در  30درصتد
موارد به ثبت رسیده است.
ذ قنوش چهار چهار :که از بیست و ششم دی ماه تا چهارم بهمن ادامه دارد ،کته بته
سرمای پیرزن نیز معروف است که همراه با بارش برف و باران مخلوط و فراوان همتراه
با وزش باد است .در یک باور قدیمی در این ایام گربه ها به تکتاپو افتتاده و نستبت بته
جفت یابی اقدام می کنند .در بررسی آماری به انجام رسیده با احتساب رخداد بارندگی و
دمای کمتر از 20ت  %33موارد ثبتشده همراه با بارندگی وزش باد و افت دمتا را شتامل
می شود که با توجه به سرعت باد سرمای احساسی زیادی به مردم دست می دهد و عامه
شکایت از سرمای شدید دارند.
ر قنوش چهار روز اول اسفندماه :این قنوش خود گویای یک نوع پی بینی تجربی
هواشناسی از سوی پیشینیان است که به یادگار مانده است .لذا به اختصتار بتدان اشتاره
میشود .برحسب عقیده گذشتگان با به پایان رسیدن ماههتای دی و بهمتن کته گتاه بتا
نام های احمد و بهمن نیز نامیده می شتدند و دو فرزنتد پیترزن هستتند و چتون پیترزن
فرزندان خود را از دست داده ناراحت شده و درصتدد گترفتن انتقتام برمتیآیتد کته بتا
عصبانیت جاروی خود را به هوا پرت می کند که چهار حالت اتفاق خواهد افتاد .حالتت
اول اگر جارو به دیوار برخورد نماید وضعیت هوا تتا چهتار روز آینتده بترف خواهتد
بارید .حالت دوم اگر جارو بر آب بیفتد تا چهار روز باران خواهد باریتد .حالتت ستوم
اگر جارو بر سکل های روی دیوار برخورد نماید تا چهار روز باد خواهد وزیتد .حالتت
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چهارم اگر جارو بتر زمتین بیفتتد چهتار روز آفتتابی را در پتی

رو ختواهیم داشتت.

بدینصورت مردم در قدیم با مشتاهده اولتین روز وضتعیت هتوا را تتا سته روز آینتده
پی

بینی می نمودند ،که بررسی های آماری بر روی چگونگی تشابه وضعیت هوا در این

 4روز در بی

از  %30موارد را تائید میکند.

ز قنوش شصتم بهار :این قنوش در روزهای پایانی اردیبهشت و یا اوایل ماه خرداد
رخ می دهد و انتظار می رود که به منزله خاتمه بارندگی های سال زراعی محسوب شتود.
طبق نظر اهالی ،بارش هایی که پس ازاین ایام رخ می دهد ،بترای باغتداران و کشتاورزان
مضر است و از این رو ،برخالف همیشه که مردم بارندگی را از درگتاه خداونتد طلتب
می کنند ،پس از این قنتوش بتارش هتای احتمتالی را نتوعی بتالی طبیعتی بته حستاب
میآورند .درصد رخداد این قنوش با طرح بررسی تاریخهای شروع و خاتمته بارنتدگی
که در معاونت هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری از سوی مهندس پارسا بته انجتام
رسیده است ،با احتمال  35درصد خاتمه بارندگیها در شهرکرد محاسبه شده است.
چله کوچک و چله بزرد :در نوعی از تقسیمبندی ایام زمستان که عمومیتر نیتز
هست ،چهل روز اول زمستان از اول دی ماه تا دهم بهمن را چله بتزرد نامیتده انتد کته
توأم با سرمای شدید و یخبندان زمستانی بارش برف و گاه باران فراوان استت .از دهتم
بهمن تا روز پایانی آن را نیز که بیست روز به طول میانجامد ،چله کوچتک نامگتذاری
کرده اند .عموم مردم بر این عقیده اند که پنج روز بعد از چله کوچک زمین در اصتطالح
نفس می کشد و این مصادف پایان یخبندان های شدید و شتروع آب شتدن یتخ هاستت.
درواقع از این زمان به بعد ،هوا رو به تعادل دمایی می رود و خاک از حالتت یتخ زدگتی
به تدریج خارج میشود .در بررسی های صورت گرفته بر روی آمار درجه حرارت خاک
در یک دوره آماری پنج ساله از این تاریخ به بعد ،دما در اعماق مختلف خاک به کنتدی
رو به افزای

میرود.

 .2پیشبینی بارندگی در باورهای ايل بختیـاری :کشتاورزان و دامتداران منطقته از
گذشتههای دور ،بروز برخی عالیم را حاکی از بارنتدگی متیدانستتند کته در ادامته بته
برخی از آنها اشاره میشود:
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● در زمستان چنانچه ابرهای آسمان در هنگام غروب آفتاب از مغرب به رنگ قرمز
هرگاه هاله دور ماه در شب های مهتاب ،شعاع بیشتری داشته باشد ،یعنی بزرد بته نظتر
برسد ،روز بعد از آن ،بارش بتاران حتمتی استت و بترعکس ،چنانچته هالته دور متاه،
دایرهای کوچک و به ماه نزدیک باشد ،روزهای بعد از آن هوا صاف خواهد بود.
● چنانچه در زمستان و بهار ،ابرها به طرف مغرب در حرکت باشند ،بارندگی شدید
و طوالنی در پی

است .اگر ابرها از مغرب به طرف مشرق و شمال شترقی در حرکتت

باشند ،روزهای بعد هوا صاف و بدون بارندگی خواهد بود.
● چنانچه روزهای پاییز و زمستان ،هوا بی

ازحد معمول ،گترم و آفتتاب شتدید و

سوزان باشد ،روز بعد بارندگی خواهد بود.
● در روزهای ابری زمستان و پاییز مردم به آسمان نگاه متیکننتد؛ چنانچته آستمان
سمت جنوب و قبله ،باز و ابرها کنار رفته باشند ،دلیل بر این است که در ساعات آینتده
باران نخواهد بارید و آسمان صاف خواهد شد اما اگر آستمان جنتوب قبلته را ابرهتای
سیاه و تیره پوشانده باشند بارندگی ادامه خواهد داشت.
● به اعتقاد برخی اگر در بارندگیهای زمستان ،روز شتنبه هتوا صتاف نباشتد و یتا
باران ببارد ،بارندگی در روزهای بعد از آن هم ادامه خواهد یافت.
● اگر در فصلهای پاییز و زمستان و بهار در هنگام غروب آفتتاب ،ابرهتای ستمت
مغرب آسمان به رنگ قرمز یا نارنجی باشتند ،حتداقل تتا یتک هفتته بعتد از آن بتاران
نخواهد بارید و هوا صاف پی بینی میشود.
● اگر آسمان سراسر ابری شود و ابرها شتفاف و ستفید باشتند ،بارنتدگی ختوب و
پردوامی در پی

است.

● اگر ابرها از قبله بلند شوند ،بتاران دارنتد .اگتر پراکنتده و ستیاه رنتگ همتراه بتا
رعدوبرق باشند؛ بارندگی دارند .اگر در تابستان زیاد باد بوزد ،زمستان باران خواهد آمد.
اگر باران ببارد و حباب ایجاد شود ،میگویند این باران از آستمانهتای باالبتاال آمتده و
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و نارنجی درآیند ،مردم هوای روزهای پی رو را صاف و آفتابی پتتی بینتتی متتیکننتتد.
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نشانه طوالنی بودن مدت بارندگی است .حبابی که دور ماه ایجتاد متیشتود نیتز نشتانه
بارندگی است .اگر ستاره پروین و ماه به هم نزدیک شوند؛ هوا طوفانی خواهد شد.
● از روی حرکات دام ها و حشرات نیز پی بینیهایی صورت می گرفته است بترای
مثال ،اگر گوسفندها هنگام بیرون آمدن از آغل ،جفتک بزنند؛ متیگوینتد امستال ستالی
خوب ،پرباران و بهاری است .اگر دام ها با شتاب علف بخورند ،میگویند سال پربتارانی
است .اگر گوسفندان در آغاز چله زمستان ،پشم خود را بجوند ،میگویند امسال زمستان
سخت و طوالنی خواهد بود .اگر تعدادی زیتادی از گوستفندان بتا دو دستت ختود بته
درخت تکیه دهند و پوست درخت را بخورند ،نشتانه ستختی ستالی استت کته حتمتاً
کمباران و مشکل خواهد بود .اگر اغلب گاوها در مراتتع بته یتک پهلتو بخوابنتد نشتانه
دگرگونی هواست .اگر تعداد زیادی پرنده جیک جیک کنند نشانه سردی هواستت .اگتر
گنجشک های کوچرو در هوای آفتابی سر و گردن خود را در آب بشتویند نشتانه بتاران
است .اگر گنجشک ها روی بام خانه ها به صورت گروهی ازدحام و جیتک جیتک کننتد،
نشانه منقلب شدن هواست .اگر مورچه های بالدار دسته جمعی بیرون بیایند؛ نشانه بتاران
است .اگر مورچه ها النه های خود را عمیق بکنند ،نشانه سختی و سردی طتوالنی بتودن
زمستان است .اگر زنبور عسل دور النه خود بچرخد و دور نشود ،نشانه طوفتان استت.
عالوه بر اینها ،عامه مردم معتقد بودند؛ فرشتههایی که از طرف خدا مت مور آوردن بتاران
هستند ،بر روی دریاها ،ابرهای باران زا را حرکت می دهند و در جایی که دستور دارنتد،
مینشینند و آنجا باران میآید.
ب) باورهای نسبت به درمان با آب

● کودکان مبتال به سرخک را آب عدس و جگرسفید برشته میدهند.
● با چای تازهدم یا آب جوش سرد شده ،چشم طفل را ضدعفونی میکنند.
جمعبندی

حرمت آب و نیاز انسان به آن ،موجب شادمانی در هنگام دسترسی به آب میشده و
از دیرزمان ،بخشی از شادیها و جشنهای پرختاطرة اقتوام ایرانتی را تشتکیل متیداده
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است .اگر در موقعیت جغرافیایی و در سرزمین ایران ،آب کتم بتوده ،در فرهنتگ اقتوام
ضرب المثل ها و جوش

احساسات و باورها در این باره ،حکایت از نوعی نگاه معنوی

به آب در این اقوام دارد .یکی از اقوام بزرگی که تنوع خوبی نیز به کشور متا بخشتیده،
ایل بختیاری است .بختیاری ها ازجمله اقتوام ایرانتی هستتند کته ختود از پیشتینه کهتن
تاریخی و فرهنگی ریشهداری برخوردارند و بتا نگتاهی بته تتاریخ ،فرهنتگ و ادبیتات
مکتوب و شفاهی گسترده آنان میتوان بهخوبی از این واقعیت آگاه شد.
موقعیتتت ختتاص جغرافیتتایی و شتترایط توپتتوگرافی ،ستترزمین بختیتتاری را مملتتو از
رودخانهها ،چشمهها ،قناتها و برفابهای بهاری کرده است .این قرابت و خویشتاوندی بتا
منابع آبی ،ت ثیر بسزایی در فرهنگ مردم آنتان داشتته و موجتب شتده استت کته بترای آب،
ارزش و منزلتی فوقالعاده قایل باشند و وجوهی از این فرهنگعامه ،همچون آداب و ستنن،
آیینها ،باورها ،ترانهها ،ضربالمثلها و قصههایی که الهام گرفته از ت ثیرات کتوه و دشتت و
طبیعت ،آبشارها و موسیقی چشمهساران بودهانتد ،را بتهصتورت ناخودآگتاه یتا بتهدلختواه،
جلوهگر سازند؛ به نحوی که چشم هر بیننده صاحبذوقتی را خیتره ستازند و نظتر طالبتان
فرهنگ و هنر و پژوهشگران رشتههای مختلف دانشگاهی همچتون تتاریخ ،جغرافیتا ،علتوم
اجتماعی ،مردمشناسی و  ...را به خود جلب کند.
ایل بختیاری در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود از ادوار کهن تا امروز ،بترای آب،
ارزش و منزلت زیادی قایل بوده اند و آداب ،سنن و آیین هتایی را در ایتن زمینته بنیتان
نهادهاند؛ آیینهایی چون :طلب باران ،بند آوردن باران ،عروسی قنات و برخی آیینهتای
عزاداری مانند قسم دادن آب از سوی مادر و نواختن ساز چپی کنار آب که در تمام این
آیینها آب از جایگاه ویژهای برخوردار است.
نگاه بختیاریها به آب همچون سایر عناصر طبیعی ،نگاهی معنوی است تا جایی که
به عنوان منبعی قدسی ،به آن سوگند متی خورنتد و آلتودن آن را بته ناپتاکی هتا ،گنتاهی
نابخشودنی میشمارند .از سوی دیگر ،عالوه بر ماهیت اصلی آب که منش حیات است،
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مختلف آن ،نق

و تجلتی فراوانتی داشتته استت .خلتق آیتین هتا ترانته هتا ،قصته هتا،
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برخی نمادهای دیگر نیز همچون باران ،چشمه و ...هرکدام به فراخور حال خود ،ارزش
و قداستی معنوی دارند که به واسطه حضور آب و نق

غیرقابلانکار آن در این نمادهتا،

در نزد بختیاریها جایگاه ویژهای کردهاند؛ از آن جمله میتوان بته باورهتای مترتبط بتا
آبوهوا و درمان با آب اشاره کرد.
منابع

ت اعتمادالسلطنه ،محمدحستن گ . 2830خـاطرات اعتمادالسـلطنه .تهتران :شترکت
چاپ و نشر بینالملل.
ت انوشه ،حسن گ . 2875دانشنامه ادب فارسی .تهران :مؤسسه انتشاراتی دانشنامه.
ت بوذرجمهری ،خدیجه؛ رکن الدین افتختاری ،عبدالرضتا گ« . 2834تحلیتل جایگتاه
دان

بومی در توسعه پایدار روستایی» .فصلنامه مدرس علـوم انسـانی ،ش  .2صتص

75ت.27
ت پاپلی یزدی ،محمدحسین گ . 2833گردشگری ماهیت و مفاهیم .تهران :سمت.
ت ثالثی ،محسن گ . 2873جهان ايرانی ـ ايران جهانی .تهران :نشر مرکز.
ت جاهودا ،گوستاو گ . 2878روانشناسی خرافات .ترجمه محمدنقی براهنی ،تهتران:
نشر نو.
ت ربیعی ،آزاده گ« . 2832بررسی تطبیقی آیتینهتا و آداب و رستوم ستاخت مستکن
روستایی گیالن» ،پاياننامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه علوم و تحقیقات.
ت سپهوندی ،مستعود گ« . 2837متروری بتر مفهتوم و اهمیتت آب در آثتار عرفتانی
فارسی» .فصلنامه مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی) .ش  .28صص 30ت.47
ت عسگری خانقاه ،اصغر گ . 2837انسانشناسی عمومی .تهران :سمت.
ت عناصری ،جتابر گ . 2874تجلی دوازده ماه در آيینۀ اساطیر و فرهنگ عامه ايران.
مرند :قمری.
ت کروبی ،مهدی گ« . 2834بررستی نقت

فولکلتور در توستعه گردشتگری ایتران».

فصلنامه مطالعات مديريت گردشگری ،صص 73ت.58
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ت کزازی ،میر جاللالدین گ . 2838رويا ،حماسه ،اسطوره .تهران :نشر مرکز.
ت ملکیان ،شهال گ . 2837بررسی مردم نگاری آيین های دامداری در حوزه فرهنگی.
تال  :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گیالن.
ت نیازی ،محسن گ« . 2837آب در مثلهای کاشان» .فصلنامه فرهنگ مـردم .ش ،22
صص 73ت.52
ت هدایت ،صادق گ . 2834فرهنگ عامیانه مردم ايران .تهران :چشمه.

شماره  95زمستان 8951

ت معین ،محمد گ . 2831فرهنگ فارسی ،چ  ،23تهران :امیرکبیر.

