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 -4استادیار گروه باستان شناسی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی گلستان

چکیده
انسانها از دوران باستان مراسم های خاصی را به پاس شکرگزاری خداوندد انجدام مدیدادندد
که از جمله میتوان به مراسم آیینی طلب نزول باران اشاره کرد.اید شدیوه آییندی یدک مراسدم
نیایشی و مذهبی ویژهای نزد ایل بختیداری بدوده اسدت .مراسدم بداران خدواهی انسدانها در وقدت
سختی و دشواری که در تنگنا قرارمیگیرند برحسب آمدوزههدای دیندی ،متعقددات و باورهدای
خود دست نیاز به سوی خدا و خالق خدود دراز مدیکنندد و از وی طلدب یداری و کمدک مدی-
کنند.بختیاری ها بر ای عقیده بودندکه خداوند از دست ای قدوم بده دلیدل اعمدالی کده داشدتند
ناراضی است .پس به دنبال راه حلی برای رضایت خداوند بودند تدا اید قدوم را مدورد بخشد
قرار داده و باران رحمت

را فرو بفرستد آنها اید کدار را بدا انجدام دادن شدیوههدای مختلفدی از

جمله الف:برافراشت سنگ شاه قطب الدی و ب:مراسم هَل هَل کُوسِه و ج :دابدارون بجدا مدی-
آوردند .یادوری ای نکته که قوم بختیاری مانند سایر اقوام دیگر ایرانی امرار معداش و معیشدت
خودرا از طریق کشاورزی و رمه داری سپری میکردند ،پس نعمت باراش بداران ندزد اید قدوم
جهت باروری مزارع و مرتع حائز اهمیت بوده است.هدف از نگارش ای موضدوع بررسدی اید
* نویسنده مسؤول

derakhshi.hassan@gmail.com
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آیی سنتی که در نزد اقوام بختیاری است که به دلیل ماشینی شدن زندگی انسدانهای امدروزی
چندی است در حال فراموشی و نسیان قرار دارد.
واژههای کلیدی :ایل بختیاری،مراسم طلب باران ،شاه قطب الدی  ،هل هل کُوسِه .دابارون
مقدمه
از نظر تاریخی اگر به دوران آغازی بشر مراجعه کنیم انسانهای اولیده بعدد از سدپری کدردن
دوران غارنشینی با اهلی کردن حیوانات دورهای را آغاز کردندد کده بده کدوی نشدینی معدروف
بود.کوی نشینان که اقتصادشان بر پایه دام استوار است دائم از شمال به جنوب یا از ارتفاعات به
نواحی پست یا برعکس کوی میکردند .همزمان با کوینشینی در بعضی از ندواحی کده آبهدای
دا ئمی در جریان بود گروهی از انسانها ساک و معیشت جدیدی را خلق کردندد کده زراعدت و
کشاورزی بود که کار کشاورزی نقطه آغازی پیشرفت بشر و آغازگر تمددن بشدری اسدت کده
ای موارد به اهمیت آب اشاره دارد( اشرفی خیرآبادی  ،4311،ص  .)403انسان از روز نخسدت
هستی جهت بقاء زندگی خود بر روی کره خاکی به عوامل زیستی از جمله آب احتیداج داشدته
و دارد.او در ای فکر بود که چگونه میتواند بر آب مسلط شود و آن را در تملک خدود داشدته
باشد .بدی ترتیب توجده او بده آب ریشده در گذشدته دارد و اید ریشده را بایدد در اسداطیر نیدز
جستجو کرد که نشان دهنده فرهنگ و نحوه تفکر مردمان در دورانهای که اسدت .در اسداطیر
ایرانی سه هزار سال نخست هستی ،به دو قلمرو اورمدزدی و اهدریم تقسدیم مدیشدود قلمدروی
اورمزدی از ایزدان و قلمروی اهریم از دیوان تشکیل شده بدود .همدانطور کده از ککدر نامهدای
ای دو قلمرو مشخص است اورمزد یعنی نیکی و پاکی ،اهریم به معنی پلیدی و ناپاکی بود در
قلمددرو اورمددزد ایزدانددی قددرار دارد کدده یکددی از ایدد ایددزدان ،ایددزد ایشددتار یددا تیشددتر اسددت.
تیشتر(تیشتریه) خدایی است که با باران ارتباط دارد و از ای رو اصل همه آبها ،سرچشمه بداران
و باروری است .ای ایزد بارها با خدای خشکسالی که در مقابل ایدزد ایشدتار قدرار دارد بده نبدرد
رفته است .ایزد ایشتار عمل زندگی بخ
نقد

پخد

دارد؛ گویند در آغازآفرین

گیتی در حمله اهدریم

آب و دانددههددا از طریددق آبهددا درجهددان بددر عهددده اوسددت(آموزگار .)4315،بیشددتر

اعتقادات انسان ها به گذشتهشان برمیگردد و گذشتهشان اعتقاداتشان را مدیسدازد و کدمکدم
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بعد از گذشت زمان ای تفکرات و اعتقادات به مراسم هدای مدذهبی مختلفدی تبددیل شددهاندد.
مراسم باران خواهی انسانها در وقت سختی و دشدواری کده در تنگندا قدرار مدیگیرندد برحسدب
آموزههای دینی ،متعقدات و باوره ای خود دست نیاز به سوی خدا و خالق خود دراز مدیکنندد
و از وی طلب یاری و کمک میکنند .یکی از اید سدختیهدا خشکسدالی و کدم بدارانی اسدت.
باران رحمت الهی است ،در مناطق و کشورهای کم باران وقتی بارش نزوالت آسمانی با تداخیر
انجام گیرد و یا کم ببارد ،مردمان ای مناطق سخت درتنگنا و مضیقه قرارمیگیرندد .دربسدیاری
ازمناطق که پیروان ادیدان الهدی سدکونت دارندد ،مراسدم دعدا و نیدای

بدرای طلدب بداران طدی

تشریفات خاصی با حضور روحانیون و مردم متعقد برگزارمیشود .در بی ما مسلمانان بهتری و
پسندیده تری کار در مواجه باخشکسدالی و کدم بدارانی ،دعدا و توسدل فروتنانده و خاضدعانه بده
پیشگاه حضرت حق ،اقامه نماز ،قربانی و نذر است .براساس روایات واحادیث فراوان به هنگدام
کم آبی وخشکسالی به دفعات پیامبران ،امامان ،پیشوایان دینی و مردم در مراسمی بدا برگدزاری
دعا و نماز از خداوند رحمان طلب باران ونزول رحمت الهی نمودند .نمونه های آن مراسم دعدا
و نماز باران به وسیله حضرت موسی پیامبر دی یهود ،دعا و نماز پیامبر بزرگ اسالم برای باران
در مدینه و دعا و نماز باران امام رضا(ع) امدام هشدتم شدیعیان درخراسدان اسدت .عدالوه براینکده
مراسددم بدداران خددواهی در بددی پیددروان ادیددان الهددی بدده اشددکال مختلددف متددداول اسددت،
دربیشترکشورهای دنیا و در بی اقوام ،ملتها و فرهنگهای مختلف نیز براساس باورهدای راید در
بی آنان به شیوههای گوناگونی متداول است .جیمزجورج فریدزر درکتداب « شداخه زرید » بده
پارهای از ای آیی ها درمناطق مختلف دنیا اشاره کرده است .کشورما ایران نیز کشور کم آبدی
است و زندگی و معیشت کشاورزان و کوچندگان به نزوالت آسمانی بستگی دارد .کم بارشدی
وخشکسالی خسارات فراوانی به آنان وارد میسازد .وقتی بعضی ازسالها بارش بداران بدا تداخیر
صورت گیرد یا خشکسالی باشد و کشاورزا ننتوانند بده موقدع کشدت نمایندد بدرای طلدب بداران
مراسم خاصی برگزارمیکنند که در گوشه کنار مدیه مدا اسدامی خاصدی دارد .دراسدتان هدای
شددمال غددرب و مرکددزی ایدد مراسددم«چمچدده گلددی »،درگددیالن « کتراگئشدده » ،در بوشددهر «
گلینوعروس زشت» ،در دشتستان « گلدی» و در بدی بختیداریهدا اید مراسدمهدا بده شدکلهدای
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مختلفی از جمله برافراشت سنگ شاه قطب الدی (شاه قطبدی) ،هَل هَله کُوسه و دابارون انجدام
میشدند(.(cloob.com/c/bakhtiari_glory

معرفی شیوههای باران خواهی نزد اقوام بختیاری
قوم بختیاری که بیشتر در بلندیها و پس کرانه با توجه به شیوه معیشتی شان که مبتنی بدر رمده
داری بوده سکونت داشتند ولی در گذر زمدان بدویژه دهده هدای اخیدر در دشدت هدای پسدت و
هموار وجاهایی که امکان بهتری برای انجام امورات کشاورزی بود سرازیر شدند آنها بصدورت
صحرانشینی و کوچرو بسر میبرند و در قلمرو خود از مرتعدی بده مرتدع دیگدر کدوی مدیکنندد.
بختیاریهددا در دو منطقدده قشددالقی و ییالقددی سددکونت داشددته انددد کدده قشددال خددود را در دشددت
خوزستان وییال خود را بیشتر در استانهایی مانند چهارمحال بختیاری ،لرستان ،اصدفهان سدپری
می کرده اند با اجرا طرحهای اسکان تعداد معدودی از مردمان ایل به کوی خدود بدا شدیوههدای
جدید ادامده مدی دهندد( محمددزاده .)4313 ،در زمسدتان در درههدا و دامنده تپدههدا و صدحرای
خوزستان به تعلیف احشام خود میپردازند و بدا فرارسدیدن فصدل بهدار و اعتددال هدوا بده سدوی
شمال و چراگاههایی که آن سوی رشته کوهای مرکزی ایران واقدع شدده کدوی مدیکنندد و در
فصل پاییز نیز آنها از گردندههدای سدخت و شدیبهدای صدعبالبدور کوهسدتانی دوبداره بسدوی
چراگاهها و مراتع زمستانی خود باز میگردند.اقوام لر بختیاری بیشدتر در اسدتانهای خوزسدتان و
چهارمحال بختیاری مسک دارند؛ البته در دیگر نقاط کشدور هدم ممکد اسدت اقدوام بختیداری
حضور داشته باشند ولی بیشتر تمرکز ای قوم در ای دو استان است .ای قدوم بده دو ایدل هفدت
لنگ و چهار لنگ تقسیم میشوند؛ که ایل هفت لنگ بده لُدر بدزرگ و ایدل چهدار لندگ بده لُدر
کوچک معروف است .ای گونه تقسیم بندی دالیل زیدادی دارد کده یکدی از اید دالیدل اید
است که طایفه هفت لنگ،هفت برادر بودند و طایفه چهار لنگ ،چهار برادر بودند .دلیل دیگدر
که میتوان به آن اشاره کرد ای است که قبل از ای انشعاب دو عشیره بختیاری با هم به جندگ
و جدال پرداختهاند و بعد از به اسارت گرفت عدهای از همدیگر چهار نفر از یک دسته و هفدت
نفر از دسته مقابل به قتل رسیدهاند که بعدها به یادبود ای جنگ به دو قبیله هفت لندگ و چهدار
لنگ نامگذاری شدهاند(هنریالیداردو ویلسدون ،4361،صدص  .)311-311بررسدی و مطالعدات

گذری بر مراسم ایل بختیاری ها پیرامون طلب و دفع باران 447 /

صورت گرفته نشان میدهد که اکثر اقوام ایرانی مهاجراند و از جای دیگر وارد ایران شددهاندد،
ولی هنوز هیچ گونه دلیل علمی منوط بر اینکه قوم بختیاری مهاجر هستند و از جای دیگدر وارد
ایران شدند و جزء اقوام اصیل ایرانی محسوب نمیشوند ،بدست نیامده است(عسدکری خانقداه،
4310؛حاجتپور ،4311 ،ص 14؛ ویتا سکویل وست ،4111،صص  .)334-333مردمدان قددیم
بختیاری دارای ایمان و اعتقاد راسخی بودند چرا که سدالهایی کده خشکسدالی مدیشدد و میدزان
بارندگیهای فصلی کاه

می یافت مردم نگران و افسرده به دعا و نیای

بده عنداوی مختلدف

میپرداختند و ملتمسانه از درگاه الهی طلب نزول باران میکردند یادآوری اید نکتده ضدروری
است که امرار معاش اغلب اقوام بختیاری مثل سایر دیگر اقوام ایرانی بیشتر از طریدق دامپدروری
و کشاورزی بود چنانچه سالی که میزان بارندگی کم و یا دیر شدروع مدیشدد مدردم فکدر مدی-
کردند خداوند به دلیل اعمال و رفتداری کده آنهدا دارندد از آنهدا ناراضدی اسدت و بدرای اینکده
رضددایت خداونددد را بدسددت بیاورنددد دنبددال راه حددل و چدداره بودنددد؛ چراکدده بایددد بفکددر
محصول(علوفه) برای دامهای خود باشند و عدم توجه به ای کدار یعندی اینکده دامهدای آنهدا در
معرض از بی رفت قرار خواهند گرفت .ای قوم در موقع سختی و مشکل متوسل به مکدانهدای
مقدس میشوند و با دعا و نیای

از خدا ،پیامبر و ائمه اطهار طلب کمک میکردند .ای کار را

به طر زیر و در قالب مراسم های مذهبی برای ستای

خداوندد انجدام مدیدادندد کده رضدایت

خداوند را بدست بیاورند و دوباره مورد لطف و رحمت الهی قرار بگیرند؛ خداوند نیز بده پداس
نیایشهای مردم رحمت سیراب شدن زمی های تشنه آنها را با بارش باران و برف برطرف کند.
آثار و شواهد نیایشی ایل بختیاری جهت توسل به بارش:
 -4برافراشت سنگ شاه قطب الدی (شاه قطبدی)
 -3هَل هَله کُوسه
 -3دابارون
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شرح و توصیف شیوههای فو :
 -1برافراشتن سنگ شاه قطب الدین:
در طبیعت بکر دامنه کوه مُنار دراستان خوزستان واقع در شهرستان انددیکا بقعدهای وجدود -
دارد،که بهامامزاده«شاهزادهعبداهلل»معروف و به«شاه قطب الدی »تعلق دارد.شهرسدتان انددیکا در
شمالشر استان خوزستان که از شمال غرب به شهرستان اللدی ،از جندوب غدرب بده شهرسدتان
مسجدسلیمان و از شر به استان چهار محال بختیاری منتهی میشود مرکدز اید شهرسدتان قلعده
خواجه است .در ای شهرستان یک روستا و دهی به نام تاجِل علیشیر وجود دارد که شداه قطدب
الدی در ای روستا قرار دارد .امامزاده شاه قطب الددی فرزندد امدامموسدی کدا م (ع) و بدرادر
تنیامامرضا(ع )میباشد .درشجره نامهاش شاه قطب الدی (شاهزاده عبداهلل) 1گدروه از سدادات
ساک در منطقه بختیاری خود را از نسل ای امامزاده شریف النسب می دانند که عبارتند از...
سادات شاهزادهعبداهلل ساک در اندیکا
سادات امامزاده سیدمیراحمد ساک در باباحیدر
سادات موسوی ساک در دنباله رودانه کارون دهدز
سادات گوشه دزفول
سادات موسوی ساک در دنبالده رودخانده کدارون در دهسدتان مشدایخ معدروف بده سدادات
منگشتی
سادات پیرسهرابی ساک در ایذه
سادات موسوی ساک در قلعه تل
سادات موسوی تلغر هفت شهیدان و سادات امامزاده بویر سداک در انددیکا(هنری الیدارد و
ویلسون.)355 ،4361 ،
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تصویر  )1بنای بقعه شاه قطب الدین(عبداهلل) مربوط به دوره تیموری

شاه قطب الدی (امامزاده عبداهلل) نق

بسیار زیادی در گسترش مذهب تشدیع داشدته اسدت.

وی با تربیت شاگردان زیادی موفق شد سراسر منطقه فعلدی بختیداری را تحدت پوشد

فعالیدت

های تبلیغی خود قرار داده و گروه های زیادی از ساکنان منطقه را جذب مذهب شیعه کند .شاه
قطددب الدددی دارای بقعدده و بارگدداهی عظددیم در منطقدده بختیدداری اسددت.ای امددامزاده در شددمال
شهرسددتان اندددیکا و در فاصددله  30کیلددومتری اید شددهر و در مسددیر اسددتان خوزسددتان بدده اسددتان
چهارمحال بختیاری در سدمت چدج جداده شدیمبار و درسدت روبده روی کدوی مُندار قدرار دارد
(تصویر .)4
اقوم بختیاری به ای امامزاده ارادت خاصی دارند و در نزد ای قدوم دارای جایگداه ویدژهای
است؛بطوریکه اگر سالی خشکسالی پی

میآمد و یا میزان بارندگی کم میشد افدراد طوایدف

درکنار هم جمع شده و چاره جویی میکردند .در ای میان مردم دو یا سه نفر را انتخداب کدرده
البته ای نفرات انتخاب شده معموال میان سال بودند که آنهدا را بدا هددایا و ندذورات فدراوان بده
پیشواز شاه قطبدی میفرستادند تا ندذر خدود را بده اید امدامزاده ادا کنندد .در کندار بقعده پدایی
امامزاده سنگهای(سه قطعه سنگ به شکل استوانهای و دارای سوراخی در مرکز بودند)(.تصدویر
 )3معجزه آفرینی قرار دارد که در موقع خشکسالی متولیان آن امدامزاده بدا تقاضدای مدردم و بدا
قربانی گاو و گوسفند آنهارا مینشانند(برافراشت )در همی حی به ککدر و نیدای

مدیپرداختندد
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واز خداوند طلب باران میکردندد و در انتظدار بداران مدیماندندد و بده ندوعی معتقدد بودندد کده
خداوند از دست ای مردم ناراضی است .مردم با انجام اید کدار امدامزاده شداه قطدب الددی را
واسطه بی خود و خداوند قرار میدادند تا بلکه بتوانند رضایت خداوند را جلب کنندد .بزرگدان
و سالمندان منطقه چنی کراماتی را با تجربه کردن و دیدن ای معجزات تایید کدرده و مدردم را
به ادامه ای کار تشویق میکردند.گفته میشود بعد از یدک یدا دو روز پدس از قربدانی و نیدای
بارش باران آغاز میشد .الزم به ککر است که ای مراسم مذهبی فقط در ای منطقه انجام مدی-
گرفت و مردم از سایر نقاط از جمله خوزستان،چهارمحال بختیاری و سایر جاهای دیگر بده اید
مکان می آمدند و اید مراسدم مدذهبی را در اید مکدان و در کندار اید امدامزاده برگدزار مدی-
کردند(روحاالمینی.)4313،

تصویر شماره  )3سنگهای باران زا شاه قطب الدی

 -2هَل هَلِه کُوسِه
"هَل هَله کوسه" یکی دیگر از نیای

های مذهبی بختیاریها برای طلدب بداران اسدت .اید

مراسم مذهبی در نقاطی که اقوام بختیاری هستند؛ مانند خوزستان که البته در اکثر شهرهای اید
استان برگزار میشدو همچندی اسدتان چهدار محدال بختیداری و سدایر نقداط دیگدری کده اقدوام
بختیاری زندگی میکردند انجام میشد .مردم بختیاری جهت نیای

و التماس بدرگاه الهدی در

کنار برافراشت سنگهای شاه قطبالدی کارهدای دیگدری هدم انجدام مدیدادندد کده "هدل هلده
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کوسه"به عنوان یک مراسم مذهبی در کنار مراسم مذهبی شاه قطب الدی قرار داشدت .در اید
مراسم نیایشی چند نفر دور هم جمع شده و یکی از افراد ایل(طایفه) خود را به شکلی مضدحک
و حقیر لباس میپوشا ند تا تواضع و فروتنی آنان بیشدتر و بهتدر مدورد قبدول و لطدف الهدی واقدع
گردد .از میان مردم شخصی داوطلب میشود البته ای شخصی که انتخاب میشود بدرای اینکده
نق

کوسه را ایفاء کند باید پردل و جرات میبود؛میانگی سنی اید فرد(کوسده) معمدوال بدی

 35تا  35سال بود .کوسه به فردی گفته میشود که لباس مندرس ،کهنه و نامنظمی بده تد مدی-
کند به طوریکه هیچ فرقی نباید با یک فقیر داشته باشد و تعدادی زنگُل و زنگوله (که بر گدردن
گوسفند میبندند) به اطراف خود میبندد برای اینکه کوسه صدایی از خود تولید کند که افدراد
فکر کنند ای انسان نیست و قدری هم پشم گوسفند نیز به سدر و صدورت خدود مدیچسدباند تدا
بشکلی مضحک وخندهدار درآید آن وقت عدهای از مدردم کده غالبدا جدوان هسدتند و معمدوال
دارای میانگی سنی بی  30تا  30ساله دارند از بی مردم انتخاب شده تا همراه او خانده بده خانده
بگردند ،آنها به هر خانهی که میرسند با سروصدای فراوان و صدای زنگ ها صداحب خانده را
مطلع میکردند .البته الزم به ککر است که به جزکوسه افرادی دیگدری هدم کوسده را همراهدی
میکردند و هرکدام یک زنگوله در دسدت داشدتند جهدت ایجداد سروصددای بیشدترکه بتوانندد
صاحب خانه را از درون خانه به جلوی درب خانده بکشدانند و افدراد خانده بعدد از اینکده متوجده
حضور کوسه میشدند به سرعت خود را به درب خانه میرساندند و بعد از دیددن کوسده فدورا
شروع به آب پاشیدن به کوسه میکردند طوری که سرتاپای کوسه خیس شدود وقتدی مدردم بده
کوسه آب میپاشیدند همراهان او با طنابی که به کمرشخص کوسه بسته بودند وی را بده عقدب
میکشیدند تا زیاد مورد آزار و اکیت و خیس شدن قرار نگیرد در همی حدی همراهدان کوسده
اشعاری را بر زبان میآوردند.
هَل هَل هَلونهِ

خدا بِزن بارونهِ (خداوند باران را فرو بفرست)

هَل هَله ِکُوسِه جاوند
هَل هَل هَلُونه

خدا بارون دَروَند (خداوند باران را فرو ریخت)

امر خدا بارونهِ (دستور خداوند باران است)

هَل هَلهِ کُوسِنِه خو بُرد (کوسه را خواب بُرد)
بُرد)

گالل خُشک او بُرد (سنگهای خشک را آب
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گندُمابِه زیرخاکِ (گندم های ما به زیر خاک هستند) زتِشنئی هَالکِ (از تشنگی مُردهِاند)
سپس برای تشکر از کوسه به او هدیه و نذری میدادند .افرادی که کوسه را همراهی مدی-
کردند هرکدام و یفهای بر عهده داشتند که یکی از و ایفشان جمع آوری نذورات و هددایایی
بود که مردم به آنها میدادند .کوسه تک تک خانه ها را میگشت افراد خانههدای بعددی مانندد
خانهی قبلی به او آب میپاشیدند و سپس به او هدیه و نذری میدادند و از او طلب بداران مدی-
کردند باالخره که کوسه همه خانه ها را میگشت و در نتیجه ای کار همه جدای او خدیس شدده
و از سرما میلرزید .الزم به یادآوری است که ای کار در شب انجام میگرفت به ای دلیل کده
نباید کسی کوسه و افراد همراه او را ببیند ومعموالدر آخر شب انجام میگرفت شدخص کوسده
نیز به دلیل بارش باران ای همده سدختی را تحمدل مدیکدرد  ،امدا پدس از اینکده کوسده و افدراد
همراه

همهی خانه ها را به شیوهای که ککر شد میگشتند به اتفا هم به جایی ام و راحدت

رفته و قسمتهای بعدی برنامه را انجام مدیدادندد و هددایای داده شدده را کده بیشترشدامل آرد،
قند،چای و خرما بود را محاسبه و بدی ترتیب ابتدا قند ،چای و خرمدا را مدیخوردندد.سدپس بدا
کمک آب یکی از افراد آرد را به خمیر تبدیل کرده و آن را به شگل گِرد در میآوردندد بعدد
ای گرده را زیر خاکستر داغ آتشی که افراد از قبل آماده کردهاند قرار میدادند تا خوب پختده
شود و از آن نانی گِرد وکُلُفت بنام گِرده درست میکردند .یدادآوری مدیشدود کده یدک دانده
سنگریزه یا یک هسته خرمایی را که از قبل مصرف کرده بودند را در هنگام تبددیل کدردن آرد
به خمیر درون خمیر پنهان میکردند تا موقع تقسیم گرده میان افراد ای سنگریزه سدهم یکدی از
افراد گروه شود .آنان موقع خوردن گرده تمام حرکات همددیگر را زیدر نظدر دارندد بطوریکده
موا ب همدیگر هستند تا ببینند هسته خرما یا سنگریزه در دهان چه کسدی پیددا مدیشدود هسدته
خرما یا سنگریزه در دهدان هدرکس کده پیددا مدی شدد بقیده افدراد شدروع بده شدادی و شدعف و
سروصدای زیاد میکردند و در همی حی که در حال شادی بودند همه با هم بر روی او ریخته
و او را به شدت کتک میزدند .در ای بی شخص مضروب مرتبا التمداس و خدواه

مدیکدرد

که او را نزنند ولی کسی اهمیت نمیداد و همچنان به کار خود ادامه میدادند تا اینکده در حدی
زدن یکی از افراد همان جمع ،داوطلب شده و به عنوان ضام شدخص مضدروب پدی

آمدده و

شخص کتک خورده را از زیر چنگ آنان در میآورد و تعهد میداد که تا دو روز دیگر بداران
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خواهد بارید .با ای شیوه دست از کتک زدن شخص مذکور برداشته و آرامد

در میدان افدراد

حکمفرما میشد.بختیاری ها معتقدند که خداوند با ای تواضع و فروتنی و التماس اهالی نسدبت
به خواست و تقاضای آنان عنایت فرموده و باران رحمت را فدرو مدیفرسدتد و دوبداره شدادی و
شعف بی مردم باز میگردد(حاجت پور 13 ،4311،؛ شهبازی.)71 - 75 ،
 -3دابارون:
مراسم دعای باران یا دایارون(مادر باران) بیشتر توسط زنان و کودکان اجدرا مدیشدود و آن
هم در فصل بیباران در زمستان و بهار است.در دابارون زنان و دختران و کودکان با کولبدار بدر
دوش و خورجینی که در آن مقداری نان و مشکی نیمه خشک و تهی از آب و سه قطعه چدوب
کدده مربددوط بدده مالر(داربسددتی کدده مشددک دوغ را بدده آن مددیآویزانددد) خاندده بددوده و توسددط
وریس( )varisبه گونهای خاص به کمر بسته و راهی کوه میشوند ،در طول راه جمعیت در پی
دابارون هم صدا میخوانند؛ داتشدنمه ،بوگسدنمه (مدادر تشدنهام ،پددر گرسدنهام) و پدس از طدی
مسافتی دور از آبادی در مکان مناسبی فرود میآیند و نماز میخوانند و از خدا طلب باران می-
کنند که در ای میان یکی از بزرگان و ری سفیدان که سال در پی آنها آمده و قول مدیدهدد
که خداوندد بداران رحمدت

را از بنددگان درید نمدیکندد و همگدی را بده خانده برمدیگرداندد

(عناصری .)4315 ،اقوام بختیاری برای نزول باران شیوههای مختلفی داشدته اندد اید نکتده قابدل
ککر است؛ همان طور که در مراسم طلب باران در موقع کمی بارش دست به اجرا مراسم کدل-
الیکوسه یا دابارون مدیزنندد بدارش بدی

از انددازه ،باعدث پریشدانی مدردم مدیشدود و احتمدال

خسارت و جاری شدن سیل آنها را تهدید میکند .مردم اید بدار بده مراسدماتی از جملده چهدل
کچلون یا باران بند و مراسم چو بازی (دفع باران) متوسل میشوند .
چهل کچلون:
در اینجا کاراکترها دیگر انسان نیستند ،بلکه نمادهایی هستند که به صورت چوب روی بندد
بلندی که جلوی سیاه چادر یا خانه کشیده شده است ،بسته میشوند .در ای مراسدم شخصدی بدا
آراست جلوی سیاه چادر ،چهل قطعه چوب را تهیه کرده و روی آنها مراسم چهل نفر کچدل را
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مینویسند و ای چهل تکه چوب را در جایی که از قبل تدارک دیده شده و در زیر باران اسدت
یعنی به بندی که جلوی سیاه چادر یا خانه کشیده شده است ،میبندد .در ای موقع با چوبی کده
در دست دارد به چوبهای بسته شده مدیزندد و مدیگویدد :چهدل کچلدون و داره خددا بدارون
وادار .در ای مراسم تنها یک نفر دست به اجرا میزند و مردم تماشاگرانی هستند کده از داخدل
سیاه چادر یا خانه مراسم را تماشا میکنند و بدی ترتیب اهالی معتقدند که سدینه ابرهدا شدکافته
شددده و سدداعتی بعددد ریددزش بدداران قطددع خواهددد شد(شددهبازی ،4317،ص  71؛ سددرلک4315،؛
کریمی منجرمویی،4311،ص.)67
مراسم چوق بازی (دفع باران)
تعداد  10قطعه چوب را با نخ به هم بسته ،به درخدت مدیبسدتند و شدروع بده کتدک زدن آن
میکردند .درهمی حی به چوبها تشر میرفتند که هوا را صداف مدیکندی یدا بیشدتر بدزنم .ایدل
بختیاری معتقد بودند که پس از ای تهدید و اجرای ای مراسم ،هوا صاف خواهد شد.
از دیگر مراسم های طلب باران که در مناطق دیگر میتوان اشاره کرد.
مراسم باران کله خر:
کودکان درگذشته برای طلب باران ،کلةخر مرده ای را برسرچوبی گذاشته و هل هله کندان
در کوچهها به راه میافتادند و مردم را با خواندن شعر آی کله خرآی کله خدر ،بدارون ببداره تدا
سحر ،از اجرای مراسم باران خواهی مطلع میکردند.
مراسم باران خواهی دیگر (باران خواهی)
یک پسربچه کسیه را پر از آب کرده و پشت بامهای مردم روستا میرفت .درهرخانهای کده
مهمان میدید ناگهانی آبرا از باالی پشت بام برسر مهماندان و صداحب خانده مدیپاشدید .خدیس
شدن افراد در ای مراسم ،باریدن باران را به دنبال داشت.
مراسم شاخ بارون (باران خواهی)
بچه ها توی شاخ گوسفند آب میریختند وآنرا بده صدورت مایدل تدوی خداک ،چدال مدی-
کردند .معتقد بودند که صبح روز بعد از چال کردن آن شاخ پرآب ،باران مدیآیدد (مربدوط بده
منطقة دشت کالیکوه).
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باران خواهی شب عید
پسربچهها به پشت بام مردم محل رفته و از باال کیسهای زیبا که از قبل تهیه کرده بودند را به
داخل حیاط خانه ها آویزان میکردند و هدیه میخواستند .هدیة آنها تنها اگدر کاسدهای آب یدا
پول بود مورد قبول آن فرد قرار گرفته و موجب باریدن باران میشد .هرهدیة دیگری غیرازآب
یاپول درکیسه گذاشته میشد ،آن بچهها به نشانة رد کدردن هدیده ،آندرا بده داخدل حیداط پدرت
میکردند (سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی چهارمحال وبختیاری).
نتیجه گیری
آب نماد پاکی و روشنای و جزء مایحیتاج روزمدره تمدام موجدودات زندده از جملده انسدانها
است ،آن همیشه از جایگاه خاصی نزد انسانها برخدوردار بدوده اسدت و نخسدتی اسدتقرارگاهها،
تمدن ها وشهرها در کنار رودخانه ها و چشمه ها به وجود آمده و رشد یافته اندد .بددی ترتیدب
انسان ها از گذشته دور به جایگاه آب پی برده و برای ندزول و طلدب بداران و آب مراسدم هدای
خاص نیایشی انجام میدادند .در ای میان هر قوم و مذهبی با شیوههای مختلدف و خداص خدود
ای مراسم ها را انجام میدادند و یکی از ای اقوام ،ایل بختیاری ها است .ای قوم به شدیوههدای
مختلفی ای گونه نیای ها را انجام میداده و از خداوند طلب نزول باران مدیکردندد .بدویژه در
سالهایی که خشکسالی میشد یا کم بارانی اتفا میافتاد مردم فکر مدیکردندد کده خداوندد از
دست ای قوم ناراضی است و جهت رضایت خداوند و نزول رحمت باران

مردم بفکدر چداره

جویی بوده و با انجام مراسم مذهبی مختلفی از جمله الف:برافراشت سنگ شداه قطدب الددی و
ب:هل هله کوسه ج :دابارون ،ای کار را انجام میدادند و گویا حاصل انجام ای مراسم مذهبی
باعث جلب رضایت خداوند میشد و خداوند رحمت بداران را بدر اید قدوم فدرو مدیفرسدتاد و
همچنی برای دفع باران نیز مراسم خاص خود را داشتند.با ای همه الزم به یدادآوری اسدت کده
شیوه معیشت اصلی ای قوم بیشتر از طریق کشاورزی و رمه داری است بده همدی خداطر بدارش
باران بیشتر برای ای قوم بسیار حائز اهمیت بوده و هست.
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