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  خواني خواهي و باران هاي باران بررسي و تحليل نمايش
  عامة ايران در ادبيات

  )باران عروسگردي و  هاي كوسه تكيه بر نمايش با(

  *يحسن ذوالفقار

 دهكيچ
راه  بـا حركـات نمايشـي هـم    خواهي است كـه   باران نام بهي نييآاشعاري ها سرود بوميدرميان 
ورسوم كهن ايراني است كـه ريشـه در اعتقـادات و باورهـاي      خواهي از آداب باراناست. 

است. اين آيين در  ،اي دارد و يادآور پرستش آناهيتا، الهة بارندگي و آبياري ديني و اسطوره
راه اسـت.   هاي اجرايي متنـوع هـم   وسيعي از ايران و خاورميانه رواج دارد و با آيينسطح 
و حيوان  ،ءيشانسان، دعا،  كه با عروسك، گروهييا فردي است يا  نطلب باراهاي  روش

گردي  هاي كوسه ناظر بر نمايش انسان و عروسك به دو روش ،شود. در اين مقاله انجام مي
پانزده آيين را برگزيـده   ،ها اجرا در مناطق مختلف دهبين ود. از ش و عروس باران اشاره مي

شناسـي و بررسـي ابعـاد نمايشـي آن      سـپس تحليلـي بـه ريخـت     و روش توصـيفي  بهو 
هاي نمايشي  مقاله آن است تا با يافتن ساختار مشترك اين آييننگارندة پردازيم. هدف  مي

اي و  نيسـت، بلكـه بـاوري اسـطوره    خواهي صرفاً يك نمايش  آيين سنتي باران دنشان ده
  است.  دار در ايرانيان ريشه

  .، ادبيات عامسرود بومي، عروس باران گردي، كوسه ،خواهي باران هاي نمايش :ها كليدواژه
  

  . مقدمه1
اين  دهد.  ها و اشعار مردمي تشكيل ميسرود بوميبخش مهمي از ادبيات عامه و شفاهي را 

و مذهبي ميان مردم رايج است.  ،آييني، ملي يها مناسبت بهكه ها شامل اشعاري است سرود
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و عقايـد   ،ها گر احساسات، عواطف، دردها، عقده اي گويا و زنده بيان شيوه بهها  سروده عامه
 هـاي  وفـرود كشـمكش   اوجدر  باليـده اسـت و   محلـي هاي  ترانه  با زمزمة ملتيهر . اند مردم

  اند. را از دوش خود و ديگران برداشتهها باري از مشكالت  كمك اين ترانه بهزندگي 
 .اي دارنـد  بيني ساده جهان ها آن ونشانِ نام بي سرايندگان و اند پيرايه ساده و بي اشعار اين

ـ خيز برمـي  ملتـي بلكه از درون  ،نداي واحد نيست انديشه ةزاد و خصلت جمعي دارند . دن
 ،غني ييمحتوا و ساختار است. قديم اشكال همان بازتوليد آن جديد اشكال و اند قديمي بسيار

 و ،مناسبات و زندگي ،اقليمي ي،يجغرافيا مختصات ندةبازتاب ند.دار جذاب و ،متنوع ،پرتحرك
 ادبـي  هـاي  آرايـه  فاقـد  شناسي و زيبايي ،فني، هنري ازنظر .اند اجتماعي و خانوادگي روابط
ش، سـرزندگي و  گرايـي، كـار و تـال    سرودها بر عمـل  مفاهيم مندرج در عامه د.ان پيچيده

 اصـيل  واژگان حاوي و محلي هاي لهجه به يا محاوره زبان به عامه اشعارشادابي تكيه دارند. 
  .ستا نو تعبيرات و زيبا اصطالحات و فارسي

  شوند: مختلف اجرا مي يها شكل بهكاربرد و محتوا،  تناسب به ،سرودها بومي
  
  يا ساز راه با آواز هم 1.1
فردي يا جمعي با ساز يا بـدون آن   صورت بهبا آواز  ،ز اشعار، اغلبتوان گفت جز اندكي ا مي

اند،  خوانده اشعار را با آواز و گاه ساز مي گذشته دركه  ،وغزل قولشوند. گويا سنت  خوانده مي
برگرفته از اين سنت عامه باشد كه مردم اشعار خود را هنگام كار و سوگ و سرور همواره بـا  

 ةگفتـ  بـه  نيزاند. فلسفة ايجاد شعر  گفته مي» بيت«گذشته به اشعار آوازي  اند. در خوانده آواز مي
  .)45: 1370 كدكني، شفيعيشفيعي كدكني اين بوده كه با آن تغني شود (

  
  رقصراهي با  هم 2.1

در  كـه بوشهري است كه آوازي    »چوپي«راه با رقص است؛ مثل  سرودها هم بوميبخشي از 
از همه رقـص و آواز را در   لران بيشست. ا  بازي نوعي چوبو بوده راه  گذشته با رقص هم

وار  و حلقـه  رقصي كُندكه  هرايا گرِتَه  دس يا گرفتن دستاند؛ مثل  كرده توأمسوگ و سرور 
زمان  هاي مجلس هم خواني ويژه اشعار مويه اشعار رقص هرا و بهكنار آتش ميان لران است. 

نيز با آواز و شعرخواني ميان مردان لر رايج اسـت.   راوشاند. رقص را البداهه زنان اغلب في
اناركي اسـت كـه معمـوالً     و قرسه، ششقرسه، دوقرسه،  يكرقص در شمال خراسان شامل 

شـود.    با سورنا و دهل و قشمه و دايره و نيز كمانچه اجـرا مـي    ها موسيقي آن توسط عاشق
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بازي قـديم را   بازي جاي نيزه . چوبددارن حاالتي از رزم ها در شمال خراسان معموالً رقص
شـود كـه بسـيار      اده مـي استفي كوراغلي  ها چنين در مراسم كشتي از شاخه گرفته است. هم

ي  ها و جشن  در مراسم  ي كتولي ها شود. ترانه  رزمي است و توسط سورنا و دهل نواخته مي
ما  چكّـه د كـه بـه   گيـر  راه رقص محلي كتولي صورت مي هم  ها ويژه در عروسي شاد و به سـ 

  معروف است.
  
  شيبا نما يراه هم 3.1

هـا اسـتوار اسـت؛     ترانه نيبر اراه يا اساس نمايش  ها با حركات نمايشي هم گروهي از ترانه
. از ايـن قبيـل اسـت    اسـت    يخوان نوروز هاي نمايش وجزكه در اراك    رشكي و ماسي مثل
ـ  عروسـك و مراسم    هاي باران ترانه ي  هـا  از بـازي    و خـركش    گردانـي  آن و تكـم  ي درگردان

قالـب نمـايش و بـا     نمايشي و طنزآميز بيرجندي است كه جوانـان هنگـام شـادي آن را در   
  دهند. حركات خاصي ارائه مي

خواهي از  خواهي است. باران هاي نمايشي در سراسر ايران باران بخش مهمي از اين ترانه
  اي است. و منطقه هاي ملي هاي آييني و جزو آيين نمايش

خـواهي از   بـاران اسـت.    هاي نيايشي بـراي طلـب بـاران    خواهي نام گروهي از ترانه باران
ورسوم ايراني است كه در آن، اشعاري به زبان محلي در مناطق مختلف ايران خوانده  آداب
اي داشـته و   شود. اين مراسم و آيين كه ريشه در اعتقادات و باورهاي ديني و اسـطوره  مي
از ظهـور اسـالم دگرگـوني     پـس است  ،الهة بارندگي و آبياري ،خصوص پرستش آناهيتام

سالي يا كمبـود بـاران بـا نـام      هنگام خشك بهيافته است و امروزه در مناطق مختلف ايران 
  .)11: 1389  شيرمحمدي،شود ( خواهي يا دعاي طلب باران برگزار مي مراسم باران

بوده  »چوپانان«بلكه جشن  ،ستين يخواه بارانه خاستگا يگرد كوسهر داشت رنظبايد د
برگـزار   »نَـه ور ر خـش  « ،نوروز ديماه، پنجاه روز مانده به ع بهمناست كه هرساله در دهم 

جشـن   زيـ جشـن ن  نيـ ا ةنـ يمعروف بوده اسـت. قر  زيشده كه به سلطان فصل زمستان ن يم
مـاه  ريدر ت يكشـاورز شـت  دا يگرامـ  بـراي  تابستانعروس فصل  نام بهبوده كه  »پاشان آب«

زمستان كه  :اند نداشته تر شيدو فصل ب ،درآغاز ،باستان انيرانيا رايز ؛است دهيگرد يبرگزار م
 ةدر دور يپوش گوسان تنبا  يگرد كوسهاند.  گفته يم »همه«و تابستان كه به آن  »نَهيز«به آن 
ازجمله به  ،قفقاز يو حت انهيم يايخراسان به آس قِيرفته و ازطر رانيا يشرق شمالبه ها  پارت

  شده است. ليتبد »مگوسان«رفته و به  نيزگرجستان 
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  . پيشينه2
ـ  دوران درفارسي تا دوران اخير ثبت و ضبط نشده بـود.   ةعامهاي  ترانه مشـروطيت،   از سپ
 فاقد آنان تحقيقات البته كه اشعار پرداختند اين آوري جمع به گران پژوهش و محققان از برخي

با كوهي كرماني )، 1318( يانهعام يها ترانهبا صادق هدايت است.  بندي طبقه و محتوا تحليل
ترانـه از   پانصـد ابراهيم شـكورزاده   ،تربتي يادهايفر محمد قهرمان ،)1317( صد ترانه هفت
 ،)1355( خراسان از ييها ترانه: فرياد كلهدوست با  ميهن )،1338( خراسان ييروستا يها ترانه

 فارس محلي هاي ترانه همايوني با صادق ،)1345( يستانس روز نيم هاي ترانه ار بانيكوك عيسي
) بخشي از اشعار 1383( ايران در سرايي ترانه و ترانه سمناني با پناهي احمددمحمو  ،)1379(

سـنت و آيـين    بـارة خواهي است. در باران دربارةكردند. بخشي از اين اشعار  عامه را منتشر
هـا و   سـروده «هـاي متعـدد نوشـته شـده اسـت؛ ازجملـه        مقاالت و كتاب خواهي نيز باران

)، 1378، (احمـدي ملكـي   »خـواهي و خورشـيدخواهي در آذربايجـان    هـاي بـاران   تصنيف
  هـان يا ( »رانيـ در ا يسـاز  و بـاران   بـاران  يتمنـا   مراسم«، )1386 (آقاعباسي، »خواهي باران«

 »يخـواه  بـاران  نيـي آ يهـا  عروسـك  بر تايآناه يبخش جان يردپا يبررس«، )1358 باشگوز،
هـاي   پژوهشـي در ترانـه  « ،)1376 (جاويد، »هاي باران سيري در ترانه«)، 1394، نيا بهروزي(

مراسـم  «، )1394 (خزاعي، »يخواه باران ايباران  ةافسان« ،)1354پور،  (حسن »باران خراسان
 ييرمزگشـا «، و )1385 پـور،  (عظيم »باران هولهبارانه و  بوكه«، )1387، دل زنده( »اقوام ايراني

تر به شرح  ). اين مقاالت بيش1391 ي،سونعمت طاو( »رانيا يخواه باران يها نييآ يها پاره
  اند. خواهي پرداخته و توصيف باران

 هـاي  بنـدي و بررسـي را دارد و رسـم    تـرين دسـته   دقيـق  تـرك،  گـر  پژوهش باشگوز،
 مراسـم  سـپس  و ،»گروهـي  مراسـم « و »فـردي  مراسـم « كلـي  گروه دو به را خواهي باران

 و گرفتـه  كار  به را روش همين نيز كيش كند. صداقت مي بخش »نمونه« هفت به را گروهي
 مـورد  بيست از بيش »دهم نمونة« پايان در چنين هم وي. است كرده ذكر تري بيش مصاديق
). 172: 1379كـيش،   صـداقت ( اسـت  كـرده  نقـل  مستقل صورت به را خواهي باران مراسم

 در هـا  آن هـاي  نشـانه  و برگـزاري  هـاي  شيوه به  باتوجه را خواهي باران مراسم ميرشكرايي
 هـاي  رسـم  گاوربـايي،  هـاي  رسـم  كوسـه،  هـاي  رسـم : است كرده بندي تقسيم گروه شش

 در كـه  هـايي  رسـم  و باران، دعاي و نماز و نيايش با هاي رسم مقدس، امور شكني حرمت
باوجود مطالعات فراوان در اين ). 94: 1380ميرشكرايي، ( دگيرن نمي قرار پيشين گروه پنج

عـد مراسـم   تر به وجه نمايشي اين آيين توجه شده است كه در اين مقالـه ايـن ب   حوزه كم
  گيرد. تر موردتوجه قرار مي بيش
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  . روش تحقيق3
و حيـوان انجـام   ، شـيء،  انسـان، دعـا   كه با عروسك، طلب باران گروهيهاي  ازميان روش

گردي و عروس باران اشاره  هاي كوسه ناظر بر نمايش انسان و عروسك به دو روش شود مي
شناسي و بررسي ابعاد  كنيم و تعداد پانزده آيين در مناطق مختلف را برگزيده تا به ريخت مي

شناسانه اسـت تـا بـا     نمايشي آن بپردازيم. روش كار ابتدا توصيفي، سپس تحليلي و ريخت
خواهي صرفاً يـك   بارانهاي نمايشي نشان دهيم آيين سنتي  ن آيينيافتن ساختار مشترك اي

  اي و عميق در ايرانيان است. بلكه باوري اسطوره ،نمايش نيست
  
  هاي منظوم عامه . ويژگي و انواع نمايش4
دارنـد؛ ازجملـه    يشبا نما ياشتراكات كه دارد وجود ديني و ملي يشينما هاي يينآ ،ايران در
 يشـي نما يو قراردادهـا  ،بازي به  القاكننده افزودن حركات  ، صورتك از استفاده سازي، يهشب
راه بـا   را هـم  اوسـتا ها مراسمي بود كه مغان سرودهاي  ترين آن كهن. )29 :1379 يضايي،ب(

و نيـز كـين    خواندند يا كين سياوش كه تا سدة چهارم رايج بـود  جمعي مي هاي دسته رقص
هـاي   در دوره ،هـا  واره نمـايش  نيـ ا از پـس يستن مغان. و گر ،ايرج، موية زال، آيين جمشيد

هـاي   تـوان بـه نمـايش    مي ،ميان مختلف اشكال گوناگون نمايش در ايران پديد آمد كه ازآن
ماننـد   سـنتي هـاي   و انـواع نمـايش   ميرنـوروزي بـازي و   از اسالم و پرده  پيش رنشينب كوسه
چندان نيازي بـه   ،هايي عامه بود اشاره كرد كه چون نمايش روحوضيو  ،نقالي، گيري معركه
توان نوشتاري  ايراني كه مي سنتيهاي  مشخص نداشت. تنها گونة نمايش ةنام و نمايش متن

ارچوب هـ توانـد در چ  هاي تراژدي، تعزيه مـي  به ويژگي توجهاست. با تعزيهبراي آن جست 
توان بـه   مي ،هاي كمدي هايي با آن دارد. در حوزة نمايش گرچه تفاوت ،ردتراژدي قرار بگي

  بازي اشاره كرد. يا سياه ،حوضي بازي، تخته بقال
  هاي عامه چند ويژگي دارند: نمايش

هـاي معلـوم و بـراي مقاصـد      هـا در مناسـبت   زمان و مكان معين دارند. اين نمـايش  .1
رم است و در تكيه يا ميرنـوروزي كـه در   شوند؛ مثل تعزيه كه خاص مح مشخص اجرا مي
  ؛شود ايام نوروز اجرا مي

هـا منطبـق بـا فرهنـگ      زبان و ادبيات خاص خود را دارند. زبان آن هعامهاي  . نمايش2
  ؛مردم است

  ؛پردازي است . شكل اجرا و محتواي آن بداهه3
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نيست و  هاي متفاوت وجود دارد؛ زيرا اغلب مكتوب هاي عامه روايت . از متن نمايش4
  شود. سينه نقل مي به سينه

تـرين نـوع تقسـيم     توان تقسيم كرد. اصلي هاي عامه را براساس چندين عامل مي نمايش
  :آييني و غيرآييني و نوع آن است ةماي درون براساس 

 وري، سـخن  خـواني،  حملـه : اسـت  هاي ديني و مـذهبي  هاي آييني شامل آيين نمايش ـ
ــه ــين و ،تعزي ــاي  آي ــيه ــاط مل ــاهنامهيري: و اس ــوروزي،   ش ــواني، ميرن ــواني، نوروزخ خ
  گرداني. تكم و ،خواهي باران نمايش
بازي،  بازي، سياه و تقليد: كچلك يحوضِ تختهاي  هاي غيرآييني شامل نمايش نمايشـ 
هـاي عروسـكي:    و نمـايش  ،بـازي  بـازي، ميمـون   گيـري: پـرده   هاي معركه نمايش ،بازي بقال
  .)216: 1394شود (ذوالفقاري،  ميبازي  شب خيمهو گرداني  آينه

  
  خواني در ايران خواهي و باران هاي نمايشي باران يينآ. 5

شده است.  هاي متفاوت شناخته مي اين مراسم در شهرها و مناطق مختلف و از ديرباز با نام
بـه   ينالعـارف  مناقبدر خوريم.  الي متون كهن به اشارات فراوان برمي هدر متون ادبي و از الب

بـاران   يتمنـا  يمردم بـرا  و گفته شدهاشاره  هيو الذق هيقون يدر شهرها يخواه اسم بارانمر
. اما داشتند يبرم دعا به دست يگروهصورت  گاه به آن ؛رفتند يو به صحرا م كردند يم يقربان
و  رفتنـد  يم يكردن پا و سر، به آرامگاه مولو خود، ضمن برهنه ارانيراه  هم به هيمولو وخيش

ضمن دعـا   يچلب نيالد مورد، حسام كيدر  شدند؛ يجا به دعا و طلب باران مشغول م در آن
 ،2ج  :1362 ،ي(افالكـ » بـاران  ارانيـ باران بر سر  ،رباي«است:  كرده يجمله را تكرار م نيا

محقق ترك، مراسم طلب ، )118: 1358( باشگوز يهانا). 870- 869، 796 - 795، 749 - 748
  كند: بندي مي ه طبقهباران را در دو گروه عمد

  
  انفرادي روش بهطلب باران  1.5

كـارنكردن در روز   ؛دزديدن ناودان يا دولچه (تُنگ آب سفالي، چرمي، يا فلـزي) در مراغـه  
ي كـه از گورسـتان   يهـا  سـوزاندن اسـتخوان   ؛شستن سر االغ در زنجـان  ؛شنبه در ميناب پنج

پشت گوسفند در   چسباندن خمير به و ،پايه زير ديگ سهگذاشتن  وارونهكنند،  گردآوري مي
سـوزاندن   ؛عنـوان اسـب در لرسـتان    سواري يا سوارشدن بر يك شاخه بـه  چوب ؛كرمانشاه
 روي گرفتن ضرب ؛خوزستان در خانه ةپنجر راه پايه از سهدزديدن  ؛راسانخ در خر ةجمجم
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 ؛مراغـه  در آب در نمـاز  گلـيم  يـا  قاليچـه  خيساندن و باشند نهاده كرسي روي كه يا سيني
 تـا  آب در آن نهادن و شتر يا ،اسب گاو، خر، استخوانيِ جمجمة بر كچل چهل نام نوشتن[

 ،قرآنزاده، جلد  سنگ قبر امام زاده، درِ امام ،منبر مسجد گذاشتن ؛صحرا تركمن در باران آمدن
ه كـه  و غيـر  ؛ها تا آمدن باران در مازندران و گـيالن]  نياوردن آن بيرونيا مهر نماز در آب و 

تـوان   هاي مختلـف ايـران مـي    هاي انفرادي است براي طلب باران و در قسمت همه افسون
  هاي فراواني از آن را از مردم شنيد. نمونه
  
  با چند روش طلب باران گروهي 2.5
 ؛عروسك با باران طلب ـ
 ؛)پوش زن نقابو ، بچهبا انسان (كوسه،  باران طلب ـ
  ؛با دعا باران طلب ـ
كوبيـدن   هـم  زنبيـل، بـه   ،قاشـق، جـارو، قيچـي    ،تابوت ،لمع( ءشيطلب باران با  ـ

 ؛)نانو  ،سنگ
  .)خروسو  ،روباه ،درازگوشحيوان ( طلب باران با ـ

  (عروس باران) طلب باران با عروسك 1.2.5
  )قشقايي(  گلين كوسا 1.1.2.5

آويـزد و از   كمر مي  بهبندد و ظرفي چوبي را  فرد دو گيوه در دو طرف صورت خود مي
كـه   ها درحالي رود و بچه سپس به ايل مي ،چسباند يشي مصنوعي بر صورت خود ميپشم ر

  خوانند: چنين مي ،كنند او را دنبال مي
  خوام شيريني مي/ خوام نمي هيچي/ بارون آوردم/ باد آوردم/ شاخ زرينم /كوساگلينم

  ويد:گ مي ،و با التماس زده وحشت ،شود و صاحب چادر به چادرها وارد مي گلين  كوسه
  دم بخواي بهت مي يهرچ/ مكن خرابم خانه گلين  كوسه

  گويد: در پاسخ مي گلين  گوسه
  دم به تو بارون مي من/ روغن بده/ شيريني بده/ تو به من آرد بده
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پزنـد و در آن سـنگي را    شده نان مـي  جمعدهد. با آردهاي  خانه به او آرد مي صاحب
فردي را كه سنگ در نـان او   گلين  كنند. كوسه كنند و آن را بين مردم تقسيم مي پنهان مي

آن فـرد رو بـه آسـمان     ،حـين  كنند؛ دراين ي ميگر يانجيمكند و مردم  قرار دارد تنبيه مي
  گويد: كرده و مي

  بگو ابر بشه بارون بياد/ آبروي مرا نبر خدايا
  )150: 1388 (ياوري،

  (بختياري) كوسه هل هل 2.1.2.5
كننـد و   نام كوسه انتخـاب مـي   بهسالي جوانان فردي را  شكهنگام خ به ،در ايل بختياري

اي به كمـر او آويـزان    پوشانند تا جايي را نبيند. زنگوله صورت او را با دو كاله زردرنگ مي
  خوانند: يم هم باو برند  سوي چادرها مي راه خود به كنند و هم مي

/ كه خبر كوسه بدونـه هر/ هركه به كوسه چيزي نده/ خدا بزن بارونك/ هلونك هل هل
  ) شمه سوارهKasowzكاسوز (/ ) بهارهIzaneبانگ ايزنه (/ دل كدبانو بسوزونه

 صـورت  و سـر آينـد و بـر روي    شنوند از چادرها بيرون مـي  افرادي كه صداي آواز را مي
يـك نفـر ضـامن     ،دهـد. درنهايـت   ها قند يا آرد مي ريزند و صاحب چادر به آن كوسه آب مي

  .)50: 1376دهد كه در دوسه روز آينده باران ببارد (جاويد،  كوسه قول مي شود و كوسه مي

  ي)اريبخت( كوسه يكل 3.1.2.5
هـم  » هـار هـار هارونـك   «يـا   »كـل اليكوسـه  «به اين مراسم  ،در چهارمحال و بختياري

 ؛گذارنـد  كننـد و بـراي او ريـش مـي     يك نفر كوسه را انتخاب مي ،گويند. در اين مراسم مي
  خوانند: روند و مي ها مي جمعي به خانه تهگاه دس آن

گنـدما كـه   / خدا بزن بارونك/ سي او عيال دارون/ خدا بزن بارونك/ هار هار هارونك
  تشنگي هالكن ز/ زير خاكن

  )37 :1387دل،  زنده(

بـا آرد نـان    .كنند. اين عمل تا شب ادامه دارد گندم و آرد دريافت مي  و از صاحبان خانه
كنند. كسي را كه چوب از  دهند و نان را قسمت مي وچكي در آن قرار ميپزند و چوب ك مي

نيـز  » هل هل هلونه«صورت  زنند تا يك نفر او را ضمانت كند. اين ترانه به مي ديايبدرنانش 
  شود: خوانده مي
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هـل هـل   / خدا بـارون در ونـد  / هل هل كوسه جاوند/ خدا بزن بارونه/ هل هل هلونه
گنـدما بـه زيـر    / گـالل خشـك او بـرد   / هله كوسنه خو برد هل /امر خدا بارونه/ هلونه
  تشنگي هالكن ز/ خاكن

  (بوشهر) گلين گل 4.1.2.5
» كوساگلين« نام بهشود.  بوشهر اجرا مي ةشبانكاردر روستاي سميه از توابع » قبله دعا«يا 

كوچـه جمـع    كيـ هنگام غروب مـردم محلـه در    .)25 :1387دل،  نيز معروف است (زنده
شـده بـا    هيـ ته ةكهنـ لباس  ؛آورند يدار درم صورت مضحك و خنده بهرا  نفر كيو  ندشو مي
او در  و ،اندازند يدر گردن او م يا زنگوله گذارند، يسرش م يرو يپوشانند، شاخ يم يگون

آب  يگـروه گلـ   يبام بـه رو  پشت. مردم از نديگو يم »يگل«فرد  نيبه ا .افتد يها راه م كوچه
مـواد   يخانـه بـه گلـ    . صـاحب كند يطلب م يا هيرود و هد يها م ر خانهبه د يگل. زندير يم

 يسر گلـ ِ پشت زيكودكان ن ژهيو هب يا . عدهدهد يپول م اي ،گندم، جو، حبوبات ليازقب ييغذا
  :نديگو يم ،بدهد يا هيدها ه خانه به آن اگر صاحب. خوانند يم يو اشعار افتند يراه م به

  يچ همهپر  يخونه گچ

  :نديگو يم ،ندهد يزيها چ خانه به آن صاحب اگر
  ندا يچيگدا ه ةخون

  :خوانند يم اشعار را نيعبور از كوچه ا هنگام
 يگلـ / آيـه تا فـردا بـاران    بامش/ هلگخوشما  يگل/ امشب صبا بارون/ ما جهونن يگل

/ بارون تپ درشت/ ما چه زشت يگل/ تون كهنه ميمحض جاج يس/ تون هاومده در خون
 يسـ / تـون  اومـده رو خونـه   يگلـ / تون بچه يمحض بوا يس/ تون هخون اومد در يگل

  تون كهنه ميمحض جاج
در آش  گيـ ر ايـ . مهـره  كننـد  يدرسـت مـ   ميحلـ  ايـ شده شله  آورده جمع يها هيهد از

زننـد.   يرا كتـك مـ   شـد او  دهيـ د گيـ ر آش هر كس. در كنند يم مي. آش را تقساندازند يم
 كـه  اليح؛ دربرند ي) مريپ ايزاده  قبله دعا (امام به رامهره  صاحبد. وش ميضامن  ديسف شير

  :خوانند يم يو دنبال بهمردم  كشد يدوش م به) را يدست ابيآسك (آس
ـ / مونه هخدا ما گشن يا/ مينيش ياو خدا م يس/ مينيش يدعا م قبله / مونـه  هلنگ آسك كول

/ اديـ خدا رحمش ب بلكه/ قبله دعا ميتا بر ايب/ مونه هلنگ آسك كول/ مونه هخدا ما تشن يا
  اهللا اي گشنشه يالر عباس/ اهللا ايسنگ آسك كولشه  يكور رزنيپ
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  .ندينما يطلب باران م يو از و آورند ميزاده را  اسم امام رسيدندزاده  امام اي ريبه پ يوقت
اهللا  كـالم  محـض / خـوام  يبارونـت مـ   اهللا ينبـ  خضر/ خوام ينور حشراهللا بارونت م يا

  خوام يبارونت م اهللا يول يعل/ خوام يبارونت م

 فتنديقبله دعا راه ب يسو بهو  بيندازند يزنريبر دوش پهم  را يممكن است مشك خشك
  :خوانند يم نيموارد چن نيكه در ا

 ميتا بـر  ايب/ كولش يمشكول خشك يكور رزنيپ/ سرش يسنگ آسك ر يكور رزنيپ
  اديبلكه خدا رحمش ب/ قبله دعا

  شود: خوانده مي نيزگونه  ينجمعي ا صورت دسته به  اين ترانه
  و، شاخ زريننويگل گل/ بارون تب درشته/ كشته قدر هچخيشي / گلين ما چو زشته

  خوانند: سمت قبله دعا مي بهاز خوردن آش شله و رفتن   پس
/ شـيم  سي او خدا مي/ شيم قبله دعا مي/ (كولشه) لنگه آسك نشسته/ ري تشنهپيرزن كو

 شـار / بـار بـاروني  / بلكه خدا رحمش بياد/ شيم قبله دعابيا تا ب/ بيادبلكه خدا رحمش 
بارون / كاشتيمسر تله / مشت جو داشتيم/ وارون سي ما عيال/ اهللا تو بده بارون/ شاروني

  مشتي خير باروني/ مشتي مو مشتي تو/ زد و دراومد

  خوانند: مي ،پاياندر ،سپس
  مشتك يه دسته دوني/ مشتكيه تكه نان / مشتك  تال خيز مي

 گويند آنان ميبه اي ديگر در پاسخ  مشتك را عده ةواژقسمت اول را يك عده و ه البته ك
شـود   اين مراسم با كمي تغيير در دشتستان بـا همـين نـام اجـرا مـي      .)25 :1387دل،  زنده(

  .)148 :1388(ياوري، 

5.1.2.5 (خراسان و كرمان) تّالواتّالو م  
مراسم تمناي بـاران   انيسرا همسالي،  شكدر برخي از نواحي خراسان جنوبي، هنگام خ

  گويند. مي »الومتّ تالو«يا  »لولو متّاتّ«كنند كه به آن  را با خواندن اشعار محلي اجرا مي
ور كُـو و ور  / لويِ ما تشنه شدهاتّ/ آبشاران) كواوشالو (بارونِ / كن)كو (اي خدا بارو 

ايـن) نـيم كـوي    ( يا/ ايهچمچيه شيرش م خواهد) اوي غديرش مايه (مي/ پشته شده
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ـ / بلوچا سرمسـتن / ترك هزار زده مهيخ/ زار اُو نيم كوي الله/ زار الله كلـة) مـرا   ( يكُل
چوپـو پنيـر   / ور چـويِ چوپونـو كـو   / اي خدا بارو كو/ خدگي گو وربستن/ شكستن

از / گندم د زير خاكـه / بارون اوشالو كو/ اي خدا بارو كو/ فتير) مايه( ريپتنان و / مايه
/ رب بـده تـه بـارو    يـا / دل مشـو  و بي گندم دار/ بارش ميايه گل مشو/ تشنگي هالكه

  شاي مردو حق به
  )41 :1387دل،  زنده(

 تـالو  نـام  بهمترسكي ها با گرداندن  مانند راور، بچه ،هاي اطراف آن در كرمان و شهرستان
  خوانند: ها اين اشعار را مي در كوچه

تـالوي مـا   / دنيـا زيـر او (آب) داره  / تالوي ما هو داره /وقت گل شفتالو/ تالو تالو متالو
  بز سياه جمل (دوقلو) داره/ عمل داره

  )91: 1385ليماكي،  بري (خلعت

  شود: سرايي خوانده مي صورت هم بند نيز به در اين مراسم اين ترجيع
رد ديگـاي ز / خود را بگير مـردون / تالو اومد در خونه/ ساال بياره بارون/ تالو اومد تالو

كه  بساز/ از تشنگي شدن هالك/ گناه بزاي سرخ بي/ يا نشستن در قطار بي بي/ دار حلقه
  خوردن آب چاه

  (كهگيلويه) هبرسه 6.1.2.5
نامنـد   يمـ  »رسـه ده«يـا   »رسـه به«خـواهي را در كهگيلويـه و بويراحمـد     مراسم بـاران 

مردم هر آبادي  ،دي نباردچه باران مدت زيا چنان .)71 :1387دل،  زنده؛ 148: 1388  (ياوري،
زدن  هـم  بـه گيرنـد و ضـمن    سنگ در دسـت مـي   پارهشوند و هريك دو  اول شب جمع مي

  خوانند: مي  ها سنگ
  بارون بزن به كاسه/ هبرسه، هبرسه
  گويد: پاشند و گروه مي اي آب مي ها كاسه ها افراد خانه بر روي آن با رسيدن به در خانه

  )doneša biyah(ه ونشه بيد/ )ou šaki doy( كي دي شهاو 

كننـد و   شده را خمير مي جمعدهد. آردهاي  ها مي مقداري آرد به آن خانه صاحبسپس 
 در آن اسـت بـه دسـت هـر     زهير سنگاي كه  اندازند. چانه در خمير مي زهير سنگسه دانه 

د شوند و تعهـ  دو نفر ضامن او مي يكي ،زنند. بعد گيرند و كتك مي كسي كه بيفتد او را مي
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 .)150: 1376جاويـد،  ؛ 149: 1388نمايند كه سه يا هفت روز بعد باران ببارد (ياوري،  مي
هنگـام   بـه  ،در ايل ممسني مراسم دعاي باران با نام هدرسه معروف است. در ايـن مراسـم  

رونـد و يكـي از    ها مـي  ي به مقابل خانهنفر ستيبهاي ده يا  كودكان در دسته ،سالي خشك
  خواند: ها مي آن

  يه قطرة آبي بيا/ سي بندگان روسيا/ بلكه خدا رحمش بيا/ خوايم بريم قبله دعا يم

  خوانند: يم و زنند مي هم بهو  گيرند ميسنگ در دست  قطعهكودكان ديگر دو 
  وارون سي رزق عيال/ اهللا تو بزن بارون/ اي هدرسه  هدرسه

  خوانند: اي تشكر ميها بر يا آرد بدهد، بچه ،ها گندم، برنج خانه به بچه اگر صاحب
  چي همهبر / گچي خونه

  گويند: مي ،ها ندهد خانه چيزي به آن اما اگر صاحب
خونه كه تنگه / پرش گي تيله مشكه/ خشكه خشكهخونه كه / مون ندا هيچي/ گدا خونه
  پرش چال پلنگه/ تنگه

رمـا  خرد و داخل خ فروشد و خرما مي شده را مي جمعها هداياي  درپايان، سردستة بچه
زنند؛  كتك مياست دهد. ديگر كودكان كودكي را كه آن خرما نصيبش شده  ريگي قرار مي

 :1387دل،  طلبـد (زنـده   شود و براي بارش باران فرصت مـي  يك نفر ضامن او مي كه نياتا
  .)7 :1386ي، آقاعباس؛ 53 - 52

  )جانيآذربا( نيلگ مچهچ 7.1.2.5
در ايـن   .)13 :1387دل،  زنـده خـاتون (  هچومچـ و » خيدير خيـدير «و » خيدير الياس«يا 
  خوانند كه برگردان فارسي آن چنين است: مردم شعري مي ،مراسم

بـاران   بـي كه / تو براي ما باران بياور/ غنچه روييد بهار آمد/ خيدير الياس خيدير الياس
خاك سـياه بـدون   / زار خشكيد و سوخت كشت/ الياس دير كرد خيدير/ كشت نداريم

  ها از اندوه و نگراني پرخون و دل/ سنگ است و پر از خارهاي تيز مانند/ باران
  )117 :1378احمدي ملكي، (

  شود: سالي اين اشعار خوانده مي خشك هنگام به »نيگل چمچه« مراسم در
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 allah dan( تسـه يادان يـاغيش    اهللا/ )čomčegelin čom ouste( چوم اوسته گلين  چمچه

yaqeš itse( /   وئـر اهللا بيـزه يـاغيش )allah bizeh yaqeš ver( /    ديـم لـر ميـز قـورو دور   
)deym lar miz qoro dur(  

  برگردان:
كشت ديم ما / خدايا به ما باران عطا كن/ از خدا باران بخواه/ عروس باال برو چمچهاي 

  خشك شده
  )13 :1387دل،  زنده(

ان نابـالغ  شـود. در سـربند نيـز دختـر     در تفرش نيز مراسمي با همين عنوان برگزار مـي 
رونـد   مـي هاي روستا  سازند و به خانه مي» عروس باران«يا  »نيگل چمچه« نام باعروسكي را 

  خوانند: مي  و
/ گؤيدن ياغيش ايسـتر / نه ايستر گلين  چمچه/ يئردن بركت ايستر/ نه ايستر گلين  چمچه

  يئردن بركت ايستر

  برگردان:
  خواهد از زمين بركت مي/ دخواه از آسمان باران مي/ خواهد عروس باران چه مي

كوسـه  « خانقـاه و در روسـتاي  » قري پنگي«رود  به اين مراسم در روستاي آوه و خشك
  .)11 :همانگويند ( مي» گلين كوسه«و در ساوه » اوييني

  ، آذربايجان)شهريار( خاتون چـُمچـَه 8.1.2.5
 الجـرد، يمدر  .)9: 1386شـود (آقاعباسـي،    برگزار مي خاتون چمچه )مالرد( يارشهردر 

و در كنـد   مـي (مالقه) آماده  نوزاد قورباغه و چمچـَه شكل بهبزرگ  يعروسك ياز اهال يكي
  :خواند ياو م يينوا يخاتون و ب چمچهدر وصف  يو اشعار گردد يو برزن م يكو

دان  خدا/ يستيا اغيخاتون  چـُمچه/ يستيغوش اايدان  خدا/ يستيخاتون چپ ا چـُمچه
 خـاتون اُت  چـُمچه/ يستيا اغوشيدن  خدا/ يستياُون ا خاتون مچهچـُ/ يستيا اغوشي
  يستيا اغوشيدن  خدا/ يستيا

  برگردان:
  دهخوا ياز خدا بارون م /دهخوا يم شآت/ آرد /روغن/ خاتون چوب چمچه
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آن را از  ،نپخـت از  . پـس دطلب ميرشته  آشو لوازم پختن  رود ميبه در هفت خانه گاه  آن
خـاتون برگـزار    چومچـه  نيز جانيدر آذربا. دباربباران  تا كند يم ريرازناودان مسجد محل س

بـا   ،كودكانو بندند  يخاتون م ينشانبه  نيرنگ يا پارچه )چومچه( يبه قاشق چوب. دوش يم
با  زين يا دهند. عده يسرم يخواه باران يها سرودها در كوچه ن،يرنگ يها بلندكردن چومچه

 ازيموردن ليرسند وسا يم كهخانه  هركنند. به در  يم يراه مگردانان را ه چومچهطبل و دهل 
آش  پخت نيمانند تا در ح يمنتظر م و دنزپ ميبلند آش  ييجا گيرند. در يپختن آش باران م

 نيزمـ  يرو يبلنـد  يو آن را در جـا  زند نميلب به آش  يباران ببارد. اگر باران نبارد، كس
به روسـتا   ،كنان يخواهان ضمن خوردن آش باران، شاد بارانباران ببارد،  گراكنند.  يم يخال
  :خوانند يخواهان م باران. گردند يبازم

 قيقاش رجهيب/ شيقالم ردهيخم يال/ ر ستهيا شياغيدان   آهللا/ ر ستهيانه  نيخات چومچه
آرپـا، بوغـدا   / لـه يا شياغيآهللا سن / اومودو نيلر ميتي/ بولوتو نيداغ آال/ ر ستهياسو 

/ ل من بولوتاو شياغيسن / كير دهيگدرماغا  گول/ كير دهيگباغا  ،الرزيق/ قورودو
ـ  اغي ميشياغي/ كير دهيگ اغاياغاي دونـو وار   ريـ ب نيآنـام / نياوزانسـ  ميلـ يكـه ك  اغي
  نيانسيبو شاياغي

 :برگردان

 ريدستش در خم/ كند يماو از خداوند طلب باران / خواهد يم يزيچ هچخاتون  چومچه
 يا/ مـان يتي ديـ ام يو ا /ابر كوهستان يا/ خواهد يمقاشق آب  كيو تنها / مانده است

 يجـو و گنـدم در مـزارع از تشـنگ     يهـا  خوشـه كه / بفرست يتو باران ،بزرگ يخدا
تو باران بـاش و  / ميشو يمسپار  گل ره دنيچ يبرا/ ميرو يمبه باغ  دختران،/ دنديخشك

مـادرم  / تـا كـاكلم دراز شـود    باران ببـار و ببـار   .ميبرو دنيبار حالدرو / من ابر گردم
  باران شود. سيخ راهنيتا آن پ دارد ببار يراهنيپ

  (خراسان) چولِ قزك 9.1.2.5
كننـد   چولِ قزك درست مي نام بههاي كهنه مترسكي  كودكان با لباس ،در فردوس مشهد

  خوانند: گردانند و مي ها مي و در كوچه
/ شير هم) خوبـه ( رشميشش به آ/ پايون كن بيبارون / مترسك) بارون كنقزك (چول 
  غدير هم) خوبه( رشميغدآب 

  خوانند: مي هم باهمگي رسند  ها مي كه به مقابل خانه هنگامي
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  زود باشيد) آي زو بشه زو بشه بيارهبشه (آي زو 

دهد و مقداري آب بر روي مترسـك   ها مقداري روغن يا آرد مي خانه به بچه صاحب
ليماكي،  بري كنند (خلعت پزند و بين مردم تقسيم مي مياز هدايا حليم  ،ريزد. درپايان مي

1385 :90- 91(.  
در قوچان و قزوين نيز اشعار اين مراسم با اندكي تفاوت در نحوة اجرا با همين نـام بـه   

  شود: اين صورت خوانده مي
 از تشنگي هالكه/ گندم به زير خاكه/ پايون كن بارون بي/ چولي قزك بارون كن

  )11: 1389شيرمحمدي،  ؛149: 1388(ياوري، 

  :كنند كودكان مراسم چولي قزك را با اين اشعار اجرا مي ،در خراسان
/ از تشـنگي هالكـه  / گنـدم بـه زيـر خاكـه    / پايون كن بيبارون / چولي قزك بارون كن

بـارون بيـا   / سـيا  با ابراي سيا/ چولي قزك، بيا بيا/ ناله ياز تشنگي م/ هاي سرخ الله گل
 شرشر ها) (در ناودان تو نودونا/ جرجر

  )48 :1383(روزي، 

ــهنيــز اشــعار زيــر را  يبيرجنــد كودكــان ــه قــزك  دنبــال ب (چــولي عروســك چول
  خوانند: مي قزك)

چوپون / از تشنگي هالكن/ زير خاكن اگندم/ پايون كن بارون بي/ چوله قزك بارون كن
ـ   / سگش فتير مايه/ زنش خمير مايه خواد) (مي پنير مايه اهللا بـزن تـو   / هبزغالـه شـير ماي
  به حرمت مزارون/ بارون

رونـد و   خانـه مـي   به خانهدارند و  ها چولي برمي بچه ،فريمان خراسان در روستاي نعمانِ
  خوانند: چنين مي

براي يـك  / ناله به زير خاك مي/ هاي سرخ الله گل/ حق ديم كارون به/ اهللا بده تو بارون
 بزغاله شير مايه /سگش خمير مايه/ چوپون پنير مايه/ دانه ژاله

 )19 - 18: 1354پور،  (حسن

هنگام غروب آفتاب، مردم روستا با چرخاندن آدمكي چوبي ميـان   نيزدر تايباد و باخرز 
  خوانند: مي را »تو بارواهللا «ها ترانة  كوچه
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اهللا بـده تـو   / و ژاله (آب) غم او از/ نالد) (مي اك منالهخبه زير / هاي سرخ الله گل
اهللا بـده تـو   / آبـه   چكّـه  )معطـل ( لمطُ/ از غم او هالكه/ هر خاكيز گندم به/ بارون
/ اهللا بده تو بـارون / خام پاكان ياز رو/ از حرمت مزاران /قرآنهاي  از سوره/ بارون

/ اهللا بده تـو بـارون  / را خواند اين دعا مي/ به فرق سنگ خارا/ موسي كه زد عصا را
اهللا بـده تـو   / سـوز  غيراز تو كيست دل/ تا گل دمد به نوروز/ كه نيست امروز  نابار

اهللا بـده تـو   / م بـد يهرچند ما شـد / تير از دعا مكن رد/ حق احمد بهرب  يا/ بارون
اهللا بـده تـو   / اميد بـا تـو دارن  / آبي به جو ندارن/ كارن ديم)( مهيها كه د آن/ بارون
  بده تو باروناهللا / در جو آبي نُمونده/ سو  خود را كشيده يك/ ابر سياه هندو/ بارون

  )215 - 214: 1368عبدلي، (

  كرمان)( ينزوگشگل  10.1.2.5
كننـد و آن   گل گشينزو درست مي نام بههاي سفيد  دختران عروسكي با لباس ،در كرمان

برند و يكـي   چادرها مي ها يا سياه دهند. پسرها عروسك را به در خانه را به دست پسرها مي
  :خواند ها اين ترانه را مي از آن

دار)  دار (كهـره  كرهبرة / دار اومد برهميش / از سي كوه خبر اومد/ بر اومد و ابر اومدا
  بع بعجمع: / بز دري شو/ بع بعجمع: / شو هلهله مي/ دختر خود ِيار اومد/ اومد

  )9 :1386(آقاعباسي، 

هـا از   دهنـد و آن  ها آرد مـي  ريزند و به آن و آب مي گشنيز لها بر روي گ خانه صاحب
كننـد.   گذارند و آن را بين جوانـان تقسـيم مـي    اي در آن مي كنند و مهره ماج تهيه ميآرد ك

سفيدي ضامن او شود و بـراي او   كه ريش زنند؛ مگراين مهره به هركه افتاد او را با تركه مي
» شـاه بـارون  «اصـطالح   بـه چند روز مهلـت بگيـرد تـا بـاران ببـارد. صـاحب مهـره كـه         

  خواند: مي  است
 به شاه بارون بده/ دي مرگي ور نمي/ پايون بده بارون بي/ رون بدهاهللا خدا با

  )11 - 10 :(همان

  (كردستان) بارانه هوله و بارانه بوكه 11.1.2.5
(سـنندج و بوكـان)    مراسم درخواست بـاران در كردسـتان   عروسك باران ايبارانه   بوكه

درصـورت امكـان، از    ،ايـ  پوشـانند  يزنانـه مـ   يها لباس يچوب بلند كودكان بر تنِ. است
از  كنند، يآن را دوره م كه يجوان، درحال خترانو د كنند ياستفاده م يمحل يبا لباس يعروسك
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سـمبل بـاران اسـت. مـتن      يمعنـا  بـه باراني نيز   هولهباران ببارد.  كنند يعروسك خواهش م
  :شود بارانه با اين قطعات آغاز مي   بوكه

  نانن هه ژاران كه بي/ فه قيروهه ژارانبو/ داكاته باران يا خوا /نهابار بوكه

به عروسـكي گفتـه    باران عروسواروانه يا   بوكهبارانه يا   بوكهمراسم  ،در اورامان و بانه
خوانند كه برگـردان   سازند و شعري مي رد براي مراسم تمناي باران ميشود كه كودكان كُ مي

  آن چنين است:
دار  تـازه و نطفـه   مـرغ  تخـم / زار گنـدم تمنـاي آب ميـان   / عروس باران تمناي آب دارد

  خواهد. دختران را مي ةنيس سنجاق/ خواهد مي

از گردانـدن   پـس  .پاشـند  راه با آوازخواندن دختران بعضي مردم بر عروسك آب مـي  هم
برنـد و   چشمة آب مـي  كنار بهيا گذارند  ي در مكاني مقدس ميگاه هيتكآن را بر  ،عروسك

  .)33 - 31: 1385پور،  وانند (عظيمخ كنند و دعا مي در آب رها مي

  (گيالن) گلين كفچه 12.1.25
و  آبكنـار در كوتمـاج و   ،زارهـا  شـالي  آبـيِ  مردم گيالن هم هنگام كمبـود بـاران و كـم   

جمعـي   دنبـال آن دسـته   بـه گـاه   آراينـد و آن  عروسك مي شكل بهرا  ييرهايگ كفانزلي، بندر
  نند:خوا افتند و اين شعر را مي سوي صحرا راه مي به

 يخوشـك  عالَمـه / گيفتـه  فـي عبـا   تونـور  چا /بوبسه ماشه دس و پا /بوبسته گيشه كترا
 قرآن حرمت به/ باران خدا اُي/ گيفته بي

  )469 –462 :1374(اصالح عرباني، 

  طلب باران با انسان 2.2.5
  (كرمان)  بازي لوك 1.2.2.5

كنند تا لـوك شـود.    خاب ميخود انت يانِم ازكي را مردم يبافت كرمان،  براروستاي ردر 
تن كند. طناب كنفي از الياف خرما هم  راي ب و كپنك پاره ،ها را به سر نمد چوپان لوك بايد 

افتد. مردم  ميراه ها  كوچهدر اي به گردن  صورت سياه و زنگوله بندد و با  جاي كمربند مي به
آورد و  صـدا درمـي   بـه لـه را  زنگو ،لوك، مـدام  خواندند.  افتند و شعر مي دنبال او راه ميهم 
  خوانند: مي مردم
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گنـدم  / بده  پايون بيبارون / اهللا خدا بارون بده/ زار در مرغ زده مهيخ/ لوك هزار لوك ما 
هاي  ،هاي لوك ،هاي لوك/ دارون بده مرغارزن به / خردارون بده جو به / به اربابون بده

   هو هو هو ،لوك

زديكي منازلشان، ظرف آبي را روي سر لوك خوانان به ن محض رسيدن لوك به ،مردم
ند و در شـب سـوم، از در هـر    هخوا دوم هم از اهالي سوزن مي ند. در شب نك خالي مي

ند. وقتـي خميـر را ورز   ور قلعه مي ةحسيني طرف  بهند و نك اي آرد جمع مي اي كاسه خانه
نـد و بـه   زپ مـي از ورزآمدن خمير، كمـاج   ند. پسزاندا آن مي درونسبزي  ةند، مهرهد مي

. بقيه استسالي  د مسبب خشكيآ كماج هر كسي درمي يانم سبز از ةمهر. ندهد اهالي مي 
تـا يكـي از    ندنز ميقدر  آنو با تسمه  ندبند را به درخت مي و او خورند را مي كماجشان 

  جمع ضامن شود.

  )هيلويكهگ( نيگل يحاج 2.2.2.5
 .كننـد  يرا انتخاب م يشخص بلندقد احمد،ريبو و  هيلويكهگ در استان ،نزاع يدر روستا

 يبـه و  يرنگـ  ةچنـد تكـه پارچـ    پوشـانند،  يرا وارونه به او م يكُردك (كپنك) چوپان كي
آرد بـه صـورتش    يكمـ  كننـد،  يدرسـت مـ   ليو سـب  شير شيبرا شياز پشم م زند،يآو يم
ا شـخص ر  نيـ . ابندنـد  يبزرگ هم به پشتش م ةولزنگ كيو  يو چند حلب خال ،مالند يم

و تنبـك   رهيـ دو نفـر دا  يكـ ي كه يو درحال شود ياو م ريوز زين ي. فردنديگو يم نيگل يحاج
  :خواند يشعر را م نيا نيگل يو حاج روند يها م به در خانه زنند يم

/ خـوام  يمـ گنـدم  / خوام ينم يچيه/ بارون آوردم/ باد آوردم/ نميشاخ زر/ نميگل يحاج
  خوام يآب م/ خوام يم  آرد

و نـه   دهـم  ينه آرد مـ : «ديگو يو م زدير يم نيگل يحاج يآب رو يا اسهخانه ك صاحب
  :ديگو يم كند و ميهم رو به آسمان  نيگل يحاج». آب

  نون ياز ترس قحط/ مردم ندادنُم نون/ وارون اليخاطر ع يس/ خدا ببار بارون يا

كه به  ن. بعدازآزدير يم ريوز ةسيآرد در ك يمقدار نيگل يسر حاج  خانه پشت اما صاحب
 يا كـه در آن مهـره   پزند يم يقرص نان بزرگ كنند و مي ريآردها را خم ها سرزدند خانه ةهم
  ).75 - 74 :1389 ،يرياند (فق گذاشته زين
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  (تاجيكستان) اشگالن 3.2.2.5
 را اشـگالن  مراسـم ) كنوني قراتگين(  رشت وادي ساكنان و ختالن هاي واليت تاجيكان

 و بخـارا  قـديمي  تاجيكـانِ شـهرهاي   اين مراسـم بـين   .)46 :1383 (روزي، كردند مي اجرا
 كـه نخسـتين   ،خورده زني سال ،است. در اين مراسم بوده رايج سسخاتون  عنوان با سمرقند
 مراسـم  اجـراي   شود و هنگام سسخاتون انتخاب مي  نقش اجراي براي ،خانواده است فرزند

هـاي   زنـان ترانـه   ،در اين مراسم كند. مي كمك او به ديگر زن دوسه ،سسخاتونيا  اشگالن
  خوانند: گونه مي باران را اين

 گشـنه  كمپيركـان   /سسـخاتون  سسخاتون/ ماندند تشنه طفلكان  /سسخاتون سسخاتون
 ميـده  /آسـتينه ) بجنبـان  آهسـته آسـته ( / راستينه اشگالن/ سسخاتون سسخاتون/ ماندند
 بـاران  بـاران / !ارونـه ب بريـزون  بـار  يـك / ) شـده خشكقاق ( سبز غلة/ بارونه بريزون

 پـر  كملچيكـا / بارونيم آرزوي در/ داريم سبزه غم ما/ سسخاتون روان سيال/ سسخاتون
  شوند. سر نان اي بچگان /شوه

  باران با مناطق ديگر تفاوت دارد:  به  هاي دعوت ترانه ،در بخارا

 بـده  ،يـارب   /است هالك تشنگي از/ است خاك زير در گندم / است چاك سينه گندم
/ بفرسـت  حيـوان  حيات سبب ،يارب/ آمد خوان غزل داماد/ آمد باران هرهر/ باران وت
 قطـره  ابـر  سـينة  از /نبـات  طفـالن  تشنة لب ازبهر/ بفرست الوان نعمت كرم خوان از

  بفرست  باران

  
  خواهي هاي نمايشي باران هاي مشترك آيين . بررسي و تحليل ويژگي6

يـابيم كـه    درمي ،دهد ها را انعكاس مي اين آيين بخشي از فقطكه  ذيل،با نگاهي به جدول 
ها با اجـراي مراسـم نمايشـي و بـا      تمامي آيينشود.  ها ديده مي عناصر مشتركي در تمام آن

يا  ،راه است: ساخت عروسك يا مترسك توسط كودكان، زنان سان هم ريخت و ساخت يك
هـاي   ييـر چهـره و لبـاس   يا پيرزن ازسوي جمع بـا تغ  ،اهالي؛ انتخاب فردي نمادين، كوسه

پاشي بر عروسك  آبروي به مكان مقدس و حمل عروسك؛  ؛ دستهآالت نتيز مخصوص و
 ؛روان يا كوسه؛ خواندن اشعار و آوازهاي تمناي باران يا دعا و نيايش؛ گرفتن هـدايا  و دسته

  . پخت آش يا نان نذري؛ سنگ يا چوب يا مهره
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  .1جدول 

 نام و محل
  مراسم

نام فرد نمادين 
هديه/   واكنش مردم  مجريان  شكل پوشش  يا عروسك

  نذر
 ءشي
  پنهان

 خراسان
  -   -     ها بچه  عروسك با لباس زنانه  تالو  متَالو تالو

 كهگيلويه
  سنگ  آرد  پاشيدن آب  مردم  -   هبرسه  هبرسه

  نيگل يحاج  هيلويكهگ
  

 ةوارون كپنك با يبلندقدفرد 
و  شيرو  يرنگ ةپارچو  يچوپان
  بهرد آو  شياز پشم م ليسب

  پشت  به هولصورت و زنگ
  مهره  آرد  پاشيدن آب  مردم

ايل 
 قشقايي/
  نيكوساگل

  كوسه
در دو طرف  وهيدو گ فردي با

به كمر و  يچوب يصورت و ظرف
  بر صورت يپشم مصنوع

آرد/     ها بچه
  سنگ  نان

 بختياري/
دو  باصورت فردي با پوشيدن   هكوس  نيگل كوسه

 بر پاشيدن آب  جوانان  كمر به  زنگوله وكاله زرد 
    آرد  كوسه

 /چهارمحال
هار هار 
  هارونك

ريش  شيبرا كهكوسه فردي   كوسهيكل ال
  چوب  آرد    مردم  دگذارن يم

 /جانيآذربا
خيدير 
  الياس

دختران   عروسك  نيگل چمچه
        نابالغ

فردوس 
 /مشهد

  چولِ قزك
 بر پاشيدن آب  كودكان  كهنه هاي مترسك با لباس  چولِ قزك

    روغن  مترسك

آرد     پسرها  ديسف هاي عروسك با لباس  نزويگل گش  كرمان
  مهره  كماج

يا  زنانه يها لباس با يچوب بلند  بارانه بوكه  كردستان
  دختران  عروسك

 آب بر دنيپاش
عروسك و 
رهاكردن در 

  چشمه
    

  -   -   -     شكل عروسك به يرهاييگ كف  نيگل كفچه  النيگ
رابر بافت 
 /كرمان
   يباز لوك

  لوك
كپنك بر تن  نمد به سر وفردي  
صورت  كمر و با بر خرما  افيال

  به گردن يا و زنگوله اهيس
آب سر  دنيپاش  مردم

 ةمهر  آرد  لوك
  سبز

 /انستكيتاج
          خورده سال يزن  سسخاتون  اشگالن

 يشاخبا  پوشد، يم يگون فردي  گلين گل  بوشهر
  مهره  گندم    ها بچه  زنگوله در گردن و سر بر

آش   -   ها بچه  هاي رنگين چهرالقه با پام  خاتون چـُمچـَه  آذربايجان
  -   باران
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  خواهي چنين است: اشتراكات آييني و نمايشي و اجرايي باران
  
  خواهي وجود عناصر نمايش در آيين باران 1.6

  كنش 1.1.6
  گردد. هفت كـنش  شخصيت مي» نماياندن«و  رنگ يپكنش يا عمل داستاني باعث گسترش 

  هاي اجرايي چنين است: با تمام تفاوت خواهي هاي باران نمايشي در آيين
يـا كوسـه را    ،چـه عروسـك، مترسـك   يـا اهـالي در كو   ،كنش يك: كودكـان، زنـان   ـ

  دهند؛ مي  حركت
و آوازهاي  روند ميها  به مكان مقدس يا خانه ،با حمل عروسك ،روها كنش دو: دسته ـ

 خوانند؛ يا دعا و نيايش مي تمناي باران
 پاشند؛ روان آب مي دسته ايكوسه  و ،سك، مترسكعروها بر  كنش سه: ساكنان خانه ـ
نـد و  زپ با گرفتن هـدايا آش نـذري يـا نـان مـي      ياهال اي ،كودكان، زنانكنش چهار:  ـ

 اندازند؛ ها مي ي از ظرفكي دراي  صورت پنهاني سنگ يا چوب يا مهره به
كـه در غـذايش سـنگ يـا مهـره يـا        كننـد  كنش پنج: مردم تظاهر به زدن كسـي مـي   ـ

 اند؛ تهياف  چوب
 چنـدروزه كنـد و فرصـتي    ي ضمانت او را مـي ديسف شيريا  ،كنش شش: پير، بزرگ ـ

 دهند؛ شرط بارش باران به او مي به
گيرند و اين كار را تـا باريـدن بـاران و تـرحم      ها ضمانت مي مردم از آن كنش هفت: ـ

  دهند. خداوند ادامه مي

  وضعيت 2.1.6
. نقطـة صـفر و   نـد تان در آن گرفتارهاي اصلي داسـ  اي است كه شخصيت وضعيت مخمصه

  نباريدن باران است. وضعيت اين نمايش

  شخصيت 3.1.6
يا كوسه شخصيت اصـلي يـا قهرمـان داسـتان اسـت. ايـن شخصـيت         ،عروسك، مترسك

  قراردادي و نمادين و مظهر و خداي باران و همان آناهيتاست.
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  افكني گره 4.1.6
از نـذرخوران گـره نمـايش بـراي حـل      يا چوب در غـذاي يكـي    ،با انداختن مهره، سنگ

  شود. وضعيت افكنده مي

  اوج داستان 5.1.6
كنند كه  ماني است كه مردم تظاهر به زدن كسي ميزاوج داستان يا نقطة عطف كنش داستان 
  اند. در غذايش سنگ يا مهره يا چوب يافته

  گشايي گره 6.1.6
يـا   ،پير، بـزرگ  ه،عيت و رفع گربراي حل وض ،افتد. اكنون گشايي اتفاق مي گرهاز اوج،  پس
  دهد. شرط بارش باران مي به چندروزهكند و فرصتي  ي ضمانت ميديسف شير

  
  يا فردي با تغيير چهره ،ك، مترسكنقش عروس 2.6

 يهـا  عروسـك ها عروسك يا مترسك يا فردي بـا تغييـر چهـره حضـور دارد.      در اين آيين
 رانيـ مـردم ا  پرسـتش  و  احتـرام  مورد اي كه هاله ؛دارد تايآناه ةدر اسطور شهير يخواه باران
  .ساختند يم ياريبس يها سيها و تند الهه پرستشگاه نيا يكه برا ييتاجا ،بوده باستان

جهـت   شـتر يا يهـا  سيتنـد  ،است. طبـق اسـناد موجـود    شترياز ا يگريشكل د تايآناه
 تحركـ  ها سيتند نيو مردم در پشت ا شدند يمراسم پرستش حركت داده م يبرگزار

حركت  زيها ن است كه در آن يخواه باران يها نييآ راستا با هم يا هيرو ني. چندندكر يم
ـ . بـا  رديـ گ يانجـام مـ   يجمع دسته صورت به يخواه راه عروسك باران هم بهمردم   افتني
و  يخـواه  بـاران  يهـا  عروسك نيب نييآ يمحل برگزارو در شكل، حركت،  يتشابهات

 كـه  مؤنـث  ييهـا  عروسـك ؛ دانست تاياز آناه يرا نماد ها عروسك نيا توان يم تايآناه
 نـد كن مـي  از خداونـد طلـب بـاران    ينـ ييآ يمراسم يزنانه بر تن دارند و ط ييها لباس

  .)61: 1394، نيا بهروزي(
و  عـراق   كركـوك  يهـا  تـركمن  دارد:  خـاص   ينـام  اقوام مختلف  انِيدرم  عروسك اين
  مـاه  ايـ   (مـادر كمـان  »  القـوس  اُم«  هيسور  )، مردم ركيگ كف  (عروس » نيگَل  چمچه«  ها آذري
از شهر گنبد   يبخش  و مردم ها كيو تاج  ازبكستان  مردم ،» اَلْگُنْجه« قايافر  لشما  )، مردم قوس

ــه»  سوســخاتون« ــ (احتمــاالً ب ــ  زن  يمعن ــ ،) يآب ــرك  يو گروه ــان از ت ــا  زبان ــو ترك  راني   هي
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  هيهـا شـب   ازبـك   . عروسـك خواننـد  يمـ   چككو ةمالق  يعني » كيچ  كُپچه« اي » كيچ چمچه«
  .)141 :1358 باشگوز،(است   هيترك يها و ترك  رانيا  جانيآذربا ةمنطق يها ترك گلين   چمچه
 

  و آوازخواني  سرايي ترانه 3.6
هـاي نمايشـي، شـعرخواني فـردي و      در تمام ديـالوگ  ،ركن اصلي مراسم و عنصر اساسي

شـود عمـق اضـطراب،     ها خوانده مي هايي كه طي اين آيين و سروده شعرها«گروهي است. 
 (احمـدي ملكـي،  » دهد هايشان نشان مي و شوق مردم را در طلب خواسته ،اصرار ،اخالص

راهي كرنـانوازن و بـا اسـتفاده از برخـي      با هم خواهي و آواز گاه مراسم باران .)116 :1378
ها  اين ترانه. استوليد صدا و توازن ريتم توأم ت برايهاي مسي  وسايل مانند ديكچه يا سيني

هـاي فارسـي، كـردي،     اي از ايران گويش مخصوص به خود را دارد و به زبان در هر گوشه
از ديگـر نزديـك و    هـا بـه يـك    شوند؛ اما محتواي همـة آن  تركي، عربي، بلوچي خوانده مي

  ند از:ا عبارتها  ي مشترك اين ترانهگويژ .سان برخوردارند يك اي مايه  درون
 نيزمـ  و ،وانـات يمـزارع، ح بخشـي بـه    شخصـيت  بـا  هـا  . محتوا و مضامين اين ترانه1
  ؛باران است ياز كم ها آنرنج كنندة بازگو
ماننـد   خـواهي  اجراكننـدگان مراسـم بـاران    و ديگر ،پيرزنان، ها ، عروسكها كوسهنام . 2

در  شـله، هشـلي، هميلـي،    گلين، كوسه، چمچه ، لوك، بوكه،سسخاتون ،هارونكي، هالونكي
  ؛شود مي ذكر ها ترانهمتن 
 دهنــد چيــزي نمــيو كســاني كــه  ،دهنــدگان و خيــران ســتوده هديــههــا  . در ترانــه3

  ؛شوند مي  نكوهش
  ؛خواهند شود و براي نزول باران از او ياري مي از خدا طلب بخشش مي. 4
هاي آن ازنظر  راعاست و قطعات و مص ييهجاها  وزن بسياري از اين اشعار و سروده .5

  ؛موسيقي هماهنگي دارد
تر از موارد  خواني اشعار بسيار پررنگ بودن مراسم و جمع نيايشيدليل  بهعنصر تكرار  .6

  مشابه است.
 
  اجراي گروهي 4.6

اند و هم تماشـاگر.   شود. اين گروه هم مجري شكل گروهي انجام مي به ،اغلب ،مراسم آييني
 ايند.زاف راهي خود بر شور و هيجان مراسم مي با همگروه كودكان و مردان و زنان 
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  زنان و كودكان مجريان اصلي مراسم 5.6
در طول « ،. در برخي مناطقدارندخصوص زنان و كودكان نقش اصلي را  بههمة مردم و 

پـر از آب   يا است و كاسه ختهياز پارچه بر چهره آو يكه نقاب يرزنيپ اي يمراسم زن نيا
و با انگشتانِ خود  زند يو دست خود را در آب م ستديا يصف م يِرو دست دارد روبه به

و  زنـان  وهيـ ب .)123 -122 :1358 ،وزگباشـ ( »پاشـد  يافراد و بر سر آنان آب مـ  ةبر چهر
 در مراسـم  يجانبـه و اساسـ   همـه  ينقشـ  ،ميمسـتق ريغ اي ميصورت مستق به گاه ،پيرزنان
 شـان يخـود را پر  سـوان يگ نـد، يآرا يمـ  عـروس بـاران را  آنان . كنند ايفا مي يخواه باران
گـاوان بازگشـته از    يآشكارا، نقش باستان ،زنان نيا«نهند.  يبر گردن م يوغيو كنند،  مي

هـا بـه    آن ديـ بسـته، ام  يهم م بهرا  رزنيكه دو پ يوغيكنند و  يم يساز دوبارهاسارت را 
ب و خـاك را نشـان   و اسـفندارمذ) آ  ،يتـا زن، اَناه يپـر ( يرزندو پ يبستگ و هم ياري هم
  .)303 :1391 يي،ضايب( »دهد يم

 
  و نيايش ،دعا ، نذر،نماز ها با بودن آيين توأم 6.6

مراسـم   ياجـرا  يمردم بـرا  ،در تهرانزاده و تكيه است.  ها حركت از امام در برخي آيين
و ضـمن   رفتنـد  يخاتون م ملك ديس ةجمعه به بقع ايشنبه  دعا و طلب باران در روز پنج

/ حرمـت جــان  نيبــاران ببـارد بـر زمــ   ،خـدا  يا«: گفتنــد يبلنـد مـ   يبـا صــدا  ش،يايـ ن
گرفتن روزه و خواندن دعـا   ،در قبله دعاي بوشهر ).54 :1348 ،ي(عناصر »نيرالمؤمنيام

شرط اصلي اجابت دعاست. اين آيين باستاني اكنون با دين مردم گره خورده و آميختـه  
 يوجود دارد كـه فقـط بـرا   » باران يدعا«نام  به يمسجد ،در شهرستان قائنشده است. 
اصـل  ). 195 :1378 ،ياسـت (پـاپل   يميقد اريو بس شود ياستفاده م يخواه مراسم باران

 يدر روسـتا ثابت اين نمايش پختن آش نذري است. اين آش در هر منطقه نـامي دارد:  
ــ ــان  رچيس ــ«كرم ــكو و  »نيآش حس ــه«در اس ــه» آش فاطم ــ  ك ــاه م ــد يدر خانق  پزن
 ميتقسـ  از پـيش و  كننـد  يمـ  هيـ ته» تُرمـاج «نام   به يآش ،در تفرش ؛)292 :1385 ،يمي(مق
 ؛)317 :1380،ي(حسـن  زنـد ير يم نييپا يا از آن را از ناودان خانه يمقدار ،ياهال ياندرم
 تهيـه  محـل  مسـجد  در يـا  شـهر  از خـارج  در را آن كه پزند مي »باران حليم« ،طبس در
كه آش آمـاده شـد    ازآن پس ،والسجرد فراهان يتادر روس ؛)195 :1378 پاپلي،( كنند مي

و آن را بـه داخـل    برنـد  يبـام مسـجد مـ    يآش را به باال يظرف ،كيهر ،چند مرد و زن
  :خوانند يشعر را م نيحال، ا  همان و در زندير يناودان م
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/ جو و گنـدما  يبرا/ بكنه دعا خوره يهركه م/ و جوونه ريخوراك پ  /آش آش رونه نيا
  بارون بده از آسمون/ مهربون يخدا يتو ا/ قبول كن نذر ما ،خدا/ صدا كي هب ديهمه بگ

. مـردم  كننـد  يمـ  ميقسـ مردم ت انيو آش را م نديآ يم نييو پا فرستند يبعد صلوات م
 بارانـد  ياش هـم كـه شـده باشـد بـاران مـ       شسـتن بـام خانـه    يمعتقدند كـه خـدا بـرا   

  .)5 ،2ج : 1393قنواتي،  (جعفري
  
  از اعمال و ابزار جادوييگيري  بهره 7.6

و لم، تابوت، قاشق، جـارو، قيچـي،   چون زنبيل، ع هم از ابزار و ادوات خاص ،در اين رسم
  و مـرد بـه    زن  ، گروهـي  فـارس   گيـرش   در روسـتاي گيرنـد.   و اعمال جادويي بهره مينان 

كشـند.   مي  آن  يسفيد رو  اي خوابانند و پارچه مي  را در تابوت  اي روند و بچه مي  خانه غسال
  تـابوت   ،). در شـوش 122، 18ج  :1358 گرداننـد (باشـگوز،   را در روسـتا مـي    بعد تـابوت 

 .)109 :1345 ، انـد (طوسـي   گردانـده  در شهر مـي   باران  آمدن  را براي  نبي  دانيال  به  منسوب
 يپـاپل رايـج اسـت.    خراسـان خصوص  به رانياز مناطق ابسياري االغ در  ةسوزاندن جمجم

خـر   نيـ ا ةجمجم ،ي. ازنظر وكند ميمرتبط  يرانيا رياساط يزا باران يروهايآن را با ن يزدي
است كه تشتر را در نبرد با اپوش  يزيانگ شگفت يريموجود اساط» پا خر سه« ةنماد جمجم

 يـان پر منتسـب بـه  را  يسـال  ). مـردم قشـم خشـك   204 - 202 :1378 ،ي(پاپل دهد يم ياري
. دهند يمسجد قرار م اطياز ح يا در گوشه يانپر يبرا نيز يسهم و نندك يم يقربان .ددانن يم
 ديـ آ ياز نمـك بدشـان مـ    نايـ كـه پر  تقدنـد مع رايز ؛كنند يغذا نمك اضافه نم نيها به ا آن

بســتن «رســم » بــاران بــازكردن« بــراي رانيــاز نقــاط ا ياري). در بســ157: 1382  ،ي(نــادر
  .)6، 2ج : 1393تي، جعفري قنوا( كنند را اجرا مي» كچالن چهل

از انـواع جـادو    زريـ فر يها يبند ميبا تقس توان يم يخواه را در باران يياعمال ضدجادو
اصـل،   نيـ تطابق دارنـد. براسـاس ا   »يوانمودساز«اعمال با اصل  نياز ا يمنطبق كرد. برخ

 بيآسـ  زيبه نقش دشمن خود، دشمن ن زدن بيكه با آس كند يانسانِ معتقد به جادو تصور م
خـر كـه    ةبـردن جمجمـ   ني؛ مانند ازبشود ينابود م زيو با نابودشدن نقش، اصل آن ن نديب يم

تصـور اسـت كـه     نيـ بـر ا  يمبتنـ اعمـال   نياز ا گريد يباران است. برخ ارگانياز پت ينماد
سبب  از هم جدا شوند، به يمدت از پساند، اگر  بوده وستهيپ هم مجاور و به يكه زمان ييزهايچ

 زيـ ن يگـر يبـر د  يواقع شود اثر مشـابه  يكيچه بر  اند، آن داشته با همكه  يا نهدال ارتباط هم
 .(همان)آب به درون ناودان اشاره كرد  ختنيبه ر توان يم باره ني. دراگذارد يم
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  مراسم ياجرا بودن يجد 8.6
. فـرد  شوند گان با اعتقاد قلبي و نه براي اجراي كاري نمايشي به صحنه وارد ميكنند  شركت

در برخي مناطق، ؛ شود مي هيتنب ،يجد است، كه مهره يا سنگ در غذايش يافته شده ،كار اهگن
 .شود يم يكه خون از بدنش جار زنند يكتك م يحد شخص را به

  
  پاشيدن آب 9.6

 زانيآبر اي ،زگانيآبرپاشان،  آب. جشن زندير يخواهان آب م باران يرومردم  ،مراسم ةدر هم
خواهي مرتبط بـوده   پاشان با باران همواره آبمنسوب به نوروز است.  ايرانياز مراسم معتبر 

(روز خـرداد) غسـل    نيدر روز ششم فـرورد  انيرانيا كه نيا سبب حانيابور ة نوشت بهاست. 
مـردم   .دارد تعلـق ) آب ةفرشـت  ،خردادروز به هرودا (هئوروتات،  نياست كه ا نيا كنند يم
 گـر يد كيراه تبرك و دفع آفات به  و از نديشو يا مو خود ر زنديخ يدم از خواب برم دهيسپ

جدا از  يرسم نيآن است كه ا گر انيجشن نما نيبه ا يرونيب حانيابور ةاشار. پاشند يآب م
و با باران و مراسم  شود ياز زمستان انجام م كه بالفاصله پس يرسم يعني ؛باشد ديبا رگانيت

 حـان يتفـاوت دارد. ابور  ،تابسـتان اسـت   ليـ كـه اوا  ،رگـان يدر ت ييزا باران يديتقل يجادو
ــاه ت زدهميســ وزدر ر ،رگــانيشــرح جشــن ت درضــمنِ ــاز م ــن ،ري ــه غســل و  زي اشــاره ب

شـد.   لئقادو جشن  انيرا م يافتراق نيچن ديبا ،هذا مع. است  كردن مردم كرده يوشو شست
 غسـل بـوده   يتن و نوع يوشو شست ةعمداز مراسم  يكينوروز بزرگ  اي نيششم فرورد

 شد يم برپا ييزا نبارا يدتقلي رسوم ةدربار ييها شينما رگانيجشن ت اي ريت زدهمياست و س 
  .)225 :1358، (رضي
  

  گيري نتيجه. 7
بخشـي از فرهنـگ    ،و اسـاطيري  مليهاي ديني و مذهبي يا  اعم از آيين ،هاي ايراني نمايش

ي نمايشــي، هــا جداناشــدني از ادبيــات غنــي مردمــي اســت. ازجملــه آيــين جــزوعامــه و 
هاي متفاوت و  در شهرها و مناطق مختلف و از ديرباز با نامخواهي  بارانخواهي است.  باران

بـا انسـان    ،عروسك شده است. در روش گروهي با اجرا مي گروهيو  انفراديدر دو گروه 
 ،زنبيـل  ،قاشق، جارو، قيچـي  ،تابوت ،لمع( ءشيبا با دعا،  ،)پوش زن نقابيا ، بچه(كوسه، 

  شد. ) انجام ميخروسيا  ،روباه ،درازگوشحيوان ( باو  ،)نانيا  ،كوبيدن سنگ هم به
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طلب باران بـا   كه ،هاي عروس باران پيوندخورده با اساطير، آيينهاي  نمايشاز اين انبوه 
گلـين   ترين آن كوسا جاي است. عمده ايران برجاي  جايصدها گزارش در  ،است عروسك

 اتّـالو متّـالو   ،گلين (بوشـهر)  گل ،ي)اريبخت( كوسه يكل ،تياري)هل كوسه (بخ  هل (قشقايي)، 
، شهريار( خاتون چـُمچـَه ،)جانيآذربا( گلين  چمچه ،هبرسه (كهگيلويه) ،(خراسان و كرمان)

ـ   هولـه و  بارانـه   بوكـه  ،(كرمـان)  گـل گشـينزو   ،چولِ قـزك (خراسـان)   ،آذربايجان) ه باران
(كرمـان)    بـازي  لـوك  طلـب بـاران بـا انسـان    . (گـيالن) اسـت    نيگلـ  كفچـه و  ،(كردستان)

  اشگالن (تاجيكستان) است كه بازيگر انساني اغلب پيرزن است. )هيلويكهگ( نيگل يحاج
شـود: سـاخت عروسـك يـا مترسـك توسـط        ديده ميعناصر مشترك  ،ها آييندر اين 

ير چهره و يا پيرزن ازسوي جمع با تغي ،انتخاب فردي نمادين، كوسه ؛كودكان، زنان يا اهالي
پاشـي   آبروي به مكان مقدس و حمل عروسك؛  ؛ دستهآالت نتيز هاي مخصوص و لباس

روان يا كوسه؛ خواندن اشعار و آوازهاي تمناي باران يا دعـا و نيـايش؛    بر عروسك و دسته
هاي آييني  خواهي جنبه . باران سنگ يا چوب يا مهرهو گرفتن هدايا؛ پخت آش يا نان نذري؛ 

راه اسـت.   و نيايش هم ،دعا ، نذر،نماز ها با و ديني بسيار زيادي دارد. اين آيين اي و اسطوره
چون  هم اصل ثابت اين نمايش پختن آش نذري است. در اين رسم از ابزار و ادوات خاص

اعمـال  گيرنـد.   و اعمال جـادويي بهـره مـي   نان و لم، تابوت، قاشق، جارو، قيچي، زنبيل، ع
خواهان  باران يمردم بر رو ،مراسم ةتطابق دارند. در هم »يسازوانمود«با اصل  ييضدجادو

تـر ايـن    با بررسـي دقيـق  خواهي مرتبط بوده است.  پاشان با باران همواره آب. زندير يآب م
  شود: خواهي ديده مي هاي باران هفت كنش نمايشي در تمام آيينيابيم  درميها  آيين

  دهند؛ يا كوسه را حركت مي ،مترسكعروسك،  كوچهيا اهالي در  ،كودكان، زنان. 1
و آوازهـاي تمنـاي    رونـد  مـي ها  روها با حمل عروسك به مكان مقدس يا خانه دسته. 2

 خوانند؛ باران يا دعا و نيايش مي
 پاشند؛ روان آب مي دسته اي ،كوسه ،عروسك، مترسكها بر  ساكنان خانه. 3
صـورت پنهـاني    و بهند زپ نان مي با گرفتن هدايا آش نذري يا ياهال اي ،كودكان، زنان. 4

  اندازند؛ ها مي ي از ظرفكي دراي  سنگ يا چوب يا مهره
 اند؛ كنند كه در غذايش سنگ يا مهره يا چوب يافته مردم تظاهر به زدن كسي مي. 5
بـارش   شـرط  به چندروزهكند و فرصتي  ي ضمانت او را ميديسف شيريا  ،پير، بزرگ. 6

 دهند؛ باران به او مي
اريـدن بـاران و تـرحم خداونـد     گيرنـد و ايـن كـار را تـا ب     ها ضمانت مي دم از آنمر. 7
  دهند. مي  ادامه
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 بـه   توجه باهايي مختلف  و نامزنانه  يها لباس با ييها عروسكهاي گروهي،  در اين آيين
 ينماد تايو آناه يخواه باران يها عروسك نيب نييآ يتشابه در شكل، حركت، محل برگزار

صـورت   بـه  گـاه  ،و پيرزنان زنان وهيبتر است.  برجستهنقش زنان و كودكان  هستند. تاياز آناه
ركـن  . كننـد  ايفا مي يخواه باران در مراسم يجانبه و اساس همه ينقش ،ميمستقريغ اي ميمستق

هاي نمايشي، شعرخواني فردي و گروهي است. محتواي اين  در تمام ديالوگ ،اصلي مراسم
 ،وانـات يمزارع، حبخشي به  شخصيتا و نزول باران است كه با طلب بخشش از خد ها ترانه

 و ديگر ،پيرزنان، ها ، عروسكها كوسهنام . باران است ياز كم ها آنرنج كنندة بازگو نيزم و
و كسـاني كـه    شـوند  سـتوده مـي   دهندگان  هديهو  شود مي ذكر ها ترانهمتن اجراكنندگان در 

  شوند. مي نكوهش دهند چيزي نمي
  

  امهن تابك
، »خواهي و خورشيدخواهي در آذربايجان هاي باران ها و تصنيف سروده« .)1378احمدي ملكي، رحمان (

  بهار. ،25 ش، شعر مجلة
  گران ايران. گروه پژوهشتهران: ن، گيال كتاب .)1374اصالح عرباني، ابراهيم (

  .ترك خيانجمن تار :نتهرا ،يجيازي نيكوشش تحس به، 2ج  ،ينالعارف  مناقب .)1362(احمد  ،يافالك
  ، پاييز.12 ش، 6 س، يرانيا مطالعات، »خواهي باران. «)1386آقاعباسي، يداهللا (

،  جمعه  كتاب ، يفرخ  باجالن ةترجم ،» رانيدر ا يساز و باران  باران يتمنا  مراسم«. )1358(  هانيباشگوز، ا
  .18 ش
، »يخـواه  بـاران  نيـي آ يهـا  عروسـك  بـر  اتـ يآناه يبخش جان يردپا يبررس« .)1394( زهره ،نيا يبهروز

  .61 ، شترئات يتخصص ةنام فصل
 .گران ، تهران: روشنرانيا در شينما .)1379(بيضايي، بهرام 

  .گران روشن تهران: ،؟هزار افسان كجاست .)1391بهرام ( ،ييضايب
 ييايجغراف تقايتحق ،»ها يسال در زمان خشك يخواه باران يها نييآ«. )1378( نيمحمدحس ،يزدي يپاپل

  .55ش  ،مشهد
  ، بهار.21 ش، 4 س، شعر ةمجل، »هاي باران سيري در ترانه« .)1376جاويد، هوشنگ (

تهـران: مركـز   ، 2ج ، رانيـ ا مـردم  فرهنـگ  ةنامـ  دانـش ، »يخواه باران. «)1393( محمد ي،قنوات يجعفر
  المعارف بزرگ اسالمي.ةداير

  ي.فرهنگ راثي، تهران: سازمان مرستان تفرششه ينگار مردم .)1380( گرانيو د درضايحم ،يحسن
  ، مشهد: ماه جان.رانيدر ا يخواه باران ايباران  ةافسان. )1394خزاعي، حميدرضا (
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 فرهنـگ ، »بـاران)  بندآمدن و خواهي باران هاي آيين( ها يادرفته از. «)1385ليماكي، مصطفي ( بري خلعت
 ، بهار.17 ش، مردم
  ، تهران: سمت.رانيا ةعام اتيادب و زبان. )1394( ي، حسنذوالفقار
  ، تابستان.1، ش 1، س مرغيس، »ادبيات شفاهي افغانستان«). 1373( روشن ،يرحمان
  تهران: فروهر. ،باستان رانيا يها و جشن يشمار گاه .)1358( هاشم ي،رض

 و 67 ش، هنـر  ماه كتاب، »تاجيكستان در آن بازداشتن و باران دعوت هاي ترانه. «)1383روزي، احمد (
  ارديبهشت. و ، فروردين68
  .كاروان، تهران: يرانيمراسم اقوام ا .)1387( دل، حسن زنده

 ش، حـافظ  ةنامـ  مـاه ، »در در قـزوين)  به خواهي در ايران (آيين پنجاه باران. «)1389شيرمحمدي، مهري (
  شهريور.  ،73
  ب.: شركت آب و فاضالرازيش ،رانيمقدس ا يها آب .)1379( ديجمش ش،يك صداقت
 .يو فرهنگ يعلم : ، تهران منوچهر ستوده  كوشش  ، به المخلوقات بيعجا .)1345( ، محمد طوسي

  .زار صداي شاليتهران: ، زار يشال يها ترانه .)1368( كرم عبدلي، علي
  ، تهران: نمايش.باران هوله و بارانه بوكه .)1385پور، پوپك ( عظيم
  .1، ش باستان رانيانجمن فرهنگ ا ،»رانيحرمت آب در ا طلب باران و  نييآ« .)1348( جابر ،يعناصر

  نويد شيراز. :رازيش ،ام يمادر نيسرزم يباورها .)1389( ابوالقاسم ،يريفق
 ةتـا قلـ   هيـ اروم ةاچـ ياسـكو، از سـاحل در   .)1385( زاده موسـي  اريو اسفند درضايحم ،يياسكو يميمق

  شهرداري اسكو. :اسكو  ،سهند
  .ملي آب ايران ةگنجين :تهران ،رانيانسان و آب در ا .)1380( محمد ،ييرشكرايم

  .58و  57 ش، كتاب ماه هنر، »باران قبلهمراسم «. )1382( نيافش ،ينادر
 ،يرانيمطالعات امجلة  ،»رانيا يخواه باران يها نييآ يها پاره ييرمزگشا. «)1391( ميمر ي،سونعمت طاو

  .بهار ،21ش  ،11س 
 شناسي. ، كرمان: مركز كرمانش گوغر بافتفرهنگ گوي .)1385نقوي، اكبر (

  .سيماي دانش :، تهرانفرهنگ عامه .)1388( ياوري، حسين و مريم مسيحا


