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 مراسم طلب باران در حوزه كویری ایران
 

 1ژیال مشیری
 (11/21/21: تأييدتاريخ ؛  11/10/21: )تاريخ دريافت

 
 چكیده

ای از اهمیت ویژهآب در فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعیِ تمام مناطق، مذاهب و ادیان 
آورنده حیات و زندگی. از آن جا که ایران سبب حیات است و باران فرود آب .برخوردار است

دارد،  قرارآب بیابانی و کویری کشوری است که مساحت زیادی از آن در منطقه خشک و کم
های متنوع و آیین دلیلبرو بوده است. به همین سالی روآبی و خشکهمیشه با مشکل کم

ها با اساطیر کهن پیوند یابیم که بسیاری از آنخواهی را در سراسر این پهنه میمتفاوت باران
م شود، اما اکثر مراس خواهی در ایران به دو روش انفرادی و گروهی انجام می باران د.نخورمی

است و با ساز و آواز و رقص آیینی، یا نماز و  طلب باران در ایران به شکل فعالیت گروهی
ای از  شوند که در هر گوشه هایی خوانده می خواهی ترانه شود. در مراسم باران دعا همراه می

مایه یکسانی برخوردارند. این  ایران گویش مخصوص به خود را دارند، ولی تقریبا از درون
ها و مراسم خاص همراه  در شهرهای حوزه کویری نیز با آداب و رسوم، اشعار و ترانهمراسم 

 .خواهی در این منطقه از ایران دارد است. پژوهش حاضر نگاهی به مراسم باران
 

 آب ، طلب باران، حوزه کویری ، مراسم، اساطیر :های كلیدیواژه

 

________________________________________________________ 
نامه میراث فرهنگی. این مقاله براساس پایان شناسیارشد پژوهشکده مردم . دانشجوی دکتری و کارشناس1

 کارشناسی ارشد با همین نام و با راهنمایی خانم دکتر فریبا میراسکندری انجام شده است.
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 مقدمه
ترین آفریده س ارجمند  داشته و دارد، و آن را نیکمقامی ب ،در پهلوی« اَو»در اوستایی و « آب»

به طوری که در ، اند داشته مبذول می فراوانی ن تالشحفظ و پاسداشت آ اهورایی دانسته و در
ر متون زردشتی، با صفات آمده است. د یاکید برای پاکی و نیالودن آن دستورات وندیداد،

)محمدیان،  بزرگ و گرامی گردیده است یش()خرده اوستا، آب نیا «سازرسان زندگیپاک سود»
های  ای تنگاتنگ دارند. در اسطوره  رابطه آب و آسمان در تفکر انسان کهن،  .(10: 1313

 ،شود. آفرینشِ آب از گوهر آسمان است و باد ایرانی، نخست آسمان و سپس آب آفریده می
 .(34 :1311ار، ) به شوند ابر بارانی و برف به یاری آب آفریده می، مه ،باران
حیات بودن و تقدس آب، آن را چنان در ذهن ایرانیان شایسته گردانیده که از زمان ی مایه

اند و برای هریک از این  زرتشت و پیش از آن برای این عنصر، ایزدان و فرشتگانی قائل بوده
هستند. « تیشتر»و « آناهیتا»ا ه ترین اسطورهاند. مهم کرده هایی اجرا می یایشها و ن موکالن آیین

توان در مراسمی که امروز با عنوان طلب باران یا  های آب را می های متعلق به آیین مایهنبُ
آید،  تر از گذشته به اجرا در می محدودتر و ساده ، به صورتخواهی در نقاط مختلف ایران باران

خود  ید، در اجزاهای ایرانی دارن . این مراسم که پیوندی ناگسستنی با اسطورهکردمشاهده 
یت فرهنگی یک قوم را که توان هو گذارند که در البالی آن می جزییاتی را به نمایش می

بر اساس مقدار  ،خواهیهای مراسم باران در بین نمونه»ی واحد دارد، مشاهده کرد. ا سرچشمه
سالی لحن و شوند. در واقع شدت خشک رخدادهای قراردادی تعریف می، نیاز به بارندگی

گیرد مشحون از  که مراسم در آن انجام می کند. فضایی حالت طلب را دستخوش تغییر می
-شمار می ای  به بی و بعضی اسطورهدیگر مذه که برخی خرافی و برخی ،استعاره و نماد است

در  .بین انسان و طبیعت استستیزه  ،خواهی در مراسم باران .(10 :1310)علیزاده،  «روند
سالی بر مردم عارض کرده و ککه خشاست یی طبیعی خواستن از نیرونباراها  تمام این آئین

کشاند،  کشانده است. سختی و تنگنا، مردم این دیار را به کنج عزلت نمی زندگی را به تنگنا
های خود، به جنگ با دیو قحطی و  دهد تا با باورها و آیین می اوبلکه نیرویی خاص به 

او پیروز این میدان است. در ، ناتوانی که داردمحدودیت و مه داند با ه سالی برود و می خشک
نقاط کویری و بیابانی که بیش از نیمی از خاک ایران را پوشانده، این مراسم با شدت و 

شده است. چراکه باران در این منطقه از اهمیت حیاتی  جزییات خاص خود برگزار می
 برخوردار است. 
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 بیان مساله
ی حاشیه و اطراف کویرهای بزرگ ،ی مرکزی ایرانفالت ایران، به ویژه نواح کهاین با توجه به

ترین مشکالتی که آب، یکی از اساسیخشک است و کم ،چون کویر لوت و دشت کویرهم
سالی و روبرو بوده و هستند، تامین آب است. خشکمردم چه در شهر و چه در روستا با آن

کنند، از راه دامداری و کشاورزی امرار معاش میطق که مردم این منا آبی پیاپی باعث شدهکم
آب، در  ترین منابع تامین کننده گمان باران، یکی از اصلیبی همواره به تامین آب بیندیشند.

خشک بوده و هست و ارزش حیاتی باران برای کشاورزان و دامداران که به شدت متکی نواحی
 ظار آمدن ابرهای آسمان بدوزند و در انتمیشه چشم بهه تاسبب شده  ،اندبه نم و رطوبت زمین

 زا باشند.باران

گیرد که مردم این سرزمین با وجود شرایط آب و هوایی شکل می حال این سئوال در ذهن
است، برای تسکین و کنترل های بسیار دور بر آنان حاکم بودهاز زمان و وضعیت بارندگی که

، آمدآبی و نباریدن باران به وجود میاز ترس کم نی کهروحیات خود و ایجاد آرامش روا
هرساله، در اثر کمبود باران بر  ناپذیری کهاند؟ با توجه به صدمات جبرانکردهچگونه عمل می
برای  یهایو آیین هاتسن، از کمبود آب در دل مردم وجود دارد و هراسی که ،مردم وارد شده

ها بازتاب تالش ذهن و اداراک عملِ ها و آیینسنتاما آیا این است. به وجود آمده طلب باران 
یک به هر های کهنآیین؟ هستنوع و جهان پیرامونش هم انسان برای ارتباط او با آفریدگار،

-گوناگونی نوبه خود در طول تاریخ و در ارتباط با سرزمین، اقلیم، محیط و طبیعت، تحوالت و

یافته های نظامهمراه با فعالیتهر آیین  یاعمال و اجزا یابند.هایی را در اجزا و عناصرشان می
ها بازتاب یافته و گفتار و حرکات انسان، فردی و جمعی که در آن آیین وجود دارد، در رفتار

گذارد می یجاکند و میراثی را برشکل گرفته و تغییر می مکان و شرایط حاکم بر آن، در زمان
تکامل و ساختار اجتماعی آن ، ها و روند تحولریشه، هااهیت آیینکه خود ابزار درک بهتر م

این تحوالت در آیین طلب باران چگونه بوده است و اساطیری که ما را به این مراسم  د.شومی
 ند؟ادهند، کدامپیوند می

 
 روش تحقیق

معه ای، میدانی، مصاحبه و مشاهده است. جا روش تحقیق در این پژوهش مطالعات کتابخانه
هایی است که کویر  . این مناطق شامل تمام استاناستمناطق کویری ایران این پژوهش آماری 

 .ه استگرفت استان مورد بررسی قرار 13گیرند. در این پژوهش یا بخشی از آن را در بر می
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خراسان، رضویخراسان، جنوبیخراسان، قم ،اصفهان ،سمنان، فارس، کرمان ،یزد هایاستان
 ند.اهدان برای نمونه برداری  انتخاب شو تهر سیستان و بلوچستان ،هرمزگان، بوشهر، شمالی

های بیشتر و این مراسم در زمان ،های مفرطآبیدر مناطق کویری به علت اهمیت زیاد آب و کم
د منطقه مورد تحقیق از روش . با توجه به وسعت زیاشده استبرگزار می یتربه شکل گسترده

 .ه استو از هر استان یک یا دو منطقه مورد بررسی قرار گرفت هاستفاده شد بردارینمونه

 
 مفهومیارچوب چ

پردازان و محققین بزرگ، مردم در مناطق مختف جهان، نظریه در مورد اعتقادات و باورهای
لعه ابررسی و مط ،در زمین تحقیق مشاهدات خود، که سالیان متمادی نظرات خود را بر پایه

اند. آنان معتقدند باورها و اعتقادات مردم در طول زمان،  در آوردهر به رشته تحری ،اندکرده
مراسم . دهندیافته خود، ادامه حیات میدهند و با شکل تغییرخود را از دست میشکل و کارآیی

خواهی نیز از مراسمی است که اگرچه تغییر شکل داده، ولی هنوز به حیات خود در باران
هرچند این  ،خواهی استدر واقع برگزاری مراسم طلب باران برای باران .دهدمیجامعه ادامه 

 شود.یسالی تکرار مخشک هایدورهشود، ولی باز در سالی نمیآب مراسم ضرورتا منجر به
سالی، این مراسم به قوت خود باقی مانده و که چرا به رغم ادامه خشک حال سئوال این است

به دنبال افراد که نشود  نتایجیمنجر به ی این مراسم هرچند ممکن است برگزارشود؟ تکرار می
سالی و خشک بحرانی روزهایدر  افرادشود. نتایج ضمنی و پنهانی میبه  منجر ، ولیآن هستند

این وحدت از  .کنندمی، با اجرای مراسم دعای باران با یکدیگر همدردی و همراهی آبیکم
 د.کاهمیو از طرف دیگر از ناراحتی و بحران این مصیبت  ،کرده نزدیک همها را به یکسو آن

در نتیجه در بالی سخت، خود را  و تر کردهها را به یکدیگر نزدیکدر حقیقت مراسم باران آن
تحقق نتایج  به رغم عدمتا کنند. همین نتایج ضمنی موجب شده احساس نمی تنها و درمانده

 تبار خود را حفظ کرده و تکرار شود. مورد نظر، مراسم دعای باران اع
روش ، ونارادکلیف بر»این پژوهش نگاهی کارکردی به مراسم طلب باران دارد.  

نظم  او معتقد بود،گذاری کرد. جمله دورکیم پایه ازخود  تحت تاثیر پیشینیان کارکردگرایی را
نهاد نه برآوردن ، کارکرد اصلی به نظر اواجتماعی از یک وحدت کارکردی برخوردار است. 

نیازهای افراد، بلکه حفظ و نگهداری ساختار و الگوهای روابط اجتماعی جامعه و نهادهاست 
توان به حفظ و خواهی میاز کارکردهای مراسم طلب باران و باران .(815 :8316فرخ نیا ،)

لی به شکاست که تحول یافته و  یرسمنگهداری ساختمان اجتماعی اشاره کرد. طلب باران 
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توان به می ،شود. با نگاهی به این مراسم در ایران، و کارکردی که امروزه داردانجام می جدید
-این نکته پی برد که در بعضی مناطق، برگزاری این مراسم تنها به دلیل طلب باران و باران

 کردن اوقات فراغتهمیاری، سرگرمی و گاه بازی و پر در بعضی نقاط، شکل و خواهی نیست
خواهی است، نرا که باراتوان نقش اصلی و کارکردی آنگرچه نمی .ه خود گرفته استب هم

یی زنان و پرکردن آنام برد که باعث گردهمپختن آش از توان نادیده گرفت. برای مثال می
 اوقات فراغت آنان و سرگرمی برای کودکان شده است.

اده ولی هنوز از بین نرفته است. طور که ذکر شد این مراسم با این که تغییر شکل دهمان
ترها یک رسم ، اما برای جوانشودسی اجرا میدر نقاط مورد برراگرچه امروزه این مراسم 

قابل تحلیل نظریه بقای تایلر با این مساله بلکه تنها نقش تفنن و سرگرمی دارد.  ،نیستگذار اثر
بر حسب عادت  دهند،ست میسومی که کارکرد خود را از دتایلر معتقد است آداب و راست. 

او این مفهوم را در  .یابندمیهای کودکانه و... تداوم در قالب چیستان، بازی در جامعه بعدی
در نظریه بقا، باورها و رسوم جوامع پیشرفته نیز شناسایی کرد. به طور خالصه تایلر 

آثار بقایا در نظر را به عنوان مصنوعات باستانی یا  کارکردی عجیب و غریب مردم متمدنغیر
 (.  18: 1311نیا، فرخ) می گیرد

در تمام  ،خواهیقائل شدن روح برای عروسک باران به عنوان یکی از عناصر مهم باران
ایزد بانویی که تجسم ذهنی مظهر آب بوده و وجود »مناطق مورد مطالعه وجود داشته است. 

پیدا کرده و بر حوزه عمل ایزد باران  خواهی نمودی عینیهای بارانمجرد او از جمله در آیین
گردانده و واسطه در خواست باران قرار ها میاست و تندیسک او را در کوچه نیز سایه گسترده

به باور تایلر، انسان ابتدایی با این معرفت و شناختی » .(11:  1310)میرشکرایی،  «انددادهمی
مندی کلیه اعتقادی که به روح؛ رسدی میپنداربه جان ،که به پدیده روح پیدا کرده بود

همه که  استهای فیزیکی نیز منجر شده و بر آن جان و پدیدهموجودات، حتی مخلوقات بی
و بر  دارد ختیاردر ارا جان و روحی فعال، که وقایع جهان  هستند؛اشیا دارای جان  ةچیز و هم

های نخستین در این مرحله، ت انساندر این زمینه معتقد اسانسان حاکم است. لنسکی  اراده
گذارند. بسیاری از این که بر جریان وقایع تاثیر می، باور داشتند دنیا پر از ارواح نامرئی است

های ها یا دیگر پدیدهسنگ ،ها در اشیا مادی مانند گیاهان، جانورانارواح و شاید بیشتر آن
 (.181: 1361 لنسکی،) دارند طبیعی جای
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 طلب باران( مراسم 1

خاص  است. فالت ایران، با موقعیت جغرافیایی آب، همواره مسئله مردم سرزمین ایران بوده
است، که متوسط بارندگی آن از متوسط جهانی کمتر است و میزان  خشکی خود سرزمین

و نیایش  ایزدبانوی آب، ،ه نبرد تیشتر و معبدهای آناهیتابسیار باالست. از اسطورهم تبخیر آن 
 همیشه همه گویای این است کههای عامیانه، ها و قصهالمثلتا ضرب قربانی برای او گرفته و

جلوه « طلب آب»و « خواهیباران»ترین آن در مراسم اما مردمی .انداین مردم در پی آب بوده
این سرزمین مرسوم است. مراسم آئینی، به سبب ریشه  گوشهمراسمی که در گوشه؛ کندمی
ای عقیدتی، انسانی و اجتماعی همایهترین بنشتن در فرهنگ و فولکلور مردم، دارای عمیقدا

ای در کار نبوده و حاصل تبیین ذهنی مرانهآها اراده مستقیم و رویکرد گیری آندر شکل و است
 است. از لحاظ آنه هستی و محیط زندگی و عاطفی مردم و نوع ارتباط و نگرش آنان به

تر و ها و آداب خاصی از زندگی، به منظور هرچه ژرف اندیشانهاختی هم به شیوهشنزیبایی
ها و های گوناگون، علتها و ملیتها متناسب با قوممعنادارتر کردن آن نظر دارند. این آئین

های مذهبی دارند و بعضی هم با نوع زندگی و ها زمینههای متفاوتی دارند. برخی از آنشاکله
گیرد که شکل مید. حال این سئوال در ذهننارتباط مستقیم دار مردم یک منطقهفرهنگ خاص 

های بسیار دور مردم این سرزمین، با وجود شرایط آب و هوایی و وضعیت بارندگی که از زمان
از  برای تسکین و کنترل روحیات خود و ایجاد آرامش روانی که، است بر آنان حاکم بوده

 اند؟کردهچگونه عمل می، آمدیدن باران به وجود میآبی و نبارترس کم
که طلب باران از خدای خواهی مراسمی بوده که عالوه بر جنبه کارکردی آن مراسم باران

های متفاوت، ولی اشکال نزدیک  کرده و با نامآرامش ذهنی و روحی نیز ایجاد می ،باران بوده
خواهی شده است. مراسم بارانیری برگزار میبه هم در اکثر مناطق ایران به خصوص مناطق کو

 شود.به صورت انفرادی و گروهی برگزار می
 
 مراسم انفرادی  (1-1

شد. نوشتن دعای طلب باران و یا خواهی به صورت فردی انجام میدر مراسم انفرادی، باران
ونه نام چهل کچل و آویختن آن بر درخت برای بارش باران، نهادن قیچی در زیر ناودان، وار

اند به آب، انداختن فرد  ها، انداختن تکه سنگی که از قبرستان برداشته گذاردن بیل در آبراه خانه
از جمله مراسمی  ،م یا منبر در آب رودخانه یا چشمهلَسید یا متدین در آب، شستن پایه عَ

ود ها در روح و جان خ شوند. هرکدام از این آیینهستند که برای درخواست باران انجام می
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. بعضی از مراسم ن را به بارش باران برانگیزانندنشان از رفتارها و رسومی دارند تا ایزدان بارا
یکی شستن منبر یا پایه علم در آب  .به خود می گیردمراسم مذهبی و دینی خواهی شکل باران

ایه منبر ست. در دامغان در صورت نباریدن باران، شخص مومن یا سیدی پهااز این نمونه
که هر دو نزد مردم، قداست با این کار اعتبار دو مهم » شوید.سجدی را در آب روان میم

 ایزمینهدارای خواهی باراناز شکل شوند. اینخاصی داشته، به حرمت هم قسم داده می
گذارند، در این صورت حرمت شکستن دوگانه . وقتی پایه منبر را در آب میاست عصیانی

تنگی و مضیق سخت است.  ،و این نیز به نشانه شدت ،حرمت آبشود، حرمت شیئ و می
تواند داشته باشد اما این موارد تعبیر دیگری نیز می رود.می الجرم رحمت هم دوچندان انتظار 

برای بارانیدن باران را ها  تر باشد. تعبیر این که بانوی آبشاید به ذهنیت بنیادین آن نزدیک که
ا متبرک و خود آب را واسطه شاید آن اشی ،دهند و باز به تعبیر دیگرمیاشیا متبرک، سوگند به
 .(105:  1310)میرشکرایی، دهندخواست باران قرار میدر
 
 مراسم گروهی( 1-2

های برگزاری و را با توجه به شیوه در مناطق کویری ایرانخواهیها و مراسم گروهی بارانآیین
 طبقه بندی نمود.توان به ترتیب زیر ها میوسعت آن

 .استدارند و کوسه نقش اصلی  خواهی که صورت نمایشیهای بارانرسم .1
ها، عروسکی است که آناشتراک همه خواهی که محور اصلی و وجههای بارانرسم .1

 گردانند.ها میها در کوچهکنند و بچهزنان و دختران درست می
 نیایش و نماز باران و رفتن به مصلی .3
 خواهیهای دیگر مراسم باران گونه .4
 

 ( رسم نمایشی با نقش كوسه1-2-1

چهل همین سده رایج بود و هم اکنون بیه  دهه هایهای نمایشی با نقش کوسه، که تا سالرسم
 هیای کهین در دوره معاصیر، دو   نظیر از ریشیه  صرف ،تر وجود داردیافتهتر و تغییراشکال ساده

اصلی متفیاوت داشیت. یکیی حماییت میالی از چوپیان و        مختلف و در واقع دو کارکردشکل 
هیای کوسیه گلیین و گشینیزو      خواهی( بیشتر به نامبارانخواهی. صورت دوم آن )دیگری باران

: 1351 )میرشیکرایی،  شید  سالی و کمبود آب برگزار میشهرت داشت و معموال هنگام خشک
گسیترده در اکثیر    ردی و کیارکردی که در طیف کارب ،نام کوسه و نقش آن این کهدرباره  .(30
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وجیود   ایکننیده منبع یا سند قانع است،چطور به وجود آمده چگونه و نقاط ایران وجود داشته،
)نام یک گیاه(  گشنیز( به معنیkuzbartaآرامیِ کوزبرتَ )صورت کهن این واژه، کلمه» ندارد.

گشینیز بیه    صورت گفتاریو به  ،هزوارش به صورت نوشتاری در زبان پهلوی است. این واژه
گشنیز ضیبط   فرهنگ معین واژه کزبره را برای معنی .(18: 1358)مشکور،  «استرفتهکار می

که واژه گشنیزو یا گشینیزی نیام   این کلمه کزبرت مربوط باشد. با توجه به است که باید بهکرده
نام کوسه نیز در ترکیب با واژه  باید ،های باران در مناطق مرکزی تا جنوبی ایران استعروسک
  باران باشد. گشنیزو عروسکهمان معنیگلین به

ها به آن  های مختلف رواج داشته است. چنان که کرمانی کوسه در مناطق مورد مطالعه با نام
در کازرون ؛ 1قم، سمنان، کاشان و فارس به آن کوسه؛ در ایل باصری کوسنگلون در لوک؛

گویند. نحوه  در کاشان کوسته به در می ؛در بوشهر گلی و گلینا؛ نیدر قم هوا؛ گالبارون
 .هستهای کوچک ولی شبیه به هم م در مناطق مورد بررسی با تفاوتبرگزاری این مراس

ها  شود. او نمد چوپان شوند، انتخاب می خواهی جمع میکوسه از میان افرادی که برای باران
گذارد، ریشی از موی بز  ند، کالهی مسخره به سر میک ای به تن می را به سر و کپنک پاره

کنند و به لباس کوسه شاخ و برگ درخت خرما  درست کرده و صورتش را با آرد سفید می
شغل اکثر مردم به خصوص در نقاط روستایی، کشاورزی و دامداری  ،این مناطق آویزند. در می

بر زمین کشاورزی یا  رحم کرده و ها است. کشاورزان چشم بر آسمان دارند تا خداوند بر آن
پوشاند، از محصوالت  لباسی که کوسه بر خود میا بباراند. به همین دلیل است که هدام تشنه آن

  کشاورزی یا دامداری است.
دهه چهل و بعد از آن، سرپوش  هایعالمت مشخص کوسه در اکثر نقاط ایران در سال

 به ایالمی ایالمی کورانگون، یک خدا یا شاه برجستهدر نقش» است. نمدی و دو شاخ بوده
 نشان داده  نمایاند،اتفاق همسرش، در یک مراسم آیینی که به روشنی تطهیر در آب را می

، بر استدو شاخ  کاله یا تاجی که دارای بانو،خدا و خدابانو یا شاه و شاه اند. هر دو نفر،شده
های ایالمیمهرهای متعدد یافته شده در کاوشهرها و نقشاین نوع کاله در م سر دارند. مشابه

پرورش دام و ، داریدر نظام گله توانداین مساله می .(106: 1381)نگهبان،  «شوددیده می
، با آب و درخواست آب و بوده استهای تولیدی مسلط جوامع مورد بحث کشاورزی که نظام

 .باشدداشته خواهی ارتباط الجرم با باران و باران

________________________________________________________ 
1. kosangelun 
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   شود و مرد دیگر هم که کوسه نامیده عروس می یک مرد ،قمبعضی مناطق دیگر مثل  در 
ها به در خانه ،پوشندهای کهنه و مندرس مید. هر دو لباسشوشود، شوهر او محسوب میمی
دار و کنند. کوسه با شکل و شمایلی خندهخواهی میبارانروند و شروع به خواندن ابیات می

افتند. به  راه می ها به ها و کوچه کنند، در خیابان به همراه افرادی که او را همراهی می ،مضحک
 .کندکه در جاهای مختلف فرق می پردازند هایی میرسند، به خواندن ترانه ای که می هر خانه

 )فارس( خوام. کوسه گلینم شاخ زرینم، بارون آوردم، شیرینی می
 )خراسان( پایون بده، گندم به اربابون بده، جو به خردارون بده.اهلل خدا بارون بده، بارون بی

 )قم( از تشنگی هالکه... خدا بده بارونی/ گندم به زیر خاکه ... هوانی و هوانی 
دهد و بر روی  صاحبخانه نیز مقداری آرد، گندم، شکر، چای، روغن و ... به کوسه گلین می

های انسان  به پندار و همراهانش، کوسهروی آب برپاشیدن » پاشد. او و همراهانش آب می
را تقلیدی از  دست زدن به این عمل ظاهرا انجام آن گردد. انسان ابتدایی باابتدایی باز می

هایی که در ابتدا برای کمک ارواح و پس دانست، زیرا روش فروباریدن آب توسط خداوند می
 این معنی که هرکاری را کهاست؛ به بوده «روش تقلیدی»رفته کار میاز آن، کمک به خدایان به

را به  خدایان هخواستو ظاهرا می دادهانجام میرا  خدایان انجام دهند، نظیر آن خواستهانسان می
پاشید خواستند باران ببارد، جادوگر آب بر روی زمین میمثال اگر می .از خود وادار سازد تقلید

    )احمدی  ریخت.درختی به زمین می شد آب را از رویو برای آن که بهتر تقلید شده با
 (31: 1385شهری، ری

جمع آوری کردند، به را ها سر زدند و وسایلی  بعد از این که کوسه و همراهانش به خانه
در شوند.  به پختن آش یا نان مشغول می روند و ای می سفید محل، مسجد یا حسینیهخانه ریش

ها  سپس نان دهند. ای قرار می ریزهیا سنگ مهره ،های نان کی از چانهپخت نان در داخل یهنگام 
ریزه در نان هرکس پیدا شد، شروع به کتک زدن او کنند. سنگ توزیع میرا پخته و بین افراد 

دهد که تا هفت روز دیگر باران  کنند، تا این که کسی ضمانت او را بکند. ضامن قول می می
ا هفت روز بعد اتفاق افتاد که هیچ، وگرنه بعد از اتمام هفت روز و ببارد. اگر باریدن باران ت

گیرند تا ضامنی دیگر پیدا شود و این پروسه تا باریدن  نباریدن باران، ضامن را به باد کتک می
همه مناطق وجود  خواهیباران مراسمباران ادامه خواهد داشت. مساله ضمانت که تقریبا در 

شوند و چرا در اعتقاد مردم  است. این که چرا کسانی ضامن میتوجه دارد، موضوعی قابل
دو ایزد  در اساطیر ما،»گیرد، قابل بررسی است. ضمانت این افراد مورد قبول ایزد باران قرار می

 که وظیفهبانوی آناهیتا و ایزد تیشتر. اما ایزد دیگری نیز بوده مهم آب وجود داشت، ایزد
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های بخشی به سرزمینزارها و آرامشوع بشر، محافظت از کشتنگهبانی از پیمان، پاسبانی ن
اش که چهره ها آمدهساز هم بود. در یشتباران مهر، ایزدرا داشته و آن ایزد مهر بود.  ایرانی

 کندها را زیاد می آبدانسته که های فراخ دشت یدارنده و او رادرخشد همانند ستاره تیشتر می
شدن و پیمان بستن برای باریدن باران از مهمضامن .(13: 1311 )فرسیو، «باراند می باران و

به عنوان خواهی از ضمانت در بارانهاست. پیمان ندهنگهدارایزد ترین وظایف ایزد مهر یعنی 
انداخته  مردم بین خود جنگ زرگری راهشد.  در تنگنا قرار دادن ایزدان استفاده می برای ابزاری

جا که برای بر کردند. از آنانعقاد پیمانی می یگر را مجبور بهیکدنمایی ه مظلومو با کتک و گا
خود را به موضوع هیچ توانی به جز دعا نداشتند، دعای ،یعنی باریدن باران ،بودنسر پیمان

 افزودند. در واقع با راز و نیاز بهآمیختند و به خیال خود به قدرت دعا میمورد عالقه مهر می
 شکن محسوب خواهد شد.را مستجاب نکند، پیمانشان اگر دعایند کهگفتیزد مهر میا

 
 ( رسم عروسك باران1-2-2

باران که حوزه گسترش آنها، بیشتر مناطق ایران و از جمله مناطق کویری را  های عروسکرسم
دارد. از جملیه  فیراوان   هیای شباهتبا مراسم مربوط به نمایش آیینی کوسه  ،گیرد نیز در بر می

      هیای مخصیوص مربیوط بیه     کیردن میواد غیذایی، خوانیدن ترانیه     ها، جمیع گردیدن در کوچه
 خواهی و..باران

در واقع در شود، ولیهای مختلف خوانده می این عروسک، اگرچه در مناطق مختلف به نام
ند و ادست زنانها ساخته با هم دارند. این عروسک یفراوان هاینوع برگزاری مراسم مشابهت

شوند و این ه میرداین کار گما دختران به ،اگر کودکان مبادرت به ساخت این عروسک کنند
ها زن بودهها و در تمام نشانهبانوی آب، که در تمام اسطورهاز آناهیتا ایزد خود نشانی است
ق طنیز در منا ها. حتی ترانهباشد باران، ادامه رسم کوسه رسد رسم عروسکاست. به نظر می
 شود.مشاهده می بسیار جزئیتغییرات هم بوده و در مناطق مختلف مختلف شبیه به

 1قزکهایی چون چولی های متفاوت وجود داشته است. نام کوسه با نام مثلعروسک باران نیز 
چغل در ، چولیگل گشنیزو در کرمان ،تالنک در سمنان ،در کاشان 2عصارخون در خراسان،

 در بوشهر. 3رعینهو گلین در قم، کلوبارونی در یزد و سیستان، موشکو در زاهدان، مچهچ سبزوار،

________________________________________________________ 
1. culi ghazak 
2. asarxun 
3. raeena 
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کننده خواسته کشاورزان و دامداران های باران بازگو و خواندن ترانه ساختن عروسک باران
تفاوت تنها در دارد و  ییکسان این مراسم نیز در همه مناطق شکل برای بارش باران است.

کنند. . برای ساخت آن زنی مومن و معتقد را انتخاب میهستهای آن هشکل عروسک و تران
ماند. طرز ساخت آن سازد و این عروسک برای همیشه نزد او باقی میاین زن عروسک را می

    که چوبی را به صورت عمودی بر یک آبگردان )مالقه بزرگ( محکم  استبه این شکل 
پوشانند و صورت آن را  د. به تن آن لباس کهنه میبه طوری که به صورت صلیب درآی کنند،می

ن را در اختیار اران با زنان است. بعد از ساخت، آکنند. مدیریت مراسم عروسک بنیز نقاشی می
گردانند و جلوی هر خانه  ها می جمعی در کوچهدهند و به صورت دسته کان قرار میکود
 خوانند. هایی می ایستند و ترانه می

 )سمنان(ور چوی چوپانو کو/ ور بیل دهقانون کو /بارون کو ن کو،آی تالنک بارو
 بارون بی پایون کن بارون کن 1چولی قزک

 از تشنگی هالکن گندما به زیر خاکن
 ناله از تشنگی می های سرخ الله گل

 با ابرای سیا سیا چولی قزک بیا بیا
 تو ناودونا شر شر)خراسان( بارون ببار جر جر

 چارقد طال2گل گشنیزو  ه خدابار بارون نمی
 کرد گل گشنیزو هوهو می کرد می 3دنیا رو غرق او

 دلش)سیرجان(خواد  گل گشنیزو چوب چوپان می خواد دلش سایه کویر، آب غدیر می
 خدا بده بارونی آی تالونی 4تالونی

 )شهر ری( گندم به زیر خاکه از تشنگی هالکه

دهید و بیر روی عروسیک     بوبات، آرد یا سبزی میشیرینی، آجیل، ح صاحبخانه به کودکان
شیود کیه آب از آن   به طوری که در طول مراسم عروسک آن قدر خیس می، پاشد باران آب می

شده را به میادران خیود   چکد. کودکان شیرینی و آجیل را بین خود تقسیم کرده و مواد جمعمی
کنند و سپس مقداری از این آش  می دهند. آنان نیز از این مواد آشی پخته و بین خود تقسیم می

________________________________________________________ 
 . نام عروسک باران 1
  .  نام عروسک باران2
  Ow   . آب3

 نام عروسک باران. 4
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ریزند. در سمنان گاهی اسکلت جمجمه خیری را   را به نیت باریدن باران از ناودان به پایین می
کودکان  همانند عروسک باران آن را در دست گرفته، کنند و آمیزی می را رنگزنان آنپیدا کرده 

 اندازند. کاریز می یرشته دورترینآن را درون  در انتهاخوانند و  شعر می
گیرد، دارای  های گسترش آن بیشتر مناطق ایران را در بر می رسم عروسک باران که حوزه»

 است:مشترکات و مشخصات کلی زیر 

 رسم هستند. جا زنان و کودکان برگزارکنندگان اینهمه -1
هیا  کنند و بچیه ها، عروسکی است که زنان و دختران درست میهمه رسم محور اصلی -1

 گردانند. ها میدر کوچهرا آن 
 اند.هایی زنانهاند، تندیسکها به گواهی شکل ظاهر و نامی که بر آن نهادههمه عروسک -3
خواننید،  جمعی میی ها به صورت دستهبچه رسم هایی که در جریان اینترانه تمامیدر  -4

 خواست باران وجود دارد.در

زمان که باران نبیارد،  ش سال نیست و هرمان معینی از گردها وابسته به زرسمانجام این -5
جا در ارتباط باران در همه های عروسکشود. به عبارت دیگر برگزاری رسمرسم برگزار میاین

 .(11: 1310)میرشکرایی،  «شودشرایط انجام می و فقط در این استسالی مستقیم با خشک

کیه چهیره عروسیک را        کیه زنیانی   سازی ایین عروسیک ایین اسیت    در چهره نکته قابل توجه
دهنید. امیا دربیاره ایین     زشت و عبوس نشیان   راعروسک کنند میکنند تالش  دوزی میسوزن

. بعضی که عروسک باران یا کوسه نماد کدام اسطوره است، نظرات مختلفی وجود داردموضوع 
هییت  نایقت تصویر یا به عبارت دیگر روح آعروسک در حق»دانند. عروسک را نماد آناهیتا می

عروسک و های باران بایستی پیوستگی میان آیین خواهی. درهاست و مظهر بارانایزدبانوی آب
، وجیود  سیازی داشیته باشید. از همیین رو بسییاری     تواند نقش بیاران این ایزدبانو باشد که می

خواهی ایران را نماد آناهیتا ایزدبانوی آب کیه اییزد آب و بیاروری    های بارانعروسک در آیین
بانویی که تجسم ذهنی مظهر آب بیوده و وجیود   ایزد» .(1: 1318)عاشورپور،  دانندت، میاس

خواهی نمودی عینی پیدا کرده و بر حوزه عمل اییزد بیاران   های بارانمجرد او از جمله در آیین
خواست باران قیرار  واسطه درگردانده و ها میاست و تندیسک او را در کوچه نیز سایه گسترده

 .(11:  1310)میرشکرایی،  «اندهدادمی
 رسویاردو»ت. اس آمده میان به سخن زایش و آب اسطوره آناهیتا از اوستا، پنجم یشت در
 ایگردونیه  بیر  او ت.اس یهانیک اقیانوس سرچشمة و زمین روی آبهای همة ایزدبانوی ،آناهیتا

 سرچشیمة  همچنیین  ویگ. و تگیر  ابر باران، باد،: کشندمی را آن اسب چهار که است سوار
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     طلیب  او از را پییروزی  و مانیدن  زنیده  نبیرد،  در جنگجوییان  دلییل  همین به و است زندگی
 بلنید،  قیدی  بیا  زیبا دوشیزۀ یک با آناهیتا، اردویسور جاندار و زنده توصیف یک در. کنندمی

ا بدین ترتییب آناهیتی   .(41: 1310راوری، )روحانی «است شده توصیف پاک نیرومند و بدنی
ایزد آب بوده است و نه ایزد باران. ایزد باران که یشت هشتم اوستا بیه سیتایش او اختصیاص    

 در» .است هااسطوره ترینکهن از تیشتر ایزد کرداریباران داده شده تیشتر بوده است. اسطورۀ

 چهیر بآ ایسیتاره  چنین آمیده: تیشیتر   تیشتر سازیباران اسطورۀ یدرباره هشتم اوستا یشت

 از نیرومندتر آب، هایاو چشمه یاری به .(4 بند ،1 )کردۀ دارد نپات اپام از نژاد که ... است

 آیدمی ... نیرومند فراخکرت سوی دریای به اسبی پیکر به وی .(5 بند ،3 بتازند )کردۀ اسب

 کشیور  هفیت  بیه  را هیا آب این آنگاه سدویس .(1 بند ،5 کند )کردۀمی متالطم را ها آب و

 ،6 کند )کردۀ پروازساله پانزده مرد به پیکر را نخستین شبده، تیشتر .(1 بند ،5 ردۀ)کرساند 
 بنید  ،6 )کردۀ درآید شاخی زرین نر گاو پیکر به ها پروازکنان،روشنی در را، دوم شبده( 13 بند
 لگیامی  زریین  و گیوش زرین زیبای سپید اسب پیکر به تن پروازکنان، نیز را سوم شبده ( و16

دهقیی،  )جعفیری (« 10بنید  ،6 آید )کیردۀ  فرود فراخکرت دریای به ( و11 بند ،6 )کردۀ رددرآو
1311 :11) 

تیشیتر را   ناهیتا بدانیم، پیس آناهیتیا بایید   عروسک را نماد آ ،بدین ترتیب اگر در این آیین»
کیه   جیا زد بیاران ییاد شیده اسیت. از آن    راضی کند تا باران ببارد، چرا که تنها از او به عنوان ای

نامند، محتمال در باورهای نانوشته مردمانه پیوندی مییان  عروسک را در اشعار عروس باران می
نشانی از ازدواج این دو اییزد   ،کجای متون کهن ، گرچه در هیچتیشتر و آناهیتا بسته شده است

دن بیرای پربیار شی    و دانسیتند کاریزها را نر و ماده می، نیست. همچنان که در باورهای مردمانه
هیا و نییز کاریزهیا مانیدگاری     ماده بودن آب و آورند. گویا نردرمی ها را به عقد همکاریزها آن

توان گمانه زد با توجه به برپایی آییین ازدواج  است از مراسم دوران ستایش آناهیتا و تیشتر. می
ت )نعمیی «بییرداری از آن آیییین بییودگرتییه مقییدس در ایییران باسییتان، پیونیید آناهیتییا و تیشییتر 

 .(185: 1311طاوسی،
رساند که باید در اساطیر کند و ما را به این نتیجه میاما موضوعی که این مساله را نقض می

به زیبایی تیشتر و آناهیتیا اشیاره    ،کهن جستجوی بیشتری کنیم این است که در همه متون کهن
 بلند، قدی با زیبا دوشیزۀ یک با آناهیتا، اردویسور جاندار و زنده توصیف یک در»شده است. 

یشیت   ،در اوسیتا  .(41: 1310راوری، )روحیانی  «اسیت  شیده  توصیف پاک نیرومند و بدنی
هشتم به ستایش ایزد تیشتر اختصاص دارد و تیشتر را با القابی چون باشکوه، فرهمند، نیورانی،  
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ا توجه آید که بحال این سئوال پیش می .(1: 1313مشفق، )پبرایه انددرخشنده و سپید ستوده
 چییرا کوسییه باییید صییورتی زشییت داشییته باشیید و   ،بییه زیبییایی سییتوده شییده اییین دو ایییزد 

هایی مندرس اخمو و با لباس یا چرا صورت عروسک باران باید زشت،، هایی کهنه بپوشدلباس
دییو   ،«اپیوش »اند به باشد. شاید به این دلیل که در نگاه اکثر محققینی که به این مساله پرداخته

شیده ییا    جنگد، توجیه کمیی  سالی میلی که با تیشتر ایزد باران برای مبارزه با خشکساخشک
صحنه مبیارزه دو همیاورد تیشیتر و     ،تیشتر یشت 30تا  10بندهای »نادیده گرفته شده است. 

 زرین، به درییای  برگ و ساز با گوشی،زرین سفید زیبای اسب صورت به اپوش است. تیشتر

 سییاه  دم و با  گوش و بود سیاهی اسب شکل به که اپوش دیو با آنجا در رفت. فرو گیهانی

 هینلیز، ) «جنگیدنید  هیم  روز بیا  شیبانه  سه رودررو شد، روبرو داشت ترسناک ظاهری خود

ها را نمادی از توان آنبا توجه به آرایش کوسه و یا عروسک باران آیا نمی .(35-38: 1361
داند و با تکیه ای ترکیبی از اَ و پوش میرا کلمه اپوش»دانشنامه ایران  ؟سالی دانستدیو خشک

اندیشد که اپیوش  گیرد وبه این امکان میرا به معنای رویش می« پوش»بر حرف نفی اَ جز دوم 
از  .(451: 1314 )رجبیی،  «رویش بخواند. یعنی دیوی که ضد رویش و باروری اسیت را بی

هایی کوتیاه، دمیی کوتیاه،    کوتاه با گوشاو را اسپی  ،سوی دیگر مهرداد بهار در توصیف اپوش
با توجه به اینکه کوسه در فرهنیگ لغیت    .(55: 1384 )بهار، کندو سهمگین توصیف می گَر

دانند که جز چند تار میوی  را ویژگی مردی میک و کم پشت معنی شده و آننُبه معنی بسیار تُ
تیوان آن را نمیادی از    آییا نمیی   ،(6001: 1311)انیوری،   رویدنازک بر صورتش مویی نمی

تواند نزدیک بودن ایین ذهنییت را بیه واقعییت روشین      گَر بودن اپوش نیز می ؟!اپوش دانست
تواند نشانی از پیروزی تیشیر در  سازد. حتی ریختن آب بر روی کوسه و عروسک باران نیز می

نی از اپوشیه دییو   تواند نشیا ها میباراند. هرکدام از این نشانهمبارزه با اپوش باشد که باران می
 .گیردشود و گاه مورد تمسخر و نیشخند قرار میها گرداننده میسالی باشد که در کوچهخشک

 
 نیایش و نمازو دعای باران( 1-2-3

جا نیست. نیازی است کهن به قدمت فرهنیگ  جا و آنامروز و دیروز و این لهانیاز به باران، مس
های کهین، رحمیت   ی فرهنگخاک. باران در همهیی حیات انسان بر پهنهو گستردگی عرصه

ی سالی شود و تدبیرها به جایی نرسد، چارهآسمانی است. بنابراین اگر چندان نبارد، که خشک
 آخر نیایش است و درخواست رحمت.

را، در تیریشت، یشیت سیتایشِ    های حاکی از نیایش برای بارانترین نشانهدر ایران، قدیمی
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سالی به صراحت ی پایداری در برابر دیو خشکم. در این یشت، وظیفهیبینان میتیشتر، ایزد بار
های آریایی باید او را با نمازی است. مردمان سرزمین تیشتر به شمار آمدهو روشنی از وظایف 

ن پاک او را رسا بستایند. باید با اندیشه و با گفتار نیک یعنی با نیت و بیابه بانگ بلند و با سخن
باید برای او زوهر نثار کنند، بَرسَم بگسترانند و برایش گوسفند  (.3بند . یایش کنند )تیر یشتن

 .(1348 پورداوود،؛ 51بند  یک رنگ بریان کنند )تیریشت.
      هیا را در روزگیاران قبیل از زردشیت نییز      هیایی از ایین آییین   تیریشت در عین حال جلوه

بنا به یک متن به زبان سیغدی  است. جمله نآن گوسفند از و بریانی کردنمایانند که قربانی می
از نیایش  یدیگری گونه زمان با دوره اشکانی و ساسانیدر میان اقوام ایرانی آسیای میانه، و هم

  است. این آییین بیر پاییه     های جادویی آمیخته بودهبرای باران وجود داشته که با آداب و رفتار
هیا آمیده  اند و در متن، توضیح و توصییف آن ا و خواص مختلف داشتهه گونه سنگ که رنگنه

 اسیت.   پذیرفتیه هایی پیچیده قرار داشته و به نیایش پاییان میی  آداب و رفتار است و نیز بر پایه
 متن یاد شده چنین است:

 ۀگزارم ای باد معطر دادگر، باد پیروزگر نیرومند با اراد... من به تو نماز می»
عنایتی به من عطا فرما، عنایتی بر این سرزمین مرحمیت کین. آن نییرو     استوار،

بفرست تا ابر برخیزد  و باران سودمند بریزد. تیا کشیت زرع  نیکیو شیود. تیا      
 ةی سالم داشته باشند و در زیر سایهای طبی بروید. تا مردم غذا گیاهان و علف

 .(18: 1341، )قریب «تو خشنود توانا و آرام گردند... شکوه تو و نیروی
 

از برگزاری نماز و نیایش بیاران   از دوره ساسانی نیز بر اساس نقل ابوریحان و در آثارالباقیه
پیروز  .سالی شدنویسد در زمان پیروز، نیای انوشیروان در ایران خشکخبر داریم. ابوریحان می

گیزارد و پیس از آن    فارس آمد و برای باریدن باران دعا کیرد و نمیاز   "آذرخوار"ی آتشکدهبه
 .(300: 1311)بیرونی،  گرفت ی شاه را فراآب سراپرده چنان بارانی بارید که

شهرهای ایران، برگزاری رسیم و آییین طلیب    با وجود مصالهای اغلب اسالمی و  در دوره
الغیه  البالدعوات و نهیج الجنان، مجمعدعا از جمله مفاتیحهای  است. در کتاب باران تداوم یافته

آیید بخشیی از دعیای طلیب بیاران در      چه در زیر میی دعاهای مخصوص باران وجود دارد. آن
 است.ی سجادیهصحیفه

زالل رحمیت بچشیان و    ،ابرهیا  ای آفریدگار متعال میا را از سرچشیمه   ...»
هیای تشینه و سیوخته میا فروبیار. بیه        های پر برکت خویش را بیر زمیین  باران
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ابرهای برکت را بیه سیوی میا     ویش فرمان کن کهرحمت و رافت خ فرشتگانِ
 ،بیارانی کیه فیراوان    ی ما را با زالل بیاران سییراب سیازند...   تشنه برانند و کام

را زنیده   افزا باشد. بارانی کیه زواییای میرده زمیین    بخش و نشاطفرح، سودمند
-روزی  بارانی که ناف زمین بگشاید و کودک نبات برآورد و بر روزیِ ...سازد

فرخنیده و   ،گیوارا خواران بیفزاید...ابری که فشیرده و آبیدار باشید و رگبیاری     
های ژرف بارانی که در دره زا نباشد...آور و آتشابری که برق فراوان بیفشاند...

هیا،  ها را از شربت گوارا لبریز سازد... بارانی که در مزرعهسیل برانگیزاند و چاه
شییر را از شییر سرشیار    هیای بیی  ها پستانتعردر م و های پربار بپروراندخوشه
 (111صحیفه سجادیه، ) « سازد...

 
 شود. این رسیم، خواست باران برگزار میکه شکلی مذهبی دارد نیز برای در مراسم دیگری 
خراسیان  و  ،سیمنان  ماننید در بعضی از مناطق بررسیی شیده   است،  "کردن نخل پوشسیاه"

ل محی  در پوش کردن بیا حالیت عیزاداری    از سیاه را بعد نخل بزرگ شهرجنوبی و رضوی 
و بییه نیییت بییارش بییاران، عییزاداری کییرده و در اییین عییزاداری حضییرت    گرداننیید مییی

تیا پروردگیار برکیات     نید نک دعای باران قرائت میو الحسین)ع( را شفیع قرار داده  اباعبداهلل
  .ازل کندآسمانی خود را ن

 
 خواهی ( مراسم دیگر مربوط به باران1-2-4
 كوزه شكستن (1-2-4-1

    هیا   کوچیه در بزننید،   یای آب برداشته و بدون این کیه بیا هیم حرفی    زنان کوزه ،در این مراسم
    ایسیتند و کیوزه را بیر دییوار زده و     متیدین میی   دسپس در کنار خانه یک سید یا فر گردند.می
     ن، نیزد خیدا دعیا    گیرنید و بیرای بیارش بیارا    شکنند. بعد از شکستن کوزه دست به دعا میمی
 سالی و کم آبی است.نحس یا همان خشک کنند. شکستن کوزه، از بین بردن قضا و قدرِمی
 
 ( سوزاندن جمجمه االغ1-2-4-2

در کلیه مناطق مورد بررسی رواج داشیته اسیت. بیر روی اسیتخوان      ،های قبلدر دههاین رسم 
خاکسیتر   ،د. بعد از آتش زدن کله خیر سوزانن نویسند و سپس در آتش می دعا می ،جمجمه االغ

ای  به سرچشمه ییا رودخانیه   دهند. او ظرف خاکستر را می ای را در ظرفی ریخته، به زن بیوهآن 
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کنند. زمانی که به سرچشمه یا  زنان او را همراهی می ،در طول مسیر رسیدن به چشمه برد و می
ان حالیت خاکسیتر را بیه آب    کنید و در همی   رودخانه رسید، پشت خود را به آب رودخانه می

بر روی کانال آب زیرزمینیی ییا بیه اصیطالح     را ریزد. در کاشان برای طلب باران سر االغی  می
زنند تا بیه خاکسیتر تبیدیل شیود. اگیر در       آتش می ،ب که در آن آب جریان داشته باشدکوره آ

داسیتانی نییز    رید.گویند درِ آسمان باز شد و باران خواهد با حین سوختن، استخوان ترکید، می
گونیه علفیی   هییچ قدری کم شده بود که گذشته بارندگی بههایدر زمان باره وجود دارد.ایندر 

همین علت، شیر بزها سییاه شیده بیود. در مییان     شد تا گوسفندان و بزها بخورند. به یافت نمی
روزها کیه چوپیان   شیر یکی از بزها سفید بود. در یکی از  ،دوشید بزهایی که چوپان آنها را می

خیورد کیه شییرش سیفید      بز رفت تا ببیند کجا علف می بزها را به صحرا برده بود به دنبال آن
ای از کوه شد کیه در داخیل آن مقیداری علیف رویییده بیود و        است. بز وارد شکاف یا دخمه

ته آویخ خورد. چوپان نگاهی به باالی سرش انداخت. دید سر االغی به سقف دخمه ها را علف
رویید. هیر وقیت ابیر در آسیمان ظیاهر        علف می آنچکد و در اثر  از دماغ آن آب می شده که

سر االغ را پیایین آورد، دیید در   . شود کشد و ابر از هم پاشیده می سر االغ فریادی می ،گردد می
بودنید. بیدین ترتییب      آن دعایی نوشته که بارندگی نشود و آن دعا را در دهیان االغ قیرار داده  

زدن جمجمیه االغ،  البتیه دربیاره دلییل آتیش     چوپان سر االغ را آتش زد و بارندگی شروع شد.
 روایت دیگری هم هست: 

گیرد؟ چرا این اعتقاد آن قدر زیاد است که  اما این سوزاندن جمجمه االغ از کجا نشات می»
بیه   اساطیری ن موجودتحقیق وجود داشته است. شاید علت آتقریبا در اکثر گستره منطقه مورد 

 «کند دریای فراخکرت یاری میهای  آوری آب ، تشتر را در تقسیم و جمعاست که پا نام خر سه
 .(111:  1380خواه،تسدو)
 

 گیرینتیجه
هیا بیه   بررسیِ باورها آغازگاه پیدایی فرهنگ است. فرهنگ، با تحول باورها، اعتقادات و آییین 

گیرد. شناخت فرهنگ هیر  گوناگونی به خود می هایهبینی انسان، سویجهان ترینعنوان بنیادی
پذیر نیست و بررسی این امکان تحوالتی که در باورهای آن قوم به وجود آمده شناختِملتی بی

رسان ما در آگاهی از بسیاری تحوالت اجتمیاعی، اعتقیادی، سیاسیی و فکیری     تحوالت، یاری
در عمق فکر و  ،ی زندگیبا توجه به شیوه میهر قوهای  منطقه خواهد بود. عقاید و باورداشت

مفهوم این اعتقیادات توجیه    ذهن آن قوم ریشه دارد و هنگامی که با دید باز و تفکری ژرف به
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ها، دستورات اخالقی و انسانی مفیدی نهفتیه اشیم، درخواهیم یافت که در هرکدام از آنبداشته 
، بلکه در نهایت در راستای رهنمیود دادن  ستاشان نه تنها الزمه زندگی است که رعایت کردن

ترین این دستورات راز و رمزی در افراطیاین باورها معتقدند. حتی خواهد بود که به به مردمی
ییابی و تحلییل ایین    های نیاکان ماسیت. ریشیه   ها و گرایشهایی از اندیشهپنهان است که جلوه

ه خود گرفته، در اثر پیشرفت روزافیزون بشیر بیه    هایی بدراز، دگرگونی هایباورها که در زمان
از  دهنده عدم شناخت بشر اولییه است. بسیاری از این باورها نشان دستِ فراموشی سپرده شده

امروزه به سبب باال رفتن علم و آگاهی او بیه صیورت    است که محیط و طبیعت اطرافش بوده
های بشیری،  های مسیر تکاملی و پیشرفت اندیشهپندار و خرافه در آمده، ولی به عنوان گنجینه

ای از ایین باورهیا،   نمونیه  هایی از میراث معنوی ما هستند که باید به ثبت رسیانده شیود.  نمونه
کیه فیالت   این است. با توجه به گرفتههایی است که برای طلب یا ازدیاد باران صورت میآیین

ویر لیوت و دشیت   و اطراف کویرهای بزرگ چون ک ایران به ویژه نواحی مرکزی ایران، حاشیه
ترین مشکالتی کیه میردم چیه در شیهر و چیه در      آب، یکی از اساسیکویر خشک است و کم

اسیت   آبی پیاپی باعث شدهسالی و کمروبرو بوده و هستند، تامین آب است. خشکروستا با آن
کننید، همیواره بیه تیامین آب     میی از راه دامداری و کشاورزی امرار معاش  مردم این مناطق که

خشک بوده و هست آب در نواحی کنندهترین منابع تامینگمان باران یکی از اصلیبی بیندیشند.
انید،  ت متکی به نم و رطوبت زمیین و ارزش حیاتی باران برای کشاورزان و دامداران که به شد

 زا باشند.برهای بارانآسمان بدوزند و در انتظار آمدن اهمیشه چشم به تا سبب شده
خواهی گوناگونی برای باران هایهای متفاوت جغرافیایی و فرهنگی مراسم و آییندر حوزه

. ایین  داردها با اساطیر کهن پیوند شود، که شکل بسیاری از آنو پیرامون تقدس آب برگزار می
داکثر بارنیدگی را دارد،  در نواحی شمالی ایران که ح مراسم که تقریبا در اکثر مناطق ایران حتی

مراسم،  این اند.سالی نامیدهچه قحطی و خشکبرای مبارزه با آن راهکاری بوده شود،برگزار می
داد، باعیث  سیالی را کیاهش میی   عالوه بر کارکرد روانی که داشت و ترس از قحطی و خشیک 

 نییز بیوده   ...دیگر نیز همچون وحدت، همدلی، سرگرمی، شادی و کارکرد و تاثیرات اجتماعی
شود و یکی خواهی انجام نمیتنها به دلیل باران است. امروزه در بسیاری نقاط انجام این مراسم

. شاید بتوان با اشاره بیه نظرییه بقاییای ادوارد    هستهم  از دالیل اجرای آن سرگرمی و تفریح
ردم در مسیر زمیان بیر   بارنت تیلور، این موضوع را مورد تایید قرار داد که باورها و اعتقادات م

خیود را از دسیت داده و بیه دلییل     گیرد، شکل اصلیاساس تحوالت و تغییراتی که صورت می
 امروزی، این باورها کارکرد گذشته را نداشته باشد. های به دست آمدهآگاهی
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ایزدان قهرمیان در مبیارزه بیا     به دلیل یاری نیروهای ماورا الطبیعی و خواهیی بارانهاآیین
خیر و ی کاری نیاکان ما در نبرد هموارهها، خویشپدیدآمدن آن .اندسالی پدید آمدهخشک یود

    است. کسانی که بیه بیاور خیود بیه نیروهیای کیهیانی کمیک         سالی بودهشر، ترسالی و خشک
همه  .خواستنددشوار فالت خشک ایران یاری می ها متقابال در شرایط طبیعیکردند و از آنمی

    ای واحید دارنید. بیشیتر     هایی دارد کیه سرچشیمه   های فولکولوریک ریشه در اسطوره ین آیینا
سیاز( بیا   هنگامه نبرد تیشتر )ایزد بیاران  شود.میهای این آیین به صورت گروهی برگزار نمونه

ر شیده تیا د   داشیته  زنده نگه و اسطوره افسانه سالی( در یاد ایرانیان به شکل اپوشه )دیو خشک
سیازی کننید و   ای از جادوی هومیوپیاتی همیواره آن حماسیه را همسیان    آبی با گونههنگام کم

شیان بیر ایین سیرزمین     و نسیل  خواهد شید  شان با آب باران سیرابامیدوار باشند که سرزمین
کنید و  ای خیود را فرامیوش میی    شکل اسطوره ،حتی گاهی این آیینحفظ خواهد شد.  مقدس

دهنید و آن را بیه دوش   خواهی علمی را زینت میی باران برایآن جا که  یابد،نمادی مذهبی می
کننید و معتقدنید خداونید    روند و از خداوند طلیب بیاران میی   گرفته و بر سر مزار مردگان می

باران الهی بالفاصله شروع به بارییدن  که اند  رحمت و باران را نازل خواهد کرد و بر این عقیده
ای خاص خود را دارد و از وضیعیت خاصیی برخیوردار اسیت و     ه کند. هر فرهنگی ارزشمی

غنیای مییراث فرهنگیی جهیانی کتمیان کنید. تنیوع         درهر فرهنگ را  نقشتواند  کس نمیهیچ
سیازگاری بیشیتر مییان    هیای مشیترک، ایجیاد     ای برای گسیترش همکیاری   فرهنگی باید وسیله

آمییز  اختالفات و رفع مسالمت کاهش نیزآشتی و  ، احترام به حفاظت از محیط زیست،ها انسان
همین مساله یعنیی   ،ترین کارکردهای مراسم طلب بارانجا که یکی از مهمتضادها باشد و از آن

کیاهش تضیادها و   فکیری بیرای   ها و هم همیاری بیشتر بین انسان گسترش همکاری مشترک و
بیه حفیظ   ، پژوهش و کمیک  استشده ساز که برای همه مسالهاست حل مشکلی و اختالفات 

نماید. برای دوباره حیات بخشیدن و زنده کیردن ایین مراسیم ییا حفیظ      حیات آن ضروری می
بایید تمهییداتی    ،دارد دحیات آن که اکنون در بعضی نقاط، آن هم به شکل تغیییر یافتیه وجیو   

تمهیداتی که به تبلور ادامه حیات فعلی اثر یاری رسیاند و تضیمین کنید ادامیه      اندیشیده شود.
 به خطر نخواهد افتاد. حیات آن
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